
 'רכבת המתנות של סבתא וסבא': הצגה ה"הראבכפר  17:00  16.11.16

 'תהיה בריא מוריס מגי': הצגהבמעפיל  17:00 17.11.16

 'המסע לארץ החפצים האבודים': הצגהבמכמורת  17:00 20.11.16

 'רכבת המתנות של סבתא וסבא': הצגההעמקים בשושנת  17:00 22.11.16

 'שבת זהב': הצגהציון בחיבת  17:00 23.11.16

 'מעשה באפרוח': סיפור. ש בבורגתה 17:00 23.11.16



 בשיתוף שלוחת צפון חפר" הלילה הוא שירים"
 מסע בעקבות סיפור חייהם ויצירתם -ניגון והד״ "

|   זעיראר מוטי "ד: ועורך הסדרהמספר של משוררים ומלחינים ייחודיים בזמר העברי 
 קלינגתומר : נגינה| מיטל טרבלסי : שירה

אדֹ "| ט״ו בחשוון  16.11.16  טשרניחובסקיסיפור חייו ויצירתו של שאול | " יָפְּיִָפיתַמה מְּ
 20.00שעה | ימי רביעי | מפגשים  4| הסדרה מתקיימת באולם עין החורש 

 052-3344720רינה ברקאי : לפרטים והרשמה
 מקומות מסומנים| ₪  60: מפגש יחיד| ₪  200מנוי לכל הסדרה 

 א.ח.בגבמועדון  20:00בשעה  17.11.16ביום חמישי 
 "  ?איך אנחנו מוצגים במדיה - 10נשים מערוץ , 2גברים מערוץ "
 .  לינוי בר גפן: מרצה  

    ?  איך זה יגרום לגבר למות לפניה –כפתורמאוד יפה על מסך הטלוויזיה פותחת אישה 
 מה   ? אז למה המאזינות רק חולות יותר –בריאות טובה מתראיין ברדיו על מומחה 

 המחקר החדש שעליו קראתם באינטרנט לבין הפרסומת שמופיעההקשר בין 
  תיפתח ההרצאה ? מי הגבר שאתם חולמים להיות? מי היא האישה האידיאלית? לידו
 מרכז המועצות האזוריות   -מנהלת היחידה לנשים ומגדר, צביבן  הילית' גבע״י 

 ₪ 30: מחיר

 בבית העם כפר מונאש 20:00בשעה  17.11.16יום חמישי 
 במסגרת אירועי יום הזיכרון ליצחק רבין ובשיתוף מחלקת נוער

 "בוחרים בדמוקרטיה: "הרצאה בנושא
חינוך איש , כ לשעבר"איש שב, "הסיפור שלא סופר –יצחק "מחבר הספר , דביר קריב

 .פעיל חברתי וחינוכי, מתנדב. הלוחם למען הדמוקרטיה הישראליתבנשמתו 
 !הכניסה חופשית



 !חי ברנדסננסי   בבורגתהבבית העם  21:00בשעה  19.11.2016מוצ״ש 
חוזר בגדול עם  חוש הומור מוסיקאי עם , מעבד, מלחין, טלויזיהכוכב , ברנדסננסי 

 . בכיכובו, מופע סטנד אפ חדש
 חיים בדרכו החמה והמצחיקה איך זה לחזור לשגרת ננסי מספר 

 ...חודשים בבית חולים ואיך מעז יצא מתוק 4אחרי 
 ,  ננסיאת קורות חייו של , ברוח הומוריסטית, המופע מגולל

 .והאבהות בגיל מבוגר, שלו עם משפחתוהקשר 
 .ביום המופע₪  70, בהרשמה מוקדמת₪  60: מחיר

 www.hefer.orgהרשמה אינטרנטית באתר האינטרנט 

 שישי הורי -חדש בחוף חפר
 שיח הורי משותף על סוגיות פתוחות בחינוך וגידול ילדים

על קפה ,  10:00עד  8:30, ניפגש אחת לחודש בשישי בבוקר במרכז הקהילתי
 .על אתגרים ושאלות המלווים את כולנו כהוריםושיח מונחה ללימוד , ועוגה
  -'סטולוביץמרים : מנחה| ₪  20: מחיר

, להאמין בו, לראות ולחזק את הטוב שבילד -אימון באמון 18.11: ראשוןמפגש 
 .ביכולתו לנתב את דרכו הייחודית, בכוחות שלו

באולם   21:00בשעה  19.11.16מוצ״ש 
 המרכז הקהילתי בבת חפר

 מפגש חשיפה והיכרות
 " דרך הים"בית הספר לשייט 

 .חפרבבת אתכם לקורס משיטי יאכטות מזמין 
 | ! חופשיתהכניסה 

  | sales@yamonline.co.ilוהרשמה לפרטים 
 

050-8585447 / 09-957881 

 רצים ביחד בחוף חפר
  ריצה קהילתית' קב

 בבוקר 06:00ימי שני ורביעי 
  בהדרכת נועה ברקמן

 וסגנון ריצהדגש על טכניקה , לכל הרמותמתאים 
 

  ח"ש 120בשבוע פעם 
 ח"ש 200פעמיים בשבוע 

  09-8664306להרשמה 



 הבינלאומילכבוד שבוע היזמות 
 הדרך M -" בר מונטויה איניגו"ב -20:00ב  20.11.16' יום א

 הדרך להצלחה של מיזם חדש בעולם דיגיטלי משתנה" מרעיון למיליון"
  ezBay  איזיביימנהל אתר , יזם אינטרנט -דרמוןאלעד : מרצה

 .מקצועי באינטרנטוסוחר 
 orr@2.maof.co.il  072-2217940: להרשמה

 במרכז הקהילתי חוף חפר,  20:30בשעה  23.11.16רביעי ביום 
 "כפתורים להנעה"דור סלון עם רונית שיחות 

 ?מה מדליק את הסטרטר הפנימי שמניע אותנו לעשייה ומה מכבה אותו
 ?מה גורם לנו להיות מלאי מרץ לפעולות מסוימות ולאחרות עייפים ונמנעים

 נבין איך דרך זיהוי פרופיל המוטיבציה האישי 
 הפנימיים  " ההנעהכפתורי "על ולחיצה 

 מערכות יחסים לשפר ,  ליצור חיים ממלאים ומספקיםניתן 
 .  וחבריםלעבודה שותפים ,  הזוג והילדיםבני עם 

 .לעשייהלבוא ולגלות מה מניע אתכם מוזמנים 
 !מוזמנים בשמחה, חופשיתהכניסה 

 מרכז צעירים בשיתוף שפלת חפר -למתחיליםאקסל קורס 
 .בית ספר קדם -בחדר חוגים 19:30בשעה  24.11.2016, יום חמישי: פתיחה

מיון וסינון  , פונקציות בסיסיות, עריכה ועיצוב נתונים, הכרת התוכנה: נושאי המפגשים
 . 8.12,  1.12,  24.11,  17.11: המפגשיםתאריכי . ועוד
 G-ENERATEחברה , ל'אנג, אורלי: מנחת הסדנה| ₪  270: עלות

 shakedb@hefer.org.il , 09-8981561, שקד בסט: פרטים והרשמה






