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מדריך קורסים
אירועי תרבות
חוגים וסדנאות
20 1 8-20 1 7 ח  תשע"

מרכזי החברה פסטיבלים ואירועים חינוך והשכלה בית העם ילדים ונוער ספורט ונופש תרבות ופנאי



תושבים יקרים,
עיריית רחובות, באמצעות החברה העירונית רחובות, פותחת עוד שנה של פעילויות תרבות 

המתקיימות במוסדות התרבות המובילים בעיר.
בחוברת שלפניכם תוכלו למצוא את מגוון התכניות, האירועים והחוגים לילדים, בני נוער

ומבוגרים, הצפויים להתקיים במוסדות התרבות העירוניים.
חשיבה רבה ומאמצים גדולים הושקעו על ידי הנהלת החברה העירונית, מנהלי וצוותי התרבות, 

על מנת שכל אחת ואחד מכם יוכל להתרשם ולבחור את התחום המתאים לו.
אנו מזמינים אתכם גם השנה להתרשם ולהצטרף לשנה של העשרה, הנאה ומימוש יכולות עצמיות.

שנת פעילות מוצלחת, שנה טובה ומבורכת.

שלכם,
                                        עודד עמרם                                רחמים מלול
                                 מחזיק תיק התרבות                           ראש העיר

תושבים יקרים,
שנת פעילות חדשה בפתח והחברה העירונית גאה להגיש לכם את מיטב התכניות בתחומי 

התרבות, הפנאי והספורט.
הנהלת החברה, מנהלי הפעילויות ומרכזי התרבות והספורט, השקיעו מחשבה רבה בגיוון 

הפעילויות הקיימות ופיתוח תכניות חדשות, על מנת לתת לכל אחד ואחת מתושבי העיר את האפשרות 
להתאים לעצמם את התכנית הטובה ביותר עבורם.

בזכותכם, תושבים יקרים, ובשל היותכם צרכני תרבות הצמאים לעוד ועוד, הצלחנו להרחיב את 
היצע הפעילויות ואת היקפה. אנו מודים לכם על האמון שאתם נותנים בנו מדי שנה, על 

מעורבותכם ועל שיתוף הפעולה.
אני מודה לראש העיר, רחמים מלול, על השקעתו הרבה בתרבות, אשר יחד עם מחזיק תיק 

התרבות, עודד עמרם, מנכ"ל העירייה, דורון מילברג, מנהלי ועובדי החברה העירונית, הצליחו 
לשים את רחובות על מפת התרבות הארצית.

אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר החברה העירונית, אשר דרכו ניתן להירשם לפעילויות 
באופן מקוון פשוט ונוח.

בברכה,
יוספה חליבה

מנכ"לית החברה העירונית

הקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא
בימת הנוער רחובות

הדרי רחובות
המחלקה למוסיקה: פילהרמוניה רחובות

הקונסרבטוריון העירוני
הגלריה העירונית לאמנות

המרכז לאמנות חזותית
בית הקרמיקה
בית האמנים

בית מיכל
בית יד לבנים

בית דונדיקוב-סיורים
מרכז תרבות חבצלת

 

האוניברסיטה הפתוחה רחובות
המכללה העירונית

מרכז תקשורת רחובות
ביה"ס העירוני להורים

 
בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני

 
אגף הספורט

מרכז פיס לספורט ונופש וייסגל

מרכזי החברה

חינוך והשכלה

בית העם

ספורט ונופש



מכללת בוקר – לאנשים סקרניים במיוחד
תוכנית רב תחומית שנתית ואטרקטיבית

מופע פתיחה: קווארטטוקאן - כשביאליק ופיירוז נפגשים
הזמרת מרים טוקאן בליווי הרכב מוסיקלי מיוחד 

22.10.17 יום א' / 24.10.17 יום ג'

הרכב קווארטטוקאן

יוכי ברנדס נדב איילפרופ' יפעת ביטון פרופ' עוזי רביד"ר אבשלום קור

ישראל והמזרח התיכון
מסיבת עיתונאים - סוגיות מובילות במציאות הישראלית                      

"השילוש הלא קדוש" - סיון רהב מאיר | מערכת הבריאות - רן רזניק
כסף, כוח פוליטיקה - עמליה דואק | תמונת מצב חברתית - גל גבאי 

פוליטיקה בעידן הפייסבוק - עמית סגל
16.11.17 | יום ה' | 11:00 | בית יד לבנים | 5 מפגשים | 250 ₪

15% הנחה למנויים שנתיים

בוקר אסטרטגי 
הנריקה צימרמן בן הראש, עיתונאי בינלאומי וסופר
הנריקה צימרמן מארח בכירים במרחב המזרח תיכוני:

קובי הוברמן, אילן מזרחי, ליסה מיארה, ד"ר ענת הוכברג-מרום
ד"ר זיאד דרוויש והאלוף במיל' דורון אלמוג 

מה הפך את המזרח התיכון לאזור מוכה האסון ההומניטארי הגדול ביותר 
מאז מלחמת העולם השנייה? ומה יעלה בגורלם של מיליוני הפליטים שנאלצו 

להתפזר בעשרות מדינות ברחבי העולם? 
05.11.17 | יום א' | 11:30 | בית יד לבנים | 6 מפגשים | 300 ₪ 

15% הנחה למנויים שנתיים

הקתדרה העממית רחובות

מנהל: אודי קדם
רח' גיבורי ישראל 2 | טל. 08-9390390

info-katedra@ironitr.co.il

ע"ש לאה טנא

מרכזי החברה
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המשרד לשוויון חברתי

בין המרצים השנה:
פרופ' מוטי גולני | פרופ' עודד זהבי | פרופ' אבשלום אליצור | ד"ר דינה אייזן 

ד"ר רוחמה אלבג | עמרי אסנהיים | נינו אבסדזה | משה חרמץ ועוד.

יום א' / יום ג' | 9:00 | בית יד לבנים | 30 מפגשים | 800 ₪
15% הנחה למנויים שנתיים | כולל קפה ומאפה
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היסטוריה
מורשת תרבות גרמניה: הגלוי והנסתר

דוד ויצטום, מגיש ועורך חדשות בטלוויזיה וברדיו, זוכה פרס סוקולוב
בסדרה נפרוש כמה מהפרקים המרתקים בעולם התרבות הגרמני והמרכז

האירופי - משחר העת החדשה, הרומנטיקה במאה ה-19 והמודרניזם במאה ה-20. 
14.11.17 | יום ג' | 11:30 | בית יד לבנים | 8 מפגשים | 280 ₪

15% הנחה למנויים שנתיים

המסעות שגילו לנו את העולם
אורן נהרי, עיתונאי, עורך ומגיש תוכניות טלוויזיה ורדיו ישראלי

בשכונה שלנו, במזרח הים התיכון קמו אלה שאנו מכנים אותם אבי ההיסטוריה 
ואבי הגיאוגרפיה. כאן יצאו הפניקים, היוונים, הרומאים לחקור את סביבתם, 

וכשעשו זאת גם הרחיבו לאין שיעור את הידע שלנו על עולמנו.
30.01.18 | יום ג' | 11:30 | בית יד לבנים | 6 מפגשים | 240 ₪

15% הנחה למנויים שנתיים

פסיכולוגיה ופילוסופיה

תחנות החיים | בשיתוף בית העם - היכל התרבות העירוני
פרופ' יורם יובל, פסיכואנליטיקאי, פסיכיאטר וחוקר מוח

בסדרה זו נעסוק בכמה מן המקומות בהם פוגשת הפסיכולוגיה את חיי היום יום. 
13.10.17 | יום ו' | 10:00 | בית העם - היכל התרבות העירוני | 6 מפגשים 

420 ₪ | מקומות מסומנים | להרשמה: 08-9232200

פילוסופיה והחיים שלנו? כן 
ד"ר אושי שהם קראוס, ד"ר לפילוסופיה של הכלכלה

איך כדאי לי לחיות עשרות שנים בעולם הזה? מהו טוב ומהו כאב? 
מהו צדק ומהי בדידות?

26.11.17 | יום א' | 9:30 | המכללה העירונית | 8 מפגשים | 280 ₪ 
כניסה למנויים בלבד

אינטראקציה בין גוף לנפש - שינה וחלומות 
ד"ר קרן אור חן, מרצה באוניברסיטת חיפה, מומחית בתחום קבלת 

החלטות בתנאי אי ודאות                           
הקשר בין הגוף והנפש, לחץ ומחלה, בעיות שינה כמבטאות מצבי לחץ וטיפים 

לשינה טובה יותר. 
20.02.18 | יום ג' | 11:30 | בית יד לבנים | 4 מפגשים | 140 ₪

15% הנחה למנויים שנתיים

מחשבות 
ד"ר חיים שפירא, מרצה וחוקר ישראלי רב-תחומי, בעל תואר ד"ר למתמטיקה

וד"ר להוראת המדעים                               
סדרת הרצאות המשלבת ידע נרחב מתחומי הפילוסופיה, הספרות והמדע. 

השיחות יוגשו באופן מרתק, מאיר עיניים והומוריסטי. המפגשים ילוו בנגינה בפסנתר.
22.02.18 | יום ה' | 11:00 | בית יד לבנים | 4 מפגשים | 220 ₪

 15% הנחה למנויים שנתיים

רוחניות, תרבויות, קולינריה וקולנוע 
חכמת ניהול החיים - התפר בין פסיכולוגיה ורוחניות

ניסים אמון, זן מאסטר, מורה למדיטציה, מנחה קבוצות ומפתח שיטת 
הטרילותרפיה. 

סדרת הרצאות עם ניסים אמון על היסודות החשובים של חכמת המזרח, 
וההשתקפות שלהם בחיים שלנו כאן.  

12.11.17 | יום א' | 20:00 | בית יד לבנים | 6 מפגשים | 390 ₪ 
התכנסות לקפה ומאפה בשעה 19:30

עולם וקולינריה - לטעום מן התרבות                                 
נלמד מקרוב על התפיסות השונות של התזונה בתרבויות קרובות ורחוקות. 
בסדרה זו מגוון הרצאות מרתקות על אוכל, פילוסופיה, תרבות והיסטוריה.

חגיגה קולינרית המאפשרת העשרת ידע והנאה ממרצה מוכשר ומרתק.
דרך המשי - השף ישראל אהרוני | ישראל - שמיל הולנד

יפן - פרופ' רותם קובנר | סין - דינה היימן | הודו - סיגל בנגה מנור
גרמניה - השף תום פרנץ 

20.11.17 | יום ב' | 19:00 | בית יד לבנים | 6 מפגשים | 210 ₪
15% הנחה למנויים שנתיים
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סינמה נירוונה
סרטי קולנוע רוחניים מרחיבי אופקים המעוררים למודעות

הפרדוקס כאימון הרוח: מפגש קולנועי עם פרופ' יעקב רז | הסרט: קואן של אביב 
אתיופיה הפראית: בעקבות השבטים האבודים של עמק האומו. מפגש קולנועי עם 

דני ינאי | הסרט: בני עמק האומו 
הדלאי למה: החיים והמסר של הסמל. מפגש קולנועי עם איילת אידלברג |

הסרט: הדאלי לאמה האחרון?
"דרך האושר ומסתורי ממלכת בהוטן": מפגש קולנועי עם עידן צ'רני | הסרט: אושר 

קדושתו של נהר הגנגס: מפגש קולנועי עם יותם יעקבסון | הסרט: לאורך הגנגס
פתיחה חגיגית: 06.12.17 | יום ד' | 19:30 | בית יד לבנים | 5 מפגשים | 200 ₪

15% הנחה למנויים שנתיים | התכנסות לקפה ומאפה בשעה 19:00
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האסלאם
עולם הערבים והאסלאם

ד"ר ירון עובדיה, מורה דרך עצמאי, בדגש על העולם הערבי והאסלאם
סדרה אודות הערבים והאסלאם בין נושאי המפגשים:

. מוחמד ותקופתו - מבוא לאסלאם . הקוראן וספרות החדית' . מצוות היסוד באסלאם 
. השפעת היהדות על האסלאם . האסלאם השיעי - ממיעוט נרדף למיעוט משפיע  

. דתות שפרשו מהאסלאם: דרוזים, עלווים ובהאים . הבדווים בישראל
. אמנות האסלאם  . ערביי ישראל מאז 1948 . ועוד.

19.02.18 | יום ב' | 9:30 | המכללה העירונית | 12 מפגשים | 420 ₪
כניסה למנויים בלבד | 15% הנחה למנויים שנתיים

תלמוד בבלי
נחום זיסמן, איש הייטק ולומד תלמוד

במסגרת הקורס נעשה היכרות עם התלמוד, נכיר את הטרמינולוגיה הייחודית שלו, 
נלמד את אוצר המילים הארמי הדרוש להבנה ונכיר את לוגיקת הדיון בתלמוד. 

07.11.17 | יום ג' | 11:30 | המכללה העירונית | 15 מפגשים | 375 ₪ 
15% הנחה למנויים שנתיים

סוגיות בתלמוד
נחום זיסמן, איש הייטק ולומד תלמוד

קורס למתחילים בתלמוד והמשך לקורס "מבוא לתלמוד בבלי" 
במסגרת הקורס נעשה היכרות עם מסכתות התלמוד, נכיר את הטרמינולוגיה 

הייחודית שלו, נלמד את אוצר המילים הארמי הדרוש להבנה ונכיר את לוגיקת 
הדיון בתלמוד. 

07.11.17 | יום ג' | 9:30 | המכללה העירונית | 15 מפגשים | 375 ₪
₪15% הנחה למנויים שנתיים

המקרא ועולמו 
תנ"ך בעיניים אחרות: דת ומדינה בתנ"ך, ספר שמואל

ישראל פיבקו, מרצה לתנ"ך ולמחשבת ישראל
קיים מתח בסיסי בין דת ומדינה. החשיבה המדינית מעמידה את האדם במרכז ואת 

ראש המדינה השולט בה. 
ספר שמואל נכתב לאחר ספר שופטים ומעלה את המתח בין דת ומדינה 

על פני השטח. 
25.10.17 | יום ד' | 9:30 | המכללה העירונית | 30 מפגשים | 900  ₪ 

מחשבת ישראל
ישראל פיבקו, מרצה לתנ"ך ולמחשבת ישראל

מי המציא את התורה שבעל פה? מעזרא הסופר לספרים החיצוניים
בשנה זו נעקוב אחר גיבוש הישוב היהודי בארץ ישראל בניגוד לזהות היהודית

המתפתחת בגלות. נעמוד על המתחים שנוצרים בין הזהויות השונות, וכיצד הדברים 
הללו השפיעו עד כדי כתיבת ספרות חוץ מקראית המכונה: הספרים החיצוניים.

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

אלוהים - פנים רבות לו
שרה רגב, מרצה לספרות ולמקרא

"יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני ה' עושה כל אלה" ישעיהו מ"ה, ז'.
נעיין בספרי המקרא לצורך עיון, דיון והרהורים על חידת הופעת האל במקרא.

