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תשפ"א  לשנת  התוכנית  את  בפניכם  להציג  גאים  אנו 
שתבוא עלינו לטובה גם אם נזדקק למרחק של 2 מטרים.

של  שנה  עימה  תביא  העשירה  שהתוכנית  בטוחים  אנו 
עניין, אושר וחיוכים, גם אם המסכה תסתיר זאת לפעמים.

ונרשמים  ושבים  אמון  בנו  נותנים  שאתם  על  תודה 
למבחר הקורסים והמפגשים שאנו עורכים עבורכם בעמל רב.

 חדש!
מבחר רב של קורסים יוכרו כגמולי השתלמות.

הסגול  התו  למתווה  בהתאם  תתקיימנה  הפעילויות 
באולמות ובכיתות לצד לימודים מקוונים בזום.

בברכת שנת לימודים מוצלחת ומשמעותית

צוות בית התרבות

תשפ"א

2020-21
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 כוח, חום ונשימה:
תחנות הכוח המסתוריות ששולטות בגורל התא 

דר' גיא לס, חוקר ביולוגיה וביוכימיה של התא

החיים כלהבה בוהקת – בעירה ונשימה, הרבה מעבר לאנלוגיה יפה.  15.09.20

הגוף חום  ויסות  הגוף,  חום  של  האבולוציה   – בצל  מעלות   37  22.09.20 
והקשר להרזיה ולשינה טובה  

הדנ"א המעגלי ומה שהוא מגלה עלינו – מנדידת עמים, דרך    29.09.20
זיהוי ניקולאי השני ועד לפיענוח מקרי רצח  

משמעות חגי תשרי ליהודי המודרני
ישראל פיבקו, מרצה בתחומי התנ"ך ופילוסופיה יהודית

החודש שבו מרוכזים רוב חגי ישראל הוא חודש תשרי. חג תכליתו לעורר 
שאלות יסוד בקיום האדם וביחסו כלפי הסובב אותו. 

09.09.20  ראש השנה – מה בין בריאת העולם בתנ״ך לבריאת העולם  
במיתוסים השונים?  

16.09.20  יום הכיפורים – משמעות התשובה בהוגים היהודים במאה העשרים

חג הסוכות - למה קוראים את מגילת קהלת בחג הסוכות  23.09.20

שנה הלכה, שנה באה
יעל אייזנברג, מטפלת בביבליותרפיה, מנחת סדנאות לכתיבה יוצרת ומשוררת.

מקסימים  טקסטים  נקרא  במהלכם  בזום,  יצירתיים  כתיבה  מפגשי   2
ונתנסה בתרגילי כתיבה. 

על הדבש ועל העוקץ: במפגש נתבונן - באמצעות קריאה    22.9.20
וכתיבה של טקסטים - בשנה שחלפה, ובפירות שהניבה, כמו גם   

על האתגרים שהציבה; נביט בעיניים טובות על החיוכים שהעלתה   
על פנינו ונפרד לשלום מהדמעות שזלגו מעינינו  

כשאלוהים אמר בפעם הראשונה: יש לנו תוכניות רבות    29.9.20
ותפילות רבות לשנת תשפ"א. מהן אותן התוכניות? מה אנחנו צריכים   
על מנת להגשים אותן? שאלות אלה ועוד רבות אחרות תשמשנה    

כר נרחב לכתיבה ולתקווה  

ימי ג' | 09:30

ימי ד' | 10:00

ימי ג' | 16:30

מפגשים בזום
20 ₪ לכל מפגש

בית התרבות
120 ₪ )3 מפגשים(

מפגשים בזום
65 ₪ לכל מפגש

תרבות ספטמבר



מכללת שפותהקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא 4

מכללת שפות
אם,  שפת  דוברי  ומנוסים,  בכירים  מורים 
שיטות ייחודיות וסביבת לימודים איכותית

החל מ-25.10.20 
5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20
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ימי ג' | 09:30

ימי א' | 19:00

ימי א' | 19:00

ימי ג' | 18:00

ימי ג' | 11:15

ימי ב' | 19:00

ימי א' | 17:15

ימי ב' | 18:15

ימי ג' | 10:00, 17:00

ימי ד' | 11:15

ימי ג' | 19:00

ימי ג' | 17:15

ימי ד' | 19:00

ימי ג' | 19:00

ימי א' | 10:30

ימי א' | 08:30

ימי ב' | 16:30

ימי ב' | 11:00

מתחילים

מתחילים

מתחילים

מתחילים

רמה בינונית

על כוס קפה

שנה ב׳

רמה בינונית

מתקדמים

מתקדמים

רמה בינונית

שנה ב׳

מתקדמים

מתקדמים

מתקדמים +

ימי ד' | 10:45

ימי ד' | 09:00

ימי ב' | 09:00

מתחילים

רמה בינונית

מתקדמים

איטלקית  |  סימונה עמרני 
 הרחבת אוצר המילים, חיזוק הדיבור, לימוד דקדוק:

פעלים, זמנים, מילות יחס ועוד. הקורס מתנהל באיטלקית באווירה נעימה, 
תוך שיחות, קריאת סיפורים, שירים ועוד.

יידיש  |  דר׳ אלכסנדרה גלר
יידיש היא השפה שבה דברו רבים מיהודי אירופה במשך כאלף שנים: שפה 

עשירה ועסיסית, ובה אלפי ביטויים ופתגמים.

אנגלית  |  סימון צרויה, דר׳ רפי רייפן, נעמה אליעז
אנגלית ברמות לימוד שונות )לימודי בוקר/ערב לפי רמה(

לשימוש יומיומי, מקצועי, שיחה, כתיבה וקריאה.
 למידה בקבוצות קטנות.

 מורים בעלי שפת אם וניסיון רב בתחום.
אבחון רמה ושיבוץ בהתאם.

גרמנית  |  מרגוט ולטר
הקניית אוצר מילים, קריאה, דקדוק, ידע על תרבות ומנהגים, הליכות 

ונימוסים בשילוב ספרים וסרטים.

יוונית  |  ליאון סיאם
יוון לא הייתה מעולם כל כך קרובה ללב הישראלים כמו בשנים האחרונות. 

רבים אוהבים את המוסיקה, השמחה, לטייל באיים ולבקר בעתיקות 
אתונה. כעת נפתחת האפשרות לקרב את השפה.
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ימי ב' | 19:15

ימי ב' | 10:45

מתחילים

מתקדמים

ימי ב' | 09:00
ימי ג' | 17:00

ימי ב' | 17:00

ימי ב' | 18:45

מתחילים

רמה בינונית

מתקדמים

ימי ג' | 10:45

ימי ב' | 18:30
ימי ד' | 10:45

ימי ג' | 09:00

שנה ב׳

רמה בינונית

מתקדמים

ימי ב' | 16:45
ימי ד' | 09:00

מתחילים

ימי ג' | 11:15

ימי א' | 17:00

ימי א' | 11:15

ימי א' | 18:45

ימי א' | 09:30

ימי ג' | 20:00

ימי ג' | 09:30

מתחילים

מתחילים

רמה בינונית

מתקדמים

מתקדמים

רוסית מהבית בזום

מתקדמים +

סינית בזום  |  מיכה זעירא
נכיר את רזי השפה והתרבות המשתקפת בה. לימוד הדרגתי מהכרת 

המילה ועד הגייה הטונים בצורה נכונה. ברוכים הבאים למסע לפלא התבל 
השמיני, השפה הסינית.

רוסית  |  טליה פרגם
נלמד לדבר את השפה היום יומית, קריאה, כתיבה והבנת הנשמע תוך 

הכרות עם התרבות והמנהיגים.

ספרדית  |  אלברטו רנטריה
הכרת האינטראקציה התקשורתית והתרבותית של השפה: דיבור, הבנה, 

קריאה וכתיבה.

ערבית מדוברת  |  מנשה רמות, אלי בן-גור
השיעורים מכווני שיחה ושימוש יום יומי בשפה הערבית. הלימוד משולב 

בהקניית השפה והתרבות הערבית בפתגמים, סיפורים קצרים ואגדות, 
מנהגים ועוד.

