מועדונים )המשך(
מועדון שחמט

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

מועדון ברידג'

בית הסטודנט ,רח' שרת 6
יוסי רייכמן ,טל' 054-5485475

מועדון ברידג'

רח' המייסדים 31
שמחה זילברשלג ,טל' 052-3266998

מועדון ליונס לטינוס השרון
מרקוס שפיר ,טל' 054-5868625

צוות כפר סבא

לאה אופיר ,טל' 09-7659867
ענפים משתלבים  -פיתוח יכולות
חברתיות לילדים ,נוער ומבוגרים
יואב אורי ,טל‘ 052-3531128

סניף עמותת פרקינסון

יהודית ארנרייך ,טל' 050-6213002
דינה טוקר ,טל‘ 052-8769730

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

ברידג'

ימי א' |  | 12:30-10:30החל מ8.10 -
פרטים והרשמה :נורית נווה
טל' 052-2687389

ספרדית – להבין לדבר וליהנות

ימי א' | בוקר/ערב | החל מ8.10 -
פרטים והרשמה :פטריסיה בורינסקי
טל' 052-3427330

צרפתית

ימי א' |  | 15:00 ,13:30 ,12:00החל מ8.10 -
פרטים והרשמה :סופי נזרי
טל' 054-4803006

אנגלית

ימי ב' |  | 12:00 ,10:30 ,9:00החל מ9.9-
פרטים והרשמה :יהודית כרמל
טל' 052-2516140

איטלקית

ימי ב' | בוקר | החל מ9.10 -
ימי ד' | בוקר | החל מ3.10 -
פרטים והרשמה :חני שניצלר
טל' 054-4802395

ריקודי עם

ימי ג' |  | 12:30-10:00החל מ9.10-
ימי ה' |  | 12:30-10:00החל מ4.10 -
מדריך :נועם יערי
מתקיים בבית הסטודנט ,רח' שרת 6

ספרות  -ממדף הספרים

ימי ד' |  | 10:30-9:00החל מ5.9 -
מרצה :אסנת בר-און

האזנה למוסיקה

מסעות בעקבות מלחינים בצלילים ובתמונות
 9מפגשים | ימי ד' | 12:30-11:00
מרצה :ענת שרון
 | 3.10.18 .1תמונות ילדות  -על עולמם
המוסיקלי של ילדים
 | 7.11.18 .2אנטונין דבוז'ק  -חייו ויצירתו של
המלחין הלאומי הצ'כי
 | 5.12.18 .3הולדת הסימפוניה
 | 2.1.19 .4קרן הפלא של הנער בשירי גוסטב
מאהלר
 | 6.2.19 .5מי מפחד מהמוסיקה של פרוקופייב
 | 6.3.19 .6הנשים של מוצרט )לכבוד יום האשה(
 | 3.4.19 .7היידן עושה קריירה שנייה בלונדון
 | 1.5.19 .8אמנות ה"ליד"  -שירי שוברט
 | 5.6.19 .9מחולות על בימת האופרה

הרצאות באמנות  -אמנים
ומוזאונים בעולם

 9מפגשים | ימי ד' | 12:30-11:00
מרצה :כנרת זוהר-להב
 | 10.10.18 .1לואיז בורז'ואה " -אני בעסקי
הכאב" ,עולמה של אמנית במאה ה20-
 | 21.11.18 .2תמרה דה למפיקה " -אינני
מתעדת את המציאות אלא יוצרת אחת בצבע"
 | 26.12.18 .3אליזבת )לי( מילר  -דוגמנית
משנות ה 20-של המאה ה ,20-שעברה
לצד האחר של המצלמה כצלמת.
 | 16.1.10 .4יאיוי קוסמה  -אמנית" ,סיגליות
בעלות פנים אנושיות החלו מדברות אלי
וצורות של פרחים עטפו את החדר",
תרגום חזיונות לציור.
 | 13.2.19 .5דמיאן הירסט  -נחשב לילד
הרע ,מעורר המחלוקת והמוכשר בעולם
האמנות המודרנית.
 | 27.3.19 .6לוסיאן פרויד  -האמן הבריטי
הבולט בזמננו ועטור אות מסדר ההצטיינות.
 | 10.4.19 .7אריק פישל  -אמן
ניאו-אקספרסיוניסט אמריקאי ,מציג
מראות מהשוליים החברתיים
" | 22.5.19 .8ילדות רעות"  -האם קיימות
כאלו בעולם האמנות?
 | 19.6.19 .9סיור וירטואלי במוזיאון לתרבות
שחורה באלבמה ,המשכתב את סיפור
קורבנות השנאה

