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חמישי 6.7

חמישי 10/8
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מבחר  עם  הקהילתי  המרכז  באמצעות  העירייה  נערכה  שנה,  וכמדי  בפתח  הקיץ 
פעילויות תרבות מהנות עבור ילדים, בני נוער ומבוגרים, מגוון רחב של אירועי פנאי 

שיתאימו לכלל תושבי העיר.
גם השנה הכנו עבורכם תוכנית עשירה הכוללת ״גינות מספרות״ ברחבי היישוב, סרט 

בפארק, מתחם נוער מגוון, שופע פעילויות ואטרקציות, מופעי תרבות למבוגרים,
״על המרפסת״ ועוד. חלק גדול מהפעילויות ללא תשלום ופעילויות אחרות מסובסדות 
ליהנות  יוכל  מכם  ואחד  אחת  שכל  מנת  על  וזאת  הקהילתי  והמרכז  העירייה  ע״י 

במהלך הקיץ מאירועי תרבות ופנאי.
אני מזמין את כולכם לקחת חלק בשלל הפעילויות וליהנות מאירועי הקיץ.

מחיר כניסה: ₪70 בירה ראשונה - חינם | מספר המקומות מוגבל 
mky.org.il פרטים והזמנות במרכז הקהילתי 09-8985111 ובאתר

תושבות ותושבים יקרים,

מופעים אינטימיים על גג המרכז הקהילתי 
עלהמרפסתכפר יונה | שעה 21:00

בברכת קיץ בטוח ומהנה
שלכם, ראש העיר אפרים )אפי( דרעי
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גן ציבורי רחוב הרצל )מול קופ״ח כללית( //
ילד קטן בן 10 שמצליח בכל התחומים עד שיום אחד מצבו 
הלימודי מתחיל להתדרדר והוא מגיע עם ריח כבד של דגים 
לכיתה. חבריו צוחקים עליו ומתרחקים ממנו ואף פוגעים בו. 

מתאים לגילאי 4-10

ימי שני | שעה 17:30 | כניסה חופשית

3.7 //  דוד דגים

14.8 // רמזור הזה״ב

גן ברזאני //
השוטר מגלה שללא מר רמזור, שורר אי סדר בכביש,

 וקורא לשוטר לכוון את התנועה. כשהשוטר גם לא עומד 
בעומס הם קוראים למר רמזור.

17.7 // זהירות עם הכדור

גן יפה נוף //
אייל מקבל מאבא ליום הולדתו כדור חדש, אך אינו משחק 
לפי החוקים ומסכן את עצמו ואת החברים, איך יממש איל 

את החוקים וינהג לפי הכללים.

לכל המשפחה

גן הארבעה //
מציג את סיפורו הידוע והקלאסי של אלכסנדר פושקין 
על דייג עני אשר לוכד בחכתו דג זהב, והדג מגשים את 

משאלות ליבה של אישתו ושלו. ההצגה מוסיקלית בשיתוף 
הילדים, ועם מוסר השכל.

10.7 // הדיג ודג הזהב

גינות מספרות

תיאטרון נדודים

תיאטרון בלורה

תיאטרון פלאים

בים בם בום



יולי אוגוסט
לכל המשפחהקיץ בכפר 2017

בילוי משפחתי 
בפארק גינות הדר

ערבי רביעי, 
בשעה 20:00

הכניסה חופשית
מומלץ להביא 

מחצלות לישיבה

סרט
בפארק

תפוס ת׳גלים
12/7

הדרדסים 2
19/7

צבי הנינג׳ה
26/7

הממלכה הקסומה
2/8

אנגרי בירדס
16/8
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יום שני 24.7 החל מהשעה 17:30
בפארק גינות הדר

רוי בוי

קיץ על הדשא

מתנפחים

דוכני מכירה

פעילויות

כניסה חופשית

המופע של

רוי בוי מזמין את הילדים להצטרף 
אליו להכרת ואהבת בעלי החיים 

והטבע. בזכותו נכיר חיות מיוחדות, 
נחשף לנפלאות הטבע, החי 

והסביבה ובעיקר נצטרף לעולם 
בעלי חיים הקסום והמרתק.

לכל המשפחה

סרט
בשעה 18:30בפארק

פעילויות "קיץ על הדשא" וגינה מספרת מיועדות לקהל הרחב
מונגשות לקהל עם צרכים מיוחדים בהפעלת מועצת נוער, מד"צים וצ"מיד.
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חוגגים קיץ
ימי ראשון

מ 20:00 ערבי פעילות חופשית במועדון הנוער, 
הפעלת בית קפה לנוער, טורנירים ותחרויות שונות. 