פולנית  |  דר׳ אלכסנדרה גלר
קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע, הבנת טקסטים קצרים, סיפורים פשוטים 

וניהול שיחה. 

צרפתית  |  מישל צבע 
פיתוח כושר התבטאות בעל פה, רכישת מיומנות להבעה בכתב, הכרת תרבות 

צרפת, לימוד הלשון והבנת טקסט לא מוכר בנושאים מגוונים ואקטואליה.
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לפרטים, לשיחת ייעוץ והכוונה, ניתן ליצור קשר עם חבצלת גור
hgur@rehovot.muni.il טל. 08-9390390  דוא״ל

 בקורסי השפות 30 מפגשים שמתקיימים אחת לשבוע, לא כולל חופשות וחגים.
2 שעות אקדמיות כל שיעור, בעלות 1600 ₪ לקורס, ב-10 תשלומים ללא ריבית. 

 הנחות: 
 לנרשמים מראש עד 21.09.20, זכאות ל-5% הנחה.
 תינתן הנחה של 5% לבן זוג ולנרשמים לשפה שניה.

אין כפל הנחות!

בצורה  רחובות,   2 גולדין  רח'  סמילנסקי,  ע"ש  התרבות  בבית  יתקיימו  הלימודים 
פרונטלית בהתאם להנחיות התו הסגול. במידה והנחיות משרד הבריאות אינן מאפשרות 

למידה פרונטלית, הלימודים יועברו בצורה מקוונת דרך אפליקציית זום.

 תשלום: 
 התשלום ייגבה בעת הרישום, להוציא קבוצות ברמת מתחילים. במקרה והמשתתף הודיע

עד 24 שעות לאחר השיעור הראשון, שאינו מעוניין להמשיך בלימודי השפה, הוא יחויב 
בעלות השיעור הראשון בלבד. לאחר שלושה מפגשים אין החזר כספי.

במקרים מיוחדים של מחלה ממושכת, החזר/זיכוי יקבע עפ"י שיקול דעת ההנהלה, 
לאחר הגשת בקשה בכתב. 

דרוש מינימום משתתפים לפתיחת הקורס.       

בכפוף לתקנון  |  הזכות לשינויים שמורה  |  ט.ל.ח. 

mailto:hgur%40rehovot.muni.il?subject=
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המקרא ועולמו
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מנהיגות יהודית בעתות משבר - מחורבן ועד מרד
הרב דר׳ בני לאו, רב בית הכנסת רמב"ן בשכונת קטמון בירושלים, 

        ראש מיזם "929 – תנ"ך ביחד״

15.11.20   רבן יוחנן בן זכאי - יהדות ללא מקדש
27.12.20  רבי אליעזר - המאבק על שמירת המסורת כנגד החדשנות

17.01.21  רבן גמליאל - המאבק כנגד המחלוקת
14.02.21  רבי עקיבא - חלק א': רוחות מלחמה כנגד רומא

14.03.21  רבי עקיבא - חלק ב': התמיכה במרד בר כוכבא וההתנגדות אליו

תנ"ך כאן ועכשיו – דוד המלך
ישראל פיבקו, מרצה לתנ"ך ומחשבת ישראל 

ֵמִאיָגָּרא ָרָמא ְלֵביָרא ַעִמּיְקָתא )שמואל ב'(
ממשפחתו.  המנודה  עיניים  יפה  נער  דוד,  של  המרתקים  חייו  אחר  נעקוב 
מלכד בתחילת דרכו אנשים מרי נפש סביבו, בוגד בעמו ומצטרף לפלישתים, 
ולמרות זאת מצליח לזכות במלוכה. מיסד את ירושלים כעיר הבירה אך סערות 

חולפות על פניו.

בשלהי  במשבר  יהודית  זהות   – יהודית  פילוסופיה 
בית שני?

ישראל פיבקו, מרצה לתנ"ך ומחשבת ישראל 

בין כת מדבר יהודה לתחילת הנצרות. היהודים מחפשים תחליף שימלא את 
משאת ליבם הרוחני והלאומי. מצד אחד משפחת חשמונאים משתלטים על 
הכהונה בבית המקדש, ומאידך שרדי כוהני בית צדוק  גולים למדבר יהודה 
נדון  יצמחו הנוצרים הראשונים.  רוחני המכונה אייסיים, שממנה  זרם  ובונים 

ונעמיק בסוגיות.

ימי א'  |  19:00

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

21.10.20 | ימי ד' | 09:30

21.10.20 | ימי ד' | 11:30 

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

בית יד לבנים 
200 ₪ )5 מפגשים( 
45 ₪ למפגש בודד

בית התרבות
900 ₪ )30 מפגשים( 

בית התרבות
900 ₪ )30 מפגשים( 

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20
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התלמוד - חכמת הדורות הקודמים
נחום זיסמן, איש הייטק ולומד תלמוד

התלמוד הבבלי הפך לספר ההלכתי החשוב ביותר ביהדות. במסגרת הקורס 

נעשה היכרות עם התלמוד, נכיר את הטרמינולוגיה הייחודית שלו, נלמד את 

אוצר המילים הארמי הדרוש להבנה ונכיר את לוגיקת הדיון בתלמוד.

מקרא 
שרה רגב, מרצה לספרות ולמקרא

חברה, . 1 לגבי  מעמדותיו  כמה  בירור  אמוץ:  בן  ישעיהו  מנבואות  פרקים 

היסטוריה, אלילות וחזונות אחרית הימים.

הם . 2 כיצד  ואגדות,  פולחנים  פה,  שבעל  מסורות   - בתנ"ך  כתוב  כך  לא 

מהדהדים בתנ"ך.

22.10.20 | ימי ה' | 09:00

20.10.20 | ימי ג' | 09:30

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

בית התרבות
900 ₪ )30 מפגשים( 

בית התרבות
750 ₪ )25 מפגשים( 

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20



המקרא ועולמוהקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא 11

חברה ותרבות
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20.10.20 | ימי ג' | 11:30

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 

משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

בית יד לבנים
270 ₪ )6 מפגשים(
50 ₪ למפגש בודד

27.10.20 | ימי ג' | 11:30 

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

בית יד לבנים
225 ₪ )5 מפגשים(
50 ₪ למפגש בודד 

העולם – תמונת מצב
אורן נהרי, עיתונאי ופרשן

מה התרחש החודש בעולם.
עיזבו חודש – השבוע. ולעתים עיזבו שבוע – היום?

והכוונה לא רק לאירועים – אלא למה עומד מאחוריהם. 
לא רק מה מתרחש – אלא מדוע מתרחש?

 עידכון כל הדברים החשובים והמעניינים שהיו החודש –
הכותרות והפרשנויות.

עולמות מופלאים במרכז אמריקה
 דר' אופיר יעקבסון, חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים, 

מרצה ומדריך בארץ ובעולם

סדרת הרצאות מרתקת על מאורעות דרמטיים ששינו את פני 
ההיסטוריה לבלי היכר והשלכותיהם מרחיקות הלכת.

27.10.20  מקסיקו - יותר מהגלוי לעין
24.11.20  קובה – המקום בו הזמן עמד מלכת

29.12.20  פנמה - לא רק תעלה
26.01.21  גואטמלה – ארץ הקשת בענן

23.02.21  1492 - השלכות עולמיות של גילוי אמריקה

תאריכי המפגשים: 20.10.20, 

 ,19.01.21 ,22.12.20 ,17.11.20

06.04.21 ,16.02.21

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20
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רפואה ופסיכולוגיה
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מכלול הנפש
דר׳ יוסי חלמיש, רופא העוסק בחקר המוח

הכרת "מכלול הנפש": אותן הרשתות העצביות במוח המקנות לנו בין היתר 
את תפיסת המציאות, חוויות רגשיות, תפקודי אגו, מוטיבציה, ואישיות.

נציג  את "הנפש הנורמטיבית" ואת " הנפש המופרעת" בכל אחד מהתפקודים, 
ונגלה דבר מרתק - גם בכל הקשור לתפקוד הנפשי, קיים מנעד רחב לביטוי 
התפקודי. הבנה זאת מאפשרת גם לנו, "השפויים", לנתב את הידע הנרכש 

בהרצאות לקידום צמיחה נפשית.

