
חפר עמק  ת  רי ו אז עצה  מו
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דצמבר 2016
ז ו תשע״ -כסל ן ו חשו

מרכז קהילתי עמק חפר

מקום שנותן מקום

ת י ר ו ז א ה  צ ע ו מ

אנּו חֶֹשְך ְלָגֵרׁש. בָּ

ָיֵדינּו אֹור ָוֵאׁש. בְּ

ל ֶאָחד הּוא אֹור ָקָטן, כָּ

נּו - אֹור ֵאיָתן. ְוֻכלָּ

חֹור! סּוָרה חֶֹשְך! ָהְלאה ְשׁ

ֵני ָהאֹור! סּוָרה ִמפְּ



שלוחות המרכז 
הקהילתי

2

www.hefer.org.il  09-8948929 :ליד מדרשת רופין 40250, טל': 09-8981628/35 פקס׳
חפשו אותנו בפייסבוק    מרכז קהילתי עמק חפר

ך ת ו ר ש ל  0 9 - 8 9 7 3 3 0 3 - 4 /  1 0 7 ד  ק ו מ

 שלוחת צפון חפר 
כפר הרא"ה | בית חזון | אלישיב | גאולי תימן | 

אמץ | גן יאשיה | אחיטוב | המעפיל | גח"א |  גח"מ | 
עין החורש | כפר חגלה | חרב לאת | חיבת ציון

adita@hefer.org.il | עדית אזוגי
  052-3222879 | 09-8973332

meravn@hefer.org.il מירב קריב
רכזת חוגים: גלית מגן 050-7766693

 שלוחת מרכז חפר 
משמר השרון | העוגן | מעברות | כפר חיים | 

כפר ידידיה | הדר עם | בית יצחק | קדמה
thiyab@hefer.org.il | תחיה ברקו

 052-2902303 | 09-8973329
רכזת החוגים: טל דר

taldar64@gmail.com | 054-5212125

 שלוחת שפלת חפר
בורגתא | חניאל | עולש | בארותיים | 

כפר מונאש | בית הלוי
מאיה חסיד | 09-8973322 

mayah@hefer.org.il
טלי רפאל 054-7908248 | 09-8981632 

talir@hefer.org.il 
 רכזת החוגים: שלומית בן כליפא

shlomit.bk@gmail.com | 09-9740994
שלוחת ים חפר

אביחיל | שושנת העמקים | חבצלת השרון | צוקי ים
oshritm@hefer.org.il | אושרית מסורי

 09-8981565 | 050-8695860

 שלוחת בת חפר
בת חפר | יד חנה חומש | בחן

מנהלת השלוחה: תמי סלוצקי
 09-8781090 | 09-8788376

mkmisrad@bathefer.net 
רכזת החוגים: יהודית שטרית

www.bathefer.net | 09-8781090

צפון 
חפר

מרכז 
חפר

ים
חפר

בת
חפר

חוף
חפר

שפלת
חפר

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

האגודה למען החבר הותיק
ר פ ח ק  מ ע ב

מרכז 
צעירים 

ת | קהילה
בו

תר
 | 

קה
סו

חררים | השכלה | תע
שו

מ
ם 

 חיילי

נוער

שלוחת חוף חפר 
מכמורת | חופית | כפר ויתקין | בית ינאי | נעורים |

בית חרות | גבעת שפירא | בת חן | ביתן אהרן
 info@hhcc.co.il מנהל השלוחה: גיא גולן

09-8664306 | 09-8665187

מחלקת נוער 
omrib@hefer.org.il מנהל: עומרי בארי

לפרטים: 09-8981557/629 

מרכז צעירים 
shakedb@hefer.org.il שקד בסט

050-7970291 | 09-8981561 
 מרכז צעירים עמק חפר

 מחלקת ותיקים 
יונה טרגובניק 09-8981634 

yonat@hefer.org.il
relig@hefer.org.il  רלי גולדנברג

נאוה טסה-עדני 09-8973321

זית  
רינה ברקאי 052-3344720 

rinazayit@gmail.com  09-8973330
עדי נחשון 054-9290060

 adizayit@gmail.com 09-8981566
טל קלאר העברי 052-5308019

talzayit@gmail.com 09-8973331
חפשו אותנו בפייסבוק:  זית עמק חפר

 מניעת התנהגויות סיכון
ובטיחות בדרכים

נעה כהן שלו, מנהלת התחום | 09-8981636 | 
noac@hefer.org.il

צהרונים וקייטנות
 שרון אפודי 053-7788148 

kids@hefer.org.il |  09-8973322 

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח
מזכירות המרכז הקהילתי 

09-8973320 | 09-8981635 | 09-8981628



3

עריכה: דפנה יבנאי-פרטוש  |  עיצוב: לאה מרמורשטיין-ירחי  אמנות גרפית 
לפרסום מודעות:  09-8973320יו"ר המרכז הקהילתי האזורי: אלדד שלם  |  מנהלת המרכז הקהילתי: יעל פלד 

dafna@hefer.org.il  

Joann.com :השער: לאה מרמורשטיין-ירחי |  השיר- מילים: שרה לוי תנאי, לחן: עמנואל עמירן | הבד

 תושבים יקרים!
נכון לעת כתיבת שורות אלו הגשם בושש לבוא ואנו מחכים לו בקוצר רוח. במקביל אנו שוקדים 
על פעילויות ואירועים שיגרמו לכם לצאת מהבית בימי החורף שעוד יבוא ולספוג יחד עם המים 

 תרבות במיטבה.
חג החנוכה בפתח, ולאור ההצלחה הרבה בשנים עברו מסורת ה"בתים המדליקים" נמשכת . 
משפחות רבות בעמק פותחות את דלתותיהן ואת ליבן בפני השכנים, וזאת כדי להדליק ביחד 

חנוכיות וליהנות מחג האורים. עוד אנו  מזמינים אתכם להצגת ילדים בעין החורש ואירועי חנוכה 
נוספים. שמחים גם לבשר על פתיחתו של המרכז להכוון לגיל השלישי עם הרצאה בנושא פרישה 

לגמלאות-נשמח לראותכם! שיהיה לכולנו חג שמח!

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

בתים מדליקים
ה כ ו נ ח ב

 29-27 בדצמבר
 כ"ז-כ״ט בכסלו

תשע"ז 

פרטים בעמוד האחורי

ספרד
בקצב ריקוד הפלמנקו 

מאי 2017
טיול ייחודי לוותיקי עמק חפר

 פרטים בעמוד 47

בקרוב!



נמשכת ההרשמה לקייטנת חנוכה בצהרונים 
בהובלת צוות הצהרונים

קייטנת חנוכה

שעות הפעילותיום ותאריך

7:30 - 16:00שני      26.12
7:30 - 16:00שלישי  27.12
7:30 - 16:00רביעי   28.12
7:30 - 16:00חמישי  29.12

 בתוכנית: 
 הפעלות, חוגים, יצירה

ועוד המון הפתעות!
 מספר המקומות מוגבל, מהרו להירשם!

כל הקודם זוכה!

חג חנוכה שמח!!!

מכון אבשלום | עמק חפר | תשע"ז
חוויה של לימודים, סיורים ואנשים עם מיטב מרצי מכון אבשלום

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

החודש ב׳קוקטייל ארצישראלי׳ - מכון אבשלום

 לפרטים והרשמה: תחיה 052-2902303 /  09-8973329 

ביום ראשון 4.12.16 בשעה 18:00 במועדון לחבר קיבוץ העוגן
הרצאה מס' 2: "אל הדרום: מורשת קרב ערב הקמת המדינה" 
מרצה: משה חרמץ | ההרצאה פתוחה לקהל בהרשמה מוקדמת במחיר 60 ₪ 

ביום רביעי 21.12.16 בשעה 07:00 יציאה מ"אלונית" משמר השרון
סיור מס' 2: "אל מול הפולש המצרי" - גשר עד הלום, ניצנים, נגבה" 

 עם המדריך: איציק בשור 
מחיר לטיול: 190 ₪ | הסיור פתוח לקהל הרחב על בסיס מקום פנוי.

ימי פעילות הקייטנה:

*שימו לב –  הקייטנה והצהרון יפעלו רק בימים המופיעים בטבלה.
מחיר:  520 ₪ | הרשמה ותשלום במשרדי המרכז הקהילתי: 09-8981635

תאריך סיום הרשמה:  יום ראשון 11.12.2016



בשיתוף הספריה האזורית עמק חפר
ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב

ראשון 25.12.16 | 17:30 | אולם תרבות עין החורש

פינוקיו דל'ארטהההצגה:
תיאטרון ארצי לילדים ונוער בשיתוף תיאטרון בית לסין

הצגה מוסיקלית וקסומה על כוחה של האהבה וכוחה של האמת 

עיבוד תיאטרלי ססגוני בהשראת הקומדיה דל'ארטה האיטלקית, 
המשלב מוסיקה, אקרובטיקה, מסיכות ותיאטרון בובות. 

0 9 - 8 9 8 1 6 2 8 / 3 5 ׳  ל ט ב ם  י ס י ט ר כ  |  ₪  4 5  : ר י ח מ

עיבוד מקורי ע"פ הספר: 
דניאל אפרת וגלעד קמחי 

| בימוי וכוריאוגרפיה: 
גלעד קמחי | תפאורה: 
ערן עצמון | תלבושות: 

אולה שבצוב | עיצוב בובת 
צרצר ומסכת פינוקיו: 
ולריה גלוזמן | עיצוב 

פטנט אף: יובל רחבי ודני 
שרווין | מוסיקה: אמיר 

לקנר | תאורה: זיו וולושין 
| ע. במאי: נינה הורביץ 

| שחקנים: חייקה מלכה, 
נדב נייטס, רויטל זלצמן, 

ידידיה ויטל / דיקלה הדר, 
גיל וסרמן/ יניב לוי, קרן 

מרום, אמיר שורש
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צפון חפר

 adita@hefer.org.il | meravn@hefer.org.il | 09-8973332 לפרטים: עדית אזוגי / מירב קריב

אירועי חנוכה לכל המשפחה

ביום שבת 24.12.16 בשעה 8:00 בגן יאשיה
טיול חנוכה למשפחות

פרטים והרשמה במזכירות המושב: 04-6258856

ביום חמישי 29.12.16 בשעה 17:30 בבית תרבות באלישיב
הדלקת נרות וההצגה בובו ולוסינדה | תאטרון התיבה

בובו ולוסינדה הם שני פועלי במה שאחראים על הניקיון בתיאטרון. גם הם חולמים 
 להיות שחקנים ולעלות על הבמה. ערב אחד הם מגלים שהקהל יושב באולם,

ומקבלים את הזדמנות חייהם להגשים את חלומם..... 
ביום שישי 30.12.16 בשעה 17:00 בבית העם באמץ

מסיבת חנוכה ואחריה מופע של הלץ
מופע ויזואלי המשלב אנימציה ופנטומימה. 

ביום חמישי, 22.12.16 בשעה 17:00 בבית העם בכפר הרא״ה
מסיבת חנוכה ומופע הקרקס של סבתא פשקה | תאטרון הגברת

הצגת תאטרון לילדים להורים ולסבים על סבתא פשקה ובונק- הליצן הציוני הראשון...! 

ביום שני 26.12.16 בשעה 18:00 באולם בקיבוץ המעפיל
מסיבת חנוכה ומופע קרקס של אורי ונועה

 מופע לכל המשפחה המשלב אומנויות קרקס מגוונות עם
אלמנטים תיאטרליים, ליצנות מודרנית, טכניקות אקרובטיקה ולהטוטנות.

ביום רביעי 28.12.16 בשעה 17:00 בחדר אוכל בג.ח.מ
הדלקת נרות עם אנסמבל הר ועמק

 האנסמבל משלב כלי פריטה מסוגים שונים בתוספת כלים אתניים אחרים וזמרים,
מגיש רפרטואר מרתק ומגוון ממיטב היצירות לכלי פריטה.

ביום שני 26.12.16 בשעה 19:00 בבית העם באחיטוב
מסיבת חנוכה ואחריה ׳קומפוסטה׳ - מופע מוזיקלי אקרובטי מצחיק

 האנסמבל הבינלאומי של תיאטרון אספלט בהצגת קרקס מוסיקלי
עם להטוטים, אקרובטיקה ומנה טובה של צחוק.

קומפוסטה הופקה בסיוע מפעל הפיס !

