מועדונים )המשך(
עמותת גמלאי כפר סבא

מכללה רב תחומית  -הרצאות | בימי ג‘
אנגלית )מתחילים/מתקדמים( | בימי ב‘
התעמלות | ימי ב‘ ו-ה‘
טיולים ,תאטרון ,סרטי קולנוע בליווי הרצאה.
טל‘ 09-7727650
בימים א' ,ג' ו-ה' | 11:00-9:00

קבוצת מורים גמלאים

ימי ב' | החל מ5.9 -
 - 9:00מפגש ספרותי עם ד“ר יפה בנימיני.
 - 11:00פרקים נבחרים מראשית הציונות
עם ד"ר ענת גואטה

ארגון המורים

שוש וינטר ,טל’ 03-7106740

מועדון שחמט

בית הסטודנט ,רח‘ שרת 6
אהוד גולדברג ,טל' 054-2441007

מועדון ברידג'

בית הסטודנט ,רח' שרת 6
יוסי רייכמן ,טל' 054-5485475
מתחילים ימי ד' | בשעה  | 19:00החל מ25.10 -

מועדון ברידג'

רח' המייסדים 31
שמחה זילברשלג ,טל' 052-3266998
מועדון ליונס לטינוס השרון
מרקוס שפיר ,טל' 054-5868625

מכללת תובנה

"גרפולוגיה – הפסיכולוגיה של כתב היד"
מנחה :טלי ירדני  -מכללת תובנה.
פרטים והרשמה טל' 050-2343341

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

ספרדית – להבין לדבר וליהנות
ימי א' | בוקר/ערב | החל מ3.9 -
פרטים והרשמה :פטריסיה בורינסקי
טל' 052-3427330

אנגלית

ימי ב' | בוקר /אחה"צ | החל מ4.9-
פרטים והרשמה :יהודית כרמל
טל' 052-2516140

איטלקית

ימי ב' | בוקר | החל מ16.10 -
ימי ד' | בוקר | החל מ18.10 -
פרטים והרשמה :חני שניצלר
טל' 054-4802395

צרפתית

ימי א' ו-ב' אחה"צ | החל מ3.9 -
פרטים והרשמה :סופי נזרי טל' 054-4803006

ברידג'

ימי א' |  | 12:30-10:30החל מ3.9 -
פרטים והרשמה :נורית נווה
טל' 052-2687389

מכללת אומגה

מחשבים

מתחילים | ימי ב‘ | 11:00-8:00
ממשיכים | ימי ב‘ | 13:00-11:00

קורס טלפונים סלולריים חכמים
פרטים והרשמה טל' 09-7444884

ריקודי עם

ימי ג' |  | 12:30-10:00החל מ5.9-
ימי ה' |  | 12:30-10:00החל מ7.9 -
מדריך :נועם יערי
הקורס בבית הסטודנט ,רח' שרת 6

ספרות  -ממדף הספרים

ימי ד' |  | 10:30-9:00החל מ6.9 -
מרצה :דר' יפה בנימיני
האזנה למוסיקה )מפגש חודשי(
מסעות בעקבות מלחינים בצלילים
ותמונות
ימי ד' | 12:30-11:00
מרצה :ענת שרון
• " | 6.9.17תיבת נח" מוסיקלית  -כלי נגינה יוצאי
דופן במוסיקה האמנותית
• " | 1.11.17רקוויאם"  -ממורא הגיהנום לשלוות גן העדן
•  | 6.12.17מסע ציד בתרועות וצלילים
•  | 3.1.18הוואלס  -המחול "הלא מוסרי" שכבש
את אולמות הנשפים ואת בימות הקונצרטים
•  | 7.2.18סופה וסער בצלילים בעיצומו של החורף
•  | 11.4.18שירת הציפורים )לכבוד האביב(
•  | 2.5.18הולדת האופרה מחגיגת נישואין מלכותית
•  | 6.6.18אריית מקצוע " -דפי זהב" על בימת האופרה

