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ניצה חי  
מנהלת תרבות ואירועים

יגאל סתיו
יו"ר דירקטוריון המרכז הקהילתי

תושבים יקרים
אנו שמחים להציג בפניכם את שלל אירועי התרבות בעיר בחוברת "הכי טוב הכי קרוב" תשע"ז 2016-2017 

שעיקרה אירועי תרבות וספרות, מופעי מחול, מוסיקה ובידור המתקיימים בהיכל התרבות בכפר יונה.

לכל אדם הזכות לתרבות, הזכות ליצור תרבות והזכות לצרוך תרבות, חיי התרבות ונכסי התרבות של מדינת 
ישראל הינם מרכיב בזהותה ובייחודה של החברה והם חיוניים לחיזוק תחושת ההזדהות של אזרחי ישראל 

בכלל ותושבי כפר יונה בפרט.

מידי שנה יש הזדמנות להתחדשות, לשינוי, לצמיחה ועשייה תרבותית ענפה ואליה אנו מזמינים כל אחת ואחד 
להנות מתוכנית מגוונת, מעניינת ומרגשת. 

אנו גאים לפתוח בהיכל עונת תיאטרון בהצגות מובחרות ממיטב התיאטראות בארץ, מופעי מוסיקה ובניהם 
הפקות מקוריות של קונסרבטוריון כפר יונה, ערבי שירה וזמר, מופעי בוטיק במרפסת, מופעי מחול של להקות 
מובילות בארץ, הרצאות ותוכנית תרבות לגיל השלישי "סבתות בג'ינס ")וגם לסבים(  מותג מוכר ומוביל באזור. 

בואו להנות מחניה חופשית, מבית קפה מקיאטו הנפתח בלובי, ממפגשים חברתיים באווירה מהנה והכל 
במרחק נגיעה מהבית.

אנו מאחלים לכולנו עונה מוצלחת ומקווים לראותכם

עיר יוצרת תרבות יוצרת עירעיר יוצרת תרבות יוצרת עיר
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מנהלת תרבות ואירועים – ניצה חי 
 tarbut@kfaryon.matnasim.co.il מייל

 שעות פתיחה מזכירות:
16:00-19:00 | 08:00-12:00

פקס 09-8947881, טלפון 09-8985111
www.mky.org.il אתר
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מנויים וקהל יקר,
עליכם להציג  את הכרטיסים בכניסה לכל מופע על פי התאריך והשעה הנקובים בהם.. 1
במידה ואין באפשרותכם להגיע לתאריך המופע שלכם, יש להודיע על כך עד 48 שעות לפני מועד המופע. . 2

הודעה מראש תהווה תנאי לבחינת כרטיס חילופי על פי ההסדר ביננו לבין ההיכלים בסביבה על בסיס מקום 
פנוי.

מומלץ להגיע להיכל כחצי שעה לפני תחילת המופע.. 3
נבקשכם להגיע בזמן למופעים, לאחר סגירת הדלתות אין התחייבות לשמור על מקומותיכם, המאחרים . 4

יופנו לשורות העליונות של ההיכל.
ניתן לחנות במגרש החניה הסמוך להיכל.. 5
המנוי הינו עונתי, ניתן לנצל את כרטיסי המנוי בעונת המנויים בלבד אוקטובר 2016 - יוני 2017, אין החזר . 6

כספי ולא ניתן להעביר זכות מעונה לעונה.
ביטול מנוי לפני תחילת עונת המנויים יהיה כרוך בעמלת ביטול .. 7
ביום המופע לא ניתן לבטל כרטיס.. 8
מבקשים להפקיד על גילאי הילדים על פי ההמלצה בכניסה להצגות. על מנת שלא לפגוע במהלך התקין . 9

של ההצגה ובהנאת הצופים, לא תתאפשר כניסת תינוקות להיכל, גם בהצגות ילדים.
לא תתאפשר הכנסת דברי מזון/שתיה להיכל התרבות.. 10
בכלל המופעים המתקיימים באולם, כל אחד חייב כרטיס!. 11

אתם, מהווים את קהלנו הנאמן, אנו מודים לכם על האמון ונמשיך לעשות הכל בכדי לשרתכם נאמנה, 
לייעל את השירות ולטפח את הקשר בינינו. מזכירות המרכז הקהילתי, פועלת בשעות המצוינות ובנוסף, 
קיימת מערכת מענה קולי להשארת הודעות. ניתן גם ליצור איתנו קשר דרך האתר והדואר האלקטרוני. 

