


תושבות ותושבים ותיקים יקרים,

החודש הזה אנו מציינים את חודש ההוקרה לתושבות ותושבי העיר הוותיקים, ובמסגרת זו הכנו לכם שלל 
פעילויות מגוונות, מהם תוכלו ליהנות במהלך חודש אוקטובר, כמיטב המסורת העירונית.

השנה וחצי האחרונות, מאז פרץ נגיף הקורונה לחיינו, היו מאתגרות ומורכבות עבור כולנו. המאבק בקורונה 
שינה את חיינו ואילץ אותנו להתאים את עצמנו להנחיות חדשות, המצריכות הסתגלות. חשוב לנו להישאר הכי 

קרובים שיש ולהמשיך להעניק לכם, ותיקות וותיקים יקרים שלנו, סל שירותים מצוין ומותאם, שיאפשר לכם 
לעבור את התקופה הזו על הצד הטוב ביותר, וכמובן גם אחריה.

מיזם "אמץ שכן", מתן סיוע טכנולוגי, אתר התנדבות עירוני, פעילות לחיזוק הקשר הרב דורי, הקמת מינהלת 
הגמלאים, זכייה בקול קורא והקמת מרכז פרישה עירוני ועוד, הם רק חלק מהפרויקטים הייחודיים שאנו 

מקדמים בעיר, ודלתי פתוחה עבורכם תמיד כדי לשמוע על רעיונות נוספים לרווחתכם.

עם חזרת אירועי התרבות והחוגים, שמחתי לפגוש אתכם במועדוני הגמלאים העירוניים, בקתדרה העירונית, 
בחוגי הספורט לוותיקות וותיקים, ואפילו במפגשים אקראיים ברחובות העיר. 

כעיר המקדמת גם את הקשר הבין דורי, מרגש אותי כל פעם מחדש לראות את החיבוק החם לו אתם זוכים 
מצד בנות ובני הנוער המצוינים שלנו, וחשוב לי שתדעו כי אנו כאן אתכם ולצדכם בכל עת ובכל שעה.

בחוברת זו שלפניכם, תוכלו להתרשם מפעילויות חודש האזרח הוותיק בכפר סבא, הכוללים בין היתר, מופעים, 
הרצאות, סדנאות, קורסים לימודיים, ערבי תרבות ועוד.

אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לפעילויות השונות ומצפה לפגוש אתכם.
אני מאחל לכולנו ימים טובים ובריאות איתנה,

שלכם,
רפי סער

ראש העיר



meme.sheinfine@gmail.comoritb@ksaba.co.il

האתגר שבהזדקנות

"תהליך ההזדקנות תלוי באתגרים רבים.
זהו מסע הישרדות.... 

רצוף שינויים, אבדנים ופרדות..
אך טמונה בו גם האפשרות לצמיחה ולהתפתחות“

אין ספק ששנות "הבגרות הגבוהה" יכולות להוות תקופה מהנה ובת השפעה מעניינת ומרתקת גם עבור 
הנכדים והנכדות ....

תושבות ותושבי העיר הוותיקות והוותיקים, הסניורים מכובדי כולם
אוכלוסיית הוותיקות והוותיקים, הסניורים, בארץ ובכפר-סבא בפרט, גדלה ומתרחבת, ונמצאת בעורק החיים 

המרכזי של חיינו , ואנו  פועלים ללא לאות לשמור על בריאותה רווחתה ובטחונה.
לשם כך הוקמה "מינהלת גמלאים ואזרחים ותיקים" המובילה שינוי תפישה בכל הקשור לתקופת החיים 
החדשה של הוותיקים ומהווה מרכז פרישה אפ 60 המאגדת תחתיה מכלול שירותים לאזרחיות ואזרחים 

ותיקים תוך ביסוס תשתית ארוכת טווח.
היערכות לגידול בתוחלת חיים, וקורת גג לגופים ואגפים הקשורים בתרבות הפנאי בבריאות בתעסוקה העשרה 

ותחומים נוספים לקבוצת גיל זו .
 זהו צעד ענק משמעותי.. ואבן דרך במאמץ להפוך את עירנו למודל לחיקוי!! כפר סבא, היא עיר המעודדת 

אורח חיים בריא ופעיל, המקיימת סביבת מגורים נגישה ובטוחה, חיי חברה פעילים, תעסוקה, התנדבות, אורח 
חיים בריא , פעילות גופנית, תזונה נכונה, התנהלות פיננסית,חיבור גוף ונפש וכלים לניהול עצמאי. 

העיר שהכי כדאי לתושבות ולתושבים מבוגרים לחיות בה.
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אירועי ההוקרה לוותיקים
בכפר סבא 2021

הופעה: יורם יובל
יום שלישי, 12.10 | בשעה 11:00

אודיטוריום בית ספיר
עלות כרטיס: 40 ₪ 

ריקודי שנות ה 60
יום רביעי, 13.10 | בשעה 18:00

קניון ערים, ליד רחבת רולדין
הכניסה חופשית בהתאם למגבלות הקורונה

מופע דרום אמריקאי
יום חמישי, 14.10 | בשעה 17:00
בית רייזל. בשיתוף עמותת סביון

עלות כרטיס: 40 ₪ 
פתיחת התערוכה "נקודת הזהב"

יום שני, 18.10 | בשעה 11:00
בקניון ערים, רחבת קרביץ

הכניסה חופשית בהתאם למגבלות הקורונה

ותיקים בתנועה "נעים בשלישי"
יום שלישי, 19.10 | במדרחוב ירושלים

בשעה 08:00: יוגה, הליכה נורדית, טאי צ'י וריקודי עם
בשעה 09:00: מפגש משותף סימבו

בזמן האירוע תחולק גלידת גולדה לנרשמים מראש
הצגה: ”יומא“ – מועדון עלייה

יום שלישי, 19.10 | בשעה 19:00
אודיטוריום בית ספיר

עלות כרטיס: 30 ₪
אירוע מקהלות גיל פז

יום חמישי, 21.10 | בשעה 16:30
מופע סיכום בהיכל "הכול עובר חביבי"

יום שני, 25.10 | בשעה 11:00
במעמד ראש העיר

בהיכל התרבות
עלות כרטיס: 50 ₪ 

כל האירועים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות | כניסה לבעלי תו ירוק
מכירת כרטיסים וגביית תשלומים באשראי: עדה קריל – הכרמל 43 – מכירת כרטיסים – 09-7641131 | נטלי גולדגמר – 

הכרמל 43 – מענה טלפוני לתשלום באשראי 09-7641144 | מנהלות מועדוני הגמלאים ועמותת סביון – מכירת כרטיסים במועדונים
תאריכים לרכישת כרטיסים: 

3.10 יום א' | 08:00-12:00 ■ 4.10 יום ב' | 08:00-12:00 ■ 5.10 יום ג' | 16:00-18:00 ■ 6.10 יום ד' | 08:00-12:00

 morans@ksaba.co.il | 09-7641130 :להסדרי נגישות פרטניים

mailto:morans@ksaba.co.il


מסלול ותיקים
תשפ"ב הלימודים  לשנת  קורסים 

 מינהלת אזרחים ותיקים כפר-סבא והמכללה האקדמית בית ברל מזמינים אתכם ותיקות וותיקי העיר,
להירשם לקורסים אקדמיים בכל תחום שתבחרו: 

 | | לשון עברית  וכללית  | ספרות עברית  | מדעי החברה ואזרחות  | היסטוריה  ולימודי א"י  | גיאוגרפיה  מקרא ותרבות ישראל 
לימודי הסביבה | אנגלית

הלימודים מתקיימים באווירה סטודנטיאלית וכפרית. 
כל שעליכם לעשות הוא לבחור לכמה קורסים ברצונכם להירשם ולמלא את הפרטים.

עלויות:
קורס אחד - 400 ₪

שלושה קורסים - 1,000 ₪
חמישה קורסים - 1,500 ₪

 לפרטים ורישום מקוון לחצו כאן

09-7476345 | meida@beitberl.ac.il | מרכז ייעוץ ורישום, המכללה האקדמית בית ברל

 רשימת השיעורים המוצעים בהמשך

עמוד 1
המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים

oritb@ksaba.co.il | 097649278 | מינהלת אזרחים ותיקים

https://m3web.beitberl.ac.il/ex/registration/gimlai
mailto:meida@beitberl.ac.il


רשימת הקורסים המוצעים לגמלאי כפר-סבא
לשנת הלימודים תשפ"ב

עמוד 2

שם המרצהאופן ההוראהשעהיום שם הקורססמסטרחוג 

אנגלית 

ד"ר הדר דודפנים אל פנים 14:15 - 15:45 ב'מבוא לניתוח פרוזהא

ד"ר הדר דודפנים אל פנים 16:15 - 17:45 ב'מבוא לדרמהא

ד"ר הדר דודפנים אל פנים 12:15 - 13:45ד'תחנות יסוד בספרות הבריטית שנתי

שנתי
התפתחות הנרטיב)קורס 

בבלשנות (
פרופ' סטבנס ענת למידה משולבת 12:15 - 13:45 ד'

