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מרכז קהילתי עמק חפר

ֵכֶלת,  ל ְתּ ַקִיץ ֶשׁ
ר ֶמׁש הוֶֹלֶלת ְוֵריַח ִמְדבַּ ִעם ֶשׁ

ְך ַעל ַהחוֹף - ִלי סוֹף, ִמְתַמֵשּׁ ַקִיץ בְּ
ה ִפָלּ ַעם תְּ
א. ְלַקִיץ ַהבָּ

רימונה די נור |  מתוך ׳שיר קיץ׳



המרכז הקהילתי האזורי עמק חפר
 מזכירות המרכז הקהילתי  מרכז קהילתי עמק חפר

מנהלת המרכז הקהילתי האזורי: יעל פלד
09-8973320 | 09-8981635 | 09-8981628 | ליד מדרשת רופין 4025000 | פקס׳: 09-8948929

 שלוחת צפון חפר    
כ. הרא"ה | אלישיב | גאולי תימן | אמץ | גן יאשיה | אחיטוב | המעפיל | גח"א | גח"מ | עין החורש | כ. חגלה | חרב לאת | חיבת ציון | בחן

  adita@hefer.org.il | 09-8973332 | 052-3222879 | מנהלת השלוחה: עדית אזוגי
meravn@hefer.org.il רכזת תרבות: מירב קריב 

galitm@hefer.org.il | 050-7766693 רכזת החוגים: גלית מגן
kids@hefer.org.il | 09-8981589 | 053-7788148 רכזת צהרונים וקייטנות: שרון אפודי

 שלוחת מרכז חפר   
משמר השרון | העוגן | מעברות | כפר חיים | כפר ידידיה | הדר עם | בית יצחק | קדמה

 hadas.s@hefer.org.il | 050-5257284 | 09-8973329 | מנהלת השלוחה: הדס שוורץ
kerenm@hefer.org.il | 052-6250512 | רכזת החוגים: קרן מדמוני

aliceb@hefer.org.il 09-8973329 רכזת צהרונים: אליס אבטה

 שלוחת שפלת חפר  
בורגתה | חניאל | עולש | בארותיים | כפר מונאש | בית הלוי

oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 |  09-8801120 | מ"מ מנהלת השלוחה: אושרית מסורי 
talir@hefer.org.il | 09-9557113 | רכזת תרבות: טלי רפאל 

shlomit.bk@gmail.com | 09-7437130 רכזת החוגים: שלומית בן כליפא | 09-9747230 | פקס
morank@hefer.org.il | 09-9747230 | רכזת צהרונים ומזכירות: מורן קרפל

 שלוחת ים חפר      
אביחיל | שושנת העמקים | חבצלת השרון | צוקי ים

oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | מנהלת השלוחה: אושרית מסורי
aliceb@hefer.org.il 09-8981565 רכזת צהרונים: אליס אבטה

 שלוחת בת חפר      
בת חפר | יד חנה חומש

shanis@bathefer.net | 09-8781090 | מנהל השלוחה: שני שם טוב
rakezetarbut@bathefer.net | 09-8781090 | רכזת תרבות: נרה עניו

hugim@bathefer.net | 09-8781090 | רכזת חוגים וצהרונים: יהודית שטרית

 שלוחת חוף חפר     
מכמורת | חופית | כ. ויתקין | בית ינאי | נעורים | בית חרות | גבעת שפירא | בת חן | ביתן אהרון

info@hhcc.co.il | 09-8665187 | 09-8664306 מנהל השלוחה: גיא גולן
adi@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת תרבות וחוגים: עדי אופיר

hermin@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת חוגים: הרמינה אטלס
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המרכז הקהילתי האזורי עמק חפר

 מחלקת נוער   מחלקת נוער עמק חפר
 omrib@hefer.org.il | 09-8981629 | מנהל המחלקה: עומרי בארי

tslil.noar@gmail.com | 09-8981557 | רכזת נוער בסיכון: צליל דינאי לוי
idomell@gmail.com | 09-8981557 | רכז הדרכה: עידו מהל

 shai@hefer.org.il | 09-8981557 | רכזת השומר הצעיר וצרכים מיוחדים: שי וסרמן 
orf@hefer.org.il | 09-8981557 רכז הדרכה בני המושבים: אור פישר 

adig@hefer.org.il | 09-8981557 רכזת מפעלים ופרויקטים: עדי גולן- תירוש

 מרכז צעירים    מרכז צעירים עמק חפר
hilam@hefer.org.il | 09-8981561 | רכזת מרכז צעירים: הילה בר מאיר

 מחלקת ותיקים 
 yonat@hefer.org.il | 09-8981634 מנהלת המחלקה: יונה טרגובניק

relig@hefer.org.il | רכזת המחלקה: רלי גולדנברג
sigalc@hefer.org.il | 09-8973321 מזכירת המחלקה: סיגל כספי

 זית    זית עמק חפר
 adizayit@gmail.com | 09-8981566 | 054-9290060 עדי נחשון

alitzayit@gmail.com | 09-8973331 | עלית גורן-כץ

 מניעת התנהגויות סיכון ובטיחות בדרכים
 irits@hefer.org.il |  09-8981636 :עירית שגב

 מרכז קשר והכוון לאזרח הותיק
tamis@hefer.org.il | 050-5351606 | 09-8981632 | 09-8973322 | מנהלת המרכז: תמי סלוצקי

estib@hefer.org.il | רכזת שלוחת צפון חפר: אסתי באומל
Gailie@hefer.org.il | רכזת חוף חפר: גיילי שטגר

yossefan@hefer.org.il | רכזת בת חפר ושפלת חפר: יוספה לינוי
neomin@hefer.org.il | רכזת ים חפר ומרכז חפר: נעמי נצר לוינשטיין

 משאבי אנוש
nicole.a@hefer.org.il | 09-8981630 | 'ניקול אהרונוביץ 

meiravga@hefer.org.il | 09-8981630 | מירב גלפרין-סיידוף

 הנהלת חשבונות
 mirab@hefer.org.il | 09-8973328 | מירה ברנקלר
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עריכה: דפנה יבנאי-פרטוש  | עיצוב: לאה מרמורשטיין-ירחי  אמנות גרפית 
לפרסום מודעות:  09-8973320יו"ר המרכז הקהילתי האזורי: יעריב יערי  |  מנהלת המרכז הקהילתי: יעל פלד 

dafna@hefer.org.il  

חום יולי-אוגוסט כבר כאן, ועמו מגיעים שלל אירועים קיציים וקהילתיים נהדרים לכל הגילאים.
ילדים ובני נוער מוזמנים ליהנות מתוכנית מגוונת ומלאה בחוויות שהכינה להם מחלקת הנוער, ומשירות 
חדש של קווי לילה – שיביא אותם אל מקומות הבילוי. עוד לילדים: המופע "אינדי ילד", המציע חוויית 

רוקנ'רול קצבית לכל המשפחה.  
לצד אלה יתקיימו כמובן אירועים קיציים מושקעים ואיכותיים לקהל המבוגר: פסטיבל משאיות האוכל 

)פוד טראק( חוזר לעמק לאחר ההצלחה הגדולה בשנה שעברה; הופעות של קורין אלאל, ערן צור, 
תומר ישעיהו והסטנדאפיסט אבי נוסבאום; קונצרטים קיצים; והשיא: פסטיבל "גשרים בנחל" - שלושה 
ימי הופעות עם מיטב האמנים בישראל, לצד פעילות קהילתית לילדים ולמבוגרים באווירה עמק-חפרית 

מושלמת. נתראה!  