אנא השאירו הודעה ברורה ואנו נחזור אליכם בהקדם.
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 לפרטים והרשמה
טלפון: 09-8985111 | פקס: 09-8947881

www.mky.org.il :או באתר
ט.ל.ח. הזכות לשינויים שמורה

חצוצרה בואדי

מנוי הצגות תיאטרון
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משפחה עליזה
תיאטרון הבימה

קומדיה
תרגום: ירון פריד | בימוי: נתן דטנר

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה.

אב, שאשתו מזה שלושים שנה נטשה אותו לטובת אחיו, מגיע לניו יורק לחפש ניחומים 
אצל בנו ומגלה שהוא הומוסקסואל. 

הקונפליקטים בין האב, שאינו יכול להשלים עם ההומוסקסואליות של בנו שחי עם גבר, 
לבין הבן המבקש הכרה, יוצרים מצבים קומיים ונוגעים ללב כאחד. מחזה זה נחשב למחזה 

הראשון שהתמודד בארה"ב בצורה פתוחה, קומית וכנה עם נושא ההומוסקסואליות.

| הילה שלו רובי פורת שובל   | | טל קלאי  יואב דונט   | נורמן עיסא  שחקנים: 

קומדיה שנונה, מצחיקה ומבדרת, העוסקת בהומוסקסואליות במשפחה. נורמן עיסא 
מצחיק, אנרגטי ונוגע ללב.

מוצ"ש 29.10.16 | שעה 21:00
היכל התרבות כפר יונה
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ארוחת טעימות
תיאטרון הקמארי

מוצ"ש 17.12.16 | שעה 21:00
היכל התרבות כפר יונה

קומדיה ישראלית חדשה 
מחזאי: שלמה מוסקוביץ | במאי: דדי ברון

משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

לקראת חתונתה של בתם הבכורה, חוזרים הילה ויואל מארוחת טעימות, ארוחה שהיא לא 
לטעמם ולא לכיסם. בנוסף, מתברר שחייהם, הן האישיים והן המקצועיים, ניצבים על קרום 
דקיק העומד להתבקע. כאשר מגיעים בתם וחתנה המיועד – מתנחל דתי, שגדל בבית ימני 
קיצוני, עולים אל פני השטח הטינה והשנאה שהם רוחשים למשפחתו של החתן, רגשות 
שאינם הולמים זוג "ליברלי ונאור". וכשלכל התרחיש הזה מצטרפים הוריו של החתן, 

הסיטואציה יוצאת משליטה ועצם קיומה של החתונה, מתערער ומוטל בספק.  

שחקנים: מוטי רץ | לימור גולדשטיין | יואב לוי | איה שבה | דוד שאול | נעמה שטרית 
| הדר ברוך |

ביצוע מלוטש וצוות שחקנים מוכשר, העושים מלאכתם במיומנות רבה ובונים הצגה מבדרת, 
ישנו איזון נכון בין רגעים דרמטיים לרגעים משעשעים." | ידיעות אחרונות 4.4.2016
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שעה של שקט
בית לסין

קומדיה 
מאת: פוליראן זלר 

משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

זה כל מה שמישל מבקש כדי שיוכל לשמוע את תקליט הג'אז הנדיר שהוא מצא אחרי 
שנים של חיפושים. אלא שלאשתו, לבנו, ולמאהבת שלו יש, כך נראה, תוכניות אחרות. יחד 
עם קבלן שיפוצים ספק פולני ושכן ממוצא פולני באמת, הם הופכים את חייו הבטוחים 
והנשלטים של מישל לסיוט של בשורות רעות, או לפארסה עליזה ומטורפת שבה כל עולמו 

מתהפך.

