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ייתכנו שינויים בתוכניות .נא לעקוב אחר העידכונים השוטפים באתר.

מרכז וויל לתרבות וקהילה
מועצה מקומית כפר שמריהו

תושבי כפר שמריהו הוותיקים ואורחים יקרים,
מועדון פלוס של המועצה המקומית כפר שמריהו נועד להביא מגוון פעילות תרבות ופנאי ,בשעות ובנושאים ,המותאם לכם.
עירית וייזר ,מרכזת המועדון ,בסיוע דעתם של המשתתפים הקבועים ,בנתה תוכנית מגוונת מאוד ואטרקטיבית .התוכנית
מאפשרת לכל אחת ואחד לבחור בפעילות המעניינת והמתאימה לטעמו ולכושרו.
אנא עיינו בחוברת ועקבו אחר עדכונים באתר האינטרנט של מרכז ווייל.
אנא תשומת לבכם שמרכז ווייל מציע תוכניות נוספות בתחום התאטרון ,הקולנוע ,המוזיקה ,האומנות ועוד ,אשר אתם
מוזמנים לקחת בהם חלק.
אנו מאחלים לכם שנה עשירה בפעילות ונשמח אם תשתפו את עירית וייזר בחווייתכם ,לרבות הצעות לשיפור.
בילוי נעים,
דרור אלוני
ראש המועצה המקומית כפר שמריהו
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בוקר של תרבות לימודים רב תחומיים

ההרצאות יתקיימו באודיטוריום וייל ,רחוב הנוטע  ,4כפר שמריהו בימי שני בשעות 12:30-11:00
מחיר להרצאה ,₪ 40 :תושב כפר  .₪ 35התשלום בכניסה | .מומלץ לרכוש כרטיסיה ל 11-הרצאות במחיר  ₪ 400ו.₪ 350-
שליטים ושליטות בממלכה הצלבנית | ד"ר ענת פלד
 | 08.09.14גוטפריד מבויון והמלך בלדווין הראשון  -מייסדי ממלכת ירושלים הצלבנית
 | 15.09.14מליסנדה  -מלכת הממלכה הירושלמית בשיאה
המשך הסדרה ב 25-במאי

מוסיקה | ד"ר אורי לשמן
 | 20.10.14המנון לבריאה "בריאת העולם" יוזף היידן
האורטוריה "בריאת העולם" ,היא אחת מיצירות המופת הגדולות בתולדות המוזיקה .היידן עושה
מעשה אדיר ומתאר בצלילים כיצד נברא העולם .מהתוהו ובוהו של הפתיחה ,דרך בריאת האור,
השמש ,הירח והכוכבים ,בריאת הצמחים ובעלי-החיים ולבסוף הופעת אדם וחוה המספרים על
תפארת האל בשירת מלאכים.
 | 27.10.14בדם חם  -חופש ,יצרים ,להט ורגש במוסיקה הספרדית
המוזיקה הספרדית עם הקצב ,הרגש והחום הכל כך מיוחדים לה הייתה מקור השראה בלתי רגיל
למלחינים רבים .מלחינים ספרדיים כמו דה פאייה ורודריגו ,מלחינים איטלקיים כמו בוקריני ,מלחינים
גרמנים כמו יוהן שטראוס ,מלחינים צרפתיים כמו דביוסי ,רוול וכמובן ביזה ואפילו מלחינים רוסיים כמו
גלינקה ורימסקי קורסקוב .מהו סוד הקסם של המוזיקה הזו ,שמכשפת אותנו שוב ושוב.

בוקר של תרבות לימודים רב תחומיים
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 | 3.11.14מוזיקה ,מסתורין ,מיסטיקה  -האם יש שם משהו מעבר?
מוצרט ,סימפוניה מס' ( 41יופיטר) .כשאומרים את המילה מוצרט תמיד מתכוונים לאיזה פלא ,לתופעה
מיוחדת במינה .הגאון הבלתי נתפש הזה שכתב כל כך הרבה מוסיקה ומת כבר בגיל  .35מהו אותו פלא?
האם בתופעה הזו יש משהו מיסטי?
 | 10.11.14קונצ'רטו דה לה קומדיה -הומור במוזיקה
רגעי הומור ,השתובבות ובדיחות שמוזיקאים גדולים עושים .הרצאה קלה של צחוק וקלות דעת עד
לסוף ה'הרצאה'.

