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ברכות

תושבים יקרים, 

עיריית רחובות, באמצעות החברה העירונית לתרבות, גאה לפתוח עוד שנת פעילויות 
מבטיחה. לפניכם חוברת מידע, המאגדת את כלל התכניות ואירועים הצפויים להתקיים 

במוסדות התרבות המובילים בעיר. 

חשיבה רבה ומאמצים גדולים הושקעו על ידי הנהלת החברה העירונית, מנהלי וצוותי 
התרבות, על מנת לאפשר לכל אחד ואחת מכם למצוא פעילות על פי תחום עניין ודעת. 
במספר  בתכנים,  מובילים  התרבות  ומוסדות  תאוצה  תופסת  ברחובות  הפנאי  תרבות 

הלומדים ובהיצע. 

להצטרף  אתכם  ומזמינים  זו,  פעילות  בגין  הארצית  ברמה  והוקרה  לתהודה  זוכים  אנו 
לשנה של העשרה, הנאה ומימוש יכולות עצמיות. 

שנת לימודים מוצלחת, שנה טובה ומבורכת,   

                                      שלכם,

              עודד עמרם                                 רחמים מלול
ח"מ, מחזיק תיק תרבות                        ראש העיר     



4 

תושבים יקרים,
זמר, תיאטרון, שירה, ידע, אמנות, השכלה, מחול, ספורט, שפות...

החברה העירונית מציעה לכם שפע של פעילויות בתחומי העניין הללו ועוד. 

מציעה  אותן  בפעילויות  וסקרנות  התעניינות  המגלים  העיר  תושבי  בזכותכם,  נבנו  הללו  התכניות 
החברה העירונית.

מרכזי התרבות והספורט פותחים את שעריהם בפני כל אחד ואחת מכם מתוך כוונה לחדש להפתיע 
ולחשוף בפניכם עולמות תוכן מגוונים ואיכותיים.

על התכנים הללו עמלו מנהלי החברה וצוותים מקצועיים ומסורים בכל אחד מהמרכזים.

השנה, הקמנו אתר אינטרנט המאגד בתוכו את שפע הפעילויות המוצעות לכם באמצעותו תוכלו 
להתעדכן, להירשם ולרכוש כרטיסים למופעים השונים. כתובת האתר היא:

www.ironit-rehovot.co.il  

היקרים על מעורבותכם  העיר  לכם תושבי  ובראשונה  אך בראש  לכל השותפים לעשייה  תודותינו 
ופעילותכם התמידית.

אני מודה לראש העיר, רחמים מלול, שמוביל מדיניות ועשייה תרבותית ענפה, לעודד עמרם, מחזיק 
תיק התרבות, למנכ"ל העירייה, דורון מילברג ולכל מנהלי ועובדי החברה העירונית אשר שקדו על 

התכניות האיכותיות הללו.
אנו עומדים לרשותכם בכל המידע הדרוש.

                     בברכה,

                יוספה חליבה 
                    מנכ"לית 

תודה למשרד התרבות והספורט 
ולתרבות ישראל על השיתוף 

למען קידום התרבות בעיר

ברכות



רח' גיבורי ישראל 2
טל. 08-9390390

info-katedra@ironitr.co.il

הקתדרה
העממית

רחובות
ע"ש לאה טנא

מרכז התרבות ע"ש סמילנסקי

בזכות האיכות,
המגוון, היחס והגמישות
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מנהלת המחלקה לתרבות, ידע ואמנות: פאני כהן
מנהל הקתדרה: אודי קדם
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הקתדרה העממית רחובות

"ארון השירים היהודי" |
מנחה: עומר בן רובי, עורך מוסיקה ושדרן בגלי צה"ל

גלגולו של הפיוט מבתי הכנסת אל עולם הרוקנרול.
סדרת מפגשים על פיוט ואמנים שהצליחו להכניס את השירה המקודשת אל תחנות הרדיו ואל לב הרוק הישראלי. 

מפגשים מרתקים על הרוק היהודי מלווים במוסיקה חיה ואיכותית במיוחד.

שולי רנד
ובעלי  מהיוצרים  אחד  ומוסיקאי.  במאי,  תסריטאי,  שחקן, 

התשובה הבולטים בעולם התרבות היהודית והישראלית.
האלבומים  אחד  את  האחרונות  בשנים  הוציא  רנד  שולי 

המרתקים, המוערכים והמצליחים "נקודה טובה".

לשבועות  הרדיו  ורשתות  הארץ  את  כבש  "אייכה"  הסינגל 
רבים, והפך לנכס צאן ברזל במוסיקה הישראלית.

זוכה שני פרסי אופיר בשנים 1992 ו-2004, כשחקן מצטיין 
על תפקידו בסרט "החיים על פי אגפא" ועל תפקידו בסרט 
"אושפיזין" בו כיכב לצד אשתו מיכל ואף כתב את התסריט. 

יום ה' | 26.11.15 | 20:30 | בית העם היכל התרבות העירוני

יונתן רזאל
כבש את העולם היהודי בארץ ובעולם.

אתנית,  ג'אז,  קלאסית,  מוסיקה  שבין  ציר  על  נע  יונתן, 
בין  מרתק  חיבור  ויוצר  גדל  שעליהם  וישראלית  חסידית 
גבוהים  ואלתור  ביצוע  דגש על רמת  תוך  הסגנונות האלה 

ונגינת פסנתר וירטואוזית.

יום ד' | 30.12.15 | 20:30 | בית יד לבנים

שי צברי
של  מאלבומה  דממה"  "מעליי  הסינגלים  עם  לרדיו  פרץ 
אהובה עוזרי ובשיר "בקרוב" של הפרויקט של עידן רייכל.

הפך  לילה  ובין  אכזב  לא  בלילה"  "קשה  הבכורה  סינגל 
לי"  ו"הניחי  אותי"  "לווי  "המלך",  גם  יצאו  אחריו  להימנון, 
שהעלו לכדי שיאים חדשים את הציפייה לאלבום וטשטשו 
אינדי  ובין  למערב  מזרח  בין  המוכרים  הגבולות  כל  את 

למיינסטרים.

יום ד' | 10.02.16 | 20:30 | בית יד לבנים

3 מפגשים | 180 ₪
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הקתדרה העממית רחובות

המקרא ועולמו

תנ"ך בעיניים אחרות –
האם באמת הייתה יציאת מצרים? | ישראל פיבקו, מרצה לתנ"ך ומחשבת ישראל

בסדרת ההרצאות על משמעות התנ"ך כאן ועכשיו, נתמקד ברלוונטיות של המחשבה התנכית לאדם המודרני.
המפגשים מתקיימים באמצעות דיאלוג בין המקור, המרצה והלומדים.

30 מפגשים | יום ד' | 09:30 | 28.10.15 | המכללה העירונית | 900 ₪ 

מחשבת ישראל – עיון ודיון פילוסופי | ישראל פיבקו, מרצה לתנ"ך ומחשבת ישראל
איך נכתבה התורה שבע"פ? "ַּדֶּבר ָנא ֲאָרִמית ְוַאל ְּתַדֵּבר ִעָּמנּו ְיהּוִדית". 

בשנה זו נעסוק בהיווצרות הגלות הראשונה בתולדות ישראל. 
המפגשים מתקיימים באמצעות דיאלוג בין המקור, המרצה והלומדים.

30 מפגשים | יום ד' | 11:30 | 28.10.15 | המכללה העירונית | 900 ₪ 

מקרא | שרה רגב, מרצה לספרות ולמקרא
"אנו בעד הנביא יחזקאל, נלך אחריו עם תרמיל ומקל" – עיון בפרקים מתוך ספר יחזקאל.  .1

דמויות מישנה במקרא ודרך עיצובן – דמויות כקורח, ירבעם בן נבט, בעלת האוב, רחב, נעמי ועוד.  .2

30 מפגשים | יום ה' | 09:00 | 29.10.15 | הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף | 900 ₪

 מכללת בוקר - לאנשים סקרנים במיוחד
המשרד לאזרחים ותיקים

התכנית המלאה בעמודים 9-8
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הקתדרה העממית רחובות

יום ג'המרצהיום א'
25.10.15

"הם רוכבים ושרים" 
שירי בוקרים ורועים, שירי כפר ומדבר

להקת "הרוכבים"
מופע קאנטרי בניחוח המערב 

הפרוע
עם מיטב הלהיטים הישראליים 

והאמריקאים

 27.10.15
"הם רוכבים ושרים" 

שירי בוקרים ורועים, שירי כפר ומדבר

01.11.15
"שלום חבר" -  תכנית מיוחדת של שירים, 

סיפורים ותמונות 
לציון יום הזיכרון לרצח יצחק רבין

גב' נאווה שפיצר
שירה וקלידים

03.11.15
סינילגה פן אייזנשרייבר, בתו של המשורר 

אלכסנדר פן - עם השירים והסיפורים מאחורי 
הקלעים של הדרמות, האהבות ועוד

08.11.15
מדוע לא נגיע בקרוב למאדים? האתגרים 

הקיומיים העומדים בפני האסטרונאוטים השוהים 
תקופות ממושכות בחלל ואחרים

מר אילן מנוליס
אסטרונום, מנהל מצפה הכוכבים, 

מכון ויצמן למדע

10.11.15
המונה ליזה של האסטרונומיה - 

תגלית ייחודית בתולדות המין האנושי

15.11.15  חלק א'
שלא יעבדו עליכם - מבט אקטואלי על הכלכלה, 

החברה והפוליטיקה הישראלית

מר נחמיה שטרסלר
בכיר פרשני הכלכלה, פרשן ועורך 

בכיר לכלכלה ב"הארץ" וערוץ 2

17.11.15   חלק ב'
שלא יעבדו עליכם - מבט אקטואלי על הכלכלה, 

החברה והפוליטיקה הישראלית

22.11.15
כשהספרות בידי השופטים - איך שופטים באותו 

פסק דין מספרים סיפורים שונים? ואיך מגויסת 
הספרות לנימוקים בפסקי הדין?

גב' שושי מלכי גמליאלי
עו"ד, עורכת לשון ודוקטורנטית 

לספרות

24.11.15
מלכת הלבבות גוזרת דין – 

על סצנת המשפט בספרי ילדים

29.11.15
האמת שמאחורי פרשת פולארד

מר משה כץ
סא"ל במיל. 

תחום המבצעים והמודיעין

01.12.15
חפרפרות הינן סיוט הבלהות של אירגוני הביון. 

שלוש פרשיות מהחמורות בישראל

13.12.15
מדע, תקשורת, תודעה וכסף: הפוליטיקה של 

הידע אודות משבר האקלים

פרופ' דני רבינוביץ
ראש בית הספר ללימודי הסביבה 

ע"ש פורטר, אוניברסיטת ת"א

15.12.15
שינוי אקלים וצדק אקלימי - אחראים יותר 

ואחראים פחות להיווצרות משבר האקלים

20.12.15
מה בין חנוכה לספר יהודית?

דר' אדולפו רויטמן
אוצר ומנהל היכל הספר,
מוזיאון ישראל, ירושלים

   22.12.15
המסתורין של מגילת אסתר בספרות ובאמנות

27.12.15
ג'ורג' גרשווין - המלחין הראשון מתחום הג'אז 

שהצליח להיכנס לפנתיאון הקלאסי

מר תמיר בן צבי 
פסנתרן ומוסיקאי
כולל נגינה חיה

29.12.15
שופן הפסנתרן והמלחין - מה מייחד את כתיבתו 

של המלחין הפופולארי ביותר? 

03.01.16
פסיכואנליזה - מפרויד האלמותי ועד ימינו

דר' אריאל הרטמן
פסיכולוג קליני,

מחבר הספר ״בשביל הנפש״
עם חנוך דאום

05.01.16
טיפול פסיכולוגי - מאחורי הקלעים של כורסת 

המטפל וספת המטופל

10.01.16
מפגש אמן - איך יוצרים מחול? הצצה לתהליכים 

ורעיונות שמאחורי היצירות

גב' רננה רז
כוריאוגרפית, שחקנית ורקדנית
המפגשים ילוו בקטעי ריקוד

12.01.16
מהי רב תחומיות באמנות? איך משלבים אמנויות 

שונות לכדי מקשה אחת? 

17.01.16
הלקסיקון הישראלי - איך אנחנו מדברים ומה זה 

אומר עלינו?

דר' רוביק רוזנטל
לשונאי

19.01.16
הלועזית שבעברית - אויב או שותף?

24.01.16
"עידן אובמה" ומעמדה של ארצות הברית 

בזירה העולמית

דר' ערד ניר
עורך חדשות החוץ ופרשן 

לעניינים בינלאומיים בחדשות 
ערוץ 2

26.01.16
הארץ המובטחת, למי? - איך רואים את ישראל 

בעולם

31.01.16
"הבשורה על פי יהודה" לעמוס עוז -

 מי המבשר ומהי הבשורה?

פרופ' נסים קלדרון
המחלקה לספרות עברית

אונ' בן גוריון

02.02.16
"זגורי אימפריה" - סידרת טלוויזיה מקורית 

כמעשה אמנות

07.02.16
חלוקת הכוחות החדשה במזה"ת

פרופ' עוזי רבי
ראש החוג להיסטוריה של 

המזה"ת ואפריקה וראש מרכז 
דיין באוניברסיטת ת"א

09.02.16
איראן והמעצמות - לאן?

 מכללת בוקר
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הקתדרה העממית רחובות

יום ג'המרצהיום א'
14.02.16

היפרדות הדרכים: מתי נפרדה הנצרות מהיהדות? 
השלבים השונים בין תורת מוסר פנים יהודית 

לאמונה ב"בן האלוהים"

גב' יסכה הרני
חוקרת נצרות

16.02.16
הברית החדשה - רב המכר המצליח בעולם.     

מי כתב, מה נכתב, באיזו שפה 
ומהו סוד ההצלחה?

21.02.16
הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של דמויות 

מפתח במזרח התיכון 

מר הנריקה צימרמן
עיתונאי

23.02.16
התקשורת ככלי גישור - מיומנו של עיתונאי חוץ 

במזרח התיכון

28.02.16
אופרה, פוליטיקה ואקטואליה

גב' מרב ברק
מנחת קונצרטים, חוקרת אופרה

01.03.16
סיפור ההקמה המרגש של התזמורת 

הפילהרמונית הישראלית. משואה לתקומה

06.03.16
חזון, חדשנות, מנהיגות: כיצד שינויים פוליטיים, 
כלכליים, חברתיים וטכנולוגיים משמידים חברות 

חסרות חדשנות ומנהיגות

דר' אלכס קומן
מרצה מבוקש ומומחה ליצירת 

ערך וחדשנות בניהול וארגון

08.03.16
"תרנגולת וחצי מטילה ביצה וחצי ביום וחצי" 

אינטואיציה ומודלים בקבלת החלטות

13.03.16
שאלת איינשטיין – פרסי נובל והגנום היהודי

גרי פאל
היסטוריון ומשפטן

15.03.16
"המהפך הסוביטי" - גרומיקו, סטאלין והתמיכה 

בהקמת מדינת ישראל

20.03.16
"אקשן!" - ג'אז מהסרטים - חלק א' 

על שחור ולבן - ג'אז, סרטים וחברה בתחילת 
המאה העשרים

מר רז יצחקי
מוסיקאי

כולל קטעי וידאו, סרטים 
וכן נגינה חיה בפסנתר

22.03.16
"אקשן!" - ג'אז מהסרטים - חלק ב' 

הכל בפס הקול - ג'אז ועולם הקולנוע המודרני

27.03.16
דמותו של בן גוריון ומורשתו באמנות מ- 1948 

ועד היום

מירי קרימלובסקי
היסטוריונית לאמנות

וכתבת התרבות הראשית
של "קול ישראל"

29.03.16
שכול וזיכרון באמנות הישראלית 

לציון יום הזיכרון

03.04.16
השימוש בהנדסה גנטית לזיהוי פלילי

פרופ' ידידיה גפני
מנהל המחלקה לגנטיקה וחקר 

הירקות, מכון וולקני

05.04.16
תאי הגזע ושימושם ברפואה המודרנית

10.04.16
עליות חסידים לארץ ישראל  במאה ה- 18

דר' ענת גואטה
היסטוריונית

12.04.16
ראשית הישוב היהודי בארה"ב חלומות, תקוות 

ומעשים

01.05.16
דברים שרואים משם - פירורי פיקנטריה ומאחורי 

הקלעים של עולם השיפוט בישראל

מר שלי טימן
שופט בית המשפט המחוזי 

בדימוס

03.05.16
הון, שלטון ובית המשפט העליון

15.05.16
הפאם פאטאל: מעקב אחר דמותה המיתולוגית 

בקולנוע

מר זיו אלכסנדרוני
מורה לקולנוע ובמאי סרטים
כולל קטעי וידאו וסרטים

17.05.16
תולדות המחזמר בקולנוע: שירים וריקודים רבים 

מתוך סרטי המחזמר בקולנוע

22.05.16
איסטנבול "ממלכת המסתורין" מסע אל הבירה 
הלא רשמית של טורקיה. שווקים, מסגדים וחיי 

הלילה של העיר

מר יואל שתרוג 
עיתונאי, צלם ואמן

24.05.16
מוסיקה חובקת עולם - 

מסעות בעקבות שירים, יוצרים ויצירות

29.05.16
פירמידות - מגיזה לצ'יצ'יניצה. הפירמידה מלווה 
את ההיסטוריה האנושית: באדריכלות, באמנות, 

בחברה ובעיקר בפולחן

דר' גוסטב מייסליס
מומחה לבלשנות, ההיסטוריה של 

המזרח התיכון ואסלאם

31.05.16
האם חשכת ימי הביניים הייתה כ"כ חשוכה? 

ההיבטים הנאורים של תקופה זו ומקומם של 
היהודים בתרבויות אלה

05.06.16
תהליך הכתיבה - מסיפור קצר לרומן ולמחזה

גב' סביון ליברכט
סופרת ומחזאית

לציון שבוע הספר

07.06.16
כתיבה על השואה מנקודת המבט של הדור השני

מופע סיום  19.06.16

יפורסם בהמשך

 21.06.16

30 מפגשים | יום א' או יום ג' | 09:00 | בית יד לבנים | 800 ₪ כולל קפה ומאפה

כל רוכש מנוי יקבל כרטיסייה עם 30 נקובים ויוכל לנצלם בכל אחד מהאירועים, על בסיס מקום פנוי.  •
אירועי התרבות יתקיימו בין השעות 09:00 - 10:50 כולל הפסקה, למעט אירועים מיוחדים.  •

הזכות לשינויים שמורה  ט.ל.ח.  •



10 

הקתדרה העממית רחובות

סדרת בוקר קלילה ומפתיעה בשיתוף בית העם, היכל התרבות 
דוס צ'יקיטיקאס - מופע בידור מוסיקלי: חני נחמיאס ועירית ענבי  11.01.16

קלאסיקה חובקת עולם - כרמל א-קפלה: 5 זמרות בביצוע מוסיקה רב-קולית ללא ליווי כלי א-קפלה  08.02.16

"בחברת עצמי" - אפרים שמיר במופע  07.03.16

"סגורה לרגל שיפוצים" - אודיה קורן במופע סטנד אפ   14.04.16

4 מפגשים | ימי ב'/ה' | 10:00 | בית העם, היכל התרבות העירוני | 145 ₪  להרשמה: 08-9232200

יובל,  יורם  פרופ'   | האנושי  הזיכרון  על  היה:  לא  או  היה 
פסיכואנליטיקאי, פסיכיאטר וחוקר מוח

בעד  מהם  להיפרד  נסכים  שלא  זיכרונות  יש  שאנחנו.  למי  אותנו  הופכים  זיכרונותינו 
שום הון שבעולם, ויש גם זיכרונות שהיינו מוכנים לתת הכל כדי לשכוח אותם. בשנים 
האחרונות הולכים ומתבררים המנגנונים המוחיים של הזיכרון, והם שופכים אור חדש על 

השאלות בדבר מהות הזיכרון האנושי. 
בסדרה זו נצא למסע בעקבות הזיכרון והשיכחה.