שלכן ושלכם, 
ראשת המועצה, ד״ר גלית שאול

תושבות ותושבים יקרים!

תוכן העניינים
המרכז הקהילתי: שלוחות ומחלקות ...................................
ארועי ילדים ......................................................................................

ארועי נוער ...................................................................................
ארועי צעירים ...................................................................................
ארועי מבוגרים .................................................................................
ארועי ותיקים ....................................................................................
תוכנית ארועים מרוכזת לתלישה ..........................................

עמ׳ 2 - 3   
 עמ׳ 5

 עמ׳ 12
עמ׳ 13
עמ׳ 16
עמ׳ 27

עמודי אמצע

נה מזמי רית עמק חפר  ו האז המועצה 

פסטיבל מוסיקה ואמנות על גדות נחל אלכסנדר

2019
רביעי עד שישי
כ״ז-כ״ט באב

28 עד 30 באוגוסט
פרטים בעמוד האחורי
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תיאטרון שם ההצגה תאריך

מדיטק הלב 5.11.19

אורנה פורת עלי באבא 10.12.19

תאטרון השעה הדייג ודג הזהב 21.1.20

אורנה פורת ליצן החצר 24.3.20

התאטרון הארצי לילדים ולנוער פומי 5.5.20

 מנוי מלא 260 ₪ | מנויצ'יק 160 ₪ ל-3 הצגות | כרטיס בודד 60 ₪
בעת רכישת ״מנויצ׳יק״ יש לבחור את ההצגות | רכישת כרטיס בודד ע״ב מקום פנוי

ההצגות לגילאי 3 עד 9
meravn@hefer.otg.il | 09-8973332 ,לרכישת מנוי וברורים: שלוחת צפון חפר
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ביטול מנוי לא יאוחר מ-14.10.19 | לא ינתן החזר כספי למנוי שלא מומש. כל שינוי יתאפשר ע"ב מקום פנוי. בכל מקרה, לא ינתן החזר כספי

חניה חינם                                                         יתכנו שינויים בתכנית | ט.ל.ח



 ׳אינדי ילד' מגישים מופע חדש
לילדים ולכל המשפחה

שבת 6.7.19 בשעה 18:00 | בדשא מאחורי חדר האוכל בקיבוץ משמר השרון
www.hefer.org.il :מחיר כרטיס )לילד מגיל 3 ולמבוגר(: 50 ₪ | כרטיסים

דוכני מזון בתשלום                                                              הביאו אתכם מחצלות!

שרים גידי גוב

 הכולל את מיטב שיריו של גידי גוב, מהאמנים הבולטים,
המגוונים והאהובים בתרבות הישראלית



ילדים
09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

יום ראשון 7.7.19 בשעה 20:00 בבריכה ביד חנה
נוער צפון חפר פותח את הקיץ במסיבת בריכה

ביום חמישי 4.7.19 בשעה 17:00 במדשאת בית העם באחיטוב
פותחים את הקיץ בפעילות אתגרית

ביום שלישי 23.7.19 בשעה 18:00 במדשאה מול המכולת בגן יאשיה
שלישי קיצי - מחנה  אוהלים קיצי 

ביום חמישי 18.7.19 בשעה 19:00 ברחוב האורן בחרב לאת
תושבי חלח"צ חוגגים לילה לבן

ביום שישי 19.7.19 בשעה 19:00 בדשא המרכזי בהרחבה בכפר חגלה
חוגגים לילה לבן | עם להקת אנג'ל

ביום שישי 26.7.19 בשעה 17:00 ברחוב צאלון בבחן
מתגלשים בכיף לקראת הקיץ

ביום שבת 27.7.19 בשעה 16:30 באמץ
מתגלשים ברחוב - אירוע קיץ לכל המשפחה

ביום שישי 30.8.19 בשעה 17:00 בבריכה בגבעת חיים מאוחד
מסיבת סוף החופש

ביום ראשון 18.8.19 בשעה 17:30 ליד בית העם בגאולי תימן
סוגרים את הקיץ עם 'חמישה בלונים'

ביום שלישי 13.8.19 בשעה 17:00 במגרש באלישיב
מסיבת סוף הקיץ

אירועי קיץ

הכניסה חופשית!

יום שלישי 2.7.19 בשעה 17:00  בדשא ליד בית הכנסת בכפר הרא"ה
הפנינג קיץ לכל המשפחה
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ילדים
09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ

ביום שלישי 30.7.19 בשעה 17:30 בבית העם בכפר חיים
ההצגה 'המשאלה הגדולה' | תאטרון אורנה פורת

טובה ושאול מתגוררים בשכנות בכפר קטן, והם החברים הכי טובים. יום אחד 
נופלת לידיהם הזדמנות לבקש משאלות. בעוד המשאלות של שאול מתמלאות 

בזו אחר זו, חברתו הטובה נותרת בלא כלום - אף בקשה שלה לא זוכה למענה. סיפור 
מרגש על חברות מפתיעה, המלמד אותנו שהרבה מההצלחה והטוב שיש לנו, מתרחש 

בזכות האנשים שמסביבנו, אותם אלה שאוהבים.
מחיר: 25 ש"ח

ביום חמישי 1.8.19 בשעה 17:00 במועדון קיבוץ מעברות 
ההצגה 'ים קטן' | תיאטרון הקרון 

 תאטרון בובות בתוך אקווריום. שתי ילדות משחקות במים. ממציאות
 סיפורים והרפתקאות. בים הקטן שהן בוראות הכול יכול לקרות. דגיגון
כסוף ודגיגה אדומה יוצאים למסע. האם ימצאו את האוצר? האם יהיו 
לחברים? הרפתקה מסעירה, קסומה ומצחיקה בים פלאי ומלא רגש.  

