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בימים אלה אנחנו מציינים את סיומה של שנת פעילות מוצלחת, שבמהלכה נהנו אלפים מכם התושבים 
 מאינספור חוגים וסדנאות ברחבי עמק חפר.

לצד המשך טיפוח והשקעה בפעילויות וחוגים שכבר קנו להם שם בקהילתנו, חשוב לנו להוסיף ולחדש 
כל העת; מרכז קשר והכוון לגיל השלישי, שנפתח בשנה שעברה, צובר תאוצה ואנו שמחים לבשר על 
השתתפות נרחבת של גמלאים בפעילויות ובקורסים הנערכים במסגרתו. בשנה החולפת חנכנו גם את 

המרכז הקהילתי שפלת חפר במתחם קדם, שבו פועלים מרכז חוגים, צהרונים ופעילויות תרבות מגוונות. 
בשנה הבאה נמשיך לפתח ולקדם את המרכז והמתחם החדשים. בחוברת שלפניכם מפורטים החוגים 

והפעילויות המתקיימים במסגרת המרכז הקהילתי האזורי בשנה הקרובה, תשע"ט, בשלוחות הגיאוגרפיות 
השונות, לכל מגוון הגילאים בעמק ובמגוון תחומים.

החוגים השונים מועברים על ידי מיטב המדריכות והמדריכים על מנת שתפיקו מהם את מרב ההנאה, 
הלמידה והסיפוק בשעות הפנאי שלכם.

נשמח לראותכם!
בברכת שנת פעילות מהנה ומוצלחת!

 מ"מ ראש המועצהראש המועצה
ויו"ר המרכז הקהילתי

 יעל פלד,
מנהלת המרכז הקהילתי

תושבים יקרים!

עריכה: דפנה יבנאי-פרטוש  |  עיצוב: לאה מרמורשטיין-ירחי  אמנות גרפית 
יו"ר המרכז הקהילתי האזורי  |  מנהלת המרכז הקהילתי: יעל פלד 

ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

פסטיבל מוסיקה ואמנות על גדות נחל אלכסנדר

2018
כל הפרטים בעמוד האחורי 28 עד 31 באוגוסטשלישי עד שישי י״ז עד כ׳ באלול
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המרכז הקהילתי

"אם אנשים יעמדו במעגל לפרק זמן מספיק, הם בסופו של דבר יתחילו לרקוד"
)ג'ורג קרליין(

המרכז הקהילתי עמק חפר פועל כמלכ"ר ואחראי על כל תחומי התרבות, הפנאי והחינוך המשלים. 
כמי שמהווה גורם מוביל ומשמעותי ביותר בתחומים אלו, לכל מגזרי הקהילה המתעצמת 

והמתפתחת בעמק, שם לו המרכז הקהילתי האזורי כמטרת על ליצור סל שירותים תרבותי ואיכותי, 
אשר יתן מענה לשכבות הגיל השונות ברחבי עמק חפר.

 
הפעילות מתקיימת באמצעות 6 שלוחות המחולקות על פי אשכולות גאוגרפיים. 

המרכז הקהילתי מפעיל מערכת ענפה של חוגים במספר מוקדים, בתחומים רבים ומגוונים, כמו גם 
פעילות קהילתית ותרבותית ענפה, צהרונים עבור ילדי הגנים ובתי-הספר, פעילויות נוער, צעירים 

וותיקים.
במסגרת המרכז הקהילתי פועלים גם מתאמת הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, מתאמת הרשות 

לבטיחות בדרכים, ׳זית׳ – זהות יהודית תרבותית, ומרכז קשר והכוון לאזרח הוותיק.

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ירידי החוגים לשנת תשע״ט  

2-6 .9 . 18 ם:  כי ן התארי שבוע חשיפה בי ר   פ ח ן  ו פ צ
2-6 .9 . 18 ם:  כי ן התארי שבוע חשיפה בי ר   פ ח ז  כ ר מ

אל י | חנ  19 :00  -  17 :00  |  2 .9 . 18  | ום א׳  י ר   פ ח ת  ל פ ש
ן יתקי ו | כפר   18 :00  |  25 .8 . 18  | ר  שבת  פ ח ף  ו ח

19 :00  -  17 :00  |  2 1 .8 . 18  | ג׳  ום  י ר   פ ח ת  ב

יפורסם בהמשך ם  גי ד החו רי י מועד  ר   פ ח ם  י
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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 | בחן

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

 שלוחת בת חפר      
בת חפר | יד חנה חומש

shanis@bathefer.net | 09-8781090 | 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 וחוגים: 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

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
09-8981561

nitsana@hefer.org.il | 09-8981636 | רכזת חיילים משוחררים: 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
irits@hefer.org.il |  09-8981636 עירית שגב

 מרכז קשר והכוון לאזרח הותיק
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

 

תקנון.......................................................................................................
חוגי ילדים ונוער .............................................................................
נוער ........................................................................................................
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עמ׳ 6 - 7  
עמ׳ 8 - 38

עמ׳ 39 - 40
עמ׳ 41

עמ׳ 42 - 61
עמ׳ 62
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 תקנון השתתפות ונהלי הרשמה
בחוגים ופעילויות שנתיות

 * התקנון מתייחס לחוגים, טיולים, סדנאות, סדרות, קורסים וביניהם סיורי גלריות, שביל ישראל,
מכון אבשלום, חברותא ועוד, למעט במקומות בהם כתוב אחרת.

המרכז הקהילתי מברך אתכם על הצטרפותכם לפעילות החוגים.
על מנת שנוכל לתת לכם שירות נאמן ויעיל, 

אנא קראו בתשומת לב ובעיון את נהלי ההרשמה. 
כללי

 חוגי המרכז הקהילתי יפעלו החל מה – 2.9.18 ועד ה –30.6.19 אלא אם כן צויין אחרת 
   ובהתאם ללוח החופשות המפורסם בחוברת זו.

 מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים. מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי 
   תשלומים בגין ימי חופשה.

 התשלום יוסדר מראש עבור 10 חודשי פעילות ב – 10 תשלומים )אלא אם כן מצוין אחרת(.
   במקרה של הצטרפות מאוחרת, התשלום יחושב מתאריך ההצטרפות ועד לסיום שנת הפעילות.

    ההשתתפות בחוגים מותנית בתשלום מראש לכל השנה, בפרישת תשלומים בכרטיס אשראי     
   באמצעות אתר האינטרנט www.hefer.org.il, בהמחאות, או במזומן לכל השנה. 

    מועד התשלום האחרון לא יאוחר מ - 30.06.19. לא ניתן יהיה לפרוש את התשלומים מעבר   
   לחודש יוני של כל שנת פעילות.

 משתתף אשר לא שילם עבור החוג, לא תתאפשר השתתפותו בפעילות.
 בחוגים השנתיים יתאפשר שיעור ניסיון חינם. במקרה של הצטרפות לחוג, שיעור הניסיון יחויב 

   בתשלום. 
 המשך השתתפות בחוג לאחר שיעור הניסיון, מחויב בהסדרת התשלום מראש.

 המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לקבוע מינימום נרשמים הנדרש לצורך פתיחת חוג.
 המרכז הקהילתי רשאי לסגור חוג בכל עת ולפי שיקול דעתו, ובלבד שנתן על כך הודעה 14   

   ימים מראש.
 המרכז הקהילתי רשאי, על-פי שיקול דעתו, לשנות את מפעיל החוג, ימי הפעילות, שעות 

   הפעילות, לבטל או לאחד חוגים.
 במקרה של ביטול חוג ע"י המרכז הקהילתי, יוחזר החלק היחסי של התשלום במלואו.

 משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי, לא תורשה להשתתף בפעילויות/חוגי המרכז הקהילתי   
   עד לסילוק החוב.

 עבור המחאה חוזרת יחויב הלקוח בתשלום העמלה בסך 20 ₪ עבור כל המחאה. 
 המרכז הקהילתי רשאי להפסיק פעילות משתתף, על פי שיקוליו, במידה והנ"ל פוגע בפעילות

 שיעור שיבוטל ע"י המרכז הקהילתי, יוחזר במועד חלופי שיקבע ע"י המדריך.
 המרכז הקהילתי אחראי על המשתתפים בחוגים, רק בזמן ובמרחב בו מתקיים החוג.

ביטול הרשמה / החזרים
 ביטול ההשתתפות בחוג הינו באחריות המשתתף.

 הודעה על ביטול חוג תינתן בכתב או במייל לרכזת החוגים השלוחתית ותיכנס לתוקפה 
   לאחר קבלת אישור מהמרכז הקהילתי. 

 על המשתתף לוודא קבלת אישור להודעת הביטול בתוך 3 ימי עבודה. 
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   הביטול יכנס לתוקפו לאחר קבלת אישור המרכז הקהילתי.
 ביטול חוג יכנס לתוקף החל מהיום האחרון של החודש בו נמסרה הודעת הביטול.

 המשתתף יהיה רשאי להמשיך בפעילות החוג עד סוף תקופת התשלום.
 לא ייעשו ביטולים באמצעות הטלפון או המדריך.

 אין ביטול רטרואקטיבי של חוג, ולא ייעשה החזר כספים בגינו.
 ביטול השתתפות בחוג יתבצע בכפוף לתשלום דמי ביטול בסך 40 ₪, זיכוי ינתן באופן יחסי 

   מסכום היתרה.
 לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות מחוג, למעט במקרה של היעדרות מעל 3 שבועות עקב  

   מחלה, ובהצגת אישור רפואי.
 לא יינתן החזר כספי או החזר פעילות בגין ימי חופשה בהתאם ללוח חופשות החוגים.

 במקרה של החזר באמצעות זיכוי  בכרטיס אשראי, ההחזר יתבצע בהתאם למדיניות חברת   
   האשראי.

 בקשות לביטול ההשתתפות בחוג תתקבלנה עד לתאריך 31.3.19. 
 לאחר מועד זה לא יתאפשר החזר בגין ביטול חוג.

הנחות
 5% הנחה על חוג שני ומעלה, באותה שלוחה, לכל משתתף מבית אב. 

    ההנחה תנתן על החוג הזול מבין החוגים.
 הנחות רווחה בהתאם למדיניות מ.א עמק חפר.

 אין כפל הנחות. 
 יתכנו שינויים בנהלי ההרשמה ובמערכת החוגים בשלוחות השונות

לוח חופשות חגים תשע״ט:

הערות תאריך עברי תאריך לועזי יום החג 
לא מתקיימים חוגים כ״ט באלול-ב׳ בתשרי 9-11.9.18א׳-ג׳ ראש השנה 

לא מתקיימים חוגיםט׳-י׳ בתשרי 18-19.9.18ג׳-ד׳יום הכיפורים
לא מתקיימים חוגיםי״ד- ט״ו בתשרי23-24.9.18א׳-ב׳   סוכות 

לא מתקיימים חוגיםכ״א-כ״ב בתשרי 30.9.18-1.10.18א׳-ב׳  שמחת תורה 
חוגים מתקיימים כרגיל כ״ה בכסלו-ב׳-טבת 3-10.12.18ב׳-ב׳  חנוכה 
לא מתקיימים חוגים י״ד-ט״ו באדר 21-22.3.19  ה׳-ו׳  פורים 
לא מתקיימים חוגיםי״ד-כ״א בניסן 19-26.4.19 ו׳-ו׳  פסח 

הפסקת פעילות בשעה כ״ו בניסן 1.5.19ד׳ערב יום השואה 
 18:00 

הפסקת פעילות בשעהב׳ באייר 7.5.19ג׳ ערב יום הזיכרון 
18:00 

לא מתקיימים חוגיםג׳ באייר 8.5.19ד׳ יום הזיכרון
לא מתקיימים חוגיםד׳ באייר 9.5.19ה׳ יום העצמאות 

7לא מתקיימים חוגיםו׳-ז׳ בסיון 9-10.6.19א׳ –ב׳שבועות  



חוגי ילדים ונוער

מחיר שעותיוםגילאיםמדריךהחוג
יישובלחודש

אביב רג’ואןג’ודו

טרום 
חובהחובה

ג׳, ה׳

פעם16:15 - 17:00
בשבוע:
₪ 180

פעמיים 
בשבוע:
₪ 250

בית 
החוגים 

כפר 
הרא”ה

17:00 - 17:45א׳-ב׳

17:45 - 18:45ג’ ומעלה

רכיבה על 
אופניים 

בשטח
יואב לביא

קבוצת בנות 
ספטמבר:ב׳ד׳ - ו׳

18:30 - 17:00 
החל מאוקטובר:
17:30 - 16:00

 ₪ 220

איסוף 
מכפר 
חוגלה 
ומגח”מ קבוצת בנים 

ה׳ד׳-ו׳

קפוארה 
ARAME.ONLINEואקרובטיקה

ה׳ ומעלה

א׳, ד׳

16:30 - 15:30
פעם

בשבוע:
₪ 180

פעמיים 
בשבוע:
₪ 260

בית 
החוגים 

כפר 
הרא”ה 16:30 - 17:15ג׳-ד׳

רט גי ספו חו

050 -7766693 חפר  ן  צפו
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חוגי ילדים ונוער

ועה תנ גי  חו

מחיר שעותיוםגילאיםמדריךהחוג
יישובלחודש

עתליה בן אריהיפ הופ

17:45 - 18:30ב׳ב׳-ד׳
פעם בשבוע:  

₪ 170
פעמיים 
 בשבוע:
₪ 265

3 פעמים 
בשבוע:
₪ 350

בית החוגים 
כפר הרא”ה 

18:30 - 19:30ב׳, ד׳ה׳-ז׳

מחול 
יצירתי

מורה מצוות 
“אורבן פלייס”

