חודש הקריאה

ברשת הספריות נתניה
אביב קיץ  2019 -לילדים

רשת הפריות
העירוניות
רגעימ  -העמותה לחינוכ בלתי פורמלי נתניה )ע"ר(

חודש הקריאה
רשת הספריות נתניה מציינת את חודש הקריאה בחגיגה גדולה ובמגוון פעילויות לילדים
ולמבוגרים בספריות השונות הפרוסות ברחבי העיר.

הפנינג חג הספר
בכל ספריה תתקיים הצגה עם מיטב התיאטראות
בארץ ,הכניסה חופשית בהרשמה מראש:
תיאטרון מעיין הלל לוין עם ההצגה טרמפ על מטאטא
מדיהטק גלי ים | 17:30 | 4.6.19
תיאטרון היפ והופ עם ההצגה פינוקיו
מדיהטק קריית השרון | 17:30 | 11.6.19
תיאטרון הבובות במבולה עם ההצגה פיטר פן
הספרייה ע"ש דבורה בן יהודה | 17:30 | 11.6.19
תיאטרון הקרון עם ההצגה בת המלכה והירח
מדיהטק העיר | 17:30 | 12.6.19
התיאטרון הארצי לילדים ולנוער עם ההצגה
תיבת האופרה של סבא
הספרייה ע"ש נדיבי | 17:30 | 17.6.19

מפגש סופר עם הסופרת זוהר אביב
בספריית הכיכר בשיתוף עם רשת הספריות נתניה | יום שלישי 18:00 | 18.6.19

חדר בריחה
היחידה לחקירות מיוחדות עורכת גיוס קפדני לשורותיה .לבחירת
מועמדים מתאימים יתקיים בספריה ערב גיוס וסינון ,בזירת פשע
מתוחכמת שהבלשים הידועים שרלוק הולמס ואגאתה כריסטי לא
פיצחו  -בואו נראה אתכם מפצחים את התעלומה ומצטרפים ליחידה!
להישאב אל תוך הסיפור ולהתמודד עם החידות מאתגרות אל מול
השעון המתקתק לאחור...
חידות ,צפנים ורמזים מפוזרים בחלל הספרייה .בעזרתם ובעזרת היגיון,
שיתוף פעולה ותקשורת תצליחו לנצח את השעון.
המשחק מיועד למשפחה או יחידים.
מדיהטק העיר | 19:30 / 18:00 | 29.5.19
מדיהטק גלי ים | 19:30 / 18:00 | 3.6.19
מדיהטק קריית השרון | 17:30 | 23.7.19 / 9.7.19
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לילה מצמרר בספרייה
אירוע לילה ייחודי בספרייה החשוכה בעקבות ספרי
מתח ,הרפתקאות ומסתורין.
לאור פנסים ,ממש בספרייה שלכם ,מסתתרת תעלומה
ספרותית בלתי פתורה .דמויות מפוקפקות עומדות
לצאת מהספרים ולצעוד בין המדפים .בואו לקחת חלק
במשימות יוצאות דופן ,לצאת לעזרת הטובים ולהשיב
את המצב לקדמותו.
מתאים לילדים וילדות אמיצים ואמיצות מכיתות ד' – ו'
מדיהטק העיר |  | 19:00 | 18.6.19עלות כניסה₪ 20 :

קיץ בספרייה
שעת סיפור ארצית לפתיחת החופש הגדול
הספריות פותחות את החופש בגדול  -ביום שני ה2.7-
בשעה  17:30תתקיים שעת סיפור ארצית.
מיטב מספרי הסיפורים יספרו באותו יום
ובאותה שעה סיפורי קיץ ישראלי.
הכניסה חופשית ברישום מראש:
בלוג לנוער
מדיהטק העיר | מדיהטק גלי ים
סדנה לכתיבת בלוגים
יום שני 2.7.19 ,בשעה 17:30
מה זה בלוג? כיצד מרכיבים סיפור מעניין?
ואיך גורמים לקוראים שלך לחזור שוב ושוב ולהתעדכן?
בסדנה "בלוג לנוער" נלמד איך להעביר את המסר הנכון,
בזמן הנכון ובמקום הנכון .סדרה של שלושה מפגשים.
מדיהטק העיר | 22.7 ,15.7 ,8.7
 - 17:00לגילאי  - 19:00 | 10+לגילאי 16+

