
 ילדים ונוערתרבות 

 'חברים על הגשר'הצגה באמץ  17:00  2.11.16
 'בריאת העולם'ויצירה סיפור ד קדם "בממ  17:30  2.11.16
 'בגדי המלך החדשים'הצגה במכמורת   17:00  3.11.16
 'לולי שבלולי יוצא לטיול'סיפור . שבבית יצחק   17:30  6.11.16
 'הספרייהאריה 'סיפור . שבכפר מונאש  17:00  7.11.16
 'ים קטן'הצגה  א"בגח 17:00  8.11.16
 'הדייג ודג הזהב'סיפור . שבאביחיל  17:00  8.11.16



 לאה שבת במופע אינטימי
 21:30|  2.11.16| רביעי יום 

 קיבוץ העוגן" גרציא"
 -20:00פתיחת דלתות ב 

 ישיבה על בסיס מקום פנוי
 |  ₪  70מוקדמת במכירה : כרטיסים

 ₪ 90המופע ביום 
 :להזמנת כרטיסים

shakedb@hefer.org.il 09-8981561 

  20:30בשעה  3.11.16חמישי ביום 
 בבית הכנסת בבת חפר

 ערב ראש חודש חשון לנשים
. הראייההפילוסופיה של  -הרצאה 

 עשתדוד : מרצה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ₪ 15: מחיר| קל כיבוד 



 א.ח.בגבמועדון  20:30בשעה  6.11.16ביום ראשון 
 ומפגש עם הבמאי" עד קצה הזריחה"הקרנת הסרט 

 אך בתוך ראשה היא עדיין,  95היא בת  ביגלאייזןאמו של הבמאי סילבן 
 והוא, היא מרותקת למיטה. שרה ומנשקת, מעשנת, צוחקת –בת עשרים 

הנעות בין צלילות מוחלטת ודעתנית לבין רגעים של  , מבלה לצדה שעות של קרבה
סרט שופע . שפת הליטוף: היא משתמשת בשפה אחרתשבהם , זיכרוןאובדן 
אני תמיד  . "נוגע באפשרות הפרידה הקרובהגם כשהוא , שמחה ואופטימיות, הומור

 ".  בעבורו להחזיק מעמדמשהו ששווה תמיד יש . "אומרת האם, "נלחמת
 ₪ 25: מחיר

 "קוקטייל ארץ ישראלי"מכון אבשלום בקורס 
 במועדון קיבוץ מעברות 18:00בשעה  6.11.16ביום ראשון 
 "השתקפות תרבות ערב בתרבות המערב": 1' הרצאה מס

 מייסלסר גוסטב "ד: מרצה
 ח"ש 60מוקדמת פתוחה לקהל בהרשמה ההרצאה 

 טריו פעמוניות-קלאסי בוקר שבת 
   א.ח.בגבפאב  11:00בשעה  5.11.16, ביום שבת

 בסון –ענבר נבות | קלרינטים  -מיכל בית הלחמי , הירשפלדטלי 
 .דואט ושלישיה, בסולו. קונצרט המציג את הקלרינט והבסון ביחד ולחוד

 ₪ 30: מחיר



 8:30בשעה  8.11.16ביום שלישי 
 מחניית פוליצר בכפר ויתקין  יציאה 

 "אספרגוס" -שף רועי רונן עם  קולינרי בתל אביב סיור 
התנסות חוויתי בשוק לוינסקי וסביבתו המציע את אחת מהסצנות המרתקות כיום  סיור 

יחד אתו נפגוש סוחרים  . הקולינרי הקבוצה תתלווה אל השף רועי רונןבסיור . בישראל
במהלך הסיור השף ילמד כיצד בוחרים . ונטעם מאכלים מקומייםקסם אישי מקומיים מלאי 

נחווה יחד עם  . הקבוצה אל המקומות בהם הוא נוהג לרכושוייקח את חומרי גלם איכותיים 
 .אביביתהשף את ההוויה התל 

 ₪  120למשתתף מחיר 
 !מספר המקומות מוגבל, בהרשמה מראש בלבדמותנה 

 .   09-8664306להרשמה 
 !בתאבוןלהצטייד  נא 

 מועדון ארוחת הבוקר
 במרכז הקהילתי חוף חפר  10:30בשעה   7.11.16

 הרריספרותי עם אביטל בוקר 
 ליצירההביוגרפיה בין 

 
   ?  מושפעת היצירה מחייו של היוצרכיצד 

 יעסוק בקשר הגלוי והסמוי  המפגש 
 . היוצר ליצירתוביוגרפיית שבין 
 רביקוביץ  דליה זאת בשירתה של המשוררת נבחן 

 .של הסופר פרנץ קפקאוביצירתו 
 .להצטייד בכלי כתיבהיש 



 21:00בשעה  19.11.2016מוצ״ש 
 בית העם בורגתה

,  מעבד, מלחין, טלוויזיהכוכב , ברנדסננסי 
חוזר בגדול עם מופע חוש הומור מוסיקאי עם 

 . בכיכובו, סטנד אפ חדש
בדרכו החמה והמצחיקה איך זה לחזור ננסי מספר 

חודשים בבית חולים ואיך  4חיים אחרי לשגרת 
 ...מעז יצא מתוק
 ,  הומוריסטיתברוח , המופע מגולל

 , ננסיקורות חייו של את 
 , שלו עם משפחתוהקשר 

 .בגיל מבוגרוהאבהות 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ,בהרשמה מוקדמת₪  60: מחיר
 .ביום המופע₪  70

המועצה  הרשמה אינטרנטית באתר 
www.hefer.org.il 


