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המועצה המקומית כפר שמריהו
מרכז וייל



תושבי כפר שמריהו היקרים,

אודיטוריום וייל פועל 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.

ולאירועים קהילתיים ברמה  וייל להצגות, לקונצרטים, לסרטים, למופעים  אודיטוריום  לאורך השנים משמש 
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.

וקהילה של המועצה  בוועדת תרבות  צוות מקצועי, הנתמך  בידי  וניהולה נעשה  בחירת תוכנית בימת הכפר 
בידי מריאנה לסר, העומדת לרשותכם במידע  המקומית כפר שמריהו. בשנה האחרונה האודיטוריום מנוהל 

עדכני וברכישת כרטיסים.

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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קהל יקר,

מוצעת לכם לשנה הקרובה תוכנית עשירה ומרתקת החוצה גבולות של זמן ומקום בתאטרון, בקולנוע, במוסיקה 
ובמפגשים בהם נהנה מזרמים תרבותיים וקשת רחבה של סגנונות.

ובאהבה, מתוך קשב  הצגות התאטרון, הקונצרטים, הסרטים ושאר האירועים שלפניכם נבחרו בתשומת לב 
לטעמכם המגוון, בשיתוף תושבים אשר תורמים מזמנם וממרצם לאיכות חיי התרבות והקהילה בכפר ועל כך 

מגיעה להם תודה.

להעמקת שיתוף הפעולה ביננו יעלה בחודשים הקרובים אתר אינטרנט חדש שדרכו תוכלו להתעדכן, להגיב ולקבל 
את מלוא המידע לגבי הפעילויות השונות.

אני מאחלת לכם שנה של אושר תרבותי והנאה גדולה.

פנינה רבינוביץ
מנהלת מרכז וייל לתרבות וקהילה
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קונצרט מס’ 1
תזמורת הבארוקדה

דידו ואניאס
מנצח: מת’יו הולס )בריטניה(

במאי: דני ארליך
אנסמבל זמרי מורן

הנדל | גלוריה לסופרן ותזמורת מיתרים
פרסל | דידו ואניאס

ואניאס”  “דידו  יצירת המופת של פרסל 
הינה האופרה המלאה היחידה של המלחין 
סיפור על אהבה בלתי- האנגלי הגדול. 

ואניאס,  אפשרית בין דידו, מלכת קרתגו 
ייסורים,  הנסיך מטרויה. סיפור של כאב, 
צחוק, אימה ובעיקר אהבה גדולה. הפקה 

זו מעלה את האופרה בבימוי מלא.

קונצרט מס’ 2
אנסמבל סולני תל אביב

מנצח: ברק טל
סולנים: פרקדו - תומר יריב ועדי מורג, 

כלי-הקשה

רוסיני | סונטה לתזמורת כלי-קשת
יונתן קרן | יצירה לדואו כלי-הקשה 

ותזמורת כלי-קשת בבכורה עולמית 
סמרטיני | חמישייה לשלושה כינורות, 

ויולה ובס
מנדלסון | סינפוניה מס. 7 לתזמורת 

כלי-קשת

קונצרט מס’ 3
תזמורת הבארוקדה

באך בוורסאי
מנצח וכנר סולן: פטריק כהן אקנין )צרפת(

סופרן: יעלה אביטל
חליליות: קטיה פולין, שי קריבוס

באך | קונצ’רטו ברנדנבורגי מס’ 4
באך | קנטטת החתונה

ראמו | קטעים נבחרים מהאופרה-בלט 
“פיגמליון”

ביקור ראשון בארץ של אחד מכנרי הבארוק 
הגדולים בעולם - פטריק כהן אקנין, המנהל 
המוסיקלי של “לה פולי פרנסז”. בתכנית 
מוסיקה חילונית חגיגית של באך ומוסיקה 
הצרפתי  המלחין   - ראמו  של  לתאטרון 

הגדול מימיו של לואי ה-15.

קונצרטים

יום שלישי, 25.01.11, בשעה 20:30יום חמישי, 23.12.10, בשעה 20:30יום ראשון, 28.11.10, בשעה 20:30
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קונצרט מס’ 4
הסינפונייטה הישראלית באר שבע

מנצח: פיליפ בנדר )צרפת(
חלילן: מתיאס זיגלר )שוויץ(
חלילנית: שרה פיטלינג מורג

יוסופוף | נולה לחליל ותזמורת
דופלר | פנטזיה לשני חלילים ותזמורת 

על נושאים מתוך האופרה "ריגולטו"
ביזה | סימפוניה בדו מז’ור

קונצרט מס’ 5
תזמורת הבארוקדה

פאר הליטורגיקה האיטלקית
סופרן: יעלה אביטל

קונטרה טנור: דוד פלדמן
מקהלת שחר בניצוחה של גילה בריל

ויולדי | גלוריה
פרגולזי | סטאבט מאטר 

לאורך  שימשה  הקתולית  איטליה 
של  התרבותי  כמרכז  ארוכה  תקופה 
אירופה. קונצרט זה מעלה את היצירות 
הכנסייתיות הגדולות והמוכרות מאיטליה 

הבארוקית, בסיום עונה מלא פאר והוד.