מה זה בעצם זיכרון   13.11.15
מדוע זיכרון הוא לא דבר אחד, איפה הוא נמצא, והאם אפשר לאתר אותו במוח? מה קובע מה אנחנו זוכרים, ואיך 

אנחנו זוכרים אותו? על האיש שהפסיק לזכור, ועל האיש שדגדג חלזונות.

האדם אינו אלא...   25.12.15
השפעת זיכרונות הילדות על כל מהלך חיינו, על הגיל שבו מתחילים לזכור, על הקשר בין זיכרון לזהות ועל מה שאנו 

זוכרים בלי מילים.

חטאי הזיכרון   22.01.16
בניגוד למקובל לחשוב, זיכרון הוא דבר חי ונושם. מדוע הוא משתנה עם הזמן? אילו מנגנונים משפיעים עליו? ומדוע 

לא תמיד אפשר לסמוך עליו?

אני לא יכול לשכוח   26.02.16
פוסט־ דחק  הפרעת  על  הזיכרון,  בצל  החיים  על  נפשית,  טראומה  נזכרת  בה  הדרך  על  טראומטיים,  זיכרונות  על 

טראומטית, ועל דרכי הטיפול בה.

שובו של הזיכרון האבוד    11.03.16
על הדחקה ודיסוציאציה, על מה שגורם לזיכרונות להיעלם ועל מה שגורם להם לחזור, ועל ההתמודדות של מערכת 

הטיפול ומערכת המשפט עם האתגר המורכב של זיכרונות מודחקים.

אני כבר לא זוכר   08.04.16
במחלות  הטיפול  על  הדועך,  הזיכרון  עם  ההתמודדות  על  בזיכרון,  הפוגעות  אחרות  ומחלות  אלצהיימר  מחלת  על 

זיכרון, ועל דרכים בהן ניתן לשפר את הזיכרון שלנו.

6 מפגשים | יום ו' | 09:30 | בית יד לבנים | 400 ₪ | הישיבה במקומות מסומנים, מס' המקומות מוגבל!

זיכרון, למידה ורפואה

מי
רה

אב
לי 

 ר
ם:

לו
צי



11 

הקתדרה העממית רחובות

אקדמיה לבריאות הגוף והנפש | צוות מרכז רפואי קפלן 
סדרת מפגשים עם טובי המומחים בכל הנושאים הרפואיים העדכניים ביותר: פלסטיקה, הומור, שמיעה, קרדיולוגיה, 

תזונה ועוד. יועבר ע"י מיטב הצוות הרפואי מהמרכז הרפואי קפלן.

השפעת ההומור על הבריאות - ענת זוננפלד, נועם ענבר, ליצנים רפואיים  08.11.15
פלסטיקה זה לא רק אסתטיקה - דר' דנה אגוזי, מנהלת המחלקה לכירורגיה פלסטית  19.11.15

ירידה בשמיעה המיוחסת לגיל - פנינה ארנטל, קלינאית תקשורת- מנהלת מכון שמיעה ודיבור  31.12.15
מחלות לב ומניעתן - דר' עודד איזנברג, מומחה לקרדיולוגיה.  14.01.16

עדכונים בבריאות העצם )אוסטאופורוזיס( -  דר' שרי טל, סגנית מנהל מרכז רפואי הרצפלד, מומחית   04.02.16
ברפואה פנימית, רפואה גריאטרית ומנהלת המרפאה לבריאות העצם  

תזונה נבונה - דיאטנית קלינית מוסמכת, שרות התזונה והדיאטה  18.02.16

פתיחה: יום א' | 11:30 | בית יד לבנים | הכניסה חופשית 
5 מפגשים | יום ה' | 09:00 | בית יד לבנים | הכניסה חופשית 

לוינזון,  מיכל   | המבוגר  בגיל  ובריא  חיוני  מוח  על  לשמור   - המוח  את  לאתגר 
מטפלת ומאמנת

אתגר והפעלת המוח משמרים את יכולת הלמידה, הגמישות וההתחדשות. 
סדנה ייחודית מאגדת טכניקות מאתגרות להתמודדות עם תהליכים תלויי גיל: טכניקות זיכרון לשיפור זיכרון מילים, 

מספרים, שמות ורשימות.

12 מפגשים | יום א' | 10:00 | 22.11.15 | המכללה העירונית | 480 ₪

 

רואים עולם באולם 
מפגשים עם מיטב המרצים בארץ שייקחו אותנו למסעות מרתקים 

בין תרבויות, טבע, נופים מרהיבים ופסיפס אנושי ברחבי העולם. 

פתיחה חגיגית: "אפריקה" - עולם הולך ונעלם   21.12.15
מופע פתיחה: ריקוד אפריקאי בליווי כלים אפריקאים אותנטיים עם ההרכב "טריו מלאייקה"  

הרצאה: ביקור בשבטים כפריים ברחבי אפריקה המנותקים כמעט מן המודרניזציה והעולם החיצוני.   
דר' בני פירסט, גיאוגרף, מדריך וחוקר ותיק ביבשת אפריקה  

משך האירוע כשעתיים ורבע כולל הפסקה לקפה ומאפה  

יפן - ארץ של ניגודים  הרמוניים   11.01.16
מבט מלוכסן לקצה השני של היבשת, מקום שם השמש זורחת.  

רז שרבליס, אנתרופולוג, חוקר תרבויות  

22.02.16  מצ'ו פיצ'ו - העיר האבודה של האינקה
דר' גוסטב מייסליס, מזרחן והיסטוריון  

תרבויות  וקולנוע
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רומניה "בעקבות מעללי דרקולה" - מפגש בין מזרח ומרכז אירופה, מסע קסום בעקבות דרקולה אל   14.03.16
ההרים הקרפטיים, ערים עתיקות ובוקרשט בירתה של רומניה, שנשארה כעדות לעידן הקומוניסטי.

יואל שתרוג, עיתונאי וצלם גאוגרפי    

ההימלאיה סיפורה של משלחת מטפסים ישראלית  11.04.16
דן דן בולוטין, ביולוג, אנתרופולוג, צלם טבע, מטפס הרים ומוביל משלחות  

"בשולי העולם" – מסע לאורך מזרח דרך המשי, מדבר הטקלמקאן   02.05.16
אמונות  רעיונות,  גם  בדרך  הועברו  סחורות,  שלצד  נגלה  העולם.  יתר  משתרע  לסין  ממערב  שם,  אי   

ותפישות עולם.
יותם יעקובסון, מדריך טיולים, צלם וחוקר תרבויות  

טיבט מדוע אין ולא תהיה כזו מדינה?   23.05.16
זאביק רילסקי, ארכיאולוג וגיאוגרף, מתמחה בתרבויות אסיה                                

לוב ודובאי איפה הכסף?   06.06.16
דובאי, נסיכות נפט קטנה בדרך למעצמה עסקית, חוגגת   
בלילות ומתעשרת. נבקר באתרים היהודיים של טריפולי 
בין  מוסתרים  אגמים  מסתוריים,  כפרים  סהרה:  ומדבר 

דיונות בגובה של הרים.
נפתלי הילגר, צלם עיתונות  

8 מפגשים | יום ב' | 19:00 | בית יד לבנים | 280 ₪ 

סינמטק רחובות - "מועדון הסרט הטוב" 
הרצאה מקדימה וצפייה בסרט באורך מלא של הקולנוע העולמי עם מיטב מבקרי הקולנוע

פתיחה חגיגית: השחקנית חנה אזולאי הספרי,    16.12.15
הסרט: "אנשים כתומים" )ישראל/מרוקו, 2013(  

אותו כתבה, ביימה ושיחקה   
נושא: סיפור אישי. מסע פסיכולוגי עמוק אל שורשי               

הדיכוי והפאסיביות הנשית.  

רון פוגל, הסרט: "האבנים הכחולות" )אוסטרליה, 2012(     13.01.16
נושא: על מיעוטים ומוסיקה בקולנוע האוסטרלי.  

רפי שרגאי, הסרט: "העבר" )צרפת/איטליה, 2013(  17.02.16
נושא: האם צבים יכולים לעוף? האם אהבה של נער   

איראני לפליטה אפגנית יכולה לשרוד?  
במפגש קולנועי מרתק נתוודע למיטב הסרטים האיראניים המרגשים.   

זיו אלכסנדרוני, הסרט: "נברסקה" )ארה"ב, 2013(    16.03.16
                  נושא: סיפורי מסע בתפקיד כפול: פיזי ורוחני. 

בכל מסע מתקיים מימד רוחני ונפשי, המסע משמש כמטפורה ייחודית   
לחיפוש אחר זהות, לתיקון אישי ולביקורת חברתית.  

נסים דיין, הסרט: "יסמין הכחולה" )ארה"ב, 2013(    18.05.16
נושא: בין היסטריה למלודרמה, דיוקנה של הלבנה האמריקאית החדשה.                  

סרטו של וודי אלן ששינה כיוון.  

5 מפגשים | יום ד' | 19:30 | בית יד לבנים | 175 ₪  
ההתכנסות לקפה ומאפה בשעה 19:00
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יצירות המופת המוסיקליות בקולנוע | המאסטרו גיל שוחט, מלחין, פסנתרן ומנצח
הקשר בין יצירות מופת מוסיקאליות מהקלאסיקה, ובין אמנות הקולנוע. המפגשים יעניקו חווית התבוננות תרבותית 

ואמנותית חדשה, גם על היצירות המוסיקאליות וגם על היצירות הקולנועיות. 
פולחן שהוא בריאת העולם  05.11.15

היצירה המוסיקאלית: "פולחן האביב" ו"ציפור האש" של סטרווינסקי  
היצירה הקולנועית: "פנטסיה" / וולט דיסני / 1940   

גאונות על סף המוות  03.12.15
היצירה המוסיקאלית: הרקוויאם של מוצארט  

היצירה הקולנועית: "אמדאוס" / מילוש פורמן / 1984  
איך נכתב מחזמר פופולארי בטכניקות קלאסיות של אופרה  28.01.16

היצירה המוסיקאלית: "סיפור הפרברים" של ליאונרד ברנשטיין  
היצירה הקולנועית: "סיפור הפרברים" / רוברט וייס / 1961  

החושניות של המידבר - והמוסיקה שהופכת לתנועה   10.03.16
היצירה המוסיקאלית: "שחרזאדה" של רימסקי קורסקוב  

היצירה הקולנועית: "שובה של ציפור האש" / אנדריס לייפה / 2002  
וירטואוזיות על סף השיגעון  07.04.16

היצירה המוסיקאלית: הקונצ'רטו לפסנתר מס' 3 של רחמנינוב  
היצירה הקולנועית: "ניצוצות" / סקוט היקס / 1996  

איך מחברים מנגינה מוסיקאלית  16.06.16
האלמנטים  להבנת  מדריך  הינה  והמרשטיין  רוג'רס  של  והפופולארית  האהובה  המוסיקאלית  היצירה   

הבסיסיים של אמנות המוסיקה. במקביל היא מספרת את סיפורה המרגש של משפחה אמיצה.

6 מפגשים | יום ה' | 11:00 | בית יד לבנים | 360 ₪ | הישיבה במקומות מסומנים 

פניני המוסיקה הווקאלית מסוף הרומנטיקה ועד המאה ה-20
מהשיא של האופרה האיטלקית ועד הייחוד הסגנוני האמריקאי

ניהול מוסיקלי: רות ברודי

פתיחה חגיגית: אריות ושירים מאת ורדי, פוצ'יני, מנוטי וקורט וייל.  17.12.15
קרן הדר - סופרן, יוני פרחי - פסנתר, מרב ברק - הנחייה   

מאהלר - מבוא לשירים ולסימפוניות המוקדמות.    31.12.15
פרופ' מיכאל וולפה, מוסיקאי יוצר ואיש חינוך, האקדמיה למוסיקה   

ומחול בירושלים      
אופרה מהחיים - לא ליצנים ולא אבירים   14.01.16

מרב ברק, מנחת קונצרטים, חוקרת אופרה                   
ורדי והריסורג'ימנטו - איך הפכו האופרות של ורדי למייצגות את   04.02.16

מאבקה של איטליה לעצמאות.    
ענת שרון, פסנתרנית, מוסיקולוגית ועורכת תכניות מוסיקה         

הרקויאם - ממיסה קתולית ועד למחאה נגד המלחמה.  18.02.16
רות ברודי, מנהלת תזמורות ויועצת מוסיקלית   

והאופרה  יצירתו האופראית של המלחין  - פסגת  צ'יקובסקי "יבגני אונייגין"   03.03.16
הרוסית הגדולה ביותר.

עומר שומרוני, מבקר מוסיקה של עיתון "גלובס"    
פוצ'יני - "טוראנדוט" - האופרה הגדולה שעלילתה מתרחשת בעיר האסורה בייג'ינג.  17.03.16

עומר שומרוני, מבקר מוסיקה של עיתון "גלובס"            
האסכולה האמריקאית אשר ייחודה הסגנוני עוצב ע"י גרשווין, קופלנד וברנשטיין.                   31.03.16

פרופ' מיכאל וולפה, מוסיקאי יוצר ואיש חינוך, האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים      

8 מפגשים | יום ה' | 11:00 | בית יד לבנים | 340 ₪

חוויה מוסיקלית
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בין הסהר לצלב - מבית היוצר של יד בן צבי
מפגש בין-דתי בארץ ישראל וסביבתה בתקופה המוסלמית הקדומה ובתקופה הצלבנית

מסע מרתק בעקבות "מלחמות הקודש", המפגש בין מזרח למערב, המסורות המשותפות, עולי הרגל, 
המקומות הקדושים והמתח הדתי שנקשר בהם. 

בין המרצים: פרופ' נחם אילן, דר' שמעון גת, דר' אלי שטרן, דר' יאיר שיפמן, יסכה הרני

10 מפגשים | יום ב' | 19:00 | 09.11.15 | בית יד לבנים | 550 ₪ 

תאריכי הסדרה: 23.11.15, 04.01.16, 18.01.16, 01.02.16, 15.02.16, 07.03.16, 21.03.16, 05.04.16, 09.05.16

סדרת אישים | אורן נהרי, עורך חדשות החוץ בערוץ הראשון
בסדרה זו מוצגים דיוקנאותיהם של כמה מהמנהיגים הבולטים במאה העשרים.

הסדרה כוללת שמונה הרצאות, מלווה במצגת וקטעי סרטים.

בנימין זאב הרצל - נחשב החולם שלא זכה לראות את חזונו מתגשם.    01.12.15
אבל הרצל לא היה הראשון ולא היחיד שהחל את תנועת הציונות.    

לכל  ראוי  קיצוני  לאומן  בידי  איש השלום שנרצח  מהטמה גנדי - האם    22.12.15
הכתרים שנקשרו בשמו?

זכור כדמות נלעגת, בעל כנפי הצניחה הישראליות, שליט  אידי אמין -    05.01.16
אוגנדה בזמן מבצע אנטבה.

יבשת  של  הנמשכת  שקיעתה  את  מסמל  לכאורה  המגוחך  הרודן  אבל    
אפריקה.

מאו דזה דונג ודנג קסיאו פינג - איזו מורשת שלטת בסין היום - של מאו    02.02.16
או של דנג קסיאו פינג, שותפו למצעד הארוך, האדם שאותו הדיח פעמיים 

ושחזר שוב ושוב כדי להציל את סין מפני חברו-מפקדו?      

כיצד שקעה  יוגוסלביה.  וההתפוררות של  "הקצב מהבלקן" שניצל מהלאומנות   - סלובודן מילושביץ'    16.02.16
אירופה בסוף המאה העשרים לתהום של דם אלימות ולאומנות?

ג'ון קנדי - הנשיא הצעיר, הכריזמטי, יפה התואר שידע להלהיב את ארצו ואת העולם.  01.03.16
האם יכול היה להיות נשיא דגול אלמלא נרצח? המיתוס של קנדי ושל המלוכה האמריקאית המקוללת.         

ולדימיר פוטין - הפופולארי במנהיגי המדינה - וכעת נראה שיישאר בקרמלין לעוד 12 שנים.   15.03.16
לאן פניו? לאן פניה של המעצמה שהוא מנהיג?   

ואחרות,  תאצ'ר  מרגרט  הגדולה,  יקתרינה  הראשונה,  אליזבט  תיאודורה,   - העולם  את  ששינו  נשים    29.03.16
שהוכיחו שיכולותיהן של נשים לא נופלות, בלשון המעטה, מאלה של הגברים...

8 מפגשים |  יום ג' | 11:30 | בית יד לבנים | 320 ₪ 

"העשור הראשון - בביטחון"  1949-1956 | משה חרמץ, מדריך טיולים ומרצה 
בסדרת ההרצאות נבחן את תרומתם של דיין, שרון ומאיר הר ציון לעיצוב המיתוס הלאומי.

נעמוד על "ירושת תש"ח" - תוצאות מלחמת העצמאות והמציאות הביטחונית לאורך העשור הראשון.

4 מפגשים | יום א' | 19:00 | 01.11.15 | בית יד לבנים | 140 ₪ 

תאריכי הסדרה:  15.11.15, 20.12.15, 10.01.16

היסטוריה ומזרח תיכון
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מזרח תיכון מתעתע – אתגרים ואיומים
הנריקה צימרמן - האתגרים האסטרטגים של ישראל במזרח תיכון עוין   06.01.16

פרופ' עוזי רבי - ישראל והמזרח התיכון – סיכויים וסיכונים               03.02.16
יואב לימור - מטנקים ומטוסים לטילים ורקטות: האם יש לישראל מענה   02.03.16

לאיומים?   
יום ד' | 19:00 | בית יד לבנים | 120 ₪

הפריחה התרבותית של יהודי ספרד | דר' ענת גואטה, היסטוריונית
אבולעפיה  אברהם  הספרדי  המקובל  ויהודיה,  ברצלונה  חוגו,  ובני  הלוי  יהודה  הנגיד,  שמואל  שפרוט,  אבן  חסדאי 

ומלחמתו באפיפיור ועוד.

