מועדון +
תשע"א 2010-11 /
www.weilcenter.org.il
המועצה המקומית כפר שמריהו
מרכז וייל

דברי פתיחה

לתושבי כפר שמריהו הותיקים ולאורחינו במועדון +שלום וברכה,
במסגרת מרכז וייל לתרבות ולקהילה פועל מועדון +ומעניק לתושבים הותיקים מגוון עשיר של פעילות תרבות
ופנאי .בגיבוש התוכנית ניתנת הדעת לטעמים השונים ונעשה ניסיון לקלוע ולספק את טעם הרוב.
מנהלת המועדון  -עירית ויזר ,נעזרת במשתתפים הקבועים בכדי לעצב את התוכנית .תוצאת העבודה
המשותפת הינה אוסף של הרצאות ,קורסים ,טיולים וחוגים מרתקים ומעניינים .כמובן שניתנת שימת לב רבה
לאיכות המרצים והמדריכים.
המועצה המקומית כפר שמריהו מזמינה את הציבור לקחת חלק בפעילות ומאחלת לבאי המועדון הנאה רבה.
בכל שאלה או רעיון טוב לשיפור ,אנא פנו לעירית ויזר ובוודאי תמצאו אזן קשבת.
בברכת שנת פעילות יוצרת ומלמדת,
שלכם,
דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
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אני שמחה להציג בפניכם את תוכנית הפעילות לשנת  2011-2010ומזמינה אתכם להשתתף ,לרכוש דעת ,לפגוש
באופן אישי את מגוון המרצים ,שנארח כאן אצלנו במועדון +וליהנות מחווית תרבות מיוחדת ,מעשירה ומגוונת.
התוכנית נבנתה ע"י עירית ויזר ,מנהלת מועדון ,+מתוך הכרות עם טעמם האיכותי והמגוון של חברי המועדון
המלווים את פעילותה לאורך שנים רבות.
ראו זאת כהזמנה אישית לכל אחת ואחד מכם לבוא וקחת חלק בהרצאות ,במפגשים ,בחוגים ובטיולים המוצעים לכם.
שתהיה לכולנו שנה טובה,
פנינה רבינוביץ
מנהלת מרכז ווייל לתרבות וקהילה
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לימודים רב-תחומיים/סדרות
פרופ’ אביגדור שנאן

ד”ר רוחמה אלבג  -תמונות מאי-שם :המסע והיצירה

סדרה בנושא מחזור החיים בראי סיפורי האגדה :לידה ,נישואין
(ומשברים בחיי הנישואין) ,יחסים בתוך המשפחה ,זקנה ועד
קץ החיים.
08.11.10 ,01.11.10 ,25.10.10 ,18.10.10 ,11.10.10 ,04.10.10

* ההרצאות יחלו בשעה !10:00
סדרה בנושא ספרות עברית .יוצרים נבחרים מרחפים באמצעות
המילים למחוזות הולדתם .מסע בזכרון לבתים ואנשים
הקיימים בתודעה ואופני הנצחתם (המפגשים ילוו בצילומים
ובסרטונים יחודיים).
 10.01.11אבות ישורון” :עיר אחת בעיניים”
 17.01.11אהרון אפלפלד“ :סיפור חיים”
 24.01.11דן פגיס“ :שיר לגנים שלא יכירוך”
 31.01.11אידה פינק“ :הגן המפליג למרחקים”

 22.11.10צ’פלין :על הרגש  -וגבולותיו
 29.11.10היצ’קוק :קניבלים ובני אדם
 13.12.10היצ’קוק :מבט חדש על פיגמליון
 20.12.10ברגמן :הציד הנצחי של המשמעות
 27.12.10ברגמן :שירת הברבור של ההומניסט
 03.01.11בניני :ביום חשוך אפשר לשמוע את הדממה

ד”ר איתן אור נוי

ראדה בולוס
“ 15.11.10תקרות מספרות “ ,הכנה לסיור שיתקיים ב25.11.10-

הנרי אונגר  -ענקי הקולנוע
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ימי שני בשעה 11:00

 07.02.11פוצ’יני :מאדאם בטרפליי (חלק א’)
 14.02.11פוצ’יני :מאדאם בטרפליי (חלק ב’)

ד”ר מרדכי יושקובסקי  -תרבות האידיש
14.03.11 ,07.03.11 ,28.02.11 ,21.02.11

אירית כינור
11.04.11 ,04.04.11 ,28.03.11

ד”ר דורית הופ  -הכל נשאר במשפחה...

