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שלוחות המרכז 
הקהילתי

ך ת ו ר ש ל  0 9 - 8 9 7 3 3 0 3 - 4 /  1 0 7 ד  ק ו מ
www.hefer.org.il  09-8948929 :'ליד מדרשת רופין 40250, טל': 09-8981628/35 פקס

שלוחות המרכז 
הקהילתי

 שלוחת צפון חפר 
כפר הרא"ה | בית חזון | אלישיב | גאולי תימן | 

אמץ | גן יאשיה | אחיטוב | המעפיל | גח"א |  גח"מ | 
עין החורש | כפר חגלה | חרב לאת | חיבת ציון

adita@hefer.org.il | לפרטים: עדית אזוגי
 052-3222879 | 09-8973332 

 שלוחת מרכז חפר 
משמר השרון | העוגן | מעברות | כפר חיים | 

כפר ידידיה | הדר עם | בית יצחק | קדמה
לפרטים: תחיה ברקו 

 052-2902303 | 09-8973329
thiyab@hefer.org.il

 שלוחת שפלת חפר
בורגתא | חניאל | עולש | בארותיים | 

כפר מונאש | בית הלוי
 לפרטים: טלי רפאל 

09-8981632 | 054-7908248
 חוגי "קדם" שלומית בן כליפא 

shlomit.bk@gmail.com | 09-9740994

 שלוחת ים חפר
אביחיל | שושנת העמקים | 

חבצלת השרון | צוקי ים
לפרטים: אילנה סלומון

 052-2594398 | 09-8981565
ilanas@hefer.org.il

 שלוחת בת חפר
בת חפר | יד חנה חומש | בחן

מנהלת השלוחה: תמי סלוצקי
 09-8781090 | 09-8788376

matnas_bathefer@walla.com
 שלוחת חוף חפר 

מכמורת | חופית | כפר ויתקין | בית ינאי | 
בית חרות | גבעת שפירא | בת חן | ביתן אהרן

מנהל השלוחה: גיא גולן
לפרטים: 09-8665187 | 09-8664306

info@hhcc.co.il 

 מחלקת נוער 
מנהל המחלקה: דרור זכאי

לפרטים: 09-8981557/629 | 09-8973323/6
drorz@hefer.org.il
 נוער עמק חפר

 מרכז צעירים 
לפרטים: בת אורלנד לוי

054-2191900 | 09-8981561
bat@hefer.org.il 

 מחלקת ותיקים 
לפרטים: יונה טרגובניק 09-8981634 

yonat@hefer.org.il
נילי בוארון  09-8973321

nilib@hefer.org.il
relig@hefer.org.il  רלי גולדנברג

 זית  
 09-8981566 |  09-8973330/1

רינה ברקאי 052-3344720 
 rinazayit@gmail.com

עדי נחשון 054-9290060
 adizayit@gmail.com

טל קלאר העברי 052-5308019
talzayit@gmail.com

חפשו אותנו בפייסבוק:  זית עמק חפר

המטה לבטיחות בדרכים והרשות 
למלחמה בסמים ואלכוהול ומצילה

לפרטים: גל כהן-דגן 052-8430659
galc@hefer.org.il | 09-8981636

 צהרונים וקייטנות
לפרטים: נוגה אגמון  050-9751433
kids@hefer.org.il  | 09-8973322

 מזכירות המרכז הקהילתי 
09-8973320 / 09-8981635 / 09-8981628
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חפשו אותנו בפייסבוק    המרכז הקהילתי עמק חפר
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עריכה: דפנה יבנאי-פרטוש    |    עיצוב: לאה מרמורשטיין-ירחי  אמנות גרפית 

למידע ומודעות: המרכז הקהילתי  
dafna@hefer.org.il  | 09-8981628

השער: לאה מרמורשטיין-ירחי 
יונה טועמת תפוח |  באדיבות האמן דוד גרשטיין

יו"ר המרכז הקהילתי האזורי: אלדד שלם   |   מנהלת המרכז הקהילתי: יעל פלד  

תושבים יקרים!
 חודש יוני בפתח, הקיץ מחליף את האביב ואנו נערכים לימי החמסין.

בחוברת שלפנינו שני אירועים מסורתיים מרכזיים. האחד הוא שבוע הספר והשני הוא"מקורוק נוער", 
שמדי שנה עולה באיכותו וגם מושך אליו יותר ויותר קהל. כמובן שלצד שני אלה אנו ממשיכים בכל מגוון 

 הפעילויות השגרתיות כדי להפוך את זמנכם הפנוי למשמעותי יותר ומעניין יותר.
בברכה,

                   רני אידן                 אלדד שלם
             ראש המועצה                       מ"מ ראש המועצה, יו"ר המרכז הקהילתי

לצהרוני המרכז הקהילתי עמק חפר
דרושות* מובילות וסייעות לצהרונים

קו"ח בציון שם המשרה לפקס : 09-8948929, לידי נוגה
או למייל:  kids@hefer.org.il | לפרטים נוספים : 09-8981628

*המודעה מתייחסת לגברים ונשים כאחד

פעילויות המרכז הקהילתי עוברות לרישום אינטרנטי
http://www.hefer.org.il היכנסו לאתר המועצה האזורית עמק חפר

)הקישור להרשמה נמצא בצד שמאל(
כל פעילות בה יש רישום אינטרנטי מסומנת ב-  

בברכה, צוות המרכז הקהילתי

2015
נוער יוצר רוק מהמקורות

י ר ו ז א י  ת ל י ה ק ז  כ ר מ     | ר    פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה  צ ע ו מ
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב חמישי 4.6.15 אמפי בת חפרח

הרכבי נוער במופע רוק מקדים
 פרטים בעמוד 

האחורי



מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

ים

מסע צוותי ג׳יפ

מודה מכל הלב
לבעלי העסקים שתרמו להצלחתה!

 

  

 

 

 

קוסמטיקאית רפואית מוסמכת   קוסמטיקהניניתפ

.9שפע של ברכות להשתתפותך במלכת העמק 

עכשיו את המלכה!!!

קבלי מתנה אישית מדהימה!!

טיפול פנים מפנק

052-8402937, בת חפר          21רח' בית קמה 

אשמח לראותך

קוסמטיקאית רפואית מוסמכת   קוסמטיקהניניתפ

.9שפע של ברכות להשתתפותך במלכת העמק 

עכשיו את המלכה!!!

קבלי מתנה אישית מדהימה!!

טיפול פנים מפנק

052-8402937, בת חפר          21רח' בית קמה 

אשמח לראותך



 צהרוני גנים וצהרוני בתי הספר 
           שנה״ל תשע"ו 2016-2015 

נמשכת ההרשמה!  לצהרוני הגנים ולצהרוני בתי הספר של 
המרכז הקהילתי, מועצה אזורית עמק חפר

 הצהרון מתקיים החל מה-1 לספטמבר 2015 עד ה-30 ליוני 2016, 
משעת סיום הלימודים ועד השעה 17:00

 עלות חודשית של הצהרון בבתי הספר ₪1300.

 מועד סיום ההרשמה: 30.6.2015 או בתפוסה מלאה בצהרון, המוקדם ביניהם. 
     לאחר מכן תתאפשר הרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד.

 כל הקודם זוכה.
 פתיחת הצהרונים תלויה במספר הנרשמים. 

 הרשמה לצהרון תקפה רק לאחר תשלום דמי רישום וחתימה על הצהרת בריאות ותקנון.
 החל מ-1.8.15 כל ביטול יחוייב ב-300 ש"ח דמי ביטול.

 פרטים נוספים בתקנון הצהרונים המתפרסם באתר המועצה האזורית עמק חפר.
ההרשמה אינטרנטית באמצעות כרטיס אשראי. קישור לאתר ההרשמות מעמוד 

w w w. h e f e r . o r g . i l הבית של המועצה האזורית עמק חפר 
בכל שאלה ניתן לפנות למשרדינו.

צהרונים בגני הילדים

צהרונים בבתי הספר

 הצהרון יתקיים בגני הילדים החל מה-1 לספטמבר 2015 עד ה-31 
ליולי 2016, 5 ימים בשבוע, בימים א'- ה', בין השעות 14:00- 17:00

 בחופשות סוכות, חנוכה ופסח - תתקיים גם קייטנה בשעות הבוקר.
     ללא תוספת תשלום.

 עלות חודשית של הצהרון בגנים ₪1200. התשלומים עבור 11 חודשי פעילות 
     )ספטמבר-יולי( מתחלקים על-פני 10 תשלומים )ספטמבר-יוני(.

 לילדי הצהרונים תינתן הנחה בעלות קייטנת יולי 2016.

 הצהרונים מהווים מסגרת חמה ואוהבת, עם צוות מקצועי ומיומן הכולל מובילת 
     צהרון וסייעת.  

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

 ניתן לפתוח צהרון גם בגנים ובבתי ספר בהם לא היה צהרון עד כה.
 הצהרון יפעל בהתאם ללוח החופשות של משרד העבודה )נעמ"ת(.

 בצהרון תוגש מידי יום ארוחת צהרים חמה וארוחת ארבע, המסופקות ע"י חברת 
    קייטרינג בעלת תעודת כשרות ומאושרת ע"י משרד הבריאות.
 במהלך הצהרון ייהנו הילדים ממגוון פעילויות בתחומים שונים.

  דמי הרישום בסך 200 ₪ )שאינם מוחזרים ואינם מקוזזים(.
  ילד שני זכאי ל- 5% הנחה.

  זכרו והרשמו עד סוף החודש!
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“קייטנה בגבעה” מזמינה 
אתכם לחווית קיץ ייחודית 

ומהנה ברוח הקיבוץ של פעם. 
הקייטנה תתקיים במתחם 
הבריכה של קיבוץ גבעת 

חיים מאוחד ותכלול בין היתר: 
רחצה יומית בבריכה, שפע 
משחקי חוץ, בניית מחנה 
ופעילות מחנאות ושדאות,

ימי ארצות ועוד.