טרום 
חובה-
חובה

בית החוגים 170 16:15₪ - 17:00ב׳
כפר הרא”ה

טרום בלט 
קלאסי

מורה מצוות 
“אורבן פלייס”

חובה -
 א׳

בית החוגים 170 17:00₪ - 17:45ב׳
כפר הרא”ה

“תות בננה”
הורים וילדים 

יחד בתנועה
עין החורש200 ₪פרטים בהמשך3 - 4ג’ניה גרונלנד

משחקיה 
להורים 
ופעוטות

עין החורשפרטים בהמשךג’ניה גרונלנד

״בן אדם עלה למעלה,
 

 דרוש אותם -אל תכחש בם פן יכחשו לך. רוח, כנפי נשרים אבירים. כי כח עז לך. יש לך כנפי 
 וימצאו לך מיד״

9הרב קוק



חוגי ילדים ונוער

העשרה גי  חו

יישובמחיר לחודששעותיוםגילמדריךהחוג

ד׳א׳-ו׳ירון חבובטיסנאות
185 ₪ לחודש14:30 - 15:30

 ₪ 280 +
חומרים לשנה

כפר הרא”ה

אמץ16:00 - 17:00

מהנדסי 
הדור הבא

מדריך מצוות 
המדריכים של 
“מהנדסי הדור 

הבא”

א׳-ב׳
ד׳

17:45 - 16:30
כפר חגלה175 ₪ לחודש

17:45 - 19:00ג׳-ה׳

יישובמחירשעותיוםגילאיםמדריךהחוג

בית החוגים 250 17:15₪ - 18:45א’ה’-ז’שיר אדליסטתיאטרון 
כפר הרא”ה

ן ו אטר גי תי חו
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חוגי ילדים ונוער

רט גי ספו חו

09 -8973329 חפר  מרכז 

מחירשעותיוםגילאיםמדריךהחוג

התעמלות 
אתגרית  
לגיל הרך 

הילה ברלב

200 16:15₪ - 17:00ג׳3 - 4
הורים וילדים 

200 17:00₪ - 17:45ג׳עד גיל 3

200 17:45₪ - 18:30ג׳4 - 5

הוקי 
גלגיליות 
מתחילים

170 ₪ 16:45 - 17:30ד׳גן-כיתה ב’יובל שני

הוקי 
גלגיליות 
מתקדמים

170 ₪ 17:30 - 18:30ד׳ג’-ו’יובל שני

הוקי 
גלגיליות 

נבחרת
18:30 - 19:30ב׳ ו/או ד׳מתקדמיםיובל שני

 ₪ 190
לפעם בשבוע 

או 290 ₪ 
לפעמיים 

בשבוע 

סיקה מו גי  חו

מחיר שעותיוםגילאיםמדריךהחוג
יישובלחודש

 14:00 - 19:00א׳א’ ומעלהדן מאירגיטרה
בתיאום עם המדריך

11בית יצחק450 ₪



חוגי ילדים ונוער

העשרה גי  חו

מחיר שעותיוםגילאיםמדריךהחוג
יישובלחודש

שחמט – 
בית יצחק200 16:00₪ - 17:00א׳א׳-ו׳בסיל מלקרמתחילים

שחמט – 
בית יצחק200 17:00₪ - 18:00א׳א׳-ו׳בסיל מלקרמתחילים

שחמט – 
בית יצחק200 18:00₪ - 19:00א׳א׳-ו׳בסיל מלקרמתקדמים

שחמט – 
בית יצחק200 16:00₪ - 17:00ב׳א׳-ו׳בסיל מלקרמתחילים

שחמט – 
בית יצחק200 17:00₪ - 18:00ב׳א׳-ו׳בסיל מלקרמתקדמים

שחמט – 
בית יצחק200 17:00₪ - 19:00ב׳א׳-ו׳בסיל מלקרמתקדמים 

מהנדסי הדור רובוטקידס
בית יצחק175 16:00₪ - 17:00ב׳גןהבא

מהנדסי 
הדור הבא 
רובוטיקה

מהנדסי הדור 
בית יצחק175 17:00₪ - 18:15ב׳א׳-ב׳הבא

מהנדסי 
הדור הבא 
רובוטיקה

מהנדסי הדור 
בית יצחק175 18:15₪ - 19:30ב׳ג׳-ה׳הבא

12



חוגי ילדים ונוער

רט גי ספו חו

09 -9740994 חפר  שפלת 

יישובמחירשעותיוםגילמדריךהחוג

ג’ודו 

גיא ווילס, 
ביה״ס לג’ודו 
והגנה עצמית 
בהנהלת גיל 

עופר  

16:00 - א׳, ד׳ג׳ ומעלה  
 17:00

 ₪ 240 ,₪ 170
לפעמיים בשבוע 

קדם

17:00 - א׳, ד׳א׳-ב׳   
  17:45

 ₪ 240 ,₪ 170
לפעמיים בשבוע 

ג’ודו 
ביה”ס לג’ודו 
והגנה עצמית 
בהנהלת גיל 

עופר 

17:45 - ד׳גנים   
18:30₪ 170

כושר, 
ריצה 

ותזונה 
בריאה   

שירלי שבו 
ומדריכה 

נוספת מצוות 
Feet up kids

16:30 - א׳ ד׳-ה׳  
17:45

150 ₪ לפעם בשבוע, 
250 ₪ לפעמיים בשבוע  

17:45 - א׳  ו׳-ז׳ 
19:00

150 ₪ לפעם בשבוע, 
250 ₪ לפעמיים בשבוע  

16:30 - ד׳ ד׳-ה׳  
17:15

150 ₪ לפעם בשבוע, 
250 ₪ לפעמיים בשבוע  

17:15 - ד׳ו׳-ז׳ 
18:00

150 ₪ לפעם בשבוע, 
250 ₪ לפעמיים בשבוע  

קפוארה 
 

שי ברנר, 
המרכז 

הישראלי 
לקפוארה 

בהנהלת תמר 
בן ארי

16:30 - ב׳ גן חובה   
17:15

₪ 170
מתחיל ב-8.10

17:15 - ב׳, ה׳ב׳-ג׳  
 18:15

 ₪ 240 ,₪ 170
לפעמיים בשבוע 

דניס 
השרדות
חדש!

18:00 - ב׳ד׳-ה׳אבי זילברמן
19:00₪ 170

מועדון 
נוער 
כפר 

13מונאש



חוגי ילדים ונוער
יישובמחיר לחודששעותיוםגילמדריךהחוג

קפוארה 

שי ברנר, 
המרכז 

הישראלי 
לקפוארה 

בהנהלת תמר 
בן ארי

18:15 - ב׳, ה׳ד׳-ה׳
19:15

 ₪ 240 ,₪ 170
לפעמיים בשבוע 

קדם 
16:30 - ה׳ א׳

17:15
 ₪ 170

הוקי 
גלגיליות
מתחילים 

אחרי החגים 

עידו וינטר, 
ביה”ס 

לגלגיליות 
בהנהלת אלון 

ויזמן  

מתחילים 
גן חובה- 

א׳
17:15 - ג׳ 

 18:00 ₪ 170
קדם

 מתקדמים
18:00 - ג׳ ב׳ - ג׳

 18:45 ₪ 170

17:00 - ב׳ ג׳-ד׳
יפורסם 170 ₪ 18:00

בהמשך
נבחרת 

המתקדמים 
ד׳-ז׳   

18:00 - ב׳ 
19:00

170 ₪ לפעם בשבוע, 
240 ₪ לפעמיים בשבוע 

יפורסם 
בהמשך 

רותם שפיגל זומבה 

17:00 - ב׳  גנים 
17:45  ₪ 150

יפורסם 
בהמשך  17:45 - ב׳, ה׳א׳-ג׳

 18:30
150 ₪ פעם בשבוע, 

200 ₪ פעמיים בשבוע 

18:30 - ב׳, ה׳ד׳-ו׳ 
19:15

150 ₪ פעם בשבוע, 
200 ₪ פעמיים בשבוע

חוג 
אופניים 
אתגרי 
בשטח 

גבריאל 
אוסטרמן, 
“מדוושים 

בשרון”

מתחילים
16:00 - ה׳8 ומעלה 

17:30  ₪ 220

קדם חוג 
אופניים 
אתגרי 

בשטח – 
מתקדמים 

גבריאל 
אוסטרמן, 
“מדוושים 

בשרון”

קבוצת
מתקדמים

תיפתח 
בהתאם 

לדרישה  

16:00 - ה׳ 
 18:00 ₪ 240

יישובמחיר לחודששעותיוםגילאיםמדריךהחוג

170 ₪, 240 ₪ 16:00 - 16:45 א׳ג׳-ד׳יעלי  נאמניקלאסי  
לפעמיים בשבוע  

חדר 
מחול 
קדם 

יעלי נאמנימחול יצירתי 

ט.חובה-
170 ₪, 240 ₪ 16:45 - 17:30א׳חובה 

לפעמיים בשבוע  
טרום טרום 

170 17:30₪ - 18:00א׳חובה 

170 ₪ 18:00 - 18:45 א׳א׳-ב׳יעלי נאמניטרום בלט  

יפורסם בהמשךא’ יפורסם בהמשךמחול לנשים 

ג’אז 
טלי נאמני 
170 ₪, 240 ₪ 16:00 - 16:45ד׳ ג׳-ד׳אכנשטיין 

לפעמיים בשבוע  

חדר 
מחול 
קדם 

170 ₪ 16:45 - 17:30 ד׳ א׳-ב׳

טלי נאמני מחול יצירתי 
אכנשטיין 

ט.חובה - 
170 ₪, 240 ₪ 17:30 - 18:15ד׳  חובה

לפעמיים בשבוע  

ג’אז 
טלי נאמני 
170 ₪, 240 ₪ 18:15 - 19:15 ד׳ ה׳-ו׳ אכנשטיין 

לפעמיים בשבוע  
14



חוגי ילדים ונוער

יישובמחיר לחודששעותיוםגילאיםמדריךהחוג

170 ₪, 240 ₪ 16:00 - 16:45 א׳ג׳-ד׳יעלי  נאמניקלאסי  
לפעמיים בשבוע  

חדר 
מחול 
קדם 

יעלי נאמנימחול יצירתי 

ט.חובה-
170 ₪, 240 ₪ 16:45 - 17:30א׳חובה 

לפעמיים בשבוע  
טרום טרום 

170 17:30₪ - 18:00א׳חובה 

170 ₪ 18:00 - 18:45 א׳א׳-ב׳יעלי נאמניטרום בלט  

יפורסם בהמשךא’ יפורסם בהמשךמחול לנשים 

ג’אז 
טלי נאמני 
170 ₪, 240 ₪ 16:00 - 16:45ד׳ ג׳-ד׳אכנשטיין 

לפעמיים בשבוע  

חדר 
מחול 
קדם 

170 ₪ 16:45 - 17:30 ד׳ א׳-ב׳

טלי נאמני מחול יצירתי 
אכנשטיין 

ט.חובה - 
170 ₪, 240 ₪ 17:30 - 18:15ד׳  חובה

לפעמיים בשבוע  

ג’אז 
טלי נאמני 
170 ₪, 240 ₪ 18:15 - 19:15 ד׳ ה׳-ו׳ אכנשטיין 

לפעמיים בשבוע  

ועה תנ גי  חו

יישובמחיר לחודששעותיוםגילמדריךהחוג

יוגה 
והתעמלות 
לקטנטנים 

נירה בילינסון  

17:00 - ב׳3 - 4 
  17:45 ₪ 160

כפר 
מונאש 
התחלה 
ב-8.10 

17:15 - ג׳ 3 - 4 
   18:00 ₪ 160

קדם- 
צהרון 

התחלה 
ב-9.10 

ביה“ס למחול Beתנועה - חדש!

*חוגי Beתנועה מתחילים ב-5.9.18
15



חוגי ילדים ונוער

יישובמחיר לחודששעותיוםגילאיםמדריךהחוג

טיסנאות 
 החוג יחל 
ב-2.10.18

ירון 
חבוב
ירון 

אווירון  

ב׳-ד׳
185 ₪ + 28 ₪ 15:00 - 16:00ג׳ מתקדמים   

קדם לחומרים 

א׳-ג׳
185 ₪ + 28 ₪ 16:00 - 17:00ג׳מתחילים 

קדם לחומרים

185 ₪ + 28 ₪ 17:30 - 18:30ג׳ א׳-ג׳ 
בית הלוי לחומרים

שף צעיר
 החוג יחל

ב-8.10.18

עדי 
יעקוסי, 

חברת 
פאזל 

א׳-ב׳ 
150 ₪ + 50 ₪ 16:00 - 17:15ב׳ מתחילים 

ג׳-ה׳  קדם לחומרים 
150 ₪ + 50 ₪ 17:30 - 18:45ב׳ מתקדמים   

לחומרים

מבוכים 
ודרקונים

 החוג יחל
ב- 8.10.18

מושון 
יעקוסי, 

חברת 
פאזל 

א׳-ב׳ 
ב׳

17:30 - 16:00
קדם170 ₪ 

17:30 - 19:30ג׳-ו׳

העשרה גי  חו

יישובמחירשעותיוםגילאיםמדריךהחוג

צעירי קדם
מס׳ המשתתפים 
בקבוצה מוגבל. 
במידת הצורך- 
תיפתח קבוצה 

נוספת. 

