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דבר ראש העיר

דבר מנהלת המרכז הרב תחומי

תושבים יקרים,
מודיעין-מכבים-רעות היא עיר לומדת בכל רמ"ח אבריה ושס"ה גידיה. עוד מימי הקמת העיר חרטנו על דגלנו את נושא הלמידה 
הן לילדינו והן עבורנו המבוגרים וגם היום אנו מוסיפים לפעול לקידום ופיתוח החברה והקהילה העירונית, כאשר למרכז הרב 

תחומי יש מקום חשוב בפעילות זו בעיר.
במהלך השנים האחרונות הפך המרכז הרב-תחומי לגורם מוביל בתחום החינוך כמוסד לימודים המעניק לתושבי העיר מסגרות 
חינוכיות, השכלה על תיכונית ופעילות העשרה ופנאי הכוללות בין היתר את האוניברסיטה הפתוחה המאפשרת לימודים אקדמאיים 

לתואר ראשון ושני, לימודים במכון פוירשטיין ומכון אבשלום.
במקביל פיתח המרכז הרב תחומי תכניות לימודיות ששמו אותו על המפה העולמית והפך לשם דבר במוסדות הבינלאומיים, באיחוד 

האירופאי ובאונסק"ו הישג יוקרתי לכל הדעות, המעיד על איכותו ומקצועיותו של המרכז הרב תחומי.
לקראת שנת הלימודים החדשה מרוכזים בחוברת זו לנוחיותכם מגוון רחב של קורסים, פעילויות ושיעורים הנוגעים בכל תחומי 

החיים לטובת העשרת הידע והחוויה.
אני מזמין כל אחד ואחת מכם לקחת חלק וליהנות מחדוות הדעת והלמידה.

 שלכם, 
חיים ביבס
ראש העיר מודיעין-מכבים-רעות

תושבים יקרים,
העיר הלומדת הראשונה בישראל, מודיעין-מכבים-רעות, מובילה את עקרונות "הלמידה לאורך החיים" באמצעות הפעילות הענפה 

של המרכז הרב תחומי.
אנו מציעים לכם השנה מגוון סדרות ופעילויות למידה עם מיטב המנחים והמרצים שלנו, בנוסף למסלולים החדשים והמורחבים 
שפיתחנו במיוחד עבורכם: מסלול חדש לתואר ראשון של האו"פ במודיעין, מרכז עירוני ללימודי הורות ומשפחה, מרחב עירוני 

ליזמות עסקית וחברתית, סדרות טיולים ולימודי א"י ומגוון רחב של לימודי העשרה ודעת.
המרכז הרב תחומי יפעל השנה גם כמרכז הישראלי לערים לומדות, בשיתוף האיחוד האירופי, רשת פסקל העולמית וארגון אונסקו. 
ואתם תושבים יקרים, שותפים איתנו בפיתוח והפעלת פרוייקטים לקידום התעסוקתיות בעיר ולפיתוח מודלים ללמידה עדכנית 

ורלבנטית עבור כל אחת ואחד מכם.
הצטרפו אלינו ללמידה ולהצלחה.

ד"ר אורנה מגר,
מנהלת המרכז הרב תחומי מודיעין,
 יועצת ראש העיר לשיוויון מגדרי
מפתחת מודל "עיר לומדת" בישראל

תחילת הרישום – ספטמבר 2015
הרישום לקורסים יתקיים במרכז הרב-תחומי

בוקר: 08-6226768 | 08-9719238 לפרטים והרשמה: 
ערב: 08-6226799  

לאתר המרכז יש להיכנס << www.modiin.muni.il |  המרכז הרב תחומי מודיעין
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מידע כללי ונהלי רישום:

פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימום של נרשמים.  •
הקתדרה שומרת לעצמה זכות לשנות את מועדי הקורסים.  •

התשלומים מתבצעים ללא ריבית בכרטיס אשראי או שיקים דחויים.  •
דמי הרישום לקורסי הקתדרה: 40 ₪ )מתוך שכר הלימוד( ישולמו במועד ההרשמה ולא יוחזרו גם במקרה של ביטול.   • 

דמי הרישום לקורסים של מוסדות לימוד חיצוניים ישולמו במועד ההרשמה ולא יוחזרו גם במקרה של ביטול.
במקרה של ביטול ההרשמה לפני פתיחת הלימודים יחויב הלומד בדמי הרישום.  •

במקרה של ביטול ההרשמה לאחר המפגש הראשון יחויב הלומד בדמי הרישום וב-10% משכר הלימוד.   •
לא יוחזר שכר לימוד לאחר המפגש השני בקורס.  •

במקרה של ביטול קורס ע”י הקתדרה - יוחזר שכר הלימוד במלואו.   •
אי השתתפות בלימודים מכל סיבה שהיא, אינה משחררת את הלומד מתשלום שכר הלימוד.   •

כל בקשה או הודעה על ביטול ההשתתפות חייבת להימסר בכתב בצירוף הקבלה המקורית על תשלום שכר הלימוד   • 
ו/או דמי הרישום, ותידון לגופו של עניין.

כל האמור בסעיפים אלה מתייחס לקורסי הקתדרה.  •
לא ניתן להעביר הרשמה לאדם אחר.  •

אין לעבור מקורס אחד למשנהו ללא אישור הקתדרה.  •
יש להתעדכן לגבי תאריכי פתיחה של הקורסים.  •

הלימודים לא יתקיימו בחופשות ובחגים.  •
הלימודים יתקיימו במרכז הרב-תחומי במודיעין ובכיתות התיכון העירוני.  •

הזכות לשינויים שמורה.  •

נהלי הרשמה לסיורי הקתדרה:
הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מועדים ומסלולים עקב אילוצים מקצועיים שונים.  •

הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח סדרה בשל מספר מועט של משתתפים או מכל סיבה אחרת.   • 
במקרה זה יוחזר לנרשמים שכר הלימוד במלואו.

שעת היציאה לכל הסיורים רשומה בפרסומים. הסיורים יצאו מרחבת המרכז ברח' עמק דותן 49 – נא לדייק.   • 
משתתף מאחר מאבד את זכאותו לסיור חלופי.

סדר הישיבה באוטובוס הוא עפ"י סדר העלייה. שורה ראשונה תשמש בעלי תפקידים ונכים עפ"י שיקול דעתו של המלווה.   •
אין לשמור מקומות באוטובוס.

למשלמים בכרטיסי אשראי בלבד – ניתן לבצע התשלום באמצעות הטלפון.  •
כל ביטול הרשמה חייב להיעשות בכתב.  •

בעת ביטול הסדרה עד 7 ימים לפני הסיור הראשון - יחויב הנרשם בעלות הסיור הראשון בלבד.  •
לאחר הסיור השני בסדרה - לא יינתן כל החזר על ביטולים.  •

ביטול סיור חד פעמי, עד 7 ימים לפני הטיול – יחוייב המשתתף בעלות לסיור.  •
במקרים של הפסקת השתתפות מסיבות בריאותיות ובכפוף להצגת אישורים מתאימים - כל מקרה ייבחן לגופו.  •

פותחים 
שנה

 אירועי טעימות לשנה של למידה והעשרה
במגוון מסלולי הלימוד במרכז הרב תחומי

פרטים באמצעי התקשורת

הקתדרה 
להעשרה ופנאי

 מרכז קידמה - 
קידום מעמד האישה 

ושוויון מגדרי

מרחב עירוני 
ליזמות וצמיחה 

עסקית

 הקתדרה 
 להורות ומשפחה

באולם עינן
18.11.15 10.11.15 27.10.15 13.10.15
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טלפונים דוא"ל  תפקיד  שם 

08-9714229 		Ravtchumi@modiin.muni.il מנהלת המרכז הרב תחומי   ד”ר אורנה מגר  
יועצת ראש העיר לשיוויון מגדרי  

08-9719238 		shoshigu@openu.ac.il ס. מנהלת, מנהלת מרכז הלימודים  שושי גור  

08-6210274 		Hila_miz@modiin.muni.il מנהלת אדמיניסטרציה ופרויקטים  הילה מזרחי  

08-6226756 		Orly_k@modiin.muni.il מנהלת הקתדרה להורות ומשפחה   אורלי קירשנר 
ושיוויון מגדרי  

08-6226768 		Hadas_zc@modiin.muni.il רכזת תוכניות לימודים ושיווק  הדס כהן 

08-6226799 		Martin_r@modiin.muni.il רכזת קורסים ערב  מרטין רווה  

08-6226798 		Riki_a@modiin.muni.il אחראית פרויקטים אירופיים  ריקי אשכנזי 

08-6226773 		Iris_p@modiin.muni.il הנהלת חשבונות  איריס פינטו 

08-9714229 		Ravtchumi@modiin.muni.il מנהלת לשכה  עינת נחשוני 

08-9714229 אב הבית   דודי אזולאי 

08-9714229 אב הבית   יניב יצחק 

צוות המרכז הרב-תחומי

אודות המרכז הרב תחומי

 המרכז הרב-תחומי הינו מרכז לימודים להשכלה גבוהה ולמידת מבוגרים מגיל 18 ולאורך החיים, המרכז מוביל את תפיסת 
"העיר הלומדת בישראל" ופועל להטמעת עקרונות "הלמידה לחיים" ו"אזרחות פעילה" במודיעין, בישראל ובשיתוף עם האיחוד 

האירופי וארגון אונסקו העולמי.
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לימודים לתואר B.A במרכז הלימודים של האוניברסיטה הפתוחה במודיעין

באוניברסיטה הפתוחה ניתן לבנות תוכנית לימודים המותאמת ליעד האישי שלך:
התמחות בנושא מועדף, התמחות משולבת או התמחות רב-תחומית.

:B.A תחומי הלימוד לתואר
ניהול, פסיכולוגיה, כלכלה, מינהל עסקים, תקשורת, סוציולוגיה, חינוך, מדעי המדינה ועוד.

במרכז במודיעין:
הנחיה מוגברת  •

ייעוץ אקדמי אישי   •

קבוצות לימוד קטנות  •

סדנאות למיומנויות למידה  •

קמפוס צעיר ואווירה נעימה  •

אפשרות לשילוב עבודה עם לימודים  •

מרכז בחינות  •

ערבי מידע לסטודנטים חדשים  •

לוח זמנים תשע"ו:
18.10.2015  | 2016 א'   – פתיחת סמסטר סתיו 

06.03.2016  | 2016 ב'   – פתיחת סמסטר אביב 

17.07.2016  | 2016 ג'   – פתיחת סמסטר קיץ 

בית הספר לשלטון מקומי של האוניברסיטה הפתוחה 
אנו מזמינים אתכם להצטרף למחזור הראשון של לימודים אלה שיתקיימו לראשונה במודיעין

התואר מעניק תשתית ידע רחבה במדעי החברה, תוך התמקדות במדיניות ציבורית על מגוון היבטיה השונים
התכנית מאפשרת לסיים את הלימודים תוך כ-3 שנים בלבד )למסיימי גמול ב' - לימודי התעודה בשילטון המקומי(  •

לימודי ערב החל מהשעה 16:00 ובימי שישי ובמתכונת הנחיה מוגברת )הרצאות פרונטאליות(  •

 הלימודים יפתחו בסמסטר סתיו 2016 א' | 18.10.15 | יתקיימו במרכז הרב תחומי

לימודי תואר ראשון )B.A( במדעי החברה והרוח עם דיפלומה בלימודי שלטון מקומי

 למידע, הרשמה וייעוץ אקדמי אישי: 
שושי גור, המרכז הרב-תחומי מודיעין 08-9719238

הצטרפו למאות הסטודנטים 
הלומדים כבר במודיעין
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 "דיאלוג" – בית הספר לשפות של מערך לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה, מציע מגוון של קורסים ללימוד 
שפות, ברמות שונות. שיטה ייחודית, חווייתית ואינטראקטיבית עם דגש על אווירה תומכת הממוקדת בלומד.

למידה בקבוצות קטנות   •
מרצים הדוברים את השפות ברמת שפת אם ובעלי נסיון רב בתחום  •

אבחון רמה ושיבוץ בהתאם  •
הקורסים המוצעים: אנגלית | צרפתית | גרמנית | ערבית | איטלקית | ספרדית | סינית 

 45 ש"א | 15 מפגשים | פתיחה: סמסטר א' – נובמבר 2015 | סמסטר ב' – מרס 2016 | מחיר: 2,250 ₪ 

חדש!!  קורסי קיץ סמסטר ג' - יוני 2016 | 11 מפגשים

"דיאלוג" – בית הספר לשפות

ניהול עיצוב והפקת אירועים
הרכבנו עבורך תוכנית לימודים מושלמת, המשלבת תיאוריה ועבודה בשטח. בסיומה יהיו לך כל הכלים והֶידע הנחוצים כדי לעצב, 
להפיק ולנהל כל אירוע, בכל סדר גודל, ברמה הגבוהה ביותר. עמידה בדרישות הקורס מעניקה לבוגרים 6 נקודות זכות אקדמיות 

להמשך לימודים לקראת תואר B.A	. באוניברסיטה הפתוחה, בכפוף לנוהלי האוניברסיטה הפתוחה. 
 200 ש"א | 34 מפגשים | פתיחה: נובמבר 2015

עיצוב הבית הום סטיילינג
הקורס פונה לכל מי שהנושא קרוב לליבו ולמי שעומד לפני שיפוץ ביתו.

נושאי הלימוד העיקריים: מבוא לעיצוב • חומרים • תאורה • פאנג שוואי • החדרים בבית • צמחים וגינה • ניהול שיפוץ ובנייה • ועוד. 
הלימודים משלבים הרצאות פרונטאליות, הרצאות אורח וסיורים לימודיים.

 72 ש"א )כולל סיורים( | 18 מפגשים | פתיחה: סמסטר א' - נובמבר 2015 | סמסטר ב' - מרץ 2016

"דיפלומה" - בית הספר ללימודי תעודה והסמכה

"תפנית" – בית הספר למנהלים

קורס ניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית
התוכנית כוללת את הנושאים המתקדמים ביותר בתחום ניהול משאבי אנוש בארגון. 

הקורס ישלב ֶידע תשתיתי זה עם ארגז כלים של מנהל משאבי אנוש, ובכך ַיקנה ללומדים יתרונות ברורים בהכרת כלי הניהול של 
המשאב האנושי והשימוש בהם.