קונצרט מס’ 6
הסינפונייטה הישראלית באר שבע

קונצרט הסיום של פסטיבל 
המוסיקה כפר שמריהו 2011

מנצח: אבי אוסטורובסקי
צ'לו: צבי פלסר

מיכאל וולפה | פואמה סימפונית מספר 
6 - ”שמיים שקטים”

שומן | קונצ’רטו לצ’לו בלה מינור,
אופ' 129

פוצ’יני | "הכריזנטמות" למיתרים
היידן | סימפוניה מס. 92

מוצ”ש, 04.06.11, בשעה 20:30יום שלישי, 24.05.11, בשעה 20:30יום שלישי, 29.03.11, בשעה 20:30
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הסדרה: המוסיקה פוגשת את 
הקולנוע

ימי שלישי, בשעה 10:00

עורך, מרצה ומנגן: גיל שוחט

התכנית:

פולחן שהוא בריאת העולם  >
היצירה המוסיקאלית: “פולחן האביב” ו”ציפור האש” מאת סטרווינסקי  

היצירה הקולנועית: “פנטסיה 2000”, וולט דיסני )1940-2000(  
ביצוע חי: בארטוק - "אלגרו בארברו"  

גאונות על סף המוות  >
היצירה המוסיקאלית: הרקוויאם מאת מוצארט  

היצירה הקולנועית: “אמדאוס”, מילוש פורמן )1984(  
ביצוע חי: מוצרט - סונטה לפסנתר בלה מג'ור  

וירטואוזיות על סף השיגעון  >
אמנית אורחת: מריה קבלסקי - סופרן  

היצירה המוסיקאלית: הקונצ’רטו לפסנתר מס’ 3 מאת רחמנינוב  
היצירה הקולנועית: “ניצוצות”, סקוט היקס )1996(  

ביצוע חי: פרלודים לפסנתר מאת רחמנינוב  

הסנסואליות של המקצב הספרדי  >
היצירה המוסיקאלית: האופרה “כרמן” מאת ביזה  

היצירה הקולנועית: “כרמן”, פרנצ’סקו רוסי )1984(  
ביצוע חי: סגדיליה והבנרה מתוך "כרמן", שירים פופולאריים מאת   

דה-פאליה

איך נכתב מחזמר פופולארי בטכניקות קלאסיות של אופרה  >
היצירה המוסיקאלית: "סיפור הפרוורים" מאת ליאונרד ברנשטיין  

היצירה הקולנועית: “סיפור הפרוורים”, רוברט וייס )1961(   

ה”נשמה” של הכינור  >
אמן אורח: ניתאי צורי - כינור  

היצירה המוסיקאלית: הקונצ’רטי לכינור מאת צ’ייקובסקי וברהמס  
היצירה הקולנועית: “ביחד”, צ’ן קייג’ה )2002(  

ביצוע חי: בטהובן - סונטת "האביב"  

החושניות של המדבר והמוסיקה שהופכת לתנועה   >
היצירה המוסיקאלית: “שחרזאדה” מאת רימסקי קורסקוב  

היצירה הקולנועית: “שובה של ציפור האש”, אנדריס לייפה )2002(  

עצבות והתעלות אצל שופן  >
היצירה המוסיקאלית: הבלדה הראשונה מאת שופן לפסנתר  

היצירה הקולנועית: “הפסנתרן”, רומן פולנסקי )2002(  
ביצוע חי: חמישה וולסים והבלדה מס' 1 מאת שופן  

מוסיקה

 ,01.02.11 ,14.12.10 ,30.11.10 ,02.11.10
14.06.11 ,03.05.11 ,05.04.11 ,01.03.11
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הסדרה הווקאלית הגדולה
מיסה, רקוויאם, לידר ואופרה, מהבארוק ועד ימינו

ימי רביעי, בשעה 20:00

עורך, מרצה ומנגן: גיל שוחט

התכנית:

