
קיץ 
בכפר
תשע״ט
2019

איזה
איכות של עיר . נוחות של כפר

עיריית כפר יונה

קיץ על הדשא
סיפור בגינה
סרט בפארק

קבלת שבת קהילתית
מופעי ״המרפסת״ ״החצר הקדמית״

ערבי נשים בבריכה
פעילות נוער



סיפור 
בגינה

8.7.2019  גן בראזני
העני והיהלום

תיאטרון נדודים

8.7.2019  גן גבעת אלונים 
האריה והעכבר

צחי מכנס

19.8.2019 גן יפה נוף 
מופע קרקס

קרקס און אוף

26.8.2019 גן הארבעה
לקוף יש בעיה

תאטרון אבני הדרך

ימי שני | 18:00 בגינות ברחבי העיר

שלמה העני פוגש את דוד מנהיג 
העניים, מקבץ נדבות ויוצא 

למסע חייו לגילוי הלב היהודי.

15.7.2019 גן ברזאני
הכי זהיר בכפר ובעיר

אושרה הפקות

29.7.2019 גן רח׳ הרצל
ירושלים של חלום

תיאטרון אבני דרך

נועם חולם לבקר בירושלים, 
בלילה, יוצא מתוך סמלה של 
העיר ארי האריה הירושלמי, 

אשר לוקח את נעם לסיור בעיר.

מופע קרקס לכל המשפחה 
הכולל חד אופן ענק, ליצנות 

משוגעת, שוט, להטוטים ועוד.

ילדה שובבה רצה לפגוש את 
חברתה דנית. היא ממהרת,לכן 

היא מתפרצת לכביש. לפתע 
היא נזכרת שקיבלה ליום 

הולדתה תיבת זה״ב.

עכבר קטן הטריד את האריה 
שתכנן לטרוף אותו. העכבר 

מתחנן על חיו ומבטיח לאריה כי 
אם ישחררו, הוא יזכה לתגמול 

בשעת צרה.

קוף קטן הלך לאיבוד ביער 
ומתחיל לחפש את אימא שלו. 

בדרך פוגש חיות שונות שמנסות 
לעזור לו בחיפושים. האם יצליח 

למצוא את אימא שלו?

תרבות יהודית מציגה

תרבות יהודית מציגה
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 הכניסה חופשית



קיץעל
הדשא

רביעי 3.7.2019 
״מקורוק כפר יונה״

אירוע הדגל של יצירה מקומית 
בשיתוף עם עמותת אלול

קרקס אפריקאי
שעה 19:00

״מירי תשירי״
מופע לכל המשפחה 

מירי היא ילדה שאוהבת מאוד לשיר. 
כשהיא שרה היא שמחה, מתרגשת 

ומאושרת. הרפתקה מוזיקלית 
מצחיקה ומרגשת

רביעי 24.7.2019

ימי רביעי | 17:30
פארק גינות הדר

מתחמי 
פעילות

ג׳ימבורי

תחנות 
יריד 

אמריקאי
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האירועים מונגשים. לבקשות וסיוע מיוחד מראש ניתן לפנות 
למוקד העירוני או לרכז הנגישות ציון ברדה 

zionb022@gmail.com :במייל

מתנפחים

 הכניסה חופשית



סרט 
בפארק

הקדמונים

מקס 
בעולם 
המים 2

יצאת 
כריש 2

10.7
17.731.7

צבי 
הנינג׳ה

לרקוד
14.8

21.8

בפארק גינות הדרבערבי רביעי בשעה 20:00  

Ticket
Ticket

Ticket
Ticket

מומלץ להביא
מחצלות 
לישיבה

 הכניסה חופשית
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שני, 8.7.2019 
אולם רב תכליתי

TEDדענה

נתכנס בשעה 9:30, נהנה מארוחת 
בוקר מעשה ידי המשתתפות

בתכנית:
שושי כחלון-כידור 

ראש עיריית כפר יונה - בסיפור אישי
דיקלה כהן 

"לגלות את התכשיט שבי"
דיאנה רחמני

 "אין לי ארץ אחרת"

 הכניסה חופשית

ראשון 14.7 י״א תמוז
18:00-22:00

ראשון 25.8, כ״ד באב
18:00-22:00

רחצה לנשים 
בלבד!