6 מפגשים | יום א' | 11:30 | 01.11.15 | בית יד לבנים | 240 ₪
תאריכי הסדרה: 11.11.15, 29.11.15, 13.12.15, 27.12.15, 10.01.16

תולדות האמנות מזווית אחרת ומפגשים עם אמנים ישראלים |
דר' דורון לוריא, אוצר ורסטורטור ראשי במוזיאון ת"א לאמנות 

מסתורי ליאונרדו דה וינצ'י - "איש האשכולות" של הרנסאנס    27.12.15
קרוואג'ו - לאור אופיו האלים, מזגו הסוער ושליטתו בסכין ובחרב    17.01.16

רמברנדט: האיש חייו ויצירתו - הצייר ההולנדי החשוב ביותר במאה ה-17   07.02.16
מי רצח את ואן גוך? הגאון הבלתי מובן שהעניק לנו סדרת מופלאה של דיוקנאות עצמיים  06.03.16

ראיון עם האמן הישראלי: אלי שמיר, צייר   20.03.16
ראיון עם סיגל צברי ועמית קבסה שני ציירים פיגורטיביים עכשוויים  10.04.16

6 מפגשים | יום א' | 19:00 | בית יד לבנים | 270 ₪ 

סיורי אמנות מרתקים במוזיאונים המובילים בארץ

חלון למוזיאון - בשיתוף 
שנינו ביחד וכל אחד לחוד - על זוגות יוצרים באמנות

דורה מאר ופאבלו פיקאסו: המאהבות והמוזות   03.11.15
רוברט ראושנברג וג'ספר ג'ונס: תקופה ייחודית   01.12.15
פישלי אנד וויס: אמנות קינטית, אמנות ותנועה   05.01.16

טוקראל וטרגה: אמנות ועיצוב בהודו   02.02.16
4 מפגשים | יום ג' | 08:30 | 420 ₪ | לאזרחים ותיקים בלבד

מוזיאונים ייחודים בארץ
מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית – הרצאה: דר' איה לוריא   08.03.16

מוזיאון הנגב לאמנות – בהדרכת: מירי קרימלובסקי   05.04.16
מוזיאון נחום גוטמן לאמנות   24.05.16
מוזיאון פתח תקוה לאמנות   07.06.16

4 מפגשים |  יום ג' | 08:30 | 500 ₪ | לאזרחים ותיקים בלבד

"חוויה של זהב" 
סיור מודרך במוזיאון ישראל המחודש בירושלים כולל ביקור בתערוכות, מופע, קפה ומאפה.

2 סיורים | יום ד' | 10:30 | 11.11.15 | 16.03.16 | 140 ₪ כ"א | לאזרחים ותיקים בלבד

עולם האמנות
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נוסעים וסיפורים - סיפורי מסע | דר' רוחמה אלבג, מרצה לספרות
נחום  גוטמן – בין ארץ ישראל לכפר הילדות   06.12.15

י.ל.פרץ – ביקור בזמושץ' ומפגש בוורשה   03.01.16
ח.נ.ביאליק - מאודסה  לקישינב רק קו אחד עובר   31.01.16

י.ד.ברקוביץ - מהעיירה לעיר הגדולה עם שלום עליכם   28.02.16

שירה וסיפורת - כאן בארץ חמדת אבות
דויד גרוסמן – ספר הדקדוק הפנימי   27.03.16

חיים גורי – לא רק הרעות   15.05.16
אגי משעול – מוקדם ומאוחר  29.05.16

טוביה ריבנר – החיים והשירים  19.06.16
8 מפגשים | יום א' | 11:30 | בית יד לבנים | 280 ₪ 

ספרות | שרה רגב, מרצה לספרות ולמקרא
"וכששמע שאני הולך לארץ ישראל, אמר ברנר: מתקנא אני בך שמצאת לך מקום בעולם, אני איני יודע, אין לי   .1

מקום שאמצא לי" )מזיכרונות עגנון על ברנר(
קריאה ועיון ב"שבועת אמונים" מאת ש"י עגנון.   

וב"עצבים" מאת: י.ח ברנר   
מחווה לסופרת יהודית הנדל - קריאה ועיון בכמה מסיפוריה.  .2

30 מפגשים | יום ה' | 11:00 | 29.10.15 | הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף | 900 ₪

כתיבה יוצרת: מתחילים / מתקדמים | יעל אייזנברג, כותבת שירה וסיפורת ומנחה
רעיונות  שמחפש  למי  בכתיבה;  להתנסות  ונכון  סקרן  או  לכתוב  שאוהב  למי  המיועדת  שגרתית  לא  כתיבה  סדנת 

והשראה לכתיבה, מבקש לחבור אל מהותו הפנימית ולהתחבר לניצוץ החיים הפלאי-יצירתי הקיים בתוכו.

30 מפגשים | יום ב' | 17:00 | 26.10.15 | המכללה העירונית | 1,500 ₪
30 מפגשים | יום ב' | 19:00 | 26.10.15 | הספרייה המרכזית | 1,500 ₪

כותבת  אייזנברג,  יעל   | חיים  וסיפורי  זיכרונות  לכתיבת  סדנה 
שירה וסיפורת ומנחה

זוהי הזמנה לאחוז בדף ובעט ולהתחיל לכתוב את הסיפור שלך. 
הסדנה מיועדת לכל מי שחולם לכתוב במו ידיו ובצורה יצירתית זיכרונות וסיפורים 

מהחיים, למי שאוהב לכתוב או סקרן להתנסות בכתיבה...
15 מפגשים | יום ב' | 10:00 | 26.10.15 | המכללה העירונית | 750 ₪

שעשועים ופלאים בשפה העברית |
שושי מלכי גמליאלי, עורכת דין, עורכת לשון ודוקטורנטית לספרות

סדרה של הרצאות מחויכות הסוקרת היבטים מגוונים של השפה העברית על עושרה, על שעשועיה ועל שיבושיה, 
בסיוע דוגמאות מן הספרות, מן השירה ומהשפה הדבּורה, תוך התייחסות לתקופות השונות של העברית לדורותיה.

כל נושא יזכה לעיון מעמיק ומרחיב דעת, אך גם משתף, מהנה ומשעשע.

10 מפגשים | יום ב' | 09:30 | 30.11.15 | המכללה העירונית | 300 ₪

על סופרים וספרות

קהילות מדברות שפת אם
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פנינים ביידיש -  ספרות ותיאטרון )לדוברי יידיש( | 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.

30 מפגשים | יום ה' | 09:30 | 29.10.15 | המכללה העירונית | 900 ₪ 

לאדינו - תרבות הלאדינו | פינה אהרונוביץ, מרצה בכירה ללאדינו  
ההיסטוריה  העממי,  הסיפור  והשירים,  הרומנסות  והמנהגים,  הפולקלור  ותרבותה,  הלאדינו  בשפת  חווייתי  קורס 
ודמויות המופת, הפתגמים ומטבעות הלשון ומקומם בעולם דוברי הלאדינו. כמו כן נכיר את צורות הכתיבה השונות 

והשפות האחרות שחדרו אל השפה.

15 מפגשים | יום ב' | 11:00 | 02.11.15 | המכללה העירונית | 450 ₪

SIX CITIES: A JOURNEY TO PREWAR POLAND |
Ms. Aleksandra Geller, is finishing her Ph.D. at the University of Warsaw
This course is an adventure. It will take you on a journey to Poland, the heartland of Ashkenaz, 
and into the fascinating history of Polish Jewry. We will visit six prewar Polish cities as well as the 
mythical shtetl, each with its unique history and vibrant culture

14 Lectures | Wednesday | 09:30 | 18.11.15 | Hamichlala H'ironit |  Giborey Israel 2 | 420 NIS

פילוסופיה בגובה העיניים | עידן צ'רני, מורה לפילוסופיה, חוקר בודהיזם, צלם גיאוגרפי ומוביל 
מסעות בעולם

מסע בין תרבויות מיתוסים ומנהיגים, בחיפוש אחר משמעות החיים, אהבה
אמתית, חופש פנימי ואושר נצחי.

סדרת הרצאות הנוגעת בנושאים המשמעותיים ביותר בחייו של אדם.
"סוד האהבה - מסע בעקבות עולמם של הסופים"  08.11.15

"אדם מחפש משמעות"   22.11.15
"דרך האושר והחמלה - דלאי לאמה"  13.12.15
"מסע בין חירות לאשליה - אפלטון"  03.01.16

"סודות החיים - הנסיך הקטן"   31.01.16
5 מפגשים | יום א' |  19:00 | בית יד לבנים | 200 ₪

נומרולוגיה קבלית | יעל קלמן אבני, מטפלת הוליסטית
ויועצת דרך נומרולוגיה, תקשור וקלפים

נומרולוגיה - תורת המספרים,  מעניקה לנו כלים ותובנות למימוש הפוטנציאל הגלום בנו. 
נומרולוגיה קבלית הינה כלי מצוין לקבלת החלטות עסקיות ואישיות. 

בקורס נלמד ונחווה אבחון עפ"י תאריך לידה, שמות, מחזורי חיים ועוד.
10 מפגשים | יום ג' | 09:00 | 17.11.15 | המכללה העירונית | 1,800 ₪

קורס קלפי טארוט | יעל קלמן אבני, מטפלת הוליסטית
ויועצת דרך נומרולוגיה, תקשור וקלפים 

קורס חוויתי ומקצועי שבו נלמד את רזי הקלפים בגישת מודעות עצמית, לנתינת ייעוץ 
והכוונה לאנשים בכל נושא - זוגיות, קריירה, משפחה, בריאות וכד'. 

נלמד צירופים, פריסות ופרקטיקה.
10 מפגשים | יום ג' | 11:15 | 17.11.15 | המכללה העירונית | 1,800 ₪

משמעות החיים, רוחניות ומודעות
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קורס מסחר ב- 
 Power Seller דוד תאני, עוסק במסחר באיביי בהיקפים ניכרים, מוגדר כמוכר בדרגת

מי  ולכל  יזמים  אספנים,  גמלאים,  לאמנים,  האינטרנטית  הפלטפורמה  בעזרת   Ebay ב-  המסחר  שיטות  לימוד 
שישמח למכור את הפריטים המיותרים שהצטברו אצלו בבית.

6 מפגשים | יום ב' | 18:00 | מפגש חשיפה: 16.11.15 | המכללה העירונית | 270 ₪

מורים בכירים ומנוסים, דוברי שפת אם, שיטות ייחודיות וסביבת לימודים איכותית
לימודי השפות יחלו ב  - 18.10.15

איטלקית | גב' סימונה עמרני
דיבור, קריאה וכתיבה. הקורס מאפשר לתלמידים לנהל תוך זמן קצר יחסית שיחת חולין בסיסית עם דוברי איטלקית.

מתחילים: יום ד', 11:15 | מתקדמים: יום ד', 09:30 

אנגלית | גב' סימון צרויה, דר' רפי רייפן
שימוש יומיומי, קידום מקצועי, תקשורת נאותה בזמן טיולים בחו"ל, שיחה, כתיבה וקריאה.

אנגלית ברמות לימוד שונות )לימודי בוקר-ערב עפ"י רמה( למידה בקבוצות קטנות, מורים בעלי שפת אם וניסיון רב 
בתחום, אבחון רמה ושיבוץ בהתאם.

מתחילים: יום א', 10:45, יום ב', 18:15 | רמה בינונית: יום ב', 11:00, יום ג', 17:30, 19:15 | 
מתקדמים: יום א', 09:00, יום ב', 09:15, 16:30

גרמנית | גב' מרגוט ולטר 
הקניית אוצר מילים, קריאה, דקדוק, ידע על תרבות ומנהגים, הליכות ונימוסים בשילוב ספרים וסרטים.

מתחילים: יום א', 19:00 | שנה ב': יום א', 17:00 | על כוס קפה: יום ב' 19:00 
דוברי גרמנית: יום ג', 18:00 | מתקדמים: יום ד', 19:00

יוונית | מר 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.

מתחילים: יום ג', 18:30 | שנה ב': יום ד', 17:45 | מתקדמים: יום ד', 19:30

יידיש | מר מיכאל ליינוונד
ביטויים  ובה אלפי  ועסיסית,  רבים מיהודי אירופה במשך כאלף שנים: שפה עשירה  יידיש היא השפה שבה דברו 

ופתגמים. להחיות את השפה זה לזכור תרבות שכמעט נעלמה.

מתחילים: יום ה', 11:00 

מסחר וטכנולוגיה

מכללת שפות - תשע"ו     
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סינית | מר הראל בכנהיימר, מטעם NI HAO המרכז ללימודי סינית
על  ללמוד  ניתן  הסינית  דרך השפה  בעולם.  ביותר  והמדוברת  בעולם  העתיקות  אחת השפות  הינה  הסינית  השפה 
התרבות הסינית. מבנה השפה הסינית מרתק: שפה מוסיקלית וטונאלית, בה לצלילים דומים ישנה משמעות שונה 

לגמרי, שפה בה אין א'-ב', אלא סימנים סינים עתיקי יומין בלבד, שפה הבנויה מצירופים ומלוגיקה סינית. 

מתחילים: יום ד', 19:00 
15 מפגשים, 925 ₪ כולל כניסה אישית לאתר האינטרנט לתרגול יומיומי, ספר וחוברת

* הראל בכנהיימר התגורר בביג'ינג שם המשיך את לימודי הסינית, בעל B.A בסינית מאוני' חיפה.

ספרדית | מר אלברטו רנטריה
הכרת האינטראקציה התקשורתית והתרבותית של כל המדינות ההיספניות.

התכנית מבוססת על פיתוח התקשורת ומיקוד בארבע המיומנויות העיקריות: דיבור, הבנה, קריאה וכתיבה. ההוראה 
תלווה במשחקים ושירים.

מתחילים: יום ג', 17:30  |   רמה בנונית:  יום ב', 8:30, 18:15  |  מתקדמים: יום ב', 16:30

ערבית מדוברת וספרותית | מר מנשה רמות 
יום א' 18:30, יום ד' 09:00 | שנה ב': יום ב', 18:00, 19:45 | רמה בנונית: יום ג', 19:45 | מתחילים: 

מתקדמים: יום ג', 18:00

ערבית ספרותית - מתחילים: יום ד', 10:45

פולנית | גב' אלכסנדרה גלר 
כגון:  יומיומיים  נושאים  על  וניהול שיחה  סיפורים פשוטים  הבנת טקסטים קצרים,  הבנת הנשמע,  כתיבה,  קריאה, 

היכרות, שאלות על זמן והנחיות, אוכל, טיולים, בידור, משפחה וקשרי משפחה. 

מתחילים: יום ב', 09:00 | מתקדמים: יום ב', 10:45

צרפתית | גב' בריג'יט גרונפלד
הצרפתית היא שפת תרבות בינלאומית, מדוברת ב-4 יבשות, המאפשרת יצירת מגע עם העולם הרחב.

פיתוח כושר התבטאות בעל פה, רכישת מיומנות להבעה בכתב, הכרת תרבות צרפת, לימוד הלשון והבנת טקסט לא 
מוכר בנושאים מגוונים ואקטואליה. 

מתחילים / שנה ב': יום ד', 11:00 | מתקדמים: יום ד', 09:15

רוסית | גב' עדה ריינגברץ      
להבין, לדבר ולתקשר ברוסית. השפה הרוסית שייכת למשפחת השפות הסלאביות וכמעט חצי מיליארד איש בעולם 

דוברים אותה.       
בישראל שפה זאת מדוברת ע"י 1.2 מיליון אנשים, ולכן היא חשובה לתקשורת עם אנשים בישראל ובעולם. 

מתחילים: יום א', 16:45 | רמה בנונית: יום ב', 10:00 | מתקדמים: יום א', 18:30 

30 מפגשים | החל מ- 18.10.15 | המכללה העירונית | 1,450 ₪ לקורס ב- 10 תשלומים ללא ריבית, להוציא השפה הסינית 

דרוש מינימום לפתיחת הקורס.         •
כפוף לתקנון • הזכות לשינויים שמורה • ט.ל.ח.  •
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טיולים שתאהבו במיוחד

קמפוס חוויתי וייחודי בירושלים - מלון דן פנורמה ירושלים | בהדרכת: עודד אמיתי
שילוב של סיורי מוסיקה, אמנות, אדריכלות, קולינריה, היסטוריה ודתות בעיר העתיקה, ירושלים והסביבה.

אירוח בדן פנורמה ירושלים על בסיס חצי פנסיון, כולל תחבורה וכניסה לכל האתרים בתוכנית          

ימים ב'-ד' | 07-09.09.15 | יחיד בחדר ל-3: 1,240 ₪, יחיד בחדר ל-2: 1,320 ₪, יחיד בחדר: 1,950 ₪

ממעמקים קראתיך ה' - סיור לילי וייחודי לימי הסליחות | בהדרכת: עיר דוד
חוויה לילית ומרגשת למרגלות הר הזיתים, במסלול הבריחה של דוד מפני אבשלום. נאזין למופע פיוטים ונגינה ונסייר 

בגן הארכיאולוגי בדוידסון החושף שרידים מימי הבית השני. נסיים ברחבת הכותל המערבי. 

יום א' | 17:30 |  20.09.15 | 140 ₪ כולל שתיה חמה 

"מלכת היופי של ירושלים" | בהדרכת: שרית ישי לוי
ופולקלור      שירה  מפגש  ולחשים,  קמעות  האהבה,  סודות  נשיות,  על 

ב"בית העתיק בעין כרם". 
נצא בעקבות הדמויות עם הסופרת, שרית ישי לוי, למקומות והאירועים 

המככבים בספר.

יום ג' | 08:30 | 27.10.15 | 210 ₪ + 35 ₪  במזומן ביום הטיול 

"מצור בתוך מצור" | בהדרכת: משה חרמץ
סיפור נפילת הרובע היהודי בתש"ח וסיפור הר הצופים. מובלעת ישראלית 
בתוך שטח ירדן יצרה מציאות מורכבת שליוותה את מדינת ישראל 19 שנים.

יום ה' | 07:30 | 12.11.15 | 155 ₪ + 5 ₪  במזומן ביום הטיול 

גיאופוליטיקה בבקעה | בהדרכת: ירון עובדיה
בקעת הירדן הינו שטח הנמצא במחלוקת ואינו מוכר לציבור הישראלי. סיור המקיף 
וכמובן  גיאוגרפיה  וחקלאות,  התיישבות  וארכיאולוגיה,  היסטוריה  שונים:  היבטים 

פוליטיקה. 

יום ג' | 07:30 | 17.11.15 | 170 ₪             

מסע הרבנים | בהדרכת: אוריאל פיינרמן
נשחזר את סיפור המסע, נתאר את המפגשים הטעונים בין חרדים לציונים, ובין ישן לחדש.

סיור היסטורי אקטואלי מתמיד! 

יום ה' | 07:30 | 31.12.15 | 160 ₪ + 15 ₪  במזומן ביום הטיול  

שחור ולבן, בולענים, יהלומים ופנינים | בהדרכת: אלי רז
נראה תופעות יוצאות דופן בחוף ים המלח כתוצרים של תהליכי טבע והתערבות אנושית.

יום ב' | 07:00 | 11.01.16 | 175 ₪
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נזירות ומנזרים במדבר יהודה | בהדרכת: חנוך וייזר
התפתחות תנועה מופלאה של נזירים שבאו לחיות ולהתבודד במדבר יהודה בתקופה הביזנטית. 

יום ד' | 07:30 | 27.01.16 | 165 ₪ + במזומן ביום הטיול  34 ₪  א. ותיק, 51 ₪ מבוגר

תל אביב מאקלקטיקה עד לבאוהאוס )טיול בניחוח אדריכלי( | בהדרכת: רן שוהם
בסיור נראה כיצד הותאמו הרעיונות האדריכליים והחברתיים מן העולם אל אופייה המיוחד של א"י. 

יום ג' | 08:00 | 09.02.16 | 145 ₪

"המיליון השביעי - הישראלים והשואה" | בהדרכת: משה חרמץ   
נלך בעקבות סיפורם של: קאפו באושוויץ, חסיד אומות העולם – אוסקר שינדלר והנאצי המשפיע ביותר על הפתרון 

הסופי - אדולף איכמן. 
יום ד' | 07:30 | 24.02.16 | 160 ₪                    

יד ושם טוב מבנים ובנות... מסע אל הזיכרון: אתר הזיכרון יד-ושם |
בהדרכת: משה חרמץ

אחד המוזיאונים הגדולים בעולם למורשת השואה. נבחן את יחסה של החברה הישראלית להנצחת השואה ולעיצוב 
הזיכרון.

