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מרכז וייל לתרבות וקהילה | מועצה מקומית כפר שמריהו

www.kfar-shemaryahu.muni.il





תושבים ואורחים יקרים,

המועצה המקומית כפר שמריהו, באמצעות מרכז וייל לתרבות ולקהילה, מזמינה את הציבור לקחת חלק במגוון הרחב של 
פעילות תרבות ופנאי. מטרתנו היא להנגיש מגוון ולאפשר לציבור הרחב לצרוך לפי בחירתו.

צוות מרכז וייל, בהנהלת פנינה רבינוביץ ובתמיכת וועדת התרבות בראשות סיגל זוז, מעמיד תוכנית עשירה, המאפשרת 
בחירה על פי טעמים ורצונות.

חובתנו להעמיד שירותי תרבות ופנאי איכותיים ונעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה. עדכונים יבוצעו במידת הצורך 
במהלך השנה באתר האינטרנט. אנא עקבו.

מרכז וייל מעמיד גם פעילות חוגית לבני כל הגילאים. פרטים מפורסמים בחוברת נפרדת ובאתר האינטרנט.

תודה רבה לעירית וייזר, רכזת מועדון+, לעדי גולן, רכזת מופעים, לרונית כהן רכזת המכירות ובילוי נעים לקהל הרחב.

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית כפר שמריהו
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האבא 
מאת פלוריאן זלר תרגום: דורי פרנס בימוי: רוני פינקוביץ'

שחקנים: ששון גבאי, ירדן גוז, טל דנינו, יעל וקשטיין, מיכל לוי, חי מאור/לירון ברנס
אנדרה כבר לא צעיר. בתו מנסה לשכנע אותו לעבור לגור יחד איתה ועם בעלה בבית מרווח יותר, 
אבל הדברים לא קורים כמצופה. מחזה מצחיק ועצוב, מטלטל ומרגש של פלוריאן זלר הנחשב לגאון 
"מולייר", ביניהם המחזה הטוב ביותר  המחזאות הצרפתית החדשה. המחזה זכה בשלושה פרסי 

לשנת 2014.

מה עושים עם ג'ני
מאת ד.ר. ויילד | תרגום שמוליק לוי | עיבוד ובימוי הלל מיטלפונקט

שחקנים ליא קניג, דבורה קידר, מאיה מעוז, ריקי בליך, רוי מילר, אמנון וולף, דורון עמית, 
שחר רז, בן פריד

ג'ני איטון בת ה-75 התאלמנה מבעלה. במקום לשייט אל מחוזות הזקנה, היא פוצחת במפתיע בחיים 
גיסתה מנסה להבין את פשר השינוי, בנותיה מנסות להשיבה אל תלם הזקנה  חדשים סוערים. 

המקובל, אך ג'ני בשלה: נלחמת על זכותה לחגוג את החיים יום יום ומחדש כמי שכל חייה לפניה. 

יום ראשון | 27.11.16 | שעה 20:30
משך ההצגה: משך ההצגה כשעה וארבעים דקות ללא הפסקה

יום רביעי | 14.12.16 | שעה 20:30
משך ההצגה: כשעה וארבעים ללא הפסקה 
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תאטרון רפרטוארי

סליחות 
מאת חנה אזולאי-הספרי | בימוי כפיר אזולאי | עוזר במאי נתנאל אזולאי

שחקנים יעל איתן, אוולין הגואל, אורלי טובלי, מעיין תורג'מן | שחקנית בקליפ גילה בלאיש
תמו אוחנה, מחזירה את הבית שלה לחברת עמידר ונעלמת. אל הבית בעיירה מגיעות הבנות שלה. 
יום הכיפורים. תוך כדי אריזה צפים הזיכרונות, היחסים  עליהן למצוא את אמן ולבלות ביחד את 

מתחדדים והסודות מתגלים.
יום חמישי | 05.01.17 | שעה 20:30 משך ההצגה: כשעה ו-35 דקות ללא הפסקה

כבוד אבוד  
מחזאי איאד אקטאר | תרגום קובי מידן | בימוי כפיר אזולאי

שחקנים שרה פון שוורצה, עמוס תמם, רותי אסרסאי, מיכה סלקטר, ערן מור
סיפור אנושי, מרתק ומפתיע, מאופיין בחריפות ובהומור חושף עולם הפכפך של זהויות, יחסים, 
וגזענות והתפקיד המכריע שהם ממלאים. המחזה המצליח ועטור הפרסים על הסיפורים  אהבה 

שאנחנו מספרים לחברינו, הסודות שאנחנו מגלים לאהובינו והשקרים שאנחנו משקרים לעצמנו.

יום חמישי | 05.01.17 | שעה 20:30 
משך ההצגה: כשעה ו-35 דקות ללא הפסקה

יום רביעי | 01.02.17 | שעה 20:30
משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה
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יהודים רעים
מחזאי ג'ושוע הרמון | תרגום רבקה משולח | במאי עמרי ניצן

שחקנים אולה שור סלקטר, אודי רוטשילד, דנה מיינרט, יובל סגל, דן קיזלר
שלושה בני דודים נפגשים בדירונת ניו-יורקית ביום ההלוויה של סבם. מצטרפת אליהם "שיקסע" 
אמריקאית, ממוצא גרמני. אוי, כמה קשה להיקלט במשפחה יהודית. אוי, כמה קשה לבני הדודים 

לחיות בשלום זה עם זה אחרי ההלוויה של "סבוש", כשמתחיל מאבק מר על הירושונת.

ארוחת טעימות
מחזאי שלומי מוסקוביץ | במאי דדי ברון | ע. במאי אנה מינייב

שחקנים מוטי כץ, לימור גולדשטיין, יואב לוי, איה שבא, דוד שאול, נעמה שטרית, הדר ברוך
בני-זוג בשנות הארבעים המאוחרות, חוזרים הביתה מארוחת טעימות, ארוחה שהיא לא לטעמם ולא 
לכיסם. מתוך שיחת המרמור המתנהלת ביניהם מסתבר שחייהם המקצועיים והאישיים, ניצבים על 

קרום דקיק העומד להתבקע.

יום רביעי | 01.03.17 | שעה 20:30
משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

יום ראשון | 28.05.17 | שעה 20:30
משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה 
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מופעים

רילוקיישןבמה קטנה
מחזאי מייק ברטלט | תרגום יוסף אל דרור | במאית מור פרנק | מוסיקה מקורית שלומי שבן

שחקניות קרן מור, יובל שרף

העבודה היא הדת החדשה, גורסים מחקרים אחרונים, וככל שאנחנו עסוקים יותר אנחנו מוצלחים 
יותר ואפילו מאושרים יותר. עלינו להקריב על מזבחה רק קרבן אחד: את חיינו האישיים.

ההצגה תוקפת את הנושא דרך מקבץ שנון וחד של פגישות, שהן לעיתים קומיות, לעיתים טראגיות 
ותמיד כואבות, בין מנהלת בכירה לבין עובדת צעירה המותחות עד לאבסורד את ההנחה המקוממת 

שכדי להצליח עלינו לוותר על היקר לנו מכל: על עצמנו.