ביום חמישי 29.12.16 בשעה 17:00 בבית העם בגאולי תימן
הדלקת נרות ומופע חנוכה של ד"ר מולקולה
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צפון חפר
במוצ״ש 31.12.16 בשעה 18:00 בבית העם בחגלה

מצעד לפידים' הדלקת נרות והפעלת מעגל תופים מזמר
ביום ראשון 1.1.17 בשעה 18:30 בבית העם בחיבת ציון

 אירוע חנוכה לחרב לאת וחיבת ציון, מצעד לפידים,
 הדלקת נר ומופע של הקרקס האתיופי

מופע קצבי ומרשים המשלב בתוכו קטעי קרקס קלאסיים עם הקטעים 
האוטנטיים של אומני יבשת אפריקה. 

 שואת יהדות צפון אפריקה והמזרח בצל הפשיזם 
 אחד הפרקים הפחות ידועים בהיסטוריה הוא גורלן של קהילות יהודיות

בצפון אפריקה ועיראק בתקופת מלחמת העולם השנייה.
בהרצאות הקרובות נבחן את זיכרון השואה בנרטיב יהדות המזרח ובהמשך נעסוק בסיפורן של 

הקהילות השונות ומה עבר עליהן באותה תקופה. 
ביום רביעי 30.11.16 בשעה 17:00 ירצה פרופ' מוריס רומני

ביום רביעי 28.12.16 בשעה 09:00 תרצה עידית פרי 

 ׳כאן על פני האדמה׳ | אמנים מגיבים לזמן ולמקום
דליה מאירי הינה פסלת ישראלית אשר חיה ויוצרת בישוב יובלים שבגליל. פסליה מורכבים 
מחומרים שונים כגון אבן, עץ, ברזל, פוליאסטר ועוד. בנוסף לפסליה, דליה הקימה עבודות 
סביבתיות רבות בארץ ובחו"ל. דליה מלמדת פיסול במכללה האקדמית "אורנים" שבטבעון.

מפגש עם האמנית דליה מאירי יתקיים ביום שני 5.12.16 בשעה 19:00

 מוסיקה בחברותא  |  ׳ממטבחו של שוברט' בתפריט: דג השמך
הרצאה בליווי הדגמות חיות בנגינה בפסנתר 

עם המרצה למוסיקה קלאסית והפסנתרן רועי עלוני  
ביום ראשון 18.12.16 בשעה 09:00 

 ׳רואים עולם׳ – סדרה חובקת עולם
מפגשים מרתקים שפותחים צוהר לעולמות רחוקים ומסקרנים עם מיטב המרצים.

יום שני 5.12.16 בשעה 17:00 | 'איראן מבפנים' ירצה נפתלי הילגר
יום שני 19.12.16 בשעה 17:00 | 'יום מסע האוביליסק - ממצרים הפרעונית לקיסריה 

 ההרודיאנית' ירצה יורם פורת.
כל המפגשים יתקיימו במועדון בגח"א 

תרבות מבוגרים

הכניסה חופשית לכל האירועים! חג שמח!



8

צפון חפר

 adita@hefer.org.il | meravn@hefer.org.il | 09-8973332 לפרטים: עדית אזוגי / מירב קריב

  בוקר שבת קלאסי
בשבת 3.12.16 בשעה 11:00 בפאב בג.ח.א

רביעיית תלמוס
שלי ברלינסקי, נעמה נצרתי גורדון, יגאל קמינקא, עודד שומרוני
מהרכבי האקפלה המובילים בישראל, מבצעת מדריגלים מאנגליה 

 ומצרפת, שירים ישראלים ואמריקאים והפתעות מוסיקאליות נוספות,
כולן על טהרת האקפלה.

ייעוץ אמנותי לקונצרטים באדיבות: רויטל רביב
מחיר: 30 ₪ | 

ביום ראשון, 11.12.16 בשעה 20:00 במועדון בג.ח.א
הקרנת הסרט הסודות של איידה 

יצחק ושפסיל, שני אחים שנולדו במחנה עקורים לאחר מלחמת העולם השנייה, חיו בצלם של 
סודות שהוסתרו מהם כל חייהם על ידי הקרובים להם ביותר. כשהיו תינוקות הם הופרדו ולא 

ידעו דבר זה על זה. תחקור תולדותיה המסתוריים של המשפחה ואיחודה המרגש לאחר שישה 
עשורים, מעניק הצצה נדירה לחיים במחנות העקורים בגרמניה שלאחר מלחמת העולם השנייה: 

חיי חברה תוססים ופרועים שפרחו בקהילות הניצולים הצעירים, תקופה עליה כמעט שלא דובר 
עד כה על המסך.

בסוף הסרט מפגש עם היוצר אלון שוורץ | מחיר: 25 ₪  

בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר
זית

זהות יהודית תרבותית 
ר פ ח - ק מ ע ב
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל קהילה מארחת
אירוע ראש חודש כסלו

יום רביעי | 30.11.16 | כ״ט חשוון | 18:00 בבי״ס תו״ם בחרב לאת
חוגגים את חג הסיגד - חג מסורתי של יהודי אתיופיה

בשיתוף עם בי״ס תו״ם 
 18:00 - 19:00 | טעימות וריחות מהמטבח האתיופי

19:00 | ׳מוזיאון במזוודה׳ - ממסתרי התרבות האתיופית - 
             מופע חוויתי עם עלמו אישטה, אמן ומדריך

הכניסה חופשית! לפרטים והרשמה: רינה ברקאי 052-3344720

שימו לב לשעה!
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צפון חפר

 adita@hefer.org.il | meravn@hefer.org.il | 09-8973332 לפרטים: עדית אזוגי / מירב קריב

ביום חמישי, 22.12.16 בשעה 20:30 במועדון בג.ח.א
'בשכונה שלנו'

מרצה: ירון בלום- בכיר בשירות הביטחון
מראשי הצוותים במשא ומתן לשיחרור גלעד שליט

הכניסה חופשית!

ביום שני 12.12.16 בשעה 20:30 במועדון בהמעפיל
פצצה מתקתקת  מרצה: יזהר דוד

הרצאה יוצאת דופן בעוצמתה, שחושפת בפני הקהל סיפור אמיתי וממקור ראשון של הדילמות 
והקונפליקטים המוסרים והערכיים שבחיי איש השב"כ. תחושות האשמה, האובדנים, החרדות 
והסיכונים. על גיוס המקורות והסייענים והקשר המיוחד שנרקם בינם לבינו. הסודיות המחייבת 
והבדידות שבצידה. דימוי המאצ'ו מול רגישות הנפש ומעל כל אלה, על פוסט טראומה שחווים 

חלקם כשסביבה קשר של שתיקה. דרך סיפורו האישי מביא יזהר את סיפורם של כמיליון אנשים 
בחברה הישראלית החולים בפוסט טראומה, סובלים מדיכאון עמוק, חרדות ולעיתים אובדנות.

מחיר: 30 ש"ח

"הלילה הוא שירים"
"ניגון והד״ - מסע בעקבות סיפור חייהם ויצירתם

של משוררים ומלחינים ייחודיים בזמר העברי  בשיתוף שלוחת צפון חפר
מספר ועורך הסדרה: ד"ר מוטי זעירא | שירה: מיטל טרבלסי | נגינה: תומר קלינג

אֹד ָיְפָיִפית" | סיפור חייו ויצירתו של שאול טשרניחובסקי 16.11.16 ט״ו בחשוון | "ַמה ְמּ
14.12.16 י"ד בכסלו | "הניגון שבלבבו" | נגינותיו וחייו של מרדכי זעירא

18.1.17 כ' בטבת | "ֶעְגַלת ַחַּיי ָהֲעמּוָסה" | סיפור חייו ושירתו של יעקב אורלנד
15.2.17 י"ט בשבט | אני ואתה ואנחנו  | ההוויה הישראלית דרך עיניו של אריק איינשטיין

 הסדרה מתקיימת באולם עין החורש | 4 מפגשים | ימי רביעי | שעה 20.00
לפרטים והרשמה: רינה ברקאי  052-3344720

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



|                    |                  |
 
רבקה קנטור טיולי נוף מולדתי 

עין החורש 

סיור אמנות ואמנים 
בקרית המלאכה - ת״א

בהדרכת מירי קרימולובסקי 
חמישי 8.12.16  

מיסטיקה ומיסטיקנים 
בגליל המערבי )חדש!(
בהדרכת עדי זרחי 
שני 12.12.16  

׳הר הבית בידינו?!׳ 
בירושלים

בהדרכת יואב אבניאון
רביעי 21.12.16

 04-6127449
  050-7677927

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
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 חפשו אותנו        חנייה חינם בשפע   * הזכות לשינויים שמורה    |   להזמנת כרטיסים: 04-6127706  

ית
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אולם תרבות עין החורש

ת תרבו ת של  בי  | רש  החו ן  י ע
מופעים | תאטרון | סרטים | דעת | סדרת ילדוד'ס | קונצרטים | סדרת זמר

חורף חם 
באולם המופעים עין החורש 

  אסף אמדורסקי 
וישראל גוריון

״שרים הדודאים״
מוצאי שבת < 10.12.16 < 21:30

סדרת הצגות ומופעי איכות לילדים
מהתיאטראות המובילים בארץ

״דירה להשכיר״ 
תיאטרון מופע בשיתוף להקת המחול הקיבוצית

מופע מחול מרהיב 
המבוסס על ספרה הקלאסי של לאה גולדברג

שבת < 17.12.16 < 11:30 
אולם המופעים עין החורש 
לגילאי 9-4 | אורך ההצגה: כשעה ללא הפסקה
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ל

להזמנת כרטיסים: מרכז הזמנות - אולם תרבות עין החורש 04-6127706
  חפשו אותנו           חנייה חינם בשפע     * הזכות לשינויים שמורה

אולם תרבות עין החורש

ת בו תר של  ת  י ב  | רש  ו הח ן  י ע
מופעים | תיאטרון | סרטים | דעת | סדרת ילדוד'ס | קונצרטים | ערבי זמר  

סדרת
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thiyab@hefer.org.il | 09-8973329 |  לפרטים והרשמה: תחיה ברקו

מרכז חפר

תרבות ילדים

תושבי השלוחה היקרים, חג החנוכה מתקרב ועמו פעילויות "מדליקות", כמיטב המסורת- הפנינג 
חנוכה, התארחות ב"בתים מדליקים". מקווה שהאור יעזור לנו לעבור את החורף בנעימות.

מחכה לכם באירועים, תחיה ברקו

ביום חמישי 8.12.16 בשעה 17:30 בבית העם בהדר-עם
שעת סיפור: "הסופגנייה המתוקה"  עפ"י ספרו של שלמה אבס

עם המספרת מעין הלל-לוין מתיאטרון "בשבילי המעיין"
סופגנייה מתוקה על עדן החלון התקררה ויצאה בקפיצה לטיול בשכונה.

שם פגשה ארנבת, דוב ושועל, ומי אותה אכל?
לגילאי 3 עד 5 | מחיר: 25 ₪ לילד

ביום שני 12.12.16 בשעה: 16:30 במועדון קיבוץ משמר השרון
שעת סיפור: "איתמר פוגש ארנב" עם המספר והשחקן גבריאל הדר

איתמר אוהב חיות, את כל החיות שיש וגם חיות שאין )חד קרן או דינוזאור(, יש רק חיה אחת 
שאיתמר פוחד ממנה – ארנב...

לגילאי 3 עד 5 | מחיר: 25 ₪ לילד

ביום חמישי 22.12.16 בשעה 17:00 במועדון קיבוץ מעברות
הצגה: "מעיל הפלאים"  עם השחקן והיוצר אורנן ברייר

ביום הולדתו מקבל החייט הקטן פתק מסתורי "נא לתפור מעיל עד חצות. 
המידות אינן משנות, העיקר שיתאים בדיוק...". בחצות בדיוק החייט משלים 

את המשימה, אבל אז... לאן ממהרת מכונת התפירה? למה המספריים לובשות חצאית? למה 
הופך האצבעון? למי באמת נועד המעיל הפלאי? תיאטרון חפצים עשיר ויצירתי, המשלב משחק, 

מוסיקה מקורית ומעט טקסט.  | לגילאי 5 עד 8 | מחיר: 25 ₪ לילד

ביום ראשון 1.1.17 בשעה 17:30 בבית העם בבית יצחק
הפנינג חנוכה לילדים ולמשפחה:

 הדלקת נרות
 פעילות וקצב של בני צדוק

 משחקים לחנוכה – תחרויות מאתגרות עם כתרים, סביבונים, חישוקים ומה לא...
 סדנאות יצירה עם אושרת גורן- "פשוט עיצוב":

   מנורת לילה, פמוטי בטון /גבס בצורות שונות, חנוכייה מלבבות חימר
 חלוקת סופגניות
הכניסה חופשית!
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thiyab@hefer.org.il | 09-8973329 |  לפרטים והרשמה: תחיה ברקו

מרכז חפר

במוצ״ש 17.12.16 בשעה 18:00 במועדון קיבוץ מעברות
"קפה קונצרט"

Swing de Gitanes 
סווינג צועני מהסרטים

הנגנים: אורן שגיא- קונטרבס,  יעקב חוטר- גיטרה צוענית,
אלון שגיא- גיטרה צוענית.

