
המועצה המקומית כפר שמריהו
מרכז וייל לתרבות ולקהילה 

תשע"ג / 2013-12

מועדון +



לתושבי כפר שמריהו הותיקים ולאורחינו במועדון+ שלום וברכה,

במסגרת מרכז ווייל לתרבות ולקהילה פועל מועדון+, המעניק לתושבים הותיקים מגוון עשיר של פעילות תרבות ופנאי.

בגיבוש התוכנית ניתנת הדעת לטעמים השונים ונעשה ניסיון לקלוע ולספק את טעם הרוב.
בכדי לעצב את התוכנית, נעזרת מנהלת המועדון, עירית ויזר, במשתתפים הקבועים. תוצאת העבודה המשותפת הינה אוסף 

של הרצאות, קורסים, טיולים וחוגים מרתקים ומעניינים. כמובן שניתנת שימת לב רבה לאיכות המרצים והמדריכים.

המועצה המקומית כפר שמריהו מזמינה את הציבור לקחת חלק בפעילות ומאחלת לבאי המועדון הנאה רבה.

בכל שאלה או רעיון טוב לשיפור, אנא פנו לעירית ויזר ובוודאי תמצאו אזן קשבת.

בנוסף, אנו מציעים מגוון רחב של הצגות, סרטים וקונצרטים, המפורסמים בחוברת נפרדת ובאתר האינטרנט של מרכז ווייל.

בברכת שנת פעילות מעניינת, מענגת ומלמדת,

שלכם,

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית כפר שמריהו



| התשלום בכניסה  29 ש"ח  35 ש"ח, תושב כפר  ימי שני בשעות 12:30-11:00 | מחיר להרצאה: 
מומלץ לרכוש כרטיסיות ל-11 הרצאות במחירים: 350 ש"ח, תושב כפר 290 ש"ח

גיבורים מעצבי היסטוריה | ד"ר ינון שבטיאל 

3.9.12 | המלך שאול והמלך דוד
המלך הטראגי מול מלך המשיח

10.9.12 | יהודה המקבי מגדולי המצביאים של עם ישראל

15.10.12 | הורדוס המלך
מלך רודף ונרדף גדול הבנאים בעולם העתיק

תרבות היידיש - פרקים נבחרים | ד"ר מרדכי יושקובסקי 

26.11.12 | 19.11.12 | 12.11.12 | 5.11.12 

65 שנים לכ"ט בנובמבר | שלמה טחן, חוקר תרבות ועורך ספרותי 

22.10.12 | חוזה המדינה
מי בעצם היה ארתור ג'יימס בלפור, ולמה באמת נתן ליהודים בית לאומי? 

29.10.12 | גיבור אלמוני
מי היה הקנדי, שבלעדיו לא היתה קמה מדינת ישראל?

הטלנובלה העברית הראשונה | שלמה טחן, חוקר תרבות ועורך ספרותי

3.12.12 | יהודי לא מבדח
הסיפור שלא ייאמן על תחיית השפה העברית

17.12.12 | עזה כמוות
 מכתבי האהבה הסודיים של אליעזר וחמדה בן יהודה

ימי שני בשעות 12:30-11:00 | מחיר להרצאה: 35 ש"ח, תושב כפר 29 ש"ח | התשלום בכניסה 
מומלץ לרכוש כרטיסיות ל-11 הרצאות במחירים: 350 ש"ח, תושב כפר 290 ש"ח

לימודים רב-תחומייםלימודים רב-תחומיים
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סין המודרנית | זאב רילסקי 

14.1.13 | 7.1.13 | 31.12.12 | 24.12.12 

על דמות האישה באומנות | שלומית גורצקי-פדרמן 

21.1.13 | האשה במתחם הציבורי והפרטי: רנואר, דגה, טולוז לוטרק, מוריסו וקאסאט

28.1.13 | דימוי ה"פאם פאטאל" בשלהי המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20: ממונק ועד פיקאסו

