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





תושבי כפר שמריהו ואורחי מרכז וייל היקרים,

אודיטוריום וייל הוקם מתרומת תושבים מייסדים - משפחת דר' ברוך וייל וגב' אלזה קרפ, לרווחה תרבותית של 
תושבי הכפר. 

אנו אסירי תודה ומעריכים מאוד את חזונם של מייסדי כפר שמריהו, אשר בשום שכל, לפני 75 שנים, בשנת 
1937, השכילו לקבוע ערכי תרבות ולצקת אותם ליסודותיו.

וייל הצגות, קונצרטים, סרטי איכות, מופעי מחול  מאז היוסדו, לפני כאחת עשרה שנים, מארח אודיטוריום 
ואירועים קהילתיים באיכות גבוהה.

תוכנית העבודה מתגבשת על ידי צוותי היגוי - מומחים בתחומם, בדגש איכות וחדשנות, בבקרת וועדת תרבות 
וקהילה של המועצה המקומית כפר שמריהו, בראשות גב' סיגל זוז. הניהול מתבצע על ידי הצוות המקצועי 
והמסור של המרכז בראשות גב' פנינה רבינוביץ. פעילות האודיטוריום מנוהלת על ידי גב' מריאנה לסר, העומדת 

לרשותכם לרכישת כרטיסים ובמידע על הפעילות.

מרכז וייל מפרסם את פעילותו באתר האינטרנט החדש ועל גבי לוחות המודעות ביישוב.

תושבי כפר שמריהו והסביבה מוזמנים לקחת חלק בחוויה התרבותית אשר בית וייל מזמן לנו.

בברכת שנת פעילות יוצרת ומלמדת,

שלכם,

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית כפר שמריהו



כוכב יאיר | מחזה ישראלי חדש
מאת שלומי מושקוביץ 

בימוי דדי ברון 
שחקנים יגאל שדה, יובל סגל, אנה דוברוביצקי, אלון נוימן, 

עידית טפרסון, דני לשמן

נשלחת מטעם משרד  צעירה,  אוקראינית  בחורה  יוליה, 
הביטחון לטפל בנכה צה"ל החי בישוב על קו התפר, אך מגיעה 
בטעות לבית שכנו - סופר ידוע המצוי במחסום כתיבה. היא 
מציעה לו שירותי "ריגול ספרותי" - היא תספר לו מה מתרחש 

בבתי שכניו וכך תדליק מחדש את כתיבתו. 
נוכחותה, בכל אחד מהבתים, גורמת לתנועה מחודשת המעירה 
את הדמויות ומחוללת בהן שינוי תודעתי עמוק תוך שהיא 

מסעירה אותם בכוח מיניותה ואישיותה.
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כשעה וחצי ללא הפסקה
יום ראשון | 30.10.11 | שעה 20:30
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סונטת קרויצר - וידויו של רוצח | מנודרמה בשילוב מולטימדיה
על-פי נובלה מאת לב טולסטוי 

בימוי יבגני אריה 
שחקן משה איבגי

העיבוד המודרני של הסיפור מהמאה התשע-עשרה על 
מי  לאוזניהם של  וידוי קורע לב שמתרחש בקרון רכבת, 
ולכן  ייעלמו כלעומת שבאו,  ואז  שיסעו איתך כברת דרך 
אפשר לספר להם הכול, אפילו שרצחת את אשתך.  הנוסע 
אכול החרטה פורש בפני הקהל את הטרגדיה של נישואיו. 
קנאת הבעל הנבגד מגיעה לשיאה כשהוא שומע את אשתו 
ומאהבה הכנר, המורה למוסיקה, מנגנים ביחד את "סונטת 

קרויצר" מאת בטהובן.

כשעה וחצי ללא הפסקה
יום חמישי | 17.11.11 | שעה 20:30
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הלילה השניים עשר | מן הקומדיות הידועות והמענגות ביותר של שקספיר
עברית אהוד מנור 

בימוי אודי בן משה 
שחקנים ארז שפריר, אריאל וולף, איתי זבולון, ניר רון, 

נילי רוגל, עירית פשטן, שמרית לוסטיג, לירון ברנס, 
ויטלי פרידלנד, יהויכין פרידלנדר

איליריה,  לחוף  נקלעים  נשברת  שני תאומים, שספינתם 
ארץ המוסיקה הקסומה, ולמערבולת של אהבה וקנאה. זוהי 
ומגוונות,  קומדיה לירית, בעלת רבדים רבים, דמויות רבות 
ונוגעות  נלעגות כמו מלווליו, משרתה הנפוח של אוליביה 
ויולה, הנערה שנאלצת להתחפש לנער כדי להגן  ללב כמו 

על תומתה.

ההצגה זכתה בשלושה פרסי התיאטרון הישראלי לשנת 2010: 
ביותר של שחקן בתפקיד  - ההופעה הטובה  ארז שפריר 
משנה, יוסף ברדנשווילי - יוצר בתחום המוסיקה לתיאטרון, 

פולינה אדמוב - עיצוב התלבושות הטוב של השנה

שעה ו-55 דקות ללא הפסקה
יום ראשון | 4.12.11 | שעה 20:30
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בעל למופת
מאת יהושע סובול

)בהשראת המחזה "בעל אידיאלי"  של אוסקר ויילד(
בימוי איה קפלן 

שחקנים יפתח קליין, אקי אבני, מיכל ינאי, תמר קינן, 
שלמה וישינסקי, אסתי קוסוביצקי, יואב לוי, אסף גולדשטיין

הצצה מרתקת אל מאחורי הקלעים של הפוליטיקה.
רובי קור, סגן שר התשתיות הנערץ, ואשתו האוהבת יפית, 
 - בוילה המפוארת שלהם את הצלחתו האחרונה  חוגגים 
הקמת פרויקט שאפתני לייצור אנרגיה ירוקה. טינה, דמות 
מעברו של רובי, המופיעה במסיבה, מאיימת לחשוף פרשייה 
אפלה של שוחד ושחיתות. בין רגע מוצא עצמו רובי מאויים 
בחשיפה מכפישה שתרסק את הקריירה שלו, תחריב את 
נישואיו ותהרוס את פרויקט חייו. בעזרת חברו הטוב, גורי, 

הוא יוצא למסע מוטרף לסיכול המזימה .

