
 הקהילתי במרכז

 
 בבית העם באמץ 17:00בשעה  30.1.19ביום רביעי 

 י דוד גרוסמן"עפ| מטייל על הקירות איתמר  -ושרגבריאל הדר מספר 
 ₪ 25: מחיר| ומעלה  3מגיל 

 
 בבית העם בית הלוי 17:00בשעה  31.1.19יום חמישי 

 תיאטרון צליל| ׳מי חמוד של אבא׳ : הצגת ילדים
 .לילד מגיל שנתיים₪  25: מחיר

 
 באולם ספורט בת חפר 14:00 - 9:00בין השעות  2.2.19ביום שבת 

 חפרטורניר כדורעף האזורי המסורתי בבת 
 

 בספריה בעין החורש 17:00בשעה  3.2.19ביום ראשון 
 תאטרון השעה| בגדי המלך החדשים 

 ₪ 25: מחיר| ומעלה  3מגיל 
 

 בספריית בורגתה 17:00בשעה  3.2.19ביום ראשון 
 המנגןחן | " ונגל'ספר הג: "שעת סיפור

 ₪ 20: מחיר|  6עד  3לגילאי 
 

 בבית העם בארותיים 17:00בשעה  5.2.19ביום שלישי 
 יצירה משפחתית משותפת בבצקפעילות ' רוניהבצק של 'סדנת 
 ומעלהלגילאי שנתיים | ח "ש 25: מחיר

 
 בבית העם בכפר חיים 17:30בשעה  5.2.19יום שלישי 

 תאטרון הקרון| ' לאיבודשהלך הכתר ': הצגת התאטרון
 ח"ש 25: מחיר
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 בבית העם בבית חירות 20:30בשעה  30.1.19יום רביעי 
 במדבררודפי השיטפונות : מארחתשיחות סלון 

מתי איפה ולמה אפשר לחזות  ? מי הם, נכיר את רודפי השיטפונותבהרצאה 
ומה עושה מי שאין לו , ם גשם ואגן ניקוז"כמו מכעל מונחים נעבור , בשיטפון

על כישלונות והצלחות והכי  , על הרפתקאותנספר ! יש מה לעשות -רמז (? יפ'ג
 .על ציוד חובה והוראות בטיחות -חשוב
 .  3נשוי פלוס , יליד עמק חפר תושב בית חרות קריסניר : מרצה

 .ולטייללעשות ספורט , שאוהב לחיות הייטקיסט
 !הכניסה חופשית

 באולם עין החורש 20:00בשעה  30.1.19יום רביעי 
 חפרזית׳ בשיתוף שלוחת צפון ׳״ הלילה הוא שירים ״

 ״כתר המזרח״| מפגש אחרון וחגיגי בסדרה 
 מסעו של הזמר המזרחי מן השוליים אל מרכז התרבות הישראלית

 שנות החמישים לשנות השמוניםבין  -ניגונים , יוצרים, משוררים
 קלינגתומר : נגינה| מיטל טרבלסי : שירה|  זעיראר מוטי "ד: עורך ומספר

 מקומות מסומנים| ₪  60: למפגש יחידמחיר 
 09-8973332מירב קריב : לפרטים

 במרכז הקהילתי חוף חפר 10:00בשעה  1.2.19ביום שישי 
 פתיחת תערוכה -תערוכות מתחלפות 

 נקודת מבט על בית ומשפחה -חדרי הלב 
 .רופיןהתערוכה מציגה מיצירותיהם של תלמידי בית ספר ״בית אקשטיין״ 

תיכון בית אקשטיין שם דגש על התפתחות רגשית ונפשית של בני הנוער הלומדים  
 .אישי לכל תלמיד לפי צרכיומתן יחס תוך , בו

 העבודות נעשו במסגרת שיעורי אמנות עם המורות איילת הררי ואורית אלון
 !הכניסה חופשית

הכנסות המכירה הינן חלק  . במהלך האירוע תתקיים מכירת עציצים ועוגות לשבת
  איסוף כספים למימון משלחת תלמידי בית הספר לפולין  ממסגרת
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 במועדון בגבעת חיים איחוד 11:00בשעה  2.2.19שבת 
 ַאָגּפלהרביעיית  -קלאסיבוקר שבת 

 ,  מוזיקה אנגלית קסומה מתקופת שייקספיר וארמון המלכה אליזבת
 בארוקיות ורומנטיות  מכנסיות  , איטלקייםדוכסים מחצרות 
 הצרפתית והקלאסיקה הישראליתמהמיסטיקה , בגרמניה

 מצו סופרן   -' יקרביץ-לנדסברגתמר | סופרן  -נאוה סהר 
 באס -רועי פרידמן | טנור  -הס משה 
 ₪ 30: מחיר

 במרכז הקהילתי חוף חפר   10:00בשעה  4.2.19יום שני 
 הגוף במעברי עונותחיזוק הבוקר מועדון ארוחת 

תרופות  , על תזונה? איך אפשר לעזור לגוף להתמודד עם מעברי עונות בקלות
 .ונקודות לחיצה מועילות במיוחד בעונה זותרגילי נשימה , סבתא
שנים   14בעל ותק של , מטפל מומחה ברפואה סינית, אולשנסקידודי : מנחה

 .סיניתמרצה לרפואה , בתחום
 ₪ 300: מפגשים -10כרטיסיה ל | ₪  40: מפגשמחיר 

 בשיתוף שלוחת שפלת חפר|  הלאדינוהחוג לתרבות 
 בבורגתהבמועדון ותיקים  18:30יום שני בשעה 

 רודיטייצחק | ' מצאנו את פורטונה' 4.2.19
 .שנה 60 -מסע מופלא שבסופו נמצאה האחות האובדת אחרי למעלה מ

 ₪ 65: מחיר למפגש חד פעמי
 :ותיקים ובמרכז קהילתי שפלת חפר' בתשלום במחהרשמה 

  09-9557113  |09-8981634 

 במועדון לחבר קיבוץ מעברות 18:00בשעה  3.2.19יום ראשון 
 ד״ר דני סימון: מרצה|  4' הרצאה מס

 ״מאבולוציה רבת שנים לקרבת האדם -״שוכני המצוקים 
 oshritm@hefer.org.il | 09-8981565אושרית מסורי : להרשמה₪  70: מחיר 
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 סמארטפוןקורס 
 !ליישם ולהצליח, ללמוד -מרכז קשר והכוון מזמין אותך להצטרף 

 :בקורס נלמד את הנושאים הבאים 
 ,  הארכת חיי סוללה, בטיחות –התאמת הנייד לצרכים האישיים 

 ,  שליחה, עריכה, חיפוש -מתקדם עם אנשי קשרשימוש , תצוגה
 ,  מעוררשיחה שעון איש קשר במהלך מציאת 
 ,  לתזכורות שימוש מתקדם במצלמהטיימר 
 ,ועריכה בווידאו צילום 

 שיתוף תמונות הגדרות מתקדמות, יצירת קבוצה - וואטסאפ
 , אפליקציה של זמני נסיעה באוטובוס ורכבת

 ,  מסמכיםמתקדם גיבוי אפליקציית יומן  ווייזאפליקציית 
 .ותמונות בענןמתכונים 

 :לאור הביקוש ייפתחו שני מחזורים במקביל
  19:30 - 18:00| ימי שני |  4.2.19תאריך פתיחה , חדר חוגים: בת חפר<< 
|  ימי רביעי |  13.2.19תאריך פתיחה , "סב יום"מרכז : גבעת חיים איחוד<< 

17:30 - 19:00   
 ומטעןיש להביא מכשיר טלפון נייד | ש״ח  200: מחיר| מפגשים  8: הקורסאורך 

 09-8981632: מרכז קשר והכוון -לפרטים והרשמה 
 050-535160: מנהלת המרכז, תמי סלוצקי

 18:00בשעה  5.2.19יום שלישי 
 2חדר ישיבות בקומה , בבניין מועצה אזורית עמק חפר

 חרמץמשה : מרצה|  4' מסהרצאה : מכון אבשלום
בעיית הפליטים הפלסטינים והשלכותיה על הסכסוך  הולדת : ח "״ירושת תש

 ישראלי״-הערבי
 מראשעל בסיס מקום פנוי ובתיאום | ח "ש 90: מחיר 

 oshritm@hefer.org.il | 09-8981565אושרית מסורי : להרשמה
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 בבית העם אלישיב 20:00שבט בשעה ' ל|  5.2.19| יום שלישי 
 'חודש אדר אראש מארחת קהילת אלישיב 

 קולנוע ומחול, במוזיקה -שנה להולדת רבי שלום שבזי  400
 'חידת שבזי –מורי 'הקרנת הסרט 

 מעודד-שאערמפגש עם הבמאית ישראלה 
 מאלישיב והסביבה שרים ורוקדים שבזייוצרים 
 09-8973332מירב קריב : לפרטים

 הרצאהמרכז קשר והכוון מזמין אותך לשעה קלה של 
 במועדון חברים משמר השרון,  20:00בשעה  5.2.19, יום שלישי

 שאני בעידן הנוכחי* ״ה״סבתא
אלו סגנונות ? לנו פעםשהייתה " הָסָבתא"משל היום " הָסָבתא"במה שונה 

וגבולות הגזרה שבין מעורבות על תקשורת בין דורית ? סבתאות קיימים
נשמע בהרצאת מבוא זו , חדשות ועודעל ָסָבתאות במשפחות . והתערבות

 .המשמשת טעימה לסדנת הסבאות והסבתאות
 .הינו המונח העברי לסבים וסבתות גם יחד -" ָסָבתא*"

 ,ומנחת קבוצות MSW, עובדת סוציאלית, טסה-דפנה שדה: המנחה
 .ומומחית בריאות, פסיכותרפיסטית קוגניטיבית התנהגותית

 09-8981632: מרכז קשר והכוון -לפרטים והרשמה 
 050-53516: מנהלת המרכז, תמי סלוצקי

 סדנת הורות
רוצים לחוות הורות שמחה  . הורות זה התפקיד המאתגר והמשמעותי בחיינו

 אווירה? ומספקת
 נפתחת סדנת הורים נוספת בשיטת אדלר, לאור ההצלחה? משפחתית רגועה

 5.2.19החל מיום שלישי , מפגשים 10סדנה בת 
 22:30 - 20:30בין השעות 

 052-945717, כלנית: לפרטים| מספר המקומות מוגבל , מהרו להירשם
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 בוקר לתינוקות והורים בחופשת לידה -אמאבאבוקר עם 
 ומאפהקפה  09:30 6.2.19יום רביעי 

  בחניאלהרצאה בעגלה של קפה  10:15
 .וההורות שביניהםרגישות , תבונה-וטוביסופי 

 עובדת ציגלרסינית וסופי מוסמכת ברפואה מטפלת , טובי פרנקו
 .מיינדפולנס DBT בגישת מטפלת , סוציאלית קלינית

 ח למפגש כולל קפה ראשון ומאפה חינם"ש 30: מחיר
 hilam@hefer.org.il | talir@hefer.org.il: הרשמה במייל

 בחניאלבמקרה של גשם המפגשים יתקיימו בבית העם *
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 :סדנאות ליום המשפחה

 במרכז הקהילתי חוף חפר 17:00בשעה  13.2.19יום רביעי 

 ה ולהורה/סדנה חווייתית ויצירתית לילד

של צמר במחט או מעמד קסום   ליבודנלמד איך להכין שלט לבית בטכניקת 

 .אנטרופוסופיתאמנית וגננת  קלייזר אנאיסעם . לנר

 ₪ 70: כולל חומרים, לילד ולהורהמחיר 

 adi@hhcc.co.il: מקום והירשמו מראש במיילהבטיחו 



 הקהילתי במרכז