ינגנו מוזיקה מהסרטים של וודי אלן, טוני גוטליף וסרטים נוספים כמו "Chocolat","הסנדק" ועוד.
מחיר: 40 ש"ח | כולל כיבוד קל!

תרבות מבוגרים

ביום רביעי 7.12.16 בשעה 21:30 בקפה "גרציא" קיבוץ העוגן
אבי בללי וגליה חי במופע אינטימי | פרטים נוספים בעמוד 38

ביום חמישי 8.12.16 בשעה 20:00 במרכז הפיס בבית יצחק
סדנת "רצים" לגזרה – הרצאת חשיפה

רוצים לבצע פעילות גופנית במהלך השבוע, לרדת במשקל ולשפר את איכות חייכם 
אבל לא מוצאים לכל זה זמן?

 הכניסה להרצאה חופשית- מותנית בהרשמה מראש!
סדנה ייחודית של 10 מפגשים 

 המשלבת קבוצת הליכה בקצב אישי והדרכה לירידה במשקל.
הסדנה תתקיים בימי רביעי בגן אורה בין השעות 20:00-21:00. מחיר: 485 ₪ ל- 10 מפגשים. 

בהנחיית אריאל סרולביץ - תזונאי מוסמך בעל תואר שני במדעי הרפואה.
לפרטים והרשמה: טל דר – רכזת החוגים  054-5212125

ביום שלישי 13.12.16 בשעה 18:00 במועדון קיבוץ מעברות
הרצאה: "פתגמי העולם - חוכמת האנושות"

המרצה: ד"ר ריקרדו בלנק – בעל תואר דוקטור לפיזיקה ובוגר מכון וייצמן למדע, 
דובר 3 שפות

בהרצאה מוצגת העובדה שקיימת חוכמת חיים משותפת לכל העמים והתרבויות, כפי 
שבא לידי ביטוי במסר של הפתגמים בשפות השונות. אמנם המילים והמטאפורות הן שונות )זה 

מה שיפה ומעניין(, אבל ניסיון החיים שעומד מאחורי הפתגמים זהה. 
הכניסה חופשית, כולל כיבוד קל!

חדש בבית יצחק!
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שפלת חפר

ביום רביעי 7.12.16 בשעה 17:00 בממ"ד קדם בשיתוף עם זית
"נח וסיפור המבול" - סיפור ויצירה עם "הבצק של רוני"

סדנת בצק משחק לכל המשפחה
בואו להצטרף אלינו לחוויה של יצירה בבצק מסוג מיוחד טכניקות עבודה חדשות עם אביזרים 

ייחודיים. יחד ניצור עולם צבעוני ושמח
לכל המשפחה | מחיר :25 ₪ לילד

ביום שלישי 13.12.16 בשעה 20:00 בבית העם בכפר מונאש
הקרנת הסרט "אח שלי גיבור" ושיחה עם יוצר הסרט, יונתן ניר

הסרט מלווה צעירים ישראלים בעלי תסמונת דאון, היוצאים עם אחיהם לטיול תרמילאים בצפון 
הודו. המסע המאתגר חושף מערכות יחסים מורכבות השוררות בין האחים, את הקשיים ואת רגעי 

הקסם שמביא עמו ילד עם תסמונת דאון לתא המשפחתי.
סרט חובה לכל בן נוער! 

 מיועד לנוער והוריהם | מחיר: 20 ₪ לנוער, 30 ₪ למבוגר.
הרשמה במקום.

תרבות ילדים

אירועי חנוכה לכל המשפחה

במוצ״ש 24.12.16 בשעה 17:00 בבית העם בכפר מונאש
מסיבת חנוכה לכל המשפחה 

הדלקת נרות קהילתית ומופע קרקס מלהיב ומרשים "אורי ונועה"!
לכל המשפחה | הכניסה חופשית!

ביום ראשון 25.12.16  בשעה 17:30
הצגה: פנוקיו דל׳ארטה בעין החורש פרטים נוספים בעמ' 5

ביום שלישי 27.12.16 בשעה 17:00  בבית העם בורגתה
 חניאל ובורגתה חוגגים במסיבת חנוכה לכל המשפחה

הדלקת נרות, מופע שחקני רחוב, הפעלות ויצירות באוירת החג עם דליה דותן וכמובן 
סופגניות. הכניסה חופשית! 

ביום רביעי 28.12.16 בשעה 17:00 בבית העם בארותיים 
עולותיים חוגגים במסיבת חנוכה לכל המשפחה הדלקת נרות, הצגה של 

הנוער ודוכני יצירה והפעלות באוירת החג עם דליה דותן: הקפץ את הסופגנייה למחבת, 
מרוץ הסביבונים, סדנת יצירה הכנת נרות מעוצבים וריחניים משעווה נוזלית, תפוס את 

הנרות, קוביות צבע לחנוכה ועוד ועוד... הכניסה חופשית! 
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שפלת חפר

לפרטים והרשמה:   טלי רפאל  |   09-8981632 |  מאיה חסיד |  09-8973322   

תרבות מבוגרים

ביום שישי 30.12.16 בשעה 08:00 נצא מבית העם בבית הלוי
לטיול משפחתי לכבוד חנוכה! בהדרכת מימי אריה

ניסע באוטובוס לחורשת ה-40, מסלול באזור אוניברסיטת חיפה, תצפית על יגור וכו'. 
נסיים בהכנת פיתות ותה צמחים.

מחיר למשתתף )מגיל שנה( 10 ₪ | יש להירשם אצל ענת פרדו במזכירות עד 22.12.16 
 מספר המקומות מוגבל. כל הקודם זוכה!

 הטיול מתאים לכל גיל אך אינו מתאים לעגלות )מומלץ להגיע עם מנשא(

 ביום חמישי 15.12.16 בשעה 20:30 בממ"ד קדם
בשיתוף מרכז צעירים והרשות למלחמה בסמים ואלכוהול 

מידע אמין על מין בעידן האינטרנט- שלומית הברון
מיועד להורים בביה"ס היסודי | מחיר: 20 ₪ - תשלום במקום

הרשמה במזכירות ביה"ס קדם- 09-8949489 | פרטים נוספים בעמוד 34
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שפלת חפר
ביום ראשון, 18.12.16.בשעה 20:30 בספריית חניאל 

קלאסיקה קולנועית בהנחייתו של רפי שרגאי - תסריטאי, במאי ומרצה לא 
שיגרתי לקולנוע המשבץ ידע רב, הומור ותשוקה חסרת רסן לקולנוע.

הרצאות הקולנוע מתובלות בפילמוגרפיה, ביוגרפיה, רכילות עסיסית מ"אחורי הקלעים", ניתוחי 
סצנות ונקודות למחשבה, בשילוב עשיר של סצנות ידועות ונדירות מסרטים שונים

תוכנית המפגשים:
18.12 "שיר אשיר בגשם" במאי: סטנלי דונן 

הרצאה מקדימה, הקרנת הסרט ודיון. 
 "שיר אשיר בגשם" נחשב בצדק לגדול הסרטים המוזיקליים בכל הזמנים!!

מה סודו? מי גנב לקלי את ההצגה בלא מעט סצנות? מה עשתה לראשונה ולאחרונה סיד שריס 
בסרט? ולמה השיר שכבר הוצג 5 פעמים בסרטים, "תפס" דווקא בסרט 

הזה? כל התשובות במפגש...

22.1 "השור הזועם" במאי: מרטין סקורסיזה 
19.2 "ממנטו" במאי: כריסטופר נולאן 

26.3 לחשוב מחוץ לקופסה - על יצירתיות, מקוריות ושבירת מוסכמות 
בקולנוע- מיטב ההברקות, התסריטים והבימויים פורצי הגבולות 

עלות למפגש: 30 ₪ | הרשמה באתר האינטרנט: www.hefer.org.il  ובספריית חניאל  

 חוגי מרכז קהילתי שפלת חפר

 זהר  איקהסדנת תיאטרון 
 בעמק חפר 

ילדים בתחום אומנויות  התיאטרון חונכת סדנת 
יצירת חוויות הצלחה , קידום, הבמה תוך העצמה

,  פיתוח היצירתיות,  אישיקול למציאת ואפשרות 
שיפור הביטחון  , המיומנויות החברתיות והוורבליות

 .תנועה והמון תמיכה, שירה, העצמי והכל במשחק
 

 השיעורים מתקיימים בימי חמישי 
 :  קדם בשלוש קבוצות במתחם 

 

 '  ו-'ד* '     ג-'ב* '     א-גן חובה* 

,  מורה לתיאטרון, הסניףמרכזת : על נועם ציפורי
 .  וגדלה במושב אביחילנולדה 

 
   052-5740114, נועם :לפרטים

   09-9740994, שלומית

 הוראה מותאמת 

  בנייה של יסודות והרגלים על בסיס כישוריו
 . של התלמיד וחוזקותיו

 עבודה ממוקדת וממקדת הדרגתית ולאורך
זמן הנותנת כלים ורעיונות לתלמיד להתמודד  

, שיפור הבנת הנקרא: אמיתייםעם קשיים 

 . שיפור הכתיבה ויכולת ביטוי בכתב ובעל פה
  העבודה היא פרטנית או עם קבוצה

 . מצומצמת מאוד
 

 
 השיעורים מתקיימים בימי חמישי 

 , בהנחיית יעל לין, בבית הספר קדם
 .  ולחינוך מיוחדלאמנות , מורה להוראה מותאמת

 
 .  09-9740994, שלומית :לפרטים

 

החודש
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ים חפר

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

תושבי השלוחה היקרים,
שמחה לבשר על פתיחתו של 'בית חם' לותיקי הישוב בשושנת העמקים ואנו נציין זאת באירוע 

פתיחה חגיגי. 
חג החנוכה בפתח ואנו נערכים כמדי שנה להמשך קיום המסורת המקסימה של "בתים מדליקים"- 

מוזמנים לארח ולהתארח בשלוחה שלנו וברחבי העמק. 
נאחל לכולנו חג שמח, ומי ייתן שבתיכם יהיו מוארים כל השנה!  אושרית.

תרבות ילדים
ביום שלישי 6.12.16 בשעה 17:00 במועדון לחבר אביחיל )ליד קופ"ח כללית(

שעת סיפור: "גמדים פטריות ועוד" עם השחקנית והמספרת הילי יעקובי
 שלושה גמדים יצאו לטייל פגשו חברים, שרו שירים ונהנו... פתאום החל לרדת גשם מה ייעשו?

סיפור המסופר מתוך ספר גדול בו הנייר, האיור והכריכה הם חלק 
מהעלילה. בשילוב מוסיקה ובשיתוף הילדים

לגילאי: 3 עד 6 | מחיר 25 ₪

ביום שלישי 20.12.16 בשעה 17:00 במועדון הפיס שושנת העמקים
הצגה: "הזמיר וקיסר סין" עם השחקנית מיה שוטנפלד | תאטרון 'תאטרוני'

זמיר חי אל מול זמיר מלאכותי? מי מהם משמח יותר את הקיסר?
אגדה על התחרות בין הטבע למלאכותי

לגילאי: 4 עד 7  | מחיר: 25 ₪

הפנינג חנוכה לכל המשפחה
מוצ"ש 24.12.16 בשעה 18:00 | נפגשים ברח' הגדוד העברי 50 באביחיל

בתוכנית:
 מסע לפידים בליווי רכב "הנחמנים" עד למגרש הכדורסל

  הדלקת כתובת אש על ידי בני הנוער
  טקס הדלקת נרות מסורתי

  מופע אש חגיגי ומרהיב
  סופגניות ושתיה חמה ומפנקת כמובן!!!

