ארועי תרבות תורנית
אלול
יום ראשון ט"ו
אלול 038/81/
בשעה 03:33
יח' אלול – אור גנוז
כז' אלול – בי"ס
חמ"ד

ערב פיוטי סליחות
וימים נוראים
סדנת שופרות

עם הפייטן
יובל טאיב

בבית העם
במושב דלתון
דמי כניסה 0/
ש"ח

לציבור הרחב

תשרי

בבתי הספר
פרטים אצל
מורות ביה"ס

לתןלמידי בתי הספר

תשרי
יום חמישי ד' תשרי
118/81/

סיור סליחות

עם דן מאוטנר

בעיר העתיקה
בצפת
כולל סליחות
בישיבת ההסדר
בצפת

לנוער בני עקיבא
חבריא ב'
כולל הסעה
פרטים והרשמה אצל
הקומונריות בישובים

יום רביעי כ"ד
תשרי
 181381/בשעה
03:33

"חמות קלה"

תיאטרון צפתי
בהשתתפות
שחקניות

בספריה
האזורית
דמי כניסה 03
₪

לנשים ונערות

חמות מרוקאית לוקה בשמיעה ולה  1כלות
ממגון עדות ישראל ,כולל סדנת צחוק
וסדנת ריקוד

כיבוד קל
ייום ראשון כ"ח
תשרי 1181381/
בשעה 13:03

יום שלישי ל' תשרי
1081381/
בשעה 03:33

ההצגה :

באולם הספורט
האזורי

ר' שרגי

"להציל את זליג"

פרוייקט שיר מזמור
חבורות זמר.
.מביא לביטוי את האזור הרב עדתי במרום
הגליל

 0להקות זמר
צליל גליל – מרום
הגליל
רונו בהרים – צפת
שילובים בעמק –
עמק יזרעאל

דמי כניסה 13
ש"ח
בבית העם
באמירים
כניסה חופשית
כיבוד קל

לילדים מגיל  4ומעלה
לציבור החרדי תורני
ישיבה נפרדת

לציבור הרחב

לפרטים נוספים :הספריה האזורית מרום הגליל 40-5989996
מאיר מעתוק – 464-2744024
רחל שטרית 460-7059446

חשון
יום רביעי ח' חשוון
0181381/
בשעה 03:33

בדיוק להיפך!
הסוד הנפלא לזוגיות מושלמת.

הרב מאיר שוורץ

בספריה האזורית
דמי כניסה .₪ 1/
קפה ועוגה!

לציבור הרחב,
ישיבה נפרדת נשים
וגברים

יום שני כ' חשון
081181/
בשעה 03:33
יום שלישי כ"א חשון
081181/
בשעה 13:03
יום שלישי כ"ח חשון
1381181/
בשעה 03:33

"חסד בלי הפסקה"

יניב קנדל

סיפור מופלא על אדם שתרם חצי מהכבד
שלו לאדם שאינו מכיר

"צחוק שמחה
וממלכה"
"ארבע אבות"

בספריה האזורית

לציבור הרחב

דמי כניסה .₪ 13
תיאטרון אלומה

בספריה האזורית
דמי כניסה  ₪ 13לילד.
מלווה חינם

לגילאי  4ומעלה.

תיאטרון אספקלריא

בבית העם בכרם בן זמרה
דמי כניסה  0/ש"ח

לציבור הרחב

טבת
יום שני ט' טבת
0181081/
בשעה 03:33

"לנצח אחי"
סיפורים על אחיו עמנואל מורנו – מפקד
סיירת מטכ"ל שנפל בפעולה בלבנון

הרב שמואל מורנו
בליווי גיטרה

בספריה האזורית

לציבור הרחב

דמי כניסה  13ש"ח
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