קהל היעד: הקורס מיועד לבוגרי תואר ראשון או לבעלי ניסיון תעסוקתי במשך שנתיים לפחות בתחומים רלבנטיים, לעוסקים 
בתחום ניהול משאבי אנוש או למתעתדים לעסוק בו, למנהלי הדרכה, וכן למנהלים בכל הדרגים העוסקים בניהול משאבי אנוש, 

ומעוניינים לרכוש ידע רלבנטי בתחום הדרכה, הגיוס ודיני העבודה.
עמידה בדרישות הקורס מעניקה עד 6 נקודות זכות במדעי החברה להמשך לימודים לקראת תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה, 

בכפוף לנוהלי האוניברסיטה הפתוחה. 
 200 ש"א | 36 מפגשים | פתיחה: נובמבר 2015

לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה

08-9264624 | 1-700-703-100למידע ורישום:
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קורס תזונה וצמחי מרפא

תזונה נכונה היא הבסיס לחיים בריאים. במסגרת קורס תזונה וצמחי מרפא נלמד את יסודות התזונה בראי הרפואה המערבית 
והסינית באופן שניתן ליישמו בקלות במטבח הביתי. נתמקד בהתאמת התזונה למצבים בריאותיים שונים. נלמד על מזונות שהם 
צמחי מרפא, וכיצד לשלב את הידע הזה בחיי היום-יום. הקורס מעניק ללומדים מידע עדכני וחדשני בתחום התזונה. קורס זה 

מזכה את הבוגר באישור סיום לימודים.
 56 ש"א | 14 מפגשים | פתיחה: נובמבר 2015

 למידע ורישום: 08-9264624 | 1-700-703-100

"מירב" - הבית של הרפואה המשלימה, לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה

 D.B.A לימודי תעודה בפיקוח משרד הכלכלה בהנחיית: מכללת 
הנהלת חשבונות סוג 1+2

ימי לימוד: א' ו-ד' | שעות: 18:00-21:00 | 320 ש"א )כ-12 חודשים( 
תנאי קבלה: בוגרי 12 שנות לימוד

 מועד פתיחה משוער: 07.10.15 | מחיר: 6,900 ₪ )כולל דמי רישום, ספרים ותוכנת ריווחית בדיסק און קי(

חשבי שכר בכירים
יום לימוד: א' | שעות 17:30-21:30 | 180 ש"א )כ-8 חודשים( 

תנאי קבלה: בוגרי 12 שנות לימוד
 מועד פתיחה משוער: 11.10.15 | מחיר: 4,600 ₪ )כולל דמי רישום, ספרים ותוכנת עוקץ בדיסק און קי(

השתלמויות וימי עיון לחשבי שכר
ההשתלמויות לחשבי שכר מאושרות ע"י לשכת רואי חשבון בישראל לשמירה על התעודה, יתקיימו בתאריכים: 25.6.15, 22.10.15

aroya@zahav.net.il | 0 למידע ורישום: 08-9252383 שלוחה 
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 מכללת גישות מבית קבוצת גישות למצויינות 
מכללת גישות בשת"פ המרכז הרב תחומי מציעה לימודי תעודה והסמכה לקהל הרחב.

אודות השיטה של דר' צבי ברק, יו"ר קבוצת גישות למצויינות: שיטת הלימוד הייחודית, מבוססת על לימודים במתכונת סדנאתית, 
שמה דגש על עקרונות האימון האישי והקבוצתי של המשתלמים, תוך שילוב דרכי הוראה שונות כגון דיונים קבוצתיים ועוד.

*הטבה ייחודית לעובדי מוסדות ציבור במודיעין

הכשרת מנחי קבוצות מנהלת אקדמית: גב' סמדר כספי
התכנית מכשירה את המשתתף כמנחה המוביל תהליכים בקבוצה להשגת יעדיה, ומקנה כלים וטכניקות מתקדמות להובלת 
קבוצות בשיטה ייחודית. הכרה ותעודה: לבוגרים שיעמדו בתנאי הזכאות, תוענק תעודת הסמכה מטעם מכללת גישות בפיקוח 

משרד החינוך.
 138 ש"א | 23 מפגשים | יום ד' | שעות 21:30-17:00 | דמי הרשמה: 400 ₪ | מחיר: 5,900 ₪

הכשרת מנחי קבוצות לבכירים מנהלת אקדמית: גב' סמדר כספי
בתכנית ילמדו המנחים לגעת בצורה אישית בכל אחד מחברי הקבוצה ואת היכולת לדחוף אותם לעבר מטרות שהציבו לעצמם.

הכרה ותעודה: לבוגרים שיעמדו בתנאי הזכאות, תוענק תעודת הסמכה מטעם מכללת גישות בפיקוח משרד החינוך.
 72 ש"א | 12 מפגשים | יום ד' | שעות 21:30-17:00 | דמי הרשמה: 400 ₪ | מחיר: 5,500 ₪

קורס ניהול מנהלת אקדמית: גב' סמדר כספי
קורס ניהול שם דגש על פיתוח מיומנויות התנהגותיות ומתן כלים מתקדמים למנהלים. קהל יעד: מנהלים/ות המעוניינים בהכשרה 
ופיתוח מיומנויות ניהול. הכרה ותעודה: לבוגרים שיעמדו בתנאי הזכאות, תוענק תעודת הסמכה מטעם מכללת גישות בפיקוח 

משרד החינוך.
 72 ש"א | 12 מפגשים | יום ג' | שעות 21:30-17:00 | דמי הרשמה: 400 ₪ | מחיר: 2,900 ₪

מרכז לפיתוח קריירה וקידום אישי

המרכז לפיתוח קריירה וקידום אישי מציע תוכנית ייעודית המתמקדת בקידום אישי של הפרט, פיתוח קריירה ותעסוקתיות, על 
רקע תהליכי השינוי החלים בעולם העבודה בחברה הגלובלית. המרכז מציע גם תוכניות ממוקדות לצעירים ולגילאי +40 בשיתוף 

האיחוד האירופי.

:seA-gAl למידע ורישום

למידע ורישום מרכז גישות:

info@sea-gal.co.il | 1-700-700-058

hila@gishot.co.il | 1-700-705-105

קורס משיטי יאכטות
בהנחיית: seA-gAl מועדון היאכטות הישראלי 

קורס סקיפרים יאפשר לכם להפליג על כל כלי השייט עד 24 מטרים, בכל מדינה בעולם. כדי לזכות ברישיון זה עליכם להפגין 
ידע במכונאות ותפעול היאכטה, ימאות וניווט שבסופו תקבלו רישיון סקיפר כמובן.

קורס סקיפרים ממוצע נמשך בין חצי שנה ל-8 חודשים. בית הספר של Sea-Gal מלווה את התלמידים צעד צעד ללא הגבלת 
זמן עד לקבלת רישיון סקיפר. ל-Sea-Gal	לא רק בית הספר הנחשב לוותיק והמתקדם בארץ אלא גם מועדון מפואר וגדול של 
24 יאכטות, וכך, בוגרינו לא זקוקים לרכוש או להשכיר כלי שייט בסיום הלימודים, הם פשוט ממשיכים להפליג על היאכטות בהם 

למדו כמנויים וחברי מועדון, בארץ ובחול.
 27 מפגשים | יום ג' | שעות: 21:00-18:00 | מחיר: 10,500 ₪ 
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קורס הכשרת מגשרים 

בהנחיית: קבוצת גבים, בשיתוף עמק השווה
גישור הינו דרך חיים ותפיסת עולם מחודשת ומהווה מנוף להתנהלות אפקטיבית במישור האישי והמקצועי. מיומנויות הנלמדות 

בקורס מהוות תשתית הכרחית לניהול קונפליקטים בסביבה הקרובה, בחיי היום יום, במשפחה ובעבודה.
הקורס מעניק כלים יישומיים ומקצועיים לפתרון קונפליקטים בחיים האישיים והמקצועיים. הקורס כולל התנסות מעשית בסימולציות 

המבוססות על מקרים אמיתיים בקבוצות קטנות.
בסיום הקורס תוענק תעודה המוכרת על פי המלצת ועדת גדות במשרד המשפטים.

 60 ש"א | 10 מפגשים | בוקר: יום ה' | שעות: 14:00-09:00 | ערב: יום א' | שעות: 21:00-16:00 | מחיר: 2,200 ₪

קורס הכשרת מגשרי משפחה
בהנחיית: קבוצת גבים, בשיתוף עמק השווה

קורס להכשרת והסמכת מגשרים לתעודת מגשרים בתחום המשפחה. הקורס מיועד לבוגרי קורס גישור בסיסי בהיקף של 60 
שעות לפחות.

הקורס כולל הכרות עם תהליך הגירושין ומאפייניו, לימוד הליך הגישור בגירושין לרבות טכניקות ומיומנויות ייחודיות, סקירת ההיבטים 
המשפטיים והרגשיים הקשורים בהליך. בסיום הקורס תוענק תעודת מגשר משפחה.

 42 ש"א | 7 מפגשים | יום ג' | שעות: 20:00-16:00 | מחיר: 2,780 ₪ 

Collaborative Divorce - גירושין בשיתוף פעולה
בשיתוף עמק השווה

ריכוז אקדמי: עו"ד שירלי אלף, מגשרת, עו"ד לגירושין בשיתוף פעולה, ממייסדי עמותת להתגרש בשלום והארגון הישראלי לגירושין 
בשיתוף פעולה, יו"ר עמותת להתגרש בשלום.

קורס להכשרת עורכי דין, מומחים בטיפול רגשי ומומחים בכלכלה, לעבודה על פי מודל ה divorce	collaborative )גירושין בשיתוף פעולה(.
הקורס מיועד לעו"ד, פסיכולוגים, עו"ס מטפלים בתחום המשפחה, פסיכותרפיסטים בעלי תואר שני טיפולי, מטפלים משפחתיים 
בעלי תואר שני טיפולי, מטפלים בתחום הטיפול הנפשי עם ניסיון בתחום של טיפול זוגי ומשפחתי ו/או עבודה טיפולית עם ילדים, 

כלכלנים, רו"ח, אקטוארים ויועצים פיננסיים עם ידע רלוונטי בהליכי גירושין.
הקורס יכלול לימוד תיאורטי והקניית כלים מעשיים ליישום המודל כולל תרגול מעשי. למשתתפים בקורס תוענק תעודה על כך 

.IACP - שעברו הכשרה בגירושין בשיתוף פעולה העומדת בקריטריונים של הארגון הבינלאומי לגירושין בשיתוף פעולה
 30 ש"א | 5 מפגשים | יום ג' | שעות: 22:30-17:30 | מחיר: 1,500 ₪ 

קורס תיווך נדל"ן 
בהנחיית: עו"ד שרון הר זהב, רשת סוכנויות תיווך "אל הנכס"

לא רבים יודעים זאת אך למעשה נדל"ן בכלל ותיווך נדל"ן בפרט - הנם מקצועות בעלי העצמה מובהקת אשר מובילים להגשמה 
עצמית, עניין ואינם כרוכים בהשקעה גדולה של משאבים כספיים. זאת גם עבור אנשים אשר אינם בוחרים במובהק בנדל"ן כמקצוע, 

מהווה התחום אבן שואבת לידע וכוח אשר נובעים מתוך ההיבטים, הפרקטיקות והטכניקות הרבות הנהוגות בתחום.
קורס הכנה לבחינות הרישוי לתיווך במקרקעין הוא פתרון מושלם לצורך הכשרה והכנת סוכני נדל"ן לקראת מבחן המתווכים של 
משרד המשפטים ולכל מי שרוצה לרכוש )כמעט( את כל הידע שצריך לדעת לפני שקונים או מוכרים דירה. אנו במרכז להכשרה 
מקצועית מבית "אל-הנכס", נבטיח כי תקבלו את ההדרכה המקיפה והמקצועית ביותר בכדי למקסם את סיכוייכם לעבור בהצלחה 

את בחינות הרישוי לתיווך במקרקעין. עבודה מובטחת לבוגרים!
 24 ש"א | 7 מפגשים | יום ב' | שעות: 21:00-17:00 | מחיר: 1,200 ₪ 

sharon@el-haneches.co.il | 1-700-702-777 :"למידע ורישום "אל הנכס
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מכללת נס, מבית נס טכנולוגיות, מתמחה בהכשרה והסמכה טכנולוגית וניהולית ומובילה את השוק בתחום.

סל מוצרים רחב ומגוון של קורסי הכשרה והסמכה לכניסה לתחום או הסבה.
מרכז לימודי מוסמך ושותף זהב של הענקיות: מייקרוסופט ו-SAP, מרכז center	Education	SAP היחיד מסוגו בארץ, מרכז בחינות 
מוסמך מטעם VUE	PEARSON, מרכז הדרכה מוסמך של CISCO, מרכז הדרכה רשמי להסמכה בינלאומית – ISTQB. המכללה 
מקפידה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר באיכות השירות, במקצועיות, בתכנים ומתכונות לימוד מעודכנות - חלקן מובילות ויחידות 
בשוק. תוכלו ליהנות מייעוץ לימודים והכוונה ללא התחייבות וללא עלות ומלמידה מנבחרת מרצים מהמומחים והמבוקשים בתחום.
בנוסף, לרשותכם מרכז השמה – המתעדכן במשרות הכי חמות ורלוונטיות מחברות הייטק מובילות בשוק ככלל ובנס טכנולוגיות 

ניתנת עדיפות לבוגרי המכללה בפרט. 

קורס Office 2010 – היישום המלא כולל אינטרנט 
יישומי חבילת 2010	Office מבית Microsoft ילמדו בגרסתם המעודכנת ביותר: הכרת המחשב, מבוא לאינטרנט ויסודות החיפוש 

Word,	Excel,	Power	Point,	Outlook	,והגלישה
להכיר את המחשב האישי וממשק המשתמש • ללמוד את יסודות האיתור והחיפוש ברשת האינטרנט • ללמוד כיצד לתפעל את 
חבילת Office 2010 על היישומים המרכיבים אותה והקישוריות ביניהם • לפתור בעיות המתעוררות תוך כדי עבודה על מסמכים, מצגות 

וגיליונות אלקטרוניים במבנים רבים ושונים • ללמוד על האופן בו ניתן להיעזר ביישומי ה-Office	ורשת האינטרנט לצרכי העבודה.
 13 מפגשים | יום ב' | שעות: 13:00-09:00 | מחיר: 1,100 ₪ 

 Android-המסלול המלא לפיתוח אפליקציות ל
המסלול לפיתוח אפליקציות Android מאפשר לבוגריו להתחיל ולפתח בעולם המובייל ובכך לפתוח עבורם אופציות עתידיות 

.Android-להתקדם ולפתח קריירה בעולם המובייל, הן כמפתחים עצמאיים והן כשכירים בצוות,בטכנולוגיה הנפוצה בתחום ה
תכנית הלימודים במסלול זה הינה עדכנית ומגוונת, הכוללת יסודות נרחבים בתכנות בכלל ובתוכנות ה-Android בפרט. המשתתפים 

יסיימו את המסלול כשהם מצוידים בידע נרחב, המאפשר להם לייצר אפליקציות בעזרת תוכנות מובילות בתחום. 
מתודולוגיית הלמידה כוללת הדרכה פרונטלית והתנסות מעשית.
 22 מפגשים | יום א' | שעות: 21:30-17:30 | מחיר: 7,000 ₪ 

 HelP DesK טכנאי מחשבים אישיים ותומך מחשוב
טכנאי המחשבים ותומכי המחשוב DESK	HELP נדרשים להיות מצויידים בכלים מגוונים לאיתור תקלות תוכנה, כלי הפצה ושיכפול, 
עזרי תקשורת ומערכות לאבטחת הסביבה הממוחשבת וכמובן במיומנויות שירות ותקשורת בינאישית, שיגרום לשביעות רצון של 
מקבלי השירות והארגון בו הם עובדים. הקורס כולל תרגול מעשי של החומר הנלמד באופן שמכשיר את הלומדים להתמודדות 
ותמיכה במגוון רחב של תקלות. הקורס מקנה שליטה בחומרת המחשב האישי, במערכות ההפעלה הנפוצות בשוק, בארכיטקטורת 
הרשת האירגונית והביתית ובשיטות האבטחה וההגנה על הפרטיות במערכות ממוחשבות של אירגונים ועסקים. הקורס כולל סדנא 

יישומית לרכישת ידע בתחומי התקשורת הבינאישית ותהליכי עבודה במרכז תמיכה.
הכשרה זו חיונית ביותר לאלו המבקשים להשתלב בעבודה במרכז תמיכה ובארגונים גדולים הנותנים מענה טכני למשתמשים רבים.

 15 מפגשים | יום ד' | שעות: 21:30-17:30 | מחיר: 3,900 ₪

עולם המחשבים
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 Illustrator קורס
בואו ללמוד לאייר במחשב, לבנות אייקונים, לעצב לוגואים, ליצור תבניות, לצבוע איורים סרוקים, לעצב מלל ועוד.

הקורס מיועד לחסרי רקע או בעלי רקע בתוכנות גרפיות אחרות, המעוניינים להצטרף למהפכה הגרפית ולעמוד בראשה.
אז אם יש לכם ידע בסיסי בהפעלת מחשב, אנגלית ברמה טובה ותשוקה למקצוע מעניין ומבוקש – מקומכם איתנו!