שחקנים: ששון גבאי | הדס קלדרון/יעל לבנטל | רפי תבור/דרור טפליצקי |  עופרי 
פרישקולניק-אלדד |  אלעד אטרקצ'י |  ג'יל בן דוד |  גיל וסרמן 

ששון גבאי, בשעה וחצי של וירטואוזיות, מפגיז בכשרונו הבלתי נדלה ועושה נפלאות בטקסט 
ובשפע של גוונים.. הדס קלדרון נהדרת, גיל וסרמן ורפי תבור נפלאים, אלעד אטרקצ׳י 

משעשע” | הבמה

מוצ"ש 14.1.17 | שעה 21:00
היכל התרבות כפר יונה

7



דרמה משעשעת ומסעירה 
ע"פ ספרו של סמי מיכאל | מאת: שמואל הספרי ובבימויו

משך ההצגה: כשעתיים ורבע כולל הפסקה

עלילת המחזה מתרחשת בתחילת שנות השמונים בחיפה - תקופת מלחמת לבנון הראשונה.
הודא, ערביה נוצריה, העובדת כסוכנת נסיעות ומעורה בתרבות הישראלית, מתגוררת 
עם מרי, אחותה היפהפייה והפרועה, אמה וסבה בשכונת ואדי ניסנאס הנשלטת על ידי 
אבו נחלה "מאפיונר" עשיר וחסר מעצורים. אל גג הבית עובר לגור אלכס, עולה מרוסיה, 
נגן חצוצרה וסטודנט בטכניון. הודא ומרי מסתבכות באהבות בלתי אפשריות ונקרעות בין 

מחויבותן למסורת ולמשפחה לבין צו לבן.

שחקנים: חן אמסלם | רבקה בכר | דורון בן דוד | אורי גבריאל | שושה גורן | מתן זרחיה 
| חנאן חילו | ג'סטן עבאס|

מיכאל ומוטי קירשנבאום בסאטירה אקטואלית שמציעה זווית ראיה חדשה על המציאות 
הפוליטית הישראלית ולא חוסכת ביקורת מימין ומשמאל. בעיקר מימין| אפרים סידון

חצוצרה בואדי
תיאטרון חיפה

מוצ"ש 18.2.17 | שעה 21:00
היכל התרבות כפר יונה
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קומדיה שחורה
מאת: ג'ושוע הרמון | בימוי: עמרי ניצן
משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

משפחה יהודית. שלושה בני דודים נפגשים בדירונת ניו-יורקית ביום ההלוויה של סבם. 
מצטרפת אליהם "שיקסע" אמריקאית, ממוצא גרמני. אוי, כמה קשה להיקלט במשפחה 
יהודית... אוי, כמה קשה לבני הדודים לחיות בשלום זה עם זה אחרי ההלוויה של "סבוש", 

כשמתחיל מאבק מר על הירושונת...  
מחזה מבריק, שנון, מעורר מחשבה, משעשע ומרגש, שעוסק בשאלות מהותיות: מיהו 

יהודי? ומה משמעותה של ישראל בקרב יהדות התפוצות?

יובל סגל, דן קיזלר שחקנים: אולה שור סלקטר, אודי רוטשילד, דנה מיינרט, 

"מצחיק ומעורר מחשבה.. הצגה שהיא גם קומדיה מצחיקה עד דמעות וגם סיפור חכם 
המותיר חומר רב למחשבה בסיום." | ידיעות אחרונות 27.12.2015

מוצ"ש 25.3.17 | שעה 21:00
היכל התרבות כפר יונה יהודים רעים

תיאטרון הקמארי
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דרמה קומית ישראלית מרגשת 
מאת: חנה אזולאי-הספרי | בימוי: כפיר אזולאי

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

יום אחד קמה תמו אוחנה, מחזירה את הבית שלה לחברת עמידר ונעלמת. אל הבית בעיירה 
הקטנה מגיעות מכל קצוות הארץ ארבע הבנות שלה: מלכה, עקרת בית; אוולין, ש”סניקית 
ואם לשמונה בנות; פאני, אשת עסקים סקסית; ואמירה, סטודנטית כושלת לקולנוע. עליהן 
למצוא את אמן, לפנות את הבית שבו גדלו ולבלות ביחד את יום הכיפורים. תוך כדי אריזה 
צפים הזיכרונות, היחסים מתחדדים והסודות מתגלים. בסופו של יום הן מגלות כי למרות 

שגדלו עם אותה אם, לכל אחת מהן הייתה בעצם אימא שונה.

