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תושבים יקרים,

שנה חלפה ושנה חדשה בפתח.

היצע  את  בפניכם  להציג  שמחים  אנו 
הספריות  רשת  של  השנתי  הפעילויות 
גופי  שני  העממית,  והקתדרה  העירוניות 
תרבות והשכלה המעניקים מענה רחב בנושא 

למבוגרים.

שמעניין  מה  לכל  ייצוג  תמצאו  בחוברת 
הכללי,  הידע  ובעולם  באמנויות  בתרבות, 
מופעים,  אירועים,  של  מאוד  רחב  מגוון 
הרצאות, סדנאות ועוד מנעד רחב של תחומים 
מכם  ואחד  אחת  לכל  שיאפשרו  ופעילויות 
למצוא את הנושא הקרוב לליבו. כבכל שנה 
מטרתנו היא לסקרן, לעניין, לרגש ולהרחיב 

אופקים. 

אתם מוזמנים להצטרף אלינו וליהנות מההיצע 
אינטלקטואלית  ומחוויה  העשיר  התרבותי 
וחברתית וכן להיות חלק מן המארג האנושי, 
צוות  עם  יקרים,  תושבים  אתכם,  המשלב 
והאמנים  המרצים  וכן  המסור  העובדים 

המלווים את הפעילות.

שנה  תרבות,  שנת  מעשירה,  שנה  בברכת 
טובה ומתוקה.
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מופעים
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המאחרים יופנו למקומות פנויים

במופע  שפירא  מולי  הרדיו  ואיש  שפירא  דן  השחקן 
מוזיקלי נוסטלגי מיוחד

גדולי  של  השירים  מיטב  את  יבצע  דן  לבנו.  אב  בין  מרגש  מפגש  
הזמרים שעיצבו את פס הקול של המדינה. מולי שפירא האב – איש גלי 
צה”ל מגיש התכנית המיתולוגית “בילוי נעים” מצטרף אל בנו בכמה 
סיפורים מצחיקים אישיים ונוסטלגיים על תל אביב וישראל שלו. יחד 

יוצרים מופע שובה לב, מלא אהבה ריגוש והנאה

4.11.19

 מולי ודן שפירא
בילוי נעים

ואהוב  ישן  ששיר  לגלות  לך  יצא  פעמים  כמה 
שזמזמת מדבר על משהו אחר לגמרי? 

באומר בצליל ובנוסטלגיה יחזור גיל חובב אל השירים שכולנו 
פוטין  שולדימיר  להניח  סביר  למה  ויגלה  בילדותנו,  זמזמנו 
רוצה לחסל את דן אלמגור? ועוד תשובות לתעלומות מסמרות 

שיער שיתבררו במהלך המופע. מלווה בקלידים: גל עובד

16.12.19

 גיל חובב
שירים שלא הבנתי

אוהבים  כשירת  לבבי  “ושירת 
נישאת על כנפי מלאכים...”

והזמרת  השחקנית  עם  אישי  מפגש 
בעקבות צאת אלבומה הראשון 

מסע מוסיקאלי שבו תספר ותשיר 
היצירתי  עולמה  ועל  ילדותה,  על 
כול’תום.  אום  ועד  ספרדי  מבוסתן 
שירי  את  גלית  מבצעת  במפגש 
מוכרים  שירים  לצד  האלבום 
ערבית  ספרדית,  בלדינו,  ואהובים 

ועברית

 גלית גיאת
שירת לבבי, 

שחרחורת

10.2.20

13.1.20

 יוכי ברנדס וחנן בן ארי
ספרות, מוסיקה 

ושירה

הופכת  ברנדס  יוכי  הסופרת 
לפרוזה  היהודית  התרבות  את 
תחשוף  ישראלית עכשווית. במפגש 
בפנינו את סודות המיסטיקה, הניצוצות 

ועליות הנשמה של אדל, ספרה החדש 

ישראלי,  ומלחין  זמר-יוצר  ארי,  בן  חנן 
החיים  ביניהם:  רבים  להיטים  הוציא 
שלנו תותים, ממך עד אליי, איזון, ועוד 

רבים וטובים

המופע בשיתוף המחלקה 
לתרבות תורנית

ימי שני • 20:00 • 50 ש"ח

צילום ערוץ 23

צילום גיא כושי ויריב פיין

צילום שילת מזרחי



מופעים
ימי שני • 20:00 • 50 ש"ח

קונצרטים
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ילדי הירח מארחים את עופרה פוקס-מנור במחווה לאהוד מנור
ואישיותו דרך שיריו עם הסיפורים הפרטיים שמאחורי  עפרה פוקס-מנור, אלמנתו, תשרטט את דיוקנו 
אין  לשוטר,  בלדה  בנימינה,  ימי  השירים:  בין  שלו.  והמרגשים  הנוגעים  הכואבים,  האישיים,  השירים 
עפרה פוקס-מנור, מיקה עינב, נתן סלור ואיל חביב. ועוד. בהשתתפות:  גלי   לי ארץ אחרת, אני אשתגע, 

ניהול מוסיקלי ופסנתר – גבי ארגוב

16.3.20
ימי בנימינה

נפוליטנים  שירים  אופרה,  קטעי 
ואיטלקיים מפסטיבל סן רמו

מאופרות  ודואטים  אריות  אופרה,  פניני 
 O sole mio, מפורסמות, שירים נפוליטנים
La Danza להיטי פסטיבל סן-רמו, ושירים 

איטלקים מפורסמים

המנצח  ועוד.  ועוד   Volare, non ho leta
דודי זבה, בליווי סיפורים משעשעים  ינגן על 

פסנתר וישיר דואטים עם זמרות האופרה.

