מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי
בית גינס
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בתים מדליקים

יום שלישי כ״ז בכסלו | 27.12.16

ילדים
בית מדליק
בית דרכי
אדר

הפעילות
נטיעת עצים ביער
מאכל

מנחה
אפרת דרכי אדר

ספריית
עולותיים

חיבור לאור
באמצאות תנועה
יוגה להורים וילדים
חנוכה הראשון שלי
סדנה לאמהות
ותינוקות
כולנו אור איתן
פעילות יצירה
*לא נדרשת הרשמה!

נעמי פונדק לובל

בית כוכבי
סטודיו
עוללה
מרכז
קהילתי
בת חפר

מוסיקאית ,מקימת יער מאכל
ומנחה ברוח הבר קיימא
יוגה לילדים ויוגה נשית

לגילאי
 5עד 7

10:00

סוף רח׳
היובלים

בארותיים

10:00

סטודיו עוללה

בורגתה

לאמהות
מיכל כוכבי
מלווה התפתחותית ומנחת ותינוקות
הורים

עד גיל שנה

ועדת תרבות

"לקט השדה"

ירקות מדליקים ועוד צוות ״לקט השדה״
הפתעות
יצירה לחנוכה

בית רוזנברג

בתים מוארים
נייר ,פנסים וצבעים

דפנה רוזנברג
מורה לאמנות

בית דהן

ניסויים באור ואש

אילנה דהן

ריקודים עם אור
סטודיו
פעילות לחנוכה
למחול
ליאת קפלינסקי במשחק ותנועה

קהל יעד
מגיל 6

שעה
10:00

כתובת
בכניסה מכיוון
הקניון ,חלקה

ראשונה משמאל

מורה למדעים

ההדס -ליד
המזכירות

יישוב
ביתן
אהרון

לכל
המשפחה

16:30

אולם תרבות

בת חפר

מגיל 5

17:00

״לקט השדה״
הארז 30

בורגתה

לגילאי
 7עד 12

17:00

נוף שדה 1

עולש

מגיל 5

17:00

מגל 356

עולש

לגילאי
ליאת קפלינסקי  -בעלת
בית ספר לאמנויות המחול 4 ,עד 10

רקדנית פלמנקו מקצועית

הרשמה מראש במרכז הקהילתי

 17:00משעול הגנים
גן עד ב'  2בית הפיס
( 18:00בסטודיו)
ג'-ו'

כפר
ויתקין

09-8981628/35

מבוגרים
בית מדליק הפעילות
בית העם מלחמת החשמונאים על
ירושלים
בית הררי האור בשירה ובספרות האם הוא
אמת? האם הוא הבטחה?
בית רגב

מנחה
אייל רוטשילד המכון

הגבוה ללימודי ירושלים

אביטל הררי  -משוררת 19:00 ,כוכב הים 53

מחברת "מחילת הארנב"
ומנחה סדנאות כתיבה

פך אחד של שמן טהור מהי
תמצית היהדות שעליה לא נוותר?
סיפורי ניסים
סימה אסייג -מנחה

ספריית
חניאל
האור שבתוכי ספורה הייחודי של
בית
בן שלום האמנית והיוצרת אסנת בן שלום
בית אופיר שירים ומשחקי חושים בהשראת
רועי גינת  -הילד שרואה צלילים
למבוגרים ונוער מגיל 12
בית פיין חוויה אינדיאנית
בית שרת מפגש עם אמן ואספן חנוכיות
בית העם נס גדול היה לי גונן גינת ,סיפור
של שיקום אחרי אירוע מוחי קשה
בית רף
הקסם שבהקשבה למוסיקה מסע
מרתק בין תקופות ,סגנונות וצלילים
בית
בימים ההם בזמן הזה מאבק
הכנסת
החשמונאים והרלוונטיות לימינו
בית
להאיר את החיים עם עוצמת
אלישיב
הרכות דרך ריפוי הוליסטית המביאה
אור ורפואה לכל היבט בחיים
בית כוכבי כד השמן מספיק לכולם
׳עוללה׳
סדנא לחנוכה על יחסי אחים

