
לוח שנה ופעילויות 2015/16
מרכז וייל לתרבות וקהילה | מועצה מקומית כפר שמריהו



תושבים ואורחים יקרים,

המועצה המקומית כפר שמריהו, זוכת פרס שרת התרבות לשנת 2013, באמצעות מרכז וייל לתרבות ולקהילה, מזמינה 
את הציבור לקחת חלק במגוון הרחב של פעילות תרבות ופנאי.

צוות מרכז וייל, בהנהלת פנינה רבינוביץ ובתמיכת וועדת התרבות בראשות סיגל זוז, העמיד תוכנית עשירה, המאפשרת 
בחירה על פי טעמים ורצונות.

חובתנו להעמיד שירותי תרבות ופנאי איכותיים ונעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה. עדכונים יבוצעו במידת הצורך 
במהלך השנה באתר האינטרנט. אנא עקבו.

מרכז וייל מעמיד גם פעילות חוגית לבני כל הגילאים. פרטים מפורסמים בחוברת נפרדת ובאתר האינטרנט.

תודה רבה לעירית וייזר, רכזת מועדון +, לעדי גולן, רכזת מופעים, לרונית כהן רכזת המכירות ובילוי נעים לקהל הרחב.

בילוי נעים,

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית כפר שמריהו



ספטמבר 2015 | אלול תשע״ה - תשרי תשע״ו

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
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אירועי החודש

1.9.15  
פתיחת פעילויות החוגים   

במרכז וייל

17:30 | 3.9.15  
אמן החלילים איציק לוי   
עם הגיטרסיט ירון חסון

מפגש יום ה׳  

17:30 | 10.9.15  
עידן צרני - אחרוני הנוודים  

מפגש יום ה׳  
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תאטרון

גיבור הלובי // תאטרון חיפהיום א’, 18 אוקטובר 2015, 20:30
מאת קנת לונרגן | תרגום רנה ורבין | בימוי משה נאור | תפאורה נטע הקר | 

תלבושות דליה פן | תאורה פליס רוס | מוסיקה אלדד לידור

בהשתתפות אלמה דישי, נורמן עיסא, אוהד קנולר, רון ריכטר

ארבעת גיבורי “גיבור הלובי” תקועים בקומת הקרקע של החיים – כולם שייכים 
למעמד העובדים בשכר נמוך. המפגשים בין הדמויות מובילים ליצירת דרמה 
פילוסופית מותחת, מצחיקה ורבת פיתולים עלילתיים, הנוגעים לכל אחת מהן 
וכולן ניצבות, בדרך כזו או אחרת, בפני צומת מוסרית הרת גורל. הם מעוניינים 

כולם לעשות את ‘הדבר הנכון’. השאלה היא - מהו?

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

עקר בית //  תאטרון בית ליסיןיום א’, 6 מרץ 2016, 20:30
| דר  אורן  תלבושות   | ברגר  סבטלנה  תפאורה   | אופיר  אלון   במאי 

מוסיקה  אמיר לקנר | תאורה  קרן גרנק

נבון, דב  מסינגר,  רמה  מוסרי,  לורין  בכובסקי,  מאיה   בהשתתפות 
תמרה קליינגון, רון שחר

טייס בכיר שפרש לפנסיה מוקדמת, הופך במהרה לנטל בלתי צפוי על אשתו 
יודעות איך  ובנות המשפחה אינן  ושתי בנותיו. שגרת החיים בבית משתבשת 
גוב,  נוכחותו המתמדת. קומדיה ישראלית מצחיקה מאת ענת  להתמודד עם 
אחת המחזאיות החשובות והמצליחות. מחזותיה מועלים בהצלחה גדולה בזכות 

מבטה המפוקח והנוקב על החיים בארץ וההומור הייחודי שלה.

משך ההצגה: כשעה וארבעים ללא הפסקה

פתאום הגיע סתיו // תאטרון הבימהיום ד’, 17 פברואר 2016, 20:30
| ויינגרטן  איציק  בימוי   | פרנס  דורי  תרגום   | קובל  אריק   מאת 
| וידיסלבסקי  אורי  | מוסיקה מקורית  נחשון  בן  לילי   עיצוב תפאורה 

עיצוב תאורה מאיר אלון | בהשתתפות ליא קניג, תומר שרון

נוגעת ללב. מחזה אמריקאי חדש מברודווי. אמנית מבוגרת מכריזה  קומדיה 
ילדיה שמתכננים להעבירה לבית אבות. היא חמושה בשנינות,  מלחמה על 
בתשוקה עזה ובעובדה שהיא מתבצרת בביתה בברוקלין עם כמות חומר נפץ 
שמספיקה כדי לפוצץ את כל השכונה. להפתעתה, מתגנב לדירתה בנה כריס, 
שאותו לא ראתה מזה 20 שנה והופך למתווך רגיש בינה לבין ילדיה האחרים. 

מחזה מושחז, מצחיק ונוגע ללב על השבריריות וכוח החיים המתפרץ. 

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה.

כנרת כנרת // תאטרון החאןיום ד’, 2 דצמבר 2015, 20:30
מאת נתן אלתרמן | בימוי שיר גולדברג | עריכה שחר פנקס | תפאורה אדם 
קלר | תלבושות עפרה קונפינו | תאורה רוני כהן | מוסיקה דניאל סלומון | 

שפה ודיבור נגה יתומי

אדי אלתרמן, אודליה מורה-מטלון, ארז שפריר, אריאל  בהשתתפות 
וולף, יהויכין פרידלנדר,יואב היימן, כרמית מסילתי-קפלן, ניר רון, נטלי 

אליעזרוב, גיא גורביץ’, איתי שור

השנה 1912, חבורת צעירים מתיישבת באזור הכנרת כדי לבנות עולם טוב יותר. 
קשיים כלכליים, חבר שנהרג, טרקטור יחיד, מקולקל, ומשפט שנערך לאחד 
החברים על התנהלות כספית לא ישרה. מחזהו הראשון של אחד מגדולי השירה 
ובני אדם  ורוח חלוצית  העברית, המשלב משולש אהבים, סיפור על ערכים 

שהסתפקו במועט והאמינו כי בכוחם ליצור חברה חדשה.

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה.



אירועי החודשאוקטובר 2015 | תשרי-חשוון תשע״ו

17:30 | 8.10.15  
ירין קימור -   

הבלתי אפשרי - 
אפשרי

מפגש יום ה׳  
11:00 | 12.10.15  

יסכה הרני - נצרות  
סדרה יום ב׳  

20:30 | 12.10.15  
ברהמס   

ושוסטקוביץ’ 
קונצרט  

10:00 | 13.10.15   
שני ורנר  

סיור אומנות  
20:00 | 14.10.15  

סרט טרום בכורה  

17:30 | 15.10.15  
ענת יהלום   

מפגש יום ה׳
20:30 | 18.10.15  

גיבור הלובי  
הצגה  

11:00 | 19.10.15  
יסכה הרני - נצרות   

סדרה יום ב׳
11:00 | 26.10.15  
יסכה הרני - נצרות  

סדרה יום ב׳  
17:30 | 29.10.15  
ד"ר דורון לוריא  

מפגש יום ה׳  
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תאטרון

המוגבלים // תאטרון בית ליסיןיום ד’, 6 אפריל 2016, 20:30
 מחזאי גור קורן | במאי  גלעד קמחי | תפאורה לילי בן נחשון |

תלבושות אולה שבצוב | מוסיקה אמיר לקנר | תאורה קרן גרנק

גרטי, ליאור  ביטון,  יניב  בוימולד,  אורטל אוחיון, אפרת   בהשתתפות 
וייל, יורם טולדנו, יניב לוי, חי מאור, ענת מגן-שבו,  דיקלה הדר, אופיר 

נדב נייטס, אורנה רוטברג

קבוצת תיאטרון של אנשים עם מוגבלויות אינה מצליחה לגייס את הכסף הדרוש 
לצורך ייצוג המדינה בפסטיבל תיאטרון לבעלי מוגבלויות במקדוניה. לעזרתה 
נחלצת, באופן מפתיע, משפחת פשע בעלת עסק להברחת סמים שחייבת 
ל... מקדוניה. קומדיה מטורפת ומפתיעה, רבת  להבריח משלוח גדול במיוחד 

מתח, דמיון ואהבת אדם.

