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ספטמבר†∞≤∞±
תשרי†תשע¢א

תושבי†כפר†שמריהו†היקרים†שלום†רב¨
ברכות†לשנה†החדשה¨†במיוחד†לתלמידים†החדשים†בביה¢ס†ובגני†הילדים†Æבשנת†הלימודים†תשע¢א†ילמדו†בבית
הספר†היסודי†כשלוש†מאות†תלמידים¨†בשתיים†עשרה†כיתות†≠†שתי†כיתות†בכל†שכבה¨†ובגן†רימון†≠†גן†חובה†≠
†≥μתלמידים†Æזהו†הישג†לסגל†ואות†הערכה†על†מידת†האמון¨†שיצר†בקרב†ההורים†וקבע†את†בית†הספר†כאבן
שואבת†למשפחות†חדשות†Æגם†הישובים†יוצאים†נשכרים†מכך†שמשפחות†צעירות†בוחרות†להעתיק†את†מקום
מגוריהן †ולקבוע †אותו †במקום †בו †ילדים †מתחנכים †ברמה †גבוהה †ומתקיימת †בו †פעילות †פנאי †איכותיתÆ
לפני†כשש†שנים¨†במסגרת†הסכם†עם†מושב†רשפון†והמועצה†האזורית†חוף†השרון¨†עברו†תלמידי†כיתות†ז†≠†ßטß
ללמוד†בבית†חינוך†משותף†חוף†השרון¨†בקיבוץ†שפיים¨†ואנו†קלטנו†את†תלמידי†קיבוץ†גליל†ים¨†אשר†עד†אז†למדו
בקיבוץ†רמת†הכובש†Æהשינוי†לווה†בקשיים†בקרב†התלמידים†וההורים†Æבעבודה†משותפת†עם†הנהגת†חוף†השרון
ובסיוע†ההורים¨†בוצעו†שינויים†רדיקאליים†בבית†חינוך†חוף†השרון†ולעניות†דעתי†בהצלחה†רבה†Æבשנת†הלימודים
הנוכחית†רוב†בוגרי†כיתה†ו†ßשלנו†בחרו†ללמוד†בבית†חינוך†חוף†השרון†ורוב†בוגרי†כיתות†ט†ßימשיכו†גם†הם†לחטיבה
העליונה†באותה†המסגרתÆ
המועצה†המקומית†כפר†שמריהו†קבעה†את†הטיפול†בנוער†בכלל†ואת†החינוך†בפרט†בסדר†עדיפות†גבוה†Æהעברות
הרשות†למימון†החינוך†הקדם†יסודי†והיסודי†הוא†מהגבוהים†בארץ†ואני†יכול†לציין†בסיפוק†שאנו†רואים†תמורה
בעשייה†החינוכית¨†ותלמידנו†מגיעים†להישגים†גבוהים†מאוד†כמעט†בכל†התחומים¨†לרבות†בספורט†ובמוזיקהÆ
לאחר†שהובלנו†והשלמנו†מעבר†לרפורמת†¢אופק†חדש†¨¢לפני†שלוש†שנים¨†החלנו†בהליך†מודרניזציה†של†דרכי
ההוראה†והלמידה†Æבקיץ††≤∞∞πהעניקה†המועצה†מחשב†אישי†נייד†לכל†מורה†והתקינה†בכל†הכיתות†עזרים†ליצירת
סביבה†מתוקשבת∫†מקרנים¨†לוחות†חכמים¨†רשת†אינטרנט†אלחוטית†ועוד†ÆÆÆהשנה†אנו†נבצע†פריצת†דרך†נוספת∫
החל†משנת†הלימודים†הנוכחית¨†כל†תלמידי†כיתות†ד†ßיצויידו†במחשב†נייד†אישי¨†אשר†יישרת†אותם†במהלך†שלוש
שנות†הלימוד†©עד†כתה†ו†®ßויאפשר†למורה†ללÀמד†ולתלמיד†לִלְמוֹד†בכלים†מודרניים†ובקצב†אישי†Æצוות†המחנכים
בחר†להיות†מוביל†וקובע†סדר†יום†חינוכי¨†איכותי†ומאתגר†מאודÆ
בתחומי†התרבות†בכלל†ותרבות†הפנאי†בפרט†מציג†מרכז†וייל†מגוון†עשיר†מאוד†של†תוכניות†ופעילות†לבני†כל
הגילים†Æלאחרונה†פורסמו†שלוש†חוברות†מידע†מפורטות†על†אירועי†תרבות†≠†הצגות¨†קונצרטים†והרצאות¨†פעילות
מועדון´†וכן†מערכת†החוגים†Æהעדכונים†יפורסמו†באתר†בית†וייל†ובאתר†המועצה†Æבמקביל¨†במועדון†הספורט¨
שודרג†חדר†הכושר†ומתקיימת†פעילות†מוצלחת†מאוד†בתחומי†הטניס¨†השחייה†וטריאתלון†לבני†כל†הגיליםÆ
בתחום†התשתיות†©ראו†הרחבה†בהמשך®†אנו†במאבקים†מתמשכים†על†שמירת†עצמאות†היישוב†והזכות†לנהל
את†ענייננו†בלי†הפרעה†מבחוץ†Æאנו†פועלים†מתוך†דאגה†לאופיו†של†הכפר†ולעצמאותו†הכלכלית†Æברור†שדבר
שלא†ניזום†ונעשה†בעצמנו¨†לא†יעשה†ולכן†צריך†לפעול†בזהירות†ובנחישותÆ
בתחום†הביטחון†האישי¨†אנו†יכולים†לדווח†בסיפוק†כי†במהלך†החודשים†האחרונים†לא†נגנבו†כלי†רכב†ומספר
הפריצות†לבתים†קטן†מאוד†Æיש†ליחס†זאת†לתשומת†לב†התושבים¨†למסירות†המתנדבים†ולפעילות†השוטר
הקהילתי†וקצין†הביטחון†Æאני†מזמין†את†תושבי†הכפר†להתנדב†למשמר†האזרחי†ולתרום†לביטחון†הישובÆ
אני†ממליץ†לתושבים¨†אשר†טרם†הצטיידו†בערכות†אב¢כ†אישיות¨†לפנות†למוקד†דואר†ישראל†בטלפון††±∑±ולהזמין
לכל†בני†המשפחה†Æנכון†להיום¨†אין†חלוקת†ערכות†לעובדים†זרים†Æהמועצה¨†בשיתוף†פיקוד†העורף†ומשרד†הביטחון¨
נערכים†ומכינים†את†המערכת†העירונית†למצבי†חרוםÆ
שנה†טובה¨†בטוחה†ורבת†הישגים†לכולנו¨
שלכם¨
דרור†אלוני
ראש †המועצה †המקומית
כפר†שמריהו

