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בתים מדליקים
יום ראשון   כ״ט בכסלו | 17.12.17 

ילדים ומשפחה

כתובת וטלפוןשעה קהל היעד  מנחה הפעילותבית מדליק

בית כוכבי 
׳עוללה׳

חנוכה הראשון שלי 
ליווי התפתחותי בהשראת החג

מיכל כוכבי - מלווה 
התפתחותית ומנחת 

הורים 

אמהות+ 
תינוקות 

עד שנה 

סטודיו עוללה רח׳ ההדס10:00
בורגתה

054-4898620

׳פך הנס שלי׳ בית שמש
מפגש של חוויה ויצירה בנושא 

חלומות, משאלות וניסים

דנה שמש-מנחם - 
מנחה ומטפלת באמנות

הורה וילד 
מגיל גן 

חובה

סמוך לשער היישוב האחורי11:00
בית הלוי

050-6970008

פעילות צבע ואור סדנת בית גורביץ
ציור לילדים במסגרת תערוכת 

בוגרים - כיתת ציור 2017

 רונית גורביץ -
ציירת ובעלת סטודיו 

לציור בכפר מונאש

ילדים -
גילאי א' 

עד ג'

אחרי חניון הסטודנטים 17:00
הצפוני של רופין, ליד 'טל הדר'

כפר מונאש  054-4894067

מועדון 
הפיס

׳המועדון הפתוח׳ מדליק
תחנות הפעלה, יצירה, שולחנות 

משחק והכנת ספינג׳ים

מדריכי המועדון הפתוח 
׳חבצושה׳

ילדים 
ובני נוער

רח׳ האשל 17:001
שושנת העמקים

050-8610868

תחנת כיבוי 
אש

תחנה מדליקה
ביקור בתחנת הכיבוי של יכון

תחנת כיבוי אש17:00ילדים צוות הכיבוי של התחנה
יכון

בית הכנסת 
חבצלת 

השרון

יוצרים בחנוכה 
הכנת נרות מקושטים משעווה 

 חיה מלר - 
מורה למלאכה ואומנות 

לשעבר

ילדים עד 
כיתה ד'

רח׳ דרך הבנים17:00
חבצלת השרון

050-6612233

׳מושבה מדליקה׳׳המושבה׳
פעילות יצירה ברוח החג

 ענת אלה -
מדריכת הבית של 

המושבה

ילדים ובני 
נוער

רח׳ צה"ל 18:005
אביחיל

054-9426640

מרכז 
קהילתי 

חוף חפר 

׳אברה כדברא׳
להֿפוך מילים למציאות

פתיחת גלריית רחוב - עבודות 
אמנים מחוף חפר

נעמי ויפתח חן - קרן 
"בשביל אופיר" לעידוד 
היצירה, לזכר אופיר חן. 
אוצרת - הצלמת עדי אדר

כל 
המשפחה

בית הפיס משעול הגנים 18:002
כפר ויתקין
09-8665187

w w w . h e f e r . o r g . i l ה  צ ע ו מ ה ר  ת א ב ת  י ט נ ר ט נ י א ה  מ ש ר ה



מבוגרים

0 9 - 8 9 8 1 6 2 8 / 3 5 י  ת ל י ה ק ה ז  כ ר מ ב ש  א ר מ ה  מ ש ר ה

כתובת וטלפוןשעה קהל היעד  מנחה   הפעילות בית מדליק

משחקים בחנוכה משחקים בית קורן
בהשראת משחקים של פעם

ענבל בריסקין-פרי ׳קלאס׳ 
סדנאות ופעילויות עם ערך

אמהות ובנות 
מגיל 12

קיבוץ העוגן19:30
052-4232252

בית 
וילהלם

מפגש נשים סדנת אפיית חלות 
בהקשר למנהג הדלקת נרות 

חנוכה

קיילא וילהלם - 
מפתחת מנהיגות יצירה בשילוב 

חוויות יצירתיות וערכים

רח׳ הדואר 20:00107 נשים
כפר ויתקין
052-5176669

האור המוביל את חייבית מקורי
הרצאה חוויתית, ביסודה רכישת 

כלים להתמודדות במצבי לחץ

סימה מקורי - אחות 
פסיכיאטרית ומטפלת 

בפסיכותרפיה

דרך נירה 20:0025מבוגרים
בית יצחק

050-6265426

לראות ולצייר את העולם בית זיו
ללא צבע, האמנם? הצצה 

לדרך בה אן רואה את העולם

אן שלכטר דגן - אמנית, 
לקויית ראייה מלידה

רח׳ העלייה 20:005מבוגרים
בית יצחק

054-8183147

מחושך לאור - סיפור אישי  בית ברנע 
׳כך הפכתי קושי והתמודדות 
יום יומית לנקודות אור וחוזק׳

