לבן
לילה
בעמק המעיינות
30.7.15

יום חמישי ,ערב ט”ו באב ,ליל ירח מלא
מ 18:30-במרכז עידן
מוסיקה ומחול

הכניסה חופשית

טכנולוגיה
וחדשנות

* יתכנו שינויים

אמנות
וסביבה

ספורט ובריאות

עוד בלילה לבן :מרכז מידע ורישום לחוגי תשע"ו  //דוכני מזון וקפה בתשלום
לפרטים נוספים :מח’ תרבות ,04-6065860 :אתר המועצהwww.maianot.co.il :

חפשו אותנו גם בFacebook-

JCA

יק"א בישראל
JCA Charitable Foundation

מוסיקה ומחול

ספורט ובריאות

טכנולוגיה וחדשנות

אמנות וסביבה

באולמות ובמדשאות

במדשאות

ב'עידן טכנולוגי’

ברחבי מרכז עידן

18:30

18:30

18:30

18:30

סדנת קצב עם ירון שמרת

חדר כושר פתוח
ב’עידן טכנולוגי’

בניית מסלולים לכדורים

סדנא להכנת עששיות עם
נילי שור וציפה רוט

תזמורת ’ביג בנד ג’אז’

דיג :דגים כדורים
באמצעות ואקום

19:00

19:00

סרטון באודיטוריום

כנרים במרכז  -קונצרטדשא

מסלולי אופניים חוויתים
בהדרכת "”W500

מסלול מים :הזרמת מים
באמצעות ברזים חשמליים

’לוקחים אחריות על
הסביבה’  -שני שחקנים
ובובות )גילאי (3-8
תיאטרון ’האוטו הצהוב’
באודיטוריום זיידן

ביודנסה:
שיטת ריקוד המחברת
גוף ונפש ,במרפסת גיל עוז

כדורשת בנות

19:00

19:00

כדורעף

מעגלים חשמליים בבצק

בייסבול

’משפחה בתנועה’
)באולם א(

התעמלות
קרקע

מגנטים :בניה ומשחקים
ממגנטים

19:30

19:30

 - 19:30ריקודי עם
של כל הזמנים
עם ישראל שבתאי,

זומבה לכל המשפחה

קפוארה

סדנת קצב עם ירון שמרת

במרפסת גיל עוז

חדר צבא:
בובות משחק ומודלים
בפיתוח "גבעסול”
המייקר ספייס :יצירה בכלים
טכנולוגים במרחב סדנאי
לבני נוער

מפגש צילום דיוקן אישי
באמצעות הסמארטפון
עם אתי חן ברייר
)לגילאי  (10-18בגיל עוז
19:30
’לוקחים אחריות על
הסביבה’  -שני שחקנים
ובובות )גילאי (3-8
תיאטרון ’האוטו הצהוב’
באודיטוריום זיידן

 - 20:00ריצת לילה  5-10ק"מ,

כרטיסי ברכה מוארים
לבני נוער

מופע של בנות המרכז
למחול :היפ-הופ ,פלמנקו
ומחול מזרחי

נקודת מפגש :בכניסה
לחדר כושר

רפת רובוטית :הדגמה של
רובוט החולב עטין מלאכותי

20:00

19:30

20:00

משחקי משפחות  -כדורשת

סדנת קצב עם ירון שמרת

משחקי משפחות  -כדורעף

הופעה אקוסטית
על הבמה המרכזית

20:30

תמונות מוארות :צילום
בחשיפה ארוכה
לבני נוער

טיול סיפור ’חומה ומגדל’
עם דודו ליבני

’משפחה בתנועה’
)באולם א(

 - 20:30שירה בציבור
עם חיים אסנר
וחבורת הזמר
’שדות שבעמק’

כדורשת :משחק פתוח

 - 20:30טיול ליל ירח
לבני נוער

על הבמה המרכזית
21:00

21:30

’זמן אישה’:
שיעורי התנסות לנשים
בפלמנקו ,מחול מזרחי
ומודרני

משחקי משפחות  -כדורשת
משחקי משפחות  -כדורעף
22:00
משחקי משפחות  -כדורגל
משחקי משפחות  -כדורעף
22:30
משחקי משפחות  -כדורשת
משחקי משפחות  -כדורעף

 - 21:00’חינוך טכנולוגיה
ותעשיה נפגשים’
סביב שולחן עגול

סדנת ציור לביטוי אישי
בצבע )מבוגרים( בגיל עוז
מפגש צילום עכשווי
באמצעות הסמארטפון
)לגילאי  (16-120עם אתי
חן ברייר ,בגיל עוז

בהשתתפות:
יורם קרין ,גדעון ידין ,יעקב
הכט ,נגה גיל ,זאביק שפריר
ואביטל גבע
ב’עידן טכנולוגי’

 - 22:00פרשת דרכים לילית
לט"ו באב
עם יוחאי בשן
ונתנאל פרבשטיין,
על הבמה המרכזית

