מ ו ע צ ה

א ז ו ר י ת

מקום שנותן מקום

מ ו ע צ ה א ז ו ר י ת ע מ ק חפ ר
מ רכז

ע ל

ש ם

ק ה י לת י

מ ו ר י ס

אז ו ר י

ו ב ר ט ה

ג י נ ס

חברת בית גינס

ֲא ָד ָמה
ה
ה ַעל ְּפ ֵני ָ ם ֻּכּלו
ָהעו ָל
כ
ּו ָמ ָטר ִל ְב ָר ָ בע ֶאת
ַ ׂש ַּ
טל
ְו ֵתן ַ ְּפ ֵני ֵת ֵבל ְו מּטּו ָבְך
ְו ַר ֵּוה
ִ

מרכז קהילתי עמק חפר
נובמבר 2016
תשרי-חשוון תשע״ז

שלוחות המרכז
הקהילתי
חוף
חפר

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

עדית אזוגי | adita@hefer.org.il
052-3222879 | 09-8973332
מירב קריב meravn@hefer.org.il
רכזת חוגים :גלית מגן 050-7766693

ת

ות
|

קה ילה

מרכז
צעירים

האגודה למען החבר הותיק

בעמק חפר

שלוחת שפלת חפר

בורגתא | חניאל | עולש | בארותיים |
כפר מונאש | בית הלוי

שלוחת ים חפר

אביחיל | שושנת העמקים | חבצלת השרון | צוקי ים

אושרית מסורי | oshritm@hefer.org.il
09-8981565 | 050-8695860

בת
חפר

חי

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

מאיה חסיד | 09-8973322
mayah@hefer.org.il
טלי רפאל 09-8981632 | 054-7908248
talir@hefer.org.il
רכזת חוגי שפלת חפר-שלומית בן כליפא
shlomit.bk@gmail.com | 09-9740994
ים
חפר

מנהל :עומרי בארי (מ״מ) omrib@hefer.org.il
לפרטים09-8981557/629 :

רים | ה ש כ ל ה |

תחיה ברקו | thiyab@hefer.org.il
052-2902303 | 09-8973329
רכזת החוגים :טל דר
taldar64@gmail.com | 054-5212125

שפלת
חפר

נוער מחלקת נוער
עס וק ה | ת ר ב

שלוחת מרכז חפר

מנהל השלוחה :גיא גולן info@hhcc.co.il
09-8664306 | 09-8665187

חר

מרכז
חפר

מכמורת | חופית | כפר ויתקין | בית ינאי | נעורים |
בית חרות | גבעת שפירא | בת חן | ביתן אהרן

יל ים מ שו

צפון
חפר

שלוחת חוף חפר

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
חברת בית גינס

זית

זהות יהודית תרבותית
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

מרכז צעירים

שקד בסט shakedb@hefer.org.il
050-7970291 | 09-8981561
מרכז צעירים עמק חפר

מחלקת ותיקים

יונה טרגובניק 09-8981634
yonat@hefer.org.il
רלי גולדנברג relig@hefer.org.il
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

מזכירות המרכז הקהילתי

09-8973320 | 09-8981635 | 09-8981628
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מוקד  09-8973303-4 / 107לשרותך
ליד מדרשת רופין  ,40250טל' 09-8981628/35 :פקס׳www.hefer.org.il 09-8948929 :
מרכז קהילתי עמק חפר
חפשו אותנו בפייסבוק

תושבים יקרים!
חגי תשרי מאחורינו וכולנו מחכים לגשם הראשון שינקה את האוויר ויביא איתו משב רוח רענן
שיפתח את הלב לעשייה חדשה המאפיינת ימים של שגרה.
רצינו להפנות את תשומת לבכם למופעים של לאה שבת בקיבוץ העוגן ושל ננסי ברנדס
בבורגתה ,כמו גם לשעות סיפור והצגות לילדים.
במקביל אנו נערכים כבר לחג חנוכה ולחוויית ה״בתים המדליקים״ .נשמח ונודה לשיתוף הפעולה
שלכם ,ואלה מביניכם המעוניינים לארח בביתם מוזמנים ליצור עימנו קשר.
בברכה,

אלדד שלם
			
רני אידן
מ"מ ראש המועצה ,יו"ר המרכז הקהילתי
ראש המועצה
מועצה אזורי ת עמק חפר | מרכז קהיל תי אזורי
בית גינס

ו לה גב י ר את

דו

ן

המעוניינים לארח  /להוביל  /להפעיל
אירועים מדליקים בחנוכה לילדים ולמבוגרים

ה

שנה
שישית
2016
א  .ד.

גו ר

בתים מדליקים

ב

ח

נ

ו

כ

לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית

״במקום ל

קול

קורא לתושבי העמק

הי ל

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

א ור ״

עשור ל זית

זהות יהודית תרבותית
ב ע מ ק  -ח פ ר

חם בחושך ,ע

לינ

ה

ימים שלישי-רביעי-חמישי  29-27בדצמבר
כ"ז-כ״ט בכסלו תשע"ז
חוגגים את חנוכה
בבתים הפרטיים ובמרחבים הציבוריים
להצטרפות :משרדי המרכז הקהילתי 09-8981628/35
זית  -עדי נחשון054-9290060 :

השער :לאה מרמורשטיין-ירחי | הציטוט מתוך תפילת הגשם | הבדstudiocollection :

יו"ר המרכז הקהילתי האזורי :אלדד שלם | מנהלת המרכז הקהילתי :יעל פלד לפרסום מודעות09-8973320 :
עריכה :דפנה יבנאי-פרטוש | עיצוב :לאה מרמורשטיין-ירחי אמנות גרפית
dafna@hefer.org.il
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צפון חפר
תרבות ילדים
ביום ראשון ,30.10.16 ,בשעה  17:00בספריה בעין החורש
שעת סיפור "דודי שמחה" (ע"פ ע .הלל) עם גבריאל הדר

"קצת לא נעים לי להודות ,שדודי (שמחה הדוד) קצת מבולבל .טוב למשל:
לארוחת הבוקר הוא מורח סנדוויץ' -מסנדל בחמאה בסנדל! כזה דוד מבולבל...״
סיפורו הקלאסי המוכר והאהוב של הסופר והמשורר ע.הלל.
הסיפור המחורז ,מלא השנינות וההומור הוא חגיגה לשפה העברית.
לגילאי 3 :עד  | 8מחיר₪ 25 :

ביום שלישי  1.11.16בשעה 16:30

במועדון בגח"מ
הצגה :האוצר שאינו נגמר תאטרון אורנה פורת

אח ואחות מקבלים מאביהם במתנה שטח אדמה .האדמה צחיחה
ומוזנחת ,אך האב מבטיח להם ש"באדמה חבוי אוצר" .שני האחים מתחילים מיד לחפור ולהפוך
בכל כוחם את האדמה אך אינם מוצאים כלום.
בסופו של דבר האחים מבינים שהאדמה עצמה היא האוצר ,ושבעזרת התמדה ,מסירות ,עבודה
קשה וכמובן אהבה  -האדמה תעניק לנו עוד ועוד ,כמו אוצר שאינו נגמר.
לגילאי | 4-8 :מחיר₪ 25 :

ביום רביעי  2.11.16בשעה  17:00בבית העם באמץ
הצגה :חברים על הגשר תאטרון אורנה פורת

זהו סיפור על שני חברים טובים .יום אחד מתפתח ויכוח מאוד גדול
בגלל דבר מאוד קטן ,ושני החברים רבים ריב נוראי .בדיוק אז מגיע
לכפר נגר חביב וחכם ובזכותו הם לומדים שחברות היא הדבר הכי חשוב ולא שווה להרוס אותה
בעד שום סיבה
לגילאי 3 :עד  | 8מחיר₪ 25 :

ביום שלישי  8.11.16בשעה  17:00במועדון בג.ח.א
הצגה :ים קטן תאטרון הקרון
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במעמקי הים ,בלב ספינה טרופה ,חבוי אוצר נפלא .דגיג כסוף ודגיגה
אדומה יוצאים לחפש אותו .האם ימצאו את האוצר? האם יהפכו
לחברים? הרפתקה מסעירה ,מסוכנת ומצחיקה המתרחשת כל כולה
בתוך מים .שתי שחקניות בוראות ים קטן באמצעות שלושה אקווריומים ופיסות בד.
מגיל  4ומעלה | מחיר₪ 25 :

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

צפון חפר
ביום חמישי  10.11.16בשעה  17:00בבית תרבות באלישיב
הצגה :הקוסם מארץ עוץ תאטרוני

הסופה העיפה את דורותי לארץ עוץ .שם היא פוגשת חברים שמצטרפים
למסע הרפתקני של משאלות לב.
לגילאי 3 :עד  | 7מחיר₪ 25 :

ביום שלישי  15.11.16בשעה  17:00בבית העם באחיטוב
הצגה :מרק כפתורים תאטרון אורנה פורת

קבצן רעב מגיע לכפר קטן בתקווה לקבל מעט אוכל .להפתעתו אנשי
הכפר מסתגרים בבתיהם ומתעלמים ממנו ואפילו זה לזה אינם עוזרים.
הקבצן מחליט לפתוח את ליבם – ומבטיח להכין לכל תושבי הכפר מרק
מ...כפתורים! הצגה צבעונית ,משעשעת ומעשירה ,על הכוח שבשיתוף
הפעולה.
לגילאי 4 :עד  | 8מחיר₪ 25 :

ביום רביעי  16.11.16בשעה  17:00בבית העם בכפר הראה
הצגה :רכבת המתנות של סבתא וסבא תאטרון הקרון

לסבתא נחמק'ה ולסבא אלברט נכדים רבים ברחבי בארץ .הם נהנים
לבקרם ולהפתיע אותם במתנות .לכל אחד הם הכינו מתנה מיוחדת עם שיר
והפתעה .וכך ,עם המתנות הארוזות בקופסאות צבעוניות ומסקרנות ,הם
מגיעים לתחנת הרכבת כדי לצאת למסע בין הנכדים .והרכבת ,מתי היא כבר תגיע? האם יגיעו
המתנות ליעדן?
לגילאי 4 :עד  | 8מחיר₪ 25 :

ביום חמישי  17.11.16בשעה  17:00במועדון בהמעפיל
הצגה :תהיה בריא מוריס מגי תאטרון הקרון

מוריס הוא איש קטן עשוי עץ שמתגורר בארגז כלים בבית-מלאכה.
כל בוקר הוא נוסע לעבודה בגן-החיות ופוגש את חבריו הטובים .אבל
יום אחד ,מוריס חלה ולא הגיע לעבודה .החיות המודאגות החליטו
לעשות מעשה.
לגילאי 3 :עד  | 8מחיר₪ 25 :

ביום רביעי  23.11.16בשעה  17:00בבית העם בחיבת ציון
הצגה :שבת הזהב תאטרון אורנה פורת

אגדה יהודית על אושר ועל עושר -יוסף הוא איש צנוע ונדיב שעובד קשה
ותמיד עוזר לאחרים ,בניגוד לשכן שלו שהוא עשיר מאד וגם קמצן גדול.
wיום אחד השכן חולם שכל כספו נלקח ממנו ועובר לשכנו  -ליוסף.
מה קרה ליוסף? מה קרה לשכן? האם יש אמת בחלום?
לגילאי 4 :עד  | 8מחיר₪ 25 :
לפרטים :עדית אזוגי  /מירב קריב adita@hefer.org.il | meravn@hefer.org.il | 09-8973332
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צפון חפר
ביום חמישי  24.11.16בשעה  17:00בבית העם בחגלה
הצגה :חכמים בלילה – אגדת חלם תאטרון הקרון

סיפור חלם ,ממיטב הפולקלור היהודי ,זוכה לעיבוד בימתי ייחודי בתוך
ספר ענק ,אשר הופך לבמת תיאטרון ,בטכניקה של "פופ-אפ" ובשילוב
בובות וצלליות .גליה ,היוצרת והמבצעת ,מובילה בין דפי הספר את למך ,לייזר ושאר "החכמים
בלילה" ,היוצאים לחפש ירח חדש לחלם ,במקום הירח שנגנב...
ההצגה זכתה בפרס עיצוב תפאורה ואביזרים בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים .2012
לגילאי 4 :עד  | 8מחיר₪ 25 :

ביום שלישי  29.11.16בשעה  17:00במועדון בגן יאשיה
איתמר פוגש ארנב ע"פ דוד גרוסמן
שעת סיפור עם גבריאל הדר

איתמר אוהב חיות .איתמר אוהב את כל החיות שיש .איתמר אוהב גם חיות שאין ,כמו חד-קרן או
דינוזאור ...יש רק חיה אחת שאיתמר פוחד ממנה – ארנב.
לגילאי 3 :עד  | 8מחיר₪ 25 :

אולם תרבות עין החורש

מופעים | תיאטרון | סרטים | דעת | סדרת ילדוד'ס | קונצרטים | ערבי זמר

סדרת

סדרת הצגות ומופעי איכות לילדים
מהתיאטראות המובילים בארץ

לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית

עין החורש | בית של תרבות

מודעת פרסום

חתול תעלול
תיאטרון המדיטק לילדים ולנוער
מחזה על פי ספרו המוכר של ד״ר סוס

שבת > 11:30 > 5.11.16
אולם המופעים עין החורש
לגילאי  | 8-3אורך ההצגה :כשעה ללא הפסקה
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להזמנת כרטיסים :מרכז הזמנות  -אולם תרבות עין החורש 04-6127706
חפשו אותנו

חנייה חינם בשפע

* הזכות לשינויים שמורה

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

צפון חפר
באיזו שפה תמיד רציתם לדברליץ?

unsplashChrisGreenhow

אנגלית?
איטלקית?
צרפתית?
ספרדית?