חוויה מהסרטים  -הרצאות קולנוע
שנוגעות בחיים

ימי ד' | בשעה 11:00
מרצה :ענת שפרן אור
•  | 13.9.17לאן הולכים – המסע כחשבון נפש ותיקון
•  | 25.10.17יוצאים מן הכלל  -השונה בקולנוע ובחיים
•  | 22.11.17הילדות כחוויה מעצבנת
•  | 13.12.17הנשים מסביב לעולם הולכות נגד הזרם
•  | 17.1.18איך משפיע המורה המשפיע
•  | 21.2.18אם ובת  -סיפור שלא נגמר
• " | 21.3.18אביב של סתיו"  -הזדמנויות של שמחה
•  | 12.4.18איך לתאר  -השוואה בראי הקולנוע והספרות
•  | 16.5.18יצירתיות מהסרטים  -להמציא את הגלגל
•  | 20.6.18אהבה מהסרטים  -מיתוסים ואמונות
אמנים ומוזיאונים בעולם )מפגש חודשי(
ימי ד' | 12:30-11:00
מרצה :כנרת זוהר-להב
•  | 27.9.17מוזיאון ד'אורסה בפריז צרפת
•  | 18.10.17סלבדור דאלי
•  | 8.11.17פרידה קאלו
•  | 27.12.17האור באמנות
•  | 10.1.18פול גוגן
•  | 14.2.18אוסף בארנס ,פילדלפיה ארה"ב
•  | 14.3.18מוזיאון המומה ,ניו-יורק
•  | 25.4.18מוזיאון המומה ,ניו-יורק )המשך(
•  | 9.5.18אנדי וורהול
•  | 13.6.18קית' הרינג
פרטים והרשמה ,טל' 052-2385980

מקהלות
מקהלת השרון מנצח :אבי כהן טריקה
ימי א' |  | 20:00בית התרבות ע"ש רייזל
פרטים רוחה ברם ,טל‘ 050-6333346
מקהלת צלילי כפר סבא מנצח :מנשה לב רן
ימי א' |  | 19:30מרכז קהילתי ע"ש אלי כהן
פרטים דיתה בר-יוסף ,טל‘ 054-4780609
אנסמבל גלרון מנצח :דורון בן עמי
ימי א' |  | 19:30מרכז קהילתי ע"ש גלר
פרטים אליזה רגב ,טל‘ 050-5788116
מקהלה קאמרית כפר סבא מנצח :אהרון חרל"פ
ימי ה' |  | 19:30קונסרבטוריון כפר סבא
פרטים נורית וגנר ,טל‘ 052-8796700
מקהלת קולאז' מנצחת :רונית כץ
ימי א' |  | 19:30בית מועצת נשים,
פרטים אתי רז ,טל‘ 054-6541424
מקהלת הרמוניה מנצח :רון גנג
ימי ג' |  | 18:30בית הסטודנט
פרטים גרסיה אוחיון ,טל‘ 052-8738101
מקהלת אקפלה מנצח :רון גנג
ימי ג' |  | 20:00בית הסטודנט
פרטים איתן גור ,טל‘ 050-2070005

בית האמנים

)רח' גלר (4

מנהל :דני גלי 054-4499227 -
עמותת אמן בעירו
פרטים צפי בירן ,טל’ 052-6681236
צילום פוזיטיב
פרטים נוקי שריר ,טל‘ 054-4263224
מחוץ למסגרת
)אמנים ללא שייכות לקבוצה(
פרטים ניצה לאופר ,טל’ 052-4600117
חוג היוצרים כפ“ס והשרון
פרטים מיכל זהבי ,טל‘ 050-3995104
טובה נוה ,טל‘ 050-3995104
נקודת מבט
פרטים אתי שרוני ,טל‘ 054-5445568

גלריה עירונית כפר סבא
בית רייזל ,קומה 2

תערוכות מתחלפות של אמנות ישראלית
עכשווית
• קריקטורות ישראליות
• צבי טולקובסקי
• עופר ללוש  -עשה לי פסל
• קבוצת סלמנקה

בית מועצת

נשים )בית לילי(

בית התרבות ע"ש רייזל

קמפוס הקתדרה העממית

ידיעון תשע“ח

בשיתוף המשרד לשוויון חברתי

סדנאות אמנות
פיסול קרמי
מדריכה :רונית גל
היכרות עם החומר ,תכנון ,יצירת פסלים
וכלים ,צביעת עבודות בגלזורות ואנגובים
ושריפה בטכניקות חדשות.
•  32מפגשים | ימי א' |  | 20:00-17:00החל מ22.10 -
•  32מפגשים | ימי ד' |  | 12:00–9:00החל מ25.10 -
•  32מפגשים | ימי ה' |  | 12:00–9:00החל מ26.10 -
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 – 18:00החל מ24.10 -
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' |  | 12:30–9:30החל מ24.10 -
•  36מפגשים | יום ה' |  | 12:30–9:30החל מ26.10 -
עלות₪ 3,420 :

