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תושבי כפר שמריהו, מושב רשפון וגליל ים היקרים,

ולבני הנוער, המתחנכים במוסדות החינוך  בני כל הגילים  המועצה המקומית כפר שמריהו מעמידה לתושביה, 
המשותפים, מערכת חוגים ופעילות פנאי רבה ומגוונת. עיקר הפעילות נערכת בבית ווייל וחלקה במבנים נוספים, אשר 

הרשות מעמידה ליעוד חשוב זה.

מצורפת תוכנית החוגים והפעילות אותה בכוונתנו לקיים מראשית חודש אוקטובר 2013 עד לסוף חודש יוני 2014.
על מכלול הפעילות, לרבות עדכונים, שינויים, ביטולים ותוספות, ניתן לעקוב באתר האינטרנט של מרכז ווייל. אנא בקרו 

בו. המועצה המקומית כפר שמריהו וצוות מרכז ווייל מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילות וליהנות ממנה. 

בכדי למנוע אי נעימות או מבוכה, קבענו תקנון ונהלי רישום. נודה לכם אם תכבדו אותם ותמנעו מצוות מרכז ווייל את 
הצורך להתמודד עם קשיי גבייה. אנו רוצים להעניק שירות איכותי ובחיוך. אנא סייעו לנו.

רכזת החוגים של מרכז ווייל, גב' נורית סרור, עמלה והכינה תוכנית מגוונת ועשירה, הנשענת על ניסיון רב ומענה לשונות 
בטעמים. יחד עם זאת, לא ניתן לפתוח חוג עם מספר חניכים קטן מידי. נורית וצוות מרכז ווייל עומדים לרשותכם.

אושר, כושר והנאה רבה, 
שלכם, דרור אלוני

ראש המועצה המקומית כפר שמריהו
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התעמלות ואקרובטיקה 
בהדרכת טל איסן 

בניהולה של  ד”ר אילנה כץ

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  
קואורדינציה, שיווי משקל, 

יציבה וביטחון עצמי. השילוב 
של הפעילות הספורטיבית עם 

גלגיליות מגדיל את האתגר נותן 
גיוון והרבה כיף, מהנה. חוויה 

שאסור להחמיץ!

חוג ג'ימבורי לקטנטנים
מתחם אשכול גני הילדים

החוג מיועד לעידוד ופיתוח 
היכולות המוטוריות אשר חיוניות 
להתפתחות הילד. ג'ימבורי כולל 

מגוון אדיר של פעילויות ומתקנים. 

החוג מפתח את  המוטוריקה 
הגסה והעדינה של פעוטות 

וילדים באמצעות משחק והנאה. 

חדש
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קפוארה 
בהדרכת תמי גלוסקינוס

הקפוארה חושפת את הילדים 
בגיל הרך לעולם מלא גירויים 
ודימיון. פיתוח יכולת מוטורית 

גבוהה וחיזוק שרירים, גמישות, 
זריזות והרבה קורדינאציה. 

הקפוארה מחזקת את הגוף ואת 
הביטחון העצמי ומעניקה לילד 

חוויה משחררת ונעימה.

בית ספר לכדורגל 
בהדרכת אסף בן ישי

בחוג יפתחו הילדים את כישורי 
הקואורדינציה, לצד כישורים 

חברתיים והתנהגותיים, תוך 
כדי משחקים וטורנירים, 

יפתחו ביטחון עצמי, משמעת, 
התמודדויות עם נצחון והפסד, 

וכמובן - מיומנויות משחק 
קבוצתי.

מיועד לגילאי טרום 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.
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כדורסל מכבי תל–אביב

לימוד וחיזוק יסודות הכדורסל 
וערכים תוך שימת דגש על 

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

מכבי ת"א.

אנגלית 
בשיטת הלן דורון

שיטה בינלאומית ייחודית 
המאפשרת לימוד אנגלית מגיל 

הרך ועד גיל בית-ספר יסודי. 
הלימוד בכל גיל הינו חוויתי 

ומשלב בתוכו אמצעי המחשה 
המותאמים לגיל הלומד.

