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המועצה המקומית כפר שמריהו
מרכז וייל



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 במרכז וייל וחלקה 

במבנים נוספים, אשר הרשות מעמידה ליעוד חשוב זה.

מצורפת תוכנית החוגים והפעילות אותה בכוונתנו לקיים מראשית 
חודש אוקטובר 2010 עד לסוף יוני 2011. המידע בחוברת אינו כולל 
את מגוון הפעילות, אשר נערכת באופן שוטף במועדון פלוס, במועדון 
הספורט, בתנועת הצופים ובמוסדות החינוך, עליהן ניתן ללמוד באתר 

האינטרנט ומהפרסומים מעת לעת.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילות וליהנות ממנה. כמו כן, 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.

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

שלכם,
דרור אלוני

ראש המועצה המקומית כפר שמריהו

לשנת  החוגים  פעילות  תוכנית  את  בפניכם  להציג  שמחה  אני 
.2011-2010

בפתחה של שנה חדשה, אנו מציגים בפניכם מאגר מגוון ועשיר של 
חוגים, הפעלות, שעות סיפור, סדנאות וקורסים לשעות הפנאי.

ובכל התחומים: אומנות,  בחוברות תמצאו פעילויות לכל הגילאים 
ספורט, השכלה, אשר נבחרו מתוך הכרות עם טעמכם ותוך שימת 

דגש על איכות המדריכים, חלקם וותיקים וחלקם חדשים.

חלק  וקחת  לבוא  מכם  ואחד  אחת  כל  של  כהזדמנות  זאת  ראו 
בחוויות ובהנאות.

פנינה רבינוביץ
מנהלת מרכז וייל לתרבות וקהילה
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גילאי 6-2

שעשועי מדע
משכילון

את  ם  לדי הי ו  למד י ג  בחו
המושגים הבסיסיים  קשורים 
ובניית  ע”י חקר  למדעי הטבע 
“צעצועים” הממחישים עקרונות 
מדעיים. כל משתתף בונה דגם 

אישי ומקבל דפי מידע.

התעמלות ואקרובטיקה
בהנהלת ד”ר אילנה כץ

 , ת ו ש י מ ג י  ל י ג ר ת ב  ו ל י ש
וקואורדינציה,  אקרובטיקה 
המבוצעים לצלילי מוסיקה, תוך 
עבודה עם אביזרים כגון: חבלים, 
מתח, הליכה על קורה, סרטים, 
כדורים, חישוקים ועוד. התרומה 
לילד  ותר  בי המשמעותית 
העוסק בהתעמלות מתבטאת 
במה שהוא הופך להיות בזכות 

האימונים המיוחדים.

בלט / ג’אז
סטודיו נילי

נילי  שיעורי המחול של סטודיו 
כוללים: שעורי טרום בלט, בלט, 
בלט קלאסי, מודרני, ג’אז, היפ 
ועוד. השיעורים מועברים  הופ 
על ידי מיטב המורים. ההתאמה 
לקבוצות הלימוד נעשית בתאום 

עם נילי.

מיועד לבנים ולבנותמיועד לגילאים 16-3.5
מגיל 4 ומעלה

מיועד לבנים ולבנות
מגיל 3.5 ומעלה

מיועד לגילאי 4.5 ומעלה

“רולרסקייט” - חוגי ספורט 
על גלגלים

בהדרכת ענת ראובן

יכולות   הילדים  יפתחו  בחוג 
משקל,  ווי  שי קואורדינציה, 
עצמי. השילוב  וביטחון  יציבה 
של הפעילות הספורטיבית עם 
גלגיליות מגדיל את האתגר נותן 
גיוון והרבה כיף, מהנה, מאתגר, 

חוויה שאסור להחמיץ!!!!

חדש!

פתיחת עונת החוגים - 3.10.10
גילאי 6-2
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גילאי 6-2

כדורגל
בהדרכת אסף בן ישי

בחוג יפתחו הילדים את כישורי 
כישורים  לצד  הקואורדינציה, 
תוך  והתנהגותיים,  חברתיים 
ם,  רי י רנ טו ו ם  משחקי כדי 
יפתחו ביטחון עצמי, משמעת, 
ן  ו ח צ נ ם  ע ת  ו י ו ד ד ו מ ת ה
מיומנויות   - וכמובן  והפסד, 

משחק קבוצתי.

משחקי פיסול
בהדרכת מלי שפיר

פיסול,  של  רב-תחומי  מיזוג 
ציור, אסמבלאג’ ומה שביניהם. 

שילוב של חומרים וטכניקות.