מדעי החיים | אירית כינור
 | 17.11.14כדורי העתיד – התאמת תרופות ע"פ הדנ"א
 | 05.01.15האם ניתן להתאים מזון ע"פ הגנים
 | 19.01.15פרס נובל  – 2012חידוש רקמות ברפואת העתיד
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בוקר של תרבות לימודים רב תחומיים

לטייל עם הברית החדשה | יסכה הרני
הגאוגרפיה של א"י כפי שמשתקפת בכתב הקודש הנוצרי
" | 24.11.14אל תיקח מקל ,אל תיקח תרמיל ,אך בא איתי אל הגליל ,"..ישוע מטייל בדרכי הגליל.
 | 01.12.14מה לישו ולשומרון ומדוע השומרוני הוא "הטוב"? ,שומרונים בברית החדשה ובזכרון הנוצרי.
 | 08.12.14בשעה  | 09:00בין הר סיני להר האושר והר תבור  -היכן ההר הקדוש לנוצרים?
 | 29.12.14היחס הכפול לירושלים :עיר הקודש ,או" :עיר הסוקלת את נביאיה"?

תרבות היידיש | ד"ר מרדכי יושקובסקי
 | 12.01.15נושא האוכל בספרות ובפולקלור יידיש
 | 26.01.15יצחק לייבוש פרץ  -המעורר הלאומי
 | 23.02.15משה קולבק  -יצירתו וחייו הדרמטיים
 | 02.03.15עיון בסיפורו של יצחק בשביס  -זינגר "דער שפינאזיסט" (שפינוזה מרחוב השוק)

בוקר של תרבות לימודים רב תחומיים
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עדות ומיעוטים | ירון עובדיה
 | 02.02.15הבדויים בישראל :במהלך מאות השנים האחרונות התהוותה בישראל אוכלוסייה
בדווית ,המחולקת לשלוש קבוצות :גליל ,נגב ומדבר יהודה .נכיר את מסורת העבר של הבדווים ,ונראה
את תהליכי השינוי שעוברת כל אחת מקבוצות אלו בעיקר מאז .1948
 | 09.02.15העלווים :הדת העלווית ,שנוצרה במהלך המאה ה 9-הייתה לאורך שנים סוד ,ורבים
החשיבו את העלווים כמוסלמים .נכיר את הדת הייחודית ואת ההיסטוריה הייחודית של דת זו ,וננסה
לראות כיצד מיעוט נרדף הפך להיות שליט רודן בסוריה.
 | 16.02.15הדרוזים :במקביל להיווצרות העלווים ,נוצרה במאה ה 11-הדת הדרוזית .נכיר את עיקרי
האמונה הדרוזית ,נכיר את המנהגים השונים וננסה לראות כיצד בימי הביניים נוצרה דת חדשה,
השונה כל כך מדת המקור  -האסלאם השיעי.
טעימות מאומנות עכשווית | תמר סופר
09.03.15
16.03.15
23.03.15
30.03.15

| אי ווי ווי -אומנות עכשווית ומחאה בסין
| בנקסי -אומנות או מחאה?
| משמן על בד ועד הפיל בגלריה?!
| אומנות בדלת האחורית! מואן גוך לסימפסונים
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בוקר של תרבות לימודים רב תחומיים

