
תֹם, ָאׂשּוַח בְּ
רּוִחי ָעַלי טוָֹבה,
ֶׂדה ָאבוֹא ֶאל ַהשָּ

ה. ְלֵעת ְזִריַחת ַהַחמָּ
ְזקּוָפה ָנָאה,
ה ה ְזֻהבָּ ִחטָּ

ִביֵלי ָשׂדוֹת ין ְשׁ בֵּ
ֵלי ָקָמה. בֳּ ל ִשׁ ֶשׁ

ְוֵעת ֶאְפַסע,
ם ָיֵהל אֶֹפק ָשׁ בָּ

ּכוַֹכב ַעְרִבית ִראׁשוֹן
יל. זַֹהר ַהלֵּ ָיִאיר בְּ

ז ל פָּ ִמּלוֹת ֶשׁ
יַע ְשֵׂדה מוֶֹלֶדת, ַיבִּ

ר רֹב ֶחְדָוה ָואֶֹשׁ
ֵהן ִלי הּוא ְיַאֵחל.

מ. איסאקובסקי
 תרגום: אהרן שפי | 1947

חפר עמק  ת  רי ו אז עצה  מו
י ר ו ז א י  ת ל י ה ק ז  כ ר מ
ס נ י ג ה  ט ר ב ו ס  י ר ו מ ם  ש ל  סע נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

 יוני 2018
ז תשע״ח -תמו ן ו ו סי

מרכז קהילתי עמק חפר



המרכז הקהילתי האזורי עמק חפר
 מזכירות המרכז הקהילתי  מרכז קהילתי עמק חפר

מנהלת המרכז הקהילתי האזורי: יעל פלד
09-8973320 | 09-8981635 | 09-8981628 | ליד מדרשת רופין 4025000 | פקס׳: 09-8948929

 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

  adita@hefer.org.il | 09-8973332 | 052-3222879 | מנהלת השלוחה: עדית אזוגי
meravn@hefer.org.il רכזת תרבות: מירב קריב 

galitm@hefer.org.il | 050-7766693 רכזת החוגים: גלית מגן
kids@hefer.org.il | 09-8981589 | 053-7788148 רכזת צהרונים וקייטנות: שרון אפודי

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

 hadas.s@hefer.org.il | 050-5257284 | 09-8973329 | מנהלת השלוחה: הדס שוורץ
tald@hefer.org.il | 054-5212125 | רכזת החוגים: טל דר

litalm@hefer.org.il | 09-8973329 רכזת צהרונים: ליטל מריגן

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

mayah@hefer.org.il | 09-8801120 | מנהלת השלוחה: מאיה חסיד
talir@hefer.org.il | 09-9557113 | רכזת תרבות: טלי רפאל 

shlomit.bk@gmail.com | 09-7437130 רכזת החוגים: שלומית בן כליפא | 09-9740994 | פקס
morank@hefer.org.il | 09-9557113 | רכזת צהרונים: מורן קרפל

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

oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | מנהלת השלוחה: אושרית מסורי
hilacesleris@gmail.com | 052-3368553 | רכזת חוגים: הילה צסלריס

litalm@hefer.org.il | 09-8981565 | רכזת צהרונים: ליטל מריגן

 שלוחת בת חפר      
בת חפר | יד חנה חומש | בחן

shanis@bathefer.net | 09-8781090 | מ"מ מנהל השלוחה: שני שם טוב
rakezetarbut@bathefer.net | 09-8781090 | רכזת תרבות: נרה עניו

hugim@bathefer.net | 09-8781090 | רכזת חוגים: יהודית שטרית
zaharonim@bathefer.net | 09-8781090 | רכזת חינוך: קרן לסרי

שלוחת חוף חפר     
מכמורת | חופית | כ. ויתקין | בית ינאי | נעורים | בית חרות | גבעת שפירא | בת חן | ביתן אהרון

info@hhcc.co.il | 09-8665187 | 09-8664306 מנהל השלוחה: גיא גולן
adi@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת תרבות: עדי אופיר

hermin@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת חוגים: הרמינה אטלס
aliza@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת צהרונים: עליזה אוחיון
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המרכז הקהילתי האזורי עמק חפר

תוכן העניינים

 מחלקת נוער   מחלקת נוער עמק חפר
 omrib@hefer.org.il | 09-8981629 | מנהל המחלקה: עומרי בארי

tamiros99@gmail.com | 09-8981557 | רכז בני המושבים: תמיר שמחה
oahaim@gmail.com | 09-8981557 | רכז גיל תיכון ומפעלים: עופר חיים

tslil.noar@gmail.com | 09-8981557 | רכזת נוער בסיכון: צליל דינאי לוי
idomell@gmail.com | 09-8981557 | רכז הדרכה: עידו מהל

lilachm@hefer.org.il | 09-8981557 | רכזת השומר הצעיר וצרכים מיוחדים: לילך-שני מרדכי
orf@hefer.org.il | 09-8981557 רכז הדרכה בני המושבים: אור פישר

 מרכז צעירים    מרכז צעירים עמק חפר
bat.o@hefer.org.il | 09-8981561 | בת אורלנד-לוי
nitsana@hefer.org.il | 09-8981636 | ניצן ארואס

 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

 09-8981636
 מרכז קשר והכוון לגיל השלישי

tamis@hefer.org.il | 09-8981632 | 050-5351606 תמי סלוצקי
 משאבי אנוש

nicole.a@hefer.org.il | 09-8981630 | 'ניקול אהרונוביץ
 הנהח"ש

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

 

המרכז הקהילתי: שלוחות ומחלקות ...................................

ארועי ילדים ......................................................................................
אירועי נוער ......................................................................................

ארועי צעירים ...................................................................................
ארועי מבוגרים .................................................................................
ארועי ותיקים ....................................................................................
תוכנית ארועים מרוכזת לתלישה ..........................................

עמ׳ 2 - 3   
 עמ׳ 10
עמ׳ 15
עמ׳ 18
עמ׳ 23
עמ׳ 34

3עמודי אמצע



תושבים יקרים!

עריכה: דפנה יבנאי-פרטוש  |  עיצוב: לאה מרמורשטיין-ירחי  אמנות גרפית 
לפרסום מודעות:  09-8973320יו"ר המרכז הקהילתי האזורי: אלדד שלם  |  מנהלת המרכז הקהילתי: יעל פלד 

dafna@hefer.org.il  

צהרוני ומועדוניות המרכז הקהילתי תשע״ט
ההרשמה על בסיס מקום פנוי!

הצהרונים מתקיימים בגני הילדים ומהווים מסגרת חמה ואוהבת,  עם צוות מקצועי ומיומן.
פרטים נוספים והרשמה באתר המועצה האזורית עמק חפר.www.hefer.org.il ובשלוחות

הצהרונים והמועדוניות מופעלים ע"י המרכז הקהילתי ונדרש רישום בנפרד מהרישום לגני הילדים.
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מוקד המועצה
 09-8973303

לשרותך

פרטים בהמשך!

פסטיבל מוסיקה ואמנות על גדות נחל אלכסנדרבנחל2018גשרים 
שלישי עד שישי | י״ז - כ׳ באלול | 28 - 31 באוגוסט

המועצה האזורית עמק חפר מזמינה

ס נ י ג ת  י ב

 הקיץ בפתח, מזג האוויר מתחמם, וזוהי תקופה נפלאה לצאת אל הטבע, אל חופי הים והפארקים,
 וגם – לבלות במגוון אירועים והופעות מהנים ותוססים.

שניים מהאירועים המרכזיים הנערכים החודש, חושפים מדי שנה כישרונות מקומיים, ותיקים וצעירים, 
בכתיבה ובניגון. הראשון: שבוע הספר, אשר ייערך ביישובי העמק, ובמסגרתו יתקיימו גם אירוע השקת 

ספרים שכתבו תושבים ותחרות הסיפור הקצר השנתית. האירוע השני: "מקורוק", תוכנית שבמסגרתה 
יוצרים בני נוער בעמק חפר מוזיקה בהשראת המקורות. ערב השיא של הפרויקט הייחודי הזה, הממשיך 
להתפתח ולצמוח בכל שנה, ייערך במתחם קדם ויכלול, לצד הופעות של הרכבי הנוער, מופע של הזמר 

אליעד. 
מאחלים לכם הנאה רבה!
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 מרחב אומנות ויצירה מקומית -" קהילה יוצרת מקום"
,  צועדים ספורטיביים, מטיילים, בכל ימות השנה מהווה נחל אלכסנדר מקום מפגש למשפחות

 .אצנים ורוכבי אופניים
במסגרת פסטיבל  גשרים בנחל פארק נחל אלכסנדר הופך למקום מפגש פעיל של הקהל עם  

 .מקומית –יצירה תרבותית וקהילתית 
 

בשעות בין הערביים שלפני המופעים הגדולים וגם בסיומם ייפתח לאורך שביל הנחל המרכזי  
, קולות, צבעים, מרחב פעיל של עשייה אומנותית וחברתית והשדרה הופכת לחגיגה של תנועה

 .מראות ושפות
תפוח  "מרכז , "רעות בעמק"מרכז , מיזם הסריגה של בנק הזמן: האחרונות השתתפובשנתיים 

מתחם  , אז של בוגרי מגמות ומרכזי מוסיקה בעמק חפר בניהולו של טל דניאלי'הרכבי ג, "פיס
 יצירות אומנות קהילתיות בהנחייתם של ענת ואן קליף שמאי  , שתילים של זית

הרכבי היפ הופ  , "נוער-ותיקים"ותערוכת צילום " יוצרים גשר"תערוכת אומנות , שמאי ויוטי
 נס ותום  urban placeומחול בהנחייתם של אביב אבידן מנהל המרכז לאומנויות הבמה 

 .ועוד רבים וטובים
 

 ,בברכה
 שלםאלדד                                                                                                      

 סגן ראש המועצה האזורית עמק חפר

 מרכז קהילתי אזורי -מועצה אזורית עמק חפר



קייטנות קיץ
 תושבים יקרים!

 שמחים להגיש לכם את תכנית הקייטנות של המרכז הקהילתי
לקיץ 2018!