יום ראשון | 20.11.16 | שעה 20:30
משך ההצגה: 60 דקות

אישה בורחת מבשורה
מאת דויד גרוסמן | עיבוד ובימוי חנן שניר | על פי סיפור מאת מירי ורון

שחקנים דרור קרן, אפי בן צור, אמנון וולף, דניאל סבג, עמוס בוארון, הראל מורד, ניר ברק, גיא 
מסיקה, רינת מטטוב, דויד בילנקה, ויטלי פודולסקי, אלדי ברייטמן

16 בבית חולים, בעיצומה של  זהו סיפור אהבה גדול בין אורה, אברם ואילן, הנפגשים כשהם בני 
מלחמת ששת הימים. מפגש אקראי זה קושר ביניהם ומעצב את גורלם על רקע השבריריות והחרדה 
של הקיום הישראלי. "אשה בורחת מבשורה" הוא סיפור על אהבה ואהבה נכזבת, על חברות ורגש 

ונדיבות בין גברים, על הורות ונתינה, ובעיקר על 'עבודת-המשפחה'.

יום רביעי | 07.06.17 | שעה 20:30
משך ההצגה: כשעתיים כולל הפסקה
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קונצרטים | בארוקדה

קונצרט מס' 1: "לילות סערה"
קונצרט של לילה ושל סערה המציג את הבארוק בשיאו: שיאים של דרמה, צבעים, הבעה ווירטואוזיות.

 סולנים: סופרן קלייר מגנאג'י | אבוב וחלילית שי קריבוס
 הנדל אריות נבחרות מתוך האופרות יוליוס קיסר, שלמה, רינלדו ועוד

ויולדי קונצ'רטו לחלילית, קונצ'רטו לאבוב

יום חמישי | 24.11.16 | 20:30

קונצרט מס' 3: "אני באך"
ב-7 ביולי 1747, בארמונו של פרידריך הגדול, כשכל העיניים נשואות אליו, נאלץ באך הקשיש לקבל 

החלטה שתקבע את גורל חייו וחיי בנו ק.פ.ע.באך. 
משחק שלמה בראבא | בימוי שמר גאון | מחזה איתמר אורלב | ניצוח אנדרס מוסטונן

סולנים: סופרן יעלה אביטל | אלט אלון הררי | המקהלה הקאמרית האסטונית קולגיום מוסיקאל
באך קטעים נבחרים מתוך הפסיונים, קנטטות, קונצ'רטי וכוראלים

יום שלישי | 21.02.17 | 20:30 

קונצרט מס' 2: "מיסת חצות״ 
יצירות כנסייתיות המבוססות על מוזיקת פולקלור.

ניצוח מיכאל שני | סולנים: בס גיא פלץ | חליל ג'נבייב בלנשאר | חלילית אניה הופנגל 
המקהלה הקאמרית תל אביב

שרפנטיה מיסת חצות לחג המולד | רמירז מיסה קראולה | טלמן קונצ'רטו לחליל וחלילית במי מינור

יום חמישי | 22.12.16 | 20:30 
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קונצרטים | בארוקדה

קונצרט מס' 4: "בחירתו של פאריס"
ביצוע בכורה ישראלי לאופרה בארוקית שובת לב פרי עטו של דניאל פרסל. 

ניצוח יזהר קרשון | בימוי עודד רייך
סולנים עינת ארונשטיין, רויטל רביב, איתן דרורי, עודד רייך

דניאל פרסל "בחירתו של פאריס" / אופרה

יום חמישי | 30.03.17 | 20:30 

קונצרט מס' 5: "סטאבט מאטר"
 - ווקאליות מהמשובחות והאהובות ביותר ברפרטואר הבארוקי  יצירות  בקונצרט זה נבצע שתי 

הסטאבט מאטר של פרגולזי ו"בואו בני האומנות" של פרסל.
ניצוח אנדרס מ וסטונן

סולנים: סופרן יעלה אביטל | אלט אלון הררי | מקהלת הנערות "בת קול" ומקהלת "מעיין" 
בניצוחה של ענת מורג

פרגולזי סטאבט מאטר | הנדל קונצ'רטו גרוסו אופוס 3 מספר 2
פרסל בואו בני האומנות. אודה לכבוד יום הולדתה של המלכה מרי

יום חמישי | 15.06.17 | 20:30

מנוי ל-5 קונצרטים: רגיל 550 ₪ | גמלאי 500  ₪
מחיר כרטיס בודד: רגיל 125 ₪ | גמלאי 110 ₪



10

קונצרטים | סולני תל אביב

קונצרט מס' 1 אריות מוכרות בלבוש ג'ז
ניצוח, פסנתר ועיבוד ירון גוטפריד | סופרן עינת ארונשטיין | בס יוראי אורון | תופים רוני הולן

מיצירות פרסל, הנדל, פורה, ראוול, מרדכי זעירא ועוד

יום שני | 28.11.16 | בשעה 20:30 

קונצרט מס' 2 סטבט מאטר
ניצוח ברק טל | סופרן יעלה אביטל | קונטרה טנור אלון הררי | רביעיית זמרים
בועז בן משה "יונה" לקונטרה טנור, לרביעיית זמרים ולתזמורת )בכורה עולמית(

פרגולזי סטבט מאטר

יום שני | 12.12.16 | בשעה 20:30 

קונצרט מס' 3 הפסגה של שוברט
ניצוח ברק טל | פסנתר מיכל טל | חליל נעם בוכמן

מנדלסון סימפוניה מס' 1 | שולהוף קונצ'רטו לפסנתר ולחליל | שוברט חמישיית מיתרים )בעיבוד 
לתזמורת כלי קשת(

יום חמישי | 20.04.17 | שעה 20:30 

קונצרט מס' 4 סקסופון בין אוסטרליה לישראל
פסנתר מייקל קיירן הארווי )אוסטרליה( | סקסופון אלכסיי וולקוב )רוסיה(

גריג סויטת הולברג | יצחק ידיד יצירה חדשה לפסנתר ולתזמורת )בכורה( | גלזונוב קונצ'רטו 
לסקסופון ולמיתרים | מוצרט חמישיית מיתרים בסול מינור )בעיבוד לתזמורת כלי קשת(

יום חמישי | 18.05.17 | שעה 20:30 

מחיר מנוי 4 קונצרטים: רגיל 480 ₪ | גמלאי 400 ₪  |  מחיר כרטיס בודד: רגיל 120 ₪ | גמלאי 105 ₪ 
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קונצרט מס' 1
ניצוח דניאל קוסוב | צ׳לו רפאל וולפיש )אנגליה( | כינור חגי שחם )ישראל(

פסנתר ארנון ארז )ישראל(
בטהובן הקונצ'רט המשולש | ברהמס קונצ'רט לכינור ולצ'לו

יום שני | 26.12.16 | בשעה 20:30 

קונצרט מס' 3
ניצוח אורי סגל | כינור שון לי )טייוואן( | פסנתר אלסנדרו דלג'ון )איטליה(

ברהמס קונצ'רטו לפסנתר מס' 2 | פגניני קונצ'רטו לכינור מס' 1

יום שלישי | 21.03.17 | שעה 20:30 

קונצרט מס' 2
ניצוח נעם צור | כינור אלנה באווה )רוסיה( | פסנתר ואדים חולודנקו )אוקראינה(

ברוך פנטזיה סקוטית | צ'ייקובסקי קונצ'רטו לפסנתר

יום ראשון | 05.02.17 | שעה 20:30 

מחיר מנוי 3 קונצרטים: רגיל 375 ₪ | גמלאי 345 ₪ 
מחיר כרטיס בודד: רגיל 140 ₪ | גמלאי 130 ₪ 

צילום: גראיין אנדרסון
צילום: יח"צ

צילום: יח"צ
קונצרטים | הקאמרטה
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סדרת הרצאותסדרת הרצאות

בעיקר באך | 8 מפגשים
ניהול אמנותי: המלחין המנצח והפסנתרן גיל שוחט

באך לא רק היה גדול המלחינים בכל הזמנים, אלא גם יוצר אשר איחד את המופשט עם היופי. 
ביצירתו הפרופורציה, ההרמוניה והמתמטיקה הינם מטאפורה בראי האסתטיקה. 