מחאן לחאן נתיבי הסחר הקדומים באסיה | יותם יעקבוסון
 | 13.4.15דרך המשי
נתיבי הסחר הקדומים באסיה זכו לא מכבר לכינוי הרומנטי "דרך המשי" .האומנם מדובר בדרך אחת
או ברשת ענפה של דרכים .האומנם רק משי נסחר בדרך או שמא סחורות נוספות? נשמע על התהוות
הדרך,על הנסיבות שהובילו לפריצתה ועל הרעיונות ומדעיים ,אמונות ,מנהגים סממנים אומנותיים
וסמלים שעברו בה ממזרח למערב וממערב למזרח.
 | 20.4.15הקווקז
בהיותו של הקווקז שוכן על צמת דרכים הוא נכבש פעם אחר פעם על ידי כובשים זרים .נבקר בארמניה
ובגאורגיה ,נטייל לאורך נתיבי הסחר שחצו אותן ,תוך שנסקור את אתוס ההתנצרות של כל אחד
מהעמים .נלמד כיצד כל אחד מהעמים הללו התמודד עם הפלשות הזרות לארצו.
 | 27.4.15דינה היימן ,צברים על דרך המשי
 | 4.5.15מרכז אסיה
במשך מאות שנים צלחו שיירות את מישוריה הצחיחים של מרכז אסיה .בני השושלת העבאסית זיהו
את הפוטנציאל הטמון בכוחם הפיסי של עמי הערבה ורכשו את בניהם לממלוכים .לימים קמו באזור
"הברברי" ממלכות גדולות וחזקות כגון הממלכה הסמאנית והממלכה התימורית ,שהשפיעו בשעתן על
הסחר במרחב כולו .נבקר בערים הציוריות בוכרה ,סמרקנד וחיווה ונכיר את תולדות האזור.
 | 11.5.15שולי מדבר הטקלימקאן
אי שם ,ממערב לסין משתרע יתר העולם .זו הייתה נקודת המבט של קיסרויות סין הקדומות .אולם
בהדרגה הבינו הסינים את הקשר עם מערב אסיה והכירו את הנתיבים המקיפים את מדבר הטקלימקאן.
תנאי השטח הקשים הם שהכתיבו את נתיבי השיירות ואת נקודות חנייתן .ניסע לאורך הנתיב המקיף את
המדבר מצפון ,למרגלות הטיאן שן ,ההרים השמימיים ,ונכיר את נאות המדבר שדרכם חלפו השיירות.

בוקר של תרבות לימודים רב תחומיים
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 | 18.5.15מונגוליה והאימפריה המונגולית
בערבות מונגוליה שבמרכז אסיה שורר אקלים קיצוני וקשה המאפשר חיים בדוחק המתבססים על
גידול עדרים .צ'ינגיס חאן ,שערך רפורמות חברתיות מקיפות ,הקים את האימפריה היבשתית הגדולה
בתולדות העולם .נכיר את מרחבי מונגוליה
שליטים ושליטות בממלכה הצלבנית | ד"ר ענת פלד
 | 25.05.15בלדווין הרביעי וסוף ימייה של הממלכה הראשונה
 | 01.06.15ריצ'רד לב הארי והקמתה של הממלכה הצלבנית השנייה
 | 08.06.15לואי התשיעי וסוף ימיי השלטון הצלבני בארץ ישראל

הומור בקולנוע | אלון גור אריה
 | 15.06.15קומדיה נוסח איטליה  -תולדות הקומדיה האיטלקית
 | 22.06.15אריק איינשטיין וחוברת לול ":מה הוא קופץ"?
 | 29.06.15לורל והארדי  -ספורם האמיתי של השמן והרזה
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מפגשים

המפגשים יתקיימו בבית סניור ,רח' הנוטע  ,4בימי חמישי בשעה 19:00-17:30
מחיר לכרטיס 20 :ש"ח ,תושב כפר  15ש"ח | רכישת כרטיסים בכניסה | ניתן לרכוש כרטיסיות ל 11מפגשים במחיר 200 :ש”ח150 ,ש”ח
 | 01.09.14מותר להיות סנטימנטלי עם נתן סלור יסמין אבן (פסנתר)
 | 04.09.14רוצה להיות ויויאן לי עם חנה אזולאי הספרי
 | 11.09.14נשפים באולם (ובעולם) האופרה יוסי שיפמן
 | 18.09.14התחלות חדשות בספרים ובחיים שרה אוסטרוב
 | 23.10.14השפעת חיי המין של החרקים על כלכלת העולם פרופ’ ארנון שני
 | 30.10.14טיול לקו התפר בהדרכת ירון עובדיה
 | 06.11.14ספרים רבותי ספרים ,מסע חובק עולם בעקבות סופרים ,ספרים וספריות יואל שתרוג.
 | 13.11.14צפון קוריאה ,החיים בבועה נפתלי הילגר
 | 20.11.14תרפיה במוסיקה אליהו סמדג’ה
 | 27.11.14טיול למכתש רמון בהדרכת דן עפרי
 | 04.12.14איסלנד ,ארץ הקרח והאש .מסע אל התרבות הנורדית רוני ינובסקי
 | 11.12.14בשמים ותמרוקים בעת העתיקה ד”ר יוקי גניגר
 | 25.12.14לראות את המוסיקה ולשמוע את הציור אירנה פרידלנד
“ | 01.01.15לה סניורה” -סיפורה של דונה גרציה נשיא נעמי קרן
 | 08.01.15טיול לאגמון החולה בהדרכת צילה שריב
 | 15.01.15סרדיניה -האי שנותר מחוץ לזמן ולהיסטוריה רוית חבשוש
 | 22.01.15תדמית ופוליטיקה או מה הקשר בין פוליטיקאי לפחית קולה? מיכל לסר
 | 29.01.15ביאליק שר ביאליק יובל ביאליק ולי כספי צ’לו.

מפגשים

 | 05.02.15יחסי ישראל-תורכיה ,לאן? ד”ר אלון ליאל
 | 12.02.15טיול לגליל המערבי בהדרכת ד”ר ענת פלד
 | 19.02.15פרשת “אירנגייט” – מה באמת קרה לעמירם ניר מנחם טילמן
 | 26.02.15אפשר גם אחרת....מסע בין בתי קברות יחודיים יואל שתרוג
 | 12.03.15טיול לגלבוע בהדרכת אוריאל פיינרמן
 | 19.03.15יוון  -מאתונה לספרטה ומה שבינהם  -הסטוריה ,ארכאולוגיה ,טבע ונוף זהר לפיד
 | 26.03.15מוריס ראוול רועי עלוני
 | 16.04.15הבריגדה היהודית אלון קליבנוב
 | 30.04.15השמחות שלנו גיל כהן מגן
 | 07.05.15טיול לגליל בהדרכת ראדה בולוס
 | 14.05.15מחזות הזמר הגדולים של המאה העשרים אלון גור אריה
 | 21.05.15בהוטן-מדד האושר ,השינוי שעוברת המדינה מאז פתיחתה לעולם זאביק רילסקי
 | 28.05.15סרט במסגרת פסטיבל קולנוע
 | 04.06.15זורבה היווני ד”ר מירי גלעד
 | 11.06.15קונצרט מאסטרה יעל צרני
 | 18.06.15הצקלו ,כמיתרי הקול האנושי רועי עלוני
 | 25.06.15אמנית קסילופון  -דפנה ינאי ואמן פנטומימה
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 10טיולים
ההרשמה לטיולים תחל חודשיים לפני הטיול
מספר משתתפים מינימלי לקיום הטיול 30 :איש | מחיר 210 :ש"ח ,תושב כפר190 -ש"ח
 | 30.10.14טיול לקו התפר ,ירושלים בהדרכת ירון עובדיה
תכנית הטיול :סיור לאורך גדר ההפרדה בירושלים.
ב 10-השנים האחרונות נבנית גדר הביטחון ברחבי הארץ .כאשר הגיעה החומה לירושלים,
היה ברור שהסוגייה מורכבת מאד .נצא לאורכה של החומה ונכיר את הסוגיות השונות
שליוו את בנייתה ואת המציאות שהיא יצרה .נתחיל בתצפית על צפון ירושלים מנבי סמואל,
נמשיך להר הצופים ולהר הזיתים ,נרד לאבו דיס וניסע לקבר רחל .נסיים בתצפית דרומה
משכונת גילה.
שעת יציאה .07:30 :יש לבוא בבגדים צנועים.
 | 27.11.14טיול למכתש רמון והסביבה בהדרכת דן עופרי
שעת יציאה .07:00 :התכנית תתפרסם בהמשך
 | 08.01.15טיול לאגמון החולה בהדרכת צילה שריב
		אין כמו עמק החולה בחורף לצפות באלפי הציפורים החורפות בו ובמיוחד בעגורים
הממלאים אותו .את טיולנו נתחיל בפריחה המרהיבה של הנרקיסים בתל אנפה שליד קיבוץ
כפר סולד .משם (אם יוותר לנו זמן) נעלה לתצפית מהרי נפתלי על עמק החולה .משם ניסע
לאגמון החולה (השטח שהוצף מחדש) .נקיף אותו באוטובוס תוך כדי תצפיות על העופות
ושאר בעלי החיים הרבים שבו .אחרי הפסקה לארוחת צהרים ,נגיע לדובדבן שבקצפת,
ו"נשכיב את העגורים לישון" בעודנו נוסעים בעגלת מסתור העגורים וצופים בהם בבואם
בהמוניהם ללינת הלילה באגמון.
שעת יציאה  | 07:00חזרה משוערת בשעה 19:00
נא להביא :מים ,לבוש חם לערב ומשקפת .
* במהלך הנסיעה לעמק החולה ,אספר על תופעת נדידת הציפורים בעולם בכלל ובארץ בפרט.