השף הקטן
בהדרכת אורון רייטר

תשומת  עיקר  החוג  במהלך 
ללימודו  לבישול,  תופנה  הלב 
מקסימלית  הנאה  ולהפקת 
ם  לדי הי ל.  הבישו ית  י ו מחו
לומדים לבשל בנוסף למאכלי 
 : כמו ם  מאכלי גם  ם,  לדי י
קישים, מרקים, מאפים, עוגות, 

סלטים ועוד. 

סדנת אומנות ויצירה
בהדרכת אורלי פלד

ן  ו במגו יצירה  משלב  החוג 
פיסול  ור  צי  : ן כגו טכניקות 
של  שלוב  ועוד,  נייר  עיסת 
דגש  ביצירה.  מחזור  חומרי 
והדמיון  היצירתיות  פתוח  על 
האישי.  בשילוב סיפורים ויצירה 

בהשראתם.

מיועד לגילאי טרום חובה 
ומעלה

מיועד לגילאי טרום חובה מיועד לגילאי גן חובה ומעלה
ומעלה

מיועד לגילאי טרום חובה 
ומעלה
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גילאי 6-2

אנגלית
בהדרכת מירי בודו

ייחודית  בשיטה  פועל  החוג 
המעניקה לילד מסגרת מהנה 
בקבוצות  ומועבר  ומעודדת 
ה  ש ע נ ד  ו מ י ל ה  . ת ו נ ט ק
משחקים  שירים,  באמצעות 
ופעילות בחוברות צביעה, תוך 
כדי מתן חיזוקים הנחוצים כל 

כך לילד.

שחמט חוג חשיבה
בהדרכת רועי ינוביץ

הילדים שיטות  ילמדו  בחוגים 
משחק  באמצעות  חשיבה, 
ה  ב י ש ח י  ק ח ש מ ו ט  מ ח ש
של  הראשון  בחצי  נבחרים. 
ולומדים  מקשיבים,  השיעור 
באמצעות סיפור חשיבתי ובחצי 
השני משחקים שחמט ומשחקי 

חשיבה.

דרמה לגיל הרך
בהדרכת יעל יוהנס

הפעילות בחוג משלבת סיפור 
בעלת  והיא  בדרמה  והפעלה 
מפתח  החוג  רב-חושי.  אופי 

יכולת דרמתית, משחק ודימיון.

חינוך מוזיקאלי טרום כלי
בהדרכת עופרה נצר

ובצליל,  בתנועה  יצירתיות 
הפעלה  משחק,  תוך  למידה 
הכל   - ת  ו י ו מנ ו מי ר  פו שי ו
 . ל ו ק ה ו ף  ו ג ה ת  ו ע צ מ א ב
הלמידה מתבצעת דרך משחק 
רה  שי ם:  ללי הכו ע  ושעשו
והפקות קוליות שונות, תנועה, 

האזנה, המצאה והמחשה.

מיועד למתחילים ומתקדמיםמיועד לגילאי 3 ומעלהמיועד לגילאי 3 ומעלה
מיועד לגילאי 5 ומעלה

מיועד לגילאי 3 ומעלה

לא נפתח עקב 

חוסר משתתפים
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לוח חוגים גילאי 6-2

חדרגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג
בית עליזהגן חובה18:45-18:00�190שניסטודיו ניליבלט קלאסי שנה שניה

בית סניורגילאי 3 ומעלה17:45-17:00�190רביעייעל יוהנסדרמה לגיל הרך
מקלטגן חובה-א'�200*18:00-17:00שלישיאורון רייטרהשף הקטן

שלישיאילנה כץהתעמלות ואקרובטיקה
חמישי

 18:00-17:15
17:15-16:30

�190 לפעם בשבוע
מגרשגן חובה וטרום חובה�290 לפעמיים בשבוע

3גילאי 3 ומעלה17:45-17:00�190שניעופרה נצרחינוך מוזיקאלי טרום כלי
בית עליזהטרום חובה18:00-17:15�190שניסטודיו ניליטרום בלט שנה ראשונה

בי”סגן טרום חובה�180*18:00-17:00חמישיאסף בן ישיכדורגל טרום חובה
בי”סגן חובה�180*18:00-17:00ראשוןאסף בן ישיכדורגל חובה

בי”סטרום טרום חובה�180*18:00-17:00ראשוןאסף בן ישיכדורגל טרום טרום חובה
מגרשגן חובה�180*17:30-16:45רביעיהפועל חוף השרוןכדורסל חובה

מועדון נוערגן טרום חובה + חובה18:00-16:00�220רביעיאורית רונן-חייטמפגשים חוויתיים עם בע”ח
מקלטגן טרום חובה + חובה�220*18:00-16:00שנימלי שפירמשחקי פיסול

פינתיגן חובה�220*16:00-15:00רביעיאורלי פלדסדנת אומנות ויצירה
מגרש6-3 חלוקה עפ”י גילאים16:45-16:00�200ראשוןענת ראובןרולרסקייט

פינתי גן חובה-ב'17:00-16:00�200שלישירועי ינוביץשחמט - חוג חשיבה
מקלט גן חובה-ב’�220*16:45-16:00רביעימשכילוןשעשועי מדע

* תשלום חד פעמי עבור חומרים/תלבושת יגבה בנפרד
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צהרון
בניהול ליליאן אברהם

דגש  יושם  הצהרון  במסגרת 
על תמיכה בלימודים, העשרה 
ליווי צמוד  לילדים,  המותאמת 
בהכנת שיעורים ועבודות וקשר 

שוטף עם בית הספר.

