


תושבות ותושבים ומנויים יקרים,
אני שמח לבשר לכם על חזרת ההצגות והמופעים בהיכל התרבות, אחרי תקופה ארוכה 

של הגבלות, ולהציג בפניכם את תוכנית ההצגות והמופעים לחודשים הקרובים!

כעיר שוחרת תרבות, התגעגענו כולנו להיכנס בשערי היכל התרבות העירוני, לחכות שהמסך 
יעלה ולקבל את השחקנים במחיאות כפיים סוערות. קונצרטים, קומדיות, דרמות ומופעי 

מוזיקה הם רק חלק ממה שיחכה לכם בהיכל.

עם הצלחתנו המשותפת למיגור נגיף הקורונה בעיר כפר סבא, וחזרתנו לשגרת חיים מבורכת, 
גם עולם התרבות שהושבת במשך תקופה ארוכה מדי – שב אל חיינו. בעיר כפר סבא פתחנו 
את חזרת היכל התרבות עם הופעותיהם של מירי מסיקה, אביב גפן ואברהם טל – וזו הייתה 

רק הסנונית הראשונה, המבשרת  את חזרתה של העיר כפר סבא למובילה בתרבות.

התוכנית החדשה לחודשי מאי-ספטמבר 2021 כוללת רפרטואר עשיר ומגוון של מיטב 
התיאטראות והשחקנים המובילים בישראל.

אני מזמין אתכם להתרווח ולעיין ברפרטואר העשיר שהכנו עבורכם – הופעות מוזיקה, 
הצגות קומדיה ודרמה ממיטב התיאטראות בישראל, הצגות ילדים למנעד רחב של גילים 

ועוד. הצטרפו אלינו לחוויית תרבות עשירה, מצחיקה ומרגשת בהיכל התרבות כפר סבא.

העיר כפר סבא תמשיך להוביל ולהיות גם הראשונה בתרבות.

שלכם,
רפי סער
ראש העיר
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כששני ענקי קומדיה כמו ענת וקסמן ואבי קושניר 
נפגשים, זה עלול להיגמר בפיצוץ...– קומדיה סופר 
אקטואלית, שתגרום לכם להתפוצץ מצחוק, ועלילה 

פרועה ומטורפת שלא תפסיק להפתיע.

מקום ההתרחשות הוא התנחלות קטנה בשומרון והזמן – 
ההכנות לחתונתה של שוורץ. ההתרגשות בשיאה, הוריה 
של לאה דרוכים ומוכנים לשים בהולד את הסכסוכים 
ביניהם למען האושר של בתם, אבל משהו משתבש 
בשל סיבה קטנה, שולית ובלתי חשובה לכאורה: שיר 

ילדים שאביה של לאה שומע.

באופן מוזר, הדרמה המשפחתית לא רק מסעירה את 
ההתנחלות כולה, אלא מתקשרת לביקורו של נשיא 
מצרים אנוואר סאדאת בישראל. הסובלנות של תושבי 
ההתנחלות, חיי המשפחה, האושר והפוליטיקה הגדולה 
– הכל מונח על הכף בקומדיה מאת רמי ורד, בבימויו 

המיומן של רוני פינקוביץ' ז"ל.

עבדאללה 
שוורץ

קומדיה ישראלית חדשה 
מאת: רמי ורד

יום ב׳ 24.5.21
17:00/20:30

בימוי: רוני פינקוביץ׳
משתתפים: אבי קושניר, ענת וקסמן, אפרת 
בוימולד, עודאל חיון, שלומי טפיארו/אלירן 

הרוש, חי מאור, שהיר כבהא/סולימאן 
חוסייסי, טל צ׳רנובסקי

הביקורות משבחות
"אבי קושניר עושה תפקיד אדיר. קומדיה קצבית, 

פרועה וחסרת גבולות" | ידיעות אחרונות

"הצגה טובה, כזאת שלא תשכח לאחר הצפייה, 
בגלל הערך המוסף. רמי ורד ורוני פינקוביץ' 
השכילו לפלס דרך מבעד לענני הצחוק, ולהציב 
בפנינו מראה, כששאגות ההנאה הרעידו את 
האולם. ענת וקסמן מוכיחה לנו את מיטב 

כישוריה" | דה מרקר

"הצגה מצחיקה ומפתיעה בביצוע מבריק של 
צוות השחקנים. יש שיראו בזה אמירות פוליטיות 
ויש שיראו דמויות מהחיים. מה שמשותף לקהל 
זה או אחר, ההומור שישפיע מן הסתם על כולם. 

