
 
 

 'ו-'כישרונות צעירים לכיתות אמופע 

 :תאריכי האודישנים

 בית העם בכפר מונאש|  19:00עד  17:00|  3.1.18| יום רביעי 

 קדם, חדר דרמה|  19:00עד  17:00|  7.1.18| יום ראשון 

 !פשוט להגיע, אין צורך להירשם מראש

 !המופע לא תחרותי|  19.2.18מופע הכישרונות יתקיים ביום שני 

 במהלך פברואר תתקיים אחת לשבוע חזרה למופיעים

 09-9557113: פרטים נוספים

 !יוצא לדרך 3שפלת חפר בראבו       

 

 '16 -ההכבש 'סיפור . בשושנת העמקים ש 17:15בשעה  3.1.18

 'המתנה של הצב'סיפור . ש בחניאל 17:00בשעה  4.1.18

 'מכשפות הלכו לטייל 5'באלישיב הצגה  17:00בשעה  8.1.18

 סיפור עם יצירה בבצק. שבגן יאשיה  17:00בשעה  9.1.18

 'פלפלי והגיטרה'סיפור . בבית הלוי ש 17:00בשעה  9.1.18

 '16-הכבש ה'סיפור . באמץ ש 17:00בשעה  10.1.18

 

 שעות סיפור והצגה      



 
 במרכז הקהילתי חוף חפר 20:00בשעה  3.1.18רביעי יום 

 , ברדה פיינזילברעם אסנת קולינרי בקולנוע מסע 
אוכל מצטלם היטב   -או אוכל ופשע , אוכל ובלוגים, אוכל ותאוות בשרים

נדון  , נצא למסע קולינרי מרהיב בין שפים ותרבויותבהרצאה . בקולנוע 
את התפקידים השונים של  מייצג ונבחן בסמלים ובמטאפורות שאוכל 

,  בהתפתחות ייצוגי הבישול והאכילה בקולנוענדון . סרטהאוכל בכל 
בלתי מסרטי האוכל ונצפה בקטעים , בסמלים ובמטפורות שהאוכל מייצג

 ₪ 30: מחיר!  רעביםשלא תשאיר אתכם הרצאה . נשכחים

במתחם הקואופרטיב בקיבוץ   10:00בשעה  5.1.18ביום שישי 
 מעברות

 הרצאות בתחום הצורפות בשיתוף שירלי בר אמוץסדרת 
העבודה תרצה על הכלים אותם היא יוצרת ודרך  טוךעדי : 3' הרצאה מס
 .שלה והתפיסה שכלי ומיכל מהווים דרך נוספת לתקשורתהייחודית 

 10:00מוזמנים לקפה ועוגה החל משעה | ₪  30: מחיר
 054-262015שירלי : להרשמה

 א.ח.בגבפאב  11:00בשעה  6.1.18, ביום שבת
 :משלבת קטעים וירטואוזים מאירופה הבארוקית התכנית 

לצד אנגליה והאיים הבריטיים עם יריד  " לה פוליה"איטליה וצרפת עם 
, לצד החליל השורק מאירלנדבארוק מעודנות חליליות : סקארבורו

 .דה גמבה בשיא תפארתם והויולהמבלו 'הצ
ויולה דה   -טיפנברוןעמית | חליליות וחליל אירי  -הוד ראובנה: נגנים

 ח"ש 30: מחיר.    מבלו'צ -קרשוןיזהר | גמבה 

 בחברותאמרק     

 "תכשיט"הרצאה בסטודיו 

 בוקר של בארוק| בוקר שבת קלאסי 



 חרמץד״ר משה | ״מדינה קמה בסערת מלחמה״ 
 הרצאות וסיור 8קורס בנושא מלחמת העצמאות הכולל 

 :3' הרצאה מס
 המערכה על הדרך לירושלים בתש״ח -חזית ברוחב של כביש 

 מעברותבמועדון קיבוץ  18:00בשעה  7.1.18ביום ראשון 
 המלאנותרו מקומות אחרונים בקורס | ₪  80: מחיר להרצאה

 09-8981565 מסורי אושרית : לפרטים והרשמה

 מכון אבשלום   



 .סיורים 2, הרצאות 4: כוללהקורס 
 שניר רוהן|  8.1.18|  2הרצאה מס׳ 

שבין קיימות לתרבות הצריכה ועולם הקשר ? ״העתיד נשמע מצוין
 ״הפרסום

 .יתכנו שינויים בתכנית הלימודים| ₪  150: עלות כוללת לקורס
אולם -בבניין המועצה  20:00ההרצאות מתקיימות בימי שני בשעה 

 www.hefer.org.il 09-8981635 להרשמה . שנייהקומה  -ישיבות 

 בשיתוף מחלקת איכות סביבה וקיימות| "! עניין ירוק"קורס    

 חפר שמח להזמינכן  שלוחות ים חפר וחוף מרכז צעירים בשיתוף 
 
 