יום ה' | 15:00 | 03.03.16 | 140 ₪ + 12 ₪ במזומן ביום הטיול                          

"המלך מתיא בארץ ישראל" - בעקבות הביקורים של יאנוש קורצ'אק בארץ |    
בהדרכת: אוריאל פיינרמן

במהלך הסיור, נספר מה הביא אותו לארץ, כיצד התרשם מהמפעל הציוני ומהחינוך הקיבוצי, וכן האם שקל עלייה 
לארץ?

יום ג' | 07:30 | 15.03.16 | 165 ₪ + 10 ₪ במזומן ביום הטיול                  

מכתש רמון – מיטיבי לכת | בהדרכת: ירון עובדיה
הליכה בהר רמון, ממנו נשקף נופו של המכתש. נראה את היווצרותו ואת מרחבי הנגב. נרד וניסע למצפה רמון לביקור 

במרכז המבקרים המחודש. מסלול הליכה כ-7 ק"מ. 
יום ד' | 07:00 | 30.03.16 | 175 ₪ + במזומן ביום הטיול 15 ₪ לאזרח ותיק, 23 ₪ מבוגר 

 | מיכאל  סמי  של  ספרו  בעקבות   – בוואדי"  "חצוצרה 
בהדרכת: יאיר הרדן

נכיר את השכונה ואת המרקם האנושי בה, משנותיה הראשונות של מדינת ישראל 
ועד ימינו אנו. המסלול מלווה בנגינת חצוצרה המעשירה את החוויה.

יום ד' | 07:00 | 18.05.16 | 165 ₪  

לילות רמדאן ואדי עארה-ברטעה ואום אל פחם | בהדרכת: טל רז
הצצה אל התרבות הערבית-מוסלמית בכפרי ואדי עארה בתקופה המיוחדת ביותר בשנה, תקופת הרמדאן.

חוויה ייחודית מתאים לאוהבי לכת ולסקרנים.

ד' | 15:30 | 15.06.16 | 170 ₪ + 15 ₪ במזומן ביום הטיול

נוהל הרשמה:
ההרשמה תתבצע על ידי הגשת טופס הרשמה חתום לצוות הקתדרה )מייל, דואר, פקס או מסירה ידנית(.  •

באחריות הנרשם להגיע במועד ולמקום המפגש ביום הטיול.  •

הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לביטול טיול או לשינויים כתוצאה מאילוצים.
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רח' הנביאים 8, מרכז העיר
טל. 08-9109287

alizak@ironitr.co.il

המרכז 
לאמנות
חזותית

הבנים 15 )מול בית התרבות(
טל. 08-8683365

alizak@ironitr.co.il

המרכז 
לאמנות

הקרמיקה

עולם של אמנות, יצירה, יופי ואסתטיקה נפרש בפניכם.
אתם מוזמנים לקחת חלק בשדה האמנות הנרחב.
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סדנאות ציור

ציור למתקדמים | מאיר נטיף, בוגר מכון אבני לאמנות, מציג 
תערוכות בארץ ובחו"ל

בקורס נתמקד בהיבט הפיגורטיבי של הציור, תוך שימוש במגוון טכניקות 
וחומרים כמו: שמן, אקריליק ועוד.

  ₪ 311X9 | 19.10.15 | 13:00-10:00 | '32 מפגשים | יום ב
 ₪ 311X9 | 20.10.15 | 21:00-18:00 | '32 מפגשים | יום ג

סדנה חופשית לאמנות | מאיר נטיף 
הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בציור ורישום. ננסה להרחיב את גבולות השפה 

האמנותית ולפתח שפה אישית.

 ₪ 311X9 | 19.10.15 | 21:00-18:00 | '32 מפגשים | יום ב
 ₪ 311X9 | 21.10.15 | 13:00-10:00 | '32 מפגשים | יום ד

ציור חופשי למתקדמים | מאיר נטיף
נעסוק בהרחבה בלימוד טכניקות, חומרים וגישות שונות, תוך לימוד רקע 

מתולדות האמנות ומתן ביטוי אישי לכל תלמיד.

 ₪ 311X9 | 20.10.15 | 12:30-09:30 | '32 מפגשים | יום ג
   ₪ 311X9 | 18.10.15 | 12:30-09:30 | '32 מפגשים | יום א

רישום וציור | אורי ניר, בוגר מכון אבני לאמנות מציג תערוכות 
בארץ                                                                          

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בציור. 
המעוניינים לעבוד במסגרת ללמוד טכניקות מגוונות בשמן ואקריליק.

₪ 311X9 | 19.10.15 | 12:30-09:30 | '32 מפגשים | יום ב
₪ 311X9 | 20.10.15 | 21:00-18:00 | '32 מפגשים | יום ג

ציור למתקדמים | ורד אלון נול, בוגרת מכון 
אבני, אמנית, אוצרת ומציגה תערוכות   

בית האמנים, רח' כרמל 78, שכונת אחוזות הנשיא

הקורס מיועד לציירים מתקדמים, לבעלי ניסיון ולציירים 
עצמאים, המעוניינים במסגרת ובפיתוח הבנת שפת הציור. 

נעבוד באופן חופשי תוך התבוננות ולמידה באמצעות ניתוח 
יצירות אמנות. 

ביקורת עבודות ושימוש בטכניקות וחומרים מגוונים.

₪ 311X9 | 18.10.15 | 21:45-18:45 | '32 מפגשים | יום א

  ₪ 311X9 | 19.10.15 | 12:00-09:00 | '32 מפגשים | יום ב

    ₪ 311X9 | 20.10.15 | 12:00-09:00 | '32 מפגשים | יום ג

   ₪ 311X9 | 21.10.15 | 12:00-09:00 | '32 מפגשים | יום ד
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ציור, רישום ואקוורל | ג'ורג' יונס, M.A בלימודי אמנות, 
מורה ותיק לציור, מציג בתערוכות בארץ ובחו"ל

₪ 311X9 | 18.10.15 | 12:30-09:30 | '32 מפגשים | יום א
₪ 311X9 | 18.10.15 | 21:00-18:00 | '32 מפגשים | יום א
₪ 311X9 | 21.10.15 | 12:30-09:30 | '32 מפגשים | יום ד

סדנת ציור חופשי למתקדמים | ג'ורג' יונס
הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בציור, המעוניינים לעבוד במסגרת מודרכת 

ולבסס את שליטתם במגוון טכניקות כמו: שמן, אקריליק פסטל ועוד. 
ננסה למצוא כיוונים וביטויים אמנותיים חדשים ולשקוד על פיתוח שפה 

אישית.

₪ 311X9 | 22.10.15 | 12:30-09:30 | '32 מפגשים | יום ה

מורה לאמנות,  | מירי אורן,  ציור מתחילים/מתקדמים 
ציירת, מציגה בתערוכות

נלמד את בסיס יסודות הרישום והציור.
כמו כן קומפוזיציה, צבע, חלל וטכניקות של שימוש בצבע וקולאז'.

₪ 322X9 | 18.10.15 | 21:00-18:00 | '32 מפגשים | יום א
₪ 322X9 | 20.10.15 | 12:30-09:30 | '32 מפגשים | יום ג

המחיר כולל חומרים

ציור לילדים | מירי אורן
יסוד  מושגי  נלמד  והמרתק.  העשיר  הציור  עולם  עם  ראשונה  היכרות 
שונים  בחומרים  וטכניקות  חלל  צבע,  רישום,  קומפוזיציה,  כמו:  בציור 

)עפרונות, פנדה אקריליק, קולאז'(.

כיתות ב'-ו'
₪ 200X9 | 19.10.15 | 18:30-16:30 | '32 מפגשים | יום ב

המחיר כולל חומרים

ציור נוער | מירי אורן
נלמד יסודות הציור רישום צבע כמו כן אפשרות למידה ותרגול לעבודות 

גמר לתלמידי מגמת אומנות.

כיתות ז'-י"ב
₪ 220X9 | 20.10.15 | 18:45-16:30 | '32 מפגשים | יום ג

המחיר כולל חומרים
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איור וקומיקס | אלכס ודרובניק, מורה בתחום ומנהל ביה"ס לאמנויות 
פרספקטיבה,  על  מיושם  דגש  על...  גיבורי  חיות  דמויות,  פיתוח 
צבע, אור וצל. בהמשך הכנת סקיצות ובניית סיפור מלא וצבעוני 

)קומיקס(.

ילדים | כיתות ב'-ה' 
₪ 200X9 | 21.10.15 | 18:00-16:30 | '32 מפגשים | יום ד

נוער | כיתות ו'-ח' 
₪ 220X9 | 21.10.15 | 20:15-18:15 | '32 מפגשים | יום ד

"גוונים של אור וצבע" סדנת צילום חלק א' | יואל שתרוג, צלם ומבכירי מורי הצילום בארץ
בקורס נכיר את המצלמה ונלמד כיצד להפיק ממנה את המירב. בין הנושאים הנלמדים: הפעלת המצלמה, מרכיבי 
המצלמה, סרטי צילום, כרטיס זיכרון, האור כחומר גלם ביד היוצר, תכונות האור, אור וצל, קומפוזיציה, צילום לילה, 

צילום אורבני, צילום נוף אנושי, ניתוח עבודות, פרויקט אישי ועוד. 
הקורס כולל מפגשים עיוניים וסיורי צילום מעשיים. תוכנית מפורטת תישלח למעוניינים.

₪ 340X5 | 29.10.15 | 21:30-19:30 | '12 מפגשים | יום ה

 

הכרת המצלמה הדיגיטלית | הדס בור
המצלמה הדיגיטלית משלבת בתוכה שני עולמות: את עולם 

הצילום ואת העולם הדיגיטלי. 
נכיר לעומק את המצלמה הדיגיטלית, את עקרונות העבודה 
וזאת כדי להפיק  הנכונה איתה ואת הפונקציות השונות בה, 
המושגים  את  נכיר  המירב.  את  הדיגיטלית  מהמצלמה 
בין  הדיגיטלית.  המדיה  של  והן  הצילום  של  הן  והעקרונות: 

הנושאים הנלמדים: מושגי יסוד בעולם הדיגיטלי. 
יש להביא מצלמה לכל שיעור.

₪ 220X3 | 29.10.15 | 19:15-17:15 | '5 מפגשים | יום ה

סדנאות צילום
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פיסול קרמי/קדרות מתחילים/מתקדמים |
גב' דבורה סובר, בוגרת המכון לאמנויות בת-ים, מלמדת 35 שנה 

קרמיקה, מעצבת גופי תאורה וכיורים מקרמיקה

₪ 400X9  | 19.10.15 | 21:00-18:00 | '32 מפגשים | יום ב
₪ 400X9  | 21.10.15 | 21:00-18:00 | '32 מפגשים | יום ד
₪ 400X9  | 20.10.15 | 12:30-09:30 | '32 מפגשים | יום ג

 BA קדרות ועיצוב למתחילים | איילת קציר, בעלת תואר
בוגרת בי"ס בצלאל ובעלת סטודיו

₪ 400X9  | 19.10.15 | 12:30-09:30 | '32 מפגשים | יום ב
₪ 400X9  | 22.10.15 | 12:30-09:30 | '32 מפגשים | יום ה
₪ 400X9  | 19.10.15 | 16:00-13:00 | '32 מפגשים | יום ב

 ₪ 400X9  | 22.10.15 | 16:00-13:00 | '32 מפגשים | יום ה

פיסול קרמי/ קדרות | דקלה מוסקוביץ, בוגרת בצלאל 
אמנית יוצרת ובעלת ניסיון בהדרכה

  ₪ 400X9 | 18.10.15 | 12:30-09:30 | '32 מפגשים | יום א
₪ 400X9 | 21.10.15 | 12:30-09:30 | '32 מפגשים | יום ד
₪ 400X9 | 22.10.15 | 21:00-18:00 | '32 מפגשים | יום ה

סדנת נוער )כולל חומרים(
₪ 250X9 | 18.10.15 | 19:00-17:00 | '32 מפגשים | יום א

•  המחירים כוללים צבעים ושריפה בתנור 

•  רכישת חימר במקום

הערות: 
בכל הקורסים, יש לתאם מפגש היכרות / שיעור ניסיון מראש. 

•  שיעור ניסיון כרוך בתשלום.
•  מפגש היכרות אינו כרוך בתשלום, אלא אם צוין אחרת.

•  בכפוף לתקנון סדנאות האמנות.
•  מחירי הקורסים אינם כוללים חומרים, אלא אם כן מצוין בפירוש. 

•  הזכות לשינויים שמורה.
•  דרוש מינימום נרשמים לפתיחת קורס.

•  10% הנחה לגמלאים.
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גלריה מוזיאלית לאמנות ישראלית עכשווית

אוצרת: אורה קראוס

הגלריה
העירונית

לאמנות
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פיסולי  מיצב  הופמן,  ענבל   | הגינה  גמד  של  מותו 
ווידאו 

פתיחה: 04.09.15 | נעילה: 18.11.15 | אוצרת: אורה קראוס

ענבל הופמן, יוצרת בינתחומית, עוסקת בתערוכה זו בגינון. הערגה 
האמנותי  הדימויים  עולם  ועל  עולמה  תפיסת  על  השפיעה  לטבע 
בריאה  תחושה של  לפעולה,  הנעה  תקווה,  לה  מעניק  הגינון  שלה. 

וחוויה ראשונית של יצירה. 
התערוכה בנויה ככתב חידה שמתפענח מחדר לחדר. לחומרים מהם 
עשויות העבודות יש משמעות כרמזים לפענוח התערוכה, כמו למים 
וכך  רבות,  חיים, המשמשים כמרכיב מרכזי בעבודות  שהם מסמלי 
והן רעילות,  לגבי הופעתן של הפטריות המבשרות מות, מאחר  גם 
טפיליות ומתקיימות בסביבת ריקבון. כל העבודות עשויות מחומרים 
וזולים. החיבורים החדשים שנוצרים בשילוב עם  יומיומיים  מצויים 
לשם  אורגנית,  סמי  אסתטית  סביבה  לעבודות  משווים  הצמחייה 
בניית עולם חדש, הכולל מארג של אפשרויות: מהצמחה לרדוקציה 
ומסדר לאי סדר. הגינון בתוך החלל יוצר עולם מהפנט הספוג ביופי 

עדין ופואטי, כאשר אלמנט המוות מרחף מעל.

אותות | תערוכה קבוצתית - קזואו אישי, נונה אורבך, דפנה דור, דניאל בן חור, עודד בן חפר, 
רעיה טרינקר, מזל כרמון, דורית רינגרט, שרי שטומפלר ודפנה שלום, רישום, ציור, צילום

פתיחה: 04.12.15 | נעילה: 29.01.16 | אוצרות: אורה קראוס ורעיה קידר

האמנים המשתתפים בתערוכה מציגים עבודות העוסקות בשפה חדשה )אותות( האמורה לשקף את השאיפה לקשר 
ולחברה בעולם העכשווי והעתידי. הסמנים החדשים יכולים להתכתב עם  פיקטוגרפיה, סימנים מתמטיים ואלקטרונים, 
שאינם יכולים לנבוע משפות לאומיות כפי שאנו מכירים אותן היום. פרט לשימוש בסמנים החדשים לכל אמן ניתן 

החופש להחליט לגבי תוכן, צורה, חומר וגודל העבודה.  

בין טבע האדם לטבע החיה )שם זמני( | דר' ערן גילת, נעה היינה, צילום ופיסול      
פתיחה: 18.03.16 | נעילה: 13.05.16 | אוצרת: אורה קראוס

האמנים גילת והיינה נוגעים תכופות בטבע. היינה מפסלת, וגילת מדען בכיר וצלם. עבודותיהם מתכתבות באופן בו הם 
פועלים בישירות, ברמיזה ומתעתעים בצופה – חיוני או גווע? שולט או נשלט? הם נעים בין הריאליסטי לסוריאליסטי, 
לעיתים בין האבסטרקט למציאות. התערוכה המשותפת תקיים דיאלוג ויזואלי ותמטי מרתק באמצעות צילום ופיסול.

עולם חדש מופלא )שם זמני( | עינת אמיר, עירית תמרי
פתיחה: 20.05.16 | נעילה: 01.07.16 | אוצרת: אורה קראוס

נקודת המוצא בתערוכה היא צילום ואיסוף אובייקטים ממקומות שונים בעולם, המתייחסים לשרידי תרבות בתוך הטבע 
ומייצרים דיאלוג בין התרבותי לטבעי. איסוף החומרים מעיד על התשוקה לנכס, לשמר, לקטלג את חווית הצפייה, ועם 
זאת לפרק, להחריב ולבנותה מחדש. העיסוק בפירוק יוצר פרגמנטים המתלכדים יחד ויוצרים אורנמנטיקה המשתלבת 

במרחב ונובעת מהצורות שחוזרות על עצמן בחומרים שונים, ומייצרת מתח בין הטבעי למלאכותי.

*הזכות לשנויים שמורה
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האמנים

סדנאות אמן למבוגרים, נוער וילדים
תכנית מצטיינים לילדים יוצרים
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מנהלת: רני ששון



30 

בית האמנים

פיסול בעיסת נייר | אורי בצון, אמן יוצר, פסל בחסד
בקורס נלמד את יסודות הפיסול בעיסת נייר, נעבוד בטכניקות של 

פיסול חופשי, בניית קונסטרוקציות וציפוי.
העבודה מהנה,  פשוטה, נקיה ומפתחת את הדמיון.

30 מפגשים | יום א' |  01.11.15 | 21:30-19:30 | 1,800 ₪ 

ישראלית  יוצרת  טהור,  רוני   | אינטואיטיבי  ציור 
מובילה בתחום

ומהנים  פשוטים  מחשבה  ותרגילי  מודרך  בדמיון  שימוש  באמצעות  חופשי  ציור 
תהליך  וילדי.  ראשוני  ממקום  לפרוץ  שבנו  האמן  את  ציור שמעורר  המאפשרים 

היצירה הוא חופשי, ספונטני וחוויתי המעורר חדוות יצירה. 

30 מפגשים | יום א' | 01.11.15 | 12:00-09:00 | 2,400 ₪ 

30 מפגשים | יום ה' | 05.11.15 | 13:00-10:00 | 2,400 ₪ 

יוצרת בזכוכית, הוסמכה  סולי קוהן,   | טכניקות עבודה בזכוכית 
אצל אמני זכוכית בין לאומיים

היכרות עם העולם הקסום של חומר הזכוכית, פיסול ומלאכת יד שימושית.
נלמד את טכניקת הפיוזינג - חיתוך, שילוב ועיבוד זכוכית על ידי חום, תוך שימוש 

בתכונותיה כחומר אטום, שקוף ומחליף צבעים. 

15 מפגשים | יום א' | 01.11.15 | 12:00-09:00 | 1,350 ₪ 

אמנות וציור ניסיוני | מיקי הורוביץ, אמן נייר, צייר ומעצב, מקים 
מגזין קרדיט לעיצוב 

ציור  וטכניקות מעורבות, אקריליק עם צבעי שמן,  גלגלות צבע, ספריי  ציור עם 
בגואש, ציור בפסטל  ציור בשילוב תבליט, ציור ולמידת שיטות עבודה עם מכחולים 

ומברשות, טכניקות הדפס ושבלונות, חוויה והתנסות לא קונבנציונלית בציור.

30 מפגשים | יום ב' | 02.11.15 | 22:00-19:30 | 2,400 ₪ 

עיצוב רהיטי קרטון | מיקי הורוביץ, אמן נייר, צייר ומעצב, מקים 
מגזין קרדיט לעיצוב 

עיצוב רהיטים עמידים לכל דבר, מחומרים ממוחזרים ומקרטון, עבודה עם דגמים 
של כורסאות, כיסאות, מדפים וארונות. עיצוב אישי של רהיט חדש, למידת טכניקות 

של גימור וצביעה. קורס הכנה מצוין לעבודה בעץ ועשייה בתלת מימד.

