


העם בכפר חגלהבבית 17:00בשעה 30.10.19רביעי ביום 
קופטשלמה לנוח אין מנוח מאת גיל 

שעת סיפור לילדים בליווי גיטרה
.ומזווית ראיה אקולוגית ושמירה על הטבע והסביבה, על הסיפור התנכי הידוע תיבת נח

25₪: מחיר| 6עד 3לגילאי 

במועדון גן יאשיה17:00בשעה 31.10.19ביום חמישי 
י יהונתן גפן"עפ| גבריאל הדר מספר ושר 

...וארטיק ושוקולד ותות גינה, אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה
.מפגש עם יצירותיו האהובות של הסופר והמשורר יהונתן גפן

25₪: מחיר| ומעלה 3מגיל 

בבית העם הדר עם17:00בשעה 31.10.19ביום חמישי 
מעיין הלל לוין| שעת סיפור ״איילת מטיילת״ 

מטיילת הילדה איילתהתכלת ובשביל שמש זורחת בשמי "
"עוד מתחבא שם מעבר לדףמי ? עףמי ? מי זה נובח? מי מחכה לה בדרך

25₪: מחיר

במועדון לחבר המחודש אביחיל17:15בשעה 5.11.19שלישי ביום 
הקרוןתאטרון | " תהיה בריא מוריס מגי: "הצגה

. מלאכה-מוריס הוא איש קטן שמתגורר בארגז כלים בבית
.  את חבריו הטוביםהחיות ופוגש -בגןבוקר הוא נוסע לעבודה כל 

.  הגיע לעבודהמוריס לא , יום אחדאבל 
...  המודאגות החליטו לעשות מעשההחיות 
.  קסםמלא בעולם קטנטן על חברות לא שגרתית סיפור 

25₪: מחיר| ומעלה 3לגילאי 

17:00בשעה 5.11.19יום שלישי 
באולם תרבות בעין החורש

"חולמים תיאטרון"הצגה ראשונה מסדרת ההצגות לילדים 
המדיטקתאטרון ' | הלב'

יס'אמיצדה אדמונדומבוסס על ספרו של 
|  09-8973332: לכרטיסים| ₪ 60: מחיר

9עד 3לגילאי 







בשיתוף זית| במיסטיקה היהודית -אמונה , אהבה, חירות
.אל עולמו ואל עצמו, ביחסו אל זולתו, מוטיבים אוניברסאליים בחיי אדם

.ל"בחסידות ובאגדות חז, בקבלה–כפי שהם מתגלים בתורות הסוד היהודיות 
פסיכולוג וחוקר המיסטיקה היהודית–ר מיכה אנקורי "ד: מנחה

במרכז קהילתי חוף חפר, אחת לשבועיים19:30, ימי חמישי
054-9290060עדי : להרשמה| ₪ 750: מחיר

הקהילתי חוף חפרבמרכז 19:30בשעה 31.10.19מפגש פתיחה יערך ביום חמישי 

בבית העם בבית יצחק19:30בשעה 2.11.19ש "מוצ
:  פתיחת העונהקונצרט ערב קאמרי לעת 

"?ברהמסהאם את אוהבת את "
ק'ודבוזברהמס , שלישיית אלכסנדר בסונטות ושלישיות של מוצארט

פסנתר, מיכל טל| לו 'צ, אלה טובי| כינור , צרינתאי
כולל כיבוד קל ויין באדיבות יקב אלכסנדר, 40₪: מחיר

!ליישם ולהצליח, ללמוד-סמארטפוןקורס 
:בקורס נלמד את הנושאים הבאים
תצוגה שימוש מתקדם עם, הארכת חיי סוללה, בטיחות–התאמת הנייד לצרכים האישיים 

טיימר, שעון מעורר) מציאת איש קשר במהלך שיחה(עריכה שליחה , חיפוש-אנשי קשר
יצירת, שימוש-וואטסאפצילום בווידאו ועריכה , לתזכורות שימוש מתקדם במצלמה

-ווייזאפליקציית +שיתוף תמונות אפליקציה של זמני נסיעה באוטובוס ורכבת , קבוצה
.מתכונים ותמונות בענן, גיבוי מסמכים| אפליקציית יומן מתקדם הגדרות מתקדמות 

:בשני מועדים יתקיםהקורס 
בארותיים, הנחליםרחוב , במבנה הארכיון| 18:30-17:00| ימי שלישי | 5.11.19

קיבוץ מעברות, "חוגים וחוגגים"במבנה | 19:00-17:30| ימי ראשון | 10.11.19
מפגשים בני שעה וחצי8| ש״ח 200: מחיר הקורס| יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען 

| ! מספר המקומות מוגבל

josie14@walla.com | 054-4899059: בבארותייםלהרשמה 
neomin@hefer.org.il | 09-8981632: להרשמה במעברות



!רואים לפני כולם-מועדון טרום בכורה 
5.11.19סרט נובמבר 

קפה ומאפה, התכנסות9:00>> 
״ The White Crow״ | העורב הלבן״ "הקרנת הסרט 9:15>> 
"המוזות לא שותקות: "הרצאה11:20>> 

מרצה וח״כ לשעבר, 13פרשנית ערוץ , אבסדזהנינו: מרצה
!הודעה תימסר למנויים בלבד -יתכנו שינויים בתאריכי הסרטים 

הסעהכולל ₪ 520| ללא הסעה ₪ 480: מחיר
(פנוימקום ע״ב )₪ 60חד פעמי מפגש 

*סדנת סָבָתָא
.השינוי בדמותה ותפקידה של הָסָבתא המודרנית מעלה שאלות ודילמות שונות

:הנושאים בהם נעסוק בסדנא
?מה סגנון הָסָבתא שלי? ת להיות/איזו ָסָבתא אני בוחר

, שליטה, נושאי סמכות, מאפייני התקשורת עם ילדיי ונכדי
,  סבא נתינה לצד קבלה/שלי כסבתאגבולות האחריות והמעורבות 

מציאת משמעות  וסדרי עדיפויות בקורת 
חיי הנוכחי ָסָבתא כמנוף והזדמנות לשיפור יחסים במערך המשפחתיבפרק 

?ואיך ארצה להמשיך את מסע הסבאות, מה למדתי על עצמי. פרידה וסיכום חוויתי
5.11.19: פתיחה| מפגשים 6| 18:00-19:30בימי שלישי בין השעות 

250₪: מחיר| כפר ויתקין , יד לבנים
,ומנחת קבוצות MSW, עובדת סוציאלית, טסה-דפנה שדה: המנחה

.ומומחית בריאות, פסיכותרפיסטית קוגניטיבית התנהגותית
.הינו המונח העברי לסבים וסבתות גם יחד-" ָסָבתא*"

מועדון ארוחת הבוקר במרכז הקהילתי חוף חפר
הרצאה10:30| ארוחת בוקר 10:00| ימי שני 
אחות ומחנכת , מזל כהן יועצת זוגית ומשפחתית: מנחה-החייםזוגיות במעגלי | 4.11.19

.למיניות בריאה
נצחק  , ניזכר ונדבר. בעבר ובהווה, בכל גיל, ייחודית המתמקדת בזוגיות ומיניותפעילות 
.מעגלי החיים השוניםביחד את וניצור 
300₪: מפגשים10-כרטיסייה ל| ₪ 40: מפגשמחיר 



במרכז הקהילתי חוף חפר19:30בשעה 6.11.19יום רביעי 
:בולוטיןדןל עמק חפר מזמין את הציבור להרצאתו של דן "ארגון אלמנות צה

מסע קיאקים בקרחוני הדרום
.מוביל משלחות מחקר, טיילן, ביולוג-בולוטיןדןדן 

! הכניסה חופשית
!בשמחהות/מוזמנים