מומלץ" | אתר לאן הערב 
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הגלולה
יום א׳ 6.6.21
17:00/20:30

מחזה: רוני סיני
בימוי: רועי שגב

משתתפים: רבקה מיכאלי, שלמה 
וישינסקי, מירב פלדמן, אלירן הרוש, 

יעל טל, עומר עציון

האם הייתם מסכימים לשוב לימי נעוריכם אם הייתה 
נקרית בפניכם הזדמנות פז כזאת? סביר להניח שרוב 
הצופים שעברו את שנות ה-20 לחייהם יענו לשאלה זאת 
בחיוב. אבל האם התשובה תישאר חיובית אם יגידו לכם 
שהשיבה לנעורים, בעזרת גלולה פלאית, תימשך רק 20 
דקות? ואחר כך, כמו בסיפור סינדרלה, תחזרו לגילכם 
הטבעי? בתפקיד האישה שמבקשת לשוב לימי נעוריה 
העליזים – האחת והיחידה, רבקה מיכאלי. בתפקיד 
המדען, שפיתח את הגלולה קצרת התוקף – האחד 
והיחיד, שלמה וישינסקי. והאשה בגלגולה הצעיר היא 
לא אחרת מאשר מירב פלדמן הקופצנית, עם האנרגיה 

המתפרצת, שהתפקיד תפור עליה.
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הביקורות משבחות
״יש הצגות שבהן הכול יושב מושלם. "פרפרים 
הם חופשיים" היא כזו״. | דוד רוזנטל "וואלה"

"קומדיה רומנטית משעשעת ונוגעת ללב על 
דעות קדומות וקבלת האחר, ועל יחסים שאנו 
בונים וגם הורסים. תום אבני מרגש וענבר דנון 

הנפלאה גונבת את ההצגה. לכו לראות!" 
| ירמי עמיר, רשת ב', כאן תרבות

"קולח וקצבי, מדלג בקלילות מעל כל המלכודות 
וממזג בהצלחה קומדיה בדרמה..." 

| דנה שומכר, מעריב

שנות ה-60 בניו יורק. דון, עיוור צעיר ומוכשר שעזב 
את בית אמו בפרבר עשיר, מגיע לחפש את מזלו בעיר 
הגדולה כמוזיקאי. הוא שוכר לעצמו דירת חדר בוהמיינית 

ועורך היכרות עם שכנתו היפה והזרוקה, ג'יל.
למרות הרתיעה הראשונית שלה, נוצרת כימיה ובין 
השניים מתפתח קשר רומנטי. אולם הקשר נקלע 
לקשיים כאשר אמו של דון, סופרת מכובדת ושמרנית, 
מגיעה לביקור מפתיע – מפגש שבו נחשפים דעות 

קדומות וסטראוטיפים הפוגשים את המציאות.

פרפרים הם 
חופשיים
מאת: לאונרד גרש

ימים ב׳, ג׳ 28-29.6.21
בשעה 20:30

תרגום: תום אבני
בימוי: אלדר גרויסמן גוהר

שחקנים: תום אבני, ליאת גורן, 
ענבר דנון, דני שפירא
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תחושת בטן
מחזה מאת: עמית גור

יום ג׳ 20.7.21 
בשעה: 20:30

מה קורה לאישה )ולבני משפחתה( אם היא נכנסת 
להריון בגיל מבוגר? מבוגר מאוד? טרום פנסיה?