נתראה - מחכים לכם.....
*הכנת הלפידים תתקיים ביום שישי 23.12.16 בשעה 13:30 בסניפריה
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ים חפר

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

תרבות מבוגרים

ביום רביעי 14.12.16 בשעה 20:00 במועדון הפיס שושנת העמקים 
הרצאה: 

"צמיחה מתוך קושי – כיצד להפוך את הקושי להזדמנות וצמיחה מחודשת" 
עם המרצה: דב גרגור-נומרולוג

"אף אחד לא הבטיח לנו גן של שושנים", "החיים זה לא פיקניק" הם שני משפטים שכל אחד 
מאתנו חזר עליו לפחות מספר פעמים בימי חייו. 

משחק החיים אינו נטול קשיים - הנומרולוגיה יכולה לזהות גאות ושפל בחייו של אדם על פי 
תאריך הלידה והשם ולאחר ניתוח נומרולוגי יכול אדם לדעת מתי חלון ההזדמנות לצאת מתוך 

הקושי אך עליו לדעת לזהות את ההזדמנות.
מחיר: 20 ש"ח

"בית חם" בשושנת העמקים
בשיתוף ועד הישוב והאגף לשירותים חברתיים עמק חפר

הנכם מוזמנים לפתיחה החגיגית של "הבית החם" 
לוותיקי שושנת העמקים

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

בתוכנית:
              ארוחת בוקר חגיגית
              הרמת כוסית וברכות

              שיח ותיקים, תיאום ציפיות ועוד...

! ם! כ א ו ב ל ם  י מצפ ו ם  כ ת ו א ר ל ח  מ ש נ    

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

מרכז קהילתי אזורי 
מועצה אזורית עמק חפר
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לפרטים והרשמה במזכירות: 09-8788376 | 09-8781090 | פקס: 09-8780988
mkmisrad@bathefer.net 

בת חפר
תרבות ילדים

יום שלישי 6.12.16 בשעה 17:30 בבית העם ביד חנה
תיאטרוני מציג: הקוסם מארץ עוץ 20 ₪ לילד | 10 ₪ למלווה

יום שלישי 13.12.16 בשעה 17:30 באולם תרבות בת חפר
סיפורי בובות תיאטרון-סיפור קסום ויצירתי עם בובות תיאטרון קיפוד

20 ₪ לילד | 10 ₪ למלווה

יום חמישי 22.12.16 בשעה 17:30 מועדון לחבר - בחן
גבריאל הדר מנגן ושר המתנה של הצב

20 ₪ לילד | 10 ₪ למלווה

יום שני 26.12.16 בשעה 9:30 במגרש הרב תכליתי בבת חפר
טורניר כדורגל חנוכה

לילדים מגן חובה עד כתה ז' | מדליות ותעודות לכל משתתף | מחיר: 15 ש"ח

ספורט

לכל המשפחה

יום שבת 17.12.16 בשעה 18:30 במרכז הקהילתי בת חפר
טורניר טניס שולחן אזורי ה-14 בעמק חפר

פרטים והרשמה: מרסלו  054-5251315 | בני גליק  052-3375465 | מחיר: 15 ש"ח

יום שלישי 27.12.16 בשעה 16:30 במרכז הקהילתי בת חפר
"וכולנו אור איתן"

פעילות להורים וילדים. הדלקת נרות חגיגית בשעה 18:00 | הכניסה חופשית!
יום רביעי 28.12.16 בשעה 15:00

סיור חנוכיות בירושלים ביקור "מאחורי הקלעים" של הכותל המערבי
פרטים והרשמה אצל שרהל'ה 054-7451613 | השתתפות מגיל 10 | מחיר: 60 ש"ח

יום חמישי 29.12.16 בשעה 18:00 במרכז הקהילתי בת חפר
פתיחה חגיגית: תערוכת ה-20 לבת חפר - "בשבילי בת חפר"

התערוכה מציגה את התפתחות הישוב מהקמתו ועד היום
 אוצרי התערוכה: ירון יופה וירדנה הראש

התערוכה תהיה פתוחה לקהל בין התאריכים  29-31/12/16 | הכניסה חופשית!
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בת חפר

לפרטים והרשמה במזכירות: 09-8788376 | 09-8781090 | פקס: 09-8780988
mkmisrad@bathefer.net 

תרבות מבוגרים
ביום חמישי 1.12.16 בשעה 20:30 בבית הכנסת בבת חפר

מופע- מוזיאון במזוודה עלמו אישטה
הרצאה חווייתית בליווי מצגת, תלבושות וכלי נגינה מסורתיים המציגה את התרבות והאמנות של 

יהודי אתיופיה. | מחיר: 15 ₪ | כולל כיבוד קל

ביום שישי 2.12.16 בשעה 21:30 במועדון לחבר, בחן
קורין אלאל - מופע אקוסטי

מחיר: 25 ש"ח | כרטיסים: גלית 054-9720302 מיכל 054-4938383

יום שלישי 6.12.16 בשעה 20:30 במרכז הקהילתי בת חפר
סדנת סריגה בחוטי טריקו

הסדנא בת 2 מפגשים: 6,13.12 בדצמבר
אין צורך בניסיון קודם | מחיר: 350 ש"ח

גימלאים מועדון 60+
19:00 הרצאות, הפעלות ופעילות חברתית.

4.12 ערב חברתי | סיפור אישי
11.12 הרצאה | פדופיליה | משה פלדינגר

18.12 הרצאה | ״ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית״ | משה אוזן
 25.12 חנוכה | הדלקת נרות עם נעמי ניר - שרה לעולם

 16:00 בית פתוח, משחקי קלפים ואחרים
12,19,26.12 בשעה 11:00 יוגה למבוגרים

5.12 בשעה 10:00 מועדון ארוחת הבוקר | נשות המועדון

פעילות מזדמנת על פי הודעות

19:00 אחת לחודש מוזיקה קלאסית האזנה וצפייה
28.12 חוג משחקי תיאטרון | יאורה גור אריה

 16:00 בית פתוח, משחקי קלפים ואחרים

17:00 קבלת שבת ״מלווה מלכה״

ימי ראשון

ימי שני

ימי שלישי

ימי חמישי

ימי שישי

יום רביעי



עסקים
נפגשים בקהילה

הוועדה לעסקים קטנים ובינוניים - מ.א. עמק חפר, מזמינה אתכם בעלי עסקים 
ויזמים למפגש הרביעי והחמישי במסגרת "עסקים נפגשים בקהילה"

מטרות סדרת המפגשים:
1. יצירת קבוצת כוח משמעותית, שתצמיח את העסק שלך.

2. רכישת ידע מקצועי על ידי הרצאות בתחומים שונים.

מתי נפגשים?
יום חמישי  24.11.2016 וחמישי 15.12.2016

בין השעות 21:00 - 19:00

מקום שנותן מקום לעסקים

מה בתוכנית?
מפגשי היכרות מונחים ויצירת שיתופי פעולה בין בעלי עסקים בעמק

וכן הרצאות מרתקות ומעוררות השראה:

המפגשים יתקיימו בבניין המועצה האזורית עמק חפר
מחיר סמלי 30 ש"ח לכל מפגש - תשלום מראש כולל שתייה וכיבוד

http://goo.gl/forms/tkE950JcgvkCNVvn2 : להרשמה ותשלום בקישור הבא
asakim@hefer.org.il -לפרטים נוספים ניתן לשלוח מייל ל

חמישי 24.11.16 - 19:00
מיכה שנהב תקשורת במכירות – כלים להתמודדות עם התנגדויות

חמישי 15.12.16 - 19:00
ענת פז - חליפה מיתוגית מנצחת לעסק

מספר המקומות מוגבל טלפון: 09-8981674 )סופי(
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18:00 חרב לאת
אירוע ראש חודש כסלו

09:00 שושנת העמקים
פתיחה חגיגת 'בית חם'

21:30 העוגן
אבי בללי וגליה חי

20:00 כפר ויתקין
הרצאה: מסע בצפון מיאנמר 

)בורמה(
 20:00 שושנת העמקים

הרצאה: ״צמיחה מתוך קושי״
20:00 אולם עין החורש

הלילה הוא שירים

19:30 כפר ויתקין
תערוכת צילומים תנועת 

״הבריחה״

07:30 יציאה מאלונית 
משמר השרון

סיור: מכון אבשלום
20:30 בכפר ויתקין

שיחות סלון

חוף חפר

www.hhcc.co.il | 09-8664306 | 09-8665187 :לפרטים והרשמה במזכירות

 יום חמישי 8.12.16  החל מהשעה 16:30
באולם הישיבות הגדול בבניין המועצה

פרישה לגמלאות בשפה פשוטה
שאלות רבות עולות לפני יציאה לגמלאות,

הנכם מוזמנים לכנס הכנה לפרישה של המועצה האזורית עמק חפר

בתכנית:
16:30 | רישום, התכנסות וכיבוד

17:30 | ברכת ראש המועצה רני אידן
          הסבר על הכנס ומטרותיו

            < הקרנת סרטון על חשיבות תכנון היערכות לפרישה       
            < קצבאות ביטוח לאומי

            < סוגיות בחיסכון הפנסיוני והטבות מיסוי
            < תכנון פיננסי: הבנת הצרכים הכלכליים לאחר הפרישה ומקורות הכנסה

             <  היבטים מנטליים של פרישה 
20:30 | סיום משוער

*במקום דוכן של ביטוח לאומי ושל המוקד לאזרחים וותיקים.

הכניסה חופשית אך כרוכה בהרשמה מראש:
תמי סלוצקי בטלפון 050-5351606 

או במשרדי המרכז הקהילתי האזורי 09-8981628

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח
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דצמבר 2016 - חשוון-כסליו תשע״ז

18:00 חרב לאת
אירוע ראש חודש כסלו

09:00 שושנת העמקים
פתיחה חגיגת 'בית חם'

21:30 העוגן
אבי בללי וגליה חי

16:30 בניין המועצה
כנס פרישה לגמלאות

20:00 בית יצחק
סדנת ׳רצים׳ לגזרה- 

הרצאת חשיפה
20:30 בורגתה מסע מוסיקלי: 

שורשים של אהבה

09:30 יציאה מכפר ויתקין
סיור למוזיאון הרצליה 

לאמנות עכשווית

20:00 כפר ויתקין
הרצאה: מסע בצפון מיאנמר 

)בורמה(
 20:00 שושנת העמקים

הרצאה: ״צמיחה מתוך קושי״
20:00 אולם עין החורש

הלילה הוא שירים

20:30 ממ״ד קדם
הרצאה: חינוך מיני בעידן 

הסלפי

18:00 מעברות
״קפה קונצרט״

20:30 ג.ח.א
הרצאה: ירון בלום

19:30 כפר ויתקין
תערוכת צילומים תנועת 

״הבריחה״

07:30 יציאה מאלונית 
משמר השרון

סיור: מכון אבשלום
20:30 בכפר ויתקין

שיחות סלון

20:30 בת חפר
מופע מוזיאון במזוודה

11:00 ג.ח.א
בוקר שבת קלאסי

בתים מדליקים 
ה כ ו נ ח ב

בתים מדליקים 
ה כ ו נ ח ב

21:30 בחן
מופע קורין אלאל

08:30 כפר ויתקין
שישי הורי: היקשרות 

ותקשורת

22:00 כפר ויתקין
מסיבת סילבסטר

18:00 בת חפר
פתיחת תערוכת ה-20
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ארועי ילדים  

17:00 אביחיל
ש. סיפור:

 ״גמדים, פטריות ועוד״
17:30 יד חנה

הצגה: הקוסם מארץ עוץ

17:00 ממ״ד קדם
סיפור ויצירה

16:30 משמר השרון
ש. סיפור: 

״איתמר פוגש ארנב״

17:30 בת חפר
תיאטרון סיפור: 

סיפורי בובות
20:00 כפר מונאש
הקרנת הסרט 
״אח שלי גיבור״

17:00 שושנת העמקים
הצגה: ״הזמיר וקיסר סין״

17:30 אולם עין החורש
הצגה: פינוקיו דל׳ארטה

17:30 בבית יצחק
הפנינג חנוכה 
18:30 בחיבת ציון

אירוע חנוכה ומופע קרקס 

09:30 בת חפר
טורניר כדורגל חנוכה

15:30 יציאה מכפר ויתקין
סיור חנוכיות בירושלים

19:00 אחיטוב
מסיבת חנוכה ומופע מוזיקלי

18:00 המעפיל
מסיבת חנוכה ומופע קרקס

16:30 בת חפר
מסיבת חנוכה
17:00 בורגתה
מסיבת חנוכה

17:00 ג.ח.מ
הדלקת נרות עם אנסמבל 

הר ועמק
17:00 בראותים
מסיבת חנוכה

2 5

1 . 1

בתים מדליקים 
ה כ ו נ ח ב
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17:00 מכמורת
גבריאל הדר מספר ושר