שחקניות: יעל איתן | אולין הגואל | אורלי טובלי | מעין תורג'מן | בקליפ- גילה בלאיש | 

בהצגה הזו יש משהו אנושי מאוד, שמצליח לגעת בקהל בצורה הכי ראשונית ועמוקה. היא 
מחברת אותנו למקום שנמצא בכולנו כיהודים, כישראלים, כאנשים” | ליבית אבן פז

מוצ"ש 27.5.17 | שעה 21:00
היכל התרבות כפר יונה סליחות

תיאטרון באר שבע
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קומדיה
מאת: פרנסיס ובר | בימוי: אלון אופיריום

משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

פרנסיס פיניון, מנהל חשבונות במפעל, מנהל חיים פשוטים ומשעממים. כשהוא מגלה 
שעומדים לפטר אותו בשל צמצומים, שכנו, פסיכולוג בפנסיה, יועץ לו להמציא “יציאה 
מהארון” כך הנהלת המפעל לא תפטר אותו, מהחשש שתואשם באפליה. פיניון, למרות 

שנשאר אותו טיפוס משעמם, מעניין במפתיע את כל סביבתו. 

שחקנים: יניב ביטון | מיה בכובסקי | עמי ויינברג | רועי ויינברג | דימה שבצ'נקו | 
מיכל שטמלר

“קומדיה עשויה היטב, בחן ובקצב. מהנה מאוד, ומשוחקת מצוין, כשבמרכזה קומיקאי 
מעולה, יניב ביטון. אלון אופיר משתעשע בלסחרר את השחקנים, האביזרים והמלים בתרגום 
מצחיק ומבריק ומספק הנאה מתוחכמת ומאלפת, העוסקת בנושא רגיש עם הרבה טוב 

טעם. להקה של שחקנים מעולים” | הארץ

מוצ"ש 17.6.17 | שעה 21:00
היכל התרבות כפר יונה לצאת מהארון

תיאטרון בית לסין
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4.1.17
מרק כפתוריםהכוכבים של סבא

תיאטרון איכותי לילדים

14.12.16
נרקיס מלך הביצה

 תרבות לילדים, 
 חווית ילדות 

שכולה תרבות
הצגות לילדים שאוהבים

רביעי | שעה 17:30
היכל התרבות כפר יונה

מותאם לילדים בגילאי: 3-7

הצגות איכותיות ממיטב התיאטראות – 
 תיאטרון אורנה פורת | תיאטרון גושן | 

תיאטרון ארצי לנוער | העמותה לקידום 
תיאטרון השעה.

רוכשי מנוי יקבלו מתנה דיסק עם שירים 
 של ההצגה: "נרקיס מלך הביצה" 

המנויי כולל 4 הצגות + הצגת בונוס 

מחיר מנוי ילדים: 200 ₪

"ציפור לאן את וסעת?!"הכבש השישה עשר

 1.2.17

23.3.1717.5.17

 הצגת 
בונוס
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רביעי 4.1.17 | שעה 17:30
היכל התרבות כפר יונה הכוכבים של סבא

העמותה לקידום תיאטרון השעה.
מחזה: דפנה אנגל, בימוי: משה קפטן, ניהול מוסיקלי ועיבודים: טל בלכרוביץ'

 חבורת ילדים עירוניים וסבתא אחת אשר יוצאים לטיול בשבילי ארץ ישראל היפה. 
 ההצגה בליווי שירי מופת ולהיטים גדולים והאהובים של המלחינה נורית הירש.

הצגה מרגשת, בה הילדים מגלים את ערכה של החברות, ואת ארץ ישראל הישנה והטובה.

רביעי 14.12.16 | שעה 17:30
היכל התרבות כפר יונה נרקיס מלך הביצה

תיאטרון גושן

הספר "נרקיס מלך הביצה" שדורות רבים גדלו עליו, מוגש בעיבוד בימתי חדש, 
כקלאסיקה ישראלית נוגעת ללב, בה שזורים שיריו היפים של לוין קיפניס.

"סיפורנו מתרחש בארץ ישראל, ממש כאן. סיפור משלנו, כחול- לבן. מקצתו קרה באמת 
והשאר רק חלום, סיפור על הקרבה אמיצה, ויתור ואהבה שלא רואים כל יום.."

מחיר כרטיס להצגה: 65 ₪

מחיר כרטיס להצגה: 65 ₪
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הכבש השישה עשר
תיאטרון ארצי לנוער בשיתוף מדיטק חולון

מחזמר מרגש על פי שיריו וסיפוריו האהובים של יהונתן גפן
חבורת ילדים המגיעים לגן שלהם כשהוא סגור, לחפש את דניאל, חברם הטוב, שנעלם. 

