מועדון +
המועצה המקומית כפר שמריהו ,מרכז וייל לתרבות וקהילה תשע"ב 2012-11 /

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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לימודים רב-תחומיים

נושאים נבחרים בארכיאולוגיה

נושאים נבחרים בארכיאולוגיה
>  | 5.9.11סינון העפר מהר הבית
ד"ר גבי ברקאי
>  | 12.9.11סינון העפר מהר הבית
ד"ר גבי ברקאי
>  | 19.9.11הארכיאולוגיה המקראית לאן?
פרופ' אבי פאוסט
>  | 26.9.11מרד בר כוכבא  -גילויים חדשים
ד"ר ינון שבטיאל
>  | 3.10.11מגילות קומראן  -גילויין של אוצרות הרוח
הגנוזים של עם ישראל
ד"ר ינון שבטיאל
>  | 10.10.11הצבא הרומי רוצה אותך  -מבט מהחפירות
ד"ר גיא שטיבל

ימי שני בשעות  | 12:30-11:00מחיר להרצאה :תושב חוץ  35ש"ח ,תושב כפר  29ש"ח | התשלום בכניסה
מומלץ לרכוש כרטיסיות ל 11-הרצאות במחירים :תושב חוץ  350ש"ח ,תושב כפר  290ש"ח
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סדרה היסטורית

לימודים רב-תחומיים

סדרה היסטורית | ד"ר בתיה דביר
> עמדת מדינות ניאטרליות ובעלות הברית המערביות
נוכח השואה
ב 2005-החליטה עצרת האומות המאוחדות לקבוע יום
זכרון עולמי ( 27בינואר) לשואת העם היהודי .אין ספק
שהחלטה זו קשורה לעיצוב זכרון האנושות את השואה,
ובהקשר זה (לאחר יותר מ 60-שנה) ניתן היה להעלות
לסדר היום הציבורי גם את הנושא הטעון של עמדת העולם
נוכח שואת יהודי אירופה.
במסגרת המפגשים נתייחס לעמדת מדינות ניאטרליות ,כגון
שוויץ ,מדינת הותיקן ,ארגון הצלב האדום ובעלות הברית
המערביות נוכח שואת יהודי אירופה.
בתאריכים:
12.12.11 ,28.11.11 ,14.11.11 ,31.10.11 ,24.10.11

ימי שני בשעות  | 12:30-11:00מחיר להרצאה :תושב חוץ  35ש"ח ,תושב כפר  29ש"ח | התשלום בכניסה
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סדרה מקראית

לימודים רב-תחומיים

סדרה מקראית | פרופ' אביגדור שנאן
> חמש נשים ועוד אישה
ארבע ההרצאות תעסוקנה בשש נשים מפורסמות יותר או
פחות מן התנ"ך ,ובדרך שבה צוירה דמותן בספרות האגדה.
מה ידעו קדמונינו לספר על אשת לוט? כיצד הבינו את
כפל שמותיה של "הדסה היא אסתר"? ומדוע העניקו לסרח
בת אשר הנזכרת בחטף בסיפור המקראי ,מעמד מרכזי
בתולדות העם? בשאלות אלה ודומות להן יעסוק פרופ'
אביגדור שנאן בהרצאותיו בלווית מקורות מגוונים.
בתאריכים:
19.12.11 ,5.12.11 ,21.11.11 ,7.11.11

ימי שני בשעות  | 12:30-11:00מחיר להרצאה :תושב חוץ  35ש"ח ,תושב כפר  29ש"ח | התשלום בכניסה
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סין בעת העתיקה