ימי שני בשעות 12:30-11:00 | מחיר להרצאה: 35 ש"ח, תושב כפר 29 ש"ח | התשלום בכניסה 
מומלץ לרכוש כרטיסיות ל-11 הרצאות במחירים: 350 ש"ח, תושב כפר 290 ש"ח

| התשלום בכניסה  29 ש"ח  35 ש"ח, תושב כפר  ימי שני בשעות 12:30-11:00 | מחיר להרצאה: 
מומלץ לרכוש כרטיסיות ל-11 הרצאות במחירים: 350 ש"ח, תושב כפר 290 ש"ח

מוצא החיים ותהליכי אבולוציה | אירית כינור 

4.2.13 | ראיות לתהליכי אבולוציה

11.2.13 | האדם נושא בחובו את מוצאו הנחות

18.2.13 | משפט הקופים - דרווין מול הבריאה

אומנות ישראלית | ד"ר דומיניק לוי-איזנברג

אומנות ישראלית בין שנות ה-20 לשנות ה-90 על רקע האומנות הארופאית והאמריקאית. 

18.3.13 | 11.3.13 | 4.3.13

67

לימודים רב-תחומייםלימודים רב-תחומיים



סדרה משולבת

6.5.13 | בתיה דביר | גרמניה 1918-1934: מרפובליקה לדיקטטורה טוטליטרית

13.5.13 | רועי עלוני | בטהובן, סימפוניה מס' 3, "ארואיקה"

20.5.13 | בתיה דביר | גרמניה 1918-1934: מרפובליקה לדיקטטורה טוטליטרית

27.5.13 | רועי עלוני | ברנשטיין, ספור הפרברים

3.6.13 | בתיה דביר | גרמניה 1918-1934: מרפובליקה לדיקטטורה טוטליטרית

10.6.13 | רועי עלוני | פיאסטה ספרדית, חגיגה של מקבצים וקולות מחצי האי האיברי

17.6.13 | רועי עלוני | מי מכיר את יעקב גרשוביץ?

24.6.13 | בתיה דביר | גרמניה 1918-1934: מרפובליקה לדיקטטורה טוטליטרית

| התשלום בכניסה  29 ש"ח  35 ש"ח, תושב כפר  ימי שני בשעות 12:30-11:00 | מחיר להרצאה: 
מומלץ לרכוש כרטיסיות ל-11 הרצאות במחירים: 350 ש"ח, תושב כפר 290 ש"ח

ימי שני בשעות 12:30-11:00 | מחיר להרצאה: 35 ש"ח, תושב כפר 29 ש"ח | התשלום בכניסה 
מומלץ לרכוש כרטיסיות ל-11 הרצאות במחירים: 350 ש"ח, תושב כפר 290 ש"ח
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לימודי אפריקה | פרופ' גליה צבר

 8.4.13
בין כישוף לרציונליות

22.4.13
יהודים שחורים באפריקה - מיתוס או מציאות

29.4.13
יהודי אתיופיה

לימודים רב-תחומיים
לימודים רב-תחומיים
 סדרה משולבת: היסטוריה ומוסיקה



מפגשים וטיולים
במועדון +

מפגשים וטיולים
מועדון +

ההרשמה לטיולים חודש לפני מועד הטיול
מחיר: 190 ש"ח, תושב כפר 170 ש"ח | שעת היציאה ומסלול הטיול יפורסמו בהמשך

 6.9.12 | עוזי רוזנבלט | מופע עם אקורדיון
 13.9.12 | נעם סגן-כהן | צ'ה-גווארה - האגדה והאיש
 11.10.12 | מנחם טילמן | מדיניות האטום של ישראל

 18.10.12 | ד"ר רונן הופמן | הבטים פסיכולוגיים ותרבותיים בניהול סכסוכים ומשברים
 1.11.12 | טיול לאזור ואדי ערה, בהדרכת טל רז

 8.11.12 | זהר לפיד | התרבות האנושית בכרתים מהתקופה המינואית ועד היום
 15.11.12 | יובל אדרת | בונה כנורות