במסגרת הצהרון ישולבו הילדים 
בחוגי המרכז.

מספר המקומות מוגבל.

מיועד לכיתות א’-ג’, ד’-ו’

תוכניתנים צעירים
בהדרכת נתיב עתיר

ייחודית  תכנית  מציע  החוג 
את  להעשיר  מטרתה  אשר 
עולם הידע בתחום המחשבים, 
הלוגית  החשיבה  פיתוח  תוך 
והיצירתית והכול בדרך חוויתית, 

מהנה ומאתגרת. 

מיועד לכיתות א’-ד’

כיתות א’-ו’

מיועד לכיתות א’-ו’מיועד לנערות מגיל 12 ומעלה

אירובי 
בהדרכת רונית לוי

בחוג יחשפו הנערות לפעילות 
דאנס,  אירובי  מסוג:  אירובית 
רצפה  אירובי  מדרגה,  אירובי 

ועיצוב עם מכשירים

החוג מועבר ע”י מדריכת אירובי 
ועיצוף הגוף, בוגרת מכון וינגייט 

ובי”ס למאמנים.

קפוארה
בהדרכת שני מלול

לקפוארה  הישראלי  המרכז 
הרר,  עידן  מאסטר  בהנהלת 
מציג אומנות לחימה ברזילאית 
המשלבת מוזיקה, אקרובטיקה, 
הגנה והתקפה תחת משמעת, 

כוח וקואורדינציה.

פתיחת הצהרון

ב-01.09.2010

חדש! חדש!
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הוקי רולר 
בהדרכת פאשה/פבל לוין

מהירה;  החוג מקנה מחשבה 
על  ועובד  זריזות  כוח,  מפתח 
קואורדינציה טובה. החוג מיועד 
לבנים ובנות כאחד; זוהי פעילות 
מיוחד  דגש  קבוצתית השמה 

על עבודת צוות.

מפגשים חוויתיים עם
בעלי חיים

בהדרכת אורית רונן-חייט

מפגשים חייתיים בין ילדים לבין 
בעלי חיים. מיועד לכל הילדים 
וזקוקים  חיים  שאוהבים בעלי 

לאהבתם ולחברתם.

כדורסל
הפועל  סטרלין,  רם  בהדרכת 

חוף השרון

כש  רו ת  לו הפעי במסגרת 
כל  את  מקבל  ערכים,  הילד 
המטען המקצועי מלקשור את 
פשוטה  תנועה  דרך  שרוכיו, 
וחצי אחורי.  ועד צעד  במרחב 
הפעילות מתבצעת עפ"י תכנית 
מקצועית ע"י המאמנים הטובים 
בארץ. כחלק  מהקשר למועדון 
את  מזמינים  אנו  הכדורסל 
הילדים למירב משחקי הקבוצה 

הבוגרת בליגת העל.

מהנדסים צעירים
לגו אתגרי

חוג העשרה שמטרתו להקנות 
בתחומי  ויישומי  תיאורטי  ידע 
הפיזיקה והנדסת מכונות, זאת 
תוך שימוש בלגו טכני ממונע
ו/או פניאומאטי כאמצעי לבניית 
עבור  ממחישים  אשר  דגמים 
הילד את העקרונות המדעיים 

באופן חוויתי.

מיועד לכיתות א’ ומעלהמיועד לכיתות א’ ומעלהמיועד לכיתות גן ומעלהמיועד לכיתות א’ ומעלה

כיתות א’-ו’

חדש!
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מבוכים ודרקונים
משחק לוח

בהדרכת אושר פרנק

להיט עולמי! משחק תפקידים 
המתרחש בעולמות מופלאים 
המשתתפים  מתנסים  בהם 
חינוך  קבוצתית,  בדינמיקה 
ח  ו ת י פ  , ה ל ו ע פ ף  ו ת י ש ל
הדמיון, התמודדות עם מצבים 

מורכבים ופתרונם.