מחיר: 25 ש"ח

09-9557113 שפלת חפר 
יום שלישי 2.7.19 בשעה 17:15 בבית העם בחניאל

שעת סיפור 'הקוסם מארץ עוץ' | חן המנגן
הכניסה חופשית

יריד חוגים ועולים לכיתה א'
שריינו את התאריך!

יום ראשון 1.9.19 בשעה 18:00 בבית העם בחניאל

יום שישי 5.7.19 בשעה 16:00 בבריכת בית הלוי
הפנינג קיץ

מחיר: 30 ש"ח
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ילדים
09-8981565 ר  פ ח ם  י

ביום שישי 12.7.19 בשעה 15:00 בגן הבנים, אביחיל
הפנינג פתיחת קיץ 

בתוכנית:
 מתנפחים רטובים

 דוכני מכירה 
 דוכני מזון בתשלום סמלי
ועוד הרבה דברים טובים....

! בואו בכיף
לכל המשפחה! הכניסה חופשית!

ביום חמישי 8.8.19 בין השעות 19:00 עד 23:00
בצוקי ים 
לילה לבן

 מוסיקה מגניבה  הקרנת סרט  פעילויות יצירה לילדים  דוכני מכירה ותוצרת מקומית
 יוגה בשקיעה  ועוד הרבה דברים טובים....

 בואו בשמחה!
לכל המשפחה! הכניסה חופשית!

ביום שני 12.8.19 בשעה 17:30 במגרש הכדורסל בשושנת העמקים 
הפנינג סיום קיץ 

בתוכנית:
 מוסיקה מגניבה

 הפעלות מדליקות ומהנות בהנחיית בני צדוק
 מתנפחים רטובים

והרבה הרבה שמחה - בואו בכיף!
לכל המשפחה! הכניסה חופשית!
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ילדים
פעילות במוזיאון בית הגדודים באביחיל

ימי שישי 5.7.19, 2.8.19 בין השעות 09:00 עד 12:00 
במוזיאון בית הגדודים באביחיל

בתוכנית:
09:00  סיור עצמאי בתצוגות המוזיאון וסדנאות יצירה לילדים

         )תמשכנה להיות פעילויות ברצף עד השעה 12:00(
10:00  סיור מודרך בתצוגות המוזיאון

11:00  הרצאה:
5.7.19 "מהצבא הבריטי לצה"ל" | ברקת עובדיה, רכזת ההדרכה של המוזיאון

 2.8.19 "אישה ובת של מתנדבי היישוב
         החיים בעורף בימי מלחמת העולם השנייה" | רחל סילקו, מנהלת המוזיאון

מחיר: מבוגר 20 ₪, נוער, גמלאי וסטודנט: 15 ₪ | להנחות ופטור - יש להצטייד בתעודות מתאימות

 
 
 

 החוברת מחולקת בתאי הדואר  
 ומגיעה מדי חודש לאלפי בתי אב  

 בכל עמק חפר
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ילדים
09-8788376 ר  פ ח ת  ב

יום רביעי 3.7.19 בשעה 17:30 בבית העם ביד חנה
שעת סיפור: 'זה שלי' | תאטרון השעה

לגילאי 3 עד 6 | מחיר: 20 ₪ לילד, 10 ₪ למלווה

 STREETBALL טורניר כדורסל לנוער
3 מול 3

יום שלישי 9.7.19 בשעה 20:00 באולם הספורט בת חפר
מחיר: 20 ש"ח לשחקן | מיועד לכיתות ז-י"ב

הרשמה עד לתאריך 7.7.19 במרכז הקהילתי או אצל מרסלו: 054-5251315

טורניר קט-רגל לנוער
יום חמישי 11.7.19 בשעה 20:30 במגרש המשולב בבת חפר

חלוקה לקבוצות )חמישיות( | מיועד לכיתות ה׳-י״ב
מחיר: 20 ש"ח לשחקן |  הרשמה עד לתאריך 9.7.19 אצל מרסלו 054-5251315

יום ראשון 21.7.19 בשעה 17:30 בבית העם ביד חנה
שעת סיפור 'בגדי המלך החדשים' | תאטרון השעה

לגילאי 3 עד 6 | מחיר: 20 ₪ לילד, 10 ₪ למלווה

יום שני 19.8.19 בשעה 17:30 בבית העם ביד חנה  
שעת סיפור 'מר זוטא ועץ התפוחים' | עם גבריאל הדר

לגילאי שנתיים עד 5 | מחיר: 20 ₪ לילד, 10 ₪ למלווה
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נוער

ר ע ו נ ה ת  ק ל ח מ

נוער עמק חפר
2019

תוכנית

קיץ
וילדי א'-ו'

איזה 
קיץ 
הולך 
להיות

תוכנית מלאה והרשמה באתר המועצה או אצל רכזי הנוער

הקייצת  טיולים  הצגות  אטרקציות לכיתות א-ו'

 מסיבות  הופעות  רכב נוער  מגרשים מואריםלנוער
טיול לאילת   רפסודיה    חדרי כושר    אטרקציות
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צעירים

צעירי עמק חפר לא מתפשרים על ציון הפסיכומטרי!
כשרוצים להצליח הולכים על בטוח

ההרשמה לקורסי קידום למועדי ספטמבר/דצמבר 2019 בעיצומה!
מס׳ המקומות מוגבל | מחיר מסובסד לתושבים | 2055*
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צעירים
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הוראה מתקנת בקריאה, כתיבה וחשבון
שחייה שיקומית והידרותרפיה

רכיבה טיפולית 
)LICBT(  טיפול קוגנטיבי התנהגותי

NLP   אימון )קאוצינג( בגישת

נטורופתיה
רפלקסולוגיה

תואר שני במדעי החינוך הגופני
תואר שני באורח חיים פעיל ובריא )חדש(

הכשרת אקדמאים להוראת החינוך הגופני )הסבה(

יוגה
מחול 

פילאטיס 

הדרכת טיולים 
מורי דרך פנאי אתגרי

www.wincol.ac.il
לבניית תכנית לימודים מגוונת חייגו:  

בואו ללמוד במכללה האקדמית בוינגייט

פעילות גופנית משקמת 
הנחיית קבוצות בגישות הוליסטיות

לימודי תעודה בניתוח יישומי של התנהגות
ביבליותרפיה

תרפיה בתנועה ובאומנות

כדורעף
כדורגל
כדוריד

תזונה טבעית 
מדיטציה

טיפול בהרפתקה
ODT - מנחי סדנאות שטח

הדרכה בספורט, תנועה ומחול 
כדורסל 

כושר גופני ובריאות )חדר כושר(
מחול אירובי, כושר ועיצוב הגוף 

מטפלים ברפואה משלימה 
צ׳י קונג

עיסוי

NLP
מדיטציה

פלדנקרייז
רפואה קוריאנית

תיירות ופנאי אתגרי
מדריכים לרכבי שטח

מדריכי טיפוס וגלישה ממצוקים 

יעוץ ,טיפול ושיקום 

לימודי המשך

ג׳אז 
אימון אישי 

מחול מזרחי

שחייה
טניס

אמנויות לחימה

15



יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש
1

17:00 בקיבוץ מעברות 
ההצגה 'ים קטן'
20:00 בחניאל

סיום החוג הציוֹר

2
9:00 באביחיל

פעילות במוזיאון
בית הגדודים 

3

4
19:00 בבארותיים

הרצאה: ניהול אורח חיים 
בריא בגמלאות

567
09:00 במרכז הקהילתי האזורי 

סדנת לתכנון וניהול "תקופת החיים 
החדשה"