מדעי החברה

א
הפילוסופיה של המדינה בעידן 

הקלאסי
ד"ר סיגל בן רפאל גלנטיפנים אל פנים 10:15 - 11:45 ד'

ב
הפילוסופיה של המדינה בעידן 

המודרני
ד"ר סיגל בן רפאל גלנטיפנים אל פנים 10:15 - 11:45 ד'

ב
סוגיות במגדר:היבטים מקומיים 

וגלובליים
ד"ר שנקר דניאלהפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'

א
גישות קלאסיות לחקר המדינה 

והחברה
ד"ר שטרנברג יצחקפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'

ד"ר שטרנברג יצחקפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'החברה הישראלית לרבדיהב

ד"ר שטרנברג יצחקפנים אל פנים 14:15 - 15:45ד'כלכלה פוליטית גלובלית ב

א
פופוליזם פוליטי ותרבות 

דמוקרטית 
ד"ר מחאג'נה מוהנדפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'

ד"ר מחאג'נה מוהנדפנים אל פנים 8:30 - 10:00ד'פוליטיקה של זהות והכרהב

ד"ר לבקוביץ אלון פנים אל פנים 8:30 - 10:00ד'המשטר בישראלא

היסטוריה

א
הנצרות מראשיתה ועד 

הרפורמציה
ד"ר טפלר יעקבפנים אל פנים 8:30 - 10:00ב'

ד"ר פאוקר אלון פנים אל פנים 8:30 - 10:00ד'סוגיות בתולדות מדינת ישראל ב

ד"ר מיכאל-ברגר ליפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'אירופה במאה ה-19 הארוכהב

א
הציונות יסודות רעיוניים 

ופופולאריים א 
ד"ר בועז לב טובפנים אל פנים13:45 - 12:15ב

ב
הציונות יסודות רעיוניים 

ופופולאריים ב
ד"ר בועז לב טובפנים אל פנים13:45 - 12:15ב

א
מיישוב למדינה - היסטוריה 

וקולנוע
ד"ר בועז לב טובפנים אל פנים13:45 - 12:15ד

ד"ר ענת ואטורילמידה משולבת11:45 - 10:15דתולדות האנטישמיות א

ד"ר עמיר ירוחם פנים אל פנים15:45 - 14:15דמבוא לעת העתיקה: יווןא

ד"ר עמיר ירוחםפנים אל פנים10:15 - 11:45במבוא לעת העתיקה: רומאב

המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים



עמוד 3

שם המרצהאופן ההוראהשעהיום שם הקורססמסטרחוג 

ספרות 

ב
משמעות החיים , בין ספרות 

לקולנוע
ד"ר שי בידרמן פנים אל פנים 8:30 - 10:00ד'

א
הכל אודות אבא:הפטריארכיה 
וקריסתה בספרות ילדים לגיל 

הרך 
ד"ר ברעם אשל עינת פנים אל פנים 14:15 - 15:45ד'

ד"ר טל הולץפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'עדות וספרות ב

א
מבוא לספרות העברית מימי 

הביניים :שירת תור הזהב
ד"ר עידית עינת נובפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'

ב
מבוא לספרות העברית מימי 
הביניים :הסיפורת המחורזת

ד"ר עידית עינת נובפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'

לשון עברית 

א
עיוני לשון וסגנון בעברית 

המקרא
ד"ר גרילק ליאורהפנים אל פנים 10:15 - 11:45א'

א
פענוח הטקסט בגיל הרך 

וביסודי:היבטים לשוניים, מבניים 
וסגנוניים 

פרופ' גילה שילההוראה משולבת 12:15 - 13:45א'

פרופ' גילה שילהפנים אל פנים 12:15 - 13:45א'דקדוק לשון חז"ל א

ד"ר אבו בכר רפיקפנים אל פנים 16:15 - 17:45א'יסודות הדקדוק הערבי א

ד"ר תמי יאירהוראה משולבת 10:15 - 11:45 א'שפה , חברה ותרבות ב

גיאוגרפיה וארץ ישראל 

ד"ר קרטין אמנון פנים אל פנים 16:15 - 17:45ב'מבוא לגיאוגרפיה אנושית ב

ד"ר קרטין אמנון פנים אל פנים 18:15 - 19:45ב'א"י לגבולותיה ב

א
סיפורי המקרא והשתקפותם 

בממצא הארכיאולוגי 
ד"ר דגן עמיתפנים אל פנים 10:15 - 11:45ב'