26.10.17 | יום ה' | 9:00 | הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף
 30 מפגשים | 900 ₪ 

על סופרים וספרות
דפדוף באלבום: על משפחה אהבה ועוד בספרות העברית

בלהה בן-אליהו, מרצה וחוקרת ספרות עברית
על מסע חייו של האדם מילדות ונעורים ועד לבגרות וזיקנה, על קשרי משפחה 
במעגל החיים - על כל אלה נקרא בספרות העברית - בשירה, בסיפורת וברומן, 

ביצירות קלאסיות וכן בכאלה שראו אור לאחרונה.
24.12.17 | יום א' | 11:30 | בית יד לבנים | 6 מפגשים | 240 ₪

15% הנחה למנויים שנתיים

"מועדון הספרות" עם קובי מידן
קובי מידן, מנחה טלוויזיה, מתרגם, מדבב ושדרן רדיו ישראלי

ארנסט המינגווי - "קורא איים בזרם"  |  נחום גוטמן ותל אביב הקטנה  |  מי מפחד מצ'כוב?
ז'ורז' ברסאנס: טרובדור - מפגש אורח |  תהילים  |  מפגש סיום: הריאיון כסיפור. 

27.12.17 | יום ד' | 19:00 | בית יד לבנים | 6 מפגשים | 390 ₪
15% הנחה למנויים שנתיים | התכנסות לקפה ומאפה בשעה 18:30

ספרות - שנתי
שרה רגב, מרצה לספרות ולמקרא

סיפורי מסתורין, תעלומה וסוד )עם קורט אימה וחידה...( סיפורים מאת: א.א. פו, 
ח.ל. בורחס, א. קונן דויל, בן-נר, קנז, מ. אטווד ועוד.

"חקירות מסוג זה אין בידן להסביר את הגאונות היוצרת, אך הן מסוגלות לחשוף 
את הכוחות הנוסכים חיות בסוג המושאים שהיא בוחרת לעצמה". זיגמונד פרויד 

מתוך פתח דבר ל"א.א. פו, חייו ויצירתו" מאת מארי בונאפרט.
26.10.17 | יום ה' | 11:00 | הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף

30 מפגשים | 900 ₪ | 15% הנחה למנויים שנתיים
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חוויה מוסיקלית

ניגון והד
מספר: ד"ר מוטי זעירא, שירה: מיטל טרבלסי, נגינה: תומר קלינג

סיפור חייהם ויצירתם של משוררים ומלחינים ייחודיים בזמר העברי                 
שאול טשרניחובסקי | דוד זהבי | יעקב אורלנד | מרדכי זעירא

דליה רביקוביץ | נתן יונתן
03.12.17 | יום א' | 19:30 | בית יד לבנים | 6 מפגשים | 390 ₪

15% הנחה למנויים שנתיים

מוצארט פוגש את סטרייסנד | בשיתוף בית העם - היכל התרבות העירוני
המאסטרו גיל שוחט, מלחין, פסנתרן ומנצח

יצירות המופת המוסיקאליות בקולנוע - סדרת הקונצרטים האהובה של גיל 
שוחט, העוסקת בקשר בין יצירות מופת מוסיקאליות מהקלאסיקה, ובין אמנות 

הקולנוע. כל מפגש יציג וינתח יצירה מוסיקאלית, ויראה אותה בגרסה הקולנועית, 
ובהקשרה האמנותי. 

אמנים אורחים: מירלה גרדינרו, אורית אורבך – קלרינט, יפעת וולדמן – צ'לו,  
מיכאל זרצקל – פסנתר, הזמרת והשחקנית לימור שפירא, אלון הררי – זמר 

הקונטרה טנור
29.11.17 | יום ד' | 10:00 | בית העם - היכל התרבות העירוני

6 מפגשים | 420 ₪ | מקומות מסומנים | להרשמה: 08-9232200

ביבליותרפיה
יעל אייזנברג, כותבת שירה וסיפורת ומנחה

שיטת טיפול המאפשרת הכרות עם העולם הרגשי והקונפליקטים המודעים 
והלא מודעים הקשורים בו, הבאה לסייע בהתמודדות עם מצבי מצוקה ובהבנה 
עמוקה יותר של מערכות יחסים. במרכזה של הביבליותרפיה עומדים תהליכי 

קריאה וכתיבה המפגישים את הקורא עם נפשו. 
23.10.17 | יום ב' | 17:00 | המכללה העירונית | 15 מפגשים | 750 ₪ 

15% הנחה למנויים שנתיים

כתיבה יוצרת: מתקדמים
יעל אייזנברג, כותבת שירה וסיפורת ומנחה

סדנת כתיבה לא שגרתית המיועדת למי שאוהב לכתוב או סקרן ונכון להתנסות 
בכתיבה.

23.10.17 | יום ב' | 19:00 | הספרייה המרכזית ע"ש מאירהוף | 30 מפגשים
1,800 ₪ | 15% הנחה למנויים שנתיים

אמנות
האמנות הישראלית בשנות האלפיים

ד"ר גדעון עפרת, מבקר אמנות ישראלי, מומחה בתולדות האמנות ובפרט 
בתולדות האמנות הישראלית

הרצאות הסוקרות ומנתחות את המהפכה הפוסט-מודרנית בתרבות ובאמנות ברחבי 
העולם ובישראל. פרספקטיבות כלכליות, פילוסופיות,טכנולוגיות, פסיכולוגיות 

ואחרות - ינחו את ההרצאות, שילוו בהמחשות חזותיות רבות. 
25.02.18 | יום א' | 18:00 | בית יד לבנים | 4 מפגשים | 200 ₪

15% הנחה למנויים שנתיים

"חלון למוזיאון" | בשיתוף עם מוזיאון תל-אביב לאמנות
בעקבות אמנים ויצירות מופת                                                                   

פרנס האלס: הבעה בבארוק             28.11.17
לוטה לזרשטיין: מחלוצות האובייקטיביות החדשה            26.12.17

דמיאן הירסט: סופרסטאר בעולם העכשווי            30.01.18
קיקי סמית': פיסול עכשווי  13.02.18

יום ג' | 8:30 | 4 מפגשים | 420 ₪ | לאזרחים ותיקים בלבד

מוזיאונים ייחודיים בארץ | יפורסם בהמשך
יום ג' | 4 מפגשים  | 500 ₪ | לאזרחים ותיקים בלבד

"חוויה של זהב" | מוזיאון ישראל ירושלים
סיור מודרך במוזיאון כולל ביקור בתערוכות, מופע, קפה ומאפה
27.12.17 | 21.03.18 | יום ד' |  10:30 | 2 מועדים | 140 ₪ כל סיור

לאזרחים ותיקים בלבד

סדנאות אמצע החיים

רגע חושבים
צביקה וולק, מנחה, מכון פוירשטיין

תוכנית פוירשטיין לקידום ופיתוח כושרי החשיבה
הסדנה מיועדת ומומלצת לבעלי מודעות להשפעת הזמן על יכולות המוח,

המעוניינים ללמוד את הנושא ובעיקר לאמן את מוחם לקראת אתגרי העתיד. 
01.11.17 | יום ד' | 11:30 | המכללה העירונית | 15 מפגשים | 675 ₪  

מספר המקומות מוגבל | 15% הנחה למנויים שנתיים

מפגשים לאנשים באמצע החיים
מילי כהן יהודה, מגשרת ויועצת זוגית ומשפחתית                             

הבנת המורכבות האופיינית לשלב זה בחיים וקבלת כלים וטיפים מעשיים 
להתמודדות, בדגש על הקשרים המשפחתיים: הזוגיות המשתנה, היחסים עם 

ילדים בוגרים, המשפחה המתרחבת, כלות, חתנים, מחותנים, נכדים.
22.11.17 | יום ד' | 20:00 | המכללה העירונית | 6 מפגשים | 390 ₪

15% הנחה למנויים שנתיים
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Forgotten Yiddish Stories
Dr. Aleksandra Geller
This 15-week course is an opportunity to explore the world of Eastern European Jewish 
culture through the life and works of several Yiddish writers. In their time renowned and 
celebrated, today largely forgotten, these authors give us a glimpse into a world that is no 
more A reader booklet with Yiddish stories in English translation will be provided to each 
participant at the beginning of the course.
03.01.18 | Wednesday | 9:00 | Hamichlala H'ironit | 15 Lectures | 420 NIS 
 15% הנחה למנויים שנתיים

מכללת שפות - תשע"ח

מורים בכירים ומנוסים, דוברי שפת אם, שיטות ייחודיות וסביבת לימודים איכותית
לימודי השפות החל מ- 22.10.17

                                                                                             
איטלקית | סימונה עמרני                                                                                                                                             

מתחילים: יום ד' 9:30 | רמה בנונית: יום ב' 9:15 | מתקדמים: יום ד' 11:15 

אנגלית | סימון צרויה, ד"ר רפי רייפן, מיטל דקל                                                                                                                          
מתחילים: יום ד' 10:15 | רמה בינונית: יום א' 10:30, יום ב' 18:30, יום ג' 17:30, יום ד' 8:30

מתקדמים: יום א' 8:30, יום ב' 9:15, 16:45 | מתקדמים+: יום ב' 11:00 

גרמנית | מרגוט ולטר                                                                                                                                             
מתחילים: יום א' 19:00 | על כוס קפה: יום ב' 19:00 | שנה ב': יום ג' 19:00 | מתקדמים: יום ד' 19:00

יוונית | ליאון סיאם                                                                                                                                             
מתחילים: יום א' 17:15 | רמה בנונית: יום ג' 17:15 | מתקדמים: יום ג' 19:00  

יידיש | ד"ר אלכסנדרה גלר 
מתחילים: יום ד' 10:45 | רמה בנונית: יום ב' 8:45 

סינית                                                                                                                                                                                 
מתחילים: יום ד' 17:30 | רמה בנונית: יום ד' 19:15  

ספרדית | אלברטו רנטריה                                                                                                                                           
מתחילים: יום ג' 17:00, יום ג' 18:45 | רמה בנונית: יום ב' 17:00 | מתקדמים: יום ב' 18:45

ערבית מדוברת | מנשה רמות
מתחילים: יום ג' 19:45, יום ד' 10:45 | שנה ב': יום ב' 19:30, יום ג' 9:00

רמה בנונית: יום ב' 17:45, יום ד' 9:00 | מתקדמים: יום ג' 18:00  

פולנית | ד"ר אלכסנדרה גלר 
פולנית מתחילים: יום ה' 9:00 | פולנית מתקדמים: יום ב' 10:30

פרסית | שילה מוסאי
מתחילים: יום ד' 17:00

צרפתית | בריג'יט גרונפלד 
מתחילים: יום ג' 11:15 | רמה בנונית: יום א' 9:30 | מתקדמים: יום ג' 9:30

רוסית | טליה פרגם                                                                                                
מתחילים: יום א' 17:30 | רמה בנונית: יום ב', 17:00

  

החל מ- 22.10.17 | המכללה העירונית | 30 מפגשים | 1,450 ₪ 
לקורס ב- 10 תשלומים ללא ריבית

* דרוש מינימום לפתיחת הקורס, כפוף לתקנון * הזכות לשינויים שמורה
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קהילות מדברות שפת אם

פנינים ביידיש -  ספרות )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.

26.10.17 | יום ה' | 9:00 | המכללה העירונית | 30 מפגשים | 900 ₪
15% הנחה למנויים שנתיים

אבדאלכ וו-אבדאלו. עיראקית
עודד עמית, מורה לעיראקית, פעיל בולט של תרבות בבל

נוסטלגיה עיראקית. לשמר שפה שהולכת לעולמה. לראשונה בארץ, ולאחר 
עמל רב וזמן ממושך הוכן קורס מסודר ללימוד השפה העשירה הזאת.

בואו אתנו ליהנות מהאוצר הנדיר הזה, שאבות אבותינו יצרו במשך אלפי שנים.
01.11.17 | יום ד' | 19:30 | המכללה העירונית | 15 מפגשים | 675 ₪

 15% הנחה למנויים שנתיים

לאדינו - תרבות הלאדינו 
פינה אהרונוביץ, מרצה בכירה ללאדינו  

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

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

06.11.17 | יום ב' | 11:00 | המכללה העירונית | 15 מפגשים | 450 ₪
15% הנחה למנויים שנתיים

פרסית מהבית 
שילה מוסאי, ילידת איראן, מומחית בתחום הוראת השפה הפרסית ותרבותה

מיועד לבעלי ידע מקדים בפרסית וברצונם לשפר ולהעמיק בשפה זו.
שיחות, קריאת טקסטים, עיתונים, תרבות, אמנות, מוסיקה ומנהגים של העם 
האיראני. השיעור ילווה בהקרנת קטעים מתוך סרטים, צפייה בתמונות מחיי 

החברה האיראנית והאזנה למוסיקה.
25.10.17 | יום ד' | 18:45 | המכללה העירונית | 15 מפגשים | 600 ₪

15% הנחה למנויים שנתיים
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מטיילים עם הקתדרה

ה | בהדרכת: ד"ר ירון עובדיה קמפוס הגליל העליון – מסע ִמיָּם לַיַָּמּ
נצא לסיור של יומיים בגליל ונכיר היבטים שונים, בעיקר אקטואליים של האזור.  

נבקר במספר אתרים שיחשפו היבטים שונים של הגליל ונתארח בכפר הנופש 
"נופי גונן", השוכן בצפון מזרח עמק החולה, למרגלות רמת הגולן.

04-05.09.17 | ב'-ג' | 7:30 | יחיד בחדר זוגי – 840 ₪ + 21 ₪ א. ותיק/24 ₪ 
מבוגר | יחיד בחדר – 1040 ₪ + 21 ₪ א. ותיק/24 ₪ מבוגר

"200 ימי חרדה" - היישוב היהודי בארץ אל מול פלישת רומל
בהדרכת: אוריאל פיינרמן

במהלך הסיור נתאר כיצד התארגן היישוב לקראת פלישת רומל? מה היה 
בתוכנית "מצדה על הכרמל"? ומה הנאצים תכננו לעשות עם יהודי הארץ?

09.11.17 | יום ה' | 7:30 | 170 ₪ + 15 ₪ במזומן ביום הטיול

"גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות" | בהדרכת: ד"ר מימי חסקין
טיול ספרותי מוסיקלי בירושלים, בעקבות המשורר יהודה עמיחי, חייו, 

אהבותיו ושירתו.
23.11.17 | יום ה' | 8:00 | 160 ₪ + 8 ₪ א. ותיק / 12 ₪ מבוגר

  

חבל מודיעין – "בימים ההם ובזמן הזה" | בהדרכת: מודי שניר
הטיול יתמקד במרד החשמונאים, שורשיו וקרבות יהודה המכבי באזור 

השפלה מחד, ובקרבות עלומים באזור במלחמת העצמאות מאידך. 
28.11.17 | יום ג' | 7:30 | 160 ₪ + 25 ₪ במזומן ביום הטיול

שלושה ימים ביוני | בהדרכת: משה חרמץ
נשחזר 3 ימים ביוני 67, בהם לוחמי שיריון, צנחנים ולוחמי החטיבה הירושלמית 

שחררו את ירושלים.
06.12.17 | יום ד' | 7:30 | 170 ₪ + 18 ₪ א. ותיק / 25 ₪ מבוגר

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

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

21.12.17 | יום ה' | 14:30 | 140 ₪ + 12 ₪ במזומן ביום הטיול

"אדום, ירוק, זהב" – טיול חג המולד | בהדרכת: אורלי בן משה
סיור בכנסיות ברובע הנוצרי בימים בהן הן מתקשטות בצבעי חג המולד.

