הגליל התחתון
אירועי התרבות והספרייה

אב-אלול תשע״ט | אוגוסט ספטמבר 2019

דבר ראש המועצה
תושבים יקרים,
אנו לקראת סיומו של קיץ מאתגר במרחב ,בשטחים החקלאיים
כבר בוצרים ענבים וניתן לראות את המחרשות הראשונות בקווים
סימטריים .כל המרחב הנהדר שלנו במלוא תפארתו כמות היה
תמונה ממוסגרת על קיר ממשרד.
בחודש הבא ישובו ילדנו למערכות החינוך השונות במרחב,
אני מאחל להם וגם לנו שנת לימודים מסקרנת ,פוריה ומוצלחת.
אני מזמין אתכם להשתתף בפסטיבל "הללויה" שחוגג  22שנים
של תרבות יהודית.
שלכם,
ניצן פלג

להורדת האפליקציה
של המועצה האזורית
הגליל התחתון

betgabriel.co.il
תושבי הגליל התחתון
נהנים מהנחת תושב בבית
גבריאל שבעמק הירדן

אמנים ותיקים למען אזרחים ותיקים
אזרחים ואזרחיות ותיקים יקרים

הנכם מוזמנים לאירוע תרבות ביוזמת המשרד
לשוויון חברתי בשיתוף המועצה האזורית הגליל

אסף אשתר

במופע:
התחתון עם האמן:
"כל המילים השמחות" מופע ייחודי ומיוחד,
חגיגת זמר סוחפת עם סיפורים מאחורי השירים,
אנקדוטות מחיי היוצרים ,שעשועונים מוסיקליים
בערב מבדר ומפתיע...
המופע יתקיים בכ"ו באב תשע"ט  27.8.2019יום
שלישי בשעה  20:30באולם נהר הירדן בגבעת אבני | עלות₪ 10 :

נשמח לראותכם ,האירוע בשבילכם ולמענכם
לרכישת כרטיסים היכנסו לאתר המ.א גליל תחתון www.glt.org.il
מספר המקומות מוגבל ,בערב האירוע על בסיס מקום פנוי והתשלום במזומן בלבד

הצגת ילדים אגדות מרקדות
תיאטרון המטמון
 05.08.2019ד' באב תשע"ט יום שני בשעה17:00 :
תאטרון מחול קיצבי ואנרגטי לכל המשפחה
שתי רקדניות ,במופע ססגוני וחינוכי לילדים
ע"פ סיפורים קלאסיים :פינוקיו 3 ,החזרזירים ו ...דירה להשכיר.
המופע מפגיש את הצופים עם עולם המוסיקה והמחול ומשלב מוסיקה,
תלבושות ומסיכות ססגוניות .לגילאי 4-8
עלות כניסה  ₪ 10לילד הורה מלווה ,חינם
כניסה ללא תשלום לילדי הצהרונים בהצגת כרטסיה בלבד.

צ'יצה אגדת קצב

תאטרון המדיטק חולון

ד' באלול תשע"ט יום רביעי  4.9.2019בשעה 17:00
בספרייה האזורית הגליל התחתון בביה"ס
כדורי בניין תבור לגילאי 4-8
עלות כניסה  ₪ 10לילד הורה מלווה ,חינם
כניסה ללא תשלום לילדי הצהרונים בהצגת כרטסיה בלבד.

חמש מכשפות הלכו לטייל
תאטרון המטמון

ע"פ ספרן עטור הפרסים של רונית חכם ואורה אייל
י"ח באלול תשע"ט יום רביעי  18.9.19בשעה 17:00
ספר גדול אחד וחמש מכשפות לגילאי4-8 :
עלות כניסה  ₪ 10לילד הורה מלווה ,חינם
כניסה ללא תשלום לילדי הצהרונים בהצגת כרטסיה בלבד.

בספרייה האזורית הגליל התחתון בביה״ס כדורי ,בניין תבור
לגילאי  | 4-8 :כניסה :ילד  ₪ 10הורה מלווה חינם | כניסה חינם לילדי הצהרונים בהצגת כרטיסיה

גיל חובב אוכל קטן ונשים גדולות
סופר ,מו"ל ואיש טלוויזיה ,מספר על אוכל,
ירושלים ,אהבה ,משפחה ועברית.
בתאריך י"ח באב תשע"ט  19.8.2019יום שני
בשעה  20:00בספרייה האזורית
הגליל התחתון בכדורי בניין תבור | עלות ₪ 30:

קובי מידן ואיתי פרל במפגש "החיים והשירים"
חייו ויצירתו של הזמר והיוצר לאונרד כהן.

הפילוסוף והמרצה קובי מידן מביא את עולמו של לאונרד כהן
בליווי שקופיות ,שירים ,קורות חייו ומפעל חייו.
בליווי היוצר והזמר איתי פרל.