טלי רון 
אלכסנדר  

 17:15 - 18:15ג׳גן חובה-א׳
180 ₪מתחילים ב-2.10.18

חדר 
דרמה 
קדם 

250 ₪ 16:00 - 17:30ה׳ ב׳-ד׳

250 ₪ 17:30 - 19:00 ה׳ ה׳-ז׳

ן ו אטר גי תי חו
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חוגי ילדים ונוער

יישוב מחיר לחודש שעות יום גילאים מדריך החוג

פסנתר / 
קלידים 

טל 
בתיאום אישי ה׳מגיל 7 דניאלי 

לשעה שבועית:
 ₪ 495

3/4 שעה 
שבועית:
 ₪ 430

חצי שעה 
שבועית:
₪ 350

כפר מונאש / 
קדם /

בית הלוי  

יקיר גיטרה 
כפר מונאש / בתיאום אישי ד׳מגיל 10 הלל 

בית הלוי / קדם 

קדם בתיאום אישי מגיל 12 פיתוח קול 

קדם בתיאום אישי מגיל 9 תופים 

סיקה מו גי  חו

יישובמחיר לחודששעותיוםגילאיםמדריךהחוג

חברת אלקטרוניקה 
“אתגר” 

170 ₪ + 27 ₪ 16:00 - 17:00ה׳א׳-ב׳
לחומרים 

קדם  170 ₪ + 27 ₪ 17:00 - 18:00ה׳  ג׳-ה׳
לחומרים

170 ₪ + 27 ₪ 18:00 - 19:00ה׳  מתקדמים  
לחומרים

אנגלית 
בשיטת הלן 

דורון
 מתחילים

אחרי החגים

ברי 
אברבך

200 ₪ 16:00 - 16:45ה׳  4 - 6  

קדם 
200 ₪  16:45 - 17:30ה׳ 3 - 5  

200 ₪ 13:00 - 13:45 א׳ה׳

200 ₪ 13:00 - 13:45 ה׳ו׳ 

 ילדי אדמה 
חדש!

החוג יחל 
ב-25.9.18

פלג בן 
365 ₪ 15:45 - 18:15ג׳ א׳-ג׳דב 

קדם- 
מתחם 
ביה”ס 

מרכז מוסיקה שפלת חפר - חדש!
בהובלת טל דניאלי | פתיחת החוגים מותנית במינימום נרשמים
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חוגי ילדים ונוער

יישובמחיר לחודששעותיוםגילאיםמדריךהחוג

אלון פיליאן     ציור ילדים 
210 ₪ 17:00 - 18:00  א׳ ב׳-ג׳

תדרש קנייה 
ראשונית של 

חומרים

קדם 
 

18:00 - 19:00  א׳ ד׳-ו׳ 

אומנות 
שימושית  

מדריך מצוות 
 re:make

בהנהלת אירית 
לב זוהר

210 ₪ + 30 ₪ 16:30 - 17:30 ד׳ ב׳-ד׳ 
לחומרים 

חדר 
חוגים 
קדם  

אומנות 
קטנטנים 

מדריך מצוות 
 re:make

בהנהלת אירית 
לב זוהר

גילאי 
195 ₪ + 30 ₪ 17:30 - 18:15  ד׳4 - 5 

לחומרים

חדר 
חוגים 
קדם  

עיצוב 
אופנה 

מדריך מצוות 
 re:make

בהנהלת אירית 
לב זוהר

210 ₪ + 30 ₪ 18:15 - 19:15 ד׳ב׳-ה׳
לחומרים 

חדר 
חוגים 
קדם  

פיסול 
בחומר 

יפורסם 
בהמשך

17:00 - 18:00ג׳ א׳-ב׳
 ₪ 30 + ₪ 210

לחומרים
חדר מתחילים ב-9.10

חוגים 
קדם   16:00 - 17:00ג׳ג׳-ד׳

 ₪ 30 + ₪ 210
לחומרים

מתחילים ב-9.10

ות אמנ גי  חו

״העסק עצמך 

בעשיית טוב, וממילא 

הרע יעלם בעצמו״

רבי נחמן מברסלב
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חוגי ילדים ונוער

התכנית המלאה של שלוחת ים חפר תפורסם בהמשך

מחיר לחודש שעותיוםגילאיםמדריךהחוג

 פיסול 
בקרמיקה

 שרונה
בן אליעזר

מגיל 4.5 
230 ₪ + 220 ₪ 15:00 - 16:00ה׳ומעלה

לחומרים )חד״פ(

העשרה גי  חו

מחיר לחודששעותיוםגילאיםמדריךהחוג

חברת  טכנוטריק*
 א׳ א׳-ד׳ממריאים

18:00 - 17:00 
*מתחילים

אחרי החגים

 ₪ 385 + ₪ 175
לחומרים )חד״פ(

ות אמנ גי  חו

09 -  8981565 חפר  ם  י
רט גי ספו חו

מחיר לחודששעותיוםגילאיםמדריךהחוג

 קפוארה
מרכז הקפוארה 

הישראלי – תמר 
בן ארי 

180 ₪ 17:30 - 18:15ה׳ גן חובה
*מס׳ המקומות מוגבל

260 16:45₪ - 17:30ב’,ה’א’-ב’
260 15:45₪  -  16:45     ב’,ה’ג’-ה’

ביה”ס לספורט – כדורגל
גיל זילברמן

150 ₪ פעם בשבוע16:30 - 17:30א’,ד’מתקדמים
220 ₪ פעמיים בשבוע מתחילים 

17:30 - 18:30א׳, ד׳מגיל 4.5

ביה”ס לספורט – כדורסל
גיל זילברמן

כיתות 
150 ₪ פעם בשבוע16:30 - 17:30א’,ד’ב’-ד’ 

220 ₪ פעמיים בשבוע
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חוגי ילדים ונוער

09 -  8664306 חפר  ף  חו

רט גי ספו חו

מחיר שעותיוםגילאיםמדריךהחוג
יישובלחודש

התעמלות 
טלי סונגולגיל הרך

4 - 3
5 - 4

6 ומעלה
ג׳

17:15 - 16:30
18:00 - 17:15
18:45 - 18:00

₪ 210
אולם ספורט 

בית ספר 
ויתקין

קרקס
צוות 

מדריכי 
קרקס שבזי

7 - 5.5
17:15 - 18:15א׳8 - 10

17:00 - 15:00
₪ 220
₪ 300

אולם ספורט 
בית ספר 

ויתקין

טרום 
180 17:00₪ - 17:45ב׳, ה׳4.5 - 6ג’ני ביטרןקפוארה

אולם ספורט 
בית ספר 

ויתקין

ג'ני ביטרןקפוארה
א׳-ב׳
ג׳-ה׳
ו׳-י״ב

ב׳, ה׳
18:30 - 17:45
17:00 - 16:00
20:00 - 18:30

₪ 240
אולם ספורט 

בית ספר 
ויתקין

ג'ני ביטרןאקרובטיקה
ב׳-ג׳
ד׳-ו׳

ז׳-י״ב
ד׳

17:15 - 16:15
18:15 - 17:15
19:30 - 18:15

אולם ספורט 180 ₪
בית ספר 

ויתקין

גלישת גלים

"גלים בית 
 ינאי"

"גלים 
נעורים"

ב׳, ד׳, 7 - 17
בתיאוםה׳, ו׳

 ₪ 375
לפעם 

בחודש 
כולל ציוד 

נדרש

חוף בית 
ינאי/נעורים

דניס 
השרדות

אבי זילברמן
16:45 - 17:45א׳, ה׳גן חובה - ב׳

17:30 - 16:30
 190/260

מרכז קהילתי ₪
חוף חפר

17:45 - 18:45א׳, ה׳ג׳-ו׳
16:30 - 15:30 20



חוגי ילדים ונוער

מחיר שעותיוםגילאיםמדריךהחוג
יישובלחודש

ג’ודו
גיל עופר 

ותום רן
גן חובה

א׳-ב׳
ג׳

ב׳
17:45 - 17:00
18:30 - 17:45
17:00 - 16:15

מרכז קהילתי 190 ₪
חוף חפר

בניהולו של כדורגל
עודד מכנס

גן חובה- ד'
ב׳, ה׳

 19:00 - 16:00
 חלוקה לפי
קבוצות גיל

₪ 230
מגרש כדורגל

270 19:00₪ - 20:15ה’-ז’

כדורסל

ביה"ס 
לכדורסל 
בניהולו 

של ליאור 
קפלינסקי

בהתאם חלוקה לקב’ גילא׳-ה׳גן חובה-ט׳
אולם כדורסללקב’

כדורעף בנות
זוהר שושן 

כהן
13:50 - 14:50ב׳, ה׳ג'-ד'

אולם ספורט210 ₪
13:50 - 14:50ב׳, ה׳ה׳-ו׳

רוגבי
מועדון רוגבי 

הדרים
א׳ - ג׳

א׳, ד׳
18:00 - 17:00

מגרש210 ₪
כדורגל 18:00 - 19:00ד׳-ו׳

ילדים 
לומדים 

סוסים
חוות אביטל460 ₪בתיאום מראשיסודי ותיכוןחוות אביטל

״הפקידו בילדיכם 

מידות טובות. הן 

לבדן יכולות להביא 

אושר; לא עושר. אני 

מדבר מניסיון״
לודוויג וואן בטהובן
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חוגי ילדים ונוער

יישובמחירשעותיוםגילאיםמדריךשם החוג

בלט , 
קלאסי, 
מודרני 

בית הספר לריקודופלמנקו
ליאת קפלינסקי

מגיל 3 ומעלה

 לפרטים והרשמה:
054-3234343

סטודיו
כפר 

ויתקין  א’-ג’, ד’-ו’ברייקדאנס

ג’-ד’, ה’-ו’היפהופ
תיכון

ועה תנ גי  חו

יישובמחירשעותיוםגילאיםמדריךהחוג

סדנאות 
תיאטרון

תיאטרון 
אורנה 

פורת

גן חובה 
)גיל 5(

ב׳
17:45 - 17:00₪ 170

מרכז קהילתי 
חוף חפר 180 16:00₪ - 17:00א’-ג’

250 17:45₪ - 19:15ד’-ו’

ן ו אטר גי תי חו

אינו מורכב מראיית ״המסע האמתי לגילוי 
נופים חדשים אלא 
מראייה בעיניים 

 חדשות.״
מרסל פרוסט
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חוגי ילדים ונוער

יישובמחירשעותיוםגילאיםמדריךהחוג

רובו-קידס

החברה 
להעשרה 

טכנולוגית- 
מהנדסי הדור 

הבא

מרכז קהילתי 180 17:00₪ - 18:00ה׳4 - 6
חוף חפר

ילדים 
נועה פרומןמבשלים

א׳-ג׳
17:00 - 18:00ה׳ד׳-ו׳

17:00 - 16:00

 ₪ 230
כולל 

חומרים

מרכז קהילתי 
חוף חפר

שחמט עם 
יוסי

יוסי אזולאי
גן חובה-ג׳

מתחילים
מתקדמים
רב גילאי

ב׳

18:20 - 17:35

16:45 - 16:00
17:35 - 16:50

מרכז קהילתי 210 ₪
חוף חפר

ירון אוירון טיסנאות 
מתחילים

א׳
16:00 - 15:00 + ₪ 210

עלות חד 
פעמית 

לחומרים

מרכז 
קהילתי

חוף חפר 16:00 - 17:00מתקדמים

לגו אתגרי
חברת 

מהנדסים 
צעירים

210 17:00₪ - 18:15ג׳א׳-ג׳
מרכז 

קהילתי
חוף חפר

מבוכים 
ודרקונים

מדריך 
מבוכים 
ודרקונים

א׳-ג׳
17:15 - 18:30ד׳ד׳-ו׳

17:15 - 16:00₪ 180
מרכז 

קהילתי
חוף חפר

מדברים 
עם כלבים

מדריך 
מחברת 

מדברים עם 
כלבים

א׳-ג׳
16:30 - 17:15ד׳ד׳-ו׳

18:00 - 17:15₪ 180
מתחם 
תנועת 
הנוער

העשרה גי  חו
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חוגי ילדים ונוער

יישובמחירשעותיוםגילאיםמדריךהחוג

ילד טבע
החברה 
להגנת 
הטבע

165 16:30₪ - 18:00ה׳א’-ג’
מרכז 

קהילתי
חוף חפר

סינית לבני 
נוער

 NI-HAO
המרכז 

ללימודי 
סינית

ג’-ד’
ה’-ו’
נוער

ה׳
17:00 - 16:00
18:15 - 17:15
19:30 - 18:30

 ₪ 1,125
לקורס 
בן 15 

מפגשים

מרכז 
קהילתי

חוף חפר

ות אמנ גי  חו

מחיר שעותיוםגילאיםמדריךהחוג
יישובלחודש

יצירה 
ויצירתיות

סטודיו
RE-MAKE

טרום 
17:15 - 18:00א׳חובה-ב׳

 ₪ 210
לא כולל 

חומרים
סטודיו 
לאמנות

מרכז קהילתי
חוף חפר

16:15 - 17:15א׳ב’-ה’אמנות וציור

עיצוב אופנה 
18:00 - 19:00א׳ב’-ה’ותכשיטנות

ציור ורישום 
לבני נוער

ליאור 
חטיבה חסקלברג

10:30 - 12:00ו׳ותיכון
 ₪ 270

לא כולל 
חומרים

״ הלמידה היא גילוי 

הדברים שאתה 

כבר יודע. בעשייה 

אתה מראה כי אתה 

יודע אותם״

ריצ׳ארד באך
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חוגי ילדים ונוער

מחיר שעותיוםמדריךהחוג
יישובלחודש

ב׳, ד׳מייקי גלסתופים

בתיאום

פרטני
₪ 450

מרכז המוסיקה 
מרכז קהילתי 

חוף חפר  

ב׳, ד׳דן מאירגיטרה

א׳ז’ניה פרטל-מייסטרפסנתר

ה׳דלית פרדימןפיתוח קול

קבוצתיד׳מייקי גלספרקשן )כלי הקשה(
₪ 220

קבוצתיה׳דלית פרדימןהעצמה קולית
₪ 260

250 ₪דן מאירהרכבים מוסיקליים

סיקה מו גי  חו

בואו לפרסם ולהתפרסם
בחוברת התרבות והפעילויות של המרכז הקהילתי

המגיעה מדי חודש לאלפי בתי אב בכל עמק חפר!
החוברת הקרובה יוצאת ממש בקרוב!   

