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מרכז וייל לתרבות וקהילה | מועצה מקומית כפר שמריהו



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



בוקר של תרבות לימודים רב תחומיים 45 בוקר של תרבות לימודים רב תחומיים

תרבות היידיש | אומנות הסיפור היהודי | ד"ר מרדכי יושקובסקי 

ד"ר מרדכי יושקובסקי מומחה בתחום שפה, ספרות, פולקלור יידיש ויהדות מזרח אירופה. בעל 
דוקטורט מאוניברסיטת בר-אילן. מרצה בפורומים רבים בישראל ובחו"ל.

מונולוגים של גברים ושל נשים ביצירותיו של שלום עליכם  |  7.10.13

דמות האישה בספרות יידיש  |  14.10.13

"בינו לבינה" בסיפוריו של בשביס-זינגר  |  21.10.13

המשך  |  28.10.13

המיסטי והארוטי ביצירותיו של בשביס זינגר  |  4.11.13

שלום אש, אבי הז'אנר ההיסטורי בספרות יידיש  |  11.11.13

ההרצאות יתקיימו באודיטוריום וייל, רחוב הנוטע 4, כפר שמריהו בימי 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

תרבות יפן | זאב רילסקי 

18.11.13 | בושידו: דרך הלוחם והפיאודליזם
התקופה הפיאודלית גיבשה את עמוד השדרה היפני. דרך התפתחות דרכי הלוחם המשלב ספרא 

וסייפא, אסטתיקה ומלחמה נחשוף את עולמו המורכב של הסמוראי והמעמדות.

25.11.13 | יופיו של הבלתי מושלם
אריזות, קימונו, קרמיקה ,נייר. תפיסות האסתטיקה היפניות קנו להן שם עולמי. מהם סאבי וואבי, איך 

הגלוי והנסתר משפיעים על עיצוב, אדריכלות וסגנון ומהווים חלק בלתי נפרד מהתרבות היפנית.

9.12.13 | קיסרות מייג'י והמאהב הבלונדיני
קולוניאליזם, הסכמה או אהבה ממבט ראשון? המפגש עם המערב טומן בחובו חיכוכים מעניינים 
והומור המדגישים את הפערים בין יפן למערב. איך השתנה מודל החיקוי מסיני לאירופי ואיך צמחו 

הדימויים של יפן במערב.

16.12.13 | משבעת הסמוראים לרשומון
אומנויות הבמה והקולנוע דרכם נתבונן בתרבות יפן. מהאומניות העתיקות של תיאטרון הנו הדרמטי 
ויוצרים יפניים  והקיוגן ההומוריסטי ועד לסרטים הקנוניים של הבמאי היפני אקירה קורוסאווה 

הצוחקים על עצמם.

23.12.13 | עוף החול קם מאפר הירושימה
כיצד מצליחה יפן לקום על רגליה ולהפוך למעצמה כלכלית מהמובילות בעולם? מהם התהליכים 
, החברתיים והפוליטיים שהביאו לפריצה של יפן ללב העולם ואיך הפך  הכלכליים, התפיסתיים 

הזיכרון לפציפיזם?



בוקר של תרבות לימודים רב תחומיים 67 בוקר של תרבות לימודים רב תחומיים

מבוא לאסלאם | ירון עובדיה 

ירון עובדיה מורה דרך ומרצה בנושאי ידיעת הארץ ואסלאם. 

קוראן   |  30.12.13

מצוות היסוד באסלאם   |  6.1.14

מגמות בעולם הערבי )או כתות שפרשו מהאסלם: דרוזים, עלוים, בהאים(   |  13.1.14

לא מה שחשבתם: הליצן העצוב | שלמה טחן 

שלמה טחן חוקר תרבות ועורך ספרותי.

היינריך היינה התנצר, אך הוא מעולם לא שכח את יהדותו ולא התבייש בה. הוא התגעגע לצ'ולנט, 
חלם על ארץ ישראל, ובין לבין שינה את פני השירה, צחק על כל העולם-וגם הרגיז את כל העולם. 

מבט אחר על האיש שחזה את השואה בדייקנות מצמררת.

27.1.14 | 20.1.14

מדיניות הרייך השלישי | בתיה דביר

שלושת המפגשים יוקדשו לשני הנרטיבים ההיסטוריוגרפיים הבולטים, המנסים - כל אחד לשיטתו - 
לתת הסבר מקיף ועקבי למדיניות גרמניה הנאצית בשנים 1933 - 1945. במסגרת הסדרה נעמוד על 
ההבחנות השונות לגבי מבנה המשטר, תהליכי קבלת ההחלטות במשטר הנאצי ומקומו של היטלר 

בעיצוב מדיניות גרמניה.

