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חגיגות הספר העברי
ברשת הספריות העירוניות נתניה

מבית 'רגעים' - העמותה לחינוך בלתי פורמלי
מאי-יוני 2022

העמותה לחינוך בלתי פורמלי | נתניה )ע"ר(



דברי פתיחה ראש העיר
תושבים יקרים,

רשת הספריות העירוניות מבית 'רגעים' - העמותה לחינוך 
בלתי פורמלי, בחרו להוביל השנה את חגיגות הספר העברי 

בנתניה תחת הנושא 'אוצר מילים'.
מילים כאמור נשארות, משאירות חותם עמוק, והרחבת 

אוצר המילים בקרב כלל התושבים חשובה להבעה עצמית 
כמו גם להתפתחות אישית וחברתית.

כלל מוסדות התרבות בנתניה התאחדו והכינו עבורכם 
תוכנייה עשירה, הכוללת מפגשים מעוררי השראה עם מיטב 

המרצים, זמרים, יוצרים, כותבים ואמנים מובילים בישראל.
מוזמנים לקחת חלק בשלל האירועים השונים, המתקיימים 

ברחבי העיר נתניה וליהנות מבילוי איכותי לכלל הגילאים.

בברכה, 
מרים פיירברג-איכר

ראש העיר נתניה 
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עשייה ספרותית 
משותפת

למען תושבי נתניה

העמותה לחינוך בלתי פורמלי | נתניה )ע"ר(
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אירועים למבוגרים

גיא ויהל 
מפגש סיפרותי מוסיקלי

גיא ויהל, צמד הזמרים, יספרו על דרכם האישית 
והמקצועית, ההיכרות והיצירה המשותפת. יהל יספר על 

ספרו החדש, והשניים יבצעו את מיטב להיטיהם. 
לפני המופע, הרכב ג'אז במבואה עם שי פורטוגלי וג'ו 

מלניקוב

צילום: יוסי צבקר
צילום: ג'וד מוסקוביץ

קובי מידן
על שיריו של לאונרד כהן 

קובי מידן, איש התקשורת, מזמין אתכם למפגש מרתק על 
תרגומיו של הזמר והיוצר לאונרד כהן. עוד יספר על מלאכת 
התרגום, מדוע היא כל כך מרתקת וכל כך "בלתי אפשרית", 

על תרגום של פזמונים מושרים ועוד. 

ירעם נתניהו
עושים כבוד לשפה העברית 

פעילות משחקית-משעשעת בהשתתפות הקהל, בה כל 
אחד ירגיש גאווה שהוא מדבר עברית. ירעם נתניהו, יועץ 
ומרצה ללשון, בעל אתר "לשוניאדה", מגיש את ההסכת 

"קולולושה" ומתפעל טיק טוק לשוני.

שני 23.5 בשעה 20:00 | מחיר: 35 ₪
מדיה טק העיר, שד' בנימין 60

רביעי 25.5 בשעה 20:00 | מחיר: 50 ₪
מדיה טק העיר, שד' בנימין 60

חמישי 26.5 בשעה 20:00 | מחיר: 25 ₪
מדיה טק השרון, הזמיר 18
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רשת הספריות העירוניות נתניה
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שירים בלבן
ערב שירה באווירת חג השבועות 
מפגש שירה וסיפור, בשיתוף הקהל בהנחיית הבמאית 
והמחזאית איה קפלן והמוסיקאי עידן טולדנו שיוקדש 
לשירים המוכרים והאהובים באווירת חג השבועות.

הסופר אשכול נבו
הספר 'שלוש קומות'
ועיבודו הקולנועי 
הסופר אשכול נבו יספר על ספרו, רב-המכר̀ שלוש קומו̀ת, 
שעובד לסרט בינלאומי שהוצג בפסטיבל קאן 2021. במפגש 
יספר איך זה להיות סופר מתורגם? איך זה כשמעבדים ספר 
ישראלי לסרט איטלקי?
במפגש יוקרן הסרט המלא )119 דקות(

אלה גולן
הדרך אל הגיהינום ובחזרה 
אלה, נשבתה בקסמיו של גואל רצון בגיל 17 ועברה תהליך 
שבו היא הורחקה מחבריה וממשפחתה. התפרנסות בדוחק 
וסגידה לרצון מילאו את עולמה כמו גם טרור פסיכולוגי 
ששעבד אותה. בגיל 30 לאחר התפוצצות הפרשה החלה 
גולן לשקם את חייה ובאה לספר את מסע חייה.

