
 
 סטריטבולטורניר  ה"הראבכפר  17:00בשעה  15.6.17

 'המתנה של הצב' סיפור.שבמשמר השרון  16:30בשעה  19.6.17

 תרבות ילדים

 על הדשא במשמר השרון 18:30בשעה  24.6.17שבת 
 לילד₪  50| למבוגר ₪  25

 www.hefer.org.ilכרטיסים באתר המועצה 



 ח"צהרוני המרכז הקהילתי תשע
 !ההרשמה על בסיס מקום פנוי

 ,הצהרונים מתקיימים בגני הילדים ומהווים מסגרת חמה ואוהבת
 .עם צוות מקצועי ומיומן

 פעילות הצהרונים מתקיימת באחריות ובפיקוח המרכז הקהילתי 
 .  מקצועיבמועצה ובליווי אגף החינוך בשיתוף 

.  נוספים והרשמה באתר המועצה האזורית עמק חפרפרטים 
www.hefer.org.il 

 09-8981628/35: ים ושפלת חפר, מרכז, שלוחות צפון
   09-8665187,  09-8664306: שלוחת חוף חפר
 09-8781090: בת חפרשלוחת 

 י המרכז הקהילתי "הצהרונים מופעלים ע
רישום בנפרד מהרישום לגני הילדיםונדרש 

 לצהרוני המרכז הקהילתי עמק חפר
 דרושות מובילות וסייעות לצהרונים*
 לידי שרון    09-8948929 ח בציון שם המשרה לפקס "קו

 kids@hefer.org.il  |או למייל 
 09-8981589  : לפרטים נוספים

 המודעה מתייחסת לגברים ונשים כאחד*

 קייטנות אוגוסט של המרכז הקהילתי
 1.8-10.8ס   "קייטנת גנים ומועדוניות בי

 פתיחת הקייטנות מותנית במינימום נרשמים*
 www.hefer.org.ilהרשמה ותשלום באתר המועצה 

 
 
 
 
 

mailto:kids@hefer.org.il
http://www.hefer.org.il/


 במרכז הקהילתי חוף חפר 20:00בשעה  14.6.17ביום רביעי 
 מסע יצירתי אומנותי בשיתוף ׳זית׳המגמה לאמנות  -פתיחת תערוכת תלמידי רמות ים 

ּבית אִביךָ -״  לך   ךָ ּוִמֵ צךָ ּוִמּמֹול  דת  ךָ , ָהא רץ-א ל,   לךָ ֵמא ר  ר א רא   (יבבראשית )" ֲאש 
 אל, בספר בראשית" לךלך "במסגרת הפרויקט יצאו היוצרים מפרשת 

סוגיות  וביטאו ביצירתם התלמידים התייחסו לסיפור המקראי . עיסוק בנושא נדודים והגירה
 !חופשית ולכל המשפחההכניסה  .לזמנינואישיות וחברתיות רלוונטיות 

 במועדון החץ בעין החורש 20:30בשעה  15.6.17ביום חמישי 
 מודי רובינשטיין: זה הספורט שהציל את חיי מרצה

שעות במחלקה  48אחרי . גם לא סרטן. הספורט נותן לי הרגשה ששום דבר לא ינצח אותי"
רופאי איכילוב השתאו  . ההמטולוגית הצליח להתגבר על המחלה ולהחלים ממנה לחלוטין

 ₪ 25: מחיר...  ששבר את כל הפרדיגמותהמהירה והודו מהחלמתו 

 בסטודיו ״תכשיט״ במתחם הקואופרטיב בקיבוץ מעברות 10:30בשעה  16.6.17ביום שישי 
 אמוץ-סדרת הרצאות בתחום הצורפות בשיתוף עם שירלי בר

 פרופ׳ עינת לידר -״חומרים פוליטיים״ : 5' הרצאה מס
 054-2620158שירלי : להרשמה| כולל כיבוד קל ₪  30: עלות

 חפרבמרכז הקהילתי חוף  10:00בכל יום שני בשעה ! מועדון ארוחת הבוקר
 ₪ 30: מחיר כרמי     סדנת כתיבה היא מסע עם יעל  19.6.17

 במועדון לחבר קיבוץ מעברות 18:00בשעה  20.6.17יום שלישי 
 משה ליכומונובמרצה | " מקהלת הצבא האדום: "הרצאה

מהופעותיה בזמן  של שירים כולל קטעי וידאו , סיפורה של מקהלת הזמר הגדולה והטובה בעולם
 !חופשית כוללת כיבוד קלכניסה .  העולםהמלחמה ברוסיה ובזמן שלום ברחבי 

 www.hefer.org.ilכרטיסים באתר ₪  90: ביום המופע| ₪  70: כרטיסים במכירה מוקדמת



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחבצלת השרון 17:30בשעה  14.6.17

 הפנינג שבוע הספר לכל המשפחה

 באולם התרבות מרכז קהילתי בת חפר   21:00בשעה  17.6.17

 מפגש עם הסופרת אורלי קראוס וינר

 שנה שביעית -תחרות הסיפור הקצר
 בבית העם בבית יצחק 20:00בשעה ,  14.6.17, ז"סיון תשע' כ, ביום רביעי

 גבריאל הדר -בליווי מוסיקלי | איריס אליה כהן בהשתתפות הסופרת 
 .  מבוגרים ונוער, מידי שנה נשלחים אלינו סיפורים בשתי קטגוריות

 הסיפורים המצטיינים  ובוחר את בוחן , שופטים קוראצוות 
 .זוכים בשוברים לקניית ספרים וכותביהם 

 .לכל המשתתפים יוענקו ספרים עם הקדשה וחתימה של הסופרת האורחת
 .בהמשך יוכרזו שמות הכותבים ויצירותיהם