מבצע צלילה לילית בספרייה
תעלומה לא פתורה גורמת להצפת הספרייה כל לילה בחצות.
המשתתפים יוצאים לחסל את המפגע ויוצאים לצלול בין
הספרים ,לגלות אבודים באי מסתורי ולחפש מפות מטמון
שאבדו בים .חוויה מסתורית המתקיימת בספריה חשוכה לאור
פנסים ומלווה בתפאורות ייחודיות ואביזרים מדליקים.
מדיהטק גלי ים | 19:30 | 14.8.19
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לוח אירועי השבוע לילדים

 tסדנאות הורות מבית אדלר

שעות סיפור ,הצגות וסדנאות
ימי ראשון

ימי שני

מדיהֿ טק
העיר

ימי שלישי

ימי רביעי

סיפורים
לקטנטנים
לגילאי 2-4

הצגות
לגילאי 4-7

חמאמא

מרכז לילדים והוריהם | מדיהטק קריית השרון

ימי חמישי

 tסדנאות ליווי התפתחותי
 tחוג תנועה והתפתחות לפעוטות
 tעיצוב וחיטוב הגוף
לפרטים :טלי 09-8622908

מחלקת חינוך ועידוד קריאה
סיפורים
לקטנטנים
לגילאי 2-4

מדיה טק
קריית
השרון

סדנאות יצירה
ומדע

 מגוון תכניות לגנים ובתי הספר מידענות לבתי ספר יסודיים ועל יסודייםלפרטים :אורית  / 09-8620250שלוחה 101

תיאטרון סיפור
לקטנטנים
ולגילאי הגן,
סדנאות יצירה
ומדע

מדיה טק
גלי ים

הספריה
ע"ש נדיבי

הספריה
ע"ש דבורה
בן יהודה

תיאטרון סיפור
לגילאי הגן,
סדנאות יצירה
ומדע

משחקיות
סיפורים
לקטנטנים
)גילאי (2-4

תיאטרון סיפור
לקטנטנים
ולגילאי הגן,
סדנאות יצירה
ומדע

עולם קסום של משחקים

במשחקיה מרחב פעילות חווייתית לילדים מגיל חצי
שנה עד גיל  ,12משחקי פנאי והנאה לכל המשפחה,
בובות תיאטרון ,משחקים לפיתוח החשיבה והמיומנויות
המוטוריות ,משחקים התפתחותיים לפעוטות .זמן
איכות הורה וילד .ליווי של צוות מקצועי ,שישמח
להדריך ולייעץ בבחירת המשחקים המתאימים לילדכם.

מדיהטק קריית השרון
ימים א' ,ג' ,ה' | 19:00-17:30 | 17:30-16:00

מדיהטק גלי ים
ימים א' ,ב' ,ה' | 19:00-16:00

הספריה ע"ש נדיבי
ימים א' ,ב' ,ד' | 19:00-16:00

הפעילויות מתחילות בשעה  .17:30איחורים מפריעים למהלך הפעילות ,לפיכך הדלתות
תיסגרנה בזמן ולא תותר כניסת מאחרים .אנא התעדכנו בספריות הרשת או באתר.
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כניסה חד פעמית  ₪ 10להורה וילד | פרטים בספריות
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מדיהטק העיר
שד' בנימין  60נתניה טל 09-8620250 :שלוחה 102

לוח פעילויות לחודשים מאי-אוגוסט

מאי

לגילאי

כניסה לילד ומלווה

ג'

 17:30 14.5דירה להשכיר תיאטרון לטף עם אורנה הוכרמן

4-2

₪ 20

ד'

 17:30 15.5דרך המשקפת הצגה עם שירי אלקבץ

3+

₪ 25

ג'

 17:30 21.5איה פלוטו תיאטרון לטף עם מעיין הלל לוין

4-2

₪ 20

ג'

