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מרכז קהילתי עמק חפר

ׂשוָֹרה טוָֹבה ֵהֵבאִתי, בְּ
ן ִנְמָלא אוָֹרה, י ַהגַּ כִּ

ַער ּוַבחֶֹרׁש ּוַביַּ
יָרה. ל ִצּפוֹר אוְֹמָרה ִשׁ כָּ

ַסח ה ַהפֶּ נָּ ָכל פִּ י בְּ כִּ
ֶאת ֵריחוֹ ַהּטוֹב נוֵֹתן –
ַאְרֵצנּו, ָבר בְּ ְוָאִביב כְּ
ְזַמן ֵחרּות ְוִגיל ָוֵחן!

יעקב פיכמן



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

 שלוחת מרכז חפר   
משמר השרון | העוגן | מעברות | כפר חיים | כפר ידידיה | הדר עם | בית יצחק | קדמה

 hadas.s@hefer.org.il | 09-8973329 | 050-5257284 | מנהלת השלוחה: הדס שוורץ
tald@hefer.org.il | 054-5212125 | רכזת החוגים: טל דר

 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

 שלוחת ים חפר      
אביחיל | שושנת העמקים | חבצלת השרון | צוקי ים

oshritm@hefer.org.il | 050-8695860 | 09-8981565 | מנהלת השלוחה: אושרית מסורי
hilacesleris@gmail.com | 052-3368553 | רכזת חוגים והגיל הרך: הילה צסלריס

 שלוחת בת חפר      
בת חפר | יד חנה חומש | בחן

ronenf@bathefer.net | 09-8781090 | 09-8788376 | מנהל השלוחה: רונן פלר
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
tal@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת תרבות: טל בן סירא

hermin@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת חוגים: הרמינה אטלס
adi@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת חוגים וקורסים: עדי אופיר

aliza@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת צהרונים: עליזה אוחיון
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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

tslild24@gmail.com | 09-8981557 | רכזת נוער בסיכון: צליל דנאי לוי
idomell@gmail.com | 09-8981557 | רכז הדרכה: עידו מהל

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

 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

noac@hefer.org.il | 09-8981636 | נעה כהן שלו
 צהרונים וקייטנות

kids@hefer.org.il | 09-8981589 | 053-7788148 שרון אפודי
 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

 

המרכז הקהילתי: שלוחות ומחלקות ...................................
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ארועי ותיקים ....................................................................................
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תושבים יקרים!

עריכה: דפנה יבנאי-פרטוש  |  עיצוב: לאה מרמורשטיין-ירחי  אמנות גרפית 
www.timorousbeaties.com :הבד בשער

לפרסום מודעות:  09-8973320יו"ר המרכז הקהילתי האזורי: אלדד שלם  |  מנהלת המרכז הקהילתי: יעל פלד 
dafna@hefer.org.il  

בחודש הקרוב נשתתף בהמונינו בצעדת עמק חפר המסורתית, תחת הכותרת: ׳שירים, ציפורים והשקט 
שנשמר׳,שתתקיים הפעם באגמון חפר. את הצועדים ילוו מקהלות והרכבים מוסיקאליים שינגנו וישירו 

לאורך המסלול, צלילים שנוכל לשמוע רק במרחב השקט והפתוח שמזמן לנו האזור. במובן הזה הצעדה 
 תהווה גם סימן למאבק שאנו מקיימים, כנגד איומי הקמת שדה התעופה.

בנוסף נציין את אירועי יום האישה הבינלאומי וכמובן נתחפש, נשמח ונהנה באירועי
חג פורים הנערכים ביישובים.

    רני אידן                               אלדד שלם
ראש המועצה                                      מ"מ ראש המועצה, יו"ר המרכז הקהילתי

צהרוני המרכז הקהילתי תשע"ט
 ההרשמה נמשכת!

הצהרונים מתקיימים בגני הילדים ובבתי הספר ומהווים מסגרת חמה ואוהבת, 
עם צוות מקצועי ומיומן ובו מובילת צהרון וסייעת.

פעילות הצהרונים מתקיימת באחריות ובפיקוח המרכז הקהילתי בשיתוף אגף החינוך במועצה 
ובליווי פדגוגי. ניתן לפתוח צהרונים גם בגנים ובתי ספר בהם לא התקיימו צהרונים עד כה!

 לוח זמני פעילות הצהרונים: מתחילת שנת הלימודים עד ל- 30 ליוני | 5 ימים בשבוע
    בימים א' עד ה' |  צהרון: בין 14:00 ל-17:00, מועדונית: משעת סיום בי״ס עד 17:00.

     לוח החופשות ייקבע על פי משרד העבודה )התמ"ת(.
    לצהרון יולי 2019 הרישום בנפרד.

 כלכלה: ארוחת צהריים חמה וארוחת ארבע אשר יסופקו ע"י חברת קייטרינג בעלת תעודת
    כשרות ומאושרת ע"י משרד הבריאות.

 מועד סיום ההרשמה: 31.5.18 לאחר מכן תתאפשר הרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד.
 פתיחת צהרון/מועדונית תלויה במספר הנרשמים.

 מחיר לחודש צהרון בגנים: 935 ₪
 מחיר לחודש מועדונית: לכיתות א'-ב': 785 ₪ | לכיתה ג': 935 ₪

     התשלום עבור 10 חודשי הצהרון/מועדונית )ספטמבר-יוני(
    מתחלק ל -10 תשלומים )ספטמבר-יוני(

 הרישום לצהרונים/מועדוניות מתבצע בנפרד מהרישום לגני הילדים/בתי הספר.
www.hefer.org.il פרטים נוספים והרשמה באתר המועצה האזורית עמק חפר 

 שלוחת חוף חפר: 09-8664306, 09-8665187 | שלוחת בת חפר: 09-8781090
שלוחות צפון, מרכז, שפלה וים חפר: 09-8981628/35
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ילדים

יום חמישי 1.3.18 בשעה 16:00 בבית התרבות באלישיב
קרנבל מרדכי

רונדו ססגוני וקצבי ברוח פורים עם שלל תחפושות, תחרויות ומשחקים והרבה 
מוסיקה קצבית מהודו ועד כוש | עם בני צדוק

יום חמישי 1.3.18 בשעה 17:00 בבית העם בגאולי תימן
מופע להטוטים ואקרובטיקה של דון פיפנו

יום שישי 2.3.18 בשעה 11:00 בבית העם בחיבת ציון 
חרב לאת וחיבת ציון חוגגים פורים עם סילבר שואו  

מופע תאטרון מחול קצבי עכשווי עם אביזרים שונים כחלק אינטגרלי מגופם של הרקדנים.

יום שישי 2.3.18 בשעה 11:00 בחדר האוכל בעין החורש
מסיבת פורים עליזה 

דוכני משחק, דוכני מזון וסדנת ג'אגלינג מבית קרקס בגיל.

יום שישי 2.3.18 בשעה 16:00 ברחבת בית העם באמץ
קרנבל פורים בליווי הג'זלן

רים פו עי  ארו

09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

שבת 3.3.18 בשעה 11:00 ברחבת חדר האוכל בהמעפיל
הפנינג פורים עם שדרת סדנאות, משחקים ועמדות איפור, קעקועים וראסטות

בהובלת שרון כהן

שבת 3.3.18 בשעה 11:00 ברחבת בית העם בכפר חגלה
פורימון חגיגי

בהובלת הנוער עם מתחם וג'אגלינג מגוון.
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ילדים
09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ

יום שלישי 6.3.18 בשעה 17:00 במועדון קיבוץ העוגן
שעת סיפור ושיר - "זהבה ושלושת הדובים"  

מספרים: נילי דביר, בובנאית ומספרת סיפורים, אסף הלוי – מוסיקאי 
מי לא מכיר את הסיפור על זהבה ושלושת הדובים?

שימו לב, הפעם הפתעה! כשזהבה נכנסת לבית הדובים היא מוצאת שם שלושה תופים.
הספור האהוב מוגש באמצעות שלשה תופים, שלוש חליליות, גיטרה, שני מספרים ושירים שובבים.