ברליץ מגיע לעמק חפר

מרכז קהילתי צפון חפר בשיתוף ברליץ  -בית הספר המוביל ללימוד שפות,

שמחים להציע לכם:

לימודי אנגלית לילדים ,נוער ומבוגרים

אחת לשבוע בימי שני בשעות אחה״צ והערב
במרכז החוגים צפון חפר  -בי"ס הראל בכפר הרא"ה
מחיר ₪ 235 :לחודש
לפרטים והרשמהwww.hefer.org.il 09-8973332 :
פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים
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לפרטים :עדית אזוגי  /מירב קריב adita@hefer.org.il | meravn@hefer.org.il | 09-8973332

צפון חפר
תרבות מבוגרים
מכללת חברותא

חברותא

בית ספר למבוגרים צעירים בגבעת חיים איחוד

שנת הלימודים תשע״ז

הפוליטיקה של הפואטיקה

נהמהשרכשתמ!ה

מנחה :שרי גל

ימי שני |  | 18:30 - 17:00אחת לשבועיים | 26.12.16 , 12.12.16 , 28.11.16
במועדון גח״א

על המרצה :שרי גל ,סופרת והיסטוריונית העוסקת בכתיבה ובתיעוד אנשים ,מקומות
וקהילות .בשנת  2000הוענק לה פרס יצחק שדה לספרות צבאית על ספרה ברכה פולד,
בשנה זו ערכה את המקראה לזכר יצחק רבין וכיצד נזכור במסגרת עבודתה במרכז יצחק
רבין שם ניהלה את התוכנית ׳לחיצת יד׳  -תוכנית למפגשים בין ישראלים ופלשתינאים.
מפגש ראשון :הפוליטיקה של המחשוף  -השפעתו של המחשוף הנשי
על אירועים ותהליכים היסטוריים.
מפגש שני :הפוליטיקה של הפואטיקה  -אלתרמן והשירה הפוליטית שלו  -הקרקע
שממנה צמח הטור השביעי .גבר ,אשה ,אגדה וטור.
מפגש שלישי :הפוליטיקה של הזיכרון  -עוסקת בתעתועי הזיכרון ההיסטורי.
מחיר 140 :ש״ח לסדרה

בוקר שבת קלאסי
ביום שבת 5.11.16 ,בשעה  11:00בפאב בג.ח.א
טריו פעמוניות

8

טלי הירשפלד ,מיכל בית הלחמי  -קלרינטים | ענבר נבות – בסון
קונצרט המציג את הקלרינט והבסון ביחד ולחוד .בסולו ,דואט ושלישיה.
בקונצרט ננגן ממיטב המוסיקה הקלאסית (מוצרט ובטהובן) אבל לא רק ..גם מלחינים
בארוקים ומודרניים .נכיר את הכלים לעומק וכמובן נשלב הסברים על הכלים האלה.
ייעוץ אמנותי לקונצרטים באדיבות :רויטל רביב
מחיר₪ 30 :
לפרטים :עדית אזוגי  /מירב קריב adita@hefer.org.il | meravn@hefer.org.il | 09-8973332

צפון חפר
ביום ראשון  6.11.16בשעה  20:30במועדון בג.ח.א
הקרנת הסרט "עד קצה הזריחה" ומפגש עם הבמאי

אמו של הבמאי סילבן ביגלאייזן היא בת  ,95אך בתוך ראשה היא עדיין
בת עשרים – צוחקת ,מעשנת ,שרה ומנשקת .היא מרותקת למיטה ,והוא
מבלה לצדה שעות של קרבה ,הנעות בין צלילות מוחלטת ודעתנית לבין רגעים של אובדן זיכרון,
שבהם היא משתמשת בשפה אחרת :שפת הליטוף .סרט שופע הומור ,שמחה ואופטימיות ,גם
כשהוא נוגע באפשרות הפרידה הקרובה" .אני תמיד נלחמת" ,אומרת האם" .תמיד יש משהו
מחיר₪ 25 :
		
ששווה בעבורו להחזיק מעמד".

"הלילה הוא שירים"

קהילה מארחת אירוע ראש חודש חשוון

 16.11.16ט״ו בחשוון בשעה 20.00

יום שלישי  1.11.16ל׳ בתשרי 20:30

יָפית" | סיפור חייו ויצירתו של
"מה ְ ּמא ֹד ְיָפ ִ
ַ
שאול טשרניחובסקי

מוסיקה דרום אמריקאית

באולם עין החורש

בגבעת חיים מאוחד
המופע ״מזמין יופי״

בשיתוף זית | הכניסה חופשית! לפרטים :רינה ברקאי 052-3344720

ביום חמישי  17.11.16בשעה  20:00במועדון בג.ח.א
"גברים מערוץ  ,2נשים מערוץ  - 10איך אנחנו מוצגים במדיה?"

מרצה :לינוי בר גפן .אישה מאוד יפה על מסך הטלוויזיה פותחת כפתור
– איך זה יגרום לגבר למות לפניה? מומחה מתראיין ברדיו על בריאות
טובה – אז למה המאזינות רק חולות יותר? פרסומת בעיתון מדווחת על
סייל ענק של נעלי עקב – מי אמר שהיא לא פונה לגברים? מה הקשר
בין המחקר החדש שעליו קראתם באינטרנט לבין הפרסומת שמופיעה
לידו? מי היא האישה האידיאלית? מי הגבר שאתם חולמים להיות? את
כל התשובות לשאלות האלה אפשר לקבל ברגע ,כשמבינים איך עובדת
המדיה ואיזה דימויים על עצמנו ,כגברים וכנשים ,היא מקבעת .כולנו רוצים שהתקשורת תשקף
את המציאות ,אבל מה קורה לנו כשהיא באמת עושה את זה? ההרצאה תיפתח ע״י גב' הילית
בן צבי ,מנהלת היחידה לנשים ומגדר -מרכז המועצות האזוריות מחיר₪ 30 :

ביום רביעי  30.11.16בשעה  20:30בבית העם בחיבת ציון
הרצאת הורים :״משמעת ללא עונשים״ בשיתוף תחום מניעת התנהגויות סיכון ומרכז צעירים

מרצה :ד"ר אנאבלה שקד מחיר₪ 20 :
להרשמה מראש :הילה בר מאיר (אשת קשר מטעם היישוב)hilashosh@gmail.com 050-6927297 :
או :נעה כהן שלו  -מנהלת תחום מניעת התנהגויות סיכוןnoac@hefer.org.il ,09-8981636 ,
פרטים נוספים בעמ׳ 34

לפרטים :עדית אזוגי  /מירב קריב adita@hefer.org.il | meravn@hefer.org.il | 09-8973332
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צפון חפר
מועצה אזורית עמק חפר
מזמינה את תושביה

אירוע הוקרה
לפצועי
מערכות ישראל
ופעולות האיבה
ביום שלישי 29.11.16
כ"ח בחשון תשע"ז
בשעה 20:00
בבית העם בכפר הרא"ה
בתכנית:

ברכת ראש המועצה רני אידן
ברכת נציג ארגון נכי צה"ל
הרצאתו של עמית סגל:
"בין עזה לברלין"
מקהלת "בל קנטות"
אנסמבל קולות נשים ,מעברות,
בניצוחו של מיכאל שני

הכניסה חופשית
*לבירורים :ורדה מאור 09-8981516
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לפרטים :עדית אזוגי  /מירב קריב adita@hefer.org.il | meravn@hefer.org.il | 09-8973332

מודעת פרסום

בהדרכת לאה פופר

שני 7.11.16

שירה :גדי רווה

בהדרכת שרה רוטנברג

שני 14.11.16

חמישי 24.11.16

(בערב)

מודעת פרסום

טיולי נוף מולדתי

רבקה קנטור 04-6127449
| עין החורש | | 050-7677927
״על תכשיטי לבישה ״מבשלים דיאלוג״ דמויות ׳יענקלס שטעטל׳ בכפר חסידים
ויהלומים״ בדרך לחיפה
ערב זמר וסיפורים
יחודיות במגדל העמק

עין החורש | בית של תרבות

אולם תרבות עין החורש

מופעים | תאטרון | סרטים | דעת | סדרת ילדוד'ס | קונצרטים | סדרת זמר

באולם המופעים עין החורש

לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית

לילות סתיו

"אנגינה פקטוריס"

הסאטירה החדשה מבית צוותא!
מאת :מיכל אהרוני | בימוי :ציון אשכנזי

שישי > 21:30 > 18.11.16
חפשו אותנו

חנייה חינם בשפע * הזכות לשינויים שמורה |

להזמנת כרטיסים04-6127706 :

מודעת פרסום

דב גליקמן | מיכאל אלוני |
שמעון מימרן | טלי בן יוסף | שרון פרידמן

קאמרי לעת ערב

בית יצחק – שער חפר

סדרת קונצרטים חדשה בבית יצחק

מוצאי שבת בשעה  20:30בבית העם

עורכות :אירית רוב ואלה טובי

עונה מס' 2102-2102 2
יצירות המופת הקאמריות בחמישה קונצרטים בהשתתפות מיטב האמנים בארץ

9119911.91

פתיחת עונה :חמישיות הקלרינט הגדולות :מוצארט וברהמס

טיבי צייגר ,קלרניתן
נתאי צרי ,כנר וויולן
גלעד הילדסהיים ,כנר
שולי ווטרמן ,ויולנית
אלה טובי ,צ'לנית

מודעת פרסום

71911.97
71111.97

פסגת הרומנטיקה :סונטות לכינור ופסנתר

חלום אביבי בערב חורפי  :מסע בין עונות השנה עם פרנץ שוברט
דניאל יוהנסן ,טנור (אוסטריה)
יוסי ארנהיים ,חלילן
אירית רוב ,פסנתרנית

911211.97

921511.97

חגי שחם ,כנר
ארנון ארז ,פסנתרן

אופרה בטירוף :קונצרט  -מופע מיוחד

דוד זבה ,זמר ושחקן
עינת ארונשטיין ,סופרן
אירית רוב ,פסנתרנית

סיום עונה חגיגי בשיתוף עם עמותת ארתור רובינשטיין
רסיטל לפסנתר בנגינת אחד/ת הזוכים
בתחרות הבינלאומית לפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין 7102

סדרת הקונצרטים 'קאמרי לעת ערב' מתקיימת בתמיכת הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג
כרטיסים במחיר  01ש'ח בערב הקונצרט בכניסה
כיבוד קל ,קפה ועוגה

מרכז חפר
תושבי השלוחה,
החגים חלפו ואנו חוזרים לשגרת פעילויות התרבות שלנו:
טיולי נשים ,קפה קונצרט ,לאה שבת בהופעה ,שעות סיפור והצגה לילדים.
מחכה לראותכם! תחיה ברקו

תרבות ילדים
ביום שלישי  1.11.16בשעה  16:15במועדון קיבוץ העוגן
הצגה :״דובון לא לא"

עם היוצר והמספר אורנן ברייר מתיאטרון "תיאטרוני"
מעשה בדובון קטן וחום ,שעל שאלות ענה ב"לא" ו"לא" ו"לא".
ברח אל היער והרגיז בכוונה שוב ושוב ,עד שפיה לימדה אותו לקח חשוב ..אז חזר הוא להיות
אותו דובון זהוב.
לגילאי 3 :עד  | 6מחיר₪ 25 :

ביום ראשון 6.11.16

בשעה  17:30בבית העם בבית יצחק
שעת סיפור" :לולי שבלולי יוצא לטיול"

עם המספרת מעין הילל-לוין מתיאטרון "בשבילי המעין"
לולי הוא שבלול בעל תושייה שיוצא מביתו לטיול בגינה .אך מה קרה לשבלולון? גשם הרטיב
אותו! לולי ניסה מטריה או מגבעת יפה ,אך שום דבר לא עזר ,והביתה הוא חזר.
לגילאי 3 :עד  | 5מחיר ₪ 25 :לילד

ביום שלישי  29.11.16בשעה  17:30בבית העם בכפר חיים
הצגה" :מהומה על הבמה" תיאטרון "מדיטק" חולון

שחקנית אחת ,פועל במה וקהל הילדים מנסים ליצור הצגה .תקלות ,משברים ,המצאות,
הפתעות ,נסים ונפלאות חוברים יחד להצגה מצחיקה ,וירטואוזית וקצבית על הקסם שבתיאטרון
ועל התהליך המרגש שבו נולדת ההצגה.
מחזה :מיטל סלקמון-רטן וגיל צרנוביץ'  /בימוי :אלינור אגם  -בן דוד
מוסיקה :נדב רובינשטיין  /תפאורה ותלבושות :מיכל בן ענת
שחקנים :מיטל סלקמון-רטן וגיל צרנוביץ'  /עדי אייזנמן
לגילאי 3 :עד  | 8מחיר ₪ 25 :לילד
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לפרטים והרשמה :תחיה ברקו | thiyab@hefer.org.il | 09-8973329

מרכז חפר
תרבות מבוגרים
ביום שלישי  1.11.16בשעה 18:00

במועדון לחבר קיבוץ מעברות
הרצאה" :גן העדן המנוקד" עם זוהר נבון – חוקרת ומדריכת טיולים

שש שנים חייתי בשמורת המסאי מרה שבקניה כמדריכת ספארי לילה מיוחד במינו.
ההרצאה משלבת סיפורים וחוויות עם אנשים ,מקומיים וזרים ,סיפורי בעלי חיים ותצפיות
מדהימות להן זכיתי בשש השנים שחייתי בשמורה .לא ניתן להתעלם מהמסאים שבשטחם יושבת
השמורה .כל הצילומים המופיעים במצגת של ההרצאה הם פרי עמל של השנים הארוכות בהן
צילמתי בשעות המעקב והלימוד הארוכות .הסיפורים הם תערובות של חוויות ותצפיות המלמדים על
המערכת האקולוגית השופעת של המסאי מרה ועל שש שנים נפלאות בהן זכיתי ללוות אותה מקרוב.
הכניסה חופשית ,כולל כיבוד קל!

