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תושבים ואורחים יקרים,

המועצה המקומית כפר שמריהו מעמידה לרשותכם מבחר עשיר ומגוון של פעילות פנאי לבני כל הגילאים.

צוות מרכז וייל לתרבות ולקהילה שקד וליקט את המיטב וגיבש לכלל תוכנית פעילות לבעלי טעמים וצרכים שונים. 
ידי נורית סרור, מאגדת ומציגה את האפשרויות השונות לבחירה. במהלך שנת  החוברת המוצגת, אשר נערכה על 

הפעילות אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים. השינויים יפורסמו באתר האינטרנט של מרכז וייל.

בנוסף לפעילות המגוונת והעשירה במרכז וייל, מתקיימת פעילות ספורטיבית רבה במועדון הספורט לרבות ספורט 
מים, טניס, כוח, טריאתלון ועוד. הנכם מוזמנים לבקר ולבחור.

אנא קראו ביסודיות, ראו את המבחר, בדקו את התנאים וסייעו בידנו לקיים את הפעילות באיכות ובזמינות גבוהים. 
נשמח לשמוע המלצות ורעיונות.

בכפר שמריהו בוחרים אורח חיים בריא.

אושר והנאה,
דרור אלוני

ראש המועצה המקומית כפר שמריהו



התחלת הפעילות בחוגים - 1/9/2015 חוגים
לגילאי 6-3

גן עם אמא
פעילות בוקר מונחית לאם ולילד )3 שעות(

הכוללת:

 מתקני ג'ימבורי 
 חוג מוסיקה

 משחקים דידקטיים
 משחקי הרכבה

 יצירה וארוחת בוקר בצוותא

הפעילות מיועדת לגילאי 1-3 שנים

 החוג מתקיים בבית עליזה
בימי שלישי ו/או חמישי משעה 09:00 עד שעה 12:00

360 ₪ לפעם בשבוע עלות חודשית: 
600 ₪ לפעמיים בשבוע  

גן עם אמא מהגן לבית הספר

פיתוח כישורי למידה ומיומנויות 

לעולים לכיתה א'

מוכנות מוטורית < שיווי משקל,  קואורדינציה, מוטוריקה 

גסה ועדינה, חיזוק חגורת כתפיים, אחיזת עיפרון תקינה

הקניית הרגלי למידה < התארגנות, עמידה בלוחות 

זמנים, קבלת הוראות וביצוען, התמודדות עם מטלות.

מוכנות רגשית < דחיית סיפוקים, עצמאות, יוזמה 

וסקרנות.

מוכנות קוגניטיבית <  חשיבה חשבונית, אוצר מילים, 

אנליזה וסינתזה הנדרשים לקריאה.

מוכנות חברתית < שיתוף פעולה בקבוצה, לוותר 

ולהפסיד, לשתף ולהשתתף.

הפעילות תתקיים במתחם אשכול הגנים, בימי א', בהדרכת מאבחנת 
NDFA ומטפלת בגישה הנוירו-התפתחותית תפקודית

עלות חודשית: 270 ₪
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חוגיםהתחלת הפעילות בחוגים - 1/9/2015
לגילאי 6-3

התעמלות ואקרובטיקה 
בהדרכת בועז ציוני

שילוב תרגילי גמישות, 
אקרובטיקה וקואורדינציה, 
המבוצעים לצלילי מוסיקה, 
תוך עבודה עם מתח, קורה 

ומזרנים. התרומה המשמעותית 
ביותר לילד העוסק בהתעמלות 

מתבטאת במה שהוא הופך להיות 
בזכות האימונים המיוחדים.

סטודיו נילי למחול
בניהולה של נילי רג'ואן

שיעורי המחול של סטודיו נילי 
כוללים: שעורי טרום בלט, בלט, 

בלט קלאסי, מודרני, ג’אז, 
 .street dance-היפ-הופ ו
 השיעורים מועברים על ידי

מיטב המורים.

ההתאמה לקבוצות הלימוד 
נעשית בתאום עם נילי.

מיועד לבנים ולבנות מגיל 3 ומעלהמיועד לגילאים 3 ומעלה מיועד לגילאי 3 ומעלהמיועד לבנים ולבנות מגיל 4 ומעלה

מועדון גלגליות כפר שמריהו
בניהולה של ענת ראובן

בחוג יפתחו הילדים יכולות  
של קואורדינציה, שיווי משקל, 

יציבה וביטחון עצמי. השילוב 
של הפעילות הספורטיבית עם 

גלגיליות מגדיל את האתגר נותן 
 גיוון והרבה כיף. 

חוויה שאסור להחמיץ!

מחליקים חדשים מתבקשים 
להזמין גלגיליות מראש!

 מתקדמים בתנועה
בהדרכת המאבחנת שרית סייה

בהתנסויות  הצלחות  של  חוויה 
אצל  ומפתחת  בתנועה, המחזקת 
עצמאות  מסוגלות,  הילד תחושת 
וביטחון עצמי. באמצעות פעילות 
ומגוונת במרחב  ייעודית  מוטורית 
ניתן לקדם, להעצים  וסביב שולחן 
ולפתח אצל הילד יכולות מוטוריות, 
כישורים חברתיים וחיזוקים בהיבט 
הקוגניטיבי והרגשי. ובנוסף, לשכלל 
תנועות  להשגת  היכולות  את 
איכותיות, מתואמות ומורכבות יותר.

חדש
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חוגים
לגילאי 6-3

מהגן לבה"ס - הכנה לכיתה א׳
בהדרכת המאבחנת שרית סייה

פיתוח תחושת מסוגלות, עצמאות 
וביטחון עצמי תוך כדי התנסות 

במגוון פעילויות החיוניות 
להתפתחות. הקניית הרגלי 

למידה, מוכנות רגשית וחברתית 
ומוכנות מוטורית וקוגניטיבית.

הפעילות תתקיים במתחם 
 אשכול גני הילדים בהדרכת

גננת מוסמכת.

בית ספר לכדורגל 
בהדרכת אסף ויונתן בן ישי

בחוג יפתחו הילדים את כישורי 
הקואורדינציה, לצד כישורים 

חברתיים והתנהגותיים, תוך 
כדי משחקים וטורנירים, 

יפתחו ביטחון עצמי, משמעת, 
התמודדוות עם נצחון והפסד, 

וכמובן - מיומנויות משחק 
קבוצתי.

מיועד לגילאי גן חובה ומעלה מיועד לגילאי גן חובה ומעלה מיועד לגילאי טרום חובה ומעלהמיועד לגילאי טרום טרום חובה ומעלה

מבשלים עם עדנה 
בהדרכת עדנה פיליש

מטרת החוג להעביר את חווית 
הבישול, ולהקנות ידע ומיומנות 

בכל תחומי המטבח בהתאם 
ליכולות הילדים. נשים דגש על: 

כללי זהירות וביטחון, חומרי 
הגלם ותכונותיהם, צורות בישול 

ואפייה שונות, עבודה מסודרת 
וניקיון המטבח.