 בתכנון הקייטנות והתכנים שבהן הושקעו מאמצים רבים, על מנת ליצור תכנית מגוונת, עשירה ומהנה.
השנה יתקיימו מגוון קייטנות שייערכו במועדים שונים ויכללו תכנים שונים:

קייטנה רשותית: תתקיים בהתאם לצו מחירי פיקוח של משרד הפנים. קייטנה זו מיועדת לילדי הגנים 
ולתלמידי ד'-ו', והיא תתקיים בבית הספר ׳מעיין-שחר׳ בעין החורש.  

קייטנת גנים: תתקיים בגני המועצה ביישובים בהם לומדים ילדי הגן במשך כל השנה, ותכלול תוכנית 
עשירה ומגוונת. צהרוני יולי יפתחו בגנים בהם התקיימו צהרונים במהלך השנה.

תכנית בתי הספר של החופש הגדול: התכנית מיועדת לתלמידי כיתות א'-ג' בבתי הספר בהם הם 
לומדים.

קייטנות מיוחדות: קייטנות על פי נושא, שיתקיימו במתקני המרכז הקהילתי חוף חפר ובמרכז הקהילתי 
בת חפר.

קייטנה למגזר הדתי: תתקיים בבית הספר הרא"ל בכפר הרא"ה. 
בברכת קיץ מוצלח ומהנה!

ן ר ראשו ו מחז

גניםרשותית
בתי הספר 
של החופש 

הגדול
מחנה אקשן

כדורסל
כפר 
הרא”ה

כפר 
הרא”ה

א’-ג’ג’-ח׳ג’-ו’ג’-ו’א’-ג’גניםד׳-ו׳גניםקהל יעד

1-19.7.181-31.7.181-19.7.181-19.7.181-19.7.183-31.7.1822-31.7.18מועדים

08:00 - שעות
13:00

 - 07:30
13:00

 - 08:00
13:00

 - 08:00
13:00

 - 08:00
13:00

 - 08:00
13:00

 - 08:00
13:00

450 ש”ח1500 ש”ח690 ש”חמחיר
₪ 1550

בהרשמה 
מוקדמת

₪ 1750₪ 1350₪ 450

בי”ס מעיין מיקום
שחר

גני 
המועצה

בתי הספר 
היסודיים 

מרכז 
 קהילתי
חוף חפר

 מרכז
 קהילתי
חוף חפר

כפר 
הרא”ה

כפר 
הרא”ה

מועד סיום ההרשמה: 7.6.18 6



ר שני ו מחז

מסגרות המשך

מועדונית ביה”סצהרון גניםרשותית

א’-ג’גניםגניםקהל יעד

1-19.7.181-31.7.181-19.7.18מועדים

13:00 - 13:0016:00 - 13:0016:00 - 16:00שעות

600 ₪ 935 ש”ח374 ש”חמחיר

מסגרות המשך
צהרון גניםרשותית

22.7-9.8.181-9.8.18מועדים
13:00 - 13:0016:00 - 16:00שעות
200 374₪ ₪מחיר

מועדונית ביה״סאקשןגניםרשותית
א’-ג’א’-ו’גניםד׳-ו׳גניםקהל יעד

22.7-9.8.181-9.8.1822.7-2.8.1822-31.7.18מועדים

7:30 - 08:0016:00 - 07:3013:00 - 08:0013:00 - 13:00שעות

900 1200₪ 950₪ 690₪ ₪מחיר

 מרכז קהילתיגני המועצהבי”ס מעיין שחרמיקום
ביה״ס היסודייםבת חפר

מועד סיום הרשמה: 28.6.18

נהלי הרשמה:
 הקייטנות יתקיימו בימים א'-ה'

 הפעילות בקייטנות בכפוף לתקנון של כל קייטנה
 פתיחת קייטנה מותנית במספר נרשמים מינימאלי

 מספר המקומות מוגבל בכל אחת מהקייטנות
 לאחר סיום ההרשמה - הרשמה ע״ב מקום פנוי בלבד

 למועצה שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות 
   לתכניות והפעילויות.

www.hhcc.co.il :הרשמה לקייטנת כדורסל באתר | www.hefer.org.il :הרשמה: באתר המועצה
 תקנון הרשמה מפורט לכל קייטנה מופיע באתרי האינטרנט לעיל.
, קייטנות רשותית, כפר הרא״ה וגנים אינן כוללות הסעות. 7שימו 



בחירות 
בפתח!

בכל יישוב מוצב קלפי 
באחד ממבני הציבור, 

אשר יודיעו עליו 
בהודעה לבוחר

יום הבחירות

היישוב הכפרי )קיבוץ, מושב, יישוב 
קהילתי( משתייך למועצה אזורית 

שבה צורת המשילות נקראת "שלטון 
דו רובדי". הרובד העליון הוא המועצה 

האזורית המאגדת מספר ישובים, 
והרובד התחתון הוא היישוב הבודד 

המנוהל על ידי ועד מקומי נבחר
כל מה שכדאי לדעת על 

הדמוקרטיה במועצות אזוריות

ב- 30 לאוקטובר 2018
יתקיימו בחירות בכל הרשויות המקומיות בארץ כולל בעמק חפר

פתק צהוב 
מועמד/ת 

לראשות  המועצה 
)בחירות ישירות(

פתק לבן
רשימת מועמדים 

מטעם היישוב 
למליאת המועצה 

פתק כחול 
רשימת מועמדים 

לוועד המקומי 
של היישוב

כל הנבחרים במועד הבחירות 
נבחרים לתקופה של חמש שנים

כל אדם שגילו 
17 ומעלה ביום 

הבחירות וכתובתו 
ביישוב רשומה 
במשרד הפנים 

נכלל בפנקס 
הבוחרים ורשאי 

להצביע בבחירות

מי יכול 
לבחור?

כל תושב יכניס 3 פתקים לקלפי:

יום זה יהיה
יום שבתון!

מחלקת יישובי העמק
מקום שנותן מקום

ת י ר ו ז א ה  צ ע ו מ
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מי יכול 
להיבחר? 

 מי שרשום בפנקס הבוחרים של היישוב
 מקום מגוריו הקבוע ביום הגשת המועמדות   

הוא בתחום היישוב )גם בשכירות!!(  
 בן 21 ומעלה ביום הגשת המועמדות

 אינו עובד מועצה או ועד מקומי במשכורת
 קרובי משפחה אינם יכולים לכהן יחד בוועד מקומי

לפרטים נוספים המשיכו לעקוב אחרי הודעות המועצה ומשרד הפנים!

מחלקת יישובי העמק
מקום שנותן מקום

ת י ר ו ז א ה  צ ע ו מ

כל קבוצת בוחרים 
המונה 2% לפחות 
ממספר הבוחרים 
ביישוב ולא פחות 

מ-5 בוחרים 
רשאית להגיש 

רשימת מועמדים 
לחברות במועצה / 

בוועד המקומי

במידה ותוגש 
רק רשימה אחת 

היא תקבל הכרזה 
מבלי לקיים הליך 

בחירות בקלפי 
מתוך ההנחה שאם 

אין מתמודדים 
נוספים, המועמדים 

הנ"ל מקובלים על 
כל אנשי היישוב

כ- 34 ימים לפני 
מועד הבחירות יש 

להגיש רשימות 
ובהן שמות 

המועמדים, כתבי 
הסמכה, חתימת 

תומכים, כינוי ואות 
של הרשימה

רשימות מועמדים 
מגישים על 
גבי טפסים 

מיוחדים שנוסחם 
ופרטיהם קבועים 

בצו המועצות 
האזוריות 

ומפורסמים ע"י 
משרד הפנים

 מספר חברי הועד המקומי 
נקבע על ידי משרד הפנים בהתאם    

למספר התושבים ביישוב ונע בין     
5-11 חברים  

 יו"ר וחברי הוועד המקומי הם נבחרי 
הציבור הממלאים תפקידם בהתנדבות!  

ועד מקומי הוא גוף 
סטטוטורי המקבל 

מהמועצה את הסמכות 
לנהל את ענייני היישוב

 במועצות אזוריות הבחירות למליאת  
המועצה מתבצעות לפי אזורי  

     בחירה: מכל יישוב נבחר נציג אחד
או  יותר )בהתאם לגודל היישוב(  
 לכל יישוב יש נציג אחד לפחות

    במועצה, סה"כ 46 חברי מליאה   
    ובראשם ראש המועצה

מליאת המועצה היא 
הגורם שבידיו הסמכות 
והיכולת לקבוע מדיניות 
ולאשר נושאים ועניינים 

שהוגדרו בחוק ובהם: 
אישור תקציבים, חוקי 

עזר, תכניות פיתוח, ועוד

בחירות 
למליאת 
המועצה

בחירות 
לוועד 
מקומי

רוצה להגיש מועמדות?

1234
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ילדים

שבוע הספר בשלוחת צפון חפר
יום רביעי 13.6.18 בדשא המרכזי ליד חדר האוכל בגבעת חיים איחוד

בשעה 17:00 מתחם משחקים ודוכני יצירה
 בשעה 18:00 סיפורים מארץ קולילי

 מופע מוסיקלי לילדים בבימוי ירדן בר-כוכבא
מבית מוסיקה אורגנית וניה הפקות

דוכן אוכל במחיר סמלי | הכניסה חופשית!

תארועי שבוע הספר י ר ו ז א ה ה  י ר פ ס ה ף  ו ת י ש ב
בתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות

ביום שני 11.6.18 בשעה 17:00 בכפר מונאש 
הפנינג שבוע הספר  

בית העם | ההצגה: "שבת זהב" | תיאטרון אורנה פורת | לגילאי 4 עד 8 
מועדון לחבר | מפגש עם המאיירת נורית צרפתי | לגילאי 8 עד 12 

רחבת הדשא | דוכני יצירה | שוק קח-תן של ספרים | עגלה של קפה בתשלום  

ביום שני 18.6.18 בשעה 17:00 בספריית בורגתה 
שעת סיפור: "כספיון הדג הקטן"

על פי ספרו של פאול קור | מעיין הלל לוין

09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

09-9557113 שפלת חפר 

ביום שני 25.6.18 בשעה 17:00 בספריית עולותיים 
 שעת סיפור: "הענק הכי גנדרן"

על פי ספרה של ג'וליה דונלדסון | תיאטרון סיפורלה

הכניסה חופשית! 10



ילדים

 ביום ראשון 24.6.18 בשעה 17:30
בגינה הגדולה בביתן אהרון

 מפגש מיוחד עם גבריאל הדר מספר ושר:
 מיטב השירים, הסופרים והסיפורים

לכבוד שבוע הספר: לאה גולדברג, ע. הלל, יהונתן גפן, דתיה בן דור, יהודה אטלס ועוד...
לגילאי גן- א' | הכניסה חופשית!

