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שלכם,

דרור אלוני
ראש המועצה

לתושבי כפר שמריהו הותיקים ולאורחים במועדון שלום וברכה,

מועדון+ בכפר שמריהו, הפועל במסגרת מרכז וייל, ממשיך במסורת ומגיש לאורחיו תוכנית פעילות 
עשירה ומגוונת, האמורה לקלוע לטעמם של רבים. המועדון מהווה בית לקהילה מתעניינת, 

המשלבת הרחבת אופקים וחוויה קהילתית.

בתוכנית: הרצאות, קורסים, טיולים וחוגים. הפעילויות נבחרו בקפידה רבה ובשימת דגש על איכות 
המדריכים והמרצים. המועצה המקומית כפר שמריהו מזמינה את הציבור לקחת חלק בפעילות 

ומאחלת לכולם הנאה.

בראש המועדון עומדת עירית ויזר, חדורת רוח עשייה ורצון להשביח את אופי הפעילות.
בכל שאלה או הצעה, אנא פנו אליה.

בברכת שנת פעילות יוצרת ומלמדת.
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ימי שני    לימודים רב-תחומיים

סדרה בנושא המוסיקה
מרצה: רועי עלוני

01.09.08  הבארוק, תקופה של קיצוניויות
08.09.08  ויואלדי, ארבע העונות

15.09.08  הגורל מתדפק על דלתו של בטהובן, הסימפוניה החמישית
22.09.08  ממטבחו של פרנץ שוברט, בתפריט: דג השמך

סרט - מפגש עם יוצר הסרט והמפיקה
החלוצים - סרטם של ד"ר אהרן כהן וסיגל ואנונו-גדיש   06.10.08
הסרט עוסק בסיפור הקמתה של שדרות מנקודת    

מבטם של העולים החדשים שהובאו למקום  
* הסרט יוקרן באודיטוריום וייל

סדרה בנושא המזרח התיכון
מרצים: ד”ר עוזי רבי, נפתלי היליגר

בין מלחמה לשלום-מזרח תיכון על פרשת דרכים  27.10.08
הממשל החדש בארה"ב והמזרח התיכון-אותה     03.11.08

גברת בשינוי אדרת?  
בין פקיסטאן לאפגניסטאן - פניו החדשות של האזור  10.11.08

בין איראן ללבנון - מצעד החיזבאללה  17.11.08
נפתלי היליגר, מבט לסוריה  24.11.08

תורכיה - בנייתה של דומיננטיות אזורית  01.12.08

סדרה בנושא העיירה היהודית בספרות העברית
ד”ר רוחמה אלבג מרצה: 

ח.נ. ביאליק - "ברחוב היהודים" - תגרניות, שווקים   08.12.08
ובעלי מלאכה  

ברדיצ'בסקי - "מעירי הקטנה" סיפורים קטנים   15.12.08
מחיי העיירה  

עגנון - מסע בעקבות יודיל חסיד גיבור הרומן   05.01.09
"הכנסת כלה"  

אבות ישורון - "עיירות מתרסקות ואת בפנים"  12.01.09
יעקב אורלנד - "חרוזים מעטים על עירי הקטנה"  19.01.09

סדרה בנושא גנטיקה
מרצה: אירית כינור, M.Sc בגנטיקה של האדם

לקראת ריפוי גנטי - גנים על שולחן הניתוחים  26.01.09
כל האמת על אנטיביוטיקה, חיידקים ומה שבינהם  02.02.09
תקשורת וחוסר תקשורת ומדוע אוטיסטים אינם   09.09.09

מתקשרים  
הגנטיקה של ההתנהגות הנשית והגברית  16.02.09

הרצאות בימי שני בשעה 11:00 משך כל הרצאה כ-90 דקות, מחיר: 30 ש"ח, לתושב הכפר: 25 ש"ח )התשלום יתבצע בכניסה(
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סדרה בנושא ראשית תל–אביב
מרצה: ד"ר יעקב ינון

