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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
kids@hefer.org.il | 09-8981589 | 053-7788148 רכזת צהרונים וקייטנות: שרון אפודי

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

 hadas.s@hefer.org.il | 050-5257284 | 09-8973329 | מנהלת השלוחה: הדס שוורץ
kerenm@hefer.org.il | 052-6250512 | רכזת החוגים: קרן מדמוני

talm@hefer.org.il | 09-8973329 מ״מ רכזת צהרונים: טל סלע-כהן

 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
morank@hefer.org.il | 09-9557113 | רכזת צהרונים: מורן קרפל

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

oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | מנהלת השלוחה: אושרית מסורי
  talm@hefer.org.il | 09-8981565 מ״מ רכזת צהרונים: טל סלע-כהן

 שלוחת בת חפר      
בת חפר | יד חנה חומש | בחן

shanis@bathefer.net | 09-8781090 | מ"מ מנהל השלוחה: שני שם טוב
rakezetarbut@bathefer.net | 09-8781090 | רכזת תרבות: נרה עניו

hugim@bathefer.net | 09-8781090 | רכזת חוגים וצהרונים: יהודית שטרית

 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
adi@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת תרבות וחוגים: עדי אופיר

hermin@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת חוגים: הרמינה אטלס
aliza@hhcc.co.il | 09-8665187 | רכזת צהרונים: עליזה אוחיון 2



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

tslil.noar@gmail.com | 09-8981557 | רכזת נוער בסיכון: צליל דינאי לוי
idomell@gmail.com | 09-8981557 | רכז הדרכה: עידו מהל

lilachm@hefer.org.il | 09-8981557 | רכזת השומר הצעיר וצרכים מיוחדים: לילך-שני מרדכי
orf@hefer.org.il | 09-8981557 רכז הדרכה בני המושבים: אור פישר

 מרכז צעירים    מרכז צעירים עמק חפר
hilam@hefer.org.il | 09-8981561 | רכזת מרכז צעירים: הילה בר מאיר

nitsana@hefer.org.il | 09-8981636 | רכזת חיילים משוחררים: ניצן ארואס
 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
irits@hefer.org.il |  09-8981636 :עירית שגב

 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
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תושבים יקרים!

עריכה: דפנה יבנאי-פרטוש  |  עיצוב: לאה מרמורשטיין-ירחי  אמנות גרפית 
יו"ר המרכז הקהילתי האזורי: אלדד שלם  |  מנהלת המרכז הקהילתי: יעל פלד 

 www.sewingquarter.com  :הבד בשער

לפרסום מודעות:  09-8973320
dafna@hefer.org.il  

חופשת הקיץ הסתיימה עם פסטיבל "גשרים בנחל" המסורתי, בו אלפים מכם נהנו במגוון הופעות 
 וחוויות קהילתיות, והנה כבר מגיעים להם חגי תשרי.

שנה חדשה של מופעים, פעילויות, אירועים וחוגים עומדת בפתח! 
את שנת תשע"ט נתחיל עם מגוון הופעות ובהן "מקורוק-פלוס" שיארח את לאה שבת בקיבוץ בחן, 

מופע משיריה של חוה אלברשטיין במשמר השרון, "הפרויקט של רביבו" בבת חפר, רותם אבוהב 
בבית הלוי ועוד.

אנו מאחלים בהצלחה רבה לכל התלמידות והתלמידים שלנו שהחלו את שנת הלימודים, 
ושנה טובה ומאושרת לכל אחת ואחד מכם!

 המרכז הקהילתי האזורי מאחל שנת לימודים מוצלחת ופוריה
לכל תלמידי העמק ולצוות החינוכי

ולכל תושבי העמק:

שנה טובה ומתוקה
שנה של אושר ובריאות,

שנה של הצלחה והגשמה,
שנה של סבלנות ורגישות,
שנה של יצירתיות וסיפוק.
לשנה טובה תכתבו ותחתמו!
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ילדים
09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

ביום רביעי 5.9.18 בשעה 17:30 בבית העם באמץ
סדנת שוקולד לשנה טובה ומתוקה

הכנת ממתקי שוקולד בטעמים ובצבעים עם תוספות מפנקות
עם מיכל קמחי מ״העוגות של מיכל״.

לגילאי 4 ומעלה | מחיר: 25 ₪

ביום חמישי ד' בתשרי 13.9.18 בשעה 17:00 
במתחם בית העם בכפר הרא״ה

פותחים שנה
טעימות ונגיעות מעונת החוגים והתרבות

 מפגש עם מגוון החוגים והמפעילים, התנסות והרשמה
 ההצגה המוסיקלית מנגינת היער

      הצגה על בסיס אגדה עתיקה בליווי כלי נגינה ייחודים מהטבע.
הכניסה חופשית!

ביום שלישי 9.10.18 בשעה 17:00 בבית העם באחיטוב
מלך הטבע | תאטרון המדיטק

נלין, נערה צעירה חובבת טבע מקבלת הזדמנות פז לבקר בארמונו של המלך 
ראג'ו, מלך הטבע. היא נרגשת מאד, הרי ידוע שארמונו של המלך מוקף טבע 

מרהיב, אך כשהיא מגיעה לארמון היא מגלה לאכזבתה שהמלך אינו יוצא כלל החוצה, ושאין לו 
שום ענין בטבע... | לגילאי 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪

ביום ראשון 14.10.18 בשעה 17:00 במועדון בהמעפיל
ככה נעשיתי שודד ים

מי מאתנו אינו רוצה להיות שודד ים אפילו רק ליום אחד... שודדי הים 
אינם מנומסים, הם לא צריכים לצחצח שיניים ואפילו לסיים את כל האוכל 

מהצלחת. הצגה משעשעת בהשתתפות הילדים, על ילד ששיחק בחול על חוף 
5הים ולפתע ראה ספינה של שודדי ים מתקרבת... | לגילאי 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪



ילדים
ביום שלישי 16.10.18 בשעה 17:00 בבית העם בכפר חגלה 

סיפור הבריאה | בשיתוף עם זית
 שעת סיפור עם יצירה בבצק בהשראת סיפורים מהמקרא, הספרות המודרנית שירים,

פתגמים ומשלים.
לגילאי 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪

ביום רביעי 17.10.18 בשעה 17:00  במועדון בגבעת חיים איחוד
שעת סיפור: 'המתנה של הצב'

גבריאל הדר | עפ״י סיגל אדלר
האריה כמעט ושאג אך הצב הקטן לא היה בכלל מודאג -

הוא ידע שהביא למלך החיות מתנה מהממת, וגם לימד אותו שהסבלנות משתלמת.
סיפור חכם מלא בחן ובהומור על חוסר סבלנות.

לגילאי 3 ומעלה | מחיר: 25 ש"ח

ביום שני 22.10.18 בשעה 17:00 בבית תרבות אלישיב
הרפתקאות מוכר הכובעים
תאטרון לילדים ונוער באר שבע

למוכר הכובעים של הכפר יש חנות כובעים מיוחדת במינה, שבה ניתן למצוא כל כובע שרק רוצים. 
כובעים לילדים וכובעים למבוגרים, כובעים לקוסמים וכובעים לליצנים, כובעים לאביב וכובעים 

לסתיו, כובעים לאחר כך וכובעים לעכשיו. אין ספור כובעים, אך יום אחד הפסיקו התושבים לקנות 
כובעים. מוכר הכובעים, שלא התייאש, לקח סל גדול מלא בכובעיו ויצא אל הכפר שמעבר ליער. 

הוא לא ידע שאי שם ביער, על העצים, מסתתרים להם קופיפים שאוהבים מאוד כובעים...
חוויה תיאטרונית סוחפת לילדים מרגשת ומרתקת, שבה הילדים מהווים קהל פעיל וחלק בלתי נפרד 

מהתפתחותה של ההצגה.
לגילאי 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪

ביום שלישי 23.10.18 בשעה 17:00 בספריה בעין החורש
האריה והעכבר | תאטרון השעה

יום הולדתו של אריק האריה מלך היער הגיע. אריק כועס כל הזמן, הוא אינו מרוצה מהמתנות 
כלל וכלל. שואג שאגות על כל החיות ומספר על כולן בדיחות מעליבות. על אף שחבריו הקרובים 

מנסים לעזור לו ולהזהיר אותו מפני ציידים, אריק מזלזל ואומר: "זאת בדיחה, אינני זקוק לשום 
עזרה, אני הכי חזק וגדול אני הכל יכול!" אריק ילמד בדרך הקשה כיצד נכון לנהוג בחבריו ויופתע 

לגלות כי העזרה יכולה לבוא בצורות שונות, לאו דווקא בכוח אלא במוח.
לגילאי 3 ומעלה | מחיר: 25 ₪ 6



ילדים

ביום שלישי 23.10.18 בשעה 17:00 במועדן בגן יאשיה
הסנדוויץ' הרעב | תאטרון הקרון

אם סנדויץ׳ יכול להיות רעב אז גם מפלצת יכולה להתאהב. ואם האיש גר 
בבית, אז איפה הבית גר? הצגה על איש ואישה שרצו לכתוב סיפור, נסחפו, 

ריחפו, צללו, זללו וחיו באושר ועושר עד עצם היום הזה. תאטרון בובות, ליצנות וחפצים, המזכיר 
לנו שאפשר ליצור משהו מכל דבר ושכל המצאה, תחילתה במשחק.

לגילאי 4 ומעלה | מחיר: 25 ₪

09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ

יום חמישי 6.9.18 בשעה 17:00
בבית הכנסת המשותף שבהדר עם

הפנינג ראש השנה
בשיתוף המועצה הדתית

מבחר פעילויות לכבוד ראש השנה: יצירת צנצנות דבש, הכנת שופרות ונרות ועוד...
במקום יופעלו דוכני אוכל חופשי.

יום חמישי 11.10.18 בשעה 17:00 בקיבוץ מעברות
שעת סיפור: ׳הקוסם מארץ עוץ׳

אורנן ברייר | תיאטרוני
סופה מעיפה את ביתה של דורותי לארץ עוץ המסתורית

שם היא פוגשת חברים טובים אשר אליה מצטרפים למסע הרפתקני של 
משאלות לב... 

מחיר: 25 ₪
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ילדים

יום חמישי 18.10.18 בשעה 17:00  בבית העם בהדר עם
שעת סיפור: ׳שאול החתול׳

עם רוני גילת
למרות השינויים והקשיים שפוגש בדרכו נשאר שאול החתול שמח.

שעה של חוויה עם הבצק של רוני, פעילות לכל החושים והמשפחה.
מחיר: 25 ₪  

יום ראשון 28.10.18 בשעה 17:00 בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור

"איתמר מטייל על הקירות" עם גבריאל הדר
עפ"י דוד גרוסמן

אף אחד לא יודע, אבל – איתמר יכול ללכת על קירות.
ולא רק ללכת על קירות – אלא גם להיכנס לתמונות ולחוות חוויות מרתקות.