נושאי הקורס: הכרת התוכנה וסרגל הכלים, ארגון עצמים, עבודה עם עצמים מורכבים, סגנונות גרפיים )אפקטים, צורות, צבעים 
ועוד(, עיצוב טקסטים )דפים, פסקאות, שינוי מידות ועוד(, ייבוא תמונות והכנה לדפוס.

 12 מפגשים | יום א' | שעות: 21:00-17:00 | מחיר: 3,500 ₪ 

InDesign קורס
בואו ללמוד עימוד מגזינים, ספרים, חוברות תדמית, קטלוגים ועוד, באמצעות כלים מתקדמים, כמו: עמודי אב, סגנונות, ספרים, 

עימוד, טורים, עריכת מלל ועוד.
הקורס מיועד לחסרי רקע או בעלי רקע בתוכנות גרפיות אחרות, המעוניינים להצטרף למהפכה הגרפית וליהנות ממקצוע יצירתי 

ומבוקש. אז אם יש לכם ידע בסיסי בהפעלת מחשב, אנגלית ברמה טובה וחוש עיצובי – מקומכם איתנו!
נושאי הקורס: היכרות עם מושגי יסוד ועם התוכנה )חלונות , סרגלים, פורמטים, הבדלים בין האילוזטרטור לאינדיזיין ועוד(, סגנונות 
גרפיים )אפקטים, שקיפויות, ערבוב צבעים ועוד( עבודה עם תמונות )ייבוא תמונות, שכבות, קומפוזיציות ועוד(, ארגון המלל במסמך 
)אותיות, טקסטים, סימנים מיוחדים ועוד( עבודה עם סגנונות מלל )עיצוב פסקאות, שמירה על סגנונות, שילובים ועוד(, טבלאות 

וכלי עימוד דפי אב מסמכים ארוכים והכנה לדפוס.
 12 מפגשים | יום ב' | שעות: 21:00-17:00 | מחיר: 3,500 ₪

 Photoshop קורס
בואו להתמקצע בקורס מעמיק ומקצועי הכולל: הבנת מושגי יסוד, עריכת צבע, שיפוץ תמונות, עיבוד קבצי Raw, עבודה עם 
מסכות, בניית פוטומונטאז'ים, עבודה עם מלל, אפקטים ועוד – כולל שיטות עבודה מתקדמות ורצף פעולה נכון לעיבוד תמונה.
הקורס מיועד לחסרי רקע או בעלי רקע בתוכנות גרפיות אחרות, המעוניינים להצטרף למהפכה הגרפית וליהנות ממקצוע יצירתי ומבוקש.

אז אם יש לכם ידע בסיסי בהפעלת מחשב, אנגלית ברמה טובה ותשוקה לעיצוב ויצירה – מקומכם איתנו!
 נושאי הקורס: היכרות עם מושגי יסוד וכלי הציור בתוכנה )חלונות, מסמכים, תמונות, גודל, רזולוציה, פיקסלים ועוד(, עבודה 
עם כלי ציור )יצירת קנבס הכרת מברשות, כלי העיפרון, חלונות צבע, דגימות, שקיפויות ועוד(, שיפוץ תמונות )שכבות, טשטושים, 
	Solid - תיקוני עיניים אדומות ועוד(, מסכות )אזורי בחירה, שיפורים והמרות(, מונטאג'ים )פיקסלים, טרנספורמציה, שכבות חכמות
Gradient	ו-Pattern, רקעים, טיפול בשיער ועוד(, יצירת עומק )Layers	Mask	Clipping	Matting,	Brush,	Color	Replace(, אפקטים 

.RAW וטקסטים, תיקוני אור ועבודה נרחבת עם קבצי
 12 מפגשים | יום ב' | שעות: 21:00-17:00 | מחיר: 3,500 ₪

המהפכה הדיגיטלית של השנים האחרונות הפכה 
את תחום הגרפיקה הממוחשבת לאחד התחומים 

המבוקשים ביותר, הן על-ידי סטודנטים והן על-ידי מעסיקים.

במרכזה של מהפכה זו עומדות התוכנות המקצועיות של חברת Adobe שהפכה לחברה המובילה בתחום 
העיצוב הגרפי ועיבוד התמונה הממוחשב, וסביבת העבודה שלה הפכה לסטנדרט בארץ ובעולם. באמצעות התוכנות 

השונות של Adobe, ניתן לעבד תמונות )Photoshop(, לעצב לוגואים ואיורים )Illustrator( ולעבד מסמכים מורכבים 
.)InDesign( לדפוס

גרפיקה ממוחשבת

לרישום ולמידע נוסף
פנו ליועצת הלימודים ללא 

התחייבות וללא עלות
einat.abu@ness.com | 054-9409965 | 03-7673883
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המרחב העירוני ליזמות וצמיחה עסקית

סדנת סגנונות תקשורת
מנחה: הילה מאור, עורכת דין, מגשרת, מאמנת ומנחת סדנאות בתחום התקשורת, הגישור והאימון, בשיתוף עמק השווה

מטרת הסדנה יצירה של תקשורת איכותית אשר תמנע קונפליקטים עם בן השיח שלי ותסייע לי בהשגת מטרותיי.
הסדנה מלמדת מהם סגנונות התקשורת הקיימים וכיצד לזהות לאיזה סגנון תקשורת משתייך האחר עמו אני מנהל שיח, על 
מנת שאוכל להתאים את סגנון הדיבור שלי לסגנון התקשורת של האחר, ובכך להעביר מסר שיתקבל אצל האחר בדיוק כפי 

שהתכוונתי ולמנוע אי הבנות.
 מפגש חד פעמי | יום ד' | 11.11.15 | 22:00-19:00 | מחיר: 80 ₪ 

ניהול משא ומתן
מנחה: הילה מאור, עורכת דין, מגשרת, מאמנת ומנחת סדנאות בתחום התקשורת, הגישור והאימון, בשיתוף עמק השווה
ניהול משא ומתן הוא עניין יומיומי ושכיח. אנו מנהלים משא ומתן עם בן/בת הזוג, עם הילדים, עם עמיתים בעבודה, עם מנהלים, 

עם ספקים ועם לקוחות.
ישנן דרכים שונות לנהל משא ומתן, לא כולן מובילות לתוצאה הרצויה.

בסדנה נלמד מהן האסטרטגיות בניהול משא ומתן ומהם הכשלים השכיחים. נלמד להבחין בין עמדות ואינטרסים ונלמד לנהל 
דיאלוג מובנה באמצעות שימוש במיומנויות תקשורת מתקדמות שיסייעו בהעברת המסר הרצוי. כמו כן נפתח חשיבה יצירתית 

לפתרונות בתהליכי משא ומתן.
 הרצאה חד פעמית: יום ב' | 19.10.15 | שעה: 19:30 | מחיר: 20 ₪

 סדנת למידה מעשית: 4 מפגשים | יום ד' | שעות: 22:00-19:30 | מחיר: 230 ₪

11/2015 חודש היזמות במרחב העירוני ליזמות וצמיחה עסקית
	BDBO חודש היזמות הינו חלק מפרוייקט בינלאומי

בשיתוף האיחוד האירופי שמטרתו לעודד תעסוקתיות באמצעות תפיסה יזמית ושילוב במרחב הציבורי/קהילתי.
במסגרת חודש היזמות ייערכו סדנאות חד פעמיות, הרצאות, מפגשים עם יזמים מצליחים, כנסים עירוניים.

פרטים יפורסמו באמצעי התקשורת המקומית  >>

אירוע פתיחת המרחב העירוני ליזמות וצמיחה עסקית 
ייתקיים בתאריך 10.11.15 | בהשתתפות היזם יובל אברמוביץ' )"הרשימה"(

המרחב העסקי ליזמים/יות ובעלות עסקים פועל בחסות העירייה, המרכז הרב תחומי ובשיתוף מעוף וגורמים מקצועיים.
המרחב כולל:

כנסים וימי עיון ייחודיים לעסקים ויזמים.   •
מרחב עבודה משותף.  •

עסקים הפועלים במרחב דינאמי ויצירתי, המאפשר מקום לעבודה אישית, תמיכה, אינטראקציה והשראה לקידום העסק יחד   
עם מנהלי עסקים אחרים. בליווי מומחים הזמינים להתייעצות מידית.

מפגשי למידה שבועיים ממוקדים בנושאים עסקיים.  •
מפגשי למידה מעשית להעשרה ופיתוח עסקי.  •

קבוצת נטוורקינג | לטובת העסקים יפעלו קבוצות נטוורקינג בימים ובשעות שיפורסמו בהמשך.  •
יזמות טכנולוגית | מפגשי יזמים טכנולוגיים, מפגשי משקיעים, הרצאות.  •
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קורסים מקצועיים ומסובסדים ליזמים ובעלי עסקים. ההצלחה שלכם. העסק שלנו!

יוזמים עסק  14 מפגשים | 56 ש"א
תכנית "יוזמים עסק" מיועדת ליזמים ואנשים החולמים להקים עסק משלהם ולא יודעים מאיפה להתחיל, משלב הרעיון עד ההקמה 

והפיתוח. התכנית כוללת שיחת הכוון, קורס יזמות וניהול עסק, ייעוץ מקצועי אישי, פורום עסקים והגשה למימון במידת הצורך.

סדנת שיווק בגוגל למתחילים  4 מפגשים | 16 ש"א
 סדנת שיווק בגוגל לבעלי עסקים המעוניינים ללמוד לקדם, להגדיל את קהל הלקוחות והחשיפה ולשווק את העסק שלהם. 

בסדנא נלמד לבנות קמפיין פרסומי בגוגל לעקוב ולבקר אחרי קמפיין ולבנות את האסטרטגיה השיווקית של העסק שלך.

יוצרים עסקים מובילים - פיתוח עסקי לעסקים  9 מפגשים | 36 ש"א
קורס פיתוח עסקי בסביבה תחרותית דינאמית מספק לך כלים ניהוליים עדכניים להובלת הארגון שלך לחדשנות, התפתחות 

מקצועית ומינוף עסקי להיות ראשון בתחומך.

נשים בעסקים  5 מפגשים | 20 ש"א
קורס ייחודי לנשים, בעלות עסק, המעניק כלים בתחום ניהול העסק, הקריירה והאימהות. 

בואי להגדיר את ההצלחה שלך, ללמוד להציב מטרות ויעדים, סדרי עדיפויות וגבולות, לבחור את הבחירות הכי טובות שאת יכולה 
ולקבל אותן.

פייסבוק עסקי מתחילים ומתקדמים  4 מפגשים | 16 ש"א 
שיווק ופרסום בפייסבוק, הטכניקות הטובות ביותר לקידום העסק של המוצרים והשירותים שלכם בפייסבוק. הדרך היעילה ליצירת 

מאגר לקוחות נאמן. קהל היעד: בעלי/ות עסקים, רכזי שיווק
* ההשתתפות בקורס מצריכה מחשב נייד

שיווק באינטרנט  5 מפגשים | 25 ש"א
איך לבנות קמפיין מנצח באינטרנט. כל הכלים וטיפים לשיווק אינטרנטי מוצלח. מהקמת עמוד מוצר שמוכר לבד, ללא השקעה 

כספית ועד כלים לקמפיין ממומן אופטימלי.
* ההשתתפות בקורס מצריכה מחשב נייד

הרבה מעבר לעסקה  5 מפגשים | 20 ש"א
הרבה מעבר לעסקה - בוא לקבל כלים פרקטיים לסגירת עסקה והגדלת מכירות לבעל עסק, יזם, בוא לרכוש כלים לנהל שיחת 

מכירה אפקטיבית, ללמוד כיצד לטפל בהתנגדויות ולהיחשף לטכניקות לסגירת עסקה והגדלת המכירות בעסק הקטן.

eTsY קורס
ETSY - פלטפורמה למכירה בינלאומית של מוצרי בוטיק

קורס דו שלבי
שלב א' – ממוצר, לחנות בוטיק בינלאומית - קורס להקמת חנות באתר Etsyי| 3 מפגשים | 16 ש"א 

שלב ב' - קורס לשיפור ושידרוג המכירות לבעלי חנות באתר Etsyי| 5 מפגשים | 24 ש"א
ניתן להירשם לשני השלבים

הקורסים ניתנים על ידי מרצים מקצועיים מומחים בתחומם ובעלי ניסיון עסקי עשיר. הקורסים ייפתחו לאורך השנה.
ייעוץ/ליווי • ליווי לקבלת מימון • בדיקת כדאיות • בניית תוכנית עסקית

הדרכה והכשרה עסקית בשיתוף מעוף

טל. 076-8844838
www.maof.co.il | ornah@4.maof.co.il

לפרטים והרשמה 
התקשרו למעוף
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סדנת אינסטגרם - ללמוד כיצד להפוך את הזירה החברתית לזירה שיווקית עבור העסקים

מנחה: רינת בורג יועצת ומאמנת עסקית שיווקית. עובדת עם בעלי עסקים להרחבת העסק
כיום הנוכחות השיוווקית באינסטגרם נמוכה יחסית, כמו הפייסבוק בתחילת דרכו. מותג או בעל עסק שיצור נוכחות יזכה בראשוניות. 
ומי לא רוצה להיות ראשון? נוכח ובולט? בסדנה נלמד איך להשתמש ברשת החברתית לטובת העסק, שיטות להגדלת מספר 

העוקבים אחר העסק, תכנים מתאימים לרשת, מדריך לבעלי עסקים, תיוג תוכן, תיוג אנשים, דוחות הרשת ועוד.
הסדנה מתאימה לבעלי עסקים שיש להם קווי מוצר לצעירים, ו/או שיש להם תמונות יפות להעלות וכן לבעלי עסקים שתמיד 

רוצים להישאר מעודכנים ושיווקית, לדעת מה הדבר החדש ביותר שקיים ואיך להיעזר בו לטובת העסק. 
 סדנה חד פעמית | יום ג' | פתיחה: נובמבר 2015 | שעות: 11:00-09:00 | מחיר: 60 ₪ 

שפת גוף – כלי לעסקים ולחיים
מנחה: אתי קארו – אבקסיס בעלת etitude לתדמית ותקשורת אישית, יועצת תדמית תקשורת ופרזנטציה 

ידוע ומוכח שלשפת הגוף השפעה משמעותית ולעיתים מכריעה, באינטראקציות בינאישיות, בעסקים ובחיים. 
אם מעניין אתכם לדעת מה אתם משדרים בשפת גופכם, לפענח אחרים באמצעות שפת הגוף שלהם ולקבל כלים לשימוש בשפת 

הגוף ככלי להתפתחות אישית והצלחה עסקית מוזמנים לקורס שפת גוף - כלי לעסקים ולחיים.
 5 מפגשים | יום א' | שעות: 22:00-20:00 | מחיר: 380 ₪  

מספרים, תוצאות והחלטות: קורס יישומי בניהול פיננסי לבעלי עסקים
מנחה: ד"ר הלל אביחי מנכ"ל eBs, יועץ עסקי ומרצה ליזמות וסדנאות בניהול פיננסי לבעלי עסקים

קורס תכליתי וממוקד המיועד לבעלי עסקים קיימים הנועד להקנות יכולת פיננסית בניהול הפעילות העסקית, בדגש ניהול 
 ביצועי מכירות, תמחור שיווקי, הסקת מסקנות וקבלת החלטות מדו"חות ביצועים תפעוליים. הקורס שם דגש על עקרון 
ה"מחויבות לתוצאות" ונועד לאפשר למשתתפים ליישם הלכה למעשה את הכלים שנלמדו תוך התמקדות בדוגמאות "מהשטח" 

ותוך שדרוג משמעותי של יכולת השליטה בביצועי העסק.
 5 מפגשים | יום א' | שעות: 22:00-20:00 | מחיר הקורס: 500 ₪

בהנחיית: מכון תמר 

קורסים לגמולי השתלמות לעובדי מדינה

קבלת החלטות | 40 שעות
ניהול פרויקטים | 40 שעות

פיתוח הזיכרון | 40 שעות
מבוא לפסיכולוגיה חברתית | 60 שעות

ניהול פרויקטים | 90 שעות
יחסי ודיני עבודה | 50 שעות

מבוא לכלכלה | 40 שעות

מנהל עסקים | 50 שעות
גישור | 100 שעות

ניהול משא ומתן | 40 שעות
לחץ ושחיקה | 40 שעות

מבוא למנהל ציבורי | 60 שעות
אינטליגנציה רגשית | 40 שעות

הלימודים יתקיימו במרכז הרב תחומי במודיעין

02-6510505למידע ורישום מכון תמר:
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המרכז להשתלמויות מורים

השתלמויות לכלל עובדי הוראה: גננות, מורים ביסודי ובעל יסודי, בשנת שבתון ושאינם בשנת שבתון בשיתוף עם ארגון המורים. 
מרבית הקורסים מוכרים לרפורמת "עוז לתמורה" ואופק חדש, עם מיטב המרצים מומחים בתחומם. בנוסף מגוון קורסים מקוונים 

יחודיים וכן קורסים מרוכזים מיוחדים ומעניינים בחופשות.