עיר בונים מאבנים וחלומות - על פרבר קטן שנועד   23.02.09
לגדולות  

דיזינגוף אבי העיר  02.03.09
האמנם עיר קטנה ואנשים בה מעט - תל אביב   09.03.09

בעיני נחום גוטמן  
מגידוביץ ולה-קורביזיה נפגשים בשד' רוטשילד -    16.03.09

תל אביב בירת הבאוהאוס  
סדרה בנושא אירלנד סקוטלנד ומה שבינהן

מרצה: איילת אידלברג
פאגניזם בשדות התלתן  23.03.09

דבלין ואדינבורו - ערי בירה מרתקות  30.03.09
כבשים שיכורות מויסקי  06.04.09

ערב יום השואה- סרט
"100 ילדים שלי" הקרנת הסרט ושיחה עם הבמאית   20.04.09

אושרה שוורץ   
* הסרט יוקרן באודיטוריום וייל

ערב יום הזיכרון
תאורי ירושלים ע"י ציירים ישראליים / חנה ארבל  27.04.09

סיפורים, מושגים וסמלים באומנות הנוצרית
מרצה: בתיה רחמילביץ

במסגרת הסדרה נתוודע באמצעות האמנות אל סיפורי הברית 
החדשה ותהליך התגבשות עולם הסמלים והמושגים הנוצרי.

נעסוק ביצירות אמנות מתקופות שונות - החל מהתקופה 
הנוצרית הקדומה ועד הרנסנס והבארוק. נלמד איך הופכת 
האמנות מכשיר חשוב המלווה את הטקסטים ועוזר להפצת 

הדת ועיקריה.
תאריכי ההרצאות:

04.05.09
11.05.09
18.05.09
25.05.09

"זוגות מעורבים" במקרא ובאגדה
מרצה: פרופ' אביגדור שנאן

יהושע ורחב הכנענית )שלפי חז"ל הם מתחתנים!(  01.06.09
שמשון ודלילה הפלישתית  08.06.09

בעז ורות המואביה  15.06.09
דוד ובת שבע החיתית  22.06.09

שלמה ומלכת שבא ואף בת פרעה המצרית  29.06.09

ימי שני    לימודים רב-תחומיים
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ימי חמישי    מפגשים

פתיחת שנת הפעילות במועדון, לימור גולדברג   04.09.08
במופע מחול "נשים פורצות דרך"     

יוסי שיפמן - אנשים באופרות של מוצרט  11.09.08
זהר לפיד - היום הגורלי בכיבוש באר-שבע  18.09.08

במלחמת העולם הראשונה  
מיכה פלדמן ושואנש מניוב )עולה מאתיופיה( -   25.09.08

על עלייתם של יהודי אתיופיה וקליטתם בארץ  
ד"ר אפי זיו - המיתולוגיה היוונית בראי האמנות:   23.10.08

זאוס אל האלים  
לאה פופר - ביצי פברג'ה  06.11.08

יואב אבניאון - אתרים מרתקים ונסתרים בארץ  13.11.08
טל קרביץ - מסע מוסיקלי אל מחוזות מסתוריים   20.11.08

ופראיים בעולם  
ד"ר אפי זיו - המיתולוגיה היוונית בראי האמנות:      04.12.08

הרקולס ופרסאוס  
רון פוגל - סרטי מסע  18.12.08

ינון שבטיאל - בין המרד הגדול למרד בר כוכבא  01.01.09
סביב מערות מסתור וישובי מפלט שנחשפו בגליל  

פרופ' משה צוקרמן - יהדות גרמניה, היבטיים   08.01.09
היסטוריים ותרבותיים  

יואל שתרוג - בונוס איירס בקצב הטנגו  29.01.09
נאוה סמל - אישראל שבאמריקה, המדינה שיכלה   15.01.09

להיות לנו  

אורה זיטנר ואליהו הכהן -  05.02.09
המופע יתקיים באודיטוריום וייל, מחיר כרטיס 50 ש"ח  

רותי מרשנסקי - האח דניאל  19.02.09
ד"ר עוזי פז - אביב בטבע  26.02.09

ד"ר אפי זיו - המיתולוגיה היוונית בראי האמנות:     05.03.09
האדס ופוסידון  

אורלי רחמיניאן - כשפורים פוגש את נורוז )ראש   19.03.09
השנה האיראני(  

יוסי שיפמן - נשפים בעולם המוסיקה  26.03.09
טל גליק - מופע אורקולי  02.04.09

ד"ר חיים גרוסמן - צבא ההגדה לישראל, דמות   16.04.09
החייל ומראה הצבא בהגדה של פסח  

רון פוגל - היהודי הנודד בקולנוע  23.04.09
זאב רילסקי - סין אחרי האולימפידה, חברה, כלכלה   07.05.09