8
09:00 במרכז הקהילתי האזורי

סדנת "בריאות בגמלאות"
17:00 במרכז הקהילתי האזורי

סדנת "בריאות בגמלאות"
19:00 בצוקי ים 

לילה לבן

910

1112
17:30 בשושנת העמקים

הפנינג קיץ
21:00 בביתן אהרון

הרצאה' לזוז לאט יותר- הקשר 
בין אינטיליגנציה רגשית, דחיית 

סיפוקים ויכולת שכנוע'

13
17:00 באלישיב

הפנינג קיץ

14
21:00 בהעוגן

תומר ישעיהו במופע אקוסטי

1516
 

17
17:30 בבית יצחק

קונצרט קיץ

18
17:30 בגאולי תימן

הפנינג קיץ

19
17:30 ביד חנה  

ש. סיפור 'מר זוטא ועץ 
התפוחים'

202122
20:30 בג.ח.א

ערב ג'אז

2324

252627282930
17:00 בגח"מ

מסיבת סוף החופש

31

אירועי אוגוסט 2019          תמוז - אב התשע״ט

ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

2019

מבוגרים

ביום רביעי 17.7.19 בשעה 20:00 
במועדון בגבעת חיים איחוד

סרט: היה היה ילד 
רון, ילד מלא תבונה וקסם, מתמודד עם שיתוק מוחין שמגביל את התנועה 

שלו יותר ויותר. וכאילו לא די בכך, רון גדל לצד שני אחים כשאחד מהם 
הוא אחיו התאום הזהה שמסוגל לרוץ ולשחק כדורגל. הוריו האוהבים 

עושים מאמצים כבירים לדאוג לצרכיו, לשמור על הלכידות המשפחתית, לגדל שלושה ילדים 
שמחים בחלקם, למרות הפערים הגדולים ביניהם. הסרט מלווה את ההתמודדות היומיומית של רון 

ומשפחתו לצד השיתוק ואת הנסיעה של רון עם הוריו לארצות הברית, שם הוא עובר ניתוח מורכב 
שימנע הידרדרות במצבו. בכל אלה נחשפים הגישות השונות לחיים והמתחים הבלתי נמנעים 

שמלווים הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, וכן תעצומות הנפש שאנשים מגייסים בהתמודדות עם 
גורלם.

בתום הסרט - מפגש עם במאי הסרט אורי לוי.
מחיר: 25 ש"ח

09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

ביום שבת 6.7.19 בשעה 11:00 
במועדון בגבעת חיים איחוד 

בוקר שבת קלאסי | טריו נשיפה
Trio Sonata no.1 in E flat Major | J. S. Bach  Arrangement: Mordechai Rechtman

 Variations on the theme “La ci darem la Mano” from Mozart’s “Don Giovanni” 
| L. V. Beethoven  Divertimento in B flat Major | W. A. Mozart  Suite d’apres 
Corrette | D. Milhaud  Cinq Pieces en Trio | J. Ibert

מיכל טיקוצקי - חליל צד | נועה פיגר בירן – קלרינט | כריסטיונס גריגס – בסון
מחיר: 30 ₪

מבוגרים

ביום חמישי 22.8.19 בשעה 20:30 
בפאב בגבעת חיים איחוד

רביעיית ג'אז וזמרת בקטעי ג'אז קיציים
הכניסה חופשית!
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יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש
1

17:00 בקיבוץ מעברות 
ההצגה 'ים קטן'
20:00 בחניאל

סיום החוג הציוֹר

2
9:00 באביחיל

פעילות במוזיאון
בית הגדודים 

3

4
19:00 בבארותיים

הרצאה: ניהול אורח חיים 
בריא בגמלאות

567
09:00 במרכז הקהילתי האזורי 

סדנת לתכנון וניהול "תקופת החיים 
החדשה"

8
09:00 במרכז הקהילתי האזורי

סדנת "בריאות בגמלאות"
17:00 במרכז הקהילתי האזורי

סדנת "בריאות בגמלאות"
19:00 בצוקי ים 

לילה לבן

910

1112
17:30 בשושנת העמקים

הפנינג קיץ
21:00 בביתן אהרון

הרצאה' לזוז לאט יותר- הקשר 
בין אינטיליגנציה רגשית, דחיית 

סיפוקים ויכולת שכנוע'

13
17:00 באלישיב

הפנינג קיץ

14
21:00 בהעוגן

תומר ישעיהו במופע אקוסטי

1516
 

17
17:30 בבית יצחק

קונצרט קיץ

18
17:30 בגאולי תימן

הפנינג קיץ

19
17:30 ביד חנה  

ש. סיפור 'מר זוטא ועץ 
התפוחים'

202122
20:30 בג.ח.א

ערב ג'אז

2324

252627282930
17:00 בגח"מ

מסיבת סוף החופש

31

 אירועי ילדיםאירועי אוגוסט 2019          תמוז - אב התשע״ט
 אירועי מבוגרים

ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

2019
ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

2019
ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

2019
17



ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ן ו ש א יר נ יש ש י ל יש ע י ב יר ש י מ יח ש י תש ב ש
12

17:00 בכפר הרא"ה
הפנינג קיץ

17:15 בחניאל
ש. סיפור 'הקוסם מארץ עוץ' 

3
17:30 ביד חנה

 ש. סיפור  'זה שלי'
19:00 בכפר ויתקין

הרצאה 'כשדיגיטאלי ולוקאלי 
נפגשים'

4
17:00 באחיטוב

הפנינג קיץ
20:30 באמץ

ראש חודש תמוז 

5
9:00 באביחיל

 פעילות במוזיאון
בית הגדודים

16:00 בבית הלוי
הפנינג קיץ

6
11:00 בגח"א

בוקר שבת קלאסי
18:00 במשמר השרון

מופע 'אינדי ילד'