פתיחת החוג מותנה 
ברישום מוקדם

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 

היום-יום.

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.



פתיחת ההרשמה לחוגים 18.8.13
* תשלום חד פעמי עבור חומרים/ערכות/תלבושת יגבה בנפרד

5 לוח חוגים לגילאי 6-3

מיקוםגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג
ספריה1906-5*17:15-16:30שלישיבשיטת הלן דורוןאנגלית
ספריה1904-3*18:00-17:15שלישיבשיטת הלן דורוןאנגלית

חדר 6גן חובה-א'200*18:00-17:00שלישישף עדנה פילישבישול עם עדנה

שלישישי טננברגג'ודו
180* לפעם בשבוע18:15-17:30חמישי

בית עליזהטרום + חובה240* לפעמיים בשבוע

חדר 6גן חובה-ב'�190*17:45-17:00שנייעל יוהאנסדרמה

שלישיטל איסןהתעמלות ואקרובטיקה
חמישי

17:30-16:45
17:45-17:00

190* לפעם בשבוע
אולם ספורטגנים + א’290* לפעמיים בשבוע

17:15-16:30שלישיעופרה נצרחינוך מוזיקאלי טרום כלי
מחול4-3, 18:00-17:15�1905-4

ראשוןאסף בן ישיכדורגל טרום חובה
רביעי

18:15-17:30
17:45-17:00

180* לפעם בשבוע
אולם ספורטטרום חובה240* לפעמיים בשבוע

 מגרש בי”ס

ראשוןאסף בן ישיכדורגל גן חובה
רביעי

19:00-18:15
18:30-17:45

180* לפעם בשבוע
אולם ספורטגן חובה240* לפעמיים בשבוע

מגרש בי”ס

שנימכבי תל–אביבכדורסל גן חובה - א'
רביעי

17:30-16:45
17:00-16:15

180* לפעם בשבוע
אולם ספורטחובה + א'240* לפעמיים בשבוע

חדר 6גן חובה220*17:30-16:30רביעיאורלי פלדסדנת אומנות ויצירה
iPad ספריהגנים - א’17:30-16:30240חמישיאבישי שלושפאדגורו - לימוד עם

חדר 3גנים180*17:45-17:00רביעיתמי גלוסקינוסקפוארה
בית סניורגנים - א’200*17:15-16:30שניענת ראובןרולרסקייט - מתחילים

שניענת ראובןרולרסקייט - מתקדמים
רביעי

18:15-17:30
בית סניורגנים - ב’300*16:45-16:00

ענת ראובןרולרסקייט - נבחרת צעירה
ראשון
שני

רביעי

17:30-16:00
19:00-17:45
18:15-17:00

אולם ספורטגנים - ב’450*

חדר 3 גן חובה-א'18:30-17:30200שלישירועי ינוביץשחמט - חוג חשיבה

שיעורי הבלט והטרום בלט בתיאום עם סטודיו נילי



החוג מיועד 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

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.   

חדש ציור
במרכז

וייל

חדש 
במרכז

וייל



פתיחת ההרשמה למרכז למידה 1.8.13
מספר המקומות מוגבל

7 חוגים כיתות א'-ו'

קפוארה 
בהדרכת תמי גלוסקינוס

אומנות לחימה ברזילאית 
שמשלבת הגנה עצמית, קצב 
ואקרובטיקה. לימוד הבסיס: 

מהירות מחשבה ותגובה, 
זריזות, זהירות ויעילות בשיתוק 

התקפות ע”י הוצאה משיווי 
משקל ושיפור טכניקות לחימה.

מרכז למידה
בניהול ליליאן אברהם

במסגרת מרכז הלמידה יושם 
דגש על תמיכה בלימודים, 

העשרה המותאמת לילדים, ליווי 
צמוד בהכנת שיעורים ועבודות 

וקשר שוטף עם בית הספר.