שעה כתובת
 18:00בית העם

ליאור העברי -

מנחה קבוצות לומדות
בתחום יהדות וספרות

אסנת בן שלום -
אמנית ,יוצרת ואוצרת

רועי ועירית גינת,
ענבל בריסקין פרי -

יישוב
חגלה
חופית

 20:00המייסדים 2
פינת צבעוני השרון

כפר
ידידיה
חניאל

 20:00סמוך לחניית
בית שרת
 20:00שביל התפוזים

גח"מ

 20:00ספרייה

(בית אחרון מימין)

חגלה

'קלאס סדנאות מיוחדות'
תומר פיין  -שאמאן
שמואל יצחקי  -אמן
גונן גינת  -סגן עורך
העיתון "ישראל היום"

20:00
20:00
20:00

אמיר רף  -חובב וחוקר
מוסיקה

20:00

הרב אליהו סטולוביץ'
ומרים סטולוביץ'
מתן קורן  -מטפל בכיר

20:30

בשיטת עוצמת הרכות

מיכל כוכבי  -מלווה
התפתחותית ומנחת הורים

הרשמה מראש במרכז הקהילתי

20:30

אמץ
בראשית 82
מרכז תרבות בית שרת גח"מ
כפר
בית העם
הרא"ה
חיבת
דרור 17
ציון
ביתן
בית הכנסת -
המזכירות
ליד
אהרון
בית
הראשונים  21א'
יצחק

 20:30סטודיו עוללה

ההדס  -ליד המזכירות

בורגתה

09-8981628/35

בתים מדליקים

יום רביעי כ״ח בכסלו | 28.12.16

ילדים
בית מדליק

הפעילות

מנחה

'רעות
בעמק'

כל צבעי הרגש
הזדמנוות למפגש
משמעותי עם האחר
 עבודה עם חומריםממוחזרים

לאה היימן -

בית
וילהלם

סדנת הכנת שמן אור

קיילא וילהלם -

אמנית מיחזור

 B.Edבהוראה ,מנחה
נחווה את תהליך יצירת
השמן מהזית ועד הבקבוק ,בתחומי תורה ,יצירה,
אפיה וחגי ישראל
ונדליק חנוכיה בשמן זית

יאיר זיגרון -

יאיר זיגרון מפגש יצירה

הכנת סביבון או חנוכייה נגר ,יוצר

מעץ

בית קורן

'תאירי לי'
סדנא חווייתית ומאירה
דרך שירים

אביטל אליהו -

מוסיקאית ,מנחת
סדנאות מודעות

ערב בבית

יישוב

קהל יעד

שעה

כתובת

סבים/
הורים
וילדים
מגיל 5

10:00

גשר העץ  30פארק
התעשיות
עמק חפר

מגיל 5

16:30

הדואר 107

כפר ויתקין

הורה וילד
בגילאי
 8עד 10

17:30

הסדנא של
יאיר -משק

בורגתה

19:00

העוגן

אמהות
ובנות

ראשון אחרי
המזכירות

העוגן

מילים :אברהם ברוידס | לחן :עמנואל עמירן

הערב בבית נר חג מהבהב
לזכר הפלא בירח כסלו
הנר הדולק ,בו רמז ואות
לימי גבורה ניסים ותשועות

ראו והביטו בנות ובנים
הנר מתלקח באלף גוונים
הוא נר ישראל העתיק החדש
מדור לדור אורו יתקדש

הרשמה מראש במרכז הקהילתי

09-8981628/35

מבוגרים
בית מדליק הפעילות

מנחה

שעה

בית פורת שולחן חג מואר לחנוכה
עיצוב שולחן לחג
בשילוב פרחים ונרות

סלין ורונן פורת

 17:00שד' הערבה בת חפר
46

'פורת עיצובים'

קולגיום
אמנות
'כאן'

עבודות אבן ואור
שיחה על פיסול
מפגש אינטימי לעוסקים באמנות

סטודיו
לאמנות
רונית
גורביץ

"נשים ,אמנות בחנוכה"
רונית גורביץ  -ציירת ובעלת
פתיחת תערוכת "כתת ציור"  2016סטודיו לציור