09-8981565 ר  פ ח ם  י
ביום חמישי 14.6.18 ברחוב דרך הבנים, חבצלת השרון

הפנינג שבוע הספר ויריד תוצרת מקומית  
17:00 האחים ורמוט במופע "שרים ומספרים משוררים"

מופע לכל המשפחה של שירי וסיפורי ארץ ישראל.
האחים ענת, יאיר ואבישי גדלו בבית שכולו אהבה למוזיקה ולמשוררים ומנגישים את השירה 

העברית בחן ובאהבה לילדים. המופע מזמין את הילדים, למסע קסום ומרתק בין השירים 
והסיפורים הקלאסיים של פעם.

18:30 שירה בציבור עם נדב לב - זמר, נגן ומוסיקאי יוצר
מפגש שירה בציבור מקפיץ, משמח ומרגש. 

נתחיל עם שירים משמחים לילדים ולכל המשפחה ונמשיך עם שירים אהובים על המבוגרים.
20:30 הקרנת סרט לבני הנוער

 דוכני יד ראשונה ושניה  מתנפחים וג'ימבורי לקטנטנים
שולחנות משחק לילדוד'ס  בית קפה ודוכני מזון

 הכניסה חופשית!
להרשמה להקמת דוכנים ועמדות לימור לוין-גדליה 052-3765029

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח
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ילדים
09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

פותחים את הקיץ 
יום שני, י"ב בתמוז, 25.6.18 בשעה 17:00 בדשא ליד בית הכנסת בכפר הרא"ה

 הפנינג משחקי ילדות, משחק חשיבה ומשחקי ספורט עם הולה הופ
 הקרנת סרט לכל המשפחה

מוזמנים להביא ארוחת ערב ולאכול יחדיו | הכניסה חופשית!

09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ

יום ראשון 3.6.18 בשעה 17:00 בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור "בגדי המלך החדשים" | תאטרון ׳השעה׳

 ההצגה מדגישה את תמימותם של הילדים וכוחם לחולל שינוי.
במרכזה - ירון, ילד קטן ותמים, היחיד שמעז לעמוד מול המלך ולומר לו 

אמיתות ללא כחל ושרק, ללא מסכות ובצורה ישירה כפי שרק ילדים יכולים.
מחיר: 25 ש"ח

יום שלישי 5.6.18 בשעה 17:00 במועדון קיבוץ העוגן
שעת סיפור "האריה והעכבר" | מחזה ובימוי: עודד אהרליך

יום הולדתו של אריק האריה מלך היער הגיע. אריק כועס כל הזמן, הוא אינו 
מרוצה מהמתנות כלל וכלל. על אף שחבריו הקרובים מנסים לעזור לו ולהזהיר אותו מפני ציידים, 

אריק מזלזל. אריק ילמד בדרך הקשה כיצד נכון לנהוג בחבריו ויופתע לגלות כי העזרה יכולה לבוא 
בצורות שונות, לאו דווקא בכוח אלא במוח

מחיר: 25 ש"ח

יום שלישי 19.6.18 בשעה 17:30 בבית העם בכפר חיים
הצגה: "נעלי הקסם של יאיר" 

קסם הריקוד האירי במיוחד לילדים | כוריאוגרף ורקדן: יאיר ורדיגר
יאיר קיבל מסבו נעלים קסומות העוזרות לו להגשים את חלומו. סבו חושף בפניו 

 את הקסם והעוצמה של הריקוד האירי על כל מאפייניו. האם יצליח יאיר להגשים את חלומו?
מופע מחול חדש שיסחוף את הילדים למסע מרתק וקצבי אל עולם הריקוד האירי.

מחיר: 25 ש"ח 12



ילדים

 ביום שישי 22.6.18 בשעה 18:00
במדשאה מול בית העם בית הלוי 

פותחים את הקיץ במופע מוסיקלי "האוטוגלידה של אסתר" 
כוכבת הילדים אסתר מ-Hot VOD Young, במופע צבעוני ושמח  

אסתר היא ילדה מתוקה וחייכנית. קצת מפוזרת ומאוד סקרנית. יש לה אוטו גלידה שאיתו 
היא מגיעה לגינה הציבורית ובעזרת חיוך ושיר היא מצליחה לרקוח טעמים 
מיוחדים שלא תמצאו באף גלידריה בסביבה. אפילו כשתעלומות מתגלות 

בכל פינה, החיוך לא נעלם מפניה של אסתר. בעזרה חכמה, רגישות והרבה 
דימיון, היא מצליחה לפתור כל בעיה ולהשכין שלום וסדר בגינה. 

מחיר: 30 ₪ לילד

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

ביום חמישי 14.6.18 בשעה 17:00 בבית העם בחניאל  
ערב סיום זומבה וחוג תיאטרון "צעירי קדם" 

17:00 סיום זומבה | 19:00 סיום חוג תיאטרון 
עגלה של קפה | הכניסה חופשית! כולם מוזמנים.

ביום ראשון 3.6.18 בשעה 17:00 באולם מכמורת
 'איילת מטיילת'

ספרה האהוב של רינת הופר חוגג מעל עשור וזאת הזדמנות נפלאה להגיע 
להצגת היחיד של תיאטרון "סודות מהספרים". הצגה קסומה מלאת חרוזים 

על חברות ועזרה לזולת. הילדים שותפים מלאים ועוברים מסע שלא שוכחים. 
לגילאי 3 עד 6 | מחיר: 25 ₪

09-9557113 שפלת חפר 
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ל אביחי בכיףבריכת  מתגלגלים  הקיץ כבר כאן...

 קייטנה 
בבריכת אביחיל

 לפרטים והרשמה:

050-7346035 | משרד: 077-2346035 |  קייטנה 10

בהנהלת

והדס אללוף

גן חובה ׀ שכבה צעירה א'-ג' ׀ שכבה בוגרת ד'-ו' | שכבה בוגרת פלוס כיתות ז׳-ט׳
שעות הפעילות: 13:00-08:00 אפשרות ליום ארוך עד 16:00

הסעות מכל שכונות נתניה וישוביי עמק חפר בתוספת תשלום
 הקייטנה באישור משרד החינוך - מחלקת קייטנות 

* אין כפל מבצעים * ט.ל.ח

מסלול קצר - 01/07-19/07/18 | 22/07-02/08/18 • מסלול ארוך - 01/07-02/08/18 

מסלול 2
כל יום במקום אחר...

 קייטנה מתגלגלת 
ממקום למקום

 כל יום ניסע למקום אחר 
 ונהנה מאטרקציה אחרת 

 ובשאר הימים נהנים 
בבריכת אביחיל 

מסלול 3
יום מכייפים איתנו 

ויום עם חברים
 קייטנת אטרקציות 

לכיתות ה'-ז'
 8 ימי אטרקציות בלבד! 

לשכבה בוגרת ובוגרת פלוס
 שפיים, לונה פארק, הדב הלבן, 

לייזר טאג, בריכת שחיה ועוד...

חדש!

מסלול 1
נשארים בבריכה 
ונהנים... בקייטנה 

יתקיימו סדנאות מטריפות
לגן חובה, כיתות א׳-ג׳

מבצע
לנרשמים

עד 11/06

מחיר מבצע
לנרשמים עד 11/06 1590&
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נוער

י״ב!מסיימיערב
י״ב!מסיימיערב
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 .זו השנה הרביעית, מזמינים אתכם לקחת חלק בפרויקט אשר יפעל בקיץ הקרובאנו 

להיות שם עבור בני הנוער וליצור עבורם  , מטרת הפרויקט לייצר נוכחות בוגרת בחוף וכתובת לפנות אליה בעת הצורך

 .אווירה מוגנת ובטוחה העשויה להפחית התנהגויות סיכון

  !אלינושתצטרפו נשמח 
 ,בחוף בית ינאי 22:00-3:00בין השעות ', ו-'אוגוסט בימים ה-הפרויקט יתקיים בחודשים יולי

 .עובדים סוציאליים והורים מתנדבים, עובדי נוער -י אנשי מקצוע "ויופעל ע
 

 :במרכז הקהילתי האזורי במועצהההכשרה שייערכו ממפגשי  אחדהמעוניינים להתנדב מתבקשים להירשם ל

 21:30-19:00 - 6.6יום רביעי 

 21:30-19:00 - 11.6יום שני 

  –ופרטים נוספים להרשמה 
 מחלקת הנוער, ה"להברכזת נוער בסיכון ותכנית , לוי דינאיצליל 

09-8981557     

 "מתחברים לנוער בחופים"קול קורא להשתתפות בפרויקט 

פר
 ח
חוף

מרכז קהילתי 

חברת בית גינס

בלי פילטר.