03.01.18 | יום ד' | 7:30 | 170 ₪ + 5 ₪ במזומן ביום הטיול

פיתחת ניצנה | בהדרכת: יותם יעקבסון
נצא דרומה, אל שבטה, המוכרת כאחת מערי הנבטים בנגב, 
אל תל ניצנה ונסיים בחמוקי ניצנה - תצורות קרטון ייחודיות.

15.01.18 | יום ב' | 7:30 | 185 ₪ 

בעקבות האנז"ק-"סיירת מטכ"ל" של חיל המשלוח המצרי
בהדרכת: חנוך וייזר

טיול בעקבות הפרשים האוסטרלים והניו זילנדים.
23.01.18 | יום ג' | 7:30 | 175 ₪ + 11 ₪ א. ותיק / 19 ₪ מבוגר

טבע וארכיאולוגיה בשפלת יהודה )אוהבי לכת( | בהדרכת: ד"ר ירון עובדיה
נצא לראות את קו התפר שבין יהודה לבין פלשת ונכיר את התרבות הפלשתית, 

שהפכה באופן אירוני להיות אקטואלית בסכסוך הישראלי ערבי. 
הליכה כ- 7 ק"מ הרוב במישור. 

05.02.18 | יום ב' | 7:30 | 170 ₪ + 25 ₪ במזומן ביום הטיול

בין יער למדבר - בנופי דוד המלך | בהדרכת: זך בן נתן
חבל ארץ מהכפר הבדואי חורה אל תוך יער יתיר, בו אתרים רבים מתקופת 

המשנה והתלמוד. ביקור בתל ערד עיר כנענית, מימי מלכות בית דוד. 
20.02.18 | יום ג' | 7:30 | 175 ₪ + 9 ₪ א. ותיק / 18 ₪ מבוגר

במזומן ביום הטיול

מהעולם העתיק ועד ימינו - אדריכלות יוצאת דופן באזור המרכז
בהדרכת: רן שוהם

בטיול זה נראה כמה שכיות חמדה אדריכליות ידועות פחות באזור תל-אביב: 
אפולוניה, בית הכנסת ע"ש צ'ימבליסטה, בית הספירלה ועוד.

06.03.18 | יום ג' | 7:30 | 160 ₪ + 11 ₪ א. ותיק / 22 ₪ מבוגר

כנגד כל הסיכויים - יהודים מצילים יהודים | בהדרכת: אוריאל פיינרמן
נצא לסיור בעקבות אישים אשר פעלו להציל יהודים בימי השואה באירופה: 

חיים ארלוזורוב, ישראל קסטנר ומשה קראוס. 
15.03.18 | יום ה' | 7:30 | 165 ₪ + 20 ₪ במזומן ביום הטיול

"משתטחים" - אל קברי צדיקים בגליל ומורשתם | בהדרכת: יותם יעקבסון
נבקר בכמה מקברי הצדיקים החשובים ביותר, נכיר את סיפוריהם, את הפולחן 

המיוחד שסביבם, את תולדות האתרים ואת מידת הוודאות באשר למיקום הקברים. 
24.04.18 | יום ג' | 7:30 | 185 ₪ 

נופים, מוסיקה, אמנות וזיכרון בגליל התחתון | בהדרכת: רוטנברג שרה
אתרים מרגשים בגוש שגב - בטיול נכיר כמה מהישובים שהוקמו במסגרת

"יהוד הגליל" לפני כמעט 40 שנים ונראה מה קורה בהם היום. 
14.05.18 | יום ב' | 7:30 | 185 ₪ | 30 ₪ במזומן ביום הטיול

מסע לפולין | בהדרכת: משה חרמץ
נדמה שזה מסע שכל יהודי באשר הוא צריך לעבור פעם בחיים. שכן מדובר 

במעין סגירת מעגל, הן במישור האישי, הן במישור הלאומי.
03-10.07.18 | יום ג'-ג' | טיולי גשר - החברה הגדולה ביותר במתן שירותי 

תיירות לפולין

נוהל הרשמה:                        
* באחריות הנרשם להגיע במועד ולמקום המפגש ביום הטיול.

* הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לביטול טיול או לשינויים כתוצאה מאילוצים.
* ט.ל.ח
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אמנויות הבמה לילדים ונוער

דרמה
ביטחון,  ביטוי,  על  עבודה  דרך  והתיאטרון  הבמה  מעולם  יסוד  מושגי  רכישת 
זיכרון ויצירת בסיס לקראת מעבר למסלול מקצועי. התלמידים יעבדו על סוגי 

הפקה וייקחו חלק באירועים עירוניים כגון: פורים, יום הזיכרון ועוד.
ימים א'-ה' | 21:00-16:30 | כיתות ג'-י"ב | בימת הנוער | 2,250 ₪ - 2,300 ₪ 

בהתאם לקבוצת הגיל

זמר
סדנה המאפשרת פיתוח אישי וקבוצתי בתחומי השירה התנועה והמשחק תוך 

עבודה מקצועית. 

להקת זמר צעירה - פיתוח אישי וקבוצתי בתחומי השירה, התנועה והמשחק. 
במהלך השנה ייקחו חלק באירועים עירוניים ויעלו הפקה מוסיקלית ייחודית. 

ימים א', ג', ד' | 19:30-16:30 | בימת הנוער | כיתות ד'-ו' | 2,400 ₪ 

להקת זמר ייצוגית - הכשרה והתמקצעות במוסיקה, שירה, תנועה ומשחק. 
במהלך השנה הלהקה הייצוגית תיקח חלק באירועים עירוניים, במחזמר רב 

משתתפים ססגוני ומיוחד בחג החנוכה ובהפקות ייחודיות. בנוסף יקיימו השנה, 
ערב "יהושע לביא" ע"ש איש החינוך וחבר תיאטרון המבוגרים שהלך לעולמו. 

בערב זה תיערך תחרות שירים ומונולוגים נושאת פרסים. 
ימים ב', ד', ה' | 16:00-20:00 | בימת הנוער | כיתות ז'-י"ב | 2,500 ₪ 

קבוצות תיאטרון מבוגרים

מתחילים
קבוצת תיאטרון שבועית בה הקבוצה נחשפת לעולם התיאטרון והבמה בעזרת 

סדנאות מקצועיות בתחומי הבמה השונים ובסיומם תעלה הקבוצה הפקה.

מתקדמים
קבוצת התיאטרון המתקדמים של בימת הנוער עובדת בעיקר על העלאת 

הפקות תיאטרון מקצועיות ברמה גבוהה ביותר וכן הפקות מקוריות.
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בימת הנוער
רחובות

מנהל: אילן גרזי
מנהל אמנותי: ז'אק זרביב

רח' יעקב 48 | טל. 08-9456050 
eilang@ironitr.co.il

מרכזי החברה
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ניהול אמנותי: שלמה ממן 
ניהול מקצועי: ליאת כץ פרחן

ניהול להקות: אתי כץ
טל. 050-6660778
etik@ironitr.co.il

להקות המחול מהוות מסגרת חינוכית, ערכית ומקצועית. תכנית הלימודים כוללת 
שיעורים וסדנאות בסגנונות שונים עם מיטב המורים והיוצרים בארץ בתחום המחול 
העממי, המודרני, הג'אז, ההיפ-פופ והבלט הקלאסי. התלמידים רוכשים את יסודות 

המחול לצד פיתוח יכולות גופניות, מנטאליות, חברתיות, אמנותיות ובימתיות.

התלמידים מתקבלים ללהקות הייצוגיות לאחר מבחני מיון וקבלה, והלהקות 
מופיעות באירועים חגיגיים בעיר ומייצגות את העיר רחובות בפסטיבלים בארץ 

ובעולם.

להקות המחול הייצוגיות 
להקת פצפונים - כיתות ג' | להקת אפרוחים - כיתות ד' | להקת ניצנים - 

כיתות ה' להקת צברים - כיתות - ה'-ו' | להקת עלומים - כיתות ו' | להקת 
דרורים - כיתות ז' להקת נעורים - כיתות ח'-ט' | להקת הדרים - כיתות 

י'-י"ב | להקה בוגרת - חיילים וסטודנטים

ימים א'-ה' | 22:00-16:00 | כיתות ג' ומעלה | סטודיו למחול - 
היכל הספורט "קציר" והיכל הספורט "אוסי וזוהר"

חוג ריקוד
מחול ותנועה לגילאי 5-4

שיעורי תנועה ומחול לגיל הרך מאפשרים מפגש ראשוני עם עולם המחול 
והבמה, דרך הבעה עצמית פיתוח יצירתיות ודמיון, חיזוק ושיפור היציבה, 

התמצאות במרחב, שיווי משקל וקואורדינציה. 
יום ג' | 17:30-16:45 | סטודיו למחול, היכל הספורט "קציר"

130 ₪ לחודש
יום ה' | 17:15-16:30 | סטודיו למחול, היכל הספורט "אוסי וזוהר"

130 ₪ לחודש

עתודה
קבוצת המחול הצעירה, המהווה עתודה ללהקות המחול הייצוגיות.

שיעורי מחול בסגנונות שונים וברמה גבוהה המכינים את התלמידים לקראת 
קבלתם ללהקות הייצוגיות.

יום ג' | 18:15-17:30 | סטודיו למחול, היכל הספורט "קציר" 
יום ה' | 18:15-17:30 | סטודיו למחול, היכל הספורט "אוסי וזוהר" 

כיתות א'-ב' | פעמים בשבוע | 210 ₪  לחודש 

הדרי רחובות
להקות מחול ייצוגיות

מרכזי החברה
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פניני המוסיקה הקאמרית 
סדרה בת 4 קונצרטים

האזנה ערבה למיטב היצירות הקלאסיות עם גדולי המבצעים
מהארץ ומחו"ל. בסדרה יופיעו הרכבים קאמריים איכותיים 

קונצרט מס' 1 | 25.10.17 
רביעיית אביב

סרגיי אוסטרובסקי, כינור | פיליפ וילהפרנקה, כינור
נעמי ביאלוברודה, ויולה | דניאל מיטניצקי, צ'לו

בתכנית:
ו. א. מוצרט: רביעייה ברה מז'ור ק.575

ב. בריטן: רביעייה מס' 3, אופ' 94
א. דבוז'ק: רביעייה מס' 14 בלה במול מז'ור אופ' 105 

קונצרט מס' 2 | 03.01.18
Amaya טריו )פינלנד(

לאה טורי, כינור | לוורי ראנדמוינן, צ'לו | בתיה מורביץ', פסנתר
בתכנית: 

ו. א. מוצרט: טריו בסי במול מז׳ור  ק.502
ס. רחמנינוב: טריו מס' 1 בסול מינור - ״טריו אלגי״

ר. שומאן: טריו מס.1 ברה מינור אופ' 63

קונצרט מס' 3 | 14.02.18
שלישיית פסנתר

ז'אנה גנדלמן, כינור | דמיטרי יבלונסקי, צ'לו )ארה"ב(
אוקסנה יבלונסקיה, פסנתר )ארה"ב(

בתכנית:
פ. שוברט: טריו מס' 1 בסי במול מז'ור, אופ' 99

ל.ו. בטהובן: טריו בסי במול מז’ור אופ' 97 -”ארכידוכס” 

קונצרט מס' 4 | 14.03.18
מוונציה לבואנוס איירס
עם אנסמבל סולני תל אביב

מנצח ברק טל | סולנית גולנרה הכט-בר דרומא, חליל צד
בתכנית:

ו. א. מוצרט: דיורטימנטו ק.136 
א. גריג: סוויטת "הולברג" למיתרים

ב. גודאר: סוויטה לחליל
ז'אני: קרנבל בוונציה

א. פיאצולה/בר דרומא: ארבע עונות

יום ד' | 20:30 | בית העם-היכל התרבות העירוני, האולם הקטן רח' יעקב 48 
כרטיס l  ₪ 80 מנוי 280 ₪ 
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המחלקה למוסיקה

מנהלת המחלקה: ריטה וינוקור
רכישת מנויים וכרטיסים: במחלקה למוסיקה

רח' הנביאים 8 | טל. 08-6683882, 052-6064250
musicrehovot@gmail.com

במשרד לוטוס: רח' בית הפועלים 4 | טל. 08-9467890, 08-9364979

שמורה
שינויים 

הזכות ל

מרכזי החברה

פילהרמוניה רחובות והקונסרבטוריון העירוני
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לגעת באופרה - חדש!
סדרה בת 3 קונצרטים 

מיטב האריות ומיטב זמרי האופרה בתכניות מיוחדות בהנחייתו של 
המנצח: דוד זבה

קונצרט מס' 1 | 28.11.17
"אדונים ומשרתים באופרות של מוצארט" 

מפגשים טעונים, תככים, אהבה, חיזורים ובגידות באופרות המפורסמות של מוצארט
"כך עושות כולן", "דון ג'ובאני", "נישואיי פיגרו".

אריות ודואטים עם הרבה מתח והומור, בליווי פסנתר ובהנחיית דוד זבה

קונצרט מס' 2 | 06.02.18
"אהבה ומוות באופרה"

מורדי ועד פוצ'יני 
הסופרנית הצעירה והיפה המשלמת במחיר חייה על אהבתה.

כמה קשורים השניים - אהבה ומוות!
אריות ודואטים, בליווי פסנתר ובהנחיית דוד זבה

קונצרט מס' 3 | 24.04.18 
אופרה בטירוף

דוד זבה ואירית רוב, במופע מקורי המגולל סיפורי אהבה, תככים והוצאה להורג
מכלול יוצא דופן של שירה ונגינה, הסברים מטורפים, צרחות נוראיות, הדגמות 

חסרות בושה כל התשובות לכל מה שרציתם לשאול ולא העזתם על עולם 
האופרה ותרבות הצעקה האמנותית.

יום ג' | 20:30 | בית יד לבנים, רח' הבנים 10 | כרטיס 70 ₪ | מנוי 180 ₪

עולם הג'אז
סדרה בת 4 קונצרטים

מגוונת ועשירה במנעד סגנונות מז’אנר הג’אז עם אמנים מהארץ ומחו"ל

קונצרט מס' 1 | 02.12.17 
שיכרון חושים מניו אורלינס

זמרת הנשמה, הג'אז והבלוז דניס גורדון )בריטניה( במופע תוסס ומלהיב של 
המוסיקה מניו אורלינס.

