השבוע לילדים

במרכז הקהילתי

יום חמישי  13.12.18בשעה  17:00בבית העם בהדר עם
שעת סיפור" :הזמיר וקיסר סין" | תאטרוני
זמיר חי אל מול זמיר מלאכותי? מי מהם משמח יותר את הקיסר?
אגדה על התחרות בין הטבע למלאכותי
מחיר₪ 25 :
סדנת צמות עם גבריאלה קורן | זמן איכות וכיף של אם/אב ובת
בסדנה נלמד טכניקות שונות לקליעת צמות מיוחדות .
יש להצטייד במברשת שיער.
 13.12.18יום חמישי בשעה  19:00 - 17:30בבית העם בית הלוי
הסדנא מיועדת לגילאי גן -כיתה ה' | מחיר ₪ 110 :להורה  +ילד
הרשמה באתר המועצהwww.hefer.org.il | :
לפרטים נוספים :טלי 054-7908248
יום ראשון  16.12.18בשעה  17:30בבית העם במכמורת
מיץ פטל | תיאטרון סודות מהספרים | ע"פ ספרה של חיה שנהב
לגילאי  2עד  | 5מחיר 25 :ש"ח
ביום רביעי  19.12.18בשעה 18:00
בסטודיו  RENEסמטת הברוש  55בורגתה
סדנת עיצוב תכשיטים אצל ״ –  RENEיוצרת עבורך״ לאימהות ובנות
מועברת ע"י רני כספי סבח
יצירה אישית של תכשיט ,זמן איכות של אמא ובת .כל אחת יוצאת
עם תכשיט! קונספט מפתיע ואישי ,מלא השראה ,הנאה והעצמה.
משך הסדנה כ 3 -שעות | .מחיר ₪ 270 :לאם ובת.
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תערוכות מתחלפות | פתיחת תערוכה של האומנית זהר גל
 12.12.18יום רביעי בשעה  20:00במרכז הקהילתי חוף חפר
אשה תבנית נוף מולדתה
בתערוכה מוצגים פסלים ציורים וצילומים שבמרכזם נשים ,נשיות ,טבע ונוף.
זהר גל ילדת טבע ,אשה ואם לשניים מציירת ומפסלת בחומר .תלמידתה של תמי
סברדלוב .עוסקת בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים .אוהבת אדם וריקוד,
ומוקסמת מהגוף הנשי.
הכניסה חופשית!
ביום חמישי  13.12.18בשעה  20:00במועדון גבעת חיים איחוד
מפגש עם אומנים | רעות פרסטר
רעות פרסטר מנהלת יחסים של משיכה ודחייה עם הסטודיו שלה ,פרסטר ,אמנית בת
 41עובדת בחדר קטנטן ללא דלת בתוך חנות לאביזרי אופנה בתל אביב" ,קנולר"
שמה ,שסבה פתח ב  .1956מחיר₪ 50 :
ביום חמישי  13.12.18בשעה  20:00במועדון קיבוץ מעברות
הקרנת הסרט :חדר ריק – המדינה נגד אירית ואשר
שעה לאחר שהודיעו לאירית ואשר שבנם עמרי ,קצין בחיל הים ,נהרג ,הם ביקשו
לשאוב את זרעו ,להפרות אותו באמצעות תרומת ביצית ואם פונדקאית ,ולהוליד בן
לעמרי שאותו יגדלו בביתם ,כהורים וכסבים וליצר תקדים בארץ ובעולם .הבמאית
שירלי ברקוביץ' ליוותה את הזוג במאבקם כנגד המדינה .מן הביקורות :סרט חזק,
מעורר מחשבה ,סרט על המציאות והדילמות הקשות שעלולות לעלות בחיינו .בסיום
ההקרנה מפגש עם במאית הסרט שירלי ברקוביץ
מחיר | ₪ 25 :כרטיסים במקום
ביום חמישי  13.12.18בשעה  20:30בסטודיו Reneסמטת הברוש  55בורגתה
סדנת עיצוב תכשיטים מבית ״ – Reneיוצרת עבורך״ מנחה :רני כספי סבח
את יוצרת עבורך ומפרי דמיונך ,פינוק עם חברות ותכשיט אחד
שיתפתח בידייך היוצרות.
משך הסדנה :כ  -3שעות | מחיר | ₪ 150 :כולל כיבוד מפנק
הרשמה מראש בטלפון :רני  050-5839324או במייל (טלי)talir@hefer.org.il :
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גלריית רחוב ע"ש אופיר חן
ערב פתיחה חגיגי ושיח גלריה
תערוכת יחיד של יחיאל (חיליק) סמדר
רשמי חיים
מוצ"ש  15.12.18בשעה  19:00בבית הפיס בכפר ויתקין
הכניסה חופשית! כולם מוזמנים!
מכון אבשלום
קורס "קוקטייל ארץ ישראלי"
יום ראשון  16.12.18בשעה  18:00במועדון לחבר קיבוץ מעברות.
הרצאה מס' :2
"נשים במלחמה  -יעל ,סיסרא ומה שכמעט קרה
מרצה :שלי אשכולי | מחיר 70 :ש"ח
להרשמה:
אושרית מסורי oshritm@hefer.org.il | 09-8981565 | 050-8695860