30 מפגשים | יום ב' | 02.11.15 | 22:00-19:30 | 2,400 ₪ 
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מעצבת,  שלו,  מיה   | ויודאיקה  קדושה  תשמישי 
אמנית עור ויודאיקה 

הכסף  כלי  בנישת  מקומם  את  הקדושה  תשמישי  קיבלו  כה  עד 
והצורפות, אך קורס זה נותן מספר רעיונות עיצוביים כיצד עור כחומר 
גלם יכול להפוך בקלות לחומר שמיש ואיכותי לעיצוב פריטי יודאיקה. 
בקורס נלמד כיצד לשדרג את שולחן החג המסורתי בעזרת אלמנטים 

המשלבים מסורת מחד, עם עיצוב וחדשנות מאידך.

15 מפגשים | יום ב' | 02.11.15 | 12:00-09:00 | 1,350 ₪

מעצבת נעליים, בעלת  קורס עיצוב נעליים | מיה לוי, 
המותג   "אוליב טומס"

הנעל  חלקי  את  להכין  לתפור,  גזרה,  לעצב   - נעליים  להכין  נלמד 
השונים ולייצר אב טיפוס.

הקורס מתאים לכל מי שרוצה להתנסות באופן מקצועי בתהליך ייצור 
נעליים ואוהב לעבוד עם הידיים.

בסוף הקורס נצא עם מספר זוגות נעליים. אין צורך בידע קודם.

30 מפגשים | יום ב' | 02.11.15 | 21:30-18:30 | 2,600 ₪

מציג  בינלאומי,  אמן  מרקוס,  שחר   | ישראלית  ואמנות  אמן 
תערוכות במוזיאונים בארץ ובעולם

ייחודו של הקורס בכך  נלמד על אמנות עכשווית ואמנות שנוצרה במאה ה-21. 
שהוא מועבר על ידי אמן פעיל, המכיר ממקור ראשון את סצנת האמנות העכשווית.
במהלך הקורס נבקר בסטודיו של אמנים מובילים, נערוך סיורים בגלריה העירונית 

של רחובות וניסע לסיור גלריות בתל אביב.

15 מפגשים | יום ג' | 03.11.15 | 21:00-19:30 | 1,100 ₪ 

שיפוץ וחידוש רהיטים | רוני טהור
לכל אחד מאתנו יש בבית פריט ישן ,שהגיע מבית סבתא או נמצא ברחוב.

חיים  נפיח  ויצירתיות,  בצבע  שימוש  פשוטות,  טכניקות  באמצעות 
חדשים בכל רהיט.

15 מפגשים | יום ד' | 28.10.15 | 18:30-21:30 | 1,350 ₪

רישום וציור מהתבוננות | אלכס טוביס, צייר ישראלי 
ציור מהתבוננות במגוון נושאים קלאסיים, מדידות פרספקטיבה רישום קו רישום 
כתם ועוד... בשלב הראשון נלמד את יסודות הרישום והצבע ובשלב השני נלמד 

לפתח שפה אישית. 

30 מפגשים | יום ה' | 05.11.15 | 21:45-19:15 | 2,000 ₪
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עיצוב תיקים | מיה שלו, מעצבת בעלת מותג על שמה 
נלמד לעצב תיקים ואקססוריז בדיגום חופשי ועבודה עם גזרות מוכנות, תפירה 

ועבודה בעור וחומרים מיוחדים, אפליקציות על עור, בד, צביעה ועוד...

בקורס ניצור מספר תיקים שונים כגון תיק גב, תיק צד, ארנק ועוד...

הקורס ברמה מקצועית ונותן כלים וידע, אך לא נדרש ידע מוקדם או יכולות 

מיוחדות.

30 מפגשים | יום א' | 01.11.15 | 21:30-18:30 | 2,600 ₪

השנה יפתח גם קורס עיצוב תיקים למתקדמים המיועד לכל מי שעברה את 

הקורס הבסיסי ולאלו בעלי ידע קודם.

30 מפגשים | יום ד' | 28.10.15 | 21:30-18:30 | 2,600 ₪

אמן  של  וממשיכו  בנו  זמיר,  אורי   | למיניאטורות  סדנה 
המיניאטורות משה זמטר

יכולים  ואתם  לפניכם  מונח  העולם  את  לעצמכם  דמיינו 

לצפות ולגעת בו מבלי לקום מהכיסא. תלמדו לעבוד בקטן 

בטכניקות של עבודה בפינצטה, גזירה, הדבקה ועבודה עם 

חומרים שונים. 

אמן  שפיתח  וטכניקות  מודלים  על  מתבסס  הקורס 

המיניאטורות משה זמטר.

15 מפגשים | יום ד' | 28.10.15 | 12:00-09:00 | 880 ₪

ציור ואמנות בסגנונות המאה העשרים | אורי ניר, צייר 
ואמן ישראלי

התקופה,  של  מרכזיים  אמנים  בהשראת  מגוונות  בטכניקות  נתנסה   בקורס 

נכיר את הזרמים השונים ונעבוד במגוון סגנונות כגון ציור ראליסטי, מופשט, 

סוריאליסטי, קוביסטי, אקספרסיבי ועוד. נתנסה בדיסציפלינות שונות בציור, 

הדפס, פיסול, קולאז', אסמבלאז', מונוטייפ ועוד...

30 מפגשים | יום ה' | 05.11.15 | 12:00-09:00 | 2,400 ₪

פיסול בחוט ברזל | ניהאד דביט, אמן חוטי הברזל מרמלה מציג 
במוזיאונים בארץ ובעולם

נכיר טכניקות לפיסול בחוט ברזל, שיטות של קשירה, שזירה, ליפוף, עיטוף, 

חיתוך וחיבור. נשלב חומרים נוספים וניצור יש מאין, נגלה שניתן ליצור עולמות 

מופלאים מחוט ברזל - חומר נפוץ, נגיש ושימושי.

15 מפגשים | יום ה' | 05.11.15 | 20:45-18:15 | 1,200 ₪
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השלמת השכלה תיכונית בפיקוח משרד החינוך
רק בעלי השכלה תיכונית זכאים לצבור גמולי השתלמות  •
השכלה תיכונית היא תנאי סף לקורסים מקצועיים רבים  •

התיכונית מאפשרת לאנשים אשר לא סיימו בי"ס תיכון להשלים את השכלתם. הלימודים הם בפיקוח משרד החינוך.
בתיכונית מורים מעולים וצוות מסור הדואג לטפח כל לומד בסביבה תומכת.

הלימודים יתקיימו בימים א' - ה' בין השעות 21:00-17:00.
פתיחה: ספטמבר 2015

מסלול להשלמת 10 שנ"ל
התוכנית כוללת לימוד 5 מקצועות
מתמטיקה מקצועות החובה הם: 

הבנת הנקרא   

מסלול להשלמת 11 שנ"ל  
במסלול זה לומדים לקראת בחינות גמר בהיקף 7 יחידות לימוד )לפחות 4 מקצועות(

מתמטיקה בהיקף 1 יח"ל מקצועות החובה הם:  
הבנת הנקרא בהיקף 1 יח"ל   

אזרחות בהיקף 1 יח"ל   

תג"ת )תעודת גמר תיכונית( - מסלול להשלמת 12 שנ"ל  
התוכנית כוללת 10 יח"ל ברמת גמר )לפחות 5 מקצועות(

הבנת הנקרא בהיקף 1 יח"ל  מקצועות החובה הם: 
חיבור בהיקף 1 יח"ל    

מתמטיקה בהיקף 1 יח"ל    
אזרחות בהיקף 1 יח"ל   

חברים בעמותה לקידום מקצועי נהנים מהשתתפות העמותה במימון שכ"ל בעת השלמת השכלה תיכונית
פתיחת הקורסים מותנית ברישום של 18 לומדים לפחות

הקורסים מונחים ע"י מיטב המרצים בסביבה לימודית תומכת

הנהח"ש  סוג 1+2
בפיקוח משרד הכלכלה

תנאי קבלה: 12 שנ"ל + וועדת קבלה
היקף הקורס: 320 שעות

עלות: 5,500 ₪ + 200 ₪ דמי רישום 
תעודות: תעודות סיווג מקצועי מטעם משרד הכלכלה לעומדים בבחינות בהצלחה 

סייעות לחינוך המיוחד
תנאי קבלה: 12 שנ"ל + ראיון אישי

היקף הקורס: 180 שעות
עלות: 3,000 ₪ + 200 ₪ דמי רישום

תעודה: תעודה מטעם המכללה העירונית רחובות

פתיחת הקורסים מותנית ברישום של 18 משתתפים

תיכונית רחובות

קורסי הכשרה מקצועית
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בואו ללמוד ולגלות עולם ומלואו
קורסי מחשב בכל רמות הידע בסימן 

"צמצום הפער הדיגיטלי בין הדורות"

אולפן א': הלימודים באולפן מתקיימים 5-4 ימים בשבוע בשעות הבוקר או הערב.
אולפן המשך: מיועד למסיימי אולפן א' המעוניינים להעמיק ידיעתם בשפה העברית.

 4 אולפן אקסטרני: מיועד ללומדים שאינם זכאים לאולפן א' )תיירים, עובדים זרים וכד'( הלימודים מתקיימים 
פעמים בשבוע בשעות הערב.

באישור הועדה לגמולי השתלמות של משרד החינוך
הקורסים מונחים ע"י מיטב המרצים

קורסי מחשב לקהל הרחב

קורסים לגמול השתלמות

אולפן

מחיר קהל יעד
ומטרה

נושאי הקורס מספר מפגשים
משך לימוד

שם הקורס

₪ 600 לבעלי ידע מועט במחשבים או ללא ידע
מטרה: להעניק התמצאות בסיסית 

במחשב ובאינטרנט בדגש על שימוש 
יומיומי

WINDOWS מערכת הפעלה חלונות
WORD היכרות עם המחשב ותוכנת

אינטרנט ודוא"ל

12 מפגשים
פעם בשבוע

24 שעות אקדמיות

הכרת המחשב 
והאינטרנט

₪ 300 לבעלי ידע בסיסי במחשבים או ללא ידע
מטרה: להעניק התמצאות בסיסית ברשת 

החברתית ויכולת לקחת בה חלק פעיל

רשת חברתית: אתר המאפשר לכל גולש 
לפתוח לעצמו דף אינטרנט ולהעלות אליו 

תכנים ויצירת קשרים לצרכי חברה, עבודה, 
משפחה, שיווק, פרסום ועוד

6 מפגשים
פעם בשבוע

12 שעות אקדמיות

"פייסבוק"
FACEBOOK

₪ 650 לבעלי התמצאות בסיסית באינטרנט
מטרה: שמירה ואירגון לנצח של צילומי 

משפחה, טיולים, תחביבים וכד'

יצירת אלבומי תמונות להדפסה, כריכה 
והעלאה לרשת לשם שיתוף עם אחרים. 

LUPA -ו PICASA :שימוש בתוכנות חינמיות כמו

12 מפגשים
פעם בשבוע

24שעות אקדמיות

אלבום תמונות 
דיגיטלי

₪ 800 לבעלי ידע מועט באופיס או מחוסרי ידע
מטרה: הכרות בסיסית עם חבילת אופיס

WINDOWS הכרת סביבת העבודה
WORD הכרת מעבד התמלילים

EXCEL הכרת הגיליון האלקטרוני
POWER POINT עריכת מצגות שקפים

10 מפגשים
פעם בשבוע

40 שעות אקדמיות

יישומי אופיס 
WORD
 EXCEL

POWER POINT

היקף הקורסנושא הקורסמס'

40 שעותשפת גוף ותקשורת לא מילולית1

100 שעותיישומי מחשב2

40 שעותתקשורת בינאישית3

40 שעותחשיבה וחשיבה יצירתית4

40 שעותפיתוח הזיכרון5

60 שעותמבוא לפסיכולוגיה חברתית6

40 שעותתקשורת ארגונית7

היקף הקורסנושא הקורסמס'

50 שעותאימון בסיסי8

50 שעותעבודת צוות9

60 שעותמבוא לקרימינולוגיה10

60 שעותמבוא לפסיכולוגיה11

40 שעותסדנה להפגת מתחים12

40 שעותשיפור תדמית13

40 שעותפיתוח מצוינות14

פתיחת כל קורס מותנית ברישום של מינימום 21 משתתפים
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בית הספר למקצועות הקולנוע -
מרכז תקשורת רחובות

מומחה   - צומן  אופיר  עו"ד   | בתקשורת  אפקטיבית  הופעה 
לפרזנטציה ותקשורת בעל ניסיון של למעלה מ- 20 שנה

מיומנותם של  את  ושיטתי  באופן משמעותי  המיועד לשפר  ויישומי  חווייתי  קורס 
המשתתפים בהופעה משכנעת וכריזמטית בתקשורת - הן כמרואיינים והן כמגישים.

נושאי הלימוד: פרזנטציה אפקטיבית, שפת גוף, טיעון, התמודדות עם פחד קהל, טיפול בהתנגדויות, כריזמה, שיווק 
עצמי, אתיקה, משחק, כתיבה, קריינות והגשת טלוויזיה.

הקורס מעניק למשתתפים כלים פרקטיים, טיפים, טכניקות, סימולציות מצולמות ותרגול מעשי באולפן טלוויזיה.
56 שעות | יום ג' | 20:00-16:30 | 3,850 ₪

קורס אנימציה והדמיה ממוחשבת | איתן גרינברג
הקורס יקנה לבוגריו ידע וכלים בסיסים למימוש היצירה בעולם 'התלת מימדי', תוך התמקדות בתפיסה תלת ממדית. 
בקורס יילמדו כלים רבים הנדרשים בתחומים כמו: קולנוע, טלוויזיה, פרסום, אינטרנט ועוד. כמו כן, במהלך הקורס 

כל תלמיד יבנה לעצמו תיק עבודות ממגוון הפרויקטים המעשיים שיילמדו. 
את הקורס ינחה מורה בעל ניסיון עשיר בתעשייה, באופן מעמיק ומקצועי עם מתן יחס אישי לכל תלמיד. אנו מציעים 

קורס זה במחיר היכרות חסר תקדים...
160 שעות | יום ב' | 21:00-17:00 | או יום א' | 12:00-09:00 | 7,000 ₪ 

קורס מקצועי לעריכת סרטים במחשב
הקורס מיועד לכאלה שרוצים להכיר תוכנה מקצועית לעריכת סרטים במחשב, במטרה לרכוש מקצוע מבוקש או 

כאלה שרוצים לערוך סרטים עבור עצמם.
הכרות עם המחשב, הכרות עם התוכנה, הכנות לעריכה, תסריט עריכה, לוגינג, בניית טיים לין, בנית קצב ומתח, פס 

הקול והשפעתו על הסרט, סוגי עריכה בקולנוע, השפעת העריכה על הצופה, תרגול מעשי, ביקורת עבודות.
הלימוד אישי בקבוצות קטנות בליווי של מדריך מנוסה בעריכה ובהדרכה. סיום הקורס מותנה בעריכת סרט קצר.

40 שעות | יום ג' | 20:00-17:00 | 1,800 ₪

קורס בתקשורת קהילתית | יענקל'ה שמעוני
בואו להצטרף לקבוצת המתנדבים של התקשורת הקהילתית, בואו להשפיע על דמות החברה והקהילה שבה אתם חיים. 
אנו ניתן לכם את הידע והכלים ואתם תפיקו כתבות, סרטים, קליפים תוכניות טלוויזיה ועוד. הקורס מיועד לכאלה שרוצים 

לרכוש ידע בסיסי בתחומי ההפקה לטלוויזיה ולהצטרף לקבוצות מתנדבים או להקים קבוצות כאלה ביישובם.
70 שעות | יום ג' | 12:30-10:00 | לתושבי רחובות 750 ₪ )מותנה במחויבות להתנדב במרכז שנה מסיום הקורס( 

לתושבי חוץ 2,200 ₪            

הקורסים יחלו בחודש נובמבר 2015, לבוגרי הקורסים שיעמדו בכל המטלות תוענק תעודה גמר.

תוכניות הטלוויזיה של רחובות אצלכם בבית, בערוץ 98
"רחובוטיוי" מגזין הטלוויזיה של רחובות

יום ג' 19:30 | יום ה' 09:30
"דורות" סרטי תעודה על הנעשה בעיר

יום א' 11:30 | יום ה' 19:00
"פותחים פריים" חשיפת סרטי יוצרים צעירים

יום א' 23:00 | יום ג' 22:00
"דו-פייה" שניים משוחחים על כל מה שבא

יום ו' 19:00 | יום א' 18:30
"לא עוזב ת'עיר" לצעירי רחובות

יום ב' 23:00 | יום ד' 22:00
גם באתר עיריית רחובות ובפייסבוק בשם "רחובוטיוי"

אתם מוזמנים לצפות ולהגיב.

רח' גיבורי ישראל 2, טל. 08-9493212מנהל: יענקל'ה שמעוני
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מזכירות המכללה פתוחה בימים א'-ה' | 19:00-09:00

רח' גיבורי ישראל 2 
טל. 08-9366003

openu-rehovot@ironitr.co.il

מנהלת השלוחה: שרון חרל"פ אשכנזי
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האוניברסיטה הפתוחה רחובות

מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה

במכללה נלמדים מגוון רחב של תארים של האוניברסיטה הפתוחה בתחומים שונים כגון:

פסיכולוגיה, סוציולוגיה, תקשורת, כלכלה, ניהול, חינוך, מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, חשבונאות,
מדעי החברה והרוח, מדעי המחשב ועוד...

ניתן לשלב בין התחומים וללמוד תארים דו-חוגיים.

במכללה:
לימודי בוקר וערב    •

מסגרת לימודים גמישה המאפשרת שילוב של לימודים ועבודה    •

מרכז לייעוץ אקדמי והדרכה בלמידה    •

כיתות נוחות ואווירת לימודים נעימה    •

תמיכה מלאה בסטודנט עד לקבלת התואר   •

מיקום מרכזי ברחובות, מרחק הליכה קצר מהתחנה המרכזית ומהקניון    •

הלימודים מתנהלים בהנחיה פרונטאלית ונעזרים בספרי הלימוד המעולים 

של האוניברסיטה הפתוחה ובטכנולוגיות למידה מהמתקדמות ביותר.

התואר הינו תואר אוניברסיטאי, יוקרתי ומוערך, ללא תנאי קבלה.

שכר הלימוד הנגבה במכללה הינו שכר לימוד אוניברסיטאי.

הרשמה לסמסטר סתיו 2016 )2015 אוקטובר( בעיצומה

בית ספר לשלטון המקומי של האוניברסיטה הפתוחה - לימודי תואר ראשון
לימודי תואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה ).B.A( במדעי החברה והרוח, עם דיפלומה בלימודי השלטון המקומי.

 20:00-13:00 מועד הלימודים - התוכנית הינה מובנית והלימודים מתקיימים אחת לשבוע ביום ראשון בין השעות 
ובנוסף בסמסטרים מסוימים בימי רביעי אחה"צ.

משך הלימודים - הלימודים מתקיימים במהלך 3 סמסטרים בכל שנה, למשך שלוש שנים לבעלי דיפלומה של השלטון 
המקומי או שלוש וחצי שנים לאלו שאין בידם דיפלומה של השלטון המקומי.