לפרטים נוספים ולהרשמה:
אביב רג’ואן - 054-7919271

מחזור ראשון:

05.07-23.07

מחזור שני:

02.08-13.08

שעות הפעילות:

07:00-13:00

ום
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רס

ת פ
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מו |                    |                  |
 
רבקה קנטור טיולי נוף מולדתי 

עין החורש 

״נשים הולכות רחוק״
דמויות מרתקות בירושלים

שני 15.6.15  בהדרכת איל חיניץ

״בדד לעד״
תעלומת הקברים הבודדים 

שני 22.6.15  בהדרכת יואב אבניאון

 04-6127449
  050-7677927
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צפון חפר
החודש נציין את אירועי שבוע הספר ברחבי עמק חפר. האירוע המרכזי יתקיים בגבעת חיים איחוד 
והינו אירוע חופשי לכל המשפחה. למבוגרים, נארח בשלוחתנו את הסופרת עטורת הפרסים צרויה 

שלו וכן את הסופר והמרצה לפילוסופיה יהודית, דב אלבוים. 
הכניסה לשלל האירועים הינה חופשית!! כולם מוזמנים.                                     

בברכה, עדית אזוגי     

תרבות ילדים

 ְׁשבּוע הֵסֶפר ּבעמק חפר
               בשיתוף הספריה האזורית 
ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב                       

אירועי שבוע הספר ברחבת חדר האוכל בקיבוץ גבעת חיים איחוד 
ביום שלישי 9.6.15

  17:00 במועדון לחבר 
שעת סיפור: "הבית שבקצה החורשה"

תאטרון "חוצפה קטנה" לגילאי 2 עד 6     

  17:45 במועדון לחבר 
שעת סיפור "מעשה בחמישה בלונים"  

תאטרון "חוצפה קטנה"  לגילאי 2 עד 6     

  18:30 ברחבת חדר האוכל
מופע מוזיקלי האחים ורמוט

"שרים ומספרים משוררים" 
מופע מוזיקלי הלוקח את הילדים למסע בין השירים 

והסיפורים הקלאסיים של פעם עם שירי משוררים כמו: 
לאה גולדברג, מרים ילן-שטקליס, נעמי שמר, ע. הילל ויהונתן גפן ובעזרת הלחנים של: 

מתי כספי, דיוויד ברוזה ושלום חנוך. המוזיקה במופע מנוגנת אל מול עיני הילדים ואף 
משתפת אותם במופע.

המופע מיועד לכל המשפחה!! 
במתחם יופעלו תחנות משחקים של הולה הופ, תחנות יצירה של ״ארץ 

קיסמיה״, מכירת ספרים חדשים, דוכני מזון בתשלום – על  הדשא. 
כולם מוזמנים, הכניסה חופשית!!!
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צפון חפר

adita@hefer.org.il | 09-8973332 | לפרטים: עדית אזוגי

 ְׁשבּוע הֵסֶפר ּבעמק חפר
               בשיתוף הספריה האזורית 
ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב                       

תרבות מבוגרים

במוצאי שבת 6.6.15 בשעה 20:30 בבית העם באמץ
הרצאה עם הסופרת צרויה שלו 

בהרצאתה מספרת צרויה שלו על הולדתו של ספר, מן הרעיון הראשון 
ועד שהוא מגיע לידי הקוראים. על ההפתעות האכזבות והאושר בתהליך 

הכתיבה, על הקשר הקרוב עם הדמויות הספרותיות, על ההתעמקות 
בנושאים המעסיקים את כולנו - הדרמה הרגשית שבין גברים ונשים, 

הורים וילדים, המיקרוקוסמוס המרתק של המשפחה.
את המופע תפתח בשירה הילה בן משה, בליווי מוסיקלי של תמי עמית

הכניסה חופשית!

ביום שלישי 23.6.15 בשעה 20:30 במועדון בגן יאשיה
"גידול ילדים בעולם וירטואלי ובסביבת רשתות חברתיות" מרצה: דוד בנאי

ההרצאה תדון במקומו של העולם הווירטואלי בעולמו של הילד ובאופן שבו ההורים יכולים 
לווסת את המפגש בין הילד לעולם הווירטואלי באופן שיחזק, יעשיר, יעמיק ויוסיף לילד ולא יפגע בו. 

מחיר 20 ₪

ביום חמישי 18.6.15 א׳ בתמוז בשעה 20:30  בבית העם כפר הרא"ה
הרצאת קיץ ייחודית של קצין בכיר מסיירת מטכ"ל

סגן אלוף גיורא לוי )במיל( משרת כשלושה עשורים כאחד מהקצינים הבכירים של סיירת מטכ"ל.  
ירצה על השירות ביחידה העילית המובחרת, צניעות ומנהיגות דרך דמותו הייחודית של סא"ל 

עמנואל מורנו ז"ל.   מחיר: 25 ש"ח | לנוער: 10 ש"ח

ביום שני, כ״ח בסיוון 15.6.15 בשעה 20:30  בגן יאשיה
אירוע ראש חודש תמוז, ׳זית׳

״ספר, סופר וסיפור״ - דב אלבוים - על מקורות יצירתו וחייו
פרטים ב׳זית׳ - עמ׳ 40

קורס לחיטוב המוח עם ד"ר יוסי חלמיש - החל מאוקטובר 2015 
בית ספר למבוגרים בגבעת חיים איחודעקבו אחרי הפרסומים!
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סדרת הצגות ומופעי איכות לילדים
מהתיאטראות המובילים בארץ

״מקהלה עליזה״ 
תיאטרון מופע

הצגה המבוססת על שירים וסיפורים של לאה נאור

שבת < 6.6.15 < 11:30 
אולם המופעים עין החורש 

לגילאי 8-3 | אורך ההצגה: כשעה ללא הפסקה
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להזמנת כרטיסים: מרכז הזמנות - אולם תרבות עין החורש 04-6127706
  חפשו אותנו           חנייה חינם בשפע     * הזכות לשינויים שמורה

אולם תרבות עין החורש

ת בו תר של  ת  י ב  | רש  ו הח ן  י ע
מופעים | תיאטרון | סרטים | דעת | סדרת ילדוד'ס | קונצרטים | ערבי זמר  

סדרת
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מרכז חפר
תושבי השלוחה היקרים, 

החודש הוא חודש הקריאה. האירועים בעמק בכלל ובשלוחה בפרט, פתוחים לקהל הרחב והכניסה 
חופשית. מחכה לכם!  תחיה ברקו- רכזת השלוחה 

 ְׁשבּוע הֵסֶפר ּבעמק חפר
               בשיתוף הספריה האזורית 
ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב                       

ביום רביעי 3.6.15 בשעה 19:45 בבית העם של בית יצחק
ערב השקה ליצירותיהם של סופרים ומשוררים מעמק חפר

בשיתוף "זית" וועד בית יצחק
אירוע מיוחד בבית יצחק לכבודם של הסופרים והמשוררים שבעמק, בו נציין את יצירותיהם 
שיצאו לאור לאחרונה. נארח 25 יוצרים בספרות ילדים, מחקר ועיון, שירה, רומן, מחזאות, 

פנאי והדרכה. יוצגו ספריהם של היוצרים והבאים יוכלו להכיר ולרכוש את הספרים.
ויוגשו 'טעימות' מכתביהם של היוצרים.

את הערב ילוו בנגינה ושירה תמי עמית והילה בן משה. הכניסה חופשית!

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

 ביום שלישי 9.6.15 בשעה 17:30 
 ברחבה שמאחורי חדר האוכל

קיבוץ משמר השרון
 "הפנינג שבוע הספר"

הצגה: "הברווזון המכוער"  של תיאטרון "אוהל"
שוק "קח-תן" כולם מוזמנים להביא ספרים ישנים ולהחליף לאחרים

סדנאות יצירה סביב שבוע הספר בהנחית תיאטרון "אהל":
 סדנת ספרים קופצים  סדנת הכנת בובות יד  משחקיה - משחקי עץ לילדים

 עגלת מזון תהיה במקום במחירים מוזלים!   אירוע לכל המשפחה!

ביום שלישי 16.6.15 בבית העם בבית יצחק בשעה 20:00
"תחרות הסיפור הקצר 2015" – זו השנה החמישית
בשיתוף "זית" וועד בית יצחק. אורח הערב: הסופר אלי עמיר  

שיספר על "מפריח היונים" – הספר והסרט. מידי שנה נשלחים אלינו סיפורים בשתי 
קטגוריות, מבוגרים ונוער, וצוות שופטים קורא, בוחן ובוחר את הסיפורים המצטיינים 

וכותביהם זוכים בשוברים לקניית ספרים. לכל המשתתפים יוענקו ספרים עם הקדשה 
וחתימה של הסופר האורח. לשלושת כותבי הסיפורים הנבחרים בכל קטגוריה יוענקו פרסים 

)שוברים לרכישת ספרים(. את הערב תלווה מקהלת מורן במיטב השירה הישראלית.
הכניסה חופשית, יוגש כיבוד קל!
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מרכז חפר

thiyab@hefer.org.il  |  052-2902303 | 09-8973329 |  לפרטים והרשמה: תחיה ברקו

תרבות ילדים
ביום שלישי 2.6.15 בשעה 16:15 במועדון לחבר קיבוץ העוגן

 שעת סיפור: "כספיון ודגים אחרים״ 
מאת פאול קור ועודד בורלא

עם לימור המספרת 
 כספיון הדג הקטן אוהב לשחות רחוק רחוק, לבד לבד 

ומעניין מה קורה כשיום אחד  הוא פוגש לוויתן.
שעת סיפור מגוונת עם בובות ובשיתופם של כל הילדים ככספיונים.

לגילאי  3 עד 5  | מחיר 25 ₪ 

ביום חמישי 18.6.15 בשעה 17:30 
במועדון קיבוץ מעברות

שעת סיפור: "פיטר הארנב" 
עיבוד לסיפורה של ביאטריס פוטר 2 עם השחקנית נילי דביר  

בובנאית ומספרת מתיאטרון "הפעמון״
פיטר הוא ארנב שובב, הגר עם אמו ואחיו במחילת חול מתחת 

לשורשי עץ הברוש. יום אחד יוצאת הגב' ארנבת לקניות, לא 
לפני שהיא חוזרת ומזהירה את שלושת הארנבונים שלה, שלא 

להתקרב בשום אופן לגינה של האדון מקרגור. למרות אזהרותיה 
של אמו, מתגנב פיטר לגינה, שם צפויות לו ולקהל הצופים 

הרפתקאות, סכנות וסוף טוב. ההצגה משלבת עבודת משחק 
עם הפעלת בובות ואביזרים. השחקנית לובשת על גופה את הבמה, עליה מתרחשת 

ההצגה. 
העולם הדמיוני שנוצר על גבי הבמה הניידת, מאפשר לנוע בקהל הילדים ולשתפם בהצגה.

