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מרכז קהילתי עמק חפר

ה רּוַח ְסָתיו נָּ א ַהגַּ בָּ
וָֹבב רּוַע, ַהּשׁ ַהפָּ
ְוָקַרע ִמן ֶהָעָנף

ֲעָשָׂרה ֲעֵלי ָזָהב.

ְנָשָׂאם ֶאל-ָעל, ֶאל-ָעל,
ל, ְעגָּ מַּ ִהְרִקיָדם בַּ

חֹל ֲאִויר ָצלּול, כָּ בָּ
חוֹל. ְסַחְרחֶֹרת ַהמָּ בִּ

לאה גולדברג | אנדה עמיר-פינקרפלד

ח.ל.צ



המרכז הקהילתי האזורי עמק חפר

 מזכירות המרכז הקהילתי  מרכז קהילתי עמק חפר
09-8973320 | 09-8981635 | 09-8981628 | ליד מדרשת רופין 4025000 | פקס׳: 09-8948929

מנהלת המרכז הקהילתי האזורי: נחמה כהן

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

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

 הנהלת חשבונות
mirab@hefer.org.il | 09-8973328 | מירה ברנקלר

 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 | יד חנה
  adita@hefer.org.il | 09-8973332 | 052-3222879 | מנהלת השלוחה: עדית אזוגי

meravn@hefer.org.il רכזת תרבות: מירב קריב 
רכזת החוגים: הדס שוחט-שוורץ 050-5257284

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

kerenm@hefer.org.il | 09-8973329 | מנהלת השלוחה: קרן מדמוני

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

sigale@hefer.org.il | 09-9747230 | סיגל אקל

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

oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | מנהלת השלוחה: אושרית מסורי

 שלוחת בת חפר      
בת חפר

shanis@bathefer.net | 09-8781090 | מנהל השלוחה: שני שם טוב
hugim@bathefer.net | 09-8781090 | רכזת חוגים: יהודית שטרית

 שלוחת חוף חפר     
מכמורת | חופית | כ. ויתקין | בית ינאי | בית חרות | גבעת שפירא | בת חן | ביתן אהרון
info@hhcc.co.il | 09-8665187 | 09-8664306 מנהל השלוחה: גיא גולן

  adi@hhcc.co.il | 09-8664306 | רכזת תרבות וחוגים: עדי אופיר 2



המרכז הקהילתי האזורי עמק חפר

מחלקת צהרונים וקייטנות
lonipaz@gmail.com | 09-8981589 | מנהלת המחלקה: לוני אבן פז

kids@hefer.org.il | 09-8981589 | 053-7788148 שרון אפודי
alizao@hefer.org.il 09-8981589 עליזה אוחיון

 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
Niritn@hefer.org.il | 09-8981557 | רכזת בני המושבים ותוכניות מנהיגות: נירית נוריאני

 shai@hefer.org.il | 09-8981557 | רכזת השומר הצעיר וצרכים מיוחדים: שי וסרמן 
orf@hefer.org.il | 09-8981557 | רכז הכשרות: 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
ofrih@hefer.org.il |  09-8981636 :עופרי הייניש 

 מרכז קשר והכוון לאזרח הותיק אפ +60
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
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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: נחמה כהן 

dafna@hefer.org.il  

הסתיו הוא בעצם קונצרט
הקשיבו אליו לפעמים

הסתיו הוא בעצם קונצרט 
ויש לו המון סולנים

)מילים: לאה נאור(

חגי תשרי תמו, השקנאים הגיעו בהמוניהם אל אגמון חפר ומאגר מצפור משמר השרון, ורוח קרירה כבר 
מנשבת בערבים. הסתיו בעיצומו, ועמו החזרה לשגרה הברוכה בעבודה ובלימודים, וגם לפעילות תרבותית 

מגוונת ועשירה של הופעות, הרצאות ואירועים לכל הגילאים.
וליהנות ממופע אקוסטי  בין שלל הפעילויות שייערכו החודש, אתם מוזמנים להשתתף במרוץ חוף חפר 
משובח של עמיר לב ומהצגת הילדים ״הלב״. המחזה ״שייכת״ יוצג לציון יום המאבק למניעת אלימות נגד 
נשים שהנו, למרבה הצער והכאב, רלוונטי מתמיד בחברה הישראלית. בנוסף, כמדי שנה, נחבק ונוקיר את 

פצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה מעמק חפר בערב הוקרה למענם.

החודש מתחילות גם ההכנות לתוכנית ״בתים מדליקים״ ברחבי העמק שתיערך בחנוכה. המעוניינים לפתוח 
את ביתם ואת לבם מוזמנים להירשם )פרטי יצירת הקשר בעמ׳ 39(.

מאחלת לכם ימים מוצלחים ומהנים!
שלכן ושלכם,

ד״ר גלית שאול, ראשת המועצה האזורית עמק חפר

תושבות ותושבים יקרים!

תוכן העניינים
המרכז הקהילתי: שלוחות ומחלקות ...................................
ארועי ילדים ......................................................................................
ארועי צעירים ...................................................................................
ארועי מבוגרים .................................................................................
ארועי ותיקים ....................................................................................
תוכנית ארועים מרוכזת לתלישה ..........................................

עמ׳ 2 - 3   
 עמ׳ 5
עמ׳ 9

עמ׳ 14
עמ׳ 32

עמודי אמצע
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ילדים
09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

יום שלישי 5.11.19 בשעה 17:00 באולם תרבות בעין החורש
הצגה ראשונה מסדרת ההצגות לילדים "חולמים תיאטרון"

'הלב' | תאטרון המדיטק 
מרקו הוא ילד קטן מגנואה שבאיטליה. בשל המצב הכלכלי הקשה, נאלצת אמו לנסוע לארגנטינה 
כדי לעזור בפרנסת המשפחה. מרקו הקטן מתקשה לשאת את הגעגועים לאמו וכשמכתביה חדלים 

להגיע הוא מחליט להפליג לארגנטינה ולחפש אותה. לאחר הפלגה ממושכת וקשה מגיע מרקו 
לעיר בואנוס איירס, אך לאכזבתו הרבה הוא אינו מוצא את אמו.  מרקו לא מוותר ויוצא למסע 

ממושך ומפרך בעקבותיה. לאורך המסע הארוך ברחבי ארגנטינה פוגש מרקו אנשים רבים, נקלע 
להרפתקאות ונתקל בקשיים, אך אינו מפסיק לרגע את החיפוש הארוך אחר אמו, עד לרגע המרגש 

בו השניים מתאחדים. ההצגה מבוססת על ספרו של 
אדמונדו דה אמיצ'יס.

 מחזה ובימוי: צביה הוברמן | שירים: עופר ברודץ' 
מוסיקה: אמיר לקנר | תזמור: רמי אוסרווסר | 
| תפאורה: לילי בן נחשון | תלבושות: אביה בש 
| כוריאוגרפיה: אור משיח | תאורה: אורה מורג 

| וידאו: סיון פרסלר וניתאי שלם | עוזר במאי: נעם ביצור 
משתתפים: דורון אורן, רני אלון, נועה אנגל, נדב אסולין/

שמעון חאבא, עדי ארד, דקלה הדר, שירן הוברמן, גל 
צ'פסקי/חני יחזקאל.

 מחיר: 60 ₪ | לכרטיסים: 09-8973332 
לגילאי 3 עד 9

ם י ד ל י ל ת  ו ג צ ה ת  ר ד ס

חולמים תיאטרון
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ביום שבת 9.11.19 בשעה 9:00 בדשא המרכזי ביד חנה
יום ספורט קהילתי

פעילויות ספורט מגוונות ומהנות
הכניסה חופשית!
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ילדים

ביום שני, כ"ז בחשון, 25.11.19 בשעה 17:00 בבית העם בכפר הרא״ה
למה בכה הדג 

עפ"י סיפורי עודד בורלא | תאטרון הקרון
בואו לספרייה מיוחדת במינה מלאה בספרי פופ-אפ צבעוניים, חלקם קטנטנים וחלקם ענקיים, 

המסתירים בתוכם סודות והפתעות.
שתי שחקניות וחמישה סיפורים בעולם תלת מימדי צבעוני ומפתיע. 

הילדים מוזמנים להציץ לסיפוריו של בורלא על חיות מוזרות שעשויות כולן נייר.
מה קרה לג'ירפה כשהעורב מציע לקשור את צווארה? מי אהב את העקרב? ולמה בכלל בכה הדג? 