יהושע סובול כתב גרסה ישראלית למחזהו המפורסם של 
אוסקר ויילד, שכאז כן עתה קושר בין הון לשלטון ובין סקס 

לשקרים - הכול נשאר כשהיה. 

שעה ו-20 דקות ללא הפסקה
יום ראשון | 18.12.11 | שעה 20:30
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מנדרגולה | קומדיה עסיסית
מאת יעקב שבתאי 

בימוי וכוריאוגרפיה גלעד קמחי 
שחקנים דניאל אפרת, אסף בן-שמעון, דיקלה הדר,

ידידיה ויטל, הילה זיתון, רויטל זלצמן, יוסי טולדו,
שלומי טפיארו, טל-יה יהלומי

קומדיה על חמדנות, טיפשות ותאווה. 
אשתו  היפה,  בלוקרציה  חושק  הצעיר,  הטרזן  קלימקו, 
ניצ'ה המבוגר והקמצן. הוא חובר אל ליגוריו,  הצעירה של 
נוכל מקומי, שמבטיח לו תמורת תשלום נאות להשיג עבורו 

את לוקרציה. קלימקו משלם מראש! 
הזקן,  לבעלה  להרות  אינה מצליחה  הנחשקת  לוקרציה 
וליגוריו הנוכל הופך הפעם לרופא מומחה, ותמורת תשלום, 
כמובן, רוקח עבורה משקה מצמח מסתורי הנקרא מנדרגולה, 

שאותו צריכה לוקרציה לשתות, ואז, רק אז, היא תתעבר. 
גם לוקרציה ובעלה משלמים מראש! 

עכשיו צריך ליגוריו רק להביא את קלימקו אל חיקה של 
לוקרציה ולקוות שבטנה היפה תתפח.

שעה וחצי ללא הפסקה
יום שני | 16.1.12 | שעה 20:30
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כי בנו בחרת
מאת יוכי ברנדס 

בימוי איציק ויינגרטן 
שמיל בן ארי, סיון ששון, עפר שכטר, נגה שחר,  שחקנים 

תומר גלרון, יואב דונט, דורון עמית, ערן פרץ, אורי אברהמי
שירה עדי ארד-גרוס, מני פיליפ, יגאל מזרחי

כנר נמרוד נול

חסון  בני משפחת  מגלים  מות האם  לאחר  יום  שלושים 
שאמם הצדקת היא בתו של קצין נאצי. הגילוי הזה מוציא 
כולם  את  ומסחרר  כל השדים המשפחתיים  את  החוצה 
הופכות  ודתיות, שמהר מאוד  אידיאולוגיות  במערבולות 
למערבולות אישיות. בני המשפחה נאלצים להתמודד עם 
שאלות מטרידות: האם אנחנו יהודים? באיזה אופן מתבטאת 
היהדות שלנו? איזו יהדות אנחנו בוחרים לעצמנו? הלבטים  
הללו מציבים בפני בני המשפחה מראה נוקבת, שמאלצת 
אותם לבחון מחדש לא רק את זהותם, אלא גם את מערכות 

היחסים החשובות בחייהם.

שעתיים ו-15 דקות כולל הפסקה
ימים ראשון-שני | 20-19.2.12 | שעה 20:30
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שעה ו-40 דקות ללא הפסקה
יום שני | 5.3.12 | שעה 20:30

שיינדלה
מאת אמנון לוי ורמי דנון

בימוי רמי דנון 
שחקנים יונה אליאן-קשת, ליאת גורן, אופיר וייל, דב נבון, 

בת-חן סבג, אייל רוזלס, מיכל שטמלר, רפי תבור

בשכונת מאה שערים בירושלים נקלעת שיינדלה, צעירה 
חרדית מיוחסת, נכדתו של אדמו"ר ז"ל ובתה של מי שירשה 
את חצרו, למאבק ירושה מלא תככים ויצרים בין אמה לבין 
הטוען לרשת את החצר. היא נאלצת לוותר באופן זמני על 
זוגיות עם בעלה האהוב, המורחק לגלות בארה"ב, כי עדיין לא 
הביאה ילדים לעולם. סיפורה של שיינדלה הופך לפולמוס 
ציבורי בו משמשים בערבוביה חרמות, פשקווילים ואלימות. 

המחזה המצליח והמפתיע בוחן את החברה החרדית בתפר 
שבין מסורת וקידמה, היחס לנשים ופמיניזם. 

המחזה, המבוסס על תחקיר עיתונאי שהצליח לחדור אל 
והועלה  החרדית  החברה  ביותר של  הסגורים  המעוזים 

בראשית שנות ה-90, חוזר לבמה בגרסה חדשה.
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שעה וחצי ללא הפסקה
ימים רביעי-חמישי | 3-2.5.12 | שעה 20:30

מכולת
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו 

יוסי גרבר/אלברט כהן, תיקי דיין, אבי אוריה,  שחקנים 
יניב לוי,  יצחק חזקיה, חנה רוט, יוסי קאנץ, דנה שרייר, 

מיטל אבני

ביפו של 1970, בבית ישן הצמוד לחנות המכולת שלהם, חיים 
מזה שנים בעליבות בני משפחת מרינסקי. חדר המגורים 
ודגי המלוח  הפך זה מכבר למחסן המצרכים של המכולת 
לקרבות  האחרונים  העדים  הם  החדר  שבמרכז  בחבית 
המרים בין בני המשפחה: קרבות על זיכרון העבר, על פצעים 

ישנים שלא הגלידו ועל תכניות לעתיד טוב יותר. 
האפשרות להיחלץ מן הדלות והמצוקה מסתמנת עם הסיכוי 
לקרב  נערכים  בני המשפחה  מגרמניה.  פיצויים  לקבלת 
יגשימו סוף סוף את חלומם  אחרון שבסיומו, הם מקווים, 

להפוך מפליטים "ישנים" לבני הארץ. 

