במרכז הקהילתי
בראבו שפלת חפר  4יוצא לדרך!
מופע כישרונות צעירים לכיתות א'-ו'
האודישנים יתקיימו:
ביום רביעי  16.1.19בין השעות 19:00 - 17:00 :בחדר חוגים ,קדם
ביום שני  21.1.19בין השעות 19:00 - 17:00 :בבית העם בכפר מונאש
הרשמה לאודישנים במיילmorank@hefer.org.il :
מופע הכישרונות יתקיים ביום חמישי 28.2.19
המופע לא תחרותי! |
במהלך החודשים ינואר ופברואר תתקיים אחת לשבוע חזרה למופיעים.
פרטים נוספים אצל סיגל סמברג052-6936363 :
ביום חמישי  17.1.19בשעה  17:00בבית העם בכפר חגלה

טיול לילי | תאטרון הקרון

מגיל  3ומעלה | מחיר₪ 25 :
יום חמישי  17.1.19בשעה  17:00בבית העם בהדר עם

שעת סיפור" :אבא עושה בושות" | גבריאל הדר

מחיר₪ 25 :
יום חמישי  17.1.19בשעה  17:00בספריית חניאל

שעת סיפור :׳סבתא מינה מבנימינה׳ | נוגה ניר פוגל

לגילאי 3 :עד  | 6מחיר₪ 20 :

 18.1.19בשעה  14:00בבורגתה
 19.1.19בשעה  10:30בכפר מונאש
 21.1.19בשעה  17:15בבארותיים

במרכז הקהילתי
ארגון אלמנות צה" ל עמק חפר מזמין את הציבור להרצאתו של דן דן בולוטין :
על החיים במחיצת האינדיאנים ביערות הגשם של אקוודור
יום רביעי  16.1.19בשעה  19:30במרכז הקהילתי חוף חפר
סיפורים משעשעים ומרתקים על יערות הגשם,
על הרגלים ומנהגים של השבטים השונים
על שטחי הטאגאריס
ועל מי הם המהווהורנים ולמה כל כך חוששים מהם...
דן דן בולוטין :חקר ובילה למעלה מ  -4שנים במחיצתם של שבטים אינדיאנים
באמזונס ביולוג ,טיילן ,מוביל משלחות מחקר .
הכניסה חופשית!
סדנת סריגת קרושה בשני מפגשים | עם סהר סודית מסטודיו סודה
אז איך סורגים שמיכת טלוויזיה מפנקת?
 | 12:00 - 10:00 | 18.1.19 , 25.1.19ימי שישי בבית העם בכפר ידידיה
בשיטה ייחודית לסהר ,המתאימה למתחילות ולסורגות אקראיות -
נלמד לסרוג בשיטה קלה במיוחד וממכרת.
מחיר לשני המפגשים - ₪ 300 :המחיר כולל מבחר צמרים ומסרגה מתנה
פרטים נוספים והרשמה :קרן kerenm@hefer.org.il :
שימו לב!
מפגש עם אומנית :אורית חופשי
נדחה ליום חמישי  24.1.19בשעה 20:00
במועדון בגבעת חיים איחוד

יום שני  21.1.19בשעה  10:00במרכז הקהילתי חוף חפר
מועדון ארוחת הבוקר|
מפגש מיוחד לכבוד טו בשבט :שבח הארץ ותנובת השדה.
סדר ט"ו בשבט בליווי הסברים אודות מנהגי החג ,ברכות ומסורות שהתגבשו על
ידי חכמי צפת במאה ה . -17נהנה מארוחה חגיגית תוך קריאת הגדה מיוחדת לחג
מנחה :הרב אליהו סטולוביץ' –רב קהילת חוף חפר
מחיר מפגש | ₪ 40 :כרטיסיה ל  -10מפגשים₪ 300 :

במרכז הקהילתי
מועדון טרום בכורה  -רואים לפני כולם! יום שלישי  22.1.19באולם עין החורש
 9:10 - 9:00התכנסות ,קפה ומאפה
 9:45 - 9:10הרצאתה של איילת אידלברג ,אנטרופולוגית חוקרת תרבויות
 12:00 - 9:45הקרנת הסרט" :דוכן הראמן – "Raman Shop
מפגש חד פעמי ( ₪ 60ע״ב מקום פנוי ,ללא הסעה)
יום רביעי  23.1.19בשעה  07:00יציאה מחניון אלונית משמר השרון
סיור מס'  :3מצפה שבטה ,ניצנה ,חמוקי ניצנה ,עוג׳א אל חפיר
מדריך :יואב אבניאון
מחיר  | ₪ 220 :ע״ב מקום פנוי ובתיאום מראש
לפרטים והרשמה:
אושרית מסורי | oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | 050-8695860
בוקר עם אמאבא -בוקר לתינוקות והורים בחופשת לידה
יום רביעי  09:30 23.1.19קפה ומאפה |  10:15הרצאה בעגלה של קפה בחניאל
הלידה כאירוע ביוגרפי -ורד זוילי -סודות הגורל מבטן ומלידה
מחיר 30 :ש"ח למפגש כולל קפה ראשון ומאפה חינם
הרשמה במיילhilam@hefer.org.il | talir@hefer.org.il :
*במקרה של גשם המפגשים יתקיימו בבית העם בחניאל
קורס סמארטפון
 24.1.19בין השעות  19:00 -17:30מועדון לחבר אביחיל
בקורס נלמד את הנושאים הבאים :התאמת הנייד לצרכים האישיים – בטיחות,
הארכת חיי סוללה ,תצוגה שימוש מתקדם עם אנשי קשר -חיפוש ,עריכה ,שליחה,
מציאת איש קשר במהלך שיחה שעון מעורר ,טיימר לתזכורות שימוש מתקדם
במצלמה ,צילום בווידאו ועריכה
וואטסאפ  -יצירת קבוצה ,שיתוף תמונות הגדרות מתקדמות
אפליקציה של זמני נסיעה באוטובוס ורכבת ,אפליקציית ווייז אפליקציית יומן
מתקדם גיבוי מסמכים ,מתכונים ותמונות בענן
אורך הקורס 8 :מפגשים | מחיר 200 :ש״ח | יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען
להרשמה :מרכז קשר והכוון 09-8981632