טיולים

11

 | 12.02.15טיול למבצרים צלבניים בגליל המערבי בהדרכת ד"ר ענת פלד
מצודת דוק בשמורת עין אפק ,מבצר המלך במעיליא ותצפיות על מבצר המונפור.
שעת יציאה07:30 :
 | 12.03.15טיול ,עם התנ"ך ביד בגלבוע בהדרכת אוריאל פיינרמן
פגישות רבות מתוכננות לנו ביום הזה :עם גדעון השופט במעיין חרוד ,עם שאול ויהונתן
בגלבוע ,עם אחאב ואליהו בתל יזרעאל! אין ספק שמדובר באחד האזורים "המקראיים"
ביותר בארץ .נסייר בקטעי הליכה קצרים מתל יזרעאל ועד עין יזרעאל ,בכתף שאול ,בהר
ברקן ובמעיין חרוד .הכול על רקע הנופים המדהימים של עמק בית שאן.
שעת יציאה 07:30:
 | 07.05.15מסורות ומנהגים בגליל בהדרכת ראדה בולוס.
סיור זה מוקדש להיכרות עם חיי היום יום של חלק מהפסיפס האנושי שחי באזור עמק
יזרעאל וסביבתו .הסיור ידגיש מסורות ומנהגים של האוכלוסייה הערבית והצ'רקסית.
נדבר על מעמד האישה בחברה הערבית ובתמורות שחלו בו בשנים האחרונות .תחילת
המסלול בביקור בפרויקט נשים מיוחד בבועיינה  -נוג'ידאת .נכיר קבוצה של נשים
שמתכנסות במבנה בן למעלה ממאתיים שנה ,והן רוקמות ,קולעות סלים ,יוצרות בחרוזים,
ומספרות על חיי היום יום שלהן כנשים .משם נמשיך לעילבון שם נסייר במרכז הישן
של הכפר ונבקר בבית הקברות המיוחד של הכפר שבו נלמד על מנהגי הקבורה בחברה
הערבית .משם נמשיך למפגש מרתק עם חרש הנחושת המפורסם בכפר ובסביבה ,שם
נשמע על המקצוע שהולך ונעלם ונלמד עוד על חיי הכפר מסיפוריו .לאחר הפסקת
הצהריים נסע לכפר כמא .שם נשמע ונכיר את העדה הצרקסית.
שעת יציאה.07:00 :

 12השיח בין הקולנוע וההיסטוריה

השיח בין הקולנוע וההיסטוריה | סדרה בהנחית בתיה דביר
כל מפגש יהיה מורכב מהרצאה היסטורית וצפיה בסרט עלילתי שלם .בין ההרצאה לסרט תהיה
הפסקה של כרבע שעה .סרטים העוסקים בשאלות היסטוריות ,הפכו בימינו לאמצעי משפיע על
תודעת הצופים בהם ,לגבי אותה סוגייה היסטורית .יחד עם זאת ,לעיתים מיטשטש בקולנוע הגבול
המסורתי שבין תיעוד ופיקציה; בין עובדה ופרשנות .במסגרת הסידרה נעמוד על הזיקה שבין סוגייה
היסטורית הקשורה לעידן הנאצי לאופן ייצוגה בקולנוע.
נערי הסווינג | סרט אמריקאי מ ,1993-בבימויו של תומס קרטר .ההרצאה תעסוק במהפכת התרבות
הנציונל-סוצליסטית
(יוכן) באייר .ההרצאה תעסוק בסוגיית ההתנגדות
שטאופנברג | סרט גרמני מ ,2004-בבימויו של ג'ו ֵ
למשטר בגרמניה הנאצית
רק עוד היער הזה | סרט פולני מ ,1991-בבימויו של יאן לומניצקי .ההרצאה תעסוק ביחסי פולנים-
יהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה
התנגדות | סרט אמריקאי מ ,2008-בבימויו של אדוארד זוויק .ההרצאה תעסוק בסוגיית המאבק
הפרטיזני במלחמת העולם השנייה
ארוכה היא הדרך | סרט גרמני מ ,1947-בבימויים של הרברט ב .פרדרסדורף ומרק גולדשטיין.
ההרצאה תעסוק בשארית הפליטה היהודית
רכבת החיים | סרט צרפתי מ ,1998-בבימויו של ראדו מיכאילאנו .ההרצאה תעסוק בשאלת השימוש
בהומור בייצוג השואה ,ובשטעטעל היהודי
ימי רביעי | משעה  10.00באודיטוריום וייל( עד  13.15לערך)...
 6מפגשים ,בתאריכים הבאים24.06.15 | 27.05.15 | 04.03.15 | 18.02.15 | 21.01.15 | 26.11.14 :
כרטיסים בכניסה  40ש"ח לתושב חוץ 35 ,ש"ח לתושב כפר