7
20:00 ביד חנה
מסיבת בריכה

89
20:00 בבת חפר
טורניר כדורסל 

1011
20:00 במשמר השרון

הרצאה: ניהול אורח חיים בריא בגמלאות
20:30 בבת חפר
טורניר כדורגל 

21:00 בכפר מונאש
קורין אלאל מארחת את רונית שחר

12
09:30 במשמר השרון

'שמן זית זך'
15:00 באביחיל

הפנינג קיץ
16:30 בנחל אלכסנדר

קבלת שבת

13

14
20:00 בכפר ויתקין 

הרצאה: ניהול אורח חיים 
בריא בגמלאות 

15
18:00 בגח"מ

הרצאה: 'לשמור על הכסף – 
מה שצריך לדעת על הפנסיה' 

1617
16:00 ברופין
קורס פייסבוק
20:00 בגח"א

סרט 'היה היה ילד' 
20:00 בחבצלת השרון

מופע  'על גברים ונשים' 

18
19:00 בחרב לאת

לילה לבן
18:00 במתחם קדם
יריד פוד טראקס

19
19:00 בכפר חגלה

לילה לבן

20
17:30 בבית יצחק

קונצרט קיץ

21
17:30 ביד חנה

ש. סיפור 'בגדי המלך 
החדשים'

2223
18:00 בגן יאשיה

שלישי קיצי

24
21:00 בהעוגן

ערן צור במופע אקוסטי

25
18:00 בגח"א

הרצאה: ניהול אורח חיים בריא בגמלאות 

26
17:00 בבחן
הפנינג קיץ

27
16:30 באמץ
הפנינג קיץ

21:00 בכפר חיים 
אבי נוסבאום

282930
17:30 בכפר חיים

ההצגה 'המשאלה הגדולה'
20:30 בכפר הרא"ה

ראש חודש אב

31

אירועי יולי 2019                סיוון - תמוז תשע״ט
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ן ו ש א יר נ יש ש י ל יש ע י ב יר ש י מ יח ש י תש ב ש
12

17:00 בכפר הרא"ה
הפנינג קיץ

17:15 בחניאל
ש. סיפור 'הקוסם מארץ עוץ' 

3
17:30 ביד חנה

 ש. סיפור  'זה שלי'
19:00 בכפר ויתקין

הרצאה 'כשדיגיטאלי ולוקאלי 
נפגשים'

4
17:00 באחיטוב

הפנינג קיץ
20:30 באמץ

ראש חודש תמוז 

5
9:00 באביחיל

 פעילות במוזיאון
בית הגדודים

16:00 בבית הלוי
הפנינג קיץ

6
11:00 בגח"א

בוקר שבת קלאסי
18:00 במשמר השרון

מופע 'אינדי ילד'

7
20:00 ביד חנה
מסיבת בריכה

89
20:00 בבת חפר
טורניר כדורסל 

1011
20:00 במשמר השרון

הרצאה: ניהול אורח חיים בריא בגמלאות
20:30 בבת חפר
טורניר כדורגל 

21:00 בכפר מונאש
קורין אלאל מארחת את רונית שחר

12
09:30 במשמר השרון

'שמן זית זך'
15:00 באביחיל

הפנינג קיץ
16:30 בנחל אלכסנדר

קבלת שבת

13

14
20:00 בכפר ויתקין 

הרצאה: ניהול אורח חיים 
בריא בגמלאות 

15
18:00 בגח"מ

הרצאה: 'לשמור על הכסף – 
מה שצריך לדעת על הפנסיה' 

1617
16:00 ברופין
קורס פייסבוק
20:00 בגח"א

סרט 'היה היה ילד' 
20:00 בחבצלת השרון

מופע  'על גברים ונשים' 

18
19:00 בחרב לאת

לילה לבן
18:00 במתחם קדם
יריד פוד טראקס

19
19:00 בכפר חגלה

לילה לבן

20
17:30 בבית יצחק

קונצרט קיץ

21
17:30 ביד חנה

ש. סיפור 'בגדי המלך 
החדשים'

2223
18:00 בגן יאשיה

שלישי קיצי

24
21:00 בהעוגן

ערן צור במופע אקוסטי

25
18:00 בגח"א

הרצאה: ניהול אורח חיים בריא בגמלאות 

26
17:00 בבחן
הפנינג קיץ

27
16:30 באמץ
הפנינג קיץ

21:00 בכפר חיים 
אבי נוסבאום

282930
17:30 בכפר חיים

ההצגה 'המשאלה הגדולה'
20:30 בכפר הרא"ה

ראש חודש אב
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יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש
1

17:00 בקיבוץ מעברות 
ההצגה 'ים קטן'
20:00 בחניאל

סיום החוג הציוֹר
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8
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19:00 בצוקי ים 
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סיפוקים ויכולת שכנוע'

13
17:00 באלישיב

הפנינג קיץ

14
21:00 בהעוגן

תומר ישעיהו במופע אקוסטי
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17:30 בבית יצחק

קונצרט קיץ

18
17:30 בגאולי תימן

הפנינג קיץ

19
17:30 ביד חנה  
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09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ

בימים חמישי- שישי 1-2.8.19 בבית העם בחניאל
תערוכת עבודות של חוג הציור למבוגרים בהדרכת אלון פיליאן

09-9557113 שפלת חפר 

 ביום חמישי, 1.8.19
20:00 פתיחה חגיגית | 20:30 קרן סייקס ואורלי נחמן בהופעה

דוכן קפה בתשלום! כולכם מוזמנים, נשמח לראותכם!

09-8981565 ר  פ ח ם  י

ביום רביעי 17.7.19 בשעה 20:00 ברחבת גן הבנים, חבצלת השרון
מופע: "על גברים ונשים" 

מועדון הוותיקים "חבצוקי" חוגג ומזמין את הקהילה הרחבה לחגיגת קיץ בסימן של חמימות והומור.
המופע בהופעת האמנים אמירה פולן ודרור עפרון עתיר שבחים והצלחות!

מחכים לכולכם, בל תחמיצו!
לתושבי חבצלת השרון וצוקי ים הכניסה חופשית | מחיר לאורח: 25 ₪

מבוגרים

יום שבת 20.7.19 בשעה 17:30 בגן האס בבית יצחק
זמרת האופרה אירית שטרק בקולה החם והעוצמתי 

וגיטריסט הפלמנקו הוירטואוז עילי בורלא יבצעו
משיריהם הנפלאים של מרסדס סוסה ומתי כספי

 אלו יצטרפו אל מבחר יצירות קלאסיות ועממיות שקיבצו עבורכם בביצוע
נפלא ועיבוד ייחודי.