זהו מסע התבגרות בו מגלים הילדים את ערכם המופלא של חברות וקבלת האחר. 
הפקה חדשה וסוחפת של המחזמר המצליח "הכבש הששה עשר" המעניקה הזדמנות ליהנות 
ולהתרגש מהשירים והלחנים הנפלאים כגון: "גן סגור", "הילדה הכי יפה בגן", "אני אוהב", 

"לילה טוב", "איך שיר נולד" ורבים אחרים.

רביעי 22.3.17 | שעה 17:30
היכל התרבות כפר יונה

מחיר כרטיס להצגה: 65 ₪

רביעי 1.2.17 | שעה 17:00 
הצגה נוספת- שעה 18:15

מרק כפתורים 

מחיר כרטיס להצגה: 40 ₪

תיאטרון אורנה פורת 
לכפר קטן מגיע קבצן רעב בתקווה לקבל מעט אוכל. להפתעתו אנשי הכפר המסתגרים 
בבתיהם ומתעלמים ממנו. הקבצן הנווד מחליט לפתוח את ליבם )וגם למלא את קיבתו 

ומבטיח להכין לכל תושבי הכפר מרק מ... כפתורים! 
הצגת תיאטרון משעשעת, על הכוח שבשיתוף הפעולה, על אחוות הקהילה, ועל ההבנה 

שאם כל אחד יתרום את חלקו הקטן – יחד אפשר לעשות דברים גדולים.

 הצגת 
בונוס
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רביעי 17.5.17 | שעה 17:30
היכל התרבות כפר יונה

 עפ”י שירי המשוררת שלומית כהן-אסיף
מוסיקה רני גולן

 בביצוע מקהלת הילדים הייצוגית “תמוז”
 מנצחת שרון רם

תזמורת בניצוחו של מרק וולוך
מחיר כרטיס: 40 ₪

"ציפור לאן את נוסעת?"

 קולנוע 
מהסרטים

לילדים

מחזמר לילדים

שני, אחת לחודש | בשעה: 17:30
סרטי קולנוע לילדים בהקרנה דיגיטלית, ממיטב הסרטים המוצגים במקביל בבתי הקולע ברחבי הארץ

 כל הסרטים מדובבים לעברית. עקבו אחר הפירסומים..
היכל התרבות כפר יונה | מחיר כרטיס: 25 ₪
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שלישי 17.1.17 | שעה: 20:30
היכל התרבות כפר יונה "לא נודע"

מאת תמיר גינץ 
 יצירת המחול "לא נודע" הינה פנטזיה בהשראת אירועים אקטואליים, המתרחשת אי שם.. 

ביום שאחרי, במקום שמעבר לקצה.. ואולי כבר כאן?
ביצירה משתתפים 12 רקדני הלהקה "קמע" ובה תמיר גינץ, משתף פעולה בשנית עם 

 המוזיקאי אבי בללי שכותב ומבצע מוזיקה מקורית.
מחיר כרטיס: 80 ₪ | היכל התרבות כפר יונה

להקת המחול "קמע"

חמישי 1.12.16 | שעה: 19:00
היכל התרבות כפר יונה שקטק

מופע מחול המלווה במוסיקה חיה. מבוסס על המופע "קצב בתנועה",  
במופע קטעי תיפוף גוף, סטפס, היפ-הופ, ברייקדאנס, תופים מוארים ועוד.

לכל המשפחה!
מחיר כרטיס: 60 ₪ | היכל התרבות כפר יונה.

מופע מחול לכל המשפחה

מופעי מחול בהיכל
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"מיסטר גאגא"
סרט ושיחה עם הבמאי

חמישי 2.3.17 | שעה: 20:30
היכל התרבות כפר יונה

בימוי: תומר הימן | אורך הסרט: שעה וחצי
ידי שפה קולנועית מהפנטת, שמורכבת משהייה אינטימית בחדרי החזרות, מקטעי  על 
מחול ממגנטים ומחומרי ארכיון נדירים - משרטט תומר הימן את דמותו ואת סיפור חייו 
 המרתק של אוהד נהרין, מנהלה האמנותי של להקת בת-שבע ומי שהמציא את שפת הגאגא.