ההרצאות ייערכו בבית סניור ,רח’ הנוטע  ,4כפר שמריהו
המחיר להרצאה 33 :ש”ח
המחיר לתושב הכפר 27 :ש”ח
רכישת כרטיסים בכניסה להרצאה ,אין צורך להרשם מראש!

סדרת הרצאות שתעסוקנה במשפחה כפי שהיא משתקפת
באומנויות :ספרות ,קולנוע ואומנות פלסטיק.
20.06.11 ,06.06.11 ,23.05.11 ,02.05.11

ד”ר דוד איבגי  -אמנות וזהות ישראלית ב’
” 16.05.11דם הכלנית ופרח הכרכום” :על הצומח ומשמעויותיו
באמנות הישראלית
 30.05.11מיהו יהודי? יחסה המורכב של האמנות הישראלית
למסורת היהודית ותכניה
 13.06.11אוריינט זה כאן :על תהפוכות היחס לערבי ממושא
לקנאה ועד לאוייב בשער
 27.06.11האדריכלות בישראל ,כביטוי לתמורות רעיוניות וחברתיות
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מפגשים וטיולים

ימי חמישי בשעה 17:30

“סיפורי בדים”

 07.10.10מפגש מחול יחודי
 14.10.10מוצרט :דון ג’ובאני

ד”ר דורון לוריא

ד”ר איתן אור נוי
יצחק נוי

 21.10.10נשים בעולם במאה השנים האחרונות

טיול בהדרכתו של ברוך גיאן

 06.01.11דיוקנאות

רינה אידן

 28.10.10סיור בירושלים ,חזרה לימי המנדט הבריטי

 13.01.11הקמת כפר שמריהו כחלק מאסטרטגיית ההתישבות
של “חומה ומגדל”

 04.11.10מוקדי משבר והתפתחויות במזרח התיכון

עוזי פז

ד”ר עזי רבי
ד”ר אפי זיו

 11.11.10מוזיאון הפראדו במדריד

זהר .לפיד

 20.01.11סיפורם של פרחי הבר המוגנים

טיול בהדרכתו של אוריאל פיינרמן
 27.01.11טיול בעקבות הרצל

 18.11.10שבטי ההר בצפון תאילנד גבול מינאמר
(שבטים ללא לאום)

 03.02.11מסע לתימן

טיול בהדרכתה של ראדה בולוס

גלעדי שרה

נפתלי היליגר

 25.11.10תקרות מצוירות בנצרת

 10.02.11העולם הקסום של הסחלבים

 16.12.10היהדות בסרטיו של וודי אלן  -מכפירה לאמונה

ד”ר עזי רבי

רון פוגל

אליהו סמדג’ה

 23.12.10מוסיקה בתקופת הבארוק עם התמקדות בטוקטה
ובפוגה ברה מינור
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זאב רילסקי
 30.12.10תרבות עירונית :בין תל אביב לבאונוס איירס וברצלונה,
ערים שמחפשות זהות

 17.02.11מוקדי משבר והתפתחויות במזרח התיכון

טיול בהדרכתו של משה חרמ”ץ
 24.02.11טיול בעקבות הל”ה

ג’יל פינגולד ואמנון דמתי
 03.03.11מופע מחול ,שני עולמות

טיול בהדרכתו של ארז קמה

 19.05.11טיול אחה”צ ,כולל המופע האור-קולי בבית שאן

איילת אידלברג

גדי כפיר

 10.03.11אוסטרליה  -הקיום הפשוט ,ההתמודדות המורכבת
שיחה וצפייה בסרט “ארוכה הדרך הביתה”
 17.03.11סין  -תמורות ותהפוכות בחברה הסינית
שיחה וצפייה בסרט “הדרך הביתה”