ושלטון - האם סין משתנה?  
ד"ר יוסי לשם - הצפורים הנודדות אינן יודעות גבולות.  14.05.09

דו קיום בין אנשים וצפורים  
נפתלי היליגר - אתרי אונסקו, יופי של עולם  04.06.09

ד"ר אפי זיו - המיתולוגיה היוונית בראי האמנות:     11.06.09
אפולו וארטמיס  

חנה ארבל - ציורים ופסלים המתארים את עונות השנה  18.06.09
ד"ר איתן אור נוי -על סיבובים וקידות, מבט מסוחרר    25.06.09

על קטעי הבלט  

הרצאה + קפה ועוגה בימי חמישי בשעה 17:30  מחיר: 15 ש"ח, לתושב הכפר: 10 ש"ח )התשלום יתבצע בכניסה(
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התעמלות אירובית 
ימי ראשון בשעה 07:30, בבית סניור

במכון  מדריך  גופני,  לחינוך  מורה  לאופר,  אלחנדרו  מדריך: 
שיקום הלב בבי”ח מאיר.

טאי-צ'י
ימי שני בשעה 07:30, בבית סניור

מדריך: אוג’ס ולדמן, בוגר מכון וינגייט, מדריך בכיר למודעות 
עצמית וטאי-צ’י, בעל נסיון של 17 שנים בתחום.

תוך  והצ’י-קונג,  הטאי-צ’י  מעולם  בתרגילים  עוסקים  בקורס 
בשילוב  מדיטציות  והקואורדינציה.  היציבה  שיפור  על  דגש 
עצמית  מודעות  לרגיעה,  העוזרים  תרגילים  ותנועה,  מוסיקה 

ושחרור מלחצים.

התעמלות בונה עצם
ימי שלישי בשעה 07:45, בבית סניור

אתי שפונגן, מדריכה לאורח חיים בריא משלבת  מדריכה: 
וינגייט  והדרכה בתזונה. בוגרת מכון  התעמלות בריאותית 

והמרכז לבריאות האשה.
ההתעמלות מיועדת למנוע אוסטאופורוזיס, חיזוק רצפת 

האגן, יציבה שיווי משקל וחיטוב הגוף.

פילאטיס
פרטים יפורסמו בהמשך

מחירים לחודש לחוגי התעמלות ופעילות גופנית
למשתתפים בחוג אחד - 105 ש"ח, לתושב הכפר 95 ש"ח

למשתתפים בשני חוגים - 180 ש"ח, לתושב הכפר 135 ש"ח
למשתתפים בשלושה חוגים -  230 ש"ח, לתושב הכפר 175 ש"ח
למשתתפים בארבעה חוגים -  270 ש"ח, לתושב הכפר 210 ש"ח

נא להסדיר את התשלום עד 30.10.08
פתיחת החוגים מותנית במספר הנרשמים

כתיבה מודרכת - חוג לכתיבת זכרונות ומפגש חברתי
ימי שלישי בשעה 10:30, במרכז ווייל

בהכשרתה.  קבוצות  מנחת  )רוזנברג(,  שער  נורית   מנחה: 
נורית דוברת עברית, גרמנית ואנגלית.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.
החוג מיועד לתושבי הכפר. מצטרפים חדשים מתבקשים לתאם 

את השתתפותם עם נורית או עירית.

חוגים
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מחשבים - מתחילים
ימי שני, בין השעות 17:30-16:00, תאריך פתיחה: 27.10.08

חדר המחשבים בביה"ס המשותף כפר שמריהו וחוף השרון
מדריכה: יוספה כהן

ידע מוקדם: אין צורך

הנושאים הנלמדים:
הכרת המחשב - שימוש בעכבר, במקלדת, הפעלת תוכניות

אינטרנט - גלישה באתרים, אתרים לשימוש יומיומי כמו: בנק, 
קופ”ח, תיירות, קניות, מתכונים ועוד...

דואר אלקטרוני Gmail - כתיבת מכתב, מענה למכתב, קבלת 
מצגות, סרטים והעברתם הלאה

התקשרויות - צ’טים, פורומים, מסנג’ר, סקייפ, בלוגים ועוד.
XP מערכת ההפעלה חלונות

מעבד תמלילים Word 2003 - כתיבת מכתב, יצירת איגרת ברכה
משחקים לשעות הפנאי - סוליטייר, פריסל ברידג’, תשבצים ועוד..

