
 

 "נח והמבול"סיפור ויצירה בבצק  קדם  ד "בממ 17:00 7.12.16

 'המתוקה הסופגניה'סיפור . שבהדר עם  17:30 8.12.16

 'איתמר פוגש ארנב'סיפור . שבמשמר השרון  16:30 12.12.16

 'סיפורי בובות'תיאטרון סיפור בבת חפר  17:30 13.12.16

 בבית העם בכפר מונאש 20:00בשעה  13.12.16שלישי ביום 

 יונתן ניר, ושיחה עם יוצר הסרט" אח שלי גיבור"הקרנת הסרט 
 

 ,  מלווה צעירים ישראלים בעלי תסמונת דאוןהסרט 
 .  בצפון הודועם אחיהם לטיול תרמילאים היוצאים 

 המאתגר חושף מערכות יחסים מורכבות המסע 
 ,  בין האחיםהשוררות 

 רגעי הקסם  הקשיים ואת את 
 .עמו ילד עם תסמונת דאון לתא המשפחתישמביא 

 !סרט חובה לכל בן נוער
 

 .למבוגר₪  30, לנוער₪  20: מחיר| מיועד לנוער והוריהם 
 .במקוםתשלום 







 במרכז הפיס בבית יצחק 20:00בשעה  8.12.16ביום חמישי 
 הרצאת חשיפה –לגזרה " רצים"סדנת 

 לרדת במשקל ולשפר את איכות חייכם, רוצים לבצע פעילות גופנית במהלך השבוע
 ?אבל לא מוצאים לכל זה זמן

 !מותנית בהרשמה מראש -חופשיתהכניסה 
 054-5212125רכזת החוגים  –טל דר : לפרטים והרשמה

 9:30יציאה מצרכניית כפר ויתקין בשעה .  9.12.16ביום שישי 
 גל  נטע : מנחהעכשווית סיור למוזיאון הרצליה לאמנות 

 יליד מונגוליה, נינג דזונגבסיור נצפה בתערוכת יחיד ראשונה בארץ לאמן 
 13:00: חזרה משוערתשעת . סין, ין'החי ויוצר בבייג,  1984, הפנימית

 מוגבלמקומות מספר | בהרשמה מראש מותנה 
 09-866430: לפרטים| ₪  100: מחיר



 א.ח.בגבמועדון  20:00בשעה  11.12.16, ביום ראשון
 הקרנת הסרט הסודות של איידה

חיו בצלם  , שני אחים שנולדו במחנה עקורים לאחר מלחמת העולם השנייה, ושפסיליצחק 
כשהיו תינוקות הם  . שהוסתרו מהם כל חייהם על ידי הקרובים להם ביותרשל סודות 

תחקור תולדותיה המסתוריים של המשפחה ואיחודה  . דבר זה על זהולא ידעו הופרדו 
מעניק הצצה נדירה לחיים במחנות העקורים בגרמניה  , שישה עשוריםהמרגש לאחר 

 ₪ 25: מחיר| הסרט מפגש עם היוצר אלון שוורץ בסוף . השנייהשלאחר מלחמת העולם 

 מועדון ארוחת הבוקר
 "החלום"במרכז הקהילתי חוף חפר  10:30בשעה  12.12.16

הכוריאוגרף הבריטי המפורסם  , שנה להולדתו של וויליאם שייקספיר 400חגיגות לרגל 
גרסה , לצלילי המוזיקה של מנדלסון, "חלום ליל קיץ"-יצר גרסה חדשה לפרדריק אשטון 

 .ללהיט עולמישהפכה 
 ₪ 250: כניסות 10כרטיסיה של | ₪  30: מחיר חד פעמי

 בהמעפילבמועדון  20:30בשעה  12.12.16ביום שני 
 יזהר דוד: פצצה מתקתקת מרצה

המוסרים של הדילמות והקונפליקטים ראשון ממקור בפני הקהל סיפור שחושפת הרצאה 
 . החרדות והסיכונים, האובדנים, האשמהתחושות . כ"והערכיים שבחיי איש השב

המחייבת הסודיות . גיוס המקורות והסייענים והקשר המיוחד שנרקם בינם לבינועל 
 , ו מול רגישות הנפש ומעל כל אלה'המאצדימוי . שבצידהוהבדידות 

 ₪ 30: מחיר . כשסביבה קשר של שתיקהשחווים חלקם פוסט טראומה על 

 קורס צילום והשראה
 במרכז הקהילתי חוף חפר 11.12.16החל מתאריך  10:00 - 11:30 ימי ראשון  

 יזמית ומרצה, צלמת ואמנית רב תחומית, עדי אדר: מנחה
 ₪  1,300: הקורסעלות . מפגשים  12 סדנת צילום והשראה בת 

  09-8664306: הרשמה מראש. יש צורך במצלמה או במצלמת טלפון איכותית* 



 במועדון קיבוץ מעברות 18:00בשעה  13.12.16ביום שלישי 
 "חוכמת האנושות -פתגמי העולם : "הרצאה

 בלנק ריקרדור "ד: המרצה
 כפי, מוצגת העובדה שקיימת חוכמת חיים משותפת לכל העמים והתרבויותבהרצאה 

 !כולל כיבוד קל, חופשיתהכניסה . שבא לידי ביטוי במסר של הפתגמים בשפות השונות

 במרכז הקהילתי חוף חפר 20:00בשעה  14.12.16ביום רביעי 
 (בורמה)בדרכים הלא סלולות של צפון מיאנמר מסע : בחברותאמרק 

 .ל"מדריכת טיולים גיאוגרפיים בחו, מומחית לתרבויות דרום ומזרח אסיה-קושנירמורן 
 באזורים הצפוניים והמרוחקים של בורמה שכמעט אינם זוכיםמסע מרתק  הנערך 

 והוא מאפשר הצצה לצד האחר של מדינה סגורה הנשלטת על, למבקרים
 ח"ש 30: מחיר. ידי חונטה צבאית

 במועדון הפיס שושנת העמקים 20:00בשעה  14.12.16ביום רביעי 
 "כיצד להפוך את הקושי להזדמנות וצמיחה מחודשת –צמיחה מתוך קושי : "הרצאה

 נומרולוג-דב גרגור: עם המרצה
הנומרולוגיה יכולה לזהות גאות ושפל בחייו של אדם על   -החיים אינו נטול קשיים משחק 

 ח"ש 20: מחיר. והשםהלידה פי תאריך 

משוררים ומלחינים ייחודיים בזמר  ויצירתם של מסע בעקבות סיפור חייהם  -ניגון והד״ "
 העברי בשיתוף שלוחת צפון חפר

 קלינגתומר : נגינה| מיטל טרבלסי : שירה|  זעיראר מוטי "ד: מספר ועורך הסדרה
 זעיראנגינותיו וחייו של מרדכי | " הניגון שבלבבו"| ד בכסלו "י 14.12.16

 20.00שעה | ימי רביעי | מפגשים  4| הסדרה מתקיימת באולם עין החורש 
 052-3344720רינה ברקאי : לפרטים והרשמה

 מקומות מסומנים| ₪  60: מפגש יחיד| ₪  200מנוי לכל הסדרה 