מספר המקומות מוגבל

מיועד לכיתות א’-ה’מיועד לכיתות א’-ג’, ד’-ו’ מיועד לילדים בגילאי 5-7 ולהוריהםמיועד לכיתות א’-ד’

מחשבים והייטק 
בהדרכת איזי הדרכות

החוג מציע תכנית ייחודית אשר 
מטרתה להעשיר את עולם הידע 

בתחום המחשבים, תוך פיתוח 
החשיבה הלוגית והיצירתית 
והכול בדרך חוויתית, מהנה 

ומאתגרת. 

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 !
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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. 

פאדגורו גיל
בהדרכת אבישי שלוש

נלמד שימוש מושכל ומעשיר 
ב-iPad, ונגלה עולמות תוכן 

מרתקים כגון: חשיבה המצאתית 
| עריכת סרטים | אנימציה 

וקומיקס  מדעי הטבע | מוסיקה 
אומנות ויצירה | משחקים | 

לימודים ועוד

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

כדורסל מכבי תל–אביב

לימוד וחיזוק יסודות הכדורסל 
וערכים תוך שימת דגש על 

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

מכבי ת”א.

רובוקידס
חברת גולניקס

חוג מרתק במסע לעולם 
הרובוטיקה והטכנולוגיה. פיתוח 
יצירה והרכבת רובוטים מדגמים 

שונים, צעדים ראשונים בעולם 
התכנות הממוחשב, פיתוח 

יכולות חשיבה ואסטרטגיה. 
בתוכנית ייחודית ובלעדית לנו 
בארץ, בה הילדים לוקחים את 

הדגמים הביתה. 

חדש



חוג אילוף - כלבים לילדים
הגיע הזמן ללמד את הילדים 

לטפל בכלבים שלהם
בואו לחוג אילוף כלבים בקבוצות קטנות 

ועם כלביכם הפרטיים 

בהדרכתה של דקלה לחיאני 
מאלפת כלבים מוסמכת

ויועצת לטיפול בבעיות התנהגות 
של כלבים וחתולים

ההרשמה מתחילה
052-6262346

www.lvo.co.il בקרו באתר שלי
dikla16@walla.co.il :דוא"ל

חפשו אותי בפייסבוק: אילוף כלבים דיקלה לחיאני

חדש 
במרכז

וייל

חדש 
במרכז

וייל
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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.

מבוכים ודרקונים - משחק לוח 
בהדרכת אושר 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’-ו’ ונוערמיועד לכיתות א’ ומעלה מיועד לבנים ובנות בכל הגילאיםמיועד 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.

Mma - 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׳וג׳יטסו 
ברזילאי, הגנה עצמית וקרב מגע.

האימונים נעשים באווירה חמה 
וביחס אישי! 

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

פיסול קרמי 
בהדרכת נילי קציר

לימוד יסודות העבודה בחומר, 
הכוונה ליצירת עבודות פיסוליות 

בהתאם לגיל, שריפת העבודות 
בתנור ושימוש במגוון גדול של 

חיפויים מיוחדים.

פתיחת החוג מותנית ב-7 
נרשמים לפחות.

מלאכת יד 
בהדרכת אהובה קורשיא

לימוד תפירה וקישוט, פרטי 
לבוש לבובות ולנו, עיצוב 

תכשיטים ואביזרי אופנה ממגוון 
חומרים.



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.

מיועד לגילאי טרום חובה - כיתות ז'

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

מועדון גלגיליות
כפר שמריהו



 פיתוח היצירתיות,
 תוך התנסות בחומרים שונים, 

 טכניקות מגוונות
ושימוש בחומרי מחזור

שחמט 
ומשחקי חשיבה 

עם רועי ינוביץ

אימונים ומשחקים עם המון אנרגיה ורצון 
והכל בכדי שילדיכם יפתחו יכולות חשיבה

 וניהול רגשות

מתאים גם 
למתחילים וגם 

למתקדמים!