סמסטר א'
קולנוע חינוך ורב תרבותיות - צפייה מודרכת בקולנוע | 60 ש"ש

יום א' | שעות: 14:00-09:00 | אחת לחודש בממוצע | 10 מפגשים | מפגש פתיחה: 15.11.2015

Coaching - קורס אימון בסיסי | 175 ש"ש
יום ד' | שעות: 14:30-08:45 | 28 מפגשים | תאריך פתיחה: 28.10.2015 )קורס שנתי(

חינוך לבריאות ותזונה נכונה | 60 ש"ש
יום ג' | שעות: 13:00-08:45 | 12 מפגשים | תאריך פתיחה: 27.10.2015

פסיכודרמה ככלי לפיתוח מיומנות בינאישית | 60 ש"ש
יום ב' | שעות: 13:00-08:45 | 12 מפגשים | תאריך פתיחה: 02.11.2015

מבוא לעבודה ארגונית | 60 ש"ש
יום ה' | שעות: 13:00-08:45 | 12 מפגשים | תאריך פתיחה: 29.10.2015 

עוצמת התקשורת הבינאישית | 60 ש"ש
יום ג' | שעות: 13:00-08:45 | 12 מפגשים | תאריך פתיחה: 01.11.2015

אנגלית – "דיאלוג" בית הספר לשפות האוניברסיטה הפתוחה | 56 ש"ש
יום ה' | שעות: 13:00-08:45 | 12 מפגשים | תאריך פתיחה: 05.11.2015

סמסטר ב'
אתגר גיל ההתבגרות – מסיכון לסיכוי | 60 ש"ש

יום ב' | שעות: 13:00-08:45 | 12 מפגשים | תאריך פתיחה: 01.02.2016

פיתוח חוסן נפשי – תיעול כעסים | 60 ש"ש
יום ג' | שעות: 13:00-08:45 | 12 מפגשים | תאריך פתיחה: 09.02.2016 

תדמית סטיילינג וטיפוח אישי, רשות ללא גמול | 56 ש"ש
יום ד' | שעות: 13:00-08:45 | 12 מפגשים | תאריך פתיחה: 03.02.2016

הומור בחינוך ובחיים, העצמה אישית למורים | 60 ש"ש
יום ה' | שעות: 13:00-08:45 | 12 מפגשים | תאריך פתיחה: 04.02.2016 

הנחיית קבוצות וצוותי משימה | 112 ש"ש
יום א' | שעות: 14:30-08:45 | 16 מפגשים | תאריך פתיחה: 07.02.2016

לפרטים נוספים וייעוץ אישי ומקצועי - ארגון המורים:
אלי משה – רכז השתלמויות

elim@igm.org.il :טל. 02-6222464 | פקס. 02-6222399 או 153-26222464 | דואל
ניתן לקבוע פגישת ייעוץ בימי ד' בשעות 13:00-10:00 | במרכז הרב תחומי בתיאום מראש
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חדר כושר לפיתוח מנטלי ואיכות חיים בריאה

המרכז פועל בשיתוף האיחוד האירופאי ופרוייקט MeNTA לשיפור הכושר המנטלי ואיכות חיים בריאה בחברה המודרנית

"רגע חושבים" – תכנית פויירשטיין לקידום ופיתוח כושרי החשיבה
בהנחיית: צביקה וולק, מרצה בכיר ומנהל תכנית "רגע חושבים" לפיתוח כושרי חשיבה - מכון פוירשטיין

השינויים במוח הינם תולדה של מחשבות ו/או פעולות שונות שאנו עושים מלידתנו ועד זקנתנו. כלומר, המוח מגיב להתנסויות, 
וככל שמאמנים ומאתגרים אותו יותר כך ילך וישתפר תפקודו.

הסדנא מיועדת ומומלצת לבעלי מודעות להשפעת הזמן על יכולות המוח, המעוניינים ללמוד את הנושא ובעיקר לאמן את מוחם 
לקראת אתגרי העתיד. במהלך המפגשים נכיר את תהליכי החשיבה, נזהה את סגנון ודפוס החשיבה האישי שלנו ובעיקר נתאמן 
בעזרת מערכת כלים ייחודית לאימון והבניה של תהליכי למידה באמצעות עיפרון ומחק! הלומד זוכה לחוויית למידה פעילה בכל 

מהלך הסדנא. הסדנא אינה דורשת ידע מוקדם כלשהו.
 11 מפגשים | יום ה' | שעות: 19:30-17:30 | מחיר: 720 ₪ 

איך להשתחרר מהכאב הזה? קורס בשיטת ה'עבודה' של ביירון קייטי
בהנחיית: ד"ר שרה סוויד, יועצת חינוכית, בוגרת הסקולים הבינלאומיים של ביירון קייטי בארה"ב ומנחת קורס הסמכה 

של "העבודה" באוניברסיטת "בר אילן"
אתם מאוד רוצים להשתחרר מהכאב שיושב לכם בלב - להשתחרר מהכעס, מהפחד, מהאשמה, מתחושת החוסר אונים ולא 
מצליחים. אתם יכולים להרגיש טוב יותר מכפי שאתם מסוגלים לדמיין ולמצוא בתוככם כוח שימלא אתכם בהרבה תקווה ואנרגיה 
חדשה. 'העבודה' של ביירון קייטי היא כלי עוצמתי, שמיושם כבר ע"י מיליוני אנשים בעולם, שבאמצעותו אתם יכולים להשתחרר 
מכאב, להרגיש יותר שלווה ועוצמה ולשפר את מערכות היחסים שלכם באופן מהיר יותר מבלי לשנות את האחר. בואו למסע 
יוצא דופן ובלתי נשכח, בו תראו איך השינויים החיוביים שאתם חולמים עליהם יכולים להפוך למציאות כבר עכשיו. בקורס יינתן 

לווי צמוד ואישי לכל משתתף גם בין המפגשים.
 8 מפגשים | יום ב' | שעות: 22:00-20:00 | מחיר: 690 ₪ 

לימודי חשיבה הכרתית עפ"י ימימה )עם הארות עפ"י הקבלה(
בהנחיית: מיריי גבעון, מדריכה מוסמכת ובעלת ניסיון, מטעם המכון ללימודי חשיבה הכרתית עפ"י ימימה

אנו מתמודדים בחיינו עם אתגרים שונים כמו בעיות בקשר עם הקרובים אלינו - עם בן הזוג, הורים, ילדים, עמיתים לעבודה, חברים 
ואתגרים נוספים. החשיבה ההכרתית מתאפיינת בהתמקדותו ב"איך", ונותנת לנו כלים משמעותיים, מעשיים ועמוקים לשינוי.

כולנו עברנו התנסויות שהותירו בנו רגשות שליליים שנטמעו בזיכרון וגורמים לנו בבגרותנו לדפוסי התנהגות שלא תורמים לקיום 
השקט שלנו ומביאים את הילד הפגוע שבנו לנהל אותנו עם כעסים, חרדות, היסוס, סגירות וכד'. 

הכלים הניתנים בלימוד מתקנים את טיב המחשבה ובעזרתם אפשר לעשות הפרדה בין זמנים ולחיות בזמן הווה, בלי אחיזות בעבר 
ובלי חשש מהעתיד. בעזרת הכלים אנו לומדים להתחבר ולפעול מתוך אמת פנימית בתוכנו ולא להיות מופעל ותגובתי לכל מה 

שקורה בחוץ, וכך להתחבר לקיום מתמשך מתוך שמחה.
 12 מפגשים | יום ד' | שעות: 20:00-18:30 | מחיר: 780 ₪ 

צעירים לנצח - מרפא מן המטבח
בהנחיית: רות בקיש, נטורופתית וארומתרפיסטית, מטפלת ומרצה במכללות

תזונה נבונה היא בסיס לחיים בריאים הדברים הפשוטים בחיינו הם כל כך ברורים ונעלמים מעינינו בפשטותם, עד כי אנו שוכחים 
לשים לב אליהם וכך אנו גם ביומיום שלנו באכילה ובישול ושמירה על המקדש הנפלא שלנו – גופנו. תזונה נכונה היא בסיס לחיים 
בריאים ובריאות הגוף. גופנו – זו מכונה נפלאה ומשוכלת. מהם רכיבי המזון הנחוצים להפעלת המכונה, תוספי מזון, מזונות על – 
קינואה, סויה, שיבולת שועל ועוד, כיצד בעזרת מזון נכון אנו מצמצמים תוקפנות של מחלות, שומרים על איכות חיים, שינה טובה, 

הורדת מתחים ושמירה על ויטליות לאורך זמן.
 8 מפגשים | יום ד' | שעות: 20:30-18:00 | מחיר: 560 ₪
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המרחב הפנימי – סודות הריפוי העצמי

המרחב הפנימי, מכללה לרפואה משלימה והתפתחות אישית

Mindfulness )הקשבה מודעת( - מדיטציה מערבית מודרנית
בהנחיית: יניב שמעוני, מדריך מומחה למדיטציה וצ'יקונג

מחקרים שבוצעו בשנים האחרונות מראים את ההשפעה המהירה והעקבית של תרגול מדיטציית Mindfulness על בריאות פיזית 
ונפשית, על קריאת מציאות באופן חד, מורכב ובריא יותר, על תפקוד אפקטיבי ויצירתי, התמודדות עם שחיקה וקשיי קשב וריכוז, 

שיפור במערכות יחסים ובאופן מפתיע גם על שינויים התורמים להגמשת המוח ותפקודו.
ב-9 שלבי תרגול מופלאים נפתח הקשבה מודעת ונינוחה למה שקורה עכשיו, לתחושות הגוף ולתפקודו, לרגשות, למחשבות 

ולתודעה עצמה מבלי לשפוט, לנתח או לפרש. כאשר אנו בנוכחות מלאה אפשר להרגיש את זרימת החיים אשר מפעמת בנו.
 4 מפגשים | יום ד' | שעות: 22:00-20:00 | מחיר: 450 ₪

דמיון מודרך ו-N.l.P - גיוס העוצמה הטמונה במחשבה
בהנחיית: קארין אביבי, מאסטר וטריינר של N.l.P, מומחית ליציאה ממצוקה רגשית

התוצאות שלנו בחיים תלויים במחשבות והתתנהגויות שלנו. אינשטיין אמר: "אי שפיות היא לעשות את אותו הדבר ולהגיע 
 לתוצאות חדשות". בקורס נלמד מה זה N.L.P, איך הדימיון משפיע עלינו, איך תפיסת מציאות עובדת ואיך משנים את התפיסה.

איך להתחבר לעוצמה פנימית ולחבר את האחרים. 
הקורס הוא הזדמנות להתחיל ליצור תפניות קטנות בחיים שיובילו לשינויים משמעותיים.

 4 מפגשים | יום ב' | שעות: 11:00-09:00 | מחיר: 450 ₪

מגע הקסם - טכניקות פשוטות לריפוי עצמי
c.h & Dipl. ac בהנחיית: יניב שמעוני, מטפל מומחה ברפואה סינית, דיקור וצמחי מרפא

הידעת שבעזרת לחיצות ועיסוי נקודות מאסטר בגוף אפשר לחולל ניסים? כאבי גב וצוואר, כאבי ראש טורדניים, מתח ולחץ, בטן 
עצבנית, עייפות כרונית ושרירים תפוסים הם רק חלק מהסימפטומים שניתן לשחרר בדרך קלה וממוקדת.

השיטה נלקחת מעולם הרפואה הסינית הגורסת כי כל הפרעה גופנית נגרמת בשל חסימה בערוצי האנרגיה )מרידיאנים(. בסדנה נלמד 
להכיר את נקודות המפתח ונתוודע לחוכמת הגוף המופלאה, ליכולת הטבעית של הגוף להבריא ולהחזיר לעצמו את האיזון הפנימי. 

 4 מפגשים | יום ד' | שעות: 22:00-20:00 | מחיר: 450 ₪

מוזמנים ל"נקודת אושר" שתפעל ברחבת הדשא במרכז הרב תחומי, רח' עמק דותן 49
בכל יום א' בין השעות 17:00–19:00 | ללא תשלום – שירות לקהילה

לפרטים נוספים: שרה ביטראן 054-6895601

hapnimi@gmail.com | 050-7996629למידע ורישום המרחב הפנימי:

מאירים פנים לקהילה ומעניקים "עצה לדרך" במגוון תחומים: 
 כלים להעצמה אישית • יצירה • קוסמטיקה • רפואה משלימה • אמנות • מוזיקה • סדנאות שטח • שיעורי סריגה 

שיעורי יוגה • פעילות שוקקת לגדולים ולקטנים • חווית גינה באווירה ססגונית והכל תמורת חיוך

"אושר" – ארגון קהילתי חברתי
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הקתדרה העירונית להורות ומשפחה במודיעין 

מרכז לימודים עירוני להורים, משפחה וקהילה, המבוסס על גישת "הלמידה לחיים" בעיר הלומדת. 
 התפיסה המובילה הינה – העצמת הורים סמכותית, משמעותית ונוכחת המחזקת את ההורים בתפקידם, 

מציבה אותם במקום מרכזי במשפחה ומסייעת להם לפתח את דרכם האישית והייחודית בהורות.
המרכז פועל בשיתוף פעולה עם גופים מקצועיים ברשות ובקהילה במטרה לפתח תוכניות הדרכה 

יעילות, משמעותיות ורלבנטיות לכל הורה בכל גיל. 
בשותפות עם עיריית מודיעין, אס"א, עיר ללא אלימות, הנהגת ההורים, אגף לשירותים חברתיים, 

מרכז עמק השווה ועוד.

• מפגשי העשרה ושיח הורים - יתקיימו מידי חודש ויפורסמו במקומונים
• פורום הורים ומשפחה - פורום הורים מנהיגים ומשפיעים
• סדנאות להורים - מענה איכותי לדילמות בנושאים מגוונים:

• הורות לתינוקות / ילד ראשון

• הורות מטיבה לגיל הרך

• סמכות הורית בחינוך מתבגרים

• הורות לתאומים / שלישייה

• סבתאות מאתגרת – קשר רב דורי

• על הורות וגבולות בעידן המודרני

• תקשורת משפחתית בעידן הגלובליזציה

• סכנות ברשת – פייסבוק, וואטסאפ...