לגילאי 3 עד 5 | מחיר: 25 ₪ לילד

2015
נוער יוצר רוק מהמקורות

י ר ו ז א י  ת ל י ה ק ז  כ ר מ     | ר    פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה  צ ע ו מ
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב חמישי 4.6.15 אמפי בת חפרח

הרכבי נוער במופע רוק מקדים
 פרטים בעמוד 

האחורי
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מרכז חפר

thiyab@hefer.org.il  |  052-2902303 | 09-8973329 |  לפרטים והרשמה: תחיה ברקו

תרבות מבוגרים
ביום שני 1.6.15 בשעה 20:30

"הצבת גבולות ללא מלחמות״ מרצה: אליפז אייזנר.
בשיתוף עם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

בהרצאה נדון בקושי בהצבת גבולות וכיצד ניתן לעשות זאת מתוך שיתוף פעולה ויחסים טובים, 
מיועד להורים לגיל הרך ויסודי.

מועדון לחבר בקיבוץ העוגן | מחיר: 20 ₪

 ביום שלישי  2.6.15 בשעה 18:00
 במועדון קיבוץ העוגן 

סיפור למבוגרים: "עובדות החיים" מאת סומרסט מוהם  
עם המספר יניב שטרייפלר

האם באמת יכולים הבנים ללמוד מחכמת ניסיונם של ההורים?
היש דרך, אמיתית, למנוע מהם לעשות את הטעויות הגדולות של 
החיים? הסופר משתדל להתעמת עם שאלות אלו ואחרות בדרכו 

המושחזת והמשעשעת...
הכניסה חינם, יוגש כיבוד קל!

בשבת 13.6.15 בשעה 18:00
במועדון קיבוץ מעברות

 "קפה קונצרט" - סיום העונה
קונצרט קאמרי עם שלישית "עתר"  

תכנית קלאסית של המלחינים: היידן, שומאן ורימסקי קורסקוב 
הנגנים: עפר שלי- פסנתר,  טניה בלצר– כינור, מרינה כץ- צ'לו.  

מחיר: 30 ₪ כולל כיבוד קל!

בואו לפרסם ולהתפרסם
בחוברת התרבות והפעילויות של המרכז הקהילתי

המגיעה מדי חודש לאלפי בתי אב בכל עמק חפר!
החוברת הקרובה יוצאת ממש בקרוב!   כדאי להזדרז שטחי הפרסום מוגבלים!

לפרטים: מרכז קהילתי 09-8981628/35
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שפלת חפר

talir@hefer.org.il | 09-8981632 | 054-7908248 | לפרטים והרשמה:  טלי רפאל

תרבות ילדים

 ְׁשבּוע הֵסֶפר ּבעמק חפר
               בשיתוף הספריה האזורית 
ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב                       

ביום שלישי 9.6.15 החל מהשעה 16:00 
שבוע הספר תשע"ה  בבית ספר "קדם":  בהשראת חיים נחמן ביאליק

שערי בית הספר נפתחים עם דמויות מסיפורי ילדים:
16:30 מופע פתיחה "אלוף בצלות ואלוף שום"  מאת: ח.נ. ביאליק

עם ילדי כיתה ב' ושירת המקהלה.
17:00 מפגש מיוחד עם הסופרת והמאיירת שולמית צרפתי

במפגש מתעורר לחיים "אצבעוני" )מאת: ח. נ. ביאליק( ומעביר מסר חשוב של הסתפקות
במועט, אהבה וכבוד לסביבה, לצומח ולבעלי החיים.

17:30  מגוון פינות משחק ויצירה ייחודיות לכל הגילאים:
יצירת ספרי פופ-ארט  דומינו רצפה ענק  בלבולי מילים בקוביות  דפי צביעה והפעלות  

בהשראת סיפורי ילדים  מאיירים צעירים  "חמישה בלונים" - מתחם בועות סבון
  דוכן מכירת ספרי "סטימצקי" לילדים ומבוגרים.

ביום חמישי 18.6.15  בשעה 18:00 בבית העם בבורגתא
מופע סטנד אפ חדש של גרי המבורגרי:

"ללא אחים קטנים"
כוכב הילדים מהסדרות המצחיקות: "הפיג'מות" ו"גרי מנדלבאום 

בלש פרטי" מגיע לעשות לכם סטנד אפ ולדבר אתכם על 
המשפחה שלו, החברים שלו מהפיג'מות ו... עליכם. 

המופע מיועד לגילאי 6 עד 14. 
לא תותר כניסה לאחים קטנים ולהורים מלווים.

מחיר כרטיס בהזמנה מראש :35 ₪ . מס' המקומות מוגבל!
www.hefer.org.il ההרשמה אינטרנטית באתר המועצה
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שפלת חפר

talir@hefer.org.il |  09-8981632  | 054-7908248 | לפרטים והרשמה:  טלי רפאל

 לתושבי השלוחה היקרים, ??? זה מחוברת שעברה!!!
אני מאחלת לכולנו חג פסח שמח ואביבי, שבשמחה תגיעו לאירועים ותיהנו!

אני רוצה להסב את תשומת לבכם למספר אירועים ייחודיים בשלוחה: המופע של שי אביבי ואשתו 
מיכל, טיול הנשים עם שרית ישי-לוי בירושלים וערב הצגת טיול הנשים למרוקו.                                        

תחיה ברקו - רכזת השלוחה     

 ְׁשבּוע הֵסֶפר ּבעמק חפר
               בשיתוף הספריה האזורית 
ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב                       

ביום שלישי 2.6.15 בשעה 20:30 בבית העם בחניאל
עירית לינור בהרצאה: "הגברת מאוהבת" 
תדבר על אהבה, ועל הקשר בין אהבה לבין הספרות: )"שירת 

הסירנה", "בנות בראון", "גברת ורבורג"( על הגיבורים הספרותיים 
שפלשו לחלומותיהם הרומנטיים של נשים, 

איך השפיעו ספרים פופולאריים על הדרך שבה נשים חושבות 
על גברים, מה ההבדל בין הגבר מהספר לבין השכן מהקומה 

השלישית, למה צריך להיזהר מאוד כשצופים בקומדיות רומנטיות 
ואיך כל זה קשור לתחזוקת נישואים ולטיפול הנכון בבעל?

הכניסה חופשית! 

תרבות מבוגרים

 

לזכרם של לטם, דקל ואביב
עברו 11 שנים מאז אותה תאונה מחרידה בה נהרגו שלושה מילדינו.

תלמידים שעלו על אוטובוס ההסעה בביה"ס בבית יצחק, ולא שבו לביתם בבארותים. 
 אנחנו מזמינים את כולכם להשתתף באזכרה שתכלול אירוע הנצחה, סיפור קצר 

וטקס התייחדות לזכרם של הילדים.
האזכרה תתקיים ביום שלישי 30.6.15 בשעה 19:00 

בגן הזיכרון בבארותיים
בברכה

מועצה אזורית עמק חפר, וועד מושב בארותים, משפחת רוזנפלד ומשפחת כץ.



15

שפלת חפר

talir@hefer.org.il | 09-8981632 | 054-7908248 | לפרטים והרשמה:  טלי רפאל

 WWW.HEFER.ORG.IL :ההרשמה אינטרנטית באתר המועצה

בשבת 20.6.2015 
בשעה 21:00

בבריכה בבית הלוי
הופעתו של 

שחר חסון
תופעת ההומור 

הכי מרתקת בישראל
שחר חסון בהופעת סטנדאפ מצליח לחדש ולהצחיק את הקהל כל פעם מחדש

כוכב התוכניות "צחוק מהעבודה", ״טלוויזיה במיטבה״, ״לילה בכיף״, 
״מהדורה מוגבלת״ ועוד..

שחר חסון הוא תופעה בסצנת הסטנד-אפ, בהופעה אנרגטית ומקפיצה שחר לוקח 
אתכם למסע מוטרף בחיים שלנו, בצורה הומורטסטית, קומית וציורית.

שחר ניחן ביכולות תיאור שלא מפסיקות להצחיק.

מחיר כרטיס בהזמנה מראש 70 ₪   |   ביום האירוע ע"ב מקום פנוי 90 ₪ 
המופע מיועד למבוגרים ולנוער מכיתות י' ומעלה | מס' המקומות מוגבל!

*לא תתאפשר כניסה למים

2015
נוער יוצר רוק מהמקורות

י ר ו ז א י  ת ל י ה ק ז  כ ר מ     | ר    פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה  צ ע ו מ
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב חמישי 4.6.15 אמפי בת חפרח

הרכבי נוער במופע רוק מקדים
 פרטים בעמוד 

האחורי
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שפלת חפר
תרבות ילדים

ביום רביעי 1.7.15 בשעה 16:00 
ברחבת בית העם בארותיים

הפנינג פתיחת הקיץ ויריד עסקים מקומי 
ולצידן דוכני מכירה ותצוגה של מיטב היצרניים ונותני השירות של עולש בארותיים. 

הפעלה וקצב, משחקים, מתנפחים ענקיים עם מים והרבה קצף, 
תחרויות ומשימות עם בני צדוק   הכניסה חופשית!!

ביום חמישי  2.7.15 בשעה 16:00 
בבריכת בבית הלוי

הפנינג פתיחת הקיץ
מתנפחים ענקיים עם מים והרבה קצף הפעלה וקצב, משחקים ותחרויות.

הכניסה חופשית!!

ום
רס

ת פ
דע

מו
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ים חפר

ilanas@hefer.org.il |  052-2594398 | 09-8981565 | לפרטים והרשמה: אילנה סלומון

תרבות ילדים

 ְׁשבּוע הֵסֶפר ּבעמק חפר
               בשיתוף הספריה האזורית 
ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב                       

ביום שלישי 9.6.15 בין השעות 17:00 עד 19:30
אירוע שבוע הספר בבית הספר אביחיל 

בתכנית:
17:00  התכנסות והבאת ספרים לשוק "קח תן"

17:30 עד 18:30   צפייה בהצגה "סופסופ  הסיפור" 
18:30 עד 19:30   מתחם משחקי ענק

                     פאזלים, קלפי אותיות   משחקי שולחן    סדנאות יצירה עם תוצרים   
      אישים לכל משתתף  שוק "קח תן " - החלפת ספרי ילדים ומשחקי 

     קופסא    דוכני מזון ושתייה בתשלום 

תרבות מבוגרים

ביום שני 8.6.15 בשעה 20:30
ברחבת בית הכנסת בגן הבנים באביחיל

מפגש עם הסופר חיים באר
על ספרו החדש "חלומותיהם החדשים", על נסיבות היווצרותו, 

סודות משולחן הכתיבה ולסיום מעט מן התגובות שהתקבלו 
עליו, החל באנשי מוסד ובחיפאיים וכלה בייקים..