מחיר: 25 ש"ח

יום חמישי 15.3.18 בשעה 17:00 במועדון קיבוץ מעברות
שעת סיפור: "הברווזון המכוער"

מאת הנס כריסטיאן אנדרסן | עיבוד מקורי למחזה ומשחק: עודד אהרליך
הסופר הנס כריסטיאן אנדרסן מגיע בכבודו ובעצמו לפגוש את הילדים ולספר 

את סיפורו של הברווזון המכוער.
הצגת יחיד מפתיעה ומרגשת בעיבוד ייחודי המשלבת מולטימדיה חדשנית. ההצגה מאפשרת 

לילדים ללמוד לאהוב את הדברים הנפלאים שיש בכל אחד ואחד מאתנו. החשוב מכל הוא מי 
שאני מבפנים ולא מה שרואים מבחוץ

מחיר: 25 ש"ח

יום שלישי 27.3.18 בשעה 17:30 בבית העם בכפר חיים
הצגה: ״עיר העכברים״ | תאטרון עלמא 

ההצגה נוצרה בהשראת האגדה "החלילן מהמלין"
בוקר אחד, ראש העיר מתעורר למשמע דפיקות חזקות על דלתו. אנשי הכפר 

מתלוננים על מכת עכברים איומה בכפר. הוא מיד משתף את יועצו והם מנסים למצוא פתרון 
למטרד. לאחר חיפוש קצר בספר קסמים עתיק, יועצו של ראש העיר מספר לו אודות חלילן 

מסתורי.
מחיר: 25 ₪

יום חמישי 29.3.18 בשעה 17:00 במועדון משמר השרון
שעת סיפור: "מר זוטא ועץ התפוחים" | גבריאל הדר | עפ"י אורית רז
 מר זוטא התגורר בבית פטריה קטן, כמו כל הגמדים. היו לו, לבית הפטרייה,

גג אדום עם ארובה, דלת בגודל של קופסת גפרורים וכמובן - עששית בכניסה.
רק דבר אחד לא היה לו – גינה. סיפור נפלא על קנאה, שנאה, כעס ועיוורון. 

על התהוות הגומלין, על צמיחה ועל התגשמות של חלומות.
מחיר: 25 ₪ 6



ילדים

ביום חמישי 1.3.18 בשעה 11:00 בקדם
פורים לכל המשפחה!!! בשיתוף זית ומורשת ישראל

הפנינג פורים בשיתוף נוער בר-חן ועולותיים - דוכנים, משחקים היתוליים, 
ג'אגלינג, ביתני הפעלה, חדרי בריחה, צמות ואיפור פנים, ג'ימבורי לקטנטנים, 

שולחנות משחק, יצירה בבצק, בלונים ויצירת מגילה בהובלת זית והכל באווירה פורימית.
מופע קצב "רידאמניה" לכל המשפחה. | הכניסה חופשית!  

ביום שישי 2.3.18 בשעה 11:00 ברחבת בית העם בכפר מונאש 
בית הלוי וכפר מונאש חוגגים את פורים!  

הפנינג פורים בשיתוף נוער בית הלוי וכפר מונאש - דוכנים, משחקים היתוליים, ג'אגלינג, ביתני 
הפעלה, חדרי בריחה, דוכני מזון )בתשלום( בהפעלת הנוער, והכל באווירה פורימית.

הכניסה חופשית! | במקרה של גשם האירוע ידחה למועד אחר.

רים פו עי  ארו
09-9557113 שפלת חפר 
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ילדים

09-8981565 ר  פ ח ם  י

קול קורא!

בקרוב בחבצלת השרון!
 יריד תוצרת העמק,

שוק איכרים ואמנות מקומית
 יוצרים, אמנים ומטפלים מכל תחום

 המעוניינים להעמיד דוכן ביריד או להעביר סדנא
ירשמו אצל לימור לוין-גדליה: 052-3765029

ביום רביעי 14.3.18 בשעה 17:15 במועדון הפיס שושנת העמקים
הצגה: "המפוזר מכפר אז"ר" | עם השחקנית ליאורה שוקרון

עיבוד חדש לסיפור האהוב. 
הסיפור מתרחש בתוך העיר, שקמה לחיים מתוך קופסאות עיתונים וחומרי אריזה.

איש אחד מפוזר, עובר לעיר מכפר אז"ר.
שם, בעיר, הוא זר, השכנים חושבים שהוא מוזר. 
המפוזר שלנו בודד עד שהוא פוגש בכלבלב קטן 

שהופך לחברו הנאמן.
אך מה קורה כשהכלב נעלם?
לגילאי: 3 עד 8 | מחיר: 25 ₪
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ילדים

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח
ביום ראשון 11.3.18 בשעה 17:00 באולם במכמורת

כספיון הדג הקטן
מאת פאול קור

 סיפור שזכה להצלחה רבה והפעם בביצוע "סודות מהספרים".
הצגת סיפור קסומה על דג קטן כסוף ואמיץ. 

לגילאי 3 עד 6 | מחיר: 25 ש"ח

בואו לפרסם ולהתפרסם
בחוברת התרבות והפעילויות 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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ילדים

09-8788376 ר  פ ח ת  ב

זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:׳זית׳ זהות יהודית תרבותית

ביום שלישי 6.3.18 בשעה 17:00
בבית העם בחיבת ציון
בשיתוף שלוחת צפון חפר

שעת סיפור עם יצירה בבצק מתוך סיפורי התנ"ך
בהנחיית רוני גילת

לגילאי 3 עד 6 | מחיר: 25 ₪
10



נוער

טיולי תנועות הנוער 
בני המושבים

טיול פסח
כיתות ט' | 21-23.3.18

כיתות ד'-ו' | 22-23.3.18
השנה נטייל באזור הגלבוע ונישן בסחנה

מחירים:
 לכיתות ד'-ו': 295 ש"ח

לכיתות ט': 365 ש"ח

טיול פסח ז'-ח'
27-29.3.18

השנה נטייל באזור מצפה רמון ודרום הערבה
מחיר: 480 ש"ח

 לפרטים נוספים ניתן לפנות למד״בים
ולגרעינרים בישובים

09-8981629 וער  נ מחלקת 

האיחוד החקלאי
25-27.3.18

השנה יטיילו הסניפים בשני מוקדים:
 בית יצחק - באזור מדבר יהודה

 חלח"צ - באזור הערבה
 לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזים

ולגרעינרים בישובים

בני עקיבא
25-26.3.18 | ט'-י' בניסן

כיתות ד'-ט'
לפרטים נוספים ניתן לפנות לקומונריות בישובים

11



צעירים

'שני עם אמא' בשיתוף שלוחת שפלת חפר
בוקר לתינוקות ואימהות בחופשת לידה

במרכז הקהילתי שפלת חפר, ליד ביה"ס קדם
09:00 ארוחת בוקר מפנקת | 10:00 הרצאה

5.3.18 ״לשחרר סיפורים מהבטן״
למה זה חשוב לשחרר סיפורים מהבטן וכמה שיותר מוקדם? האם גזים אצל תינוקות הם תמיד גזים 

הקשורים לאוכל? ואיך שחרור של סיפור רגשי יכול לפתור את כאבי הבטן?
המנחה: איילת קורץ יוסף, מטפלת מוסמכת ברפואת תדרים בשיטת איזון חיים - שיטה לאיתור 

ושחרור חסימות אנרגטיות ורגשיות.
מחיר מפגש: 35 ₪ | השתתפות בהרשמה מראש: בת - 054-2191900 | טלי - 054-7908248
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מבוגרים
09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

ביום חמישי 1.3.18 בשעה 20:30 במועדון בג.ח.א
ערב שירה בציבור עם ע"ש לילה

הכניסה חופשית!

ביום שני 5.3.18 בשעה 18:00 במועדון בגן יאשיה
תיק אימוץ סודי ביותר | מרצה: רוני פרידמן

ההרצאה "תיק אימוץ סודי ביותר" הינה סיפור חיים אישי של היזמית 
רוני פרידמן אשר גדלה מגיל אפס ועד גיל 32 בצילו של "סוד" משפחתי 
אפל וגדול. רוני אומצה בגיל 4 חודשים ועד גיל 32 לא ידעה שהיא ילדה 

מאומצת. "האימוץ" היה סוד גדול שנשמר כל השנים במשפחתה של רוני ואסור 
היה לדבר עליו. כולם בסביבתה ידעו על האימוץ, המשפחה המורחבת, השכנים, החברים, תושבי 
 העיר, חוץ מרוני עצמה. מבחינת הוריה של רוני, "האימוץ" היה סוד שאמור ללכת עימם עד הקבר!

