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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

  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

tslil.noar@gmail.com | 09-8981557 | רכזת נוער בסיכון: צליל דינאי 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
 adizayit@gmail.com | 09-8981566 | 054-9290060 עדי נחשון

alitzayit@gmail.com | 09-8973331 | עלית גורן-כץ
מניעת התנהגויות סיכון ובטיחות בדרכים

 09-8981636
 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
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תושבים יקרים!

עריכה: דפנה יבנאי-פרטוש  |  עיצוב: לאה מרמורשטיין-ירחי  אמנות גרפית 
צילום השער: לאה מרמורשטיין-ירחי

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

האביב שבפתח מבשר את בואם של חגים ומועדים המערבים שמחה ועצב.
בחוברת זאת תמצאו מידע חשוב על שפע האירועים והפעילויות שהכנו, בתוכם הטקס המסורתי לציון יום 

הזיכרון לשואה ולגבורה, יום העצמאות ותיקון ליל שבועות. עוד תמצאו בחוברת מידע על חידון מורשת 
עמק חפר שאנו עורכים לראשונה.

חג עצמאות שמח!

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

צעדת עמק חפר 2018
תודה לתורמים:

 המועצה הדתית עמק חפר 
 פירות אלפסי 

 אלון השרון - חווית הקניות והבילוי 
   של עמק חפר והשרון 

 בורדו - מבשלים בשבילך
 שרונית חנות דגים  

 טי מקס
תודה על שאתם מאפשרים לנו להמשיך ולהעניק בכל שנה ושנה 

חוויה נפלאה לכל באי הצעדה.
ותודה גדולה לכל מקהלות בתי הספר וההרכבים המוסיקליים 

שהנעימו לנו את הדרך.
בברכת חג אביב שמח!

צוות מארגני הצעדה
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צהרוני המרכז הקהילתי תשע"ט
 ההרשמה נמשכת!

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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ילדים

ביום חמישי 26.4.18 בשעה 17:00 בבית העם בכפר חגלה
׳למה בכה הדג?׳ | עפ"י ספרו של עודד בורלא | תאטרון הקרון

בספרייה מיוחדת במינה מלאה בספרי פופ-אפ צבעוניים, בגדלים שונים, המסתירים בתוכם סודות 
והפתעות שתי שחקניות מציגות חמישה סיפורים בעולם תלת מימדי צבעוני ומפתיע. הילדים 

מוזמנים להציץ לסיפוריו של עודד בורלא על חיות מוזרות שעשויות כולן נייר. מה קרה לג'ירפה 
כשהעורב מציע לקשור את צווארה? מי אהב את העקרב? ולמה בכלל בכה הדג?

מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪

ביום שני 23.4.18 בשעה 17:00 בבית התרבות באלישיב
'סבא אליעזר והגזר' | תאטרון בתנועה של עינת

הצגה מוסיקלית בהשתתפות הילדים
מה קורה כשסבא אליעזר זורע זרע קטן של גזר, והגזר עקשן ולא יוצא מהאדמה?

כל המשפחה מגיעה לעזרה!
מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ש"ח

ביום שלישי 24.4.18 בשעה 17:00 בבית העם באחיטוב
גבריאל הדר מספר ושר

׳איתמר מטייל על קירות׳ | ע״פ ספרו של 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 ₪

ביום ראשון 15.4.18 בשעה 17:00 בספריה בעין החורש בשיתוף זית
שעת סיפור עם יצירה בבצק מתוך המקורות

יציאת מצרים | בהנחיית רוני גילת
מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪

09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ
ביום ראשון כ"ג בניסן 8.4.18 בשעה 17:00 בבית העם בכפר הרא"ה 

׳בגדי המלך החדשים׳ | תאטרון השעה
הצגת יחיד מפתיעה ומרגשת בעיבוד חדשני לסיפורו של אנדרסן, הנעזרת 

בבובות ותפאורה ההופכים את ההצגה למופע מרהיב של בדים וצבעים.
מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪
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ילדים

ביום ראשון 6.5.18 בשעה 17:00 במועדון בגח"א
׳הכתר שהלך לאיבוד׳ | תאטרון הקרון

אולי ראיתם במקרה את הכתר של פיית הלילה-טוב? הוא הלך לאיבוד, וקשה 
לה להירדם בלעדיו. ככה זה אצלה – אמנם היא כבר פיה גדולה, אבל היא פשוט 

רגילה לישון עם הכתר שלה.
לבסוף היא נרדמת, וחולמת חלום נפלא: עורבים חמדנים וחסידה רקדנית, אימא 

קנגורו ובתה הקפצנית, ארנבים מאוהבים, עצים נדיבים, דובי מעופף וקיפוד מתופף, כולם משתוללים 
ומעוללים תעלולים, ובסופו של דבר מחזירים את הכתר לפיה! וגם זוכים ב...במה הם זוכים? 

מגיל 3 ומעלה | מחיר 25 ₪

ביום שלישי 8.5.18 בשעה 17:00 בבית העם באחיטוב בשיתוף זית
שעת סיפור עם יצירה בבצק מתוך המקורות

סיפורו של בר קמצא | בהנחיית רוני גילת
מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪

ביום רביעי 9.5.18 בשעה 17:00 בבית העם באמץ
׳עיר העכברים׳ | תאטרון עלמא

ההצגה נוצרה בהשראת האגדה "החלילן מהמלין"
בוקר אחד, ראש העיר מתעורר למשמע דפיקות חזקות על דלתו. אנשי הכפר מתלוננים על מכת 

עכברים איומה בכפר. הוא מיד משתף את יועצו והם מנסים למצוא פתרון למטרד. לאחר חיפוש קצר 
בספר קסמים עתיק, יועצו של ראש העיר מספר לו אודות חלילן מסתורי. החלילן מוזמן לעיר ומתבקש 
לעזור עם מכת העכברים תמורת תשלום נדיב, אך לאחר שסיים את העבודה והעכברים עזבו את העיר, 

ראש העיר מסרב לשלם לחלילן. החלילן שאינו יודע מה לעשות מתייעץ עם תושבי העיר ויחד הם 
מוצאים פתרון יצירתי למצב שנוצר. כשהחלילן נפגש בשנית עם ראש העיר, ראש העיר מגלה שגם 

הוא מסוגל לטעות, ושאין דבר פשוט יותר, מלבקש סליחה.
מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪

ביום ראשון 29.4.18 בשעה 16:30 בבית התרבות בגח״מ
׳עכבר העיר ועכבר השדה׳ | תאטרון אורנה פורת

שני עכברים גדלים כחברים הכי טובים, עד שדרכיהם נפרדות – אחד עובר לגור בעיר הגדולה, וחברו 
משתקע בטבע. לאחר שנים, עכבר העיר מגיע להתארח אצל חברו בכפר. הוא סובל מהביקור, 

מהאוכל ואפילו לישון אינו מצליח. הוא מזמין את חברו מהכפר לביקור בעיר כדי להראות לו את 
"החיים הטובים" אך הביקור שמתחיל בהתלהבות מנפלאות העיר, מסתיים בסכנת חיים ואכזבה גדולה. 

שני החברים, מבינים שלא כל מה שטוב לאחד בהכרח טוב לשני, ושלכל אחד מתאים משהו אחר.
מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪
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ילדים

ביום חמישי 30.5.18 בשעה 17:00 במועדון בגן יאשיה
הדבר העגול הזה

 שני חברים מפילים בטעות את השמש לים. הם מפליגים למסע חיפוש
 בסירה קטנה. בדרך הם נאבדים, רבים, כמעט טובעים בים הגדול...

לבסוף, הם מוצאים איש את חברו. אבל מה עם השמש?
מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪

ביום ראשון 20.5.18 בשעה 17:00
בדשא ליד המזכירות בגן יאשיה

חגיגת שבועות
טקס הבאת ביכורים והפעלה קהילתית

הכניסה חופשית!

ביום שני 14.5.18 בשעה 17:00 
במועדון בהמעפיל

׳הצייר והציפור׳ | תאטרון רחוק
סיפור מסעה המופלא של ציפור מצוירת וצבעונית. הציפור, שנמכרה על 

ידי הצייר לעשיר מופלג, נמלטה מביתו של העשיר, והיא עושה את דרכה 
הארוכה והפתלתלה, בחזרה אל בית הצייר שיצר אותה.

מגיל 3 ומעלה  | מחיר: 25 ₪

ביום ראשון 13.5.18 בשעה 17:00 
בבית העם בחיבת ציון

גבריאל הדר מספר ושר
הכבש ה-16 ע"פ יהונתן גפן

"אני אוהב שוקולד | ועוגות גבינה, | וארטיק וסוכריות | ותות גינה״.
מפגש עם יצירתו האהובה של הסופר והמשורר יהונתן גפן. שירים וסיפורים 

מתוך הכבש ה-16.
מגיל 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪
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ילדים

יום שלישי 10.4.18 בשעה 17:00 במועדון קיבוץ העוגן
שעת סיפור: 'איתמר פוגש ארנב'

עפ"י דוד גרוסמן | עם גבריאל הדר 
איתמר אוהב חיות- איתמר אוהב את כל החיות שיש.

איתמר אוהב גם חיות שאין. כמו – חד קרן או דינוזאור...
יש רק חיה אחת שאיתמר פוחד ממנה – ארנב.

סיפור על פחד מן הזר וכמה חשוב להכיר באמת את מי שהכי מפחיד אותנו.
מחיר 25 ש"ח

יום חמישי 26.4.18 בשעה 17:00 בבית העם בהדר עם
שעת סיפור: 'השמלה הלבנה'

עפ"י ׳שמלת השבת של חנהל׳ה׳ | עיבוד ומשחק: נויה שטרייפלר 
"השמלה הלבנה" בשילוב תפאורה מוסיקה בובות תיאטרון אביזרים שירים 

ועוד...
מחיר: 25 ש"ח

יום שני 14.5.18 בשעה 17:00 במועדון משמר השרון
שעת סיפור: 'הקוסם מארץ עוץ' | אורנן ברייר

סופה מעיפה את ביתה של דורותי לארץ עוץ המסתורית שם היא פוגשת 
חברים טובים אשר אליה מצטרפים למסע הרפתקני של משאלות לב.

מחיר: 25 ₪

יום חמישי 31.5.18 בשעה 17:00 במועדון קיבוץ מעברות
שעת סיפור: 'תהיה בריא מוריס מגי'

עפ"י פיליפ סטיד | משחק: שרלי דנינו 
מוריס עובד בגן החיות ויש לו חברויות מיוחדות מאד עם החיות.

סיפור נפלא על ערבות הדדית בין כל הברואים
מחיר: 25 ₪

09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ
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ילדים
09-9557113 שפלת חפר 

ביום שני 23.4.18 בשעה 17:00 
בספריית עולותיים 

שעת סיפור: ׳טרמפ על מטאטא׳ | תיאטרון נעלי בית  
מחיר: 20 ₪ | לגילאי שנתיים עד 6

ביום שני 30.4.18 בשעה 17:00 
בספריית חניאל 

שעת סיפור: ג'ק ועוגות הפלא׳
לירי טלמור, תיאטרון "המזוודה המטיילת"  

מחיר: 20 ₪ | לגילאי שנתיים עד 6

ביום שני 14.5.18 בשעה 17:30 
בספריית בורגתה 

שעת סיפור: ׳הנסיכה והירח׳ | נוגה ניר פוגל 
מחיר: 20 ₪ | לגילאי 3 עד 6

ביום רביעי 30.5.18 בשעה 17:30 
בבית העם כפר מונאש 

הצגה: 'עיר העכברים׳ | תאטרון עלמא
מחיר: 25 ₪ | לגילאי 3 עד 6

ביום חמישי 10.5.18 בשעה 17:00 
בבית העם בבית הלוי

שעת סיפור: ׳מפצח האגוזים׳ | חן המנגן
מחיר: 20 ₪ | לגילאי שנתיים עד 6
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ילדים
09-8981565 ר  פ ח ם  י

ביום שלישי 8.5.18 בשעה 17:15
במועדון לחבר המחודש באביחיל )ליד קופ"ח כללית(

הצגה: ׳הנעליים של אדון סימון׳
תאטרון אורנה פורת | עפ"י סיפור עם חכם

אדון סימון עוזב את ארצו ועובר לגור בארץ אחרת.בביתו החדש מחליט אדון 
סימון להיפרד מנעליו הישנות שליוו אותו כל חייו ולהחליפן בנעליים חדשות,אך 

משום מה הוא לא מצליח להיפטר מהישנות. בכל פעם שהוא זורק אותן, רחוק ככל 
שיהיה, הן תמיד חוזרות אליו בדרך פלא. 