 17:30 28.5פרח לב הזהב תיאטרון לטף עם סיפורלה

4-2

₪ 20

ד'

 18:00 29.5חדר בריחה למשפחות הפעלה עם נטע ויובל  -מיצחוק

10+

 ₪ 20ליחיד

 19:30חדר בריחה לבני נוער הפעלה עם נטע ויובל  -מיצחוק

16+

 ₪ 20ליחיד

 17:30האפרוח שהלך לחפש אימא אחרת תיאטרון לטף עם מיכל חן

4-2

₪ 20

4-2

₪ 20

3+

הכניסה חופשית

ג'

4.6

ג'

 17:30 11.6אין אריות כאלה תיאטרון לטף עם דבי רבינוביץ'

בלוג לנוער  -סדנה לכתיבת בלוגים
עם אורן נחום
מה זה בלוג? כיצד מרכיבים סיפור מעניין?
ואיך גורמים לקוראים שלך לחזור שוב ושוב ולהתעדכן?
בסדנה "בלוג לנוער" נלמד איך להעביר את המסר הנכון ,בזמן הנכון ובמקום הנכון.
בין הנושאים בהם נדון בסדנה:
איך להניח על הדף מחשבות ומילים בקצב וברצף ,איך כותבים כותרת מסקרנת,
איך כותבים פוסט מנצח ,כיצד נוצרים סרטונים ויראליים ,ואיך יוצרים אינטראקציה.
מדיהטק העיר | שלושה מפגשים בימי שני22.7 ,15.7 ,8.7 :
 | 19:00לגילאי 16+
 | 17:00לגילאי 10+

הפנינג לכבוד חודש הקריאה

ד'

12.6

ג'

 17:30 18.6העורב השועל והגבינה תיאטרון לטף עם הדס מורג

יוני

 17:30בת המלכה והירח הצגה עם תיאטרון הקרון  -נילי גפנן

 -פתיחת הסדנה תלויה במספר הנרשמים -

 18:15דוכן בלונים עם בלונופר

לילה מצמרר בספרייה

ג'

19:00 18.6

ג'

 17:30 25.6מי חמוד של אמא תיאטרון לטף עם תיאטרון צליל

4-2

₪ 20

ד'-ו'

₪ 20

פתרון תעלומה מגלים עניין עם מיכל אדלר

יולי
אוגוסט
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4-2

₪ 20

ג'

2.7

 17:30איילת מטיילת הצגה עם מעיין הלל לוין

4-2

הכניסה חופשית

ג'

9.7

 17:30מעשה בזנב ובארנב תיאטרון לטף עם אורנה הוכרמן

4-2

₪ 20

ג'

 17:30 16.7ברלה הולך לים תיאטרון לטף עם תיאטרון היפ הופ שירן

4-2

₪ 20

לכבוד חודש הקריאה

ג'

 17:30 23.7חיננית החיפושית תיאטרון לטף עם דבי רבינוביץ'

4-2

₪ 20

ד'

 17:30 24.7סיפורו של ענק הצגה עם תיאטרון התיבה  -יניב קלדרון

3+

₪ 25

פיטר פן

ג'

 17:30 30.7לילה בלי ירח תיאטרון לטף עם סיפורלה

4-2

₪ 20

לכבוד חודש הקריאה
הספרייה העירונית מבקרת בכיכר
בשיתוף עם רשת הספריות נתניה

תיאטרון בובות עם באמבולה

מפגש סופר עם הסופרת

לגילאי 3+
יום ג'  | 17:30 | 11.6הכניסה חופשית

ג'

6.8

 17:30הבית של יעל תיאטרון לטף עם מיכל חן

4-2

₪ 20

ג'

 17:30 13.8סוד האגם המלוח תיאטרון לטף עם הדס מורג

4-2

₪ 20

זוהר אביב

ג'

 17:30 20.8הצחוק שהתחבא תיאטרון לטף עם רן זמיר

4-2

₪ 20

לכל המשפחה | יום ג' 18:00 | 18.6

הספרייה ע"ש
דבורה בן יהודה

ג'