דרמה לילדי א’-ג’
בהדרכת אילן וייס

ם  לדי הי את  ן  מי מז ג  החו
להתנסות בתפקידים ובמצבים 
הקטנים  את  ומעודד  שונים 
להפעיל את הדמיון דרך עידוד 
היכולות של כל ילד. אנו נלמד 
מול  מרכיבי המשחק  כל  את 
יעברו סדנת  הילדים  מצלמה. 
כתיבה יוצרת ולאחר מכן יופיעו 

עם התוצרים.

מבוכים ודרקונים חי
משכילון

חי שבו  זהו משחק תפקידים 
גיבור  בגופו  מגלם  כל שחקן 
בעלילה-לוחם, קוסמת, מרגל 
זרים  ואבי תחפושות  ד.  ועו
במהלך  יוכנו  שונים, שחלקם 
ומגינים  נשק  כלי  וכן  החוג 
ובעולם  בעלילה  חיים  יפיחו 
את  יגבירו  וכמובן  הפנטזיה 

הנאתם של המשתתפים.

תיאטרונוער
ארצי  בי”ס  יצירתי  עמותת 
ותאטרון בניהולה של  למשחק 

שירלי עודד

בואו  כשרון משחק?  לכם  יש 
לשחק! בואו להופיע על הבמה 
מקורית!  בהצגה  קהל  מול 
וחווית  מעבר לשיעורי המשחק 
את  מחזקים  אנו  ההופעה 
המשמעת,  העצמי,  הביטחון 
וההתבוננות  הכתיבה  יכולת 

הבימתית.

מיועד לכיתות ד’-ו’ ונוערמיועד לכיתות א’-ג’מיועד לכיתות א’ ומעלהמיועד לכיתות א’ ומעלה

כיתות א’-ו’

חדש!חדש!

חדש במרכז
ניתן לשכור את בית סניור

לאירועים, סדנאות וימי הולדת
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סדנת אומנות ויצירה
בהדרכת אורלי פלד

ן  ו ו במג ות  רתי צי הי ח  תו פי
פיסול,  ציור,  כגון:  טכניקות 
ש  מו שי  , ד עו ו ר  י י נ סת  עי
שילוב  תוך  מגוונים  בחומרים 
וחומרים מן  של חומרי מחזור 

הטבע ביצירה.

ציור
בהדרכת פולי כלב

המעניק  וייחודי  ן  י מעני חוג 
ועניין לילדים ולמבוגרים  הנאה 
עם  אישית  כאחד. התקדמות 
רישום  בתוכנית:  תלמיד.  כל 
בעיפרון, צבעי מים צבעי שמן, 

גרפיקה ועוד.

פיסול קרמי
בהדרכת נילי קציר

יסודות העבודה בחומר,  לימוד 
הכוונה ליצירת עבודות פיסוליות 
בהתאם לגיל, שריפת העבודות 
בתנור ושימוש במגוון גדול של 

חיפויים מיוחדים.

מלאכת יד
בהדרכת אהובה קורשיא

פרטי  וקישוט,  תפירה  לימוד 
עיצוב   , ו ולנ לבובות  לבוש 
פנה  או זרי  אבי ו ם  טי תכשי

ממגוון חומרים.

מיועד לכיתות א’-ו’מיועד לכיתות א’-ו’ מיועד לכיתות ג’-ו’ מיועד לכיתות א’-ד’

כיתות א’-ו’
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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, קלאסית ובס, 
פיתוח קול ומקהלה, עבודות בהרכבים, שיעורי תאוריה, כתות אמן ושיעורים קבוצתיים ופרטנים.

מחירים לחודש: שיעור אישי 450 ש”ח  /  שיעור זוגי 250 ש”ח  /  שיעור טריו 180 ש”ח  /  לימוד בהרכב בתוספת 100 ש”ח 
שיעור ניסיון בעלות של 100 ש”ח שיקוזזו בעת הרישום

הלימודים יתקיימו בביה”ס למוסיקה ברח’ הזורע ובבית הנוטר
motiadj@gmail.com טל. 09-9567308, מוטי 052-4583149, 

ביה”ס לאמנויות המוסיקה



לוח חוגים כיתות א’-ו’

* תשלום חד פעמי עבור תלבושת יגבה בנפרד
הערה: בלט / ג’אז - �190 לפעם בשבוע, �300 לפעמיים בשבוע

חדרגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג
בית עליזה12 ומעלה19:00-18:00�190ראשוןרונית לויאירובי

מחולא’-ג’ חלוקה עפ”י גילאים19:15-16:45�190חמישיסטודיו ניליבלט

חמישיסטודיו ניליבלט
מחולכיתה ד’16:45-15:45�300שני

בית עליזה
מחולכיתה ו'17:00-15:45�190שניסטודיו ניליבלט מודרני / שמעון

מחולכיתה ו’18:00-17:00�190שניסטודיו ניליבלט קלאסי / לילך
מחולכיתה ז’19:15-18:00�190שניסטודיו ניליבלט מתקדמות נעלי אצבע

