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מרכז וויל לתרבות וקהילה
מועצה מקומית כפר שמריהו



המועצה המקומית כפר שמריהו מעמידה לרשות תושביה ולבאים בשערנו מגוון עשיר של פעילות תרבות ופנאי.
זו מאגדת עבורכם את תוכנית החוגים לבני כל הגילאים. מדובר במספר רב מאוד של פעילויות, המובאות  חוברת 
ווייל, שקדה ובחרה תחומי פעילות ודעת בהתאם לניסיון רב השנים  נורית סרור, רכזת החוגים בבית  לבחירתכם. 

ולשונות בטעמים ובצרכים. ברור וידוע כי ילדים נוטים להחליף טעמים במהלך השנה וגם לכך נתנו מענה.

אנא קראו ביסודיות את תוכנית החוגים, את תנאי התשלום ואת תנאי היציאה מהתוכנית. שימו לב כי ביציאה יש מרכיב 
של הודעה מראש בכדי שהזמנת מדריך לא תהייה לשווא. הקפדה על תוכנית החוג ועל סדר התשלומים תמנע מבוכה 

ואי נעימות.

השנה חנכנו מגרש קט-רגל במתחם ביה"ס היסודי. משעת סיום הלימודים ועד לשעה 23:00 המגרש יעמוד לרשות 
הילדים, בני הנוער והתושבים - עדיפות לפעילות החוגים. אנא ראו את תקנון הפעלת המגרש והימנעו באי נוחות. 

אנו, במועצה המקומית, רואים במענה לצרכי תרבות הפנאי אתגר ויעד. אם יש לכם רעיון או הערה, אנא פנו לנורית סרור 
ושתפו אותנו.

אושר והנאה,
דרור אלוני

ראש המועצה המקומית כפר שמריהו



חוגים לגילאי 23-0

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 באשכול הגנים
בימי חמישי משעה 09:00 עד שעה 12:00

עלות חודשית: 360 ₪

במהלך השנה יתקיימו במרכז וייל:

* הפעלות ייחודיות לילדים קטנטנים
*  מופעים מוזיקליים עם מסרים חינוכיים 

הלוקחים את הילדים לעולם שכולו 
מוזיקה ודמיון

חדש

פרטים נוספים יינתנו בהמשך



3 חוגים לגילאי 3-0

ימי ראשון    18:00-17:00    אשכול גנים, בחדר הג'ימבורי

 חוג הורה וילד המשלב תכנים מוסיקאליים ותנועתיים במטרה לייצר
זמן איכות בין הורים וילדים וכולל התנסות בכלי נגינה

עלות החוג: 220 ₪ לחודש

ימי רביעי    11:00-10:00    בבית וייל בחדר 3

חוג הורה וילד לגילאי 0-שנה בשעות הבוקר העוסק בתקשורת 
 מוסיקאלית בין האם לפעוט על פי גישת בייבי-שיר ומשלב שירה,

ריקוד, כלי נגינה וחומר תאורטי

עלות החוג: 220 ₪ לחודש
ניתן לחלק לשתי קבוצות גיל בשיעורים נפרדים: שנה-שנתיים ושנתיים-שלוש. 

)במידה ולא יהיו מספיק משתתפים נאחד לקבוצה אחת(.   ניתן לחלק את החוג לשתי קבוצות גיל בהתאם לכמות הנרשמים.

"נעים ביחד " "נעים ביחד "

ים בשעות אחר הצהרי
ג בוקר חו



התחלת הפעילות בחוגים - 01.09.14

חוגים לגילאי 46-3

התעמלות ואקרובטיקה 
בהדרכת א.ב.בספורט 

עם 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  
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!

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 חדש



5 חוגים לגילאי 6-3

חוויות עם חיות
בהדרכת יותם שירן והילה לוי

קירוב הילד/ה אל עולם החי, 
על-ידי חשיפתו למגוון רחב 

של בעלי-חיים, בשילוב פעילות 
חווייתית, אשר בנויה משירים, 
סיפורים בהמחשה, משחקים 

דידקטיים, פעילות בתנועה 
וכמובן ליטוף ומגע עם החיה.

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, 
התמודדוות עם נצחון והפסד, 

וכמובן - מיומנויות משחק 
קבוצתי.