והכי חשוב, הכרות ידידותית עם המחשב ללא פחד מהשימוש בו

מחשבים - מתקדמים
ימי שני, בין השעות 19:00-17:30, תאריך פתיחה: 27.10.08

חדר המחשבים בביה"ס המשותף כפר שמריהו וחוף השרון
מדריכה: יוספה כהן

בשנה  חוג מתחילים  לבוגרים שסיימו  מיועד  מוקדם:  ידע 
האחרונה )תשס”ח( או למי שיודע את הנושאים הבאים: היכרות 
בסיסית עם מערכת הפעלה Windows, מעבד תמלילים, כתובת 
דואר אלקטרוני פעילה ושימושית, גלישה באינטרנט וחיפוש 

בסיסי. הקורס מיועד גם למי שאין ברשותו מצלמה דיגיטלית.

הנושאים הנלמדים:
מבנה המחשב והדיסק הקשיח - עבודה עם תיקיות, קבצים, 

מחיקה ושחזור
אינטרנט - חזרה כללית על חיפושים, חיפושים מורכבים, 

הורדת תוכנות מהאינטרנט ושימוש בהן
וניהול  שמירה  הורדה,   - הדיגיטלית  מהמצלמה  תמונות 

התמונות במחשב )כולל הדגמה על מצלמות התלמידים(
פעולות על תמונות: רקע, שומר מסך תמונות מתחלפות, 
הדפסה, שליחת תמונות בדואר האלקטרוני, הצגת התמונות 

כמצגת ועוד.
מסמכים  יצירת   -  Word Office 2003 מעבד תמלילים 
ואיגרות ברכה ושליחתם בדוא"ל, טבלאות, תבליטים ומספור, 

Power Point פעולות הוספה ועריכה, מצגת גרפית

 קורסים
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שימוש בעזרי מחשב - מדפסת, סורק, צורב, מצלמה 
DVD ,דיגיטלית

משחקים - הורדה מהאינטרנט ומשחקי און-ליין ברשת 
האינטרנט

מחשבים - מתקדמים המשך
ימי רביעי, בין השעות 16:00-14:30, תאריך פתיחה: 29.10.08

חדר המחשבים בביה"ס המשותף כפר שמריהו וחוף השרון
מדריכה: יוספה כהן

ידע מוקדם: מיועד לבוגרים שסיימו חוגי מתקדמים בשנה 
האחרונה )תשס"ח( או למי שיודע את הנושאים הבאים: 

כתובת דואר אלקטרוני פעילה ושימושית, גלישה באינטרנט 
וחיפוש בסיסי, תוכנות להתקשרות, עבודה עם מצלמה.

הקורס מיועד גם למי שאין ברשותו מצלמה דיגיטלית.

הנושאים הנלמדים:
מצגת גרפית Power Point - הכנת מצגת שקפים כולל 

מצגת של תמונות מתחלפות, מצגת שירה בציבור בשילוב 
אנימציות, שילוב סרטון, קול ומוסיקת רקע למצגת

גליון אלקטרוני Excel - חישובים בסיסיים ויצירת גרפים
Outlook - יומן וספר טלפונים ממוחשב

Movie Maker תוכנה לעריכת סרטים

אינטרנט - נושאים מתקדמים
שימוש בעזרי מחשב - מדפסת, סורק, צורב, מצלמה 

DVD ,דיגיטלית
משחקים - הורדה מהאינטרנט ומשחקי און ליין ברשת 

האינטרנט

הערות:
n מחיר לכל קורסי המחשבים: 140 ש"ח  לחודש

לתושב הכפר 120 ש"ח לחודש  
n במהלך השנה יתכנו שינויים בנושאים הנלמדים

n פתיחת החוגים מותנית במספר הנרשמים 
n החוגים יסתיימו ב-29.6.09. במידה ויבוטל שיעור הוא יוחזר 

בחודש יולי 2009  
n בערבי חג ובחוה"מ פסח לא יתקיימו שיעורים
n החוגים מתקיימים בתדירות של פעם בשבוע.