זה מה שקורה לגיבורה הראשית של ההצגה, נגה 
הורביץ )אודיה קורן( היא בדיוק יצאה לפנסיה 
מוקדמת, בתה אמורה ללדת בקרוב את נכדה 
הראשון, בנה ובן זוגו נמצאים בתהליכי פונדקאות, 
היא רק חולמת להתחיל לחיות, לטייל בעולם 
עם בעלה – והנה מגיעה הבשורה על כך שהיא 

עצמה בהריון. 
בימוי: ניר ארז | תפאורה: זוהר שואף | תלבושות: 

אורן דר | מוזיקה ותאורה: נדב ברנע
משתתפים: אודיה קורן, מוטי כץ, אלעד אטרקצ'י, 

דנה מיינרט / נטע פלוטניק, שמחה ברבירו, איה 
שבא, אבישי מרידור, מורן ארביב-גנס.

צילום: גבריאל בהרליה

אהבה
קומדיה רומנטית מאת: גדי צדקה

יום ד׳ 4.8.21 בשעה 20:30
בכיכובם של: טוביה צפיר, גילת אנקורי, 

גיא לואל ויעל עמית.
נפתלי, אלמן כבן 60, מאוהב כבר 30 שנה באורה, אשת חברו 
ושותפו - מקס. אך הוא מעולם לא סיפר לה על כך דבר. היום, 
יום השנה ללכתו של מקס, נפתלי מחליט לגלות לאורה את 
הסוד הגדול של חייו. כעת על אורה להחליט האם להתמיד בחיי 

האלמנות או לפרוץ ברומן חדש ומסקרן.
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גאון בכלוב
דרמה קומית מתעתעת 

מאת: יואב בר-לב 
ועירית קפלן

יום א׳ 8.8.21 | 20:30
בהיכל התרבות
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בימוי: עמית אפטה
תפאורה: שני טור 

משתתפים: עמוס תמם, עירית קפלן, אלון 
דהן, דויד בילנקה, גל סרי.

יורם גרניט, כוכב טלויזיה ענק עם "פה גדול", נמצא 
בשפל של חייו: אשתו זרקה אותו מהבית משום 
שמאסה בבגידות שלו ותעשיית הבידור זרקה אותו, 

משום שמאסה בקפריזות שלו. 
מפגש מפתיע עם ויקי, מעריצה נלהבת שמזמינה אותו 
לביתה, ועם יונתן, אחיה הגאון שנמצא על הספקטרום, 
מוליד במוחו של יורם רעיון גדול לשעשועון מטורף 
שיחזיר אותו אל המסך הקטן. כעת, הוא חייב להתקרב 
ליונתן ולאמן אותו, ואף להתמודד עם השיגעונות שלו 

מחד ועם החיזורים של אחותו מהצד השני.
כך מתפתח משולש יחסים סבוך, שבו כולם מוכנים 

למכור את נשמתם רק כדי לחיות את החלום.
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צילום: אוהד רומנוצילום: דני מילר
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גיל שוחט 
מארח את נורית גלרון

יום ג׳ 11.5.21 בשעה 20:30

יום ב׳ 14.6.21 | בשעה 20:30
בהשתתפות: מקהלת בת שיר 
בניצוחה של טלי ויסמן  וזמרים 
אורחים, מרגריטה זילברמן דניאל 

אפפלד, רוני בני וניבה אשד.
מבחר פסקולים מובילים בעיבוד 
מיוחד לתזמורת, דוגמת: הטוב 
הרע והמכוער, STARWARS  ג'ימס 

בונד ועוד. 

גיל שוחט ונורית גלרון במופע אינטימי, מרגש, ויוצא דופן. במופע, יבצעו השניים יצירות קלאסיות של גדולי 
המלחינים הקלאסיים - מוצרט, שוברט, באך, לצד קלאסיקות ישראליות של וילנסקי, ארגוב, רכטר, גרוניך 
ווירצברג. זאת דרך מלחיני רוק-פופ צעירים, ששיתפו פעולה עם גלרון במהלך השנים - אביב גפן, בן ארצי, 

שילה פרבר ועוד. עוד בתוכנית: יצירות מאת באך ושופן לפסנתר.