תחבור במופע זה לביג בנד של איל וילנר, סקסופוניסט, מעבד ומלחין, שהפך 
לאחד הקולות החשובים בסצנת הביג בנד החדשה בניו יורק.

קונצרט מס' 2 | 17.02.18
ג'אז פלמנקו פיוז'ן

לאוניד פטשקה פסנתרן הג'אז הבינלאומי מארח את האמנית
הרב תחומית טניה וינוקור, כינור, שירה וריקוד.

מופע מרהיב ומרגש חוצה סגנונות ואמנויות - נגינה, ריקוד ושירה 
במופע ישולבו קטעים של מוסיקת עולם עם מקצבים שונים, סאונד חדשני 

וריקוד ספרדי מסורתי
בליווי הנגנים: ולרי ליפץ, קונטרבס | אלכס אוקופוב, תופים

קונצרט מס' 3 | 28.04.18
WHATEVER RITA WANTS

הישר מסצנת הסווינג קברט הברלינאית מגיעים הזוג פדרו ופלומה )ספרד(
המופע מורכב מסטנדרטים של ג'אז, עיבודי ג'אז לשירי פופ ורוק ידועים וקברט 

והכל בהנגשה מרעננת ובתוספת קמצוץ של הומור.
הנגנים במופע הם: פאלומה לירולה, שירה/ יוקולילי | פדרו מויאנו, קונטרבס
נמרוד טלמון, פסנתר/טרומבון | ענת טלמון, חצוצרה | רני בירנבאום, תופים

קונצרט מס' 4 | 16.06.18
האופרה פוגשת את הג'אז

מיטב האריות והשירים, מ"דון ג'ובאני" ועד לאונרד כהן: זמרת הסופרן הנפלאה 
דניאלה לוגסי במיטב הביצועים פוגשת את פסנתרן הג'אז עטור הפרסים 

לאוניד פטשקה והפסנתרן המנצח והמלחין, גיל שוחט. 
בליווי הנגנים: ולרי ליפץ, קונטראבס | אלכס אוקופוב, תופים

מוצ"ש | קונצרטים 1,2 בשעה 20:30, קונצרטים 3,4 בשעה 21:00
הקונסרבטוריון העירוני, רח' סירני 52 | כרטיס 95 ₪ | מנוי 340 ₪

קסם הבארוק
סדרה בת 3 קונצרטים - הנאה צרופה מהעת העתיקה במיקום ייחודי בית 

דונדיקוב, שנבנה בימיה הראשונים של רחובות 

קונצרט מס' 1 | 28.10.17
המאה ה-18 הזוהרת

יצירות מאת המלחינים הגדולים מן המאה ה-18, באך, הנדל, ויוולדי ועוד...
בוריס קוסטנצקי, קונטרה טנור | אנטולי קוגן, חליל צד

יבגני ליסוגורסקי, צ'מבלו | דימטרי מזור, בסון

קונצרט מס' 2 | 06.01.18
עוצמת העוגב והקול

שילוב של שירה זוהרת ומרשימה יחד עם צלילי עוגב אציליים
בתכנית: מוסיקה מרגשת מהליטורגיה, יצירות משיר השירים, 

מהתקופה הקלאסית ועד ימנו
מיכל אוקון, סופרן | בוריס זובין, עוגב

קונצרט מס' 3 | 05.05.18
"בנאות דשא ירביצני"

ביקור פסטורלי במרבדיה הירוקים של אנגליה, החל משירי עם עתיקים מימי 
הביניים והרנסנס. שירי לאוטה וקונסורט מאת ג׳ון דאולנד, תומס קמפיון, 

ועד לבארוק של הנרי פרסל
טל גזית, סופרן/נבל | עדי זילברברג, חליליות

דורט פלורנטין, חליליות | אופירה זכאי, לאוטה

מוצ"ש | 20:30 )פרט לקונצרט מס' 3 שייערך בשעה 21:00(
בית דונדיקוב, רח' יעקב 32 | כרטיס 80 ₪ | מנוי 190 ₪
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מוסיפור  
סדרה בת 4 קונצרטים ססגוניים ומרתקים לילדים.

הקונצרטים משולבים קטעי תיאטרון, סיפורים, הסברים מיוחדים ושיתוף הקהל. 

קונצרט מס' 1 | 07.11.17
חואניטה והגיטרה

מופע לילדים המשלב מוסיקה ספרדית, מוסיקה קלאסית, שירים מוכרים וריקודים 
עממים. חואניטה הנסיכה הספרדייה, בחיפושיה אחר חברתה הטובה הגיטרה, 

במסע חוצה יבשות ותרבויות. 
שירה ומשחק: ורד עובדיה | גיטרות: רוי וייסגלס, יובל מור

ריקוד: ענבל ברנע | הפקה: שקד פרומקין

קונצרט מס' 2 | 09.01.18 
"רועת הצאן ומנקה הארובות"

בביצוע הבלט הירושלמי
בלט במערכה אחת על פי האגדה של הנס כריסטיאן אנדרסן

ספור פנטזיה על מנקה ארובות וקצין המאוהבים שניהם ברועת צאן  
מוסיקה: פרנסואה פולנק | כורוגרפיה: יורי ווטרוב

קונצרט מס' 3 | 27.02.18
"למה מי? למה פה? איזה מין שפה"

מסע מוסיקלי מופלא אל שפת המוסיקה
עם אנסמבל נגני תזמורת הבמה הישראלית

ניצוח והנחיה: רוני פורת | שירה: ליבי טננבוים | חליל סולו: מרגלית גפני
מסע מוסיקלי מופלא אל שפת המוסיקה, בשילוב יצירות מאת באך, 

צ'ייקובסקי, מוצרט ואחרים.

קונצרט מס' 4 | 27.03.18
מוסיקה בצבעים

בביצועם של רותה וחמישיית "צבעי - המוסיקה"
מופע קיצבי ומרתק המוגש בצורה הומוריסטית וחווייתית דרך הצגת כלי הנגינה, 

תפקידם והקשר ההרמוני שבין הנגנים בלהקה.
רותה קליימן, חצוצרה | דור אסרף, סקסופון | סולי גרשקוביץ, קלידים

נמרוד לכיש, גיטרה בס | טל כהן, תופים
בתכנית: קטעי ג'אז, עיבודים לשירים ישראלים מוכרים, מוסיקה יהודית, קצת פופ 

וקלאסי קטעי קישור "עם חיוך" ועוד.

יום ג' | 17:30 | בית העם-היכל התרבות העירוני, האולם הקטן רח' יעקב 48 
כרטיס 65 ₪ | מנוי 220 ₪

מוסיקה ואמנות                                                                       
סדרה בת 3 קונצרטים                                                      

בהנחיית הפסנתרנית אירנה פרידלנד                                         
קשרים מרתקים בין המוסיקה לבין אמנויות ויזואליות

הסדרה תתקיים בבית דונדיקוב מוזיאון עירוני בו מתקיימות תערוכות מתחלפות

קונצרט מס' 1 | 06.12.17
"הקשיבו לצלילי התמונה העתיקה"

מבט על הקשר בין המוסיקה הנצחית של י.ס. באך 
וציורים מאת רמברנדט - אחד הציירים החשובים ביותר בתולדות האמנות המערבית 

קונצרט מס' 2 | 07.03.18
"איך זה להיות אישה?"

קיפוח נשים והשלכותיו...דעות קדומות והתעלמות מוחלטת...
טענות מופרכות כלפי האמנות והמוסיקה של נשים  

זרקור על הקול הנשי במוסיקה )ק. שומאן( ובאמנות הפלסטית )א. גונזלס(

קונצרט מס' 3 | 23.05.18
"אני מחפש צבע"

"אני מחפש צבע" אמר שופן תוך שהוא מנגן את יצירתו החדשה.
מפגש בין יצירותיו של פרדריק שופן וציוריו של אז'ן דלקרואה 

יום ד' | 19:00 | בית דונדיקוב, רח' יעקב 32
כרטיס 50 ₪ | מנוי 100 ₪

חופשי בעיר
רחובות עיר המדע והתרבות גאה להציג:

מגוון סדרות מוסיקליות לקהל הרחב ללא תשלום!

שישי חופשי
בוקר של מוסיקה קאמרית בביצוע סולנים והרכבים בינלאומיים לפתיחה 

מוסיקלית נפלאה לסוף השבוע!

קונצרט מס' 1 | 20.10.17
קונצרט מס' 2 | 22.12.17 
קונצרט מס' 3 | 09.03.18
קונצרט מס' 4 | 01.06.18

יום ו' | 11:00 | הקונסרבטוריון העירוני, רח' סירני 52
הכניסה חופשית – הציבור מוזמן
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קונצרט מס' 2 | 07.06.18
תזמורת כלי נשיפה רחובות

קונצרט קיץ | מנצח: יעקב גלר
מוסיקה פופולארית בעיבודים לתזמורת כלי נשיפה, ואלסים מארשים ועוד...

יום ה' | 20:00 | חווית שוויץ, רח' סירני 52 | הכניסה חופשית

קונצרט מס' 3 | 18.06.18
תזמורת קלאסיקה רחובות

מנצח: דורון סלומון
סולן: נעם בוכמן, חליל צד

בתכנית: יצירות מאת רחמנינוב, מוצרט ושוברט
יום ב' | 20:00 | אשכול פיס, רח' חנה אברך 25 | הכניסה חופשית

הקונסרבטוריון העירוני
הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה רחובות ממשיך להציע שיעורי נגינה בכלים 

השונים לכל הגילאים )מגיל 3 ומעלה כולל מבוגרים( עם מורים אקדמאים מובילים: 
פסנתר, אורגנית, אקורדיון, כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס, חלילית, 

חליל צד, חצוצרה, קלרינט, סקסופון, בריטון, טובה, קרן יער, נבל, 
טרומבון, מנדולינה, גיטרה וכלי הקשה, פיתוח קול, בס וחשמלית.

צעירים על הבמה
הכישרונות הצעירים של רחובות בהופעה!

קונצרט מס' 1 | 14.12.17 
קונצרט חנוכה חגיגי

מבחר קטעי מוסיקה בביצוע מקהלה, סולנים ואנסמבלים שונים.
הדלקת נרות חנוכה.

יום ה' l 18:00 l הקונסרבטוריון העירוני, רח' סירני l 52 הכניסה חופשית

קונצרט מס' 2 | 15.03.18 
"ציפור כחולה" 

תלמידי התיאטרון המוסיקלי של הקונסרבטוריון העירוני בהדרכת ורה קלינג 
מציגים את המחזמר "ציפור כחולה" על פי סיפרו הקלאסי מאת מוריס מטרלינק. 
תלמידי התיאטרון יציגו גרסה מיוחדת של המחזמר יחד עם הרכבי נגינה שונים 

של תלמידי הקונסרבטוריון. בשיתוף עם קבוצת המחול הדרי רחובות.
יום ה' l 18:00 l הקונסרבטוריון העירוני, רח' סירני l 52 הכניסה חופשית

קונצרט סיום שנה"ל | 14.05.18
עם תלמידי הקונסרבטוריון העירוני ומוריו חגיגה מוסיקלית סוחפת עם 

תזמורות, מקהלות ונגנים במגוון כלי נגינה ובסגנונות שונים

יום ב' l 19:00 l בבית העם, היכל התרבות העירוני, רח' יעקב 48 
25 ₪ מומלץ להזמין כרטיסים מראש!
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תזמורות ומקהלות רחובות בהיכל

החברה העירונית רחובות מציגה את הגופים המוסיקאלים המקומיים.
בקונצרטים אלו יתארחו מוסיקאים מהשורה הראשונה.

קונצרט מס' 1 | 03.11.17 
 מקהלת שחר

"שירים ונפלאות" - המוסיקה הנשגבת של באך למקהלה, ושירים אחרים בהשראתו
מנצחת: גילה בריל

פסנתר/ עוגב: בוריס זובין
מקהלת שחר מופיעה על מיטב הבמות בישראל, בהן פסטיבל אבו גוש וקונצרטים עם 

תזמורות מובילות, לצד הופעות א-קפלה. 

קונצרט מס' 2 | 29.12.17
תזמורת כלי נשיפה רחובות

מנצח: יעקב גלר
זמרת אורחת: שי טרי

שירים פופולאריים בעיבודים מיוחדים לתזמורת כלי נשיפה.

קונצרט מס' 3 | 02.02.18 
תזמורת קלאסיקה רחובות 

מנצח: דורון סלומון
סולנית: כרמלה ליימן, כינור

בהשתתפות תזמורת כלי קשת של הקונסרבטוריון העירוני
בתכנית: יצירות מאת סיבליוס, ביזה, שטראוס, צ'ייקובסקי, מאסנה, סרסטה ועוד.

קונצרט מס'  4 | 29.06.18 
תזמורת הג'אז רחובות 

"תני חיוך"
מנצח ומנהל מוסיקאלי: גורי אגמון

זמר אורח: אלי גורנשטיין
מגיש רפרטואר מגוון של שירים אמריקאים וישראליים שעושים טוב על הלב 

יום ו' | 11:00 | בית העם - היכל התרבות העירוני, רח' יעקב 48 
הכניסה חופשית – הציבור מוזמן!    

תזמורות רחובות ברחבי העיר                                                               
קונצרט מס' 1 | 25.01.18
תזמורת הג'אז רחובות

ג'אז כאן ועכשיו | מנצח: גורי אגמון
נגן אורח: אלברט פיאמנטה – סקסופון

אלברט פיאמנטה מדור המייסדים של הג'אז הישראלי, יעניק לג'אז קלאסי
ומודרני את פרשנותו המיוחדת המתובלת לעיתים בהשפעות מזרחיות.

יום ה' | 20:00 | הקונסרבטוריון העירוני, רח' סירני 52 | הכניסה חופשית
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אוצרת: אורה קראוס
בית דונדיקוב, רח' יעקב 32

orak@ironitr.co.il

אורגות )שם זמני( - רישום וצילום | פסי גירש, יבגניה נוביקוב 
05.12.17-20.10.17

התערוכה קושרת שני גופי עבודות של שתי אמניות, פסי גירש ויבגניה נוביקוב, 
מרצה וסטודנטית שלה.

כל אחת מהן בדרכה פורטת את העולם למרכיביו הראשוניים, ומחברת אותם 
מחדש לכדי אובייקט או דימוי שהוא במקביל פנטסטי, דמיוני, רוחני, קיים ונעלם. 

רבדים )שם זמני( - רישום, ציור, תפירה, רקמה וקיפול | אנדי ארונוביץ, 
נורית גל, מזל כרמון, נעמי פארן                                

25.02.18-22.12.17
העבודות המוצגות בתערוכה יוצרות מרחב התרחשות שנע בין הדו- ממד 

לתלת- ממד. 
חיבורן של כל העבודות בחלל המשותף יוצר מבנים וסביבה, המאזכרים

גופים אורגניים. 

