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מרכז קהילתי עמק חפר

משנכנס אדר מרבין בשמחה ):



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

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

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

 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

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

oshritm@hefer.org.il | 050-8695860 | 09-8981565 | מנהלת השלוחה: אושרית מסורי
hilacesleris@gmail.com | 052-3368553 | רכזת חוגים והגיל הרך: הילה צסלריס

 שלוחת בת חפר      
בת חפר | יד חנה חומש | בחן

ronenf@bathefer.net | 09-8781090 | 09-8788376 | מנהל השלוחה: רונן פלר
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
tal@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת תרבות: טל בן סירא

hermin@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת חוגים: הרמינה אטלס
adi@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת חוגים וקורסים: עדי אופיר

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

tslild24@gmail.com | 09-8981557 | רכזת נוער בסיכון: צליל דנאי לוי
idomell@gmail.com | 09-8981557 | רכז הדרכה: עידו מהל

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

 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
alitzayit@gmail.com | 09-8973331 | עלית גורן-כץ

 adizayit@gmail.com | 09-8981566 | 054-9290060 עדי נחשון
 מניעת התנהגויות סיכון ובטיחות בדרכים

noac@hefer.org.il | 09-8981636 | נעה כהן שלו
 צהרונים וקייטנות

kids@hefer.org.il | 09-8981589 | 053-7788148 שרון אפודי
 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 ......................................................................................
ארועי צעירים ...................................................................................
ארועי מבוגרים .................................................................................
ארועי ותיקים ....................................................................................
תוכנית ארועים מרוכזת לתלישה ..........................................

עמ׳ 2 - 3   
עמ׳ 5

עמ׳ 13
עמ׳ 14
עמ׳ 29

עמודי אמצע
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תושבים יקרים!

עריכה: דפנה יבנאי-פרטוש  |  עיצוב: לאה מרמורשטיין-ירחי  אמנות גרפית 
www.textilesfrancais.co.uk :הבד בשער

לפרסום מודעות:  09-8973320יו"ר המרכז הקהילתי האזורי: אלדד שלם  |  מנהלת המרכז הקהילתי: יעל פלד 
dafna@hefer.org.il  

שנת 2018 נפתחה בסערה וגשמי הברכה מאתגרים אותנו במציאת דרכים לחמם את הלילות הקרים
בעשייה תרבותית וחברתית.

בראשית החודש נקיים את אירועי ט"ו בשבט ביישובים ובהמשכו נציין את יום המשפחה, נחגוג את חג 
הפורים כשלפנינו ההכנות לצעדת עמק חפר המסורתית, האהודה כל כך ע"י רבים מתושבי העמק והאזור.

כל אלה כמובן לצד מגוון האירועים והפעילות השוטפת.
בברכת חורף נעים וחמים!

    רני אידן                               אלדד שלם
ראש המועצה                                      מ"מ ראש המועצה, יו"ר המרכז הקהילתי

צהרוני המרכז הקהילתי תשע"ט
 ההרשמה תיפתח ב-4.2.18 במקביל להרשמה לגני הילדים

הצהרונים מתקיימים בגני הילדים ובבתי הספר ומהווים מסגרת חמה ואוהבת, 
עם צוות מקצועי ומיומן ובו מובילת צהרון וסייעת.

פעילות הצהרונים מתקיימת באחריות ובפיקוח המרכז הקהילתי בשיתוף אגף החינוך במועצה 
ובליווי פדגוגי. ניתן לפתוח צהרונים גם בגנים ובתי ספר בהם לא התקיימו צהרונים עד כה!

 לוח זמני פעילות הצהרונים: מתחילת שנת הלימודים עד ל- 30 ליוני | 5 ימים בשבוע
    בימים א' עד ה' |  צהרון: בין 14:00 ל-17:00, מועדונית: משעת סיום בי״ס עד 17:00.

     לוח החופשות ייקבע על פי משרד העבודה )התמ"ת(.
    לצהרון יולי 2019 הרישום בנפרד.

 כלכלה: ארוחת צהריים חמה וארוחת ארבע אשר יסופקו ע"י חברת קייטרינג בעלת תעודת
    כשרות ומאושרת ע"י משרד הבריאות.

 מועד סיום ההרשמה: 31.5.18 לאחר מכן תתאפשר הרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד.
 פתיחת צהרון/מועדונית תלויה במספר הנרשמים.

 מחיר לחודש צהרון בגנים: 935 ₪
 מחיר לחודש מועדונית: לכיתות א'-ב': 785 ₪ | לכיתה ג': 935 ₪

     התשלום עבור 10 חודשי הצהרון/מועדונית )ספטמבר-יוני(
    מתחלק ל -10 תשלומים )ספטמבר-יוני(

 הרישום לצהרונים/מועדוניות מתבצע בנפרד מהרישום לגני הילדים/בתי הספר.
www.hefer.org.il פרטים נוספים והרשמה באתר המועצה האזורית עמק חפר 

 שלוחת חוף חפר: 09-8664306, 09-8665187 | שלוחת בת חפר: 09-8781090
שלוחות צפון, מרכז, שפלה וים חפר: 09-8981628/35
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שלוחת צפון חפר מזמינה
לאירוע יום המשפחה

יום רביעי כ"ט בשבט 14.2.18 באולם עין החורש
 16:30 ׳איתמר פוגש ארנב'

בעיבוד קאמרי של האנסמבל הקולי הישראלי
מאת דויד גרוסמן ויוני רכטר | במאי: אלי גורנשטיין  

בהשתתפות אלי גורנשטיין, רוני גורנשטיין וזמרי האנסמבל הקולי הישראלי

 17:30 חוויה לכל המשפחה
 מתחם משחקים ויצירה | הכניסה חופשית

ארוחת ערב משפחתית | במחיר סמלי

הכניסה מגיל 3 ומעלה | מחיר המופע: 40 ₪ | כרטיסים בטל׳: 09-8973332
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ילדים

יום חמישי 1.2.18 בשעה 17:00 בקיבוץ המעפיל 
חוגגים ט"ו בשבט בנטיעות ומגוון סדנאות

יום חמישי 1.2.18 בשעה 17:00 בבית העם בגאולי תימן
פעילות לט"ו בשבט עם הסביבטרון

09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

ו בשבט ט״ עי  ארו

הכניסה חופשית!

ביום ראשון 4.2.18 בשעה 16:30 בבית תרבות שרת בג.ח.מ
גבריאל הדר מספר ושר

איתמר מטייל על הקירות | עפ"י דוד גרוסמן
 אף אחד לא יודע, אבל – איתמר יכול ללכת על הקירות.

ולא רק ללכת על הקירות אלא גם להיכנס לתמונות ולחוות חוויות מרתקות.
מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ש"ח

ביום שני 5.2.18 בשעה 17:00 במועדון בג.ח.א
קרקס קוביות | תאטרון הקרון

כמה קוביות לובשת נסיכה? האף של הליצן עגול או מרובע? ואיך מאלפים 
כלב קוביה? בקרקס הקוביות הכל יכול להיות. זוג ליצנים/רקדנים נעים 
ומניעים עולם של קוביות הנפרשות, מתכווצות ומתחלקות לחיות שונות 

ומשונות. הם מתקוטטים, מתפייסים, מתרגשים ויוצרים עולם פלאי ושמח. מופע ללא מילים 
המשלב בובות, אמנות פלסטית ותאטרון מחול. 

מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ש"ח

ביום חמישי 8.2.18 בשעה 17:00 בבית העם בכפר חגלה
תהיה בריא מוריס מגי | תאטרון הקרון

מוריס הוא איש קטן עשוי עץ שמתגורר בארגז כלים בבית-מלאכה. 
כל בוקר הוא נוסע לעבודה בגן-החיות ופוגש את חבריו הטובים. אבל יום 

אחד, מוריס חלה ולא הגיע לעבודה. החיות המודאגות החליטו לעשות מעשה.
סיפור על חברות לא שגרתית בעולם קטנטן ומלא קסם.

מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪ 6



ילדים

ביום שלישי 27.2.18 בשעה 17:00 בבית העם באחיטוב
בלוניזם - מופע בלונים צבעוני וססגוני בשיתוף הקהל

רים פו עי  ארו

הכניסה חופשית!

09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ
יום ראשון 11.2.18 בשעה 17:00 בבית העם בבית יצחק

שעת סיפור: ״המתנה של הצב״ | גבריאל הדר | ע״פ סיגל אדלר
האריה כמעט ושאג, אך הצב הקטן לא היה בכלל מודאג-

הוא ידע שהביא למלך החיות מתנה מהממת-
וגם לימד אותו שהסבלנות משתלמת.

