הספרייה המרכזית בפסח
ביום שני ,י"ד בניסן ,10/04/2017 ,ערב פסח –
הספרייה תפתח מ 09:00 :עד  11:30בלבד
בחוה"מ פסח הספרייה תפתח
מ 09:00 :עד 11:45
ביום ראשון ,כ' בניסן ,16/04/2017 ,ערב שביעי של פסח –
הספרייה תפתח מ 09:00 :עד  11:30בלבד
ביום שני ה - 17/04/17-הספרייה סגורה
כניסה תתאפשר עד  15דקות לפני הסגירה!

Песах Центральная библиотека
Понедельник, 10/04/17, накануне Песаха
Библиотека открыта с -09:00 до 11:30
12-16 апреля, библиотека работает с -09: 00 до 11:45

Воскресенье, 16/04/17, седьмой день Песаха
Библиотека открыта с -09:00 до 11:45
Понедельник, 17.04.17, библиотека закрыта

Счастливого Песаха

ספריית הילדים והנוער בפסח
 ,02-09/04/2017ימים ראשון – ראשון ,הספרייה
תהיה פתוחה בין השעות 11:30-09:00
ומהשעה 19:15-15:00
 ,10/04/2017יום שני – ערב חג ,הספרייה
תהיה פתוחה בין השעות 11:30-09:00
 ,12-16/04/2017ימים רביעי – ראשון – חוה"מ פסח,
הספרייה תהיה פתוחה בין השעות 11:45-09:00

 ,16/04/2017יום ראשון ,הספרייה תהיה פתוחה
בין השעות 11:30-09:00
ביום שני ה - 17/04/17-הספרייה סגורה
כניסה תתאפשר עד  15דקות לפני הסגירה!

הספרייה המרכזית
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה,
יום ראשון ,כ"ז ניסן,23/04/17 ,
הספרייה תיסגר בשעה 17:45

ביום השואה הספרייה פתוחה כרגיל.
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל,
יום ראשון ,ד' אייר ,30/04/17 ,הספרייה תיסגר בשעה 17:45
ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,יום שני ,ה' אייר,01/05/17 ,
הספרייה תיסגר בשעה 11:45
יום שלישי ,ו' אייר ,02/05/17 ,יום העצמאות הספרייה סגורה.

כניסה לספרייה תתאפשר עד רבע שעה לפני שעת הסגירה.

Время работы во время праздников
вечер День памяти и День Холокоста
Воскресенье, 23/04/17,
Библиотека открыта до 17:45
24/4/17
библиотека открыта как обычно.
Воскресенье, 30/04/17, Библиотека открыта до 17:45

понедельник, 01/05/17, библиотека открыта до 11:45
День независимости, вторник, 02/5/17, библиотека закрыта
Вход в библиотеку будет разрешен до пятнадцати минут до закрытия

ספריית הילדים
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה,
יום ראשון ,כ"ז ניסן,23/04/17 ,
הספרייה תיסגר בשעה 17:45
ביום השואה הספרייה פתוחה כרגיל.
בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,יום ראשון,
ד' אייר ,30/04/17 ,הספרייה תיסגר בשעה 17:45

יום שלישי ,ו' אייר ,02/05/17 ,יום העצמאות הספרייה סגורה.
כניסה לספרייה תתאפשר עד רבע שעה לפני שעת הסגירה.