סדנת אומנות ויצירה 
בהדרכת אורלי פלד

החוג משלב יצירה במגוון 
טכניקות כגון: ציור, פיסול, 
עיסת נייר ועוד, שלוב של 

חומרי מחזור ביצירה. דגש 
על פתוח היצירתיות והדמיון 

האישי, בשילוב סיפורים ויצירה 
בהשראתם.

חדש
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חוגים
לגילאי 6-3

כדורסל מכבי תל–אביב
בהדרכת ליאור דרור

לימוד וחיזוק יסודות הכדורסל 
וערכים תוך שימת דגש על 

קבוצתיות, תחרותיות ומשמעת 
אשר יכינו את הילדים לשילובם 
בעתיד בקבוצות מחלקת הנוער 

מכבי ת"א.

Easy ABC אנגלית בכיף
בהדרכת זוהר גפני

שיטה ללימוד אנגלית המבוססת 
על עשייה מהנה ולמידה 

משולבת צחוק וכיף תוך שילוב 
עולמות התוכן של הילדים.

מיועד לגילאי 5 ומעלהמיועד לגילאי 3 ומעלה מיועד לגילאי 3 ומעלהמיועד לגילאי 4 ומעלה

ג'ודו 
בהדרכת שי טננברג 

ספורט בעל אופי אוניברסלי 
המתאים לכל הגילאים. התנועות 

של הג'ודו הן בעלות השפעה 
מיוחדת על הגוף כיוון שהן 

מבוססות על תנועה אופטימלית, 
ניצול כוחו של היריב, תנועות 

ספירליות שמפתחות את הגוף 
ולא נמצאות בשימוש בחיי 

היומיום.

חינוך מוזיקאלי טרום כלי 
בהדרכת עופרה נצר

יצירתיות בתנועה ובצליל, למידה 
תוך משחק, הפעלה ושיפור 

מיומנויות - הכל באמצעות הגוף 
והקול. הלמידה מתבצעת דרך 

משחק ושעשוע הכוללים: שירה 
והפקות קוליות שונות, תנועה, 

האזנה, המצאה והמחשה.

חדש



פתיחת ההרשמה לחוגים 16.8.15

* תשלום חד פעמי עבור חומרים/ערכות/תלבושת יגבה בנפרד

חוגים
לגילאי 6-3
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מיקוםגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג
easy abc חדר 3גן חובה190*17:00-16:15ראשוןזוהר גפניאנגלית
easy abc חדר 3גן טרום חובה190*17:45-17:00ראשוןזוהר גפניאנגלית

חדר 6גן חובה - א'200*17:00-16:00שלישיעדנה פילישבישול עם עדנה
מחולטרום חובה17:45-17:00200שניסטודיו ניליבלט טרום חובה

מחולחובה18:30-17:45200שניסטודיו ניליבלט חובה
בית עליזהטרום - חובה180* / 240* 18:15-17:30שלישי וחמישישי טננברגג'ודו

אשכול גנים17:30-16:45200/254-3שני ורביעיבועז ציוניג׳ימבורי
בית עליזה12:00-09:00600/3601-3שלישי וחמישייעל בן חייםגן עם אמא

חדר 6חובה - א'200*18:00-17:00שנייעל יוהאנסדרמה
אשכול הגניםחובה16:45-16:00270ראשוןשרית סייההכנה לכיתה א׳

אולם ספורטגן חובה290* / 190* 17:15-16:30שלישי וחמישיבועז ציוניהתעמלות ואקרובטיקה
אולם ספורטגן טרום חובה290* / 190*18:00-17:15שלישי וחמישיבועז ציוניהתעמלות ואקרובטיקה

 16:45-16:00רביעיעופרה נצרחינוך מוזיקאלי טרום כלי
17:30-16:451905-4 

חדר 4-33

 מגרש חדשטרום חובה180* / 240* 18:00-17:00שלישיאסף בן ישיכדורגל טרום חובה
 מגרש חדשגן חובה180* / 240* 17:00-16:00שלישיאסף בן ישיכדורגל גן חובה

אולם ספורטחובה -א'180* / 240* 17:15-16:30שני ורביעיליאור דרורכדורסל גן חובה - א'
אשכול גניםטרום חובה17:30-16:45270ראשוןשרית סייהמתחזקים בתנועה

שניענת ראובןמועדון גלגיליות - שנה א'
רביעי

17:00-16:15
בית סניורגנים200* / 300*17:15-16:30

שניענת ראובןמועדון גלגיליות - שנה ב'
רביעי

18:15-17:15
מגרשרב גילאי330*18:30-17:15

בית סניור
חדר 6גנים )חלוקה ע״פ גילאים(220*18:30-16:30רביעיאורלי פלדסדנת אומנות ויצירה
חדר 3לכל הגילאים מחולק עפ"י רמות17:30-16:30200שלישירועי ינוביץשחמט - חוג חשיבה



מועדון גלגיליות 
כפר שמריהו

במועדון הגלגיליות של כפר שמריהו לומדים את יסודות ההחלקה על 

גלגיליות תוך כדי פיתוח שיווי משקל, יציבה וקואורדינציה.

ההחלקה האומנותית משלבת החלקה על גלגיליות וביצוע תרגילי 

טכניקה שונים, בשילוב מוסיקה ותנועות מעולם הריקוד האומנותי.

המחליקים המתאמנים בנבחרת המועדון מייצגים את מועדון 

כפר שמריהו באליפות ישראל בגלגליות, ובאולימפיאדת הילדים.

מועדון גלגיליות 
כפר שמריהו

מיועד לגילאי טרום חובה - כיתות ז'

ענת ראובן 052-8636369
www.rollerskate.co.il  | חפשו ב-      רולרסקייט

הפעילות מיועדת לעידוד ופיתוח היכולות המוטוריות 
אשר חיוניות להתפתחות הילד באמצעות משחק והנאה. 

ג'ימבורי כולל מגוון אדיר של פעילויות ומתקנים. 
הסביבה מרופדת ובטיחותית, בהשגחה והדרכה של 

מורה מוסמך לגיל הרך.

לפעמים הילד הוא רק תירוץ בשבילינו, לשחק כמוהם, 
בלי רגשות אשמה-יאללה לג'ימבורי!!!

ג'מבורי לקטנטנים

מיועד לילדים בגילאי 3 ומעלה



נפתחה ההרשמה למרכז למידה
מספר המקומות מוגבל, מהרו להרשם!
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חוגים
כיתות א'-ו'

תעופה וטיסנאות 
בהדרכת סער חסון

חוג הטיסנאות הינו ספורט טכנולוגי 
המשלב חינוך למצויינות ספורטיבית 

בשילוב ידע טכנולוגי, בנייה של 
טיסנים והיכרות עם שיטות עבודה 
וכלים מגוונים. הילדים יבנו ויטיסו 
סדרה של טיסנים: טיסני השלכה, 

טיסני קלע, דאון וטיסן רדיו 
ממונע חשמלי. החוג משלב בצורה 
אופטימלית לימוד יסודות מעולם 
הפיזיקה, אווירודינמיקה ומפתח 

כישורי מוטוריקה עדינה וגסה.