גלריה עירונית כפר סבא
תערוכות מתחלפות
תערוכות מתחלפות של אמנות ישראלית
עכשווית
אוקטובר  - 2018רלי אברהמי – תצלומים,
מצב משפחתי ועוד.
ילידת  ,1960צלמת עיתונות ,ידועה בסידרה
"מצב משפחתי" שיצרה עם בן זוגה אבנר
אברהמי במוסף הארץ.
ינואר  - 2019שמואל רעיוני
רעיוני ,יליד ליטא ,1905 ,היה מחברי קבוצת
"אופקים חדשים" .בוגר בצלאל ואדריכל.
התערוכה מאוסף המשפחה.

מרץ  - 2019סדנת עבודה
קבוצה בת  8אמנים בוגרי בתי ספר לצילום
ואמנות שהשתתפו ב 4-השנים האחרונות
בסדנה בהנחיית שרה פילר ונועה בן-נון מלמד.
האמנים המשתתפים :אביטל הירש,
נועה בכנר ,גלעד בר שלו ,אורית ברתיני,
אמיר חן ,אילת צורי ,דליה גל סברדלין
מאי  - 2019ביכורי סטודיו 2
בהמשך לתערוכה "ביכורי סטודיו" ,יוצגו
מגוון עבודות של אמנים שונים שהמשותף
להם הוא ביקור סטודיו של האוצרת
ודיאלוג שנוצר במהלכו.

קבוצות אמנות
בית האמנים ,רח‘ גלר 4
מנהל :דני גלי ,טל‘ 054-4499227
עמותת אמן בעירו
צפי בירן ,טל’ 052-6681236
צילום פוזיטיב
נוקי שריר ,טל‘ 054-4263224
מחוץ למסגרת
ניצה לאופר ,טל’ 052-4600117
נקודת מבט
אתי שרוני ,טל‘ 054-5445568
חוג היוצרים כפ"ס והשרון
מיכל זהבי ,טל‘ 050-3995104

מקהלות
מקהלת השרון מנצח :אבי כהן טריקה
ימי א' |  | 20:00בית התרבות ע"ש רייזל
רוחה ברם ,טל‘ 050-6333346
מקהלת צלילי כפר סבא מנצח :מנשה לב רן
ימי א' |  | 19:30מרכז קהילתי ע"ש אלי כהן
דיתה בר-יוסף ,טל‘ 054-4780609
אנסמבל גלרון מנצח :דורון בן עמי
ימי א' |  | 19:30מרכז קהילתי ע"ש גלר
אליזה רגב ,טל‘ 050-5788116
מקהלה קאמרית כפר סבא מנצח :אהרון חרל"פ
ימי ה' |  | 19:30קונסרבטוריון כפר סבא
נורית וגנר ,טל‘ 052-8796700
מקהלת קולאז' מנצחת :רונית כץ
ימי א' |  | 19:30בית התרבות ע“ש רייזל
אתי רז ,טל‘ 054-6541424
מקהלת הרמוניה מנצח :רון גנג
ימי ג' |  | 18:30בית הסטודנט
גרסיה אוחיון ,טל‘ 052-8738101
מקהלת אקפלה מנצח :רון גנג
ימי ג' |  | 20:00בית הסטודנט
איתן גור ,טל‘ 050-2070005
מקהלת יחדיו מנצחת :מרינה קורנבליט
ימי ב' |  | 20:00בית התרבות ע“ש רייזל
מרינה קורנבליט ,טל‘ 050-8111733

בית התרבות ע"ש רייזל

קמפוס הקתדרה העממית
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 מ14.10 -
•  32מפגשים | ימי ד' |  | 12:00–9:00החל מ17.10 -
•  32מפגשים | ימי ה' |  | 12:00–9:00החל מ18.10 -
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 מ16.10 -
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 המדריכה
טל' 09-7440920
•  36מפגשים | יום ג' |  | 12:30–9:30החל מ16.10 -
•  36מפגשים | יום ה' |  | 12:30–9:30החל מ18.10 -
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 מ16.10 -
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
סמסטר א‘  8 -מפגשים | ימי ה‘ | 19:00
המיתולוגיה היוונית בראי האמנות
מסע מרתק אל נבכי המיתולוגיה היוונית
המשמשת עד היום בסיס לתרבות המערב.
 | 18.10.18 .1מהי מיתולוגיה ,מדוע דווקא
המיתולוגיה היוונית – ומה לכל זה ולאמנות?
 | 1.11.18 .2מיכאלאנג'לו ודה וינצ'י עולים
לאולימפוס :זאוס והרה במוקד היצירה
 | 15.11.18 .3הראקלס ופרסאוס – בניו
הגיבורים של זאוס
 | 22.11.18 .4פוסידון והאדס ,אלי הים
והשאול :מהמזרקות המפורסמות אל פסלו
המדהים של ברניני.
 | 6.12.18 .5פגישה עם אפולו "היפה
באלים"
 | 20.12.18 .6ארטמיס – "במזל תאומים"
 | 3.1.19 .7מוזיאון – המקדש של המוזות
 | 24.1.19 .8איך מדברים על יופי באמנות?
מדברים על אפרודיטה – אלת האהבה והיופי.