אורטל ברנע - חובבת ריצה, 
מתמחה בלקויות למידה

רח׳ השיטה 20:007מבוגרים
חרב לאת

052-2243070

חדר אוכל 
גח״מ

חדר טעימות, חד״א 20:00מבוגריםשמואל יצחקי - אמן ואספןמפגש עם אמן חנוכיות
גח"מ

050-2056117

אוצר הספריםבית פלח
סיור בספריה והרצאה על 

פריטים מיוחדים 

ברוך )בוהי( פלח - חוקר רב 
תחומי במדעי היהדות והרוח, 

אספן וסוחר בספרים ויודאיקה

מבוגרים ובני 
נוער 

רח׳ דרך הים 20:003
חבצלת השרון 

054-4860413

במהירות האור הרצאה וסדנת בית לשם
רישום של מרכבות עתיקות 
מהתקופה הרומית ועד ימינו

אייל קרמר - מעצב תעשייתי 
ורכב ומרצה במכללת "שנקר"

מבוגרים ובני 
נוער מגיל 15 

רח׳ הדקל 20:005
שושנת העמקים

052-4836765

סדנת שיאצובית קורזן
נלמד טכניקות פשוטות לטובת 

הרגשה בריאה וחיונית יותר

תמי קורזן - מטפלת ברפואה 
סינית ובשיאצו כ-12 שנֿה.

* העבודה בזוגות ובבגדים נוחים

אביחיל 20:00מבוגרים
* מיקום מדוייק יימסר 

בהמשך

בית  
שטרנברג

טרילוגיה העוסקת בפנטזיה 
ומאבק על הדרך אל האור 

הרצאה

הגר ינאי - סופרת ויוצרת 
הטרילוגיה "הלוויתן מבבל"

רח׳ הבנים 20:006מבוגרים
כפר ידידיה
052-6845096

בית רביב-
איצקוביץ

כשאור דולק בחלונך
ערב שירים מהזמר העברי 

רויטל רביב - זמרת אופרה, 
בוגרת האקדמיה למוסיקה  

והקולג' המלכותי בלונדון

רח׳ מבוא הכפר 20:304מבוגרים
חגלה

052-3409864

בית כוכבי
׳סטודיו 
עוללה׳

לחגוג את ההורים שאנחנו
הרצאה מחברת בין ההורה שאני 

ובין ההורה שחשוב לי להיות

מיכל כוכבי - מלווה 
התפתחותית ומנחת הורים 

רח׳ ההדס20:30 הורים 
בורגתה 

054-4898620 w w w . h e f e r . o r g . i l ה  צ ע ו מ ה ר  ת א ב ת  י ט נ ר ט נ י א ה  מ ש ר ה



בתים מדליקים
יום שני  ל׳ בכסלו | 18.12.17 

ילדים ומשפחה

בית 
מדליק

כתובת  וטלפוןשעה קהל היעד  מנחה הפעילות

רעות 
בעמק

שלומית בונה חנוכיה
סיפור באמצעות יצירה.

הזדמנות למפגש משמעותי עם האחר 
דרך יצירת חנוכיות מבצק 

רוני גילת - ׳הבצק של 
רוני׳ - מנחה ומובילה 

מפגשי יצירה בבצק לכל 
המשפחה 

סבים, הורים 
וילדים מגיל 

5

רח׳ גשר העץ 10:0030
פארק התעשיות 

עמק חפר
052-3783773

סדנה מתוקה ומיוחדֿת באווירת בית קמחי
אור וחנוכה  

מיכל קמחי - 
קונדיטורית ויוצרת 

סדנאות אפייה מתוקות 
לילדים

רח׳ הסנונית 16:308הורה וילד
חופית

050-5501453

קפוארה 
חוף חפר

הודת חנוכה בקפוארה
ריקודים משחקים ושירים בהשראת 

תרבות הקפוארה, במיוחד לכבוד החג

ג'ני ביטרן -
מנהלת בית הספר 

לקפוארה, חוף חפר 

ילדים: גילאי 
ג' - ו'