מחולכיתה א’18:00-17:15�190רביעיסטודיו ניליג'אז מתחילות
בית עליזהכיתה ב’-ג’19:00-18:15�190רביעיסטודיו ניליג'אז

מחולכיתות ד’-ה’17:15-16:30�190רביעיסטודיו ניליג'אז 
מחולחטיבת ביניים16:30-15:30�300רביעיסטודיו ניליג'אז

בית עליזהכיתות ה’-ו’19:45-18:45�190שניסטודיו ניליהיפ הופ / קרן צור
מועדון נוערכיתות א’-ג’18:00-17:00�190שניאילן וייסדרמה

מגרשכיתות א’-ג’17:00-16:00�200שלישיפאבל לויןהוקי רולר

שלישיד”ר אילנה כץהתעמלות ואקרובטיקה
חמישי

18:45-17:15
מגרשכיתות א’-ג’, ד’-ו’ חלוקה עפ”י גילאים18:15-15:45�290

בי"סא'-ו’ חלוקה עפ”י גילאים�240*17:00-14:00ראשון וחמישיאסף בן ישיכדורגל

12



פיתוח קואורדינציה, שיווי משקל ויציבה
חוויה של למידה על גלגלים

מדריכים מקצועיים בעלי ניסיון רב
מהנה, מאתגר, מרגש וכמובן המון כיף

לפרטים
ענת ראובן 052-8636369
www.rollerskate.co.il

מהמורים  משחק  ללמוד  אתכם  מזמינים  אנו 
ואכפתי שיודע  המובילים בארץ מצוות מקצועי 
כלים  לרכוש  הכישרון שבכם,  להוציא את  איך 

מקצועיים כדי להיות שחקנים.

זו השנה השביעית בה “יצירתי” עובד בשיתוף פעולה מלא עם בית 
וייל בכפר שמריהו במטרה לעודד את התרבות כבר מהדור הצעיר 

כדי לחזק את הביטחון העצמי המשמעת האחריות והנתינה.

סצנות,  טקסט,  ניתוח  דמות,  עבודת  כוללים:  המשחק  שיעורי 
משחק מול מצלמה, אסוציאציות, מצבים, פוקוס ספציפיות, קצב, 
בנוסף,  ועוד.  מול קהל  פרויקציה, עמידת  דיקציה,  קונפליקטים, 
מחזקים במשתתפים יכולות כגון: כתיבה, התבוננת בימתית, שמיעה 

מוסיקאלית ועבודה על שפת הגוף כשהכל עטוף באהבה.

הפעילות מתקיימת בימי שלישי
ג’-ד’ 15:30-17:00 | ה’- ו’ 17:00-18:00

אתר: www.yezirati.co.il | להרשמה: 054-2230919

זוכה במקום הראשון 
זו השנה השלישית

בתחרויות ארציות בקטגוריות

משחק בימוי וכתיבה

יצירתי
נוסד בשנת 1998 על ידי היוצרת שירלי עודד-דורן



לוח חוגים כיתות א’-ו’

חדרגילאיםמחירשעותיוםמדריך/ההחוג

שניהפועל חוף השרוןכדורסל
רביעי

16:15-15:30
א' - ב'�220*17:00-16:15

מגרשג' - ד'

מקלטא' ומעלה חלוקה עפ”י גילאים18:00-16:00�250ראשוןאושר פרנקמבוכים ודרקונים
מועדון נוערא' ומעלה חלוקה עפ”י גילאים�220*17:30-16:00חמישימשכילוןמבוכים ודרקונים חי

פינתיא'-ה’ חלוקה עפ”י גילאים18:30-16:00�220ראשוןלגו אתגרימהנדסים צעירים
3ב'-ג'�220*17:00-16:00שלישיאהובה קורשיא מלאכת יד

מועדון נוער א’ ומעלה חלוקה עפ”י גילאים18:00-16:00�220רביעיאורית רונן-חייטמפגשים חוויתיים עם בע”ח
מקלט א' ומעלה חלוקה עפ"י גילאים�220*19:00-14:00שנימלי שפירמשחקי פיסול וקרמיקה

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

3 / סיפריהא’-ג’ ד’-ו’16:30-14:00�1100ראשון-חמישיליליאן אברהםצהרון
3א' ומעלה + הורים�220*18:00-17:00חמישיפוליטי כלבציור

בית עליזהא'-ד’ חלוקה עפ”י גילאים18:30-17:00�240ראשון ורביעישירלי מלולקפוארה
מגרשכיתות א’-ז’ חלוקה עפ”י גילאים16:45-16:00�200ראשוןענת ראובןרולרסקייט