סיפור מקסים על טוב לב, על דמיון ועל עולם קסום.
מחיר: 25 ₪

09-9557113 שפלת חפר 

ביום ראשון 2.9.18 בשעה 17:00 בבית העם חניאל 
חוגגים יחד את פתיחת השנה | בשיתוף המועצה הדתית

יריד חשיפה לחוגים וחגיגת עולים לא׳
חשיפה לחוגים | הכנת אגרות ברכה לראש השנה 

דוכני מזון בתשלום | הכניסה חופשית!

ביום שני 8.10.18 בשעה 17:00  בספריית בורגתה   
שעת סיפור: אריה הספרייה

תיאטרון "שטויות במיץ פטל״
לגילאי: 3 עד 6 | מחיר: 20 ₪  
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ילדים

חדש!! זמן איכות לבד וביחד | הורים וילדים יוצרים
 סדרת סדנאות מגוונות לאורך כל השנה 

יום ראשון 28.10.18 בשעה 17:00 בבגד כפת בכפר מונאש
הכנת סל קניות מעוצב

סדנה להורים וילדים מגיל 7 ומעלה | מחיר: 55 ₪ לסל
 talir@hefer.org.il | הרשמה עד לתאריך 21.10.18 אצל טלי רפאל

<< סדנאות נוספות במהלך השנה:
     קליעת צמות | סדנת סושי אצל ענת סופר | מקרמה

     סדנת שוקולד | אוכל איטלקי | יצירת תכשיטים | שזירת פרחים
     הכנת שרפרפים | נגרות בעץ | ועוד..

    שתפו אותנו בסדנאות שהייתם רוצים לחוות! 

ביום שני 15.10.18 בשעה 17:00 בספריית כפר מונאש  
שעת סיפור: נרקיס מלך הביצה

תיאטרון 100 גרם 
לגילאי: 3 עד 6 | מחיר: 20 ₪  

ביום שלישי 23.10.18 בשעה 17:00  בבית העם בית הלוי   
הצגת ילדים: ארץ יצורי הפרא

תיאטרון סודות מהספרים 
לגילאי: 3 עד 6 | מחיר: 25 ₪  

ביום שני 24.10.18 בשעה 17:00 בספריית עולותיים   
שעת סיפור: דירה להשכיר

אורנהטרון
לגילאי: 3 עד 6 | מחיר: 20 ₪  

ביום ראשון 14.10.18 בשעה 17:00 בספריית חניאל 
שעת סיפור: מיץ פטל

חן המנגן   
לגילאי: 3 עד 6 | מחיר: 20 ₪  
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ילדים

09-8981565 ר  פ ח ם  י

ביום שישי 6.9.2018 בשעה 16:00 בגן השעשועים צוקי ים
חוגגים את השנה החדשה בקבלת שבת קהילתית

בתוכנית: 
 הפעלות יצירה מקומית

 טקס קבלת שבת חגיגי – שירה, ניגון וקידוש
 כיבוד ברוח השבת והחג

לכל המשפחה – הכניסה חופשית!

ביום שלישי 16.10.18 בשעה 17:15
במועדון לחבר המחודש, אביחיל )ליד קופ"ח כללית(

הצגה: "חברים על הגשר" | תאטרון אורנה פורת
זהו סיפור על שני חברים הכי טובים בעולם. במשך היום הם עוזרים זה לזה 
בעבודה, ובערב שותים יחד כוס תה בחצר וצוחקים. יום אחד מתפתח ויכוח 

מאד גדול בגלל דבר מאד קטן, ושני החברים רבים ריב נוראי שבעקבותיו 
הם לא רוצים לדבר או אפילו לראות זה את זה לעולם. בדיוק אז מגיע לכפר 
נגר חביב וחכם ובזכותו הם לומדים בדרך מפתיעה שחברות היא הדבר הכי 

חשוב ולא שווה להרוס אותה בעד שום סיבה, גדולה או קטנה.
לגילאי 4 עד 7 | מחיר: 25 ₪.

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

קישוטים לסוכה עם תמי סברדלוב 
ערב חג סוכות, יום ראשון 23.9.18 בין 10:00 ל-12:30 בחצר המרכז הקהילתי חוף חפר

נפגש לבוקר של חג ונכין קישוטים לסוכה, ממגוון חומרי יצירה 
לכל הגילאים | מוזמנים בשמחה, הכניסה חופשית! 
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ילדים

ניווט בת חפר ה-8 יוצא לדרך
ביום שישי 21.9.18 בין השעות 16:00 - 18:00

ניווט ברחבי ישוב בת חפר
 מסלול תחרותי סקור

 מסלול עממי 3 ק"מ לכל המשפחה או לקבוצות 
מחיר לתושבי בת חפר וחברי איגוד הניווט: 20 ₪ למפה | מחיר לאורחים: 40 ₪ למפה

לפרטים והרשמה במרכז הקהילתי 09-8781090 

09-8788376 ר  פ ח ת  ב

אדווה בלק
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ילדים

סיפורים ב.... בצק! | סדרת מפגשים | בשיתוף שלוחת צפון חפר
 שעת סיפור עם יצירה בבצק בהשראת סיפורים מהמקרא והספרות

המודרנית, שירים, פתגמים ומשלים.
 לגילאי 3 עד 6 | מועדי המפגשים ומיקומם יפורסמו בהמשך

עקבו אחר הפרסומים!

בשיתוף יהלו״ם -
ילדים והורים לומדים

מחפשים זמן איכות מהנה וחוויתי משותף לכם ולילדכם?
 מוזמנים להצטרף לקבוצת יהלו״ם - מפגשים חוויתיים לילדים )כיתה ב׳ ומעלה(

והורים )או סבים וסבתות!(
 משחקים, שיח, למידה משותפת והפעלות - זמן איכות משותף.

 נבקר בסיפורים עתיקים ומודרניים, נלמד על ערכים יהודיים ואוניברסליים,
 משפחה ויחסים בין אדם לחברו. נכיר משפחות וחברים חדשים ודרכם נכיר את עצמנו טוב יותר.

מנחה: ענבל בריסקין-פרי, מנחת קבוצות וסדנאות גיבוש באמצעות משחקי ילדות.
אחת לחודש | ימי חמישי אחה״צ | השנה תיפתחנה שתי קבוצות: בבית יצחק ובאביחיל

inbal@klas.co.il | 052-3248694 להרשמה:  ענבל בריסקין פרי

יהלו"ם - ילדים והורים לומדים!

תכניות למשפחה

ת ו ה מ א ו ה  ו ו צ מ ת  ו נ ב ל ת  ד ח ו י מ ת  י נ כ ת

 5 מפגשים וטיול - סביב עולמה של בת המצווה,
בדרך של שיח, לימוד, יצירה ומשחק,
בהשראת מקורות יהודיים-ישראליים. 

הזדמנות למפגש אם-בת ייחודי ומעצים
מנחה: טל קלאר-העברי

תאריכי פתיחת הסדנאות לשנת תשע״ט:
 5.3.19 | 22.1.19 | 13.12.18 | 30.10.18
המפגשים מתקיימים אחת לשבוע - ברצף

מחיר כל הסדנא למשפחה )אם-בת(: 600 ש"ח
טל קלאר-העברי 052-5308019 | עלית גורן-כץ 052-4686746

'שנה
תנה'
במ

כדאי 
בהקדם!להירשם 

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

מורשת ישראל 
תרבות יהודית - חוויה ישראלית   מ.א. עמק חפר

מורשת ישראל 
תרבות יהודית - חוויה ישראלית   מ.א. עמק חפר

12



נוער

09-8981557 וער  נ מחלקת 
מפגש פתיחה לתהליך שנת מצווה אזורי )למובילי שנת המצווה ביישובים( 

יום ראשון ה-16.9.18 בשעה 20:00 במרכז ההדרכה )בבניין המשטרה(

טיול פתיחת שנה וטקס פתיחת שנה אזורי לכל תנועות הנוער 
יום שבת 20.10.18 )חלוץ שכבה ט' 19.10(

יום הזיכרון לרצח יצחק רבין ז"ל 
האסיפה הישראלית בתל אביב לכיתות ט'-י"ב

21.10.18 )יתכנו שינויים בתאריך בין התנועות(

ערב אזורי לכיתות ז'-ח' 
23.10.18

בני המושבים
המפעל ע"ש יוסי יפה לכיתות ט'-י"ב < 25-28.9.18

מסיבת חילוף גרעין עודד < 6.9.18

האיחוד החקלאי
טיול סוכות לשכב"ג < 26-27.9.18

סוכות בעמק
זית בשיתוף מחלקת הנוער

 24.9.18, במהלך חג הסוכות בני נוער יבנו סוכות קהילתיות ביישובי
עמק חפר כחלק מתחרות ׳סוכות בעמק׳
עקבו וחפשו את הסוכה ביישובכם!

לפרטים נוספים: עידו מהל 09-8981557
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צעירים

09-8981561 רים  מרכז צעי

בוקר עם אמאבא | בשיתוף שלוחת שפלת חפר 
בוקר לתינוקות והורים בחופשת לידה 

אחת לשבועיים בימי רביעי במרכז קהילתי שפלת חפר
מפגש ראשון: יום רביעי, 10.10.18

9:30 ארוחת בוקר קלה ומפנקת 
10:15 הרצאה: הורים מודל 2018 

המרצה: לאה שטרן, מדריכת הורים בשיטת אדלר, יועצת הורות, מגישת פינת הורות בתוכנית 
הבוקר של נדב אבוקסיס ברדיו תל אביב.  

לצד האושר העצום עם לידת תינוק חדש, אנו מגלים כי מתלוות להורות שלנו אינסוף משימות 
ומטלות שאינן מסתיימות. במפגש, נעצור ונסתכל רגע על ההורות שלנו מעבר למטלות היום יום.

נבין מהו התפקיד ההורי, מהי האחריות ההורית בחינוך הילד שלנו וכיצד נוכל כבר היום, בגיל 
הינקות, להשפיע על התפתחותו של הילד והפיכתו לילד ולבוגר עם ביטחון עצמי.

יום רביעי, 24.10.18
9:30 ארוחת בוקר קלה ומפנקת 

10:15 הרצאה: הקניית הרגלי שינה  
המרצה: מירב בן עמי, יועצת שינה בשיטת מענה תמידי לילד וההורים - שיטה המתמקדת 

בהקניית הרגלי שינה בריאים לילדים ובמענה תמידי לילד/ה ולהורים. מומחית לתאומים ואחים 
צמודים.