פלמנקו בהדרכת המרכז 
לפלמנקו בניהולה של ליאת רז

שיעורי הפלמנקו חובקים את 
יסודות הפלמנקו, יציבה נכונה, 

תנועה ופיתוח קצב כל זאת לצד 
 הקשבה לגוף ולנפש.

השיעור משלב ריקוד מקצועי 
ונכון לצד תנועה והקשבה 

פנימית.

מיועד לכיתות א’ ומעלהמיועד לכיתות ד' ומעלהמיועד לכיתות ב’-ו’ מיועד לכיתות א’-ו’

כדורסל מכבי תל–אביב
בהדרכת ליאור דרור

לימוד וחיזוק יסודות הכדורסל 
וערכים תוך שימת דגש על 

קבוצתיות, תחרותיות ומשמעת 
אשר יכינו את הילדים לשילובם 
בעתיד בקבוצות מחלקת הנוער 

מכבי ת"א.

שחמט 
בהדרכת רועי ינוביץ

שחמט ומשחקי חשיבה עם רועי 
ינוביץ, אימונים ומשחקים עם 
המון אנרגיה ורצון והכל כדי 

שילדיכם יפתחו יכולות חשיבה 
 וניהול רגשות.

מתאים גם למתחילים וגם 
 למתקדמים!

חדשחדש
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חוגים
כיתות א'-ו'

ג'ודו 
בהדרכת שי טננברג 

ספורט בעל אופי אוניברסלי 
המתאים לכל הגילאים. התנועות 

של הג'ודו הן בעלות השפעה 
מיוחדת על הגוף כיוון שהן 

מבוססות על תנועה אופטימלית, 
ניצול כוחו של היריב, תנועות 

ספירליות שמפתחות את הגוף 
ולא נמצאות בשימוש בחיי 

היום-יום. 

מיועד לכיתות א’ ומעלהמיועד לכיתות א’ ומעלהמיועד לכיתות א’ ומעלה מיועד לכיתות א’ ומעלה

הנדסה ורובוטיקה
בהנהלת ברי סבש

ללמוד, לחקור, ולהבין כיצד דברים 
פועלים. בחוג נבנה דגמים של 

רובוטים, חיות ממונעות, מכוניות, 
מתקנים בלונה פארק ועוד.

החוג מעודד: פיתוח מוטוריקה 
עדינה ופיתוח יכולת חשיבה 

 חזותית ולוגית.

מבוכים ודרקונים - משחק לוח 
בהדרכת יקיר פרנק

להיט עולמי! משחק תפקידים 
המתרחש בעולמות מופלאים 

בהם מתנסים המשתתפים 
בדינמיקה קבוצתית, חינוך 

לשיתוף פעולה, פיתוח 
הדמיון, התמודדות עם מצבים 

מורכבים ופתרונם.

מיועד לכיתות א’ ומעלהמיועד לכיתות א’ ומעלה

מבוכים ודרקונים חי 
בהדרכת יקיר פרנק

זהו משחק תפקידים חי שבו 
כל שחקן מגלם בגופו גיבור 

בעלילה: לוחם, קוסמת, מרגל 
ועוד. תחפושות ואביזרים שונים, 

שחלקם יוכנו במהלך החוג וכן 
כלי נשק ומגינים, יפיחו חיים 

בעלילה ובעולם הפנטזיה, 
וכמובן יגבירו את הנאתם של 

המשתתפים.



חדש 
במרכז

וייל

פלאי מדע וחקר החלל
חוג חוויתי, מהנה ומעשיר, המועבר באמצעות 

סיפורים מרתקים, ניסויים ובניית ערכות מדעיות.

הילדים יתוודעו אל סודות הכימיה, יכינו סבון 
נוזלי, יחוו ניסויים בגזים, יכינו פריסקופ, ספקטרום 
ומשקפיים שדרכם יראו את צבעו האמיתי של האור.

נשחק משחקי חשיבה ואסטרטגיות חשיבה. נלמד 
על אסטרונאוטים ועל כוכבי מערכת השמש ועוד. 

חדש 
במרכז

וייל

תאטרון 
ואימפרוביזציה

 בחוג נשים דגש על היסודות הבאים:
 • אומנות התיאטרון.

 • עמידה על הבמה ומול קהל.
 • כניסה ויציאה מדמויות.

 • אימפרוביזציות )אלתורים(.
 • שיתוף פעולה בקבוצה.

 • העצמה אישית.
 • התמודדות עם מחויבות.
 • טיפוח יכולות חברתיות.

 • תקשורת בין אישית.
• עבודה עם הגוף ועם הקול.
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חוגים
כיתות א'-ו'

ציור 
בהדרכת אורלי פלד

החוג מתמקד בפיתוח חשיבה 
 ציורית ויכולת התבוננות וריכוז.

רכישת מיומנות טכניקות הציור 
המגוונות: פחם, דיו, גירים, 
 אקריליק, צבעי מים ועוד.

ננסה להבין מושגים כגון צבע, 
 צורה, נפח, מרחב, קומפוזיציה וכו.
נקדיש זמן לעיון ביצירותיהם של  
 ציירים מתקופות שונות באמנות.   

סדנת אומנות ויצירה 
בהדרכת אורלי פלד

פיתוח היצירתיות במגוון 
טכניקות כגון: ציור, פיסול, עיסת 

נייר ועוד; שימוש בחומרים 
מגוונים תוך שילוב של חומרי 

מחזור וחומרים מן הטבע ביצירה.

מיועד לכיתות א’-ו’ מיועד לכיתות א’-ג’

סטודיו נילי למחול
בניהולה של נילי רג'ואן

שיעורי המחול של סטודיו נילי 
כוללים: שעורי טרום בלט, 

בלט, בלט קלאסי, בלט מודרני, 
ג’אז, היפ הופ וסטריט דאנס. 

השיעורים מועברים על ידי מיטב 
 המורים.

ההתאמה לקבוצות הלימוד 
נעשית בתאום עם נילי.

מיועד לבנים ובנות בכל הגילאיםמיועד לכיתות א’-ו’ ונוער

אומנויות לחימה משולבות
בהדרכת שי טננברג

ענף ספורט המדמה קרב פנים 
אל פנים שבו מותר השימוש 

במגוון רחב של שיטות לחימה 
ללא נשק: קראטה, אגרוף 

תאילנדי, ג׳ודו, סמבו, ג׳יוג׳יצו 
ברזילאי, הגנה עצמית וקרב מגע.

האימונים נעשים באווירה חמה 
וביחס אישי! 
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חוגים
כיתות א'-ו'

מיועד לכיתות א’-ה’מיועד לכיתות ב’-ו’

מלאכת יד 
בהדרכת אהובה קורשיא

לימוד תפירה וקישוט פרטי לבוש 
לבובות ולנו. עיצוב תכשיטים 

ואביזרי אופנה ממגוון חומרים.

