ידיעון תש"פ בית התרבות ע"ש רייזל
בית התרבות ע"ש רייזל ,רח' גאולה  12טלפון09-7649303/4 ,
רישום לרשימת תפוצה btarbut@ksaba.co.il
*פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים
*יתכנו שינויים בתכניות/תאריכים

סדנאות אמנות
פיסול קרמי  -מדריכה :רונית גל
היכרות עם החומר ,תכנון ,יצירת פסלים וכלים ,צביעת עבודות בגלזורות ואנגובים ושריפה בטכניקות
חדשות.
 32מפגשים ,יום א'  ,20:00 - 17:00החל מ27.10 -
 32מפגשים ,יום ד'  ,12:00 - 9:00החל מ30.10 -
 32מפגשים ,יום ה'  ,12:00 - 9:00החל מ31.10 -
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 ,יום ג'  ,21:00 - 18:00החל מ29.10 -
עלות₪ 3,296 :
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 .הרשמה לאחר תאום עם המורה טל' 09-7440920
 36מפגשים ,יום ג' בוקר ,12:30 - 9:30 ,החל מ22.10 -
 36מפגשים ,יום ה' בוקר ,12:30 - 9:30 ,החל מ24.10 -
ציור ורישום למתחילים ולמתקדמים  -מדריך :אלכסנדר אומנסקי
ציור טבע ,דומם ונוף ,סגנון קלאסי .התייחסות לתולדות האמנות .שימוש בפחם ,צבעי מים ,גואש ועוד.
 32מפגשים ,יום ג'  , 20:15 -18:00 ,החל מ. 29.10 -
עלות ₪ 2,400

סדרות שנתיות
שיר עברי -שישי אישי
מפגש חודשי על הסיפורים הקטנים מאחורי השירים הגדולים ,ימי ו' בשעה 10:00
מנחה שמוליק צבי ,חוקר זמר עברי
 - 6.9.19משירי הגשש החיוור  -כולם חכמים כולם
 - 11.10.19משירי עוזי חיטמן  -נולדתי לשלום בארץ הצבר
 - 8.11.19משירי יהודית רביץ  -הילדה הכי יפה בגן
 - 13.12.19משירי יהורם גאון  -חוגגים גבורות
תשלום  ₪ 25בכניסה ,פרטים בטל' 050-7487721

תנ"ך  -פרויקט 929
ימי ב' בשעות  ,19:15 -17:45מרצה :ד"ר ענת גואטה ומרצים אורחים
עלות סמסטר א'  .₪ 490עלות הרצאה בודדת ₪ 45
ביום שני ה  2.9.2019 -יתקיים שיעור פתוח חופשי לקהל
השיעור יתקיים בבית התרבות רחוב גאולה  12כפר סבא בשעה 17.45
נושא השיעור  -בירושלים מנבא הנביא ישעיהו משורר הגולה והגאולה

תולדות האמנות  -המיתולוגיה היוונית בראי האמנות ,מסע מרתק אל נבכי המיתולוגיה היוונית.
מרצה :ד"ר אפי זיו ,סופר ומרצה לתולדות האמנות ,נצרות והמיתולוגיה היוונית

עלות סמסטר א'  ,₪ 480עלות סמסטר ב'  ,₪ 480עלות שנתית ₪ 912
עלות כניסה להרצאה בודדת ₪ 70
סמסטר א'  8 -מפגשים  -ימי ה' בשעה  - 19:00הסיפור המרתק של הציור בארצות השפלה
 700שנה של ציור ייחודי שהשפיע על שאר אמני אירופה נוצר בארצות השפלה .ראשית הציור הפלמי על
כתבי יד ומיניאטורות וסקירת פעילותם של גדולי האמנים עד ואן גוך ומונדריאן במאה ה.20-
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 - 7.11.19איך הכל התחיל? יאן ואן אייק וממשיכי דרכו
 - 21.11.19פיטר ברויגל ,בניו ונכדיו
 - 5.12.19הירונימוס בוש המפתיע והמוזר מכולם
 - 19.12.19רובנס – גדול ציירי ארצות השפלה
 - 2.1.20רמברנדט – גדול אמני הולנד
 - 16.1.20ורמיר ו"הנערה עם עגיל הפנינה"
 - 30.1.20יאן סטין וציירי המאה ה17-
 - 06.2.20וינסנט ואן גוך

