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מרכז קהילתי עמק חפר
נובמבר 2017
חשון-כסלו תשע״ח

המרכז הקהילתי האזורי עמק חפר
מזכירות המרכז הקהילתי מרכז קהילתי עמק חפר
מנהלת המרכז הקהילתי האזורי :יעל פלד
 | 09-8981628 | 09-8981635 | 09-8973320ליד מדרשת רופין  | 4025000פקס׳09-8948929 :

שלוחת צפון חפר

כ .הרא"ה | אלישיב | גאולי תימן | אמץ | גן יאשיה | אחיטוב | המעפיל | גח"א | גח"מ | עין החורש | כ .חגלה | חרב לאת | חיבת ציון
מנהלת השלוחה :עדית אזוגי | adita@hefer.org.il | 09-8973332 | 052-3222879
רכזת תרבות :מירב קריב meravn@hefer.org.il
רכזת החוגים :גלית מגן galitm@hefer.org.il | 050-7766693

שלוחת מרכז חפר

משמר השרון | העוגן | מעברות | כפר חיים | כפר ידידיה | הדר עם | בית יצחק | קדמה

מנהלת השלוחה :תחיה ברקו | thiyab@hefer.org.il | 09-8973329 | 052-2902303
רכזת החוגים :טל דר | tald@hefer.org.il | 054-5212125

שלוחת שפלת חפר

בורגתה | חניאל | עולש | בארותיים | כפר מונאש | בית הלוי

מנהלת השלוחה :מאיה חסיד | mayah@hefer.org.il | 09-8801120
רכזת תרבות :טלי רפאל | talir@hefer.org.il | 09-9557113

רכזת החוגים :שלומית בן כליפא |  | 09-9740994פקס shlomit.bk@gmail.com | 09-7437130

שלוחת ים חפר

אביחיל | שושנת העמקים | חבצלת השרון | צוקי ים

מנהלת השלוחה :אושרית מסורי | oshritm@hefer.org.il | 050-8695860 | 09-8981565

שלוחת בת חפר

בת חפר | יד חנה חומש | בחן

מנהל השלוחה :רונן פלר | ronenf@bathefer.net | 09-8781090 | 09-8788376
רכזת חוגים :יהודית שטרית | hugim@bathefer.net | 09-8781090
רכזת צהרונים :קרן לסרי | zaharonim@bathefer.net | 09-8781090

שלוחת חוף חפר

מכמורת | חופית | כ .ויתקין | בית ינאי | נעורים | בית חרות | גבעת שפירא | בת חן | ביתן אהרון
מנהל השלוחה :גיא גולן info@hhcc.co.il | 09-8665187 | 09-8664306
רכזת תרבות :טל בן סירא | tal@hhcc.co.il | 09-8665187
רכזת חוגים :הרמינה אטלס | hermin@hhcc.co.il | 09-8665187
רכזת חוגים וקורסים :עדי אופיר | adi@hhcc.co.il | 09-8665187
רכזת צהרונים :עליזה אוחיון | aliza@hhcc.co.il | 09-8665187
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המרכז הקהילתי האזורי עמק חפר
מחלקת נוער

מחלקת נוער עמק חפר

מנהל המחלקה :עומרי בארי | omrib@hefer.org.il | 09-8981629
רכז בני המושבים :תמיר שמחה | tamiros99@gmail.com | 09-8981557
רכז גיל תיכון ומפעלים :עופר חיים | oahaim@gmail.com | 09-8981557
רכזת נוער בסיכון :נטע רוזיו | netanoar@gmail.com | 09-8981557
רכז הדרכה :עידו מהל | idomell@gmail.com | 09-8981557

מרכז צעירים עמק חפר
מרכז צעירים
בת אורלנד-לוי | 09-8981561

מחלקת ותיקים

מנהלת המחלקה :יונה טרגובניק yonat@hefer.org.il | 09-8981634
עוזרת מחלקת הוותיקים :רלי גולדנברג | relig@hefer.org.il
מזכירת המחלקה :סיגל כספי sigalc@hefer.org.il | 09-8973321

זית

זית עמק חפר

רינה ברקאי rinazayit@gmail.com | 09-8973330 | 052-3344720
עדי נחשון adizayit@gmail.com | 09-8981566 | 054-9290060

מניעת התנהגויות סיכון ובטיחות בדרכים

נעה כהן שלו | | 09-8981636

noac@hefer.org.il

צהרונים וקייטנות

שרון אפודי kids@hefer.org.il | 09-8981589 | 053-7788148

מרכז קשר והכוון לגיל השלישי

תמי סלוצקי tamis@hefer.org.il | 09-8981632 | 050-5351606

משאבי אנוש

נגה רייניץ | nogar@hefer.org.il | 09-8981630

הנהח"ש

מירה ברנקלר | mirab@hefer.org.il | 09-8973328

תוכן העניינים
המרכז הקהילתי :שלוחות ומחלקות ...................................
ארועי ילדים ......................................................................................
ארועי נוער .........................................................................................
ארועי צעירים ...................................................................................
ארועי מבוגרים .................................................................................
ארועי ותיקים ....................................................................................
תוכנית ארועים מרוכזת לתלישה ..........................................

עמ׳ 3 - 2
עמ׳ 5
עמ׳ 13
עמ׳ 14
עמ׳ 15
עמ׳ 35
עמודי אמצע
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תושבים יקרים!
אחרי החגים כבר כאן ואפילו גשם ראשון כבר ירד וניקה את האויר .אנו כמובן מצפים לעוד הרבה גשמי
ברכה במועדם .זו העת לחזור לשגרת העבודה והעשייה התרבותית הברוכה .במסגרת זו ,מזמינים אתכם
לבוא וליהנות מפעילויות החודש :הרצאות,מופעים ,סדנאות והצגות לכל הגילאים.
במקביל אנו נערכים לחג חנוכה ולארועי ה״בתים המדליקים״.
נשמח לקבל הצעות לפעילויות ואירוח במסגרת חווייתית זו .המעוניינים ,מוזמנים ליצור עמנו קשר.

			
רני אידן
ראש המועצה

צילום :גיא שמואלי

נדידת הציפורים באזורנו בשיאה,
השקנאים מגיעים בהמוניהם,
רעבים מדרכם הארוכה!

אלדד שלם
מ"מ ראש המועצה ,יו"ר המרכז הקהילתי

כהמשך להצלחת המאבק הציבורי ,אנו קוראים למשרד
החקלאות להמשיך את מימון פרוייקט האכלת השקנאים!
בואו נעזור לשקנאים להמשיך לנדוד ולבקר אצלנו
במאגר משמר השרון ובאגמון עמק חפר.

מקורוק 2018
ה-אודישנים!

עושים מוזיקה מ8ה1מק0ו2

לאה מרמורשטיין ירחי | אמנות גרפית

בית גינס

רות

רוק צעיר מהמקורות ומפגשי יצירה ולימוד

חפשו אותנו "מקורוק עמק חפר"
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מופע
והשנה ,האמן והמפיק המוזיקלי

דודי לוי

הרכבים>מוסיקאים יחידים>כותבים>בואו!

האודישנים > שישי 17.11.17

מיקום יעודכן

טים :ענבל בריסקין פרי 052-3248694

להרשמה ולפר

יו"ר המרכז הקהילתי האזורי :אלדד שלם | מנהלת המרכז הקהילתי :יעל פלד לפרסום מודעות09-8973320 :
dafna@hefer.org.il
עריכה :דפנה יבנאי-פרטוש | עיצוב :לאה מרמורשטיין-ירחי אמנות גרפית

ילדים
צפון חפר

09-8973332

ביום רביעי  1.11.17בשעה  17:00בבית העם באמץ
'כיפה אדומה הקטנה'

האגדה המוכרת מתעוררת לחיים חדשים .כיפה אדומה הקטנה,
רוצה להיות כבר גדולה .מצוידת בסלסילה ובאומץ ליבה ,יוצאת היא לבית
סבתא .אילו הרפתקאות מחכות לה בדרך? הצגה מצחיקה שנונה ומפתיעה!
מגיל  3ומעלה | מחיר₪ 25 :

ביום חמישי  2.11.17בשעה  17:00בבית העם בחגלה
'המסע אל הצליל הקסום'

בהשראת הסיפור "תיבת הצלילים" מאת מירי פארי | תאטרון קוקיה
שמשון יוצא למסע .הוא חייב להחזיר לאמא את הצליל הקסום ,שהמכשפה
האדומה גנבה לה .בדרכו הוא פוגש דמויות שונות ומשונות :שושנת אש
אקסטרווגנטית ,דרקון שלא מפסיק לבכות ,מלך ומלכת שלגים שרוצים רק
לישון ומכשפה אחת קטנה ,שבסך הכל רוצה קצת אהבה....
לגילאי  3ומעלה | מחיר₪ 25 :

ביום שלישי  7.11.17בשעה  17:00בבית העם בחיבת ציון
'הסנדלר והגמדים' תאטרון רחוק

עיבוד מחודש לסיפור העם הידוע ,על המפגש הבלתי אפשרי בין הסנדלר העני לנסיכה אימלדה,
שידועה בחיבתה לנעליים מיוחדות .מיהו התופר נעליים בחשכת הליל?
מהו גמולה של נאמנות? ומהו שכרה ,או שמא עונשה של גאוה?...
לגילאי  3ומעלה | מחיר₪ 25 :
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ילדים
ביום ראשון  12.11.17בשעה  16:30בבית תרבות בג.ח.מ
'כך נעשיתי שודד ים' | תאטרון בתנועה של עינת

מי מאתנו אינו רוצה להיות שודד ים אפילו רק ליום אחד...
שודדי הים אינם מנומסים ,הם לא צריכים לצחצח שיניים ואפילו לסיים את כל
האוכל מהצלחת .הצגה משעשעת ,בהשתתפות הילדים ,על ילד ששיחק בחול על חוף הים ולפתע
ראה ספינה של שודדי ים מתקרבת...
לגילאי  3ומעלה | מחיר₪ 25 :

ביום שלישי 14.11.17 ,בשעה  17:00בהמעפיל
'החברים הכי טובים' תאטרון המפתח

הצגה בהשראת סדרת הספרים "צפרדי וקרפד" – סיפור חברותם המצחיק והמרגש של צפרדע,
קרפד ,שבלול ועורב הנפרש על פני ארבעת עונות השנה.
ההצגה בתמיכת המרכז לתיאטרון בובות חולון
לגילאי  4ומעלה | מחיר₪ 25 :

ביום חמישי  16.11.17בשעה  17:00בג.ח.א
'אפשר להשאיר הודעה' עפ"י נירה הראל | גבריאל הדר מספר ושר

"לפני שאמא ואבא של דודי יצאו לקניות הם אמרו:
אם יצלצלו בטלפון תגיד שעוד מעט נחזור.
דודי התיישב על הרצפה ושיחק....
פתאום – צלצל הטלפון!"
לגילאי  3ומעלה | מחיר₪ 25 :

ביום שני  20.11.17בשעה  17:00בכפר הרא״ה

'פילים לא רוקדים בלט' בהשראת ספרה של פני מקינלי | גדית האגדית
הפילה אזמרלדה חולמת להיות בלרינה אבל… פילים לא רוקדים בלט!
תאטרון סיפור על נחישות כח רצון של פילה אחת עקשנית ,שתעשה הכל כדי
להגשים את חלומה.
הצגה מלאת הומור בשילוב אביזרים קטנים ,בובות ומוזיקה
מגיל  3ומעלה | מחיר₪ 25 :
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ילדים
ביום שלישי  21.11.17בשעה  17:00בבית העם באחיטוב
הצייר והציפור תאטרון רחוק

