
הספריה האזורית חוף אשקלון

פעילות תשע“ט

מועצה אזורית
חוף אשקלון

לילדים



צוות הספריה מזמין אתכם ואת ילדיכם לפעילויות 
מגוונות ומעניינות בספריה האזורית.

שעת סיפור ומפגשי קטנטנים,
שיתקיימו לאורך השנה בימי רביעי בשעה 17.00 

בתאריכים המפורטים בחוברת.

לכל הפעילויות יש להירשם מראש.
בטלפון : 08-6775566/7 

hofashkelon.lib@gmail.com : בדוא"ל

מזמינים אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו - 
שלחו הודעת ווטסאפ כולל שם ומשפחה לטלפון  

 050-7389367

בברכת שנת פעילות פוריה ומהנה
צוות ספריה 2



מפגשים לגילאי 3-7 שנים,
בהם ייהנו הילדים ממגוון סיפורים

המועברים באופן תיאטרלי, חוויתי 
ומשתף, עם מיטב המספרים.

המפגשים יתקיימו בספריה האזורית,
בימי רביעי בשעה 17.00

לפי פירוט התאריכים להלן.

עלות 20 ₪ לילד/ה. הורה מלווה חינם.

אין להביא אחים קטנים.

יש להירשם מראש.

שעת סיפור
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שעת סיפור עם אסף אלברשטיין

שעת סיפור עם רן זמיר

החופשה - מאת גלעד סופר
סיפור על אווז שיצא לחופשה ודורש להפסיק מיד את הקריאה כי 

הוא נופש והדפדוף מפריע.
הסיפור הרגוע הופך להרפתקה מפתיעה, משעשעת, ומלאת דמיון.

הצב של אורן - מאת מירה מאיר
אבא, ”תביא לי צב“, ביקש אורן מאבא שלו.

”אבל אין לי צב“ ענה אבא שלו.
”אז בוא נלך לחפש,“ אמר אורן

”טוב“ אמר אבא
והם הלכו לחפש בחורשה...

אאלללברשט אאסף עם ר פ ס שעת

זמיר רן עם סיפור שעת

17/10/18 בשעה 17:00

14/11/18 בשעה 17:00
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שעת סיפור עם שרלי דנינו

שעת סיפור עם אפרת אשוש, תאטרון ”אגדה“

מרק דלעת - מאת הלן קופר
מרק דלעת, המרק הטעים ביותר שאפשר להעלות על הדעת,

מתבשל כאן, בבקתה, 
ע“י החתול שקלף את הפרי וגם פרס, 

על ידי הסנאי, שבחש בסיר ובחש ובחש ובחש, 
וע“י הברוז שהביא מלחיה ובזק למרק 

לא הרבה מדי ולא מעט.

שלגיה - מאת האחים גרים
אמה החורגת של שלגיה מקנאה בה

ושולחת את הציד להורגה.
מה יעלה בגורלה של שלגיה?

האם תצליח המלכה המרשעת במזימותיה?

“““

ד שרללל עם ר פ ס שעת

ת אאשוש אאפרת עם סיפור שעת

12/12/18 בשעה 17:00

2/1/19 בשעה 17:00
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בוקר טוב לכבשה עליזה - מאת איה גרינברג
הכבשה עליזה טיילה לה בבוקר יפה ונפלא, חיפשה חברים שיטיילו 

וישחקו אתה  היא פגשה: פרפר, שבלול רעב, עורב וצב, אך כולם 
היו עסוקים וללא פנאי, כאשר לפתע עליזה מתחילה לשיר כולם 

נרגשים. החיות מבינות שכדאי לעשות הפסקה.

”עכבר העיר עכבר הכפר“- מאת האחים גרים
עכבר העיר מבקר את בן דודו עכבר הכפר.

עכבר הכפר מציע לעכבר העיר ארוחה פשוטה של מזון כפרי, אך הוא מסרב 
בלעגנות ומזמין את עכבר הכפר לביקור בעיר לראות מקרוב את ”החיים 
הטובים“. על מה שקרה באמצע הארוחה ובסיום הסיפור תשמעו במפגש

ב

30/1/19 בשעה 17:00

שעת סיפור עם קרן אור

אשעת סיפור עם עומר ראובני

13/2/19 בשעה 17:00
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קטנה גדולה - מאת אורי אורלב
הילדה דניאלה גדולה יותר מהחתול שלה וגדולה יותר מבת 

הדוד שלה. אבל היא קטנה יותר מהילדים בגן חובה 
והרבה יותר קטנה מההורים שלה. וזה מרגיז אותה...