פלאי מדע וחקר החלל
בניהולה של כרמלה וולטר

חוג חוויתי, מהנה ומעשיר המועבר 
באמצעות סיפורים מרתקים, 

ניסויים ובניית ערכות מדעיות. 
הילדים יתוודעו לסודות הכימיה, 

יכינו סבון נוזלי, יחוו ניסויים 
בגזים, יכינו פריסקופ, ספקטרום 

ומשקפיים שדרכם יראו את צבעו 
האמיתי של האור.

חדש

מועדון גלגליות כפר שמריהו
בניהולה של ענת ראובן

בחוג יפתחו הילדים יכולות 
קואורדינציה, שיווי משקל, 

יציבה וביטחון עצמי. השילוב 
של הפעילות הספורטיבית עם 

גלגיליות מגדיל את האתגר נותן 
 גיוון והרבה כיף. 

חוויה שאסור להחמיץ!

מחליקים חדשים מתבקשים 
להזמין גלגיליות מראש.

מיועד לכיתות א’-ו’מיועד לכיתות א’-ו’

מבשלים עם עדנה 
בהדרכת עדנה פיליש

במהלך החוג עיקר תשומת 
הלב תופנה לבישול, ללימודו 

ולהפקת הנאה מקסימלית 
מחוויית הבישול. הילדים לומדים 
לבשל בנוסף למאכלי ילדים, גם 

מאכלים כמו: קישים, מרקים, 
מאפים, עוגות וסלטים.



15

חוגים
כיתות א'-ו'

כדורגל 
בהדרכת אסף יונתן בן ישי

בחוג יפתחו הילדים את כישורי 
הקואורדינציה, לצד כישורים 

חברתיים והתנהגותיים, תוך כדי 
 משחקים וטורנירים.

הילדים יפתחו ביטחון עצמי, 
משמעת, התמודדות עם נצחון 

והפסד, וכמובן - מיומנויות 
משחק קבוצתי.

אומנות וצעדים ראשונים בצילום 
בהדרכת אורלי פלד

ניצור בתחום האמנות הפלסטית 
במגוון טכניקות וחומרים. נלמד 

את יסודות הצילום, המצלמה, 
קומפוזיציות, טכניקות ועיבודים

יש צורך במצלמה כלשהי - 
גם קומפקטית ופשוטה.

מיועד לכיתות א’-ו’ מיועד לכיתות ג’-ו’ מיועד לכיתות ד’ ומעלה

התעמלות ואקרובטיקה 
בהדרכת בועז ציוני

שילוב תרגילי גמישות, 
אקרובטיקה וקואורדינציה, 
המבוצעים לצלילי מוסיקה. 

התרומה המשמעותית ביותר 
לילד העוסק בהתעמלות 

מתבטאת במה שהוא הופך להיות 
בזכות האימונים המיוחדים.

מיועד לכיתות א’ ומעלה

תאטרון ואימפרוביזציה
בהדרכת ירדן יונה

בחוג נלמד את אמנות התאטרון, 
עמידה מול קהל ואימפרוביזציה, 

עבודה עם הגוף והקול. החוג עוזר 
להתפתחות אישית להעצמה 

ומלמד התמודדות עם מחוייבות, 
טיפוח יכולות חברתיות ותקשורת 

בין-אישית.

חדש חדש



מבוכים ודרקונים הינו משחק תפקידים קבוצתי המעודד:
� פיתוח חשיבה יצירתית ודמיון � חשיבה אסטרטגית

�  העצמת הילד תוך כדי עבודת צוות � עבודה על תרבות דיון ומיומנויות חברתיות

 הרפתקני הארץ, התכנסו! לפניכם שלל הרפתקאות וסכנות.
האם תוכלו לעמוד באתגרים שיציב לפניכם שליט המבוך?

בהדרכת יקיר פרנק

מרכז הלמידה מתקיים במרכז וייל בימים א'–ה' משעת סיום הלימודים 
בבית הספר ועד השעה 16:30. למרכז הלמידה מסגרת קבועה של 
איסוף מבית הספר, ליווי למרכז וייל, ארוחת צהרים חמה, עזרה 

בהכנת שיעורי בית, העשרה, משחקים ועוד.

הערך המוסף של המסגרת שלנו הוא המיקוד בתמיכה הלימודית. אנו 
בקשר יומיומי עם בית הספר ועובדים בשיתוף פעולה מלא. ישנו קשר 

רציף בין הנעשה בבית הספר למרכז הלמידה שלנו. 

בבית הספר מעודכנים בכל הקורה אצלנו ולהיפך. זאת ועוד, הדגשים 
לגבי כל ילד וילד שונים ומשתנים והם תלויים בצרכי הילד, הוריו ובמה 

שאנו רואים במהלך פעילות מרכז הלמידה.

מרכז למידה
לילדי כיתות א'-ג'

מספר
המקומות

מבוכים מוגבל!
ודרקונים



חדש 
במרכז

וייל
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חוגים
כיתות א'-ו'

* תשלום חד פעמי עבור חומרים/ערכות/תלבושת יגבה בנפרד שיעורי בלט / גאז' / היפהופ ו-STREETDANCE בתיאום עם סטודיו נילי והמשרד

מיקוםגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג
easy abc חדר 3כיתות א’-ב’190*18:30-17:45ראשוןזוהר גפניאנגלית

חדר 6ד׳ ומעלה250*18:30-17:00ראשוןאורלי פלדאומנות וצעדים ראשונים בצילום
חדר 6כיתה ב’-ג’200*18:00-17:00שלישיעדנה פילישבישול עם עדנה

בית עליזהכיתות א'-ג'240* / 180*17:30-16:45שלישי וחמישישי טננברגג'ודו
חדר 6כיתות ב' ומעלה200*18:00-17:00שנייעל יוהאנסדרמה

מהנדסי דור העתידהנדסה ורובוטיקה
 18:00-16:45ראשוןברי סבש

א'-ב'190*19:15-18:00
ספריהג' ומעלה

כיתות א'-ג' )חלוקה עפ"י רמות(290* / 190*18:45-18:00שלישי וחמישיבועז ציוניהתעמלות קרקע - א'-ג'
אולם ספורט נבחרת390*16:30-15:00שלישי וחמישיבועז ציוניהתעמלות קרקע - נבחרת 

נבחרת190*19:30-18:45חמישיבועז ציוניהתעמלות קרקע - בנים
18:00-17:00שני וחמישיאסף/יונתן בן ישיכדורגל א’

*180 / *240

א'

מגרש חדש

ב'17:00-16:00שני וחמישיאסף/יונתן בן ישיכדורגל ב’
ג'17:00-16:00ראשון ורביעיאסף/יונתן בן ישיכדורגל ג'
ד'18:00-17:00ראשון ורביעיאסף/יונתן בן ישיכדורגל ד'
ה'19:00-18:00שני ורביעיאסף/יונתן בן ישיכדורגל ה'

ו׳-ז׳19:00-18:00ראשון וחמישיאסף/יונתן בן ישיכדורגל ו׳-ז׳
15:30-14:30שני ורביעיליאור דרור כדורסל - ב'-ג'

*180 / *240
כיתות ב'-ג'

אולם ספורט
כיתות ד'-ו'16:30-15:30שני ורביעיליאור דרור כדורסל - ד'-ו'

שלישישי טננברגלחימה משולבת - ג'-ו'
חמישי

19:45-19:00
בית עליזהכיתות ג'-ו' )בנים ובנות(240* / 180*19:00-18:15

16:45-15:45שניאהובה קורשיא מלאכת יד
ב'-ג' 220*17:45-16:45

חדר 3ד'-ו'
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* תשלום חד פעמי עבור חומרים/ערכות/תלבושת יגבה בנפרד שיעורי בלט / גאז' / היפהופ ו-STREETDANCE בתיאום עם סטודיו נילי והמשרד

מיקוםגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג

רביעיענת ראובןמ. גלגיליות - שנה ראשונה
שני

16:30-15:45
א'-ב'200* / 300*19:00-18:15

ג'-ד'
בית סניור

מגרש
בית סניוררב גילאי330*18:15-17:15שני ורביעיענת ראובןמ. גלגיליות - שנה שניה

ראשוןענת ראובןמ. גלגיליות - עתודה
רביעי

19:30-18:30
מגרשרב גילאי395*18:00-17:15

מ. גלגיליות - נבחרת דרג 
ראשוןענת ראובןא׳+ב׳

שישי
16:30-15:00
מגרש / נוף יםרב גילאי690*16:15-14:45

מגרש / נוף יםרב גילאי500*19:00-17:30ראשוןענת ראובןמ. גלגיליות - נבחרת דרג ג׳
מגרשרב גילאי120*19:30-18:00רביעיענת ראובןמ. גלגיליות - קדם להקה

רביעייקיר פרנקמבוכים ודרקונים - לוח
חמישי

18:00-17:00
19:00-17:00

210
250

א'-ג'
מועדון נוערד' ומעלה

רביעייקיר פרנקמבוכים ודרקונים - חי
חמישי

17:00-16:00
17:00-15:30

210
250

א'-ג'
מועדון נוערד' ומעלה

חדר 3 / ספריהא'-ג', ד'-ו'1,200 / 16:30-14:00960ראשון - חמישיליליאן אברהםמרכז למידה
חדר 6א׳-ג׳220*17:00-16:00ראשוןאורלי פלדסדנת אומנות ויצירה

בית סניורא'-ו' )מחולק לפי גילאים(18:30-17:45190שלישיאפיקי מדעפלאי מדע וחקר החלל

חמישיאורלי פלדציור
17:00-16:00
18:00-17:00
19:30-18:00

*220
*220
*250

כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ד׳
מתקדמים

חדר 3

17:30-16:30שלישירועי ינוביץשחמט
19:00-17:30

200
250

כל הגילאים )חלוקה עפ"י רמות(
חדר 3נבחרת

חדר 3ג׳ ומעלה220*19:00-18:00רביעיסער חסוןתעופה וטיסנאות

 16:00-15:00שלישיירדן יונהתאטרון ואימפרוביזציה
 א׳-ג׳17:00-16:00220

בית סניורד׳ ומעלה



חדש 
במרכז

וייל

שיעורי הפלמנקו מציעים מסע קסום, קצבי וסוחף אל ממלכת 
 המחול הספרדי.

שיעורי הפלמנקו חובקים בתוכם את יסודות הפלמנקו, יציבה 
 נכונה, תנועה ופיתוח קצב כל זאת לצד הקשבה לגוף ולנפש.

השיעור משלב ריקוד מקצועי ונכון לצד תנועה והקשבה פנימית.

פלמנקו
לרקוד את הקצב

שיעור נסיון ללא תשלום

התעמלות ואקרובטיקה
שילוב תרגילי גמישות, אקרובטיקה וקואורדינציה, המבוצעים 
לצלילי מוסיקה, תוך עבודה עם מתח, קורה ומזרנים התרומה 
המשמעותית ביותר לילד העוסק בהתעמלות מתבטאת במה 

שהוא הופך להיות בזכות האימונים המיוחדים.

 החוג מתקיים בימי שלישי וחמישי
 נבחרת בשעות 15:00-16:30 • גן חובה בשעות 16:30-17:15

 גן טרום חובה בשעות 17:15-18:00 • כתות א'-ג' בשעות 18:00-18:45
בנים בימי חמישי בשעות 18:45-19:30



בהנחיית אהובה קורשיא, בוגרת "שנקר" בית הספר הגבוה 
למדעי הטקסטיל ואופנה.

בחוג זה נלמד לתפור ולקשט פרטי לבוש, נעצב תכשיטים, אביזרי 
אופנה ומתנות ממגוון חומרים תוך יישום שיטות חיבור, רקמה, 

אפליקציה והדפסה על גבי בדים, עשיית מקרמה, שזירת חרוזים ועוד

חוג מלאכת יד 
ועיצוב אביזרים

הנושאים: 
תפירת יד וריקמה | הכנת  פריטי לבוש | הדפסים ובאטיק

יצירת אביזרי אופנה | יצירת פריטי נוי

למה אצלנו:
 • ניסיון רב שנים בהדרכה ועבודה עם ילדים.

 • יחס אישי ומיוחד לכל חניך.
 • תוכנית אימונים מיוחדת המותאמת לכל ילד

על פי צרכיו.   
• ג׳ומבו-ג׳ודו לגיל הרך דרך משחק, ושיתוף הדדי.

הידעת?
 • ג׳ודו הוא הספורט האולימפי המוביל בישראל.

 • מחנך לערכים של כבוד, סובלנות ועזרה לזולת.
 • משפר כוח, כושר גופני, גמישות וזריזות.

 • מפתח קוארדינציה, ביטחות עצמי, משמעת,
התמדה, שליטה עצמית ונחישות  

בית ספר 
לג׳ודו
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שעת סיפור 
ימי רביעי ב-17:30

מחיר כרטיס לילד - 35 ₪
)הורה ללא תשלום(

נא לדייק! שעת הסיפור
תתחיל ב-17:30 בדיוק

אוסף ספרים מגוון ועדכני המתחדש מדי 
חודש בחודשו.

בספרייה:

מדור השאלה לילדים, לנוער ולמבוגרים * מדור 
עיון לילדים ולמבוגרים * מחשבים * שעות סיפור

שעות פעילות הספרייה:
ב’, ג', ה’ 13:00-09:00, א’-ה’ 19:00-14:00

ספרייה ציבורית כפר שמריהו רח’ הנוטע 4, 
כפר שמריהו 46910, טל 09-9569430 שלוחה 2 

sifriya@kfar.org.il .דוא”ל
אין להכניס אוכל ושתיה לספריה

ספריית
כפר שמריהו

23.10.15
למה בכתה

שגית הלילה
מאת דבורה עומר
ספר הקסמים של גלי

18.11.15
הענק הכי גנדרן

נויה שטרייפלר

23.12.15
מפתחות 

הקסם של דידי
שפת הג'ירף
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27.1.16
החיפושית שנולדה

בלי נקודות
בים בם בום

24.2.16
הרפתקאות 
המלך שלמה
תאטרון עולם הדמיון

16.3.16
האח החדש של 

איתמר עפ"י דוד גרוסמן
ספר הקסמים של גלי

15.6.16
טיול מסביב 

לעולם
בים בם בום

18.5.16
אריה הספריה

גדית האגדית

6.4.16
שלגיה ושבעת 

הגמדים
תאטרון אגדה



צעירים ומבוגרים הרוצים להגשים חלום וללמוד לנגן בכלי נגינה מגוונים ע”י מורים 
מקצועיים מוזמנים להרשם

תופים, כלי הקשה, חצוצרה, סקסופון, קלרינט, טרומבון, חליל צד, חליל, פסנתר, אורגניות, גיטרה חשמלית, אקוסטית, 
ופרטנים. קבוצתיים  ושיעורים  אמן  כתות  תאוריה,  שיעורי  בהרכבים,  עבודות  ומקהלה,  קול  פיתוח  ובס,  קלאסית 

חדש ! הרכבי משפחות ויוצר נולד.

מחירים לחודש: שיעור פרטי 450 ₪ / שיעור של חצי שעה 300 ₪ / לימוד בהרכב 200 ₪ / 250 ₪
שיעור ניסיון בעלות של 100 ₪ שיקוזזו בעת הרישום

הלימודים יתקיימו בביה”ס למוסיקה ברח’ הזורע ובבית הנוטר
טל. 077-5605408, מוטי motimusicart@gmail.com ,052-4583149, חפשו אותנו ב- בית הספר לאמנויות המוסיקה

ביה"ס לאמנויות המוסיקה
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חוגים
מבוגרים

עיסוי תאילנדי 
בניהולה של סמדר כץ

כאבי שרירים? עומסים 
מיותרים? איך משחררים?

עיסוי תאילנדי או רקמות עמוק 
יכול להיות הפתרון!

יתרונות העיסוי רבים: משפר 
את תפקוד מחזור הדם, מנקז 
את חומרי הפסולת מהרקמות 

למערכת ההפרשה, מפזר 
הצטברויות של נוזלים, משחרר 

התקשות והתכווצות שרירים, 
מוריד מתח, מסייע בהחלמה של 
דלקות, מקל על לחץ עצבי ועוד.

בייבי גרביטי 
בניהולה של סמדר כץ

אימון יחודי לאימהות לאחר לידה 
בשיתוף הבייבי הקטן ועם מאמנת 

וסייעת לעזרה עם התינוקות.
באימון זה, שמים דגש על חיזוק 

רצפת האגן ושרירי הליבה.
לאורך כל הדרך קיים קשר עין 

ומגע עם הקטנטנים, שמגלים 
עניין בתנועת המכשיר.

לאמא נאתגר את השרירים 
ולבייבי את החושים.

ספינינג
בניהולה של סמדר כץ

אימון בו נהנים מכל יתרונות 
הרכיבה ומעבר. משפר סיבולת 

לב ריאה, שריפת קלוריות 
מעולה, זעזועים נמוכים 

)אימפקט( ביחס לפעילויות 
אירוביות אחרות והכל באוירה 

אישית ויחודית לסטודיו.

גרביטי
בניהולה של סמדר כץ

אימון של 360 מעלות תועלת גוף 
ונפש! אימון לכל הגוף, המשלב 

כוח, סיבולת, גמישות ויציבה.
האימון מתבסס על משקל 

גופכם )אימון פונקציונאלי( 
המאתגר קבוצות שרירים 

גדולות וקטנות כאחד!

חדשחדש
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חוגים
מבוגרים

כושר 
שיעורי כושר מאתגרים

אם את רוצה להיות מאותגרת 
פיזית ונפשית, לקבל תוצאות 

אפקטיביות ולאורך זמן - 
 +Step הצטרפי למגון פעילויות

אינטרולים המשפרים את שרפת 
השומנים באזור הבטן קבוצת 
הליכה/ריצה + תרגילי חיזוק 

 וגמישות זומבה למבוגרים ועוד
פרטים 052-3330555

 Papier Mache סדנת עיסת נייר
בהדרכת אורלי פלד

יצירה בחומר רך וגמיש הנוצר 
מערבוב דבק ונייר, מהחומר 

מעצבים פסלים או כלים, 
כשהעיסה מתייבשת מתקבל 

חומר קשיח מאוד. נתנסה 
בטכניקות שונות של עיסת הנייר.

ריקודים סלוניים ולטיניים 
בהדרכת אורית תאם

אם אתם רוצים ללמוד לרקוד 
ריקודים לטיניים, סלוניים או 

סלסה, אצלנו תוכלו להגשים את 
הפנטזיה תוך זמן קצר. לאחר 

כ-3 חודשים כבר תוכלו לרקוד 
בחופשיות, להינות ולהרגיש נוח 
על רחבת הריקודים, וזמן קצר 

לאחר מכן תתחילו לקצור 
מחמאות במסיבות ובאירועים.

פיסול קרמי 
בהדרכת נילי קציר

החוג כולל ותיקים וחדשים, 
מתחילים ומתקדמים. הכוונה 

אישית לכל תלמיד. שימוש 
בלתי מוגבל בחומרים. לרשות 

התלמידים מגוון גדול של 
טכניקות צביעה וחיפוי.

החוג ייפתח ב-1.10.2015
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חוגים
מבוגרים

מקהלת כפר שמריהו 
בניהולו של משה רסיוק

מקהלת חובבים מעורבת ברמה 
גבוהה וחברים בה כ-50 זמרים. 

ברפרטואר המקהלה יצירות 
מתקופת הרנסנס, הבארוק, 

הקלאסיקה והרומנטיקה בצד 
יצירות ישראליות. המקהלה 

מופיעה באירועים שונים בכפר-
שמריהו וברחבי הארץ, ואף ערכה 

מספר סיורי הופעות בחו”ל.

חבורת הזמר של כפר שמריהו 
בניהולו של פיני שפיגלר

הרכב קולי הנפגש פעם בשבוע 
ושר שירים ישראליים בעיבודים 

מאתגרים, מופיע באירועים 
קהילתיים וזוכה להערכה 

מקצועית רבה.

להצטרפות לחבורה לא דרוש 
ידע קודם במוסיקה. 

תאטרון חובבים כפר שמריהו 
בהדרכת אהובה יצחקי

סדנת תיאטרון כפר שמריהו 
מקיימת חזרות לקראת הפקה 
שתתקיים אחרי יום העצמאות. 

נותרות מספר מקומות.  
המעוניינים להצטרף מוזמנים 

לאודישנים.

