אוגוסט 2019

תרבות בספריות
מידע לקהל
הורים וסבים!

ספריה ראשית ,סוקולוב  ,56טלפון9570003 :

*קיץ פעיל במדור ילדים
בימי שלישי ,אנחנו מקיימים:
"סדנאות יצירה",
"סיפור בכושר" (תרגילי כושר מהנים שזורים
בסיפור מרתק).
בשאר הימים ,בזמנכם החופשי" ,תחרויות טריוויה"
נושאות פרסים ,ו"דפי צביעה" לילדים.

יום ג 6 ,באוגוסט ,בשעה  - 10:30פעילות" :ג'מבו חבר אמיתי" .תרגילי
כושר מהנים שזורים בסיפור מרתק.
לגילאי .4-8
יום ג 13 ,באוגוסט ,בשעה " - 10:30סדנת יצירה" :מכלים לכלי כתיבה
וכרטיסי פופ אפ ומעטפות.
לגילאי .5-9

*שוחרי המדע והידע
" ,"Proquestמאגר מדעי במדעי החברה,
וכן "( "Alexander Streetמאגר מתמחה

יום ג' 20 ,באוגוסט ,בשעה " - 10:30סדנת יצירה" :כריכות לספרונים
וגלויות.
לגילאי .5-9

בעבודה סוציאלית) ,עומדים לרשותכם בספרייה.
בזמן הקרוב ,נאפשר שימוש מהבית למנויי
הספרייה.
"כותר ספרי עיון" ,פתוח לשימוש מהבית.

יום ג' 27 ,באוגוסט ,בשעה  - 10:30פעילות" :דני הכבאי הגיבור".
תרגילי כושר מהנים ,שזורים בסיפור מרתק.
לגילאי .3-8
יום ה' 29 ,באוגוסט ,בשעה  - 17:30תיאטרון סיפור" :סיפורו של משולש
ורוד".
לגילאי .3-5

ט' באב
יום א' 11 ,באוגוסט

ספריית יד התשעה  ,רח' רביבים ( 14קומה א') ,טלפון:
9555423

הספריות:
הראשית ,נווה-ישראל ,נוף-ים  -סגורות
יד התשעה ,הרצליה ב'  -פתוחות

יום ד' 7 ,באוגוסט ,בשעה  - 17.00חגיגת קיץ" :מרק כפתורים".
לגילאי .2-5

חידון ספר!
"בשנת  ,1942כשהייתי בן עשר ,זכיתי בפרס הראשון"
שם הספר? המחבר?
מנדלותקיץ חם ,איש לא פתר את החידון
בחודש יולי,
אנחנו שומרים את הזכות להעלות את החידון שנית
קיץ נעים

יום ד' 14 ,באוגוסט ,בשעה  - 17.00חגיגת קיץ" :היפופוטם וג'ירפה".
לגילאי .2-5

ספריית נוה ישראל ,רח' הר מירון  ,10טלפון9509469 :
ביום ב' 19 ,באוגוסט ,שעה  - 17:30תיאטרון סיפור" :העכבר והתפוח".
לגילאי .3-5

תשובות בדוא"לiyun@herzliya-lib.org :

מערכת הספריות הרצליה
ספריה עירונית ראשית ,סוקולוב ( 56קומה  2במעלית)
ספריית יד התשעה ,רח' רביבים ( 14קומה א' ,במתנ"ס)
ספריית נווה ישראל ,רח' הר מירון ( 10במתנ"ס)
ספריית נוף ים ,רח' הקידמה פינת נווה עובד (במתנ"ס)
ספריית הרצליה ב' ,רח' נורדאו 50
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