ההרצאה "תיק אימוץ סודי ביותר" מעבר לסיפור החיים המרגש והבלתי שגרתי, מחדדת הרבה מאד 
תובנות בכל הקשור לזיקה בין "סוד" שמור בבטן לתחלואי גוף ונפש! כיצד "סוד" הופך לפצצת 
זמן מתקתקת ומייצר פחדים וחרדות, כיצד פחד מפני גילוי הסוד מנהל אותנו כמעט בכל תחום 

בחיינו, משפיע עלינו מנטלית רגשית ופיזית, כיצד סוד פוגע בבריאות. כיצד הפחד מפני גילוי הסוד 
כובל ועוצר אותנו מלהתקדם בחיים ולחוות הגשמה סיפוק אישי ושלווה פנימית.

 מחיר: 25 ₪

ביום רביעי 14.3.18 בשעה 20:00 במועדון בג.ח.א
סרט: שאלות אישויות

גילה אלמגור כמו שעוד לא יצא לכם לראות.
הזדמנות נדירה לראות את יעקב אגמון וגילה אלמגור מתראיינים זה עם 
זה על הקריירות שלהם, על חייהם ועל אהבתם. התשוקה שלהם אחד 

לשנייה ולאמנות עוברת הלאה לצופים כאשר הם חולקים כמה מן הסיפורים 
האינטימיים ביותר שלהם מאחורי הקלעים ומאחורי היחסים שלהם. הם מספרים 

את הסיפורים של עצמם, אבל גם של ישראל עצמה, אשר כל כך נטוותה בחייהם.
בסוף ההקרנה מפגש עם במאית הסרט: עדי ארבל

מחיר: 25 ₪
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מבוגרים

ביום שני 19.3.18 בשעה 18:00 במועדון בג.ח.מ
׳מסע בכורסא׳ עם עוזי טאובר

קובה – החלום ושברו
 ביקור בקובה הינו ביקור במקום שהזמן עמד בו מלכת.

מחד – מבנים, ארמונות, רחובות פאר מן העבר הלא רחוק, מכוניות עתיקות 
ומציאות, מאידך – אנשים מדהימים. אנשים שחיים את המהפכה היומיומית שלהם, את מלחמת 

הישרדותם. אנשים שרוקדים ושרים ומתנועעים באקסטזה לקצב המוסיקה המטריפה בקובה.
מחיר: 25 ₪

ביום שלישי 20.3.18 בשעה 20:00 במועדון בהמעפיל
צפוי ובלתי צפוי: רמזים מטרימים בהארי פוטר

מרצה: אמנון הלל - סוד הקסם
ג'יי קיי רולינג, הידועה בתכנונה המוקפד, שתלה לנו מאות רמזים מטרימים בספרי הארי פוטר. 

מה שנראה כמשחק חידה כייפי מתגלה כמכשיר חשוב לעלילה ולהדגשת תמות מרכזיות ביצירה, 
וגם קוראים ותיקים ימצאו עצמם מופתעים ונפעמים.

הרצאה לנוער ולמבוגרים
מחיר: 25 ש"ח

יום האשה
 ביום רביעי 14.3.18 בשעה 20:30

בבית העם בחיבת ציון
רולנדה שגרן במופע בידור "רק על עצמי לצחוק ידעתי"

 רולנדה שגרן במופע בידור קורע מצחוק המשלב מערכונים קומיים וסטנד אפ.
במפגש תפגיש רולנדה את הקהל עם מגוון דמויות ומצבים מהחברה הישראלית על כל גווניה: 
הגברים השוביניסטים, הנשים הקריזיונריות, הילדים המתעלקים, על הנישואים כמשימה בלתי 

אפשרית, הקצב המטורף של החיים, ומבוכות הסקס השונות לאורך השנים.
מחיר: 25 ש"ח
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מבוגרים
09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ

ביום שלישי 13.3.18 בשעה 18:00 במועדון לחבר קיבוץ מעברות 
"לשיר זה כמו להיות ירדן"

סוד קיסמה הפסיכולוגי של השירה
מרצה: דן הלפרין - פסיכותרפיסט באמצעות מוסיקה

"אנחנו לא נפסיק לשיר" התופעה הישראלית של שירה בציבור מרתקת חוקרים 
מתחומים שונים. מה בין צלילים, מילים ומשמעות בזהות הארץ ישראלית?

הכניסה חופשית!

בשבת 17.3.18 בשעה 18:00 במועדון קיבוץ מעברות
"קפה קונצרט"

"my Spanish soul" | "נשמתי הספרדית" | טריו אורי ברכה 
אורי ברכה – גיטרה קלאסית | איל סלע – חליל צד, חלילים | אורן שגיא – קונטרבס

אודות המופע: אמן הגיטרה אורי ברכה מארח את איל סלע ואורן שגיא, למופע הנובע מאהבה
למוסיקה הספרדית ולחיבורים אשר נוצרו ממנה. ג'ז פלמנקו, סמבה, רומבה ועוד.

במופע ינוגנו גם קטעים של אורי ברכה מהדיסק Dance of Life אשר זכה להקליטו בתמיכתו של 
משרד התרבות 2017. במופע ינגנו מיצירות פקו דה לוסיה, אורי ברכה, ג'יסמונטי, ציק קוריאה, 

ג'ובים, כספי ועוד. 
מחיר: 40 ₪ | כולל כיבוד קל

תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר לשנת תשע"ח – 2018 
כמדי שנה תתקיים גם השנה תחרות הסיפור הקצר של עמק חפר. התחרות 

פתוחה לכל תושבי העמק ותתקיים בשתי קטגוריות: קטגורית נוער 
וקטגורית מבוגרים. המעוניינים להשתתף בתחרות ישלחו סיפור אחד בלבד, 

שאורכו לא יעלה על 2,500 מלים ושלא התפרסם עד כה בשום בימה 
liat@beit-yitzhak.org.il :אחרת, לכתובת הדואר האלקטרוני 

את הסיפור יש לשלוח מצורף בקובץ Word ללא שם הכותב וללא פרטים אישיים. 
יש לציין בגוף הדוא"ל עצמו, בנפרד מקובץ הסיפור, את שם הכותב, כתובתו ומספר הטלפון. 

תאריך אחרון למשלוח: 21 במאי 2018.
הסיפורים ייקראו בעילום שם על ידי ועדה בת שלושה שופטים. 

הסיפורים הטובים ביותר בכל קטגוריה יתפרסמו בגיליונות "מצ"ב הרוח"- מוסף התרבות 
של עמק חפר, ויזכו את מחבריהם בפרסים )שוברים לרכישת ספרים( שיוענקו בערב מיוחד 

שיתקיים במהלך שבוע הספר בהשתתפות סופר אורח. )המועד יפורסם בהמשך(. 

ת י ר ו ז א ה ה  י ר פ ס ה ף  ו ת י ש ב
בתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח
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יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש
1

18:00 בכפר חיים
הרצאה: זכויות אזרחים ותיקים

20:30 בג.ח.א
ערב שירה בציבור עם ע"ש לילה

22:00 בבית חירות
מסיבת פורים

2
22:00 בבת חפר
מסיבת פורים

3

4
18:00 בקיבוץ מעברות 
הרצאה מכון אבשלום: 

׳ירושלים בתש"ח׳

5
9:00 במרכז קהילתי שפלת חפר 

"בוקר עם אמא"
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
18:00 בגן יאשיה

הרצאה: 'תיק אימוץ סודי ביותר'
20:00 בניין המועצה

קורס עניין ירוק "מהקמה 
לקיימות - לכבוד 70 למדינה"

 6
17:30 מרכז קהילתי אזורי

סדנת הכנה לפרישה
19:30 בבית יצחק

אירוע לציון יום האשה 
הבינלאומי

7
07:00 יציאה ממשמר השרון

סיור מכון אבשלום
16:00 ברופין
קורס מחשבים

17:00 במרכז הקהילתי האזורי
קורס סמארטפון
18:00 בג.ח.מ

הרצאה: "להיות בשליטה"

