קבלות שבת קהילתיות על גדות נחל אלכסנדר

בהובלת זית ושלוחות המרכז הקהילתי
י״ב באייר 17.5.19
קהילת עמק חפר מקבלת את השבת ברגעים הקסומים של ׳בין השמשות׳
החל מ  | -16:30התכנסות ,יצירה
קבלת השבת באומר ובניגון בהובלת ׳הרכב הבית של זית׳
בפארק איטליה ,צפונית לקיבוץ מעברות חוויה לכל גיל
כולם מוזמנים בשמחה! לפרטים :׳זית׳ 054-9290060

הורים יקרים שימו לב,

הרישום לקייטנות הקיץ לילדי הגנים והמועדוניות נפתח!
לביצוע הרשמה היכנסו לאתר המועצה www.hefer.org.il
הרשמה לקייטנות יולי עד לתאריך 7.6.2019
הרשמה לקייטנות אוגוסט עד לתאריך 28.6.2019
או בתפוסה מלאה ,המוקדם מבניהם.

ביום רביעי  15.5.19בשעה  17:00בבית העם באמץ
'יותם רוצה להיות גדול' מגיל  4ומעלה| מחיר₪ 25 :
יום חמישי  16.5.19בשעה  17:00במרכז הקהילתי חוף חפר בכפר ויתקין
הצגה' :אבא עושה בושות' עם גבריאל הדר מספר ושר
לגילאי  3עד  | 6מחיר₪ 25 :
ביום ראשון  19.5.19בשעה  17:30בבית התרבות בחן
ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת שעת סיפור עם יצירה בבצק
מגיל  3ומעלה | מחיר  25:ש"ח

ביום שני  20.5.19בשעה  17:00בספריה בעין החורש
גבריאל הדר מספר ושר מר זוטא ועץ התפוחים מגיל  3ומעלה | מחיר₪ 25 :
יום שני  20.5.19בשעה  17:00בבית העם בכפר ידידיה
שעת סיפור 'איילת מטיילת' | מעין הלל לוין מחיר₪ 25 :
ביום שני  20.5.19בשעה  17:00בספריית כפר מונאש
סדנת פיות להורים וילדים
סדנה חווייתית ויצירתית להורה וילד .נכין יחדיו פיה בטכניקת ליבוד צמר ומחט.
מחיר ₪ 40 :לפיה | מתאים לילדים מכיתה א'
סדנת קומיקס עם האחד והיחיד  -דניאל קומיקס
 4מפגשים ,ימי שני בין השעות  18:15 - 17:00בצהרון משמר השרון
20.5 | 27.5 | 3.6 | 10.6
לגילאי ג' – ו' | מחיר ₪ 300 :לכל המפגשים (אין אפשרות להירשם למפגש בודד)
לפרטים נוספים והרשמה :קרן 052-6250512
ביום שלישי  21.5.19בשעה  16:30במועדון בגבעת חיים מאוחד
אריה הספרייה מבוסס על ספרה של מישל קנודסון | גדית האגדית
מגיל  3ומעלה | מחיר₪ 25 :
יום שלישי  21.5.19בשעה  17:00במועדון קיבוץ העוגן
שעת סיפור ויצירה | עם רוני גילת מ׳הבצק של רוני׳ היער הקסום מחיר 25 :ש"ח

מרכז קשר והכוון מזמין אותך להצטרף  -ללמוד ,ליישם ולהצליח!
קורס סמארטפון
 | 16.5.19ימי חמישי | 19:00 - 17:30
במועדון פיס מושב בית יצחק
להרשמהneomin@hefer.org.il ,09-8981632 :
 8מפגשים בני שעה וחצי ,מחיר כל קורס 200 :ש״ח
יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען.
ביום חמישי  16.5.19בשעה  20:00במועדון בגבעת חיים איחוד
מפגשים עם אומנים | ורד ניסים
האמנית ורד נסים לא מבחינה בין האמנות שלה לחיים ,ויוצרת עבודות
שמתבססות על חומרים
זולים עם טאץ' עשיר ומערבבות סוגיות של מצב משפחתי וכלכלי,
מזרחיות וברנז'ה ,תלות בהורים
ועצמאות .התוצאה היא תמהיל ישראלי מעודכן ,חריף ומצחיק ,שמושך
את הסצנה האמנותית אבל מוצג בכלל בעפולה ,בתערוכה צבעונית
שמחבקת ומפרקת סטריאוטיפים של נשים רווקות
מחיר₪ 50 :
מועדון ארוחת הבוקר במרכז הקהילתי חוף חפר
ימי שני |  10:00ארוחת בוקר |  10:30הרצאה
 20.5.19מיסטיקה ביהדות האומנם ?
על הצד הלא מוכר שביהדות ,על אמונה בכוחות על טבעיים וקיומה
במקורות היסטוריים וארכיאולוגים .כיצד התמודדו החכמים עם תופעה זו
? ועם האיסור "מכשפה לא תחיה"?
מנחה :טובי גולן היסטוריונית ,בעלת תואר  MAבלימודי ארץ-ישראל
והיסטוריה
מחיר מפגש | ₪ 40 :כרטיסיה ל  -10מפגשים₪ 300 :

מכון אבשלום -קורס "קוקטייל ארץ ישראלי"
ביום רביעי  22.5.19בשעה 07:00
יציאה מחניית העפר במתחם אלונית משמר השרון
קמפוס במטולה ,סיורים מס' " : 6-7ההתיישבות בעמק החולה ,צומת כח,
חצר תל חי ,עששיות בתל פאחר ,מטולה ,מחסלה לקריית שמונה ,תל דן"
לפרטים והרשמה על בסיס מקום פנוי ובתיאום מראש :
אושרית מסורי | oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | 050-8695860