מחול עתיק מדרך המשי 
בהדרכת אורית סוכרי

מסע בעקבות העמים הנודדים 
ותרבויות על דרך המשי הקסומה. 
חקר נדיר של מחוות גוף ותנועה 

מתרבויות עשירות. בכל חודש 
נטעם מתרבות אחרת - מסין ועד 
אגן הים התיכון דרך מרכז אסיה 

הקסומה.
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מיקוםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג
בית עליזה19:00-18:15180שלישישי טננברגג'ודו והגנה עצמית

מגרש20:00-19:00220שניענת ראובןאימהות על גלגלים
סטודיו דיפייןמחירון מפורסם בסטודיובתאום מראשראשון - שישיסטודיו דיפייןגרוויטי

סטודיו דיפייןמחירון מפורסם בסטודיובתאום מראשראשון - שישיסטודיו דיפייןבייבי גרוויטי 
בית סניור22:00-20:00180ראשוןפיני שפיגלרחבורת זמר

אירית נויכושר
ראשון, שלישי חמישי ושישי - בוקר

ראשון
שלישי
רביעי

09:30-08:00
20:00-18:30
19:30-18:00
21:30-20:00

חדר מחול400

מגרש חדש20:00-19:00180/240שני - רביעיאסף / יונתן  בן ישיכדורגל - ח׳
מגרש חדש20:00-19:00320ראשון, שלישי וחמישיאסף / יונתן  בן ישיכדורגל - ט׳

שלישיאסף / יונתן  בן ישיכדורגל - י׳
חמישי

19:00-18:00 
מגרש חדש21:00-20:00240

מגרש כדורסל22:00-20:30150שלישיכדורשת נשים
בית סניור19:30-22:00140שנימשה רסיוקמקהלת כפר שמריהו

ראשוןאורלי פלדסדנת עיסת נייר
רביעי

12:00-10:00
חדר 20:30-18:304506

סטודיו דיפייןמחירון מפורסם בסטודיובתאום מראשראשון-שישיסטודיו דיפייןספינינג
סטודיו דיפיין 280 לשעה / 350 לשעתיים בתאום מראשבתאום מראשסטודיו דיפייןעיסוי תילאנדי

ראשון, שלישי, רביעינילי קצירפיסול קרמי 
ראשון

12:30-09:30
21:30-19:30

480* לשעתיים / 660*ל-3 שעות 
חדר פיסול480* לשעתיים

חדר 21:00-19:303503חמישיאורלי פלדציור
חדר מחול1,400 ל-12 מפגשים לזוג22:00-20:00שלישיאורית תאםריקודים סלוניים ולטיניים

 20:00 מתחיליםחמישייענקלה זיוריקודי עם
אולם ספורט30 ₪ לכניסה חד פעמית 21:00 מתקדמים

סיפריה195 לתושב / 265 לתושב חוץ21:30-19:00שניאהובה יצחקיתאטרון חובבים כפר שמריהו

* תשלום כולל חומרים

חוגים
מבוגרים
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חוגים
לגילאי 6-3

חוגים
מועדון+

אלבום דיגיטלי ולוח שנה
בהדרכת יוספה כהן

תוכנת לופה לעיצוב אלבום 
אישי או לוח שנה עם תמונות 

ואיורים.

תאריכי פתיחה:
מחזור 1 - שני, 2.11.15

מחזור 2 - ראשון, 6.3.16

 6 מפגשים, פעם בשבוע,
בין השעות 17:00-15:30

מתקיים בבית הספר

טלפון סלולרי חכם
בהדרכת יוספה כהן

ספר טלפונים, יומן, אפליקציות, 
צילום ומשחקים.

תאריכי פתיחה:
מחזור 1 - ראשון, 20.12.15

מחזור 2 - שני, 2.5.16

 6 מפגשים, פעם בשבוע,
בין השעות 17:00-15:30

מתקיים בבית הספר

רשתות חברתיות 
בהדרכת יוספה כהן

פייסבוק, טוויטר, יוטיוב 
ואינסטגרם.

תאריכי פתיחה:
מחזור 1 - רביעי, 4.11.15

מחזור 2 - שני, 14.3.16

 6 מפגשים, פעם בשבוע,
בין השעות 17:00-15:30

מתקיים בבית הספר

אינטרנט וכלי עזר 
בהדרכת יוספה כהן

כלי גוגל: ג׳ימייל, מפות, יוטיוב, 
טפסים, אחסון בענן ושיתוף 

מידע.

תאריך פתיחה:
שני, 1.2.16

 6 מפגשים, פעם בשבוע,
בין השעות 17:00-15:30

מתקיים בבית הספר
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חוגים
לגילאי 6-3

חוגים
מועדון+

התעמלות 
בהדרכת נטלי קונסט

שעורי ההתעמלות משלבים 
מגוון תרגילים: יוגה על כסאות 

ובשכיבה, תרגילים לשמירה על 
גמישות מפרקים, תרגילי פילטיס 

ופלדנקרייז, תרגילים לשמירה 
על צפיפות עצם, התעמלות 

סינית בשיטת צ’י קונג המשפרת 
את הקורדינציה, הריכוז ומערכת 
הנשימה. נטלי משלבת בשעורים 

עבודה עם כדורים, משקלות, 
מקלות גומיות ועוד.

צילום ועריכת וידאו 
בהדרכת יוספה כהן

יצירת סרטון בתוכנת ״מובי 
מייקר״ בשילוב תמונות ומוסיקה.

תאריכי פתיחה:
מחזור 1 - שני, 21.12.15
מחזור 2 - רביעי, 18.5.16

 6 מפגשים, פעם בשבוע,
בין השעות 17:00-15:30

מתקיים בבית הספר

אופיס 2013
בהדרכת יוספה כהן

וורד, אקסל, פאוור פוינט.

תאריך פתיחה:
רביעי, 3.2.16 

 6 מפגשים, פעם בשבוע,
בין השעות 17:00-15:30

מתקיים בבית הספר

ברידג׳ 
בהדרכת דורון ידלין

מועדון הברידג’ הינו סניף של 
התאגדות הברידג’ הישראלית. 
התחריות שמתקימות בו הינן 

רשמיות ומדווחות למשרדי 
ההתאחדות שם נעשה ריכוז 

הצלחותיהם של כל השחקנים 
מהמועדון שלנו ומשאר 

המועדונים בארץ.
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חוגים
מועדון+

מחיריום/שעה/מיקוםמדריך/ההחוג

התעמלות 
בריאותית

נטלי קונסט
054-5494775

שני
08:15-07:15

בית סניור

פעם בשבוע 
₪120/130 

שישי
08:15-07:15

פעמיים בשבוע 
₪170/210 

מועדון 
ברידג'

דורון ידלין
052-3933453

ראשון ורביעי
12:30-09:30

בית סניור

כרטיסיה
₪ 350

יוספה כהןמחשבים
054-2300601

החל מ-2.11.15
ביה"ס המשותף,
כיתת מחשבים

₪350 לקורס
של 6 פגישות

כתיבה 
מודרכת

נורית שער רוזנברג
050-6950491

רביעי
12:00-10:30

חדר 3, מרכז וייל

150 ש״ח לחודש
הצטרפות בתאום 

עם עירית או נורית

מחול אתני 
עתיק ועכשווי 

מחול מדרך המשי

בואי להאסף לאומנות עתיקה 
ואצילית. חקר נדיר של מחוות 
גוף ותנועה מסין ועד אגן הים 
התיכון. מסע בעקבות העמים 

הנוודים ותרבויות על דרך 
המשי הקסומה.

