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ניצה חי                                                  
מנהלת תרבות ואירועים     

יגאל סתיו
יו״ר הנהלת המרכז הקהילתי          

תושבים יקרים, 
אנו גאים ונרגשים להגיש לכם את חוברת התרבות של העיר - תחילתה של עונה חדשה מהווה עבורנו 
שיא של התארגנות, הכנה לקראת רגעים של איכות, רגעים של ביחד, רגעים של השראה, רגעים של 

הרמוניה, רגעים של פעם, ורגעים קטנים של אושר המחכים לכם.
עונה חדשה היא תמיד מרגשת.

כמו בכל עונה הושקעה בתוכנית מחשבה רבה והיא כוללת רפרטואר עשיר של מיטב הצגות התיאטרון, 
מופעים, מחול וסדרת קונצרטים עם מיטב האומנים בניצוחה של דר' אורית וולף.

אנו פוגשים בכל שנה קהל נפלא של תושבים, ילדים, נוער ומבוגרים אשר צורכים תרבות ואנו שמחים 
להיענות לאתגר ולהציע את הרפרטואר העשיר בו כל תושב יוכל לבחור את אשר הוא מכיר ואוהב

ויחד עם זאת נשמח אם תתנסו בחוויות חדשות.
אנו פועלים מתוך תחושה כי לכל אדם זכות לתרבות, הזכות ליצור תרבות והזכות לצרוך תרבות, חיי 
והם חיוניים  ובייחודה של החברה  ונכסי התרבות של מדינת ישראל הינה מרכיב בזהותה  התרבות 

לחיזוק תחושת ההזדהות של אזרחי ישראל בכלל ותושבי כפר יונה בפרט.

אנו רואים ושואפים כי התרבות בכפר יונה והיכל התרבות העירוני מהווים אבן שואבת לתושבי העיר 
והסביבה ומזמינים אתכם להצטרף לחוויית התרבות האיכותית המגוונת שאנו מציעים לבלות, לצחוק, 

להתרגש וליהנות מעושר תרבותי. 

על מנת לצרוך תרבות מעשירה אין צורך ללכת למקומות אחרים, הכל נמצא כאן.
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מנויים וקהל יקר   
גם 	  לקנות  ניתן  בחוברת  המפורסמים  המופעים  לכל 

כרטיסים בודדים. אנו ממליצים על רכישת מנוי המבטיח 
להפיק  כדי  נוח.  ישיבה  ומקום  מוזלים  מחירים  לכם 
את  לקרוא  מתבקשים  הנכם  מרבית,  הנאה  מהמופעים 

התקנון באתר.
הכרטיסים 	  את  להציג  יש   – בודד  כרטיס  המנוי/  כרטיס 

בכניסה לכל מופע על פי התאריך והשעה הנקובים בהם.
כרטיס הנרכש באתר יש להדפיסו ולהציגו בכניסה למופע. 	 
במקרה של אובדן כרטיס מנוי  יש לדווח למזכירות המרכז 	 

הקהילתי לצורך הנפקת כרטיס חדש 
ואין באפשרותכם להגיע לתאריך המופע שלכם, 	  במידה 

הודעה  המופע.  מועד  לפני  שעות   48 כך  על  להודיע  יש 
מראש תהווה תנאי לבחינת כרטיס חלופי על פי ההסדר 
עם ההיכלים בסביבה על בסיס מקום פנוי, אין התחייבות  

לפצות מנוי שלא הגיע למופע ולא הודיע על כך. 
בעונת 	  המנוי  כרטיסי  את  לנצל  ניתן  עונתי,  הינו  המנוי 

 .2020 יוני  ועד   2019 מספטמבר  החל  בלבד  המנויים 
לאחר תחילת עונת המנויים.

אין החזר כספי ולא ניתן להעביר זכות מעונה לעונה. 	 
ביטול מנוי לפני תחילת עונת המנויים יהיה כרוך בעמלת  	 

כרטיסי  בהחזרת  ומותנה  המנוי  מערך   7% בסך  ביטול 
המנוי 

באתר 	  ההצגות  מועדי  את  לבדוק  המנוי  באחריות 
אין להסתמך  או במזכירות המרכז הקהילתי,  האינטרנט 

שפורסמו בתחילת שנה  על המועדים  

מופעי ילדים 
הכניסה למופעי ילדים מגיל 3  כל אחד חייב בכרטיס.  	 
לא תותר כניסת תינוקות ועגלות להיכל.  	 
אגדות 	  של  מרהיב  לקט  מציע  לילדים  תיאטרון  מנוי 

וסיפורים בעיבוד ססגוני, עדכני ושופע קסם. המנוי כולל 
3 הצגות  המתקיימות בהיכל בתאריכים ידועים מראש.

במהלך 	  נוספים  ומופעים  הצגות  בהיכל  מארחים  אנו 
השנה בתחום המוסיקה, המחול, ילדים ותרבות יהודית.

ביום המופע לא ניתן לבטל כרטיס 	 
לא תתאפשר הכנסת דברי מזון ושתיה להיכל 	 
בכל המופעים המקיימים בהיכל , כל אחד חייב כרטיס	 
איחורים - הקפידו להגיע חצי שעה לפני תחילת המופע. 	 

המופע,  תחילת  עד  לכם  שמורים  הישיבה  מקומות 
מקום  בסיס  על  וישבו  אחרונות  לשורות  יופנו  המאחרים 

פנוי.
חניה  - לנוחיותכם מגרש חנייה ללא תשלום.

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, 
הקפידו לקרוא את התקנון והנהלים

אתם הקהל שלנו, מהווים את קהלינו הנאמן, אנו מודים 
לכם על האמון ונמשיך לעשות הכל על מנת לשרתכם 
נאמנה, לייעל את השירות ולטפח את הקשר בינינו 

הרגע  של  שינויים  לחול  עלולים  בנו  תלויות  שאינן  מסיבות 
אנו  המופעים.  ובמועדי  בתוכניות  האמנים,  בהרכב  האחרון 
שומרים לעצמנו את הזכות לשינויים בהתאם לאילוצים )ט.ל.ח (

החוברת מציעה לכם את תוכנית התרבות לשנת תש״ף  2019-2020. 
תקנון זה תקף למופעים בהיכל, בכל מופע עומדים לרשותך מנהל תורן, 