בסוף ההצגה, כל החברים חוזרים אל הספרים, אם גם אתם תנסו לפתוח ספר בעצמכם... מי יודע 
מה יקרה?

מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ש"ח

ביום שלישי 26.11.19 בשעה 17:00 בבית העם באחיטוב
שעת סיפור עם יצירה בבצק

בהשראת הסיפור שלמה המלך ומלכת שבא 
עם רוני גילת מ"הבצק של רוני"

מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪

ביום חמישי 28.11.19 בשעה 17:00 במועדון חרב לאת
גבריאל הדר מספר ושר | שלולי מאת מירה מאיר

רון אהב שלוליות. לא היה דבר שגרם לרון שמחה יותר משלוליות. תמיד אחרי 
הגשמים הראשונים היה רון יוצא לחפש שלוליות. אבל מה חיפש רון בשלולית?

סיפור על חורף, על בדידות ועל חברות.
מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪

הכניסה חופשית!

אירוע חורף למשפחות
ביום שלישי, 19.11.19  בשעה 17:00 בעין החורש
 יצירות לחורף  עמדת צילום משפחתי  דוכן מרקים
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ילדים

ביום שלישי 12.11.19 בשעה 17:00 במועדון קיבוץ העוגן
שעת סיפור: "פינוקיו" | תאטרון השעה הישראלי

עיבוד חדשני לסיפור הידוע המתאר את עלילותיה של בובת-עץ שובבה בשם 
פינוקיו | מחיר: 25 ₪

09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ

ביום שני 18.11.19 בשעה 17:00 במועדון משמר השרון
שעת סיפור: "מר זוטא ועץ התפוחים" | גבריאל הדר

"מר זוטא התגורר בבית פטריה קטן, כמו כל הגמדים היו לו, לבית הפטריה, 
גג אדום עם ארובה, דלת בגודל קופסת גפרורים, גם עששית בכניסה רק דבר 

אחד לא היה לו – גינה" | מחיר 25 ₪

ביום שלישי 26.11.19 בשעה 17:15 בבית העם בכפר חיים
"חברים על הגשר" | תאטרון אורנה פורת

זהו סיפור על שני חברים הכי טובים בעולם. במשך היום הם עוזרים זה לזה 
בעבודה, ובערב שותים יחד כוס תה בחצר וצוחקים. יום אחד מתפתח ויכוח 

מאד גדול בגלל דבר מאד קטן, ושני החברים רבים ריב נוראי שבעקבותיו הם 
לא רוצים לדבר או אפילו לראות זה את זה לעולם. בדיוק אז מגיע לכפר נגר חביב וחכם ובזכותו 

הם לומדים בדרך מפתיעה שחברות היא הדבר הכי חשוב ולא שווה להרוס אותה בעד שום סיבה, 
גדולה או קטנה.  | מחיר: 25 ₪ | מגיל 3 ומעלה

09-8981565 ר  פ ח ם  י
ביום שלישי 5.11.19 בשעה 17:15 במועדון לחבר המחודש אביחיל

הצגה: "תהיה בריא מוריס מגי" | תאטרון הקרון
מוריס הוא איש קטן שמתגורר בארגז כלים בבית-מלאכה. כל בוקר הוא נוסע לעבודה בגן-החיות 

ופוגש את חבריו הטובים: הפיל הגמיש, הצב הזריז, הקרנף המצונן, הפינגווין שמדבר פינגווינית 
והינשוף שפוחד מהחושך. כמו תמיד כשמוריס מגיע, גן-החיות מתעורר לחיים: מוריס בודק, מחבק, 

משחק וצוחק, מעודד ומודד, מקלח ומקנח )את האף( וגם שר שיר ערש על ענף. אבל יום אחד, מוריס 
לא הגיע לעבודה. החיות המודאגות החליטו לעשות מעשה... סיפור על חברות לא שגרתית בעולם 

קטנטן מלא קסם.
7לגילאי 3 ומעלה | מחיר: 25 ש"ח



ילדים
ביום שלישי 19.11.19 בשעה 17:15 במועדון הפיס שושנת העמקים

הצגה: "הארגז של ביאליק" | תאטרון לילדים ונוער אורנה פורת
בבית המלאכה של דידי קמים לתחייה אבזרים ובובות, וסיפורים ודמויות נוצרים יש מאין. בחגיגה 

של תיאטרון שמשלב בובות, אבזרים וכלים, שנוצר כאן ועכשיו לנגד עיניהם של הילדים, אנו 
מלווים את הסיפור על בן המלך שהביא את בשורת הבצל לממלכה רחוקה שאנשיה לא טעמו בצל 

מימיהם. סיפור על נדיבות וטוב לב אמיתי לעומת חמדנות.
השירים בהצגה: בערוגת הגינה, הפרח לפרפר, עציץ פרחים, מעבר לים, פרש, שתי בנות, נדנדה, 

מקהלת נוגנים, קן לציפור
לגילאי 3 עד 6  | מחיר: 25 ש"ח

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח
יום חמישי 21.11.19 בשעה 17:00 במרכז הקהילתי חוף חפר

 ׳להציל את עץ הדמיון׳ סיפור וסדנת בובנאות
עם תיאטרון עולם הדמיון "מחשבה יוצרת מציאות" 
הילדים יוצאים למסע, המסע להציל את עץ הדמיון!

בכך שהילדים ייצרו מתוך דמיונם בובת דמיון )בובת גרב(, עץ הדמיון יחזור 
לחיים.

כל ילד ייצור בובת גרב מדהימה משלו, וייקח אותה להמשך עבודה בבית.
לגילאי 4 עד 9 | מחיר: 40 ₪

    דניס השרדות | עם אבי זילברמן 
לכיתות א'-ג', ו'-ז'

   חוג ג'ודו | עם מיטב המאמנים של ביה"ס לגו'דו בעמק חפר
מגיל הגן ועד שכבת ה'

  שיעורי מחול: בלט, ג'אז והיפ הופ | באולם הספורט החדש בבי"ס "קדם"
לגילאי גן-כיתה ח' 

לפרטים והרשמה:  סיגל, מרכז קהילתי שפלת חפר: 09-9747230 | בימים א'-ה'  | 14:00 - 18:30
*פתיחת החוגים מותנית במינימום נרשמים

09-9557113 שפלת חפר 
חוגים
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צעירים
09-8981561 רים  מרכז צעי

 ?מבולבלים? מתלבטים
 ?רוצים לשמוע על זכויותיכם

 ! בואו אלינו לייעוץ
 הכוונת חיילים משוחררים  

 שירות לאומיומסיימי 
 !ללא תשלום

 
 

 ,  תעסוקה, פסיכומטרי, לימודים
 ,  סדנאות, מלגות

 הכנה מקצועית  והכוונה לאזרחות

 מרכז צעירים עמק חפר
 הילה בר מאיר:  לפרטים והרשמה

  050-6927297   |09-8981561  
|hilam@hefer.org.il 

9



צעירים

מרכז צעירים| האזורי מרכז קהילתי | מועצה אזורית עמק חפר   

 hilam@hefer.org.il  8981561-09:  רכזת צעירים, הילה בר מאיר: להרשמה

 '  פיזיקה משפחתית'של " מודל הבית"נלמד את בקורס 
 .בת הזוג/מול הילדים ומול בןומתפתח יציב , איך לבנות קשר איכותיונבין 

 איך לגייס תמיכה מהפרטנר בבית , נלמד איך לשים מטרות ארוכות טווח בזוג
 , איך למצוא את הייחודיות שלנו ושל יקירנו, לביתמחוץ ומפרטנרים 

 .את העקרונות לחשיבה עצמאית ומתפתחתונלמד 
 .לחיינוונבין את כוחו של הקשר הזוגי משותפת נלמד איך ללכת בשניים לכיוון מטרה 

 5.11.19: פתיחה|  21:30 – 20:00|  ימי שלישי | מפגשים  10
 ₪ 1500: מחיר מיוחד לזוג

   . תשלוםהנכם מוזמנים למפגש פתיחה והכרות ללא 

אפרת אופן קלאר
יועצת חינוכית ויועצת ארגונית תעמיד לרשותך ניסיון של עשרות שנים של 

,  עבודה עם נוער וסטודנטים ותעניק תמיכה מקצועית בתהליך קבלת ההחלטה
.שתהיה רק שלך

וסלזם. לינוי מ
.יועצת קריירה בגישה פרסונלית

.בוגרת תכנית הסמכה ליועצי קריירה של אוניברסיטת תל אביב
.יועצת ארגונית מוסמכת, בייעוץ ופיתוח ארגוניM.Aתואר שני בעלת
פרט ורווחה בארגונים , ניהול גיוס, שנות ניסיון בעולמות משאבי אנוש15מעל 