3.3.14 | 17.2.14 | 3.2.14

עוד על אפריקה | פרופ' גליה צבר

10.2.14 | מהגרי עבודה ומבקשי מקלט, הערות והארות לנושא מורכב

24.2.14 | אומנות אפריקאית בעין מערבית



בוקר של תרבות לימודים רב תחומיים 89 בוקר של תרבות לימודים רב תחומיים

טעימות מאומנות עכשווית | תמר סופר 

 תמר סופר בעלת תואר שני מהתוכנית הבינתחומית לאומנויות באוניברסיטת תל-אביב.
מנהלת את תחום החינוך למבוגרים במוזיאון תל–אביב לאומנות.

10.3.14 | אי ווי ווי: אומנות עכשווית ומחאה בסין
האמן הסיני אי ווי ווי )Ai Wewei( מוכר בעולם בזכות פעולותיו הפוליטיות ומאסרו הממושך שנבע 
מהם. וויווי הוא מהאמנים הבולטים והחשובים בעולם כיום: תערוכותיו הוצגו בכל העולם המערבי, 
ובמוזאונים החשובים ביותר - אך בסין הוא ממשיך להיות אנונימי. וויווי אינו אמן של טכניקה אחת - 
עבודותיו נעות בין צילומים ותיעוד, עבודות וידאו, פיסול , קרמיקה, ציור ורישום. דרך יצירותיו באה 
לידי ביטוי המסורת הענפה של האמנות והתרבות הסינית, הביקורת הקשה על המשטר המודרני 

ובעייתיות החיבור בין אמנות לפוליטיקה.

24.3.14 | בנקסי - אומנות או מחאה?
מי הוא בדיוק בנקסי? מעטים יודעים את התשובה. אמן רחוב בריטי, אמן גרפיטי שתהילתו יצאה 
לפניו. כאמן מרכזי אשר עבודותיו שייכות כבר לאוספים החשובים ביותר בעולם, מפתיע שבוחר 
עדיין האמן לשמור על האנונימיות שלו. עבודותיו החכמות עוסקות בחברה המודרנית ובקשייה. 
כצייר, פילוסוף מודרני ומשורר, עבודותיו ברחוב מצליחות לגעת ברבים ולעורר שיחה ענפה על 

אומנות , חברה וקהילה.

31.3.14 | משמן על בד ועד הפיל בגלריה?!
על טכניקות אלטרנטיביות באמנות, טכניקות מסורתיות כגון שמן על בד, פיסול בברונזה או בשיש 
ורישום מפנות את דרכן אט אט לטכניקות חדשות ויוצאות דופן. בהרצאה זו נדון ביצירות מופת 
מודרניות בהן החומר מעיד על משמעות היצירה - החל מפיסול בשוקולד, דרך עבודה עם חרוזים, 
שמוש בחפצים יומיומיים, זבל ועד לבשר - נפגוש באמנים מהשורה הראשונה שמשתמשים בשפה 

ויזואלית שונה על מנת להביע את שעל ליבם.

7.4.14 | אומנות בדלת האחורית! מואך גוך לסימפסונים
בעולם העכשווי תולדות האומנות לא נותרו רק בספריהם של מלומדים וכיתות האקדמיה. האמנות 
היא אחד מהכלים בהם התרבות הפופולארית משתמשת כחלק מהזכרון הקולקטיבי התרבותי 
שלה. בהרצאה זאת נדון ביצירות מופת מכל התקופות כפי שהן באות לידי ביטוי במדיה העכשווית- 

בפרסומות, בסדרות טלויזיה, בסרטים ובווידאו-קליפים (ההרצאה משולבת קטעי וידאו רבים(.



אהבה, קנאה, תשוקה, שנאה: העולם הרגשי בראי הספרות

מנחה ד"ר דורית הופ

בכל מפגש נעסוק ביצירה ספרותית שונה. בקורס נעסוק בעולם הרגשי כפי שהוא מתואר בסיפור 
הקצר ובדרמה: מופעיו, חותמו על הדמויות בסיפור ועל העלילה. בין הרגשות שבהם נעסוק: אהבה, 
קנאה, תשוקה, וזעם. בפרשנות הסיפורים תשולבנה תיאוריות פסיכואנליטיות המאירות את מבוכיו 

של העולם הרגשי.