ציור ורישום למתחילים ומתקדמים
מדריך :אלכסנדר אומנסקי
ציור טבע ,דומם ונוף – סגנון קלאסי.
שימוש בפחם ,צבעי מים ,גואש ועוד תוך
התייחסות לתולדות האמנות.
 32מפגשים | ימי ג' |  | 20:15-18:00החל מ24.10 -
עלות ₪ 2,400

רישום מודל
ימי ה‘ |  | 22:00 - 19:30החל מ26.10 -
פרטים והרשמה :אופיר גוזלן
טל' 050-8376160

סדרות שנתיות
תולדות האמנות

מרצה :ד"ר אפי זיו
תקופת הבארוק  -אדריכלות ,פיסול וציור
סמסטר א‘  8 -מפגשים | ימי ה‘ | 19:00
•  | 26.10.17קאראואג'יו  -האמן הצעיר
והסוער ,מחולל סגנון הבארוק בציור.
•  | 9.11.17ארטמיסיה באיטליה ,ולסקז בספרד
ועוד .השפעתו של קאראואג'יו על אמני תקופתו
•  | 23.11.17ברניני והפיסול של הבארוק  -יוצר
פיסול מסוג חדש ,מחולל סגנון הבארוק בפיסול.
•  | 7.12.17בורומיני והאדריכלות של הבארוק -
סגנון הבארוק המלהיב באדריכלות יוצא
מרומא ומתפשט בכל אירופה.
•  | 21.12.17רובנס – גדול ציירי ארצות השפלה
•  | 4.1.18רובנס – מחזור הציורים על חייה של
מריה דה מדיצ'י.
•  | 11.1.18רמברנדט – ראש וראשון לציירי הולנד
•  | 1.2.18ורמיר ו"נערה עם עגיל פנינה" -
הצייר העני מהעיר דלפט ,מה סוד קסמו?
עלות הסדרה  ,₪ 480הרצאה בודדת ₪ 70
הרשמה בטל' 09-7649303/4

תולדות האמנות  -המשך

מרצה :ד"ר אפי זיו
המאה ה 19-והמאה ה 20-אדריכלות ,ציור
ופיסול
סמסטר ב‘  8 -מפגשים | ימי ה‘ | 19:00
•  | 22.2.18הניאוקלאסיקה בציור – דויד ,אנגרה
ואחרים  -מהם עקרונות האקדמיה המושלת
בכיפה והמתנגדת לכל חידוש ושינוי ומה מציע
הזרם החדש.

•  | 8.3.18הרומנטיקה והריאליזם  -שני זרמים
חדשניים הקוראים תיגר על שלטונה המוחלט
של האקדמיה בעולם האמנות של פריז.
•  | 22.3.18מאנה ומונה  -ראשית
האימפרסיוניזם ,מהם החידושים שהביא איתו.
•  | 12.4.18רנואר ואימפרסיוניסטים נוספים -
מקיתונות של בוז ועד להכרה ולהצלחה
מסחררת.
•  | 3.5.18ואן גוך ,האמן המיוסר  -ננסה לעמוד
על פשר סודו וקסמו של האמן.
•  | 10.5.18הפיסול של המאה ה ,19-מקאנובה
ועד רודן.
•  | 31.5.18פיקאסו – חייו ,חידושיו ונשותיו
•  | 7.6.18הסוריאליזם וזרמים נוספים במאה ה20-
עלות סדרה  ,₪ 480הרצאה בודדת ₪ 70
הרשמה בטל' 09-7649303/4

מסע עולמי אל אתרי התיירות
המרתקים
סדרה בשיתוף מחלקת המנויים

בהנחיית יואל שתרוג ,עיתונאי ומרצה.
סדרת הרצאות למקומות שונים בעולם,
ההרצאות ישלבו קטעי סרטים ,מוסיקה,
תמונות וסיפורים.
 5מפגשים | ימי ה' | בשעה 20:30
•  | 16.11.17בודפשט – הדנובה הכחולה -
מסע לעיר בה העבר וההווה נפגשים.
•  | 25.1.18צפון איטליה – סיפור אהבה  -מסע
אל המרחבים המרתקים של צפון איטליה.
•  | 22.2.18סנט פטרבורג "היהלום שבכתר
הרוסי"  -מסע אל אחת הערים היפות בעולם.
•  | 22.3.18וינה " -האישה בזהב" בעקבות
יוצרים ויצירות  -מסע להיסטוריה של וינה.
•  | 24.5.18דוברובניק  -הגן הקסום של אירופה.
עלות הסדרה  ,₪ 250הרצאה בודדת ₪ 60
הרשמה בטל' מנויים  09-7640816או *6775