.מובילים
, בחירות בקריירה שנייה, ליוויי מנהלים, עוסקת בייעוץ קריירה והכוונה ללימודים

.והכנה לראיונות עבודה

שרונה זהר
.  בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות ותואר שני במנהל עסקים

ומגיעה לתהליך  , (קואוצ׳ינג)כיום לומדת אימון , מנהלת גיוס ומשאבי אנוש
.  הפרקטיקום

בהם נתמקד ונכוון למטרה שעליה  , כחלק מהתהליך מציעה אימונים אישיים
.  האימונים יהיו פעם בשבוע למשך שעה. תרצו לעבוד

צעיריםקשר פנו למרכז ליצירת 
hilam@hefer.org.ilהילה בר מאיר 

?  היכן לעבוד? מה ללמודמתלבטים 
,  היכולות שלךצוות מתנדבות ינתחו את . מרכז צעירים מציע עזרה ויעוץ בבחירת קריירה

.לפניך את מגוון המקצועות והעיסוקים המתאימיםויפרשו , והציפיותהחוזקותאת 
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צעירים

יוזמים עסק עם מעוף

חבילת שירותים בשווי אלפי שקלים בעלות סמלית בלבד

14 מפגשים | 728 ₪ כולל מע"מ 
ימי רביעי החל מ - 27.11.19 | 17:00 - 21:00

"ירוק - מרכז יזמות" )קמפוס רופין(

מיפוי הרעיון העסקי

ייעוץ עסקי אישי

קורס יזמות מקיף

ליווי למימון

הצטרפו לאלפי היזמים, בוגרי התוכנית, 
המנהלים כיום עסקים מצליחים!

מעוף בשיתוף כלכלית עמק חפר - עסקים 
ומרכז הצעירים עמק חפר מזמינים:

orr@2.maof.co.il | 072-2217940 :לפרטים, הרשמה ומידע על נגישות

www.sba.org.il 

קורס פיתוח מנהלים

orr@2.maof.co.il | 072-2217940 :לפרטים, הרשמה ומידע על נגישות

מעוף בשיתוף כלכלית עמק חפר - עסקים 
ומרכז צעירים עמק חפר מזמינים:

ימי ב׳ | 18.11.19  | 17:00 - 21:00 | 10 מפגשים 
הקורס יתקיים ב ״ירוק - מרכז יזמות״ )קמפוס רופין( | 1000 ₪ כולל מע"מ

www.sba.org.il 

רוצה להצמיח את המנהלים בחברה?

הנעת המוטיבציה בעסק

ניהול והנעת עובדים

תקשורת ואינטליגנציה 
רגשית בניהול

התמודדות עם לחץ 
וריבוי משימות

העברת מסרים ברורה

חשיבה יצירתית

11



צעירים

www.hefer.org.il
hilam@hefer.org.il

09-8981561

נפתחה ההרשמה

תושבי עמק חפר או הוריכם לפחות 4 שנים
לומדים במוסד אקדמי המוכר ע״י המל״ג

סטודנטים בין הגילאים 18-30
 סטודנטים לתואר ראשון בלבד

מלגותמלגות
2019/20
שנת הלימודים תש"פ 

לתוכנית המלגות בעמק חפר בשיתוף
מפעל הפיס

והמרכז האקדמי רופין
 

תנאי סף לקבלה מלגה

צרו קשר לשאלות

ההרשמה תיסגר ב-7.11.19 12



צעירים

תומזיה עובש 2019תומזיה עובש 2019
רפח קמעל עיגמ

17-24.11.19
חילצמ קסע תיינבל ילככ להק לומ הדימע

תיעוצקמ הטירוטוא תיינב ,ףוג תפש ,להק לומ הדימע תונורקע לע

18:30-20:00ינש םוי18.11.19

שארמהמשרה תשרדנ | םולשתב הכורכ הניא האצרהה
: bit.ly/2lYoKxrרושיקב םכמוקמ ןיירשל ורהמ

||
רפח קמע תומזי זכרמ -קורי

072-221-7943
orr@2.maof.co.il
: םיפסונ םיטרפל

ןרק ידה :הצרמ
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מבוגרים
09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

ביום ראשון 10.11.19 בשעה 20:00 במועדון בגבעת חיים איחוד
לקראת יום זכויות הילד

הקרנת הסרט ׳פתח את הפה׳
עומר, יזן ומוחמד, הם שלושה נערים בני 12 מהעיר לוד, הנמצאים בשנתם האחרונה בבית הספר 
היסודי, בשנה זו כל אחד מהם יעבור חוויה מטלטלת. עומר יתמודד עם מחלתו של אביו, מוחמד 

יעזוב את לוד ואת החברים שהוא כל כך אוהב ויזן יתמודד עם ההשלכות של התנהגותו האלימה. 
אלה, מורה למוזיקה שעלתה לארץ מברית המועצות לשעבר, פותחת מקהלה בבית ספרם ומזמינה 
אותם לסביבה פנטסטית ומוגנת, שתעמיד במבחן את המציאות שמחוץ לכתלי הכיתה ואת המסע 

האמיתי המתרחש בנפשותיהם של הילדים.
בתום הסרט מפגש במאית הסרט, תמרה ממון.

מחיר: 30 ₪

ביום חמישי 14.11.19 בשעה 20:30 בבית העם בכפר חגלה
לציון חודש המאבק למניעת אלימות נגד נשים

׳שייכת׳
מחזה מאת אלירן כספי בהשראת יומניה של יהודית הרמן שחיה 12 

שנים בכת של גואל רצון | בביצוע השחקנית שנטל כהן
לאחר 12 שנים בבית המשותף לה, יחד עם שאר נשותיו וילדיו של מנהיג הקבוצה, 

גבר המואשם בעברות מין קשות והחזקה בתנאי עבדות, נשלחת יהודית לבית הוריה, כאמא 
לחמישה ילדים. 

העובדות שמתגלות לה על אותו גבר לו הייתה מסורה, מאיימות לשמוט את הקרקע מתחת לרגליה 
ומובילות אותה למאבק לבנות לה ולילדיה נתיב קיום בתוך המשפחה והחברה הישראלית, אליהם 

 היא לא מרגישה שייכת.
 "ההצגה 'שייכת' היא מסמך בימתי שלופת בגרון ולא מרפה ימים רבים אחרי הצפייה..."

)תמר רותם, הארץ(
בתום המופע מפגש עם יהודית הרמן.

www.hefer.org.il :מחיר: 50 ₪ | כרטיסים באתר המועצה
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מבוגרים

09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ
מוצ"ש  2.11.19 בשעה 19:30 בבית העם בבית יצחק

קאמרי לעת ערב
קונצרט פתיחת העונה: "האם את אוהבת את ברהאמס?"

שלישיית אלכסנדר בסונטות ושלישיות של מוצארט, ברהאמס ודבוז'ק
נתאי צרי, כינור | אלה טובי, צ'לו | מיכל טל, פסנתר

מחיר: 40 ₪, כולל כיבוד קל ויין באדיבות יקב אלכסנדר

הקונצרטים הבאים:
 

קונצרט מספר 2
21.12.19

 מהבסקים הספרדיים
אל דרך המשי

אנסמבל כלי ההקשה טרמולו

קונצרט מספר 3
15.2.20

 חמישיית תל אביביום הולדת לבטהובן
והפסנתרן אלון גולדשטיין

קונצרט מספר 4
21.3.20

 אנסמבל ערבההאביב מתעורר
עם הזמרת עינת ארונשטיין

קונצרט מספר 5
16.5.20

לשיר זה כמו להיות נעמי 
שמר

 סולני המחלקה הווקאלית
של האקדמיה למוסיקה בירושלים

קונצרט מספר 6
6.6.20

זוכי תחרות רובינשטייןעמותת ארתור רובינשטיין

שופטים, מלכים, מצביאים ונביאים 
קורס תנ״כ סוער

מרצה: נויה שגיב, מרצה למקרא. דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב.
מרצה במסגרות 929, בינ״ה, עלמא, מקורוק, ניצנים ועוד. מחברת ספרי 

לימוד בתנ״כ בהוצאת מט״ח, מחברת ספרי ילדים, מדריכת טיולי ג’יפים ומובילת להקת רוק.
עם ישראל הגיע סוף סוף לכנען אחרי תקופת עבדות ונדודים במדבר. אולם במקום חיי שלווה, 

שלום וחברה מתוקנת, הם חווים משבר של אובדן אמונה, משברים חברתיים ומלחמות. נקרא ביחד 
את סיפוריהם של השופטים על שבטי ישראל, נעקוב אחר המאבק לשלטון מלוכני שאולי יעשה 

פה קצת סדר, וניחשף לתככים ולמזימות בחצר המלוכה.
הקורס מיועד לכל מי שחפץ ללמוד תנ"כ ביחד. אין צורך בידע מוקדם!