סמסטר ב'  8 -מפגשים  -ימי ה' בשעה  - 19:00גדולי הציור בוונציה
סדרה חדשה בה נכיר את סגנון הציור הייחודי בוונציה ,שנקרא "אסכולת וונציה" .נלמד על תחילת הציור
בעיר לאחר השתחררותה מההשפעה הביזנטית.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 - 5.3.20כל ההתחלות
 - 19.3.20משפחת בליני
 - 2.4.20מאנטניה ,קארפאצ'ו וג'ורג'ונה
 - 23.4.20ציירי המאה ה 15-בוונציה
 - 30.4.20טיציאן
 - 14.5.20טינטורטו
 - 21.5.20פאולו ורונזה
 - 4.6.20קנלטו ,משפחת טייפולו ועד פרנצ'סקו הייז

קורסים
קורס אנגלית
יום ד' בשעות  19:00 - 17:30החל מ4.9.19 -
לשיפור השיחה באנגלית ואיך לדבר באנגלית שימושית בכל מצב
מורה :אדם קוצר .פרטים והרשמה בטל' 052-8313539
הקולג' הצרפתי  -צרפתית
רכישת שפה מדוברת כולל קריאה וכתיבה
לימוד בקבוצות לפי רמות ,פרטים והרשמה בטל' 03-9326888

ימי שני  ,21:00 - 18:00ימי שלישי ,21:00 - 18:00ימי רביעי 21:00 - 18:00
פתיחת הסמסטר החל מ( 27.10 -משוער) ,למשך  16מפגשים.
כתיבה יוצרת
ימי ב' בבוקר 12:00 - 10:00
ימי ג' אחה"צ 19:00 - 17:00
ימי ד' בבוקר 12:00 - 10:00
בהנחיית הסופרת רותי ויטל גילעד .פרטים הרשמה ותשלום בטל' 052-4598880

"כותבים השניים"  -סדנת כתיבה חדשה ,בין דורית ,לפיתוח הדמיון והכתיבה
סדנה בת  12מפגשים משותפת להורים/ילדים סבים/נכדים
ימי ב' בשעות  19:00 - 17:00החל מ4.11 -
בהנחיית הסופרת רותי ויטל גילעד .פרטים הרשמה ותשלום בטל' 052-4598880
קורס עיצוב הבית והום סטיילינג
ימי ב' בשעות  11:30 - 10:00החל מחודש אוקטובר 2019
 5מפגשים שיעסקו בעיצוב פנים והלבשת הבית ,כולל סיור בחנות לעיצוב הבית
מנחה :שרונה דושנסקי ,מעצבת פנים ומדריכת סיורי עיצוב .פרטים והרשמה בטל' 058-6878402
בריאות הגוף והנפש
תרבות הגוף  -התעמלות בריאותית בשיטת "מחשבת הגוף".
ימים ב'  ,ד' משעה  18:00החל מ.2.9 -
שיפור היציבה ויכולת התנועה ,גמישות שרירים ומפרקים ,ידע והבנה של תהליכי הגוף
מדריכה :שרית פלדמן .פרטים והרשמה בטל' 052-2571417
סדנא להמרצת המוח בשיטת RGRM
שיטה תרפיסטית המשתמשת בקצב תנועה ומוזיקה לשיפור בריאות הגוף והנפש.
לשיפור תפקודים יומיומיים של זיכרון ,קשב וריכוז ,קואורדינציה ,שיפור זמני תגובה וקבלת החלטות.
ימי ג' ערב ,ימי ד' בוקר
מדריך  :נועם בלומנפלד .פרטים והרשמה בטל' 050-8284827
קבוצת ברונו  -כוח ריפוי רוחני
מפגש חודשי  -בימי ג' בשעה 19:00
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.
מנחה :יעל מאירי .פרטים והרשמה בטל' 054-3271200

