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4  ז' טבת 3  ו' טבת 2  ה' טבת 1 ד' טבת  
מסביב לעולם ב-80 יום

הצגת ילדים
תאטרון השעה 

הישראלי
17:30 | בקימרון | 65 ₪

לכרטיס באתר או 
מנויצ'יק

)הצגה מס' 3(

לדבר על מיניות עם מתבגרים 
הרצאה עם דפנה הלר

20:30 | בי"ס שק"ד דרכא
הכניסה חופשית

מהפכת הקנאביס -
הרצאה עם עמרי פריש
20:00 | מועדון מסילות

הכניסה חופשית

אביתר בנאי
פאב הפינה

יום שישי
את יודעת..

שחר חסון
סטנדאפ

21:00 | בקימרון
כרטיסים: קסטיליה 

11 י"ד טבת 10 י"ג טבת 9  י"ב טבת 8 י"א טבת 7  י' טבת6  ט' טבת 5  ח' טבת
עשרה בטבת

הסיפור ההיסטורי -
הרצאה של עוזי פז
20:00 | מועדון נוה 

איתן
הכניסה חופשית

לדבר על מיניות 
מתבגרים - הרצאה עם 

רונית ארגמן
20:30 | בי"ס גאון הירדן 

דרכא
הכניסה חופשית

שעת סיפור: המלך אמר
לגיל 4-10

17:00 | במועדון גשר
הכניסה חופשית

להקת רוקפור
'בחזרה לשבלול'

פאב הפינה

קבלת שבת מוזיקלית
9:30 לימוד | 10:15 

מוזיקה
 בספריה האזורית

אינדי ילד
מופע לכל המשפחה
11:00 | בפאב הפינה

18  כ"א טבת 17 כ' טבת 16  י"ט  טבת 15  י"ח טבת 14  י"ז טבת13  ט"ז  טבת12  ט"ו  טבת
רודף העפיפונים

הצגה מס 2 למנויים
ההצגה המדוברת 

והמצליחה של תאטרון 
גשר עפ"י רב המכר של 
חאלד חוסייני. סיפור על 
חברות, בגידה ועל מחיר 

הנאמנות. מחזה: מת'יו 
ספנגלר, בימוי: נועם 

שמואל. 20:30 | בקימרון

שעת סיפור:
דרקון אין דבר כזה

לגיל 3-10 | 17:00
חד"א נוה איתן

הכניסה חופשית 

קפה סביבה
שינויי אקלים - עובדות, 

משבר והזדמנות -
הרצאה עם חגית גפן
20:30 | מועדון גשר

הכניסה חופשית

קפה ספרות
עם שי גולדן

בהרצאה מרתקת
20:30 | מועדון מעוז 
חיים הכניסה חופשית

פיתוח תרופות
הרצאה של ד"ר סשה חייף

20:00 | מועדון מסילות
הכניסה חופשית

פלורנטין - פסקול הסדרה
עם קארין אופיר

אורי בנאי וניר פרידמן
בפאב הפינה

ארז בירנבוים
סטנדאפ

בפאב הפינה

אדיר מילר
סטנדאפ

20:30 | בקימרון
כרטיסים: קסטיליה

25 כ"ח טבת 24 כ"ז  טבת 23  כ"ו טבת 22  כ"ה טבת 21  כ"ד טבת20  כ"ג טבת 19  כ"ב טבת
עיסוי עצמי לרצים

הרצאת ספורט
19:45 | בית הנוער מרכז 

עידן 

רעידות אדמה  
כנס לימודי וסיורים 

מקצועיים
בעין הנצי"ב 

לפרטים: 054-2100160

סלוצקי ונערי הכפר
מסע אל אגדות הרוק

של שנות ה 70
בפאב הפינה

סרט בשלייקס
כאב ותהילה

של אלמודובר
9:30 אירוח | 10:00 

הסרט בקימרון

סרט:
כאב ותהילה

של אלמודובר
20:30 | בקימרון

31 ה' שבט30 ד' שבט29  ג' שבט28  ב' שבט27  א' טבת26  כ"ט טבת

צריך
מדי פעם
לעצור
ולהביט
לשמיים

היום
נאכל
מרק

רפואה סינית ודיקור -
הרצאה עם נמרוד נהרדעא

20:30 | ח"א נוה איתן
הכניסה חופשית

שי צברי -
מופע להקה חדש

בפאב הפינה

קבלת שבת מוזיקלית
9:30 לימוד | 10:15 

מוזיקה
בספריה האזורית
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