כללי הרשמה :פרטים והרשמה בטל'  09-7649303/4אם 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

רח' גלר  .18טל' משרד 09-7649381
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
מסע סובב עולם  -רשמי מסעות
וטיולים
סדרת הרצאות בליווי מצגת צילומים
וסרטונים על חבלי ארץ קסומים
מרצה :פרופ' משה אגמי
 8מפגשים | ימי ד‘ | בשעה 20:00
•  | 8.11.17מסע שייט בים אוחוצק – מהאי
סחלין עד סיביר
•  | 15.11.17קמצ'טקה  -החוף הסיבירי
הנשכח
•  | 22.11.17האי ורנגל  -אי דובי הקוטב
בקצה העולם
•  | 29.11.17ניו זילנד  -ארץ של פיורדים
וגייזרים
•  | 6.12.17צ'ילה וארגנטינה  -ממרחבי
פטגוניה הקפואים ועד למפלי האיגואסו
•  | 27.12.17לאנטארטיקה דרך אי פוקלנד
וג'ורג'יה הדרומית
•  | 3.1.18גרינלנד מסע בין פיורדים
וקרחוני ענק אל כיפת הקרח
•  | 10.1.18מפפואה גינאה החדשה ועד
לאיי שלמה
עלות הסדרה  ,₪ 400הרצאה בודדת ₪ 60

שיר עברי
מפגש חודשי על הסיפורים הקטנים
מאחורי השירים הגדולים
ימי ו‘ | בשעה 10:00
מנחה :שמוליק צבי ,חוקר זמר עברי
•  | 8.9.17שלישית גשר הירקון  -אח ,איזה
יום יפה
•  | 3.11.17נורית הירש  -ללכת שבי אחרייך
•  | 8.12.17השירים הרוסיים  -לי כל גל
נושא מזכרת
•  | 5.1.18להקת כוורת  -כולם יחד וכל אחד לחוד
 ₪ 25תשלום בכניסה

חדש  -סיורים בכפר סבא
 7מפגשים  -הצצה למקומות שלא
הכרתם ולסיפורים שלא שמעתם
מדריכה :שרונה לימן
•  | 18.9.17יום ב' בשעה  17:00סיור מתוק
לשנה החדשה
ימי שישי | בשעה 9:00
•  | 17.11.17הכרות עם פסלי האמנות
שנמצאים במרחב העירוני
•  | 2.2.18סיור לכבוד ט“ו בשבט  -תולדות
המושבה דרך העצים
•  | 9.3.18סיור שכולו מוקדש לנשים
חשובות בהיסטוריה של כפר סבא
•  | 23.3.18סיור בעקבות מגורשי ת"א יפו
שהגיעו לכפר סבא במלחמת העולם ה1 -
•  | 13.4.18זיכרון וגבורה  -סיור המקשר
בין אנדרטאות ליום הזיכרון
•  | 8.6.18ספרות ושירה ברחובות כפר סבא
הרשמה בטל' 052-2748706

תנ"ך  -בית דוד לנצח?

כתיבה יוצרת

 13מפגשים | ימי ב‘ | 18:30-17:00
מרצה :ד"ר ענת גואטה
•  | 16.10.17פרק חזרה ומבוא – ראשית
המלוכה
•  | 23.10.17היחסים המורכבים בין שאול לדוד
•  | 6.11.17היחסים המורכבים בין שאול לדוד
•  | 13.11.17המלחמה האחרונה של שאול
•  | 27.11.17דוד מלך ישראל?
•  | 11.12.17יחסי דוד עם "בית שאול"
•  | 25.12.17דוד מלך חברון )לא טעות!(
•  | 1.1.18ירושלים
•  | 8.1.18פרשת בת שבע )או מה מותר לנביא
לומר למלך(
•  | 15.1.18הבנים של דוד )חלק ראשון(
•  | 22.1.18הבנים של דוד )בעיקר אבשלום(
•  | 29.1.18המלחמות האחרונות עם הפלישתים
•  | 5.2.18מות דוד
חוזרים לסמסטר ב' ב5.3.2018 -
עלות הסדרה  , ₪ 400הרצאה בודדת ₪ 40

