
מופע מוסיקלי ספרותי
עם המשוררת חמוטל בר יוסף

יעל תאי – שירה 
עומר אמיתי - קלידים

ביום שני 11.5.15   בשעה 19.00  

סדנת אוריגאמי בעקבות הספר
בהנחיית: מירב זמיר

ביום שלישי 12.5.15   
בשעות: 16.30, 17.30

* לגילאי 7-3 
* ההרשמה מראש * מספר המקומות מוגבל

הצגת ילדים בביצוע: תיאטרון ז'וליק
ביום שלישי 19.5.15   

בשעה 17.00  
* לגילאי 7-3 

* מספר המקומות מוגבל

הרצאתו של איש הטלוויזיה נדב יעקובי 
על כדורגל, כדורגלנים וספרים על כדורגל

ביום רביעי 27.5.15   בשעה 18.00  
* לנוער ומבוגרים

* מספר המקומות מוגבל

קריאת שירים העוסקים בָיְלדּות
ודיון מונחה על כותביהם

בהנחיית: שרון ליאור-גרינברג
ביום רביעי 20.5.15   בשעה 18.00  

מופע ספרותי מוסיקלי
עם המשורר משה אוחיון

ביום שני 1.6.15   בשעה 19.00  

הצגת ילדים בביצוע: תיאטרון אגדית
ביום שלישי 26.5.15   

בשעה 17.00  
* לגילאי 7-3 

* מספר המקומות מוגבל

מופע של תיאטרון פלייבק באר-שבע
בהנחיית: דני נבט

במהלכו הסיפור שלכם יהפוך לתמונה...
ביום שלישי 2.6.15   בשעה 18.00  

* "בתיאטרון המדרגות" שבמקלט הספרייה )כניסה מכיוון החניה(

מפגש עם הסופרת שרית ישי-לוי 
בעקבות ספרה:

"מלכת היופי של ירושלים"
ביום שני 18.5.15   בשעה 19.00  

מפגש עם המשורר והעורך הספרותי 
דורי מנור אודות ארבע המשוררות:

רחל בלובשטיין, לאה גולדברג
דליה רביקוביץ', יונה וולך

ביום שני 25.5.15   בשעה 19.00  

מסע לימוד ושירה בין מילים וצלילים
במסגרת תכנית "שירים ושורשים"

ביום רביעי 13.5.15   בשעה 18.00  
* בשיתוף מכון שלום הרטמן

"כשאת עולה בסולם" 

"אריה הספריה"

"לב הסיפור"

"החתול דלעת משנה את הדעת"

"סוף סוף הסיפור"

"מי הגדול מכולם? רונאלדו, מסי או ניימאר?"

"אי באמצע החיים" - דיאלוגים עם הָיְלדּות בשירה

"ניגון יחיד" "קפה ספרותי" - לציון יום ירושלים

"ארבע אימהות"- תיקון ליל שבועות

"חמש מכשפות הלכו לטייל"

"אם אשכחך ירושלים" - מחווה לפיוטי ירושלים

"איך שיר נולד" 
אירועי חודש הקריאה וחג הספר העברי 2015 

בספרייה העירונית באר-שבע

עיריית באר-שבע
מינהל החינוך

תחום תרבות ואמנות
מינהל כללי

מחלקת אירועים
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והספריות בישראל  באר שבע עיר קוראת

הצגת ילדים על-פי ספרה של רונית חכם
בביצוע: תיאטרון המטמון

ביום שלישי 2.6.15   
בשעה 17.00 

* לגילאי 7-3 
* מספר המקומות מוגבל
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"איך שיר נולד" 
אירועי חודש הקריאה וחג הספר העברי 2015 

בספרייה העירונית באר-שבע

מפגש עם הסופרת: דורית אורגד 
ביום רביעי 3.6.15  

* למתנדבי "קריאה בהנאה" בלבד

מפגש סיום תכנית "שירים ושורשים"
ביום רביעי 3.6.15   בשעה 18.00

* בשיתוף מכון שלום הרטמן

הקראת קטעי שירה על ידי חברי 
"המועדון הספרותי של הספרייה" 

ונציגי "ערבי היצירה הכתובה בבאר-שבע"

ביום רביעי 10.6.15   בשעה 18.00  

מפגש עם הסופרת: דורית רביניאן 
בעקבות ספרה: "גדר חיה"

ביום שלישי 9.6.15   בשעה 19.00  

מופע משיריו של יהודה עמיחי 
בהשתתפות: רוני סומק, נתן סלור וליאת אליהו 

בלווי שני נגנים
ביום שני 8.6.15   בשעה 19.00  

פתיחת תערוכת ילדי החוגים 
וצוות מרכז האמנויות

לכבוד חודש הקריאה וחג הספר העברי

ביום שלישי 9.6.15   בשעה 17.30  

ביום ראשון 7.6.15 
* לנציגי מוסדות החינוך שהשתתפו במבצע 

"מפגשים עם סופרים" 

"קפה ספרותי"

"פיוטים כבקשתך"

"שירה מקומית" - ערב יוצרים מקומיים
"באהבתינו"

"כשאמנות פוגשת ספר..."

טקס סיום מבצע "תועלת ספרים"

ˆ  הכניסה חופשית לכל האירועים.
ˆ  פתיחת “כרטיס קורא" בחינם, בהשארת המחאת פיקדון בלבד.

ˆ  מנויי הספרייה ומצטרפים חדשים מוזמנים לקבל כרטיס קורא מגנטי + תיק ספר. 
ˆ  “מידעון הספרייה" - אירועי הספרייה ועדכונים שוטפים בדרך אליכם

    )בהשארת כתובת מייל מעודכנת בספרייה(.
ˆ  ספרי יד 2 מחפשים בית חם - יריד ספר בשקל )בעברית, אנגלית, רוסית וצרפתית(.

ˆ  בנוסף, אירועים והצגות לילדים יתקיימו ברחבת הספרייה, בהפקת מח' האירועים העירונית. 

מבצע! חודש ללא קנסות!!! אם ברשותכם ספרים שנשכחו בבית, 
זאת ההזדמנות להחזירם לספרייה ללא קנס! כל המחזיר – מרוויח!

 www.hasifria.org.il/beersheva :הכל אודות הספרייה וסניפיה מפורסם באתר הספרייה  ˆ
ˆ  חפשו אותנו: בפייסבוק )הספרייה העירונית באר שבע(

                             בבלוג )הבלוג של ספריית באר שבע(
ˆ  לפרטים ובירורים: 08-6277899

                               הזדמנות לקרוא וליהנות!

עיריית באר-שבע
מינהל החינוך

תחום תרבות ואמנות
מינהל כללי

מחלקת אירועים