את הערב תלווה בשירה וגיטרה הזמרת רעומה גמליאל
הכניסה חופשית!

ְׁשבּוע הֵסֶפר 
  ּבעמק חפר
בשיתוף הספריה האזורית 

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב  
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 ְׁשבּוע הֵסֶפר ּבעמק חפר
               בשיתוף הספריה האזורית 
ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב                       

ביום שלישי 9.6.15 מהשעה 16:00 במרכז הקהילתי
אירוע "בת ספר" 

   יריד מכירת ספרים - צומת ספרים  דוכני פעילות ויצירה  
  הרשמה לספריית בת חפר   בשעה 18:00 מופע מוסיקלי

     לכל המשפחה! הכניסה חופשית

 במוצ"ש 13.6.15 בשעה 21:00   
על הדשא במרכז הקהילתי בבת חפר

במסגרת אירועי שבוע הספר 
מופע: אריאל הורוביץ "הגיבורים שלי"

לצד שירים מוכרים שכתב )יאללה ביי, 20 אלף איש, רנה, 
רקפות בין הסלעים, ועוד(- פורש אריאל בפני הקהל בסגנונו 

הייחודי, גלריה של טיפוסים ביניהם הפרטיזן אבא קובנר, הרב 
מנחם פרומן וכן אמו - נעמי שמר וסבתו החלוצה מקבוצת 

כנרת ומוליך אותו במסע מוזיקלי בארץ המרתקת והמטורפת 
בה אנו חיים. 

2015
נוער יוצר רוק מהמקורות

י ר ו ז א י  ת ל י ה ק ז  כ ר מ     | ר    פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה  צ ע ו מ
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב חמישי 4.6.15 אמפי בת חפרח

הרכבי נוער במופע רוק מקדים
 פרטים בעמוד 

האחורי

ְׁשבּוע הֵסֶפר 
  ּבעמק חפר
בשיתוף הספריה האזורית 

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב  

אריאל הורוביץ: שירה ובס. רועי צעדי: גיטרות. אדם מדר: שלל כלי נגינה. 
מוטי מזרחי: כלי הקשה
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תרבות מבוגרים
 ביום שלישי 16.6.15 בשעה 20:30 

בבית הכנסת
ערב ראש חודש תמוז לנשים 

 מחורבן לגאולה  עם ד"ר אייל מזרחי
 "לא על הלחם לבדו יחיה האדם"...  סדנה עם שרה'לה

מחיר: 15 ש"ח

תרבות ילדים
ביום שלישי 16.6.15 בשעה 17:30 באולם תרבות בת חפר

תיאטרון בים בם בום מציג: "הג'ירף שאהב לנצח"
ג'רי הג'ירף אוהב לשחק עם חבריו אך לעולם לא מוכן להפסיד!

לאחר שהפסיד במשחק כעס ורגז על חבריו שהחליטו להפסיק לשחק איתו
וכך נשאר ללא חברים..

לגילאי 3 עד 6
מחיר: 20 ₪ לילד  | 10 ₪ למלווה

ביום חמישי 18.6.15 בשעה 17:30
במועדון לחבר בחן

שעת סיפור עם נילי ספרילי: ״הקטר הכחול שיכול״
לגילאי 3 עד 6

מחיר: 20 ₪ לילד  |  10 ₪ למלווה

ביום שלישי 23.6.15 בשעה 17:15
באולם תרבות בת חפר

סרט פיצה: "קומבה"
סרט אנימציה המספר אודות זברה שרק חצי גופו עם פסים. העדר של 
קומבה הזברה מלא באמונות תפלות ומאשים אותו בבצורת שפוקדת 

אותם. קומבה עוזב את ביתו בחיפוש אחר אגם המים הקסום שבו, לפי 
האגדה, קיבלו הזברות לראשונה את הפסים שלהם. הוא חובר לגנו חצוף 

ומגונן וליען שעסוק בעצמו. הזברה הצעיר והאמיץ פוגש בדרך המון 
דמויות שונות ומשונות במטרה להשיג את הפסים החסרים.

מחיר: 20 ₪ כולל פיצה  10 ₪ למלווה
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19:45 בבית יצחק
ערב השקה לספרים 

חדשים וליוצרים 
בעמק חפר

20:30 בכפר ויתקין
המופע- "ארץ קטנה 

עם שפם" ע"פ המשורר 
מאיר גולדברג

20:00 בכפר ויתקין
מרק בחברותא עם 

העיתונאית אורלי אלקלעי

20:30 בכפר ויתקין 
"שיחת סלון"

בת חפר
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קייטנות  קיץ

בהנהלת רון לרר וטל תורג'מן 
1.7.15 עד 23.7.15  |  ימים א'-ה'  

 בין השעות 8:00 עד 13:00
לילדי כיתות ג' ומעלה

מה בתכנית?  תכנית עשירה ומגוונת: 
יום אולימפיאדה, פיינטבול מים, ימי 

בריכה, יום הישרדות,מתנפחים, ריקוד 
היפ הופ וג'ז, טורניר כדורגל, כדורסל, 
ציורי פנים מיוחדים, פרסים והפתעות...

מחיר: 1,550 ₪ 

מחנה ספורט כיף
בהנהלת ויקי גלם ובהדרכת שרון סעדה

 2.7.15 עד 23.7.15  |  ימים א'-ה' 
בין השעות 8:15 עד 13:30 

לילדי כיתות ג' ומעלה
מה בתכנית?  הקייטנה תתקיים במגרש 

הכדורגל בת חפר ובבריכת יד חנה
בתכנית: משחקים, טורנירים, אטרקציות 

בבריכה, פארק מים ומפגשים עם כוכבי 
ליגת העל. מחיר: 1,400 ₪

הרשמה אצל ויקי גלם 050-4902334  
שרון סעדה 050-9133444

קייטנת כדורגל 

1.7.15 עד 31.7.15  | ימים א'-ה' | בין השעות 7:30 עד 13:00 | לא כולל ארוחת צהרים
מה בתכנית?  פעילות תוף וקצב, מסיבת זומבה, הצגה- מיץ פטל, יוגה, סיפור בדרמה, 

בילבולית הבלשית+פינת ליטוף, פעילויות יצירה והמון הפתעות. מחיר: 1,500 ₪
צהרון בין השעות 13:00 עד 16:00 | מחיר:  1,250 ₪ 

ליום שלם בין השעות 7:30 עד 16:00 | מחיר: 2,700 ₪

קייטנת צהרונים - יד חנה, בחן, בת חפר

 לכיתות ג׳ ומעלה
1.7.15 עד 31.7.15  |  ימים א'-ה' 

בשעות 13:00-7:30  |  מחיר:  1,500 ₪ 
צהרון לילדי א׳ ומעלה

בשעות 16:00-13:00  | מחיר:  1,250 ₪
ליום שלם | מחיר: 2,700 ₪

פעילויות  בחודשים יולי אוגוסט  קייטנת מועדונית - יד חנה  
לכיתות ג׳ עד ו׳ 

מה בתכנית? ימי שיא: סינמה סיטי, סדנת 
גרפיטי, יום רטוב, סדנאות אומנות, הצגות, 
יום ספורט.... פרטים יפורסמו בהמשך

חדש!  חוגים המתקיימים במרכז הקהילתי 
ימשיכו לפעול במהלך חודש יולי. 

פרטים במזכירות המרכז הקהילתי נהלי הרשמה וביטול:
 ביטול ההשתתפות בקייטנה בין 11.06.15 עד 30.06.15 יחויב בסך של 150 ₪. 

 במקרה של ביטול מיום 1.07.15 ואילך, יחויב המבטל בדמי ביטול בסך 150 ₪ בתוספת 130 ₪ בגין כל 
יום קייטנה שחלף ממועד פתיחת הקייטנה ועד יום מסירת טופס הביטול - כולל. 

 למען הסר ספק החיוב יתבצע גם במקרה בו הנרשם לא הופיע לקייטנה.
פרטים והרשמה במזכירות המרכז הקהילתי בת חפר
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18:00 בחצר העוגן 
ערב ההוקרה השנתי 
לפעילי תנועות הנוער

17:30  קיבוץ מעברות שעת 
סיפור: "פיטר הארנב"

18:00 בבורגתא גרי 
המבורגרי בסטנד אפ
"ללא אחים קטנים"

12:00 בכפר ויתקין
קלבת שבת 

16.30 בנחל אלכסנדר
קבלת שבת  

22:00 בעין החורש
הסרט "יקירי"

19:45 בבית יצחק
ערב השקה לספרים 

חדשים וליוצרים 
בעמק חפר

20:00 בבת חפר
מקורוק נוער 2015 
עברי לידר בהופעה

20:30 באמץ
 הרצאה:

הסופרת צרויה שלו

20:30 בכפר ויתקין
המופע- "ארץ קטנה 

עם שפם" ע"פ המשורר 
מאיר גולדברג

22:00 בעין החורש
סרט : "האישה בזהב"

11:00 בעין החורש 
סרט: "האישה בזהב"
18:00 קיבוץ מעברות
 "קפה קונצרט" עם 

שלישית "עתר" 
        21:00 בבת חפר

 מופע: אריאל הורוביץ  
"הגיבורים שלי"

21:00 בבית הלוי
הופעה של שחר חסון 

20:00 בכפר ויתקין
מרק בחברותא עם 

העיתונאית אורלי אלקלעי

11:00 בעין החורש
הסרט "יקירי"

ְׁשבּוע הֵסֶפר 
  ּבעמק חפר
בשיתוף הספריה האזורית 

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב  

ְׁשבּוע הֵסֶפר 
  ּבעמק חפר
בשיתוף הספריה האזורית 

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב  

2 0 20:30 בכפר ויתקין 
"שיחת סלון"
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ן ו ש א יר נ יש ש י ל יש ע י ב ר

ת י ב ת  ר ב  ח

לילדים - באדום  |  למבוגרים - בכחול

   ה    הבב

ן ו ש א יר נ יש ש י ל יש ע י ב ר

ת י ב ת  ר ב  ח

 ְׁשבּוע הֵסֶפר ּבעמק חפר
ורית  בשיתוף הספריה האז

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב

אירועי שבוע הספר לחודש יוני 2015
חגיגה של אירועים בעמק לכל המשפחה

ביום שלישי 9.6.15 בשעות אחה״צ
שלוחת צפון חפר

בקבוץ גבעת חיים איחוד
בדשא הגדול ליד חדר האוכל

מופע: "שרים ומספרים משוררים"
עם האחים וורמוט

שלוחת שפלת חפר
בבית ספר "קדם"

הסופרת שולמית צרפתי אנגל
ומשחקי סיפור מרהיבים לכל 

המשפחה 

שלוחת חוף חפר
במדשאות בית העם במכמורת

הצגה: שלמה המלך והדבורה
תאטרון עולם הדמיון

שלוחת ים חפר
בבית ספר אביחיל

ההצגה ׳סופסופ סיפור׳ 
ז'וליק הפקות

מתחם משחקי ענק וסדנאות יצירה.