ימי א'  |  11:30

02.11.20 | ימי ב' | 17:00 

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

בית יד לבנים 
520 ₪ )8 מפגשים( 

למנויים בלבד!

בית התרבות 
450 ₪ )10 מפגשים אחת לשבוע( 

למנויים בלבד!

מפגשים עם הפסיכולוגיה החברתית
דר' רפי רייפן, פסיכולוג, מומחה לתקשורת בין אישית

הרצאות עומק ודיון קבוצתי
מבט מקצועי על מהות הפסיכולוגיה וכלים פסיכולוגיים. 

האחר,  ובין תרבותיים, תפיסת  אישיים  בין  נושאי המפגשים: הבדלים  בין 
מערכות יחסים בין אישיים, הורים וילדים, זוגיות ומשיכה בין אישית ומערכות 
רומנטיות. פסיכולוגיה של האושר, לחץ ודעות קדומות. פסיכולוגיה פוליטית, 

פסיכולוגיה יישומית, סוגיות בשיפוט מוסרי ועוד.

שפיות ואי שפיות בעולם המערבי  25.10.20
מיהו האדם ה"נורמלי"? כיצד נמדדת השפיות? ואיך קשורה לכל זה חכמת ההמון   

המצב הפסיכוטי – הכאוס הנפשי בהתגלמותו  22.11.20
נבין מה מאפיין את המצב הפסיכוטי, איך ניתן לאבחן אותו ולמה בכל זאת אפשר להיות אופטימיים  

מצב רוח תקין ומצב רוח מופרע  10.01.21
בשיאו", "מצוי  אינו  צמוד  מלווה  אותו  לעיתים  צמוד.  לוויה  בן  ורגע,  רגע  בכל  עמנו  קיים  הרגשי  העולם    

איך זה מתבטא? ומה אפשר לעשות בנדון?  
פחד, חרדה או סקרנות – הבחירה תלויה גם בנו  14.02.21

למוח יש מנגנוני הגנה משלו להבטיח את הישרדותנו וביניהם מצויים גם הפחד והחרדה. איך זה מתבטא?  
הספקטרום האוטיסטי  14.03.21

חדשות מתחום חקר המוח לגבי ההפרעה על היבטיה השונים ולגבי דרכי ההתמודדות  
לפתח אישיות גמישה בעולם נוקשה  11.04.21

נציין את חשיבות הגמישות האישיותית ואת הבעייתיות הקיימת בחוסר היכולת להשתנות בעת     
אינטראקציה עם סביבה המשדרת נוקשות  

על אכילה והפרעות אכילה  09.05.21
מה קורה כשהאכילה מפסיקה לשרת את הגוף ומתחילה לשרת את האגו? חקר המוח מביא תובנות חדשות    

על ההפרעה ועל האפשרויות להיחלץ ממנה  
עולמם ה"מוזר" של הלוקים בדיסוציאציה )הפרעת ניתוק(  13.06.21

נבין את הפעילות המוחית המשוערת הגורמת למצבים ה"מוזרים" האלה ואיך ניתן לעזור לאותם אנשים  

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20
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רגעים היסטוריים
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ירושלים שהייתה בספרד
יהודי ספרד מתור-הזהב ועד הגירוש

אוריאל פיינרמן, מומחה בתחומו, מנהל לשעבר של קורסי הכשרות 
מדריכים לפולין ביד ושם ובבית לוחמי הגטאות

"מעשה בארבעה שבויים" – כיצד נוצר תור-הזהב של יהדות ספרד?  08.11.20

כשמלך, נזיר ורב נפגשו – ויכוח הרמב"ן בברצלונה  06.12.20

אדם בצאתו ויהודי באוהלו – יהודים, נוצרים ונוצרים חדשים  03.01.21

"האם בישלת אוכל יהודי?" – בחדרי חדרים של האינקוויזיציה  07.02.21

"ראיתי אלוהים נלחם בעמו חבל נחלתו" – גירוש יהודי ספרד   07.03.21

חידה באוקיאנוס – האם כריסטופר קולומבוס היה ממוצא יהודי?  25.04.21

ימי א'  |  11:30

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

בית יד לבנים 
240 ₪ )6 מפגשים(
45 ₪ למפגש בודד

ימי ג'  |  19:00

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

בית יד לבנים 
160 ₪ )4 מפגשים(
45 ₪ למפגש בודד

אנשים שעשו היסטוריה מתוך החשכה: 1945-1939
משה חרמץ, מורה דרך ומרצה בכיר בנושאי שואה ותקומה

מרדכי רומקובסקי - ראש היודנראט בגטו לודז', אחרון הגטאות בפולין  03.11.20

חנה סנש - צונחת באירופה כדי להציל את אימה, להציל את עמה  01.12.20

ראול וולנברג - גדול חסידי אומות העולם: המאבק על הצלת    22.12.20

יהודי בודפשט  

יוסי הראל - מפקד אוניית הדגל של המיתוס הישראלי - אוקסודוס  12.01.21

ימי ב'  |  09:30

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

בית התרבות
240 ₪ )6 מפגשים(

למנויים בלבד!

תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי
דר׳ ירון עובדיה, מורה דרך, בדגש על העולם והאסלאם

מרכזי  נדבך  שמהווה  סכסוך  התיכון,  במזרח  מתמשך  בסכסוך  חיים  אנחנו 
הסכסוך. בפתרון  האופק  את  רואים  ואיננו  שנה,   100 מעל  כבר   בחיינו 
בסדרת הרצאות השנה נכיר את הסכסוך הן לפי הכרונולוגיה והן לפי נושאיו 

השונים, החותכים את ציר הזמן.

26.04.21  שורשי הסכסוך

הדרך ל- 1948  10.05.21

ההנהגה הפלסטינית   31.05.21

מלחמת העצמאות וקורותיה  07.06.21

הדרך למלחמת ששת הימים  21.06.21

מהאינתיפאדה הראשונה לימינו  28.06.21

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20
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מסביב לעולם במוסיקה ובקולנוע
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מסע קולנוע עולמי
זיו אלכסנדרוני, במאי ומרצה לקולנוע 

מסע קולנועי מרתק אל ליבן של תרבויות מקומיות במדינות ובערים בעולם. 
חשיפה להקשרים תרבותיים, נסיבות היסטוריות ייחודיות וכמובן חזון אומנותי 

ייחודי של יוצרים קולנוענים מובילים.

ז'אנג יימו וההיסטוריה הסינית - הבמאי הסיני הגדול מול    09.12.20
אידיאולוגיות המשטר הסיני  

פריז בקולנוע - "תמיד תהיה לנו פריז" מהפכות גדולות, גיבורים    06.01.21
בלתי נשכחים, רחובות מופלאים, מגדל אחד ואהבות גדולות מהחיים.      

ברלין בקולנוע - ההיסטוריה של גרמניה כפי שבאה לידי ביטוי    03.02.21
בקולנוע שצולם בעיר הבירה ברלין  

קולנוע איראני - זכיית סרטים נפלאים באוסקר לצד הצנזורה    10.03.21
והמגבלות שמטיל עליו השלטון האסלאמי. כיצד מתמודד     

הקולנוע האיראני עם מגבלות השלטון? וכיצד מתייחס הקולנוע    
למעמד האישה?  

ניו-יורק בראי הקולנוע - אלפי סרטים וסדרות טלוויזיה שצולמו   21.04.21
בעיר הפכו את ה"מנהטניזם" לדימוי המודרניסטי המוכר והמשפיע   

ביותר בעולם  

ימי ד'  |  19:00

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

בית יד לבנים 
175 ₪ )5 מפגשים(
40 ₪ למפגש בודד

על צלילים ואנשים סדרת הרצאות מוסיקליות
רועי עלוני, פסנתרן ומוסיקולוג

הפסנתר, קיסר הכלים    27.12.20

אנטוניו ויואלדי    24.01.21

המלחין הפיני – יאן סיבליוס  21.02.21

המטורף הזה הוא גאון – הפסנתרן הקנדי גלן גולד  04.04.21

ורדי, ריגולטו   30.05.21

בין הקלאסי לג'אז, ג'ורג' גרשווין  27.06.21

הקורס מלווה בצפייה מודרכת בהפקות מרהיבות, מצגת והדגמה 

חיה בפסנתר.

