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ההסתדרות הציונית העולמית
World Zionist Organization

תיאטרון שאוהב ילדים

BEIT-SHEAN

ריח ים ורוח סתיו
ומיץ של תפוחי זהב
ומין סגריר מתוק חמוץ
מושך מבית אלי חוץ
ללכת לכת ולנשום
אויר שקיעות כחול אדום

מורשת קולנוע תיאטרון מוסיקה גוף-נפש
מחול עניין קונצרטים

ספרות

טבע תרבות

דצמבר  2011כסלו-טבת תשע"ב

ראשון

שלישי

שני

חמישי
ה כסלו
1.12

רביעי

הספריה האזורית וספרית בית החינוך 'גאון הירדן'
ימים א' ,ג'  18.00 - 8.00ימים ב' ,ד' ,ה' 15.00 – 8.00

יום הותיק

טלפון 04-6480850 ,04-6063543 :אתרwww.maianot.libraries.co.il :

הסרט' :שדה
האפונים הירוקות'

ספריה רב ישובית מעלה גלבוע

ספריה רב ישובית עין הנציב
טלפון04-6062841 :

אתרwww.hanatziv.libraries.co.il :

אתרwww.maalegilboa.libraries.co.il :

 11:45בקימרון
פרטים נוספים בגילעוז

4.12

ח כסלו

5.12

ט כסלו

6.12

י כסלו

7.12

יא כסלו

11.12

טו כסלו

12.12

טז כסלו

13.12

יז כסלו

14.12

יח כסלו

8.12

יב כסלו

פתיחת אירועי
חצי מרתון

שישי
ו כסלו 3.12
2.12

שבת
ז כסלו

סרט בוקר:

הקרנה חוזרת:

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

 20:30בקימרון

'אחותי היפה' 'אחותי היפה'

9.12

יג כסלו

חצי מרתון
 NBעמק המעיינות

10.12

יד כסלו

 9:00הזנקת אופני יד
 19:00במסעדת 'מוזה'  09:15הזנקת חצי מרתון
בגן השלושה
אליפות ישראל

סרט:
'סיפורים בכיף':
תיאטרון הבובות 'חרדים לגורלם'
עם מורדי קירשנר
של אבישג

 17:00בספריה האזורית
בנוה איתן

18.12

הגמר הארצי
במירוצי שדה

 20:30בספריה הרב  08:00-13:00במרכז עידן
ישובית במעלה גלבוע
 13:30טקס בקמרון

כנס המחול
ע"ש יאיר שפירא

דקה דאנס /
להקת בת שבע
 17:00בקימרון

 25.12כט כסלו
סרט בוקר לילדים:

26.12

ל כסלו

הצגה לילדים:

27.12

א טבת

28.12

ב טבת

 10:30בקימרון

 17:30בקימרון

נר ראשון
של חנוכה

יום הותיק

'הביתה' עם אסף ענברי
ואריאל הורוביץ
 10:00בקימרון
פרטים נוספים בגילעוז

22.12

כו כסלו

'כלבים בחלל'' /אלאדין ומנורת
'נומיאו ויוליה'
הקסמים'

'סיפורים בכיף':
קריוס ובקטוס

 17:00בספריה האזורית
בנוה איתן

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

 20:30בקימרון

'העור בו אני חי' 'העור בו אני חי'
23.12

כז כסלו

'זרעים של מסטיק'
בית לסין ועמק המעיינות

 17:30בקימרון

נר שמיני
של חנוכה

סרט בוקר:

הקרנה חוזרת:

29.12

ג טבת

24.12

כח כסלו

 11:00בקימרון

30.12

ד טבת

31.12

'סיגל'

תיאטרון הבימה
 20:00אירוח 20:30
ההצגה בקימרון

הזמנת כרטיסים בטלפון 04-6065860 :הנכם מוזמנים לפנות אלינו בהצעות ,הערות ,הארות או כל עניין אחרofira@maianot.co.il .
מסיבות שונות עשויים לחול שינויים בתכנית .יש לוודא שינויים בטלפון או באתר המועצהwww.maianot.co.il :

ה טבת

סטודיו שקוף

כב כסלו

19.12

כג כסלו

20.12

כד כסלו

21.12

כה כסלו

15.12

יט כסלו

16.12

כ כסלו

17.12

כא כסלו

2.12

 17.12מוצ"ש ,כ"א כסלו

יום שישי ,ו' כסלו

סרט בוקר' :אחותי היפה'
אם משפחה מתפייסת עם רוח אחותה המתה ועוברת מסע רגשי.
ישראלי .שחקנים :משה איבגי ,אוולין הגואל.
 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

3.12

מוצ"ש ,ח' חשון

 20:30בקימרון.