8
19:00 בכפר ויתקין
פתיחת גלריית רחוב
19:30 בעין החורש

אירוע יום האישה הבינלאומי

9
07:00 אגמון חפר
צעדת עמק חפר 

10

11
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה מכון אבשלום: ׳צבע 
הכסף - על שטרות כסף 

בארץ ישראל׳

12
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
20:30 בכפר ויתקין

׳בקצב נשי׳- ערב שירה 

13
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה: ׳לשיר זה כמו להיות 
ירדן׳ 

14
09:00 בג.ח.א 

חברותא - הרצאה: אמונה אלון 
18:00 בבית הלוי

הרצאה: ׳צוואות לתכנון הבאות׳
20:00 בכפר ויתקין

'מרק בחברותא' -טיסה חשאית
20:00 בג.ח.א

סרט: ׳שאלות אישיות'
20:30 בחיבת ציון

׳רק על עצמי לצחוק ידעתי׳

 151617
18:00 בקיבוץ מעברות

 ׳קפה קונצרט׳:
 ׳my Spanish soul׳
׳נשמתי הספרדית׳ 

1819
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
18:00 בג.ח.מ

'מסע בכורסא' עם עוזי טאובר
20:30 בעין החורש

קהילה מארחת ראש חודש ניסן 
'בגני נטעתיך'

20
20:00 בהמעפיל

הרצאה: 'צפוי ובלתי צפוי' - 
רמזים מטרימים בהארי פוטר

21
07:00 יציאה ממשמר השרון

סיור מכון אבשלום
20:30 בכפר ויתקין

שיחות סלון- ׳להפוך את הסדר׳
20:30 בג.ח.א

'לא פוסחים על הילדים...'
21:30 בקיבוץ העוגן

מופע: רוני פיטרסון משה לוי 
ודיאנה גולבי 

22
20:00 בג.ח.א

מפגשים עם אמני קראפט – 
הפן המסתורי של העבודה

23
08:30 בכפר ויתקין

׳שישי של נתינה׳- מכירת 
יד שנייה

11:00 בכפר ויתקין
תערוכה מתחלפת ׳פנים 

מהעולם׳ 

24

25
18:00 בקיבוץ מעברות
הרצאה מכון אבשלום:

'קוממיות ונכבה'

26
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'

2728
20:00 בכפר ויתקין

סדנת יצירה בחרוזי זכוכית

293031

מבוגרים
09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

יום שני 12.3.18 בשעה 20:30
במתחם הזולה בחצר המרכז הקהילתי חוף חפר

"בקצב נשי"
 ועדי הישובים בית חרות, בית ינאי, גבעת שפירא, חופית וכפר ויתקין

גאים להזמין
לערב שירה במיוחד לעלמות ונשות חוף חפר

עם הזמרת והיוצרת ללי ברגר
מוזמנות באהבה- נערות, עלמות חן, נשים וותיקות.

הכניסה חופשית!

ביום רביעי 14.3.18 בשעה 20:00 במרכז הקהילתי חוף חפר
מרק בחברותא - טיסה חשאית

"סוף המצוד"- כיצד הטיסו את אייכמן לישראל?
מעטים יודעים איך בעצם הובא אייכמן למשפט בארץ, אין מסמכים או אינפורמציה על אותה טיסה 

מיוחדת, טיסה קשה מלאת מהמורות מקצועיות ובטחוניות.
ניפגש עם עובדי כבירי - מהנדס טיסה בחברת אל על במשך 45 שנה אשר בשנת 1960 שימש 

כמהנדס טיסה במטוס שהביא את אייכמן ארצה.
עובדי כבירי הוא היחיד כיום שנשאר מאנשי צוות הטיסה שיכול לספר את הסיפור האמיתי והעלום 

בהבאת אדולף אייכמן להישפט בארץ.
מחיר: 40 ש"ח
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שה
לי

לת

יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש
1

18:00 בכפר חיים
הרצאה: זכויות אזרחים ותיקים

20:30 בג.ח.א
ערב שירה בציבור עם ע"ש לילה

22:00 בבית חירות
מסיבת פורים

2
22:00 בבת חפר
מסיבת פורים

3

4
18:00 בקיבוץ מעברות 
הרצאה מכון אבשלום: 

׳ירושלים בתש"ח׳

5
9:00 במרכז קהילתי שפלת חפר 

"בוקר עם אמא"
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
18:00 בגן יאשיה

הרצאה: 'תיק אימוץ סודי ביותר'
20:00 בניין המועצה

קורס עניין ירוק "מהקמה 
לקיימות - לכבוד 70 למדינה"

 6
17:30 מרכז קהילתי אזורי

סדנת הכנה לפרישה
19:30 בבית יצחק

אירוע לציון יום האשה 
הבינלאומי

7
07:00 יציאה ממשמר השרון

סיור מכון אבשלום
16:00 ברופין
קורס מחשבים

17:00 במרכז הקהילתי האזורי
קורס סמארטפון
18:00 בג.ח.מ

הרצאה: "להיות בשליטה"

8
19:00 בכפר ויתקין
פתיחת גלריית רחוב
19:30 בעין החורש

אירוע יום האישה הבינלאומי

9
07:00 אגמון חפר
צעדת עמק חפר 

10

11
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה מכון אבשלום: ׳צבע 
הכסף - על שטרות כסף 

בארץ ישראל׳

12
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
20:30 בכפר ויתקין

׳בקצב נשי׳- ערב שירה 

13
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה: ׳לשיר זה כמו להיות 
ירדן׳ 

14
09:00 בג.ח.א 

חברותא - הרצאה: אמונה אלון 
18:00 בבית הלוי

הרצאה: ׳צוואות לתכנון הבאות׳
20:00 בכפר ויתקין

'מרק בחברותא' -טיסה חשאית
20:00 בג.ח.א

סרט: ׳שאלות אישיות'
20:30 בחיבת ציון

׳רק על עצמי לצחוק ידעתי׳

 151617
18:00 בקיבוץ מעברות

 ׳קפה קונצרט׳:
 ׳my Spanish soul׳
׳נשמתי הספרדית׳ 

1819
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
18:00 בג.ח.מ

'מסע בכורסא' עם עוזי טאובר
20:30 בעין החורש

קהילה מארחת ראש חודש ניסן 
'בגני נטעתיך'

20
20:00 בהמעפיל

הרצאה: 'צפוי ובלתי צפוי' - 
רמזים מטרימים בהארי פוטר

21
07:00 יציאה ממשמר השרון

סיור מכון אבשלום
20:30 בכפר ויתקין

שיחות סלון- ׳להפוך את הסדר׳
20:30 בג.ח.א

'לא פוסחים על הילדים...'
21:30 בקיבוץ העוגן

מופע: רוני פיטרסון משה לוי 
ודיאנה גולבי 

22
20:00 בג.ח.א

מפגשים עם אמני קראפט – 
הפן המסתורי של העבודה

23
08:30 בכפר ויתקין

׳שישי של נתינה׳- מכירת 
יד שנייה

11:00 בכפר ויתקין
תערוכה מתחלפת ׳פנים 

מהעולם׳ 

24

25
18:00 בקיבוץ מעברות
הרצאה מכון אבשלום:

'קוממיות ונכבה'

26
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'

2728
20:00 בכפר ויתקין

סדנת יצירה בחרוזי זכוכית

293031

מרץ 2018 | אדר-ניסן תשע״ח
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ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ארועי ילדים ונוער
ן ו ש א יר נ יש ש י ל יש ע י ב יר ש י מ יח ש י תש ב ש

1
11:00 בקדם

הפנינג פורים 
16:00 באלישיב
קרנבל מרדכי 

17:00 בגאולי תימן
מופע להטוטים 

ואקרובטיקה של דון פיפנו

2
10:00 בבת חפר

יריד פורים
11:00 בכפר ויתקין

יריד פורים
11:00 בכפר מונאש 

הפנינג פורים  
11:00 בחיבת ציון 

חגיגת פורים עם סילבר שואו  
11:00 בעין החורש

מסיבת פורים עליזה 
16:00 באמץ

קרנבל פורים בליווי הג׳זלן

3
11:00 בהמעפיל
הפנינג פורים 

11:00 בכפר חגלה
פורימון בהובלת הנוער

45
 

6
17:00 בחיבת ציון

ש. סיפור עם יצירה בבצק 
מתוך סיפורי התנ"ך
17:00 בקיבוץ העוגן

ש. סיפור ושיר: ׳זהבה 
ושלושת הדובים׳  

789
07:00 אגמון חפר
צעדת עמק חפר

10

11
17:00 במכמורת

הצגה: כספיון הדג הקטן

121314
17:15 בשושנת העמקים
הצגה: 'המפוזר מכפר אזר'