עם חלוף הזמן )שם זמני( - ציור, רישום וצילום | ראובן קופרמן, אורה 
ראובן, דבי מורג, עלמה מכנס קז, אריק רמות 

10.05.18-16.03.18
התערוכה בוחנת את משמעות הזמן, הגיל והיופי. התפיסה החברתית לגבי זיקנה 
שמאפייניה הם: ערירות, בדידות, התקמטות, נפילה וקמילה, אינה מעודדת. בדרך 

כלל מתעלמים מהזיקנה, היא שקופה ומעדיפים שלא לעסוק בה. כל אחד 
מהאמנים נוגע בקטע אחר של נושא זה.

מה בין הבריאה לכאוס )שם זמני( - רישום, ציור, פיסול | אסי משולם 
10.07.18-10.09.18

אסי משולם הוא אמן, מרצה וזוכה בפרס שרת התרבות. בכוונתו של האמן להביא 
לידי ביטוי רעיונות המופעים בספר איוב, אודות הכאוס והסדר, שהם מרכיבים חיוניים 

בעיניו בכל יצירת אמנות. אלה שני כוחות מנוגדים זה לזה וגם זקוקים זה לזה. 
התערוכה תעסוק בתשובתו של האל לאיוב.

* הזכות לשינויים שמורה

תערוכות
מרכזי החברה
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הגלריה העירונית לאמנות
גלריה מוזיאלית לאמנות ישראלית עכשווית

הגלריה נתמכת ע"י משרד התרבות והספורט

של האמנית דבי מורג    
צילום 

2829



ציור למתחילים | מאיר נטיף בוגר מכון אבני לאמנות
נעסוק בהרחבה בלימוד טכניקות, חומרים וגישות שונות, תוך לימוד רקע

מתולדות האמנות ומתן ביטוי אישי לכל תלמיד.
  ₪ 10X306 | 12.09.17 | יום ג' | 12:30-9:30 | 35 מפגשים
  ₪ 10X306 | 10.09.17 | יום א' | 12:30-9:30 | 35 מפגשים

ציור למתקדמים | מאיר נטיף  
נתמקד בהיבט הפיגורטיבי של הציור, תוך שימוש במגוון טכניקות וחומרים 

כמו: שמן, אקריליק ועוד.
  ₪ 10X306 | 11.09.17 | יום ב' | 12:30-9:30 | 35 מפגשים

  ₪ 10X306 | 12.09.17 | יום ג' | 21:00-18:00 | 35 מפגשים

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

האמנותית ולפתח שפה אישית.
  ₪ 10X306 | 11.09.17 | יום ב' | 21:00-18:00 | 35 מפגשים

  ₪ 10X306 | 13.09.17 | יום ד' | 12:30-9:30 | 35 מפגשים

רישום וציור | אורי ניר בוגר מכון אבני לאמנות מציג תערוכות בארץ                                                                           
הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון בציור, המעוניינים לעבוד במסגרת ללמוד טכניקות 

מגוונות בשמן ואקריליק.
  ₪ 10X306 | 11.09.17 | יום ב' | 12:30-9:30 | 35 מפגשים

  ₪ 10X306 | 12.09.17 | יום ג' | 21:00-18:00 | 35 מפגשים

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

הקורס מיועד לציירים מתקדמים, לבעלי ניסיון ולציירים עצמאים.
ביקורת עבודות ושימוש בטכניקות וחומרים מגוונים. 

הלימודים מתקיימים בבית האמנים, רח' כרמל 78, שכונת אחוזות הנשיא
  ₪ 10X306 | 10.09.17 | יום א' | 21:45-18:45 | 35 מפגשים

  ₪ 10X306 | 11.09.17 | יום ב' | 12:00-9:00 | 35 מפגשים
  ₪ 10X306 | 12.09.17 | יום ג' | 12:00-9:00 | 35 מפגשים
  ₪ 10X306 | 13.09.17 | יום ד' | 12:00-9:00 | 35 מפגשים

ציור, רישום ואקוורל | ג'ורג' יונס M.A בלימודי אמנות
  ₪ 10X306 | 10.09.17 | יום א' | 12:30-9:30 | 35 מפגשים

  ₪ 10X306 | 10.09.17 | יום א' | 21:00-18:00 | 35 מפגשים
  ₪ 10X306 | 13.09.17 | יום ד' | 12:30-9:30 | 35 מפגשים

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.
  ₪ 10X306 | 14.09.17 | יום ה' | 12:30-9:30 | 35 מפגשים

ציור מתחילים / מתקדמים  |  מירי אורן מורה לאמנות וציירת
נלמד את בסיס יסודות הרישום והציור. 

כמו כן קומפוזיציה, צבע, חלל וטכניקות של שימוש בצבע וקולאז'
  ₪ 10X315 | 10.09.17 | יום א' | 21:00-18:00 | 35 מפגשים

  ₪ 10X315 | 12.09.17 | יום ג' | 12:30-9:30 | 35 מפגשים
המחיר כולל חומרים

המרכז לאמנות חזותית

רכזת: עליזה כחלון
רח' הנביאים 8 | טל. 08-9109287 

alizak@ironitr.co.il

סדנאות ציור

מרכזי החברה
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פיסול וקדרות כלים ואביזרים | אריאלה אברהמסון אמנית קרמיקה בוגרת בצלאל
בקורס נלמד להכין כלים, פסלים ואביזרים, תכשיטים ופרויקטים לפי בחירה 

אישית. בטכניקות שונות: עיבוד משטחים, גלזורות שונות, חיבורים ושילוב חומרים, 
טקסטורות ועבודה בחוליות ומשטחים ועבודה על אובניים.

10.09.17 | יום א' | 12:30-9:30 | 35 מפגשים | 3,700 ₪
12.09.17 | יום ג' |  12:30-9:30 | 35 מפגשים | 3,700 ₪

פיסול פיגורטיבי | איגור בראון אמן ופסל בינלאומי
נלמד להכין פסלים פיגורטיביים בטכניקות קלאסיות.

10.09.17 | יום א' | 21:30-19:00 | 35 מפגשים | 3,400 ₪

קרמיקה אתיופית מסורתית | דהנסו הזקאיס קרמיקאית ילידת אתיופיה 
נלמד לעבוד בהשראת התרבות האתיופית ובטכניקת עבודה מסורתיות מיבשת 

אפריקה. נחשף לפולקלור המרתק של יהדות אתיופיה בהכנת כלים ופסלים מיוחדים. 
10.09.17 | יום א' | 18:30-16:30 | 15 מפגשים | 1,400 ₪ 

קדרות יפנית ופיסול קרמי | יפעת אלישר קרמיקאית אשר למדה ביפן
נלמד איך להכין כלים באובניים בטכניקות שולחן ועבודה על גלגל ידני, לפי שיטות 

מסורתיות מתרבות יפן. ההתייחסות לחומר מבטאת את חיבורו של האדם לטבע. 
23.10.17 | יום ב' | 21:00-18:00 | 30 מפגשים | 3,200 ₪ 
25.10.17 | יום ד' | 13:00-10:00 | 30 מפגשים | 3,200 ₪ 

פיסול גופי תאורה ופיסול נוי | עדי בן עזרא אמנית קרמיקה, בוגרת בצלאל
נלמד איך לעצב גופי תאורה בהתייחסות לפיזור האור, ונעצב פסלי נוי לפי התאמה לפנים 

הבית. נעבוד עם משטחים, חוליות ותבניות לחיצה ובפיסול בטכניקות שונות ומגוונות.
12.09.17 | יום ג' | 21:30-19:00 | 35 מפגשים | 3,400 ₪

קדרות ופיסול למתחילים וממשיכים | איילת קציר קרמיקאית בוגרת "בצלאל", 
מתמחה בקרמיקה שימושית

בקורס נלמד את יסודות הקדרות ונפתח את מיומנויות העבודה באובניים. 
ניצור כלים שימושיים - קערות, כוסות, ספלים, קנקנים ועוד. נעטר את פני השטח 

בצבעים קרמיים ובזיגוגים. הקורס מתאים למתחילים ולבעלי ידע קודם כאחד.
11.09.17 | ימים ב' / ה' | 12:30-9:30 | 35 מפגשים | 3,700 ₪ 

13.09.17 | יום ד' | 21:30-18:30 | 35 מפגשים | 3,700 ₪ 
מחיר הקורסים כולל שריפות, גלזורות וצבעים על פי מבחר קיים.

חימר ניתן לרכוש במקום.
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בית הקרמיקה

מנהלת: רני ששון 
רח' הבנים 15 | טל. 08-9472960
ceramicshouse@ironitr.co.il

של אריאלה אברהמסון 
עבודה 

מרכזי החברה
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ציור אינטואיטיבי | רוני טהור יוצרת ישראלית מובילה בתחום
ציור חופשי באמצעות שימוש בדמיון מודרך ותרגילי מחשבה פשוטים ומהנים. 

ציור שמעורר את האמן שבנו לפרוץ ממקום ראשוני וילדי. 
תהליך היצירה הוא חופשי, ספונטני וחוויתי המעורר את חדוות היצירה. 

22.10.17 | יום א' | 12:00-9:00 | 30 מפגשים | 2,400 ₪ 
23.10.17 | יום ב' | 12:00-9:00 | 30 מפגשים | 2,400 ₪

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

טכניקות עבודה בזכוכית | סולי קוהן יוצרת בזכוכית
היכרות עם העולם הקסום של חומר הזכוכית, פיסול ומלאכת יד שימושית בזכוכית. 

נלמד את טכניקת הפיוזינג - חיתוך, שילוב ועיבוד זכוכית על ידי חום, תוך שימוש 
בתכונות הזכוכית כחומר אטום, שקוף ומחליף צבעים. 

22.10.17 | יום א' | 12:00-9:00 | 30 מפגשים | 2,600 ₪ 
24.10.17 | יום ג' | 13:00-10:00 | 30 מפגשים | 2,600 ₪ 
26.10.17 | יום ה' | 21:30-18:30 | 30 מפגשים | 2,600 ₪

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

באמצעות טכניקות פשוטות, שימוש בצבע ויצירתיות, נפיח חיים חדשים בכל רהיט.
נלמד את סוגי העץ השונים, הכנת רהיט לצביעה, טכניקות להסרת צבע, שימוש בכלי 

עבודה ועוד.
25.10.17 | יום ד' | 21:30-18:30 | 15 מפגשים | 1,350 ₪ 

הדפס משי | מיקי הורוביץ מעצב ויוצר רב תחומי
דפוס משי נקרא גם דפוס רשת. זוהי טכניקה עתיקה להדפסה באמצעות רשת 

צפופה המתוחה על גבי מסגרת. בעת העתיקה השתמשו ברשת עשויה מחוטי משי 
ומכאן שמה. במהלך הסדנה נדפיס סדרות, נלמד טכניקות מגוונות להדפסה 

אמנותית ונשלב ביניהן.  
25.10.17 | יום ד' | 12:00-9:00 | 30 מפגשים | 2,600 ₪ 

עיצוב תיקים מתחילים ומתקדמים | מיה שלו מעצבת בעלת מותג על שמה 
נלמד לעצב תיקים ואקססוריז בשיטות שונות המקובלות בתחום העיצוב, כגון:

דיגום חופשי ועבודה עם גזרות מוכנות, תפירה ועבודה בעור וחומרים מיוחדים. 
בקורס ניצור תיקים שונים כגון תיק גב, תיק צד, ארנק ועוד.

25.10.17 | יום ד' | 21:30-18:30 | 30 מפגשים | 2,600 ₪ 
26.10.17 | יום ה' | 13:00-10:00 | 30 מפגשים | 2,600 ₪ 
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בית האמנים

מנהלת: רני ששון
רח' כרמל 78, שכונת אחוזות הנשיא

artisthouse@ironitr.co. il | 08-9472960 .טל

מרכזי החברה
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בית מיכל הוא מרכז תרבות קטן ואינטימי אשר לב ליבו הוא ספריית ילדים ייחודית, 
כאשר במהלך השנה, מתקיים במקביל לה סלון למפגשים עם יוצרים, יצירות 

ורעיונות. הנושא שישזור את כל האירועים השנה הוא קרב לב. המפגשים יעסקו 
ברגש, בקרבה וברחשי הלב.

ממתקים של תרבות
בכל יום רביעי, החל מנובמבר ועד סוף יוני, בית מיכל הופך לסלון המארח מפגשי 

פרינג' בתחום הספרות, השירה, מוסיקה, תיאטרון, פרפורמנס, קולנוע תיעודי, אמנות, 
פילוסופיה.

שיחה ומוסיקה
אחת לחודש מתארחים בבית מוסיקאים מוערכים לשיחה ומוסיקה, למפגש קרוב, 

בין אמן לקהל המאפשר הכרות עם היוצרים והיצירה שלהם. שואלת, עורכת התוכנית, 
דפנה מנור. 

אמנות 
בגלריה של בית מיכל מוצגות תערוכות של אמנות ישראלית עכשווית המתייחסות 

לנושא המרכזי, מפגש עם האמנים באירועי הפתיחה ובשיח גלריה.
אוצרת כרמית בלומנזון. 

לימוד וכתיבה
בבית מיכל מתקיימות במהלך השנה שתי סדנאות לכתיבת פרוזה )בוקר וערב( 

בהנחייתה של הסופרת נועה ידלין )כלת פרס ספיר לספרות 2013( 
הסדנאות מתקיימות אחת לשבועיים, מנובמבר עד יוני, בימי שני, 22:00-20:00,

ובימי שלישי, 12:00-10:00. 

מדרש שירה 
אחת בחודש בימי שישי, מתקיים בבית מיכל בית מדרש לשירה עברית, מפגש מעשי 

הכולל קריאה מדוקדקת וניתוח שיר עם המשורר אלכס בן ארי. 

תרגול צ'י קונג
מידי שישי בבוקר ושלישי בערב יתקיימו בחצר הבית תרגול ולמידה של דרכים חדשות 

להניע את הגוף והנפש, חיזוק הקשר בין התנועה לנשימה, והרחבת גבולות הגוף עם 
המנחה אסף טנא.

שוק 'קח-תן' ספרים 
פעמיים בשנה בית מיכל מקיים שוק של ספרים יד שנייה לקראת חג הפסח ובשבוע 

הספר המתקיים בתחילת יוני, הזמנה לתת ולקחת ספרים ללא תשלום. 

השתתפות:
את התוכניות המפורטות לשנת הפעילות 2017-18 ניתן לקבל בדואר החל 

מאוקטובר 2017 ו/או לקבל תוכנייה דיגיטלית בהצטרפות לרשימת התפוצה 
www.bet-michal.com באתר הבית

שימו לב: מספר המקומות בבית מיכל מוגבל, לפיכך מומלץ להירשם לאירועים 
מראש. הרישום לסדנאות מתחיל ב-1 בספטמבר.