ימי ב‘ |  | 12:00-10:00החל מ4.9 -
ימי ב‘ |  | 20:00-18:00החל מ4.9 -
ימי ג‘ |  | 12:00-10:00החל מ5.9 -
ימי ד‘ |  | 12:00-10:00החל מ6.9 -
בהנחיית הסופרת רותי ויטל גילעד
פרטים והרשמה בטל‘052-4598880 :

קורסים וסדנאות
קורס ערבית מדוברת
רכישת מושגי יסוד בשפה ובתרבות הערבית
 30מפגשים | ימי ג' | 7.11
מתחילים18:00-16:30 :
מתקדמים20:00-18:30 :
עלות כל קורס ₪ 2100
הקורסים מועברים ע"י מרצים מנוסים
של חברת סקיוריטיץ'

הרצאות על החברה והתרבות
הערבית
• " | 13.9.17תפאדלו ..אל בית ביתכום"
)הכנסו ,הבית  -ביתכם( ,מבנה הבית והשפחה
• " | 29.11.17אבו אל בנאת" )אבי הבנות(
על השם העברי והערבי
•  | 10.1.17ג'אראכ אל קריב ולא אח'וכ
אלבעיד )שכנך הקרוב עדיף על אחיך
הרחוק( .המגזר הערבי בישראל
עלות הרצאה  | ₪ 30תשלום בכניסה
מרצים של סקיוריטיץ

סדנא  -העוצמה שבמצלמה
ימי א' | בשעה  | 12:00 – 10:30החל מ22.10 -
 10מפגשים ללמידת כלים להתבוננות
מושכלת בתהליך הצילום ותוצריו ,פיענוח
הסיפורים שמאחורי התמונות ומאחורי
המצלמה .נבחן צילומים שצולמו במהלך
המפגשים וכן צילומים מהאלבומים האישיים
והמשפחתיים .אין צורך בידע קודם בצילום.
מנחה :ד"ר עירית יניר ,מוסמכת
בפוטותרפיה ובטיפול אישי זוגי ומשפחתי
פרטים והרשמה טל' 052-2803262

ביבליותרפיה – "סוד הסיפור הנעלם"
ימי ה' | בשעה  | 11:00החל מ19.10 -
 6מפגשים להכרת עולם תוכן מעשיר
ומגוון מתוך עולם הספרות .נפגוש דמויות
שהשפיעו על ערכינו ותפיסת עולמנו דרך
אגדות ,סיפורי ילדות ,מאמרים ושירים.
מנחה :לילי עטר ,ביבליותרפיסטית
פרטים והרשמה טל' 052-5376704

קבוצת ימימה לנשים

ימי ד' | בשעה 12:00
קבוצת לימוד אויר לנשימה ,נותנת מענה
לצורך האישי להתפתחות מעצימה.
מנחה :רחלי מדמוני
פרטים והרשמה טל' 052-4757362

סדנא אישית  -על בחירות,
שינויים והגשמה

ימי ג' | בשעה  | 20:00החל מ7.11 -
 4מפגשים המבוססים על תפישות
מהפילוסופיה ,הבודהיזם והפסיכולוגיה
החברתית החיובית .ביחד נבדוק איך
שוברים שגרה ,מהי הדרך להצלחה,
חיפוש המשמעות בחיינו ,והדרך לשינוי.
מנחה :אורנה שני בוגרת פסיכולוגיה,
אנתרופולוגיה וסוציולוגיה
פרטים והרשמה טל' 050-7312425

חלון לעגנון

אמונות ודעות ,אנשים ונופים
 14מפגשים | ימי ג' | בשעה  | 10:00החל מ26.9 -
מרצה :ד"ר מיכל שיר-אל
סיפורים קצרים ורעיונות גדולים
ימי ג' | בשעה 11:30
 14מפגשים אחת לשבועיים החל מ26.9 -
מרצה :ד"ר מיכל שיר-אל
התלמוד ברוח עגנון
חכמים ונשים זה לא מה שחשבתם
ימי ג' | בשעה 16:45 - 15:30
 10מפגשים אחת לשבועיים החל מ26.9 -
מרצה :ד"ר מיכל שיר-אל
פרטים והרשמה בטל' 055-6654165