סיפור חכם מלא בחן ובהומור על חוסר סבלנות | לגילאי: 4 עד 7 | מחיר: 25 ש"ח

יום חמישי 22.2.18 בשעה 17:00 בבית העם בהדר עם
שעת סיפור: "הכבש ה-16" | גבריאל הדר 

אני אוהב שוקולד | ועוגות גבינה | וארטיק וסוכריות | ותות גינה.
מפגש עם יצירתו האהובה של הסופר והמשורר יהונתן גפן - שירים וסיפורים מתוך הכבש ה-16

לגילאי 3 עד 8 | מחיר: 25 ₪

09-9557113 שפלת חפר 

ביום שישי 2.2.18 בשעה 14:00 במתחם הגנים בבורגתה
בורגתה חוגגים ט"ו בשבט | יצירה עם אושרת גורן | הכניסה חופשית!

בשבת 3.2.18 בשעה 10:30 בחורשת כפר מונאש
כפר מונאש חוגגים ט"ו בשבט  פינות יצירה | שוק קח-תן | פיקניק משפחות 

הכניסה חופשית! | במידה וירד גשם הפעילות תידחה למועד אחר

ו בשבט ט״ עי  ארו
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ילדים

ביום חמישי 8.2.18 בשעה 17:00 בספריית כפר מונאש 
שעת סיפור: "מה קונים לעץ מתנה" | עם מעיין הלל לוין | מחיר: 20 ₪ | לגילאי 4 עד 5

בראבו 3 שפלת חפר!
 מופע כישרונות צעירים לילדים בכיתות א' - ו'

ביום שני | 19.2.2018 | בשעה 18:00 | בית העם בכפר מונאש  
כולם מוזמנים! הכניסה חופשית!

ביום שלישי 13.2.18 בשעה 17:15 בבית העם בבית הלוי  
הצגה: "הברווזון המכוער״ | תיאטרון השעווה הישראלי | מחיר: 25 ₪ | לגילאי 3 עד 6 

ביום רביעי 21.2.18 בשעה 17:00 בספריית בורגתה 
שעת סיפור: "מוכר הכובעים" | תיאטרון בלורה  | מחיר: 20 ₪ | לגילאי 3 עד 6 

ביום ראשון 25.2.18 בשעה 17:00 בספריית חניאל 
שעת סיפור: "ספר הג'ונגל" | חן המנגן | מחיר: 20 ₪ | לגילאי 3 עד 6

ביום חמישי 1.3.18 בשעה 11:00 
פורים לכל המשפחה בקדם! משתה פורימי בשיתוף מורשת ישראל ו'זית'.

עדלאידע ססגונית, הפעלות בהובלת נוער בת חן ועולותיים, שולחנות משחק, ג'מבורי 
 לקטנטנים, פינות יצירה, חדר בריחה פורימי ומפגש עם דמויות מהמגילה.

דוכני מזון בתשלום | הכניסה חופשית!  
ביום שישי 2.3.18 בשעה 11:00 ליד בית העם בכפר מונאש

בית הלוי וכפר מונאש חוגגים את פורים 
הפנינג פורים בשיתוף נוער בית הלוי ומונאש - דוכנים, משחקים היתוליים, ביתני הפעלה, 

מתנפחים וחדר בריחה באווירה פורימית.
 מכירת נקניקיות ושתיה קלה במקום - ההכנסות לטובת הנוער | לכל המשפחה | הכניסה חופשית!

שימו לב: במקרה של גשם האירוע ידחה למועד אחר

יום שני, 12.2.18 בשעה 17:00 בספריית עולותיים
סיפור ושיר של מיריק שניר| עם תהין שניר | לגילאי 3 עד 6 | מחיר: 20 ₪  

רים פו עי  ארו

ות הצג ו ר  פו סי ת  שעו
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ילדים

ביום שלישי 13.2.18 בשעה 17:15
במועדון לחבר המחודש באביחיל )ליד קופ"ח כללית(

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

בגן-החיות ופוגש את  חבריו הטובים. אבל יום אחד, מוריס חלה ולא הגיע לעבודה. החיות 
 המודאגות החליטו לעשות מעשה.סיפור על חברות לא שגרתית בעולם קטנטן ומלא קסם

מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪

09-8981565 ר  פ ח ם  י

יום שלישי 27.2.18 בשעה 17:00
 במועדון הפיס שושנת העמקים

נוער חבצושה מזמין אתכם לחגוג את מסיבת פורים
מוסיקה, ריקודים, משחקים, תחנות הפעלה ויצירה .

דוכני מזון ושתייה בתשלום - כל הכנסות לטובת הנוער.
כולם מגיעים מחופשים, גדולים וקטנים!

הכניסה חופשית! | עקבו אחר הפרסומים בישובי השלוחה.

פותחים את חופשת הפסח ביום אתגרי לכל המשפחה!
יום שישי | 23.3.18 | החל מהשעה 10:00

 יום אתגרי ברכבים פרטיים
עם משימות וחידות לכל המשפחה

סובב שפלת חפר 2 יוצא לדרך!

פרטים נוספים בהמשך..... 
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ילדים

חגיגת יום המשפחה
יום שישי 16.2.18ֿ

בבית הספר כפר ויתקין
 שיתוף פעולה של בית הספר והמרכז הקהילתי חוף חפר

ביום מיוחד שכולו סדנאות והעשרה לילדים ולהורים
שכבות א' - ג' בשעות 8.30 – 9.45 | שכבות ד' - ו' בשעות 10.30 – 11.45

09-8788376 ר  פ ח ת  ב

ביום שישי 2.3.18 החל מהשעה 10:00
במתחם הנוער בת חפר

הפנינג פורים  
עדלאידע ופורימון ילדים ונוער  

יריד פורים חוף חפר
ביום שישי 2.3.18

11:00 עדליאדע מסורתית | יציאה מרחבת פוליצר
11:30 יריד ובמה פתוחה | בדשא הגדול בבית-חרות

דוכני מזון ועוד בתשלום | מוזמנים בשמחה!

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח
יום חמישי 1.2.18 בשעה 17:00 באולם מכמורת 

מר זוטא ועץ התפוחים | גבריאל הדר מספר ושר
 בגינתו של מר זוטא צומח עץ תפוחים יבש ומכוער שלא מניב פירות.

לעומת זאת, שכניו מתגאים בגינותיהם המפוארות. בכעס רב הוא מחליט לעקור את העץ מגינתו. 
מי יצליח לעצור את מר זוטא ממזימתו? מה הסוד שבגללו השכנים מצליחים והוא לא? ואיך פתאום 

הופיעו הרבה תפוחים על העץ שלו? להקת פרחים ולהקת ירקות, דחלילים וציפורים פטריות 
ססגוניות וכמובן אזרחי היער, כולם רוקדים את הסיפור על מר זוטא.

לגילאי 3 עד 6 | מחיר: 25 ₪ 
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ילדים

13.2.2018 | 17:30 | אולם הספורט

במופע בידור מוסיקלי לכל המשפחה

כרטיסים ניתן לקנות באתר bathefer.net או במזכירות הישוב 09-8781090
*למען הסר ספק, מדובר במופע בידור ולא בהצגה

פר
ח
ת-

מרכז קהילתי ב

חברת בית גינס

זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:׳זית׳ זהות יהודית תרבותית

ביום שלישי 6.2.18 כ"א בשבט בשעה 17:00
בבית העם בכפר הרא״ה

בשיתוף שלוחת צפון חפר
שעת סיפור עם יצירה בבצק מתוך סיפורי התנ"ך

אוהל אברהם | בהנחיית רוני גילת
לגילאי 3 עד 6 | מחיר: 25 ₪
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ילדים

סדנאות ם ו חוגי
09-8981565 ר  פ ח ם  י

חדש במרכז החוגים של שלוחת ים חפר באביחיל!
קורס אנגלית מדוברת של וול סטריט!