לימודים רב-תחומיים

סין בעת העתיקה | זאב רילסקי
התרבות הגדולה שמעבר לחומה ,מקונפוציוס ועד
שושלת טאנג .צמתים מרתקים בהבנת התרבות,
ההיסטוריה והחברה הסינית בעת העתיקה.
>  | 2.1.12בנתיב הנהר הצהוב :תרבות צומחת מן הדיונות
איך החלה התרבות במזרח? על ראשית העיור ,החקלאות
והמעבר להתישבות קבע .הברברים והתרבותיים ,יוצרי
הברונזה ,הקרמיקה ,הכתב וחיי הנצח.
>  | 9.1.12מקיסרות צ'ין למהפכת הידע
ארכיאולוגיה שהופכת להיסטוריה .איך התחלפו השושלות
בסין? מעמדם של פקידי הקיסר ,מהפכת הידע וימי
הפריחה התרבותית.
> " | 16.1.12אדם לאדם חידה"  -קונפוציוס וראשית
ההגות הסינית
ראשית התרבות החילונית בסין לאור כתבי החכמים ועל
השפעת התפיסה בכל רחבי המזרח.
>  | 23.1.12במשיכת מכחול ,נייר ,פורצלן וקליגרפיה
הכרות עם יסודות האמנות הסינית .על השוני מהציור
המערבי ,על החלל והסמלים ,על חומרים ,מכחולים
ומשוררים ועל קשיי הכתב הציורי .איך שולחים מסרון?
איך נראה מילון סיני? וכמה מקשים יש במקלדת?
>  | 30.1.12ממרקו פולו ועד הישועים
המפגש עם הנצרות והעולם המערבי עשה פלאים בסין.
על ישועים ותנ"ך ,מדעים ורפואה .כיצד תופס הסיני את
המערב ולמה "ניצחה" אירופה בתחרות בין התרבויות?
ימי שני בשעות  | 12:30-11:00מחיר להרצאה :תושב חוץ  35ש"ח ,תושב כפר  29ש"ח | התשלום בכניסה
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סדרה מוסיקלית
?????

רב-תחומיים
מפגשים וטיולים
לימודים

הקשר הוינאי -מיצירות המופת של מלחיני העיר | ד"ר איתן אור נוי
וינה ,בירת התרבות האירופית היוותה אבן שואבת ובית
גידול למיטב מלחיני המערב .נצא למסע היסטורי לתקופת
שלטונם של מריה תרזה ,יוזף השני ,פרנץ השני ושאר שמות
מפורסמים .תקופה זו שסימנה את תור הזהב של המוסיקה
האירופית תהווה עבורנו מצע היסטורי באמצעותו נסקור את
פועלם ויצירותיהם של כמה ממלחיני העיר .לצד היכרות עם
יצירות המופת המוסיקליות נברר את האלמנטים בהם נעשה
שימוש ואת משמעותם ה"חוץ מוסיקלית".
>  | 6.2.12בא לשכונה בחור חדש
על תקופת פועלו של מוצרט בוינה .בין היצירות אליהן
נתוודע :האופרה "החטיפה מן ההרמון" (בתרגום עברי
מלא) וקונצ'רטו מס'  5לכינור ולתזמורת.
>  | 13.2.12מלך העיר :ההירואיות של בטהובן
בין היצירות אליהן נתוודע :הסימפוניה התשיעית.
>  | 20.2.12קונצרט מוסבר
סמדר זקס אור-נוי  -חליל ואורין פדרוביץ  -גיטרה.
>  | 27.2.12מחול וקידה
האופרטה "העטלף" מאת יוהן שטראוס (בתרגום עברי
מלא).

ימי שני בשעות  | 12:30-11:00מחיר להרצאה :תושב חוץ  35ש"ח ,תושב כפר  29ש"ח | התשלום בכניסה
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תרבות היידיש
?????

