
. . מפגשים ללב, לראש ובכלל.

29.8.19 יום ה' בשעה 20:00 // כותר ראשון – תרמ"ב, רח' תרמ"ב 7, טל': 03-9689700 
בעיות של אנשים ללא בעיות. הרצאה של ד"ר חיים שפירא על כעסים ועל חרדות, על לחץ  ועל מערכות יחסים, 

על קנאה ועל חרטות.

2.9.19 יום ב' בשעה 18:30 // ספריית מעגלים, רח' מורדי הגטאות 36, טל': 03-9365196
מוטי הלר, בהצגה "האוצר מדמשק"  גלגולם והצלתם של כתבי קודש מדמשק לישראל. 

הרפתקה מרתקת עם סוף מפתיע! לגילאי 14-8.

3.9.19 יום ג' בשעה 10:00 // ספריית רמת אליהו, רח' אבא הלל סילבר 2, טל': 03-9523392
אוכל קטן ונשים גדולות. גיל חובב  על אוכל, ירושלים, אהבה, משפחה ועל עברית.

5.9.19 יום ה' בשעה 20:00 // ספריית שיכון המזרח, שד' יעקב 52, טל': 03-9688107
הולדת הרוק הישראלי. יואב קוטנר בהרצאה מוזיקלית על החלונות הגבוהים ועד כוורת.

6.9.19 יום ו' בשעה 9:00 // ספריית יצחק שדה, רח' רמז 6, טל': 03-9674274
נער החידות מנווה רסקו, איתי הרמן, הצ'ייסר, האופן שבו אנחנו יכולים לשפר את יכולות הלימוד והזיכרון שלנו.

8.9.19 יום א' בשעה 20:00 // כותר ראשון – תרמ"ב, רח' תרמ"ב 7, טל': 03-9689700
"תמונת מצב". העיתונאי והפרשן לענייני בטחון יואב לימור, והצלם זיו קורן במפגש מרתק, סביב ספרם החדש.

9.9.19 יום ב' בשעה 20:00 // ספריית מעגלים, רח' מורדי הגטאות 36, טל': 03-9365196
מכוונת גבוה. פדות רוטנמר מספרת על חלום אחד להיות מורה מול הסביבה "הבלתי-אפשרית".

16.9.19 יום ב' בשעה 10:00 // ספריית יצחק שדה, רח' רמז 6, טל': 03-9674274
במילים אחרות. השחקנית והסופרת שרית סרי מתבוננת על  המנטאליות הישראלית ומנסה לפענח אותה 

באמצעות: השפה של הדיבור היומיומי, תרבות הדיבור ואי-הקשב שלנו ועוד

19.9.19 יום ה' בשעה 20:00 // ספריית שיכון המזרח, שד' יעקב 52, טל': 03-9688107
מה הפך את המוסד לאחד מארגוני הביון החשובים בעולם? העיתונאי נסים משעל בהרצאה על המבצעים

שהקנו למוסד את ההילה שהוא ראוי לה.

 22.9.19 יום א' בשעה 20:00 // כותר ראשון – תרמ"ב, רח' תרמ"ב 7, טל': 03-9689700
ניתוח גוף פתוח, מעיין בשן והשחקן אמנון וולף לוקחים את הקהל למסע מרתק ומצחיק בשדה האינסופי  של שפת הגוף.

24.9.19 יום ג' בשעה 10:00 // ספריית רמת אליהו, רח' אבא הלל סילבר 2, טל': 03-9523392
האופנה כראי התקשורת וסגנון החיים, עם מעצב האופנה יובל כספין.

24.9.19 יום ג' בשעה 20:00 // ספריית מעגלים, רח' מורדי הגטאות 36, טל': 03-9365196
סיפור חיים, הרב אהרון מרגלית מחבר הספר "אתהלך".

3.10.19 יום ה' בשעה 20:00 // ספריית שיכון המזרח, שד' יעקב 52, טל': 03-9688107
מבט פסיכולוגי אל הצד האפל של האנושות, ד"ר אפרת הראל היימן. מה עומד מאחוריי הרוע האנושי? 

מדוע קיימת האכזריות ומהי פסיכופתיה? 

23.10.19 יום ד' בשעה 10:00 // כותר ראשון – תרמ"ב, רח' תרמ"ב 7, טל': 03-9689700
"תגידו כן", פסקל ברקוביץ בהרצאה מרגשת על  סיפור התמודדותה הלא יאמן ועם הגשמה עצמית ומצוינות.