ד"ר קרטין אמנון פנים אל פנים 10:15 - 11:45ב'גיאוגרפיה וגלובליזציהא

א
היבטים גאוגרפים של חוסן 

לאומי
ד"ר קרטין אמנון סינכרוני 18:15 - 19:45ד'

ב
יחסי יהודים - ערבים 

בפרספקטיבה גיאוגרפית 
ד"ר קרטין אמנון סינכרוני 18:15 - 19:45ד'

המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים



עמוד 4

שם המרצהאופן ההוראהשעהיום שם הקורססמסטרחוג 

מקרא ותרבות ישראל 

ד"ר שגית מורא-סינכרוני מעשי חכמים בספרות חז"לא

א
בין פרדס למרכבה:מבוא 

למיסטיקה קדומה וקבלה - 
חלק א'

ד"ר שגית מורפנים אל פנים 12:15 - 13:45ד'

ב
בין פרדה למרכבה:מבוא 

למיסטיקה קדומה וקבלה - 
חלק ב'

ד"ר שגית מורפנים אל פנים 12:15 - 13:45ד'

א
טקסי החיים של התרבות 

היהודית 
ד"ר שגית מורפנים אל פנים 14:15 - 15:45ד'

א
האחר בספרות חז"ל ובמחשבה 

היהודית
ד"ר שגית מורא-סינכרוני 

ד"ר אילון שמיירהוראה משולבת 10:15 - 11:45ד'דמות הצבר חלום נשבר א

ב
מבוא להגות יהודית במאה 

ה-20
ד"ר שמיר אילון פנים אל פנים 8:30 - 10:00ד'

א
מבוא להגות יהודית בימי 

הביניים 
ד"ר שמיר אילון פנים אל פנים 8:30 - 10:00ד'

ד"ר שמיר אילון למידה משולבת14:15 - 15:45ד'על הראש, הלב ומה שביניהם ב

ד"ר שמיר אילון פנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'הצצה לסידור תפילה ב

א
קריאה יחפה בספורי יציאת 

מצרים 
ד"ר שמיר אילון הוראה משולבת 18:15 - 19:45ד'

ד"ר שירלי נתן יולזריסינכרוני 20:15 - 21:45ד'ישעיהו בן אמוץ ב

א
קריאות הגותיות בסיפורי 

בראשית 
ד"ר כהן עדיאלא-סינכרוני 

ב
נשים במקרא- קריאה ספרותית 

ופמיניסטית 
ד"ר כהן עדיאלא-סינכרוני 

המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים



עמוד 5

שם המרצהאופן ההוראהשעהיום שם הקורססמסטרחוג 

מדעי סביבה וחקלאות

פרופ' אילוז דודפנים אל פנים 10:00 - 08:30ד'מבוא לאקולוגיה - א

ד"ר דוד קדישמשולב13:45 - 12:15ד'הגנת הצומחב

ד"ר אלונה עובדיהפנים אל פנים 11:45 - 10:15ד'צמחי תבלים,רפואה ובושםא

א
מיפוי וניטור של מפגעים 

סביבתיים
ד"ר מדמוני ענתמשולב13:45 - 12:15ד'

א
המשבר הסביבתי וקיימות- כולל 

סיור
פרופ'  גולדמו דפנהמשולב15:45 - 14:15ד'

פרופ' אילוז דודאסינכרוניסוגיות סביבתיות אטואליותב

ב
סוגיות סביבתיות אקטואליות 

בהיבט  הגלובלי 
פרופ' גולדמן דפנהמשולב15:45 - 14:15ד'

ב
חרקים כיואינדיקטורים 

סביבתיים
דר קדיש דודפנים אל פנים 10:00 - 08:30ד'

דר קדיש דודפנים אל פנים 11:45 - 10:45ד'חקר וחקלאות מדייקתא

ב
מבוא לחישה מרחוק וחקלאות 

מדייקת
פרופ' אילוז דודמשולב17:45 - 16:15ד'

א
ריבוי וטיפוח זנים בעידן מודרני 

מואץ
דר עובדיה אלונהפנים אל פנים 13:45 - 12:15ד'

א
אגרואקולוגיה וחקלאות 

מדייקת-כולל סיור
דר מדמוני ענתפנים אל פנים 10:00 - 08:30ד'

דר עובדיה אלונהפנים אל פנים 15:45 - 14:15ד'חגים וסביבה ב

דר קדיש דודפנים אל פנים 10:00 - 08:30ד'חצר הגן כגן בוטניא

המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים




