
 

 תרבות בספריות
 3605559, טלפון: 65ריה ראשית, סוקולוב ספ

דורית על ספרה של  רונית בועזמועדון קריאה עם ד"ר  - 05:55במאי, בשעה  05ביום א', 
 ". גדר חיה" :רביניאן

 מפגש עם הסופרת והעיתונאית, חודש הקריאהבמסגרת  - 05:95במאי, בשעה  00ביום ב', 
 .אן ברטו ילילית השחקנ בביצועבליווי קטעי קריאה  ליהיא לפיד

 
 .מופע של סיפורים, תיאטרון בובות תולעת הספרים"," - 00:95במאי, בשעה  00ביום ה', 

  .3-6לגילאי 

"אל  :בני ברבשעם הסופר והתסריטאי ", כמו בסרטים" - 05:55, בשעה במאי 90, א'ביום 

 תשליכני לעת זקנה".

 3650345)במתנ"ס( טלפון:  5ים רח' נוה עובד -ספריית נוף

   ."ג'ירפה, קרפדה ושלולית של דמעות" סיפור: תיאטרון  - 00:95, בשעה במאי 6ביום ג', 

 .3-6לגילאי 

 . "הכבשה שבאה לארוחת ערב" : תיאטרון סיפור - 00:95, בשעה במאי 03ביום ג', 

 .3-6לגילאי 

 .אבישי בן חייםעם  תיקון ליל שבועות - 05:55במאי, בשעה  05ביום ד', 

 מועדון קריאה בהנחיית  ד"ר רונית בועז.  - 05:55, בשעה במאי 05, ביום ג'
 . אורלי קסטל בלום מאת, גשרים ותורנות שבת""נדון בסיפור: 

 3653453, טלפון: 05ספריית נוה ישראל, רח' הר מירון 

  ."הדיג ודג הזהב"סיפור: תיאטרון   - 00:95במאי, שעה  01, יום ב'

 .3-5לגילאי 

  3666409)קומה א'(, טלפון:  04שעה , רח' רביבים ספריית יד הת

 . "הפיל שרצה להיות הכי"תיאטרון סיפור:  - 00:55במאי, בשעה  5יום ד', 

 . 2-5לגילאי 

 . "חנה'לה ושמלת השבת" תיאטרון סיפור: - 00:55, בשעה במאי 09יום ד', 

 . 2-5לגילאי 

 . ס חם""תירתיאטרון סיפור:  -00:55בשעה  במאי, 05יום ד', 

 . 2-5לגילאי 

 . "הביצה שהתחפשה"הצגה:  - 00:55במאי, בשעה  00יום ד', 

 . 2-5לגילאי 

 3610455, טלפון:  65ספריית הרצליה ב',  רח' נורדאו 

 . ""מעשה בחמישה בלונים  תיאטרון סיפור: - 00:95במאי, שעה:  9יום א', 

 . 2-4לגילאי 

 ."דרור והגיטרה" סיפור: תיאטרון - 00:06, בשעה במאי 00, ג'יום 

 . 2-4לגילאי 

 .""דרור והגיטרה תיאטרון סיפור: - 00:06, בשעה במאי 05, ג'יום 

 . 2-4לגילאי 

  ."מה עושות האיילות" תיאטרון סיפור: - 00:95במאי, שעה  90יום א', 

 .2-4לגילאי  

 

 

     חידון ספר!
    

 ראשון הפותרים יזכה בספר

וגם למחרת בלילה, לפני חצות, בא אליה, אל פתח "
 "....חדרה, ושוב נזף בה והתלונן שהיא שרה

 שם הספר הוא?
 ינואר לא נמצא זוכה בחודש

 ". יסמיןשם הספר: "
 .אלי עמירהמחבר: 

   www.herzliya-lib.org-ריהתשובות לאתר הספ

 צור קשר-ב

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 lib.org-www.herzliya –מערכת הספריות הרצליה 

 lib.org-yaherlib1@herzli דוא"ל: 3525553טלפון:  (22)סירקין  56ספריה עירונית ראשית, סוקולוב 

 lib.org-yadha9@herzliya דוא"ל: 3555423טלפון:  )קומה א', במתנ"ס( 44ספריית יד התשעה, רח' רביבים 

 lib.org-neveisrael@herzliya דוא"ל: 3553463טלפון:  )במתנ"ס( 45ספריית נווה ישראל, רח' הר מירון 

 lib.org-nofyam@herzliya דוא"ל: 3552346טלפון:  ספריית נוף ים, רח' הקידמה פינת נווה עובד )במתנ"ס(

 lib.org-herzliyab@herzliya דוא"ל: 3542465טלפון:  55ספריית הרצליה ב', רח' נורדאו 
 

  
 

  0506 מאי

  קוראים יקרים
 
 אתר חדשאנחנו בתהליך הקמת 

 .למערכת הספריות
 האתר הקיים.יושבת בתחילת חודש מאי 

 
יש להשתמש  לקטלוג הספרייהלכניסה 

 http://www.mat.co.il/8zy :בכתובת

 
 :אפשרות נוספת

לבעלי הטלפונים החכמים:  הורד את 
:אפליקציהה  
  ספרייה, בחר ,"אידאה מערכות מידע"

את הבקשה. ש והק "משתמש אורח"לחץ על   
 

או  ,קוראים המבקשים להאריך פריט מהספרייה
אנו קשובים , לראות היסטוריית השאלות

תינתן הגישה לכרטיס האישי לבקשתכם ובעתיד 
  מהבית.

 
 

 הראשית, נוף ים והרצליה ב' ות:הספרי
  סגורות:

 ל"ג בעומר - איבמ 0יום ה', ב

 שבועות - במאי 04יום א', ב

פתוחות ונווה ישראל יד התשעה  הספריות:
 בל"ג בעומר

 חג שמח
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