קורס ג'וניור
לכיתות א'-ב', ג'-ד'
 מחיר: 185 ₪ לחודש 

הקורס יתקיים בימי רביעי בשעה 16:00 | הפתיחה מותנית במינימום נרשמים
oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 לפרטים והרשמה: אושרית מסורי

A CB
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צעירים

@  

'שני עם אמא' בשיתוף שלוחת שפלת חפר
בוקר לתינוקות ואימהות בחופשת לידה

במרכז הקהילתי שפלת חפר, ליד ביה"ס קדם
09:00 ארוחת בוקר מפנקת | 10:00 הרצאה

5.2.18 ״הבחירה בהנקה״
 למה לצפות מהתינוק בחודשים הראשונים? כל מה שכדאי לדעת וכל

המיתוסים שאפשר לנפץ.
 המנחה: אלינה לנדה-סופר, מדריכת הנקה מצוות מועדון הנקה חלב אם,

ביה"ס ליועצות הנקה ומרפאת הנקה. 
מחיר מפגש: 35 ₪ | השתתפות בהרשמה מראש: בת - 054-2191900 | טלי - 054-7908248

 "שלישי בשניים" מועדון בוקר אימהות
בשיתוף שלוחות ים חפר וחוף חפר

יום שלישי, 6.2.18 במועדון הפיס בשושנת העמקים
קרן גל פילוסוף, רפלקסולוגית, מטפלת הוליסטית משולבת טבעית לנשים, 

 ילדים ותינוקות
סדנת רפלקסולוגיה לאימהות בחופשת לידה

מחיר: 35 ₪ למפגש | קיום המפגשים מותנה במינימום משתתפות.
לפרטים והרשמה: אושרית מסורי 09-8981565 | עדי אופיר 09-8664306
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מבוגרים
09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

ביום שבת 3.2.18 בשעה 11:00 בפאב בג.ח.א
בוקר שבת קלאסי

אנסמבל עלמה – קול נשי ישראלי בקונצרט אקפלה 
מסע בין ארצות, תקופות וסגנונות מוסיקליים: מדריגלים אנגליים, ליתורגיקה צרפתית, שירי נשמה 

וג'אז אמריקאיים, שירים עבריים בעיבודים מיוחדים.
זמרות: אוטה דגן, אלה מדינה, כרמל רונן, שירה קרנר, שלי ברלינסקי

ניהול מוסיקלי: שלי ברלינסקי | מחיר: 30 ש"ח

ביום חמישי 8.2.18 בשעה 20:30 בבית העם אמץ
הרצאה: סיפור אישי של פציעה, משבר, שיקום וחזרה לחיים

אורן בליצבלאו, 41, נשוי ואב לשתיים מגולל את סיפורו האישי בהרצאה סוחפת על הצלחה, 
קריירה, משבר קשה, שיקום והצלחה חוזרת. אורן סיים לאחרונה 20 שנות שירות בצה"ל, מתוכן 
10 שנים לאחר פציעתו הקשה בפעילות מבצעית ברצועת עזה בינואר 2005, במהלה איבד את 

מאור עיניו. בליצבלאו בחשיפה אישית מרגשת, משתף את הקהל בהתמודדות אין סופית עם 
פציעתו, הורות וזוגיות, כאדם עיוור. איש צבא מוגבל בתוך אוכלוסיה איכותית באמ"ן. בנוסף 
משתף אורן בהחלטתו להגביר את עיסוקו בספורט על אף מגבלותיו ככלי שיקומי משמעותי 

בהתמודדותו עם אתגרי היום יום.
בשנת 2013 קטף אורן את התואר סגן אלוף אירופה בפאריאתלון בקטגוריית עיוורים )טריאתלון 

נכים( - ומדורג במקום החמישי בעולם. | מחיר: 25 ₪

ביום חמישי 15.2.18 בשעה 20:00 בבית העם בגאולי תימן
הרצאה: איך נפטרים משומן בבטן | מרצה: יעל ניר

העולם המערבי מגדיר עצמו כחברה נאורה, מודרני ומודעת לתחומי הבריאות, התזונה והתנועה. 
אולם למרות המודעות הגבוהה, גם אנו וגם ילדינו הופכים להיות שמנים וחולים הרבה יותר. 

החיים שלנו הם סטרס אחד מתמשך, והבטן שלנו היא במקרים רבים תוצאה של סטרס! אם רק 
נבין את המסר ההורמונאלי שהבטן שלנו מנסה להעביר לנו, נוכל לבחור באופציה חדשה, בריאה 

ואפקטיבית! ההתבוננות החדשה שמביאה יעל בהרצאה טרנספורמטיבית זו, המשתפת את כל 
חמשת החושים, מאפשרת למשתתפיה לחשוב אחרת, לראות ולהבין אחרת 

 ובעצם לקחת את המידע החדש ומיד ליישמו בחיי היום יום.
יעל ניר, מנטורית לכושר ותזונה, מומחית לאימון גופני ותזונה אפקטיבית 

ומפתחת שיטת "הורמונים של שמחה" להרזיה ובריאות. יעל מנהלת סטודיו 
לתרבות הגוף במשמר השרון, אשת חינוך גופני ואימון קבוצתי ואישי בעלת 

ניסיון של 35 שנים ומלווה אנשים בתהליכי ירידה במשקל תוך הזרמת 
הורמונים של שמחה לחייהם. | מחיר: 25 ש"ח 14



מבוגרים
ביום שני 26.2.18 בשעה 20:00 במועדון בג.ח.א

סרט: המוזיאון 
"המוזיאון" - קולאז' תיעודי, מרהיב ביופיו ומרגש, שלוקח אותנו לסיור מרתק ומשעשע מאחורי 

הקלעים של אחד ממוסדות התרבות החשובים בארץ – מוזיאון ישראל.
על רקע יצירות המופת מעוררות ההשראה, הסרט חושף את הלב הפועם של 
המוזיאון - הדמויות והפעילות הרוחשת מתחת לגלריות, במחסנים, במעבדות 

וסביב שולחן הדיונים.
במבט חד ומלא באהבת אדם, מתבונן הסרט באנשים ומזמין את הצופים 
להציץ מבעד לקירות המוזיאון, לבקר את המבקרים, להתבונן במתבוננים 

ולהאזין למספרים: מנהל המוזיאון האמריקאי, השומר שהוא גם חזן, משגיח 
הכשרות, המדריך הפלסטיני והמבקרת העיוורת – כולם יוצרים פסיפס מרגש 

ומגוון של צוות המוזיאון  ושל החברה הישראלית כולה.
בסוף ההקרנה מפגש עם במאי הסרט: רן טל

מחיר: 25 ש"ח

09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ
ביום  שלישי 6.2.18 בשעה 20:30 בבית העם של כפר ידידיה 

המשך סדרת הרצאות בנושא: "מו"מ ישראל ערב" 
עם ד"ר שאול אריאלי, חוקר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ומלווה את התהליך המדיני על כל 

סוגיותיו ואחד המומחים המובילים בארץ בכל הקשור בתוואי הגבול וגדר ההפרדה.
נושא ההרצאה: "מו"מ ישראל-ערב )ללא הפלסטינים(״

ההרצאה תעסוק במעורבותן של מדינות ערב בסכסוך הישראלי-פלסטיני.
מחיר: 30 ₪ 

ביום שלישי 13.2.18 בשעה 18:00 במועדון לחבר קיבוץ מעברות 
"על איפור ונעלי עקב, אופנה וחופש גנוב: מעמדן של הנשים באסלאם ובאיראן".

מרצה: רועי כהנוביץ' - איראנולוג, חוקר, יועץ ומרצה בנושאי איראן, מזרח תיכון, אסלאם וטרור. 
המשטר האסלאמי שהחל בשנת 1979 מנסה לפגוע במעמד הנשים ולגזול מהן 

את מעט החופש שעוד קיים בעבורן. הנשים מצידן נלחמות בצורה עיקשת, 
מפגינות ויותר מכל, פועלות ביצירתיות, על מנת לאפשר לעצמן חופש תחת 

משטר אסלאמי נוקשה.
בהרצאה ננתח את מעורבותן של הנשים וארגוניהן השונים בעשייה באיראן 

לאורך השנים, החל ממהנדסות הגרעין של שנות השישים, שירין אבאדי 
כלת פרס נובל לשנת 2003, וכלה בנדא אקא-סולטאן אשר נהרגה במהלך מהומות 2009 והפכה 

15לסמלן. | הכניסה חופשית!
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08:00 מאלונית משמר השרון
סיור 'עניין ירוק'

לפארק אריאל שרון

3
11:00 בג.ח.א

 'בוקר שבת קלאסי'
אנסמבל עלמה 

45
9:00 במרכז קהילתי שפלת חפר 

"בוקר עם אמא" - מפגש 
אימהות בחופשת לידה

10:00 בכ. ויתקין 
׳מועדון ארוחת הבוקר׳

 6
10:00 בשושנת העמקים

 "שלישי בשניים" -
מועדון בוקר אימהות
20:30 בכפר ידידיה 

הרצאה "מו"מ ישראל- ערב 
)ללא הפלסטינים(״

7
20:00 בעין החורש

'הלילה הוא שירים' -
נתן זך

8
20:30 באמץ

הרצאה: סיפורו האישי של 
אורן בליצבלאו

9
11:00 בכפר ויתקין

השקת ספר הביכורים של 
נעמי ניר "אגדת גשם"

10

11
18:00 במעברות

הרצאה מכון אבשלום: 
"עצים מקודשים בישראל"

12
09:30 במרכז הקהילתי האזורי
סדנה: 'תקופת החיים החדשה'

10:00 בכ. ויתקין 
 ׳מועדון ארוחת הבוקר׳

20:00 בחניאל
'קלאסיקה קולנועית'

20:30 במעפיל
ראש חודש אדר- "יש חפץ בו" 

13
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה: "על אופנה וחופש 
גנוב: מעמדן של הנשים 

באסלאם ובאיראן"