 10:00תתקיימנה בימי שלישי בשעה ההרצאות 
 מועדון הפיס שושנת העמקים|  9.1.18

 ללידההכנה פיזיותרפיסטית ומדריכת  -סולומוןבהנחיית ניצן 
 "זה הזמן שלך להשקיע בעצמך": הרצאה
 האגןהבטן ורצפת שרירי -הלידה הגוף לאחר שיקום 

 .קיום המפגשים מותנה במינימום משתתפות| למפגש ₪  35: מחיר
 09-8664306אופיר עדי |  09-8981565אושרית מסורי : להרשמה

 מועדון בוקר אימהות " שלישי בשניים"   

 
 במועדון לחבר קיבוץ מעברות 18:00בשעה  9.1.18שלישי ביום 
,  ארכיאולוגיה, מרצה וחוקרת לאמנות, להב –כינרת זוהר : מרצה

נחזור לראשית תהליך היצירה של המאייר  בהרצאה . וקולנועעיצוב 
  מהקלאסיקותאת אופן עבודתו ונצפה ברגעי קסם נכיר וולט דיסני 

 !חופשיתהכניסה . האהובות

 "המאייר שבנה אימפריה מדמות עכבר  –וולט דיסני "

 בורגתההעם בבית  18:30|   8.1.18שני יום 
 ( מפגשים 6)₪  240: מחיר הסדרה

 09-8981321|   09-8981634ותיקים ' במחהרשמה ותשלום 

 עם קובי זרקו הלאדינוהחוג לתרבות 



 
 בבית העם של כפר ידידיה 20:30בשעה  9.1.18שלישי ביום 

פלסטיני ומלווה את  -חוקר את הסכסוך הישראלי, ר שאול אריאלי"דעם 
 .  כל סוגיותיוהתהליך המדיני על 

המומחים המובילים בארץ בכל הקשור בתוואי הגבול וגדר  אחד 
 .ההפרדה

 "?האמנם -ואדי ערה תחילה: "נושא ההרצאה
 ההרצאה תעסוק בהצעות לחילופי שטחים מאוכלסים ותדון בהיתכנות

 .  כךהמשפטית והמעשית של 
 ₪ 30: מחיר

 במרכז הקהילתי חוף חפר 20:00בשעה  10.1.18יום רביעי 
 .  אחות חדר ניתוח לשעבר. תושבת חופית, אורלי אגרנטמאת 

הוציאה ספר בשם  -2014ב . ובאמנות מגוונתכיום עוסקת בתרגום 
 .  זכו בפרסיםסיפוריה הקצרים ". הלמות פרסות"

 :התנסתה בדיסציפלינות רבות בתחום הציור והאמנותאורלי 
ציור על , ציור בשמן ובאקריליק, תחרת נייר, צריבה בעץ, ציור על משי

 .פורצלן וגם קליגרפיה
את שיפוץ הרהיטים ואת עבודות  , הוסיפו לכך את הרקמה האמנותית

היא גם שרה , כמו כן. מדיהנעשית במיקס היצירה שלה . הנגרות
 .ואף למדה נגינה בסקסופון, במקהלת נשים בקיבוץ מעברות

 ,  בתערוכה תפגשו את היצירות המגוונות
 .יבוא לידי ביטוי רק בצילוםשחלקן 

 !הכניסה חופשית

 "מ ישראל ערב"מו: "הרצאות בנושאסדרת 

 התנסויות ומה שביניהן״, אהבות: "פתיחת התערוכה



 
 
 

 
 דמעותקולח ומצחיק עד ,סוחף 

 

 

 ₪  50: מחיר                     
  www.hefer.org.ilהמועצה כרטיסים באתר 

 ובמזכירויות השלוחה               
 

 מנדל  נויה
 סטנד אפבמקסימום 

   11.1.18, כ״ד בטבת, חמישי

 ה"הראבבית העם בכפר  20:00

 
 

 ,  העצמה ייחודימופע          

 נוגע בכל אחד , ומצחיקמרגש     

 מעביר מסר חינוכי חזק שיש אשר     

 ,אחד כוחות אדירים להתגברלכל     

 !הכלולהצליח למרות להתרומם      

 .₪ 30: מחיר| ומעלה  16מגיל     

 ישראלמורשת בשיתוף           

 !"  מתגברים"