שלוחת מרכז חפר
בקיבוץ משמר השרון

הצגה: הברווזון המכוער
תיאטרון האוהל

סדנאות יצירה לילדים.

שלוחת בת חפר
במרכז הקהילתי

 הפעלות ופינות יצירה, 
יריד ספרים לכל המשפחה

סדנאות יצירה, שוק קח -תן של ספרי ילדים ועוד....

הכניסה חופשית!

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח
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י ע י ב יר ש י מ יח ש י תש ב ש

2.6.15 עירית לינור  
בבית העם  בחניאל  |   בשעה 20:30

3.6.15 ערב השקה לספרים חדשים ליוצרים בעמק חפר  
בבית העם בית  יצחק  |   בשעה 19:45

6.6.15 צרויה שלו 
בבית העם באמץ  |  בשעה 20:30

8.6.15 חיים באר 
ברחבת בית הכנסת באביחיל  |  בשעה 20:30

10.6.15  מופע "ארץ קטנה עם שפם" - מאיר גולדברג
במרכז הקהילתי כ. ויתקין  | בשעה 20:30

13.6.15 מופע "הגיבורים שלי" - אריאל הורוביץ
במרכז הקהילתי בת חפר  | בשעה 21:00

15.6.15 דב אלבוים
במועדון גן יאשיה | בשעה 20:30

16.6.15 אלי עמיר | במסגרת תחרות הסיפור הקצר
בבית העם בבית יצחק | בשעה 20:00

 ְׁשבּוע הֵסֶפר ּבעמק חפר
ורית  בשיתוף הספריה האז

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב

אירועי שבוע הספר למבוגרים

חדש!
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ארועים  
לילדים - באדום  |  למבוגרים - בכחול

16:15 קיבוץ העוגן ש. סיפור: 
"כספיון ודגים אחרים"

18:00 קיבוץ העוגן סיפור 
למבוגרים: "עובדות החיים" 

20:30 בחניאל עירית לינור 
בהרצאה: "הגברת מאוהבת"

 20:30  בכפר ויתקין 
"שיחות סלון"

17:00 בכפר ויתקין
 תיאטרון סיפור 

"כספיון הדג הקטן" 

17:15 בבת חפר
סרט פיצה "קומבה"

20:30 בגן יאשיה
הרצאה: "גידול ילדים 

בעולם וירטואלי ובסביבת 
רשתות חברתיות"

20:30 בהעוגן
הרצאה: "הצבת גבולות 

ללא מלחמות" 

19:45 בבית יצחק
ערב השקה לספרים 

חדשים וליוצרים 
בעמק חפר

20:30 באביחיל
 מפגש עם הסופר 

חיים באר

20:30 בכפר ויתקין
המופע- "ארץ קטנה 

עם שפם" ע"פ המשורר 
מאיר גולדברג

20:30 בגן יאשיה
 ראש חודש תמוז

דב אלבוים

20:00 בבית יצחק
תחרות הסיפור הקצר 2015

20:30 בבת חפר ערב 
ראש חודש תמוז לנשים

20:00 בכפר ויתקין
מרק בחברותא עם 

העיתונאית אורלי אלקלעי

ְׁשבּוע הֵסֶפר 
  ּבעמק חפר
בשיתוף הספריה האזורית 

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב  

ְׁשבּוע הֵסֶפר 
  ּבעמק חפר
בשיתוף הספריה האזורית 

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב  

ְׁשבּוע הֵסֶפר 
  ּבעמק חפר
בשיתוף הספריה האזורית 

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב  

ְׁשבּוע הֵסֶפר 
  ּבעמק חפר
בשיתוף הספריה האזורית 

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב  

ְׁשבּוע הֵסֶפר 
  ּבעמק חפר
בשיתוף הספריה האזורית 

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב  

ְׁשבּוע הֵסֶפר 
  ּבעמק חפר
בשיתוף הספריה האזורית 

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב  

ְׁשבּוע הֵסֶפר 
  ּבעמק חפר
בשיתוף הספריה האזורית 

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב  

9

20:30 בכפר ויתקין 
"שיחת סלון"



   ה    הבב

123456

7891 01 11 21 3

1 41 51 61 71 81 92 0

2 12 22 32 42 52 62 7

י ע י ב ר

19:45 בבית יצחק
ערב השקה לספרים 

חדשים וליוצרים 
בעמק חפר

20:30 בכפר ויתקין
המופע- "ארץ קטנה 

עם שפם" ע"פ המשורר 
מאיר גולדברג

20:00 בכפר ויתקין
מרק בחברותא עם 

העיתונאית אורלי אלקלעי

20:30 בכפר ויתקין 
"שיחת סלון"
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לפרטים נוספים: גל כהן-דגן מנהלת המטה לבטיחות בדרכים  ומתאמת הרשות למלחמה 
 galc@hefer.org.il  |  09-8981636  :בסמים ואלכוהול ומצילה יישובית

 כשחם - אנו נוטים להיות עייפים יותר.
  נהיגה תחת עייפות היא מסוכנת - העייפות משפיעה על הריכוז שלנו, על מהירות 

     התגובה ועל תשומת הלב שלנו לנעשה בכביש.
כללי בטיחות למניעת נהיגה בעייפות:

לפני הנסיעה:
  יוצאים לנסיעה ארוכה? חשוב לתכנן את מסלול הנסיעה ואת מקומות המנוחה בדרך.

  מומלץ להצטייד בקפה ובמשקאות מעוררים.
  אם ערים שעות רבות כדאי להימנע מנהיגה, בעיקר בשעות הלילה.

בדרך:
  אם חשים עייפות או שנעצמות העיניים, עוצרים להתרענן במקום מוסדר ובטוח -   

      שותים קפה או משקה מרענן ונחים כרבע שעה. אם זה לא עוזר- שינה קצרה 
      להתרעננות עוזרת.  אם אחרי כל זה נשארים עייפים – יש לדאוג לכך שנהג אחר 

     ינהג במקומך. אם עייפים –  לא נוהגים! 
  חלון פתוח או רדיו אינם עוזרים בהפגת העייפות.

http://www.rsa.gov.il :מידע נוסף ניתן לקבל באתר הרשות

מה מייחד את הנהיגה בחודשי הקיץ?
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 ְׁשבּוע הֵסֶפר ּבעמק חפר
               בשיתוף הספריה האזורית 
ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב                       

ביום שלישי 9.6.15 בין השעות 17:00 – 19:30 ברחבת הדשא במכמורת
 חגיגת שבוע הספר בחוף חפר

הפעלות ופינות יצירה מאת הישובים ומדריכי הנוער שוק קח-תן ועוד...
בשיתוף הספרייה האזורית בתמיכת משרד התרבות המחלקה לספריות

בתוכנית:
17:00  יריד דוכני יצירה  סביב שירי ילדים מפרי עתם של יישובי חוף חפר

            שוק קח-תן לספרים משומשים  )את הספרים לשוק קח-תן יש 
               להביא באותו יום עד שעה 16:30(

            מתחם מדריכי הנוער - תחנות והפעלות בעקבות ספרים
18:30    ההצגה "שלמה המלך והדבורה״ לכל הגילאים

הכניסה חופשית מוזמנים בשמחה, דוכני מזון בתשלום
ביום זה לא יתקיימו פעולות בגוש ויתקין. הגעה וחזרה למתחם האירוע באחריות 

ההורים בלבד.

ביום רביעי 10.6.15 בשעה 20:30 בחצר המרכז הקהילתי
שבוע הספר למבוגרים המופע: "ארץ קטנה עם שפם" 

מאחורי השירים של המשורר המופלא מאיר גולדברג
את הערב ילווה הנגן ערן לוי בשירה וגיטרה. 

מאיר גולדברג "האיש שנחבא אל המילים", אשר מיטב 
האמנים הישראליים מבצעים את שיריו, מספר את הסיפורים 

הקטנים מאחורי שיריו הגדולים )ביניהם- "זן נדיר", "מה שאת 
אוהבת", אימפריות נופלות לאט", דוד אוהב אותך", אין כמוה 

ועוד רבים..."( כיצד כתב את שירוי הגדולים? מהיכן באה ההשראה? מה בא קודם, 
המילים או המנגינה? כיצד חודרת האקטואלי אל תוך הפזמונאות?

ניפגש בשמחה בחצר המרכז הקהילתי. הכניסה חופשית.
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כל המשפחה

ביום שישי 26.6.15 החל מהשעה 12:00 ברחבת המרכז הקהילתי חוף חפר

קלבת שבת סוף שנת הלימודים
נסגור את שנת הלימודים ב"קלבת שבת חגיגית" עם מוסיקה, בירה ,לימונדה וחברים. 

משחקים ויצירה לילדים, דוכני מזון ופרחים ועוד הפתעות
נפגשים מיד אחרי בית ספר בחצר הקהילתית חוף חפר החל משעה 12:00 ועד 15:00 

הכניסה חופשית. נשמח לראותכם. דוכני מזון ופרחים בתשלום

ביום ראשון 21.6.14 בשעה 17:00 במרכז הקהילתי
"כספיון הדג הקטן"  מאת "תיאטרון אדם" 

פלורנס המדהימה חוזרת אלינו עם תיאטרון סיפור הבובות שלה 
והפעם על "כספיון" מאת פאול קור. מוזמנים בשמחה אלינו 

לגילאי 2 עד 5  | כניסה 25 ₪ 

ביום חמישי 18.6.15 בשעות 16:00 – 20:00 בבריכת בית-חרות
סיום השנה בגוש ויתקין- לכל חניכי בני המושבים חוף חפר

בתכנית: פרידה ממש"צים, סיכום שנה, פעילות מים, כיבוד קל    |     מחיר: 10 ₪

נוער

תרבות מבוגרים
ביום רביעי 2.6.15 בשעה 20:30 במרכז הקהילתי

"שיחות סלון" עם מיכל גולן מרפאה בעיסוק בנושא "המרוץ להתפתחות"
מתי כדאי לפנות לאבחון של ריפוי בעיסוק והיכן ניתן לקבל את השירות? 