חגי†תשרי

בית†הכנסת¨†הרב†אורי†איינהורן
ראש†השנה†לכל†המשפחה
יום†א†של†ראש†השנה†≠†יום†חמישי†©∞®πÆπÆ≤∞±
שחרית∫†∞≥∫∑∞¨†דרשת†הרב†ותקיעת†שופר∫†∞∞∫∞¨±
תפילת†מוסף∫†∞≥∫∞†¨±פעילות†לילדים†©בזמן†מוסף®
בשעה†±∞∫¥μ
איש†הדבש†≠†הכנת†עוגיות†לראש†השנה¨†תחרות
תשליך¨†עשיית†שופרות†משוקולד¨†יום†הולדת†ענק°
∞∑∑†μשנים†לאדם†הראשון¨†פרסים†ממתקים†ועודÆ
סיום†התפילה†≠†אדון†עולם∫†∞≥∫≤±
יום†ב†ßשל†ראש†השנה†≠†שישי†©∞®±∞ÆπÆ≤∞±
שחרית∫†∞≥∫∑∞¨†קידוש†וטעימה†קלה∫†¨∞π∫¥μ
דרשת†הרב†ותקיעת†שופר∫†∞∞∫∞±
פעילות†לילדים†©בזמן†מוסף®†בשעה†∞≥∫∞∫±
חידון†ראש†השנה†נושא†פרסים¨†פיצה†כתר¨
התפוח†השובב†≠†תפוח†על†מקל†בטעמים†שוניםÆ
תפילת†מוסף∫†∞≥∫∞†¨±סיום†התפילה†≠†אדון†עולם∫†∞≥∫≤±

בכפר

ספטמבר†∞≤∞±

≤

סוכות
יום†ראשון†יח†ßבתשרי†©∞®≤∂ÆπÆ≤∞±
קבלת†פנים†בסוכה†של†הרב†מהשעה†∞∞∫†±μועד†הלילה
רח†ßהאילנות††±μכפר†שמריהוÆ
יום†שני†יט†ßבתשרי†©∞†®≤∑ÆπÆ≤∞±ערב†כלייזמרים†וקינוחים
שמחת†בית†השואבה†≠†עם†החזן†אלי†ואלס†∞∞∫∏≤∞∫∞∞≠±
אנחנו†פותחים†את†הסוכה†לצלילים†ומחרוזות†נגינה
מפי†להקת†הכלייזמרים†בליווי†החזן†אלי†ואלס¨†מנגינות
יהודיות†חדשות†וישנות†בתוספת†טעימה†קלה†בסוכהÆ
תרומה†מומלצת†∞†±שקלים†Æהמקום†בתוך†הסוכה†מוגבל
ל†∞†μאיש†כל†הקודם†זוכה
יום†שלישי†כ†ßבתשרי†©∞®≤∏ÆπÆ≤∞±
מסיבת†הכנת†סושי†בסוכה†לכיתות†ו†≠†ז†∞∞∫∑±π∫∞∞≠±
מפגש†עם†הרב†אורי†איינהורן†בסוכת†בית†הכנסת
¢היכל†הבנים†Æ¢בתוכנית†הכנסת†סושי†ואוכל†מוקפץ
וחידון†נושא†פרסים†על†סוכותÆ
על†האש†לבני†הנוער†כיתות†ט†≠†ßי†≠†ßיא†ßבשעה†∞∞∫≤±
בואו†לסוכה†של†הרב†≠†אוכל¨†שירים¨†ואוירה†של†חגÆ
רחוב†האילנות††±μכפר†שמריהוÆ

שמחת†תורה
ערב†שמחת†תורה†יום†רביעי¨†כא†ßבתשרי
©∞®≤πÆπÆ≤∞±תפילת†ערבית†והקפות∫†∞±∑∫μ
הפנינג†לכל†הקהילה∫†הקפות†מיוחדות†לילדים¨†חלוקת
דגלים†וספרי†תורה¨†חלוקת†שוקולדים†וסוכריותÆ
למבוגרים†הרמת†כוסית†לחיים†ובר†מתוקיםÆ
שמחת†תורה†יום†חמישי¨†כב†ßבתשרי†©∞®≥∞ÆπÆ≤∞±
תפילת†שחרית∫†∞∞∫∏∞¨†הקפות†א)ו∫†∞∞∫¨∞π
קריאת†התורה∫†∞≥∫∞πהזדמנות†של†פעם†בשנה¨†כל†באי
בית†הכנסת†מקבלים†עלייה†לתורה†אישית†Æהזמנה
מיוחדת†לכל†הנערים†שחגגו†בר†מצווה†בשנה†שעברה
בבית†הכנסת†לבוא†לקבל†עלייה†לתורהÆ
¢כל†הנערים†≠†¢הקפה†ז∫†∞≥∫∞†±מעמד†של†פעם†בשנה
בו†כל†הילדים†©בנים†ובנות®†עומדים†תחת†הטליתות
בשעה†שהקהל†מברך†אותם¨†לאחר†מכן†זריקת†סוכריות
וחלוקת†שקיות†Æבהמשך†מסיבת†גלידה†לילדים†והגרלת
פרסים†Æלגילאי†≥†≠†≥†±חתן†תורה†וחתן†בראשית∫†¨±∞∫¥μ
יזכור∫†∞∞∫†¨±±מוסף∫††±±∫±μקידושא†רבא†לאחר†התפילה

בית†הספר†של†אז†והיוםÆÆÆ
נפרדים†אחרי†∞†¥שנהÆ

מאת∫†יוספה†כהן
מיכל†עמרני¨†בת†השתיים†עשרה¨†סיימה†ביוני†∞¨≤∞±
את†שנת†הלימודים†האחרונה†בבית†הספר†היסודי¨
המשותף †לכפר †שמריהו †ולחוף †השרוןÆ
גם†אחיה†הבוגרים¨†עמיר†ויעל¨†בגרו†בבית†ספרנו
וכך †גם †האמא †≠ †שלומית† Æשלומית †סיימה †את
לימודיה†בבית†הספר†לפני†שלושים†ושלוש†שנים¨
וכיום¨†לאחר†ששלושת†ילדיה†חונכו†באותו†מוסד
בו†היא†חונכה¨†היא†נפרדת†ממנו†כהורהÆÆÆאחרי†±μ
שנים†רצופות†Æנפגשתי†עם†בני†משפחת†עמרני
בביתם†ושוחחנו†על†חיי†החברה†בכפר¨†על†הקהילה
ועל†החיים†בבית†הספר†אז†והיוםÆ
אריה†ירדן¨†אביה†של†שלומית¨†הגיע†לכפר†שמריהו
בשנת†∑≥†±πבהיותו†בן†חמש†Æלא†היו†מוסדות†חינוך
בכפר†ולכן†נאלץ†לצעוד†לבי¢ס†ברנדייס†באזור†גß
בהרצליה†Æשלומית†נולדה†בכפר†שמריהו†והחלה
את †לימודיה †במערכת †החינוך †בגן †רותי¨ †שפעל
במועדון†רכטר†Æמשם†עברה†לגן†דבורה¨†שפעל
במבנה†שמשמש†את†הגנים†גם†כיוםÆ

