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 חודש של סרטי איכות תיעודיים
בנושא אמנות

 ויוה קובה! 
7.9.14 / יום ראשון / 20:00

 היהודים של ואגנר
9.9.14 / יום שלישי / 20:00

 מלחמת האמנות 
14.9.14 / יום ראשון / 20:00

 לגלות את ויויאן מאייר
16.9.14 / יום שלישי / 20:00

 לעשות או למות: סיפורו של לאנג לאנג
21.9.14 / יום ראשון / 20:00

 פנינים על קרקעית האוקיינוס
28.9.14 / יום ראשון / 20:00

 תיאטרון החופש
30.9.14 / יום שלישי / 20:00
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דפוקים 
 מאת צדוק צמח | בימוי רוני ניניו

שחקנים משה איבגי, דורית לב-ארי/נינה קוטלר, אלברט אילוז, אריה מוסקונה וגלי אשכנזי

קומדיה רומנטית על אהבה, פנטזיות, נישואים, גירושים, חמלה ותקווה לחיים טובים יותר. אמסלם, 
רווק בודד, השתחרר לא מזמן ממוסד לפגועי נפש וממש לא רוצה לחזור לשם. כל רצונו הוא להתנהג 
ויחזיר אותו למוסד בו שהה. אל ביתו של אמסלם  יפה, כדי שאחיו הבכור - מרמר, לא יכעס עליו 
- אחיו פנחסי. העלילה מסתבכת כששתי השכנות  מתפרץ ללא התראה אורח לא רצוי במיוחד 

הופכות לחלק בלתי נפרד משגרת היומיום של אמסלם, אך משולש אהבה הוא דבר בלתי אפשרי.

העיר הזאת – תאטרון האינקובטור
להקת הראפ "המופע של ויקטור ג'קסון", עמית אולמן, עומר הברון ,עומר  יוצרים מבצעים 

מור, דורית ליליין ורוני רוקט.
מחזמר ראפ חדשני עטור שבחים

המחזה, שנכתב כולו בשירה ובראפ, מספר על בלש ציני בעיר מושחתת הנשבה בקסמיה של אישה 
מסתורית המשכנעת אותו לחקור את היעלמות אחותה , העלילה מסתבכת כאשר מתגלה שהאחות 

נרצחה ושהאישה המסתורית לא סיפרה את כל האמת...

יום רביעי | 29.10.14 | שעה 20:30
משך ההצגה: שעה וחצי דקות ללא הפסקה

יום ראשון | 30.11.14 | שעה 20:30
משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה 
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הכיתה שלנו  
מחזאי: טדיאוש סלובודז'אק | תרגום: ענת זיידמן | בימוי: חנן שניר

שחקנים: דיוויד בלינקה, נטע גרטי, אלון דהן, יבגניה דודינה, ערן מור, רוי מילר, מיקי פלג, 
רותם קינן, אלכס קרול, דן שפירא

מחזה ראשון מסוגו, שעוסק בתקופת מלחמת העולם השניה ומתמודד עם היחסים הסבוכים בין 
היהודים לפולנים. המחזה מציג את ההידרדרות שעוברת חברה שבה ילדים גדלים באווירה של 
גזענות, חוסר סובלנות ואמונות קדומות. התלמידים,יהודים וקתולים המתבגרים יחד, עוברים את 
מוראות המלחמה וממחישים על הבמה את רקמת היחסים ביניהם ההולכת ומסתבכת - ממשחקי 

ילדות תמימים, לאונס ורצח, גילויי אהבה וגזענות, דאגה וחשדנות, נוסטלגיה ושנאה.
יום ראשון | 4.1.15 | שעה 20:30

משך ההצגה: שעתיים וחצי כולל הפסקה 

שבטים 
מחזאית נינה ריין | בימוי רוני פינקוביץ'

שחקנים ידידיה ויטל, אגם רודברג, יובל סגל, יעל לבנטל, אור בן מלך, לורין מוסרי
מה קורה כשצעיר חירש, בן למשפחה שומעת, מתאהב בבחורה שומעת, בת להורים חירשים? בילי,

צעיר לונדוני חירש, גדל בחברת שומעים, הוריו לא לימדו אותו את שפת הסימנים ואילצו אותו
להתכחש לשונות שלו. כשהוא מתאהב בסילביה, השולטת בשפת הסימנים, היא מלמדת אותו את

השפה שנמנעה ממנו, ומשנה את הערכים שעליהם גדל. האם יש סיכוי לאהבה בין נציגים משני
שבטים כל כך שונים? דרמה חברתית מאת מי שנחשבת לעתיד המחזאות הצעירה בלונדון.