כדאי להזדרז - שטחי הפרסום מוגבלים!
dafna@hefer.org.il | 09-8973320 לפרטים: מרכז קהילתי

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח
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חוגי ילדים ונוער
09 -  8781090 חפר  בת 

רט גי ספו חו

מחיר לחודששעותיוםגילאיםמדריךהחוג

אירית כדורגל בנות 
215 ₪ 16:00 - 17:00א׳, ג׳ב׳ - ו׳אברהמי 

שרון כדורגל 
240 ₪ 16:00 - 18:00א׳, ד׳חובה - ד׳סעדיה 

אסף טניס קלאב
כל ימות א׳ - י״בטוקר 

השבוע
בתאום מול 

המאמן 

יובל כדורסל 
צימרמן 

גן חובה - 
בוגרים 

א׳, ג׳, 
170 ₪ / 240 ₪ /14:30 - 21:00ד׳, ו׳ 

₪ 385

יהודה בייסבול 
235 ₪ 18:00 - 19:00ב׳, ה׳ ד׳ - ז׳רוזנטל 

אקרוג’ים 
יהודה 
הובר 
חגית 

דיסקין 

195 ₪ / 225 ₪ /15:00 - 19:30ב׳, ה׳ חובה – נוער 
₪ 305

230 ₪ 16:00 - 17:30ו׳ ח׳ - י״ב כדורשת 

15:00 - 22:30כל השבועא׳ - י״בגריזלי

/ ₪ 320 / ₪ 220
₪ 400 / ₪ 300 

 +ֹ ביטוח תשלום חד"פ:
60 ₪ לשנה 

בתיה ג׳ודו
אדיב 

גן עד 
נבחרת 

א׳, ב׳, 
225 15:30₪ - 20:30ד׳, ה׳

טרום חובה יקי עזרתי קפוארה 
155 ₪ /255 17:00₪ - 20:30ב׳, ה׳ - נוער 

יוסי בן קראטה 
טוב 

טרום חובה 
155 ₪ / 255 17:15₪ - 20:30ב׳, ה׳- בוגרים  

עילית קרב 
מגע 

מתן 
בוכנר

חובה עד 
155 ₪ / ₪ 205 ₪ / 16:15 - 22:15ב׳, ג׳, ה׳+20

₪ 255
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חוגי ילדים ונוער

מחיר לחודששעותיוםגילאיםמדריךהחוג

235 ₪ / 255 16:00₪ - 19:00ד׳א׳ - ו׳גיא סרוסי הישרדות 

200 ₪ 17:00 - 19:00ד׳ג׳ - ו׳ פדריקו נוצוויץצילום – אקשן

העשרה גי  חו

מחיר לחודששעותיוםגילמדריךהחוג

 מוזה, מחול,
 היפ הופ מודרני,

בלט קלאסי, 
רפרטואר, 

להקה קלאסית, 
אקרודאנס, 
מחזות זמר 

שירה כץ
אורית סגל 

ט. חובה 
- י״ב 

כל ימות 
15:00 - 22:00השבוע 

פרטים במזכירות 
המרכז הקהילתי בת 

חפר

ועה תנ גי  חו
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חוגי ילדים ונוער

מחיר לחודששעותיוםגילאיםמדריךהחוג

אורגנית 
פסנתר 

הרכבים 
מוסיקליים 

מקהלה
גיטרה בס  

א׳, ב׳, 7 ומעלה טל דניאלי 
ד׳, ה׳

בתיאום

שיעור קבוצתי 45 דק׳:
 ₪ 295

שיעור פרטי 45 דק׳:
 ₪ 385

שיעור פרטי 30 דק׳:
 ₪ 325

גיטרה 
ו׳ 9 ומעלה אנדרי סחנוב קלאסית  

גיטרה
א׳9 ומעלה יקיר הלל חשמלית  

ב׳, ה׳ 9 ומעלה דורון לאור תופים 

ג׳ 9 ומעלה חן הר אבן תופים 

סיקה מו גי  חו

מחיר לחודששעותיוםגילאיםמדריךהחוג

200/225/265 16:00₪ - 21:00א׳, ב׳גן חובה עד י״ב תמי מאיריפיסול 

ות אמנ גי  חו
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חוגי ילדים ונוער

סיפורים ב.... בצק! | סדרת מפגשים | בשיתוף שלוחת צפון חפר
 שעת סיפור עם יצירה בבצק בהשראת סיפורים מהמקרא והספרות

המודרנית, שירים, פתגמים ומשלים.
 לגילאי 3 עד 6 | מועדי המפגשים ומיקומם יפורסמו בהמשך

עקבו אחר הפרסומים!

בשיתוף יהלו״ם -
ילדים והורים לומדים

מחפשים זמן איכות מהנה וחוויתי משותף לכם ולילדכם?
 מוזמנים להצטרף לקבוצת יהלו״ם - מפגשים חוויתיים לילדים )כיתה ב׳ ומעלה(

והורים )או סבים וסבתות!(
 משחקים, שיח, למידה משותפת והפעלות - זמן איכות משותף.

 נבקר בסיפורים עתיקים ומודרניים, נלמד על ערכים יהודיים ואוניברסליים,
 משפחה ויחסים בין אדם לחברו. נכיר משפחות וחברים חדשים ודרכם נכיר את עצמנו טוב יותר.

מנחה: ענבל בריסקין-פרי, מנחת קבוצות וסדנאות גיבוש באמצעות משחקי ילדות.
אחת לחודש | ימי חמישי אחה״צ | השנה תיפתחנה שתי קבוצות: בבית יצחק ובאביחיל

inbal@klas.co.il | 052-3248694 להרשמה:  ענבל בריסקין פרי

יהלו"ם - ילדים והורים לומדים!

תכניות למשפחה

ת ו ה מ א ו ה  ו ו צ מ ת  ו נ ב ל ת  ד ח ו י מ ת  י נ כ ת

 5 מפגשים וטיול - סביב עולמה של בת המצווה,
בדרך של שיח, לימוד, יצירה ומשחק,
בהשראת מקורות יהודיים-ישראליים. 

הזדמנות למפגש אם-בת ייחודי ומעצים
מנחה: טל קלאר-העברי

תאריכי פתיחת הסדנאות לשנת תשע״ט:
 5.3.19 | 22.1.19 | 13.12.18 | 30.10.18
המפגשים מתקיימים אחת לשבוע - ברצף

מחיר כל הסדנא למשפחה )אם-בת(: 600 ש"ח
טל קלאר-העברי 052-5308019 | עלית גורן-כץ 052-4686746

'שנה
תנה'
במ

כדאי 
בהקדם!להירשם 

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

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

מורשת ישראל 
תרבות יהודית - חוויה ישראלית   מ.א. עמק חפר
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יום ילדים ונוער
בבריאות דרך הגב

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום!
להרשמה: 09-8824396 www.dryaelweiss.co.il

יום ג’ 04/09/18 15:00-19:00  הפלמ”ח 8, אביחיל

* בדיקות יציבה לילדים ונוער
* בדיקות התפתחות לתינוקות

* אבחון וטיפול מוקדם מונע בעיות בעתיד.

טורטיקוליס, קוליק, חוסר שקט, בעיות שינה, קושי ביניקה, בעיות מוטוריות
חולשה בחגורת כתפיים, נוזלים ודלקות אוזניים, כאבי בטן, עצירות, 

כאבי גדילה עקמת ובעיות יציבה, כאבי צוואר, גב וראש.

מרכז לכירופרקטיקה של ד”ר יעל ויס

לחיים בריאים
 יותר
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חובה  גן  לילדי   - וכישורים  קשרים  קבוצת 
המתקשים  א'-ב'(  לכיתות  נוספת  )וקבוצה 

להשתלב ולהסתגל חברתית עם בני גילם.

טרום  לילדי  מיועדת   - ומשחק  סיפור  קבוצת 
שפתיים  קשיים  עם  המתמודדים  חובה   - חובה 

ו/או מוטוריים.

ומעלה.  ג'  לכיתות   - משותף  קצב  קבוצת 
לילדים עם קושי רגשי-חברתי.

חובה  גן  לילדי   - חושי-רגשי  ויסות  קבוצת 
הפוגע  רגשי  ו/או  תחושתי  קושי  המראים 

בהשתתפותם החברתית.

חובה  גן  לבוגרי   - א'  לכתה  הכנה  קבוצת 
הזקוקים לחיזוק מיומנויות טרום קריאה וכתיבה 

ומיומנויות חברתיות.

קבוצת היגוי משותף - לילדים בגילאי 6 ומעלה 
ש׳,   - השורקים  הצלילים  בהיגוי  קושי  המראים 

ס׳, ז׳ ו-צ׳.

מקצועיים  מטפלים  בהנחיית  הקבוצות  כל 
תקשורת,  קלינאיות  השונים:  מהסקטורים 

מרפאות בעיסוק ומטפלים רגשיים.

"חמניה" הוא מרכז טיפולי רב 
מקצועי בקיבוץ גבעת חיים מאוחד 
שבעמק חפר. המרכז מטפל בילדים 

ומשפחתם בגילאי 0-18 ובנוסף 
מקיים מגוון קבוצות טיפוליות.

לפרטים נוספים ולקביעת פגישת 
הכוונה וייעוץ: 04-6368494

* פתיחת קבוצה תלויה במינימום נרשמים.
* להבטחת מקום ילדכם בקבוצה יש לשלם מקדמה 

)לא תוחזר במקרה של ביטול הרשמה(.

יש אדם שמגדל עץ, יש עץ שמגדל אדם

חוות הנוי, שליד מכללת רופין, מרחיבה את פעילותה בשנת הלימודים תשע״ט
החווה מזמנת פעילות חווייתית מגוונת בגן:

צוות
חוות הנוי

לפרטים נוספים
054-7847064התקשרו או שלחו הודעה

חוג בוקר בחווה  |  לגילאי ½3-6
ימי א׳ 10:00-13:00 )בליווי הורה( | ימי ד׳ 08:30-13:00 )ללא ליווי הורים(

גינון טיפולי פרטני
על ידי מטפלות מוסמכות | בתיאום עם צוות החווה

חוג בחווה - סביבה, גן וטבע  |  לילדי כיתות א‘ -ב‘
ימי א׳ 16:00-17:30 | ימי ד׳ 16:00-17:30

חוג הגנן הצעיר  |  לילדי כיתות ג‘ -ד‘
ימי ג׳ 16:00-17:30
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 בין קיץ לקיץ - סדנת משחק ושירה מול מצלמה 
3 ימים של כיף עם מקהלות מורן לכיתות ב'-ו'

מה בסדנא?
פיתוח קול, משחק מול מצלמה, שירה ותנועה	 
מפגש ועבודה עם המלחין רני גולן בשילוב צלם ובימאי וידאו מקצועי	 
הפקת קליפ מזכרת עם כל ילדי הסדנא	 
דיסק "בין קיץ לקיץ" מתנה לכל משתתף	 

 הסדנה תתקיים בתאריכים 26-28 לאוגוסט
בין השעות 13:30 - 08:30 בבית התרבות בית יצחק

 לפרטים והרשמה: נורית כוכב 054-2455926
מותנה במספר מינימום של נרשמים

שירה, תנועה, האזנה 
למוסיקה, סולפג' ופיתוח 
קול, השתתפות במופעים 
וקונצרטים )כולל באופרה 
הישראלית(, פעילות עם 

ולמען הקהילה. 

היכרות עם סגנונות 
וביצוע רפרטואר מגוון, 

סולפג' ופיתוח קול, 
פעילות עם ולמען 

הקהילה, הופעות על 
מיטב הבמות בארץ 

ובעולם. 

שירה בסגנונות שונים: 
פולקלור ישראלי, מוסיקת 
עולם, מיטב הקלאסיקה 
ובעיקר אהבת השירה 

המקהלתית...

שירה, תנועה, האזנה 
למוסיקה, הופעות על 

במה ופיתוח קול.

 קטנטני מורן
גן חובה - כיתות ב'

 צעירי מורן
לכיתות ג'-ו'

 מקהלת מורן
לכיתות ז'- יב'

 הורי מורן
לכל מי שאוהב לשיר 

 החזרות מתקיימות בבית יצחק | לפרטים והרשמה: נורית כוכב
www.moran.choir.co.il | nurit@moran-choir.co.il | 054-2455926

בואו לשיר אתנו
ולהיות חלק ממשפחת זמרי מורן - כי 'מי ששר מאושר'

מנהלת מוזיקלית: נעמי פארן
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נוער

 מחלקת הנוער של עמק חפר מובילה את פעילויות הנוער
בכיתות ד' - י׳׳ב בכל יישובי העמק.

הפעילויות האזוריות משלימות לפעילויות הנוער בכל יישוב ולפעילויות במסגרת תנועות הנוער.
כל תנועות הנוער הפועלות במועצה הן תחת אחריות מחלקת הנוער. המחלקה מפעילה קבוצות

איכות והעשרה, מכשירה מדריכי נוער, מארגנת טיולים, ערבי תוכן, פעילויות העשרה ותרבות
לנוער.

 לידיעתכם, הפעילויות תתקיימנה בהתאם לנהלי הבטיחות והביטחון הנדרשים ע"י חוזר מנכ"ל משרד
החינוך. בפעילויות לוקחים חלק צוות מדריכי הנוער הבוגרים, ובהתאם לצורך– צוות מאבטחים וחובשים

מקצועיים.