הרצאה
והקרנת 

סרט

שני 30.5 בשעה 20:00 | מחיר: 35 ₪
מדיה טק העיר, שד' בנימין 60

שני 6.6 בשעה 19:30 | מחיר: 35 ₪
מדיה טק העיר, שד' בנימין 60

שלישי 7.6 בשעה 20:30 | מחיר: 35 ₪
אודיטוריום "רגעים", רח' אחימאיר 9
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שלומית עוזיאל 
'מסביב לעולם ב-80 מילים׳

על מילים מפתיעות שהגיעו אל העברית משפות 
אחרות - ולהפך. אילו מילים הגיעו אל העברית משפות 

אחרות - ולהפך? נפגוש גם מילים עבריות המופיעות 
בספרות עולמית, מ"האלף" של בורחס עד "חולית". שלומית 

עוזיאל עורכת, מחברת הספר "מוציאה לשון-הפתעות 
מהמגירה הסודית של העברית", מגישה פינה ברדיו 

ופודקאסט, וכותבת הבלוג 'הקוראת הראשונה'.

צילומים: מיטל נומה 

חגית רון רבינוביץ'
מה הן מילים אם לא שתיקה

הסיפור המרגש של חגית ובנה בכורה עילי, אוטיסט לא 
וורבלי בתפקוד נמוך. חגית, אם לארבעה, כתבת 'ישראל 

היום' ויוצרת סרטים דוקומנטריים, תספר על הורות ואחאות 
מיוחדת. 

אהבה בין הגלים והלביאה הלוחמת
הסופרות שרון צוהר ושרון חיון 

גינת במפגש ספרות רומנטית על 
מילים של אהבה 

מפגש מיוחד לקוראות הז'אנר הרומנטי עם שתי סופרות 
רבי-המכר האהובות, שרון צוהר ושרון חיון גינת.

חמישי 9.6 בשעה 20:00 | מחיר: 25 ₪
מדיה טק השרון, הזמיר 18

שלישי 14.6 בשעה 20:00 | מחיר: 25 ₪
מדיה טק העיר, שד' בנימין 60

חמישי 16.6 בשעה 20:00 | מחיר: 25 ₪
מדיה טק השרון, הזמיר 18

אירועים למבוגרים
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אינטימי 
עם אלון אולארצ'יק ושי להב

אלון אולארצ'יק, מהמוסיקאים האהובים והמרגשים במוסיקה הישראלית, במופע סוחף, בו משולבים להיטיו מכל הזמנים. את 
אלון יראיין שי להב, יוצר דוקומנטרי, מחזאי, תסריטאי וסופר.

רביעי 22.6 בשעה 20:00 | מחיר: 50 ₪
מדיה טק העיר, שד' בנימין 60
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מילים נשזרות לשרשרת דורות 
סדנת כתיבה עם זוהר אביב

סדנת כתיבה לסבים והורים שרוצים לכתוב בעצמם את הסיפור 
הבא עבור הילדים והנכדים. במפגש נלמד את כללי הסיפור 

הקצר, נתנסה בכתיבה, ונייצר סיפור, שיישאר לדורות הבאים 
לנצח נצחים. בהנחיית: זוהר אביב, סופרת ילדים נוער ומבוגרים, 
ומנחה סדנאות כתיבה. ספריה זכו לככב בראש רשימת הספרים 

הנקראים ביותר בספריות בישראל. 

הסדנאות יתקיימו בסניפי רשת הספריות העירוניות בין השעות 10:00-11:30 בתאריכים הבאים:
23.5 | מדיה טק העיר 12.6 | מדיה טק גלי ים 13.6 | מדיה טק קרית השרון | מחיר: 20 ₪ לסדנה

רשת הספריות העירוניות נתניה
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אירועים למבוגרים מוזיאון בית הבאר

האם העברייה
הראשונה 

גיל חובב, נתן סלור ואורית פלג
במלאת 85 שנה לספרייה הציבורית בנתניה, הקרויה על שם דבורה בן יהודה - גיל חובב יספר במופע מיוחד על 

הסבתא-רבא שלו, שנודעה בכינויה 'האם העברית הראשונה' ומסרה את חייה על מזבח תחיית העברית. נתן סלור 
ואורית פלג יוסיפו שירים על עברית ועל אהבה. פסנתר וניהול מוסיקלי: רמי הראל