ביום שלישי  1.11.16בשעה  20:30בבית העם בכפר ידידיה
סדרה של  8הרצאות ,אחת לחודש" :הסכסוך הישראלי-פלסטיני"

עם ד"ר שאול אריאלי  -חוקר את הסכסוך הישראלי -פלסטיני ומלווה את התהליך המדיני על
כל סוגיותיו .אחד המומחים המובילים בארץ בכל הקשור בתוואי הגבול וגדר ההפרדה.

המפגש השני :גבולות ישראל

שיעסוק בהתפתחות גבולות ישראל למן תחילת המאה ה 20-ועד היום על ידי  4גורמים מרכזיים:
בינלאומיים ,מלחמות ,הסכמים ומהלכים חד צדדיים.
מחיר 30 :ש"ח

שבת
לאה
בהופעה אקוסטית
בשיתוף מרכז צעירים

יום רביעי | 21:30 | 2.11.16
"גרציא" קיבוץ העוגן
פתיחת דלתות ב20:00-
ישיבה על בסיס מקום פנוי
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כרטיסים:
במכירה מוקדמת  | ₪ 70ביום המופע ₪ 90
להזמנת כרטיסים:
shakedb@hefer.org.il 09-8981561

מרכז חפר
טיול נשים
ביום שישי 4.11.16 ,יציאה מ"אלונית" משמר השרון בשעה 06:45

״הי דרומה לנשות הערבה״

בהדרכת תמי הלפרין

ארוחת בוקר בדרך
בצומת חצבה ,במרכז ויידור – חלון לחקלאות בערבה ,נפגוש את ענבל החוקרת
החקלאית שתספר על עבודתה המעניינת.
בעין יהב נפגוש את שולה שחם שתספר על המאבק הקיומי בתנאים (בעלה היה ראש
המועצה הראשון והקים את מרכז ספיר וביחד שניהם הפכו חלום למציאות)
בצוקים נפגוש את לולה – אישה צבעונית ומעניינת שהייתה היוזמת והמקימה את מתחם
האומנים.
בצוקים נפגוש את דורית –שהקימה מתחם אירוח מכוסה בבוץ אקולוגי לחלוטין .היא
תספר את סיפורה האישי ותיקח אותנו לסיור באתר.
ארוחת צהרים בגלריה של נעמי בעין יהב (גלריית פיסול)
נסיים בסיור בדרך השלום

שעת חזרה משוערת | 18:30 :מחיר | ₪ 195 :התכנית נתונה לשינויים
הרשמה אינטרנטית באתר המועצה www.hefer.org.il

שבת  26.11.16בשעה  18:00במועדון קיבוץ מעברות
"קפה-קונצרט" :רסיטל לפסנתר וכינור

עם הנגנים :יונתן ז'ק – פסנתר ,סעידה בר לב – כינור,
שינגנו את שלושת הסונטות לכינור ופסנתר מאת ברהמס.
מחיר ₪ 40 :כולל כיבוד קל!

ביום רביעי  30.11.16בשעה  20:30באולם ההנדסה-מכללת רופין
הסרט :״דוד בן גוריון  -אפילוג״ ומפגש עם יעל פרלוב
בימוי :יריב מוזר הפקה :יעל פרלוב
במעמקי הארכיון נמצא ראיון מצולם ,שמעולם לא הוקרן ,עם דוד בן־
גוריון .השנה היא  ,1968בן גוריון בן  ,82חמש שנים לאחר שהתפטר
במפתיע מראשות הממשלה .הוא חי בבדידות בביתו בשדה בוקר,
עורך חשבון נפש ומביע דעתו על עתיד האומה .על רקע התקופה
הנוכחית מציע בן גוריון תובנה מפתיעה ורלבנטית לימינו אנו.
מחיר 30:ש"ח
הרשמה אינטרנטית באתר המועצה www.hefer.org.il

לפרטים והרשמה :תחיה ברקו | thiyab@hefer.org.il | 09-8973329
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שפלת חפר
שלום לכולם,
מזמינות אתכם לבוא לקחת חלק במגוון חוגים לילדים לנוער ולמבוגרים המתקיימים בבי"ס קדם,
בבית הלוי ובכפר מונאש .למידע :שלומית ,09-9740994 ,בשעות אחה"צ.
אנו נערכים לחג החנוכה ולאירוע המרכזי שיתקיים בדצמבר -׳בתים מדליקים׳ .משפחות המעוניינות
לפתוח את בתיהן ולארח או מתנדבים המעוניינים לקיים פעילות הקשורה לחג לילדים או למבוגרים
מוזמנים ליצור קשר עם טלי ,רכזת התרבות 09-8981632 :או במייל talir@hefer.org.il

תרבות ילדים
סדרת מפגשים בשיתוף זית

שעת סיפור עם יצירה בבצק  -מסיפורי התנ"ך
יום רביעי |  | 17:30 | 2.11.16בממ״ד קדם
והפעם בנושא :סיפור הבריאה

בשישה ימים נברא העולם ,מגוון ,צבעוני ועשיר ביופיו .הבצק של רוני
מזמין אתכם לחוויה ייחודית בה ניצור יחד עולם של שפע ושמחה!
מנחה :רוני גילת -׳הבצק של רוני׳ | לגילאי  3עד  | 6מחיר₪ 25 :

שעות סיפור בספריות שפלת חפר 3לגילאי
 20עד 6
₪

ביום שני  7.11.16בשעה  17:15בספריית כפר מונאש
אריה הספריה | תיאטרון״שטויות במיץ פטל"

ביום חמישי  10.11.16בשעה  17:00בספריית עולותיים
"נרקיס מלך הביצה" תיאטרון " 100גרם"
ביום ראשון  13.11.16בשעה  17:15בספריית חניאל
שעת סיפור" :דירה להשכיר" חנן זהבי מספר ושר
ביום חמישי  23.11.16בשעה  17:00בספריית בורגתה
"מעשה באפרוח" תיאטרון ׳תיאטרומי׳
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ביום שני  28.11.16בשעה  17:30בבית העם בארותיים
גבריאל הדר מנגן ושר" :איתמר פוגש ארנב"

לגילאי  4עד  | 6מחיר ₪ 25 :לילד

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

זית משפחתי

סיפורי התנ״ך ב....בצק!

שפלת חפר
נוער בשלוחה
יום חמישי  17.11.16בשעה  20:00בבית העם כפר מונאש
במסגרת אירועי יום הזיכרון ליצחק רבין ובשיתוף מחלקת נוער
הרצאה בנושא" :בוחרים בדמוקרטיה"

דביר קריב ,מחבר הספר "יצחק – הסיפור שלא סופר" ,איש שב"כ לשעבר ,איש חינוך
בנשמתו הלוחם למען הדמוקרטיה הישראלית .מתנדב ,פעיל חברתי וחינוכי.
פרטים נוספים בעמוד .33

יום שלישי  29.11.16בשעה  20:30בבית העם בבארותיים
"תחלום ,תאמין ,תגשים"
רועי פלד בהרצאה מרתקת על המסע ששינה את חייו

מרגע דריסתה למוות של בת זוגו ,לי זיתוני ,בתאונת פגע וברח ,יצא
רועי פלד לאחד המאבקים המתוקשרים ביותר בישראל ובצרפת בשנים
האחרונות .בהרצאתו מספק פלד הצצה יחודית אל מאחורי הקלעים
של המסע ששינה את חייו .כח רצון ,מוטיבציה ,יצירתיות ,ניהול קמפיינים ונחישות שהתעורר
באדם שקיבל החלאה והצליח לעורר ,לסחוף ולהגיע אל מטרה שמעבר לנבכי הבירוקרטיה,
העולם התחתון והתקשורת בין שתי המדינות .זה סיפור על כוחה של אהבה ,כוחה של החלטה
וכוחה של השראה.
מיועד לנוער והוריהם .מחיר ₪ 30 :מחיר להורה ונער/ה 50 :ש״ח | אין צורך בהרשמה מראש.

תרבות מבוגרים
יום ראשון  6.11.16בשעה  21:00במסעדת ׳הבית בעולש׳

בשיתוף תחום מניעת התנהגויות סיכון ומרכז צעירים

הרצאת הורים" :מהילד שבי אל הילד שלי" שרון כהן" ,משמהות"
מחיר ,₪ 20 :משקה ראשון חינם.
הרשמה מראש אצל שקד בסט ,מנהלת מרכז צעירים 09-8981561 :ובמייל:
shakedb@hefer.org.il
פרטים נוספים בעמ׳ 34
קורס אקסל למתחילים בשיתוף מרכז צעירים

יום חמישי  17.11.16בשעה 19:30

בחדר חוגים  -בית ספר קדם
פרטים נוספים בעמוד .37

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

ננסי ברנדס חי!

מוצ״ש  19.11.2016בשעה 21:00

בבית העם בבורגתה

ננסי ברנדס ,כוכב טלויזיה ,מלחין ,מעבד ,מוסיקאי עם חוש
הומור חוזר בגדול עם מופע סטנד אפ חדש ,בכיכובו .ננסי
מספר בדרכו החמה והמצחיקה איך זה לחזור לשגרת חיים
אחרי  4חודשים בבית חולים ואיך מעז יצא מתוק...
המופע מגולל ,ברוח הומוריסטית ,את קורות חייו של ננסי,
הקשר שלו עם משפחתו ,והאבהות בגיל מבוגר.
מחיר ₪ 60 :בהרשמה מוקדמת ₪ 70 ,ביום המופע.
הרשמה אינטרנטית באתר האינטרנט www.hefer.org.il

מועדון קריאה בספריית חניאל בשיתוף זית

מתחילים ביום שלישי1.11.16 ,

בימי שלישי אחת לשבועיים בשעה 20:00

 10מפגשים בהם נשוחח על ספרים ,סופרים ומה שביניהם .נשתף בחוויית הקריאה ,נמליץ ונעלה
נושאים מתוך הספרים ,וגם מהחיים!
מנחה :סימה אסייג  .M.A -במדעי היהדות ,מרצה ומנחת קבוצות
לפרטים :רינה ברקאי  | 052-3344720לילך דים ,הספרנית052-3690139 :
או באינטרנטwww.hefer.org.il :
מחיר :לכל הסדנא ₪ 200

מרפאה לגיל השלישי
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טיפול אפקטיבי ומוכח מחקרית
בבעיות זיכרון וקשב בגיל השלישי
קרוב לבית ,כאן בעמק חפר.

לפרטים0507506621 :
לפרטים והרשמה :טלי רפאל |  | 09-8981632מאיה חסיד | 09-8973322

מודעת פרסום

ברוש

מרגישים שהראש כבר לא עובד כמו פעם?
רוצים להישאר חדים וצלולים?

שפלת חפר
קלאסיקה קולנועית בספריית חניאל
סדרת מפגשים איכותית של קלאסיקה קולנועית

בהנחייתו של רפי שרגאי  -תסריטאי ,במאי ומרצה לא שיגרתי לקולנוע המשבץ ידע רב,
הומור ותשוקה חסרת רסן לקולנוע.
הרצאותיו מתובלות בפילמוגרפיה ,ביוגרפיה ,רכילות עסיסית מ"אחורי הקלעים" ,ניתוחי סצנות
ונקודות למחשבה ,בשילוב עשיר של סצנות ידועות ונדירות מסרטים שונים.

תוכנית המפגשים

" 27.11.16קזבלנקה" במאי :מייקל קורטיז
הסרט שנחשב הכי רומנטי בקולנוע הקלאסי ,ושומר על מעמדו
ככזה גם אחרי  75שנים .על ההפקה בזמן מלחמה ,משפטי המחץ והבדלי
הגובה בין הזוג המלכותי ,בהרצאה מרתקת ,מרגשת ונוסטלגית
" 18.12.16שיר אשיר בגשם" במאי :סטנלי דונן
" 22.1.17השור הזועם" במאי :מרטין סקורסיזה
" 19.2.17ממנטו" במאי :כריסטופר נולאן
 26.3.17לחשוב מחוץ לקופסה  -על יצירתיות ,מקוריות ושבירת מוסכמות בקולנוע -
מיטב ההברקות ,התסריטים והבימויים פורצי הגבולות
מחיר למפגש | ₪ 30 :מחיר לסדרה | ₪ 120 :הרשמה באתר האינטרנטwww.hefer.org.il :
או בספריית חניאל אצל לילך דים הספרנית 052-3690139

סדרת מפגשים חוויתיים לילדים (כתה ב׳ ומעלה) והורים (או סבים וסבתות!) -
לימוד ,שיח הפעלות ומשחקים  -זמן איכות משותף.
מנחה :ענבל בריסקין פרי | אחת לחודש בימי חמישי אחה״צ
נבקר בסיפורים עתיקים ומודרניים ,נלמד על ערכים ,אמונות ויחסים
בין אדם לחברו ,נכיר משפחות וחברים חדשים ודרכם נכיר את עצמנו טוב יותר.
קבוצת שפלת חפר | פתיחה 10.11.16 :ט' בחשוון תשע"ז
מחיר 400 :ש״ח למשפחה לכל השנה!
להרשמה :ענבל בריסקין פרי inbal@klas.co.il | 052-3248694
טל קלאר talzayit@gmail.com | 052-5308019

זית משפחתי

יהלו״ם  -ילדים והורים לומדים!

