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 WIFI חב הספרייהרמכל ב 

  השאלת ספרים
  DVDסרטי 
 מוסיקה
 ודיגיטליים קוליים ספרים

             .שירותי מחשב והדפסה

 הנעשה אחר ועוקבים" בלפר" ספריית של הניוזלטר את ומחדשים מתעדכנים
 :רמלה הציבורית בספרייה
 העוסק" גלבי" ספרה עם כהן אליה איריס הסופרת עם העונה את התחלנו
 תפוחים" לספרה שנה 30 לרגל ליברכט סביון עם המשכנו, תימן ילדי בפרשת

 עם התרגשנו. ש"דאע בנושא סופר עיתונאי שיזף צור עם שוחחנו" המדבר מן
 של" האורחים" ספרו עם בדיוני במסע הפלגנו בראל ונוית סומק רוני משוררים

 את החולקות סופרות שתי של ומורשתן לסיפורן נחשפנו, גפלה טושה אופיר
 מצוות שומרת ירושלמית וסופרת חילונית אביבית תל סופרת,  היהודי עולמן
. דודות בנות דם קשר – להן המשותף את וגילנו סמל ונאוה אלון אמונה

 לצד ושרה וחן בהומור האישיים בחייה אותנו שיתפה ריבלין לאורה השחקנית
 איה, סלומון מדניאל ושירה במוסיקה ובלת הכל, וכן. בסר שאול: המוסיקאי בנה

 .ועוד ועוד דקלבאום יעל, ברנע מירב: אופרה זמרת, כורם
 

 דורון השחקנים בוזגלו שמעון המשורר עם במפגש החודש את נסיים השבוע
 את התחלנו ורק!  תחמיצו אל – פרנס דורי והמוסיקאי מזרחי יפתח, תבורי
 ....השנה

 
 ספרים אלפי לשירותכם – הדיגיטלי לעולם מתקדמים, בספרייה חדש שרות

  להשאלה דיגיטליים
 ! חינם השאלה, הספרייה לצוות פנו קוד לקבלת. טבלאט, הנייד למכשיר להורדה

 
 !מהנה קריאה ובינתיים, הבא" תון-בלפר"ב נוספים לעדכונים נפגש

 

 

 תון-בלפר
  מתמיד יותר מעודכנים

 

  ספרים תהשאל
 DVDסרטי 

 משחקיה
            . שירותי מחשב והדפסה

 

 חפשו אותנו גם ב:
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 ספריית בלפר רמלה

 
 ספרייה עירונית רמלה

 

  10:00-18:45ה'  -פעילות: א'

 

 הספרייהשירותי 
 מדור מבוגרים 

 

  14:00-18:45ה'  -פעילות: א'

 

 מדור ילדים
 

 כתבי עת ומאמרי ומידע
 

 כתבי עת/ מאמרים 
 מידע: ימאגר

 פרויקט שו"ת
 מאגר חיפה /  מכון סולד 
 מאגר גלים

 / רב מילים נקדן
 

  15:00-18:45ה'  -פעילות: א'

 

חדש! הארכת השאלות 

 אתר הספרייהב

 

  

 ברייט ישראל בלאו, טושה
18.1.17 

 

היו היה בספרייה
 סמל נאוה, אלון אמונה

  פוסטל קרני
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 . KITUהסופרת והיזמית סיגל מגן יזמה רעיון לאפליקציה בנושא תיירות ילדים בעולם. וקראה לה 

שנים  10כמובן שספריית "בלפר" הצטרפה למיזם הנפלא של סיגל מגן מניסיון עשיר ופורה של 

שיתופי פעולה בין הספרייה לסיגל. השקת האפליקציה בחרה סיגל לחגוג בספריית "בלפר" רמלה 

עם נציגי ילדי בתי הספר בעיר, שציירו מקומות שהם ממליצים לתיור, המתאימים לילדים 

?  KITUם. ציורים אלה, והמלצות ילדי העיר כבר נמצאים באפליקציה. מה זה ומעניינים אות

אפליקציה, מיועדת לאפשר לילדים להמליץ באמצעות ציורים על אתרי תיירות בעולם, המתאימים 

מורכבת משתי אפליקציות:   KIDS  TOVRISTראשי תיבות של  – KITUלילדים ומעניינים אותם.  

ם ממליצים לילדים על מקומות בהם כייף לבקר בעולם באמצעות ציורים. ילדי -  KITU –בראשונה 

ילדים ממליצים לילדים על אוכל טעים באמצעות צילומים. המלצות  – KITU FOOD –בשנייה 

וללוות אותנו במסע   KITUהילדים מחוברות למפת עולם.מזמינים אתכם לעשות "לייק" לדף של 

 .המרתק של הכרת קיטו לילדי העולם..

 תון-בלפר 
  מתמיד יותר מעודכנים

 

 
 

 אליסון ריצ'מן-אהבה אבודה

 -סודות באחוזת השושנים
 הילה ארוון

 

 

איתן  - יום הולדת לשועל
 הנה

 נישנושית וההפתעה הקסומה
 אן רוקאר  -
 
 

נלסון  – רשימת המשאלות
 לורי ספילמן

נלסון לורי  – אבני הסליחה
 ספילמן

 

 טיילור סמית –האטי בי 
 הואן בי לנדי לנדי –מעופפת 

ג'יימס  -חטיבת הביניים 
 פטרסון

 הרחק מהיעדרו 
 היא
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 לבעלי ליקויי שמיעה וראייה

 

 

 

 

 

 מיזם סיגל מגן –תמונות מהאירוע  – KITU מיזם

 

 ים חדשים במדףפרס

 מדור מבוגרים

 סרטים חדשים

 רב מכר ילדים

 רב מכר מבוגרים

 מדור ילדים

 נגישים עזרים

 

 

 

 

 

  


