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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
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
tald@hefer.org.il | 054-5212125 | רכזת החוגים: טל דר

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 | בחן

shanis@bathefer.net | 09-8781090 | מ"מ 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

hermin@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת חוגים: הרמינה אטלס
aliza@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת צהרונים: עליזה אוחיון 2



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
bat.o@hefer.org.il | 09-8981561 | רכזת מרכז צעירים: בת אורלנד-לוי

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 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 
יו"ר המרכז הקהילתי האזורי: אלדד שלם  |  מנהלת המרכז הקהילתי: יעל פלד 

הבד בשער:  www.etsystudio.com | השיר מתוך ׳׳זמרשת׳ - פרויקט חרום להצלת הזמר העברי המוקדם

לפרסום מודעות:  09-8973320
dafna@hefer.org.il  

צהרוני ומועדוניות המרכז הקהילתי תשע״ט
ההרשמה על בסיס מקום פנוי!

הצהרונים מתקיימים בגני הילדים ומהווים מסגרת חמה ואוהבת,  עם צוות מקצועי ומיומן.
פרטים נוספים והרשמה :09-8981635

הצהרונים והמועדוניות מופעלים ע"י המרכז הקהילתי ונדרש רישום בנפרד מהרישום לגני הילדים.

הקיץ הגיע, ועמו מגוון של אירועים וחוויות בעמק חפר לכל הגילאים. בוגרי כיתות ג'-ו' ייהנו הקיץ 
לראשונה מפרויקט חדש של מחלקת הנוער, "הקייצת", גם לבני-הנוער הבוגרים יותר הוכנה תוכנית 

עשירה בפעילויות ובחוויות.לצד אלה יתקיימו כמובן אירועים קיציים מושקעים ואיכותיים לקהל 
המבוגר: פסטיבל משאיות אוכל )"פוד טראק"(, הופעות של חמי רודנר ועדן ועודד, אירוע שירת 

המונים, חפלת קיץ וכמובן, אירוע השיא: פסטיבל גשרים בנחל עם מיטב האמנים בישראל, הופעות 
ופעילות קהילתית איכותית ומהנה. 

אנו מאחלים לכם קיץ מוצלח ועתיר חוויות!

שחר הילדּות
פעוטוני המרכז הקהילתי בת חפר ובחן

ההרשמה לשנת תשע"ט נפתחת!
יחס אישי וחם  חוגי העשרה  ליווי פדגוגי  תפריט עשיר

לפרטים ולהרשמה: 09-8781090
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קייטנות גנים ומועדוניות- אוגוסט 2018 
קייטנות המרכז הקהילתי מפוקחות ע“י משרד החינוך ופועלות בהתאם לחוזר מנכ“ל משרד החינוך. 

 קייטנות גני הילדים מתקיימות בין התאריכים 1 - 9 לאוגוסט 2018,
בין השעות 7:30 - 13:00. 

הקייטנות מתקיימות במבני הגנים ביישובי המועצה. 
לא ניתן להירשם על בסיס יומי. 

החלוקה לקייטנות ביישוב תיעשה לאחר תום הרישום, הודעה תישלח במייל.
פתיחת הקייטנה מותנית במינימום 20 נרשמים.

מחיר הקייטנה: 400 ₪, כולל ארוחת בוקר.

קייטנות קיץ

ילדים ני  ג

נים ג ני  צהרו

ות בתי ספר ני מועדו

ביישובים ובגנים בהם מתקיים צהרון במהלך השנה יפתח צהרון אוגוסט
בין השעות 13:00 - 16:30. 

מחיר: 252 ₪.  

נהלי הרשמה:
 ההרשמה הסתיימה! הרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד. 

 פתיחת הקייטנה מותנית במינימום של משתתפים. 
 ילדי הצהרון והמועדונית אינם רשומים אוטומטית לקייטנה ולצהרון ועליהם לבצע את הרישום 

 www.hefer.org.il :באתר המועצה   
 ההרשמה לקייטנה מותנית בחתימת ההורים על הצהרת בריאות ותקנון.

בביה"ס בהם התקיימו מועדוניות במהלך השנה
בין התאריכים 1 - 9 לאוגוסט 2018, בין השעות 13:00-8:00.

מחיר: 400 ₪, כולל ארוחת בוקר.
1 - 9 לאוגוסט 2018, בין השעות 13:00 - 16:30.

מחיר: 252 ₪, כולל ארוחת צהריים.  
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ילדים
09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

ביום שישי 6.7.18 בשעה 19:00 בקצה רחוב פרח בר בכפר חוגלה
לילה לבן

הפעלות לילדים, מופע אקוסטי משירי הביטלס ודוכני אוכל בתשלום

ביום שלישי 31.7.18 בשעה 17:00 ליד המגרש בגאולי תימן
פעילות קיץ קצבית ורטובה עם בני צדוק

ביום חמישי 2.8.18 בשעה 19:00 ברחוב אודים בחיבת ציון
לילה לבן

הפעלות לילדים, הופעות ודוכנים בתשלום

ביום שני 20.8.18 בשעה 17:30 במועדון בגאולי תימן
ספריית גאולי תימן בשיתוף הספריה האזורית עמק חפר 

מזמינים לחגיגת ספרים:
יריד ספרים משומשים 

שעת סיפור והפעלה "למה לדוכיפת יש כתר מנוצות?" | עם המזוודה המטיילת

ביום שלישי 28.8.18 בשעה 17:00 בדשא ליד בית העם באחיטוב
סוגרים את הקיץ בפעילויות מים עם מיקי 5 בלונים

ביום חמישי 30.8.18 בשעה 17:00 ברחבת הדשא ליד בית העם באמץ
פארק חבלים לסיום חופשת הקיץ

עם עידן לאתגרים חדשים

ביום שישי 31.8.18 בשעה 17:30 בבריכה בגבעת חיים מאוחד
סוגרים את החופש ברחצה לילית

פעילות בועות סבון, "קו 5" שרים משינה, דוכני מזון בתשלום

ביום חמישי 16.8.18 בשעה 19:30 בגבעת חיים איחוד
״מאושרים בציבור״ במופע מוסיקלי לכל המשפחה!
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ילדים

09-8981565 ר  פ ח ם  י

ביום שלישי 3.7.18 בשעה 17:00 בגן הבנים באביחיל
הפנינג של קהילתיות וסבלנות עם שלל פעילויות לילדים

לרגל חודש הגאווה הארצי
 הפעלות יצירה, משחקים ספורטיביים, ארוחה קהילתית )כל אחד מביא מאכל(

ופעילות שתועבר ע"י הנוער בישוב
בשעה 17:30 | הצגה: "סיפורו של משולש ורוד״ מאת אסתר שקדי

ההצגה העוסקת בסבלנות וקבלת השונה מועלית על ידי תאטרון היפ והופ - סיפורים במקצב 
שובב, ונוצרה בשיתוף תאטרון תה"ל.