משך ההצגה: שעה וארבעים ללא הפסקה.

כימים אחדים // תאטרון מיקרויום א’, 27 במרץ 2016, בשעה 20:30
הצגה ע”פ רב המכר של מאיר שלו

עיבוד ובימוי אירינה גורליק | מוסיקה בוריס זימין | תפאורה איליה קוץ

שיף, בוריס  גורליק,  מריה  חזן,  אילן  גורודין,  מיכאל   בהשתתפות 
איתי בלייברג, אנה ביחובסקי, בוריס אוצ'קובסקי, סימה גורן, ארתור קליאבה

ההצגה מדלגת בין אירועים דרמטיים לסיפורים משעשעים. זו היא שגרת יומם 
הבלתי רגילה של ראשוני המתיישבים בעמק יזרעאל. זהו סיפור אהבתם של 
ולשם  וסיפורו של הבן שזכה לשלושה אבות,  גברים לאישה אחת.  שלושה 
השומר עליו ממלאך המוות בכבודו ובעצמו. עלילה פתלתלה החושפת בפנינו 

לאט לאט סוד משפחתי כמוס.

משך ההצגה: כשעה וארבעים ללא הפסקה

אח יקר // תאטרון הקאמרייום ד’, 8 יוני 2016, 20:30
| פרידמן  אסף  במאי  עוזר   | קוטלר  עודד  במאי   | ענבר  גדי   מחזאי 
תפאורה ותאורה במבי פרידמן | תלבושות דניאלה מור | מוסיקה אפי שושני 

רוטשילד, אודי  יגיל,  גדי  קוסוביצקי,  אסתי  ברוך,  רמי   בהשתתפות 
דיויד בילנקה, כנרת לימוני, רביב מדר, אסף פרי, אבי גולומב

אוקטובר 1974, שנה למלחמת יום-הכיפורים. אורי מגיע ארצה לאזכרת אחיו 
יומן מלחמה שכתב עופר,  לידיו  הבכור, עופר, שנפל במלחמה. אז מתגלגל 
והוסתר עד אותו יום מבני משפחתו, במטרה להעלים מהם את האמת על נסיבות 
יהושע,  יוצא למלחמה על חשיפת העובדות. הוא נאבק באביו,  נפילתו. אורי 
שמעדיף לא להתמודד עם האמת. דרמה מרתקת על משפחה שהאובדן והכאב 

כמעט ומפרקים אותה, אבל גילוי האמת מחבר אותה מחדש. 

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה.



אירועי החודש
 16.11 ,9.11 ,2.11  

11:00  
יסכה הרני-נצרות   

סדרה יום ב׳

10:00 | 3.11.15  
תנ”ך בין תחומי  

קתדרה  

   5-7.11.15  
סרט במסגרת   

פסטיבל דוקוארט

10:00 | 10.11.15  
אמנים בגוף ראשון  

קתדרה  

10:00 | 11.11.15  
יפן - המהות,   

העוצמה והיופי 
קתדרה

17:30 | 12.11.15  
דיוויד ניסן  

מפגש יום ה׳  

20:00 | 16.11.15  
סרט טרום בכורה  

10:00 | 17.11.15  
הקונצ'רטי   

הגדולים לפסנתר 
קתדרה

7:30 | 19.11.15  
חנה בנדיקובסקי    

טיול לירושלים 

 30.11 ,23.11  
11:00  

ד"ר אורי לשמן  
סדרה יום ב׳  

11:00 | 24.11.15  
פרופ' אייל נווה  

סדרה יום ג׳  

17:30 | 26.11.15  
מיכל לסר  

מפגש יום ה׳  

20:30 | 26.11.15  
אפולו ודפנה   

קונצ'רט  

נובמבר 2015 | חשוון-כסלו תשע״ו
שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
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“תשמעו סיפור” // תאטרון קהילתי כפר שמריהוימים ב׳-ה׳, 23-26 מאי 2016, שבת 28 מאי 2016, 20:30
מאת יצחק בשביס – זינגר | בימוי אהובה יצחקי

בהשתתפות תאטרון קהילתי כפר שמריהו
"כשאיצ'ה העיוור ראה בפעם הראשונה את רייצ'לה עומדת מולו בשמלת בית 
קצרה, סינר עד הברכיים ונעלי בית עם פונפונים, הוא מיד ידע שהיא תהיה שלו".
האם הכל נקבע מלמעלה? האם יש ממש בטענה הזו? למען האמת זה לא מה 
שחשוב, קסמו של הסיפור גובר על הכל! הדמויות צבעוניות וכובשות, האירועים 
חריגים, ומלאים בחיוניות תוססת שמיד סוחפת את הצופים ל"מחוזות אחרים". 

ההצגה תתקיים בבית ראשונים שהופך לכבוד האירוע לעיירה יהודית לכל דבר. 
*הקהל מתבקש להגיע לבוש בצבעים שחור, לבן, חום ואפור.

מקורקעת // הצגת יחידיום ה’, 17 דצמבר 2015, 20:30
| תאורה  קרן צור  | תרגום ומשחק  סיני פתר  | במאי  ג’ורג’ בראנט  מאת 

חיליק אורגל | וידאו ארט נימרוד צין | מוסיקה חגי קשת

טייסת F16 אמריקאית אשר זהותה מתערערת כאשר בעקבות הריון לא צפוי 
היא מנושלת מתפקידה כטייסת קרב. מאמנים אותה להיות מפעילת מל”ט. 
כעת, היא משתתפת במלחמה בשלט רחוק, מבסיס בנוואדה. כל יום היא שבה 
“רואה את עצמה  אל בעלה ואל בתה. הזהות שלה מתערבלת. היא לפעמים 
מלמעלה”, את אלה שהיא אוהבת, וגם את אלה שהיא הורגת. עד שיום אחד, 
לפני שהיא לוחצת על ההדק, היא מגלה שהפנים של הילדה על המסך, הם 

של הילדה שלה. ההצגה זכתה במקום ראשון בפסטיבל “תיאטרונטו” ב-2015.

משך ההצגה: כשעה ועשר דקות ללא הפסקה.

אקס חמותי החורגת // הזירה הבין-תחומיתיום ד', 10 פברואר 2016, 20:30
יוסי מר  אגי יואלי | מוסיקה  נעמי יואלי | בהשראת  עבודה בימתית מאת 
חיים | עיצוב חלל ואביזרים הדס עפרת | תיעוד ועריכת וידאו נאורי יואלי | 
עיצוב תאורה אורי רובינשטיין | פיתוח רעיונות וניהול הצגה דניאל כהן-לוי

אקס חמותי החורגת היא הצגה קצת אחרת, בה אורחים מהקהל מוזמנים 
למפגשים אינטימיים סביב שולחן אירוח עגול, דימויים מוקרנים וקטעי סטנד-
אפ מפצלים את הבמה לערוצים שונים, המבקשים להתאחד דרך סיפורים 
שמתגלים סביב השולחן. סיפורים שאת חלקם אסור לקחת ברצינות, ואת חלקם 

אסור לספר.

משך ההצגה: כשעה וחצי דקות ללא הפסקה.

במה
קטנה

תאטרון 
קהילתי

צילום: ליאורה צור



אירועי החודשדצמבר 2015 | כסלו-טבת תשע״ו

10:00 | 1.12.15  
תנ”ך בין תחומי  

קתדרה  
20:30 | 2.12.15  

כנרת, כנרת הצגה  
17:30 | 3.12.15  

מנחם טילמן  
מפגש יום ה׳  

 3.12.15  
מצעד לפידים   
ומופע חנוכה 

ברשפון
20:30 | 7.12.15  

דיקסיט דומינוס   
קונצרט  

10:00 | 15.12.15  
אמנים בגוף ראשון  

קתדרה  
10:00 | 16.12.15  

יפן - המהות,   
העוצמה והיופי 

קתדרה
17:30 | 17.12.15  

חן כץ  
מפגש יום ה׳  

20:30 | 17.12.15  
מקורקעת הצגה  
20:00 | 20.12.15  
סרט טרום בכור  

28.12 ,21.12  
 11:00   

ד"ר אורי לשמן
סדרה יום ב׳  

10:00 | 22.12.15  
הקונצ'רטי   

הגדולים לפסנתר 
קתדרה

7:30 | 24.12.15  
ירון עובדיה  -   
בדויים בדרום

טיול  
20:30 | 24.12.15  

מזמור לחג המולד   
קונצרט   

11:00 | 29.12.15  
פרופ' אייל נווה   

סדרה יום ג׳
17:30 | 31.12.15  

נפתלי הילגר  
מפגש יום ה׳  

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

5 כג 4 כב 3 כא 2 כ 1 יט

12 ל
חנוכה

11 כט
חנוכה

10 כח
חנוכה

9 כז
חנוכה

8 כו
חנוכה

7 כה
חנוכה

6 כד
ערב חנוכה

19 ז 18 ו 17 ה 16 ד 15 ג 14 ב
חנוכה

13 א
חנוכה

26 יד 25 יג 24 יב 23 יא 22 י
צום עשרה 

בטבת

21 ט 20 ח

31 יט 30 יח 29 יז 28 טז 27 טו

12



שירת המקהלה // קונצרט מס’ 3 
מנצח אנדרס מוסטונן | מקהלת Voces Musicales, אסטוניה

Voces Musicales מגיעים לארץ ומתארחת  מקהלה האסטונית המופלאה 
אצלנו יחד עם המנצח אנדרס מוסטונן. התכנית החגיגית מתקיימת בשיתוף 

פעולה עם פסטיבל המוזיקה הישראלי-אסטוני מוסטונן-פסט 2016.

יום ה’, 25 פברואר 2016, 20:30

תמונות בתערוכה // קונצרט מס’ 3 
מנצח ברק טל | סולנית נטלי קליין )אנגליה( – צ’לו

 היידן קונצ'רטו לצ'לו בדו מז'ור |
מוסורגסקי תמונות בתערוכה )בתזמור יבגני לויטס(

יום ב’, 25 ינואר 2016, 20:30

פוליה // קונצרט מס’ 4 
שרה ריידלי )אנגליה( – נבל, יעקב ראובן,  - סופרן,  סולנים יעלה אביטל 

מארי כרמן סימון )ספרד( – מנדולינה

ריידלי  בקונצרט זה אנחנו גאים לארח את סולנית הנבל הבינלאומית שרה 
)ארפג’יאטה(, בקונצרט שכולו פוליה אהבה ושגעון.

יום ה’, 31 מרץ 2016, 20:30

מיתרים ורומנטיקה // קונצרט מס’ 4 
מנצח ברק טל | סולן גיורא שמידט )ארה”ב( – כינור

מנדלסון קונצ'רטו לכינור ברה מינור | דבוז'אק הרביעייה "האמריקאית"

יום א’, 10 אפריל 2016, 20:30

אפולו ודפנה // קונצרט מס’ 1 
 - עינת ארונשטיין  עודד רייך - אפולו )בס(,  | סולנים  מנצח יזהר קרשון 

דפנה )סופרן(, שי קריבוס – חלילית, עמית טיפנברון - ויולה דה גמבה

בארוקדה פותחת את עונת הקונצ׳רטי התשיעית שלה עם יצירתו האלמותית של 
הנדל, הקנטטה אפולו ודפנה. זוהי דרמה במוזיקה, מיני-אופרה אשר מספרת 
ייסורים, זעם ותדהמה עם המוזיקה  את הסיפור המיתולוגי המלא בתשוקה, 

מלאת החיים של הנדל הצעיר ובבימוי מלא.

יום ה’, 26 בנובמבר 2015, בשעה 20:30

ברהמס ושוסטקוביץ’ // קונצרט מס’ 1 
מנצח ברק טל | סולנים בשארה הרוני – פסנתר, יובל שפירא – חצוצרה

שוסטקוביץ' קונצ'רטו לפסנתר מס' 1 | ברהמס מחמישיית מיתרים אופ. 111

יום ב’, 12 אוקטובר 2015, בשעה 20:30

מזמור לחג המולד // קונצרט מס’ 2 
– טנור,  דורון פלורנטין  יעלה אביטל - סופרן,  | סולנים  מיכאל שני  מנצח 

גיא פלץ – בס, ז’נבייב בלנשאר – חליל, המקהלה הקאמרית תל–אביב

יצירות חגיגיות לחג המולד של המלחינים הגדולים בערב מוזיקלי שכולו אור, 
לידה והתחדשות.

יום ה’, 24 דצמבר 2015, 20:30

דיקסיט דומינוס // קונצרט מס’ 2 
בהשתתפות אנסמבל זמרי מורן | יעקב )יקי( ראובן – מנדולינה

באך קונצ'רטו לכינור בלה מינור )יבוצע במנדולינה( | איל באט "פעמון 
האדמה", מחזור שירים בכורה עולמית | הנדל דיקסיט דומינוס

יום ב’, 7 דצמבר 2015, 20:30

לחופי הים התיכון // קונצרט מס’ 5 
סולנים יניב ד'אור - קונטרה טנור, אייל לבר – גיטרה

תכנית צבעונית המשלבת ישן וחדש, מזרח ומערב. במרכז התכנית שירי לאדינו 
בעיבודים ייחודיים .