אנו ההורים יכולים לקום בבוקר רעננים! מה קורה לנו כהורים שלא ישנים בלילה בעקבות ילדיהם 
הקטנים שלא ישנים? איך אפשר לשנות את רוע הגזירה ולהפוך אותנו לאנשים שמחים ובריאים

מהי בעיית שינה ומתי כדאי לפנות לעזרה? מדוע תינוקות לא ישנים? חשיבות פיזיולוגית של 
השינה והשפעתה על התפתחות והבריאות הבדל בין שינה של תאומים/אחים צמודים לתינוק 

אחד.
מחיר מפגש: 30 ₪ | מותנה בהרשמה מראש | מותנה במינימום נרשמים

talir@hefer.org.il | 09-9557113 | להרשמה: טלי רפאל
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צעירים
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מבוגרים
09-8973332 ר  פ ח ן  ו פ צ

בוקר שבת קלאסי
יום שבת 6.10.18 בשעה 11:00 בגלריה לאמנות גבעת חיים איחוד

במסגרת שיח גלריה בתערוכתה של ראניה עקל לטובת הקמת מרכז "קן לסנונית" – מרכז המשלב 
אמנות, סביבה ורב תרבותיות שמטרתו יצירת מפגש אנושי, כגשר ושיח בתוך ובין החברה הערבית, 

החברה היהודית וקהילות ברחבי העולם ליצירת חברה משותפת.
מחיר: 30 ש"ח

09-8973329 ר  פ ח ז  כ ר מ
"קאמרי לעת ערב" - קונצרט פתיחת העונה

"צלילי סתיו" 
מוצ״ש 27.10.18 בשעה 20:30 בבית העם בבית יצחק

רויטל רביב, זמרת סופרן | יוסי ארנהיים, חלילן | אלה טובי, צ'לנית | אירית רוב, פסנתרנית
בתכנית: מיצירות באך, הנדל, ראוול, ובר, שוברט ועוד...

עורכות: אירית רוב ואלה טובי
מחיר: 40 ש״ח )רכישה במקום( כולל כיבוד קל

ביום רביעי 24.10.18 בשעה 20:00 בבית העם בית יצחק
סרט של רינו צרור "יהודים פעם שלישית"

הקרנה של הסרט התיעודי "יהודים, פעם שלישית – האם היהודי יכול להחזיק בריבונות משלו" 
)2017( ושיחה עם העיתונאי והיוצר רינו צרור.

"רק הפחד מאבדן החירות", אומר צרור, "הביא אותי אל המחקר הזה".
לקראת שנת ה-70 לעצמאות ישראל, העיתונאי רינו צרור בודק האם העם 
יהודי יכול להחזיק בריבונות משלו. הוא משווה בין ימים אלו לבין תקופות 

דומות בתולדות העם: 75 שנה החזיקה מעמד העצמאות המדינית בבית ראשון 
ורק 66 שנה בבית שני. האם מדובר בליקוי גנטי? לא. האם יש דמיון בסיבות? 

כן. לפעמים מצמרר. באמצעות שילוב של אנימציה ואקטואליה מתאר הסרט את חורבנה של 
ישראל בעבר כדי לבחון את ההווה. 

www.hefer.org.il :מחיר: 40 ₪ | רכישת כרטיסים באתר המועצה
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מבוגרים
09-9557113 שפלת חפר 

חוזרים ליהנות מההורות | סדנה להורים
עם דפי נומה רוזנצויז )מאמנת אישית וסופרויזור(

 ימי שני בשעה 20:30 במרכז קהילתי שפלת חפר, ליד ביה"ס קדם
סדנה בת 5 מפגשים בני שעתיים, במהלכה תחשפו לכלים פרקטיים להתנהלות חדשה במשפחה 
וחשוב יותר - לחשיבה חדשה. בין הנושאים: תקשורת ואווירה משפחתית, עצמאות מחשבתית, 

עולם המשחק ומרחק מנטלי, מה עושים כשלא יודעים מה לעשות ועוד... 
אני דפי, אמא לאביב ושי, בת זוג לערן. בשנים האחרונות אני מנחה סדנאות להורים ומלווה אחד 

על אחד משפחות. בגישה שלי אני מאמינה בללמד לחפש. להקשיב לילד. להקשיב לעצמכם 
ולעזור לכם למצוא את הדרך שלכם להיות ההורים שאתם רוצים להיות. 

התשובה למה באמת קורה לך מול הילד שלך - נמצאת אצלך. הסדנה מתובלת בהמון דרכים, 
רעיונות וכלים שיקלו עליכם משמעותית את החיים ובעיקר יחברו אתכם בחזרה לשמחה שבהורות. 

הילדים שלנו הם המראה הכי גדולה שנתקל בה. צריכים רק להסכים להסתכל.
מפגש ראשון: 5.11.18 | מחיר: 680 ₪ ליחיד | 1,100 ₪ לזוג )זוג הורים, חברות וכו'( 

פרטים והרשמה: טלי רפאל | talir@hefer.org.il | הרשמה עד לתאריך 29.10.2018 
פתיחת הסדנא מותנית במינימום נרשמים.

משפחות משפרות בריאות
סדנה להורים 

בעידן של היום, שפע המזונות הגדול מביא עימו אתגרים בשמירת בריאות 
תקינה ומשקל תקין אצל כל בני הבית. אם אתם הורים שעסוקים בילדים שלא 

אוכלים פירות וירקות, קושי לייצר הרגלים בריאים בבית, מאבק עם הילדים בכל הקשור באוכל, 
צרכים מיוחדים כגון: צליאק, אלרגיות ורגישויות - זו הזדמנות ליהנות מכלים פרקטיים חדשניים 

ומרעננים לשיפור הבריאות בבית. 
סדנה בת 5 מפגשים

בהנחיית שירלי שבו, בעלים ומקימת FeetUp לאורח חיים בריא יותר מתמחה באירובי דאנס, 
קיקבוקס וחיטוב, ומכורה לריצות ארוכות.

הרצאת מבוא לסדנה תתקיים ביום ראשון 14.10.18 בשעה 20:30
במרכז קהילתי שפלת חפר, ליד ביה"ס קדם

הכניסה להרצאת המבוא חופשית!
לפרטים והרשמה: טלי רפאל | talir@hefer.org.il | הרשמה עד לתאריך 11.10.2018. 
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מבוגרים

שיחות סלון | האיש שנטע עצים - שיחות סלון עם עפר בינדל  
יום רביעי 31.10.18 בשעה 20:30 במרכז הקהילתי חוף חפר

אלונים שווים לטבע - עד לפני כמאה וחמישים שנה, הוריקו באזור יער חדרה 
ופארק השרון יערות אלונים מפוארים. מאורעות היסטוריים שונים הביאו 

לחיסולם של היערות האלה. בשנת 2009 הותנעה יוזמה לחידוש יער האלונים 
בשרון על ידי עפר בינדל וארנון גורן אשר החלו בפרויקט הכולל איסוף 

בלוטים, הנבטה, גידול, נטיעה ושיקום, בעזרת עשרות מתנדבים. מאז עברו כ-9 
שנים וליער נוספו כ 700 עצים.בהרצאה יספר בינדל, תושב עמק חפר, על פרויקט השבת האלונים 
לטבע - מיזם המשתף קהילה, משפחות ותלמידים מהעמק, וכן על אלוני התבור ויערות השרון אז 
והיום, ועל ההשראה למיזם - סיפרו של ז'אן גיאונו "האיש שנטע עצים", המתאר את מפעלו של 

אדם אחד אשר הצליח במו ידיו לשנות את נופו של חבל ארץ שלם בפרובנס שבצרפת. "משהזכרתי 
לעצמי כי כל זה היה מעשה ידו ונפשו של האיש הזה, הכתה בי ההכרה כי אפשר שבני האדם יהיו 

יעילים כמו אלוהים בתחומים שונים ולאו דווקא בהרס" )ז'אן ז'יאונו(
הכניסה חופשית! מוזמנים בשמחה! 

עמק חפר
ממשיכים לצעוד יום בחודש
 בשביל ישראל

09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

אירוע פתיחת התערוכה גלגולו של חפץ
בשיתוף המועצה הדתית וקרן אופיר  

יום חמישי 4.10.18 בשעה 19:30
בדשא הגדול בכפר ויתקין )מול פוליצר(

27 חפצים של תושבי עמק חפר שהתגלגלו מדור לדור, והסיפורים 
שמאחוריהם, מקבלים מקום ומשמעות בגלריית רחוב ע"ש אופיר חן.

כולם מוזמנים בשמחה! 

'מה שקורה בלב פשוט קורה' | בשיתוף זית
סיפורים על רגשות ויצרים מהמקרא ועד הספרות העברית החדשה

מנחה: ד"ר נגה כהן, דוקטור בספרות עברית, מרצה ומנחה קבוצות לומדות
ימי רביעי | 16:30 | אחת לשבועיים | מרכז קהילתי כפר ויתקין

לפרטים: מרכז קהילתי כפר ויתקין

מרוץ לילה חוף חפר 
27.10.18 << התחילו להתאמן ועקבו אחר הפרסומים!  פרטים בקרוב... 
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מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

הבטיחו מקומכם איתנו! כל הקודם זוכה!

למידע נוסף: 
 dafna@hefer.org.il :משרדי המרכז הקהילתי 09-8973320 דוא״ל

מפגש קבוצה יתקיים ביום שני 3.9.18 ב-18:30
         במרכז הקהילתי האזורי )צומת רופין( 

  המסע יתקיים בימי שישי אחת לחודש.
  המסע בשביל ישראל נועד לבעלי יכולת הליכה טובה )ולפעמים קצת אתגרית(.

  המחיר כולל: הסעות, הדרכה, ליווי, מנהלות, תיאומי בטחון ובטיחות, סיפורי דרך, 
      חובש ותדרוך. )כלכלה באופן עצמאי על חשבון המטייל(.

  הסעה מסודרת תצא ממתחם "אלונית" משמר השרון בשעה 6:00 בבוקר.
  פתיחת הקבוצה מותנית במינימום נרשמים.

  בהדרכת רון חרמוני-להט, מדריך טיולים מוסמך
  מחיר: 1,250 ש״ח לאדם )לסדרה מלאה - 8 טיולים(

עמק חפר
ממשיכים לצעוד יום בחודש
 בשביל ישראל

www.hefer.org.il  | ההרשמה אינטרנטית באתר המועצה    

 21.9.18 | יער יתיר | ממיתר לבית היערן | 12.1 ק״מ  26.10.18 | עמשא | מבית היערן לדריג'את | 14.2 ק״מ

 9.11.18 | תל ערד | מדריג'את לערד | 16.2 ק״מ  23.11.18 | נחל יעלים | מערד להר קינה | 11 ק״מ

 21.12.18 | נחל קינה | מהר קינה לבאר אפעה | 14.5 ק״מ

 25.1.19 | נחל גמלים | מבאר אפעה לנחל אשלים | 12.5 ק״מ

 22.2.19 | הר צבאים | מנחל אשלים למצד תמר | 12 ק״מ

 22.3.19 | מעלה חצרה | ממצד תמר למפער מכתש קטן | 14.5 ק״מ

 10.5.19, 31.5.19 | מועדים רזרביים
 התכנית נתונה לשינויים
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1234

19:30 בכפר ויתקין 
 פתיחת תערוכה:
״גלגולו של חפץ״
21:00 בבת חפר

הפרויקט של רביבו

56
11:00 בג.ח.א

בוקר שבת קלאסי

78
17:00 בבורגתה   

ש. סיפור: 'אריה הספריה'

9
09:00 במרכז הקהילתי האזורי 

סדנת ניהול ותכנון "תקופת 
החיים החדשה״
17:00 באחיטוב

הצגה: ׳מלך הטבע׳
17:30 במרכז הקהילתי האזורי 
סדנת הכנה כלכלית לתקופת 

החיים החדשה
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הרצאה: הורים מודל 2018 
20:30 בג.ח.א
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17:00 בקיבוץ מעברות

ש. סיפור: 'הקוסם מארץ עוץ'