סיפור מסעה המופלא של ציפור מצוירת וצבעונית .הציפור ,שנמכרה על
ידי הצייר לעשיר מופלג ,נמלטה מביתו של העשיר ,והיא עושה את דרכה
הארוכה והפתלתלה ,בחזרה אל בית הצייר שיצר אותה.
לגילאי  3ומעלה | מחיר  25 :ש"ח

ביום רביעי  22.11.17בשעה  17:00במועדון החץ בעין החורש
'האריה שבכה' תאטרון הקיבוץ

בממלכת החיות באפריקה הרחוקה ישנו מקום קסום שנקרא אגם המים .אל
האגם הזה מגיעות כל החיות להתרענן ,להתקלח ולשתות.
תאטרון חזותי רב תחומי שמעביר אותנו על כנפי הדמיון אל יבשת אפריקה
בתקופת הבצורת.
לגילאי  3ומעלה | מחיר₪ 25 :

ביום חמישי  30.11.17בשעה  17:00בגן יאשיה
'החתול במגפיים' תאטרון הקיבוץ

סיפורו של בן הטוחן המקבל בירושה חתול פיקח ודעתן .זהו סיפור משעשע
על חברות ועל האפשרויות שייפתחו בפנינו אם רק נעז לחלום.
מופע מחול לילדים המשלב בובות ,טקסט ומוסיקה מקורית.
לגילאי  3ומעלה | מחיר₪ 25 :

מרכז חפר

09-8973329

ביום שלישי  7.11.17בשעה  16:15במועדון קיבוץ העוגן
שעת סיפור" :תהיה בריא מוריס מגי"

מאת פיליפ ס' סטיד | עם השחקן-מספר שרלי דנינו
מוריס מגי ,שומר גן חיות חביב ,הקפיד תמיד לבקר את חבריו הטובים.
ואז ,יום אחד הוא התעורר חולה .באותו יום הוא לא בא לעבודה ,אך זכה לביקור
של אורחים לא צפויים  ...סיפור מחמם לב על חברות ,המסופר בהומור דק בידי פיליפ סטיד
ומלווה באיוריה המעודנים של בת זוגו ,ארין סטיד.
לגילאי 3 :עד  | 6מחיר ₪ 25 :לילד
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ילדים
יום חמישי  23.11.17בשעה  17:30בבית העם בהדר-עם
שעת סיפור" :שמוליקיפוד" עפ"י כוש (ט .כרמי) | עם השחקן גבריאל הדר

גדי חלה ונשאר במיטה .פתאום-ראה כדור קטן עם קוצים וראש מציץ
מלפנים ....סיפור על חברות וידידות אמת שנרקמת בין גדי לקיפוד.
מחיר ₪ 25 :לילד

יום ראשון  26.11.17בשעה  17:30בבית העם בית יצחק

שעת סיפור" :סבתא אשפתא" טומי דה פאולה  -סיפור עם איטלקי
עם השחקנית נויה שטרייפלר מ"תיאטרונויה" | תאטרון סיפור
כשראה אנטוניו הארוך את גבירתו הקוסמת מצמיחה אטריות חמות בקדירת החרס בעזרת לחש
נחש ,החליט שגם הוא יכול .יום אחד שסבתא אשפתא נעדרה מן הבית ,הוא אמנם הפעיל את
הקסם ,אך כשרצה להפסיק לא ידע איך.
את מה שקרה באותו היום תושביי אותה עיירה באיטליה לא ישכחו זאת לעולם.
לגילאי  3עד  | 6מחיר ₪ 25 :לילד

שפלת חפר

09-9557113

ביום חמישי 2.11.17 ,בשעה  17:00בספריית חניאל
שעת סיפור "גלגולו של זחל" תיאטרומי
לגילאי  3עד  | 6מחיר₪ 20 :

ביום חמישי 9.11.17 ,בשעה  17:00בספריית כפר מונאש
שעת סיפור "האריה שאהב תות" מעיין הלל לוין
לגילאי  3עד  | 6מחיר₪ 20 :

ביום רביעי 15.11.17 ,בשעה  17:00בספריית בורגתה
שעת סיפור" :חגיגה בגינה" תאטרון בלורה
לגילאי  3עד  | 6מחיר₪ 20 :

ביום חמישי 23.11.17 ,בשעה  17:15בבית העם בבית הלוי
הצגה" :עכבר העיר ועכבר השדה" תאטרון אורנה פורת
לגילאי  3ומעלה | מחיר₪ 25 :

ביום חמישי 30.11.17 ,בשעה  16:45בספריית עולותיים
שעת סיפור" :שמוליקיפוד" הדס גוז מתאטרון טרללה
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לגילאי  3עד  | 6מחיר₪ 20 :

ילדים
ים חפר

09-8981565

ביום שלישי 21.11.17 ,בשעה 17:30

במועדון לחבר המחודש באביחיל (ליד קופ"ח כללית)
הצגה" :האוצר שאינו נגמר" תאטרון אורנה פורת

עם השחקנים :מיטל סלקמון-רטן ,אלעד מזרחי
אח ואחות מקבלים מאביהם במתנה שטח אדמה.
האדמה צחיחה ומוזנחת ,אך האב מבטיח להם ש"באדמה חבוי אוצר".
שני האחים מתחילים מיד לחפור ולהפוך בכל כוחם את האדמה אך אינם מוצאים כלום.
בעוד האח מתייאש ומנסה לחפש קיצורי דרך כדי להשיג "אוצר" משלו במקום אחר,
אחותו מתחילה להבין מהו בדיוק האוצר שאביהם התכוון אליו...
לגילאי  4עד  | 8מחיר₪ 25 :

חוף חפר

09-8664306

יום ראשון 19.11.17 ,בשעה  17:00במועדון גבעת שפירא
'השף מאוהב' מפגש תיאטרלי מאת הסביבטרון

בממלכה גדולה היה שף ,מומחה למאכלים טעימים ומלכותיים.
היה לשף את כל מה שהוא חלם עליו ,עבודה טובה ומכובדת,
עסק במה שאהב והיה מוערך מאוד בכל הממלכה.
אך דבר אחד היה חסר לו – הוא היה מאוהב בפיית האדמה.
רצה בכל מאודו לזכות בליבה .משימה קשה מאוד.
השף המוכשר מחליט לבשל לפיית האדמה את מה שהיא הכי אוהבת בעולם!
מה הוא הדבר ,והאם תכניתו תצליח?
לגילאי  3עד  | 7מחיר 25 :ש"ח
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ילדים
חוגים וסדנאות
שפלת חפר

09-9557113

קטנטנים בתנועה ,פעילות גופנית ,מוסיקה וקצב

בהדרכת נירה בילינסון

ימי שני ,בית העם בכפר מונאש ,בשעות 18:00 - 17:15
ימי רביעי ,חדר דרמה בקדם ,בשעות 18:00 - 17:15
לגילאי שנתיים וחצי  -שלוש וחצי | מחיר ₪ 160 :לחודש.

הורים ופצפונים
מפגשי תנועה ,מוסיקה ומגע חווייתיים

ימי שני ,אחת לשבועיים ,בית העם בכפר מונאש17:15 - 16:30 ,
לגילאי שנה וחצי  -שנתיים וחצי | מחיר₪ 120 :

הכנה לנגינה לפי שיטת

ORF

עם סשה יגודין ,קונסרבטוריון כפר יונה

ימי חמישי בחדר המוסיקה בקדם ,לגילאי 4 - 3
הרשמה מראש במשרד החוגים .פתיחת החוג מותנית במספר מינימום של נרשמים.

לפרטים והרשמה נא לפנות לשלומית בן כליפא ,רכזת החוגיםshlomit.bk@gmail.com :

ביום חמישי 23.11.17 ,בשעה  19:30בבית העם בבורגתה
סדנה חד פעמית חוויתית:
"בנות ואמהות פוגשות את גיל ההתבגרות"

מפגש אמהות ובנות על הנקודות המקבילות בחייהן,
באווירה נעימה ,משעשעת וכיפית.
מנחה :ענת זפרני  -מנחה ומדריכת קבוצות הורים.
הסדנה מיועדת לאמהות ובנות מתבגרות | מחיר ₪ 40 :לאם ובת
השתתפות בהרשמה מראשtalir@hefer.org.il | 054-7908248 | 09-955711 :
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ילדים
׳זית׳

זהות יהודית תרבותית

זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:

סדרה של  6מפגשים | בשיתוף שלוחת צפון חפר
מפגש ראשון:

יום חמישי  23.11.17ה' בכסלו בשעה  17:00באלישיב
שעת סיפור עם יצירה בבצק מתוך סיפורי התנ"ך
'סולמות וחלומות' -על חלום וסולם יעקב
לגילאי  3עד  | 6מחיר 25 :ש״ח

יהלו"ם  -ילדים והורים לומדים!

בשיתוף יהלו״ם -
ילדים והורים לומדים

סדרת מפגשים חווייתיים לילדים (כתה ב' ומעלה) והורים (או סבים וסבתות!).

לימוד ,שיח ,הפעלות ומשחקים  -זמן איכות משותף.
מנחה :ענבל בריסקין-פרי

בית יצחק | אחת לחודש | ימי חמישי |  400 | 17:00ש"ח לכל השנה
נבקר בסיפורים עתיקים ומודרניים ,נלמד על ערכים יהודיים ואוניברסליים,
משפחה ויחסים בין אדם לחברו .נכיר משפחות וחברים חדשים ודרכם נכיר
את עצמנו טוב יותר | .מוזמנים למפגש ניסיון בתאריך30.11.2017 :

קדם | אחת לחודש | ימי רביעי | 17:00

 | 29.11.17 | 1.11.17מוזמנים למפגש ניסיון

להרשמה :ענבל בריסקין פרי inbal@klas.co.il | 052-3248694

'
במתשננה
ה'

תכנית מיוחדת לבנות מצווה ואמהות

 5מפגשים חוויתיים וטיול סביב עולמה של בת המצווה,
בדרך של שיח ,לימוד ,יצירה ומשחק
בהשראת מקורות יהודיים-ישראליים .הזדמנות למפגש אם-בת ייחודי!
מנחה :טל קלאר-העברי

המפגשים מתקיימים אחת לשבוע

מחיר כל הסדנא למשפחה (אם-בת)  600ש"ח
לפרטים ולהרשמה :רינה ברקאי 052-3344720
טל קלאר-העברי tal.klahr@gmail.com | 052-5308019
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פעוטונים קהילתיים
בת חפר  -בחן
חדש בבת חפר ובחן ,פעוטונים לגילאי לידה עד שלוש
הילדים שלנו גדלים כאן ,בעמק חפר .כאן נמצאות חוויות הילדות שלהם ,כחלק
ממערכת חברתית ותרבותית .תפקידינו הוא ראיית הילד מיום היוולדו כייחודי
ועומד בפני עצמו ,עם זאת כחלק מעולם שלם המורכב ממשפחה ,קהילה וחברה.
מתוך אמונה כי יש לעטוף את הילד בסביבה חמה מכילה ואוהבת ובניסיון
ליצור לו מעטפת תומכת ומגדלת בה הוא מעביר שעות רבות מהיום.
בפעוטוני שחר הילדות  ,נתאים את הכלים הניתנים לילד לפי השלב בו הוא
נמצא ולפי צרכיו על מנת לתת מענה חינוכי מיטבי ומקצועי ככל הניתן ,וליצור
עבורו מכלול מותאם לערכי הקהילה בה הוא מתפתח וגדל .תפקידינו הוא לקדם
תפיסה המספקת לילדים את היסודות הבסיסיים הנדרשים לתחילת מסע חייהם
בדרך נכונה ,בריאה ויציבה.
לפרטים והרשמה:
מרכז קהילתי בת חפר
098781090

נוער
מחלקת נוער

09-8981557

יום הזיכרון לזכר יצחק רבין ז"ל
כיתות ז'  -ט' | " | 31.10האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה"
מעגלי שיח ותערוכה בהובלת פורום שנת השירות בעמק

כיתות י'  -יב | " | 1.11האסיפה הישראלית"

תנועות הנוער מתאספות בכיכר רבין למעגלי שיח ערים סביב הנושאים הבוערים כיום.
הסעות יצאו מהישובים | לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזי הנוער בישובים

סמינר הדרכה לתנועות הנוער
יום לפיתוח ההדרכה לכלל צוותי ההדרכה בתנועות הנוער בעמק
יום שישי  10.11.17בשעה 09:00

פרטים נוספים אצל רכזי התנועות בישובים

תנועות הנוער פותחות שנה!
השומר הצעיר
סמינר גו"ב | 3-4.11

פרטים נוספים אצל רכזי הקנים הקומונריות בקיבוצים

בני המושבים
סמינר בחירה לשכבת י"ב | 3-4.11
סמינר מעגל לנציגי הישובים | 24-25.11

פרטים נוספים אצל המד"בים והגרעינרים ביישובים

שפלת חפר

09-9557113

ממשיכים את המסורת!

אחת לחודש  -תרבות והעשרה לנוער ולהורים

ביום רביעי 29.11.17 ,בשעה  20:00בבית העם בכפר מונאש בשיתוף מורשת ישראל

כיתת אומן עם הזמר והיוצר רותם כהן

מצויד בגיטרה ,משתף רותם בתהליך היצירה ,חושף את הדרך הארוכה אותה עבר עד לפריצה
הגדולה ביותו בן  .34ההתמדה והעבודה הקשה לצד חוויות ההצלחה וכל מה שעוטף אותה היו
אלו שעיצבו את יצירתו המוזיקלית הייחודית.
מחיר 20 :ש"ח לנוער |  30ש"ח למבוגר
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צעירים
מרכז צעירים

09-8981561

'שני עם אמא' בשיתוף שלוחת שפלת חפר
בוקר לתינוקות ואימהות בחופשת לידה

במרכז הקהילתי שפלת חפר ,ליד ביה"ס קדם

 09:00ארוחת בוקר קלה ומפנקת |  10:00הרצאה
 6.11.17סדנת ליווי התפתחותי בתנועה
מוזמנות לחוות זמן איכות מהנה עם תינוקך בסדנת ליווי התפתחותי בתנועה.
יחד נלמד תרגילי התפתחות ,נחשף לאביזרים תחושתיים ,נדקלם ,נשיר ונרקוד .יהיה כיף ומלמד!
בהנחיית ענבר בן עזר -מלווה התפתחותית בעלת מרכז בשביל המתו"ק ביד חנה
 4.12.17לישון לילה שלם – חלום או מציאות?
הרצאה לאימהות שרוצות לישון בשקט! הרצאה בנושא שנת תינוקות ופעוטות לקניית הרגילי שינה
נכונים מגיל לידה עד גיל  5חודשים .נדבר על חשיבות השינה ,מתי מתחילים ללמד הרגיל שינה,
בניית סדר יום ,איך מזהים סימני עייפות ועוד...
בהנחיית דנה מצר -יועצת שינה ומדריכת הורים
מחיר מפגש₪ 30 :
השתתפות בהרשמה מראשtalir@hefer.org.il | 054-7908248 | 09-9557113 :

שם טוב לוי
רביעי | 15.11.17

21:30

בגרציא קיבוץ העוגן

פתיחת דלתות | 20:00 :סגירת מטבח20:45 :
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כרטיסים:
במכירה מוקדמת 70 :ש"ח
ביום המופע 90 :ש"ח
רכישת כרטיסים באתר המועצה:
www.hefer.org.il
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חברותא | בית ספר למבוגרים צעירים 09-8973332
ביום חמישי  9.11.17בשעה  20:00במועדון בגבעת חיים איחוד
הרצאה :על אומנות ואמנות מרצה :ד"ר סמדר שפי

ההרצאה תבחן נקודות השקה וחיכוך בין אמנות ואומנות/עיצוב.
הדיכוטומיה אמנות-אומנות היא למעשה קצרת יומין וצמחה רק מאז המודרנה.
נתבונן בעבודות ישראליות החל ממודרניזם כשל אהרון כהנא ,שטיחים של נועה אשכול
ועד הרקמות העכשוויות של מריק לכנר.

חברותא

ביום חמישי  30.11.17בשעה  20:00במועדון בגבעת חיים איחוד

הרצאה :רעיון אמת החומר באמנות ,קראפט ועיצוב תעשייתי מרצה :רביד רובנר
אמת החומר הוא רעיון מנחה בעיצוב ,באדריכלות ובאמנות ,הקובע שלכל חומר אופי מהותי וטבעי שצריך
להיות גלוי ונוכח בעיצוב האובייקט .אולם הקביעה שאובייקט מקיים את הרעיון אותה מורכבת ופתוחה
לפרשנויות .ההרצאה תמפה את הרעיון לאורך ההיסטוריה ותמחיש את הביטויים האסתטיים שלו בתפר
שבין אמנות לקראפט ולעיצוב תעשייתי.
מחיר להרצאה | ₪ 30 :להרשמה09-8973332 :

״מדינה קמה בסערת מלחמה״ קורס בנושא מלחמת העצמאות 8 ,הרצאות וסיור

מכון אבשלום

הרצאה מס'  1בסדרה :מגש הכסף -
תש"ח בפרספקטיבה של מי שקנה לו מעמד של המשורר הלאומי ,נתן אלתרמן
ביום ראשון  5.11.17בשעה  18:00במועדון קיבוץ מעברות | מרצה :ד"ר משה חרמץ
מחיר לקורס | ₪ 850 :עד  3תשלומים ,לבני זוג הנחה 5%
״קוקטייל ארץ ישראלי״  7הרצאות 5 ,סיורים ,וקמפוס בן יומיים

הרצאה מס'  :1ירושלים

ביום ראשון  12.11.17בשעה  18:00במועדון קיבוץ מעברות | מרצה :אבשלום קאפח
סיור מס'  :1שכונות בירושלים

ביום רביעי  29.11.17החל מהשעה  07:00יציאה מ"אלונית" משמר השרון

מדריך :אביב הרצליך
מחיר לקורס | ₪ 1,750 :עד  6תשלומים | לבני זוג הנחה ( | 5%המחיר אינו כולל את הקמפוס)
				

ניתן להירשם חלקית להרצאות וסיורים
מותנה בהרשמה מוקדמת ועל בסיס מקום פנוי.

לפרטים והרשמה :אושרית מסורי | oshritm@hefer.org.il | 09-8981565

או במשרד הראשי (שלומית)09-8981635 :
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מבוגרים
צפון חפר

09-8973332

בשבת  4.11.17בשעה  11:00בפאב גח"א – קיבוץ גבעת חיים איחוד

׳בוקר שבת קלאסי׳ "קשת של צלילים ומיתרים" אנסמבל גלעד אפרת
האנסמבל מבצע יצירות מוסיקליות הסוחפות את המאזין לעולם מלא עניין ורגש.
הרכב זה של המוסיקאים הווירטואוזים בודק את גבולות הכלים לקצותיהם וחושף את הפוטנציאל
העשיר והמרתק של כלי המיתר ,החומרים להרכב הולחנו ועובדו ע"י גלעד אפרת.
גלעד אפרת –קונטרבס | קרן טננבאום– כינור ,שירה | הילה אפשטיין/יעל שפירא – צ'לו
נמרוד עצמון – עוד | מחיר₪ 30 :

ביום רביעי 9.11.17 ,בשעה  20:30בעין החורש
הסרט 'שמוליק קראוס – מאחורי עיניים כחולות'

הסרט עוסק בשמוליק קראוס ,איש להקת ׳החלונות הגבוהים׳ ,גאון הרוק הכריזמטי והמוכשר.
הוא נוגע בצמתים משמעותיים בקריירה המוזיקלית המטאורית שלו ,ומלווה אותו במהלך דעיכתו
הסופית .בסרט משולבים קטעי ארכיון נדירים מתקופת הזוהר של שנות השישים והשבעים,
באווירת תל אביב של קפה כסית ,לצד הדרמות המשפחתיות ,אישיותו המורכבת ,התקפי האלימות
וכן האהבה והחמלה שזכה להן בערוב ימיו.
בסוף ההקרנה מפגש עם במאי וצלם הסרט ,עדי הראל | מחיר 25 :ש"ח

ביום ראשון 19.11.17 ,בשעה  20:00בגבעת חיים איחוד
הסרט 'אחרייך'

באישון לילה ,הורי עזבו את הבית שאבי בנה בתל שבע הבדואית ועברו ,אולי
"ברחו" ,לעומר הבורגנית ,יישוב יהודי הממוקם במרחק חמישה קילומטרים מתל
שבע .אמי רודאינה חלתה בסרטן השד ובמשך עשר שנים של התמודדות עם המחלה משאלתה
היחידה היתה להיקבר בעומר .היישוב מעולם לא נתקל או התמודד עם הסוגיה הזו ,היכן לקבור
את תושביו שאינם יהודים .הסרט מתעד משפחה שלמה שנקרעת בין הגשמת משאלת האם לבין
דילמות חברתיות והלכה .תוך כדי תהליך הפרידה מהאם ,עמוד התווך של הבית ,הסרט חודר לתוך
האינטימיות המשפחתית ,הסודות והדילמות ,ומעלה שאלות נוקבות על זהות נשית ולאומית ועל
שייכות לבית .בסוף ההקרנה מפגש עם בימאית הסרט :רנא אבו פריחה.
מחיר 25 :ש"ח

ביום ראשון  26.11.17בשעה  20:30בקיבוץ המעפיל
הרצאה :״מה קרה בין בגדד לגן שמואל?״ סיפורו של רן כהן

18

סיפור ישראלי מרתק ,המוסיף נדבך מרנין של בריחה ,עליה וקליטה נפלאה בארץ .מיהו סעיד
הקטן ,שהוברח לבדו אחרי הפרעות (הפרהוד) ביהודי עירק ,אל מעבר לנהר שאט-אל-ערב הסוער,
לאירן? מיהו הילד בן ה 10-מעירק שהגיע לבדו לישראל של שנות ה ,50-דוברת ערבית בלבד?
איך התערה בחברה הקיבוצית ,בלב ליבו של הנוער הישראלי? איך הפך מבן מיעוט נרדף בגלות
בבל (עירק) למנהיג של ציבור בישראל? | מחיר 25 :ש"ח

מבוגרים
ביום חמישי 30.11.17 ,בשעה  20:00בבית העם באמץ
'חצאית כאן קודקוד' בשיתוף קידום מעמד האשה

קברט קצבי וסוחף המשלב קטעי ריקוד ,שירה ומשחק.
שלוש נשים צעירות בוחנות מחדש את שירי הלהקות הצבאיות המהווים
את פסקול המדינה מיום הקמתה וחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית
.בשילוב שירי מורל שנכתבו על ידי חיילות וחיילים בצה"ל כיום ובהשתתפות
הקהל ,חושפות היוצרות את האופן בו עוצבו והתקבעו מערכות היחסים בין גברים לנשים בחברה
הישראלית,מעלות שאלות על מקומן של נשים במערכת הצבאית ובוחנות את כוחן של מילים
ומנגינות להשפיע על התודעה ולברוא מציאות | מחיר 30 :ש"ח

מרכז חפר

09-8973329

ביום שלישי  7.11.17בשעה  20:30בבית העם של כפר ידידיה
המשך סדרת הרצאות בנושא" :הסכסוך הישראלי-פלסטיני"

עם ד"ר שאול אריאלי  -חוקר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ומלווה את
התהליך המדיני על כל סוגיותיו ,אחד המומחים המובילים בארץ בכל הקשור בתוואי הגבול וגדר
ההפרדה.
ההרצאה עוסקת במאפיינים ייחודיים של הסכסוך הישראלי פלסטיני המשרטטים את ההיסטוריה
של הסכסוך והדרכים ליישובו.
זוהי הרצאת בסיס לכל המפגשים! | עלות₪ 30 :

ביום שישי  10.11.17בשעה10:30 :

בסטודיו ״תכשיט״ במתחם הקואופרטיב בקיבוץ מעברות
סדרת הרצאות בתחום הצורפות בשיתוף שירלי בר-אמוץ
הרצאה מס'  :2״המפגש בין מזרח ומערב בשדה הצורפות בישראל״

מרצה :ד"ר איריס פישוף – היסטוריונית של אומנות ואוצרת תערוכות ביניהן
הביאנלה לצורפות עכשווית שהוצגה במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב.
ההרצאה תתמקד במספר דוגמאות של דיאלוגים בין מסורות צורפות שונות שהתקיימו בישראל.
מה מקומם של התכשיטים התימניים בסיפור? ומה מקומה של המסורת של הצורפים יוצאי גרמניה
שהביאו אתם את רוח הבאוהאוס? האם במהלך השנים נוצרה איזו סינתזה
סגנונית?
מחיר | ₪ 30 :מוזמנים לקפה ועוגה החל מהשעה 10:00
19

מבוגרים
במועדוןי קיבוץ מעברות
ביום שלישי
 14.11.17בשעה  18:00ש נ
ראשון
סדרת הרצאות לגיל השלישי:
"פרשת איראנגייט״  -מה באמת קרה לעמירם ניר?

שלישי

1
 20:00בכפר
'מרק בחב

עמירם ניר ,בעלה הראשון של ג'ודי מוזס ,היה יועץ ראש הממשלה למלחמה
בטרור ונספה בתאונת מטוס .מה באמת קרה לו?
הכניסה חופשית!
5
6
7
במעברות
בימי18:00
קדם
בבי"ס
09:00
ידידיה
בכפר
20:30
שישי  | 24.11.17 ,17.11.17בשעה  07:00יציאה מ"אלונית" משמר השרון
הרצאה 'מגש הכסף׳
'שני עם אמא'
הרצאה 'הסכסוך הישראלי-
לבקעה
נשיםאבשלום
טיול מכון
 10:00בכפר ויתקין
פלסטיני'
הבוקר'אביבי
בהדרכת ורד
"שכיות החמדה של בקעת הירדן"
'מועדון ארוחת
נעצור להפסקת קפה בצומת רוויה
בישוב רותם נערוך סיור רגלי קצר וניפגש עם אורית  -קוסמטיקאית ונטורופתית היוצרת
משחות מצמחי בר לפי משנת הרמב"ם.
שכתבה והלחינה.
ושירים
גיטרה
בליווי
המיוחד
חייה
ניפגש עם12
14
ריקי אוגול ונשמע את סיפור 13
"אדלה".
בקפה
צהריים
ארוחת
 18:00במעברות
 18:00במעברות
 10:00בכפר ויתקין
אורגן
אגוז
עצי
מטע
המגדל
במשק
נבקר
הגדוד
נתיב
במושב
הרצאה 'ירושלים' -
הרצאה 'פרשת איראנגייט -
'מועדון ארוחת הבוקר'
בנה.
של
הקפה
בבית
ליאורה
עם
ניפגש
מכוןנעמ"ה
במושב
אבשלום
מה באמת קרה לעמירם ניר?'
19:00
משוערת
חזרה
שעת
|
₪
220
מחיר:
 21:00בבארותיים
 20:30בבורגתה
מפגש אישי עם נועה ירון

19
 20:00בגח"א
הסרט 'אחרייך'

גיא מטרסו במפגש אסטרולוגי
מרתק

20
 10:00בכפר ויתקין
'מועדון ארוחת הבוקר'

ביום שבת 26
 18.11.17בשעה  18:00במועדון27קיבוץ מעברות
המעפיל
בקיבוץ
קפה20:30
ויתקין
בכפר
10:00
קונצרט | בוקר צרפתי  -חמישיית "בל"

׳מה קרה בין
הרצאה:
אבובהבוקר'
ארוחת
בגדד | מריונה'מועדון
גודייה –
טיקוצקי-חליל
מיכל
הנגנים:
שמואל?׳
לגן
בחניאל
20:30
נועה פיגר בירן – קלרינט | קריסטיונס גריגס – בסון | גל רביב – קרן יער
שינגנו סיפורו של
פאול פינק'
'בארטון
הסרט
טאפאנל ודריוס מיו.
איבר,
כהןקלוד דביסי ,ז'ק
מיצירותיהםרןשל:

מחיר | ₪ 40 :כולל כיבוד קל
20

רביע

8
 20:30בכפר
'שיחות

15
 16:30בכפר
ראש חודש
חג הס
 20:00בכפר
סדנת '27
 21:30ב
שם טוב לוי

21

22
 20:00בכפר
סדנת '27
 20:00בעין
'הלילה הוא שירים

28

29
 07:00יציאה
סיור 'שונות ב
 20:00בכפר
רותם כהן בכ
 20:00בכפר
תערוכה 'דיוק
 20:00בכפר
אירוע הוקרה לפ
ישראל ומערכ

לתלישה

נובמבר  | 2017חשון  -כסלו תשע״ח
חמישי

שישי

שבת

עי

2

3

4
 11:00בגח"א
קונצרט 'קשת של צלילים'

9
 20:00בגח"א
הרצאה :על אומנות ואמנות
 20:30בעין החורש
הסרט 'שמוליק קראוס-
מאחורי עיניים כחולות'
 20:30בבית הלוי
יאיר ניצני מרים גבה

10
 10:30במעברות
הרצאה ׳המפגש בין מזרח
ומערב בשדה הצורפות
בישראל'
 21:30בכפר חיים
המופע 'שלושתנו'

11

1
ר הרא"ה
ש כסלו -
סיגד
ר ויתקין
 2מוזות'
בהעוגן
בהופעה

16

17
 07:00יציאה מאלונית
טיול נשים לבקעה
 11:30בכפר ויתקין
סטודיו פתוח
לאימפרוביזציה בתנועה

18
 18:00במעברות
'קפה קונצרט' -חמישיית בל

2
ר ויתקין
 2מוזות'
ן החורש
ם' -תרצה אתר

23

24
 07:00יציאה מאלונית
טיול נשים לבקעה

25

2
ה מאלונית
בירושלים'
ר מונאש
כיתת אומן
ר ויתקין
קן מבפנים'
ר הרא"ה
פצועי מערכות
כות האיבה

30
 20:00באמץ
הסרט' :חצאית כאן קודקוד'
 20:00בגח"א
הרצאה :רעיון אמת החומר
באמנות ,קראפט ועיצוב
תעשייתי

ר ויתקין
ברותא'

ר ויתקין
סלון'

21

חברת בית גינס

ארועי ילדים ונוער

רבי

ראשון

שני

שלישי

5

6

7
 16:15בהעוגן
ש .סיפור 'תהיה בריא מוריס
מגי'
 17:00בחיבת ציון
הצגה 'הסנדלר והגמדים'

12
 16:30בגח"מ
הצגה 'כך נעשיתי שודד ים'

13

14
 17:00בהמעפיל
הצגה 'החברים הכי טובים'

15
 17:00ב
ש .סיפור 'ח

19
 17:00בגבעת שפירא
הצגה 'השף מאוהב'

20
 17:00בכפר הרא"ה
הצגה 'פילים לא רוקדים בלט'

21
 17:00באחיטוב
הצגה 'הצייר והציפור'

22
 17:00בעי
הצגה 'האר

26
 17:30בבית יצחק
ש .סיפור 'סבתא אשפתא'

27

28

1
17:00
הצגה 'כיפה א

22

8

29

לתלישה

נובמבר  | 2017חשון  -כסלו תשע״ח
חמישי

שישי

שבת

יעי

1
באמץ
אדומה קטנה'

2
 17:00בחגלה
הצגה' :המסע אל הצליל
הקסום'
 17:00בחניאל
ש .סיפור 'גלגולו של זחל'
 17:30באביחיל
הצגה 'האוצר שאינו נגמר'

3
מרוץ בת חפר ה19-

4

8

9
 17:00בכפר מונאש
ש .סיפור 'האריה שאהב
תות'

10

11

1
בבורגתה
חגיגה בגינה'

16
 17:00בגח"א
ש .סיפור' :אפשר להשאיר
הודעה'

17

18

2
ין החורש
ריה שבכה'

23
 17:00באלישיב
סיפורי התנ"ך בבצק
 17:30בהדר עם
ש .סיפור 'שמוליקיפוד'
 17:15בבית הלוי
ש .סיפור 'עכבר העיר
ועכבר הדשא'

24

25

2

30
 16:45בעולותיים
ש .סיפור 'שמוליקיפוד'
 17:00בגן יאשיה
הצגה 'החתול במגפיים'

23

חברת בית גינס

ארועי מבוגרים

רביע

ראשון

שני

שלישי

5
 18:00במעברות
הרצאה 'מגש הכסף׳
מכון אבשלום

6
 09:00בבי"ס קדם
'שני עם אמא'
 10:00בכפר ויתקין
'מועדון ארוחת הבוקר'

7
 20:30בכפר ידידיה
הרצאה 'הסכסוך הישראלי-
פלסטיני'

8
 20:30בכפר
'שיחות

12
 18:00במעברות
הרצאה 'ירושלים' -
מכון אבשלום
 21:00בבארותיים
מפגש אישי עם נועה ירון

13
 10:00בכפר ויתקין
'מועדון ארוחת הבוקר'

14
 18:00במעברות
הרצאה 'פרשת איראנגייט -
מה באמת קרה לעמירם ניר?'
 20:30בבורגתה
גיא מטרסו במפגש אסטרולוגי
מרתק

15
 16:30בכפר
ראש חודש
חג הס
 20:00בכפר
סדנת '27
 21:30ב
שם טוב לוי

19
 20:00בגח"א
הסרט 'אחרייך'

20
 10:00בכפר ויתקין
'מועדון ארוחת הבוקר'

21

22
 20:00בכפר
סדנת '27
 20:00בעין
'הלילה הוא שירים

26
 20:30בקיבוץ המעפיל
הרצאה :׳מה קרה בין בגדד
לגן שמואל?׳
סיפורו של רן כהן

27
 10:00בכפר ויתקין
'מועדון ארוחת הבוקר'
 20:30בחניאל
הסרט 'בארטון פינק'

28

29
 07:00יציאה
סיור 'שונות ב
 20:00בכפר
רותם כהן בכ
 20:00בכפר
תערוכה 'דיוק
 20:00בכפר
אירוע הוקרה לפ
ישראל ומערכ

1
 20:00בכפר
'מרק בחב

24

עי

ר ויתקין
ברותא'

תרבות
במרחק
נגיעה

חמישי

שישי

2

3

בית גינס

שבת
4
 11:00בגח"א
קונצרט 'קשת של צלילים'

סדרת מופעים ביישובי מרכז חפר

ר ויתקין
סלון'

1
הרא"ה
ר
בבית העם בכפר חיים
ש כסלו  -׳שלושתנו׳ – עכשיו ביחד...
סיגד
מופע של זמר עברי במיטבו
ר ויתקין חנן יובל ,דורית ראובני,
 2מוזות'
אורי הרפז
בהעוגן
וכל השירים האהובים
בהופעה

שישי 21:3016| 10.11.17

23

17

20:30
| 29.1.18
שני
מאלונית
 07:00יציאה

יצחק
נשיםבבית
טיולהעם
בבית
לבקעה
לחיים׳
׳רישיון
הצגה:
 11:30בכפר ויתקין
הקאמרי
תיאטרון
סטודיו פתוח
בתנועהקורן
לאימפרוביזציהאודיה
עם מרים זוהר,
ושרה פון שוורצה
24
 07:00יציאה מאלונית
טיול נשים לבקעה

חמישי 21:00 | 24.5.18
בבית18העם בהדר-עם
במעברות׳מצד שני׳
דרור קרן -
18:00
סטנדאפבליחיד
'קפה מופע
קונצרט' -חמישיית

חמישי 21:00 | 14.6.18
במועדון קיבוץ מעברות
׳לכו אתם׳  -מופע
25
ג'קי לוי ואריאל הורוביץ

2
ר ויתקין
 2מוזות' מוצ"ש 21:00 | 9.12.17
חמישי 21:00 | 15.2.18
ן החורש
בבית העם בכפר ידידיה
ם' -תרצה אתר
במועדון קיבוץ העוגן
׳פזמון לקרואסון –
שישי 21:30 | 6.7.18
דב נבון  -מופע יחיד
והמבין ...לוין׳30
2
בקיבוץ משמר השרון
מסע אינטימי וכובש
ה מאלונית
באמץ
20:00
בירושלים' רועי הורוביץ מקריא ושר
(מאחורי חדר האוכל)
לוין כאן קודקוד'
'חצאית
הסרט:חנוך
משירי
מופע ׳הלילה הוא שירים׳
ר מונאש
בגח"א
20:00
וולף
מירי
הפסנתר:
ליד
אומן
כיתת
מסע מוסיקאלי סוחף
הרצאה :רעיון אמת החומר
ר ויתקין
באמנות ,קראפט ועיצוב
קן מבפנים'
ר הרא"ה
תעשייתי
פצועי מערכות
כות האיבה
 350ש"ח למנוי לכל הסדרה |  65ש"ח למופע בודד

הרשמה אינטרנטיתwww.hefer.org.il :

(תרבות במרחק נגיעה).

סטודיו לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית

9
 20:00בגח"א
הרצאה :על אומנות ואמנות
 20:30בעין החורש
הסרט 'שמוליק קראוס-
מאחורי עיניים כחולות'
 20:30בבית הלוי
יאיר ניצני מרים גבה

10
 10:30במעברות
הרצאה ׳המפגש בין מזרח
ומערב בשדה הצורפות
בישראל'
 21:30בכפר חיים
המופע 'שלושתנו'

11

מבוגרים
שפלת חפר

09-9557113

ביום חמישי  9.11.17בשעה  20:30בבית העם בית הלוי
יאיר ניצני מרים גבה

ניצני בדרכו המצחיקה מספק הזדמנות לשומעים להיחשף לזוית הראייה שלו את
החיים .הציניות לצד האופטימיות האין סופית ,ההליכה קדימה אל מול הגעגועים לפעם ,האבהות
לשלוש בנות אל מול הפורענות של כוכב רוק במיל.
מחיר | ₪ 30 :כולל קפה ומאפה! | כרטיסים באתר המועצה www.hefer.org.il :ובמקום.

ביום ראשון  12.11.17בשעה  21:00בבית העם בבארותיים
בשיתוף מורשת ישראל

מפגש אישי עם נועה ירון דיין

נועה ירון דיין ,יוצרת סדרת הטלוויזיה ומחברת רב המכר ״מקימי״ ,מנחת
טלוויזיה ושדרנית רדיו לשעבר ,כיום עיתונאית וסופרת ,חוזרת בתשובה ,חסידת
ברסלב ואמא לשבעה ילדים .עם הרבה חוש הומור וכשרון דרמטי ,מספרת נועה ירון דיין על
בחירות לא פשוטות שעשתה בחייה ,על הצלחות וכישלונות ,על קריירה כלים וכביסה ,ועל הלב
שלא מפסיק להתגעגע.
מחיר | ₪ 30 :כולל קפה ומאפה | כרטיסים באתר המועצה www.hefer.org.il :ובמקום.

ביום שלישי  14.11.17בשעה  20:30במועדון החברים בבורגתה
גיא מטרסו במפגש אסטרולוגי מרתק

על האמת העירומה מאחורי כל המזלות.
בואו לגלות את מה שאף אחד לא יספר לכם על עצמכם.
גיא מטרסו ,ממובילי האסטרולוגים בארץ ,מופיע בתוכניות בוקר ברדיו ובטלוויזיה.
מחיר | ₪ 30 :כרטיסים אצל מיכל צרפתי (בורגתה) ובמקום

ביום שני  27.11.17בשעה  20:30בספריית חניאל
קלאסיקה קולנועית "בארטון פינק" | במאים :האחים כהן
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אולי הסרט החשוב ביותר שנעשה על תסריט האימים של כותב -החסם
היצירתי .יצירה אלמותית של האחים כהן .במפגש נתוודע להומור ולאופל
בסרטים של צמד האחים כהן.
רפי שרגאי  -תסריטאי ,במאי ומרצה לא שיגרתי לקולנוע המשבץ ידע רב ,הומור ותשוקה חסרת
רסן לקולנוע .הרצאות הקולנוע מתובלות בפילמוגרפיה ,ביוגרפיה ,רכילות עסיסית מ"אחורי
הקלעים" ,ניתוחי סצנות ונקודות למחשבה ,בשילוב עשיר של סצנות ידועות ונדירות מסרטים
שונים.
מחיר | ₪ 30 :תשלום במקום

מבוגרים
חוף חפר

09-8664306

יום רביעי 1.11.17 ,בשעה  20:00במרכז קהילתי חוף חפר
מרק בחברותא
"יצחק"  -רצח רבין הסיפור שעוד לא סופר | מאת דביר קריב

"יצחק" הוא סיפורו האישי ,המרתק והמצמרר של דביר קריב ,בו הוא מתמודד באומץ רב עם
שאלות קשות ,לאומיות ואישיות .בערב זה נשמע על התקופה שקדמה לרצח רבין ,על חקירת
הרצח ,הרוצח וה"כאן ועכשיו" עם הסכנות העומדות בפני החברה הישראלית.
דביר קריב -מחבר הספר ופרשן לענייני טרור יהודי ,שירת בתפקידי שב"כ
ומודיעין והיה הראשון ששוחח עם רוצח ראש הממשלה בליל הרצח ובהמשך
ריכז את הטיפול בחקירת הרצח כנציג היחידה .ערב מרתק אל תחמיצו!
מחיר₪ 30 :

יום רביעי  8.11.17בשעה  20:30במרכז קהילתי חוף חפר
'שיחות סלון'
אובדנות – הזמן להתעורר ולנסות להציל חיים

נושא ההתאבדויות עלה לכותרות פעמים רבות במהלך השנים האחרונות ,אם בהקשר של
התאבדויות בקרב בני נוער ,התאבדויות בצה"ל וסביב הקשרים רבים ונוספים.
זהו נושא מורכב וקשה לשיחה ,משפחות שחוו אובדן שכזה חשות לעיתים בושה גדולה ומתקשות
להתגבר על האובדן בנסיבות הכה טראגיות ,במקרים רבים ,מתלווה תחושה איומה להמשך חייהם
של בני משפחות שחוו אסון שכזה – האם יכלו למנוע את המקרה? היכן פספסו את אותות
המצוקה המקדימים? האם משהו שעשו/שלא עשו ייתכן ושימש כקטליזאטור לאובדן הכה קשה?

הפעם בשיחות סלון סיפור אישי ומיוחד-

״ביום שבת  ,21.6.14בשעה  ,9:30עמדתי על עדן חלון דירתי בקומה השביעית .שתי רגליי היו
מחוץ לחלון ורק האצבעות שאחזו במסגרת החלון הן שהפרידו ביני לבין לבין הקרקע .הכאב
שנשאתי היה קשה מידי עבורי ולא הצלחתי להכילו  -רציתי לסיים את חיי .חודשיים לאחר מכן
ביצעתי ניסיון אובדני נוסף – שאותו סיימתי כאשר אני מאושפז בבית החולים.
החלטתי להיחשף ולשתף בסיפורי האישי – גם בגלל שחוויתי מקרה של התאבדות במשפחתי שלי
וגם ,ובעיקר ,מתוך תחושת שליחות ,אמונה ותקווה שאם אצליח למנוע ,ולו מאדם אחד ,לחוות
את מה שאני חוויתי או שאצליח לתת כלי קטן ,ולו לאדם אחד ,להציל או לסייע לאדם אשר ייקלע
למצוקה – אם אצליח בכך ,הרי שאת שלי אני עשיתי!״
הרצאה מיוחדת במינה! הכניסה חופשית!
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מבוגרים
תערוכות מתחלפות
פתיחת תערוכה "דיוקן מבפנים"
יום רביעי  29.11.17בשעה  20:00במרכז הקהילתי חוף חפר

התערוכה מציגה מיצירותיהם של תלמידי בית ספר ״בית אקשטיין״ רופין.
תיכון בית אקשטיין שם דגש על התפתחות רגשית ונפשית של בני הנוער הלומדים בו,
תוך מתן יחס אישי לכל תלמיד לפי צרכיו.
העבודות נעשו במסגרת שיעורי אמנות עם המורה איילת הררי.

קול קורא  27 -מוזות
מפגש ראשון :יום רביעי15.11.17 ,
מפגש שני :יום רביעי22.11.17 ,
המפגשים יתקיימו בשעה  20:00במרכז הקהילתי חוף חפר
לפרויקט קהילתי נשי יוצא דופן ,שיוצג בגלריית הרחוב ע"ש אופיר חן בכפר
ויתקין ,דרושות מוזות תושבות חוף חפר (מגיל  25ועד בכלל)...
הכישורים הדרושים :יכולת חשיבה מעמיקה ,יצר הרפתקנות ,יצירתיות ורצון להשפיע.
אין צורך בניסיון קודם.
התפקיד :המשתתפות יצטלמו בדמותן של נשים מעוררת השראה ,אותן יבחרו בצורה מנומקת.
הצילומים יוצגו בתערוכה בגלריית הרחוב בכפר ויתקין.
סיעור מוחות ייערך בסדנה מקדימה עם צלמת התערוכה והאוצרת עדי אדר.
לפרטים:

טל( :במרכז הקהילתי חוף חפר)  | 09-8664306נעמיnomigo@gmail.com 052-4800494 :
עדי adiadar@gmail.com 055-9979280

התערוכה " 27מוזות" תפתח ביום האישה 8 ,מרץ  | 2018ההשתתפות בסדנה איננה מחייבת
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מבוגרים
׳זית׳

זהות יהודית תרבותית

זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:

"יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד"

פותחים דלתות לבעלי השקפות עולם מגוונות ללמוד יחד מתוך המקורות
היהודיים-ישראליים המסורתיים והמודרניים ,לימוד בית מדרשי
בו מתקיים שיח ער ורלוונטי בין המשתתפים.
עדיין ניתן להרשם! לפרטים :רינה ברקאי 052-3344720

ק בו ובצ ו ת לי מ ו ד
י ו צ תי מ ד ר ש
אי ם ל ד ר ך !

זהר בעמק  -תורת הסוד והנפש

נכיר מושגים בתורת הסוד היהודית מתוך לימוד חלקים של ספרי סוד מתקופות שונות (ספר יצירה,
זהר ,קבלת האר”י וחסידות) .ננסה לחבר את הלימוד לנפש ,למשל דרך הקשר בין שמו של אדם,
סיפור חייו ,ושליחותו בעולם.
מנחה :ליאור העברי .M.A ,במחשבת ישראל ,מורה ומנחה קבוצות בתחום של התחדשות יהודית

ימי שלישי |  | 20:15אחת לשבוע | מועדון משמר השרון | ₪ 940

בראשית משמר השרון  -מתים ומתות עליך :מוות ואמונה ביהדות

לימוד משותף שבמרכזו סיפורים יהודיים מהתנ”ך והלאה ,על הנכונות למות והנכונות להרוג למען
אידיאלים.
מנחה :ד"ר נגה כהן ,דוקטור לספרות עברית ,מרצה ומנחה.

ימי שני |  | 17:30אחת לשבועיים | מועדון משמר השרון | ₪ 520

מועדון קריאה  -מפגש של אוהבי ספר

במפגשי המועדון נשתף בחוויות הקריאה של החברים ,נשוחח על הספרים ועל החיים ,נארח יוצרים
שהעזו להוציא לאור את סיפורם ,נמליץ על ספרים וניהנה מכל רגע!
מנחה :סימה אסייג  .M.Aבמדעי היהדות ,מרצה ומנחת קבוצות ,בשיתוף עם חברי המועדון.

ימי ראשון |  | 20:00אחת לשבועיים |  10מפגשים | הספריה בחניאל | ₪ 280

פניני ספרות
השנה נעסוק בשני רומנים מהחשובים והנועזים שנכתבו בספרות העברית בעשורים האחרונים:
'חיוך הגדי'  -דוד גרוסמן ( ,)1983מר מאני – א.ב .יהושע (.)1990
בהמשך נעקוב אחר נוכחותו של המיתוס בשירה העברית
מרצה ומנחה :ענבר רווה ,דוקטור לספרות עברית ,מרצה ומנחה.

ימי שלישי |  | 20:30אחת לשבועיים | מועדון כפר ידידיה | ₪ 680
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מבוגרים
לומדים תלמוד  -לדמותם של חכמים ובני ובנות זוגם
על מוסר ,חסד וחכמה בעולמם של חכמים בספרות האגדה.
מנחה :ד״ר חיים ליכט

ימי ראשון |  | 18:00אחת לשבוע | מועדון גבעת חיים איחוד | ₪ 100

לומדים בבקר  -פרקי אבות
רגע לפני המרוץ היומי ...לימוד בחברותא בין חברים  -משתף ,מעמיק ופותח פתח לשיח עמיתים.
מנחה :רינה ברקאי –  .M.Aביהדות בת זמננו

ימי רביעי  7:30בבוקר | אחת לשבועיים | מועדון משמר השרון | ₪ 300

לאמהות במתנה! לומדות ויוצרות עם המקורות

מוזמנות להצטרף לחברותא נשית ,הלומדת ,משוחחת ויוצרת בהשראת דמויות וסיפורים מהתנ"ך,
המעלים סוגיות רלוונטיות לחיינו שלנו.
מנחות :טל קלאר-העברי  .M.Aבמדעי היהדות ,מנחה סדנאות וקבוצות לומדות
רחלי גולדברג – עוסקת בחינוך ואומנות.

ימי שלישי |  | 20:30אחת לחודש | בחן |  | ₪ 500פתיחה ,31.10.17 :יא' חשון

מסתרי הנפש וסתרי תורה  -המיסטיקה הקבלית כתורת נפש
חידוש ומסורת ,שינוי והתפתחות באוצר החכמה של הקבלה החסידית.
מנחה :ד”ר מיכה אנקורי – פסיכולוג וחוקר המיסטיקה היהודית

ימי חמישי |  | 19:00אחת לשבועיים |  10מפגשים | ג.ח.מ | ₪ 480

מדינה יהודית ודמוקרטית

חדש!

מדינת ישראל מושתתת על שני אדני יסוד :הדמוקרטי והיהודי.
במפגשים נעסוק במושגים אלו ,תוך עיון במקורות הקדומים וההגות החדשה ונחשוב האם וכיצד
ניתן למצוא במרחב שבין שנ האדנים מרכיבים פלורליסטים לחיים משותפים.
מנחה :משה אוזן ,מורה להיסטוריה ואזרחות .M.A ,במדיניות ציבורית ,מנהיגות ומנהל בחינוך

ימי רביעי |  | 20:00אחת לשבועיים |  10מפגשים | גן יאשיה | ₪ 300
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מבוגרים

פני הדור –בית המדרש לאמנים יוצרים
'המחר של האתמול'  -דוח תכנון מול ביצוע
אמנים ויוצרים מתחומי האמנות השונים
(ציור ,פיסול ,צילום ,כתיבה ,מוסיקה ומחול)
נפגשים ללימוד ויצירה טקסטואלית-ויזואלית.
מסע בין אוטופיה לשום-מקום

ימי ראשון |  08:30בבוקר | אחת לשבועיים | ₪ 400
לפרטים והרשמה :עדי נחשון 054-9290060

״הלילה הוא שירים״ בשיתוף שלוחת צפון חפר

ימי רביעי ,בשעה  20:00באולם עין החורש
משוררים ,יוצרים ,ניגונים  -בין שנות החמישים לשנות השמונים

עורך ומספר :ד"ר מוטי זעירא | שירה :מיטל טרבלסי | נגינה :תומר קלינג
 25.10.17ה' בחשון | "התבואי אלי הלילה" סיפור חייו ויצירתו של יהודה עמיחי
 22.11.17ד' בכסלו | "אני נזהרת מדברים נופלים" סיפור יצירתה ,חייה ומותה של תרצה אתר
 27.12.17ט' בטבת | "אהובתי שלי לבנת צוואר" חייו ויצירתו של יעקב שבתאי
 7.2.18כ״ב בשבט | "ועוד לא אמרתי הכל" סיפור חייו ושירתו של נתן זך
מנוי לכל הסדרה  | ₪ 200מפגש יחיד | ₪ 60 :מקומות מסומנים
לרכישת מנוי :רינה ברקאי 052-3344720
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מבוגרים
קהילה מארחת ראש חודש כסלו
 | 15.11.2017כ"ו בחשון | בכפר הנוער ״בן יקיר״ – כפר הרא"ה
חוגגים את חג הסיגד
 16:30תהלוכה בהובלת הקייסים (מתאים גם למשפחות וילדים)
 17:30מופע חגיגי וטעימות (למבוגרים)
הכניסה חופשית | לפרטים והרשמה :רינה ברקאי 052-3344720

מורשת ישראל

הקתדרה

053-5223511

מורשת ישראל
תרבות יהודית  -חוויה ישראלית

מ.א .עמק חפר

ימי ג' בבית החוגים  -כפר הרא״ה

שיעור ראשון | 10:00 - 09:00 :שיעור שני11:30 - 10:30 :

יח' חשון7.11.17 ,

מורשת ישראל
תרבות יהודית  -חוויה ישראלית

מ.א .עמק חפר

שירים וסיפורים על "הרבי המרקד" ר' שלמה קרליבך | יהודה כץ

כה' חשון14.11.17 ,

" .1אבות האומה" | הרב ש .בירנבוים.
 .2״חברון שוברת שתיקה״ | הגב' ציפי שליסל.

ג' כסלו21.11.17 ,

" .1המספד בירושלים" הספד הרב קוק על הרצל | הרב גלעד שטראוס.
 .2רצח רבין  -מבט אחר | מנחם טילמן

י' כסלו28.11.17 ,

"רחובות של שיש"  -סיור בבית הקברות טרומפלדור | עם עופר רגב
יציאה בשעה  08:00מכפר הרא״ה | מחיר 100 :ש"ח

*פ"ש על הבר  -יש מקום גם לך!

ימי שלישי בשעה  20:30בבית זיו -סמוך לבית התנועה -גח"א
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פרשת השבוע היא נחלתם של כולם! וזה לא תלוי גיל או מגזר!
מוזמנים ללימוד משותף (ולא הרצאה!)
בהנחיית יותם זיו מגח"א והרב אליהו סטולוביץ מכפר ויתקין
*פ״ש  -פרשת שבוע | לפרטים | 052-2414975 :הכניסה חופשית

לפרטים :צביקי אייגנר ,מורשת ישראלmiemekhefer.gmail.com | 053-5223511 :

מבוגרים
חוגים וקורסים
שפלת חפר

09-9557113

ההרשמה לחוגי המבוגרים בשפלת חפר נמשכת:

ציור עם אלון פיליאן | סל אמנויות עם רותי בזק | פלדנקרייז עם נפתלי בן חיים
פעילות גופנית לנשים בהיריון ולאחר לידה עם רונן בן נון | כושר עם רותם במגוון מסלולים.
מחזור שני של קורס ערבית יפתח ב | 6.11.17-מוזמנים להצטרף!
לפרטים והרשמה :שלומית בן כליפא ,רכזת החוגיםshlomit.bk@gmail.com :

חוף חפר

09-8664306

סטודיו פתוח לאימפרוביזציה בתנועה

ימי שישי אחת לשבועיים בין השעות  11:30עד  13:00במרכז קהילתי חוף חפר

תאריך פתיחה17.11.17 :

שיטה ייחודית לשיפור איכות תנועה לבמה ,יצירה ומעוף חופשי נפגש לתרגול חופשי בתיאטרון
תנועה וסגנונות נוספים לבמה.
מנחה :טל בן-סירא ,מחברת הספר "שחקן בתנועה" ,מנהלת תחום תרבות מרכז
קהילתי חוף חפר.
מגיל  16ועד בכלל! הכניסה חופשית!

קורס איורוודה  -תורת הרפואה ההודית
ימי ראשון בין השעות  | 21:00 - 19:30תאריך פתיחה12.11.17 :

חמישה מפגשים במהלכם נעמיק בידע העתיק והחכם של הרפואה האיורוודית.
הסדנה תכלול ידע תיאורטי ומעשי ,ותכלול טיפים ,מתכונים והמלצות לחיים מאוזנים ובריאים
מנחה :גליה עזרן ,מטפלת איורוודית בכירה
מחיר₪ 620 :

קבוצת הורים בגישת אדלר
ימי שלישי בין השעות  | 22:30 - 20:30תאריך פתיחה7.11.17 :

להורים לילדים בגילאי 12 - 0
כלים להורות יעילה יותר תוך שמירה על יחסים ואווירה טובה במשפחה .סמכות הורית,
בניית דימוי עצמי גבוה של הילד ,חוקים וגבולות ,מריבות בין אחים ועוד.
מנחה :לאה שטרן – מוסמכת מכון אדלר
מחיר ל 10-מפגשים ₪ 800 :ליחיד |  ₪ 1,100לזוג
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מבוגרים
ערבית מדוברת

ימי שלישי בין השעות  | 11:30 - 09:30תאריך פתיחה7.11.17 :
קורס בן  15מפגשים מהלכו נלמד מילים מחיי היום יום ,פעלים ,מספרים,
הגייה נכונה ,תוך תרגול מעמיק ושיחה.
"אחּכי ערּבי  -המרכז ללימודי ערבית".
מנחה :רועי סראג’ גולןְ ,
מחיר ₪ 1700 :כולל חוברת לימוד ותרגול

בודהיזם יום יום  -אימון הרוח בחיי המעשה

 6מפגשים ,אחת לשבועיים בימי חמישי בשעה 20:00

25.1 , 18.1 ,21.12 ,7.12 ,23.11 ,9.11

סדנה הצועדת לאור תורת הנפש הבודהיסטית במעגלי החיים השונים
ופורשת את הכלים המרכזיים שלה לשחרור התודעה והרוח.
הסדנא משלבת אימון סדור במדיטציה לצד לימוד מעמיק של יסודות הבודהיזם מתוך רלוונטיות
לחיינו ,כאן ועכשיו.
מנחה :ד"ר נעמה אושרי .תלמידה ומורה בדרך הזן | מחיר₪ 540 :

ריקודים סלוניים למטופלי פרקינסון
מתחילים "לרקוד לבריאות" בחוף חפר!

