
בבית העם ביד חנה18:30בשעה 19.9.19ביום חמישי 
הארי פוטר וסוד הקסם הקולנועי

"הארי פוטר"לימוד יסודות השפה הקולנועית באמצעות סרטי 
תסריטאית ומרצה לקולנוע, רויכמןגלית : מרצה

ביחד נצא למסע בעקבות תיבת האוצרות  . ברוכים הבאים לעולמו הקסום של הארי פוטר
.ונפענח את סוד המסתורין של תהליך עשיית סרטיםבימאי הקולנוע של 
?  איך מגדירות זוויות הצילום את היחסים בין הדמויות? שחקן לשחקן מוכשרהופך מה 

?  כיצד תורמת התאורה לעיצוב אופי הגיבור? המוסיקה ביצירת רגשתפקיד ממלאת איזה 
מוטלת על כתפיהם של ) כבדה(מתח דרמטי ואיזו אחריות עריכה לייצר איך מצליחה 

ומעלה8מגיל | ₪ 30: מחיר? והתפאורהמעצבי התלבושות 

במועדון משמר השרון17:00בשעה 23.9.19ביום שני 
גבריאל הדר| " איתמר מטייל על קירות"שעת סיפור 

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

25₪: מחיר

עולותייםבספריית 17:15בשעה 24.9.19ביום חמישי 
חן המנגן| הצגת ילדים מוזיקאלית -" מפצח האגוזים"שעת סיפור 

ובלילה המתנות מתעוררות  , שחוגגים יום הולדת, קלרה ופריץ, סיפורם של שני תאומים
.אותם להרפתקה מפתיעהלחיים ולוקחות 
המחלקה לספריות-בשיתוף הספרייה האזורית בתמיכת משרד התרבות| ! הכניסה חופשית

ראש חודש תשרי-אירוע סתיו למשפחות
בשיתוף זית| בתמיכת משרד התרבות והספורט 

במתחם הקהילתי גן יאשיה17:00בשעה 23.9.19יום שני 
שאול גרוס וענבל סמדר-מופע מוזיקלי מסביב לעץ התות •
יצירה לסתיו•
יצירת אגרות ברכה•
עמדת צילום משפחתי•

דוכן אוכל בתשלום! הכניסה חופשית





https://bit.ly/2lSJNBf: להרשמה 

האחורית מרכז קהילתי חוף חפרבחצר 19:30בשעה 21.9.19ש "מוצ

סיום חגיגיתתערוכת חפר  גלריית רחוב חוף -אצלנו בחצר״ "

גלריה בה אמנות מונגשת לקהילה, סיפור הגלריה הייחודית בכפר ויתקין

.מגיע לסיומו, בצורה ישירה ופתוחה

תערוכות12השנים האחרונות ב 4ילדי בתי ספר הציגו במהלך 120-יוצרים ואמנים וכ270

גדול על מסך . בתערוכה יוצגו הפעם עבודות נבחרות מכל השנים. ש אופיר חן"בגלריות רחוב ע

ולהתרגש  להוקיר , קהילת עמק חפר מוזמנת לחגוג. העבודות שהוצגו במגוון התערוכותיוקרנו 

.חגיגי ומיוחדבטקס 

סיראטל בן -אוצרות והפקה | נעמי ויפתח חן -יזמות וביצוע 

!הכניסה חופשית

חבצלת השרון, ברחבת גן הבנים20:30בשעה 22.9.19ביום ראשון 

מקדשים את השנה החדשה

:בתוכנית

אסתר לוין-מקבלים את השנה בתפילה 

-"שמע יזרעאל והגלילים"להקת -מנגנים ושרים לשנה החדשה

חליל צד וסקסופונים,תופים , קלידים, גיטרה, שירה

!חופשיתהכניסה 

הבוקר במרכז הקהילתי חוף חפרמועדון ארוחת 

.מעשירות ומהנות, פעילויות מגוונותבוקר ושלל מפגש חברתי שבועי הכולל ארוחת 

!בואו לפתוח את הבוקר ביחד

הרצאה10:30| ארוחת בוקר 10:00| ימי שני 

החודש הזה לכם ראש חודשים| 23.9.19

איך היה נראה יום? כיצד חוגגים את ראש השנה בחודש תשרי בניגוד מוחלט לציווי בתורה

היסטורית  ואיזו דמות ? למי היה חשוב לחגוג את סוכות בזמן העתיק? הכיפורים בימי מלכי יהודה