בשיתוף יהלו״ם -
ילדים והורים לומדים
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לפרטים והרשמה :טלי רפאל |  | 09-8981632מאיה חסיד | 09-8973322

ים חפר
תושבי השלוחה היקרים! פתחנו את שנת הפעילות החדשה עם חוגי ילדים חדשים וממשיכים.
ועם אירועים מקסימים" :קבלת שנה" חגיגית בחבצלת השרון  -צוקי ים ומופע משעשע ושובה לב
של עידן אלתרמן באביחיל .החגים מאחורינו ואנו עם הפנים לשנת הפעילות החדשה ,זו הזדמנות
לכולנו לפתוח את הלב ומצב הרוח לעשייה חדשה ורעננה  -אני מזמינה את כולכם לשלב ידיים
עם נציגכם בישובים ועימי .בחודש הבא נחגוג את חג החנוכה ובמהלכו כמיטב המסורת  -חוויית
"הבתים המדליקים"  -אלה מביניכם המעוניינים לארח בביתם או לקבל פרטים מוזמנים ליצור
עימי קשר .בברכה ,אושרית.

תרבות ילדים

ביום שלישי  8.11.16בשעה  17:00במועדון לחבר אביחיל (ליד קופ"ח כללית)
שעת סיפור" :הדיג ודג הזהב" סיפור עממי

עם המספרת מעין לוין-הלל מ" -בשבילי המעיין"  -דיג עני אשר קבל 3
משאלות ואשתו הרכושנית מבזבזת אותן על השולי מכל.
לגילאי 3 :עד  | 6מחיר ₪ 25

ביום שלישי  22.11.16בשעה  17:00במועדון הפיס שושנת העמקים
הצגה" :רכבת המתנות של סבתא וסבא" תאטרון "הקרון"

מי לא אוהב לקבל מתנות? סבתא נחמק'ה וסבא אלברט אוהבים לתת
מתנות .לכל אחד מהנכדים הם הכינו מתנה מיוחדת ,ארוזה בקופסה צבעונית
עם שיר והפתעה .הם מגיעים לתחנת הרכבת כדי לצאת למסע בין הנכדים
המפוזרים ברחבי הארץ .מה מסתתר בתוך הקופסאות? איך הכניס סבא
אלברט צליל לתוך קופסא? והרכבת ,מתי היא כבר תגיע? ובכלל ,המון שאלות...
לגילאי 4 :עד  | 7מחיר₪ 25 :

חוגי ילדים -שימו לב ללוח החוגים המעודכן:
יום

ראשון
שני
רביעי

שעות

 17:30 - 16:30אילוף כלבים
 18:30 - 16:30כדורגל
 18:15 - 16:30קפוארה*
18:30 - 16:30
16:00 - 15:00
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חמישי

שם החוג

17:00 - 15:00
18:15 - 16:30

כדורגל*
קרמיקה
הוקי גלגליות*
קפוארה*

*שעות החוגים מחולקות
לפי קבוצות גיל

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

מודעת פרסום

Resident Conductor: Shmuel Elbaz

תזמורת נתניה

Orchestra

מנצח הבית :שמואל אלבז

הקאמרית הקיבוצית

Israel
Netanya Kibbutz

The Israel Netanya Kibbutz Orchestra

Music Director: Christian Lindberg

מנהל מוזיקלי כריסטיאן לינדברג

עונת הקונצרטים מספר 2016 - 2017 / 46

שמואל אלבז ,מנצח ונגן מנדולינה

בנג’מין שמיט ,מנצח וכנר

מודעת פרסום

אוצרותיה של התזמורת וירטואוזיות עוצרת נשימה
בתוכנית:
באך :קונצ’רטו ברנדבורגי מס’  4ב-סול מג’ור
דבוז’ק :סרנדה ב-רה מינור לכלי נשיפה ,לצ’לו ולקונטרבאס
ויוולדי :קונצ’רטו ב-דו מג’ור למנדולינה ולתזמורת
מנדלסון :קטע קונצרטי לשתי קלרניתות ולתזמורת
היידן :סימפוניה מס’  96ב-רה מג’ור“ ,הנס”

בתוכנית:
באך :קונצ’רטו לשני כינורות ב-רה מינור ,רי”ב 1043
מוצרט :סימפוניה מס’  29ב-לה מג’ור ,ק’ 201
בטהובן :קונצ’רטו לכינור (עם קדנצות מאת וייטאן)

עין החורש  -יום ה’  3.11.16ב20:00-

עין החורש  -יום ו’  2.12.16ב11:00-

www.nko.co.il

www.nko.co.il

* הזכות לשינויים שמורה

* הזכות לשינויים שמורה

לרכישת כרטיסים טל’ | *5331 | 077-466.17.66 :און ליין cartis.nko.co.il -

חפשו אותנו
בפייסבוק
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בת חפר
תרבות ילדים
יום שלישי  15.11.16בשעה 17:30

באולם תרבות בת חפר
הצגה" :הרפתקאות המלך שלמה"

תיאטרון עולם הדמיון
מלכת שבא מגיעה מארץ רחוקה לבחון את חוכמתו של שלמה,
אך דבורה קטנה עקצה את אפו....מה יעשה?
עפ"י ח.נ .ביאליק
מחיר ₪ 20:לילד |  ₪ 10למלווה

יום חמישי  24.11.16בשעה  17:30במועדון לחבר  -בחן
הצגה :״נרקיס מלך הביצה״
תיאטרון בובות  100גרם
מחיר ₪ 20:לילד |  ₪ 10למלווה

לכל המשפחה
יום שישי  4.11.16מהשעה  7:30מרוץ בת חפר ה 18-לזכרו של תומר נוה
ריצה תחרותית מקצועית  5ק"מ  12 +ק"מ
מרוץ ילדים  1.5ק"מ
ריצה משפחתית עממית +כיתתית
הרשמה לתחרותי באתר www.realtiming.co.il
הרשמה לעממי כיתתי באתר בת חפר או אצל מרסלו 054-5251315

תרבות מבוגרים
יום חמישי  3.11.16בשעה  20:30בבית הכנסת בבת חפר
ערב ראש חודש חשון לנשים

הרצאה  -הפילוסופיה של הראייה
מרצה :דוד עשת
כיבוד קל | מחיר 15 :ש"ח

יום שלישי  8.11.16בשעה 20:30
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בחדר אומנות
סדנת שרפרפים על גלגלים

מחיר | ₪ 350 :פרטים והרשמה במזכירות המרכז הקהילתי
לפרטים והרשמה במזכירות | 09-8781090 | 09-8788376 :פקס09-8780988 :
kmisrad@bathefer.net

בת חפר
מוצ״ש  12.11.16בשעה 21:00

באולם המרכז הקהילתי בבת חפר
מפגש חשיפה והיכרות

בית הספר לשייט "דרך הים" מזמין אתכם לקורס משיטי יאכטות שיתקיים בבת חפר.
מיועד לאוהבי רוח ים ,גלים ,הרפתקאות ,דייג ולאלו שסתם אוהבים את החיים הטובים.
הכניסה חופשית! | לפרטים והרשמה sales@yamonline.co.il | 050-8585447 / 09-957881

מוצ״ש  26.11.16בשעה 21:00

על הדשא במרכז הקהילתי בת חפר
(במקרה של גשם יתקיים באולם)

"אוהב להיות בבית"

עם שיריו האהובים של אריק איינשיין ,לציון  3שנים ללכתו מאתנו
הכניסה חופשית

גימלאים מועדון +60
ימי ראשון

 19:00הרצאות ,הפעלות ופעילות חברתית.
 13.11הרצאה -יצחק רבין | משה פלדינגר
 20.11פעילות חברתית -סיפור אישי
 27.11הרצאה -״המסע כמשל ונמשל״  -כלים לצמיחה | מעיינה סלומון

ימי שני

 11:00בתאריכים  - 14/21/28.11יוגה למבוגרים | גילת תשובה
 7.11בשעה  10:00׳מועדון ארוחת הבוקר׳ עם נשות המועדון

ימים שני
וחמישי
ימי רביעי

 16:30משחקי קלפים ואחרים

בשעה 19:00

ימי שישי

 17:00קבלת שבת ״מלווה מלכה״

 16.11חוג צפיה והאזנה למוזיקה קלאסית
 30.11חוג משחקי תיאטרון | יאורה גור אריה

*הקהל הרחב מוזמן להרצאות .מחיר 15 :ש״ח
לפרטים והרשמה במזכירות | 09-8781090 | 09-8788376 :פקס09-8780988 :
kmisrad@bathefer.net

23

הבב

ארועי ילדים

חברת בית גינס

בשיתוף הספריה האזורית עמק חפר
בתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות

שריינו את התאריך!

יום ראשון  25.12.16בשעה 17:30

באולם עין החורש

רבי

הצגה" :פינוקיו דל'ארטה"

תיאטרון ארצי לילדים ונוער
מחיר| ₪ 45 :
הרשמה אינטרנטית באתר המועצה
www.hefer.org.il

30.10

1

7

8

6
חברת בית גינס

מכון אבשלום | עמק חפר | תשע"ז

חוויה של לימודים ,סיורים ואנשים עם מיטב מרצי מכון אבשלום

13

החודש במכון אבשלום

14

15

17:00
הצגה :חבר
 17:30במ
"בריאת הע
ויצירה" -הב

6

 17:00בכ
הצגה :רכבת
סבתא

מכון אבשלום בקורס "קוקטייל ארץ ישראלי"
ביום ראשון  6.11.16בשעה  18:00במועדון קיבוץ מעברות
הרצאה מס' " :1השתקפות תרבות ערב בתרבות המערב"
מרצה :ד"ר גוסטב מייסלס | ההרצאה פתוחה לקהל בהרשמה מוקדמת ₪ 60
22
21
20

3

ביום חמישי  30.11.16משעה  07:00יציאה מ"אלונית" משמר השרון
סיור מס' " :1עדות ומיעוטים בישראל"
מבדד נטופה בהררית ,מוזיאון לתרבות עכשווית בסכנין ,היקב ומפעל
השוקולד וכן הטיילת במנוף עם המדרך :זיו ריינשטיין
ש"ח
29
הסדרה"2קוקטייל" | מחיר לטיול2 8190 :
מתוך 7

0

***קיום הסדרה מותנה במינימום נרשמים.

ההרצאות והסיור פתוחים לקהל הרחב בהרשמה מוקדמת ועל בסיס מקום פנוי.

לפרטים והרשמה :תחיה 09-8973329 / 052-2902303

 17:00ב
הצגה :ש
 17:00ב
ש .סיפור :מע

יעי
2

 1באמץ
רים על הגשר
ממ"ד קדם
עולם" -סיפור
בצק של רוני"

9

16

כפר הרא״ה
ת המתנות של
א וסבא

23

בחיבת ציון
שבת הזהב
בבורגתה
עשה באפרוח

30

חמישי
3

לתלישה

נובמבר  - 2016תשרי חשוון תשע״ז
שישי

שבת

4

5

 7:30בבת חפר
מרוץ בת חפר ה18-
לזכרו של תומר נווה

10

 17:00באלישיב
הצגה :הקוסם מארץ עוץ
 17:00בספריית עולותיים
ש .סיפור :נרקיס מלך הביצה

17

 17:00בהמעפיל
הצגה :תהיה בריא מוריס

24

 17:00בחגלה
הצגה :חכמים בלילה-
אגדת חלם
 17:30בבחן
הצגה:נרקיס מלך הביצה

1.12

 17:00במכמורת
ש .סיפור :איתמר מטייל על
הקירות

11

12

18

19

25

26

חברת בית גינס

ראשון

ארועי מבוגרים
שני

שלישי
1

6

7

 18:00במעברות הרצאה:
מכון אבשלום
 20:30בג.ח.א
הסרט :עד קצה הזריחה
 21:00ב׳בית בעולש׳ הרצאת
הורים :מהילד שבי אל הילד שלי

 10:30בכ .ויתקין
בוקר ספרותי עם אביטל
הררי

13

14

20

 20:00באיניגו מונטויה בר
 Mהדרך
הרצאה :מרעיון למליון

27

בחניאל
סרט :קזבלנקה

 10:30בכ .ויתקין
הרצאה :נומרולוגיה ואבחון
כף היד

21
28

 10:30בכ .ויתקין
הרצאה בנושא עולם
המחול המהפנט

 18:00במעברות
הרצאה" :גן העדן המנוקד"
 20:30בכפר ידידיה
הרצאה" :הסכסוך
הישראלי-פלסטיני"
 20:30בג.ח.מ
אירוע ראש8חודש חשון
המופע" :מזמין יופי"

8

רבי

2

:30
לאה
 17:00בחדר
קורס יוזמ

9

 20:00ב
מרק בח

 20:30יציאה מכ .ויתקין
סיור קולינרי עם שף רועי קינן
 20:30בבת חפר
סדנת שרפרפים על גלגלים

15

6

22

3

29

 20:00בכפר הרא"ה
אירוע הוקרה
לפצועי
מערכות ישראל
ופעולות האיבה

 20:30בע
הלילה הוא
שאול טשר

 20:30ב
שיחות סלון ע

0

 07:00יציאה מאלו
סיור מכון אב
ומיעוטים
 20:30בחיבת ציון ה
משמעת לל
 20:30במכ
הסרט ׳דוד בן

יעי

2

21:
שבת
ר מתמידים
מים עסק

9

בכ .ויתקין
חברותא

1

עין החורש
א שירים -
רניחובסקי

2

בכ .ויתקין
עם רונית דור

3

לונית משמר השרון
בשלום :עדות
ם בישראל
הרצאת הורים:
לא עונשים
כללת רופין
גוריון-אפילוג׳

