
 טורניר טניס שדהבבת חפר  09:00 24.3.17
 'למה בכה הדג'הצגה בכפר חיים  17:30 28.3.17

 'י'אפצ'הצגה בשושנת העמקים  17:00 29.3.17





 במועדון הפיס שושנת העמקים 20:30בשעה  22.3.17ביום רביעי 
 זיו שילון בהרצאה מעוררת השראה

 יממה לפני שסיים את תפקידו כמפקד פלוגת מסלול בגדוד גבעתי 
 .מטען בעת פעילות מבצעית ברצועת עזהמפיצוץ שילון נפצע סרן זיו 

 ,  ולאחר שאיבד את שתי ידיו, בשעה שהוא פצוע קשה
 .אירוע חילוצו מהשטחולנהל את לתפקד המשיך 

 ,  משעברה סכנת המוות: הבין שחייו השתנו לעד, כשהתעורר
 מרתקת וייחודית  הרצאה . על החייםהמאבק הגיע 

 .קהל מאזיניואת רוח הדרך המיוחדת של זיו להחלמה ולהגשמה אשר מרוממת על 
 ₪ 30: מחיר

 050-8695860או בטלפון  www.hefer.org.ilהרשמה באתר המועצה 

 במועדון החץ בעין החורש 20:00בשעה  22.3.17, ביום רביעי
 קייסמןעם נועה  סטיילינגסדנת 

 איך נוצר מכלול יוצא דופן של שילוב חיצוני? מה הופך נשים לייחודיות
 זהו מאמץ נפשי ופיזי והוא תובע. כולנו מניחות שזו עבודה לא קלה? ופנימי

 שיטה והדגמות נועה, עם תוספת כלים מדויקים. אנרגיה ומשאבים, זמן
 .תעניק לכן את היכולת לבטא ולדייק את האישה המדהימה שבכל אחת מכן

 ח"ש 30: מחיר

  –בית הכנסת ברחבת  16:00 - 12:00בין השעות  24.3.17ביום שישי 
 חבצלת השרון, הבניםדרך 

 חבצלת השרון וצוקי ים -יריד תוצרת מקומית 
 אומנות מקומיתגלריית * שניה                       יד דוכני *
 ולנפש  ופעילויות לגוף סדנאות *
 בתי קפה ודוכני מזון, מוסיקה*דותן  דליה עם  ס'לילדוד" שחק נא"מתחם *

 !הכניסה חופשית -לכל המשפחה 



 במועדון לחבר קיבוץ מעברות 18:00: בשעה 25.3.17בשבת 
 "קונצרט תורכי קלאסי -קפה מהים השחור "קפה קונצרט 

 ,  קאנון -( נגן תורכי) ססלר מומין, עוד –יניב רבה : עם הנגנים
 .יצירות קלאסיות מהמוסיקה התורכית והבלקןשינגנו , הקשהכלי  – אפטרמןישי 

 ₪ 40: מחיר

 'שמוניסטים' א.ח.בגבמועדון  20:00בשעה  26.3.17ביום ראשון 
 צעירה שקרה לה משהו שאינו ניתן אשהאני מרגישה , אני לא מרגישה זקנה"

 ,כסף"בקובץ שיריה , אחת מגיבורות הסרט, כך כותבת יוליה וינר, "לתיקון
 כלומר, מהיום 10יהיה פי  80מספר האנשים מעל גיל  2025בשנת ". ומוות זיקנה

ללא ספק העתיד נמצא אצל  . מיליון 135 -נגיע ל -2025 -וב, מיליון 13היום מדובר על 
 .  הזקנים

 ?  "שמוניסטים"ה –בני השמונים , מרגישים אנחנוואיך 
 פלין'הסרט מפגש עם הבמאית לינה צבסיום 

 ₪ 25: מחיר

 בספריית חניאל 20:30בשעה  26.3.17, ביום ראשון
 !המפגש האחרון -קלאסיקה קולנועית

בקולנוע מקוריות ושבירת מוסכמות , על יצירתיות -לחשוב מחוץ לקופסא : והפעם בנושא
הסצנות  , התסריטים והבימויים פורצי הגבולות של יוצרים שונים, ההברקותמיטב 

, אלא בגלל החשיבה הלא שגרתית, הצופים לאו דווקא בגלל האפקטיםשהדהימו את 
מהלכים שהשפיעו על תפיסת  , יוצאי דופן ומלאי השראהמהלכים קולנועיים שהולידה 

 המציאות אצל הצופה ועל
 .מלא השראה על יצירתיות ומקוריות, מאלף, מפגש חוויתי. הנאתו מהסרט

 .הארי וסאלי, אפלין'צ, קוק'היצ, וודי אלן: בין המשתתפים
 אין צורך בהרשמה מראש| ₪  30: מחיר



 חדר האוכל עין החורש|  20:30שעה | כ״ט באדר  27.3.17, יום שני
 אירוע ראש חודש ניסן

 "סעיד"כ ושר לשעבר רן כהן על ספרו האוטוביוגרפי "הרצאתו של ח
 סיפור דרכו מילדותו בעירק ועד היותו מזכיר קיבוץ ואיש ציבור

 פרנקלוטל  זנתיעפרה הורוביץ : בחלק המוזיקלי
 052-3344720רינה ברקאי : לפרטים והרשמה| ! הכניסה חופשית

 'וצבעסיפורים על אור 'מתחלפת תערוכה 
 עדי כהן: האמנית
   20:00בשעה  29.3.17חגיגית יום רביעי פתיחה 
 חפר  הקהילתי חוף במרכז 

 המחלקה לאמנות בבצלאל   בוגרת , כהןעדי 
 בתכנית הבינתחומית  תואר שני ובוגרת 

 .א"תבאוניברסיטת באמנויות 
 בדרכים המובילות לכפר ויתקין   -הנוף התמקדתי בנוף מקומי בציורי ...

 .ובנופי החולות הסמוכים לחופית ולחוף היםולשדות הכפר 

 !חופשיתהכניסה 

 הקהילתי חוף חפרבמרכז  10:00ב 27.3.17שני יום , ארוחת הבוקרמועדון 
  הצמחים לתועלת האדםשימושי 

נשוחח על צמחים ים תיכוניים   . תבלין ומאכל, סגולות הצמחים ושימושיהם למרפא
פולקלור הקשור  , תכונות ויתרונות כל צמח, שימוש, זיהוי, בוטניקה, ומדבריים

 ,  נטעם. תנאי גידול ועוד, תפוצה, כללי זהירות בשימוש בצמחים, בהם
  .ונחווה את השפע שבטבע הקיים סביבנונכיר 
 ,  י"בעל תואר שני בלימודי א, מורה דרך -עומר ראדי: מרצה
  .ומדריך טיולים וסיוריםמרצה 
 ח"ש 30: מחיר

 עשור
לראשי  
 חודשים