ערב פתיחה חגיגי
שלישי 12.6.18 בשעה 19:00

בבית הספר “רמות ים”
מבואות ים מכמורת

 מוזמנים לקחת חלק באירוע מיוחד זה
אוצרת התערוכה: רוני ספיבק-אוחיון

מסע שורשים מצולם
שכבת סופה - ביה”ס רמות ים

16



      

 העמק שר  

 !בואו לשיר יחד
 !מזמינים אתכם לחוויה מוסיקאלית שהיא הרבה יותר משירה בציבור

 .חוויה עוצמתית קהילתית לכל האוהבים לשיר
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12

11:00 בג.ח.א
בוקר שבת קלאסי

3
17:00 בבית יצחק

ש. סיפור "בגדי המלך 
החדשים" 

17:00 במכמורת
ש. סיפור 'איילת מטיילת'
18:00 בקיבוץ מעברות
הרצאה מכון אבשלום

4
 10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר

5
17:00 בקיבוץ העוגן

ש. סיפור "האריה והעכבר"
20:00 בעין החורש

STABAT MATER פרגולזי

 6
19:45 בכפר מונאש 

הרצאה: המועצה ויישוביה - 
'ככה זה עובד' 

20:00 בכפר ויתקין
'מרק בחברותא'

7
20:00 באביחיל

הרצאה: "להיות בשליטה"
20:00 מתחם קדם

'מקורוק' - מופע מרכזי אליעד

89

10
09:00 ברופין

קורס מחשבים וסמארטפון
20:30 בכפר הרא"ה

 איך קוראים לך ומה זה אומר?
ד"ר אבשלום קור

20:30 בביתן אהרון
מפגש עם ח"כ לשעבר והסופר 

רן כהן

11
 10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר
17:00 בכפר מונאש 
הפנינג שבוע הספר  

20:00 בחניאל 
 מפגש עם הסופר יניב 

איצקוביץ' 

12
17:30 במרכז הקהילתי האזורי
סדנת הכנה כלכלית לתקופת 

החיים החדשה
18:00 קיבוץ מעברות

"האמת המרה" עם יניב שטרייפלר
19:30 בכפר ויתקין

גלריית רחוב - 'בלי פילטר'
 20:30 כפר חגלה

ראש חודש תמוז, הנשיא של העם 

13
16:00 ברופין

פתיחת קורס מחשבים
17:00 בג.ח.א

הפנינג שבוע הספר
20:00 במרכז הקהילתי חוף חפר

פתיחת התערוכה - צילום 
והשראה "ללא מסגרת"

14
17:00 בחניאל  

ערב סיום חוג זומבה תיאטרון 
17:00 בחבצלת השרון

הפנינג שבוע הספר ויריד תוצרת מקומית  
20:30 במרכז הקהילתי חוף חפר

סדנא "גלגולו של חפץ"
20:30 בבת חפר

שרה אנג'ל -סיפור חייה
20:30 בגן יאשיה

הסרט: מפרים את הסדר
20:30 בקיבוץ מעברות
ג'קי לוי ואריאל הורוביץ

1516
17:00 קיבוץ מעברות

 "קפה קונצרט"
"הכל זהב"

1718
10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר

17:00 בורגתה 
ש. סיפור: "כספיון הדג הקטן" 

19
17:30 בכפר חיים

הצגה "נעלי הקסם של יאיר" 
18:00 בקיבוץ העוגן

הרצאה: זכויות אזרחים ותיקים

20
20:00

מפגש מיוחד לקראת סיום שנת 
הלימודים של זית 

"ילתא נסיכה יהודיה"
20:30 בכפר ויתקין

שיחות סלון
21:30 העוגן

דנה ברגר במופע אקוסטי

2122
18:00 בבית הלוי 

מופע מוסיקלי "האוטוגלידה 
של אסתר" 

23

24
17:30 בביתן אהרון

מפגש מיוחד עם גבריאל הדר 

25
10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר
17:00 בכפר הרא"ה
הפנינג שבוע הספר

17:00 בספריית עולותיים 
ש. סיפור "הענק הכי גנדרן" 

2627282930
17:30 בבארותיים 
 טקס לזכרם של לטם,

דקל ואביב
18:00 במשמר השרון 

מופע ׳אנשי הארון׳
20:30 בבת חפר 
ערב מסיימי י׳׳ב

צעיריםיוני 2018 | סיוון - תמוז תשע״ח

  Save the date!
שפלת חפר בשיתוף מרכז צעירים 

יום חמישי 12.7.18 החל מהשעה 18:00 במתחם קדם 
 יריד Food Trucks ודוכנים

 הרכבים מוסיקליים לאורך הלילה 
   beerishir@gmail.com | 050-3240047 :להצבת דוכן ניתן לפנות לשיר

הכניסה חופשית! 

צעירי עמק חפר לא מתפשרים על ציון הפסיכומטרי!
כשרוצים להצליח הולכים על בטוח

 ההרשמה לקורסי קידום
למועדי ספטמבר/דצמבר 2018 בעמק חפר )מכללת רופין( בעיצומה!

מס המקומות מוגבל | מחיר מסובסד לתושבים | 2055*

09-8981561 רים  מרכז צעי

18



שה אירועי ילדים    אירועי מבוגרים
לי

לת

ן ו ש א יר נ יש ש י ל יש ע י ב יר ש י מ יח ש י תש ב ש
12

11:00 בג.ח.א
בוקר שבת קלאסי

3
17:00 בבית יצחק

ש. סיפור "בגדי המלך 
החדשים" 

17:00 במכמורת
ש. סיפור 'איילת מטיילת'
18:00 בקיבוץ מעברות
הרצאה מכון אבשלום

4
 10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר

5
17:00 בקיבוץ העוגן

ש. סיפור "האריה והעכבר"
20:00 בעין החורש

STABAT MATER פרגולזי

 6
19:45 בכפר מונאש 

הרצאה: המועצה ויישוביה - 
'ככה זה עובד' 

20:00 בכפר ויתקין
'מרק בחברותא'

7
20:00 באביחיל

הרצאה: "להיות בשליטה"
20:00 מתחם קדם

'מקורוק' - מופע מרכזי אליעד

89

10
09:00 ברופין

קורס מחשבים וסמארטפון
20:30 בכפר הרא"ה

 איך קוראים לך ומה זה אומר?
ד"ר אבשלום קור

20:30 בביתן אהרון
מפגש עם ח"כ לשעבר והסופר 

רן כהן

11
 10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר
17:00 בכפר מונאש 
הפנינג שבוע הספר  

20:00 בחניאל 
 מפגש עם הסופר יניב 

איצקוביץ' 

12
17:30 במרכז הקהילתי האזורי
סדנת הכנה כלכלית לתקופת 

החיים החדשה
18:00 קיבוץ מעברות

"האמת המרה" עם יניב שטרייפלר
19:30 בכפר ויתקין

גלריית רחוב - 'בלי פילטר'
 20:30 כפר חגלה

ראש חודש תמוז, הנשיא של העם 

13
16:00 ברופין

פתיחת קורס מחשבים
17:00 בג.ח.א

הפנינג שבוע הספר
20:00 במרכז הקהילתי חוף חפר

פתיחת התערוכה - צילום 
והשראה "ללא מסגרת"

14
17:00 בחניאל  

ערב סיום חוג זומבה תיאטרון 
17:00 בחבצלת השרון

הפנינג שבוע הספר ויריד תוצרת מקומית  
20:30 במרכז הקהילתי חוף חפר

סדנא "גלגולו של חפץ"
20:30 בבת חפר

שרה אנג'ל -סיפור חייה
20:30 בגן יאשיה

הסרט: מפרים את הסדר
20:30 בקיבוץ מעברות
ג'קי לוי ואריאל הורוביץ

1516
17:00 קיבוץ מעברות

 "קפה קונצרט"
"הכל זהב"

1718
10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר

17:00 בורגתה 
ש. סיפור: "כספיון הדג הקטן" 

19
17:30 בכפר חיים

הצגה "נעלי הקסם של יאיר" 
18:00 בקיבוץ העוגן

הרצאה: זכויות אזרחים ותיקים

20
20:00

מפגש מיוחד לקראת סיום שנת 
הלימודים של זית 

"ילתא נסיכה יהודיה"
20:30 בכפר ויתקין

שיחות סלון
21:30 העוגן

דנה ברגר במופע אקוסטי

2122
18:00 בבית הלוי 

מופע מוסיקלי "האוטוגלידה 
של אסתר" 

23

24
17:30 בביתן אהרון

מפגש מיוחד עם גבריאל הדר 

25
10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר
17:00 בכפר הרא"ה
הפנינג שבוע הספר

17:00 בספריית עולותיים 
ש. סיפור "הענק הכי גנדרן" 

2627282930
17:30 בבארותיים 
 טקס לזכרם של לטם,

דקל ואביב
18:00 במשמר השרון 

מופע ׳אנשי הארון׳
20:30 בבת חפר 
ערב מסיימי י׳׳ב

יוני 2018 | סיוון - תמוז תשע״ח

10:30 במעברות
הרצאה בסטודיו 'תכשיט'
16:30 בנחל אלכסנדר
קבלת שבת קהילתית

19



ארועי שבוע הספר ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ה ח פ ש מ ה ל  כ ל ם  עי ו ר אי ל  ש ה  גיג ח

09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

09-8981565 ר  פ ח ם  י

09-9740994 שפלת חפר 

יום רביעי 13.6.18 בשעה 17:00 בג.ח.א

יום שני 11.6.18 בשעה 17:00 בכפר מונאש
יום שני 18.6.18 בשעה 17:00 בבורגתה

יום שני 25.6.18 בשעה 17:00 בספריית עולותיים

יום חמישי 14.6.18 בשעה 17:00 בחבצלת השרון

יום ראשון 24.6.18 בשעה 17:30 בביתן אהרון
09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

יום חמישי 21.6.18 בשעה 17:30 בבית יצחק

מרכז חפר 09-8973329

20



תארועי שבוע הספר י ר ו ז א ה ה  י ר פ ס ה ף  ו ת י ש ב
בתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות

תחרות הסיפור הקצר - שנה שמינית
יום ראשון  17.6.18 ד' בתמוז בשעה 20:00 בבית העם בבית יצחק

 שמחים לארח את הסופר מאיר שלו באירוע סיום והענקת פרסים
לזוכים בתחרות הסיפור הקצר למבוגרים ונוער בעמק.

ליווי מוזיקלי: מקהלת בל קנטות.
מופק בשיתוף הספרייה האזורית עמק חפר שלוחת מרכז חפר, בית יצחק וזית

אירוע השקת ספרים חדשים של תושבי עמק חפר
׳במלוא מובן המילה׳

חמישי 21.6.18 ח' בתמוז החל מהשעה 17:30 בדשא ליד בית העם בית יצחק
חגיגה של מילים ומוזיקה

בילוי לכל המשפחה עם הרבה יצירה, אמנות, קריאת שירה, קפה טוב ומיני כיבודים.
מופק באהבה בשיתוף שלוחת מרכז חפר, בית יצחק וזית.

