כרטיסים במכירה מוקדמת עד יום חמישי  12.9.19בשעה 14:00

ביום רביעי  11.9.19בשעה  17:00במועדון בגבעת חיים איחוד
מוסטש החתול | תיאטרון הקרון
מופע בינתחומי המשלב אמנות פלסטית ותיאטרון-מחול עם עיצוב המבוסס על עיגולים
שמתוכם נגזרים כל הדימויים והבובות בהצגה | מגיל  3ומעלה | מחיר₪ 25 :
ביום שישי  13.9.19בשעה  13:00באביחיל
יריד חוגים
בתוכנית :חשיפה לחוגים ,מוזיקה מגניבה והפעלות
לכל המשפחה! הכניסה חופשית!
ביום ראשון  15.9.19בשעה  17:00בספריה בעין החורש
הסיפור על מפלצתול | תאטרון עלמא
בהשראת הסיפור המוכר והאהוב "מסעי גוליבר"
הצגת יחיד מרגשת ,מלאת הומור וקסם על מסע אחר שייכות וקבלה .מגיל  3ומעלה |
מחיר₪ 25 :
ביום ראשון  15.9.19בשעה  17:00בספריית חניאל
"הנסיכה שרצתה להוריד את הירח" | ג'ימס ת'רבר עם נוגה ניר פוגל
סיפור מופלא על אי הבנה בעיבוד מצחיק ומפתיע.
בסיום יקבלו ילדי חניאל העולים לכיתה א' שי צנוע.
הכניסה חופשית! | בשיתוף הספרייה האזורית בתמיכת משרד התרבות -המחלקה לספריות
ביום שני  16.9.19בשעה  17:00באולם התרבות באלישיב
רנצ'וק בדרכים
יחד עם הגיבור חווים הילדים את למידת הכללים והחוקים להתנהגות נאותה בכביש.
מגיל  3ומעלה | מחיר₪ 25 :
ביום שני  16.9.19בשעה  17:00בבית העם בכפר ידידיה
שעת סיפור "ארץ יצורי הפרא" | תאטרון עדימע
הרפתקאותיו של הילד מקס בארץ הדמיון – היא ארץ יצורי הפרא
מחיר₪ 25 :

ביום רביעי  11.9.19בשעה  20:30במרכז הקהילתי חוף חפר
פתיחת תערוכה העולם שלנו המבט שלי | דן פרופטה
בתערוכת צילומים זו יציג דן פרופטה ,בן ה , 18 -את נקודת המבט שלו על עולם שלנו.
במבט חוקר ומתבונן ,דרך זוויות וקומפוזיציות שונות ניתנת פרשנות חדשה ומרתקת של
הדור הצעיר על העולם שלנו .צילומיו של דן זכו בפרס "אדם וים" של משרד החלל
והטכנולוגיה בשנת 2017
מוזמנים בשמחה | הכניסה חופשית!
מוזמנים לשיעור ניסיון פיסול וחומר בקרמיקה עם שרונה
11.9.19
ימי רביעי בשעה  16:00בסטודיו בגד כפת  ,חצר מרכז קהילתי חוף חפר
מיועד לכיתות א'-ד'
לפרטים09-8665187 :
מרכז קשר והכוון אפ 60+
מזמין את כל בוגרי הקורסים והסדנאות ומתעניינים חדשים בפעילויות המרכז
להרמת כוסית ,מפגש חברתי ופעילות מהנה לכבוד השנה החדשה
נשמח לראותכם ביום רביעי  25.9.19בשעה  16:00בחוות הנוי (מול כפר מונש)
מומלץ לבוא בנעלי הליכה וביגוד קל לפעילות.
הכניסה לפעילות חופשית ,אך מחייבת הרשמה מראש עד ה18.9.19 -
בטלפון09-8981632 | 09-8973322 |050-5351606 | 052-6424260 :
מצפים לראותכם!
ביום חמישי  3.10.19יציאה בשעה  19:00מתחנת האוטובוס ליד פוליצר בכפר ויתקין
סיור סליחות בירושלים | בליווי הרב סטולוביץ' והדרכה מקצועית
בשיתוף מועצה דתית אזורית עמק חפר ומורשת ישראל עמק חפר
נצא ממרומי הר זיתים לכיוון הסליחות בכותל המערבי ,
כשאת דרכנו ילוו נופה המרהיב של ירושלים בלילה ,סיפורים וניגונים הפותחים את הלב.
חזרה משוערת לכפר ויתקין עד שעה 03:00
מומלץ להצטייד במזון ,שתייה וביגוד חם | שימו לב :הטיול כולל הליכה רגלית
מוגבל
מחיר 50 :ש"ח למשתתף | בהרשמה מראש בלבד | מספר המקומות
https://bit.ly/2lSJNBf
להרשמה :
 | 09-8664306מועד אחרון להרשמה 22.9.19