1213

14
11:00 בג.ח.א

הרצאה: פעילות גופנית בגיל 
+60 - למה איך וכמה

17:00 בהמעפיל
ש. סיפור: ׳ככה נעשיתי 

שודד ים׳
17:00 בחניאל 

ש. סיפור: 'מיץ פטל'
20:30 בקדם

הרצאת מבוא לסדנה 
משפחות משפרות...בריאות 

15
17:00 בכפר מונאש  

ש. סיפור: 'נרקיס מלך הביצה'
18:00 בגן יאשיה 

הרצאה 'להיות בשליטה'

16
17:00 בכפר חגלה 

ש. סיפור: ׳המתנה של הצב׳
17:15 באביחיל 

הצגה: 'חברים על הגשר'

17
17:00 בג.ח.א

גבריאל הדר מספר ושר
21:00 בהעוגן

דני בסן במופע אקוסטי

18
17:00 בהדר עם

ש. סיפור ׳שאול החתול׳

1920

2122
17:00 באלישיב

הצגה: 'הרפתקאות מוכר 
הכובעים'

20:00 בחבצלת השרון
הרצאה 'להיות בשליטה'

23
17:00 בגן יאשיה

הצגה: ׳הסנדוויץ' הרעב׳
17:00 בעין החורש

הצגה: ׳האריה והעכבר׳
17:00 בבית הלוי   
הצגה: 'ארץ יצור הפרא'
20:00 בקיבוץ העוגן

הרצאה: כשהפנסיה והזוגיות 
נפגשים

24
9:30 בקדם 

הרצאה: הקניית הרגלי שינה  
17:00 בספריית עולותיים   

ש. סיפור: 'דירה להשכיר'
20:00 בבית יצחק

הסרט 'יהודים פעם שלישית'
20:00 בעין החורש
'הלילה הוא שירים'

252627
20:30 בבית יצחק

קונצרט "קאמרי לעת ערב"
מרוץ לילה חוף חפר

28
17:00 בבית יצחק

ש. סיפור 'איתמר מטייל על 
הקירות'

17:00 בכפר מונאש
הורים וילדים יוצרים

18:00 במשמר השרון
קורס סמארטפון

293031
20:30 בכפר ויתקין 

'שיחות סלון'

אוקטובר 2018 | תשרי-חשוון תשע״ט

עורכת ומרכזת: רותי רווה.
"מסע אחר" יוצא לתור במחוזות היופי והאמנות המופלאה. כדי להבין אמנות במלוא 

נוכחותה יש לדעת כיצד היא נוצרת, כיצד היא פועלת במערכת החברתית הנתונה, ממנה היא מושפעת 
ולעיתים גם משפיעה. במהלך השנה נפגוש אמנים ואוצרים בחללי התצוגה, במוזיאונים וגלריות ברחבי 

הארץ.
את הסיורים ידריכו לסירוגין:

פרופסור חיים מאור- אמן, אוצר ומרצה במחלקה לאמנויות באוניברסיטת בן גוריון.
יורם אפק - אמן ומרצה לאמנות בסמינר הקיבוצים ובמדרשת בית ברל.
אפי גן - אוצרת אמנות, יוזמת ומובינה תהליכי אמנות במרחב הציבורי

כל קבוצה תצא ל-8 סיורים במוזיאונים וגלריות בארץ
יציאה בשעה 9:00 בבוקר, עפ"י רשימת התאריכים המצ"ב:

2019-2018 ית  ו ות העכשו בעקבות האמנ  - "מסע אחר" 

צוות המרכז הקהילתי: 09-8973328 | רותי רווה 052-3597060 

   סיורי
 גלריות

www.hefer.org.il  |   ההרשמה אינטרנטית דרך אתר המועצה    

סיורים בימי שישי:
סיור 8סיור 7סיור 6סיור 5סיור 4סיור 3סיור 2סיור 1

9.11.187.12.184.1.191.2.198.3.195.4.193.5.197.6.19
16.11.1814.12.1811.1.198.2.1915.3.1912.4.1910.5.1914.6.19

סיורים בימי רביעי בהדרכתו של חיים מאור:

ֻ*הפתיחה מותנית במינימום נרשמים

סיור 8סיור 7סיור 6סיור 5סיור 4סיור 3סיור 2סיור 1

7.11.185.12.182.1.196.2.196.3.193.4.191.5.195.6.19

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

הנכם מתבקשים להירשם לאחת הקבוצות ולהישאר באותה הקבוצה עד סוף השנה.
מחיר הסדרה: 1,200 ₪ ל-8 סיורים. לזוג תינתן הנחה של 15% | ניתן לשלם עד 5 תשלומים.
המחיר כולל: הסעה, הדרכה וכניסות למוזיאונים. לאחר תחילת מועדי הסיורים לא יינתן החזר.
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ספטמבר 2018 | אלול תשע״ח - תשרי תשע״ט
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ש. סיפור: 'נרקיס מלך הביצה'
18:00 בגן יאשיה 

הרצאה 'להיות בשליטה'

16
17:00 בכפר חגלה 

ש. סיפור: ׳המתנה של הצב׳
17:15 באביחיל 

הצגה: 'חברים על הגשר'

17
17:00 בג.ח.א

גבריאל הדר מספר ושר
21:00 בהעוגן

דני בסן במופע אקוסטי

18
17:00 בהדר עם

ש. סיפור ׳שאול החתול׳

1920

2122
17:00 באלישיב

הצגה: 'הרפתקאות מוכר 
הכובעים'

20:00 בחבצלת השרון
הרצאה 'להיות בשליטה'

23
17:00 בגן יאשיה

הצגה: ׳הסנדוויץ' הרעב׳
17:00 בעין החורש

הצגה: ׳האריה והעכבר׳
17:00 בבית הלוי   
הצגה: 'ארץ יצור הפרא'
20:00 בקיבוץ העוגן

הרצאה: כשהפנסיה והזוגיות 
נפגשים

24
9:30 בקדם 

הרצאה: הקניית הרגלי שינה  
17:00 בספריית עולותיים   

ש. סיפור: 'דירה להשכיר'
20:00 בבית יצחק

הסרט 'יהודים פעם שלישית'
20:00 בעין החורש
'הלילה הוא שירים'

252627
20:30 בבית יצחק

קונצרט "קאמרי לעת ערב"
מרוץ לילה חוף חפר

28
17:00 בבית יצחק

ש. סיפור 'איתמר מטייל על 
הקירות'

17:00 בכפר מונאש
הורים וילדים יוצרים

18:00 במשמר השרון
קורס סמארטפון

293031
20:30 בכפר ויתקין 

'שיחות סלון'

אוקטובר 2018 | תשרי-חשוון תשע״ט
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מבוגרים
יראשון נ יש ש י ל ירביעיש ש י מ יח ש י שבתש

1234
19:30 בכפר ויתקין 

 פתיחת תערוכה:
״גלגולו של חפץ״
21:00 בבת חפר

הפרויקט של רביבו

56
11:00 בג.ח.א

בוקר שבת קלאסי

78
17:00 בבורגתה   

ש. סיפור: 'אריה הספריה'

9
09:00 במרכז הקהילתי האזורי 

סדנת ניהול ותכנון "תקופת 
החיים החדשה״
17:00 באחיטוב

הצגה: ׳מלך הטבע׳
17:30 במרכז הקהילתי האזורי 
סדנת הכנה כלכלית לתקופת 

החיים החדשה

10
9:30 בקדם

הרצאה: הורים מודל 2018 
20:30 בג.ח.א

ראש חודש חשוון

11
17:00 בקיבוץ מעברות

ש. סיפור: 'הקוסם מארץ עוץ'

1213

14
11:00 בג.ח.א

הרצאה: פעילות גופנית בגיל 
+60 - למה איך וכמה

17:00 בהמעפיל
ש. סיפור: ׳ככה נעשיתי 

שודד ים׳
17:00 בחניאל 

ש. סיפור: 'מיץ פטל'
20:30 בקדם

הרצאת מבוא לסדנה 
משפחות משפרות...בריאות 

15
17:00 בכפר מונאש  

ש. סיפור: 'נרקיס מלך הביצה'
18:00 בגן יאשיה 

הרצאה 'להיות בשליטה'

16
17:00 בכפר חגלה 

ש. סיפור: ׳המתנה של הצב׳
17:15 באביחיל 

הצגה: 'חברים על הגשר'

17
17:00 בג.ח.א

גבריאל הדר מספר ושר
21:00 בהעוגן

דני בסן במופע אקוסטי

18
17:00 בהדר עם

ש. סיפור ׳שאול החתול׳

1920

2122
17:00 באלישיב

הצגה: 'הרפתקאות מוכר 
הכובעים'

20:00 בחבצלת השרון
הרצאה 'להיות בשליטה'

23
17:00 בגן יאשיה

הצגה: ׳הסנדוויץ' הרעב׳
17:00 בעין החורש

הצגה: ׳האריה והעכבר׳
17:00 בבית הלוי   
הצגה: 'ארץ יצור הפרא'
20:00 בקיבוץ העוגן

הרצאה: כשהפנסיה והזוגיות 
נפגשים

24
9:30 בקדם 

הרצאה: הקניית הרגלי שינה  
17:00 בספריית עולותיים   

ש. סיפור: 'דירה להשכיר'
20:00 בבית יצחק

הסרט 'יהודים פעם שלישית'
20:00 בעין החורש
'הלילה הוא שירים'

252627
20:30 בבית יצחק

קונצרט "קאמרי לעת ערב"
מרוץ לילה חוף חפר

28
17:00 בבית יצחק

ש. סיפור 'איתמר מטייל על 
הקירות'

17:00 בכפר מונאש
הורים וילדים יוצרים

18:00 במשמר השרון
קורס סמארטפון

293031
20:30 בכפר ויתקין 

'שיחות סלון'

אוקטובר 2018 | תשרי-חשוון תשע״ט

פתיחת הסדנאות מותנית במינימום משתתפות. 
ניתן להירשם לסדנה אחת או למספר סדנאות לפי בחירה. 

עלויות:
* תושבות עמק חפר - 160 ש"ח לסדנה 

* חברות קיבוצים ומושבים מחוץ לעמק חפר - 180 ש"ח לסדנה
* נשים שאינן תושבות עמק חפר 200 ש"ח לסדנה

* לנרשמות מראש ל-2 סדנאות ויותר - תינתן 10% הנחה. 
* תנאי תשלום: עד 3 תשלומים, ללא ריבית וללא הצמדה.

נטע - המרכז לפיתוח קריירה  
netta@netta.org.il :מייל

מיקום: ירוק – מרכז יזמות עמק חפר, כפר מונש
nashim.netta.org.il :אתר

קריירה מהווה חלק חשוב בזהות האישית שלנו, הרבה מעבר לפרנסה.
התפתחות בקריירה, אם כשכירה ואם כעצמאית, 

מבוססת על שילוב של ידע מקצועי ומיומנויות חיוניות.

בכל שלב בקריירה ניתן ללמוד ולהתפתח. 
שואפת להתקדם לשלב הבא בסולם? 

נמצאת בצומת חשוב בקריירה?
רוצה זריקת עידוד?