אולם הספורט בית 17:00
הספר ויתקין

רח׳ הדואר
כפר ויתקין
09-8664306

לשחק עם האור שבחיינובית ברנע
סדנה חווייתית בה ניצור מסכות תוך 
שימוש באומנות, דרמה, דמיון ויצירה

אורטל ברנע - מתמחה 
בלקויות למידה 

ילדים: גילאי 
ד' עד ו'

רח׳ השיטה 17:007
חרב לאת

052-2243070

בית 
מילנר

לראות את הצלילים מפגש חווייתי 
בשפת הסימנים לקבלת השונה

מיקאלה הדמן - 
מתורגמנית לשפת 

הסימנים

רח׳ החרוב 17:3010הורה וילד
חניאל

054-7712249

w w w . h e f e r . o r g . i l ה  צ ע ו מ ה ר  ת א ב ת  י ט נ ר ט נ י א ה  מ ש ר ה

"צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר.
וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה

ולהאיר את העולם כולו." הרב אברהם יצחק הכהן קוק



מבוגרים

כתובת וטלפוןשעה קהל היעד  מנחה   הפעילות בית מדליק

להדליק את האור הגדול שבךבית חן-מלמד
מפגש העצמה לנשים לאחר לידה 

המביא עמו אור ושמחה לכבוד החג

עירית חן מלמד - עו״ס, 
מדריכה ומלווה אמהות 

בתהליכי הורות ראשונית

לאמהות 
בחופשת 

לידה

שדרת הפיקוסים 3 10:00
ביתן אהרון
052-2580462

מועדון 
משמר השרון 

האם ושבעת בניה
עיון בספר מכבים 

ד"ר נגה כהן - ד״ר לספרות 
עברית, מרצה ומנחת בית 

המדרש 'בראשית'

מועדון17:30מבוגרים 
משמר השרון 

052-8716601

השפעת האור והצבע על בית לפידות
הבריאות הכנת לביבות מפתיעות 

ומתוקות בטיגון ללא שמן 

נצחיה לפידות - עוסקת 
בבישול בריא ומוצרים 
לאיכות חיים ובריאות

דרך הפרדסים 20:0013מבוגרים
חבצלת השרון

054-4360151

"עובדים על זה" סדרת רשת בית היימן
המפגישה בין יוצרי YouTube מוכרים 

לבין פעילים בחברה הישראלית

ברק היימן - מיוצרי 
הסדרה | ציפי בורנשטיין-

ממשתתפות הסדרה

רח׳ שער הכפר 20:0038מבוגרים
כפר ידידיה
054-4890232

מועדון חברים 
בורגתה 

יוסי כפרי - רוקד, מנגן ערב משיריו של מאיר אריאל 
ושר במשך 50 שנה ומפיץ 

את יצירתו של מאיר אריאל

מועדון חברים 20:30מבוגרים
בורגתה

050-7391600

כמו שמן ומיםבית סטולוביץ'
סדנא על פערים בזוגיות - איך 

צומחים מתוכם?

הרב אליהו סטולוביץ' -
רב קהילת חוף חפר, וזוגתו 
מרים - מרצה ומנחת הורים

דרך החול 20:0051מבוגרים 
כפר ויתקין
050-5963464

קדושה, חילון, בדלנות ושילובבית ברנאי
כפי שהם משתקפים במציאות 

המורכבת של ירושלים

ד"ר אילן אזרחי - מחבר 
הספר 'שפויה בחלומה - גאות 

ושפל ב-50 שנות איחוד י-ם'

רח׳ הפרסה 20:0027מבוגרים
כפר ידידיה

 052-5321600

בית פלד-
ג'ראד

נס פך השמן 
על שמנים טובים לבישול וטיפול

נטע פלד-ג'ראד -
'נטע הנטורופטית', רפואה 

טבעית בהתאמה אישית

רח׳ תמר 20:0021מבוגרים 
בת חן

054-3975288

סטודיו אילה 
מור

האור הפנימי שבי 
מפגש ודיאלוג בין רוח ליצירה, בין רוח 

ליצירתיות 

אילה מור - אמנית רב 
תחומית

ליד חניית האולם20:00נשים
עין החורש

050-5680010

מוטיב האש והאור בתרבויות בית בן-נפתלי
הקדומות בעולם עפ"י האנתרופולוג 

הצרפתי לוי קלוד שטראס

ד"ר שמואל בן נפתלי -
מנהל מכללת ׳תרפיה 

בטבע׳

קיבוץ העוגן20:00מבוגרים
052-2530393

אורות החנוכה קונצרט מוסיקלי -בית שניר
עיבודים שונים לרפרטואר שירי 
חנוכה ושירי אור בשיתוף הקהל