תולדות האמנות  -המשך

מרצה :ד"ר אפי זיו
סמסטר ב‘  8 -מפגשים | ימי ה‘ | 19:00
 | 14.2.19 .9פסיכה ואמור – ספור האהבה
הגדול ויצירות מופת
 | 28.2.19 .10אתנה – האלה החכמה
ומקדשי יוון

ידיעון תשע“ט
 | 14.3.19 .11הרמס – האל הפיקח מכולם
ואגדות נוספות
 | 4.4.19 .12דיוניסוס – אל היין ,התיאטרון
ומשתאות ההוללות
 | 2.5.19 .13המלחמה כמקור ליצירה:
ה"איליאדה“ – מלחמת טרויה ,באמנות,
בספרות ובקולנוע
 | 16.5.19 .14ה"אודיסיאה" של הומרוס
 | 30.5.19 .15ה"איניאדה" של וירגיליוס -
באמנות ,בספרות ובקולנוע
 | 6.6.19 .16הרצאת סיכום – כיצד נפיק
תועלת מלימוד המיתולוגיה באמנות?
עלות סמסטר א' ₪ 480
עלות סמסטר ב' ₪ 480
עלות שנתית  ,₪ 936עלות הרצאה בודדת ₪ 70
הרשמה בטל' 09-7649303/4

מסע עולמי אל אתרי התיירות
המרתקים
סדרה בשיתוף מחלקת המנויים
בהנחיית יואל שתרוג ,עיתונאי ומרצה.
סדרת הרצאות על מקומות שונים בעולם,
ההרצאות ישלבו קטעי סרטים ,מוסיקה,
תמונות וסיפורים.
 5מפגשים | ימי ה' | 20:30
 | 27.12.18 .1רומא  -אספרסו ,מלאכים,
שדים ומה שביניהם
 | 24.1.19 .2לונדון  -כן מחכה לי
 | 28.2.19 .3ברצלונה  -הקסם של ברצלונה
 | 4.4.19 .4צפון יוון  -האלים משתוללים
 | 30.5.19 .5בולגריה  -פנינת הבלקן
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
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
 10מפגשים | ימי ד‘ | בשעה 20:00
 | 10.10.18 .1מאלסקה לשפיצברגן -
ממלכת הקרח הצפונית
 | 17.10.18 .2שמורות הטבע המרהיבות
במערב ארה"ב
 | 24.10.18 .3ממקסיקו ועד לגואטמלה -
תרבות המאיה ויערות הגשם
 | 31.10.18 .4נופי הפלא של ברזיל
 | 12.12.18 .5ממרומי האנדים אל פרו
ובוליביה
 | 19.12.18 .6מנפאל לטיבט  -משני עברי
ההימלאיה
 | 26.12.18 .7הודו  -עולם אחר
 | 2.1.19 .8אינדונזיה  -פסיפס מרתק של
נופים ,תרבויות ופולחנים
 | 9.1.19 .9ממונגוליה ארץ הנוודים ועד
לדרך המשי
 | 16.1.19 .10מאוסטרליה ועד טסמניה
עלות הסדרה  ,₪ 500עלות הרצאה בודדת ₪ 60

שיר עברי
מפגש חודשי על הסיפורים הקטנים
מאחורי השירים הגדולים
ימי ו‘ | 10:00
מנחה :שמוליק צבי ,חוקר זמר עברי
 | 14.9.18 .1משירי רחל שפירא " -כמו צמח בר"
 | 12.10.18 .2משיריו של יוני רכטר " -איך שיר
נולד?"
 | 9.11.18 .3משירי נתן אלתרמן " -עוד חוזר הניגון"
 | 7.12.18 .4משירי נעמי שמר  -שירת ה"אור"
לחנוכה
תשלום  ₪ 25בכניסה

