


 'שבת זהב': הצגהציון בחיבת  17:00 23.11.16

 'מעשה באפרוח': סיפור. ש בבורגתה 17:00 23.11.16

 אגדת חלם -חכמים בלילה: הצגה בחגלה 17:00 24.11.16

 נרקיס מלך הביצה:הצגה  בבחן 17:30 24.11.16

 גבריאל הדר מנגן ושר בבארותיים 17:30 28.11.16

 גבריאל הדר מנגן ושרבגן יאשיה  17:00 29.11.16

 מהומה על הבמה: הצגהבכפר חיים  17:30 29.11.16

 



 במרכז הקהילתי חוף חפר,  20:30בשעה  23.11.16רביעי ביום 
 "כפתורים להנעה"דור סלון עם רונית שיחות 

 ?מה מדליק את הסטרטר הפנימי שמניע אותנו לעשייה ומה מכבה אותו
 ?מה גורם לנו להיות מלאי מרץ לפעולות מסוימות ולאחרות עייפים ונמנעים

 נבין איך דרך זיהוי פרופיל המוטיבציה האישי 
 הפנימיים  " ההנעהכפתורי "על ולחיצה 

 מערכות יחסים לשפר ,  ליצור חיים ממלאים ומספקיםניתן 
 .  וחבריםלעבודה שותפים ,  הזוג והילדיםבני עם 

 .לעשייהלבוא ולגלות מה מניע אתכם מוזמנים 
 !מוזמנים בשמחה, חופשיתהכניסה 

 מרכז צעירים בשיתוף שפלת חפר -למתחיליםאקסל קורס 
 .בית ספר קדם -בחדר חוגים 19:30בשעה  24.11.2016, יום חמישי: פתיחה

מיון וסינון  , פונקציות בסיסיות, עריכה ועיצוב נתונים, הכרת התוכנה: נושאי המפגשים
 . 8.12,  1.12,  24.11,  17.11: המפגשיםתאריכי . ועוד
 G-ENERATEחברה , ל'אנג, אורלי: מנחת הסדנה| ₪  270: עלות

 shakedb@hefer.org.il , 09-8981561, שקד בסט: פרטים והרשמה

 במועדון קיבוץ מעברות 18:00בשעה  26.11.16שבת 
 רסיטל לפסנתר וכינור": קונצרט-קפה"

 ,כינור –סעידה בר לב , פסנתר –ק 'יונתן ז: עם הנגנים
 .שינגנו את שלושת הסונטות לכינור ופסנתר מאת ברהמס

 !כולל כיבוד קל₪  40: מחיר



 חניאלקלאסיקה קולנועית בספריית -20:30בשעה  27.11.16
 קורטיזמייקל : במאי" קזבלנקה"

 מפגשים איכותית של קלאסיקה קולנועיתסדרת 
 ,  תסריטאי -בהנחייתו של רפי שרגאי 

 ,  רבומרצה לא שיגרתי לקולנוע המשבץ ידע במאי 
, שנחשב הכי רומנטי בקולנוע הקלאסיהסרט . לקולנועותשוקה חסרת רסן הומור 

משפטי המחץ , על ההפקה בזמן מלחמה. שנים 75גם אחרי מעמדו ככזה ושומר על 
 .ונוסטלגיתמרגשת , בהרצאה מרתקת, בין הזוג המלכותיוהבדלי הגובה 

 ₪ 30: מחיר למפגש

 במרכז הקהילתי חוף חפר 10:30בשעה  28.11.16
 עולם המחול המהפנט: מועדון ארוחת הבוקר והפעם

,  "שחרזאדה"-ו" פטרושקה", "ציפור האש"קטעים מתוך ": יצירות בלט אקזוטיות"
'  הרוסיים של סרג הבלטיםלהקת "על ידי להקת האמנות המופת שנוצרו יצירות 

 ל לאמנות הבלט"גיא באום מבקר תרבות ומומחה בינ: מנחה".דיאגילב
 ₪ 30: מחיר חד פעמי

 בשיתוף שלוחת צפון חפרבבית העם בחיבת ציון  20:30בשעה  30.11.16ביום רביעי 

 שקד אנאבלהר "ד״ ״משמעת ללא עונשים: ההרצאה
   ".כל התנהגות שלילית היא דרך מוטעית להשגת מטרה חיובית"

 .  מסבירה מדוע עונש אינו יעיל ומה לעשות במקוםההרצאה 
 ביותר להתמודדות עם התנהגות לא הולמת אפקטיביים כלים הצגת 

 .לחנך לאחריות ולשיתוף פעולה, ילדיםשל 
( אשת קשר מטעם היישוב)מראש אצל הילה בר מאיר הרשמה 

6927297-050 hilashosh@gmail.com 20: מחיר ₪ . 





 רופיןמכללת -באולם ההנדסה 20:30בשעה  30.11.16ביום רביעי 
 היוצרתאפילוג״ ומפגש עם  -״דוד בן גוריון : הסרט

 .  בן־גוריוןעם דוד , שמעולם לא הוקרן, הארכיון נמצא ראיון מצולםבמעמקי 
מראשות שהתפטר במפתיע חמש שנים לאחר ,  82בן גוריון בן ,  1968היא השנה 

חשבון נפש ומביע דעתו על עתיד  עורך , בוקרהוא חי בבדידות בביתו בשדה . הממשלה
 .מציע בן גוריון תובנה מפתיעה ורלבנטית לימינו אנוהתקופה הנוכחית על רקע . האומה

 ₪  30: מחיר
 www.hefer.org.ilאינטרנטית באתר המועצה הרשמה 


