


במועדון קיבוץ מעברות17:00בשעה 24.10.19ביום חמישי 
רוני בצק| " הדייג ודג הזהב: "שעת סיפור ויצירה

החזר נא אותי אל המים| אנא דייג טוב עיניים "
"כל אשר תבקש אמלא| אם זאת תעשה וחסדך תגלה 

25₪: מחיר

בבית העם בית יצחק17:00בשעה 27.10.19יום ראשון 
תאטרון על מקל| שעת סיפור ״מיץ פטל״ 
...חלונות ירוקים ותריסים אדומים, היו לו וילונות צהובים: בקצה החורשה עמד בית

?אתם יודעים מי גר בבית הזה
25₪: מחיר

העם בכפר חגלהבבית 17:00בשעה 30.10.19ביום רביעי 
קופטשלמה לנוח אין מנוח מאת גיל 

שעת סיפור לילדים בליווי גיטרה
.ומזווית ראיה אקולוגית ושמירה על הטבע והסביבה, על הסיפור התנכי הידוע תיבת נח

25₪: מחיר| 6עד 3לגילאי 

במועדון גן יאשיה17:00בשעה 31.10.19ביום חמישי 
י יהונתן גפן"עפ| גבריאל הדר מספר ושר 

...וארטיק ושוקולד ותות גינה, אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה
.מפגש עם יצירותיו האהובות של הסופר והמשורר יהונתן גפן

25₪: מחיר| ומעלה 3מגיל 

בבית העם הדר עם17:00בשעה 31.10.19ביום חמישי 
מעיין הלל לוין| שעת סיפור ״איילת מטיילת״ 

שמש זורחת בשמי התכלת"
ובשביל מטיילת הילדה איילת

?מי עף? מי זה נובח? מי מחכה לה בדרך
"מי עוד מתחבא שם מעבר לדף

ח"ש25: מחיר





מועדון ארוחת הבוקר במרכז הקהילתי חוף חפר
הרצאה10:30| ארוחת בוקר 10:00| שני ימי 

לגשש החיוורקנטטה| 28.10.19
.  הרצאה מוסיקלית מרתקת ומצחיקה על להקת הגשש החיוור

.  משקף את ההיסטוריה התרבותית של עם ישראל, פרס ישראלכלת , של הלהקהסיפורה 
מלהקת זמר המשלבת מערכונים ללהקת בידור  שעשתה הלהקה בהרצאה נצעד את הדרך 

.המשלבת פזמונים
?זה שעולה או זה שיורד, שלום ראשוןלאמרמי צריך : שאלה למחשבה, ועד שניפגש

מרצה ומדריכת טיולי מוסיקה , חוקרת הזמר הישראלי, ארזואן-גולדפרבר אסנת "ד: מנחה
בעולם

300₪: מפגשים10-כרטיסייה ל| ₪ 40: מחיר מפגש

סדנת תכנון וניהול ״תקופת החיים החדשה״
!ללמוד מניסיונם של אחרים וניסיון של מומחים, לשוחח ביחד

.אף פעם לא מאוחר לעצב מחדש את המחר
,בסדנא נדבר על המעבר מעולם העבודה לשלב הגמלאות

.ההיבט המשפחתי ועוד, הגשמה עצמית, האתגרים החדשים
29.10.19פתיחה | מפגשים 8| 12:30עד 09:00בין השעות | ימי שלישי 

(רופיןצומת ליד )במרכז הקהילתי האזורי 
מספר המקומות מוגבל| ₪ 50: מחיר לסדנה

.שנים לאחר פרישתם5הסדנא מתאימה לאנשים שנמצאים עד 
09-8973322, 09-8981632: לפרטים

בשיתוף זית| במיסטיקה היהודית -אמונה , אהבה, חירות
.אל עולמו ואל עצמו, ביחסו אל זולתו, מוטיבים אוניברסאליים בחיי אדם

.ל"בחסידות ובאגדות חז, בקבלה–כפי שהם מתגלים בתורות הסוד היהודיות 
פסיכולוג וחוקר המיסטיקה היהודית–ר מיכה אנקורי "ד: מנחה

במרכז קהילתי חוף חפר, אחת לשבועיים19:30, ימי חמישי
054-9290060עדי : להרשמה| ₪ 750: מחיר

19:30בשעה 31.10.19מפגש פתיחה יערך ביום חמישי 
במרכז הקהילתי חוף חפר





טיול אוקטובר  

לכיש המתחדשחבל 

ארכיאולוגיה ובטחון, התיישבות, חקלאות

שבתאי קו–עם המדריך 

.נדרשת יכולת הליכה רגילה כולל מדרגות:  קושי הטיולדרגת 

יש להצטייד בכיסא גלריה** 
.  לאדם₪ 180: מחיר הטיול

(ארוחת בוקר עצמאית-צהרייםארוחת , ביקור באתרים, איסוף מהישובים: כולל)

:  פירוט ההסעות לפי תאריכים ויישוביםלהלן 

, הדר עם, כפר חיים, כפר ידידיה, בית יצחק, אביחיל-27.10.19יום ראשון  

.מעברות, משמר השרון

,  א"גח, בית חזון, בית הלוי, בורגתה, אחיטוב, אלישיב-28.10.19יום שני  

,  כפר חוגלה, כפר הרואה, חרב לאת,חניאל, ציוןחיבת , העוגן, גאולי תימן, מ"גח

.עין החורש, כפר מונאש

,  יד חנה, בת חפר, בחן, גן יאשיה, אמץ, המעפיל-29.10.19יום שלישי 

,  עולש, בארותיים

, בית בכפר, בת חן, בית חרות, חופית, בית ינאי, מכמורת-30.10.19יום רביעי  

.כפר ויתקין, חבצלת השרון, העמקיםשושנת , יםצוקי , גבעת שפירא

.בלבדבישובים אצל הרכזים בתשלום הרשמה 