בעונה זו יפגשו יצירות המופת של באך עם כמה מגאוני המוסיקה בכל הזמנים תוך ביצועים מלאים 
ליצירות מופת קאמריות מאת באך. מיטב המבצעים בישראל חוברים לגיל שוחט לעונה ראשונה 

מסוגה, הכוללת הגשה חדשה ורעננה למוסיקה של גאון היוצרים בכל הזמנים.

ימי שלישי בשעות 11:30-10:00
20.06.17 | 30.05.17 | 25.04.17 | 14.03.17 | 07.02.17 | 03.01.17 | 06.12.16 | 01.11.16

מחיר: תושב חוץ ₪800 / תושב כפר ₪650 / מחיר למפגש בודד ₪100

הודו-בין כאוס לאקזוטיקה | 8 מפגשים
מרצה: איילת אידלברג, אנתרופולוגית, חוקרת תרבויות ודתות של מזרח אסיה

אתם מוזמנים לצאת למסע לאורכה ולעומקה של הודו – לחוות את הרוח והעוצמה, המסתורין 
והנחשלות בקורס זה נחקור את תרבותה של המדינה הדמוקרטית הגדולה ביותר בעולם, המתנהלת 
על ידי חוקים פנימיים מורכבים שזר לא יבינם. נלמד על מערכת הקסטות ועל אי שוויון, על מסורת 
וקידמה, שריפת אלמנות ורצח תינוקות, פולחן אקסטטי לאלים וטבילת הטהרות בגנגס, גלגול נשמות 

וקארמה, קולוניאליזם ומאבק לא אלים לעצמאות.

ימי רביעי בשעות 11:30-10:00
28.06.17 | 17.05.17 | 05.04.17 | 22.03.17 | 08.02.17 | 18.01.17 | 21.12.16 | 16.11.16

מחיר: תושב חוץ ₪640 / תושב כפר ₪560 / מחיר למפגש בודד ₪85
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סדרת הרצאות סדרת הרצאות

מוח ונפש | 8 מפגשים
מרצה: ד"ר יוסי חלמיש, רופא העוסק בחקר המוח

הקורס יוקדש להכרת "מכלול הנפש": אותן הרשתות העצביות במוח המקנות לנו בין היתר את תפיסת 
המציאות, חוויות רגשיות, תפקודי אגו, מוטיבציה, ואישיות. נכיר את "הנפש הנורמטיבית" ואת "הנפש 
המופרעת" בכל אחד ונגלה עובדות מרתקות בכל הקשור לתפקוד הנפשי, הידע הנלמד בקורס 

יאפשר גם לנו, "השפויים" לקידום צמיחה נפשית.

ימי רביעי בשעות 11:00-09:30
12.07.17 | 21.06.17 | 10.05.17 | 19.04.17 | 15.03.17 | 15.02.17 | 11.01.17 | 30.11.16

מחיר: תושב חוץ ₪690 / תושב כפר ₪600 / מחיר למפגש בודד ₪100

המנהיגים שעשו היסטוריה | 7 מפגשים
מרצה: אורן נהרי, עורך חדשות החוץ, הערוץ הראשון

בסדרה זו מוצגים דיוקנאותיהם של כמה מהמנהיגים הבולטים במאה ה-20. בנימין זאב הרצל, מהטמה 
גנדי, אידי אמין, מאו דזה דונג ודנג קסיאו פינג, ג'ון קנדי, ולדימיר פוטין, נשים ששינו את העולם.

הסדרה כוללת שמונה הרצאות, מלווה במצגת וקטעי סרטים

ימי שני בשעות 18:30-17:00 
08.05.17 | 20.03.17 | 06.03.17 | 06.02.17 | 09.01.17 | 19.12.16 | 21.11.16

מחיר: תושב חוץ ₪640 / תושב כפר ₪560 / מחיר למפגש בודד ₪85
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סדרת הרצאותסדרת הרצאות

אמנים בגוף ראשון | 8 מפגשים

עונה חדשה ומרתקת לחובבי אמנות ולסקרנים. ניפגש עם אמנים ותיקים וצעירים זוכי פרסים אשר 
הציגו תערוכות במוזיאונים ובגלריות בארץ ובעולם. האמנים יציגו מבחר מיצירותיהם על גבי מסך 

רחב ויספרו על עבודתם ומקורות ההשראה ליצירתם.

ימי שלישי בשעות 11:30-10:00
13.06.17 | 23.05.17 | 09.05.17 | 07.03.17 | 14.02.17 | 24.01.17 | 20.12.16 | 15.11.16

מחיר: תושב חוץ ₪800 / תושב כפר ₪650 / מחיר למפגש בודד ₪100

שישי משפטי - מסע אל עולם המשפט הציבורי | 6 מפגשים
מרצה: פרופ' סוזי נבות – המסלול האקדמי, המכללה למינהל

זו הזדמנות לחוות את הדילמות הערכיות, לנתח את האקטואליה המשפטית ולטייל בעקבות הסוגיות 
הפוליטיות המעצבות את סדר היום בישראל.  הסדרה "שישי משפטי" תעסוק בסוגיות ציבוריות 

נבחרות, בצד ניתוח אירועים קונקרטיים ודיון באקטואליה המשפטית.

ימי שישי בשעות 11:30-10:00
16.06.17 | 02.06.17 | 19.05.17 | 05.05.17 | 31.03.17 | 17.03.17

מחיר: תושב חוץ ₪600 / תושב כפר ₪540 / מחיר למפגש בודד ₪110
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סדרת הרצאות

רביעי אסטרטגי - מגאזין חודשי לסוגיות של שלום, בטחון וממשל
6 מפגשים

לשעבר  פרופ' עוזי ארד,  עורך ומנחה משתתף:   | אלוף)מיל'( שלמה גזית  עורך ראשי ומייסד: 
היועץ לביטחון הלאומי של ראש הממשלה וראש המועצה לביטחון לאומי ובכיר במוסד

בין המרצים: תא"ל )מיל'( ניצן נוריאל, אלוף בן, תא"ל )מיל'( עודד גור-לביא, תא"ל )מיל'( אסף אגמון, 
אלוף )מיל'( פרופ' יצחק בן-ישראל, איתי אנגל, פרופ' ידין דודאי, ד"ר אירית אדן, ד"ר אדיר פרידור, 

סימה קדמון

ימי רביעי בשעות 20:00-18:00
 24.05.17 | 22.03.17 | 22.02.17 | 25.01.17 | 21.12.16 | 23.11.16

מחיר: תושב חוץ ₪580 / תושב כפר ₪540 / מחיר למפגש בודד ₪100

סדרת הרצאות

אתם זוכרים את השירים | 4 מפגשים
מרצה: יואב קוטנר, שדרן רדיו וטלוויזיה

יואב קוטנר, אוהב לשתף את אהבתו למוסיקה ולדבר על מוסיקה מאז שהוא זוכר את עצמו.. בסדרה 
"אתם זוכרים את השירים" מספר קוטנר, מזווית אישית ומחקרית, על גיבורי התרבות הגדולים שלו.