רח' מגשימים 20:003מבוגריםצעירות העפרוני
חיבת ציון

052-3252349
w w w . h e f e r . o r g . i l ה  צ ע ו מ ה ר  ת א ב ת  י ט נ ר ט נ י א ה  מ ש ר ה



בתים מדליקים
              יום שלישי  א׳ בטבת | 19.12.17 

מבוגרים

ילדים ומשפחה

כתובת  שעה קהל היעד מנחה  הפעילות בית מדליק

׳הבית החם׳ 
באלישיב

חנוכה ב׳בתים החמים׳ 
סיפורי עמים ופעילות מוסיקלית

לימור שיפוני, דורית שכטר 
וצעירות העפרוני

משתתפי 
ה׳בתים 
החמים׳

מועדון תרבות9:30
אלישיב

09-8981628

נקודות אור וחושך בחיינו מפגש בית לב
של סיפורים אישיים שחוברים לסיפור 

חברתי משותף - קבוצת קולנוע

יעל לב - מנחה, יוצרת קולנוע
עדי נחשון - מנחת בית מדרש 

לאמנים בעמק חפר

נשים ערביות 
ויהודיות

רח׳ הגבעה 10:30438
חניאל

052-2584866

מועדון 
הפיס

יוגה לאמהות אחרי לידה ו׳בייבי 
יוגה׳

מאיה בן אור - מורה ליוגה 
ומנחת ׳מאמי יוגה׳ בשיטת מירה 

ארצי פאדן

אימהות
ותינוקות 

)חודש עד זחילה(

רח׳ האשל 1 11:00
שושנת העמקים

052-8439958

בית 
משק 
גינדי

משק גינדי זה אצלנו בטבע
סיור במשק, ביקור בבית הבד והסבר 

על תהליך אצירת השמן

שוקי וענבר גינדי - ממקימי 
בית הבד הראשון בעמק חפר 

חורשת האקליפטוס16:00מבוגרים

מושב אמץ
050-6768904

מוזיאון 
כפר חיים

אורות מהעבר
במוזיאון המגדל בכפר חיים

נחמן רונן - חקלאי ואוצר 
המוזיאון, דור שני בכפר חיים

הדרך לים 17:001לכל המשפחה
כפר חיים

050-5405029

w w w . h e f e r . o r g . i l ה  צ ע ו מ ה ר  ת א ב ת  י ט נ ר ט נ י א ה  מ ש ר ה

כתובת  שעה קהל היעד מנחה  הפעילות בית מדליק

סטודיו 
למחול ליאת 

קפלינסקי

ריקודים עם אור  
פעילות לחנוכה במשחק 

ובתנועה

ליאת קפלינסקי - בעלת בי״ס 
לאמנויות המחול, רקדנית 

פלמנקו מקצועית

גילאי 4 
עד 10

17:00 גן - ב׳ 
18:00 ג׳ - ה׳

משעול הגנים 2
בית הפיס כפר ויתקין

09-8665187



כתובת  שעה קהל היעד מנחה  הפעילות בית מדליק

בית וייסמן
׳הסטודיו 
של רוני׳

אור, שמחה והנאה מפגש חוויתי 
בתנועה. תרגול צ'י-קונג בליווי מוסיקה 

נעימה באווירה קסומה ומשתפת 

רוני וייסמן - מורה בכירה 
ומטפלת מוסמכת בצ'י קונג 

רפואי

סמטת הדרים 30 20:00מבוגרים
בית יצחק

052-6375276

בית בן 
שמחון

תרגול המיינדפולנס בעזרתו נוכל 
למצוא את הדרך להדליק ולהגביר 

את תחושת האור הפנימי

כרמית שגב - 
עו"ס, מורה בכירה ליוגה ומורה 

לשפת הקשב

דרך השרון 20:0012מבוגרים
בית יצחק

054-2350035

הקסם שבהקשבה למוזיקה בית רף
האזנה מודרכת למוזיקה - מסע 

מרתק בין סגנונות, תקופות ומקומות

אמיר רף -
חובב וחוקר מוזיקה

רח' דרור 20:0019מבוגרים
חיבת ציון

050-5576585

בית בן 
שלום

האור שבתוכי 
סיפורה הייחודי של האמנית 

והיוצרת אסנת בן שלום

אסנת בן שלום -
אמנית, יוצרת ואוצרת

ליד חניית בית שרת20:00מבוגרים
גח"מ

050-2056143

מעשה אורח לימוד ושיח אודות בית העברי 
סיפור לחנוכה שסיפר רבי נחמן 
מברסלב, המסוגל לחולל שינוי 

תודעתי

נדב כהן - מלמד בשיטת 
ימימה | ציפי קויפמן - מרצה 

למחשבת ישראל | ליאור 
העברי - לומד ומלמד תורה 

המכוונת להתפתחות רוחנית 

רח׳ הבאר20:00מבוגרים
כפר הרא"ה

 052-5308019

בית  
טייכמן

בעקבות ה"ויהי אור" 
בשירה, במיסטיקה ובמדע

ד"ר מיכה אנקורי - פסיכולוג 
וחוקר המיסטיקה היהודית
ד"ר עמרם פריד - פיזיקאי

רח׳ רותם 20:0011מבוגרים 
בת חן ב'

054-3977028

בין ציונות למשחקי קופסא של בית בריינר 
פעם ערב של שיח ומשחק

גדי כפיר -
אמן, חוקר ואוסף משחקי 

קופסא של פעם

רח' נתיב הטרקטור 20:00מבוגרים 
בית אחרון לפני המרכולית

כפר מונאש
050-5370281

איך ריאליטי משנה חיים של בית רור
אנשים | הרצאה חוויתית

 טל הררי -
במאית, יוצרת ומפתחת 

פורמטים

רח׳ הדקל 20:008מבוגרים
שושנת העמקים

050-4014148

טקס הפרשת חלה דרך סיפור בית חסיד 
אישי מרתק

רונית עלמה אוסנברג - 
מספרת סיפורים ומנחת 
קבוצות, עוסקת בחינוך

דרך הברוש20:30נשים 
כפר מונאש
050-4014148

מחפשים את האור הגנוז קריאה בית זיו
יחפה בפרשת השבוע - יחד שרים, 

קוראים ומשוחחים

הרב אליהו סטולוביץ -
רב גוש ויתקין                              

 יותם זיו -
מנחה תרבות ולימוד יהדות

מול קפה "כמו פה", 20:30מבוגרים
חצר מגודרת בבמבוק גבוה

גח"א
052-2414975
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 תושבים יקרים,
אירוע בתים מדליקים, הנערך זו השנה השביעית כמסורת קהילתית בעמק חפר, 

מתקיים הודות לרוח ההתנדבות, היצירה והעשייה הצומחות במחוזותינו, כשכל אחד ואחת מכם שותף להן.

 בחג החנוכה אנו מבקשים לאמץ את אמרתו של א.ד גורדון:

 "לא יהיה ניצחון לאור על החושך, כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה,

שבמקום להילחם בחושך יש להגביר את האור".

יחד אנו שמחים ליצור אור גדול שיופץ בכל רחבי עמק חפר ויהווה חלק מאור גדול עוד יותר שמופץ בכל 

רחבי הארץ, בהיותנו חלק מארגון ׳ניצנים׳, ארגון ארצי של רשויות המבקשות לטפח, לחזק ולקדם סדר יום 

יהודי-ישראלי ביישובים.

אירוע בתים מדליקים מתקיים השנה בקהילות שונות, עמק חפר היא אחת מהן, תוך שאנו מביאים את האור 

המיוחד שלנו, אור של קהילה היוצרת תרבות, הקושרת אותנו אל מקורותינו ואל המרחב בו אנו חיים, קהילה 

המבקשת להאיר את החיים בעמק לא רק בימי חג אלא בכל ימות השנה.

 אנו, במרכז הקהילתי על כל שלוחותיו, מזמינים אתכם להגיע אל הבתים המדליקים, 

ולחוות חוויה משותפת של הדלקת נרות קהילתית.

 חג אורים שמח!
         רני אידן                                                                    אלדד שלם

ראש המועצה                                                                  מ״מ ראש המועצה, יו״ר המרכז הקהילתי

תודה! 

המנחים והטורחים
לכל המארחים, 

להאיר את העמק!

חנוכה שמח!

www.hefer.org.il הרשמה מראש באתר המועצה

משרדי המרכז הקהילתי  09-8981628/35 


