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רח׳ גאולה  ,12כפר-סבא
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לפרטים ולהסדרי נגישות
פרטניים :טל׳ 09-7649303

kerena@ksaba.co.il

העיר
ראש
דבר
תושבות ותושבים יקרים,
אני שמח להציג בפניכם את חוברת החוגים והפעילויות החדשה של בית התרבות
על שם רייזל.
בחוברת זו תוכלו להתרשם ממגוון הפעילויות ,החוגים ,הסדנאות ,הקורסים
והתערוכות שאנו מציעים לכם במסגרת פעילות בית התרבות ע"ש רייזל ,כמו גם מפעילות המועדונים
הפועלים במסגרת בית התרבות.
העיר כפר סבא היא עיר של תרבות ,עיר של קהילה ,עיר שהיא משפחה – וככזו ,אנו מנגישים את כלל
הפעילות התרבותית והקהילתית לכלל האוכלוסייה ,על כל גווניה.
השנה וחצי האחרונות היו לא פשוטות .התמודדנו כולנו עם התפרצות נגיף הקורונה ,עם סגרים ,בידודים
ושינוי אורחות החיים להם הורגלנו.
הקורונה עדיין כאן איתנו ,אך למדנו לחיות איתה ולצדה ,תוך שאנו מקפידים לקיים את הנחיות הממשלה
ומשרד הבריאות – כדי לשמור על כולנו וכדי שנוכל לחזור לפעילות האהובה ,לבלות יחד וליהנות מהעושר
התרבותי שיש לעיר שלנו להציע לתושביה.
אני מזמין אתכם להצטרף לפעילות הענפה המתקיימת בבית התרבות ע"ש רייזל ,וליהנות יחד איתנו
מההיצע הרחב וןהעשיר ,שמחכם רק לכן ולכם.
מצפה לראותכם ומאחל לכל תושבות ותושבי העיר שתהיה זו שנה של פריחה ,שגשוג ,הצלחה ,ובעיקר
בריאות.
שלכם,
רפי סער ,ראש העיר

יקרים ,העיר
ותושביםמועצת
תושבותחברת
דבר
אני נרגשת להציג בפניכן/ם את תוכנית הפעילויות השנתית של בית התרבות
ע"ש רייזל .אחרי תקופה ארוכה ולא פשוטה שעברה על כולנו ,כולנו צמאים
ומייחלים לחזרה מלאה של עולם התרבות והאומנות לחיינו.
השנה הכנו במיוחד עבורכן/ם שפע מגוון של תערוכות ,סדנאות ,קורסים ,פעילויות וחוגים והצבנו
כמטרה את מיצובו של בית רייזל כמוקד של תרבות ואומנות עירוני שוקק ומלא חיים ,בשילוב השקת
ליין מופעים לכל המשפחה.
אני מבקשת להודות לכל צוות בית רייזל על עבודתם המסורה והמקצועית לאורך כל השנה וכמובן תודה
גדולה לכן/ם תושבות ותושבים יקרים -אני רואה בכן/ם כשותפים מלאים שלנו לפיתוח וקידום התרבות
והאומנות בעיר ונשמח להעמיק את השותפות עימכן/ם ולהיות בקשר לכל יוזמה ,בקשה או שאלה.
בברכת שנה טובה ,בריאה ומאושרת,
עו"ד עדי לוי סקופ  -חברת מועצת העיר
מחזיקת תיק התרבות
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חוגים
פיסול קרמי /

מדריכה :רונית גל

היכרות עם החומר ,תכנון ,יצירת פסלים וכלים ,צביעת עבודות
בגלזורות ואנגובים ושריפה בטכניקות חדשות.
*אופציה לפתיחת קבוצה נוספת* .לא כולל חומרים.