חפשו אותנו בפייסבוק: בית מיכל 
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בית מיכל

מנהלת: דפנה מנור 
רח' הגר"א 10 | טל. 08-9467998 פקס. 08-9462607

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

מרכזי החברה
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בית מדרש עירוני לתנ"ך בשיתוף קהילת פסיפס
נעמיק, נחקור ונחווה את התנ"ך בחברותא.

  
בלהה בן אליהו    11.09.17
ד"ר יעל ציגלר    30.10.17

ד"ר בני גזונטהייט  27.11.17
ד"ר נילי ואזנה   25.12.17

פרופ' חננאל מאק   29.01.18
הרב אמנון בזק   26.02.18
הרב יואל בן נון   19.03.18

פרופ' אוריאל סימון   23.04.18
הרב אילעאי עופרן   28.05.18

פרופ' אביגדור שנאן ופרופ' יאיר זקוביץ   25.06.18

יום ב' | 20:00 | יש להגיע עם תנ"ך מלא | הכניסה חופשית 
 
 

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

סדנת לימוד מונחית ודיאלוג קבוצתי במשעולי התנ"ך.
בהנחיית: יהודה כהן, מדריך מחוזי למורים בתנ"ך.  

יום ה' | 20:00 | פעם בשבועיים בחוויות שוויץ, רח' סירני 52 | 25 ₪ 
טל. 08-9310708

שבתרבות
תכנית ראיונות ואקטואליה בהנחיית העיתונאי איתן דנציג

פוליטיקאים, אנשי ציבור, אנשי תרבות ורוח ומספרי סיפורים.
  |  10.03.18  |  17.02.18  |  20.01.18  |  23.12.17  |  18.11.17  |  21.10.17

      21.07.18  |  16.06.18  |  26.05.18  |  21.04.18
שבת | 13:00-11:00 | הכניסה חופשית 
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בית יד-לבנים

מנהלת: שפרה כהן
טל. 08-9453891, 08-9494817, 08-9466503 | פקס. 08-9390773 

yadlabanim.r@gmail.com

מרכזי החברה
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תערוכות

"קשר משפחתי" | הני שקולניק וסבינה סעד
טכניקה מעורבת

אוצרת | רוני אנקורי   
פתיחה: 31.08.17 | נעילה: 18.10.17

"כי האדם עץ השדה" | שרה ארמן
אקריליק על בד

אוצרת | רוני אנקורי   
פתיחה: 26.10.17 | נעילה: 23.11.17 

"טבע לא דומם" | מרים באסל
אקריליק על בדי קנבס 
אוצרת | מירטה אדרי  

 פתיחה: 30.11.17 | נעילה: 24.12.17 

"אניגמה" | עמותת האמנים
אוצרת | ורד נון-אלון

פתיחה: 04.01.18 | נעילה: 02.02.18 

"כגודל הקרקע מתחת לרגלנו כך גודל השמים 
מעל ראשינו" )ח.נ. ביאליק( | נילי סנה 

שמן על קנבס
אוצרת | רוני אנקורי   

פתיחה: 08.02.18 | נעילה: 28.03.18

"שלוש נקישות" | רחלי רוגל
תערוכה לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

ונפגעי פעולות האיבה
אוצר | אבנר אברהם

פתיחה: 14.04.18 | נעילה: 30.05.18

"נוכחויות" | "החממה" - המרכז לשיקום נכים 
ונפגעי פעולות איבה

ציורים
אוצרת | רון כהן-וילד   

פתיחה: 07.06.18 | נעילה:  05.07.18

"ציורים חדשים" | גליליה לוי
ציורים

אוצרת | עדה נעמני   
פתיחה: 12.07.18 | נעילה: 20.08.18

בית דונדיקוב - סיורים
מנהלת: גלי מדהלה  

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

galim@ironitr.co.il 

סיורי סליחות - בשכונת שעריים בין ראש השנה ליום כיפור
 25-26.09.17 | ימים ב', ג'  

חוה"מ סוכות - "סובו רחובות והקיפוה" סיורים היסטוריים 
במגוון מסלולים בעיר

09-10.10.17 | ימים ב', ג'

בעקבות הפרשים האוסטרליים - רחובות במלה"ע הראשונה 
10.11.17 | יום ו' 

בין ברושים ואבנים - בית העלמין תר"ן בראי מלחמה"ע הראשונה 
17.11.17 | יום ו' 

והעיר נתלתה באילנות גבוהים - על עצים וידוענים ברחובות - סיור חגיגי לכבוד ט"ו בשבט
02.02.18 | יום ו'

מסע אל לב המושבה - סיור חגיגי לכבוד יום הולדת 128 לרחובות
23.02.18 | יום ו' 

בעקבות נשים פורצות דרך ברחובות - סיור חגיגי לכבוד יום האישה הבינלאומי
09.03.18 | יום ו' 

חוה"מ פסח - "סובו רחובות והקיפוה" סיורים היסטוריים במגוון מסלולים בעיר
02-03.04.18 | ימים ב', ג'

"רחובות במלחמת העצמאות" - סיור חגיגי לכבוד יום העצמאות
19.04.18 | יום ה'

שבוע מורשת - החופש הגדול או תעלומת הארגזים - חוויותיו של נחום גוטמן ברחובות 
בתקופת מלחה"ע הראשונה

10.05.18 | יום ה'

שבוע מורשת - עולים לשעריים - סיפורה של שכונה שורשית, היסטורית, פולקלוריסטית
11.05.18 | יום ו'

שבוע הספר העברי - סיורים בעקבות סופרים ומשוררים ברחובות
06/18

אהבות ברחובות - 
סיפורי אהבה מסעירים על דפי ההיסטוריה - סיור חגיגי לכבוד יום האהבה 

26.07.18 | יום ה' 

אירועים נוספים: 
22.02.18 | יום ה' | 18:00 | פתיחת תערוכת יום הולדת 128 לרחובות

הסיורים נערכים ברישום מראש ומותנים במס' משתתפים | *המערכת שומרת לעצמה את הזכות לשינויים
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התעמלות בריאותית לנשים
סער פרנק, בוגרת מכללת וינגייט בעלת התמחות עם הגיל השלישי

נחזק מסת שריר, נגדיל טווחי תנועה נשפר גמישות ויציבות בתנועה ובמוסיקה.
03.09.17 | ימים א', ג' ו-ה' | 9:00-8:15 או 9:45-9:00 | 120 ₪ לפעמיים בשבוע /  

180 ₪ לשלוש פעמים בשבוע
המחיר לתושבים ותיקים | קביעת הימים והשעות תעשה ישירות מול רכזת החוגים

פלדנקרייז
רינה עמשלם, מוסמכת בהוראת פלדנקרייז

פלדנקרייז היא שיטת תנועה והפעלה של הגוף במגוון תנוחות, המסייעת לשיפור היציבות, 
התנועה, הגמישות, הקורדינציה, שווי המשקל ועוד. מקלה על בעיות שלד: כאבי גב, צוואר, 

כתפיים ותורמת למניעתם.
03.09.17 | יום א' | 20:00-19:00 | 100 ₪ 
06.09.17 | יום ד' | 12:45-11:45 | 100 ₪ 

המחיר לתושבים וותיקים

פילאטיס
מעיין כהן, מוסמכת בהוראת פילאטיס

פילאטיס היא שיטה לאימון גופני שנועדה לשפר את היציבה ואת התפקוד היומיומי של 
הגוף כך שיוכל לבצע את המטלות היומיומיות, במינימום מאמץ, ללא שחיקה מיותרת 

וללא פגיעות גופניות.
04.09.17 | יום ב' | 20:00-19:00 | 200 ₪ 
06.09.17 | יום ד' | 20:00-19:00 | 200 ₪ 

אמנות
ציור 

נורית איזק, בוגרת בצלאל בעלת 26 שנות נסיון
השיעורים משלבים רישום, ציור מהתבוננות, ציור של ציירי מופת

ועבודה חופשית של התלמיד. 
השעורים מותאמים לכל הרמות.

04.09.17 | יום ב' | 11:00-8:30 | 160 ₪ לחודש
04.09.17 | יום ב' | 13:30-11:00 | 160 ₪ לחודש

06.09.17 | יום ד' | 11:30-9:00 | 160 ₪ לחודש
המחיר אינו כולל חומרים | המחיר לתושבים ותיקים

ציור
אור-לי הראל, בוגרת האקדמיות לאמנות, בעלת 30 שנות נסיון

במהלך השנה נלמד רישום בעפרון ופחם. נעבוד בצבעי גואש אקריליק ושמן.
03.09.17 | יום א' - מתקדמים | 12:30-10:00 | 160 ₪ לחודש

05.09.17 | יום ג' - מתחילים | 12:30-10:00 | 160 ₪ לחודש
המחיר אינו כולל חומרים  |  המחיר לתושבים וותיקים

www.ironit-rehovot.co.il :לפרטים והרשמה

מרכז תרבות חבצלת

מנהלת: טלי ול
רח' הנרקיסים 12
טל. 08-6900567

havazeletali@gmail.com

הזכות לשינויים שמורה

מרכזי החברה
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לימודי תואר ראשון ושני של האוניברסיטה הפתוחה
מוכרים 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 ומקניון רחובות

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, ללא דמי מכללה.

הרשמה לסמסטר סתיו 2018 )2017 אוקטובר( בעיצומה

במרכז לימוד האוניברסיטה הפתוחה ברחובות
תכניות לימוד נוספות לתואר ראשון:

• אפיקי מעבר למוסדות אקדמיים אחרים 
האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטאות בארץ, כוננו אפיקי מעבר המאפשרים לסטודנטים 

מוכשרים להתחיל את הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה של האוניברסיטה 
הפתוחה, שאין בה תנאי קבלה, ואחר כך לעבור לפקולטות שונות באוניברסיטאות 

אחרות ולהתקבל אליהן על סמך ההישגים באוניברסיטה הפתוחה. הקורסים שיילמדו 
באוניברסיטה הפתוחה יקצרו את משך הלימודים לתואר במוסד האקדמי האחר בדרך 

כלל בשנה לערך. אפיקי מעבר לכל האוניברסיטאות בארץ.

• בית הספר לשלטון מקומי 
האוניברסיטה הפתוחה ברחובות ובית הספר לשלטון מקומי של האוניברסיטה הפתוחה 

מציעים: לימודי תואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה )B.A( במדעי החברה והרוח, עם 
דיפלומה בלימודי השלטון המקומי. התואר מעניק תשתית ידע רחבה במדעי החברה תוך 

התמקדות במדיניות ציבורית על מגוון היבטיה השונים.
הרשמה לשנת הלימודים הקרובה )אוקטובר 2017( בעיצומה.

www.openu.ac.il :לפרטים והרשמה

האוניברסיטה הפתוחה ברחובות

מנהלת: ד"ר שרון חרל"פ אשכנזי
רח' גיבורי ישראל 2 | טל. 08-9366003
 rehovot-college@bezeqint.net

מזכירות המכללה פתוחה בימים א'-ה' 19:00-9:00

חינוך והשכלה
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באישור הועדה לגמולי השתלמות של משרד החינוך הקורסים מונחים ע"י מיטב המרצים 
יישומי מחשב | 100 שעות                               

מבוא לקרימינולוגיה | 60 שעות   
סדנה להפגת מתחים | 40 שעות                      

כישורי חיים מנצחים | 40 שעות 

תיכונית רחובות 
השלמת השכלה תיכונית בפיקוח משרד החינוך 

מורים מעולים וצוות מסור הדואג לטפח כל לומד בסביבה תומכת.
אוקטובר 2017 | ימים א'-ה' | 21:30-17:00

אולפן לעברית                                                                                                                                   
אולפן לעברית לעולים חדשים, תיירים ועובדים זרים. לימוד וחיזוק השפה העברית במספר מסלולים

אולפן א' ואולפן המשך 
אולפנים לזכאים מטעם משרד החינוך

אולפן אקסטרני | 240 ש"א 
אולפן עברית אקסטרני לתיירים ועובדים זרים 

קורסי העשרה למבוגרים 
הכרת המחשב, האינטרנט ומכשירים דיגיטליים

רודי יוסטר, מורה בכירה וותיקה, מוסמכת ICDL ישראל
היכרות עם המחשב: מערכת הפעלה חלונות, תוכנת word, אינטרנט, 

דוא"ל ושימוש במכשירים דיגיטליים.
06.11.17 | יום ב' | 10:30-9:00 | המכללה העירונית | 12 מפגשים | 24 ש"א | 600 ₪ 

Microsoft Office - יישומי אופיס
רודי יוסטר, מורה בכירה וותיקה, מוסמכת ICDL ישראל

 .Outlook, word, PowerPoint, Excel :תוכנות אופיס
באמצעות אופיס ניתן להפיק מסמכים מורכבים, לבצע חישובים, ניתוחים 
וגרפים, להפיק מצגות אלקטרוניות, דואר אלקטרוני, רשימות תפוצה ועוד.

01.11.17 | יום ד' | 21:30-17:30 | המכללה העירונית | 10 מפגשים | 40 ש"א | 1,000 ₪ 

רח' גיבורי ישראל 2
טל. 08-9459397  | פקס. 08-9454090  

michlala-info@ironitr.co.il
www.ironit-rehovot.co.il :לפרטים והרשמה

המכללה העירונית רחובות
קמפוס רב תחומי

גמול השתלמות | השלמת השכלה | אולפן 
קורסי העשרה למבוגרים | תקשורת וטלוויזיה

קורסים לגמול השתלמות חינוך והשכלה
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קורס Microsoft Excel  - מתחילים
רודי יוסטר, מורה בכירה וותיקה, מוסמכת ICDL ישראל

ארגון נתונים בגיליון האלקטרוני ועיצוב. ביצוע חישובים והפקת גרפים ודוחות, 
שימוש בכלים לאיתור נתונים נדרשים ומיומנות בתהליכי עבודה.

07.11.17 | יום ג' | 12:30-9:30 | המכללה העירונית | 4 מפגשים | 16 ש"א | 400 ₪

קורס אלבום תמונות דיגיטלי
רודי יוסטר, מורה בכירה וותיקה, מוסמכת ICDL ישראל

יצירת אלבומי תמונות להדפסה, עיבוד תמונות בסיסי ובניית קולאז'ים.
06.11.17 | יום ב' | 12:30-11:00 | המכללה העירונית | 12 מפגשים | 24 ש"א | 600 ₪  

להציל את המוח 
רמי גזולי, מרצה וחוקר קוגניציה ותהליכי למידה

קורס של שיטת B-mind הכולל שיפור יכולות זיכרון, ריכוז ושדרוג מהירות חשיבה ותגובה.
24.10.17 | יום ג' | 21:00-18:00 | המכללה העירונית | 6 מפגשים | 24 ש"א

650 ₪ + ערכת לימוד בסך 120 ₪ 

עולם הפשע
רמי גזולי, מרצה וחוקר קוגניציה ותהליכי למידה

מסע אל העולם העברייני דרך מוחם של רוצחים סידרתיים, עברייני מין
וניתוח פשעים מפורסמים.

20.11.17 | יום ב' | 12:00-9:00 | המכללה העירונית | 8 מפגשים | 32 ש"א | 850 ₪

פיענוח ציורים
עמליה נודל, מנחה מוסמכת בנושאים: גרפולוגיה ופיענוח ציורים

הקורס יקנה כלים לפיענוח הציור והבנת החבוי בו.
יום ב' | 12:00-10:00 | המכללה העירונית | 14 מפגשים | 28 שעות | ₪750

גרפולוגיה
עמליה נודל, מנחה מוסמכת בגרפולוגיה ופיענוח ציורים

כתב היד הוא כתב המוח ודרכו ניתן לזהות מצבים פיזיים, מנטאליים ורגשיים.
יום ג' | 10:00-12:00 | המכללה העירונית | 14 מפגשים | 28 שעות | 750 ₪

 

חיים על הבמה
אופירה דרדיקמן, מנחת סדנאות משחק ובימאית

סדנת משחקי תיאטרון – לחוות, להתלהב, ליצור ולשחק.
יום ג' | 12:00-10:00 | המכללה העירונית | 20 מפגשים | 40 שעות | 1,000 ₪

 

בית הספר למקצועות 
הקולנוע והטלוויזיה

מנהל: יענקל'ה שמעוני
רח' גיבורי ישראל 2 | טל. 08-9493212

 ynkul@walla.com

מרכז תקשורת רחובות
סדנת הופעה אפקטיבית בתקשורת | עו"ד אופיר צומן, מומחה לפרזנטציה 

ותקשורת בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה. 
הסדנה מיועדת לשפר משמעותית ושיטתית את מיומנות המשתתפים בהופעה 

אפקטיבית, משכנעת וכריזמטית בתקשורת. 
יום ג' | 20:00-16:30 | 28 שעות | 1,950 ₪ 

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. 
סיום הקורס מותנה בעריכת סרט קצר. 

יום ד' | 13:00-10:00 | 40 שעות | 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. 
יום ג' | 12:30-10:00 | 70 שעות | לתושבי חוץ 2,200 ₪

לתושבי רחובות 750 ₪ )מותנה במחויבות להתנדב במרכז שנה מסיום הקורס(

קורס משולב במקצועות הקולנוע והטלוויזיה | נחום סילברמן
התנסות מעשית ביצירה קולנועית וטלוויזיונית. הכרת תחומי ההפקה השונים כמו: 

תסריטאות, בימוי, צילום וידאו, סאונד, הפקה עריכה ועוד. בנוסף קורס מקצועי 
ומעשי שמטרתו הכשרה בתחומי אולפן הטלוויזיה עם ריבוי מצלמות.

בימוי, צילום, ניהול אולפן, ניתוב, סאונד, הגשה, תאורה ועוד.
יום א' | 20:00-17:00 | 100 שעות | 4,800 ₪ 

הקורסים יחלו בחודש נובמבר 2017 
לבוגרי הקורסים שיעמדו בכל המטלות תוענק תעודה גמר.

www.ironit-rehovot.co.il :לפרטים והרשמה 4849



מנהל: אודי קדם 
גיבורי ישראל 2 | טל. 08-9455824

horim@ironit.co.il

ביה"ס העירוני להורים
חינוך והשכלה

סדרת מפגשים מרתקת עם פרופ' רולידר 
בשיתוף הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול ו"עיר ללא אלימות"

השנים הראשונות בחייו של הילד שלנו הן חשובות ביותר מבחינת ההתפתחות 
האישית, פיתוח תחושת הערך העצמי, בניית הביטחון העצמי והקניית יכולות וערכים 

חשובים כבסיס איתן להמשך התפתחותו של הילד כבוגר אחראי. 

תזונה, גמילה ושינה – המפתח להצלחה / איך עושים את זה נכון?
במפגש זה יינתנו כלים מעשיים כיצד ניתן לעצב הרגלי שינה ותזונה נכונים, אכילה 
סלקטיבית, גמילה מחיתולים, קשיים של הילד בפרידות ובהסתגלות לסביבה חדשה

ובחרדות אופייניות לילדים.

 "למה צריך להגיד כל דבר 100 פעם?" כיצד להתמודד עם התנהגות בלתי מכבדת 
של הילד, התקפי זעם, תוקפנות וסירוב לשיתוף פעולה של הילד עם ההורה  

הורים רבים נתקלים בסירוב של הילדים לשתף פעולה עם בקשותיהם. במפגש זה 
יינתנו כלים מעשיים כיצד לנתח ולפרש נכונה התנהגויות בלתי נאותות של ילדים? 

וכיצד להימנע מטעויות הוריות אופייניות ולסייע להם להתגבר על קשיים אלה? 
 

הורים - מורים הברית ההכרחית / כיצד נוכל לממש את הפוטנציאל 
הלימודי/אקדמי/חברתי הגלום בילדינו?

במפגש זה יוצעו כלים פרקטיים בעזרתם נוכל לעזור לילדינו לממש את הפוטנציאל 
הלימודי הגלום בהם. כיצד לחנך את הילד לעצמאות ולאחריות בביצוע מטלות בית הספר? 

כיצד לחנך לעיסוק עצמי ומגוון ולהתמודד עם מצבי שעמום? ועוד.  

סדנאות והדרכה להורים טריים לגילאי 3-0

"אימוש" - מפגשים ייחודיים בהולנדית על כוס קפה לאימהות - 
כי את הזמן שלאחר הלידה אנחנו עוברות יחד. 

אורית יוסף, מנחת הורים, מנחה מטעם הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול. 
סדרת מפגשים העוסקים בלבטים, חששות וחרדות הקשורות לילד ראשון. 

בכל מפגש יינתנו תכנים והרצאות בנושאים מגוונים כגון: שילוב הורות וקריירה, 
הורות וזוגיות, אסרטיביות ושפת גוף, הצבת גבולות – למה זה נחוץ? 

שינה, גמילה, תזונה ועוד. 
06.11.17 | יום ב' | 10:00 | מרכז חלומות, רחובות ההולנדית | 20 ₪ למפגש

"מסע ההורות מתחיל..."
סיגל לניאדו, מנחת הורים מוסמכת בוגרת מכון אדלר

תפקיד ההורה מורכב משילוב של ראש ולב, ידע ואהבה כזה שמעורר אין ספור 
שאלות ?! מחשבות ?! התלבטויות ?! 

זקוקים למענה, ידע והכוונה, אתם מוזמנים להשתתף בקבוצת הורים שנועדה 
במיוחד בשבילכם.

07.11.17 | יום ג' | 20:30 | המכללה העירונית | 8 מפגשים | 320 ₪ לזוג

ינקות )3-0( | הגיל הרך )6-3( | יסודי )12-6( | מתבגרים )18-12( 
קשב ולקויות למידה | משא ומתן | הרצאות | סדנאות | 

הדרכה פרטנית אישית, זוגית ומשפחתית
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סדנאות והדרכה להורים לילדים
צעירים בגילאים 10-3

"מי מנהל את מי?" 
כיצד להתמודד עם וויכוחים ומריבות בבית בדרך אחרת | גילאי 10-0 

עדי קורן, M.A ניהול קונפליקטים, מנחת הורים מוסמכת מכון אדלר
הסדנה תעסוק בבניית תקשורת מיטיבה עם ילדינו במהלכה נלמד ונתנסה בניהול נכון 

של קונפליקטים תוך חיזוק תחושת השייכות וביסוס הסמכות ההורית.
22.10.17 | יום א' | 20:30 | 8 מפגשים | המכללה העירונית | 320 ₪ לזוג 

סדנה להבנת הילד "מבפנים כלפי חוץ"
אורית יוסף מנחת הורים, מנחה מטעם הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול 

נפתח הקשבה לאינטואיציה ההורית, חלופות לענישה, הצבת גבולות, נטילת אחריות, 
התמודדות עם תוקפנות, היקשרות )קונפליקטים בין אחים( ועוד.

06.12.17 | יום ד' | 20:30 | מרכז חלומות, רחובות ההולנדית | 8 מפגשים | 320 ₪ לזוג
טל. 08-9363930

סדנה להורות בעידן המודרני להורים לילדים בגיל הצעיר 
ענת ינוס, MBA, מנחת הורים מוסמכת ומאמנת 

איך מגדלים ילד שמצד אחד מקשיב לך עושה את מה שאת/ה מבקש/ת? 
תורם ומתקדם, עצמאי, מביע את דעותיו ומחשבותיו, מעז לחשוב אחרת? 

08.11.17 | יום ד' | 20:30 | מרכז חלומות, אחוזות הנשיא | 8 מפגשים | 320 ₪ לזוג
טל. 08-9363930

הורות על קפה באחוזות הנשיא: כלים לחינוך ילדים דרך תקשורת מקרבת 
בשיתוף מרכז חלומות

ענת ינוס, MBA, מנחת הורים מוסמכת ומאמנת
סדרת הרצאות על הורות בטוחה ומשפיעה בעידן של היום, התפקיד ההורי, 
כלים לגידול ילדים בטוחים בעצמם ומשתפי פעולה, הורים מחוברים ועוד. 

29.10.17 | יום א' | 20:30 | 6 הרצאות )אחת לחודש( | 20 ₪ לזוג

סדנאות והדרכה להורים למתבגרים בגילאים 18-10 
סדנה להורים למתבגרים     

רותי וינברג, מנחה בכירה במכון אדלר ומורה במדרשה להכשרת מנחים
התפקיד ההורי ומורכבותו, גיל טרום התבגרות והתבגרות - איך מתמודדים איתו? 

האם מוכרחים להעניש? מה במקום? חינוך לעצמאות ואחריות, סמכות הורית וגבולות.
21.01.18 | יום א' | 20:30 | המכללה העירונית | 10 מפגשים | 400 ₪ לזוג

"לילד שלי זה לא יקרה!?"  
בשיתוף הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול

עדי קורן, M.A ניהול קונפליקטים, מנחת הורים מוסמכת מכון אדלר 
סדנת הורים העוסקת במניעה והתמודדות עם התנהגויות סיכון של מתבגרים במפגש 

שלהם עם אלכוהול, סמים ומיניות.
07.02.18 | יום ד' | 20:30 | המכללה העירונית | 6 מפגשים | 240 ₪ לזוג

"גיל ההתבגרות לא מה שחשבתם" - הרצאות על קפה בהולנדית
בשיתוף מרכז חלומות

אורית יוסף מנחת הורים, מנחה מטעם הרשות העירונית למאבק בסמים ובאלכוהול 
סדרת מפגשים ליצירת פתרונות תקשורת אמיתיים בינכם לבין ילדכם המתבגר. 

08.11.17 | יום ד' )אחת לחודש( | 20:30 | מרכז חלומות, רחובות ההולנדית | 20 ₪ למפגש 
טל. 08-9363930 

קשב, לקויות למידה והורות יחידנית
סדנה להורים לילדים עם הפרעות קשב ו/או לקויות למידה 

שירי לוי-קרן, M.A מנחת הורים, מוסמכת מכון אדלר, התמחות קשב ולקויות למידה
מחקרים מראים, שלהדרכת הורים, חלק משמעותי ביותר בהצלחתו של הילד המאובחן. 

בסדנה נעסוק במגוון ההשפעות, ונלמד כלים להתמודדות, תוך הענקת תמיכה מרבית להורים.
08.11.17 | יום ד' | 20:30 | המכללה העירונית | 8 מפגשים | 320 ₪ לזוג

סדנה להורות יחידנית  
ישראלה ביזו'נר, מדריכת הורים, בוגרת מכון אדלר, מוסמכת משרד החינוך 

הקבוצה תאפשר מקום בטוח להורה רכישת ידע והבנה לגבי התנהגותו והתפתחותו של 
הילד כולל מתן כלים פרקטיים להורה היחידני. בין הנושאים: אחריות ההורה 

היחידני, האומץ להציב גבולות - מאיזה גיל? דרכי חינוך מועילות מול דרכי חינוך 
מפריעות, ביסוס ועידוד הסמכות ההורית, העצמת הביטחון העצמי של הילד וההורה ועוד. 

20.10.17 | יום ו' | 9:00 | המכללה העירונית | 10 מפגשים | 400 ₪ 

הדרכה פרטנית   
מנחים מוסמכים ומקצועיים בעלי ניסיון רב

מומחי המרכז מוסמכים להדרכה משפחתית במרחב ההורי, משפחתי וחינוכי. 
הדרכה אישית קצרת מועד תוך הגדרה מהירה של הבעיה וחתירה לפתרון ולהתייחסות 

מקצועית ומודעת.
20.10.17 | יום ו' | המכללה העירונית | 140 ₪ לזוג
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תיאטרון
הזוג המוזר | בעלים ונשים | הזאבים | במנהרה | הצמה של אבא | פולישוק

תיאטרון יידישפיל 
אדיפוס שמדיפוס | איש חסיד היה | ליבע לעבט | דז'יגאן ושומכר

מחול
להקת בת שבע | להקת ורטיגו | להקת המחול הקיבוצית | להקת קמע

כשהקלאסי פוגש את הפופ | גיל שוחט
בהשתתפות: גיל שוחט ו-שלומית אהרון | קובי אפללו | פבלו רוזנברג

קרן הדר, דניאלה לוגסי ועפרה מנור

מוצרט פוגש את סטרייסנד
סדרת בוקר בת 7 מופעים על יצירות המופת המוסיקאליות בקולנוע

בהשתתפות גיל שוחט ואמן אורח

האחים אסנר | עונה מיוחדת בסימן 70 למדינת ישראל
בהשתתפות: רבקה מיכאלי | אלון נויימן | מירי אלוני | לימור עובד

לילה מלקוס | פרלה מלקוס | טילדה רג'ואן | להקת הקומפניון | שרהל'ה שרון
עינת שרוף ועוד

הערים המרתקות בעולם
הוואנה | מרומא לסנט פטרבורג | מברצלונה לסלוניקי | פריס - עיר האורות

סדרת הוירטואוזים של אריק דוידוב
מג'יק ויולין | הקול תוף | חצוצרה באהבה

קסם האנדלוסית
אדון הסליחות | צלצולי פעמונים | צלילי המגרב

תחנות החיים: מפגשים פסיכולוגיים עם חיי היום יום
פרופ' יורם יובל, פסיכואנליטיקאי, פסיכיאטר וחוקר מוח | 6 מפגשים

בוקר של כיף
מצד שני | מופע בין כוכבים | אקווריום | מנאפולי ועד מילאנו | מפגש מושונוב

קולנוע טרום בכורה
סרטי איכות בהקרנת טרום בכורה בליווי הרצאה מרתקת | 7 מפגשים

קולנוע תרבויות
מבט קולנועי חוקר אל ליבן של תרבויות | סרט הרצאה

בית העם רחובות - 
היכל התרבות העירוני

מנכ"ל: שוקי קרומר
רח' יעקב 48 

טל. 08-9232200 
www.beithaam.co.il

בית העם
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מועדון FTR - כושר פונקציונלי | איתן קטן, מנהל 
אימון פונקציונלי בשיטת FTR הינו אימון המתקיים בעצימות גבוהה במטרה לשפר את 

כלל מרכיבי הכושר הגופני ובנוסף לתרום לשריפת קלוריות גבוהה )כ- 400 קלוריות 
ב- 20 דקות אימון(. באימון הפונקציונלי תשיגו שיפור ניכר בכוח, סיבולת לב ריאה, 

גמישות, קואורדינציה, יציבה ועוד.
7 ימים בשבוע | 10:00-8:00, 22:00-17:00 | מרכז הנופש וייסגל, רח' דובנוב 47, 

ו"ספורטק" רחובות | 450 ₪ - 350 ₪ בהתאם למסלולים

אגרוף תאילנדי וקיקבוקס | יוסי שוקרון, מנהל ומאמן אישי
התכנית המושלמת לעשות פעילות גופנית מאומצת ומאתגרת, לפתח אורח חיים 

ספורטיבי, להתחזק נפשית וגופנית. גם לנשים! 
ימים ב', ה' | 20:00-19:00 | נשים א', ד' / ב', ה'  | 21:00-20:00 

המרכז הארצי לאגרוף תאילנדי וקיקבוקס MKC, רח' טובה וטוביה מילר 8
220 ₪ לחודש לפעמיים בשבוע, 160 ₪ לחודש לפעם בשבוע | ביטוח חד-פעמי 

שנתי: 140 ₪ למשתתף עד גיל 20, 290 ₪ למשתתף מעל גיל 20
לפרטים והרשמה: טל. 054-2011623

אייקידו - אמנות השלום | זאב ארליך, מנהל ומאמן אישי
האייקידו הינו אימון בריא ומהנה, אשר נועד להתפתחות גוף ונפש. האימון באייקידו 

מסייע לנו לטפח איזון, רוגע וביטחון ומעניק לנו הכרות מרתקת עם אמנות יפנית ייחודית 
אשר מלמדת אותנו לפתור עימותים בדרכי שלום ונעם ומבלי לפגוע בתוקף. 