• הורות גאה – משפחות חדשות 

• הורים לילדים גאים - משפחה מכילה

• משפחה בריאה - מודעות עצמית ותזונה

• תוקפנות בקרב ילדים

• קבלת אח חדש למשפחה

• התמודדות עם משברים במשפחה

• הורות, זוגיות, משפחה וקריירה

• מניעת מצבי סיכון

• מיניות בקרב ילדים ובני נוער                     

• התמודדות משפחתית עם הפרעות קשב וריכוז

• "כלכלת משפחה" - תפיסה אחראית ומאוזנת

• תקשורת מוצלחת עם הילדים והגרוש/ה

orly_k@modiin.muni.il | 08-6226756 לפרטים והרשמה:
הקתדרה להורות ומשפחה
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סדנת הורות לגיל הרך "הורה משנה גישה ילד משנה התנהגות" )מגיל ינקות עד 8-7( 
מרצה: רחלי אורן, M.A ב"יחסים במשפחה", יועצת ומדריכה משפחתית וקבוצתית

 הכרת הרצף ההתפתחותי • גבולות • גמילה מבקבוק • מוצץ ופרידה מטיטול • דימוי עצמי וביטחון עצמי - ההבדל והנכון • 
 פינוק זה לא לעודד • התמודדות עם חרדות • שקר זה קשר או שלב בהתפתחות? • יחסי אחים • לגדל ילדים ללא צעקות ועונשים • 

ארבעה טיפוסי אוירה משפחתית.
 12 מפגשים | יום ב' | שעות: 20:30–22:00 | מחיר ליחיד: 450 ₪, לזוג: 550 ₪

סדנת הורים רב גילאית )לילדים בגילאי 13-8(
מרצה: סמדר זק אינדיבו )M.A בחינוך(, מנחת סדנאות הורים

חזון וסמכות הורית • דרכי חינוך בונות - עידוד, עצמאות, חשיבות הגבולות ועוד • דרכי חינוך בולמות - ביקורת, עונשים ופרסים, 
חסות ויתר פינוק • השתייכות בתא המשפחתי, במשפחתון, בפעוטון, בגן הילדים ובבית הספר • המערך המשפחתי - מריבות בין 

אחים ואווירה משפחתית • עקרונות הקשבה אפקטיבית לצרכי הילד • התמודדות עם תסכולים וכישלונות.
 12 מפגשים | יום א' | שעות: 22:00-20:30 | מחיר ליחיד: 450 ₪, לזוג: 550 ₪

סדנת הורים למתבגרים
מרצה: רות גנאל, מנחת קבוצות בשילוב פסיכודרמה

סיכון וסיכוי – זיהוי התנהגויות סיכון ודרכי התמודדות • תקשורת מקרבת וניהול קונפליקטים, אוירה משפחתית ומערכות היחסים
• מאפייני גיל ההתבגרות, סמכות הורית חדשה והצבת גבולות • מיניות – זו לא מילה גסה.

 8 מפגשים | יום א' או ד' | שעות: 21:00-19:30 או 22:30-21:00 | מחיר ליחיד: 350 ₪, לזוג: 450 ₪

תזונה נכונה במשפחה בריאה
ד"ר תורי גולדשטיין, דיאטנית קלינית, מומחית בתזונת ילדים ומתבגרים מרצות:  

בלה שני, B.A, פסיכולוגיה בחינוך, מנחת קבוצות הורים  
הילד שלך אוכל בעיקר ג'אנק פוד? הוא סובל מעודף משקל וגם מהצקות חברים? 

בסדנה ייחודית עם שתי מנחות יקבלו ההורים כלים מעשיים להרגלי תזונה בריאים ונכונים בקרב הילדים. ידעו כיצד לעודד אכילה 
בריאה בלי להילחם, לסייע לילד שסובל מהשמנה ואיך להציב גבולות בנושא תזונה בריאה. משפחה בריאה זו שיש לה את הכלים 

להתמודד עם ילדים בעלי הרגלי תזונה שמתבטאים בהשמנה. 
 8 מפגשים | יום ב' | שעות: 22:00-20:30 | מחיר ליחיד: 350 ₪, לזוג: 450 ₪

הורות לתאומים )לילדים בגילאי 7-0(
מרצה: ד"ר נאווה וולפסון, מומחית להתפתחות ילדים

ההתמודדות עם שניים בו זמנית, בניית קשר איכותי עם כל אחד • הבדלים בין תאומים, הצבת גבולות • סיטואציות יומיומיות 
מטרידות וכלים לפתרונן כגון: בעיות שינה, עקשנות, התפרצויות זעם, גמילה מחיתולים ועוד • תקשורת בין – זוגית וטיפוח הזוגיות 

במקביל לגידול התאומים.
 6 מפגשים | יום ה' | שעות: 22:00-20:30 | מחיר ליחיד: 350 ₪, לזוג: 450 ₪

סבתאות בעידן המודרני
מרצה: ד"ר נאווה וולפסון, מומחית להתפתחות ילדים

המקום המשמעותי של הסבתאות במשפחה • סבים, סבתות, הורים ונכסים ומה שביניהם • כלים לסבתאות איכותית תורמת ונרתמת
השהייה עם הנכדים - מהתשה להנאה • תקשורת איכותית במשפחה לחיזוק הקשר סבים-סבתות-הורים ונכדים.

 6 מפגשים | יום ד' או ה' | שעות: 10:30-09:00 | מחיר ליחיד: 350 ₪, לזוג: 450 ₪
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סדנת הורות לילדים בעלי קשב וריכוז

ADHD קרימינולוגיה, מומחית M.A ,מרצה: יעל אוריאן שגיא
הפרעת קשב מהי והשלכותיה על תחומי החיים השונים • הילד עם הפרעות קשב וריכוז - חוויותיו ועולמו הפנימי והרגשי • כלים 
להתמודדות עם האתגרים המצויים בהפרעות קשב • מתן דרכים לתקשורת יעילה עם הילד בעל הפרעות הקשב • מתן כלים 

להתמודדות יעילה עם מערכת החינוך סביב הפרעות הקשב.
 12 מפגשים | יום ד' | שעות: 22:00-20:30 | מחיר ליחיד: 450 ₪, לזוג: 550 ₪

אימהות עצמאיות/יחידניות
מרצה: עדי עוז, MA חינוך מוסמכת בהנחיית קבוצות הורים 

הסדנה מיועדת להורים גרושים/גרושות שמנהלים משק בית לבד, ומתמודדים עם הקשיים האובייקטיבים של ניהול בית ומשפחה, 
הצבת גבולות, משמעת, הסתגלות למצב החדש ועוד.

 12 מפגשים | יום ד' | שעות: 22:00-20:30 | מחיר ליחיד: 450 ₪, לזוג: 550 ₪

הורות גאה - הורים לילדים גאים
מרצה: יהודית יבנאי, MA הדרכת הורים, גישור זוגי ומשפחתי

הגילוי על נטייתו המינית של הילד, מפגיש את ההורה עם זהות השונה משלו, אשר עשויה להיות כמפחידה ומאיימת ולהיות מלווה 
בתחושות של חוסר אונים ותחושת העדר מסוגלות הורית. לעיתים, הגילוי עשוי להיות מארגן ומרגיע בקרב הורים אשר לאורך 
השנים חשו שאינם מצליחים להבין את ילדם ואת התנהלותם, עשויים לחוש שהתמונה מתבהרת וסימני השאלה נעלמים. שאלות 

רבות עולות ובסדנה תקבלו כלים להבנה, ולשיפור יכולת התקשורת המקרבת במשפחה.
 12 מפגשים | יום א' | שעות: 22:30-21:00 | מחיר ליחיד: 550 ₪, לזוג: 650 ₪

משפחה גאה
מרצה: יהודית יבנאי MA הדרכת הורים, גישור זוגי ומשפחתי

משפחה גאה של שתי אימהות או שני אבות תימצא את עצמה בדרך כלל כיחידה בכיתה/גן. אך האם שונות זו תיתפס כחריגות 
שלילית או שאולי דווקא תקבל תשומת לב חיובית ותהווה גשר ליצירת קשרים וחברויות? כיצד ניתן לסייע לילדים לחוש ביטחון 

וקבלה בתוך המסגרות ומהי הדרך הראוייה להתמודד? מהי תקשורת ומהם גבולות במשפחה כל זה ועוד בסדנת ההורות.
 12 מפגשים | יום א' או ד' | שעות: 22:30-21:00 | מחיר ליחיד: 550 ₪, לזוג: 650 ₪

הורות במציאות משתנה – לאלמנים ואלמנות
מרצה: רחלי אורן, יעוץ משפחתי וזוגי, M.A "לימודי משפחה"

מאפייני הקושי במציאות המשפחתית החדשה. כיצד נתמודד עם המציאות החדשה. כלים לתקשורת בונה ומקרבת . ניהול עצמי, 
ניהול הבית, ניהול המשפחה.

 14 מפגשים | יום ג' | שעות: 22:30-21:00 | מחיר ליחיד: 550 ₪, לזוג: 650 ₪

תקשורת הורית מקדמת ואומנות העידוד 
מנחה: אבי פלד, מנחה קבוצות, מגשר, מאמן אישי, מנטור לכלכלת המשפחה, בשיתוף עמק השווה

הקניית כלים לתקשורת מקדמת ואפקטיבית, הקשבה, שיתוף, בקשת עזרה, שפת ה-"א". מהו עידוד? מה ההבדל בין שבח לעידוד? 
מדוע העידוד חשוב? מה נוכל להפיק מעידוד אפקטיבי? סדנה חוויתית המלמדת מהו עידוד, כיצד לעודד וכיצד לקבל עידוד, וכיצד 

הוא משפיע על התקשורת הבין אישית במשפחה, בחברה ובעבודה.
הסדנה מיועדת להורים לילדים בגיל הרך ומתבגרים ולקהל הרחב.

 4 מפגשים | יום ג' | שעות: 20:00–22:00 | מחיר: 230 ₪ 



21

ה
ח

פ
ש

מ
ת ו

רו
הו

 ל
ה

דר
ת

ק
ה

סדנת כן לא כן - להגיד לא ולהישאר בחיים
בהנחיית: קבוצת גבים, בשיתוף עמק השווה

במהלך חיי המשפחה אנו נתקלים בקונפליקטים רבים הנובעים מהגיוון האישיותי של חברי המשפחה ומהתנגשות בין צרכים 
שונים של חברי המשפחה. בעשורים האחרונים אנו עדים לתהליכים שגורמים להחלשת הסמכות ההורית במקביל להתעצמות 

הקונפליקטים במשפחה ובחברה, מה שמביא פעמים רבות הורים להגיב לקונפליקט עם המתבגרים בויתור או בכוחנות.
תגובות אלו אינן אפקטיביות ופוגעות באקלים המשפחתי.

מטרת הסדנה הינה הקניית מיומנויות של הצבת גבולות ברורים במצבים בהם אין מקום לדיאלוג ומו"מ, ביחד עם כבוד כלפי האחר 
והשארת פתח לדיאלוג בהמשך. המדובר הוא על מצבים בהם אמירת "לא" צריכה להיות ברורה ומוחשית, מבוססת על צרכים 

וערכים, ויחד עם זאת מבססת מערכת יחסים של תקשורת בריאה.
 6 מפגשים | יום ד' | שעות: 22:00-20:00 | מחיר: 480 ₪, לזוג: 580 ₪

מיומנויות גישור תקשורת במשפחה 
סדרת הרצאות להקניית כלים לתקשורת אפקטיבית והתמודדות עם קונפליקטים ודילמות בחיי הזוגיות והמשפחה, 

בשיתוף עמק השווה

הרצאה 1 | 07.10.15 | תחושת השייכות
מנחה: אבי פלד, מנחה קבוצות, מגשר, מאמן אישי, מנטור לכלכלת המשפחה

כיצד תחושת השייכות תורמת לנו לקידום המוטיבציה במשפחה, להישגים ולחיזוק התקשורת הבין אישית במשפחה.
ההרצאה מקנה כלים מעשיים לייצור תחושת שייכות ולחיזוקה.

הרצאה 2 | 14.10.15 | ניהול משאים ומתנים קטנים
מנחה: הילה מאור, עורכת דין, מגשרת, מאמנת ומנחת סדנאות בתחום התקשורת, הגישור והאימון

חיי המשפחה מורכבים מדילמות וקונפליקטים בלתי נגמרים. הנטייה הטבעית שלנו כבני אדם וכהורים בפרט היא לנקוט בגישה ותרנית 
או כוחנית. בהרצאה יודגמו עקרונית ניהול משא ומתן משתף באמצעות כלים גישוריים ותקשורתיים המיועדים לשימוש בחיי המשפחה.

הרצאה 3 | 21.10.15 | הקשבה 
מנחה: דולי חותם, פסיכולוגית ארגונית – תעסוקתית, מטפלת משפחתית וזוגית, מאמנת אישית

הקשבה אפקטיבית ואמפטית הינה הבסיס לקיום תקשורת במשפחה ובכלל.
בהרצאה נלמד על ההבדל שבין לשמוע ובין להקשיב וכיצד אנו יכולים להיות מקשיבים טובים יותר באופן שיאפשר לנו לקיים 

שיח יעיל ונעים במשפחה.

הרצאה 4 | 28.10.15 | במת גישור- הכל נשאר במשפחה
מנחה: חנן רוזן, מגשר ושחקן, קבוצת גבים

מופע חוויתי בשיתוף הקהל שידגים על הבמה קונפליקטים מחיי המשפחה, עם הילדים, עם בן הזוג, עם החמות, ודרכים יעילות לפתרונם.
 4 מפגשים | יום ד' | שעות: 22:00-20:30 | מחיר ליחיד: 270 ₪, לזוג: 370 ₪ | הרצאה בודדת: 90 ₪
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מרכז קידמ"ה - המרכז לקידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי
המרכז לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, פועל במרכז הרב-תחומי ע"י יועצת ראש העיר לשיוויון מגדרי, ובחסות הוועדה למעמד 

האישה במודיעין והרשות למעמד האישה במשרד ראש הממשלה.
המרכז מושתת על העקרונות של "עיר לומדת", המקדמת למידת נשים כמנוף לצמצום פערים חברתיים, לשוויון הזדמנויות, 

ולהגברת יכולת התעסוקתיות והעצמאות הכלכלית.
תחומי הפעילות: ייזום ופיתוח תוכניות ושירותים, חינוך לשוויון מגדרי, תעסוקה ופתוח קריירה, עידוד יזמות עסקית, למידה והשכלה, 

פיתוח מנהיגות, העמקת המודעות הציבורית, ייזום מחקרים, זכויות, ייעוץ, מידע ועוד.

גם את יכולה ללמוד קרוב ולהגיע רחוק
הקורסים שיקחו אותך צעד אחד קדימה

פורום נשים בעסקים • פיתוח מנהיגות • סדנאות הורות • זוגיות וקריירה • לימודי תעודה וקורסים להכשרה מקצועית

כלים ומיומנויות להשתלבות בעולם העבודה • עידוד יזמות עסקית ואימון להצלחה עסקית

אינטרנט, שיווק, מיתוג ורשתות חברתיות • אימון וקידום אישי • סדנאות להעשרה

למידע, ייעוץ ורישום ניתן לפנות לטל': 08-6226756, 08-9714229
אחר הצהריים: 08-6226799
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פורום נשים ועסקים במודיעין – מפגשים חודשיים

סדרת מפגשים עסקיים להעשרה, שיפור מיומנויות ניהול ויצירת קשרים עסקיים. הפורום הינו עירוני ומיועד לכל בעלות העסקים 
במודיעין וסביבתה, כולל חברות במעגלים נוספים בעיר. בואי להצטרף לסביבה עסקית מנצחת.