ימי שני | 11:00 – 12:30 | 28 מפגשים | מועדון גח"א
פתיחה 28.10.19 | לפרטים: עדית אזוגי 09-8973332  
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מבוגרים
09-8981565 ר  פ ח ם  י

ביום חמישי 28.11.19 בשעה 20:30 במועדון לחבר אביחיל
הרצאה: יהודה משי זהב 

נולד וגדל בשכונת מאה שערים, דור 11 בירושלים, היה עורך ביטאונה של העדה החרדית "העדה".
בצעירותו בלט בפעולות מחאה נגד מדינת ישראל ומוסדותיה ועם השנים שינה את דעותיו מקצה 

לקצה. הוא העומד מאחורי הקמת ארגון זק"א, המונה אלפי מתנדבים הפרוסים בארץ ובעולם 
ועוסקים בכל שעה באיתור, חילוץ, הצלה וכמובן, במקרים קשים של אבדן חיים, מאומנים 

המתנדבים בטיפול בקורבנות, בשמירה על כבודם והבאתם לקבר ישראל. בתפקידו כיו"ר זק"א 
פועל לפיוס בין דתיים לחילונים. בימי מלחמת לבנון השנייה היה מעורב בארגון ההתנדבות "ישראל 
ביחד" ובמהלך מבצע צוק איתן מתח ביקורת על ההנהגה החרדית שאינה משתתפת בהלוויות חיילי 

צה"ל ואינה מנחמת את המשפחות השכולות. | מחיר: 30 ₪

oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | לפרטים נוספים: אושרית מסורי
www.hefer.org.il הרשמה אינטרנטית באתר המועצה האזורית עמק חפר

קורסי מכון אבשלום | עמק חפר - תש״פ
״קוקטייל ארץ ישראלי״

ביום ראשון 10.11.19 בשעה 18:00 במועדון לחבר קיבוץ מעברות
 הרצאה מס' 1: "התרבות הפיניקית – פיניקים – יורדי הים"

מרצה: פרופסור אסף יסעור לנדאו
מחיר הרצאה בודדת: 70 ₪ | מחיר קורס מלא: 1,820 ₪, עד 6 תשלומים

״ממלכת הצלבנים הראשונה״
ביום ראשון 24.11.19 בשעה 18:00 בבית העם בהדר עם

 הרצאה מס' 1: "תולדות התקופה הצלבנית"
מרצה: דר' ענת פלד

מחיר הרצאה בודדת: 90 ₪ | מחיר קורס מלא 850 ₪, עד 3 תשלומים

מכון אבשלום

לנרשמים לקורס מלא:
לבני זוג 5% הנחה | לקורס שני 5% הנחה | אין החזרים בגין אי הגעה לפעילות

פתיחת כל קורס מותנית במינימום משתתפים
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מבוגרים
09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

מרכז צעירים| מרכז קהילתי חוף חפר | מועצה אזורית עמק חפר 

התפקיד ההורי-לאה שטרן-6.11

המועצה  ראשת-ר גלית שאול "ד-13.11

פיזיותרפיסטית התפתחותית-וייזר-נעמה גוטמן-20.11

שפת התינוקות-טלי אבישר-27.11

30₪| 10:00| רביעי ימי 

hilam@hefer.org.il: הילה בר מאיר, להרשמה

 חוברת התרבות והפעילויות  
 

 לפרסום בחוברת  
   09-8973320: חייגו

 dafna@hefer.org.ilבמייל או 

 עמק חפרהחוברת מחולקת בתאי הדואר ומגיעה מדי חודש לאלפי בתי אב בכל 

 המרכז הקהילתי האזורי  
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יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש
12

19:30 בבית יצחק
קאמרי לעת ערב

3
17:30 במעברות
קורס סמארטפון

4
10:00 בכפר ויתקין
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16:00 בכפר ויתקין
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סדנת מיינדפולנס
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קורס פיתוח מנהלים

18:30 ב'ירוק' - שבוע היזמות

1920
10:00 ב'לב חופית'

'רביעי בשניים'
21:30 בהעוגן

עמיר לב במופע אקוסטי

21
09:00 בעין החורש 

מכללת ותיקים
19:30 בביתן אהרון
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יוזמים עסק

28
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ערב הוקרה לפצועי צהל
20:30 באביחיל

הרצאה: יהודה משי זהב 

2930

1.12
16:45 ב'בן יקיר'
ראש חודש כסלו
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קורס ערבית מדוברת עם המרכז ללימודי ערבית אחּכי ערּבי
ימי שני החל מ-25.11.19 בין השעות 19:30 - 21:30 

 הקורס כולל לימוד מילים מחיי היום יום, פעלים, הגייה נכונה ועוד,
תוך כדי תרגול מעמיק ושיחה.

מחיר הקורס: 1,900 ₪ | 16 מפגשים 
 adi@hhcc.co.il מספר המקומות מוגבל | בהרשמה מראש בלבד במייל

יום רביעי 13.11.19 בשעה 20:00 במרכז הקהילתי חוף חפר
פתיחת תערוכה: 'דרך המילים'

הילה גד הוד טל 
תערוכה המשלבת מילה וצבע, ציור וסיפור, אשר התגבשה מתוך טקסטים 

שכתבה היוצרת בתקופת נעוריה ומתוך הדחף להוציא את השיר מהדף 
ולהעבירו למימד אחר, הקנבס. שירים המצוירים על פי הרגש ומחברים בין אהבות 

גדולות: אומנות, כתיבה וקריאה.
על היוצרת: הילה גד הוד טל, תושבת בית חירות. למדה בשנקר. מציירת וכותבת, מחוברת 

לאומנות בכלל ולמילה הכתובה בפרט.
הכניסה חופשית!

מבוגרים
יום רביעי 6.11.19 בשעה 19:30 במרכז הקהילתי חוף חפר

ארגון אלמנות צה"ל עמק חפר מזמין את הציבור להרצאתו של דן דן בולוטין:  
מסע קיאקים בקרחוני הדרום 

דן דן בולוטין - ביולוג, טיילן, מוביל משלחות מחקר.
הכניסה חופשית! מוזמנים/ות בשמחה!

שבוע היזמות הבינלאומי בעמק חפר!
קבוצת הדסטארט וצעירים עמק חפר מזמינים אתכם 

לעשות הדסטארט על הבר:
יום חמישי 21.11.19 | פתיחת דלתות בשעה 19:30 | באוטו ביתן אהרון

מעין מלצר, מנכ"ל קבוצת הדסטארט על מהפכת מימון ההמונים ביזמות
כרטיס כניסה ומשקה ראשון חינם: 25 ש"ח

headstart.co.il הרשמה באתר הדסטארט
ובדף הפייסבוק 'מרכז צעירים'.
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345
17:00 בעין החורש

הצגה 'הלב' 
17:15 באביחיל

הצגה 'תהיה בריא מוריס מגי'

6789
9:00 ביד חנה

יום ספורט קהילתי

101112
17:00 בהעוגן

ש. סיפור 'פינוקיו' 

13141516

1718
17:00 משמר השרון

ש. סיפור: 'מר זוטא ועץ 
התפוחים'

19
17:00 בעין החורש

אירוע חורף למשפחות 
17:15 בשושנת העמקים
הצגה 'הארגז של ביאליק'

2021
17:00 בכפר ויתקין

סיפור וסדנת בובנאות 'להציל את עץ 
הדמיון'  

 2223

2425
17:00 בכפר הרא"ה
הצגה 'למה בכה הדג'

26
17:00 באחיטוב

ש. סיפור עם יצירה בבצק 
17:15 בכפר חיים

הצגה 'חברים על הגשר'

2728
17:00 בחרב לאת

הצגה 'שלולי'

2930

אירועי ילדים                     נובמבר 2019
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זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:׳זית׳ זהות יהודית תרבותית

 רביעי | 30.10.19 | א' בחשון | 20:30 | בית העם חיבת ציון 
זית, שלוחת צפון חפר וחיבת ציון מזמינים

ראש חודש חשון
ויאמר אחרת

קבוצת מספרי הסיפורים של זית מספרים ומחדשים טקסטים עבריים קלאסיים
בהנחיית לימור שיפוני | ליווי מוזיקלי: יאיר גורן

מחיר: 35 ₪ 

ראשון | 1.12.19 | ג' כסלו | 16:30 עד 19:00
בכפר הנוער 'בן יקיר'

זית, שלוחת צפון חפר וקהילת בן יקיר מזמינים:
ראש חודש כסלו

תושבים ובני נוער מעמק חפר חוגגים את חג הסיגד עם קהילת בן יקיר:
תהלוכה מוזיקלית, כיבוד מסורתי, מופע של חניכי הכפר בריקודי סקסטה

הכניסה חופשית!