ימי א'  |  11:30

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

בית התרבות
240 ₪ )6 מפגשים(
45 ₪ למפגש בודד

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20
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ספרות
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"ויהי אור": תנ"ך, ספרות וציור
דר' רוחמה אלבג, חוקרת ספרות עברית ומרצה

הקורס יתמקד בקריאת פרק תנ"ך העוסק בנושא או בדמות מקראית מרכזית, 
אגב דיון מעמיק בפרק הנבחר. נבחן את אופני ייצוגו בשירה העברית לדורותיה, 
שנכתבה בהשראת המקרא. מגמתה של היצירה הספרותית הייתה להוסיף, 

להאיר ולחדש אך בעיקר לנהל דיאלוג מרתק עם ספר הספרים.  

"ויהי אור" - סיפור הבריאה  15.11.20

"זוגות זוגות" - סיפור נח והמבול  20.12.20

"האחת אהובה והאחת שנואה" – רחל ולאה  17.01.21

"ילד יפה ורך" – על הולדת משה   28.02.21

"משכמו ומעלה" – שאול המלך  23.05.21

"מה לך נרדם" - יונה הנביא  06.06.21

הקורס ילווה בציורי אמנות קלאסיים ובשירים מולחנים.

ימי א'  |  11:30

22.10.20 | ימי ה' | 11:00

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

בית יד לבנים 
270 ₪ )6 מפגשים(
50 ₪ למפגש בודד

בית התרבות
900 ₪ )30 מפגשים(

ספרות
שרה רגב, מרצה לספרות ולמקרא

ט"ו( פסוק  ג',  פרק  ב',  )מלכים  ְיהָוה  ַיד  ָעָליו  ַוְּתִהי  ַהְמַנֵּגן,  ְּכַנֵּגן   "ְוָהָיה 
- על מוסיקה וספרות. 

 נעיין ביצירות מאת:
עגנון, תומאס מן, ש. לפיד, יהושוע קנז, אליס מונרו, איסאק באבל ועוד.

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20
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אמנות
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חוויה של זהב  |  מוזיאון ישראל ירושלים
סיור מודרך במוזיאון כולל ביקור בתערוכות, מופע, קפה ומאפה

ימי ה'  |  11:30

ימי ג'  |  08:30

ימי ד' | 10:30 | יפורסם

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

בית יד לבנים
270 ₪ )6 מפגשים(
50 ₪ למפגש בודד

בית יד לבנים
475 ₪ )4 מפגשים(

לאזרחים ותיקים בלבד
בהתאם להנחיות התו הסגול

2 סיורים
140 ₪ לסיור

לאזרחים ותיקים בלבד

צדק לענקים שכוחים!
יונתן הירשפלד, צייר, אוצר וכותב על אמנות

מיני  שמכל  ביותר  הגדולים  הציירים  על  הרצאות  סדרת 
האמנות. תולדות  של  הכללי  מהנרטיב  הוצאו   סיבות 
נעשה צדק עם מי שהודרו, נמחקו, נשלפו בפינצטה מהקאנון 

של הציור המערבי.

12.11.20  דל סארטו - תאומו האפל של רפאל

24.12.20  דה ריברה - הבארוק הספרדי באיטליה

21.01.21  ז׳רום - אוריינטליזם במשפט ההיסטוריה

18.02.21  בוגארו - שמרנות רדיקלית

אייקינס - גדול הראליסטים באמריקה   18.03.21

סארג׳נט - צייר של ציירים ולא של היסטוריונים  22.04.21

חלון למוזיאון  |  מוזיאון תל-אביב לאמנות
                                                                                    

יום השנה...  Anniversary  |  סמסטר א'

250 שנה למותו של ג'ובני בטיסטה טייפולו  24.11.20

130 שנה למותו של אגון שילה  29.12.20

80 שנה להולדתו של ג'ון לנון: על הביטלס  26.01.21

80 שנה למותו של פול קליי  23.02.21

מסעות  |  סמסטר ב'   

מסעה של יצירה:   23.03.21
מקור או זיוף, המקרה של סלוטורה מונדי )לאונרדו דה וינצ'י(   

מסעות אוריינטליים: אמנות במעבר המאה   27.04.21

המסע אל הירח   01.06.21

מסע אישי: אנג'ליקה שץ, ציירת. סיפור משפחתי בין ארבעה דורות   29.06.21

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20
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בחזרה לשורשי השפה
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פנינים בספרות היידיש )לדוברי השפה(
מלך זיו, מרצה בכיר ליידיש   

מפגשים הפותחים צוהר אל עולם היצירה הספרותית ביידיש, תוך התעמקות 
בעושר וביופי, ברגש ובאינטלקטואל. 

לחוות את היידיש עם קהילה מיוחדת.

22.10.20 | ימי ה' | 09:30

04.01.21 | ימי ב' | 09:30

19.10.20 | ימי ב' | 11:00

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

יתכנו שינויים בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות והקורס ימשיך 

מקוון בזום

בית התרבות
900 ₪ )30 מפגשים(

בית התרבות
420 ₪ )12 מפגשים(

בית התרבות
495 ₪ )15 מפגשים(

למנויים בלבד

תרבות הלאדינו
פינה אהרונוביץ, מרצה בכירה ללאדינו  

הרומנסות  והמנהגים,  הפולקלור  ותרבותה,  הלאדינו  בשפת  חווייתי  קורס 
ומטבעות  הפתגמים  המופת,  ודמויות  ההיסטוריה  העממי,  הסיפור  והשירים, 

הלשון ומקומם בעולם דוברי הלאדינו. 
נכיר את צורות הכתיבה השונות והשפות האחרות שחדרו אל השפה.

LOVE AND LITERATURE
Dr. David hadar, Literary scholar and lecturer  

Poets, writers, and philosophers have long asked:
What is love? 
The course will skip around the history of Western 
literature looking for some possible answers for these 
questions. Among other texts, we will read selections 
from Plato, a chivalric romance, Dante, Philip Sidney, Jane 
Austen, John Keats, and Nicole Krauss.

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20
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סדנאות, הכשרות ופנאי
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פסיכוגרפולוגיה
יוסי דמתי, פסיכוגרפולוג, מייסד ומנהל מכון כישורים וגרפולוג משפטי. 

אבחון וייעוץ אישיותי למתחילים, המשלב אבחון ציורים בסיסי.
תעסוקתית,  להתאמה  ייעוץ  פסיכוגרפולוגי.  ויועץ/ת  מאבחן/ת  להיות  למד/י 

ייעוץ והתאמה ללימודים, התאמה זוגית והעצמה אישית.

ברידג' 
חן שגב, מורה מטעם ההתאגדות הישראלית לברידג' 

משחק הברידג' הינו משחק חברתי המשמש לנו כחדר כושר למוח, מפתח לנו 
את החשיבה, הזיכרון, אסטרטגיה והרבה הנאה.

בקורס נלמד את הכלים והכללים הבסיסיים הראשונים, כדי להתחיל להבין 
ולשחק את המשחק המרתק והמרגש שנקרא ברידג’, בדרך פשוטה, ברורה 

וקלה, צעד אחר צעד.

"עט לחלום" סדנה לכתיבה יוצרת
יעל אייזנברג, מטפלת בביבליותרפיה, מנחת סדנאות לכתיבה יוצרת ומשוררת.

התנובה  ממיטב  מגוונות  ביצירות  ונדון  נקרא  בסדנה  לחסד.  זקוקים  כולנו 
נפגוש ענפי אמנות שונים כמקורות להשראה, בנוסף,  והעולמית.  המקומית 

נפגוש יוצרים ישראלים מרתקים לשיחה מעוררת השראה.

"כביש ישן, שביל בגן, עץ ובית"
יעל אייזנברג, מטפלת בביבליותרפיה, מנחת סדנאות לכתיבה יוצרת ומשוררת.

מה  את  יצירתית  ובצורה  ידיו  במו  לכתוב  שחולם  מי  לכל  מיועדת  הסדנה 
רעיונות,  וסיפורים מהחיים; לכל מי שמבקש  זיכרונות   - שהיינו פעם מזמן 
השראה ומסגרת לכתיבה. יחד נצא למסע בעקבות זיכרונות ומפגשים מרגשים 

עם אנשים ומקומות משמעותיים בחייכם, ואשר הותירו בכם את חותמם.