קורס עיצוב הבית והום סטיילינג
ימי ב' |  | 11:30-10:00החל מ6.11 -
 5מפגשים שיעסקו בעיצוב פנים
והלבשת הבית כולל סיור בחנות עיצוב
⋅  | 6.11.17סגנונות שונים של בעיצוב
פנים ויישומם בבית שלנו
⋅  | 13.11.17עיצוב חללים שונים בבית
⋅  | 20.11.17ריהוט ,תאורה ,צבע ,אביזרים
וטקסטיל

תשע“ח
⋅  | 27.11.17בניית לוח השראה
⋅  | 4.12.17סיור בחנות עיצוב
מנחה :שרונה דושנסקי ,מעצבת פנים
ומדריכת סיורי עיצוב
פרטים והרשמה בטל' 058-6878402

הקולג' הצרפתי  -צרפתית
רכישת שפה מדוברת כולל קריאה
וכתיבה .לימוד בקבוצות לפי רמות
יום מיון והרשמה ,יום ב' 20:30-18:30 ,9.10
ימי ד' |  | 21:00-18:00החל מ25.10 -
ימי ה' |  | 21:00-18:00החל מ26.10 -
פרטים והרשמה טל' 03-9326888

קורסים למשפחה
סדנא להורים לילדים בגילאי
ביה"ס יסודי
מנחה :אודיל רוזנפלד
הרשמה בטל' 054-2455815

סדנאות לזוגיות  -טוב)ע(ים השניים
מיועד לזוגות המעוניינים לשמר ולשפר את
מערכת היחסים.
מנחה :רות גנאל ,מנחת קבוצות ,מאמנת
משפחתית ומדריכת הורים
פרטים והרשמה 03-5744012

קורס  -מסבתאות מורכבת
לסבתאות מקרבת
ימי ב' | בשעה  | 19:00החל מ23.10 -
 3מפגשים לסבים ולסבתות :נדבר על
מורכבות היחסים עם הילדים ,הכלות,
והחתנים .נעשיר את ארגז הכלים ונלמד
איך לשמור על יחסים טובים ועל תקשורת
פתוחה ומכבדת.
בהנחיית נורית בהר ויעל שנפ ,מנחות
קבוצות בגישת אדלר.
פרטים והרשמה :נורית 050-2215256
יעל שנפ 054-2509349

בריאות הגוף והנפש
תרבות הגוף  -התעמלות בריאותית
"מחשבת הגוף"

שיפור היציבה ,יכולת התנועה ,גמישות
שרירים ומפרקים ,ידע והבנה של תהליכי הגוף
ימים ב' ו -ד' | בשעות  18:00ו19:00 -
מדריכה :שרית פלדמן
פרטים והרשמה טל' 052-2571417
סדנא להמרצת המוח בשיטת RGRM

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

 1/2שירה

אורח חיים בריא  -כן זה אפשרי!
לא רק דיאטה ,אלא שינוי אורח החיים
ימי ג' | בשעה 18:45
פרטים והרשמה בטל' 09-8858565

קבוצות תמיכה לשינוי הרגלי
אכילה ואורח חיים בריא

ימי ב' ערב  -נחמה רוזן טל' 054-6688613
ימי ד' בוקר/ערב  -אביבה אורדן
טל' 052-3592351

קבוצת ברונו -כוח ריפוי רוחני

מפגש חודשי | ימי ג‘ | בשעה  | 19:00החל מ5.9 -
הנכם מוזמנים להצטרף לקבוצה המקדמת
את שיטתו של ברונו גרונינג.
אשר העלה את המודעות לרפואה הוליסטית
ולאפשרות ההחלמה בדרך רוחנית ,דרך
פשוטה ,טבעית ומוכחת ע"י רופאים.
תאריכים נוספים26.12 ,28.11 ,7.11 ,17.10 ,26.9 :
מנחה :יעל מאירי
פרטים והרשמה טל‘ 054-3271200

