
 במרכז הקהילתי בת חפר 18:30בשעה  17.12.16יום שבת 
 בעמק חפר -14טורניר טניס שולחן אזורי ה 

 ח"ש 15: מחיר|  052-3375465בני גליק |  054-5251315מרסלו : פרטים והרשמה

 במועדון הפיס שושנת העמקים 17:00בשעה  20.12.16ביום שלישי 
 'תאטרוני'תאטרון |  שוטנפלדעם השחקנית מיה " הזמיר וקיסר סין: "הצגה

 ₪ 25: מחיר|  7עד  4: לגילאי. למלאכותיעל התחרות בין הטבע אגדה 

 אולם תרבות עין החורש|  17:30|  25.12.16ראשון 

 ארצי לילדים ונוער בשיתוף תיאטרון בית לסיןתיאטרון 
 האמתהצגה מוסיקלית וקסומה על כוחה של האהבה וכוחה של 

    09-8981628ל׳  ב ט ם  כ ר ט י ס י | ₪  45: מ ח י ר 
 בשיתוף הספרייה האזורית עמק חפר

 תב ת מ י כ ת  מ ש ר ד  ה ת ר ב ו ת  ה מ ח ל ק ה  ל ס פ ר י ו 



 במרכז הקהילתי חוף חפר 20:00בשעה  14.12.16ביום רביעי 
 (בורמה)בדרכים הלא סלולות של צפון מיאנמר מסע : בחברותאמרק 

 .ל"מדריכת טיולים גיאוגרפיים בחו, מומחית לתרבויות דרום ומזרח אסיה-קושנירמורן 
 באזורים הצפוניים והמרוחקים של בורמה שכמעט אינם זוכיםמסע מרתק  הנערך 

 והוא מאפשר הצצה לצד האחר של מדינה סגורה הנשלטת על, למבקרים
 ח"ש 30: מחיר. ידי חונטה צבאית

 במועדון הפיס שושנת העמקים 20:00בשעה  14.12.16ביום רביעי 
 "כיצד להפוך את הקושי להזדמנות וצמיחה מחודשת –צמיחה מתוך קושי : "הרצאה

 נומרולוג-דב גרגור: עם המרצה
פי  הנומרולוגיה יכולה לזהות גאות ושפל בחייו של אדם על  -החיים אינו נטול קשיים משחק 

 ח"ש 20: מחיר. והשםהלידה תאריך 

משוררים ומלחינים ייחודיים בזמר העברי ויצירתם של מסע בעקבות סיפור חייהם  -ניגון והד״ "
 בשיתוף שלוחת צפון חפר

 קלינגתומר : נגינה| מיטל טרבלסי : שירה|  זעיראר מוטי "ד: מספר ועורך הסדרה
 זעיראנגינותיו וחייו של מרדכי | " הניגון שבלבבו"| ד בכסלו "י 14.12.16

 20.00שעה | ימי רביעי | מפגשים  4| הסדרה מתקיימת באולם עין החורש 
 052-3344720רינה ברקאי : לפרטים והרשמה

 מקומות מסומנים| ₪  60: מפגש יחיד| ₪  200מנוי לכל הסדרה 

 בממ״ד בביה״ס קדם   20:30בשעה  15.12.16
. הברוןשלומית : מרצהביסודי ״ מיועד להורים לילדים הסלפי״חינוך מיני בעידן : הרצאה

 ?  צריך לדבר עם ילדים על מיניותלמה 
 ?  ...ועם החשיפה לפורנוגרפיה בווטסאפהמיניים לעזור להם עם התכנים איך 

 |בהרשמה מראש ₪  20: מחיר? רעיונות לראשלהגיד להם בלי להכניס להם מה 
 noac@hefer.org.il: להרשמה 

 



 הורי משותף על סוגיות פתוחות בחינוך וגידול ילדיםשיח ! שישי הורי
 .  ועוגהעל קפה ,  8:30-10:00, ניפגש אחת לחודש בשישי בבוקר במרכז הקהילתי

 'סטולוביץמרים : מנחה
 איך ליצור בבית שלנו מצע לשיח פתוח -היקשרות ותקשורת 16.12 -דצמברמפגש 

 .המגשר על מתחים וחיכוכים, כנה ומשתף

 במועדון קיבוץ מעברות 18:00בשעה  17.12.16במוצ״ש 
 סווינג צועני מהסרטים  Swing de Gitanes" קפה קונצרט"

 ,גיטרה צוענית -יעקב חוטר, קונטרבס -אורן שגיא: הנגנים
 .גיטרה צוענית -אלון שגיא

" הסנדק  " Chocolatכמו וסרטים נוספים  גוטליףטוני , ינגנו מוזיקה מהסרטים של וודי אלן
 !כולל כיבוד קל| ח "ש 40: מחיר. ועוד

 בספריית חניאל 20:30בשעה . 18.12.16, ביום ראשון
.   דונןסטנלי : במאיבמאי ומרצה , תסריטאי -קלאסיקה קולנועית בהנחייתו של רפי שרגאי 

 .הקרנת הסרט ודיון, מקדימההרצאה 
 !!נחשב בצדק לגדול הסרטים המוזיקליים בכל הזמנים" שיר אשיר בגשם"

שריס  מה עשתה לראשונה ולאחרונה סיד ? מי גנב לקלי את ההצגה בלא מעט סצנות? מה סודו
 דווקא בסרט" תפס", פעמים בסרטים 5ולמה השיר שכבר הוצג ? בסרט

 .כולל כיבוד קל-₪ 30: מחיר... כל התשובות במפגש? הזה

 !מועדון ארוחת הבוקר
 במרכז הקהילתי חוף חפר 10:30בשעה  19.12.16יום שני 

 הווה והעתיד עוד לפנינו, מקור -באירופה האסלאם 
על נעבור . הגירת המוסלמים לאירופה החלה לאחר מלחמת העולם השנייה -האסלאם באירופה

החדשה  הטרור והפוליטיקה , משמעות ההגירה בשנים האחרונות, שעברו על אירופההתהליכים 
 ₪ 30: מחיר חד פעמי. המתהווה



 העם בבית יצחקבבית  20:30בשעה  19.12.16
 מניעת התנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות״ –מנהיגות הורית : "ההרצאה

 .להורים לילדים מתבגריםמיועד .חיים עמית : מרצה
 מה לעשות כשהמתבגר שלנו? למנוע התמכרות מתבגרים למסכיםכיצד 

סמויה או  , כיצד להתמודד עם נשירה? מסתגר ונמנע מפעילות חברתית
 ?לפעול כשהילד המתבגר מסרב להישמע להוראותוכיצד ? ספרמבית , גלויה

   050-2444421ענת בן זאב : להרשמה| בהרשמה מראש ₪  20: מחיר
 anat.sheinkman@gmail.com: בדוא״לאו 

.  לפירוט הבתים המארחים היכנסו לאתר המועצה
 09-8981628/635התקשרו לרישום 

 חפרתושבי עמק ,מזמינים אתכם 
 בחגיגה קהילתית משותפתלהתארח 