27.10.19 יום א' בשעה 20:00 // כותר ראשון – תרמ"ב, רח' תרמ"ב 7, טל': 03-9689700
"וילה בג'ונגל", העיתונאי אלון בן דוד בהרצאה על  עתידה של ישראל במזה"ת עוין.

29.10.19 יום ג' בשעה 10:00 // כותר ראשון – אלון, רח' גרינשפן 8, טל': 03-9598500
מה בתפריט?  גידי אורשר בהרצאה על אוכל בסרטי קולנוע.

סופרים מספרים

משתתף במבצע סדרות 6 כרטיסים + 1 חינם. מחיר למפגש: 20 ₪
www.kotar-rishon-lezion.org.il  :מומלץ להירשם מראש בטלפון בספרייה המארחת או באתר

10.9.19 יום ג' בשעה 10:00 // ספריית שיכון המזרח, שד' יעקב 52, טל': 03-9688107
כותבת ומוחקת אהבה עם הסופרת ענת לב אדלר.

15.9.19 יום א' בשעה 20:30 // ספריית שיכון המזרח, שד' יעקב 52, טל': 03-9688107
מר"ן הרב עובדיה יוסף מנהיג בין הלכה לקבלה, בין פוליטיקה למיסטיקה, עם ד"ר אבישי בן חיים.

23.9.19 יום ב' בשעה 20:00 // ספריית יצחק שדה, רח' רמז 6, טל': 03-9674274
"ספר הכדורגל", פרשן הספורט הבכיר נדב יעקבי בהרצאה על התפתחות הכדורגל. 

25.9.19 יום ד' בשעה 17:00 // כותר ראשון – תרמ"ב, רח' תרמ"ב 7, טל': 03-9689700
הסופרת מריה מטליצקי בהרצאה על מעמדה של האישה באספקטים שונים תוך דגש על יחסים בתוך המשפחה. 

ההרצאה בשפה הרוסית.

24.10.19 יום ה' בשעה 20:00 // כותר ראשון – אלון, רח' גרינשפן 8, טל': 03-9598500
הסופרת שרה אנג'ל במפגש סביב ספריה.

19.12.19 יום ה' בשעה 20:00 // ספריית רמת אליהו, רח' אבא הלל סילבר 2, טל': 03-9523392
המורה לעברית. מקורות ההשראה ותהליכי כתיבה עם הסופרת מאיה ערד.

ההשתתפות ללא תשלום
www.kotar-rishon-lezion.org.il  :מומלץ להירשם מראש בטלפון בספרייה המארחת או באתר



סדנאות

ספריית רמת אליהו, רח' אבא הלל סילבר 2בוק סרפינג

2.9.19 - בנושא התחדשות
18.11.19 – בנושא ניתוק

16.12.19 – בנושא אור
13.1.20 – בנושא בבואה

17.2.20 – בנושא חמלה
16.3.20 – בנושא מלחמה

18.5.20 – בנושא חופש
15.6.20 – בנושא גאווה

מומלץ להירשם מראש בטלפון: 03-9523392  
www.kotar-rishon-lezion.org.il  :או באתר

ספריית יצחק שדה,  רח' רמז 6

מעגלי הקראה ושיח המפגישים זרים
באמצעות טקסטים והמאפשרים התוודעות בין משתתפים. 

ימי ב' בשעה 19:00 

פרטים נוספים ועדכונים שוטפים אודות מגוון הפעילויות
ניתן לקבל בטלפון: 03-9689700/1 

www.kotar-rishon-lezion.org.il :באתר
כותר ראשוןובדף ה-

צליל, סיפור ומה שביניהם

3.9.19 יום ג' בשעה 20:30 // כותר ראשון שקמה, רח' חיים בר-לב 8, טל': 03-9636801
"דלתות נפתחות מעצמן": מופע מחווה למאיר אריאל. עיבודים אינטימיים ומפתיעים למיטב הקלאסיקה של היוצר האהוב.

4.9.19 יום ד' בשעה 20:00 // ספריית נווה חוף, הצנחנים 5, טל': 03-9621304
הסלון הספרותי: שירי ארצי משוחחת עם הקריקטוריסט מישל קישקה.

10.9.19 יום ג' בשעה 20:00 // ספריית רמת אליהו, רח' אבא הלל סילבר 2, טל': 03-9523392
פלא העברית שיחה מרעננת ומפתיעה על ייחודה של השפה העברית עם ד"ר אבשלום קור.    

12.9.19 יום ה' בשעה 20:00 // כותר ראשון – אלון, רח' גרינשפן 8, טל': 039598500
"קליפת לימון". מפגש עם הילה אלפרט, עיתונאית ושחקנית, על הדי.אן.איי. של משפחות דרך המטבח.