17:00 ממ״ד קדם
סיפור ויצירה

17:30 הדר עם
ש. סיפור: 

״הסופגניה המתוקה״

17:00 כפר הרא״ה
מסיבת חנוכה ומופע 

הקרקס של סבתא פשקה
17:00 מעברות

הצגה: מעיל הפלאים
17:30 בחן

גבריאל הדר מנגן ושר

08:00 גן יאשיה
טיול חנוכה למשפחות

17:00 כפר מונאש
מסיבת חנוכה
18:00 אביחיל
חגיגת חנוכה

17:00 ג.ח.מ
הדלקת נרות עם אנסמבל 

הר ועמק
17:00 בראותים
מסיבת חנוכה

17:00 גאולי תימן
הדלקת נרות 

עם ד"ר מולקולה
17:30 אלישיב

הדלקת נרות והצגה: 
בובו ולוסינדה

8:00 יציאה מבית הלוי
טיול משפחתי לכבוד 

חנוכה
17:00 אמץ

מסיבת חנוכה ומופע

18:00 חגלה
מצעד לפידים והדלקת נרות

בתים מדליקים 
ה כ ו נ ח ב

בתים מדליקים 
ה כ ו נ ח ב

18:30 בת חפר
טורניר טניס שולחן
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18:00 חרב לאת
אירוע ראש חודש כסלו

10:30 כפר ויתקין
הרצאה: ״בלט למוזיקת 

שופן״
20:30 העוגן

הרצאה: משמהות- 
מהילד שבי אל הילד שלי

09:00 שושנת העמקים
פתיחה חגיגת 'בית חם'

21:30 העוגן
אבי בללי וגליה חי

20:00 ג.ח.א
הקרנת הסרט ״הסודות 

של איידה״

10:30 כפר ויתקין
הרצאה: ״החלום״

20:30 המעפיל
הרצאה: פצצה מתקתקת

18:00 מעברות
הרצאה: ״פתגמי העולם- 

חכמת האנושות״

20:00 כפר ויתקין
הרצאה: מסע בצפון מיאנמר 

)בורמה(
 20:00 שושנת העמקים

הרצאה: ״צמיחה מתוך קושי״
20:00 אולם עין החורש

הלילה הוא שירים

19:30 כפר ויתקין
תערוכת צילומים תנועת 

״הבריחה״

10:30 כפר ויתקין
הרצאה: ירושלים - 

קונפליקט מובנה

20:30 חניאל
קלאסיקה קולנועית

בהנחייתו של רפי שרגאי

10:30 כפר ויתקין
הרצאה: האיסלאם 

באירופה
20:30 בית יצחק

הרצאה: מנהיגות הורית

07:30 יציאה מאלונית 
משמר השרון

סיור: מכון אבשלום
20:30 בכפר ויתקין

שיחות סלון

18:00 העוגן
הרצאה: מכון אבשלום

בתים מדליקים 
ה כ ו נ ח ב
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18:00 חרב לאת
אירוע ראש חודש כסלו

09:00 שושנת העמקים
פתיחה חגיגת 'בית חם'

21:30 העוגן
אבי בללי וגליה חי

20:00 כפר ויתקין
הרצאה: מסע בצפון מיאנמר 

)בורמה(
 20:00 שושנת העמקים

הרצאה: ״צמיחה מתוך קושי״
20:00 אולם עין החורש

הלילה הוא שירים

19:30 כפר ויתקין
תערוכת צילומים תנועת 

״הבריחה״

07:30 יציאה מאלונית 
משמר השרון

סיור: מכון אבשלום
20:30 בכפר ויתקין

שיחות סלון

יש יתרון לגיל ולניסיון
הזדמנות לבני +60 לחזור למעגל התעסוקה

הנך מוזמן להשתתף בתכנית שמטרתה 
השתלבות בעבודה ופיתוח קריירה

בתכנית:

<  ייעוץ אישי ובדיקת אפשרויות להשתלבות במעגל התעסוקה
<  שיטות עדכניות למציאת עבודה

<   הכנה לראיונות עבודה
<   כתיבת קורות חיים אטרקטיביים

<   הכרות עם הזדמנויות ואפשרויות בשוק העבודה העכשווי.

התכנית בת 15 מפגשים תחל במהלך חודש ינואר 2017
בין השעות 09:00 - 14:00

התכנית תועבר ע"י מכון שיפור

מחיר: 350 ₪ למשתתף.
*ליווי אישי לאורך כל הדרך

לפרטים נוספים:
תמי סלוצקי, מנהלת מרכז ההכוון לגיל השלישי 050-5351606

 

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח
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חוף חפר

www.hhcc.co.il | 09-8664306 | 09-8665187 :לפרטים והרשמה במזכירות

תרבות ילדים
יום חמישי 1.12.16 בשעה 17:00 באולם במכמורת 

 גבריאל הדר מספר ושר - ״איתמר מטייל על הקירות"
על פי ספרו של דוד גרוסמן. "אף אחד לא יודע, אבל איתמר יכול ללכת על קירות.  

ולא רק ללכת על קירות, אלא גם להכנס לתמונות ולחוות חוויות מרתקות״... 
לגילאי 3 עד 6 | מחיר: 25 ₪

הורים בחוף חפר

קטנטנים

לכל המשפחה

הג'ימבורי שלנו מעכשיו גם בבוקר
בכל יום שלישי מהשעה 10:00 בבוקר ועד 18:00 לבקשת ההורים

לגילאי 4 חודשים עד גיל 3. מחיר כניסה חד פעמית: 20 ₪ | ניתן לרכוש כרטיסיה במחיר מוזל.

יום שני  26.12.16, יציאה בשעה 15:30 מהצרכנייה בכפר ויתקין
סיור חנוכיות ברובע היהודי בירושלים לכל המשפחה

 בליווי הרב אליהו סטולוביץ'.
הסיור שלנו יעבור בסמטאות העיר העתיקה בין חנוכיות רבות וסיפורי 

גבורה ואור מימי המכבים ועד היום. הסיור יסתיים בהדלקה חגיגית עם 
 ניגון ושירה מול המקום בו הדליקו החשמונאים את המנורה.

 בשיתוף עם המועצה הדתית והמחלקה למורשת ישראל במועצה
מחיר: 40 ₪ למשתתף, בהרשמה מראש בלבד! )התשלום מגיל 4 ומעלה(

מספר מקומות מוגבל | לפרטים 09-8664306 

חדש בחוף חפר-  שישי הורי
שיח הורי משותף על סוגיות פתוחות בחינוך וגידול ילדים

ניפגש אחת לחודש בשישי בבוקר במרכז הקהילתי, 8:30-10:00, על קפה ועוגה, ללימוד ושיח 
מונחה על אתגרים ושאלות המלווים את כולנו כהורים.

מנחה: מרים סטולוביץ'- בוגרת תואר ראשון בחינוך ותואר שני בפילוסופיה 
מנחת הורים מוסמכת מטעם מכון לייף סנטר ובעלת ניסיון בהוראת קורסים בנושאי הורות, 

הנחיית סדנאות הורים קבוצתיות וייעוץ פרטי.
מפגש דצמבר- 16.12 היקשרות ותקשורת- איך ליצור בבית שלנו מצע לשיח פתוח 

כנה ומשתף, המגשר על מתחים וחיכוכים.
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צפון חפר

 adita@hefer.org.il | meravn@hefer.org.il | 09-8973332 לפרטים: עדית אזוגי / מירב קריב

חוף חפר
ביום רביעי 14.12.16 בשעה 20:00 במרכז הקהילתי חוף חפר 

מרק בחברותא
מסע בדרכים הלא סלולות של צפון מיאנמר )בורמה(

עם מורן קושניר-מומחית לתרבויות דרום ומזרח אסיה, מדריכת טיולים גיאוגרפיים בחו"ל.
מורן לוקחת אותנו למסע מרתק שערכה במורד נהר האירוואדי, עורק חיים הראשי בורמה. 

המסע נערך באזורים הצפוניים והמרוחקים של בורמה שכמעט אינם זוכים 
למבקרים, והוא מאפשר הצצה לצד האחר של מדינה סגורה הנשלטת על 

ידי חונטה צבאית. ארץ הזהב והאבנים הטובות, כלי רכב כאילו יצאו 
מהמוזיאונים, פגודות יפות, מנהגים ותפיסות עולם מעוררות השראה של 

מיעוטים אתניים בשלל צבעי הקשת, פולקלור ססגוני ונופים 
מדהימים. 

מפגש מרהיב! לא להחמיץ! | מחיר: 30 ש"ח

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

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

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

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

12.12 "החלום":
לרגל חגיגות 400 שנה להולדתו של וויליאם שייקספיר, הכוריאוגרף הבריטי המפורסם פרדריק 

אשטון יצר גרסה חדשה ל-"חלום ליל קיץ", לצלילי המוזיקה של מנדלסון,  גרסה שהפכה ללהיט 
עולמי.

 מדברים על האסלאם עם ד"ר אבי זלבה- קרימינולוג וקצין משטרה בכיר בימוס.
    מומחה למניעת פשיעה והתנהגות אנושית.

 19.12 האסלאם באירופה - מקור, הווה והעתיד עוד לפנינו
האסלאם באירופה- הגירת המוסלמים לאירופה החלה לאחר מלחמת העולם השנייה. נעבור על 
התהליכים שעברו על אירופה, משמעות ההגירה בשנים האחרונות, הטרור והפוליטיקה החדשה 

המתהווה.
26.12 ירושלים – קונפליקט מובנה

במלחמת ששת הימים )1967( אוחדה ירושלים. האם אכן זה איחוד אמתי, או מלאכותי? מה 
מעמדם של היישובים במזרח ירושלים ושל התושבים שבהם? מה קורה, באמת, בירושלים כיום?

מחיר חד פעמי: 30 ₪ | כרטיסיה של 10 כניסות: 250 ₪
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חוף חפר

ביום שישי 9.12.16. יציאה מצרכניית כפר ויתקין בשעה 9:30
סיור למוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

מנחה: נטע גל- אוצרת עצמאית ומרצה לאוצרות ואמנות עכשווית, האוצרת של התערוכה 
במוזיאון הרצליה.

בסיור נצפה בתערוכת יחיד ראשונה בארץ לאמן דזונג נינג, יליד מונגוליה 
הפנימית, 1984, החי ויוצר בבייג'ין, סין. מיצביו גדולי המימדים מורכבים 

מציור, צילום, ואובייקטים מצויים ומשלבים מושגים מהתרבות הסינית כמו 
גם השפעות של תרבות המערב.דזונג נינג מרבה להתייחס בעבודותיו 

למושגים כמו סדר וכאוס, חיים ומוות. 
נבקר גם בתערוכת מקבלי פרס שרת התרבות המוצגת במוזיאון וניפגש עם כמה 

מהאמנים הצעירים שיספרו על יצירתם.
שעת חזרה משוערת: 13:00 | מותנה בהרשמה מראש | )מספר מקומות מוגבל(

מחיר:100 ₪ | לפרטים: 09-8664306

יום רביעי 21.12.16, בשעה 20:30, במרכז הקהילתי חוף חפר
"שיחות סלון" נארח אהוד )יוטי( שמאי אשר יספר לנו על "אמנות קהילתית"

המפגש יעסוק באתגר העומד בפני האמן הקהילתי. איך עובדים עם קהילה? כיצד נוצר דיאלוג 
עם קהילה? במפגש יספר ויראה יוטי טעימות מדיאלוגים אשר קיים לאורך 

השנים. דיאלוגים קצרים בני כמה שעות ודיאלוגים מתמשכים של מספר 
חודשים. כיצד באמצעות האמנות ניתן לגשר על שפה ופערי תרבויות וליצור 
אמנות קהילתית, כאשר המסר ביצירה הוא לחיות חיים עם משמעות וליצור 

 דיאלוג בתוך הקהילה.
המארח: אהוד )יוטי( שמאי יליד חיפה, נשוי לענת, אב וסב ל-3 ילדים ו-3 נכדים.