ימי שני בשעות 21:30-20:00
06.02.17 | 16.01.17 | 19.12.16 | 21.11.16

מחיר: תושב חוץ ₪360 / תושב כפר ₪340 / מחיר למפגש בודד ₪100
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קולנוע

אחת לחודשיים נקרין סרט נוסף שטרם יצא לקולנוע. הסרט אינו כולל הרצאה. 

מחיר מנוי: 160 ₪ | מחיר לסרט בודד: 40 ₪

תאריכים: 05.12.2016 | 29.1.2017 | 26.3.2017 | 25.5.2017 | בשעה 20:00

סרטי טרום בכורה
סרטים איכותיים שטרם ראיתם בהקרנת טרום בכורה, מלווים בהרצאות של מומחים מתחומים שונים.

מחיר מנוי ל-8 סרטים: 480 ₪ | מחיר לסרט בודד: 60 ₪ 

תאריכים: 30.10.16 | 16.11.16 | 18.12.16 | 17.1.17 | 26.2.17 | 15.3.17 | 14.5.17 | 19.6.17

בשעה 20:00

חדש מהקולנוע - סרט חדש וטוב
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3-30 בנובמבר 2016

 חודש של סרטי איכות תיעודיים
בנושא אמנות

 ג׳ף קונס 
3.11.16 / יום חמישי / 20:00

 תזמורת ממוחזרת
6.11.16 / יום ראשון / 10:00

 פרנק גרי 
7.11.16 / יום שני / 20:00

 אאוטסיידרים
10.11.16 / יום חמישי / 20:00

 אני סון מו - אמן מחתרת
14.11.16 / יום שני / 20:00

 שרות ללא גבול 
17.11.16 / יום חמישי / 20:00

 הקשב לי – מרלון
29.11.16 / יום שלישי / 20:00

 הנאהבים והרודן
30.11.16 / יום רביעי / 20:00

www.weilcenter.org.il / weil@kfar.org.il / 09-9502986 .מרכז וייל לתרבות וקהילה / הנוטע 4, כפר שמריהו 46910 / טל. 09-9569430 / פקס

רכישת כרטיסים

09-9569430

מחיר כרטיס 40 ₪
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לוח אירועים | בימת הכפר

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 

20:00ראשון30.10.16קולנועסרט טרום בכורה

10:00שלישי01.11.16הרצאהבעיקר באך

21:00רביעי02.11.16סטנדאפשלמה בראבא - מופע יחיד

20:00חמישי03.11.16דוקוארטג'ף קונס

10:00ראשון06.11.16דוקוארטתזמורת ממוחזרת

20:00שני07.11.16דוקוארטפרנק גרי

20:00חמישי10.11.16דוקארטאאוטסיידרים

20:00שני14.11.16דוקוארטאני סון מו - אמן מחתרת

10:00שלישי15.11.16הרצאהאמנים בגוף ראשון

10:00רביעי16.11.16הרצאההודו - בין כאוס לאקזוטיקה

20:00רביעי16.11.16קולנועסרט טרום בכורה

20:00חמישי17.11.16דוקוארטשרות ללא גבולות

20:30ראשון20.11.16הצגהרילוקיישן

17:00שני21.11.16הרצאההמנהיגים שעשו היסטוריה

20:00שני21.11.16הרצאהאתם זוכרים את השירים

18:00רביעי23.11.16הרצאהרביעי אסטרטגי

1 '20:30חמישי24.11.16קונצרטבארוקדה - קונצרט מס

20:30ראשון27.11.16הצגההאבא

1 '20:30שני28.11.16קונצרטסולני תל אביב - קונצרט מס

20:00ראשון29.11.16דוקוארטהקשב לי - מרלון

09:30רביעי30.11.16הרצאהמוח ונפש

20:00רביעי30.11.16דוקוארטהנאהבים והרודן

20:00שני05.12.16קולנועחדש מהקולנוע

10:00שלישי06.12.16הרצאהבעיקר באך

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 

2 '20:30שני12.12.16קונצרטסולני תל אביב - קונצרט מס

20:30רביעי14.12.16הצגהמה עושים עם ג'ני

20:00ראשון18.12.16קולנועסרט טרום בכורה

17:00שני19.12.16הרצאההמנהיגים שעשו היסטוריה

20:00שני19.12.16הרצאהאתם זוכרים את השירים

10:00שלישי20.12.16הרצאהאמנים בגוף ראשון

10:00רביעי21.12.16הרצאההודו - בין כאוס לאקזוטיקה

18:00רביעי21.12.16הרצאהרביעי אסטרטגי

2 '20:30חמישי22.12.16קונצרטבארוקדה - קונצרט מס

1 '20:30שני26.12.16קונצרטהקאמרטה - קונצרט מס

10:00שלישי03.01.17הרצאהבעיקר באך

20:30חמישי05.01.17הצגהסליחות

17:00שני09.01.17הרצאההמנהיגים שעשו היסטוריה

09:30רביעי11.01.17הרצאהמוח ונפש

20:00שני16.01.17הרצאהאתם זוכרים את השירים

20:00שלישי17.01.17קולנועסרט טרום בכורה

10:00רביעי18.01.17הרצאההודו - בין כאוס לאקזוטיקה

10:00שלישי24.01.17הרצאהאמנים בגוף ראשון

18:00רביעי25.01.17הרצאהרביעי אסטרטגי

20:00שלישי29.01.17קולנועחדש מהקולנוע

20:30רביעי01.02.17הצגהכבוד אבוד

2 '20:30ראשון05.02.17קונצרטהקאמרטה - קונצרט מס

17:00שני06.02.17הרצאההמנהיגים שעשו היסטוריה

20:00שני06.02.17הרצאהאתם זוכרים את השירים
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לוח אירועים - בימת הכפר