יום חמישי ,י"ב כסלו

פתיחת אירועי חצי מרתון
ניו באלנס  -עמק המעיינות
'תוספת בריאות' ערב פסטה ומוסיקה
 19:00במסעדת 'מוזה' בגן השלושה
בהרשמה מראש במח' תרבות6065860 :
או במיילofira@maianot.co.il :

9.12

 20:30בקימרון

 22.12יום חמישי ,כ"ו כסלו

נר שני של חנוכה

הצגת בכורה' :זרעים של מסטיק'
בית לסין ועמק המעיינות

הקרנה חוזרת:
'אחותי היפה'
8.12

הקרנה נוספת' :העור בו אני חי'

יום שישי ,י"ג כסלו

אליפות ישראל חצי מרתון
ניו באלנס  -עמק המעיינות
 9:00הזנקת אופני-יד בגן השלושה
 09:15הזנקת חצי מרתון אליפות ישראל
למרחק  21.100ק"מ
 12:30טקס סיום
הציבור מוזמן לבוא ולעודד את הרצים.
* שימו לב להודעות על שיבושי תנועה ביום זה.

 11.12יום ראשון ,ט"ו כסלו

סיפורים בכיף:
תיאטרון הבובות של אבישג
 3גמדים ,שלוליות ו ...רעיונות .לגילאי .2-5
 17:00בספריה האזורית בנוה איתן

 12.12יום שני ,ט"ז בכסלו

סדרת מפגשים עם הבמאי והמפיק מורדי קירשנר:

הסרט :חרדים לגורלם
 20:30בספריה הרב ישובית במעלה גלבוע

 13.12יום שלישי ,י"ז כסלו

הגמר הארצי במירוצי שדה

 08:00-13:00במרכז עידן  13:30טקס סיום בקימרון

 14.12יום רביעי ,י"ח כסלו

כנס המחול ע"ש יאיר שפירא

'דקה דאנס'  -בביצוע להקת המחול בת שבע
'דקה-דאנס' היא חגיגה ששוזרת
מחדש קטעים אהובים  -בחלקם
כבר קלאסיקות של המחול
הישראלי  -מתוך  20שנות
יצירה של אוהד נהרין.
 17:00בקימרון .הכניסה חופשית

 16.12יום שישי ,כ' כסלו

סרט בוקר' :העור בו אני חי'

רופא נודע כולא צעיר ,בהיותו משוכנע שהוא אחראי למות בתו.
שחקנים :אנטוניו בנדרס .בימוי :פדרו אלמודובר.
 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

המחזמר 'זרעים של מסטיק' שעלה לראשונה על הבמה בבית
אלפא ולפני שנתיים בעמק המעיינות מועלה הפעם בפרוייקט
המשותף למ.א .עמק המעיינות ותיאטרון בית לסין.
משתתפים מעמק המעיינות :נורית שמואלי ,חנן יחיאלי ,נועה רייך
ורקדניות המרכז למחול .משתתפים מבית לסין :ניב פטל ,אמיר
שורש ,הדס מורנו ,יעל וקשטיין וענבר גל .במאי :שוקי ואגנר,
מנהל מוסיקלי :אפי שושני.
 17:00בקימרון .כרטיסים במח' תרבות6065860 :
בהזמנה מוקדמת ₪ 25 :בקופה.₪ 35 :
תיאטרון שאוהב ילדים

 23.12יום שישי ,כ"ז כסלו

נר שלישי של חנוכה

מופע בוקר' :זרעים של מסטיק'
בית לסין ועמק המעיינות

 11:00בקימרון

 25.12יום ראשון ,כ"ט כסלו

נר חמישי של חנוכה

סרט בוקר לילדים:
'כלבים בחלל' או 'נומיאו ויוליה'
 10:30בקימרון
כדאי לעקוב אחר הפרסומים .מחיר כרטיס.₪ 10 :

 26.12יום שני ,ל' כסלו

נר שישי של חנוכה

'אלאדין ומנורת הקסמים'
תיאטרון אורנה פורת

 17:30בקימרון
סיפור הרפתקאותיו של
אלאדין המגלה את אומץ
ליבו ומבין שלהיות עשיר זה
לא בהכרח להיות מאושר.
ההצגה בשיתוף תיאטרון
מחול ענבל.
ילדים עד גיל :10
ללא תשלום .מלווים₪ 20 :
הזמנת כרטיסים ומקומות
ישיבה במח' תרבות 6065860

 27.12יום שלישי ,א' טבת

נר שביעי של חנוכה

'סיפורים בכיף' :קריוס ובקטוס

סיפור עם משעשע עם מסר חינוכי חשוב לגילאי .3-7
 17:00בספריה האזורית בנוה איתן

 29.12יום חמישי ,ג' טבת

'סיגל'  -תיאטרון הבימה
הצגה מס 2 .למנויים ולקהל הרחב
מחזמר .סיפור אהבתם הסוערת של
עליזה עזיקרי ואריס סאן.
שחקנים :גיא זוארץ ,רותם אבוהב ,שלומי
קוריאט ועד .גיטרה/בוזוקי :חיים רומנו,
גיטרה בס :אדריאנו גבע ,תופים :אודי
גלברט ,פסנתר :מיכל סלמון,
בימוי :צדי צרפתי.
 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון

