למוסקבה"
"מרומא
מרצה יואל שתרוג
בלווי מופע מוזיקלי

יום שלישי  20:30 1.5אולם תרבות

מופע מוזיקלי
לכבוד יום ירושלים

אבי טולדנו
יום חמישי 21:00 10.5
גן מוזיקלי ,רח' יוני נתניהו פינת רח' מנחם בגין

הצגת ילדים

האריה שבכה

לילדים
סרט פיצה
מקס בעולם המים 2
יום שני  17:30 7.5אולם תרבות

אם נדע לאהוב
ערב תיאטרלי מוסיקלי שבמרכזו שיריו
המופלאים של הזמר האגדי ז'אק ברל

הפנינג יום ירושלים

מתנפחים ,משחקי ענק ,יצירה ,הצגה ועוד...

יום ראשון 19:00 - 16:00 13.5
גן הרימון ,רח' הרימון פינת רח' עוזי חיטמן

שבת תרבות ואקטואליה
ה
כניסה

חו

פשית

יואב לימור מארח

שבת  11:00 12.5אולם תרבות

על אהבה
אני רוצה להגיד
מחזה המבוסס על ספרה
האחרון של גילית חומסקי,
תושבת גבעת שמואל

יום שני  20:30 14.5אולם תרבות
יום שלישי  20:30 8.5אולם תרבות

על ניסים
ונפלאות
בהשראת ספרה של
לאה גולדברג

גימנסטרדה ע"ש מרתה
יום שני  10:00 21.5אולם נריה

טרום בכורה בקולנוע

גיל

אי 3-7

יום רביעי  17:30 9.5אולם תרבות

ביקור מולדת

סטיבן מגיע לארץ "לביקור" ומגלה "מולדת"

בין השעות 16:30-19:30

יום רביעי  20:30 23.5אולם תרבות

אני ירושלמי

בשעה 20:45

משה
פרץ

איסרו חג שבועות ,יום שני 21.5.18 ,בגינת הארועים החדשה

(רחוב הזיתים פינת הנשיא)

6:50
7:00
8:30
9:00
9:15

זינוק מקצה  5ק"מ
זינוק מקצה  10ק"מ
זינוק מקצה  2ק"מ עממי
זינוק מקצה אפרוחים  300מ'
טקס סיום והענקת פרסים

מחזה מוזיקלי בהשראת ספרו
של יהורם גאון "עוד אני פוסע"

גילא

י 8-12

מרוץ
גבעת
שמואל
2018

ביום זה יתכנו שיבושי תנועה וסגירת כבישים בין השעות .06:00-10:00
הרחובות שהינם חלק ממסלול הריצה ייסגרו לפרקים :זינוק מרחוב פנינה קליין ,הנשיא,
הזיתים ,האתרוג ,הרב גורן ,הסיבים ,מנחם בגין ,זבולון המר ,יוני נתניהו ,לנדאו ,דרך המלך,
יצחק שמיר ,צבי גרינברג ,ז'בוטינסקי ,מקס ואנה ווב ,מנחם בגין ,חזרה לגינת האירועים.

יום חמישי  17:30 10.5אולם תרבות

אולם התרבות החדש רח' נחום 1
חניה ברח' אפרים וברחוב בן גוריון
פרטים ורכישת כרטיסים במזכירות המתנ"ס
בטל( 03-5323258 .שלוחה )9
באתר המתנ"סwww.givatshmuel.org.il :
ובדף הפייסבוק :מתנ"ס מרחב גבעת שמואל

צילום :טל אביסר

שבת  11:00 5.5קרית אלון

ה
חוכפניסה
ש
י
ת

מעגל מתופפים ,סדנאות יצירה ברוח החג ,מתחם בועות סבון ענק,
הצגת ילדים ,צילום מגנטים ,אוטו גלידה ועוד...

יום רביעי  18:00 30.5אולם תרבות

יום שישי 11.5

כינוס ב 06:00-גינת האירועים החדשה
(רחוב הזיתים פינת הנשיא)

מתנ"ס מרחב
גבעת שמואל

לוח פעילות מאי

ה
חוכפניסה
ש
י
ת

הפנינג שבועות

2018
גבעת שמואל

לוח
פעילות

מאי 2018
ראשון

שני

תערוכה קהילתית עם
האומנית המקומית
פרידה מן-טל
 20:00במתנ"ס
הרצאות העשרה +55
באולם התרבות

סרט פיצה לילדים
מקס בעולם המים 2

אייר  -סיון תשע״ח

שלישי

מכללת הגבעה
מועדון סביונים
מרומא למוסקבה
יום האחדות
מחוז מרכז
פרלמנט בקפה לנדוור

6

הרצאות העשרה +55
באולם התרבות

MAY

תחרות יזמים צעירים
הפנינג יום ירושלים

יוגה צחוק
שעת סיפור בספריה
השמלה הלבנה

7

20

הרצאות העשרה +55
באולם התרבות

גימנסטרדה ע"ש
מרתה

מכללת הגבעה
מועדון סביונים

21

15

22

שעת סיפור בספריה
כספיון

מכללת הגבעה
מועדון סביונים
פרלמנט בקפה לנדוור

28

29

גבולות ומשמעת
כשהשגרה נפגעת
הרצאה להורים .פרטים
והרשמה  -בית ספר להורים

27

8

על אהבה אני
רוצה להגיד
שעת סיפור בספריה
הברווזון המכוער

הפנינג שבועות
מופע משה פרץ

שבועות

מכללת הגבעה
מועדון סביונים
הצגה אם נדע לאהוב

מכללת הגבעה
מועדון סביונים
שעת סיפור בספריה
סיפורים חובקי עולם
סיפורי ירושלים
פרלמנט בקפה לנדוור

14

13

1

רביעי

מדורות ל״ג בעומר
תנועות הנוער

2

על ניסים ונפלאות

9

מפגש מועדון קריאה
בספריה ״אח שלי איוב״

16

23

מחזה מוזיקלי
אני ירושלמי

30

שבועות

שישי

3

הצגה ביקור מולדת

10

מופע מוזיקלי
יום ירושלים
אבי טולדנו

קהילה מטיילת
גליל עליון מערבי

24

שבת
הצגת ילדים
האריה שבכה

טורניר לזכרו של
עופר שרעבי

17

טרום בכורה בקולנוע

גבעת שמואל

חמישי

ל״ג בעומר

מתנ"ס מרחב
גבעת שמואל

4

5

שבת תרבות
ואקטואליה

מרוץ
גבעת
שמואל

11

12

הא
גבםעתההיסטור
י
ה
ו
ה
מ
ו
ר
שמואל מעניינתשת של
אם יש לך ע
ובכלל זה תצנילוין למיהם,תנדב ולתרום מניסיונך לאותך

מ
לראשיתה של גבעתאמרים ,יומנים ופריטיאםסוף תיעוד,
ותיקי העיר ,הנ שמואל ,וכן לבצע ראיו הקשורים
לפ
ך מוזמן להצטרף א נות עם
רטים ולהצ
ט
ר
פו
ת
לינו.
ל
פ
נות ל
אילנה 011
052-5674

18

19

סמינר משלחת נוער
ללונדון

סמינר משלחת נוער
ללונדון

25

26

פרטים ורכישת כרטיסים במזכירות המתנ"ס
בטל( 03-5323258 .שלוחה )9
באתר המתנ"סwww.givatshmuel.org.il :
ובדף הפייסבוק :מתנ"ס מרחב גבעת שמואל

31

קהילה מבוגרים

נוער

ילדים

