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ראשון

שלישי

שני

חמישי

רביעי

כאחשון
גלבוע טז
1.11
טבת
הרב ישוביתכ -טבת
1.1הירדן' יט טבת
מעלה
הספריה האזורית וספרית בית החינוך 'גאון
3.1
הספריה2.1

ימים א' ,ג'  17.45 - 8.00ימים ב' ,ד' ,ה' 15.00 – 8.00
טל04-6480850 ,04-6063543 :
אתרwww.maianot.libraries.co.il :

הספריה הרב ישובית  -עין הנציב

טלפון 04-6062841 :אתרwww.hanatziv.libraries.co.il :

3.2

כג שבט

4.2

כד שבט

’קיזוז’

5.2

אתרwww.maalegilboa.libraries.co.il :

הספריה הרב ישובית  -נוה אור

טלפון 04-6063343 :מיילsyfria@neve-ur.org.il :
אתרwww.neveur.library.org.il :

כה שבט

6.2

כו שבט

 20:00אירוח
 20:30ההצגה בקימרון

10.2
’קפה ספרות’

ל שבט

11.2

א אדר

12.2

ב אדר

13.2

עם אפרים סידון
ודני קרמן

 20:00מרק חם
 20:30בח”א עין הנצי"ב

17.2
’היפיפיה
הנרדמת’

ז אדר

הבלט הישראלי
 17:30בקימרון

פורים

תיאטרון הבימה
 20:30בקימרון

25.2

טו אדר

שושן
פורים

26.2

טז אדר

27.2

יז אדר

כט שבט

ממעלה גלבוע

פרשת דרכים
 10:00ב’קפה קפה’
שדי תרומות

ד אדר
16.2
14.2
15.2
ה אדר הקרנה חוזרת:
’טווס הזהב’
בביצוע ילדי ומורי סרט בוקר:
’רק אהבה’
המרכז למוסיקה
בקימרוןומחול ’רק אהבה’
 20:00קפה חופשי
18:30

21.2

יא אדר

תענית
אסתר

 17:00בסיפריה
האזורית בנוה איתן

צעדת ט"ו בשבט

28.2

יח אדר

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

22.2

יב אדר

ו אדר

 20:30הסרט בקימרון

23.2

יג אדר

עליסה בארץ
הפלאות
בקיבוץ ניר דוד

פרשת דרכים
 10:00ב’קפה קפה’
שדי תרומות

הזמנת כרטיסים בטלפון 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 המועצהw w w . m a i a n o t . c o . i l :
חפשו אותנו ב Facebook

סטודיו שקוף

24.2

יד אדר

ח אדר
18.2
הגברת
’ביקור
סיפורים בכייף:
הזקנה’
’איה פלוטו’

19.2

ט אדר

20.2

י אדר

פניני אופרה
לשבת’ :מאופרה
למחזמר’

סינמה קק"ל

 11:30בבית שטורמן,
עין חרוד

7.2
קונצרט’ :צלילי מירוץ ניווט 9.2
 9:00-11:00הזנקה
 20:00אירוח
 20:30בקימרון

ג אדר

1.2

 11:30באודיטוריום
זיידן במרכז עידן
 9:00-13:00בשביל נוף
רמות יששכר
כח שבט
כז שבט 8.2

הנבל האצילי’

תיאטרון הקאמרי

שישי
כא שבט

2.2

שבת
כב שבט

1.2

10.2

יום שישי ,כ"א שבט

פניני אופרה לשבת' :מאופרה למחזמר’
בניצוחו של דוד זבה.
הלהיטים הגדולים מעולם האופרה ,האופרטה והמחזמר.
חגיגה של אריות מרגשות מיצירות כמו הספר מסיביליה,
העטלף ,האלמנה העליזה ,גבירתי הנאוה ,פנטום האופרה ועוד.
 11:30באודיטוריום זיידן במרכז עידן כרטיס.₪ 40 :

2.2

מוצ”ש ,כ”ב שבט

צעדת ט"ו בשבט’ :אופק ירוק’
הליכה קלה ונעימה ,בהפקת רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי.
 9:00-13:00בשביל נוף רמות יששכר
פרטים* .04-6532854 :במקרה של גשם הצעדה נדחית.

יום ראשון ל' שבט

’קפה ספרות’
מארח את אפרים סידון ודני קרמן
 20:00מרק חם  20:30המפגש בח”א עין הנצי"ב

14.2

יום חמישי ד' אדר

’טווס הזהב’
מאוצר המוסיקה של עדות ישראל
בביצוע ילדי ומורי המרכז למוסיקה ומחול.
 18:30בקימרון .כרטיסים ₪ 15 :במרכז למוסיקה 6065624

15.2

יום שישי ה' אדר

סרט בוקר’ :רק אהבה’
 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

סינמה קק"ל :סרטים מהקופסה הכחולה
לקט סרטי תעודה נוסטלגיים בצבע משנות ה.30-60 -
 - 11.30בבית שטורמן בעין חרוד
הרשמה" :קו ליער"  1-800-350-550ובאתר קק"ל

www.kkl.org.il

ע

4.2

יום שני כ"ד שבט
תיאטרון’ :קיזוז’  -ת .הקאמרי
הצגת מנויים מס'  3למנויים ולקהל הרחב

)שימו לב לשינוי בתאריך(
קומדיה ישראלית מקורית
מאת אילן חצור על
היצרים ,המזימות
והפיתויים שמאחורי
המליצות והקלישאות של
הפוליטיקה הישראלית.
עם :לימור גולדשטיין,
שמואל וילוז'ני ,אבי טרמין,
ארז כהנא ,אודיה קורן,
יואב לוי ,רוני שובל ,נעמה
שטרית.
"הצגה קולחת ומשעשעת
עם תזמון קומי"....
 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון

7.2

16.2

הקרנה חוזרת’ :רק אהבה’
 20:00קפה חופשי  20:30הסרט בקימרון

17.2

הפקת ענק של הבלט הישראלי
כוריאוגרפיה :ברטה ימפולסקי מוסיקה :פ.א .צ'ייקובסקי
 17:30בקימרון
כרטיסים בהרשמה מוקדמת ₪ 60 :בערב המופע.₪ 90 :

18.2

8.2

כ"ח שבט

מירוץ ניווט עמק המעיינות ה7-
ע"ש יותם גלבוע ז"ל
 9:00-11:00הזנקה ממעלה גלבוע.
 12:00טקס סיום וחלוקת פרסים.

’פרשת דרכים’
טעימות מפרשת השבוע בדרך של ניגון ,סיפור עם קפה
ומאפה ,בהגשת נתנאל פברשטיין ויוחאי בשן.
נפגש בשעה  10:00ב’קפה קפה’ שדי תרומות.
 - 8.2פרשת משפטים  - 22.2 /פרשת תצוה
לפרטים :יוחאי 052-3239867

יום שני ח' אדר

תיאטרון’ :ביקור
הגברת הזקנה’
ת .הבימה
הצגה מס'  4למנויים
ולקהל הרחב.

קונצרט’ :צליל הנבל האצילי’
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית
סיון מגן ינגן עם התזמורת את יצירתו של רודריגו ,שפאר
המוסיקה הספרדית התיקה מהדהד בה .עוד בקונצרט,
הסימפוניה השניה של בטהובן .על הקונצרט ינצח אוליבר וודר.
 20:00אירוח  20:30הקונצרט בקימרון

יום ראשון ז' אדר

בלט’ :היפיפיה הנרדמת’

יום חמישי כ"ז שבט

קונצרט מס'  2למנויים ולקהל הרחב.

מוצ”ש ו' אדר

טרגדיה קומית מהנודעות ביצירות הקלאסיקה העולמית.
מיליארדרית זקנה חוזרת לעיירת ילדותה הנמצאת על סף
פשיטת רגל ומציעה לפרנסיה להציל את היישוב מקריסה
טוטאלית .בתמורה ,היא דורשת את מותו של אהובה לשעבר
שזנח אותה בצעירותה.
משתתפים :גילה אלמגור ,יהורם גאון ,דב רייזר ,אהרון אלמוג,
אלכס אנסקי ,שמעון כהן ,רוברט הניג ,רותי לנדאו ועד.
"מחזה אדיר ,המון חומר למחשבה) "...רשת ב'(
 20:30בקימרון

19.2

יום שלישי ט' אדר

סיפורים בכיף’ :איה פלוטו’
עם אסף אלברשטיין )לגילאי (2-6
 17:00בסיפריה האזורית בנוה איתן

22.2

יום שישי ,י"ב אדר

עליסה בארץ הפלאות
הפקה קהילתית בקיבוץ ניר דוד
לפרטים :נוהר 050-2119086