עמוס טלמון מנצח על קונצרט מהסרטים.

קונצרט מהסרטים
תזמורת סימפונית חיפה
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בזכות עשרות להיטים וקלסיקות על זמניות - שיר של 
יום חולין, נחמה, שיר על נחלים, בללייקה, אי שם, 
כבר אחרי חצות, לכל אדם כוכב, בשנה הבאה, ללכת 
שבי אחרייך, חופשי ומאושר, אל הדרך, ושוב אתכם, 

אהבתה של תרזה דימון ועוד רבים.
במהלך השנים הקליטה גם בצרפתית ופורטוגזית, וכן 

הקליטה מספר אלבומים של שירים לילדים.

אילנית
״אהבה היא 

שיר לשניים״
מלכת הזמר העברי, 
במופע הקלאסיקות 

הגדולות 

מוצ״ש 10.7.21
21:00 - שירה בציבור - צליל בירן

22:15 - אילנית
היכל התרבות

מר
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צילום: אוהד אלימלך
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האחים אסנר עושים כבוד לראשונה לאישה היחידה 
והמיוחדת בזמר הישראלי שהביאה סגנון ייחודי משלה.
ביצועים ופרשנות חדשים, שהופכים את שיריה של 

חווה אלברשטיין לקלאסיקה.

האחים 
אסנר

עושים כבוד 
לחווה אלברשטיין

מוצ״ש 14.8.21
21:00 | היכל התרבות

מחווה של אהבה לשירי להקת כוורת, וללהיטים שיצרו 
חבריה בקריירות עצמאיות.

מופע מוזיקלי המוקדש ללהקה שהביאה חדשנות 
ורעננות לזמר העברי של שנות ה-70. 

בין השירים במופע: גולית, מדינה קטנה, נתתי לה חיי, 
עטור מצחך, רוני, ערב של יום בהיר, הורה האחזות, 

בא לשכונה בחור חדש, יש אי שם ועוד.

ניב קאופמן - 
מדינה קטנה

שירי כוורת

מוצ״ש 4.9.21
21:00 - שירה בציבור - אילנה כץ

22:15 - ניב קאופמן
היכל התרבות

ניהול מוזיקלי ועריכת המופע: ניב קאופמן
משתתפים: אסנת הראל, אנה שפיץ, עמרי 
רוזנצוייג, עידן חיים דוד,אסף דגן, גיל גולדין, 

ניב קאופמן.

בהשתתפות הזמרות והיוצרות: רז שמואלי/נעה 
אסנר, מאיה בלזיצמן, אורית שלום, צילי ינקו 

ויעל יקל
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 תל-אביב, קיץ. בחצר ביתה של הסופרת והמשוררת 
לאה גולדברג משחקים ילדי רחוב ארנון. נסים, ילד 
חדש בשכונה מנסה להצטרף למשחק. פתאום... 
מופיע אורח נוסף, קוף קטן שהלך לאיבוד. לאה 
מאמצת את הקוף המצחיק והשובב אל ביתה וקוראת 
לו "נפלאות". נסים ונפלאות הופכים לחברים טובים, 
וביחד, למען מטרה חשובה, מקימים קרקס משעשע 
ומלא הפתעות. זוהי הצגה מלאת הומור וקסם על 
חברות, קבלת האחר, שיתוף פעולה. בהצגה משולבים 
שירי הילדים האהובים של לאה גולדברג, כמו פזמון 

ליקינטון, כובע קסמים ועוד.