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 

10:00שלישי07.02.17הרצאהבעיקר באך

10:00רביעי08.0217הרצאההודו - בין כאוס לאקזוטיקה

10:00שלישי14.02.17הרצאהאמנים בגוף ראשון

09:30רביעי15.02.17הרצאהמוח ונפש

3 '20:30שלישי21.02.17קונצרטבארוקדה - קונצרט מס

18:00רביעי22.02.17הרצאהרביעי אסטרטגי

20:00ראשון26.02.17קולנועסרט טרום בכורה

20:30רביעי01.03.17הצגהיהודים רעים

17:00שני06.03.17הרצאההמנהיגים שעשו היסטוריה

10:00שלישי07.03.17הרצאהאמנים בגוף ראשון

10:00שלישי14.03.17הרצאהבעיקר באך

 09:30רביעי15.03.17הרצאהמוח ונפש

20:00רביעי15.03.17קולנועסרט טרום בכורה

10:00שישי17.03.17הרצאהשישי משפטי

17:00שני20.03.17הרצאההמנהיגים שעשו היסטוריה

3 '20:30שלישי21.03.17קונצרטהקאמרטה - קונצרט מס

10:00רביעי22.03.17הרצאההודו - בין כאוס לאקזוטיקה

18:00רביעי22.03.17הרצאהרביעי אסטרטגי

20:00ראשון26.03.17קולנועחדש מהקולנוע

4 '20:30חמישי30.03.17קונצרטבארוקדה - קונצרט מס

10:00שישי31.03.17הרצאהשישי משפטי

10:00רביעי05.04.17הרצאההודו - בין כאוס לאקזוטיקה

09:30רביעי19.04.17הרצאהמוח ונפש

3 '20:30חמישי20.04.17קונצרטסולני תל אביב - קונצרט מס

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 

10:00שלישי25.04.17הרצאהבעיקר באך

10:00שישי05.05.17הרצאהשישי משפטי

17:00שני08.05.17הרצאההמנהיגים שעשו היסטוריה

10:00שלישי09.05.17הרצאהאמנים בגוף ראשון

09:30רביעי10.05.17הרצאהמוח ונפש

20:00ראשון14.05.17קולנועסרט טרום בכורה

10:00רביעי17.05.17הרצאההודו - בין כאוס לאקזוטיקה

4 '20:30חמישי18.05.17קונצרטסולני תל אביב - קונצרט מס

10:00שישי19.05.17הרצאהשישי משפטי

10:00שלישי23.05.17הרצאהאמנים בגוף ראשון

18:00רביעי24.05.17הרצאהרביעי אסטרטגי

20:00חמישי25.05.17קולנועחדש מהקולנוע

20:30ראשון28.05.17הצגהארוחת טעימות

10:00שלישי30.05.17הרצאהבעיקר באך

10:00שישי02.06.17הרצאהשישי משפטי

20:30רביעי07.06.17הצגהאישה בורחת מבשורה

10:00שלישי13.06.17הרצאהאמנים בגוף ראשון

5 '20:30חמישי15.06.17קונצרטבארוקדה - קונצרט מס

10:00שישי16.06.17הרצאהשישי משפטי

20:00שני19.06.17קולנועסרט טרום בכורה

10:00שלישי20.06.17הרצאהבעיקר באך

09:30רביעי21.06.17הרצאהמוח ונפש

10:00רביעי28.06.17הרצאההודו - בין כאוס לאקזוטיקה

09:30רביעי12.07.17הרצאהמוח ונפש
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מנוי לבימת הכפר מאפשר ליהנות מכל היתרונות:
בחירה חופשית של מופעי תיאטרון, מוסיקה ומחול  �

מחירים אטרקטיביים במיוחד  �
אפשרות לשינויים במהלך העונה על בסיס מקום פנוי  �

מחירי חבילות המופעים

מנוי ל-7/6 הצגות הינו מנוי להצגות תאטרון בלבד )לא כולל קונצרטים(

מנוי ל-10/8 מופעים ניתן לכלול בתוכו הצגות וקונצרטים.

מס' הסדרה
מופעים

מחיר גימלאימחיר רגיל

540 620₪ 6₪בימת הכפר

620 700₪ 7₪בימת הכפר

650 760₪ 8₪בימת הכפר

720 890₪ 10₪בימת הכפר

מחירון קונצרטים
ניתן לרכוש מנוי רק לקונצרטים של כל אחת מההרכבים

מחיר גימלאימחיר רגילמס' מופעיםהסדרה

500 550₪ 5₪בארקודה

400 480₪ 4₪סולני תל אביב

345 375₪ 3₪הקאמרטה

הערות
• הנחה לחיילים ולסטודנטים, כנגד הצגת תעודה מתאימה  • ביום המופע הקופה תפתח בשעה 18:30 • בקשות לשינויים יתקבלו עד 24 שעות לפני המופע. 	

במקרה של ביטול כרטיס מראש ניתן להחליפו למופע אחר בעונת 2016-2017 בלבד, על בסיס מקום פנוי  •
• נשמח לעמוד לרשותכם בימים א‘-ה‘ בין השעות:  16:00-09:00 ו-18:00-14:00.

גימלאירגיל

120 105₪ ₪הצגה

100 ₪במה קטנה

110 125₪ ₪בארקודה

105 120₪ ₪סולני תל אביב

130 140₪ ₪הקאמרטה

מחירון כרטיסים בודדים

מחירון ותנאי הרשמה
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סדרת ימי שני | החל מ-10:00

עולמות רחוקים
05.09.16 | סקוטלנד: מהויסקי ועד חמת החלילים מרצה: אילת אידלברג

מסע בסקוטלנד מעיר הבירה היפיפיה אדינבורו אל ההרים הגבוהים. 
יוקרן הסרט: חלקם של מלאכים

12.09.16 | הודו מרצה: אילת אידלברג
מסע מצולם וצבעוני לאורכה ולעומקה של הודו-בין מרחבי הכפר לצפיפות העיר. 

יוקרן הסרט: עוברים להודו

19.09.16 | קובה מרצה: ד"ר אופיר יעקובסון
האם "אמריקה" היא השוטרת ומגנת הדמוקרטיה בעוד פידל קסטרו הוא "הילד הרע של השכונה"?

יוקרן הסרט: קובה, סיפור אהבה

26.09.16 | צפון אירלנד, הדרך לדו-שיח ולסיום הסכסוך האתני מרצה: גליה פסח
מבט על תולדות הסכסוך הלאומי-דתי בצפון אירלנד. 

יוקרן הסרט: המתאגרף

31.10.16 | פרובאנס מרצה: רמי סימסולו
בחזרה מפריס הקרה אל חבל פרובאנס מלא האור, החום והצבע.

יוקרן הסרט: בחזרה לכפר

שימו לב!

ההרצאות בסדרה זו יתחילו ב–10:00 באודיטוריום וייל ויכללו הרצאה וסרט. משך כל מפגש יהיה כ-3 שעות, בין ההרצאה והסרט תהיה הפסקה של 
כרבע שעה. מחיר להרצאה: 40 ₪, תושב כפר 35 ₪. התשלום בכניסה.
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סדרת ימי שני | בין השעות 11:00-12:30

שימו לב!

ההרצאות יתחילו ב–11:00 באודיטוריום וייל. מחיר להרצאה: 35 ₪, תושב כפר 30 ₪. התשלום בכניסה.

"המאה האמריקאית"- עליתה ואפשרות שקיעתה של ארה"ב
פרופ' אייל נווה 

05.12.16 | 28.11.16 | 21.11.16 | 14.11.16 | 07.11.16

אומנות
תמר סופר

12.12.16 | קתדראלת שארטר: יצירת מופת גותית
19.12.16 | שטיחי חד הקרן: טווים הסטוריות בדויות

20.03.17 | קיצור שולחן ערוך: בין אומנות על אוכל ועד לאומנות מאוכל
27.03.17 | טוליפ –מאניה! הטירוף אודות אגרטל הפרחים
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סדרת ימי שני | החל מ-10:00

מפגש בין הקולנוע וההיסטוריה | בתיה דביר
09.01.17 | "ברלין 36" )סרט גרמני(

סיפור האולימפידיה בברלין ב-1936 על רקע תפיסת "עליונות הגזע הארי" בהשקפת העולם הנאצית

16.01.17 | "להתראות ילדים" )סרט צרפתי(
זיכרונותיו של הבמאי לואי מאל הנעוצים בעמדת צרפת בסוגיית המדיניות האנטי-יהודית בזמן 

מלחמת העולם השניה

23.01.17 | "יעקב השקרן" )סרט אמריקאי(
על ייחודיותו של גטו לודז' ובעיקר על החלטתו של הסופר יורק בקר, ליצג את השואה באופן מיוחד 

ויוצא דופן

30.01.17 | "חנה ארנדט" )גרמני/אוסטרי/אמריקאי(
הזדמנות לעמוד על דמותה של הוגת הדעות הגדולה, ועל הרקע לחרם הגדול עליה במדינת ישראל