יושבים†על†המקלט¨†שנת†∑∑±π

לבית†הספר†הגיעה†ברגל†או†באופניים†Æלמדו†בו
מס†ßקטן†של†תלמידים†בכל†כיתה¨†כך†שאם†שני
תלמידים†היו†חולים¨†השיעור†היה†מתקיים†אצלם
בבית†Æבבית†סניור¨†שהיה†מאובזר†בסולמות†וחבלים¨
התקיימו †פעמיים †בשבוע †שיעורי †הספורטÆ
במהלך†השנים†חלו†שינויים†רבים†בבית†הספר¨†בתכני
הלימוד¨†בשיטות†הלימוד†ובהרכב†המורים†Æכיום†אנו
מעמידים †לרשות †התלמידים †מבחר †גדול †של
אפשרויות†וגיוון†בדרכי†ההוראהÆ
נושא†החינוך†הגופני†ואורח†חיים†בריא†הינו†אחד
הנושאים †המרכזיים †כיום †בבית †הספר† Æלרשות
התלמידים †עומד †מרכז †וייל †ומועדון †הספורטÆ
התלמידים†נחשפים†לתחומים†רבים†כמו†ימאות¨
טניס¨†שחיה¨†ניווט¨†רכיבה†בטוחה†על†אופניים¨†ושיעורי
תזונה†נכונהÆ
בעבר¨†מספרת†שלומית¨†שיעורי†המוסיקה†הוקדשו

בעיקר†לזיהוי†יצירות†Æכיום†החשיפה†מגוונת†יותרÆ
מעבר†לזיהוי†היצירה¨†התלמידים†גם†צופים†במסß
קונצרטים †של †הפילהרמונית¨ †תזמורת †השרון
ובארוקדה†Æנגנים†מגיעים†לביה¢ס¨†מסבירים†לילדים
על †כלי †הנגינה †והילדים †לומדים †לנגן† Æאמנם
הקונצרטינה †נעלמה †מבית †הספר †ואת †מקומה
תפסה†האורגנית†אבל†כמו†בעבר†גם†היום†הילדים
לומדים †לשיר †את †שירי †ארץ †ישראל †היפהÆ
משחקי†העבר†היו†קלאס¨†גומי¨†ארצות¨†גוגואים¨
ששה¨†משחקי†כדור¨†שני†דגלים¨†חמור†ארוך†ואף
ייבשו†פרחים†Æעם†השנים†התחלפו†המשחקים†ל≠
טמאגßוצי¨†פוקימון†ומשחקי†מחשב†Æמשחקי†הילדות
שנשמרו†הם†משחקי†הכדורÆÆÆ
מסיבת†סיום†ביה¢ס†של†שלומית†נערכה†בבית†העם
ברשפון†בהפקה†של†מחנכת†הכיתה†נעמי†עשתÆ
יעל†ועמיר¨†ילדיה¨†סיימו†בתקופה†זוהרת¨†בה†מסיבות
הסיום†הועמדו†ע¢י†במאי¨†בעלות†של†עשרות†אלפי
שקלים†ולהפקתן†נדרשו†הילדים†לעבוד†במשך
שנתיים†Æואילו†בתקופתה†של†מיכל¨†אשר†סיימה
השנה¨†חזרה†עטרה†ליושנה†והופק†מחזמר†מרהיב
בהפקה†עצמית†של†סגל†בית†הספר¨†בסיוע†המועצה
וההורים¢†Æבית†ספר†הוא†חממה†¨¢אומרת†יעל¨†בת
†¨±πחיילת†בגולני¢†Æהיינו†בשוק†כשעברנו†לתיכון†ולא
הבנו†כמה†חיינו†בבועה¨†היינו†תמימים†Æאני†זוכרת
שקצת†כעסתי†על†הפער†הזה†אבל†היום†אני†מודה
ומתגעגעת†לימי†ביה¢ס†היסודיÆ¢
שלומית†נזכרת†שכל†בוקר†היה†ßמסדר†בוקר†ßוילדיה
מתפקעים†מצחוק†ואומרים†שגם†היום†אלכס¨†מנהל
ביה¢ס¨ †עומד †בשער †בבוקר †וזה †כמו †מסדרÆ
כשאנו†מזכירים†את†מנהל†ביה¢ס¨†ד¢ר†אלכס†שניידר¨
אני†שואלת†≠†מהו†בית†ספר†משמעותי†בעיניכםø
¢כמו†בביתÆÆÆחממהÆÆÆאפשר†לחזור†לאלכס†אחרי
הרבה†שנים†ולבקש†המלצה†לקצונה†בצבאÆÆÆבאים
לבקר†את†המוריםÆÆÆיצחק†הוא†משמעותי†ÆÆÆטקסים
זה†משמעותי†ÆÆÆכמדריך†בצופים†מתייעצים†עם†אלכס
על†החניכים†ÆÆÆמשמעותי†בחיים†שאחר†כך†ÆÆÆלוקחים
חופש†מהצבא†כדי†להגיע†לטקסים†ÆÆÆנכנסים†לומר
שלום†ÆÆÆמשתפים†את†המחנכת†והמנהל†בסודות
המשפחה†ÆÆÆיש†תחושה†של†מוגנות†ÆÆÆכהורים†משאירים
את †ילדנו †במקום †חם †עם †צוות †מסורÆ¢ÆÆÆ
אבנר†עמרני¨†אב†המשפחה¨†בן†מושב†פעמי†תש¢ז¨
מספר†על†הקשר†של†בית†הספר†עם†הקהילה¨
שהתהדק†והתרחב†בשנים†האחרונות†Æכראש†שבט
הצופים†ני¢ר†הוא†משווה†לישובים†אחרים†ומצביע
על†הקושי†של†השבטים†לחדור†לבתי†ספר†ואצלנו
זה †מובן †מאליו †ומכך †נהנים †כל †הצדדיםÆ
לפני†חמש†שנים†הצטרפה†לבית†הספר†קהילה
נוספת†≠†קיבוץ†גליל†ים†Æבית†הספר†של†היום†מהווה
את †נקודת †הקישור¨ †החיבור †והגיבוש †בין †שלוש
הקהילות¨†דבר†המעמיד†בפניו†אתגרים†רבים∫†הגברת
הפעילות†המשותפת†של†ביה¢ס†מול†כל†הגורמים
בקהילה¨ †חשיפת †התלמידים †לסדר †היום †של
הקהילה¨†שילוב†משאבי†הקהילה†בתכניות†הבית