10.6.18 בשעה 20:30 בביתן אהרון | רן כהן
10.6.18 בשעה 20:30 בכפר הרא"ה | ד"ר אבשלום קור

11.6.18 בשעה 20:00 בחניאל | יניב איצקוביץ'
17.6.18 בשעה 20:00 בבית יצחק | מאיר שלו

ם י ר ג ו ב מ ל ר  פ ס ה ע  ו שב עי  ו ר אי

ם י ר פ ו ס י  גש פ מ

הכניסה חופשית!
21



ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ן ו ש א יר נ יש ש י ל יש ע י ב יר ש י מ יח ש י תש ב ש
12

11:00 בג.ח.א
בוקר שבת קלאסי

3
17:00 בבית יצחק

ש. סיפור "בגדי המלך 
החדשים" 

17:00 במכמורת
ש. סיפור 'איילת מטיילת'
18:00 בקיבוץ מעברות
הרצאה מכון אבשלום

4
 10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר

5
17:00 בקיבוץ העוגן

ש. סיפור "האריה והעכבר"
20:00 בעין החורש

STABAT MATER פרגולזי

 6
19:45 בכפר מונאש 

הרצאה: המועצה ויישוביה - 
'ככה זה עובד' 

20:00 בכפר ויתקין
'מרק בחברותא'

7
20:00 באביחיל

הרצאה: "להיות בשליטה"
20:00 מתחם קדם

'מקורוק' - מופע מרכזי אליעד

89

10
09:00 ברופין

קורס מחשבים וסמארטפון
20:30 בכפר הרא"ה

 איך קוראים לך ומה זה אומר?
ד"ר אבשלום קור

20:30 בביתן אהרון
מפגש עם ח"כ לשעבר והסופר 

רן כהן

11
 10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר
17:00 בכפר מונאש 
הפנינג שבוע הספר  

20:00 בחניאל 
 מפגש עם הסופר יניב 

איצקוביץ' 

12
17:30 במרכז הקהילתי האזורי
סדנת הכנה כלכלית לתקופת 

החיים החדשה
18:00 קיבוץ מעברות

"האמת המרה" עם יניב שטרייפלר
19:30 בכפר ויתקין

גלריית רחוב - 'בלי פילטר'
 20:30 כפר חגלה

ראש חודש תמוז, הנשיא של העם 

13
16:00 ברופין

פתיחת קורס מחשבים
17:00 בג.ח.א

הפנינג שבוע הספר
20:00 במרכז הקהילתי חוף חפר

פתיחת התערוכה - צילום 
והשראה "ללא מסגרת"

14
17:00 בחניאל  

ערב סיום חוג זומבה תיאטרון 
17:00 בחבצלת השרון

הפנינג שבוע הספר ויריד תוצרת מקומית  
20:30 במרכז הקהילתי חוף חפר

סדנא "גלגולו של חפץ"
20:30 בבת חפר

שרה אנג'ל -סיפור חייה
20:30 בגן יאשיה

הסרט: מפרים את הסדר
20:30 בקיבוץ מעברות
ג'קי לוי ואריאל הורוביץ

1516
17:00 קיבוץ מעברות

 "קפה קונצרט"
"הכל זהב"

1718
10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר

17:00 בורגתה 
ש. סיפור: "כספיון הדג הקטן" 

19
17:30 בכפר חיים

הצגה "נעלי הקסם של יאיר" 
18:00 בקיבוץ העוגן

הרצאה: זכויות אזרחים ותיקים

20
20:00

מפגש מיוחד לקראת סיום שנת 
הלימודים של זית 

"ילתא נסיכה יהודיה"
20:30 בכפר ויתקין

שיחות סלון
21:30 העוגן

דנה ברגר במופע אקוסטי

2122
18:00 בבית הלוי 

מופע מוסיקלי "האוטוגלידה 
של אסתר" 

23

24
17:30 בביתן אהרון

מפגש מיוחד עם גבריאל הדר 

25
10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר
17:00 בכפר הרא"ה
הפנינג שבוע הספר

17:00 בספריית עולותיים 
ש. סיפור "הענק הכי גנדרן" 

2627282930
17:30 בבארותיים 
 טקס לזכרם של לטם,

דקל ואביב
18:00 במשמר השרון 

מופע ׳אנשי הארון׳
20:30 בבת חפר 
ערב מסיימי י׳׳ב

יוני 2018 | סיוון - תמוז תשע״ח
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מבוגרים
ן ו ש א יר נ יש ש י ל יש ע י ב יר ש י מ יח ש י תש ב ש

12
11:00 בג.ח.א

בוקר שבת קלאסי

3
17:00 בבית יצחק

ש. סיפור "בגדי המלך 
החדשים" 

17:00 במכמורת
ש. סיפור 'איילת מטיילת'
18:00 בקיבוץ מעברות
הרצאה מכון אבשלום

4
 10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר

5
17:00 בקיבוץ העוגן

ש. סיפור "האריה והעכבר"
20:00 בעין החורש

STABAT MATER פרגולזי

 6
19:45 בכפר מונאש 

הרצאה: המועצה ויישוביה - 
'ככה זה עובד' 

20:00 בכפר ויתקין
'מרק בחברותא'

7
20:00 באביחיל

הרצאה: "להיות בשליטה"
20:00 מתחם קדם

'מקורוק' - מופע מרכזי אליעד

89

10
09:00 ברופין

קורס מחשבים וסמארטפון
20:30 בכפר הרא"ה

 איך קוראים לך ומה זה אומר?
ד"ר אבשלום קור

20:30 בביתן אהרון
מפגש עם ח"כ לשעבר והסופר 

רן כהן

11
 10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר
17:00 בכפר מונאש 
הפנינג שבוע הספר  

20:00 בחניאל 
 מפגש עם הסופר יניב 

איצקוביץ' 

12
17:30 במרכז הקהילתי האזורי
סדנת הכנה כלכלית לתקופת 

החיים החדשה
18:00 קיבוץ מעברות

"האמת המרה" עם יניב שטרייפלר
19:30 בכפר ויתקין

גלריית רחוב - 'בלי פילטר'
 20:30 כפר חגלה

ראש חודש תמוז, הנשיא של העם 

13
16:00 ברופין

פתיחת קורס מחשבים
17:00 בג.ח.א

הפנינג שבוע הספר
20:00 במרכז הקהילתי חוף חפר

פתיחת התערוכה - צילום 
והשראה "ללא מסגרת"

14
17:00 בחניאל  

ערב סיום חוג זומבה תיאטרון 
17:00 בחבצלת השרון

הפנינג שבוע הספר ויריד תוצרת מקומית  
20:30 במרכז הקהילתי חוף חפר

סדנא "גלגולו של חפץ"
20:30 בבת חפר

שרה אנג'ל -סיפור חייה
20:30 בגן יאשיה

הסרט: מפרים את הסדר
20:30 בקיבוץ מעברות
ג'קי לוי ואריאל הורוביץ

1516
17:00 קיבוץ מעברות

 "קפה קונצרט"
"הכל זהב"

1718
10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר

17:00 בורגתה 
ש. סיפור: "כספיון הדג הקטן" 

19
17:30 בכפר חיים

הצגה "נעלי הקסם של יאיר" 
18:00 בקיבוץ העוגן

הרצאה: זכויות אזרחים ותיקים

20
20:00

מפגש מיוחד לקראת סיום שנת 
הלימודים של זית 

"ילתא נסיכה יהודיה"
20:30 בכפר ויתקין

שיחות סלון
21:30 העוגן

דנה ברגר במופע אקוסטי

2122
18:00 בבית הלוי 

מופע מוסיקלי "האוטוגלידה 
של אסתר" 

23

24
17:30 בביתן אהרון

מפגש מיוחד עם גבריאל הדר 

25
10:00 בכפר ויתקין
מועדון ארוחת הבוקר
17:00 בכפר הרא"ה
הפנינג שבוע הספר

17:00 בספריית עולותיים 
ש. סיפור "הענק הכי גנדרן" 

2627282930
17:30 בבארותיים 
 טקס לזכרם של לטם,

דקל ואביב
18:00 במשמר השרון 

מופע ׳אנשי הארון׳
20:30 בבת חפר 
ערב מסיימי י׳׳ב

יוני 2018 | סיוון - תמוז תשע״ח
09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

בוקר שבת קלאסי
שבת 2.6.18 בשעה 11:00 במועדון בגבעת חיים איחוד
אולג יקרביץ' - פסנתר | תמר לנדסברג יקרביץ' - מצו סופראן

 בתוכנית:
פרדריק שופן - 24 פרלודים לפסנתר אופוס 28

)Frauenliebe und Leben( ''רוברט שומאן - מחזור שירים ''חיי אישה ואהבתה
מחיר: 30 ש״ח

ביום ראשון, כ"ז בסיון, 10.6.18 בשעה 20:30 בבית העם בכפר הרא"ה
 איך קוראים לך? ומה זה אומר?

 ד"ר אבשלום קור - לשונאי, בלשן, מומחה לשפה העברית
בעל טור קבוע בגל"צ - "באופן מילולי", ומחברם של ספרים בנושאי לשון.

האיש המזוהה ביותר כיום עם העברית בשיחה המחברת את הנוכחים 
לשורשיהם, ומגלה קשרים לא צפויים בין אנשים בקהל.

הכניסה חופשית!