התוכנית השנתית של מחלקת הנוער תפורסם לרכזי הנוער וועדות הנוער בישובים 
בסוף חופשת הקיץ.

 
   צוות מחלקת נוער עמק חפר:

   עומרי בארי, מנהל מחלקת נוער
   עופר חיים, רכז מפעלים ופרויקטים

   עידו מהל, רכז הדרכה
   תמיר שמחה, רכז בני המושבים

   אור פישר, רכז הדרכה-בני המושבים
   צליל דינאי לוי, רכזת נוער בסיכון

   עירית שגב, רכזת מניעת התנהגויות סיכון
   לילך שני מרדכי, רכזת השומר הצעיר וצרכים מיוחדים

 

תנועות הנוער
בעמק חפר 7 תנועות נוער: בני המושבים, האיחוד החקלאי, כנפיים של קרמבו, השומר הצעיר, בני

עקיבא, הצופים, ותכנית המד"צים. הפעילות התנועתית מתקיימת ביישובים ובמסגרתה יוצאים החניכים
גם לטיולים ולסמינרים ברחבי הארץ.

השנה יפתח בעמק סניף אזורי של תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו".
הפעילות בסניף הינה לילדים ובני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים.

״היסטוריה לא 

כותבים, 

היסטוריה
עושים!
דוד בן גוריון

09-8981557 וער  נ מחלקת 
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נוער
פעילות נוער אזורית

במהלך השנה מתקיימים מספר אירועים משותפים לכלל בני הנוער בעמק חפר :
טיול פתיחת שנה לכל תנועות הנוער, טיול דרום לכיתות ז'-ח',  לכיתות י'-יב', ערב

הוקרה שנתי לפעילי תנועות הנוער במועצה, מתחם תנועות הנוער בצעדת עמק חפר,
נסיעות להצגות, ערבי תוכן, תחרות סוכות מארחות, ערב מסיימי י״ב, ועוד...

 
שבוע הנוער

גם השנה במהלך חודש ינואר יתקיים "שבוע הנוער בעמק חפר".
 במסגרת שבוע זה יתקיימו פעילויות יישוביות, צעדת תנועות הנוער,

ערב ההוקרה האזורי לנוער המתנדב בעמק, פעילות בבתי הספר בשיתוף ש"ש ומדריכי נוער,
טיול שנת מצווה ועוד..

קבוצות מנהיגות נוער אזוריות
הפעילות האזורית של מחלקת הנוער משלימה את הפעילות היישובית והתנועתית.

במסגרת זו פועלות מספר קבוצות מנהיגות ותוכן אזוריות הפונות לכלל בני הנוער בעמק ,
בגילאי ז'-י"ב.

  מועצת נוער אזורית
 תכנית ׳מודל האו"ם׳ תכנית מצויינות לנוער המשלבת הדמיה של האו"ם שמשקפת את דרכי הפעולה

    של הוועדות והגורמים השונים באו"ם. השנה יפתחו שתי קבוצות: למתחילים ולמתקדמים
 המעז מנצח - קבוצות מנהיגות של כושר גופני בשלושה מוקדים בעמק.
 שנת בר מצווה - תוכניות שנת בר מצווה מתקיימות במסגרות יישוביות,

    עם ליווי ופעילות שיא אזורית: 'אוצר העמק'.
 מקורוק - נוער יוצר רוק מהמקורות הרכבי נוער יוצרים מוסיקה מקורית בהשראת המקורות,

   מופיעים ופועלים במרחב האזורי.

מוזמנים להתעדכן בפעילויות השונות בדף הפייסבוק 'מחלקת נוער עמק חפר' או באינסטגרם  

מובילי שנת בר המצווה ביישובים
מזמינים אתכם למפגש מובילי שנת בר המצווה ביישובים
שיח  ולמידת עמיתים, הצעות ופעילויות להעשרת התכנית היישובית

והצגת "אוצר העמק" - ארוע אזורי לילדי בר המצווה בעמק חפר. 
 לפרטים והרשמה:

עידו מהל, רכז הדרכה מחלקת נוער - 09-8981557
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צעירים

מרכז צעירים עמק חפר מסייע לצעירים מעמק חפר בגילאים 18 - 35 בתחומי השכלה, תעסוקה, 
פיתוח אישי, קהילה תרבות ופנאי.

 המרכז פועל לסייע לחיילים משוחררים, סטודנטים וכל צעיר בעמק חפר.
המרכז מציע מגוון קורסים, סדנאות, אירועים ופעילויות לצעירים בלבד!

אנחנו כאן לעזור לכם בכל שאלה או התייעצות. פנו אלינו, אנחנו כאן בשבילכם!

ייעוץ אישי לחיילים משוחררים בתחומי התעסוקה והשכלה
במרכז הצעירים ניתן לקבל ייעוץ בצעדיכם הראשונים בנושאי לימודים, הכשרה מקצועית, זכויות 

וזכאויות, סיוע בכתיבת קורות חיים, מלגות ועוד... הייעוץ פרטני ומתבצע אחד על אחד.

09-8981561 רים  מרכז צעי

חפשו אותנו בפייסבוק        "מרכז צעירים וחיילים משוחררים עמק חפר״
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מבוגרים

רט גי ספו חו
050 -7766693 חפר  ן  צפו

יישובמחיר לחודששעותיוםמדריךהחוג

בית החוגים 180 20:00₪ - 21:00ב׳יעל צוריאלפילאטיס
כפר הרא”ה

יעל צוריאליוגה
פעם בשבוע: 210 08:15₪ - 09:30א׳

פעמיים בשבוע: 380 ₪

בית החוגים 
כפר הרא”ה

ג.ח.מ19:00 - 20:15ד׳

יישובמחירשעותיוםמדריךהחוג

סדנת 
בית יצחקיחיד 900 ₪ | זוג 1,100 ₪ 20:30 - 22:30ד׳לאה שטרןאדלר

הסיורים יתקיימו 
בקבוצות קטנות אחת 
לחודש | בימי רביעי 

ושישי בבוקר, 
בין השעות 13:00-10:30

אמנות עכשווית: סיורי גלריות, ביקורים במוזיאונים וביקורי סטודיו מודרכים עם נטע גל-עצמון

2019-2018 

מוזמנים להצטרף לסדרת סיורי אמנות מודרכים, המאפשרת הכרות טובה עם עולם האמנות העכשווי: במסגרת 
הסדרה נבקר בתערוכות אמנות עכשווית המוצגות בגלריות, במוזיאונים ובחללי תצוגה אלטרנטיביים, נערוך ביקורי 
סטודיו, וניפגש עם אמנים פעילים בסצנת האמנות הישראלית; הקורס )שהנו לימודי וחוויתי כאחד(, יתמקד בחידוד 
המבט וחוש הביקורת האמנותי, לימוד הז'רגון המקצועי, הכרות עם המדיומים האמנותיים השונים, הכרות עם חללי 
האמנות המרכזיים, שיחות עם אמנים וקריאת האובייקט האמנותי כמטאפורה סימבולית אך גם כמוצר צריכה אספני.

ימי רביעי:
  7/11/18 ,3/10/18  ,5/9/18
  6/2/19  ,9/1/19  ,12/12/18
  ,1/5/19  ,3/4/19  ,6/3/19

3/7/19  ,5/6/19

ימי שישי: 21/9/18,  
  ,23/11/18  ,19/10/18
  ,18/1/19  ,21/12/18

19/4/19 ,22/3/19 ,15/2/19
12/7/19 ,14/6/19 ,17/5/19

עלות הסדרה:
₪ 1,650

ההשתתפות בסדרה, 
בהרשמה ובתשלום 
מראש לסדרה כולה;

לפרטים נוספים והרשמה:
נטע גל-עצמון

נייד: 052-2906504
netagalazmon@gmail.com

נטע גל-עצמון הנה אוצרת אמנות עכשווית פעילה העוסקת גם 
בהוראת אמנות עכשווית וייעוץ ברכישת אמנות. ניהלה בעברה 
שניים מאוספי האמנות החשובים בארץ, כמו גם תכניות אוצרות 
מובילות. פעילה בסצנת האמנות המקומית מזה כעשרים שנה;

מועדי הסיורים לשנה זו:

www.netagalazmon.com
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מבוגרים

העשרה גי  חו

יישובמחירשעותיוםמדריךהחוג

סדנת 
בית יצחקיחיד 900 ₪ | זוג 1,100 ₪ 20:30 - 22:30ד׳לאה שטרןאדלר

ות אמנ גי  חו

מחיר שעותיוםמדריךהחוג
יישובלחודש

בית יצחק270 ₪ 18:00 - 20:00ה׳אלון פיליאןציור

בית יצחק200 17:00₪ - 18:30ב׳שארי קלמןחריזה

בית יצחק200 20:30₪ - 22:00ב׳רותי ברקןסריגה

דורית בן חייםתפירה

בית יצחק300 20:00₪ - 23:00א׳

בית יצחק300 9:00₪ - 12:00ב׳

בית יצחק300 16:30₪ - 19:30ג׳

בית יצחק300 9:00₪ - 12:00ד׳

בית יצחק300 9:00₪ - 12:00ו׳

09 -8973329 חפר  מרכז 
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מבוגרים

רט גי ספו חו
09 -9740994 חפר  שפלת 

מחיר לפעם/פעמיים שעותיוםמדריךהחוג
יישובבשבוע

רותם עיצוב וחיטוב  
 140 ₪ / 220 20:30₪ - 21:30ב׳, ד׳שפיגל 

חופשי חודשי: 240 ₪ 
ממ״ד 
קדם  

רותם זומבה 
 140 ₪ / 220 20:30₪ - 21:30ג׳, מוצ״ששפיגל

חופשי חודשי: 240 ₪
ממ״ד 

קדם

אבי דניס השרדות 
170 ₪ 20:00 - 21:00ד׳זילברמן

מועדון 
נוער כפר 

מונאש

יישובמחירשעותיוםרמהמדריךהחוג

קדם270 ₪ 18:30 - 20:30ג׳ מתחילים  אלון פיליאן ציור 270 ₪ 20:30 - 22:30ג׳ מתקדמים 

משך החוג שעתיים תמי דותן  פיסול בחומר 
חדר חוגים 350 ₪וחצי 

קדם  

ות אמנ גי  חו

העשרה גי  חו

יישובמחירשעותיוםמדריךהחוג

ערבית 
למתחילים

"איחכי אל עירבי" - 
1550 ₪ )15 מפגשים(19:00 - 21:00א׳רועי סארג׳ גולן

ספריית 
עולותיים ערבית 

למתקדמים
"איחכי אל עירבי" -

1050 ₪ )10 מפגשים(19:00 - 21:00ב׳רוני

פרטים בהמשךאנגלית

חוגי אקסטרים לנשים ואימון Hit לגברים בהדרכת רותם שפיגל - פרטים בהמשך
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09 -  8664306 חפר  ף  חו

רט גי ספו חו

יישובמחירשעותיוםמדריךהחוג

גלישת גלים 
08:00 - 09:30ו׳“גלים” בית ינאינשים

כרטיסייה 
ל5/10 
אימונים:

450/850 ש”ח

 חוף
בית ינאי

21:00 - 22:00א׳, ד׳נועה ברקמןכושר גברים
אולם ספורט240 20:30₪ - 21:30

20:00 - 21:00א׳, ג׳נועה ברקמןכושר נשים
אולם ספורט240 19:00₪ - 20:00

סטודיו240 20:40₪ - 21:40ג׳יוסי אזולאיריקודי עם

פלמנקו
בית הספר 

לריקוד
ליאת קפלינסקי

לפרטים והרשמה:
054-3234343

סטודיו
כפר ויתקין קלאסי

מודרני

180 08:30₪ - 09:20ב׳ליאור נדב קוצרבונה עצם
 סטודיו

מרכז קהילתי 
חוף חפר

אורלי אורדן פלדנקרייז
א׳, ד׳ונפתלי בן חיים

פעם בשבוע:09:15 - 10:15
₪ 130

פעמיים בשבוע:
₪ 200

מרכז קהילתי 
חוף חפר

מכמורת08:00 - 09:00

“לרקוד 
לבריאות” 

ריקודים סלוניים 
למטופלי פרקינסון

בית הספר 
 להרשמה19:00שלישילריקוד “הבנרה”

09-7681372

 סטודיו 
מרכז קהילתי

חוף חפר 
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יישובמחירשעותיוםמדריךהחוג

מרכז קהילתי 250 18:00₪ - 19:00ד׳עדי אדרצילום
חוף חפר

ציור 
ורישום

ליאור 
 270 09:00₪ - 11:00א׳חסקלברג

לא כולל חומרים

סטודיו מרכז 
קהילתי חוף 

חפר

סל 
16:00  - 18:30ג׳, ד׳רות בזקאומנויות

13:00 - 11:00

230 ₪ לפעם 
בשבוע, כולל חומרים 

בסיסיים

מרכז קהילתי 
חוף חפר

ות אמנ גי  חו

יישובמחירשעותיוםמדריךהחוג

פלג תיאטרון החוף
מרכז קהילתי 210 20:30₪ב׳רייזברג

חוף חפר

חורחה ברידג’
09:30 - 11:30א׳, ג׳שרו

22:00 - 20:00
פעם בשבוע: 170 ₪

פעמיים בשבוע: 290 ₪
מרכז קהילתי 

חוף חפר

מועדון ארוחת 
הבוקר

מרצים 
10:00 ארוחת בוקרב׳שונים

מרכז קהילתי 40 ₪ למפגש10:30 הרצאה 
חוף חפר

מה שקורה 
בלב פשוט 

קורה
ד״ר נגה 

מרכז קהילתי אחת לשבועיים16:30ד׳כהן
חוף חפר

העשרה גי  חו
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רסים קו

ערבית מדוברת | בהדרכת רועי סראג‘ גולן: "ִאְחּכי ַעַרּבי" - המרכז ללימודי ערבית
קורס בוקר: ימי שלישי | 09:30 - 11:30 

קורס ערב: ימי שני | 19:30 - 21:30 
קורס בן 15 מפגשים במהלכו נלמד מילים מחיי היום יום, פעלים, מספרים והגייה נכונה, 

תוך תרגול מעמיק ושיחה.
מחיר: 1700 ₪ כולל חוברת לימוד ותרגול 

קבוצת הורים בגישת אדלר | מנחה: לאה שטרן-מוסמכת מכון אדלר
יום שלישי 20:30 - 22:30 | מועד פתיחה 31.10.18 

כלים להורות יעילה יותר, תוך שמירה על יחסים ואווירה טובה בין כל בני המשפחה: סמכות הורית, 
בניית דימוי עצמי גבוה של הילד, התמודדות עם התנהגויות מפריעות, חוקים וגבולות, מריבות בין 

אחים ועוד. 
מיועד להורים לילדים בגילאי 12-0 | מחיר ל- 10 מפגשים: 900 ₪ ליחיד, 1100 ₪ לזוג. 

