
פרדס חנה

התכניה המלאה באתר המועצה 
ובדף הפייסבוק

 phk.libraries.co.il :ספרייה מרכזית פרדס חנה, רח' הבוטנים 59 )צמוד למתנ"ס(: 04-8833565 ** הרשמה באתר הספריות *

אתם קוראים נכון!

חוזר לפרדס חנה כרכור
11.6-21.6

אירועי פתיחת שבוע הספר!

אירועי שבוע הספר בחצר השוק

ברחבת הספרייה - 19:30-17:00

בואו לחגיגות במתחם הספרייה
11.6

שלישי
מתחם הספרייה המרכזית 

רח' הבוטנים

16:45 - שעת סיפור עם ראש המועצה הגר פרי יגור  הרשמה מראש

 הספרים משתלטים על משרדי המועצה! 
שעות סיפור | סדנאות | קומיקס | שירה |
מפגשים מרתקים לילדים, נוער ומבוגרים

שוק ספרים יד שנייה | סדנאות יצירה 
משחקי שולחן | קפה ועוד..

17:30 - מפגש עם ינץ לוי, מחבר סדרת "הרפתקאות 

19:00 - ״סוד הזיכרון המצויין״ מפגש מרתק עם ערן כץ, 
שיאן גינס בזיכרון,  לגילאי 100-10, כולם מוזמנים!

18:15 - מופע לכל המשפחה 
שירי 'הופה היי' עם יונתן מילר ושירי אלקבץ - "צוענים" 

לגילאי 12-6  ספריית הילדים  
בהרשמה מראש באתר הספריות

צילום: אלון סיגוואי

בהשתתפות כ-20 הוצאות לאור איכותיות ונבחרות, 
משוררים, סופרים, מאיירים וקומיקסאים. 

רביעי 12.6 // 17:30 - 
תיאטרון ״סיפור עם טעם״: ״הענק הכי גנדרן בעולם"

לאורך כל השבוע בספריות - 
מפגשים לכל המשפחה

חמישי 13.6 // 17:30 - "החתול במגפיים" - הצגת שני 
שחקנים, בהשראת האגדה הידועה של האחים גרים.

חמישי 13.6 // 20:00 - ״קול קורא״ שירה מדוברת, עם 
מיטב המשוררים/ות המקומיים,  בהנחיית יונתן קונדה.    

 ספרייה מרכזית   ההשתתפות חופשית

דוגמאות ממגוון הפעילויות )התוכנית המלאה באתר המועצה והספריות(:

ראשון 16.6 // 20:00 - "הראיון האחרון" – הסופר 
אשכול נבו והמוסיקאי משה בן-יוחנה במפגש ייחודי.

לגילאי 3 - 7   ספריית נווה פרדסים   כניסה חופשית בהרשמה מראש

 ספרייה מרכזית   בתשלום

חמישי 13.6 // 
9:00 - סדנת ביבליותרפיה: בהנחיית מיה הוד 

 סדנה בתשלום  בהרשמה מראש

17:30 - שאול גרוס )מוסיקה אורגנית( 
עם עומר לפידות בשירי ילדים מתובלים בסיפורים

20:00 - סדנת ספרי זיכרונות: בהנחיית גלבוע דקר
 סדנה בתשלום  בהרשמה מראש

20:30 - גג חצר השוק: יוצרים ויוצרות מקריאים טקסטים 
מקוריים, סיפורים קצרים ושירים. מנחה: שלי מרכוס

רביעי וחמישי // 12-13.6 // 16:00 - 21:00
 יריד ספרים 

בשיתוף

 הביאו מחצלת וספרים להחלפה / מכירה  

רחבת המועצה - לראשונה יריד שבוע הספר אלטרנטיבי

 21:00-17:00

12.6
רביעי

בניין ורחבת
המועצה

׳דף חדש׳ - בבניין ורחבת המועצה

פרדס חנה