"מכולת" הוא מחזה על הגלות שבלב, על הניסיון המר להכות 
היהודי–ישראלי  דמותו של  את  שורשים. מחזה שמצייר 

בראיה הומוריסטית, נוגעת ומרגשת. 

פרס התיאטרון הישראלי לשנת 2010 על התפקיד הראשי 
לתיקי דיין
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שעה ו-40 דקות ללא הפסקה
יום רביעי | 23.5.12 | שעה 20:30

אריסטוקרטים | מחזה ישראלי חדש
מאת עדנה מזי"א 

בימוי עמרי ניצן
לימור גולדשטיין, הלנה ירלובה, יחזקאל לזרוב,  שחקנים 

דינה סנדרסון, גיל פרנק

המחזה עוקב אחר משפחת בן כנען בשתי תקופות מכריעות 
בחייה: בשנות החמישים, אבי המשפחה, יאיר בן כנען, קצין 
תוך  הצעירה,  במדינה  צבאית  לקריירה  בצה"ל מתמסר 
התעלמות בלתי נמנעת מצרכיה של משפחתו - אשתו ושני 
ילדיו הקטנים. לעומתו אחיו, היפוכו הגמור, היהודי הגלותי, 
שיצאו  מהראשונים  הומוסקסואל,  באירופה,  ששורשיו 
מהארון בארץ ישראל, הוא הכבשה השחורה במשפחה - 
בעל סלון פרוות בארץ השמש הקופחת בתל אביב השמרנית 

של אותן שנים. 
בשנות השבעים יאיר, עתה שר בממשלה, שנאלץ להתמודד 
עם תוצאות התנהלותו, מייצג דור שלם שהתמסר ל"הקמת 

המפעל הציוני" על חשבון יחסיו עם המשפחה. 

ומרגשת,  דרמה משפחתית-ישראלית מפתיעה, מרתקת 
הצעירה  המדינה  של  הראשונות  בשנותיה  המתחוללת 
ועד שנות השבעים, כשמתחת לאירועים הלאומיים רוחש 

המאבק המשפחתי.
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רוחל'ה מתחתנת | מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט 

בימוי ציפי פינס 
שחקנים ששון גבאי, מיה דגן, אברהם סלקטר,

מיכה סלקטר, קרן צור

רוחל'ה היפה, החכמה והמוכשרת מצאה סוף סוף חתן בסוף 
שנות השלושים לחייה!

שלוימה, אביה, אלמן ניצול שואה, יוצא מגדרו מרוב התרגשות. 
ואולם בעקבות הפגישה עם החתן, שנראה מושלם, נחשפים 
זכרונות כואבים מהתקופה בפולין. עם התעוררות הזיכרון 
של אירוע אחד שהודחק, מחליט שלוימ'ה לבטל את החתונה, 
לבין לאה,  רוחל'ה  בין  נחשפת מערכת היחסים הכואבת 
אחותה הגרושה ומתגלה סיפור ידידותם המופלאה של אביה 
של רוחל'ה ושל סטאשק, שעברו יחד את תקופת המלחמה 

ההיא וחלקו ביחד אהבה גדולה לאמה של רוחל'ה. 
דרמה מרגשת פרי עטה של סביון ליברכט, על פי הסיפור 
"החתן המושלם של רוחל'ה", מתוך ספרה "צריך סוף לסיפור 
אהבה". סביון ליברכט זכתה בפרס מחזאית השנה על "סינית 

אני מדברת אליך" ו"תפוחים מן המדבר". 

ההצגה הטובה ביותר לשנת 2011 | פרס המחזה המקורי | פרס 
למחזאית סביון ליברכט | פרס התפקיד הראשי לששון גבאי

כשעתיים כולל הפסקה
יום שני | 25.6.12 | שעה 20:30
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קונצרט מס' 1 | ארבע העונות
סולנים: קתי דברצני - כינור בארוק | יעלה אביטל - סופרן

א. ויולדי: קונצ'רטו לכינור: 4 עונות השנה
א. ויולדי: מוטט לסופרן ולתזמורת הללו עבדי ה'

היצירה המוכרת והאהובה של ויולדי נחשבת לאחת מהיצירות 
המוקדמות ביותר של מוזיקה תכניתית. בהפקה של בארוקדה 
מתווספים לתזמורת כלי הקשת גם מספר כלי פריטה אשר 
צובעים את היצירה בצבע מיוחד, שהיה אופייני פעמים רבות 

בתזמורות בתקופת הבארוק.

יום שלישי, 20.12.11, בשעה 20:30 

קונצרט מס' 2 | מגניפיקט
מנצח וכנר: פטריק כהן-אקנין )צרפת(

סולנים: יעלה אביטל, הדס פארן - סופרן | דוד פלדמן - אלט
יאיר פולישוק - בס | אנסמבל זמרי מורן

 |  1041  BWV | קונצ'רטו לכינור בלה מינור  באך: מגניפיקט 
סויטה תזמורתית מס' 3

מזמור המגניפיקט זכה להלחנה מיוחדת על-ידי באך, שיצר את 
אחת מיצירות המופת הגדולות והחגיגיות מתקופת הבארוק. 
בנוסף תנגן בארוקדה קונצ'רטו לכינור ואת הסויטה התזמורתית 

השלישית בעלת ההרכב מלא ההוד שכולל שלוש חצוצרות.