סדרנים ונציגי מזכירות שאליהם ניתן לפנות בכל שאלה ועניין.
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מאת: נעה ורטהיים 
- השקפה בה הבריאה  לילא בסנסקריט הינו “משחק קוסמי” 
‘לילא’  היצירה  טהור.  משחק  לשם  אלוהים  ידי  על  נוצרה 
המשחק  לבין  המתעתעת  המציאות  בין  במרחב  מתרחשת 

הקוסמי.
רקדנים: איתי פרי, קורינה פריימן, שנדור פטרוביץ, 

דניאל קוסטה, ליאל פיבק, הגר שחל, שחר דולינסקי, 
שני ליכט, שון אולס, יותם ברוך

לילא // מופע מחול ״ורטיגו״
שלישי |  17.3.20 | 20:00

מחול

מחיר כניסה: ₪80 מחיר מיוחד לתלמידי מחול

כנר על הגג // מופע בלט
שלישי | 17.12.2019 | 20:00

מופע של "בלט ירושלים" על-פי "טוביה החולב" 
מאת שלום עלייכם

כוריאוגרפיה: יגור מנשיקוב
מעצבת תלבושות:מעיין פז

מעצבת הבמה: פולינה אדמוב
מוזיקה: ג'ורג' גרשווין, לאונרד ברנשטיין, אלפרד שניטקה

וקטעי הפסקול מהסרט  "כנר על הגג" ארה"ב 1971

מחיר כניסה: ₪80 מחיר מיוחד לתלמידי מחול
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בימוי : עומרי ניצן 
בהשתתפות: מיה דגן, מיכה סלקטר, הלנה ירלובה, 

נעמה שטרית, כנרת לימוני, דנה מיינרט, עודד לאופולד

מנהלת  היא  לחייהם.  השלושים  שנות  בסוף  ומצליח  צעיר  זוג 
חברת הייטק משגשגת בארץ ובעולם, הוא פיסיקאי בעל מוניטין 
עולמי. בית מאושר שיש בו הכל. מלבד ילדים. כך הזוג, מתוך 

החלטה ובמודעות בחרו שלא להביא ילדים לעולם. 
האישה  של  בנפשה  ניטע  צפוי,  לא  אירוע  בעקבות  אחד,  יום 
זרע הכמיהה לילד. אך הילד לא בא בקלות.  מכאן מתפתחת 
אובססיה הולכת וצומחת של האישה בתשוקה לתינוק. בעלה 
מטיף לה להשלים עם חייהם הנוחים והמוצלחים אך היא אינה 

מסוגלת להשלים עם הריק בבטנה.

מוצ״ש | 26.10.2019 | 21:00

סדרת התאטרון החדשה 
ניפגש בתיאטרון מוצאי שבת, 

היכל  התרבות העירוני שעה 21:00

אירוע פתיחת עונת המנויים
מוצ״ש 26.10.2019 החל מהשעה 20:00

הקהל מוזמן להרמת כוסית 

26.10.2019 16.11.2019הריון   28.12.2019עבדללה שוורץ   25.1.2020השיבה  29.2.2020דברים שאני יודעת  28.3.2020לשם ובחזרה  23.5.2020 אנגינה פקטוריס   משפחה חמה  

משך ההצגה: כשעה וארבעים ללא הפסקה

הריון // מאת עדנה מזי"א 

תיאטרון
מבוגרים
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בוימולד,  אפרת  וקסמן,  ענת  קושניר,  אבי  בהשתתפות: 
שהיר  מאור,  חי  הרוש,  טפיארו/אלירן  שלומי  חיון,  עודאל 

כבהא, טל צ’רנובסקי

ערב נישואיה של לאה שוורץ לבחיר ליבה, אביאל, ההתנחלות 
הקטנה שבשומרון, שבה הם גרים, גועשת ורוגשת. הוריה של 
ביניהם  ותרצה, מוכנים לדחות את משבר היחסים  ציקי  לאה, 

עד אחרי החתונה, למען אהבתה של בתם. 
וחייו  ותמים,  קטן  ילדים  שיר  במקרה  שומע  ציקי  שאז,  אלא 
מה  מבין  הוא  האם  חולה?  ציקי  האם  אחד.  ברגע  משתנים 
מצבו?  עם  להתמודד  תדע  משפחתו  האם  סביבו?  מתרחש 
האם היישוב ידע לגלות כלפיו סובלנות? ומה יהיה עם החתונה 
יתגרשו?  ותרצה באמת  ציקי  והאהבה הגדולה? האם  הקרבה 
אתם שואלים מה הקשר? אתם באמת חושבים שאפשר לגלות 

לכם מבלי לחולל כאן ספוילר?

מחזה ובימוי – איה קפלן 
זיו- אורי  גרטי,  נטע  בין,  כרמל  אסרסאי,  רות  בהשתתפות: 

גדניר/ מארק קרוגליקוב, שמואל וילוז'ני/ אוהד שחר, אבי 
עידו  מלשיבה,  אמילי  מטרסו/  נועה  לנדסמן,  מיה  טרמין, 
מרקוביץ', אסף סלומון/ גלעד שמואלי, אודיה קורן, עברי שי  

חיה  בו  האמיד  מהקיבוץ  הצעירה  נועה  ברחה  שנה   17 לפני 
ואחותה, הצטרפה לכת בהנהגתו של אביהו תשבי,  עם הוריה 
ונעלמה. כעת, יום אחרי מבצע גדול בו השתלטה המשטרה על 
ילדיה  חמשת  עם  לשוב  נועה  נאלצת  אביהו,  את  ועצרה  הכת 
עם  לראשונה  להתמודד  נאלצת  היא  בקיבוץ.  הוריה  לבית 
עובדות  ללמוד  משפחתה,  עם  להתעמת  שבעברה,  השדים 

חדשות ומטרידות על חייה.

*אין קשר בין הדמויות והאירועים שבמחזה לבין דמויות
ואירועים מן המציאות.

השיבה // בהשראת סיפור חייה של יהודית הרמןעבדאללה שוורץ // קומדיה מאת רמי ורד
מוצ״ש | 28.12.2019 | 21:00מוצ״ש | 16.11.2019 | 21:00

משך ההצגה: שעה וארבעים דקות ללא הפסקהמשך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה
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בימוי: גדי צדקה
בהשתתפות: ישי גולן, חאליפה נאטור/ גדי צדקה, גיל ויינברג, 

יהודה נהרי, יניב קלדרון, תום גל, טל דנינו, מיכאל רוז'צקי

בתחילת שנות השבעים, ובעיצומה של מלחמת ההתשה, נפלו 
שוהים  בעודם  ישראלים.  וחיילים  טייסים  קבוצת  המצרי  בשבי 
יצירת  ונחמה בתרגום  אור  בצינוקים האפלים, מצאה החבורה 
מלאי  משותפים  חיים  ביצירת  לעברית,  "ההוביט"   – המופת 

משמעות, ובתקווה לשוב הביתה. 
התיאטרון העברי מעלה את ההצגה "לשם ובחזרה" בהשראת 
הכל  למרות  אשר  והחיילים,  הטייסים  של  המופלא  סיפורם 

הצליחו לשוב אל החיים. 

מחזה אוסטרלי אנדרו בובל 
בהשתתפות: יונה אליאן-קשת/סנדרה שדה, גדי יגיל, 
יעל וקשטיין, עידו רוזנברג, מיכל עוזיאל, גיא גורביץ' 

המפגש  כמקום  משמשת  הנאה  בווילה  המטופחת  החצר 
הזאת  בחצר  גדלו.  הילדים  ארבעת  הזאת  בחצר  המשפחתי. 
הבת הבכורה התחתנה. את החצר הזאת מטפח אבי המשפחה 
הזאת  החצר  ואל  ומנקה.  עודר  וגוזם,  שותל  לעונה:  מעונה 
בני  של  והכואבים  המרגשים  ההתבגרות  סיפורי  מתנקזים 

המשפחה. ממנה הם נפרדים ואליה כמהים תמיד לחזור.
מילדי  לאחד  מוקדשת  הזה  המרגש  במחזה  תמונה  כל 
לאירופה  מסעה  בעת  שנבגדה  הצעירה,  הבת  המשפחה: 

וחוזרת פצועה מאהבה ראשונה. 
המלחמה  על  הזדהות,  ומעורר  מטלטל  מאוד,  אנושי  מחזה 

לשמור על יציבות משפחתית בעולם מלא בתמורות.  

מוצ״ש | 25.1.2020 | 21:00

לשם ובחזרה // דרמה מאת גדי ויהונדב צדקה
מוצ״ש | 29.2.2020 | 21:00

משך ההצגה: כשעה וארבעים ללא הפסקה משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

דברים שאני יודעת // דרמה משפחתית
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בימוי: ציון אשכנזי 
בהשתתפות: דב גליקמן, זהר שטראוס / ציון אשכנזי, שמעון 

מימרן, טלי בן יוסף / בל וענונו, שרון פרידמן 

מדינת ישראל, בית חולים, מיטה. 
שר הביטחון, דן יסעור, זקוק להשתלת לב. כמה חודשים לפני 
כן הועבר בישראל חוק שהשר הוביל ותמך בו בכל לבו: יהודים 
יהודים. עכשיו  איברים ממי שאינם  יכולים לקבל תרומת  אינם 
בחור  של   - ומבטיח  צעיר  טרי,  לב  הוא  שבנמצא  היחיד  הלב 
הלב  את  לוקח  שהוא  או  החלטה,  לקבל  צריך  השר  פלסטיני. 
ועובר על החוק - או שהוא מת )והלכה האופציה להתמודד על 

ראשות ממשלה(.  כי זה מאוד מצחיק כשזה לא מצחיק.  

בימוי: רוני פינקוביץ 
בהשתתפות: תיקי דיין, לימור גולדשטיין, לירון ברנס, רוברט 
הוברמן/ שירן  קושניר,  יותם  מוסרי,  לורין  גילת,  עדי  הניג, 

נעמה אמית

לזירת  הופכת  מלכה  סבתא  בבית  שגרתית  ששי  יום  ארוחת 
השנה  תגיע  שלא  מודיעה  המשפחה  מבנות  כשאחת  קרבות, 
נאמר  שעליה   - ומלכה  באחת,  מופרת  השלווה  הסדר.  לליל 
במחזה ש”בשביל לשמור על שלמות המשפחה היא מסוגלת 
רוע  את  לבטל  כדי  האמצעים  בכל  נוקטת   - להרוג”  אפילו 

הגזירה. 
גוב,  בארץ.  החשובות  המחזאיות  אחת  גוב,  ענת  של  קומדיה 
וההומור המיוחד שלה,  והנוקב על החיים  עם מבטה המפוכח 
בודקת את המשפחתיות הישראלית הלוחצת, ומעלה שאלות 

על אהבה, חובה, עבדות וחרות.

אנגינה פקטוריס // קומדיה מאת מיכל אהרוני
מוצ״ש | 23.5.2020 | 21:00מוצ״ש | 28.3.2020 | 21:00

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקהמשך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

משפחה חמה // קומדיה מאת ענת גוב
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תיאטרון
ילדים

מסביב לעולם ב-80 יום 
רביעי | 25.12.2019 | 17:30

מחזה: יובל ברגר ויעל טילמן | בימוי: יעל טילמן  טילמן 

שחקנים: דולב אוחנה, רון ביטרמן, גילי בית הלחמי,
ליאור חקון, יערה פלציג, יפתח קמינר

וורן. ז'ול  של  הקלאסי  לסיפרו  ומרגש,  תוסס  חדש,   עיבוד 
נפגשים  לעולם,  מסביב  מרהיבה  מסע  עלילת  במסגרת 
פספרטו, ילד יתום מלא חיים המשתוקק לבית, ומר פוג, אדון 
אנגלי קפדן הסולד מחברת אנשים. המפגש המצחיק והמרגש 
בין השניים, מהווה בעצם הצצה ליחסי הורים- ילדים:  פספרטו 
להכיר  לומד  כשפוג  אך  החמורות,  בציפיות  לעמוד  מתקשה 
הדמיון  דבר,  בכל  שלו  העניין  הילד,  של  ה"פגמים"  אותו, 
יחדיו  שיתגברו  אחרי  ליבנו.  ואת  ליבו,  את  כובשים  המפותח- 
שזכו  האמיתי  שהפרס  יבינו  המסע,  את  ויסיימו  מכשולים  על 

בו, הוא משפחה.

עונת מנויי תיאטרון לילדים גילאי 5-10
הצגות ילדים נבחרות 

מבית תיאטרון השעה, תיאטרון גושן
 ותיאטרון ״אורנה פורת״

מסביב לעולם ב-80 יום, בן המלך והעני, 
עלי באבא ו-40 השודדים.
 ימי רביעי בשעה 17:30

מחיר מנוי: ₪120 
 כרטיס בודד: ₪55

* לא תותר כניסת עגלות ותינוקות להיכל
* כל גיל חייב כרטיס

הצגה 
בחג החנוכה
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מחזה ובמוי: צביה הוברמן מוסיקה: יוסי סידי

שחקנים: אסף דגני, אליאור אליהו אמסלם, אדם הירש, 
אורי שילה, אלון לוי, הילה הויזמן, חנן שוורצברג

טום  שונים.  במקומות  הגדלים  ילדים  שני  הם  ואדוארד  טום 
של  בארמונו  גדל  אדוארד  ואילו  מאד,  ענייה  במשפחה  גדל 
מלך אנגליה. יום אחד נפגשים הילדים במקרה, ומגלים כי הם 
דומים באופן מפתיע  זה לזה. הם מחליטים להחליף ביניהם 
בגדים וגם תפקידים. טום נשאר בארמון ואילו אדוארד יוצא אל 
רחובות לונדון.  אף אחד מהם לא מעלה בדעתו מה מצפה לו.

מכאן מתחילה שרשרת אירועים שחלקם משעשעים וחלקם 
מרגשים עד דמעות. 

טום  לומד שלא פשוט להיות נסיך, ואילו אדוארד לומד להכיר 
מקרוב את העם שלו.

בן המלך והעני // עפ״י סיפורו של מרק טווין
רביעי | 12.2.2020 | 17:30

עלי באבא וארבעים השודדים

מחזה: שירלי שדא

שחקנים: רועי גוראי, אור אדרי, בל וענונו, ורד אבידן/ מור ענטר, 
איציק גולן, יונתן אבינועם, לישי זטלאוי, אורי עטיה/יקיר שוקרון 
ההרפתקה  סיפור  את  הבמה  אל  שמביאה  מוזיקלית  הפקה 
המותח אודות עלי באבא הצנוע ואוהב האדם, שמגלה יום אחד 
אוצר גדול ששייך לשודדים. סיפור על צניעות לעומת חמדנות, 
ועל הרווח העצום של הנתינה, שבשעת אמת מתגמלת ואפילו 

מצילה חיים.
המוזיקה,  הצבעים,  את  לבמה  מביאה  ההצגה  הסיפור,  לצד 
שמקורם  העם  לסיפורי  המיוחדים  והניחוחות  הריקודים 

בארצות ערב. 
מתאים לגילאי 5-12

רביעי | 1.4.2020 | 17:30
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מבית ״אורנה פורת״ | גילאי 3-7  | אולם הרב תכליתי
בשעה 17:00 ובשעה 18:15 | מחיר: ₪25

כל ילד חייב כרטיס | הורה מלווה אחד חינם

חברים על הגשר
שני | 9.12.2019 | 17:00 / 18:15

המשאלה הגדולה
שני | 27.1.2020 | 17:00 / 18:15

הצגות קטנות גדולות

מחזה ובימוי: גיל צרנוביץ' | מחזה: מיטל סלקמון רטן
שחקנים: דורית טל שלו, אריק מורדוך

טובה ושאול מתגוררים בשכנות בכפר קטן,  והם החברים הכי 
טובים. יום אחד נופלת לידיהם הזדמנות לבקש משאלות. בעוד 
הטובה  חברתו  זו,  אחר  בזו  מתמלאות  שאול  של  המשאלות 
סיפור  למענה.  זוכה  לא  שלה  בקשה  אף   - כלום  בלא  נותרת 
מרגש על חברות מפתיעה, המלמד אותנו שהרבה מההצלחה 
והטוב שיש לנו, מתרחש בזכות האנשים שמסביבנו, אותם אלה 

שאוהבים 

מחזה: גיל צרנוביץ ומיטל סלקמון-רטן | בימוי: גיל צרנוביץ
שחקנים: איציק כהן פטילון ואיתי פלג

הם  היום  במשך  בעולם.  טובים  הכי  חברים  שני  על  סיפור  זהו 
בחצר  תה  כוס  יחד  שותים  ובערב  בעבודה,  לזה  זה  עוזרים 
וצוחקים. יום אחד מתפתח ויכוח מאד גדול בגלל דבר מאד קטן, 
ושני החברים רבים ריב נוראי שבעקבותיו הם לא רוצים לדבר 

או אפילו לראות זה את זה לעולם. 

סיפור חברות 
משעשע ומרגש



13

מחזה: גיל צרנוביץ ומיטל סלקמון-רטן בימוי: גיל צרנוביץ
שחקנים: מיטל סלקמון-רטן, אלעד מזרחי

האדמה  אדמה.  שטח  במתנה  מאביהם  מקבלים  ואחות  אח 
צחיחה ומוזנחת, אך האב מבטיח להם ש"באדמה הזאת חבוי 
אוצר". שני האחים מתחילים מיד לחפור ולהפוך בכל כוחם את 
האדמה אך אינם מוצאים כלום. כשהם מתלוננים בפני אביהם,

מתייאש  האח  בעוד  באדמה.  נמצא  שהאוצר  מתעקש  האב 
אחר,  במקום  משלו  "אוצר"  להשיג  דרך  קיצורי  לחפש  והולך 
האחות מתחילה להבין מהו בדיוק האוצר שאביהם התכוון אליו 

ברוב חכמתו.

האוצר שאינו נגמר
שני | 23.3.2020 | 7:00 / 18:15

הנעלים של אדון סימון
שני | 24.2.2020 | 17:00 / 18:15

מחזה: גיל צרנוביץ ומיטל סלקמון-רטן בימוי: גיל צרנוביץ
שחקנים: מיכל פוליצר/קרן מאירי/טל גונן , אלעד מזרחי

בביתו  אחרת.  בארץ  לגור  ועובר  ארצו  את  עוזב  סימון  אדון 
החדש מחליט אדון סימון להיפרד מנעליו הישנות שליוו אותו 
לא  הוא  מה  משום  אך  חדשות,  בנעליים  ולהחליפן  חייו,  כל 
אותן, רחוק  זורק  מצליח להיפטר מהישנות. בכל פעם שהוא 
ילדים  הצגת  פלא.  בדרך  אליו  חוזרות  תמיד  הן  שיהיה,  ככל 
מרגשת ומצחיקה שמלמדת אותנו לקבל בשמחה את הדברים 
להתגעגע  גם  שאפשר  להבין  זמן  ובאותו  שבחיינו  החדשים 
לדברים הישנים, כיוון שהם תמיד יזכירו לנו מאיפה באנו, ומה 

היינו פעם.  

אגדה חכמה על 
אמא אדמה



להאזין ולהתרגש...1414

 ד״ר אורית וולף
 פסנתרנית ומנהלת אומנותית

העונה השניה

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית
מנצח: מרק וולוך  ן פסנתרנית ומנחה: ד"ר אורית וולף
סולנים: גלעד הילדסהיים – כינור  ן  שמחה חלד - צ'לו

בטהובן: הפתיחה "אגמונט"
בטהובן: קונצ'רטו משולש לפסנתר, כינור וצ'לו

בטהובן: סימפוניה מס' 7

קונצרט מס' 1                 יום ד' 20.11.2019, 20:00

סדרת קונצרטים היוצרים מפגש מרתק בין מגוון העולמות 
המוסיקליים הקלאסיקה, הזמר העברי, הג'אז והמוסיקה 
היהודית ובין המחול והתיאטרון בביצוע אמנים מהשורה 
הראשונה, תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית ותזמורת 

סימפונט רעננה בניצוחו של מרק וולוך.

צילומים: יואל לוי, אורית אקטע, גדי אוהד, אביבה פרידמן חלד, חיים קמחי, אילן בשור, כפיר בולוטן

מוסיקה
בטהובן: 

מלכות ותשוקה
קונצרט חגיגי לכבוד

250 שנה להולדתו
של המלחין

מוסיקה ב - 360
סדרת מוסיקה 

רב תחומית
היכל התרבות העירוני
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מחיר: מנוי סדרה עבור 4 מופעים: 340 ₪ 
למבוגר. 200 ₪ לילד עד גיל 18. 

מחיר עבור כרטיס בודד: 95 ₪

קונצרט מס' 2                יום ד'  8.1.2020, 20:00

קונצרט מס' 3   יום ד'  18.3.2020, 20:00

רפסודיה בשניים בהפקת מקור חדשה
אורית וולף ונתן דטנר

השירים האהובים של יוסי בנאי בעיבודים קלאסיים חדשניים
השניים יוצאים למסע עוצמתי בשירים וסיפורים לעבר 

הילדות, הנעורים, המבוכות והאהבות הבלתי פתורות. מופע 
חד פעמי ומסעיר של שירי החותם שלי יוסי בנאי בעיבודים 

מקוריים של אורית וולף תוך שילוב יצירות מופת מאת באך, 
בטהובן, שופן וגרשווין. 

קונצרט חגיגי לסיום העונה
הקסם הספרדי

מסע אקזוטי לחבל אנדלוסיה ומעוז הפלמנקו
ד"ר אורית וולף מארחת את תזמורת סימפונט רעננה 

בניצוחו של: מרק וולוך   
בתכנית יצירות מופת מאת אלבניז, דה פאיה, 

רודריגו, סרסטה, ביזה, מרסדס סוסה
אמנים אורחים: 

ניתאי צורי -  כינור  | אירית שטרק – שירה
דניאל שץ - גיטרה  

גינת קליד, נועה פרימר – ריקוד קלאסי ופלמנקו

קונצרט מס' 4                   יום ד' 13.5.2020, 20:00

הרחוב היהודי
מסע סוחף מהלדינו ועד הכליזמר 

ושירי הרחוב היהודי
ד"ר אורית וולף מארחת את 

Di Gasen Trio - "שלישיית "די גאסן
אמן האלתור טל זילבר

אמנים אורחים:
גל קלין – קלרינט | ינוש הורוביץ – אקורדיון 

מידד כהן – באס | טל זילבר – פסנתר
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28.10.2019 25.11.2019אודיה קורן  16.12.2019טיול עוספיה ובית דגון  27.1.2020״אור בקצה המגף״  24.2.2020הרצאה רוני קובן  30.3.2020הרצאה יואב גינאי  25.5.2020טיול בסימן נשים  הצגה ״שרלי ולנטיין״ 

שני | 28.10.2019 | 10:00

סבתות בג'ינס 
פותחות עונה במופע סטנדאפ 

עם אודיה קורן

מה קורה לאשה שמגלה יום אחרי יום הולדתה ה – 40 שהגוף 
שלה לא מוכן יותר לשתף פעולה, לפחות לא בתנאים הקיימים, 
שהבעל, הילדים והעבודה אולי גורמים לה אושר, אבל לא הנאה, 
שהרופאים פתאום יותר צעירים ממנה ושבריאות וטבע עושים 

אותה חולה? מופע סטנד אפ על החיים באמצע החיים.

מחיר כניסה: ₪50

סבתות בג׳ינס

סגורה לרגל שיפוצים // אודיה קורן

תכנית "סבתות בג'ינס" היא אחת מתכניות 
הדגל של התרבות לגיל השלישי בכפר יונה. 

במסגרת זו מגיעים לכפר יונה 
מיטב המרצים. 

את התכנית מובילות מתנדבות ותיקות 
ביישוב כחלק מפעילותן במסגרת המחלקה 

לקהילה ומתנדבים. 

תרבות
לגיל הפעיל
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שני | 25.11.2019 | מהשעה 08:00

הסרט מספר על שלוש נשים, שוני ליפשיץ, רבקה כהן ופרופ' 
השואה  ניצולי  להורים   1946 בשנת  שנולדו  הרצוג,  אסתר 
קטן  דייגים  כפר  לאוקה,  די  מריה  בסנטה  עקורים  במחנה 
במחוז פוליה שבדרום איטליה. זהו תיעוד היסטורי של מסען 
של שלוש הנשים לאיטליה לחיפוש מידע על חיי הוריהן לאחר 
חווית  מתוך  נולדו.  הן  שבו  המקום  ואל  באיטליה,  המלחמה 
העקורים  של  חייהם  לתיאור  הסרט  יוצא  האישית  החיפוש 
היהודים באיטליה בכללותם. בעבור הגיבורות, אשר מבקשות 
עצמו  והסרט  הביקור  להוריהן,  זו  חוויה  באמצעות  להתקרב 

מהווים סגירת מעגל.
להבהיר  חשוב  היה  ולמפיקים  לבמאית  הסרט,  לגיבורות 
להביט  מאחור  העבר  את  לשים  החליטו  אלה  שואה  שניצולי 

קדימה בתקווה ולהביא דור חדש לעולם.

שני | 16.12.2019 | שעה 10:00

מחיר כניסה: ₪50

על פולחים ואמונות תפלות
מדריך: איתן בן יוסף

יציאה מהמרכז הקהלתי בשעה 8:00

מחיר: ₪130

״אור בקצה המגף״ // סרטעמק יזרעאל // טיול

יונל'ה בכפריונל'ה בכפר

מקום מפגש לקהילה
בוטיק יד שניה
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רגע של אמת // רוני קובן
שני | 27.1.2020 | 10:00

משמעון פרס, דרך יצחק תשובה ועד הדלאי לאמה 
על אומנות הראיון והשיחה

דמויות  האחרונות  השנים  בעשרים  ראיין  קובן  רוני  העיתונאי 
מפתח בתרבות, בכלכלה ובפוליטיקה הישראלית.

להתייצב  תשובה  יצחק  המיליארדר  את  ששכנע  הראשון  הוא 
מול מצלמות הטלוויזיה, התלווה לשמעון פרס במרוץ הפוליטי 

האחרון שלו והצטרף במשך חודשים ארוכים לסגדיי צ'ונאד, 
המנהיג הניאו נאצי המוביל באירופה שגילה בוקר אחד כי הוא 

יהודי, בכתבה שזכתה לביקורות משבחות ופרסים.
האנשים  עם  שניהל  מראיונות  בקטעים  המלווה  בהרצאה, 
המעניינים במדינה, קובן מסביר איך לדבר עם בני אדם, לא רק 

בטלוויזיה אלא גם בחיים. 
ואיך  מרתקת?  לשיחה  המתכון  מה  אינטימיות?  יוצרים  איך 

מתגברים על הבושה ומתחילים לשאול את השאלות הקשות?

צילום: עמית ברלוביץ'

סיפורי שיר // יואב גינאי
שני | 24.2.2020 | 10:00

מסע לסיפורים הנסתרים מאחורי השירים הידועים
הרצאה מרתקת בה חושף השדרן והפזמונאי יואב גינאי סיפורים 
"צריך  ירח",  ואור  תמר  על  "צל  בהם:  שירים  כתיבת  מאחורי 
"ירושלים   "סימונה מדימונה", "האיש ההוא",   לצלצל פעמיים", 

של זהב", "דיווה",   ועוד. 

מחיר כניסה: ₪50מחיר כניסה: ₪50
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טיול נשים // בסימן יום האישה
שני | 30.3.2020 | 8:30

שחקנית: קארין מרום 
ילדיה הגדולים  ולנטיין חיה חיי שיגרה משעממים, שני  שירלי 
וחלומות  אהבה  להראות  מרבה  לא  בעלה  הבית,  את  עזבו 

נעוריה התפוגגו.
היא תוהה עם עצמה "איך עברו החיים ככה, כמו שאני חייתי 
אותם זה פשע. כי לא באמת חייתי אותם. הרשיתי לעצמי כל 
כך מעט... עוד רגע זה יתבזבז, זה לעולם לא יחזור". יום אחד 
את  לשנות  ושעתידה  לה  לסרב  שקשה  הצעה  מקבלת  היא 

חייה.

שירלי ולנטיין // תיאטרון המראה
שני | 25.5.2020 | 10:00

הטיול  על  פרטים   .8:30 בשעה  הקהילתי  מהמרכז  יציאה 
יפורסמו בהמשך. יש לעקוב אחר הפרסומים באתר האינטרנט 

של המתנ״ס ובפייסבוק

מחיר כניסה: ₪50

המעוניינים לספר סיפור השראה 
מוזמנים ליצור עימנו קשר:

TEDדענה
מרכז קהילתי כפר יונה

לפרטים והרשמה: 
טובה כהן 052-3526439, 
שוש מילר 054-2350169
 זהבה צור 054-4571611
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מקום ונושאתאריך

פתיחת עונה עם רותי חי8.9.2019

רותי בראון: כתות פוגעניות6.10.2019

יוסי דותן: פותר חלומות והגשמה עצמית3.11.2019

ברוך מזור: הציפור הכחולה8.12.2019

אורנה לוטן: נשים וגברים ומה שביניהם5.1.2020

חנן מנדל דילמות של הנהגת הישוב2.2.2020

רבקה מנדל: נפגעות תקיפה מינית8.3.2020

ברוך מזור: מודיעין ודמוקרטיה5.4.2020

עדנה ספרא: גרפולוגית3.5.2020

למידה חוויתית בכפר יונה

ימי א׳, שעה 10:00

קתדרה
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"רחל ראחה" // מחזה מקורי 
יום ראשון  17/5/2020 שעה 20:30 

יום שני   18/5/2020  שעה 20:30 
היכל התרבות כפר יונה 

כתיבת המחזה: דורית כהן, שחקנית בקבוצת התיאטרון 
הפקה ובימוי: ליאורה סיקלאי מנחת הקבוצה.

המחזה "רחל ראחה" מתרחש ביום השלושים למות אמא של 
רחל. הסיפור נרקם דרך עיניה של דודתה ברכה, האחות של 
את  לרחל  ברכה,לספר  אחותה  את  השביעה  האם,  האמא. 

האמת, סוד שנשאה איתה מאז שרחל היתה תינוקת.
הינו  הקהילתי,  התיאטרון  שחקני  ידי  על  שיוצג  המחזה, 
בהשראת זיכרונותיהן של שתיים מחברות קבוצת התיאטרון: 

כרמלה אזולאי ואלישבע ירון. 
משך ההצגה: שעה ועשרים מחיר כניסה: ₪30

במהלך השנה מתקיימים חוגים רבים במרכז הקהילתי וחלקם בתחומי הליבה של תרבות
מוסיקה, מחול, תיאטרון, בכל אחד מהתחומים מתקיים לקראת סופ השנה מופע שעליו 

שוקדים רבות וכולו יצירה מקומית משלנו.
בתחום המוסיקה – קונצרטים איכותיים של תלמידי הקונסרבטוריון

בתחום המחול – בית ספר לריקוד מעו"ף מעלה מופעי מחול איכותיים 
התיאטרון הקהילתי – מעלה הפקה חדשה גם השנה ״רחל ראחה

יוצרים תרבות
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הפורום לשיוויון מגדרי ומחלקת תרבות כפר יונה מזמינים אתכם לאירועים, שיתקיימו 
בסימן חודש המאבק למניעת אלימות כלפי נשים. התכנסות בשעה 20:00, 

תחילת הפעילות בשעה 20:30
בחודש מרץ - חודש האישה הבינלאומי ובכפר יונה

מבית תאטרון נועה אריאל
במסגרת חודש המאבק הבינלאומי לאלימות נגד נשים תעלה 
מיניות.  פגיעות  של  וחשיפה  למניעה  מוגנות  בנושא  הצגה 
ההצגה מעניקה כלים נכונים להתמודדות מול החששות. לאחר 
ההצגה תתקיים שיחה קצרה עם הקהל הנותנת כלים לעיבוד 

הנאמר בהצגה.