סדנת עיסת נייר מבוגרים

בהדרכת אורלי פלד

סדנת אומנות ויצירה
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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, מהנה, מאתגר, 

חוויה שאסור להחמיץ!

מיועד לכיתות א’-ו’מיועד לגן-ה’  מיועד לכיתות ד’-ו’ ונוערמיועד לכיתות א’ ומעלה

פלאי מדע וחקר החלל 
בהדרכת יוסף ארגיאן

בניהולה של כרמלה ולטר

חוג חוויתי במקצועות המדע: 
פיזיקה, כימיה, ביולוגיה 

ואסטרונומיה.
הבנת המדע באמצעות סיפורים 
מרתקים, ניסויים ובניית ערכות 

מדעיות.

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.

אילוף כלבים 
בהדרכת דיקלה לחיני

חוג מהנה, פרקטי ובעל תועלת, 
בו ילמדו הילדים אודות אילוף 

כלבים לפקודות משמעת 
ולהתנהגות מאוזנת. החוג הוא 

לכלב ולילד/ה כאחד. 

האילוף מתבצע בקבוצות קטנות. 
בדרך זו תשופר התקשורת עם 

 הכלב ויוכנס איזון לבית.

פתיחת החוג מותנה במינימום 
10 משתתפים בקבוצה וברישום 

מוקדם

חדש
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כדורגל 
בהדרכת אסף בן ישי

בחוג יפתחו הילדים את כישורי 
הקואורדינציה, לצד כישורים 

חברתיים והתנהגותיים, תוך כדי 
משחקים וטורנירים. הילדים 

יפתחו ביטחון עצמי, משמעת, 
התמודדויות עם נצחון והפסד, 

וכמובן - מיומנויות משחק 
קבוצתי.

דרמה 
בהדרכת יעל יוהנס

חווית דרמה לכל הגילאים 
באמצעות פיתוח הדמיון ושילוב 

הילדים בתהליכי יצירה.

מיועד לכיתות א’-ו’ מיועד לכיתות ג’-ו’ מיועד לכיתות א’-ו’מיועד לכל הגילאים

התעמלות ואקרובטיקה 
בהדרכת טל איסן 

בניהולה של ד”ר אילנה כץ

שילוב תרגילי גמישות, 
אקרובטיקה וקואורדינציה, 

המבוצעים לצלילי מוסיקה, תוך 
עבודה עם חבלים, מתח, קורה 

ומזרונים. התרומה המשמעותית 
ביותר לילד העוסק בהתעמלות 

מתבטאת במה שהוא הופך להיות 
בזכות האימונים המיוחדים.

שחמט 
בהדרכת רועי ינוביץ

בחוג ילמדו הילדים שיטות 
חשיבה, באמצעות משחק שחמט 

ומשחקי חשיבה נבחרים. בחצי 
הראשון של השיעור מקשיבים, 

ולומדים באמצעות סיפור 
חשיבתי ובחצי השני משחקים 

שחמט ומשחקי חשיבה.
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מיקוםגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג
מועדון נוערכיתות א' ומעלה190*17:30-16:30שנידקלה לחיאניאילוף כלבים

ספריהכיתות א’-ב’190*18:45-18:00שלישישיטת הלן דורוןאנגלית
חדר 6כיתה ב’-ג’200*17:00-16:00שלישיעדנה פילישבישול עם עדנה

180* לפעם בשבוע17:30-16:45שלישי וחמישישי טננברגג'ודו
בית עליזהכיתות א'-ג'240* לפעמיים בשבוע

חדר 6כיתות ג' ומעלה190*�18:00-17:00שלישייעל יוהאנסדרמה
שלישיהתעמלות קרקע - מתחילים