חמישי

שישי

3

4

10

11

 06:45אלונית משמר השרון
 9:00בגח"מ
טיול נשים
סדנת הכוון למציאת כיוון מקצועי
׳הי דרומה לנשות הערבה׳
 20:30בבת חפר
ערב ראש חודש חשון לנשים

17

לתלישה

נובמבר  - 2016תשרי חשוון תשע״ז
שבת
5

 11:00בג.ח.א
בוקר שבת קלאסי

12

החל מהשעה  11:00במרכז
הקהילתי
מפגש אישי לכתיבת קו"ח

 21:00בבת חפר
מפגש חשיפה והיכרות
בית הספר לשייט "דרך
הים"

18

19

 19:30בבית ספר קדם
קורס אקסל למתחילים
 20:00בג.ח.א
הרצאה :גברים מערוץ ,2
נשים מערוץ 10
 20:00בכפר מונאש
הרצאה :בוחרים בדמוקרטיה

 08:30בכ .ויתקין
שישי הורי

 21:00בבורגתה
ננסי ברנדס חי

24

25

26

 18:00במעברות קפה קונצרט
 21:00בבת חפר
מופע" -אוהב להיות בבית"

הבב

חברת בית גינס

ראשון

ארועי ילדים
שני
30.10

 17:00בעין החורש
ש .סיפור דודי שמחה

6

 17:30בבית יצחק
ש .סיפור :לולי שבלולי
יוצא לטיול

13

 17:00בחניאל
ש .סיפור :דירה להשכיר

20

 17:00במכמורת
הצגה :המסע לארץ
החפצים האבודים

27

7

שלישי
1

 16:15בהעוגן
הצגה :דובון לא לא
 16:30בג.ח.מ.
הצגה :האוצר שאינו נגמר

8

 17:00בכפר מונאש
ש .סיפור :אריה הספריה

 17:00בג.ח.א
הצגה :ים קטן
 17:00באביחיל
ש .סיפור :הדיג ודג הזהב

14

15

21

22

28

29

 17:30בבארותיים
גבריאל הדר מנגן ושר:
איתמר פוגש ארנב

 17:30בבת חפר
הצגה :הרפתקאות המלך
שלמה

 17:00בשושנת העמקים
הצגה :רכבת המתנות של
סבתא וסבא

 17:00בגן יאשיה
גבריאל הדר מנגן ושר:
איתמר פוגש ארנב
 17:30בכפר חיים
הצגה :מהומה על הבמה

רבי

17:00
הצגה :חבר
 17:30במ
"בריאת הע
ויצירה" -הב

6

 17:00בכ
הצגה :רכבת
סבתא

3

 17:00ב
הצגה :ש
 17:00ב
ש .סיפור :מע

0

חפר
צפון חפר
חוף
תרבות ילדים
ביום ראשון  20.11.16בשעה  17:00במכמורת
המסע לארץ החפצים האבודים מאת טל בן-בינה

נעל שמאל איבדה את אחותה ,נעל ימין ...היא יוצאת למסע הרפתקאות בארץ
החפצים האבודים ,עולם קסום המסתתר אי-שם מתחת למיטה .במהלך המסע היא פוגשת
יצורים שונים ומשונים העשויים כולם חפצים ישנים!
5
מלאה דמיון ויצירתיות המעודדת 4
הצגה מקורית3 ,
את עקרון השימוש החוזר.
לגילאי  4עד  | 7מחיר 25 :ש"ח

יעי
2

 1באמץ
רים על הגשר
ממ"ד קדם
עולם" -סיפור
בצק של רוני" ביום חמישי  1.12.16בשעה  17:00במכמורת

גבריאל הדר מספר ושר
איתמר מטייל על הקירות
על פי ספרו של 0דוד1גרוסמן

9

11

12

"אף אחד לא יודע ,אבל איתמר יכול ללכת על קירות .ולא רק ללכת על קירות,
אלא גם להיכנס לתמונות ולחוות חוויות מרתקות"....
לגילאי  3עד  | 6מחיר₪ 25 :

16

כפר הרא״ה
ת המתנות של
א וסבא

23

17

הורים בחוף חפר

18

19

שישי הורי

חדש בחוף חפר-
שיח הורי משותף על סוגיות פתוחות בחינוך וגידול ילדים
הקהילתי 8:302,עד  ,10:00על קפה 6
5
ניפגש אחת 4
ועוגה2,ללימוד ושיח
לחודש2בשישי בבוקר במרכז

בחיבת ציון
מונחה על אתגרים ושאלות המלווים את כולנו כהורים.
שבת הזהב מחיר | ₪ 20 :מנחה :מרים סטולוביץ' -בוגרת תואר ראשון בחינוך ותואר שני בפילוסופיה
בבורגתה
מנחת הורים מוסמכת מטעם מכון לייף סנטר ובעלת ניסיון בהוראת קורסים בנושאי הורות,
עשה באפרוח הנחיית סדנאות הורים קבוצתיות וייעוץ פרטי.

מפגשי נובמבר דצמבר-

30

מפגש ראשון 18.11 :אימון באמון -לראות ולחזק את הטוב שבילד ,להאמין בו ,בכוחות
לנתב1 .
שלו ,ביכולתו1 2
את דרכו הייחודית.
מפגש שני 16.12 :היקשרות ותקשורת -איך ליצור בבית שלנו מצע לשיח פתוח כנה
ומשתף ,המגשר על מתחים וחיכוכים.
adita@hefer.org.il
| meravn@hefer.org.il
| 09-8973332
קריב
והרשמה /מירב
עדית אזוגי
לפרטים:
www.hhcc.co.il
| 09-8664306
| 09-8665187
במזכירות:
לפרטים

29

חוף חפר
תרבות מבוגרים
ביום שלישי  8.11.16יציאה מחניית פוליצר בכפר ויתקין בשעה 8:30
סיור קולינרי בתל אביב עם שף רועי רונן " -אספרגוס"

סיור התנסות חוויתי בשוק לוינסקי וסביבתו המציע את אחת מהסצנות המרתקות כיום בישראל.
בסיור הקולינרי הקבוצה תתלווה אל השף רועי רונן .יחד אתו נפגוש סוחרים מקומיים מלאי קסם
אישי ונטעם מאכלים מקומיים .במהלך הסיור השף ילמד כיצד בוחרים חומרי גלם איכותיים וייקח
את הקבוצה אל המקומות בהם הוא נוהג לרכוש .נחווה יחד עם השף את ההוויה התל אביבית
דרך הטעמים הצבעים והניחוחות האופייניים לה.

אז מה בתוכנית?

נתבשם בחנויות מלאות ארומה וניחוחות של תבלינים ופירות יבשים.
נהנה בחנות היבואן למוצרי המזרח הרחוק.
נטעם גבינות שאין להשיג בשום מקום.
נטעם נקניקים מתוצרת עצמית בטעם של פעם.
נבקר במעדניות מובילות לגבינות ,דגים כבושים ,שמן זית וחמוצים.
נחווה את אווירת השוק התל אביבי ונקבל טיפים מצוינים לבישול בריא מהנה וטעים.
הסיור ימשך כ 3 -שעות והוא כולל טעימות בבתי עסק נבחרים
חזרה משוערת 14:00
מחיר למשתתף  ₪ 120מותנה בהרשמה מראש בלבד ,מספר המקומות מוגבל!
להרשמה  .09-8664306נא להצטייד בתאבון!

ביום רביעי  9.11.16בשעה  20:00במרכז הקהילתי חוף חפר
מרק בחברותא
פיתוחים טכנולוגיים בעולם הקדום -המצאות היי טק בעידן ללא חשמל

30

בעקבות התערוכה על הטכנולוגיה שהייתה במוזיאון הבריטי המראה כיצד חיו בעולם ללא
חשמל ויצרו מוצרים שנמצאים בחיי היום-יום שלנו כעת כמו מכונת משקאות ,שעונים
מעוררים ודלתות אוטומטיות! הסיפור של הפיתוח הטכנולוגי הוא גם הסיפור של ההתפתחות
האנושית ,כפי שתיעד בספרו פרופ' יובל נח הררי.
בהרצאה נערוך טיול מדומיין בין הארצות של אגן הים התיכון הקדום .נכיר היכן הומצא הגלגל
ונשמע על מקומות בהם היו דלתות אוטומטיות במקדשים ופסלים מעופפים! מפגש שונה
ומעורר השראה .אל תחמיצו!
עם כנרת זוהר-להב ,מרצה וחוקרת עצמאית לארכאולוגיה ,תולדות האומנות וקולנוע.
כיום מרצה באונ׳ ת"א ,במכללות ובקתדראות ,מנחת סיורים במוזיאון ישראל ירושלים
ובמוזיאון א״י ברמת אביב .בעלת חברת "מרחיבים אופקים -העשרה תרבותית"
מחיר₪ 30 :
לפרטים והרשמה במזכירותwww.hhcc.co.il | 09-8664306 | 09-8665187 :

חפר
צפון חפר
חוף

מועדון ארוחת הבוקר

נפגש בכל יום שני בשעה 10:30
למפגש חברתי על ארוחת בוקר קלילה ,בליווי הרצאה ,קורס או סדנה.
 7.11.16בוקר ספרותי עם אביטל הררי  -בין הביוגרפיה ליצירה

כיצד מושפעת היצירה מחייו של היוצר? המפגש יעסוק בקשר הגלוי והסמוי שבין ביוגרפיית היוצר
ליצירתו .נבחן זאת בשירתה של המשוררת דליה רביקוביץ וביצירתו של הסופר פרנץ קפקא.
המרצה אביטל הררי ,בעלת תואר ראשון במשפטים ומסיימת את לימודי המאסטר בספרות
השוואתית באוניברסיטת חיפה .מנחה ומפיקה אירועים ספרותיים ועורכת סדנאות לכתיבה
יוצרת .ספר שירייה “מחילת הארנב” נבחר לייצג את הספרייה הלאומית בירושלים וזכה
לפרסומים בכלי התקשורת השונים | .יש להצטייד בכלי כתיבה.

 21.11.16 ,14.11.16סדנת נומרולוגיה ואבחון כף היד

תורת הנומרולוגיה הינה שיטה לאבחון וניתוח אישיות האדם המסתמכת על תאריך לידתו ושמו
המלא .מכף היד ניתן ללמוד על היכולות והכישורים ,החולשות והקשיים .בשני מפגשים מרתקים
נתוודע לעולמות אלו ,נקבל כלים ונרכוש מידע תוך הדגמה ,הסבר והשתתפות פעילה.
מנחה :ליאת יוגב ,מרצה ויועצת למודעות במשך  20שנה מעבירה סדנאות להתפתחות אישית

 28.11.16סדנת הרצאות על עולם המחול המהפנט

"יצירות בלט אקזוטיות" :קטעים מתוך "ציפור האש"" ,פטרושקה" ו"-שחרזאדה" ,יצירות המופת
שנוצרו על ידי להקת האמנות "להקת הבלטים הרוסיים של סרג' דיאגילב"
מנחה :גיא באום מבקר תרבות ומומחה בינ"ל לאמנות הבלט
מחיר חד פעמי | ₪ 30 :כרטיסיה של  10כניסות₪ 250 :

שיחות סלון
ביום רביעי  23.11.16בשעה  ,20:30במרכז הקהילתי חוף חפר
שמחים לארח את רונית דור שתחלוק אתנו "כפתורים להנעה"

מה מדליק את הסטרטר הפנימי שמניע אותנו לעשייה ומה מכבה אותו?
מה גורם לנו להיות מלאי מרץ לפעולות מסוימות ולאחרות עייפים ונמנעים?
נבין איך דרך זיהוי פרופיל המוטיבציה האישי ולחיצה על "כפתורי ההנעה"
הפנימיים ניתן ליצור חיים ממלאים ומספקים ,לשפר מערכות יחסים עם בני הזוג
והילדים ,שותפים לעבודה וחברים.
מוזמנים לבוא ולגלות מה מניע אתכם לעשייה
המארחת :רונית דור ,נוירותרפיסטית – מטפלת ומאמנת מוח–גוף-נפש ,מסייעת לאנשים
לזהות ולנטרל מעוררי מתח שנצרבו בגוף וחוסמים הנעה והתקדמות ,ו"לאמן את המוח" – ליצור
שילובים ומיומנויות המאפשרים התפתחות והתחדשות של קווי התקשורת בין המוח והגוף .חובבת
מדעים ,בישול ואפיה .תושבת כפר ויתקין .הכניסה חופשית ,מוזמנים בשמחה!

adita@hefer.org.il
| meravn@hefer.org.il
| 09-8973332
קריב
והרשמה /מירב
עדית אזוגי
לפרטים:
www.hhcc.co.il
| 09-8664306
| 09-8665187
במזכירות:
לפרטים
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חוף חפר
תערוכות מתחלפות-

 25.11.16יום שישי בשעה 11:00

פתיחת התערוכה של של מלכה לב

תערוכה מופלאה של נופים ופורטרטים בצבעי שמן.

חוגים וקורסים
ערבית מדוברת

ימי שני החל מתאריך  7.11.16בין השעות 21:30 - 19:30

"ת ְיח ִּכי ִּבל ַע ַר ִּבי" בית הספר לערבית מדוברת
מנחה :רועי סראג‘ גולןִ ,
קורס בן  15מפגשים מהלכו נלמד מילים מחיי היום יום ,פעלים ,מספרים ,הגייה
נכונה ,תוך תרגול מעמיק ושיחה .עלות הקורס ₪ 1700 :כולל חוברת לימוד
ותרגול.