מבוגרים
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מבוגרים

במסגרת קולטורה
"קול סלון" יוזמים בשדה התרבות היהודית-ישראלית

יום חמישי 14/11/2019 בשעה 20:00
דרך חפר 34 בית יצחק

יוסף נטיב
עם הגיטרה ומיטב שיריו

אורח: דרור רדה

דורית מגל
טכניקה מעורבת

והרבה אהבה ליפן

בבית משפחת רוסמן
בית בהשראה יפנית
דרך חפר 34 בית יצחק

הכניסה חופשית!
הרשמה ואישור מראש באתר 

KOLSALON.COM
קול סלון

ערב על אהבה - אמנים ומוזיקאים מתארחים אצל השכנים בסלון

D
esigned by P

rinTech 052-5316031
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מבוגרים

ניפגש ביום שישי 15.11.19 | 09:30 עד 12:00
ליום היכרות והשראה בנושא 'דרך'

 מפגש בנחל אלכסנדר – הכרות עם השביל הראשון
 התכנסות במועדון המעפיל – כיבוד קל ושתיה

 הצגת המיזם
ידברו על מושג ה'דרך':

 פרופ' אפרת בן זאב | מרצה במחלקה למדעי ההתנהגות 
                              במרכז האקדמי רופין 

 לימור שיפוני | מספרת סיפורים, הולכת בין העולמות 
 אפרת גלנור | אומנית, מרצה בכירה במדרשה לאומנות 

מחכים לכם!
השתתפות באירוע ללא תשלום בהרשמה מראש: 

zohtal@gmail.com 054-7908052 טל זהר

ס נ י ג ת  י ב

אומני עמק חפר - מחפשים אתכם!

אלי
שמו

א 
 גי

ום:
ציל

מיזם חדש יוצא לדרך
 מזמינים אתכם, אומני עמק חפר מתחומי השירה, האיור והציור

להטביע חותם בשבילי העמק

המיזם מתקיים במסגרת ׳קולטורה׳ 
יוזמים בשדה התרבות היהודית-ישראלית, בהובלת ׳זית׳

היוזמה מתקיימת בתמיכת 
משרד התרבות והספורט 
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מבוגרים

בתי מדרש וקבוצות לומדות
שנה חדשה ואתם מוזמנים להצטרף אלינו, ללמוד יחד, לחלוק מחשבות, לחלוק על עמדות, להקשיב 

ולהעמיק. קבוצות הלימוד של זית תפתחנה אחרי החגים. יתכנו שינויים - עקבו אחר הפרסומים.
לפרטים והרשמה: עדי נחשון 054-9290060 | עלית גורן-כץ 052-4686746

זהר בעמק
סיפורי המקרא ועבודת הנפש. לימוד לעומק של סיפורים מעוררי השראה מן המקרא, לצד הכרות עם 

כלים של עבודת הנפש שפותחו בחסידות ובחכמת המזרח, בשילוב תרגול, שיתוף ועבודה אישית.
מנחה: ליאור העברי, M.A. במחשבת ישראל, מורה ומנחה קבוצות בתחום של התחדשות יהודית

ימי שלישי | 20:00 | אחת לשבועיים | כפר ויתקין | מפגש פתיחה: 29.10.19 | מחיר: 600 ש"ח

רב הנסתר על הסותר - קבוצת לימוד רמח״ל
קריאה והתעמקות בכתבי ר' משה חיים לוצאטו, אחד מגדולי חוכמת היהדות שסיפור חייו המרתק 
נשתמר בדרך פלא באוסף איגרות מדהים. הקריאה תהיה בטכניקה חווייתית שהתפתחה ע״י שגיא 

בירן בעבודת התיאטרון - קריאה מונחית בקול. זו גישה המאפשרת מפגש ישיר עם טקסט רב 
השראה, שיכול להוביל לשינוי תפיסת מציאות.

גיא בירן - במאי תיאטרון, מנהל אמנותי, מורה, חוקר, כותב.
עשרה מפגשים | ימי רביעי | 20:00 | קיבוץ גבעת חיים איחוד | מחיר: 700 ₪

עכשיו תורה
סיפורן של שפחות, אימהות ונשים אחרות: מגדר בתרבות היהודית ישראלית

סוגיות של מיגדר וזהות: מעמד האישה, הומוסקסואליות, מיניות נשית וגברית, זנות, הורות, הולדה 
ועוד, כפי שמשתקפים בספרות היהודית לדורותיה.

מנחה: ד"ר נגה כהן, חוקרת ספרות ומגדר, מרצה ומנחה קבוצות לומדות
ימי שני | 17:15 | אחת לשבועיים | מועדון משמר השרון

מפגש פתיחה: 4.11.19 | 17:15 | מחיר: 600 ש"ח 

סלע המחלוקת
שיח בעובי הקורה, על נושאים חברתיים מעוררי מחלוקת במתח שבין ישראליות - ויהדות. 

בכל מפגש יפגשו על "הסלע" שניים או שתיים שיביעו מכאן ומכאן את דעתם ותפיסת עולמם. 
בין הנושאים שניגע בהם: יחסי דת ומדינה ועוד, חינוך בישראל - הדתה מול שייכות, יחס היהדות 

לנשים, סוציאליזם מול גישת החסד היהודית  
נפגש אחת לחודש - עקבו אחר הפרסומים
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מבוגרים
מועדון קריאה - מפגש של אוהבי ספר

ניפגש אחת לשבועיים בספרייה בחניאל. במפגשים נשתף בחוויות הקריאה של החברים , נשוחח 
על הספרים ועל החיים. 

נארח יוצרים שהעזו להוציא לאור את סיפורם, נמליץ על ספרים וניהנה מכל רגע!
מנחה: סימה אסייג, M.A. במדעי היהדות, מרצה ומנחת קבוצות, בשיתוף עם חברי המועדון.

ימי ראשון | 20:00 | אחת לשבועיים  | ספריית חניאל
מפגש פתיחה: 3.11.19 | מחיר: 350 ₪ 

לומדים בבוקר - פרקי אבות 
רגע לפני המרוץ היומי... לימוד בחברותא בין חברים - משתף, מעמיק ופותח פתח לשיח עמיתים.

מנחה: רינה ברקאי, M.A. ביהדות בת זמננו
ימי רביעי 7:30 בבוקר | אחת לשבועיים | ספריית כפר ידידיה

מפגש פתיחה: 30.10.19 | מחיר: 600 ש"ח

לומדים תלמוד 
דמויות והתרחשויות בראי החכמים

מנחה: ד״ר חיים ליכט
ימי ראשון | 18:00 | אחת לשבוע | סביום, גבעת חיים איחוד

מפגש פתיחה: 3.11.19 | מחיר: 100 ש״ח

חירות, אהבה, אמונה - במיסטיקה היהודית
בשיתוף שלוחת חוף חפר

מוטיבים אוניברסאליים בחיי אדם, ביחסו אל זולתו, אל עולמו  ואל עצמו.
כפי שהם מתגלים בתורות הסוד היהודיות.