חמישי
18:15-17:30
17:00-16:15

190* לפעם בשבוע
כיתות א'-ג'290* לפעמיים בשבוע

אולם ספורט
התעמלות קרקע - מתקדמים 

+בנים
שלישי 
חמישי

19:00-18:15
16:15-15:30

190* לפעם בשבוע
כיתות א'-ב' + בנים290* לפעמיים בשבוע

שלישיהתעמלות קרקע - נבחרת
חמישי

16:45-15:30
נבחרת390*�19:00-17:45

17:00-16:00ראשון ורביעיאסף/יונתן בן ישיכדורגל א’
180* לפעם בשבוע

240* לפעמיים בשבוע

א'

בי"ס ב'17:00-16:00ראשון ורביעיאסף/יונתן בן ישיכדורגל ב’
ג'18:00-17:00ראשון ורביעיאסף/יונתן בן ישיכדורגל ג'

ד'-ו'19:00-18:00ראשון ורביעיאסף/יונתן בן ישיכדורגל ד'-ו'

ליאור דרור כדורסל - ב'-ג'
שני

רביעי
15:45-14:30
180* לפעם בשבוע15:15-14:30

240* לפעמיים בשבוע

כיתות ב'-ג'
אולם ספורט

ליאור דרור כדורסל - ד'-ו'
שני

רביעי
16:45-15:45
כיתות ד'-ו'16:15-15:15

180* לפעם בשבוע19:00-18:15שלישי וחמישישי טננברגלחימה משולבת - יסודי
240* לפעמיים בשבוע

כיתות ג'-ו'
בית עליזה

חט"ב19:45-19:00שלישי וחמישישי טננברגלחימה משולבת - נוער

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

שיעורי בלט מודרני, בלט קלאסי, ג'אז, היפ-הופ ו-street dance בתיאום עם סטודיו נילי



""

חוג חדשני המפתח את מיומנויות המאה ה-21 
)יצירתיות, חשיבה בקורתית, תקשורת ועבודה שיתופית( 

iPad באמצעות לימוד חוויתי עם

,iPad-נלמד שימוש מושכל ומעשיר ב
ונגלה עולמות תוכן מרתקים כגון: 

חשיבה המצאתית | עריכת סרטים | אנימציה וקומיקס  
מדעי הטבע | מוסיקה אומנות ויצירה 

משחקים | לימודים ועוד

פאדגורו
בניהול אבישי שלוש

חשבתי שאנגלית זה מקצוע שתמיד אני לא אצליח בו, 
וכבר בשיעור השלישי גיליתי שאני טועה

נועה אבן חן, כיתה י' - מתן

פה לומדים אחרת! אצלנו לומדים באהבה עם מורים מקצועיים 
ושיטה מוכחת. באמצעות חומרי הלימוד ושיטות מתודולוגיות וחינוכיות 

ייחודיות, תלמידנו חווים הצלחה ומשפרים את הישגיהם באנגלית. 

צרפו את ילדכם לאלפי תלמידים מרוצים של המרכז ללימודי 
אנגלית בראשותה של איריס אור הקיים מעל 20 שנה. 

הלמידה בקבוצות קטנות של עד 6 תלמידים  •
אורך שיעור כ-60 דק'  •

השלמת שיעור לנעדרים )בכפוף לתקנון(  •

 www.irisor.co.il :אתם מוזמנים לבקר באתרנו
טל'. 03-9383366 // עדיפות לימי ראשון, בשעות: 19:00-15:00

בית-ספר ללימודי אנגלית // איריס אור

עם הצלחה לא מתווכחים!

חדש 
במרכז

וייל

חדש 
במרכז

וייל
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מיקוםגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג
חדר 6א' ומעלה חלוקה עפ”י גילאים19:00-17:00250חמישייקיר פרנקמבוכים ודרקונים

חדר 6/מועדוןא' ומעלה חלוקה עפ”י גילאים220*17:00-15:30חמישיאושר פרנקמבוכים ודרקונים חי

17:00-16:00רביעיאיזי הדרכותמחשבים והייטק
18:00-17:00

א’-ב’�220
ג'-ד'