ימים א'-ה' | 20:30 | יום ו' | 16:30 | אולם הספורט-ביה"ס ויצמן, רח' מרשוב 3
250 ₪ לחודש ללא הגבלה במס' האימונים | משך האימון כשעה וחצי 

ניתן לבחור ימים נוחים באופן גמיש בהתאם לזמן הפנוי
לפרטים והרשמה: טל. 052-3302386
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ספורט ונופש

אגף הספורט

מנהל אגף: איציק עובדיה
רח' הנביאים 8

טל. 08-6683883/4/9
noar@ironitr.co.il

אגף הספורט מעמיד מערך רחב ומגוון של פעילויות ספורט ותשתית מתקנים איכותיים.
פעילות הספורט מהווה מנוף לגיבוש החברה והקהילה ולהטמעת ערכים בקרב ילדים,

בני נוער ומבוגרים בידיעה שהחינוך לתרבות, ספורט ולמצוינות בספורט מסייע
ליצירת העצמה אישית וגאווה עירונית.

ftr.fit@gmail.com | chemdas@ironitr.co.il | 08-9170412 ,052-5346565 :לפרטים
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חוג AquAerobic מומלץ לבעלי בעיות: יציבה, השמנת יתר, בצקות, חולשת שרירים, 
אוסטיופורוזיס, סכרת ועוד. מתאים לנשים בהיריון ולאחר לידה.

יום ג' | 21:00-20:00 | מרכז הנופש וייסגל, רח' שמעון דובנוב 47
180 ₪ לחודש | גימלאיות: 144 ₪ לחודש

לפרטים והרשמה: טל. 054-6459585

טניס שולחן
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.

ויטאלי אוסטרובסקי, לשעבר סגן אלוף אירופה ומאמן נבחרת ישראל
ימים א', ד' / ימים ב', ה' | 22:00-20:30 | אולם ספורט-קריית החינוך דה-שליט, 

רח' מנוחה ונחלה 58 |  185 ₪ לחודש, פעם בשבוע | 286 ₪ לחודש, 
פעמיים בשבוע | הפעילות עד 31.08.18

ביטוח חד-פעמי שנתי: 140 ₪ למשתתף עד גיל 20 | 290 ₪ למשתתף 
מעל גיל 20 | לפרטים והרשמה: טל. 052-2995871

בשיתוף אגודת מכבי רחובות | איסק אברמוב, מאמן נבחרת ישראל
ימים ב', ה' | 20:30-19:00 | אולם הספורט-בי"ס בכור לוי, רח' הרב הרצוג 18 

180 ₪ לחודש, פעם בשבוע | 250 ₪ לחודש, פעמיים בשבוע
הפעילות עד 31.08.18

מועדון הקליעה - הפועל רחובות | גיל ניר, מנהל 
ענף הקליעה המאתגר מסייע לחיזוק הביטחון העצמי, שיפור כושר הריכוז, המשמעת 
העצמית ועמידה בלחץ. במועדון קליעה הפועל רחובות מתקיימים אימונים ותחרויות 
בענפי קליעה אולימפיים שונים, ביניהם רובה ואקדח אוויר, רובה זעיר ואקדח חופשי.
ימים ב', ג' | 21:00-17:00 | יום ו' | 19:00-14:00 | שכונת חבצלת-המטווח 

העירוני רחובות, רח' הרותם 17 | 1,200 ₪ דמי חבר למועדון הקליעה + 500 ₪ 
דמי רישום להתאחדות הקליעה )כולל ביטוח( למבצעים 4 תחרויות בשנה -

החזר כספי בסך: 250 ₪ מההתאחדות
gilnir24@gmail.com | 054-6458753 .לפרטים והרשמה: טל

ריקודי עם | ישראל שיקר, מנהל
חגיגת ריקודים ישראלית בהנחיית ישראל שיקר-מגדולי היוצרים והמרקידים.

מתאים לכל הגילאים!
יום ה' | 20:00 | היכל הספורט "אוסי וזוהר", רח' סירני 50 | 30 ₪

לפרטים והרשמה: טל. 052-2523319

טאקוונדו | צמח דוכן, מאמן ראשי
טאקוונדו היא אמנות לחימה קוריאנית המתבססת בעיקר על הכוח שנוצר כתוצאה 

מתנופה של מסת הגוף ומתנועת האגן. הפעילות תורמת לפיתוח יכולות גופניות, 
ביטחון עצמי, שליטה עצמית, קשב וריכוז, סדר ומשמעת.

ימים א'-ה' | 22:00-16:00 | היכל הספורט אמית, רח' לח"י 36 | 200 ₪ לחודש 
לפעמיים בשבוע | 150 ₪ לחודש לפעם בשבוע | ביטוח חד-פעמי שנתי: 140 ₪ 

למשתתף עד גיל 20 | 290 ₪ למשתתף מעל גיל 20
לפרטים והרשמה: טל. 052-2729700

חוג כדורסל נשים | אינה בוטנקו
נשים מאמנות ונשים מתאמנות בכדורסל!

הפעילות מתקיימת בחסות החברה העירונית וקבוצת הכדורסל מכבי טופז רחובות.
זו הזדמנות מצוינת עבורך לשחק כדורסל, לעשות פעילות גופנית, לשמור על כושר 

והכי חשוב- ליהנות. 
יום ב' | 21:15-20:00 | אולם שז"ר, רח' אסתר ואברהם בנארי 3

150 ₪ לחודש לפעם בשבוע
ביטוח חד-פעמי שנתי: 140 ₪ למשתתף עד גיל 20 | 290 ₪ למשתתף מעל גיל 20

לפרטים והרשמה: טל. 052-4557644, 054-7704047 

כדורשת נשים-מאמאנט | אלכס בר-מכר
מאמאנט רחובות - ליגת אימהות בכדורשת

ליגת אימהות בכדורשת הינה ליגה ייחודית בה מככבות אימהות המייצגות את בתי 
הספר בהם לומדים ילדיהן. לליגת מאמאנט חזון שלם המורכב מפסיפס של היבטים: 

חברתי, חינוכי, ערכי, קהילתי וספורטיבי.
ימים א'-ה' | 22:00-20:30 | אולמות הספורט ברחבי העיר | 150 ₪ לחודש 

פעם בשבוע | הפעילות עד 31.07.18
דמי רישום: 30 ₪ | הביטוח ישולם ע"י המשתתפות ישירות מול "מאמאנט 

ישראל" | לפרטים והרשמה: טל. 052-7787177

שחייה
קבוצת שיפור סגנון השחייה | "מכבי וייסגל רחובות"

מועדון השחייה "מכבי וייסגל רחובות" מציע חוג שחייה לשיפור סגנון למבוגרים.
מאמנים מקצועיים ואדיבים אשר ישפרו את סגנון השחייה הקיים.

ימים א'-ו' | 22:00-20:30 | מרכז הנופש וייסגל, רח' שמעון דובנוב 47
200 ₪ - 350 ₪ לחודש )משתנה בהתאם למס' האימונים השבועי( 

לפרטים והרשמה: טל. 08-9170422, שלוחה: 2

AquAerobic – אירובי מים לנשים בלבד | קטרינה רוטרדמסקי 
חוג שחייה ואירובי מים בקבוצות לנשים בלבד. עיצוב וחיטוב הגוף באמצעות התנגדות 

פאסיבית של המים - הידרומסאג', שיפור סיבולת לב ריאה, שריפת קלוריות מירבית, 
הגנה מקסימלית למפרקים.

www.ironit-rehovot.co.il :לפרטים והרשמה 5859



מועדון האבקות עירוני | אריאל צימקינד, מאמן ראשי
לפרטים: טל. 054-4752706

המרכז הישראלי לקפוארה | משה בר-דוד, מנהל
לפרטים: טל. 050-6924923 

סייף | אלכס מושקוביץ, ניהול מקצועי
לפרטים: טל. 052-3756961

טניס | תומר דויטש, מנהל ומאמן
לפרטים: טל. 052-4864515

טניס שולחן בשיתוף מכבי רחובות 
ויטאלי אוסטרובסקי, מאמן ראשי | בבי"ס דה שליט

לפרטים: טל. 052-2995871

איסק אברמוב, מנהל ומאמן ראשי | בבי"ס בכור לוי
לפרטים: טל. 052-4584534 

מועדון אופניים | רוברט לוין, מאמן ראשי
לפרטים: טל. 052-2921641

קבוצת כושר וריצה | רוברט לוין, מאמן ראשי
לפרטים: טל. 052-2921641

מועדון קליעה הפועל רחובות | גיל ניר, מנהל
gilnir24@gmail.com | 054-6458753 .לפרטים: טל

או-שו )קונג-פו( | אלכסנדר פרנקל, מנהל
Facebook: Wushu Rehovot Clubs | 054-4620690 .לפרטים: טל

בית הספר לשחמט | אלכס פרדקין, ניהול מקצועי אלכסנדר מיכלבסקי, מאמן ראשי
לפרטים: טל. 050-7771576

שחייה | לימודי ואימוני שחייה לילדים | מכבי וייסגל רחובות
www.weisgalswim.com | 2 לפרטים: טל. 08-9170422, שלוחה

ביה"ס העירוני לכדורסל | יונתן אוסטפלד, מנהל
לפרטים: טל. 054-4885390

קבוצות ליגה תחרותיות | בשיתוף אגודת מכבי עירוני רחובות 
rehovotbc@gmail.com | 08-6339034 .לפרטים: טל

ביה"ס העירוני לכדורגל | אלכס בר-מכר, מנהל
לפרטים: טל. 052-7787177 

כדורסל בנות | אינה בוטנקו, מנהלת
לפרטים: טל. 052-4557644 

כדורעף | דורון שולדינר, מנהל
לפרטים: טל. 054-2126227

כדוריד | אמיתי דיין, מנהל
לפרטים: טל. 054-4667652

ביה"ס העירוני להתעמלות ואקרובטיקה - ג'ימנסט | נירית דנון לאופר 
וענת גרוס, ניהול מקצועי

לפרטים: טל. 08-9409719

ביה"ס העירוני למחול | אתי כץ, מנהלת 
לפרטים: טל. 050-6660778 

אגרוף תאילנדי: קיקבוקס ואגרוף קלאסי | יוסי שוקרון, מנהל ומאמן ראשי
לפרטים: טל. 054-2011623

ביה"ס העירוני לג'ודו | גבי לאופולד, ניהול מקצועי
לפרטים: טל. 054-7614428

טאקוונדו | צמח דוכן, מאמן ראשי ומנהל
לפרטים: טל. 052-2729700 

אייקידו - אמנות השלום | זאב ארליך, מנהל ומאמן ראשי
לפרטים: טל. 052-3302386

www.ironit-rehovot.co.il :לפרטים והרשמה

חוגי ספורט לילדים
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באתר האינטרנט של החברה העירונית 
תוכלו לעיין, להתעדכן, להירשם, 

להוריד טפסי הרשמה 
ולרכוש כרטיסים באופן מקוון למופעים 

ולפעילויות השונות:
www.ironit-rehovot.co.il 

אנו עומדים לרשותכם באתר
ובדף הפייסבוק שלנו:
  החברה העירונית רחובות 

*לחברה העירונית שמורה הזכות לשינויים

תוכניות הטלוויזיה של רחובות
אצלכם בבית, בערוץ 98 

"רחובוטיוי" מגזין הטלוויזיה של רחובות
יום ג' 19:30 | יום ה' 9:30

"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" התוכנית שמרתקת צעירים
יום ב' 23:00 | יום ד' 22:00

גם באתר עיריית רחובות
ובפייסבוק בשם "רחובוטיוי"

אתם מוזמנים לצפות ולהגיב 
6263



www.ironit-rehovot.co.il החברה העירונית רחובות

 08-9390390

08-9456050

050-6660778

 08-6683882

08-9316245

 08-9109287 

 08-9472960                                             

08-9472960                  

08-9467998                

08-9453897                              

08-9494721                                   

08-6900567                                                         

08-9366003                                          

 08-9459397                                                    

08-9493212                                         

08-9455824                                         

08-9232200                                   

08-6683884                      

08-6586585                                                     

                  
08-6683870         

הקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא

בימת הנוער רחובות

הדרי רחובות

פילהרמוניה רחובות

הקונסרבטוריון העירוני

המרכז לאמנות חזותית

בית הקרמיקה

בית האמנים

בית מיכל

בית יד לבנים

בית דונדיקוב - סיורים 

מרכז תרבות חבצלת

האוניברסיטה הפתוחה רחובות

המכללה העירונית - קמפוס רב תחומי

מרכז תקשורת רחובות

ביה"ס העירוני להורים

בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני

אגף הספורט                                             

מרכז פיס לספורט ונופש וייסגל                          

הנהלה