קיץ בקלאסי

יום שבת 17.8.19 בשעה 17:30 בגן האס בבית יצחק
קונצרט אנסמבל כלי מיתר

בביצועים ליצירות קלאסיות מוכרות.
דינה הוכמן - כינור  | אולה רונן - ויולה  | יוליה פישר - צלו

הכניסה חופשית! כולל כיבוד קל!
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מבוגרים

זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:׳זית׳ זהות יהודית תרבותית

יום חמישי | 4.7.19 | א׳ תמוז | 20:30
בדשא ליד בית העם באמץ

ראש חודש תמוז | בלילות הקיץ החמים
״ערב שירי קיץ״ שירים חמימים שכולנו אוהבים עם ללי ברגר 

 לפרטים ולהזמנת סולואים: עלית גורן-כץ 052-4686746
מחיר: 35 ש״ח

'שמן זית זך'
יום שישי 12.7.19 ט' בתמוז 

בין השעות 09:30 - 12:30
במועדון משמר השרון

מפגש השראה, כיוון וחשיבה 
בנושא גדילה והתפתחות קהילתית של תכנית ׳זית׳

מוזמנים: 
פעילי זית 

וכל מי שאכפת לו ורוצה להשפיע 
על תרבות ישראלית-יהודית מקורית בעמק חפר
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מבוגרים

קבלות שבת קהילתיות
על גדות נחל אלכסנדר

קהילת עמק חפר מקבלת את השבת 
ברגעים הקסומים של ׳בין השמשות׳
 החל מ-16:30 | התכנסות, יצירה

קבלת השבת באומר ובניגון 
בהובלת ׳הרכב הבית של זית׳

לתי הקהי ז  המרכ ת  חו ו של ו ת  י ז בהובלת    | ת   ו מעבר ץ  לקיבו ת  ני ו צפ  , ה י טל אי בפארק 

ית
רפ

ת ג
מנו

 א
י |

רח
ן י

טיי
רש

רמו
 מ

אה
ל

עונת 
תשע״ט 

לפרטים: ׳זית׳ 054-9290060

 חוויה לכל גיל | כולם מוזמנים בשמחה!

מועדי קבלות השבת:
ז׳ בניסן 12.4.19

י״ב באייר 17.5.19
ט׳ בתמוז 12.7.19

כ״ט באב 30.8.19 | בהשתתפות רבקה זהר

יום שלישי | 30.7.19 | כ"ז בתמוז | 20:30
בבית העם בכפר הרא״ה

ראש חודש אב | ערב מספרי סיפורים
 קבוצת מספרי הסיפורים של זית בפרשנות מרתקת לטקסטים קאנוניים

מהמקורות והספרות העברית
לפרטים: עלית גורן-כץ 052-4686746
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מבוגרים
מרכז קשר והכוון לאזרח הותיק 09-8981632

קורס פייסבוק
 מטרת הקורס להעשיר את הידע בתוכן הספציפי של רשת הפייסבוק.

 בקורס נלמד את הנושאים הבאים:
 מה זה רשת חברתית?  התחברות לפיסבוק  עמוד פרופיל - העלאת תמונת פרופיל 

 ותמונת נושא  בקשות חברות  כתיבת סטטוסים, לייקים ותגובות  עמוד החדשות
 צ׳אט  דפים  קבוצות  אירועים  הגדרות פרטיות  שימוש בסמארטפון

 הקורס יתקיים בין התאריכים 17.7.19 - 14.8.19
4 מפגשים בני שלוש שעות | 16:00 - 19:00

הקורס יתקיים בחדר המחשבים במרכז "חופים" – רופין
מחיר הקורס: 250 ש״ח | המשתתפים חייבים ידע מוקדם במחשבים.

להרשמה: 09-8981632 | 09-8973322

פרשתם?
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת תכנון וניהול ״תקופת החיים החדשה״

לשוחח ביחד, ללמוד מניסיונם של אחרים וניסיון של מומחים!
ימי רביעי החל מתאריך 7.8.19 בין השעות 09:00 עד 12:30 

במרכז הקהילתי האזורי )ליד צומת רופין(
אף פעם לא מאוחר לעצב מחדש את המחר!

 בסדנא נדבר על המעבר מעולם העבודה לשלב הגמלאות, בניית סדר יום חדש,
האתגרים החדשים, הגשמה עצמית, ההיבט המשפחתי ועוד. 

הסדנא מתאימה לאנשים שנמצאים עד 5 שנים לאחר פרישתם.
הסדנה בת 8 מפגשים | מחיר: 50 ₪ | מספר המקומות מוגבל

 לפרטים: מרכז קשר והכוון: 09-8981632, 09-8973322
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מבוגרים

סדנת ״בריאות בגמלאות״

הסדנא תעסוק בנושאים הבאים:
 חשיבות אכילת אבות המזון, השפעת הסיבים התזונתיים והויטמינים. 

 הקשר בין האכילה, מועדי נטילת תרופות ומועדי הפעילות הגופנית שאנו מבצעים.  
 מהו הדופק הנכון לביצוע פעילות גופנית יעילה ובטוחה, ואיזה פעילות תתאים לי? 

 גורמי הסיכון למחלות לב/ כלי דם/ כולסטרול/ ל"ד. 
 קנייה נבונה והכנת המזון לאכילה. 

 "פינת המושמצים"- יאיר שובר מיתוסים על מזונות 
 כיצד שורדים את החופשות והחגים? 

הסדנא תתקיים בימי חמישי החל מתאריך 8.8.19 במרכז הקהילתי האזורי
אפשרות לסדנת בוקר או אחה"צ )09:00 - 10:30 | 17:00 - 18:30(

הסדנא בת 15 מפגשים | מחיר: 350 ₪
המרצה: יאיר קרני תזונאי, ספורטאי ומאמן לאורח חיים בריא

 לפרטים: מרכז קשר והכוון: 09-8981632, 09-8973322
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מבוגרים

הרצאת מבוא לסדנת ״בריאות בגמלאות״
ניהול אורח חיים בריא בגמלאות בעזרת תזונה נכונה ופעילות גופנית

יצאת לפנסיה והחלטת לקחת את הבריאות והגוף שלך בידיים? בוא/י ללמוד כיצד נכון להזין את 
 הגוף:

 מה כדאי לאכול, למה וכמה  חשיבות הויטמינים והמינרלים כתוספי מזון – האם זה נחוץ לגוף? 
 השפעת הפעילות הגופנית על מצב הרוח והיכולת התפקודית שלנו  הקשר והחשיבות של 

הפעילות הגופנית למניעת מחלות ועוד..
המרצה: יאיר קרני תזונאי, ספורטאי ומאמן לאורח חיים בריא

מוזמנים בשמחה, הכניסה חופשית! 
יום חמישי 11.7.19 בשעה 20:00 במועדון חברים, קיבוץ משמר השרון

יום ראשון 14.7.19 בשעה 20:00 במרכז הקהילתי חוף חפר
יום חמישי 25.7.19 בשעה 18:00 במועדון "סביום" גבעת חיים איחוד

יום ראשון 4.8.19 בשעה 19:00 ברחוב הנחלים, מבנה הארכיון, בארותיים
לפרטים: 09-8981632, 09-897332

לשמור על הכסף - מה שצריך לדעת על הפנסיה
מזל טוב! הגעתם לגיל פרישה.