יום ראשון | 14.12.14 | שעה 20:30
משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה
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"אוי, אליאס, אליאס!"
 מערכונים ושירים מאת חנוך לוין

בכיכובם ובבימוים של מוני מושונוב, ליליאן ברטו ודרור קרן
ניהול מוסיקלי טל בלכרוביץ' | פסנתר טל בלכרוביץ' / מיכל סולומון

מוני מושונוב, ליליאן ברטו ודרור קרן מעלים מופע קברטי חדש של מערכונים ושירים מאת חנוך 
לוין. במלאת שבעים שנה להולדתו, התאחדו השלושה להפקה עצמאית: ערכו וביימו מופע מצחיק 

ומגוון, מהמיטב שחנוך כתב בכל שנות יצירתו, כולל מערכונים הזוכים לביצוע בכורה על הבמה.

האמת
מאת פלוריאן צלר | תרגום דורי פרנס | במאי משה קפטן

שחקנים ליאור אשכנזי, הילה זיתון, מיכל לוי, ירון מוטולה

לאליס יש נקיפות מצפון והיא מתלבטת האם לסיים את הרומן הסודי שהיא מנהלת עם מישל. היא 
דורשת ממנו שיגלה את האמת לאשתו, פלורנס, ואם לא, היא תספר אותה לבעלה פול, חברו הטוב 
של מישל. מישל מעדיף  להמשיך ולהנות מכל העולמות, מה רבה הפתעתו לגלות שבזמן שהוא בגד 
עם אליס, פלורנס ניהלה מצידה רומן עם פול. מישל מאבד את העשתונות, ורץ לאשתו כדי לברר 

את האמת ולהתוודות.

יום ראשון | 18.1.15 | שעה 20:30
משך ההצגה: שעה ועשרים ללא הפסקה

יום ראשון | 15.2.15 | שעה 20:30
משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה 
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עת דודים
מאת רועי רשקס | במאי איציק ויינגרטן | על פי סיפור מאת מירי ורון

שחקנים ליא קניג, רוברטו פולק, אמנון וולף, תומר שרון, טלי אורן, דניאל סבג/ מוטי לוגסי, 
אילנית גרשון, נוגה שחר ואלון נוימן

המחזה "עת דודים "מבוסס על ספרה של מירי ורון באותו השם. המחזה מתרחש בליבה של תל אביב 
בשני פרקי זמן: אמצע שנות ה- 30, וההפוגה הראשונה במלחמת השחרור ומעט אחריה. במרכזו 
"המאמע" - אם משפחה דומיננטית שעלתה ארצה עם שלושת ילדיה מהעיר מינסק. המאמע מנהלת 

ביד רמה את חייהם של ילדיה ובני זוגם, ולפעמים אף מעירה לריבונו של עולם כשלדעתה טעה.

בית מרקחת שטרן – בלום
מאת גורן אגמון | במאי אלון אופיר

שחקנים יונה אליאן קשת, מורדי גרשון, יעל וקשטיין, ראודה סלימאן, ניב פטל

מיכל, דור שני למשפחות רוקחים ובעלת בית המרקחת שטרן-בלום, מחליטה באמצע החיים לקחת 
פסק זמן מהכל ולנסוע. לפני נסיעתה היא מעניקה לילדיה במתנה את בית המשפחה, אך מהלך 
זה פותח תיבת פנדורה משפחתית. הכל מסתבך עוד יותר כשלפתע מגיעה תביעה כספית נגד בית 
המרקחת, ומיכל, נאלצת להתמודד עם התפרקות המשפחה, עם ילדיה שלא מוכנים לקחת אחריות 

על גורלם, ועם חלומותיה שלה להגשמה עצמית.

יום ראשון | 8.3.15 | שעה 20:30
משך ההצגה: שעתיים כולל הפסקה

יום ראשון | 3.5.15 | שעה 20:30
משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה 
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בין חברים – באר שבע
מאת חגית רכבי–ניקוליבסקי | במאית איה קפלן | על פי ספרו של עמוס עוז

שחקנים יעל איתן, נמרוד ברגמן ,שירי גולן ,עופר זוהר, יובל כרמי,  ליעד עמיר, אורה מאירסון, 
אביטל פסטרנק, אלה קולומבוס, אמיר קריאף, ניצן רוטשילד, מולי שולמן 

בזו. מזכיר המשק המתמודד עם  זו  דמיוני. חמש פרשיות הנשזרות  דרמה המתרחשת בקיבוץ 
האולטימטום שהציבה לו אשתו, אב המגלה כי בתו, מנהלת רומן עם חברו הטוב, המחנך שלה. בנם של 
רוני ולאה, נעלם, והיעלמותו חושפת משבר בין בני הזוג וקרע בין כל חברי הקיבוץ. הניה התובעת לאפשר 
לבנה  לצאת מיד ללימודים גבוהים בחו”ל. ואם לא די בכך ,נינה היפה בורחת, נחושה בדעתה לעזוב את 

בעלה. הסיפורים מצטלבים ומסתבכים זה בזה עד שיאה של הדרמה בליל הנר האחרון של חנוכה.
יום שלישי | 9.6.15 | שעה 20:30

משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה
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אבק | להקת המחול ענבל פינטו ואבשלום פולק
להקת המחול ענבל פינטו ואבשלום פולק מעלה את יצירתה החדשה "אבק" המופע הוא שילוב 
וחיבור בין אמנויות שונות: מחול, תיאטרון, מוסיקה, עיצוב, תאורה ואנימציה. לעיני הצופים נשזרים 
סיפורים בתוך עולם קסום וכאוטי, מתפרקים ועוברים טרנספורמציה. אבק הוא חומר מפורר עד 
דק ואינו ניתן להגדרה. הוא לובש ופושט צורה, מתערבל, מתעופף, צונח ושוב מתערבל, כפי שכולנו 

הולכים לאיבוד, מתפרקים, ושוב מתחברים ונפרדים. עולמות נבראים כמו חלום ומתרסקים כאבק.

יום חמישי | 12.3.15 | שעה 20:30

שלומי שבן
שלומי שבן, אחד המוזיקאים המקוריים, המאתגרים והמצליחים במוזיקה הישראלית היום, במופע 

סולו וירטואוזי שקצר שבחים הן מצד התקשורת והן מצד הקהל.
המופע יכלול שירים מארבעת אלבומיו של שבן, האחרון שבהם – "תרגיל בהתעוררות" – הוקלט 

בשיתוף פעולה עם להקת "הקולקטיב" והושק במופע חגיגי בהיכל התרבות בתל-אביב. 
שבן מתבלט בכישרון ההופעה הנדיר, בחוש הומור וביכולת להפנט את הקהל באמצעות כריזמה 
יוצאת דופן. במופע, מפגין שלומי וירטואוזיות מופלאה בנגינת הפסנתר, ומשלב מוסיקה קלאסית 

ורוק שמולידים סגנון המיוחד רק לו .
בין השירים במופע: "מותק, את אצלי בראש", "לילה אחרון בלונדון", "החיים שלי טובים", "תרגיל 

בהתעוררות" )הדואט עם חווה אלברשטיין(, "אריק", "כולם אומרים" ועוד.
יום חמישי | 5.2.15 | שעה 21:00

מחיר כרטיס: 140 ₪
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קונצרט מס' 1 גלוריה
בארוקדה פותחת את עונת הקונצרטים השמינית שלה בחגיגה מוזיקלית של הלל והודיה - גלוריה! 

 ניצוח אנדרס מוסטונן | סופרן קלייר מגנאג'י, יעלה אביטל | אבוב שי קריבוס
אנסמבל קולי "בארוקדה ווקאל"

 ק.מונטוורדי גלוריה ל-7 קולות | א.מרצ'לו קונצ'רטו לאבוב | ג.פ.הנדל גלוריה
ג.פ.הנדל הללו עבדי ה' )לאודטה פוארי(

יום חמישי | 20.11.14 | 20:30

קונצרט מס' 3 ויולדי בפריז
בכורה ישראלית ליצירת מופת בימתית גדולה של א. ויולדי בביצוע ובבימוי היסטורי. 

 ניצוח אנדרס מוסטונן | סופרן עינת ארונשטיין | אלט אלון הררי | בס גיא פלץ
ג'סטות ובימוי היסטורי שרון וולר

יום חמישי | 26.2.15 | 20:30 

קונצרט מס' 2 משיח
האורטוריה הנצחית והמונומנטלית של הנדל - פסגה מוזיקלית.

 ניצוח מיכאל שני | סופרן יעלה אביטל | קונטרה טנור יניב ד'אור | טנור דורון פלורנטין
בס גיא פלץ | המקהלה הקאמרית תל אביב

יום חמישי | 25.12.14 | 20:30 
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קונצרט מס' 4: רק באך
היצירות האהובות של באך, ובמרכזן - באך שותה קפה

 סופרן יעלה אביטל | בס עודד רייך | כינור אנדרס מוסטונן | צ'מבלו יזהר קרשון
חליל ז'נבייב בלנשאר

 י.ס.באך: קנטטת הקפה | קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 5
עיבודים לקטעים ידועים מתוך "המחברת לאנה מגדלנה"

יום חמישי | 26.3.15 | 20:30 

קונצרט מס' 5: פולק בארוק
שירי עם ולהיטים מכל הזמנים - מהבארוק ועד ימינו

סופרן יעלה אביטל | קונטרה טנור יניב ד'אור 

ה. פרסל: נגן בויול | ג'. דאולנד: שטפו, דמעותיי תכשיטים נאים לגברות | ק. מונטוורדי: הייסורים 
 המתוקים| ג'. פרסקובלדי: הרוח נושבת | לדינו עממי: גבוהה גבוהה הלבנה | ג. רוסיני: "הריקוד"

א. פיאצולה: "ליברטנגו"        

יום חמישי | 30.4.15 | 20:30

מנוי לסדרה בת 5 קונצרטים: 515 ₪  | 475 ₪ לגימלאי                



קונצרטים סולני תל אביב10

קונצרט מס' 1: בין קלאסיקה לרומנטיקה וינאית     
מנצח ברק טל | פסנתר אלון גולדשטיין

 שוברט: מוסיקה לבלט "רוזמונדה" | בטהובן: קונצ'רטו לפסנתר מס' 2 | שוברט: סימפוניה מס' 5 
אריה בר-דרומא: L’estero Melodico, סויטה בסגנון עתיק לתזמורת מיתרים - בכורה עולמית!

יום שני | 15.9.15 | בשעה 20:30 

קונצרט מס' 3: קלאסי פוגש כלייזמר
כינור זוהר לרנר | כינור כלייזמר דניאל הופמן  

היידן: סימפוניה מס' 30 )"הללויה"( | מנחם ויזנברג: סויטה קונצרטנטית לכינור קלאסי, כינור 
כלייזמר ותזמורת | סרסטה: נעימות צועניות לכינור ותזמורת | מוצרט: סימפוניה מס' 33 

יום שני | 12.1.15 | שעה 20:30 

קונצרט מס' 2: גלוריה
מנצח ברק טל | סופרן רויטל רביב | קונטרה טנור אלון הררי | בהשתתפות מקהלת זמרי קולגיום
ויולדי: סינפוניה למיתרים  | ויולדי: סטבט מאטר | מוצרט: Inter Natos Mulierum למקהלה 

ותזמורת  | הנדל: גלוריה לסופרן ומיתרים | ויולדי: גלוריה 

יום שני | 8.12.14 | שעה 20:30 
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קונצרט מס' 4: תמונות ילדות
מנצח: ברק טל | אנסמבל זמרי מורן ומקהלת מורן הצעירה

שומאן: מתוך "תמונות ילדות" בגרסה לתזמורת קאמרית  | חיים פרמונט: "ישרא וישמע" – קנטטה 
למקהלת ילדים | מקהלה מעורבת ותזמורת, עפ"י טקסטים של מיריק שניר – בכורה עולמית!

יום שני | 16.2.15 | שעה 20:30 

קונצרט מס' 5: מבוהמיה לעולם החדש
מנצח: ברק טל | קלרינט שירלי בריל 

גרשוין: שיר ערש | קופלנד: קונצ'רטו לקלרינט | קופלנד: Hoe Down | דבוז'אק: סרנדה למיתרים 

יום שני | 4.5.15 | שעה 20:30 

מנוי לסדרה בת 5 קונצרטים: 515 ₪ | 475 ₪ לגימלאי                



קולנוע12

טרום בכורה ערב | סרטים בהקרנת טרום בכורה )20:00(
סרטים איכותיים שטרם ראיתם בהקרנת טרום בכורה, מלווים בהרצאות של מומחים מתחומים שונים.

מחיר מנוי ל-8 סרטים: 480 ₪ )על בסיס מקום קבוע( | מחיר לסרט בודד: 60 ₪ 

תאריכים: 27.10.14 | 24.11.14 | 29.12.14 | 26.1.15 | 23.2.15 | 23.3.15 | 18.5.15 | 22.6.15

דוקו בכפר - סרטים דוקומנטריים איכותיים )20:00(
במהלך השנה נקרין סרטים דוקומנטריים איכותיים שנבחרו בקפידה.

מחיר מנוי ל-4 סרטים: 160 ₪ )על בסיס מקום קבוע( | מחיר לסרט בודד: 40 ₪ 

תאריכים: 10.12.14 | 11.2.15 | 12.4.15 | 17.6.15

טרום בכורה בוקר | סרטים בהקרנת טרום בכורה )10:00(  
סרטים איכותיים שטרם ראיתם בהקרנת טרום בכורה, מלווים בהרצאות של מומחים 

מתחומים שונים.
מחיר מנוי ל-8 סרטים: 480 ₪ )על בסיס מקום קבוע( | מחיר לסרט בודד: 60 ₪ 

 תאריכים: 26.10.14 | 23.11.14 | 28.12.14 | 25.1.15 | 22.2.15 | 22.3.15 | 17.5.15 | 21.6.15
* הסרטים שיוקרנו הם זהים לסרטי הטרום בכורה ערב  | פתיחת הסדרה מותנה במספר משתתפים 

חדש



מועדון +

מועדון +
הרצאות במסגרת מועדון+ מתקיימות באודיטוריום, מגוון נושאים בסדרות קצרות עם  מיטב 

המרצים!!!

הנושאים בהם נעסוק השנה:
ד"ר ענת פלד, שליטים ושליטות בממלכה הצלבנית.

ד"ר אורי לשמן, ארבע הרצאות בנושאים שונים במוסיקה.
אירית כינור, הרצאות במדעי החיים.

יסכה הרני, לטייל בארץ עם הברית החדשה.
ד"ר מרדכי יושקובסקי, תרבות היידיש.

ירון עובדיה, שלוש הרצאות על מיעוטים: בדויים ,דרוזים ועלווים.
תמר סופר, טעימות מאומנות עכשוית.

יותם יעקובסון ודינה היימן, על נתיבי הסחר הקדומים באסיה.
אלון גור אריה, הומור בקולנוע.

 בתיה דביר, חמש פגישות בימי רביעי )אחת לחודש(,
כל מפגש יהיה מורכב מהרצאה היסטורית וצפיה בסרט עלילתי.

ההרצאות בימי שני 11.00-12.30, אחת לחודש בימי רביעי 10:00-13:15
כרטיסים במחיר 40 ₪, לתושב כפר 35 ₪. ניתן לרכוש בכניסה.

עוד פעילויות במסגרת מועדון+ תוכלו למצוא בחוברת המועדון ובאתר של מרכז וייל.
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מהלר - נטו  | 7 מפגשים
מרצה ומנגן ליד הפסנתר: המלחין והמנצח גיל שוחט

| מהלר: סימפוניה  )"תחיית המתים"(  | מהלר: סימפוניה שניה  מהלר: סימפוניה ראשונה  התוכנית: 
שלישית, רביעית | מהלר: סימפוניה חמישית | מהלר: סימפוניית שישית )"הטראגית"(, שביעית )"שירת 
הלילה"( | שמינית )"האלף"( | מהלר: הסימפוניה התשיעית ומחזורי השירים עם תזמורת: שירי השולייה 

הנודד, שירי ריקרט

גיל שוחט  יזכו בכרטיס מתנה להרצאתו המיוחדת של  הנרשמים לקורס עד ה-01.09.14 
לקראת ביצוע האופרה "טוסקה" במצדה

ימי שלישי בשעות 10:00-11:30
 05.05.15 | 31.03.15 | 03.03.15 | 10.02.15 | 06.01.15 | 02.12.14 | 11.11.14

מנוי ל- 7 מפגשים: תושבי הכפר 570 ₪ | תושבי חוץ 700 ₪

אמנים בגוף ראשון | 9 מפגשים
הסדרה החדשה תציג השנה אוצרים, אספנים ואמנים שיצירותיהם מעוררות סקרנות ועניין בשדה האמנות

התוכנית: האמן אלי פטל | האוצרת שרית שפירא | האמן דוד עדיקא | המאיירים אלונה פרנקל ודני 
קרמן | האמנית ליליאן קלאפיש והאמנית שרון פוליאקין, מנחה: אסנת צוקרמן-רכטר | האמן מיקי 
קרצמן, מנחה: האמן יאיר גרבוז | האמן הבין-לאומי יגאל עוזרי והאמן אוריאל מירון | האמן והאוצר 

יונתן הירשפלד, מנחה: ד"ר אליק מישורי | האמנית נלי אגסי

ימי שלישי בשעות 10:00-11:30 
16.06.15 | 12.05.15 | 14.04.15 | 10.03.15 | 03.02.15 | 13.01.15 | 09.12.14 | 04.11.14 | 21.10.14

מנוי ל- 9 מפגשים: תושבי הכפר 650 ₪ | תושבי חוץ 800 ₪



15 סדרת הרצאות

תנ"ך בין-תחומי | 8 מפגשים
סדרה חדשה המרחיבה את נגיעות התנ"ך אל עבר נושאים מרתקים מתחום היהדות והישראליות

התוכנית: יעקב ועשו - הרב ד"ר בנימין לאו | נאומו האחרון של משה - ד"ר מיכה גודמן | בראשית היה 
 | דב אלבוים  | יוסף: על חולמים וחלומות - הסופר  פרופ' זלי גורביץ  הגירוש: קריאה בסיפור גן-עדן- 
משוררים עבריים מספרים תנ"ך - הסופר פרופ' חיים באר | הברית החדשה – בין מיתוס לדת - יסכה 

הרני | מקרא וארוטיקה - שניאור עינם | חמשת הסודות של עזרא הסופר - הרב עמיחי לאו לביא

 ימי שלישי בשעות 10:00-11:30
23.06.15 | 19.05.15 | 28.04.15 | 24.03.15 | 17.02.15 | 20.01.15 | 16.12.14 | 18.11.14 

מנוי ל-8 מפגשים: תושבי הכפר 600 ₪ | תושבי חוץ 740 ₪

שיחות בודהיסטיות | 8 מפגשים
מרצה: פרופ' יעקב רז, החוג ללימודי מזרח-אסיה, אוניברסיטת תל-אביב

התוכנית: המפץ הגדול וטבע הבודהה - הבודהה והמדע | מי יודע? - הבודהה וחקר התודעה | ריקותו של 
האל, מלאותו של האל - הבודהה והדתות המיסטיות | מורה הזן והאנליטיקן -  הבודהה והפסיכואנליזה 
החדשה | צפרדע על עלה בננה - הבודהה ועולם השירה | היער ללא שמות - הבודהה פוגש את אליס בארץ 
הפלאות | מה יעשה אדם ויחיה? - הבודהה פוגש את המוות | מה יעשה אדם וימות? הבודהה כמאמן למוות

 ימי רביעי בשעות 10:30-12:00 
01.07.15 | 03.06.15 | 13.05.15 | 25.03.15 | 25.02.15 | 28.01.15 | 31.12.14 | 19.11.14 

מנוי ל-8 מפגשים: תושבי הכפר 600 ₪ | תושבי חוץ 740 ₪



16

עיצוב המוח
מרצה: ד"ר יוסי חלמיש, רופא, מרצה במדרשת פיינברג- מכון ויצמן למדע

מתחילים | ימי שלישי 19:00-17:30 )8 מפגשים(:
 ,BOTTOM UP  לעומת TOP DOWN ,תכנית: ערוצי הפעולה של המוח, הפלסטיות של המוח
יישומים לכוח הריכוז | רגש מצב רוח והתנהגות | מוח ותנועה | מוח – בשר ודם | שינה וחלימה | 
הזיכרון | התמצאות אישית ומרחבית | היפנוזה, דמיון מודרך, מדיטציה, ביופידבק, אפקט פלצבו, ומדע

מתקדמים | ימי שלישי בשעות 21:00-19:30 )8 מפגשים(:
התכנית: היה או לא היה: זיכרונות אמיתיים, זיכרונות מדומים ושכחה | איזהו הגיבור? הכובש את 
| "אני חושב משמע אני קיים",  ייצרו | הגוף הנפש ומה שביניהם | הנאות, אובססיות והתמכרויות 

האומנם? | המוח הלומד | מוח ותזונה | תפקודי קשב וריכוז בעולם תזזיתי

16.6.15  |  12.5.15  |  28.4.15  |  10.3.15  |  10.2.15  |  13.1.15  |  9.12.14  |  4.11.14  תאריכים: 
מנוי ל-8 מפגשים: תושבי הכפר 600 ₪ | תושבי חוץ 690 ₪

בעיקר על אהבה | 4 מפגשים
מרצה: הסופר מאיר שלו

סדרה קצרה הממוקדת בחומרים שמהם עשויה האהבה

 התוכנית: האהבות הראשונות במקרא | סיפורי אהבה בספרים | סיפור אהבה עם השפה העברית 
ספרי ילדים שכתבתי וספרים שאהבתי

 ימי שישי בשעות 11:30-13:00
 בתאריכים: 28.11.14 | 12.12.14 | 26.12.14 | 09.01.15    

מנוי ל-4 מפגשים: תושבי הכפר 360 ₪ | תושבי חוץ 400 ₪

חדש

סדרת הרצאות
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שישי משפטי | 5 מפגשים
מרצה: פרופ' סוזי נבות, המסלול האקדמי, המכללה למנהל

זוהי הזדמנות לחוות את הדילמות הערכיות, לנתח את האקטואליה המשפטית ולטייל בעקבות 
הסוגיות הפוליטיות המעצבות את סדר היום בישראל.

ודיון  הסדרה "שישי משפטי" תעסוק בסוגיות ציבוריות נבחרות, בצד ניתוח אירועים קונקרטיים 
באקטואליה המשפטית, יידונו פרשיות השחיתות המעסיקות את הציבור בישראל.

התכנית: האם יש לנו חוקה ולא סיפרו לנו על כך? | האם אמנם "הכל שפיט"? | על אישי ציבור 
בכירים החשודים בפלילים |  האם כל מה שלא "פלילי" הוא בהכרח "מותר"? | הצבא בצבת המשפט

 ימי שישי בשעות 09:30-11:00
 תאריכים: 28.11.14 | 12.12.14 | 26.12.14 | 09.01.15 | 23.01.15

מנוי ל-5 מפגשים: תושבי הכפר 400 ₪ | תושבי חוץ 450 ₪

הדינמיקה של הרגש האנושי | 8 מפגשים
מרצה: אנאבלה שקד, מייסדת בית הספר לפסיכותרפיה אדלריאנית

| קנאות ונקמנות: לא רק במשחקי  פחדים: חרדת נטישה, חרדת הצלחה, חרדת מוות  התוכנית: 
ילדים | אהבה וסקס: מה נשתנה? | סודות ומניפולציות בתוך המשפחה | הדי.אן.איי של האקטיביות-
ייאוש, דיכאון - מחלה מדבקת?  | – פסימיות  | אופטימיות  זוגות לאורך החיים  בחיי   פאסיביות 

"עוד ניצחון כזה ואבדנו"

 ימי רביעי בשעות 10:00-11:30
 תאריכים: 05.11.14 | 03.12.14 | 07.01.15 | 04.02.15 | 11.03.15 | 29.04.15 | 20.05.15 | 10.06.15

מנוי ל- 8 מפגשים: תושבי הכפר 560 ₪ | תושבי חוץ 640 ₪

חדש

חדש

סדרת הרצאות



לוח אירועים18

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 
במהלך חודש ספטמברקולנועפסטיבל דוקוארט
20:30שני15.09.14קונצרטסולני תל אביב
10:00שלישי21.10.14הרצאהאמנים בגוף ראשון
10:00ראשון26.10.14קולנועהקרנת טרום בכורה בוקר
20:00שני27.10.14קולנועהקרנת טרום בכורה ערב
20:30ראשון29.10.14הצגהדפוקים
10:00שלישי04.11.14הרצאהאמנים בגוף ראשון
17:30שלישי04.11.140הרצאהעיצוב המוח מתחילים
19:30שלישי04.11.14הרצאהעיצוב המוח מתקדמים
10:00רביעי05.11.14הרצאההדינמיקה של הרגש האנושי
10:00שלישי11.11.14הרצאהמהלר - נטו
10:00שלישי18.11.14הרצאהתנ"ך בין תחומי
10:30רביעי19.11.14הרצאהשיחות בודהיסטיות
20:30חמישי20.11.14קונצרטתזמורת בארוקדה
10:00ראשון23.11.14קולנועהקרנת טרום בכורה בוקר
20:00שני24.11.14קולנועהקרנת טרום בכורה ערב
9:30שישי28.11.14הרצאהשישי משפטי
11:30שישי28.11.14הרצאהבעיקר על אהבה
20:30ראשון30.11.14הצגההעיר הזאת
10:00שלישי02.12.14הרצאהמהלר - נטו
10:00רביעי03.12.14הרצאההדינמיקה של הרגש האנושי
20:30שני08.12.14קונצרטסולני תל אביב
10:00שלישי09.12.14הרצאהאמנים בגוף ראשון
17:30שלישי09.12.14הרצאהעיצוב המוח מתחילים
19:30שלישי09.12.14הרצאהעיצוב המוח מתקדמים
20:00רביעי10.12.14קולנועדוקו בכפר
9:30שישי12.12.14הרצאהשישי משפטי

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 
11:30שישי12.12.14הרצאהבעיקר על אהבה
20:30ראשון14.12.14הצגהשבטים
10:00שלישי16.12.14הרצאהתנ"ך בין תחומי
20:30חמישי25.12.14קונצרטתזמורת בארוקדה
9:30שישי26.12.14הרצאהשישי משפטי
11:30שישי26.12.14הרצאהבעיקר על אהבה
10:00ראשון28.12.14קולנועהקרנת טרום בכורה בוקר
20:00שני29.12.14קולנועהקרנת טרום בכורה ערב
10:30רביעי31.12.14הרצאהשיחות בודהיסטיות
20:30ראשון04.01.15הצגההכיתה שלנו
10:00שלישי06.01.15הרצאהמהלר - נטו
10:00רביעי07.01.15הרצאההדינמיקה של הרגש האנושי
9:30שישי09.01.15הרצאהשישי משפטי
11:30שישי09.01.15הרצאהבעיקר על אהבה
20:30שני12.01.15קונצרטסולני תל אביב
10:00שלישי13.01.15הרצאהאמנים בגוף ראשון
17:30שלישי13.01.15הרצאהעיצוב המוח מתחילים
19:30שלישי13.01.15הרצאהעיצוב המוח מתקדמים
"!20:30ראשון18.01.15הצגה"אוי אליאס, אליאס
10:00שלישי20.01.15הרצאהתנ"ך בין תחומי
9:30שישי23.01.15הרצאהשישי משפטי
10:00ראשון25.01.15קולנועהקרנת טרום בכורה בוקר
20:00שני26.01.15קולנועהקרנת טרום בכורה ערב
10:30רביעי28.01.15הרצאהשיחות בודהיסטיות
10:00שלישי03.02.15הרצאהאמנים בגוף ראשון
10:00רביעי04.02.15הרצאההדינמיקה של הרגש האנושי
21:00חמישי05.02.15מוסיקהשלומי שבן והפסתנר
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שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 
 10:00שלישי10.02.15הרצאהמהלר - נטו
17:30שלישי10.02.15הרצאהעיצוב המוח מתחילים
19:30שלישי10.02.15הרצאהעיצוב המוח מתקדמים
20:00רביעי11.02.15קולנועדוקו בכפר
20:30ראשון15.02.15הצגההאמת
20:30שני16.02.15קונצרטסולני תל אביב
10:00שלישי17.02.15הרצאהתנ"ך בין תחומי
10:00ראשון22.02.15קולנועהקרנת טרום בכורה בוקר
20:00שני23.02.15קולנועהקרנת טרום בכורה ערב
10:30רביעי25.02.15הרצאהשיחות בודהיסטיות
20:30חמישי26.02.15קונצרטתזמורת בארוקדה
10:00שלישי03.03.15הרצאהמהלר - נטו
20:30ראשון08.03.15הצגהעת דודים
10:00שלישי10.03.15הרצאהאמנים בגוף ראשון
17:30שלישי10.03.15הרצאהעיצוב המוח מתחילים
19:30שלישי10.03.15הרצאהעיצוב המוח מתקדמים
10:00רביעי11.03.15הרצאההדינמיקה של הרגש האנושי
20:30חמישי12.03.15מחולאבק - להקת המחול ענבל פינטו ואבשלום פולק
10:00ראשון22.03.15קולנועהקרנת טרום בכורה בוקר
20:00שני23.03.15קולנועהקרנת טרום בכורה ערב
10:00שלישי24.03.15הרצאהתנ"ך בין תחומי
10:30רביעי25.03.15הרצאהשיחות בודהיסטיות
20:30חמישי26.03.15קונצרטתזמורת בארוקדה
10:00שלישי31.03.15הרצאהמהלר - נטו
20:00ראשון12.04.15קולנועדוקו בכפר
10:00שלישי14.04.15הרצאהאמנים בגוף ראשון
10:00שלישי28.04.15הרצאהתנ"ך בין תחומי

