
שוק פרסי ומשתה פורים הומוריסטי | אירוע קהילתי התנדבותי לפורים: שוק פרסי 
של עמדות ותחנות מגוונות כיד הקהילה, ואחריו משתה – חגיגה פורימית במשחק ובמוסיקה בהשראת 
מגילת אסתר. < קבוצת 'מעגלי גיל' -  ותיקי בחן וצופי בת חפר, תרבות בחן, בת חפר ופנימיית טוקאייר

סיירת אור | בואו והצטרפו אל סיירת אור ייחודית בעמק חפר. צוותים בין-דוריים - ילדים, 
נוער, צעירים ומבוגרים, היוצרים ומקיימים מפגש תורם, משמח ומיוחד עם ותיקים בודדים בעמק, בחגים 

ולאורך השנה. יוצרים קשר וערבות הדדית בין ותיקים בעמק לאוכלוסיה הצעירה. < זיוה וייסמן )חרב 
לאת(, שלומית צפריר )חניאל( – קבוצת 'זהר בעמק'

הזמירות של סבא, הנעימות של סבתא | הקלטה, תיעוד ושימור של האוצרות 
המוסיקליים השמורים אצל ותיקי עמק חפר, ועיבודם למופע של מקהלת העפרוני, לצד יצירת קשר בין 

דורי מתמשך בין ילדי המקהלה לוותיקים. < מיה שביט, מקהלת העפרוני

כמו חדש! | הזמנה לתושבי העמק – ילדים ומבוגרים, ליצור תרבות בת קיימא. מסירה, איסוף 
ושיפוץ רהיטים והחזרתם לשימוש תושבי העמק )מועדוני נוער, סטודנטים, זוגות צעירים, פנימיות וכו'.( 

חוויה של לימוד ועשייה תוך התבוננות על המרחב בו אנו חיים במבט מחודש. < אושרת גורן )בית יצחק(  

מיזם העשור של ׳זית׳ 
בואו והצטרפו אלינו כשותפים, תורמים ויוצרים מסורות קהילתיות חדשות 

ברחבי העמק
10 פרויקטים חברתיים–תרבותיים חדשים, 

כולם פרי חלום, יוזמה ועשייה התנדבותית של קהילת עמק חפר.
10 פרויקטים הפונים לגילאים שונים, עוסקים בתחומים מגוונים

וכולם מדברים תרבות–התנדבות-קהילה
ואתם מוזמנים לבחור את הפרויקט בו תרצו לקחת חלק, להתנדב ולתרום! 

לפרטים והצטרפות למיזם התקשרו אלינו: עדי נחשון  054-9290060

שתילים של זית
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

פארק תעשיות עמק חפר

חממה ליוזמות תרבותיות-קהילתיות



מקום שנותן מקום למשחק | משחקים משקפים, מבטאים ומייצגים את התרבות ואת 
ערכי החברה בה הם נוצרים. מזמינים אתכם להיות שותפים להקמת מרכז – מוזיאון משחקים שמתחיל 

מתוך הקהילה. נתחיל בהדרכת משחקים לנוער ולמבוגרים. אנו מחפשים מתנדבים אוהבי משחק שילמדו 
להדריך, ובהמשך נקים יחדיו את מרכז המשחקים. < גדי כפיר )בית ינאי(

סבא אגדה | ותיקי העמק – סבים וסבתות, מספרים 'סיפורים של פעם' לילדי הצהרונים 
בעמק חפר. מספרי סיפורים מקצועיים יכשירו את הוותיקים לספר סיפורים - מאגדות חז"ל, דרך סיפורי 

מקום ועד לסיפורים אישיים. מפגש בין דורי חדש ומיוחד. < מובילי בתים חמים )שלוחת צפון חפר( 
וצוותי צהרונים

ערכת קבלת שבת | יצירת ערכה ייחודית לקבלת שבת עבור משפחות הרוצות לייסד 
תרבות קבלת שבת ביתית, או להעשיר את הטקס הקיים, בתכנים מגוונים מתרבות ישראל העתיקה 

והמתחדשת. יצירה משותפת של מתנדבים מתחומי השירה, עיצוב ואומנות, קולינאריה, הגות, הומור ועוד 
– שכולם ייקחו חלק בתצרף השבתי הזה. < מיריק שניר )חיבת ציון( 

אמנות כגשר קהילתי | אמנים מהעמק מקיימים מפגשי יצירה ולימוד עם בני נוער 
מפנימיות בעמק, תוך חיבור לקהילות הסובבות אותם. יצירת גשרים בין בני הנוער, האמנים ויישובי 

העמק. < שלומית בן יון )גח"א( וצוות בנק הזמן 

 גן ישראלי באווירה תנ״כית | הקמת גן ישראלי עם צמחיה מתקופת התנ"ך וימינו. 
הגן ישמש למפגשים קהילתיים מגוונים - מילדים ועד ותיקים. < איריס פרידלנדר, ועד בית יצחק

שתילים של זית
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

זית אצל 'זית' | מסע' בעקבות הזית ופריו – מסע רב גילאי ליחידים, משפחות וקהילות. 
מסע המאפשר חיבור בין אנשים, חיבור לטבע, לאומנות, למקורות היהודיים-ישראליים, לתרבויות 

הסובבות אותנו למעגל השנה ועוד. חיבור בין חוקרים, אמנים, חקלאים, מטיילים, אנשי ספרות ושירה - 
ליצירה קהילתית סביב הזית. < ד"ר מיכה אסף )כפר ויתקין( 

פארק תעשיות עמק חפר

חממה ליוזמות תרבותיות-קהילתיות

בחרו את הפרויקט שלכם והתקשרו אלינו: 054-9290060


