
הספריה האזורית חוף אשקלון

פעילות תשע“ז

מועצה אזורית
חוף אשקלון





צוות הספריה האזורית מזמין אתכם ואת ילדיכם לפעילות מהנה ומגוונת בספריה.

הפעילויות מתקיימות בספריה האזורית חוף אשקלון
בימי רביעי בשעה -17:00, בתאריכים המפורטים בחוברת.

גילאים ועלויות:
מפגשי מוסיקה, שעת סיפור - מיועדים לגילאי 3-7 שנים.

(אין להביא ילדים מתחת לגיל 3)
עלות פעילות 20 ש“ח. הורה מלווה חינם.

מפגש קטנטנים עם הוריהם- לגילאי שנה וחצי עד 3 שנים -  מפגש חוויתי צבעוני 
ומשעשע בשילוב בובות ואביזרים, זמן איכות לקטנטנים ולהוריהם.

לאורך השנה יתקיימו 6 מפגשים, בנושאים שונים, בעלי אופי רציף ומתפתח.
הקבוצה קבועה ומונה 15-20 פעוטות והוריהם.

עלות פעילות - 30 ש“ח לילד ולהורה.

לכל הפעילויות יש להירשם מראש
hofashkelon.lib@gmail.com  בדוא“ל

או בטלפון: 08-6775566/7
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בברכת שנה טובה ומתוקה



לשיר אופרה
”קטנטני אופרה“ עם שירלי הוד
שרים אופרה! מפגש ראשוני עם אומנות האופרה.
איך עושים חימום קולי? איך יוצרים דמות ואיך מלחינים אותה? 
הילדים ילמדו מושגים בסיסיים תוך חוויה והתנסות אישית.

שר
עוש איך

28.9.16
17:00

שעת סיפור עם רן זמיר
הצב של אורן / מאת מירה מאיר

אורן ביקש מאביו צב. למחרת אמא של אורן 
מצאה צב ולקחה אותו לגן של אורן. הילדים בגן 

מתרגשים ומנסים לבדר ולטפל בצב ולומדים 
להכירו עד אשר הצב בורח מהגן...

גןן  

21.9.16
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17:00



9.11.16
17:00

מפגש עם סופר הילדים ינץ לוי
מחבר סדרת הספרים, רבי המכר ”הרפתקאות 
דוד אריה“. מפגש סוחף ומלהיב במהלכו יספר 

ינץ כיצד נולדו הספרים.
בואו לגלות את כל הסודות מאחורי הסיפורים. 

פעילות קטנטנים עם הגר חופש16.11.16
מפגש פתיחה - היכרות: נשחק, נרקוד 

ונניע את הגוף לקצב המוסיקה.
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17:00



23.11.16

שעת סיפור עם גדית האגדית
”אריה הספרייה“ / מישל קנודסן. אייר: קוין הוקס
אריה נכנס לספרייה ציבורית, לדעת הספרנית הוא
יכול להישאר, כי אין כלל שאוסר את כניסתו לשם,
בתנאי שלא יעבור על כללי ההתנהגות של הספרייה עד אשר 
יום אחד נופלת הספרנית מהסולם....

30.11.16

לשיר אופרה: 
”אופרה באגדות“ עם שירלי הוד

”היה היי פעם לפני שנים רבות....“
אגדות ילדים באופרות מרהיבות (סינדרלה,

הנזל וגרטל, היפיפייה הנמה ועוד....)
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17:00



14.12.16

פעילות קטנטנים עם הגר חופש21.12.16
נסתובב כסביבונים:

נכין סופגניות ונרקוד עפ“י שירי חנוכה.

שעת סיפור עם קרן אור
”רחוב חנוכה“ 

בבניין מס‘ 1 עורכים כל שנה מסיבה לכבוד חג
החנוכה אבל השנה החליט הוועד לבטל אותה.

מה יהיה? תהייה מסיבה בסוף? אף אחד
מהדיירים לא משתף פעולה.

הצגה מצחיקה וססגונית, מלאה בשירים ודמויות של
חג החנוכה בואו גם אתם לחגוג...
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4.1.17

8

לשיר אופרה
”קסמים ונפלאות באופרה“ עם שירלי הוד
במפגש נפגוש ונדבר על השירה האופראית,
נלמד מי הם המשתתפים באופרה ומה תפקידו של הקהל.
נפגוש דמויות פשוטות, לכאורה, אך צבעוניות, עם איכויות מיוחדות.
דמויות סוערות, מצחיקות וקסומות שמצליחות לעשות
דברים גדולים ומיוחדים......

18.1.17

פעילות קטנטנים עם הגר חופש
הכרות עם איברי הגוף:

ננוע ונבדוק כיצד זזה המכונה
17:00הנפלאה שנקראת גוף.