י.ס באך: הפאסיונים והמיסה ברה מינור  >
מתוך  העיקריים  במוטיבים  ונדון  שיא  בביצועי  דוגמאות  נציג   
וע"פ  היצירות הווקאליות החשובות מאת באך: הפסיון ע"פ מתי 

יוחנן וכן במיסה המפורסמת ברה מינור

מוצרט: הדרמה האופראית מגיעה לקלאסיקה  >
הרצאה וצפייה באופרה דון ג'ובאני  

הרקוויאם - מבט חדש: האזנה וצפייה בקטעי שיא בביצועי מופת  

ורדי: משייקספיר ועד בויטו  >
שתי האופרות המסכמות מאת ג'וזפה ורדי, גדול מלחיני האופרה   

האיטלקית
הרצאה: מבוא לאותלו, והאופרה הגדולה מכולן - הרקוויאם  

שוברט ושומאן ועולם הליד הגרמני  >
הרצאה: תמצות היופי הפואטי של הרומנטיקה הגרמנית - לידר   

מאת שוברט ושומאן
ביצוע: מחזור השירים אהבת המשורר מאת שומאן  

ביזה: ההבנרה הספרדית פוגשת את הגראנד אופרה הצרפתית  >
הרצאה: ניתוח מחדש לאופרת המופת כרמן  

פוצ'יני: הטרגדיה של מפגש התרבויות  >
הרצאה וצפייה באופרות מאדאם בטרפליי וטורנדוט  

הידועות  גיבורות טראגיות מתוך האופרות  אריות, שש  ביצוע:   
מאת פוצ'יני

גוסטב מאהלר: היצירות הווקאליות הגדולות של איש הרוח  >
מאהלר: הסימפוניה השלישית והשמינית  

ניתוח היצירות בלווית דוגמאות מתוך חזרות עם גדול הפרשנים   
של מאהלר: המנצח ליאונרד ברנשטיין

ביצוע: שירים על מות ילדים  

חדש!

 ,16.03.11 ,16.02.11 ,26.01.11 ,24.11.10
15.06.11 ,18.05.11 ,06.04.11
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Rushes
שיתוף פעולה של להקת המחול 
של ענבל פינטו ואבשלום פולק, 
המחול  ותאטרון  ברנט  רובי 

פילובולוס.

המופע  של  ן  הראשו חלקו 
משלב קטעים נבחרים מרפרטואר הלהקה. חלקו השני הוא 
פרי עבודתם המשותפת של ענבל פינטו, אבשלום פולק ורובי 
ברנט מלהקת המחול האמריקאית “פילובולוס”. ז’אק טאטי 
פוגש את גוגול ואת האחים מרקס, כסאות מרקדים, החלקה 
על הקרח וחלומות שבורים של חברה מבודדת במרקם ייחודי 

של הומור ונוסטלגיה בתוך קרקס אנושי.

מוזרות  דמויות  של שש  קומי-טרגי,  סוריאליסטי,  מפגש 
שכמו נשכחו במקום נידח ויצרו קומונה של חלומות שבורים. 
והתיאטרלית, מוזיקת הג’אז  שפת התנועה המינימליסטית 
המקסימה והשימוש המתוחכם ומלא ההומור באביזרי במה 

פשוטים, יוצרים עבודה משעשעת, עדינה ונוגעת ללב.

יום שני, 28.02.11, בשעה 20:30
משך המופע: שעה

מחול

פסטיבל המוסיקה כפר שמריהו
חמישי-מוצ"ש
4-2 ביוני 2011

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

יסחפו את כולכם. 

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

רשמו לעצמכם ביומן את סוף השבוע הראשון של 
חודש יוני 2011. פרטים על מועדים מדויקים, אתרי 

הקונצרטים וכמובן על היצירות נפרסם בהמשך.

ניהול  אומנותי: צבי פלסר
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קולנוע בכפר

טרום בכורה
סרטים בהקרנת טרום בכורה

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

מחיר מנוי ל-7 סרטים: 315 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

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

על מנת להתעדכן לפני כל הקרנה.

סופ”ש של סרטי איכות
תיעודיים בנושאי אמנות

12-10 במרץ 2011, כפר שמריהו
ניהול אומנותי: אהרונה מלקין

9



הצגה מס’ 1
משרתם של שני אדונים

מאת קרלו גולדוני ובבימויו של 
מוני מושונוב

תרגום | נסים אלוני
משתתפים | נדב אסולין,

גדני,  שירי  בלנקשטיין,  מיכל  בלנקשטיין,  טל  ביטון,  יניב 
איציק כהן, קובי מורסיאנו, אסף פריינטא, זיו קלייר, דרור קרן.