דניאלה  לויטה,  יעל  האופרה:  זמרות  בביצוע 
סקורקה, ענת צ’רני. 

פסנתר והנחיה: דוד זבה 18.5.20
מאיטליה באהבה

 ואלסים וינאים, טנגו ארגנטינאי,
שירים נפוליטנים, רוסיים וישראלים 

 גרמניה קונסטנטין ריטל בווילנסקי- בריטון,
קירה זבניצקי- סופרן, אלה פסיק - פסנתר

יצירות מופת במוזיקה ובריקוד
אליה שוורץ -קלרינט, קלרינט בס, יעקוב מורבין – פסנתר, 

יבגני פיסק- גיטרה, רונן חייט ודורית שלום -רקדנים

אינסה גינסבורג ונטשה ארירה – שירה, אירה בל - פסנתר, 
חזי רמון - גיטרה קלאסית

 יצירות מופת מהתקופה הרומנטית
לפסנתר, כינור וקול

 ורוניקה ברוק- סופרן, מיכאל זרצקל- פסנתר,
נדיה פרידקובסקי- פסנתר, אולג פרידמן- כנר

יצירות מאת פוצ’יני, ורדי וביזה, שירים 
נפוליטנים, צרפתיים, גיאורגיים ורוסיים. 

יצירות וירטואוזיות לקלרינט
 פאפונה צ’וראדזה-טנור, סולן האופרה המלכותית

 של ליאז’ בלגיה, מירלה גרדינרו - סופרן
אמיר לוי-קלרינט, בלה שטיינבוק-פסנתר

ערב שירי אהבה
10.10.19

טנגו-קונצרט
31.10.19

מאדית פיאף למריה קאלאס
5.12.19

רומנטיקה במוסיקה
14.11.19

אהבה במוסיקה
26.12.19

יום ה’ ⋅ 19:30 ⋅ 50 ₪

לפרטים: פסח 8985192- 052 / מיפה 09-8622505 / צילה 052-6985192

צילום רחל הירש

צילום יח"צ



28.10.19 • אסף גרניט 

השני  פרדיננד  בין  הקשר  מה   - ההיסטוריה  בראי  אוכל 
לבין ספגטי ברוטב עגבניות?

אסף גרניט, שף מוערך, מנחה טלוויזיה ומסעדן. מדבר בפתיחות על מגוון 
הלהבה  שמירת  על  והניהול.  העסקים  המטבח,  לעולם  הקשורים  נושאים 

הפנימית בדרך אל החדשנות והניצוץ לעשייה, השקעה ודיוק

24.2.20 • איתי אנגל 

כתב באזורי מלחמה
מאחורי הקלעים של עבודתו באיזורי סכסוך כמו סוריה, עירק, אפגניסטן, 
לבנון, קוסובו, בוסניה, רואנדה, קונגו, עזה, מחוזות דאע"ש ועוד. ההרצאה 
עוסקת בצורך לחשוב אחרת, הן מבחינה טכנית והן פסיכולוגית, ומסבירה 
מדוע התנהגות שלכאורה נראית לא הגיונית ומנוגדת לכל האינסטינקטים 

היא המוצא היחיד, הן להישרדות והן לפריצת דרך והצלחה

23.3.20 • עוזי רבי

ישראל והמזרח התיכון - משוואות משתנות
המזרח התיכון נתון בעיצומו של שינוי גאו-פוליטי המחייב הצטיידות בכלי 
המציאות  הציבה  ישראל  עבור  גם  חדשה.  כלים  ומערכת  שונים  חשיבה 
את  מחדש  להגדיר  חייבת  השבעים  בת  ישראל  ממש.  של  אתגר  החדשה 

כיווני התפתחותה ואת קווי המתאר של תפיסתה העצמית

25.5.20 • דב אלבוים 

עשרת-הדברות
רצף  היהודית? מה מאפיין את  סיני בתורה  מהי המשמעות של מאורעות 
הרוחנית  המשמעות  מה  הזה?  המסתורי  ההר  על  שהתרחש  האירועים 
והקיומית האוניברסלית של עשרת הדברות, ואיך אפשר ללמוד אותן מחדש. 
אלבוים בן תשיעי למשפחה חרדית, עוסק במחקר בפילוסופיה יהודית, קבלה 

וחסידות
30.12.19 • ד"ר אבישי בן חיים 

לקבלה, הלכה  בין  מנהיג   - יוסף  עובדיה  הרב   מרן 
בין פוליטיקה למיסטיקה

חלומותיו  הנסים,  סיפורי  עובדיה:  הרב  של  הנעלמה  המיסטית  דמותו  על 
המפתיעים של הרב עובדיה. על השימוש המנהיגותי במיסטי ככלי פוליטי 
של  מצבם  לשיפור  תרומתו  ועל  רציונלי  ככלי  רציונלי  באי  והשימוש 

המזרחים כולם ועוד 

פסיפס ישראלי 
ימי שני • 18:30 – 20:00 • 50 ש"ח
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מפגש ראשון 
4.11.19 

בשעה 17:30
15 מפגשים 

לסמסטר
 ₪ 440 
לסמסטר

על סיפורי התנ"ך והנפש
מן  השראה  מעוררי  סיפורים  לעומק  נלמד 
המקרא, ונעזר בהם לפיתוח מודעות אישית 

והבנה טובה יותר של הנפש שלנו.

