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המועצה המקומית כפר שמריהו, מרכז וייל לתרבות ולקהילה תשע"ב / 2012-11





תושבי כפר שמריהו, מושב רשפון וגליל ים היקרים,

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

אשר הרשות מעמידה ליעוד חשוב זה.

מצורפת תוכנית החוגים והפעילות אותה בכוונתנו לקיים מראשית חודש ספטמבר 2011 עד לסוף חודש יוני 
2012. על כל הפעילות, כולל עדכונים, ניתן לעקוב באתר האינטרנט שלנו, אנא בקרו בו.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילות וליהנות ממנה. נודה לכם אם תכבדו את כללי הרישום ותמנעו מצוות 
מרכז וייל את הצורך להתמודד עם קשיי גבייה. אנו רוצים להעניק שירות איכותי ובחיוך. אנא סייעו לנו.

רכזת החוגים, נורית סרור, אשר עמלה והכינה תוכנית חוגים עשירה ומגוונת, תעמוד לרשותכם בכל שאלה או 
רעיון טוב לשיפור.

שלכם,
דרור אלוני

ראש המועצה המקומית כפר שמריהו
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התעמלות ואקרובטיקה בהדרכת טל איסן ובהנהלת ד”ר אילנה כץ
שילוב תרגילי גמישות, אקרובטיקה וקואורדינציה, המבוצעים לצלילי 
מוסיקה, תוך עבודה עם אביזרים )כגון: חבלים, מתח, הליכה על קורה, 
ועוד(. התרומה המשמעותית ביותר לילד העוסק בהתעמלות  סרטים 

מתבטאת במה שהוא הופך להיות בזכות האימונים המיוחדים.
מיועד לבנים ולבנות מגיל 3 ומעלה

בלט סטודיו נילי
נילי כוללים: שעורי טרום בלט, בלט, בלט  שיעורי המחול של סטודיו 
ג’אז, היפ-הופ ועוד. השיעורים מועברים על ידי מיטב  קלאסי, מודרני, 

המורים. ההתאמה לקבוצות הלימוד נעשית בתאום עם נילי.
מיועד לגילאים 3 ומעלה

“רולרסקייט” - חוגי ספורט על גלגלים בהדרכת ענת ראובן
בחוג יפתחו הילדים יכולות  קואורדינציה, שיווי משקל, יציבה וביטחון 
מגדיל את  גלגיליות  עם  עצמי. השילוב של הפעילות הספורטיבית 

האתגר נותן גיוון והרבה כיף, מהנה, מאתגר, חוויה שאסור להחמיץ!
מיועד לבנים ולבנות מגיל 4 ומעלה

פלאי מדע וחקר החלל בהדרכת כרמלה וולטר
בחוג ילמדו הילדים את המושגים הבסיסיים קשורים למדעי הטבע ע”י 
ובניית “צעצועים” הממחישים עקרונות מדעיים. כל משתתף בונה  חקר 

דגם אישי ומקבל דפי מידע.
מיועד לגילאי 5 ומעלה

חדש!

פתיחת
04.09.11עונת החוגים 
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קפוארה בהדרכת תמי גלוסקינוס
הקפוארה מביאה לילדים בגיל הרך עולם 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.
מיועד לגילאי טרום חובה ומעלה

כדורגל 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 טרום חובה ומעלה

מבשלים עם עדנה בהדרכת השף עדנה פיליש
ומיומנות בכל  ידע  ולהקנות  מטרת החוג להעביר את חווית הבישול, 
תחומי המטבח בהתאם ליכולות הילדים. נשים דגש על: כללי זהירות 
וביטחון, חומרי הגלם ותכונותיהם, צורות בישול ואפייה שונות, עבודה 

מסודרת וניקיון המטבח.
מיועד לגילאי גן חובה ומעלה

סדנת אומנות ויצירה בהדרכת אורלי פלד
ועוד,  נייר  יצירה במגוון טכניקות כגון: ציור, פיסול, עיסת  החוג משלב 
שלוב של חומרי מחזור ביצירה. דגש על פתוח היצירתיות והדמיון האישי. 

בשילוב סיפורים ויצירה בהשראתם.
מיועד לגילאי טרום חובה ומעלה

חדש!