 17:30 27.8הצרצר והנמלה תיאטרון לטף עם אורנה הוכרמן

4-2

₪ 20

בימת העץ בכיכר העצמאות נתניה

רח' סלומון  ,2לפרטים09-8337187 :
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מדיהטק קריית השרון
הזמיר  18קריית השרון נתניה 09-8622908

לוח פעילויות לחודשים מאי-אוגוסט
לגילאי

כניסה לילד ומלווה

4-2

₪ 20

ב'  17:30 13.5הצב של אורן תיאטרון לטף עם מיכל חן

4-2

₪ 20

ב'  17:30 20.5בר כוכבא והאריה תיאטרון לטף עם דבי רבינוביץ'

4-2

₪ 20

ב'  17:30 27.5תיאטרון לטף עם נטע  -תיאטרון צליל

4-2

₪ 20

4-2

₪ 20

4-2

₪ 20

ב' 6.5

 17:30הבית של יעל תיאטרון לטף עם דבי רבינוביץ'

מאי

דוב ודובה עורכים מסיבה

ב' 3.6

 17:30הענק הכי גנדרן תיאטרון לטף עם סיפורלה

ב'  17:30 10.6כספיון תיאטרון לטף עם הדס  -תיאטרון שיגעון
ג'

11.6

הפנינג לכבוד חודש הקריאה

יוני

 17:30פינוקיו הצגה עם תיאטרון היפ והופ

3+

 18:15דוכן בלונים עם בלונופר

הכניסה חופשית

ב'  17:30 17.6מעשה בחמישה בלונים תיאטרון לטף עם דבי רבינוביץ'

4-2

ב'  17:30 24.6טיפה ועוד טיפונת תיאטרון לטף עם נטע  -תיאטרון צליל

4-2

₪ 20

ב' 1.7

 17:30תירס חם תיאטרון לטף עם דבי רבינוביץ'

4-2

הכניסה חופשית

ב' 8.7

 17:30הדייג ודג הזהב תיאטרון לטף עם מיכל חן

4-2

₪ 20

 17:30חדר בריחה למשפחות הפעלה עם נטע ויובל  -מיצחוק

10+

 ₪ 20ליחיד

ב'  17:30 15.7מיץ פטל תיאטרון לטף עם דבי רבינוביץ'

4-2

₪ 20

ב'  17:30 22.7איילת מטיילת תיאטרון לטף עם הדס  -תיאטרון שיגעון

4-2

 17:30 23.7חדר בריחה למשפחות הפעלה עם נטע ויובל  -מיצחוק

10+

₪ 20
 ₪ 20לילד
 ₪ 30להורה

4-2

₪ 20

4-2

₪ 20

4-2

₪ 20

ב'  17:30 19.8תיאטרון לטף עם דבי רבינוביץ'

4-2

₪ 20

ב'  17:30 26.8טרופותי תיאטרון לטף עם הדס  -תיאטרון שיגעון

4-2

₪ 20

ג'

יולי

ג'

ב'  17:30 29.7לוויתן ושבלול תיאטרון לטף עם סיפורלה

מעשה במלך אחד והרבה צבעים

אוגוסט
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ב' 5.8

 17:30תיאטרון לטף עם דבי רבינוביץ'

ב'  17:30 12.8האריה והתות תיאטרון לטף עם אורנה הוכרמן

בימי שלישי בשעה 17:30
עלות כניסה ₪ 20 :לילד ומלווה

הכניסה חופשית
בהרשמה מראש

₪ 20

9.7

סדנאות

לגילאי 3+

יום הולדת הפתעה לצפרדע הירוקה

חוגים
חוג בדרך לכיתה א'  -ליאת גלר קוהלי
ימי ג' בשעה 17:30
למידה חווייתית ויצירתית לטיפוח המוכנות לכיתה א'
 22מפגשים |  4תשלומים של ₪ 220