ליאור העברי - תואר ראשון ושני בפילוסופיה 
לימוד.  קבוצות  מנחה  ישראל.  ובמחשבת 
ותרגול  בלימוד  מתמקד  האחרונות  בשנים 

כלים לעבודת הנפש, והתפתחות רוחנית

בית מדרש מודרני ⋅ ליאור העברי
ימי שני ⋅ 17:30 – 19:00

לימוד שבו 
הלומדים 
מעורבים 
ומשפיעים

צילום יח"צ

צילום דן פורגס

צילום עדי אורני
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פילוסופיה
משנתו של הרמב"ם כתורת חיים ⋅ ד“ר עליזה טסלר

ימי שלישי ⋅ 12:30-11:00 ⋅ 34 מפגשים ⋅ 600 ₪ לסמסטר

סמסטר ב'

מפגש   – ושפינוזה  הרמב"ם   - הדת  ואלוהי  הפילוסופיה  אלוהי   3.3.20
משווה

על מבנה היקום - בכתבי הקודש, בפיסיקה של אריסטו ובמדע   17.3.20
הימי-ביניימי

הכאלאם,  זרם  אטומיסטיות:  תורות   - אטומים?  בורא  אלוהים   24.3.20
אפיקורוס והמדע המודרני

ימי  של  בפיסיקה   - חופשי  ורצון  אינדטרמיניזם  דטרמיניזם,   31.3.20
הביניים ובפיסיקה המודרנית

סוגים שונים של לוגיקה - לוגיקה אנושית ולוגיקה אלוהית  7.4.20

על הניסים ועל הנפלאות - תורת הניסים של הרמב"ם  21.4.20

הוכחות  בדבר   - הביניים  בימי  תיאולוגיים-פילוסופיים  ויכוחים   28.4.20
לקיום האל

בריאה או עולם קדמון - הרמב"ם אל מול אריסטו – מפגש משווה  5.5.20

משל האי, זמן נוגע בנצח - לחרוג מעבר להוויה הזמנית  19.5.20

הוכחות לקיום האלוהים, שינויי גרסאות - הרמב"ם, זרם הכאלאם   26.5.20
ואריסטו 

האם כל אחד יכול להיות נביא - שלוש תפיסות של נבואה ועל   2.6.20
הנביאים בכלל

האם מישהו שומר עלינו שם מלמעלה? – שש תורות של השגחה   9.6.20
אלוהית

וזרם  הרמב"ם   – סיפורו של איוב, “צדיק ורע לו רשע וטוב לו?   16.6.20
הסטואה

תורת המוסר של הרמב"ם - מקור ה"רוע" וכיצד לנצח אותו  23.6.20

יש חיים אחרי המוות? – על הישארות הנפש לפי הרמב"ם  30.6.20

מפגש כפול 9:30 - 13:00  7.7.20
משל הארמון - השלבים בדרך להשגות האושר וגאולת הנפש  

סיכום  

סמסטר א'

הדרך  ויושרת  האדם  של  אושרו  על   - הרמב"ם  של  בתורתו  האדם  תכלית   5.11.19
לגאולת הנפש

ההלכה היהודית וחכמת יוון העתיקה - זיקות גומלין וממשקים בתורתו של   12.11.19
הרמב"ם

על תורת הסוד בכתבי הקודש - מפתחות לפענוח צופנים בתנ"ך ובדברי חז"ל  19.11.19

משל הברקים - הזרמות של אינטליגנציה אלוהית מן השמיים  26.11.19

ואינטליגנציות  מקבילים  עולמות  על  משווה,  מפגש   - ואפלטון  הרמב"ם   3.12.19
מקבילות 

מעבר מבורות לידיעה - על מציאות ודמיון בתורתו של הרמב"ם  10.12.19

היחס בין הרגש לשכל במשנתו של הרמב"ם - לדעת, לאהוב ולירוא את האל  17.12.19

האם השפה משקפת את המציאות? - הרמב"ם וויטגנשטיין – מפגש משווה  24.12.12

הקשר בין חינוך לאושר - תפקיד המדינה ותפקיד הפרט בקידום בריאות הגוף   31.12.19
והנפש

פסיכולוגיים  מדעיים,   - הכרתיים  מכשולים  על  להתגברות  ככלי  המודעות   14.1.20
וחברתיים

לזרם  ועד  הרמב"ם  דרך  סינא,  מאיבן   - למהות  מציאות  בין  ההבחנה   21.1.20
האכסיסטנציאליזם

התיאולוגיים המוסלמים בימי הביניים - זרם הכאלאם - המועתזילה והאשערייה  28.1.20

הדיאלוג בין הרמב"ם לבין זרם הכאלאם - בסוגיית תוארי האל במורה נבוכים  4.2.20

משל האוניה - על תוארי החיוב ועל תוארי השלילה של האלוהים  11.2.20

לדעת את האלוהים - על רציונליזם ללא מיסטיקה  18.2.20

מפגש כפול 9:30 - 13:00  25.2.20
סייג לחכמה שתיקה - הקשר שבין אמת ושתיקה  

בין ייאוש לתקווה - חקר האמת לאינסוף – הדרך לאן?  

