
 במרכז הקהילתי לילדים השבוע  

 בקיבוץ מעברות 17:00בשעה  11.10.18יום חמישי 
 תיאטרוני| ברייר  אורנן׳הקוסם מארץ עוץ׳ : שעת סיפור

 ₪ 25: מחיר

 באולם במכמורת    17:00  בשעה  11.10.18 יום חמישי 
 הצגות ילדים  -עם תיאטרון צחוקלה" פרח לב הזהב" הצגת ילדים 

 ח  "ש 25: מחיר  

 בהמעפילבמועדון  17:00בשעה  14.10.18ביום ראשון 
 ככה נעשיתי שודד ים

 ₪ 5 25: מחיר| ומעלה  3לגילאי 

 בספריית חניאל 17:00בשעה  14.10.18ביום ראשון 
 המנגןחן | פטל מיץ : שעת סיפור

 !הכניסה חופשית|  6עד  3: לגילאי
 בשיתוף הספרייה האזורית עמק חפר* 

 בבית העם בכפר חגלה 17:00בשעה  16.10.18ביום שלישי 
 בשיתוף עם זית| סיפור הבריאה 

 .ומשליםפתגמים ,הספרות המודרנית שירים , שעת סיפור עם יצירה בבצק בהשראת סיפורים מהמקרא
 ₪ 25: מחיר| ומעלה  3לגילאי 

 אביחיל , לחבר המחודשבמועדון  17:15בשעה  16.10.18ביום שלישי 
 תאטרון אורנה פורת| " חברים על הגשר: "הצגה
 .₪ 25: מחיר|  7עד  4לגילאי 

 בספריית כפר מונאש 17:00בשעה  15.10.18ביום שני 
 גרם 100תיאטרון | הביצה נרקיס מלך : שעת סיפור

 ₪ 20: מחיר|  6עד  3: לגילאי
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 במרכז הקהילתי קבוצות לימוד  

 נפגשים על פרשת השבוע

 בשיתוף מורשת ישראל

 .קריאה ושיח משותף על פרשת השבוע, מפגש שירה
 א"גח, בפילוסופיה יהודית . M.A -יותם זיו | רב גוש ויתקין  - סטולוביץהרב אליהו : מנחים

 איחודגבעת חיים | אחת לשבוע |  20:30| ימי שלישי 

 2.10.18, פרשת בראשית: פתיחה

 

 מפגש של אוהבי ספר -מועדון קריאה 

 בשיתוף שלוחת שפלת חפר

,  במפגשים נשתף בחוויות הקריאה של החברים . בחניאלניפגש אחת לשבועיים בספרייה 

נמליץ על  , נארח יוצרים שהעזו להוציא לאור את סיפורם, ועל החייםעל הספרים נשוחח 

 .ספרים וניהנה מכל רגע
בשיתוף עם חברי , מרצה ומנחת קבוצות, במדעי היהדות . M.Aסימה אסייג : מנחה

 .המועדון

 ש״ח 280|  בחניאל הספריה| מפגשים  10| אחת לשבועיים |  20:00| ימי ראשון 

 

 פרקי אבות -לומדים בבקר 

מעמיק ופותח פתח לשיח  , משתף -לימוד בחברותא בין חברים ... רגע לפני המרוץ היומי

 .עמיתים
 בת זמננוביהדות  . M.A –רינה ברקאי : מנחה

 מועדון צעירים משמר השרון| אחת לשבועיים | בבוקר  7:30ימי רביעי 

 10.10.18: פתיחה| ש״ח  550

 

 ״הדיבר האחד עשר״ -בראשית משמר השרון 

 החוג יעסוק בערכים דתיים וחברתיים וביחסים סביבעל ערכים ויחסים בתרבות היהודית 

מספרות חז״ל  , בכל דיבר נתייחס לטקסטים מהמקרא. המוקד של עשרת הדברות

מרצה  , דוקטור לספרות עברית, ר נגה כהן"ד: מנחה. המודרניתולטקסטים מהספרות 

 ומנחה קבוצות לומדות

 ש״ח 550| מועדון משמר השרון | אחת לשבועיים |  17:30| ימי שני 

 "יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד"

ישראליים  -היהודייםפותחים דלתות לבעלי השקפות עולם מגוונות ללמוד יחד מתוך המקורות 

 לימוד בית מדרשי בו מתקיים שיח ער ורלוונטי  , והמודרנייםהמסורתיים 

 .המשתתפיםבין 

 052-4686746כץ -עלית גורן|  054-9290060עדי נחשון : והרשמהלפרטים 



 במרכז הקהילתי קבוצות לימוד  

 

