


 ברמת השופטחגיגות שבוע הספר יחלו  20.06ה , ביום חמישי
 20.06  שעת סיפור מתחת לעץ הזית מול   16:15בשעה

 באדיבותה של אסתר מורנל, הנהלת חשבונות
 21.06  בכיתי  " לבסקיהשקת ספרה של סיגל  9:00בשעה

 ".כי חיכיתי
21.6   סדנא בנושא יצירתיות בהנחייתה של   9:30בשעה

מדיטאציה לכל  "לרגל הוצאה שנייה של ספרה , אלה גבאי
  ".סיטואציה

22.6  הפנינג מכירת ספרים משומשים ויריד  10:00בשעה
היריד יכלול גם פעילויות לילדים  . מכירת פריטים מהודו

 .ושעת סיפור
  



רוצים להתחדש? 
רוצים להתעדכן? 
רוצים להיזכר בשנית? 

 נקיים מכירת ספרים משומשים 10:00בשעה  22.06ביום שבת ה  .
 הכסף ממכירת הספרים ישמש תרומה לקהילה

 כל שעליכם לעשות הוא לאסוף את הספרים שאינכם מעוניינים
ולשלשל אותם בתיבות האיסוף המפוזרות ברחבי הקיבוץ , בהם עוד

 (.ובמזכירות, בכולבו שהין)
ספרי עיון ואומנות 
ספרות יפה 
ספרי שירה 
ספרי ילדים 
אלבומי תמונות 

 
 אנא סייעו לנו ותרמו ספרים ברוחב לב, הצלחת המיזם תלויה בהיענותכם



 רמת השופטחודש הקריאה בקיבוץ לרגל חגיגות ,
אנו מזמינים את סופרי הקיבוץ להציג ולמכור את 

 . ספריהם בדוכני מכירה

 22.06הדוכנים יועמדו ביריד ההודי ביום שבת ה. 

מתבקשים  , סופרי הקיבוץ המעוניינים לקיים דוכן
 .  בכתב כבר בימים הקרובים ללריסהלפנות 

tarbutramatshofet@gmail.com 

mailto:tarbutramatshofet@gmail.com


  (.אינשטייןאלברט " )דמיון יכול להפליג סביב העולם. ידע הוא מוגבל. דמיון חשוב יותר מידע"

מהי יצירתיות  ? 
האם כולנו יצירתיים? 
ומהם חסמי יצירה? האם נוכל ללמוד להיות יצירתיים? 

 

. מתקיימת בכל עשייה משמעותית ולא רק בתחומי האמנותיצירתיות  
המשלבת דמיון   חוויתיתתשובות לשאלות אלו ואחרות נמצא בסדנה 

כך נוכל להתחבר עוד קצת ליצירתיות שבתוכנו  . מודרך ועבודה עם קלפים
 .ולתת לה ביטוי

  
היא מנחה  ". מדיטציה לכל סיטואציה: "גבאי הינה מחברת הספראלה  

 . ומרצה במכללת עמק יזרעאל  NLP, סדנאות קבוצתיות  בדמיון מודרך 
 

בבקר 9:30-11:00בין  22.06תיערך ביום ו ה , סדנה בת שעתיים בהנחייתה 
מספר המקומות מוגבל. 
 19.6.13 -עד יום רביעי ה  ללריסה ל"דאאנא הירשמו מראש באמצעות שליחת  

tarbutramatshofet@gmail.com 
 

mailto:tarbutramatshofet@gmail.com


בשעה   22.06ביום שישי ה 
יתקיים מפגש   9:00

  לבסקיסופרים עם סיגל 
סיפרה  השקת לרגל 

"בכיתי כי חיכיתי"  

 


