לילדים

למבוגרים
"מועדון קוראים"

"אנגלית בגינת הספרים"

אחת לחודש נפגוש ספרים ממיטב הספרות העברית והמתורגמת.
נשוחח על הסופרים ,הספרים והרקע לכתיבתם ,נצלול אל עולמות
של מבנים ועלילות ,דמויות ,קול דובר ועוד .בעיקר נתמסר להנאה
הצרופה ממילים וסיפורים.

חווית למידה מהנה וידידותית לסביבה ,המשלבת אנגלית עם
תכנים שעולים בגינה ובטבע.
בעקבות הספרים ,יוזמנו הילדים והוריהם להיחשף לאוצר המילים
ולכללי הדקדוק באנגלית.
* המפגשים יכללו גם פעילות יצירתית.

מנחה :שרון גרינברג ליאור

מנחה :ג'אנט וינטר

יום :שני )אחת לחודש(
שעה | 17.00-18.45 :מספר מפגשים | 8:עלות הסדרה₪ 200 :
עלות מפגש בודד | ₪ 30 :מפגש פתיחה5.11.18 :

יום :חמישי )אחת לשבועיים(

*רשימת הספרים מוצגת באתר הספרייה

*לילדי גן חובה-כיתה א' )והוריהם( | שעה16.30-17.30 :
*לילדי כיתותה ב'-ג' )והוריהם( | שעה17.30-18.30 :

סדנת "כתיבה בהשראה"
* לכותבים שהשתתפו בעבר בסדנאות הכתיבה בספרייה.

מס' מפגשים | 15 :עלות | ₪ 300 :מפגש פתיחה8.11.18 :
*ההשתתפות מותנית ברכש ערכת הלימוד בעלות של ₪ 150
)דיסק+ספר+משחקים(

מקורות השראה מגוונים כאמנות פלסטית ,פתגמים ,מוזיקה ,טבע
ועוד ,ישמשו אותנו להצתת הזיק הראשוני המופלא ,שיחד נלבה
כדי לעוף על כנפי המילים והדמיון ,במפגשים שעיקרם כתיבה.
מנחה :שרון גרינברג ליאור
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סדנאות תשע"ט

יום :שני
שעה | 17.00-18.45 :מס' מפגשים* 20 :פרט ליום שני ,הראשון בחודש.
עלות | ₪ 500 :מפגש פתיחה12.11.18 :

"שמחת הכתיבה"

חדש!

*סדנא לשירה

היכנסו לאתר הספרייה והירשמו למידעון החודשי

מסע שירי המתחיל בטקסטים שיביאו המשתתפים ובתרגילי
כתיבה שילוו כל פגישה.

www.hasifria.org.il/beersheva

מנחה :רוני סומק )משורר(

עשו לנו לייק!

יום :שלישי
שעה | 17.00-18.30 :מספר מפגשים | 10 :עלות₪ 800:
מפגש פתיחה :יפורסם

הציצו בבלוג הספרייה...
לרשותכם

"הניגון והריקוד בחסידות"
*מבוא למשמעות הריקוד והניגון ביהדות ובחסידות.
הסדנא תלווה בהדגמת ניגונים וריקודים חסידיים מהחצרות
השונות.
מנחה :ד"ר פנחס זיו
יום :שלישי
שעה | 17.00-18.30 :מספר מפגשים | 20 :מפגש ראשון6.11.18 :
*ללא תשלום ,מותנה בהרשמה מראש.

*מנויי הספריה ומצטרפים חדשים מקבלים
כרטיס קורא מגנטי ותיק ספר )בקשו מהספרנית!(
*לרשותכם:
ספרים וכתבי עת ,ספרים קוליים ,מאגרי מידע ,עמדות מחשב ועוד...

נשמח ליהנות אתכם
צוות הספרייה
ההרשמה והתשלום מראש ,עד 19.10.17
במזכירות הספרייה 8.00-15.00
לפרטים) 08-6277899 :שלוחות (3 ,2
*יתכנו שינויים בתכנית הסדנאות.
*מספר המשתתפים בסדנאות מוגבל.

"ארון הספרים העירוני"...

