ראשון
 3.10כו טבת 3.1
2.1

שלישי

שני
כז טבת 4.1

רביעי

כח טבת 5.1

חמישי

כט טבת 6.1

מראה מעל

סרט לכל המשפחה

 20:00אירוח
 20:30בקימרון

חלק 1
 17:30בקימרון

הגשר תיאטרון הארי פוטר
ואוצרות המוות
בית לסין

וספרית ביתה שבט
הירדן ו שבט 12.1
11.1
האזורית 10.1
9.1
הספריה ד שבט
החינוך גאון

ז שבט 13.1

ימים א' ,ג'  18.00 - 8.00ימים ב' ,ד' ,ה' 15.00 – 8.00
טלפון04-6480850 ,04-6063543 :

16.1

יא שבט 17.1

איך נולדים
כלים?

23.1

יח שבט 24.1

מירה מגן -
'וודקה ולחם'

 20:00אירוח
 20:30בעין הנצי"ב

יד שבט טו שבט

יט שבט 25.1

כא שבט 22.4
27.1

כב שבט

23.4
28.1

כג שבט

סרט בוקר
מפגש וסרט
הגמר הארצי
קרשנר :היפהפייה
הרשת
עם מורדי
במירוצי שדה
הנרדמת
 13:00טקס הסיום 30.4
'ארבעה בנים' הבלט הישראלי 29.4
החברתית
 - 19:30כיבוד
 - 20:00בספריה

 17:30בקימרון

י שבט

הקרנה חוזרת של
הסרט

התגנבות
יחידים
 20:30בקמרון

יז שבט

17.4

11:00
בקיבוץ גשר

 20:00אירוח
 20:30בקימרון

כ שבט 26.1

ואוצרות המוות
חלק 1
 20:30בקימרון

טז שבט 22.1

פרלמנט
המעיינות
16.4

'גדולים לתמיד' 15.42

הארי פוטר

בקמרון

אנו במשרד מדי יום בשעות 8:30-15:30

 10:00קפה של בוקר
 10:30בקימרון

24.4
29.1

כד שבט

הקרנה חוזרת של
הסרט

הרשת
החברתית
 20:30בקמרון

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

'קפה ספרות'

21.1

ג שבט

סרט לכל המשפחה

ט שבט 15.1

 10:00קפה של בוקר
 10:30בקימרון

'קרנבל בנח"ל קרנבל
מי שלא יבוא חבל '...

מופע לילדים
 17:30באודיטוריום
זיידן

ואוצרות המוות
חלק 1
 10:00קפה של בוקר
 10:30בקימרון

סרט בוקר

ספריה רב ישובית מעלה גלבוע

יב שבט 18.1

הארי פוטר

התגנבות
יחידים

אתרwww.maalegilboa.libraries.co.il :

יג שבט 20.1

ב שבט 8.1

ח שבט 14.1

אתרwww.maianot.libraries.co.il :

ספריה רב ישובית עין הנציב
טלפון04-6062841 :
אתרwww.hanatziv.libraries.co.il :

שישי

א שבט 7.1

שבת

5.1

יום רביעי ,כ"ט טבת

20.1

מראה מעל הגשר
תיאטרון בית לסין

'גדולים לתמיד' מפגש מס 2 .מופע משירי וסיפורי להקת הנח"ל.
האחים אסנר מארחים את מיטב השירים של להקת הנח"ל לדורותיה.
מופע חוויתי בהשתתפות בנות להקת הנח"ל :שולה חן ,מירי אלוני,
אופירה גלוסקא .מנחה אורח :שמואל שי  -חבר להקת הנח"ל.

הצגה מס 4 .למנויים
ולקהל הרחב

בעל משפחה מתאהב באחייניתה
הצעירה של אשתו.
שחקנים :יגאל נאור ,רבקה נוימן,
הדס מורנו ועוד.
מאת :ארתור מילר
בימוי :הלל מיטלפונקט.

 20:00אירוח  20:30המופע בקימרון

21.1

 11:00בקיבוץ גשר

23.1

יום חמישי ,א' שבט

סרט לכל המשפחה:
הארי פוטר ואוצרות המוות ,חלק 1

לאחר מות דמבלדור ,וולדרמוט משתלט על הוגוורטס ומשרד
הקסמים .הארי פוטר יוצא בעקבות ההורוקרוקסים לקראת מאבק
איתנים עם אדון האופל .עם דניאל רדקליף.

 17:30בקימרון

7.1

יום שישי ,ב' שבט

יום ראשון ,י"ח שבט

'קפה ספרות'  -מירה מגן ' -וודקה ולחם'

הגיבורה ,עמיה ,קוראת לכלב שלה וודקה ,אבל השם הוא רק
הסוואה למשמעותם האמיתית של הדברים בעולמם של גיבוריה
של מירה מגן  -דברים הנעים בין הארצי לשמימי ובין הפשוט
למתוחכם .לפרטים :בני אפל 050-7435651

 20:00אירוח  20:30מפגש עם מירה מגן בחד"א בעין הנצי"ב

25.1

סרט בוקר:
הארי פוטר ואוצרות
המוות ,חלק 1

יום שלישי ,כ' שבט

מפגש וסרט עם מורדי קרשנר:
'ארבעה בנים'

התלבטויות ,כאב ,אכזבה ,ציפייה ,ואהבה ,הרבה אהבה במרקם
היחסים הבין דורי .סוגיות שהן נחלתן של כל משפחה ישראלית
באשר היא) ₪ 25 .כולל קפה  /תה ועלי תבלין(

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

8.1

יום שישי ,ט"ז שבט

פרלמנט המעיינות

מארח את השר לענייני מיעוטים ח"כ אבישי ברוורמן

 20:00אירוח
 20:30ההצגה בקימרון

6.1

יום ה' ,ט"ו בשבט

'קרנבל בנח"ל קרנבל ,מי שלא יבוא חבל '...

 - 19:30התכנסות וכיבוד
 - 20:00תחילת הפעילות בספריה האזורית בנוה איתן

מוצ"ש ,ג' שבט

הקרנה חוזרת:
הארי פוטר

 20:30בקימרון

14.1

יום שישי ,ט' שבט

סרט בוקר :התגנבות יחידים

דרמה ע"פ סיפרו של יהושע קנז.
שלושה חודשי טירונות של
פלוגת חיילים בעלי פרופיל
נמוך בסתו .1956
שחקנים :גיא אדלר ,עוז זהבי.

26.1

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

15.1

מוצ"ש ,י' שבט

הקרנה חוזרת :התגנבות יחידים

 20:30בקימרון

17.1

הכוריאוגרפית ברטה ימפולסקי בעיבוד מחודש ליצירה של
צ'ייקובסקי" ,היפהפיה הנרדמת" .המופע בהשתתפות  30רקדנים
מגולל את קורותיה של הנסיכה ,דרך הכישוף שמוטל עליה
ונשיקת הנסיך ,ועד לחגיגת מחול מסחררת בטקס החתונה.

 17:30בקימרון

27.1

יום שני ,י"ב שבט

איך נולדים כלים?

מפגש מס 3 .במנוי הילדים

28.1

תאריכים
נוספים
שכדאי
לרשום
ביומן

<

 7.1דודו טסה
 13.1כנסיית השכל
 27.1שי גבסו
לפרטים :רועי 052-3965334
11.3

7.4
9.6

הגמר הארצי במירוצי שדה

סופעונת התיאטרון :ההצגה 'מכולת'
בית לסין בשיתוף הקאמרי.
הצגה מחוץ למנוי – 'זהר' ,הקאמרי.

יום שישי ,כ"ג שבט

סרט בוקר:
הרשת החברתית

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

 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

29.1

 17:30באודיטוריום
זיידן

<

יום חמישי ,כ"ב שבט

תאריך חלופי2.2.11 :

 13:00טקס הסיום בקמרון

הדלועים שומרים סודות רק לילדים ,ומי שמקשיב להם יכול
לגלות איך בדיוק נולדים כלים.
עם רוני עיברין ,אמן
כלי הקשה ובוגר
האקדמיה למוסיקה
בירושלים.
מנגן בהרכבים רבים
בארץ ובחו"ל .בין
הופעותיו האחרונות -
"הפרויקט של עידן
רייכל" ,גידי גוב ,דני
סנדרסון ועוד.

ינואר
בפאב
הפינה

יום רביעי ,כ"א שבט

היפהפייה הנרדמת  -הבלט הישראלי

מוצ"ש ,כ"ד שבט

הקרנה חוזרת :הרשת החברתית
 20:30בקימרון

חלון ל
 10.2קפה ספרות פרטים בהמשך ...פברואר
11.2
16.2
17.2
23.2

מארח את בני סיידא
מירוץ ניווט עמק המעיינות ע"ש יותם גלבוע
'מסע קופסה'  -מופע לכל המשפחה
'מעשיות וניגונים'  -גדולים לתמיד מס3 .
הצגה מס 5 .למנויים ולקהל הרחב -
'פרינסס מרי'  -תיאטרון בית לסין