25 שנה שרת כאיש צבא, כחובל וראש ענף הידרוגרפיה. לאחר פרישתו מימש את חלומו להיות 
יוצר, מנחה ואמן קהילתי. מזה 22 שנה אמן המתמחה בפיסול וקרמיקה. פועל יחד עם אשתו – 

 ענת, יחד יוצרים אמנות קהילתית מחומרים ממוחזרים. תושבי חופית.
הכניסה חופשית!

סיורים למבוגרים

ביום שני 2.1.17 יציאה מצרכניית כפר ויתקין בשעה 10:00
"תרבות, יזמות וקולינריה בעמק חפר"

מפגש עם אמנית מקומית, ביקור בגינה אורגנית, מאפים וניחוח תופינים, 
בשמים ותבלינים, יזמות צעירה ותוצרת מקומית של העמק.

מרצה-קלאודיה פרל-בלוקה מורת דרך ומובילה סיורי תוכן חווייתיים בעמק.
מחיר: 70 ש"ח | בהרשמה מראש בלבד: 09-8664306
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צפון חפר

 adita@hefer.org.il | meravn@hefer.org.il | 09-8973332 לפרטים: עדית אזוגי / מירב קריב

חוף חפר
 יום רביעי 28.12.16 בשעה 19:30 במרכז הקהילתי חוף חפר

תערוכה מתחלפת פתיחה חגיגית:
תנועת "הבריחה" - אירופה, 1948-1945 תערוכת צילומים היסטוריים

יוצרות התערוכה: רות קריצ'מן וד"ר מירי נהרי 
התערוכה מציגה את סיפורה של תנועת הבריחה, שפעלה באירופה 
משלהי מלחמת העולם השנייה ועד להקמת המדינה, והעבירה מעל 

250,000 פליטים יהודים ניצולי שואה ממזרח אירופה אל עבר נמלי הים 
התיכון. הייתה זו תנועת ההגירה הבלתי לגאלית הגדולה בכל הזמנים, 

אך סיפורה המופלא נותר עלום ובלתי מוכר.  
בערב הפתיחה נשוחח עם ד"ר מיכה אסף על סיפור הגבורה של תנועת הבריחה.

התערוכה תוצג עד 23.1.2017 
שעות הפתיחה: א'– ה' 8:30 – 18:30 
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חוף חפר

www.hhcc.co.il | 09-8664306 | 09-8665187 :לפרטים והרשמה במזכירות

חוגים וקורסים
קורס צילום והשראה ימי ראשון  11:30 - 10:00  החל מדצמבר 2016 

מנחה: עדי אדר, צלמת ואמנית רב תחומית, יזמית ומרצה. עבדה כצלמת המערכת של שבועון 
לאישה שנים רבות.

סדנת צילום והשראה בת 12 מפגשים. במהלך הסדנה נלמד לפתח רעיון ולהפוך אותו לפרויקט 
ויזואלי מצולם. | יש צורך במצלמה או במצלמת טלפון איכותית | בסיום: תערוכת עבודות

 מחיר הקורס: 1,300 ₪

סדנת מיסטיקה ומודעות
6 מפגשים, ימי שלישי בשעות 19:45 - 21:30

 בתאריכים:  6.12 | 13.12 | 20.12 | 27.12 | 3.1.17 | 10.1.17
מנחה: ליאת יוגב, מרצה מלמדת ומייעצת ב-24 השנים האחרונות בכל תחומי המיסטיקה.

6 מפגשים שבמהלכם נתוודע לעולמות שונים בתחומי הנומרולוגיה, אסטרולוגיה, אבחון כף-יד, 
קלפי טארוט וקלפים אינדיאנים תוך הדגמה והשתתפות פעילה של המשתתפים. משמעות השם 

 שניתן לנו, מפה אישית והסתכלות על כפות ידינו, צירי אבחון מיוחדים ועוד.
מחיר הקורס: 460 ₪ 

 גישור  - קורס להכשרת מגשרים
13 מפגשים,  ימי חמישי 19:30 - 21:30 החל מינואר 2017

מנחה: מירה שוורץ - מרכז גישור ג.מ.א מגשרת מדריכה בקורסים להכשרת מגשרים. 
גישור ככלי המועדף כיום ליישוב מחלוקות וסכסוכים בתחומים רבים. במהלך הקורס יקבלו 

המשתתפים כלים, ידע ומיומנויות בתהליכי גישור שונים | עלות הקורס : 3000 ₪

חוגים וקורסים לנוער ! חדש ! 
גלישת גלים כיתות ז'-י"ב:

ימי שישי 09:00 - 11:00 מתחילים // 11:00 - 13:00 מתקדמים.
לתיאום שיעור ניסיון: עומר, "בית הספר גלים בית ינאי" 050-3044030

ציור ורישום: חוג לאוהבות ואוהבי הציור בהנחיית אלמוג נאמן, ציירת בוגרת בצלאל.
ימי שישי 10:00 - 11:30 במסגרת החוג נלמד טכניקות שונות לרישום ולציור, נרכוש ידע 

בתורת הצבע, נתנסה בחומרים מגוונים  ונלמד איך להתבונן ואיך לחשוב מה אני רוצה לצייר.
מחיר לחודש: 250 ש"ח לא כולל חומרים 

יוגה לנערות: ימי רביעי בשעה 17:30 בהדרכת קרן שלו, מורת יוגה בכירה. 
לנערות בכיתות ז'-ט' | תרגול המלמד הקשבה, מסייע בריכוז, יוצר חוזק והרפייה. 

CV PRODUCTION קורס קולנוע והפקות וידיאו: בהנחיית סיון וינטר 
לימוד והכרות עם עולם הצילום ועריכת הוידיאו משלב הרעיון ועד שלב הביצוע. נתנסה בהפקת 

סרטונים תוך הכרות עם תחומי העריכה, הבימוי, הצילום וההפקה בדרך יצירתית, מהנה ומרתקת. 
8 מפגשים, ימי רביעי בשעות 16:30 - 18:00



33

מנהלת מחלקת נוער: 
נוערמאיה חסיד

omrib@hefer.org.il |  09-8981557/629 | מנהל המחלקה: עומרי בארי

אירועי תנועות נוער
בני המושבים:

8.12.16 כנס ט' תל אביב  
 26.12.16 - 29.12.16 מסע מנהיגים לשכבה ט'

                                      טיול חנוכה י'-י"ב
לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות למדריכי הנוער 

והגרעינרים בישובים

הצופים:
25.12.16 - 29.12.16 מפעלי חנוכה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת השבט

17.12.16
טיול חורף ד'-ו' 

טיול תנועות הנוער המסורתי לכיתות ד'-ו' חוזר... והפעם לפארק השרון!
עם בישולי שדה, הפעלות ועוד...

מחיר: 50 ₪ | לפרטים והרשמה ניתן לפנות למדריכי הנוער בישובים

בני עקיבא:
10.12.16

שבת ארגון בסניפים
27.12.16 - 26.12.16

מסע חב"ב
לפרטים נוספים ניתן לפנות לקומונריות 

בישובים

השומר הצעיר:
25.12.16 חנוכיף

26.12.16 - 29.12.16 טיולי חנוכה 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזי הקנים 

והקומונרים בישובים
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לפרטים: נעה כהן שלו מנהלת תחום מניעת התנהגויות בסיכון ובטיחות בדרכים:
 noac@hefer.org.il  |  09-8981636  

מניעת
התנהגויות

סיכון

5.12.16 בשעה 20:30 במועדון לחבר קיבוץ העוגן
בשיתוף שלוחת מרכז חפר

הרצאה: ״מהילד שבי אל הילד שלי״
מרצה: שרון כהן – משמהות, יועץ זוגי ומשפחתי מוסמך.

הרצאת הורים סוחפת ומרתקת, מעוררת השראה ומתובלת בהומור על הורות, 
ילדים וחינוך. הרצאה המעניקה תובנות משנות תודעה, היוצרות כלים תואמים 

לאופי הייחודי של כל הורה עם כל ילד.
nihulhinuh@gmail.com -מחיר: 20 ₪ בהרשמה מראש | להרשמה: רעות קדר

15.12.16 בשעה 20:30 בממ״ד בביה״ס קדם בשיתוף שלוחת שפלת חפר
הרצאה: ״חינוך מיני בעידן הסלפי״ מיועד להורים לילדים ביסודי

מרצה: שלומית הברון, מחנכת למיניות בריאה מנהלת המיזם החברתי לחינוך 
מיני "מידע אמין על מין".

למה צריך לדבר עם ילדים על מיניות?איך לעזור להם עם התכנים המיניים 
בווטסאפ ועם החשיפה לפורנוגרפיה...? מה להגיד להם בלי להכניס להם רעיונות 

לראש? 
מחיר: 20 ₪ בהרשמה מראש | להרשמה: מזכירות ביה"ס קדם – 09-8949489 

פרוייקט "הורים מחוברים בעמק חפר"
מזמין אתכם להשתתף בהרצאות הבאות:

19.12.16 ההרצאה תתקיים בבית העם בבית יצחק
ההרצאה: "מנהיגות הורית – מניעת התנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות״ 

בשיתוף שלוחת מרכז חפר, 
מיועד להורים לילדים מתבגרים.

מרצה: חיים עמית, פסיכולוג חינוכי, מטפל משפחתי מוסמך ויועץ ארגוני.
כיצד למנוע התמכרות מתבגרים למסכים? מה לעשות כשהמתבגר שלנו 

מסתגר ונמנע מפעילות חברתית? כיצד להתמודד עם נשירה, סמויה או גלויה, מבית ספר? 
וכיצד לפעול כשהילד המתבגר מסרב להישמע להוראות? 

בהרצאה מרתקת תתוארנה התנהגויות סיכוניות בגיל ההתבגרות וגורמיהן, ותיסקרנה בהרחבה 
דרכי התמודדות.

 מחיר: 20 ₪ בהרשמה מראש | להרשמה: ענת בן זאב  050-2444421, 
anat.sheinkman@gmail.com :או בדוא״ל

noac@hefer.org.il :לכל ההרצאות ניתן להירשם גם במייל



הסדרות שלנו יצאו לדרך!
עמק חפר ממשיכים לצעוד יום בחודש בשביל ישראל

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

הסיורים יודרכו ע"י דניאל וקנין, מורה דרך מוסמך, B.A בג״ג והיסטוריה - אונ׳ בן גוריון.
מחיר הסדרה: 1,200 ₪ ל-8 טיולים.

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.

הסיורים יודרכו לסירוגין ע"י:
פרופסור חיים מאור- אמן, אוצר ומרצה במחלקה לאמנויות באוניברסיטת בן גוריון.

יורם אפק - אמן ומרצה לאמנות בסמינר הקיבוצים ובמדרשת בית ברל.
כל קבוצה תצא ל- 8 סיורים במוזיאונים וגלריות ברחבי הארץ, בימי שישי אחת לחודש.

"מסע אחר" בעקבות האמנות העכשווית 2016-2017

הסעה מסודרת תצא מבניין המועצה בשעה 9:00 בבוקר | מחיר הסדרה: 1,200 ₪ ל-8 סיורים.

מכון אבשלום - המכון הראשון ללימודי ארץ ישראל
עמק חפר תשע״ז | חוויה של לימודים, סיורים ואנשים

קוקטייל ארץ ישראלי
הרצאות: בימי ראשון 18:00 עד 19:30 | במועדון לחבר במעברות

סיורים: בימי רביעי | יציאה ב-7:00 בבוקר מ׳אלונית׳ משמר השרון
מחיר הסדרה: 1,750 ₪

ות הזדמנ ד  ו ע ש  י
 

להצטרף!

למידע נוסף: משרדי המרכז הקהילתי 09-8981628
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח
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לפרטים נוספים והרשמה: נעה כהן שלו מנהלת תחום מניעת התנהגויות בסיכון ובטיחות 
 noac@hefer.org.il  |  09-8981636  :בדרכים

כללי בטיחות לחצייה במעבר חצייה 
הליכה בטוחה על המדרכה:  יש ללכת תמיד על המדרכה, הרחק מהכביש. כשאין מדרכה, 

יש ללכת נגד כיוון התנועה והרחק מהכביש.
בחירת המקום לחצייה בטוחה: 

המקומות לחציית כביש הם גשר, מנהרה להולכי רגל או מעבר חצייה מרומזר. אם אינם נמצאים 
בקרבת מקום, אפשר לחצות במעבר חצייה לא מרומזר.  במקומות שבהם אין מעבר חצייה קרוב, 

חשוב לבחור מקום חצייה שממנו אפשר לראות היטב את תנועת כלי הרכב מכל הכיוונים ושגם 
הנהגים יכולים לראות אתכם.

