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מבוא 
WEB לתכנות

יסודות  את  נלמד  ובו  התכנות  מעולם  טעימה  קורס 
 HTML /CSS תוכנות  באמצעות   ,Web-ה תכנות 

 .Javascript
פשוטים  אינטרנט  עמודי  לבנות  תוכלו  הקורס  בסיום 

בעצמכם כגון "עמוד נחיתה" לעסקים.

ימי שני ורביעי | 20:30

פתיחה: 13.10.21 | 3 חודשים | 600 ₪ 

פלטפורמת wakka | מרצה: עופר ברטל  

שיווק ומדיה | מבוא לתכנות | מיומנויות דיגיטליות

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן >> 

ימי רביעי | 12:15-09:00

העסק שלי בדיגיטל 
שיווק לבעלי עסקים 

מרצה: מיה לונצר
לערוצי  נחשף  ובמהלכו  עסקים  לבעלי  המיועד  קורס 
השיווק הדיגיטליים הקיימים ונבנה יחד תכנית שיווקית 
בדיגיטל על מנת להגדיל את היקף הלקוחות והחשיפה 
לעסק. בסיום הקורס, כל משתתף יידע לקדם את העסק 

שלו בדיגיטל, היכן וכמה להשקיע בשיווק.

פתיחה: 17.11.21 | 24 ש"א | 6 מפגשים |  720 ₪

ניהול זמן 
בדיגיטל

בסיסיים  ועקרונות  פרקטיים  כלים  נכיר  זו  בסדנה 
בניהול זמן ונבין את החיבור בין המטרות הגדולות של 
חיינו לבין המטלות היום יומיות שעלינו לבצע. בנוסף, 
נכיר יישומים דיגיטליים אשר יעזרו לנו לנהל את הזמן 

ולשפר את היעילות השבועית והשנתית שלנו.   

ימי ראשון | 12:15-09:00

פתיחה: 7.11.21 |  8 ש"א | 2 מפגשים | 240 ₪

מרצה: זאב שניידר

ימי ראשון | 12:15-09:00

כלי גוגל – עבודה ושיתוף 
במרחב הדיגיטלי

מרצה: עינת חסון לזר 
סדנה לניהול מידע במרחב שיתופי, במהלכה נלמד איך 
מסמך  עריכת  דרייב,  בגוגל  קבצים  ומנהלים  מעלים 
וחשיפה  אלקטרוני  גיליון  עריכת  ושיתופו,  בדוקס 
לכלים נוספים כמו בניית טפסים בגוגל וניהול משימות.

פתיחה: 17.10.2021 | 8 ש"א |  2 מפגשים  | 120 ₪

https://www.ironit-rehovot.co.il/merkazim.asp?category=8644


אנגלית תעסוקתית 
למתחילים

הקורס מותאם ללימוד אנגלית בסיסית בשילוב מושגים 
נדרשים בעולם התעסוקה המודרני. בקורס תלמדו אוצר 

מילים רחב תוך תרגול קריאה, כתיבה ודיבור פשוט.

ימי ראשון | 19:30-18:00

פתיחה: 14.11.21 | 80 ש"א | 16 מפגשים | 800 ₪

במתכונת היברידית ובשיתוף  עם ישראל דיגיטלית

אופיס ויישומי מחשב | אנגלית תעסוקתית 

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן >> 

יישומי מחשב 
ואופיס

יישומי  קורס מורחב ליישומי מחשב הכולל הכרות עם 
אופיס  יישומי  ותיקיות,  קבצים  ניהול  בסיסיים,  מחשב 
פוינט  בפאוור  מצגות  בניית  וורד,  עם  עבודה  כולל 

וניתוח נתונים באקסל.

ימי חמישי | 19:30-16:15

פתיחה: 18.11.2021 | 40 ש"א |  10 מפגשים  | עלות 800 ₪

ימי שלישי | 19:30-16:15

יישומי אופיס 
למתקדמים 

לצרכי  ופווארפוינט  הוורד  בתכנת  לעוסקים  קורס 
מעמיק  באופן  בתכנה  לשלוט  שרוצה  מי  ולכל  עבודה 
יותר. במהלך הקורס נעמיק ונלמד כלים ותכונות מתקד־

מות בעריכת מסמכים ומצגות

פתיחה: 28.12.2021 | 20 ש"א |  5 מפגשים  | 400 ₪

אקסל 
מתחילים / מתקדמים 

בתוכנת  אלקטרוני  בגיליון  לעבודה  כלים  נכיר  בקורס 
נתונים  טבלאות  לנהל  ניתן  בעזרתם  וכיצד  האקסל 

ולהשתמש בנוסחאות חישוב אוטומטיות.