חמישי 23.6 בשעה 20:00 | מחיר: 50 ₪
בית הבאר, סוקולוב 17 )לפרטים: 09-8329940(
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אירועים מיוחדים מוזיאון בית הבאר

מי זאת דב"י?
85 שנה להקמת הספרייה ע"ש דבורה בן יהודה
מוזיאון בית הבאר ורשת הספריות העירוניות מזמינים לערב פתיחת תערוכת חוצות 

במלאות 85 שנה להקמת הספריה הראשונה בנתניה. בשנת 1937 מוקמת ביוזמת 
איתמר בן אב"י ספריה במושבה נתניה ע"ש אימו דבורה בן יהודה.

 הספרייה היתה מקור גאוותו ומקום להצגת אהבתו ותשוקתו לשפה ולמילה הכתובה.

פתיחה: 23.6.22 | התערוכה תוצג במהלך חודשי הקיץ
בית הבאר, סוקולוב 17 )לפרטים: 09-8329940(
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מפגש לילדים עם ארז אשרוב 
על סדרת הספרים 'בלשי הביוב׳

מתגלגלים מצחוק מבדיחה מתגלגלת - איך תורמים ספרי 
`בלשי הביו̀ב לעידוד לקריאה ולכושר קריאה באמצעות 
סלפסטיק פיזי ומילולי וצחוק טהור, בעולם שבו תנינים 

וחיות אחרות נמצאים באינטראקציה עם בני אדם.

מפגש סופרת עם תמי שם טוב 
על ספרה 'הסיפור של אליעזר בן יהודה'

בואו לפגוש את סופרת הילדים תמי שם טוב ולשמוע את 
ספרה 'הסיפור של אליעזר בן יהודה'

מפגש סופרת 
עם אורית גידלי

בואו לפגוש את סופרת הילדים אורית גידלי ולשמוע את 
ספרה 'חדקרן מסוג קרנף'.

מפגש סופרת 
עם שהם סמיט

בואו לפגוש את סופרת הילדים שהם סמיט ולשמוע את 
ספרה 'סיפור אחרי השינה'

חמישי 26.5 בשעה 17:30 | גילאי 8+
מחיר: 10 ₪ לילד.ה ומלווה | מדיה טק גלי ים

חמישי 16.6 בשעה 17:30 | גילאי 6-8
מחיר: 10 ₪ לילד.ה ומלווה | מדיה טק העיר

רביעי 8.6 בשעה 17:30 | גילאי 4+
מחיר: 10 ₪ לילד.ה ומלווה | מדיה טק גלי ים

חמישי 23.6 בשעה 17:30 | גילאי 4-7
מחיר: 10 ₪ לילד.ה ומלווה | מדיה טק השרון
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רביעי 15.6 בשעה 17:30 | מחיר: 10 ₪ לילד.ה ומלווה
מדיה טק גלי ים, ברחבת הדשא )הישיבה על מחצלות(

אירועים לילדים
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תיבת המילים המזמרת
מופע מוזיקלי תיאטרלי לכל המשפחה ע"פ יצירתו של 
המשורר והסופר נתן אלתרמן.
ְלֵׁשם ָמה ַקּיִָמים יַּתּוִׁשים ָּבעֹולָם?
ְלִמי יֵׁש ּגַב ֶאָחד ְוֶאלֶף ַּפְרצּוִפים?
ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ִחיִריק לַּׁשּורּוק?
איציק כהן, שחקן ויוצר לילדים, מחזאי ובמאי, והמוזיקאי 
עידן טולדנו מגישים אוצרות מתיבת היצירה של המשורר 
הדגול.

 'דבר עברית'
תיאטרון אורנה פורת
הצגה שהיא חגיגה של שפה ואהבת המלים, על סיפורו של 
אליעזר בן יהודה שנלחם על השפה העברית והפך להיות 
האיש שהשפה העברית חייבת לו כל כך הרבה.
מחזה ובימוי: שירילי דשא, שחקן יחיד: עמיחי פרדו

בחיפוש אחר סודות השפה העברית - 
בעקבות אליעזר בן-יהודה 
במשחק ושיר יצאו שלי וצוף למסע בעקבות פועלו של 
אליעזר בן-יהודה - מחייה השפה העברית. הם יגלו חפצים 
מסתוריים ומפה לחיפוש אחר המטמון היקר- העברית! 
המסע יעבור בין ארצות, שירים, מילים ומילונים.
שחקנים: איתי ערבה ושלי אברהם