חדש  -סיורים בכפר סבא
הצצה למקומות שלא הכרתם ולסיפורים
שלא שמעתם
מדריכה :שרונה לימן
 8סיורים | ימי ו‘ | 9:00
 | 14.9.18 .1סיור מתוק לשנה החדשה
 | 16.11.18 .2סיור אומנות
 | 18.1.19 .3סיור עצים לט“ו בשבט
 | 8.3.19 .4סיור ליום האישה הבינ"ל
 | 12.4.19 .5סיור בעקבות מגורשי יפו
 | 3.5.19 .6סיור אנדרטאות לכבוד יום הזיכרון
 | 14.6.19 .7ספרות ושירה לכבוד חודש הקריאה
 | 16.8.19 .8סיור אהבה של השנה הבאה
פרטים והרשמה :טל' 052-2748706

תנ"ך  -פרויקט 929
סמסטר א’  15 -מפגשים
ימי ב‘ | 19:15-17:45
מרצה :ד"ר ענת גואטה ומרצים אורחים
החל מ – 8.10 -מה בין מלוכה לנבואה
עלות סמסטר א'  ,₪ 490עלות הרצאה בודדת ₪ 45

קורסים וסדנאות
קורס אנגלית

לשיפור השיחה באנגלית ואיך לדבר
באנגלית שימושית בכל מצב
ימי ד' |  | 19:00 – 17:30החל מ3.10 -
מורה :אדם קוצר
פרטים והרשמה :טל’ 052-8313539

קורס ערבית מדוברת

רכישת מושגי יסוד בשפה ובתרבות הערבית
רכישת מיומנות בסיסית לשיחה בסיסית
 10מפגשים | ימי ה' | החל מ4.10 -
מתחילים18:00-16:30 :
מתקדמים19:45-18:15 :
מורה :תמי בליכר
עלות הקורס ₪ 450

שיחה ביידיש

יש לך את זה מהבית? זוכר את הצליל של
השפה? רוצה להיפגש ,לדבר ולפטפט?
ימי ג' |  | 11:30החל מ9.10 -
מנחה :רבקה אדוני

הקולג' הצרפתי  -צרפתית
רכישת שפה מדוברת כולל קריאה
וכתיבה .לימוד בקבוצות לפי רמות
ימי ד' | 21:00-18:00
פרטים והרשמה :טל' 03-9326888

כתיבה יוצרת
ימי ב‘ |  | 12:00-10:00החל מ15.10 -
בהנחיית הסופרת רותי ויטל גילעד
פרטים והרשמה :טל‘ 052-4598880

ביבליותרפיה – "סוד הסיפור הנעלם"
ימי ה' |  | 11:00החל מ18.10 -
 6מפגשים להכרת עולם תוכן מעשיר
ומגוון מתוך עולם הספרות .נפגוש דמויות
שהשפיעו על ערכינו ועל תפיסת עולמנו
דרך אגדות ,סיפורי ילדות ,מאמרים ושירים.
מנחה ביבליותרפית :לילי עטר
פרטים והרשמה :טל' 052-5376704

קבוצת לימוד ”אויר לנשימה“  -לנשים
ימי ד' |  | 12:00החל מ5.9 -
קבוצת לימוד ”אויר לנשימה“ ,נותנת
מענה לצורך האישי להתפתחות .זה
המקום לעצור לרגע ולברר מה מתאים
לכל אחת ואחת.
מבוסס על שיטת ימימה ,מגירות וקבלה.
מנחה :רחלי מדמוני
פרטים והרשמה :טל' 052-4757362

חלון לעגנון

מפגש עם יצירות עגנון
ימי ג' | 11:00-9:45
מרצה :ד"ר מיכל שיר-אל
פרטים והרשמה :טל' 055-6654165

קורס עיצוב והלבשת הבית

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

סדנא  -העוצמה שבמצלמה
הרצאת פתיחה :יום שישי 10:30 | 12.10
ימי א' |  | 12:00-10:30החל מ24.10 -
 12מפגשים ללמידת כלים להתבוננות
מושכלת בתהליך הצילום ותוצריו ,פיענוח
הסיפורים שמאחורי התמונות ומאחורי
המצלמה .נבחן צילומים שצולמו במהלך
המפגשים וכן צילומים מאלבומים
האישיים והמשפחתיים .אין צורך בידע
קודם בצילום.
מנחה :ד"ר עירית יניר ,מוסמכת
בפוטותרפיה ובטיפול אישי זוגי ומשפחתי
פרטים והרשמה :טל' 052-2803262