שלומית†וחברותיה¨†מחזור†י¢ט

ספריות¨†ארגון†פעולות†התנדבותיות¨†בדגש†על
נתינה†ותרומה¨†קשר†עם†קהילות†נוספות¨†שילוב
ההורים †בבניית †התכניות †ובקבלת †ההחלטותÆ
מידי†שנה¨†לקראת†חג†ט¢ו†בשבט†מתקיים†בביה¢ס
¢שבוע†קהילה†¨¢שבו†כל†ילדי†הכיתה†מבצעים†פעילות
עם†ולמען†הקהילהÆ
אז†איך†נמשיך†לשמר†את†הלכידות†הקהילתיתø
לדעתה†של†יעל¨†בתקופת†התיכון†מה†שמחבר†את
הילדים †לישוב †≠ †זה †הצופים† Æבנוסף¨ †הטקסים
הקהילתיים¨†שבהם†פוגשים†חברים†מהילדות†והמשך
העסקת†הבוגרים†בבית†וייל†Æהיא†לא†חושבת†שיהיה
לה†מה†לעשות†בכפר†לאחר†שתשתחרר†מהצבאÆÆÆ
שלומית†ואבנר†אומרים†שזה†אתגר†של†הקהילה∫
להצליח†לשמר†את†המשפחות†הפעילות†והמעורבות
גם†לאחר†סיום†הלימודים†בבית†הספר†בכפר†Æמציעים
לתת†לבוגרים†אחריות¨†לתת†להם†תפקידים†©כפי
שנעשה†לקראת†תרגיל†לשעת†חירום†בכפר®¨†ובדרך
זו†להתחבר†לרשותÆ
לבני†משפחת†עמרני†ברור†שהם†ישמרו†על†קשר
עם†בית†הספר¨†ימשיכו†להסתכל†בלוח†הפעילויות
החודשי†וגם†יגיעו†לטקסים†Æהם†עדין†לא†מעכלים
את†סיום†התקופה¨†השינוי†עדין†לא†חלחל†אבל†דבר
אחד†ברור†≠††אין†צורך†להסיע†את†הילדים†לביה¢סÆÆÆ

≥
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בכפר

כפר†שמריהו†∞≤Æ
פרידה†משנת†הלימודים†תש¢ע
אני†מסיימת†שנת†ניהול†דינאמית¨†מאתגרת†ומהנה
מאוד†Æאהבתי†למקום†ולבית†הספר†צמחה†במהרה
ומלאה†את†ליבי†מהר†מאוד†Æתחילה¨†בזכות†דרור
אלוני†ראש†המועצה¨†שאהבתו†ומסירותו†לבית†הספר¨
לצוות†ולילדים†היא†מוחלטת†ומדבקת†Æבהמשך¨
בזכות†תיאוריו†של†ד¢ר†אלכס†שניידר†רגע†לפני
שיצא†לשנת†השבתון¨†בזכות†צוות†המורים†הנפלא¨
שקיבל†אותי†בפתיחות†ובאהבה¨†בזכות†ההורים¨
שנתנו†בי†אמון†מהרגע†הראשון†ולבסוף†בזכותכם
התלמידים†המקסימים†שהכרתי¨†תלמידים†סקרנים
ופעילים¨†תלמידים†שלוקחים†אחריות†ומתקדמים
בתחומים†שונים†ומגווניםÆ
במהלך †השנה †ביה¢ס †הצטיין †במספר †תחומים∫
בנושא †החינוך †לזהירות †בדרכים †זכינו †ב¢פרס
השרים†Æ¢בתחום†החינוך†הגופני†תלמידים†רבים†הגיעו
להישגים †מרשימים †ברמה †המחוזית †ואף †ברמה
הארצית† °נבחרת †השחמט †זכתה †במקום †השני
בארץ†והוזמנה†לתחרות†העולמית¨†אשר†תתקיים
בחורף†ברוסיהÆ
בתחום†הלימודי†נבדקו†תלמידי†כל†השכבות†לאורך
כל†השנה†במקצועות∫†שפה†עברית¨†אנגלית¨†מדעים
ומתמטיקה† Æתלמידינו †הגיעו †לממוצעי †ציונים
מרשימים¨†מן†הגבוהים†באזור†ובארץ†Æבלטו†במיוחד
תלמידי †כיתות †א† ¨ßשרכשו †את †הקריאה †והגיעו
לתוצאות†הגבוהות†ביותר†באזור†הרצליה†Æתלמידי
כיתות †ג† ßשיפרו †את †הישגיהם †בהבנת †הנקרא
והכתיבה†והגיעו†למקום†הראשון†באזור†בממוצע
הישגיהם†Æכמו†כן†תלמידי†כיתות†ה†¨ßכמו†בכל†שנה¨
הצליחו†להגיע†לממוצע†ציונים†מרשים†של††πμבמבחני
המיצ¢ב†באנגלית†Æאין†לי†ספק†שההישגים†הללו†הם
פרי†של†השקעה†רבה†לאורך†השנים†Æהשקעה†של
הצוות†החינוכי¨†של†התלמידים†ושל†ההורים†התומכים
בילדיהםÆ
במהלך†השנה†התקיימו†אירועים†חווייתיים†רבים
אשר†תרמו†לאקלים†החיובי¨†לשיתוף†פעולה†ולהנאה
רבה†Æכלל†התלמידים†האזינו†לחמישה†קונצרטים
לאחר †שעברו †תהליך †הכנה †מקדים† Æחידון †יום
העצמאות¨†שנערך†לתלמידי†כיתות†ד≠ßו†ßהיה†אירוע
מרגש¨ †בו †כלל †הילדים †הפגינו †ידע †רב †והבנה
בהיסטוריה†ובמורשת†של†מדינת†ישראל††Æשיאם
של†האירועים†היה†בלילה†הלבן¨†אשר†במהלכו†רקדנו
את†ריקוד†ה¢פלאש†מובÆ¢
תחום†המחשוב†והתקשורת†ברשת†נכנס†לבית†הספר
באופן†אקטיבי†בשנת†תש¢ע†Æכמו†בתחומים†אחרים

בעבר†גם†בתחום†המחשוב¨†בית†הספר†נמצא†כחלוץ
אקטיבי†לומד¨†מפתח†ומשפיע†על†החינוך†בעתידÆ
כידוע†המועצה†המקומית†כפר†שמריהו†העמידה
סכום†גדול†בקיץ††≤∞∞πוממשיכה†לתמוך†משמעותית
בשיפור†התשתיות†גם†בקיץ†הנוכחי†Æהמטרה†)†שילוב
המחשב†בהוראה†במטרה†להתאים†את†ההוראה
למאה†ה≠††¨≤±להשתמש†במושגים†ובכלים†מעולם
העדכני†של††¨WEB 2.0בו†המשתתפים†בתהליך
הלמידה†מוסיפים†תכנים¨†לומדים†להעריך†תכנים¨
משתפים†אחרים†ועוסקים†בנושאים†מותאמים†להםÆ
כדי†להצליח†במטרה†שהצבנו†לעצמנו†עבר†הצוות
החינוכי †תהליכים †של †הכשרה †והתנסות† Æלצד
הלמידה†האקטיבית†של†המורים†גם†הקהילה†הרחבה
נכנסה†כשותפה†למהלך†Æביחד†הצלחנו†ליצור†תרבות
ארגונית†חדשה†Æלמעשה†התהליכים†הללו†מהווים
את†ירית†הפתיחה†של†השינוי¨†שעתיד†להמשיך
ולהעמיק††Æאני†סבורה†שההכשרה¨†ההתנסות†והליווי
שקיבלנו†השנה¨†יאפשרו†לצוות†לפתח†חומרי†למידה
מותאמים†לתלמידים†תוך†מתן†מענה†לשונות†בין
הילדים†ובכך†לקדם†אותם†לימודית¨†רגשית†וחברתיתÆ
גם†בתחום†המחשוב†אנו†חייבים†לנקוט†משנה†זהירות
על†מנת†למצוא†את†נקודת†האיזון¨†שתאפשר†צמיחה
והתנסות†בתחומים†מגוונים†Æבמהלך†השנה†הקפדנו
על †יצירת †מסגרות †שיח †שונות †עבור †תלמידים∫
במסגרת†שיחות†אישיות†של†המחנכות¨†קבוצת
מנהיגות †תלמידים¨ †קבוצות †חונכות †תלמידים¨
מפגשים†עם†יועצת†ביה¢ס†ועוד†Æכמו†כן†מסגרות
המאפשרות †שיח †בקרב †הסגל †החינוכי †לעיתים
כמליאה†ולעיתים†בקבוצות†קטנותÆ
צוות†הניהול†של†ביה¢ס†פעל†בשני†מישורים†≠†המישור
הפרקטי¨ †שניהל †וקידם †משימות¨ †והמישור
הרפלקטיבי¨ †שעסק †בחשיבה¨ †ניתוח †ופיתוחÆ
בהזדמנות†זו†אני†מבקשת†להודות†לחברי†הצוות
שהאמינו†בי¨†הסכימו†לשתף†פעולה†בתהליך†עמוק
והובילו†את†ביה¢ס†להישגים†רבים†במהלך†השנהÆ
חברי†צוות†הניהול∫†שירי†אביב¨†יוספה†כהן¨†דרלי
טימור¨†נירה†חגי¨†שושי†ארד¨†שרון†אופיר†ויעל†חסוןÆ
לצד †הצוות †החינוכי †פעל †ועד †הורים †משמעותי
בהנהגת†תמי†גבאי†המופלאה†Æהמסורת†של†ועד
הורים¨ †שעסוק †כל †כולו †בעשייה †למען †הילדים
והקהילה†בשיתוף†מלא†בין†הסגל†החינוכי†ובין†ההורים
החברים†בוועד†ההורים†אינו†דבר†מובן†מאליו¨†על
אחת†כמה†וכמה†לא†באוכלוסיות†חזקות†כגון†אלו
המשתייכות†לבית†הספר†Æבמהלך†כל†השנה†הרגשתי

שגריר†קוריאה†הדרומית¨†מר מה†יאנג≠סאם†ורעייתו¨†המתגוררים†ברשפון¨
מברכים†את†ילדי†ביה¢ס†והוריהם†בטקס†פתיחת†שנת†הלימודיםÆ
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שההורים†החברים†בוועד†הינם†שותפים†אמיתיים
לעשייה†החינוכית†Æתחושה†זו†אפשרה†לי¨†כמנהלת
ביה¢ס¨†לסמוך†על†חברי†הפורום†לשתף†במידע
עדכני†ורגיש¨†להתייעץ¨†להציג†דילמות†ולהעלות
קשיים†Æלא†פעם†התפעלתי†מהמחויבות†והתרומה
של†ההורים†לבית†הספר†Æברגעים†בהם†אני†כותבת
מילים†אלו†נבנה†קירוי†מגרש†הספורט†בחצר†בית
הספר†Æאומנם†בסופו†של†דבר†הקירוי††שנבנה†הוא
מאסיבי †יותר †ובמימון †המועצה †המקומית †כפר
שמריהו¨†אולם†תחילתו†בתהליך†משמעותי†של†חברי
ועד†ההורים†והורים†נוספים†שהתגייסו†לקידום†הענייןÆ
הגדולה†של†בית†הספר†כפר†שמריהו†וחוף†השרון
היא†בכך†שסך†החלקים†גדול†מהשלם†ומתקיימת
בו †סינרגיה¨ †דבר †לא †בא †על †חשבון †דבר †אחרÆ
ההצלחה†בלימודים†לא†פגעה†בהישגי†החינוך†הגופני¨
בחינוך †לערכים †ובדיאלוג †הבינאישי† Æהאיזון †בין
הדברים†הוא†עדין†מאוד†והמשימה†המאתגרת†ביותר
היא †למצוא †את †האיזון †המיטבי† Æבזכות †הצוות
המקצועי†והתמיכה†המשמעותית†שביה¢ס†זוכה†לה
מהרשות†המקומית†ומההורים†נקודת†האיזון†הזו
רחבה†יחסית†ומאפשרת†להישאר†בה†לאורך†זמןÆ
אין†לי†ספק†שתלמידי†בית†הספר†כפר†שמריהו†וחוף
השרון†גאים†להשתייך†אליו†ומעריכים†את†ההשקעה
הרבה †בהם †שמתחילה †כבר †בגן¨ †ובעתיד †יהיו
מהמשפיעים †על †החברה †הישראלית †בתחומים
מגווניםÆ
לסיום†אני†רוצה†להודות†לראש†המועצה†דרור†אלוני
על†הליווי¨†העזרה†וההכוונה†במהלך†השנה¨†הצלחתו
של†בית†הספר†בשנה†זאת†הינה†פועל†יוצא†של
התמיכה†והדאגה†האינסופית†של†הרשות†המקומית
ושל†העומד†בראשה†Æהיה†לי†לעונג†רב†להוביל†את
בית†הספר†במהלך†השנה†Æאני†מודה†לכולכם†על
שנה†נפלאה†עבורי¨†מקווה†שבזמן†הקצר†הצלחתי
להשאיר†חותם†ולהיחקק†בלבכםÆ
מאחלת†לד¢ר†אלכס†שניידר†חזרה†נעימה†והמשך
הצלחה†בהובלת†ביה¢ס†לשיאים†נוספים¨†כפי†שעשה
כבר†בעברÆ

בברכת†שנת†לימודים†פורייה†ומוצלחתÆ
לימור†ברמן†הרמס
מנהלת†בית†הספר
שנת†הלימודים†תש¢ע
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החדשים† ¢המגיעים †מן †העולם †הישן¨ †והנדרשים
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משמעותי†במחשב†האישי†Æהמועצה†המקומית†כפר
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מערכת†מחשוב†אישית¨†אשר†תשרתם†במגוון†רחב
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האינטליגנציה†הבין†אישית†היא†היכולת†לאמוד
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של†עצמך†ולהיות†מסוגל†להשתמש†במודל†הזה
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בעיות¨†הובלה¨†וניהולÆ
שתי†האינטליגנציות†החברתיות†לא†קלות†לאיתור
וזיהוי†בבן†אדם¨†אך†ללא†ספק†הן†החשובות†ביותר
לפעילות†משמעותית†בכל†ארגון¨†קבוצה†או†קהילהÆ
בכל†מקרה†היכולת†לעבוד†עם¨†להנהיג†את¨†או
לנהל†אנשים†מותנית†בקיום†שתי†אינטליגנציות
המשולבות†כאוריינות†הרגשית∫†האינטליגנציות†הבין
אישית†והתוך†אישית†Æבקיום†האינטליגנציות†והבאתם
לידי†ביטוי†בתהליך†הלמידה†ישנה†תרומה†משמעותית
ליצירת†אקלים†חיובי†Æמחקרים†מוכיחים†כי†פעילות
מח†יעילה†תלויה†בסביבה†חיובית†מבחינה†רגשיתÆ
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אצל†ילדים†כמו†אצל†מבוגרים†Æבדיונים†בתהליך
ארגון†הלמידה†והגברת†הישגים†אותם†הצבנו†לעצמנו
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ולמגוון†נושאים†Æבגן†מתקיים†צהרון†משותף†לגן†רימון†ולגן†תאנה¨†בניהולו†של†ירון†דהרי†עד†השעה†∞∞∫∑Æ±
ההרשמה†לצהרון†נעשית†בנפרד†במשרדי†המועצהÆ

גן†רימון¨†גן†חובה†בכפר†שמריהו
מאת∫†כרמלה†זביב†פרסון¨†מנהלת†הגן
בשנת†הלימודים†תשע¢א†ילמדו†בגן†רימון†שלושים†ושלושה†ילדיםÆ
השנה†אשכולות†הליבה†של†משרד†החינוך†יוצגו†בעזרת†אוריינות†מתוקשבת∫
שימוש†במחשב†ובציוד†האור†קולי†לאורך†השנהÆ
יצירת†חומרי†למידה†משותפים†עם†הילדים†והצגתם†באופן†מתוקשב†כדוגמא∫†שימוש†בצייר¨†כתיבת
סיפורים†מאוירים†והצגתם†במליאהÆ
שיתוף†ההורים†בהצגת†תכני†לימוד†אורייניים†מתוקשביםÆ
צפייה†במצגות†ככלי†עזר†להעשרה¨†לדיון†ולשיחהÆ
בנוסף†נשתתף†ב¢מצעד†הספרים†¨¢פרוייקט†ארצי†של†עידוד†הקריאה†במטרה†לעודד†ולטפח†תרבות
קריאה†בגן†ובביתÆ
חוגי†העשרה†שיתקיימו∫†מוסיקה¨†ריקודי†עמים¨†מדעים†וספורטÆ
במסגרת†תכנית†רצפים¨†הקשר†שלנו†עם†בית†הספר¨†נבקר†בבית†הספר†מס†ßפעמים†במהלך†השנה†≠
נכיר†את†מבנה†בית†הספר¨†את†צוות†המורים¨†נתנסה†בשיעורים†ונפגוש†חברים†שלמדו†איתנו†בגן†Æמפגשים
נוספים†שיתקיימו†עם†בית†הספר∫†מפגש†עם†החונכים†בספריה¨†יום†ספורט¨†נטיעות†משותפות†והאזנה
לקונצרטי†¢תזמורת†השרון†Æ¢בנוסף¨†ילדי†כיתות†א†ßהצעירים¨†שרק†לא†מזמן†עזבו†אותנו¨†יתארחו†בגןÆ
בשמי†ובשם†צוות†הגן†נברך†את†הילדים†העולים†לכיתה†א†ßבדרך†צלחה¨†מלאו†את†ילקוטכם†בידע†ובערכים
שילוו†אתכם†גם†בהמשך†השנים†Æיהי†רצון†שתצעדו†באון†בדרככם†החדשה†בעולם†של†שלום¨†שלווה†ונתינהÆ

בית†הספר†לטניס†במועדון†הספורט†כפר†שמריהו†בהנהלת†לימור†גבאי¨
אלופת†ישראל†לשנת†∂†±ππמקיים†פעילויות†ואימונים†בהיקף†של†כ≠†∞∞†¥תלמידיםÆ
לדבריה†של†לימור¨†החזון†של†ביה¢ס†לטניס†≠†להעביר†למתאמנים†את†האהבה†לטניס†ואת†היכולת†להתמודד
בקבוצה†מחד†ובהישגים†אישיים†מאידך¨†כמו†גם†את†ההנאה†בעשיית†הכושר†הגופני†Æבתכנית†האימונים
נלמדים†הנושאים†הבאים∫†אחיזת†מחבט¨†חבטות†כף†יד¨†חבטות†גב†יד¨†הגשות¨†חבטות†יעף¨†חבטות†חיתוך
ועוד† Æכמו †כן †ביה¢ס †שם †דגש †על †חינוך †ספורטיבי¨ †התנהלות †על †המגרש †ועם †השחקנים †היריביםÆ
במשך†השנה†עורך†ביה¢ס†לטניס†פעילויות†שונות†כגון∫†טורנירים†©אליפות†יחידים¨†זוגות¨†משפחות®¨†מחנות
אימונים†הן†במועדונים†עצמם†והן†ברחבי†הארץ¨†הפנינג†חוגים†הכולל†הופעות†ראווה†של†טובי†שחקני†הטניס
בישראל¨†נסיעות†למחנות†אימונים†בחו¢ל†ועוד†Æמזה†כארבע†שנים¨†תלמידי†כיתות†א≠ד†בביה¢ס†המשותף
כפר†שמריהו†חוף†השרון¨†במימון†המועצה†המקומית†כפר†שמריהו¨†מגיעים†לאימוני†בוקר†במגרשי†הטניס
במועדון †הספורט† Æהתלמידים †מתאמנים †לפי †קבוצות †גיל¨ †לומדים †טכניקות †ומשחקיםÆ