מיועד לגילאי 3 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



חוגים לגילאי 66-3

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 10.8.14
* תשלום חד פעמי עבור חומרים/ערכות/תלבושת יגבה בנפרד

7 חוגים לגילאי 6-3

מיקוםגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג
ספריה1905-4*17:30-16:45שלישיבשיטת הלן דורוןאנגלית
ספריה1904-3*18:15-17:30שלישיבשיטת הלן דורוןאנגלית

ספריהממשיכים190*19:00-18:15שלישיבשיטת הלן דורוןאנגלית ממשיכים
חדר 6גן חובה - א'200*17:00-16:00שלישישף עדנה פילישבישול עם עדנה
מחולטרום חובה17:30-16:45190חמישיסטודיו ניליבלט טרום חובה

מחולחובה18:30-17:30190חמישיסטודיו ניליבלט חובה
בית עליזהטרום - חובה180* / 240* 18:15-17:30שלישי וחמישישי טננברגג'ודו

שלישיבועז ציוניג'ימבורי
16:45-16:00
17:30-16:45220

5-4
אשכול גנים4-3

חדר 6חובה - א'�190*18:00-17:15שנייעל יוהאנסדרמה
אולם ספורטגנים )חלוקה עפ"י רמות(290* / 190* 17:30-16:45שלישי וחמישיבועז ציוניהתעמלות ואקרובטיקה

17:00-16:30רביעייותם והילהחוויות עם חיות
17:45-17:00

180
200

4-3 
אשכול גנים5-4

אשכול גנים5-3 )חלוקה עפ"י גילאים(17:30-16:00�190שניעופרה נצרחינוך מוזיקאלי טרום כלי

שלישיאסף בן ישיכדורגל טרום חובה
רביעי

17:00-16:00
 מגרש חדשטרום חובה180* / 240* 18:00-17:00

ראשון, שלישיאסף בן ישיכדורגל גן חובה
שלישי

 18:00-17:00
 מגרש חדשגן חובה180* / 240* 19:00-18:00

אולם ספורטחובה -א'180* / 240* 17:15-16:30שני ורביעיליאור דרורכדורסל גן חובה - א'

חדר 6גנים )חלוקה עפ"י גילאים(220*18:30-16:30ראשוןאורלי פלדסדנת אומנות ויצירה
בית סניורגנים - א’200* / 300* 17:15-16:30שני ורביעיענת ראובןמועדון גלגיליות - שנה א'

ראשוןענת ראובןמועדון גלגיליות - שנה ב'
רביעי

17:30-16:30
מגרשרב גילאי330*18:00-17:00

חדר 3לכל הגילאים מחולק עפ"י רמות17:30-16:30200שלישירועי ינוביץשחמט - חוג חשיבה



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

קירוב הילד/ה אל עולם החי, על-ידי חשיפתו למגוון 
רחב של בעלי-חיים, בשילוב פעילות חווייתית, 

 אשר בנויה משירים, סיפורים בהמחשה,
משחקים דידקטיים, פעילות בתנועה וכמובן ליטוף 

ומגע עם החיה.

חוויות עם חיות
בהדרכת יותם שירן /הילה לוי

חדש 
במרכז

וייל

חדש 
במרכז

וייל



נפתחה ההרשמה למרכז למידה
מספר המקומות מוגבל, מהרו להרשם!

9 חוגים כיתות א'-ו'

תעופה וטיסנאות 
בהדרכת המרכז הישראלי 
לחוגי העשרה ויוסי שכטר

נכיר את עקרונות התעופה וחוקי 
יסוד באווירודינאמיקה ואת 

הסטורית התעופה בארץ ובעולם. 
נרכוש ידע מעשי בבניית טיסנים, 
עפיפונים, גלשנים ודאונים ונבנה 

אפילו טיסנים נהוגי רדיו.

מחשבים וכיף
בהדרכת אינטרסקול

חוג מתחילים בפיתוח משחקים,  
אנימציה ומולטימדיה לילדי א'-ג'.

מחשב  משחקי  בפיתוח  חוג 
ואפליקציות  מתקדמים, אתרים 

לנייד לילדי ד'-ו'. 

יזמות  חוג מפתחי אפליקציות, 
וסארטאפים לילדי כיתות ה'-ח'. 

ספר המקומכות מוגבל

מיועד לכיתות א’ ומעלהמיועד לכיתות ד' ומעלהמיועד לכיתות א’-ג’, ד’-ו’, ה'-ח' מיועד לכיתות א’-ה’

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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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
בהדרכת 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’ 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



חדש 
במרכז

וייל

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.

