
צעירים ותרבות

מפגש והרצאה על כוס יין: ליהי לפיד10.6
21:00 | יקב ספרא גבעת ישעיהו

מופע סיפור לילדים 20.6
“איה אווץ אווה” הצגה + סדנה

רחבת הדשא מושב מבוא ביתר

מופע סיפור לילדים 21.6
“איה אווץ אווה” הצגה + סדנה

17:30 | בית העם אבן ספיר

מופע סיפור לילדים 22.6
“איה אווץ אווה” הצגה + סדנה

17:30 | כפר אוריה

הרצאה ומפגש עם הסופר אתגר קרת30.6
21:00 | יקב ברק מושב בקוע

צעירים

סדנת נגרות | מושב נס הרים17.6

סדנת נגרות | מושב בקוע15.6

נפגשים בדשא חגיגת קיץ צעירה 15.6
עם ההרכב ריספשיין

סדנת נגרות | מושב נחושה1.7

תרבות

תחרות בינלאומית “מפתחות הזהב”1-2.6
20:00 | קנסבטריון יד חריף, קיבוץ צרעה

מופע אמיר דדון3.6
20:00 | מדשאת יד חריף קיבוץ צרעה

אירוע פתיחת קיץ לילדים הכולל סדנאות, הפעלות 7.6
והצגה "מחסן השטוזים של דתיה בן דור”

17:30 | מדשאת יד חריף קיבוץ צרעה

מופע סטנדאפ של נויה מנדל8.6
21:00 | בית העם מושב ישעי

מופע: יואב קוטנר וכפיר בן ליש “שרים ומספרים כוורת”17.6
21:00 | בית העם מושב נווה מיכאל

מופע “שרים אריק איינשטיין” 20.6
21:00 | בית העם מושב בית מאיר

מופע שלומי סרנגה חגיגה יוונית21.6
20:00 | מדשאת יד חריף קיבוץ צרעה

הצגת ילדים המפוזר מכפר אזר 22.6
17:30 | צור הדסה 

מופע: “איך שגלגל מסתובב לו” משירי שמוליק קראוס 23.6
והחלונות הגבוהים

21:00 | במדשאה טל שחר

מופע הרכבי קונסרבטוריון24.6
20:00 | מדשאת יד חריף קיבוץ צרעה

מופע “מסע ישראלי” דן שפירא 29.6
מבצע את מיטב הזמר העברי
21:00 | בית העם מסילת ציון

מופעי סיום קונסרבטוריון4.7
18:30 | מדשאת יד חריף קיבוץ צרעה

פסטיבל נאמן למקום 19-21.7
פרטים בהמשך | ברחבי המועצה

חנן בן ארי | טו באב, בואו לבושים לבן.22.7
20:00 | מדשאת יד חריף קיבוץ צרעה

אדיר מילר29.7
20:00 | מדשאת יד חריף קיבוץ צרעה

אירועי סליחות בנוסח עדות ישראל:29-30.8
נוסח מרוקו, נוסח תימן, נוסח כורדיסטאן, 

נוסח קוצ'ין
ביישובי המועצה פרטים בהמשך

תרבות יהודית ישראלית

מפגש רוח ונשמה עם עדן הראל ועודד מנשה 5.8
20:00 | אודיטוריים | תיכון אור צור הדסה

ספורט

שבוע ספורט לגוף ולנשמה: מרתון ספיננג, סדנאות קרב מגע 4-8.7
אימהות ונערות, פילאטיס, יוגה, טורנירים ועוד.

טקס סיום שנת פעילות מחלקת ספורט 7.7
20:00 | מדשאת יד חריף

טורניר כדורסל7.7-25.8
19:00-23:00 | צרעה

טורניר כדורגל לזכר עינב8.7-12.8
18:00-22:00 | עגור

מפגש כדורגל | עין רפה/ עין נקובה11/18.7

              נוער

                4.7    ימית 2000

                6.7    בריכה

                8.7    סופרלנד

               19.7   פארק נינ"גה

               21.7   בריכה

           22-23.7  טיול נוער צפון

              28.7    לונה פארק

              25.7    מסיבת נוער
            20:00 | מדשאת יד חריף קיבוץ צרעה

                5.8    מימדיון

תיירות

פסטיבל האוכל הכפרי מטה יהודה. חגיגה קולינרית. 9.6-3.7
פרטים באתר התיירות: הלב הירוק.
www.tour-yehuda.org.il

בסימן חודש הקריאהחודש יוני 