בית ספר "אתניקה" למחול אתני עתיק ועכשווי פותח את שעריו,
וקורא לך לבוא לפרוק מתחים, להשתחרר, להינות ולרקוד!



ריקודי עם למתחילים
מהצעד הראשון | ב-20:00

ריקודי עם למתקדמים
באווירה תוססת ריקודים מכל הזמנים | 21:15 מתקדמים

שיעורי 
כושר 

מאתגרים
אם את רוצה להיות מאותגרת פיזית 

ונפשית ורוצה תוצאות מדהימות 
בכושר, ביציבה ובשריפת שומנים הינך 
מוזמנת לשיעור התנסות ללא תשלום 

באולם המחול במרכז וייל בימים:
שלישי,  1.9.15, בשעה 8:15

ושישי 4.9.15 בשעה 8:00

בנוסף קיימת אפשרות להצטרף
לקבוצת הליכה + עיצוב, חיזוק וגמישות 

ביום ראשון בשעה 8:00
ושיעורי זומבה למבוגרים 

ביום חמישי בשעה 8:00

 השתתפות בשיעור לדוגמא בתאום מראש
לשאלות ובירור פרטים נוספים ניתן לפנות 

בטלפון לאירית נוי - 052-3330555

ריקודי עם בחמישי

חדש!

יענקלה זיו - 050-6433430, מרכז וייל - 09-9569430

מחיר כניסה 30 ש״ח 
לסטודנטים וחיילים 15 ש״ח בהצגת תעודה

אולם הספורט במרכז וייל, רח׳ הנוטע 4, כפר שמריהו

אולם ממוזג עם רצפץ פרקט, חניה חופשית, שתיה חמה וכיבוד קל
כניסה בנעלים מתאימות
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תקנון
והרשמה

שנת הפעילות במרכז תיפתח ביום שלישי, ה-1.9.2015.  �
ותסתיים עם מילוי המקומות   16.8.2015 ההרשמה תחל בתאריך   �

בחוגים על בסיס “כל הקודם זוכה”.
מספר המקומות מוגבל.  �

פתיחת חוג מותנה במספר הנרשמים.  �
מחיר החוגים כפי שמצוין בחוברת הינו מחיר חודשי. את התשלום   �
כפול 10 )עשרה( חודשי הפעילות, ישלמו המשתתפים מראש, לכל 

שנת הפעילות, ב-10 תשלומים חודשיים.
בחופשת הסוכות ובחופשת הפסח לא תתקיים פעילות מערב החג ועד   �

מוצאי החג )מחירי החוגים שוקללו בהתאם(.
הנחות לחוגים יינתנו החל מהחוג הרביעי. ההנחה היא בשיעור של 10%   �

ותחול על החוג שמחירו הנמוך מבין החוגים.
בחוגי המוזיקה תינתן הנחה על החוג הפרטני השני ומחירו של שיעור   �

ניסיון הינו 100 ₪.
החזר עבור ביטול חוג יעשה ע”י הודעה למשרד עד ה-25 בסוף   �

כל חודש - עבור החודש הבא.

תקנון הרשמה לפעילות בחוגי ילדים ונוער מרכז וייל לתרבות והקהילה 

אין החזרים כספיים עבור החודשים: אפריל, מאי ויוני.  �
אין החזרים עבור חצאי חודשים, היעדרויות בודדות או נסיעות לחו"ל.  �
מרכז וייל לא יענה לבקשות ביטול בדיעבד, גם אם לא הייתה   �

השתתפות פעילה בחוג.
יש להגיע לחוג בזמן ואין להביא “אורחים” )אחים, חברים ואורחים אחרים(.  �
מנת לשמור על  בזמן מהחוגים  הילדים  לאסוף את  יש להקפיד   � 

על ביטחונם.
לא תינתן הרשות להיכנס לחוג אלא אם הוסדר התשלום לשנת   �

פעילות מלאה.
יש להקפיד על שמירת רכוש בית וייל ועל התנהגות הולמת ומכבדת,   �
לא תורשה התפרעות או הפרעה לסדר הציבורי או לפעילות החוגים.

ולהשאיר  נסיעה  לידע את המרכז במקרה של  באחריות ההורים   �
פרטים ליצירת קשר.

חל איסור על הילדים לעזוב את החוג/המרכז ללא אישור המדריך או   �
רכזת החוגים.
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שנת הפעילות במרכז וייל תיפתח ביום שלישי, ה-1.9.2015.  �

ההרשמה תסתיים עם מילוי המקומות בחוגים על בסיס “כל הקודם זוכה”.  �

מספר המקומות מוגבל.  �

בחופשת הסוכות ובחופשת הפסח לא תתקיים פעילות מערב החג ועד   �
מוצאי החג )מחירי החוגים שוקללו בהתאם(.

המחיר הוא מחיר שנתי ויגבה מראש, המתורגם לעלות חודשית, ויתבצע   �
ועד ה-31.7.2016, במזומן,  מיום הרישום  בתשלומים חודשיים שווים 

בשקים או בכרטיס אשראי. 
ההשתתפות בחוגים מותנית בתשלום מראש לכל השנה.  �

השלמת שיעורים תיעשה במהלך השנה, במהלך השיעורים התקינים,   �
בתיאום עם המורה.

12 חודשי  חוג כושר מסתיים ב-31.8.2016 ולכן יש לשלם מראש עבור   �
פעילות, ולמשלמים חודשית - עלות החוג 500 ₪ לחודש.

בחוגי המבוגרים, משתתפים חדשים יכולים לפרוש עד סוף דצמבר 2015.  �

תקנון הרשמה לחוגי בוגרים ומבוגרים 

חדש 
במרכז

וייל

 אימוני החלקה על גלגיליות והפעם לאימהות.
לימוד יסודות ההחלקה הנכונה. עבודה על תרגילי שיווי 

 משקל בסיסיים  מעולם ההחלקה האומנותית. 
 האימון מפתח  יציבה, שיווי משקל,  עיצוב וחיזוק שרירים, 

 וכל זה בהמון כיף וחוויה מאתגרת על גלגיליות.

לשיעור ראשון יש לתאם מראש

 להזמנת זוג גלגיליות להתנסות 
054-4726300 

אימהות על גלגלים



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

מרכז וייל לתרבות ולקהילה | הנוטע 4, כפר שמריהו 46910 | טל. 09-9569430, פקס. 09-9502986 | נורית - 054-2300653

www.weilcenter.org.il hugim@kfar.org.il | כפר שמריהו |  מייל. 


