


 במרכז
 

 בספריית בורגתה 17:00בשעה  2.1.19יום רביעי 
 גבריאל הדר| ' המתנה של הצב': שעת סיפור

 ₪ 20: מחיר|  6עד  3: לגילאי
 

 באולם מכמורת 17:00בשעה  3.1.19יום חמישי 
 עם גבריאל הדר| איתמר פוגש ארנב 

 על פי ספרו של דוד גרוסמן
 ₪ 25: מחיר|  6עד  3לגילאי 

 
 במועדון בגן יאשיה 17:00בשעה  3.1.19ביום חמישי 

 תאטרון השעה| זה שלי 
 על פי רב המכר של הסופר רן כהן אהרונוב

 ₪ 25: מחיר| ומעלה  3מגיל 
 

 במועדון בגבעת חיים איחוד 17:00בשעה  7.1.19ביום שני 
 מטיאש ואילאילליאורה שוקרון | אגדה הודית  –ונגל 'ספר הג

 ₪ 25: מחיר| ומעלה  4מגיל 
 

 בבית העם בכפר ידידיה 17:00בשעה  7.1.19יום שני 
 תיאטרון השעה הישראלי| " הברווזון המכוער: "שעת סיפור

 ₪ 25: מחיר
 

 בספריית כפר מונאש 17:15בשעה  8.1.19יום שלישי 
 מעיין הלל לוין|  'שישה בשקיק': שעת סיפור

 ₪ 20: מחיר|  6עד  3: לגילאי

 הקהילתי



 בבית העם בכפר חגלה 20:30בשעה  7.1.19בשבט ' יום שני א
 'לכל איש יש עץ' -קהילה מארחת ראש חודש שבט

 על משמעותם של עצים בחיינו
 ,  רויטל רביב, דרור רדה, חיים רווה, בינדלעפר : בין המשתתפים

 .אופיר בר שלום  ויוצרים נוספים, קריןנעם , אמנון מירון
 ₪ 35: מחיר

 הקהילתי במרכז

 איחודגבעת חיים בפאב  11:00בשעה  5.1.19שבת 
 בוקר שבת קלאסי

 "כשאור דולק בחלונך"שלישיית עתר מארחת את יעלה אביטל במופע 
 , קלאסיקה ישראלית מופע אינטימי המגיש ביצוע קאמרי אומנותי לשירים שהם

 ,  יוני רכטר, רזאליהונתן , נעמי שמר, וילנסקי, סשה ארגובמשירי 
 ₪ 30: מחיר| ואחרים גולדברג לאה 

 
 במועדון לחבר קיבוץ מעברות 18:00בשעה  6.1.19יום ראשון 

 "קוקטייל ארץ ישראלי"קורס -אבשלוםמכון 
 "קסמן של הערים הנבטיות״סוד | דותן גליה : מרצה|  3' מסהרצאה 

 ₪ 70: מחיר 
 | oshritm@hefer.org.il | 09-8981565אושרית מסורי : לפרטים 

 
 ארוחת הבוקר במרכז הקהילתי חוף חפרמועדון 
 הרצאה 10:30| ארוחת בוקר  10:00| ימי שני 

 גנדהי המהטמהעל הטוב שבאדם דרך סיפור חייו ואמונתו של | 7.1.19
 ₪ 300: מפגשים -10כרטיסיה ל | ₪  40: מחיר מפגש|  לבקוביץארז : מנחה

 
 
 
 
 
 
 
 

 2קומה חדר ישיבות , המועצהבבניין  18:00בשעה  8.1.19שלישי יום 
 "העשור הראשון בביטחון"קורס  -אבשלוםמכון 

 חרמץמשה : מרצה|  3' מסהרצאה 
 "המצביא המשפיע ביותר על עיצוב תורת הביטחון בעשור הראשון: האיש דיין"

 ע״ב מקום פנוי ובתיאום מראש| ₪  90: מחיר 
 oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | 050-8695860| אושרית מסורי : לפרטים 



 הקהילתי במרכז

 גלריית רחוב על שם אופיר חן
  קול קורא 

מוזמנים לקחת   ,באשר הם  ים  -אוהבי  משוררים  כותבים מאיירים אמנים  יוצרים 
 " דרך הים " חלק בתערוכה 

 למפגש הכנה והשראה שיתקיים ולהגיע 
 חוף חפר הקהילתיבמרכז  19:30בשעה  9.1.19ביום רביעי  

  נעמי  052-4800494| עדי  09-8664306 :הגעה לאישור 

 במשמר השרון   19:00 - 22:00בין השעות  8.1.19
 HomeWorkמסטודיו  טלמורעם דליה | סדנת בטון 

 ,נבין מהן התבניות המתאימות ליציקה , בסדנא נלמד לעבוד עם הבטון
 .איך ליצור תערובות ומהם השלבים עד לקבלת מוצר מושלם

ובסופה כל משתתף יצא עם כארבעה  ( משתתפים 5עד )הסדנא אינטימית וחד פעמית 
 .מוצרים מקסימים

 052-6250512קרן : לפרטים נוספים והרשמה| שעות  3לסדנא של ₪  250: מחיר
 

 בוקר לתינוקות והורים בחופשת לידה- אמאבאבוקר עם 
 הרצאה 10:15| קפה ומאפה + מפגש  09:30 בחניאלבעגלה של קפה  9.1.19יום רביעי 

 דנה מצר יועצת שינה ומדריכת הורים -לחזור לישון
בהרשמה מראש  מותנה * כולל שתיה ראשונה חינם ומאפה ₪  30: מחיר מפגש

  | talir@hefer.org.il ,09-9557113טלי רפאל :  להרשמה
   hilam@hefer.org.il , 09-8981561 הילה בר מאיר 

 בחניאלבמקרה של גשם המפגשים יתקיימו בבית העם 
 

 ימי רביעי בבית העם בהדר עם|  22:00 - 20:00|  9.1.19,  16.1.19
 עם סהר סודית מסטודיו סודה| סדנת סריגת קרושה בשני מפגשים 

 ?אז איך סורגים שמיכת טלוויזיה מפנקת
 -המתאימה למתחילות ולסורגות אקראיות , בשיטה ייחודית לסהר

 .נלמד לסרוג בשיטה קלה במיוחד וממכרת
 ח"ש 300: מחיר לשני המפגשים

 052-625051קרן : פרטים והרשמה| המחיר כולל מבחר צמרים ומסרגה מתנה 
 





 הקהילתי במרכז