מורשת ישראל 
תרבות יהודית - חוויה ישראלית   מ.א. עמק חפר

מורשת ישראל 
תרבות יהודית - חוויה ישראלית   מ.א. עמק חפר

ביום חמישי, 14.6.18 בשעה 20:30 במועדון בגן יאשיה
הקרנת הסרט: מפרים את הסדר

פלסטינים וישראלים, לוחמים ואנשי צבא, אויבים לשעבר, יוצאים למסע 
משותף למען השלום. הסרט מתעד את התהליך שעוברים גיבוריו – מחיילים 

 בשדה הקרב לפעילי שלום המבקשים לשים קץ לאלימות בין הצדדים.
לאורך מסעם, ועל רקע מלחמה נוספת בעזה העומדת בפתח, הם נתקלים בהתנגדותה של החברה 

שאליה הם שייכים, הרואה בהם בוגדים. סרטו התיעודי של הבמאי סטיב אפקון חורג מההקשר 
המקומי ומביא סיפור אוניברסלי על היכולת האנושית לראות מעבר לנרטיבים שאנו נוטים לקבל 

כמציאות, ועל הכמיהה לחופש, להכרה ולאחווה.
בסוף הסרט מפגש עם במאי הסרט ונציגי תנועת "לוחמים לשלום"

מחיר: 25 ₪  

ארועי שבוע הספר
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מקהלת העפרוני ניהול מוסיקלי: שלי ברלינסקי

יעלה אביטל סופרן | אלון הררי קונטרה טנור

אנסמבל המיתרים הישראלי
מנצחת: עדה פלג

יום שלישי 5.6.2018 בשעה 20:00
אולם המופעים בקיבוץ עין החורש

לפרטים נוספים ולהזמנת כרטיסים: 052-3784586 כרמל
 (נא לשלוח סמס עם שם מלא ומס' הכרטיסים)

https://www.facebook.com/מקהלת-העפרוני 

STABAT MATER פרגולזי
K 136 דיוורטימנטו ,K 618 AVE VERUM *מוצרט

*הזכות לשינויים שמורה

שלוחת צפון חפר



מבוגרים

09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ

oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | לפרטים והרשמה: אושרית מסורי

 ״קוקטייל ארץ ישראלי״
 הרצאה מס׳ 7: "הקולנוע של אפריים קישון"

מרצה: רפי שרגאי
ביום ראשון 3.6.18 בשעה 18:00 במועדון לחבר קיבוץ מעברות

           יתכנו שינויים בתכנית הלימודיםמחיר: 60 ₪

מכון אבשלום

ביום שישי 1.6.18 בשעה 10:30 בסטודיו ׳תכשיט׳ מעברות
דניה צ'למינסקי יוצרת תכשיטים המספרים סיפור

 דניה צ'למינסקי, צורפת המשלבת טכניקות צורפות מסורתיות עם חומרים מעולמות שונים,
נולדה במקסיקו, חיה ויוצרת בישראל. דניה החלה את דרכה כצורפת קלאסית והקימה סדנה 

ברחוב שינקין עוד בסוף שנות השמונים. לאחר 12 שנות פעילות פנתה לכיוון 
 חדש - צורפות עכשווית.

 דניה הציגה שתי תערוכות יחיד בגלריה פריסקופ )2012 ו-2016(,
משתתפת בתערוכות מרכזיות בארץ, כולל הביאנלה לתכשיטים, נייר 

וקרמיקה. כמו כן משתתפת בתערוכות רבות בעולם.
מחיר: 30 ש"ח

ביום שלישי 12.6.18 בשעה 18:00 במועדון קיבוץ מעברות
 "האמת המרה"

סיפור מאת יצחק בשביס זינגר עם מספר הסיפורים יניב שטרייפלר
מפגש חוויתי עם שחקן -אמן שיספר את הסיפור "האמת המרה" מאת יצחק בשביס זינגר - 

סיפורם של שני שוליות חייט בוורשה של תחילת המאה העשרים. במהלך גורל חייהם נתקל אחד 
מהם בקונפליקט קשה - אם ייטיב עם עצמו הוא עלול לפגוע בידידו הטוב. מעל לכל מרחפת 

השאלה מה עדיף: האמת או שלוות החיים? במהלך המפגש יספר יניב גם סיפורים מחייו האישיים.
הכניסה חופשית!
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מבוגרים

ביום רביעי 6.6.18 בשעה 19:45 בבית העם בכפר מונאש 
מחלקת יישובי העמק בהרצאה על המועצה ויישוביה:

'ככה זה עובד' - דברים שחשוב שתדעו על התנהלות היישוב שלכם
ב30 לאוקטובר יתקיימו בחירות בכל הרשויות המקומיות בארץ, וגם בעמק חפר.

בואו ללמוד איך זה עובד ואיך אתם יכולים להשפיע על איכות החיים ביישוב שלכם! 
 הכניסה חופשית! | מפגש נוסף יתקיים ב- 1.7 בקדם. 

keren.yp@hefer.org.il | 09-8973333 :פרטים נוספים והרשמה

09-9740994 שפלת חפר 

 אמנות כדרך חיים לזכרם של לטם, דקל ואביב
נקיים השנה ארוע שכולו עשיה קהילתית שמתחברת ליצירה משותפת.

 הקהילה כולה מוזמנת לקחת חלק בהכנות המוקדמות ובבניה המשותפת,
וכמובן באירוע עצמו.

בואו ליצור, להנות, להתנסות וכמובן להיות חלק!
קהילה יוצרת נפגשת בימים רביעי-שישי 27-29.6.18
הטקס יתקיים בשבת, 30.6.18 בגן הזכרון בבארותיים

17:30 התכנסות ויצירה | 18:30 טקס זכרון

ביום ראשון 11.6.18 בשעה 20:30 בבית העם חניאל 
מפגש עם הסופר יניב איצקוביץ' סופר ישראלי, פילוסוף, פובליציסט ומרצה

בשיחה על ספרו המופלא "תיקון אחר חצות". 
קפה ועוגה החל מהשעה 20:00 | הכניסה חופשית!

תארועי שבוע הספר י ר ו ז א ה ה  י ר פ ס ה ף  ו ת י ש ב
בתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות

ביום שבת 16.6.18 בשעה 17:00 במועדון קיבוץ מעברות
"קפה קונצרט" | "הכל זהב" | מיטב השירים הישראליים בלבוש חדש

אמנים: סיון רותם- סופראן | בבת מרום- אלט | אייל באט- פסנתר ועיבודים
מיטב הקלאסיקה הישראלית מאת סשה ארגוב, נעמי שמר, מוני אמריליו 

ומרדכי זעירא בעיבודים חדשים ומרגשים. נכסי צאן הברזל של הזמר העברי מבוצעים ע"י שתי 
זמרות ישראליות מובילות, המופיעות על מיטב בימות העולם ובליווי הפסנתרן והמעבד הנפלא אייל 

באט. קונצרט חובה לאוהבי המוסיקה הישראלית. | מחיר: 40 ₪ כולל כיבוד קל
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מבוגרים

יום רביעי 13.6.18 בשעה 20:00 במרכז הקהילתי חוף חפר
פתיחת התערוכה: צילום והשראה "ללא מסגרת"

תערוכה של סדנת "צילום והשראה" 2018, בהנחיית עדי אדר
מציגות בתערוכה: חגית קדם, שרה בן צבי, אורלי אדירי ועדי אדר

איך יוצאים מהמסגרת ובכל זאת נשארים בתוך ריבוע? בכל אחד משמונה 
הריבועים שמוצגים בתערוכה ללא מסגרת, נמצאת אסופת צילומים, בעלי קשר ויזואלי ותוכן 

משותף. הצילומים המוצגים נוצרו במהלך הסדנה תוך דיאלוג משותף של היוצרות במהלך 
השיעורים המעשיים, או כעבודות בית אישיות.

יום רביעי 20.6.18 בשעה 20:30 במרכז הקהילתי חוף חפר 
שיחות סלון מיגון לניגון עם נעמי גורדון-חן

מהמסע של הבת אופיר לדרום אמריקה ממנו לא שבה ועד ליומן המסע 
הוויזואלי. בהרצאה תספר נעמי על מסעה למציאת שביל של התחדשות, 

על החיפוש אחר משמעות חדשה בחייה לאחר מות בתה בגיל 22, על עולמה שהתנפץ ועל איך 
בחרה בחיים ומצאה את המשמעות ואת השמחה ביומן המסע הוויזואלי. על יומן המסע הוויזואלי - 
 אמנות המאפשרת חיבור לעצמך, לסיפור שלך, לכוחות של תשוקה ושל יצירה ולעולם פנימי קסום.

 .M.A נעמי גורדון-חן, מנחת קבוצות, בוגרת מדעי החברה מהאוניברסיטה העברית, מוסמכת
בחברה ואמנויות עם התמחות בשינוי חברתי באמצעות אמנויות. בוגרת שנקר באמנות קהילתית 

ותכנית מלווי דרך באמצעות היומן הוויזואלי. התמחתה באמנות  ה art journaling בבי"ס 
למסעות יצירתיים. מעבירה סדנאות של יומן המסע הוויזואלי "החופש ליצור ולהיות״

הכניסה חופשית!

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

תארועי שבוע הספר י ר ו ז א ה ה  י ר פ ס ה ף  ו ת י ש ב
בתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות

ביום ראשון 10.6.18 בשעה 20:30 בבית הכנסת בביתן אהרון
מפגש עם ח"כ לשעבר והסופר רן כהן

סיפורו של רן כהן המבוסס על ספרו "סעיד" - סיפור ישראלי מרתק, המוסיף נדבך מרנין של 
בריחה, עליה וקליטה נפלאה בארץ. מיהו הילד בן העשר מעיראק, שהגיע לבדו לישראל של שנות 
החמישים והוא דובר ערבית בלבד? איך התערה בחברה הקיבוצית בלב-ליבו של הנוער הישראלי?

איך הפך מבן מיעוט נרדף בגלות בבל )עיראק( למנהיג של ציבור בישראל?
רן כהן, יליד 1938, אלוף משנה בדימוס, המכהן כיום בתפקיד יו"ר מכון 

 התקנים הישראלי. בעבר כיהן כחבר הכנסת מטעם מפלגות רצ ומרצ
)בשנים 1984–2008(, כשר התעשייה והמסחר וכסגן שר הבינוי והשיכון.

הכניסה חופשית! מותנה בהרשמה מראש עקב מספר מקומות מוגבל.
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מבוגרים

קול קורא
 גלריית הרחוב של חוף חפר ע"ש אופיר חן בשיתוף המועצה הדתית עמק חפר

מתכוננת לתערוכה: "גלגולו של חפץ"
אשר תוצג לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה. 

כמעט בכל משפחה יש חפצים ישנים או עתיקים, הטומנים בתוכם סיפור אישי, שנשמרו ועברו 
מדור לדור. חפצים שהיו בעלי משמעות לבעליהם ונושאים עימם זיכרונות ממקום, מאדם יקר, 

מתקופה ועוד. לכל חפץ סיפור משלו, שהוא חלק מסיפורה האישי של 
המשפחה ומהווה גם חלק מסיפורו של העם היהודי. 