רב-תחומיים
מפגשים וטיולים
לימודים

תרבות היידיש | ד"ר מרדכי יושקובסקי
>  | 5.3.12מיצירתו של שלום-עליכם
עיון ברומן של שלום–עליכם "זומער-לעבן" (חיי קיץ).
>  | 12.3.12מיצירתו של שלום-עליכם
עיון ביצירה של שלום עליכם "פיר זיינען מיר געזסן" (כך
ישבנו ארבעתנו).
>  | 19.3.12איציר מאנגער
המשורר שהגיע מ"אפור לכחול" בהשתתפות הזמרת
והפסנתרנית מרינה יעקובוביץ ,כלת הפרס הראשון
למוסיקה יהודית.
>  | 26.3.12מיצירתו של בשביס-זינגר
עיון בסיפורו של בשביס-זינגר "איין אמתע ליבע" (אהבה
אמיתית אחת).
>  | 2.4.12פסח בספרות היידית
המוטיב של פסח בספרות היידית.
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ספרות ופילוסופיה
?????

רב-תחומיים
מפגשים וטיולים
לימודים
חוגים

ספרות ופילוסופיה
> ספרות עברית | ד"ר איריס מילנר
 | 16.4.12ספרות הקיבוץ בחלוף מאה שנים להיווסדו
 | 23.4.12הרהורים על "אשה בורחת מבשורה",
מאת דוד גרוסמן
		
> פילוסופיה | ד"ר תמי אילת-יגורי
 | 30.4.12להיות אישה
 | 7.5.12להיות גבר
 | 14.5.12שלוש תפיסות של אושר
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????? הקולנוע
גדולי

רב-תחומיים
מפגשים וטיולים
לימודים
חוגים

גדולי הקולנוע | ד"ר הנרי אונגר
האם אנו מבינים את המושג "מציאות"? האם אנו תופסים
את טיבו של הרוע .האם יש לנו אמת מידה להבחין בין חלום
וסיוט? הפילוסופים של הקולנוע הם מי שמעיזים ומסוגלים
לסכן את הצופה בחשיבה מעמיקה .בוניואל  -שמפקפק
בתוקפו של ההגיון ,פולנסקי  -שמביט בחלחלה על נצחונו
המתמיד של הרוע ,קופולה ,שרואה ,באכזבה מרה את
אובדנה של ממלכת החלומות ,וודי אלן ,שלועג לכל אלה.
>  | 21.5.12בוניואלף
המציאות משני עברי ההגיון
>  | 28.5.12פולנסקי
על הבנאליות של הרוע
>  | 4.6.12פולנסקי
אימה וגורל בצ'ינטאון
>  | 11.6.12קופולה
שקיעתה ונפילתה של מלכות אמריקה
>  | 18.6.12קופולה
החלום שהפך לסיוט
>  | 25.6.12וודי אלן
העולם של עכשיו מפרספקטיה נאורוטית
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במועדון+
?????

מפגשים וטיולים
קורסים
חוגים

מפגשים וטיולים
08.09.11
15.09.11
22.09.11
27.10.11
03.11.11
10.11.11
17.11.11
24.11.11
01.12.11
08.12.11
15.12.11
29.12.11
05.01.12
12.01.12
19.01.12
26.01.12
02.02.12
09.02.12
16.02.12
23.02.12

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

ורד ודורון פיקר | סיפורי אקורדיון
ד"ר מיטל רומם | מסע תגליות בעקבות פרדיננד מאגלן
ד"ר מירי גלעד | שירת העשבים  -מה בין ר' נחמן מברסלב לס.יזהר
אסף ענברי | בעיות יסוד בספרות הישראלית
טיול בהדרכת אוריאל פיינרמן | ביקור באתר של קומראן ובהיכל הספר
סרט במסגרת פסטיבל קומיקס ואנימציה
נפתלי היליגר | המסע לנשמתה של אפריקה
זהר לפיד | הרי הקווקז
רועי עלוני | רוברט שומאן ,הקונצ'רטו לפסנתר
פרופ' עזי רבי | מוקדי משבר והתפתחויות במזרח התיכון
גליה דורון | מלכות דוד בין מיתוס למציאות
טיול בהדרכת ראדה בולוס | מנזרי יין ושירה
יואל שתרוג | רוסיה
ד"ר אפי זיו | הכתב העברי בתולדות האומנות
נלי עמר | סוד המסכה :מופע המשלב קטעי ריקוד ומשחק
דן בולטין | החיים במחיצת האינדיאנים ביערות הגשם של אקוודור
רועי עלוני | מלכת הפסנתר של אירופה ,קלארה שומאן
ד"ר ענת גואטה | דונה גרציה טלנובלה במאה ה16-
טיול בהדרכת דודו קצין | איזור רמת מנשה
ד"ר דורון לוריא | קרוואג'ו

המפגשים בימי חמישי בשעה 17:30
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במועדון+
?????