קבלה – אין דרישות קבלה, ההרשמה אינה מותנית בהצגת תעודת בגרות, מכינה קדם אקדמית, או עמידה במבחן 
פסיכומטרי.

שכר לימוד – באוניברסיטה הפתוחה שכר לימוד אוניברסיטאי.
מלגות - קיימות אפשרויות שונות להגיש בקשה לקבלת מלגת לימודים. עובדי הרשויות המקומיות זכאים למלגת 

לימודים המוענקת בסיוע השלטון המקומי.
הרשמה לשנת הלימודים הקרובה )אוקטובר 2015( בעיצומה.

לפרטים ולהרשמה: טל. 08-9366003
Rehovot-college@bezeqint.net | Openu-rehovot@ironitr.co.il

לימודי תואר ראשון ושני



רח' הגר"א 10
טל. 08-9467998 | פקס. 08-9462607

www.bet-michal.com | betmichal.info@gmail.com

בית מיכל

עונה חדשה בבית מיכל
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זה בוודאי מעשה-הרפתקה" מהרהר פיטר פן הנער הנצחי בעודו  "למות הרי 
עומד על צוק-סלע בלב ים. הרפתקה מופלאה ונוראה כאחד. 

רעיון המוות עומד בבסיס כל מחשבה דתית, ולא פחות מזה בבסיס הפסיכולוגיה 
המודרנית. הוא מרחף כעננה מעל לראשיהם של רוב בני האדם וגם אם אינם 

בהכרח מודעים לכך, משפיע על החלטותיהם ועל התנהגותם.

הפחד מהמוות משפיע על כל תחומי חיינו - היחס לעצמנו, היחס כלפי הסובבים 
אותנו והיחס לחברה, למדינה, לתרבות ולטבע. 

על המוות, על החיים, על תעוזה ואומץ, שנה חדשה בבית מיכל.

מנהלת: דפנה  מנור
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ייחודית, גלריה לאמנות ישראלית  ילדים  ואינטימי אשר ליבו ספריית  בית מיכל הוא מרכז תרבות קטן 
כל  נבחר חוט תמטי השוזר את  ורעיונות, כאשר בכל שנה  יוצרים  וסלון מזמין למפגשים עם  עכשווית 

האירועים בבית ומעניק להם רובד נוסף של משמעות.
שבחיים, בתעוזה  אחר המשמעות  למוות, בחיפוש  של האדם  ביחס  יגעו  בבית מיכל השנה,  המפגשים 

ובאומץ הלב.

ממתקי תרבות
בכל יום רביעי, בית מיכל הופך לסלון המארח מפגשי פרינג' בתחום הספרות, השירה, מוזיקה, תיאטרון, פרפורמנס, 

קולנוע תיעודי, אמנות, פילוסופיה ויהדות.

ניגון ושיח
אחת לחודש מתארחים בבית מוסיקאים מוערכים למוזיקה ושיחה, למפגש אינטימי, קרוב, בין אמן לקהל המאפשר 

הכרות עם היוצרים והיצירה שלהם. שואלת, עורכת התוכנית, דפנה מנור.

גלריה לאמנות 
בגלריה 10 בבית מיכל מוצגות תערוכות של אמנות ישראלית עכשווית המתייחסות לנושא המרכזי, מפגש עם האמנים 

באירועי הפתיחה ושיח גלריה עם האמנים המציגים והאוצרת, כרמית בלומנזון. 

שוק 'קח- תן' ספרים 
פעמיים בשנה בית מיכל מקיים בחצר שוק של ספרים יד שנייה, לקראת חג הפסח ובשבוע הספר המתקיים בתחילת 

יוני, הזמנה לתת ולקחת ספרים ללא תשלום. 

לימוד וכתיבה
החל מאמצע אוקטובר יתקיימו בבית מיכל סדנה לכתיבת ביוגרפיה, סדנת כתיבה וקריאה למתקדמים, אחת לחודש 
בימי שישי, מפגש מעשי הכולל קריאה מדוקדקת וניתוח שיר עם המשורר אלכס בן ארי, ומידי שישי בחצר, תרגול 

ולמידה של צ'י קונג עם אסף טנא.  

ניתן לקבל בדואר או באתר הבית החל מאוקטובר  את התוכניות המפורטות לשנת הפעילות 2015-16 
2015. ניתן להצטרף לרשימת התפוצה של בית מיכל באתר, בטלפון או במייל.

מחיר כרטיס לאירועים: 30 ₪ 
אירועי תיאטרון ומוסיקה: 40 ₪ 

מנוי לשמונה מפגשים מכל סוג: 240 ₪
מספר המקומות בבית מוגבל, לפיכך מומלץ להירשם לאירועים מראש.

קודם כל זה בית.
וזה כאן מעבר לפינה,

של הרצוג.
בית מיכל, רחוב הגר"א 10, רחובות. טל. 08-9467998

2015-16 'על החיים ועל המוות'
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מנהלת המחלקה: ריטה וינוקור

עונת קונצרטים והופעות מוסיקליות
תשע"ו 2015-2016

רכישת מנויים וכרטיסים:
במשרד לוטוס במחלקה למוסיקה 

רח' בית הפועלים 4 רח' הנביאים 8  
טל. 08-9467890 טל. 08-6683881/2 

08-9364979   052-6064250
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פניני המוסיקה הקאמרית

סדרה בת 4 קונצרטים
האזנה ערבה למיטב היצירות הקלאסיות עם גדולי המבצעים

קונצרט מס' 1 | 02.12.15

אנסמבל שאפל
אנסמבל שאפל מורכב מבוגרי ג'וליארד ישראלים ואמריקאים:

אריאדנה גרייף | סופרן, ברנדן ספלץ | כינור
מורן כץ | קלרינט, לינור כץ | צ'לו

חסן אנדרסון | אבוב, אלירן אבני | פסנתר

דמיינו הופעה בה אתם יכולים לשמוע שיר פופ ואחריו סונטה של באך...
דמיינו תכניית קונצרט ובה 30 יצירות ב- 15 סגנונות שונים...
דמיינו קונצרט בו מי שבוחר את היצירה הבאה - הוא אתם!

בקונצרט שאפל - הדמיון הופך למציאות.
כל משתתף מקבל תכניה ממוספרת ובה תפריט מגוון של יצירות.

אם מספרכם עלה בגורל, תזכו לבחור את היצירה הבאה.
כל קונצרט הוא חוויה שונה ומרגשת גם לקהל וגם למבצעים!

קונצרט מס' 2 | 24.02.16

שלישיית פסנתר
רון זלקה | קלרינט  

עמנואל סילוורסטי | צ'לו  
סטיבן ונהווארט | פסנתר )ארה"ב( 

זובין  בניצוחו של מאסטרו  רון זלקה, קלרניתן ראשון בתזמורת הפילהרמונית הישראלית 
מהטה. הופיע כסולן עם מיטב התזמורות באירופה, בארה"ב ובישראל. 

זלקה זכה בפרסים יוקרתיים בתחרויות למוסיקה קאמרית, הוא מקליט לעתים תכופות לקול 
המוסיקה ומלמד בביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה באוניברסיטת תל אביב.

היה  כן,  לפני  הישראלית.  הפילהרמונית  התזמורת  של  ראשון  צ'לן  סילבסטרי,  עמנואלה 
צ'לן ראשון בתיאטרון לה פניצ'ה בוונציה. הוא למד באיטליה, סיים את לימודיו לתואר שני 
בהצטיינות בקונסרבטוריון ע"ש ורדי במילנו וקיבל תעודת סולן באקדמיה למוסיקה בבאזל. 
הוא הופיע כסולן עם תזמורות רבות באירופה וזכה בפרסים ראשונים בתחרויות רבות באירופה.

סטיבן ונהאוורט, פסנתרן, "בהירות מרשימה, חוש למבנה וטכניקת מפלצתית", כך תוארה 
נגינתו של סטיבן ונהאוורט בלוס אנג'לס טיימס. הוא צבר קשת רחבה של פרסים יוקרתיים, 
ביניהם הפרס הגדול בתחרות הבינלאומית ע"ש ליסט בלוס אנג'לס. ונהאוורט מופיע כסולן 

ברחבי העולם באולמות חשובים ובמרכזים יוקרתיים רבים בארה"ב, באירופה ובישראל. 

בתכנית: 
אלכסנדר פון זמלינסקי: שלישיה ברה מינור

קרל פרולינג: שלישיה בלה מינור
יוהנס ברהמס: שלישיה בלה מינור
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קונצרט מס' 3 | 13.04.16
רביעיית כרמל                                                                                                     

רחל רינגלשטיין | כינור, ליאה רייחלין | כינור
יואל גרינברג | ויולה, תמי ווטרמן | צ'לו 
סולן אורח: פרנץ הלמרסון | צ'לו )שבדיה(

בתחום  האביב  בתחרויות  ראשון  פרס  זוכת  כרמל,  רביעיית 
המוסיקה הקאמרית ובתחום ביצוע מוסיקה ישראלית, ופרס ראשון 
בתחרות הבינלאומית לרביעיות מיתרים של האקדמיה "פראג וינה 
בודפשט", שנערכה באוסטריה. הופיעה בקונצרטים ברחבי אירופה 
ובפסטיבלים יוקרתיים שונים, וזכתה בהם לשבחי המבקרים והקהל. 
זכו  וחבריה  ידועים  בינלאומיים  מוסיקאים  עם  הופיעה  הרביעייה 
בפרסים בתחרויות חשובות ובמלגות קרן התרבות אמריקה-ישראל. 

בתכנית:
מוצרט: רביעיית כלי קשת ברה מז'ור, ק. 575

ווברן: חמישה קטעים לרביעיית כלי קשת
שוברט: חמישיית כל קשת בדו מז'ור ד. 956

קונצרט מס' 4 | 01.06.16
רביעיית "אמרנט" )ארה"ב(

מישה ויטנסון | כינור
מרסיה ליטלי | כינור
מיכאל קלוץ | ויולה

ג'יסון קולוואי | צ'לו
רביעיית אמרנט היא אחת מרביעיות המיתרים המובילות בארה”ב. 
1991, כאשר חברי הרביעייה למדו בג’וליארד.  הקבוצה נוסדה ב - 
כבר בשנה הראשונה לנגינתה יחדיו, זכתה הרביעייה במדליית הזהב 
בתחרות טוקיו. הרביעייה גם זכתה פעמיים בפרס הראשון בתחרות 
Banff היוקרתית בקנדה. כיום היא רביעיית הבית של אוניברסיטת 
לרחבי  אותם  לקח  שלהם  והתדיר  הצפוף  ההופעות  לוח  פלורידה. 
הרביעייה  השונות.  אירופה  וארצות  מקסיקו  קוריאה,  יפן,  ארה”ב, 
רבים ברחבי  יוקרתיים  וניגנה בפסטיבלים  כיתות אמן  לנהל  מרבה 

העולם. 

בתכנית: 
ג'וזף היידן: רביעייה בפה מינור אופ' 20

סרגיי רחמנינוב: רביעייה ברה מז'ור מס' 1 
יוהנס ברהמס: רביעייה בלה במול מז'ור אופ' 51 מס' 2

הסדרה תתקיים בימי רביעי, בשעה 20:30,
בבית העם - היכל התרבות העירוני, האולם הקטן

רח' יעקב 48, רחובות
מחיר כרטיס 80 ₪ | מחיר מנוי לסדרה 260 ₪
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"אש המיתרים" | 10.11.15
מופע ספרדי עם להקת סינקו5

לכל גיטרה צליל, אופי וצורה ייחודית. נפגשו השלוש ומצאו 
מסע  זהו  ספרדיים.  ומקצבים  לפריטה  אהבה  חולקות  שהן 
הקסם  שונות.  תרבויות  של  וניחוחות  סיפורים  בין  מוסיקלי 
של הלהיטים הספרדיים,  מיטב שירי דרום אמריקה, ניגונים 
צועניים, קלאסיקות הגיטרה לדורותיה. בביצוע שלושה נגני 

גיטרה, זמרת ורקדנית.

"אירלנד הקסומה" | 29.12.15
מופע אירי עם להקת בוראן

מופע שייקח אתכם למסע מרתק במחוזות ובנופים הירוקים 
של אירלנד, עם המיתוסים והאגדות המסתוריות.

אירית  חיה בסגנון מסורתי בעיבודים מודרניים, שירה  אירית  המופע משלב מוסיקה 
וריקוד אירי מקפיץ.

"כחול יוון" | 01.03.16
מופע יווני עם הזמר ווירטואוז הבוזוקי איזקיס

כל  עם  סוחפת  בהופעה  ונגנים,  זמרת  בליווי  איזקיס  עם  תיכונית  ים  יוונית  טברנה 
הלהיטים הישנים  והחדשים בשיתוף הקהל. חגיגה של קצב ושמחה!

"סודות האינקה" | 07.06.16 
מופע דרום אמריקאי עם להקת אמרינדיוס מהרי האנדים

שירים  אותנטיים,  ובגדים  ריקודים  האינקה,  מתרבות  פולקלור  המשלב  מיוחד  מופע 
קטנה,  גיטרה   )Charango( מסורתיים:  בכלים  ונגינה  ואהובים,  מוכרים  לטיניים 
)Bombo( תוף גדול, )Zampona( חליל פאן, גיטרות וכלי הקשה, בערב של מוסיקה 

סוחפת ומרגשת. 
בליווי רקדנים

מקצבי עמים

הסדרה תתקיים בימי שלישי,
בשעה 20:30, בקונסרבטוריון העירוני,

רח' סירני 52, רחובות
מחיר כרטיס 80 ₪ | מחיר מנוי לסדרה 260 ₪
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סדרה בת 4 קונצרטים - מוסיקה קצבית באווירה נינוחה

קונצרט מס' 1  | 21.11.15

"אלה פיצג'רלד וספר השירים של קאונט בייסי"
בריאנה תומס )ארה"ב(

מטורפת  סווינג  בחגיגת   - תומס  בריאנה  האמריקאית  הג'אז  זמרת 
לשירים ששרה אלה פיצג'רלד ולמנגינות שכתב קאונט בייסי. 

בליווי הביג בנד של מאסטרו אייל וילנר.

קונצרט מס' 2 | 16.01.16

לאוניד פטשקה מארח את באלדי אולייר
לאוניד פטשקה וירטואוז הפסנתר האהוב, במפגש פסגה עם באלדי 

אולייר וירטואוז הגיטרה 
באלדי אולייר - "גיטריסט אשף, במפגן פריטה קצבי מסחרר... פלמנקו 
קלאסית,  ומוסיקה  בלקני...  תיכוני,  ים  ולטיני...  צועני  ואוריינטל, 
כשאצבעותיו רצות בלי הכרה על המיתרים... וירטואוזיות בלתי רגילה, 
זורם  כדי להשתכנע שאצלו  צריך לראות את עבודת האצבעות שלו 

דם ספרדי, צועני ממש... גיטריסט לייצוא" )יוסי חרסונסקי, מעריב(.

קונצרט מס' 3 | 19.03.16

לאוניד פטשקה מארח את דפנה לוי
ואת דפנה ארמוני

של  הדיוות  עם  במפגש  האהוב,  הפסנתר  וירטואוז  פטשקה  לאוניד 
הג'אז בישראל.

עם דפנה ארמוני הזמרת האהובה, ודפנה לוי "זמרת הג'אז הישראלית 
הכי מרעננת שתשמעו" )מעריב(.

קונצרט מס' 4 | 21.05.16

The Blue Note
חגיגה לבלו נוט - 75 שנים של ג'אז

רובין ודווין יובנקס )ארה"ב(
הרכב נגנים

במשך  הג'אז  עולם  את  הצעידה  אשר  התקליטים  חברת  נוט",  "בלו 
עשורים, חוגגת 75 שנים. אנו נביא את מיטב הרפרטואר שנוגן בבלו 

נוט עם האחים המופלאים מניו יורק.

עולם הג'אז

הסדרה תתקיים במוצ"ש, בשעה 20:30
)פרט לקונצרט מס' 4 שיתקיים בשעה 21:00(,

בקונסרבטוריון העירוני, רח' סירני 52, רחובות
מחיר כרטיס 90 ₪ | מחיר מנוי לסדרה 320 ₪
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סדרה בת 4 קונצרטים ססגוניים ומרתקים
תכניות חינוכיות לכל המשפחה

קונצרט מס' 1 | 13.10.15

"מדבר בחצוצרה"
אריק דוידוב | חצוצרה והנחייה

לכל  וסוחף  אנרגטי  במופע  בינלאומי,  וירטואוז  חצוצרן  דוידוב  אריק 
המשפחה.

מלווה בלהקה של שלושה נגנים, כנרת וזמרת. 

קונצרט מס' 2 | 26.01.16

"צעצוע של קונצרט"
עם נגני תזמורת הבמה הישראלית

מנצחת: טליה אילן

מופע מוסיקלי, צבעוני וקליל לילדים, המציג את עולם המוסיקה דרך 
העולם האהוב על ילדים: ממלכת הצעצועים.

הקונצרט כולל יצירות מופת העוסקות בעולם הצעצועים כשהפנטומימאי 
מגלם כל פעם צעצוע אחר.

קונצרט מס' 3 | 22.03.16

"באך ברזיל"
חן צימבליסטה ורביעיית כלי קשת

חן צימבליסטה, אמן כלי ההקשה, מפגיש את הקהל הצעיר עם קשת 
רחבה של כלים וצלילים, ומפעיל את הילדים במופע סוחף עם הרבה 

קצב!

קונצרט מס' 4 | 21.06.16
"ארבע עונות וכבשה אחת קטנה"

עם נגני תזמורת הבמה הישראלית
מנצח: רוני פורת

עיבוד ליצירה "ארבע העונות" של ויואלדי והצגת תיאטרון על קורותיה 
של הטליה הרכה שנולדה מתוך צלילי האביב וזכתה לשם "דו רה מה", 
מתוארות בסיפורה המקורי של כבשה קטנה שעוזבת את העדר ויוצאת 

לדרכה, תוך שהיא עוברת מסע הרפתקאות במשך ארבע העונות.

מוסיפור - סדרה מוסיקלית חינוכית

הסדרה תתקיים בימי שלישי, בשעה 17:30,
בבית העם - היכל התרבות העירוני, האולם הקטן

רח' יעקב 48, רחובות
מחיר כרטיס 60 ₪ | מחיר מנוי לסדרה 200 ₪
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סדרה בת 3 קונצרטים
הנאה צרופה מהעת העתיקה

במיקום ייחודי - בית דונדיקוב, שנבנה בימיה הראשונים של רחובות 

קונצרט מס' 1 | 24.10.15

!Ay amor
חגיגה מוסיקלית מאירופה ועד אמריקה הלטינית

מיכל אוקון | סופרן
ענבר סולומון | חליליות

איאן  איילון | גיטרה
ענבר נבות | ויולה דה גמבה

ושירים  באריות  הידלגו,  חואן  וואסקז,  אורטיז,  של  מיצירותיהם 
מוכרים ואהובים מספרד ועד ארגנטינה.

קונצרט מס' 2 | 13.02.16

נפלאות הצ'מבלו
תכנית ייחודית עם אחד הכלים המעניינים ביותר במוסיקה העתיקה - הצ'מבלו.

מוסיקת בארוק מגרמניה, צרפת, אנגליה ועוד.

כרמלה ליימן | כינור
בועז בריל | חליל צד  
בוריס זובין | צ'מבלו  

בתכנית יצירות מאת באך, הנדל, בואמרטייה ועוד.