פרופ’ גליה צבר

”כמו חלום”

 26.05.11משחקי קופסא בתקופת המנדט הבריטי והקשר
שלהם לציונות
 02.06.11עובדים זרים או אובדים וזרים

ד”ר עזי רבי

 24.03.11חויה חזותית בלתי נשכחת המשלבת אור צבע וצליל

 09.06.11מוקדי משבר והתפתחויות במזרח התיכון

טיול בהדרכתו של ניר קינן

זאב זיוון

31.03.11

ד”ר דורון לוריא
 07.04.11התנ”ך באומנות

ד”ר אפי זיו
 14.04.11הגלריה הלאומית בלונדון

טיול בהדרכתה של ד"ר טובה דיקשטיין
 28.04.11סיור וסדנת בישול בטבע ,בנאות קדומים.

איבתיסעם מרעאנה
 05.05.11קולנוע בערבית

ד”ר איתן אור נוי
 12.05.11פנטזיה ואהבה :הסימפוניה הפנטסטית מאת ברליוז

 16.06.11אוסקר נימאייר בא לקוריטיבה

אודי אפרת

 23.06.11הרצאה בנושאי תנועה

רועי עלוני

“ 30.06.11אגם הברבורים” מאת צ’יקובסקי
ההרצאות יתקיימו בין השעות  17:30עד 19:00
בבית סניור ,רח’ הנוטע  ,4כפר שמריהו
מחיר כרטיס 15 :ש”ח
מחיר כרטיס לתושב הכפר 10 :ש”ח
רכישת כרטיסים בכניסה להרצאה ,אין צורך להרשם מראש!
ההרשמה לטיולים תפתח חודש לפני כל טיול
מחיר 185 :ש”ח לטיול ,לתושב כפר 165 :ש”ח
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חוגים
חוג כתיבת זיכרונות

מועדון ברידג’

ימי שלישי ,ב 09:00-10:30-במרכז וייל
החוג בהנחיתה של נורית שער (רוזנברג) ,מנחת קבוצות לגיל
השלישי וכותבת ספרי זכרונות.
מיועד לאלה מבינכם הרוצים להעלות את קורות חייהם
ולערוך חוברת שתספר את ספורם האישי.
פתיחת הקבוצה מותנה במינימום  10משתתפים.
המעונינים בפרטים נוספים יפנו לנורית.050-6950491 ,
עלות השתתפות 180 :ש”ח לחודש ,לתושב כפר 150 :ש”ח

מועדון הברידג’ של מועדון +פועל שנים רבות בהדרכתו של
דורון ידלין ,טל052-3933453 .
ימי פעילות המועדון :ראשון ,רביעי ,משעה  09:30עד - 12:00
הרצאה ולאחריה משחק מודרך.
ימי שלישי ,משעה  16:30עד - 19:00
תחרות סדרתית רישמית.
את ההרצאות וניהול התחרויות מקיים ידלין דורון ,אלוף
אירופה ומורה שנים רבות.
עלות השתתפות 300 :ש”ח לפנקס של  11משחקים

סדנת Brain Shape
ימי ראשון ,בשעה  08:00במרכז וייל
את הסדנא תעביר אנוק פישלר ,מרפאה בעיסוק בהכשרתה,
מתמחה במניעה ושיקום של ירידה קוגניטיבית.
סדנת  Brain Shapeהינה שיטה יחודית לאימון ,שימור ושיפור
היכולות המוחיות .השיטה מבוססת על מחקרים עדכניים רבים
שגילו שתרגול מוחי מפחית את הסיכוי לניוון ולהידרדרות
המוח ,ואף יכול לשפר את יכולות החשיבה (קוגניציה).
הסדנא בנויה מששה מפגשים של שעה בשבוע.
פתיחת הקבוצה מותנה במינימום  8משתתפים.
המעונינים בפרטים נוספים יפנו לאנוק,054-7343406 ,
brainshape@gmail.com
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התעמלות בונה עצם
ימי שלישי ,בשעה  / 07:15ימי שלישי ,בשעה  / 08:00ימי שישי,
בשעה 07:30
התעמלות המיועדת למנוע אוסטאופורוזיס ,חיזוק רצפת
האגן ,שמירה על יציבה ,שיווי משקל וחיטוב הגוף.
החוג בהדרכתה של אתי שפרונגן ,מורה ותיקה בוגרת מכון
וינגייט העוסקת שנים רבות בהדרכה לאורח חיים בריא
ומשלבת התעמלות בריאותית והדרכה בתזונה.

