
קיץ משפחתי
אירועי קיץ במרכזי רשת חוויות

מופעי רחוב מרהיבים של תיאטרון מדיטק חולון

"לא סתם סיפור"
18.7 | יום רביעי | 18:00 

חוויות הולנדית
הספר "הסיפור שאינו נגמר" נותר פתוח, 
והספרים נמחקים. ספרנית אמיצה יוצאת 
עם  יחד  המחוקים.  הספרים  את  להציל 
ילדים שבקהל הם מצליחים להחזיר את 

הסיפורים האבודים.

"נסיך מפח"
6.8 | יום שני | 18:00 

בית לגדול טוב
מנקה חרוץ ואישה מתוקה יוצאים למסע 
הם  יחד  באבדות,  מלא  זבל  פח  בתוך 
את  לה  שיביא  האיש  מיהו  מחפשים 
רחוק,  שנראה  שמה  ומגלים  האהבה 
בעצם מאוד קרוב. בתוך כך הם ממחזרים 

את כל הנקרה בדרכם.

"מלך הטבע"
5.8 | יום ראשון | 18:00 

חוויות אושיות
מקבלת  טבע,  חובבת  צעירה  נערה 
הזדמנות לבקר בארמונו של המלך ראג'ו, 
לארמון  מגיעה  כשהיא  אך  הטבע.  מלך 
יוצא  אינו  שהמלך  לאכזבתה  מגלה  היא 
עניין בטבע!   לו שום  ושאין  כלל החוצה, 
האם היא תצליח לגרום לו להבין שבטבע 

כל הדברים קשורים זה לזה? 

"סיפורים מתוך השקט"
7.8 | יום שלישי | 18:00 

חוויות קריית משה
חרוזים  חובבת  סיפורים  מספרת 
מגלים  שתיקות,  חובב  ופנטומימאי 
שמאחורי  הסודות  כל  את  לילדים 
יחד  הכל.  נהיה  מכלום  איך  הפנטומימה. 
תופרים  תפאורה,  בונים  הם  הילדים  עם 
שהילדים  סיפור  מספרים  ואז  תלבושות 

לוקחים בו חלק פעיל. 

"מהומה על הבמה"
12.8 | יום ראשון | 18:00 

חוויות שוויץ רחובות החדשה
הצגה אינטראקטיבית בשיתוף הקהל על 
שחקנית אחת ופועל במה שמנסים ליצור 
המצאות,  משברים,  תקלות,  הצגה. 
מצחיקה,  להצגה  יחד  חוברים  הפתעות, 
התהליך  ועל  שבתיאטרון  הקסם  על 

המרגש שבו נולדת הצגה.

"דודי שמחה"
13.8 | יום שני | 18:00 

חוויות שוויץ המדע
של  האהובים  שיריו  על  מבוססת  הצגה 
בבניין  וחפצים.  בובות  בשילוב  ע.הילל 
שמחה  שהדוד  ידוע   5 שמגר  שברחוב 
לו,  שיהיה  רוצה  היה  ילד  שכל  דוד  הוא 
הפתעות  מלא  לשחק,  להוט  תמיד 

וקונצים ולעולם לא כועס או מצוברח.

חוויות שוויץ המדע סירני 52 | חוויות שוויץ רחובות החדשה קרוננברג 1 | חוויות גבירול צאלון 1 | חוויות ההולנדית הר תבור 3 | חוויות קריית 
23 אלעזר  דוד  טוב  לגדול  בית   |  6 גולדין  מאירהוף  ע"ש  המרכזית  הספרייה   |  20 החבורה  אושיות  חוויות   |  20 גבריאלוב  משה 