מעל ל-120 נשים השתתפו בשנה החולפת
בפרויקט ייחודי לנשים וזכו לקבל כלים ומיומנויות לקידום בקריירה.

אתן מוזמנות להצטרף אלינו גם השנה, ללמוד או לרענן את הכלים 
המתאימים לכן – 

קרוב לבית, בשעות הערב ובמחיר מסובסד!

* כלכלית עמק חפר עסקים * קידום מעמד האישה מ.א. עמק חפר 
* היחידה לשוויון מגדרי במרחב הכפרי * נטע – המרכז לפיתוח קריירה

שפת הגוף
מעבר למילים שנאמרות בקול

13.11.2018 יום ג'

18:30-21:30

סברה קארפ – יועצת תדמית ופרזנטציה 
אישית MA מנהל חינוך ומנחת קבוצות

ניהול קונפליקטים 
מסכסוך לפתרון

12.3.2019 יום ג'

18:30-21:30

אביטל ירון – BA מדעי ההתנהגות, מומחית 
ללימודי תקשורת בינאישית באמצעות סימולציות

מיתוג אישי
להבליט את היתרונות שבך

15.1.2019 יום ג'

18:30-21:30
דקלה מלמוד MBA, התמחות בשיווק 

ופרסום, בעלים ומנכ"לית חברת 
INSIDEOUT למיתוג פנים ארגוני

התמודדות עם לחץ ושחיקה 
שחיקה היא לא גזירת גורל

12.2.2019 יום ג'

18:30-21:30
מנכ"לית חברת "מצבים", פתת  עדה דיבון –

רונות מתקדמים לניהול משברים בארגונים, 
יועצת לעובדים במצבי לחץ ושחיקה

קבלת החלטות 
להניע את המציאות

18.12.2018 יום ג'

18:30-21:30

שירלי רחמים בלונדי – יזמת, מנחה ומאמנת, 
מקימת Starter הדרכה ויעוץ ארגוני

ניהול זמן  אפקטיבי

28.5.2019 יום ג'

18:30-21:30

רחל נמרון - MA יועצת ארגונית,           
מאמנת מנהלים בכירים

ממשיכות לשנה נוספת...

"להתפתח בדרך שלך"
פרויקט ייחודי לנשים בעמק חפר

 03-9400444
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מבוגרים

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

מורשת ישראל 
תרבות יהודית - חוויה ישראלית   מ.א. עמק חפר

מורשת ישראל 
תרבות יהודית - חוויה ישראלית   מ.א. עמק חפר

נפגשים על פרשת השבוע 
בשיתוף מורשת ישראל

מפגש שירה, קריאה ושיח משותף על פרשת השבוע.
מנחים: הרב אליהו סטולוביץ - רב גוש ויתקין | יותם זיו - M.A. בפילוסופיה יהודית, גח"א

ימי שלישי | 20:30 | אחת לשבוע | גבעת חיים איחוד | פתיחה: פרשת בראשית, 2.10.18

מועדון קריאה - מפגש של אוהבי ספר
בשיתוף שלוחת שפלת חפר

ניפגש אחת לשבועיים בספרייה בחניאל. במפגשים נשתף בחוויות הקריאה של החברים , נשוחח על 
הספרים ועל החיים, נארח יוצרים שהעזו להוציא לאור את סיפורם, נמליץ על ספרים וניהנה מכל רגע.

מנחה: סימה אסייג M.A. במדעי היהדות, מרצה ומנחת קבוצות, בשיתוף עם חברי המועדון.
ימי ראשון | 20:00 | אחת לשבועיים | 10 מפגשים | הספריה בחניאל | 280 ש״ח

לומדים בבקר - פרקי אבות
רגע לפני המרוץ היומי... לימוד בחברותא בין חברים - משתף, מעמיק ופותח פתח לשיח עמיתים.

מנחה: רינה ברקאי – M.A. ביהדות בת זמננו
 ימי רביעי 7:30 בבוקר | אחת לשבועיים | מועדון צעירים משמר השרון

550 ש״ח | פתיחה: 10.10.18

בראשית משמר השרון - ״הדיבר האחד עשר״
על ערכים ויחסים בתרבות היהודית החוג יעסוק בערכים דתיים וחברתיים וביחסים סביב 

המוקד של עשרת הדברות. בכל דיבר נתייחס לטקסטים מהמקרא, מספרות חז״ל ולטקסטים 
מהספרות המודרנית. מנחה: ד"ר נגה כהן, דוקטור לספרות עברית, מרצה ומנחה קבוצות לומדות
ימי שני | 17:30 | אחת לשבועיים | מועדון משמר השרון | 550 ש״ח | פתיחה: 8.10.18

"יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד"
פותחים דלתות לבעלי השקפות עולם מגוונות ללמוד יחד מתוך המקורות היהודיים-ישראליים 

המסורתיים והמודרניים, לימוד בית מדרשי בו מתקיים שיח ער ורלוונטי בין המשתתפים.
קבוצות הלימוד תיפתחנה אחרי החגים - עקבו אחר הפירסומים.

לפרטים והרשמה: עדי נחשון 054-9290060 | עלית גורן-כץ 052-4686746

  ובתי מדרשקבוצות לימוד 
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מבוגרים

 קבוצות הלימוד יחלו לפעול אחרי החגים | נא לוודא תאריכי פתיחה
 הרשמה ותשלום מראש בהתאם לנהלי המרכז הקהילתי

 הפתיחה מותנית במינימום נרשמים ומשלמים
 עדי נחשון 054-9290060 | עלית גורן כץ 052-4686746

שימו לב!

פניני ספרות 
בשיתוף שלוחת מרכז חפר

מסע בן שתי סדרות בין דפי הספרות:
 חלומות בספרות העברית: תופעת החלום מוכרת לנו מתקופות קדומות כתוצר ספונטאני, הכרחי 

ומשמעותי של חייו הרוחניים של האדם, ולא כהיבט מקרי שלהם. נעסוק בביטוייהם הספרותיים של 
חלומות מן המקרא ועד לספרות העברית החדשה.

 הפואטיקה של נורית זרחי: יצירתה הצבעונית של זרחי מציעה לקוראים בה "שיוט" בין גילי או 
על גילי - שהוא מקור למורכבות ולהנאה המיוחדת שהיא מעניקה לקוראים בה. נעסוק ביצירתה 

השירית והפרוזאית לילדים ומבוגרים
 מרצה ומנחה:

ד״ר ענבר רווה, דוקטור לספרות עברית, מרצה מנחת קבוצות לימוד בתחום התרבות העברית
ימי שלישי | 20:30 | אחת לשבועיים | מועדון כפר ידידיה | 750 ש״ח | פתיחה: 16.10.18

מסתרי הנפש וסיתרי תורה
בשיתוף שלוחת חוף חפר

 סדרה ראשונה: הבדיה האמת והסוד בתורות הנסתר - סדרת שיחות על הנסתר שבנגלה: עיון 
מנקודות ראות בנות זמננו מגלות שבכתבי הקבלה והחסידות מצויות תובנות עמוקות בתחומים 

שונים. תובנות אלו מאירות באור יקרות את חכמת הקדם ויש בהן לקח רב לדורנו
 סדרה שניה: "הנה כך התחיל הכל" - ניסיונם של חכמים להבין את העולם ואת כל אשר בו נוסח 
במדרשי בראשית ובמיתוסים קדומים. המיתוסים והמדרשים חושפים בפנינו השקפות רבות, שונות 

ומקוריות, אודות העולם, אלוהים ומעמדו של האדם בעולמו
מנחה: ד"ר מיכה אנקורי – פסיכולוג וחוקר המיסטיקה היהודית 

ימי חמישי | 19:00 | אחת לשבועיים | מרכז קהילתי כפר ויתקין | 750 ש״ח | פתיחה: 18.10.18

זהר בעמק - סיפורי התנך כראי לנפש
נלמד לעומק סיפורים מעוררי השראה מן המקרא, ודרכם נתבונן בנפשינו, בסיפור הפנימי שלנו. 

לימוד בית מדרשי בו הלומדים מעורבים ומשפיעים. מידי פעם ישולבו תרגילים לעבודה אישית.
מנחה: ליאור העברי, M.A. במחשבת ישראל ומנחה קבוצות בתחום של התחדשות יהודית

ימי שלישי | אחת לשבועיים | 600 ש״ח | מועדון צעירים משמר השרון
פתיחה: 16.10.18
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מבוגרים

פני הדור – בית מדרש לאמנים 
בית מדרש לאמנים ויוצרים מתחומי האמנות השונים )ציור, פיסול, צילום, כתיבה, מוסיקה ועוד...(

נפגשים ללימוד, שיח ויצירה ויזואלית – טקסטואלית.
והשנה – את מי אני רוצה בחברותא שלי? 

מפגש יצירתי ומעמיק עם דמויות סיפרותיות מהמקרא ועד ימינו .
מנחים: ד"ר יותם כהן - דוקטורנט בהיסטוריה של עם ישראל, מרצה ומנחה קבוצות לומדות

          עדי נחשון – M.A בחברה ואמניות ומנחת קבוצות  
ימי ראשון | 09:00 עד 12:00 | מפגשים אחת לשבועיים | מועדון משמר השרון

מחיר: 450 ש"ח | פתיחה 21.10.18

ָיָפה כלָבָנה | זית בשיתוף שלוחת שפלת חפר 
בעדות ובמסורות השונות קיימים מנהגי ראש חודש נשיים רבים ומגוונים היוצרים 

אווירה חגיגית ביום זה. מזמינות אתכן להצטרף השנה למפגשי ראש חודש 
נשיים המשלבים לימוד משותף של טקסטים עתיקים וחדשים, שיחה, שירה ויצירה.

ה ליָלה וסיד, מנחה: הרָבּ
מובילת קבלות שבת, תפילות וטקסי מעגל החיים ומנחת קבוצות

ימי שלישי | 20:30 | 10 מפגשים, אחת לחודש | בית העם בורגתא | 
פתיחה: 9.10.18
מחיר: 400 ש"ח 

לפרטים נוספים: לילה וסיד 054-7908546 | עדי נחשון 054-9290060

 לעשות מזה סיפור
תכנית למספרי סיפורים בקהילה | בשיתוף מורשת ישראל

לימוד משותף של טקסטים ממקורות יהודים וישראלים המסופרים ומבוצעים מול קהל. 
הכשרת משתתפי התכנית כמתעדים ומספרים של קהילות. 

 << התכנית מיועדת למספרי סיפורים מקצועיים, ולפעילים קהילתיים שיש להם זיקה
חזקה לעולם הסיפור ומעוניינים ליישם את תוצרי התכנית בעבודה עם אחרים.

מנחה: לימור שיפוני, מספרת ומדריכה מספרי-במה ומספרים קהילתיים.
<< עשרה מפגשים דו-שבועיים | ימי רביעי | 09:30 - 12:00 | עין החורש

מחיר: 550 ש"ח | פתיחה: 10.10.18 
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מבוגרים

להקשיב למוזיקה, לחשוב על המילים
המוזיקה הישראלית-יהודית, מגוונת ועשירה ומקורותיה ממחוזות גיאוגרפיים ותרבותיים שם חיו 

יהודים לפני שהתקבצו בארץ. מרחבים אלו הם מקורות ההשראה לסדרה החדשה שלנו. 
מזמינים אתכם להצטרף אלינו לארבעה מפגשים ראשונים של האזנה מודרכת 

למוזיקה: נקשיב לצלילים, למילים של שירים מוכרים ולא מוכרים, נחקור את מקורות ההשפעה 
של היוצרים והמבצעים, ונהנה ממוזיקה בדרך מעמיקה וחדשה.