ימי שני | 19:45-16:30

מתחילים - פתיחה: 25.10.21 | 16 ש"א | 3 מפגשים | 360 ₪
מתקדמים - פתיחה: 22.11.21 | 16 ש"א | 3 מפגשים | 360 ₪

https://www.ironit-rehovot.co.il/merkazim.asp?category=8644


המוח המנצח
פיתוח זכרון

בקורס נלמד טכניקות לשיפור הזיכרון, ריכוז, חשיבה, 
החלטות.  וקבלת  הנקרא  הבנת  מהירה,  וקריאה  תגובה 
נפתח את תהליך החשיבה שלנו, נאמן את המוח שלנו 

ונשתמש ביצירתיות לפיתוח הזיכרון.

ימי רביעי | 19:45-16:30

פתיחה: 22.12.2021 |48 ש"א | 12 מפגשים |  1,210 ₪  

ישומי אופיס
מורחב

יישומי  קורס מורחב ליישומי מחשב הכולל הכרות עם 
אופיס  יישומי  ותיקיות,  קבצים  ניהול  בסיסיים,  מחשב 
פוינט  בפאוור  מצגות  בניית  וורד,  עם  עבודה  כולל 

וניתוח נתונים באקסל.

ימי חמישי | 12:15-09:00

פתיחה: 7.10.2021 | 40 ש"א | 10 מפגשים |  800 ₪

מרצה: רון הדס

עולם הדיגיטל 
והסמארטפון  

החדש.  העולם  של  התקשורת  לערוצי  דיגיטל  קורס 
נלמד  החברתיות,  הרשתות  את  לעומק  נכיר  במהלכו, 
איך להיכנס לאתרי קופות החולים והבנקים, פונקציות 
שכיחות בוואטסאפ וכיצד לבדוק מהנייד, מידע יומיומי 
כמו להזמין תור בדואר או מתי האוטובוס מגיע לתחנה.

ימי ראשון | 12:15-09:00

פתיחה: 14.11.2021 | 30 ש"א | 5 מפגשים |  400 ₪

מרצה: עינת חסון לזר 

יישומי מחשב 
מתחילים / לחרדיות 

קבצים  ניהול  בסיסיים,  מחשב  ליישומי  הכרות  סדנת 
בניית  וורד,  עם  עבודה  כולל  אופיס  יישומי  ותיקיות, 
מסמכים  של  ועיצוב  עריכה  פוינט,  בפאוור  מצגות 

ומצגות. 
בשיתוף מרכז מהות. לפרטים והרשמה: 08-9494621

ימי רביעי | 19:30-16:15

פתיחה: 13.10.2021 | 20 ש"א |  5 מפגשים  | 400 ₪

מרצה: רמי גזולי

אזרחים ותיקים וקהילה חרדית 

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן >> 

https://www.ironit-rehovot.co.il/merkazim.asp?category=8644


גמולי השתלמות

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן >> 

פסיכולוגיה חברתית 

קורסים של העמותה לקידום מקצועי שחר און

קורס מבוא לפסיכולוגיה חברתית מאפשר הצצה לעולם 
הקורס  ופסיכולוגיה.  ההתנהגות  מדעי  החברה,  מדעי 
המוטיבציה  את  המסבירות  גישות  בכמה  יעסוק 
ידון  הקורס  ופעולה.  הרגשה  לחשיבה  האנושית 
בהשפעת החברה על קבלת ההחלטות והתגובות שלנו.

ימי שלישי | 19:45-16:30

נושא הקורס

חינוך מיוחד - 18193

אימון בסיסי - 18194

יישומי מחשב - 18195

חשיבה וחשיבה יצירתית - 18196

ניהול כללי - 18197

מבוא לגרפולוגיה לסייעות בחינוך - 18198

בניית מצגות - 136903

היקף הקורס

ימי ב’ / 100 ש”א

ימי א’ / 50 ש”א

ימי א’-ג’ / 100 ש”א

ימי ג’ / 40 ש”א

ימי ב’ / 40 ש”א

ימי ד’ / 60 ש”א

ימי ה’ / 40 ש”א

תאריכים ושעות

11.10.21-4.4.22 
16:30-19:45

17.10.21-16.1.22
16:30-19:45

31.10.21-30.1.22
16:45-20:00

 16.11.21-25.1.22
16:30-19:45

13.12.21-14.2.22
16:30-19:45

22.12.21-6.4.22
16:30-19:45

16.12.21-7.2.22
16:30-19:45

שם המרצה

רמי גזולי

טימור כסיף
ודרורית בר חנין

רון הדס

זאב שניידר

תדהר לב

עמליה נודל

רון הדס

ימי שני ורביעי | 19:45-16:30

פתיחה: 12.10.21 |  60 ש"א  |  15 מפגשים |  850 ₪

יישומי מחשב 

מרצה: רון הדס מרצה: חמי פדהצור
לצרכי  ופווארפוינט  הוורד  בתכנת  לעוסקים  קורס 
עבודה ולכל מי שרוצה לשלוט בתכנה באופן מעמיק 
ותכונות  כלים  ונלמד  נעמיק  הקורס  במהלך  יותר. 