בבריכת השחייה עם מצילה  
דוכני תכשיטים, בגדים

 וכיבוד קל

מחיר כניסה: ₪20 
לבעלות מנוי: ₪10 

פרטים נוספים: תמר עמיחי
052-8482519

קבלת שבת 
קהילתית 

חוזרים לקבלות שבת
מקבלים את השבת בשיר ובשיח 

על פרשת השבוע 
ופינת יצירה לילדים

בהובלת ראש העירייה שושי כחלון-כידור, 
דודי ליפשיץ ודפנה אבן ליכוב

יום שישי 
כ״ג בתמוז 
26.7.2019

 הכניסה חופשית

יום שישי
 כ״ב באב

23.8.2019

 במרכז הקהילתי בשעה 18:00



פעילות נוער

גלידריה
Cream 4U

ימי שני, שלישי וחמישי 
גלידריה בעלות סמלית ופעילויות 

פנאי משחקי שולחן, קריוקי, 

פעילויות במרכז הנוער 
מהשעה 18:00 

לפעילות חופשית

מועדון הנוער 

"הרצל 10" 

שחייה לילית 
בבריכה העירונית

לנוער ולחיילים 
)בהצגת חוגר(

ימי חמישי משעה 20:00
מחיר: ₪20

יציאות חיצוניות מותנות בהרשמה ובתשלום מראש )₪50( עד ליום חמישי שלפני כל יציאה. 
נסיעות וכניסות לאטרקציות מותנות במינימום נרשמים לכל אטרקציה. רכישת כרטיסים באשראי/מזומן במזכירות 

המרכז הקהילתי כפר יונה. בכל היציאות יתכנו שינויים ללא הודעה מוקדמת.

חדש!
פעילויות ליליות 

במתנ״ס בערבי שלישי
עגלילה, משחקים, 

קונסולות והמון כייף! 

יציאות 
חיצוניות
 10.7 שפיים
17.7 מימדיון
31.7 סופרלנד

7.8 שפיים
14.8 חדרי בריחה

אירוע פתיחת הקיץ
 "מקורוק" כפר יונה
בהופעות מקומיות
דוכנים ומתנפחים

יום רביעי 3.7.19 
החל מהשעה 17:30
בפארק גינות הדר

ערבי ראשון ושלישי
משחקי שולחן, 

קונסולות והמון כייף
רחוב הרצל 10
מול אגף החינוך



כל הפעילויות פתוחות לתלמידים העולים לכיתה ז' ומעלה, אלא אם צוין אחרת
כל היציאות והפעילויות באישור מנהל מחלקת נוער, לאחר אישור בכתב מההורים. 

לצוות המחלקה הזכות לא לאפשר השתתפות על התנהגות בלתי הולמת
נקודות האיסוף והפיזור ליציאות חוץ - מועדון הנוער, רח' הדרים 21

היציאה בליווי מדריך בוגר מצוות מחלקת נוער.

מגרשים מוארים
ימי ראשון עד רביעי

מגרשים מוארים ומתחם נוער 
ב"סקייטפארק" - ספורט, 
שולחנות סנוקר, פינג פונג, 

כדורגל שולחן, סרטים, סדנאות, 
המוווווון אוכל 
ומוסיקה טובה

שימו לב!
התוכנית נתונה 
לשינויים, ללא 
הודעה מראש!

מיוחדים בקיץ
 14.8 

שחייה לילית
 בבריכה לנוער עם 

צרכים מיוחדים
 ובני משפחותיהם

מסיבות
בוגרי ה׳-ו׳

שעה 20:00
במועדון הנוער
 בימי ראשון
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פרטים: פייסבוק מחלקת נוער 
כפר יונה באינסטגרם 

ובמזכירות המתנ״ס טלפון:
09-8941407 ,09-8985111

ימים ראשון עד רביעי
במתחם סקייטפארק
הרצל 10 ובמתנ״ס

ערבי נושא
מסיבת אמצע קיץ- 24.7

 תשעה באב - 11.8
"סוגרים ת'קיץ״ - 21.8



עלהמרפסת
סדרת מופעים אינטימיים על גג המרכז הקהילתי/ חצר קדמית

כל מופע מוקדש לאמן ומהווה הזדמנות ליהנות מיצירותיו המוסיקליות 
מכל התקופות והזמנים מדרכו המוסיקלית כיוצר וכאדם

מחיר כניסה: ₪70 רכישת כרטיסים באתר המרכז הקהילתי ובטלפון: 09-8985111 
עקבו אחר הפרסומים באתר mky.org.il ובפייסבוק

כלי הקשה: בן איילון 

שי בן צור יוצר שילוב בין שירת הקוואלי 
העברית  השפה  לבין  המסורתית 
המסע  עטו.  פרי  בחומרים  הפייטנית 
המוסיקלי שלו נע במשך שנים על הקו 
שבין הודו לישראל, בין העולם הרוחני 
לבין  הסופית  המוסיקה  של  והתרבותי 

השפעות מהעולם המערבי. 

חמישי
18.7.2019

21:00
חמישי

25.7.2019
21:00

"איפה  להקת  כסולן  לדרכו  במקביל 
הסולו  אלבומי  ובעקבות  הילד", 
מופע  רודנר  חמי  מגיש  המצליחים, 

שכולו אנרגיה וחום.
אקוסטית  בגיטרה  עצמו  את  מלווה 
כפי  הגדולים  להיטיו  את  חמי  מגיש 
אנרגטיים  עדיין  אך  במקור  שנכתבו 

ומכוונים למקום אחד - אל הלב.

שי בן צורחמי רודנר
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במהלך הקיץ
יתקיימו הופעות נוספות
עקבו אחר הפרסומים

הופעות נוספות

קיץ 
נעים 