רגע חושבים - תוכנית פוירשטיין לקידום ופיתוח כושרי החשיבה
צביקה וולק, מנחה בכיר של מכון פוירשטיין

יכולות המוח,  ומומלצת לבעלי מודעות להשפעת הזמן על  הסדנה מיועדת 
המעוניינים ללמוד את הנושא ובעיקר לאמן את מוחם לקראת אתגרי העתיד. 
שלנו  האישי  החשיבה  ודפוס  סגנון  את  נזהה  החשיבה,  תהליכי  את  נכיר 
ובעיקר נתאמן בעזרת מערכת כלים ייחודית לאימון ובניה של תהליכי למידה 

באמצעות עיפרון ומחק!!!

ימי ד' | 20:00-18:00

ימי ב' | 19:00

ימי ג' | 16:30

ימי ג' | 11:00

פתיחה: 28.10.20

פתיחה: 19.11.20

פתיחה: 20.11.20

פתיחה: 01.12.20

בית התרבות
1,200 ₪ )12 מפגשים(

30 שעות אקדמיות

הסדנה תתקיים בזום
1,056 ₪ )16 מפגשים(

הסדנה תתקיים בזום
1,056 ₪ )16 מפגשים(

בית התרבות
540 ₪ )12 מפגשים(

משרד  להנחיות  בהתאם  שינויים  יתכנו 
הבריאות והקורס ימשיך מקוון בזום

לחצו כאן לקורסים מעולם המחשב

ימי ד' | 12:00-10:00
פתיחה: 04.11.20

בית התרבות
540 ₪ )12 מפגשים(

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

5% הנחה לנרשמים עד 21.09.20

https://www.ironit-rehovot.co.il/merkazim.asp?category=6131
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קתדרה מטיילת 
תוכנית הטיולים של הקתדרה
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איה ג'יימס בונד העברי? |   בהדרכת: אבי משה סגל
ותל  ביפו  מסע  העברי  בונד  ג'יימס  בעקבות  הראשונה!  העברית  הביון  עיר 

אביב אל שורשיה הנסתרים של החבצלת...

"הרוסים" – על ירושלים |  בהדרכת: אורלי בן משה
ובנכסים  הזיתים  שבהר  במנזרים  נבקר  רוסים-פרובוסלביים.  באתרים  סיור 

שבמגרש הרוסים.

בעקבות הל"ה ופרשת גוש עציון | בהדרכת: משה חרמץ
מסע בזמן אל חיי הרוח והאדמה, ימי מצור וגבורה, הקרבות הקשים והשיבה 

הביתה. 

גויים וכנענים במישור חוף הכרמל, שומרון הצפוני 
ונחל עירון

בהדרכת: דר׳ אריה בורנשטיין

סיור והרצאה מקדימה בזום
הרצאה: מי הם גויי הים ומי הוא סיסרא?

סיור באזור מישור חוף הכרמל, תל דור וכל נתיבותיו, שולי השומרון מעל 
נחל עירון.

שדרת  ואל  העתיקה  שאן  בבית  העמודים  משדרות 
העמודים במשכן בעין חרוד

בהדרכת: רן שהם

בטיול זה בעמק בית שאן ועמק חרוד, נחווה קלאסיקה ארץ ישראלית במיטבה.

היכן מתחבאים אתרי האסלאם במישור החוף?
בהדרכת: דר׳ ירון עובדיה

בין חולות פלמחים, יבנה ואשקלון - אתרים מוסלמים מפתיעים.

09.11.20 | יום ב' | 08:30 |

17.11.20 | יום ג' | 08:30

26.11.20 | יום ה' | 07:30

21.12.20 | יום ד' | 07:30 

31.12.20 | יום ב' | 08:30 

07.12.20 | יום ב' | 07:30

150 ₪ / )185 ₪ לפי התו הסגול 
עד 25 מטיילים( 

160 ₪ / )200 ₪ לפי התו הסגול 
עד 25 מטיילים(

175 ₪ / )215 ₪ לפי התו הסגול 
עד 25 מטיילים( + 30 ₪ במזומן 
)10 ₪ הרטוב ו-20 ₪ כפר עציון(

175 ₪ / )220 ₪ לפי התו הסגול 
עד 25 מטיילים( + 43 ₪ במזומן 

)בית שאן 14 ₪ + בית אלפא 11 ₪ 
+ מוזיאון עין חרוד 18 ₪(

165 ₪ / )190 ₪ לפי התו הסגול 
עד 25 מטיילים(   

180 ₪ / )225 ₪ לפי התו הסגול 
עד 25 מטיילים( + 12 ₪ במזומן 

)מוזיאון המזגגה(

מפגש בזום
30.11.20 | יום ב' | 18:30
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14.01.21 | יום ה' | 07:30

25.01.21 | יום ב' | 07:30

180 ₪ / )225 ₪ לפי התו הסגול עד 
 25 מטיילים( + 33 ₪  במזומן )קומראן

15 ₪ + עין פשחה 18 ₪(

175 ₪ / )220 ₪ לפי התו הסגול עד 
25 מטיילים(

"בעקבות מגילות, סודות ואוצרות בצפון ים-המלח" 
בהדרכת: אוריאל פיינרמן

נצא לסיור בעקבות התגלית הארכאולוגית החשובה ביותר שנחשפה בארץ. 
נלך "בשביל המערות", נבקר באתר קומראן ובשמורה החבויה בעין פשחה.

בקעת הירדן ירוקה מתמיד  |  בהדרכת: דר׳ ירון עובדיה
שני  של  לאורכם  ק"מ(,   6( במיוחד  ארוך  לא  אך  מאתגר,  מעט  לטיול,  נצא 

נחלים קצרים: תלכיד ופיראן.

מלכים, מורדים ושופטים בעמקי הצפון
בהדרכת: דר׳ אריה בורנשטיין

סיור והרצאה מקדימה בזום
 הרצאה: הרצח המשולש, והאמת ההיסטורית במקרא

סיור בעמק יזרעאל: תל מגידו במרכז המבקרים החדש, נחל הקייני והליכה 
 בשביל היורד מתל יזרעאל לעין יזרעאל.

בין סיפורי המקרא על מרד יהוא והאינפורמציה מכתובת "בית דוד" 
שנתגלתה בתל דן.  

הבלוט שהפך לאלון  |  בהדרכת: מורן גלאון
אל מחוזות ילדותו של יגאל )פייקוביץ'( אלון בעקבות ספרו "בית אבי".

נצרת ממבט אחר  |  בהדרכת: ג'אדה בולוס
השינויים ההיסטוריים והחברתיים הבאו להופעת התקרות המצויירות. בסיור 
נספר את סיפורי האנשים והבתים. נבקר בבת הקברות הגרמני, בית הכנסת 

העתיק ועוד.

פנס קסם במושבה הגרמנית בחיפֿה
בהדרכת: יונתן אשכנזי

נתחיל בתצפית אל מפרץ חיפה, סיור בואדי ניסנאס בסמטאות השוק והחנויות. 
נמשיך בעקבות יצירות אמנות וסופרים. לקראת שקיעה, סיור מיוחד של פנס 

הקסם במושבה הגרמנית של חיפה. 

01.02.21 | יום ב' | 07:30 

16.02.21 | יום ג' | 07:30

03.03.21 | יום ד' | 07:30

20.04.21 | יום ג' | 13:00

185 ₪ / )225 ₪ לפי התו הסגול 
עד 25 מטיילים( + 14 ₪ במזומן 

)תל מגידו(

185 ₪ / )230 ₪ לפי התו הסגול 
עד 25 מטיילים(  + 10 ₪ תשלום 

מזומן )בית ספר כדורי(

200 ₪ + )255 ₪ לפי התו הסגול 
עד 25 מטיילים( + 25 ₪ במזומן 

)20 ₪ בתים מצוירים + 5 ₪ תרומה 
לבית הכנסת ובית הקברות הגרמני(

165 ₪ / )185 ₪ לפי התו הסגול 
עד 25 מטיילים( 

+ 18 ₪ במזומן )קרמיקה ארמנית(

מפגש בזום
25.01.21 | יום ב' | 18:30
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מלכות שאול – בלב אזור בנימין
בהדרכת: דר׳ אריה בורנשטיין

סיור והרצאה מקדימה בזום

הרצאה: מי אתה המלך שאול?