מועדי הפגישות ונושאיהן:
18.11.13 | ש"י עגנון: "הרופא וגרושתו" בתוך על כפות המנעול.

23.12.13 | ויליאם שקספיר: "המלך ליר".
03.02.14 | "ש"י עגנון: "פנים אחרות" בתוך על כפות המנעול.

10.03.14 | פרנץ קפקא: קטעים מצולמים מתוך "מכתב לאבא"; והסיפור "גזר דין" בתוך רופא כפרי.
19.05.14 | קאתרין מאנספילד: "אושר" בתוך אושר.

09.06.14 | ש"י עגנון: "פרנהיים" בתוך עד הנה.

בוקר של תרבות לימודים רב תחומיים 1011 מעגל קוראים

פרספקטיבות פילוסופיות על אסתטיקה קולנועית | ד"ר הנרי אונגר 

ד"ר הנרי אונגר מרצה בכיר באוניברסיטת תל–אביב ובמסגרות רבות אחרות. תחומי התמחותו 
מגוונים ובינהם פילוסופיה, ספרות, קולנוע, אומנות ועוד.
30.6.14 | 23.6.14 | 16.6.14 | 9.6.14 | 2.6.14 | 26.5.14

"הקרוע" | הקרנת סרט לרגל יום השואה

הקרנת הסרט "הקרוע" ומפגש עם הבמאית רונית קרצנר.
28.4.14

לא מה שחשבתם: מבט אחר על אישים ואירועים מפורסמים | שלמה טחן 

שלמה טחן חוקר תרבות ועורך ספרותי.

ביאליק כאדם: למה לא הצטלם כשהוא מחייך. על מי נכתב "הכניסיני תחת כנפך"? למה כעס על 
אביו של רובי ריבלין? איך התנהג כאשר כתב? למה הסתכסך עם עגנון? איך הכיר את אהבת חייו? 
80 שנים למותו - הסודות  למה פחד לבוא לארץ ישראל? ומי יורקת כל שנה על קברו? במלאת 

הקטנים והגדולים של המשורר הלאומי.
19.5.14 | 12.5.14

המפגשים יתקיימו בספריה בימי שני בשעה 20:00
עלות: 600 ש"ח, להרשמה עירית: 0542300692



1213 מפגשים וטיולים

משה בקר "מאחורי הקלעים" - סיפורים מעניינים והומוריסטיים על עולם הבמה  |  3.10.13
הישראלית בליווי שירים ממיטב הקלאסיקה הישראלית   

סיפור סרט הטבע הישראלי הראשון "ארץ בראשית" - משה אלפרט, צלם טבע   |  10.10.13
)ההרצאה תלווה בקטעי וידאו וסיפורים על השנים של חיים עם גיבורי הסרט(.   

"הקילומטר ה-21" - המסע של יוני ודוד גילת לסיני בעקבות אחיהם דן גילת הנעדר  |  17.10.13
מאז מלחמת יום כיפור. במפגש יוקרן סרט ולאחריו שיחה    

טיול לבקעת הירדן - בהדרכת חיליק אברג'יל  |  31.10.13
סוד עלייתם של האליגרכים הרוסיים - טילמן מנחם , בוגר החוג למדעי המדינה,  |  7.11.13

חוקר תולדות מדינת ישראל בעת החדשה   
מגמות בפוליטיקה של החלל - ד"ר דגנית פייקובסקי, מתמחה ביחסים בינלאומיים,  |  14.11.13

משמשת כיועצת למועצה הלאומית למחקר ופיתוח וכמרכזת הועדה הלאומית בנושא   
הקולנוע הסיני - ניסים דיין, במאי, מבקר ומרצה לקולנוע.  |  21.11.13

|  תאי גזע-רפואת היום והמחר - ד"ר אריה )יוקי( גניגר, שותף פעיל ומנהל במיזמים   12.12.13
רפואיים בתחום תאי גזע, תנהל מדעי בחברת "טבורית" בנק הדם הטבורי הפרטי ב"שיבא"

טיול לאזור מרשה בית גוברין - בהדרכת יותם יעקובסון  |  19.12.13
זכרונות  מאפריקה - עידן צרני, צלם גאוגרפי ומרצה   |  26.12.13

ליאונרדו דה וינצי - ד"ר דורון לוריא, רסטוראטור ראשי ואוצר במוזיאון תל–אביב לאומנות  |  2.1.14
הנדידה בעולם החי - אייל ברטוב, צלם טבע וסביבה, במאי ומרצה. מפיק סרטים  |  9.1.14

