תיאטרון סיפור לחודשי יולי
23.7.2017
10.7.2017
גלגולו של זחל (עפ"י הזחל הרעב מאת אריק קרל) /
תיאטרומי
האם ייהפך זחל ירוק שבקע מן הביצה ,לפרפר בעל כנפיים
גדולות ויפהפיות?
יום שני ,בשעה  17:00ספריית כפר-גנים  -רח' העצמאות 44

11.7.2017
העציץ הריק מאת דמי  /נויה שטרייפלר
קיסר סין מחלק זרעים לכל ילדי הממלכה ,ומבטיח שמי
שיצליח להנביט את הזרעים ולגדל את הפרחים היפים ביותר,
ייבחר להיות יורשו.
יום שלישי ,ספריית מבצע יפתח רח' מבצע יפתח 15
הצגה ראשונה בשעה  16:30הצגה שנייה בשעה 17:30
מספר המקומות מוגבל!

13.7.2017
האגדה על השיח הקטן  /סיפורי דגים
השיח הקטן רוצה להיראות אחרת .שיח היער עוזר לו לממש
את חלומותיו .מרגע זה עוברות על השיח הקטן הרפתקאות
שונות ומשונות .האם יגשים את חלומותיו? האם יוותר על
קוציו?
יום חמישי בשעה  17:30בית לאה  -רח' עמינח 7

23.7.2017
פיט פט טו  /היפ והופ סיפורים במקצב שובב
"מאחורי ההר ישבו שלושה גמדים ,לא אכלו ולא שתו רק
ישבו פטפטו ,כל כך הרבה זמן הם פטפטו עד שקראו להם –
'פיט ,פט וטו' "
יום ראשון בשעה  17:30ספריית הדר גנים  -רח' מנחם בגין 26

איילת מטיילת  /מספרים עם שרי
איילת שמחה וצוהלת פוגשת בדרכה חברים חדשים,
חיפושית, .ציפור ,חילזון ,כלבלב ,צב ,וג'ירף  -את כולם היא
אוספת אל ביתה.
יום ראשון בשעה  17:30ספריית יוספטל  -רח' קהילת יוסטון 3

24.7.2017
גמדים ופטריות  /אורית ונדב יחדיו
מה יעלה בגורלם של שלושה גמדים שיצאו לטייל ,שחששו
להירטב מפני גשם זלעפות שלפתע החל לרדת?
יום שני בשעה  17:00ספריית כפר-גנים  -רח' העצמאות 44

25.7.2017
הצגת הילדים העכבר והתפוח  /תיאטרון השעה הישראלי
מעשה בעכבר שחש דחף עז להשיג את התפוח האדום שעל
העץ ,אלא שגם חיות אחרות רצו בתפוח ,כיצד יוכלו לקוטפו?
הקדימו לרכוש כרטיסים -מספר המקומות מוגבל
יום שלישי ספריית אליפים רח' נקאש 10
הצגה ראשונה בשעה  17:00הצגה שנייה בשעה - 18:00
מספר המקומות מוגבל!

27.7.2017
המתנה של הצב  /תיאטרון סיפור פשוט
אריה היער חגג יום הולדת ,אך לא יכול היה להמתין בסבלנות
שכל חבריו יברכו אותו ,יותר מכל רצה האריה לפתוח את
מתנות יום ההולדת שקיבל.
יום חמישי בשעה  17:30הדר המושבות  -רח' חדרה 12

מיועד לגילאי  // 5-3מחיר כרטיס ₪ 15 :לילד ₪ 5 ,למלווה
להזכירכם :בימים בהם מתקיימת פעילות שעת סיפור בספריות הדר גנים,
הדר המושבות ומבצע יפתח תיסגר הספרייה בשעה 17:00

מנהל התרבות  /אגף הספריות העירוניות

