
בבית העם באמץ17:00בשעה 27.11.19רביעי ביום 
שבא  שעת סיפור עם יצירה בבצק בהשראת הסיפור שלמה המלך ומלכת 

25₪: מחיר| ומעלה 3מגיל |" רוניהבצק של "רוני גילת מעם 

במועדון חרב לאת17:00בשעה 28.11.19ביום חמישי 
25₪: מחיר| ומעלה 3מגיל מאיר מאת מירה ' שלולי'| גבריאל הדר מספר ושר 

בבית העם בבית יצחק17:00בשעה 1.12.19ראשון ביום 
25₪: מחירהישראלי תאטרון השעה | " הברווזון המכוער: "שעת סיפור

בספריית חניאל17:00בשעה 5.12.19ביום חמישי 

6עד 3לגילאי | ₪ 20: מחיר| הדר גבריאל שמוליקיפוד–סיפור שעת 

בתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות| בשיתוף הספרייה האזורית 



שיתוף החוויה האישית והארגונית של יהודה משי זהב  
.א"ובתוך ארגון זקכאדם 

המתנדבים וההתמודדות המנטלית , א"על ארגון זק
.המשימה המורכבתעם 

על השראה לעשייה ללא לאות תוך חתירה למצוינות 
.אנושיותהכלומעל 

.וחסד, נתינה, על התנדבות, על מרקם החברה הישראלית
www.hefer.org.ilהרשמה  באתר המועצה ₪ 30: מחיר

http://www.hefer.org.il/




:מרכז קשר והכוון מזמין אתכם להרצאת מבוא בנושא
"ניהול אורח חיים בריא בגמלאות בעזרת תזונה נכונה ופעילות גופנית"

י ללמוד  /בוא? יצאת לפנסיה והחלטת לקחת את הבריאות והגוף שלך בידיים

חשיבות הוויטמינים . למה וכמה, מה כדאי לאכול-את הגוף כיצד נכון להזין 

השפעת הפעילות הגופנית על ? נחוץ לגוףהאם זה –והמינרלים כתוספי מזון 

הקשר והחשיבות של. מצב הרוח והיכולת התפקודית שלנו

.הפעילות הגופנית למניעת מחלות ועוד

5.1.20אשר תפתח בתאריך " בריאות בגמלאות"הרצאות מבוא לסדנת 

ספורטאי ומאמן לאורח חיים בריא, יאיר קרני תזונאי: המרצה

החורשמועדון לחבר בעין , 19:00בשעה , 1.12.19ראשון 
!הכניסה חופשית, מוזמנים בשמחה







הבוקר במרכז הקהילתי חוף חפרמועדון ארוחת 
הרצאה10:30| ארוחת בוקר 10:00| שני ימי 

מעגלי אבנים ומבנים מסתוריים באיים הבריטיים' סטונהנג| 2.12.19
: מנחה. מסע מרתק אל מעגלי האבנים המסתוריים והמונומנטים העתיקים של האיים הבריטיים

חוקר דתות ומרצה, היסטוריון, תושב חיפה, פררושי 
300₪מפגשים 10-כרטיסייה ל| ₪ 40: מחיר מפגש

!רואים לפני כולם-מועדון טרום בכורה 
קולנועית בהנחיית מבקרי  של ביקורת מומחים מעולם התוכן של הסרט או מזוויות הרצאות 

מתחומים שוניםקולנוע ומנחים 
3.12.19סרט דצמבר 

קפה ומאפה, התכנסות9:00>> 
"?האם רצוננו באמת חופשי: "הרצאה9:15>> 

דוקטורנט בכלכלה התנהגותית באוניברסיטת בן גוריון ומרצה בכיר-ניר רייך : מרצה
״ The aeronauts״ | השמיים הם הגבול״ "הקרנת הסרט 9:45>> 

!הודעה תימסר למנויים בלבד -יתכנו שינויים בתאריכי הסרטים 
(הסעהללא , מקום פנויע״ב )₪ 60מפגש חד פעמי 

 OFF-ל ONבין החיים 
קומיתהרצאה 

תכלת גינס
מספרת בה הרצאה קומית 

עצמה כילדה ונערה  תכלת על 
שהסתירה את החולשה שלה 

על הבחירה  , ואת עצמה
בהומור ועל דרכה

בתור סטנדאפיסטית  
.שמיעהכבדת 

ציוןבבית העם בחיבת 20:30בשעה 3.12.19ביום שלישי 

ח "ש30: מחיר למבוגר
ח"ש10נוער לבני 

לציון היום הבינלאומי לזכויות  
עם מוגבלויותאנשים 



https://bit.ly/2ObozKA

https://bit.ly/2ObozKA

