קורסי הורים
סדנא להורים לילדים בגילאי
ביה"ס יסודי
מפגש מבוא  -יום א' |  | 30.10בשעה
 | 20:30ללא תשלום
 12מפגשים שבועיים החל מ6.11 -
בשעות 22:30-20:30
הסדנא היא בגישת אדלר ,מהי סמכות
הורים ,איך יוצרים שיתוף יחד עם מסגרת
חוקים וגבולות ועוד.
מנחה :אודיל רוזנפלד
הרשמה בטל' 054-2455815

הסתדרות המורים

מחשבים  -מכללת אומגה

מקהלה קאמרית כפר סבא

ימי ב'
 | 11:00-8:00מחשבים מתחילים
 | 13:00-11:00מחשבים ממשיכים
פרטים והרשמה :מכללת אומגה
בטל' 09-7444884

מנצח :אהרון חרל"פ
ימי ה' |  | 19:30קונסרבטוריון כפר סבא,
פרטים נורית וגנר 052-8796700

ספרות  -ממדף הספרים
ימי ד' |  | 10:30-9:00החל מ7.9 -
ספר ראשון – התנ"ך של אמא,
מאת :ורדה הורוביץ
מרצה :ד“ר יפה בנימיני

מסע כורסא במוזאוני העולם

תא המורים הגמלאים סניף השרון
פרטים והרשמה בשעות הבוקר
טל' 09-7481191

)מפגש חודשי(
ימי ד' | 12:30-11:00
 | 28.9.16מפגש פתיחה – המוזיאון הבריטי
מרצה :כנרת זוהר-להב
פרטים והרשמה ,טל' 052-2385980

ספרדית – להבין לדבר וליהנות
ימי א' | החל מ 4.9 -בוקר/ערב
מורה :פטריסיה בורינסקי
פרטים והרשמה :טל' 052-3427330

סדרת קולנוע  -הרצאה וסרט

אנגלית

)מפגש חודשי(
ימי ד' | 12:30-11:00
 | 21.9.16חגים ומועדים בקולנוע
מרצה :איתן מלמד

ימי ב' | החל מ | 5.9 -בוקר /אחה"צ
מורה :יהודית כרמל
פרטים והרשמה :טל' 052-2516140

האזנה למוסיקה )מפגש חודשי(
מסעות בעקבות מלחינים בצלילים
ובתמונות
ימי ד' | 12:30-11:00
 | 7.9.16המורה למוסיקה :מוסיקאים
גדולים כפדגוגים
מרצה :ענת שרון

איטלקית
ימי ב' | החל מ 7.11 -בוקר
ימי ד' | החל מ 9.11 -בוקר
מורה :חני שניצלר
פרטים והרשמה :טל' 054-4802395

צרפתית
בימי א' ו-ב' אחה"צ | החל מ4.9 -
מורה :סופי נזרי
פרטים והרשמה :טל'054-4803006 :

ברידג'
ימי א' | החל מ12:30-10:30 | 4.9 -
מדריכה :נורית נווה
פרטים והרשמה :טל' 052-2687389

ריקודי עם
ימי ג' | החל מ12:30-10:00 | 6.9 -
ימי ה' | החל מ12:30-10:30 | 8.9 -
מדריך :נועם יערי ,הקורס מתקיים בבית
הסטודנט ,רח' שרת

מקהלות
מקהלת השרון
מנצח :אבי כהן טריקה
ימי א' |  | 20:00בית התרבות ע"ש רייזל,
פרטים :רוחה ברם 050-6333346

מקהלת צלילי כפר סבא
מנצח :מנשה לב רן
ימי א' |  | 19:30מרכז קהילתי ע"ש אלי כהן,
פרטים :דיתה בר-יוסף 054-4780609

אנסמבל גלרון
מנצח :דורון בן עמי
ימי א' |  | 19:30מרכז קהילתי ע"ש גלר,
פרטים :אליזה רגב 050-5788116