מחיר כרטיס: 40 ₪

על המרפסת
מופעים 

מופעי קיץ על המרפסת היא סדרת מופעים אינטימיים, המתקיימת  על גג המרכז 

הקהילתי. כל מופע מוקדש לאמן הזמר העברי ומהווה הזדמנות להנות מיצירותיו 

המוסיקליות מכל התקופות והזמנים כמו גם מדרכו המוזיקלית כיוצר וכאדם. 
עקבו אחר הפרסומים
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חמישי: 8.12.16
שעה: 20:30

שני 31.10.16 
שעה: 19:30

מוזיקה, שירה וזמר בהיכל

 השירים והסיפורים שמלווים את יצירתו רבת השנים של המלחין האהוב  
שהלך לעולמו השנה.

הנחיה ועריכה מוסיקלית צליל בירן   |   זמרת אורחת חני לבנה 
בהשתתפות:  המקהלה הקמארית כפר יונה בניצוחו של צביקה קמינר 

                           אנסמבל ווקליזה בניצוחה של אנה גורדון 
                           להקת הנוער הייצוגית כפר יונה בניהולו המוסיקלי של יורם צדוק

ניהול אמנותי מרק וולוך

 חני לבנה ואורי הרפז ישירו משיריו האהובים והמוכרים של נחום היימן ז"ל; "חופים",
"רק הד קולך","כמו צמח בר","שירק למענך","אנשי הגשם", ורבים אחרים בעיבודים חדשים. 

הצצה לדיסק החדש של אורי הרפז "גיטרה היא לפעמים געגועים"
מחיר כרטיס: 50 ₪

מחיר כרטיס: 60 ₪

ערב זמר ראשון מסוגו:

"שיר למענכם"

שרים נחום היימן
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קונצרטים בהיכל
 רביעי 28.12.16

שעה: 17:30

פסטיבל תלמה ילין
כמידי שנה קונסרבטוריון כפר יונה מארח את בית הספר התיכון המוביל לאמנויות הבמה "תלמה ילין" 

מחיר כרטיס: 20 ₪

מחיר כרטיס: 20 ₪

קונצרט חורף לכבוד חג החנוכה
קונצרט מיוחד לכל המשפחה

 "מיטב הקלאסי" 
 קונצרט בביצוע התזמורת הסימפונית "תלמה ילין"

מנצח גיא פדר | סולנים אלון קריב / ניב יהודה
 א. דבוז'אק - הפתיחה "קרנבל"

 פאול בן חיים - "תהילים" )פרק שני מתוך סמפוניה מס. 1(
 ס. פרוקופיב - קונצ'רטו מס. 1 לפסנתר אופוס 10

י. ברהמס - וריאציות על נושא מאת היידן
שני 16.1.17 | שעה 20:00

 "מיטב הג'אז"
 תזמורת הביג-בנד "תלמה ילין"

 בניצוחו של אלי בנקוט
מנגנת קטעים ממיטב רפרטואר הג'אז

מועד המופע יפורסם בהמשך

 בתכנית:
 הדלקת נרות מוסיקלית ושירים לכבוד חג החנוכה

יצירת המופת קרנבל החיות מאת: ק.סן-סאנס 
 בביצוע: 

 מקהלת הילדים "תמוז" | מנצחת שרון רם | פסנתר ועיבודים רני גולן 
 סולנים תלמידי ומורי קונסרבטוריון כפר יונה | תזמורת קאמרית בניצוחו של מרק וולוך

מחיר כרטיס: 40 ₪
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 עפ”י שירי המשוררת שלומית כהן-אסיף
מוסיקה רני גולן

 בביצוע מקהלת הילדים הייצוגית “תמוז”
 מנצחת שרון רם

תזמורת בניצוחו של מרק וולוך
מחיר כרטיס: 40 ₪

"ציפור לאן את נוסעת?"

