במרכז הקהילתי
ביום רביעי  6.2.19בשעה  16:30במועדון בגבעת חיים מאוחד
העיר המזמרת | תאטרון הקרון מגיל  3ומעלה | מחיר₪ 25 :
יום ראשון  10.2.19בשעה  17:00באולם מכמורת
האריה הרעמתן והג'ירפה גם על פי סיפור מאת דב אלבוים | עם תיאטרון סיפור
לגילאי  3עד  | 6מחיר₪ 25 :
ביום ראשון  10.2.19בשעה  17:00בספריית חניאל
סדנת פיות להורים וילדים
סדנה חווייתית ויצירתית להורה וילד  .נכין יחדיו פיה בטכניקת ליבוד צמר ומחט
מחיר ₪ 40 :לפיה | לילדים מכיתה א'
הרשמה מראש באתר המועצהwww.hefer.org.il :
ביום שלישי  12.2.19בשעה  17:00בבית העם בבורגתה
סדנת שוקולד | עם מיכל קמחי
קישוט קאפקייקס והכנת ממתקי שוקולד עם המון תוספות מפנקות
לגילאי  4ומעלה | מחיר ₪ 40 :לילד ₪ 10 ,למלווה
הרשמה מראש באתר המועצהwww.hefer.org.il :
ביום שלישי  12.2.19בשעה  17:00בבית העם באחיטוב
מעשה בשני האחים | שעת סיפור עם יצירה בבצק בהשראת המקרא,
מגיל  3ומעלה | מחיר₪ 25 :
יום שלישי  12.2.19בין השעות  18:30 - 17:30במועדון ותיקים בכפר חיים
סדנת צמידי מקרמה
בסדנא נלמד קשירות בסיסיות של מקרמה בשילוב אלמנטים שונים ,הסדנא כוללת מגוון חוטים
וחרוזים בצבעים וסגנונות שונים| מחיר ₪ 150 :למבוגר וילד | כל ילד נוסף₪ 75 :
גילאים :כיתה ב' ומעלה | הפתיחה מותנית במינימום משתתפים להרשמה :קרן052-6250512 ,
יום רביעי  13.2.19בשעה  17:00במרכז הקהילתי חוף חפר עם אנאיס קלייזר.
נלמד איך להכין שלט לבית בטכניקת ליבוד של צמר במחט או מעמד קסום לנר.
מחיר לילד ולהורה ,כולל חומרים | ₪ 70 :הירשמו מראש במיילadi@hhcc.co.il :
סדנת ריקודים להורה וילד | בהנחיית רונן עובד
 5מפגשים במוצ״ש בשעה  18:30במועדון לחבר אביחיל16.2 | 16.3 | 6.4 | 25.5 | 15.6 :
מחיר לסדנא ₪ 250 :לזוג  -הורה וילד | לגילאי  5ומעלה .לפרטים09-8981565 :

במרכז הקהילתי
סדנת תכשיטים
יום חמישי  7.2.19בין השעות 23:00 - 20:00
בחדר אומנות במרכז הקהילתי בת חפר
מחיר 250 :ש"ח | פרטים והרשמה09-8781090 :

במרכז הקהילתי

מתחילים ב11.2.19-

במרכז הקהילתי
מועדון ארוחת הבוקר במרכז הקהילתי חוף חפר
ימי שני |  10:00ארוחת בוקר |  10:30הרצאה
 | 11.2.19הרכבת בארץ ישראל מתקופת הטורקים ועד לימינו
נסקור את  125שנות פעילות הרכבת בשטחי ארץ ישראל .נלמד על הקמת הקו
הראשון בין יפו לירושלים בתקופת השלטון העות’מני ועל הדמויות שנקשרו בו
ונסעו בו .ניזכר ברכבת העמק המיתולוגית ובקו הרכבת החיג’אזית אשר הסיעה את
עולי הרגל המוסלמים מדמשק אל מכה ומדינה .נשמע על התפתחות הרכבת
בתקופת המנדט הבריטי ,אז שימשה כצומת רכבתית בין שלוש יבשות ,ונסקור את
פעילות רכבת ישראל לאורך שנותיה ועד לתקופת הפיתוח במאה ה21 -
מנחה :שי פררו תושב חיפה ,היסטוריון ,חוקר דתות ומרצה
מחיר מפגש | ₪ 40 :כרטיסיה ל  -10מפגשים₪ 300 :
'להיות בשליטה'-״ייפוי כוח מתמשך״
כלי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל  ,) 18לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו
בעתיד ,כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע בעצמו החלטות הנוגעות לענייניו.
יום שני  , 11.2.19בשעה  19:30בית העם ,מכמורת
המרצה :עורכת הדין אדר אלוני  -חנן ,נוטריון ומגשרת
לפרטים והרשמה  -מרכז קשר והכוון 09-8981632 :תמי סלוצקי050-5351606 ,
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לקורס משולב :מחשבים וסמארטפון
 17מפגשים בשעות אחה"צ  16:30-19:30ימי רביעי
פתיחת  | 13.2.19חדר המחשבים במרכז "חופים" – רופין
הנושאים בהם יעסוק הקורס :
שימוש בעכבר ומקלדת ,הכרות עם מערכת ההפעלה ועבודה עם חלונות
גלישה באינטרנט וחיפוש מידע ,שימוש בסמארטפון ,YouTubeאפליקציות
מובילותFacebook ,צרכנות נכונה ברשת ,בריאות מקוונת דואר אלקטרוני ,כתיבת
מסמכים בGoogle Docs-
הקורס יכלול לימודי תכנים ,תרגולים ופרויקטים שמטרתם יישום ,הטמעה
ואינטגרציה של המיומנויות הנלמדות .מחיר₪ 200 :
להרשמה יש לפנות למרכז קשר והכוון 09-8973322 ,09-8981632

במרכז הקהילתי
בוקר עם אמאבא
ימי רביעי בעגלה של קפה בחניאל
 09:30קפה ומאפה |  10:15הרצאה
 13.2דנית ענבר-הצבת גבולות ,מאיפה ומתי מתחילים?
גננת לגיל הרך ,מנחת הורים.
מחיר 30 :ש"ח למפגש כולל קפה ראשון ומאפה חינם
הרשמה במיילhilam@hefer.org.il | talir@hefer.org.il :