 22.11.12 | סרט על נפתלי בזם, עם הבמאי יהודה יניב
 29.11.12 | תמר סופר | דו הו סו אומנות קוראנית עכשוית

 6.12.12 | טיול לתל שבע והעיר העתיקה בבאר שבע, בהדרכת יותם יעקובסון
 20.12.12 | ד"ר מירי גלעד | מסעות בחיים בוגרים: הזקן והים/המינגווי. סיפור פשוט/ ד.לינץ'

 27.12.12 | ד"ר אורי לשמן | לנצח את הגורל - הסימפוניה החמישית של בטהובן
 3.1.13 | פרופ' עוזי רבי | מוקדי משבר והתפתחויות במזרח התיכון

 10.1.13 | ד"ר דגנית פייקובסקי | מגרמניה הנאצית ועד המסע לחלל - ראשיתו של המרוץ לחלל
 17.1.13 | טיול למדבר יהודה, חיליק אברג'יל

 24.1.13 | ד"ר ינון שבטיאל | מסע קסום לבטן הר החרמון
 31.1.13 | סמדר אור נוי וסוניטה סטניסלאו | קונצרט מוסבר לחליל ולנבל

 7.2.13 | ד"ר דורון לוריא | ואן גוך

 14.2.13 | ד"ר מיטל רומם | מסע כיבושים - ג'נג'יס חאן
 21.2.13 | איתי פולישוק | רקדן סטפס

 28.2.13 | טיול פריחה לרמת מנשה - פרטים יפורסמו בהמשך
 7.3.13 | גיל כהן מגן | הומור בצילום

 14.3.13 | ד"ר יושקובסקי והפסנתרנית מרינה יעקובוביץ | "מהבית הישן לבית החדש"
 4.4.13 | רועי עלוני | הפסנתר קיסר הכלים

 11.4.13 | טיול לנאות קדומים בהדרכת ד"ר טובה דיקשטיין
 18.4.13 | דן בולוטין | מדגסקאר, אי האגדות

 25.4.13 | פרופ' עוזי רבי | מוקדי משבר והתפתחויות במזרח התיכון
 2.5.13 | יותם יעקובסון | "חלקת אלוהים קטנה" - מסע בגאורגיה

 9.5.13 | טיול לאצבע הגליל בהדרכת ניר קינן
 23.5.13 | ד"ר דורון לוריא | תולדות האומנות אבולוציה או רגרסיה?

 30.5.13 | יואל שתרוג | מוסקבה, חלון הראווה של רוסיה
 6.6.13 | איילת אידלברג

 13.6.13 | הופעת מחול "שרשורי הכסף"
 20.6.13 | עידן צ'רני | האיים האבודים

27.6.13 | צביה אהרוני | דברים שרואים משם..."
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המפגשים בימי חמישי בשעה 17:30
מחיר לכרטיס: 16 ש"ח, תושב כפר 11 ש"ח | רכישת כרטיסים בכניסה



קורסים
מחשבים

קורסים
מחשבים

מתחילים | הקורס ייפתח ב- 4.11.2012

אין צורך בידע מוקדם

הנושאים הנלמדים

•    הכרת המחשב | שימוש בעכבר, במקלדת, הפעלת תוכניות
•    אינטרנט | גלישה באתרים | חיפוש מידע )גוגל( | דואר אלקטרוני Gmail כתיבת מכתב, מענה 

למכתב, קבלת מצגות, סרטים והעברתם הלאה

•    התקשרויות | צ'טים, פורומים, מסנג'ר, סקייפ, בלוגים, פייסבוק ועוד
Windows 7 מערכת ההפעלה חלונות    •

•    מעבד תמלילים Word 2010 | כתיבת מכתב, יצירת איגרת ברכה ושליחתם בדואר האלקטרוני
•    משחקים לשעות הפנאי | סוליטייר, פריסל, ברידג', תשבצים ועוד

