
ששת ועששת
הצגה, תיאטרון אגדתא 

לגילאי 5-3

יום ג', 4.6 | א' בסיון | 17:00  

הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף

עלות: 10 ₪  

לפרטים: 08-9457916

מועדון ילדים 
קוראים עם סמדר דגני 

לגילאי 12-8
יום ה', 6.6 | ג' בסיון | 17:00  

ספריית חוויות שוויץ 
ברחובות החדשה
הכניסה חופשית

לפרטים והרשמה: 08-6366182

הסנדוויץ' הרעב
תיאטרון בובות, ליצנות וחפצים  

לגילאי 8-4
יצירתם של שי פרסיל וג׳רמי רבון. 

תאטרון הקרון
יום ה', 6.6 | ג' בסיון | 17:30 

בית מיכל
כרטיס לילד: 40 ₪, מלווה: 10 ₪  

בהרשמה בלבד: 08-9467998

יצירה בעקבות סיפור
עם נועה יצחקי 

לגילאי 12-9
ימי ה' | במהלך חודש יוני 

(החל מה-6.6) | 18:30 
ספריית חוויות שוויץ 

ברחובות החדשה
עלות: 190 ₪ לחודש 

לפרטים והרשמה: 08-6366182

שעת סיפור משפחתית 
עם סמדר דגני 

לגילאי 7-5
יום ב', 10.6 | ז' בסיון | 17:00  

ספריית חוויות שוויץ 
ברחובות החדשה

עלות ילד + 2 הורים/סבים: 100 ₪ 
לפרטים: 08-6366182

"מרים והים" 
סיפור בתנועה עם חיה שרעבי  

לגילאי 4-2
עפ"י ספרה של מיריק שניר

יום ג', 11.6 | ח' בסיון 
 17:30 // 16:30 

חוויות שוויץ המדע
עלות להורה וילד: 30 ₪ 

לפרטים ורכישה: 08-9310700

מצעד הספרים 
מפגש מוסיקלי 
עם אלי פלפלי  

לגילאי 5-3
יום ג', 11.6 | ח' בסיון | 17:00  
הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף

עלות: 10 ₪ 
לפרטים: 08-9457916

אפונה וגזר 
מפגש מוסיקלי עם רן זמיר 

וניר לויאן 
לגילאי 5-3

יום ד', 12.6 | ט' בסיון | 17:00  
הספריה העירונית ע"ש מאירהוף

הכניסה חופשית 
מספר המקומות מוגבל 
לפרטים: 08-9457916

קח-תן ספרים 
קבוצת התיאטרון של רות קנר

החלפת ספרים ללא תשלום לכבוד 
חגיגת הספר העברי ובמקביל, 

אירוע קריאה משותפת
יום ד', 12.6 | ט' בסיון  

22:00-18:00 | חצר בית מיכל
הכניסה חופשית 

לפרטים: 08-9467998

למה בכה הדג?  
הצגה | לגילאי 7-3 | סיפוריו של 
עודד בורלא על חיות עשויות מנייר
יצירתן של הילה פלשקס ודניאל 

כהן לוי. תאטרון הקרון
יום ה', 13.6 | י' בסיון | 17:30  

בית מיכל
כרטיס לילד: 40 ₪, מלווה: 10 ₪  

בהרשמה בלבד: 08-9467998

תרגומו של חנון 
לגילאי 7 ומעלה

תומר קרמן, סופר ילדים ומתרגם, 
מספר על חוויותיו כמתרגם סדרת 

הספרים "יומנו של חנון"
יום ה', 13.6 | י' בסיון | 18:00  
הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף

הכניסה חופשית 
מספר המקומות מוגבל 
לפרטים: 08-9457916

עכבר הספריה 
הצגה לגילאי 5-3 

תיאטרון תות 
יום ג', 18.6 | טו' בסיון | 17:00

הספריה המרכזית ע“ש מאירהוף
עלות: 10 ₪  

לפרטים: 08-9457916

בת המלכה והירח 
הצגה לגילאי 4-3

יצירתה של נילי ויסברג-גפנן. 
תאטרון הקרון

יום ה', 20.6 | י"ז בסיון | 17:30  
בית מיכל

כרטיס לילד: 40 ₪, מלווה: 10 ₪  
בהרשמה בלבד: 08-9467998

שעת סיפור משפחתית 
עם סמדר דגני 

לגילאי 7-5
יום ב', 24.6 | כא' בסיון | 17:00  

ספריית חוויות שוויץ 
ברחובות החדשה

עלות ילד + 2 הורים/סבים: 100 ₪ 
לפרטים: 08-6366182

הארנב ממושי 
הצגה לגילאי 5-3 

עם תמר מלחן

יום ג', 25.6 | כב' בסיון | 17:00  

הספריה המרכזית ע"ש מאירהוף

עלות: 10 ₪ 

לפרטים: 08-9457916

בגדי המלך החדשים 
הצגת שחקן, תאטרון השעה הישראלי, לגילאי 8-4

יום ג', 25.6 | כב' בסיון | 17:30 חוויות שוויץ המדע | עלות להורה וילד: 40 ₪ 
לפרטים ורכישה: 08-9310700

חגיגת הספר 
העברי ברחובות

מסיבת פיג'מות עירונית
13-12 ביוני 2019

ט'-י' בסיון, תשע"ט

17:00 | גן המגינים

סופרים  עם  סיפור  מפגשי   // בשיתוף             ספרים  יריד 
// מתחמי קריאה  ומופעים לכל המשפחה  // הצגות  ומשוררים 
נעימים ומזמינים // סדנאות יצירה מגוונות // פעילויות משחק 

וכיף // דמויות מוכרות מהספרים האהובים

אירועי חודש הקריאה 
לכל המשפחה 


