בימת הכפר
2014/2013

מרכז וייל לתרבות וקהילה | מועצה מקומית כפר שמריהו

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 ,בשנת  ,1937השכילו לקבוע
ערכי תרבות ולצקת אותם ליסודותיו.
מאז היוסדו ,מארח אודיטוריום וייל הצגות ,קונצרטים ,סרטי איכות ,מופעי מחול 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.
מרכז וייל מפרסם את פעילותו באתר האינטרנט ועל גבי לוחות המודעות ביישוב.
תושבי כפר שמריהו ותושבי הסביבה מוזמנים לקחת חלק בחוויה התרבותית אשר בית וייל מזמן לנו.
בברכת שנת פעילות יוצרת ומלמדת,
שלכם,
דרור אלוני
ראש המועצה המקומית כפר שמריהו

תאטרון רפרטוארי
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גזע

לילה טוב אמא

מאת דייויד מאמט | תרגום יוסף אל דרור | בימוי משה נאור
שחקנים רמי הויברגר ,נורמן עיסא ,שרון אלכסנדר ,אסתר רדא /נצנת מקונן

מאת מרשה נורמן | תרגום רבקה משולח | בימוי איציק ויינגרטן
שחקנים לאורה ריבלין ,נינה קוטלר

מחזה נשכני של דייויד מאמט ,זוכה פרס פוליצר וטוני.

המחזה זוכה פרס פוליצר מאת מרשה נורמן

שלושה עורכי דין בפירמה מצליחה מקבלים לידיהם תיק חדש :הם נדרשים להגן על צ’רלס סטריקלנד,
גבר עשיר ומפורסם ,הנאשם באונס של צעירה שחורה .סטריקלנד הכוחני מאמין כי מגיע לו לקבל את
הצדק שעבורו הוא משלם .תוך כדי העיסוק בשאלת אשמתו של סטריקלנד ,מוביל המחזה המותח
לדיון ולבחינה מורחבת יותר של נושאים כמו אפליה ,פרנויה ,מצפון חברתי ,חרטה ובושה.

ערב אחד בחייהן של אם ובת ,שכולו דיאלוג מרגש ,חושפני ,כן ונוקב.
במהלך הערב ,תוך כדי סידורים של יום יום ,נחשפים סודות כואבים ,צפים זכרונות ועולים משקעים
מודחקים ,חיפוש אחר משמעות החיים .לעיני הצופה נפרסת יריעה אנושית ,ששזורים בה הומור,
אהבה וחמלה.

יום רביעי |  | 09.10.13שעה 20:30
משך ההצגה :שעה ועשרים דקות ללא הפסקה

יום שלישי |  | 19.11.2013שעה 20:30
משך ההצגה :שעה ושלושים דקות ללא הפסקה
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אם הבית

אדם לא מת סתם

מאת הלל מיטלפונקט | בימוי אלון אופיר
שחקנים אסנת פישמן ,רינת מטטוב ,יפית אסולין ,גבי עמרני ,עודד ארליך ,רוי מילר ,עמוס בוארון

מאת שחר פנקס | בימוי שיר גולדברג
שחקנים דב רייזר ,יבגניה דודינה ,רוברטו פולק ,אלכס קרול ,נעמה ארמון ,לאה גלפנשטיין,
שחר רז ,הראל מוראד ,יובל שלומוביץ

המחזה “אם הבית” מספר את סיפורן של בקי ואתי ,אם ובתה ,בעיר שדה על גבול המדבר ,שדרכיהן
נפרדו – אם כי לא נותקו – ולכל אחת מהן תקוות משלה ומציאות קיומית משלה.
הבעל-האב נפל במלחמה .בבית שוכנים הבת ,אתי וסבה החולה ,המתרפק על תיבת תמונות
וזיכרונות ,נוהג כעריץ אך יודע כי נכדתו היא המשענת האמתית שלו .אתי עובדת במפעל המקומי,
שם היא פוגשת עובד חדש ,דוד ,גרוש ואב לילד ,שמקווה לפתוח דף חדש בחייו .הוא שוכר חדר
בביתה של אתי ,אך בואה הבלתי צפוי של האם משבש את כל מה שאמור להתפתח בינו לבין הבת.
מאותו רגע נקלעות הנפשות התועות לסחרחרת של רגשות ומעשים ,שבשיאם חושפים אמת קשה
ומוליכים לצעדים הראשונים שיעניקו לבת ,אתי ,את התקווה המגיעה לה.

עיבוד לארבעה סיפורים קצרים של דבורה בארון“ :גרעינים”“ ,זיווה”“ ,שפרה” ו”פראדל”.
המחזה מתרחש בשכונת הגיא ,היא שכונת העניים של עיירה קטנה ונידחת ברוסיה הלבנה .יאשק,
בחור צעיר וחולני ,בעל מודעות פוליטית ,מנסה לשפר את תנאי העבודה של הפועלים בבית החרושת
בעיירה ומתייצב כנגד מנהל בית החרושת .ריזל ,המינקת בביתו ,עובדת מבוקר עד ליל ומייחלת
להתאחד עם בתה הקטנה ,פראדל ממתינה לבעלה שישוב מעסקיו ,ובתוך כל אלו מתרוצצת לה
הכלבה זיווה בין סמטאותיה של העיירה ומחפשת את גבירתה שנעלמה.

בפשטות ובישירות שלהם .וכך גם ,ובעיקר ,המונולוגים של האם בקי ,הנעים מתיאור חלומות
באספמיא אל הסיוט הרודף אותה ומגרש אותה מהבית שלה.

יום ראשון |  | 08.12.13שעה 20:30
משך ההצגה :שעה ועשרים דקות ללא הפסקה
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יום שלישי |  | 31.12.2013שעה 20:30
משך ההצגה :שעה ושלושים דקות ללא הפסקה
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אז בפראג

משאלה אחת ימינה

מאת ובביומו של הלל מיטלפונקט
שחקנים ישי גולן ,מיכה סלקטר/נמרוד ברגמן ,רפי תבור ,קרן צור ,יעל וקשטיין ,עוז ניסן

מחזה על פי ספרו של אשכול נבו | מאת דפנה אנגל | בימוי גלעד קמחי
שחקנים ידידיה ויטל ,חייקה מלכה ,קרן מרום ,רויטל זלצמן ,יניב לוי ,נדב נייטס ,הילה זיתון ,עוז
ניסן/יוני קצב ,דנה שרייר ועמי ויינברג

דרמה מרתקת ורבת תהפוכות על ידידות אמיצה ומאבקה בגלגלי ההיסטוריה ,על תקוות שנתבדו,
אידיאולוגיות שפשטו את הרגל ,אהבות שנכזבו וסיפורי ריגול מתעתעים ,1947 .ערב קום המדינה.
גבי ספקטור נשלח ע”י ההגנה לפראג למסע “רכש” של כלי נשק עבור צבא המדינה שבדרך .שם
בפראג מתאהב גבי ,הציוני הנלהב ,בצעירה צ’כית יפהפייה ,וקושר ידידות אמיצה עם פטר לאנג,
מדען צ’כי צעיר וקומוניסט נאמן.