מפגשים וטיולים
קורסים
חוגים

> 01.03.12
> 15.03.12
> 22.03.12
> 29.03.12
> 19.04.12
> 03.05.12
> 10.05.12
> 17.05.12
> 24.05.12
> 31.05.12
> 07.06.12
		
> 14.06.12
> 21.06.12
> 28.06.12

סרט במסגרת פסטיבל הדוקו-ארט
ד"ר אפי זיו | לידתו של האימפרסיוניזם
פרופ' עזי רבי | מוקדי משבר והתפתחויות במזרח התיכון
ד"ר דגנית פייקובסקי | תכנית החלל של ישראל  -עבר ,הווה ועתיד
טיול בהדרכת ערן סער | טיול בגליל המערבי ,כולל ביקור במוזיאון לוחמי הגטאות
דני ארגון | קול הגוף  -מופע פנטומימה
רועי עלוני | בין גן-עדן לגיהנום  -רחמנינוף  -קונצ'רטו מס'  3לפסנתר ולתזמורת
טיול בהדרכת ניר קינן | המסלול יפורסם בהמשך
יואל שתרוג | ירושלים
פרופ' עזי רבי | מוקדי משבר והתפתחויות במזרח התיכון
ענת שפרן-אור" :אדם פוגש את עצמו" | הרצאה וצפיה בקטעים מהסרט "כמו בגן עדן"
של הבמאי השבדי קיי פולאק
ד"ר דורון לוריא | ואן-גוך
עידן צ'רני | אנטרטיקה
מרגלית טובי וגילה חסיד | נסיכות של אמא  -מופע בשני קולות

מחיר למפגש 16 :ש"ח ,לתושב הכפר 11 :ש"ח
ניתן לרכוש כרטיסיות ל 11-מפגשים ,במחיר  160ש"ח ,לתושב הכפר 111 :ש"ח
ההרשמה לטיולים תפתח חודש לפני כל טיול .מחיר טיול 190 :ש"ח  ,לתושב כפר 170 :ש"ח.

שעת היציאה לטיולים תפורסם לפני כל טיול
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מחשבים
?????

מפגשים וטיולים
קורסים
חוגים

מחשבים מתחילים | מדריכה יוספה כהן
תאריך פתיחה | 26.10.11
אין צורך בידע מוקדם
הנושאים הנלמדים
• הכרת המחשב | שימוש בעכבר ,במקלדת ,הפעלת תוכניות
• אינטרנט | גלישה באתרים לשימוש יומיומי :בנק ,קופ"ח,
תיירות ,קניות ,מתכונים ועוד
• חיפוש מידע (אתר גוגל)
• דואר אלקטרוני  | Gmailכתיבת מכתב ,מענה למכתב,
קבלת מצגות ,סרטים והעברתם הלאה
• התקשרויות | צ'טים ,פורומים ,מסנג'ר ,סקייפ ,בלוגים,
פייסבוק ועוד
• מערכת ההפעלה חלונות XP
• מעבד תמלילים  | Word 2010כתיבת מכתב ,יצירת איגרת
ברכה ושליחתם בדואר האלקטרוני
• משחקי פנאי | סוליטייר ,פריסל ,ברידג' ,תשבצים ועוד
• הכרות ידידותית עם המחשב ללא פחד מהשימוש בו

חוגי מחשבים מתקיימים בכתת המחשבים בביה"ס המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון
ימי רביעי בשעות 16:30-15:00
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מחשבים
?????