הנדסה ורובוטיקה
מהנדסי דור העתיד

לפרטים: ברי, יזם תוכנית - מהנדסי דור העתיד 050-9408021

חדש 
במרכז

וייל



חוגים כיתות א'-ו'12

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’-ד’

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

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׳יוג׳יצו 
ברזילאי, הגנה עצמית וקרב מגע.

האימונים נעשים באווירה חמה 
וביחס אישי! 

חדש



13 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.

מדעים ויוצרים 
המרכז הישראלי לחוגי העשרה

בניית ויצירת דגמים המבוססים 
על חוקים פיזיקאליים. במהלך 

ההכנה והבנייה נתוודע לחומרים 
שונים ונפתח מיומנויות.

מועדון גלגליות כפר שמריהוחדש
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

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.



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

 בואו הרפתקנים אמיצים להשתתף בשלל הרפתקאות ואתגרים.
הארץ משוועת לגיבורים, האם אתם תוכלו להצילה?

מבוכים ודרקונים
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

בהדרכת יקיר פרנק



 

בהדרכת אורלי פלד

השיעורים מתקיימים בימי חמישי 



חוגים כיתות א'-ו'16

כדורגל 
בהדרכת אסף 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.

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 
א.ב.בספורט עם בועז ציוני

שילוב תרגילי גמישות, 
אקרובטיקה וקואורדינציה, 
המבוצעים לצלילי מוסיקה. 

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.

חדש



icfea8@gmail.com 03-6122269 :ליצירת קשר ופרטים, טל

תעופה וטיסנאות למתחילים
הילד שלך חולם לטוס? המבט שלו תמיד נישא לשמים?

הוא מזהה כל מטוס ומסוק בשמו?
אם כך, זהו החוג המושלם עבורם.

בחוג לתעופה וטיסנאות נכיר את עקרונות התעופה וחוקי היסוד באווירודינמיקה ואת 
ההיסטוריה של התעופה בעולם ובארץ.

הילדים ירכשו ידע מעשי בבניית טיסנים במטרה להביאם ליכולת לבנייה עצמית של 
טיסנים מתוך תכנית עבודה בלבד.

הילדים ישכללו את יכולותיהם המוטוריות ויתנסו בחיתוך, גזירה, הדבקה, צביעה, קריאת 
שרטוטים וחישובים.

במהלך השנה נלמד לבנות עפיפונים, גלשונים ודאונים מחומרים שונים כגון: עץ בלזה, 
נייר אורז, דבקים מסוגים שונים, צבעים ועוד

למתקדמים תנתן אפשרות לבנות טיסנים נהוגי רדיו.

במסגרת החוג ינתנו מספר הרצאות על ידי רכז החוג יוסי שכטר המחזיק ברשיון טייס 
מסחרי )CPL( ומלמד תאוריה לחניכי טיס.

icfea8@gmail.com 03-6122269 :ליצירת קשר ופרטים, טל

מדעים ויוצרים
מהו חוק פעולה ותגובה? איך עובד יויו? איך יוצרים שעון חול? מהי אשלייה אופטית?

מה כתוב בכתב ראי? מהי פוטוסינתזה?

אם השאלות האלה ואחרות מעניינות אתכם — בואו לחוג מדעים ויוצרים.

בחוג נתנסה בבניית יצירות ודגמים המבוססים על חוקים פיזיקאליים.
בכל מפגש נלמד חוק פיזיקאלי אחד, נשאל שאלות, נאתגר את המדע 

ואז ניצור ונבנה מתוך הבנה ויצירתיות.
במהלך ההכנה והבנייה הילדים יתוודעו לחומרים רבים ויפתחו 

מיומנויות של מוטוריקה עדינה וגסה על ידי גזירה, הדבקה, 
צביעה, שרטוט ומדידה.