ספריה

חדר 3ב'-ג' / ד'-ה' / ו' חלוקה עפ"י גילאים220*18:00-16:00שניאהובה קורשיא מלאכת יד

�1,200 ל-5 ימים16:30-14:00ראשון-חמישיליליאן אברהםמרכז למידה
חדר 3/ספריהא’-ג’, ד’-ו’�960 ל-4 ימים

חדר 6א'-ד' חלוקה עפ"י גילאים220*17:00-16:00ראשוןאורלי פלדסדנת אומנות ויצירה
** iPad סיפריהכיתות ב' ומעלה18:30-17:30240חמישיאבישי שלושפאדגורו - לימוד עם

חדר פיסולא'-ב'16:00-15:00�220ראשוןנילי קצירפיסול קרמי
חדר פיסולג' ומעלה חלוקה עפ"י גילאים17:00-15:00�220שלישינילי קצירפיסול קרמי

ספריהא'-ג'190*18:00-17:15שניכרמלה ולטרפלאי מדע וחקר החלל

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

*220
*250

כיתות א'-ב'
חדר 3כיתות ג' ומעלה

17:00-16:00רביעיטלי גולסקינוסקפוארה
19:00-17:45

*200
*220

כיתות א'-ב’
כיתות ג’ ומעלה

חדר 3

17:00-16:00ראשוןגולניקסרובוקידס
18:30-17:00

190
*220

כיתות א'-ב’
בית סניורכיתות ג’ ומעלה

בית סניורכיתות ב’-ד’200*16:30-15:45שניענת ראובןרולרסקייט - מתחילים

ראשוןענת ראובןרולרסקייט - מתקדמים
רביעי

18:30-17:45
בית סניורכיתות ב’-ד’16:00-15:15300

רולרסקייט - נבחרת 
ענת ראובןבוגרת

ראשון
רביעי
שישי

16:30-15:00
19:30-17:45
16:00-14:30

אולם ספורטכיתות ג’ ומעלה450

17:30-16:30שלישירועי ינוביץשחמט
19:30-18:30

200
�220

ב' ומעלה
נבחרת

חדר 3
חדר 6

* תשלום חד פעמי עבור חומרים/ערכות/תלבושת יגבה בנפרד
** פתיחת החוג מותנה ברישום 15 משתתפים לפחות



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 

מחירים לחודש: שיעור פרטי 450 ש”ח  /  שיעור זוגי 300 ש”ח  /  לימוד בהרכב 150 ש”ח 
שיעור ניסיון בעלות של 100 ש”ח שיקוזזו בעת הרישום

הלימודים יתקיימו בביה”ס למוסיקה ברח’ הזורע ובבית הנוטר
motiadj@gmail.com ,052-4583149 טל. 09-9567308, מוטי

ביה”ס לאמנויות המוסיקה



הצגות ילדים

 60 ש"ח לכרטיס

סבג, אבישי סנדר, מיכל ברנד/רוני שובל שחקנים: הילה זהרור/אור אילן, אלי גלפרין/דניאל מחזה, שירים ולחנים: דתיה בן דור | בימוי: יאקי מחרז 
משך ההצגה: שעהיום ראשון | 23.3.2014 | שעה 17:30

הצגה לילדים לגילאי 3-6 

מחסן השטוזים של דתיה
מחזמר לילדים משיריו של אהוד מנור

כתיבה, בימוי וכוריאוגרפיה: עופר שפריר

שחקנים: לורן סביר/שרון ענבר, קרן מרום/רונה זורלא, 

מיטל סלקמון/פולי סלונים, גיא ברכה, עדי אייזנמן/

שלומי אדרי, שגיא לוי / דניאל מייזלר,  יורם יוספסברג 

יום ראשון | 22.12.2013 | שעה 17:30

משך ההצגה: שעה

גלי



21 חוגים לימודים רב תחומיים

 