חדש!
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כדורסל מכבי תל–אביב
לימוד וחיזוק יסודות הכדורסל וערכים תוך שימת דגש על קבוצתיות, 
יכינו את הילדים לשילובם בעתיד בקבוצות  תחרותיות ומשמעת אשר 

מחלקת הנוער מכבי ת"א.
מיועד לגילאי 5 ומעלה

אנגלית בשיטת הלן דורון
ועד  לימוד אנגלית מגיל הרך  ייחודית המאפשרת  בינלאומית  שיטה 
גיל בית-ספר יסודי. הלימוד בכל גיל הינו חוויתי ומשלב בתוכו אמצעי 

המחשה המותאמים לגיל הלומד.
מיועד לגילאי 3 ומעלה

מפגשים עם בעלי חיים בהדרכת נחליאלי - טבע ובע"ח
הילדים  לכל  מיועד  חיים.  בעלי  לבין  ילדים  בין  חייתיים  במפגשים 

שאוהבים בעלי חיים וזקוקים לאהבתם ולחברתם.
מיועד לגילאי 3 ומעלה

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.

מיועד לגילאי 3 ומעלה

חדש!

חדש!

חדש!

שימו לב! 
עבר ליום 

שלישי



לוח חוגים גילאי 6-3 15.08.11ההרשמה לחוגים פתיחת

חדרגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג
ספריה�1704-3*17:15-16:45שלישיבשיטת הלן דורוןאנגלית
ספריה1905-4*18:00-17:15שלישיבשיטת הלן דורוןאנגלית

בית עליזהגן חובה18:45-18:00�190שניסטודיו ניליבלט קלאסי שנה שניה
מקלטגן חובה-א'�200*18:00-17:00ראשוןשף עדנה פילישבישול עם עדנה

ספריהגן חובה-ב'�190*18:00-17:00שנייעל יוהאנסדרמה ויצירה

שלישיטל איסןהתעמלות ואקרובטיקה
חמישי

18:00-17:15
מגרשגנים + א’290*18:00-17:15

17:30-16:45שלישיעופרה נצרחינוך מוזיקאלי טרום כלי
18:15-17:30�1904-3

5-43

בית עליזהטרום חובה18:45-18:00�190רביעיסטודיו ניליטרום בלט שנה ראשונה
בי”סטרום טרום חובה�180*16:45-16:00ראשוןאסף בן ישיכדורגל טרום טרום חובה

בי”סגן טרום חובה�180*18:00-17:00חמישיאסף בן ישיכדורגל טרום חובה
בי”סגן חובה�180*18:00-17:00ראשוןאסף בן ישיכדורגל חובה
מגרשגן חובה�180*18:45-18:00חמישיאסף בן ישיכדורגל חובה
מגרשגן חובה�180*18:15-17:30רביעימכבי תל–אביבכדורסל חובה

מועדון נוערטרום חובה וחובה17:45-17:00�190רביעיחברת נחליאלימפגשים חוויתיים עם בע”ח
פינתיגן חובה�220*18:00-17:00רביעיאורלי פלדסדנת אומנות ויצירה

מגרשגנים + א’200*17:30-16:45ראשוןענת ראובןרולרסקייט
פינתי גן חובה-ב'17:00-16:00�200שלישירועי ינוביץשחמט - חוג חשיבה

בית סניור גן חובה + א’�220*17:30-16:45רביעיכרמלה וולטרפלאי מדע וחקר החלל

ראשוןתמי גלוסקינוסקפוארה
3גנים240*17:30-16:45רביעי

* תשלום חד פעמי עבור חומרים/תלבושת יגבה בנפרד
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צהרון בניהול ליליאן אברהם
יושם דגש על תמיכה בלימודים, העשרה המותאמת  במסגרת הצהרון 
לילדים, ליווי צמוד בהכנת שיעורים ועבודות וקשר שוטף עם בית הספר.

במסגרת הצהרון ישולבו הילדים בחוגי המרכז. מספר המקומות מוגבל.
מיועד לכיתות א’-ג’, ד’-ו’ -ו’

א’
ת 

תו
כי

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, שיפור טכניקות לחימה, הביגוד הלבן 

המסורתי, הכלים המוזיקלים והשירה.
מיועד לכיתות א’-ה’

אירובי וזומבה בהדרכת רונית לוי
אירובי דאנס,  זומבה,  אירובית מסוג:  יחשפו הנערות לפעילות  בחוג 
ע”י  ועיצוב עם מכשירים. החוג מועבר  אירובי מדרגה, אירובי רצפה 

מדריכת אירובי ועיצוף הגוף, בוגרת מכון וינגייט ובי”ס למאמנים.
מיועד לנערות מגיל 10 ומעלה

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. 
מיועד לכיתות א’-ד’

15.08.11ההרשמה לצהרון פתיחת
מספר המקומות מוגבל
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מפגשים חוויתיים עם בעלי חיים בהדרכת נחליאלי - טבע ובע”ח
מפגשים חייתיים בין ילדים לבין בעלי חיים. מיועד לכל הילדים שאוהבים 

בעלי חיים וזקוקים לאהבתם ולחברתם.
מיועד לכיתות א’ ומעלה

הוקי רולר בהדרכת פאשה/פבל לוין
החוג מקנה מחשבה מהירה; מפתח כוח, זריזות ועובד על קואורדינציה 
זוהי פעילות קבוצתית השמה  ובנות כאחד;  טובה. החוג מיועד לבנים 

דגש מיוחד על עבודת צוות.
מיועד לכיתות א’ ומעלה

כדורסל מכבי תל–אביב
לימוד וחיזוק יסודות הכדורסל וערכים תוך שימת דגש על קבוצתיות, 
יכינו את הילדים לשילובם בעתיד בקבוצות  תחרותיות ומשמעת אשר 

מחלקת הנוער מכבי ת”א.
מיועד לכיתות א’ ומעלה

רובוטיקה חברת חכמולוגי
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. 
מיועד לכיתות א’ ומעלה

חדש!

חדש!

חדש!
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בלט/ג‘אז סטודיו נילי
נילי כוללים: שעורי טרום בלט, בלט, בלט  שיעורי המחול של סטודיו 
ג’אז, היפ הופ ועוד. השיעורים מועברים על ידי מיטב  קלאסי, מודרני, 

המורים. ההתאמה לקבוצות הלימוד נעשית בתאום עם נילי.
מיועד לכיתות א’-ו’ ונוער

מבוכים ודרקונים - משחק לוח בהדרכת יקיר פרנק
בהם  מופלאים  בעולמות  עולמי! משחק תפקידים המתרחש  להיט 
מתנסים המשתתפים בדינמיקה קבוצתית, חינוך לשיתוף פעולה, פיתוח 

הדמיון, התמודדות עם מצבים מורכבים ופתרונם.
מיועד לכיתות א’ ומעלה

מבוכים ודרקונים חי בהדרכת אושר פרנק ומדריכיו
זהו משחק תפקידים חי שבו כל שחקן מגלם בגופו גיבור בעלילה-לוחם, 
יוכנו במהלך  ואביזרים שונים, שחלקם  ועוד. תחפושות  קוסמת, מרגל 
החוג וכן כלי נשק ומגינים יפיחו חיים בעלילה ובעולם הפנטזיה וכמובן 

יגבירו את הנאתם של המשתתפים.
מיועד לכיתות א’ ומעלה

חווית תאטרון יצירתי - בי”ס ארצי למשחק ותאטרון
בהנהלת היוצרת שירלי עודד-דורן

החוג מחזק את המשחק, הכתיבה, הבימוי והביטחון העצמי. מפתח את 
האני מאמין שבתוכך, כשסוד ההצלחה הוא נתינה, קבלה ואהבה... אצלנו 

הבמה היא שלך.
מיועד לכיתות א’-ו’ ונוער

חדש במרכז
לאירועים, סדנאותניתן לשכור את בית סניור

וימי הולדת
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ציור בהדרכת פולי כלב
ולמבוגרים כאחד.  לילדים  ועניין  הנאה  וייחודי המעניק  חוג מעניין 
התקדמות אישית עם כל תלמיד. בתוכנית: רישום בעיפרון, צבעי מים 

צבעי שמן, גרפיקה ועוד.
מיועד לכיתות א’-ו’

סדנת אומנות ויצירה בהדרכת אורלי פלד
ועוד,  נייר  פיתוח היצירתיות במגוון טכניקות כגון: ציור, פיסול, עיסת 
שימוש בחומרים מגוונים תוך שילוב של חומרי מחזור וחומרים מן הטבע 

ביצירה.
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.
מיועד לכיתות ג’-ו’

מלאכת יד בהדרכת אהובה קורשיא
לימוד תפירה וקישוט, פרטי לבוש לבובות ולנו, עיצוב תכשיטים ואביזרי 

אופנה ממגוון חומרים.
מיועד לכיתות א’-ו’

שימו לב! 
עבר ליום 

שני
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-ו’
א’

ת 
תו

כי

“רולרסקייט” - חוגי ספורט על גלגלים בהדרכת ענת ראובן
בחוג יפתחו הילדים יכולות קואורדינציה, שיווי משקל, יציבה וביטחון 
מגדיל את  גלגיליות  עם  עצמי. השילוב של הפעילות הספורטיבית 

האתגר נותן גיוון והרבה כיף, מהנה, מאתגר, חוויה שאסור להחמיץ!
מיועד לכיתות א’-ו’

אנגלית בשיטת הלן דורון
לימוד ייחודי וחוויתי המשלב אמצעי המחשה כמו: משחק, תנועה ופעילויות 
מגוונות הלקוחות מתוך סביבתו הטבעית של הילד. על ידי שימוש בחיזוקים 

חיוביים, הילד ירכוש את השפה באופן טבעי, קל ומהנה.
מיועד לכיתות א’ ומעלה

פלאי מדע ואוירודינמיקה בהדרכת כרמלה וולטר
בחוג ילמדו הילדים את המושגים הבסיסיים הקשורים למדעי הטבע ע”י 
חקר ובניית “צעצועים” הממחישים עקרונות מדעיים. כל משתתף בונה 

דגם אישי ומקבל דפי מידע.
מיועד לכיתות א’ ומעלה

מבשלים עם עדנה בהדרכת עדנה פיליש
במהלך החוג עיקר תשומת הלב תופנה לבישול, ללימודו ולהפקת הנאה 
בנוסף למאכלי  לומדים לבשל  הילדים  מקסימלית מחוויית הבישול. 

ילדים, גם מאכלים כמו: קישים, מרקים, מאפים, עוגות וסלטים.
מיועד לכיתות ד’-ו’ ונוער

חדש!

חדש!

חדש!
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שחמט בהדרכת רועי ינוביץ
ילמדו הילדים שיטות חשיבה, באמצעות משחק שחמט ומשחקי  בחוג 
חשיבה נבחרים. בחצי הראשון של השיעור מקשיבים, ולומדים באמצעות 

סיפור חשיבתי ובחצי השני משחקים שחמט ומשחקי חשיבה.
מיועד לכיתות א’-ו’

-ו’
א’

ת 
תו

כי

כדורגל 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 לכיתות א’-ו’

דרמה ויצירה בהדרכת יעל יוהנס
ושילוב  פיתוח הדמיון  הגילאים באמצעות  ויצירה לכל  חווית דרמה 

הילדים בתהליכי יצירה.
מיועד לגן חובה - ב’

התעמלות ואקרובטיקה בהדרכת טל איסן ובהנהלת ד”ר אילנה כץ
שילוב תרגילי גמישות, אקרובטיקה וקואורדינציה, המבוצעים לצלילי 
מוסיקה, תוך עבודה עם אביזרים )כגון: חבלים, מתח, הליכה על קורה, 
ועוד(. התרומה המשמעותית ביותר לילד העוסק בהתעמלות  סרטים 

מתבטאת במה שהוא הופך להיות בזכות האימונים המיוחדים.
מיועד לכיתות ג’-ו’



לוח חוגים כיתות א’-ו’
חדרגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג

ספריהכיתות א’-ב’190*16:45-16:00שלישישיטת הלן דורוןאנגלית
ספריהכיתה ג’190*18:45-18:00שלישישיטת הלן דורוןאנגלית

ראשוןרונית לויאירובי וזומבה
בית עליזהגיל 10 ומעלה16:45-16:00290חמישי

מקלטכיתה ב’-ג’�200*17:00-16:00ראשוןעדנה פילישבישול עם עדנה
מחולכיתה א’17:15-16:30�190חמישיסטודיו ניליבלט א’
מחולכיתה ב’18:15-17:15�190חמישיסטודיו ניליבלט ב’
מחולכיתה ג’18:15-17:30�190חמישיסטודיו ניליבלט ג’
מחולכיתה ד’19:15-18:15�190חמישיסטודיו ניליבלט ד’

שניסטודיו ניליבלט ה’
שישי

19:15-18:15
בית עליזה כיתה ה’15:15-14:00300

מחול
מחולכיתה ז’16:45-15:45190שנישמעון מנצורהבלט מודרני מתקדמות
מחולכיתה ז’18:15-16:45190שנילילך גורןבלט קלאסי מתקדמות

מחולכיתה ז’19:15-18:00190שניסטודיו ניליבלט מתקדמות עם נעלי אצבע
מחולכיתה א’16:45-16:00�190רביעיסטודיו ניליג'אז א’
מחולכיתה ב’17:30-16:45�190רביעיסטודיו ניליג'אז ב’
בית עליזהכיתה ג’19:30-18:45�190רביעיסטודיו ניליג'אז ג’

מחולכיתה ד’-ה’18:30-17:30300רביעיסטודיו ניליג'אז ד’-ה’ מתקדמות
מחולכיתות ז’20:30-19:30�300רביעיסטודיו ניליג'אז ז’

ספריהגן חובה-ב’190*17:00-18:00שנייעל יוהאנסדרמה ויצירה

15:15-14:30שלישיפאבל לויןהוקי רולר
16:15-15:15

*�200
*�220

כיתות א’-ב’ מתחילים
מגרשג’-ד’ מתקדמים

שלישיטל איסןהתעמלות ואקרובטיקה
חמישי

18:45-18:00
מגרשכיתות ב’-ג’�290*17:15-16:30

שלישיטל איסןהתעמלות ואקרובטיקה - נבחרת
חמישי

17:15-16:15
מגרשכיתות ג’-ו’�290*16:30-15:30

בי"סא'-ו’ חלוקה עפ”י גילאים�240*17:00-14:00ראשון וחמישיאסף בן ישיכדורגל א’-ו’
בי"סכיתה ז’�180*19:00-18:00חמישיאסף בן ישיכדורגל ז’
בי"סכיתה ח’�180*19:00-18:00ראשוןאסף בן ישיכדורגל ח’

* תשלום חד פעמי עבור תלבושת יגבה בנפרד



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 

150 ש”ח  /  לימוד בהרכב  200 ש”ח   /  שיעור טריו  250 ש”ח   זוגי  /  שיעור  450 ש”ח   מחירים לחודש: שיעור פרטי 
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

המוסיקה לאמנויות  ביה”ס 



לוח חוגים כיתות א’-ו’

חדרגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג
מגרשא' - ב'�240*16:30-15:30שני ורביעימכבי ת”אכדורסל
מגרשג' - ד'�240*17:30-16:30שני ורביעימכבי ת”אכדורסל

מקלטא' ומעלה חלוקה עפ”י גילאים18:15-17:00220חמישיאושר פרנקמבוכים ודרקונים
מקלט/מועדוןא' ומעלה חלוקה עפ”י גילאים�220*17:00-15:30חמישימשכילוןמבוכים ודרקונים חי

17:15-16:00חמישיחוכמולוגירובוטיקה ודינוזאורים
א'-ג’18:30-17:15�220

פינתיד’-ו’

3ב'-ג' / ד'-ה' / ו' חלוקה עפ"י גילאים�220*18:00-16:00שניאהובה קורשיא מלאכת יד

במסגרת 17:00-15:30רביעיחברת נחליאלימפגשים חוויתיים עם בע”ח
מועדון נוערא’-ב’, ג’הצהרון�

פינתיא'-ד' חלוקה עפ"י גילאים�220*17:00-15:00רביעיאורלי פלדסדנת אומנות ויצירה
פיסולא'-ב'16:00-15:00�220ראשוןנילי קצירפיסול קרמי
פיסולג' ומעלה חלוקה עפ"י גילאים17:00-15:00�220שלישינילי קצירפיסול קרמי

3 / ספריהא’-ג’ ד’-ו’16:30-14:00�1100ראשון-חמישיליליאן אברהםצהרון

17:00-16:00חמישיפוליטי כלבציור
מתחילים�220*18:00-17:00

3מתקדמים

16:45-16:00ראשון ורביעיטלי גולסקינוסקפוארה
א'-ב’�240*18:30-17:00

בית עליזהג’-ד’

16:00-15:00ראשוןענת ראובןרולרסקייט
16:45-16:00

*220
*�200

נבחרת החלקה אומנותית
מגרשכיתות ב’-ג’

פינתיג' ומעלה + נבחרת19:00-17:00�220/200שלישירועי ינוביץשחמט

16:45-16:00שנימשכילוןפלאי מדע וחלל
ב’-ג’�220*18:15-17:30

בית סניורג’-ד’

17:00-15:30שלישישירלי עודד-דוראןחווית תיאטרון
18:00-17:00

�240
220

ד’-ו’
מחולב’-ג’

18:00-16:00ראשוןאיזי הדרכותמחשבים והייטק
א’-ד’ חלוקה ע”פי גילאים19:00-18:00�220

פינתימתקדמים

* תשלום חד פעמי עבור חומרים/תלבושת יגבה בנפרד



נראה לכם שהילדים של היום שכחו מה זה לצאת ולשחק בבוץ?
שהחיה העיקרית שבסביבתם היא עכבר המחשב?

בואו לקחת חלק ממגמה עולמית של חזרה לערכי הטבע
והיכרות אמיתית וקרובה עם בעלי חיים.

למי לוחש התיקן ומדוע צוחק התור?
למה רוקעים הארנבונים ומדוע כולם רוצים להיות כ”זוג יונים”?

כל זאת ועוד, במפגש רחב של בעלי חיים ליטופיים ואקזוטיים.

טבע ובעלי חיים
שנת הלימודים תשע”ב

 052-8259844  |  09-8995575 לפרטים: 
w w w . a l l a n i m a l s . c o . i l



The Israel Netanya 
Kibbutz Orchestra

" "

 

www.weilcenter.org.il  odit@kfar.org.il
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בספרייה אוסף ספרים מגוון ועדכני המתחדש מדי חודש בחודשו.
בספרייה: מדור השאלה לילדים, לנוער ולמבוגרים * מדור עיון לילדים ולמבוגרים * מחשבים * שעות סיפור

ספרייה ציבורית כפר שמריהו רח’ הנוטע 4, כפר שמריהו 46910, שעות פעילות הספרייה - ב’, ה’ 13:00-09:00, א’-ה’ 19:00-14:00
sifriya@kfar.org.il .להזמנת כרטיסים ופרטים נוספים: טל. 09-9569430, שלוחה 2, דוא”ל

13.11.11 - בים בם בום – המפוזר מכפר אז”ר
11.12.11 - סיפורי דגים – ”עץ של כוכבים”

08.01.12 - הצגת ילדים – קצפת ותות
   ”קרנבל של חלומות” )מחיר כרטיס 55 ש”ח(

12.02.12 - אגדו – ”עכבר העיר עכבר הכפר”
04.03.12 - תאטרון לילו – ”לילו מטיילת עם איילת” 

06.05.12 - סיפורי דגים תאטרון חפצים 
03.06.12 - תאטרון צחוקלה – התרנגולת של גברת כרבולת  

ספריית
כפר שמריהו

ספריית
כפר שמריהו

שעת סיפור
בספרייה בכפר שמריהו, ימי ראשון ב-17:00

מחיר כרטיס

לילד - 3µ ש¢ח

©הורה ללא תשלום®
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פילאטיס בהדרכת גלית גל
שיטת הפילאטיס משפרת את היציבה והקורדינציה מחזקת ומאריכה 
תנועת המפרקים. התרגול משלב  טווח  ומשפרת את  את השרירים 
נשימה אשר עוזרת ליצור זרימה תנועתית ועומק בתרגול. התוצאה - גוף 

חסון, יציב וחטוב.

התעמלות מיוחדת בהדרכת רעיה אלון
התנועה. ושיפור  היכולת  שכלול  השונים,  ותיפקודיו  הגוף  הכרת 
תרגילים  לצפיפות העצם,  מיוחדים  תרגילים  הגוף,  ביומכניקה של 

מיוחדים לסובלים מכאבי גב עליון ותחתון ותרגילי שחרור.

יוגה בהדרכת גליה נעים
תרגילי היוגה מלמדים אותנו כיצד לשמור על שיווי משקל, יציבות, ריכוז 

ושליטה בשרירי הגוף. מייצירים חידוד מחשבה, בהירות וגמישות.

כושר / שיעור כפות רגלים בהדרכת אירית נוי
וכוללים  ואנרגיה. השיעורים מגוונים  שיעור אירובי מלהיב, מלא מרץ 
חימום, מתיחות וחיזוק בשילוב עבודה על סיבולת לב ריאה. השיעורים 

מותאמים )בהתאם ליום( למתחילים, לבינוניים ולמתקדמים.

ים
גר

בו
מ

חדש!
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ים
גר

בו
מ

סדנת עיסת נייר Papier Mache בהדרכת אורלי פלד
ונייר, מהחומר מעצבים  וגמיש הנוצר מערבוב דבק  יצירה בחומר רך 
פסלים או כלים, כשהעיסה מתייבשת מתקבל חומר קשיח מאוד. נתנסה 

בטכניקות שונות של עיסת הנייר.

ריקודי בטן בהדרכת יהלום הדר
חוג לריקודי בטן בבית עליזה. שיעור מחול שנותן לך הרגשה טובה, 
בטחון עצמי, יציבה ותנועה חופשית. הכירי את גופך ויכולותיו עם נשמה 

חופשית והרבה כיף באווירה חמה ופתוחה.

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
ותיקים וחדשים, מתחילים ומתקדמים. הכוונה אישית לכל  החוג כולל 
תלמיד. שימוש בלתי מוגבל בחומרים. לרשות התלמידים מגוון גדול של 

טכניקות צביעה וחיפוי.
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מקהלת כפר שמריהו בניהולו של המנצח והמלחין משה רסיוק
זמרים.  כ-50  בה  וחברים  גבוהה  ברמה  מעורבת  חובבים  מקהלת 
יצירות מתקופת הרנסנס, הבארוק, הקלאסיקה  ברפרטואר המקהלה 
והרומנטיקה בצד יצירות ישראליות. המקהלה מופיעה באירועים שונים 

בכפר-שמריהו וברחבי הארץ, ואף ערכה מספר סיורי הופעות בחו”ל.

ציור בהדרכת פולי כלב
ולמבוגרים כאחד.  לילדים  ועניין  הנאה  וייחודי המעניק  חוג מעניין 
התקדמות אישית עם כל תלמיד. בתוכנית: רישום בעיפרון, צבעי מים 

צבעי שמן, גרפיקה ועוד.

תאטרון חובבים כפר שמריהו בהדרכת אהובה יצחקי
סדנה חוויתית המאפשרת למשתתפים ביטוי עצמי באווירה חמה ואוהבת. 
אזהרה: כמעט כל מי שניסה או בדק - נדבק בחיידק. בכל מפגש נקפוץ 

לעולם המשחק באמצעות כלי יצירה מגוונים. אין צורך בניסיון קודם.

ספינינג בהדרכת סמדר כץ
אימון ספינינג על בסיס קבוע משפר סיבולת לב-ריאה, תורם לירידה 
במשקל ולחילוף חומרים טוב יותר, מסייע לאיזון רמת הסוכר והכולסטרול 

בדם ומשחרר הורמונים המסייע לעירנות והרגשה טובה.
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חדרמחירשעותיוםמדריך/ההחוג
ליחיד )פעם בשבוע( - 21:00-20:00�200ראשוןרעיה אלוןהתעמלות מיוחדת