מנחה: ד"ר מיכה אנקורי – פסיכולוג וחוקר המיסטיקה היהודית 
ימי חמישי | 19:30 | אחת לשבועיים | מרכז קהילתי כפר ויתקין 

מפגש פתיחה: 31.10.19 | מחיר: 750 ₪
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מבוגריםמבוגרים

מאיישעס
בית מדרש מעשי חווייתי למספרים, המרחיב את הסיפור אל טכניקות הגשה ויזואליות של  

תיאטרון- סיפור ואמצעים כמו בובות, חפצים ועוד. פיתוח יצירה אישית בעבודה עם טקסטים 
ממדף הספרים היהודי, לילדים או מבוגרים, לקראת הצגה מול הקהל.

מנחה: אלית ובר - בימאית, מספרת, בובנאית, וביבליותרפיסטית, מלמדת תיאטרון בובות וסיפור, 
ותיאטרון בובות במסגרות שונות ויוצרת עצמאית. 

ימי  רביעי | 09:00 | אחת לשבועיים )3 שעות( | מרכז המוסיקה, גבעת חיים איחוד
מפגש פתיחה: 6.11.19 | מחיר: 750 ₪ 

פני הדור - לובש ופושט צורה
בית מדרש לאמנים ויוצרים מתחומי האמנות השונים )ציור, פיסול, כתיבה ועוד...(.

נפגשים ללימוד ויצירה טקסטואלית-ויזואלית. והשנה מביטים במראה דרך לבוש, שפה, מנהגים 
מסורות ועוד.

מנחים: עדי נחשון, M.A. בחברה ואומנויות, מכון שכטר ללימודי - יהדות ואמנות.
          ד"ר יותם כהן, היסטוריה של עם ישראל, מרצה ומנחה בתי מדרש.
ימי ראשון אחת לשבועיים | 09:00 - 12:00 | מועדון משמר השרון

מחיר: 600 ₪ | מועד פתיחה יפורסם בהמשך

קיצור תולדות היהדות
 המפגשים יעסקו בצמתים מרכזיים בהם התקבלו הכרעות משמעותיות שעיצבו את פני היהדות

עד ימינו אלה.
מנחה: יהודה טאובמן, פעיל בארגוני התחדשות יהודית רבים מלמד במכון הרטמן בירושלים, 

בארגון אלול ובזית.
ימי ראשון | אחת לשבועיים | 20:00 | מועדון משמר השרון

מפגש פתיחה: 10.11.19 | מחיר: 750 ₪

שבט אחים ואחיות?
קבוצות וזהויות בישראל, לאור ההיסטוריה, הספרות והתרבות הפופולרית 

נעקוב אחרי ההיסטוריה הרחוקה והקרובה של קבוצות שונות בחברה הישראלית. נקרא את 
ספרותן, נעסוק בתרבותן ובייצוגיהן בתרבות הממסדית, ונבחן את הקשרים לקבוצות אחרות.

מנחה: ד"ר יותם כהן- היסטוריה של עם ישראל, מרצה ומנחה בתי מדרש.
ימי רביעי | 20:00 | אחת לשבועיים | בית הפיס, בית יצחק

מפגש פתיחה: 30.10.19 | מחיר 650 ש"ח  
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קורס סמארטפון
ללמוד, ליישם ולהצליח!

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- שימוש, יצירת 

קבוצה, שיתוף תמונות  אפליקציה של זמני נסיעה באוטובוס ורכבת +אפליקציית ווייז- הגדרות 
מתקדמות  אפליקציית יומן מתקדם |  גיבוי מסמכים, מתכונים ותמונות בענן.

 הקורס יתקים בשני מועדים:
3.11.19 | ימי ראשון  | 19:00-17:30 | במבנה "חוגים וחוגגים", קיבוץ מעברות

5.11.19 | ימי שלישי  | 18:30-17:00 | במבנה הארכיון, רחוב הנחלים, בארותיים
יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען | מחיר הקורס: 200 ש״ח | 8 מפגשים בני שעה וחצי

josie14@walla.com | 054-4899059 :מספר המקומות מוגבל! | להרשמה בבארותיים
neomin@hefer.org.il | 09-8981632 :להרשמה במעברות

סדנת סָבָתָא*
השינוי בדמותה ותפקידה של הסָבָתא המודרנית מעלה שאלות ודילמות שונות. 

הנושאים בהם נעסוק בסדנא:
 איזו סָבָתא אני בוחר/ת להיות? מה סגנון הסָבָתא שלי?

 מאפייני התקשורת עם ילדיי ונכדי, נושאי סמכות, שליטה, גבולות האחריות
והמעורבות שלי כסבתא/סבא  נתינה לצד קבלה, בקורת וסדרי עדיפויות  מציאת 

משמעות בפרק חיי הנוכחי  סָבָתא כמנוף והזדמנות לשיפור יחסים במערך המשפחתי
 פרידה וסיכום חוויתי. מה למדתי על עצמי, ואיך ארצה להמשיך את מסע הסבאות?

 בימי שלישי בין השעות 18:00 - 19:30 | 6 מפגשים | פתיחה: 5.11.19
יד לבנים, כפר ויתקין | מחיר: 250 ₪

 המנחה: דפנה שדה-טסה, עובדת סוציאלית, MSW ומנחת קבוצות,
           פסיכותרפיסטית קוגניטיבית התנהגותית, ומומחית בריאות.

*"סָבָתא" - הינו המונח העברי לסבים וסבתות גם יחד.

מרכז קשר והכוון לאזרח הותיק 09-8981632
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להחליט כל עוד אפשר

יום ראשון 17.11.19 בשעה 20:00 בבית הפיס בשושנת העמקים
לעיתים, לרוב בהפתעה, אנו נדרשים לקבל החלטות כאשר כבר איננו יכולים לעשות כן.

בשנים האחרונות פותחו כלים והסדרים משפטיים שתכליתם לתת מענה מבעוד מועד - למצבים 
אלו של העדר כשירות )ובהם "יפוי כח מתמשך", מסמך "הבעת רצון" ועוד(.

כל זאת ברוח המשפט "סוף מעשה במחשבה תחילה".
מוזמנים להרצאה לשם הכרת הכלים וההסדרים המשפטים המטפלים בתקופת החיים 

המאופיינת בהעדר כשירות, וכיצד בוחרים בפתרון המתאים לכם.
המרצה: נורית היינריך אשר – עורכת דין, מגשרת

מוזמנים בשמחה, הכניסה חופשית!

סדנת מיינדפולנס
מרכז קשר והכוון בשיתוף עם "התכנית לפסיכולוגיה קלינית-גרונטולוגית" במרכז האקדמי 
רופין מזמינים אותך להשתתף בסדנה בת שמונה מפגשים קבוצתיים ושני מפגשים אישיים

ימי שני החל מתאריך 18.11.19 בשעה 18:00/17:00 | המרכז האקדמי רופין
מיינדפולנס הינה שיטת תרגול המתאפיינת בהפניית תשומת לב מכוונת לחוויה

המתרחשת ברגע ההווה, זאת בניגוד למצבים בהם תשומת הלב או הקשב מופנה
לדברים אחרים כגון זיכרונות, פנטזיות, דאגות או תכניות, או כל התנהגות אוטומטית

ללא ערות או מודעות לביצוע הפעולה.
המחקר מעיד על יעילות תרגול המיינדפולנס כמסייע בשיפור הרווחה הנפשית, מדדים

פיזיולוגיים שונים ובשיפור התפקוד הקוגניטיבי.
בסדנה יילמדו עקרונות המיינדפולנס, תרגול נשימה ולימוד כלים להפניית קשב באופן

לא שיפוטי ולהתמקדות בחוויה ברגע הנוכחי.
אורך כל מפגש: 45 דקות.

הסדנה ללא עלות אך מותנית בהשתתפות בשני מפגשים אישיים לפני ואחרי הסדנה לצורך 
מחקר | לפרטים והרשמה: 09-8981632, 09-8973322 | מספר המקומות מוגבל!

30



מבוגרים

גלישה לפרישה

 מרכז קשר והכוון  בשיתוף אשל ג'ויינט והמשרד לשוויון חברתי
 מזמינים אתכם, תושבים הנמצאים רגע לפני או בשלבי הפרישה מעולם העבודה

להשתתף בכנס ׳גלישה לפרישה׳ 
19.12.19 באולם הישיבות הגדול במועצה 

בכנס נעסוק בנקודות משמעותיות להן יש להיערך ולהתארגן מבעוד מועד לטובת תכנון פרישה 
מיטבית ונכיר את מרכז אפ +60 ככתובת ראשונה וחשובה לפורשים.