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 
17:30שלישי28.04.15הרצאהעיצוב המוח מתחילים
19:30שלישי28.04.15הרצאהעיצוב המוח מתקדמים
10:00רביעי29.04.15הרצאההדינמיקה של הרגש האנושי
20:30חמישי30.04.15קונצרטתזמורת בארוקדה
20:30ראשון03.05.15הצגהבית מרקחת שטרן-בלום
20:30שני04.05.15קונצרטסולני תל אביב
10:00שלישי05.05.15הרצאהמהלר - נטו
10:00שלישי12.05.15הרצאהאמנים בגוף ראשון
17:30שלישי12.05.15הרצאהעיצוב המוח מתחילים
19:30שלישי12.05.15הרצאהעיצוב המוח מתקדמים
10:30רביעי13.05.15הרצאהשיחות בודהיסטיות
10:00ראשון17.05.15קולנועהקרנת טרום בכורה בוקר
20:00שני18.05.15קולנועהקרנת טרום בכורה ערב
10:00שלישי19.05.15הרצאהתנ"ך בין תחומי
10:00רביעי20.05.15הרצאההדינמיקה של הרגש האנושי
10:30רביעי03.06.15הרצאהשיחות בודהיסטיות
20:30שלישי09.06.15הצגהבין חברים
10:00רביעי10.06.15הרצאההדינמיקה של הרגש האנושי
10:00שלישי16.06.15הרצאהאמנים בגוף ראשון
17:30שלישי16.06.15הרצאהעיצוב המוח מתחילים
19:30שלישי16.06.15הרצאהעיצוב המוח מתקדמים
20:00רביעי17.06.15קולנועדוקו בכפר
10:00ראשון21.06.15קולנועהקרנת טרום בכורה בוקר
20:00שני22.06.15קולנועהקרנת טרום בכורה ערב
10:00שלישי23.06.12הרצאהתנ"ך בין תחומי
10:30רביעי01.07.15הרצאהשיחות בודהיסטיות
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רכשו את סדרת המופעים ותהנו 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 לפסטיבל המוסיקה, לפי בחירתכם.

מחיר הנחה*מס' מופעיםמחיר רגילהסדרה

540 ש"ח לגמלאיל-6206 ש"חבימת הכפר

650 ש"ח לגמלאיל-7608 ש"חבימת הכפר

820 ש"ח לגמלאיל-89010 ש"חבימת הכפר

באודיטוריום הותקנה מערכת עזר לשמיעה!  •
)לזכאים   ₪105/₪120 בודד  כרטיס  מחיר  קונצרט/הצגה:  מחיר   •

להנחה(. מחיר כרטיס מוזל ביום המופע לחיילים ולסטודנטים: 50 ₪ 
ביום המופע הקופה תפתח החל מהשעה 18:30.   •

בקשות לשינויים יתקבלו עד 24 שעות לפני המופע.   •
ניתן להחליפו למופע אחר בעונת  במקרה של ביטול כרטיס מראש   •

2015-2014 בלבד, על בסיס מקום פנוי.
,14:00-09:00 השעות:  בין  א‘-ה‘  בימים  לרשותכם  לעמוד  נשמח   • 

.18:00-16:00

בימת הכפר - מחירון לעונה 2015-2014