 :בן שתי סדרות בין דפי הספרותמסע חפר שלוחת מרכז בשיתוף פניני ספרות 

,  תופעת החלום מוכרת לנו מתקופות קדומות כתוצר ספונטאני: חלומות בספרות העברית

נעסוק בביטוייהם . ולא כהיבט מקרי שלהם, של חייו הרוחניים של האדםהכרחי ומשמעותי 

 .מן המקרא ועד לספרות העברית החדשהשל חלומות הספרותיים 

או  בין גילי " שיוט"יצירתה הצבעונית של זרחי מציעה לקוראים בה : הפואטיקה של נורית זרחי

נעסוק  . שהוא מקור למורכבות ולהנאה המיוחדת שהיא מעניקה לקוראים בה -גילי על 

 והפרוזאית לילדים ומבוגריםביצירתה השירית 

 :מרצה ומנחה 

 מרצה מנחת קבוצות לימוד בתחום התרבות העברית, דוקטור לספרות עברית, ד״ר ענבר רווה

 16.10.18: פתיחה| ש״ח 750| מועדון כפר ידידיה | אחת לשבועיים |  20:30| ימי שלישי 
 

 שלוחת חוף חפרבשיתוף תורה  וסיתרימסתרי הנפש 

עיון  : סדרת שיחות על הנסתר שבנגלה -הבדיה האמת והסוד בתורות הנסתר : סדרה ראשונה

ראות בנות זמננו מגלות שבכתבי הקבלה והחסידות מצויות תובנות עמוקות  מנקודות 

לדורנו  תובנות אלו מאירות באור יקרות את חכמת הקדם ויש בהן לקח רב . בתחומים שונים

ניסיונם של חכמים להבין את העולם ואת כל אשר בו  -" הכלהנה כך התחיל : "שניהסדרה 

המיתוסים והמדרשים חושפים בפנינו השקפות  . בראשית ובמיתוסים קדומיםנוסח במדרשי 

 אלוהים ומעמדו של האדם בעולמו, אודות העולם, שונות ומקוריות, רבות
 פסיכולוג וחוקר המיסטיקה היהודית –ר מיכה אנקורי "ד: מנחה

:  פתיחה| ש״ח  750| מרכז קהילתי כפר ויתקין | אחת לשבועיים |  19:00| ימי חמישי 

18.10.18 
 

 כראי לנפשך "התנסיפורי  -זהר בעמק 

בסיפור הפנימי  , בנפשינוודרכם נתבונן , נלמד לעומק סיפורים מעוררי השראה מן המקרא

מידי פעם ישולבו תרגילים לעבודה  . בית מדרשי בו הלומדים מעורבים ומשפיעיםלימוד . שלנו

 .אישית
 במחשבת ישראל ומנחה קבוצות בתחום של התחדשות יהודית . M.A, ליאור העברי: מנחה

 16.10.18: פתיחה| השרון מועדון צעירים משמר | ש״ח  600| אחת לשבועיים | ימי שלישי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחשוב על המילים, להקשיב למוזיקה

מגוונת ועשירה ומקורותיה ממחוזות גיאוגרפיים ותרבותיים שם  , יהודית-המוזיקה הישראלית

 .מרחבים אלו הם מקורות ההשראה לסדרה החדשה שלנו. לפני שהתקבצו בארץחיו יהודים 

 מזמינים אתכם להצטרף אלינו לארבעה מפגשים ראשונים של האזנה מודרכת

נחקור את מקורות  , למילים של שירים מוכרים ולא מוכרים, נקשיב לצלילים: למוזיקה

 .ונהנה ממוזיקה בדרך מעמיקה וחדשה, היוצרים והמבצעיםההשפעה של 

 .בעל אוסף מוזיקלי עשיר ומגוון, שנה 30חוקר וחובב מוזיקה מעל , אמיר רף: מנחה

 ח׳ בחשוון,  17.10.18: פתיחה| בחיבת ציון  הספריה|  20:30| ימי שלישי | מפגשים  4

 050-5576585אמיר רף : להרשמה ופרטים נוספים | ש״ח  200: מחיר





 במרכז הקהילתיחוגים וסדרות 

 26.10.18-במתחילים 
 dafna@hefer.org.il: לפרטים 