הסוחר פנטלון מעוניין להשיא את בתו לבנו של הדוקטור, 
לאחר שארוסה המיועד נהרג. אחותו של הארוס מחפשת 
נואשות את אהובה שנאשם, שלא בצדק, ברצח ההרוג. מחופשת 
לאחיה המת היא מופיעה בביתו של פנטלון וגורמת להסתבכות 
העניינים. יחד איתה מגיע המשרת שלה טרופלדינו, שמשכיר 
את שירותיו לאדון נוסף, הלוא הוא האהוב המבוקש. כמשרתם 
של שני אדונים, שאינם יודעים איש על רעהו, גורם טרופלדינו 
לשרשרת של מצבים מוטרפים, שהוא עצמו מצליח להימלט 

מהם רק בנס.

יום שני, 25.10.10, בשעה 20:30
משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

תאטרון

יום חמישי, 25.11.10, בשעה 20:30
משך ההצגה: שעה ועשרים ללא הפסקה

הצגה מס’ 2
נפגעי חרדה

סאטירה אקטואלית מאת 
ב.מיכאל ואפרים סידון

עריכה ובימוי | מוטי קירשנבאום
משתתפים | דב נבון, יעל לבנטל, 
תומר שרון, טלי אורן, אלון נוימן.

וב. מיכאל, האנשים שיצרו  מוטי קירשנבאום, אפרים סידון 
את “ניקוי ראש”, “יורדים על השבוע” ועוד מופעים סאטיריים 

חריפים, שבים אל הבמה.

חשבון  ללא  ועכשווי  נועז  סאטירי  קברט  חרדה”  “נפגעי 
וללא צנזורה. על דת ומדינה, מתנחלים ושמאלנים, צביעות 
ושחיתות, עוני ופשע - ובעיקר התסכול, אוזלת היד והאדישות 
הגדולה והמייאשת של הרוב הדומם והכנוע. אם זה לא היה 

שלנו זה היה מצחיק נורא...
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יום שני, 13.12.10, בשעה 20:30
משך ההצגה: שעתיים כולל הפסקה

יום ראשון, 13.02.11, בשעה 20:30
משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

הצגה מס’ 4
פיאף

מחזה מוזיקלי סוחף מאת פאם 
ג’יימס, ע"פ סיפור חייה המרתק 

של הזמרת, אדית פיאף.

עיבוד ובימוי | אלי ביז’אווי
לשחקנית  התאטרון  פרס  )זוכת  טובי  יונית   | משתתפים 
ראשית, בתפקיד פיאף(, גיא אלון, רותי אסרסאי, רון ביטרמן, 
אוהד יהודאי, אמיר דוליצקי, אורן כהן, נילי צרויה, ירמי רייך, 

שמי בן מאיר.

היא נולדה ברחוב "תחת שמי פריז". היא עלתה מאשפתות 
וכבשה את העולם. המציאות לא זימנה לה "חיים בורוד", אך 
אדית פיאף, אגדה בחייה, "לא מתחרטת על כלום" - סיפור 
בשיריה  מלווה  לאהבה". ההצגה  "המנון  כולו  חיים שהוא 

הנפלאים של פיאף, בביצוע חי על הבמה בליווי תזמורת!

הצגה מס’ 3
מעגל הגיר הקווקזי

מאת ברטולט ברכט

בימוי | אודי בן משה
מוסיקה | קרן פלס

בראבא,  שלמה   | משתתפים 
נטע גרטי, שרון דנון, יפתח אופיר, רובי מוסקוביץ, ליאור זוהר, 
אודי רוטשילד, אברהם שלומי, אנדריאה שוורץ, דניאלה וירצר, 

חן אשרוב, מיטל כרמלי.

אינטרפטציה למחזה הקלאסי של ברכט. העלילה מתרחשת 
איראן. לאחר  בגיאורגיה הפיאודלית, בתקופת המלחמה עם 
את  ונוטשת  הבוערת  העיר  מן  אשתו  בורחת  המושל,  רצח 
התינוק  את  מוצאת  המטבח,  נערת  גרושה,  התינוק.  בנה 
למסע מפרך.  ויוצאת  גבה  על  אותו  ברירה מעמיסה  ובלית 
נקראת  היא  כורחה,  בעל  נשואה  וגרושה  כשהארץ שוקטת 
אחריו  המחפשת  הילד,  של  הביולוגית  אמו  מול  למשפט 
לעצמה. לרשת,  אמור  שהוא  המיליונים  ואת  אותו   ותובעת 

ליצן  אצדק,  השופט  הדין  בבית  יושב  גרושה  של  למזלה 
בסמרטוטים, שהתמנה כבדיחה בתקופת ההפיכה. אצדק, עורך 

לשתי האמהות מעין משפט שלמה.

11



הצגה מס’ 6
ימי שלישי עם מורי

מאת: ג'פרי הטשר ומיטש 
אלבום

משתתפים | יוסי גרבר,
יפתח קליין, לירן ספורטה.

אלבום  מיטש  האוניברסיטה,  את  שסיים  לאחר  שנה   16
זיפזופ  הוא עיתונאי מצליח, שאין לו זמן ליהנות מחייו. תוך 
"נתקל" בדמותו של הפרופסור הנערץ עליו,  בטלויזיה הוא 
מורו לשעבר, מורי שוורץ, המתראיין על מחלתו הסופנית 
ועל כך שהוא מכין את עצמו לקראת מותו הצפוי )מלמד את 
עצמו למות(. מיטש מחדש את קשריו עם הפרופסור והשעות 
הקסומות שהם מבלים יחד הופכות להיות הקורס האחרון, 
ואולי החשוב ביותר, שמעניק המורה לתלמידו: כיצד לחיות, 

וחשוב מזה, כיצד למות.

הצגה מס’ 5
הבדלה

מחזה ישראלי חדש
מאת שמואל הספרי ובבימויו

משתתפים | ענת וקסמן,
גיל פרנק, גילת אנקורי, מוטי כץ, 

דן שפירא, ליאת הר לב.

בוקר אחד, זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים, מצלצל הטלפון 
והם מתבשרים  בחולון  לבבי  ושרה  נתן  בביתם של  החדש 
שאבנר, בנם העתודאי בן ה-19 עומד להתחתן עם שרה'לה 
חבויניק, בת למשפחה ירושלמית ותיקה ועשירה. המפגש בין 
שתי המשפחות השונות זו מזו מוליד שרשרת אירועים בלתי 

צפויים ומעמיד במבחן חמור את כוחה של האהבה.

תאטרון

יום רביעי, 23.03.11, בשעה 20:30
משך ההצגה: שעתיים כולל הפסקה

יום שני, 20.06.11, בשעה 20:30
משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה
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במה קטנה

שעתו האחרונה של קול
מונודרמה מאת יהושע סובול,

זוכה פרס מפעל חיים בתאטרון

בביצוע נבו קמחי - זוכה
פרס השחקן בתיאטרונטו 2007

בימוי | איה קפלן

ההצגה מגוללת את השעה האחרונה שלפני כניסתו של עורך 
הדין מיכאל קול )מיקי( לכלא. במהלכה הוא עומד בפתח בית 
הסוהר ומקבל שיחת טלפון שטורפת את הקלפים ושולחת 
אותו למסע מטורף לגילוי האמת. מסע שיכול להיקטע בכל 
רגע, עם הקריאה להיכנס לכלא. מונודרמת מתח קצבית על 
אדם שמצליח ברגע אחד של חוסר שליטה לאבד את חירותו, 

להפוך את גורלו ועולמו בשעה ועדיין להישאר חסר תקנה. 

סובול,  יהושוע  עם המחזאי  שיחה  ההצגה תתקיים  לאחר 
הבמאית איה קפלן והשחקן נבו קמחי.

יום חמישי, 12.05.11, בשעה 20:30
משך ההצגה: שעה 

יום חמישי, 17.03.11, בשעה 20:30
משך ההצגה: שעה וחצי

בין הספירות
ע"פ ספרה של

נתיבה בן-יהודה מתוך הספר 
"1948: בין הספירות", 1981

ההצגה זוכת פרסי העיבוד, 
השחקנית וההצגה הטובה 

בפרינג’ 2009.

משתתפים | נעמי יואלי, הדס עפרת, יוסי מר-חיים.
גל-שגב,  רונן בבלוקי, שירלי   | קנר  רות  קבוצת התאטרון 

דפנה הרכבי, עדי מאירוביץ’, גיא סלמן, טלי קרק.
יעוץ אומנותי | רות קנר

זו השרויה בתוך האירועים המטלטלים של  נתיבה בן-יהודה, 
התחלת מלחמת השחרור וזו המתבוננת בהם בראיה מפוכחת, 
שתיהן מאוחדות בכאב אישי ענק. דמותה של נתיבה והדילמות 
איתה היא מתמודדת משתקפות בחקירה בימתית של חברה 
הנעה ללא פתרון בין הקוטב האידיאליסטי-טקסי של “המולדת 

היקרה” לבין הלם הקרב הקיבוצי, הבלתי מרפה.

 לאחר ההצגה תתקיים שיחה עם היוצרים.
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יום ראשון, 30.01.11, בשעה 20:30
משך המופע: שעה

עקיצה טבעית
מופע תיאטרלי עם
אנסמבל ציפורלה

זוכה פרס "קיפוד הזהב" 
בקטגוריית עבודה קבוצתית.

"עקיצה טבעית" הינו מופע בידורי 
מצחיק מאוד, שמשלב נונסנס וסאטירה, תנועה, שירה ומשחק.

את המופע מעלים חברי אנסמבל ציפורלה, אנסמבל תיאטרוני 
בוגרי הסטודיו  מיוחד במינו המורכב מאחד עשר שחקנים, 

למשחק של ניסן נתיב.
זוכה לתגובות נלהבות מצד הקהל  המופע "עקיצה טבעית" 

הרחב והביקורות בתקשורת מהללות.

כוריאוגרף  או  נעזרים בבמאי, מחזאי  אינם  חברי הקבוצה 
ועושים את הכול בעצמם. 

אפרת אביב, לוטוס אתרוג, רותם קינן, חברי האנסמבל הם: 
דורון, עמרי  גולן,  דודו  פרידמן,  גל  אבגי,  דאנה  פרי,  בן 

נעמה עמית, תמרה קליינגון ותומר נהיר פטלוק.

מופעים

אודיסאוס כאוטיקוס
מופע קברט פנטסטי

יוצרים ומשתתפים |
נעם רובינשטיין, פיודור מקרוב, 

יולנה צימרמן
בימוי | מאשה נמירובסקי

אודיסאוס איש התחבולות, נאבק למצוא את דרכו בתוך עולם 
מופלא ואכזרי של אלים, מכשפות, מפלצות ובני אדם. חלקים 
אודות משפחה  בסיפור מסגרת  נשזרים  ה”אודיסאה”  מן 
איטלקית אקסצנטרית שחיה בחוסר שלווה בביתם הצפוף: 
בעל חולמני, אישה קשוחה, סבא היפר אקטיבי ותינוק צווחני. 

תאטרון פיזי, ליצנות, משחק ומוזיקה חיה, ארוזים בקונספט 
עם שלושה שחקנים המחליפים שלל  מכוון   ”low tech“
וסיפורים  נגינה, מחולות, שירים  דמויות בקצב מסחרר תוך 

אודות אודיסאוס המלך, המבקש לשוב אל ביתו.

מתחילת שנת 2010 הוצג המופע בפסטיבלים בינלאומיים 
הודו, תורכיה, סלובניה, סרביה,  בקנדה, קולומביה, פנמה, 

קרואטיה, ברזיל ואקוודור.

יום ראשון, 02.01.11, בשעה 20:30
משך המופע: שעה ועשר דקות
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דרור קרן - “מצד שני”
דרור קרן  מופע סטנד-אפ של 
ובעיקר  כולם  עם  המתחשבן 
עם עצמו. מטראומות הילדות, 
דרך הזוגיות אחרי החתונה, עד 

למוצצים ולחיתולים.

וטלוויזיה הפעם בשונה מעשייתו היצירתית בתאטרון, קולנוע 
הוא לבד על הבמה; חשוף, נוקב, ומרגש. סטנד אפ מהלב, מצחיק 

ואמיתי, על החיים שהבטיחו לנו לעומת מה שהם באמת.

יום ראשון, 12.06.11, בשעה 20:30
משך המופע: שעה ועשרים

מוצ"ש, 19.02.11, בשעה 20:30
משך המופע: שעה ורבע

"ביני לבינך עד 120"
שמריהו  כפר  הזמר  חבורת 
והזמר  השחקן  את  מארחת 
המשלב  במופע  קשת  ששי 
סיפורים אישיים ושירים אהובים 
וגורם לקהל למצוא את סיפור 

ולהצטרף  האישיים  הסיפורים  בתוך  האישית  התבגרותו 
בהתרגשות לשירים עליהם גדלנו.

"בים הרוגע
השמש שוקע

למי יתגעגע
לי ולך, לי ולך

לי ולך..."

ניהול מוזיקלי: פיני שפיגלר
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הסדרה: קבלה, חסידות 
ופסיכולוגיה

ימי שלישי, בשעה 10:00 
בתאריכים: 26.10.10, 23.11.10, 
 ,22.02.11 ,11.01.11 ,21.12.10

31.05.11 ,22.03.11

עורכת ומרצה: ד”ר שלי גולדברג, אוניברסיטת בר-אילן
נושאת מקום  קיומו,  ותכלית  ייחודו  ייעודו,   - נשמת האדם 
מרכזי בעולם הקבלה והחסידות. תורת הסוד היהודית חושפת 
את הרובד הפנימי של הקיום האנושי, והחסידות היא תנועה 
אדם. הוא  באשר  האדם  העצמת  את  דגלה  על   שחרטה 
האדם, על כישוריו וכוחותיו, כמו גם מכאוביו ושאלותיו הקיומיות 
שיצרה  והמהפכנית  העמוקה  הנפש  בתורת  למענה  זכו 
 החסידות, שזיקותיה אל חקר הפסיכולוגיה הן רבות ועמוקות.

במהלך המפגשים נתבונן במגוון האיכויות הגנוזות באדם ובכלים 
שיצרה מחשבת ישראל לחשיפת כישורים אלו, הלכה למעשה.

התכנית:
מהפכת ההעצמה של הבעל שם טוב  >

על האופטימיות החסידית  >
בשורת ההתחדשות ככלי ריפוי  >

המחול המחולל  >
רק על עצמי לספר ידעתי  >

עוצמת הדממה  >
חבלי היצירה  >

פסיכולוגיה חיובית   >

הסדרה ההיסטורית - 
החלטות הרות גורל

ימי שלישי, בשעה 20:30, 
בתאריכים: 26.10.10, 23.11.10, 
 ,22.02.11 ,11.01.11 ,21.12.10

31.05.11 ,22.03.11

המרצים:
פרופ’ שלמה אבינרי, האוניברסיטה העברית בירושלים

איתי אנגל, עיתונאי, כתב מערכת "עובדה"
אורן נהרי, היסטוריון, הערוץ הראשון

Antena 3, CNN ,הנריקה צימרמן, עיתונאי
פרופ’ יוסי שיין, אוניברסיטת תל–אביב

פרופ’ בן-עמי שילוני, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד”ר דניס שרביט, האוניברסיטה הפתוחה

התכנית:
ההחלטות החשובות שקיבל וינסטון צ’רצ’יל  >

"איפה היינו ומה עשינו": ההחלטות והאירועים שעיצבו את המדינה  >
ההחלטות שקיבל הגנרל פרנקו עבור אזרחי ספרד  >

ההחלטות שקבעו האבות המייסדים של ארה"ב  >
ההחלטות הגורליות של מנהיגי יפן מאז המאה ה-19 ועד היום  >

שדות הקטל של קונגו ורואנדה  >
ההחלטות הגורליות שקיבל שארל דה-גול  >

הקתדרה

חדש!חדש!
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הסדרה: תנ"ך אחר

ימי שלישי, בשעה 10:00, 
בתאריכים: 16.11.10, 28.12.10, 
 ,15.03.11 ,15.02.11 ,18.01.11
21.06.11 ,17.05.11 ,12.04.11

המרצים:
הסופר דב אלבוים

פרופ’ שלמה בידרמן, אוניברסיטת תל–אביב
נפתלי גליקסברג, בוגר ישיבת פוניבז’ ובמאי קולנוע

הרב ד”ר בנימין לאו, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ שמעון לוי, אוניברסיטת תל–אביב

המשורר רוני סומק
שניאור עינם, סמינר הקיבוצים

הסופר מאיר שלו

התכנית:
קין והבל: רוח וחומר ומה שביניהם  >

יונה בצל הקיקיון  >
יחזקאל: לא רק עצמות יבשות  >

עיון תיאטרוני בטקסי הקדשה:   - יִכְבֶה”  ם  טֶֶֶֶרֶ “וְנֵר אֱֹלהִים   >
משה, שמואל, ירמיהו

ירמיהו בעיני התנועה הציונית  >
עקידת יצחק בשירה העברית  >

בין חזון לחזיון: בין כתבי קודש לאמנות  >
שאול המלך  >

קתדרה - מחירון לעונה 2011-2010

תושב חוץתושב כפרהסדרה

690 ש"ח470 ש"חגיל שוחט - ערב

790 ש"ח550 ש"חגיל שוחט - בוקר

650 ש"ח440 ש"חהיסטוריה ואקטואליה

580 ש"ח440 ש"חקבלה

740 ש"ח480 ש"חתנ"ך אחר
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בימת הכפר - מחירון לעונה 2011-2010

רכשו את סדרת המופעים ותהנו מכל היתרונות: 
 בחירה חופשית של מופעי תאטרון, מוסיקה ומחול

 מחירים אטרקטיביים במיוחד 
 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 בונוס מיוחד לכל רוכשי סדרת בימת הכפר  מתאימה. 
או סדרה אחרת שיש בה 6 קונצרטים לפחות: כרטיס חינם 

לפסטיבל המוסיקה, לפי בחירתכם.