סינית בקלי קלות | בהדרכת: HAO NI - המרכז ללימודי סינית
ימי ראשון | 20:15 - 22:00 

למידת השפה הסינית המדוברת והתנהלות נכונה בתרבות הסינית המודרנית היומיומית. נלמד על 
המבנה הייחודי של השפה הסינית, החשיבה הסינית, והקשר המרתק בין שפה למחשבה ולהתנהלות 

תרבותית. בין נושאי הלימוד: מבנה השפה הסינית, טונים, pinyin , הכתב הסיני, לקסיקון בסיסי, 
ברכות ונימוסים, הצגה עצמית, משפחה ועבודה, סדר יום, כיוונים ונסיעות, קניות וכסף, אוכל הזמנה 

ואירוח ועוד.
מחיר ל- 15 מפגשים: 1800 + ₪ 110 ₪ עבור ספר הלימוד "סינית בקלי קלות" 

להעז לחלום ולהגשים
מנחה: מעין מושכל-גרין, בוגרת לימודי פסיכותרפיה גופנית הוליסטית.

מטפלת ומלווה אנשים בתהליכי שינוי ויצירת מציאות מיטיבה. 
תאריך פתיחה: 3.10.18 | ימי רביעי, בין השעות 10:00 - 12:30 | 4 מפגשים

סדנה חווייתית לשימוש בכוחות הבריאה והיצירה הטמונים בנו להגשמת חלומות קטנים כגדולים. 
במהלך הסדנא נכיר את כללי היסוד להגשמת מציאות רצויה ונתנסה במודלים ייחודיים להכרות עם 
הכוחות הפועלים בתוכנו. נתנסה בדמיון מודרך, נשלב כלים יצירתיים מעולם התרפיה בצבע ואמנות 

ונסיים ביצירת מודל אישי תלת מימדי, עשוי מבדים, צבע וחומרים מהטבע ומשלב רוח בחומר.
מחיר הסדנה: 570 ₪
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09 -  8781090 חפר  בת 
רט גי ספו חו

מחיר לחודששעותיוםמדריךהחוג
Comm&fit

יוגה פילאטיס 
ריצה 

חיטוב ועיצוב 
קיקבוקס 

עיצוב דינאמי
 Core

condltioning
אימון מחזורי 

זומבה 
T.R.X

Core דינאמי
T.R.X FLOW

מיקי גזית 
דפנה לוי 

עינת מאיר
שירה בן 

ארי 
דנה טוקר 
קלאודיה 

גלפרן

כל ימות 
השבוע 

8:00 - 7:00
21:00 - 18:00

פעם בשבוע: 155 ₪ 
פעמיים בשבוע: 235 ₪ 

 שלוש פעמים בשבוע:
 ₪ 285

)T.R.X המחירים ללא(

:T.R.X חופשי חודשי ללא
₪ 325

:T.R.X חופשי חודשי כולל
₪ 355

שרית ספינינג 
סויסה 

א׳, ב’, ד׳, 
200 ₪ 19:00 - 22:00ו׳, ש׳

ריקודי עם 
 )מתחילים,

מתקדמים וזוגות( 
125 ₪ 19:30 - 23:00ב׳, ג׳אתי ביטון 

65/95 ₪ 21:00 - 23:00ב׳, ה׳ כדורסל 

65 ₪ 21:00 - 23:00ג׳ כדורעף 

155/205 ₪ 21:00 - 23:00א׳, ד׳ כדורשת מאמאנט  

התעמלות 
בריאותית 

קלאודיה 
א׳, ד׳גלפרן

9:30 - 8:30 
120 ₪ יד חנה  11:00 - 10:00 
בת חפר
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מחיר לחודששעותיוםמדריךהחוג

155 ₪ 21:00ד׳טל דניאלי  מקהלה

195 ₪ בתאום ד׳טל דניאלי הרכבים מוסיקליים 

סיקה מו גי  חו

מחיר לחודששעותיוםמדריךהחוג

כל ימות אסף טוקר טניס
השבוע 

בתאום מול 
בתאום מול המאמןהמאמן 

205 ₪ 21:00 - 22:15ג׳מתן בוכנר קרב מגע

מתבגרים גריזלי
עד מבוגרים

כל ימות 
  220/300/320/400 ₪ 15:00 - 22:30השבוע

ביטוח )תשלום חד"פ(: 60 ₪ 

מחיר לחודששעותיוםמדריךהחוג

09:00 - 11:00ג׳אורה קטנוב ציור 
300 ₪ לא כולל חומרים 20:00 - 22:30

21:00 - 24:00א׳, ב׳ תמי מאיריפיסול 
305 ₪ לא כולל חומרים 09:30 - 12:30

ות אמנ גי  חו
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 תינתן הנחה של 10% לרישום עד לתאריך 6.9.18.
 פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.

 הרשמה באתר www.hefer.org.il | לפרטים: 09-8973332
״לא עליך  כל החוגים יתקיימו בגבעת חיים איחוד

המלאכה לגמור 

ואין אתה בן חורין 

להיבטל ממנה״

משנה | פרקי אבות

09-8973332 רים  גרים צעי | בית ספר למבו חברותא 

מחיר שעותיוםמדריךהחוג
לחודש

א׳רועי עלונימוסיקה
540 9:00₪ – 1010:30 מפגשים

מדע
ד”ר ליאת יקיר

ד”ר דוד פולישוק
ד״ר טל סינס

ב׳
650 8:30₪ – 1510:00 מפגשים

ב׳יורם פורת ומגוון מרצים נוספיםעולם מופלא
650 17:00₪ – 1518:30 מפגשים

ג׳מוקי צורחלוצים
1200 8:30₪ – 2810:00 מפגשים

ג׳ד”ר מיכל יערימזרחנות
650 10:30₪ – 1512:00 מפגשים

ד׳שרה רגבספרות
650 17:00₪ – 1418:30 מפגשים

אומנים 
ה׳מגוון אומניםואומנות

5 מפגשים

21:30 - 20:00
₪ 350

ורד נחמניציור
יום יפורסם 

 בהמשך
28 מפגשים

12:00 - 09:00₪ 3080

תמר אריאליפסיפס
יום יפורסם 

 בהמשך
28 מפגשים

12:00 - 09:00₪ 3080
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קוקטייל ארץ ישראלי

עמק חפר - תשע"ט | חוויה של לימודים, סיורים ואנשים
7 הרצאות: ימי ראשון | 19:30-18:00 | מועדון לחבר קיבוץ מעברות
7 סיורים: ימי רביעי | יציאה בשעה 07:00 מ'אלונית' משמר השרון

 יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים
 מחיר לקורס מלא: 1,750 ₪ עד 6 תשלומים
לבני זוג 5% הנחה | )המחיר לא כולל לינה וכלכלה בקמפוס(
www.hefer.org.il :הרשמה אינטרנטית באתר המועצה האזורית עמק חפר
oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | לפרטים: אושרית מסורי

מרצה /מדריךתכנית הפעילותסוג פעילותתאריך
ד"ר עמית דגןציוויליזציות ימיות לחופי הים התיכון )פלישתים(הרצאה 1 11.11.18

ד"ר נחום שגיבבעקבות גויי הים - מאשקלון ועד תל קסילהסיור 21.11.181

שלי אשכולינשים במלחמה – יעל, סיסרא ומה שכמעט קרההרצאה 16.12.182

שלי אשכוליבאר שבע - הגר ושרהסיור 26.12.182

גליה דורוןסוד קסמן של "הערים הנבטיות"הרצאה 6.1.193

יואב אבניאוןמצפה שבטה, ניצנה, חמוקי ניצנה, עוג'א אל-חפירסיור 23.1.193

ד"ר דני סימון שוכני המצוקים - מאבולוציה רבת שנים לקרבת האדםהרצאה 3.2.194

תום צורהר הארבל  ושמורת גמלא – נשריםסיור 27.2.194

ציוני דרך בשירה העברית -הרצאה 10.3.195
חיים גורי, מאיר ויזלטיר, דליה רביקוביץ

ד"ר שלמה 
הרציג

יוצרים ויצירה בתל אביב -סיור 3.4.195
יוסי גולדברגלאה גולדברג, יונה וולך, תרצה אתר ועגנון.

עו"ד קובי סגלהונאה במלחמות ישראל הרצאה 5.5.196

קמפוס22-23.5.19
)סיורים 6-7(

ההתיישבות בעמק החולה, צומת כח, חצר תל חי, עששיות 
אורן פוקסבתל פאחר, מטולה, מחסלה לקריית שמונה, תל דן.

נפתלי הילגראתרי אונסק״ו הרצאה 2.6.197
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״העשור הראשון בביטחון״
עמק חפר - תשע"ט

מרצה: משה חרמץ | מרצה אורח: ניר קינן | מדריך: יואב אבניאון
הרצאות: ימי שלישי | 18:00 - 19:30 | בחדר ישיבות )קומה 2( בבניין המועצה האיזורית עמק חפר

סיור: יום רביעי | יציאה בשעה 07:00 מ'אלונית' משמר השרון

נושא השיעורסוג הפעילותתאריך

 היווצרות המערכת הפוליטית היישובית והמעבר מיישוב למדינה.הרצאה 13.11.181
מרצה אורח: ניר קינן

האוכלוסיה הערבית שנותרה במדינת ישראל תחת הממשל הצבאי.                                                                    הרצאה 11.12.182
מרצה אורח: ניר קינן

האיש דיין: המצביא המשפיע ביותר על עיצוב תורת הביטחון בעשור הראשון.הרצאה 8.1.193

עוטף עזה. קברו של רועי בנחל עוז ונאום משה דיין, אתר חץ שחור, סיור 30.1.191
הגבעה ליד אור הנר ובה אנדרטה לנופלים בשנת 1956 ועוד.

ירושת תש"ח: הולדת בעיית הפליטים הפלסטינים והשלכותיה על הרצאה 5.2.194
הסכסוך הערבי - ישראלי.

מסתננים: האתגר הביטחוני הגדול בעשור הראשון.הרצאה 5.3.195

שנים ראשונות: מפעולת פלמה, שהייתה סמל לביזיון של צה"ל ועד הרצאה 2.4.196
הקמתה של יחידה 101, שהייתה לסמל וחלק מהאתוס של צה"ל.

פרשת קיביה: קו פרשת מים במדיניות הביטחון.הרצאה 30.4.197

לקראת מלחמה: פעולת התגמול ערב מבצע סיני.הרצאה 28.5.198

www.hefer.org.il הרשמה אינטרנטית באתר המועצה האזורית עמק חפר
oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | לפרטים: אושרית מסורי

 יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים
מחיר לקורס מלא: 850 ₪ עד 3 תשלומים | לבני זוג 5% הנחה
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עורכת ומרכזת: רותי רווה.
"מסע אחר" יוצא לתור במחוזות היופי והאמנות המופלאה. כדי להבין אמנות במלוא 

נוכחותה יש לדעת כיצד היא נוצרת, כיצד היא פועלת במערכת החברתית הנתונה, ממנה היא מושפעת 
ולעיתים גם משפיעה. במהלך השנה נפגוש אמנים ואוצרים בחללי התצוגה, במוזיאונים וגלריות ברחבי 

הארץ.
את הסיורים ידריכו לסירוגין:

פרופסור חיים מאור- אמן, אוצר ומרצה במחלקה לאמנויות באוניברסיטת בן גוריון.
יורם אפק - אמן ומרצה לאמנות בסמינר הקיבוצים ובמדרשת בית ברל.
אפי גן - אוצרת אמנות, יוזמת ומובינה תהליכי אמנות במרחב הציבורי

כל קבוצה תצא ל-8 סיורים במוזיאונים וגלריות בארץ
יציאה בשעה 9:00 בבוקר, עפ"י רשימת התאריכים המצ"ב:

2019-2018 ית  ו ות העכשו בעקבות האמנ  - "מסע אחר" 

צוות המרכז הקהילתי: 09-8973328 | רותי רווה 052-3597060 

   סיורי
 גלריות

www.hefer.org.il  |   ההרשמה אינטרנטית דרך אתר המועצה    

סיורים בימי שישי:
סיור 8סיור 7סיור 6סיור 5סיור 4סיור 3סיור 2סיור 1

9.11.187.12.184.1.191.2.198.3.195.4.193.5.197.6.19
16.11.1814.12.1811.1.198.2.1915.3.1912.4.1910.5.1914.6.19

סיורים בימי רביעי בהדרכתו של חיים מאור:

ֻ*הפתיחה מותנית במינימום נרשמים

סיור 8סיור 7סיור 6סיור 5סיור 4סיור 3סיור 2סיור 1

7.11.185.12.182.1.196.2.196.3.193.4.191.5.195.6.19

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

הנכם מתבקשים להירשם לאחת הקבוצות ולהישאר באותה הקבוצה עד סוף השנה.
מחיר הסדרה: 1,200 ₪ ל-8 סיורים. לזוג תינתן הנחה של 15% | ניתן לשלם עד 5 תשלומים.
המחיר כולל: הסעה, הדרכה וכניסות למוזיאונים. לאחר תחילת מועדי הסיורים לא יינתן החזר.
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'מה שקורה בלב פשוט קורה'
סיפורים על רגשות ויצרים מהמקרא ועד הספרות העברית החדשה

מנחה: ד"ר נגה כהן, דוקטור בספרות עברית, מרצה ומנחה קבוצות לומדות
ימי רביעי | 16:30 | אחת לשבועיים | מרכז קהילתי כפר ויתקין

מועדון קריאה - מפגש של אוהבי ספר
ניפגש אחת לשבועיים בספרייה בחניאל. במפגשים נשתף בחוויות הקריאה של החברים , נשוחח על 
הספרים ועל החיים, נארח יוצרים שהעזו להוציא לאור את סיפורם, נמליץ על ספרים וניהנה מכל רגע.