משך כל מפגש שעה וחצי.  
 n לשאלות מקצועיות אנא פנו ליוספה כהן 

 yosefa33@walla.co.il :בטל': 050-7247860 או באימייל  
n הרשמה ותשלום: עירית וייזר, רכזת מועדון פלוס, מרכז וייל, 

טל. 054-2300692. נא להסדיר התשלום עד 30.10.08   
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מבט משולב - סדנת צילום
בוגר קמרה  ומנחה לצילום,  וידל, אמן, מרצה  יורם  המנחים: 
אובסקורה. נורית ירדן, אמנית, מרצה ומנחה לצילום, בוגרת בצלאל 
הסדנה מיועדת לאנשים בעלי ניסיון בסיסי בצילום וידע בהפעלת 
מצלמה. יתקיימו 6 מפגשים על היבטים טכניים בצילום אותם 
יעביר הצלם יורם וידל ו-6 מפגשים בהם יתנסו המשתתפים 
בפיתוח השפה הויזואלית וחידוד אופני ראיה, אותם תעביר 

הצלמת נורית ירדן. 
ימי רביעי פעם בשבועיים, שעתיים כל מפגש בין 16:00-14:00 

מפגש מס'1: מנחה יורם וידל   05.11.08
חשיפה, עומק שדה - עניין טכני או החלטה   

אמנותית? הרצאה עם דוגמאות.  
מפגש מס' 2: מנחה יורם וידל  19.11.08

יציאה משותפת לצילום - עומק שדה וחשיפה.   
היציאה המשותפת תכלול הדגמה ועזרה אישית   

לכל משתתף.   
מפגש מס' 3: מנחה יורם וידל  03.12.08

ביקורת עבודות על היציאה המשותפת.  
מפגש מס' 4: מנחה נורית ירדן  17.12.08

מרכיבי השפה בצילום- נבחן את השפה הויזואלית   
בסגנונות צילום שונים. נדבר על ההבדלים בין צילום   

בודד לסדרה. הרצאה עם דוגמאות. בחירת נושא   
משותף לצילום בסדנה והנחיות.   

מפגש מס' 5: מנחה יורם וידל  31.12.08
צילום דיוקן - מתן תשומת לב לשימוש בתאורות   

שונות. הרצאה עם דוגמאות.    
מפגש מס' 6: מנחה נורית ירדן  14.01.09

יציאה משותפת לצילום. מתן תשומת לב למבנה   
הפריים ולנושא הנבחר.    

מפגש מס' 7: מנחה יורם וידל  28.01.09
יציאה משותפת לצילום - דיוקן בחוץ.   

מפגש מס' 8: מנחה נורית ירדן    11.02.09
ביקורת עבודות על היציאה המשותפת והנחייה   

לקראת מפגש מס' 10.  
מפגש מס' 9: מנחה יורם וידל  25.02.09

ביקורת עבודות על צילום דיוקן.  
מפגש מס' 10: מנחה נורית ירדן  18.03.09

בחירה - מפגש שבו נבחן דרכים שונות לבחירת   
צילומים מתוך כמות גדולה ואיך להרכיב מהם   

סדרה. עבודה מעשית בקבוצות קטנות.    
מפגש מס' 11: מנחה נורית ירדן  01.04.09

חלק א': צילום עכשווי. תפישות חדשות בצילום היום.    

    קורסים
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הרצאה עם דוגמאות.     
חלק ב': עריכה. נבחן דרכים שונות לעריכת צילומים   

ואת ההשפעה של העריכה על המשמעות ואופן   
הקריאה של העבודות. מפגש מעשי בקבוצות קטנות.   

מפגש מס' 12: מנחה נורית ירדן  22.04.08
מפגש סיום חגיגי עם ביקורת עבודות מסכמת.  

מחיר: 1,000 ש"ח  לסדנא )לתושב הכפר 900 ש"ח(

קורס ללימוד ספרדית
ימי שלישי, בבית סניור

דוד גלמידי, מורה  שעורי הספרדית במועדון+ מועברים ע”י 
בוגר מכון סרוונטס, המעביר את ההחומר הנלמד בצורה 
מעניינת ובאוירה נעימה. השיעורים מקיפים שימוש ותרגול 
בכל מיומנויות השפה, תוך התנסות בניהול שיחות, קריאה 
וכתיבה, ומשולבים בהם קטעי האזנה, לימוד שירים ומשחקים 

בשפה הספרדית.
בכוונתנו לפתוח שתי קבוצות מתקדמים )מסיימי קורס 

מתחילים( וקבוצה למסיימי קורס מתקדמים. במידה ויהיו 
מספיק מעונינים יפתח קורס מתחילים.

