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תושבי כפר שמריהו היקרים,

אודיטוריום	וייל	נפתח	לפני	עשור	לרווחת	התושבים,	שוחרי	התרבות.	אנו	מודים	למשפחת	דר'	ברוך וייל	ואחותו	
הגב'	אלזה קאפ	זיכרונם	לברכה,	על	שברוחב	ליבם	העמידו	לרשות	המועצה	את	המשאבים	להקמת	בית	וייל	ובתוכו	
האודיטוריום,	ואסירי	תודה	למנהיגי	היישוב,	שהשכילו	לתכנן	ולפתח	את	המקום	כמרכז	תרבות	קהילתי	איכותי.

וייל	להצגות,	לקונצרטים,	לסרטים,	למופעים	ולאירועים	קהילתיים	ברמה	 לאורך	השנים	משמש	אודיטוריום	
מקצועית	ובאיכות	גבוהה.	הצוות	המקצועי,	הנעזר	בועדות	היגוי,	מתכנן	ומזמן	מגוון	רחב	של	פעילות	תרבותית,	

בדגש	על	חדשנות	ועניין,	תוך	מתן	תשומת	לב	לשונות	בטעמים	ובאוכלוסיה.

בשלוש	השנים	האחרונות	מנהלת	את	תוכנית	בימת הכפר	בנאמנות,	במקצועיות	ובהצלחה	רבה	מיטל בראון.	
מיטל,	בעזרת	צוות	מרכז	וייל,	עומדת	לרשותכם	במידע	עדכני	ובמכירת	כרטיסים.	בשל	מגבלת	מקום,	אנא	הזדרזו	

ושרינו	לעצמכם	מקומות.

מידי	חודש,	יפרסם	מרכז	וייל	באתר	האינטרנט	את	תוכנית	האירועים	העדכנית,	לרבות	שינויים	שעשויים	לצוץ.

תושבי	כפר	שמריהו	והסביבה	מוזמנים	לקחת	חלק	בחוויה	התרבותית	שבית	וייל	מזמן	לנו.	תהנו.

שלכם,

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית

כפר שמריהו
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קונצרט מס’ 1
תזמורת הקאמרטה הישראלית

ירושלים

חגיגה משולשת

אבנר בירון מנצח:		
אלון גולדשטיין,	פסנתר סולנים:	

צבי פלסר,	צ’לו  
ארז עופר,	כינור  

גריג |	‘סוויטת	הולברג’
קופיטמן | Ornaments IV	לפסנתר	

ולתזמורת	)בכורה	עולמית(
בטהובן |	הפתיחה	ל"יצורי	פרומתיאוס"
בטהובן |	הקונצ’רטו	המשולש	לכינור,	

צ’לו,	פסנתר	ותזמורת,	אופ.	56

יום ראשון, 25.10.09, בשעה 20:30

קונצרט מס’ 2
התזמורת הקאמרית הקיבוצית

מבוהמיה ועד הבלקן

פטר פרנק )סלובקיה( מנצח:	
אמיל אייבינדר,	אקורדיאון סולנים:	
יובל שפירא,	חצוצרה  

הומל | קונצ’רטו	לחצוצרה	במי	מז’ור
דבוז’ק |	סרנדה	למיתרים	במי	מז’ור,	אופ.	22	

מרטינו |	סרנדה	לתזמורת	קאמרית

מוסיקה	עממית	מהבלקן	ועוד...	
לאקורדיון	ולתזמורת

יום רביעי, 11.11.09, בשעה 20:30 

קונצרט מס’ 3
אנסמבל הבארוקדה

מלכת הפיות
אופרה מאת הנרי פרסל

מת’יו הולז מנצח:	
המנהל	האמנותי	של	אנסמבל		  

רטרוספקט,	לונדון 	
גרג טאסל	)אנגליה( סולנים:	

מרקוס פרנסוורת’	)אנגליה( 	
יעלה אביטל 	

דורון שלייפר 	
ענת עדרי 	

מקהלת	שחר
ביצוע	קונצרטנטי	של	האופרה

הפרויקט	נתמך	ע"י	המועצה	הבריטית	לתרבות

יום שני, 30.11.09, בשעה 20:30

קונצרטים
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קונצרט מס’ 4
אנסמבל סולני תל–אביב