מיומנויות תקשורת, גישור ואימון בעולם העבודה, הקריירה והעסקים  03.11.15 
מרצה: דולי חותם – בשיתוף עמק השווה

עולים מדרגה - בואי להגדיר את ההצלחה שלך  01.12.15 
פיתוח וניהול העסק שלך בסביבה תחרותית דינאמית

אם אתה לא שם אתה לא קיים – נוכחות באינטרנט   05.01.16 
כלים וטיפים לשיווק אינטרנטי מייצר הכנסות

הרבה מעבר לעסקה  16.02.16 
כלים פרקטיים וטיפים לסגירת עסקה והגדלת מכירות

הנראה הוא הקיים: פרסום ויחסי ציבור   15.03.16
איך להיות אטרקטיבי ונבדל ולמשוך את תשומת לב הלקוח בעולם של שפע ותחרות 

eTsY יריד האומנות הגדול בעולם   19.04.16 
טיפים לבניית מודל מכירות מצליח באתר הבינלאומי הגדול ליצירה ואומנות

  
המרצים הינם חלק מצוות מקצועי של מומחי מעוף, יועצים ומרצים מובילים בתחומי תוכן אלו והינם חלק ממאגר הספקים של 

משרד הכלכלה והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. 
 המפגשים מתקיימים אחת לחודש | יום ג' | בשעה 20:00 | מחיר: 40 ₪ למפגש

 ההרשמה למפגשים מראש בטלפון: 08-6226768 | 08-6226756

מנהיגות את המחר
תכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית, חברתית ופוליטית בזירה המוניציפאלית בשיתוף עמותת כ"ן

תכנית הכשרה לנשים, נועדה לסייע בידי הרשות לפתח את הכוחות הנשיים המקומיים ולתת בידי הנשים את הכלים להשפיע, 
תוך כדי יצירת דיאלוג עם קברניטי הרשות המקומית וחיבור הנשים לעשייה הקיימת בפועל.

מטרות התוכנית:
• להכשיר נשים לתפקידי מנהיגות בזירה הקהילתית והציבורית.

• לעודד ולסייע לנשים להשתלב ולהנהיג בתחומי השפעה ציבורית
• לפתח רשת השפעה של נשים בעיר, שתרחיב את מעגל המעורבות והמשפיעות.

10 מפגשים | יום ב' | שעות: 22:30-18:30 | מחיר: 500 ₪ 

אמהות קריירה ומה שביניהן
מנחה: דולי חותם, פסיכולוגית ארגונית – תעסוקתית, מטפלת משפחתית וזוגית, מאמנת אישית, בשיתוף עמק השווה
כנשים אנו מלהטטות בין הקריירה לבית, בין המחויבות לעבודה ובין הטיפול בילדים. אנו רוצות להיות אמהות טובות, לבלות עם 
הילדים זמן איכות, להקשיב להם ולחנך אותם. אך אנו רוצות גם להתפתח, להפעיל את הכישרונות והאינטליגנציה שלנו את 

ההשכלה שרכשנו, להתקדם במקום עבודה או להתקדם למקום עבודה טוב יותר.
הסדנה תעסוק במציאת האיזון הנכון בין הקריירה ובין האמהות. נדון בשילוב התחומים השונים, במיצוב עצמי מקצועי, ניהולי ואישי 
בסביבות עבודה מגוונות, ביצירת סיפוק והשלמה עם אורח החיים, תוך שימוש במשאבים פנימיים וחיצוניים, בכלים מעולם המשא 

ומתן, תקשורת ואימון.
 הרצאה חד פעמית: 29.10.16 יום ה' | שעה: 10:00 | מחיר: 20 ₪

 סדנת למידה מעשית: 7 מפגשים | יום ה' | שעות: 12:30-10:00 | מחיר: 390 ₪ 
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תיבת האוצר הנשי - הנרטיב הנשי בסיפורי המקרא 
מנחה: ד"ר אביבית שוויקי, סמנכ"ל הדרכה פארק נאות קדומים

סדרת הרצאות וסיורים בשילוב קטעי מקורות הכוללים מקורות יהודיים, ספרות ושירה עכשווית. 
30.11.15 נשים דורשות צדק חברתי  הרצאה 1 

הרבה לפני התנועה הפמיניסטית ומעמד האישה ביקשו הנשים צדק חברתי. נכיר מספר דמויות נשים מרתקות שקמו   
ועשו מעשה לא מקובל ושסיפורן מאז מאיר אל תוך עצמנו.

04.01.16 חדר משלך  הרצאה 2 
איך נראה בית ישראלי טיפוסי בתקופת המקרא? האם היה לאישה מרחב פרטי משלה? והאם יכלה האישה לצאת   

גם אל המרחב הציבורי? נאיר את חייה של האישה כבוגרת ונשואה.
15.02.16 מרחל עד רחל הרצאה 3 

סיפור אהבתם של יעקב ורחל הופך לימים לטרגדיה אנושית קשה בה מעורבים אדונים ופילגשים, נשים הרות ועקרות,   
כל המרכיבים לדרמה אנושית. אלפי שנים מאוחר יותר, מדמה רחל המשוררת את חייה לחיי רחל אמנו. נשרטט את 

דמותה של כל אחת.
11.03.16 "שקר החן והבל היופי"  סיור 

בשמים, תמרוקים ואיפור היו נחלתן של נשים בכל התקופות ובדרך כלל השימוש בהם נעשה בהקשר למפגשי   
גברים ונשים. כמו בימינו, גם נשות העבר השתמשו בתכשירי קוסמטיקה כדי להתייפות. בסיור נכיר צמחי בושם ושאר 

מאפיינים הקשורים לנוי האישה.
11.04.16 למה צחקה מיכל? הרצאה 4 

"ותאהב מיכל בת שאול את דוד, ויגידו לשאול" – מיכל האישה היחידה במקרא שמעיזה לאהוב בגלוי... את דוד. מעשה   
לא מקובל ויתכן שעל כך היא משלמת מחיר כבד בחייה.

27.05.16 מה בין מגילת רות למעשה תמר?  סיור 
נספר את סיפורה של תמר כלתו של יהודה – סיפור על נחישות, ועל רות המואביה כלתה של נעמי – שהייתה מואביה,   

ענייה, אלמנה. מה הקשר בין שתי נשים אלו? על כך בסיור בין שדות החיטה לגבהי התמר.
 ההרצאות יתקיימו בימי ב' בשעה 19:30 | הסיורים יתקיימו בימי ו' בין השעות: 12:00-09:00

 מחיר הסדרה )הכוללת 4 הרצאות ו-2 סיורים(: 480 ₪ | מחיר מפגש בודד: 80 ₪ 
* הטבה מיוחדת למשתתפים בסדרה שלמה – כניסה חופשית )והנחות לאירועים מיוחדים( לפארק נאות קדומים במהלך שנת 2016.

* הסיורים אינם כוללים הסעות, הגעה עצמית לפארק נאות קדומים.

יוזמות עסק - לעצמאות כלכלית
תכנית משולבת להעצמה אישית וכלכלית לנשים חד הוריות

חולמת על עסק משלך? קשה לך כלכלית ויש לך רעיון שיכול להניב פרנסה כעצמאית?
בואי ללמוד כיצד להקים ולבסס עסק מצליח וליצור עבורך עצמאות וחופש כלכלי.

תכנית ייחודית ומשותפת לאגף לשירותים חברתיים, מרכז עמק השווה, מעוף והמרכז הרב תחומי.
הקבלה לתוכנית מותנית בראיון קבלה, תינתן עדיפות לנשים שהן הורה עצמאי.

 21 מפגשים | יום ב' | שעות: 21:00-18:00 | מחיר: 500 ₪ )בהתאם לקריטריונים(
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לחיות את המנהיגה שבי ולהוביל את חיי

מנחה: רינת בורג )MBA( יועצת ומאמנת אישית ועסקית, מנחת סדנאות לפיתוח והעצמה
בואי לגלות את הכוחות הפנימיים שלך ולהפוך אותם למנוע מדרבן כדי לחוות התפתחות אישית, התקרבות לעצמך ולמימוש 

הפוטנציאל הגבוה ביותר שבך.
בקורס נרכוש כלים ייחודיים כדי להביא את עצמנו להעצים את האמונה הפנימית בעצמנו. נעלה רעיונות ומעשים שנתפשים 

 תחילה כבלתי אפשריים או בלתי מוכרים וננסה להפוך אותם לאפשריים תפיסתית, ואח"כ מעשית. 
נבדוק את גבולות האפשר שלנו וננסה למתוח אותם בכמה סנטימטרים.

מיועד לנשים שמעוניינות להעצים את עצמן עוד יותר, מבחינה אישית / כלכלית / משפחתית / זוגית / פיתוח קריירה שנייה ועוד.
 8 מפגשים | יום ג' | שעות: 22:15-20:15 | מחיר: 550 ₪ 

עשי זאת בעצמך
בהנחיית: צוות מדריכים מקצועי ובעל ניסיון רב: קבלנים ושיפוצניקים הנמנים בשורה הראשונה

 גם לך המדף מחכה לתלייה כבר חודשים? המים בכיור לא יורדים? הסדק בקיר הולך ומתרחב? נמאס לבקש מהבעל, שכן, חבר? 
הכוח בידיים שלך! סדנה ייחודית ושימושית "עשי זאת בעצמך" גם את יכולה לפתור בעיות מטרידות בבית ולחסוך בהוצאות רבות.

בואי ללמוד בקורס ענייני ותלמדי כיצד לטפל בסדקים בקיר והכנתו לצבע, טיפול ומניעת סתימות, החזקה ותיקון צילינדרים ועוד.             
 2 מפגשים | יום ד' | שעות: 21:30-19:00 | מחיר: 300 ₪ 

משמעותה של העוצמה הנשית בראי הספרות
סדרת הרצאות בשיתוף הספרייה העירונית

| שרה פון שוורצה - בין שני עולמות  14.10.15 הרצאה 1 
| יהודית רותם - האישה בעולם החרדי  16.12.15 הרצאה 2 

| סביון ליברכט - ההבדל שבין כתיבת פרוזה, כתיבת תסריט או מחזה   20.01.16 הרצאה 3 
| שהרה בלאו - נערות למופת  17.02.16 הרצאה 4 

 4 מפגשים | יום ד' | שעה 20:30 | מחיר סדרה: 80 ₪, הרצאה בודדת: 25 ₪ 
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ערבי העצמה ומדיטציה
מנחה: ד"ר שרה סוויד, יועצת חינוכית, מרצה באוניברסיטת "בר אילן"

בואי לקבל כלים מעשיים שישפרו את חייך באופן מיידי. תלמדי איך להתחבר לעוצמה שלך - איך לגייס את הפחד לטובתך, איך 
להפוך את הכעס שיכול להשחית למקור כוח עצום ומה לעשות עם התקף ביקורת עצמית. תגלי איך להתמלא ביותר שמחה לא 
משנה מה קורה בחוץ, תלמדי שלוש נוסחאות שישפרו את מערכות היחסים שלך באופן מידי וליצור את המציאות שאת רוצה 

בחייך. זה אפשרי! הערבים חווייתיים וכוללים מדיטציה מונחית, מוסיקה ואנרגיות. 
| איך להגשים את הרצונות שלך עם פחות מאמץ ויותר קלות 13.10.15 )יום ג', ל' בתשרי(  מפגש 1 

| שלושת הנוסחאות המנצחות לשיפור מערכות היחסים שלך באופן מיידי 12.11.15 )יום ה', ל' חשון(  מפגש 2 
| איך להתמודד עם פחד ולגייס אותו לטובתך 10.01.16 )יום א', כ"ט טבת(  מפגש 3 

| איך להתמודד עם ביקורת עצמית? 09.02.16 )יום ג', ל' שבט(  מפגש 4 
| איך להתחבר לשמחה? 10.03.16 )יום ה', א' אדר א'(  מפגש 5 

| איך להפוך כעס משחית לכוח רב עוצמה 08.05.16 )יום א', ל' ניסן(  מפגש 6 

 6 מפגשים בכל ראש חודש | שעות: 21:30-19:45 | מחיר: 180 ₪ לכל הסדרה | מחיר מפגש בודד: 40 ₪ 

"פריצת דרך" – מנהיגות משפחות חד הוריות במודיעין 
"פריצת דרך" קמה במטרה לקדם את מעמדן של משפחות חד הוריות בעיר מודיעין תוך שימת דגש על קידום האינטרסים 

שלהן בהתאם לצורכיהן ופועלת עבורן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל ליאורה אבוטבול, יו"ר "פריצת דרך" | נייד: 050-5246754
דוא"ל: pdmodgroup@gmail.com | בשיתוף: האגף לשירותים החברתיים והמרכז הרב תחומי

פסטיבל לזהות יהודית-ישראלית 
פסטיבל עיר לומדת בנושא "הומור וחוכמה" - אירוע לימודיעין ה-6

אירוע עירוני מבית היוצר של אורים - התוכנית העירונית לזהות יהודית ישראלית
מגוון מפגשי שיח, סדנאות, שולחנות עגולים, הרצאות ויצירה בנושא הומור והגות יהודית-ישראלית. 

מאורגן על ידי תושבים פעילים כמקום מפגש לקולות שונים ואורחות חיים שונים. 
המפגשים גם באנגלית וברוסית. 

הפסטיבל יתקיים בתאריך 03.12.15 | יום חמישי
www.limmudmodiin.org :לפרטים והרשמה 

תחומיתחומי
מודיעין  מכבים  רעותמודיעין  מכבים  רעות

הרבהרב
המרכזהמרכז

תחומי
מודיעין  מכבים  רעות

הרב
המרכז

תחומי
מודיעין  מכבים  רעות

הרב
המרכז
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קתדרה של בוקר - סדרת מפגשים במועדון הבוקר 

עם מגוון הרצאות וסדנאות מעשיות

אירוע פתיחה - מופע ״מחרוזת המנגינות״ | מוזיקת עולם ושירי זמרת הארץ במגוון כלי נגינה ושירה: כינורות,   03.11.15
חלילים, חצוצרות ועוד. עם צמד הסולנים שאול ויוליה בן-הר 

המפתח לשקט הפנימי | מנחה: יניב שמעוני  17.11.15 
נקבל כלים זמינים ומעשיים ליצירת שקט פנימי, להרגשת רווחה, בריאות, בהירות ושמחה.

מעשיות גישור בבית המשפט לתביעות קטנות | מנחה: מאיה שפירא בשיתוף עמק השווה  01.12.15 
סכסוכים קטנים על סכומים קטנים שמובילים למלחמת עולם.

הדרוזים בישראל | מנחה: מוסבאח חלבי  15.12.15 
אמונה, מסורת, מנהגים, גלגול נשמות, מעמד האישה ושילובם במערכת החיים במדינה.

פרישה מהעבודה זה לא סוף פסוק | מנחה: דולי חותם  29.12.15 
מציאת העיסוק המתאים, תוך שילוב בין צרכים אישיים, משפחתיים וחברתיים.

טכנולוגיה, בריאות והקשר ביניהם | מנחים: חיים בן נעים וישראל ויטלשטין  12.01.16 
הטכנולוגיה בעידן המאה 21

ניסיונו של אברהם בעקדת יצחק | חיים נתנאל  26.01.16 
מהו ניסיון? האם אברהם עמד בנסיון? סקירה מפתיעה ולא שגרתית בנושא עקידת יצחק והסוף המפתיע.

סבתאות ללא גבולות | מנחה: אבי פלד  09.02.16 
הרצון להיות שותפים ולקחת חלק לצד הרצון להישאר פשוט סבא וסבתא. איך לתקשר, איך להקשיב, ואיך 

להימנע מקונפליקטים.

"עד לא ידע" - על תולדות הקרנבל | מנחה: כנרת זוהר להב  23.02.16 
נסקור את תולדות תופעת הקרנבל ונטייל במסע כורסא עולמי בין קרנבלים בעולם. 