משולש ורוד, מתוק ומקסים נולד בעולם של עיגולים ומרובעים. מהר מאד 
גילה המשולש שזה לא כל כך נעים להיות שונה מכל האחרים. מה יקרה 

למשולש הקטן? האם יסתדר? האם יגלה כמה זה מיוחד להיות אחר?
ההצגה מיועדת לגילאי שנתיים וחצי עד 6

הכניסה חופשית!

ביום חמישי 2.8.18 בשעה 19:00 בבריכת אביחיל
הפנינג קיץ
בתוכנית:

 שירים וריקודים עם בני צדוק
 הפעלות מדליקות ומהנות לכל המשפחה

 דוכני מזון ועוד המון הפתעות!

הכניסה חופשית לתושבי שלוחת ים חפר | מחיר כרטיס לאורח: 40 ₪.
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ילדים
09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

לשיר על במה, ליצור מהנשמה
סדנה לפיתוח הקול והשירה לנערים/ות שמדגדג להם לשיר...

 3 ימים מרוכזים של תרגילי קול והרבה שירה, רכישת מיומנויות במה,
 התנסות ולמידה כיצד להגיש שיר, מבוא לכתיבה ולהלחנה, אמנות השירה

במיקרופון ועוד... בואו להתנסות בלהיות זמר אומן יוצר ומבצע! 
לגילאי כיתות ח' עד י'

הסדנה תתקיים בין התאריכים: 16-18.7. )ימים שלישי עד חמישי( 
בין השעות 10:30 - 14:00 במרכז המוסיקה חוף חפר, כפר ויתקין 

פשוט לשיר 
סדנת קול חוויתית לילדים שאוהבים לשיר

3 ימים של כיף וחשיפה לעולם השירה והבמה בהם נתנסה מהכל וקול: נחפש ונמצא את הקול 
הטבעי שלנו דרך תרגילים מותאמי גיל, ניגע ביסודות הקצב , ההרמוניה והתווים,  נתנסה בשירה 

אישית ומשותפת מול עצמנו ומול קהל..נשחרר מעצורים, נניע מנועים ומיתרים, ננשום וניצור 
ובקיצור ...  פשוט נשיר..והרבה

לגילאי  כיתות א' – ג' ,ד' – ו' 
הסדנה תתקיים בין התאריכים 24-26.7 )ימים שלישי - חמישי( 

בין השעות 08:30 - 12:00 במרכז המוסיקה חוף חפר, כפר ויתקין 

הסדנאות יועברו על ידי 2 מורים מנוסים ומקצועיים:
דלית פרידמן: מורה לפיתוח קול בעלת וותק של כ-14 שנה, וזמרת יוצרת 

ניר לוי: מוסיקאי, מורה לקלידים, בוגר רימון ומורה בעל וותק וניסיון רב
מחיר: 690 ש״ח | להרשמה: 09-8664306
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ילדים
יום חמישי 19.7.18 בשעה 17:00 באולם מכמורת

הצגה: ארץ יצורי הפרא | תיאטרון 'סודות מהספרים'
עיבוד לספרו הקסום של מוריס סנדק : על הרפתקאותיו הדמיוניות של ילד 

צעיר בשם מקס, שכעונש על מעשיו נשלח לחדרו מבלי לאכול ארוחת ערב. 
בחדרו, מפליג מקס ל"ארץ יצורי הפרא", שם נתקל במפלצות גדולות ומפחידות, 

אולם כובש אותם בעזרת מבט מפחיד ומוכתר למלך המקום. לצד החיים בממלכתו חש מקס גם 
בגעגועים הביתה ומגיע לתובנות מעניינות...

לגילאי 3 עד 6 | מחיר: 25 ש״ח

יום שישי 20.7.18 בין השעות 09:00 עד 13:00
באולם הספורט בית ספר ויתקין
יום סדנאות מן הקרקס האווירי

יום חוויתי שכולו התנסות קרקסית: טיסו, טרפז, חבל אנכי, אקרובלאנס ועוד.. 
בהדרכת קרקס שבזי - זירה לקרקס עכשווי

בהרשמה מראש בלבד, מספר המקומות מוגבל | מותנה במינימום נרשמים 
לגילאי 8 עד 12 | מחיר: 180 ש"ח

שבת 25.8.18 בין השעות 18:00 - 20:00
במתחם החצר האחורית - מרכז קהילתי חוף חפר 

יריד חוגים 
כל החוגים, מופעים ובמה פתוחה, שוק אמנים ומסיבת ריקודים!

סדנת טבע, שטח והישרדות 
ירי בחץ וקשת, הכנת פיתות, בניית מחסות בחוליות, שוק נוודים, הכנת סוכריות, הכנת לחם בדואי, 

משקה קר מהטבע, משחקים רטובים, סינון וטיהור מים, יום הפוך ועוד.
בין התאריכים 15.7.18 - 14.8.18 )ימי פעילות א',ג',ה'(

לילדי כיתות ד' ומעלה | לפרטים והרשמה: 09-8781090

09-8788376 ר  פ ח ת  ב
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הזדמנות לחווית קיץ 
מטורפת ובלתי נשכחת 

 כולל לינה בכפר הנוער · טיולי חוץ ואקסטרים · מסיבות ותחרויות ·   
תכנית חוגים מקצועית - רשתות חברתיות, יוגה ופילטיס, ספורט, צילום, אומנויות  

לחימה, ניווטים והישרדות · בריכה · ימי שיא מלחמת צבעים ועוד...  
בקיצור, הווי מחנה מטורף! 

הסאמר-קאמפ 
הכי ישראלי שיש 

חדש! 
קאמפ 
Five

חילונים, דתיים ומסורתיים יוצרים עתיד ישראלי משותף 
מחנה הקיץ של צו פיוס לבני נוער מכל הארץ, בוגרי ו' - ט' 

שבועיים 
של אקסטרה-כיף 

5 ימים 
של אקסטרה-כיף 

לפרטים והרשמה היכנסו לאתר המחנה המשותף  

055-6663515  | 02-6215337
www.tzavpius.org.il/camp

בשיתוף קרן המלגות ע"ש יגאל בריטמן ז"ל מתרומת   בשיתוף מתן 

מתי?  מחנה קאמפ-פייב 29/7-2/8  
סאמר-קאמפ מחזור ראשון - 2/7-12/7  מחזור שני - 23/7-2/8  

איפה? בכפר הנוער נווה הדסה בשרון 
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מקומות אחרונים לקיץ 2018!  