שימו לב!
ההרצאות בסדרה זו יתחילו ב–10:00 באודיטוריום וייל ויכללו הרצאה וסרט. משך כל מפגש יהיה כ-3 שעות, בין ההרצאה והסרט תהיה הפסקה של 

כרבע שעה. מחיר להרצאה: 40 ₪, תושב כפר 35 ₪. התשלום בכניסה
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ספרות עברית
ד"ר רוחמה אלבג

02.01.17 | עמוס עוז, סיפור של אהבה וחושך
06.02.17 | רחל המשוררת
03.04.17 | דליה רביקוביץ

כתיבה וזכרון, "דבר על מקום המצאם"
נאוה סמל

24.04.17 | סרט + הרצאה לרגל יום השואה

האוכלוסיה בא"י בתקופה הצלבנית
ד"ר ענת פלד

האצולה הצלבנית והשתלבותה בממלכת הצלבנים  |  13.02.17
המסדרים הצבאיים  |  20.02.17
המסדרים הצבאיים  |  27.02.17

הקומונות הימיות וערי הים האיטלקיות בארץ הקודש  |  06.03.17

שימו לב!
ההרצאות יתחילו ב–11:00 באודיטוריום וייל. מחיר להרצאה: 35 ₪, תושב כפר 30 ₪. התשלום בכניסה.

סדרת ימי שלישי | בין השעות 12:30-11:00
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סדרת ימי שני | בין השעות 12:30-11:00

המראה הכפולה. דמויות המקרא בספרות הנוצרית לעומת ספרות חז"ל 
פרופ' אביגדור שנאן , יסכה הרני

08.05.17 | הזוג הראשון: אדם וחוה
  פרופ' אביגדור שנאן

15.05.17 | אדם וחוה: הזוג הראשון והכפילים - אדם שלא ידע חטא ואישה שהרתה ללא תענוג
  יסכה הרני

22.05.17 | רחב ויהושע: מדוע השיאו חז"ל את רחב ליהושע ומה סיפרו על צאצאיהם המשותפים?
  פרופ' אביגדור שנאן

29.05.17 | יהושע בן נון וישוע הנוצרי - הדרך אל ארץ הבחירה
  יסכה הרני

05.06.17 | דוד: מלך חוטא או אבי שושלת המשיח בישראל
  פרופ' אביגדור שנאן

12.06.17 | דוד ובן דוד )ישוע(: מי מבין שניהם הוא "מלך ישראל, חי וקיים"?
  יסכה הרני

19.06.17 | יונה: הדמות המקראית שזכתה למעין תחיית מתים ביום השלישי
  פרופ' אביגדור שנאן

26.06.17 | יונה הנביא לעומת ישוע: מי הוא המבשר הראשון לגויים?
  יסכה הרני
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סדרת ימי שלישי | בין השעות 12:30-11:00

״פותחים חלון - תרבות היידיש״
ד"ר מ. יושקובסקי

ההרצאות יתקיימו באודיטוריום וייל בשעה 11:00 אחת לחודש.
מחיר להרצאה: 35 ₪ | לתושבי כפר 30 ₪. התשלום בכניסה.

נושאי הרצאות:

"יידענעס און ווייבער" ביצירותיו של שלום-עליכם  |  29.11.16

קאדיה מולודובסקי וסיפוריה הקצרים  |  13.12.16

סחר בסחורה חיה )סחר בנשים( בספרות יידיש  |  10.01.17

עיון בסיפורו של יצחק בשביס זינגר "בענדיט און דישקע"  |  21.02.17

עיון בסיפורו של יצחק בשביס-זינגר "צייטל און ריקל"  |  21.03.17

עיון בסיפורו של יצחק בשביס זינגר "די פוצערין"  |  04.04.17

דרך יידיש ל-יידישקייט )כולל סיפור אישי( – רנסנס התרבות היהודית  |  06.06.17 
בברית המועצות   
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מפגשים

סיפורים ושירים מדור לדור מופע מיוחד של יובל דור על תקשורת מקרבת  |   01.09.16
על הדבש ועל העוקץ, סיפור חייה ויצירתה של נעמי שמר רועי רימשון  |   08.09.16

העולם צועד על קיבתו - חוויות ממסעות בעולם דני ינאי   |   22.09.16
חקירה משטרתית מאחורי הקלעים משה טומי פלדינגר  |   29.09.16

כיצד להעמיק את חווית הצפיה בתיאטרון ד"ר דן רונן  |   10.11.16
עד גיל 21 תגיעי לירח - נשים בחלל ד"ר דגנית פייקובסקי  |   27.10.16

אינדונזיה, רשמי מסע נפתלי הילגר  |   17.11.16
סין - איכות הסביבה, מראה ותנאי עבודה זאב רילסקי  |   08.12.16

מדיניות הביטחון של ישראל בתקופת פעולות התגמול מנחם טילמן  |  15.12.16
אני והכפר הגלובלי, המין האנושי והשפעתו על כדור הארץ נעם סגן-כהן  |  22.12.16

ג'ק ניקולסון - גבריות על גבול השפיות איתן מלמד  |   05.01.17
חפש את האישה...)הרוסיה( נינו אבסדזה  |   19.01.17

אדריכלות נעלמת - מסע אל המבנים הישנים והנטושים בישראל שרון רז  |   26.01.17
אמסטרדם יואל שתרוג  |   02.02.17

70 שנה לנצחון ברה״מ על גרמניה זהר לפיד  |   09.02.17
"על עברית וגששית" - שלישית הגשש החיוור אלון גור אריה  |   23.02.17

הסייבר ואני - כל הטוב בחיבור הזה אבנר שרון  |   09.03.17
בעקבות חוקרי ה-PEF בישראל במאה ה-19 שמוליק שפרמן  |   16.03.17

המפגשים יתקיימו בבית סניור, רח' הנוטע 4, בימי חמישי משעה 17:30 עד 19:00
מחיר למפגש: 20 ש"ח, תושב כפר 15 ש"ח, התשלום בכניסה | ניתן לרכוש כרטיסיות ל-11 מפגשים במחיר: 200 ₪, 150 ₪
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מפגשים

מרמוש - שער ללבה ונשמתה העתיקה של רומניה רוית חבשוש  |  23.03.17
תל-אביב, דימויה של עיר מיכל לסר  |  30.03.17

יוהאנס ורמיר ו״הנערה עם עגיל הפנינה״ ד"ר דורון לוריא  |  06.04.17
גילה את אמריקה, אנטואן דבוז'אק רועי עלוני  |   20.04.17
מוסיקה ופסיכולוגיה ומה שביניהן דן הלפרין  |  27.04.17

סיפור הקרב האחרון על גוש עציון מנחם טילמן  |  04.05.17
ויולדי, ארבע העונות רועי עלוני  |  18.05.17

הציור הפיגורטיבי-ראליסטי באומנות הישראלית ד"ר דורון לוריא  |  25.05.17
פרידה קאלו ודייגו ריברה, "הפיל והיונה" קארין עדן  |   01.06.17

סיפורם של שבויי צה"ל במצרים במלחמות ישראל-ערב ד"ר רוית גור  |   08.06.17
בודפשט יואל שתרוג  |  15.06.17

ממטבחו של שוברט, בתפריט: דג השמך רועי עלוני  |  22.06.17
תפילה ישראלית מופע מוסיקלי )פסנתר והנחיה: ד"ר אורי לשמן |   |  29.06.17

שירה: מאי ישראלי לשמן(   
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טיולים

