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קובי מידן ואיתי פרל"
לאונרד כהן - 

החיים, השירים 
ערב יוצא דופן על חייו ויצירתו של לאונרד כהן.

מידן, שתרגם לעברית את שיריו וספריו של כהן, 
מגיש יחד עם איתי פרל )שירה ונגינה( מופע ייחודי, 

המשלב סיפורים בליווי מצגת, קטעי קריאה ושירה.  
ערב עם טעם של עוד. 

רכישת כרטיסים - באתר הספריה.* 

בתחילת הערב יוכרזו הזוכים בתחרות הכתיבה

רביעי, 7.6.17 בשעה 20:00 בבית ניר

הטבעת הקסומה""
שעת סיפור בהשראת אגדת עם אירית: בספרייתו 

המופלאה, מוצא יוחנן הספרן ספר ילדים ישן,  
בעזרתו הוא יוצא למסע מרתק בארץ מופלאה... 

לגילאי 7-4, תיאטרון "התיבה" )באולם(*

ראשון, 11.6.17 בשעות 16:30 | 17:30 

" קיפולים מהספרים"
חוויית אוריגמי מהנה ומאתגרת בהשראת ספרי 

ילדים, לגילאי 6 - 10. בסבבים מתחלפים, השתתפות 
חופשית, הרשמה במקום )חדר הרצאות(. 

ראשון ושני, 11-12.6 , 16:30 - 19:00

"

חגיגות לילדים ולכל "
המשפחה ברחבה 

ובגינת הספריה
"משחק חוזר"  משחקי כיף ואתגר מחומרים 

ממוחזרים לכל המשפחה.
יריד ספרים יד שנייה  להחלפה או מכירה - 

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

ספרים חדשים 
מוזיקה ואוירה טובה...

ראשון ושני, 11-12.6, 16:30 - 19:00

"

"

חלק מהאירועים בתשלום. כרטיסים באתר:

zichron.libraries.co.il

"

"

פסיפס קהילתי
הפנינג יצירה וחגיגה לכל המשפחה! התושבים 

)גילאי 8 ומעלה, נוער ומבוגרים( מוזמנים להשתתף 
ביצירת אמנות קבוצתית של שיבוץ אבני פסיפס על 

קיר החזית של הספריה.  בואו להניח את אבן 
הפסיפס הצבעונית שלכם.

ראשון ושני, 11-12.6, 16:30 - 19:00

*



סיפור מקומי"
"שלוש הנסיכות והאיש הנדיר" - ספרה של ד"ר 
אורלי דביר, העוסק בתחום של הורות ומשפחה 

אחרת, נכתב בהשראה של סיפור אמיתי, על איש 
נדיר שבחר להקים משפחה כהורה יחידני 

)השתתפות חופשית(.

חמישי, 22.6.17 בשעה 19:30

"

דודי שמחה"
מפגש עם יצירותיו של ע. הלל. שעת סיפור עם 

גבריאל הדר, לגילאי 3 – 5 )באולם(*

רביעי, 21.6.17 בשעה 17:00

"

פואטרי סלאם "
מוסיקלי

 spoken( גלעד בלום מארח אמני שירה מדוברת
word( מובילים: אסף שנהב, חן עמרם, המביאים 

אל הבמה טקסטים חשופים ומושחזים בליווי 
מוסיקלי.

הלב נפתח בגרוב!
מומלץ לנוער )16 ומעלה( ומבוגרים.*

ראשון, 18.6.17 בשעה 19:30

" קומיקס ואנימציה"
לכל המשפחה, מגיל 7 ומעלה

מפגש עם הקומיקסאי ניר מולד בליווי ציורים, 
קריקטורות וסרטונים, והצגת עבודות תלמידי החוג 
שהתקיים בספריה.  )באולם, השתתפות חופשית(. 

חמישי, 15.6.17 בשעה 16:30 

"

סודותיו המסתוריים "
של מיכאל אבס

סודות מסתוריים מחייו של סופר הילדים מיכאל 
אבס, לאמיצים בלבד בגילאי 8 - 88! ההרצאה 

מרתקת ויש בה לא מעט סיפורים מפחידים אבל 
תמיד עם סוף טוב, לא מומלץ לפני גיל 8 )באולם(*

שני, 12.6.17 בשעה 18:30

"

רטטוי"
 

איך כותבים סיפור מנצח? מפגש עם התסריטאית 
גלית רוייכמן, בליווי קטעים מתוך סרט האנימציה 
"רטטוי", לגילאי 8 ומעלה, גם להורים... )באולם(*

ראשון 11.6.17 בשעה 18:30 

"

ויהי ערב"
שעת סיפור על-פי ספרה של פניה ברגשטיין, על 

מהומה שפרצה בשעת לילה  קסומה... לגילאי 3 – 6, 
מוגש בטכניקה של תיאטרון בובות שחור )באולם(*

שני, 12.6.17, בשעות 16:30 | 17:30 

"

שעת סיפור בצרפתית"
 

"

מסע לאפריקה עם פטריסיה, לגילאי 6 – 9 
L'heure du Conte en français
Voyage en Afrique avec Patricia
6 à 9 ans, Participation libre, 
Bibliothèque Auditorium

שני, 19.6.17 בשעה 17:00



מה קורא בספריה?
סדנאות כתיבה

קתדרת "ספרים, סופרים וסיפורים" 

ספרי קריאה ושמע דיגיטלים

משחקי חשיבה ואתגר לכל המשפחה 

שעות סיפור

"לטייל בעולם בעקבות ספרים"

מועדוני קריאה )עברית / אנגלית(

חוגי שפות - צרפתית, ערבית, גרמנית

הגלריה - תערוכות אמנים מקומיים

מחשבים ומרחב אינטרנט לשירותכם...

שעות פתיחה
ימי א’, ב’, ד’, ה’  12:30-9:00 | 19:00-16:00

יום ו’ 12:00-9:00
יום ג’ הספריה סגורה

יעקב זכרון  ציבורית  ספריה 

תפוצה לרשימת  הרשמה 
zichron.libraries.co.il

 04-6398259
הדגן 4, זכרון יעקב

libzichron@gmail.com

זכרון יעקב
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חלוקת פרסים "
ליוצרים הצעירים

 
כל הילדים שהגישו יצירות לתחרות הכתיבה מוזמנים )גם ההורים( לקבלת שי. 

במעמד זה, בנוכחות ראש המועצה, מר זיו דשא, ומנהלת מחלקת החינוך ד"ר מרים 
פאנויאן, יוכרזו הזוכים בתחרות היישובית והארצית.

רביעי, 14.6.17 בשעה 17:00, בית ספר יעבץ

"

facebook