חמישי: 18.5.17 | 17:00 
הצגה נוספת: 18:30

שני 9.2.17
שעה: 

תלמידים מצטיינים של קונסרבטוריון כפר יונה יתארחו כסולנים בקונצרט מיוחד של 
התזמורת הסימפונית אשדוד בניצוחו של מרק וולוך

יוני סניק פסנתר תומר אגלמז קלרינט |  רוני סתיו חליל צד|   שקד יעקב חליל צד | 
בקטעים וירטואוזים במגוון סגנונות מוזיקליים

הכנסות הקונצרט יוקדשו לקרן מלגות לתלמידים מצטיינים
מחיר כרטיס: 50 ₪

“כוכבי המחר"

שקד יעקב

רוני סתיו

תומר אגלמז

יוני סניק

קונצרט גאלה 

מחזמר לילדים 
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סיור קסום בשוק מחנה יהודה שבירושלים, והדרכה בשכונת נחלאות בעקבות סצינות 
מהספר: "מלכת היופי של ירושלים". תהנו מטעימות וריחות של השוק בשילוב של סיפורים, 

מוזיקה ובית קפה קסום. בהדרכת גילה טל.
מחיר כרטיס - 130 ₪ | יציאה מהמרכז הקהילתי

שני 28.11.16
שעה: 8:30

יוצר מלחין ובעל תור פופולארי בעיתון- "מרים גבה"
הרצאה משוחררת ומצחיקה, בה מתאר יאיר ניצני סיטואציות מהמשפחה, השכונה וההויה 

הארץ-ישראלית שקל לכולנו להזהות איתן.
מחיר כרטיס - 50 ₪ | היכל התרבות כפר יונה

שני 26.9.16
שעה 10:00 "יאיר ניצני מרים גבה"

מלכת היופי של ירושלים

טיול לירושלים

תרבות הפנאי לגיל השלישי
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שני 26.12.16
שעה 10:00

שני 30.1.17
שעה 8:30

ברגע שחובשים מסכה על הפנים מתגלים החיים שבפנים כל אחד מאיתנו מכיל בתוכו מגוון 
של דמויות. במופע משעשע וסוחף השחקנית רינה גליקו מחליפה מסכות ומגלמת דמויות 

מהחברה הישראלית. הקהל מגלה את כוחה של המסכה והקסם הטמון בה.
מחיר כרטיס - 50 ₪ | בהיכל התרבות כפר יונה

"חיים במסיכות"

מוזיאון העיצוב חולון

רינת גליקו

סיור
 ביקור בבית התפוצות ובמוזיאון העיצוב חולון, שם נצפה בתערוכה "משקפיים", 

תערוכה המתבססת על אוסף אמצעי ראיה של האספן קלוד סמואל
מחיר 130 ₪ | יציאה מהמרכז הקהילתי
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עולה חדשה מגיאורגיה אשר נחטפת בגיל 13 ע"י בחור שמתאהב בה ומשם סיפור חייה הולך 
 ומסתבך. הצגת יחיד, המביאה את סיפור חייה הלא יאומן שהתרחש במציאות הישראלית 

המשלבת את אומנותה: ציור, מוזיקה, משחק.
מחיר כרטיס - 50 ₪ | היכל התרבות כפר יונה

רבקה זהר במופע מיוחד, עם מיטב הלהיטים ושירים חדשים שנכתבו ע"י הצמד
מחיר כרטיס - 50 ₪ | היכל התרבות כפר יונה

שני 27.3.17
שעה 10:00

 שני 27.2.17
שעה 10:00 רבקה זהר ולירון לב

לא שווה "סיכת ראש"

מגי רום

מופע מוסיקלי
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נסע לנהריה נשוטט ונלמד עליה, משם נעבור כבמטה קסם לסיפורה של יוניי, אשר בנתה 
בחצר ביתה בקיבוץ עברון העתק של הבקתה שבה גרה באתיופיה. בכפר ורדים נבקר בביתה 
המיוחד של שרה הייל יוצאת בוכרה ונבקר ביקור קצר במוזיאון לוחמי הגטאות שנושאו 

המרכזי גבורת נשים. בהדרכת טלי בצלאל.
מחיר כרטיס - 130₪ | יציאה מהמרכז הקהילתי

שני 15.5.17
שעה: 8:30 "גבורת נשים"

טיול לנהריה

 אורי חיזקיה 
21:00 | 5.1.17

 מני עוזרי 
21:00 | 16.2.17

במהלך השנה יתווספו אירועים ומופעים נוספים, מופעי מוסיקה, 
סטנדאפ ועוד, עקבו אחר הפרסומים..