טיול לרמת הגולן בהדרכת חן כץ  |  01.12.16
נסייר בשרידיו של היישוב העתיק בכפר חרוב, נצפה אל משולש הגבולות ונשאל: ״פניה של 

סוריה לאן?״, נבקר בחורבת פארג׳ ובשני בתי כנסת משוחזרים.
שעת יציאה: 07:30

טיול לים המלח בהדרכת יואב אבניאון  |  12.01.17
נסייר בבקעת ים המלח, בעין גדי נבקר בבית הכנסת הקדום, במפעלי ים המלח ונחזור 

דרך ערד עם תצפית מסכמת על הים ועל הרי מואב.
שעת יציאה: 07:30

טיול לגליל המערבי בהדרכת ד"ר ענת פלד  |  02.03.17
ונערוך  עין אפק, מבצר המלך במעיליא  דוק בשמורת  נבקר במצודת     במסגרת הטיול 

תצפיות על מבצר המונפור.
שעת יציאה 07:30

טיול בנושא קהילות בעכו בהדרכת ראדה בולוס  |  11.05.17
חופיה של עכו הזמינו לעיר אנשים שונים, והתקבצו בה תרבויות ועדות שונות. נכיר את 
העדות השונות ונבקר בבית הכנסת התוניסאי, במסגד אלג'זאר, במתחם בהג'ה השייך לדת 

הבהאית ובאחת הכנסיות הנוצריות בעיר.
שעת יציאה: 07:30 | נא לבוא בלבוש צנוע

ההרשמה לטיולים תחל חודש לפני הטיול
מחיר: 210 ₪, תושב כפר 190 ₪

מומלץ להצטייד בכסא מתקפל )כסא מוזיאון(, מים וכובע | המחיר כולל ארוחת צהרים )אלא עם צוין אחרת(.
יתכנו שינויים במסלולי הטיול בשל מזג אויר או מסיבות אחרות שאינן תלויות בנו.
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סיורי אמנות

נסיעה למוזיאון ישראל  תערוכת ״פרעה בכנען״  |  18.09.16
סיור בגלריות באזור בתי המלאכה בתל אביב בהדרכת רעות נתיבי  |  15.11.16

אזור קריית המלאכה נבנה כאזור מלאכה בשנות ה-60, אך בעשור האחרון הפך למרכז 
וגלריות המעתיקות את מקום מושבן ממרכז  ובו סטודיואים  האמנות של תל אביב, 

העיר. המסלול הסופי יקבע לפי תערוכות קיימות על מנת ליצור סיור מגוון ומעניין.
מספר משתתפים: 20

סיור בעיר חולון  בהדרכת ענת ספיר  |  17.01.17
סיור במוזיאון הרצליה בהדרכת עדי דאהן  |  28.02.17

סיור ברחוב ביאליק, תל אביב בהדרכת שולה וידריך  |  28.03.17
רחוב בו גרו בשכנות המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק, הצייר ראובן רובין ושלל 
אמנים, סופרים, תעשיינים ורופאים ידועי שם. רחוב אשר ליכד את ההנהגה הפוליטית, 
כלכלית, תרבותית וחברתית של העיר. המתחם הוגדר בהכרזת אונסקו לשימור כמורשת 

עולם, בזכות המבנים הייחודיים שבו.
נקודת מפגש: רח׳ אלנבי פינת רח׳ ביאליק 1

טרם נקבע מסלול  |  25.04.17
שוק הפשפשים בהדרכת עליאל קיי )אדריכלית בוגרת בצלאל(  |  16.05.17

סיור בדגש ארכיטקטוני בשוק הפשפשים )סיור אחה"צ(

המעונינים מתבקשים להרשם בזמן )חודש לפני כל סיור( | כל הסיורים יוצאים בשעה 09.30 ממרכז וייל - אלא אם יצוין אחרת
מומלץ להגיע לסיור עם כסא מתקפל )כסא מוזיאון(
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שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 

17:30חמישי01.09.16מפגש *סיפורים ושירים מדור לדור / יובל דור

10:00שני05.09.16הרצאה וסרט**הרצאה וסרט על סקוטלנד / אילת איידלברג


על הדבש ועל העוקץ, סיפור חייה ויצירתה של 

17:30חמישי08.09.16מפגש *נעמי שמר / רועי רימשון

10:00שני12.09.16הרצאה וסרט**הרצאה וסרט על הודו / אילת איידלברג

 "08:30ראשון18.09.16סיור מוזיאוןנסיעה לתערוכה "פרעה בכנען

10:00שני19.09.16הרצאה וסרט**הרצאה וסרט על קובה / ד"ר אופיר יעקובסון


העולם צועד על קיבתו - חוויות ממסעות 

17:30חמישי22.09.16מפגש *בעולם / דני ינאי

10:00שני26.09.16הרצאה וסרט**הרצאה וסרט על צפון אירלנד / גליה פסח


חקירה משטרתית מאחורי הקלעים / 

17:30חמישי29.09.16מפגש *משה טומי פלדינגר


עד גיל 21 תגיעי לחלל - נשים בחלל / 

17:30חמישי27.10.16מפגש *ד"ר דגנית פייקובסקי

10:00שני31.10.16הרצאה וסרט**הרצאה וסרט על פרובאנס / רמי סימסולו


"המאה האמריקאית"- עליתה ואפשרות 

11:00שני07.11.16הרצאה **שקיעתה של ארה"ב / פרופ' אייל נווה


הקוד הסודי של התאטרון - כיצד להעמיק 

17:30חמישי10.11.16מפגש *את חווית הצפיה / ד״ר דן רונן


"המאה האמריקאית"- עליתה ואפשרות 

11:00שני14.11.16הרצאה **שקיעתה של ארה"ב / פרופ' אייל נווה


סיור בגלריות באזור בתי המלאכה בתל אביב 

09:30שלישי15.11.16סיור גלריה/ רעות נתיבי 

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 

17:30חמישי17.11.16מפגש *אינדונזיה, רשמי מסע / נפתלי הילגר


"המאה האמריקאית"- עליתה ואפשרות 

11:00שני21.11.16הרצאה **שקיעתה של ארה"ב / פרופ' אייל נווה


"המאה האמריקאית"- עליתה ואפשרות 

11:00שני28.11.16הרצאה **שקיעתה של ארה"ב / פרופ' אייל נווה


"יידענעס און ווייבער" ביצירותיו של שלום - 

11:00שלישי29.11.16הרצאה **עליכם / ד"ר מ. יושקובסקי

07:30חמישי01.12.16טיולרמת הגולן / חן כץ


"המאה האמריקאית"- עליתה ואפשרות 

11:00שני05.12.16הרצאה **שקיעתה של ארה"ב / פרופ' אייל נווה


סין, איכות הסביבה מראה ותנאי עבודה / 

17:30חמישי08.12.16מפגש *זאב רילסקי


קתדראלת שארטר: יצירת מופת גוטית / 

11:00שני12.12.16הרצאה **תמר סופר


קאדיה מולודובסקי וסיפוריה הקצרים

11:00שלישי13.12.16הרצאה **/ ד"ר מ. יושקובסקי


מדיניות הבטחון של ישראל בתק' פעולות 

17:30חמישי15.12.16מפגש*התגמול / מנחם טילמן


שטיחי חד הקרן: טווים היסטוריות בדויות / 

11:00שני19.12.16הרצאה **תמר סופר


אני והכפר הגלובלי, המין האנושי והשפעתו 

17:30חמישי22.12.16מפגש *על כדור הארץ / נעם סגן כהן

11:00שני02.01.17הרצאה**ספרות עברית - עמוס עוז / ד"ר רוחמה אלבג


ג'ק ניקולסון - גבריות על גבול השפיות

17:30חמישי05.01.17מפגש */ איתן מלמד

10:00שני09.01.17הרצאה וסרט**״ברלין 36" / בתיה דביר
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שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 