שעת סיפור
מחיר כרטיס

לילד - 35 ש"ח

)הורה ללא תשלום(

ספריית
כפר שמריהו

בספרייה בכפר שמריהו, ימי ראשון ב-17:00
נא לדייק שעת הסיפור תתחיל ב-17:00 בדיוק

06.10.13 -"שלגיה ושבעת הגמדים" – שלומית מן
03.11.13 - "עץ התפוחים של מר זוטא" - גבריאל הדר
08.12.13 - יום הולדת לברלה החילזון - שני ויסמן 

05.01.14 - מפגש עם הסופרת חנה גולדברג
09.02.14 - המסע של ציפ - תאטרון חוויה

09.03.14 - דוקטור דוליטל - אורן פרוקצ'ה
06.04.14 - רמזור הזה"ב - בים בם בום

11.05.14 - האריה שאהב תות - תאטרון תות
08.06.14 - מיץ פטל – רועי דורון

weil@kfar.org.il .נא לרכוש כרטיסים מראש. להזמנת כרטיסים ופרטים נוספים: טל. 09-9569430, שלוחה 1, דוא”ל

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, 
sifriya@kfar.org.il .כפר שמריהו 46910, שלוחה 2, דוא”ל

  אין להכניס אוכל ושתיה לספריה



חוגים מבוגרים22

התעמלות מיוחדת 
בהדרכת רעיה אלון

הכרת הגוף ותיפקודיו השונים, 
שכלול היכולת ושיפור התנועה.
ביומכניקה של הגוף, תרגילים 

מיוחדים לצפיפות העצם, 
תרגילים מיוחדים לסובלים 

מכאבי גב עליון ותחתון ותרגילי 
שחרור.

כושר 
בהדרכת אירית נוי

שיעורי fusion, אירובי, חיזוק 
ומתיחות שיעורים מגוונים לכל 

הרמות. 

 רוצה לרדת במשקל? /
לשמור על המשקל?

בהדרכת אירית נוי

 בואו לשתי פגישות הכירות ותגלו
דרך "חדשה", מועילה, בריאה ופשוטה.
מתאים לגברים, לנשים ולבני נוער

 ההרשמה עד ה-1.9.2013 
בעלות של 200 ש"ח

יש לך בעיות גב? צוואר?
ברכיים? קרסוליים?

בהדרכת אירית נוי

בואו לנסות גישה בטוחה, פשוטה 
ויעילה ולקבל תוצאות מיידיות!!!

 ההרשמה עד ה-1.9.2013
בעלות של 350 ש"ח

חדש חדש



23 חוגים מבוגרים

 Papier סדנת עיסת נייר
Mache 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.

יוגה 
בהדרכת ענבל מנדלסון

תרגילי היוגה מלמדים אותנו 
כיצד לשמור על שיווי משקל, 
יציבות, ריכוז ושליטה בשרירי 

הגוף. מייצירים חידוד מחשבה, 
בהירות וגמישות.

חדש



חוגים מבוגרים24

מקהלת כפר שמריהו 
והמלחין  בניהולו של המנצח 

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 המוסיקלי של 

פיני שפיגלר

הרכב קולי הנפגש פעם בשבוע 
ושר שירים ישראליים בעיבודים 
באירועים  מופיע  מאתגרים, 
להערכה  כה  ו ז ו ם  י לתי קהי

מקצועית רבה.

דרוש  לא  לחבורה  להצטרפות 
ידע קודם במוסיקה. 

תאטרון חובבים כפר שמריהו 
בהדרכת אהובה יצחקי

סדנה תאטרון כפר שמריהו 
מעלה השנה את ההצגה 

"מלון פלאזה" מאת ניל סימון, 
המעוניינים להצטרף להפקה 

ולעבור חוויה יצירתית מיוחדת 
מוזמנים לאודישנים.

איקידו מבוגרים 
בהדרכת ולרי פבליוקוב

אייקידו הינה שיטת הגנה 
אוניברסאלית המתמקדת בנפש 

ובגוף.
האימונים יתמקדו בהכנת  

גמישות, קואורדינציה ואיזון, 
פיתוח סיבולת ומדיטציה.