פינתיג' ומעלה + נבחרת19:30-16:30�220/200שלישירועי ינוביץשחמט
סיפריהא’-ד’ חלוקה עפ”י גילאים�220*18:00-16:00רביעימשכילוןשעשועי מדע

17:00-15:30שלישישירלי עודדתאטרונוער
ג’-ד’18:30-17:00�220

מחולה’-ו’

תוכניתנים צעירים/
סיפריהא’-ו’ חלוקה עפ”י גילאים18:30-17:00�220שנינתיב עתיראנימציה ממוחשבת

* תשלום חד פעמי עבור חומרים/תלבושת יגבה בנפרד
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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

nisim-b@013.net :המועדון של רשפון רח' הפרחים 28, דוא"ל
להזמנת כרטיסים ולפרטים נוספים - יפה בכר, ועדת תרבות, 050-7800609, 077-7008910

בספרייה בכפר שמריהו
03.10.10 - דליה סגל, “איתמר פוגש ארנב”

07.11.10 - הילה ניצן, “דירה להשכיר”
19.12.10 - גבריאל הדר, "שלולי"

09.01.11 - איילת טל, “הבית של יעל”
06.02.11 - אילנית אינשטיין, “הביצה שהתחפשה”

06.03.11 - יעל יוהנס, "טימוליאן"
03.04.11 - אופירה לוי, "אליעזר והגזר"

05.06.11 - גבריאל הדר, ”יובל המבולבל”

במועדון רשפון
05.09.10 - גבריאל הדר, “המתנה של הצב”
24.10.10 - איילת טל, “האריה שאהב תות”

28.11.10 - אילנית איינשטין, “העוגה שהתגלגלה”
26.12.10 - אופירה לוי, "חנה’לה ושמלת השבת"

30.01.11 - דליה סגל, “הנסיכה שרצתה ירח”
27.02.11 - הילה ניצן, “העץ הנדיב”

27.03.11 - גבריאל הדר, ”סבתא מינה מבינימינה”
15.05.11 - יעל יוהנס, "מרק דלעת"

03.07.11 - גבריאל הדר, "אבא עושה בושות" 

ספריית
כפר שמריהו

שעת סיפור בימי ראשון ב-17:00
מחיר כרטיס

לילד - 25 ש"ח

)הורה ללא תשלום(



מבוגרים

התעמלות מיוחדת
בהדרכת רעיה אלון

ותיפקודיו השונים,  הגוף  הכרת 
ושיפור התנועה. שכלול היכולת 

תרגילים  הגוף,  של  ביומכניקה 
מיוחדים לצפיפות העצם, תרגילים 
מיוחדים לסובלים מכאבי גב עליון 

ותחתון ותרגילי שחרור.

פילאטיס
בהדרכת הדר ליבק

שנועדה  גופני  לאימון  שיטה 
לשפר את היציבה ואת התפקוד 
שיוכל  כך  הגוף  של  היומיומי 
היומיומיות  לבצע את המטלות 
ללא שחיקה  במינימום מאמץ, 
גופניות. פגיעות  וללא  מיותרת, 

יוגה
בהדרכת גליה נעים

אותנו  היוגה מלמדים  תרגילי 
כיצד לשמור על שיווי משקל, 
ושליטה בשרירי  ריכוז  יציבות, 
הגוף. מייצירים חידוד מחשבה, 

בהירות וגמישות.

כושר / שיעור כפות רגלים
בהדרכת אירית נוי

שיעור אירובי מלהיב, מלא מרץ 
מגוונים  השיעורים  ואנרגיה. 
וכוללים חימום, מתיחות וחיזוק 
בשילוב עבודה על סיבולת לב 
מותאמים  השיעורים  ריאה. 
למתחילים,  ליום(  )בהתאם 

לבינוניים ולמתקדמים.

חדש!
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מבוגרים

NIA - ניא
בהדרכת דגנית בן ישר

תשע  המשלבת  תנועה  שיטת 
טכניקות תנועה מעולם אומנויות 
והריפוי שיעור  המחול, הלחימה 
כיף, התחדשות,  הנאה,  שכולו 
 , ה מ צ ע ה  , ם י ל ג ר ה י  י ו נ י ש

התאהבות מחדש בגוף שלי.

אייקידו

לחימה  אומנות  הנה  אייקידו 
התקפה  בניטרול  העוסקת 
אלימה ללא אלימות. הלומד את 
הדו של האיי-קי, של ההתאמות 
עם החיים, עובר תהליך שיפור 
בריאות  שלווה  ומפתח  עצמי 
וביטחון. לימוד האייקידו הנו גם 
לימוד הגנה עצמית, גם פעילות 
ספורטיבית בריאה לא תחרותית, 
גם  היכולת האישית,  גם שיפור 
שיפור הבריאות ואמצעי לשיפור 
ההוויה. לימוד אייקידו מהווה דרך 
לעשות  המודרני  לאדם  יעילה 

למען עצמו.

