מועצה אזורית עמק חפר | מרכז קהילתי אזורי
חברת בית גינס
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שני עד רביעי  5-3בדצמבר
כ"ה-כ״ז בכסלו תשע"ט

בתים מדליקים

יום שני כ״ה בכסלו | 3.12.18

ילדים ומשפחה
בית מדליק הפעילות

מנחה

קהל היעד

שעה

משק
תותים

חנוכה בחממת התותים
סיור מודרך בין התותים
ויצירה ברוח התות

אלינור דוד

ילדים

 16:00משק 67
אחיטוב
050-5880748

קומונת
האמנים

קבלת חג מוזיקלית

ליאור פולק
וחברי הקומונה

משפחות

 17:00החוף 1
שושנת העמקים
052-8086466

בית קמחי

סדנה מתוקה ומדליקה
באווירת החנוכה

מיכל קמחי  -קונדיטורית
ויוצרת סדנאות אפייה
מתוקות לילדים

הורה +
ילד (מגיל
 4ומעלה)

 17:00הסנונית 8

בית
פלד ג׳ארד

לא על הסופגניה לבדה
שעת סיפור ׳טעימה׳ לילדים

ילדים
נטע פלד-ג׳ראד -
נטורופטית ,רפואה טבעית בגילאי 4
עד 7
בהתאמה אישית

בית כנסת
חבצלת
השרון

מחומר לנר פעילות יצירה
 הכנת נר מחימר שניתןלהקשותו בתנור ביתי

חיה מלר  -מורה למלאכה
ואומנות לשעבר

ילדים
בגילאי 5
עד 9

 17:00בית הכנסת ,דרך הבנים
חבצלת השרון
052-3765029

בית קורן

בנות בבית  -אור בבית
סדנא לאמהות ובנות בנושא
מגדר וקשר

יונינה פלנברג  -מנחת
בתי מדרש ,רכזת במרכז
סיוע לנפגעות ונפגעי
תקיפה מינית

אמהות
ובנות
כיתות
ז'-ט'

 19:00העוגן
052-4232252

בית
גבריאלי

חצר מדליקה  -אוסף מרהיב אבי גבריאלי
המספר את תולדות הישוב
ותולדות עמק חפר

משפחות

 19:00שונית 58
בית חירות
052-3560001

הרשמה אינטרנטית באתר המועצה

כתובת וטלפון

חופית
050-5501453
 17:00תמר 21
בת חן
054-3975288

www.hefer.org.il

מבוגרים
בית מדליק

הפעילות

מנחה

מבוגרים

18:00

הראשונים 21
(בית אחורי)
בית חירות
052-4800494

ממובילי 'סיפור על הדרך' מבוגרים

18:30

פאב גח״א
גח״א
050-5721269

מבוגרים

18:30

דרור 19
חיבת ציון
050-5576585

20:00

ככר ראשית  -החרוב
חניאל
052-3690139

20:00

מתחם יד שניה
גח״א
050-6399624

שחר הולנדר  -איש
משפחה הולך דרך ,מוביל
מעגלי גברים

גברים

20:00

היובלים 59
בארותיים
052-5571575

בית זוילי

על אור וחושך בשירה העברית
מפגש על שיח ,שירה והתבוננות
משותפת

טל בלו  -משורר
גיא זוילי  -כותב שירה
והגות

מבוגרים

20:00

משק 48
עולש
054-7940232

מועדון
גח״מ

מפגש עם אמן ואספן חנוכיות

שמואל יצחקי -
אמן חנוכיות

מבוגרים

20:00

מועדון
גח״מ
050-2056117

בית שקדי

טיש לחנוכה  -סיפורים ושירים

הרב מאיר שקדי -
רב כפר הרא״ה

מבוגרים

20:00

הרב ישראלי
כפר הרא״ה
054-7375920

בית חן

נעמי גורדון-חן  -מנחת
מבט על יומנים ויזואלים :הצצה
לעולמות קסומים .נחשף לשפה חדשה סדנאות 'יומן המסע
הוויזואלי' בשילוב הגישה
ומרתקת של יצירה
הנרטיבית

קהל היעד שעה

כתובת וטלפון

פאב גח״א

סיפור על הדרך מפגש עם יוצאי
אתיופיה סביב סיפור המסע
מאתיופיה לישראל

בית רף

האזנה מודרכת למוסיקה  -צלילים
בטבע .האזנה למוסיקה שנכתבה
והולחנה בטבע ,על הטבע ובהשראתו.