15
17:00 בקיבוץ מעברות
ש. סיפור: ׳הברווזון 

המכוער׳ 

1617

181920212223
׳סובב שפלת חפר 2׳

24

252627
17:30 בכפר חיים

 הצגה: 'עיר העכברים' 

2829
17:00 במשמר השרון

ש. סיפור: 'מר זוטא ועץ 
התפוחים'

3031

18
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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
1

11:00 בקדם
הפנינג פורים 
16:00 באלישיב
קרנבל מרדכי 

17:00 בגאולי תימן
מופע להטוטים 

ואקרובטיקה של דון פיפנו

2
10:00 בבת חפר

יריד פורים
11:00 בכפר ויתקין

יריד פורים
11:00 בכפר מונאש 

הפנינג פורים  
11:00 בחיבת ציון 

חגיגת פורים עם סילבר שואו  
11:00 בעין החורש

מסיבת פורים עליזה 
16:00 באמץ

קרנבל פורים בליווי הג׳זלן

3
11:00 בהמעפיל
הפנינג פורים 

11:00 בכפר חגלה
פורימון בהובלת הנוער

45
 

6
17:00 בחיבת ציון

ש. סיפור עם יצירה בבצק 
מתוך סיפורי התנ"ך
17:00 בקיבוץ העוגן

ש. סיפור ושיר: ׳זהבה 
ושלושת הדובים׳  

789
07:00 אגמון חפר
צעדת עמק חפר

10

11
17:00 במכמורת

הצגה: כספיון הדג הקטן

121314
17:15 בשושנת העמקים
הצגה: 'המפוזר מכפר אזר'

15
17:00 בקיבוץ מעברות
ש. סיפור: ׳הברווזון 

המכוער׳ 

1617

181920212223
׳סובב שפלת חפר 2׳

24

252627
17:30 בכפר חיים

 הצגה: 'עיר העכברים' 

2829
17:00 במשמר השרון

ש. סיפור: 'מר זוטא ועץ 
התפוחים'

3031
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ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ארועי מבוגרים 
יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש

1
18:00 בכפר חיים

הרצאה: זכויות אזרחים ותיקים
20:30 בג.ח.א

ערב שירה בציבור עם ע"ש לילה
22:00 בבית חירות

מסיבת פורים

2
22:00 בבת חפר
מסיבת פורים

3

4
18:00 בקיבוץ מעברות 
הרצאה מכון אבשלום: 

׳ירושלים בתש"ח׳

5
9:00 במרכז קהילתי שפלת חפר 

"בוקר עם אמא"
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
18:00 בגן יאשיה

הרצאה: 'תיק אימוץ סודי ביותר'
20:00 בניין המועצה

קורס עניין ירוק "מהקמה 
לקיימות - לכבוד 70 למדינה"

 6
17:30 מרכז קהילתי אזורי

סדנת הכנה לפרישה
19:30 בבית יצחק

אירוע לציון יום האשה 
הבינלאומי

7
07:00 יציאה ממשמר השרון

סיור מכון אבשלום
16:00 ברופין
קורס מחשבים

17:00 במרכז הקהילתי האזורי
קורס סמארטפון
18:00 בג.ח.מ

הרצאה: "להיות בשליטה"

8
19:00 בכפר ויתקין
פתיחת גלריית רחוב
19:30 בעין החורש

אירוע יום האישה הבינלאומי

9
07:00 אגמון חפר
צעדת עמק חפר 

10

11
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה מכון אבשלום: ׳צבע 
הכסף - על שטרות כסף 

בארץ ישראל׳

12
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
20:30 בכפר ויתקין

׳בקצב נשי׳- ערב שירה 

13
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה: ׳לשיר זה כמו להיות 
ירדן׳ 

14
09:00 בג.ח.א 

חברותא - הרצאה: אמונה אלון 
18:00 בבית הלוי

הרצאה: ׳צוואות לתכנון הבאות׳
20:00 בכפר ויתקין

'מרק בחברותא' -טיסה חשאית
20:00 בג.ח.א

סרט: ׳שאלות אישיות'
20:30 בחיבת ציון

׳רק על עצמי לצחוק ידעתי׳

 151617
18:00 בקיבוץ מעברות

 ׳קפה קונצרט׳:
 ׳my Spanish soul׳
׳נשמתי הספרדית׳ 

1819
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
18:00 בג.ח.מ

'מסע בכורסא' עם עוזי טאובר
20:30 בעין החורש

קהילה מארחת ראש חודש ניסן 
'בגני נטעתיך'

20
20:00 בהמעפיל

הרצאה: 'צפוי ובלתי צפוי' - 
רמזים מטרימים בהארי פוטר

21
07:00 יציאה ממשמר השרון

סיור מכון אבשלום
20:30 בכפר ויתקין

שיחות סלון- ׳להפוך את הסדר׳
20:30 בג.ח.א

'לא פוסחים על הילדים...'
21:30 בקיבוץ העוגן

מופע: רוני פיטרסון משה לוי 
ודיאנה גולבי 

22
20:00 בג.ח.א

מפגשים עם אמני קראפט – 
הפן המסתורי של העבודה

23
08:30 בכפר ויתקין

׳שישי של נתינה׳- מכירת 
יד שנייה

11:00 בכפר ויתקין
תערוכה מתחלפת ׳פנים 

מהעולם׳ 

24

25
18:00 בקיבוץ מעברות
הרצאה מכון אבשלום:

'קוממיות ונכבה'

26
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'

2728
20:00 בכפר ויתקין

סדנת יצירה בחרוזי זכוכית

293031

20



מבוגרים
יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש

1
18:00 בכפר חיים

הרצאה: זכויות אזרחים ותיקים
20:30 בג.ח.א

ערב שירה בציבור עם ע"ש לילה
22:00 בבית חירות

מסיבת פורים

2
22:00 בבת חפר
מסיבת פורים

3

4
18:00 בקיבוץ מעברות 
הרצאה מכון אבשלום: 

׳ירושלים בתש"ח׳

5
9:00 במרכז קהילתי שפלת חפר 

"בוקר עם אמא"
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
18:00 בגן יאשיה

הרצאה: 'תיק אימוץ סודי ביותר'
20:00 בניין המועצה

קורס עניין ירוק "מהקמה 
לקיימות - לכבוד 70 למדינה"

 6
17:30 מרכז קהילתי אזורי

סדנת הכנה לפרישה
19:30 בבית יצחק

אירוע לציון יום האשה 
הבינלאומי

7
07:00 יציאה ממשמר השרון

סיור מכון אבשלום
16:00 ברופין
קורס מחשבים

17:00 במרכז הקהילתי האזורי
קורס סמארטפון
18:00 בג.ח.מ

הרצאה: "להיות בשליטה"

8
19:00 בכפר ויתקין
פתיחת גלריית רחוב
19:30 בעין החורש

אירוע יום האישה הבינלאומי

9
07:00 אגמון חפר
צעדת עמק חפר 

10

11
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה מכון אבשלום: ׳צבע 
הכסף - על שטרות כסף 

בארץ ישראל׳

12
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
20:30 בכפר ויתקין

׳בקצב נשי׳- ערב שירה 

13
18:00 בקיבוץ מעברות 

הרצאה: ׳לשיר זה כמו להיות 
ירדן׳ 

14
09:00 בג.ח.א 

חברותא - הרצאה: אמונה אלון 
18:00 בבית הלוי

הרצאה: ׳צוואות לתכנון הבאות׳
20:00 בכפר ויתקין

'מרק בחברותא' -טיסה חשאית
20:00 בג.ח.א

סרט: ׳שאלות אישיות'
20:30 בחיבת ציון

׳רק על עצמי לצחוק ידעתי׳

 151617
18:00 בקיבוץ מעברות

 ׳קפה קונצרט׳:
 ׳my Spanish soul׳
׳נשמתי הספרדית׳ 

1819
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'
18:00 בג.ח.מ

'מסע בכורסא' עם עוזי טאובר
20:30 בעין החורש

קהילה מארחת ראש חודש ניסן 
'בגני נטעתיך'