החוג מיועד לתלמידי כיתות א’ - ה’ 

חדש 
במרכז

וייל

חדש 
במרכז

וייל



* תשלום חד פעמי עבור חומרים/ערכות/תלבושת יגבה בנפרדחוגים כיתות א'-ו'18
שיעורי בלט / גאז' / היפהופ ו-STREETDANCE בתיאום עם המשרד

מיקוםגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג

ספריהכיתות א’-ב’190*18:45-18:00שלישישיטת הלן דורוןאנגלית

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

בית סניורכיתות ב' ומעלה190*�19:00-18:00שנייעל יוהאנסדרמה

כיתות א'-ג' )חלוקה עפ"י רמות(290* / 190*18:15-17:30שלישי וחמישיבועז ציוניהתעמלות קרקע - א'-ג'

אולם ספורט נבחרת390*�16:45-15:15שלישי וחמישיבועז ציוניהתעמלות קרקע - נבחרת כפר

נבחרת390*�19:30-18:00שלישי וחמישיבועז ציוניהתעמלות קרקע - נבחרת געש

18:00-17:00שני וחמישיאסף/יונתן בן ישיכדורגל א’

*180 / *240

א'

מגרש חדש

ב'17:00-16:00ראשון ורביעיאסף/יונתן בן ישיכדורגל ב’

ג'17:00-16:00שני וחמישיאסף/יונתן בן ישיכדורגל ג'

ד'19:00-18:00שני וחמישיאסף/יונתן בן ישיכדורגל ד'

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

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'

16:45-15:45רביעיאורלי פלדסדנת אומנות ויצירה
א'-ב'220*17:45-16:45

חדר 6ג'-ד'



19 חוגים כיתות א'-ו'

מיקוםגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג

בית סניוררב גילאי200* / 300*16:30-15:45שני ורביעיענת ראובןמ. גלגיליות - שנה ראשונה

ראשוןענת ראובןמ. גלגיליות - שנה שניה
רביעי

17:30-16:30
מגרשרב גילאי330*18:00-17:00

ראשוןענת ראובןמ. גלגיליות - עתודה
שישי

19:00-17:30
מגרשרב גילאי380*17:00-16:00

ענת ראובןמ. גלגיליות - נבחרת
ראשון
שני

שישי

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

מגרשרב גילאי450* / 600*

מגרשרב גילאי120*19:30-18:00רביעיענת ראובןמ. גלגיליות - להקה

רביעייקיר פרנקמבוכים ודרקונים - לוח
חמישי

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

180
220

א'-ב'
מועדון נוערג' ומעלה

רביעייקיר פרנקמבוכים ודרקונים - חי
חמישי

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

200
250

א'-ב'
מועדון נוערג' ומעלה

חדר 3 / ספריהא'-ג', ד'-ו'1,200 / 16:30-14:00960ראשון - חמישיליליאן אברהםמרכז למידה

שניאינטרסקולמחשבים וכיף
17:00-16:00
18:00-17:00
19:30-18:00

220�
220
270

א’-ב’
ג'-ה'
ו'-ח'

ספריה

חדר 3א'-ו' )מחולק לפי גילאים(18:00-16:00220רביעייוסי שכטרמדעים ויוצרים

מהנדסי דור העתידהנדסה ורובוטיקה
17:45-16:30ראשוןברי סבש

א'-ב'190*19:00-17:45
חדר 3ג' ומעלה

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

*220
*250

כיתות א'-ב'
חדר 3כיתות ג' ומעלה

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

200
250

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

חדר 3ג' ומעלה220*19:00-18:00רביעייוסי שכטרתעופה וטיסנאות

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



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 / 200 ש"ח / 250 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



 

מחיר כרטיסשעת סיפור

לילד - 35 ש"ח

)הורה ללא תשלום(

ספריית
כפר שמריהו

 בספרייה בכפר שמריהו
ימי ראשון ב-17:00

פרטים יפורסמו בהמשך

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

נא לדייק שעת הסיפור תתחיל ב-17:00 בדיוק
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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. 

ספינינג
בניהולה של סמדר כץ

אימון בו נהנים מכל יתרונות 
הרכיבה ומעבר.. משפר סיבולת 

לב ריאה, שריפת קלוריות 
מעולה, זעזועים נמוכים 

)אימפקט( ביחס לפעילויות 
אירובי אחרות והכל באוירה 

אישית ויחודית לסטודיו.

גראביטי
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!

חדש חדש
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 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.

יוגה - גראוויטי
בהדרכת איזבל לבנבך

אימון אינטנסיבי המשלב בין 
סדרת תנוחות קבועה

לטכניקת נשימה ספציפית.
שימת דגש על כוח, גמישות, 

סיבולת ותנוחות עמידה.
זהו שיעור מאתגר ומגוון 

יותר בהשוואה לשיעורי יוגה 
קונבנציונאליים.