מנחה: אמיר רף, חוקר וחובב מוזיקה מעל 30 שנה, בעל אוסף מוזיקלי עשיר ומגוון. 
4 מפגשים | ימי שלישי | 20:30 | הספריה בחיבת ציון | פתיחה: 17.10.18, ח׳ בחשוון

מחיר: 200 ש״ח |  להרשמה ופרטים נוספים : אמיר רף 050-5576585

מעגל ניגונים
שיתוף פעולה עם מורשת ישראל 

מוזיקאים מרחבי העמק מוזמנים להצטרף למעגל ניגונים מונחה בהשתתפות הרכב הבית של זית.  
9 מפגשים בהנחיית מוזיקאים הפותחים שער לעולמות הניגון היהודי – על שלל גווניו. 

מיועד למוזיקאים חובבים ומקצועיים שמעוניינים ליצור מעגלי ניגונים בקהילותיהם לזמנים של שבת 
וחג. 

מנחים מוזיקליים:  זאב קיציס | אסתי עופרי קינן | יגל הרוש 
מוביל: עמית ארבל, מוזיקאי יוצר

ימי רביעי | 20:00 | 9 מפגשים, אחת לשבועיים | מרכז המוסיקה גח"מ
מחיר: 550 ש"ח | להרשמה: עלית גורן-כץ | 052-4686746

״הלילה הוא שירים״ ׳זית׳ בשיתוף שלוחת צפון חפר
ימי רביעי בשעה 20:00 באולם עין החורש

משוררים, יוצרים, ניגונים - בין שנות החמישים לשנות השמונים
עורך ומספר: ד"ר מוטי זעירא | שירה: מיטל טרבלסי | נגינה: תומר קלינג

24.10.18 | ״איפה הם כל אבותינו״ התנ״ך, המדינה והזמר העברי
21.11.18 | ״מפרש לבן, ענן שחור״ מלחמת יום הכיפורים כקו שבר ישראלי

26.12.18 | ״טוב לי בקיבוץ״ מסעו של הקיבוץ מלב הישראליות לשוליים
30.1.19 | ״כתר המזרח״ מסעו של הזמר המזרחי מן השוליים אל מרכז התרבות הישראלית

מנוי לכל הסדרה 200 ₪ | מפגש יחיד: 60 ₪ | מקומות מסומנים
לפרטים ולרכישת מנוי: 

עלית גורן-כץ 052-4686746 | עדי נחשון 054-9290060
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מבוגרים
"בשם אומרם – דור שני לשואה ממשיך ומספר" | זית בשיתוף בית טרזין 

אם אתם דור שני לשואה, ומרגישים בצורך להמשיך ולספר את סיפור העדות של הוריכם למען 
יגיע לדורות הבאים ולקהלים רחבים, אנו מזמינים אתכם לסדנא מיוחדת בת 7 מפגשים שתסייע 

 ותאפשר לכם לחקור ולבנות את סיפור העדות של יקירכם, כך שתוכלו להמשיך
ולספרו בקהילותיכם ומעבר לכך.

המפגשים יתקיימו בבית טרזין בגבעת חיים איחוד 
 מנחה: דינה וינשטיין שק - מנחה ומספרת סיפורים 

לפרטים והרשמה : עדי נחשון | 054-9290060
ימי רביעי, אחת לחודש | 17:30 | בית טרזין גח"א | מחיר: 400 ש"ח | פתיחה: 16.1.19

אירוע ראש חודש חשוון  
ילתא ״נסיכה״ יהודיה

 מפגש מוסיקאלי-טקסטואלי שיעלה באוב אישיות עוצמתית בת תקופת
התלמוד ששרדה את המסננות האכזריות של הזמן והמגדר

ד״ר רוחמה וייס - חוקרת ומרצה לתלמוד, מחברת הספר ׳ילתא׳
ויקטוריה חנה - אמנית קול בינלאומית, יוצרת בהשראת טקסטים עבריים עתיקים.

יום רביעי | א׳ חשוון | 10.10.18 | 20:30 בגבעת חיים איחוד
הכניסה חופשית!

שתילים של זית | חממה ליוזמות קהילתית חברתיות 
 כנס 'שתילים של זית' - מובילים, פעילים ומתעניינים

פותחים ביחד שנה של צמיחה ויצירה 
מפגש מיוחד העוסק ביזמות, מקוריות ויצירה תרבותית - חברתית.  

עקבו אחר הפרסומים!
לפרטים: עדי נחשון 054-9290060

כמו חדש!
הנעימות של סבתא הזמירות של סבא

מקום שנותן מקום 
למשחק

סבא אגדה

ערכת קבלת שבת

סיירת אור

אמנות כגשר 
קהילתי

32



ותיקים
קוקטייל ארץ ישראלי

עמק חפר - תשע"ט | חוויה של לימודים, סיורים ואנשים
7 הרצאות: ימי ראשון | 19:30-18:00 | מועדון לחבר קיבוץ מעברות
7 סיורים: ימי רביעי | יציאה בשעה 07:00 מ'אלונית' משמר השרון

 יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים
 מחיר לקורס מלא: 1,750 ₪ עד 6 תשלומים
לבני זוג 5% הנחה | )המחיר לא כולל לינה וכלכלה בקמפוס(
www.hefer.org.il :הרשמה אינטרנטית באתר המועצה האזורית עמק חפר
oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | לפרטים: אושרית מסורי

מרצה /מדריךתכנית הפעילותסוג פעילותתאריך
ד"ר עמית דגןציוויליזציות ימיות לחופי הים התיכון )פלישתים(הרצאה 1 11.11.18

ד"ר נחום שגיבבעקבות גויי הים - מאשקלון ועד תל קסילהסיור 21.11.181

שלי אשכולינשים במלחמה – יעל, סיסרא ומה שכמעט קרההרצאה 16.12.182

שלי אשכוליבאר שבע - הגר ושרהסיור 26.12.182

גליה דורוןסוד קסמן של "הערים הנבטיות"הרצאה 6.1.193

יואב אבניאוןמצפה שבטה, ניצנה, חמוקי ניצנה, עוג'א אל-חפירסיור 23.1.193

ד"ר דני סימון שוכני המצוקים - מאבולוציה רבת שנים לקרבת האדםהרצאה 3.2.194

תום צורהר הארבל  ושמורת גמלא – נשריםסיור 27.2.194

ציוני דרך בשירה העברית -הרצאה 10.3.195
חיים גורי, מאיר ויזלטיר, דליה רביקוביץ

ד"ר שלמה 
הרציג

יוצרים ויצירה בתל אביב -סיור 3.4.195
יוסי גולדברגלאה גולדברג, יונה וולך, תרצה אתר ועגנון.

עו"ד קובי סגלהונאה במלחמות ישראל הרצאה 5.5.196

22-
23.5.19

קמפוס
)סיורים 6-7(

ההתיישבות בעמק החולה, צומת כח, חצר תל חי, עששיות 
אורן פוקסבתל פאחר, מטולה, מחסלה לקריית שמונה, תל דן.

נפתלי הילגראתרי אונסק״ו הרצאה 2.6.197
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ותיקים

״העשור הראשון בביטחון״
עמק חפר - תשע"ט

מרצה: משה חרמץ | מרצה אורח: ניר קינן | מדריך: יואב אבניאון
הרצאות: ימי שלישי | 18:00 - 19:30 | בחדר ישיבות )קומה 2( בבניין המועצה האיזורית עמק חפר

סיור: יום רביעי | יציאה בשעה 07:00 מ'אלונית' משמר השרון

נושא השיעורסוג הפעילותתאריך

 היווצרות המערכת הפוליטית היישובית והמעבר מיישוב למדינה.הרצאה 13.11.181
מרצה אורח: ניר קינן

האוכלוסיה הערבית שנותרה במדינת ישראל תחת הממשל הצבאי.                                                                    הרצאה 11.12.182
מרצה אורח: ניר קינן

האיש דיין: המצביא המשפיע ביותר על עיצוב תורת הביטחון בעשור הראשון.הרצאה 8.1.193

עוטף עזה. קברו של רועי בנחל עוז ונאום משה דיין, אתר חץ שחור, סיור 30.1.191
הגבעה ליד אור הנר ובה אנדרטה לנופלים בשנת 1956 ועוד.

ירושת תש"ח: הולדת בעיית הפליטים הפלסטינים והשלכותיה על הרצאה 5.2.194
הסכסוך הערבי - ישראלי.

מסתננים: האתגר הביטחוני הגדול בעשור הראשון.הרצאה 5.3.195

שנים ראשונות: מפעולת פלמה, שהייתה סמל לביזיון של צה"ל ועד הרצאה 2.4.196
הקמתה של יחידה 101, שהייתה לסמל וחלק מהאתוס של צה"ל.

פרשת קיביה: קו פרשת מים במדיניות הביטחון.הרצאה 30.4.197

לקראת מלחמה: פעולת התגמול ערב מבצע סיני.הרצאה 28.5.198

www.hefer.org.il הרשמה אינטרנטית באתר המועצה האזורית עמק חפר
oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | לפרטים: אושרית מסורי

 יתכנו שינויים בתכנית הלימודים
פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים
מחיר לקורס מלא: 850 ₪ עד 3 תשלומים | לבני זוג 5% הנחה
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מבוגרים
מרכז קשר והכוון לאזרח הותיק 09-8981632

קורס סמארטפון 

מרכז קשר והכוון מזמין אותך ללמוד, ליישם ולהצליח!
בקורס נלמד את הנושאים הבאים:

התאמת הנייד לצרכים האישיים - בטיחות, הארכת חיי סוללה, תצוגה  שימוש מתקדם עם 
אנשי קשר - חיפוש, עריכה, שליחה )מציאת איש קשר במהלך שיחה(  שעון מעורר  טיימר 
לתזכורות  שימוש מתקדם במצלמה  צילום וידאו ועריכה  ווטסאפ - שימוש, יצירת קבוצה, 

שיתוף תמונות  אפליקציה של זמני נסיעה באוטובוס ורכבת  אפליקציית waze - הגדרות 
מתקדמות  אפליקציית יומן מתקדם  גיבוי מסמכים, מתכונים ותמונות בענן.

 ימי ראשון בין השעות 18:00 - 19:30
מועדון צעירים, קיבוץ משמר השרון

>> פתיחת הקורס 28.10.18 <<
יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען | היקף הקורס: 8 מפגשים בני שעה וחצי | מחיר: 200 ₪

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

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

פרשתם?
מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לסדנת ניהול ותכנון "תקופת החיים החדשה" 

מחזור שלישי נפתח! יום שלישי 9.10.18 בין השעות 09:00 עד 12:30
במרכז הקהילתי האזורי )ליד צומת רופין(

הסדנה תעסוק במתן כלים המתאימים לשינויים ולהסתגלות המאפיינים את תקופת החיים החדשה, 
ומתאימה לאנשים שנמצאים 5 שנים לאחר פרישתם.