בואי תראי – צילום והשראה

קורס בוקר ימי ראשון  ,11:30-10:00החל מדצמבר 2016

מנחה :עדי אדר ,צלמת ואמנית רב תחומית ,יזמית ומרצה .עבדה כצלמת המערכת של שבועון
לאישה שנים רבות.
סדנת צילום והשראה בת  12מפגשים .במהלך הסדנה נלמד לפתח רעיון
ולהפוך אותו לפרויקט ויזואלי מצולם.
בסיום :תערוכת עבודות! | עלות הקורס₪ 1,300 :
יש צורך במצלמה או במצלמת טלפון איכותית

סדנת מיסטיקה ומודעות

שישה מפגשים ,ימי שלישי 10.1.17 ,3.1.17 ,27.12 ,20.12 ,13.12 ,6.12 | 21:30 - 19:30

מנחה :ליאת יוגב ,מרצה מלמדת ומייעצת ב 24-השנים האחרונות בכל תחומי המיסטיקה.
שישה 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.
עלות הקורס₪ 460 :

לימודי ימימה

ימי שלישי 10:30 - 9:00
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מוזמנות להצטרף לקבוצת לימוד נשית ומעמיקה .לימודי חשיבה הכרתית בשיטת ימימה .נלמד
להתבונן ולקבל כלים מעשיים להתמודדות ולהסתכלות עלינו ,על חיינו.
קבוצת ערב תיפתח על פי ביקוש בימי שלישי | עלות חודשית ₪ 260
לפרטים והרשמה במזכירותwww.hhcc.co.il | 09-8664306 | 09-8665187 :

נוער

מנהלת מחלקת נוער:
מאיה חסיד
טל'557/8981629--09 :
יום חמישי 17.11.16 ,בשעה 20:00

ערב נוער אזורי לגיל תיכון לרגל יום השנה לרצח רוה"מ יצחק רבין ז"ל
בהנחייתו של דביר קריב -בכיר בשב"כ בזמן רצח רבין בשיתוף שלוחת שפלת חפר.
ממליצים מאוד לכולם להגיע!
מיועד לשכבות י'-יב'
הכניסה חופשית! | הרשמה אצל מדריכי הנוער בישובים | הסעות מהיישובים.

בימים חמישי-שישי 17-18.11.16

כנס ארצי לשכבת יא'

שכבת י״א האזורית מוזמנת להצטרף לכנס של התנועה הקיבוצית .הכנס יכלול תכנים על צו
ראשון ,שנת שירות וכיוצא בזאת.
פרטים נוספים אצל מדריך הנוער בישוב.

תנועות הנוער פותחות שנה!
בני המושבים
ביום שישי 11.11.16 ,סמינר "יחיד בקבוצה" לצוותי הדרכה של עמק חפר

פרטים והרשמה אצל המד"בים והגרעין בישובים.

האיחוד החקלאי
בסופ"ש  18-19.11.16כנס י״ב

פרטים מלאים אצל הרכזים והגרעינרים.
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מנהל המחלקה :עומרי בארי (מ״מ) | omrib@hefer.org.il | 09-8981557/629

מניעת
התנהגויות
סיכון
פרוייקט "הורים מחוברים בעמק חפר"
מזמין אתכם להשתתף בהרצאות הבאות:
ביום ראשון  6.11.16בשעה 21:00

במסעדת "הבית בעולש"

בשיתוף שלוחת שפלת חפר

ההרצאה :״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 .ההרצאה מעניקה תובנות משנות תודעה,
היוצרות כלים תואמים לאופי היחודי של כל הורה עם כל ילד.
מחיר | ₪ 20 :משקה ראשון חינם
הרשמה מראש אצל שקד בסט 09-8981561
shakedb@hefer.org.il

ביום רביעי  30.11.16בשעה  20:30בבית העם בחיבת ציון

בשיתוף שלוחת צפון חפר

ההרצאה :״משמעת ללא עונשים״

מרצה :ד"ר אנאבלה שקד -פסיכותרפיסטית,מייסדת ביה"ס
לפסיכותרפיה במכון אדלר ומרצה בו.בעלת קליניקה לטיפול במבוגרים
ובזוגות.
"כל התנהגות שלילית היא דרך מוטעית להשגת מטרה חיובית"-
ההרצאה מסבירה מדוע עונש אינו יעיל ומה לעשות במקום.הצגת כלים
אפקטיבייים ביותר להתמודדות עם התנהגות לא הולמת של ילדים,
לחנך לאחריות ולשיתוף פעולה.
מחיר₪ 20 :
הרשמה מראש אצל הילה בר מאיר (אשת קשר מטעם היישוב):
hilashosh@gmail.com 050-6927297
*לכל ההרצאות ניתן להירשם גם אצל נעה כהן שלו  09-8981636:או במייל noac@hefer.org.il
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לפרטים :נעה כהן שלו מנהלת תחום מניעת התנהגויות בסיכון ובטיחות בדרכים:
noac@hefer.org.il | 09-8981636

מלגת עמק חפר נפתחה להרשמה...

כל הפרטים וההרשמה למלגה החל מה1.11.16-
באתר המועצהwww.hefer.org.il :

'אדם ומקום' – קורס צילום

מפגשים | סדנאות צילום בשטח | תערוכת בוגרים

פרטים נוספים בעמ' 44

שבת
לאה
במופע אינטימי
בשיתוף שלוחת מרכז חפר

יום רביעי | 21:30 | 2.11.16
"גרציא" קיבוץ העוגן
פתיחת דלתות ב20:00-
ישיבה על בסיס מקום פנוי

כרטיסים:
במכירה מוקדמת  | ₪ 70ביום המופע ₪ 90
להזמנת כרטיסים:
shakedb@hefer.org.il 09-8981561

היית מקדיש יומיים להחלטה שתקבע לך  40שנה? ברור שכן!

הקדם להבטיח את מקומך בסדנא למציאת כיוון מקצועי מבית I decide
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.

הסדנא תתקיים במרכז התרבות בגבעת חיים מאוחד.
 3.11חמישי  -משעה  9:00עד 18:00
 4.11שישי  -משעה  9:00עד 16:00

מחיר  | ₪ 250 :מספר המקומות מוגבל ל .13-כל הקודם זוכה | בשיתוף שלוחת צפון חפר
לפרטים  :שקד בסט shakedb@hefer.org.il 050-7970291 | 09-8981561
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חולם על עסק משלך? רוצה להפוך רעיון לעסק מצליח?

יוזמים עסק

התכנית המובילה בארץ ליזמים מכל תחומי העיסוק
יוזמים עסק הינה תוכנית ייחודית ומקיפה ,מלווה ע״י צוות
מומחים שנבחר בקפידה במטרה ללוות באופן אישי יזמים,
מכל התחומים ,משלב הרעיון ועד להקמת העסק.
משתתפי התכנית זכאים ליהנות ממגוון שירותים:

פתיחה  12 | 21:00-17:00 | 02/11/2016 :מפגשים

הקורס יתקיים בחדר מתמידים בניין המשטרה ,מועצה אזורית עמק חפר

עלות סמלית₪ 728 :
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www.maof.co.il | Orr@2.maof.co.il | 072-221-7940
במימון ובפיקוח הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

לפרטים  :שקד בסט shakedb@hefer.org.il 050-7970291 | 09-8981561

מחפש עבודה? מעוניין לדעת איך כותבים קורות חיים טובים?

מפגש אישי עם יועצת תעסוקתית לסיוע בכתיבת ושיפור קורות חיים
קבלת חוות דעת מקצועית על קורות חיים ,ביצוע שדרוג בקורות חיים קיימים וכיצד ניתן
להבליט מבין קורות החיים הרבים שמגיעים למעסיקים פוטנציאליים.
( 15:00-11:00 | 11.11.16ההרשמה פרטנית ,יש להירשם מראש במרכז צעירים)
נדרשת הרשמה מוקדמת  | 09-8981561 :מספר המקומות מוגבל !
מרכז צעירים בשיתוף שפלת חפר

קורס אקסל למתחילים

פתיחה :יום חמישי 17.11.2016 ,בשעה  19:30בחדר חוגים -בית ספר קדם.

נושאי המפגשים :הכרת התוכנה ,עריכה ועיצוב נתונים ,פונקציות בסיסיות ,מיון וסינון ועוד.
תאריכי המפגשים.8.12 ,1.12 ,24.11 ,17.11 :
עלות | ₪ 270 :מנחת הסדנה :אורלי ,אנג'ל ,חברה G-ENERATE
פרטים והרשמה :שקד בסטshakedb@hefer.org.il , 09-8981561 ,
לכבוד שבוע היזמות הבינלאומי

"מרעיון למיליון" הדרך להצלחה של מיזם חדש בעולם דיגיטלי משתנה

הרצאה תתקיים ביום א'  20.11.16ב 20:00-ב"איניגו מונטויה בר"  M -הדרך

מרצה :אלעד דרמון -יזם אינטרנט ,מנהל אתר איזיביי  ezBayוסוחר מקצועי באינטרנט.
להרשמהorr@2.maof.co.il 072-2217940 :

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.
לפרטים נוספים :גמא מיכאלי gomme@hefer.org.il 09-8981595
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לפרטים  :שקד בסט shakedb@hefer.org.il 050-7970291 | 09-8981561

ותיקים

האגודה למען החבר הותיק

בעמק חפר

מכללת גמלאים  -לומדים ונהנים
בכל יום חמישי בין השעות  11:15 - 9:00בקיבוץ עין החורש

פרטים והרשמה אצל הרכזים בישובים.

מחיר מנוי למכללה 720 :ש״ח | כניסה חד פעמית 40 :ש״ח על בסיס מקום פנוי
הרצאות נובמבר:
תאריך

שם המרצה

נושא ההרצאה

3.11.16

ד"ר ענת גואטה

חצי האי האיברי מימי הפינקים ועד
הכיבוש המוסלמי

10.11.16

עו"ד גרי פאל

"חידת קרטר" – ישראל ארה"ב ,עימותים
והסכם שלום

17.11.16

אייל בר טוב – צלם
טבע

החבל הים תיכוני

24.11.16

אירית כינור  -גנטיקה

ילד ל 3-הורים גנטיים – אסון או
התגשמות חלום?

סדרת מנויים בהיכל התרבות נתניה
ימי רביעי בשעה | 19:00 :חמש הצגות של מיטב התיאטראות בארץ  +הסעה |
מיוחד לתושבי עמק חפר!

פליישר – תיאטרון הבימה  | 23.11.16גרין מייל – תיאטרון באר שבע 11.01.17
האורחת – תיאטרון בית ליסין  | 08.02.17השחקנית – בית ליסין 10.05.17
הוא הלך בשדות -בית ליסין 07.06.17
מחיר הסדרה ליחיד ₪ 565 :כולל הסעה (לא ניתן להפריד)
ההרשמה ישירות מול היכל התרבות נתניה .טל׳.09-8308811 :
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מועדון טרום בכורה  -רואים לפני כולם!
החוג יתקיים בימי שלישי אחת לחודש באולם בעין החורש
בהנחייתה של רחל אסטרקין | כולל כיבוד קל!

 8מפגשים בתאריכים21.3.17 7.2.17 3.1.17 13.12.16 1.11.16 :
 - 24.5.17 24.4.17יום רביעי שימו לב! 27.6.17
בתוכנית:
 9:10 - 9:00התכנסות+כיבוד ושתייה חמה-קרה
 9:45 - 9:10הרצאה
 12:00 - 9:45הקרנת סרט בטרום בכורה
מחיר ₪ 450 :ללא הסעה |  ₪ 490כולל הסעה
מחיר מפגש חד פעמי – ( ₪ 55על בסיס מקום פנוי ולא כולל הסעה)
עדיפות במקומות לממשיכים את החוג .כל הקודם זוכה!
במידה ונבצר מכם להגיע ,באחריותכם לדאוג למחליף .לא יוחזר כסף עבור אי
הגעה לסרט.
יתכנו שינויים בתאריכי הסרטים -הודעה לנרשמים בלבד

סרט נובמבר  1.11.16לחזור לגור עם אמא | Retour Chez Ma Mere

במאי :אריק לאבן | שחקנים :ז'וסיאן באלאסקו ,אלכסנדרה לאמי ,מתילד סנייה
 90דקות | (צרפת | )2016 ,תרגום לעברית ואנגלית
האם היית חוזר לחיות עם ההורים שלך בגיל ?40
סטפני נאלצת לחזור לגור עם ִאמּה .היא מתקבלת בזרועות פתוחות ,אבל נאלצת
לחיות בדירה מחוממת יתר על המידה ,לשמוע את הזמר פרנסיס קברל בלא
הרף ,להתמודד עם משחקי ה"שבץ נא" האינסופיים ,וכמובן ,לשמוע בלא סוף את
האם והערותיה ,החל בצורת התנהגותה ליד השולחן וכלה בשאלה
המלצותיה של ֵ
הגדולה מכולן  -איך עליה לנהל את חייה.
כל אחת מהן צריכה לגלות סבלנות רבה מאוד ,ולנסות לסבול את החיים
המשותפים ביחד .אבל יום אחד ,כאשר שאר בני המשפחה מגיעים לארוחת ערב,
נחשפים סודות משפחתיים ,ואת השבר בעקבות זאת אין אפשרות למנוע.
ברוכים הבאים למקום המסוכן ביותר בעולם – המשפחה.
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בעמק חפר

נופשון ים המלח -מלון לוט המחודש
מחזור  23.2.17 - 19.2.17 | 1מחזור 2.3.17-26.2.17 | 2
( 5ימים  4לילות על בסיס חצי פנסיון)