ליחיד )פעמים בשבוע( - �300
לזוג )פעם בשבוע( - �380

לזוג )פעמים בשבוע( - �540

מחול

מחול20:30-19:30שנירעיה אלוןהתעמלות מיוחדת

מחול20:30-19:30חמישירעיה אלוןהתעמלות מיוחדת

10:30-08:30שניגליה נעיםיוגה
22:00-20:30

�260 )פעם בשבוע(
�360 )פעמים בשבוע(

מחול

10:00-08:30רביעיגליה נעיםיוגה
מחול21:30-20:00

מחול22:00-20:30חמישיגליה נעיםיוגה
מחול11:15-09:45שישיגליה נעיםיוגה

ראשון, שלישי, חמישי, שישיאירית נויכושר
ראשון, שלישי, רביעי

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

�250 )פעם בשבוע(
מחול�350 )פעמים בשבוע(

בית סניור22:00-20:00�130שנימשה רסיוקמקהלת הכפר 

ראשוןאורלי פלדסדנת עיסת נייר
רביעי

12:00-10:00
פינתי20:00-18:00�440

ספינינג600 ש”ח לכרטיסיה�09:30-08:00ראשון-שישיסמדר כץספינינג

בית עליזה�180 לתושב / �250 לתושב חוץ22:00-19:30שניאהובה יצחקיתאטרון חובבים כפר שמריהו
בית עליזה�260 לפעם / �360 לפעמיים 09:45-08:30ראשון, שני ושישיגלית גלפילאטיס

פיסול�460 לשעתיים / �630 ל-3 שעות 12:30-09:30ראשון, שלישי, רביעינילי קצירפיסול קרמי 
פיסול21:30-19:30�460ראשוןנילי קצירפיסול קרמי

19:30-18:00�2603חמישיפוליטי כלבציור
בית עליזה10:15-09:15�200חמישייהלום הדרריקודי בטן

מחול�1400 ל-12 מפגשים לזוג22:00-21:00שלישיאורית תאםריקודים סלוניים ולטיניים

לוח חוגים מבוגרים



smadarspinn.
Indoor cycling

Live, love, spin & be happy

Mobile. 054-4500011    Email. smakatz@gmail.com   Adress. מרכז וייל הנוטע 4 כפר שמריהו

לתאטרון חובבים במרכז וייל בכפר שמריהו

דרושיםØות

שחקניםØות
להפקה חדשה על פי הסרט

”זכרונות“ של פליני

0µ0-∏≤≤0≤¥1 ¨לפרטים: אהובה יצחקי
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ת תקנון הרשמה לפעילות בחוגי ילדים ונוער מרכז וייל לתרבות והקהילה 

שנת הפעילות במרכז תיפתח ביום ראשון ה-04.09.2011.  �
ההרשמה תחל בתאריך 15.08.2011 ותסתיים עם מילוי המקומות 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 )עשר( חודשי הפעילות, ישלמו   �
המשתתפים מראש, לכל שנת הפעילות, ב-10 תשלומים חודשיים.

בחופשת סוכות 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.   �
10% ותחול על החוג שמחירו הנמוך מבין  הרביעי. ההנחה היא בשיעור של  יינתנו החל מהחוג  הנחות לחוגים   �

החוגים.
בחוגי המוזיקה תינתן הנחה על החוג הפרטני השני.  �

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.  �
מרכז וייל לא יענה לבקשות ביטול בדיעבד, גם אם לא הייתה השתתפות פעילה בחוג.  �

יש להגיע לחוג בזמן ואין להביא “אורחים” )אחים, חברים, אורחים וכו’(.  �
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.
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קפה שמריהו
בית קפה חדש נפתח במרכז וייל

ימים א’-ה’ 19:00-13:00
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תקנון הרשמה לחוגי בוגרים ומבוגרים 

שנת הפעילות במרכז וייל תיפתח ביום ראשון,   �
ה-04.09.2011.

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

מספר המקומות מוגבל.  �

ובחופשת חג הפסח לא תתקיים  חג הסוכות  בחופשת   �
החוגים  )מחירי  החג  מוצאי  ועד  החג  מערב  פעילות 

שוקללו בהתאם(.

המחיר הוא מחיר שנתי )ויגבה מראש(, המתורגם לעלות   �
חודשית, ויתבצע בתשלומים חודשיים שווים מיום הרישום 

ועד ה-31.07.2012, במזומן, בשקים או בכרטיס אשראי. 

ההשתתפות בחוגים מותנית בתשלום מראש לכל השנה.  �

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

חוג כושר מסתיים ב-31.08.2012 ולכן יש לשלם מראש   �
עבור 12 חודשי פעילות*.





www.weilcenter.org.il

מרכז וייל לתרבות ולקהילה
הנוטע 4, כפר שמריהו 46910 

טל. 09-9569430, פקס. 09-9502986 
hugim@kfar.org.il

כפר שמריהו