לרגל יום האישה: חשיבה פורצת גבולות-לחשוב אחרת ולהצליח | מנחה: גלית זעפרן  08.03.16 
הרצאה שנונה, מבוססת על מדע, השוזרת סיפור אישי מרגש ונותנת כלים מעשיים להצלחה בכל תחום.

"מחמור עבודה לסוס אציל" | מנחה: אופיר כהן  22.03.16 
כמה אנשים אתה מכיר שבאמת טוב להם בחיים? העולם הנסתר מאיתנו אינו מעבר לאופק, הוא ממש לידנו.

 מפגשי ההרצאות יתקיימו בימי ג' | אחת לשבועיים | בשעה 9:30 | מחיר למפגש: 15 ₪ 

מנחה: ריקרדו לפין, אמן פעיל, צייר וסופר. מרצה ומורה במסגרות שונות. בשיתוף ארגמן
סדרת ההרצאות במסגרתה נערוך ביקורים וירטואליים במוזיאונים לאמנות הגדולים והחשובים בעולם.

נביא את חווית הביקור במוזיאון אלינו, למודיעין, באמצעות סיפורים, הקרנת תמונות ושיטוט באתרים של המוזיאונים הנחשבים 
ביותר, בפריס, באמסטרדם, ברומא, בברלין ובבירות אמנות חשובות.

23.11.15 | מוזיאונים וגלריות בפריס, צרפת מפגש 1 
18.01.16 | הגלריה הלאומית לאמנות, וושינגטון, ארה"ב מפגש 2 

15.02.16 | גלריית אופיצי, פירנצה, איטליה  מפגש 3  
28.03.16 | הגלריה הלאומית של אדינבורו, סקוטלנד מפגש 4  

 4 מפגשים | יום ב' | שעות: 21:00-19:30 | מחיר למפגש: 10 ₪

מוזיאונים מן הכורסא

בשיתוף הסתדרות המורים ועמק השווה
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פרלמנט בקתדרה - סדרת הרצאות בנושאי אקטואליה

16.11.15 | עסקת שליט ועסקת השבויים עם חיזבאללה: איך ניצחנו וכמה הפסדנו הרצאה 1  
מרצה: ג'קי חוגי, עיתונאי ופובליציסט, פרשן גלי צה"ל לענייני ערבים  

העסקה לשחרור גלעד שליט שנחתמה באוקטובר 2011 הייתה שונה במהותה מעסקת השבויים שקיימה ישראל   
עם חיזבאללה ביולי 2008. ג'קי חוגי משרטט בכישרון רב את קווי הדמיון והשוני בין שתי העסקאות.

14.12.15 | כשהתותחים רועמים המשפט שותק הרצאה 2 
מרצה: ד"ר רוית גור-לינדנברג בעלת תואר שני בלימודי ביטחון ותואר ראשון במזרחנות, אוניברסיטת תל-אביב.  
סיפורם של שבויי צה"ל במצרים במלחמות ישראל–ערב מסופר באופן מרתק ע"י ד"ר רוית גור-לינדנברג, שאביה   
נפל בשבי המצרי במלחמת יום הכיפורים. ההרצאה מעלה את הפער העמוק בין קיומו של המשפט ההומניטארי 
הבינלאומי לבין המציאות הקשה בשבי בעתות מלחמה, הצורך בהטמעת קוד אתי בצבאות ובהתמודדות עם דילמות 
מוסריות הנוגעות לזכויות האדם וחירותו. ד"ר גור-לינדנברג לוקחת את הקהל למסע מרגש עד דמעות במנהרת 

הזמן, מלווה בסרטים נדירים שהיו חבויים במרתפי הארכיונים ובסיפורים נוגעים ללב.

11.01.16 | פוליטיקה מאחורי הקלעים הרצאה 3 
מרצה: אורי קציר היסטוריון, עיתונאי, עורך ויועץ תקשורת. שימש כדוברם של אהוד ברק, מפלגת שינוי   

והרשות לניירות ערך. 
דובר פוליטי מנוסה מסביר על הפוליטיקה התקשורתית שמאחורי הפוליטיקה החזיתית. כיצד מתנהל השיח התקשורתי   
מאחורי הידיעות שאתם קוראים מדי יום? איך הופכים אינטרסים פוליטיים ופיננסיים לניסוחים מוסכמים יותר או 

פחות בידיעות המתפרסמות באמצעי התקשורת? ואיך נראה כל זה במבט מלשכת ראש הממשלה בירושלים?

08.02.16 | משטרת ישראל - ארגון, פריסה וכשלים הרצאה 4  
מרצה: ד״ר אבי זלבה, קרימינולוג, סנ״ץ בדימוס.  

משטרת ישראל היא משטרה ארצית ולאומית. בהגדרה זו טמונות יתרונות אך גם חסרונות רבים אותם ימנה ד״ר   
זלבה בהרצאתו. הקידום בדרגה, התפקיד ומקום השרות הם הגורמים היחידים הקובעים את גובה השכר ובכך נוצר 
קונפליקט מובנה, אחד מתוך רבים. ההרצאה תציג דוגמאות שונות מהעבר ומההווה הקרוב שיתמקדו בתיפקוד 

המשטרה תוך הצגת השאלה הגדולה מכולן: האם זו משטרה למען האזרח? או אולי לא??

14.03.16 | מעיוורון לפיקחון: אירועים מכוננים בטרור האווירי הרצאה 5  
)Ph.D-Anglia Ruskin University, UK( - מרצה: ד"ר הלל אביחי מומחה בתחום הטרור האווירי  

עמית מחקר במרכז הבינתחומי למדיניות נגד טרור בהרצליה )ICT(, פרשן בענייני בטחון בערוץ 9.   
סקירה וניתוח של אירועים מכוננים של הטרור האווירי החל משנות ה-60 )"עידן העיוורון"( ועד אירועי ה-11 בספטמבר   
)"עידן הפיקחון"(. הניסיון הישראלי להתמודד עם איום החטיפות, ניתוח חטיפה וחילוץ נוסעי טיסת אייר פראנס 

לאנטבה מחד, ותאור השתלשלות חטיפת המטוסים ב-11 בספטמבר 2001 מאידך.
ומה בעתיד? מגמות אפשריות בטרור אווירי.  

 5 מפגשים | יום ב' | שעה: 20:00 | מחיר: 350 ₪, מחיר מפגש בודד: 80 ₪ 

פאנל אקטואליה – מה עושה את החדשות?
סדרת ההרצאות תפתח בפאנל אקטואליה: דיון בנושאים החמים עם האנשים שעושים את החדשות

מנחה: ג'קי חוגי, עיתונאי ופובליציסט, פרשן גלי צה"ל לענייני ערבים
02.11.15 | יום ב' | בשעה 20:00 | הפאנל ללא תשלום
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מסע אל תרבויות נעלמות

מרצה: רוני ינובסקי, גיאוגרף, טייל צלם ומרצה המתמחה בתרבויות עולם
ריקוד מלחמה, קעקועים, מלחמות אלים וסיפורים מיתולוגיים, מקצבים ופולחנים, אדריכלות של מקדשי פאר, כולם פסיפס מרהיב 

של תרבות מרתקת דומה אך גם שונה, אותה נחשוף במסענו אל היפים שבאתרים על פני כדור הארץ.
נעמיק בהיבטים הפיזיים והגיאוגרפיים שתרמו לעיצובה של כל תרבות בנפרד, ונתבונן במאפיינים המייצגים של התרבויות השונות: 
מעשי הפולחן, עיקרי האמונה הדתית, טקסים, מבנה שבטי, יכולות ההישרדות בתנאי טבע קשים והעדויות האילמות באומנות 

והאדריכלות שהותירו לנו התרבויות הנעלמות בכל תחום.
ניו זילנד - מסע אל "ארץ הענן הלבן", ארצם של המאוריים, תרבותם ומנהגיהם של ילידיי האוקיאנוס   | 17.11.15  הרצאה 1 

הפסיפי  
איסלנד - ארץ הקרח והאש, ארצם של האלים הנורדיים, ספנים ודייגים ששרדו את הטבע האיסלנדי   | 22.12.15  הרצאה 2 

והפכו אותו לאי שתושביו המאושרים בעולם  
הודו - בארמונות המהראג'ות, תחככים, מלחמות ואהבות בין ערי חבל ראג'אסטאן הצבעוני, אודייפור,   | 26.01.16  הרצאה 3 

ג'יפור, ופושקאר  
ארגנטינה - ממישורי הפמפס אל "ארץ האש" וקרחוני פטגוניה, בעקבותיו של צ'ה גווארה במולדת הטנגו   | 02.02.16  הרצאה 4 

ותרבותם של הגאוצ'וס הפראיים  
קובה – מהפיכה שאבד עליה הכלח, מוסיקה ומקצבים, פולחן הסנטריה ועתיד ורוד בפנינת הקאריביים.  | 08.03.16  הרצאה 5 
לרגל יום האישה יושם בהרצאה דגש אודות מעמד האישה הפטריאכלית בקובה ומעמדה החשוב    

במשפחה הקובנית.  
בורמה מיאנמר - ארץ אלף המקדשים, היפיפייה הנרדמת של דרום מזרח אסיה הנאנקת תחת שלטון   | 12.04.16  הרצאה 6 

הגנרלים   
 6 מפגשים | יום ג' | שעות: 21:30-20:00 | מחיר: 350 ₪, מחיר מפגש בודד: 70 ₪ 

מפגשיר - הפסקול של ארץ ישראל
מנחה: יעל סגל, ארגמן

ערבי זמר חווייתיים ואינטימיים עם הסיפורים שמאחורי השירים בליווי אקורדיון.
ההיסטוריה של עם עתיק ומדינה בדרך. האנשים, הנופים והאירועים שמספרים השירים.

20.09.15 | "הזמר כתפילה" מפגש 1  
שירי זמר מוכרים שמקורם בתפילות ובפיוטים קדומים שהשתמרו במסורת עדות ישראל, כאלה שהגיעו לאזורנו עם   

מגורשי ספרד ושירים מהזמר העברי העדכני שמושרים כתפילות
20.12.15 | התיישבות והגנה - "עד התלם האחרון" מפגש 2  

בעקבות "אירועי תל חי" התגבשה בארץ התפיסה לפיה התיישבות על הקרקע ַמתוָוה את גבולות הארץ. המרד הערבי   
הגדול ב-1936 המריץ התיישבות בסגנון "חומה ומגדל"
20.03.16 | "נשים במאבק על תקומת ישראל בארצו" מפגש 3  

נשים בהגנה על היישוב העברי בארץ ישראל מאז אירועי תל חי ועד מלחמת העצמאות. יסופר על הפרטיזניות ועל   
לוחמות בארגונים, במחתרות ובצה"ל

29.05.16 | "שובבים ומטיילים"  מפגש 4 
שירי שטות, שובבים ושירי רחוב ששרנו בטיולים, במסעות, במחנות קיץ ובתנועת הנוער  

10.07.16 | "ושיר על פי חרב זמרי" מפגש 5  
במלאת 70 שנה להקמת תנועת המרי העברי - שירים מה"הגנה", הפלמ"ח, האצ"ל והלח"י   

 5 מפגשים | יום א' | שעות: 21:30-19:30 | מחיר: 10 ₪ למפגש חד פעמי 
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ללמוד ולטייל בארץ ישראל 
בהנחיית: ישראל ארד, מורה דרך, מרצה ומספר

סדרת הרצאות וסיורים הבוחנת באמצעות סיפורים ואנקדוטות, את ה"מהפך" המוזר שעברה א"י במחצית השנייה של המאה 
ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20. מהפך שבמהלכו הפכה א"י מאזור נידח בקצה האימפריה העות'מנית, לארץ מושכת 
עולי רגל, מתיישבים, חוקרים וכמובן כל מיני תימהוניים "זרים ומוזרים" שהולידו עולם שלם של סיפורים ואגדות פולקלוריסטיות.

סיפורי א"י – פרשיות עלומות בדרך למדינה
אודות ההרצאות:

תעלוליו ותעתועיו של ריצ'רד מיינרצהאגן האיש המוזר שהכניס את אלנבי לא"י, "גאון מודיעין"   |  04.11.15  הרצאה 1 
או מינכהאוזן שכזה?    

ה"מסתערבים" - אנשי הסוד והסתר יחידת ה"מסתערבים" של הפלמ"ח – הדור הראשון של מרגלים  |  02.12.15  הרצאה 2 
ישראלים.    

שליחי חרש על אדמת אירופה על שליחויות עלומות באירופה של מלחמת העולם, ובעיקר אחריה.   |  06.01.16 הרצאה 3 
השתיקה סביב פרשת "גנדנוואלד" הסיפור ששני הצדדים לא אהבו לספר על "מחנות המעבר"  |  03.02.16  הרצאה 4 

באירופה.    
בין "פאטריה" ל-"סטרומה" על מחירה הכבד של ה"העפלה בכל מחיר".  |  09.03.16 הרצאה 5 

"דרך המלך" סיפור פגישותיו החשאיות של המלך עבדאללה, עם מנהיגי המדינה שבדרך.  |  06.04.16 הרצאה 6 

אודות הסיורים:
מ"כרמל היים" עד למושבות הגרמניות שבעמק.  |  18.11.15 סיור 1 

בעקבות סיפורם של ה"טמפלרים הגרמנים" בחיפה ובמושבות העמק: המושבה הגרמנית של חיפה, בית 
הקברות הטמפלרי, "כרמל היים", ולדהיים )אלוני-אבא(, בית-לחם הגלילית ועוד.

בין "שלושת המצפים" ל"אחת עשרה הנקודות" בנגב  |  13.01.16 סיור 2 
בעקבות סיפור ההתיישבות הישראלית החדשה בנגב מ"מעוז מול עזה", דרך אתרי נחאביר )בארי( ומצפה    

גבולות. עד לרוחמה חלוצת ההתיישבות בנגב בעת החדשה )ואם תהיה גם פריחה – אז מה טוב(.
דרום רמת-הגולן – מראות, פריחות וגם סיפורי גבורה   |  02.03.16 סיור 3 

סיור סיפורים משולב בתצפיות נוף ופריחה בדרום רמה"ג: "חמת-גדר", נקודות על "שביל אלי כהן" החדש,    
ביצת נוב, בית-הכנסת ב"אום-אל קנטיר" ועוד.

בעקבות פעלתנים ורבי דמיון בעמק הירדן  |  13.04.16 סיור 4 
סיור מראות וסיפורים בעקבות אנשי מעשה רבי דמיון בין נהריים לכנרת. נספר על פנחס רוטנברג ב"חווית    
נהריים בגשר", נלך בעקבות סיפור בן-ציון ישראלי באזור דרום הכנרת, נצפה על עמק הירדן ממרומי 

"מצפה נח כינרתי" ועוד.
סיפורי תש"ח - מסע הל"ה, גוש עציון וב"דרך אל העיר"  |  18.05.16 סיור 5 

סיור ייחודי בעקבות סיפור מסעה ונפילתה של "מחלקת ההר" וסיפורי ושירי הגבורה של תש"ח בגוש    
עציון ובדרך העולה לירושלים. 