מיומנויות חברתיות  -אורית ברוכים ורותם גורי
פיתוח מיומנויות תקשורת עם בני אותו הגיל.
ביטוי עצמי ,תחושת שייכות והעצמה חברתית באופן חוויתי.
הסדנה לילדי גן ובית ספר יסודי )לפי קבוצות גיל(
 12מפגשים |  ₪ 600ב 3-תשלומים

דינמיקיד  -לינדה בר
חוגי ספורט ,תנועה ויוגה לילדים בגילאים  12-2בקבוצות גיל נפרדות!
פרטים והרשמה בטלפון058-6682857 :
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מדיהטק גלי ים

הספרייה ע"ש נדיבי

לוי אשכול  32גלי ים נתניה | 09-8651496

קצנלסון  ,7קריית נורדאו | 09-8352919

לוח פעילויות לחודשים מאי-אוגוסט

לוח פעילויות לחודשים מאי-אוגוסט

מאי

ג'

 17:30 14.5פרח פרח אל תבכה תיאטרון לטף עם לוטם  -תאטרון שיגעון

4-2

₪ 20

ג'

 17:30 28.5וניל על המצח ותות על האף תיאטרון לטף עם רן זמיר

4-2

₪ 20

ד'

 17:30 15.5הענק הכי גנדרן תיאטרון לטף עם סיפורלה

4-2

₪ 15

4+

₪ 15

 18:00חדר בריחה למשפחות הפעלה עם נטע ויובל  -מיצחוק

10+

 ₪ 20ליחיד

ד'

 17:30 22.5מעשה בכוכב שנפל לשלולית תיאטרון לטף עם הדס מורג

4-2

₪ 15

 19:30חדר בריחה לבני נוער הפעלה עם נטע ויובל  -מיצחוק

16+

 ₪ 20ליחיד

ד'

 17:30 29.5איתמר מטייל על קירות תיאטרון לטף עם רן זמיר

4-2

₪ 15

הכניסה חופשית
בהרשמה מראש

ד'

ג'

4.6

מאי

לגילאי

כניסה לילד ומלווה
ד'

1.5

 17:30סיפור הפרפרים תיאטרון לטף עם מיכל חן

4-2

₪ 15

ב' 3.6

א'  17:30 19.5בת הטוחן תיאטרון בובות עם באמבולה

הפנינג לכבוד חודש הקריאה בשיתוף עם מתנ"ס גלי ים

יוני

 17:30טרמפ על מטאטא הצגה עם מעיין הלל לוין

3+

 18:15דוכן בלונים עם בלונופר  +דוכני משחק ואוכל

5.6

 17:30כספיון תיאטרון לטף עם הדס  -תיאטרון שיגעון

א'  17:30 16.6סדנת אוריגמי איתן  -עולם מנייר

הכניסה חופשית

יוני

בני הג'ירף אופה עוגת גבינה לשבועות

ב' 17.6

ג'

 17:30 11.6שלמה המלך והדבורה סדנה עם רוני והבצק

3+

₪ 20

ד'

ג'

 17:30 18.6דירה להשכיר תיאטרון לטף עם מעיין הלל לוין

4-2

₪ 20

ד'

ג'

2.7

 17:30לקוף יש בעיה תיאטרון לטף עם לוטם

4-2

הכניסה חופשית

ד'

ג'

9.7

 17:30ריקוד השמחה תיאטרון לטף עם רן זמיר

4-2

₪ 20

א' 7.7

ג'

 17:30 16.7הפיל שרצה להיות הכי תיאטרון לטף עם דבי רבינוביץ'

4-2

₪ 20

ג'

 17:30 23.7סדנת קיץ ליצורים ימיים סדנה עם עידית שביט

4-2

₪ 20

ד'

ג'

 17:30 30.7ג'ירפות לא רוקדות תיאטרון לטף עם מעיין הלל לוין

4-2

₪ 20

ד'

 17:30 31.7כובעים למכירה תיאטרון לטף עם רן זמיר

4-2

₪ 20

ד'

7.8

 17:30תירס חם תיאטרון לטף עם מיכל חן

4-2

₪ 20

ד'

 17:30 14.8טרופותי תיאטרון לטף עם הדס  -תיאטרון שיגעון

ד' – ו'