קונצרט מס' 3 | 28.05.16

תשוקה ושגעון
מוסיקה אנגלית מן המאה ה -17

אלון הררי | קונטרה טנור, יונתן קרן | כינור בארוק
טלי גולדברג | כינור בארוק, מרינה מינקין | צ'מבלו

מירנה הרצוג | ויולה דה גמבה, ניהול מוסיקלי
צבעו הבוהק של שגעון האהבה נחקר לעומק בידי מלחינים ומחזאים 
יוצאי  דיוקנאות  כמה  בפניכם  מציגים  אנו  ה-17.  המאה  מן  אנגלים 
המוסיקה  עם  ביחד  ולוס,  אקלס  פרסל,  בלואו,  בידי  שצוירו  דופן 
הכלית המוזרה והייחודית להם.                                                                      

קסם הבארוק

הסדרה תתקיים במוצ"ש, בשעה 20:30
)פרט לקונצרט מס' 3 שייערך בשעה 21:00(,

בבית דונדיקוב, רח' יעקב 32 פינת רח' דונדיקוב, רחובות
מחיר כרטיס 70 ₪ | מחיר מנוי לסדרה 170 ₪
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סדרה בת 3 קונצרטים
בהנחיית הפסנתרנית אירנה פרידלנד

קשרים מרתקים בין המוסיקה לבין אמנויות ויזואליות

קונצרט מס' 1 | 04.11.15

"זו בכלל אופרה אחרת" 
מוסיקה אופראית בסרטים

"האלמנט  "הסנדק",  בסרטים  אופראית  מוסיקה  על  זרקור 
החמישי" ,"החיים יפים" ועוד

קונצרט מס' 2 | 13.01.16 

"הקול מאחורי הציור"   
מנגינות והרמוניות מאת אמדאו מודיליאני

"ולגבי מודיליאני... לעולם לא מדובר בציור לבדו, אלא גם בשירה,
במוסיקה ובספרות.

יצירתו חותרת אל מעמקי הפילוסופיה של החיים"

קונצרט מס' 3 | 04.05.16

"תשמעו בדיחה"
הומור במוסיקה ובציור

למה כל כך קשה להצחיק במוסיקה קלאסית?
האם אפשר לספר בדיחה בצלילים?

ומדוע זה הרבה יותר פשוט באמנות הוויזואלית?

מוסיקה ואמנות

הסדרה תתקיים בימי רביעי,
בשעה 20:00, בקונסרבטוריון העירוני,

רח' סירני 52, רחובות
מחיר כרטיס 50 ₪ | מחיר מנוי לסדרה 100 ₪
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חופשי בעיר
רחובות עיר המדע והתרבות גאה להציג:

מגוון סדרות מוסיקליות לקהל הרחב ללא תשלום!

בוקר של מוסיקה קאמרית 
בביצוע סולנים והרכבים בינלאומיים

לפתיחה מוסיקלית נפלאה לסוף השבוע!

שישי חופשי

הסדרה תתקיים בימי שישי,
בשעה 11:00, בקונסרבטוריון העירוני,

רח' סירני 52, רחובות
הכניסה חופשית – הציבור מוזמן!

קונצרט מס' 1 | 06.11.15

קונצרט מס' 2 | 08.01.16

קונצרט מס' 3 | 11.03.16

קונצרט מס' 4 | 13.05.16
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החברה העירונית מציגה את הכוחות המקומיים הפועלים ברחובות: 
תזמורת ג'אז, תזמורת קלאסית, מקהלות והרכבים נפלאים!

קונצרט מס' 1 | 30.10.15  

מקהלת שחר
מנצחת: גילה בריל

"בואו ברננה"

מיטב הקלאסיקה למקהלה מויואלדי ועד ימינו

פסנתר: בוריס זובין 
סולנים: אלירן קדוסי, דניאל פורטנוי 

בניהול  שנה  עשרים  מעל  פועלת  שחר  מקהלת 
בלבד,  צעירים  זמרים  מקבלת  בריל.  גילה  וניצוח 
רחב  המקהלה  רפרטואר   .30-18 בגילאי  לרוב 
ומגוון, אך במיוחד מתמחה "שחר" בביצוע מוסיקה 
מתקופת הבארוק, וגם נהנית לבצע מוסיקה מודרנית 
אומנותית ופופולארית. המקהלה מופיעה על מיטב 
פסטיבל  בהן  בישראל,  הווקאלית  המוסיקה  במות 

אבו-גוש, תיאטרון ירושלים, מרכז עינב ועוד.

קונצרט מס' 2 | 25.12.15

תזמורת כלי נשיפה רחובות
מנצח: יעקב גלר

"חלומות הבללייקה"
סולן: אלכסנדר פאפרני )גרמניה(, נגן הבללייקה 

הבינלאומי.
משולבת  קלאסיקה  שבו  ומלהיב,  צבעוני  מופע 
במוסיקה עממית, צוענית ועוד, בעיבודים מקוריים.

בתכנית: הנדל פאסאקליה, מ. דה פאיה ריקוד ספרדי  

פנטזייה "כנר על הגג", פולקלור רוסי.

תזמורות ומקהלות רחובות

פתיחה חגיגית לעונת תשע"ו!
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קונצרט מס' 3 | 05.02.16 

מקהלת נעם 
מנצח: זולי פרנק

"שיר השירים"
ומעבד  מלחין  בראון,  יחזקאל  של  ווקאליות  יצירות 
ישראלי זוכה פרס ישראל ומעמודי התווך של המוסיקה 
"שיר  לפטירתו.  שנה  במלאת  הישראלית,  האמנותית 

השירים", "ערבית לשבת" ועוד.
פרנק.  זולי  של  בניצוחו  שרה  שנים  כ-9  ומזה  שנה  מ-20  יותר  לפני  שנוסדה  מעורבת  מקהלת  היא  נעם  מקהלת 
המקהלה מונה כ-35 זמרים וזמרות מרחובות ומיישובי הסביבה. רפרטואר המקהלה כולל יצירות מוסיקה קלאסית 
ושירים ישראליים בעיבוד אמנותי. מופיעה בכנסי מקהלות ובקונצרטים בלווי תזמורות בארץ ובעולם. זכתה בציון 

לשבח ובמדליות כסף וזהב בתחרויות באירופה ובארץ.

קונצרט מס' 4 | 15.04.16

מקהלת הדרי רון
מנצח: אבי פיינטוך

"הצדעה ליוצרים הגדולים"
זמר עברי בלבוש מקהלתי. מיצירות משה וילנסקי, סשה 

ארגוב ועוד רבים וטובים.
בשנת  רחובות  ההדרים  בעיר  נוסדה  רון"  "הדרי  מקהלת 
ומסורתיים  דתיים  אנשים  הם  המקהלה  חברי   .1987
מסורת  את  שירתם  של  העשיר  ברפרטואר  המשלבים 

ישראל, אהבת הארץ ואהבת הזמר העברי.

מופיעה  המקהלה  וחדשניים.  מקוריים  בעיבודים  תהילים,  מספר  טקסטים  בשירת  המקהלה  מתמקדת  לאחרונה 
באירועים ממלכתיים, בפסטיבלי זמר, בכנסי מקהלות, בקרב קהילות יהודיות ובפני קהלים שונים בארץ ובתפוצות. 

קונצרט מס' 5 | 17.06.16 

תזמורת הג'אז רחובות
ניצוח והנחייה: גורי אגמון

אהבה וג'אז
עם הזמרת יסמין גמליאל )"מנגו", 

שמיניית "ווקאל", "ווטרלו"(.

יסמין גמליאל מציגה את פרשנותה לשירי אהבה מכל הזמנים בעיבודי ג'אז מקוריים.

הסדרה תתקיים בימי שישי, בשעה 11:00,
בבית העם - היכל התרבות העירוני,

רח' יעקב 48, רחובות
הכניסה חופשית – הציבור מוזמן!
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תזמורות רחובות מארחות את מיטב האמנים והמוסיקאים
תזמורת קלאסיקה רחובות

מנצח: איל עין הבר

קונצרט  מס' 1 | 18.01.16

קונצרט מס' 2 | 27.06.16

התכניות יתפרסמו בהמשך 

קונצרט מס' 1 | 28.01.16

תזמורת הג'אז רחובות
ניצוח והנחייה: גורי אגמון  

תזמורת הג'אז רחובות מארחת את לני סנדרסקי
אמן הסקסופון לני סנדרסקי מאלתר ג'אז מתקופת ה"בי בופ" 
)ולא רק( בוירטואוזיות מלודית בלתי נשכחת.                                                              

קונצרט מס' 2 | 07.07.16

תזמורת כלי נשיפה רחובות                                                             
מנצח: יעקב גלר

תזמורת כלי נשיפה רחובות מארחת את יעל חונה
זמרת הסופרן יעל חונה תשיר את מיטב הקטעים מאופרה עד 

מחזות זמר.                               

תזמורות מארחות 

הסדרה תתקיים בימי שני,
בשעה 20:00, באולם אשכול פיס,

רח' חנה אברך 25, רחובות
הכניסה חופשית – הציבור מוזמן!

הסדרה תתקיים בימי חמישי,
בשעה 20:00, בקונסרבטוריון העירוני,

רח' סירני 52, רחובות
הכניסה חופשית – הציבור מוזמן!
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המחלקה למוסיקה

הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה רחובות ממשיך להציע שיעורי נגינה בכלים השונים לכל הגילאים )מגיל 3 ומעלה 
כולל מבוגרים( עם מורים אקדמאים מובילים: פסנתר, פסנתר ג'אז, אורגנית, אקורדיון, כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס, 
חלילית, מפוחית פה, חליל צד, חצוצרה, קלרינט, אבוב, בסון, סקסופון, בריטון, טובה, קרן יער, נבל, טרומבון, גיטרה 

וכלי הקשה.

צעירים על הבמה
הכישרונות הצעירים של רחובות בהופעה!

קונצרט מס' 1 |  07.12.15 יום שני
קונצרט חנוכה חגיגי

מבחר קטעי מוסיקה בביצוע מקהלת "מיתר", סולנים, הרכבים ותזמורות.
הדלקת נרות חנוכה.

קונצרט מס' 2 | 07.04.16 יום חמישי
"צלילי המוסיקה"

המחזמר הקלאסי "צלילי המוסיקה" בבימויה של ורה קלינג. 
סיפור אהבה מרגש ומיוחד בשילוב השירים האהובים  של ריצ'רד רוג'רס. 
ותיאטרון  סלוניים  ריקודים  שונים,  בסגנונות  מוסיקליים  וקטעים  שירים 
הקונסרבטוריון  של  מוסיקלי  לתיאטרון  החוג  תלמידי  בביצוע  בובות, 

העירוני, בהדרכת ורה קלינג.

מורים מנגנים
באולמות  ומופיעים  מובילות  בתזמורות  המנגנים  המורים, 
תושבי  לכם,  במיוחד  מכינים  בארץ,  החשובים  ובפסטיבלים 

רחובות, תוכניות מרתקות ברפרטואר עשיר ובכלים מגוונים
קונצרט מס' 1 | 17.12.15

הרכב קאמרי של מורי הקונסרבטוריון בהדרכתו של דורון לגונוב
קונצרט מס' 2 | 19.05.15

אגדת פסנתר עם בוריס זובין - מוסיקה רומנטית לפסנתר

קונצרט סיום שנה"ל | 30.05.16
עם תלמידי הקונסרבטוריון העירוני ומוריו 

נגינה  כלי  ונגנים במגוון  חגיגה מוסיקלית סוחפת עם תזמורות, מקהלות 
ובסגנונות שונים.

הקונסרבטוריון מזמין

הקונצרט ייערך ביום שני, בשעה 19:00,
בבית העם - היכל התרבות העירוני, רח' יעקב 48, רחובות

עלות: 25 ₪ | מומלץ להזמין כרטיסים מראש!

הסדרה תתקיים בימי חמישי, בשעה 20:00,
בקונסרבטוריון העירוני, רח' סירני 52, רחובות

הכניסה חופשית – הציבור מוזמן!

הסדרה תתקיים בשעה 18:00,
בקונסרבטוריון העירוני, רח' סירני 52, רחובות

הכניסה חופשית – הציבור מוזמן!
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פילהרמוניה רחובות

מקוםסדרהשעהיוםתאריך
אוקטובר

בית העם - היכל התרבות העירוני, אולם קטןמוסיפור 17:301שלישי13.10.15
בית דונדיקובקסם הבארוק 20:301מוצ”ש24.10.15
בית העם - היכל התרבות העירוניתזמורות ומקהלות רחובות 11:001שישי30.10.15

נובמבר
הקונסרבטוריון העירונימוסיקה ואמנות 20:001רביעי04.11.15
הקונסרבטוריון העירונישישי חופשי 11:001שישי06.11.15
הקונסרבטוריון העירונימקצבי עמים 20:301שלישי10.11.15
הקונסרבטוריון העירוניעולם הג'אז 20:301מוצ"ש21.11.15

דצמבר
בית העם - היכל התרבות העירוני, אולם קטןפניני המוסיקה הקאמרית 20:301רביעי02.12.15
הקונסרבטוריון העירוניצעירים על הבמה 18:001שני07.12.15
הקונסרבטוריון העירונימורים מנגנים 20:001חמישי17.12.15
בית העם - היכל התרבות העירוניתזמורות ומקהלות רחובות 11:002שישי25.12.15
הקונסרבטוריון העירונימקצבי עמים 20:302שלישי29.12.15

ינואר
הקונסרבטוריון העירונישישי חופשי 11:002שישי08.01.16
הקונסרבטוריון העירונימוסיקה ואמנות 20:002רביעי13.01.16
הקונסרבטוריון העירוניעולם הג'אז 20:302מוצ”ש16.01.16
אשכול פיסתזמורת קלאסיקה רחובות 20:001שני18.01.16
בית העם - היכל התרבות העירוני, אולם קטןמוסיפור 17:302שלישי26.01.16
הקונסרבטוריון העירוניתזמורות מארחות 20:001חמישי28.01.16

פברואר
בית העם - היכל התרבות העירוניתזמורות ומקהלות 11:003שישי05.02.16
בית דונדיקובקסם הבארוק 20:302מוצ"ש13.02.16
בית העם - היכל התרבות העירוני, אולם קטןפניני המוסיקה הקאמרית 20:302רביעי24.02.16

מרץ
הקונסרבטוריון העירונימקצבי עמים 20:303שלישי01.03.16
הקונסרבטוריון העירונישישי חופשי 11:003שישי11.03.16
הקונסרבטוריון העירוניעולם הג'אז 20:303מוצ"ש19.03.16
בית העם - היכל התרבות העירוני, אולם קטןמוסיפור 17:303שלישי22.03.16

אפריל
הקונסרבטוריון העירוניהקונסרבטוריון מזמין: צעירים על הבמה 18:002חמישי07.04.16
בית העם - היכל התרבות העירוני, אולם קטןפניני המוסיקה הקאמרית 20:303רביעי13.04.16
בית העם - היכל התרבות העירוניתזמורות ומקהלות רחובות 11:004שישי15.04.16

מאי
הקונסרבטוריון העירונימוסיקה ואמנות 20:003רביעי04.05.16
הקונסרבטוריון העירונישישי חופשי 11:004שישי13.05.16
הקונסרבטוריון העירונימורים מנגנים 20:002חמישי19.05.16
הקונסרבטוריון העירוניעולם הג'אז 21:004מוצ"ש21.05.16
בית דונדיקובקסם הבארוק 21:003מוצ"ש28.05.16
בית העם - היכל התרבות העירוניקונצרט סיום שנה"ל19:00שני30.05.16

יוני
בית העם - היכל התרבות העירוני, אולם קטןפניני המוסיקה הקאמרית 20:304רביעי01.06.16
הקונסרבטוריון העירונימקצבי עמים 20:304שלישי07.06.16
בית העם - היכל התרבות העירוניתזמורות ומקהלות רחובות 11:005שישי17.06.16
בית העם - היכל התרבות העירוני, אולם קטןמוסיפור 17:304שלישי21.06.16
אשכול פיסתזמורת קלאסיקה רחובות 20:002שני27.06.16

יולי
הקונסרבטוריון העירוניתזמורות מארחות 20:001חמישי07.07.16

ריכוז תאריכי הקונצרטים



רח' הבנים 10
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בית
יד-לבנים
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מנהלת: שפרה כהן
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בית יד-לבנים

בשיתוף חוויות שוויץ, קהילת פסיפס ויח"ד

נעמיק, נחקור ונחווה את התנ"ך בחברותא
בין המרצים:

6 מפגשים עם הרב בני לאו
דר' אריה בורנשטיין  |  בלהה בן אליהו  |  מלכה פיוטרקובסקי  |  דר' נחום שגיב

 | 12.04.16 | 08.03.16 | 09.02.16 | 12.01.16 | 15.12.15 | 17.11.15 | 13.10.15
12.07.16 | 14.06.16 | 17.05.16

יום ג' | 19:00 | יש להגיע עם תנ"ך מלא | כניסה חופשית 

929 - גם ברחובות
מצטרפים ל-929 תנ"ך ביחד

סדנת לימוד מונחית ודיאלוג קבוצתי במשעולי התנ"ך.
קבוצה משותפת ליד-לבנים וחוויות שוויץ.