אמיר רף  -חוקר וחובב
מוזיקה

ספריית
חניאל

מפגש עם הסופרת סני פרי וספרה
"תרנגול פרסי" המתאר בצבעוניות
ובהומור מחוזות ילדות בפרס

סימה אסייג  MA -במדעי
היהדות ,מנחת קבוצות
לומדות

מבוגרים

׳הבית
השראה
נשית׳

מהפכה במלתחה מסיבת החלפת
בגדים בהשתתפות סטייליסטית

מיכל הראל מ'הבית -
השראה נשית'
ושחר וילק מ'ספרינא -
מספרה באהבה'

נשים

*את הבגדים יש להביא בתיאום מראש

בית הולנדר מעגל גברים
התכווננות למציאת האור הפנימי
היחודי לנו

הרשמה מראש במרכז הקהילתי

09-8981628/35

בתים מדליקים

יום שלישי כ״ו בכסלו | 4.12.18

ילדים ומשפחה
בית מדליק הפעילות
רעות
בעמק

סיפור ויצירה ב׳בצק של רוני׳
בנושא האור שבי ,היחודיות שכל
אחד מביא איתו

מנחה

קהל היעד

רוני גילת  -׳הבצק של משפחות
רוני׳  -מנחה ומובילה
מפגשי יצירה בבצק

׳חדר
מלאכה׳

יצירה לחנוכה

עילי טנא  -מנחה
סדנאות יצירה

ילדים והורים

שעה

כתובת וטלפון

10:00

גשר העץ 30
פארק תעשיות
עמק חפר
052-3783773

10:00
11:30

ליד חדר האוכל
משמר השרון
052-3422274

שתי סדנאות

בית ויצמן

סמלי החנוכה בחרוזים
מגוהצים
פעילות יצירתית לכל המשפחה

שגב ויצמן -
ילד ,יזם יצירתי

ילדים

16:30

האפיק 342
בארותיים
052-8288889

מוזיאון
כפר חיים

לילה מטורף במוזיאון
סיור והפתעות

נחמן רונן  -מומחה
מדופלם לכפר חיים

ילדים

17:00

הדרך לים 1
כפר חיים
050-5405029

נוער
בית יצחק

נוער בית יצחק מארח
מצעד לפידים והכנתם

נוער בית יצחק

ילדים בגילאי
 3עד 7

17:00

בית העם
בית יצחק

בית שקי

בית מתוק
פעילות יצירה מתוקה לילדים

אלינור דוד -
קונדיטורית

ילדים בגילאי
 3עד 7

17:00

הדקל
אחיטוב

תחנת
כיבוי אש

תחנה מדליקה

צוות התחנה

ילדים

17:30

050-3378043
תחנת כיבוי אש
יכון

"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

הרשמה אינטרנטית באתר המועצה

www.hefer.org.il

מבוגרים
קהל היעד שעה

כתובת וטלפון

בית
בן שמחון

להביא אור לארץ רחוקה
סיפור משלחת הומניטרית לגאנה

נעמה בן שמחון  -צלמת
ומנחת פוטותרפיה

מבוגרים

20:00

דרך השרון 15
בית יצחק
054-2350035

בית ברנאי

שופכים אור על העבר
סיפור חיים מרתק שמתחיל בהגעת
אלטלנה אל מול חוף ויתקין

ברוך גוטשטט  -סיפור חייו

מבוגרים

20:00

הפרסה 27
כפר ידידיה
052-5321600

בית גולן

הכרת תודה סדנת היכרות עם
תקשורת מקרבת

לימור (גולן) שגב  -מלווה
אנשים ומנחה קורסים
וקבוצות בתקשורת מקרבת

מבוגרים

20:00

הדואר  103קומה 2
כפר ויתקין
050-4512240

בית
צ'רבינסקי

השמחה כאתגר האור והשמחה
באתגרי החיים  -כלים ועצות מעשיות
לחיים מאושרים ע״פ תורת הסוד

הרב שי צ׳רבינסקי  -שליח
חב"ד בעמק ובעל חברה
ליעוץ עסקי בארץ ובחו"ל

מבוגרים

20:00

שביל החלב 12
כפר מונאש
054-7701676

בית פרי

סיפורם של חפצים מדליקים
הסיפורים וההיסטוריה של החפצים
בבית משפחת פרי

בני משפחת פרי

מבוגרים

20:00

משק 93
בית יצחק
052-5787883

בית
פלג-חייט

נס פך השמן סיפורו של חלום שהחל שלי ליפ  -בתו של שמעון
בגידול זיתים לשמן והמשיך בייצור
סבון  -על סגולות ,שימושים וטעמים

מבוגרים

20:00

המייסדים (שמאלה)