מנחה: סימה אסייג M.A. במדעי היהדות, מרצה ומנחת קבוצות, בשיתוף עם חברי המועדון.
ימי ראשון | 20:00 | אחת לשבועיים | 10 מפגשים | הספריה בחניאל | 280 ש״ח

לומדים תלמוד - הלכה ואגדה
מעשה חכמים - שבח או ביקורת

מנחה: ד״ר חיים ליכט
ימי ראשון | 18:00 | אחת לשבוע | מועדון גבעת חיים איחוד

לומדים בבקר - פרקי אבות
רגע לפני המרוץ היומי... לימוד בחברותא בין חברים - משתף, מעמיק ופותח פתח לשיח עמיתים.

מנחה: רינה ברקאי – M.A. ביהדות בת זמננו
ימי רביעי 7:30 בבוקר | אחת לשבועיים | מועדון צעירים משמר השרון

בראשית משמר השרון - ״הדיבר האחד עשר״
על ערכים ויחסים בתרבות היהודית החוג יעסוק בערכים דתיים וחברתיים וביחסים סביב 

המוקד של 10 הדברות. לכל דיבר יוקדשו שני מפגשים. במפגש אחד נדון בטקסטים מהמקרא, 
מספרות חז"ל ועוד ובמפגש השני נדון בטקסטים מהספרות המודרנית.

מנחה: ד"ר נגה כהן, דוקטור לספרות עברית, מרצה ומנחה קבוצות לומדות
ימי שני | 17:30 | אחת לשבועיים | מועדון משמר השרון

"יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד"
פותחים דלתות לבעלי השקפות עולם מגוונות ללמוד יחד מתוך המקורות היהודיים-ישראליים 

המסורתיים והמודרניים, לימוד בית מדרשי בו מתקיים שיח ער ורלוונטי בין המשתתפים.
קבוצות הלימוד תיפתחנה אחרי החגים - עקבו אחר הפירסומים.

לפרטים והרשמה: עדי נחשון 054-9290060 | עלית גורן-כץ 052-4686746

  ובתי מדרשקבוצות לימוד 
זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:׳זית׳ זהות יהודית תרבותית

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

מורשת ישראל 
תרבות יהודית - חוויה ישראלית   מ.א. עמק חפר
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 קבוצות הלימוד יחלו לפעול אחרי החגים
 הרשמה ותשלום מראש בהתאם לנהלי המרכז הקהילתי

 הפתיחה מותנית במינימום נרשמים ומשלמים
 עדי נחשון 054-9290060 | עלית גורן כץ 052-4686746

שימו לב!

פניני ספרות 
מסע בן שתי סדרות בין דפי הספרות:

 חלומות בספרות העברית: תופעת החלום מוכרת לנו מתקופות קדומות כתוצר ספונטאני, הכרחי 
ומשמעותי של חייו הרוחניים של האדם, ולא כהיבט מקרי שלהם. נעסוק בביטוייהם הספרותיים של 

חלומות מן המקרא ועד לספרות העברית החדשה.
 הפואטיקה של נורית זרחי: יצירתה הצבעונית של זרחי מציעה לקוראים בה "שיוט" בין גילי או 
על גילי - שהוא מקור למורכבות ולהנאה המיוחדת שהיא מעניקה לקוראים בה. נעסוק ביצירתה 

השירית והפרוזאית לילדים ומבוגרים
 מרצה ומנחה:

ד״ר ענבר רווה, דוקטור לספרות עברית, מרצה מנחת קבוצות לימוד בתחום התרבות העברית
ימי שלישי | 20:30 | אחת לשבועיים | מועדון כפר ידידיה

מסתרי הנפש וסיתרי תורה
 סדרה ראשונה: הבדיה האמת והסוד בתורות הנסתר.

סדרת שיחות על הנסתר שבנגלה: עיון מנקודות ראות בנות זמננו מגלות שבכתבי הקבלה והחסידות 
מצויות תובנות עמוקות בתחומים שונים. תובנות אלו מאירות באור יקרות את חכמת הקדם ויש בהן 

לקח רב לדורנו
 סדרה שניה: "הנה כך התחיל הכל".

ניסיונם של חכמים להבין את העולם ואת כל אשר בו נוסח במדרשי בראשית ובמיתוסים קדומים. 
המיתוסים והמדרשים חושפים בפנינו השקפות רבות, שונות ומקוריות, אודות העולם, אלוהים 

ומעמדו של האדם בעולמו
מנחה: ד"ר מיכה אנקורי – פסיכולוג וחוקר המיסטיקה היהודית 

ימי חמישי | 19:00 | אחת לשבועיים | מרכז קהילתי כפר ויתקין 

זהר בעמק
קבוצת ׳זהר בעמק׳ יוצאת למסע חדש ומרתק!

לפרטים: ליאור העברי, M.A. במחשבת ישראל ומנחה קבוצות בתחום של התחדשות יהודית
אחת לשבועיים | עקבו אחרי הפרסומים
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הרוח בענפי הנחל | ״גדול תלמוד המביא לידי מעשה״
תכניות מגוונות של הכשרה ולימוד עמיתים המיועדות למי שמבקש לעצב ולהשפיע על חיי התרבות 

והקהילה ביישובו ובעמק, דרך לימוד, יצירה ועשייה חברתית.
בין התכניות:  

 מדרש חפר – בית המדרש המרכזי של 'זית' למנחים ופעילים - זירה תוססת של לימוד, החלפת דעות ומעשה
 ״פני הדור״ – בית מדרש לאומנים - העוסק בלימוד, שיח ויצירה ויזואלית טקסטואלית 

 מדרש יוצר - בית מדרש לאמני הבמה, המחול והמסך. תהליך לימוד יצירתי שצולל אל עומק 
      פרשנויות ומדרשים מן המקורות היהודיים.

 מדרש מוזיקלי- בית מדרש שמבקש לפתוח שער לסודות הניגון היהודי על שלל גווניו.
       בהשתתפות הרכב הבית של זית

 ״לעשות מזה סיפור״, בית מדרש למספרי סיפורים בקהילה.
למידע והרשמה מוזמנים להתקשר אלינו:

עלית גורן-כץ 052-4686746 | עדי נחשון 054-9290060

ָיָפה כלָבָנה | זית בשיתוף שלוחת שפלת חפר 
בעדות ובמסורות השונות קיימים מנהגי ראש חודש נשיים רבים ומגוונים היוצרים 

אווירה חגיגית ביום זה. מזמינות אתכן להצטרף השנה למפגשי ראש חודש 
נשיים המשלבים לימוד משותף של טקסטים עתיקים וחדשים, שיחה, שירה ויצירה.

ה ליָלה וסיד, מנחה: הרָבּ
מובילת קבלות שבת, תפילות וטקסי מעגל החיים ומנחת קבוצות

לפרטים נוספים: לילה וסיד 054-7908546 | עדי נחשון 054-9290060,  

 לעשות מזה סיפור
תכנית למספרי סיפורים בקהילה | בשיתוף מורשת ישראל

לימוד משותף של טקסטים ממקורות יהודים וישראלים המסופרים בביצוע חי המשתף את הציבור. 
הכשרת משתתפי התכנית כמתעדים ומספרים של קהילות. 

 << התכנית מיועדת למספרי סיפורים מקצועיים, ולפעילים קהילתיים שיש להם זיקה
חזקה לעולם הסיפור ומעוניינים ליישם את תוצרי התכנית בעבודה עם אחרים.

מנחה: לימור שיפוני, מספרת ומדריכה מספרי-במה ומספרים קהילתיים.
<< עשרה מפגשים דו-שבועיים | ימי רביעי | 09:30 - 12:00 | עין החורש

למידע והרשמה: עלית גורן-כץ 052-4686746 | עדי נחשון 054-9290060

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

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

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח
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להקשיב למוזיקה, לחשוב על המילים
המוזיקה הישראלית-יהודית, מגוונת ועשירה ומקורותיה ממחוזות גיאוגרפיים ותרבותיים שם חיו 

יהודים לפני שהתקבצו בארץ. מרחבים אלו הם מקורות ההשראה לסדרה החדשה שלנו. 
מזמינים אתכם להצטרף אלינו לארבעה מפגשים ראשונים של האזנה מודרכת 

למוזיקה: נקשיב לצלילים, למילים של שירים מוכרים ולא מוכרים, נחקור את מקורות ההשפעה 
של היוצרים והמבצעים, ונהנה ממוזיקה בדרך מעמיקה וחדשה.

מנחה: אמיר רף, חוקר וחובב מוזיקה מעל 30 שנה, בעל אוסף מוזיקלי עשיר ומגוון. 
המפגשים יקיימו אחת לשלושה שבועות | בספריית חיבת ציון

להרשמה ופרטים נוספים : אמיר רף 050-5576585 | עדי נחשון 054-9290060

״הלילה הוא שירים״ ׳זית׳ בשיתוף שלוחת צפון חפר
ימי רביעי בשעה 20:00 באולם עין החורש

משוררים, יוצרים, ניגונים - בין שנות החמישים לשנות השמונים
עורך ומספר: ד"ר מוטי זעירא | שירה: מיטל טרבלסי | נגינה: תומר קלינג

24.10.18 | ״איפה הם כל אבותינו״ התנ״ך, המדינה והזמר העברי
21.11.18 | ״מפרש לבן, ענן שחור״ מלחמת יום הכיפורים כקו שבר ישראלי

26.12.18 | ״טוב לי בקיבוץ״ מסעו של הקיבוץ מלב הישראליות לשוליים
30.1.19 | ״כתר המזרח״ מסעו של הזמר המזרחי מן השוליים אל מרכז התרבות הישראלית

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

עלית גורן-כץ 052-4686746 | עדי נחשון 054-9290060

"בשם אומרם – דור שני לשואה ממשיך ומספר" | זית בשיתוף בית טרזין 
אם אתם דור שני לשואה, ומרגישים בצורך להמשיך ולספר את סיפור העדות של הוריכם למען 
יגיע לדורות הבאים ולקהלים רחבים, אנו מזמינים אתכם לסדנא מיוחדת בת 7 מפגשים שתסייע 

 ותאפשר לכם לחקור ולבנות את סיפור העדות של יקירכם, כך שתוכלו להמשיך
ולספרו בקהילותיכם ומעבר לכך.

המפגשים יתקיימו בבית טרזין בגבעת חיים איחוד 
 מנחה: דינה וינשטיין שק - מנחה ומספרת סיפורים 

57לפרטים והרשמה : עדי נחשון | 054-9290060



שתילים של זית
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

״כי שירי הוא בת קול ברוח״ | בשנה האחרונה, בהובלה של 
מיה שביט, נפגשנו, למדנו, שרנו ותיעדנו שירי ילדות מפי ותיקי עמק חפר. שירים 

מתימן, פרס, תורכיה, פולין ועוד. אל המפגשים הצטרפו בנות ובני מקהלת העפרוני 
שלמדו את השירים מפי הוותיקים. המפגש עם האוצרות המוזיקליים הוביל למופע 
בין דורי מרגש חוצה קהילות ודורות, ואנו מבקשים להמשיך! אם יש בידכם שירים 

נושנים שהייתם רוצים לשמר, אם ברצונכם ללוות בנגינה צילום או שירה מפגש כזה - התקשרו אלינו. 
< בהובלה של מיה שביט ומקהלת העפרוני

״עלי השבת״ | לאחר עבודת מחקר, איסוף ולימוד בה לקחו חלק שותפים רבים, יצא לאור 
פיילוט של 'עלי השבת' - ערכה ייחודית המיועדת למשפחות או לקהילות המבקשות 

לייסד מסורת של קבלות שבת, או להעשיר את השבת כפי שהם מקיימים אותה היום. 
כ-50 משפחות התנסו ב״עלה של שבת" – עמוד תוכן יפיפה שהוכן בהשראת פרשת 

השבוע, כיצירה הכוללת שירה, אמנות, פרחים וצמחים ארץ ישראליים, זמר, הגות, 
מדרש, שפה עברית, קולינריה, משחק ועוד... השנה אנו מזמינים קהילות ומשפחות 

ליצור איתנו כל אחת את ה'עלה שלה' מתוך 54 השבתות השנתיות, ולייסד באמצעותו 
קבלת שבת ישובית פתוחה לקהל הרחב. < בהובלה של מיריק שניר

חממה לפרוייקטים חברתיים - תרבותיים
פרי חלומם של תושבים מעמק חפר

 יוזמה ועשייה התנדבותית של קהילת עמק חפר
מוזמנים מעומק הלב להצטרף אלינו ולהתנדב באחד מהמיזמים

http://www.hefer.org.il/shtilim :היכנסו לאתר ׳שתילים של זית׳
ו/או התקשרו אלינו: עדי נחשון 054-9290060 | עלית גורן כץ 052-686746

אמנות כגשר קהילתי | בשנתיים האחרונות נפגשו אמנים מעמק חפר 
עם בני נער מפנימיות ומוסדות חינוכיים בעמק. המפגשים עסקו ביצירה משותפת 

מתוך רצון ליצור גשר בין בני הנוער לקהילות שמסביבם ולקהילת עמק חפר בכלל. 
גם השנה אנחנו ממשיכים ליצור ביחד ומזמינים אמנים וקהילות להצטרף ולבנות 

אתנו גשרים נוספים. < בהובלה של שלומית בין יון, צוות בנק הזמן ואמנים בעמק
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שתילים של זית
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

 מקום שנותן מקום למשחק | משחקים משקפים, מבטאים ומייצגים את התרבות ואת 
ערכי החברה בה הם נוצרים. יוזמה המבקשת להקים מרכז משחקים שמתחיל מתוך הקהילה ולמענה. 