קבוצות תמיכה להרזיה 
של דיאטה קלאב

בהדרכת דיאטנית גלית אלדורטי

דיאטה  של  הדיאטה  תוכנית 
אישית,  תוכנית  הינה  קלאב 
מדעית, ארוכת טווח המותאמת 
 6 על  ומבוססת  דיאטנית  ע”י 

ארוחות ביום.

קנדו - סיוף יפני
בהדרכת פאשה וולוזורסקי דאן

אומנות לחימה יפנית בחרבות. 
פעילות  היא   בקנדו  האימון 
פיזית  מאתגרת  ספורטיבית 
ונפשית המשלבת ערכי אומנות 

לחימה עמוקים.

חדש! חדש!חדש!חדש!

ימי שישי, 13:30-12:00ימי ראשון וחמישי, 22:30-21:00ימי רביעי, 21:30-20:30ימי שני, 12:00-11:00

לא נפתח עקב 

חוסר משתתפים
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מבוגרים

חוג ריקודי בטן
בהדרכת יהלום הדר

ת  י ב ב ן  ט ב י  ד ו ק י ר ל ג  ו ח
שנותן  מחול  עליזה.שיעור 
ן  בטחו בה,  טו הרגשה  לך 
ותנועה חופשית.  יציבה   עצמי, 
עם  ויכולותיו  גופך  את  הכירי 
כיף  והרבה  חופשית  נשמה 

באווירה חמה ופתוחה.

סדנת עיסת נייר
Papier Mache

בהדרכת אורלי פלד

הנוצר  וגמיש  רך  בחומר  יצירה 
מהחומר  ונייר,  דבק  מערבוב 
ם,  כלי או  ם  פסלי ם  מעצבי
מתקבל  מתייבשת  כשהעיסה 
נתנסה  ד.  מאו ח  קשי חומר 
בטכניקות שונות של עיסת הנייר.

ריקודים סלוניים ולטיניים
בהדרכת אורית תאם

רוצים ללמוד לרקוד  אם אתם 
או  סלוניים  לטיניים,  ריקודים 
סלסה, אצלנו תוכלו להגשים את 
זמן קצר. לאחר  הפנטזיה תוך 
כ-3 חודשים כבר תוכלו לרקוד 
בחופשיות, להינות ולהרגיש נוח 
וזמן קצר  על רחבת הריקודים, 
לקצור  תתחילו  מכן  לאחר 

מחמאות במסיבות ובאירועים.

פיסול קרמי
בהדרכת נילי קציר

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

טכניקות צביעה וחיפוי.

חדש! חדש!
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מבוגרים

סדנת תאטרון
בהדרכת אהובה יצחקי

המאפשרת  ויתית  חו סדנה 
עצמי  י  ו ט י ב ם  למשתתפי
 . ת ב ה ו א ו ה  מ ח ה  ר י ו ו א ב
מי שניסה  כל  אזהרה: כמעט 
נדבק בחיידק. בכל   - או בדק 
נקפוץ לעולם המשחק  מפגש 
מגוונים.  יצירה  כלי  באמצעות 

אין צורך בניסיון קודם.

ציור
בהדרכת פולי כלב

המעניק  וייחודי  ן  י מעני חוג 
ועניין לילדים ולמבוגרים  הנאה 
עם  אישית  כאחד. התקדמות 
רישום  בתוכנית:  תלמיד.  כל 
בעיפרון, צבעי מים צבעי שמן, 

גרפיקה ועוד.

חבורת הזמר
פיני  של  המוסיקלי  בניהולו 

שפיגלר

הרכב קולי הנפגש פעם בשבוע 
ושר שירים ישראליים בעיבודים 
באירועים  מופיע  מאתגרים, 
ויעלה השנה מופע  קהילתיים 
זוכה  עם ששי קשת. החבורה 

להערכה מקצועית רבה.

להצטרפות לחבורה לא דרוש 
ידע קודם במוסיקה. 

מקהלת כפר שמריהו
והמלחין  המנצח  של  בניהולו 

משה רסיוק

מקהלת חובבים מעורבת ברמה 
גבוהה וחברים בה כ-50 זמרים. 
יצירות  המקהלה  ברפרטואר 
הבארוק,  הרנסנס,  מתקופת 
בצד  והרומנטיקה  הקלאסיקה 
המקהלה  ישראליות.  יצירות 
מופיעה באירועים שונים בכפר-

שמריהו וברחבי הארץ, ואף ערכה 
מספר סיורי הופעות בחו”ל.
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לוח חוגים מבוגרים

חדרמחירשעותיוםמדריך/ההחוג
ליחיד )פעם בשבוע( - 21:00-20:00�180ראשוןרעיה אלוןהתעמלות מיוחדת

