ראשון

שלישי

שני

רביעי

כה אדר א 2.3

הספריה האזורית וספרית בית החינוך גאון 1.3
הירדן
ימים א' ,ג'  18.00 - 8.00ימים ב' ,ד' ,ה' 15.00 – 8.00
טלפון 04-6480850 ,04-6063543 :אתרwww.maianot.libraries.co.il :
ספריה רב ישובית עין הנציב
טלפון04-6062841 :
אתרwww.hanatziv.libraries.co.il :

 17:00בספרייה
האזורית בנוה איתן

קפה ספרות

כו אדר א 3.3

כז אדר א 4.3

ערב חגיגי

'אופרה יקירתי'

הצגה מס:6 .

 21.3טו אדר ב יאקיש ופופצ'ה
תיאטרון גשר

'מרוב אהבה'
משירי יוסי בנאי

 20:00אירוח
 20:30בקימרון

כד אדר ב

 20:00אירוח
 20:30בקימרון

31.3

כה אדר ב

 18:00בסיפריה
האזורית בנוה איתן

3.4

כח אדר ב 4.4

כט אדר ב 5.4

ב ניסן 7.4

 20:00אירוח 20:30
ההצגה בקימרון

9:00-13:00
בגשר הישנה

כ אדר ב

הופעה:
כנסיית השכל
 22:00בפאב הפינה

1.4

כו אדר ב 2.4

סרט בוקר:

'וינסטנט רוצה לים'
 10:00קפה
 10:30בקימרון

ג ניסן 8.4

כז אדר ב

סרט' :וינסנט
רוצה לים'
 21:15בקימרון

ד ניסן 9.4

ה ניסן
סטודיו שקוף

הצגה מס:7 .
מכולת בית לסין קפה-ספרות
בשיתוף הקאמרי ספר-אישה-בית

ו אדר ב

הפסטיבל

יז אדר ב  24.3יח אדר ב  25.3יט אדר ב 26.3
 17:00באולם זיידן

א ניסן 6.4

 20:30בקימרון

ג אדר ב  10.3ד אדר ב 11.3
'נשים בונות גשר' 'נשים בונות גשר'
 17:30בקיבוץ גשר
הופעה :עלמה זהר
 22:00בפאב הפינה

כט אדר א

סרט:
'הרשת החברתית'

ה אדר ב 12.3

 20:00אירוח
 20:30בקימרון

 27.3כא אדר ב  28.3כב אדר ב  29.3כג אדר ב 30.3
סיפורצגה:
'צבעי הקשת'

כח אדר א 5.3

 10:30בקימרון
הופעה :שליחי הבלוז
 22:00בפאב הפינה

ספריה רב ישובית מעלה גלבוע

עם אלונה
פרנקל  22.3טז אדר ב 23.3
 20.3יד אדר ב  20:00בעין הנצי"ב

שישי
סרט בוקר:
'הרשת החברתית'

אתרwww.maalegilboa.libraries.co.il :

ב אדר ב 9.3
א אדר ב 8.3
 6.3ל אדר א 7.3
הצגת ילדים:
שעת סיפור:
קונצרט:
'ארץ יצורי הפרא' 'דו רה מו'
'הרמוניה ואנרגיה'
 17:30בקימרון

חמישי

שבת

 20:00בעין הנצי"ב

אנו במשרד מדי יום בשעות 8:30-15:30

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 :

שולם
P.P

7012
בית שאן
BEIT-SHEAN

| עלמה זהר |

4.3

יום שישי ,כ"ח אדר א'

5.3

מוצ"ש ,כ"ט אדר א'

סרט בוקר' :הרשת החברתית'

סיפורם של סטודנטים
בהרווארד שהגו את רעיון
הפייסבוק ,ועם ההצלחה
הפכו ליריבים.
שחקנים :ג'סי אייזנברג,
אנדרו גרפילד ,ג'סטין
טימברלייק.

