






 

 
 בית מדליק וערב פתוח במרכז המוסיקה   -יוצאים אל האור

  מרכז מוסיקה חוף חפר כפר ויתקין" החצר האחורית"
 19:00-20:00בין השעות  5.12.18יום רביעי  

 הדלקת נרות  , מפגש עם המורים הכלים התלמידים
 וטעימה מסדנת כתיבה והלחנה עם דן מאיר 

 !כולם מוזמנים
 

   בחניאלבבית העם  17:30בשעה  6.12.18חמישי יום 
 המשפחה במופע קרקסחוגגים חנוכה לכל חניאל 

 
 בהמעפילבאולם  18:00בשעה  6.12.18ביום חמישי 

 נתנזוןמופע אש של ליטל 
 

 במתחם הקהילתי בגן יאשיה 10:00בשעה  7.12.18ביום שישי 
 החנוכהלכבוד חג " משחק חוזר לסביבה עוזר"
 
 

 מבית העם באמץ 10:00יציאה בשעה  8.12.18ביום שבת 
 המכביםטיול משפחות בעקבות 

 
 בחדר האוכל בגבעת חיים מאוחד 16:30בשעה  8.12.18ביום שבת 

 פעילות דינמית וצבעונית תחרויות היתוליות מפתיעות ומצחיקות  
 .חג החנוכהלכבוד 

 
 
 

 

 
 
 

 במרכז הקהילתי לילדים   חנוכה 



 
 בבית העם בכפר מונאש 17:00בשעה  8.12.18בשבת 

 כפר מונאש חוגגים במסיבת חנוכה לכל המשפחה
 !הדלקת נרות קהילתית וסופגניות ומופע אש מיוחד במינו
 !לגדולים וקטנים שכולם נהנים, מופע אש זוגי של חברי להקת השבט במגוון אביזרי אש

 
 

 בבית תרבות באלישיב 19:00בשעה  8.12.18ש "במוצ
 The Happy Hour Show" "מופע קרקס לחנוכה 

 
 בבית העם בגאולי תימן 17:30בשעה  9.12.18ביום ראשון 

 מופע ביט בוקס בשילוב שירי חנוכה
 

 בבית העם בעולש 17:15החל מהשעה  9.12.18ראשון ביום 
 בארותיים חוגגים חנוכה לכל המשפחה-עולש
 יציאת תהלוכת למפיונים ממתחם הגנים ועד לבית העם בעולש 17:15
 .סופגניות ומופע קצבי ושמח בסגנון מיומנה לכל המשפחה, הדלקת נרות חגיגית 17:45

 
 מכפר ויתקין 15:00יציאה בשעה  9.12.18יום ראשון 

 סיור חנוכיות מוסיקלי לכל המשפחה בסמטאות הרובע היהודי בירושלים
 .נגן מקצועי -שחקן -ובהנחיית מדריך' סטולוביץבליווי הרב אליהו 

 , דרך סיפורי הגבורה של המכבים וסיפורי גבורת בני העיר
 הנרות והדורות נעבור באתריםלאור 

 .חשובים ובכותל נקיים הדלקת נרות חגיגית ומשותפת
 מקומות 8נותרו | ח "ש 50: מחיר

 
 
 
 
 
 
 

 במרכז הקהילתי לילדים   חנוכה 



 במרכז הקהילתי השבוע

 "האושר ואני: "סדרת הרצאות
 'להיתקל באושר| 'ר חיים שפירא "ד 9.12.18

 'איך להיות מאושר בשיעור אחד| 'פרופ׳ יורם יובל  19.12.18
 19:30 - 18:00המפגשים יתקיימו באולם עין החורש בשעות 

 על בסיס מקום פנוי, )ללא הסעה(₪  90: מחיר להרצאה חד פעמית
   09-8973321,  8981634: ניתן להירשם במחלקת ותיקים

 09-89733: בחברותאאו 

 הבוקר במרכז הקהילתי חוף חפרמועדון ארוחת 
 הרצאה 10:30| ארוחת בוקר  10:00| ימי שני 

 יהודה ארזי ומכון איילון 10.12.18
אחד מארבעה  "על יהודה ארזי אמר ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון שהוא 