היערכות לקראת החצייה: 
עם הגעה למעבר החצייה יש להמתין כשני צעדים משפת הכביש.  

אין לרדת מהמדרכה לכביש באופן פתאומי ולהפתיע את הנהג. 
יש ליצור קשר עין עם הנהג על מנת לוודא שיראה אתכם להרים את היד ולסמן לו שיעצור.

לפני החצייה יש לעמוד ולהסתכל לצדדים, לכל הכיוונים, ולהמתין עד שיתפנה הכביש. 
יש להיזהר מכלי רכב החונים על המדרכה ולא ללכת או לעמוד לפניהם או מאחוריהם. 

עדיף לחצות את הכביש בקבוצה, לצד הולכי רגל נוספים.
חצייה בטוחה:  יש לחצות את הכביש בזריזות, בקו ישר ולא באלכסון.  בזמן החצייה יש 

להביט ימינה ושמאלה. אם במהלך חציית הכביש הרמזור מתחלף לאדום, יש להמשיך ללכת 
בזריזות ולהשלים את החצייה.

נראות הולך הרגל: בשעות הלילה ובימים מעוננים וגשומים, חשוב ללבוש בגדים בהירים 
ולהצמיד מחזירי אור לבגד או לחפץ שנושאים.

היסח דעת בחצייה: בעת חציית כביש, חשוב למקד את מלוא תשומת הלב לכביש ולהיות 
מודעים למתרחש בו ולא להשתמש בטלפון נייד ובנגני מוזיקה. 
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shakedb@hefer.org.il 050-7970291 |  09-8981561 לפרטים : שקד בסט
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היית מקדיש יומיים להחלטה שתקבע לך 40 שנה? ברור שכן!
I decide  הקדם להבטיח את מקומך בסדנא למציאת כיוון מקצועי מבית

קבלת חוברת מקצועות מקיפה להיכרות עם כל אפשרויות הלימודים שמתאימות לך |  
הבחנה בשיקולים החשובים ביותר שיבטיחו לך פרנסה טובה לצד סיפוק בסוף היום.

פגישה אישית עם יועץ תעסוקתי להתאמת מקצוע עבורכם.
 27-28.12, שלישי - רביעי, 9:00 - 17:00 

בחדר הדרכה, מרכז קהילתי עמק חפר
מחיר: 250 ₪ | מס' המקומות מוגבל ל- 13, כל הקודם זוכה.

קורס יסודות הצילום "אדם ומקום"
בקורס ילמדו יסודות הצילום ועקרונות הגישה הצילומית השונה כלפי אדם, טבע ונוף, 

באמצעות שילוב של הרצאות עיוניות, תרגול בכיתה ושיעורי צילום מעשיים בשטח.
מתחילים ב-8.12.16

12 מפגשים | מחיר: 650 ש"ח

ייעוץ אישי לצעירים
במרכז הצעירים עמק חפר ניתן לקבל ייעוץ בצעדיכם הראשונים בנושאי לימודים, הכשרה 

מקצועית, זכאויות במוסדות שונים ועוד... 
הייעוץ הפרטני מתבצע אחד על אחד.

ניתן לקבל ייעוץ אישי בתאום טלפוני מראש: 09-8981561

תכנית "בשבילי" - תכנית ליווי והעצמה לצעירים וצעירות
ליווי פרטני, הדרכה והכוונה בנושאי תעסוקה, השכלה, מעורבות חברתית ופנאי. התוכנית 

מסייעת לך בשלב חיים חשוב בו מתקבלות החלטות חשובות ומשמעותיות לגבי עתידך.
gomme@hefer.org.il | 09-8981595 לפרטים נוספים: גמא מיכאלי
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קורס פסיכומטרי 
צעד וחצי מהבית

ההרשמה למועד פברואר 17 בעיצומה!

הקורס יתחיל ב-19.12.16 ויתקיים בבית יד לבנים, בניין הספריה
בתוך מכללת רופין, בשיתוף מרכז הצעירים מועצה אזורית עמק חפר. 

לפרטים נוספים והרשמה: שקד בסט 09-8981561

מחיר מיוחד לתושבי העמק  

kidum.com

,  הזמר, המלחין, הכותב
 הבסיסט ואדון הסליחות

 בהופעה אינטימית  
 והזמרת הוויולניסטיתעם 

 שירים מהרפרטואר של נקמת הטרקטור ושירים נוספים

 
 

פנוי  ב מקום "הישיבה ע|  20:00-פתיחת דלתות ב
 20:45-מטבח נסגר ב

 ₪ 90: ביום המופע |ח "ש 70: כרטיסים במכירה מוקדמת

 shakedb@hefer.org.il|  09-8981561רכישת כרטיסים במרכז הקהילתי 

 בשיתוף מרכז צעירים ושלוחת מרכז חפר
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חוגים 
  חוג פלדנקרייז עם אורלי אורדן

בימים א׳ וד׳ בשעות הבוקר, 
בבית העם במכמורת ובמרכז הקהילתי בכפר ויתקין

   קבוצת הליכה נורדית בעמק חפר
החוג מתקיים אחת לשבוע, ביום רביעי, בשעה 6:45 בבוקר. 

נותרו מקומות אחרונים. כיף, הרזיה, טבע, בריאות וחיטוב! 
מחיר החוג: 120 ש״ח לחודש  לפרטים והרשמה: יונה/רלי 09-8981634

בכל יום חמישי בין השעות 9:00 - 11:15 בקיבוץ עין החורש
 פרטים והרשמה אצל הרכזים בישובים.

כניסה חד פעמית: 40 ש״ח על בסיס מקום פנוי
הרצאות דצמבר:

נושא ההרצאהשם המרצהתאריך

אמנות האדם החושבדוד איבגי1.12.16

שימו לב 8.12.16
להחלפת 

המרצה: ד״ר 
רוחמה אלבג - 

ספרות

 "השמש זרחה...כפר מולדתי השקט..."
ח.נ. ביאליק- תחנות

חסדאי בן שפרוט - יוצר תור הזהב בספרדד״ר ענת גואטה15.12.16
סיפורים שמאחורי החוקים, תעסוקת המחר, ח״כ עליזה לביא22.12.16

מגדר ועוד...
אירית כינור- כשהדנ״א מייעץ לנו שלא כדאי יום בריאות29.12.16

לדעת
דינה אייזן- בריאות אופטימית ושמחת חיים

מכללת גמלאים - לומדים ונהנים - דצמבר
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החוג מתקיים בימי שלישי אחת לחודש באולם בעין החורש
8 מפגשים בתאריכים: 1.11.16  13.12.16  3.1.17  7.2.17  21.3.17  

24.4.17  24.5.17  יום רביעי שימו לב!   27.6.17  
בתוכנית: 

9:00 - 9:10  התכנסות+כיבוד ושתייה חמה-קרה 
9:10 -  9:45 הרצאה בהנחיית רחל אסתרקין

9:45 -  12:00 הקרנת סרט בטרום בכורה
 מחיר מפגש חד פעמי – 55 ₪ )על בסיס מקום פנוי ולא כולל הסעה( 

" Loving | סרט דצמבר-  13.12.16 "לאבינג
במאי: ג'ף ניקולס | שחקנים: ג'ואל אדגרטון, רות' נגה

דרמה, ארה"ב, 2016, 123 דקות | התחרות הרשמית- פסטיבל קאן  2016
"לאבינג", סרטו החדש של ג'ף ניקולס )"סערת רוחות", "הסיפור של מאד"(, מספר 

את סיפורם האמיתי ומלא האומץ והתקווה של ריצ'ארד ומילדרד לאבינג, זוג 
מעורב שהתחתן בשנות השישים בוירג'יניה שבארצות הברית. בתקופה ובמקום 

ההם, ימצאו את עצמם זוג האוהבים במלחמה נגד הממסד, החברה והדיעות 
הקדומות של הסובבים אותם, עבור זכותם לחיות כמשפחה, כשכל מה שעומד 

לרשותם הם אהבתם והאמונה בעתיד משותף.

מועדון טרום בכורה - רואים לפני כולם!

מפגשים להיכרות המחשב
לאור ההצלחה הרבה פותחים שנה תשיעית

בימי שישי בשעה 10:15 בבית הספר בכפר ויתקין
במפגשים: תלמידי בית ספר ויתקין מלמדים את סבא וסבתא  מיומנויות בסיסיות 

בהכרת המחשב. השנה נתמקד בסיפורים מהבויידם, סיפורי ארץ ישראל ומורשת,  
סיפורי אהבה ופיקנטריה. למידה הדדית וחוויתית משותפת, תורמת להבנה טובה 

יותר של בן הדור האחר ובכך יוצרת מערכת שורשית וערכית בחברה.
אירה לודרינסקי - מנהלת הפרויקט | ענת קידר- מנהלת בית הספר 

יונה טרגובניק – מנהלת תחום ותיקים
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נופשון ים המלח- מלון לוט המחודש

מחזור 1 | 19.2.17 - 23.2.17  
מחזור 2 | 2.3.17-26.2.17

)5 ימים 4 לילות על בסיס חצי פנסיון(
 מחירים:  אדם בחדר זוגי – 1,525 ₪  |  אדם בחדר בודד – 2,625 ₪ 

אדם בחדר של שלישיה – 1,480 ₪ 
טיולים נוספים בתשלום.

פרוט הטיולים בים המלח יימסר בהמשך וההרשמה תעשה במלון ביום 
ההגעה.

המחיר כולל:   איסוף מהישובים  טיול מודרך   אירוח ע"ב חצי פנסיון 
במלון לוט  ארוחת צהרים נוספת  חלוק רחצה  קפה ועוגה פעם אחת 

 עיתון לכל חדר בימים ב', ג', ד'   הרצאות ומפגשים במשך היום  
תוכנית בידור מדי ערב במלון  שירה בציבור עם שר'לה שרון  פעילות 

ספורטיבית.

תושבים שאינם מעמק חפר – על בסיס מקום פנוי בלבד.
התשלום ב- 4 תשלומים שווים בהמחאות לפקודת: "אשת טורס", לתאריכים: 

.10.3.17 ,10.2.17 ,10.1.17 ,10.12.16
באשראי ניתן לשלם ב- 4 תשלומים.

הרשמה בתשלום בלבד אצל רכזי הישובים!
מספר המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה!

הערה: 
במחזור השני בלבד- המעוניינים בנסיעה 

ישירה למלון שתצא מ׳בית בכפר׳, מאלונית 
משמר השרון ו/או מניצני עוז - נא לציין 

בטופס ההרשמה )במידה ויהיו מספיק 
 נרשמים(

הנופשון באחריות "אשת טורס"
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סבים, סבתות ונכדים יוצאים לטבע בחופשת חנוכה!
 יום שני 26.12.16

בעקבות הפעילות המוצלחת ולבקשת הנכדים אנו יוצאים יחדיו, 
סבים סבתות ונכדים:

 אגמון החולה- סבים סבתות ונכדים )מגיל 6 ומעלה(
פארק התיירות אגמון החולה נמצא בלבו של עמק החולה 

ונחשב לאחד מאתרי הצפרות החשובים בעולם באתר נוכל 
לעקוב ולצפות בציפורים הנודדות, המחזרות, המקננות 
ובבעלי החיים על פי עונות השנה. בלבו של האתר אגם 

קסום ובו ניתן לחוות את הטבע ללא מחיצות.
הביקור בפארק אגמון החולה יכלול:

 סיור מרתק בעגלת מסתור
 סיור מדהים הנכנס לעומק שטחי האגמון ומאפשר קרבה 

מקסימלית אל הציפורים ובעלי חיים אחרים
 סיור מודרך במצפורים באוטובוס

 מסלול מעגלי של כ – 9 ק"מ ברכיבה בשבילי האגמון הקסומים, בין הבוסתנים 
ולצד תעלות המים. אל הקבוצה מתלווה מדריך צפרות וטבע מטעם האתר. 