בית
אורדובר

הערבות כחיבור מהותי -
מעגל שיח עם הקדמה על משמעותה
של הערבות במקורות

אילה שרונה אורדובר -
 MAבמחשבת ישראל,
מנחת מעגלי שיח

מבוגרים

20:00

הרב ישראלי
כפר הרא״ה
052-4550678

בית
בר סלע

האם לחיות עד גיל  120זה נס?
הסוד לאריכות חיים על פי הBlue-
 ,Zonesבהם חיים עד גיל  100ויותר

דנית בר סלע  -נטורופתית,
מאמנת כושר ומדריכת ריצה,
מלווה לאורח חיים בריא

מבוגרים

20:00

הברוש 2
בחן
052-5522733

סטודיו
׳דרך
היוגה׳

תרגול של הפגת מתחים והירגעות לימור תמיר  -מורה
ומטפלת ביוגה מזה  20שנה
דרך נשימה מודעת
*נא להגיע בבגדים נוחים

מבוגרים

20:00

דרך הים 48
צוקי ים
052-7977607

מבוגרים

20:00

המייסדים פינת
האקליפטוס
גן יאשיה
052-6493304

בית מדליק

בית
אריאלי

הפעילות

שתי וערב  -סיפור חיים דרך אמנות,
שנשזר בסיפורה של הארץ

מנחה

דליה בונה  -אמנית יוצרת
בשימוש חוזר ,יוצרת
במשותף עם בתה יפעת
להב

גן יאשיה
054-8026686

בתים מדליקים

יום רביעי כ״ז בכסלו | 5.12.18

ילדים ומשפחה
מנחה

קהל היעד שעה

כתובת

מוזיאון
בית
הגדודים

מוזיאון מדליק
סיור מודרך במוזיאון ,סדנאות יצירה
לילדים וחידון עצמאי

צוות המוזיאון

משפחות 12:30
14:00

בן גוריון ,סמוך לבריכה

מועדון
מעברות

העפרוני הצעירה במפגש חגיגי לכל
המשפחה

מקהלת העפרוני

משפחות 16:30

בית
פרנקו-
גלאור

הכנת מארזי תרומה של מטבעות
שוקולד וברכות אור ואהבה למעוטי
יכולת

הדר ושגיא פרנקו
גלאור

משפחות 16:30

דרך מול הים 29
כפר ויתקין
052-2744621

ספריית
בית יצחק

מסיבת הוצאה לאור
חוגגים עם רות אורן לידתו של ספר
ילדים חדש ,עם סיפור ויצירה

רות אורן -
סופרת ילדים

ילדי גן
חובה
ומעלה

17:00

האילנות  -בי"ס
בית יצחק
050-6443193

בית
לנס-ארבל

כל אחד הוא אור קטן הקרנת הסרט
קפטן אבו-ראיד ויצירה של אור ותקווה

אביטל ארבל

ילדים
מכיתה ד׳

17:00

הזית
גן יאשיה
052-6896937

בית דני

יוצרים לחנוכה יצירת חנוכיות
וסביבונים מחומרים ממוחזרים

מירב פאסנד
ובני הנוער

ילדים
בגילאי 3
עד 10

17:00

הגפן
אחיטוב
050-7771464

בית זעירא

משחקים וחידות על חנוכה

שרה זעירא

משפחות 17:00

השדרה
כפר הרא"ה
054-4455734

צוות מרכז יזמות
'ירוק'

משפחות 17:00

צמוד לקמפוס רופין

בית מדליק

הפעילות

שני סיורים

בית חכם

נוער מקורוק מג'מג'ם
מוזמנים לנגן ולשיר עם נוער המקורוק

09-8822212
מועדון מעברות

052-4449595

* הסרט דובר ערבית ,עם תרגום בעברית

מרכז יזמות סביב הסביבון
על טכנולוגיה וסביבונים
'ירוק'

אביחיל

גדי אלטמן -
מוסיקאי ,מפיק
מוזיקלי של המקורוק

נוער
ומבוגרים

18:00

שדרות השרון 35
בת חפר
052-4240747

מרכז
המוסיקה
חוף חפר

צוות ותלמידי מרכז
המוסיקה חוף חפר

אור גדול בחצר האחורית ניגונים
חגיגיים עם מיטב המורים התלמידים

בית שפירא נס לא קרה לנו .או שכן? חג החנוכה
בטקסטים היסטוריים ובזמר העברי
והציוני .לימוד משולב בשירה ובניסים

נויה שגיב  -מרצה
למקרא ,ממפתחי
מיזם  929ורוקיסטית

משפחות 19:00

נוער
ומבוגרים

20:00

מרכז קהילתי חוף חפר
כפר ויתקין
09-8665187
הפרדס  39הרחבה
כפר הרא״ה
052-8964047

חגלה מוארת

שלל בתים פתוחים מדליקים ומוארים מזמינים אתכם להתארח בכפר חגלה
פעילויות מגוונות למשפחות החל מ | 19:00-פרטים באתר moshavhogla.com