על האושר וגאולת הנפש לפי 
משנה תורה ומורה נבוכים, 
והשילוב בין ההלכה היהודית 
לפילוסופיה היוונית
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מסע אל מחוזות 
ספרותיים

ד"ר רונית בועז

ימי רביעי • 20:00 • 20 ₪

החברה הגאונה מאת אלנה פרנטה  13.11.19

מפגש משותף עם הסופר אסף ענברי לשיחה   11.12.19
על ספרו הטנק

מזל קטן מאת קלאודייה פיינרו  29.1.20

מפגש משותף עם הסופר אלון חילו לשיחה על   26.2.20
ספרו: רצח בבית האדום

הנכדה של מר לין מאת פיליפ קלודל  25.3.20

הנערה מהדואר מאת שטפן צווייג  13.5.20

מפגש משותף עם הסופר והקולנוען שמי זרחין   10.6.20
לשיחה על ספרו: אח שלי איוב

סדרת מפגשי דיון ושיחה על ספרים

מועדון קוראות-העיר
 ימי רביעי 20:00 – 22:00

מועדון קוראות יוצר מפגש קהילתי מקומי, 
המאפשר יצירה וקיום של שיח נשי, ממשי 

ולא וירטואלי, שהבסיס לו הוא ספרים, 
 אהבת הקריאה וחווית הקריאה

בהנחיית לאה שמעוני

אסף ענברי

אלון חילו

שמי זרחין

צילום איציק שוקל

צילום אוהד רומנו
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   Для получения дополнительной информации зайдите на страницу
Фейсбука - Городская публичная библиотека города Нетании

הרצאות ברוסית
ימי רביעי ⋅ 19:30 – 21:00 ⋅ 25 ₪

Классическое и современное искусство
Цикл лекций Ольги Штофф

КОНТРАПУНКТ СИКСТИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ

ИМПРЕССИОНИЗМ - начало нового искусства

 МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ - натиск восторга

Необычный автопортрет - личность и эпоха

ЭДУАРД МАНЕ - между прошлым и будущим

ПОЛЬ СЕЗАНН - пролог ХХ века

РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА как Медный всадник нового времени

АНРИ МАТИСС страсть к цвету

20.11.19

18.12.19

22.01.20

19.02.20

18.03.20

01.04.20

20.05.20

17.06.20

Литературные вечера с Инной Чернявской
 Все в мире смертно, кроме евреев” - о Палестине и евреях в жизни и
творчестве Марка Твена

 “Жил на свете Маршак Самуил...” - малоизвестные страницы жизни и
творчества С.Я.Маршака 

 “Проглоченная жемчужина” - Элиэзер Бен–Иегуда и возрождение
языка иврит

“Даниэль Деронда” - сионистский роман англичанки Джордж Элиот

 “Список Элеоноры Рузвельт и Вариана Фрая” - спасение от нацистов
интеллектуальной элиты Европы 

6.11.19

8.01.20

4.03.20

6.05.20

3.06.20

אירוע בחסות 
שגרירות ספרד 
ומכון הסרוונטס

21:00 – 19:00 26.9.19 

 El próximo 26 de septiembre se
 realizará el evento de la Embajada
.de España y el Instituto Cervantes

 Esta actividad que incluye
 donación de libros, música y
 sabores típicos forma parte del
 ciclo de presentaciones de los
 países cuya lengua oficial es el
.español
 El evento es gratuito y apto a todo
.el público

  Por mayor información puede
 encontrarnos en Facebook - Biblioteca
Pública Netanya - Español

 מועדון קריאה
 בצרפתית
בהנחיית לידי

יום שלישי 5.11.19 • 19:00

SALON DU LIVRE 
Animé par Lydie
Auteur invité : Daniel Radford
 Mardi 5 Novembre 2019 à 19 :00
Mediatheque HaYir

Entrée libre avec inscription préalable

  Renseignements sur notre page
 facebook: Les bibliothèques municipales de
Netanya en français



 רגע של עברית
ימי חמישי ⋅ 11:00 – 12:30 ⋅ 360 ₪ לסדרה
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₪  35  ⋅  13:00-10:00  ⋅ שישי  ימי 

הקרנת סרט והרצאה

מפגשים בהנחיית שרה אוסטרוב שתקרין ותנתח סרטים 
ממיטב היצירה הספרותית והקולנועית. ניתוח היצירות 
יעשה, תוך חשיפת היסודות הפסיכולוגים והפילוסופים 
הטמונים בתשתית הסרטים והספרים. שיח ודיאלוג עם 

הקהל, תוך הסתייעות בטקסטים ובדמויות מעולם הספרות 
והקולנוע, כאמצעי להרחבת המודעות והעמקת התובנה

14.11.19 ⋅ אבשלום קור

פלא העברית
החל  העברית,  של  סיפורה 
החשמונאים  ידי  על  בנטישתה 
שהוליכה לאובדן עצמאותנו דרך 
תקומת השפה העברית והמדינה; 
ועד הסחף אל השימוש באנגלית 