מחירים :אדם בחדר זוגי –  | ₪ 1,525אדם 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"
40

לפרטים :יונה טרגובניק ,רלי גולדנברג |  | 09-8981634נאוה טסה-עדני 09-8973321

ותיקים

האגודה למען החבר הותיק

בעמק חפר

טיול נובמבר
בעקבות נדודי ארון הברית עם המדריך אוריאל פיינרמן
נצא לסיור בעקבות ארון הברית ,אשר נדד בארץ פלשתי עד לחזרתו לישראל.
נתחיל באתר הארכיאולוגי עזבת צרטא שבראש העין המזוהה עם אבן העזר .שם
נתאר את הקרב שבו נפל הארון בשבי הפלשתי .ניסע לתצפית על גת העתיקה
נתאר את הנדודים בפלשתי .את סיפור שיבת הארון נקרא בתל בית שמש ,במנזר
גבירתנו של ארון הברית שבאבו גוש נשמע על ניסיונות דוד המלך להעלות את
הארון לירושלים .נסיים בסיפור הקמתו של המסגד החדש באבו גוש ,אשר נחנך
לאחרונה והוא אחד מהמפוארים במזרח התיכון.
ארוחת בוקר וצהריים עצמאיות.
יום ראשון  | 6.11.16אלישיב ,בית חזון ,כפר הרואה ,גאולי תימן ,חיבת ציון ,חרב
לאת ,כפר חגלה ,גח"א ,גח"מ ,עין החורש ,אחיטוב.
יום רביעי  | 9.11.16אביחיל ,בית יצחק ,כפר ידידיה ,כפר חיים ,הדר עם ,משמר
השרון ,מעברות ,העוגן ,כפר מונאש ,בית הלוי ,חניאל ,בורגתא .בארותיים ,עולש.
יום ראשון  | 13.11.16מכמורת ,בית ינאי ,חופית ,בית חרות ,כפר ויתקין ,בת חן,
בית בכפר ,גבעת שפירא ,צוקי ים ,שושנת העמקים ,חבצלת השרון.
יום שלישי  | 15.11.16המעפיל ,אמץ ,גן יאשיה ,בחן ,בת חפר ,יד חנה,
מחיר | ₪ 110 :דרגת קושי :בינונית-קלה | יש להביא כיסא גלריה.
הרשמה בישובים אצל הרכזים בתשלום .מס׳ מקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה!

חוגים
חוג פלדנקרייז עם אורלי אורדן
בימים א׳ וד׳ בשעות הבוקר,
בבית העם במכמורת ובמרכז הקהילתי בכפר ויתקין

קבוצת הליכה נורדית בעמק חפר

החוג יתקיים אחת לשבוע ,ביום רביעי ,בשעה  6:45בבוקר.
נותרו מקומות אחרונים .כיף ,הרזיה ,טבע ,בריאות וחיטוב!
מחיר החוג 120 :ש״ח לחודש לפרטים והרשמה :יונה/רלי 09-8981634
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בעמק חפר

מוח ונפש  -סדרת הרצאות מרתקת לחיטוב המוח
ד"ר יוסי חלמיש – רופא ומרצה העוסק בחקר המוח
פרופ' פסח ליכטנברג– רופא פסיכיאטר ,ראש החוג לפסיכיאטריה באונ' העברית
לשעבר.
מי מאתנו לא רוצה ללמוד כיצד לשפר את פעילות מוחנו?
ההתפתחות הטכנולוגית בעשורים האחרונים אפשרה התקדמות ופריצות דרך בהבנה
של אופן פעילותו של המוח .קורס מרתק זה חושף את המחקרים החדשניים ביותר
בתחום המוח והזיכרון ומחבר בין ידע תיאורטי ויישומי שמטרתם לשפר את תפקודי
המוח השונים.
 8מפגשים בני שעה וחצי כל אחד | בימי שלישי בין השעות | 12:00 - 10:30
באולם עין החורש
הסדרה החלה ב | 27.09.16 -שמונה מפגשים ₪ 400 :עם או בלי הסעה | לא ניתן
להרשם למפגש חד פעמי
בין הנושאים :המצב הפסיכוטי-הכאוס הנפשי בהתגלמותו מצב רוח תקין ומצב
רוח מופרע לפתח אישיות גמישה בעולם נוקשה ועוד || הנרשמים יקבלו תכנית
מפורטת של תאריכים ונושאי ההרצאות.
להרשמהnavat@hefer.org.il, relig@hefer.org.il :
טל' :יונה  /רלי | 09-8981634 :נאוה 09-8973321 :ואצל הרכזים ביישובים.

מפגשים להיכרות המחשב
לאור ההצלחה הרבה פותחים שנה תשיעית

בימי שישי בשעה  10:15בבית 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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שריינו את התאריך!

סבים ,סבתות ונכדים יוצאים לטבע בחופשת חנוכה!

יום שני  26.12.16במהלך חופשת חנוכה
בעקבות הפעילות המוצלחת ולבקשת הנכדים אנו יוצאים יחדיו,
סבים סבתות ונכדים:
אגמון החולה -שיא עונת הצפרות
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 אל תוך להקות הציפורים
סיור מודרך באוטובוס אל המצפורים וביקור בתחנת מחקר כולל טיבוע ציפורים
מחיר למשתתף  160 :ש״ח (כולל כיבוד קל ושתיה)
יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים עצמאיות ההרשמה בישובים אצל
הרכזים בתשלום בלבד מספר המקומות מוגבל! כל הקודם זוכה! ביטול
השתתפות יחויב בתשלום

טיול דצמבר
ממגדלא למגדל  -ובעקבות הציפורים לאגמון החולה
עם המדריכה – אסתר שמואלי – סטפמן
טיול מרתק המשלב היסטוריה וביקור באתרים חדשים וסיור בעגלת מסתור
באגמון החולה בשיא עונת הצפרות
פרטים והרשמה אצל הרכזים ביישובים | מחיר₪ 160 :

בקרוב!
המחזמר ״עלובי החיים״
לוותיקי עמק חפר
פרטים בהמשך
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זית

זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:

זיתזית
עשור ל

יהודית תרבותית
זהות יהודית
זהות
תרבותית
היסודר
בתמיכתמקרןקאבי-חי חמן פ
ב ע
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי
חברת בית גינס

יומולדת

לזית

תודה!

לכל המתנדבים ,הפעילים והמשתתפים שהובילו ,הנחו ,ברכו
והגיעו לחגוג עמנו באירוע יום ההולדת -

קהילה מארחת

אירוע ראש חודש חשוון

מועצה אזורית עמק חפר
מרכז קהילתי אזורי

עשור ל זית

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

בית גינס

שלוחת צפון חפר

יום שלישי |  | 1.11.16ל׳ תשרי |  20:30בגבעת חיים מאוחר
המופע ״מזמין יופי״ -מוסיקה דרום אמריקאית ,שירה ביידיש וסיפורה של

הקהילה היהודית בארגנטינה | שרים מנגנים ומספרים :רחל ,דני ויונתן וולך ,איצ'ה
הכניסה חופשית! לפרטים :רינה ברקאי 052-3344720

'אדם ומקום' – קורס צילום

חדש!

 12מפגשים | סדנאות צילום בשטח | תערוכת בוגרים

לפרטים והרשמה09-8981561 :
בשיתוף מרכז צעירים
 12מפגשים | סדנאות צילום בשטח | תערוכת בוגרים
מנחה :איציק חיים ,צלם ומעצב גרפי ,מנחה קורסי צילום
פתיחה :בדצמבר  | 2016מחיר 650 :ש"ח לקורס ( 100ש"ח השתתפות בתערוכה)

הכשרת מובילי תרבות ביישובים בשיתוף המדרשה באורנים
למובילי תרבות ופעילים יישוביים – תכנית המשלבת לימוד אישי ,מסע של זהות ,שיח עמיתים,
חוויה וליווי בהובלת עשייה קהילתית בהשראת התרבות היהודית-ישראלית ביישובם.
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מחזור רביעי יוצא לדרך!

ימי ראשון |  | 22.00 - 19.00אחת לשבועיים | מועדון משמר השרון

פתיחה 27.11.16 :כ"ו בחשון | מחיר 500 :ש״ח | לפרטים :רינה ברקאי

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

זית

זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:

זיתזית
עשור ל

יהודית תרבותית
תרבותית
זהות יהודית
זהות
היסודר
בתמיכתמקרןקאבי-חי חמן פ
ב ע
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

"יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד"

ב׳זית׳ -זהות יהודית תרבותית בעמק חפר
פותחים דלתות לבעלי השקפות עולם מגוונות ללמוד יחד
מתוך המקורות היהודיים-ישראליים המסורתיים והמודרניים,
לימוד בית מדרשי בו מתקיים שיח ער ורלוונטי בין המשתתפים.
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תכניות זית יוצאות לדרך! הזדמנות אחרונה להצטרף....
הרשמה ותשלום מראש בהתאם לנהלי המרכז הקהילתי
הפתיחה מותנית במינימום נרשמים ומשלמים לפרטים והרשמה :רינה ברקאי052-3344720 | 09-8973330 ,

בראשית העוגן  -על נביאים ונבואה
"וְהיָה ְב ִל ִבּי ְכ ֵּאׁש ב ֶֹּע ֶרת"
ָ

מיהו נביא ומה היא חוויית הנבואה? נפגוש סוגים שונים של נביאים ,ננסה לראות דרך עיניהם את
תולדות עמנו והאם המציאות בה תפקדו מזכירה לנו משהו מעולמנו שלנו היום...
מנחה :טלי תמיר  .M.A -במקרא ,מורה ומנחה ותיקה לחוגי מקרא

ימי שלישי |  | 18:45אחת לשבועיים | המועדון בקבוץ העוגן | מחיר₪ 520 :
פתיחה | 25.10.16 :כ"ג בתשרי

זהר בעמק -חוגגים את החיים
החגים כמעצבי התודעה האישית והלאומית שלנו .לימוד מעמיק וחווייתי של רעיונות וערכים מרכזיים
הבאים לידי ביטוי בלוח השנה העברי ,כולל עיון במגילות :שיר השירים ,רות ואסתר.
מנחה :ליאור העברי .M.A ,במחשבת ישראל ,מורה ומנחה קבוצות בתחום של התחדשות יהודית

ימי שלישי |  | 20:15אחת לשבוע | מועדון משמר השרון | מחיר 940 :ש"ח
פתיחה 1.11.16 :ל' בתשרי

בראשית משמר השרון  -סיפורי הראשית במקרא ובספרים החיצוניים
מה באמת גרם לחווה לאכול מהפרי האסור? כיצד מבלה חנוך את ימיו בשמיים? איזה מידע רפואי
הוענק לנח לאחר המבול? ספר אדם וחוה ,ספרי חנוך ,ספר היובלים  -הם חלק מ״הספרים החיצוניים״
 חיבורים יהודיים שנותרו מחוץ לתנ״ך ,המוסיפים לעולם היהודי נדבך בלתי מוכר ומשמעותי,ומאפשרים לנו לחשוב מחדש על סיפורי הראשית בתרבותנו.
מנחה :נגה כהן ,דוקטורנטית בספרות עברית ,מרצה ומנחה קבוצות לומדות

ימי שני |  | 17:30אחת לשבועיים | מועדון משמר השרון | מחיר₪ 520 :
פתיחה | 14.11.16 :יג' בחשון

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

זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:

זיתזית
עשור ל

יהודית תרבותית
זהות יהודית
זהות
תרבותית
היסודר
בתמיכתמקרןקאבי-חי חמן פ
ב ע
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

לאמהות במתנה! לומדות ויוצרות עם המקורות
מוזמנות להצטרף לחברותא נשית ,הלומדת ויוצרת בהשראת דמויות וסיפורים מהתנ״ך המעלים
סוגיות רלוונטיות לחיינו שלנו.
מנחות :טל קלאר-העברי  .M.Aבמדעי היהדות ,מנחה סדנאות וקבוצות לומדות
ורחלי גולדברג – עוסקת בחינוך ואומנות.

ימי שני |  | 20:30אחת לחודש | יד חנה | מחיר | ₪ 450 :פתיחה 14.11.16 :י״ג בחשוון

מסתרי הנפש וסתרי תורה  -המיסטיקה הקבלית כתורת נפש

תורת הקבלה נותנת ביטוי למיתוסים קדומים תוך יצירת הגות חדשה ומקורית בעלת עומק
פסיכולוגי רב .בקורס נכיר את עולם הקבלה מהיבט פסיכולוגי; בלימוד טקסטים ממקורותינו
ובהתבוננות מקבילה במקורות מיסטיים מתרבויות אחרות ,כמו גם ביצירות אמנות.
מנחה :ד"ר מיכה אנקורי – פסיכולוג וחוקר המיסטיקה היהודית

ימי חמישי |  | 19:00אחת לשבועיים | הספריה בחיבת ציון
סדרה ראשונה בת  8מפגשים | פתיחה 3.11.16 :ב׳ בחשוון
סדרת המשך תתחיל בפברואר | מחיר כל סדרה₪ 300 :

שירה לשבת  -מפגשים עם שירה עברית

״להדליק נרות בכל העולמות ,זוהי שבת״ (זלדה)

בימי שישי אחת לחודש נתכנס יחד להדליק נר בעולם השירה העברית .דרך השירים נשוחח על
משפחתיות ,אהבה ,בדידות ועוד .אתם מוזמנים לבוא ולקרוא יחד שירה ,לשוחח ולכתוב בעקבות
הקריאה ,כל זאת באווירה של לקראת שבת.
מנחה :שירה צרי ,ביבליותרפיסטית ומנחת קבוצות

ימי שישי |  | 11:00אחת לחודש | ביתן אהרן | מחיר 300 :ש״ח
פתיחה ,11.11.16 :י׳ בחשוון.