20
20:00 בהמעפיל

הרצאה: 'צפוי ובלתי צפוי' - 
רמזים מטרימים בהארי פוטר

21
07:00 יציאה ממשמר השרון

סיור מכון אבשלום
20:30 בכפר ויתקין

שיחות סלון- ׳להפוך את הסדר׳
20:30 בג.ח.א

'לא פוסחים על הילדים...'
21:30 בקיבוץ העוגן

מופע: רוני פיטרסון משה לוי 
ודיאנה גולבי 

22
20:00 בג.ח.א

מפגשים עם אמני קראפט – 
הפן המסתורי של העבודה

23
08:30 בכפר ויתקין

׳שישי של נתינה׳- מכירת 
יד שנייה

11:00 בכפר ויתקין
תערוכה מתחלפת ׳פנים 

מהעולם׳ 

24

25
18:00 בקיבוץ מעברות
הרצאה מכון אבשלום:

'קוממיות ונכבה'

26
10:00 בכפר ויתקין

'מועדון ארוחת הבוקר'

2728
20:00 בכפר ויתקין

סדנת יצירה בחרוזי זכוכית

293031

ביום רביעי 21.3.18 בשעה 20:30 במרכז הקהילתי חוף חפר
שיחות סלון - "להפוך את הסדר"

לא משנה איפה אתם חוגגים השנה בבית, אצל החמות, הגיסה או עם חברים, אפשר להפוך את ליל 
הסדר לחוויה משפחתית ערכית ורב-דורית שהיא מעבר להתכנסות, כללי הטקס והעיסוק הקולינרי. 

ליל הסדר הוא הזדמנות לשיח משפחתי מעניין ועמוק סביב הזהות האישית-משפחתית-לאומית 
של כולנו.  בערב נתנסה בשלל רעיונות יצירתיים של פעילויות משפחתיות – משחקים, חידונים, 

הצגות ועוד, הקשורים בתוכן של ההגדה, ונשאל את עצמנו איך נהפוך השנה את הטקס המסורתי 
לרלוונטי לכל משתתפי הסדר.

מרצים: מרים ואליהו סטולוביץ תושבי כפר ויתקין
מרים – בעלת תואר ראשון בחינוך ותואר שני בפילוסופיה מנחת 

הורים מוסמכת ומעבירה סדנאות שונות בנושאי חינוך. 
אליהו- רב יישובי גוש ויתקין בעל ניסיון רב בתחומי הוראה, חינוך 

וניהול חינוכי. 
הכניסה חופשית!

"שישי של נתינה"
מכירת יד שנייה לטובת משפחות נזקקות מעמק חפר והסביבה.

 23.3.18 בין השעות 8:30 עד 13:00
בחצר המרכז הקהילתי חוף חפר

כמה פשוט- ככה חשוב!
באירוע תתקיים הפתיחה של תערוכת הצילום של האמנית רעיה ציפורי

במקום דוכן מזון ושתייה בתשלום - "קפה בכפר"

תערוכה מתחלפת
23.3.18 יום שישי בשעה 11:00 במרכז הקהילתי חוף חפר

"פנים מהעולם" | רעיה ציפורי, צלמת
 תערוכת צילום מרתקת, המציגה פנים של אנשים ממדינות עולם שלישי

שלא נגעה בהם הקידמה.
אל תחמיצו! הכניסה חופשית! | האירוע יתקיים כחלק מאירוע "שישי של נתינה"
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מבוגרים

זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:׳זית׳ זהות יהודית תרבותית

קהילה מארחת ראש חודש ניסן
בשיתוף שלוחת צפון חפר

19.3.18 | ג׳ בניסן | 20:30 | בעין החורש
בגני נטעתיך | זלמן שז"ר - נשיאים ורוח

שנת השבעים למדינה - הוקרה לנשיאים וראשי ממשלות לשעבר
 בהנחיית: מוקי צור וחברים

בחלק המוסיקאלי: יפתח גילבר ויונתן בכרך
alitzayit@gmail.com | 052-4686746 הכניסה חופשית | לפרטים: מירב 054-2119095 | עלית

יום רביעי | 21.3.18 | ה' ניסן | בשעה 20:30 | במועדון ג.ח.א
לא פוסחים על הילדים! )וגם לא על המבוגרים( בשיתוף שלוחת צפון חפר

 איך גורמים לילדים ולמבוגרים חסרי מנוח להתיידד עם סדר פסח?
 איך הופכים את סדר פסח מאירוע משפחתי מעיק וכבד למפגש פורה,

    יצירתי, מצחיק ומקרב?
 רעיונות פשוטים ומדליקים ברוח ההגדה!

נשמח אם תחלקו איתנו רעיונות משלכם!
מנחה: אורי רשף, אמן יוצר, ממקימי אספקלריא, נתיבים ליצירה יהודית ומתחדשת

הכניסה חופשית! לפרטים והרשמה: עדי 054-9290060 | עלית 052-4686746

קול קורא לקראת ערב השקה לסופרים ומשוררים מעמק חפר
 לכבוד שבוע הספר העברי לשנת תשע"ח, נקיים אירוע מיוחד

בו נארח סופרים ומשוררים מעמק חפר ונציין את יצירותיהם.
נשמח לקבל פרטיהם של כותבים שספריהם יצאו לאור בשנתיים האחרונות

בתחומי פרוזה, עיון, שירה ומחקר, למבוגרים, לנוער ולילדים.
 alitzayit@gmail.com עלית גורן-כץ | hadas.s@hefer.org.il אנא פנו אלינו: הדס שוורץ

מועד האירוע יפורסם בהמשך.

ת י ר ו ז א ה ה  י ר פ ס ה ף  ו ת י ש ב
בתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח
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מבוגרים
רסים קו ו ם  חוגי

חברותא

חברותא
09-8973332  | ם  רי בית ספר למבוגרים צעי

ביום רביעי 14.3.18 בשעה 09:00 במועדון בגבעת חיים איחוד
<< הרצאתה של אמונה אלון

 מפגש עם  הסופרת אמונה אלון על ספרה "בית על מים רבים" ועל התהליך
המפתיע שבו הפך התיעוד הקולקטיבי לסיפור אישי.

  אמונה אלון פרסמה סיפורים קצרים, ספרים לילדים וארבעה רומנים. ספריה זיכו אותה
בפרסים שונים, ביניהם פרס היצירה ע"ש ראש הממשלה לוי אשכול )2015(

מחיר: 30 ₪
ביום רביעי 22.3.18 בשעה 20:00 במועדון בגבעת חיים איחוד

מפגשים עם אמני קראפט  << הפן המסתורי של העבודה
האומנית: כרמל אילן

בשיח אתייחס אל הפן המסתורי של העבודה, איך פעם אחר פעם העבודה מצליחה להסתיר את 
אופן עשייתה, דבר ההופך אותה לכתב חידה ומזמין את הצופה לבחינה מקרוב.

הצהרת האומנית:
אני אוהבת נייר, תמיד אהבתי. אני אגרנית אובססיבית של טקסטים נטושים. העבודה בנייר דורשת 
התייחסות לעדינות, הפריכות והשבריריות של החומר. הדימויים שלי צומחים מתוך שדות של נייר 

מקופלים, אשר הקריאה בהם הופכת להתבוננות. מקום שהפך למקום של אף אחד הוא המקום 
בשבילי, מקום בלי גבולות ברורים שיגדירו ויגבילו אותי, בלי החוקים הנוקשים שהגדירו אותו רגע

לפני, בלי פסיקים ובלי נקודות. הניירות, מרכבות של טקסט, משמרים את
הזיכרון החומרי ממנו באו, ובה בעת צומחים לשפה חדשה.