כיום 

26.12.19 ⋅ רוביק רוזנטל

השפה הפוליטית, 
מנאומים ארוכים 

לציוצים
נאומים חוצבי להבות שהתגלגלו 
לראיונות משודרים בהם נחשפת 
של  לפוליטיקה  ועד  הגוף  שפת 
השיח  את  המכווצת  הציוצים 

הפוליטי למשפטים קצרים 

סדרה שמרכזה הוא 
 השפה העברית
עם מיטב המרצים 
אוהבי השפה

15.11.19
 שיח על משמעותה
של בחירה והקרנת 

הסרט כמו שאת 

13.12.19
 שיח על הורות

הורסת ובונה והקרנת 
הסרט פיגומים

17.1.20
שיח על משמעותו של 

חוזה רגשי והקרנת 
הסרט האישה 

14.2.20
 שיח על כוחה של

חברות והקרנת הסרט 
הספר הירוק

20.3.20
שיח על טעות נכונה 
והקרנת הסרט מודי

17.4.20
שיח על כשרגש פוגש 
אתיקה והקרנת הסרט 

טובת הילד

15.5.20
שיח על כנגד כל 

הסיכויים והקרנת הסרט 
אהבה בימים קרים

12.6.20
שיח על יחסים 

במשפחה והקרנת 
הסרט אהבה חסרה

מועדון 
הסרט הטוב

שרה אוסטרוב 
9.1.20 ⋅ אסף אשתר

כל המילים השמחות 
כשחקן  כישוריו  את  מנצל  אסף 
וכבדרן ומשלב אותם בידיעותיו 
באהבתו  העברי,  בזמר  הרבות 
הגדולה לשפה העברית ובחיבתו 
הומור  והטובה.  היפה  לישראל 
שנוגע ברצינות, רוגע שמתחלף 

בקצב. והעיקר – שירים

6.2.20 ⋅ אבשלום קור

מבן גוריון עד 
טשרניחובסקי, געגועים 

לאישים שמופיעים על 
שטרות הכסף

המנהיגים  על  קטנים  סיפורים 
מתנוססת  שדמותם  והמשוררים 

על שטרות הכסף שלנו 

5.3.20 ⋅ רוביק רוזנטל

מסע בסלנג הישראלי
הסלנג משתנה ומתפתח, ביטויים 
וכך  ונעלמים  לאופנה  נכנסים 
לתקופות  ראי  הסלנג  משמש 

שונות בחיינו

2.4.20 ⋅ גיל חובב

 אליעזר בן יהודה
בנעלי בית

על החשבון הפתוח של משפחת 
החרדית  הקהילה  עם  יהודה  בן 
מילים  שתי  מהן  בירושלים, 
ומדוע  נכון  שכולנו אומרים לא 
על  לספר  אפשר  אי  בעצם 

אליעזר בן יהודה בנעלי בית?

14.5.20 ⋅ רוביק רוזנטל 

או-אם-ג’י: עברית 
אינטרנטית

החברתיות  וברשתות  באינטרנט 
ומשונה,  מצחיקה  שפה  נוצרה 
העקרונות  מהם  קיצורים.  שפת 
מפענחים  איך  הזו?  השפה  של 
איך  שלה?  המיוחד  המילון  את 
על  הטוקבקיסטים  משפיעים 

תרבות השיח בישראל? 

11.6.20 ⋅ אבשלום קור 

צריך לצלצל פעמיים, 
המשורר נתן אלתרמן 

והעברית
פניני העברית של המשורר אשר 
התקומה  אירועי  כל  את  ליווה 

והדור הראשון למדינה 

ד"ר אבשלום קור

ד"ר רוביק רוזנטל

גיל חובב

אסף אשתר

צילום רלי אברהמי

צילום סלי פרג
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מועדון ברידג' - גלי ים
ימי ראשון • 12:30-08:30

11:15

סדנאות לכתיבה 
יצירתית

חברי מועדון הברידג' מוזמנים ללא תשלום // אורחים 30 ₪

15.09.19
ברוכים הבאים לעתיד – על חמש טכנולוגיות שמשנות את העולם • יהונתן אלפסי

3.11.19
כתות פוגעניות, סיפורה של אם • רות בר און 

8.12.19
שגריר סיני מהמאה ה – 13 חושף תרבות נסתרת ביערות קמבודיה • חן אליעז

9.2.20
 לסוכר טעם מר - על ההשפעות ההרסניות של הסוכר,

הרצאה זוכת פרס • צביה חממי, דיאטנית

 שיעורים, משחקים ותחרויות
בהנחיית נילי שחורי

תרגול התאים האפורים
מועדון ברידג' למתחילים ומתקדמים. קבוצות לפי רמת משחק.

