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תרבות בעמק המעיינות

ניסן-אייר-סיון תשע"ד

העמק שלך וההר שלי
היער שלך והמדבר שלי
נפגשים סוף סוף
בנוף ישראלי
עם כל החלומות
והגעגועים
עם כל הזיכרונות
הטובים והרעים
בשיר חדש ישן
שמאחה את הקרעים
הנה מה טוב
הנה מה טוב
ומה נעים

אפריל-מאי

אהוד מנור

ראשון

’ 6.4החברות
הכי טובות’

 20:00אירוח
 20:30ההצגה בקימרון

13.4

7.4

שני

14.4

אביב הגיע
פסח בא !
חג שמח !

20.4

21.4

27.4

28.4

רביעי

שלישי
9.4
8.4
יריד
בית מדרש אזורי :יצירה מקומית

’אזרחים לוקחים אחריות’
 18:30בח”א נוה איתן

15.4

חמישי
10.4

פרשת דרכים

 16:00-20:00במועצה

16.4
צעדת השחר

11.4

שישי

12.4

שבת

17.4

18.4

19.4

 10:00במנחמיה

22.4

23.4

24.4

29.4

30.4

 1.5מפגש עם
קרנית גולדווסר

25.4
טורניר מתניה

26.4

 9:00בטירת צבי

יום השואה

טקסים בישובים
ובבתי הספר

4.5

 5.5טקס
יום הזכרון

11.5

12.5

 08:30באנדרטה
האיזורית

הצגת ילדים:

’מר עגבניה’

18.5
25.5
שעת סיפור
 17:00בספריה האזורית
בנוה איתן

19.5

’ניצוצות’
לכל המשפחה
 20:00בקימרון

26.5

2.5

3.5

 20:30בח”א עין הנצי"ב

6.5

יום העצמאות

13.5

7.5
14.5

9.5

 8.5צעדת
החברה למתנ"סים  10:00קפה של בוקר
 16:00בפארק המעיינות  10:30סרט בקימרון
פרשת דרכים

סרט’ :המשרת’

15.5

16.5

10.5

סרט’ :המשרת’
 21:15בקימרון

17.5

בית מדרש אזורי

20.5
27.5

21.5

’לא רק חליל’
קונצרט קאמרי
 20:30במרכז עידן

28.5

22.5

23.5

’תוצרת העמק’ סרט’ :בית לחם’
 17:00ב'חוות עדן’

29.5

 10:00קפה של בוקר
 10:30סרט בקימרון

30.5
'תבואו – תראו’
 9:00-12:30ברחבי העמק

הזמנת כרטיסים בטלפון 6065860 :הנכם מוזמנים לפנות אלינו בהצעות ,הערות ,הארות או כל עניין אחרofira@maianot.co.il :
יש לוודא שינויים בטלפון או באתר המועצהw w w . m a i a n o t . c o . i l :
מסיבות שונות עשויים לחול שינויים בתכנית.
חפשו אותנו ב Facebook

24.5

סרט’ :בית לחם’
 21:15בקימרון

31.5

סטודיו שקוף

ל"ג בעומר

עם יובל המבולבל

פרשת דרכים

 6.4ראשון ו' ניסן

 12.5יום שני י"ב אייר

’החברות הכי טובות’ הקאמרי בשיתוף בית ליסין
הצגה מס'  6למנויים ולקהל הרחב 30 :שנות חברות חברות בין

הצגת ילדים’ :מר עגבניה’  -יובל המבולבל

שלוש נשים שהיו חברות טובות בתיכון ואז התרחקו מגיעות
לסיומן ,אך שנה אחרי הפרידה הן נפגשות שוב .עם :רמה מסינגר,
יעל לבנטל ,שרית וינו-אלעד ,הדס קלדרון.

 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון

הזמנת כרטיסים מאיר052-2847082 :
 19.5יום שני י"ט אייר

’ניצוצות’ לכל המשפחה
תזמורת סימפונט רעננה בניצוחו
של דוד זבה
מארחת את דניאלה לוגסי
בתכנית לכל המשפחה’ :מבאך ועד
ברודווי’ מיטב הקלאסיקה האהובה
והמוכרת.

 20:00בקימרון
מחיר כרטיס ₪ 50 :למנויים ותלמידים₪ 30 :
 21.5יום רביעי כ"א אייר
 9.4יום רביעי ט' ניסן

יריד יצירה מקומית
ופתיחת תערוכת העבודות השנתית של יוצרי גיל עוז .דוכני אמנים,
תוצרת מקומית ,מתנות לחג ,פעילויות לילדים ודוכני מזון.

 16:00-20:00במדשאות מבנה המועצה האזורית
 16.4יום רביעי ט"ז ניסן

’צעדת השחר’
לזכרו של רס"ן שחר בן ישי ז"ל – במנחמיה
לפרטים 052-3297200 :רותי בן ישי

’לא רק חליל’  -קונצרט קאמרי
שלישייה ירושלמית בחליל נבל ופסנתר .קרן מוגדוס – חליל,
רבקה ארקי אמר – נבל ,חיים טוקצ'ינסקי – פסנתר.
 20:30באודיטוריום זיידן ,מרכז עידן .לפרטים6065624 :
 22.5יום חמישי כ"ב אייר

’תוצרת העמק’
חגיגה חקלאית לכל המשפחה:
סיורים ,טעימות ,פעילויות ,מפגשים .פרטים בהמשך.

 17:00בתחנת הניסיונות – 'חוות עדן’

 10:00התכנסות  12:30טקס סיום
 25.4יום שישי כ"ה ניסן

טורניר מתניה

 23.5יום שישי ,כ"ג אייר

סרט בוקר’ :בית לחם’
מערכת היחסים המורכבת בין רזי ,רכז
נפת בית לחם בשב"כ לסנפור ,אחיו
הצעיר של מפקד גדודי חללי אל
אקצא בעיר .רזי גייס את סנפור כמקור
כשהיה בן  15והשקיע זמן רב בבניית
הקשר ביניהם .סנפור ,שגדל תמיד
בצילו של אחיו ,מצא ברזי חבר ודמות
אב ,מישהו שמאמין בו וסומך עליו.

טורניר כדורעף בטירת צבי לזכרו של מתניה ראבינסון ז"ל
 9:00טקס פתיחה
) 15:00משוער( משחק הגמר וחלוקת פרסים
 1.5יום חמישי א' אייר

מפגש עם קרנית גולדווסר
 20:00אירוח  20:30ההרצאה בח”א בעין הנצי"ב .ללא תשלום

 10:00קפה של בוקר
 10:30סרט בקימרון

 5.5יום שני ה' אייר

טקס יום הזכרון
לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעילויות האיבה
 08:15התכנסות
 08:30הטקס באנדרטה האיזורית
 8.5יום חמישי ,ח' אייר

צעדת החברה למתנ"סים
 16:00בפארק המעיינות .ללא תשלום ,פתוח לציבור
בהרשמה מראש בטלפון 6065887
 9.5יום שישי ,ט' אייר

סרט בוקר’ :המשרת’
ססיל גיינס ,משרת אפרו-אמריקאי ,שירת בבית הלבן למעלה
מ 34-שנים ברציפות ,והיה עד לשנים הסוערות ביותר בהיסטוריה
האמריקאית.

 10:00קפה של בוקר  10:30סרט בקימרון
 10.5מוצ"ש ,י' אייר

הקרנה חוזרת’ :המשרת’
 21:15בקימרון

 24.5מוצ"ש ,כ"ד אייר

הקרנה חוזרת’ :בית לחם’
 21:15בקימרון
 25.5יום ראשון ,כ"ה אייר

שעת סיפור’ :הארנב ממושי’
עם ארנה הוכרמן ’ -אורנהטרון’ )לגילאי  .(2-5הארנב ממושי
יוצא לטייל ביער ,בפעם הראשונה לבדו ,בלי אימא ארנבת.

 17:00בספריה האזורית בנוה איתן
 30.5יום שישי ,א' סיון

'תבואו – תראו’
"יש משהו בחום של העמק ,בנופו המשתנה והמפתיע כל עונה
מחדש ,שמשפיע גם על נופו האנושי :יחודו ,הלך מחשבתו,
דעותיו ,רגישותו ואמנותו".

 9:00-12:30סדנאות פתוחות ברחבי העמק

בפאב הפינה:
 4.4התקווה 6
 3.4נורית גלרון
 17.4אריאל זילבר
 12.4סטנדאפ שחר חסון
לפרטים :רועי 052-3965334

