
 

 2016דף  אירועים  לחודש  יוני  
 
 

  מקום שעה יום תאריך
ספריה   19:30 חמישי 2/6/16

 עירונית
"תיקון  ליל  שבועות" 

במופע "לנטוע 
אזלו  –שמיים" 

 הכרטיסים

אשכול  11:00 שבת 4/6/16
 פיס

שבת  תרבות  
במסגרת  פסטיבל  

עם   ביאליק
השחקנית ליא קניג 

בהנחיית  השחקן 
הבמאי ומרצה  
לתיאטרון רועי 

הורוביץ וליד  
הפסנתר מירי רזניק 

אזלו  – וולף
 הכרטיסים

אשכול  20:00 שבת 4/6/16
 פיס

ערב כותבים 
מקומיים בהנחיית 

הסופרת אלונה קמחי 
 והזמר יזהר אשדות

6/6/16 
 

רב  20:00 שני
 תכליתי 

מפגש נשי 
בהשתתפות: אורנה 

דץ, ליהיא לפיד, דינה 
אור, דורין אטיאס 

במסגרת  –ורותי נבון 
 פסטיבל ביאליק

  -מועדון  בוקר   יד  לבנים 10:00 שלישי 7/6/16
הרצאה עם עדי 

אלמלם הכהן בנושא: 
"הכרעות מעצבות 

 של בן גוריון"

אשכול  19:30 שלישי 7/6/16
 פיס

מפגש עם הסופרת 
שרית ישי לוי והזמרת 

במסגרת  –לירז צרכי 
 פסטיבל  ביאליק



רב  20:30 רביעי 8/6/16
 תכליתי

ערב  נעילה  עם  
הזמר  גידי גוב 

במסגרת  –ולהקתו 
 פסטיבל ביאליק

אשכול  18:00 רביעי 8/6/16
 פיס

פאנל עם הסופרות 
שרה  אהרוני, מירה 

מגן בהנחיית אושרת 
 במסגרת –קוטלר 

 פסטיבל ביאליק

הרצאה עם ציפי קגן  מועדון דן  11:15 שני 13/6/16
בנושא: מוח שלו, 

 מוח שלה, מוח שלנו

 –מועדון בוקר  יד לבנים 10:00 שלישי 14/6/16
הרצאה  עם  שלמה 

פליבה בנושא: 
"ירושלים של 

 קדושה"

הרצאה מוסיקלית   מועדון דן 11:15 שני 20/6/16
עם גיל נאור: מנגינות 

וסיפורים מכאן 
 ומהעולם

 –מועדון בוקר  יד לבנים 10:00 שלישי 21/6/16
הרצאה  עם  נתי  
גולדברג בנושא: 
"הניגון וההומור 

היהודי כרקע לעולם 
מחזות הזמר של 

 הוליווד"

שעת  סיפור  יד לבנים 17:30 רביעי 22/6/16
"תיאטרון ענבלון" 
"מלך אחד והרבה 

 5 – 2צבעים "לגילאי 
במסגרת שבוע 

הספר העברי וחודש 
 הקריאה

ספרייה  17:30 רביעי 23/6/16
 עירונית

תיאטרון מתוך 
נדלר האגדות "הס

 – 3והגמדים" לגילאי 
במסגרת שבוע  6

הספר העברי וחודש 
 הקריאה



ספרייה  16:30 חמישי 23/6/16
 עירונית

מפגש עם הסופרת 
אירית שוורץ "ילקוט 

הפלאים של סבא" 
שמח "הילד הכי 

 7 – 6בעולם" לגילאי 
בוע  במסגרת ש

הספר העברי וחודש 
 הקריאה

ספרייה  16:00 ראשון 26/6/16
 עירונית

שעת  סיפור "מעשה 
בשני חתולים רעבים 
ובעכבר אחד קטן" + 
עבודת יצירה לגילאי 

במסגרת שבוע  5 – 3
הספר העברי וחודש 

 הקריאה

ספרייה  16:00 שני 27/6/16
 עירונית

דוכני  מכירת ספרים 
ברחבת הספרייה, 
בשיתוף עם רשת 

 סטימצקי

ספרייה  16:00 שני 27/6/16
 עירונית

שעת סיפור עם 
הסופרת תמי ליפשיץ 

על ספרה: "חיות 
היער האמיצות" 

ב  –לכתות א 
במסגרת  שבוע  

הספרהעברי וחודש 
 הקריאה

הרצאה  מיוחדת עם  מועדון דן 11:15 שני  27/6/16
סטולרו בנושא: גילה 

הכל  –תמיד אישה 
אודות פנינה  

 רוזנבלום

ספרייה  17:00 שני 27/6/16
 עירונית

הפנינג חוצות לעידוד 
הקריאה במסגרת  

שבוע  הספר  העברי 
 וחודש הקריאה

ספרייה  17:30 שלישי 28/6/16
 עירונית

מפגש חוויתי  עם 
סופר  הילדים ינץ לוי 

כותב הסדרה 
"הרפתקאות דוד 
ו  –אריה" לכתות א 



במסגרת  שבוע 
הספר העברי וחודש 

 הקריאה

 –מועדון  בוקר  יד לבנים 10:00 שלישי 28/6/16
"שירים בסול" נסיים  

את  העונה בשירה 
 מהנה עם גיל נאור

הצגת ילדים עם  יד לבנים 17:30 רביעי 29/6/16
השחקן איתי ערבה 

בתוכנית: "דירה 
 – 3להשכיר" לגילאי 

במסגרת שבוע  7
הספר העברי וחודש 

 הקריאה

ספרייה  16:00 חמישי 30/6/16
 עירונית

שעת סיפור "חתול 
לבן חתול שחור" + 

עבודת יצירה לגילאי 
במסגרת שבוע  5 – 3

הספר העברי וחודש 
 הקריאה

ספרייה  18:00 חמישי 30/6/16
 עירונית

הצגת ילדים: הדייג 
ודג הזהב עם השחקן 

אלכסנדר פושקיו 
 7 -  3לגילאי 

במסגרת  שבוע  
רי וחודש הספר העב

 הקריאה

 
 הרקדות:

 בימי  ראשון  שני  ורביעי  הרקדות  עם המרקיד  יוסי  פרץ
 למתקדמים  20:30למתחילים  ובשעה    19:30בשעה  