חדש
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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

סדנת תיאטרון כפר שמריהו 
מקיימת סדנת משחק לקראת 

הפקת הצגה שתתקיים 
באודיטוריום וייל. המעוניינים 

להצטרף ולעבור חוויה יצירתית 
מיוחדת מוזמנים לאודישנים

סדנת הגנה עצמית 
בהדרכת שי טננברג

שיטה המותאמת במיוחד עבור 
נשים  ונערות מתוך התחשבות 

בנקודות החוזק שלהן. לימוד 
דרכי התמודדות עם מצבי סיכון, 

הטרדות, תקיפות סכין, חניקות 
וכו׳. מפתח קואורדינציה, ביטחון 
עצמי, משמעת, התמדה, שליטה 

עצמית ונחישות. משפרת כוח, 
כושר גופני, גמישות וזריזות.

אינה דורשת שום נסיון קודם.

חדש
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מיקוםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג

בית עליזה19:00-18:15180*שלישישי טננברגג'ודו והגנה עצמית

מגרש09:30-08:30220רביעיענת ראובןגלגיליות לאמהות
סטודיו דיפייןמחירון מפורסם במשרדיםבתאום מראשראשון - שישיסמדר כץגרוויטי

סטודיו דיפיין1,320 / 720בתאום מראשראשון - שישיסטודיו דיפייןגרוויטי יוגה

חדר 3803 / 300 / 20:30-19:30200ראשון ורביעירעיה אלוןהתעמלות מיוחדת
בית סניור22:00-20:00ראשוןפיני שפיגלרחבורת זמר

אירית נויכושר

ראשון, שלישי חמישי ושישי - בוקר
ראשון
שלישי
רביעי

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

חדר מחול400

מגרש חדש20:00-19:00320ראשון, שלישי ווחמישיאסף בן ישיכדורגל - חטיבה

מגרש חדש20:00-19:00240שני ורביעייונתן בן ישיכדורגל - תיכון

בית עליזה720 )12 מפגשים לאם ולבת(19:45-19:00חמישישי טננברגסדנת הגנה עצמית לאם ולבת

ראשוןאורלי פלדסדנת עיסת נייר
רביעי

12:00-10:00
20:00-18:00

חדר �4506

סטודיו דיפייןמחירון מפורסם במשרדיםבתאום מראשראשון-שישיסמדר כץספינינג

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 21:00-19:303503חמישיאורלי פלדציור
חדר מחול�1,400 ל-12 מפגשים לזוג22:00-20:00שלישיאורית תאםריקודים סלוניים ולטיניים

 20:00 מתחיליםחמישייענקלה זיוריקודי עם
אולם ספורט30 ש"ח לכניסה חד פעמית 21:00 מתקדמים

�180 לתושב / �250 לתושב חוץ22:00-19:30שניאהובה יצחקיתאטרון חובבים כפר שמריהו

* תשלום כולל חומרים

* ניתן לשנות שעות
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שנת הפעילות במרכז תיפתח ביום שני ה-1.9.2014.  �
ותסתיים עם מילוי המקומות   10.8.2014 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 ש"ח.

תקנון הרשמה לפעילות בחוגי ילדים ונוער מרכז וייל לתרבות והקהילה 

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, היעדרויות בודדות או נסיעות לחו"ל.  �
הייתה  לא  אם  גם  בדיעבד,  ביטול  לבקשות  יענה  לא  וייל  מרכז   �

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.





שנת הפעילות במרכז וייל תיפתח ביום ראשון, ה-1.9.2014.  �

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-31.7.2015, 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-31.8.2015 ולכן יש לשלם מראש עבור   �
פעילות, ולמשלמים חודשית - עלות החוג 500 ש"ח לחודש.

בחוגי המבוגרים משתתפים חדשים יכולים לפרוש עד סוף דצמבר 2014.  �

תקנון הרשמה לחוגי בוגרים ומבוגרים 

ריקודי עם למתחילים
מהצעד הראשון

ריקודי עם למתקדמים
 באווירה תוססת

ריקודים מכל הזמנים

בהדרכת
יענקלה זיו

גלגיליות
לאמהות

חדש 
במרכז

וייל



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

054-2300651odit@kfar.org.ilמופעים ואירועיםעדי גולן

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

054-2300653hugim@kfar.org.ilחוגיםנורית סרור

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

09-9569430sifriya@kfar.org.ilספרייהרונה אטיאס

054-2300661achzaka@kfar.org.ilמנהל אחזקהעופר עמנואל
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מרכז וויל לתרבות וקהילה
מועצה מקומית כפר שמריהו

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. 