מהי מוכנות לקראת כיתה א' והאם ניתן בסל הבריאות? 
תשובות, טיפים, הדרכה ורעיונות לתרגול עם ילדים לקראת כיתה א'. 

חשוב ביותר. לא להחמיץ!!!

תרבות ילדים
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גם בסלולרי אפשר לעשות קולנוע!
סדנא מעשית לצילום וידאו במכשיר נייד תוך הכרת המדיום הקולנועי

בוקר שישי 10:00 – 11:30 במרכז הקהילתי
3 מפגשים עם מפיק ויוצר סרטים - יוסי ליאון

  26.6.15  | 19.6.15 | 12.6.15
רגע לפני חופשת הקיץ אתם מוזמנים לסדנא בת 3 מפגשים המיועדת לאנשים הרוצים 

להוציא את המיטב מהסרטים שהם מצלמים, אם במצלמת וידאו או במכשיר הנייד. 
הסדנא תשלב לימוד עיוני ועבודה מעשית. מטרת הסדנא היא ללמוד את הבסיס של 

השפה הקולנועית על מנת לשדרג ולשפר את צילומי הווידאו שלכם.

על המדריך:
יוסי ליאון, תושב כפר ויתקין, קולנוען מזה 25 שנים. בוגר בית הספר המיתולוגי 

לקולנוע "בית צבי". צילם הפיק וביים סרטים עבור ערוצי השידור בישראל ועבור 
ערוצים זרים. 

כעת מנהל את LEONFILMS חברה שעוסקת בעיקר בהפקת סרטי תדמית, 
 www.leonfilms.co.il :סרטים תיעודיים וסרטי טבע ונוף. אנא בקרו באתר

יוסי ליאון: 0522-530290 
מחיר לכל הסדנא: 120 ₪   |  פתיחת הסדנא מותנית במספר נרשמים. 

לפרטים והרשמה יש לפנות למרכז הקהילתי 09-8664306

6.6.15 בשעה 20:30 במרכז הקהילתי חוף חפר
ערב מיוחד -  "פריחה שנתאחרה": ציוריה של יונה יוסף  מנחה: אביטל הררי

יונה יוסף החלה לצייר לראשונה בשנות השמונים לחייה.
מעיין יצירתיות עשיר וצבעוני נחשף והוליד סדרה של עבודות אומנות מקוריות ועוצמתיות. בערב 

ידובר על סוד היצירה המאוחרת ויעלה סיפור חייה המרתק והייחודי של היוצרת, 
בשילוב קטעי שירה ומוסיקה . הכניסה חופשית!

ביום ראשון 14.6.15 בשעה 20:00 במרכז הקהילתי
הרצאה: פולין כפלטפורמה לשואה  

מאת ד"ר מיכה אסף - מומחה להיסטוריית פולין.
על פולין ממלחמת העולם הראשונה דרך חלוקתה בין גרמניה לברית 

המועצות ובמשך תקופת מלחמת העולם השניה והשואה. 
הרצאה מרתקת. 

הכניסה חופשית!



30

חוף חפר

www.hhcc.co.il | 09-8664306 | 09-8665187 :לפרטים והרשמה במזכירות

ביום רביעי 24.6.15 בשעה 20:00 בחצר המרכז הקהילתי
 מרק בחברותא : נארח את אורלי אלקלעי – 

כתבת הפלילים של רשת ב', עיתונאית רשות השידור כ-20 שנה 
והפעם - חשיפה  - האמת המסתתרת מאחורי הקלעים של 

עולם העיתונות בארץ. אורלי אלקלעי עיתונאית מובילה אשר מסקרת 
אירועים גדולים, ביניהם: מלחמת לבנון השניה, צוק איתן, האסון 

ביערות הכרמל ועוד... הכתבת היחידה שסיקרה את מעצרו של האנס 
בני סלע.  בנוסף מסקרת את כל אזור הצפון: מוניציפלי ופלילים. 

נקבל דוגמאות על התנהלות בעולם הפלילים מול עבריינים, משטרה 
ובתי משפט. חשיפה מרתקת. לא להחמיץ!!!! מחיר: 30 ש"ח

סדנת מעשית לניהול פיננסים ותיקי השקעות לגיל השלישי! 
יורם גרשוני - מנהל השקעות מעל 20 שנה בחברות הגדולות בארץ 

  2 מפגשים  22.6.15, 23.6.15 
בימים שני ושלישי  10:00 עד 11:30  במרכז הקהילתי

סדנא חשובה ביותר אשר תיתן מידע על שירותי הניהול הפיננסי השונים, כיצד מתמצאים 
בתוך השקעות, כיצד ל"נהל" את המנהלים? איך מדברים עם מתווכים פיננסים למיניהם? 

כיצד חוסכים בדמי ניהול ומוזילים את כל השרותים הפיננסים?    
מטרת הסדנה היא נתינת כלים לניהול תיק הנכסים הפיננסים שהם צוברים במהלך חייהם, 
ברמה האסטרטגית, עם התייחסות ממוקדת לכל הממדים הרלבנטיים )דמי ניהול, עמלות, 
תשואות, ניהול סיכונים, הימנעות ממעילות והונאות, תכנון מס ועוד(, מתוך מטרה למקסם 

את שוויו בטווח הארוך. הרשמה מראש במשרדנו 09-8664306. הכניסה חופשית! 
סדנה זו מוגשת כשירות לציבור ואינה מייצגת שום גורם בשוק ההון!!!

ביום רביעי 17.6.15 בשעה 20:30 במרכז הקהילתי
"שיחת סלון"  אורח: ד"ר עמרי ניר 

בהרצאתו "לבנון -  מחלות ישנות, אתגרים חדשים"
ההרצאה תציג את המורכבות החברתית, הדתית, הפוליטית והתרבותית של המדינה הלבנונית 

ואת בעיותיה היסודיות. כמו כן תדגים כיצד בעיות/מחלות אלה חוזרות ועולות לאורך השנים, כולל 
בעת הנוכחית. בואו לגלות מה באמת קורה בלבנון!

המרצה: ד"ר עמרי ניר מרצה בחוגים לאסלאם וללימודי המזה"ת באוניברסיטה העברית, 
אוניברסיטת ת"א ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב. תושב כפר ויתקין. 

הכניסה חופשית, מוזמנים בשמחה! 

ותיקים
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קייטנות הקיץ של חוף חפר

 5.7.15 עד 23.7.15  |  בין השעות 08:00 עד 13:00 | בבי״ס ויתקין והמגרש בחופית
מה בתכנית?  שליטה בכדור, פיתוח כח מתפרץ, קואורדינציה, ניתוח מהלכי משחק, סטריט 

בול, חיזוק יציבה וכח, קרב מגע, ג׳אגלינג ועוד.
לפרטים והרשמה: ליאור קפלינסקי  054-3234339 ובמשרדי המרכז הקהילתי 09-8664306

מחנה כדורסל חוף חפר לגילאי ג - ח׳ בניהול ליאור קפלינסקי

קייטנת מחול לגילאי ג׳ - ז׳ בניהול ליאת קפלינסקי
 1.7.15 עד 21.7.15

מה בתכנית? פלמנקו, מודרני, היפ הופ, בלט קלאסי, אפריקאי, ג'אז. יינתן דגש על 
מקצועיות, יציבה, קואורדינציה חשיפה לסגנונות המחול השונים, תנאים ברמה גבוהה עם 

ריצפת מחול ע"פ תקן משרד החינוך. לפרטים נוספים: ליאת קפלינסקי 054-3234343 
 

קייטנת עיצוב ואמנות לגילאי ג׳ - ו׳  בניהול אירית אלון 
1.7.15 עד 21.7.15 בין השעות 08:00 עד 13:00

מה בתכנית? עיצוב תיקים, תכשיטים, עיסת נייר, חוטי טריקו, פארק מים, סינמה סיטי, 
בריכה ועוד הפתעות רבות. לפרטים נוספים: אירית אלון 054-4600565 

 

 * מועד אחרון להרשמה לקייטנות יולי בגנים 28.5.15   * מועד אחרון להרשמה למועדונית ביה"ס 21.6.15
*מועד אחרון להרשמה לקייטנת אוגוסט בגנים 2.7.15  

*נהלי הרשמה וביטול בעמוד 43
לפרטים נוספים והרשמה עליזה: 054-2445470 ובמרכז קהילתי חוף חפר 09-8664306

 מחזור ראשון  1.7.15 עד 31.7.15  
מחיר: 1500 ₪ עד 13:00, לא כולל א. צהריים 

 *יום ארוך עד 14:00 / 16:00 בתוספת תשלום
** על בסיס מקום פנוי

 מחזור שני  2.8.15 עד 13.8.15 
 שעות 
פעילות

מחיר למשתתפי 
הצהרונים

מחיר 
למצטרפים

7:30-13:00₪ 1000₪ 1200
7:30-16:00₪ 1160₪ 1360

  1.7.15 עד 21.7.15 
 בין השעות 13:00 עד 16:00 

מחיר: 900 ₪
   22.7.15 עד 31.7.15 

 בין השעות 07:30 עד 16:00 
מחיר: 880 ₪

   תכנית מלאה 
 1.7.15 עד 31.7.15 

מחיר: 1500 ₪

קייטנות קיץ במועדוניות קייטנות קיץ בגנים 

מחיר: 1550 ₪ בהרשמה מוקדמת עד 10.6.15 | 1650 ש״ח בהרשמה מאוחרת.
מועד אחרון להרשמה: 21.6.15

ניתן להירשם באתר מרכז קהילתי חוף חפר www.hhcc.co.il ובמזכירות המרכז הקהילתי
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הקו החם של הרשות הלאומית
 למלחמה בסמים ואלכוהול
508--500--700--1   

לפרטים נוספים: גל כהן-דגן מנהלת המטה לבטיחות בדרכים  ומתאמת הרשות למלחמה 
 galc@hefer.org.il  |  09-8981636  :בסמים ואלכוהול ומצילה יישובית

10 טיפים להורים לקיץ בטוח
1. תכנון יעיל ונוח חוסך זמן, כסף וכוח: 

שבו עם כל בני המשפחה ותכננו את לוח החופש, הדבר יעזור בתכנון הוצאות הצפויות 
ויחסוך אי הבנות )מי הולך, לאן ומתי..(.

2. קשר משפחתי:
  חשוב לתאם מפגש משפחתי קבוע אחד ביום, בו מתכנסת המשפחה כולה, 

 מחליפה חוויות ורשמים.
3. שלוש ארבע ולעבודה: 

 קחו את ילדיכם למקום עבודתכם ואפשרו להם לטעום מחייכם כהורים עובדים – 
חוויה משותפת ומקרבת.

 4. חופש מהלימודים אך לא מהחיים: 
שתפו את הילדים בעבודות הבית, תנו להם לבחור מתוך היצע משימות.

5. סביבה בטוחה: 
גם כשהילדים נמצאים בבית ואפילו בחדר הפרטי שלהם – וודאו שהם פועלים בסביבה 

בטוחה. היו מודעים בעצמכם לסכנות האינטרנט ותדרכו אף אותם בנוגע לתקשורת עם 
זרים.

6. עדיין משעמם להם? 
עודדו את בני הנוער למצוא תעסוקה חיובית העשויה להניב רווחים כספיים, בעזרתם יוכלו 

להשתתף במימון חלק מהפעילויות.
7. עשרת הדיברות של המשפחה שלכם לקיץ: 

עצבו יחד, כל המשפחה, את הכללים המתאימים לכם – לפיהם מבלים, נהנים וחופשיים, 
אך עם גבולות מוסכמים )שעות ערות, שעות "מסכים" וכו'(.

8. הורים ערים: 
כשבני הנוער יוצאים לפעילות, מומלץ לברר עם מי הם יוצאים )שמות וטלפונים( ולעיתים 
אף לדבר עם ההורים של החברים – על מנת לתאם גבולות משותפים )לאלה המעוניינים 

להיפרד מהמשפט "אבל לכולם מרשים.."(.
9. הורים פעילים:

חושבים שאתם משעממים? שהילדים מעדיפים לבלות רק עם החברים? תתפלאו לגלות 
אחרת! בחרו קבוצת הורים ויחד עימם חלקו ערב לכל הורה, בו הוא מעניק לקבוצת בני 

נוער בכל נושא שתבחרו, גם אתם תופתעו מהתוצאות.
10. גם לנו יש מה להציע: 

היו ערניים לפרסומים של הפעילויות המוצעות על ידי היישוב שלכם, תנועת הנוער, המרכז 
הקהילתי וגורמים נוספים – כך תוכלו גם לגוון וגם לחסוך בעלויות לעומת בילוי עצמאי.
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מנהלת מחלקת נוער: 
מאיה חסיד

נוערטל': 09--557/8981629 

drorz@hefer.org.il |  09-8981557/629 | נוער עמק חפרמנהל המחלקה: דרור זכאי

ביום חמישי, 11.6.15 בחצר העוגן 
ערב ההוקרה השנתי לפעילי תנועות הנוער 

כל השנה עבדתם, השקעתם, טיילתם, צבעתם, בניתם...
ועכשיו הזמן שלנו להגיד תודה!

 בתכנית – הופעה של חברי פורום שנת השירות של תנועות הנוער, ארוחת ערב 
ו.. הפתעה! הכניסו ליומן והירשמו אצל מדריך הנוער ביישובכם

הסעות מהישובים יצאו בשעה 18:30 לערך, סיום משוער בשעה 22:30. 
הכניסה מותנית בהרשמה מראש!

2015
נוער יוצר רוק מהמקורות

י ר ו ז א י  ת ל י ה ק ז  כ ר מ     | ר    פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה  צ ע ו מ
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב חמישי 4.6.15 אמפי בת חפרח

הרכבי נוער במופע רוק מקדים
 פרטים בעמוד 

האחורי

מקורוק - הסעות מטעם מחלקת נוער
אנחנו בטוחים ששמעתם על המקורוק, ובטוחים שאתם הולכים להגיע אליו...

 אז אם אתם רוצים לנסוע עם כל החברים לאירוע הגדול בבת חפר – 
אתם יכולים לעלות על האוטובוסים שלנו!

 ניתן להירשם אצל מדריכי הנוער ביישובים ולרכוש הסעה הלוך-חזור 
מכל ישוב בעמק למקורוק בעלות סמלית של 10 ₪.

יש להירשם עד יום שלישי 2.6.15
על מנת להבטיח את מקומכם על האוטובוס!
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מרכז צעירים

bat@hefer.org.il 054-2191900  |   09-8981561 לפרטים : בת אורלנד לוי

35
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bat@hefer.org.il 054-2191900  |   09-8981561 לפרטים : בת אורלנד לוי
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מרכז צעירים
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האגודה למען החבר הותיקותיקים
ר פ ח ק  מ ע ב

yonat@hefer.org.il |  09-8981634  | לפרטים: יונה טרגובניק

מכללת גמלאים
לומדים ונהנים - יוני 2015

בימי חמישי בקיבוץ עין החורש בין השעות: 9:00 - 11:15
מחיר למפגש חד פעמי: 40 ש"ח ₪

4.6.15  אירית כינור | גנטיקה אפיגנטיקה | לא הכל רק גנים
11.6.15 עו"ד גרי פאל | צ'רצ'יל ראש ממשלת בריטניה בהכרעות גורליות 

             לציונות ולעם היהודי. 
18.6.15 רועי עלוני | מוזיקה - אורף, כרמינה בוראנה
 25.6.15  מסיבת סיום | "יפים הלילות בכנען"  

מזרח ומערב בזמר העברי  
              פסנתר והנחייה: ד"ר אורי לשמן, שירה: מאי ישראלי לשמן 

              ומקהלת ותיקים ושרים

פסטיבל האופרה 2015 ״שיקוי האהבה״

קונצרט
במוצ״ש  13.6.15  בשעה 21:00 קונצרט מס' 6: התזמורת מנצחת

להסעות בלבד: 09-8981634 יונה

ביום חמישי  25.6.15 בשעה 20:00 | בבריכת הסולטן, ירושלים
שיקוי האהבה בבריכת הסולטן בירושלים - מאת גאטנו דוניצטי

סיפור אהבה קסום בהפקה הים תיכונית שביים עמרי ניצן לאופרה הקסומה של 
דוניצטי. מנצח: פרדריק שאזלן 

השירה באיטלקית | משך המופע: כשעתיים 
ו-45 דקות.

כתוביות תרגום בעברית ובאנגלית.
יש להצטייד בביגוד חם.

מחיר: 200 ₪ כולל הסעות הלוך ושוב, כרטיס 
כניסה. כריך ומים.

לתשומת ליבכם: לאחר ההזמנה ותשלום הכרטיס לא ניתן יהיה לבטל. באחריות 
המזמין לדאוג למחליף.

nilib@hefer.org.il להזמנת כרטיסים:  09-8981634, 09-8973321 או במייל
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האגודה למען החבר הותיקותיקים
ר פ ח ק  מ ע ב

9:00 - 9:10  התכנסות + כיבוד ושתייה חמה-קרה 
9:10 - 9:45  הרצאה: רחל אסטרקין  9:45 - 12:00 הקרנת סרט בטרום בכורה

*מחיר מפגש חד פעמי: 55 ₪ )על בסיס מקום פנוי ולא כולל הסעה( 

מועדון טרום בכורה - רואים לפני כולם!

קורס לחיטוב המוח

בתאריך 23.6.15 
 הסרט לסיום השנה:

 )Suite Francaise( "סוויטה צרפתית"
במאי: סול דיב )"הדוכסית"( | 2015, 107 דקות

למעלה מ-50 שנה לאחר מותה של הסופרת אירן 
נמירובסקי במחנה ריכוז, בתה מחליטה לקרוא את היומנים שלה ומגלה סיפור 

מדהים...
אירן נמירובסקי, יהודיה ממוצא רוסי שחיה בפריז, הייתה סופרת מצליחה בשנות 

ה-30 של המאה ה-20. עם כיבוש פריז ביד הנאצים נמלטה עם בעלה ושתי בנותיה 
לכפר קטן, ובו כתבה את סוויטה צרפתית - הרומן האחרון שלה. בשנת 1942 

נאסרה ונשלחה לאושוויץ, ושם נספתה. בנותיה הצליחו לשרוד מן המלחמה כשהן 
נושאות עמן במזוודה קטנה את צוואתה הספרותית של האם.

קבוצה לאנשים שחוו אובדן של בן זוג
נפתחת בקרוב 

קבוצה לאלמנים/אלמנות בגילאי +50 בעמק חפר
מטרת הקבוצה: רשת תמיכה, מקום לדיאלוג וכלים להתמודדות

לפרטים נוספים: מנחות הקבוצה: עו״ס מירב תירם, 09-8981552 
מנהלת התחנה לטיפול משפחתי, עו״ס לורן לוקסמבורג, 09-8981621

היכונו היכונו!  לאור דרישת הקהל,
החל מאוקטובר 2015 ייפתח 

קורס לחיטוב המוח  עם ד"ר יוסי חלמיש
עקבו אחר הפרסומים!
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זית
זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

רינה ברקאי  052-3344720 | עדי נחשון  054-9290060 | טל קלאר העברי 052-5308019

2015
נוער יוצר רוק מהמקורות

י ר ו ז א י  ת ל י ה ק ז  כ ר מ     | ר    פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה  צ ע ו מ
ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב חמישי 4.6.15 אמפי בת חפרח