המפגשים יעסקו סוגיות שונות כגון: ניהול ותכנון הזמן הפנוי ויצירת משמעות, התמודדות עם 
השינויים האישיים והמשפחתיים בעקבות הפרישה ועוד. 

הסדנה בת 8 מפגשים | מחיר:50 ₪ | מספר המקומות מוגבל.
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מבוגרים

מרכז קשר והכוון מזמין אותך לשעה קלה של הרצאה

מרכז קשר והכוון בשיתוף עם התחנה לטיפול זוגי 
מזמינים אתכם לשעה קלה של הרצאה בנושא
כשהפנסיה והזוגיות נפגשים - זוגיות בגיל +60

ההרצאה עוסקת במהות הזוגיות, הבנת מקורות הקונפליקטים הזוגיים ודרכי ההתמודדות עימם 
בדגש על אתגרי הזוגיות לאחר היציאה לפנסיה. 

ההרצאה תתקיים בשני מועדים:
ביום חמישי 13.9.18 בשעה 19:30 במועדון לחבר בקיבוץ מעברות
ביום שלישי 23.10.18 בשעה 20:00 במועדון לחבר בקיבוץ העוגן

המרצה: איריס וילנאי ).M.A(, מטפלת פרטנית, זוגית ומשפחתית ומנחת קבוצות. 
עובדת בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי בעמק חפר.

סדנת הכנה כלכלית לתקופת החיים החדשה

לעומדים לקראת פרישה או כאלו שכבר פרשו...
בסדנה יקבלו המשתתפים ידע וכלים להתנהלות כלכלית נכונה, ולמיצוי זכויות מול הגורמים 

הרלוונטיים )ביטוח לאומי, חברות ביטוח ופנסיה, רשויות וכדומה(
תוך התמודדות עם השינוי והתהליכים הרגשיים בתהליך הפרישה.

תאריך פתיחה: 9.10.18 | משך הסדנה: 4 מפגשים 
ימי שלישי בין השעות 17:30 עד 20:30
 מרכז קהילתי אזורי - צומת רופין

מחיר לסדנה: 50 ₪

לפרטים והרשמה - מרכז קשר והכוון: 09-8981632 
תמי סלוצקי, מנהלת המרכז: 050-5351606
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מבוגרים

מרכז קשר והכוון מזמין אתכם לנוע בשמחה להרצאה בנושא
פעילות גופנית בגיל +60 - למה איך וכמה

להתבגר ובכושר להישאר – כדי להיות בריאים עוד הרבה שנים !
על השינויים המתרחשים בגוף עם חלוף השנים, בדגש על מערכת השלד והשרירים. 

ההמלצות המקובלות כיום בעולם לפעילות גופנית בגילאי +60. 
וגם – כלים לבחירת פעילות גופנית וטיפים לתרגול בבית ובחוץ.

ההרצאה תתקיים ביום ראשון 14.10.18 בשעה 11:00,
במועדון "סב יום" )מאחורי הכולבולית( בגבעת חיים איחוד

המרצה: רויטל ברנאי פריזאט, פיזיותרפיסטית ומורה ליוגה.

מרכז קשר והכוון מזמין אותך לשעה קלה של הרצאה
"להיות בשליטה"

"ייפוי כוח מתמשך" הוא כלי משפטי חדש ומהפכני המאפשר לכל אדם בגיר )מעל גיל 18(, 
לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע בעצמו 

החלטות הנוגעות לענייניו.
ההרצאה תתקיים בשני מועדים:

ביום שני 15.10.18 בשעה 18:00 במועדון לחבר בגן יאשיה 
ביום שני 22.10.18 בשעה 20:00 בגן הבנים שליד בית הכנסת, חבצלת השרון

המרצה: עורכת הדין אדר אלוני-חנן, נוטריון ומגשרת

מוזמנים בשמחה, הכניסה חופשית!
מרכז קשר והכוון כאן בשבילכם!

שריינו את מקומכם בטלפון: 09-8981632 | 050-5351606

|                    |                  |
 
רבקה קנטור טיולי נוף מולדתי 

עין החורש 

בית אימי 
ירושלים בדגש אישי
עם יואב אבניאון 

ראשון 28.10.18

׳על בלימה׳ ברמת הגולן
הסיפור ההרואי של חטיבה 188 

במלחמת יום כיפור
עם אבירם ברקאי 
חמישי 13.9.18

עמק החולה
בריכות פורלים, אוסף בובות 

וציפורים נודדות...
עם עדי זרחי 

שני 15.10.18

שתלתם ניגונים
על דוד זהבי בנען וסביבתה

עם עופר רגב 
והזמרת דפנה זהבי
רביעי 14.11.18

 04-6127449
  050-7677927
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ותיקים
09-8981634 ותיקים  מחלקת 

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

מחיר ל-37 מפגשים: 790 ₪ )כולל הסעה וכיבוד קל( | מחיר לכניסה חד פעמית: 40 ₪ למפגש

מופע פתיחת המכללה
״כטוב בעיניהם" - הגדוד העיוורי

מפגש צבעוני, מפתיע ומלא אהבה בין ארבעה אומנים עיוורים לשני אומנים רואים.
ביום חמישי 6.9.18 בין השעות: 11:15 – 09:00 בקיבוץ עין החורש. 

פרטים ורשמה אצל רכזי היישובים.

הרצאות ספטמבר-אוקטובר:
נושא ההרצאהשם המרצהתאריך
 ״כטוב בעיניהם״ -הגדוד העיוורי6.9.18

 סטנדאפ מוסיקלי שלא רואים כל יום
 עוזי רוזנבלט, גילה חסיד, מרגלית טובי,

נילי זיידל ומאיר ברבי
הכניסיני - אומרים אהבה יש... מבחר משירי אהבה.ד״ר רוחמה אלבג13.9.18

על סדר היום המדיני בטחונייריב פלד - אקטואליה20.9.18

פליקס מנדלסוןרועי עלוני - מוסיקה4.10.18

יעקב אורלנד - אני נושא עמיד״ר רוחמה אלבג11.10.18

האם החיסון לשפעת משפיע?אירית כינור18.10.18

הרציחות הפוליטיות ששינו את ההיסטוריה )יום אורן נהרי25.10.18
השנה ליצחק רבין(
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ותיקים
מועדון טרום בכורה - רואים לפני כולם!

מצטרפים להצלחה! שנה 12!
החוג יתקיים בימי שלישי )אחת לחודש( באולם עין החורש

 9 מפגשים בימי שלישי בתאריכים:
  18.6.19 | 28.5.19 | 9.4.19 | 19.3.19 | 12.2.19 | 22.1.19 | 25.12.18 | 20.11.18 | 16.10.18

 שימו לב! יתכנו שינויים בתאריכי הסרטים - הודעה תימסר למנויים בלבד!  
9:00 - 9:10   התכנסות, קפה ומאפה 

9:10 - 9:45   בהנחיית מבקרי קולנוע ומנחים מתחומים שונים
9:45 - 12:00 הסרט: 'סיפור אחר' 

 מחיר: 470 ₪ ללא הסעה | 510 ₪ כולל הסעה
        מפגש חד פעמי 60 ₪ )ע״ב מקום פנוי, ללא הסעה(

מספר המקומות מוגבל, עדיפות לממשיכים את החוג. כל הקודם זוכה!

פותחים שנה בטרום בכורה עם סרטו החדש של אבי נשר 
"סיפור אחר"

כמו בסרטי המופת הקודמים של אבי נשר, "סוף העולם שמאלה", "פעם הייתי" ו"החטאים", יוצא 
שוב הבמאי למסע קולנועי מרתק, מקורי ומפתיע אל תוככי מרחבי הזהות הישראלית.

ענת עבדי )ג'וי ריגר, כוכבת "החטאים"(, צעירה דעתנית וחסרת שקט, מואסת בריקנותם השקרית 
של חיי תל אביב ההוללת ומחליטה לפתע לחזור בתשובה. היא עוברת לירושלים, עוטה בגדים 

צנועים, מצטרפת למדרשה חרדית, ומתארסת לשחר )נתן גושן(, מוזיקאי כריזמטי הנמצא גם הוא 
בתהליך חזרה בתשובה.

טלי )מיה דגן( אמה של ענת, סוכנת נדל״ן תל אביבית מצליחה, מגיבה בחלחלה על החלטת בתה 
לדחות את ערכי החילוניות עליהם גדלה. לעזרתה מתגייסים בעלה לשעבר יונתן עבדי )יובל סגל(, 

אקדמאי שאפתן אך אכול רגשות אשם שעזב לפני שנים את משפחתו לחפש תהילה מקצועית 
בארה״ב, ואביו שלמה )ששון גבאי(, פסיכולוג ירושלמי אלמן שבדידותו לעת זקנה הולכת ומקשה 

עליו. 
השלושה קושרים קשר חשאי למנוע בכל מחיר את קיום החתונה, שלאחריה לא תהיה לענת דרך 

חזרה. אבל החיים, כידוע, לא מתחשבים בתכניות... 
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החוג לתרבות הלאדינו | מחלקת ותיקים בשיתוף שלוחת שפלת חפר 

ימי שני | 18:30 | במועדון ותיקים בבורגתה | מפגש ראשון: 15.10.18
שלום רב קארידס אי קרידוס

שמחים להזמינכם לסדרה חדשה ומרתקת עם קובי זרקו ,יצחק רודיטי, 
מרגלית שני והזמרת רינת עמנואל.

מועדי המפגשים:
 | 18.2.19 | 4.2.19 | 21.1.19 | 17.12.18 | 19.11.18 | 29.10.18

 מחיר הסדרה: 350 ₪ | מחיר למפגש חד פעמי: 65 ₪ 
הרשמה בתשלום במח' ותיקים ובמרכז קהילתי שפלת חפר: 09-8981634 | 09-9557113  

החוג יפתח בהתאם למספר הנרשמים.

מקהלת ותיקים ושרים
המקהלה פותחת שעריה לאוהבי השירה

ימי ראשון בשעה 10:45 בבית התרבות של בית יצחק

חוג יידיש | ביידיש – זה נשמע יותר טוב
מאמא לושן. לזכור לדבר לצחוק ובעיקר להתרגש.

תרבות  פולקלור  שירה  בדגש על שיח בשפת היידיש
12 מפגשים בימי שלישי בשעה 19:00 בבית החוגים בכפר הרוא"ה

מחיר: 600 ₪

חוג ערבית | אהלן וסהלן, מרחבא יא ג'מעה
תכנית ייחודית ומעניינת להכרת השכנים שפתם ותרבותם.

לימוד משותף של תלמידי חטיבת הביניים עם ותיקי העמק.
הלימוד יתקיים במהלך שנת הלימודים בשעות הבוקר

בכיתת לימוד בבית ספר בן גוריון )רופין(
בהנחיית המורה: דבורה מנלה

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 40



ותיקים

"את המנגינה הזו מוכרחים להמשיך לנגן" 
הצטרפו להרכב מוזיקלי

"צלילי זהב בעמק" - מנגנים ביחד!
לפרטים והרשמה 09-8981634

נופש שלכת בצפון
אוקטובר 2018 | מלון מרום גולן

הנופש מלא! ניתן להרשם על בסיס מקום פנוי בלבד!
האירוח כולל 3 לילות על בסיס חצי פנסיון.