קורס  -מסבתאות מורכבת
לסבתאות מקרבת
 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 בהר 050-2215256
יעל שנפ 054-2509349

מכללת אומגה  -מחשבים

קורסים בסיסיים להכרת המחשב
ולהכרת הטלפון הסלולרי החכם.
פרטים והרשמה :טל' 09-7444884

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

שיפור היציבה ,יכולת התנועה ,גמישות
שרירים ומפרקים ,ידע והבנה של תהליכי הגוף
ימים ב‘ ,ד' | משעה 18:00
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' | 18:00
פרטים והרשמה :טל' 09-8858565

תשע“ט
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‘ |  | 19:00החל מ28.8-
 – 30.10מפגש הכרות
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.
מנחה :יעל מאירי
פרטים והרשמה :טל‘ 054-3271200

מועדון ארגמן

ימי ה' | 20:00-18:30
 8הרצאות בסדרה על נטורופתיה ובריאות
 | 20.9 .1חלבונים מהחי ומהצומח ,איך
משפיעים על גופנו ורוחנו? מיתוסים
ומחקרים
 | 4.10 .2שומנים במזון ושומנים בגוף -
נקודת האיזון האישית והמחקרית
 | 18.10 .3חיים בריאים ללא רעלים -
חלום או משימה מנצחת
 | 1.11 .4ניקוי רעלים מהגוף  -השיטות,
הטעויות וההצלחות
 | 15.11 .5בריאות המוח  -תזונה
למחשבה ומחשבה לבריאות
 | 29.11 .6לב ורוח  -על יישומי בריאות
הלב שהרופא אולי עוד לא למד
 | 13.12 .7סוד הסיבים התזונתיים
והפרה-ביוטיקה  -רפואת המחר
 | 27.12 .8תפריט מנצח לחורף לחיזוק
המערכת החיסונית  -חורף בריא לכל
המשפחה
מרצה :ד"ר מירה כהן-שטרקמן
פרטים והרשמה :טל' 1-700-500-421

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 -
בהדרכת :שרה רוטנברג
עלות כל סדרה  .₪ 1,050טיול בודד ₪ 180

סדרה " -ברגל ,בשבילי ארצנו"
 7מסלולי הליכה ארוכים

 | 12.10 .1נחל רקפת ,כרמל
 | 16.11 .2חלמוניות ברכס ירוחם
 | 14.12 .3שביל העמק אזור תמרת ונהלל
באזור אבן השבת
 | 11.1.19 .4מבר גיורא למושב מטע
 | 15.12.19 .5חלק משביל ישראל  -רכס
נפתלי ליד קיבוץ יפתח
 | 5.4.19 .6שביל הגולן מאום אל קנטיר
לנחל אל-על
 | 15.5.19 .7נחל ערוגות

סדרה " -פסיפס ארץ ישראלי"
 7מסלולי הליכה קצרים
 | 5.10.18 .1שיירת הל"ה וגוש עציון
 | 2.11.18 .2בירוחם כבר היית?
 | 30.11.18 .3לבקעת הירדן  -המקום הכי
נמוך והכי מתוק
 | 4.1.19 .4למצודת ביריה בגליל העליון ולעגלת
המסתור בעמק החולה לקראת שקיעה
 | 8.2.19 .5גבורה וזכרון בשייח' אבריק
 | 8.3.19 .6לנגבה – המוזיאון הפתוח ופריחת
חורף בשפלת יהודה
 | 3.5.19 .7ואדי צאליב בחיפה ,אמנות בדליית
אל כרמל ושביל הבריחה ביער עופר

מועדונים
מועדון יום א'
מגוון הרצאות בימי א' | 10:30
החל מ2.9 -
פרטים נילי שחור ,טל‘ 09-7433845

מועדון קריאה
מפגש חודשי לשיחה על ספר ועל
החוויה מהקריאה
 9מפגשים | בימי א' | 19:30-18:00
" | 7.10.18 .1היום איננו כלה" – צ'ינגיס
אייטמטוב
" | 4.11.18 .2הבודהה בעליית הגג" – ג'ולי
אוטסוקה
" | 16.12.18 .3פאני וגבריאל" – נאוה סמל
" | 13.1.19 .4מיתרי הקסם של פרנקי פרסטו" –
מיץ' אלבום
" | 10.2.19 .5כפרה" – איאן מקיואן
" | 10.3.19 .6הזמיר" – כריסטין האנה
" | 7.4.19 .7מיכאלה" – מירה מגן
" | 5.5.19 .8לבד על הגבעה" – מיכל זהבי
" | 2.6.19 .9האפר של אנג'לה" – פרנק מק'קורט
מנחות :מלכה אדלר ועדנה דר
תשלום  ₪ 20בכניסה

