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סרטים שילדים גדולים אוהבים
בכל שבת בשעה 17:00

סינמטק חולון, מתחם המדיטק, מתחם תרבות יוצר | רחוב גולדה מאיר 6, חולון

מלחמת הכוכבים:הנביא 
הכוח מתעורר

פנינה קולנועית, המשלבת 
עושר חזותי ופסקול יפהפה

הסרט השביעי בסדרת 
הסרטים הקלאסית

דרמה מוסיקלית קסומה, 
המבוססת באופן חופשי 

על הרומן "אוליבר טוויסט"

דובר אנגלית, 
תרגום לעברית

להזמנת כרטיסים: 03-5021552 

מחיר כרטיס 25 ₪ * מחיר כרטיסיה ל- 6 סרטים: 120 ₪ * 6 שקלים תוספת למשקפי תלת-ממד 
* הסרטים מתורגמים לעברית ואינם מדובבים אלא אם מצוין אחרת.

שעת הקרנה: 16:30
הקרנת תלת-ממד
מחיר כרטיס 38 ₪

הספרייה המרכזית

במדור השפות: ספרים באנגלית, ספרדית, צרפתית, רומנית, גרמנית, רוסית, פולנית ופרסית

אתר המדיטק: www.mediatheque.org.il - לפרטים נוספים: 03-5021555 שלוחה 258

שעות פתיחה: א‘, ג‘ 20:00-14:00 | ב‘, ד‘ 19:00-10:00 | ה‘ 20:00-10:00 | ו‘ 12:30-9:30 | שבת 14:00-11:00

אהבה | תשוקה | זוגיות, הדיאלקטיקה של האהבה
מאת: אושרת קוטלר | הוצאה: כנרת, זמורה-ביתן

ספר זה יצא לאור לאחר שאושרת קוטלר ראיינה במשך קרוב לשנתיים, גברים ונשים, כולם 
אנשים חיים וקיימים שהיו אמיצים דיים לחשוף בפניה את צפונות לבם. רובם לא הצליחו לשמור 

על הנישואים ועל האהבה. מיעוטם ניצח את הסטטיסטיקה. באמצעותם ובאמצעות שיחות עם 
פסיכולוגית אבולוציונית, פילוסוף ופסיכואנליטיקאי, היא מנסה לנסח את הסינתזה שמחברת בין 

מה שעל פניו נראה בלתי ניתן לגישור - אהבה רומנטית ונישואים.

האנטומיה של התנועה
מאת: בלנדין קלאיס ג'רמיין | הוצאה: מרכז סיאם

הספר מציג גישה דינאמית ללימודי המבנה האנטומי של מערכת השלד האנושי. הספר מתמקד 
באנטומיה במטרה להבהיר את היחסים הפונקציונליים בינה לבין התנועה הממשית של הגוף 

בפעילות פיזית בתחומים שונים של ספורט ותנועה. השילוב בין דיוק מדעי לחיות תנועתית 
הופך את הספר לכלי עזר לעוסקים בגוף האדם והחוקרים אותו מבפנים.

בחזרה לעבר, היסטוריה מצולמת בקולנוע הערבי
מאת: שריאל בירנבוים | הוצאה: מאגנס

אמנות הקולנוע היא הדמוקרטית מבין האמנויות, בהיותה תלויה בטעמם של מיליוני צופים 
שבלעדיהם אין לסרט זכות קיום. השיח הקולנועי בסוגה ההיסטורית בעולם הערבי הוא עולם 

אינטלקטואלי עשיר ומגוון המצוי בדיאלוג מתמיד עם השלטונות, הצנזורה וקהל הצופים. 
היצירה הקולנועית ההיסטורית מאפשרת הסטת עין מהבעיות העכשוויות אל העבר, 

המוצג כמציאות טובה או הרואית יותר מן ההווה, מציאות המעניקה לקהל הצופים 
בסיס להזדהות ולליכוד לאומי.

ספרים
חדשים

נואי הילדה מתאילנד
מאת: אסטריד לינדגרן | הוצאה: ספרית פועלים

ספורה של ילדה שגרה בכפר בתאילנד. נואי מחכה ליום שבו אבא יקח אותה איתו לבנגקוק, 
כשיצא בסירתו אל השוק. והנה סוף סוף מגיע היום. כמה מעניינת העיר בנגקוק! כל-כך מעניינת, 

עד שנואי לא שמה לב שהתרחקה מאביה. איך תשוב ותמצא אותו בעיר הגדולה?

13 |
תרבות ודעתהספרייה המרכזית המוזיאון הישראלי מוזיאון העיצוב חולוןתיאטרון המדיטקסינמטק חולון

לקריקטורה ולקומיקס

סולו חדש ומשובח לסולן וגיטריסט להקת הרוק הכבד נוירוזיס, ניתן לשמוע את 
האבולוציה שעובר סטיב וון טיל שמצליח להוציא את העוצמות שיש בו בדרך מעודנת 

ואחרת שנוגעת בפולק ואמביינט. עם הפקה נקייה וסאונד נפלא סטיב וון טיל חושף 
את המוזיקליות שבו בלי מסכי הגיטרות הכבדים והצרחות של להקתו. נפלא.
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STEVE VON TILL – A LIFE UNTO ITSELF
NEUROT 2015 :בהוצאת