אנסמבל סולני תל–אביב
עם סרג’יו אזוליני

ברק טל  מנצח:	
סרג’יו אזוליני,	בסון סולן	ומוביל:	
הדס פבריקנט,	כינור סולנית: 

סאליירי |	סימפוניה	מס.	19	ברה	מז’ור
מוצרט | אדג’יו	לכינור	ותזמורת	במי	מז’ור,	
מוצרט | רונדו	לכינור	ותזמורת	בדו	מז’ור

ויולדי | קונצ’רטו	לבסון	ומיתרים
עומר ולבר |	סויטה	לתזמורת	מיתרים,	

בסון	ואבוב
היידן |	סימפוניה	מס.	46

בסי	מז’ור

יום שני, 18.01.10, בשעה 20:30 

קונצרט מס’ 5
התזמורת הקאמרית הישראלית

אוסטריה

רוברטו פטרנוסטרו מנצח:	
)אוסטריה(  

דניאלה לוגאסי סופרן:	

מוצרט | סימפוניה	מס’	29	בלה-מז’ור,
ק’	201

אריות מתוך אופרות של מוצרט |
‘כך	עושות	כולן’,	חליל	הקסם’,	‘דון	

ג’ובאני’,	‘נישואי	פיגארו’
מוצרט | סימפוניה	מס	36	בדו	מז’ור,

ק’	425	‘לינץ’

יום שלישי, 16.03.10, בשעה 20:30

קונצרט מס’ 6
הסינפונייטה הישראלית באר שבע

קונצרט הסיום של פסטיבל 
המוסיקה כפר שמריהו 2010

דורון סלומון מנצח:	

רוול | קברו	של	קופרן
קונצ’רטו |	שם	היצירה	והסולן	יפורסמו

מוצרט | סימפוניה	מס’	40

מוצ”ש, 29.5.10, בשעה 20:30
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תאטרון

הצגה מס’ 1
כל החיים לפניו

דרמה	אנושית,	זוכת	פרסי	מולייר	08’
להצגה	ולעיבוד	

עיבוד	בימתי	|	קסביה ג’יאר
תרגום	|	דורי פרנס

בימוי	| איציק ויינגרטן
תפאורה	|	מיקי בן כנען

תלבושות	|	דליה פן
מוסיקה	|	יוסי בן נון
תאורה	|	מאיר אלון

עיצוב	והפעלת	בובה	וכדור	|	נועה בוקר
משתתפים	|	ליא קניג, אושרי כהן, אברהם מור, אורי אברהמי

סיפור	מרגש	ומופלא	בין	רוזה	היהודייה,	זונה	לשעבר,	ניצולת	
שואה	זקנה	וחולה,	המתגוררת	בשכונת	עוני	בפריז	ומרוויחה	
ילד	ערבי	 ומומו-מוחמד,	 זונות,	 בילדי	 את	לחמה	מטיפול	
שהיא	ממשיכה	לטפל	בו	על	אף	שאמו	נעלמה	וכבר	שנים	אין	
איש	שמשלם	עבורו.	עיבוד	חדש	לספרו	של	הסופר	היהודי-
צרפתי	רומן	גארי,	המוכר	בשמו	הספרותי	כאמיל	אז'אר.

יום חמישי, 15.10.09, בשעה 20:30
משך	ההצגה:	שעתיים	ורבע	כולל	הפסקה

הצגה מס’ 2
משפחה חמה

מחזה	ישראלי	חדש
מאת	ענת	גוב

בימוי	| עדנה מזי”א
תפאורה	ותלבושות	|	אורנה סמורגונסקי

תאורה	|	קרן גרנק
משתתפים	|	רבקה מיכאלי, יוסי גרבר

שרית וינו-אלעד, לימור גולדשטיין
אוהד שחר, דינה סנדרסון, מיכל בלנקשטיין ועידו רוזנברג

ארוחת	יום	שישי	שגרתית	בבית	הסבתא	מלכה	הופכת	לזירת	
קרבות,	כשאחת	מבנות	המשפחה	מודיעה	שלא	תגיע	השנה	

לליל	הסדר.