בית התרבות ע"ש רייזל

מקהלת קולאז'

קמפוס הקתדרה העממית

מנצחת :רונית כץ
ימי א' |  | 19:30בית מועצת נשים,
פרטים :אתי רז 054-6541424

בשיתוף המשרד לשוויון חברתי

מקהלת הרמוניה
מנצח :רון גנג
ימי ג' |  | 18:30בית הסטודנט,
פרטים :גרסיה אוחיון 052-8738101
מקהלת אקפלה,
מנצח :רון גנג
ימי ג' |  | 20:00בית הסטודנט,
פרטים :איתן גור 050-2070005

בית האמנים

)אונים ,רח' אז"ר(

מנהל :דני גלי 054-4499227 -
עמותת אמן בעירו
פרטים :צפי בירן 052-6681236
צילום פוזיטיב
פרטים :נוקי שריר 054-4263224
מחוץ למסגרת
)אמנים ללא שייכות לקבוצה(
פרטים :ניצה לאופר 052-4600117
חוג היוצרים כפ“ס והשרון
פרטים :מיכל זהבי 050-3995104

גלריה עירונית כפר-סבא
תערוכות מתחלפות
נפתלי בזם | חברים ובני משפחה ,דיוקנאות
5.1.17 - 10.11.16
אני לדודי ודודי לי | זוגות אמנים בישראל
16.3.17 - 19.1.17
עמלנות ואמנות 29.5.17 - 30.3.17
סמדר אליאסף 31.7.17 - 15.6.17

ידיעון תשע“ז

סדנאות אמנות
פיסול קרמי
מדריכה :רונית גל
היכרות עם החומר ,תכנון ,יצירת פסלים
וכלים ,צביעת עבודות בגלזורות ואנגובים
ושריפה בטכניקות חדשות.
•  32מפגשים | ימי א' | 20:00-17:00
החל מ6.11 -
•  32מפגשים | ימי ד' | 12:00–9:00
החל מ9.11 -
•  32מפגשים | ימי ה' | 12:00–9:00
החל מ10.11 -
עלות₪ 3,296 :

פיסול קרמי
מדריכה :עדנה רענן
היכרות עם החומר ,תכנון ולימוד בניה
נכונה בטכניקות שונות ,יצירת פסלים או
כלים וצביעתם בגלזורות ואנגובים
ושריפתם.
 32מפגשים | ימי ג' | 21:00 – 18:00
החל מ8.11 -
עלות₪ 3,296 :

ציור ורישום למתקדמים
מדריכה :בלהה רמר
הסדנא כוללת לימוד רישום ,שמן,
אקוורל ,קולאז' ,טכניקות מעורבות ועוד,
תוך התייחסות לתולדות האמנות.
הרשמה לאחר תאום עם המדריכה
טל' 09-7440920
•  36מפגשים | יום ג' | 12:30–9:30
החל מ1.11 -
•  36מפגשים | יום ה' | 12:30–9:30
החל מ3.11 -
עלות₪ 3,420 :

ציור ורישום
מדריך :אלכסנדר אומנסקי
ציור טבע ,דומם ונוף – סגנון קלאסי.
שימוש בפחם ,צבעי מים ,גואש ועוד תוך
התייחסות לתולדות האמנות.
 32מפגשים | ימי ג' | 18:00-20:15
החל מ8.11 -
עלות ₪ 2,400

רישום מודל
ימי ה‘ | 22:00 - 19:30
החל מ3.11 -
פרטים והרשמה :אופיר גוזלן
טל' 050-8376160

כללי הרשמה :פרטים והרשמה בטל' 09-7649303/4
אם צוין מספר טלפון אחר יש להתקשר אליו ישירות
⋅ לכל הסדרות והקורסים יש להירשם מראש,
פתיחתם מותנת במספר משתתפים
⋅ ייתכנו שינויים בתוכניות  /תאריכים
⋅ הנחות יינתנו בהתאם להנחיות עירוניות

