
 במכמורת  17:00 1.12.16

 "איתמר מטייל על הקירות"סיפור . ש

 באביחיל   17:00 6.12.16

 "ועוד פטריות,גמדים: "סיפור. ש

 ביד חנה   17:30 6.12.16

 הקוסם מארץ עוץ: הצגה

   ד קדם  "בממ 17:00 7.12.16

 "נח והמבול"בבצק  סיפור ויצירה 

יוגה של בוקר עם ליאור  4.12.16
 נדב קוצר 

  08:30-09:45ראשון ימי 
  במרכז הקהילתי בכפר ויתקין

  ח"ש 180: מחיר חודשי

 

מיסטיקה ומודעות  קורס  6.12.16 
 יוגבעם ליאת 

 19:45-21:30שלישי בין השעות ימי 
  ח"ש 460: מחיר

 
 09-8664306להרשמה 

 מקורוק נוער מקורוק פלוס



 בשיתוף שלוחת צפון חפרבבית העם בחיבת ציון  20:30בשעה  30.11.16ביום רביעי 

 שקד אנאבלהר "ד״ ״משמעת ללא עונשים: ההרצאה
   ".כל התנהגות שלילית היא דרך מוטעית להשגת מטרה חיובית"

 .  מסבירה מדוע עונש אינו יעיל ומה לעשות במקוםההרצאה 
 ביותר להתמודדות עם התנהגות לא הולמת אפקטיביים כלים הצגת 

 .לחנך לאחריות ולשיתוף פעולה, ילדיםשל 
( אשת קשר מטעם היישוב)מראש אצל הילה בר מאיר הרשמה 

6927297-050 hilashosh@gmail.com 20: מחיר ₪ . 

 רופיןמכללת -באולם ההנדסה 20:30בשעה  30.11.16ביום רביעי 
 היוצרתאפילוג״ ומפגש עם  -״דוד בן גוריון : הסרט

 , הארכיון נמצא ראיון מצולםבמעמקי 
 .  בן־גוריוןעם דוד , לא הוקרןשמעולם 

 052-2902303להרשמה ₪  30: מחיר



 בבית הכנסת בבת חפר 20:30בשעה  1.12.16ביום חמישי 
 אישטה עלמומוזיאון במזוודה  -מופע

תלבושות וכלי נגינה מסורתיים המציגה את , הרצאה חווייתית בליווי מצגת
 כולל כיבוד קל| ₪  15: מחיר| . אתיופיהשל יהודי התרבות והאמנות 

 א.ח.בגבפאב  11:00בשעה  3.12.16בשבת 
 תלמוסרביעיית 

 האקפלהעודד שומרוני מהרכבי , קמינקאיגאל , נעמה נצרתי גורדון, שלי ברלינסקי
שירים ישראלים , מאנגליה ומצרפתמדריגלים מבצעת , המובילים בישראל

 .האקפלהעל טהרת כולן , נוספותמוסיקאליות והפתעות ואמריקאים 
 

 רויטל רביב: אמנותי לקונצרטים באדיבותייעוץ 
 ₪ 30: מחיר



 אבשלוםמכון  -ארצישראלי׳  ב׳קוקטיילהחודש 
 במועדון לחבר קיבוץ העוגן 18:00בשעה  4.12.16ראשון ביום 

 "מורשת קרב ערב הקמת המדינה: אל הדרום": 2' הרצאה מס
 ₪ 60ההרצאה פתוחה לקהל בהרשמה מוקדמת במחיר |  חרמץמשה : מרצה

 מועדון ארוחת הבוקר
 ,למפגש חברתי על ארוחת בוקר קלילה 10:30בכל יום שני בשעה נפגש 

 (10:00הבוקר מוגשת החל מהשעה ארוחת )קורס או סדנה , בליווי הרצאה
 סדנת הרצאות על עולם המחול המהפנט

 ל לאמנות הבלט"מבקר תרבות ומומחה בינ –בהנחיית גיא באום 
 :בלט למוזיקת שופן״" 5.12.16

.  מבט לעומק התופעה של ריקודים למוזיקת שופן בראי התפתחות עולם המחול
של הכוריאוגרף " מחולות באסיפה"יוצגו קטעים נרחבים מתוך של ההרצאה בליבה 

 ₪ 250: כניסות 10כרטיסיה של | ₪  30: מחיר חד פעמי .רובינס רום'גהמפורסם 

 שלוחת מרכז חפרהעוגן בשיתוף במועדון לחבר קיבוץ  20:30בשעה  5.12.16
 ״מהילד שבי אל הילד שלי״: הרצאה

 .יועץ זוגי ומשפחתי מוסמך, משמהות –שרון כהן : מרצה
 מעוררת השראה  , הרצאת הורים סוחפת ומרתקת

 .  וחינוך ילדים,הורותבהומור על ומתובלת 
 ,  המעניקה תובנות משנות תודעההרצאה 

 .הייחודי של כל הורה עם כל ילדתואמים לאופי כלים היוצרות 
 |  בהרשמה מראש ₪  20: מחיר

   noac@hefer.org.ilנעה כהן שלו : להרשמה





 ועד הישוב והאגף לשירותים חברתיים עמק חפרהעמקים בשיתוף בשושנת " בית חם"
 שושנת העמקיםלוותיקי " החםהבית "הנכם מוזמנים לפתיחה החגיגית של 

 11:00עד  9:00בכסלו בין השעות ' ז,  7.12.2016רביעי  ביום 
 במועדון הפיס שושנת העמקים

 :בתוכנית
 ארוחת בוקר חגיגית•
 הרמת כוסית וברכות•
 ...תיאום ציפיות ועוד, שיח ותיקים•

 !!נשמח לראותכם ומצפים לבואכם