הכביכול	שלווה	מופרת	באחת,	ומלכה	נוקטת	בכל	האמצעים	
הלגיטימיים,	וגם	הלא	לגיטימיים,	כדי	לבטל	את	רוע	הגזרה.

יום ראשון, 22.11.09, בשעה 20:30
יום שני, 23.11.09, בשעה 20:30

משך	ההצגה:	שעה	וחצי	ללא	הפסקה
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הצגה מס’ 4
הנפש הטובה מסצ’ואן

קלאסיקה	מאת	ברטולד	ברכט

תרגום	|	שמעון זנדבנק
בימוי	ועיבוד	|	אודי בן משה	

תפאורה	|	לילי בן נחשון
תלבושות	|	עפרה קונפינו

מוסיקה	|	קרן פלס
תאורה	|	חני ורדי

תנועה	|	מרינה בלטוב
יניב ביטון, אלון  אולה שור סלקטר, דרור קרן,  	| משתתפים	
רובי מוסקוביץ, אודליה מורה מטלון,  דהן, אסף פריינטא, 

דיקלה הדר/מיכל ברנד, הילה סורג’ון פישר

ונידחת	בחבל	סצ’ואן	מגיעים	שלושה	שליחי- לעיר	ענייה	
אל	שהוטל	עליהם	למצוא	אדם	טוב	ושמח	בחלקו.	אם	לא	

יימצאו	די	אנשים	ראויים,	יחדל	העולם	מהתקיים.
זונה	ענייה,	טובת	לב,	היא	היחידה	המציעה	לארח	 שן	טה,	
את	השליחים	בביתה	הדל.	הם	גומלים	לה	בכסף,	אולם	לפני	
נטפלים	 מן	הטוב	שנפל	בחלקה,	 ליהנות	 שהיא	מספיקה	

אליה	עשרות	חמדנים,	הממהרים	לחסות	בצלה.	

יום שני, 25.01.10, בשעה 20:30
משך	ההצגה:	שעתיים	כולל	הפסקה

הצגה מס’ 3
ג’וני הלך

מחזה	ישראלי	חדש	מאת	יהונתן	גפן	

בימוי	|	אלדד זיו	
תפאורה	ותלבושות	|	רות דר

מוסיקה	|	יוסי בן נון
תאורה	|	שולי זיו

משתתפים	|	יפתח קליין, שרה פון שוורצה, ארז כהנא, גאולה 
נוני, יוסף כרמון, אילנה באואר, אורטל חאיק

אחרי	שהרופאים	מזהירים	את	גבריאל	פלד,	האלכוהוליסט,	
שאם	לא	יפסיק	לשתות	-	ימות,	הוא	מנסה	לשחזר	את	חייו.	
במסע	ארוך	לעברו	מתבהר	לו	שחייו	היו	כישלון	ממושך,	
שרק	השתייה	יכלה	להשכיח	אותו	מדי	פעם.	עד	כה	לא	חי	
את	חייו	שלו,	אלא	את	חיי	אחיו	שנהרג	מ”אש	ידידותית”	.

במחזה	נחשפים	שלושה	דורות	שבאמצעותם	מנסה	המחזאי	
לגעת	בזהירות	בקו	הדק	המבדיל	בין	שכול	לפולחן	המוות.

יום שני, 28.12.09, בשעה 20:30
משך	ההצגה:	שעה	וחצי	ללא	הפסקה
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תאטרון

הצגה מס’ 6
שמו הולך לפניו

קומדיה	עסיסית	ומבדחת
מאת	אפרים	קישון

בימוי	| משה נאור	
תפאורה	|	לילי בן נחשון

תלבושות	|	עפרה קונפינו
מוסיקה	|	יוסי בן נון

תאורה	|	חני ורדי
וישינסקי,  דיין, שלמה  שלמה בר אבא, תיקי  	| משתתפים	
רוזינה קמבוס/מיקי קם, אבי אוריה, עמי סמולרצ’יק, אודליה 

