


בבית תרבות בבחן17:00בשעה 5.9.19ביום חמישי 
י ספרו של דוד גרוסמן"עפ| איתמר פוגש ארנב | גבריאל הדר מספר ושר 

,איתמר אוהב גם חיות שאין . איתמר אוהב את כל החיות שיש. איתמר אוהב חיות
.ארנב-יש רק חיה אחת שאיתמר פוחד ממנה ... קרן או דינוזאור-כמו חד

25₪: מחיר| ומעלה 3מגיל 

בבית העם בית הלוי17:00בשעה 5.9.19ביום חמישי 
מקור-עדי ומעין| " בלאגןמסיבלדת: "הצגה

.  עדימעהינו סיפור מקורי מבית היוצר של תיאטרון מסיבלדת
העניינים קצת מסתבכים כאשר הן מגלות  ! שהיא גם יומולדתמסיבה ? מסיבלדתמהי

…לא כל כך פשוטזה , ועודאורחים , הכוללת עוגה בלוניםמסיבלדתבזמן קצר שלארגן 
הצגה מלאת הומור והנאה ששמה דגש על חווית הכישלון של הילד לעתים אל מול  

20₪: מחיר| 7עד 3לגילאי . ההצלחה

!בוטל-בחוף נעורים6.9.19-אירוע חוף שתוכנן להתקיים ב: שימו לב

בספריית בורגתה17:00בשעה 8.9.19ביום ראשון 
תיאטרון צליל| " מכחול כל יכול"| " אלגרנטי"שעת סיפור 

.נגינה בכלים שונים והפעלת הקהל, שעת סיפור מוסיקאלית משולבת בשירים מקוריים
"?מה יש בעולם"שניר מיריקבהשראת ספרה של 
6לגילאי שנתיים עד 

לספריותהמחלקה -בשיתוף הספרייה האזורית בתמיכת משרד התרבות| ! הכניסה חופשית

בבית העם בחיבת ציון17:00בשעה 10.9.19ביום שלישי 
המדיטקתיאטרון | חנן הגנן 

ספרה האהוב של רינת הופר מקבל לראשונה עיבוד בימתי מוסיקלי
שסק משמש: "חנן הגנן מסתובב עם עגלת הפירות שלו ומכריז. וסוחף

"!בתוכם חבוי מטמון, מנגו פירות המון, תפוז, קנו פירות באסימון, אפרסמון
25₪: מחיר| ומעלה 3מגיל 

במועדון קיבוץ העוגן17:00בשעה 10.9.19ביום שלישי 
מאיה ומסיבת הבובות| " זהבה ושלושת הדובים"שעת סיפור 

,זהבה הקטנה נכנסת בטעות לביתם של שלושה דובים
היא לומדת להבחין בגדלים השונים ומכירה חברים נפלאים

25₪: מחיר





בקיבוץ המעפיל| 20:30| באלול ' ה| 5.9.19| חמישי 
שלוחת צפון חפר והמעפיל מזמינים, זית

וארציות על סליחות-אחת רכה נגיעה : אלולראש חודש 
מנחה מובילה בספרות ויהדות ישראלית מוזיקאית, בהנחיית נויה שגיב

| טלמור-מורן כהן: בשירה ובליווי מוסיקלי
35₪: מחיר

אנטהדפנה ארבל : מרצההפנסיה מה שצריך לדעת על –לשמור על הכסף 
הנחלים בארותיים' רח, מבנה הארכיון>> 19:00| 9.9.19| שני 
כדאי להבין את המשמעות של הגיל בעולם  , אם אתם ממשיכים לעבוד או פורשים בפועלבין 

תעשה ההרצאה . לכםעל מנת שתדעו למצות את ההטבות המגיעות , הפנסיה ומיסוי הפרישה
.  מיטביבאופן מוכנים לתכנון הפרישה לכם סדר בעולם המושגים הרלוונטי ותעזור לכם להגיע 

09-8973322, 09-8981632: מרכז קשר והכוון, לפרטים| ! חופשיתהכניסה 

במרכז הקהילתי חוף חפר20:30בשעה 11.9.19ביום רביעי 
פרופטהדן ' | העולם שלנו המבט שלי'פתיחת תערוכה 

במבט  . שלנועל עולם את נקודת המבט שלו , 18-בן ה, פרופטהבתערוכת צילומים זו יציג דן 
חדשה ומרתקת של הדור הצעיר ניתנת פרשנות דרך זוויות וקומפוזיציות שונות , חוקר ומתבונן

.והטכנולוגיהשל משרד החלל " אדם וים"בפרס דן זכו צילומיו של . על העולם שלנו
!הכניסה חופשית| בשמחה מוזמנים 

https://bit.ly/2lSJNBf: להרשמה 