עם צוות מדריכי סטודיו ( HABANERAמוסמכים )IDTA

ימי שלישי בשעה  19:15בבית הפיס בכפר ויתקין (דרך משעול הגנים )2
לפרטים ותיאום שיעור ניסיון09-7681372 :

חדש :קבוצת יוגה לנשים בהריון

ימי שישי בין השעות 09:45 - 08:30

תרגול יוגה המכין את הגוף ואת הנפש ללידה ,ומאפשר תקופת היריון נעימה יותר  -פיזית ונפשית.
מוזמנות באהבה.
מדריכה :קרן שלו מורה בכירה ליוגה ,יוגה תרפיה ויוגה שיקומית.
מחיר₪ 220 :

טיפול בבעיות זיכרון
וקשב בגיל המבוגר
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ברוש
מרפאה לגיל השלישי

ניתן בידי רופאים
ונוירו-פסיכולוגים בכירים
קרוב לבית ,כאן בעמק חפר
לפרטים0507506621 :

ותיקים
מחלקת ותיקים

09-8981634

מכללת ותיקים -לומדים ונהנים

נפגשים בכל יום ה' באולם עין החורש בין השעות  11:15 - 09:00בבוקר.

מחיר ל 35-מפגשים( ₪ 730 :כולל הסעה וכיבוד קל) | מחיר לכניסה חד פעמית ₪ 40 :למפגש

הרצאות נובמבר:
תאריך

שם המרצה

נושא ההרצאה

2.11.17

אורן נהרי -
עורך חדשות חוץ

מלחמת התרבויות  -המערב ,האיסלאם ,סין ורוסיה -
מי ינצח במאבק על העולם?

9.11.17

ד"ר דורון לוריא -
אמנות

קרוואג'ו -אומנות הברוק

 16.11.17ד"ר ענת גואטה -
היסטוריונית

אהרון אהרונסון  -מדען בינלאומי

 23.11.17רועי עלוני  -מוסיקה

ארתור רובינשטיין  -מגדולי הפסנתרנים של המאה ה20-

 30.11.17ג'אדה בולוס -
מדריכת טיולים

חפצי פולחן בנצרות -השימוש בהם והטקסים של
הליטורגיה

סדרת מנויים מיוחדת לתושבי עמק חפר
ימי רביעי בשעה  19:00בהיכל התרבות נתניה
ההצגות לשנת :2018 - 2017

שייקספיר מאוהב 22.11.17 -
קוראים לו מלך 17.1.18 -
הזוג המוזר 14.2.18 -
love, love, love

21.3.1825.4.18
יהודי טוב -
סיפור אהבה ב 3-פרקים 23.5.18 -

מחיר הסדרה ליחיד₪ 685 :
כולל :הסעה (לא ניתן להפריד) ו 6-הצגות של מיטב התיאטראות בארץ.
קיום הסדרה מותנה במס׳ נרשמים ,הרשמה במחלקת ותיקים 09-8973321 | 09-8981634
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ותיקים
חוג הליכה נורדית בעמק חפר

החוג יפתח שוב בספטמבר ויתקיים אחת לשבוע – ביום רביעי ,בשעה  07:00בבוקר.

כיף  -אימון כושר בחברותא! טיולים וצעדות.
הרזיה – שריפת קלוריות עד  40אחוז יותר באימון
טבע  -אימון כיף בחיק הטבע
בריאות – הפעלת כ 90 -אחוז מהשרירים בגוף
חיטוב  -חיזוק רגליים ,ידיים ,גב ופלג גוף עליון.
מחיר החוג ₪ 120 :לחודש | לפרטים והרשמה יונה/רלי 09-8981634

מועדון טרום בכורה  -רואים לפני כולם!

הסדרה כוללת הרצאות מומחים מעולם התוכן של הסרט או מזוויות של בקורת קולנועית.
בהובלתה של רחל אסטרקין ומרצים נוספים

החוג יתקיים בימי שלישי (אחת לחודש) באולם עין החורש

המפגשים הבאים:
12.6.18 | 15.5.18 | 10.4.18 | 6.3.18 | 13.2.18 | 16.1.18 | 19.12.17 | 7.11.17
יתכנו שינויים בתאריכי הסרטים  -הודעה לנרשמים בלבד
בתוכנית:

 9:10 - 9:00התכנסות ,כיבוד ושתייה חמה/קרה
 9:45 - 9:10הרצאה  -רחל אסטרקין
 12:00 - 9:45הקרנת סרט בטרום בכורה

מחיר ₪ 490 | ₪ 450 :כולל הסעה | מפגש חד פעמי ₪ 55
(ע״ב מקום פנוי ,ללא הסעה)
עדיפות בהרשמה לממשיכים מהשנה שעברה .כל הקודם זוכה!
במידה ונבצר מכם להגיע ,באחריותכם לדאוג למחליף -אין החזר כספי

ביום שלישי  7.11.17הסרט" :המסיבה – "The Party
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בימוי :סאלי פוטר | אנגליה 71 ,2017 ,דקות | פסטיבל ברלין 2017
שחקנים :קריסטין סקוט תומאס ,טימותי ספול ,פטרישה קלארקסון ,אמילי מורטימר ,ברונו גנץ.
סאלי פוטר עורכת מסיבה שהיא קומדיה שחורה הלועגת לאצולה הבריטית ,וכל גדולי הקולנוע
הבריטי משתתפים .בערב שבו ג'נט (סקוט תומאס) חוגגת את מינויה לשרה בממשלה הליברלית
החדשה ,היא מגלה שאינה היחידה שמחזיקה מאהב מהצד ,שבחברות הליברליות שלה דבקה לא
מעט בורגנות ,שהכסף כן פותר כמעט הכול ,ושהאקדח שהופיע במקרה במערכה הראשונה לא
צריך להמתין למערכה השלישית כדי לירות.
"המסיבה" ,שהתמודד על פרס דוב הזהב בפסטיבל ברלין ,היה אחת ההפתעות המרעננות של
הפסטיבל השנה וסאלי פוטר ,המוכרת בעיקר כבמאית של סרטים "כבדים" ,הפתיעה את כולם
בקומדיה שנונה ,עכשווית ומקורית במיוחד.

ותיקים
טיול נובמבר 2017
מנזרים יין ושירה | ג'אדה בולוס

הקשר ההדוק שבין המשיחיות (הנצרות) על פי הסיפורים של הברית החדשה לבין המקורות
המקראיים .טיול על ציר התנועה החשוב לירושלים בין אזור עמק איילון גבעות השפלה והרי
בנימין.
נתחיל במנזר לטרון (השתקנים) ,במקום כ 17-נזירים המקיימים חיי תפילה ועבודה בשתיקה.
הסיור יכלול אתרים במנזר ובסביבתו וסרט קצר על חייהם.
נבקר בכנסיית סטפנוס הפרוטו מרטיר שמנוהלת על ידי נזירי המסדר הסלזיאני של דון בוסקו
ונעסוק בשאלה :מה בין רבן גמליאל הראשון לבין סטפנוס המרטיר הראשון?
תחנה נוספת תהיה במנזר אחיות ברונו הקדוש (נזירות בית לחם) ,במקום כ 40-נזירות החיות חיי
התבודדות שבמרכזם שעות תפילה רבות.
לאחר הפסקת צהריים נסייר במנזר "דיר רפאת" המוקדש למריה בת ארץ הקודש .נקבל סקירה
על המקום ועל ה"מריולוגיה" – פולחנה של מריה בעולם הקתולי.
נסיים בכנסייה הצלבנית שבאבו גוש ,שם נסכם את נושא הנזירות שבאזור ונפתח את החלונות
התיאולוגים הכתובים בציור על קירות הכנסייה מאז התקופה הצלבנית.
להלן פירוט ההסעות לפי תאריכים ויישובים:
יום שלישי  :14.11.17אביחיל ,בית יצחק ,כפר ידידיה ,כפר חיים ,הדר עם ,משמר השרון,
מעברות ,העוגן ,כפר מונאש ,בית הלוי ,חניאל ,בורגתא.
יום שלישי  :21.11.17אלישיב ,אחיטוב ,בית חזון ,כפר הרואה ,גאולי תימן ,חיבת ציון ,חרב לאת,
כפר חגלה ,גח"א ,גח"מ ,עין החורש
יום רביעי  :22.11.17המעפיל ,אמץ ,גן יאשיה ,בחן ,בת חפר ,יד חנה ,בארותיים ,עולש.
יום שלישי  :28.11.17מכמורת ,בית ינאי ,חופית ,בית חרות ,כפר ויתקין ,בת חן ,בית בכפר,
גבעת שפירא ,צוקי ים ,שושנת העמקים ,חבצלת השרון.
ההרשמה בישובים אצל הרכזים בתשלום בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה!
ביטול השתתפות יחויב בתשלום | דרגת קושי הטיול :בינונית-קלה | יש להצטייד בכסא גלריה
מחיר הטיול ₪ 130 :לאדם( ,כולל איסוף מהישובים וביקור במנזרים וכנסיות)
ארוחות בוקר וצהריים  -עצמאית

טיול דצמבר 2017
חנוכייף עם סבא וסבתא |  18.12.17או 20.12.17

ממשיכים לטייל בחופש ,סבתות סבים ונכדים!

והפעם נבקר בשני אתרים מיוחדים :פארק מיחזור חירייה ,והמרכז הישראלי לכלבי נחייה.
הסעות מרוכזות :אלונית משמר השרון |  Mהדרך | עין החורש
שריינו את התאריך ואת הנכדים...
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ותיקים
חדש ומומלץ ביותר!!!
"עליית עידן האקרים" – מתאים לגמלאים הצעירים
ימי שני בשעה  18:00בקיבוץ מעברות
עליית עידן ההאקרים ,ההרצאות יציגו את השינוי שכולנו חווים במהלך
מהפכת המדיה הדיגיטלית ואת האופן שבו משתנה שדה הקרב ,להצטרף
לעולם עדכני המתנהל דרך התקשורת ולהתחבר למציאות חדשה.
מרצה :ד"ר לויתן – מרצה בכיר בטכניון ,באונ' חיפה ובמכון אבשלום.
 | 25.12.17מבוא לתעמולה
מה זה בדיוק? ממתי עושים תעמולה ומדוע זה כ״כ חשוב?
מה קורה כאשר מחברים לוחמה פסיכולוגית עם רשתות חברתיות?
כיצד נוצר עידן ה Fake news-ולאן מועדות פנינו?
 | 8.1.18התעמולה הנאצית
איך ניתן לשטוף את המוח באמצעות שימוש בכלים הנכונים? מה היה קורה אם לנאצים הייתה
גישה לפייסבוק? מה קורה היום בתחום התעמולה האנטישמית בעולם המקוון?
 | 15.1.18מלחמת המפרץ הראשונה
ברוכים הבאים לעידן לוחמת המידע ,הכוח עובר לידי מומחי השיווק ויועצי התקשורת.
 | 22.1.18הונאה
מכפיל הכוח האולטימטיבי ,כיצד השתמשו וישתמשו בה? ננתח את מבצעי ההונאה הגדולים
של מלחמת העולם השנייה.
 | 29.1.18מלחמת וייטנאם
אתגרי העימות מול גרילה .המהפך הגדול בעולם הלחימה ,כששדה קרב עובר לטלויזיה
 | 5.2.18לוחמת סייבר
כשהמקלדת חזקה מהרובה
 | 12.2.18החנונים לשלטון
מי הם האקרים ומה מניע אותם?
 | 19.2.18עידן המכונות החושבות והנלחמות
מחיר ₪ 480 :לכל הסדרה (אין אפשרות כניסה חד פעמית)
פתיחת הקורס מותנית במס׳ נרשמים.
הרשמה במחלקת ותיקים09-8973321 | 09-8981634 :
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ותיקים
עתיד במדבר  -סיור מרתק לדרום

מלון אירוס המדבר  -מלון בוטיק חברתי בירוחם

שלושה ימים ושני לילות רווים בסיורים ,מפגשים ,נופים ,טעמים ואויר מדברי.
מלון אירוס המדבר הוא מלון שקם כתוצאה משילוב של חזון ציוני וחברתי
כלכלי      .