גילאי
 5-9

גילאי
 8-12

גילאי
 4-9 רביעי 1.6 בשעה 17:30 | מחיר: 10 ₪ לילד.ה ומלווה

מדיה טק גלי ים, ברחבת הדשא )הישיבה על מחצלות(

שלישי 7.6 בשעה 17:30 | מחיר: 10 ₪ לילד.ה ומלווה
 מדיה טק העיר, שד' בנימין 60

רביעי 15.6 בשעה 17:30 | מחיר: 10 ₪ לילד.ה ומלווה
מדיה טק גלי ים, ברחבת הדשא )הישיבה על מחצלות(

רשת הספריות העירוניות נתניה
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פיקניק של מילים
בואו לשמוע סיפור עם פסיק הספרן

פסיק הספרן יוצא מהספרייה לפיקניק מיוחד מצויד 
בסלסילה עמוסת ספרים, במפת שולחן משובצת, ובשלל 

סיפורים. בואו לשמוע סיפור ולבלות עם פסיק בפיקניק של 
מילים. עקבו אחרי פסיק במסעו בעיר בסניפי רשת הספריות 

העירוניות ובמרכזים הקהילתיים
בשעה 17:00 

ללא תשלום, בהרשמה מראש בסניפים הבאים:
מדיה טק העיר  • יום שני 23.5 

מרכז קהילתי נאות שקד  • יום שלישי 24.5 
ספריית נדיבי   • יום ראשון 29.5 

מרכז קהילתי מרכז אופק  • יום שלישי 31.5 
מדיה טק השרון  • יום חמישי 9.6 

מדיה טק גלי ים   • יום ראשון 12.6 
מרכז קהילתי אגמים  • יום שלישי 14.6 

מרכז קהילתי סוקולוב  • יום שלישי 21.6 

תחרות שבץ נא
לכל המשפחה

בסניפי רשת הספריות
אוהבים מילים? אוהבים משחקים? אוהבים להתחרות?

תחרות נושאת פרסים בין המשפחות )ילד.ה + מלווה אחד.ת(
במשחק על השחקנים ליצור מילים על גבי לוח בעזרת 

קוביות משחק עליהן מודפסות אותיות. 
הפעילות תועבר על ידי מנחה. לגיל 7 ומעלה. מספר 

המקומות מוגבל. 
בשעה 18:00 

ללא תשלום, בהרשמה מראש בסניפים הבאים:
מדיה טק העיר  • יום שני 23.5 

ספריית נדיבי   • יום ראשון 29.5 
•מדיה טק השרון יום חמישי 9.6 

מדיה טק גלי ים  • יום ראשון 12.6 

מוגבל!המקומות מס' 

אירועים לילדים
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ברשת הספריות העירוניות נתניה
בשעה 17:30 לגילאי 2-4

שעות סיפור
בשעה 17:30 מדי שבוע בסניפי רשת הספריות העירוניות | גיל 2-4 | מחיר 10 ₪ לילד.ה ומלווה

מדיה טק קרית השרון  • ימי שני 
מדיה טק גלי ים  • ימי שלישי 

מדיה טק העיר  • ימי רביעי 
הספרייה ע"ש נדיבי  • ימי רביעי 

רשימת שעות הסיפור תפורסם באתר רשת הספריות העירוניות או בטל' 09-8620250 שלוחה 102

רשת הספריות העירוניות נתניה



אירועים לילדים ספריית הכיכר
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פעילויות ספריית הכיכר
לשבוע הספר 2022

הפעילות מתקיימת על במת הדק בכיכר העצמאות החדשה

יום שלישי 7.6
17:00 סדנת יצירה

תן עוגה הכל לטובה - מיה סהר - תאטרון סיפור
17:00 שעת סיפור עם שיר שמואלי האריה והעכבר

18:00 סיפורים בן התווים עם תו מטררם 

יום חמישי 9.6

17:00 סבא יוסי בסיפורים מדעיים
18:00 רן ורד - בסיפורים טעימים 

יום ראשון 12.6

17:00 מסיפורי סבתא לולה-שמלת השבת של חנה לה
18:00 תאטרון רחוק מציג הרקדנית מרמלדה 