במשך השנה קיימנו מפגשי משחק עם קהלים מגוונים. לאורך השנה עבדנו עם ביה"ס 
היסודי באביחיל במיזם מיוחד לשנת ה-70 למדינה, עבודת חקר ויצירת משחקים 

בהשראת 'הגדת יום העצמאות' של זית. התוצרים היפים הביאו למיזם רוח מקורית 
וחדשנית. דרושים אוהבי משחק שמעוניינים לעבור הכשרה להדרכת משחקים 

בעמק. < בהובלה של גדי כפיר

 סיירת אור | בחנוכה, פורים, חג העצמאות ובמועדים נוספים לאורך השנה, צוותים בין 
דוריים- ילדים, נוער צעירים ומבוגרים קיימו מפגשים משמחים ומיוחדים עם ותיקים בעמק. השותפים 
ל'סיירות האור'  יוצרים קשר וערבות הדדית בין ותיקי העמק לאוכלוסייה הצעירה. גם השנה מזמינים 

 אתכם ליזום להתנדב ולהביא אור גם ביישובכם. 
< בהובלה של זיוה ויסמן

׳סבא אגדה׳ | וותיקי העמק – סבים וסבתות, מספרים 'סיפורים של פעם' לילדי הצהרונים 
בעמק חפר. בשנה האחרונה מספרי סיפורים מקצועיים עברו הכשרה בעצמם, והחלו בעבודה עם ותיקי 
העמק להכשירם לספר סיפורים  -  מאגדות חז"ל, דרך סיפורי מקום ועד לסיפורים אישיים. מפגש בין 
דורי חדש ומיוחד. אם אתם מהאנשים שעתותיהם בידיהם' ורוצים לספר וללמוד איך לספר, פנו אלינו!

< מובילים: צוותי בתים חמים ברחבי העמק וצוותי צהרונים

 מיחדוש | מועדון ישן הפך לחדש עם מעט צבע, בדים והרבה אהבה 
ורגישות, רהיט שנזנח חודש והונח בחדר, מדף שבור – תוקן ונתלה על הקיר, והכל 

בעבודה מקומית של תושבים ובני נוער. מזמינים את תושבי העמק ליצור תרבות 
ברת קיימא, מסירה, איסוף ושיפוץ רהיטים והחזרתם לשימוש תושבי העמק.

< בהובלת אושרת גורן
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מבוגרים
מורשת ישראל 

תרבות יהודית - חוויה ישראלית   מ.א. עמק חפר

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

053-5223511 ישראל  מורשת 

miemekhefer.gmail.com | 053-5223511 :לפרטים: צביקי אייגנר, מורשת ישראל

 הקתדרה
נפתחת השנה השביעית לפעילות הקתדרה לגיל השלישי ולתאבי הדעת

 תושבי עמק חפר מוזמנים להצטרף ולקחת חלק בלימודי הקתדרה במגוון נושאים:
האקטואליה בפרשת השבוע , סיפורי חסידים ,סוגיות בכתבי הרמב"ם, קהילות יהודיות בעולם, 

אתרי - מורשת, פרשיות היסטוריות, בריאות לגיל השלישי, ועוד מגוון הרצאות חד-פעמיות.
שנת הלימודים תפתח אי”ה ביום שלישי | ל' תשרי תשע"ט | 9.10.18

בין השעות  9:00 - 11:30 )כולל הפסקה וכיבוד( בבית החוגים שבכפר הרא”ה
הציבור מוזמן להכרות עם הקתדרה! )שני המפגשים הראשונים ללא תשלום(

|                    |                  |
 
רבקה קנטור טיולי נוף מולדתי 

עין החורש 

בית אימי 
ירושלים בדגש אישי
עם יואב אבניאון 

ראשון 28.10.18

׳על בלימה׳ ברמת הגולן
הסיפור ההרואי של חטיבה 188 

במלחמת יום כיפור
עם אבירם ברקאי 
חמישי 13.9.18

עמק החולה
 יום של ציפורים, דגים ובובות

עם עדי זרחי 
שני 15.10.18  

׳יד ושם׳ 
מסע אל הזיכרון 

עם משה חרמץ
 חמישי 6.9.18 אחה״צ

 04-6127449
  050-7677927

נפגשים על פרשת השבוע 
מפגש שירה, קריאה ושיח משותף על פרשת השבוע 

בהנחייה משותפת של הרב אליהו סטולוביץ )רב גוש ויתקין( ויותם זיו )גח"א( 
ימי שלישי | 20:30 | גבעת חיים איחוד 

לפרטים והרשמה: יותם זיו 052-2414975 | הרב סטולוביץ 0505963464

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
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מבוגרים

מרכז קשר והכוון
המרכז מעניק ומצייד את אוכלוסיית הוותיקים בכלים להתמודדות עם תקופת החיים החדשה על 

ידי מתן קורסים, סדנאות והרצאות במגוון נושאים חיוניים. המרכז משלים בפעילותו את הפעילות 
הענפה הקיימת במחלקת וותיקים העוסקת בתכנים של תרבות ופנאי.

פעילותינו מתקיימת בכל רחבי העמק ושלוחותיו. 

פעילות המרכז 
המרכז עובד בשת"פ עם גורמים שונים במועצה ולפי צורך מכווין ומפנה לאגף הרווחה, בית דוד, 

 המרכז לגישור, התחנה לטיפול משפחתי וכדומה.
המרכז עובד ברמה האזורית וברמה השלוחתית-יישובית. תוכנית העבודה של המרכז מתבססת 

על ליבות תוכן שונים בהם אנו מעבירים קורסים וסדנאות בנושאי אוריינות דיגיטלית )סמארטפון, 
מחשבים(, עבודה )חזרה למעגל העבודה, יזמות(, התנדבות, אורח חיים בריא, מיצוי זכויות, הכנה 

לפרישה, המשפחה הרב דורית, ניהול תקופת החיים החדשה ועוד. חלק מהסדנאות אנחנו מקיימים 
ביישובי השלוחות על מנת להנגיש את הפעילות לאוכלוסייה הוותיקה. בנוסף אנחנו מקיימים סדרת 

"הרצאות מסתובבות", שאלו הן הרצאות מבוא הפותחות צוהר ומעניקות ידע ראשוני בנושאים 
חשובים וחיוניים מתוך ליבות התוכן כגון – צוואות וירושות, ייפוי כוח מתמשך, תזונה, מציאת 

משמעות אחרי משבר, פעילות גופנית, זוגיות ועוד.. ההרצאות הן חינמיות ואתם מוזמנים בשמחה.
הפעילות של מרכז קשר והכוון נעשית בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי ואשל – ג'וינט. 

תוכנית הפעילות של המרכז מתפרסמת מידי חודש בחוברת האזורית של המרכז הקהילתי האזורי. 

צוות מרכז קשר והכוון עמק חפר:
תמי סלוצקי - מנהלת המרכז

tamis@hefer.org.il | tamila246@gmail.com | 050-5351606
estib@hefer.org.il | אסתי באומל - רכזת שלוחת צפון חפר

josie14@walla.com | יוספה לינוי - רכזת שלוחות בת חפר ושפלת חפר
neomin@hefer.org.il |נעמי נצר לוינשטיין – רכזת שלוחות ים חפר ומרכז חפר

ניתן לפנות אלינו בטלפון או במייל

לפרטים נוספים: 09-8981632
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ותיקים

יישובמחירשעותיוםמדריךהחוג

מעברות120 7:00₪ד׳אלכס שוגרהליכה נורדית

בית יצחק130 10:45₪א׳אווה דה-מאיומקהלת ותיקים

בורגתה 18:30ב׳קובי זרקולאדינו

כפר הרא"ה19:00ג׳לייבל  באטווניקיידיש מדוברת

מרחבא -
 תיכוןיפורסם בהמשךדבורה מנלה ערבית מדוברת

בן גוריון

מכללת גמלאים
בימי חמישי בין השעות 9:00 – 11:15 בקיבוץ עין החורש

הרצאות בנושאים שונים: אישים, אומנות, מוזיקה, נצרות, גנטיקה, ,ספרות,  היסטוריה ועוד 
 מרצים בכירים ומעוררי השראה: ד"ר ענת גואטה, רועי עלוני, אירית כינור, ד"ר רוחמה אלבג,

ד"ר דורון לוריא, פרופ' עוזי רבי, יריב פלד, אדריכל רן שוהם, נפתלי הילגר, אייל ברטוב, אוריאל 
פינרמן ועוד. הרשמה אצל הרכזים בישובים | )כולל כיבוד בהפסקה(

חוג "טרום בכורה" רואים לפני כולם
צפייה מודרכת בקולנוע בהנחיית מבקרי קולנוע ומרצים מתחומים שונים 

ימי שלישי בבוקר, אחת לחודש באולם עין החורש 
9:00 – 9:15 < התכנסות וכיבוד קל 9:15 – 9:45 < הרצאה 9:45 < הקרנת סרט

הרשמה אצל הרכזים בישובים.

 מחלקת ותיקים פועלת ונותנת מענה לאוכלוסיה הותיקה החל מגיל פרישה ועד 120 שנים.
תקופת הגיל השלישי הינה פרק נהדר של פריחה ומימוש מאוויים וחלומות. מחלקת ותיקים 
מציעה תוכנית שנתית רב מערכתית של פעילויות משמעותיות ועשייה מגוונת היוצקת תוכן 

 איכותי וחוויתי לשעות הפנאי.
הפעילות כוללת: הרצאות, טיולים, חוגים, נופשים, קורסי שפה, מקהלה, חוגים וסדרות ייחודיות.

נשמח לראותכם משתתפים ולוקחים חלק בפעילויות השונות!

עמק חפר
ממשיכים לצעוד יום בחודש
 בשביל ישראל

09-8981634 ותיקים  מחלקת 

62



מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

הבטיחו מקומכם איתנו! כל הקודם זוכה!

למידע נוסף: 
 dafna@hefer.org.il :משרדי המרכז הקהילתי 09-8973320 דוא״ל

מתחילים בספטמבר 2018

  המסע יתקיים בימי שישי אחת לחודש.
  המסע בשביל ישראל נועד לבעלי יכולת הליכה טובה )ולפעמים קצת אתגרית(.

  המחיר כולל: הסעות, הדרכה, ליווי, מנהלות, תיאומי בטחון ובטיחות, סיפורי דרך, 
      חובש ותדרוך. )כלכלה באופן עצמאי על חשבון המטייל(.

  הסעה מסודרת תצא ממתחם "אלונית" משמר השרון בשעה 6:00 בבוקר.
  פתיחת הקבוצה מותנית במינימום נרשמים.

עמק חפר
ממשיכים לצעוד יום בחודש
 בשביל ישראל
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ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

 שלישי עד שישי | י״ז עד כ׳ באלול | 28 עד 31 באוגוסטפסטיבל מוסיקה ואמנות על גדות נחל אלכסנדר

2018

שישי כ׳ באלול 31.8 
16:30 קבלת שבת בנחל

 קהילת עמק חפר מקבלת את השבת
 עם ׳הרכב הבית של זית׳

 אמן אורח: שם טוב לוי                

שלישי י״ז באלול 28.8
19:00 פתיחת מרחב קהילתי

20:15 חגיגת הכליזמרים
מופע כליזמר: תזמורת הכליזמר הישראלית

מופע מרכזי: משה פרץ 

רביעי י״ח באלול 29.8
17:00 הפנינג משפחות בעמק ירוק

         הפעלולי מערוץ לולי, הקרקס הברזילאי, עודד פז
 סיור לילי לאורך הנחל

20:30 ערב נוער
הרכבי נוער מקורוק
פלד - מופע פריצה 
מופע ערוץ הכיבוד

D.J. MENUMAS
20:30 ערב שיח 

עם ד״ר יועז הנדל 
בהנחיית אודי סגל

חמישי י״ט באלול 30.8 
18:00 אירוע הוקרה למתנדבי עמק חפר 

 הרצאה: יהודה משי זהב

19:00 פתיחת מרחב קהילתי

20:15 ׳שרים בנחל׳
מופע קהילתי: ״כי שירי הוא בת קול ברוח״ -

מקהלת העפרוני, מקהלת ׳ותיקים ושרים׳ וותיקי העמק
מופע מרכזי:

ירדנה ארזי והגבעטרון ״הוי ארצי מולדתי״

הכניסה חופשית!
מס׳ המקומות מוגבל - ע״פ הנחיות המשטרה

האירוע מאובטח ע"י כוחות הביטחון
עקבו אחר הפרסומים 

לפרטים: 09-8981635/28

 

 