סיור בארץ בנימין – מוקד השלטון הישראלי של המלך הראשון.

גג  ועד  חנה  מעיין  סמואל,  נבי  חורון,  מבית  במרחב  שונים  באתרים  נבקר 

"ארמון חוסיין" בהם התרחשו סיפור פילגש בגבעה וסיפורי שאול ודוד.

שירה ופוליטיקה בירושלים
בהדרכת: משה חרמץ

אלתרמן ויצחק שלו שרים ירושלים.

05.05.21 | יום ד' | 07:30

23.05.21 | יום א' | 08:30 

175 ₪ / )200 ₪ לפי התו הסגול 
עד 25 מטיילים( + 15 ₪ במזומן 

)עין פרת(

175 ₪ / )210 ₪ לפי התו הסגול 
עד 25 מטיילים( + 20 ₪ במזומן 

)10 ₪ ערכת שמע אישית + 10 ₪ 
ימק"א(

מפגש בזום
21.04.21 | יום ד' | 18:30

חובה להצטייד בכיסא מתקפל!

 נוהל הרשמה:
www.ironit-rehovot.co.il  ההרשמה תתבצע דרך אתר החברה העירונית רחובות

באחריות הנרשם להגיע במועד הטיול למקום המפגש.

 זמן קורונה:
חובה למלא הצהרת בריאות + מדידת חום בבוקר הטיול.

הטיול ומספר המטיילים יתקיים על פי הנחיות משרד הבריאות - התו הסגול.
ההנחיות ועלות הטיולים עשויות להשתנות בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

 כללי:
קיום הטיולים מותנה במינימום משתתפים.

המטייל, משתתף בטיול על אחריותו הבלעדית.
נא להביא לטיול את כל הכרטיסים העשויים להקנות הנחה בכניסות לאתרים.

מומלץ להביא כיסא מתקפל לכל הטיולים.

 ביטול הרשמה: 
המבטל את השתתפותו עד 5 ימי עבודה לפני מועד הטיול, יקבל זיכוי מלא.

הקתדרה לאירועי  זיכוי  יקבל  הטיול  מועד  לפני  עבודה  ימי   2 עד  השתתפותו  את   המבטל 
ע"ס 75% מערך הטיול. לאחר מכן ובמקרים חריגים או עקב כוח עליון, ידון כל מקרה לגופו לאחר בקשה 

בכתב ביום יציאת הטיול.

הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לביטול טיול או לשינויים כתוצאה מאילוצים.

http://www.ironit-rehovot.co.il
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פעילויות המרחב לגוף ונפש
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מיינדפולנס בשילוב CBT | הפחתת לחצים ורגשות שליליים
אורי בנימין, בוגר התכנית פסיכותרפיה גופנית נפשית מבוססת מיינדפולנס, מרכז שילוב.

אימון במודעות קשובה )מיינדפולנס(, רוכש לעצמו בשנים האחרונות מקום 
של כבוד בארגז הכלים של המטפל. מקורותיו של אימון זה נעוצים בבודהיזם 
המוקדם: הפרקטיקה המדיטטיבית, הפילוסופיה והאתיקה. מחקרים מוכיחים 
כי אימון שיטתי ומובנה במיינדפולנס מביא להפחתת לחצים, שיפור בוויסות 

רגשי, במקרים של חרדה ודיכאון, ולירידה ברמת מתח ושחיקה.

הקורס מורכב משתי חטיבות:

א. הפחתת לחצים: בחלק זה יתנסו המשתתפים בפרוטוקול MBSR להפחתת 
לחצים בעזרת מודעות קשובה.

ב. CBT לניהול כעסים באמצעות: לימוד תיאורטי, התנסות ותרגול של כלים 
לניהול כעסים מתוך פרוטוקולים שונים.

את החלק האחרון של הקורס תלווה יחידת הדרכה שתלווה עבודה ישירה, 
ההתערבות  דרכי  לבין  וכעס  דחק  מצבי  המעלים  חיים  אירועי  בין  משלבת 

שנלמדו בקורס.

 

מעגל מדיטציה
נורית שי, מלווה רוחנית ומטפלת אנרגטית

מעגל מדיטציה - תרגול המדיטציה הינו כלי, שנועד לקרב אותנו חזרה אל 
עצמנו. חיינו עמוסים במאבקים, מערבולות של מהירות ותוקפנות, תחרות, 

הישגיות ועוד.
המדיטציה, היא ההפך הגמור מכך. כאשר אנחנו מודטים, אנו לוקחים פסק 
זמן, פותחים 'חלון' של התבוננות פנימה אל עצמנו, זמן השקטה, מצב חופשי 

מכל דאגה, המאפשר לנו להיות ב'כאן ועכשיו'.

אש כחולה
הגר משה קדם, מנחת קבוצות ומתמחה בטיפול מיני. בתנועה ובשיח 

בנושא תשוקה, נשיות ומיניות.

מעגל נשים העוסק במיניות, תשוקה, נשיות ואהבה עצמית.
!Now I Am בסדנה ננוע לצלילי מוסיקה חושנית בשיטת ניה

ומיקוד באני  בין תנועת הגוף הזורמת, לתחושות עמוקות של חיבור  נחבר 
האינטימי. נתכנס למעגל שיח ושיתוף בנושא האישה המינית שאני. מסע של 

התעוררות בו אנחנו נעות ומתפתחות לחיות בחופש ובביטוי מלא.

ימי ה' | 21:00-18:00

ימי א' | 20:15-19:00

ימי ב' | 09:45-08:30

בית התרבות
1,800 ₪ )10 מפגשים(

בית התרבות
550 ₪ )10 מפגשים( 

ימי ה' | 21:30-19:30

בית התרבות
400 ₪ )4 מפגשים( 
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ימי ג' | 21:00-20:00

ימי ב' | 09:30-08:30

ימי ד' | 09:45-08:45

ימי ה' | 09:00-08:00

ימי ד' | 19:30-18:30

בית התרבות
180 ₪ לחודש

פעם בשבוע לבחירה 

בית התרבות
160 ₪ לחודש

פעם בשבוע לבחירה 

בית התרבות
200 ₪ לחודש | פעם בשבוע 

מתאים לכל אחד ואחת עם 
או בלי נסיון

פלדנקרייז
מיכל חולב, מורה לתנועה בשיטת פלדנקרייז, מתמחה בשירות תנועה לקבוצות

שהיא  התנועה  דרך  עצמית  מודעות  לטיפוח  שיטה  היא  פלדנקרייז  שיטת 
בסיס הקיום שלנו )מנשימה, דיבור, עיניים ועד הליכה, טיפוס וכדומה( על ידי 
המודעות נוכל לשנות הרגלי תנועה ולהתאים אותם לצרכים המשתנים ובכך 

לחוש רעננות, גמישות, והקלה על כאבים.

יוגה
אמלי גימשי, מורה מוסמכת ליוגה ליחידים ולקבוצות

מטרת תרגול היוגה היא לאפשר מיקוד ושליטה בתשומת הלב שלנו. התרגול 
ובכך  התודעה  את  משקיטות  הנשימות  יום,  היום  מפעולות  משקיט  הפיזי 

מתאפשר מצב של נוכחות ברגע - נוכחות באמת.

 
פילאטיס

איריס אפלבויים, מדריכת פילאטיס במגוון מסגרות כולל במכון לשיקום 
הלב בבית החולים קפלן

אימון גופני המחזק את השרירים, מאריך, מגמיש ומייצב את הגוף. התרגילים 
גוף  והתוצאות:  ומשקוליות.  גומיות  בכדור,  שימוש  תוך  מזרן,  על  מבוצעים 
מאוזן וחטוב, שרירים ארוכים וחזקים, יציבה משופרת ובעיקר הענקת אנרגיות 

חדשות, איזון יציבות והרגשה טובה וחיונית לאורך כל היום.