 ₪ 15לילד

יולי
אוגוסט

ג'

 17:30 13.8איילת מטיילת תיאטרון לטף עם דבי רבינוביץ'

ד'  19:30 14.8מבצע צלילה לילית בספרייה

אוגוסט

ג'

6.8

יולי

 17:30שעת סיפור במשחקיה עם דבי רבינוביץ'

4-2

 17:30היער הקסום סדנה עם רוני והבצק

4-2

₪ 15

4+

₪ 15

לכבוד חודש הקריאה

₪ 10

ה' 6.6

10

לגילאי כניסה לילד ומלווה

3+

הכניסה חופשית

 17:30תיבת האופרה של סבא הצגה עם תיאטרון ארצי לילדים ונוער
 17:30 19.6דירה להשכיר תיאטרון לטף עם מיכל חן

4-2

₪ 15

 17:30 26.6סוד האגם המלוח תיאטרון לטף עם הדס מורג

4-2

₪ 15

 17:30איילת מטיילת תיאטרון לטף עם תיאטרון שיגעון

4-2

₪ 15

 17:30סדנת אוריגמי  -סירות איתן  -עולם מנייר

4+

₪ 15

ד'

 17:30 17.7הלוויתן והשבלול תיאטרון לטף עם סיפורלה

4-2

₪ 15

 17:30 24.7משפחת יצורי הים תיאטרון לטף עם הדס מורג

4-2

₪ 15

4-2

₪ 15

4-2

₪ 15

4-2

₪ 15

4+

₪ 15

ד'

 17:30 21.8התנין שחשב רק על עצמו תיאטרון לטף עם הדס מורג

4-2

₪ 15

ד'

 17:30 28.8הביצה שהתחפשה תיאטרון לטף עם רן זמיר

4-2

₪ 15

3.7

א'  17:30 18.8כבשת הפלאים סדנה עם ורד גור

11

מדיהטק העיר

שד' בנימין  ,60טל09-8620250 .
city@sifrianet.org.il
ב'
ג' ,ה'
ד'
ו'

19:00-10:00
19:00-14:00
21:00-10:00
13:00-09:00

הספרייה ע"ש
דבורה בןיהודה

סלומון  ,2טל09-8337187 .
debby@sifrianet.org.il
א' ,ג' ,ה'
ו'

מדיהטק גלי ים

לוי אשכול  32גלי ים ,טל09-8651496 .
galeyam@sifrianet.org.il
א' ,ג' ,ה'
ב'
ו'
משחקיה
א' ,ב' ,ה' 19:00-16:00
19:00-14:00
21:00-16:00
13:00-09:00

19:00-14:00
13:00-09:00

הספרייה ע"ש נדיבי
קצנלסון  7קריית נורדאו
טל09-8352919 .
nedivi@sifrianet.org.il
א' ,ב' ,ד'
ג' ,ו'
משחקיה
א' ,ב' ,ד' 19:00-16:00
19:00-14:00
13:00-09:00

מדיהֿֿטק קריית השרון

הזמיר  18קריית השרון ,טל09-8622908 .
hasharon@sifrianet.org.il

ספריית החוף

בשיתוף מנהלת החופים
חוף סירונית | חוף פולג

ספריית הכיכר

19:00-14:00
19:00-09:00
20:00-15:00
13:00-09:00

א' ,ג'
ב'
ה'
ו'
משחקיה
א' ,ג' ,ה' 19:00-16:00

כיכר העצמאות נתניה
א' ,ג' ,ה'

19:00-17:00

רוצים לדעת מה קורה בספרייה?
שעת סיפור ,מועדון קריאה ,מופע?

ושולחים הודעת וואטסאפ למספר בצירוף שם ושם משפחה
חפשו בפייסבוק

ובאינסטגרם

רשת הספריות העירוניות נתניה
שימו לב :דלתות הספרייה ינעלו  15דקות לפני שעת הסגירה
 -התכנית נתונה לשינויים -

איוריםFreepik.com :

בואו נשמור על קשר!

מוסיפים לרשימת אנשי הקשר את המספר 053-4246013