סדרות שנתיות
סדרת הרצאות חדשה – העתיד
כבר כאן טכנולוגיה בשביל המוח
מרצה :ד"ר רועי תירוש ,חוקר מוח ,יועץ
בתחום הביוטכנולוגיה
ימי ו' | 11:30-10:00
 6מפגשים מרתקים על טכנולוגיות
מתקדמות וחקר המוח
•  | 4.11.16ממהפכה טכנולוגית למהפכה
בחקר המוח
•  | 25.11.16ארגז הכלים לשיפור
התפקוד המוחי
•  | 16.12.16טכנולוגיה מתקנת מוח
•  | 23.12.16מרשת עצבית לרשת
חברתית
•  | 13.1.17טכנולוגיה נגישה לשיפור
הריכוז והזיכרון
•  | 27.1.17מוח וטכנולוגיה ,העתיד לאן
עלות סדרה ,₪ 360 :הרצאה בודדת ₪ 70

חדש  -תנ“ך שלא הכרנו
מרצה :יוכי ברנדס
ימי ג' | 19:30-18:00
 6מפגשים על דמויות מרתקות בתנ"ך
•  | 3.1.17חווה  -אם כל דעת
•  | 7.2.17קין והבל – האם הסיפור מוסרי
•  | 14.3.17רחל  -מאהובה מיתולוגית
לאם האומה
•  | 25.4.17עקידת יצחק  -האם אברהם
עמד בניסיון
•  | 9.5.17דינה  -סיפור דינה של אשה
•  | 13.6.17יונה  -האדם מחפש משמעות
עלות סדרה  ,₪ 360הרצאה בודדת ₪ 70

btarbut@ksaba.co.il

בית התרבות ע"ש רייזל | רח' גאולה  ,12טל | 09-7649303/4 :הצטרפות לרשימת תפוצה
מרכז השירות 09-7640881 :בימים א' – ה'  | 16:00-19:00 ,9:00-12:00 :דוא"ל merkazs@ksaba.co.il :

ידיעון
תולדות האמנות
סמסטר א' :האמנות הקלאסית – יוון
ורומא
 8מפגשים | ימי ה‘ | בשעה 19:00
מרצה :ד"ר אפי זיו
•  | 3.11.16המשחקים האולימפיים ביוון
העתיקה ועד המשחקים היום.
•  | 17.11.16רומא – פאר האדריכלות
הקלאסית שלל מבניה המרשימים של
רומא
•  | 1.12.16הנצרות הקדומה והסגנון
הרומנסקי בימי הביניים ,מבני הכנסיות
הראשונות.
•  | 15.12.16האמנות באימפריה
הביזנטית  -מבני הפאר של האימפריה.
•  | 5.1.17הקתדראלות הגותיות – "סיור"
לימודי ברחבי אירופה – משלבי הנצרות
הקדומה
•  | 19.1.17האדריכלות של הרנסנס
•  | 2.2.17צעדים ראשונים בציור ,המאה
ה 14-ותחילת המאה ה15-
•  | 16.2.17הציור של ארצות השפלה
הרשמה בטל’ 09-7649303/4
עלות סדרה  ,₪ 480הרצאה בודדת ₪ 70

סדרה בשיתוף מחלקת המנויים
מסע חובק עולם
בעקבות פסטיבלים ,טקסים
ואירועים מיוחדים
ימי ה‘ | בשעה 20:30
מרצה :יואל שתרוג ,עיתונאי וצלם.
סדרת הרצאות על מקומות שונים בעולם,
ההרצאות ישלבו קטעי סרטים מוסיקה,
תמונות וסיפורים.
•  | 24.11.16פסטיבלים חובקי עולם  -בין
קרנבל ברזיל לוונציה
•  | 26.1.17מוסיקה חובקת עולם -
הפסטיבלים בשירים ויצירות מוסיקליות
•  | 2.3.17נשים חובקות עולם  -פסטיבל
האישה הבינלאומי
•  | 4.5.17פורטוגל  -ארצם של מגלי עולם
•  | 8.6.17אמסטרדם  -פסטיבל מרוץ
התעלות ויום הגנים
הרשמה טל' 09-7640810/1
עלות סדרה  ,₪ 250הרצאה בודדת ₪ 60