יום רביעי, 15.2.12, בשעה 20:30

פטריק כהן-אקנין
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קונצרט מס' 3 | "פיאסטה אספניול" 
 - אלפונסו מרין   | )ספרד( - סופרן  ולריה מינאקו  סולנים: 

לאוטה | יעקב ראובן - מנדולינה
אלבינוני: קונצ'רטו ספרדי לתזמורת

הנדל: קנטטה ספרדית לסופרן, מנדולינה ותזמורת
ויולדי: לה פוליה ד'ספניה

מבחר שירים מהרנסנס והבארוק הספרדי
הפרדתה של ספרד מיבשת אירופה יצרה מסורת מוזיקלית 
שונה, שמושפעת מהכנסיה הקתולית ומהבארוק האירופאי 
ומסגנונות עממיים מקומיים, שחלקם דומים למוזיקה מצפון 
אפריקה. בקונצרט זה מוזיקה ממסורת ייחודית זו עם יצירות 

של מלחינים אשר כתבו בהשפעתה של המוסיקה הספרדית.

יום שלישי, 27.3.12 בשעה 20:30

קונצרט מס' 4 | "אסיס וגלתאה"
מנצח: פיליפ פיקט )אנגליה(

סולנים: רויטל רביב - סופרן | רוברט סלייר )גרמניה( - טנור
פ. הנדל: אופרת הבארוק " אסיס וגלתאה"

היצירה של הנדל לטקסט של ג'ון גיי נכתבה לחצרו של דוכס 
אנגלי, והיא מתארת את הפשטות של חיי הכפר באופן מלא 

בהומור ובחכמת חיים. 

יום שלישי, 3.7.12, בשעה 20:30

מחיר מנוי ל-4 קונצרטים: רגיל 400 ש"ח, גימלאי 380 ש"ח 

רוברט סלייר
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אנסמבל סולני תל-אביב | סדרה חדשה
קונצרט מס' 1 | מוצרט ועוד

מנצח: ברק טל
מוצרט: דיברטימנטו למיתרים ק. 136
גריג: סויטת הולברג לתזמורת מיתרים

בריטן: סימפוניה פשוטה לתזמורת מיתרים
מוצרט: חמישיית מיתרים בדו מינור ק. 406 )בעיבוד לתזמורת 

מיתרים(

יום רביעי, 2.11.11, בשעה 20:30

קונצרט מס' 2 | להיטי באך
כנר ראשי וסולן: מתן דגן | סולנים מתוך האנסמבל 

מיצירות י.ס.באך: 
קונצ'רטו לשני כינורות

סוויטה לחליל ומיתרים 
קונצ'רטו ברנדנבורג מס' 3

קונצ'רטו לכינור ואבוב

יום ראשון,  1.1.12, בשעה 20:30 
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מתן דגן
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אנסמבל סולני תל-אביב | סדרה חדשה
קונצרט מס' 3 | יצירות המופת של שוברט

קונצרט המלווה בהדגמות ובדברי הסבר
מנצח ומנחה: ברק טל | פסנתרן ומנחה: אסף פייר

מיצירות פרנץ שוברט:
רביעיית "העלמה והמוות" בעיבוד לתזמורת מיתרים

פרקים מתוך שלישיית הפסנתר אופ. 100
וחמישיית "דג השמך"

יום רביעי, 29.2.12, בשעה 20:30

קונצרט מס' 4 | הכינור העממי
קונצרט הפתיחה של פסטיבל המוסיקה
מנצח: ברק טל | סולן: חגי שחם - כנר

ברטוק: ריקודים רומניים
בלוך: סויטה "בעל שם"

הובאי: Scène de la Csárda מס' 4 ו-5
צ'ייקובסקי: סרנדה למיתרים

יום חמישי, 31.5.12, בשעה 20:30
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מחיר מנוי ל-4 קונצרטים: רגיל 380 ש"ח, גימלאי 350 ש"ח

שחם
חגי 
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ורטיגו והיהלומים
הפקה מרהיבה המשלבת בין מוסיקת רוק חיה על הבמה 
ובין רקדני הלהקה. חגיגה ויזואלית ואקוסטית הנוגעת בכוח 
האהבה האנושית. המופע סוחף את הצופה למסע רגשי בין 

תהומות הקנאה והויתור לבין התעלות האהבה והתשוקה. 

הכוריאוגרפיה של נעה ורטהיים עבור רקדני להקת המחול 
שלה - ורטיגו לצלילי מוסיקת רוק ים-תיכונית עכשווית חיה 

מאת רן בגנו בביצועם של להקת היהלומים.

יום חמישי | 26.1.12 | שעה 20:30 
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ס מעגל קוראים | מפגשים ספרותיים
בהנחיית ד"ר דורית הופ

בכל מפגש נעסוק ביצירה ספרותית שונה.

אלו ואלו, שוקן  "אגדת הסופר" בתוך הקובץ   | ש"י עגנון 
.)1998(

ג'יי. די. סלינג'ר | "יום מושלם לדגי הבננה", "למטה בדוגית" 
9 סיפורים, תרגום מאנגלית אסף עברון, מחברות  בתוך 

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 
ברגר, הקיבוץ  אלינוער  )1(, תרגום מאנגלית  – סיפורים 

המאוחד )2010(.

נילי מירסקי,  מוות בוונציה, תרגום מגרמנית   | תומס מאן 
הספריה הקטנה, הקיבוץ המאוחד )2005(.

5 מפגשים | ימי שני בשעה 20:00 בספרייה | מחיר: 500 ש"ח
בתאריכים: 7.11.11 | 2.1.12 | 13.2.12 | 26.3.12 | 7.5.12
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קולנועקו
סרטים בהקרנת טרום בכורה ערב

בכורה,  טרום  בהקרנת  ראיתם  איכותיים שטרם  סרטים 
מלווים בהרצאות של מומחים מתחומים שונים.

