
 הקהילתי במרכז
 

 

 במועדון קיבוץ מעברות 17:00בשעה  14.2.19יום חמישי 

 רוני בצק| שעת סיפור מיוחדת ליום המשפחה 
 ₪ 25: מחיר

 

 בהנחיית רונן עובד| סדנת ריקודים להורה וילד 

|   6.4|  25.5|  15.6: במועדון לחבר אביחיל 18:30מפגשים במוצ״ש בשעה  5

16.3  |16.2 
 .  ומעלה 5לגילאי | הורה וילד  -לזוג ₪  250: לסדנאמחיר 

 09-8981565: לפרטים

 

 ,  בעין החורש 19.2.19-למשפחות שתוכנן לאירוע חורף  -עונותארבע 

 !על מועד חדש תבוא הודעה -נדחה

 

 לחבר המחודש באביחיל  במועדון  17:15בשעה  19.2.19ביום שלישי 

 תאטרון הקרון| רכבת המתנות של סבא וסבתא : הצגה

 8עד  4: לגילאי
 ₪ 25: מחיר

 

 בספריית כפר מונאש 17:15בשעה  19.2.19ביום שלישי 

    6עד  3לגילאי | לוין -מעין הלל| " הבית של יעל: "שעת סיפור
 ₪ 20: מחיר

 

 עולותייםבספריית  16:30בשעה  20.2.19ביום רביעי 

 ביתתיאטרון נעלי | " איתמר וכובע הקסמים השחור: "שעת סיפור

 6עד  3לגילאי 

 ₪ 20: מחיר



 הקהילתי במרכז

 בגבעת חיים איחודבמועדון  20:00בשעה  14.2.19ביום חמישי 

 תמיר צדוק| עם אומנים מפגש 

 תמיר צדוק הינו צלם ואמן וידאו המאתגר בעבודתו שאלות של מציאות מול
 ₪ 50: מחיר. דוקומנטציה אל מול כזב, מיתוס מול אמת יומיומית, בדיה

 ״כל מה שחשוב לדעת על תרופות״

 ?מהן תרופות וכיצד הן פועלות ומשפיעות על גופנו

 , 20:00בשעה ,  14.2.19תתקיים ביום חמישי ההרצאה 

 מושב אביחיל,  12רחוב הגדוד העברי , (ליד המרפאה)מועדון לחבר 

 "טבע"רוקחת מחברת , שירי ברמן: המרצה

 !הכניסה חופשית, מוזמנים בשמחה

 09-8981632: מרכז קשר והכוון -לפרטים והרשמה 

 ה"הראבבית העם בכפר  20:30ט׳ באדר א׳ בשעה  14.2.19ביום חמישי 

 תאטרון אלומה| מזה  להנותאם אנחנו כבר כאן אז למה לא 

 בשיתוף המועצה הדתית ומורשת ישראל

 .וצמיחה" מיוחדת"מופע על הורות , ושמחה כח, כאב, מופע מרגש על התמודדות

צוחקות , מציגות, שרות -שתיהן אימהות לילדים עם צרכים מיוחדים, יפעת נוימן ואורנה סגל

 על שינוי, על הפרידה מהמון תקוות וחלומות שהיו להן לגבי הילדים שילדו: על הכולומדברות 

על ההחלטה כי מתוך הקושי העצום   -על אמונה וכאב ובעיקר, הרגלי המשפחה ודרך החיים

 .הן בוחרות לצמוח, שניחת עליהן

 ח"ש 15: מחיר

 בבית העם באמץ 20:30בשעה  16.2.19ש "מוצ

 לדעת לבחור

 מנשותיו לשעבר של גואל רצון, אלה גולן

 ההרצאה של אלה גולן מגלה לנו כיצד הצליחה האישה המרשימה הזאת

מהם היו נקודות המפנה בחיים החדשים , לשקם את עצמה למרות תנאים אובייקטיבים קשים

גולן מסבירה בהרצאה כי כולנו . שלה וכיצד דווקא הילדים של גואל הם הדבר הטוב בחייה

ובמצבים נפשיים שונים במהלך חייו יכול להיות  בתקופות מסוימות מועדים לנפילה וכי כל אדם 