השבוע

במרכז הקהילתי

מרכז קשר והכוון מזמין אותך לשעה קלה של הרצאה
'להיות בשליטה'
"ייפוי כוח מתמשך" הוא כלי משפטי חדש ומהפכני המאפשר לכל אדם
בגיר (מעל גיל  ,)18לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד,
כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע בעצמו החלטות הנוגעות לענייניו.
ההרצאה תתקיים ביום ראשון  16.12.18בשעה , 18:00
ב"מועדון יום א' " ,שבקיבוץ המעפיל
המרצה :עורכת הדין אדר אלוני  -חנן ,נוטריון ומגשרת
מוזמנים בשמחה ,הכניסה חופשית!
מרכז קשר והכוון כאן בשבילך 09-8981632
סדרת הרצאות" :האושר ואני"
 19.12.18פרופ׳ יורם יובל | 'איך להיות מאושר בשיעור אחד'
המפגשים יתקיימו באולם עין החורש בשעות 19:30 - 18:00
מחיר להרצאה חד פעמית) ₪ 90 :ללא הסעה( ,על בסיס מקום פנוי
ניתן להירשם במחלקת ותיקים09-8973321 , 8981634 :
או בחברותא09-89733 :
בוקר עם אמאבא -בוקר לתינוקות והורים בחופשת לידה
ימי רביעי בעגלה של קפה בחניאל
 9:30מפגש  +קפה ומאפה |  10:15הרצאה
 19.12עיסוי תינוקות | ליליאן שוחט ,עיסוי תינוקות
מחיר מפגש ₪ 30 :כולל שתיה ראשונה חינם ומאפה
מותנה בהרשמה מראש ומינימום נרשמים
להרשמה:
טלי רפאל | talir@hefer.org.il ,09-9557113
הילה בר מאיר 09-8981561 hilam@hefer.org.il ,
במקרה של גשם המפגשים יתקיימו בבית העם בחניאל
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מרכז קשר והכוון מזמין אותך לשעה קלה של הרצאה
"ייפוי כוח מתמשך"
הוא כלי משפטי חדש ומהפכני המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל  ,)18לקבוע
כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד ,כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע בעצמו
החלטות הנוגעות לענייניו.
ההרצאה תתקיים ביום חמישי  , 20.12.18בשעה , 19:00
במועדון חברים ,בקיבוץ משמר השרון
המרצה :שי קדמי -עו"ד ומגשר ,מתמחה בדיני משפחה:
גירושין ,ירושות ,צוואות ואפוטרופסות
מוזמנים בשמחה ,הכניסה חופשית | מרכז קשר והכוון כאן בשבילך 09-8981632