מחיר: 140 ש"ח  לחודש, לתושב הכפר 120 ש"ח לחודש

מועדון הברידג' - משחקים מודרכים ותחרויות
הקורס יתקיים בבית סניור

מנחה: דורון ידלין, שחקן נבחרת ישראל ואלוף אירופה בברידג'.
מחיר: 270 ש"ח לפנקס של 10 מפגשים + מפגש בונוס

שימו לב: מתחילים מוזמנים ליום שני ב-16:30, המפגש יהיה 
למתקדמים ולמתחילים במקביל.

סדנה לכתיבה 
אוהבים "להביע את עצמכם בכתב" )כותבים יומן, מכתבים, ברכות, 

הספדים(? כותבים "למגירה"? חולמים לפרסם? בשביל אנשים 
כמוכם נפתחת סדנא לכתיבה - קבוצה קטנה, איכותית ואינטימית 

שתתכנס אחת לשבוע/שבועיים.
המשתתפים יכתבו בבית תרגילים שייקראו בצוותא; יתרחשו דיונים 
על התמודדות עם מעצורי כתיבה, כושר התמדה, חשיפה, ביקורת, 

ועוד... במקביל, תתאפשר הנחייה אישית לטקסטים שבעבודה.
התרגול, ההתנסות בחשיפה וביקורת, האינטימיות שנוצרת בסדנת 

כתיבה - אלה עשויים להוות גירוי לכתיבה האישית, העשרתה, 
והפיכתה מתהליך מבודד, מתסכל ומייסר לעתים, לתהליך מפרה 

של תמיכה הדדית ויצירת קשר מרגש ומרתק.
מנחת הסדנה, אפרת שטיגליץ )ילידת 1961(, היא סופרת, עורכת, 

עיתונאית ומורה לכתיבה.
המחיר יפורסם בהמשך
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תכנית טיולים שנתית:
ביקור בסוכת העדה השומרונית בחולון בהדרכתו של    16.10.08

בני צדקה )הביקור בשעות אחה"צ(  
העמק הוא חלום, על תעופה עברית - טיול לעמק    30.10.08

יזרעאל בהדרכתו של אבי משה סג"ל  
בדרכו של בגין - טיול בירושלים בהדרכתו של משה   27.11.08

חרמ"ץ.   
אדם ונוף בגליל התחתון בהדרכתו של ערן סער  11.12.08

טיול לדרום בהדרכתה של אביבית ברוקשטיין  22.01.09
לטייל עם התנ"ך בשפלת יהודה - טיול בהדרכת    12.02.09

אוריאל פיינרמן  
טיול לכרמל בהדרכתו של דודו קצין  12.03.09

טיול לגליל בהדרכתו של ניר קינן  30.04.09
סיור אחה"צ בנאות קדומים  21.05.09

יתכנו שינויים במסלולים.
ההרשמה תפתח חודש לפני הטיול.

תושבי חוץ מוזמנים להרשם שבועיים לאחר פתיחת ההרשמה.
ביטול השתתפות - עד 48 שעות לפני מועד הטיול.

מחיר לתושב הכפר: 160 ש"ח, מחיר לאורח: 180 ש"ח

טוב ללכת בדרכים    טיולים
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לא על הלחם לבדו    סדרת הרצאות

הסדרה תעסוק בנושא הלחם בפרט והאוכל בכלל ותבחן אותו 
בתחומים שונים.

הסדרה מורכבת משבע הרצאות שיתקימו באודיטוריום וייל.

ימי שלישי בשעה 10:00, במרכז ווייל.

ההרצאות:
ד"ר רוחמה אלבג  11.11.08

"...די לנו בלחם חול" - על אנשים ומאכלים ביצירת   
ש"י עגנון  

דניאל בן סימון - עיתונאי  09.12.08
"לחם" כמושג חברתי-פוליטי  

גיל חובב  06.01.09
"סוכריות מהשמיים" גיל חובב מדבר על אוכל  

נעם בן יוסף - אוצרת במוזיאון ישראל  10.02.09
הלחם בעדות שונות בישראל  

אירית כינור, M.Sc בגנטיקה של האדם  17.03.09
מזון מהונדס - הקללה והברכה.  

