
מיקוםגילאיםמחירשעותה/שם המדרךחוג

מחולמבוגרים10:00320/420 - 8:00אירית נויכושר
בית סניורמבוגרים12:00-09:00דורון ידלין'ברידג

חדר פיסולמבוגרים12:30500/680 - 9:30נילי קצירפיסול
בית סניורד-ג17:00-16:45240ענת ראובןד-גלגיליות מתחילות ג. מ

בית סניורגנים17:45-17:00240ענת ראובןגלגיליות מתחילות גנים. מ
בית סניורשנה שנייה18:30-17:45400ענת ראובןגלגיליות שנה שניה. מ
בית סניורמתקדמות19:30-18:30430ענת ראובןגלגיליות מתקדמות. מ

מגרש כדורסלרב גילאי16:00-15:00430ענת ראובןגלגיליות נבחרת צעירה. מ
מגרש כדורסלרב גילאיענת ראובן1גלגיליות נבחרת  . מ
מגרש כדורסלרב גילאיענת ראובן2גלגיליות נבחרת  . מ

מקלטגנים18:00-16:00240אורלי פלדסדנת אומנות ויצירה
  ABC - 3חדר 5גילאי 17:00-16:15290קארן גוטשלק אנגלית

3חדר 2גילאי 18:30290 - 17:45קארן גוטשלקמתחילים- אנגלית 
3חדר 4-3גילאי 17:45290 - 17:00קארן גוטשלקממשיכים- אנגלית 

3חדר מבוגרים21:30-20:00פיני שפיגלקחבורת הזמר

מחולג-א17:30-16:30200אורנה פורת. תתיאטרון אורנה פורת

מחולד ומעלה19:00-17:30270אורנה פורת. תתיאטרון אורנה פורת
מחולמבוגרים20:00-18:30320/420אירית נויכושר

3חדר מבוגרים22:00 - 20:30פיני שפיגלרחבורת זמר

יום ראשון 

 www.weilcenter.org.il, 09-9569430: טלפון,  כפר שמריהו4הנוטע , מרכז וייל



מיקוםגילאיםמחירשעותה/שם המדרךחוג

4חדר  abc 5-6גיל 16:30-15:45450קארן גוטשלקאנגלית פרטני
4חדר רשית קריאה17:15-16:30450קארן גוטשלקאנגלית פרטני

4חדר 18:00-17:15450קארן גוטשלקאנגלית פרטני
מחול. חכתה א17:00-16:45240סטודיו ניליבלט כתה א

מחול. חטרום חובה17:45-17:00240סטודיו ניליבלט כתה טרום חובה

מחול. חחובה18:30-17:45240סטודיו ניליבלט כתה חובה
מחול. חג-ב19:30-18:30240סטודיו ניליבלט כתה ב

בית סניורב-א17:30-16:30240קרקס החנוניםב-אגלינג א'ג
בית סניורד-ג18:30-17:30240קרקס החנוניםד-אגלינג ג'ג

ספריהמתחילים17:00-16:15210ממריאיםטכנוטריק
מגרש כדורסלרב גילאיענת ראובן2גלגיליות נבחרת . מ
מגרש כדורסלרב גילאיענת ראובןגלגיליות נבחרת צעירה. מ
מגרש כדורסלרב גילאיענת ראובןגלגיליות דאנס. מ

3חדר ג-ב16:45-15:45240אהובה קורשיאמלאכה
3חדר ו-ד17:45-16:45240אהובה קורשיאמלאכה

מקלטד-ב17:30-16:30260משה וינשטייןיק'נגרצ
ספריהמבוגרים21:30 - 19:30אהובה יצחקיתאטרון חובבים

יום שני

 www.weilcenter.org.il, 09-9569430: טלפון,  כפר שמריהו4הנוטע , מרכז וייל



מיקוםגילאיםמחירשעותה/שם המדרךחוג

מחולמבוגרים10:00320/420 - 8:00אירית נויכושר

פיסולמבוגרים12:30-09:30500/680נילי קצירפיסול
3חדר 4גילאי  17:00-16:15290abcקארן גוטשלקאנגלית מתחילים

3חדר 2מתחילים גיל 17:45-17:00290קארן גוטשלקאנגלית מתחילים
3חדר 3ממשיכים גילאי 18:30-17:45290קארן גוטשלקABCאנגלית 

מחולגדולים16:45-15:45330אריק גולדנברגו- בMMA-אומנויות לחימה
מחולגנים17:30-16:45310אריק גולדנברג גניםMMA' ג-'אומנויות לחימה ב

מגרש כדורסלחובה18:15-17:30220בועז ציוניהתעמלות ואקרובטיקה חובה
מגרש כדורסלג-א17:30-16:30220/340בועז ציוניג מתחילים-התעמלות קרקע א

מגרש כדורסלרב גילאי16:30-15:00310/410בועז ציוניהתעמלות קרקע נבחרת 

מגרש כדורסלרב גילאיענת ראובן2גלגיליות נבחרת . מ
מגרש כדורסלרב גילאיענת ראובןגלגיליות דאנס. מ