        באודיטוריום הותקנה מערכת עזר לשמיעה!

מחיר קונצרט/הצגה:
 מחיר כרטיס בודד 115 ש”ח )100 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 2011-2010 

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 4, כפר שמריהו 46910
odit@kfar.org.il :טל. 09-9569430, פקס. 09-9502986, דוא”ל
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לוח אירועים

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע/סדרה
20:30שני25.10.10תאטרוןמשרתם של שני אדונים
10:00שלישי26.10.10הרצאהקבלה, חסידות ופסיכולוגיה
19:30שלישי26.10.10הרצאההיסטוריה ואקטואליה
10:00שלישי02.11.10הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר
10:00שלישי16.11.10הרצאהתנ"ך אחר
10:00שלישי23.11.10הרצאהקבלה, חסידות ופסיכולוגיה
19:30שלישי23.11.10הרצאההיסטוריה ואקטואליה
20:00רביעי24.11.10הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב
20:30חמישי25.11.10תאטרוןנפגעי חרדה
20:30ראשון28.11.10קונצרטאנסמבל בארוקדה
10:00שלישי30.11.10קונצרטגיל שוחט - סדרת בוקר
20:30שני13.12.10תאטרוןמעגל הגיר הקווקזי
10:00שלישי14.12.10הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר
10:00שלישי21.12.10הרצאהקבלה, חסידות ופסיכולוגיה
19:30שלישי21.12.10הרצאההיסטוריה ואקטואליה
20:30חמישי23.12.10קונצרטאנסמבל סולני תל אביב
10:00שלישי28.12.10הרצאהתנ"ך אחר
20:30ראשון02.01.11מופעאודיסאוס כאוטיקוס
10:00שלישי11.01.11הרצאהקבלה, חסידות ופסיכולוגיה
19:30שלישי11.01.11הרצאההיסטוריה ואקטואליה
10:00שלישי18.01.11הרצאהתנ"ך אחר
20:30שלישי25.01.11קונצרטאנסמבל בארוקדה
20:30רביעי26.01.11הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב
20:30ראשון30.01.11מופעאנסמבל ציפורלה
10:00שלישי01.02.11הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר
20:30ראשון13.02.11תאטרוןפיאף
10:00שלישי15.02.11הרצאהתנ"ך אחר
20:00רביעי16.02.11הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב
20:30מוצ"ש19.02.11מופעערב זמר עם ששי קשת

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע/סדרה
10:00שלישי22.02.11הרצאהקבלה, חסידות ופסיכולוגיה
19:30שלישי22.02.11הרצאההיסטוריה ואקטואליה
20:30שני28.02.11מופעראשס
10:00שלישי01.03.11הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר
חמישי-שבת10-12.03.11פסטיבלפסטיבל הקולנוע-
10:00שלישי15.03.11הרצאהתנ"ך אחר
20:00רביעי16.03.11הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב
20:30חמישי17.03.11במה קטנהבין הספירות
10:00שלישי22.03.11הרצאהקבלה, חסידות ופסיכולוגיה
19:30שלישי22.03.11הרצאההיסטוריה ואקטואליה
20:30רביעי23.03.11תאטרוןהבדלה
20:30שלישי29.03.11קונצרטסינפונייטת באר שבע
10:00שלישי05.04.11הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר
20:00רביעי06.04.11הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב
10:00שלישי12.04.11הרצאהתנ"ך אחר
10:00שלישי03.05.11הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר
20:30חמישי12.05.11במה קטנהשעתו האחרונה של קול
10:00שלישי17.05.11הרצאהתנ"ך אחר
20:00רביעי18.05.11הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב
20:30שלישי24.05.11קונצרטאנסמבל בארוקדה
10:00שלישי31.05.11הרצאהקבלה, חסידות ופסיכולוגיה
19:30שלישי31.05.11הרצאההיסטוריה ואקטואליה
חמישי-שבת02-04.06.11פסטיבלפסטיבל המוסיקה-
20:30מוצ"ש04.06.11קונצרטסינפונייטת באר שבע
”20:30ראשון12.06.11מופעדרור קרן - “מצד שני
10:00שלישי14.06.11הרצאהגיל שוחט - סדרת בוקר
20:00רביעי15.06.11הרצאהגיל שוחט - סדרת ערב
20:30שני20.06.11תאטרוןימי שלישי עם מורי
10:00שלישי21.06.11הרצאהתנ"ך אחר

הזכות לשינויים שמורה, ט. ל. ח
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