סדרות טיולים
מדריכה :שרה רוטנברג 052-2938237

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

סדרה " -ברגל ,בשבילי ארצנו"
מסלולי הליכה ארוכים ברגל
•  | 17.11.17מדבר יהודה ונחל רחף עליון
•  | 8.12.17נחל חייק בכרמל
•  | 5.1.18הר ערקוב מול העיר הקדומה עבדת
•  | 16.2.18בשביל הגולן ממאגר סמך לאום
אל קנטיר
•  | 13.4.18נחל שעל בגליל המערבי ליד
הישוב הילה
•  | 11.5.18נחל עמוד עליון
•  | 8.6.18חוף דור עד חוף הבונים .טיול
אחה"צ/ערב

סדרה " -פסיפס ארץ ישראלי"
מסלולי הליכה קצרים
•  | 27.10.17עכו העתיקה  +שייט מחיפה
•  | 1.12.17המערה בדריג'את ,יער יתיר
והעיר הקדומה ערד
•  | 22.12.17אל לב מכתש רמון לציר צבעי רמון
•  | 26.1.18שמורת תל -גדור ,אנדרטת בית
ליד וגבעת סמארה
•  | 23.2.18עולם קטן גדול  -אתרים
מיוחדים באזור יקנעם ,רמות מנשה וטבעון
•  | 27.4.18הגן הבוטני בהר הצופים ,מוזיאון
ידידי ציון ופינות חמד בשכונת נחלת שבעה
•  | 25.5.18הליכה לאורך החצבאני
ועששיות במבצר נמרוד .טיול אחה"צ/ערב

מועדונים
מועדון יום א'
מגוון הרצאות בימי א' | בשעה 10:30
•  | 3.9.17דוד ואביגיל – סיפור על שלושה
נבלים .מרצה :יוסי נינוה
•  | 10.9.17דוד מלך בחברון – סיפורו של
מורד במלכות .מרצה :יוסי נינוה
•  | 17.9.17דוד מלך על כל ישראל – סיפורו
של מלך יהודה שהפך למלך על אימפריה.
מרצה :יוסי נינוה
•  | 24.9.17יש אלוהים  -נוכחות האלוהים בשירה
מימי הביניים ועד ימינו .מרצה :רוני סומק
•  | 1.10.17שירי אהבה של יהודה עמיחי.
מרצה :רוני סומק
•  | 15.10.17דוד ובת שבע – סיפור על כביסת
הר ַשע .מרצה :יוסי נינוה
ֶ
•  | 22.10.17אמנון ותמר – סיפור על תככים
ומזימות בחצר המלוכה .מרצה :יוסי נינוה
•  | 29.10.17מרד אבשלום – "בני בני אבשלום
– מי ייתן מותי אני תחתיך" .מרצה :יוסי נינוה
•  | 5.11.17שירים על הירח .מרצה :רוני סומק
פרטים נילי שחור ,טל‘ 09-7433845
תשלום  ₪ 25בכניסה

מועדון קריאה
מפגש חודשי לשיחה על ספר ועל
החוויה מהקריאה
בימי א' |  9 | 19:30-18:00מפגשים
• ” | 15.10.17הקורא ברכבת של ,“6:27
ז'אן פול דידילורן
• ” | 12.11.17יער נורווגי“ ,הרוקי מורקמי
• ” | 10.12.17התמונות שעל הקיר“ ,שיחה
עם הסופרת ציונית פתאל קופרווסר
• ” | 14.1.18רומן משפחתי“ ,עדנה מזי"א
• ” | 18.2.18אישה בשמלה ירוקה“ ,מיה לוי-ירון
• ” | 18.3.18תיקון אחר חצות“ ,יניב איצקוביץ'
• ” | 8.4.18איצ'ו וברנרד“ ,שיחה עם הסופרת
מלכה אדלר
• ” | 13.5.18סוס אחד נכנס לבר“ ,דויד גרוסמן
• ” | 10.6.18אהבה אבודה“ ,אליסון ריצ'מן
מנחות :מלכה אדלר ועדנה דר
תשלום  ₪ 20בכניסה

שיחה ביידיש

ימי ג‘ | בשעה 11:30
יש לך את זה מהבית ,זוכר את הצליל של
השפה? רוצה להיפגש ולדבר ולפטפט בשפה?
תשלום בכניסה

הפרלמנט של כפר-סבא

סדנא לליבון נושאים חברתיים ופוליטיים.
ימי ה' |  | 12:00-10:00החל מ7.9-
מנחה :יהודה דרורי | תשלום בכניסה

מועדון בולאות

מפגש של אספנים ,החלפות והרצאות
ימי ה‘ | בשעה 18:00
פרטים מוטי לייפר ,טל' 052-4230032