יום שלישי, י"ד חשון תש"ף, 12.11.19
שעה 20:30 | אולם רב תכליתי

חצאית כאן קודקוד // הצגה ציפור קטנה צייצה לי סוד
יום חמישי, ל׳ חשון תש"ף, 28.11.2019

שעה 20:30 | היכל התרבות

מחיר כניסה: ₪50מחיר כניסה: ₪20

מופע סאטירי קורע מצחוק ומזעזע כאחד
על רקע המערכה המתמשכת על מקומה וכבודה של האישה 
במדים ובכלל נולדה הסאטירה המוסיקלית חצאית כאן קודקוד.

פזמוני  ומיני  הצבאיות  הלהקות  שירי  את  מחדש  בוחן  המופע, 
גיבוש להעלאת המורל, כיצד השפיעו על מערכות היחסים בין 
על  להשפיע  והמנגינות  המילים  של  כוחן  ואת  לנשים  גברים 

התודעה ולברוא מציאות.
יצירתן של קרן שפט, חן לוגסי ועדי דרורי.

ניהול מוסיקלי: עמרי דגן | ניהול טכני: דן לוצ'י
 

אירועים 
בהיכל
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הסרט הארוך "ליידי טיטי". 
הקרנת סרט ומפגש עם הבמאית:  אסתי עלמו וקסלר

27, עני ושוביניסט החולם להצליח  וורקו הוא בחור אתיופי בן 
ונכנס  האפור  מהשוק  כסף  לווה  הוא  מוזיקלי.  וכמפיק  כזמר 
לחובות. בריוני העולם התחתון רודפים אחריו. על מנת לברוח 
לאישה  ומתחפש  שמש,  בבית  אימו  לבית  וורקו  חוזר  מהם 
וורקו את  סקסית וחצופה בשם טיטי. במהלך הבריחה, ימצא 

הדרך הנכונה 

ליידי טיטי // סרט
יום חמישי, ז׳ כסלו תש"ף, 5.12.2019

שעה 20:30 | היכל התרבות

מחיר כניסה: ₪20

הקרנת שני סרטים סרט ומפגש עם הבמאית: נעה גוסקוב
איך לשחות

גיבורות המפגש השני מייחלות גם הן לשינוי: אביגיל ההריונית 
אמא,  לעצמה  חוטפת  לשחות  איך  במרכז  העומדת  היתומה 
סינדי  גיבורת  נוית  של  רצונה  כל  ואילו  אחד,  צהריים  לאחר 
יתגלה,  שהסוד  לפני  רגע  וגמלוני.  שעיר  רפתן  להיות  הוא 
הגיבורות  שתי  נהנות  יתמוסס,  והחלום  תיחשף  התחפושת 

מחילופי התפקידים. האם הן יחזרו להיות אותן נשים שהיו?

סינדי // איך לשחות
יום חמישי, כ״ג חשוון תש"ף, 21.11.2019

שעה 20:30 | היכל התרבות

מחיר כניסה: ₪20

הקרנת סרטי קולנוע נשים בישראל, אשר ילוו בשיחות ומפגש עם היוצרות
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חודש האישה הבינלאומי! פארודיה אמיתית על החיים
יוצרות,  שחקניות  אחיות,  שתי  אלורו,  כהן  וחנה  גבריאלי  דינה 
"גיבורות  המופע  עם  רצות  במה",  "אחיות  התיאטרון  בעלות 
והופיעו במעל מ-130 מקומות בכל  בע"מ" למעלה מ-4 שנים 

הארץ.
במופע מביאות אחיות במה את סיפורן של הנשים כולן. במופע 
עוסקות אחיות במה בגבורה הנשית. מחד מביאות סיפור מסע 
החששות  את  שלב  ובכל  לאמא  נהפכת  שהיא  עד  ילדה  של 
עם  היומיומיות  ההתמודדויות  גיסא   ומאידך  אליו,  המלוות 

הילדים, זוגיות, החמות, חברות, הנראות, יצר הרע ועוד. 

יום ראשון, ה' באדר תש"ף, 1.3.20
בשעה 20:30, היכל התרבות כפר יונה

גיבורות בע״מ // מופע לנשים

מחיר כניסה: ₪30

חודש האישה הבינלאומי! במופע מוצלח ומקורי לנשים.
טיפים  עם  וסוחפת  שמחה  טובה,  מוסיקה  של  מנצח  שילוב 
והמון בידור. מיכל אמדורסקי  בנושא סטיילינג, אופנה, תובנות 
לו,  מרי  ואוהבים(  מכירים  שכולנו  היפים  השירים  את  תשיר 
תסביר  תספר,  אטיאס  ודורין  ועוד...  אתו  לגור  חם,  דם  הלילה, 
ותיתן טיפים שימושיים לנשים על רזי הסטיילינג, שילובי בגדים, 

נכון ולא נכון בלרצות להיראות טוב, יפה וזוהרת.

באות באהבה// דורין אטיאס ומיכל אמדורסקי
יום ראשון, י״ב באדר תש"ף, 8.3.20

בשעה 20:30, היכל התרבות כפר יונה                  

מחיר כניסה: ₪50

חודש האישה 
הבינלאומי
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'סל תרבות' ארצי קיימת במתכונתה הנוכחית למעלה  תכנית 
משני עשורים. בתקופה זו התגבש מנגנון חינוכי כלכלי המצליח 
ולפעילות  למופעים  בו  המשתתפים  התלמידים  את  לחשוף 
היא  המטרה  לו.  ומחוצה  הספר  בית  בתוך  התרבות  בתחום 
ובני  הילדים  לכלל  ובאמנות  בתרבות  הזדמנויות  שוויון  ליצור 
רבה  חשיבות  בעלת  היא  ואמנות  לתרבות  החשיפה  הנוער. 
בעיצוב זהותם של בני הדור הצעיר, תורמת להרחבת אופקים 

ומעודדת מעורבות חברתית, סובלנות וקשב לזולת.

מנהלת  חי,  ניצה  מנהלת  יונה  בכפר  תרבות'  'סל  תכנית  את 
מחלקת תרבות ואירועים במרכז קהילתי כפר יונה ומנהלת סל 

תרבות יישובי. 
קיום  מאפשרת  והיא  טווח  ארוכות  חברתיות  מטרות  "לתכנית 
תשתית תרבותית משותפת וקידום החברה הישראלית לקראת 

היותה חברה שוויונית וסובלנית יותר".