10%

הנחה
לגמלאים

•  32מפגשים ,ימי ד' 12:00 - 09:00
•  32מפגשים ,ימי ה' 12:00 - 09:00
• עלות שנתית ( 32מפגשים)₪ 3,296 :
לפרטים ולהרשמהkerena@ksaba.co.il ,09-7649303 :
ההרשמה באתר העירייה ,לשונית תרבות

ציור ורישום למתקדמים /

מדריכה :בלהה רמר

הסדנא כוללת לימוד רישום ,שמן ,אקוורל ,קולאז' ,טכניקות מעורבות ועוד,
תוך התייחסות לתולדות האמנות ,מיועד רק לבעלי ניסיון בציור.

10%

*הרשמה לאחר תאום עם המורה בטל' .09-7440920

• ימי ג' 12:30 - 09:30
• ימי ה' 12:30 - 09:30
• עלות שנתית ( 36מפגשים)₪ 3,420 :
לפרטים ולהרשמהkerena@ksaba.co.il ,09-7649303 :
ההרשמה באתר העירייה ,לשונית תרבות

הנחה
לגמלאים

פסיפס /

מדריכה :רחל פייטלזון

חוג ייחודי להכרות והעמקת טכניקות יסודות אמנות הפסיפס.

• ימי ד׳ (החל מחודש דצמבר) 12:00-09:00
• עלות מפגש ( 3שעות) • ₪ 75 :עלות חודשית₪ 300 :
לפרטים :רחל ,054-6669871
להרשמהkerena@ksaba.co.il ,09-7649303 :

רקמת עמים /

מדריכה :מיכל אבישר–כהן

סדנא בת  17מפגשים בהם ניצור ספר תכים ע"פ משפחות תכים ופיתוחם לרקמה
יצירתית .נרקום גם רקמת עמים מסורתית בתפוצות השונות האופיינית לאותו תך.
*הסדנה מתאימה למתחילים ומתקדמים * .אופציה לפתיחת קבוצה אחה"צ.

• ימי ד׳ (אחת לשבועיים החל מדצמבר)
לפרטים והרשמה :מיכל 050-7322440

תכשיטים מחוטי מתכת /

מדריכה :מיכל ניב-נהוראי

סדנא בת  10מפגשים .הסדנה חושפת בפני המשתתפים את עולם התכשיטים
הרחב והמגוון עולם צורני וצבעוני ,פולקלוריסטי ועשיר .בסדנה נכיר מקרוב את
חוטי המתכת ואת הכלים המיוחדים איתם עובד הצורף.
* רכישת חומרים בנפרד.

• ימי ב' (החל מנובמבר) 12:00 - 10:00
• עלות מפגש • ₪ 120 :עלות סדנה₪ 1,100 :
לפרטים ולהרשמה :מיכל 050-4991428
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חוגים
חוג עיצוב מיניאטורות  /מדריכה :נאווה שטיינמנץ

חוג שנתי ייחודי המספק חשיפה לעיצוב ,תכנון ובניית דגמים מינאטוריים אמנותיים במגוון
מיומנויות שונות וייחודיות.

• ימי א׳ ( 11:30-09:30החל מנובמבר)
• עלות מפגש₪ 120 :
• עלות חודשית ( 4מפגשים)₪ 400 :
לפרטים ולהרשמה :נאווה 050-5322201

10%

הנחה
לגמלאים

בריאות הגוף והנפש/תרבות הגוף
מדריכה :שרית פדלמן

חוג התעמלות בריאותית בשיטת "מחשבת הגוף" ,שיפור היציבה ויכולת התנועה ,גמישות
שרירים ומפרקים ,ידע והבנה של תהליכי הגוף

• ימי ג' 12:30 - 09:30
• ימי ה' 12:30 - 09:30
• עלות שנתית ( 36מפגשים)₪ 3,420 :
לפרטים ולהרשמהkerena@ksaba.co.il ,09-7649303 :

סדרות וקורסים
תולדות האמנות

מרצה :ד"ר אפי זיו ,סופר ומרצה
לתולדות האמנות ,נצרות והמיתולוגיה היוונית
ימי ה׳ 20:30-19:00

