
 בשבטו "סדנא ירוקה לטבשושנת העמקים  17:00בשעה  25.1.17

 'למה בכה הדג'הצגה  א"בגח 17:00בשעה  25.1.17

 'הנסיכה והדרקון'סיפור . שבעולש  17:00בשעה  26.1.17

 'שבת פעילה'בכפר ויתקין  10:00בשעה  28.1.17

 'מר זוטא ועץ התפוחים'שעת סיפור  בחניאל 17:00בשעה  30.1.17

 'האוצר שאינו נגמר'הצגה בחיבת ציון  17:00בשעה  31.1.17

 '4סוד הממלכה הקסומה 'סרט בבת חפר  17:15בשעה  31.1.17

 'תיאטרון פצפון'הצגה בכפר חיים  17:30בשעה  31.1.17

 'האוצר שאינו נגמר'ההצגה בשושנת העמקים  17:00בשעה    1.2.17



 בית חם לוותיקי שושנת העמקים
 ועד הישוב והאגף לשירותים חברתיים בעמק חפר, בשיתוף פעילי הישוב

 במועדון הפיס 09:00-11:00נפגשים מדי יום רביעי בין השעות 
 שיעור התעמלות ופעילות העשרה, ארוחת בוקר: בתוכנית

 !מצפים לכם ונשמח לראותכם

 לרגל יום השואה הבינלאומי
 "שעונים: "יצחק ההצגהבבית העם בבית  20:30בשעה  25.1.17ביום רביעי 

 ,  הירשפלדבחדר קטן במחנה ריכוז נפגשים השען היהודי בנימין 
 .תחת עינו הפקוחה של הקאפו, גרמני מוחצןהומוסקסואל , והנס

 ושניהם לא יודעים לשיר, "להסתדר"הנס יודע , בנימין יודע לתקן שעונים
 ...הוא נשק נפלא, מסתבר, הומור? אז מה עושים. אופרה

 :מוסיקה מקורית| לי גילת : בימוי| שילה פרבר : תרגום|  קלאנזידן : מאת
 עומר עציון, רועי הורוביץ, רמי ברוך: משתתפים| דניאל סלומון 

 ₪ 30: מחיר

 במרכז הקהילתי חוף חפר 20:30בשעה  25.1.17רביעי יום 
 מבקשת ללמוד כיצד ניתן לשמור על סביבתה "שיחות סלון"ו בשבט "לקראת ט

כל אחד   -מאבקים סביבתיים "במפגש שיעסוק בנושא  אלסנרד אריאל "ומארחת את עו
של שימור שטחים עכשוויים ידון בתחום איכות הסביבה בדגש על נושאים המפגש " יכול

במפגש יציג אריאל מספר סיפורים מעניינים על  . ב"וכיוזיהומים , חופים, פתוחים
הוא  . ל ואפילו אחד שהתרחש כאן בעמק חפר"ובחושהתחוללו בארץ מאבקים סביבתיים 

היות שרוב המאבקים עשו את דרכם של הדברים יסביר בקצרה גם על הפן המשפטי 
 .להכרעות בביתי המשפט השונים

 !הכניסה חופשית. בואו ללמוד כיצד ניתן לשמור על הטבע והסביבה שמסביבנו



 ערב ראש חודש שבט לנשים
 בבית הכנסת בת חפר 20:30בשעה  26.1.17חמישי יום 

 "כי האדם עץ השדה"...| אל האושר להתחבר 
המשפיע על פנימיות האדם , הרצאה מרתקת להכרת הכוח הרוחני המיוחד של חודש שבט

 .שלווכוחות הנפש 
 פ שיטת אליהו שירי"מאמנת ומרצה בכוח התודעה ע-בהנחיית מירב ואזנה

 כולל כיבוד קל₪  15: מחיר

 במרכז הקהילתי חוף חפר 10:00בשעה   30.1.17
 בעולם המובייל סמארטפוןסדנת : מועדון ארוחת הבוקר

 ח"ש 250: מפגשים -10כרטיסייה ל | ח "ש 30: מפגש חד פעמימחיר 

 א"בגחבמועדון  19:00בשעה  26.1.17רביעי ביום 
 ,  משורר, מיכאל הוא בנו של אבא קובנר. מיכאל קובנר הוא צייר ישראלי

 ,  קובנר וויטקההעולם השנייה ופרטיזן במלחמת דעות הוגה 
 ,  ישראלית ברמת גןבמוזיאון לאמנות תערוכות יחיד הציג . ופסיכולוגיתפרטיזנית 

 .עין חרוד ובגלריית האוניברסיטה בבאר שבע, לאמנותבמשכן 








