
מאיר שלו
יהודה אטלס / שירים

מאיר גולדברג

כנס ראש הממשלה-11 לשפה העברית
בשיתוף משרד התרבות והספורט

כ“ב-כ“ה שבט, תשע“ח 7-10.2.18
רביעי עד מוצ“ש 

דיונים ומפגשים | מושבים מקצועיים | ערבי מקור | מופעים | תערוכות אמנות

משרד ראש הממשלה

יום רביעי | 7.2.18
13:30 | מושב מורים ומפקחים  | מכ"ט ועד כעת  - עברית ישראלית 70 שנות מדינה | אולם מופת

מנחה: ד"ר עליזה עמיר
משתתפים: תומר בוזמן, שיבל כרמי מנסור, הדסה וצלילה באו, ליאור ליאני וחוקרות שפה צעירות

15:00 | שפת הפריפרייה | היכל התרבות אולם מחול גדול 
עורכת: ד"ר יהודית הנקשה  

ייעוץ אקדמי ומנחה: ד"ר רוביק רוזנטל
משתתפים: קובי אוז, חיים אוליאל, שלומי חתוכה המשורר והפעיל החברתי 

יהודית הנקשה

16:00 | דבש וחלב תחת לשונך: שיר השירים והשפה העברית  | היכל התרבות אודיטוריום   
המושב יוקדש לזכרו של הנשיא החמישי, מר יצחק נבון ז"ל

עורך ומנחה: פרופ' חננאל מאק 
משתתפים: אסתר אטינגר, חווה פנחס כהן, ד"ר לילך ניישטט, ד"ר שרה'לה אורן-נאות קדומים

אומן אורח: ארז לב ארי 

17:00 | מה הדיבור - שפת הילדים |  היכל התרבות אולם מחול גדול 
עורכת ומגישה: שירי ארצי, בשיתוף הילדים מהתכנית ״מה הדיבור״:

שני הנדלסון, תמר בורשטיין, דניאל לפידות
רוביק רוזנטל – שפת הסלנג | גילי בר הלל – תרגום ושפה

נעם פרתום–שפת הרגש | הראפרים- כהן וטדרוס | מערכונים מצולמים–אילן פלד

18:30 | "האנתולוגיה של השפה העברית" 1,500 שנים של שירה עברית - ד"ר לאה צבעוני 
היכל התרבות אודיטוריום 

על אהבת השפה העברית בשירה העברית | מנחה: דן כנר 
משתתפים: רפי וייכרט, ד״ר לאה צבעוני, חמוטל בר יוסף, פרופ יוסף שיטרית, יהודה עצבה 
אומנים אורחים: תלמה אליגון רוז, דניאל גלאי,  רות אלמגור רמון, עדנה מיטווך מלר, מאיר ברבי

תערוכת "עורי שפת עבר" של חברי אגודת המאיירים הישראלית. 

20:30 | טקס הענקת פרס ראש הממשלה 
לשפה העברית ע"ש אליעזר בן יהודה

היכל התרבות אולם מרכזי 
מנחה: יואב גינאי 

מארח את דויד ברוזה עומר אדם
פוגשים שירי משוררים ומיטב הלהיטים

יום חמישי | 8.2.18
15:00 | כתיבה בציבור - שיח שירה וסדנת כתיבה | היכל התרבות אולם מחול גדול 

משתתפים: המשורר מאיר גולדברג, המוסיקאית, יוצרת ומבצעת טל גורדון, המוסיקאי גידי רז

16:00 | הגן של איתמר | היכל התרבות אודיטוריום 
מפגש שנתי במסגרת המושב "אסתר שפירא הייתה אומרת" | עורכת: פרופ' צביה ולדן

משתתפים: פרופ' צביה ולדן, ד"ר בשמת אבן-זהר, על שיתוף הילדים בהתחדשות העברית בעלייה 
הראשונה. שרית סרי בקטעים מומחזים מתוך הספר "החצוף הארצישראלי"