אם יש לכם בבית חפץ מיוחד שעבר לפחות 3 דורות, עם משמעות עמוקה, 
 זיקה שורשית ו/או מסורתית, נשמח להיפגש יחד 

בסדנא המקדימה שלנו שתיערך ביום חמישי 14.6.18 בשעה 20:30
במרכז הקהילתי חוף חפר.

נפתחה ההרשמה לסדנא המקדימה, מוזמנים בשמחה בהרשמה מראש.
לפרטים והרשמה: המרכז הקהילתי  09-8664306 | נעמי גורדון-חן 052-4800494

 את התהליך תלווה ועדה אמנותית בהשתתפות אוצרת וצלמת התערוכה - עדי אדר,
מנהלת המיזם - נעמי גורדון-חן ורכזת התרבות בשלוחת חוף חפר- עדי אופיר.

החפץ יבחר על פי שיקולי ועדת הגלריה, מספר המקומות מוגבל.

09-8788376 ר  פ ח ת  ב

הרצאה על הבר
ביום חמישי 14.6.18 בשעה 20:30 באולם תרבות בת חפר

שרה אנג'ל - סיפור חייה
סיפור של נפילה ועלייה, נישואין לפושע, כלא, שיקום וחיים כסופרת. 
סיפור מרתק, שנון, מצחיק ועצוב, ובעיקר מלא תובנות וממלא בתקווה.

הכניסה חופשית!
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מבוגרים
זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:׳זית׳ זהות יהודית תרבותית

קבלות שבת קהילתיות
מועצה אזורית עמק חפר - מרכז קהילתי אזוריעל גדות נחל אלכסנדר 

"פני שבת נקבלה" ר' שלמה אלקבץ
קהילת עמק חפר מקבלת את השבת 
ברגעים הקסומים של "בין השמשות"

חוויה לכל גיל ולכל המשפחה 
16:30 | מרחב יצירה - עם ׳פשוט עיצוב׳
17:00 | קבלת השבת באומר ובניגון 

           בהובלת ׳הרכב הבית של זית׳

קבלות השבת פתוחות לקהל הרחב | בואו בשמחה!
לפרטים: ׳זית׳ 054-9290060, 052-4686746

בפארק איטליה, צפונית לקיבוץ מעברות  |  בהובלת המרכז הקהילתי האזורי על כל שלוחותיו
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מועדי קבלות השבת:
י״ב באייר 27.4.18
י״ח בסיוון 1.6.18

ט״ז בתמוז 29.6.18
ט״ו באב 27.7.18

כ׳ באלול 31.8.18 )גשרים בנחל(

 פרטים
 בעמוד
הבא

גם אנחנו חוגגים

 קבלת שבת קהילתית על גדות נחל אלכסנדר
   בהובלת הרכב הבית של זית

 השקת 'עלי שבת' - מיזם ערכת השבת, בהובלת מיריק שניר
 פותחים שולחן שבת - תחרות מתכון שבת מנצח

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

יום שישי 1.6.18 | 16:30 | פארק איטליה, נחל אלכסנדר
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מבוגרים

במסגרת חודש הקריאה "ילתא נסיכה יהודיה"
מפגש עם פרופ' רוחמה וויס, פרופ' לתלמוד ואמנית.

יום רביעי | 20.6.18 | ז' תמוז | 20:00 | מיקום יפורסם בקרוב
פתוח לקהל הרחב ללא תשלום | מס׳ המקומות מוגבל - נדרשת הרשמה מראש.

לפרטים והרשמה: עלית גורן-כץ 052-4686746 | עדי נחשון - 0549290060
האירוע מתקיים בתמיכת משרד התרבות והספורט

יום שלישי כ״ט בסיוון | 12.6.18 | 20:30 | בבית העם בכפר חגלה
 אירוע ראש חודש תמוז

בשיתוף שלוחת צפון חפר והעמותה להנצחת מורשת הנשיא החמישי יצחק נבון 
יצחק נבון - נשיא בגובה העיניים

 שמחים לארח את:
 ארז נבון | מורשת נבון הפרטית - על תנ"ך, אהבת הארץ והעם

לאה ירחי | אמנית גרפיקה זוכת פרס ראשון בתחרות הנצחת נשיאים - יצרה את פונט ׳יצחק נבון׳.
 הערב ילווה בשירים וניגונים שורשיים

הכניסה חופשית! | לפרטים: עלית גורן-כץ | 052-4686746

2018
יוצרים מוזיקה מהמקורות

מקורוק פלוס 2018 יוצא לדרך!
 בהובלה אמנותית של אריאל הורביץ

מוזיקאים וכותבים מוזמנים לפנות אלינו  | עדי נחשון, 054-9290060

מתכון שבת מנצח
פותחים שולחן לטעימות של מאכלי שבת מובחרים

ממטבחי קהילת עמק חפר
כחלק מקבלת השבת בנחל אלכסנדר -

 טועמים ובוחרים את המתכון המוצלח ביותר!
שלוש המנות הטובות יעניקו לבעליהן פרס.

אל תחמיצו!
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מבוגרים

מרכז קשר והכוון לאזרח הותיק 09-8981632

מרכז קשר והכוון מזמין אותך לשעה קלה של הרצאה

 ביום חמישי 7.6.18 בשעה 20:00
במועדון לחבר המחודש באביחיל )ליד המרפאה, חניה ליד המזכירות(

"להיות בשליטה"
 "ייפוי כוח מתמשך" הוא כלי משפטי חדש ומהפכני המאפשר לכל אדם בגיר

)מעל גיל 18(, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל
או לבצע בעצמו החלטות הנוגעות לענייניו.

המרצה: עורכת הדין אדר אלוני-חנן, נוטריון.

 ביום שלישי 19.6.18 בשעה 18:00,
במועדון לחבר בקיבוץ העוגן

זכויות אזרחים ותיקים
במפגש יוצגו הדרכים לבירור זכויות אזרחים ותיקים: הביטוח הלאומי, בריאות, סיעוד 

ורווחה, דיור, פנסיה והכנה לפרישה, צרכנות, תרבות ופנאי, התנדבות, לימודים, 
תעסוקה ועוד. בהרצאה יוצג המוקד הממשלתי לפניות אזרחים ותיקים - 8840* 

כיצד הוא יוכל לסייע לכם בתוך סבך הבירוקרטיה והזכויות המגיעות לכם בכל תחומי 
החיים.

מוזמנים בשמחה, הכניסה חופשית!
מרכז קשר והכוון כאן בשבילכם!

שריינו את מקומכם בטלפון: 09-8981632 | 050-5351606
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מבוגרים

לפרטים והרשמה: מרכז קשר והכוון: 09-8981632 
תמי סלוצקי: מנהלת מרכז קשר והכוון 050-5351606

מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לקורס מחשבים

מתקדמים | 16:00 - 17:30
 "חלונות" ומושגים בסיסים במערכת ההפעלה  מבוא לדואר אלקטרוני

 צרוף קבצים ופתיחתם  שיחות ועידה

מתקדמים+ | 17:30 - 19:00
 תוכנת וורד- עיצוב טקסט, הוספת צורות ותמונות  פייסבוק

 אבטחת קניות ברשת  שימוש אישי – מידע רפואי  תכנון נסיעה
 קהילה וירטואלית

>> בכלל רמות הידע, הקורס יכלול לימודי תכנים, תרגולים ופרויקטים 
שמטרתם יישום,  הטמעה ואינטגרציה של המיומנויות הנלמדות <<

 מחיר: 200 ₪ | משך הסדנא: 10 מפגשים בני שעה וחצי
פתיחה: 13.06.18 | בחדר המחשבים במרכז "חופים" -רופין
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מבוגרים

קורס משולב של מחשבים וסמארטפון 

 ימי ראשון בין השעות 09:00 - 12:00
בחדר המחשבים במרכז "חופים" - רופין | פתיחה: 10.06.18

הנושאים בהם יעסוק הקורס :
שימוש בעכבר ומקלדת  הכרות עם מערכת ההפעלה ועבודה עם חלונות  גלישה באינטרנט 

וחיפוש מידע  שימוש בסמארטפון   YouTube  אפליקציות מובילות  צרכנות נכונה ברשת 
Google Docs  Facebook-בריאות מקוונת  דואר אלקטרוני  כתיבת מסמכים ב 

>> הקורס יכלול לימודי תכנים, תרגולים ופרויקטים שמטרתם יישום, הטמעה ואינטגרציה של 
 המיומנויות הנלמדות. הזדמנות טובה ללמוד כמו שצריך את האורינטציה הדיגיטאלית <<

הקורס בן 17 מפגשים | מחיר: 200 ₪

 לפרטים והרשמה
מרכז קשר והכוון: 09-8981632 

תמי סלוצקי, מנהלת המרכז: 050-5351606

סדנת הכנה כלכלית לתקופת החיים החדשה

הסדנא מיועדת לעומדים לקראת פרישה
 בסדנה יקבלו המשתתפים ידע וכלים להתנהלות כלכלית נכונה

 ולמיצוי זכויות מול הגורמים הרלוונטיים - ביטוח לאומי, חברות ביטוח ופנסיה, רשויות וכו'
תוך התמודדות עם השינוי והתהליכים הרגשיים בתהליך הפרישה.

 פתיחה: 12.6.18 | משך הסדנא: ארבעה מפגשים | מחיר לסדנה: 50 ש״ח
 ימי שלישי בין השעות 17:30 - 20:30

בחדר ההדרכה במרכז הקהילתי אזורי, צומת רופין

 לפרטים והרשמה
מרכז קשר והכוון: 09-8981632 

תמי סלוצקי, מנהלת המרכז: 050-5351606
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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 בבוקר.