כרטיסיה )10 מפגשים( ₪260

סדנה לכתיבת שירהמשחק חופשי ללא הדרכה, בימי רביעי 12:00-9:00, ₪13 למפגש
לילך גליל

ימי שלישי 09:15 – 11:15

טיוטות  בו  ליצור  המקום  זה  שירה.  בכתיבת  ניסיון  בעלי 
וללמוד את שפת  ולקבל משובים מקיפים, לקרוא  לשירים 

השירה – תוך העמקה, עידוד ותמיכה

 מפגש ראשון, יום שלישי 19.11.19
10 מפגשים אחת לשבוע • עלות: 650 ₪

 סדנה לכתיבת פרוזה 
לילך גליל

ימי שלישי 11:30 – 13:30

הפואטית,  השפה  למידת  של  לסדנה  מוזמנים  סיפורים  כותבי 
באמצעות משובי עומק והתנסות בתרגילים מפרים לבניית עלילות, 

פיתוח דמויות והתבוננות מרעננת בכתיבה בשורות ארוכות

 מפגש ראשון, יום שלישי 19.11.19
10 מפגשים אחת לשבוע • עלות: 650 ₪

הסדנאות מיועדות 
 למעוניינים להעשיר
ולפתח את כישורי 

הכתיבה

 פילאטיס דינמי
תרבות הגוף
גלית טננבאום

ימי שני וחמישי
 10:30-9:30 // 09:30-08:30

אימון לחיזוק השרירים המייצבים והגדלת טווחי תנועה, 
לשיפור אסטרטגיית היציבה והתנועה ולמניעת כאבי גב 

ומפרקים. דגש על הדרכה אישית בקבוצה קטנה

שיעור התנסות ללא התחייבות בתאום טלפוני 09-8651496

200 ₪ לחודש – פעמיים בשבוע )השיעור נמשך 60 דק'(

רגעי חיים
סדנה לכתיבת 

)Mémoire( זיכרונות
מירי שחם 

ימי רביעי 9:30 – 12:00

אל  כתיבה  במסע  להשתתף  הזמנה 
אחד  בכל  הטמונים  הזיכרון  אוצרות 
לכותבים  מיועדים  המפגשים  מאיתנו. 
בתקווה  כאחר  ומתקדמים  מתחילים 
שיספקו השראה ודחף להתחיל במלאכת 

הכתיבה

 מפגש ראשון, יום רביעי 19.2.20
ארבעה מפגשי כתיבה • עלות 260 ₪

פתיחת הקבוצה מותנית במספר הנרשמים • מספר המקומות מוגבל • יש להירשם טלפונית
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הורות ומשפחה - חמאמא

קורס החייאת תינוקות וילדים – מד"א 

ימי שלישי 09:00 – 13:00

פרקים בנושאי החייאה בילדים ובתינוקות, כיצד להזעיק את שירותי 
החירום, מניעת תאונות בבית ובגן וטיפול במצבי חירום נפוצים

מפגש אחד בן ארבע שעות // 50 ₪

 סדנאות הורות
מבית אדלר

מירב בן מויאל 

ימי ראשון • 22:00-20:30

והאינטואיציה  המיומנות  לחיזוק  כלים  הקניית 
בחינוך הילדים לפי התיאוריה החיובית של אדלר. 

דיאלוג עם הורים החווים מציאות דומה.

סדנאות נפתחות מדי 3 חודשים

סדנה להורים למתבגרים
8 מפגשים // 550 ₪ ליחיד, 650 ₪ לזוג

סדנה להורים לילדים עד גיל 9 
8 מפגשים // 550 ₪ ליחיד, 650 ₪ לזוג

סדנת המשך
בסדנה  שנלמדו  נושאים  על  והרחבה  חזרה 
הסמכות  וחיזוק  גבולות  כגון:  הראשונה 
משפחתי,  ומערך  משפחתית  אוירה  ההורית, 

דרכי חינוך מעכבות, העצמת ילדים
5 מפגשים // 340 ₪ ליחיד, 410 ₪ לזוג

במת הורים
מיכל דליות

ימי שלישי • 20:30 – 22:00 • 40 ₪ 

פיתוח וחיזוק בטחונו העצמי   3.11.19
של הילד )יום א'(

אלף פעמים אמרתי לך!  3.12.19

לעגל את הריבוע   7.1.20

 Y-ודור ה X-כאשר דור ה  4.2.20
פוגשים את דור המסכים 

גיל ההתבגרות וההתמרדות  3.3.20

שנינו ביחד וכל אחד לחוד   1.4.20
)יום ד'(

יחסים בין אחים   5.5.20

כסף לא גדל על העצים   2.6.20

מעברים בחיי הילד  7.7.20
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מועדון קוראות קריית השרון
יצירה  המאפשר  מקומי,  קהילתי  מפגש  יוצר  קוראות  מועדון 
הוא  לו  שהבסיס  וירטואלי,  ולא  ממשי  נשי,  שיח  של  וקיום 

ספרים, אהבת הקריאה וחווית הקריאה. בהנחיית חגית ג'רבי

אחת לחודש בימי שלישי בשעה 20:30

מפגש סופרת
נחום  סלמה  ליליאן  הסופרת  את  יארח  הקוראות  מועדון 
שתספר על השינוי האמיץ שעשתה בחייה. על הבחירה בעצמה 
שעברה.  התהליך  עם  המשפחה  והתמודדות  שלה  ובחלומות 
ליליאן תספר על כתיבת כל ספר ותתמקד בדמויות שנרקמות, 

החיבור ביניהן וההפרדה בין העולם הכתוב לעולם היומיומי

24.9.19 • יום ג’ • 20:30 • 20 ₪ 

דנה ספקטור ורן שריג - מופע 
אנחנו צריכים לדבר

האמת  כל  נכון?  להתגרש  איך  ביחד?  ולהישאר  אהבה  למצוא  איך 
על אהבה נישואים והורות. מופע זוגי אישי ואינטימי, מרגש ומצחיק 
לחזור  אפשר  איך  ועל  באהבה,  עושים  שכולנו  הטעויות  על  מאוד, 

לחלק החי בזוגיות שלנו.