רות דירקטור -  מבקרת אומנות ואוצרת  19.05.09
אוכל ואומנות, אוכל באומנות  

ניסים דיין - מבקר קולנוע  16.06.09 
על האוכל בקולנוע  

בנוסף יתקימו שני סיורים הקשורים בנושא הלחם והכנתו :
סיור בנאות קדומים בו נכיר מקרוב את הגורן, סוגי הדגן 
והמאכלים השונים  - אביב כרמל,  השונים מבשרי הלחם 
שהכינו מהם.  נשמע הסבר על לוח השנה העברי והקשר בינו 
ובין מועד הבשלת השעורה, בסיור נלמד על מספר מיני לחם 
מאפים ועוגות שהיו מוכרים בעת העתיקה, נשמע על רות 
המואביה, חמישים ימי העומר, ונתנסה בטעימת אביב קלוי 

באש, טחינת חיטה ובישול ע"פ מתכונים מהמקורות.

סיור לילי במספר מאפיות בירושלים. נבקר בשלוש מאפיות 
המכינות חלות ולחמים לשבת.

מועדי הסיורים, עלותם ופרטים נוספים נפרסם בהמשך.

מחיר לסדרת הרצאות: 400 ש"ח 
לתושבי הכפר: 350 ש"ח

כרטיס בודד חד פעמי: 60 ש"ח
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הקתדרה    גיל שוחט

שנת בטהובן - בין וירטואוזיות למהפכה
מכלול הקונצ'רטי, הסונטות והסימפוניות של בטהובן

8 מפגשי - הרצאה קונצרטים - עם המנצח והפסנתרן גיל שוחט.
בימי שלישי בשעה 10:00 בבוקר, באודיטוריום וייל:
03.02.2009 � 13.01.2009 � 02.12.2008 � 04.11.2008
02.06.2009 � 05.05.2009 � 31.03.2009 � 03.03.2009

והשנה, קונצרטים חיים בהשתתפות סולנים אורחים:
ויקטור סטניסלבסקי )ישראל( � דוראל גולן )ישראל(

שלומי שם-טוב )ישראל( � אקהרט לורנצן )שוויץ(
רביעיית יאיר בן-נעים )צרפת(

התוכנית:
מדוע בטהובן הוא רומנטיקן חסר תקנה? על המהפכה הסגנונית 
והאסתטית של בטהובן, שהובילה את המוסיקה אל הרומנטיקה. 

דיון רחב יריעה, עם קטעי DVD והאזנה לביצועי מופת
הקונצ'רטי הראשונים: ה"עולם החדש" של הקונצ'רטו הקלאסי. 
דיון ונגינת קטעים משלושת הקונצ'רטי הראשונים לפסנתר 
של בטהובן, תוך תשומת לב מיוחדת לטכניקה הפסנתרנית 

והקומפוזיטורית החדשה
על הגדולים מכולם: הקונצ'רטו הרביעי והחמישי )"הקיסר"( מה 
הופך את שני הקונצ'רטי האלה לפסנתר לגדולים, המורכבים 

והחשובים מבין הקונצ'רטי של התקופה הקלאסית?

הסונטות הגדולות - 
חלק א' - מהפכת הפאתטית ורומנטיקת אור הירח

חלק ב' - סונטה שהיא סימפוניה לפסנתר: וולדשטיין והאפסיונטה
חלק ג' - מעבר לצורה ולסגנון: סונטת הסערה, הסונטות האחרונות
הסימפונית הראשונות - בטהובן כיוצר הסימפוניה הרומנטית 

החדשה על ברכי מוצארט והיידן
הסימפוניות האחרונות - השביעית הענקית, השמינית העשירה 

והתשיעית הגדולה מכולן
ביצועים חיים ליצירות הבאות:

סונטה לפסנתר בדו מינור אופ. 13 )"הפתטית"( 
סונטה לפסנתר בדו דיאז מינור אופ. 27 מס 2 )"אור הירח"(

סונטה לפסנתר בדו מג'ור אופ. 53 )"וולדשטיין"(
סונטה לפסנתר ברה מינור אופ. 31 מס' 2  )"הסערה"(

סונטה לפסנתר בפה מינור אופ. 57 )"אפסיונטה"(
סונטה לפסנתר בדו מינור אופ. 111

שלישיית הפסנתר במי במול מזור אופ. 1 מס' 1
סונטה לכינור בלה מז'ור אופ. 47 )"קרוייצר"(
סונטה לכינור בפה מז'ור אופ. 24 )"האביב"(
רביעית כלי קשת בפה מז'ור אופ. 18 מס' 1