המוסיקה הישראלית והתרבות היהודית

״אחד אלוהים מביט מלמעלה״ (להקת ״איפה הילד״)
״דוד ושאול״ (אהוד בנאי) ,״הנך יפה״ (עידן רייכל) ,״קין״ (יהודה פוליקר) ...המוסיקה
הישראלית צמחה והתפתחה מתוך התרבות היהודית המתחדשת .במפגשים ננסה להבין את
הקשר בין השתיים ,את יחסי הגומלין ואת האופן בו השתמשו כותבים ומבצעים באלמנטים
מסורתיים לצורך יצירה חדשה ,מודרנית ,ולעיתים אף מרדנית.
מנחה :יותם כהן ,דוקטורנט בהיסטורה של עם ישראל ,מרצה ומנחה קבוצות לומדות
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ימי חמישי |  | 20.30אחת לשבועיים | בית יצחק | מחיר 400 :ש״ח
פתיחה 17.11.16 :ט"ז בחשון

זית

זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:

זיתזית
עשור ל

יהודית תרבותית
תרבותית
זהות יהודית
זהות
היסודר
בתמיכתמקרןקאבי-חי חמן פ
ב ע
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

מועדון קריאה  -מפגש של אוהבי ספר

במפגשי הקוראים נשוחח על ספרים ,סופרים ומה שביניהם ,נשתף בחווית הקריאה ונעלה
נושאים מתוך הספרים וגם מהחיים!
מנחה :סימה אסייג  .M.Aבמדעי היהדות ,מרצה ומנחת קבוצות

ימי שלישי |  | 20:00אחת לשבועיים | מחיר₪ 300 :
 10מפגשים | הספריה בחניאל | פתיחה 1.11.16 :ל׳ בתשרי

פניני ספרות  -מבחר מאומנות הסיפור העברי הקצר

״הסיפור הקצר הוא אולי הצורה המקצועית ביותר של כתיבה מפני שהכי קשה לרמות בו״
(שולמית הראבן) .הסדרה תעסוק בסיפורי מופת מן הספרות העברית  -נכיר כמה ממופעיו
הבולטים של הסוג הספרותי המשוכלל ונפגוש מגוון של יוצרים.
מנחה :ענבר רווה ,דוקטור לספרות עברית ,מרצה מנחת קבוצות לימוד בתחום התרבות העברית

ימי שלישי |  | 20:30אחת לשבועיים | מועדון כפר ידידיה |  10מפגשים
מחיר | ₪ 480 :פתיחה 8.11.16 :ז' בחשון

לומדים תלמוד  -לדמותם של חכמים

על מוסר ,חסד וחכמה בעולמם של חכמים בספרות האגדה | מנחה :ד״ר חיים ליכט

ימי ראשון |  | 18:00אחת לשבוע | מועדון גבעת חיים איחוד
פתיחה 30.10.16 :כ"ח בתשרי | מחיר₪ 100 :

לומדים בבקר  -פרקי אבות
רגע לפני המרוץ היומי ...לימוד בחברותא בין חברים  -משתף ,מעמיק ופותח פתח לשיח עמיתים.
מנחה :רינה ברקאי –  .M.Aביהדות בת זמננו

ימי רביעי  7:30בבוקר | אחת לשבועיים | מועדון משמר השרון
פתיחה 2.11.16 :א׳ בחשוון | מחיר₪ 200 :

"הלילה הוא שירים"

זית לימוד והתחדשות

"ניגון והד״  -מסע בעקבות סיפור חייהם ויצירתם

ה ח וד ש מ ת חי לי ם!

של משוררים ומלחינים ייחודיים בזמר העברי בשיתוף שלוחת צפון חפר
מספר ועורך הסדרה :ד"ר מוטי זעירא | שירה :מיטל טרבלסי | נגינה :תומר קלינג
"מה ְ ּמא ֹד ְיָפ ִ
 16.11.16ט״ו בחשוון | ַ
יָפית" | סיפור חייו ויצירתו של שאול טשרניחובסקי
 14.12.16י"ד בכסלו | "הניגון שבלבבו" | נגינותיו וחייו של מרדכי זעירא
מּוסה" | סיפור חייו ושירתו של יעקב אורלנד
"עגְ ַלת ַחּיַ י ָה ֲע ָ
 18.1.17כ' בטבת | ֶ
 15.2.17י"ט בשבט | אני ואתה ואנחנו | ההוויה הישראלית דרך עיניו של אריק איינשטיין
הסדרה מתקיימת באולם עין החורש |  4מפגשים | ימי רביעי | שעה 20.00
לפרטים והרשמה :רינה ברקאי 052-3344720
נחשון מקומות מסומנים
עדי | ₪ 60
מפגש |יחיד:
הסדרה | ₪ 200
רינהלכל
מנוי
 | 054-9290060טל קלאר העברי 052-5308019
052-3344720
ברקאי
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זית

זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:

זיתזית
עשור ל

זית למשפחה

יהודית תרבותית
זהות יהודית
זהות
תרבותית
היסודר
בתמיכתמקרןקאבי-חי חמן פ
ב ע
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

סדרת מפגשים בשיתוף שלוחת שפלת חפר

שעת סיפור עם יצירה בבצק  -מסיפורי התנ"ך
יום רביעי |  | 17:30 | 2.11.16בממ״ד קדם
והפעם בנושא :סיפור הבריאה

18.1.17 | 7.12.16
29.3.17 | 15.2.17

זית משפחתי

סיפורי התנ״ך ב....בצק!

המפגשים הבאים:

בשישה ימים נברא העולם ,מגוון ,צבעוני ועשיר ביופיו .הבצק של רוני
מזמין אתכם לחוויה ייחודית בה ניצור יחד עולם של שפע ושמחה!
מנחה :רוני גילת -׳הבצק של רוני׳ | לגילאי  3עד  | 6מחיר₪ 25 :

סדרת מפגשים חוויתיים לילדים (כתה ב׳ ומעלה) והורים (או סבים וסבתות!) -
לימוד ,שיח הפעלות ומשחקים  -זמן איכות משותף.
מנחה :ענבל בריסקין פרי | אחת לחודש בימי חמישי אחה״צ
נבקר בסיפורים עתיקים ומודרניים ,נלמד על ערכים ,אמונות ויחסים
בין אדם לחברו ,נכיר משפחות וחברים חדשים ודרכם נכיר את עצמנו טוב יותר.
קבוצת בית יצחק | פתיחה 3.11.16 :ב׳ בחשוון תשע"ז
קבוצת שפלת חפר | פתיחה 10.11.16 :ט' בחשוון תשע"ז
מחיר 400 :ש״ח למשפחה לכל השנה!
בשיתוף יהלו״ם -
להרשמה :ענבל בריסקין פרי inbal@klas.co.il | 052-3248694
ילדים והורים לומדים
טל קלאר talzayit@gmail.com | 052-5308019

'
במתשננה
ה'

תכנית מיוחדת לבנות מצווה ואמהות

ההרשמה
ב
ע
י
צ
ו
מה!

תאריכי פתיחת הסדנאות לשנת תשע״ז:

16.2.17 | 14.2.17 | 3.1.17 | 17.11.16 | 1.11.16
המפגשים מתקיימים אחת לשבוע
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זית משפחתי

 5מפגשים 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

להתקפדויסמ ו
מקום!

זית משפחתי

יהלו״ם  -ילדים והורים לומדים!

מחיר כל הסדנא למשפחה (אם-בת)  600ש"ח
לפרטים ולהרשמה:
רינה ברקאי  | 052-3344720טל קלאר-העברי talzayit@gmail.com | 052-5308019

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

מורשת ישראל

מורשת ישראל
תרבות יהודית  -חוויה ישראלית

מ.א .עמק חפר

תוכניות מורשת ישראל עמק חפר

הקתדרה
נפתחת השנה החמישית לפעילות הקתדרה
לגיל השלישי ולתאבי הדעת
תושבי עמק חפר מוזמנים להצטרף ולקחת חלק בלימודים המרתקים
הלימודים מתקיימים בימי שלישי בשעות ( 11:30 - 9:00כולל הפסקה וכיבוד)
בבית החוגים שבכפר הרא"ה
הציבור מוזמן למפגש היכרות ביום ג' ,ל' בתשרי תשע"ז1.11.16 ,

סדרות של הרצאות לאורך השנה
בריאות וחולי בראי המדע המודרני | פרופ' צבי מליק
עולם המשפט :במדינה ,בצבא ,ברפואה ,במשפחה | עו"ד שמואל שמואלי

אישים ונשים בתנ"ך | ד"ר יעל צוהר
הגותם המחשבתית של הרב קוק והרב סולוביצ'יק | הרב גלעד שטראוס
קהילות יהודיות בעולם מתקופת בית ראשון ועד חורבנן בתקופת השואה |
צוות מרצי מכון "שם-עולם"

הרצאות מיוחדות לחודש זה מפי מרצים אורחים:

״מי אתה נחמן מאומן?״  -חוויות מראש השנה באומן – הרצאה וסרט  /שלומי כנס
היכרות עם קהילת ה'מקויה'  /סאיטו קימורה ,נציג הקהילה בארץ

סיור החודש -שני קיבוצים ופלוגה אחת
יום ג' כא' חשון תשע"ז ( ,)22/11/16יציאה בשעה 08:00
נבקר בקיבוץ גת ,תל עירני ,אנדרטת הפלוגה הדתית ,מוזיאון קיבוץ יד מרדכי כולל שיחזור גטו
וורשה .בנוסף נתחקה אחר שלוש דמויות בעלי השפעה על ההיסטוריה ,כולן נולדו באותה שנה
וקשורים לאותו אזור :יגאל אלון ,מרדכי אנילביץ' וג'מל עבדול -נאצר.
מדריך – משה חרמץ | מחיר₪ 140 :

לפרטים והרשמה :צביקי אייגנר ,מורשת ישראל | emekhefer@gmail.com | 053-5223511
לפרטים והרשמה :צביקי אייגנר | zvikiay@gmail.com | 053-5223511
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הורים • ילדים • יחסים
הקבוצה תתקיים באווירה אינטימית במשך  14מפגשים

החל מתאריך 16.11.16

נפתחת קבוצת הורים
בגישת אדלר
התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי של האגף לשירותים חברתיים בשיתוף תחום מניעת התנהגויות סיכון של
המועצה האזורית עמק חפר ,שמחים להזמין אותך להצטרף לקבוצת הורים בגישת אדלר ,בהובלת שני
מנחים בוגרי מכון אדלר.

על מה נדבר?
הסמכות ההורית  //שיתוף פעולה כיציאה ממאבקי כוח  //חוקים וגבולות במשפחה  //יחסים
בין אחים  //דרכים לחיזוק הקשר בין ההורה לילד //
חלופות לעונשים  //דיאלוג  //עידוד  //כלים לשיחה והקשבה ועוד...
ניפגש בימי רביעי בין השעות  ,20:30 – 22:30במרכז הנוער ליד בניין המועצה.

* אפשרות להטבה מיוחדת למצטרפים דרך התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי של האגף לשירותים חברתיים

<<< לפרטים והרשמה >>>
מנחי הקבוצה :משה עוזי uzimosh@gmail.com 050-5872634

מיועד להורים
לילדים
עד גיל 12
לורן לוקסנבורג מנהלת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי lorrain@hefer.org.il 09-8981621
ליהי שמעי-רגב lihishimi@gmail.com 050-7372137

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:
מתי נפגשים?
יום חמישי  24.11.2016וחמישי 15.12.2016
בין השעות 19:00 - 21:00

 .1יצירת קבוצת כוח משמעותית ,שתצמיח את העסק שלך.
 .2רכישת ידע מקצועי על ידי הרצאות בתחומים שונים.

מה בתוכנית?

מפגשי היכרות מונחים ויצירת שיתופי פעולה בין בעלי עסקים בעמק
וכן הרצאות מרתקות ומעוררות השראה:
חמישי 19:00 - 24.11.16
מיכה שנהב תקשורת במכירות – כלים להתמודדות עם התנגדויות
חמישי 19:00 - 15.12.16
ענת פז  -חליפה מיתוגית מנצחת לעסק

המפגשים יתקיימו בבניין המועצה האזורית עמק חפר

מחיר סמלי  30ש"ח לכל מפגש  -תשלום מראש כולל שתייה וכיבוד

להרשמה ותשלום בקישור הבא http://goo.gl/forms/tkE950JcgvkCNVvn2 :

לפרטים נוספים ניתן לשלוח מייל לasakim@hefer.org.il -

טלפון( 09-8981674 :סופי)

מקום שנותן מקום לעסקים

מספר המקומות מוגבל

מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי

המעוניינים לארח  /להוביל  /להפעיל
אירועים מדליקים בחנוכה לילדים ולמבוגרים
א  .ד.

גור

בתים מדליקים

ב

ח

נ

ו

כ

ה

ימים שלישי-רביעי-חמישי  29-27בדצמבר
כ"ז-כ״ט בכסלו תשע"ז

חוזרים להאיר את העמק

חוגגים את חנוכה
בבתים פרטיים ובמרחבים הציבוריים
במגוון פעילויות
הדלקת נרות | הרצאות | שירה | סדנאות |
לימוד | יצירה | סיפורי ניסים וגבורה | ועוד...
מוזמנים ליצור קשר
עם רכזות המרכז הקהילתי בשלוחתכם
במשרדי המרכז הקהילתי 09-8981628/35
או בזית  -עדי נחשון054-9290060 :

לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית
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