והכי חשוב – הכרות ידידותית עם המחשב ללא פחד מהשימוש בו

ימי ראשון | בשעות 17:00-15:30 
חוגי מחשבים מתקיימים בכתת המחשבים בביה"ס המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון

מתקדמים | הקורס ייפתח ב- 7.11.2012

מיועד לבוגרים שסיימו חוג מתחילים או למי שיודע את הנושאים הבאים: הכרות   | ידע מוקדם 
בסיסית עם המחשב, מעבד תמלילים, כתובת דואר אלקטרוני פעילה ושימושית, גלישה באינטרנט 

וחיפוש בסיסי.
הקורס מיועד גם למי שאין ברשותו מצלמה דיגיטלית.

הנושאים הנלמדים
• מבנה המחשב והדיסק הקשיח | עבודה עם תיקיות, קבצים, מחיקה ושחזור

• תמונות מהמצלמה הדיגיטלית | הורדת התמונות כולל התנסות במצלמות התלמידים
• שמירה וניהול התמונות במחשב

•  פעולות עם תמונות | רקע, שומר מסך תמונות מתחלפות, הדפסה, שליחת תמונות בדואר האלקטרוני
• פאוור פוינט | יצירת מצגת 

•     אינטרנט | חזרה כללית על חיפושים, חיפושים מורכבים, הורדת תוכנות ושימוש בהן  ומשחקים
• כלי אופיס 2010 | וורד, אקסל, פאוור פוינט ואאוטלוק

• פייסבוק | עבודה עם תמונות ואלבומים

ימי רביעי | בשעות 17:00-15:30 
חוגי מחשבים מתקיימים בכתת המחשבים בביה"ס המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון
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קורסים
מחשבים

מתקדמים + | הקורס ייפתח ב- 7.11.2012

ידע בגלישה  ושימושית, פרופיל פייסבוק פעיל,  כתובת דואר אלקטרוני פעילה   | ידע מוקדם 
WORD -באינטרנט, ניהול קבצים ותיקיות במחשב, שליטה ב

הנושאים הנלמדים
• הכנת מצגת תמונות בליווי מוסיקה

• סרטים | הפיכת מצגת לסרט
• אתר יוטיוב | פתיחת חשבון והעלאת סרטים

• תוכנה לעריכת סרטים | מובי מיקר
• לופה | אלבום תמונות דיגיטלי

• כלי גוגל
• כלי אופיס 2010 | וורד, אקסל, פאוור פוינט ואאוטלוק

• פייסבוק למתקדמים

ימי רביעי | בשעות 18:30-17:00 
חוגי מחשבים מתקיימים בכתת המחשבים בביה"ס המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון
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הערות כלליות לכל חוגי המחשבים

המדריכה של כל החוגים: יוספה כהן  •
החוג יתקיים בחדר המחשבים בבית הספר המשותף לכפר שמריהו ולחוף השרון, ניתן להביא   •

וללמוד עם המחשב האישי של התלמיד

במהלך השנה יתכנו שינויים בנושאים הנלמדים וברצף שלהם  •
פתיחת החוגים מותנית במספר הנרשמים  •

החוגים יחלו בתחילת חודש נובמבר 2012 ויסתיימו בסוף חודש יוני 2013  •
במידה ויבוטל שיעור הוא יוחזר בחודש יולי 2013  •

בערבי חג, בחנוכה ובחוה"מ פסח - לא יתקיימו שיעורים  •
החוגים יתקיימו בתדירות של פעם בשבוע. כל מפגש: שעה וחצי  •

 yosefac5@gmail.com :לשאלות מקצועיות אנא פנו ליוספה כהן בטל. 054-2300601 או בדוא"ל  •
להרשמה לפנות למרכז וייל, לעירית וייזר טל': 03-9569430, 054-2300692  •

ניתן להגיע לשיעור נסיון  •

קורסים
מחשבים



התעמלות בונה עצם

יציבה, שיווי משקל  התעמלות המיועדת למנוע אוסטאופורוזיס, חיזוק רצפת האגן, שמירה על 
וחיטוב הגוף.