נחשפים  אליו  תרבותי  רצף  בדמות  מדרג  ליצור  הוא  הרעיון 
התלמידים בהתאם לגיליהם וליכולת ההכלה של התחום ולתת 
כלים לצפייה מודעת בששת תחומי האומנות תיאטרון, מחול, 

ספרות, מוסיקה, אומנות פלסטית וקולנוע.
הסל  ורכזות  יונה  כפר  בעיריית  החינוך  אגף  שותפים  לתכנית 
ובתיכונים, מתוך  ילדים, בבתי הספר היסודיים, בחטיבות  בגני 
מוצלח  במשוב  יונה  כפר  את  המזכה  ומקצועית  רחבה  ראייה 

ומקצועי של קברניטי התכנית הארצית.
ספרו  עפ״י  הנביאים״  מרחוב  ״הדודה  בהצגה  יצפו  הגנים  ילדי 
המוכר של יורם טהר לב, בה שזורים שיריו האהובים והמוכרים

בתכנית  ולהתעניין  לשאול  להכיר,  ההורים  את  מזמינים  "אנו 
שנבחרה בקפידה רבה עבור תלמידי כפר יונה ומותאמת לכל 

שכבה".

סל תרבות

אלפי תלמידי בתי הספר וגני הילדים בכפר יונה יגיעו לאורך השנה להיכל התרבות בעיר במסגרת תכנית 
'סל תרבות' * ניצה חי, מנהלת מחלקת תרבות וסל תרבות יישובי: "התכנית מאפשרת קיום תשתית 

תרבותית משותפת וקידום חברה ישראלית שוויונית וסובלנית יותר"
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יום חמישי, כ"ח כסלו תש"ף, 26.12.2019  
בשעה 20:30 היכל התרבות

אריאל זילבר-פסנתר ושירה, שלומי מנצור-בס,
שי ליבוביץ-גיטרה,  גילי ליבוביץ-תופים,  אבנר קלמר-כינור
מופע חדש למלך הגרוב הישראלי בהפקתו של לואי להב.

וזוכה  עתה  זה  לאור  שיצא  מהאלבום  חדשים  שירים  במופע 
להצלחה רבה. השירים החדשים הפכו ללהיטי רדיו אהובים 

מחיר כרטיס: 50 ₪

אריאל זילבר ״מישהו״
קולשיר 3

מיזם מוסיקלי חברתי שכבש את העולם
ואת כפר יונה!

יום שלישי | 24.12.19 | החל מהשעה 16:00 
מרכז קהילתי כפר יונה 

המחלקה לקהילה ומתנדבים והקונסרבטוריון העירוני מקיימים 
זו השנה השלישית את המיזם המוסיקאלי חברתי שכבש את 

העולם ואת כפר יונה!
השנה נבחר השיר "יום יבוא"

מקצועי  צוות  בעזרת  השיר  של  הקולי  העיבוד  יילמד  תחילה 
ולסיום ישירו אותו כל המשתתפים יחדיו!

הקהילתי  המרכז  במזכירות  בהרשמה  כרוכה  ההשתתפות 
כפר יונה )ללא עלות(, אין צורך בידע מוקדם בשירה

כל אוהבי השירה מוזמנים!

חנוכה בכפר

 את הכפרמאירים
תושבים פותחים את בתיהם 

בחג החנוכה ומארחים לכבוד החג
הכניסה חופשית - הרשמה מראש!
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ל"ג בעומר בשיתוף חב"ד
תהלוכה חגיגית בסופה מופע מרהיב לילדים 

יום שלישי, י"ח באייר תש"ף,
 12.5.20 בשעה 10:30

מרכז קהילתי כפר יונה

יום ירושלים 
חגיגיות לציון יום ירושלים בכפר יונה 

פורים
פסטיבל פורים בעדלידע עם בתי הספר 

ביום שישי 6/3/20, י' באדר תש"פ 

קריאת מגילה קהילתית 
יום שני, י״ג באדר תש״ף 9.3.2020

בשעה 20:00 
מרכז קהילתי כפר יונה 

קריאת מגילה בשיתוף קהילת חמ"ד  
מופע לילדים 

יום שלישי, י"ד באדר תש"ף,
 21.3.2020  בשעה 10:30

ביה״ס בר-אילן רח' הדרים 

ט"ו בשבט 
יום שני, ט"ו בשבט תש"ף, 10.2.20 

שעה 17:30 מרכז קהילתי כפר יונה 
סדר ט"ו בשבט  בנושא ראש השנה לאלינות 

חג הסיגד
יום שלישי, כ"ח חשוון תש"ף, 26.11.2019

בשעה 17:30 מרכז קהילתי כפר יונה
ִסיְגד, הוא חגם של בני הקהילה האתיופית. החג חל חמישים 
יום הכיפורים הנקרא אסתרי, בתאריך כ"ט בחשוון.  יום אחרי 
טקס  ובמרכזו  והתחדשות,  טהרה  צום,  של  יום  הוא  הסיגד 
חידוש הברית בין העם לאל, ברכות ותפילות לגאולה. תושבי 
כפר יונה מוזמנים להגיע, להכיר מנהגי הקהילה ואת מאכליה.

הכניסה חופשית.

זכרון ועצמאות
טקס יום הזכרון לשואה לוגבורה

שני, 20.4.2020, כ"ו בניסן תש״ף, 20:00 היכל התרבות
טקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

שלישי, 27.4.2020, ג' באייר תש״ף, 20:00 
באנדרטת הזיכרון

ערב שירי לוחמים
שלישי, 27.4.2020, ג' באייר תש״ף, 21:15 היכל התרבות

חגיגות העצמאות ה-71 למדינת ישראל
רביעי, 28.4.2020 ד׳ אייר תש״ף, 20:00 

אצטדיון הכדורגל

הכניסה חופשית!

תרבות יהודית
חגי ישראל
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הכי טוב הכי קרוב. הכי טוב הכי קרוב. הכי טוב הכי קרוב . 

המרכז הקהילתי כפר יונה
זמני קבלת קהל:

ימים א'-ה' בין השעות: 08:00-12:00, 16:00-19:00 
 kfaryona@matnasim.org.il :כתובת דוא"ל

 mky.org.il :אתר המרכז הקהילתי
טלפון: 09-8985111 
פקס:09-8947881 

 mky.org.il :כל האירועים והפעילויות  באתר 
h ובעמוד הפייסבוק  מרכז קהילתי כפר יונה