25 לוח חוגים מבוגרים

מיקוםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג

שלישי, שישיולריי פבליוקובאיקידו
בית עליזה �350 לחודש11:30-09:30יש אפשרות לערב לפי בקשה

  840/1,440 לכרטיסיה� למבוגרבתאום מראשראשון - שישיסמדר כץגרוויטי
750 כרטיסייה לתלמיד/חייל

גרוויטי

רעיה אלוןהתעמלות מיוחדת
ראשון
שני

חמישי

21:00-20:00
20:30-19:30
20:30-19:30

ליחיד )פעם בשבוע( - �200
ליחיד )פעמים בשבוע( - �300

לזוג )פעם בשבוע( - �380
לזוג )פעמים בשבוע( - �540

חדר מחול

ראשון, שלישי חמישי ושישי - בוקראירית נויכושר
ראשון שלישי ורביעי - אחה"צ

08:00-09:30
חדר מחול�450אחה"צ

ענבל מנדלסוןיוגה
�260 )פעם בשבוע(09:30-08:00שני, רביעי

�360 )פעמים בשבוע(
בית עליזה

21:30-20:00ראשון, חמישי
בית סניור22:00-20:00�130שנימשה רסיוקמקהלת הכפר 

חדר 12:00-10:00�4406ראשוןאורלי פלדסדנת עיסת נייר

600/1,200 לכרטיסיה� למבוגרבתאום מראשראשון-שישיסמדר כץספינינג
350 כרטיסייה לתלמיד/חייל

ספינינג

בית עליזה�180 לתושב / �250 לתושב חוץ22:00-19:30שניאהובה יצחקיתאטרון חובבים כפר שמריהו
בית סניור 165ש"ח 22:00-20:00ראשוןפיני שפיגלרחבורת זמר

ראשון, שלישי, רביעינילי קצירפיסול קרמי 
ראשון

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

�480* לשעתיים / 660*� ל-3 שעות 
�480* לשעתיים

חדר פיסול

חדר מחול�1,400 ל-12 מפגשים לזוג22:00-20:00שלישיאורית תאםריקודים סלוניים ולטיניים

 20:00 מתחיליםחמישייענקלה זיוריקודי עם
אולם ספורט29 ש"ח לכניסה חד פעמית 21:00 מתקדמים

* תשלום כולל חומרים





27 תקנון והרשמה

שנת הפעילות במרכז תיפתח ביום ראשון ה-1.9.2013.  �
ותסתיים עם מילוי המקומות   18.8.2013 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(.
שיעור ניסיון בעלות 50 ש”ח יש לשלם במשרד, לפני הכניסה לחוג.   �
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   �

תקנון הרשמה לפעילות בחוגי ילדים ונוער מרכז וייל לתרבות והקהילה 

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

חודש - עבור החודש הבא.
אין החזרים כספיים עבור החודשים: אפריל, מאי ויוני.  �

אין החזרים עבור חצאי חודשים או היעדרויות בודדות.  �
וייל לא יענה לבקשות ביטול בדיעבד, גם אם לא הייתה  מרכז   �

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

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

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



ריקודי עם למתחילים
מהצעד הראשון

ריקודי עם למתקדמים
באווירה תוססת, ריקודים מכל הזמנים

בהדרכת
יענקלה זיו



29 תקנון והרשמה

שנת הפעילות במרכז וייל תיפתח ביום ראשון, ה-1.9.2013.  �

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   �
ה-31.7.2014, במזומן,  ועד  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-31.8.2014 ולכן יש לשלם מראש עבור   �
פעילות, ולמשלמים חודשית - עלות החוג 500 ש"ח לחודש.

בחוגי המבוגרים משתתפים חדשים יכולים לפרוש עד סוף נובמבר 2013.  �

קפה שמריהותקנון הרשמה לחוגי בוגרים ומבוגרים 
בית קפה חדש 

נפתח במרכז וייל
ימים א’-ה’ 19:00-13:00



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        | 