הפרלמנט של כפר-סבא

סדנא לליבון נושאים חברתיים ופוליטיים.
בכל מפגש נדון בבעיות השעה :ביטחון,
ממשל והחברה הישראלית .באווירה
טובה ולא מתלהמת.
ימי ה' |  | 12:00-10:00החל מ6.9-
מנחה :יהודה דרורי ,טל' 052-6688840
תשלום בכניסה

מועדון בולאות

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

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,
מוסיקה .הרשמה החל מ ,19.8 -פעילות
החל מ 4.9 -טל‘ 09-7727650
קבלת קהל בימים א' ,ג' ,ה' | 11:00-9:00

קבוצת מורים גמלאים

ימי ב' |  | 9:00מפגש ספרותי
 | 11:00הרצאות בנושא בית שני,
מרצה :ד"ר ענת גואטה
פירוט המפגשים בספרות:
" | 8.10.18 .1מסע אל חווית הרגע"  -על
משמעות ותובנות בחיים .מרצה :ד"ר מירי
גלעד
 | 15.10 .2הספר "הזקן והים" א .המינגוויי
והסרט "סיפור פשוט" דיוויד לינץ סיפור
מסע בחיים הבוגרים .מרצה :ד"ר מירי גלעד
" | 22.10 .3מדוע זורבה היווני רקד?" – על
חיוניות אותנטיות ונפש מתעוררת.
מרצה :ד"ר מירי גלעד
 | 29.10 .4סיפור קצר "פסנתר בודד בלילה"
ס .יזהר וקונצ'רטו לפסנתר של מוצרט.
מרצה :ד"ר יעל בלבן
 | 5.11 .5הספר "מארש רדצקי" מאת יוזף
רוט והמארש של יוהן שטראוס .סיפור
האימפריה האוסטרו -הונגרית .מרצה :ד"ר
יעל בלבן
" | 12.11 .6אהבות סוערות בכוס קפה",
הרצאת חוויה על משוררים עבריים.
מרצה :אדי אלון
 | 19.11 .7נובלה – "שונא הניסים" ,שולמית
הר-אבן ,מדרש חילוני .מרצה :ד"ר יעל בלבן
 | 26.11 .8שירה " -בשל תפוח" ביאליק,
משורר הארוטיקה .מרצה :ד"ר יעל בלבן
 | 3.12 .9שירה " -חמדה שלא הייתה
כמוה" ,לכבוד חנוכה ,שירי האור של דליה
רביקוביץ .מרצה :ד"ר יעל בלבן
 | 17.12 .10סיפור קצר " -הנמלט" ס .יזהר,
על נפש האדם הנמלטת אל החירות הגדולה.
מרצה :ד"ר יעל בלבן
 | 24.12 .11שירה " -שתלתם ניגונים לי אמי
ואבי" ,מה שהייתם עבורי בחייכם ובלכתכם,
בעולמם של יוצרים ובחיינו .מרצה :ד"ר מירי
גלעד
 | 31.12 .12תאטרון סיפור " -פרה ע"ש
וירג'יניה" ,סביון ליברכט .סיפור ישראלי מרגש
ומשעשע .מספר ומשחק יניב שטרייפלר
 | 7.1.19 .13קפקא ויצירתו בין ספרות
לקולנוע ,בליווי קטעי קולנוע.
מרצה :ד"ר שי בידרמן
 | 14.1 .14קפקא ויצירתו בין ספרות
לקולנוע ,בליווי קטעי קולנוע.
מרצה :ד"ר שי בידרמן
 | 21.1 .15קפקא ויצירתו בין ספרות
לקולנוע ,בליווי קטעי קולנוע.
מרצה :ד"ר שי בידרמן
 | 28.1 .16קפקא ויצירתו בין ספרות
לקולנוע ,בליווי קטעי קולנוע.
מרצה :ד"ר שי בידרמן
* מתאריך  4.2.19ועד  24.6.19תהיינה
הרצאות של יעל גורי

ארגון המורים

ד“ר שוש וינטר ,טל’ 03-7106740

מג"ל שרונים )מורים גמלאים לומדים(
שרה דוד ,טל‘ 054-4481480