עלות השתתפות בחוגי פעילות גופנית
מחיר חוג אחד 110 :ש”ח ,לתושב הכפר 100 :ש”ח
מחיר שני חוגים 180 :ש”ח ,לתושב הכפר 145 :ש”ח
מחיר שלושה חוגים 245 :ש”ח ,לתושב הכפר 185 :ש”ח
פתיחת החוגים מותנת במספר המשתתפים

סדנאות צילום
צילום | קורס המשך
ימי רביעי ,אחת לשבועיים ,בשעות בין 16:00-14:00
סדנה בת  12מפגשים בהנחיית הצלמים :יורם וידל ,אמן ,מרצה
ומנחה לצילום ,בוגר קמרה אובסקורה ונורית ירדן ,אמנית,
מרצה ומנחה לצילום ,בוגרת בצלאל.
 - 09.06.10שיעור מס’ 1
יורם וידל  -זמן בצילום בליווי דוגמאות
 - 23.06.10שיעור מס’ 2
נורית ירדן  -צילום ישראלי עכשווי מפגש עיוני עם דוגמאות
 - 07.07.10שיעור מס’ 3
נורית ירדן  -יציאה משותפת לסיבוב גלריות בהנחיה
 - 21.07.10שיעור מס’ 4
יורם וידל  -יציאה לצילום בנושא זמן עם דגש על היבטים טכניים
ורעיוניים
אוגוסט  -חופש
 - 01.09.10שיעור מס’ 5
יורם וידל  -הנחיה וביקורת על צילום חוץ בנושא זמן
 - 15.09.10שיעור מס’ 6
יורם וידל  -רענון ביסודות הטכנולוגיים של הצילום הדיגיטלי
 - 06.10.10שיעור מס’ 7
נורית ירדן  -הנחיה על פרויקטים אישיים בליווי הצגת צלמים
עכשוויים שדרך עבודתם דומה

 - 20.10.10שיעור מס’ 8
נורית ירדן  -יציאה לסיבוב גלריות בתלאביב
 - 03.11.10שיעור מס’ 9
יורם וידל  -יציאה לצילום :סנפשוט אורבאני בלילה
 - 17.11.10שיעור מס’ 10
יורם וידל  -הנחיה וביקורת עבודות על צילומי לילה
 - 01.12.10שיעור מס’ 11
נורית ירדן  -שיעור מעשי :עבודה על בחירה עם הדפסות 10X15
מתוך החומר של הפרויקטים
 - 15.12.10שיעור מס’ 12
נורית ירדן  -ביקורת עבודות מסכמת על הפרויקטים האישיים
מפגש אחרון
מפגש אקסטרה מתנה מיורם וידל ונורית ירדן.
הזמן ,המקום והתכנים יקבעו יחד עם הקבוצה.

עלות השתתפות
 1,000ש”ח למשתתף ,לתושב כפר 900 :ש”ח
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קורסים
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מחשבים  -קורס מתחילים

מחשבים  -קורס מתקדמים

ימי שני ,בשעות  ,17:30-16:00החל מתאריך 04.10.10
אין צורך בידע מוקדם.
הנושאים הנלמדים:
 הכרת המחשב :שימוש בעכבר ,במקלדת ,הפעלת תוכנות.
 אינטרנט :גלישה באתרים ,אתרים לשימוש יומיומי :בנק ,קופ”ח,
תיירות ,קניות ,מתכונים ועוד.
 חיפוש מידע (.)Google
 דואר אלקטרוני ( :)Gmailכתיבת מכתב ,מענה למכתב ,קבלת
מצגות ,סרטים והעברת הלאה.
 התקשרויות :צ’טים ,פורומים ,מסנג’ר ,סקייפ ,בלוגים ,פייסבוק
ועוד.
 מערכת ההפעלה חלונות .XP
 מעבד תמלילים  :Word 2007כתיבת מכתב ,יצירת איגרת
ברכה ושליחתם בדואר האלקטרוני.
 משחקים לשעות הפנאי :סוליטייר ,פריסל ,ברידג’ ,תשבצים וכו’.
 והכי חשוב :הכרות ידידותית עם המחשב ללא פחד מהשימוש בו.