בתוכנית: 16.30 | התכנסות ורישום
           17.00 | ברכות והרצאות 

חשיבות תכנון הפרישה החלטות החשובות בחסכון | דפנה ארבל אנטה יועצת פנסיונית
מיצוי זכויות | דורית פוגל – המשרד לשוויון חברתי

המוח לא פורש | ד"ר יעל זילברשלג
           20.00 | סכום וסיום

הכניסה חופשית בהרשמה מראש: 09-8973322 | 09-8981632 | 050-5351606

 מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת "בריאות בגמלאות"
הסדנא תתקיים בימי ראשון החל מ-5.1.20, בין השעות 09:00 עד 10:30

במרכז הקהילתי האזורי - כיתת מתמידים )ליד רופין(
 בסדנא נעסוק בחשיבות אכילת אבות המזון, הסיבים התזונתיים, הויטמינים והמינרלים.
 הקשר בין נטילת תרופות למועדי האכילה ולמועדי הפעילות הגופנית שאנו מבצעים. 

 מהו דופק מטרה ואיזו פעילות גופנית יעילה ובטוחה תתאים לי.
 גורמי הסיכון למחלות לב וכלי דם, סוכרת, יתר לחץ-דם וכולסטרול.

 קנייה נבונה לאכילה - בישול בריא.
 "פינת המושמצים" - יאיר שובר מיתוסים על מזונות

 כיצד שורדים את החופשות והחגים.
המרצה: יאיר קרני תזונאי, ספורטאי ומאמן לאורח חיים בריא

15 מפגשים בעלות 250 ₪
מרכז קשר והכוון כאן בשבילכם, להרשמה: 09-8981632, 09-8973322
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ותיקים
09-8981634 ותיקים  מחלקת 

מכללת ותיקים - לומדים ונהנים
 נפגשים בכל יום חמישי באולם עין החורש בין השעות 09:00 - 11:15

מחיר ל 39 מפגשים : 820 ₪ )כולל הסעה וכיבוד קל(

הרצאות נובמבר:

נושא ההרצאהשם המרצהתאריך
המיקרו - קוסמוס הסוריפרופ' עוזי רבי7.11.19

תמונות פריסאיות 2019רותי  שמעוני14.11.19

זיהוי פלילי והיסטורי בעידן הדנ"אפרופ' גפני ידידיה21.11.19

ניצולי השואה- לא מה שחשבתםפרופ' יבלונקה חנה28.11.19

חוג הליכה נורדית בעמק חפר
בימי שני ורביעי בשעה 6:30 בבוקר

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 | הרשמה במחלקת ותיקים: 09-8981634 , 09-8973321

מיזם חדש בעמק << תיעוד סיפורי חיים
 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 - מח' ותיקים: 09-8981634 | ברוריה: 052-6062192 | 09-8981612
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ותיקים
מועדון טרום בכורה - רואים לפני כולם!

מצטרפים להצלחה! שנה 12!
הרצאות מומחים מעולם התוכן של הסרט או מזוויות של ביקורת 

 קולנועית בהנחיית מבקרי קולנוע ומנחים מתחומים שונים
החוג יתקיים בימי שלישי אחת לחודש באולם עין החורש, בתאריכים:

23.6.20  26.5.20  3.3.20  4.2.20  7.1.20  3.12.19  5.11.19 
סרט נובמבר 5.11.19        

<< 9:00   התכנסות, קפה ומאפה 
<< 9:15   הקרנת הסרט "העורב הלבן״ | ״The White Crow״

הרצאה: "המוזות לא שותקות"    11:20 >>
                  מרצה: נינו אבסדזה, פרשנית ערוץ 13, מרצה וח״כ לשעבר

אנגליה, צרפת 2019 | בימוי: רייף פיינס, מועמד ל-2 פרסי אוסקר | 127 דקות | דרמה. 
בחור צעיר בן 22, חובש כובע ברט שחור ולבוש חליפה צרה כהה, עולה על מטוס בדרכו מסנט 
פטרסבורג לפריז. השנה היא 1961 ורודולף נורייב, רקדן בתחילת דרכו, הוא חבר בלהקת הבלט 
הרוסית, בעלת השם העולמי - קירוב בלט. נורייב יוצא בפעם הראשונה אל מחוץ לגבולות ברית 

המועצות. העיר פריז והחיים החופשיים כובשים במהרה את ליבו. הרקדן הצעיר להוט לצרוך את כל 
מה שיש לעיר להציע. קציני הק.ג.ב שמלווים את הלהקה, צופים בכל צעד שלו והופכים לחשדניים 
יותר ויותר בגלל התנהגותו וחברותו עם הפריזאית הצעירה קלרה סנט. כאשר הם לבסוף מתעמתים 

עם נורייב, הם מציבים בפניו דרישה שתאלץ אותו לקבל החלטה שוברת לב, העשויה לשנות את חייו 
לנצח ולשים את בני משפחתו בסכנה. העורב הלבן הוא הסיפור האמיתי על מסע מדהים של אמן 

ייחודי ששינה את עולם הבלט לנצח.
 יתכנו שינויים בתאריכי הסרטים - הודעה תימסר למנויים בלבד!

מחיר: 480 ₪ ללא הסעה | 520 ₪ כולל הסעה | מפגש חד פעמי 60 ₪ )ע״ב מקום פנוי, ללא הסעה(

! | הכינו את הנכדים חנוכיף
המחזמר: בילבי | ע"פ סיפורה של אסטריד לינדרגן

חופשת חנוכה, יום שני 30.12.19 בשעה 9:45 בתל אביב
בילבי השובבה היא ילדה יתומה מאם ובת לאב שנמצא בלב הים. בילבי 

מתגוררת לבדה בוילה המכונה "וילה מצחיקולה" יחד עם קוף הידוע בכינויו 
"מיסטר נילסון" ועם סוס אותו היא מרימה במו ידיה, כיוון שהיא הילדה הכי חזקה בעולם.

בזכות חוכמתה הטבעית, נאמנותה, הרפתקנותה ועצמאותה המשוחררת ממגבלות עולם המבוגרים, 
היא שובה ומשמחת את לבם של כל הסובבים אותה.

33הקלאסיקה האהובה עליה גדלנו, בהפקה בימתית מרהיבה ומרגשת לכל המשפחה.



ותיקים

טיול נובמבר
קשרים של שתיקה

סיפור משפחות הסובוטניקים בגליל וסיפורן של מושבות הגליל 
עם המדריכה: אסתר שמואלי – סטפמן, מורת דרך, מדריכה, שחקנית

סיור במושבה סג'רה, וביקור בחצר האיכרים של משפחת שמואלי, יחשוף בפניכם סיפור יוצא דופן 
של אהבת הארץ והעם היהודי, דרך התיישבות חקלאית בגליל.

"ביום רגיל אחד, בעודו עסוק במלאכתו עת צלצול בפעמוני הכנסייה בכפרו, קיבל קורקין את 
הקריאה האלוהית לעזוב את ביתו, ואת דתו, ולצאת לדרך חדשה.

163 אנשים, 37 משפחות, הניחו אצל הכומר את האיקונים והצלבים שלהם, עזבו את הכפר 
סולודניקי, והלכו אחרי קורקין לארץ ישראל. ביניהם היה גם אב סבי – אליהו פרוטופופוב."

נמשיך לכפר כמא, לביקור במרכז המורשת הצ'רקסית ונשמע על התרבות, השפה והמנהגים של 
הצ'רקסים. נסייר בין בתי הכפר והסמטאות הציוריות, שמזכירות כפר אי שם בקווקז.

נסיים במחלבת אלברוס בה מכינים ומוכרים את הגבינה הצ'רקסית.

דרגת קושי הטיול:  נדרשת יכולת הליכה רגילה כולל מדרגות | יש להצטייד בכיסא גלריה
מחיר: 160 ₪ לאדם | ארוחת בוקר עצמאית

כולל: איסוף מהישובים, ביקור באתרים, ארוחת צהריים קלה
להלן פירוט ההסעות לפי תאריכים ויישובים: 

 יום שני 11.11.19 <
אביחיל, בית יצחק, כפר ידידיה, כפר חיים, הדר עם, משמר השרון, מעברות.

 יום רביעי 13.11.19 
אלישיב, אחיטוב, בורגתה, בית הלוי, בית חזון, גח"א, גח"מ, גאולי תימן, העוגן, חיבת ציון, חניאל, 

חרב לאת, כפר הרואה, כפר חוגלה, כפר מונאש, עין החורש.
 יום שישי 15.11.19 < צרכניה ויתקין, שרונית משמר השרון.