מחיר לכניסה חד פעמית: 40 ₪ למפגש

הרצאות יוני:

נושא ההרצאהשם המרצהתאריך
על פילוסופיה, אסתטיקה ואומנויותד״ר הנרי אונגר - פילוסוף7.6.18

דיקטטורה ואידיאולוגיה - המהפכה הקובנית וסופהעו״ד גרי פאל14.6.18

אוכל, שתיה, שירה וספרותד״ר יחיאל צבן - ספרות21.6.18

מסיבת סיום - עם רועי עלוני והכנר אייזיק שטרן רועי עלוני - מוסיקה28.6.18
״יידל מיט די פידל״

מחלקת ותיקים בשיתוף שלוחת חפר 
החוג לתרבות הלאדינו- סדרה שנייה

מתחילים ביום שני 9.7.18 בשעה 18:30 במועדון חברים בבורגתה 
שלום רב קארידס אי קרידוס

שמחים להזמינכם ל-3 מפגשים עם הזמר, המנחה ומספר הספורים, קובי זרקו
מתאים למשתתפים חדשים ולמשתתפי הסדרה הראשונה 

מועדי המפגשים: 9.7.18 | 23.7.18 | 6.8.18
מחיר הסדרה: 120 ₪ | מחיר למפגש חד פעמי: 60 ₪ 

 הרשמה בתשלום במח' ותיקים ובמרכז קהילתי שפלת חפר:
  09-9557113 | 09-8981634
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מועדון טרום בכורה - רואים לפני כולם!
ביום שלישי 12.6.18 באולם עין החורש
9:00 - 9:10   התכנסות, קפה ומאפה 

9:10 - 9:45   הרצאתה של רחל אסטרקין
9:45 - 12:00 שם הסרט יפורסם בהמשך

מפגש חד פעמי 55 ₪ )ע״ב מקום פנוי, ללא הסעה(

חוג הליכה נורדית בעמק חפר ימי רביעי בשעה 07:00 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 | לפרטים והרשמה יונה/רלי 09-8981634 | סיגל 09-8973321

יולי אוגוסט - קיץ חם!
 קיץ עולמי - סדרת מפגשים ומופעים מוסיקלים ממקסיקו, סקוטלנד ועוד.

 בשביל הדורות -

לידיעתכם:
 אזלו הכרטיסים לדרמה הקומית

״היורשת״

עקבו אחרי הפרסומים!

 ביקור סבים ונכדים בפלנתניה.
 טיול סבים נכדים לאקווריום וגן החיות התנ"כי בירושלים.

 הצגה בתאטרון גשר.
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מועדון ארוחת הבוקר
מפגש חברתי הכולל ארוחת בוקר קלה בליווי פעילויות מהנות, מעשירות ומגוונות

בתכנית: 10:00 ארוחת בוקר | 10:30 תחילת מפגש

 28.5.18, 4.6.18 | קורס פייסבוק מעשי - שני מפגשים
נלמד כיצד לנהל פרופיל בפייסבוק, איך לאתר חברים, איך ליצור אלבום תמונות, הגדרות פרטיות, 

 איך ליצור אירוע, איך לצ'וטט בפייסבוק ועוד.
יש צורך בידע בסיסי בהפעלת המחשב. יש להביא מחשב נייד בעל חיבור לאינטרנט אלחוטי. 
 מנחה: ליאור רובינשטיין, מנכ"ל RCE, ניהל פרויקטים בתחומי ההייטק בתחום מערכות מידע.

מרצה מעל 25 שנה בארץ ובעולם בתחום גישה למידע, מערכות מידע ואבטחת מידע.

 11.6.18 | ניצנים נראו בארץ
מי כתב את שיר השירים ומדוע נכנס הספר האקזוטי הזה לתנך? מה המקור ההיסטורי לחג 

השבועות ומדוע אין לו תאריך מדוייק בתנך..? מי הגיבור האמיתי במגילת רות ומה הסיפור האמיתי 
שהוסתר בה. מי היתה האישה שראה דויד על הגג ומדוע עונשו הופחת על פי הכתובים?

"עולמו המופלא של המקרא" .מפגש המשלב מחשבה ועיון לצד שירים, קטעי משחק והומור. 
מנחה: אריאל הכהן - חוקר תנ"ך,עורך  ומייסד הפרויקט כשתנך פוגש תאטרון. 

 18.6.18 | המסע לבטן האדמה
למה רעידות האדמה והרי הגעש "מצילים" את כדור הארץ?  מעיינות ספא – כיצד הם קשורים 

למבנה כדור הארץ?  מה זאת טבעת האש המצוייה באוקינוס השקט? איך  זה שבמדינת ישראל 
יש 400 רעידות אדמה בשנה?  האם הרי הגעש ברמת הגולן יתפרצו שוב?  

ההרצאה עוסקת בהיווצרות  ובמבנה כדור הארץ.  בשרשרת הרי הגעש 
הארוכה בעולם – 70,000 ק"מ, בקרקעית האוקינוסים והשפעתה על 

התהליכים המתרחשים על פני הכדור. אנחנו חיים על פני כדור הארץ אבל 
רואים ) ולעיתים מרגישים( את תוצאותיהם של תהליכים המתרחשים 

במעמקיו.  
מנחה: נסיה שכטר- M.A. גיאוגרפיה, מרצה באורנים ובביה"ס לתיירות בטכניון

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח
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מועדון +60 
 3.6.18 יום א', 19:00 הרצאה "ירושלים שלי" סיפורו של ירושלמי - מרדכי דגן

 4.6.18 יום ב', 10:00 יוגה למבוגרים
 10.6.18 יום א', 19:00 פעילות חברתית | סיפורים אישיים

 11.6.18 יום ב', 10:00 יוגה למבוגרים
 13.6.18 יום ד', 19:00 מפגש סיכום שנה עם מדריכי הצופים

 17.6.18 יום א', 19:00 "מנטישה לאהבה" | ישראל שור על חוויותיו כעוזב קיבוץ
 18.6.18 יום ב', 10:00 יוגה למבוגרים

 24.6.18 יום א', 19:00 פעילות חברתית | סיפורים אישיים 
 ימים ב' ו-ה', 16:30 משחקי קלפים

 ימי ו', 17:00 קבלת שבת
מחיר: 10 ש"ח לאדם  | 15 ש"ח לזוג

09-8788376 ר  פ ח ת  ב

 25.6.18 | מפגש סיום עונה - ״מתכון להנעה״
לכל אחד מאיתנו דחפים וצרכים יחודיים שמניעים אותנו לפעולה. בהרצאה 
נבין מה מדליק את ה׳סטארטר׳ הפנימי שלנו ומה מכבה אותו, מה גורם לנו 
להיות מלאי מרץ לפעילויות מסוימות ולאחרות - עייפים ונמנעים. נכיר את 
כוחות המוטיבציה שלנו ושל הקרובים לנו, נלמד מהם המרכיבים האישיים 
החיוניים ליצירת חיים ממלאים ומספקים ולבניית ושיפור מערכות יחסים. 

מנחה: רונית דור, נוירו-תרפיסטית, מטפלת ומאמנת מוח-גוף-נפש. מלווה אנשים המתמודדים 
עם מגוון קשיים באופן פרטני, מנחת קבוצות תרפיה בבישול. בעלת קליניקה בכפר ויתקין

מחיר מפגש: 40 ש"ח
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ס נ י ג ת  י ב

מחיר כרטיס למופע: 65 ש"ח | כרטיסים באתר: www.hefer.org.il )תרבות במרחק נגיעה(.

יום חמישי 14.6.18 | 20:30  
במועדון קיבוץ מעברות

 מפגש שישי בסדרה ״תרבות במרחק נגיעה״

 ״לכו אתם״
 ג׳קי לוי ואריאל הורוביץ

 כשקיבוצניק מצפון תל אביב
 נפגש עם ירושלמי מבת ים 

ג׳קי, שמתרפק על משחקי כדורגל בישיבה התיכונית ועל 
הגופיה שהפכה לציצית, מוכן לנסוע עד קצה העולם כדי 
למצוא את הסיפור הכי יהודי. אריאל, שגדל בתל אביב 

של משוררים וסנדלרים, גורר את ׳רנה׳, כוככבת הוליוודית 
 לרומן ישראלי במוצקין, ומחפש רקפות בין הסלעים.

המפגש בין השניים בא לעולם בפסטיבל הפסנתר ומאז 
חותם שנים של הופעות מצליחות.

מופע אינטימי, מפתיע ומאוד ישראלי. לכו גם אתם!

פר
ח

ף 
חו

מרכז קהילתי 

סוף עונה

בהגשת-גבריאל הדר

כניסה
₪ 40

מפגש נוסטלגי עם מיטב שיריו 
של אריק איינשטיין בליווי הגיטרה 

בשילוב סיפורים על תחנות חייו

זו אותה האהבה...

יום רביעי 6.6.18 
בשעה 20:00

בחצר מרכז קהילתי 
חוף חפר
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להקת "אנשי הארון" מחזירה לבמה את החוויה המוזיקלית והקסומה של להקת "כוורת" מראשית 
שנות ה-70 ועד ימינו. המופע כולל את העיבודים הכלים והקוליים המקוריים של כוורת, 

 המערכונים, הלבוש האופייני, ההעמדה ברוח התקופה והלהיטים הגדולים ביניהם: "נתתי לה חיי",
"המגפיים של ברוך", "יו יה", "גוליית" ועוד מיוחדים ונדירים. 

רני אבישר- קלידים ושירה | יונתן קפלן – תופים ושירה | יהונתן ליבוביץ -שירה
יוני חיימוביץ – בס ושירה | אריאל פישר – גיטרה ושירה

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

 "אנשי הארון"
במופע משירי להקת כוורת

 שבת
30.6.18

18:00
 על הדשא
 )מאחורי חדר האוכל(

במשמר השרון 

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

 כרטיסים:
70 ₪ במכירה מוקדמת | 90 ₪ בערב המופע
www.hefer.org.il :רכישה באתר המועצה

רביעי | 20.6.18
21:30
קפה גרציא, העוגן 

במופע אקוסטי
דנה ברגר
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2018
יוצרים מוזיקה מהמקורות

מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי
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 דוכני מזון ודוכני מכירה בתשלום

כרטיסים
 במכירה מוקדמת:

55 ש"ח 
ילדים עד גיל 6 ללא תשלום

בערב המופע: 80 ש"ח

רכישה באתר המועצה 
www.hefer.org.il

כרטיסים ופרטי הסעות לנוער
 אצל מדריכי הנוער

פתיחת שערים 19:30

הרכבי המקורוק במופע פתיחה

חמישי 7.6.18
20:00 מתחם קדם שפלת חפר

אמן מרכזי < אליעד 
במופע חד פעמי ומיוחד