עבור ערוץ נשיונל ג'אוגרפיק וארגוני טבע שונים בישראל, פעיל במאבקי טבע וסביבה   

מטר ותשעים של זעף, סרגיי רחמנינוב - רועי עלוני, פסנתרן ומוסיקולוג  |  16.1.14
"אל-פחד"- ספורו של רב המרגלים ביל סטיבנסון - דבי זיגלמן, בעל תואר בתקשורת  |  23.1.14

חזותית, היסטוריון חובב, שרת כקצין דוברות והסברה בחטיבת דובר צה"ל   
טיול בעקבות פריחת כלניות בדרום - בהדרכת אבי ויינשטיין  |  30.1.14

תדמית בראי ההיסטוריה: באמנות, בצילום ובקולנוע - מיכל לסר, מרצה ומומחית  |  6.2.14
להופעה פומבית   

"להרגיש בבית" - צפיה בסרט ודיון עם דינה לוין  |  13.2.14
אוזבקיסטן - מדינת ערים מול קירגיסטן מדינת נוודים? - זהר לפיד, מדריך טיולים  |  20.2.14

ומנהל הגן הגאולוגי-בוטני בגני יהושוע   
"פנים אל פנים" אבא קובנר אל מול הפולש המצרי בתש"ח - טיול בהדרכת משה חרמץ  |  27.2.14

מפגש עם אמן - עדי נס  |  6.3.14
בין מוסיקה לפנטזיה: מבחר מיצירות המוסיקה מהסרט "פנטזיה 2000" -   |  13.3.14

ד"ר איתן אור-נוי   
|  השתקפויות בדממה, קשרי גומלין בהתפתחות האבסטרקט בין התפתחות הציור   20.3.14

והמוסיקה - ד"ר דורון קאופמן, יוצר וחוקר בתחום המוסיקלי והויזואלי
מסע הרבנים אל מושבות הצפון - טיול בהדרכת אוריאל פיינרמן  |  27.3.14

קונצרט מוסבר לחליל צד ונבל - סמדר אורנוי וסוניטה סניסלו  |  3.4.14
תולדות המוסיקה החסידית - אורי כהן  |  24.4.14

הרמוניקס - צמד נגני מפוחית פה  |  1.5.14
טיול לצפון )פרטים יפורסמו בהמשך( - בהדרכת ערן סער  |  8.5.14

מסתורי ההימלאיה, מקלט הטיבטים - אפרת נקש, צלמת  |  15.5.14
פסטיבל קולנוע  |  22.5.14

מיכאלאנג'לו - ד"ר דורון לוריא, רסטוראטור ראשי ואוצר במוזיאון תל–אביב לאומנות  |  29.5.14
נשים כובשות עולם - יואל שתרוג, עיתונאי, צלם אמן מרצה ומורה לצילום  |  12.6.14

צ'ייקובסקי, מפצח האגוזים - רועי עלוני, פסנתרן ומוסיקולוג  |  19.6.14
מדבלין לברודויי - מופע מוסיקה ומחול אירי  |  26.6.14

מפגשים וטיולים

המפגשים יתקיימו בבית סניור, רח' הנוטע 4, בימי חמישי בשעה 19:00-17:30
מחיר לכרטיס: 16 ש"ח, תושב כפר 11 ש"ח | רכישת כרטיסים בכניסה

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



1415 חוגים מחשביםחוגים מחשבים

מתחילים | הקורס ייפתח ב-7.10.2013

אין צורך בידע מוקדם

הנושאים הנלמדים

•    הכרת המחשב | שימוש בעכבר, במקלדת, הפעלת תוכניות
•    גלישה באתרי אינטרנט וחיפוש מידע )גוגל(

Gmail דואר אלקטרוני    •
•    פייסבוק | פתיחת פרופיל ושימוש בסיסי

 Word 2010 מעבד תמלילים    •
•    משחקים לשעות הפנאי

והכי חשוב – הכרות ידידותית עם המחשב ללא פחד מהשימוש בו

ימי שני בשעות 17:00-15:30
החוגים מתקיימים בבית הספר בחדר מחשבים ניידים )חדר חלל(. ניתן להביא מחשב נייד האישי

מתקדמים | הקורס ייפתח ב-2.10.13

דואר אלקטרוני פעילה  הכרות בסיסית עם המחשב, מעבד תמלילים, כתובת   | ידע מוקדם 
ושימושית ופרופיל פייסבוק פעיל.