יום ה’, 19 מאי 2016, 20:30

מויולדי עד שוברט // קונצרט מס’ 5 
מנצח וסולן אנדרס מוסטנן )אסטוניה( – כינור

 ויולדי קונצ'רטו לכינור ברה מינור, סינפוניה למיתרים |
מוצרט אדג'יו ופוגה שוברט העלמה והמוות

יום ב’, 16 מאי 2016, 20:30

מאירופה הקלאסית לבואנוס איירס
 // קונצרט בונוס – למנויי סולני תל אביב בלבד

מנצחת ג’יזל בן דור
| כינור   – טל  ברק   | בנדוניאון   – )ארגנטינה(  מוסליני  חואניו   סולנים 

אריה ברדומא – וילה

מנדלסון סימפוניה מס' 1 בדו מז'ור. פיאצולה | ברדומא קונצ'רטו כפול לכינור 
וויולה | סוק סרנדה למיתרים | פיאצולה Aconcagua קונצ'רטו לבנדוניאון

יום ג’, 12 ינואר 2016, 20:30

קונצרטים

צילום: אילן ספירא



אירועי החודשינואר 2016 | טבת-שבט תשע״ו
10:00 | 3.1.16   

תמר סופר   
סיור אומנות  

11:00 | 4.1.16  
ד"ר אורי לשמן  

סדרה יום ב׳  
10:00 | 5.1.16  

הקונצ’רטי הגדולים   
לפסנתר - קתדרה

10:00 | 6.1.16  
יפן - המהות,   

העוצמה והיופי 
קתדרה

17:30 | 7.1.16  
יואל שתרוג  
מפגש יום ה׳  

11:00 | 11.1.16  
דינה לוין, צפיה   
 מוסברת בסרט
"נשימה" - סרט
10:00 | 12.1.16  
תנ”ך בין תחומי   

קתדרה
  12.1.16  

מאירופה הקלאסית 
לבואנוס איריס 

קונצרט

7:00 | 14.1.16  
חן כץ   

טיול לדרום  
11:00 | 18.1.16  
דינה לוין, צפיה   

מוסברת בסרט "יום 
החצאית" - סרט
10:00 | 19.1.16  

אמנים בגוף ראשון  
קתדרה  

20:00 | 20.1.16  
סרט טרום בכורה  

17:30 | 21.1.16  
ד"ר דורון לוריא  

מפגש יום ה׳  
11:00 | 25.1.16  

פרופ' עזי רבי  
סדרה יום ב׳  

20:30 | 25.1.16  
תמונות בתערוכה   

קונצרט   
11:00 | 26.1.16  
ד"ר אלון ליאל  

סדרה יום ג׳  
17:30 | 28.1.16  

רוני ינובסקי  
מפגש יום ה׳  

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

2 כא 1 כ

9 כח 8 כז 7 כו 6 כה 5 כד 4 כג 3 כב

16 ו 15 ה 14 ד 13 ג 12 ב 11 א 10 כט

23 יג 22 יב 21 יא 20 י 19 ט 18 ח 17 ז

30 כ 29 יט 28 יח 27 יז 26 טז 25 טו
ראש השנה 

לאילנות

24 יד 
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טרום בכורה ערב // סרטים בהקרנת טרום בכורה
סרטים איכותיים שטרם ראיתם בהקרנת טרום בכורה, מלווים בהרצאות של 

מומחים מתחומים שונים. 

 ,29.02.2016  ,20.01.2016  ,20.12.2015  ,16.11.2015  ,14.10.2015 תאריכים: 
19.06.2016 ,13.04.2016 ,20.03.2016

הסרטים יחלו בשעה 20:00. 
מחיר מנוי ל-8 סרטים: ₪480 )על בסיס מקום קבוע( | מחיר לסרט בודד: ₪60

פסטיבל דוקו ארט // סוף שבוע של סרטי איכות 
תיעודיים בנושא אמנות

הסרטים שיוצגו: 
6 דקות עם דיויד הוקני(  יוקרן לפני:  האיש שהציל את הלובר )סרט קצר 

בלטראצ’י - אמנות הזיוף )סרט קצר יוקרן לפני: זה מה שהיה, זה מה שיש(
דורותיאה לאנג: לתפוס פיסה של אור

פיפי צורחת מאושר
סימור הקדמה )סרט קצר יוקרן לפני: מוכרחה להמשיך לצייר(

פאקו דה לוסיה – מסע מוסיקלי )סרט קצר יוקרן לפני: לצייר משהו מגניב(

קולנוע

ימים ה׳-שבת, 7-5 נובמבר 2015

צפיה מודרכת בסרטים // דינה לוין
11.1.16 הקרנת הסרט ״נשימה״ | במאי קים קי דוק

סיפור אהבתם הבלתי אפשרית של נידון למוות ואישה נבגדת. מערכת היחסים 
בין השניים, שאינה ניתנת להתקה אך באותה נשימה גם בלתי אפשרית, צריכה 

להתגבר על מכשול מרכזי אחד – העובדה שעל ג'ין מוטל גזר דין מוות.

18.1.16 הקרנת הסרט ״יום החצאית״

כמו בכל בוקר שיגרתי, סוניה ברז'רק, מורה בפרבר פריזאי, נכנסת לכיתה כדי 
ללמד את תלמידיה, המורכבים מבני מיעוטים שונים, שיעור בספרות צרפתית. 
התפנית מתרחשת כשהיא מגלה אקדח בתיקו של אחד התלמידים. מכאן 
ואילך מתפתחת בכיתה דינמיקה קבוצתית, שסופה הבלתי צפוי משפיע על 
כל המעורבים בתקרית: התלמידים, המורים, ההורים, הנהלת ביה"ס, המשטרה, 

הממסד הפוליטי, וכמובן גם על קהל הצופים.

יום שני בשעה 11:00 באודיטוריום | מחיר 35 ₪ | תושב כפר 30 ₪.

עולמות אחרים // סוף שבוע שכולו סרטים זרים
ימים ה׳-שבת, 6-4 פברואר 2016 



אירועי החודשפברואר 2016 | שבט-אדר א׳ תשע״ו
11:00 | 8.2 ,1.2  

יעל גורי  
סדרה יום ב׳  

10:00 | 2.2.16  
תנ”ך בין תחומי  

קתדרה  
17:30 | 4.2.16  

רז יצחקי   
מפגש יום ה׳

17.30 | 4-6.2.16  
עולמות אחרים   

סרטים זרים
10:00 | 9.2.16  

אמנים בגוף ראשון  
קתדרה  

10:00 | 10.2.16  
יפן - המהות,   

העוצמה והיופי 
קתדרה

 20:30 | 10.2.16  
 אקס חמותי החורגת

הצגה
17:30 | 11.2.16  

ד"ר גוסטב מייזליס  
מפגש יום ה׳  

29.2 ,22.2 ,15.2  
11:00   

ד"ר יושקובסקי 
סדרה יום ב׳

20:30 | 17.2.16  
הקונצ’רטי   

הגדולים לפסנתר 
קתדרה

20:30 | 17.2.16  
פתאום הגיע סתיו   

הצגה
7:30 | 18.2.16  

יואב אבניאון  
טיול לעוטף עזה  
11:00 | 23.2.16  
פרופ' אייל נווה  

סדרה יום ג׳  
17:30 | 25.2.16  

זהר לפיד  
מפגש יום ה׳  

20:30 | 25.2.16  
שירת המקהלה   

קונצרט
20:00 | 29.2.16  

סרט טרום בכורה  

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

6 כז 5 כו 4 כה 3 כד 2 כג 1 כב

13 ד 12 ג 11 ב 10 א 9 ל 8 כט 7 כח

20 יא 19 י 18 ט 17 ח 16 ז 15 ו 14 ה

27 יח 26 יז 25 טז 24 טו
שושן פורים 

קטן

23 יד
פורים קטן

22 יג 21 יב

29 כ 28 יט
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תנ”ך בין תחומי8 מפגשים בימי שלישי בשעה 10:00
סדרה חדשה המרחיבה את נגיעות התנ”ך אל עבר נושאים מרתקים מתחום 

היהדות והישראליות

בין המרצים: ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל, פרופ' יאיר זקוביץ, הסופר דב 
אלבוים, הסופר מאיר שלו, יונה בן אמיתי, ד"ר חיים חיון, יוסי נינוה, הסופר 

דרור משעני.

 ,01.03.2016  ,02.02.2016  ,12.01.2016  ,01.12.2015  ,03.11.2015 בתאריכים: 
07.06.2016 ,03.05.2016 ,05.04.2016

מחיר תושב כפר: 600 ₪ | תושב חוץ 740 ₪

אמנים בגוף ראשון 8 מפגשים בימי שלישי בשעה 10:00
ותיקים  ניפגש עם אמנים  ולסקרנים.  ומרתקת לחובבי אמנות  עונה חדשה 
וצעירים זוכי פרסים אשר הציגו תערוכות במוזיאונים ובגלריות בארץ ובעולם. 
האמנים יציגו מבחר מיצירותיהם על גבי מסך רחב ויספרו על עבודתם ומקורות 

ההשראה ליצירתם.

מיכל נאמן, יאן ראוכוורגר, פיליפ רנצר,  בועז ארד, אלדר  בין האמנים: 
פרבר, שרון יערי אורי גרשוני, מאיה אטון, אסד עזי, שמחה שירמן, אלהם 

רוקני, רותי הלביץ 

 ,29.03.2016  ,09.02.2016  ,19.01.2016  ,15.12.2015  ,10.11.2015 תאריכים: 
14.06.2016 ,24.05.2016 ,19.04.2016

מחיר תושב כפר: 650 ₪ | תושב חוץ 800 ₪

הקונצ’רטי הגדולים לפסנתרסדרה של 8 מפגשים בימי שלישי בשעה 10:00
עורך, מגיש ומבצע: מאסטרו גיל שוחט

גלן גולד, ריכטר, ארחריץ', הורוביץ,  פרשנות והשוואות בין ביצועי שיא: 
פרחיה, פוגורליץ', ברנבוים ולנג לנג

| בטהובן: המהפכנות,  לגאונות  נושק  הפיוט  מוצרט:   | באך  יוהן סבסטיאן 
וירטואוז חסר תקנה, מסכם הרומנטיקה,  | ליסט:  השיגעון, האמת הצרופה 
נושקת לאצילות  | שופן: ההבעה הרגשית המזוקקת,  משורר של הפסנתר 
| דביוסי: מבשר  | רחמנינוב: השופן של רוסיה, מסכם הרומנטיקה הרוסית 

האימפרסיוניזם המוסיקאלי | ראוול - פורץ הדרך למודרניזם

 ,15.03.2015  ,16.02.2015  ,05.01.2015  ,22.12.2015  ,17.11.2015 תאריכים: 
21.06.2015 ,17.05.2015 ,12.04.2015

מחיר תושב כפר: 650 ₪ | תושב חוץ 800 ₪

יפן - המהות, העוצמה והיופי
ודתות של  איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות  מרצה: 

מזרח אסיה

וכי תרבות  יפן, בו נגלה כי רב הנסתר על הגלוי  מסע לאורכה ולעומקה של 
מרתקת זו פועלת על פי קודי התנהגות וערכים בני מאות שנים. מיהם היפנים 
עולמית? מדוע מחנכים את  וכיצד הפכה מדינת האיים למעצמה כלכלית 
הבנים להישגיות ואת הבנות לצייתנות? מי היו לוחמי העל, הסמוראים, וכיצד זן 

הבודהיזם עיצב את דרכם?

 ,09.03.2016  ,10.02.2016  ,06.01.2016  ,16.12.2015  ,11.11.2015 תאריכים: 
15.06.2016 ,18.05.2016 ,20.04.2016

מחיר תושב כפר: 560 ₪ | תושב חוץ 640 ₪

8 מפגשים בימי רביעי בשעה 10:00

קתדרה



אירועי החודשמרץ 2016 | אדר א'-אדר ב' תשע״ו
10:00 | 1.3.16  

תנ”ך בין תחומי  
קתדרה  

17:30 | 3.3.16  
רוית נאור   

מפגש יום ה׳
20:30 | 6.3.16  
עקר בית הצגה  

11:00 | 14.3 ,7.3  
ד"ר יושקובסקי  

סדרה יום ב׳  
10:00 | 9.3.16  
יפן - המהות,   

העוצמה והיופי 
קתדרה

17:30 | 10.3.16  
רוני קארו  

מפגש יום ה׳  
12.3.16  

צעדת הבנים ה-43  
10:00 | 15.3.16  

הקונצ’רטי   
הגדולים לפסנתר 

קתדרה
17:30 | 17.3.16  

הכל פתוח, שירי  
נעמי שמר  

מפגש יום ה׳  

20:00 | 20.3.16  
סרט טרום בכורה  
11:00 | 28.3 ,21.3  

ירון עובדיה  
סדרה יום ב׳  

11:00 | 22.3.16  
ד"ר אלון ליאל  

סדרה יום ג׳  
22.3.16  

עדלאידע   
וחגיגת פורים

20:30 | 27.3.16  
כימים אחדים   

הצגה
10:00 | 29.3.16  

אמנים בגוף ראשון  
קתדרה  

7:30 | 31.3.16  
איהאב זידאן   

טיול בכרמל
20:30 | 31.3.16  

פוליה   
קונצ׳רט 

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

5 כה 4 כד 3 כג 2 כב 1 כא

12 ב 11 א 10 ל 9 כט 8 כח 7 כז 6 כו

19 ט 18 ח 17 ז 16 ו 15 ה 14 ד 13 ג

26 טז 25 טו
שושן פורים

24 יד
פורים

23 יג
תענית אסתר

22 יב 21 יא 20 י

31 כא 30 כ 29 יט 28 יח 27 יז
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הדמויות הגדולות שביסוד הדת 
הנוצרית // יסכה הרני

נתוודע לדמויות אשר עיצבו את הדת הגדולה של הציביליזציה  זו  בסדרה 
המערבית. הדמויות היו למופת לחברה המערבית לדורותיה, גם אם תיאורן 

בספרות הנוצרית הינו מגמתי ולא מציאותי היסטורי.
12.10.15 | ישוע הנוצרי: היסטוריה ומיתולוגיה בסיפורו של המשיח הנוצרי.

19.10.15 | יוחנן המטביל כאליהו: אחרון הנביאים.
26.10.15 | מריה מגדלנה: האשה שנגעה ולא נגעה בישו.

2.11.15 | פטרוס השליח: עלילות פטרוס בארץ הקודש, הדייג שהפך לאפיפיור.
9.11.15 | פאולוס השליח לגויים: התיאולוג שיהודים נוהגים להאשים.

16.11.15 | יוחנן האהוב ותומאס הפקפקן: את מי ישוע אהב ביותר ולמה.

מוסיקת החיים // ד”ר אורי לשמן
23.11.15 | לודוויג ואן בטהובן: סימפוניה מס. 3 "ארואיקה". שחזור הפרמיירה 

של היצירה ששינתה את עולם המוזיקה.
30.11.15 | הדרך אל האושר: פליקס מנדלסון - סימפוניה מס. 4 “האיטלקית”. 

השירים ללא מילים, קטעי תהילים והקונצ’רטו לכינור.
8 "הבלתי  21.12.15 | קלאסיקה בלתי נגמרת: פרנץ שוברט – סימפוניה מס. 

גמורה" ושירים אמנותיים )לידר( נבחרים.
– “הסימפוניה  הקטור ברליוז  28.12.15 | השיא הפנטסטי של הרומנטיקה: 

הפנטסטית”.
חווייתית המשלבת מוזיקה, מחשבים  הרצאה  | רואים את הקולות:   4.1.16
ישנה אפשרות לראות את  מוזיקה, אבל האם  כולנו שומעים  וידאו.  וקטעי 
בין צלילים לצבעים? בעזרת הטכנולוגיה המתקדמת  הצלילים? מה הקשר 

ביותר "ניכנס" אל תוך כמה מיצירות המופת המוזיקליות הגדולות ביותר.

אקטואליה // פרופ’ עזי רבי
25.1.16 | מזרח תיכון אחר: גיאופוליטיקה משתנה.

23.5.16 | ארגון המדינה האיסלאמית: מקורות, יעדים ודפוסי פעולה.

מקומיות נמשכת - מקומות בארץ, 
הנצחתם האוהבת בשירה העברית

// יעל גורי

יהודה   ,1967 )ירושלים  בין שמותיה”  “העיר משחקת מחבואים   |  1.2.16
והחוששים מפניה, מטורפיה  ירושלים, אוהביה  עמיחי(: קסמה המורכב של 

ונביאיה - שיקופם בשירה העברית החדשה.

8.2.16 | ״תל אביב נוטה לשקוע, ערב מליונר את זהבו הריק...״ )נתן אלתרמן, 
יצרים  וכעורה, מלאת  יפה  “מחר הפתעות”(: תל אביב בשירה העברית, עיר 

ומתחדשת כל הזמן.

מועדון +

| כרטיסים בכניסה  ₪ 30 35 ₪, תושב כפר  | מחירים:  וייל  הסדרות מתקימות בימי שני בשעה 11:00 באודיטוריום 

סדרות יום ב׳



אירועי החודשאפריל 2016 | אדר ב'-ניסן תשע״ו
18.4 ,11.4 ,4.4  

11:00  
בתיה דביר  
סדרה יום ב׳  

10:00 | 5.4.16  
תנ”ך בין תחומי  

קתדרה  

20:30 | 6.4.16  
המוגבלים  

הצגה  

17:30 | 7.4.16  
רוית חבשוש  
מפגש יום ה׳  

20:30 | 10.4.16  
מיתרים ורומנטיקה   

קונצרט

10:00 | 12.4.16  
הקונצ’רטי   

הגדולים לפסנתר 
קתדרה

20:00 | 13.4.16  
סרט טרום בכורה  

17:30 | 14.4.16  
רועי עלוני  

מפגש יום ה׳  

10:00 | 19.4.16  
אמנים בגוף ראשון  

קתדרה  

10:00 | 20.4.16  
יפן - המהות,   

העוצמה והיופי 
קתדרה

שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

2 כג 1 כב

9 א 8 כט 7 כח 6 כז 5 כו 4 כה 3 כד

16 ח 15 ז 14 ו 13 ה 12 ד 11 ג 10 ב

23 טו
פסח

22 יד
ערב פסח

21 יג 20 יב 19 יא 18 י 17 ט

30 כב 29 כא
שביעי של פסח

28 כ
ה דחוה״מ

27 יט
ד דחוה״מ

26 יח
ג דחוה״מ

25 יז
ב דחוה״מ

24 טז
א דחוה״מ
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| כרטיסים בכניסה  ₪ 30 35 ₪, תושב כפר  | מחירים:  וייל  הסדרות מתקימות בימי שני בשעה 11:00 באודיטוריום 

מועדון +
סדרות יום ב׳

תרבות היידיש // ד”ר מ. יושקובסקי
שלום עליכם רומנים במכתבים.  |  15.2.16

קדיה מולודובסקי סיפוריה הקצרים  |  22.2.16
וילנה היהודית דרך צחוק ודמע יצירתו של אברהם קרפינוביץ’(  |  29.2.16

אהבה נכזבת לפי יצירותיו של יוסף אופטושו ויוסף בורג  |  7.3.16
שמעון דז’יגן וישראל שומכר ענקי הסאטירה היהודית  |  14.3.16

המקורות היהודיים של האיסלם
// ירון עובדיה

21.3.16 
28.3.16

שארית הפלטה, כעוף החול // בתיה דביר
היהודי, האפילו שני המאורעות  גורלה של שארית פליטת שואת העם  על 
ומהותם: השואה  זה מזה בתוכנם  והשונים  ישראל,  הכבירים בתולדות עם 
ותקומתה של מדינת ישראל. במסגרת המפגשים שלנו, נעמוד על משמעות 
מציאות היסטורית זו על עולמה של שארית הפליטה, ועל חזרתה לחיים, כעוף 

החול הקם מתוך האפר.
4.4.16 

11.4.16 
18.4.16 

2.5.16 
9.5.16 

16.5.16

אמנות // תמר סופר
פיטר ברוייגל משחקי ילדים  |  30.5.16

התכשיט החדש אמנות ואספנות בקטאר  |  6.6.16
JR-Artist על צילום רחוב גדול מהחיים  |  20.6.16

ג’ודי שיקאגו, Dinner Party הולדת אמנות נשית  |  27.6.16



שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

7 כט 6 כח 5 כז
יום הזיכרון 

לשואה ולגבורה

 4 כו
ערב יום 

השואה

3 כה 2 כד 1 כג

14 ו 13 ה 12 ד
יום העצמאות

11 ג
 יום הזיכרון

ערב יום 
העצמאות

 10 ב 
ערב יום 
הזיכרון

9 א 8 ל

21 יג 20 יב 19 יא 18 י 17 ט 16 ח 15 ז

28 כ 27 יט 26 יח
ל״ג בעומר 

25 יז
ערב

ל״ג בעומר

24 טז 23 טו 22 יד

31 כג 30 כב 29 כא

אירועי החודשמאי 2016 | ניסן-אייר תשע״ו
16.5 ,9.5 ,2.5  

11:00  
בתיה דביר  
סדרה יום ב׳  

10:00 | 3.5.16  
תנ”ך בין תחומי  

קתדרה  
20:00 | 4.5.16  

טקס יישובי  
17:30 | 5.5.16  

אוריאל פיינרמן   
מפגש יום ה׳  

19:50 | 10.5.16  
טקס יישובי  

20:30 | 16.5.16  
מויולדי עד שוברט   

קונצ׳רט  
10:00 | 17.5.16  

הקונצ’רטי   
הגדולים לפסנתר 

קתדרה
10:00 | 18.5.16  

יפן - המהות,   
העוצמה והיופי 

קתדרה

7:30 | 19.5.16  
ניר קינן   

טיול לצפון
20:30 | 19.5.16  

לחופי הים התיכון   
קונצרט   

11:00 | 23.5.16  
פרופ' עזי רבי   

סדרה יום ב׳
20:30 | 23-28.5.16  

תשמעו סיפור  
הצגה  

10:00 | 24.5.16  
אמנים בגוף ראשון  

קתדרה  
17:30 | 26.5.16  

דן בולוטין   
מפגש יום ה׳  

11:00 | 30.5.16  
תמר סופר  

סדרה יום ב׳  
11:00 | 31.5.16  
פרופ' אייל נווה   

סדרה יום ג׳  
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פותחים חלון
ד”ר אלון ליאל האפרטהייד בדרום אפריקה

28.6.16 | 22.3.16 | 26.1.16

פרופ’ אייל נווה סוגיות מרכזיות בתולדות ארה”ב
31.5.16 | 23.2.16 | 29.12.15 | 24.11.15

מחיר: ₪35 להרצאה/ תושב כפר ₪30

ימי שלישי, 11:00, באודיטוריום

מועדון +
סדרות יום ג׳

איציק לוי וירון חסון מופע חליל וגיטרה  |  3.9.15
עידן צרני אחרוני הנוודים  |  10.9.15

ירין קימור הבלתי אפשרי, אפשרי  |  8.10.15
ענת יהלום לפול ולקום - מפציעה לשיקום  |  15.10.15
ד"ר דורון לוריא התבוננות ביצירת אומנות  |  29.10.15

סרט במסגרת פסטיבל  |  5.11.15
דיוויד ניסן מאחורי הרעלה  |  12.11.15
מיכל לסר האשה שלצידו  |  26.11.15

מנחם טילמן פרשת עסק הביש במצרים  |  3.12.15
חן כץ נמיביה  |  17.12.15

נפתלי הילגר אלסקה הפראית  |  31.12.15
יואל שתרוג רומניה בעקבות דרקולה  |  7.1.16

ד"ר דורון לוריא ארוטיקה באומנות  |  21.1.16
רוני ינובסקי ניו זילנד  |  28.1.16

רז יצחקי הולדת הג'אז  |  4.2.16
ד"ר גוסטב מייזליס מאצ'ו פיצ'ו  |  11.2.16

זהר לפיד 70 שנה לנצחון רוסיה על גרמניה  |  25.2.16
רוית נאור מסע לקצה העולם  |  3.3.16

רוני קארו תהליכי צמיחה בבית הסוהר לנשים  |  10.3.16
"הכל פתוח" ורדה גולדברגר ועופר כ"ץ בשירי נעמי שמר  |  17.3.16

רוית חבשוש הרפתקאה סיציליאנית מעוררת חושים  |  7.4.16
רועי עלוני תמונות בתערוכה  |  14.4.16

אוריאל פיינרמן 200 ימי החרדה, היישוב היהודי בארץ אל מול  |  5.5.16
פלישת רומל   

דן בולטין איים בזרם  |  26.5.16
תמיר בן צבי בעיקר 6 דקות... ) מופע מוזיקלי(  |  2.6.16

ד"ר יוקי גניגר אור השמש ועור האדם  |  9.6.16
רועי עלוני ארתור רובינשטיין  |  16.6.16
עומר שומרוני חגיגה לטינית  |  23.6.16

נדב מלכיאלי ונגנים מוסיקת כליזמרים יהודית  |  30.6.16

מועדון +
מפגשי יום ה׳

בית סניור ב-17:30
מחיר 20 ₪ / תושב כפר 15 ₪



אירועי החודשיוני 2016 | אייר-סיוון תשע״ו
שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

4 כז 3 כו 2 כה 1 כד

11 ה
ערב שבועות

10 ד 9 ג 8 ב 7 א 6 כט 5 כח
יום שחרור 

ירושלים

18 יב 17 יא 16 י 15 ט 14 ח 13 ז 12 ו
שבועות

25 יט 24 יח 23 יז 22 טז 21 טו 20 יד 19 יג

30 כד 29 כג 28 כב 27 כא 26 כ

 

06
17:30 | 2.6.16  

תמיר בן צבי  
מפגש יום ה׳  

27.6 ,20.6 ,6.6  
11:00  

תמר סופר   
סדרה יום ב׳

10:00 | 7.6.16  
תנ”ך בין תחומי  

קתדרה  
20:30 | 8.6.16  
אח יקר הצגה  

17:30 | 9.6.16  
ד"ר יוקי גניגר  

מפגש יום ה׳  
9.6.16  

חגיגת שבועות   
קהילתית

10:00 | 14.6.16  
אמנים בגוף ראשון  

קתדרה  
10:00 | 15.6.16  

יפן - המהות,   
העוצמה והיופי 

קתדרה

17:30 | 16.6.16  
רועי עלוני  

מפגש יום ה׳  

20:00 | 19.6.16  
סרט טרום בכורה  

10:00 | 21.6.16  
הקונצ’רטי   

הגדולים לפסנתר 
קתדרה

17:30 | 23.6.16  
עומר שומרוני   

מפגש יום ה׳  

11:00 | 28.6.16  
ד"ר אלון ליאל  

סדרה יום ג׳  

17:30 | 30.6.16  
נדב מלכיאלי   

מפגש יום ה׳  



 ההרשמה חודש לפני הטיול | מחיר: 210 ₪, תושבי כפר 190 ₪
הזכות לשינויים שמורה

טיול לירושלים // חנה בנדיקובסקי
הסיור יתחיל בעיר העתיקה ברובע הנוצרי ויעסוק בעדות הנוצריות, בקהילות 
כנסיות  במנזרים שונים, במספר  נבקר  בעיר.  בעלות מורשת ארוכת שנים 
ומשם  נצא להפסקת צהריים ברמת רחל  ובכנסיית הקבר שבמרכז הרובע. 
נמשיך לכמה אתרים בעיר החדשה. נבקר במתחם של המוסד האקומני טנטור 

ובמנזר הקלריסיות )אם יוותר זמן וכוח(.

יום ה’, 19 נובמבר 2015, בשעה 07:30

בדויים בדרום // ירון עובדיה
הנתחיל בתצפית מאזור אנדרטת הנגב, משם נמשיך לביקור ב"בת המדבר" בתל 
שבע. נמשיך ללקיה או לחורה לפגישה עם אחד האישיים במקום וניסע לסיום 

לעמר לפגוש את אחד התושבים ולשמוע את הצד היהודי של העניין.

יום ה’, 24 דצמבר 2015, בשעה 07:30

טיול לדרום // חן כץ
נתחיל את הסיור בעיר העתיקה הנבטית ביזנטית שבטה. נראה את הכנסיות, 
אזור התעשייה, מבני הציבור, האורוות, הבריכה ועוד. נסייר בחווה החקלאית 
תיפקודן במרחב  ואת תלוליות האבן אשר  נראה את הבוסתן  המשוחזרת, 
החקלאי המדברי עדיין נידון. לאחר ארוחת הצהריים נבקר בפסל השלום של 
דני קרוון, בתחנת הרכבת התורכית בעוג’ה אל חפיר, ונסיים באתר הנופי הידוע 
יחודי  נוף  והחולות בסלעי הקירטון  ניצנה” שם עיצבו הרוחות  “חמוקי  בשם 

למקום ומרשים.

יום ה’, 14 ינואר 2016, בשעה 07:00

טיול לעוטף עזה // יואב אבניאון
ונסקור את  נחזור לאתרים ב”עוטף עזה” שהיו בחדשות בעיתות קונפליקט 
ויישובית. נפתח בביקור בנתיב-העשרה הצמוד  האזור בפרספקטיבה אנושית 
לגדר ונראה חומה שקטע ממנה הפך פרויקט אמנותי של תקוה לשלום. על 
ניר עם.  גבעה סמוך לצפון הרצועה נבקר במצפה לזכרו של אסף סיבוני בן 
נשקיף על צפון הרצועה ונספר כיצד נוצר המושג. בין שדות נחל-עוז ועלומים 
עומד בודד מגדל מים מחורר. כאן במקומו ההסטורי של קיבוץ בארות-יצחק 
נספר על עמידת הגבורה של הקיבוץ בקרבות תש”ח. באתר “חץ שחור” נסקור 
ונסיים  את פעולות הצנחנים בשני העשורים הראשונים לעצמאות המדינה 

בביקור צבעוני במיוחד בציורי הקיר המרהיבים שבקיבוץ אור-הנר.

יום ה’, 18 פברואר, 07:30

טיול בכרמל // איהאב זידאן
נפתח את היום בחיפה בביקור בסטלה מאריס ובתצפית על הגנים הבהאיים, 
ניסע על קו הרכס של הכרמל לעבר קיבוץ בית אורן לסיור בעקבות אסון שרפת 
2010. נמשיך  הכרמל, נבקר באנדרטה לזכר נספי האסון שהתרחש בדצמבר 
בנסיעה לעבר הכפרים הדרוזים שעל הכרמל לסיור עומק בנושא הדרוזים. 

נבקר בבית יד לבנים הדרוזים, הוא בית הקיץ של הסר לורנס אוליפנט. 
לסיום נתארח אצל משפחה דרוזית לארוחה אותנטית. באם יוותר זמן נאפשר 

סיור עצמאי בשוק התיירותי של דלית אל-כרמל.

יום ה’, 31 מרץ 2016, בשעה 07:30

טיול לצפורי ובית שערים // ניר קינן
נפתח את היום באתר בית שערים. כאן היתה אחוזתו המשפחתית של רבי יהודה 
הנשיא וכאן נקבר. עם קבורתו, הפכה בית שערים לבית הקברות המרכזי של 
העם היהודי. נסייר באתר, נצפה אל נופי העמק מפסלו של השומר אלכסנדר 
ונבקר גם במערה שבה משערים  זייד. נבקר במערכות הקברים המרשימות 
נסייר באתרי ציפורי.  ובני משפחתו. אחר הצהרים  יהודה הנשיא  נקברו רבי 
בציפורי חיו חכמים כריש לקיש, רבי יוחנן, רבי יוסי וכמובן רבי יהודה הנשיא 
שקבע בה את מקום ישיבת הסנהדרין וחתם בה את המשנה. נסייר ברחובות 
העיר המפוארת, בין בתי המגורים ומבני הציבור, נתייחס לפסיפסים היפים, לבית 

הכנסת העתיק ולמערכת המים המרשימה.

יום ה’, 19 מאי 2016, בשעה 07:30

מועדון +
טיולים



יולי 2016 | סיוון-תמוז תשע״ו
שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
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סיורי אומנות וארכיטקטורה
בהמשך לסיור אומנות הרחוב בהדרכתה של תמר סופר נצא השנה לחמישה 

סיורים נוספים.

|  סיור בתחנה המרכזית החדשה בהדרכת שני ורנר  13.10.15
|  סיור באוסף של דובי שיף במלון "מרינה" בהדרכת תמר סופר  3.1.16

שאר הסיורים יפורסמו בהמשך.

תערוכות

|  ירון גיא, צילום  )עד 11.11.15(  11.10.15

|  יפה מאיר )עד 6.12.15(  15.11.15

|  רינה פיינברג )עד 13.1.16(  16.12.15

|  ליאורה חשין, צילום )עד 1.3.16(  9.2.16

|  יאנה גרבר וירדנה לישנסקי )עד 31.3.16(  6.3.16

|  תערוכה ליום השואה ויום הזכרון  )עד 15.5.16(  4.4.16

מועדון +
סיורים



אוגוסט 2016 | תמוז-אב תשע״ו
שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
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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  •
באודיטוריום הותקנה מערכת עזר לשמיעה!  •

ביום המופע הקופה תפתח שעה וחצי לפני המופע  •
בקשות לשינויים יתקבלו עד 24 שעות לפני המופע  •

במקרה של ביטול כרטיס מראש ניתן להחליפו למופע אחר בעונת 2016-2015 בלבד, על בסיס מקום פנוי  •
נשמח לעמוד לרשותכם בימים א‘-ה‘ בין השעות: 14:00-09:00, 18:00-16:00  •

מחיר בודדמחיר גמלאימחיר רגילמס' מופעיםשם המנוי

105 ₪ / 120 540₪ 620₪ 6₪בימת הכפר

105 ₪ / 120 650₪ 760₪ 8₪בימת הכפר

105 ₪ / 120 720₪ 890₪ 10₪בימת הכפר

70 ₪במה קטנה

110 ₪ / 120 500₪ 550₪ 5₪בארקודה

105 ₪ / 120 475₪ 515₪ 5₪   + בונוססולני ת״א

60 480₪ 8₪טרום בכורה

מחיר בודדתושב כפרתושב חוץמס׳ מפגשיםקתדרה

הקונצ׳רטי הגדולים 
לפסנתר

8₪ 800₪ 650₪ 100

100 650₪ 800₪ 8₪אמנים בגוף ראשון

100 600₪ 740₪ 8₪תנ״ך בין תחומי

יפן - המהות, 
העוצמה והיופי

8₪ 640₪ 560₪ 85

מחירון

*  מנוי ל-6 הצגות, הינו מנוי להצגות תאטרון בלבד )לא כולל קונצרטים(
** מנוי ל-10/8 מופעים, ניתן לכלול בתוכו הצגות וקונצרטים

מרכז וייל לתרבות וקהילה, הנוטע 4, כפר שמריהו 46910
weil@kfar.org.il | www.weilcenter.org.il טל 09-9569430 | פקס 09-9502986 | מייל

054-2300695weil@kfar.org.ilמנהלת מרכז וייל לתרבות וקהילהפנינה רבינוביץ	 

054-2300651odit@kfar.org.ilרכזת מופעים ואירועיםעדי גולן	 

054-4479217khila@kfar.org.ilמנויים וקתדרהרונית כהן	 

054-2300653hugim@kfar.org.ilחוגיםנורית סרור	 

054-2300692mplus@kfar.org.ilמועדון +עירית וייזר	 

054-2591254sifriya@kfar.org.ilספרייהרונה אטיאס	 

054-2300661achzaka@kfar.org.ilמנהל אחזקהעופר עמנואל	 

יצירת קשר