מתקדמות בעריכת מסמכים ומצגות

פתיחה: 08.11.21 |  100 ש"א  |  25 מפגשים |  1,500 ₪

קורסים לגמול השתלמות לבעלי 12 שנ"ל ומעלה  הקורסים מאושרים ע"י הועדה לגמול השתלמות של משרד החינוך
קורסים נוספים של העמותה לקידום מקצועי – שחר און באתר של העמותה

https://www.ironit-rehovot.co.il/merkazim.asp?category=8965


אולפן א' 
אולפן ראשוני לעברית

קריאה,  העברית:  השפה  לימוד  היא  האולפן  מטרת 
וממומן  הקליטה  משרד  לזכאים  קורס  ודיבור.  כתיבה 
משרד  ע"י  ומופעל  הקליטה  משרד  ע"י  מלא  באופן 

החינוך

ימי שלישי | 20:00-16:45

ללא עלות | לפרטים ניתן לפנות למשרדי הקמפוס

אולפן ב'
עברית לעולים ותיקים

שנייה,  כשפה  העברית  השפה  לדוברי  מיועד  הקורס 
ומעלה.  א'  אולפן  סיום  ברמת  הינה  בעברית  שרמתם 
דיבור,  השפה:  מיומנויות  שיפור  היא  הקורס  מטרת 
לבנייה  הכוונה  המילים,  אוצר  העשרת  וכתיבה,  קריאה 

נכונה של משפטים בעברית וקבלת כלים לכתיב נכון.

ימי שלישי | 20:00-16:45

פתיחה: 19.10.21 | 80 ש"א | 14 מפגשים | 1,200 ₪

הפקת סרטונים, תקשורת קהילתית ואולפנים

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן >> 

להיות טבעי 
מול המצלמה 

רחובות,  לתקשורת  במרכז  וחדשה  מיוחדת  סדנה 
המיועדת לבעלי עסקים ולכאלה שרוצים להפיק סרטוני
וידאו, למכור ולשווק את השירותים והמוצרים שלהם.

ימי שני | 20:30-18:00

פתיחה: 18.10.21 | 24 ש"א | 8 מפגשים | 2,250 ₪

מנחה: נוריה לוזינסקי, שחקנית, מורה למשחק ושיווק 

טלויזיה 
קהילתית

הקולנוע  עולם  את  להכיר  שרוצים  לאלו  מיועד 
והטלוויזיה ורוצים להשפיע על דמות החברה והקהילה 

שלנו. 
מחיר מסובסד לתושבי רחובות: 800 ₪, מותנה 

בהתחייבות להתנדב במרכז לתקשורת לפחות שנה. 

ימי שלישי | 12:30-10:00

פתיחה: 19.10.21 | 70 ש"א | 24 מפגשים | 2,400 ₪

מרצה: יענקלה שמעוני, יוצר סרטים 

מרצה: רויטל מורג

https://www.ironit-rehovot.co.il/merkazim.asp?category=8969


לאורך החיים  ועכשווית  והסביבה ללמידה משמעותית  רחובות  רחובות מזמין את תושבי  הקמפוס 

ומציע קורסים והכשרות לאוכלוסיות יעד שונות להכשרות בעולם האוריינות הדיגיטלית, העשרה 

בעברית.  ואולפנים  השכלה  השלמת  השתלמות,  גמולי  העתיד,  במיומנויות  עצמי  ופיתוח 

ומציע  והעירונית  הקהילתית  האישית,  ברמה  למידה  ומתכלל  כמחולל  עצמו  את  רואה  הקמפוס 

בקמפוס  הפעילות  ייחודיות.  לקהילות  למידה  המקדמות  לעמותות  וגם  לארגונים  קצרות  סדנאות 

כוללת סדרות קצרות וממוקדות, לצד קורסים ארוכים ומקיפים, בשילוב פרקטיקות מסורתיות של 

למידה בקבוצה עם מנחה ולמידה דיגיטלית עצמאית.

https://www.ironit-rehovot.co.il/merkazim.asp?category=8947