הנושאים הנלמדים: פעולות על תמונות דיגיטליות כולל ממצלמה ומסמרטפון | הכנת מצגת 
 תמונות בליווי מוסיקה | סרטים הפיכת מצגת לסרט והעלאה לאתר יוטיוב | אופיס 2010 אקסל | 

פייסבוק תמונות ואלבומים | אינטרנט חיפושים מורכבים, הורדת תוכנות ושימוש בהן

ימי רביעי בשעות 17:00-15:30
החוגים מתקיימים בבית הספר בחדר מחשבים ניידים )חדר חלל(. ניתן להביא מחשב נייד האישי

מתקדמים + | הקורס ייפתח ב-2.10.13

ידע בגלישה  ושימושית, פרופיל פייסבוק פעיל,  כתובת דואר אלקטרוני פעילה   | ידע מוקדם 
באינטרנט, ניהול קבצים ותיקיות במחשב.

| גוגל  כלי   | דיגיטלי  תמונות  אלבום  לופה   | תמונה  ועיבוד  עריכה  הנלמדים:   הנושאים 
 תוכנה לעריכת סרטים מובי מיקר | טלפונים ניידים וטאבלטים אפליקציות, תמונות וסרטונים |

פייסבוק למתקדמים

ימי רביעי בשעות 18:30-17:00
החוגים מתקיימים בבית הספר בחדר מחשבים ניידים )חדר חלל(. ניתן להביא מחשב נייד האישי



1617 אקדמייה לביטלסחוגים מחשבים

הערות כלליות לכל חוגי המחשבים

המדריכה של כל החוגים: יוספה כהן  •
במהלך השנה יתכנו שינויים בנושאים הנלמדים וברצף שלהם  •

פתיחת החוגים מותנית במספר הנרשמים  •
החוגים יסתיימו בסוף חודש יוני 2014  •

במידה ויבוטל שיעור הוא יוחזר בחודש יולי 2014  •
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  •

עלות: 155 ₪ לתושב כפר שמריהו ורשפון, 175 ₪ לתושב חוץ  •
להרשמה לפנות למרכז וייל, לעירית וייזר טל': 03-9569430, 054-2300692  •

ניתן להגיע לשיעור נסיון  •

כשחיפושית נולדת מחדש: 
מלחמת העצמאות של ג'ון לנון בתוך ומחוץ לביטלס

מרצה אורי משגב, חבר מערכת "הארץ" ומייסד אקדמיית הביטלס של האוזן השלישית. 
ביטלמאניאק ולנוניסט מושבע וחסר תקנה, מרצה בחמש השנים האחרונות אודות הביטלס וקריירות 

הסולו של חברי הלהקה, לצד מגוון נושאים אחרים. 

ג'ון לנון הקים בצעירותו את הביטלס והנהיג את הלהקה. הלהקה שינתה באופן חסר תקדים ובלתי 
הפיך את עולם התרבות הפופולארית. אבל דווקא בפסגת העבודה המשותפת, פנה לנון לדרך חדשה: 
אישית, כואבת, לוחמנית ובלתי מתפשרת. וכך, בתוך ארבע שנים אינטנסיביות )1968-1971( הוא הוליד 
את עצמו מחדש - תחילה בתוך הביטלס ולבסוף כאמן עצמאי. בסדרה של ארבעה מפגשים נסקור את 
הדרך המרתקת הזו של לנון אל האמת ואל החופש. המפגשים כוללים שלל סרטונים והדגמות אודיו, 

ומתבססים על ספרות מחקרית ענפה.

ימי חמישי |  בין השעות 21:30-20:00
 19.12.13 | 12.12.13 | 21.11.13 | 14.11.13

מחיר: 50 ש"ח לכניסה חד פעמית | *מותנה במספר משתתפים | כולל הפסקה קצרה



1819 חוגים התעמלות

התעמלות בונה עצם | מדריכה אתי שפרונגן

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' הותיק 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

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

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

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

מחיר לכרטיסיה של 11 משחקים: 320 ש"ח

חוגים מועדון ברידג'

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



ייתכנו שינויים בתוכניות. נא לעקוב אחר העידכונים השוטפים באתר.

מרכז וייל לתרבות ולקהילה | הנוטע 4, כפר שמריהו 46910 | טל. 09-9569430, פקס. 09-9502986 | עירית - 054-2300692

www.weilcenter.org.il מייל. mplus@kfar.org.il | כפר שמריהו       | 