מתי? 23/7-2/8 שבועיים של כיף מ- 8:00 עד 15:00
איפה? בכפר הנוער נווה הדסה בשרון 

אנחנו מזמינים אתכם להגיע ליום פתוח בנווה הדסה, להתרשם וליהנות 
מאוירה של מחנה קיץ, ביום שישי 6/7, בין השעות 10:00-13:00.  

  EllaG@tzavpius.org.il ההרשמה במייל

מחנה הקיץ של צו פיוס לבוגרי שכבות ד'-ו'  
חילונים, דתיים ומסורתיים יוצרים עתיד ישראלי משותף 

שבועיים של הפעלות · אקסטרים · בריכה · תכנית חוגים מקצועית - רשתות  
חברתיות, מחול, ספורט, אומנויות לחימה, ניווטים והישרדות, יוגה, פילאטיס, 

מסיבות ותחרויות · פעילויות ולינת שטח · מלחמת צבעים ועוד... 
בקיצור, הווי מחנה מטורף! 

סאמר כיף 
חוויה חדשה בכל יום 

לפרטים והרשמה היכנסו לאתר המחנה המשותף  
055-6663515  | 02-6215337
www.tzavpius.org.il/camp

בשיתוף קרן המלגות ע"ש יגאל בריטמן ז"ל מתרומת   בשיתוף מתן 
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נוער

מועצה איזורית- עמק חפר – מרכז קהילתי 

הקייצת

לפרטים נוספים אצל רכזי הנוער ביישובים

פעילות הקיץ של התנועה ביישוב
                          לבוגרי כיתות ג'-ו' 

ימי כיף ביישובים
בספארי ובסינמה סיטי

מחיר: 350 ₪ הרשמה באתר המועצה

22-26.7 | מחזור א' 
)בית יצחק, חרב לאת-חיבת ציון(

12-16.8 | מחזור ב'

מועצה איזורית- עמק חפר – מרכז קהילתי 

נוער עמק חפר

לפרטים נוספים: ״מחלקת הנוער״ בפייסבוק  ובאינסטגרם 

פעילויות נוספות לתוך הלילה אצלכם במרכז היישוב | הרשמה באתר המועצה | לפרטים נוספים אצל רכזי  הנוער ביישובים

תכנית הקיץ לנוער עמק חפר

קיץ 2018
משחק משימות

רפסודיה

סופרלנד

הקו הצהוב ליםפארק מים שפיים

חדרי כושר   ערב מסיימי י״ב

הקרנת המונדיאל

ליגת קט רגל

פסטיבל גשרים בנחל
מסיבת סוף הקיץ עם ערוץ הכיבוד ופלד

09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

ביום ראשון 8.7.18 בשעה 20:00 בבריכת יד חנה
נוער אמץ, בחן, גן יאשיה ויד חנה פותחים את הקיץ

בלילות הקיץ החמים 
מופע סיום מרכז המוסיקה חוף חפר ו-UNPLUGGED | ערב הרכבי נוער, חוף חפר

יום חמישי 5.7.18 בשעה 18:30 במתחם החצר האחורית של המרכז הקהילתי
שירים יפים מכל הזמנים בביצוע תלמידי המרכז, מורים ואורחים 

ומיד לאחר מכן - מופע של פעם בשנה: unplugged - הרכבי נוער חוף חפר  
12



צעירים

צעירי עמק חפר לא מתפשרים על ציון הפסיכומטרי!
כשרוצים להצליח הולכים על בטוח

ההרשמה לקורסי קידום למועדי ספטמבר/דצמבר 2018 בעיצומה!
מס׳ המקומות מוגבל | מחיר מסובסד לתושבים | 2055*

09-8981561 רים  מרכז צעי

בואו לפרסם ולהתפרסם
בחוברת החוגים השנתית

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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שב!
הק

                                        
  לימודים, פסיכומטרי, תעסוקה, מלגות, סדנאות   

הכוונה מקצועית והכנה לאזרחות   

שרון 
שבי פרדסיה ולב ה

שירות ניתן גם לתו
 מרכז צעירים עמק חפר- ה

שוחררים:
ניצן- רכזת חיילים מ

nitsana@
hefer.org.il

שמה:
לפרטים והר

09-8981561
054-5894595

 מתלבטים ? מבולבלים? 
שמוע על זכויותכם?

רוצים ל
שירות לאומי

שוחררים ומסיימי 
בואו אלינו לייעוץ והכוונת חיילים מ

שלום!
ללא ת

שב!
הק

                                        
  לימודים, פסיכומטרי, תעסוקה, מלגות, סדנאות   

הכוונה מקצועית והכנה לאזרחות   

שרון 
שבי פרדסיה ולב ה

שירות ניתן גם לתו
 מרכז צעירים עמק חפר- ה

שוחררים:
ניצן- רכזת חיילים מ

nitsana@
hefer.org.il

שמה:
לפרטים והר

09-8981561
054-5894595

 מתלבטים ? מבולבלים? 
שמוע על זכויותכם?

רוצים ל
שירות לאומי

שוחררים ומסיימי 
בואו אלינו לייעוץ והכוונת חיילים מ

שלום!
ללא ת

הקשב!

                                        
  לימודים, פסיכומטרי, תעסוקה, מלגות, סדנאות   

הכוונה מקצועית והכנה לאזרחות   

 מרכז צעירים עמק חפר- השירות ניתן גם לתושבי פרדסיה ולב השרון 
nitsana@hefer.org.ilניצן- רכזת חיילים משוחררים:

09-8981561לפרטים והרשמה:
054-5894595

 מתלבטים ? מבולבלים? 
רוצים לשמוע על זכויותכם?

בואו אלינו לייעוץ והכוונת חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי

ללא תשלום!

הקשב!

                                        
  לימודים, פסיכומטרי, תעסוקה, מלגות, סדנאות   

הכוונה מקצועית והכנה לאזרחות   

 מרכז צעירים עמק חפר- השירות ניתן גם לתושבי פרדסיה ולב השרון 
nitsana@hefer.org.ilניצן- רכזת חיילים משוחררים:

09-8981561לפרטים והרשמה:
054-5894595

 מתלבטים ? מבולבלים? 
רוצים לשמוע על זכויותכם?

בואו אלינו לייעוץ והכוונת חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי

ללא תשלום!

הקשב!

                                        
  לימודים, פסיכומטרי, תעסוקה, מלגות, סדנאות   

הכוונה מקצועית והכנה לאזרחות   

 מרכז צעירים עמק חפר- השירות ניתן גם לתושבי פרדסיה ולב השרון 
nitsana@hefer.org.ilניצן- רכזת חיילים משוחררים:

09-8981561לפרטים והרשמה:
054-5894595

 מתלבטים ? מבולבלים? 
רוצים לשמוע על זכויותכם?

בואו אלינו לייעוץ והכוונת חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי

ללא תשלום!