27.10.19 • יום א • 20:30 • 45 ₪ 

איך לאהוב נכון במאה ה-21
ד"ר דניאל דריי

השונות  במדיות  ויועץ  פסיכולוג  סקסולוג,  רופא,  דריי,  דניאל  ד"ר 
נותן כלים וטיפים לאנשים כיצד אפשר לחיות בזוגיות מאושרת ואיך 
לנהל את חיי האהבה שלהם, כך שיהיו להם וליקרים להם מקור של 

שמחה והנאה

19.11.19 • יום ג • 20:30 • 45 ₪ 

סדנאות התפתחות 
ושינה לאימהות ותינוקות

קרן חג'ג'
ימי שני • 12:00 - 9:30

 סדנה בת 8 מפגשים - 560 ₪
סדנה בת 6 מפגשים - 420 ₪

ברוכים הבאים לעולם
 8 מפגשים

לגילאי לידה ועד 3 חודשים

גיל גיל גול
 8 מפגשים

לגילאי 3 חודשים ועד 6 חודשים 

אחרי לסיירת
 6 מפגשים

לגילאי 6 חודשים ועד 9 חודשים

חוג תנועה והתפתחות 
לפעוטות והורים בגילאי 

עד שנה
קרן חג'ג'

ימי חמישי 17:00 - 18:00 • 210 ₪ לחודש

חוג תנועה, משחק ואתגר בליווי שירים, אביזרים 
והפתעות זמן איכות ומשחק של הורה וילד בדגש 

על התפתחות ותנועה

 לפרטים והרשמה
קרן חג'ג' טל: 052-2469821 

קורס צילום
איל דוד 

בשימוש  וטכניקות  מיומנויות  רכישת 
ובהפעלת המצלמה באופן ידני.

הקורס מיועד לבעלי מצלמות דיגיטליות 
מתחלפות/נשלפות  עדשות  להן   SLR

.)SLR או דמוי(

ימי ראשון 19:00– 22:00

10 מפגשים 1,250 ₪ חמישה מפגשים 
יתקיימו מחוץ לחלל הספרייה

סדנת סריגת בובות
קטיה אשכנזי

ונלמד  בובה  בנויה  כיצד  נפענח 
 לסרוג בובות מושלמות על פי תרשים

)נדרש ידע מוקדם בסריגה(

ימי ראשון 19:00– 21:00

4 מפגשים 480 ₪

חיטוב ועיצוב הגוף
גלית טננבאום 

שילוב שיטות שונות לעיצוב הגוף, דגש 
בטן,  שרירי  הגב,  ובריאות  יציבות  על 

ישבן וירכיים

 ימי ראשון 20:15 – 21:15
ימי שלישי 20:00 – 21:00

 120 ₪ לחודש למפגש שבועי
160 ₪ לחודש לשני מפגשים שבועיים

צילום דויד סקורי
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שעות פעילות הספריות 

מדיה-טק העיר
שד' בנימין 60, טל: 09-8620250

city@sifrianet.org.il
ב, 10:00 - 19:00 

ג, ה 14:00 – 19:00
ד, 10:00 – 21:00 
ו, 9:00 - 13:00 

מדיה-טק גלי ים
לוי אשכול 32 גלי ים, טל: 09-8651496

 galeyam@sifrianet.org.il
א, ג, ה 14:00 – 19:00

ב 16:00 – 21:00
ו 9:00 – 13:00

משחקיה: א, ב, ה 16:00 – 19:00

מדיה-טק קריית השרון
הזמיר 18 קריית השרון, טל: 09-8622908

hasharon@sifrianet.org.il
א, ג 14:00 – 19:00

ב, 9:00 – 19:00
ה, 15:00 – 20:00
ו, 9:00 - 13:00

משחקיה: א, ג, ה 16:00 – 19:00

 הספרייה ע"ש
דבורה בן יהודה

סלומון 2 טל: 09-8337187
debby@sifrianet.org.il
א, ג, ה 14:00 – 19:00

ו 9:00 - 13:00

הספרייה ע"ש צבי נדיבי
קצנלסון 7 קריית נורדאו, טל: 09-8352919

nedivi@sifrianet.org.il
א, ב, ד 14:00 – 19:00

ג, ו 9:00 - 13:00
משחקיה: א, ב, ד 15:30 – 18:30

 שימו לב! דלתות הספריה ינעלו
15 דק' לפני שעת הסגירה

אירועי תרבות - נהלי הרשמה
רכישת כרטיסים תעשה באתר הספרייה או בספרייה על בסיס   •

מקום פנוי, בשעות הפעילות.
רשת הספריות שומרת לעצמה את הזכות לשינויים. הודעה על   •

שינוי מועד או ביטול אירוע תימסר לנרשמים בלבד.
מראש  ברישום  מותנית  ההשתתפות  תשלום  ללא  במפגשים   •
בלבד והכניסה על בסיס מקום פנוי. במידה ואירוע ידחה או 

יתבטל הודעה תמסר לנרשמים בלבד.
דיגיטלי  כרטיס  להציג  או  להדפיס  הרוכש  של  באחריותו   •

בכניסה לאירוע.