 ביקור בתחנת מחקר וטיבוע ציפורים  חוויה מרתקת של מפגש מעמיק עם 
החוקרים, להיות עדים לפלאי הנדידה, להתבונן בציפורים ממרחק נגיעה ולשחרר 

אותן לחופשי... התחנה ממוקמת על אי, והמעבר אליה על גבי רפסודה. 
מחיר למשתתף : 160 ש״ח | לנכד 130 ש״ח )כולל כיבוד קל ושתיה(

  יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים עצמאיות
 הסעות מרוכזות: אלונית משמר השרון/ M הדרך/עין החורש

 יציאה ב6:30 בבוקר
 ההרשמה בישובים אצל הרכזים בתשלום בלבד

 מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה!
 ביטול השתתפות יחויב בתשלום

בקרוב לותיקי עמק חפר
המחזמר ״עלובי החיים״  בהבימה
המחזמר  "מצחיקונת"  בקאמרי 

פרטים בהמשך...
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9-10.1.17 ביקור בבית התפוצות- תכנית ייחודית לותיקי עמק חפר

טיול דצמבר

טיול ינואר

ממגדלא למגדל - ובעקבות הציפורים לאגמון החולה 
עם המדריכה אסתר שמואלי–סטפמן

נבקר בבית הכנסת הקדום של מגדלא, שהיה קיים בימי הבית השני והתגלה 
לאחרונה בחפירות הארכיאולוגיות, נסייר באתר הסמוך בו קמה כנסייה חדשה 

שהוקדשה למרים המגדלית ולכל הנשים המאמינות, באשר הן.
נכיר את הרעיונות האמוניים שעומדים אחרי העיצוב האדריכלי במקום ונהנה 

 DUC IN" מהיצירות המעטרות את הכנסייה החדשה הנושאת את השם
ALTUM". נמשיך במסלול קצר בשביל סובב כנרת, אל וילה מלצ'ט.

נבקר במוזיאון ראשית ההתיישבות במגדל נגלה שעקשנותו ורעיונותיו של איש 
אחד: משה גליקין, על אף תהפוכות אינספור, שליוו את המושבה הזאת מראשית 

ימיה, הביאו להתפתחותה. נעפיל לעמק החולה לארוחת צהריים עצמאית, ונסיים 
בסיור באגמון החולה – בעגלות המסתור שיאפשרו לנו מבט קרוב אל אלפי 

העגורים והעופות האחרים השבים לאגמון ללינת לילה. 
כדאי להצטייד בנעלי הליכה נוחות, מים, כובע. משקפות אישיות ומגדירי ציפורים 

מחיר:  160 ₪ | דרגת קושי הטיול: בינונית-קלה )יש להביא כיסא גלריה(

להלן פירוט ההסעות לפי תאריכים ויישובים: 
יום רביעי  7.12.16 אחיטוב, אלישיב, בית חזון, כפר הרואה, גאולי תימן, חיבת 

ציון, חרב לאת, כפר חגלה, גח"א, גח"מ, המעפיל, עין החורש.
יום שני 12.12.16 אביחייל, בית יצחק, כפר ידידיה, כפר חיים, הדר עם, משמר 

השרון, מעברות, העוגן, 
יום רביעי 14.12.16 מכמורת, בית ינאי, חופית, בית חרות, כפר ויתקין, בת חן, בית 

בכפר, גבעת שפירא, צוקי ים, שושנת העמקים, חבצלת השרון.
יום רביעי 21.12.16 אמץ, גן יאשיה, בחן, בת חפר, יד חנה,  כפר מונאש, בית 

הלוי, חניאל, בורגתא, בארותיים, עולש.
 ההרשמה בישובים אצל הרכזים בתשלום בלבד | מספר המקומות מוגבל!

כל הקודם זוכה! | ביטול השתתפות יחויב בתשלום 

שריינו את התאריך!
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זיתזית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

רינה ברקאי  052-3344720 | עדי נחשון  054-9290060 | טל קלאר העברי 052-5308019

זית
זהות יהודית תרבותית 
ר פ ח - ק מ ע ב
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל

זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:

"הלילה הוא שירים"

שות
חד

והת
וד 

לימ
ית 

ז "ניגון והד״ - מסע בעקבות סיפור חייהם ויצירתם
של משוררים ומלחינים ייחודיים בזמר העברי  בשיתוף שלוחת צפון חפר
מספר ועורך הסדרה: ד"ר מוטי זעירא | שירה: מיטל טרבלסי | נגינה: תומר קלינג

אֹד ָיְפָיִפית" | סיפור חייו ויצירתו של שאול טשרניחובסקי 16.11.16 ט״ו בחשוון | "ַמה ְמּ
14.12.16 י"ד בכסלו | "הניגון שבלבבו" | נגינותיו וחייו של מרדכי זעירא

18.1.17 כ' בטבת | "ֶעְגַלת ַחַּיי ָהֲעמּוָסה" | סיפור חייו ושירתו של יעקב אורלנד
15.2.17 י"ט בשבט | אני ואתה ואנחנו  | ההוויה הישראלית דרך עיניו של אריק איינשטיין

 הסדרה מתקיימת באולם עין החורש | 4 מפגשים | ימי רביעי | שעה 20.00
לפרטים והרשמה: רינה ברקאי  052-3344720

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

חדש!
12 מפגשים | סדנאות צילום בשטח | תערוכת בוגרים  

בשיתוף מרכז צעירים  לפרטים והרשמה: 09-8981561
12 מפגשים | סדנאות צילום בשטח | תערוכת בוגרים

מנחה: איציק חיים, צלם ומעצב גרפי, מנחה קורסי צילום
פתיחה: 8.12.16 | מחיר: 650  ש"ח לקורס )100 ש"ח השתתפות בתערוכה(

'אדם ומקום' – קורס צילום 

בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר
זית

זהות יהודית תרבותית 
ר פ ח - ק מ ע ב
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל קהילה מארחת
אירוע ראש חודש כסלו

יום רביעי | 30.11.16 | כ״ט חשוון | 18:00 בבי״ס תו״ם בחרב לאת
חוגגים את חג הסיגד - חג מסורתי של יהודי אתיופיה

בשיתוף עם בי״ס תו״ם 
 18:00 - 19:00 | טעימות וריחות מהמטבח האתיופי

19:00 | ׳מוזיאון במזוודה׳ - ממסתרי התרבות האתיופית - 
             מופע חוויתי עם עלמו אישטה, אמן ומדריך

הכניסה חופשית! לפרטים והרשמה: רינה ברקאי 052-3344720

שימו לב לשעה!
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זיתזית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

רינה ברקאי  052-3344720 | עדי נחשון  054-9290060 | טל קלאר העברי 052-5308019

זית
זהות יהודית תרבותית 
ר פ ח - ק מ ע ב
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל

זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:

תכנית מיוחדת לבנות מצווה ואמהות

חתי
משפ

ית 
ז

'שנה
תנה'
במ

מקום!לתפוסהקדימו

 בעיצומה!
ההרשמה

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

הזדמנות למפגש אם-בת ייחודי!  מנחה: טל קלאר-העברי
 תאריכי פתיחת הסדנאות הבאות לשנת תשע״ז:

16.2.17  |  14.2.17  |  3.1.17
המפגשים מתקיימים אחת לשבוע

מחיר כל הסדנא למשפחה )אם-בת( 600 ש"ח
 לפרטים ולהרשמה:

  talzayit@gmail.com | 052-5308019 רינה ברקאי 052-3344720  | טל קלאר-העברי

סיפורי התנ״ך ב....בצק!

חתי
משפ

ית 
ז

סדרת מפגשים  בשיתוף שלוחת שפלת חפר
שעת סיפור עם יצירה בבצק - מסיפורי התנ"ך

יום רביעי | 7.12.16 |  17:30 |  בממ״ד קדם 
והפעם בנושא: תיבת נח

במפגש ניצור את תיבת נח ויחד נצא להרפתקה עם נח וכל החיות!
מנחה: רוני גילת- ׳הבצק של רוני | לגילאי 3 עד 6 | מחיר: 25 ₪

 15.2.17 | 18.1.17 
 29.3.17

המפגשים הבאים:
זית למשפחה

פלוס
יוצרים רוק מהמקורות

ת
פי

גר
ת 

נו
מ

א
 | 

חי
יר

ן-
יי

ט
ש
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מ

מר
ה 

א
ל

מוזמנים לפרוייקט מוזיקלי ייחודי!הרכבים ומוזיקאים יחידים מגיל 21 ומעלה
כחלק מפרויקט ארצי בשיתוף עם 929בהנחיית קורין אלאלסדנאות יצירה של טקסט ומוזיקה

סגירת הרשמה: סוף נובמבר | מהרו להירשם!
להרשמה: עדי נחשון ׳זית׳ 054-9290060 

2
0

1
7

ם ם משלמי במספר משתתפי ת  י תנ מו חה  *פתי

י ר ו ז א י  ת ל י ה ק ז  כ ר מ  | ר  פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה  צ ע ו מ
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מורשת ישראל 

zvikiay@gmail.com | 053-5223511 | לפרטים והרשמה: צביקי אייגנר

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

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

תוכניות מורשת ישראל עמק חפר

הקתדרה
תכנית ההרצאות בקתדרה לחודש דצמבר:

6.12.16   אגרת השמד של הרמב"ם בעניין המרת דת כפויה | עו"ד שמואל שמואלי
אורות וצללים | הרב מאיר צוקרמן  

13.12.16 "הקומה שמעל״ | סיפורה האישי של הגב' שרה מייכור
יהודי פולין שאחרי מלחמת העולם השנייה - "בין בריחה לגירוש"    

חילופי זהויות בקרב הנשארים והשפעת תנועת "סולידריות" של לך ולנסה  
מכון "שם-עולם"  

20.12.16  זה קורה באמת | למה דליה התאסלמה? איך ומדוע חזרה ליהדות?
27.12.16 חופשת חנוכה

03.01.17 סיור לבית התפוצות 

״נס גדול היה לי״ 
סיפורו של גונן גינת סגן עורך העיתון ״ישראל היום״

שהצליח להשתקם אחרי אירוע מוחי קשה, כנגד כל הסיכויים והתחזיות.
יום ג', כ״ז בכסלו, ג׳ בחנוכה 27.12.16, בית-העם בכפר הרא״ה בשעה 20:30 

הכניסה חופשית!

emekhefer@gmail.com | 053-5223511 | לפרטים והרשמה: צביקי אייגנר, מורשת ישראל

בתים מדליקים 
ה כ ו נ ח ב

29-27 בדצמבר כ"ז-כ״ט בכסלו תשע"ז 

פרטים בעמוד האחורי

< מתעניינים וחדשים מוזמנים למפגש היכרות ללא תשלום או התחייבות >
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zvikiay@gmail.com | 053-5223511 | לפרטים והרשמה: צביקי אייגנר

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

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

מורשת ישראל 

ספרד
בקצב ריקוד הפלמנקו 

מאי 2017
טיול ייחודי לוותיקי עמק חפר

הזמנה 
למפגש הכנה מרתק

 עם מדריכי הטיול
ביום ראשון 4.12.16 בשעה 17:30 

באולם עין החורש
סיביליה ורפאל 

במופע פלמנקו סוחף 
בשירה, גיטרה וריקוד

מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

8 ימים במדריד ואנדלוסיה
ניגונים ושירי לאדינו 
אמנות וגדולי הציירים

תרבות עשירה ומסע אל תור הזהב של היהדות, האיסלאם והנצרות
פרטים והרשמה במקום
הכניסה חופשית

נשמח לראותכם!



בתים מדליקים 
ה כ ו נ ח ב

ימים שלישי-רביעי-חמישי 29-27 בדצמבר 
כ"ז-כ״ט בכסלו תשע"ז 
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מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי

ס נ י ג ת  י ב
זית

זהות יהודית תרבותית 
ר פ ח - ק מ ע ב
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

עשור ל

אור״  א. ד. גורדון

ת ה
 א

ביר
הג

ו ל

עלינ
״במקום להילחם בחושך, 

שנה
שישית
2016

מזמינים אתכם, תושבי עמק חפר, 
להתארח בחגיגה קהילתית משותפת

מאירים את העמק 
חוגגים את חנוכה 

במרחבים הציבוריים 
ובבתים הפרטיים

הדלקת נרות |  הרצאות | שירה | סדנאות |
לימוד | יצירה | סיפורי ניסים וגבורה | ועוד...

תוכניית הארוע תשלח לכל בית
ותפורסם באתר המועצה ובפייסבוק

ארוע פתוח לקהילה!

נדרשת הרשמה מראש
        במשרדי המרכז הקהילתי 

09-8981628/35              


