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משרד ראש הממשלה

בשיתוף משרד התרבות והספורט
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שלישי-שישי | י"א-י"ד באדר א' ,תשע"ד

 11-14.2.2014בהיכל התרבות ראשון לציון

? פלשון ראשון
בצ

ס
אליעזר בן יהודה

אבות ישורון

שאול טשרניחובסקי

מרדכי טביב

ָלשׁוֹן ִראשׁוֹן

אודיטוריום | 14:30
נותנים כבוד לעברית
יום שלישי
ילדים ואפליקציה

י"א באדר א'

11.2.14

השלכות העידן הדיגיטלי על מיומנויות תקשורתיות אצל ילדים
בהשתתפות :האנתרופולוג תמיר ליאון ,ד"ר דרור אידר ,מיכל דליות ,היוצרת שוש שלם
מנחה :ציפי גון גרוס

אולם מחול א' | 16:00
נלחמים על השפה

יום חמישי
י"ג באדר א'

13.2.14

מושב מיוחד לציון  100שנים למלחמת השפות בשיתוף עם האגודה לחקר השפה
והחברה בישראל .בהשתתפות :פרופ' זהר שביט ,ד"ר ראובן גפני ,פרופ' חיים באר
משתתף ומנחה :רוביק רוזנטל

שעה 20:30

שלה ע“ש אליעזר בן יהודה
ין נתניהו ,שרת התרבות לימור לבנת,
צור
מפעל הנחלת השפה העברית בתפוצות
חווה ללאה גולדברג מארינה מקסימיליאן
שלמה בר ,אחינועם ניני ,אהובה עוזרי ,המושב בראשות אברהם דובדבני ,יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית,
בהשתתפות אישי ציבור ואנשי אקדמיה.
ים ואורחים
מנחה :רינו צרור
מופע אמנותי :מארינה מקסימיליאן ואמה אלה בלומין ,אדם קליינברג -
זוכה "הללויה" תחרות שירה בינלאומית לצעירי העם היהודי

עה 21:00

לי
יהורם גאון
עבריים  -מסע אמנותי הומוריסטי
אל ,פרופ‘ בנימין בית הלחמי,
וילוז‘ני ,גיל קופטש ,אסתר שקלים

שעה 21:00

טים
12.2.14
חדשה אשקלון ,מנצח :תום כהן

ייטן אמיל זריהן ,ירמי קפלן,

אודיטוריום | 14:00
עיון בדיון

על השיח הדבור בכיתה ובתקשורת  -יום עיון למדריכים ולמורים לעברית
בשיתוף משרד החינוך ,אגף א' לחינוך יסודי והמזכירות הפדגוגית -
הפיקוח על הוראת העברית
משתתפים :ד"ר עליזה עמיר ,אתי בוקשפן ,דליה הלוי ,עדנה יובינר ,ד"ר רחל רוזנר
הלה אתקין ,אירית כהן מרצה אורחת :איילה חסון

שעה 20:30

קריאה כפרשנות וקריאה תמה להנאה אסתטית  -מימי המקרא ועד ימינו
בהשתתפות :פרופ' אביגדור שנאן ,דן כנר

ץ מת ףש ג

שעה 21:00

אולם מרכזי | 21:00
אומרים אהבה יש בעולם

אתי אנקרי

לי
עבריים  -מסע אמנותי הומוריסטי
לאל ,פרופ‘ בנימין בית הלחמי,
וילוז‘ני ,גיל קופטש ,אסתר שקלים,

פי

ט ונופש
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שירי המשוררים של אריק איינשטיין לצד השירים שכתב
בהשתתפות :יוני רכטר ,יצחק קלפטר ,שם טוב לוי ,אתי אנקרי ,מאיה בלזיצמן
ארז לב ארי ,יהלי סובול ,ערן צור ,רונה קינן ,רוני אלטר
דברי עיון :רוני סומק ויענקל'ה רוטבליט
עורך ומנחה :יואב קוטנר מנהל מוסיקלי :עדי רנרט
הענקת פרס ראש עיריית ראשון לציון ,על יצירתיות בשפה העברית
ע"ש מאיר אריאל

ערן צור

נפכנ ס

שא

מינהל החינוך

לה ק ץ

לפרטים על תכנית הכנס ולרכישת כרטיסים:
 | www.hironit.co.ilטל03-9488668 .
לשון ראשון

ף
מ
פש י ץ ס
החברה העירונית ראשל"צ
לתרבות ,ספורט ונופש

משרד החינוך

ץ

ט

פ

מוזאון ראשון

רונה קינן

אודיטוריום | 18:30
טוב שהעולם גדול

מופע משירי אבות ישורון ,בעקבות הוצאת ספר-דיסק משיריו
בהשתתפות :כרמי זיסאפל ,ערן ויץ ,שי צברי
אורחים מיוחדים :אלי מגן ,רונה קינן ,תמר קפלנסקי

אולם מופת ראשון לציון | 20:00
ההגיונרים  -הכנס השנתי

מפגש למחברים ולפותרים של תשבצי הגיון
מנחה :ליאור ליאני אמנית אורחת :שרית סרי
מוני מושונוב

נתן דטנר

יום שישי
י"ד באדר א'

14.2.14

אולם מרכזי | 21:00
ובתפקיד הראשי :העברית!

התיאטרון הקאמרי חוגג  70שנות מחזאות ישראלית
מנחה :נתן דטנר ,משתתפים (לפי סדר א'-ב') :אקי אבני ,אלינור אהרון בן אבי
דור אוחיון ,שרונה אלימלך ,דביר בנדק ,עירית בנדק ,לילאן ברטו ,אסף גולדשטיין
אילי גוליצקי ,יוסי גרבר ,רוני דותן ,ציון חורי ,אוהד יהודאי ,הלנה ירלובה ,שחר ישי
איציק כהן ,יפעת כהן ,רז למפרט ,מוני מושונוב ,אילן ממן ,חנה מרון ,יונה עטרי
מיי פינגולד ,אופיר צמח ,שני שאולי ,איה שבא ,אסף שגב ,אולה שור סלקטר
שמרית ששון ,עמוס תמם
עורך ומפיק :אבי גז מנהל מוסיקלי :יוסי בן נון עיצוב תלבושות :יובל כספין

אולם מרכזי | 10:00
בוקר של הומור וסאטירה לזכרו של ספי ריבלין

שפת ההומור שלי  -יוצרים מסבירים איך פועל מנגנון ההומור שלהם
משתתפים :אילן רונן על שפת ההומור של ספי ריבלין ,דנה מודן על ההומור
בסדרה קומית ,אודיה קורן על אמנות הפאנצ' ,אבי הזמר על החיים האמיתיים
של דמות פיקטיבית ,רועי בר נתן על אמנות החיקוי ,רחלי רוטנר ואריאל וייסמן
על ההומור הויראלי ברשת

אולם מרכזי | 12:00

צלם :ראובן קפוצ'ינסקי

תערוכות
חדשות

מניקוי ראש ועד ארץ נהדרת  -סאטירה מאז ועד היום
התמורות בשפה ובנושאי הסאטירה הישראלית לאורך השנים ,צפיה בקטעים
מניקוי ראש ,חרצופים ,ארץ נהדרת ,מצב האומה ,לאטמה ועוד
משתתפים :עירית לינור ,רענן שקד ,רוגל אלפר מנחה :ג'קי לוי

אבני שפה

בגלריה העירונית בית קנר ,רחוב רוטשילד 7
אוצרת :אפי גן

עבריתוש

בגלריית האכסדרה ,בניין העירייה ,רחוב הכרמל 20
אוצרת :חן בללי
פתיחה חגיגית במוצ"ש25.1.14 ,
בשעה  20:00בבית קנר
בשעה  :21:00סיור בתערוכה עבריתוש

הזכות לשינויים שמורה

משלה ע“ש אליעזר בן יהודה
ין נתניהו ,שרת התרבות לימור לבנת,
אודיטוריום | 19:00
שושנת פלאים
צור
יוני רכטר
משירי שאול טשרניחובסקי במלאות  70לפטירתו
חווה ללאה גולדברג
שלמה בר ,אחינועם ניני ,אהובה עוזרי ,בשיתוף הספרייה הלאומית
מנחה :קובי מידן ,דברי עיון :פרופ' אורציון ברתנא וד"ר עמינדב דיקמן
ים ואורחים
מופע אמנותי :נטלי עטיה ,אורי בנאי ,חני דינור ,מיקה קרני ,רמי הראל

אולם מחול ב' | 16:00
מרדכי טביב ויצירתו :השדה ההיסטורי ,הספרותי והלשוני

בלקין

אולם מחול ב' | 16:30
קריאה תמה

מושב האקדמיה ללשון עברית
יו"ר המושב :ד"ר עפרה תירוש-בקר
בהשתתפות :פרופ' סיריל אסלנוב ,ד"ר עמינדב דיקמן

עיצוב :דאלי פרסום

יום רביעי
י"ב באדר א'

טקס הענקת פרס ראש הממשלה ללשון עברית ע"ש אליעזר בן יהודה
במעמד שרת התרבות והספורט ח"כ לימור לבנת ,ראש עיריית ראשון לציון דב צור
הנחייה ומופע אמנותי :יהורם גאון ,במבחר משירי נעמי שמר במלאות עשור לפטירתה

אודיטוריום | 14:30
תרגום לעברית וממנה

7

מושב מיוחד לרגל השקת הרומן השלישי פרי עטו "כערער בערבה"
יו"ר המושב :פרופ' עוזי שביט ,בהשתתפות :פרופ' בת-ציון עראקי קלורמן
פרופ' יפה ברלוביץ ,ד"ר אורי מלמד זמרת אורחת :גילה בשארי

אודיטוריום | 17:30
עברית היא לא שפה זרה

אולם מרכזי | 21:00
מופע פתיחה חגיגי
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