	• - 21.10.21המאה ה 19-לפני מהפכת
האימפרסיוניזם
	• - 04.11.21קלוד מונה
	• - 11.11.21אוגוסט רנואר
	• - 25.11.21פיסארו ואמנים נוספים
	• - 02.12.21ניו-אימפרסיוניזם ופוסט-אימפרסיונזם
	• - 09.12.21פול גוגן
	• - 30.12.21ואן גוף ,האמן המיוסר
	• - 13.1.21רודן  -הפסל והאימפרסיוניזם

• עלות סמסטר א' ₪ 480 -
• עלות סמסטר ב' ₪ 480 -
• עלות שנתית ₪ 912 -
• עלות כניסה להרצאה בודדת ₪ 70 -
לפרטים ולהרשמה,09-7649303 :
kerena@ksaba.co.il
ההרשמה באתר העירייה ,לשונית תרבות

אמנות לשמה

מרצה :אריק ונונו

סדרת הרצאות המפגישה אמנות דרך עיניו
ויצירתו של האמן אריק ונונו.

ימי ב׳ 22:00-20:00

	•" - 04.10.21הדרך כמשל"
	•" - 11.10.21לחיות ולמות עם קראוואג'יו"
	•" - 18.10.21פרוייד וקו"ח של ליאונרדו"
	•" - 25.10.21היצירה החשובה ביותר"

• עלות הסדרה ₪ 300 -
• עלות הרצאה בודדת ₪ 85 -
לפרטים ולהרשמה,09-7649303 :
kerena@ksaba.co.il
ההרשמה באתר העירייה ,לשונית תרבות
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קורסים
תוכנית בית הספר למנכ"ליות העתיד
– מבית "סופרסונס" ביוזמת מועצת
נשים והחברה לתרבות ופנאי /

בהנחיית :הגב' מיכל סטטמן

קורס צרפתית -
הקולג' הצרפתי /

רכישת השפה הצרפתית המדוברת כולל קריאה
וכתיבה ,לימוד בקבוצות לפי רמות.

ימי ג׳ 21:00-18:00
פתיחת הסמסטר החל מ 16( 27.10-מפגשים)
לפרטים ולהרשמה03-9326888 :

"קורס ערבית מדוברת"
בשיתוף בית הספר
לשפות ברליץ /

תוכנית לימוד חווייתית ללימוד השפה הערבית
המדוברת בדגש על דיבור ופרקטיקה בשילוב
פתגמים ,סלנג והיסטוריה של השפה הערבית.

ימי ה׳ 20:30-17:30
לפרטים ולהרשמה074-7679439 :

"כתיבה יוצרת" /

בהנחיית הסופרת :רותי ויטל גילעד
	•ימי ב׳ 12:00 - 10:00
	•ימי ד׳ 12:00 - 10:00
	•ימי ג׳ 19:00 - 17:00
לפרטים ולהרשמה  :רותי052-4598880 ,

קבוצת ברונו -
כוח ריפוי רוחני /

בהדרכת :יעל מאירי

קבוצה המקדמת את שיטתו של ברונו גרונינג ,אשר
העלה את המודעות לרפואה הוליסטית ולאפשרות
ההחלמה בדרך רוחנית ,פשוטה ,טבעית ומוכחת ע"י
רופאים.

ימי ג׳ (אחת לחודש)21:00 - 19:00 ,
לפרטים והרשמה054-3271200 :
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תוכנית הכשרה לנשים בתפקידי ניהול המעניקה כלים
מעשיים לקידום והתפתחות מקצועית ,מנטלית ואישית.

ימי ד' ( 8מפגשים ,החל מאמצע דצמבר)21:00-17:00 ,
לפרטים ולהרשמה :גילה079-3001522 ,

תוכנית בית הספר
לאימון וליווי אישי ועסקי -
קורס התפתחות אישית /

בהנחיית :הגב' רחלי לושי-ברקת

קורס התפתחות אישית הכולל  12מפגשים בקבוצה
אינטימית ומעניק כלים להתפתחות ,העצמה ,שינוי
תודעתי וחיים מלאי משמעות.