מחיר: 30 ₪

 
   050-7116612מיכה אסף        חו"ל טיולי 

 טיול מובטח  11/3-21/3  יפים'אוטובוס + ג  מרוקו
 טיול מובטח  18/6-25/6 בין וינה לבודפשט סלובקיה

 טיול מובטח  30/6-12/7  בארץ ההרים קירגיסטאן
 הרשמהתלוי   23/7 אחרי   פולין הקלאסית
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מבוגרים

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

״קוקטייל ארץ ישראלי״
 הרצאה מס׳ 5: "צבע הכסף - על שטרות כסף בארץ ישראל"

מרצה: חזי פוזננסקי
ביום ראשון 11.3.18 בשעה 18:00 במועדון לחבר קיבוץ מעברות

 סיור מס׳ 5: "על פערים חברתיים - שדרות רוטשילד תל אביב"
מדריך: איציק דרור

ביום רביעי 21.3.18 בשעה 07:00 יציאה מ"אלונית" משמר השרון
מחיר להרצאה: 60 ₪ | מחיר לסיור: 200 ₪

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

הרצאה מס׳ 5: "ירושלים בתש״ח״
ביום ראשון 4.3.18 בשעה 18:00 במועדון לחבר קיבוץ מעברות

סיור: "צפת בתש״ח - בעקבות איש צעיר בן 21, אלעד פלד. הר כנען, 
סמטאות העיר והמצודה" | מדריך: יואב אבניאון

ביום רביעי 7.3.18 בשעה 07:00 יציאה מ"אלונית" משמר השרון

הרצאה מס׳ 6: "קוממיות ונכבה״
ביום ראשון 25.3.18 בשעה 18:00 במועדון לחבר קיבוץ מעברות

מחיר להרצאה: 80 ₪ | מחיר לסיור: 210 ₪

            יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
       ההשתתפות בסיורים מותנית בהרשמה מוקדמת ועל בסיס מקום פנוי.

מכון אבשלום
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מבוגרים

קורס "עניין ירוק"! | בשיתוף מחלקת איכות סביבה וקיימות
הקורס כולל: 4 הרצאות, 2 סיורים.

הרצאה מס׳ 3 |  5.3.18  | מהקמה לקיימות - לכבוד 70 שנה למדינה | שלי ליפ
 סיור מס' 2     | 27.4.18 | כרם מהר"ל – ביתו האקולוגי של עמיעד לפידות

          כולל סיור בשטחי חקלאות אורגנית
הרצאה מס' 4 | 14.5.18 | האם יחיו שמירת טבע ופיתוח יחדיו? | ניר פפאי

מחיר להרצאה: 40 ₪ | מחיר לסיור: 60 ₪ | יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.
 ההרצאות מתקיימות בימי שני בשעה 20:00 בבניין המועצה )אולם ישיבות - קומה שנייה(

הסיורים מתקיימים בימי שישי.
 oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 מותנה בהרשמה מראש: אושרית מסורי

סדנת יצירה בחרוזי זכוכית
הרצאה קצרה ועיצוב פריט אישי

בהנחיית חוה אדרי, אמנית ויוצרת חרוזי זכוכית. 
יום רביעי 28.3.18 בשעה 20:00

במרכז הקהילתי חוף חפר
מחיר: 150 ₪ למשתתף כולל חומרים

בהרשמה מראש בלבד: 09-8665187 | מספר המקומות מוגבל 

׳החופש ליצור ולהיות׳ | סדנת יומנים ויזואליים עם נעמי גורדון-חן
6 מפגשים חווייתיים שהם מסע מרתק ומעצים של יצירת אמנות אישית. 

בואי לגלות את האמן הפנימי שבך ואת הכח שיש ליצירה במקום בו מותר הכל - להעז, לכתוב, 
למחוק, להתנסות,לצבוע, להדביק, לצייר, לשקוע וליהנות מקסם המקריות.

ימי ראשון/שני החל מתאריך 29/30.4.18, בין השעות 10:00 – 13:00
בסטודיו של נעמי במושב בית חרות

נעמי גורדון חן - מנחת קבוצות, בוגרת מדעי החברה מהאוניברסיטה העברית, M.A. בחברה 
ואמנויות עם התמחות בשינוי חברתי באמצעות אמנויות. בוגרת שנקר באמנות קהילתית ותכנית 

מלווי קבוצות באמצעות היומן הוויזואלי עם התמחות באמנות ה art journaling, אמנות 
המאפשרת חיבור לעצמך, לסיפור שלך, לכוחות של תשוקה ושל יצירה ולעולם פנימי קסום.

מחיר: 1,080 ש"ח
למידע נוסף, טל: 052-4800494 | להרשמה: 09-8664306 | אין צורך בנסיון קודם

25



מבוגרים

 09-8981632|  050-5351606מנהלת מרכז קשר והכוון  -תמי סלוצקי: לפרטים והרשמה

 מרכז קהילתי אזורי-אזורית עמק חפרמועצה       

       

  
 

מרכז קשר והכוון לאזרח הותיק 09-8981632
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ותיקים
09-8981634 ותיקים  מחלקת 

מכללת ותיקים- לומדים ונהנים
נפגשים בכל יום ה' באולם עין החורש בין השעות 09:00 - 11:15 בבוקר.

מחיר לכניסה חד פעמית: 40 ₪ למפגש
הרצאות מרץ:

נושא ההרצאהשם המרצהתאריך
מופע זמרי האופרה הישראלית בבוקר היתוליפורים - אופרה בתחפושת8.3.18

האם אפשר להצעיר את המוח?אירית כינור - גנטיקה15.3.18

דיקטטורה ואידיאולוגיה - המהפכה הקובנית וסופה.עו״ד גרי פאל22.3.18

מועדון טרום בכורה - רואים לפני כולם!
ביום שלישי 6.3.18 באולם עין החורש
9:00 - 9:10   התכנסות, קפה ומאפה 

9:10 - 9:45   הרצאתה של רחל אסטרקין
"loving vincent" | 9:45 - 12:00 הקרנת הסרט ״לאהוב את וינסנט״

במוי: דורותה קוביילה, יו וולצ'מן | בכיכובם של: ג'ון סשנס, דאגלס בות', הולי ארל, כריס אודאוד.
בריטניה/פולין, 94 דקות

סרט הקולנוע הראשון שמשלב אנימציה מציורי שמן. הסרט מספר את סיפור חייו ומותו השנוי 
במחלוקת של אחד מגדולי הציירים של כל הזמנים - וינסנט ואן גוך אשר צייר מעל 800 ציורים 
אך מכר רק אחד. וינסנט שלא למד לצייר ולא ביקר בימיו במוזיאון ו/או בתערוכה, וכתב בכל 

מכתביו כמה הוא לא מוצלח, הוכתר לאחר מותו כאבי האמנות המודרנית.  לאחר שדבר מותו של 
וינסנט נודע, ארמנד רולין, הבן של ידידו הטוב ביותר של וינסנט, יוצא למסור מכתב אחרון של 

וינסנט לאחיו. במסע הזה הוא פוגש אנשים שוינסנט פגש בשנות חייו האחרונות, ומנסה לתהות 
על נסיבות מותו המסתורי של וינסנט. המרחק הגדול שעבר וינסנט מהמקום בו נורה בכדור רובה 
לאכסניה בה התגורר והזווית בה חדר כדור הרובה לגופו, מעידים שהוא לא התאבד. ידידו הרופא 
שסירב לטפל בו, החברים הקרובים שלקחו שלל תמונות של וינסנט לאחר שנפצע, העובדה שהיה 

מאושר לפני מותו - כל אלה שופכים אור על מותו. הסרט ״לאהוב את וינסנט״ צולם בתחילה כסרט 
רגיל בהשתתפות שחקנים מהשורה הראשונה, ולאחר מכן הועבר לציירים שציירו אותו תמונה אחר 

 תמונה.
מפגש חד פעמי 55 ₪ )ע״ב מקום פנוי, ללא הסעה(

29שימו לב: סרט חודש אפריל – נדחה והוא יוקרן בתאריך 1.5.18



ותיקים

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

גאורגיה
ארץ גיזת הזהב והרי הקווקז

מאי-יוני 2018
טיול ייחודי לוותיקי עמק חפר

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ניתן להיכנס לרשימת המתנה

טיפול בבעיות זיכרון
וקשב בגיל המבוגר  

השלישי לגיל  מרפאה 
ש ו ר ב

 ניתן בידי רופאים
ונוירו-פסיכולוגים בכירים

קרוב לבית, כאן בעמק חפר

לפרטים: 0507506621 30



ותיקים

נופש אביב באפריל!
תרבות בתל אביב – עיר ללא הפסקה

 מלון הרודס -
מלון יוקרתי על שפת הים באווירת תל אביב הקטנה של שנות ה-30

 בליבה של העיר תל אביב, אל מול חופי הים התיכון,
מתנוסס מלון היוקרה הרודס תל אביב:

מלון קונספט ייחודי מבין מלונות היוקרה בתל אביב המביא את אווירת העיר הלבנה של שנות 
השלושים, בשילוב חוויית אירוח מושלמת.