מחיר מנוי ל-7 סרטים: 350 ש"ח )על בסיס מקום קבוע(
מחיר לסרט בודד: 50 ש"ח 

 |  9.2.12  |  11.1.12  |  11.12.11  |  21.11.11 בתאריכים: 
21.6.12 | 14.5.12 | 14.3.12

דוקו בכפר | סרטים דוקומנטריים איכותיים
במהלך השנה נקרין סרטים דוקומנטריים איכותיים שנבחרו 

בקפידה.
מחיר לסרט דוקומנטרי: 30 ש"ח

פרטים על מועדי ההקרנות יפורסמו בנפרד.

בוקר קולנוע | ארוחת בוקר, הרצאה וסרט בהקרנת טרום 
בכורה

בוקר ייחודי למרכז וייל הכולל ארוחת בוקר עשירה, הרצאות 
מפי מומחים מתחומים שונים וסרט בהקרנת טרום בכורה. 

מחיר לבוקר קולנוע: 70 ש"ח
 |  22.2.12  |  24.1.12  |  28.12.11  |  27.11.11 בתאריכים: 

13.6.12 | 20.5.12 | 22.3.12
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פסטיבלים
הפסטיבל לאנימציה,   | חדש! אנימיקס כפר שמריהו 

קומיקס וקריקטורה
פסטיבל חדש ולא רק לחובבי הז'אנר

בין התאיריכים: 12-10.11.11 במרכז וייל

פסטיבל קולנוע                     לסרטי אמנות
סוף שבוע של סרטי איכות תיעודיים בנושאי אמנות

בין התאריכים:  3-1.3.12 במרכז וייל
יועצת אמנותית: אהרונה מלקין 

פסטיבל המוסיקה כפר שמריהו 2012
 - ונגנים מעולים  תזמורת סולני תל אביב, הרכבים נבחרים 
כולם יתייצבו כאן וימלאו את אווירת הכפר בים של צלילים 
וקולות. קסם המוסיקה, אווירת הכפר, החברותא של אוהבי 

המוסיקה יסחפו את כולכם.
יצירת  של  לכוחה  במינה,  מיוחדת  לחוויה  שותפים  היו 

מוסיקה בהרכבים חד-פעמיים.
רשמו לעצמכם ביומן את סוף השבוע הראשון של חודש יוני 
2012. פרטים על מועדים מדויקים, אתרי הקונצרטים וכמובן 

על היצירות נפרסם בהמשך.
ניהול אמנותי: צביקה פלסר
בין התאריכים 2.6-31.5.12 
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יצירות המופת של המוסיקה הגרמנית | בטהובן-מנדלסון-שומאן-ווגנר-ברהמס 
הרומנטיקה המוסיקאלית של המאה ה-19 פרצה את גבולות 
הקלאסיקה של מוצארט והיידן, עם המעוף, הווירטואוזיות 
ורבים אחרים  והמהפכנות של בטהובן. שומאן, מנדלסון 
הושפעו ממנו. היה זה ווגנר אשר לקח את הרומנטיקה של 
והגאונות, אשר שינו לא רק  בטהובן אל מחוזות השיגעון 
את הסגנון המוסיקלי העולמי, אלא גם את מהות המוסיקה, 
תפקידה ויעדה. עם דמדומי האלים של ווגנר, ושל התרבות 
הגרמנית כולה, מופיע ברהמס, כמלחין המסכם את המאה 
הורישה לאדם כמה  הזו, אשר  הסוערת רבת התהפוכות 

מהיצירות המוסיקאליות הנשגבות ביותר בכל הזמנים. 
ניתוח מעמיק ליד הפסנתר, האזנה, צפייה   ביצועים חיים, 

.DVD בקטעי

אמנים אורחים: בוריס גילטבורג, פסנתר | ויקטור סטניסלבסקי, פסנתר

בתוכנית: בטהובן הסימפוניה התשיעית והקונצ'רטו לכינור | מנדלסון הקונצ'רטו לכינור והסימפוניה האיטלקית | 
שומאן הקונצ'רטו לפסנתר והקונצ'רטו לצ'לו | שומאן הקרייזלריאנה וההומורסקה | ווגנר טנהוזר - לא רק 
"טריסטאן ואיזולדה": סיפור האהבה האופראי של כל הזמנים, דקדאנס של אוונגארד  כמוסיקה כפילוסופיה; 
הרמוני מלודי אצל ווגנר | ווגנר "טבעת הניבלונגים": מחזור האופרות הגדול בהיסטוריה של המוסיקה, נתרכז 
ברהמס הסימפוניה   | ליסט/ווגנר אוברטורה ל"טנהויזר"  | ביצוע חי:  באופרה השנייה במחזור: "הוולקירות" 
הרביעית - מהסימפוניות המסכמות של הרומנטיקה, צפייה בביצועים בניצוחו של קרלוס קלייבר, וכן הקונצ'רטו 

מס' 1 לפסנתר ותזמורת | ברהמס הרקוויאם הגרמני – הפואטיקה הגרמנית פוגשת את שיא האורטוריה.
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8 מפגשים | ימי שלישי בשעה 10:00 | מחיר: תושב חוץ 790 ש"ח, תושב כפר 650 ש"ח
בתאריכים: 1.11.11 | 6.12.11 | 17.1.12 | 14.2.12 | 6.3.12 | 3.4.12 | 8.5.12 | 5.6.12

22



טרום אופרה | התכנית עוקבת אחר הרפרטואר של "האופרה הישראלית תל אביב-יפו"
עורך, מרצה ומבצע: המלחין גיל שוחט

יצירות המופת בביצועי מיטב  נערוך הכרות מעמיקה עם 
הגדולות  נתוודע מחדש למקהלות  בעולם.  בתי האופרה 
ולגדולי המבצעים וביניהם: מריה קאלאס, ג'סי נורמן, לוציאנו 
נציג את  ועוד.  פאבארוטי, פלסידו דומינגו, חוסה קאררס 
הסיפור, השפה המוסיקאלית, המבנה והמוטיבים המובילים. 
נשמיע את האוברטורות האריות והדואטים ונלמד לשכלל 
את יכולת ההנאה שלנו מיצירות המופת של גאוני האופרה. 
האופראית" שהולכת  "החוויה  סוד קסמה של  את  נגלה 
בבירות העולם  ותופסת מקום מרכזי בסצנה התרבותית 
וגם אצלנו בתל-אביב. התכנית מיועדת לחובבי אופרה וגם 

למתחילים גמורים.