ימי שני 
3.7 מסיבת בריכה לכיתות י' ומעלה במחיר 20 ש"ח 

)כניסה בהצגת ת.ז.(
10.7, 17.7, 31.7, 7.8, 21.8 שחייה לילית לנוער, 

מכיתות ז' ומעלה בעלות 20ש"ח
24.7, 28.8 פעילות חופשית במועדון הנוער,

טורנירים ותחרויות שונות

ח
ל.

ט.

פעילות נוער

ימי שלישי 
יציאות חיצוניות ופעילויות, 

4.7 לונה פארק
11.7 הקרנת סרט במועדון

18.7 מימדיון
25.7 ערב בית יוצרים במועדון

1.8 שפיים
8.8 סופרלנד

22.8 איי ג'אמפ
29.8 שרים ומזייפים במועדון 

כל הפעילויות פתוחות לתלמידים העולים לכיתה ז' ומעלה, אלא אם צויין אחרת.
במתחם הנוער יתקיימו מפגשי דתיים חילונים בהובלת רבנים במרחב לצד פעילות חווייתית משתנה.

היציאות חוץ מותנות בהרשמה ובתשלום מראש 
עד ליום חמישי שלפני כל יציאה.

נסיעה וכניסה לאטרקציה מותנה במינימום נרשמים.
כרטיסים ניתן לרכוש באשראי/מזומן במזכירות המרכז 

הקהילתי, מחיר: 50 ₪ 

 יתכן ופעילויות 

ישתנו ללא הודעה 

מוקדמת



יולי אוגוסט
קיץ בכפר 2017 פעילות נוער

פרטים ועלויות:
אגף הנוער כפר יונה, 

HADARIM21

 09-8941407
dnoarky@gmail.com@

טורניר כדורגל
ימי ראשון מ-18:00 במגרש עמל לכיתות ז'-ח'

ימי שלישי החל מ-18:00 במגרש בר- אילן לכיתות ט'-י"ב 

* כל היציאות והפעילויות באישור מנהל מחלקת הנוער ברשות ובאישור בכתב מההורים, 
* לצוות האגף הזכות לא לאפשר השתתפות על התנהגות לא הולמת, 

* נקודות האיסוף והפיזור ליציאות חוץ הינם במועדון נוער,  רחוב הדרים 21. 
* היציאה בליווי מדריך בוגר מצוות אגף הנוער.

ימי חמישי
6.7 פתיחת שנה- אינדי- יונה, חניכי בית היוצרים "נותנים בראש" 

בערב יצירה מקורית, במרכז נוער
13.7 קיץ לוהט מסיבת פתיחת קיץ במועדון הנוער

17.8 שרים ומזייפים ב"גן הארבעה" לכיתות י' ומעלה
20.7, 3.8, אוכלים סרטים ב"גן הארבעה" הקרנת סרט ופופקורן 

לכיתות י' ומעלה
29.7, 10.8 מתפננים בפאן, פעילות חופשית במועדון הנוער, 

טורנירים ותחרויות שונות לכיתות י' ומעלה
28.7 סוגרים ת'קיץ,  big time, מסיבת סוף קיץ לוהטת במיוחד 

ימי רביעי
מתחם נוער במגרש רימון לכיתות ז' ומעלה

12.7 שאנטי
19.7 אתגרים

26.7 מרחב הידברות ייחודי ל9 הימים 
2.8 הקרנת סרט
9.8 סימולטורים

16.8 ערב צחוקים
23.8.משחקי חשיבה ואתגר

30.8 פעילות חופשית במועדון הנוער, 
בית קפה לנוער, טורנירים ותחרויות.



באוירה מוזיקלית של קודש וחול,
בקולו החודר של רב-אמן

המילים, הניגונים ומספר הסיפורים חודרי 
הלבבות וחוצי המגזרים.

אסף תלמודי – הפקה מוזיקלית וקלידים  

מופע חדש של שולי רנד

"רצוא ושוב"
יום שלישי, כ"א אלול 12.9 שעה 20:30

היכל התרבות כפר יונה

מחיר: ₪50 ביום המופע: ₪60 
mky.org.il לרכישה באתר המרכז הקהילתי

ההזמנה מיועדת לכלל הציבור 
ניתן לבקש ברכישת הכרטיס מקומות גם בהפרדה 

אשר מסומנים באזור מוגדר.

עמית יצחק – גיטרות | עמית הראל – קלידים
גדי פוגטש– כינור | בנו הנדלר– בס | ניר מנצור– תופים

www.mky.org.il :מרכז קהילתי כפר יונה טלפון. 09-8985111 | רכישת כרטיסים

אירוע פתיחת שנה
היכונו

הרשמה לחוגים, הכניסה חופשית!החוגים, אירועי מרכזי על הבמה, הפעלות ודוכנים של מפעילי 31.8.2017 ברחבת המרכז הקהילתי

התוכנית נתונה לשינויים | הזכות לשינויים שמורה