החוג בהדרכתה של אתי שפרונגן, מורה ותיקה בוגרת מכון וינגייט העוסקת שנים רבות בהדרכה 
לאורח חיים בריא ומשלבת התעמלות בריאותית והדרכה בתזונה.

ימי שלישי בשעה 07:15 | בבית סניור

התעמלות בריאותית | מדריכה נטלי קונסט

שעורי ההתעמלות בהדרכתה של נטלי קונסט משלבים מגוון של תרגילים. נטלי משלבת תרגילי יוגה 
על כסאות ובשכיבה, תרגילים לשמירה על גמישות מפרקים, תרגילי פילטיס ופלדנקרייז, תרגילים 
צ'י קונג המשפרת את הקורדינציה, הריכוז  לשמירה על צפיפות עצם, התעמלות סינית בשיטת 
ומערכת הנשימה. בשעורים נעשה שמוש בציוד מקצועי כמו משקולות, גומיות וכדורים לפיזיוטרפיה.

ימי שישי בשעה 07:30 | בבית סניור

מועדון ברידג'

מועדון הברידג' שלנו הוגדר לפני כ-3 שנים כסניף רישמי של התאחדות הישראלית לברידג'. 
אי לכך, התחרויות שמתקימות בו מדווחות למשרדי ההתאחדות שם נעשה ריכוז הצלחותיהם 

של השחקנים.

פעילות המועדון

יום א', בשעות 12:00-09:30 | הרצאה ולאחריה משחק מודרך
יום ג', בשעות 19:00-16:30 | תחרות סדרתית רישמית

יום ד', בשעות 12:00-09:30 | הרצאה ולאחריה משחק מודרך

המועדון מנוהל ע"י ידלין דורון, אלוף אירופה ומורה שנים רבות

מחיר לכרטיסיה של 11 משחקים: 320 ש"ח

1617

מחיר חוג אחד: 115 ש”ח, לתושב הכפר: 105 ש”ח
מחיר שני חוגים: 185 ש”ח, לתושב הכפר: 150 ש”ח

חוגים
מועדון ברידג'

חוגים
התעמלות בונה עצם + התעמלות בריאותית



מעגל קוראים | מפגשים ספרותיים

5.11.12 | עגנון ש"י ]תש"ך[ | "אגדת הסופר" בתוך אלו ואלו, שוקן: עמ' קמ"ה – קל"א

17.12.12 | אוקונור פלאנרי ]2012[ | "כל מה שעולה מתכנס" בתוך כל מה שעולה מתכנס, 
מאנגלית ליה נירגד, מחברות לספרות: עמ' 24-7

28.1.13 |  קציר יהודית ]1990[ | "דיסניאל" בתוך סוגרים את הים, הקיבוץ המאוחד: עמ' 110-81

4.3.13 | ג'ויס ג'יימס ]2009[ | "עב קטנה" בתוך דבלינאים עם עובד: עמ' 95-77

22.4.13 | גוגול ניקולאי ו. ]1992[ | "רשימותיו של מטורף" בתוך סיפורים פטרבורגיים, מרוסית 
נילי מירסקי, הקיבוץ המאוחד: עמ' 74-55

3.6.13 | טולסטוי לב ]2008[ | "מותו של איוון איליץ'" בתוך איוון איליץ' ואחרים, מרוסית פטר 
קריקסונוב, הקיבוץ המאוחד: עמ' 59-9

החל מאוקטובר 

10-31.10.12 | הילית כדורי | צילום

24.1-7.213 | מאיר פרוינדליך | צילום

13-24.213 | צילום בשילוב עם פסטיבל הקולנוע

22-1.5.13 | תמי רכטר | ציור

ייתכנו שינויים בתאריכים

1819

ימי שני בשעה 20:00 בספריה
המחיר לסדרה: 600 ש"ח 

ספרותתערוכות
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ייתכנו שינויים בתוכניות. נא לעקוב אחר העידכונים השוטפים באתר.