מקלטג ומעלה16:45-15:45270אורלי פלדסדנת אומנות ויצירה ג ומעלה

מקלטב-א18:00-17:00240אורלי פלדב-סדנת אומנות ויצירה א

      vrgo  מציאות המומהvrgo16:45-16:00400בית סניורו-ד
      vrgo  מציאות המומהvrgo17:45-17:00400בית סניורג-א

מחולמבוגרים19:30-18:00320/420אירית נויכושר

יום שלישי

 www.weilcenter.org.il, 09-9569430: טלפון,  כפר שמריהו4הנוטע , מרכז וייל



מיקוםגילאיםמחירשעותה/שם המדרךחוג
בית סניורמבוגרים12:00-09:00דורון ידלין'ברידג

פיסולמבוגרים12:30-09:30500/680נילי קצירפיסול

מקלטומעלה' ב17:30-16:00270אורלי פלדאומנות וצעדים ראשונים בצילום

3חדר חובה18:30-17:45210עופרה נצרחינוך מוזיקאלי טרום כלי
3חדר טרום חובה17:15-16:30210עופרה נצרחינוך מוזיקאלי טרום כלי

בית סניורב-א17:00-16:45220ענת ראובןב-גלגיליות מתחילות א. מ
בית סניורגנים17:45-17:00220ענת ראובןגלגיליות נמתחילות גנים. מ
בית סניוררב גילאי18:30-17:45400ענת ראובןגלגיליות ממשיכות שנה שנייה. מ
בית סניוררב גילאי19:30-18:30430ענת ראובןגלגיליות מתקדמות . מ

מגרש כדורסלרב גילאיענת ראובןגלגיליות נבחרת צעירה. מ
מגרש כדורסלרב גילאיענת ראובן1גלגיליות נבחרת . מ

ספריהד-ג17:15-16:15250קארן וישניאד-מחשבים ג
ספריהב-א18:15-17:15250קארן וישניאב-מחשבים א

4חדר ב-א17:00-16:15220אפיקי מדעפלאי מדע וחקר החלל
4חדר גנים17:45-17:00220אפיקי מדעפלאי מדע וחקר החלל

מגרש כדורסלב"חט17:00-16:00220אאיתי דקלכדורשת בנות

3חדר מבוגרים21:00-19:00500אורלי פלדציור מבוגרים

מחול. חד-ג19:30-18:30240סטודיו ניליד מתקדמות-בלט ג

מחול. חמבוגרים21:30-20:00420אורית תאםריקודים סלוניים

יום רביעי

 www.weilcenter.org.il, 09-9569430: טלפון,  כפר שמריהו4הנוטע , מרכז וייל



מיקוםגילאיםמחירשעותה/שם המדרךחוג
מחולמבוגרים10:00320/420 - 8:00אירית נויכושר

מחולא17:00-16:15220סטודיו ניליהיפ הופ א
מחולחובה18:00-17:00220סדודיו ניליהיפ הופ חובה

מחולג-ב19:00-18:00220סטודיו ניליג-היפ הופ ב
מחולה-ד20:00-19:00220סטודיו ניליה-היפ הופ ד

מגרש כדורסלטרום חובה17:15-16:30210בועז ציוניהתעמלות ואקרובטיקה טרום חובה

מגרש כדורסלטרו טרום חובה18:00-17:15210/310בועז ציוניהתעמלות ואקרובטיקה טרום טרום חובה
מגרש כדורסלג-א19:00-18:00220/340בועז ציוניג מתקדמים-התעמלות קרקע א

מגרש כדורסלרב גילאי16:30-15:00310/410בועז ציוניהתעמלות קרקע נבחרת 

ספריה/4חדר ומעלה' ד17:15-16:30220יקיר פרנקמבוכים ודרקונים חי 
ספריה/4חדר ג-א16:30-15:45230יקיר פרנקג-מבוכים ודרקונים לוח א

ספריה/4חדר ד ומעלה18:30-17:15225יקיר פרנקמבוכים ודרקונים לוח ד ומעלה

3חדר 'ג-'א17:00-16:00240אורלי פלדציור
3חדר ומעלה' ד18:30-17:00270אורלי פלדציור

מיקוםגילאיםמחירשעותה/שם המדרךחוג

מחולמבוגרים10:00320/420 - 8:00אירית נויכושר

מחולגנים13:45-13:00310אריק גולדנברג גניםMMA-אומנויות לחימה
מחולה-ג14:45-13:45330אריק גולדנברגMMA' ג-'אומנויות לחימה ב

מגרש כדורסלרב גילאיענת ראובןגלגיליות קדם להקה. מ

מגרש כדורסלרב גילאיענת ראובןגלגיליות להקה. מ

יום חמישי

יום שישי

 www.weilcenter.org.il, 09-9569430: טלפון,  כפר שמריהו4הנוטע , מרכז וייל