ליחיד )פעמים בשבוע( - �300
לזוג )פעם בשבוע( - �340

לזוג )פעמים בשבוע( - �540

מחול

מחול20:30-19:30שנירעיה אלוןהתעמלות מיוחדת

מחול20:30-19:30חמישירעיה אלוןהתעמלות מיוחדת

בית סניור22:00-20:00�130ראשוןפיני שפיגלרחבורת הזמר

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

מחול�260

רביעיגליה נעיםיוגה
10:00-08:30
21:30-20:00

מחול�260

מחול22:00-20:30�260חמישיגליה נעיםיוגה
מחול11:15-09:45�260שישיגליה נעיםיוגה

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

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

�230 )פעם בשבוע(
�330 )פעמים בשבוע(

מחול

בית סניור22:00-20:00�130שנימשה רסיוקמקהלת הכפר 
3על פי תיאום אישי22:00-20:30רביעידיאטה קלאבסדנת הרזייה לחיים בריאים

פינתי20:00-18:00�400רביעיאורלי פלדסדנת עיסת נייר
בית עליזה�180 לתושב / �250 לתושב חוץ22:00-19:30שניאהובה יצחקיסדנת תאטרון

בית עליזה�260 לפעם / �360 לפעמיים 21:00-20:00שני וחמישיהדר ליבקפילאטיס
פיסול�440 לשעתיים / �600 ל-3 שעות 12:30-09:30ראשון, שלישי, רביעינילי קצירפיסול קרמי 
פיסול21:30-19:30�440ראשוןנילי קצירפיסול קרמי

19:30-18:00�2603חמישיפוליטי כלבציור
מגרש13:00-12:00�200שישיפשה וולודרסקיקנדו

בית עליזה10:15-09:15�200חמישייהלום הדרריקודי בטן
מחול�1400 ל-12 מפגשים לזוג22:00-21:00שלישיאורית תאםריקודים סלוניים ולטיניים
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תערוכות במרכז וייל
החל מאוקטובר 2010

בושי מרדור
03.10.2010 עד 14.11.2010

אדם ליף
25.11.2010 עד 11.01.2011

אורית רינגל אמיר
12.12.2010 עד 12.01.2011

מאיר פרוינדליך
13.01.2011 עד 27.01.2011

אליוט בירמן
30.01.2011 עד 21.02.2011

רואים קולנוע
23.02.2011 עד 10.03.2011

מיכאל מוסברג
15.03.2011 עד 13.04.2011

תערוכה ליום השואה ומלחמת העצמאות
27.04.2011 עד 15.05.2011

מעגל קוראים
מפגשים ספרותיים בספריה

חמישה מפגשים בהנחיית ד”ר דורית הופ.
בכל מפגש נעסוק ביצירה ספרותית שונה.

המפגשים יתקיימו
בימי שני בספריה בשעה 20:00

25.10.10
06.12.10
14.02.11
04.04.11
30.05.11

עלות הסדרה: ₪500 ומותנה ב-20 נרשמים



תקנון

 שנת הפעילות במרכז תיפתח ביום ראשון ה-03.10.2010.

 ההרשמה תחל בתאריך 01.09.2010 ותסתיים עם מילוי 
המקומות בחוגים על בסיס “כל הוקדם זוכה”.

 מספר המקומות מוגבל.

 פתיחת חוג מותנה במספר הנרשמים.

הינו מחיר חודשי. את  כפי שמצוין בחוברת   מחיר החוגים 
התשלום כפול 9 )תשעה( חודשי הפעילות, ישלמו המשתתפים 

מראש, לכל שנת הפעילות, ב-9 תשלומים חודשיים.

 בחופשת סוכות 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.

 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.

ביטול בדיעבד, גם אם לא  יענה לבקשות  וייל לא   מרכז 
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.

תקנון הרשמה לפעילות בחוגי ילדים ונוער מרכז וייל לתרבות והקהילה
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תקנון

וייל תיפתח ביום ראשון, ה-03.10.10.  שנת הפעילות במרכז 

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

 מספר המקומות מוגבל.

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

שוקללו בהתאם(.

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

ועד ה-31.07.11, במזומן, בשקים או בכרטיס אשראי.

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

 חוג כושר מסתיים ב-31.07.11 ולכן יש לשלם מראש עבור 
12 חודשי פעילות.

 ניתן לבטל השתתפות בחוג רק עד סוף חודש דצמבר; 
לאחר מכן לא יינתן החזר בגין ביטול החוג.

תקנון הרשמה לחוגי בוגרים ומבוגרים

קפה שמריהו
בית קפה חדש נפתח במרכז וייל

ימים א’-ה’ 19:00-13:00

חדש!
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