סדרות טיולים
טיולי יום שישי  -לסיום השבוע ,משהו לגוף ולנשמה.
 7סיורים בכל סדרה .הטיולים יוצאים בשעה  7:15בבוקר מבית התרבות( .חזרה משוערת ב)19:00 -
עלות סדרה  . ₪ 1,050עלות טיול בודד  .₪ 180מדריכה :שרה רוטנברג 052-2938237

סדרה " -ברגל ,בשבילי ארצנו"
 7מסלולי הליכה ארוכים
טיול מס'  - 1.11.2019 - 1ג' חשוון  -שביל פסגה בהר מירון  8-5 -קילומטרים
טיול מס'  - 29.11.2019 - 2א' כסלו  -צוקי הארבל  6 -קילומטרים
טיול מס'  - 3.1.2020 - 3ו' טבת  -חוצה מכתש ירוחם  11 -קילומטרים
טיול מס'  - 31.1.2020 - 4ה' שבט  -הר ערקן בכרמל  7 -קילומטרים
טיול מס'  - 28.2.2020 - 5ג' אדר  -ממושב בר גיורא למושב מטע  7 -קילומטרים
טיול מס'  - 27.3.2020 - 6ב' ניסן (שעון קיץ!)  -קניון הבזלת בנחל תבור  10 -קילומטרים
טיול מס'  - 1.5.2020 - 7ז' אייר  -נחל ערוגות במדבר יהודה  7 -קילומטרים
סדרה " -פסיפס ארץ ישראלי"
 7מסלולי הליכה קצרה וקלה
טיול מס'  - 8.11.19 - 1י"ח חשוון  -טיול לירושלים
טיול מס'  - 6.12.19 - 2ח' כסלו  -חומה ומגדל ביער חניתה ועוד..
טיול מס'  - 10.1.2020 - 3י"ג טבת  -לעמק בית שאן :לעתיקות ,לגלבוע ולמחצבת השיש
טיול מס'  - 21.2.2020 - 4כ"ו שבט  -הי דרומה :למוזיאון אנז"ק בבאר שבע ולפארק אופקים
טיול מס'  - 20.3.2020 - 5כ"ד אדר  -אנתרופוסופיה ופרחים בגליל התחתון
טיול מס'  - 24.4.2020 - 6ל' ניסן  -צפונה לרמת הגולן
טיול מס'  - 14.5.2020 - 7כ' אייר  -יום חמישי ,אחר הצהריים

מועדונים
מועדון יום א'  -מגוון הרצאות בימי ראשון בשעה  .10:30החל מ1.9 -
פרטים והרשמה :נילי שחור .טל'09-7433845 :

מועדון קריאה
מפגש חודשי לשיחה על ספר ועל החוויה מהקריאה
בימי א' החל מ 27.10.19 -בשעות 19:30 - 18:00
נתחיל בספר "ארבעה אבות"  -סופר זיו אמיר ישראלי
 9מפגשים .לפי תאריכים .עלות  9מפגשים  .₪ 135עלות פגישה בודדת  .₪ 20בהרשמה מראש.
מנחות :מלכה אדלר  050-6888678ועדנה דר 052-4227954
"הפרלמנט של כפר-סבא"  -סדנא לליבון נושאים חברתיים ופוליטיים
ימי ה' בשעות  .12:00-10:00בכל מפגש נדון בבעיות השעה :ביטחון ,ממשל והחברה הישראלית,
באווירה טובה ולא מתלהמת.
מנחה :יהודה דרורי .פרטים בטל' 052-6688840
"בחוג ספר  -מסע לספר חדש"  -ד"ר יפה בנימיני
ימי ד' החל מ 4.9.19 -בשעות 10:30-09:00
נתחיל עם הספר "דירה בפריז"/גיום מוסו
מועדון בולאות
ימי ה' בשעה  .18:00פרטים והרשמה :מוטי לייפר בטל' 052-4230032
מכללת גמלאי כפר סבא  -הרצאות בימי ג'
אנגלית  -ימי ב' ,התעמלות  -ימי ב' ה'
טיולים ,תאטרון ,סרטי קולנוע בליווי הרצאה ,מוסיקה
טלפון ,09-7727650 :קבלת קהל ומענה טלפוני בימים א' ,ג' ה' 11:00-9:00
קבוצת מורים גמלאים
נפגשים בימי ב' החל מ2.9.19 -
שעה  - 9:00מפגש ספרותי  -הרצאות רב תחומיות בנושאים מגוונים
שעה  - 11:00בית שני ,עם ד"ר ענת גואטה
ארגון המורים 03-7106740 -
מועדון ברידג'  -רח' המייסדים  - 31שמחה זילברשלג טל' 052-3266998
מועדון ליונס לטינוס השרון  -מרקוס שפיר  ,טל' 054-5868625
צוות כפר סבא  -לאה אופיר  -טל'  .09-7659867ימי ב' ,לפי תאריכים ,החל מ 2.9 -בשעה 19:30
ענפים משתלבים  -פיתוח יכולות חברתיות :ילדים ,נוער ומבוגרים .יואב אורי 052-3531128