מחזור ראשון | ראשון עד שלישי | 3-5.12.17
מחזור שני | שלישי עד חמישי | 5-7.12.17

מיועדים לאנשים המסוגלים לצעוד במסלולים מגוונים בדרגת קושי בינונית.

מחזור שלישי | ראשון עד שלישי | 10-12.12.17

מיועד לאנשים המסוגלים לצעוד במסלולים מגוונים בדרגת קושי קלה עד בינונית.
מחיר למשתתף בחדר זוגי | ₪ 1,435 :מחיר למשתתף שלישי בחדר  ₪ 1,330 :
מחיר חדר יחיד₪ 1,980 :

מחזורים ראשון ושני

היום הראשון" :מגלים"  -תחנת הכח "מצפור הקומנדו הצרפתי" "מצפור ליפא גל" ביקור
באגם וסכר ירוחם.
היום השני :טיול ג'יפים משולב בטיול רגלי "עובדת"  -אתר מורשת עולמית הצריף המחודש
של דוד בן גוריון ״המבשלות של ירוחם״ מפגש עם ראש מועצת ירוחם מופע' :עניין של
בחירה'.
היום השלישי :סיור בירוחם עם נציג עמותת "עתיד במדבר״ סלימה – סיפורה של יזמית בכפר
בדואי בלתי מוכר הר אבנון ביקור בחוות הארטישוק.

מחזור שלישי                              

קיבוץ אור הנר נקודת

היום הראשון :בלט פאנוב הסרט' :הרקדן׳ בית הכנסת הקראי
התצפית על שם אסף סיבוני.
היום השני :מדעים ורובוטיקה בירוחם סיור בירוחם עם נציג עמותת "עתיד במדבר״ סלימה –
סיפורה של יזמית בכפר בדואי בלתי מוכר ״המבשלות של ירוחם״ סיור באגם ירוחם מפגש
עם ראש המועצה המופע 'עניין של בחירה'.
היום השלישי :הצריף המחודש של דוד בן גוריון "מגלים"  -תחנת הכח "פרויקט ואדי עתיר" ֿ
הרשמה בתשלום בלבד אצל רכזי הישובים | מס' המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה
תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד! | התכנית נתונה לשינויים.
הנופש באחריות פרי-טורס תיירות ונופש בע"מ
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ותיקים
בקרוב!

נופשון ים המלח | מלון לוט המחודש

מחזור ראשון 18.2.18 :עד  | 21.2.18מחזור שני 25.2.18 :עד 1.3.18
(חמישה ימים ,ארבעה לילות ,ע"ב חצי פנסיון)

בדקו דרכונים ,הכינו מזוודות ונעלי הליכה!

השנה כובשים את גיאורגיה  -ארץ גיזת הזהב והרי הקווקאז!

יתקיימו שני מחזורים ,בסוף מאי ובתחילת יוני !2018
פרטים בהמשך!

חוף חפר

09-8664306

מועדון ארוחת הבוקר
מפגש חברתי הכולל ארוחת בוקר קלה בליווי פעילויות מהנות ,מעשירות ומגוונות
בתכנית 10:00 :ארוחת בוקר |  10:30תחילת מפגש
 | 13.11 - 6.11סדנת צילום -צילומי הפורטרט של היום הם חלק מהזיכרונות בעתיד
לרובנו יש בבית תמונות ישנות של אימותינו ואבותינו ,בדלי מידע וזיכרון יקרים מפז .בסדנה בת
שתי פגישות ,נחקור ביחד איך נראים דיוקנאות וצילומים משפחתיים בראי הזמן:
 6.11נפליג במנהרת הזמן מראשית צילומי הפורטרט ועד צילומים משפחתיים עכשוויים .נלמד
מספר עקרונות לצילום בטלפון הנייד ,ונקבל שיעורי בית.
 13.11נראה סדרת צילומים שתמחיש לנו את עוצמת המבט והעיניים בצילומי פורטרט ,נקבל
טיפים על צילום אנשים ,ונסיים את הסדנה בצפייה בצילומים שישלחו המשתתפים.
מנחה :עדי אדר -עבדה כצלמת המערכת של שבועון לאישה.
צלמת ,כותבת ,מרצה ומעבירה סדנאות צילום והשראה.
 | 27.11.17 - 20.11.17רפואה סינית ויתרונותיה לבעיות השונות
 20.11טיפול סיני בבעיות לב ,כולסטרול ויתר לחץ דם.
 27.11מחלות פרקים ועצמות בגיל השלישי ,אבחון טיפול ומניעה
מנחה :דודי אולשנסקי מטפל בכיר ברפואה סינית ,בעל ותק של  14שנים ,מתמחה בטיפול
במחלות פנימיות ,מחלות שריר שלד .מרצה לרפואה סינית במסגרות שונות.
מחיר למפגש חד פעמי | ₪ 30 :כרטיסיה ל  10מפגשים₪ 250 :
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חברת בית גינס

״לבנות ולהיבנות״
מרכז קשר והכוון בשיתוף שלוחת מרכז חפר
ובית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם  -המגמה להכשרת מורים
מזמינים אותך להצטרף לסדנה

"לבנות ולהיבנות" | ניצולי השואה והחברה הישראלית

לקראת שנת ה 70-של מדינת ישראל
סדנה מרתקת הפורסת ומשקפת את המפגש רב הפנים בין ניצולי השואה לחברה הישראלית
בעשור הראשון למדינת ישראל.
הסדנה תתמקד בתרומת הניצולים לבנייתה וביסוסה של החברה הישראלית.

הסדנא תחל ב 5.11.17-ותתקיים בימי ראשון בין השעות 21:00–18:00

במועדון לחבר כפר ידידיה

הסדנה מיועדת לעובדי הוראה ,גמלאי מערכת החינוך והציבור הרחב ומּוּכרת לגמול
השתלמות .סילבוס מפורט יפורסם בהמשך.
מחיר למשתתף 550 :ש"ח
לפרטים :איל מזרחי ,יד ושם  | 050-5642684תמי סלוצקי ,מנהלת מרכז קשר והכוון 050-5351606

יש יתרון לגיל ולניסיון
הזדמנות לבני  60+לחזור למעגל העבודה

הנך מוזמן להשתתף בתכנית שמטרתה

השתלבות בעבודה ופיתוח קריירה
בתכנית :ייעוץ אישי ובדיקת אפשרויות להשתלבות במעגל
התעסוקה שיטות עדכניות למציאת עבודה הכנה לראיונות
עבודה כתיבת קורות חיים אטרקטיביים הכרות עם הזדמנויות
ואפשרויות בשוק העבודה העכשווי.

התכנית בת  12מפגשים תחל ב5.11.17-
בין השעות 13:00 - 09:00
במרכז הקהילתי עמק חפר

התכנית תועבר ע"י מכון שיפור ומיועדת לגילאי  55ומעלה.
*ליווי אישי לאורך כל הדרך

מחיר ₪ 350 :למשתתף.
לפרטים נוספים :תמי סלוצקי ,מנהלת מרכז ההכוון לגיל השלישי 050-5351606

חברת בית גינס

3.11.17
מרכז הריצה

של ישראל
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מקצים עממיים ותחרותיים
לפרטים :מרסלו 054-5251315
להרשמהhttp://www.gansport.co.il :

בית גינס

שישי 21:30 | 10.11.17
בבית העם בכפר חיים

׳שלושתנו׳
עכשיו ביחד...

מופע של זמר עברי במיטבו
עם

חנן יובל ,דורית ראובני,
אורי הרפז
וכל השירים האהובים

 350ש"ח לכל הסדרה |  65ש"ח למופע בודד | הרשמה אינטרנטיתwww.hefer.org.il :

(תרבות במרחק נגיעה).

המחלקה למדעי ההתנהגות במרכז האקדמי רופין
ומועצה אזורית עמק חפר
מזמינה את קהילת עמק חפר לסדרת הרצאות מרתקת

קדמיה פוגשת קהילה 2
הרצאות ייחודיות על ההתנהגות האנושית מפי החוקרים המובילים
של המחלקה למדעי ההתנהגות ברופין

הרצאה ראשונה
על חוסן ,התמודדות והאפשרות לצמיחה ממשבר
איך ניתן להבין את תופעות החוסן והצמיחה הפסיכולוגית בעקבות אירועי משבר וטראומה?
מהם המאפיינים האנושיים הנדרשים לצמיחה ומהו הקשר למדעי המוח ולבודהיזם?
בהרצאה נצא למסע להיכרות עם מאפייני חוסן וצמיחה מנקודת מבט מדעית קלינית,
נציץ אל חדר הטיפולים וננסה להבין אילו צעדים ניתן לעשות כדי להפוך
אירוע משברי בחיינו ובחיי ילדינו להזדמנות לשינוי חיובי וצמיחה.

מרצה :ד"ר יוסי לוי בלז  -פסיכולוגי קליני ,ראש המחלקה למדעי ההתנהגות
וראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי במרכז האקדמי רופין

יום שלישי 21.11.17 ,בשעה  20:00באולם הנדסה ,קמפוס רופין
כל הכנסות הסדרה מוקדשות למלגות לסטודנטים מעמק חפר ,הלומדים במחלקה למדעי ההתנהגות
עלות כרטיס | ₪ 40 :עלות לסדרה ₪ 200 :עבור  6הרצאות
כרטיסים בטלפון 072-3300929 :ובמייל ruppin.plus@ruppin.ac.il

מועצה אזורית עמק חפר-מרכז קהילתי אזורי
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מועצה אזורית עמק חפר
מרכז קהילתי אזורי

קול

בית גינס

קורא לתושבי העמק

שלישי עד חמישי  19-17בדצמבר
כ"ט בכסלו  -א׳ בטבת תשע"ח
מאירים את העמק
חוגגים את חנוכה
בבתים פרטיים ובמרחבים הציבוריים
במגוון פעילויות
הדלקת נרות | הרצאות | שירה | סדנאות |
לימוד | יצירה | סיפורי ניסים וגבורה | ועוד...
מוזמנים ליצור קשר עד :16.11.17
עם רכזות המרכז הקהילתי בשלוחתכם
׳זית׳  -עדי נחשון054-9290060 :
במשרדי המרכז הקהילתי 09-8973320

מועצה דתית אזורית
ע מ ק  -ח פ ר

לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית

המעוניינים לארח  /להוביל  /להפעיל
מפגשים מדליקים בחנוכה לילדים ולמבוגרים