שיר עברי
מנחה :שמוליק צבי
מפגש חודשי על הסיפורים הקטנים
מאחורי השירים הגדולים
ימי ו‘ | בשעה 10:00
•  | 2.9.16משיריהם של שלומי שבת
ויהודה פוליקר

•  | 7.10.16משיריהם של דודו ברק ואפי
נצר
•  | 4.11.16משיריהם של רמי קליינשטיין
וריטה
•  | 2.12.16משיריהם של יהורם גאון ודובי
זלצר
 ₪ 25תשלום בכניסה

קורס חדש  -מעגל החיים במקרא

מרצה :ד"ר ענת גואטה
ימי ב‘ | 18:30-17:00
מפגש מבוא  – 31.10 -ללא תשלום
 13מפגשים שבועיים הקשורים לטקסט
המקראי ולמעגל החיים מהולדה וילדות
ועד זקנה ומוות
עלות הסדרה  ,₪ 400הרצאה בודדת ₪ 40

קורס ערבית מדוברת
מורה :הראל עזר בעל תואר ראשון
בהוראת השפה הערבית ,חברת )מכון(
סקיוריטיץ'
יום ג' |  | 8.11מתחילים18:00-16:30 :
מתקדמים20:00-18:30 :
משך כל קורס  20מפגשים
עלות כל קורס ₪ 1350

שיחה ביידיש

מנחה :אריה לייב לונדון
יש לך את זה מהבית? זוכר את הצליל
של השפה? רוצה להיפגש ולדבר
ולפטפט בשפה?
ימי ד' | בשעה  | 11:00החל מ31.8 -

כתיבה יוצרת

בהנחיית הסופרת רותי ויטל גלעד
ימי ב‘ |  | 12:00-10:00החל מ5.9 -
ימי ב‘ |  | 20:00-18:00החל מ7.11 -
ימי ד‘ |  | 12:00-10:00החל מ9.11 -
פרטים והרשמה בטל052-4598880 :

מפגשים על עגנון  -בין עבר הווה
ועתיד..
מרצה :ד“ר מיכל שיר-אל
ימי ג‘ | בשעה  | 9:45החל מ6.9 -
פרטים והרשמה בטל' 052-8646154
הקורס מתקיים בבית לילי ,רח' גלר 18
כפ"ס

תנ"ך  -דיאלוג ואתיקה
מרצה :ד“ר מיכל שיר-אל
ימי ג‘ | בשעה  | 11:30החל מ6.9 -
מסע בין דמויות ודילמות מאז ועד עתה
פרטים והרשמה בטל' 052-8646154
הקורס מתקיים בבית לילי  ,רח' גלר 18
כפ"ס

מועדון קריאה
מפגש חודשי לשיחה על ספר ועל החוויה
מהקריאה
בימי א' | 19:30-18:00
•  | 25.9.16רכבת היתומים ,מאת:
כריסטינה בייקר קליין
•  | 30.10.16הנכדה של מר לין ,מאת:
פיליפ קלודל
•  | 20.11.16טובת הילד ,מאת :מקיואן
•  | 22.1.17בית יעוקיבאן ,מאת :עלאא
אל-אסוואני
•  | 19.2.17אהבת של סלטנאת ,מאת
שרה אהרוני
•  | 19.3.17ים ביני לבינך ,מאת :נורית גרץ
•  | 23.4.17בן גאזי ברגן בלזן ,מאת :יוסי
סוכרי
•  | 21.5.17אבני הסליחה ,מאת :לורי
נלסון ספילמן
•  | 11.6.17הר אדוני ,מאת :דה לוקה
מנחות :מלכה אדלר ועדנה דר
תשלום  ₪ 20בכניסה