מחיר: 25 ₪ לילד | לגילאי 4 עד 8

סדנת הכנה לעולים לכיתה א' בבי״ס אביחיל
ביום ראשון 15.4.18 בבית הספר אביחיל:

קבוצה ראשונה בשעה 16:15
 קבוצה שנייה בשעה 17:15

סדנת הכנה לכיתה א' בהנחיית מכון ׳שבילים׳ - מרכז טיפולי רב תחומי 
הסדנא תועבר ע״י מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת מנוסות.

המעבר לכיתה א' הוא אחד המעברים המשמעותיים בחייהם של ילדים ודורש הסתגלות בתחומים 
רבים. במסגרת ההכנה, ינתן דגש על היכרות והתנסות במיומנויות הבסיסיות הנדרשות בכיתה א', 

בתחום השפתי, המוטורי והחברתי.
מספר מינימלי של ילדים בקבוצה: 6 ילדים | מספר המקומות מוגבל

www.hefer.org.il נדרשת הרשמה מראש באתר
משך הסדנא: 12 מפגשים | מחיר: 1500 ₪

יום רביעי 16.5.18 בשעה 17:15 במועדון הפיס שושנת העמקים
שעת סיפור: ׳מה עושות האיילות׳  | עפ"י לאה גולדברג

מפגש עם יצירתה של הסופרת והמשוררת כלת פרס ישראל.
גבריאל הדר מספר ושר את:

"דירה להשכיר", "האדון חלום", "כובע קסמים", "הילד הרע", "מה עושות האילות בלילות?", 
"פזמון ליקינטון" ועוד....

11מחיר: 25 ₪ | לגילאי 3 עד 6



ילדים
09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

ביום חמישי 26.4.18 בשעה 17:00 
באולם מכמורת

"הברווזון המכוער"
הסופר הנס כריסטיאן אנדרסן מגיע בכבודו ובעצמו לפגוש את הילדים 

ולספר את סיפורו של הברווזון המכוער. אט אט הופך הסיפור למציאות, 
הנס הופך לברווזון ועובר את הדרך הקשה והמחשלת מברווזון מכוער עד 
לברבור יפה תואר. הצגת יחיד מפתיעה ומרגשת בעיבוד ייחודי המשלבת 

מולטימדיה חדשנית.
מחיר: 25 ₪ | לגילאי 3 עד 6

ביום שישי 27.4.18 בשעה 16:00
במגרש בגבעת שפירא 

הפנינג הוקי גלגליות 
משחקי הורים וילדים, טורניר והרבה כיף.

כולם מוזמנים, הכניסה חופשית!

גלישת גלים - פותחים את עונת הקיץ!
 חוג גלישת גלים

בשיתוף בית הספר לגלישה "גלים בית ינאי" ו"גלים נעורים"  
מיועד לגילאי 7 עד 17 

גלים בית ינאי )חוף בית ינאי(: ימי שני, שלישי ושישי
גלים נעורים )חוף נעורים - חבצלת השרון( ראשון, רביעי, שישי, שבת

 לפרטים:
גלים בית ינאי - עומר: 050-3044030 | גלים נעורים - יותם: 0585-141189  

מחירים לחודש, כולל כל הציוד הנדרש: מפגש חד שבועי: 375 ₪ | מפגש דו שבועי: 550 ₪
מערך הסעות מסודר מכל רחבי עמק חפר
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נוער

שישי 11.5.18 בין השעות 9:00 - 13:00
אוצר העמק

הרפתקה לחניכי שנת מצווה 
בעקבות האוצרות הנסתרים של העמק

פרטים אצל רכזי הנוער 
ומובילי שנת המצווה ביישובים

מחיר: 40 ש"ח | סיום הרשמה בתאריך 11.4.18
בשיתוף זית, המועצה הדתית ותרבות יהודית

יום שישי 18.5.18 בשעה 09:00
במרכז הקהילתי חוף חפר
חגיגת בני מצווה חוף חפר

בוקר שכולו הילולה לבני המצווה בחוף חפר
עקבו אחר הפרסומים.....

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

ער ו נ מחלקת 

ביום חמישי 10.5.18 בשעה 20:00 ב'רמות ים' במכמורת
״יש מכל הזמנים, יש מכל המינים, הב כוחות לתוצרת הארץ״ | נתן אלתרמן

תיקון ליל שבועות  
בית הספר ׳רמות ים׳ פותח שעריו בפני הקהילה כולה ומזמין את הציבור 

למעגלי שיח 
סביב נושאים שונים המלווים את החברה הישראלית ב-70 שנותיה

את הערב נסיים במופע פואטרי סלאם יצירתי, שנון ואקטואלי
פרטים בהמשך

מועצה דתית אזורית
ר פ ח - ק מ ע
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צעירים

הצטרפו לאלפי היזמים, בוגרי התוכנית, המנהלים כיום עסקים מצליחים!

מערך הקידום לעסקים ויזמים של משרד הכלכלה והתעשייה 
מציע לכם מסלול ייחודי להקמת עסק

יום רביעי 30.5.18 | 17:00 - 21:00 | במועצה האזורית עמק חפר )צומת רופין(

לפרטים והרשמה ומידע על נגישות:
orr@2.maof.co.il | 072-2217940
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מבוגרים
09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

בוקר שבת קלאסי
שבת 7.4.18 בשעה 11:00 במועדון גח״א

טריו דפני
על גבעות ירוקות - שירים ומנגינות מהאיים הבריטיים 

רויטל רביב - סופרן | רובי הוד - חליליות ו- Flute Whistle | סוניטה סטניסלו - נבל אירי
מחיר: 30 ₪

בוקר שבת קלאסי
שבת 5.5.18 בשעה 11:00 במועדון גח״א

טריו נגה
קונצרט מיוחד ובו שלוש פנינים לשבת אביבית: 

את הקונצרט נפתח בטריו פסנתר מהקלאסיקה הקאמרית, שלישיית פסנתר 
במי במול מז'ור מאת י. היידן )במקורו לכינור, אך הוא אומץ על ידינו באהבה רבה(

נמשיך בטריו שנכתב על קו התפר, נושא ווריאציות בלה מינור מאת המלחין י.נ. הומל שחי 
בתקופת המעבר מהתקופה הקלאסית לרומנטית )ואהב מאוד את סוגת הווריאציות(

ונקנח בטריו פסנתר רענן, שנון וחצוף מאת המלחין הצרפתי ז'. פראנסה. 
עדית שמר - חליל | אורית מסר-יעקבי - צ'לו | מגי קול )אנגליה/ארה"ב( - פסנתר

שלוש חברות הטריו עוסקות באופן שוטף בנגינה בכלים עתיקים )חליל, צ'לו צ'מבלו ופסנתר 
פטישים(, אך בטריו זה הן חוזרות לנגינה בכלים המודרניים. 

מחיר: 30 ₪

יום ראשון 6.5.18 בשעה 20:00 במועדון בגח״א
הסרט 'מגירות הזכרון' | בסיום ההקרנה מפגש עם הבמאי בוריס מפציר

בסרט השישי בפרויקט תיעוד השואה בשטחי ברה״מ לשעבר, יוצא בוריס מפציר למסע של השבת 
זיכרון השואה בלטביה, המדינה בה נולד וגדל עד לעלייה לישראל ב-1971. מגירות הזיכרון הנפתחות 

במהלך החיפושים חושפות את ההיסטוריה המורכבת של יהודי לטביה: לפני-בזמן-ואחרי השואה.
מגירה ראשונה: ניסיון להרכיב רשימה מלאה ומפורטת של כל היהודים שהיו בלטביה ערב מלחמת 

העולם השנייה בידי קבוצת נאמנים לזיכרון קורבנות השואה. מגירה שניה: פועלם של שומרי 
הזיכרון הלטביים, לזכור את דמותם של השכנים היהודים שחיו לצידם ואינם עוד. 

מגירה שלישית: מגירה אישית של בוריס מפציר, שלומד ומגלה את הזיכרון השואה שלו.
15מחיר: 25 ₪



מבוגרים
09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ

ביום ראשון 8.4.18 בשעה 20:00 
בבית העם בבית יצחק

מפגש מיוחד בעקבות הספר "הפרק החסר" מאת מרים יחיל-וקס
ספרות, מוסיקה והיסטוריה

גורלות שונים: הסיפור הלא מוכר של יהודי רומניה
הם לא היו בשואה, הם היו במלחמה, הם רצו לתקן את העולם וגם לאהוב, לא שיערו את המחיר.

משתתפים:
ד"ר מרים יחיל-וקס, סופרת, מחזאית, מתרגמת, דרמטורגית ומרצה. 

אבי בנימין, מוסיקאי, עד לאחרונה מלחין הבית של תיאטרון גשר. פסנתרן. הלחין מוסיקה לכ-60 
הצגות וסרטים. 

מיכל ויינברג, שחקנית וזמרת, למדה מוסיקה ומשחק. שיחקה בגשר, תאטרון ב"ש, תמונע.
הכניסה חופשית!

ביום שלישי 10.4.18 בשעה 18:00 
במועדון קיבוץ מעברות 

"דרכים למציאת משמעות" -
בימים שבין יום השואה ליום הזכרון

מרצה: דפנה שדה-טסה, עו"סית ופסיכותראפיסטית 
ההרצאה עוסקת בתיאור עקרונות ממשנתו של ויקטור פרנקל שהיה פסיכיאטר 

יהודי, ניצול שואה, מחבר הספר "האדם מחפש משמעות" ומפתח גישה טיפולית ה"לוגותרפיה". 
ההרצאה תתייחס למקורות שונים למציאת משמעות. החשיבות של מציאת משמעות בחיים 

האישיים של כל אחד מאתנו, בשלבי חיים שונים, היא בעלת ערך מרכזי עבורנו, חלק מהזהות 
האישית וממסע חיינו.

הכניסה חופשית!

ביום שישי 4.5.18 בשעה 10:00
במתחם הקואופרטיב בקיבוץ מעברות

הרצאה בסטודיו "תכשיט״ | סדרת הרצאות בתחום הצורפות בשיתוף שירלי בר אמוץ
הרצאה מס' 4: מירית וינשטוק היא מעצבת ואומנית ישראלית החיה ועובדת בין תל אביב 

לפריס. מירית יוצרת בתחומים של עיצוב אופנה, עיצוב תכשיטים ואומנות פלסטית תוך דיאלוג 
ביניהם. בוגרת בהצטיינות תואר ראשון בעיצוב אופנה בשנקר ותואר שני באומנות בבצלאל. 

מחיר: 30 ₪ | מוזמנים לקפה ועוגה החל מהשעה 10:00 | להרשמה: שירלי 054-2620158 16



מבוגרים
ביום שלישי 8.5.18 בשעה 18:00 

במועדון קיבוץ מעברות 
"מאחורי הקלעים של עולם התקשורת"

מרצה: אלירן טל, הכתב המדיני פוליטי של ערוץ 20
ההרצאה עוסקת בעבודת העיתונאי ומערכת החדשות: כיצד מתקבלות ההחלטות איזה כתבות 
יפורסמו ומה לא? איך מתנהלת מערכת חדשות וכיצד היא בנוייה? על הלחצים המופעלים על 

עיתונאים מצד בעלי אינטרס, על כתבות תחקיר ועוד.
טל מספר מניסיונו כמי שמסקר את ראש הממשלה ואת המערכת הפוליטית על התנהלות 

הפוליטיקאים, כולל סיפורים עסיסיים שלא פורסמו מעולם.
הכניסה חופשית!

ביום שבת 12.5.18 בשעה 18:00 
במועדון קיבוץ מעברות

"קפה קונצרט״ 
״דואו הטובות הישראלי"

אביטל הנדלר וחיים מזר – טובות | טל סמנון - פסנתר
דואו הטובות הישראלי מורכב משניים מנגני הטובה המובילים בישראל.

אביטל הנדלר – נגנית הטובה הראשית של תזמורת האופרה והתזמורת הסימפונית הישראלית 
ראשון לציון, חיים מזר – נגן טובה מבוקש בוגר ג'וליארד.

משימת ההרכב היא להביא את הטובה, שנתפסת ככלי ליווי, למרכז הבמה באופן מבדר וחינוכי.
במופע ינגנו מיצירות: הנדל, באך, דביוסי, סשה ארגוב, יוני רכטר, רוג'ר קלווי ועוד...

מחיר: 40 ₪ כולל כיבוד קל

קול קורא לקראת ערב השקה לסופרים ומשוררים מעמק חפר
 לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ח, נקיים אירוע מיוחד

בו נארח סופרים ומשוררים מעמק חפר ונציין את יצירותיהם.
נשמח לקבל פרטיהם של כותבים שספריהם יצאו לאור בשנתיים האחרונות

בתחומי פרוזה, עיון, שירה ומחקר, למבוגרים, לנוער ולילדים.
 alitzayit@gmail.com עלית גורן-כץ | hadas.s@hefer.org.il אנא פנו אלינו: הדס שוורץ

מועד האירוע יפורסם בהמשך.

ת י ר ו ז א ה ה  י ר פ ס ה ף  ו ת י ש ב
בתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח
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מבוגרים

תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר לשנת תשע"ח – 2018 
כמדי שנה תתקיים גם השנה תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר. התחרות 

פתוחה לכל תושבי העמק ותתקיים בשתי קטגוריות: קטגורית נוער 
וקטגורית מבוגרים. המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד, 

שאורכו לא יעלה על 2,500 מלים ושלא התפרסם עד כה בשום בימה 
liat@beit-yitzhak.org.il :אחרת, לכתובת הדואר האלקטרוני 

את הסיפור יש לשלוח מצורף בקובץ Word ללא שם הכותב וללא פרטים אישיים. 
יש לציין בגוף הדוא"ל עצמו, בנפרד מקובץ הסיפור, את שם הכותב, כתובתו ומספר הטלפון. 

תאריך אחרון למשלוח: 21 במאי 2018.
הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי ועדה בת שלושה שופטים. 

הסיפורים הטובים ביותר בכל קטגוריה יתפרסמו בגיליונות "מצ"ב הרוח"- מוסף התרבות 
של עמק חפר, ויזכו את מחבריהם בפרסים )שוברים לרכישת ספרים( שיוענקו בערב מיוחד 

שיתקיים במהלך שבוע הספר בהשתתפות סופר אורח. )המועד יפורסם בהמשך(. 

ת י ר ו ז א ה ה  י ר פ ס ה ף  ו ת י ש ב
בתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

אירועי זיכרון ועצמאות

מוצ"ש 14.4.18 בשעה 20:30 בבית העם כפר מונאש 
ערב שירי לוחמים לזכר בני כפר מונאש | עם אורי הרפז 

הכניסה חופשית!

ביום שלישי 17.4.18 בסיום טקס יום הזיכרון בבורגתה   
ערב שירי לוחמים | עם גבריאל הדר  

הכניסה חופשית!

09-9557113 שפלת חפר 
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מבוגרים

אירועי זיכרון

ביום חמישי 26.4.18 בשעה 21:00 בבית העם עולש 
בשיתוף המועצה הדתית האזורית עמק חפר

עו"ד לינור אברג'יל - ׳סיפור חיי׳ 
 הרצאה מרגשת, סוחפת ומצחיקה בנושא "כח והתעצמות נשית".

עו"ד לינור אברג'יל, מלכת היופי, מיס עולם, בוגרת בית הספר למשחק בית 
צבי ומועמדת לפרס האמי על סרטה brave miss world. לינור היא דוגמא 

לחוזק נשי אמיתי. 
LYA החל מהשעה 20:00 תתקיים מכירת בגדים של המותג
 www.hefer.org.il מחיר: 30 ₪ | כרטיסים באתר המועצה

09-8981565 ר  פ ח ם  י

ביום רביעי 11.4.18 בשעה 20:30 במועדון הפיס שושנת העמקים
ערב יום הזיכרון לשואה

טקס קהילתי בהובלת הישוב והרצאה בנושא
הכניסה חופשית!

ביום שלישי 17.4.18 בשעה 20:45 לאחר טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל
ברחבת בית הכנסת - דרך הבנים, חבצלת השרון

ערב שירי לוחמים – בהנחיית דגן יראל | הכניסה חופשית!

ביום חמישי 26.4.18 החל מהשעה 17:00
ברחוב דרך הבנים, חבצלת השרון
יריד תוצרת העמק, 

שוק איכרים ואומנות מקומית
 דוכני יד שניה   גלריית אומנות מקומית  סדנאות ופעילויות לגוף ולנפש

 מתנפחים והפעלות לילדים  בית קפה ודוכני מזון
לכל המשפחה - הכניסה חופשית!

יוצרים, אומנים ומטפלים מכל תחום המעוניינים להציג ביריד יירשמו אצל 
לימור לוין-גדליה: 052-3765029

מועצה דתית אזורית
ר פ ח - ק מ ע
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מבוגרים
09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

טקס יום הזכרון 
לשואה ולגבורה

נוער חוף חפר מתייחד עם 
זכרון השואה

יום רביעי, 11 באפריל 
בשעה 20:00 

באולם בית חרות

פר
ח

ף 
חו

מרכז קהילתי 

 טקס יום הזכרון בבית חינוך 
כפר ויתקין

יום רביעי 18 באפריל
בשעה 10.00

טקס אזכרה והנחת זרים
יום רביעי 18 באפריל

בשעה 11:00
בבתי העלמין כפר ויתקין ובית חרות 

יום הזכרון
לחללי מערכות

ישראל
ערב יום הזכרון

יום שלישי 17 באפריל
בשעה 21.00

ברחבת בית יד לבנים בכפר ויתקין
בשעה 22:00 ערב שירי לוחמים

במרכז הקהילתי

27 המוזות - גלריית רחוב
לאור הביקוש, ובעקבות התערוכה המדוברת, סיור נוסף בגלרייה

יום שלישי 3.4.18 חוה"מ פסח בשעה 10:00
בגלריית הרחוב בכפר ויתקין )מול פוליצר(

בהנחיית: עדי אדר - צלמת ואוצרת התערוכה , טל בן-סירא - מפיקה בפועל
הכניסה חופשית - מחכות לכן בשמחה!  

אירועי זיכרון ועצמאות
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מבוגרים

27 המוזות - גלריית רחוב
לאור הביקוש, ובעקבות התערוכה המדוברת, סיור נוסף בגלרייה

יום שלישי 3.4.18 חוה"מ פסח בשעה 10:00
בגלריית הרחוב בכפר ויתקין )מול פוליצר(

בהנחיית: עדי אדר - צלמת ואוצרת התערוכה , טל בן-סירא - מפיקה בפועל
הכניסה חופשית - מחכות לכן בשמחה!  

עצמאות חוף חפר - חגיגות 70 שנה לישראל
יום רביעי, 18.4.18 החל מהשעה 20:00 

בבית הספר "רמות ים" מכמורת
בתכנית:  מסכת מרכזית וחגיגית

            להקת רקוויל - מופע ישראלי
            להקת מרסדס בנד - מופע עצמאות

            אטרקציות ומתנפחים, ביתני יריד, שירה בציבור +60, 
             מתחם לקטנטנים, ריקודי עם, בתי קפה ועוד....

מחיר צמיד למתנפחים וביתני היריד: 20 ש"ח במזכירויות הישובים )30 ש"ח בערב האירוע(
מוזמנים בשמחה וצהלה!

בית-חרות, מכמורת, גבעת שפירא, ביתן אהרון, חופית, בת-חן, בית ינאי, כפר הנוער "מבואות ים" 

ביום שישי 13.4.18 בשעה 12:30 
על הדשא הגדול בבית חרות

מעשים טובים באמצע הדשא
בנות ובני המצווה של בית חרות ובית ינאי מזמינים אתכם ליהנות מחומוס 

ביתי, מוסיקה, משחקים ואווירה נפלאה!
כל ההכנסות יתרמו לילדים חולי סרטן במחלקה האונקולוגית 

של המרכז הרפואי שיבא!

יום רביעי 25.4.18 בשעה 20:30 במרכז הקהילתי חוף חפר
שיחות סלון

"אנחנו בשליטה" - על יפוי כוח, צוואות ושאר מיני...
כיצד ניתן לשלוט על עיניינו כאשר יגיע המועד בו לא נוכל לטפל בכך בעצמנו. 

על חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, על כיצד ולמי יחולק הרכוש לאחר פטירה ועל כלים 
נוספים וחשובים אותם העניק המחוקק הישראלי כדי שנוכל לשלוט בעינייננו ועוד....

מנחה: עורכת דין אדר אלוני-חנן, נוטריונית ומגשרת, מתמחה במשפט עסקי-מסחרי. תחומי 
ההתמחות העיקריים: מקרקעין, עריכת הסכמים בעברית ובאנגלית, צוואות וירושות. מגשרת בתחום 

הנחלות והמושבים וכן בתחום העסקי. רכזת הועדה המשפטית של תנועת המושבים. 
הכניסה חופשית!
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מבוגרים

יום רביעי 23.5.18 בשעה 20:30 במרכז הקהילתי חוף חפר
שיחות סלון | אני ואתה נשנה את העולם

בעמק חפר רבים מעורבים בפעילויות חברתיות למען הקהילה ולמען אלו 
הזקוקים לסיוע וליד תומכת. העשייה וההתגייסות ראויה להערכה ותושבי 

העמק מוכיחים שוב ושוב כי השלם גדול מסך חלקיו וכי בשותפות ובעשייה מהלב, אנחנו יכולים 
לשנות את העולם. בואו לשיח משותף, לספר ולשמוע על פעילויות שכבר בתנועה, על פרויקטים 

בהתהוות ועל הדרך להגשים חלומות ביחד. 
מנחה: הדר פרנקו גלאור- ד"ר לקרימינולוגיה פמיניסטית העוסקת בזכויות הפרט ובחירות האדם, 
מרצה, יועצת ומנהלת פרויקטים. כחלק מפעילותה הציבורית היא פעילה חברתית בתחום הרווחה 
ויוזמת תנועות חברתיות בעמק חפר אשר להן שלוחות ברחבי הארץ: "ים חופשי", "רוצים רכבת" 

ו"בוחרים בחינוך". 
הכניסה חופשית!

ביום רביעי  9.5.18 בשעה 20:00 במרכז הקהילתי חוף חפר
מרק בחברותא | "אלמה וביורן"

מפגש מיוחד עם הסופרת מלכה אדלר על זוגיות, אהבה ומה שביניהם
דרך התמונות שאלמה מציירת, ואלה שהיא רואה בעיני רוחה, אנו 

מתוודעים לחלומות של ילדה שאהבה לעוף, ליחסיה המורכבים עם ילדיה, 
ובעיקר לסיפור אהבה גדול מהחיים. איך נולד ספר? ולמה דוקא סיפור אהבה? 

מלכה אדלר היא סופרת ומטפלת משפחתית וזוגית. נולדה בכפר חיטים, ליד צוק הארבל שבגליל 
התחתון, למשפחה יוצאת בולגריה. כמו בספריה הקודמים, "בואי דודה", "נרקוד", "איצ'ו וברנרד", 

ו"שבי יפה, תחייכי", היא מצליחה לשרטט בסגנונה המיוחד והאותנטי וברגישות רבה דמויות 
הרדופות על ידי רוחות רפאים שהחיים חבטו בהן, ולמרות זאת בחרו באהבה.

המפגש ילווה בצלילים של אמן המפוחים דרור אדלר )משלישיית אדלר(
מחיר: 40 ש"ח

יום שישי 4.5.18 בשעה 11:00 במרכז הקהילתי חוף חפר
תערוכה מתחלפת | מופשט בסדר וחוסר סדר

ציורים אינטואיטיביים של האמנית הילה גד הוד טל
בוגרת שנקר בעיצוב טקסטיל ופנים

ציורים מופשטים ומיוחדים המבטיחים לצופה חוויה שונה מהרגיל וסדרה 
של עבודות משיכה בחוטים - יצירות בצמר על קאפה.

האמנית, הילה גד הוד טל - אוהבת את השילוב של לימודי מדע מול רוח פנג 
שואי, צמחי מרפא, ציור אינטואיטיבי, תטא הילינג, תקשור

מחוברת לאומנות על מגוון תחומיה. מציירת, כותבת, מצלמת ויוצרת.
הכניסה חופשית!
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מבוגרים

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

יום ראשון 8.4.18 כ"ג בניסן שעה 19:30 ב׳סלון׳ ספריה הביתית של חניאל
זיכרון בסלון  | "כחותם על ליבי" 

עליזה זהר, מספרת את ספורה של אמה פרניה פוזמנטיר-גולדהר ז"ל, 
שניצלה מאושוויץ גם בזכות יכולתה לשיר. מפגש בו נרקמים שני סיפורים 

של אם ובת דור שני לשואה.   
האמנית חנה מדר מלווה את המפגש בציור המתרחש במקום. 

לפרטים והרשמה: לילך - 052-3690139 | עדי - 054-9290060

 לפרטים ורכישה: עלית: 052-4686746 | עדי: 054-9290060

אם תרצו... יש הגדה!
הגדת חג העצמאות של זית

הזדמנות להוסיף משמעות לחג הכי ישראלי שלנו!

יום שני, א׳ באייר | 16.4.18 | שעה 17:30
על הדשאים במתחם הקהילתי בקיבוץ גבעת חיים מאוחד

ראש חודש אייר
פיקניק קהילתי לכל המשפחה

מציעים תוכן לחג - עם הגדת העצמאות של ׳זית׳
אמנים ומבצעים מתוך קהילת עמק חפר, 

יוצרים בתחומי המוזיקה, המיצג והאמנות הפלסטית 
יתנו ביטוי לתפר העדין שבין יום הזיכרון ליום העצמאות

מוזמנים להביא סלי פיקניק מפנקים!
לפרטים והרשמה - עלית: 052-4686746 | מירב: 054-2119095 

אמן
 ה

ות
דיב

בא
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יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש
12

18:00 בגח״מ
הרצאה: ׳יפוי כח מתמשך׳

34
10:00 בקיבוץ מעברות

הרצאה בסטודיו "תכשיט'
11:00 בכפר ויתקין
תערוכה מתחלפת

5
11:00 בג.ח.א

'בוקר שבת קלאסי' טריו נגה

6
13:00 בעין החורש

'חידון מורשת עמק חפר'
17:00 בגח"א

ש. סיפור 'הכתר שהלך 
לאיבוד' 

20:00 בגח״א
הסרט: ׳מגירות הזיכרון׳

7
10:00 בכפר ויתקין

׳מועדון ארוחת הבוקר׳

 8
17:00 באחיטוב 

ש. סיפור עם יצירה בבצק 
17:15 באביחיל

הצגה 'הנעליים של אדון סימון' 
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה 'מאחורי הקלעים של 
עולם התקשורת'

9
17:00 באמץ

ש. סיפור 'עיר העכברים' 
20:00 בכפר ויתקין

'מרק חברותא'
21:30 בהעוגן

ארז לב ארי בהופעה

10
17:00 בבית הלוי  

ש. סיפור: ׳מפצח האגוזים׳
19:00 בבית יצחק  

הרצאה: תזונה ואורח חיים בריא
20:00 ב'רמות ים' במכמורת

תיקון ליל שבועות  

11
09:00

אוצר העמק

12
18:00 בקיבוץ מעברות

'קפה קונצרט' דואו הטובות 
הישראלי

13
17:00 בחיבת ציון

ש. סיפור 'הכבש ה-16' 

14
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
17:00 במשמר השרון

ש. סיפור: 'הקוסם מארץ עוץ'
17:00 בהמעפיל

הצגה: 'הצייר והציפור'
17:30 בבורגתה 

ש. סיפור 'הנסיכה והירח' 
20:00 בבניין המועצה

הרצאה קורס 'עניין ירוק'

1516
07:00 יציאה מאלונית משמר 

השרון
קמפוס מכון אבשלום

17:15 בשושנת העמקים
ש. סיפור 'מה עושות האיילות'

 17
20:30 בג.ח.א

אירוע 'לילה טוב'
20:30 בג.ח.א

ראש חודש סיוון: ג'קי לוי  
ומירב סימן טוב 

18
09:00 בכפר ויתקין

חגיגת בני מצווה חוף חפר

19

20
17:00 בגן יאשיה

חגיגת שבועות קהילתית

21
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'

2223
19:00 בעין החורש 
תיקון ליל שבועות 

'כי שירי הוא בת קול ברוח'  
20:30 בכפר ויתקין

'שיחות סלון'

24
20:00 בג.ח.א

'חברותא' :מפגשים עם אמני 
קראפט 

20:30 בהדר עם
דרור קרן - "מצד שני" 

21:00 בבת חפר
קאמרי עם רוקוויל-קווין

2526

27
18:00 בקיבוץ מעברות 
הרצאה 'מכון אבשלום'

28
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'

29
20:00 ברופין

הרצאה: 'בין אמונה לחרדה'

30
17:00 בגן יאשיה

ש. סיפור 'הדבר העגול הזה'
17:00 במועצה האזורית

'יוזמים עסק'
17:30 בכפר מונאש
הצגה: 'עיר העכברים'

31
17:00 בקיבוץ מעברות

ש. סיפור 'תהיה בריא מוריס' 

מבוגרים

מה באמת יודעים ילדי עמק חפר על המרחב בו הם חיים ? 
יום ראשון 6.5.18 כ׳ באייר בשעה 13:00 בעין החורש

לראשונה נקיים השנה את 'חידון מורשת עמק חפר'
סיכום לתהליך למידה וחקירה של תלמידי כיתות ח' בעמק 

בהובלה והנחייה של יואב שלוסברג  
על בסיס למידה והכרות עם העמק תוך הסתמכות על הספר "עמק חפר סיפורו של מקום" 

מאת ד"ר מיכאל )מיכה( אסף, המוענק כשי המועצה לכל תלמידי כיתות ח'.
חידון עמק חפר מתקיים כשיתוף פעולה של המועצה, המועצה הדתית, מורשת ישראל, תרבות 

יהודית, אגף החינוך וזית – זהות יהודית תרבותית.

קבלות שבת קהילתיות
מועצה אזורית עמק חפר - מרכז קהילתי אזוריעל גדות נחל אלכסנדר 

"פני שבת נקבלה" ר' שלמה אלקבץ
קהילת עמק חפר מקבלת את השבת 
ברגעים הקסומים של "בין השמשות"

חוויה לכל גיל ולכל המשפחה 
16:30 | מרחב יצירה - עם ׳פשוט עיצוב׳
17:00 | קבלת השבת באומר ובניגון 

           בהובלת ׳הרכב הבית של זית׳

קבלות השבת פתוחות לקהל הרחב | בואו בשמחה!
לפרטים: ׳זית׳ 054-9290060, 052-4686746

בפארק איטליה, צפונית לקיבוץ מעברות  |  בהובלת המרכז הקהילתי האזורי על כל שלוחותיו

מועדי קבלות השבת:
י״ב באייר 27.4.18
י״ח בסיוון 1.6.18

ט״ז בתמוז 29.6.18
ט״ו באב 27.7.18

כ׳ באלול 31.8.18 )גשרים בנחל(
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ת בנחל 
בלות שב
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יום חמישי ג׳ בסיוון | 17.5.18 | 20:30 | ברחבת הדשא ליד חדר האוכל גח"א
קהילה מארחת ראש חודש סיון בשיתוף שלוחת צפון חפר

TOV  במסגרת אירוע לילה
נארח את ג׳קי לוי ומירב סימן טוב המביאים חוויה ירושלמית של שירים, 

סיפורים והומור שיגלגל אתכם מצחוק וגעגוע ממחנה יהודה ועד גינות סחרוב
לפרטים והרשמה: מירב 054-2373282 | עלית 052-4686746

שי לתלמידי עמק חפר

עמק חפר
סיפורו של מקום

24
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לת

יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש
12

18:00 בגח״מ
הרצאה: ׳יפוי כח מתמשך׳

34
10:00 בקיבוץ מעברות

הרצאה בסטודיו "תכשיט'
11:00 בכפר ויתקין
תערוכה מתחלפת

5
11:00 בג.ח.א

'בוקר שבת קלאסי' טריו נגה

6
13:00 בעין החורש

'חידון מורשת עמק חפר'
17:00 בגח"א

ש. סיפור 'הכתר שהלך 
לאיבוד' 

20:00 בגח״א
הסרט: ׳מגירות הזיכרון׳

7
10:00 בכפר ויתקין

׳מועדון ארוחת הבוקר׳

 8
17:00 באחיטוב 

ש. סיפור עם יצירה בבצק 
17:15 באביחיל

הצגה 'הנעליים של אדון סימון' 
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה 'מאחורי הקלעים של 
עולם התקשורת'

9
17:00 באמץ

ש. סיפור 'עיר העכברים' 
20:00 בכפר ויתקין

'מרק חברותא'
21:30 בהעוגן

ארז לב ארי בהופעה

10
17:00 בבית הלוי  

ש. סיפור: ׳מפצח האגוזים׳
19:00 בבית יצחק  

הרצאה: תזונה ואורח חיים בריא
20:00 ב'רמות ים' במכמורת

תיקון ליל שבועות  

11
09:00

אוצר העמק

12
18:00 בקיבוץ מעברות

'קפה קונצרט' דואו הטובות 
הישראלי

13
17:00 בחיבת ציון

ש. סיפור 'הכבש ה-16' 

14
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
17:00 במשמר השרון

ש. סיפור: 'הקוסם מארץ עוץ'
17:00 בהמעפיל

הצגה: 'הצייר והציפור'
17:30 בבורגתה 

ש. סיפור 'הנסיכה והירח' 
20:00 בבניין המועצה

הרצאה קורס 'עניין ירוק'

1516
07:00 יציאה מאלונית משמר 

השרון
קמפוס מכון אבשלום

17:15 בשושנת העמקים
ש. סיפור 'מה עושות האיילות'

 17
20:30 בג.ח.א

אירוע 'לילה טוב'
20:30 בג.ח.א

ראש חודש סיוון: ג'קי לוי  
ומירב סימן טוב 

18
09:00 בכפר ויתקין

חגיגת בני מצווה חוף חפר

19

20
17:00 בגן יאשיה

חגיגת שבועות קהילתית

21
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'

2223
19:00 בעין החורש 
תיקון ליל שבועות 

'כי שירי הוא בת קול ברוח'  
20:30 בכפר ויתקין

'שיחות סלון'

24
20:00 בג.ח.א

'חברותא' :מפגשים עם אמני 
קראפט 

20:30 בהדר עם
דרור קרן - "מצד שני" 

21:00 בבת חפר
קאמרי עם רוקוויל-קווין

2526

27
18:00 בקיבוץ מעברות 
הרצאה 'מכון אבשלום'

28
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'

29
20:00 ברופין

הרצאה: 'בין אמונה לחרדה'

30
17:00 בגן יאשיה

ש. סיפור 'הדבר העגול הזה'
17:00 במועצה האזורית

'יוזמים עסק'
17:30 בכפר מונאש
הצגה: 'עיר העכברים'

31
17:00 בקיבוץ מעברות

ש. סיפור 'תהיה בריא מוריס' 

 אירועי ילדים   אירועי מבוגרים
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123

10:00 בכפר ויתקין
'27 מוזות' - גלריית רחוב

4567
11:00 בג.ח.א

'בוקר שבת קלאסי' טריו דפני
8

17:00 בכפר הרא"ה 
ש. סיפור 'בגדי המלך 

החדשים' 
19:30 בחניאל
'זיכרון בסלון'

20:00 בבית יצחק
הרצאה 'הפרק החסר' 

9
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
 

10
17:00 בהעוגן

ש. סיפור 'איתמר פוגש ארנב' 
18:00 בקיבוץ מעברות 
הרצאה: 'דרכים למציאת 

משמעות' 

11
20:00 בבית חירות 

טקס יום הזיכרון לשואה 
20:30 בשושנת העמקים
טקס יום הזיכרון לשואה 

12
19:00 בעין החורש

אירוע יום השואה האזורי

13
12:30 בבית חרות

'מעשים טובים באמצע 
הדשא'

14
20:30 בכפר מונאש 
ערב שירי לוחמים 

15
 17:00 בעין החורש 

ש. סיפור עם יצירה בבצק 
18:00 במעברות

הרצאה: מכון אבשלום

16
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
17:00 בג.ח.מ ראש חודש 

אייר - פיקניק קהילתי חגיגי  

17
לאחר הטקס בבורגתה   

ערב שירי לוחמים 
20:45 בחבצלת השרון

ערב שירי לוחמים 
21:00 בכפר ויתקין
טקס יום הזיכרון 

18
20:00 ב"רמות ים" 

מכמורת
חגיגות עצמאות חוף חפר

192021

22
18:00 בקיבוץ מעברות 
הרצאה 'מכון אבשלום'

23
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
17:00 באלישיב
הצגה מוסיקלית

'סבא אליעזר והגזר'
17:00 בספריית עולותיים 
ש. סיפור 'טרמפ על מטאטא'

24
17:00 באחיטוב

ש. סיפור 'איתמר מטייל על 
הקירות' 

20:00 ברופין
הרצאה: 'האם הזיכרון האנושי 

מתעתע בנו'?

25
09:00 בג.ח.א

'חברותא': הרצאתו של 
יוסי סוכרי

16:30 בכפר ויתקין
הרצאה: מחלת הפרקינסון 

והחשיבות בפעילות 
הגופנית

20:30 בכפר ויתקין
׳שיחות סלון׳

26
17:00 בחבצלת השרון
יריד תוצרת העמק  

17:00 בכפר חגלה ש. סיפור 'למה בכה הדג'? 
17:00 בהדר עם ש. סיפור: 'השמלה הלבנה'  

17:00 במכמורת
ש. סיפור 'הברווזון המכוער' 

20:00 בעולש 
עו"ד לינור אברג'יל "סיפור חיי" 

20:00 בגח״א
'חברותא': מפגשים עם אמני קראפט 

20:00 בכפר חיים הרצאה: צוואות וירושות׳

27
08:00 באלונית משמר 

השרון
סיור קורס 'עניין ירוק'
10:00 בכפר חגלה

"מקהלות שרות בעמק"- 
סדנה ווקאלית

16:00 בגבעת שפירא 
הפנינג הוקי גלגליות 
16:30 בנחל אלכסנדר
קבלת שבת קהילתית

28

29
16:30 בגח״מ

הצגה: ׳עכבר העיר 
ועכבר השדה׳

30
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
17:00 בחניאל 

ש. סיפור 'ג'ק ועוגות הפלא' 

אפריל 2018 | ניסן-אייר תשע״ח
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10:00 בכפר ויתקין
'27 מוזות' - גלריית רחוב

4567
11:00 בג.ח.א

'בוקר שבת קלאסי' טריו דפני
8

17:00 בכפר הרא"ה 
ש. סיפור 'בגדי המלך 

החדשים' 
19:30 בחניאל
'זיכרון בסלון'

20:00 בבית יצחק
הרצאה 'הפרק החסר' 

9
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
 

10
17:00 בהעוגן

ש. סיפור 'איתמר פוגש ארנב' 
18:00 בקיבוץ מעברות 
הרצאה: 'דרכים למציאת 

משמעות' 

11
20:00 בבית חירות 

טקס יום הזיכרון לשואה 
20:30 בשושנת העמקים
טקס יום הזיכרון לשואה 

12
19:00 בעין החורש

אירוע יום השואה האזורי

13
12:30 בבית חרות

'מעשים טובים באמצע 
הדשא'

14
20:30 בכפר מונאש 
ערב שירי לוחמים 

15
 17:00 בעין החורש 

ש. סיפור עם יצירה בבצק 
18:00 במעברות

הרצאה: מכון אבשלום

16
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
17:00 בג.ח.מ ראש חודש 

אייר - פיקניק קהילתי חגיגי  

17
לאחר הטקס בבורגתה   

ערב שירי לוחמים 
20:45 בחבצלת השרון

ערב שירי לוחמים 
21:00 בכפר ויתקין
טקס יום הזיכרון 

18
20:00 ב"רמות ים" 

מכמורת
חגיגות עצמאות חוף חפר

192021

22
18:00 בקיבוץ מעברות 
הרצאה 'מכון אבשלום'

23
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
17:00 באלישיב
הצגה מוסיקלית

'סבא אליעזר והגזר'
17:00 בספריית עולותיים 
ש. סיפור 'טרמפ על מטאטא'

24
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ש. סיפור 'איתמר מטייל על 
הקירות' 

20:00 ברופין
הרצאה: 'האם הזיכרון האנושי 

מתעתע בנו'?

25
09:00 בג.ח.א

'חברותא': הרצאתו של 
יוסי סוכרי

16:30 בכפר ויתקין
הרצאה: מחלת הפרקינסון 

והחשיבות בפעילות 
הגופנית

20:30 בכפר ויתקין
׳שיחות סלון׳

26
17:00 בחבצלת השרון
יריד תוצרת העמק  

17:00 בכפר חגלה ש. סיפור 'למה בכה הדג'? 
17:00 בהדר עם ש. סיפור: 'השמלה הלבנה'  

17:00 במכמורת
ש. סיפור 'הברווזון המכוער' 

20:00 בעולש 
עו"ד לינור אברג'יל "סיפור חיי" 

20:00 בגח״א
'חברותא': מפגשים עם אמני קראפט 

20:00 בכפר חיים הרצאה: צוואות וירושות׳

27
08:00 באלונית משמר 

השרון
סיור קורס 'עניין ירוק'
10:00 בכפר חגלה

"מקהלות שרות בעמק"- 
סדנה ווקאלית

16:00 בגבעת שפירא 
הפנינג הוקי גלגליות 
16:30 בנחל אלכסנדר
קבלת שבת קהילתית

28

29
16:30 בגח״מ

הצגה: ׳עכבר העיר 
ועכבר השדה׳

30
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
17:00 בחניאל 

ש. סיפור 'ג'ק ועוגות הפלא' 

אפריל 2018 | ניסן-אייר תשע״ח
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ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

מאי 2018 | אייר-סיוון תשע״ח
יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש

12
18:00 בגח״מ

הרצאה: ׳יפוי כח מתמשך׳

34
10:00 בקיבוץ מעברות

הרצאה בסטודיו "תכשיט'
11:00 בכפר ויתקין
תערוכה מתחלפת

5
11:00 בג.ח.א

'בוקר שבת קלאסי' טריו נגה

6
13:00 בעין החורש

'חידון מורשת עמק חפר'
17:00 בגח"א

ש. סיפור 'הכתר שהלך 
לאיבוד' 

20:00 בגח״א
הסרט: ׳מגירות הזיכרון׳

7
10:00 בכפר ויתקין

׳מועדון ארוחת הבוקר׳

 8
17:00 באחיטוב 

ש. סיפור עם יצירה בבצק 
17:15 באביחיל

הצגה 'הנעליים של אדון סימון' 
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה 'מאחורי הקלעים של 
עולם התקשורת'

9
17:00 באמץ

ש. סיפור 'עיר העכברים' 
20:00 בכפר ויתקין

'מרק חברותא'
21:30 בהעוגן

ארז לב ארי בהופעה

10
17:00 בבית הלוי  

ש. סיפור: ׳מפצח האגוזים׳
19:00 בבית יצחק  

הרצאה: תזונה ואורח חיים בריא
20:00 ב'רמות ים' במכמורת

תיקון ליל שבועות  

11
09:00

אוצר העמק

12
18:00 בקיבוץ מעברות

'קפה קונצרט' דואו הטובות 
הישראלי

13
17:00 בחיבת ציון

ש. סיפור 'הכבש ה-16' 

14
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
17:00 במשמר השרון

ש. סיפור: 'הקוסם מארץ עוץ'
17:00 בהמעפיל

הצגה: 'הצייר והציפור'
17:30 בבורגתה 

ש. סיפור 'הנסיכה והירח' 
20:00 בבניין המועצה

הרצאה קורס 'עניין ירוק'

1516
07:00 יציאה מאלונית משמר 

השרון
קמפוס מכון אבשלום

17:15 בשושנת העמקים
ש. סיפור 'מה עושות האיילות'

 17
20:30 בג.ח.א

אירוע 'לילה טוב'
20:30 בג.ח.א

ראש חודש סיוון: ג'קי לוי  
ומירב סימן טוב 

18
09:00 בכפר ויתקין

חגיגת בני מצווה חוף חפר

19

20
17:00 בגן יאשיה

חגיגת שבועות קהילתית

21
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'

2223
19:00 בעין החורש 
תיקון ליל שבועות 

'כי שירי הוא בת קול ברוח'  
20:30 בכפר ויתקין

'שיחות סלון'

24
20:00 בג.ח.א

'חברותא' :מפגשים עם אמני 
קראפט 

20:30 בהדר עם
דרור קרן - "מצד שני" 

21:00 בבת חפר
קאמרי עם רוקוויל-קווין

2526

27
18:00 בקיבוץ מעברות 
הרצאה 'מכון אבשלום'

28
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'

29
20:00 ברופין

הרצאה: 'בין אמונה לחרדה'

30
17:00 בגן יאשיה

ש. סיפור 'הדבר העגול הזה'
17:00 במועצה האזורית

'יוזמים עסק'
17:30 בכפר מונאש
הצגה: 'עיר העכברים'

31
17:00 בקיבוץ מעברות

ש. סיפור 'תהיה בריא מוריס' 
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מבוגרים
יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש

12
18:00 בגח״מ

הרצאה: ׳יפוי כח מתמשך׳

34
10:00 בקיבוץ מעברות

הרצאה בסטודיו "תכשיט'
11:00 בכפר ויתקין
תערוכה מתחלפת

5
11:00 בג.ח.א

'בוקר שבת קלאסי' טריו נגה

6
13:00 בעין החורש

'חידון מורשת עמק חפר'
17:00 בגח"א

ש. סיפור 'הכתר שהלך 
לאיבוד' 

20:00 בגח״א
הסרט: ׳מגירות הזיכרון׳

7
10:00 בכפר ויתקין

׳מועדון ארוחת הבוקר׳

 8
17:00 באחיטוב 

ש. סיפור עם יצירה בבצק 
17:15 באביחיל

הצגה 'הנעליים של אדון סימון' 
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה 'מאחורי הקלעים של 
עולם התקשורת'

9
17:00 באמץ

ש. סיפור 'עיר העכברים' 
20:00 בכפר ויתקין

'מרק חברותא'
21:30 בהעוגן

ארז לב ארי בהופעה

10
17:00 בבית הלוי  

ש. סיפור: ׳מפצח האגוזים׳
19:00 בבית יצחק  

הרצאה: תזונה ואורח חיים בריא
20:00 ב'רמות ים' במכמורת

תיקון ליל שבועות  

11
09:00

אוצר העמק

12
18:00 בקיבוץ מעברות

'קפה קונצרט' דואו הטובות 
הישראלי

13
17:00 בחיבת ציון

ש. סיפור 'הכבש ה-16' 

14
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
17:00 במשמר השרון

ש. סיפור: 'הקוסם מארץ עוץ'
17:00 בהמעפיל

הצגה: 'הצייר והציפור'
17:30 בבורגתה 

ש. סיפור 'הנסיכה והירח' 
20:00 בבניין המועצה

הרצאה קורס 'עניין ירוק'

1516
07:00 יציאה מאלונית משמר 

השרון
קמפוס מכון אבשלום

17:15 בשושנת העמקים
ש. סיפור 'מה עושות האיילות'

 17
20:30 בג.ח.א

אירוע 'לילה טוב'
20:30 בג.ח.א

ראש חודש סיוון: ג'קי לוי  
ומירב סימן טוב 

18
09:00 בכפר ויתקין

חגיגת בני מצווה חוף חפר

19

20
17:00 בגן יאשיה

חגיגת שבועות קהילתית

21
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'

2223
19:00 בעין החורש 
תיקון ליל שבועות 

'כי שירי הוא בת קול ברוח'  
20:30 בכפר ויתקין

'שיחות סלון'

24
20:00 בג.ח.א

'חברותא' :מפגשים עם אמני 
קראפט 

20:30 בהדר עם
דרור קרן - "מצד שני" 

21:00 בבת חפר
קאמרי עם רוקוויל-קווין

2526

27
18:00 בקיבוץ מעברות 
הרצאה 'מכון אבשלום'

28
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'

29
20:00 ברופין

הרצאה: 'בין אמונה לחרדה'

30
17:00 בגן יאשיה

ש. סיפור 'הדבר העגול הזה'
17:00 במועצה האזורית

'יוזמים עסק'
17:30 בכפר מונאש
הצגה: 'עיר העכברים'

31
17:00 בקיבוץ מעברות

ש. סיפור 'תהיה בריא מוריס' 

29



מבוגרים

רסים קו ו ם  חוגי

חברותא

חברותא
09-8973332  | ם  רי בית ספר למבוגרים צעי

ביום רביעי 25.4.18 בשעה 09:00 במועדון בגבעת חיים איחוד
הרצאתו של יוסי סוכרי << ״בנגזי ברגן בלזן״

סופר, מרצה, פובליציסט. זוכה פרס ברנר לספרות עברית 2014, פרס ראש הממשלה ליצירה 
2015, פרס המכון הישראלי בוושינגדון 2015. ספרו בנגזי ברגן בלזן הומחז ועלה בניו יורק כהצגה 

שואת יהודי לוב - השואה האילמת
 ההרצאה תגולל את מאורעות השואה במדבר סהרה שבלוב ותספר את סיפורם של

יהודים שנשלחו מהחום הלוהט של צפון אפריקה אך מחנות הריכוז המושלגים באירופה. 
מחיר: 30 ₪

ביום חמישי 26.4.18 בשעה 20:00 במועדון בגבעת חיים איחוד
מפגשים עם אמני קראפט  << בותינה אבו מלחם מארחת את סוהד דיב    

נולדה חיה ועובדת בכפר ערערה. למדה אמנות במרכז נעמ"ת לאמנות 
"סיפור שאינו נגמר" - מחטים... סיכות... חוטים... בדים... שעווה נמסה... תפירה מחוץ להקשר...
בותינה אבו מלחם יוצרת הקשר אחר, הופכת דרכו את הסדר – סדר העבודה והיצירה... מניחה 

לתוצר, תופרת, ממשיכה לתפור כדי להתחיל לספר את הסיפור... הסיפור המהדהד בנפשה... משקף 
את קיומה ומעורר את זיכרונה... רעיונותיה מתפזרים... ושבים להיות חדים וממוקדים למופת...

מחיר: 30 ₪

ביום חמישי 24.5.18 בשעה 20:00 במועדון בגבעת חיים איחוד
מפגשים עם אמני קראפט  << הטכניקה של ניפוח הזכוכית

האומנית: שלומית איזנשטיין - מנפחת זכוכית
בעלת הסטודיו לניפוח זכוכית אמנותית במתחם סדנאות האמנים בקיבוץ עין כרמל.בו היא יוצרת 

ומציגה את עבודותיה, מלמדת, מדגימה ומסבירה ניפוח זכוכית. השתתפה בתערוכות בארץ ובחו"ל. 
לפני כ-2500 שנה הבין האדם כי ניתן להחדיר אוויר ריאות אל תוך זכוכית נוזלית וליצור בתוכה 

בועת אויר. החומר הנוזלי )צמיג כדבש( הנמצא בתוך אגן הכבשן, נאסף בקצהו של צינור הנשיפה 
ומעוצב בעזרת כלי עבודה ייעודיים במגוון רחב של צורות. ייחודה של השיטה נובע מכך שכוחות 

מנוגדים פועלים בה. לא רק הטכניקה רצופה בניגודים, גם לחומר תכונות סותרות. נוזל ומוצק, 
שקוף ואטום, צבעוני וחסר צבע, חדות צורנית לצד עגלגלות ורכות.

מחיר: 30 ₪ 30





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

 ״קוקטייל ארץ ישראלי״
 הרצאה מס׳ 6: "טבריה וצפת - פאר היישוב היהודי"

מרצה: ד״ר חגי עמיצור
ביום ראשון 15.4.18 בשעה 18:00 במועדון לחבר קיבוץ מעברות

מחיר להרצאה: 60 ₪

 סיורים מס׳ 7-6: "קמפוס בצפת וסביבותיה"
מדריכה: אריאלה ארז

בימים רביעי-חמישי 16-17.5.18 | פרטים בהמשך!

ביום ראשון 22.4.18
 ״מדינה קמה בסערת מלחמה״ | משה חרמץ

הרצאה מס׳ 7: "בכיר מצביאי תש״ח - יגאל אלון״
ביום ראשון 27.5.18

הרצאה מס׳ 8: "ימים אחרונים - סיפורן של טבריה, חיפה ויפו ב-1948״
ההרצאות מתקיימות בשעה 18:00 במועדון לחבר-קיבוץ מעברות

מחיר להרצאה: 80 ₪ | על בסיס מקום פנוי

            יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
       ההשתתפות בסיורים מותנית בהרשמה מוקדמת ועל בסיס מקום פנוי.

מכון אבשלום
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קורס "עניין ירוק"! | בשיתוף מחלקת איכות סביבה וקיימות
סיור מס' 2 

יום שישי | 27.4.18 | יציאה בשעה 8:00 מחניית העפר במתחם אלונית משמר השרון
 כרם מהר"ל – ביתו האקולוגי של עמיעד לפידות

כולל סיור בשטחי חקלאות אורגנית

הרצאה מס' 4 
יום שני | 14.5.18 | בשעה 20:00 בבניין המועצה )אולם ישיבות - קומה שנייה( 

האם יחיו שמירת טבע ופיתוח יחדיו? | ניר פפאי
מחיר להרצאה: 40 ₪ | מחיר לסיור: 60 ₪ | יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

 oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 מותנה בהרשמה מראש: אושרית מסורי

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

גלישת גלים וקבוצות חתירה על סאפ
קבוצת גלישה בוגרים: מתקיימת פעמיים בשבוע )לפי תנאי מזג האוויר( בשעה 08:00 

טכניקת גלישה בשילוב כושר גופני, תרגילי כוח, אימוני יוגה ופילאטיס , חתירה וזמן ים!
מתאים לכולם ולכולן!

כרטיסייה ל-5 אימונים: 450 ₪ | כרטיסייה ל-10 אימונים: 850 ₪ | כולל כל הציוד הנדרש
 לפרטים:

גלים בית ינאי, עומר: 050-3044030 | גלים נעורים, יותם:  0585-141189  
מרכז קהילתי: 09-8664306

החופש ליצור ולהיות | סדנת יומנים ויזואליים 
עם נעמי גורדון חן 

6 מפגשים, ימי ראשון/שני, החל מתאריך 29/30.4.18 
בסטודיו של נעמי בבית חירות 

מחיר הסדנא: 1080 ₪ | למידע נוסף: 052-4800494
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מבוגרים
קורס ללימוד השפה הסינית

בהדרכת NI HAO- המרכז ללימודי סינית
למידת השפה הסינית המדוברת והתנהלות נכונה בתרבות הסינית המודרנית היומיומית

במפגשים נלמד על המבנה הייחודי של השפה הסינית, שפה הבנויה מצירופים ומלוגיקה סינית.  
דרך השפה הסינית נלמד על החשיבה הסינית, ועל הקשר המרתק בין שפה למחשבה ולהתנהלות 

תרבותית. 
בין נושאי הלימוד:  מבנה השפה הסינית: טונים, pinyin, הכתב הסיני  ברכות ונימוסים והצגה 

עצמית, משפחה ועבודה  מדינות ושפות  מספרים תאריכים ושעון, סדר יום  כיוונים ונסיעה   
תחביבים   אוכל, הזמנה ואירוח  קניות וכסף ועוד. 

9 מפגשים, ימי שלישי החל מתאריך 1.5.18 בין השעות 19:30 - 21:15 
מחיר הקורס: 1080 ₪ + 110 ₪ עבור ספר הלימוד "סינית בקלי קלות 1"

קבוצת הורים בגישת אדלר 
התפקיד ההורי ובניית סמכות הורית, בניית תחושת ערך ודימוי עצמי 

של הילד, התמודדות וניהול כעסים, הצבת חוקים וגבולות ללא עונשים, 
בניית ערוצי תקשורת ועוד. 

מיועד להורים לילדים מגיל לידה ועד גיל 12, 
ימי שני, החל מתאריך 16.4.18 בין השעות 20:30 - 22:30 

בהנחיית לאה שטרן, מוסמכת מכון אדלר 
מחיר: 800 ₪ למשתתף, 1100 ₪ לזוג 

לצאת מהאוטומט - צילום והשראה במצלמות דיגיטליות
12 מפגשים החל מתאריך 6.5.18 ימי ראשון 19:30 
סדנת צילום במהלכה נלמד את הבסיס לצילום דיגיטלי. 

הסדנה כוללת שיעורים עיוניים, ביקורת עבודות וסדנאות מעשיות בנושאים 
שונים, לדוגמה: 

סדנת צילום בים, סדנת ערב, צילום אוכל, אור מלאכותי, טריקים בצילום ועוד.
במהלך הלימודים נצלם עבודות אמנותיות, ונסיים בתערוכת צילומים שתוצג במרכז הקהילתי.

לפרטים נוספים עדי אדר 055-9979280
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מבוגרים
מרכז קשר והכוון לאזרח הותיק 09-8981632

מרכז קשר והכוון מזמין אותך לשעה קלה של הרצאה

ביום חמישי 26.4.18 בשעה 20:00 במועדון הוותיקים בכפר חיים
"צוואות וירושות לתכנון הבאות"

ההוראות בדבר ירושתו של אדם נקבעו בחוק הירושה. 
יחד עם זאת, אדם יכול לשנות את ההוראות ולקבוע בצוואה, 

כיצד ולמי יחולק רכושו לאחר פטירתו.
המרצה: שי קדמי- עו"ד ומגשר, מתמחה בדיני משפחה, גירושין, 

ירושות צוואות ואפוטרופסות. 

ביום חמישי 10.5.18 בשעה 19:00 במרכז הפיס בבית יצחק  
בנושא תזונה ואורח חיים בריא

יצאת לפנסיה והחלטת לקחת את הבריאות והגוף בידיים שלך?
בואו ללמוד מה כדאי ונכון לאכול ולמה?

מהם המזונות אשר מורידים סיכון למחלות לב וכלי דם, 
מה כדאי לעשות כדי לשמור על התפקוד הקוגניטיבי ועוד.

המרצה: יעל היינמן ברמן - דיאטנית קלינית ומטפלת קוגניטיבית התנהגותית

ביום רביעי 2.5.18 בשעה 18:00, במועדון לחבר בגח״מ
ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא "כלי חדש" מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר )מעל גיל 18(, 
לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד,

כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע בעצמו החלטות הנוגעות לענייניו.
המרצה: אדר אלוני-חנן עו"ד, נוטריון ומגשרת

מוזמנים בשמחה, הכניסה חופשית!
 מספר המקומות מוגבל!

שריינו את מקומכם בטלפון: 09-8981632 / 050-5351606
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מבוגרים

מרכז קשר והכוון מזמין אותך להעמיק את הידע:

מרכז קשר והכוון לאזרח הוותיק 09-8981632

סדנת עיצוב אורח חיים בריא לבני הגיל השלישי
האם אפשר לקדם ולשמר עצמאות, בריאות ואיכות חיים?

האם אפשר לעודד ולהטמיע הרגלים חדשים?
האם אפשר לעכב שינויים שמתרחשים עם הגיל?

כן!
הסדנא תפתח ביום רביעי 9.5.18 

בין השעות 17:30 - 19:00 במרכז הקהילתי האזורי
הסדנא תעסוק בתחומים הבאים: 

 בריאות והזדקנות  אבני יסוד לאריכות ימים   עיסוקים 
 ניהול מצבי לחץ  תזונה  בטיחות בבית ובקהילה  שגשוג ועוד.

מחיר: 250 ₪ | משך הסדנא: 15 מפגשים

>> ערב חשיפה יתקיים ביום שני 23.4.18 בשעה 19:30 
במרכז הקהילתי האזורי – עמק חפר <<

לפרטים והרשמה: מרכז קשר והכוון: 09-8981632 
תמי סלוצקי: מנהלת מרכז קשר והכוון 050-5351606

36



מבוגרים

סדנת חזרה לעולם העבודה בשיתוף עם "אמצע הדרך"
הסדנא תפתח ביום רביעי 16.5.18 

בין השעות 09:00 עד 12:30 
במרכז ההדרכה של המרכז הקהילתי האזורי

הסדנא מיועדת למי שמעוניין לחזור למעגל העבודה, 
תעניק כלים מעשיים ותתייחס להיבטים הבאים: 

 נברר עמדות ותפיסות כלפי תעסוקת מבוגרים
 נכיר את עקרונות כתיבת קו"ח

 נברר את השיקולים בבחירת מקצוע 
 נלמד על השימוש ברשתות חברתיות ומקצועיות למציאת עבודה

 נקיים סימולציות לראיון עבודה
 נתרגל סימולציות למרכזי הערכה

מחיר: 100 ₪ | משך הסדנא: 7 מפגשים
>> בוקר חשיפה יתקיים ביום רביעי 25.4.18 בשעה 09:00 במרכז הקהילתי האזורי <<

לפרטים והרשמה: מרכז קשר והכוון: 09-8981632 
37תמי סלוצקי: מנהלת מרכז קשר והכוון 050-5351606



מבוגרים

לפרטים והרשמה: מרכז קשר והכוון: 09-8981632 
תמי סלוצקי: מנהלת מרכז קשר והכוון 050-5351606

סדנת ניהול ותכנון "תקופת החיים החדשה"
ביום ראשון 27.5.18 בין השעות 09:00 - 12:30

במרכז הקהילתי האזורי - צומת רופין
הסדנה תעסוק במתן כלים המתאימים לשינויים ולהסתגלות 

המאפיינים את תקופת החיים החדשה.
במהלך המפגשים יעלו סוגיות שונות כגון: 
 ניהול ותכנון הזמן הפנוי ויצירת משמעות 

 התמודדות עם השינויים האישיים והמשפחתיים בעקבות הפרישה ועוד. 
יינתנו כלים שימושיים ומעשיים 

אשר יותאמו ברמה האישית לכל משתתף לאחר זיהוי הצרכים.
מחיר: 50 ₪ | משך הסדנא: 8 מפגשים | מספר המקומות מוגבל 
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ותיקים
09-8981634 ותיקים  מחלקת 

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

מחיר לכניסה חד פעמית: 40 ₪ למפגש

הרצאות אפריל - מאי:

נושא ההרצאהשם המרצהתאריך
מסיבת עצמאות - אנסמבל 26.4.18

גלעד אפרת
״חלומות שמורים״ - הרכב מוסיקאים ווירטואוזים 

במחווה לגדולי מבצעי ויוצרי הקלאסיקות הישראליות
גנאולוגיה )אילן יוחסין( על פי הדנ״אאירית כינור - גנטיקה3.5.18

השפעת מהפכת הרשתות והסמרטפונים על החיים ד״ר עידן אשר - עתידן10.5.18
בעתיד: קריירה, תרבות, תקשורת, כלכלה ועוד.

פרופ׳ מיכאל בר זהר - 17.5.18
היסטוריון

שמעון פרס - חייו ומאבקיו של נשיא המדינה 
התשיעי

עדה מימון פייטמן - מנהיגת הפועלים שנשכחהד״ר ענת גואטה - היסטוריונית24.5.18

מתן חודורוב -31.5.18
כתב לענייני כלכלה

מגיפת ההפרטה של הבריאות הציבורית וכיצד רפואה 
פרטית מחליפה את שירותי הבריאות הציבוריים?

סדרת מנויים מיוחדת לתושבי עמק חפר  
ימי רביעי בשעה 19:00 בהיכל התרבות נתניה

יום רביעי 25.4.18
ההצגה "הודי טוב"

יום רביעי 23.5.18
ההצגה "סיפור אהבה ב-3 פרקים"

לפרטים על מועד ההסעות ניתן להתקשר - 09-8981634
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ותיקים
מועדון טרום בכורה - רואים לפני כולם!

ביום שלישי 1.5.18 באולם עין החורש
9:00 - 9:10   התכנסות, קפה ומאפה 
9:10 - 9:45   הרצאתו של ירון שמיר

"What Will People Say" | 9:45 - 12:00 הקרנת הסרט ״מה יגידו כולם״
נורבגיה | 2017 | 106 דקות | בימוי: איראם האק | שחקנים: מריה מוזדה, עדיל חוסיין

נישה בת ה-16 חיה חיים כפולים: בבית היא נערה פקיסטנית ממושמעת, הבת המושלמת להורים  
קפדנים, ומחוצה לו היא נערה נורווגית יפהפייה שמנהלת חיים רגילים של מתבגרת ומתעסקת 

בטלפון שלה, בבחורים ובחברות.
לילה אחד, כשאביה תופס אותה ואת החבר שלה בחדרה, שני העולמות מתנגשים ומטלטלים את 
חייה... עכשיו, כשהכל גלוי, ונישה לכאורה איבדה שליטה על הבחירות שלה, היא תיאלץ לבדה 

מול העולם, למצוא את דרכה...
"מה יגידו כולם" היא דרמה מרגשת ומרתקת, סיפור עוצמתי על צעירה שגדלה בין שתי תרבויות, 

מצב בו מוצאים את עצמם ילדים רבים להורים שהיגרו על מנת לבנות לעצמם, ובעיקר לדור 
ההמשך – ילדיהם, חיים חדשים וטובים יותר. עם בימוי חכם ורגיש ותצוגות משחק יוצאות דופן 

ומהפנטות, הסרט זכה בפרס הקהל בפסטיבל טורונטו האחרון, אחרי שסחף אחריו את הקהל 
והמבקרים כאחד.

שימו לב: סרט נוסף בחודש מאי! 
ביום שלישי 15.5.18 באולם עין החורש
9:00 - 9:10   התכנסות, קפה ומאפה 

9:10 - 9:45   הרצאתה של רחל אסטרקין
The divine order | "9:45 - 12:00 הקרנת הסרט "עושות סדר

שוויץ | 2017 | 96 דקות | בימוי: פטרה וולפה | שחקנים: מארי לונברגר, מקסימיליאן סימונצ'ק, 
רייצ'ל ברונשוויג

שוויץ, 1971. נורה היא עקרת בית שגרה עם בעלה האוהב ושני ילדיהם בכפר קטן, יפיפה וציורי, 
בו החיים מתנהלים על מי מנוחות. לכן כשהיא - בדרך כלל אישה שקטה, מנומסת וחבויה – 

מחליטה לארגן את הפגישה הראשונה לתמיכה במאבק לאפשר זכות הצבעה לנשים, תגובת אנשי 
הכפר נעה בין כעס, פליאה ואדישות מוחלטת. נחושה בדעתה להילחם עבור מה שהיום נראה לנו 
בסיסי, היא מגייסת את ה"כנופיה" שלה – אלמנת הכפר הזקנה, בעלת מסעדה איטלקיה עם פתיל 
קצר ואחותה התומכת. יחד, על רקע נופיה השלווים של שוויץ, הן ינסו להצעיד את הכפר קדימה, 

אל הדמוקרטיה.
"עושות סדר" היא דרמה קומית שזכתה בפרס חביב הקהל בפסטיבל טרייבקה והוכרזה במהרה 

כנציגה הרשמית של שוויץ במירוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר.
מפגש חד פעמי 55 ₪ )ע״ב מקום פנוי, ללא הסעה( 40



ותיקים

טיול מאי 2018 | לקראת יום ירושלים
ביום שני 7.5.18 אחה"צ 

ממקדש למקדש: מהר הבית לחלום המקדש הציוני
 נסייר באוניברסיטה העברית בהר הצופים ונכיר את סיפורה -

החל מהקמתה כמקדש ציוני דרך הניסיון להקים פנתאון לאומי חדש באוניברסיטה, ועד לימי 
המצור בימי הקו העירוני. 

נבקר ביד אבשלום. נסייר לאורך ערוץ נחל הקדרון, נבקר במצבות האבן העצומות והמפוארות 
שנחצבו בסלעי המקום לפני כאלפיים שנה. עצי זית מוריקים, חומות העיר העתיקה המתנשאות 

ברקע וצלילים ירושלמיים אותנטיים, יוצרים אווירת קדומים קסומה ועוצרת נשימה. 
נסיים בעיר דויד במופע ׳הללויה׳ המספר את סיפור שיבת ציון. 

מחיר: 150 ₪ לאדם

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

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
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ותיקים

מועדון ארוחת הבוקר
מפגש חברתי הכולל ארוחת בוקר קלה בליווי פעילויות מהנות, מעשירות ומגוונות

בתכנית: 10:00 ארוחת בוקר | 10:30 תחילת מפגש
מפגשי אפריל:

 9.4.18 
 לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה | ״המחתרת באיסיזי״

)ספרו של אלכסנדר הרמתי( הסיפור בעקבות הספר על מאות נזירים המצילים 300 יהודים בזמן 
הכיבוש הגרמני. תצלומים וקטעי וידיאו מימי המלחמה והיום שזורים בשירת מסע אינטואיטיבית 

ומתבוננת.
מרצה: דינה גונה, חוקרת תרבות, צלמת ויוצרת סרטים קצרים על סופרים ומשוררים הבנויים 

מחומרי ארכיון פרטי ומקיף של עולם הספרות הישראלי בשלושת העשורים האחרונים והתרבות 
ככלל.

16.4.18 
לקראת אירועי עצמאות למדינת ישראל- ה"סטארט אפ" )המיזם( הציוני הראשון 

 בתחום האומנות מזה 2000 שנה: "בצלאל"
בשנת 1903 נפגש בוריס שץ עם הרצל והפך לציוני נלהב. במימון הקונגרס הציוני שץ יסד את 

"בצלאל"- בית ספר לאומנות ואומנות )ARTS AND CRAFTSׂ( בארץ. לראשונה מזה 2,000 שנה 
קם מפעל ציוני בארץ ישראל שניסה להבטיח את פרנסתם של היוצרים והאומנים בארץ. בוריס שץ 
וצוות מוריו יצרו עולם דימויים חדש, שבאו לידי ביטוי ביצירותיהם, בהם מופיע היהודי הגאה ששב 

לאדמתו - ברוח התנועה הציונית והחזון שהוביל הרצל.    
מנחה: כנרת זוהר-להב, מרצה ומנחת סיורים במוזיאון ישראל ומוזיאון ארץ ישראל, מייסדת ובעלת 

החברה "מרחיבים אופקים - העשרה תרבותית"

23,30.4.18 
מחוברים לטכנולוגיה

מפגש ראשון, 23.4
הרצאה כללית על חשיבות הגלישה באינטרנט וחיבור לטכנולוגיה בגיל השלישי.  

חסמים ודרכים להתמודדות. בשביל מה צריך את זה? מה היתרונות?
מפגש שני, 30.4

השימוש בסמארטפון: עצות וטיפים לשימוש בסמארטפון. סמלים אוניברסליים. משחקים 
ואפליקציות. הביאו את הניידים!

מרצה: מיה אוחנה, מנגישה ומדריכת טכנולוגיה לגיל השלישי,M.A במנהיגות בחינוך 

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח
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מפגשי מאי:

 7,14.5.18 שירת העדשה - סרטים קצרים ושיחות על משוררים
מפגש ראשון - 7.5

יונה וולך - "מחברת מלאכה"
דפי המחברת של יונה וולך מכיתה ו' מלווים את קולה המהפנט לאורך הסרט בו יונה אומרת 

דברים על יופי, אסתטיקה, אהבה, חיים ומוות.
מפגש שני - 14.5

יהודה עמיחי - "גר עכשיו בירושלים"
עמיחי בביתו הירושלמי בין חומות העיר לשכונת ימין משה.

מנחה: דינה גונה - חוקרת תרבות, צלמת ויוצרת סרטים קצרים על 
סופרים ומשוררים הבנויים מחומרי ארכיון פרטי ומקיף של עולם הספרות 

הישראלי בשלושת העשורים האחרונים.

 21.5.18 
 לכבוד חג השבועות: מגילת רות - מגילת ה״מעל ומעבר״ 

מפגש עם דמויות המגילה, המתקנות עולם וחוט החסד שמשוך עליהן.
מנחה: מרים סטולוביץ' – בוגרת תואר ראשון בחינוך ותואר שני בפילוסופיה.

4.6.18 ,28.5.18 
קורס פייסבוק מעשי - שני מפגשים

נלמד כיצד לנהל פרופיל בפייסבוק, איך לאתר חברים, איך ליצור אלבום תמונות, הגדרות פרטיות, 
איך ליצור אירוע, איך לצ'וטט בפייסבוק ועוד.  

יש צורך בידע בסיסי בהפעלת המחשב. יש להביא מחשב נייד בעל חיבור לאינטרנט אלחוטי. 
 מנחה: ליאור רובינשטיין, מנכ"ל RCE, ניהל פרויקטים בתחומי ההייטק בתחום מערכות מידע.

מרצה מעל 25 שנה בארץ ובעולם בתחום גישה למידע, מערכות מידע ואבטחת מידע.

מחיר מפגש: 40 ש"ח

יום רביעי 25.4.18 בשעה 16:30 
במרכז הקהילתי חוף חפר

הרצאה: מחלת הפרקינסון והחשיבות בפעילות הגופנית
16:30 קפה וכיבוד קל | 17:00 הרצאה

בהנחיית יאיר בן-בסט, בוגר החוג לפיסיותרפיה באוניברסיטת חיפה 2005,
פיזיותרפיסט במכון דגני בחדרה משנת 2012, מוביל את הטיפול הרב מקצועי במחלת הפרקינסון 

במרכז לרפואה מקצועית דגני חדרה.
43הכניסה חופשית!
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פתיחת הקורסמאי 2018 

לומדים קרוב מגיעים רחוק



 פעוטונים קהילתיים 
 בחן -בת חפר 

כחלק , כאן נמצאות חוויות הילדות שלהם. בעמק חפר, הילדים שלנו גדלים כאן
תפקידינו הוא ראיית הילד מיום היוולדו כייחודי . ממערכת חברתית ותרבותית

.  קהילה וחברה, עם זאת כחלק מעולם שלם המורכב ממשפחה, ועומד בפני עצמו
               מתוך אמונה כי יש לעטוף את הילד בסביבה חמה מכילה ואוהבת ובניסיון 

 .  מעטפת תומכת ומגדלת בה הוא מעביר שעות רבות מהיוםלו ליצור 

נתאים את הכלים הניתנים לילד לפי השלב בו הוא , בפעוטוני שחר הילדות 
וליצור , נמצא ולפי צרכיו על מנת לתת מענה חינוכי מיטבי ומקצועי ככל הניתן

הוא לקדם  תפקידינו. עבורו מכלול מותאם לערכי הקהילה בה הוא מתפתח וגדל
תפיסה המספקת לילדים את היסודות הבסיסיים הנדרשים לתחילת מסע חייהם 

 .בריאה ויציבה, בדרך נכונה

 :לפרטים והרשמה
 מרכז קהילתי בת חפר
09 8781090 

 

 שלושעד פעוטונים לגילאי לידה , חדש בבת חפר ובחן
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ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

מועצה אזורית עמק חפר
י ר ו ז א י  ת ל י ה ק ז  כ ר מ
על שם מוריס וברטה גינס

האירוע המרכזי ליום השואה והגבורה
יתקיים ביום חמישי כ״ז בניסן תשע"ח 12.4.18 

בשעה 19:00 באולם בעין החורש

״ולא השמעתי את קולי״
בהשתתפות: מקהלת מורן, מיטל טרבלסי

בשיתוף תלמידי מגמת התיאטרון ומגמת המחול של קריית החינוך ע״ש בן גוריון

האירוע יתקיים בנוכחות ובשיתוף איש העדות, גיבור הסרט ״אירופה, אירופה״ 
שלמה פרל

דברים: רני אידן ראש המועצה האזורית עמק חפר
תמי קינברג מנכ"לית בית טרזין

בימוי: אביב לוז  | עיבוד: אולג יקירביץ  

לפרטים והרשמה: משרדי המרכז הקהילתי 09-8981628/35

בשיתוף 
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לא השמעתי את קולי.
תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים –

ולא השמעתי את קולי,
מפני שלא הייתי קומוניסט;

ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים –
ולא השמעתי את קולי,

מפני שלא הייתי סוציאליסט; )...(
ואז הם באו ולקחו את היהודים –

ולא השמעתי את קולי,
מפני שלא הייתי יהודי;

ואז הם באו ולקחו אותי –
וכבר לא נותר אדם,

לדבר בעדי.
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ס נ י ג ת  י ב

המועצה האזורית עמק חפר מזמינה את כל השרים בעמק 

אירוע "מקהלות שרות בעמק"
בארגון מקהלת העפרוני

יום שישי 27.4.18 | 10:00 עד 14:00 | בבית העם בכפר חגלה
סדנה לכלל המקהלות והגופים הווקאליים בעמק חפר

מנחה: Sidumo Jacobs Nyamezele )דרום אפריקה(
סידומו ג'ייקובס ניאמזלה הוא מנצח בעל שם וניסיון עולמי. בעל תארים בחינוך מוסיקלי 

ובניצוח על מקהלות, שניצח בפסטיבלים בינלאומיים והעביר קורסים בניצוח ובמוזיקה 
אפריקאית במדינות רבות באירופה. ב- 2009 ביקר בארץ כאורח של ארגון המקהלות "הלל" 

בסמינר למנצחים.
העבודה עם סידומו תכלול שירה ותנועה ממיטב המסורת 

האפריקאית. אין צורך בלימוד חומר מוקדם.
בתום הסדנה כל מקהלה/הרכב יבצעו שיר אחד. 

מקהלות, הרכבים, אנא אשרו השתתפותכם בהקדם 
כרמל 052-3784586
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ס נ י ג ת  י ב

שלוחת צפון חפר, זית ומרכז צעירים גאים להציג:

כל הפרטים ושעות המופעים 
   בדפי הפייסבוק  

                       של מרכז צעירים עמק חפר 
                               ומרכז קהילתי עמק חפר   

TOV  לילה
ה ל י ל ה ך  ו ת ל ם  י ע פ ו מ

17.5.18 יום חמישי
החל מהשעה 20:30

בגבעת חיים איחוד
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רביעי | 23.5.18 | ט׳ בסיוון | אולם עין החורש
ן ליל שבועות כי שירי הוא בת קול ברוחתיקו

ם י ש נ א ו ם  י ר י ש ש  י ג פ מ ש י  ל ק י ז ו מ ב  ר ע

ס נ י ג ת  י ב

מחיר כרטיס: 30 ₪ | לרכישה: עלית 052-4686746 | עדי 054-9290060

 19:00

 חוויה מוזיקלית טקסטואלית 
שמטיילת בין הפיוט הדתי לשדות השירה העברית

מנחים ומובילים: הכנר והיוצר ניצן-חן רזאל וד״ר מוטי זעירא

 20:30

המופע המרכזי | מופע מוזיקלי בין-דורי 
בו חוברים קולות של ותיקי עמק חפר לקולות מקהלת העפרוני 

זכרונות מוזיקליים מתרבויות שונות 
עיבודים חדשים לשירים ישנים לצד קטעי וידאו אותנטים

בהשתתפות 
מקהלות העפרוני | בניצוח שלי ברלינסקי ויעל ענבר

מקהלת ״ותיקים ושרים״ | בניצוח אווה דה מאיו

מועצה דתית אזורית
ר פ ח - ק מ ע
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הפרויקט מתקיים במסגרת 'שתילים של זית'
הוגה, יוזמת ומובילת השתיל: מיה שביט
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ס נ י ג ת  י ב

מחיר כרטיס למופע: 65 ש"ח | כרטיסים באתר: www.hefer.org.il )תרבות במרחק נגיעה(.

יום שני 24.5.18 | 20:30  
בבית העם בהדר עם

 מפגש חמישי בסדרה ״תרבות במרחק נגיעה״

דרור קרן
׳מצד שני׳

השחקן המוערך דרור קרן
בסטנד אפ שנון וחד על החיים

דרור מתחשבן עם המטפלת הפרסייה, זוגיות, ילדים 
ובכלל, החיים והשוני בין מה שהבטיחו לנו לעומת 

המציאות המצחיקה והכואבת. 
הקסם האישי, יכולותיו כשחקן, כושר האבחנה החד 

 בפרטים הקטנים והיכולת לגעת בכל קהל –
 הם שהופכים את הסטנד אפ הזה לערב בלתי

נשכח, מצחיק בטירוף ושונה מכל מה שהכרתם.

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ארז לב ארי
 כרטיסים:
70 ₪ במכירה מוקדמת | 90 ₪ בערב המופע
www.hefer.org.il :רכישה באתר המועצה

רביעי | 9.5.18 | 21:30
קפה גרציא, העוגן 

פר
ח
ת-

מרכז קהילתי ב

חברת בית גינס

אמפי בת-חפר

יום ה', 24.5.2018, 21:00

ועדת תרבות והמרכז הקהילתי מציגים:

התזמורת הקאמרית ולהקת רוקוויל
  במופע מחווה ללהקת
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2018
יוצרים מוזיקה מהמקורות

אמן מרכזי 
  אליעד 

במופע חד פעמי ומיוחד
כרטיסים

במכירה מוקדמת: 55 ש"ח 
ילדים עד גיל 6 ללא תשלום
בערב המופע: 80 ש"ח

רכישה באתר המועצה 
www.hefer.org.il

 055-888-0591/357 
ר ע ו נ ל ת  ו ע ס ה י  ט ר פ ו ם  י ס י ט ר כ

ר ע ו נ ה י  כ י ר ד מ ל  צ א

מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי
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הרכבי המקורוק במופע פתיחה 
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מ 20:00 מתחם קדם שפלת חפרחמישי 7.6.18

פתיחת 
שערים
19:30 