נסקור אירועים מסעירים מחייו  " . עולה להקים את המדינהלא היה אנשים בלעדיו 
,  פעולות הרכש והברחת הנשק: המנדט הבריטי השזורים בתקופת , של ארזי

 .ועוד ספציה-פרשת לה
מנחה ומפיקה  , עבדה ככתבת, בימאית ומפיקת סרטים, ריטה קליין: מנחה> 

 .במכון איילון ועובדת בימים אלו על סרט אודות ארזימדריכה , הראשוןבערוץ 
 ₪ 300: מפגשים -10כרטיסיה ל | ₪  40: מחיר מפגש

 חרמץמשה : מרצה| " העשור הראשון בביטחון"קורס 
 הרצאות וסיור אחד 8קורס המשלב 

 18:00בשעה  11.12.18יום שלישי 
 2חדר ישיבות בקומה , בבניין מועצה אזורית עמק חפר

 ניר קינן: מרצה אורח|  2' הרצאה מס
 "הערבית שנותרה במדינת ישראל תחת הממשל הצבאיהאוכלוסייה "

 ₪ 90: מחיר להרצאה בודדת| ₪  850: עלות לקורס מלא
 יתכנו שינויים בתכנית הלימודים* 

 !ניתן עדיין להירשם לקורסים המלאים 
 :  לפרטים והרשמה

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





 במרכז הקהילתי השבוע

 לתינוקות והורים בחופשת לידהבוקר - אמאבאבוקר עם 
 בחניאלימי רביעי בעגלה של קפה 

 הרצאה 10:15| קפה ומאפה + מפגש  9:30
 מטפלת רגשית, נטורופתית, איילה כרמי| זוגיות לאחר לידה |  12.12

 כולל שתיה ראשונה חינם ומאפה  ₪  30: מחיר מפגש
 בהרשמה מראש ומינימום נרשמיםמותנה 

 :  להרשמה
  | talir@hefer.org.il ,09-9557113רפאל טלי 

   hilam@hefer.org.il , 09-8981561 בר מאיר הילה 
 בחניאלשל גשם המפגשים יתקיימו בבית העם במקרה 

 פתיחת תערוכה של האומנית זהר גל| תערוכות מתחלפות 
 במרכז הקהילתי חוף חפר 20:00יום רביעי בשעה  12.12.18

 תבנית נוף מולדתה אשה
 האשה. טבע ונוף, נשיות, בתערוכה מוצגים פסלים ציורים וצילומים שבמרכזם נשים

יש בה רכות ומעגליות  . בוראת עולמות בדמות נוף ילדותה וסביבתהוהיוצרת  הפוריה
 .נוצר בכף ידה -והאדם , בעלות הסימטריה המעגלית במנדלותביטוי שבאה לידי 

 תלמידתה של תמי. ואם לשניים מציירת ומפסלת בחומר אשה, זהר גל ילדת טבע
 , אוהבת אדם וריקוד. עוסקת בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים. סברדלוב

 !חופשיתהכניסה . הנשימהגוף ומוקסמת 

 במועדון קיבוץ מעברות 20:00בשעה  13.12.18ביום חמישי 
 המדינה נגד אירית ואשר –חדר ריק : הקרנת הסרט

הם ביקשו  , נהרג, קצין בחיל הים, שעה לאחר שהודיעו לאירית ואשר שבנם עמרי
ולהוליד בן , להפרות אותו באמצעות תרומת ביצית ואם פונדקאית, את זרעולשאוב 

הבמאית . כהורים וכסבים וליצר תקדים בארץ ובעולם, יגדלו בביתםלעמרי שאותו 
, סרט חזק: מן הביקורות. כנגד המדינההזוג במאבקם ליוותה את ' שירלי ברקוביץ
בסיום . בחיינושעלולות לעלות והדילמות הקשות סרט על המציאות , מעורר מחשבה

 ההקרנה מפגש עם במאית הסרט שירלי ברקוביץ
 www.hefer.org.il: כרטיסים באתר המועצה| ₪  25: מחיר



 הקהילתיבמרכז    דרושים