עוסקת  פרידלנדר,  אילנה  בתנ"ך,  למורים  מחוזי  מדריך  כהן,  יהודה  בהנחיית: 
בהתחדשות וזהות יהודית 

יום ה' | 20:30 | פעם בשבועיים | 20 ₪ 
מרכז חוויות שוויץ, רח' סירני 52

אוהבים לשיר ולנגן מהנשמה ומהלב?
אם קיימת בך אהבה אמיתית למוסיקה שורשית, לפיוט ולשירה יהודית ממסורות שונות 

- חבורת הזמר שלנו מחפשת אותך! 
זמרים, חובבי שירה, נגני עּוד, סיטאר וכלים אתניים שונים מוזמנים למפגש שבועי עם 

מיטב הפייטנים ממגוון המסורות והעדות.
יום ג' | 20:30 | 120 ₪ לחודש

תכנית ראיונות ואקטואליה בהנחיית העיתונאי 
איתן דנציג

פוליטיקאים, אנשי ציבור, אנשי תרבות ורוח ומספרי סיפורים.

 | 19.03.16 | 20.02.16 | 16.01.16 | 19.12.15 | 21.11.15 | 17.10.15
      16.07.16 | 18.06.16 | 21.05.16 | 16.04.16

כל שבת שלישית בחודש | 13:00-11:00 | כניסה חופשית 

בית מדרש עירוני לתנ"ך

קול הפיוט

שבתרבות
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בית יד-לבנים

"יצירה בת 70" | מארק גולדנבלנק
רישום בטוש על נייר
שמן ומים על קנבאס

פתיחה: 03.09.15 | נעילה: 06.10.15 

"בא בימים" | מאיר פופוביץ
שמן על קנבאס

אוצרת: רוני אנקורי   
פתיחה: 15.10.15 | נעילה: 25.11.15

"סובב עולם" | מיכאל אברמוביץ
צילומים

פתיחה: 02.12.15 | נעילה: 04.01.16

"מערה" | אתי וידר ורצר
אקריליק על קנבאס

אוצרת: עדה נעמני   
פתיחה:  09.01.16 | נעילה: 29.02.16

"המאפיה ברח' בילו 48" | אורית פלד 
צילומים

אוצרת: רוני אנקורי   
פתיחה: 05.03.16 | נעילה: 21.04.16

תערוכה לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
אקריליק ושמן על קנבאס

בהשתתפות: אמנים נכי צה"ל ופעולות איבה 
אוצרת: עדה נעמני   

פתיחה: 07.05.16 | נעילה: 10.06.16

"הודו על ארץ ושמים" | רות קרבאל נאמן
שמן ואקריליק על קנבאס

פתיחה: 16.06.16 | נעילה: 17.07.16

סוגרים שנה עם "החממה" - המרכז לשיקום נכים ונפגעי פעולות איבה
רישומים, שמן ואקריליק על קנבאס

אוצרת: רוני כהן וילד   
פתיחה: 21.07.16 | נעילה: 19.08.16

תערוכות
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בית דונדיקוב, רח' יעקב 32
טל. 08-9494721 | פקס. 08-9355504

galim@ironitr.co.il

סיורי סליחות בשכונת שעריים בין ראש השנה ליום כיפור
ימים א', ב' | 20-21.09.15

חוה"מ סוכות - "סובו רחובות והקיפוה" סיורים היסטוריים במגוון מסלולים בעיר
ימים ג', ד' | 29-30.09.15

בעקבות הפרשים האוסטרליים – רחובות במלה"ע הראשונה – סיור לציון סיום המלחמה
יום ו' | 13.11.15

אילנות המושבה - עצים וצמחייה וחקלאות ברחובות - סיור חגיגי לכבוד ט"ו בשבט
יום ו' | 22.01.16

אהבות ברחובות - סיפורי אהבה מסעירים על דפי ההיסטוריה – סיור חגיגי לכבוד יום האהבה
יום ו' | 12.02.16

בעקבות נשים פורצות דרך ברחובות – סיור חגיגי לכבוד יום האישה הבינלאומי
יום ו' | 04.03.16  

"סובו רחובות והקיפוה" סיורים היסטוריים במגוון מסלולים בעיר
ימים ב'-ג', חוה"מ פסח | 25-26.04.16

"רחובות במלחמת העצמאות", סיור חגיגי לכבוד יום העצמאות
יום ה' | 12.05.16

סיורים לכבוד שבוע שימור אתרי מורשת בישראל
ימים ו'-ו' | 20-27.05.16

חודש יוני – סיורים בעקבות סופרים ומשוררים בשבוע הספר
חודש יוני – סיורים לאור ירח בלילה לבן

הסיורים נערכים ברישום מראש ומותנים במס' משתתפים

אירועים נוספים:
מוצ"ש | 20.02.16 | גלריה בית דונדיקוב – תערוכה לכבוד יום הולדת 126 לרחובות

שישי-שבת | 08-09.04.16 | אמני רחובות פותחים את בתיהם
חודש יוני | רחובות נגלית לעין - תערוכת סיפורי אלבומים משפחתיים

סיורים מודרכים ברחובות

סיורים

מנהלת: גלי מדהלה



רח' הנרקיסים 12
טל. 08-9454903, 08-6900567, 052-2495343

sarar@ironitr.co.il

מרכז 
התרבות
חבצלת
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מנהלת: שרה רבינוביץ'
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מרכז התרבות חבצלת

ארובי 60 +גוף ונפש בתנועה | שרית נהרי, בוגרת מכללת וינגייט, בעלת 26 שנות ניסיון
בואו נתנועע בכיף! בתנועות קצביות חוזרות לצלילי מוסיקה.

ההתעמלות מותאמת לפיתוח סיבולת לב-ריאה בצורה מגוונת ומהנה.
משך הפעילות 45 דקות )כולל הפסקה לפי הצורך(.

מטרת השיעור לפתח סבולת לב-ריאה בהנאה.

יום ב' | 12:00-11:15 | 12.10.15 | 75 ₪ 

המחיר לאזרחים וותיקים

התעמלות בריאותית לנשים | סער פרנק, בוגרת 
מכללת וינגייט בעלת התמחות בטיפוח יציבה וניסיון עם מבוגרים.

ויציבות  גמישות  נשפר  תנועה,  טווחי  נגדיל  שריר,  מסת  נחזק 
בתנועה ובמוסיקה.

ימים א' ו-ג' | 09:45-09:00 | 11.10.15 | 95 ₪ 
    ₪ 95 | 11.10.15 | 10:30-09:45 |                      

המחיר לאזרחים וותיקים

פילאטיס מזרון | אילנית מזרחי, בוגרת קמפוס שיאים 
אונ' ת''א

פילאטיס היא שיטת אימון המשלבת תרגילי חיזוק עם עקרונות של 
דיוק, שליטה וריכוז. 

השיטה שמה דגש על חיזוק שרירי הליבה ומסייעת בשיפור המנח 
היציבתי, באמצעות ארגון נכון של מרכז הגוף בשילוב עם נשימה, 

תנועתיות והתארכות.

יום ד' | 12:45-12:00 | 07.10.15 | 75 ₪ 

המחירים לאזרחים וותיקים

פלדנקרייז | רינה עמשלם, מוסמכת בהוראת פלדנקרייז
השעורים מיועדים לנשים, גברים, צעירים, מבוגרים ולאלו שרוצים לשכלל את יכולותיהם ולעזור לעצמם.

שיטת פלדנקרייז היא שיטת תנועה והפעלה של הגוף במגוון תנוחות ותנועות )שכיבה, ישיבה, עמידה ואפילו עמידת 
ראש(, המסייעת לשיפור היציבה, התנועה, הגמישות, הקורדינציה, שווי המשקל ועוד...

השיטה מקלה על בעיות שלד: כאבי גב, צוואר, כתפיים ותורמת למניעתם.
בשיעור ילמדו התלמידים כיצד הם יכולים לעזור לעצמם במגוון תרגילים פשוטים, אותם ניתן לעשות בבית עם ציוד 

פשוט ביותר כשטיח ושמיכה.
השעורים מתקיימים על מזרון, ללא מכשירים.

יום א' | 19:20-18:30 | 11.10.15 | 75 ₪ 
יום ד' | 11:50-11:00 | 07.10.15 | 75 ₪ 

המחיר לאזרחים ותיקים

תרבות הגוף
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מרכז התרבות חבצלת

ריקודי עם | מייק וורון, בוגר להקת כרמון 45 שנות ניסיון
יום ב' | 21:00-20:00 | מתחילים צעד ראשון | 12.10.15 | 100 ₪ 

יום ב' | 22:30-21:00 | רמה בינונית | 100 ₪ 

זומבה | שרית נהרי, בוגרת מכללת וינגייט 26 שנות ניסיון
חוג זומבה משלב מוסיקה לטינית מהפנטת יחד עם תנועות אירוביות מובנות היטב כדי ליצור איזון דינמי, כייפי וקל 

לביצוע.
שיעורי זומבה עובדים מצוין על עיצוב השרירים ותנועות גוף אנרגטיות.

יום ב' | 12:45-12:00 | 12.10.15 | 75 ₪ 

ציור | נורית איזק, בוגרת בצלאל משתתפת בתערוכות, 
בעלת 26 שנות ניסיון

ציירי  של  ציור  מהתבוננות,  ציור  רישום,  משלבים  השיעורים 
מופת ועבודה חופשית של התלמיד.

על  ועבודה  גאומטריה  יד,  עין  קשר  על  דגש  יושם  ברישום 
כתמים.

הציור הוא בצבעי שמן ובודק גישות שונות לעבודה איתם, על 
סמך למידה מעבודתם של ציירי מופת.

השיעורים מותאמים לכל הרמות.

יום ג' | 13:00-10:30 |  13.10.15 | 95 ₪ 
המחיר אינו כולל חומרים
המחיר לאזרחים וותיקים

בוגרת מכללת קלישר, בעלת תואר  | מרי מטרני,  ציור 
ראשון במדעי הרוח והחברה

בשיעורים נעקוב אחר הזרמים השונים באמנות אירופה ונלמד 
אשר  אמנים,  השתמשו  שבהם  הטכניקות  לפי  ולרשום  לצייר 

עיצבו תודעות וכוננו זרמים במאות הקדומות.
ספרים  דרך  בארץ  המתפתחת  האמנות  אחר  נעקוב  כן,  כמו 
וסיורים מודרכים בגלריות ובמוזיאונים, נפגוש אמנים ונשוחח 
עולם  עם  מקיימים  והדיאלוג שהם  עבודתם  תהליך  על  עמם 

האמנות וההיסטוריה הפרטית שלהם.
נלמד איך כל אלו מפרים את תהליך היצירה.

יום א' | 13:00-10:30 | 11.10.15 | 95 ₪  
המחיר אינו כולל חומרים
המחיר לאזרחים וותיקים

אמנות
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רח' יעקב 48, בית העם, היכל התרבות
טל. 08-9456050 

 eilang@ironitr.co.il

מתחילים
סדנת תיאטרון שבועית למבוגרים המעוניינים להוודע לעולם התיאטרון 

ולתחושת הבמה.

תנועה,  משחק,  בתחומי  שיעורים  מתקיימים  הלימודים  במסגרת 
אימפרוביזציה, הגשת שיר, פיתוח קול שפה ודיבור.

בהומור,  ושימוש  אלתור  יכולת  ספונטניות,  כושר  מפתחת  הסדנה 
מעודדת את יכולת ההבעה הרגשית, היצירתיות והדמיון ותורמת לחיזוק 

הנוכחות והעוצמה הפנימית.

אין צורך בניסיון קודם.

מתקדמים
קבוצת התיאטרון המתקדמת של בימת הנוער עובדת בעיקר על העלאת 
הקבוצה  מקוריות.  הפקות  וכן  ביותר  גבוהה  ברמה  תיאטרון  הפקות 
במאי/ת  עם  בשבוע  פעם  וחצי  כשעתיים  התהליך  בתחילת  עובדת 
לתאריך  בהתאם  פגישותיה  את  מגבירה  התהליך  ובמהלך  מקצועי/ת 

העלאת ההפקה.

קבוצות תאטרון מבוגרים

תיאטרון עירוני 
רחובות
שליד בימת הנוער

מנהל: אילן גרזי
מנהל אמנותי: ז'אק זרביב



רח' הנביאים 8 
טל. 08-6683884 | פקס. 08-6683886

noar@ironitr.co.il
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מנהל האגף: איציק עובדיה
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ריקודי עם
ריקודי עם מתקיימים בהיכל הספורט "אוסי וזוהר"

יום  ה' | 20:00 | 30 ₪

כדורשת נשים | מאמאנט רחובות - ליגת אימהות בכדורשת
ליגת אימהות בכדורשת, הינה ליגה ייחודית בה מככבות אימהות המייצגות את בתי הספר בו לומדים ילדיהן.
לליגת מאמאנט חזון שלם המורכב מפסיפס של היבטים: ההיבט החברתי, חינוכי, ערכי, קהילתי וספורטיבי.

ליגת מאמאנט מוכיחה את עצמה כמסגרת ספורטיבית וחברתית והפכה ברבות השנים לכרטיס ביקור של הישובים 
הרבים בהם קיימת ליגה זו.

ימים א' - ה' | 22:30-20:00 | אולמות הספורט ברחבי העיר
150 ₪ לחודש | תשלום חד-פעמי: ביטוח 70 ₪ + דמי רישום 30 ₪

לפרטים ולהרשמה: אלכס בר-מכר,  טל. 052-7787177

טניס שולחן | ויטאלי אוסטרובסקי לשעבר סגן אלוף אירופה ומאמן נבחרת ישראל, צוות מדריכים מוסמכים
ענף ספורט אולימפי המפתח ריכוז, חשיבה מהירה, זריזות ותגובה.

משפר את כושר העמידה במצבי לחץ תוך תנועה, מסייע בקבלת החלטות נכונות תוך זמן קצר.
המתאמנים משתתפים גם בתחרויות בהתאם לרמה.

האימונים הם בחלוקה לקבוצות לפי הרמה 
ימים א', ב', ד', ה' | 22:00-20:00 | אולם הספורט של ביה"ס דה-שליט 
175 ₪ - 415 ₪ )תלוי באורך האימון( | תשלום חד-פעמי: ביטוח 87 ₪

לפרטים ולהרשמה: טל. 052-2995871

אייקידו - אמנות השלום | זאב ארליך למד והתמחה ביפן במשך 7 שנים.
בעל חגורה שחורה דאן 5 ו- 30 שנות ניסיון.

האייקידו הינו אימון בריא ומהנה, אשר נועד להתפתחות 
גוף ונפש. האימון באייקידו מסייע לנו לטפח איזון, רוגע 
יפנית  אמנות  עם  מרתקת  היכרות  לנו  ומעניק  ובטחון 
בדרכי  עימותים  לפתור  אותנו  מלמדת  אשר  ייחודית 

שלום ונעם ומבלי לפגוע בתוקף.
ולכל   ,120 עד  גיל  בכל  למבוגרים/ות  מיועדת  הפעילות 
אדם המעוניין בפעילות מהנה ובריאה, בחוסן גופני ונפשי 

ובהרמוניה פנימית ועם הזולת.

ימים א' – ה' | 20:30,  יום ו' | 16:30 | אולם הספורט של ביה"ס ויצמן
250 ₪ לחודש ללא הגבלה במספר האימונים.

משך האימון כשעה וחצי. ניתן לבחור ימים נוחים באופן גמיש בהתאם לזמן הפנוי.
לפרטים ולהרשמה: טל. 052-3302386

ג'ודו | גבי לאופולד
הג'ודו הינו ספורט אולימפי והגנה עצמית המפתח בטחון עצמי, יציבה, מרכיבי כושר גופני, משמעת עצמית, מצוינות 

ודבקות במטרה.
מועדון הג'ודו מקיים פעילות ענפה ואימונים בארץ ובחו"ל.

ימים  א' - ה' | 22:00-19:30 | אולם הספורט של ביה"ס דה-שליט
לפרטים ולהרשמה: טל. 054-7614428
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אגף הספורט

מרכז פיס לספורט ונופש
וייסגל רחובות

העיר  תושבי  לרווחת  מחדש  הוקם  ירוקים,  שטחים  פני  על  המשתרע  רחובות,  וייסגל  ונופש  לספורט  הפיס  מרכז 
רחובות ולהנאתם, במרכז הספורט שני מתחמי בריכות שחייה עירוניות אשר מתאימות לכלל תושבי העיר.

וקולרים  קפיטריה  מלתחות,  חדרי  נוח,  כסאות  שמשיות,  מדשאות,  הבריכות,  במתחמי  קיימים  המבקרים  לנוחות 
לשתייה. 

.OUT DOOR במתחם הבריכה העירונית )הבריכה המקורה( תוכלו למצוא גם מתקני כושר ושולחנות פינג פונג

ניתן לרכוש מנוי עונתי או שנתי, כרטיסי כניסה חד יומיים או כרטיסיות של 10 כניסות במחיר מוזל לתושבי רחובות.

לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים ניתן לפנות למזכירות מרכז הפיס לספורט ונופש וייסגל רחובות,
רחוב דובנוב 47 רחובות, טל. 08-6586585.

בריכת שחייה עירונית:
שעות הפעילות

22:00-15:00 )רחצה לילית(  ראשון  
19:00-06:00 שני 

22:00-06:00 )רחצה לילית( שלישי 
         19:00-06:00 רביעי 

22:00-06:00 )רחצה לילית( חמישי 
17:00-06:00 שישי 
17:00-07:00 שבת 

מחירי כרטיסים
ימי חול 

תושב רחובות - בוגר: 35 ₪ | 300 ₪ )כרטיסיה(
תושב רחובות - ילד: 30 ₪ | 250 ₪ )כרטיסיה(

תושב חוץ - בוגר: 50 ₪ | ילד: 35 ₪
שבת

תושב רחובות - בוגר: 50 ₪ | ילד: 40 ₪      
תושב חוץ – בוגר: 90 ₪ | ילד: 50 ₪ 

בריכת שחייה עירונית לרחצה נפרדת: 
שעות הפעילות

17:00-14:00 )נשים( ראשון 
22:00-18:00 )גברים-רחצה לילית(  

13:00-06:00 )נשים( שני 
19:00-14:00 )גברים(  
13:00-16:00 )גברים( שלישי 

22:00-14:00 )נשים-רחצה לילית(  
13:00-06:00 )נשים( רביעי 

19:00-14:00 )גברים(  
13:00-06:00 )נשים( חמישי 

22:00-14:00 )גברים-רחצה לילית(  
10:00-06:00 )נשים( שישי 

17:00-11:00 )גברים(  
המתחם לא פועל בשבת שבת 

מחירי כרטיסים 
תושב רחובות - בוגר: 30 ₪ | 250 ₪ )כרטיסיה(
תושב רחובות - ילד: 25 ₪ | 200 ₪ )כרטיסיה(

תושב חוץ - בוגר: 45 ₪ | ילד: 35 ₪
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בית העם רחובות
היכל התרבות העירוני 
עונת המנויים 2016-2015

תיאטרון
עקר בית | כנר על הגג | שוקו וניל | בילי שוורץ | גורודיש | המוגבלים

בוקר של כיף
בשיתוף הקתדרה העממית רחובות

דוס צ'יקיטיקאס | כרמל אקפלה | בחברת עצמי | סגורה לרגל שיפוצים

תיאטרון יידישפיל
האלמנות העליזות | כוכבים תועים | הרופא בעל כורחו | שירי גן עדן

בליווי תרגום לעברית ורוסית

כשהקלאסי פוגש את הפופ | גיל שוחט
בהשתתפות: הראל סקעת | גלי עטרי | ליאוניד פטשקה ודניאלה לוגסי | מירי מסיקה

זמר עברי עם האחים אסנר
בהשתתפות: שלמה יידוב | שם טוב לוי | אורי בנאי | עוזי רוזנבלט | דניאל סולומון ועוד

הערים המרתקות בעולם
מסע אל הערים היפות בתבל - ברודווי | דוברובניק | סידני ונפולי

מחול
להקת בת שבע | להקת הבלט הישראלי | להקת קמע | להקת המחול הקיבוצית

חוויה יהודית
בשיתוף המחלקה למורשת ישראל - עיריית רחובות

3 מופעים בהשתתפות: ידידיה מאיר, חנן יובל, מוטי גלעדי, אהרון רזאל, יענקלה בן סירא, ישי לפידות ועוד

אהבתיה | סדרה ייחודית לנשים
בשיתוף המחלקה למורשת ישראל - עיריית רחובות

הרבנית ימימה | הבית הזה בקטמנדו | רונה רמון - כעוף החול

קולנוע ישראלי דוקומנטרי
הצצה קולנועית אל התרבות הישראלית. צפיה בסרט ומפגש עם היוצר )מתקיים באולם בימת הנוער(

קולנוע טרום בכורה
סרטי איכות בהקרנת טרום בכורה בליווי הרצאה מרתקת

קולנוע תרבויות
מבט קולנועי חוקר אל ליבן של תרבויות )מתקיים באולם בימת הנוער(

מזמינים אתכם להירשם ולהנות
מסדרות מגוונות ומעונה מרגשת 

רח' יעקב 48מנכ"ל: שוקי קרומר
טל. 08-9232200

www.beithaam.co.il



3131*  מקווי בזק
08-6683870 הנהלה 

08-9390390 הקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא 

08-9109287 המרכז לאמנות חזותית 

08-8683365 המרכז לאמנות הקרמיקה 

08-9390390 הגלריה העירונית לאמנות 

08-9472960 בית האמנים 

08-9459397 המכללה העירונית 

08-9366003 האוניברסיטה הפתוחה רחובות 

08-9467998 בית מיכל 

08-6683881 המחלקה למוסיקה 

08-9453891 בית יד לבנים 

08-9494721 סיורים 

08-9454903 מרכז התרבות חבצלת 

08-9456050 תיאטרון עירוני רחובות 

08-6683884 אגף הספורט 

08-6586585 מרכז פיס לספורט ונופש וייסגל 

08-9232200 בית העם - היכל התרבות העירוני 