יום חמישי 16.6

17:00 שעת סיפור עם שיר שמואלי איה פלוטו
18:00 תאטרון חוצפה קטנה בהצגה המחבוא הסודי

יום שלישי 14.6

17:00 סדנת יצירה
18:00 תאטרון כפפה ליד מציג בגדי המלך החדשים

יום ראשון 19.6



אירועים לילדים פלנתניה

קוראים עם כוכבים
בפלנתניה

בשיתוף האגף לאיכות הסביבה מנהל תפעול ותעשיות עיריית נתניה
20.6 יום שני 17:30 | הפעילות בתשלום

יריד החלפת ספרים- בשימוש חוזר	 
הצגת ילדים	 
סדנה להכנת ברכות "מה נאחל לטבע"	 
מופע כוכבים בפלנטריום "היקום שלנו"	 
סיור בגן המדעי	 
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אירועים מיוחדים תרבות יהודית
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אירועים מיוחדים תרבות יהודית
טן

ול
ק ס

ארי
ם: 

ומי
ציל

ג'קי לוי ועירן צנחני
שבים לשנות ה-70

מחווה מרגשת ומצחיקה, לשירים לשפה ולדמויות שעשו את התקופה ולכל מה שהפך עם הזמן לסיפורים.
מוסיקה מעולה ועיצוב בית מצחיק, מלחמה ושלום, סטיב אוסטין ובתיה עוזיאל.

14.6 יום שלישי 20:00 | עלות 35 ש״ח

אולם ע״ש ספי ריבלין, שדרות טום לנטוס 31 נתניה

לפרטים נוספים: המחלקה לתרבות יהודית מבית "רגעים" 09-8826332 )טלוואסאפ(
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אירועים מיוחדים

מפגש חמישי - לכבוד יום ירושלים | יום רביעי 25.5, כ״ד אייר
 20:30 | אודיטוריום "מרכז דוד" ברח' אחימאיר 9 נתניה

העמותה לחינוך בלתי פורמלי | נתניה )ע"ר(

גרשון בר כוכבא
ירושלים בנפילתה ובתקומתה

טשולנט ובירה עלינו

מס׳ המקומות מוגבל

https://tickchak.co.il/25175  :מחיר כרטיס 30 ₪ | לרכישה היכנסו ללינק
) לפרטים נוספים המחלקה לתרבות יהודית מבית "רגעים": 09-8826332 )ניתן לשלוח וואטסאפ

"פון דער אלטער היים
אין דער נייער היים"

ד"ר מרדכי יושקובסקי, בליווי הזמרת, פסנתרנית
ומלחינה מרינה יעקובוביץ' במופע מוסיקלי

חמישי 26.5.22 בשעה 11:00-12:30 אודיטוריום "רגעים"

העמותה לחינוך בלתי פורמלי | נתניה )ע"ר(

לפרטים והרשמה: 09-8614799 / דבורה 052-5672445 
www.biltiformali.org.il / dvora@biltiformali.org.il 

70 ש״ח
מס׳ המקומות

מוגבל
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אירועים מיוחדים צעירים
מי

ול
מש

טל 
: ו

ום
ציל

שעת סיפור
שעת סיפור לילדים בגיל 2-6
על העצמה וקבלת השונה עם הדראג קווין קיי לונג

סדנת כתיבה
עם אסיף אלקיים ותה 
שיחה אינטימית על יצירה כתיבה ומה שבניהם.
כיבוד, אווירה ונשנושים

שלישי 14.6 בשעה 17:30
מדרחוב קראוזה

שלישי 14.6 בשעה 20:30
מרכז הצעירים "הגג", שטמפפר 4 נתניה

Sh
ar

on
 K

ip
er

m
an

ם: 
ילו

צ

יריד סופרים צעירים 
מחפשים ספר טוב? רוצים להכיר מקרוב את הכותבים 
והיוצרים הצעירים? הגג בשיתוף אסיף אלקיים ותה מזמינים 
אתכם לדוכני סופרים צעירים במדרחוב קראוזה.