יובל ,יואב “צ’רצ’יל” ,אופיר ועמיחי ,הם ארבעה חברי ילדות בסוף שנות העשרים לחייהם ,חיפאים
ש”היגרו” לתל–אביב .ערב משחקי המונדיאל ,שבהם הם נוהגים לצפות בטקסיות מדוקדקת מימים
ימימה ,מחליטים הארבעה להטמין פתקים שעליהם ירשום כל אחד מהם את משאלתו הכמוסה,
היכן הוא רוצה למצוא את עצמו על ציר חייו במונדיאל הבא .אילו משאלות יוגשמו ואילו לא  -זוהי
נקודת הפתיחה המסקרנת של מחזה “משאלה אחת ימינה”.

שנים אחרי ,עולה פרופסור פטר לאנג לארץ והופך למרצה באוניברסיטה ,כשגבי ואסתר אשתו
מהווים לו כאן את משפחתו היחידה ,אלא שהפעם מסתיר פטר מפני גבי כמה סודות אפלים.
כשסודותיו של פטר מתגלים הופכת החברות העמוקה בין השניים למאבק לחיים ולמוות.

המחזה מגולל את סיפור התבגרותם של הארבעה ,מערכות היחסים שלהם ,בתוך החברות ומחוצה
לה ,ואת סיפור הגשמת המשאלות שלהם ,שאמנם יתגשמו אבל לא באופן שעליו חלמו.

אהבה ,קנאה ,סכנה וגעגוע משמשים בערבוביה במחזה חדש מאת הלל מיטלפונקט ,מחזאי הבית
של תיאטרון בית ליסין ,שרבים מלהיטיו זכו בפרסים :אנדה ,מכולת ,ריגוש ,איסמעיליה ,התאונה,
מקסי ואני ,ועוד.

עיבוד חדש בבכורה עולמית לרומן מאת אשכול נבו ,מחשובי הסופרים הצעירים הישראלים .הרומן
זכה להצלחה גדולה ואף הפך ליצירה מכוננת בעיצוב הישראליות החדשה של תחילת האלף ,יצירה
שרבים מקוראיה חשים איתה הזדהות עמוקה.

יום חמישי |  | 20.02.2014שעה 20:30
משך ההצגה :שעה וארבעים דקות ללא הפסקה

יום רביעי |  | 09.04.14שעה 20:30
משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה
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חברות הכי טובות

אישה בעל בית

מאת ענת גוב | בימוי גלעד קמחי
שחקנים מאיה דגן ,יעל לבנטל  ,שרית וינו-אלעד  /הדס קלדרון ,דינה סנדרסון ,שימרית לוסטיג,
כנרת לימוני

מאת ובביומו של שמואל הספרי
שחקנים אור בן מלך ,טוני ברמן ,דני גבע ,רבקה גור ,מורדי גרשון ,יורם טולדנו/יובל סגל ,הוגו ירדן,
אסי לוי ,נתי קלוגר

המחזה עטור הפרסים של ענת גוב שהועלה לראשונה בתיאטרון הקאמרי בשנת  ,1999הפעם
בבימויו של גלעד קמחי.

נאוה שואפת לשפץ את הדירה הישנה שקנתה מהוריו של יואל בעלה .היא רוצה לחדש ,לשבור
קירות ,לקרוע חלונות ,להיפטר מהספות המרופטות והספרים אכולי העש .אבל זה בדיוק מה שיואל
לא רוצה .יואל נולד וגדל בשיכון עובדים ,שאביו פועל הבניין בנה במו ידיו .הוא נאחז בזכרונות
ובהיסטוריה ונאבק בתאבי השיפוץ ,בזמן שהבית הולך ומתרוקן מהחפצים ומהגרים בו.

שלושים שנה של חברות הדוקה בין סופי ,תרצה וללי הגיעו לסיומן הכואב .כעבור שנה הן נאלצות
להיפגש בעל כורחן לערב אחד שבמהלכו חולפת כל החברות לנגד עיניהן ,במבט מלא שנינות,
הומור ועצב,אהבה ושנאה ,קנאה ופרגון .זהו סיפורן של  3נשים הגדלות יחד עם הארץ הזאת
מהתיכון ועד לבגרות ,כשעבר והווה שלובים זה בזה ומשפיעים זה על זה ,עד לסוף המפתיע.

מחזהו המצליח של שמואל הספרי הוא דרמה מרגשת על המחיר האישי שגובה כל שינוי בחיים ,על
תל–אביב של פעם ושל עכשיו ועל התשוקה הגדולה לבתים הישנים של תל–אביב .
שמואל הספרי הוא מחזאי ,במאי ותסריטאי מהמובילים בעשיית התיאטרון ,הטלוויזיה והקולנוע
ב 40-השנים האחרונות .ממחזותיו שהועלו בבית ליסין“ :קידוש”“ ,חמץ”“ ,שבעה” – על שני האחרונים
הוא זכה בפרס התיאטרון הישראלי .המחזה “אשה ,בעל ,בית” הועלה בהצלחה רבה בתיאטרון
הקאמרי וזכה אף הוא בפרס התיאטרון .כמו כן זכה הספרי בפרס אופיר לקולנוע על בימוי הסרט
“שחור” והוא אחראי על כתיבת ובימוי סדרת הטלוויזיה המצליחה “פולישוק”.

יום רביעי |  | 23.04.14שעה 20:30
משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה

יום רביעי |  | 14.05.2014שעה 20:30
משך ההצגה :שעתיים ועשרים כולל הפסקה
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תיאטרון
תהלה

תיאטרון קהילתי כפר שמריהו מציג:

מאת שי עגנון | בימוי שיר גולדברג
שחקנים תמר אלקן ,יהויכין פרידלנדר ,יואב היימן

עיבוד הפקה ובימוי אהובה יצחקי | איפור ותלבושות נאווה שחף

תהלה ,סיפור מסע המתאר את חיפושו של סופר אחד ,אחר משמעות בחייו .לאחר שהייה ממשוכת
בחו”ל ,שב הסופר לירושלים .המפגש המחודש עם העיר ועם המתגוררים בתוכה מותיר אותו
חסר שקט .באחד הימים הוא פוגש באקראי בתהלה ,זקנה צדקת .בין השניים נקשרת שיחה והיא
מעוררת את סקרנותו .לאחר פגישה זו ,נפגש הסופר עם אנשים שונים בירושלים  -חכם ירושלמי
ורבנית זקנה המתגוררים גם הם גרים בעיר העתיקה.

מלון פלאז'ה מאת ניל סיימון

מפגשי זוגות בסוויטה יוקרתית במפואר של בתי המלון של ניו–יורק מלון פלאז'ה ,מתקיימים מפגשי
זוגות ,רומנטיים ,חצופים וסקסיים .קומדיה מלאה ריגושים והפתעות ,פיסת חיים שחייבים לראות.
תאטרון קהילתי כפר שמריהו מתקיים כ 15-שנים ,בניהולה של אהובה יצחקי .מאחוריו רפרטואר
עשיר של הפקות" :קן הקוקיה"" ,חתונת הדמים"" ,אורזי המזוודות"" ,זכרונותיו של פליני" ועוד.