"ג באלול תשע"ט יום שני  23.9.19בשעה 20:00
בספרייה האזורית הגליל התחתון בכדורי ,בניין תבור | עלות ₪ 30
לרכישת כרטיסים היכנסו לאתר המ.א גליל תחתון www.glt.org.il
מספר המקומות מוגבל ,בערב האירוע על בסיס מקום פנוי והתשלום במזומן בלבד

ג ל י ל ב כ ל ג יל
שמחים לבשר על פתיחתו של חוג טיולים ברחבי הצפון
לגמלאים צעירים ברוחם.
תכנית הטיולים
24.9.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019

אל פינות החמד ברכס יודפת.
פריחות סתיו ותרבויות בגליל העליון.
ציפורי עיר השלום – בירת הגליל.
טבריה בירתה הרוחנית של העם היהודי.

לפרטים נוספים אודות הטיולים ,צורו קשר יעל עפרוני050-7552362 :
הרישום לטיולים יעשה בטלפון שמספרו 04-6628217 :שלוחה 0

הטיולים יתקיימו אחת לחודש בימי שלישי ויודרכו ע"י מיטב המדריכים.
עלות טיול בודד ₪ 100 :כולל הסעה ,הדרכה וכניסות לאתרים.
צילום :יעלי לנדאו

שמחים לבשר על הטיול הראשון:
כ"ד אלול תשע"ט  24.9.2019יום שלישי לאן ? רכס יודפת ,בהדרכת איה שיין
אל פריחת החצבים בתל יודפת ,המבדד בהררית ועצי הזית העתיקים.
דרגת קושי :קלה עד בינונית ,חלק מההליכה על דרכי עפר עליה וירידה מתונים.
פרטים נוספים יישלחו לנרשמים.

פסטיבל הללויה

הללויה השנה ה22-
חגיגת מוזיקה יהודית בגליל התחתון
ימים רביעי עד מוצש"ק
י"א –י"ד באלול תשע"ט 11-14.9.19

בניה ברבי

ביום רביעי ,י"א באלול תשע"ט,
 11.9.19בשעה  20:30בפאב
המלתחה בגבעת אבני
מחיר בקנייה מוקדמת,₪ 50 :
מחיר בערב המופע₪ 70 :
על בסיס מקום פנוי

ברי סחרוף

מופע פתיחה עקיבא
זמר מוזיקאי ויוצר מוזיקה יהודית
ביום חמישי ,י"ב באלול תשע"ט12.9.19 ,
בשעה  20:30באמפי בכדורי
מחיר בקנייה מוקדמת,₪ 60 :
מחיר בערב המופע₪ 80 :
במזומן על בסיס מקום פנוי

מתורה שבע"פ לציונות למעשה

סיור בהדרכת מעין ארד רכז הדרכה במרכז סיור ולימוד גליל.
יום שישי י״ג באלול תשע״ט  | 13.9.19יציאה בשעה  8:00מרחבת המועצה בכדורי,
סיום משוער ב | 13:30-עלות השתתפות  ,₪ 20הרשמה באתר המועצה.

שבת קודש פרשת "כי תצא" תשע"ט11-14.9.19 ,
שבת עם הזמר המוזיקאי והמלחין אהרן רזאל במלון קיבוץ לביא
ליל שבת :תפילת קבלת שבת וערבית עם אהרן רזאל בבית
הכנסת של הקיבוץ
לאחר סעודת השבת עונג שבת בהשתתפות אהרן רזאל
דברי תורה מפי הרב איתיאל בר לוי מנהל האגף לתרבות יהודית.
שבת :תפילת מוסף עם אהרן רזאל בבית הכנסת של הקיבוץ
״הנשמה רוצה יותר״ מופע עם אהרן רזאל
במוצש"ק פרשת "כי תצא" 14.9.19 ,בשעה  21:00בבית העם בקיבוץ לביא.
הכניסה ללא תשלום
לרכישת כרטיסים למופעים לטיול שישי :אתר מ.א .הגליל התחתון www.glt.org.il
לקבלת מידע נוסף ,עירית050-3231266 :

להקת שלווה בהופעה

אירוע הוקרה והתרמה ל"בתים לחיים" לבעלי צרכים מיוחדים בגליל התחתון

ביום ראשון ,כ"ב באלול תשע"ט.22.9.19 ,
פתיחת שערים .19:30 :תחילת המופע.20:30 :
באמפי תיאטרון בביה"ס כדורי
לפרטים והרשמה :אתר המועצה www.glt.org.il

פרטי התקשרות
מחלקת תרבות:
טליה גרוספלד taliaa3011@gmail.com 050-6992992
עירית tarbutgl@gmail.com 050-3231266

הספריה האזורית בכדוריsyfriakad@gmail.com :
עידכונים באתר המועצה www.glt.org.il
"המועצה האזורית הגליל התחתון-דף רשמי"
להורדת האפליקציה
של המועצה האזורית
הגליל התחתון

תעשו לנו

לעמוד הפייסבוק

״תרבות בגליל התחתון״ ותישארו מעודכנים

