
  רשת הספריות של רחובות -חוויות בספריות

  מועדי פתיחה  שירות לציבור  פרטי הספרייה

  
  הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף 

  
  , רחובות 6רח' גולדין 

  
  08-9457916טל' 

  
   sifriyam@havayot.org.il :מייל

  
  פייסבוק: חוויות בספריות

  ת הספריות:אתר רש
www.Rehovot.Libraries.co.il 

  
השאלת ספרים לכל הגילאים, בעברית 

  .וספרדית צרפתית ,אנגלית ,רוסית
  אוסף משחקים התפתחותיים.

  ולילדים.  חדרי עיון למבוגרים, לנוער 
אינטרנט, מאגרי מידע,  –שרותי מחשב 

  .הדפסה ומכונות צילום
  סריקה ומשלוח פקס. -שירותי משרד

  ט אלחוטי ברחבי הספרייה.אינטרנ
  אירועי תרבות לילדים ומבוגרים.

  
אגף השאלה מבוגרים ואגף עיון 

  ומידע
   13:00   -  20:00            א'
     10:00   -  19:00  ' ד ג'  ב' 

  10:00   -  20:00    ה'        
  10:00   -  13:00          ו'   

  
  אגף הילדים והנוער

  13:00  -  19:00 ה'  'גב' א' 
   10:00  -    19:00       ד' ב'יום 

   17:00-18:00ימי ג' בין השעות 
 אגף הילדים, לאשעת סיפור ב

  ספרים. להחליף ניתן

   סניף אושיות
  הספרייה ע"ש משה פלד

  , 20רח' החבורה 
  

  08 -9377707טל' 
  אושיות חוויות מתנ"ס  

  

  
  השאלת ספרים בעברית לכל

  
  תהגילאים, ספרונים באנגלי

  
  לפי רמות.

  14:30    -   19:00        א' 
  09:00    -    12:30         ב'

            19:00    -    16:30   
  09:00    -    12:30'         ג

  14:30    -   19:00ד'         
  09:00    -   12:30        ה' 

            19:00    -    16:30  
  

  סניף קריית משה
  נשה מילואהספרייה ע"ש מ

  ,20רח' גבריאלוב 
  
  08 9465553 ,08 9312710טל'  

  משהקריית חוויות מתנ"ס 
  
  

  
בעברית השאלת ספרים לכל הגילאים 

  וברוסית.
  

ספרונים באנגלית לפי רמות. חדר עיון, 
הדפסה ומאגרי  אינטרנט,: שרותי מחשב

  מכונת צילום. מידע,

  
  13:00    - 19:00     '      א

  10:00   -  19:00ב'           
  10:00    -  19:00ג'           

  ד'           סגור
            15:00   -   19:00ה'           

  סניף מרגולין
  הספרייה ע"ש ציון ענקי

  
  9390411, טל 18רח' מרגולין 

  5שלוחה 
  מרגוליןחוויות מתנ"ס  

  

  
 לאים,השאלת ספרים בעברית לכל הגי

ית לילדים, ספרונים באנגלית ספרות תורנ
  לפי רמות.

  

  
  15:00  - 19:00  ה'  ב'  א' 
  

  12:00  - 17:00     ד'        
  

  ג'            סגור

  ניף כפר גבירול ס
   הספרייה ע"ש מרגלית סלע

  
   1רח' צאלון 

  
  9318408טל' 

  (בתוך מבנה ביה"ס בגין)
  מתנ"ס חוויות כפר גבירול

  
  

בעברית  איםלת ספרים לכל הגילהשא
  .. ספרונים באנגלית לפי רמות ברוסיתו

אינטרנט הדפסה ומאגרי : שרותי מחשב
  מידע.

  
     14:00   -   19:00  א'           

  09:00   -  16:00             ב'
   09:00    - 17:00  ג'            

  ד'             סגור
  12:00    -   19:00 ה'            

  דשהסניף רחובות הח
  1רח' קרוננברג 

  
  08/6366182טל' 

 רחובותשוויץ חוויות מתנ"ס 
  החדשה

  
  הגילאים לכל ספרים השאלת
  . וברוסית , באנגלית בעברית

  רמות לפי באנגלית ספרונים 
 ומאגרי הדפסה אינטרנט – מחשב שרותי
  .מידע

  חדרי עיון ולימוד קבוצתי.
  

  
  15:00  -  19:00      א'        

   09:00  - 15:00           ,  ב'
  09:00 – 19:00ד'              

   13:00  -  19:00ה'         , ג'
  
  

   ערבי חג וחול המועד סוכות ופסח, הספריות סגורותב