מפגשים אלו מעוררים את השאלה אודות הקשר בין העבר להווה ואודות משמעות מפגש פשוט
בין אנשים.
כשהסופר ייתקל שוב בתהלה הוא יתחיל לתמוה האם יד נעלמה היא המכוונת את השניים להיפגש
או שמא הצורך שלהם זה בזו?
אט אט ייחשף לסיפור עברה של תהלה עד שלבסוף תתגלה המהות האמיתית של החיבור בין
השניים ,אשר עיקרו גאולה.

יום ראשון |  | 29.06.14שעה 20:30
משך ההצגה :כשעה ורבע ללא הפסקה

13

ההצגות ייתקיימו באודיטוריום וייל בין התאריכים
יום חמישי 19.6.14 ,עד יום ראשון 22.6.14
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קונצרט מס'  :1סטאבט מאטר

קונצרט מס' " :3ונוס ואדוניס"

ניצוח פנינה ענבר | אנסמבל קולות נשים נעמה | סופרן יעלה אביטל | קונטרה טנור אלון הררי
פרגולזי :סטאבט מאטר | אלבינוני :קונצ’רטו ספרדי | קלאסיקה ופולק מאנגליה ומאירלנד

ניצוח פיליפ פיקט (אנגליה) | וונוס (סופרן) רויטל רביב | אדוניס (בס) עודד רייך | קופידון (סופרן)
יעלה אביטל | בארוקדה ווקאל מקהלת העפרוני הצעירה
ג'ון בלואו" :ונוס ואדוניס" ,אופרה לחצר המלך האנגלי | הנרי פרסל :סויטה מיצירותיו הידועות של מיטב
מלחיני הבארוק האנגלי ביצירותים הקולית והכלית.
יום שלישי |  | 04.02.14שעה 20:30

מזמור הסטאבט מאטר הוא אחד הטקסטים המולחנים ביותר בתולדות המוזיקה .הטקסט מספר
על בכיה ואבלה של מריה בעת צליבתו של ישו .הסטאבט מאטר של פרגולזי נכתבה על-ידי המלחין
הגאון בגיל  26בהיותו על ערש דווי .היצירה זכתה מיד לפופולאריות עצומה .ז’אן-ז’אק רוסו מתאר
את הפרק הפותח כדואט “המושלם והמרגש ביותר שעלה מעטו של כל מלחין שהוא”.
יום שלישי |  | 26.11.13שעה 20:30

קונצרט מס'  :2המהפכה הקלאסית
ניצוח מיכאל שני | המקהלה הקאמרית תל אביב :סופרן יעלה אביטל | אלט אלה ווילהלם | טנור
דורון פלורנטין | בס עודד רייך
היידן :סטאבט מאטר | מוצרט :סימפוניה מספר  29בלה מז'ור ק ,201 .אווה ורום קורפוס
מנדלסון :שמע תפילתי
קשה לדמיין את עולם המוזיקה הקלאסית ללא יצירותיהם הנצחיות של מוצרט והיידן .קונצרט זה מעלה
את היצירות המוכרות של המלחינים בביצוע היסטורי ,בצליל של הכלים המקוריים להם הן נכתבו.
יום שלישי |  | 24.12.13שעה 20:30

קונצרט מס'  :4יום הולדת לבאך
ניצוח וכינור קתי דברצני | סופרן יעלה אביטל | אלט אלה ווילהלם | טנור דורון פלורנטין | בס גיא
פלץ | כינור שלומית סיוון | אבוב שי קריבוס | בארוקדה ווקאל
באך :אורטוריה לחג הפסחא ,קונצ'רטו לכינור ולאבוב בדו מינור ,קונצ'רטו לשני כינורות ברה מינור,
קונצ'רטו לכינור במי מז'ור
יום שלישי |  | 01.04.14שעה 20:30

קונצרט מס'  :5חגיגה איטלקית
סופרן יעלה אביטל | טנור דורון פלורנטין | כינור ניתאי צרי | מנדולינה יעקב ראובן
ויולדי :אביב וקיץ מתוך "ארבע העונות" ,וריאציות "לה פוליה" | הנדל" :הו ,לבי" ,מתוך האופרה אלצ'ינה
רוסיני :לה דנצה ,טרנטלה | ארבאן :וריאציות על "הקרנבל בוונציה"
יום שלישי |  | 10.06.14שעה 20:30
מנוי לסדרה בת  5קונצרטים ₪ 475 | ₪ 515 :לגימלאי

 16קונצרטים אנסמבל סולני תל–אביב

קונצרטים אנסמבל סולני תל–אביב

קונצרט מס'  :1הסטבט מאטר של פרגולזי

קונצרט מס'  :3הצ'לן גבריאל ליפקינד

מנצח פיליפ פיקט (בריטניה) | סופרן רויטל רביב | קונטרה טנור אלון הררי
פרגולזי" :סטבט מאטר"
וכן סימפוניות וקונצ'רטי גרוסי מאת קורלי ,ויואלדי ,לוקטלי ,פרגולזי
יום חמישי |  | 07.11.13שעה 20:30

מנצח ברק טל | צ'לו גבריאל ליפקינד | פסנתר עמית דולברג
היידן :סימפוניה מס'  | 26שואמן :קונצ'רטו לצ'לו | איל אדלר :קונצ'רטו לפסתנתר ותזמורת – בכורה
עולמית!! | בריטן :סימפוניה פשוטה
יום שני |  | 24.03.14שעה 20:30
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קונצרט מס'  :4זמרת הסופרן קלייר מגנאג'י
קונצרט מס'  :2הרקויאם של מוצרט
מנצח ברק טל | סופרן הילה בג'יו | טנור גיתאי פישר | סולנים נוספים |
בהשתתפות מקהלת זמרי קולגיום
מוצרט :מיסה ברויס בסול מז'ור
דבוז'אק :נוקטורן לתזמורת מיתרים
שי כהן" :וגם ההד נדם" לשתי זמרות ,מקהלה ותזמורת מיתרים ,בהשראת שירי לאה גולדברג
והמשוררת רחל
מוצרט :רקויאם
יום שני |  | 30.12.13שעה 20:30

מנצח ברק טל | סופרן קלייר מגנאג'י
סקלקוטס :ריקודים יווניים | יבגני לויטס" :עד מתי" למילים של יעקב ברזילי לסופרן ותזמורת
שוברט :סאלבה רג'ינה לסופרן ומיתרים | ברטוק :דיברטימנטו למיתרים
יום שני |  | 12.5.14שעה 20:30
קונצרט מס'  :5ברהמס לסיום
מנצח ברק טל | סופרן אינאס מסאלחה | סופרן עינת ארונשטיין | פסנתר נעם סיוון
בהשתתפות מקהלת זמרי קולגיום וקריין
ברהמס :ריקודים הונגריים | נעם סיון :יצירה חדשה לשתי זמרות ,קריין ,מקהלה ,פסנתר ותזמורת כלי
קשת  -בכורה עולמית | ברהמס :ואלסים לשירי אהבה למקהלה ותזמורת
יום שני |  | 16.06.14שעה 20:30
מנוי לסדרה בת  5קונצרטים ₪ 475 | ₪ 500 :לגימלאי

 18הצגות ילדים

הצגות ילדים
"גלי"  -מחזמר לילדים משיריו של אהוד מנור

מחסן השטוזים של דתיה

כתיבה ,בימוי וכוריאוגרפיה עופר שפריר | מילות השירים אהוד מנור
שחקנים לורן סביר/שרון ענבר ,קרן מרום/רונה זורלא ,מיטל סלקמון/פולי סלונים ,גיא ברכה ,עדי
אייזנמן/שלומי אדרי ,שגיא לוי  /דניאל מייזלר | קולו של הברוש יורם יוספסברג

מחזה ,שירים ולחנים דתיה בן דור | בימוי יאקי מחרז
שחקנים הילה זהרור/אור אילן ,אלי גלפרין/דניאל סבג ,אבישי סנדר ,מיכל ברנד/רוני שובל

גלי היא ילדה אופטימית ,מלאת דמיון ואוהבת טבע .לקראת עלייתה לכיתה א' היא מאד מתרגשת
ומשתפת בתחושותיה את חבריה הטובים :דני השכן ,הברוש ,הנחליאלי ובעלי החיים בגינה .יחד
איתם יוצאת גלי למסע קסום ,חלקו בדמיונה ,בו היא מתמודדת עם המחשבות והפרפרים שבבטן
לקראת מה שצפוי לה במקום החדש ,בבית הספר .במהלכו גלי לומדת מחבריה את המשמעות של
חריצות ,דבקות במטרה ,סבלנות ואמונה בעצמך.
במחזמר משולבים שיריו המוכרים והאהובים של אהוד מנור :לעולם בעקבות השמש ,ברוש ,אחותי
הקטנה ,גלי ,חוטים של גשם ,נחליאלי ,מי אוהב את השבת ועוד.
הצגה לילדים לגילאי 5-8

יום ראשון |  | 22.12.2013שעה 17:30
משך ההצגה :שעה | מחיר 60 :ש"ח לכרטיס

19

ברוכים הבאים למחסן השטוזים של המשוררת ,הסופרת והמלחינה דתיה בן דור.
במחסן השטוזים ממתינים לנו השטוזונים :שטוזה ,שטוזית ושטוזי תפוזי ,שילמדו שליח פיצה
להמציא שטויות בחרוזים .השליח שהגיע רק כדי למסור פיצה לגברת בן דור ,פוגש את סבתא מינה
מבנימינה ,את הילדה עם המטריה ,את הצבעים שהתבלבלו ,את השובבים שבמיטה ועוד שירים,
מנגינות וסיפורים של דתיה המסתתרים בתוך ארגזי המחסן הקסום ומלא ההפתעות.
אך מה קורה כאשר שליח הפיצה מגלה שהוא חייב לחזור מייד ומהר לחנות שלו? האם השטוזונים
יאפשרו לו לעזוב את המחסן שלהם? ומה עוד יגלה על עצמו? ומה הוא הכי רוצה להיות?
כולם מוזמנים לחגיגה של שירים ,סיפורים והמון שטוזים בחגיגת תיאטרון.
הצגה לילדים לגילאי 3-6

יום ראשון |  | 23.03.2014שעה 17:30
משך ההצגה :שעה | מחיר 60 :ש"ח לכרטיס
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גורי אלפי  -במופע סטנד אפ חדש

רשף לוי  -משחק באש

הוא לא דופק חשבון לאף אחד! חוץ מהמשפחה כמובן ...ואולי גם לממסד הדתי ...ואנשים עם
שומות ..ורואי חשבון ...ודייגים ...וציידי נאצים ...אבל חוץ מהם ,הוא לא דופק חשבון לאף אחד!

רשף לוי ,מחזאי הבית של הבימה ,היוצר של "הבורר"" ,אהבה קולומביאנית" ו"איים אבודים" ,זוכה
פרס התיאטרון על ההצגה "החולה ההודי" הוא אחד הסטנדאפיסטים המובילים בשנים האחרונות
בארץ .במופע אינטליגנטי ,מצחיק עד דמעות ואפילו מרגש ,הוא בודק עם הקהל מה עושים לנו
הנישואין ,איך זה להיות אבא צעיר לשבעה ילדים ,מה קרה להרגלי הלבוש שלו שנייה אחרי
החתונה .רשף מגלה לקהל איך זה להיות חצי תימני ,למה אמא שלו התעקשה כל השנים לגלות מי
הדליק את הדוד ועוד...

קבלו הצצה לעולמו הפנימי המהיר ,המצחיק והמשונה של גורי אלפי.
אחד הקומיקאים המשפיעים והמוערכים בישראל עפ"י סקר שהוא ערך בעצמו וכלל נשאל אחד
בלבד ...אבל אם בכל זאת ננסה רגע של רצינות ,גורי אלפי ולא רק על דעת עצמו הוא מהקומיקאים
המבריקים ,שנונים וחסרי גבולות ,עם יכולת וירטואוזית להצחיק ולעורר מחשבה במקביל.
כל מופע של גורי אלפי לא דומה לזה שהיה לפניו ויהיה אחריו.

במופע רשף מתגלה כמאלתר מחונן ,שמצליח להפוך כל מופע לאירוע מיוחד שלא חוזר על עצמו
אף פעם.
כל מי שאהב פעם ,מאוהב ,שיש לו ילדים ,או שעדיין קצת ילד בעצמו ימצא את עצמו צוחק ומזדהה,
ממופע מלא חן וקסם שלקוח מתוך החיים הפרטיים של כולנו.

יום חמישי |  | 31.10.2013שעה 21:00
מחיר 100 :ש"ח לכרטיס

יום חמישי |  | 09.01.2014שעה 21:00
מחיר 100 :ש"ח לכרטיס

פסטיבלים 23

 22קולנוע
טרום בכורה ערב  -סרטים בהקרנת טרום בכורה

פסטיבל קולנוע דוקו בכפר

סרטים איכותיים שטרם ראיתם בהקרנת טרום בכורה ,מלווים בהרצאות של מומחים מתחומים
שונים.
בתאריכים02.06 | 30.04 | 26.03 | 24.02 | 27.01 | 16.12 | 04.11 | 21.10 :
מחיר מנוי ל 8-סרטים 400 :ש"ח (על בסיס מקום קבוע) | מחיר לסרט בודד 50 :ש"ח

נקרין ממיטב הסרטים הדוקומנטריים מישראל ומהעולם
בין התאריכים 26-28.12.13 :במרכז וייל

פסטיבל קולנוע
דוקו בכפר | סרטים דוקומנטריים איכותיים
במהלך השנה נקרין סרטים דוקומנטריים איכותיים שנבחרו בקפידה.
פרטים על מועדי ההקרנות יפורסמו בנפרד

לסרטי אמנות

סופשבוע של סרטי איכות תיעודיים בנושא אמנות
בין התאריכים 22-24.05.14 :במרכז וייל

סדרת הרצאות 25

 24סדרת הרצאות
אופרה אחרת  -ממוצרט ועד סטרווינסקי

אמנים בגוף ראשון  8 -פגישות עם אמנים ויצירותיהם

עורך ,מרצה ומנגן המלחין והפסנתרן גיל שוחט
שמונה אופרות מופת שמעולם לא נידונו בקורסים של גיל שוחט ,כולן חריפות ומתריסות:
החל מ"החטיפה מן ההרמון" המהפכנית ,דרך יצירותיהם של ואגנר הרומנטיקן ,דוניצטי החייכן
והסרקאסטי עבור דרך סטרווינסקי וחידושיו המודרניסטיים מעוררי ההשתאות .כל אחת מהאופרות
תוסבר ליד הפסנתר ,ויוקרנו חלקים ממנה ,כולם בביצועי מופת של זמננו.
מוצארט" :החטיפה מן ההרמון" | האופרה הבווארית בניצוח קארל בהם
דוניצטי" :דון פאסקואלה" | בית האופרה של ציריך בניצוח נלו סאנטי
רימסקי קורסקוב" :סאדקו" | בית האופרה קירוב ,בניצוחו של גרגייב
פאול הינדמית" :קארדיאק" | האופרה הבווארית בניצוחו של וולפגנג סאבאליש
ואגנר" :זיגפריד" | המטרופולין ניו יורק בניצוחו של ג'יימס לוויין
איגור סטרווינסקי" :ההולל" | תזמורת הרדיו השוודית בניצוח אסה-פקה סאלונן
ריכארד שטראוס" :אביר הוורד" | בית האופרה של וינה ,בניצוחו של קרלוס קלייבר
ג'אקומו פוצ'יני" :לה רונדינה" | בית האופרה של וואשינגטון בניצוחו של עמנואל וילואום

במה ייחודית זו מנגישה את האמנות העכשווית לקהל ,ללא מתווכים כמעט.
אחת לחודש נפגוש אמן ישראלי בעל אמירה ,מסקרן ועטור פרסים ,שיציג את עבודותיו על מסך
גדול בלוויית הסברים.
האמנים שיציגו את עבודותיהם:
רותי דירקטור | מבוא על אמנות ישראלית
אלי שמיר | צייר ,זוכה פרס בנו גיטר לשנת 2006
יאיר גרבוז | צייר ,סופר ופובליציסט ישראלי
סיגלית לנדאו | אמנית בינלאומית ,אמנית פיסול ,וידאו ומיצב ,זוכת פרס גוטסינדר לשנת ,2004
נציגת ישראל לבינאלה בונציה בשנת 1997
רועי רוזן | אמן בין-לאומי ,מרצה בבצלאל ובמדרשה לאמנות בבית ברל
דני קרוון | אמן בינלאומי ,פסל וצייר ,חתן פרס ישראל לשנת 1977
פרופ' לארי אברמסון | צייר ,ביה"ס הגבוה להנדסה ועיצוב "שנקר"
עופר ללוש | אמן בינלאומי ,צייר ופסל ,זוכה פרס נחום גוטמן לשנת 1987

ימי שלישי בין השעות 11:30-10:00
01.07.14 | 13.05.14 | 01.04.14 | 11.03.14 | 18.02.14 | 07.01.14 | 10.12.13 | 12.11.13
מנוי ל 8-מפגשים :תושבי הכפר  650ש"ח ,תושבי חוץ  800ש"ח

ימי שלישי בין השעות 11:30-10:00
27.05.14 | 29.04.14 | 18.03.14 | 04.02.14 | 14.01.14 | 24.12.13 | 19.11.13 | 15.10.13
מנוי ל 8-מפגשים :תושבי הכפר  650ש"ח ,תושבי חוץ  800ש"ח
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 26סדרת הרצאות
תנ"ך בין-תחומי  8 -מפגשים וחידון תנ"ך אחד

החוכמה המשוגעת של הזן בודהיזם כפילוסופיה מודרנית

סדרה חדשה המרחיבה את נגיעות התנ"ך אל עבר נושאים מרתקים מתחום היהדות והישראליות.
מרצים מן השורה הראשונה בתחומם יישאו אותנו לעבר אופקים חדשים בחוויה התנ"כית .בסיום
הסדרה נערוך חידון תנ"ך כהלכתו בהנחיית ד"ר אבשלום קור
התוכנית:
עקידת יצחק | הסופר א.ב יהושע
מה אומר קירקגור על האקזיזטנציאליזם בתנ"ך? דיון בגורלם של אברהם ואיוב | ד"ר תמי אילת
יגורי ,מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות ומרצה לפילוסופיה באוניברסיטת תל–אביב
שמשון הגיבור | ד"ר אילן קוץ ,פסיכיאטר ופסיכותרפיסט ,בי"ס לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת
תל–אביב
יעקב – הסיפור המפתיע של אבי האומה | פרופ' יאיר זקוביץ' ,החוג למקרא ,האוניברסיטה העברית
בירושלים והמרכז הבינתחומי בהרצליה
בריאות הגוף והנפש בספר תהילים | עו"ד יאיר גודינר ,אוניברסיטת בר-אילן
לפעמים חלומות מתגשמים – המקרה של יוסף | הסופר אמיר גוטפרוינד
שרשרת התגלות סיני | הסופר דב אלבוים
מי בכלל צריך אילן יוחסין  -המקרה המיוחד של דוד המלך | ג'קי לוי ,עיתונאי ואמן הסיפור

מרצה :פרופ' יעקב רז
המחשבה הזן בודהיסטית שהתפתחה במשך  1500השנים האחרונות בסין וביפן הגיעה למערב
בתחילת המאה העשרים וחדרה שם למחוזות מפתיעים של הפעילות האנושית
אפשר לומר שהזן בודהיזם הוא היום יותר מערבי מאשר סיני או יפני.
מה יש בתורה הזאת שעושה אותה בעלת עוצמת השפעה כזאת בשדות שונים כל כך של הפעילות
והחשיבה האנושית?
התוכנית:
"חוכמה שלא באמצעות מלים" תחילת הזן בסין
"מה זה זן? לך תשטוף את הכלים" – רוחניות ויומיום
"אם תפגוש את הבודהה ,הרוג אותו!" – רוחניות וחתרנות
"מהו שחרור? בית סוהר" – הפרדוקסים של האימון הרוחני
"ללמוד את עצמך זה לשכוח את עצמך" – הפסיכולוגיה הזן בודהיסטית
"ענן משוגע הולך לבית בושת" – המורים של החוכמה המשוגעת
"אז יש עצמי או אין עצמי?" -פגישת הזן בודהיזם והפסיכואנליזה המודרנית
זן ואמנות אחזקת הפלאפון – מחשבת הזן באמנות והמחשבה המודרנית

ימי שלישי בין השעות 11:30-10:00
10.06.14 | 20.05.14 | 08.04.14 | 04.03.14 | 11.02.14 | 21.01.14 | 17.12.13 | 05.11.13
מנוי ל 8-מפגשים :תושבי הכפר  600ש"ח ,תושבי חוץ  740ש"ח

ימי רביעי בין השעות 12:00-10:30
28 .05.14 | 30.04.14 | 09.04.14 | 12.03.14 | 12.02.14 | 08.01.14 | 11.12.13 | 06.11.13
מנוי ל 8-מפגשים :תושבי הכפר  600ש"ח ,תושבי חוץ  740ש"ח
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 28סדרת הרצאות
פנינים על המגף  -הערים הקסומות של איטליה

תקשורת מעצבת זיכרון היסטורי

מרצה אלון קליבנוב ,היסטוריון וחוקר תרבות
כל חובב אמנות ביקר ברומא ,בפירנצה ובונציה ,אולם איטליה מכילה מרכזי תרבות ואמנות מופלאים
רבים נוספים ,גם אם הם פחות מוכרים מהערים הגדולות והידועות .במקומות אלה מרוכזות יצירות
מופת רבות ,המשקפות את העושר התרבותי והאמנותי הבלתי-נתפס של ארץ המגף.
התוכנית:
סיינה  -עיר האמנות ,האוניברסיטה והפאליו | אחד ממרכזי התרבות והאמנות החשובים של איטליה
ומרכזה של אסכולה אמנותית מופלאה
פדובה  -עיר הרופאים ,הציירים והפסלים
גנואה – עיר הימאים ,הסוחרים והבנקאים | אחד המרכזים הימיים והפיננסיים החשובים ביותר של
ארץ המגף ומוקד משיכה ליוצרים ולאמנים
מילאנו  -בירת הכלכלה ,הגותיקה והאופרה
ורונה  -מרומיאו ויוליה ועד דניאל אורן
מנטובה  -עירם הקסומה של בני משפחת גונזאגה
נפולי  -העיר שבה קפא הזמן מלכת
פאלרמו  -בירתה של סיציליה | מקום מושבם של מלכים ורוזנים ,קיסרים וסולטנים ,פוליטיקאים
ומאפיונרים

איך התקשורת מעצבת זיכרון? ומה הקשר בין רצח קנדי לבין מחלתו הגורלית של אריק שרון
אורן נהרי ,עורך חדשות החוץ ,הערוץ הראשון
רג'פ טאיפ ארדואן :מהמרמרה ועד הכיכר הבוערת באיסטנבול
נדב איל ,עורך חדשות החוץ ,ערוץ 10
מלחמת ששת הימים :בחינה חוזרת של האופציות שהיו על הפרק
דן מרגלית ,עיתונאי
האביב הערבי :מתמונה אחת בתוניסיה למהפכות ומלחמות אזרחים  -במזרח התיכון
איתי אנגל ,עיתונאי חוקר ,ערוץ 2
מאחורי הקלעים של דליפת המידע הגדולה בהיסטוריה :האם פרשת ויקיליקס שינתה את העולם?
רונן ברגמן ,עו"ד ,עיתונאי וסופר
נפילת חומת ברלין
דוד ויצטום ,עיתונאי ,הערוץ הראשון
"דילמות של עיתונאי במלחמה" :מלחמות לבנון ומלחמות אחרות
אלוף בן ,עורך ראשי ,עיתון הארץ

ימי רביעי בין השעות 11:30-10:00
02.07.14 | 11.06.14 | 02.04.14 | 05.03.14 | 05.02.14 | 15.01.14 | 18.12.13 | 13.11.13
מנוי ל 8-מפגשים :תושבי הכפר  470ש"ח ,תושבי חוץ  520ש"ח

ימי רביעי בין השעות 12:00-10:30
21.05.14 | 23.04.14 | 26.03.14 | 26.02.14 | 29.01.14 | 25.12.13 | 27.11.13
מנוי ל 7-מפגשים :תושבי הכפר  490ש"ח ,תושבי חוץ  650ש"ח

 30סדרת הרצאות

סדרת הרצאות
עיצוב המוח
מרצה ד"ר יוסי חלמיש ,רופא ,מרצה במדרשת פיינברג  -מכון ויצמן למדע
להבין את המיקום ,ואופן הפעולה של רשתות עצביות במוח המבטאות בין היתר את המודעות,
הריכוז ,המוטיבציה ,מצב הרוח ,הזיכרון ,האינטואיציה  ,השעון ביולוגי ,ומרכיבי האישיות.
הקניית כלים מעשיים הנובעים מתוך ההבנות המדעיות לשיפור עמוק ונרחב של היכולות
הקוגניטיביות ,המוטוריות ,והאיזון הגופני.
התוכנית:
ערוצי הפעולה של המוח ,הפלסטיות של המוח TOP DOWN ,לעומת  ,BOTTOM UPיישומים
לכוח הריכוז.
רגש מצב רוח והתנהגות | מיקומם ואפן פעולתם ,מתן כלים יישומיים לשיפורם
מוח ותנועה | אזורי התנועה במוח ,סוגי התנועה המאפשרים שיפור מקיף לכלל תפקודי המוח
מוח – בשר ודם | נפרוט את המוח למרכיביו הבסיסיים – תאי העצב ,מה צריך לספק להם לתפקוד
יעיל .יישום של ההבנות הקשורות בעקרונות תזונתיים חשובים בנוגע לתפקוד המוח
שינה וחלימה | מה ידוע כיום על השינה והחלימה ,מהי השינה האופטימלית ולמה היא חיונית
לבריאות גופנית ונפשית
הזיכרון | הרשתות העצביות להקניית הזיכרון ,האינטואיציה ,קידוד ,אחסון ושליפה .יישום של

31

ההבנות הקיימות והקניית תרגילים שמטרתם שיפור נרחב של הזיכרון הקיים.
התמצאות אישית ומרחבית | המסלולים העצביים הקשורים לניווט ,תפיסת הגוף ,אמפתיה ,ואישיות.
כיצד ניתן באמצעות ההבנה אודותיהם לשפר תפקודים אלה .קבלת כלים בסיסיים לשם כך
היפנוזה ,דמיון מודרך ,מדיטציה ,ביופידבק ,אפקט פלצבו ,ומדע | נכיר את החוט המקשר בין
כל שיטות הטיפול הנ"ל ואיך ניתן להסביר את האפקטיביות של טיפולים אלה ,בליווי הדגמות
ודוגמאות

ימי רביעי בין השעות 21:00-19:30
08.04.14 | 25.03.14 | 11.03.14 | 25.02.14 | 11.02.14 | 28.01.14 | 14.01.14 | 07.01.14
מנוי ל 8-מפגשים :תושבי הכפר  600ש"ח ,תושבי חוץ  650ש"ח
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 32אקדמייה לביטלס
כשחיפושית נולדת מחדש:
מלחמת העצמאות של ג'ון לנון בתוך ומחוץ לביטלס
מרצה אורי משגב ,חבר מערכת "הארץ" ומייסד אקדמיית הביטלס של האוזן השלישית.
ביטלמאניאק ולנוניסט מושבע וחסר תקנה ,מרצה בחמש השנים האחרונות אודות הביטלס וקריירות
הסולו של חברי הלהקה ,לצד מגוון נושאים אחרים.
ג'ון לנון הקים בצעירותו את הביטלס והנהיג את הלהקה .הלהקה שינתה באופן חסר תקדים ובלתי
הפיך את עולם התרבות הפופולארית .אבל דווקא בפסגת העבודה המשותפת ,פנה לנון לדרך חדשה:
אישית ,כואבת ,לוחמנית ובלתי מתפשרת .וכך ,בתוך ארבע שנים אינטנסיביות ( )1968-1971הוא הוליד
את עצמו מחדש  -תחילה בתוך הביטלס ולבסוף כאמן עצמאי .בסדרה של ארבעה מפגשים נסקור את
הדרך המרתקת הזו של לנון אל האמת ואל החופש .המפגשים כוללים שלל סרטונים והדגמות אודיו,
ומתבססים על ספרות מחקרית ענפה.

אהבה ,קנאה ,תשוקה ,שנאה :העולם הרגשי בראי הספרות
מנחה ד"ר דורית הופ
בכל מפגש נעסוק ביצירה ספרותית שונה .בקורס נעסוק בעולם הרגשי כפי שהוא מתואר בסיפור
הקצר ובדרמה :מופעיו ,חותמו על הדמויות בסיפור ועל העלילה .בין הרגשות שבהם נעסוק :אהבה,
קנאה ,תשוקה ,וזעם .בפרשנות הסיפורים תשולבנה תיאוריות פסיכואנליטיות המאירות את מבוכיו
של העולם הרגשי.
מועדי הפגישות ונושאיהן:
 | 18.11.13ש"י עגנון" :הרופא וגרושתו" מתוך על "כפות המנעול"
 | 23.12.13ויליאם שקספיר" :המלך ליר"
" | 03.02.14ש"י עגנון" :פנים אחרות" מתוך על "כפות המנעול"
 | 10.03.14פרנץ קפקא :קטעים מצולמים מתוך "מכתב לאבא"; והסיפור "גזר דין" מתוך "רופא כפרי"
 | 19.05.14קאתרין מאנספילד" :אושר" מתוך "אושר"
 | 09.06.14ש"י עגנון" :פרנהיים" מתוך "עד הנה"
*הסיפורים יצולמו וישלחו במייל למשתתפות ולמשתתפים.

ימי חמישי | בין השעות 21:30-20:00
19.12.13 | 12.12.13 | 21.11.13 | 14.11.13
מחיר 50 :ש"ח לכניסה חד פעמית | *מותנה במספר משתתפים | כולל הפסקה קצרה

המפגשים יתקיימו בספריה בימי שני בשעה 20:00
עלות 600 :ש"ח ,להרשמה עירית0542300692 :
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 34מועדון +
מועדון +

מחירון לעונה 2014-2013

מגוון נושאים בסדרות בנות  6-4הרצאות באווירה נינוחה עם קפה ועוגה

רכשו את סדרת המופעים ותיהנו מכל היתרונות:
 בחירה חופשית של מופעי תאטרון ,מוסיקה ומחול.
 מחירים אטרקטיביים במיוחד.
 אפשרות לשינויים במהלך העונה (על בסיס מקום פנוי).
מחירי חבילות המופעים והסדרות:

מיטב המרצים במגוון נושאים:
ד"ר מרדכי יושקובסקי ,מומחה בתחום שפה ,ספרות ופולקלור יידי .ירצה בנושא אומנות הסיפור
היהודי ,וידבר על יצירות של שלום עליכם ,בשביס זינגר ,שלום אש.
זאביק רילסקי ,מומחה לתיירות גאוגרפית ירצה על תרבות יפן.
ירון עובדיה ,דוקטורנט במחלקה ללימודי האיסלם  ,מורה דרך ומרצה בנושאי ידיעת הארץ והאסלם,
ירצה הרצאות :מבוא לאיסלם.
שלמה טחן ,חוקר תרבות ועורך ספרותי ירצה על היינריך היינה ":לא מה שחשבתם ,הליצן העצוב".
ועל ביאליק כאדם" ,פנים אחרות במראה".
ד"ר אורי לשמן ,מנצח ,מלחין ופסנתרן ירצה על יחסי הגומלין בין האומניות השונות :המוסיקה
משוחחת עם אומניות אחרות.
תרצה תמר סופר ,מרצה ותיקה בתחומי האומנות והתרבות ,מנהלת תחום החינוך למבוגרים
במוזיאון תל-אביב לאומנות תרצה על טעימות מאומנות עכשוית
ד"ר הנרי אונגרֿ ,ירצה על פרספקיבות פילוסופיות על אסתטיקה קולנועית.

הסדרה

מחיר רגיל

מס' מופעים

מחיר הנחה*

בימת הכפר

 620ש"ח

ל6-

 540ש"ח לגמלאי

בימת הכפר

 760ש"ח

ל8-

 650ש"ח לגמלאי

בימת הכפר

 890ש"ח

ל10-

 720ש"ח לגמלאי

• כניסה חינם ביום המופע לחיילים במדים.
• באודיטוריום קיימת מערכת עזר לשמיעה!
• מחיר הצגה/קונצרט :מחיר כרטיס בודד  120ש"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  24שעות לפני המופע.
• במקרה של ביטול כרטיס מראש ניתן להחליפו למופע אחר בעונת
 2014-13בלבד ,על בסיס מקום פנוי.
• נשמח לעמוד לרשותכם בימים א‘-ה‘ בין השעות,14:00-09:00 :
.18:00-16:00

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

ימי שני בשעות  ,12:30-11:00באודיטוריום וייל
כרטיסים בכניסה (אין צורך להתחייב לסדרה שלמה) ,לפרטים אפשר לפנות לעירית 0542300692
בואו לנסות !!!
מועדון +

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

 36לוח אירועים

























מופע  /סדרה
גזע
אמנים בגוף ראשון
הקרנת טרום בכורה ערב
גורי אלפי
הקרנת טרום בכורה ערב
תנ”ך בין-תחומי בכפר שמריהו
זן בודהיזם
אנסמבל סולני תל אביב
אופרה אחרת
פנינים על מגף
מעגל קוראים
אמנים בגוף ראשון
לילה טוב אמא
תזמורת בארוקדה
תקשורת מעצבת זיכרון היסטורי
אם הבית
אופרה אחרת
זן בודהיזם
הקרנת טרום בכורה ערב
תנ”ך בין-תחומי בכפר שמריהו
פנינים על מגף
גלי
מעגל קוראים
אמנים בגוף ראשון

סוג המופע
תאטרון
הרצאה
קולנוע
סטאנד אפ
קולנוע
הרצאה
הרצאה
קונצרט
הרצאה
הרצאה
ספרות
הרצאה
תאטרון
קונצרט
הרצאה
תאטרון
הרצאה
הרצאה
קולנוע
הרצאה
הרצאה
הצגת ילדים
ספרות
הרצאה