שלישי 14.6 בין השעות 17:30-20:00
מדרחוב קראוזה
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לפרטים מוזיאון העיר נתניה, מקדונלד 3, נתניה museum.netanya@gmail.com  ובטל׳ 09-8308851

אירועים מיוחדים מוזיאון נתניה

חודש הספר העברי במוזיאון נתניה
4.6 ו-11.6 - שבת ישראלית ספרותית25.5 ו-30.5

איתמר בן א"בי תערוכה על חייו ותרומתו להקמת נתניה
הכניסה חופשית

בימים א׳-ה׳ 10:00-14:00
 ימי ו 9.00-12.00 שבת 10.00-13.00

25.5-25.6

סיפור סרט: התליין- על שלום נגר האיש שהוציא לפועל 
את גזר הדין בתלייה ש ל אדולף אייכמן והפך לשוחט מפגש 

עם הבימאית נטעלי בראון הנחייה אייל בורס ,יו"ר מועצת 
הסרטים הישראלית 

חמישי  23.6 בשעה 19.00 

4.6 ב10.00 מר זוטא ועץ התפוחים –שעת סיפור חגית 
פפרו ללא עלות 

משחק ניווט-תחנות בחייו של איתמר בן א"בי 
11.6 10.30 –סיור בעקבות סיפורי ילדותם של הסופרים 

דורית אורגד ודרור בורשטיין.  נפגשים במוזיאון 
10.00-13.00 משחק ניווט-תחנות בחייו של איתמר בן 

א"בי לכל המישפחה 

אירועים קהילתיים רשת הספריות העירוניות
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בן יהודה פינת איתמר בן אב"י 
שעה קלה של כבוד לשפה עברית

בתוכנית:
"דבר עברית" הצגה על מחולל השפה העברית, מאת תאטרון 

אורנה פורת )בשיתוף האגף סל תרבות, מינהל החינוך(
משחק ניווט- בסיפור חייו המרתק של איתמר בן אב"י

בין השעות 9.00-13.00  



אירועים קהילתיים רשת הספריות העירוניות

 'לאסוף את השברים'
יום איסוף ותיעוד פריטים אישיים

מתקופת השואה על ידי נציגי יד ושם
במסגרת מבצע 'לאסוף את השברים' - מבצע הצלה לאיסוף ותיעוד פריטים אישיים מתקופת השואה, נציגי יד ושם מגיעים 

לרחבי הארץ לצורך תיעוד והעברת פריטים אישיים מתקופת השואה למשמרת ביד ושם. אם יש ברשותכם פריטים אישיים 
מתקופת השואה - חפצים, מסמכים, תצלומים, מכתבים, יצירות אמנות וכד'.

מוזמנים להגיע ליום האיסוף בספרייה העירונית, מדיה טק העיר, שד' בנימין 60.

רביעי 1.6 בשעות 10:00-17:00 
מדיה טק העיר, שד' בנימין 60
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האירועים יתקיימו לפי הנחיות משרד הבריאות • נהלי הרשמה לאירועי התרבות באתר רשת הספריות

מדיה טק העיר - מרכז
שד' בנימין 60

city@sifrianet.org.il / 09-8620250

ב' 19:00-10:00• 
ג', ה', 19:00-14:00• 
ד' 21:00-10:00• 
ו' 13:00-9:00• 

מדיה טק גלי ים - מערב
לוי אשכול 32

galeyam@sifrianet.org.il / 09-8651496

א', ג', ה' 19:00-14:00• 
ב' 20:00-15:00• 
ו' 13:00-9:00• 

משחקיה: א', ב', ה', 19:00-16:00

מדיה טק קריית השרון - מזרח
הזמיר 18

hasharon@sifrianet.org.il / 09-8622908

א', ג' 19:00-14:00• 
ב' 19:00-9:00• 
ה' 20:00-15:00• 
ו' 13:00-9:00• 

משחקיה: א', ג', ה' 19:00-16:00

אתר: www.sifrianet.org.il | עקבו אחרינו:   רשת הספריות העירוניות נתניה | דברו איתנו:  053-4246013

שמרו על קשר

שימו לב, דלתות הספרייה ינעלו
לכניסת קהל 15 דקות

לפני שעת הסגירה

הספרייה ע"ש דבורה בן יהודה - צפון
סלומון 2

09-8337187
הספרייה סגורה לשיפוצים לרווחת ציבור הקוראים

הספרייה ע"ש צבי נדיבי - דרום
קצנלסון 7 ק.נורדאו

nedivi@sifrianet.org.il / 09-8352919
א', ב', ד' 19:00-14:00• 
ג', ו' 13:00-9:00• 

משחקיה: א', ב', ד' 18:30-15:00