אמנים אורחים: עידו תדמור, רקדן וכוריאוגרף | מריה קבלסקי, סופרן | הילה בג'יו, סופרן

בתוכנית: קוולריה רוסטיקנה )פייטרו מסקאני( ופליאצ'י )לאונקוואלו( | עלייתה ונפילתה של העיר מהגוני - 
קורט וייל | הילד החולם - גיל שוחט | לוצ'יה די למרמור – גאטנו דוניצטי | מאדאם בטרפליי - ג'אקומו פוצ'יני |

אורפיאו ואאורידיצ'ה - קריסטוף גלוק | כרמן – ז'ורז' ביזה | ריגולטו – ג'וזפה ורדי
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8 מפגשים | ימי שני בשעה 20:00 | מחיר: תושב חוץ 790 ש"ח, תושב כפר 650 ש"ח
בתאריכים: 14.11.11 | 12.12.11 | 9.1.12 | 27.2.12 | 19.3.12 | 23.4.12 | 21.5.12 | 18.6.12
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הסדרה: יהדות וישראליות | מפגשים עם מקובלים ומקובלות ה

עורכת ומרצה: ד"ר שלי גולדברג, אוניברסיטת בר אילן
נחשף לעולמם הפנימי והמרתק של חכמי הסוד לדורותיהם, ובאמצעותם נתבונן ביסודותיה ובסודותיה של 
תורת הקבלה. נתחקה אחר מסעם הרוחני של מקובלים ומקובלות ונתוודע לעליות נשמה, התגלויות, מגידים, 

נבואה וסודות שהיו נחלתם, ומיועדים לכולנו.  
לצד טקסטים עמוקי משמעות, עתיקים כחדשים נמצא את הכלים המעשיים למציאת פשר בחיי האדם, כפי 
וצורה, לימוד ופרקטיקה דרים בכפיפה אחת ומלווים את  שהורישו לנו חכמים וחכמות אלה. עבורם, תוכן 
האדם בדרכו האינסופית. הדרך היא המטרה. נתמקד בכתבים אודות ייחודה של נשמת האדם, מהותה וייעודה, 
ובמשמעות הצפונה בקיומו של כל אחד מאתנו, כאן ועכשיו. המפגש עם הגות מגוונת זו עשוי לשפוך אור על 

מורכבות הקיום האנושי מאז ולעולם ועל האפשרות לגלות את הרובד הפנימי של עצמיותנו.  

בתוכנית:
סרח בת אשר | 'חיה לעולם' 

רבי עקיבא | גדול חכמי ספרות ההיכלות 
רבי שמעון בר יוחאי | המאור הקדוש 

רבי משה קורדוברו | 'איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא' 
ר' חיים משה לוצאטו | 'האשכול - איש שכל בו' 

כוחה הנבואי של פרנסיזה שרה
סודה של 'הבתולה מלודמיל'

הרב אברהם יצחק הכהן קוק | 'הרואה'

8 מפגשים | ימי שלישי בשעה 10:00 | מחיר: תושב חוץ 600 ש"ח, תושב כפר 500 ש"ח
בתאריכים: 8.11.11 | 13.12.11 | 10.1.12 | 7.2.12 | 13.3.12 | 15.5.12 | 12.6.12 | 26.6.12
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הסדרה: תנ"ך אחר
אין לישראלים טקסט יותר בסיסי מן התנ"ך כפי שלמדנו אותו משחר ילדותינו.

קצת בעל-פה וקצת בכוח איומי המורים לתנ"ך. כיום בבגרותנו עדיין זהו ספר הספרים משם אנו שואבים 
את זכות השיבה שלנו לציון, וממנו נולדה מחדש העברית כשפת דיבור. התנ"ך הוא לנו ספר הספרים אבל 
הקריאה בו קצת אחרת, עשירה יותר, פסיכולוגית יותר, חובקת תרבויות ומענגת כמו מוסיקה טובה שאפשר 

לחזור ולהאזין לה שוב ושוב וליהנות ממנה כבראשונה.

בתוכנית:
אבישג - על אשה אחת ונשים הרבה במקרא | רחל - מאהובה רומנטית לאם מיתולוגית | "של מי אתה ילד?" - על 
יחסי הורים וילדים בתנ"ך | סיפור "סדום ועמורה": מערכת של סיפורי השמצה | כנגד בית דוד - התנ"ך כחומר 

ביד היוצר | בוקר טוב אליהו | תיבת נוח מפליגה לאמריקה | לך לך מארצך וממולדתך - אז ועתה 

המרצים לפי סדר הא"ב
אברום בורג, מחבר הרומן "אבישג"

הסופרת יוכי ברנדס
הסופרת אבירמה גולן

יורם טהר-לב, פזמונאי
ג'קי לוי, עיתונאי ואמן הסיפור
יוסי נינוה, מרצה בכיר לתנ"ך

הסופרת נאוה סמל
הסופר אלי עמיר
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8 מפגשים | ימי שלישי בשעה 10:00 | מחיר: תושב חוץ 740 ש"ח, תושב כפר 600 ש"ח
בתאריכים: 15.11.11 | 20.12.11 | 3.1.12 | 21.2.12 | 20.3.12 | 1.5.12 | 22.5.12 | 19.6.12
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הסדרה: פגישות עם הבודהה 
מרצה: פרופ' יעקב רז, החוג ללימודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל–אביב

תורת הבודהה היא עתיקה ומודרנית להפליא והיא נוכחת בעולם בפילוסופיה, באמנות, בפסיכולוגיה ובתורת 
הניהול. ההכרות עם הפסיכולוגיה הבודהיסטית מציעה לאדם המערבי דרכים חדשות לשחרור התודעה 
מהכאוס ולהתמודדות עם סבל וכאב. פרופ' יעקב רז מבכירי המומחים לחקר התרבות של מזרח אסיה, ירצה 

על  עקרונות תורת הבודהה וידגים בעזרת קטעי סרטים רלוונטיים ובהתנסות במדיטציה. 