של תלמידי הסטודיו המבוגרים,
בשילוב שיח גלריה

מרכז
קהילתי
חוף חפר

פתיחת תערוכת "הבריחה"
סיפור על גבורה מופלאה של
תנועת ההגירה הבלתי לגלאית

כתובת

דוד זונדלוביץ'  -פסל ומורה 18:00 ,ביתן 19
מנהל קולגיום אמנות 'כאן'

ד"ר מירי נהרי  -יו"ר עמותת
הבריחה

ד"ר מיכאל (מיכה) אסף -

יישוב

הדסה
נעורים

 19:00אחרי חניון
הסטודנטים
הצפונישל
רופין ,ליד
'טל הדר'

כפר
מונאש

 19:30דרך הכפר
 13א׳

כפר
ויתקין

יו"ר מרכז קהילתי חוף חפר

בית היימן הסרט" :מי יאהב אותי עכשיו״
סרטם של האחים היימן

בהשתתפות יוצרי הסרט

 20:00שער הכפר
38

כפר
ידידיה

בית שעיה שמנים לא משמינים  -הרצאה

לילי אטיאס  -נטורופטית

 20:30הגבעה 61

חניאל

עדי רודיטי רטר -

 20:30בווייז
'הבית-
השראה
נשית'

גבעת
חיים
איחוד

 20:30׳קפה
המושבה׳,
הראשונים,
ליד המכולת

חיבת ציון

הבית -
השראה
נשית

אני נשארת אני עדי משתפת
בפתיחות על הקשיים שחוותה
במישור הנשי ,על הבחירה לחייך
ועל הקמת מיזמים חברתיים

בית
יחיאלי
גוטר

נגיעות על אדריכלות מימי
החשמונאים ועד ימינו

יזמית חברתית

*הערב מיועד לנשים בכל
הגילאים

צילי יחיאלי גוטר -
אדריכלית

הרשמה מראש במרכז הקהילתי

09-8981628/35

בתים מדליקים

יום חמישי כ״ט בכסלו | 29.12.16

ילדים
קהל יעד
מנחה
בית מדליק הפעילות
נועם ציפורי ואיתמר ב׳-ג׳
בי"ס קדם חגיגת תיאטרון ואור
תיפוף ,יצירה ומשחק
זוהר (מצמד ליברה)  -גן-א׳
תאטרון איקה זוהר
ד'-ו'
לגילאי
בית פסו חנוכיות מדליקות עיצוב רוני גילת -
 3עד 6
חנוכיות ועוד מבצק משחק ׳הבצק של רוני׳
איריס נייס  -אמנית מגיל 4
נופל וקם מפגש תנועה
בית
תנועה ורקדנית יוצרת
להורים וילדים
מילנר

שעה כתובת
 16:00חדר חוגים
 17:30חדש
18:15
 17:00הרחבה
בית 507
 17:00החרוב 10

מיכל כוכבי  -מלווה
התפתחותית ומנחת
הורים

לגילאי
 6עד 10

 17:00סטודיו
עוללה

בית סלה
קפואנו

הכוחות הטמונים בנו
דרך סיפור החג נשחק,
נדמיין ,ניצור ונשתעשע

ענת שפיר  -יועצת
ומתרגלת בשיטת
מוח אחד

הורים
וילדי גן
חובה -ג׳

 17:00דקר 20

תחנת
כיבוי

'תחנה מדליקה' ביקור
בתחנת הכיבוי של יכון

צוות התחנה

 17:00תחנת כיבוי
לכל
אש
המשפחה

בית כוכבי יצירת מנדלות מטפטופי
נרות
׳עוללה׳

בית הלוי
חניאל
בורגתה

ההדס

ספריית
בורגתה

׳סופגניות מדליקות׳
כתיבה יוצרת עם
סופגניות נעצב עם
ממתקים טבעיים פנים
לסופגניות ונספר את סיפורן

דבורה חיץ  -עורכת,
משוררת ,מחזאית
ומנטורית של כתיבה

כיתות
ג׳  -ה׳

 17:00ספריה

בית דהן

ניסויים באור ואש

אילנה דהן  -מורה
למדעים

מגיל 5

 18:00מגל 356

הרשמה מראש במרכז הקהילתי

יישוב
בי״ס קדם
מרכז חוגים

(ליד
המזכירות
והגנים)