ימי שני ,בשעות  ,17:30-19:00החל מתאריך 04.10.10
מיועד לבוגרים שסיימו חוג מתחילים (ימי שני בשעה  )16:00או
למי שיודע את הנושאים הבאים :הכרות בסיסית עם המחשב,
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.
 תמונות מהמצלמה הדיגיטלית :הורדת התמונות כולל התנסות
במצלמות התלמידים.
 פעולות על תמונות :רקע ,שומר מסך תמונות מתחלפות,
הדפסה ,שליחת תמונות בדואר האלקטרוני.
 פאוור פוינט :הכנת מצגת מתמונות שצילמנו כולל כתוביות
ומוסיקה.
 אינטרנט :חזרה כללית על חיפושים ,חיפושים מורכבים ,הורדת
תוכנות מהאינטרנט ושימוש בהן ,משחקים באינטרנט.
 כלי אופיס :וורד ,אקסל ,פאוור פוינט ואאוטלוק.

מחשבים  -קורס מתקדמים  -המשך

הערות כלליות לכל החוגים:

ימי רביעי ,בשעות  ,17:30-16:00החל מתאריך 06.10.10
הקורס מיועד לבוגרים שסיימו חוג מתקדמים (ימי רביעי בשעה
 )16:00או למי שיודע את הנושאים הבאים :כתובת דואר אלקטרוני
פעילה ושימושית ,גלישה באינטרנט וחיפוש בסיסי ,ניהול קבצים
ותיקיות במחשב ,עבודה עם מצלמה והכנה בסיסית של מצגת.
הנושאים הנלמדים:
 הורדת תוכנות מהאינטרנט ושימוש בהן.
 תוכנה לעריכת סרטים  -מובי מיקר או פוטו סטורי.
 תוכנה לעריכה והפצה של תמונות  -פיקאסה.
 לופה  -אלבום תמונות דיגיטלי.
 לוח שנה עם תמונות משפחתיות.
 כלי  :Googleיומן ,מפות ,מסמכים.
 אחסון תמונות בענן .Windows live -
 כלי אופיס מתקדמים :וורד ,אקסל ,פאוור פוינט ואאוטלוק.
 משחקים :הורדה מהאינטרנט ומשחקי און ליין ברשת האינטרנט.

 מדריכת כל החוגים  -יוספה כהן.
 החוגים יתקיימו בחדר המחשבים בבית הספר המשותף לכפר
שמריהו ולחוף השרון.
 במהלך השנה יתכנו שינויים בנושאים הנלמדים וברצף שלהם.
 פתיחת החוגים מיד לאחר חגי תשרי (תחילת אוקטובר .)2010
 פתיחת החוגים מותנת במספר הנרשמים.
 החוגים יסתיימו בסוף חודש יוני .2011
 במידה ויבוטל שיעור הוא יוחזר בחודש יולי .2011
 בערבי חג ,חנוכה ובחוה”מ פסח לא יתקיימו שיעורים.
 החוגים מתקיימים בתדירות של פעם בשבוע ,כל מפגש שעה וחצי.
 לשאלות מקצועיות ניתן לפנות ליוספה כהן,050-7247860 :
yosefa33@walla.co.il

עלות השתתפות
 150ש”ח לחודש ,לתושב כפר 130 :ש”ח
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בקרו אותנו באתר החדש

www.weilcenter.org.il

מרכז וייל לתרבות וקהילה  /הנוטע  ,4כפר שמריהו  / 46910טל / 09-9569430 ,054-2300692 .פקסmplus@kfar.org.il / 09-9502986 .