נצא לשוטט ברחובותיה של תל אביב-יפו, נבקר בשווקים התוססים,
 נגלה היכן בעיר נפגשות שלושת הדתות, נטעם מהקסם היפואי,

נקיים מפגשים מיוחדים, סיורים בתערוכות וביקור במוזיאון החדש לטבע ע"ש שטיינהרדט 
באוניברסיטת תל אביב.

תכניות בערבים, הצגה ובילויים

פרטים והרשמה בתשלום אצל הרכזים בישובים | התכנית ניתנת לשינויים
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ותיקים

מועדון ארוחת הבוקר
מפגש חברתי הכולל ארוחת בוקר קלה בליווי פעילויות מהנות, מעשירות ומגוונות

בתכנית: 10:00 ארוחת בוקר | 10:30 תחילת מפגש
 5.3.18 | המלחמה הנשכחת

סרט תיעודי המתאר פרק לא מוכר בתולדות מלחמות ישראל - במלאות 50 שנה למלחמת ההתשה 
בגזרת עמק הירדן ובעמק בית שאן.

לאחר ההקרנה תתקיים פגישה עם עורך הסרט עודד צנטנר, במאי, עורך ותסריטאי מקיבוץ גן 
שמואל, על עשיית הסרט ועל התקופה.

 12.3.18 | לכבוד יום האישה - על דונה גרציא נשיא, אשת עסקים, נדבנית 
 ומדינאית יהודיה.

נצפה בדימויים חזותיים וסרטים קצרים על נדודיה של האישה העשירה בעולם מן המאה ה-15.
מנחה: דינה גונה, חוקרת תרבות,צלמת ויוצרת סרטים קצרים על סופרים ומשוררים הבנויים 

מחומרי ארכיון פרטי ומקיף של עולם הספרות הישראלי בשלושת העשורים האחרונים והתרבות 
ככלל.

 19.3.18 | מפגש מיוחד: ״זכר ונקבה ברא אותם״
 "הרצגה" על נשים, גברים ואלוהים. פרויקט מרתק המפגיש את סיפורי התנ"ך והעולם העתיק עם

אמנויות הבמה. מומלץ ביותר!
 מנחים ומציגים:

יעל מסנר, אמנית רב תחומית, זמרת ושחקנית יוצרת בוגרת ניסן נתיב.
אריאל הכהן, מורה לתנ"ך, חוקר ומרצה בעברו, כיום יוצר בתיאטרון ויזם תוכן ותרבות.

 26.3.18 | לכבוד חג הפסח: סיפור ומיתולוגיה בהולדתו של משה רבנו.
נעסוק בסיפורי הולדתו של המנהיג והנביא שהפך את בני ישראל ל"עם" והובילו אל הארץ 
המיועדת, או בעצם, בהיעדר סיפור כזה. אבל אנשים "גדולים" מלווים בסיפור לידה מיוחד. 

בהרצאה נחקור  כיצד התמודדו חז"ל עם ה"חוסר" הזה ? נבדוק מהו מקומה של המיתולוגיה של 
העמים הסובבים ביצירת הסיפור של הצלת משה הקטן? נתחקה אחר ההקשר המרגש בין הסיפור 

לחג הפסח וגם ננסה להבין מה הקשר בין פרויד לבין משה רבנו...? אכן, מרתק ומסקרן !
מנחה: טובי גולן, היסטוריונית, בעלת תואר MA בלימודי ארץ-ישראל והיסטוריה )אונ' בר אילן(.

חוקרת התנהגות האדם: מה חשב, במה האמין וכיצד באה אמונה זו לביטוי וכיצד עיצבה את חיי 
האדם הבודד וקהילתו בכל תקופה ותקופה. חומרים אלה מוגשים בהרצאות בצורה תיאטרלית 

ומרתקת.
מחיר מפגש: 40 ש"ח

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח
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יום האישה הבינלאומי 2018

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

רביעי | 21.3.18 | 21:30 | קפה גרציא | קיבוץ העוגן

רוני פיטרסון 
 משה לוי ודיאנה גולבי 

שלישי 6.3.18 | 19:30 | בית התרבות בית יצחק
לרגל יום האישה הבינלאומי

ערב לנשים בלבד
19:30

 יריד עסקים מקומיים של נשות העמק
מוזמנות להכיר את העסקים הקרובים אליכן!

20:30
ההצגה 
'הרוקמת'
 מחיר: 40 ₪

הקפה עלינו )וגם כיבוד קל(
www.hefer.org.il :הרשמה באתר המועצה

 על ההצגה ׳הרוקמת׳:
אחרי 50 שנה בהן העלתה אבק, קמה 
לתחיה מכונת הדפסי רקמה עתיקה 

ומספרת את סיפור חייה של אישה אמיצה 
שחיה במאה הקודמת. סיפורה האמיתי 
של בריינה, אשר מחליטה לפלס דרכה 
ולעלות לארץ ישראל בין שתי מלחמות 
עולם, כשבליבה חלום חצי ממומש על 
עולם הרקמה וגעגועים עזים למשפחתה 

ולמולדתה. סיפור משפחתי מרגש נרקם על 
הבמה באמצעות מכונה עתיקה להדפסי 
רקמה. תיאטרון סיפור וחפצים מלא קסם.

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח
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מחיר: 50 ₪ | בערב המופע: 70 ש"ח | לכרטיסים 09-8973332

במעמד ראש המועצה | היחידה לקידום מעמד האשה | שלוחת צפון חפר

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

19:30 פתיחת דלתות וכיבוד קל

20:00 ברכות: 

< ראש המועצה מר רני אידן

< יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה הגב' ענת שבזי

< יו"ר נעמ"ת עו"ד גליה וולך

אורחת כבוד: פרופ' גליה צבר נשיאת המרכז האקדמי רופין

"מי חוסם את דרכן של נשים באקדמיה" 

21:00 מופע הסאטירה ״פאות קדושות״
מופע דראג קומי חדש, נוצץ, בועט ו....הורס 

על ההיסטוריה של המדינה כפי שמעולם לא שמעתם!

חמישי | כ"א באדר 8.3.18 | אולם תרבות עין החורש

יום האישה הבינלאומי 2018

איגוד היועצות לקידום מעמד האישה בישראל



יום שישי 9.3.2018 כ"ב באדר תשע"ח
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ילדי כיתות ד' - ו' יצעדו במסגרת בית ספרית ויוסעו ישירות מבתי הספר לצעדה | מומלץ להצטייד בכובע ובמים 

| במהלך הצעדה יופעלו תחנות הפעלה והסברה |  האירוע מאובטח על ידי כוחות ביטחון והצלה

בסימן שירים, ציפורים והשקט שנשמר
מקהלות והרכבים מוסיקאליים ינגנו וישירו לאורך המסלול

המסלול יחל בחנייה הנמצאת מזרחית לקיבוץ עין החורש. נצעד דרך 
שדות החיטה המוריקים, סמוך למטעי הרימון והאבוקדו לכיוון דרום. 

נחצה את הגשר החדש ונקיף את האגמון.

תחילת מסלול הצעדה

מסלול מיטיבי לכת
יפנה דרומה, יקיף את שטחי הקובני, דרך פרדסים, 

מטעים, עינות חוגלה וחזרה אל נקודת הפיצול. 
המסלול יחצה את הגשר האירי ויחבור אל המסלול 

הקצר עד לנקודת הסיום.

המשך המסלול הארוך )כ-12 ק"מ(

מסלול עממי, משפחתי ובית ספרי
ימשיך צפונה, יחצה את הגשר האירי מזרחה לאורך 

נחל אלכסנדר,  ושוב לאורך מטעי האבוקדו ושדות 
החיטה ימשיך צפונה עד לנקודת הסיום.

המשך המסלול הקצר )כ-5 ק"מ(

מסלול הצעדה מעגלי

והפעם: אגמון חפר
זינוק: 07:00 - 09:00

הכוונה מהכניסה לקיבוץ עין החורש