במסגרת הקורס נדון בנושאים הבאים:

איך עובדת התודעה? איך מאבחן הבודהיזם את האופנים בהם אנו רואים את העולם, מבינים אותו, ונלכדים   �
בתבניות עצמנו?

ארבע האמיתות הנאצלות של הבודהה: הסבל, מקורותיו וכיצד ניתן להקל את הכאב   �
האני והאין-אני: תורת העצמי הבודהיסטית   �

נירוואנה כמחוללת סבל: ספקנות בודהיסטית   �
ריקות, חוכמה וחמלה: שלושה שהם אחד   �

אם תפגוש בדרך את הבודהה, הרוג אותו: הזן בודהיזם הסיני   �
ללמוד את דרך הבודהה פירושו ללמוד את עצמך: הזן בודהיזם היפני   �

נוכחות הבודהיזם במערב: מדיטציה, פסיכותרפיה וכל השאר  �

8 מפגשים | ימי רביעי בשעה 10:00 | מחיר: תושב חוץ 740 ש"ח, תושב כפר 600 ש"ח
בתאריכים: 23.11.11 | 14.12.11 | 25.1.12 | 29.2.12 | 28.3.12 | 9.5.12 | 30.5.12 | 20.6.12
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הסדרה ההיסטורית | מנהיגים שעשו היסטוריה
היסטוריונים דנים בשאלה מי מחולל היסטוריה? האם אישיותו של המנהיג או צירוף הנסיבות הגיאופוליטיות. 
במהלך שנת הלימודים יציגו חוקרים ומומחים מתחום ההיסטוריה, מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, מנהיגים 

שהטביעו חותמם על ההיסטוריה. ההרצאות ילוו בקטעי סרטים.

המרצים לפי סדר הא"ב
פרופ' שלמה אבינרי | האוניברסיטה העברית בירושלים

נדב איל | עורך חדשות החוץ, ערוץ 10
ד"ר גדי טאוב | האוניברסיטה העברית בירושלים

יואב טוקר | עיתונאי ואיש טלויזיה
אורן נהרי | עורך חדשות החוץ, ערוץ 1

פרופ' משה צוקרמן | אוניברסיטת תל–אביב
פרופ' יורי פינס | האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופסור רענן ריין | אוניברסיטת תל–אביב

בתוכנית
בנימין זאב הרצל | ג'ון פיצג'רלד קנדי | מרטין לותר קינג | פרנסואה מיטראן | מהטמה גנדי | אוטו פון ביסמרק 

מאו דזה דונג | אויטה פרון

8 מפגשים | ימי שלישי בשעה 20:00 | מחיר: תושב חוץ 720 ש"ח, תושב כפר 560 ש"ח
בתאריכים: 8.11.11 | 13.12.11 | 10.1.12 | 14.2.12 | 13.3.12 | 1.5.12 | 12.6.12 | 26.6.12
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שעהיוםתאריךסוג המופעמופע/סדרה

20:30ראשון30.10.11תאטרוןכוכב יאיר
10:00שלישי1.11.11הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר
20:30רביעי2.11.11קונצרטאנסמבל סולני תֿל-אביב
1 ’20:00שני7.11.11מפגש ספרותמעגל קוראים מס
10:00שלישי8.11.11הרצאהיהדות וישראליות
20:00שלישי8.11.11הרצאההיסטוריה ואקטואליה
חמישי-שבת12-10.11.11פסטיבלפסטיבל קומיקס
20:00שני14.11.11הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב
 10:00שלישי15.11.11הרצאהתנ"ך אחר
20:30חמישי 17.11.11תאטרוןסונטת קרויצר
20:00שני21.11.11קולנועהקרנת טרום בכורה ערב
10:00רביעי23.11.11הרצאהפגישות עם הבודהה
10:00ראשון27.11.11קולנועבוקר קולנוע
20:30ראשון4.12.11תאטרוןהלילה השניים עשר
10:00שלישי6.12.11הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר
20:00ראשון11.12.11קולנועהקרנת טרום בכורה ערב
20:00שני12.12.11הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב
10:00שלישי13.12.11הרצאהיהדות וישראליות
20:00שלישי13.12.11הרצאההיסטוריה ואקטואליה
10:00רביעי14.12.11הרצאהפגישות עם הבודהה
20:30ראשון18.12.11תאטרוןבעל למופת
10:00שלישי20.12.11הרצאהתנ”ך אחר
20:30שלישי20.12.11קונצרטתזמורת בארוקדה