נסים 
ונפלאות

בימוי: רענן פררה ומשה בן שושן
מוסיקה: שי אלון | תפאורה: בתיה סגל ומיכאל פיק
תלבושות: אלה קולסניק | כוריאוגרפיה: שחר ישי
תאורה: אורי מורג | משתתפים: אורנה כץ, אהוד 
כהן הרמתי, פיודור מקרוב, שחר ישי, גיא רוזן, 

אדווה פרץ

מחזה מאת: שירילי דשא

יום ג׳ 10.8.21
17:30 | באודיטוריום

בהשראת ספרו ושיריו האהובים של יורם טהרלב, 
סיפור על שלושה אחים, שונים מאוד האחד מהשנייה, 
אשר מגיעים אל דודתם שגרה ברחוב הנביאים, אותה 

הם לא ממש מכירים.
השלושה נסחפים אל תוך עולמה הקסום של הדודה, 
מגלים את הכוח הטמון בכל אחד מהם ומגלים שיחד 

זה הרבה יותר מלבד, ושהשוני ביניהם הוא כוחם!
היא מלמדת אותם בדרכה המיוחדת ומלאת הדמיון 
שיעור חשוב על כבוד הדדי, אמונה עצמית ושהכי 

חשוב להמשיך לנסות גם אם לא תמיד מצליחים.

הדודה שלי 
מרחוב הנביאים

בימוי: רענן ניסים פררה, משה בן שושן | עיבודים 
וניהול מוזיקלי: ליאור רונן | כוריאוגרפיה: עומר 
זימרי | תפאורה: סשה ליסיאנסקי | עיצוב תלבושות: 
אלה קולסניק | עיצוב וייצור בובות: ולאדי קולסניק |
עיצוב תאורה: קרן גרנק | עוזרת בימאים: הילה נס
שחקנים: נוי הלפרין, רועי קקון, הדר שחף, עדי 

אייזנמן, ליז רביאן, עידו קולטון

לגיל 
5-3

לגיל 
5-3

מחזה מאת: דפנה אנגל, רענן 
ניסים פררה, משה בן שושן

יום ב׳ 23.8.21
17:30 | באודיטוריום
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דוקטור דוליטל הרופא האהוב יעשה הכול למען בעלי 
החיים. הוא אוסף אליו אינספור חיות אבודות ומשכן 
אותן במרפאתו. הצרה היא שהלקוחות במרפאה 
שלו לא כל כך מרוצים מהעניין ומפסיקים להגיע!                               
רגע לפני סגירת המרפאה מציעה פולינזיה, התוכית 
שלו, רעיון מהפכני: דוליטל ילמד לדבר בשפת החיות 
ויהפוך לרופא החיות הראשון בעיר!  בעזרת פולינזיה 
התוכית, דאב דאב הברווז, גבי הכבשה ואמה העוזרת 
הנאמנה מצליח דוליטל לשקם את המרפאה, לעזור 
לבעלי החיים בעיר ולהגיע אפילו לקרקס! בהצגה 
צבעונית, מצחיקה ומרגשת, דוליטל וחבריו מלמדים 

אותנו לא רק לדבר אל החיות, אלא גם להקשיב.

דוקטור דוליטל

בימוי: אלדר גוהר גרויסמן | עוזרת במאי: ימית 
אטיאס |  מוסיקה מקורית: אמיר לקנר | תלבושות: 
טל וייס | עיצוב בובות: רוני וגנר וירון בראלי | 
תפאורה: סשה לישאנסקי | תאורה: אמיר קסטרו 
| תנועה: אור משיח | שפה ודיבור: מרגלית גז | 
שחקנים: ענבר דנון, בל וענונו, יעל חיימובסקי, 
דני לשמן, אורי סממה, איתי פולישוק, זיו פלג. | 

דיבוב: טל דנינו

מחזה מאת: אורי אוריין 
על פי ספרו הקלאסי 

של יו לופטינג

יום ג׳ 3.8.21
17:30 | בהיכל התרבות

לגיל 
9-6

במסגרת עלילת מסע מרהיבה מסביב לעולם, נפגשים 
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 מתקשה לעמוד בציפיות 
החמורות, אך כשפוג לומד להכיר אותו, ה"פגמים" 
של הילד, העניין שלו בכל דבר, הדמיון המפותח -  
כובשים את לבו, ואת לבנו. אחרי שיתגברו יחדיו על 
מכשולים ויסיימו את המסע, יבינו שהפרס האמיתי 

שזכו בו, הוא משפחה.