סחר בסחורה חיה )סחר בנשים( בספרות יידיש

11:00שלישי10.01.17הרצאה **/ ד"ר מ. יושקובסקי

07:12חמישי12.01.17טיולים המלח / יואב אבניאון

10:00שני16.01.17הרצאה וסרט**"להתראות ילדים" / בתיה דביר

09:30שלישי17.01.17סיור גלריהסיור בעיר חולון / ענת ספיר

17:30חמישי19.01.17מפגש *חפש את האשה...הרוסיה / נינו אבסדזה

10:00שני23.01.17הרצאה וסרט**"יעקב השקרן" / בתיה דביר


אדריכלות נעלמת - מסע אל המבנים הותיקים 

17:30חמישי26.01.17מפגש *והנטושים בישראל / שרון רז


חנה ארנדט - דמותה של הוגת הדעות הגדולה 

10:00שני30.01.17הרצאה וסרט**/ בתיה דביר

17:30חמישי02.02.17מפגש *אמסטרדם / יואל שתרוג


ספרות עברית - רחל המשוררת / ד"ר רוחמה 

11:00שני06.02.17הרצאה **אלבג

17:30חמישי09.02.17מפגש *נושא ההרצאה יפורסם בהמשך / זהר לפיד


האצולה הצלבנית והשתלבותה בממלכת 

11:00שני13.02.17הרצאה **ירושלים / ד״ר ענת פלד


המסדרים הצבאיים- זן חדש של נזירות לוחמת 

11:00שני20.02.17הרצאה**/ ד״ר ענת פלד


עיון בסיפורו של יצחק בשביס זינגר "בענדיט 

11:00שלישי21.02.17הרצאה **און דישקע" / ד"ר מ. יושקובסקי


על עברית וגששית, שלישית הגשש החיוור / 

17:30חמישי23.02.17מפגש*אלון גור אריה 

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 


המסדרים הצבאיים- זן חדש של נזירות לוחמת 

11:00שני27.02.17הרצאה**/ ד״ר ענת פלד

09:30שלישי28.02.17סיור גלריהסיור במוזיאון הרצליה / עדי דאהן

07:30חמישי02.03.17טיולגליל מערבי / ד"ר ענת פלד


הקומונות הימיות וערי הים האיטלקיות בארץ 

11:00שני06.03.17הרצאה **הקודש / ד"ר ענת פלד


הסייבר ואני - כל הטוב בחיבור הזה.... 

17:30חמישי09.03.17מפגש*/ אבנר שרון

 
בעקבות חוקרי ה-PEF בארץ ישראל במאה 

17:30חמישי16.03.17מפגש*ה-19 / ש. שפרמן


קיצור שולחן ערוך: בין אומנות על אוכל 

11:00שני20.03.17הרצאה **לאומנות מאוכל / תמר סופר


עיון בסיפורו של יצחק בשביס-זינגר "צייטל און 

11:00שלישי21.03.17הרצאה **ריקל" / ד"ר מ. יושקובסקי


מרמוש, שער לליבה ונשמתה העתיקה של 

17:30חמישי23.03.17מפגש *רומניה / רוית חבשוש


טוליפ-מאניה: הטחרוף אודות אגרטל הפרחים 

11:00שני27.03.17הרצאה **/ תמר סופר

09:30שלישי28.03.17סיור גלריהסיור ברחוב ביאליק / שולה וידריך

17:30חמישי30.03.17מפגש*תל אביב, דימויה של עיר/ מיכל לסר


ספרות עברית - דליה רביקוביץ / ד"ר רוחמה 

11:00שני03.04.17הרצאה**אלבג


עיון בסיפורו של יצחק בשביס זינגר "די 

11:00שישי07.04.17הרצאה **פוצערין" / ד"ר מ. יושקובסקי


יוהאנס ורמיר ו-"הנערה עם עגיל הפנינה"  

17:30חמישי06.04.17מפגש */ ד"ר דורון לוריא
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* בית סניור  |  ** אודיטוריום

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 

17:30חמישי20.04.17מפגש *גילה את אמריקה, אנטואן דבוז'אק / רועי עלוני


סרט והרצאה על שורדים "דבר על מקום 

11:00שני24.04.17הרצאה וסרט**המצאם" / נאוה סמל 

09:30שלישי25.04.17סיור גלריהטרם נקבע

17:30חמישי27.04.17מפגש *מוסיקה פסיכולוגיה ומה שביניהן / דן הלפרין


סיפור הקרב האחרון על גוש עציון

17:30חמישי04.05.17מפגש */ מנחם טילמן


במראה כפולה - דמויות מקראיות ביהדות 

11:00שני08.05.17הרצאה**ובנצרות / פרופ' א. שנאן

07:12חמישי11.05.17טיולעכו / ראדה בולוס


במראה כפולה - דמויות מקראיות ביהדות 

11:00שני15.05.17הרצאה**ובנצרות / יסכה הרני


שוק הפשפשים, סיור בדגש ארכיטקטוני / 

09:30שלישי16.05.17סיור גלריהעליאל קיי

17:30חמישי18.05.17מפגש *ויולדי, ארבע העונות / רועי עלוני


במראה כפולה - דמויות מקראיות ביהדות 

11:00שני22.05.17הרצאה**ובנצרות / פרופ' א. שנאן


הציור הפיגורטיבי-ראליסטי באומנות 

17:30חמישי25.05.17מפגש*הישראלית / ד"ר דורון לוריא


במראה כפולה - דמויות מקראיות ביהדות 

11:00שני29.05.17הרצאה**ובנצרות / יסכה הרני


פרידה קאלו ודייגו ריברה, הפיל והיונה / 

17:30חמישי01.06.17מפגש *קארין עדן


במראה כפולה - דמויות מקראיות ביהדות 

11:00שני05.06.17הרצאה**ובנצרות / פרופ' א. שנאן

שעהיוםתאריךסוג המופעמופע / סדרה 


רנסנס התרבות היהודית בברית המועצות

11:00שלישי06.06.17הרצאה **/ ד"ר מ. יושקובסקי


סיפורם של שבויי צה"ל במצרים במלחמות 

17:30חמישי08.06.17מפגש *ישראל-ערב / ד"ר רוית גור לינדברג


במראה כפולה - דמויות מקראיות ביהדות 

11:00שני12.06.17הרצאה**ובנצרות / יסכה הרני

17:30חמישי15.06.17מפגש*בודפשט / יואל שתרוג


במראה כפולה - דמויות מקראיות ביהדות 

11:00שני19.06.17הרצאה**ובנצרות / פרופ' א. שנאן


ממטבחו של שוברט, בתפריט: דג השמך / 

17:30חמישי22.06.17מפגש *רועי עלוני


במראה כפולה - דמויות מקראיות ביהדות 

11:00שני26.06.17הרצאה**ובנצרות / יסכה הרני


מופע מוסיקלי- תפילה ישראלית / ד"ר אורי 

17:30חמישי29.06.17מפגש*לשמן ומאי
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