הקשב!

                                        
  לימודים, פסיכומטרי, תעסוקה, מלגות, סדנאות   

הכוונה מקצועית והכנה לאזרחות   

 מרכז צעירים עמק חפר- השירות ניתן גם לתושבי פרדסיה ולב השרון 
nitsana@hefer.org.ilניצן- רכזת חיילים משוחררים:

09-8981561לפרטים והרשמה:
054-5894595

 מתלבטים ? מבולבלים? 
רוצים לשמוע על זכויותכם?

בואו אלינו לייעוץ והכוונת חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי

ללא תשלום!



מבוגרים

09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ
בוקר שבת קלאסי

יום שבת 7.7.18 בשעה 11:00
במועדון בגבעת חיים איחוד

׳את שאהבה נפשי׳
סיפורי שיר מקצוות תבל, אמונה תשוקה, מזרח ומערב נקשרים זה לזה במסע מוסיקלי בזמן

טריו אדר: סשה יגורין – טנור, עפרה זנתי – סופרן, דליה רינת – עוגב,פסנתר
מחיר: 30 ש"ח

ביום שני 9.7.18 בשעה 20:00
במועדון בגבעת חיים איחוד

הקרנת הסרט: משפחה בטרנס
זוכה פרס הסרט הישראלי הטוב ביותר בפסטיבל דוק אביב 2018

הסרט מתעד מקרוב משפחה מנהריה )זוג וארבעה ילדים(, מהרגע שבו אבי 
המשפחה )עמית( יוצא מהארון במפתיע ומחליט לממש את תשוקתו הכמוסה 

 להפוך לאישה.
לגלית, אשתו של עמית, לוקח זמן לעכל את הדברים. היא מבינה כי בעקבות השינוי שעמית עומד 

לעבור היא צריכה לקבל החלטה – האם להישאר או להיפרד. לאחר מחשבות והיסוסים גלית 
מחליטה לתת לזה סיכוי. למרות הקשיים האישיים והסטיגמות החברתיות, בני המשפחה מתעקשים 

להישאר ביחד, ומאמינים שהאהבה תנצח את כל הקשיים. אבל דווקא כשנדמה שהמסע המגדרי 
של עמית מגיע ליעדו בשלום, מאיים המסע האישי של גלית, בת הזוג התומכת, על הזוגיות.

בתום הסרט מפגש עם במאי הסרט אופיר טריינין
מחיר: 25 ₪  

 מוצ"ש ערב תשעה באב, 21.7.18 בשעה 21:00
בבית העם בכפר הרא"ה

אנחנו, אויבנו ומה שבינינו
מחשבות על החברה הישראלית, בטחון ותקשורת

מרצה: תא"ל במיל' אבי בניהו
הכניסה חופשית!

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

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

מועצה דתית אזורית
ר פ ח - ק מ ע
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אוגוסט 2018 | אב - אלול תשע״ח
יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש

12
19:00 באביחיל

הפנינג קיץ
19:00 בחיבת ציון

לילה לבן

34

56 789
 20:00 באביחיל 

הרצאה "על החיים ועל המוות"

1011

1213
10:30 בעין החורש
הרצאה "הצוענים"

1415 16
19:30 בג.ח.א.

'מאושרים בציבור'
20:30 באיזור התעשיה 

עמק חפר  
ראש חודש אלול

1718

1920
17:30 בגאולי תימן

יריד ספרים וש. סיפור:
'למה לדוכיפת יש כתר מנוצות'

122223
18:00 במשמר השרון

הרצאה: זכויות אזרחים ותיקים

2425
18:00 בכפר ויתקין 

יריד חוגים

262728
17:00 באחיטוב

הפנינג קיץ

2930
17:00 באמץ

הפנינג סיום הקיץ

31
17:30 בג.ח.מ.

מסיבת סוף הקיץ
ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

2018

מבוגרים
ביום חמישי 26.7.18 בשעה 21:00 במועדון בגן יאשיה

ערב שירה בציבור לכבוד ט"ו באב עם רון יונה | הכניסה חופשית!

ביום שישי ט"ו באב, 27.7.18 בשעה 21:00 בפאבא בעין החורש
גבע אלון במופע אקוסטי | מחיר: 70 ₪

בימים חמישי-שבת, 26-28.7.18, בבית העם בחניאל 
תערוכת עבודות של חוג הציור למבוגרים בהדרכת אלון פיליאן 

בוקר מוזיקאלי ומפגש חגיגי
יתקיים ביום שבת, 28.7.18 בשעה 11:00 בבית העם בחניאל

דוכן קפה בתשלום! כולכם מוזמנים, נשמח לראותכם!

09-9557113 שפלת חפר 

קיץ של ספורט בשפלת חפר שיעורים מאתגרים ומהנים!
בקבוצה קטנה ואינטימית עם יחס אישי

ימי ב' וד': עיצוב וחיטוב | ימי א׳ וה׳: עיצוב | ימי ג' ומוצ"ש: זומבה
לפרטים ולשיעור ניסיון חינם: רותם 054-2226410 | שלומית 09-9740994

09-8981565 ר  פ ח ם  י

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

״קוקטייל ארץ ישראלי״
חוויה של לימודים, סיורים ואנשים המועברת על ידי מרצים ומדריכים שונים.

הקורס כולל 7 הרצאות ו-7 סיורים
ההרצאות תתקיימנה בימי ראשון בשעות 18:00 עד 19:30 במועדון לחבר במעברות

הסיורים יתקיימו בימי רביעי

״העשור הראשון בביטחון״ | מרצה: משה חרמץ | מרצה אורח: ניר קינן | מדריך: יואב אבניאון
הקורס כולל 8 הרצאות וסיור אחד

ההרצאות תתקיימנה בימי שלישי בשעות 18:00 עד 19:30 )מיקום יקבע בהמשך(
הסיור יתקיים ביום רביעי

מכון אבשלום

ההרשמה לשנת תשע"ט נפתחה!
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שה
לי

לת אוגוסט 2018 | אב - אלול תשע״ח
יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש

12
19:00 באביחיל

הפנינג קיץ
19:00 בחיבת ציון

לילה לבן

34

56 789
 20:00 באביחיל 

הרצאה "על החיים ועל המוות"

1011

1213
10:30 בעין החורש
הרצאה "הצוענים"

1415 16
19:30 בג.ח.א.

'מאושרים בציבור'
20:30 באיזור התעשיה 

עמק חפר  
ראש חודש אלול

1718

1920
17:30 בגאולי תימן

יריד ספרים וש. סיפור:
'למה לדוכיפת יש כתר מנוצות'

122223
18:00 במשמר השרון

הרצאה: זכויות אזרחים ותיקים

2425
18:00 בכפר ויתקין 

יריד חוגים

262728
17:00 באחיטוב

הפנינג קיץ

2930
17:00 באמץ

הפנינג סיום הקיץ

31
17:30 בג.ח.מ.