18.9.19 יום ד' בשעה 20:00 // ספריית נווה חוף, הצנחנים 5, טל': 03-9621304
הסלון הספרותי: שירי ארצי משוחחת עם הסופרת אלונה פרנקל.

24.9.19 יום ג' בשעה 20:30 // ספריית שיכון המזרח, שד' יעקב 52, טל': 03-9688107
אחת לשמונה מיליון, גילי צוק סופרת ויזמת חברתית מספרת על המסע האישי המטלטל שלה.

25.9.19 יום ד' בשעה 20:00 // ספריית שיכון המזרח, שד' יעקב 52, טל': 03-9688107
עי"ן בעי"ן, עודד מנשה ועדן הראל. הזוגיות המתוקשרת וההצלחה, החיפוש, ההתקרבות לדת, הסביבה המופתעת 

וההתמודדות היומיומית.

10.10.19 יום הי בשעה 20:00 // כותר ראשון – אלון, רח' גרינשפן 8, טל': 03-9598500
"אומרים שהיה פה שמח". מפגש עם הצלם משה שי, על הרגעים המיוחדים שמאחורי התמונות.

23.10.19 יום ד' בשעה 20:00 // ספריית נווה חוף, הצנחנים 5, טל': 03-9621304
יאיר ניצני מרים גבה , מדבר על משפחה, זוגיות, אבהות, קריירה, על גידול ילדים

וגם על הניסיון המעניין הזה לחיות בארץ ככוכב רוק בדימוס.

28.10.19 יום ב' בשעה 20:00 // ספריית רמת אליהו, רח' אבא הלל סילבר 2, טל': 03-9523392
נעמי שמר והביטלס - דנדן ויאן במופע מוסיקלי אקוסטי. חיבור בין ארבעת המופלאים מליברפול למופלאה אחת שלנו, 

שסוחף את הקהל למסע קצת אחר. 

29.10.19 יום ג' בשעה 20:30 // כותר ראשון שקמה, רח' חיים בר-לב 8, טל': 03-9636801
לאה שבת במיטב שיריה והסופרת שרית ישי-לוי על ספרה "אישה מעבר לים" במפגש נשי מרגש.

31.10.19 יום ה' בשעה 20:00 // כותר ראשון – תרמ"ב, רח' תרמ"ב 7, טל': 03-9689700
פואטרי סלאם: מפגש בלתי צפוי בין משוררים, ראפרים, אנשי ספוקן וורד ואנשי מילה שיוצרים, מתוך אלתור.

4.11.19 יום ב' בשעה 20:00 // ספריית נווה חוף, הצנחנים 5, טל': 03-9621304
הסופרת מירה מגן והיוצר והזמר חנן בן ארי במפגש ייחודי המחבר את עולמותיהם. 

היא במילותיה הפיוטיות בין העולם הדתי לחילוני והוא בשירתו המתנגנת לתוך מילותיו.

מחיר למפגש: 35 ₪
www.kotar-rishon-lezion.org.il  :מומלץ להירשם מראש בטלפון בספרייה המארחת או באתר

משתתף במבצע סדרות 6 כרטיסים + 1 חינם. 

כותר ראשון
בילוי עם טעם טוב
2019 >> מבוגרים סתיו 

מחיר למפגש: 20 ש"ח /  ההרשמה הינה לכל מפגשי הסדנה. 

9.9.19, 23.9.19  >>  ימי ב' בשעות 12:00-10:00 

אני בתמונה: סדנת פוטותרפיה עם השחקנית אסתי זקהיים. 
איזה סיפור מספרת התמונה שלי?  איך אפשר להתעצם, לעשות שינוי ולקבל את העבר

ואת ההווה דרך העבודה עם הצילומים?

www.kotar-rishon-lezion.org.il  :מומלץ לרכוש כרטיסים מראש בטלפון טל': 03-9674274 או באתר

8.9.19  , 15.9.19, 22.9.19  >>  ימי א' בשעות 12:00-10:00  

סדנת ריקועים בעור עם אלדד אומניה מעצב בעור.
בסדנה נלמד להטביע עיטורים תלת ממדיים על עור וליצור פריטים שימושיים.

ההרשמה ל- 3 מפגשים .

צילום אילן בשורצילום אילן בשורצילום יואב קסטנברג

צילום גיא כושי ויריב פייןצילום מאיה בירגרצילום מאיה באומל ברגר צילום משה נחומוביץ רוצים לדעת יותר? 
עקבו אחרי הניוזלטר השבועי שלנו.