מפגשים וטיולים
קורסים
חוגים

מחשבים מתקדמים | מדריכה יוספה כהן
תאריך פתיחה | 24.10.11
ידע מוקדם | מיועד לבוגרים שסיימו חוג מתחילים (ימי שני
בשעה  )16:00או למי שיודע את הנושאים הבאים :מעבד
תמלילים ,דואר אלקטרוני ,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.
• שמירה וניהול התמונות במחשב
• עבודה עם 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 ומשחקים
• כלי אופיס  | 2010וורד ,אקסל ,פאוור פוינט ואאוטלוק

חוגי מחשבים מתקיימים בכתת המחשבים בביה"ס המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון
ימי שני בשעות 17:30-16:00
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מחשבים
?????

מפגשים וטיולים
קורסים
חוגים

מחשבים מתקדמים  -המשך | מדריכה יוספה כהן
תאריך פתיחה | 24.10.11
ידע מוקדם | 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
• תוכנות לעריכת סרטים | Movie Maker, Photo Story
• חיפוש מידע (אתר גוגל)
• תוכנה לעריכה והפצה של תמונות – Picasa
• לופה | אלבום תמונות דיגיטלי
• פייסבוק | העלאת תמונות ותיוגים
• כלי גוגל | יומן ,מפות ,מסמכים
• אחסון תמונות בענן | Windows live
• כלי אופיס  | 2010וורד ,אקסל ,פאוור פוינט ואאוטלוק
• אינטרנט | רישום לאתרים ,מילוי טפסים ,קניות ,תיירות ועוד
• משחקים | הורדה מהאינטרנט ומשחקי און ליין ברשת

חוגי מחשבים מתקיימים בכתת המחשבים בביה"ס המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון
ימי שני בשעות 19:00-17:30
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מחשבים
?????
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מפגשים וטיולים
קורסים
חוגים

הבהרות לגבי חוגי מחשבים
מקום | חדר המחשבים בבית הספר המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון ,רח' האורנים 17
במהלך השנה יתכנו שינויים בנושאים הנלמדים וברצף שלהם
המחיר לחודש 155 :ש"ח (לתושב הכפר 135 :ש"ח)
פתיחת החוגים מותנית במספר הנרשמים
החוגים יסתיימו בסוף חודש יוני 2012
במידה ויבוטל שיעור הוא יוחזר בחודש יולי 2012
בערבי חג ,בחנוכה ובחוה"מ פסח לא יתקיימו שיעורים
החוגים יתקיימו בתדירות של פעם בשבוע .משך כל מפגש :שעה וחצי
לשאלות מקצועיות אנא פנו ליוספה כהן בטל 054-2300601 .או בדוא"לyosefa33@walla.com :
להרשמה לפנות למרכז וייל לטל03-9569430 .
ניתן להגיע לשיעור נסיון

17

מועדון ברידג'
?????

מפגשים וטיולים
קורסים
חוגים

מועדון ברידג'

מועדון הברידג' שלנו הוגדר לפני כ 3-שנים כסניף רישמי של
התאחדות הישראלית לברידג' .אי לכך ,התחרויות שמתקימות
בו מדווחות למשרדי ההתאחדות שם נעשה ריכוז הצלחותיהם
של השחקנים.
פעילות המועדון
יום א' ,בשעות  | 12:00-09:30הרצאה ולאחריה משחק מודרך
יום ג' ,בשעות  | 19:00-16:30תחרות סדרתית רישמית
יום ד' ,בשעות  | 12:00-09:30הרצאה ולאחריה משחק מודרך
המועדון מנוהל ע"י ידלין דורון ,אלוף אירופה ומורה שנים
רבות.
מחיר לכרטיסיה של  11משחקים 320 :ש"ח
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מפגשים וטיולים
קורסים
חוגים

