
 במרכז הקהילתי לילדים   השבוע 

 בבית תרבות בבחן 17:00בשעה  8.11.18ביום חמישי 
 י ספרו של עודד בורלא"עפ| תאטרון הקרון | ״ ?״למה בכה הדג

 ₪ 25: מחיר| ומעלה  3לגילאי 
 

 באולם מכמורת 17:00בשעה  11.11.18ראשון ביום 
 תיאטרון השעה| " הזמיר: "הצגה

 .בהשראת הסיפור הקלאסי והאהוב מאת הנס כריסטיאן אנדרסן
 ₪ 25: מחיר|  6עד  3לגילאי 

 
 במועדון בחרב לאת 17:00בשעה  12.11.18ביום שני 

 תאטרון עלמא| העכברים״ ״עיר 
 ₪ 25: מחיר| ומעלה  3לגילאי 

 
 בספריית בורגתה 17:00בשעה  12.11.18ביום שני 

 "המזוודה המטיילת"| ק ועוגת הפלא״ '״ג: שעת סיפור
 ₪ 20: מחיר|  6עד  3לגילאי 

 
 במועדון גבעת חיים מאוחד 16:30בשעה  13.11.18ביום שלישי 

 ,  סיפור עם יצירה בבצק בהשראת סיפורים מהמקראשעת והדבורה״ ״שלמה המלך 
 ₪ 25: מחיר| ומעלה  3לגילאי 

 
 העם כפר חייםבבית  17:00בשעה  13.11.18חמישי ביום 
 אורנה פורתתאטרון " נגמרהאוצר שאינו : "הצגה
 ₪ 25: מחיר



 סדנת צמות עם גבריאלה קורן
 בחניאלבבית העם  7.11.18, יום רביעי

 צמות  לקליעת שונות וסגנונות שונים בסדנה נלמד טכניקות 
 ילד+להורה ₪  110: מחיר' | ה –גן |  18:30 - 17:00
 למשתתף₪  80: מחיר| ומעלה ' כיתות ו|  21:00 - 19:00

 !יש להביא מברשת שיער

 במרכז הקהילתי לילדים  השבוע 

 סדנת סושי עם הסטודיו לבישול ואפיה 
 ענת סופר

 בכפר מונאש 17:30בשעה  11.11.18יום ראשון 
 !לגלגל סושי כמו המקצוענים: הסדנא שכל כך חיכינו לה! הנה זה הגיע

 ,  בסדנה נכיר חומרי הגלם איתם נעבוד
 ,  הגילגולכיצד משתמשים במחצלת נלמד 

טופו  , ביניהם סושי מיוחד לילדים עם שניצל, סוגי סושינלמד להכין מגוון 
 ... ודגים

 . כמובן ובצילחותבטכניקות מעשיות נתנסה , ייעודייםבכלים נשתמש 
 . התוצרים הנפלאיםהסדנה תיערך ארוחה עם כל בתום 
 ח להורה וילד"ש 400: מחיר| שעות  3 -הסדנה כמשך 

 ההרשמה מראש  . מספר המקומות מוגבל
 054-7908248: או בטלפון talir@hefer.org.il: במייל

 זמן יחד של הורים וילדים



 במרכז הקהילתי השבוע  



 במרכז הקהילתי השבוע

 הבוקר במרכז הקהילתי חוף חפרמועדון ארוחת 
 הרצאה 10:30| ארוחת בוקר  10:00| יום שני 
 מבצע אייל הצגת יחיד 12.11.18

,  על תהליך השיקום. על התמוטטות פיזית באמצע החייםואמתי אישי סיפור 
על התפתחות מתוך כאב וקושי ומשם כיצד לחזק  . הרצון והאמונהכוח , התסכול

יחיד המבוססת על סיפור אישי  הצגת . לחייהםאחרים אשר נאבקים לחזור 
 .ועל פי סיפורו רוטברטאייל בביצוע . ביוגרפי

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

 במועדון גבעת חיים איחוד 20:00בשעה  12.11.18ביום שני 
 הארץ שמעבר להרים: הקרנת הסרט

אולם לאחר  , שנים האמין הסופר ניר ברעם בפתרון שתי מדינות לשני עמים
מחליט לצאת למסע בגדה המערבית ולראות את הכיבוש  הוא , התערערהשאמונתו 
מכל העמדות , בעיקר צעירים, פלסטינים ומתנחליםהוא פוגש שם . במו עיניו