14
11:00 בג.ח.א

 'חברותא' - הרצאתה של
סביון ליברכט

20:00 בכ. ויתקין
׳מרק בחברותא׳

 15
20:00 בגאולי תימן

הרצאה: איך נפטרים משומן 
בבטן - יעל ניר

20:30 בקיבוץ העוגן 
דב נבון מופע יחיד

1617
18:00 בקיבוץ מעברות

"קפה קונצרט":
"ניחוחות של אהבה״

1819
10:00 בכ. ויתקין 

׳מועדון ארוחת הבוקר׳

20
20:00 ברופין

'אקדמיה פוגשת קהילה' -
פסיכולוגיה של שיפוט וקבלת 

החלטות

21
07:00 מ"אלונית" משמר השרון

 סיור מכון אבשלום:
"הגשרים של נחל חרוד"

20:30 בכ. ויתקין
 ׳שיחות סלון׳

21:30 בקיבוץ העוגן
קורין אלאל בהופעה אקוסטית

20:00 בכפר מונאש
 'לנצח ולהישאר בן אדם'

שמעון אמסלם

22
20:00 בג.ח.א
'חברותא' -

מפגשים עם אמני קרפאט -
גלי כנעני

23
11:00 בכ. ויתקין
 תערוכה מתחלפת
נירה ועמרם אשל

24

282526
10:00 בכ. ויתקין 

׳מועדון ארוחת הבוקר׳
17:00 בקיבוץ בחן 

"משתה פורים ושוק פרסי" 
20:00 בג.ח.א

סרט: ׳המוזיאון׳

2728

/

מבוגרים
ביום שבת 17.2.18 בשעה 18:00 

מועדון קיבוץ מעברות
"קפה קונצרט" | "ניחוחות של אהבה" 

מסע במוסיקה הלטינית קלאסית בגיטרה ושירה
ליאת כהן – גיטרה קלאסית | יותם כהן - טנור

מחיר: 40 ₪ | כולל כיבוד קל

קול קורא!
בתאריך 6.3.18 יתקיים בבית יצחק

09-9557113 שפלת חפר 
 יום שני 12.2.18 בשעה 20:00

בספריית חניאל
קלאסיקה קולנועית | מתחת לפני השטח

1995 | במאי: אמיר קוסטוריצה
סרטו המבריק והסנסציוני של אמיר קוסטוריצה גדוש באמירה פוליטית ושליטה יוצאת דופן במבע 

קולנועי מסחרר. סרט שמשאיר אותך שמוט לסת. בהרצאה נכיר את קוסטוריצה האיש ותבונתו 
הקולנועית המרשימה.

מחיר למפגש: 30 ₪ | הרשמה בטלפון 09-9557113 

אירוע ליום האישה
 נשות שלוחת מרכז חפר שהינן בעלות עסקים, נותנות שירות או יוצרות

המעוניינות להציג את תחומי עיסוקן במסגרת האירוע.
מוזמנות לפנות אלינו עד לתאריך 25.2.18:

הדס שוורץ: 050-5257284 | חני מיטרני–שפיגל: 052-3843951

ביום רביעי 21.2.18 בשעה 20:00 בבית העם כפר מונאש
"לנצח ולהישאר בן אדם" | שמעון אמסלם

שמעון אמסלם, 18 שנה שחקן ליגת העל בכדורסל, קפטן קבוצת הפועל תל אביב, בעל תואר 
ראשון במנהל עסקים, מאמן ומנג'ר מקצועי מוסמך, קואוצ'ר, פרשן כדורסל, בהרצאה מעוררת 

השראה על מנהיגות. מנער הגדל בשדרות ועד לשחקן כדורסל מקצועי. סיפור על מסע אישי בדרך
להצלחה וניצחון, מנהיגות אישית וקבוצתית, קבלת החלטות, הצבת יעדים ומימוש מטרות.

www.hefer.org.il :להרשמה 
מחיר לנוער: 20 ₪ | מחיר למבוגר: 30 ₪ | מחיר ביום האירוע: 40 ₪ 16
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יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש
12

08:00 מאלונית משמר השרון
סיור 'עניין ירוק'

לפארק אריאל שרון

3
11:00 בג.ח.א

 'בוקר שבת קלאסי'
אנסמבל עלמה 

45
9:00 במרכז קהילתי שפלת חפר 

"בוקר עם אמא" - מפגש 
אימהות בחופשת לידה

10:00 בכ. ויתקין 
׳מועדון ארוחת הבוקר׳

 6
10:00 בשושנת העמקים

 "שלישי בשניים" -
מועדון בוקר אימהות
20:30 בכפר ידידיה 

הרצאה "מו"מ ישראל- ערב 
)ללא הפלסטינים(״

7
20:00 בעין החורש

'הלילה הוא שירים' -
נתן זך

8
20:30 באמץ

הרצאה: סיפורו האישי של 
אורן בליצבלאו

9
11:00 בכפר ויתקין

השקת ספר הביכורים של 
נעמי ניר "אגדת גשם"

10

11
18:00 במעברות

הרצאה מכון אבשלום: 
"עצים מקודשים בישראל"

12
09:30 במרכז הקהילתי האזורי
סדנה: 'תקופת החיים החדשה'

10:00 בכ. ויתקין 
 ׳מועדון ארוחת הבוקר׳

20:00 בחניאל
'קלאסיקה קולנועית'

20:30 במעפיל
ראש חודש אדר- "יש חפץ בו" 

13
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה: "על אופנה וחופש 
גנוב: מעמדן של הנשים 

באסלאם ובאיראן"

14
11:00 בג.ח.א

 'חברותא' - הרצאתה של
סביון ליברכט

20:00 בכ. ויתקין
׳מרק בחברותא׳

 15
20:00 בגאולי תימן

הרצאה: איך נפטרים משומן 
בבטן - יעל ניר

20:30 בקיבוץ העוגן 
דב נבון מופע יחיד

1617
18:00 בקיבוץ מעברות

"קפה קונצרט":
"ניחוחות של אהבה״

1819
10:00 בכ. ויתקין 

׳מועדון ארוחת הבוקר׳

20
20:00 ברופין

'אקדמיה פוגשת קהילה' -
פסיכולוגיה של שיפוט וקבלת 

החלטות

21
07:00 מ"אלונית" משמר השרון

 סיור מכון אבשלום:
"הגשרים של נחל חרוד"

20:30 בכ. ויתקין
 ׳שיחות סלון׳

21:30 בקיבוץ העוגן
קורין אלאל בהופעה אקוסטית

20:00 בכפר מונאש
 'לנצח ולהישאר בן אדם'

שמעון אמסלם

22
20:00 בג.ח.א
'חברותא' -

מפגשים עם אמני קרפאט -
גלי כנעני

23
11:00 בכ. ויתקין
 תערוכה מתחלפת
נירה ועמרם אשל

24

282526
10:00 בכ. ויתקין 

׳מועדון ארוחת הבוקר׳
17:00 בקיבוץ בחן 

"משתה פורים ושוק פרסי" 
20:00 בג.ח.א

סרט: ׳המוזיאון׳

2728

/

פברואר 2018 | שבט - אדר תשע״ח
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ארועי ילדים ונוער
ן ו ש א יר נ יש ש י ל יש ע י ב יר ש י מ יח ש י תש ב ש

1
17:00 בקיבוץ המעפיל 

חגיגת ט"ו בשבט 
17:00 בגאולי תימן
חגיגת ט"ו בשבט 
17:00 במכמורת 

 ש. סיפור: 'מר
זוטא ועץ התפוחים'

2
14:00 בבורגתה
חגיגת ט"ו בשבט

3
10:30 בכפר מונאש

חגיגת ט"ו בשבט

4
16:30 בג.ח.מ

ש. סיפור: 'איתמר מטייל על 
הקירות'

5
17:00 בג.ח.א

ש. סיפור 'קרקס קוביות'  

6
17:00 בכפר הרא"ה

ש. סיפור עם יצירה בבצק
אוהל אברהם

78
17:00 בכפר חגלה

ש. סיפור 'תהיה בריא 
מוריס מגי׳

17:00 בכפר מונאש 
 ש. סיפור:

'מה קונים לעץ מתנה'

910

11
17:00 בבית יצחק

ש. סיפור: 'המתנה של הצב'  

1213
17:15 באביחיל

הצגה: 'תהיה בריא בוריס מגי'
17:15 בבית הלוי

הצגה: 'הברווזון המכוער'
17:30 בבת חפר
המופע של מיקי

14
16:30 בעין החורש
אירוע יום המשפחה

1516
8:30 בכ. ויתקין

חגיגת יום המשפחה 

17

1819
18:00 בכפר מונאש  

בראבו 3

2021
17:00 בבורגתה 

ש. סיפור: 'מוכר הכובעים' 
בלורה 

22
17:00 בהדר עם

ש. סיפור: 'הכבש ה-16' 

2324

25
17:00 בחניאל 

ש. סיפור: 'ספר הג'ונגל' 