בין אם אתם ממשיכים לעבוד או פורשים בפועל, כדאי להבין את המשמעות של הגיל בעולם 
הפנסיה ומיסוי הפרישה, על מנת שתדעו למצות את ההטבות המגיעות לכם. 

הידע הזה עשוי לחסוך לכם עשרות ולעיתים אף מאות אלפי שקלים. 
ההרצאה תעשה לכם סדר בעולם המושגים הרלוונטי ותעזור לכם להגיע מוכנים לתכנון ומימוש 

הפרישה באופן מיטבי.
ההרצאה תתקיים ביום שני 15.7.19 בשעה 18:00

במועדון לחבר, בקיבוץ גבעת חיים מאוחד
המרצה: דפנה ארבל אנטה, יועצת פנסיונית ברישיון משרד האוצר, חברת לשכת היועצים 

הפנסיונים בישראל.
מוזמנים בשמחה, הכניסה חופשית! | לפרטים: אסתי באומל 052-6424260
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מבוגרים

דוקו קיץ ישראלי
דוקו ישראלי | 3 סרטים דוקומנטרים בעקבות אושיות התרבות הישראלית

16.7.19 "שמוליק קראוס מאחורי עיניים כחולות" - אבי הרוק הישראלי
            מפגש עם עדי הראל, במאי הסרט | מופע שירה ונגינה יעל קראוס והדר גרין

23.7.19  "אורי זוהר חוזר" | סרט דוקומנטרי ומפגש עם הבמאי דני רוזנברג
 30.7.19  "למה לא אמרת לי"

             סרט דוקומנטרי על אריק לביא | מפגש: יעל לביא מראיינת את שושיק שני

מופעי קיץ חם – מסביב לעולם
 4.7.19   אמריקה - אמריקה

          מפגש עם יואל שתרוג, צלם עיתונאי | מופע: שי טוחנר וחברים                                         
 11.7.19  'כל הכבוד' | מופע מחווה לזוכים בפרס ישראל

           בביצוע זמרי האופרה הישראלית והסולנים: יעל לויטה, גוני כנעני, הדר עטרי
          ונגנים בניצוחו של דודי זבה

 18.7.19  "להתאהב מחדש" | הוירטואוז אריק דוידוב ולהקתו -
           שירי אהבה מצרפת, ספרד, איטליה, יוון וישראל. קטעי אופרה,

          שירי לדינו ונעימות חצוצרה.
 25.7.19  "סיפור אהבה יווני"

          שמעון פרנס מארח: עליזה אביב, חיים רומנו, שמוליק בר עוז
המופעים יתקיימו באולם עין החורש בשעה 10:00

מחיר מנוי: 170 ₪ | כניסה חד פעמית: 70 ש"ח | הרשמה בתשלום בלבד אצל הרכזים בישובים

מחיר הסדרה: 110 ₪ | כניסה חד פעמית: 50 ₪ 

09-8981634 ותיקים  מחלקת 

המופעים יתקיימו באולם עין החורש בשעה 18:00
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ותיקים

09-8981634 ותיקים  מחלקת 

חוג הליכה נורדית בעמק חפר נפתחה קבוצה חדשה! מוזמנים להצטרף!
ימי שני בשעה 07:00 בקיבוץ מעברות

 כיף - אימון כושר בחברותא! טיולים וצעדות
 הרזיה – שריפת קלוריות עד 40 אחוז יותר באימון

 טבע - אימון כיף בחיק הטבע 
 בריאות – הפעלת כ- 90 אחוז מהשרירים בגוף
 חיטוב - חיזוק רגליים, ידיים, גב ופלג גוף עליון

מחיר החוג: 120 ₪ לחודש | לפרטים והרשמה יונה/רלי 09-8981634 | סיגל 09-8973321
מכירת מקלות הליכה במקום!

יום שלישי 2.7.19 בשעה 11:00 בתיאטרון גשר
הצגה: "משפט חוזר" | חידה בלשית מענגת

אלי נחום, בלש משטרה על סף פנסיה, מגיע לזירת פשע המקשרת בין גופתה של בחורה צעירה 
לשני אחים: יזם הייטק מצליח ושחקן כושל. זהו סיפור חקירה מותח על קנאת אחים, על הזדקנות 
ועל האמת החמקמקה. האם יצליח הבלש לעשות מעשה אחרון חשוב, נאצל, לפני שמזיזים אותו 

לשולי ההיסטוריה, ושוכחים  שאי פעם היה פה
מאת: עוזי וייל וליעד שהם | בימוי: אמיר י. וולף

משתתפים: דורון תבורי, מיקי לאון, גלעד קלטר, קארין סרויה, רוני עינב, פירה קנטור, הלל קפון
משתתפים בקטעי ווידאו: שרית וינו אלעד, לנה פרייפלד, איתמר וולף, מעין אור, עידן קלאוזנר

מחיר: 130 ₪ כולל הסעה | הרשמה אצל רכזות/ים הישובים.
לתשומת ליבכם: לאחר ההזמנה ותשלום הכרטיס לא ניתן יהיה לבטל. באחריות המזמין לדאוג 

למחליף.

מכללת הגמלאים תיפתח ביום חמישי 5.9.19 בקיבוץ עין החורש
בין השעות: 9:00 – 11:15. 

נושאים חדשים, מרצים חדשים... עונה מעניינת במיוחד
בין הנושאים שיועברו השנה: חקר המוח, חלל, גנטיקה של הצמחים, תולדות ארץ ישראל, אומנות, 

מוזיקה, ספרות, מזרח תיכון, צרפת 2019, גנטיקה.
בין המרצים: אילן מנוליס, פרו' חנה יבלונקה, רותי שמעוני, פרו' ידידיה גפני, רועי אלוני, עמית 

עברון, אוריאל פינרמן, ד"ר דורון לוריא, ד"ר אורי לשמן, ד"ר יצחק נוי, ד"ר רוחמה אלבג ועוד.
פרטים והרשמה אצל הרכזים בישובים 28
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סתיו בירושלים - 3 לילות, 4 ימים מלאים
8-11.9.19 | מלון יהודה )בוטיק(

נופש מטייל בין פינותיה הקסומות של ירושלים באווירה המיוחדת של חודש אלול
תכנית עשירה ומגוונת! ביקורים באתרים חדשים ומרגשים. 