בין מחנות . קשותאותם שאלות ושואל , לומד להכיר את תפיסת עולם, הפוליטיות
ויהודיות ־בהדרגה  ערים פלסטיניות , מאחזים, שכונות מאחורי חומה, פליטים

שגורמות לו לראות את  על הסכסוך מגלה ברעם אמיתות מפתיעות ומטלטלות 
לדבר באמת על הסכסוך הישראלי  לא התחלנו להבין שעדיין , הדברים באור חדש

 .מיכאל אללו וניר ברעם: ההקרנה מפגש עם במאי הסרטבסיום . פלסטיני
 ₪ 25: מחיר



 במרכז הקהילתי השבוע

 12 - 0קבוצת הורים לילדים בגילאי | סדנת אדלר 
 ?למה צריך להגיד כל דבר אלף פעם

תוך שמירה על יחסים  , בסדרה של עשרה מפגשים נקבל כלים להורות יעילה יותר
 .כל בני המשפחהטובה בני ואווירה 

,  בניית תחושת ערך ודימוי עצמי לילד, בניית הסמכות ההורית: בין הנושאים
 ...מריבות בין אחים ועוד, חוקים וגבולות ללא עונשיםהצבת ,ניהול כעסים 

 .מוסמכת מכון אדלר, את המפגשים תנחה לאה שטרן
 22:30 - 20:30בין השעות  13.11.18 -הסדנא תתקיים בימי שלישי החל מ

 במרכז הקהילתי חוף חפר
 תשלוםמפגש ראשון ללא | ₪  1100: מחיר לזוג| ₪  800: מחיר למשתתף

 
 ארץ ישראליקוקטייל 
 מועדון לחבר קיבוץ מעברות|  19:30-18:00| יום ראשון  11.11.18

 דגןעמית ר "ד: מרצה| ( פלישתים)ציוויליזציות ימיות לחופי הים התיכון 
 ח"ש 70:מחיר

 ניר קינן: אורחמרצה | ״ ״העשור הראשון בביטחון
בבניין  (2קומה )בחדר ישיבות |  19:30 - 18:00| יום שלישי 13.11.18

 המועצה האזורית עמק חפר  
 למדינההמערכת הפוליטית היישובית והמעבר מיישוב היווצרות 

 ח"ש 90: מחיר
 oshritm@hefer.org.il | 09-8981565| אושרית מסורי : לפרטים

 !יש להירשם מראש -מספר המקומות מוגבל* 

 עם מעוף לעסקים 2018אירועי שבוע היזמות העולמי 
 "מדוכן למקוון" -בסימן מסחר מקוון

11.11.18  |20:00 | OTTO   ביתן אהרוןאוטו 
 ?EBAY-איך יוצרים הזדמנות להכנסה נוספת ב: הרצאתו של חיים חלפון

 רקע והסבר על מהפכת המסחר האלקטרוני בארץ ובעולם
 ***ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום****

 /PUXWrK2https://bit.ly  :נדרשת הרשמה מראש

https://bit.ly/2PUXWrK?fbclid=IwAR1LfQB89HZQe6B4fDqzFdKlX0QH33nI61NxLNQ-H1uZPKL98cfIKImm20c
https://bit.ly/2PUXWrK?fbclid=IwAR1LfQB89HZQe6B4fDqzFdKlX0QH33nI61NxLNQ-H1uZPKL98cfIKImm20c
https://bit.ly/2PUXWrK?fbclid=IwAR1LfQB89HZQe6B4fDqzFdKlX0QH33nI61NxLNQ-H1uZPKL98cfIKImm20c


 במרכז הקהילתי השבוע

 בשיתוף שלוחת שפלת חפר|  אמאבאבוקר עם 
 בחופשת לידהוהורים בוקר לתינוקות 
 הרצאה 10:15| קפה ומאפה + מפגש  9:30|  בחניאלבעגלה של קפה 

 מנחת קבוצות בשיטת אדלר -לאה שטרן |  2018הורים מודל |  14.11
 מותנה במינימום נרשמים| מותנה בהרשמה מראש | ₪  30: מחיר מפגש

 talir@hefer.org.il | 09-9557113| טלי רפאל : להרשמה
 hilam@hefer.org.il | 09-8981561| הילה בר מאיר 


