אגרת לחברי קהילה תומכת כפר סבא
לחברי הקהילה שלום רב,
מאי 2017
7665151,7678922,7667669
א-תיאטרון היידישפיל מציג-שני קוני למל -צוויי קוני-לעמל
חלום מוזיקלי עפ"י אברהם גולדפאדן עיבוד ובימוי :אלכסנדר האוזפטר
עם יעקב בודו ואנסמבל שחקני יידישפיל .המחזה מתרחש בעיירה יהודית קסומה
המאוכלסת ע"י קונילמל ושאר הדמויות האהובות מהסיפור בחיפושן אחר זהות ואהבה.
מסע בדיוני העובר דרך עולם קסום אשר האנשים בו מלאי דמיון וסקרנות ממש כמו
ילדים .הצגה ססגונית וצבעונית ,מלאת שירים וריקודים.
יש לקנות ולשלם את הכרטיס מראש! ניתן לרכוש את הכרטיסים בימי שני בפעילות שלקהילה תומכת ,במועדון נחשון ,רחוב נחשון  9א'  -החל משעה  16:00עד 19:00
תאריך 3.5.17 :יום רביעי
שעה יציאה ( 18:00:ההצגה מתחילה בשעה )20:00
שעת חזרה משוערת21:30 :
מחיר ₪ 50 :כולל כניסה והסעה!
תחנות :ויצמן פינת משה דיין ,תחנה מרכזית ,רוטשילד ,קניון ערים ,ביטוח לאומי,
גלר ,טשרניחובסקי( .שימו לב ,נוסעים ממזרח לכוון מערב)
טלפונים להרשמה7676452 , 7678922 ,7667669,7665151:
ב"-ריקודים באסיפה" יצירת בלט למוסיקת שופן .תינתן על ידי גאי באום.
תאריך 8.5.17 :יום שני
שעה 17:00:
מקום :נחשון  9א'
ג -טיול -נסע להרדוף קיבוץ ייחודי שבו עוסקים בייצור מזון אורגני הכולל ,רפת אורגנית,
חוות סוסים טיפולית ,גן ירק אורגני ,שיווק מזון אורגני ,ועמותת "קמה" שמפעילה
בהרדוף מרכז לשילוב של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בחיי הקהילה .נתארח ונראה
מקרוב איך משלבים אנשים עם צרכים מיוחדים בחיי היום יום בקיבוץ ,גלריה לעבודות
אמנות ובית קפה ,וכמובן נבקר גם ברפת האורגנית הגדולה בישראל.
נבקר באתר זיכרון לחייל הבדואי ,אתר ייחודי שבו מונצחים חיילים בדואים שנפלו
במערכות ישראל ,נבקר ונשמע על האתר וייחודו.

ארוחת צהרים נסעד בגניגר שבעמק יזרעאל ונסיים במוזיאון בקיבוץ מזרע ,בו ניתן
לראות שרידים ממסילת רכבת העמק הישנה  ,ועוד פריטים מאוספו של פיני שהקים ויזם
את המקום והמוזיאון.
תאריך 14.5.17 -יום ראשון
שעת יציאה 7:30 -שעת חזרה משוערת17:
מחיר ₪ 150 -לחבר קהילה ,לא חבר  170ש"ח
תחנות :טשרניחובסקי ,גלר ,גאולה ,קניון ,רוטשילד ,תחנה מרכזית ,משה דיין
לפרטים והרשמה 7665151,7678922,7667669
ד"-המוסד נגד הטרור" תינתן על ידי משה כץ( ,בהמשך להרצאה השב"כ נגד הטרור)
תאריך 15.5.17 :יום שני
שעה 17:00:
מקום :נחשון  9א'
ה-כשהתנ"ך פוגש תיאטרון -פרויקט חדשני ומרתק .התנ"ך על הבמה .סיפורי המקרא
במשחק  ,בשיר ,במוסיקה ,בהומור ,בעיון ובמחשבה.
במופע "על נשים בתנך" שחקנים :אריאל הכהן ויעל מסנר!!
תאריך 22.5.17 :יום שני מחכים לכם!! שעה 17:00:
מקום :נחשון  9א'
ו" -סקירה ביטחונית עכשווית של ישראל" תינתן על ידי עופר ענבי.
תאריך 22.5.17 :יום שני
שעה  17:00:מקום :נחשון  9א'

חג עצמאות שמח!!
קהילה תומכת

