
ערב מחווה ליצירתו של יוסי בנאי 
מסמטאות ירושלים ועד רחובות פריז

בהשתתפות: דרור קרן, אנה שפיץ, עידן חיים דוד, ניב קאופמן. 
בתחילתו של ערב זה יוכרזו הזוכים בתחרות הכתיבה 

"במבט אישי". 
יום רביעי, 30.5 | 20:00 | בבית ניר | רכישת כרטיסים באתר 

הספריה או בטל׳ 04-6398259

הרצאתו של חיים באר
על הרומן החדש "בחזרה מעמק 

רפאים", החושף את הגרוטסקיות 
של אליטת הספרות המקומית. 

ראשון, 10.6 | 20:00 | בספריה | 
רכישת כרטיסים מראש. 

פואטרי סלאם
בשיתוף מרכז הנוער "אוונגרד" 

מוזמנים להביע את עצמכם דרך מילים. בואו 
להשמיע, להישמע, ליצור חוויה. הבמה כולה שלכם!

יום חמישי, 7.6 | 19:30 | בספריה | השתתפות 
חופשית, הרשמה מראש: 050-6658921 )רועי(

לתיכוניסטים!

"אחד ער - שני נוחר" 
ערב מערכונים ופיזמונים של חנוך לוין - בהשתתפות תלמידי בית ספר ״החורש״, הצגה 

לבני נוער ולמבוגרים. יום רביעי, 13.6 | 18:00 | באולם הספריה | השתתפות חופשית.

חגיגות הספר
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חגיגות לילדים ולכל המשפחה 
במתחם הספריה 

 משחקי שולחן גדולים - כיף ואתגר לכל הגילאים!
 מוזיקה ואוירה טובה

 יריד ספרים "סטימצקי"
 יריד ספרים יד שנייה, להחלפה או מכירה, הביאו 

אתכם מחצלת או שמיכה )אין להביא מזון, 
משקאות ומוצרים אחרים למכירה(.

"אריה הספריה"
הצגת תיאטרון בובות בהשראת ספרה 

של מישל קנודסן, מציגה: "גדית האגדית"
לגילאי 4 - 6 | בשעה: 17:15 | בספריה | 

רכישת כרטיסים מראש

"סלפי אחד יותר מדי"
מפגש עם דנה אבירם, מה האמת מאחורי 

ספריה )"טורף ברשת", "המשחק" ועוד(, 
אשר נוגעים בהתמודדות בני נוער עם 

רשתות חברתיות.  שעה: 17:00 | גילאי 
15-11 | בספריה | השתתפות חופשית.

סוד הזיּכרון המצויין
ערן כץ, שיאן גינס בזיּכרון, מחבר רבי המכר 
״חמש מתנות למוח״, סדרת ״אלופי הזיכרון״ 
ועוד במפגש מרתק של תרגילי זיכרון. בואו 

לגלות שיטות מגניבות לזכור בקלות הכל!
 שעה: 18:30 | מומלץ לכל המשפחה. 

מגילאי 9 ומעלה, נוער ומבוגרים!
בספריה | השתתפות חופשית.

בתחילתו של מפגש זה יתקיים
טקס הענקת שי לילדים הזוכים 

בתחרות הכתיבה
בהשתתפות ד"ר מרים פאנויאן, מנהלת 
מח' החינוך. כל הילדים שהגישו יצירות 

לתחרות מוזמנים לערב זה.

3 ביוני
יום ראשון

גולי והגיטרה ששרה
לצלילי הגיטרה ובקצב הדרבוקה נצא יחד, קטנטנים 

והורים, למסע מוסיקלי עליז ושמח, בשילוב שירי משוררים.
לגילאי 2 - 4 |  17:30 |  רכישת כרטיסים מראש.

מפגש עם ינץ לוי
מחבר "הרפתקאות דוד 

אריה" ולאחרונה "כשסבא 
אליהו היה קטן", יספר על 

ילדותו, על חוויות מבית 
הספר, על הספרים האהובים 
שכתב ועוד.  לגילאי 6 - 12  

בשעה: 18:45 | בספריה | 
רכישת כרטיסים מראש.

4 ביוני
יום שני

3-4/6
ראשון ושני

 19:30 - 17:00

נא לרכוש כרטיסים למפגשים השונים באתר הספריה או בטל': 04-6398259