קבוצות אמנות
בית האמנים (רח' גלר ) 4
עמותת אמן בעירו  -צפי בירן 052-6681236
צילום פוזיטיב  -נוקי שריר 054-4263224
מחוץ למסגרת  -ניצה לאופר 052-4600117
נקודת מבט  -אתי שרוני 054-5445561
חוג היוצרים כפ"ס והשרון  -מיכל זהבי 050-3995104

מקהלות כפר סבא
מקהלת השרון ,מנצח אבי כהן טריקה
ימי א'  ,20:00בית התרבות ע"ש רייזל ,רוחה ברם 050-6333346
מקהלת צלילי כפר סבא ,מנצח :מנשה לב רן

ימי א'  19:30מרכז קהילתי ע"ש אלי כהן ,דיתה בר-יוסף 054-4780609
אנסמבל גלרון ,מנצח :דורון בן עמי
ימי א'  19:30מרכז קהילתי ע"ש גלר ,אליזה רגב 050-5788116
מקהלה קאמרית כפר סבא ,מנצח :אהרון חרל"פ
ימי ה'  19:30קונסרבטוריון כפר סבא ,נורית וגנר 052-8796700
מקהלת קולאז' ,מנצחת :רונית כץ
ימי א'  19:30בית התרבות ,אתי רז 054-6541424
מקהלת יחדיו ,מנצחת :מרינה קורנבליט
ימי ב'  20:00בית התרבות ע"ש רייזל ,מרינה 050-8111733
קורסים מטעם הסתדרות המורים
תא המורים הגמלאים סניף השרון
פרטים והרשמה בשעות הבוקר ,בטל' 09-7481191
ברידג' מתקדמים
ימי א' החל מ  1.9 -בשעות 12:00 -10:00
מדריכה :נורית נוה ,פרטים והרשמה בטל' 052-2687389
ספרדית  :להבין ,לדבר וליהנות
ימי א' החל מ ,1.9 -יום א' בשעות 17:15 – 15:45 ,12:00 – 9:00
ימי ג' -בשעות 9:00-12:00
מורה :פטריסיה בורינסקי ,פרטים והרשמה בטל' 052-3427330
צרפתית
בימי א' החל מ 8.10 -בשעות15:00 ,13:30 ,12:00 :
מורה :סופי נזרי ,פרטים והרשמה בטל' 054-4803006
אנגלית
ימי ב' החל מ 2.9 -בשעה  9:00בינוני 10:30 ,מתקדמים
מורה :יהודית כרמל ,פרטים והרשמה בטל' 052-2516140
איטלקית
ימי ב' החל מ 4.11 -בשעות 13:30 - 08:45
מורה :חני שניצלר ,פרטים והרשמה בטל' 054-4802395
ריקודי עם (הסתדרות גמלאי המורים)
ימי ג' החל מ 3.9 -בשעות 12:30 -10:00
מדריך נועם יערי ,052-2494919 ,הקורס מתקיים בבית הסטודנט ,רח' שרת
ספרות  -ממדף הספרים
ימי ד' החל מ 4.9 -בשעות  .10:30-9:00מרצה :ד"ר אסנת בר-און
האזנה למוסיקה (מפגש חודשי)
מסעות בעקבות מלחינים בצלילים ותמונות
ימי ד' החל מ 4.9 -בשעות  12:30 -11:00מרצה :ד"ר ענת שרון

גלריה עירונית כפר סבא  -תערוכות מתחלפות