הרכבי נוער במופע רוק מקדים
 פרטים בעמוד 

האחורי

ְׁשבּוע הֵסֶפר 
  ּבעמק חפר
בשיתוף הספריה האזורית 

ת ו י ר פ ס ל ה  ק ל ח מ ה ת  ו ב ר ת ה ד  ר ש מ ת  כ י מ ת ב  

זית שותף לאירועי שבוע הספר
3.6.15  ערב השקה לספרים חדשים ליוצרים בעמק חפר

             בבית העם בית יצחק | בשעה 19:45
15.6.15 דב אלבוים באירוע ראש חודש של ׳זית׳

           במועדון גן יאשיה | בשעה 20:30
16.6.15  אלי עמיר | במסגרת תחרות הסיפור הקצר

           בבית העם בבית יצחק | בשעה 20:00

ביום שני, כ"ח בסיוון 15.6.15 | 20:30 | בגן יאשיה
ספר, סופר וסיפור

דב אלבוים - על מקורות יצירתו וחייו
ליווי מוסיקלי: חבורת הזמר קולות השדה בהנחיית גורי שדה

זיתאירוע ראש חודש תמוז
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

מועצה אזורית עמק חפר 
 מרכז קהילתי אזורי

שלוחת צפון חפר

מחיר: 40 ש"ח כולל כיבוד, לפרטים רינה ברקאי: 052-3344720

זית בשבוע הספר
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זית
זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

קבלות שבת קהילתיות 
ת בנחל על גדות נחל אלכסנדר 

בלות שב
ק

ה 2015
תשע"

מועצה אזורית עמק חפר - מרכז קהילתי אזורי

"פני שבת נקבלה"ר' שלמה אלקבץ
קהילת עמק חפר מקבלת את השבת 
ברגעים הקסומים של "בין השמשות"

חוויה לכל גיל ולכל המשפחה 

16:30 - מרחב יצירה - עם ׳פשוט עיצוב׳
17:00 - קבלת השבת באומר ובניגון - 

              בהובלת ׳הרכב הבית של זית׳

קבלות השבת פתוחות לקהל הרחב | בואו בשמחה!
לפרטים: זית, מרכז קהילתי עמק חפר, 09-8981628, עדי 054-9290060, טל 052-5308019

בפארק איטליה, צפונית לקיבוץ מעברות  |  בהובלת המרכז הקהילתי האזורי על כל שלוחותיו

מועדי קבלות השבת:
ה' באייר    24.4.15
י״א בסיוון  29.5.15
ט' בתמוז   26.6.15
ט״ו באב    31.7.15 

י״ג באלול  28.8.15  ׳גשרים בנחל׳

פלוס
פסטיבל רוק מהמקורות

י ר ו אז לתי  קהי ז  מרכ  | חפר  עמק  ת  רי ו אז עצה  מו

מרכז 
צעירים
ר  פ ח ק  מ ת | קהילהע

בו
תר

 | 
קה

סו
חררים | השכלה | תע

שו
מ

ם 
 חיילי

ס נ י ג ת  י ב ת  ר ב ח

עושים רוקנרול מהמקורות!מיקי שביבסדנאות יצירה של טקסט ומוזיקה בהנחיית האמן והיוצר מוזמנים לפרוייקט מוזיקלי פורץ דרך!הרכבים ומוזיקאים יחידים
מהרו להירשם!

להרשמה  ותשלום: עדי נחשון ׳זית׳ 054-9290060 פתיחה מותנית במספר משתתפים משלמים

מיועד למוזיקאים
18 ומעלה מגיל 

לאור הצלחת מקורוק 
נוער , יוצאים שוב 
עם ״מקורוק פלוס"
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זית
זית פועל בתמיכת הגופים הבאים:

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

רינה ברקאי  052-3344720 | עדי נחשון  054-9290060 | טל קלאר העברי 052-5308019

שות
חד

והת
וד 

לימ
ית 

ז  מחנה קיץ למשפחות - יהלו"ם 
גם השנה יוצאות משפחות מעמק חפר 

למחנה הקיץ של יהלו"ם )ילדים והורים לומדים( בירושלים:
 16-19.8.2015   10-13.8.2015    9-12.8.2015  

 להרשמה: כוכבה ביטרן | 052-2902469
yahalom.camp@gmail.com

 ניתן להוריד טופסי הרשמה גם באתר יהלו"ם: 
www.yahalom.org.il

להתייעצות נוספת מוזמנים לפנות אלינו. 
 talzayit@gmail.com  052-5308019 טל קלאר

אבישי�אייל

כמה�מילים
30.2.06�–�1.2.06

פתיחת�התערוכה:
שבת,�1.2.06,�בשעה�12:00�בצהריים

שעות�פתיחה:
שישי:�10:30�–�12:30
שבת:�11:00�–�16:00

לתיאומים�במשך�השבוע:
04–6369351
04–6369820

אבישי�–�222222–052

גלריה
ת ו נ מ א ל
גבעת�חיים�איחוד

טלפונים לתיאומים: 
0 4 - 6 3 6 9 3 5 1
0 5 4 - 9 0 3 9 9 4 5

שעות פתיחה:
שישי: 10:30 - 13:30
שבת: 10:30 - 16:00 

ד ו ח י א ם  י י ח - ת ע ב ג ת  ו נ מ א ל ה  י ר ל ג

מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי

אוסף הפטרון
תערוכת בית המדרש לאמנים - ׳זית׳  

בגלריה לאמנות גבעת חיים איחוד

21.5.2015  עד מוצ״ש  27.6.2015
מנחים: יוסי וסיד, עדי נחשון

אוצרים: יוסי וסיד, שרון פפאי, אורה אילון
מפגשי גלריה: 

יום ראשון 7.6.15  | 19:30 
'בין נוסטלגיה לגעגועים והקשר למקום׳  
פרופ' זלי גורביץ - משורר ואנתרופולג 

 יום ראשון 21.6.15 | 19:00 
'מקומיות עצמית - תולדות מגרש המשחקים האנרכיסטי' 

ד"ר אדריכל רועי קוזלובסקי 
 להרשמה לערבי השיח: עדי נחשון, זית - 054-9290060 

רינה ברקאי, זית - 052-3344720 

אוסף 
הפטרון

תערוכת בית המדרש לאמנים - ׳זית׳ 
יוצרים בהשראת ׳קולו של מקום׳
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אורה אילון | שלומית בן יון | נעה הרכבי | הדסה 
ולנסי | שלומית חלפי | שמחה כהן | 
לאה מרמורשטיין-ירחי | שרון פפאי |

 רינת קישוני | אהוד רבין

21.5.15
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קיץ אקשן  הקייטנה של ילדי עמק חפר
1.7.15 עד 21.7.15  |  בין השעות 08:00 עד 13:00 | מיועד לילדי כיתות ג' עד ו'

הקייטנה מתקיימת בכפר ויתקין
בניהולה של שקד גלסמן  רכזת נוער והדרכה חוף חפר  

 מחיר בהרשמה מוקדמת עד 10.6.15: 1450 ש״ח
 מחיר בהרשמה רגילה 11.6.15 עד 21.6.15: 1550 ש״ח

 מחיר ליום בודד: 130 ש״ח )ע״ב מקום פנוי ובתאום מראש עם מנהל/ת הקייטנה/מחנה(
    המחיר כולל הסעות מכל יישובי עמק חפר!

הרשמה באתר מרכז קהילתי חוף חפר www.hhcc.co.il ובמשרדי המרכז הקהילתי 09-8664306 
לפרטים נוספים: שקד גלסמן 052-4462416 מועד אחרון להרשמה: 21.6.15

נהלי הרשמה וביטול:

מה בתוכנית?

1 לנרשמים עד 10.6.15 )כולל( תינתן הנחת רישום מוקדם. ההנחה תינתן על מחיר הבסיס לא כולל   
      הארכות, כמפורט בטבלה לעיל. בקייטנות הגנים קיימים הסדרים שונים המפורטים בהמשך.

2 2.1 ביטול ההשתתפות בקייטנה בין 11.06.15 עד 30.06.15 יחויב בסך של 150 ₪.   
      2.2 במקרה של ביטול מיום 1.07.15 ואילך, יחויב המבטל בדמי ביטול בסך 150 ₪ בתוספת 130 ₪ בגין כל 

            יום קייטנה שחלף ממועד פתיחת הקייטנה ועד יום מסירת טופס הביטול - כולל. 
            למען הסר ספק החיוב יתבצע גם במקרה בו הנרשם לא הופיע לקייטנה.

     2.3 בקייטנות הגנים קיימים הסדרים שונים המפורטים בהמשך.
3 לא יינתן החזר כספי עבור היעדרות מהקייטנה, למעט מקרים של סיכול וכוח עליון.

4 ניתן לפרוש את התשלום לקייטנה/מחנה לשלושה תשלומים שווים.
5 ההרשמה לקייטנה/מחנה מותנית בחתימה על טופס הרישום לקייטנה וטופס הצהרת בריאות.

6 הנחות: לילד שני במשפחה 5%, לילד שלישי ומעלה במשפחה 10%.
7 פתיחת הקייטנה מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. במקרה שלא תפתח קייטנה, יינתן החזר כספי מלא.

8 ייתכנו שינויים במערכי הקייטנות/מחנה. 
9 קייטנות גנים: ביטול בין 21.5.15 עד 30.6.15 יחוייב בסך 10% דמי ביטול. ביטול לאחר 1.7.15 יחוייב החלק 

    היחסי שנוצל, בתוספת 25% מהיתרה.

חמישי 9.7רביעי 8.7שלישי 7.7שני 6.7ראשון 5.7חמישי 2.7רביעי 1.7
חגיגת קיץ

קרנבל 
הילדים 

יום כיף 
בבריכת בית 

חרות 

סינמה 
סיטי-יום 
מהסרטים

יום של 
צחוק, דרמה 

ותיאטרון

מנהיג נולד 
בתל אביב

יום 
מאסטרשף:   

עמים 
וטעמים

פארק מים 
נחשונית

שלישי 21.7שני 20.7ראשון 19.7חמישי 16.7רביעי 15.7שלישי 14.7שני 13.7ראשון 12.7
בריכת 

בית חרות
יום 

הישרדות 
יום ספורט, טיול מים

תנועה ומים
פארק האי-
פארק מים 
אתגרי על 
גג עזריאלי

 לונה בריכה
פארק 

תל אביב

מסיבת סיום 
הפנינג 
אתגרי



- אמפי בת חפרחמישי 4.6.15 20:00
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במכירה מוקדמת: 60 ש"ח 
בערב המופע: 80 ש"ח

רכישה באתרי מועצת 
עמק חפר ובת חפר
 055-888-0591 
055-888-0357 

מועצה אזורית עמק חפר
 מרכז קהילתי אזורי

2015
נוער יוצר רוק מהמקורות

זית
זהות יהודית תרבותית 

בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

הרכבי נוער 
במופע רוק מקדים 


