


בבית העם בית הלוי17:00בשעה 6.11.19ביום רביעי 
התיאטרון של לידר–סודות מהספרים 

'אור צדה כוכבים'ההצגה 
דרך מסע . ילדה שמתמודדת עם פחד מהחושך מנסה ׳לצוד׳ אור של כוכבים, אור

.האמיתימרתק פוגשת דמויות צבעוניות שגורמות לה להבין איפה מסתתר האור 

עולותייםבספריית 17:15בשעה 10.11.19ביום ראשון 
תיאטרון שטויות במיץ' | שלושה לטנגו'

20₪: מחיר

לספריותבתמיכת משרד התרבות המחלקה | בשיתוף הספרייה האזורית 

במועדון קיבוץ העוגן17:00בשעה 12.11.19ביום שלישי 
תאטרון השעה הישראלי| " פינוקיו: "שעת סיפור

בשם פינוקיו  עץ שובבה -עיבוד חדשני לסיפור הידוע המתאר את עלילותיה של בובת
25₪: מחיר| 



במרכז הקהילתי חוף חפר19:30בשעה 6.11.19יום רביעי 
:בולוטיןדןל עמק חפר מזמין את הציבור להרצאתו של דן "ארגון אלמנות צה

מסע קיאקים בקרחוני הדרום
.מוביל משלחות מחקר, טיילן, ביולוג-בולוטיןדןדן 

! הכניסה חופשית
!בשמחהות/מוזמנים



!ליישם ולהצליח, ללמוד-סמארטפוןקורס 
:בקורס נלמד את הנושאים הבאים
תצוגה שימוש מתקדם עם, הארכת חיי סוללה, בטיחות–התאמת הנייד לצרכים האישיים 

טיימר, שעון מעורר) מציאת איש קשר במהלך שיחה(עריכה שליחה , חיפוש-אנשי קשר
יצירת, שימוש-וואטסאפצילום בווידאו ועריכה , לתזכורות שימוש מתקדם במצלמה

-ווייזאפליקציית +שיתוף תמונות אפליקציה של זמני נסיעה באוטובוס ורכבת , קבוצה
.מתכונים ותמונות בענן, גיבוי מסמכים| אפליקציית יומן מתקדם הגדרות מתקדמות 

קיבוץ מעברות, "חוגים וחוגגים"במבנה | 19:00-17:30| ימי ראשון | 10.11.19
מפגשים בני שעה וחצי8| ש״ח 200: מחיר הקורס| יש להביא מכשיר טלפון נייד ומטען 

| ! מספר המקומות מוגבל
neomin@hefer.org.il | 09-8981632+ : 60מרכז קשר והכוון אפ 

מכון אבשלום ״קוקטייל ארץ ישראלי״
במועדון לחבר קיבוץ מעברות18:00בשעה 10.11.19ביום ראשון 

"יורדי הים–פיניקים –התרבות הפיניקית : "1' הרצאה מס
פרופסור אסף יסעור לנדאו: מרצה

תשלומים6עד , 1,820₪: מחיר קורס מלא| ₪ 70: מחיר הרצאה בודדת
oshritm@hefer.org.il | 09-89815| אושרית מסורי : לפרטים נוספים

במועדון בגבעת חיים איחוד20:00בשעה 10.11.19ביום ראשון 
לקראת יום זכויות הילד

הקרנת הסרט ׳פתח את הפה׳
,  מהעיר לוד12הם שלושה נערים בני , ומוחמדיזן, עומר

,  הספר היסודיבשנתם האחרונה בבית הנמצאים 
.  זו כל אחד מהם יעבור חוויה מטלטלתבשנה 
, יתמודד עם מחלתו של אביועומר 

את לוד ואת החברים שהוא כל כך אוהב מוחמד יעזוב 
.יתמודד עם ההשלכות של התנהגותו האלימהויזן
פותחת מקהלה בבית ספרם , מורה למוזיקה שעלתה לארץ מברית המועצות לשעבר, אלה

לכתלישתעמיד במבחן את המציאות שמחוץ , לסביבה פנטסטית ומוגנתומזמינה אותם 
.המתרחש בנפשותיהם של הילדיםהאמיתיהמסע הכיתה ואת 

.תמרה ממון, בתום הסרט מפגש במאית הסרט
30₪: מחיר



מועדון ארוחת הבוקר במרכז הקהילתי חוף חפר
הרצאה10:30| ארוחת בוקר 10:00| ימי שני 
האתגר והמענה-מנהרות ארגון החמאס וארגון החיזבאללה| 11.11.19

כוכבא כנגד -מימי קדם ידוע על ניצול מנהרות ללוחמת כוחות צבאיים כגון במרד בר
.הרומאים

ארגוני החמאס והחיזבאללה המוגדרים כצבאות טרור החליטו להשתמש במנהרות כמרכיב  
במהלך הרצאה נציג את מאפייני הפעילות של . בדרום ובצפון כנגד צה״למרכזי בלחימה 

.הצהל״יאלו והמענה שני ארגונים 
מרצה M.Aבוגר תואר , לשעבר קצין צנחנים ומודיעין בכיר, ל במיל"שבתאי קו סא: מנחה

300₪: מפגשים10-כרטיסייה ל| ₪ 40: מפגשמחיר מורה דרך  , ומנחה

סדנת תכנון וניהול ״תקופת החיים החדשה״
!ללמוד מניסיונם של אחרים וניסיון של מומחים, לשוחח ביחד

.אף פעם לא מאוחר לעצב מחדש את המחר
,בסדנא נדבר על המעבר מעולם העבודה לשלב הגמלאות

.ההיבט המשפחתי ועוד, הגשמה עצמית, האתגרים החדשים
12.11.19פתיחה | מפגשים 8| 12:30עד 09:00בין השעות | ימי שלישי 

(רופיןליד צומת )במרכז הקהילתי האזורי 
מספר המקומות מוגבל| ₪ 50: מחיר לסדנה

.שנים לאחר פרישתם5הסדנא מתאימה לאנשים שנמצאים עד 
09-8981632| 09-8973322+ 60מרכז קשר והכוון אפ 

במרכז הקהילתי חוף חפר20:00בשעה 13.11.19יום רביעי 
'דרך המילים': פתיחת תערוכה
הילה גד הוד טל

, ציור וסיפור, תערוכה המשלבת מילה וצבע
היוצרת בתקופת נעוריה  טקסטים שכתבה התגבשה מתוך אשר 

הדחף להוציא את השיר מהדףומתוך 
. הקנבס, אחרלמימדולהעבירו 

:  אהבות גדולותהמצוירים על פי הרגש ומחברים בין שירים 
.כתיבה וקריאה, אומנות

.  למדה בשנקר. תושבת בית חירות, הילה גד הוד טל: על היוצרת
.בכלל ולמילה הכתובה בפרטמחוברת לאומנות , וכותבתמציירת 

!הכניסה חופשית