הורים יקרים, 
לילדים  למשפחות  פעילויות  לספק  שמטרתה  משפחתי",  "קיץ  ייחודית  בתוכנית  לראשונה  יוצאת  רחובות  חוויות  רשת 
סיפור  חולון, שעות  "מדיטק"  רחוב מדהימים בשיתוף  מופעי  כוללת  התוכנית  מרכזי השכונות.  בתוך  צעירות,  ולמשפחות 
ויצירה, הפנינג משפחות והכל בתוך המרכזים הקהילתיים. שעות הפנאי בחופש הגדול מרובות ואנו מציעים מסגרות חינוך 
בלתי פורמליות, המאפשרות לצרוך תרבות איכותית קרוב לבית ופעילות בונה ומשותפת לבני המשפחה. בהתאם, הוחלט כי 
הכניסה לאירועים תהיה חופשית, על מנת להקל על ההורים ולאפשר לכולם להשתתף. פעילויות יצירה יתקיימו בהרשמה 

מראש ובעלות סמלית של עשרה שקלים. 
אנו מזמינים אתכם לבוא ולהנות מבילוי איכותי עם הילדים במרכזי רשת חוויות. 

שלכם,
רשת חוויות רחובות



22.8 | 17:00 | שוויץ רחובות החדשה 
22.8 | 17:00 | קריית משה

23.8 | 17:00 | הולנדית

23.8 | 17:00 | אושיות
29.8 | 17:30 | שוויץ המדע

30.8 | 17:00 | גבירול

מתקני מתנפחים, דוכני אוכל, אטרקציות, 
הפתעות לילדים ועוד מגוון פעילויות

הפנינג לכל המשפחה

חוויות שוויץ המדע סירני 52 | חוויות שוויץ רחובות החדשה קרוננברג 1 | חוויות גבירול צאלון 1 | חוויות ההולנדית הר תבור 3 | חוויות קריית 
23 אלעזר  דוד  טוב  לגדול  בית   |  6 גולדין  מאירהוף  ע"ש  המרכזית  הספרייה   |  20 החבורה  אושיות  חוויות   |  20 גבריאלוב  משה 

סרטים חדשים ומדובבים
הנכם מוזמנים לבוא ולצפות יחד בסרטים חדשים על מסכי ענק במרכזים השונים 

של רשת חוויות, הצופים ייהנו מדוכני פופקורן

בשעה 21:30 תתקיים הקרנה לנוער

חוויות סרטים לכל המשפחה

שעת סיפור ארצית 
2.7 | יום שני | 17:30 | לגילאי 4-8 

ככה נעשיתי שודד ים | הספרייה המרכזית 
המתנה הגדולה מהים | ספריית רחובות החדשה  

איילת מטיילת | ספריית קריית משה 
פרח לב הזהב | ספריית כפר גבירול 

שעות סיפור
לגילאי 3-5 | עלות: 10 ₪

10.7 | 17:00 | סבתא מינה מבנימינה | הספרייה המרכזית
17.7 | 17:00 | חנן בגן ע"פ חנן הגנן | הספרייה המרכזית
19.7 | 17:30 | אריה הספרייה | ספריית רחובות החדשה

24.7 | 17:00 | כספיון ושקנאי | הספרייה המרכזית
31.7 | 17:00 | צהריים בשמש | הספרייה המרכזית 

סדנאות יצירה בעקבות סיפור
לגילאי 5-8 | עלות: 10 ₪

10.7 | 17:30 | יונתן רוצה סיפור אחר | ספריית קריית משה
12.7 | 18:30 | גברת גרים אוהבת ספרים (ואני לא) | הספרייה המרכזית

17.7 | 17:30 | ארץ יצורי הפרא | ספריית רחובות החדשה
19.7 | 17:30 | ילדה עם כנפיים | ספריית כפר גבירול**

24.7 | 17:30 | צפרדעוני קופץ לבריכה הגדולה | ספריית רחובות החדשה**

* מספר המקומות מוגבל **מיוחד לעולים לכיתה א'

אימוג'י הסרט 
19.7| יום חמישי | 19:30 

חוויות הולנדית

לגו נינג'גו 
23.7 | יום שני | 19:30 

חוויות אושיות

דרדסים הכפר האבוד 
24.7 | יום שלישי | 19:30 

חוויות קריית משה

באטמן לגו 
7.8 | יום שלישי | 19:30 
שוויץ רחובות החדשה

שודדי הפיצוחים 2 
21.8 | יום שלישי | 19:30 

שוויץ המדע

שעות סיפור בספריות 