דניאלה רוצה להיות כבר גדולה, ובוקר אחד זה באמת קורה.

אריה הספריה - מאת מישל קנודסן
יש אריה בספריה, ואף אחד לא יודע מה לעשות.

יש כללים בנוגע לצעקות, וכללים בנוגע לריצה.
אבל אין שום כלל בנוגע לאריות!

שטרייפללללרשעת סיפור עם נויה שטרייפלר נויה עם סיפור שעת

6/3/18 בשעה 17:00

האאאגגדיתשעת סיפור עם גדית האגדית  גגדית עעם סיפור שעעת

27/3/19 בשעה 17:00
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פילים לא רוקדים בלט - מאת פני מקינלי
הפילה אזמרלדה רוצה להיות רקדנית בלט, אמה לא בטוחה

כל כך שכדאי - אחרי הכל פילים לא רוקדים בלט. אבל 
אזמרלדה תמיד משיגה את מה היא רוצה והיא החלה 

ללמוד בלט. כשהרקדניות לומדות להסתחרר על רגל אחת, 
אזמרלדה מסתבכת בחדק שלה. האם תצליח אזמרלדה 

להגשים את חלומה?

אאגשעת סיפור עם גדית האגדית ג ע ע

15/5/19 בשעה 17:00
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מיועד לגילאי שנה וחצי עד 3 שנים.

זמן איכות לקטנטנים ולהוריהם. מפגש חוויתי
צבעוני ומשעשע בשילוב בובות ואביזרים,

עם המספרת הגר חופש.

המפגש מבוסס על השתתפות הילד
וההורה, אפשרי סב/סבתא,  

לאורך השנה יתקיימו 6 מפגשים,
בעלי אופי רציף ומתפתח, בנושאים שונים.

המפגשים יתקיימו בימי רביעי
בשעה 17.00 בספריה האזורית.

לפי התאריכים המפורטים.

עלות 20 ₪  לילד/ה והורה.

יש להירשם מראש.
מספר משתתפים מוגבל (15-20 פעוטות).

אין להביא אחים.

מפגשי קטנטנים

9



מפגש הכרות
נשחק, נרקוד ונניע את הגוף.

מפגש עם חיות
הופר.עפ“י אילת מטילת, מאת רינת הופר.

7/11/18 בשעה 17:00

מפגש לקטנטנים עם הגר חופש

19/12/18 בשעה 17:00

מפגש לקטנטנים עם הגר חופש
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מפגש חורפי
בו נעוף עם הרוח, נרקוד עם מטרייה,

נקפוץ בשלוליות,
נתייבש ונתחמם בקפיצות.

מפגש בנושא אברי הגוף
נכיר את האיברים,

ננוע ונפעיל את המכונה החכמה  
שנקראת הגוף.

20/2/19 בשעה 17:00

23/1/19 בשעה 17:00

מפגש לקטנטנים עם הגר חופש

חופפפפפפפששששחופפפפפפפשששששששמפגש לקטנטנים עם הגר חופש
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נושא פורים
מפגש צבעוני ושמח בו נתחפש ונשתעשע.

13/3/19 בשעה 17:00

5/6/19 בשעה 17:00

מפגש לקטנטנים עם הגר חופש

שעה 17:00

נושא קיץ
מפגש קייצי לסיום בו נשחק בחול,

נלך לים ו“נעשה“ גלים.

מפגש לקטנטנים עם הגר חופש
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שעת סיפור: החופשהרי  17/10/18

קטנטנים: מפגש הכרות  7/11/18

שעת סיפור: הצב של אורן  14/11/18

שעת סיפור: מרק דלעת  12/12/18

קטנטנים: מפגש עם חיות  19/12/18

שעת סיפור:  שלגיה   2/1/19

קטנטנים: מפגש חורפי  23/1/19

שעת סיפור:  בוקר טוב לכבשה עליזה  30/1/19

שעת סיפור:  עכבר העיר עכבר הכפר  13/2/19

קטנטנים: איברי הגוף  20/2/19

שעת סיפור:  קטנה גדולה   6/3/19

קטנטנים: מפגש פורימי  13/3/19

שעת סיפור:  אריה הספריה  27/3/19

שעת סיפור:  פילים לא רוקדים בלט  15/5/19

קטנטנים: מפגש קייצי   5/6/19
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www.hof-ashkelon.org.il :אתר המועצה

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