 .פוגענית אחרתאו קבוצה קורבן של כת 
 ₪ 30: מחיר



 הקהילתי במרכז

 קיבוץ מעברותבמועדון  20:00בשעה  17.2.19יום ראשון 
 ילדינו –השפעת תהליכי גירושין על היקר לנו מכל 

 :בתכנית הערב 

 און-בר קיבנסוןענבל ' הרצאה של דר•

 שחקני פלייבק מקצועיים-הצגה של קבוצת מראות •

, מצחיק, המשתלבים לכדי מפגש אנושי, המגיעים מרקע משולב של תיאטרון ותחומי טיפול שונים

 .מרגש וייחודי
 www.hefer.org.il: הרשמה באתר המועצה| כולל כיבוד קל , ₪ 40מחיר 

 מועדון ארוחת הבוקר במרכז הקהילתי חוף חפר

 הרצאה 10:30| ארוחת בוקר  10:00| ימי שני 

 שלא הכרתם קרנינהאנה  -לכבוד חודש האישה |  18.2.19

 על תהליך הכתיבה שלו והגלגולים שעברו על הדמות, טולסטוי. על מקורות הרומן הגדול של לב נ

 .עד שהסופר התאהב בה, הראשית

 .בעלת תואר ראשון במשחק ותאטרון ותואר שני בספרות סבוראיקרן : מנחה
 ₪ 300: מפגשים -10כרטיסיה ל | ₪  40: מחיר מפגש



 הקהילתי במרכז

 הלאדינוהחוג לתרבות 

 בבורגתהבמועדון ותיקים  18:30בשעה  18.2.19יום שני 

 מפגש סיום חגיגי עם קובי זרקו
 09-8981634|  09-9557113: להרשמה ₪  65: מחיר 

 במועדון משמר השרון 22:00 - 19:00בין השעות  19.2.19יום שלישי 
 ליפופים 3 –סדנת צמידי מקרמה 

 ׳הסטודיו של שרונה מילר׳' עם שרונה

 כל משתתפת תכין צמיד שלושה ליפופים המכיל טכניקות מגוונות ומשלב

 אלמנטים: מגוון מאוד גדול של חומרים מהממים לבחירה לפי טעם אישי

 חרוזים יפניים, עור, פונפונים, גדילים, צדפים, חוטי שעווה, מתכתיים
 ₪ 230: מחיר| ... אבני חן ועוד, חרוזי אותיות, איכותיים

 052-6250512, קרן: לפרטים נוספים והרשמה

 אמאבאבוקר עם 

 בחניאלימי רביעי בעגלה של קפה 

 הרצאה 10:15| קפה ומאפה  9:30

 מטפלת רגשית, נטורופתית? "איפה אני"כרמי אילה  20.2

 ח למפגש כולל קפה ראשון ומאפה חינם"ש 30: מחיר
 hilam@hefer.org.il | talir@hefer.org: הרשמה במייל

 מרכז קשר והכוון מזמין אותך להשתתף

 סדנת הכנה כלכלית לתקופת החיים החדשהב

 .הסדנה מיועדת לעומדים לקראת פרישה או כאלו שכבר פרשו

ולמיצוי זכויות מול הגורמים  , בסדנה יקבלו המשתתפים ידע וכלים להתנהלות כלכלית נכונה

תוך התמודדות עם השינוי בתהליך , ('רשויות וכו, חברות ביטוח ופנסיה, ביטוח לאומי)הרלוונטיים 

 .הפרישה

 מפגשים 4: משך הסדנה|  26.2.19: תאריך פתיחה

 20:30עד  17:30ימי שלישי בין השעות 

 חדר הישיבות קיבוץ המעפיל
 09-8981632: מרכז קשר והכוון -להרשמה ₪  50: מחיר לסדנה






