שבת תרבות
ואקטואליה
יואב לימור מארח

שבת  ,11:00 3.2אולם תרבות
+5

"פרלמנט הגבעה"

5
בשיתוף "קפה לנדוור גבעת שמואל"
בנושא" :האם הטובים ביותר מתמודדים על ההנהגה?"
בבית הקפה "לנדוור" מתחם רוגובין
יום שלישי  6.2בין השעות 9:30-11:00
יום שלישי  20.2בין השעות 9:30-11:00

טרום בכורה בקולנוע

לאהוב את וינסנט

הפקה ראשונה בעולם בשיתוף יותר מ 100-ציירים שציירו
יותר מ 64,000-ציורים בהשראת ציוריו של וינסנט ואן גוך

יום רביעי  ,20:30 7.2אולם תרבות

הופעת להקת גרובין

להקת  FUNKY MUSICמקומית שחבריה הינם תושבי
גבעת שמואל ,במיטב להיטי הפופ מיוזיק ,אורח מיוחד:
הזמר יהודה כ"ץ

אסף אשתר
חוגג את ראש
השנה לאילנות
במופע מיוחד
של שירים
וסיפורים
שעשועי צלילים
וחידוני מוזיקה

בתוכנית:

הצגת ילדים

ילד ירוק

הצגה מוסיקלית בנושא מיחזור

מוצ״ש  ,21:15 3.2אולם תרבות

מיקי גבע
סטנדאפ
במופע החדש הוא מלהטט בין

יום שישי  ,12:30 2.2בגינת הספורט רחוב עוזי חיטמן
(מאחורי מגרש הכדורסל ברח' הנשיא)

מוצ״ש  ,21:00 17.2אולם תרבות

המאסטר העולמי של היוגה צחוק
ד"ר מאדן קטריה ואשתו מדהורי מהודו
מתארחים במועדון הצחוק בגבעה

חהכניסה
ופשית

יום חמישי  ,20:30 8.2אולם תרבות
סדרת רואים עולם

תיאטרון לגיל הרך ברמת אילן

מרצה :נועם בן משה אקולוג מדריך באיילה גיאוגרפית
הקרנת הסרט העלילתי "אי התירס"

ערב נשים

2גי1לאי
8-

סרט פיצה לילדים

שודדי הפיצוחים 2

יום חמישי  ,17:30 15.2אולם תרבות

כר
0ט3יסים:
₪

סרט למבוגרים

ואז היא הגיעה

כר
0ט3יסים:
₪

בעלה של אשתי

יום חמישי  ,20:30 22.2אולם תרבות

שירי התרנגולים

ערב לנשים (ולא רק )...בו אורנה דץ ,רותי נבון,
ליהיא לפיד ודינה אור נפגשות על הבמה
וביחד הן צוחקות ,שרות ומדברות על הכל

יום הולדת  90לנעמי פולני

יום רביעי  ,20:30 14.2אולם תרבות

מוצ״ש  ,21:00 24.2אולם תרבות

אולם התרבות החדש רח' נחום  ,1חניה ברח' אפרים וברחוב בן גוריון
גבעת שמואל

על פי סיפור מאת רבקה מגן
סיפור על חרם ,על הולדתו ,על תוצאותיו ועל כוחה של הקבוצה לעומת הפרט

הפיל שרצה להיות הכי

יום שני  ,17:30 19.2אילנוער

יום חמישי  ,17:30 22.2אולם תרבות
יום שלישי  ,20:30 13.2אולם תרבות

הצמיד של אופירה

מיטב החיקויים שנכנסו לפנתיאון

יום חמישי  ,20:15 18.2קרית אלון

מסע לחבלי ארץ נעלמים
בקווקז הפראי

סדנאות יצירה ירוקות -
איצטרובלים ,חומרי טבע
ומיחזור בקרטון,
סדנאת במבוק -
כלי נגינה ועוד

סחיטת תפוזים
מתקנים מתנפחים,
ג'ימבורי לקטנטנים
ועוד הפתעות
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לוח פעילות

חהכניסה
ופשית

פשית
הכניסה חומוזמן!
הציבור

הפנינג
בשבט
ט"ו
להורים וילדים

מתנ”ס
מרחב
גבעת שמואל

2

2018
מאת מירו גבראן ,תרגום ירון פריד
משתתפים :פיני קידרון ,עמי סמולרצ'יק ,שיפי אלוני
שני גברים נשואים לאותה אישה במשך חמש שנים ,מבלי לדעת דבר זה על זה.

יום שלישי  ,20:30 20.2אולם תרבות

גבעת שמואל

לוח
פעילות

פברואר 2018
ראשון

מזוודות
פרויקטשהפחות
למ
ם
ילדי הגנבימסגרתו
מרגש
ות

חתי
סע
זהורומז חוויות משתפ מזוודה
נשאיעברו באמצתעועות בין
מלאת הפ משפחה
שפחה ל
מ
ים:

שני

רישו יום הזיכרון
ם לצהרוני
ם
ה
מ 21.1-עדהגני חל
28.2
פעוטון א
לונים לילדי
ם
מ
גי
ל
לו
וש שה עד  3שני שנה
ם
רישום
פרטים באתר והמזחל מ1.2-
כירו
ת המתנ"ס
שעת סיפור

נוספ
פרטיםדר ברמן
סמ 03-7

שבט  -אדר תשע״ח

שלישי

חמישי

רביעי

גבעת שמואל

שבת

שישי

שבת תרבות
ואקטואליה

הפנינג ט"ו בשבט

מכללת הגבעה
מועדון סביונים
ימי שלישי
 +55פרלמנט
בקפה לנדוור

טרום בכורה בקולנוע
"לאהוב את וינסנט"

1

מתנ”ס
מרחב
גבעת שמואל

"כל המילים
השמחות"

3

2

ארוע יזמים צעירים
הופעת להקת גרובין

341806

FEBRUARY

4

5
שעת סיפור

הרצ
א
ו
ת
 +55ימי הע
שרה
ר
אשון

11

יוגה צחוק
סדנת בישול לנוער -
פיצות

12

תיאטרון לגיל הרך
הפיל שרצה להיות הכי
שעת סיפור

6

מסע לחבלי ארץ נעלמים
בקווקז הפראי
סיפורים חובקי עולם
לילדים

13

בעלה של אשתי
תיאטרון הבימה
 +55פרלמנט בקפה לנדוור

7

18

19

14

25

15

מיקי גבע סטנדאפ

פעילות משותפת של
בית מדרש נשים אלול
ומתנ"ס גבעת שמואל

פואטרי אומר סאלם
בגבעה

21

28

17

16

סרט פיצה לילדים
שודדי הפיצוחים 2
סרט למבוגרים
״ואז היא הגיעה״

22

יש לכם
תרופות
שאלתאהבשי
הביאו
מוש?
תרופות
ו

27

9

פעילות משותפת
לכל מדריכי הנוער

שעת סיפור

26

הצמיד של אופירה
תיאטרון אורנה פורת

ערב נשים

בסיפריה 20:00

20

8

10

עמותת חברים ל למתנ"ס
תסייע בהם ל רפואה
אחרים.

שירי התרנגולים -
יום הולדת 90
לנעמי פולני

23

24
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קהילה מבוגרים

נוער

ילדים