2627
17:00 באחיטוב

 מופע 'בלוניזם' לפורים
17:00 בשושנת העמקים

הפנינג פורים

281
11:00 בקדם
חגיגת פורים

2
11:00 בכפר מונאש

חגיגת פורים
11:00 בכפר ויתקין

חגיגת פורים 18
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ן ו ש א יר נ יש ש י ל יש ע י ב יר ש י מ יח ש י תש ב ש
1

17:00 בקיבוץ המעפיל 
חגיגת ט"ו בשבט 
17:00 בגאולי תימן
חגיגת ט"ו בשבט 
17:00 במכמורת 

 ש. סיפור: 'מר
זוטא ועץ התפוחים'

2
14:00 בבורגתה
חגיגת ט"ו בשבט

3
10:30 בכפר מונאש

חגיגת ט"ו בשבט

4
16:30 בג.ח.מ

ש. סיפור: 'איתמר מטייל על 
הקירות'

5
17:00 בג.ח.א

ש. סיפור 'קרקס קוביות'  

6
17:00 בכפר הרא"ה

ש. סיפור עם יצירה בבצק
אוהל אברהם

78
17:00 בכפר חגלה

ש. סיפור 'תהיה בריא 
מוריס מגי׳

17:00 בכפר מונאש 
 ש. סיפור:

'מה קונים לעץ מתנה'

910

11
17:00 בבית יצחק

ש. סיפור: 'המתנה של הצב'  

1213
17:15 באביחיל

הצגה: 'תהיה בריא בוריס מגי'
17:15 בבית הלוי

הצגה: 'הברווזון המכוער'
17:30 בבת חפר
המופע של מיקי

14
16:30 בעין החורש
אירוע יום המשפחה

1516
8:30 בכ. ויתקין

חגיגת יום המשפחה 

17

1819
18:00 בכפר מונאש  

בראבו 3

2021
17:00 בבורגתה 

ש. סיפור: 'מוכר הכובעים' 
בלורה 

22
17:00 בהדר עם

ש. סיפור: 'הכבש ה-16' 

2324

25
17:00 בחניאל 

ש. סיפור: 'ספר הג'ונגל' 

2627
17:00 באחיטוב

 מופע 'בלוניזם' לפורים
17:00 בשושנת העמקים

הפנינג פורים

281
11:00 בקדם
חגיגת פורים

2
11:00 בכפר מונאש

חגיגת פורים
11:00 בכפר ויתקין

19חגיגת פורים



ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ארועי מבוגרים 
יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש

12
08:00 מאלונית משמר השרון

סיור 'עניין ירוק'
לפארק אריאל שרון

3
11:00 בג.ח.א

 'בוקר שבת קלאסי'
אנסמבל עלמה 

45
9:00 במרכז קהילתי שפלת חפר 

"בוקר עם אמא" - מפגש 
אימהות בחופשת לידה

10:00 בכ. ויתקין 
׳מועדון ארוחת הבוקר׳

 6
10:00 בשושנת העמקים

 "שלישי בשניים" -
מועדון בוקר אימהות
20:30 בכפר ידידיה 

הרצאה "מו"מ ישראל- ערב 
)ללא הפלסטינים(״

7
20:00 בעין החורש

'הלילה הוא שירים' -
נתן זך

8
20:30 באמץ

הרצאה: סיפורו האישי של 
אורן בליצבלאו

9
11:00 בכפר ויתקין

השקת ספר הביכורים של 
נעמי ניר "אגדת גשם"

10

11
18:00 במעברות

הרצאה מכון אבשלום: 
"עצים מקודשים בישראל"

12
09:30 במרכז הקהילתי האזורי
סדנה: 'תקופת החיים החדשה'

10:00 בכ. ויתקין 
 ׳מועדון ארוחת הבוקר׳

20:00 בחניאל
'קלאסיקה קולנועית'

20:30 במעפיל
ראש חודש אדר- "יש חפץ בו" 

13
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה: "על אופנה וחופש 
גנוב: מעמדן של הנשים 

באסלאם ובאיראן"

14
11:00 בג.ח.א

 'חברותא' - הרצאתה של
סביון ליברכט

20:00 בכ. ויתקין
׳מרק בחברותא׳

 15
20:00 בגאולי תימן

הרצאה: איך נפטרים משומן 
בבטן - יעל ניר

20:30 בקיבוץ העוגן 
דב נבון מופע יחיד

1617
18:00 בקיבוץ מעברות

"קפה קונצרט":
"ניחוחות של אהבה״

1819
10:00 בכ. ויתקין 

׳מועדון ארוחת הבוקר׳

20
20:00 ברופין

'אקדמיה פוגשת קהילה' -
פסיכולוגיה של שיפוט וקבלת 

החלטות

21
07:00 מ"אלונית" משמר השרון

 סיור מכון אבשלום:
"הגשרים של נחל חרוד"

20:30 בכ. ויתקין
 ׳שיחות סלון׳

21:30 בקיבוץ העוגן
קורין אלאל בהופעה אקוסטית

20:00 בכפר מונאש
 'לנצח ולהישאר בן אדם'

שמעון אמסלם

22
20:00 בג.ח.א
'חברותא' -

מפגשים עם אמני קרפאט -
גלי כנעני

23
11:00 בכ. ויתקין
 תערוכה מתחלפת
נירה ועמרם אשל

24

282526
10:00 בכ. ויתקין 

׳מועדון ארוחת הבוקר׳
17:00 בקיבוץ בחן 

"משתה פורים ושוק פרסי" 
20:00 בג.ח.א

סרט: ׳המוזיאון׳

2728

/
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מבוגרים
יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש

12
08:00 מאלונית משמר השרון

סיור 'עניין ירוק'
לפארק אריאל שרון

3
11:00 בג.ח.א

 'בוקר שבת קלאסי'
אנסמבל עלמה 

45
9:00 במרכז קהילתי שפלת חפר 

"בוקר עם אמא" - מפגש 
אימהות בחופשת לידה

10:00 בכ. ויתקין 
׳מועדון ארוחת הבוקר׳

 6
10:00 בשושנת העמקים

 "שלישי בשניים" -
מועדון בוקר אימהות
20:30 בכפר ידידיה 

הרצאה "מו"מ ישראל- ערב 
)ללא הפלסטינים(״

7
20:00 בעין החורש

'הלילה הוא שירים' -
נתן זך

8
20:30 באמץ

הרצאה: סיפורו האישי של 
אורן בליצבלאו

9
11:00 בכפר ויתקין

השקת ספר הביכורים של 
נעמי ניר "אגדת גשם"

10

11
18:00 במעברות

הרצאה מכון אבשלום: 
"עצים מקודשים בישראל"

12
09:30 במרכז הקהילתי האזורי
סדנה: 'תקופת החיים החדשה'

10:00 בכ. ויתקין 
 ׳מועדון ארוחת הבוקר׳

20:00 בחניאל
'קלאסיקה קולנועית'

20:30 במעפיל
ראש חודש אדר- "יש חפץ בו" 

13
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה: "על אופנה וחופש 
גנוב: מעמדן של הנשים 

באסלאם ובאיראן"

14
11:00 בג.ח.א

 'חברותא' - הרצאתה של
סביון ליברכט

20:00 בכ. ויתקין
׳מרק בחברותא׳

 15
20:00 בגאולי תימן

הרצאה: איך נפטרים משומן 
בבטן - יעל ניר

20:30 בקיבוץ העוגן 
דב נבון מופע יחיד

1617
18:00 בקיבוץ מעברות

"קפה קונצרט":
"ניחוחות של אהבה״

1819
10:00 בכ. ויתקין 

׳מועדון ארוחת הבוקר׳

20
20:00 ברופין

'אקדמיה פוגשת קהילה' -
פסיכולוגיה של שיפוט וקבלת 

החלטות

21
07:00 מ"אלונית" משמר השרון

 סיור מכון אבשלום:
"הגשרים של נחל חרוד"

20:30 בכ. ויתקין
 ׳שיחות סלון׳

21:30 בקיבוץ העוגן
קורין אלאל בהופעה אקוסטית

20:00 בכפר מונאש
 'לנצח ולהישאר בן אדם'

שמעון אמסלם

22
20:00 בג.ח.א
'חברותא' -

מפגשים עם אמני קרפאט -
גלי כנעני

23
11:00 בכ. ויתקין
 תערוכה מתחלפת
נירה ועמרם אשל

24

282526
10:00 בכ. ויתקין 

׳מועדון ארוחת הבוקר׳
17:00 בקיבוץ בחן 

"משתה פורים ושוק פרסי" 
20:00 בג.ח.א

סרט: ׳המוזיאון׳

2728

/

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

מרק בחברותא
יום רביעי 14.2.18 בשעה 20:00 במרכז הקהילתי חוף חפר
"חיילים ישראלים? האם קיים משהו מעין זה בעולם?!״

פרשת חיל החפרים
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה התגייסו מאות מבני היישוב לצבא הבריטי. בין הראשונים היו 

אנשי פלוגות החפרים, שלאחר שירות קצר במדבר המערבי מצאו עצמם על אדמת יוון. זמן קצר 
לאחר הגעתם, נפלו בידי הנאצים כ-1500 חפרים ארצישראליים, באירוע השבי הגדול ביותר 

בתולדות העם היהודי. 
מיהם החפרים ומדוע התגייסו לצבא הבריטי? מה קרה שם ביוון, באותו 

אירוע נפילה המוני בשבי? איזה יחס קיבלו השבויים מארץ ישראל משוביהם 
הנאצים, איך נראה היומיום שלהם בשבי? האם פגשו החפרים את אחיהם, 

יהודי אירופה, אסירי מחנות הריכוז בפולין? מדוע כה מעטים שמעו על 
 הפרשה הזאת?