?חגגה עם שני מינים במקום ארבעת המיניםחשובה 

ותרבותיוצר ויזם תוכן , חוקר ומרצה, ך"אריאל הכהן מורה לתנ: מנחה

300₪: מפגשים10-כרטיסייה ל| ₪ 40: מחיר מפגש

!רואים לפני כולם-מועדון טרום בכורה 

באולם עין החורש  09:00בשעה 24.9.19

בין סין לאמריקה ׳-׳מסורת ושינוי : ההרצאה09:10

אסיהמדריכה וחוקרת אמנות ואסתטיקה במזרח –גליה דור : מרצה

The Farewell"״ | ״ הפרידה"הקרנת הסרט 09:45

ללא  , מקום פנויע״ב )₪ 60מפגש חד פעמי | כולל הסעה ₪ 520| ללא הסעה ₪ 480: מחיר

09-8981634:מחלקת ותיקים , לפרטים| ( הסעה



https://bit.ly/2lSJNBf: להרשמה 

60+מרכז קשר והכוון אפ 

חדשים בפעילויות המרכזוהסדנאות ומתעניינים מזמין את כל בוגרי הקורסים 

השנה החדשהמהנה לכבוד מפגש חברתי ופעילות , להרמת כוסית

(מונשכפר מול )הנוי בחוות 16:00בשעה 25.9.19נשמח לראותכם ביום רביעי 

.מומלץ לבוא בנעלי הליכה וביגוד קל לפעילות

18.9.19-עד ההרשמה מראש אך מחייבת , הכניסה לפעילות חופשית

09-8981632| 09-8973322| 050-5351606| 052-6424260: בטלפון

!לראותכםמצפים 

במועדון בגבעת חיים איחוד20:00בשעה 25.9.19ביום רביעי 

הקרנת הסרט ״החבר דב״

.פריבלגאשכנזי , עוכר ישראל, קומוניסט

.  חניןכבר נאמר על דב שהכלנדמה , שנות כהונה בכנסת13במשך 

המצטיין  לפרלמנטר היימן התלווה במשך תקופה ארוכה הבמאי ברק 

האזרח וזכה בתואר אביר איכות השלטון  לטובת חוקים -100שחוקק מעל ל 

:  לגעת בפצעים החשופים של ישראל בת זמננוויצר סרט שמבקש 

דרך המתרחש בוועדות הכספים בכנסת  , גבעת עמלשל תושבי בפינוי החל 

.  חיראן-באום אלוכלה באירוע האלים 

מחשבה על פוליטיקאי מזן נדיר  ומעורר הוא דיוקן מפתיע " החבר דב"

ולא לאבד תקווה  להרים ידיים מתעקש לא אשר 

.כשהמציאות הישראלית המורכבת טופחת שוש ושוב על פניוגם 

חניןבתום הסרט מפגש עם במאי הסרט ברק היימן ודב 

www.hefer.org.il: כרטיסים באתר| ₪ 30: מחיר

במרכז הקהילתי חוף חפר20:30בשעה 25.9.19ביום רביעי 

ל"יומן המסע של אילן רמון ז–מן החלל יומן עונה פותחים " רביעי בחברותא"

דקות-16כ , ימים15בחלל במשך " קולומביה"לאחר שהייה של המעבורת 1.2.03בתאריך 

מתפוצצת המעבורת וכל שבעת, לפני מועד נחיתתה המתוכנן ובעת כניסתה לאטמוספירה

.נספים באסון, ל"מ אילן רמון ז"אל-בהם האסטרונאוט הישראלי הראשון בחלל , האסטרונאוטים

במשך זמן רב נאספו אלפי פיסות מן המעבורת ששרדו את הפיצוץ ורק לאחר חודשיים נמצאים גם

.ל"דפים מיומן המסע של אילן רמון ז

מעבדת המסמכים בחטיבה לזיהוי פלילי' לשעבר ר, צ שרון בראון"מציגה סנ, שנים מאז האסון16

עם, במשטרת ישראל את עבודת שחזור דפי היומן תוך הצגת התהליך המרתק והמורכב שביצעה

עזרה באמצעים טכנולוגיים חדשניים אשר הביאו לחשיפת המסמכים האישיים המרגשים של אילן

!חופשיתהכניסה . ל"זרמון 