המחיר לאדם בחדר זוגי 1,950 ₪ | המחיר לשלישי בחדר 1,855 ₪ | המחיר ליחיד בחדר 2,815 ₪ 

 בקרוב....
)סמנו ביומנים ועקבו אחר הפרסומים במדיה הדיגיטלית וביישובים(:

 26.11.18 הצגה: "אנשים טובים" | תאטרון חיפה
 10.12.18 בשעה 9:45 בבוקר 'חנוסבא' - המחזמר המצליח ׳אנני׳ היכל התרבות, תל אביב

 דצמבר לקראת חד המולד – סיור עם ג'אדה בולוס בנצרת 
 31.12.18 סיור במרכז רבין תל אביב

 המחזמר: "מיקה שלי" - משירי יאיר רוזנבלום | הבימה, תל אביב

מיקה שלי
 מחזה מוסיקלי עפ"י

 שיריו של יאיר רוזנבלום 

    מאת גדי ענבר 
    בימוי משה קפטן
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18:30   | 8.10.18
אולם התרבות - קיבוץ עין החורש

www.hefer.org.il | 09-8973321  :לפרטים

₪50  לכרטיס

מפעל הפיס ומועצה אזורית עמק חפר מזמינים:

״פיס בתרבות״                                                                                                             

בימות פיסבימות פיס
מארחים את דויד ד’אורגיל שוחט וסימפונט רעננה 

טיול אוקטובר 2018
סיור אתנוגרפי

דרוזים בגליל המערבי: תרבות דת ואמנות
עם עדנן כביש –  מורה דרך, סא"ל בצה"ל, מנהל מכינה של הסוכנות היהודית

 נבקר את קמיליה מכפר סמיע שנסעה רחוק מהכפר עד עיר הבירה ירושלים ונשמע כיצד גידלה
   את ילדיה במאה שערים בגן חרדי...

 נגיע אל אום פאדי ביישוב עראמשה, בדואית שעיקר ההתלבטות שלה
   הן בין ביטוח לאומי לאמונה באלוהים. 

 נחצה ונתפור את הגליל המערבי מרכס ינוח עד גוליס. 
 נסייר בסימטאות ירכא - "אמונה ואומנות"

 נבקר ב"מוזל אום" של מנהיג העדה הדרוזית. 
 אם יוותר זמן ניפגש עם מבקר הפנים של העדה ונקבל תמונת מצב עדכנית

   על השינויים החלים בעדה.

דרגת קושי הטיול: בינונית-קלה | יש להצטייד בכיסא גלריה
מחיר הטיול: 140 ₪ לאדם )איסוף מהישובים, הדרכה וביקור באתרים(

ארוחות בוקר וצהריים - עצמאית

להלן פירוט ההסעות לפי תאריכים ויישובים: 
יום ראשון 14.10.18  אביחיל, בית יצחק, כפר ידידיה, כפר חיים, הדר עם, משמר השרון,  

      מעברות.
יום רביעי 17.10.18   מכמורת, בית ינאי, חופית, בית חרות, כפר ויתקין, בת חן, בית בכפר,  

      גבעת שפירא, צוקי ים, שושנת העמקים, חבצלת השרון. 
יום ראשון 21.10.18  אלישיב, אחיטוב, בורגתה, בית הלוי, בית חזון, גח"א, גח"מ, גאולי תימן,  

      העוגן, חיבת ציון, חניאל, חרב לאת, כפר הרואה, כפר חגלה, כפר  
      מונאש, עין החורש.

יום שלישי 23.10.18  המעפיל, אמץ, גן יאשיה, בחן, בת חפר, יד חנה, בארותיים, עולש.

ההרשמה בישובים אצל הרכזים בתשלום בלבד | יתכנו שינויים במועדי הטיולים
מספר המקומות מוגבל | ביטול השתתפות יחויב בתשלום
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18:30   | 8.10.18
אולם התרבות - קיבוץ עין החורש

www.hefer.org.il | 09-8973321  :לפרטים

₪50  לכרטיס

מפעל הפיס ומועצה אזורית עמק חפר מזמינים:

״פיס בתרבות״                                                                                                             

בימות פיסבימות פיס
מארחים את דויד ד’אורגיל שוחט וסימפונט רעננה 
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09-8664306 ר  פ ח ף  ו ח

מועדון ארוחת הבוקר 
חוזרים לעונה שלישית טעימה ומוצלחת! בואו לפתוח את הבוקר 

ביחד.
ימי שני | 10:00 ארוחת בוקר | 10:30 הרצאה 

תכנית חודש אוקטובר: 
15.10.18 | "לאכול מהפרי האסור" - סיפור גן עדן: הגרסה של חוה 

בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. את האדם ואת היצר. סיפור הבריאה המקראי הוא 
גם סיפור הופעתו של היצר והחטא. סיפור גן עדן חושף בפנינו אמיתות על הרצון להפר, להשיג, 

לטעון, לנסות, לדעת. במפגש נקרא יחד בסיפור המקראי העתיק והמוכר, ונפגוש יצירות וסיפורים 
לא מוכרים המציגים את הגרסה של חוה למה שבאמת קרה בגן.

מנחה: דוקטור נגה כהן. גרה בקיבוץ משמר השרון. חוקרת ספרות, תרבות יהודית ומגדר. מרצה 
ומנחה קבוצות לימוד לנוער ולמבוגרים.

22.10.18 | החוויה הקלאסית: מארשים וניצחונות מפורסמים
מהמאה ה-16 כתבו מלחינים רבים מארשים למטרות ואירועים רבים ושונים ובסגנונות המתאימים 

לתקופה ולאופי המלחין. ההרצאה סוקרת במצגת ובסרטוני וידאו את המארשים היפים, 
המפורסמים והמלהיבים ביותר! חגיגה של מוזיקה קצבית, מהנה, מוכרת וסוחפת. בין שלל 

המארשים: צה"ל צועד, כוכבים ופסים לנצח, מארש הניצחון מ'אאידה' ועוד.
מנחה: ירון קרשאי חי ונושם מוזיקה קלאסית זה יותר מ-30 שנה. ניהל את מחלקת המוזיקה 

הקלאסית בחברות התקליטים 'הליקון", הקים ביחד עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית את 
הלייבל 'הליקון קלאסיקס'. 

29.10.18 | דון קיחוטה בדרכים 
מסע עם דון קיחוטה, האביר יוצא הדופן של הסופר הספרדי מיגל דה סרוונטס והשפעתו על 

האמנויות השונות. בשילוב מצגת תמונות מרהיבה וקטעי וידאו נדירים מתחום הבלט, הקולנוע, 
הטלויזיה והציור.

מנחה: דינה גונה, חוקרת תרבות, צלמת ויוצרת
מחיר מפגש: 40 ₪ | כרטיסיה ל- 10 מפגשים 300 ₪
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09-8788376 ר  פ ח ת  ב

מועדון +60 
תכנית לחודשים ספטמבר - אוקטובר 2018

 2.9.18 | יום א' | 19:00 
הרמת כוסית לראש השנה. הרצאה: "שואת יהדות צפון אפריקה", אייל מזרחי

 16.9.18 | יום א' | 19:00
משחק בקלפים טיפוליים "שבועות ונדרים" בהנחיה של יהודית חבוט

 7.10.18 | יום א' | 19:00 
תקווה – מספרת סיפורים, משחקת ושרה

 14.10.18 | יום א' | 19:00
ערב חברתי - פעילות חופשית
 21.10.18 | יום א' | 19:00

הרצאה "פרשיות מודיעין עלומות" מאת עזרא איציק, לשעבר איש קהילת המודיעין
 23.10.18 | יום ג'

טיול לגליל המערבי | יש להירשם מראש
 28.10.18 | יום א' | 19:00
ערב חברתי - פעילות חופשית

 30.10.18 | יום ג' 
בחירות למועצה אזורית

  בימי ב' בשעה 10:00 יוגה למבוגרים
  בימי ב' ו-ה' בשעה 16:00 משחקי קלפים ואחרים

  בימי ו' בשעה 17:00 קבלת שבת, החל משעון החורף יתקיים בשעה 16:00
  בחודש אוקטובר תתחדש הפעילות עם הצופים – פרטים בהמשך.

מחיר: 10 ש"ח לאדם  | 15 ש"ח לזוג
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ס נ י ג ת  י ב

www.hefer.org.il :מחיר: 65 ש"ח | כרטיסים באתר

יום שבת 29.9.18 | 21:00  
בדשא בקיבוץ משמר השרון

 ״הלילה הוא שירים״
מופע משיריה של חווה אלברשטיין

תיאטרון הספריה במסע מוסיקלי מרגש
עריכה ובימוי: שוקי וגנר | ניהול מוסיקלי: מיכל סלומון

מופע  סוחף מרגש ומרתק מוגש ע"י חמש 
זמרות-שחקניות בוגרות "בית צבי" 

פגישה מחודשת עם שיריה של חווה אלברשטיין 
הלילה הוא שירים הוא מסע של זיכרונות בצליל 
צעיר, רענן ומקורי עם ההומור האופייני והשירים 

המוכרים והמיטיבים כל כך לספר את סיפור 
חיינו.

 www.hefer.org.il :רכישה באתר המועצה

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח דני בסן
רביעי 17.10.18

20:00 פתיחת דלתות

בגרציא קיבוץ העוגן 

כרטיסים: 70 ₪ | 90 ₪ בערב המופע

במופע אקוסטי

21:00 תחילת מופע
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ערב ים תיכוני ומסיבה אל תוך הלילה עם

רביבושלהפרויקט

www.bathefer.net :כרטיסים: 60 ₪ במכירה מוקדמת | 80 ₪ בערב המופע | רכישה באתר
חמישי | 4.10.18 | אמפי בת חפר | 20:00 פתיחת שערים  21:00 תחילת מופע

 מחיר כרטיס: 25 ש״ח
www.hefer.org.il | 09-8973332 :כרטיסים

חמישי | 6.9.18 | כ״ו אלול
20:00 | קיבוץ בחן

במופע פותח לבבות
לאה שבת 

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

הרוחבגלל
זית ושלוחת צפון חפר מציינים שנה חדשה
באירוע ראש חודש חגיגי בבחן

הערב ייפתח במופע של הרכבי מקורוק פלוס ״חלומות״-חלק א'
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שלוחת שפלת חפר בשיתוף מרכז צעירים
רותם אבוהב לראשונה לבד על הבמה במופע בידור -

סטנדאפ אישי, נשי, חושפני ומצחיק.

רותם 
אבוהב 

חמישי | 20.9.18 | 21:00 | בריכת בית הלוי

מחיר: 55 ₪ | ביום האירוע: 65 ₪ | חייל בהצגת תעודת חוגר: 40 ₪
כרטיסים באתר המועצה: www.hefer.org.il | לא תתאפשר כניסה לבריכה | דוכני מזון בתשלום

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח


