פברואר  2011שבט-אדר א תשע"א
ראשון

שלישי

שני

רביעי

חמישי

שישי

שבת

ל שבט 5.2
כט שבט 4.2
כח שבט 3.2
1.2הירדן כז שבט 2.2
הספריה האזורית וספרית בית החינוך גאון
ימים א' ,ג'  18.00 - 8.00ימים ב' ,ד' ,ה' 15.00 – 8.00
בוקר:
סרט
פרוייקט
סרט' :אחה"צ
טלפון 04-6480850 ,04-6063543 :אתרwww.maianot.libraries.co.il :
'אחה"צ בכפר
בכפר עם
אינדיגו
מרגריט'
עם
ספריה רב ישובית עין הנציב
ספריה רב ישובית מעלה גלבוע
מרגריט'
ג'אם
טלפון04-6062841 :
 10:00קפה בוקר
אתרwww.maalegilboa.libraries.co.il :

א אדר א

בפאב הפינה

אתרwww.hanatziv.libraries.co.il :

6.2

ב אדר א 7.2

ג אדר א 8.2

ד אדר א 9.2

סיפורים
בכיף

 13.2ט אדר א 14.2

 10:30בקימרון

 20:30בקימרון

ז אדר א 12.2

ה אדר א  10.2ו אדר א 11.2
קפה
בניספרות מירוץ ניווט
עם
סיידא עמק המעיינות
 20:00בח"א בעין

עם מאיר פביאן

הנצי"ב

ע"ש יותם גלבוע

 17:00בספריה
האזורית בנוה איתן

קובי אפללו

9:00-12:00
במעוז-חיים

בפאב הפינה

ח אדר א

שבטא  17.2יג אדר א  18.2יד אדר א 19.2
י אדר א  15.2יא אדר א  16.2יבידאדר

מעשיות
טיול משפחות
מסע קופסה
וניגונים
יציאה משדה אליהו
הצגה לילדים
17.4
'גדולים לתמיד' 16.4
 17:30באודיטוריום 15.4
זיידן במרכז עידן

 20:00אירוח
 20:30בקימרון

 20.2טז אדר א  21.2יז אדר א  22.2יח אדר א  23.2יט אדר א 22.4
24.2
הצגה:
'חרדים לגורלם'
מפגש-סרט עם
מורדי קירשנר

בית לסין

 19:30בספריה
האזורית בנוה איתן

 20:00אירוח
 20:30בקימרון

אנו במשרד מדי יום בשעות 8:30-15:30

התקווה 6
בפאב הפינה

23.4
25.2

כא אדר א

סרט בוקר:

'גיא אוני'
30.4

 10:00קפה בוקר
 10:30בקימרון

24.4
26.2

כב אדר א

סרט:

'גיא אוני'
 20:30בקימרון

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 :

סטודיו שקוף

פרינסס מרי

29.4

כ אדר א

טו אדר א

יום שישי ,ל' שבט

4.2

סרט בוקר :אחה"צ בכפר עם מרגריט

דרמה .אישה בערוב ימיה מלמדת גבר כפרי ופשוט את אהבת
הקריאה .שחקנים :ז'ראר דפרדייה ,ג'יזל קסדסו.

 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

מוצ"ש א' אדר א'

5.2

סרט :אחה"צ בכפר עם מרגריט
 20:30בקימרון

17.2

יום חמישי,
י"ג באדר א'

מעשיות וניגונים
'גדולים לתמיד' -
מפגש מס3 .

האחים חיים ועוזי אסנר
מארחים את מיטב השירים
החסידיים לדורותיהם.
שירים מתוך פסטיבלי הזמר
החסידי והזמר החסידי החדש.
בהשתתפות :רותי נבון ,צמד
רעים וגולן אזולאי.

 20:00אירוח
 20:30המופע בקימרון

18.2

יום שישי ,י"ד באדר א'

טיול משפחות :גיאולוגיה ,מעיינות
ואגדות פרועות

במסגרת צעירי המעיינות צועדים בשביל עמק המעיינות
כינוס :ברחבת בית העלמין של שדה אליהו.
מסלול :מהאנדרטה מעל שדה אליהו )מעל בית העלמין( דרך פינת
חמד חדשה בטחנת הקמח רחוב ועד למפלים הלבנים.
משך ההליכה  -שעתיים וחצי.
לפרטים :מוריה לנדאו 054-8171933

יום שלישי ד' אדר א'

8.2

סיפורים בכיף
עם השחקן המספר :מאיר פביאן

 17:00בספריה האזורית בנוה איתן

10.2

יום חמישי ,ו' אדר א'

קפה ספרות מארח את בני סיידא

'קופסת העוגיות שלי'  -מפגש קפה-ספרות מיוחד עם בני סיידא,
בשלן ,מעביר סדנאות בישול ומחברם של ספרי בישול.

 20:00אירוח  20:30המפגש בח"א בעין הנצי"ב
לפרטים :בני אפל 050-7435651

11.2

יום שישי ,ז' אדר א'

מירוץ ניווט עמק
המעיינות ע"ש יותם גלבוע

לזכרו של יותם גלבוע ממעוז חיים שנפל
במלחמת לבנון ה.2-
 9:00-11:00הזנקה מגן ההנצחה במעוז-חיים
למסלולים :עממי ,קצר ,בינוני ,וארוך.
 12:00טקס סיום.

16.2

יום רביעי ,י"ב באדר א'

'מסע קופסה'

מפגש מס 4 .במנוי הילדים

בחצר אחורית מוזנחת יש המון
קופסאות קרטון ,שמתעוררות לחיים
כשילד אחד מחליט להיכנס לחצר.
מופע לילדים מגיל .4
מאת :קבוצת במה נימה יעקובי.
זוכת פרס 'ההצגה הטובה ביותר'
בפסטיבל ה 6-הבינלאומי להצגות
ילדים.

 17:00המופע באודיטוריום זיידן במרכז עידן.
' 18:15בארץ הקופסאות' – סדנה בעקבות המופע.

22.2

יום שלישי ,י"ח אדר א'

'חרדים לגורלם'

מפגש-סרט עם הבמאי והמפיק מורדי קירשנר.
הסרט מלווה את שי ואריק ,שני בני נוער 'שאבאבניקים' ,כך מכנה
החברה החרדית את נוער השוליים שלה.

 19:30התכנסות
 20:00המפגש בספריה האזורית בנוה איתן.

23.2

יום רביעי,
י"ט אדר א'

פרינסס מרי
בית לסין

ירושלים .תקופת המנדט.
שרה ,בעלת מתפרה לעשירי
עבר הירדן ולנשות הקצינים
הבריטיים ,מחכה לבעלה
הנעדר לאחר שיצא למלחמה.
כשבעלה שב יום אחד ,עליה
להתמודד עם סוד אפל
שהביא עימו מהגלות.
מחזה ישראלי חדש מאת :יואב מיכאלי .בימוי :רוני פינקוביץ'.
שחקנים :ידידיה ויטל ,יעל לונטל ,קובי לבנה/דני גבע ,כנרת לימוני,
מאיה מעוז ,עינת סגל כהן ,אברהם סלקטר  /ששי סעד ,ליאת
צידקיהו ,ליז רביאן ,קרן שיניוק ,שלום שמואלוב.

 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון

25.2

יום שישי,
כ"א אדר א'

סרט בוקר' :גיא אוני'
סרטו של דן וולמן על פי
ספרה של שולמית לפיד.
קורות חייה של פאניה
שבורחת מהפוגרום ברוסיה,
ומגיעה ,במסגרת העלייה
הראשונה ל'גיא אוני'  -היא
ראש פינה.

 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

חל
פרטים בהמשך ...ון למרץ

26.2

מוצ"ש ,כ"ב אדר א'

סרט' :גיא אוני'
 20:30בקימרון

' 7.3דו-רה-מו' הצגת ילדים
' 8.3הרמוניה ואנרגיה'  -קונצרט מס4 .
 10.3צעדת 'נשים בונות גשר'
בסימן  100שנה
ליום האישה
הבינלאומי

פברואר
בפאב
הפינה

<

' 22.3יאקיש ופופצ'ה'  -הצגת מנויים מס6 .
' 24.3מרוב אהבה'  -ה'גדולים לתמיד' מצדיעים
לשיריו של יוסי בנאי
 31.3כנס מעצבים חינוך

תאריכים
נוספים
שכדאי
לרשום
ביומן

<

 2.2פרוייקט אינדיגו ג'אם
 10.2קובי אפללו
 18.6התקווה 6
לפרטים :רועי 052-3965334
 5.4סופעונת התיאטרון ההצגה 'מכולת'
תיאטרון בית לסין בשיתוף הקאמרי
' 26-27.5ככה סתם' מופע חגיגי במלאת
 50שנה ל'תרנגולים'.
 9.6הצגה מחוץ למנוי 'זוהר' -
תיאטרון הקאמרי.