 

 
צ'י קונג

טל נחום, מדריכה ומטפלת בצ'י קונג טיפולי מוסמכת. מורה לשיטת שנג זן 
מוסמכת ארגון שנג זן הבינלאומי

השיטה מבוססת על עקרונות הצ'י קונג המסורתי והרפואה הסינית. השיטה 

כוללת סדרות תרגול בעמידה, ישיבה ושכיבה, מדיטציה בתנועה וללא תנועה. 

התנוחות והתנועות כוללות מסרים ודימויים שמתלווים אל התרגול. התרגול 

תומך בריפוי, בפתיחת הלב, מביא לשחרור, חופש, הרמוניה בגוף בנפש וברוח.

ימי א' ו-ג׳ | 18:30

ימי ד׳ | 11:30 | ימי ה׳ | 09:30  

בית התרבות
200 ₪ לחודש | לפעמיים בשבוע

100 ₪ לחודש | לפעם בשבוע 

שיעור ניסיון ללא עלות בתאום מראש

שיעור ניסיון ללא עלות בתאום מראש

שיעור ניסיון ללא עלות בתאום מראש

שיעור ניסיון ללא עלות בתאום מראש
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ריקוד ניה
 NIA-NOW I AM - הגר משה קדם, מורה לשיטת ניה

שיטת ריקוד המשלבת עקרונות מתוך 9 שיטות תנועה שונות. מחול מודרני 
ג'אז ודאנקן דאנס, אמנויות לחימה אייקידו, טאי צ’י, טאקוונדו, ריפוי פלדנקרייז, 
יוגה ושיטת אלכנסדר ואפשרות לביטוי עצמי. הרעיון העומד מאחורי השיטה 
משחררת  חוויה  היא  ניה  שיטת  והעצמתה.  שבתנועה  השמחה  גילוי  הוא 

המחזירה לגוף את חדוות התנועה וההנאה מהריקוד, ומאזנת את הנפש.

שיעור דינמי שמח לגוף ולנשמה ללא צורך בניסיון קודם.

ריקודי בטן
הילה אוליאל, רקדנית, מדריכה לריקוד מזרחי 

מחול מזרחי, או בשמו העממי ריקוד בטן, הוא סגנון מחול שמקורו במזרח 
משתמש  המזרחי  המחול  המקובל,  שמו  למרות  אפריקה.  ובצפון  התיכון 
בתנועה של כל שריר בגוף. הוא מאופיין כריקוד של רקדנית בודדת, ויש בו 
אלמנטים של אלתור. הרקדנית משתדלת לבטא באמצעות התנועה רגשות, 

התואמים את המוזיקה המושמעת.

ימי ב׳ | 21:00-20:00

אין צורך ברקע קודם

בית התרבות
160 ₪ לחודש | פעם בשבוע 

שיעור ניסיון בעלות 40 ש"ח 
בתיאום מראש

ימי א' | 21:15-20:15

ימי ד' | 21:00-20:00

בית התרבות
400 ₪ לכרטיסיה של 10 מפגשים

)למימוש עד 4 חודשים(

שיעור ניסיון ללא עלות בתאום מראש

תשפ"א
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המרכז לאמנות חזותית
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ציור מתקדמים | מאיר נטיף, בוגר "מכון אבני לאמנות"
רקע לימוד  תוך  שונות,  וגישות  חומרים  בטכניקות,  בהרחבה   נעסוק 

מתולדות האמנות.

ציור מתקדמים | מאיר נטיף, בוגר "מכון אבני לאמנות"
נתמקד בהיבט הפיגורטיבי של הציור, תוך שימוש במגוון טכניקות וחומרים 

כגון: שמן, אקריליק ועוד.

ציור חופשי לאמנות | מאיר נטיף, בוגר "מכון אבני לאמנות"
הקורס מיועד לבעלי ניסיון בציור ורישום. ננסה להרחיב את גבולות השפה 

האמנותית ולפתח שפה אישית.

סודות הרישום והציור | מירי אורן, אמנית ציירת
בקורס נלמד את בסיס יסודות הרישום והציור, כמו כן קומפוזיציה, צבע, חלל 

וטכניקות של שימוש בצבע וקולאז'.

ציור ורישום מתחילים / מתקדמים
אורי ניר, בוגר "מכון אבני לאמנות"

נלמד טכניקות מגוונות בציור מכל הסוגים והסגנונות תוך פיתוח שפה אישית. 
הקורס מיועדת הן למתחילים והן לבעלי ניסיון.

06.09.20 | ימי א' | 12:30-09:30

07.09.20 | ימי ב' | 12:30-09:30

07.09.20 | ימי ג' | 12:30-09:30

06.09.20 | ימי א' | 20:00-17:00

06.09.20 | ימי א' | 12:30-09:30

02.09.20 | ימי ד' | 12:30-09:30

07.09.20 | ימי ב' | 21:00-18:00

07.09.20 | ימי ג' | 21:00-18:00

01.09.20 | ימי ג' | 12:30-09:30

06.09.20 | ימי א' | 21:00-18:00

07.09.20 | ימי ב' | 12:30-09:30

בית התרבות
3,515 ₪ )37 מפגשים(

יש לבחור את יום הקורס המועדף 

בית התרבות
3,515 ₪ )37 מפגשים(

יש לבחור את שעות הקורס 
המועדפות

בית התרבות
3,515 ₪ )37 מפגשים(

יש לבחור את שעות הקורס 
המועדפות

בית התרבות
3,700 ₪ )37 מפגשים(

מחיר הקורס כולל חומרים
יש לבחור את יום הקורס המועדף

בית התרבות
3,515 ₪ )37 מפגשים(

יש לבחור את היום ושעות הקורס 
המועדפות

בקורסי ציור ניתן להגיע לשיעור ניסיון בתיאום מראש בעלות של 100 ₪
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13.10.20 | ימי ג' | 12:00-10:00

ימי א' | 12:00-10:00 

02.09.20 | ימי ד' | 19:30-16:30

14.10.20 | ימי ד' | 12:30-09:30

07.09.20 | ימי ב' | 19:30-16:30 

15.10.20 | ימי ה' | 21:00-19:00

14.10.20 | ימי ד' | 19:30-16:30

02.09.20 | ימי ד' | 12:30-09:30

בית התרבות
1,800 ₪ )12 מפגשים(

יש לבחור את יום הקורס המועדף 

בית התרבות
450 ₪ )3 מפגשים(

סדנאות יפתחו לאורך כל השנה

בית התרבות
400 ₪ )5 מפגשים(

מתקיים לאורך כל השנה

בית התרבות
2,100 ₪ )12 מפגשים(

מחיר הקורס כולל חומרים
יש לבחור את שעות הקורס 

המועדפות

בית התרבות
1,200 ₪ )8 מפגשים(

מחיר הקורס כולל חומרים
יש לבחור את שעות הקורס המועדפות

"לראות את האור" - סדנת צילום
בשיתוף יואל שתרוג ו"אדמה יוצרת"

יואל שתרוג, עיתונאי, צלם ואמן, מייסד בית הספר לצילום "אדמה יוצרת" 

הסדנה מיועדת לצלמים בתחילת דרכם ללא ידע בצילום, או לאלה שמצלמים 
שעברו  לצלמים  ובמיוחד  עושים,  הם  מה  יותר  טוב  להבין  ורוצים  רב  זמן 

ממצלמה אנלוגית לדיגיטלית וזקוקים להכוונה.
הסדנה מורכבת ממפגשים עיוניים, מעשיים בשטח, דיון וניתוח עבודות. 

יש להגיע עם מצלמה דיגיטלית.
)לפרטים נוספים ויעוץ אודות מצלמה ניתן ליצור קשר(.

 
  

סדנת צילום בסמארטפון | בשיתוף "אדמה יוצרת"
ניצן שתרוג, צלמת, אמנית ומורה לצילום ואמנות. 

בסדנה נקבל כלים לצילום נכון וטוב יותר ונכיר במצלמה ככלי חינוכי משמעותי 
בעולם המדיה הדיגיטלית.

יש להגיע עם מכשיר סמארטפון טעון במלואו.