על שאלות אלה ועל סיפור עוצר נשימה זה נשמע בהרצאה המרתקת.
מרצה: נעמה אגוזי, רכזת מחוז צפון ב"יד ושם", מרצה בכירה ומדריכת 

מסעות באירופה בעקבות העבר היהודי.
מחיר: 40 ש"ח

שלישי נשי 
6.2.18 בשעה 19:30

במרכז הקהילתי חוף חפר
נארח את ח"כ מירב מיכאלי שתשוחח על זכויות נשים בתא המשפחתי

 הכניסה חופשית!
מספר מקומות מוגבל! | נדרשת הרשמה מראש: 09-8664306

|                    |                  |
 
רבקה קנטור טיולי נוף מולדתי 

עין החורש 

אופנה ואמנות 
משמלותיה של שחקנית 

׳גדולה׳ ועד מעצבת הנעליים
עם לאה פופר 

שלישי 20.3.18

׳נסיך ירושלים׳ 
תעלומת רצח הרוזן ברנדוט

עם עופר רגב 
שני 19.2.18

מגדל העמק
 נקודת החן של הגליל 

עם ורד אביבי 
רביעי 7.3.18  

מפעלים, יזמויות 
ודמויות בים המלח 

עם גיל ברנר
 רביעי 7.2.18

 04-6127449
  050-7677927
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מבוגרים

תערוכה מתחלפת
יום שישי 23.2.18 בשעה 11:00 במרכז הקהילתי חוף חפר

ציורים על בד ועל חרסינה – תערוכה של נירה ועמרם אשל
נירה ועמרם חברי כפר ויתקין, התחילו לעסוק באומנות אחרי שיצאו לפנסיה. לשניהם לא היה זמן 

לכך קודם לכן ולא הכירו את היכולות של היצירה שהתגלו גם להם רק בשנים האחרונות.
נירה השתתפה בחוגים למלאכת יד וקרמיקה ובשנים האחרונות היא מקדישה 
את שעות הפנאי שלה לציור על חרסינה, בסטודיו של אירית שקד באביחיל.

עמרם לומד כבר ארבע שנים ציור אצל הצייר אמיר שפט.
הוא התחיל ברישום בפחם ועבר לציור בפאסטל ובשמן.

הכניסה חופשית, מוזמנים בשמחה!

שיחות סלון
יום רביעי 21.2.18 בשעה 20:30 במרכז הקהילתי חוף חפר

תנועה, התפתחות והשפעה סביבתית - הפרכת מיתוסים נפוצים
"אז מה הוא כבר עושה?" - אין הורה שלא נתקל בשאלה הזו במהלך השנה הראשונה בחיי תינוקו.
לא אחת השאלה הזו הופכת למטרידה ומעלה חששות. מתי הוא יתחיל להושיט יד? סבתא אמרה 

שהוא כבר אמור... האם מותר להושיב אותה אם היא טרם מתיישבת? הגננת אמרה שלא כדאי. 
אילו צעצועים מתאימים לה עכשיו? כיצד כדאי לסדר את החדר? ומתי הוא כבר יתחיל ללכת?

כל כך הרבה שאלות עולות בקרב הורים, מטפלים וסבים העוקבים אחר התפתחותם של הקטנטנים,  
וכל כך הרבה קולות רקע מסביב מייעצים מה נכון, מה אסור, מה צריך ומה כדאי. 

מוזמנים לעשות סדר בבלגאן ולהצטרף למפגש בנושא התפתחות מוטורית של תינוקות ופעוטות 
ובהשפעת הסביבה עליה.

במפגש נפריך מיתוסים נפוצים ונעלה לדיון שאלות רבות המעסיקות את המטפלים בקטנטנים.   
 .Msc PT ,המרצה: אסתי דיקשטין-ברמן, תושבת בית חרות, היא פיזיותרפיסטית התפתחותית
 TINY LOVE אסתי עובדת קופת חולים מאוחדת, מרצה במכללת גורדון לחנוך, יועצת בחברת

לצעצועי פעוטות ואם לשלוש בנות.
הכניסה חופשית!

יום שישי 9.2.18 בשעה 11:00 במרכז הקהילתי חוף חפר
השקת ספר הביכורים של נעמי ניר "אגדת גשם"

נעמי ניר מזמינה אתכם להשקת ספר הביכורים שלה "אגדת גשם" 
"כך הצלחתי להתמודד עם הפחד מפני רעמים וברקים": זהו סיפור משעשע 

וצבעוני על החורף בשמים, שם משתעשעים להם המלאכים תוך כדי סידור וניקוי ביתו של אלוהים.
נעמי ניר, תושבת כפר ויתקין כמעט 20 שנה, זמרת, מטפלת בתינוקות ואוהבת טבע ואדם.

בואו לשמוח ולהתרגש עם נעמי ועם שרון עמלני המאיירת המדהימה.
הכניסה חופשית!
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מבוגרים

ביום שישי 2.3.18 בשעה 22:00
באולם הספורט בבת חפר
מסיבת פורים מתחת למים

לפרטים: 09-8781090

09-8788376 ר  פ ח ת  ב
יום חמישי 22.2.18 בשעה 21:00 באולם התרבות בבת חפר

ערב במה פתוחה למבוגרים
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מבוגרים
זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:׳זית׳ זהות יהודית תרבותית

קהילה מארחת ראש חודש אדר
12.2.18 | כ״ז בשבט | 20:30 | במועדון המעפיל

 "יש חפץ בו" - מפגש עם עולמן של הנשים הבדואיות
דרך האמנות העממית וסיפורים אישיים.

אורנה גורן - אתנוגרפית, אוצרת ומקימת מוזיאונים לתרבות הבדואים.
 אלהאם אל כמלאת - פורצת דרך, פעילה חברתית, מעצימה נשים בדואיות

לעצמאות מחשבתית וכלכלית
בחלק המוסיקאלי: טל זוהר ואורי לביא

alitzayit@gmail.com | 052-4686746 הכניסה חופשית | לפרטים: עלית גורן-כץ

זית חוגג את שמחת הפורים בשיתוף קהילות עמק חפר | ״ונהפוך הוא״

שני | 26.2.18 | י"א באדר | אחר הצהריים
בקיבוץ בחן 

"משתה פורים ושוק פרסי" 
חגיגה פורימית לכל הקהילה  

שתילים של זית במסגרת מיזם 

 חמישי | 1.3.18 | 10:00 י"ד באדר
במתחם ״קדם״ 

בהובלת שלוחת שפלת חפר 
פורים לכל המשפחה

מגוון פעילויות ויצירה לפורים
לכל המשפחה!

לפרטים : עדי נחשון | 054-9290060 

חוגגים ט"ו בשבט 
31.1.18 ט"ו בשבט בשעה 20:00 במשמר השרון 
 סדר ט״ו בשבט קהילתי ופרידה מרינה ברקאי

)אחרי 12 שנה של הובלה ויצירה ב׳זית׳(
בניצוח מוסיקלי של דגן יראל, ואיתו חברים דורשים, מספרים ושרים 

מוזמנים להביא כיבוד יצירתי, רוחני וחומרי, וחומרים של ט״ו בשבט
לפרטים והרשמה: עדי נחשון 054-9290060

הכניסה חופשית!