ימי ג' (החל מסוף נובמבר)20:30-17:30 ,
לפרטים ולהרשמה :רחלי050-5555921 ,

קורס ניהול אדמיניסטרציה
תפעולית בכירה /

בהנחיית :ד"ר ענת קלומל-צוייג

הכשרה מקצועית בתחום הדיגיטל למגוון מקצועות
הנדרשים בשוק העבודה .בהיקף של  120שעות
אקדמיות הכוללות פרקטיקום והרצאות דיגיטליות.

ימי ד׳ (החל מחודש דצמבר)13:00-09:00 ,
לפרטים ולהרשמה052-4425568 ,0732540055 :

קורס קואוצ'ינג ומנטורינג -
הכשרת מאמנים לאירגונים /

בהנחיית :ד"ר ענת קלומל-צוייג

ארגז כלים מתודולוגי לאימון אישי וארגוני להובלת
ההון האנושי למימוש הפוטנציאל הגלום בו לפי
עקרונות שיטה ,אימון וליווי .בהיקף של  100שעות
אקדמיות כולל פרקטיקום וסופרוייזר.

ימי ג׳ (החל מחודש דצמבר)13:00-09:00 ,
לפרטים ולהרשמה052-4425568 ,0732540055 :
קורס גישור  /בהדרכת :דורי שריד

קורס להקניית יסודות ועקרונות הגישור הבינאישי.

ימי חמישי 20:30-17:00
לפרטים ולהרשמה052-5240333 :

מועדונים

מועדון בולאות

מועדון אספני בולים המשלב חקר והרצאות היסטוריות אודות הבולאות.

ימי ה׳ 19:30-18:00
לפרטים ולהרשמה :מוטי לייפר 052-4230032

מכללת גמלאי כפר סבא

מגוון הרצאות בנושאים כלליים :תיאטרון ,קולנוע ,מוסיקה ,פסיכולוגיה ועוד.

ימי ג׳ 12:00-09:00
לפרטים ולהרשמה :אלכס רונאי 052-2230199

מועדון צוות כפר סבא

ימי א׳ (לפי תאריכים) 22:00-19:30
לפרטים :עזרא שמיע052-3661066 ,

מועדון גימלאי תע"א

ימי ד׳ 19:00 - 17:00
לפרטים :משה גל050-3654249 ,

מועדון מורים גמלאים

מגוון הרצאות בנושאי ספרות והיסטוריה כללית.

ימי שני 09:00-12:30
לפרטים ולהרשמה :לאה פלדמן054-5297177 ,

קפה פסקל
קפיטריה חלבית הפועלת במקום ומציעה תפריט מגוון וקפה איכותי.

לפרטים :חנית052-5550643 ,
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קבוצות אמנות
בית האמנים (רח' גלר )4

עמותת אמן בעירו /

נציגת הקבוצה :תרזה חורין  -קרגולה
לפרטים054-4482526 :

מחוץ למסגרת /

נציגת הקבוצה :ניצה לאופר
לפרטים052-4600117 :

קשת אמני כפר-סבא /
נציג הקבוצה :ישראל הרצל
לפרטים050-9258355 :

מועדון צילום ״פוזיטיב״ /
נציגת הקבוצה :אירית איתן
לפרטים052-8806390 :

חוגהיוצריםכפר-סבאוהשרון

נציגת הקבוצה :בתיה מורבצ'יק
לפרטים054-4331701 :

מקהלות
כפר-סבא
מקהלת השרון  /מנצח :אבי כהן טריקה
ימי א' 22:30-20:00
לפרטים :רוחה ברם050-6333346 ,
אנסמבל גלרון  /מנצח :דורון בן עמי
ימי א' 22:00-20:00
לפרטים :אליזה רגב050-5788116 ,
מקהלה קאמרית כפר סבא  /מנצח :אהרון חרל"פ
ימי ה' 22:00-19:30
לפרטים :נורית ונגר052-8796700 ,
7