פרלמנט
מנחה :יהודה דרורי
"הפרלמנט של כפר-סבא"  -מפגש לליבון
נושאים חברתיים ופוליטיים
ימי ה' |  | 12:00-10:00החל מ1.9-
בכל מפגש נדון בבעיות השעה :ביטחון,
ממשל והחברה הישראלית .באווירה
טובה ולא מתלהמת.
תשלום בכניסה

מועדון בולאות
ימי ה‘ | בשעה 18:00
פרטים :מוטי לייפר טל' 052-4230032

קורס עיצוב הבית והום סטיילינג
מנחה :שרונה דושנסקי ,מעצבת פנים
ומדריכת סיורי עיצוב
ימי ב' |  | 11:30-10:00החל מ21.11 -
 5מפגשים שיעסקו בעיצוב פנים
והלבשת הבית כולל סיור בחנות עיצוב.
פרטים והרשמה בטל' 058-6878402

תשע“ז
בריאות הגוף והנפש
תרבות הגוף
ימים ב' ו -ד' |  18:00ו19:00 -
התעמלות בריאותית "מחשבת הגוף" ,שיפור
היציבה ,יכולת התנועה ,גמישות שרירים
ומפרקים ,ידע והבנה של תהליכי הגוף
מדריכה :שרית פלדמן ,טל' 052-2571417
סדנא להמרצת המוח בשיטת RGRM

שיטה תרפיסטית המשתמשת בקצב
תנועה ומוזיקה לשיפור בריאות הגוף
והנפש :שיפור תפקודים יומיומיים,
זיכרון ,דיבור וקריאה.
מדריך :נועם בלומנפלד
פרטים והרשמה :טל' 050-8284827

סדנת בריינספא – מכונים לפיתוח
קוגניטיבי
מפגש מבוא :יום ד' |  | 21.9בשעה 18:00
)עלות (₪ 20
 16מפגשים לשיפור יכולות הקשב
והריכוז ,שיפור הזיכרון על סוגיו וטווחיו
השונים ,יצירת בהירות מחשבתית
והפחתת לחץ ,פיתוח היצירתיות ורכישת
"ארגז כלים קוגניטיבי".
החל מיום ד‘ | 19:30-18:00 | 21.9
ההשתתפות בהרשמה מוקדמת בלבד
לפרטים :בריינספא 1-700-700-132

קבוצת ברונו  -כוח ריפוי רוחני
מפגש חודשי | ימי ג‘ | בשעה 19:00
החל מ13.9 -
הנכם מוזמנים להצטרף לקבוצה
המקדמת את שיטתו של ברונו גרונינג.
אשר העלה את המודעות לרפואה
הוליסטית ולאפשרות ההחלמה בדרך
רוחנית ,פשוטה ,טבעית ומוכחת ע"י
רופאים.
תאריכים נוספים,6.12 ,15.11 ,1.11 ,27.9 :
27.12
מנחה :יעל מאירי
פרטים והרשמה בטל‘ 054-3271200

סדרות טיולים
מדריכה :שרה רוטנברג

טיולי שישי – לסיום השבוע משהו
לגוף ולנשמה
הטיולים יוצאים בשעה  7:15בבוקר מבית
התרבות | פרוט הטיולים ורשימת ציוד
יינתנו לנרשמים.
עלות כל סדרה ₪ 1,050
טיול בודד ₪ 180

סדרה " -ברגל ,בשבילי ארצנו"
טיולי הליכה ארוכים ברגל
•  | 4.11.16להר תבור בסתיו
•  | 23.12.16לכרמל ,לשביל הדרוזים
•  | 13.1.17שביל צפית בשמורת עין-גדי
במדבר יהודה
•  | 3.2.17שביל הגולן אום אל קנאטיר
•  | 3.3.17שביל סובב גילון ,מגילון
לצורית
•  | 31.3.17שביל אנדרטת רמון
והאסטרונאוטים מהקולומביה
•  | 12.5.17נחל יצפור ונחל הקיבוצים

סדרה " -פסיפס ארץ ישראלי"
מסלולי הליכה קלה
• " | 28.10.16אחרי החגים" טיול לצפת,
ראש פינה וחצור הגלילית
•  | 25.11.16ירושלים  -עמק צורים,
גבעת התחמושת ומחנה יהודה
•  | 6.1.17ח' טבת – גוש שגב והר גילון
•  | 27.1.17מכתש רמון – "בין שמיים וארץ"
טיול למכתש רמון ולמוזיאון אילן רמון
• " | 17.2.17הי דרומה "..לפריחת
הכלניות בבתרונות רוחמה
•  | 10.3.17תל לכיש וארטישוק בניר בנים
•  | 5.5.17טיול ערב לגולן – יער אודם
ופארק וולקאני הר אביטל )טיול ערב(

 1/2שירה
אורח חיים בריא  -כן זה אפשרי!
ימי ג' | בשעה 18:00
לא רק דיאטה ,אלא שינוי אורח החיים
פרטים והרשמה בטל' 072-2505865

חברים לאכילה נכונה
מפגש שבועי לשמירה על המשקל הנכון
פרטים והרשמה בטל' 03-9191561

מועדונים
מועדון יום א'
מגוון הרצאות בימי ראשון בשעה 10:30
לפרטים :נילי שחור ,טל‘,09-7433845 :
תשלום  ₪ 25בכניסה

עמותת גמלאי כפר סבא
מכללה רב תחומית
הרצאות | ימי ג‘
אנגלית | ימי ב‘
התעמלות | ימי ב‘ ו-ה‘
טיולים ,תאטרון ,סרטי קולנוע בליווי
הרצאה ,מוסיקה
פרטים והרשמה בטל’ ,09-7727650
בימים א' ,ג' ,ה' |  11:00-9:00בלבד.

קבוצת מורים גמלאים
נפגשים ימי ב' | החל מ5.9 -
שעה  – 9:00מפגש ספרותי
מרצה :ד"ר יפה בנימיני
שעה  - 11:00חולמים ומגשימים פרקים
נבחרים מראשית הציונות
מרצה :ד"ר ענת גואטה

ארגון המורים
שוש וינטר | טל‘ 03-7106740

מועדון שחמט
בית הסטודנט | רח' שרת
לאון לנדה | טל' 054-5217040

מועדון ברידג'
בית הסטודנט | רח' שרת
יוסי רייכמן | טל' 054-5485475

מועדון ברידג'
רח' המייסדים 31
שמחה זילברשלג | טל' 052-3266998

מועדון ליונס
לטינוס השרון
שושנה ברברס | טל' 09-7672021

קלאב 50
לפרטים ורכישת כרטיסים  -קלאב – 50
) 03-6939314משיבון  24שעות(

מכללת תובנה
"גרפולוגיה – הפסיכולוגיה של כתב היד"
ימי ג' |  | 20:00-17:00החל מ8.11 -
למעוניינים בקריירה מאתגרת ,בהסבה
מקצועית או בשילוב עם קריירה נוכחית
אני מזמינה להצטרף אלינו וללמוד
מקצוע לחיים – גרפולוג מוסמך.
מנחה :טלי ירדני ,מכללת תובנה,
פרטים והרשמה בטל' 050-2343341

הקולג' הצרפתי  -צרפתית
רכישת שפה מדוברת כולל קריאה
וכתיבה ,לימוד בקבוצות לפי רמות.
יום מיון והרשמה ,יום ה' | 20:30-18:30 | 20.10
קורסים:
ימי ב' |  | 21:00-18:00החל מ31.10 -
ימי ד' |  | 21:00-18:00החל מ2.11 -
פרטים והרשמה בטל' 03-9326888

