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סרטים  באולם  עין  השופט

"מלח הארץ"
תיעודי. צרפת/ברזיל/איטליה 2014 | 110 דקות.

שישי 24.7.15 בשעות:  10:30, 21:30
שבת  25.7.15 בשעה: 20:30 

הסרט עוקב אחר יצירותיו ופועלו של הצלם הברזילאי 
סלגדו  בתחומו.  בעולם  מהחשובים  סלגדו,  סבסטיאן 
חוצה יבשות ומביא תיעוד מקיף של האירועים הבולטים 
לעסוק  נופים,  לצלם  מרבה  הוא  הקודמת.  במאה 
פראיים  לשבטים  עד  ומגיע  היסטוריים,  בקונפליקטים 

נידחים.
המצולם  מצלמה,  סביב  הסובב  מרתק  חיים  "סיפור 

ברגישות ובאנושיות. לא להחמיץ!"

"תפוחים מן המדבר"
דרמה. ישראל 2014 | 96 דקות.

שישי 10.7.15  בשעות:  10:30, 21:30
שבת  11.7.15 בשעה: 20:30 

יחידה  בת  היא  רבקה  ליברכט.  סביון  של  ספרה  ע"פ 
במציאות  המואסת  ירושלמי,  חרדי  מבית  להורים 
המחניקה אותה. היא מתאהבת בצעיר חילוני, קיבוצניק 

מהערבה ועוזבת במפגין את בית הוריה.
משתתפים: מרים רוזנבלט, אלישע בנאי, שלומי קוריאט, 

ריימונד אמסלם, עירית קפלן, צבי סישל.
דתי-חילוני.  הקונפליקט  את  המתאר  מקסים  "סרט 

עשוי היטב!".

לפני בואכם כדאי לוודא שינויים
של הרגע האחרון.

מענה קולי 24 שעות ביממה,
בטלפון 04-9598506.

שימו לב! זו רשימת הסרטים האחרונים לעונה. בחודשים
הקרובים האולם יהיה סגור לרגל שיפוצים ועדיין לא ניתן להעריך

מתי תתחדש הפעילות בו. האולם ישתנה בקרוב ללא הכר
ואנו מקווים שגם הפעילות בו תתחדש ותתרחב.

ממליצים לכם לנצל עד אמצע יולי את הכרטיסים
המוזלים שרכשתם. נתראה בסרטים המובחרים של השנה הבאה. 

מחיר כרטיס בודד: 25 ₪
כרטיסיה של 5

כרטיסים 100 ש"ח
התשלום במזומן בלבד. 

עין השופט | אולם אזורי מגידו | יום ה׳ 2.7.15 בשעה: 20:30 | טל: 04-9598506 

מחיר הכרטיס: 100 ₪, לגמלאי 95 ₪
כרטיס נוסף למנוי ולתושב המועצה – 90 ₪.



לרגל חגיגת

70 שנה לקיבוץ גלעד
הנכם מוזמנים לצפות בהצגה

"גלעדי היה"
ביום שבת 11.7 בשעה 20.30

הזמנה
האירוע החם של הקיץ!

יום שישי 10.7.15 בשעה 16:30
באולם "המבצר" משמר העמק

אולסטאר מגידו
הכניסה

חופשית



קיבוץ עין השופט

טלפונים להרשמה
9598513 ,9598512

עליזה או חנה

פותחים חלון
לחידושים!

ימי שלישי | 9.00
צילום דיגיטלי

עם חיים אהרונוביץ

ימי רביעי | 9.00 – 12.00
איור על אריחים וכלים

עם יפעת בן דוד 
(לא נדרש ידע מוקדם בציור)

ימי שלישי - 9.00 - 10.30
כיתת מחשבים עם מרגה  

מותנה ב- 10 משתתפים 

החוגים מתחילים
מספטמבר 2015

הכניסה חופשית, הציבור מוזמן 

פדויי שבי במלחמת העולם השנייה
חיילים ארצישראליים בצבא הבריטי בשבי הגרמני

70 שנים לשחרורם מפגש עיון לציון 
10.7.2015 עין השופט, יום ו' 

9:30 התכנסות וקפה במועדון עין השופט.
10:00 טליה קליינר דייגי, מובילת פורום

משפחות פדויי השבי- לוחמי חיל החפרים:
ממסע שורשים להנצחה לאומית -

סיפורו של פורום המשפחות.
ד"ר ישראל בן דור: הגיוס לַחָפּרים ולצבא

הבריטי במלחמת העולם השנייה
והזיכרון ההיסטורי.

11:15 הפסקה
11:30 שירים בביצוע ענבל רותם שגיב

סיפורו של יחזקאל נימן מעין השופט:
יוצג על ידי משפחתו וחברים.

12:15 סיום משוער.

050-7266534 neta@keh.co.il :לפרטים נוספים