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

24



25



מבוגרים

רסים קו ו ם  חוגי

חברותא

חברותא
09-8973332  | ם  רי בית ספר למבוגרים צעי

ביום חמישי 22.2.18 בשעה 20:00 במועדון בגבעת חיים איחוד
מפגשים עם אמני קראפט << על שטיחים, ספרים ושרוולים

מרצה: האמנית גלי כנעני
 בהרצאתה תדבר גלי על שני גופי עבודה עיקריים, העוסקים בפירוק והרכבה,

בשניהם חומר הגלם הוא ready made. באחד היא משתמשת בפרטי לבוש שנקנו בחנויות יד 
שניה אותם היא מפרקת, פורמת עד למרכיבי השתי והערב ואורגת אותם מחדש. בשני - ספרים 

משמשים כחומר גלם, יורדים ממדפי הספרייה הביתית ועוברים אל קירות או ריצפת הגלריה. 
בסידור דקדקני הם נשזרים זה בזה, יוצרים מערך של דוגמאות אריגה או שטיח שלם, ובסיום 

התערוכה שבים הביתה ללא פגע. 
על הבגד או הספר כחפץ וכחומר גלם, על הקשר בין טקסט לטקסטיל, בין דפים לחוטים, בין פירוק 

להרכבה.
גלי כנעני, בוגרת מצטיינת של המחלקה לעיצוב טקסטיל בשנקר. לאחר סיום לימודיה השתלמה 

בקולג' לאמנויות של קנזווה ביפן. בשנת 2013 זכתה בפרס אנדי היוקרתי לאמנות עכשווית 
ובפרס העיצוב של משרד התרבות והספורט, מרצה במחלקה לעיצוב טקסטיל בשנקר, מציגה 

עבודותיה בתערוכות בארץ ובחו"ל.
מחיר: 30 ₪

ביום רביעי 14.2.18 בשעה 11:00 במועדון בגבעת חיים איחוד
הרצאתה של סביון ליברכט 

<< אופי הכתיבה על השואה מנקודת המבט של הדור השני באמצעות סיפורים מסוימים דרמת 
טלוויזיה ומחזות.

סביון ליברכט, ילידת גרמניה, בת להורים ניצולי שואה, פרסמה עשרה ספרים, רובם קבצי 
סיפורים, כתבה תסריטים ומחזות.

מחיר: 30 ₪
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 מרכז קהילתי אזורי-מועצה אזורית עמק חפר

. 

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

״קוקטייל ארץ ישראלי״
הרצאה מס׳ 4: "עצים מקודשים בישראל" | מרצה: פרופסור אמוץ דפני

ביום ראשון 11.2.18 בשעה 18:00 במועדון לחבר קיבוץ מעברות

סיור מס׳ 4: "הגשרים של נחל חרוד" | מדריך: זיו ריינשטיין
ביום רביעי 21.2.18 בשעה 07:00 יציאה מ"אלונית" משמר השרון

מחיר להרצאה: 60 ₪ | מחיר לסיור: 200 ₪
            יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
                                                    מותנה בהרשמה מוקדמת ועל בסיס מקום פנוי.

מכון אבשלום
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מבוגרים

קורס "עניין ירוק"! | בשיתוף מחלקת איכות סביבה וקיימות
הקורס כולל: 4 הרצאות, 2 סיורים.

 סיור מס׳ 1 | 2.2.18 | 08:00 | יציאה מאלונית משמר השרון
ממטרד למשאב - חינוך ויזמות | במרכז לחינוך סביבתי חירייה ופארק אריאל שרון
הרצאה מס' 3 | 5.3.18 | "מהקמה לקיימות – לכבוד 70 למדינה" | שלי ליפ

 סיור מס' 2 | 27.4.18 כרם מהר"ל – ביתו האקולוגי של עמיעד לפידות
כולל סיור בשטחי חקלאות אורגנית

הרצאה מס' 4 | 14.5.18 | "האם יחיו שמירת טבע ופיתוח יחדיו?" | ניר פפאי

עלות כוללת לקורס: 150 ₪ | יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.
 ההרצאות מתקיימות בימי שני בשעה 20:00 בבניין המועצה )אולם ישיבות - קומה שנייה(

הסיורים מתקיימים בימי שישי.
הרשמה באתר המועצה www.hefer.org.il | לפרטים נוספים: 09-8981635

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

איך חושבים בסינית? קורס ללימוד השפה הסינית
עם NI HAO המרכז ללימודי סינית

למידת השפה הסינית המדוברת והתנהלות נכונה בתרבות הסינית המודרנית היומיומית.
15 מפגשים בימי חמישי 10:00 - 11:45 החל מתאריך 8.2.18

מחיר הקורס: 1800 ₪ + 110 ₪ עבור ספר הלימוד "סינית בקלי קלות 1"
לפרטים והרשמה צרו קשר: 09-8664306

סדנת צילום והשראה בטלפון הנייד 
12 מפגשים | ימי ראשון 09:30 - 11:30 | החל מתאריך 4.2.18

בהנחיית עם עדי אדר 
נכיר את שפת הצילום, נצלם ונלמד איך להפוך רעיון לתמונה

נתבונן בצילומים, נתרגל את שפת הצילום, נצא לשטח ולטבע, נספוג ונמצא השראה. 
מחיר הסדנה: 1300 ש"ח | בהרשמה מראש בלבד

28



ותיקים
09-8981634 ותיקים  מחלקת 

מכללת ותיקים- לומדים ונהנים
נפגשים בכל יום ה' באולם עין החורש בין השעות 09:00 - 11:15 בבוקר.

מחיר לכניסה חד פעמית: 40 ₪ למפגש
הרצאות פברואר:

נושא ההרצאהשם המרצהתאריך
פרופ׳ יוסי לשם1.2.18

צפר
הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות.

היבט רב תחומי של הצפרות.
ד"ר דורון לוריא8.2.18

אמנות
מי רצח את ואן גוך?

מתן חודורוב15.2.18
כתב לענייני כלכלה

תספורת, תגלחת, תסרוקת - חובות הטייקונים לציבור 
ומחדל הגופים הפיננסיים.

פרופ׳ מיכאל בר זוהר22.2.18
היסטוריון

חיסול ממוקד: השב״כ - המבצעים הגדולים

מועדון טרום בכורה - רואים לפני כולם!
ביום שלישי 13.2.18 באולם עין החורש
9:00 - 9:10   התכנסות, קפה ומאפה 

9:10 - 9:45   הרצאה: יונתן אולמן - מומחה לאומנות חזותית
"maudie" | 9:45 - 12:00 הקרנת הסרט ״מודי״

במאי: אייסלינג וולש | בכיכובם של: המועמדת לאוסקר סאלי הוקינס, המועמד לאוסקר אית׳ן 
 הוק, קארי מאצ׳ט, גבריאל רוז, זאכרי בנט | קנדה/אירלנד, 115 דקות

מבוסס על סיפורה האמיתי ומעורר ההשראה של מוד לואיס, סיפור אהבה יוצא דופן של אשה 
יוצאת דופן, המתחיל ביום שהיא מתקבלת לעבודה כעוזרת בית בביתו של אוורט, סוחר דגים 

מקומי, איש מוזר ומתבודד. מודי לא כל כך מוצלחת בעבודות הניקיון ולהפתעתו של אוורט, היא 
מתחילה לצייר על קירות הביקתה, על החלונות ועל כל פיסת נייר או עץ שהיא מוצאת. במהרה 

היא גם מציבה לו תנאי, הוא חייב להתחתן איתה כדי שתחלוק איתו את מיטתו. הזוג מתחתן ומודי 
יוצאת עם אוורט, לעזור לו במכירת הדגים, ומנסה למכור גם את ציוריה. במהרה הציורים הופכים 

למקור פרנסתם העיקרי, וכשתחנת הטלויזיה המקומית מגיעה לראיין את מוד היא הופכת בין לילה 
לסיפור הצלחה ולמוקד עליה לרגל של תיירים ומבקרים. אוורט ומוד כל כך שונים זה מזו אך כל 

כך דומים, וכשאוורט עושה טעות אחת, אולי כדי להגן על עצמו, נדמה שהעולמות שלהם עומדים 
להתפרק. | מפגש חד פעמי 55 ₪ )ע״ב מקום פנוי, ללא הסעה(

29שימו לב: סרט חודש אפריל – נדחה והוא יוקרן בתאריך 1.5.18



ותיקים
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

נופשון ים המלח | מלון לוט המחודש
למהירי החלטה נותרו מקומות אחרונים!

מחזור ראשון: 18.2.18 עד 22.2.18 | מחזור שני: 25.2.18 עד 1.3.18
)חמישה ימים, ארבעה לילות, ע"ב חצי פנסיון(

לידיעתכם: המלון נמצא בבניה ושיפוצים בצדו הדרומי - אנחנו משובצים בצדו הצפוני
יתכנו רעשים בשעות היום ובשל כך קבלנו מחיר מיוחד.

פרטים לגבי תכנית הנופש והטיולים אצל הרכזים בישובים              
המחיר כולל:  טיול מודרך בדרך לים המלח  אירוח ע"ב חצי פנסיון במלון לוט  ארוחת 

צהרים נוספת  חלוק רחצה  קפה ועוגה פעם אחת  עיתון לכל חדר בימים ב', ג', ד'
 הרצאות ומפגשים במשך היום  תוכנית בידור מדי ערב במלון  פעילות ספורטיבית

 איסוף מהישובים
תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד.

מספר המקומות מוגבל. חדר יחיד על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.
הרשמה בתשלום בלבד ומילוי טופס אצל רכזי הישובים.

הערה: במחזור השני בלבד- המעוניינים בנסיעה ישירה למלון שתצא מבית בכפר, מאלונית 
משמר השרון ו/או מניצני עוז -  נא לציין בטופס ההרשמה המצ"ב.