18:00 | קעקוע של סיפור: על שפת הקעקועים  | היכל התרבות אולם מחול גדול 
בעריכת יסמין ברגנר, אמנית רב תחומית מקעקעת וחוקרת תרבות קעקוע 

משתתפים: פרופ' חיים מאור,  אריק וייס

20:00 | גינות הבר ופרחי התרבות  של מאיר שלו
היכל התרבות אודיטוריום 

עורכת ומנחה: פרופ' צביה ולדן | משתתפים: ד"ר רות קלדרון, בלהה בן אליהו, יהודה אטלס, מאיר שלו
קריאה: מיקה אלמוג | אומן אורח: קרולינה

בסימן 70 שנה לקום המדינה  הכנס השנתי של חובבי תשבצי ההיגיון   | 20:00 | ההגיונריה ה-12 
אולם מופת 

עורך ומנחה: ליאור ליאני
אומן אורח: השחקן ואשף הזמר העברי אסף אשתר במופע מוזיקלי "כל המילים השמחות"

20:30 | פרס ראש העיר ע"ש מאיר אריאל | היכל התרבות אולם מרכזי  
מנחה: נועם גילאור | "סורו מני" - קונצרט מחווה לצלילי הכרם  | בליווי תזמורת פירקת אלנור

ביצועים לנכסי צאן ברזל תוך שימוש ביצירותיהם של משוררים שלא בהכרח היו מזוהים עם הזרם 
המזרחי של אותה תקופה כגון, אלכסנדר פן ונתן אלתרמן.

משתתפים: דקלון, חנן בן ארי, יהודה קיסר, עמיר בניון, קרולינה, שירן אברהם, שלומי סרנגה

יום שישי | 9.2.18
12:00 | עברית על המסלול: שפת האופנה | היכל התרבות אודיטוריום 

,)xnet עורכת ומנחה: ליסה פרץ | יועצת: פרופ' צביה ולדן | משתתפים: מוטי רייף, איתי יעקב )אתר
שחר אטואן )הארץ(, פרופ' צביה ולדן

יום שבת | 10.2.18
10:00 | "על ניסים ונפלאות" הצגה מאת לאה גולדברג | היכל התרבות אולם מחול גדול 

תיאטרון ארצי לנוער | מחזה: שירילי דשא  

21:00 | 70 שנה לשפת הקולנוע הישראלי | היכל התרבות אולם מרכזי  
מנחים: חנן סביון וגיא עמיר )מכתוב( | כותב: רמי ורד | במאי: יניב צדוק | ניהול מוסיקלי: ארנון זיו 
משתתפים: אליעד, אסי לוי, בעז שרעבי, דני ליטני, רועי בר נתן, ריקי גל, שירי מימון, המסלול לתיאטרון ומחזות זמר

תערוכות  | אוצרת: אפי גן
לדרברג-ערימה תמר    | חיים  עץ   - שגיא  איתמר    | תווך  עמודי   - בליך  ודינה  פרמינגר   טניה 
משונות לב-און-מיתות  תמר     | מור-חריגים  ואורי  ענבר  ערן   | חיים-זכרון  ספרי  גל  מרינה 
גלריה העירונית לאמנות, בית גורדון- לונדון, רח’ אחד העם 8, ראשון לציון 03-7572821
אף מילה | תערוכה קבוצתית בית האומנים, גבעתי 17 ראשון לציון | אוצרות: ג'ניפר בלוך ורות אורנבך

הפקה, ניהול ועריכה אמנותית: 
מאיה פוגל וגלית קלדרון 
יחסי ציבור: שלומית עמיר

ט.ל.ח

חפשו אותנו בפייסבוק: "לשון ראשון – כנס השפה העברית" * הכניסה למושבים חופשית בהרשמה מראש 
 WWW.HEICHAL-RISHON.CO.IL לרכישת כרטיסים: 3701*  

צילום: רון קדמי צילום: משה נחומוביץ צילום: אלדד רפאלי צילום: דוד עדיקא

צילום: אלעד רובין צילום: אילן בשור צילום: דודי חסוןצילום: רפי דלויה

צילום: רונן אקרמן

צילום: זיו קורן צילום: שרון רביבו