מורה מטלון 

צבי	פרוצ’קין,	עולה	חדש,	מגלה	כי	בלי	פרוטקציה,	או	‘פתק’	
)צעטאלע(,	מהאיש	הנכון,	לא	יצליח	למצוא	עבודה.	‘הפתק’	
שנכתב	ע”י	איתמר	לבנון	עושה	את	שלו	וצבי,	העולה	החדש,	
שאין	לו	שום	רקע	מקצועי,	מתמנה	למנהל	משרד	ממשלתי.	
מחלקת	התה,	היא	היחידה	שקולטת	בעיניה	החכמות	את	

המתרחש,	ומסייעת	בקריצה	ובעצה	טובה.	

יום ראשון, 14.03.10, בשעה 20:30
משך	ההצגה:	שעה	וחצי	ללא	הפסקה

הצגה מס’ 5
משוגעת

מאת	ובבימוי	|	יעל רונן
תפאורה	|	ענת שטרנשוס

תלבושות	|	אורן דר
מוסיקה	|	אריק אביגדור

תאורה	|	מאיר אלון
משתתפים	|	תומר בן-דוד, מיכאל כורש, רינת מטטוב, אסנת 
פישמן, מיקי פלג-רוטשטיין, הילה פלדמן, טטיאנה קנליס-

אולייר, אורנה רוטברג

סיפורן	של	ארבע	מאושפזות	צעירות	במחלקה	הסגורה.	במבט	
קומי	דרמטי	הופכת	המחלקה	לסוג	של	מרפסת	המשקיפה	
מלמעלה	על	הקרקס	האנושי	של	החברה	המודרנית,	על	חיי	

הנפש	של	אלו	שמוגדרים	חולים	ואלו	שמוגדרים	בריאים.
ההצגה	משוגעת	היא	תוצאה	של	עבודת	סדנה	במהלכה	נכתב	
תהליך	 והשחקניות.	 השחקנים	 צוות	 עם	 במשותף	 המחזה	

היצירה	וכתיבת	המחזה	נעשה	באותה	שיטה.

יום ראשון, 14.02.10, בשעה 20:30
משך	ההצגה:	שעתיים	ורבע	כולל	הפסקה
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אילנית
חבורת הזמר כפר שמריהו

מארחת את הזמרת אילנית
במיטב משיריה

עיבוד	וניהול	מוסיקלי
פיני שפיגלר

"יש	ימים	יפים
שהדרכים	בהם	גדולות

יש	דברים	יפים
גם	בלילות

וכל	מה	שנותר
זה	רק	להיות	חופשי	ומאושר"

מוצ”ש, 20.02.10
בשעה 20:30 

מחיר	כרטיס:	60	ש”ח

הצגה מס’ 7
מי מפחד מוירג’יניה וולף?

קלאסיקה	מודרנית
מאת	אדוארד	אלבי	

נוסח	עברי	ובימוי	|	מיכה לבינסון	
תפאורה	ותלבושות	|	נטע הקר

מוסיקה	|	אלדד לידור
תאורה	|	פליס רוס

משתתפים	|	ענת וקסמן, גיל פרנק, נטע גרטי, ירון ברובינסקי

נשיא	 ואשתו	מרתה,	בתו	של	 ג’ורג’,	פרופסור	להסטוריה	
האוניברסיטה,	מארחים	זוג	צעיר	-	ביולוג	שאפתן	שהצטרף	
ואשתו	השברירית.	הרביעיה	עוברת	מסע	 לסגל	המרצים	
ארוך	אל	תוך	הלילה,	הכולל	שעשועים	אכזריים	ומסוכנים.	
חילופי	הדברים	האלימים	חושפים	את	מערכות	היחסים	בין	
בני	הזוג.	האורחים	הופכים	לכלי	נשק	במאבק	הפראי	של	

המארחים,	מאבק	המתנהל	ביניהם	כל	חייהם.	

יום ראשון, 16.05.10, בשעה 20:30
משך	ההצגה:	שעה	וחצי	ללא	הפסקה
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הבמה הקטנההקתדרה

תאטרון חני הפקות
סיפור אהבה ארץ ישראלי
מחזה	המבוסס	על	סיפור	אמיתי

מאת	ובבימוי	|	פנינה גרי
תנועה	|	רנה שרת	

תאורה	|	מרטין עדין
עיבוד	מוסיקלי	|	יניב לוי

תפאורה	|	אבי וורצל
בהשתתפות	|	עדי בילסקי

סיפור	אהבתם	של	מרגלית	ועמי,	בשנים	1948-1942,	כשברקע	
האירועים	הסוערים	שקדמו	להקמת	המדינה	ופרוץ	מלחמת	

השחרור.	
והמקום,	על	 הזמן	 ואינטימית	שמאירה	את	 דרמה	מרגשת	

בעיותיה	וערכיה,	חלוציה	ובניה.	

יום חמישי, 17.06.10, בשעה 17:30
משך	ההצגה:	שעה	ועשר	דקות	ללא	הפסקה

חודש מאי היפה
פסטיבל המוסיקה בכפר שמריהו

חמישי-מוצ"ש
29-27 במאי 2010

תזמורת	סינפונייטה	ב”ש,	הרכבים	נבחרים,	ונגנים	
וימלאו	את	אווירת	 מעולים	-	כולם	יתייצבו	כאן	
וקולות.	קסם	המוסיקה,	 הכפר	בים	של	צלילים	
אוהבי	המוסיקה	 הכפר,	החברותא	של	 אווירת	

יסחפו	את	כולכם.	

היו	שותפים	לחוויה	מיוחדת	במינה,	לכוחה	של	
יצירת	מוסיקה	בהרכבים	חד-פעמיים.

רשמו	לעצמכם	ביומן	את	סוף	השבוע	האחרון	של	
חודש	מאי	2010.	פרטים	על	מועדים	מדויקים,	אתרי	
הקונצרטים	וכמובן	על	היצירות	נפרסם	בהמשך.

10



הקתדרה

קולנוע בכפר

טרום בכורה
סרטים בהקרנת טרום בכורה

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

מחיר	מנוי	ל-8	סרטים:	360	ש”ח	)על	בסיס	מקום	קבוע(
מחיר	לסרט	בודד:	45	ש”ח

דוקו בכפר
סרטים דוקומנטריים איכותיים

במהלך	השנה	נקרין	סרטים	דוקומנטריים	איכותיים
שנבחרו	בקפידה.	

מחיר	לסרט	דוקומנטרי:	25	ש”ח

קולנוע בכפר

פרטים על מועדי ההקרנות יפורסמו בנפרד. 
רצוי להשאיר כתובת דוא”ל במרכז וייל,

על מנת להתעדכן לפני כל הקרנה.
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גיל שוחט

10 יצירות המופת הקלאסיות של כל הזמנים: מ’היוהאנס 
פסיון’ של באך ועד ‘סיפור הפרברים’ של ברנשטיין

ביצועים,  ניתוח, האזנה, השוואת  הרצאות, קונצרטים, 
DVD-וצפייה ב

ניהול	מוסיקלי,	הרצאה	ונגינה	|	המלחין גיל שוחט

יצירות	מתוך	העולם	 	10 ואולי	בלתי	אפשרי,	לבחור	 קשה,	
הבלתי	נדלה	של	המוסיקה	הקלאסית.	ובכל	זאת,	הנה	לפניכם	
מסע	אישי	של	גיל	שוחט,	אל	תוך	10	היצירות	האהובות	עליו	
ויושמעו	 יוקרנו	 ביותר,	אותן	היה	“לוקח	לאי	בודד”.	היצירות	
ינגן	שוחט	 בנוסף	 נדירים.	 ביצועים	 מופת,	חלקם	 בביצועי	

יצירות	לפסנתר	של	המלחין	המדובר.

הקתדרה

התכנית

<	‘היוהאנס	פאסיון’	מאת	באך

< המיסה	הגדולה	בדו	מינור
מאת	מוצארט

< הסימפוניה	השביעית	מאת	בטהובן

< חמישיית	כלי	הקשת	בדו	מג’ור	מאת	שוברט

< הסימפוניה	הרביעית	מאת	ברהמס

< סמפוניית	האלף	-	סימפוניה	מס’	8	מאת	מהלר

< האופרה	‘מדאם	בטרפליי’	מאת	פוצ’יני

< ‘פולחן	האביב’	מאת	סטרווינסקי

< ‘פלאס	ומליסנדה’	מאת	דביוסי

< ‘סיפור	הפרברים’	מאת	ברנשטיין

ימי שלישי, בשעה 10:00, בתאריכים:
09.03.10 ,19.01.10 ,24.11.09 ,27.10.09
29.06.10 ,08.06.10 ,11.05.10 ,27.04.10

מחיר	הסדרה:	720	ש”ח
מחיר	לתושבי	כפר	שמריהו:	500	ש”ח

מחיר	כרטיס	בודד:	100	ש”ח
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תנ”ך אחר

המרצים:

דב אלבוים	|	אברהם:	מסע	מ"לך	לך	לארצך	ועד	לך	לך	אל	
הר	המוריה"

ד"ר עליזה לביא	|	תפילת	נשים

בלהה בן אליהו	|	הבאר	והבור:	רחל	ולאה	בתנ"ך	ובספרות	
העברית	בת	זמננו

הרב ד”ר בני לאו	|	"אל	תדמי	בנפשך	להימלט	בית	המלך":	על	
התבוללות	וזהות	יהודית	בימי	אסתר	ומרדכי

פרופ' חיים באר	|	אבות	ובנים	בספר	בראשית

שניאור עינם	|	על	ארבע	נשים	ששינו	את	העולם

ד”ר שלי גולדברג	|	אליהו	הנביא	:	נביא	ומלך

ד”ר אדולפו רויטמן	|	מי	מסתתר	מאחורי	נחש	גן	עדן

מאיר שלו	|	יוסף.	הרצאתו	של	מאיר	שלו	תתקיים	
באוניברסיטת	ת”א	-	על	המועד	תבוא	הודעה.

ימי שלישי, בשעה 10:00, בתאריכים:
05.01.10 ,01.12.09 ,03.11.09 ,13.10.09
15.06.10 ,04.05.10 ,02.03.10 ,02.02.10

מחיר	הסדרה:	670	ש”ח
מחיר	הסדרה	לתושבי	כפר	שמריהו:	450	ש”ח

מחיר	כרטיס	בודד:	90	ש”ח

בקריאה ראשונה
השקת ספרים חדשים

השנה	אנו	מציעים	לכם	מסע	חוויתי	אל	ארץ	
המילים	הכתובות.

אנו	מתחילים	סדרה	בת	שישה	מפגשים,	שתפתח	
בפנינו	את	עולם	הכתיבה	על	רזיו	ונפתוליו.

במפגשים	נחשוף	כותרים	חדשים,	נתוודע	
לסופרים	ולמשוררים	בשיחות	אישיות	על	

עבודתם	ומקורות	יצירתם.

ימי רביעי בשעה 10:00, בתאריכים:
10.02.10 ,13.01.10 ,25.11.09
09.06.10 ,12.05.10 ,10.03.10

מחיר	הסדרה:	360	ש”ח
מחיר	כרטיס	בודד:	65	ש”ח
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הקתדרה

בימת הכפר - מחירון לעונה 2010-2009

רכשו את סדרת המופעים ותהנו מכל היתרונות:
n	בחירה	חופשית	של	מופעי	תאטרון	ומוסיקה	

n	מחירים	אטרקטיביים	במיוחד	
n	אפשרות	לשינויים	במהלך	העונה	)על	בסיס	מקום	פנוי(

מחירי חבילות המופעים:

מחיר הנחה*מחיר רגילמופעיםהסדרה

510 ש"ח590	ש"ח6בימת	הכפר	6

620 ש"ח720	ש"ח8בימת	הכפר	8

720 ש"ח840	ש"ח10בימת	הכפר	10

*	הנחה	לגימלאים,	לחיילים	ולסטודנטים,	כנגד	הצגת	תעודה	
	,10 בימת	הכפר	 רוכשי	סדרת	 מיוחד	לכל	 בונוס	 מתאימה.	
6	קונצרטים	לפחות:	כרטיס	חינם	 או	סדרה	אחרת	שיש	בה	

לקונצרט	נוסף,	לפי	בחירתכם.

