


 '?מי מוכן להיות לוליין'במכמורת  17:00בשעה  16.3.17
 'הביצה שהתחפשה'בבית יצחק  17:30בשעה  19.3.17



 במרכז הקהילתי חוף חפר,  20:30בשעה  15.3.17רביעי ביום 
 .."לתכנן מסלול מחדש"שמזמין למפגש , אורן -שמחה לארח את עתר רזי" שיחות סלון"
יכולים  , כיצד המהפכה התעשייתית הרביעית והשינויים בעולם התעסוקה העתידי"

 !חופשיתהכניסה " ?והשכלה כיוםעל חינוך להשפיע 

 במרכז הקהילתי חוף חפר 20:30בשעה  16.3.17ביום חמישי 
 "תרבות הבילוי והפנאי של בני הנוער –בית ריק "

 למה? אלכוהול הפך למוטיב מרכזי כל כך בתרבות הבילוי של בני נוערלמה 
?  סמי פיצוציותמהם ? "בית ריק"מה זה ? מתבגרים לא מצליחים לשתות שתייה מבוקרת

ליצור נוכחות  על מאפייני התרבות של בני הנוער וכיצד יכולים ההורים הרצאה . ועוד
 .טובה יותר בחייהם ובקרה על מעשיהם

 להורים לילדים ולמתבגריםמיועד .  בראוןרן : מרצה
 noac@hefer.org.il: הרשמה מראש במייל| ₪  20: מחיר

 10:30: בשעה 17.3.17ביום שישי 
 בקיבוץ מעברות -בסטודיו ״תכשיט״ במתחם הקואופרטיב 

 אמוץ-סדרת הרצאות בתחום הצורפות בשיתוף עם שירלי בר
   קמינסקיפרופ׳ ורד  -״הסתעפויות״ : 2' הרצאה מס

 .  לאורך השניםחומר וזהות מקומית בעבודותיה ובתכשיטים אותם יוצרת , צורהקשר בין 
 052-2902303תחיה |  054-2620158שירלי : להרשמה. קלכולל כיבוד ₪  30: מחיר

 באולם תרבות בת חפר 21:00בשעה  18.3.17ש "מוצ
 מופע בידור וטלפתיה
 "(מי יפיל את המאסטר"בתכנית השתתף ) עטייהעם הרב הקוסם ויקטור 

 ח"ש 25: מחיר



 בספריית בורגתה 20:00בשעה  19.3.17ביום ראשון 
מרכז קשר וההכוון לגיל השלישי בשיתוף שפלת חפר שמחים להזמינכם 

 :להרצאה בנושא
 .מרצה בתחומי ניהול וכישורי חיים, יוכפזיואב : מרצהחשיבה חיובית והומור 

. חיוביתלהרגלי חשיבה ההרצאה נרכוש תובנות וכלים מעשיים למעבר במסגרת 
 .נתרגל טכניקות תוך כדי הנאה וחיוך ונצא לחיים יותר חיוביים ובריאים

 ₪ 20: מחיר

 בבית העם בגאולי תימן 20:00בשעה  19.3.17, ביום ראשון
 שוברת שגרע –ניצן גלעד 

מופע  ׳שוברת שגרע׳ הוא . לשלושה אמאמופע בידור ייחודי מנקודת מבט של 
 ח"ש 30: מחיר. הכרנולנו להסתכל על חיי השגרה שלנו מזווית שטרם שמאפשר 

 מועדון ארוחת הבוקר
 במרכז הקהילתי חוף חפר 10:00בשעה   20.3.17

 .עצמית לגיל השלישיהגנה 
 .התגוננות והתמודדות, ביטחון אישי, הרצאה פעילה בנושא מרחב

 !רלוונטי וחשוב בכל גיל. הגנה עצמית והתמודדות עם אירועי תקיפה
שיטה המשלבת , מאסטרית בכירה בשיטת דניס הישרדות, לי הנובר-אור: מרצה

 .בהתמודדות עם מצבי לחץ וסיכון בחיי היום יוםופיזי המסייע אימון מנטלי 

 בעולש" הבית"במסעדת  20:30בשעה  20.3.17ביום שני 
 ...ועוד נומורולוגיהלכבוד יום האישה 

מה משמעות ? מהו מספר הגורל שלי ומה משמעותו? מה אומר תאריך הלידה שלי
מייעצת  , מיסטיקנית מרצה, זאת ועוד בערב מרתק עם ליאת יוגבכל ? שליהשם 

 .יד וקלפים-כף, אסטרולוגיה, הנומרולוגיהומלמדת בתחומי 
 09-8981632(: יש להזמין מראש)לכרטיסים . חינםכולל משקה ראשון ₪  25: מחיר



 הדרך Mבבר הספרייה  21.3.17יום שלישי 
 דנה ונועה מגיעות לעמק חפר לעשות לכם קריירה

 חיפוש עבודה בזירות משתנות: מרצה על הבר
לדבר על האתגרים  באות " קריירהדנה ונועה תעשו לי " הפייסבוקיוזמות ומנהלות עמוד 

ונועה יעשו לנו סדר בכל נושא חיפוש העבודה  דנה . להתמודדותבשוק התעסוקה והדרכים 
 .  של היוםבעולם המשתנה ואיך מייצרים קריירה משגשגת 

 ₪ 20: מחיר|  21:00: תחילת הרצאה|  20:30: דלתותפתיחת 

 במועדון החץ בעין החורש 20:00בשעה  22.3.17, ביום רביעי
 קייסמןעם נועה  סטיילינגסדנת 

 איך נוצר מכלול יוצא דופן של שילוב חיצוני? מה הופך נשים לייחודיות
,  תובע זמןזהו מאמץ נפשי ופיזי והוא . כולנו מניחות שזו עבודה לא קלה? ופנימי

לכן את נועה תעניק שיטה והדגמות , עם תוספת כלים מדויקים. אנרגיה ומשאבים
 ח"ש 30: מחיר. מכןהיכולת לבטא ולדייק את האישה המדהימה שבכל אחת 

 במועדון הפיס שושנת העמקים 20:30בשעה  22.3.17ביום רביעי 
 זיו שילון בהרצאה מעוררת השראה

 יממה לפני שסיים את תפקידו כמפקד פלוגת מסלול בגדוד גבעתי 
 .מטען בעת פעילות מבצעית ברצועת עזהמפיצוץ שילון נפצע סרן זיו 

 ,  ולאחר שאיבד את שתי ידיו, בשעה שהוא פצוע קשה
 .אירוע חילוצו מהשטחולנהל את לתפקד המשיך 

 ,  משעברה סכנת המוות: הבין שחייו השתנו לעד, כשהתעורר
 מרתקת וייחודית  הרצאה . על החייםהמאבק הגיע 

 .קהל מאזיניואת רוח הדרך המיוחדת של זיו להחלמה ולהגשמה אשר מרוממת על 
 ₪ 30: מחיר

 050-8695860או בטלפון  www.hefer.org.ilהרשמה באתר המועצה 