בכפר

ספטמבר†∞≤∞±

∂

עדכון†לתושב†במערכת†התחבורה†הארצית∫
סלילת†כביש†∞≤†וכביש††¨μ≥±לרבות†העתקת
מסילת†הברזל†מזרחה†מתעכבת†מאוד†Æהזכיין
שנבחר†לבצע†את†המיזם†החזיר†לממשלה
את †הזכות †והתקבלה †החלטה †לבצע †את
ההקמה†ישירות†על†ידי†החברה†הלאומית
לדרכים†©מע¢צ†החדשה®†Æלמי†ששכח¨†מדובר
בהמשך†נתיבי†אילון†צפונה†מהרצליה†עד
לאזור †קיבוץ †יקום¨ †במזרח †כפר †שמריהו¨
בתוואי†משוקע¨†והעתקת†מסילת†הברזל†אל
התוואי†Æלהערכתי†מדובר†על†תחילת†עבודה
ב≠≤† ¨≤∞±אשר †ימשכו †באזורנו †כשנתייםÆ
שדה†התעופה∫
מבחינה†מוניציפאלית¨†השדה†נמצא†בכפר
שמריהו †כ≠•∞∂ †ובהרצליה †כ≠•∞† Æ¥עיריית
הרצליה¨†עיריית†רעננה†והמועצה†המקומית
כפר †שמריהו †פועלות †במשולב †להעתקת
הפעילות†שמתקיימת†בו†ולסגירת†השדהÆ
במסגרת†המאבקים†והדיונים†עם†הממשלה
ובכנסת¨†קבלנו†הסכמה†משר†התחבורה†כי
השדה†ייסגר†לאחר†שתמצא†חלופה†לפעילות
בתי †הספר †לטיסה† Æהפעם †סגירת †שדה
התעופה¨†על†המטרדים†שהוא†יוצר¨†נראית
קרובה†מתמידÆ
בתחום †התשתית †הפנים †יישובית∫
כזכור†המועצה†הכינה†תוכנית†למערכת†ביוב
מרכזית†המתבססת†על†פינוי†השפכים¨†בעקרון
ההכבדה†©גרביטציה®¨†למערכת†האיסוף†של
הרצליה†ורעננה†Æבשיתוף†עם†אגודת†המים
הכנו†תוכנית†מערכתית¨†אשר†במסגרתה†נניח
את†מערכת†הביוב†ובאותה†עת†נחדש†את
תשתית †המים †ונסלול †מחדש †כבישים
ומדרכות¨ †על †כל †המשתמע †מכךÆ
למעשה†אנו†מוכנים†עם†תוכניות†מפורטות
ומסמכים†לפרסום†מכרז†לשליש†מהישוב†≠
הרובע†הדרום†מערבי†וחלק†מהרובע†הצפון
מערבי† Æבמסגרת †הסכם †עם †המועצה
המקומית¨†אגודת†המים†לקחה†לממן†∞†±מיליון
ש¢ח†מהקמת†תשתית†הביוב†העירונית†ובכך
להוזיל†את†העלות†למשקי†הבית†בסדר†גודל
של†כ≠†•∞Æ¥
בעקבות†חוק†ההסדרים¨†שאושר†בפברואר
†¨≤∞∞πמשרד†הפנים†לא†אישר†לנו†את†חוק
העזר†העירוני¨†אשר†באמצעותו†יכולנו†לממן
את†הביצוע†Æנדרשנו†על†ידי†רשות†המים†והביוב
להצטרף†לתאגיד†מים†וביוב†אזורי¨†אשר†אמור
יהיה†להקים¨†לתחזק†ולתפעל†את†המערכות
הזורמות† Æלאחר †התייעצויות †ודיונים †רבים
מצאנו†שאין†כל†הצדקה†ערכית†וכלכלית
להצטרף†לתאגיד†אזורי¨†שכן†אגודת†המים
השיתופית †מעניקה †לנו †שירותים †מעולים
בתחום†המים¨†מוכנה†להעמיד†למיזם†הביוב
∞∞∞¨∞∞∞¨∞†₪†±ולנהל†את†מערכת†הביוב†בלא
להכביד †ומבלי †לפגוע †בשרות †לתושבÆ
הצטרפות †לתאגיד †תשמוט †מאיתנו †את
העצמאות†לנהל†את†התשתיות†ביישוב¨†תשלול
את†התמיכה†שהעמידה†אגודת†המים†ובעתיד
תפגע†בכושר†הניהול†והשליטה†של†המועצה
בתשתיות†הציבוריותÆ
אנו†עומדים†על†כך†שיתנו†לנו†להקים†ולנהל
את†מערכת†הביוב†בעצמנו†על†ידי†כך†שיחריגו
אותנו†בחקיקה†מחובת†תאגוד†או¨†לחילופין¨
שיאפשרו†לנו†להקים†תאגיד†עצמאי¨†שאגודת
המים†חלק†בלתי†נפרד†ממנו¨†מבלי†לפגוע
במעמדה†העצמאיÆ
בינתיים¨†בעוד†שברשות†המים†והביוב†מתקשים
להציג†פתרון†חוקי†להקמת†מערכת†ביוב†בכפר
שמריהו¨†תובע†המשרד†להגנת†הסביבה†את
ראש†המועצה†על†הפרת†החוק†המחייב†הקמת
ביוב†ובכך¨†לכאורה¨†נגרם†זיהום†סביבתי†Æאנו
נמצאים †במאבק †מול †הרגולטורים¨ †שהוא
בעצם†מאבק†על†שמירת†עצמאות†הכפרÆ

