
 'האוצר שאינו נגמר'ההצגה בשושנת העמקים  17:00בשעה    1.2.17

 משחק משפחתיבאמץ  17:00בשעה   1.2.17

 טיול ליקוטבגן יאשיה  10:00בשעה   4.2.17

 'מר זוטא ועץ התפוחים'שעת סיפור באלישיב  17:00בשעה   5.2.17

 'עץ המיץ'שעת סיפור בכפר מונאש   17:00בשעה   6.2.17

 

 בבית העם בבית יצחק 18:45בשעה   6.2.17
 "ברשתות החברתיות וחרמותאלימות : "מפגש עם לימור מזרחי בנושא

 ,ל"אל ז-אמו של דוד, הרצאה מעניינת ומרגשת של לימור מזרחי
 תוך חידוד המודעות לגבי הסכנות, שמשתפת את הקהל בסיפורם האישי

 ,ובריונות של בני נוער, בפרט וברשתות חברתיות בכלל בפייסבוקשבשימוש 
 .בשילוב עם כלים להורים

 !חופשיתהכניסה . 'ט-'מיועד לבני נוער מכיתות ז

 פעילות נוער



 הכנה לפסיכומטריקורס 
 .רופיןמכללת , ביד לבנים 22:00 - 16:30שלישי וחמישי בשעות , ימי שני

 2.2.1: פתיחת הקורס
 09-8981561צעירים מרכז : לפרטים! חפרמחירים מיוחדים לתושבי עמק 

 בוקר שבת קלאסי
 א.ח.בגבפאב  11:00בשעה  4.2.17ביום שבת 

 קונצרט מיוחד בעקבות הטקסטים של לאה גולדברג -" טיול בסביבות הכפר"
בכינור ועפר שלי   בלצר טניה, עופר כלף בשירה: עם -עתרמבית היוצר של שלישיית 

 ח"ש 30: מחיר. בפסנתר

 בבית הלוי 20:00בשעה  5.2.17יום ראשון 
 מגור-נועה מוזס אי: מנחהנועה סדנת התכשיטים של 

 .  סדנה מקיפה הכוללת את כל העקרונות והכלים כדי לחרוז שרשראות
 וחצי  משך הסדנה כשעה | כולל קפה וכיבוד קל | ₪  120: מחיר

 09-8981632: להרשמה

 "מסע הנפש אל האור -ממעמקים" 
 חן-מזכירת ישוב בת - לזרובפתיחת התערוכה של טליה 

 הקהילתי חוף חפרבמרכז  20:00בשעה  1.2.17יום רביעי 
 .הכניסה חופשית מוזמנים בשמחה



 מועדון ארוחת הבוקר
 13.2.17 -ו 6.2.17
 תחילת מפגש 10:30, ארוחת בוקר 10:00
 בהנחיית יעל גפני RGRMבשיטת סדנה 

 ₪ 250: מפגשים 10 -כרטיסיה ל| ₪  30: מחיר למפגש חד פעמי| 

 בבית העם בבית יצחק 20:30בשעה  6.2.17
אשר שם קץ , דוד אל ז״ל, האישי של לימור מזרחי על בנהסיפורה " בריונות ברשת"

 .בפייסבוקהתעללות לחייו עקב 
 (למתבגריםמיועד להורים )  09-8981636מראש הכניסה חופשית אך כרוכה בהרשמה 

 בבית העם בכפר ידידיה 20:30בשעה  7.2.17יום שלישי 
 "בטחון ולקחי המלחמות: "המפגש החמישי" פלסטיני-הסכסוך הישראלי"

פלסטיני ומלווה את התהליך  -חוקר את הסכסוך הישראלי -ר שאול אריאלי "דעם 
אחד המומחים המובילים בארץ בכל הקשור בתוואי הגבול  . כל סוגיותיוהמדיני על 

 ₪ 30: מחיר. ההפרדהוגדר 

 במרכז הקהילתי חוף חפר 20:00בשעה  8.2.17יום רביעי 
 מרק בחברותא

 התפתחות איום הסייבר על מדינת ישראל; למלחמת סייבר פאחרמקרב תל 
 . ת"המזהמומחה להיסטוריה של  - קוהלר אבי "דעם 

 ₪ 30: מחיר





 !  צעירי עמק חפר
 !איכות החיים ביישובים שלנועתידנו ועל ללמוד איך אפשר להשפיע על בואו 

 קורס מנהיגות ומעורבות קהילתית
   09:00-12:00בין השעות   3.3 -ימי שישי החל מ

 חפראזורית עמק גדול בניין המועצה ישיבות חדר 
 ₪ 100: דמי השתתפות|  21-35הקורס מיועד לצעירים בגילאי 

 shakedb@hefer.org.il | 09-8981561| שקד בסט: להרשמה

 "עניין ירוק"קמפוס 
 בשיתוף המחלקה לאיכות הסביבה קיימות ותברואה עמק חפר

 14.2.17 -פתיחה ב| עםבבית העם הדר  22:00 - 20:00ימי שלישי בין השעות 
 .י מיטב המרצים בתחום"אשר יועברו ע, סיורים 6 -הרצאות ו 5התוכנית משלבת 

 ב"המצפרטים נוספים בקובץ   09-8981565: להרשמה| ₪  200: מחיר