לוח אירועים 37
תאריך
09.10.13
15.10.13
21.10.13
31.10.13
04.11.13
05.11.13
06.11.13
07.11.13
12.11.13
13.11.13
18.11.13
19.11.13
19.11.13
26.11.13
27.11.13
08.12.13
10.12.13
11.12.13
16.12.13
17.12.13
18.12.13
22.12.13
23.12.13
24.12.13

יום
רביעי
שלישי
שני
חמישי
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שלישי
רביעי
שני
שלישי
שלישי
שלישי
רביעי
ראשון
שלישי
רביעי
שני
שלישי
רביעי
ראשון
שני
שלישי

שעה
20:30
10:00
20:00
21:00
20:00
10:00
10:30
20:30
10:00
10:00
20:00
10:00
20:30
20:30
10:30
20:30
10:00
10:30
20:00
10:00
10:00
17:30
20:00
10:00


























מופע  /סדרה
תזמורת בארוקדה
תקשורת מעצבת זיכרון היסטורי
פסטיבל קולנוע דוקו בכפר
אנסמבל סולני תל אביב
אדם לא מת סתם
אופרה אחרת
עיצוב המוח
זן בודהיזם
רשף לוי
אמנים בגוף ראשון
עיצוב המוח
פנינים על מגף
תנ”ך בין-תחומי בכפר שמריהו
הקרנת טרום בכורה ערב
עיצוב המוח
תקשורת מעצבת זיכרון היסטורי
מעגל קוראים
אמנים בגוף ראשון
תזמורת בארוקדה
פנינים על מגף
תנ”ך בין-תחומי בכפר שמריהו
עיצוב המוח
זן בודהיזם
אופרה אחרת

סוג המופע
קונצרט
הרצאה
קולנוע
קונצרט
תאטרון
הרצאה
הרצאה
הרצאה
סטאנד אפ
הרצאה
הרצאה
הרצאה
הרצאה
קולנוע
הרצאה
הרצאה
ספרות
הרצאה
קונצרט
הרצאה
הרצאה
הרצאה
הרצאה
הרצאה

יום
תאריך
שלישי
24.12.13
רביעי
25.12.13
 26-28.12.13חמישי-שבת
שני
30.12.13
שלישי
31.12.13
שלישי
07.01.14
שלישי
07.01.14
רביעי
08.01.14
חמישי
09.01.14
שלישי
14.01.14
שלישי
14.01.14
רביעי
15.01.14
שלישי
21.01.14
שני
27.01.14
שלישי
28.01.14
רביעי
29.01.14
שני
03.02.14
שלישי
04.02.14
שלישי
04.02.14
רביעי
05.02.14
שלישי
11.02.14
שלישי
11.02.14
רביעי
12.02.14
שלישי
18.02.14

שעה
20:30
10:30





20:30
20:30
10:00
19:30
10:30
21:00
10:00
19:30
10:00
10:00
20:00
19:30
10:30
20:00
10:00
20:30
10:00
10:00
19:30
10:30
10:00























מופע  /סדרה

סוג המופע

תאריך

יום

שעה

אז בפראג
הקרנת טרום בכורה ערב
עיצוב המוח
תקשורת מעצבת זיכרון היסטורי
תנ”ך בין-תחומי בכפר שמריהו
פנינים על מגף
מעגל קוראים
אופרה אחרת
עיצוב המוח
זן בודהיזם
אמנים בגוף ראשון
מחסן השטוזים של דתיה
אנסמבל סולני תל אביב
עיצוב המוח
תקשורת מעצבת זיכרון היסטורי
הקרנת טרום בכורה ערב
אופרה אחרת
תזמורת בארוקדה
פנינים על מגף
תנ”ך בין-תחומי בכפר שמריהו
עיצוב המוח
זן בודהיזם
משאלה אחת ימינה
תקשורת מעצבת זיכרון היסטורי

תאטרון
קולנוע
הרצאה
הרצאה
הרצאה
הרצאה
ספרות
הרצאה
הרצאה
הרצאה
הרצאה
הצגת ילדים
קונצרט
הרצאה
הרצאה
קולנוע
הרצאה
קונצרט
הרצאה
הרצאה
הרצאה
הרצאה
תאטרון
הרצאה

20.02.14
24.02.14
25.02.14
26.02.14
04.03.14
05.03.14
10.03.14
11.03.14
11.03.14
12.03.14
18.03.14
23.03.14
24.03.14
25.03.14
26.03.14
26.03.14
01.04.14
01.04.14
02.04.14
08.04.14
08.04.14
09.04.14
09.04.14
23.04.14

חמישי
שני
שלישי
רביעי
שלישי
רביעי
שני
שלישי
שלישי
רביעי
שלישי
ראשון
שני
שלישי
רביעי
רביעי
שלישי
שלישי
רביעי
שלישי
שלישי
רביעי
רביעי
רביעי

20:30
20:00
19:30
10:30
10:00
10:00
20:00
10:00
19:30
10:30
10:00
17:30
20:30
19:30
10:30
20:00
10:00
20:30
10:00
10:00
19:30
10:30
20:30
10:30

























תאריך

מופע  /סדרה

סוג המופע

חברות הכי טובות
אמנים בגוף ראשון
זן בודהיזם
הקרנת טרום בכורה ערב
אנסמבל סולני תל אביב
אופרה אחרת
אישה בעל בית
מעגל קוראים
תנ”ך בין-תחומי בכפר שמריהו
תקשורת מעצבת זיכרון היסטורי
פסטיבל דוקוארט
אמנים בגוף ראשון
זן בודהיזם
הקרנת טרום בכורה ערב
מעגל קוראים
תנ”ך בין-תחומי בכפר שמריהו
תזמורת בארוקדה
פנינים על מגף
אנסמבל סולני תל אביב
מלון פלאז’ה
תהלה
אופרה אחרת
פנינים על מגף

23.04.14
תאטרון
29.04.14
הרצאה
30.04.14
הרצאה
30.04.14
קולנוע
12.05.14
קונצרט
13.05.14
הרצאה
14.05.14
תאטרון
19.05.14
ספרות
20.05.14
הרצאה
21.05.14
הרצאה
22-24.05.14
קולנוע
27.05.14
הרצאה
28.05.14
הרצאה
02.06.14
קולנוע
09.06.14
ספרות
10.06.14
הרצאה
10.06.14
קונצרט
11.06.14
הרצאה
16.06.14
קונצרט
תאטרון קהילתי 19-22.06.14
29.06.14
תאטרון
01.07.14
הרצאה
02.07.14
הרצאה

יום

שעה

רביעי
שלישי
רביעי
רביעי
שני
שלישי
רביעי
שני
שלישי
רביעי
חמישי-שבת
שלישי
רביעי
שני
שני
שלישי
שלישי
רביעי
שני
חמישי-ראשון
ראשון
שלישי
רביעי

20:30
10:00
10:30
20:00
20:30
10:00
20:30
20:00
10:00
10:30
10:00
10:30
20:00
20:00
10:00
20:30
10:00
20:30
20:30
20:30
10:00
10:00
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