מסביב לעולם 
ב-80 יום

בימוי: יעל טילמן | מוזיקה: רועי ירקוני | תפאורה: 
סשה לישנסקי | תאורה: אורי מורג | תלבושות: 
שירה וויז | משתתפים: דולב אוחנה, רון ביטרמן, גילי 
בית הלחמי, ליאור חקון, יערה פלציג, יפתח קמינר

מחזה מאת: יובל ברגר 
ויעל טילמן

יום ד׳ 25.8.21
17:30 | בהיכל התרבות
לגיל 
9-6

עיבוד חדש, תוסס ומרגש, לספרו 
הקלאסי של ז'ול וורן.

צילום: כפיר בולוטין
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הזמרת והיוצרת עלמה זהר במפגש מוזיקלי אינטימי ומלא בהומור, בו היא מספרת על תהליך העבודה האישי 
שלה כאומן ועל דרכה ככותבת וכיוצרת, על האהבה למילים והגישה הייחודית שלה לטקסט, כמו גם על 

הסיפורים מאחורי השירים.המפגש ישלב שירים מאלבומיה.

עלמה זהר, זמרת ויוצרת ייחודית בנוף הישראלי, מביאה איתה מגוון של השפעות מוזיקליות, עולם הכתיבה 
המגוון שלה, משלב בין פשטות של דיבור יומיומי לשירה, בין קודש לחול. אלבום הבכורה "דברי" שהוציאה 
בקיץ 2008, זכה להצלחה אדירה ) אגו טריפ", "שיר אהבה אינדיאני", "דע" ועוד(. מאז הוציאה ארבעה אלבומים 
נוספים בינהם: "שלושים ושלוש"שיצא בקיץ 2010. "לחם, אהבה שיצא בינואר 2014 בעזרת פרויקט "הדסטארט" 
והודות ל 591 תומכים שהשתתפו בקמפיין הגיוס המוצלח.ב2016 יצא אלבום הילדים המצליח "פלא" – שנולד 

עם לידת בנה הבכור ובתחילת 2018 יצא אלבומה החמישי "חיים משוגעים".

בשנים האחרונות, לצד הוצאת אלבומיה וסיבוב ההופעות ברחבי הארץ, היא מורגשת גם בפעילותה החברתית 
וכתיבתה העיתונאית.

עלמה זהר. צילום: מיכאל טופיולמיכל שלו. צילום: בן קופיצ׳ינסקי

מיכל שלו 
וכיתת אומן עם

עלמה זהר
יום ד׳ 19.5.21 

בשעה 20:00

    14



ה
ל

מי
ה

ל 
ש

ה 
ח

כו

בעשרת הסיפורים ב״כאן לא בית קפה״, יוצא ג'קי לוי שוב אל מסעות 
בתי הכנסת שלו. אבל הפעם הוא מרחיב את המעגלים סביבם וגם 

מפליג בהם אל מחוזות הבדיון והדמיון.

כדרכו, הוא מגיע אל זירות החיפוש של סיפוריו כמו אנתרופולוג שנוסע 
עד קצה העולם, רק כדי לחקור את תרבותו שלו, וכתמיד הוא דוגם 
מתוכן פיסות דנ"א של חיינו כאן – על הקומי, הטראגי והאנושי מדי 
שבהם, אבל הפעם הוא עושה זאת מתוך חירות אומנותית חדשה של 

סיפורים שבכתב, על כל המשתמע מכך.

בסיפוריו של ג'קי לוי בית כנסת הוא מגרש משחקים, בימת התיאטרון, 
זירת ההיאבקות ומופע קסמים של הלב היהודי, ובהתאמה, כמעט 

כל דבר יכול לקרות בו, ואכן קורה

ג'קי ישוחח על ספרו, יקריא מתוכו, וידבר על בתי כנסת כזירה של 
דרמה אנושית.

ג׳קי לוי 
ודודי בר דוד

יום ד׳ 16.6.21 
בשעה 20:00

דודי בר דוד. צילום: שי תמירג׳קי לוי. צילום: רמי זרנגר

מיכל שלו 
וכיתת אומן עם

עלמה זהר
יום ד׳ 19.5.21 

בשעה 20:00
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