 יום שני 18.11.19 < מכמורת, בית ינאי, חופית, בית חרות, בת חן, בית בכפר, גבעת שפירא, 
צוקי ים,שושנת העמקים, חבצלת השרון.

 יום שלישי 19.11.19 <
המעפיל, אמץ, גן יאשיה, בחן, בת חפר, יד חנה, בארותיים, עולש, כפר ויתקין.

ההרשמה בישובים אצל הרכזים בתשלום בלבד | בשל הביקוש הצפוי - שריינו מקום בהקדם.

טיול דצמבר 2019 - איזור משגב 
אל ליבו של הגליל 

פרטים בקרוב! 34



ותיקים
נופשון ים המלח מלון לוט המחודש

 12-16.01.2020 ראשון עד חמישי
)חמישה ימים, ארבעה לילות, ע"ב חצי פנסיון(

טיול מודרך בדרך לים המלח. 
אירוח ע"ב חצי פנסיון  ארוחת צהרים נוספת  חלוק רחצה  קפה ועוגה פעם אחת.

עיתון לכל חדר בימים ב', ג', ד'  תכנית בידור מדי ערב במלון  מופע חלילי עולם עם נגן 
החלילים איציק לוי – מוזיקה מתרבויות וזמנים שונים  מפגש אישי עם מירי דותן – זמרת ואלמנתו 

 של דודו דותן והקרנת הסרט הדוקומנטרי על האמן השחקן הבדרן והסופר: דודו דותן
 פעילות ספורטיבית  איסוף מהישובים

מחיר לאדם בחדר זוגי -  1,660 ₪  | מחיר לחדר יחיד -  2,805 ₪ על בסיס מקום פנוי
מחיר ליחיד בחדר של שלושה –  1,640 ₪ 

תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד.
מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה | הרשמה בתשלום בלבד אצל רכזי הישובים.

המעוניינים בנסיעה ישירה למלון שתצא מבית בכפר, מאלונית משמר השרון השרון ו/או מניצני עוז 
נא לציין זאת בטופס ההרשמה )במידה ויהיו מספיק נרשמים(

הנופשון באחריות "פריטורס"

פעילות מועדון 60 +
   יום א' | 3.11.19 | 19:00

 הרצאה של אורלי שטרקמן: "פה בריא בגוף בריא"
  יום ג' | 5.11.19 | 17:30
פעילות עם המד"צים

  יום א' | 10.11.19| 19:00 | 
מפגש חברתי - סיפור אישי

  יום א' | 17.11.19 | 19:00
הרצאתה של זאנין בן עמי: "מעולם הסיפור והאגדה במוזיקה"

  יום א' | 24.11.19 | 19:00
מפגש חברתי - סיפור אישי

 ימי ב' בשעה 10:00 יוגה למבוגרים
 ימי ב' ו- ה' בשעה 16:00 משחקי קלפים

 ימי ו' בשעה 10:00 יוגה למבוגרים
 ימי ו׳ בשעה 16:00 קבלת שבת -"מלווה מלכה"

09-8788376 ר  פ ח ת  ב

35



מבוגרים

מועדון ארוחת הבוקר
 מפגש חברתי שבועי הכולל ארוחת בוקר

ושלל פעילויות מגוונות, מעשירות ומהנות.
בואו לפתוח את הבוקר ביחד!

ימי שני | 10:00 ארוחת בוקר | 10:30 הרצאה
 4.11.19 | זוגיות במעגלי החיים

פעילות ייחודית המתמקדת בזוגיות ומיניות, בכל גיל, בעבר ובהווה. ניזכר ונדבר, נצחק וניצור ביחד 
את מעגלי החיים השונים.  

מנחה: מזל כהן יועצת זוגית ומשפחתית, אחות ומחנכת למיניות בריאה. 
 11.11.19 | מנהרות ארגון החמאס וארגון החיזבאללה-האתגר והמענה

מימי קדם ידוע על ניצול  מנהרות ללוחמת כוחות צבאיים כגון במרד בר-כוכבא כנגד הרומאים. 
ארגוני החמאס והחיזבאללה המוגדרים כצבאות טרור החליטו להשתמש במנהרות כמרכיב מרכזי 

בלחימה בדרום ובצפון כנגד צה״ל. במהלך הרצאה נציג את מאפייני הפעילות של שני ארגונים אלו  
והמענה הצהל״י.

מנחה: שבתאי קו סא"ל במיל, לשעבר קצין צנחנים ומודיעין בכיר, בוגר תואר M.A  מרצה 
ומנחה, מורה דרך

 18.11.19 | עת לכתוב 
מפגש כתיבה חווייתי אינטואיטיבי יצירתי 

כל רגע מספר לנו סיפור ולכולנו צורך לספר את הסיפור שלנו בדרך, בלשון ובסגנון שלנו. 
במפגש נתוודע לאיכויות כתיבה אישית. נעודד, נתרגל, נגביר יצירתיות בכתיבה ובחיים.

מנחה: דורית סמרה. מנחה מוסמכת בכתיבה יצירתית תהליכית, בעלת תואר שני בטיפול 
במוסיקה, אוניברסיטת בר-אילן, מלווה רוחנית מוסמכת בוגרת תכנית 'ברוח' שערי צדק.

 25.11.19 | מזוודה ליד הדלת 
מה עובר על משפחה נורמטיבית כשבוקר אחד אב המשפחה הופך הופך לסוכן מוסד? ומה קורה 

כעבור שנה כשגם האם מצטרפת אליו?  על הדילמה בין ניהול חיי משפחה אל מול תחושת החובה 
לשמירה על ביטחונם של כלל אזרחי המדינה, ועל המחיר היקר שנאלץ התא המשפחתי לשלם. 

בספרה ובהרצאתה, מתארת הסופרת את סיפור חייה כבת להורים עובדי המוסד למודיעין 
ותפקידים מיוחדים. ומשוחחת על חייה ועל תהליך כתיבת הספר

מנחה: חני קיטנר סופרת

מחיר מפגש: 40 ₪ | כרטיסייה ל- 10 מפגשים: 300 ₪

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח
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פתיחת דלתות 20:00 | תחילת מופע 21:30 

www.hefer.org.il :85 ₪ במכירה מוקדמת | 95 ₪ בערב המופע | כרטיסים 

במופע אקוסטי
עמיר לב

רביעי | 20.11.19 | גרציא קיבוץ העוגן















קול קורא
מרכז קהילתי עמק חפר ו׳זית׳

מזמינים אתכם לפתוח את הלב ואת הבית

שני-שלישי

24-23 בדצמבר

כ"ה-כ״ו בכסלו 

ת האור״  א. ד. גורדון
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דיירים ובעלי בתים מדליקים בעמק חפר
אנחנו מחפשים אתכם!

עדי נחשון 054-9290060
עלית גורן-כץ 052-4686746

היוזמה מתקיימת בתמיכת 
משרד התרבות והספורט 

תושבים הגרים בבית עם סיפור מעניין,
בית היסטורי, אקולוגי, אוהל, יורט 

או מערה אפלולית, רפת, לול או חללית. 
גינה מופלאה, סטודיו או אוסף עתיק יומין

מוזמנים ליצור אתנו קשר עד 14.11.19



מרוקו
מחופי האטלנטי אל האטלס והסהרה

תאריכי יציאה: 16 מרץ, 23 מרץ (10 ימים)
טיול לוותיקי עמק חפר

הזמנה לערב פרזנטציה והרשמה מוקדמת
עם מדריכי הטיול

יום שני 2.12.19 שעה 17:00 באולם עין החורש
הכניסה חופשית

נשמח לראותכם!
בערב הפרזנטציה תערך הרשמה מוקדמת

המעוניינים להבטיח את מקומם בטיול מתבקשים
להגיע עם $250 דמי רצינות (יקוזזו מסך התשלום)
+ צילום דרכון בתוקף לחצי שנה מתאריך הנסיעה

+ סיכום רפואי עדכני + אמצעי תשלום
המעוניינים שלא יגיעו יוכלו להירשם על בסיס מקום פנוי

מסלול הטיול ומחירו יפורסמו כשבועיים לפני תאריך המפגשמסלול הטיול ומחירו יפורסמו כשבועיים לפני תאריך המפגש
 *למרכז הקהלתי נשמרת הזכות לשיבוץ או אי שיבוץ הנרשמים על פי שיקולים מערכתיים