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

'יאקיש ופופצ'ה'

תיאטרון גשר  -הצגה מס 6.למנויים ולקהל הרחב

מכוער ומכוערת מתחתנים ,אך לא מצליחים לקיים את מצוות פרו
ורבו .שחקנים :ישראל )סשה( דמידוב ,נטע שפיגלמן ,יובל ינאי ועוד.
מאת :חנוך לוין .בימוי :יבגני אריה ושמעון מימרן.
חגיגה ליצנית קסומה.

 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון

24.3

יום חמישי ,י"ח אדר ב'

'אופרה יקירתי'

הקונצרט המרכזי של המרכז למוסיקה  -מכלול מעיינות

הקרנה חוזרת' :הרשת החברתית'

הצצה לחייהם הסוערים של מלכים ,נסיכות ,מצביאים ופשוטי-עם
בשירה ,נגינה ומחול ,בביצוע תלמידי ומורי המרכז למוסיקה ומחול
הכניסה חופשית.

יום ראשון ל אדר א'

לפרטים נוספים נוספים :רוחמה 04-6065879

 20:30בקימרון

6.3

22.3

יום שלישי ,ט"ז באדר ב'

 17:00-19:00באולם זיידן

שעת סיפור' :ארץ יצורי הפרא'

'מרוב אהבה'
משירי יוסי בנאי

בתוך ספרית הפלאים יושב לו יוחנן הספרן עם ספרי הילדים
ויוצא איתם למסעות מרתקים  -סיפורי עמים ,מלכים ,אבירים
ונסיכות .הפעם יספר לכולנו על" :ארץ יצורי הפרא" על פי מוריס
סנדק .מוזמנים ילדים בגילאי .4-6

גדולים לתמיד  -מפגש מס4.

ערב המוקדש לפועלו של אחד
מגדולי אמני ישראל ,שחקן ,במאי,
שנסיונר ,כותב וחתן פרס ישראל -
יוסי בנאי.
עריכה והנחייה :עוזי וחיים אסנר.
בהשתתפות :אורי בנאי ,ישראל
גוריון ,סיגי חזמה ,נועה אסנר,
'שדות שבעמק' ויורם רותם  -עורך
מוסיקלי מגלי צה"ל.

 17:00בספרייה האזורית בנוה איתן

7.3

יום שני ,א' אדר ב'

הצגת ילדים' :דו רה מו'
מדיאטק

מפגש מס 6 .במנוי הילדים

פרה צעירה מגיעה לבגרות ,אבל לא מוכנה
ללכת עם העדר.
עם גלי הראל ,שני רוטנברג ,הילה הרלינג.
בימוי :משה קפטן.
הצגה ססגונית ומומלצת מאוד !
לבני  5ומעלה.

 17:30בקימרון.

קפה-ספרות מארח את אלונה פרנקל

אלונה פרנקל  -סופרת ומאיירת ישראלית.

 20:00אירוח  20:30המפגש בח"א בעין הנצי"ב

לפרטים :בני אפל 050-7435651

8.3

יום שלישי ,ב' אדר ב'

קונצרט' :הרמוניה ואנרגיה'

תזמורת נתניה – הקאמרית הקיבוצית
קונצרט מס'  4למנויים ולקהל הרחב

מנצח וכנר סולן :אנדרס מוסטונן )אסטוניה(
צ'לו :הלל צרי
בתכנית :לולי :סוויטת בלט ויוולדי :קונצ'רטו לכינור מס'  1ברה
מז'ור,אופ 3 .מוצרט" :אדג'יו" במי מז'ור ,ק 261 .קנצ'לי
קנצ'לי A Little Daneliada :שוסטקוביץ :קונצ'רטו לצ'לו מס'  ,1אופ.
 107סליירי 26 :וריאציות .Folliadi Spagna
הכנר והמנצח אנדרס הוא דמות מוערכת וססגונית בנוף המנצחים
המובילים באירופה.

 20:00אירוח  20:30הקונצרט בקימרון

ערב נשים

שרה שמיר מספרת סיפורים .כניסה  ₪ 30כולל קפה ועוגה.