היכל התרבות כפר יונה
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סמי סירואה בן למשפחה של חירשים, עד גיל 
3-4 דיבר בשפת הסימנים ומאז לא מפסיק 
לדבר.. הרצאה מצחיקה המשלבת התנסות 

בשפת הסימנים, דיון חי עם הקהל בנושא תרבות וחיי עולם החירשים בימינו.

לחייו  דלת  בפנינו  דני אור פוקס פותח 
והומור  ומצליח באופטימיות  האישיים 
להוכיח לחברה שהכל אפשרי! ואם רק 

נקבל את השונה -נזכה לראות את היופי המרהיב

בהרצאה נכיר את מפעל חייו של הבמאי 
והשחקן צארלי צאפלין ונשחזר יחדיו את 
תהליך בריאת דמותו של הנווד, כתסריטאי, 
צאפלין שאב השראה מעברו האומלל והעני ומצא דרך להביא אותנו לצחוק יחד איתו על 

המציאות. | מרצה: כנרת זוהר-להב

עולמי  תאגיד  שבנה  האדם  וולט דיסני 
מדמויות מצויירות. נכיר את סיפורו האישי 
של מאייר שחלם לשלב בין כישרון לצורך 
בפרנסה, לצד האירועים באר"הב )שתי מלחמות עולם( להם נתן ביטויי ופרשנות בסרטיו 

המופלאים. | מרצה: כנרת זוהר-להב

מחיר כרטיס: 25 ₪"עוד מבט"- סדרת הרצאות

 מני עוזרי 
21:00 | 16.2.17



רצח קנדי, סביב שנות כהונתו של הנשיא 
קנדי, הפוליטיקה הפנימית של אר"הב געשה; 
קבוצות מגדר של נשים, קהילת הלה"טב 
ומיעוטים כגון אוכלוסיית כהי עור, דרשו לקבל מהממשל הלבן הכרה והוקרה לצד שיוויון זכויות.

אנדי וורהול, אמן שעסק בתרבות הצריכה. 
הוא הבין שאנו מונעים ע"י דחפים ורגשות, 
באותה המהירות שאנו ממלאים את החסך, 
נוצר בנו רעב חדש למילויי החלל. וורהול בן למשפחת פועלים ממעמד ביניים-נמוך. הצליח 

להגשים  חלום  ולהיות ידוען, עלה מאשפתות לעושר מופלג.  | מרצה: כנרת זוהר-להב

אנני לייבוביץ היא מותג בעולם הצילום, 
של  הרישמית  הצלמת  התואר:  בזכות 
הבית הלבן. היא תספר לנו איך זה להכנס 
לארמון המלכה אליזבת- באקינגהאם בלונדון, כדי לצלם אותה ואלו חוויות מיוחדות טמונות 

בתפקיד. יחד נכיר את שיטת עבודתה ונצפה בעבודותיה. | מרצה: כנרת זוהר-להב

 מופעים מוסיקליים באמפי - אתר ההנצחה בבית ליד
עקבו אחר הפרסומים
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טקסים וארועים תשע"ז

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום ראשון 23.4.17 כ"ז ניסן תשע"ז | שעה 20:00
היכל התרבות כפר יונה

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

 יום ראשון 30.4.17 ד' באייר תשע"ז | שעה 20:00
באנדרטה, רחוב העליה כפר יונה

ערב שירי לוחמים שעה 21:30

יום ראשון 30.4.17 ד' באייר תשע"ז | שעה 21:30
היכל התרבות כפר יונה

אירוע יום העצמאות 69 למדינת ישראל

1.5.17 ה' באייר תשע"ז | שעה 20:00 
מגרש הכדורגל
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סטפני ורותי עיצוב

www.mky.org.il

כנסו לאתר המחודש של מרכז קהילתי כפר יונה

09-8947881 פקס   |  09-8985111 טלפון   |  20 בגין  מנחם  שדרות  יונה,  כפר  קהילתי  מרכז 

 מאפשר הרשמה אינטרנטית לחוגים, לפעילויות וכן 
רכישת כרטיסים online לאירועי תרבות, נוער, פנאי וקהילה.

 באתר תוכלו להרשם לניוזלטר
לקבלת עדכונים על פעילויות המרכז הקהילתי

 מוזמנים לעשות לייק   
לעמוד הפייסבוק שלנו