 בית לוי אשכול   סיור ברחביה   הר הרצל והיכל הזיכרון  אקווריום ירושלים
 מנהרות הכותל  אתר השומרוני הטוב  מוזיאון משה קסטל  בית המשפט העליון  סיור 

וקונצרט באוניברסיטה המורמונית  מופעים ותכניות ערב  מפגש עם משה חרמץ  אש התורה -  
 מופע מוסיקלי סוחף ומרתק עם להקת "קול הנשמה" וכיבוד קל

 ערב סיום חגיגי – מתי סרי במופע מחווה ליוסי בנאי

מחיר למשתתף בחדר זוגי: 2,000 ₪ | חדר יחיד רק על בסיס מקום פנוי: 2,885 ₪ 
 המחיר כולל: לינה על בסיס חצי פנסיון – 3 לילות, 2 ארוחות צהריים קלות, כניסה לאתרים

 ומופעים, עיתון יומי בימים שני ושלישי, איסוף ופיזור מהיישובים.
 דרגת קושי הליכה בינונית | יש להצטייד ב: ארוחת בוקר ליום הראשון, כיסא גלריה,

נעלי התעמלות/הליכה מומלצים, בגד ים - במלון בריכת שחיה.
הרשמה בתשלום בלבד אצל הרכזים בישובים | הנופש באחריות 'אורטל תיירות ונופש'
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חשמל באוויר, כך הדברים מתחברים...
לבלות בחופש עם סבתות סבים ונכדים | 5.8.19

מועדי האיסוף:
< 8:00 צרכנייה כפר ויתקין | אלונית משמר השרון

< 8:30 גבעת חיים מאוחד
< 9:00 אלונית משמר השרון 

< 9:15 בורגתה | אלונית משמר השרון
 נא לסמן את השעה הרצויה ומיקום איסוף | ההרשמה בישובים אצל הרכזים בתשלום בלבד

 מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה! | ביטול השתתפות עד 7 ימים לפני האירוע יחויב בתשלום

"דרך הקרקס" 
 האקדמיה ללוליינות וקרקס.

 הכרות עולם הקרקס דרך סדנא מודרכת
   והתנסות אישית עם חברי האקדמיה

 צפייה במופע אומנותי בינלאומי של להקת ספני

"אורות רבין"  
 מרכז מבקרים חברת החשמל.

 סיור מודרך בליווי הרצאה וסרט 
 סיור רכוב בשטח תחנת הכוח.

מחיר: 90 ש"ח | מיועד לילדים החל מגיל 6 
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09-8788376 ר  פ ח ת  ב

מועדון +60 | תוכנית יולי 2019
< 7.7.19 יום א' 19:00 הרצאה בנושא "תרבות יפן" | מרצה ד"ר רחל פלומפ

< 14.7.19 יום א' 19:00 ערב חברתי 
< 21.7.19 יום א' 19:00 הרצאה "שייקה אופיר הוא השוטר אזולאי" | מאת עמי רוניס

< 28.7.19 יום א' 19:00 ערב חברתי 
 בימי שני 10:00 יוגה למבוגרים

 בימי שני וחמישי 16:00 משחקי קלפים ואחרים
 בימי שישי 17:00 קבלת שבת "מלוה מלכה"

מחיר: 10 ש"ח )15 ש"ח לזוג(

תיעוד סיפורי חיים
מיזם חדש בעמק

 מרכז תיעוד ומח' ותיקים מזמינים תושבים
 עם סיפור מעניין לתעד את החוויות שעברו

במהלך תחנות מרגשות בחייהם.

 התיעוד יבוצע ע"י ארכיונאי הישובים ויעלה
 לאתר "טרסה" )Tarasa( – באתר אוסף סיפורים

 של אנשי הישוב מכל הארץ על סיפורי עליה,
הקמת הישוב, חוויות ילדות, סיפורי אהבה וכו'..

לפרטים והרשמה -
 ניתן לפנות למח' ותיקים: 09-8981634
ברוריה: 052-6062192 | 09-8981612
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Eat
 food truck הפנינג

אוכל מעולה   מוסיקה טובה    ג‘ימבורי לילדים  
דוכני אמנות    ועוד מלא דברים טובים

משא

יום חמישי 18.7.19 
18:00-0:00

מתחם בריכת קדם בארותיים

של עמק חפר
2



 
 
 

מארחת את  
 רונית שחר

11.7 
 חמישי

 פתיחת דלתות  20:30
 תחילת מופע    21:00

 ₪  60 מכירה מוקדמת 
 ₪  80 בערב המופע 

 כפר
 מונאש

 בליווי נגנים
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נוסבאום עוצר
    בכל תחנות החיים

      שלו )ושלכם( במסע
           שנון, אינטליגנטי

               ומאוד מצחיק!

           קרה לכם
  שהסתכלתם במראה

       ולא הפסקתם לצחוק
            במשך ערב שלם?

  זה בדיוק מה שיקרה 
לכם במופע הזה!

www.hefer.org.il :המופע מיועד לגילאי +18 | כרטיסים
מחיר מיוחד! במכירה מוקדמת: 55 ₪ | בערב המופע: 70 ש״ח

שבת | 27.7.19 | 21:00 | בית העם בכפר חיים 

נוסבאוםאבי



רביעי
14.8.19
21:00 
 בגרציא
קיבוץ העוגן 70 ₪ במכירה מוקדמת | 80 ₪ ביום האירוע

www.hefer.org.il כרטיסים באתר

תומר ישעיהו במופע אקוסטי

80 ₪ במכירה מוקדמת | 90 ₪ ביום האירוע
www.hefer.org.il :כרטיסים באתר

רביעי | 24.7.19 | 21:00
בגרציא, קיבוץ העוגן

ערן צור
י ט ס ו ק במופע           א
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שישי כ״ט באב 30.8 
16:30 קבלת שבת בנחל

׳הרכב הבית של זית׳ 
מארח את רבקה זוהר                
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 >

נא עקבו אחר הפרסומים 
לפרטים: 09-8981635/28

האירוע מאובטח ע"י כוחות הביטחון
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רביעי כ״ז באב 28.8
17:00 הפנינג משפחות בעמק ירוק

20:30 ערב שיח
ערב נוער: הרכבי נוער - מקורוק 2019

איתי לוי ולהקתו - המופע
D.J. Set - סקאזי

חמישי כ״ח באב 29.8 
18:00 אירוע הוקרה למתנדבי עמק חפר 

20:30 חגיגת הכליזמרים:
מופע כליזמרים

מופע מרכזי: שלומי שבת - ׳ההופעה׳

רביעי-חמישי
החל מ-19:00

מרחב קהילתי

ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

 רביעי עד שישי | כ״ז עד כ״ט באב | 28 עד 30 באוגוסטפסטיבל מוסיקה ואמנות על גדות נחל אלכסנדר

2019