17:00



15.2.17
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17:00

פעילות קטנטנים עם הגר חופש
מפגש חורף עפ“י

”המטרייה הגדולה של אבא“
דילוג על שלוליות, טיול מטריות

ומפגש עם  הרוח החצוף.

8.2.17
שעת סיפור עם נויה שטרייפלר

קטנה-גדולה / אורי אורלב
דניאלה  ילדה קטנה שכבר רוצה להיות גדולה,
לא רק יותר גדולה מילדי בית הספר אלא גם

יותר גדולה מההורים שלה... עד שבוקר אחד היא
התעוררה וזה באמת קרה...

בואו ותראו מה קורה כשהופכים את היוצרות! ודניאלה
“הגדולה“ מכינה את הוריה ”הקטנים“ לעבודה.

17:00



לשיר אופרה
”פיות וחיות היער” / שירלי הוד

שיתוף פעולה חוצה דורות וגילאים. חוויה של מוסיקה, חום 
ואהבה לקטנים ולגדולים. בליווי פסנתרן.

1.3.17

22.2.17
שעת סיפור עם שרלי דנינו  

”תהיה בריא מוריס מגי“ /
עיבוד לסיפור מאת פיליפ ס. סטיד 

מוריס הוא איש קטן המתגורר בארגז כלים בבית מלאכה,
כל בוקר הוא נוסע לעבודה בגן-החיות ופוגש את חבריו הטובים:
הפיל, הצב, הקרנף, הפינגווין והינשוף. כמו תמיד כשמוריס מגיע,

גן-החיות מתעורר לחיים: מוריס בודק, מחבק, משחק וצוחק,
מעודד ומודד, מקלח ומקנח (את האף) וגם שר שיר ערש על ענף.
אבל יום אחד, מוריס לא הגיע לעבודה. החיות המודאגות החליטו 

לעשות מעשה...
סיפור על חברות לא שגרתית בעולם קטנטן מלא קסם. 
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22.3.17
פעילות קטנטנים עם הגר חופש

מפגש חיות:
על פי הספר: לבד על המרבד / בריאן וילדסמית. 

נפגוש חיות שונות וננוע כמותן בעולם קטנטן
ומלא קסם.

29.3.17
שעת סיפור עם גדית האגדית
”שלמה המלך והדבורה“ / ח“נ ביאליק
המעשיה על שלמה המלך, אשר חס על חייה של
דבורה זעירה שעקצה את חטמו והבטיחה לעזור לו ביום מן הימים.
האם הדבורה תקיים את הבטחתה?
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17:00



26.4.17

שעת סיפור עם קרן אור
”דויד חוגג את שבועות“ 

מפגש סיום שנה, מפגש חגיגי באוירת חג השבועות.

שעת סיפור עם הגר חופש
”הדחליל“ / לוין קיפניס

סיפור על סבתא שמגדלת בגינה ירקות, על 
דחליל שנועד להפחיד את הציפורים מלהגיע 

לגינה, ועל התמודדותה של סבתא עם העובדה 
שהציפורים הפסיקו לפחד מהדחליל.... 

17.5.17
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14.6.17
פעילות קטנטנים עם הגר חופש

מפגש סיום קיץ, שמש וים.
נתחמם בשמש, נשחק בדלי וכף

ונקפוץ יחדיו אל הגלים 
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17:00



שעת סיפור - ”הצב של אורן“  21.09.16

לשיר עם שירלי אופרה  28.09.16

מפגש סופר עם ינץ לוי  09.11.16

פעילות קטנטנים עם הגר חופש  16.11.16

לשיר עם שירלי אופרה  23.11.16

שעת סיפור - ”אריה הספריה“  30.11.16

שעת סיפור - ”רחוב חנוכה“  14.12.16

פעילות  קטנטנים - נסתובב כסביבונים  21.12.16

פעילות  קטנטנים  04.01.17

לשיר עם שירלי אופרה  18.01.17

שעת סיפור - ”קטנה -גדולה“  08.02.17

פעילות קטנטנים  15.02.17

שעת סיפור - ”תהיה בריא מוריס מגי“  22.02.17

לשיר עם שירלי אופרה  01.03.17

פעילות קטנטנים  22.03.17

שעת סיפור - ”שלמה המלך והדבורה“  29.03.17

שעת סיפור - ”הדחליל“  26.04.17

שעת סיפור - ”דויד חוגג את שבועות“  17.05.17

פעילות קטנטנים  14.06.17
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ספטמבר

נובמבר

דצמבר

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל
מאי
יוני





שעות פתיחת הספרייה האזורית:

בשעות הבוקר: ימים א‘ ב‘ ג‘ ה‘: 9.00-12.30 
בשעות אחה“צ: ימים א‘ ג‘ ד‘: 16.00-19.00 

בתקופת שעון חורף – 16.00-18.00 
 

טלפון: 08-6775566/7
 hofashkelon.lib@gmail.com :דוא“ל