מסיבת סוף הקיץ

 אירועי ילדים   אירועי מבוגרים

ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

2018
ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

2018
ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

2018
17



ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ן ו ש א יר נ יש ש י ל יש ע י ב יר ש י מ יח ש י תש ב ש
123

17:00 באביחיל
הפנינג קהילתיות וסובלנות

4
20:00 בכפר ויתקין

פתיחת תערוכה: "איפה ישנם 
עוד אנשים כמו האיש ההוא"  

5
18:30 בכפר ויתקין

מופע סיום מרכז המוסיקה 
19:00 בהדר עם 

הרצאה "על החיים ועל המוות"

6
19:00 בכפר חגלה

לילה לבן
21:30 במשמר השרון
הלילה הוא שירים 

מופע משיריה של חווה 
אלברשטיין

7
11:00 בג.ח.א.

בוקר שבת קלאסי

8
18:00 במרכז הקהילתי 

האזורי 
קורס סמארטפון
20:00 ביד חנה
מסיבת בריכה

9
20:00 בג.ח.א.

הסרט 'משפחה בטרנס'

10
10:30 בעין החורש

הרצאה ומופע "סקוטלנד"

 11
20:30 בכפר הרא"ה

ראש חודש אב 'מה ילד יום'

12
18:00 במתחם קדם

Food Truck פסטיבל

1314

1516
 

17
 20:00 בחבצלת השרון

הרצאה: "להיות או לא להיות - 
רק זו השאלה?"

18
21:30 בקפה גרציא 

חמי רודנר במופע אקוסטי

19
17:00 במכמורת

הצגה 'ארץ יצורי הפרא'
19:00 בקיבוץ העוגן

'קול העמק שר' - שירת המונים

20
09:00 בכפר ויתקין 

יום סדנאות הקרקס האווירי
 09:00

מדרש חפר מציין ט' באב
)מיקום יפורסם בהמשך(

21
21:00 בכפר הרא"ה
'אנחנו, אויבנו ומה 

שבינינו'

2223
 

24
10:30 בעין החורש

הרצאה ומופע "מקסיקו"

2526
20:30 באלישיב

חפלת קיץ
21:00 בגן יאשיה
ערב שירה בציבור

27
16:30 בנחל אלכסנדר
קבלת שבת קהילתית
21:00 בעין החורש

גבע אלון במופע אקוסטי

28
11:00 בחניאל

תערוכת החוג לציור
21:00 בבת חפר

עדן הראל ועודד מנשה 
'לא רואים עין בעין' 

293031
17:00 בגאולי תימן

הפנינג קיץ

יולי 2018 | תמוז - אב תשע״ח
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שה אירועי ילדים    אירועי מבוגרים
לי

לת

ן ו ש א יר נ יש ש י ל יש ע י ב יר ש י מ יח ש י תש ב ש
123

17:00 באביחיל
הפנינג קהילתיות וסובלנות

4
20:00 בכפר ויתקין

פתיחת תערוכה: "איפה ישנם 
עוד אנשים כמו האיש ההוא"  

5
18:30 בכפר ויתקין

מופע סיום מרכז המוסיקה 
19:00 בהדר עם 

הרצאה "על החיים ועל המוות"

6
19:00 בכפר חגלה

לילה לבן
21:30 במשמר השרון
הלילה הוא שירים 

מופע משיריה של חווה 
אלברשטיין

7
11:00 בג.ח.א.

בוקר שבת קלאסי

8
18:00 במרכז הקהילתי 

האזורי 
קורס סמארטפון
20:00 ביד חנה
מסיבת בריכה

9
20:00 בג.ח.א.

הסרט 'משפחה בטרנס'

10
10:30 בעין החורש

הרצאה ומופע "סקוטלנד"

 11
20:30 בכפר הרא"ה

ראש חודש אב 'מה ילד יום'

12
18:00 במתחם קדם

Food Truck פסטיבל

1314

1516
 

17
 20:00 בחבצלת השרון

הרצאה: "להיות או לא להיות - 
רק זו השאלה?"

18
21:30 בקפה גרציא 

חמי רודנר במופע אקוסטי

19
17:00 במכמורת

הצגה 'ארץ יצורי הפרא'
19:00 בקיבוץ העוגן

'קול העמק שר' - שירת המונים

20
09:00 בכפר ויתקין 

יום סדנאות הקרקס האווירי
 09:00

מדרש חפר מציין ט' באב
)מיקום יפורסם בהמשך(

21
21:00 בכפר הרא"ה
'אנחנו, אויבנו ומה 

שבינינו'

2223
 

24
10:30 בעין החורש

הרצאה ומופע "מקסיקו"

2526
20:30 באלישיב

חפלת קיץ
21:00 בגן יאשיה
ערב שירה בציבור

27
16:30 בנחל אלכסנדר
קבלת שבת קהילתית
21:00 בעין החורש

גבע אלון במופע אקוסטי

28
11:00 בחניאל

תערוכת החוג לציור
21:00 בבת חפר

עדן הראל ועודד מנשה 
'לא רואים עין בעין' 

293031
17:00 בגאולי תימן

הפנינג קיץ

יולי 2018 | תמוז - אב תשע״ח
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ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

אוגוסט 2018 | אב - אלול תשע״ח
יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש

12
19:00 באביחיל

הפנינג קיץ
19:00 בחיבת ציון

לילה לבן

34

56 789
 20:00 באביחיל 

הרצאה "על החיים ועל המוות"

1011

1213
10:30 בעין החורש
הרצאה "הצוענים"

1415 16
19:30 בג.ח.א.

'מאושרים בציבור'
20:30 באיזור התעשיה 

עמק חפר  
ראש חודש אלול

1718

1920
17:30 בגאולי תימן

יריד ספרים וש. סיפור:
'למה לדוכיפת יש כתר מנוצות'

122223
18:00 במשמר השרון

הרצאה: זכויות אזרחים ותיקים

2425
18:00 בכפר ויתקין 

יריד חוגים

262728
17:00 באחיטוב

הפנינג קיץ

2930
17:00 באמץ

הפנינג סיום הקיץ

31
17:30 בג.ח.מ.

מסיבת סוף הקיץ
ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

2018
ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

2018
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מבוגרים אוגוסט 2018 | אב - אלול תשע״ח
יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש

12
19:00 באביחיל

הפנינג קיץ
19:00 בחיבת ציון

לילה לבן

34

56 789
 20:00 באביחיל 

הרצאה "על החיים ועל המוות"

1011

1213
10:30 בעין החורש
הרצאה "הצוענים"

1415 16
19:30 בג.ח.א.