שיח נשים 13

שיח נשים בכפר שמריהו | בואו לדבר על זה....
מנחה נורית שער-רוזנברג העוסקת שנים רבות כמנחת קבוצות לגיל השלישי
הנכן מוזמנות להצטרף לקבוצה של מפגשים שבועיים בהם נדבר על ספרים שקראנו ,על המתרחש
בחיינו היום יומיים ,על עברנו ועל סיפור חיינו .במהלך הפגישות והשיחות אנו עוזרים ונעזרים תוך מתן
עצות מהחיים ומניסיון חיינו העשיר.
ימי שלישי | בין השעות  | 12:00-10:30מרכז וייל ,חדר 3
ניתן להגיע למפגש ראשון בחינם וללא התחייבות
מחיר לחודש 150 :ש"ח

 14חוגים מחשבים

מתחילים | הקורס ייפתח ב3.11.2014-
אין צורך בידע מוקדם
הנושאים הנלמדים :הכרת המחשב | גלישה באתרי אינטרנט וחיפוש מידע (גוגל) | דואר
אלקטרוני ג'ימייל | פייסבוק פתיחת פרופיל ושימוש בסיסי | אופיס  :2013מעבד תמלילים (וורד)
| שימוש בסיסי בסמארטפון | משחקים
והכי חשוב – הכרות ידידותית עם המחשב ללא פחד מהשימוש בו
ימי שני בשעות 18:30-17:00
החוגים מתקיימים בבית הספר בחדר מחשבים ניידים (חדר חלל) .ניתן להביא את המחשב הנייד האישי.

מתקדמים | הקורס ייפתח ב3.11.2014-
ידע מוקדם | הכרות בסיסית עם המחשב ,מעבד תמלילים ,דואר אלקטרוני שימושי ופרופיל
פייסבוק פעיל.
הנושאים הנלמדים :קבצים ותיקיות | פעולות על תמונות דיגיטליות (מצלמה וסמארטפון) |
אופיס  2013וורד ומצגת פאוור פוינט | פייסבוק תמונות ,אלבומים ותגובות | דואר אלקטרוני
ג'ימייל פעולות מתקדמות | אינטרנט דפדפנים ואתרים | טלפון סלולרי חכם אפליקציות ,תמונות,
שירים וסרטים
ימי שני בשעות 17:00-15:30
החוגים מתקיימים בבית הספר בחדר מחשבים ניידים (חדר חלל) .ניתן להביא מחשב נייד האישי

חוגים מחשבים 15

מתקדמים  | +הקורס ייפתח ב5.11.14-
ידע מוקדם | דואר אלקטרוני שימושי ,פרופיל פייסבוק פעיל ,ידע בגלישה באינטרנט ,ניהול קבצים
ותיקיות במחשב.
הנושאים הנלמדים :סמארטפון וטאבלט צילום תמונות וסרטונים ,אפליקציות מתקדמות |
פייסבוק ,טוויטר ואיסטגרם למתקדמים | שילוב בין סמארטפון למחשב – שיתוף ,ניהול וגיבוי |
שמירה וגיבוי בענן בסמארטפון ובמחשב | תוכנה לעריכת סרטים יוצר הסרטים |
כלי גוגל ומיקרוסופט | חדשנות טכנולוגית
ימי רביעי בשעות 17:30-16:00
החוגים מתקיימים בבית הספר בחדר מחשבים ניידים (חדר חלל) .ניתן להביא מחשב נייד האישי