????? כושר למוח
אימון

אימון כושר למוח
חשוב לכם לשמור על מוח בריא ,עצמאות ואיכות חיים?
 Brain Shapeהינה שיטה ייחודית לאימון ,שימור ושיפור
היכולות המוחיות.
מחקרים עדכניים גילו שתרגול מוחי מפחית את הסיכוי לניוון
ולהידרדרות המוח ,ואף משפר את יכולות החשיבה.
המוקד בכל מפגש  Brain Shapeהוא אימון המוח באמצעות
תרגילים מגוונים .האימון מכוון ישירות לאזורים המוחיים
שמתנוונים עם הגיל ולתפקוד ביומיום ,כגון היכולת להתרכז,
לזכור שמות ומטלות ,היכולות הנדרשות לנהיגה בטוחה
ולניהול חיים עצמאיים .ניתן להתאמן באופן פרטני ,בזוג או
בקבוצה קטנה.
שיטת  Brain Shapeפותחה ומנוהלת ע”י אנוק פישלר,
מוסמכת מהאוניברסיטה העברית ,מתמחה באימון המוח
ועובדת בשיקום במרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר.
לפרטים ניתן לפנות לאנוק.054-7343406 ,
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מפגשים וטיולים
קורסים
חוגים

התעמלות בונה עצם
?????

התעמלות בונה עצם
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.
מחיר חוג אחד 115 :ש”ח ,לתושב הכפר 105 :ש”ח
מחיר שני חוגים 185 :ש”ח ,לתושב הכפר 150 :ש”ח
שעות החוג :יום שלישי  ,08:00 ,07:15יום שישי 07:30
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תערוכות וטיולים
מפגשים
קורסים
חוגים

תערוכות | החל מאוקטובר
23.10-9.11.11
רינה פיינברג
10-23.11.11
תערוכה קריקטורות
27.11-15.12.11
יעל זאדווין
18.12.11-5.1.12
נחמה קינן
8-26.1.12
אייל גפן
29.1-12.2.12
מאיר פרוינדליך
12.2-4.3.12
אופנה
5-22.3.12
יפית עופר
25.3-19.4.12
דבי בן יהודה
12.4-12.5.12
תערוכת אמני הכפר
13.5-3.6.12
אורלי פלד

ייתכנו שינויים בתאריכים
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מפגשים וטיולים
קורסים
ספרות
חוגים

מעגל קוראים | מפגשים ספרותיים
בהנחיית ד"ר דורית הופ
בכל מפגש נעסוק ביצירה ספרותית שונה.
ש"י עגנון | "אגדת הסופר" בתוך הקובץ אלו ואלו ,שוקן
(.)1998
ג'יי .די .סלינג'ר | "יום מושלם לדגי הבננה"" ,למטה בדוגית"
בתוך  9סיפורים ,תרגום מאנגלית אסף עברון ,מחברות
לספרות (.)2005
אנדריי פלטונוב | "השביעי" ו"הנהר פוטודאן" בתוך בעולם
נהדר ,תרגום מרוסית נילי מירסקי ,עם עובד (.)2007
אדגר אלן פו | "המכתב הגנוב" בתוך המכתב הגנוב ואחרים
– סיפורים ( ,)1תרגום מאנגלית אלינוער ברגר ,הקיבוץ
המאוחד (.)2010
תומס מאן | מוות בוונציה ,תרגום מגרמנית נילי מירסקי,
הספריה הקטנה ,הקיבוץ המאוחד (.)2005

 5מפגשים | ימי שני בשעה  20:00בספרייה | מחיר 500 :ש"ח
בתאריכים7.5.12 | 26.3.12 | 13.2.12 | 2.1.12 | 7.11.11 :
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מרכז וייל לתרבות וקהילה
הנוטע  ,4כפר שמריהו 46910
טל ,09-9569430 .פקס09-9502986 .
עירית 054-2300692 -
mplus@kfar.org.il
כפר שמריהו

www.weilcenter.org.il