'מאושרים בציבור'
20:30 באיזור התעשיה 

עמק חפר  
ראש חודש אלול

1718

1920
17:30 בגאולי תימן

יריד ספרים וש. סיפור:
'למה לדוכיפת יש כתר מנוצות'

122223
18:00 במשמר השרון

הרצאה: זכויות אזרחים ותיקים

2425
18:00 בכפר ויתקין 

יריד חוגים

262728
17:00 באחיטוב

הפנינג קיץ

2930
17:00 באמץ

הפנינג סיום הקיץ

31
17:30 בג.ח.מ.

מסיבת סוף הקיץ
ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

2018

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

"איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא"
סיפור וצבע ביצירתו של אברהם מדברי )1919 - 2013(

הזמנה לפתיחת תערוכה
יום רביעי 4.7.18 בשעה 20:00 במרכז הקהילתי חוף חפר

מסע חייו של אברהם מתחיל במאה ה-20 בוורשה ומסתיים בכפר ויתקין במאה ה-21. בתערוכה 
יוצגו עבודות פיסול, גילוף, וציור של האדם שחצה יבשות, חווה מלחמות, ובנה את חייו ואת 

משפחתו מחדש. תערוכת ציורים ייחודית, מהאב והסב, האמן בעל ידי הזהב.
כולם מוזמנים! הכניסה חופשית!

הבטיחו מקומכם איתנו! כל הקודם זוכה!

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

מועדי הטיולים והמחירים יפורסמו בחוברת החוגים!

  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 תצא ממתחם "אלונית" משמר השרון בשעה 6:00 בבוקר.
  בהדרכת רון חרמוני- להט, מדריך טיולים מוסמך

  התכנית נתונה לשינויים

עמק חפר ממשיכים לצעוד
 בשביל ישראל

www.hefer.org.il  | ההרשמה אינטרנטית באתר המועצה    

מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח
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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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מבוגרים
זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:׳זית׳ זהות יהודית תרבותית

כ״ח באב | 11.7.18 | 20:30 | בבית העם בכפר הרא״ה
אירוע ראש חודש אב בשיתוף שלוחת צפון חפר

מה ילד יום  | מסע אישי ואמוני מרתק
מפגש עם בת גלים שער - אשת חינוך ופעילת ציבור

הכניסה חופשית! | לפרטים: עלית גורן-כץ | 052-4686746

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

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ת בנחל 
בלות שב

ק

ח 2018
תשע"

בשמחה!
בואו 

ית
רפ

ת ג
מנו

 א
י |

רח
ן י

טיי
רש

רמו
 מ

אה
ל

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(

יום שישי ח' באב 20.7.2018 בשעה 09:00 )המיקום יפורסם בהמשך(
זית מציין את יום תשעה באב 

׳מדרש חפר׳ מארח מפגש מיוחד לקראת תשעה באב
על שבר, תיקון והרלוונטיות לימינו

פתוח לקהל הרחב. כניסה חופשית! 
לפרטים: עדי נחשון 054-9290060 | עלית גורן-כץ 052-4686746
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מבוגרים

יום חמישי כ״ח באב | 16.8.18| 20:30
בגלריית Art & About, צבי הנחל 7 -אזור התעשיה עמק חפר

 אירוע ראש חודש אלול בשיתוף שלוחת צפון חפר
״בנעלי גולדה״ האם הנעליים גדולות מדי? 

על דמותה של גולדה מאיר- ראשת הממשלה היחידה בישראל
מארחים את: 

מזל מועלם עיתונאית, פרשנית פוליטית, אתר אל מוניטור
"מדוע המערכת הפוליטית לא מצמיחה עוד גולדה מאיר?"

הערב ילווה במבט מוסיקלי וויזואלי
הכניסה חופשית! | לפרטים: עלית גורן-כץ 052-4686746

״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

קול קורא  |   2018 בנחל  גשרים  פסטיבל 
יצירה מקומית ו - מרחב אומנות  וצרת מקום"  י "קהילה 

במסגרת פסטיבל ״גשרים בנחל״, בשעות בין הערביים שלפני המופעים הגדולים וגם 
בסיומם, ייפתח לאורך שביל הנחל המרכזי מרחב פעיל של עשייה אומנותית וחברתית 

והשדרה תהפוך לחגיגה של תנועה, צבעים, קולות, מראות ושפות.

אם אתם אומנים החיים ויוצרים בעמק חפר או תושבי העמק שמפעילים מיזמים קהילתיים – 
נשמח לשלב אתכם במרחב "קהילה יוצרת מקום".

בואו להיות חלק ממרחב זה!

oshritm@hefer.org.il לפרטים: אושרית מסורי 09-8981565 או בדוא״ל

ורית עמק חפר מזמינה המועצה האז

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

2018
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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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מרכז קשר והכוון לאזרח הותיק 09-8981632

מרכז קשר והכוון מזמין אותך לשעה קלה של הרצאה

"על החיים ועל המוות"
מפגש חי על נושא מת.

מפגש אינטראקטיבי, מסקרן ומצחיק על נושא שכולם חושבים עליו אבל לא מעזים לדבר עליו.
מה בעצם כל כך מפחיד אותנו? האם המוות הוא מפלט מסבל? מעבר למשהו אחר?

איך מתמודדים עם ההורים המתבגרים שלנו?... איך מדברים על זה? צריך בכלל?!
מה לענות לנכד ששואל? ועוד...

סוף סוף אפשר לדבר על הסוף, סוף החיים.
ההרצאה תתקיים בשני מועדים:

 ביום חמישי 5.7.18 בשעה 19:00 בבית העם בהדר עם 
 ביום חמישי 9.8.18 בשעה 20:00

במועדון לחבר המחודש באביחיל )ליד המרפאה( חניה ליד המזכירות
המרצה: ד"ר פלג גילי עובדת סוציאלית מומחית בתחום הבריאות ומרצה הפועלת בקהילה, 

באקדמיה ובמערכת הבריאות. בעבודתה פועלת על פי אסכולת הלוגותרפיה

"להיות או לא להיות - רק זו השאלה?"
המפגש מעלה שורה של דרכים מעשיות המבוססות על גישתו של ד"ר ויקטור פרנקל – כותב 

 הספר "האדם מחפש משמעות" ומייסד גישת הלוגותרפיה. לפי גישה זו כל אדם יכול למצוא
וליצור משמעות אישית לקיומו, לצמוח אל מול נסיבות החיים. 

הרצאה אינטראקטיבית, מעוררת חשיבה וחיוך על האתגרים וההזדמנויות שהחיים מזמנים לנו.
ההרצאה תתקיים ביום שלישי 17.7.18 בשעה 20:00

בגן הבנים שליד בית הכנסת, חבצלת השרון
המרצה: ד"ר פלג גילי עובדת סוציאלית מומחית בתחום הבריאות ומרצה הפועלת בקהילה, 

באקדמיה ובמערכת הבריאות. בעבודתה פועלת על פי אסכולת הלוגותרפיה.

מוזמנים בשמחה, הכניסה חופשית!
מרכז קשר והכוון כאן בשבילכם!

שריינו את מקומכם בטלפון: 09-8981632 | 050-5351606
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קורס סמארטפון 

מרכז קשר והכוון מזמין אותך ללמוד, ליישם ולהצליח!
בקורס נלמד את הנושאים הבאים:

התאמת הנייד לצרכים האישיים - בטיחות, הארכת חיי סוללה, תצוגה  שימוש מתקדם עם 
אנשי קשר - חיפוש, עריכה, שליחה )מציאת איש קשר במהלך שיחה(  שעון מעורר  טיימר 
לתזכורות  שימוש מתקדם במצלמה  צילום וידאו ועריכה  ווטסאפ - שימוש, יצירת קבוצה, 

שיתוף תמונות  אפליקציה של זמני נסיעה באוטובוס ורכבת  אפליקציית waze - הגדרות 
מתקדמות  אפליקציית יומן מתקדם  גיבוי מסמכים, מתכונים ותמונות בענן.

 ימי ראשון בין השעות 18:00 - 19:30
במרכז ההדרכה, במרכז הקהילתי האיזורי )צומת רופין(

 >> פתיחת הקורס 8.7.18 <<
 >> יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען <<

היקף הקורס: 8 מפגשים בני שעה וחצי | מחיר: 200 ₪

 לפרטים והרשמה
מרכז קשר והכוון: 09-8981632 

תמי סלוצקי, מנהלת המרכז: 050-5351606

מוזמנים בשמחה, הכניסה חופשית!
מרכז קשר והכוון כאן בשבילכם!

שריינו את מקומכם בטלפון: 09-8981632 | 050-5351606

זכויות אזרחים ותיקים
במפגש יוצגו הדרכים לבירור זכויות אזרחים ותיקים:

הביטוח הלאומי, בריאות, סיעוד ורווחה, דיור, פנסיה והכנה לפרישה, צרכנות, תרבות ופנאי, 
התנדבות, לימודים, תעסוקה ועוד.

 בהרצאה יוצג המוקד הממשלתי לפניות אזרחים ותיקים - *8840
כיצד הוא יוכל לסייע לכם בתוך סבך הבירוקרטיה והזכויות המגיעות לכם בכל תחומי החיים.

ההרצאה תתקים ביום חמישי, 23.8.18, בשעה 18:00
במועדון חברים בקיבוץ משמר השרון
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מתכוננים לשנה הבאה:
מכללת הגמלאים תיפתח ביום חמישי 6.9.18 בין השעות: 11:15-09:00

בקיבוץ עין החורש                
בין הנושאים שיועברו השנה:

היסטוריה  אקטואליה  אומנות  מוזיקה  גנטיקה  הרצאות טבע  טיולים קסומים בעולם ועוד.

<< פרטים על תוכנית הטיולים, מועדון טרום בכורה ופעילויות נוספות יפורסמו דרך רכזי היישובים 
והמדיה הדיגיטלית במהלך חודש אוגוסט.

עקבו אחר הפרסומים!

מחלקת ותיקים בשיתוף שלוחת חפר 
החוג לתרבות הלאדינו- סדרה שנייה

מתחילים ביום שני 9.7.18 בשעה 18:30 במועדון חברים בבורגתה 
שלום רב קארידס אי קרידוס

שמחים להזמינכם ל-3 מפגשים עם הזמר, המנחה ומספר הספורים, קובי זרקו
מתאים למשתתפים חדשים ולמשתתפי הסדרה הראשונה 

מועדי המפגשים: 9.7.18 | 23.7.18 | 6.8.18
מחיר הסדרה: 120 ₪ | מחיר למפגש חד פעמי: 60 ₪ 

 הרשמה בתשלום במח' ותיקים ובמרכז קהילתי שפלת חפר:
  09-9557113 | 09-8981634

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

09-8981634 ותיקים  מחלקת 
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קיץ חם מסביב לעולם

 יום שלישי, 10.7.18 בשעה 10:30 "סקוטלנד"
מרצה: איילת אידלברג | סקוטלנד: "כבשים שיכורות מוויסקי"

מופע: שי טוחנר וחברים – שירי עם ומנגינות מסקוטלנד
 יום שלישי, 24.7.18 בשעה 10:30 "מקסיקו"

מרצה: אופיר יעקובסון | מקסיקו    
מופע: להקת מריאצ'י – טריו אינדיו- הומור וטמפרמנט היבשת באווירה עליזה

 יום שני, 13.8.18 בשעה 10:30 "הצוענים"
מרצה: יורם פורת – "טירוף הצליל הצועני"

הרצאה והופעה חיה של נגנים הלוקחים אותנו עמוק אל נבכי התרבות הצוענית וצליליה. 
שלושה מופעים בעלות של 200 ₪ )לרוכשים מינוי לשלושת המופעים יחד(

כרטיס חד פעמי ביום האירוע בלבד על בסיס מקום פנוי: 90 ₪ 
המופעים יתקיימו באולם עין החורש - כולל הסעה מהיישובים

 מיועד לאזרחים ותיקים מעמק חפר בלבד!
הרשמה בתשלום בלבד אצל הרכזים ביישובים!  

סבא בא – פעילות קיץ סבים נכדים
 גוליבר – הצגת ילדים בשילוב טכנולוגיה חדשנית של תאטרון גשר

יום שישי, 6.07.18 בשעה: 11:00
מחיר כרטיס: 120 ₪ כולל הסעה | מתאים לילדים מגיל 7

 פלנתניה – מרכז מדע חלל ותרבות
יום ראשון 29.07.18 אחה"צ | איסוף: אלונית משמר השרון, עין החורש
יום ראשון 05.08.18 אחה"צ | איסוף: אלונית משמר השרון, M הדרך 

הפעילות תתקיים בין השעות 17:00 - 21:00
מחיר כרטיס: 90 ₪ | כולל הסעה, כניסה, כיבוד קל | מתאים לילדים מגיל 6    

 אקווריום ישראל וגן החיות התנכי - ירושלים
יום שני, 20.08.18, צהריים | איסוף: אלונית משמר השרון, עין החורש

יום רביעי, 22.08.18, צהריים | איסוף: אלונית משמר השרון, M הדרך 
מחיר כרטיס: 140 ₪ כולל הסעות, כניסות, רכבת גן החיות 

שעת סיום משוערת: 21:00
29כל הקודם זוכה! | הרשמה דרך רכזי היישובים | לאחר התשלום לא ניתן לבטל
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נופש שלכת בצפון – אוקטובר 2018
מלון מרום גולן

קיבוץ מרום גולן הינו פנינה תיירותית בצפון רמת הגולן, הקיבוץ שוכן בתוך לועו של הר 
הגעש בנטל כשמסביב שטחי מרעה פתוחים לרוב, חורש אלונים טבעי ואקלים ייחודי בניחוח 

אירופאי, בגובה של 1,000 מטר מעל פני הים.

 מתחם התיירות במרום גולן משלב בקתות נופש וחדרי אירוח מפנקים.
 בריכת השחייה מקורה ומחוממת.

 חלוקים וכפכפים בכל חדר.
 אינטרנט חינם בחדרי האירוח.

 ארוחות בוקר וערב מוגשות בחדר האוכל המחודש   
 

מחזור ראשון: 28-31.10.18 | מחזור שני: 4-7.11.18 

 ביקור במנחמיה  ביקור בנבי יעפורי
 ביקור אצל נסיבה הדרוזית  ביקור אצל ירדנה הכורדית

 תצפית מכוכב הירדן  תצפית מצפה כנרתי
 תצפית הר בנטל  ברכת רם  פארק סיירת אגוז

 חורבת דיר עזיז – בית כנסת בדרום רמת הגולן
 מפגש והרצאה עם מנהל המלון   הרצאה של העתונאי גיא ורון

 סיור בפארק וולקני  סטנד אפ עם שרה שמיר
 שירה בציבור עם איתי והקלידים

האירוח כולל 3 לילות על בסיס חצי פנסיון
מחיר לאדם בחדר זוגי: 1,950 ש"ח

מחיר לשלישי בחדר: 1,855 ש"ח
מחיר ליחיד בחדר: 2,815 ₪

הרשמה אצל רכזי הותיקים ביישובים | התכנית נתונה לשינויים.
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09-8788376 ר  פ ח ת  ב

מועדון +60
תכנית חודש יולי 2018

 1.7.18 יום א' 19:00 ערב חברתי | פעילות חופשית
 2.7.18 יום ב' 10:00 יוגה למבוגרים

 8.7.18 יום א' 19:00 "מסע של חיים" | קורין שביט - סיפור יציאה מהארון
 9.7.18 יום ב' 10:00 יוגה למבוגרים

 15.7.18 יום א' 19:00 ערב חברתי | פעילות חופשית
 16.7.18 יום ב' 10:00 יוגה למבוגרים

 22.7.18 יום א' 19:00 תשעה באב | חורבן בית ראשון, הרצאה של צור פרלמן - היסטוריון
 23.7.18 יום ב' 10:00 יוגה למבוגרים

 29.7.18 יום א' 19:00 ערב חברתי | פעילות חופשית
בימי ב' ו-ה' 16:00 משחקי קלפים ואחרים

בימי ו' 17:00 קבלת שבת
מחיר: 10 ש"ח לאדם  | 15 ש"ח לזוג

טיפול בבעיות זיכרון
וקשב בגיל המבוגר  

השלישי לגיל  מרפאה 
ש ו ר ב

 ניתן בידי רופאים
ונוירו-פסיכולוגים בכירים

קרוב לבית, כאן בעמק חפר

31לפרטים: 0507506621



מחיר: 40 ₪ | כרטיסים באתר www.hefer.org.il | מס' המקומות מוגבל 

שר העמק
שירת המונים
הרגשת פעם את עוצמת השירה ההמונית?
את החוויה של קול בודד כחלק מקהילה?

! ד ח י ר  י ש ל ו  א ו ב
מזמינים אתכם לחוויה מוסיקלית שהיא הרבה יותר משירה בציבור!

חוויה עוצמתית קהילתית לכל האוהבים לשיר

חמישי 19.7.18 בשעה 19:00
באולם המופעים בקיבוץ העוגן

YouTube-האירוע יצולם לקליפ שיפורסם ב
שעת סיום משוערת: 23:00
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ס נ י ג ת  י ב

www.hefer.org.il :מחיר: 65 ש"ח | כרטיסים באתר

יום שישי 6.7.18 | 21:30  
בקיבוץ משמר השרון

 במסגרת ״תרבות במרחק נגיעה״

 ״הלילה הוא שירים״
מופע משיריה של חווה אלברשטיין

תיאטרון הספריה במסע מוסיקלי מרגש
מופע סוחף ומרתק מוגש ע״י 5 זמרות-שחקניות בוגרות 

״בית צבי״

 פגישה מחודשת עם שיריה של חווה אלברשטיין.
 ׳הלילה הוא שירים׳ הוא מסע של זכרונות בצליל צעיר,
רענן ומקורי עם ההומור האופייני והשירים המוכרים.
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ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

רביעי

רודנרחמי
במופע

אקוסטי

קפה
גרציא 
קיבוץ העוגן

 18.7.18
כרטיסים:21:30

 70 ₪ במכירה מוקדמת
90 ₪ בערב המופע
 רכישה באתר המועצה:
www.hefer.org.il

המועצה הדתית עמק חפר ומרכז קהילתי בת חפר מזמינים אתכם

לאירוע חגיגות ט"ו באב
מוצ"ש | 28.7.18 | בשעה 21:00 | באולם תרבות בת חפר

מה קרה כשהארי פגש בסאלי, כולם יודעים
אבל מה באמת קרה כשכוכב ערוץ הילדים 
 הלך לישון עם נערת רוק בועטת
והתעורר לצד רבנית?

עדן ועודד - הסיפור האמיתי

 מחיר: 25 ש"ח
www.bathefer.net :לכרטיסים

מופע זוגי קורע על אמונה, היגיון 
והחיים שביניהם
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שישי כ׳ באלול 31.8 
16:30 קבלת שבת בנחל

עם ׳הרכב הבית של זית׳ ואמן אורח                
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נא עקבו אחר הפרסומים 
לפרטים: 09-8981635/28

האירוע מאובטח ע"י כוחות הביטחון
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שלישי י״ז באלול 28.8
19:30 פתיחת תערוכת ׳גשרלריה׳

20:15 חגיגת הכלייזמרים: 
תזמורת הכלייזמר הישראלית

מופע מרכזי: משה פרץ 

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

20:30 סיור לילי לאורך הנחל

ערב שיח
ערב נוער: הרכבי נוער - מקורוק 2018

פלד - מופע פריצה | מופע ערוץ הכיבוד

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

20:15 ׳שרים בנחל׳ ערב הצדעה למתנדבי עמק חפר
מופע קהילתי: ׳כי שירי הוא בת קול ברוח׳

מופע מרכזי: ירדנה ארזי והגבעטרון ׳הוי ארצי מולדתי׳

שלישי עד חמישי
החל מ-19:00

מרחב אמנות ויצירה

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