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע/סדרה

10:00רביעי28.12.11קולנועבוקר קולנוע
20:30ראשון1.1.12קונצרטאנסמבל סולני תֿל-אביב
2 ’20:00שני2.1.12מפגש ספרותמעגל קוראים מס
10:00שלישי3.1.12הרצאהתנ”ך אחר
20:00שני9.1.12הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב
10:00שלישי10.1.12הרצאהיהדות וישראליות
20:00שלישי10.1.12הרצאההיסטוריה ואקטואליה
20:00רביעי11.1.12קולנועהקרנת טרום בכורה ערב
20:30שני16.1.12תאטרוןמנדרגולה
10:00שלישי17.1.12הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר
10:00שלישי24.1.12קולנועבוקר בקולנוע
10:00רביעי25.1.11הרצאהפגישות עם הבודהה
20:30חמישי26.1.11מחולורטיגו והיהלומים
10:00שלישי7.2.12הרצאהיהדות וישראליות
20:00חמישי9.2.12קולנועהקרנת טרום בכורה ערב
3 ’20:00שני13.2.12מפגש ספרותמעגל קוראים מס
10:00שלישי14.2.12הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר
20:00שלישי14.2.12הרצאההיסטוריה ואקטואליה
20:30רביעי15.2.12קונצרטתזמורת בארוקדה
20:30ראשון19.2.12תאטרוןכי בנו בחרת
20:30שני20.2.12תאטרוןכי בנו בחרת
10:00שלישי21.2.12הרצאהתנ”ך אחר
10:00רביעי22.2.12קולנועבוקר קולנוע



שעהיוםתאריךסוג המופעמופע/סדרה

10:00רביעי9.5.12הרצאהפגישות עם הבודהה

20:00שני14.5.12קולנועהקרנת טרום בכורה ערב

10:00שלישי15.5.12הרצאהיהדות וישראליות

10:00ראשון20.5.12קולנועבוקר קולנוע

20:00שני21.5.12הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב

 10:00שלישי22.5.12הרצאהתנ"ך אחר

20:30רביעי23.5.12תאטרוןאריסטוקרטים

10:00רביעי30.5.12הרצאהפגישות עם הבודהה

20:30חמישי31.5.12קונצרטאנסמבל סולני תֿל-אביב

חמישי-שבת2.6-31.5.12פסטיבלפסטיבל המוסיקה

10:00שלישי5.6.12הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר

10:00שלישי12.6.12הרצאהיהדות וישראליות

20:00שלישי12.6.12הרצאההיסטוריה ואקטואליה

10:00רביעי13.6.12קולנועבוקר קולנוע

20:00שני18.6.12הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב

 10:00שלישי19.6.12הרצאהתנ"ך אחר

10:00רביעי20.6.12הרצאהפגישות עם הבודהה

20:00חמישי21.6.12קולנועהקרנת טרום בכורה ערב

20:30שני25.6.12תאטרוןרוח'לה מתחתנת

10:00שלישי26.6.12הרצאהיהדות וישראליות

20:00שלישי26.6.12הרצאההיסטוריה ואקטואליה

20:30שלישי3.7.12קונצרטתזמורת בארוקדה

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע/סדרה

20:00שני27.2.12הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב
10:00רביעי29.2.12הרצאהפגישות עם הבודהה
20:30רביעי29.2.12קונצרטאנסמבל סולני תֿל-אביב
חמישי-שבת3-1.3.12פסטיבלפסטיבל הקולנוע
20:30שני5.3.12תאטרוןשיינדלה
10:00שלישי6.3.12הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר
10:00שלישי13.3.12הרצאהיהדות וישראליות
20:00שלישי13.3.12הרצאההיסטוריה ואקטואליה
20:00רביעי14.3.12קולנועהקרנת טרום בכורה ערב
20:00שני19.3.12הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב
 10:00שלישי20.3.12הרצאהתנ"ך אחר
10:00חמישי22.3.12קולנועבוקר קולנוע
4 ’20:00שני26.3.12מפגש ספרותמעגל קוראים מס
20:30שלישי27.3.12קונצרטתזמורת בארוקדה
10:00רביעי28.3.12הרצאהפגישות עם הבודהה
10:00שלישי3.4.12הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר
20:00שני23.4.12הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב
 10:00שלישי1.5.12הרצאהתנ"ך אחר
20:00שלישי1.5.12הרצאההיסטוריה ואקטואליה
20:30רביעי2.5.12תאטרוןמכולת
20:30חמישי3.5.12תאטרוןמכולת
5 ’20:00שני7.5.12מפגש ספרותמעגל קוראים מס
10:00שלישי8.5.12הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר



מחירים ותנאי הרשמה 
רכשו את סדרת המופעים ותיהנו מכל היתרונות:

בחירה חופשית של מופעי תיאטרון, מוסיקה ומחול  �
מחירים אטרקטיביים במיוחד  �

אפשרות לשינויים במהלך העונה )על בסיס מקום פנוי(  �

מחירי חבילות המופעים והסדרות:

הנחה לגמלאים, לחיילים ולסטודנטים, כנגד הצגת תעודה מתאימה. בונוס מיוחד לכל רוכשי סדרת בימת   �
הכפר 10, או סדרה אחרת שיש בה 6 קונצרטים לפחות: כרטיס חינם לאחד המופעים, לפי בחירתכם.

באודיטוריום הותקנה מערכת עזר לשמיעה!  �
מחיר הצגה: מחיר כרטיס בודד 120 ש"ח/105 ש"ח )לזכאים להנחה(  �

מחיר כרטיס מוזל ביום המופע לחיילים ולסטודנטים: 50 ש"ח   
ביום המופע הקופה תפתח החל מהשעה 18:30.   �

בקשות לשינויים יתקבלו עד 24 שעות לפני המופע.   �
במקרה של ביטול כרטיס מראש ניתן להחליפו למופע אחר בעונת 2012-11 בלבד, על בסיס מקום פנוי.  �

נשמח לעמוד לרשותכם בימים א’-ה’ בין השעות: 14:00-09:00, 18:00-16:00  �
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מחיר הנחהמחיר רגילמופעיםהסדרה
540 ש"ח620 ש"ח6בימת הכפר
650 ש"ח760 ש"ח8בימת הכפר
720 ש"ח890 ש"ח10בימת הכפר

מרכז וייל לתרבות וקהילה, רחוב הנוטע 4, כפר שמריהו 46910
odit@kfar.org.il 09-9502986 .טל. 09-9569430 , פקס
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