הגלריה העירונית כפר-סבא
אוצרת :הגר רבן

תערוכה מס'  :1״חופשה ללא תשלום״

ליליאנה אורבך ,מיכל גבע ,שירה גפשטיין מושקוביץ מ ,.הילי לב גרינפלד ,סיון דיין ,שיראל
הורוויץ ,יהונתן הירשפלד ,נעם ונקרט ,קטורה מנור ,איה סריג שאנן ,צילה פרידמן ,דיאנה
קוגן ,שירה ריימן ,הילה שפיצר
פתיחה | 13.10.2021 :נעילה22.12.2021 :
התערוכה "חופשה ללא תשלום" עוסקת בהשפעת הסביבה הפיזית הקרובה על תהליכי עבודתם של אמנים .עבודות
האמנות בתערוכה מציגות שינויים רגעיים שנולדו מתוך כורח ,שהכתיבה הקורונה ,אך הפכו לתהליכי עומק אשר הותירו
את חותמם על תהליכי היצירה גם לאחר החזרה אל הסטודיו.

תערוכה מס  :2״גוף/ראשון״  -מעיין כהן ויולי רוטנברג

(שיתוף פעולה עם המדרשה לאמנות בית ברל)
פתיחה | 5.1.22 :נעילה2.3.2022 :

"גוף/ראשון" היא תערוכה זוגית המציגה זה לצד זו שני גופי עבודות של שתי אמניות בוגרות המדרשה לאמנות במכללת
בית ברל לשנת  .2021האחת מתחום הוידאו והשנייה מציור בצבעי שמן .כהן ורוטנברג נבחרו להציג בתערוכה זו מתוך
למעלה מ 20-בוגרים אשר הציגו תערוכת גמר במדרשה לאמנות בבית ברל בקיץ  .2021התערוכה מתקיימת במסגרת
שיתוף פעולה עם המדרשה לאמנות ,אשר עתיד לראות אור גם במסגרת אירועים עירוניים נוספים במהלך השנה.

תערוכה מס'  :3למה אני לא מציירת ירקות
(רשימת האמנים/יות אינה סופית)
פתיחה | 15.3.2022 :נעילה11.5.2022 :

בתערוכה "למה אני לא מציירת ירקות" משתתפים/ות אמנים/ות תוך התרחקות מתפקידם הראשוני והמוכר כל-כך של
הציור והצילום ,בוחרים/ות באלמנטים חדשים בתוך המציאות אותם הם/ן מייצרים/ות בעצמם/ן .הציורים והצילומים
המוצגים בתערוכה מפגישים את קהל הצופים עם תהליך פנימי ,שבו האמנים/ות מייצרים/ות בתלת-ממד את העולם
אותו הם מבקשים/ות לתעד לאחר מכן בפורמט דו-ממדי ,לעתים תוך מעבר הלוך ושוב בין שני הקצוות.

תערוכה  :4תערוכה זוגית

(רשימת האמנים/יות אינה סופית)
פתיחה | 25.5.2022 :נעילה27.7.2022 :
בתערוכה הזוגית שלפנינו האמנים והאמניות המציגים/ות בה ,עובדים/ים במשותף לאורך זמן ארוך ,כאשר העבודות
של כל אחד/ת מושפעות באופן ישיר מעבודת האמן/ית השני/ה ,עד שלעתים לא ניתן להבחין איזו עבודה שייכת למי.
לאורך העבודה המשותפת ,גופי העבודות מתפתחים במקביל הן אצל כל אחד/ת מבני/ות הזוג ,והן כתוצרים חדשים
משותפים לחלוטין .התערוכה מבקשת לבחון את אופני ההשפעה של העבודה השיתופית על תהליך היצירה ,אשר מוכר
לרוב כתהליך של ביטוי אישי ופרטי מאוד.
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