בית ינאי

יכון
בורגתה

עולש

09-8981628/35

מבוגרים
בית מדליק

הפעילות

בית רייזנר הדרך האמצעית לאור ,אושר
ושלום :ביהדות ובדתות השונות
לגלות ולהצמיח את מקורות
ספריית
עולותיים האור האישי
דרך דימיון מודרך ,כתיבה ושיח
בית שניר אין איש שאין בו נר ואין שיר
שאין בו אור משוררי העמק
קוראים שירה ,בליווי הזמרת
ראומה גמליאל

מנחה

שעה

סמי שמואלי  -מחבר
הספר ׳הדרך האמצעית׳

 19:00בית קמה 6

ליאת ירון -
 20:00סוף רח׳
מנחה סדנאות ברוח הקורס
היובלים

בת חפר
בארותיים

בניסים

בהנחיית הרצל חסון
בהשתתפות המשוררים:
מיריק שניר ,נהר שניר,
טל בלו ,דבורה חיץ
ועומרי שוורץ ,גיא זווילי,
אביטל הררי
גדי כפיר  -אמן ,חוקר

בית כפיר

בין ציונות למשחקי קופסא של
פעם  -ערב של שיח ומשחק

בית ברנאי

סיפורם של ניצולי שואה שגדלו
בכפר ידידיה והקרנת קטעים
מהסרט 'הסודות של איידה'
נאורו  -אור קטן באוקינוס גדול

בית
גל-הררי

עשרה כוחות לאור  8נרות
על כוחות נפש הפועלים בנו בחג
החנוכה ובכלל

חיים וילהלם  -סגן מנהל
בית הספר חב"ד בנתניה

פאב גח"א

הפן הנשי בשיריו של מאיר
אריאל

יוסי כפרי  -מנגן ושר

בית
שטרנברג

כתובת

יישוב

 20:00מגשימים

(בית ראשון
מצד שמאל)

חיבת ציון

 20:00הצוק 24

בית ינאי

 20:30הפרסה 27

כפר
ידידיה

ד"ר נעה ינאי  -רופאה,
שליחה מטעם משרד החוץ
לאי נאורו

 20:30הבנים 6

כפר
ידידיה

 20:30דרך הכפר
151

כפר
ויתקין

 21:00פאב

גח"א

ואוסף משחקי קופסא
של פעם

גיורא ברנאי -

בן למשפחה אומנת

הרשמה מראש במרכז הקהילתי

09-8981628/35

תושבים יקרים,
אירוע ״בתים מדליקים״ ,נערך בעמק חפר זו השנה השישית בזכותכם – בזכות ההתנדבות והיצירתיות שכולכם
לקחתם בהן חלק .עמק חפר הוא מקום שיש בו מקום לעוד ועוד יוזמות ושמחה והשנה – עוד קהילות!

ולצד קהילת העמק שתיקח חלק באירוע מיוחד זה ,בשנה זו אנו שמחים לארח לראשונה גם חברים מהמועצה השכנה
לנו 'זמר' .במפגש מיוחד שיתקיים כחלק מבניית שותפות בין קהילת עמק חפר וקהילת זמר.
וכך ,כאשר למעלה מחמישים בתים ומרחבים ציבוריים יפתחו בחג זה ,במסגרת 'בתים מדליקים' -
אנו שמחים להיות חלק מאור גדול המופץ בכל רחבי הארץ בהיותנו חלק מארגון 'ניצנים' ארגון ארצי של רשויות
המבקשות לטפח ,לחזק ולקדם סדר יום יהודי-ישראלי ברחבי הארץ.
מזמינים אתכם להגיע אל ה״בתים מדליקים״ ,ולחוות חוויה משותפת של הדלקת נרות קהילתית.
רני אידן

חג אורים שמח!

				
ראש המועצה

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

להרשמה מראש:
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את רוח היצירה וההתנדבות אנו פוגשים לאורך כל השנה כיחידים וכקהילה והיא משמשת לנו כאור המאיר את
העמק ,הארץ ואולי אף את העולם כולו .כדבריו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק "צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך
תוכו דולק נר ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר .וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר
ברבים ,ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו".