הערות כלליות לכל חוגי המחשבים

•ה במהלך השנה יתכנו שינויים בנושאים הנלמדים וברצף
•ה פתיחת החוגים מותנית במספר הנרשמים
•ה החוגים יסתיימו בסוף חודש יוני 2015
•ה במידה ויבוטל שיעור הוא יוחזר בחודש יולי 2015
•ה בערבי חג ,בחנוכה ובחוה"מ פסח לא יתקיימו שיעורים
•ה החוגים יתקיימו בתדירות של פעם בשבוע .כל מפגש שעה וחצי.
•ה לשאלות מקצועיות אנא פנו ליוספה כהן בטל' 054-2300601 :או באימיילyosefac5@gmail.com :
•ה עלות ₪ 155 :לתושב כפר שמריהו ורשפון ₪ 175 ,לתושב חוץ
•ה להרשמה לפנות למרכז וייל לעירית וייזר טל'054-2300692 ,03-9569430 :
•ה אפשר להגיע לשיעור נסיון

 16חוגים

מועדון ברידג'
מועדון הברידג’ שלנו הינו סניף של התאגדות הברידג’ הישראלית .התחריות שמתקימות בו
הינן רשמיות ומדווחות למשרדי ההתאחדות שם נעשה ריכוז הצלחותיהם של כל השחקנים
מהמועדון שלנו ומשאר המועדונים בארץ.
פעילות המועדון
יום א בשעות  | 12:00-09:30הרצאה ולאחריה משחק מודרך.
יום ג בשעות  | 19:00-16:30תחרות סדרתית רשמית.
יום ד בשעות  | 12:00-09:30הרצאה ולאחריה משחק מודרך.
את ההרצאות וניהול התחרויות מקיים ידלין דורון אלוף אירופה ומורה שנים רבות.
מחיר לכרטיסיה של  11משחקים 350 :ש"ח
התעמלות בריאותית | מדריכה נטלי קונסט
שעורי ההתעמלות בהדרכתה של נטלי קונסט משלבים מגוון תרגילים :יוגה על כסאות ובשכיבה,
תרגילים לשמירה על גמישות מפרקים ,תרגילי פילטיס ופלדנקרייז ,תרגילים לשמירה על צפיפות
עצם ,התעמלות סינית בשיטת צ’י קונג המשפרת את הקורדינציה ,הריכוז ומערכת הנשימה .נטלי
בעלת תואר ראשון בהוראה וחינוך גופני עם וותק של  24שנים במקצוע בברית המועצות .בישראל
השתלמה בקורסים רבים במכון וינגייט במיוחד בקורסים המיועדים לעבודה עם הגיל השלישי .נטלי
משלבת בשעורים עבודה עם כדורים ,משקלות ,מקלות גומיות ועוד.
ימי שני ושישי בשעה  | 07:15בבית סניור
מחיר חוג אחד בשבוע 130 :ש”ח ,לתושב הכפר 120 :ש”ח
מחיר שני חוגים בשבוע 210 :ש”ח ,לתושב הכפר 170 :ש”ח

פנינה רבינוביץ

מנהלת מרכז וויל לתרבות וקהילה

054-2300695

weil@kfar.org.il

עדי גולן

מופעים ואירועים

054-2300651

odit@kfar.org.il

רונית כהן

מנויים וקתדרה

054-4479217

khila@kfar.org.il

נורית סרור

חוגים

054-2300653

hugim@kfar.org.il

עירית וייזר

מועדון +

054-2300692

mplus@kfar.org.il

רונה אטיאס

ספרייה

09-9569430

sifriya@kfar.org.il

עופר עמנואל

מנהל אחזקה

054-2300661

achzaka@kfar.org.il
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מועדון+

מרכז וייל לתרבות ולקהילה | הנוטע  ,4כפר שמריהו  | 46910טל ,09-9569430 .פקס | 09-9502986 .עירית 054-2300692 -
| www.weilcenter.org.il
מייל | mplus@kfar.org.il .כפר שמריהו
ייתכנו שינויים בתוכניות .נא לעקוב אחר העידכונים השוטפים באתר.

מרכז וויל לתרבות וקהילה
מועצה מקומית כפר שמריהו