 
הדפס אמנותי

יעל לוי-סונינו, אמנית ומורה בוגרת "בצלאל" ואוניברסיטת "ברונל", לונדון.

הסדנה תכלול הסבר תיאורטי לצד עבודה מעשית בטכניקות ההדפס השונות: 
תחריט, חיתוך עץ ולינולאום, קולוגרף, הדפס רשת ועוד. נתחקה אחר אמני 

הדפס שונים וניישם סגנונות הדפס מגוונים. 
הקורס מיועד לאמנים ולחובבנים ואינו מצריך ידע קודם. 

 
פיסול רשת

סיגל נוימן, אמנית ומורה בוגרת "בצלאל" ואוניברסיטת "ברונל", לונדון.

ותלת  דו  לפיסול  טכניקות  לימוד  אמנות.  יצירות  לכדי  ברזל  יריעות  עיצוב 
מימד ברשת ברזל, שילוב חומרים שונים וצבעים.  

 

 

ציור על עץ | מירה שולמן, מורה ותיקה לציור במגוון טכניקות.
נלמד טכניקות מגוונות בציור על עץ, צריבה על עץ, עיצוב דקורטיבי במרקמים 

שונים ונתנסה בציור על כלי חרס ומתכת.
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בית הקרמיקה
רח' הבנים 15 

08-9390390 שלוחה 3
celinei@ironitr.co.il

mailto:celinei%40ironitr.co.il?subject=
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06.09.20 | ימי א' | 12:30-09:30

07.09.20 | ימי ב' | 12:30-09:30

02.09.20 | ימי ד' | 21:30-18:30

01.09.20 | ימי ג' | 21:30-18:30

01.09.20 | ימי ג' | 12:30-09:30

07.09.20 | ימי ב' | 21:30-18:30 

03.09.20 | ימי ה' | 12:30-09:30

בית הקרמיקה
3,960 ₪ )36 מפגשים(

יש לבחור את יום הקורס המועדף 

בית הקרמיקה
3,960 ₪ )36 מפגשים(

יש לבחור את יום הקורס המועדף 

בית הקרמיקה
3,960 ₪ )63 מפגשים(

פיסול ובניית יד
אריאלה אברהמסון, אמנית קרמיקה בוגרת "בצלאל" 

בקורס נלמד להכין פסלים, כלים, אביזרים, תכשיטים ופרויקטים לפי בחירה 
אישית. נלמד טכניקות שונות: פיסול מתוך גוש, טקסטורות ועבודה בחוליות 

ומשטחים, תבניות לחיצה, שילוב חומרים, צבעי חימר וגלזורות. 

"סיבוב-נשימה-סיבוב" - קורס קדרות
אריאלה אברהמסון, אמנית קרמיקה בוגרת "בצלאל"

העבודה על גלגל האובניים היא כמו הרגע - נמצא ואז חולף, עבודה מדיטטיבית 
מוזמנים  הרגע.  באותו  נוכחים  ולהיות  עצמנו  אל  להתחבר  לנו  המאפשרת 
לחוות חוויה עמוקה, חיבור אל ההוויה והחומר - הגשמי והרוחני בו זמנית. 
ובעכשיו,  בכאן  ולהתמקד  הזדמנות לשכוח מהעולם שבחוץ לשלוש שעות 

בחומר, במים, בשלם ובריק.

עושים כלים: קדרות וקרמיקה שימושית
איילת קציר, אמנית קרמיקה בוגרת "בצלאל" מתמחה בקרמיקה שימושית

ונפתח  יסודות הקדרות  וכל מה שביניהם. בקורס נלמד את  קדרות אבניים 
מיומנויות עבודה באובניים.

בטכניקות  דקורטיביים  אלמנטים  בהם  ונשלב  כלים שימושיים  וניצור  נעצב 
מגוונות. נעשיר את פני השטח בטקסטורות, צבעים, עיטורים ובזיגוגים.

הקורס מיועד למתחילים ולממשיכים.

קדרות – סדנאות קצרות
חן סיון, אמנית קרמיקה, בוגרת "בצלאל".

סדנאות חצי שנתיות

סמסטר א' - מפגש ראשוני עם מלאכת הקדרות:

דרך הדגמות והנחייה אישית, נלמד מהיסוד את העבודה עם גלגל האבניים 
ויצירת כלים, נכיר את התהליך הקרמי החל מלישה, מרכוז, בניית צילינדר, צד 

שני וטיפול צבעוני.
 

סמסטר ב' - ציר | נפח | חלל:

במהלך הקורס נעמיק את ההיכרות עם החומר, נחזק יכולות, נתמקד בפתרון 
בעיות ורכישת מיומנויות לפי צורך.

נתמקד בדיוק צורני ונבחן את הקשר בין הגוף הקרמי לפני השטח. נתנסה 
סיגילטה,  טרה  וחדשניות:  קדומות  ומגוונות,  שונות  וצבע  עיטור  בשיטות 

סגרפיטו, זילוף, מי זכוכית, מרקמים ועוד.
מיועד למתחילים וגם לבעלי ניסיון הרוצים לשפר ולחזק מיומנויות בסיס.

06.09.20 | ימי א' | 21:30-18:30

06.09.20 | ימי ד' | 12:30-09:30

27.01.21 | ימי ד' | 12:30-09:30

בית הקרמיקה
1,980 ₪ )18 מפגשים(

יש לבחור את יום הקורס המועדף

בית הקרמיקה
1,980 ₪ )18 מפגשים(

יש לבחור את יום הקורס המועדף

31.01.21 | ימי א' | 21:30-18:30
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קרמיקה לילדים צעירים - לכיתות א׳-ד׳
יעל זמירלי, אומנית בעלת סטודיו לאומנות, בוגרת לימודי טיפול באומנות.

הגולמי,  החימר  ובלישת  במשחק  הנאה  לצד  מקצועיות  מיומנויות  לימוד 
המאפשרים מעוף ליצירתיות וביטוי פנימי.

הקורס יכלול יצירת כלים ופיסול בחימר, עבודה עם תבניות, גלזורות וצבעים.

קרמיקה לילדים בוגרים - לכיתות ה׳ ומעלה
יעל זמירלי, אומנית בעלת סטודיו לאומנות, בוגרת לימודי טיפול באומנות.

הגולמי,  החימר  ובלישת  במשחק  הנאה  לצד  מקצועיות  מיומנויות  לימוד 
המאפשרים מעוף ליצירתיות וביטוי פנימי.

הקורס יכלול יצירת כלים ופיסול בחימר, עבודה עם תבניות, גלזורות וצבעים.

10.09.20 | ימי ה' | 18:00-16:45

10.09.20 | ימי ה' | 19:15-18:00

בית הקרמיקה
2,340 ₪ )36 מפגשים(

מחיר הקורס כולל חומרים

בית הקרמיקה
2,340 ₪ )36 מפגשים(

מחיר הקורס כולל חומרים
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 נהלי הרשמה:
פתיחה וקיום הפעילות מותנית במספר נרשמים מינימאלי. 

עלות השיעורים הינה שנתית, בקיזוז חגים וחופשות.

סיורים,  לפעילויות,  חומרים  לטובת  נוספת  גבייה  מוקדמת,  בהודעה  תתכן,  בהם  חוגים  ישנם 
ביטוחים וכדומה.

ההרשמה תתבצע באתר ובתשלום בכרטיס אשראי. לתשלום בהמחאות או מזומן יש להוריד 
 ולצרף טופס הרשמה מהאתר ולהעבירם למשרדי המחלקה/אגף.

 www.ironit-rehovot.co.il

הנהלת החברה העירונית תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות/להפסיק את הפעילות במקרה 
של שעת חירום או מכל סיבה המהווה כוח עליון.

 ביטולים: 
בקשה לביטול השתתפות תטופל רק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב, והעברתו למשרדי המחלקה.

 

 הנחות: 
 לצורך בדיקת הקריטריונים למתן הנחות הניתנות בחברה, יש להיכנס לאתר החברה 

)תחת – אודות(. 

לחברה העירונית רחובות שמורה הזכות לשינויים.  ט.ל.ח

http://www.ironit-rehovot.co.il


חוגגים

www.ironit-rehovot.co.il
טל. 08-9390390
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