רביעיית כלי קשת בסי במול מז'ור אופ. 133 )"הפוגה הגדולה"(

מחיר הקורס: 700 ש"ח, לנרשמים עד 1.9.09: 680 ש"ח
לתושבי כפר שמריהו ומ.א. חוף השרון: 500 ש"ח

מחיר כרטיס בודד: 90 ש"ח
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הקתדרה     תנ"ך אחר

תנ"ך אחר - מחזור שני
הסדרה תתקיים בימי שלישי בשעה 10:00 בבוקר

כאשר מדברים על ישראליות, במלאות שישים לעצמאותנו 
וזיכרונות  ודולים תמונות  המדינית, מחפשים בארכיונים 
מגבשי זהות, מחפשים מכנה משותף מקובל הנוגע בכל 
אחד מאיתנו. אולם באשר לתנ"ך אין חולקים שהוא הספר 
ביותר עם השפה  והוא הטקסט המזוהה  המכונן שלנו 
ועם מורשתנו הרוחנית. אם  ישראל  העברית, עם ארץ 
למדתם תנ"ך בעל פה בילדותכם וגם אם לא, מזומנת לכם 
שנת לימודים מרתקת במיוחד בסדרות "תנ"ך אחר". בחרנו 
ובקשנו מהם  מרצים מתחומים שונים הקרובים לתנ"ך 
להציג את הטקסטים התנ"כיים על פי תחום ההתמחות 
שלהם. המרצים נבחרים הן על פי יכולתם הרטורית והן 

על פי קריאתם היצירתית בתנ"ך.

תוכנית ההרצאות והמרצים
פרופ' חנוך רון, מבקר המוסיקה של ידיעות   25.11.08

אחרונות וגל"צ - פרקי התהילים של המוסיקה  
פרופ' תמר אלאור, האוניברסיטה העברית   30.12.08

אדם וחווה  

ד"ר שלי גולדברג, אוניברסיטת בר אילן   27.01.09
נשמתו של ספר הספרים  

בלהה בן-אליהו, חוקרת מקרא וספרות   24.02.09
"מיכל, אחות רחוקה!" - מיכל בת שאול   

וגלגוליה בספרות העברית  
ד"ר דורית הופ, חוקרת ספרות,  24.03.09

מתמחה בקו התפר בין ספרות לפסיכואנליזה  
קידת השיבולים - קנאת יוסף באחיו  

הסופרת יוכי ברנדס  12.05.09
חוק אישה סוטה - תרופת פלא לבעלים   

קנאים, או היתר לרצח נשים?  
פרופ' אבשלום אליצור, מכון ויצמן למדע  26.05.09

דמות האחר בספר בראשית  
ד"ר גדעון עפרת, חוקר ואוצר אמנות  09.06.09

המבול  

מחיר לסדרה: 650 ש"ח
לנרשמים עד 1.9.07: 600 ש"ח

לתושבי כפר שמריהו ומ.א. חוף השרון: 450 ש"ח
כרטיס בודד חד פעמי: 90 ש"ח



מרכז וייל לתרבות וקהילה
רח' הנוטע 6, כפר שמריהו 46910

נשמח לעמוד לרשותכם בימים:
א'-ה' בין השעות 14:00-09:00, 18:00-16:00

טל. 09-9569430, פקס. 09-9502986
mplus@kfar.org.il :דוא"ל

ספריית כפר שמריהו
שעות פתיחת - א'-ה' 19:00-14:00 

טלפון: 09-9569430 שלוחה 3
sifriya@kfar.org.il

חמישירביעישלישישניראשון
 7:30

התעמלות
אירובית

 7:30
טאי צ'י

 7:45
התעמלות
בונה עצם

 9:45
ברידג' 

 11:00
 הרצאה

במסגרת לימודים 
רב-תחומיים

 10:00
ספרדית

9:30
ברידג'

16:00
מחשבים
בבית הספר

 10:30
כתיבת זכרונות

14:00
סדנת צילום

16:30
ברידג'

 11:30
ספרדית

14:30
מחשבים
בבית הספר

17:30
מחשבים
בבית הספר

16:30
ברידג'

17:30
מפגשים

 הרצאה או מופע 
רהעם קפה ועוגה

מו
ש

ם 
נויי

שי
 ל

ות
זכ

 ה
*

לפרטים נוספים ולהרשמה, נא לפנות למרכז וייל לתרבות וקהילה טל. 09-9569430 
mplus@kfar.org.il ,054-2300692 :או לעירית ויזר, רכזת מועדון פלוס