 20:00בבית העם במנחמיה

לפרטים :נחמה אזולאי 050-6766878 ,054-4730235

10.3

יום חמישי ,ד' אדר ב'
'נשים בונות גשר'

ערב חגיגי לציון  100שנים ליום האישה הבינלאומי

בהשתתפות :פרופ' גבריאלה שלו  -שגרירת ישראל לשעבר באו"ם
אפרת דובדבני  -מנכ"ל בית הנשיא ,אורנה הוזמן-בכור  -מנכ"ל
המשרד לשת"פ אזורי ,יעל שאלתיאלי  -מנכ"ל קק"ל ,שלומית ניר
טור  -מ .המח' לספורט נשים במ .הספורט ועוד.
מופע חגיגי :סי היימן.

החל מ  17:30 -בקיבוץ גשר.

בהרשמה מראש במח' תרבות 6065860

11.3

יום שישי ,ה' אדר ב'

נשים בונות גשר  -הפסטיבל

 9:00-11:30צעדה בנופי עמק המעיינות ועבר הירדן.
הפנינג ספורט ,בריאות ,תרבות ואמנות ,יריד נשים יוצרות דוכני
מזון ומשקה.
 11:30תרגיל טאי צ'י מניפות חגיגי של כל משתתפות האירוע.
 12:00טקס סיום בגשר הישנה.
ללא תשלום.

 20:00אירוח
 20:30המופע בקימרון

27.3

יום ראשון כ"א אדר ב'

שעת סיפורצגה' :צבעי הקשת'

בהנחיית ארנה הוכרמן

הקשת מעוניינת להיות אהובה על כולם .היא פוגשת שלל טפוסים
משונים שאינם מרוצים מצבעיה ודורשים ממנה לוותר עליהם.
אז מה יהיה? פעילות צבעונית בשיתוף הילדים ) (4-7והוריהם.

 18:00בסיפריה האזורית בנוה איתן

מרץ

בפאב
הפינה

<

 4.3שליחי הבלוז במחווה ל 5-אגדות הרוק
 10.3עלמה זהר
 25.3כנסיית השכל המופע החשמלי -
שורות של אנשים
כל ההופעות בשעה 22:00
לפרטים :רועי 052-3965334
פארק המעיינות מארח:

קבלות שבת וסיורים מודרכים

כל יום שישי בחודש מרץ בשעה  12:00בפארק המעיינות
 ₪ 10למשתתף .בהרשמה מראש בטל(9:00-16:00) 04-6881427 :

1.4

יום שישי ,כ"ו אדר ב'

סרט בוקר' :וינסנט רוצה לים'

וינסטנט ,בחור צעיר הסובל מתסמונת טורט ,נחוש למלא את
בקשתה האחרונה של אימו טרם מותה  -לבקר בים באיטליה .הוא
גונב מכונית ויחד עם מארי האנורקטית ושותפו לחדר אלכסנדר,
הסובל מהפרעות ניקיון ,הם יוצאים למסע אל מעבר להרים.
שחקנים :קרולין הרפוקט ,פלוריאן דויד פיץ ,היינו פרש.

 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

2.4

מוצ"ש ,כ"ז אדר ב'

הקרנה נוספת' :וינסנט רוצה לים'

 21:15בקימרון

5.4

יום שלישי ,א' ניסן

'מכולת'

בית לסין בשיתוף הקאמרי  -הצגה מס 7.למנויים ולקהל הרחב

משפחה קשת יום החיה בשכונת עוני מקווה להחלץ מהדלות
באמצעות פיצויים מגרמניה.
שחקנים :יוסי גרבר ,תיקי דיין ,יצחק חזקיה ועוד ...

 20:00אירוח חגיגי לסיום העונה  20:30ההצגה בקימרון

6.4

יום רביעי ,ב' ניסן

קפה-ספרות :ספר-אישה-בית

 20:00אירוח  20:30מפגש סיום העונה בח"א עין הנצי"ב

לפרטים :בני אפל 050-7435651