הנופשון באחריות "פריטורס תיירות"

גאורגיה
ארץ גיזת הזהב והרי הקווקז

מאי-יוני 2018
טיול ייחודי לוותיקי עמק חפר

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

למהירי החלטה - נותרו מקומות אחרונים!
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טיפול בבעיות זיכרון
וקשב בגיל המבוגר  

השלישי לגיל  מרפאה 
ש ו ר ב

 ניתן בידי רופאים
ונוירו-פסיכולוגים בכירים

קרוב לבית, כאן בעמק חפר

לפרטים: 0507506621

טיול מרץ 2018 | עם ראדה בולוס
ציפורי ושפרעם

בציפורי של המאות הראשונות לספירה חיה אכלוסיה מגוונת שהייתה 
שגרירה לתרבויות ודתות שונות. בשפרעם של היום חיה אכלוסיה מגוונת 

המשתייכת לשלוש דתות חשובות: מוסלמים, משיחים ודרוזים עם כבוד 
ושמירה על האתרים המנציחים את האוכלוסייה היהודית שחיה פעם בעיר.

נתחיל בביקור בכנסיית סנט אנה הצלבנית בציפורי שנבנתה, ע״פ המסורת, מעל בית סבו וסבתו 
של ישוע. נתצפת לעבר מנזר אחיות סנט אנה שהוקם במקום בשנת 1923 כמרפאה ובית ספר 

לבנות וכיום משמש כמוסד לילדים ממשפחות מצוקה. מחצר עיריית שפרעם נלך דרך הסמטאות 
העתיקות לבית הכנסת של העיר שנשאר במצב מטופח למרות עזיבת אחרון היהודים את היישוב 

 ב-1920. נדבר על הסנהדרין שישבה בשפרעם ועל רבי יהודה בן בבא שפעל במקום.
נבקר באחת מכנסיות העיר שפרעם ונדבר על האוכלוסייה הנוצרית בעיר ועל היחסים עם שאר 

העדות. נתצפת על הסראיה מתקופת עות'מאן בנו של דאהר אלעומר ונסיים בביקור בקברים 
מיוחדים החבויים בלבה של שכונת מגורים. 

דרגת קושי הטיול: בינונית-קלה | יש להצטייד בכיסא גלריה | מחיר הטיול: 130 ₪ לאדם | )כולל 
איסוף מהישובים וביקור באתרים( ארוחות בוקר וצהריים - עצמאית | ההרשמה בישובים אצל 

הרכזים בתשלום בלבד | ביטול השתתפות יחויב בתשלום | מס׳ המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה!

להלן פירוט ההסעות לפי תאריכים ויישובים: 
 יום שני 5.3.18 | בית יצחק, כפר ידידיה, כפר חיים, הדר עם, משמר השרון, מעברות, חניאל, 

     בורגתה.
 יום שני 12.3.18 | אלישיב, אחיטוב, בית הלוי, בית חזון, גח"א, גח"מ, גאולי תימן, העוגן,

    חיבת ציון, חרב לאת, כפר הרואה, כפר חגלה, כפר מונאש,  עין החורש.
 יום שלישי 13.3.18 | מכמורת, בית ינאי, חופית, בית חרות, כפר ויתקין, בת חן, בית בכפר,

     גבעת שפירא, צוקי ים, שושנת העמקים, חבצלת השרון.
 יום שני 19.3.18 | המעפיל, אמץ, גן יאשיה, בחן, בת חפר, יד חנה, בארותיים, עולש.

 יום שני 16.4.18 | אביחיל, אלונית משמר השרון.
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נופש אביב באפריל!
תרבות בתל אביב – עיר ללא הפסקה

 מלון הרודס -
מלון יוקרתי על שפת הים באווירת תל אביב הקטנה של שנות ה-30

 בליבה של העיר תל אביב, אל מול חופי הים התיכון,
מתנוסס מלון היוקרה הרודס תל אביב:

מלון קונספט ייחודי מבין מלונות היוקרה בתל אביב המביא את אווירת העיר הלבנה של שנות 
השלושים, בשילוב חוויית אירוח מושלמת.

נצא לשוטט ברחובותיה של תל אביב-יפו, נבקר בשווקים התוססים,
 נגלה היכן בעיר נפגשות שלושת הדתות, נטעם מהקסם היפואי,

נקיים מפגשים מיוחדים, סיורים בתערוכות וביקור במוזיאון החדש לטבע ע"ש שטיינהרדט 
באוניברסיטת תל אביב.

תכניות בערבים, הצגה ובילויים

פרטים והרשמה בתשלום אצל הרכזים בישובים | התכנית ניתנת לשינויים
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09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

מועדון ארוחת הבוקר
 מפגש חברתי הכולל ארוחת בוקר קלה

בליווי פעילויות מהנות, מעשירות ומגוונות
בתכנית: 10:00 ארוחת בוקר | 10:30 תחילת מפגש

 5.2.18 | חשיבות מסת השריר בגיל השלישי
גדול המשוררים הרוסיים, ממייסדי השירה הרוסית המודרנית, ומהתורמים המרכזיים 

לפיתוח השפה הרוסית. גם כיום נחשבות יצירותיו למופת בספרות העולמית. במפגש נחשף 
לקטעי אופרה, בלט, תיאטרון וסצנות קולנועיות שעובדו ע"פ יצירותיו.

מנחה: דינה גונה, חוקרת תרבות, צלמת ויוצרת סרטים קצרים על סופרים ומשוררים
שני מפגשים בנושא בריאות ורפואה:

 12.2.18 | חיידקים - לא מה שחשבתם!
עולם המדע רוגש: החיידקים – ה"איש הרע" של הבריאות והרפואה מתגלים בשנים 
האחרונות באור חדש וחשיבותם והשפעתם על חיינו נחקרים במרץ. בהרצאה נחשף 

למחקרים האחרונים בתחום המסעירים  מחדש את המדענים ואנשי הרפואה. נשמע כיצד 
החיידקים משפיעים על הבריאות  ואפילו על המחשבות שלנו. מי יודע, אולי נגיע למסקנה 

שהם מנהלים את העולם?

 19.2.18 | תרופה ורפואה, מבט אחר על התרופות שכולנו מכירים
ההרצאה מספרת את הסיפורים הפחות מוכרים על גילוי התרופות שאנחנו נוטלים כמעט 

יום יום. מה הקשר בין צמחי מרפא לתרופות המודרניות? מה היתרונות והחסרונות שלהן?  
אילו תרופות היו ידועות למצרים הקדמונים ומשמשות אותנו עד היום?

מנחה: סיגל ביצור, ד"ר לביולוגיה, מרצה ומנחת קבוצות וסדנאות לאורח חיים בריא ומדע 
לקהלים שונים ברחבי הארץ. 

 26.2.18 | לכבוד פורים- קווים לדמותו של מרדכי היהודי
נעמיד למבחן את התנהלותו של מרדכי על סיכוניה וסיכוייה. האם זאת היתה קיצוניות 

חסרת אחריות או מהפכנות ציונית?
מנחה: הרב אליהו סטולוביץ', רב קהילת חוף חפר

מחיר מפגש: 40 ש"ח
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מחיר כרטיס למופע: 65 ש"ח | הרשמה אינטרנטית: www.hefer.org.il )תרבות במרחק נגיעה(.

יום חמישי 15.2.18 | 20:30  
במועדון קיבוץ העוגן

 מפגש רביעי בסדרה ״תרבות במרחק נגיעה״

דב נבון
מופע יחיד

 מופע יחיד אינטימי, כן וכובש.
סיפורו של גבר שמתמודד עם קרע 

בנישואיו, אבהות לילדות מתבגרות בשנות 
ה-2000, העולב שבחיי הסלב המקומי, 

יחסי אהבה שנאה עם הפסיכולוגית שלו, 
מונוגמיה ואישיות כפייתית במיוחד...

כתב: גור קורן
)מחזאי השנה – 'המוגבלים' של בית לסין( 

רביעי | 21.2.18 | 21:30
גרציא קיבוץ העוגן

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

קורין אלאל
 פתיחת דלתות: 20:00
סגירת מטבח: 20:45
_______
 כרטיסים:
 במכירה מוקדמת: 70 ₪
ביום המופע: 90 ₪

רכישה באתר המועצה: www.hefer.org.il | לפרטים: 09-8981561

בהופעה אקוסטית
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חמישי | כ"א באדר | 8.3.18 | אולם תרבות עין החורש
19:30 פתיחת דלתות וכיבוד קל | מחיר: 50 ₪ | בערב המופע: 70 ש"ח | לכרטיסים 09-8973332

יום האשה הבינלאומי 2018

 מופע דראג קומי חדש, נוצץ, בועט ו....הורס
על ההיסטוריה של המדינה כפי שמעולם לא שמעתם!

במעמד ראש המועצה מר רני אידן | היחידה לקידום מעמד האשה | שלוחת צפון חפר
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