כיוונים†חדשים†במרכז†וייל

סיגל†זוז¨†יו¢ר†ועדת†תרבות

מריאנה†לסר¨†קולנוע

אנו†עומדים†בפני†פתיחתה†של†עונת†פעילות†תרבותית†חדשה†בכפר†שמריהוÆ
גם†השנה†התוכנית †נבנתה†לאחר†תהליך†ארוך†ומעמיק של בחינת†מגוון
רחב של †מופעי †אמנות¨ †הרצאות †וחוגים¨ †שמתקיימים †ברחבי †הארץÆ
המטרה†שעמדה לנגד†עינינו הייתה להביא†לכפר†את מיטב†המופעים†והחוגים¨
באווירה†אינטימית†וקשר†אישי¨†תוך†מתן†תשובה†למגוון†הרחב†של†הטעמים
של†תושבי†כפר†שמריהו†והסביבה†Æמתוך†רצון†להגיע†לקהל†רחב†יותר†ומגוון
החלטנו†השנה¨†בנוסף†לרפרטואר ¢הקלאסי†¨¢להביא†לבמת†הכפר†גם†מופעים
שפונים†לקהל†צעיר†יותר†©גילאי†∂†®≥∞†≠±הן†מתחום†התיאטרון†הן†מתחום
המוסיקה†והקולנועÆ
הרצון†להגיע †למגוון†רחב†של†קהלים†הנחה†אותנו†גם†בהחלטה†להרחיב†את
פעילות†¢קתדרה†¢בכפר†שמריהו¨†גוף†שמתמחה†בהפעלה†של†סדרות†והרצאות
בהנחיית†טובי†המרצים†Æאנחנו†מזמינים†את†כל†התושבים†לבחור†את†הפעילויות
והמופעים†הקרובים†לליבם¨†ולקחת†חלק†בפעילות†מרכז†וייל Æמחכים†לכם†°

במסגרת†סדרת†הקולנוע†¢טרום†בכורה†¨¢מוקרן†במרכז†וייל†מדי†חודש†סרט
חדש¨†שנבחר†בשל†היותו†בעל†ערך†ועניין†לצפיה†מודרכת†Æהסרטים†מוקרנים
טרם†יציאתם†לאקרנים¨†והקרנתם†מלווה†בהרצאות†של†מרצים†מובילים
בתחומם††Æההרצאות†מתייחסות††לזßאנר¨†ליוצר†הסרט†ולמסרים†האמנותיים
של†הסרט†תוך†התיחסות†ליחס†בינו†לבין†יצירות†קולנועיות†אחרות¨†והצגת
קטעי†סרטים†רלוונטיים†Æסדרה†נוספת†של†סרטים†המתקיימת†במרכז†וייל
היא†הסדרה†של†ה¢סרטים†הדוקומנטרייםÆ¢
כמו†כן†יתקיים†במהלך†חודש†מרץ†פסטיבל†קולנוע†≠††≠† docoartשימשך
שלושה†ימים†ובמסגרתו†יוקרנו†חמישה†סרטים†העוסקים†בעולם†האמנותÆ

פנינה†רבינוביץ¨†מנהלת†מרכז†וייל
שיתוף†הפעולה†בין†מרכז†וייל†לבין†תושבים¨†אשר†תורמים†מזמנם†וממרצם
לאיכות†חיי†התרבות†והקהילה†בכפר†הניב†שנת†פעילות†מרתקת¨†שחידושיה
מוצגים†לפניכם†Æלהעמקת†שיתוף†הפעולה†יעלה†בקרוב†אתר†אינטרנט†חדש
למרכז†וייל¨†שדרכו†תוכלו†להתעדכן†ולקבל†את†מלוא†המידע†לגבי†הפעילויות
השונותÆ

ארנה†לרר¨†יו¢ר†תת†ועדה†בנושא†תאטרון
גם†השנה¨†כמידי שנה¨†אנו†מציעים†על†בימת†מרכז†וייל†ממיטב†ההצגות†של
התיאטרון†הישראלי†Æההצגות†נבחרו†בקפידה†תוך†מתן†דגש†על†רמה†גבוהה
ביותר¨†הן†של†המחזה†והן†של†שחקניו† Æלקראת†העונה†הקרובה†מספר†ההצגות
הוגדל†והושם†דגש†מיוחד†על†בניית†רפרטואר†שיתן†מענה†לקשת של†טעמים¨
גילאים†והתנסויות†תיאטרליות†Æלפיכך¨ בנוסף†להצגות†מובילות†של†תיאטראות
כמו†¢הקאמרי¢†¨¢הבימה†¢ו¢תיאטרון†באר†שבע†¨¢כוללת†התוכנית†גם†מופעים
מיוחדים†כמו†הצגת†יחיד†שקיבלה†את†פרס†השחקן†בתיאטרונטו¨†מופע†קברט
פנטסטי†שהוצג†בפסטיבלים†ברחבי†העולם†ומופע†תיאטרלי†סטירי†Æכמו†כן
מתוכננת†נסיעה†משותפת†ממרכז†וייל†ל¢תיאטרון†גשר†¢להצגה¨†שבשל†ייחודה
של†התפאורה ניתן†להעלותה†רק†שםÆ

אורה†הולין¨†יו¢ר†תת†ועדה†בנושא†מוסיקה
השנה†הינה†השנה†הרביעית†שאנו†מקיימים†את†פסטיבל†המוסיקה†הקאמרית
בכפר†שמריהו†Æגם†השנה†הפסטיבל†ימשך†שלושה†ימים¨†בהם†ינוגנו†חמישה
קונצרטים†בביצוע†מוזיקאים†ידועי†שם†מהשורה†הראשונה†Æהתוכנית†כוללת
מספר†קונצרטים†שיערכו†בבתים†פרטיים†שיפתחו†את†דלתותיהם†בפני†שוחרי
המוסיקה¨†קונצרט†אחד†שפונה†לכל†המשפחה†ויתקיים†במועדון†הספורט¨
וקונצרט†סיום†שיתקיים†באודיטוריום†וייל†ויבוצע†בידי†סימפונייטה†באר†שבע
בניצוחו†של†מאסטרו†דורון†סלומון†Æאת†היעוץ†האמנותי†עושה†הצßלן†הנודע
צבי†פלסרÆ
כמו †כן †יתקיימו †בעונת †המנויים †החדשה †במרכז †ווייל †ששה †קונצרטים∫
שלושה†קונצרטים†של†הבארוקדה†אשר†כבשה†זה†מכבר†מקום†בלבם†של
מאזינים†רבים¨†קונצרט†אחד†של†אנסבל†סולני†תל†אביב¨†הנחשב†היום†לאחד
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