מחיר קונצרט/הצגה:
n	מחיר	כרטיס	בודד	115	ש”ח	)100	ש”ח	לזכאים	להנחה(

n	מחיר	כרטיס	מוזל	ביום	המופע	לחיילים	ולסטודנטים:	50	ש”ח
18:30.	בקשות	 ביום	המופע	הקופה	תפתח	החל	מהשעה	 	n
לשינויים	יתקבלו	עד	24	שעות	לפני	המופע.	במקרה	של	ביטול	
כרטיס	מראש	ניתן	להחליפו	למופע	אחר	בעונת	2010-2009	

בלבד,	על	בסיס	מקום	פנוי.

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

מרכז	וייל	לתרבות	וקהילה,	רח’	הנוטע	6,	כפר	שמריהו	46910
weil@kfar.org.il	:דוא”ל	09-9502986,	פקס.	09-9569430,	טל.
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הקתדרה לוח ארועים

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע/סדרה
אחר	10:00שלישי13.10.09הרצאהתנ"ך
לפניו	החיים	20:30חמישי15.10.09תאטרוןכל
הישראלית	20:30ראשון25.10.09קונצרטהקאמרטה
שוחט	10:00שלישי27.10.09הרצאהגיל
אחר	10:00שלישי03.11.09הרצאהתנ"ך
הקיבוצית	20:30רביעי11.11.09קונצרטהקאמרית
חמה	20:30ראשון22.11.09תאטרוןמשפחה
חמה	20:30שני23.11.09תאטרוןמשפחה
שוחט	10:00שלישי24.11.09הרצאהגיל
ראשונה	10:00רביעי25.11.09הרצאהבקריאה
בארוקדה	20:30שני30.11.09קונצרטאנסמבל
אחר	10:00שלישי01.12.09הרצאהתנ"ך
הלך	20:30שני28.12.09תאטרוןג'וני
אחר	10:00שלישי05.01.10הרצאהתנ"ך
ראשונה	10:00רביעי13.01.10הרצאהבקריאה
אביב	תל	סולני	20:30שני18.01.10קונצרטאנסמבל
שוחט	10:00שלישי19.01.10הרצאהגיל
מסצ'ואן	הטובה	20:30שני25.01.10תאטרוןהנפש
אחר	10:00שלישי02.02.10הרצאהתנ"ך

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע/סדרה
ראשונה	10:00רביעי10.02.10הרצאהבקריאה
20:30ראשון14.02.10תאטרוןמשוגעת
20:30מוצ"ש20.02.10מופעאילנית
אחר	10:00שלישי02.03.10הרצאהתנ"ך
שוחט	10:00שלישי09.03.10הרצאהגיל
ראשונה	10:00רביעי10.03.10הרצאהבקריאה
לפניו	הולך	20:30ראשון14.03.10תאטרוןשמו
הישראלית	20:30שלישי16.03.10קונצרטהקאמרית
שוחט	10:00שלישי27.04.10הרצאהגיל
אחר	10:00שלישי04.05.10הרצאהתנ"ך
שוחט	10:00שלישי11.05.10הרצאהגיל
ראשונה	10:00רביעי12.05.10הרצאהבקריאה
וולף	מוירג'יניה	מפחש	20:30ראשון16.05.10תאטרוןמי
ב"ש	הישראלית	20:30מוצ"ש29.05.10קונצרטהסימפונייטה
שוחט	10:00שלישי08.06.10הרצאהגיל
ראשונה	10:00רביעי09.06.10הרצאהבקריאה
אחר	10:00שלישי15.06.10הרצאהתנ"ך
ישראלי	ארץ	אהבה	17:30חמישי17.06.10תאטרוןסיפור
שוחט	10:00שלישי29.06.10הרצאהגיל

הזכות	לשינויים	שמורה,	ט.	ל.	ח
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