ביטול רכישת כרטיסים
ניתן לבטל רכישת כרטיסים עד 48 שעות לפני האירוע - בימי   •
הרישום  למשרד  לפנות  יש  מלא.  כספי  החזר  ולקבל  עבודה 
של  אחרונות  ספרות  ו-4  ת.ז.  מס'  משפחה,  שם  שם,  בציון 

כרטיס האשראי שממנו התבצע התשלום.
פחות מ-48 שעות עד 24 שעות לפני האירוע – בימי עבודה,   •
ניתן לקבל זיכוי לאירוע חלופי ברשת הספריות באותו הסכום.
על ביטולים שמתקבלים פחות מ-24 שעות מהאירוע לא ינתנו   •

החזרים או זיכויים.
אם נדחה האירוע למועד אחר יהיה הכרטיס שבידי הרוכש תקף   •

למועד החדש, בכפוף להודעה שתימסר.

הנחה
50% הנחה בהצגת תעודת נכה 100% באירועי תרבות למבוגרים. 

מותנה בהצגת תעודה מביטוח לאומי. 

קורסים - נהלי הרשמה
פתיחת קורס והמשכיותו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.  •

רשת הספריות שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להחליף   •
את מועדי המפגשים.

מחיר הקורס הוא חודשי. התשלום יתבצע מראש לכל השנה   •
בצ'קים דחויים או בכרטיס אשראי.

הראשון  בחודש  התשלום  החודש,  תחילת  לאחר  למצטרפים   •
יחושב באופן יחסי. 

יורשה להשתתף בקורס רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה   •
והתשלום.

אחר,  במועד  יוחזר  הספרייה  או  המדריך  ע"י  שיבוטל  מפגש   •
כולל חודש יולי.

ביטול השתתפות
במשרד  בכתב,  בקשה  הגשת  לאחר  מהקורס  לפרוש  ניתן   .1
לתוקפו  יכנס  הביטול  חודש.  בכל  ה-20  לתאריך  עד  הקבלה 
חודש  לאותו  התשלום  סיום  ולאחר  הפעילות,  חודש  בתום 
לתוקפה  תיכנס  ינואר  לחודש   20 ה-  עד  שהתקבלה  )בקשה 

ב- 1 לפברואר(.
2. לא ניתן לבטל השתתפות בקורס מתאריך ה-1.4.
3. אין ביטול חוג רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.

ספרים במגוון שפות
שפות: במגוון  הגילאים  לכל  עשיר  ספרים  אוסף  מציעה  הספריות   רשת 

עברית, אנגלית, צרפתית, רוסית וספרדית

תקליטורי מוסיקה וסרטים
אוסף המדיה במדיה טק העיר

מוסיקה  ג'ז,  רוק,  פופ,  קלאסי,  סגנונות:  של  רחב  במגוון  מוסיקה  תקליטורי 
ישראלית, מוסיקה אתנית ועוד.

סרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה למבוגרים, ילדים ולכל המשפחה. באוסף קלאסיקה 
קולנועית, דרמה, קומדיות ומותחנים.

נוער  לילדים,  העברית,  הספרות  של  מהמיטב  אודיו  ספרי  קוליים,  ספרים 
ומבוגרים, חלקם מוקלטים בקולם של הסופרים עצמם וחלקם מוקלטים על ידי 

שחקנים וקריינים.

פעילות לילדים
שעות סיפור, סדנאות והפעלות מתקיימות מידי שבוע בספריות. פרטים בספרייה, 

בפייסבוק, באתר או בוואטסאפ 

משחקיות חינוכיות
רשת הספריות מפעילה שלוש משחקיות: בספרייה ע"ש נדיבי, במדיה-טק גלי ים 

ובמדיה-טק קריית השרון.

במשחקיות של רשת הספריות אוספים עשירים של משחקי איכות מסוגים שונים: 
משחקי חשיבה, צעצועים שונים, קוביות ומשחקי בניה, משחקי דמיון, פאזלים 
ועוד. ילדים מגיל 0–8 מוזמנים לבלות במשחקיות בלווי הורים, סבים או מטפלות. 

גננות מוזמנות עם ילדי הגן לשעת משחק.

במשחקיות תקבלו הדרכה מהצוות בהתאמת משחקים לגיל וליכולות של ילדיכם

רשת הספריות העירוניות הצטרפה למיזם 
הארצי “הספרייה הדיגיטלית הישראלית"

כל מנויי הספרייה יכולים לקרוא חינם ספרים דיגיטליים או להאזין 
לספרים קוליים בטבלט, במחשב או בטלפון הנייד.

פרטים והרשמה בספרייה

 רוצים לדעת
 מה קורה
בספרייה?

 שעת סיפור,
מועדון קריאה, מופע?

 בואו נשמור
על קשר!

 מוסיפים לרשימת אנשי הקשר
 את המספר

053-4246013 

 ושולחים הודעת ווטסאפ למספר
בצירוף שם ושם משפחה
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