מבוגרים
בית מדליק

הפעילות

מנחה
רנא אבו פריחה  -יוצרת סרטים

קהל היעד שעה

כתובת

בית היימן

״אחרייך وراءك״
הקרנת סרט ושיח עם הבמאית

מבוגרים

 19:00שער הכפר 38
כפר ידידיה
054-4890232

סטודיו
אילה מור

׳להיות׳ הדלקת האור הפנימי תוך אילה מור  -מאמנת מנטלית ,אמנית ,מבוגרים
מפתחת ומנחת מרחבי ׳להיות׳
דיאלוג קשב ויצירה מהטבע

 19:30עין החורש
050-5680010

בית
ציבולסקי

מהותו של האור בהוויה
האנושית הפוטנציה האלוהית -
אורות וצללים

יעקב דקל  -לומד וחוקר בתחום
המחשבה הדתית והמיסטיקה בדתות
הספר; יהדות ,נצרות ואיסלאם

מבוגרים

 20:00המגדל 1
בית יצחק
050-7548165

בית שץ

אור-יינטציה :איך לפתח את
החוש השישי

ד״ר שוש צימרמן

מבוגרים

 20:00גח״א
050-6399624

בית
סייפרס

באנו חושך לגרש  -הרצאה על
המאבק להרחקת אסדות הגז

משה ברק  -ממייסדי עמותת שומרי
הבית

מבוגרים

 20:00הדקל 1
אביחיל
054-4393920

בית מקורי

חנוכה זמן להתעורר  -סדנה
לנשים הכוללת תנועה ,קלפי
מודעות באוירה נשית שמחה

סימה מקורי  -אחות ,מנחת קבוצות
אביטל בר דוד-מנחת קבוצות וגננת

נשים

 20:00בית יצחק
050-6265426

בית נחום

ארבעת המפתחות להצלחה -
המפתחות שיפתחו לנו את הדלת
להצלחה

לירן נחום ועינת ויינגולד  -מאמנות
ומלוות אנשים לשינוי בשילוב כלים
מעולם הNLP-

מבוגרים

 20:00דיה 1
בת חפר
054-5651159

בית אור

שפת הגוף  -סדנה הומוריסטית,
כיפית המפענחת את שפת הגוף
ומסייעת בחיי היום-יום

עילי לב ארי  -פסיכוטרפיסטית,
מנחת סדנאות ותיקה ומרתקת

מבוגרים

 20:00התאנה 14
כפר חיים
054-8013568

כל אחד הוא אור קטן ,וכולנו אור איתן!
תושבים יקרים,

ד״ר גלית שאול
ראשת המועצה

הרשמה מראש באתר המועצה www.hefer.org.il

משרדי המרכז הקהילתי 09-8981628/35
זית

זהות יהודית תרבותית
ב ע מ ק  -ח פ ר
בתמיכת קרן אבי חי מן היסוד

היוזמה מתקיימת בתמיכת
משרד התרבות והספורט

לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית

זו השנה השמינית בה קהילת עמק חפר מקיימת את אירועי בתים מדליקים ,שכבר הפכו למסורת קהילתית
מופלאה בעמק .האירועים הללו שופכים אור על הכוח הטמון בקהילה שלנו -
על רוח ההתנדבות ,השותפות ,האחווה והמעורבות.
הבתים המדליקים משלבים יצירה ,תרבות ומגוון פעילויות לגילים שונים .בכל אלה ,ובהדלקות הנרות
המשותפות ,הם מאירים את העמק כולו באהבה ,בחברות וברצון טוב.
האור הגדול בעמק שלנו הוא חלק מאור גדול עוד יותר ,שיופץ ברחבי הארץ באירועי "בתים מדליקים" -
הנערכים כולם כחלק מפעילות ארגון "ניצנים"; ארגון ארצי של רשויות ,ובהן עמק חפר ,המבקשות לטפח,
לחזק ולקדם תרבות יהודית-ישראלית  .
ובנימה אישית :אירועי "בתים מדליקים" הולמים את החזון שלי כראשת המועצה האזורית עמק חפר,
של שותפות חזקה בין המועצה לתושבים ,של נתינה ושל קהילה חזקה ומגובשת -
ובכוונתי ליזום פעילויות ואירועים נוספים ברוח זו.
אני שמחה ומתרגשת להזמין אתכם לבקר בבתים ,להכיר ולחוות ,לשמוע ולהשמיע,
ולהאיר יחדיו רגעים של קהילה ומשמעות.

