בשבילך
האזורית
הספריה
חודש הקריאה והספרות 2013
יום ה' ,9.5 ,בשעה  17.30בספרית הילדים האזורית:

יום ב'  ,20.5בשעה  ,17.30בספרית טירת צבי:

"הלפת הענקית”

"יוחנן הספרן ואמיל מוכר הכובעים”

אגדה על לפת אחת גדולה שמסרבת לצאת מהאדמה.
לגילאי .7 - 3

אמיל יודע לתפור כובעים מכל המינים והצבעים .כדי
להגיע ליריד יש לעבור יער עם דרכים פתלתלות וחיות
מסוכנות .האם יצליח אמיל להגיע ליריד בזמן?
לגילאי .8 - 3

בממלכת השמחה כולם שמחים ומאושרים ,עד לרגע בו
טבעת הממלכה נעלמת ,וכל הממלכה יוצאת למסע
אחר הטבעת הקסומה .האם תחזור השמחה ?
לגילאי .7 - 3

יום ג' ,21.5 ,בשעה  ,16.30בספרית כפר רופין:

יום א' ,19.5 ,בשעה  ,17.30בספרית רשפים:

"הטבעת הקסומה”

יום א' ,19.5 ,בשעה  ,17.30בספרית מירב:

"אגדה על הילד האינדיאני”
אי שם בשבט אינדיאני,לקול פעימות התוף ,נשלח אינדו
הצעיר למשימה ,שתביא תקווה לבני כפרו...
מלווה בנגינת תוף אינדיאני וחליל.
לגילאי .8 - 3

"כלבלב מחפש בית”
סיפורו נוגע ללב על כלבלב עזוב המתגלה בגינה קסומה
בחיפושו אחר בית חם ואהבה.
לגילאי .6 - 3
יום ג'  ,21.5בשעה  ,17.30בספרית גשר
וגם ביום ד' ,22.5 ,בשעה  ,17.30בספרית שדה נחום:

"תול החתול והווטרינר המוזר”
סיפור חוויתי גדוש סודות והפתעות.
לגילאי .6 - 3
יום ד' ,22.5 ,בשעה  ,17.30בספרית שדה אליהו:

"מעשה באפרוח”
אפי האפרוח מחליט לחפש לו אמא אחרת...
לגילאי 6 - 2
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יום ה' ,23.5 ,בשעה  ,17.30בספרית שלוחות:

יום ד' ,29.5 ,בשעה  ,17.30בספרית ניר דוד:

"דירה להשכיר”

"החתול ששכח לדבר חתולית”

“בעמק יפה בין כרמים ושדות”...
הסיפור הנפלא שכתבה לאה גולדברג.
לגילאי .7 - 2

הצגה לקטנטנים בהשראת סיפרו של לוין קיפניס ,על
החתלתול המסכן ,ששכח איך מבקשים אוכל בחתולית.
לגילאי .6 - 2

יום א' ,26.5 ,בשעה  ,17.00בספרית מעלה גלבוע:

יום ו' ,31.5 ,בשעה  ,10.00במתחם ביה"ס ביכורה:

"סיפורים שנשמרים בלב”

"חברבוקים חברים מבקבוקים”

תהין מציגה ומגישה את סיפוריה של אמה מיריק שניר.
לגילאי .7 - 3

"חברבוקים" הם חברים מבקבוקים ,שבזכות קסם נפלא,
שכל אחד יכול לעשות אפשר לדבר איתם.
בסוף האירוע יצא כל ילד עם “חברבוק” פרי דמיונו.
לגילאי .9 - 3

בממלכת השימחה כולם שמחים ומאושרים ,עד לרגע בו
טבעת הממלכה נעלמת ,וכל הממלכה יוצאת למסע
אחר הטבעת הקסומה .האם תחזור השימחה ?
לגילאי .7 - 3

’קוראים
בקפה’
מפגשי ספרות למבוגרים

יום א' ,26.5 ,בשעה  ,17.30בספרית נוה אור:

"הטבעת הקסומה”

יום ב' ,27.5 ,בשעה  ,17.00בספרית עין הנציב:

"פח זבל משלי”
ברחובות העיר נפסקה פעילות פינוי האשפה ,ומתעוררת
בעיית זיהום וסירחון .בדרך לפתרון הבעיה מתגלים
סודות המיחזור והשימוש החוזר.
לגילאי .9 - 3
יום ב' ,27.5 ,בשעה  ,18.00בספרית חמדיה:

"מנגינת היער”
במרכז היער ,בתוך גזע עץ חלול גר נסיך היער...
לגילאי .7 - 3

יום ה' ,9.5 ,בשעה  20.00ב”קפה בשדה” – שדה אליהו:

מפגש עם מירה מגן
על ספרה "עיניים כחולות מידי”
)ל 50הראשונים – כוס קפה חינם(
יום ג' ,28.5 ,בשעה  20.00בפאב הפינה – חמדיה:

מפגש עם הסופר חגי ליניק )זוכה פרס
ספיר  ,2011לספרו דרוש לחשן(
והזמר ישראל ברייט
)ל 50הראשונים – כוס קפה חינם(

הכניסה פתוחה וחפשית לכל תושבי המועצה
לכל הפעילויות בישובים ובפאבים

