
 הספריה העירונית
מידעטק

nahariya@library.org.il  :שימו לב: בכל התכניות מספר המקומות מוגבל, יש לשריין מקום בשליחת מייל לספריה ולקבל אישור

 כל הפעולות מתקיימות תוך הקפדה על כללי התו הסגול.
 *מספר המקומות בכל פעילות מוגבל בהחלט.

 בחלק מהתכניות השתתפות ילדים תהיה ללא הורים מלווים.
*הפעילויות מיועדות לילדי נהריה בלבד. התכנית נתונה לשינויים.

יום ראשון 2/8 בשעה 17:30
"תיאטרון סיפור ומשחקי תיאטרון"

עם שרלי דנינו
-

לבוגרי כיתה ב' ומעלה | כניסה 20 ₪

 יום שני 3/8  יש לבחור את השעה
 המתאימה: 17:00 או 18:00

 אוריגמי עם רומיגמי
 YouTube-המוכרת מערוץ ה

הפופולרי שלה 
-

 לבוגרי כיתה ב' - ו' | כניסה 20 ₪
את כל ספרי האוריגמי בספריה תמצאו ב-736

 ביום רביעי 5/8 בשעה 17:30
 שעת סיפור עם גבריאל הדר

 "מה עושות האיילות"
עפ"י לאה גולדברג
לגיל 3-6 | כניסה 20 ₪

יום חמישי 6/8 יש לבחור את השעה 
 המתאימה: 17:00 או 18:00

 פיסול בפלסטלינה – עפ"י הספר 
 "וניל על המצח ותות על האף"

של מאיר שלו
לגיל 5-8' | כניסה 20 ₪

יום שני 10/8 בשעה 17:00
מכונית היברידית הרכבה בסיוע 

youtube-מדריך באמצעות ה 
לילדים בוגרי ג׳ ומעלה

יום רביעי 12/8
קבוצה א' 17:00 | קבוצה ב' 18:00. 

 יוצרים דמויות מהסיפורים וכל זה
בעזרת דלועים! עם סטודיו דלארט 

לגיל 5 ומעלה | כניסה 20 ₪

"תיאטרון מהספרים"
סדנת משחק ייחודית המפגישה 

בין עולם הספר ועולם הבמה
מנחה: יולי הרגיל שדה

-
יש לבחור תאריך 9/8 או 13/8. בין השעות 

16:30-18:30. כניסה 20 ₪

יום ראשון 16/8 בשעה 18:00
"תיבת נוח" בביצוע תיאטרון גושן  

לגיל 4-8 | כניסה 20 ₪

יום שני 17/8 בשעה 17:30 
 "סדנת צילום – נקודת מבט"

.ZOOM-צילום ב 
מנחה: לירון ברייר-דנציגר

טכניקות צילום, נקודות מבט 
להתבוננות והכרות עולם הצילום 

באופן חווייתי.
-

 ZOOM ציוד נדרש: טלפון בטעינה מלאה, תוכנת
במחשב. הקישור לזום יישלח במסרון ובמייל 

לנרשמים. פתוח לכל מי שמתעניין בצילום

יום חמישי 20/8 בשעה 18:00
 בעקבות ספרי הארי פוטר

מרצה אמנון הלל 
-

 *מתאים לחובבי הארי פוטר בכל גיל ולכל
 מי שקרא את 7 הספרים.

כניסה 20 ₪ מספר המקומות מוגבל.

יום שני 24/8  שני מפגשים ברצף בשעות 
18:00 ,17:00 

 שעת סיפור "הזמיר מארץ סין"
עם המספר עומר ראובני

-
לגיל 3-7 | כניסה 20 ₪.

 26/8 בשעה 18:00 
 "הצייר והציפור"
תיאטרון הרחוק

- 
לגיל 3-7 כניסה 20 ₪

למבוגרים:

יום רביעי 19/8 בשעה 20:00
"הצחקתם אותי" עם יאיר ניצני 

ודני קרמן - בשידור מרחוק
-

לפני המופע יישלח למעוניינים קישור לשידור 
ביוטיוב או בפייסבוק

 23/8 יום ראשון בשעה 18:00 
סיפורה של שפחה – הסיפור 

 האמיתי
zoom-הרצאה מפי נועה מנהיים ב 

בלשית תרבות, עורכת, מסאית ומבקרת. 
-

ההרצאה תעסוק בזיכרון העבר, בדיסטופיה 
פמיניסטית ובכוח הטמון בשפה ובמילים

nahariya@library.org.il הספריה העירונית מידעטק נהריה, דרך העצמאות פינת הר תבור. טל': 04-9855000 

 אוגוסט ח כ ם
בספריה!