תל-אביב – ערש התרבות הקלה  |  15.06.16 סיור 6 
סיור שירים וסיפורים בעקבות יוצרים, יצירות ויצרים, בתל-אביב של פעם וגם של לא מזמן. מתרבות בתי    
הקפה של אלתרמן שלונסקי וחבריהם, דרך "בתי התיאטרון" וימי דיזנגוף העליזים, עד לבית העלמין 

"טרומפלדור" וחוף "מציצים".
מפגשי ההרצאות יתקיימו בימי ד' | שעות: 21:00-19:30

הסיורים יתקיימו בימי ד' | שעת יציאה: 7:30 בדיוק, מרחבת המרכז הרב תחומי | חזרה משוערת: 19:00
מחיר הסדרה: )6 הרצאות + 6 סיורים מאורגנים(: 1,050 ₪ 

מחיר סיור בודד )ע"ב מקום פנוי(: 175 ₪ | מחיר הרצאה בודדת: 40 ₪ 
)המחירים כוללים את הכניסות לכל האתרים(
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צועדים בשביל ישראל 

בהנחיית: שגב בן שלום – מורה דרך מוסמך
תוך התמקדות בהליכה בטבע וביקור באתרים ובנקודות עניין   סדרת טיולים בשביל ישראל לאלה שבכושר ולאוהבי לכת, 

לאורך השביל.
08.11.15 | "בין הורדוס לרוטשילד" – מזכרון יעקב לקיסריה )10 ק"מ( טיול 1 

נפתח בביקור בקהילת "קיבוץ בית אל" – קהילה מיוחדת במינה שמשלבת בין החומר והרוח.  
נתחבר ל"שביל ישראל" החוצה את פארק רמת הנדיב - נבקר ב"מנסור אל עקב" חווה חקלאית מימי הבית השני,   

ונגלוש ממורדות הכרמל אל עבר אמת המים העתיקה, שפך נחל תנינים ומבואות העיר קיסריה.
20.12.15 | מעמק איילון למבואות ירושלים - ומלטרון לשער הגיא )9 ק"מ( טיול 2 
נפתח ב"גן האחווה" - "מנזר השתקנים" – בו קבוצת נזירים שחיה במשק אוטרקי.   

נעלה לישוב "נווה שלום" לביקור בבית הקברות המשותף לערבים ויהודים. "בית הדומיה" המיוחד ואולי נבין משהו   
 מדרך החיים האמיצה של "לחיות את הקונפליקט" נצעד למבואות הרי ירושלים דרך עין מסילה ונסיים בסמוך 

ל"שער הגיא". 
17.01.16 | הרי יהודה לבקעת ערד – יער יתיר להר עמשא )10 ק"מ( טיול 3 

לפנינו יום צעידה בחבל ארץ יפיפה במורדות הרי יהודה הדרומיים בואכה בקעת ערד, דרך יער יתיר–נגיע לבית היערנים   
של קק"ל. נצא להליכה ביער בין כרמים בטבע הקסום שנושק לשפת המדבר. קק"ל פיתחה ביער דרכי נוף, שבילי 

טיול, אתרים ארכיאולוגיים. נסיים בהר עמשא בנוף עוצר נשימה הצופה לבקעת ערד ולנגב. 
14.02.16 | מישור חוף יהודה )12 ק"מ( טיול 4 

טיול פריחה – שמורת פורה – בדרך דרומה לבאר שבע, נצעד על שביל ישראל. תצפית מיוחדת בתל נג'ילה במרכז   
השמורה. האגדה מספרת כי סמוך לעץ בשמורה קבור אוצר זהב שהסתירו התורכים בעת בניית מסילת הרכבת 

לבאר שבע וסיני. נבקר באיזור במרכז בדואי או חווה מקומית.
20.03.16 | גליל תחתון ובקעת כנרות )15 ק"מ( טיול 5  

ארבל לירדנית – בית הכנסת העתיק ארבל בן 1500 שנה. ממרום מצוק הארבל – אחת התצפיות היפות בישראל אל   
ימת הכנרת ורמת הגולן, נגלוש לעבר כפר-חיטים, המושבה מצפה, לטבריה עילית. ונתחבר ל"דרך יער שוויץ" - עין 

פוריה לעבר המושבה כנרת לקברן של רחל המשוררת ונעמי שמר.
נקנח בביקור במרכז המבקרים של עולם התמרים במושבה כנרת.   

17.04.16 | הכרמל – משפיה לעין הוד )15 ק"מ( טיול 6 
ביקור במשק טפרברג במושבה גבעת עדה. נשמע ונטעם על תוצרת שמן הזית והיין מפי משפחת המייסדים של   
המושבה. נצעד לכפר הנוער מאיר שפיה – מושבה נוספת בתמיכת הברון רוטשילד, נתחבר לדרך נופית בשוליו 

המערביים של רכס הכרמל. כרם מהר"ל עד לכפר האמנים עין הוד. 
הטיולים יתקיימו בימי א' | שעת יציאה: 08:30 בדיוק מרחבת המרכז הרב תחומי | חזרה משוערת: 18:00

מחיר הסדרה: 950 ₪ )כולל 6 טיולים וכולל כניסה לאתרים(
מחיר טיול בודד: 175 ₪ )על בסיס מקום פנוי(

הליכה של כ-10-15 ק"מ לאורך כל היום.
מה להביא? ציוד הליכה בגדים נוחים ונעליים סגורות, מים, כובע ומצב רוח.

חדש!
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בעקבות היצירה הארצישראלית
בהנחיית: ישראל ארד, מורה דרך, מרצה ומספר

סדרת סיורים העוסקת במגוון היצירה הארץ-ישראלית: אתרים עתיקים וחדשים הייחודיים למגוון התרבויות הנפגשות כאן.
הרצאת פתיחה | 27.10.15 | בשעה 19:30 | "ארץ-ישראל: צומת של יצירה"

על אומנויות ואמנויות שנפגשו בארץ ישראל מימי "פעם" ועד היום. 
10.11.15 | פסיפס: אמנות בת למעלה מ-2,500 שנה סיור 1  

סיור ממוקד בנושא אמנות הפסיפס "מאז ועד היום". מרצפות הפסיפס המפוארות של ציפורי דרך בית הכנסת   
התוניסאי עטור הפסיפסים בעכו, ועד לביקור בגן הפסיפסים ופסלי הפסיפס של מאיר דוידזון בקבוץ אילון.

15.12.15 | בין הנול, האבניים והתנור: היצירה האתנית בצפון הנגב  סיור 2  
סיור אל סדנאות יצירה, אמנות אתנית ועוד בצפון הנגב. ביקור ומפגש עם הנשים הבדואיות האורגות בלקיה.   

ביקור מרתק במרכז לאמנות אתיופית בבאר שבע ופגישה מרתקת עם אמן זכוכית בערד.  
16.02.16 | תל-אביב: בין האקלקטיקה ל"באוהאוס"  סיור 3 

סיור סיפורים )וגם שירים( בעקבות ציירים, ארכיטקטים ובתים בתל-אביב של פעם.   
ממגדל-שלום, דרך שדרות רוטשילד ורחוב אחד העם עד לכיכר דיזנגוף.  

08.03.16 | "אמנות הסוד": בעקבות הקבלה והאמנות היהודית בצפת סיור 4 
סיור ייחודי בצפת וסביבתה בנושאי "תורת הסוד" הקבלית והאמנות שהתפתחה בהשפעתה. בין השאר נבקר באחד   

ממרכזי הקבלה בצפת, נסייר בסמטאות צפת הקבלית, בבתי הכנסת ובגלריות העוסקות באמנות יהודית. 
05.04.16 | לפקודה תמיד אנחנו, עלי בריקדות  סיור 5  

סיור בעקבות הסיפורים והשירים מתקופת המאבק בשלטון הבריטי – בין הכרמל לעמק זבולון, ממוזיאון ג'וערה,   
דרך כלא המחתרות בעכו ועד לחוף נהריה.   

07.06.16 | פסלים בגדול: על גני פסלים ופסלים בחוצות סיור 6  
בין השאר נבקר במוזיאון ראלי בקיסריה, בגן הפסלים "בזלטון" בעין הכרמל, בגני פסלים בחיפה   

ונפגש עם פסל/ת בסטודיו שלו/ה.  
הסיורים יתקיימו בימי ג' | שעת יציאה: 07:30 בדיוק | מרחבת המרכז הרב תחומי | חזרה משוערת: 19:00

מחיר הסדרה: 950 ₪ )כולל הרצאה ו-6 סיורים וכולל כניסה לאתרים(
מחיר סיור בודד: 175 ₪ )על בסיס מקום פנוי(
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מכון אבשלום

כמה שאני אוהב אותך ארץ ישראל
לאוהבי ארץ ישראל ושביליה קורס מבית מכון אבשלום, המשלב הרצאות מרתקות וסיורי ערב אקזוטיים, העוסקים כולם בהיסטוריה 
ובתרבותה של ארץ ישראל. המרצים והמדריכים יובילו אותנו בשבילי הזמן, בינות רגעים ובין תקופות שונות בהיסטוריה הדרמטית 

של הארץ. 
01.11.15 | "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" הקשר בין אברהם, האל והארץ הרצאה 1 

מרצה: ד"ר ענת גואטה  
22.11.15 | על ימי הודאה )הודייה( – חנוכה: האמת ההיסטורית הניצבת ביסוד החנוכה הרצאה 2 

מרצה: ד"ר אריה דון  
13.12.15 | סיור חנוכיות כולל טיש גדול וארוחה  סיור ערב 1 

מדריך: דנצ'ו ארנון  
03.01.16 | בין מזרח ומערב - היוונים באים, היוונים באים הרצאה 3 

מרצה: ד"ר ענת גואטה   
07.02.16 | הכיבוש העות'מאני של א"י והתפתחות המרכז היהודי בצפת הרצאה 4 

מרצה: ד"ר ענת גואטה   
06.03.16 | מסעו של נפוליאון בארץ ישראל הרצאה 5 

מרצה: אלון קליבנוב  
13.03.16 | יפו במלחמת העולם הראשונה  סיור ערב 2 

מדריך: מיכה קרשון  
03.04.16 | מלחמת העולם השנייה – מהסכם ורסאי ועד עליית המשטרים הטוטליטריים הרצאה 6 

מרצה: אלון קליבנוב  
08.05.16 | הקולנוע שנלחם בנאצים - חזית הקולנוע במלחמת העולם השנייה הרצאה 7 

מרצה: אלון גור אריה  
22.05.16 | מערות בית גוברין - סיור עששיות  סיור ערב 3 

מדריך: יואב אבניאון  
יום א' | שעות: 21:00-19:30 | מחיר הסדרה )7 הרצאות + 3 סיורים + ארוחה בסיור חנוכיות(: 960 ₪ 

שעת יציאה לסיורים: 15:30

m_avshalom@macam.co.il | *6056 | 03-6990735למידע ורישום: מכון אבשלום
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יד יצחק בן צבי 
חוג התנ"ך - לומדים תנ"ך 'על הסדר', והשנה נעסוק בספר שמואל

 "עם התחדשות מדינת ישראל בקעה בארץ אהבה וזיקה נפשית עמוקה לספרי המקרא וחקר המקרא, 

שהיה במאתיים השנים האחרונות בעיקר נחלת הגויים, הולך ונעשה למקצוע ישראלי מובהק.

 אי אפשר עוד ללמוד ולהבין את ספר הספרים בלי עזרת ספרות המחקר התנ"כית שנוצרה בישראל, 

ועדיין אנו עומדים בראשית המלאכה"

)דברי בן גוריון, מייסד חוג התנ"ך בתשי"ח יחד עם שותפו יצחק בן-צבי(

בין הנושאים:
• 'ודבר ה' היה יקר בימים ההם' – הנער שמואל וראשית הנבואה

• 'גלה כבוד מישראל' – על נדודי ארון הברית בארץ פלישתים ובנחלת יהודה
• 'לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה' – בין מלכות ארץ, מלכות שמים, ימי השופטים וימי המלוכה

• 'ויגבה מכל העם משכמו ומעלה' או 'וביעתתו רוח רעה' ..? – אודות דמותו של שאול
• 'מיכל, אחות רחוקה' – לדמותה של מיכל בת שאול למן ימי התנ"ך ועד לספרות זמננו

• 'עוד שאר הקטן והנה רועה בצאן' – מלוכה מן המדבר
• 'בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה' - דוד הנער ודוד המלך בעיני חז"ל

• 'כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' – נדודי דוד בארץ יהודה בבריחתו מפני שאול
• 'היה או לא היה..?' – סיפורה של חורבת קייפא

• 'וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה' – המגפה בעם וחסינות ירושלים
בלהה בן-אליהו, פרופ' יוסף גרפינקל, פרופ' יאיר זקוביץ', הרב ד"ר בנימין לאו, הלל מאלי,   המרצים:  

פרופ' חננאל מאק, פרופ' אביגדור שנאן, ד"ר דורון שר-אבי
 פתיחה: 23.11.2015 יום ב'

 10 מפגשים | יום ב' | אחת לשבועיים | שעות: 20:00-21:30 | מחיר: 610 ₪
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חלון לים התיכון

בהנחיית: ישראל ארד, מורה דרך, מרצה ומספר
סדרת הרצאות ומפגשי חוויה וסיור בסיכומה!

"אגן הים התיכון" הוא אולי אחד הצמתים הגיאוגרפיים-היסטוריים-תרבותיים היותר מרתקים על פני הגלובוס. כאן באזור שבין אסיה 
לבין אירופה ואפריקה, נפגשו תרבויות העולם העתיק ושימשו בסיס לתרבויות המערביות החדשות. כאן התעמתו אימפרטורים, 
מצביאים וכובשים מאז ימי קדם ועד ימינו. כאן בין הרים למדבריות ובין איים למפרצים התפתחו תרבויות ואמנויות שהתפשטו 
כמעט לכל רחבי הגלובוס. סדרת הרצאות ייחודית זו תציג בפני משתתפיה במלל, בצליל ובמצגות אורקוליות את ה"אגן" אליו אנו 
שייכים ממגוון היבטים מרתקים שונים. בסיומה של הסדרה יוצע למשתתפים סיור מקיף בן כעשרה ימים בדרום איטליה וסיציליה, 

אזור המייצג ללא ספק רבים מהמאפיינים של אגן הים התיכון כולו.
21.10.15 | בין פסגות אירופה למדבריות צפון אפריקה מפגש 1 

אגן הים התיכון - כרטיס ביקור: על המשותף והנבדל בין 18 מדינות, לחופי שלוש יבשות, סביב ים אחד כמעט "סגור".   
25.11.15 | צומת של תרבויות  מפגש 2 

סיפור נדידתן, מפגשן והשפעתן של תרבויות עתיקות שהגיעו כמעט מ"כל הקצוות" אל הציוויליזציות שלחופי הים   
התיכון.

30.12.15 | בדרכם של כובשים ואימפרטורים מפגש 3 
על מסעות "אימפריאליסטיים" וגם על כובשים ונכבשים, מכורש ואלכסנדר הגדול, עד נפוליאון והצאר ניקולאי.  

27.01.16 | בין התיאטרון לאמפיתיאטרון מפגש 4 
על הדומה והשונה בין "סימני הדרך" התרבותיים שהותירו האימפריות של פעם לחופי הים התיכון וגם סביב.  

24.02.16 | על עימותים ושיתופי-פעולה מפגש 5 
אינטרסים ישנים וגם חדשים, כגורמים הן לשיתופי פעולה והן לעימותים בין המדינות שסביב אגן הים התיכון.  

30.03.16 | ה"שפיץ" של ארץ-המגף מפגש 6 
על נופים, מראות ואנשים המייחדים את איטליה, ובעיקר את דרומה מיתר אזורי אירופה בכלל ואגן הים התיכון בפרט.      

הסיור המיועד לביצוע בחודש מאי )או תחילת יוני(, יבוצע בהדרכת מדריך ישראלי מומחה לאזורי דרום איטליה, ובמידת הנדרש 
מלווה במדריכים מקומיים דוברי אנגלית. יאורגן ע"י חברת נסיעות ישראלית מוכרת ומנוסה בארגון סיורים בדרום איטליה וסיציליה. 

הסיור שיימשך 10 ימים יקיף את האתרים העיקריים של דרום איטליה וסיציליה על פי תוכנית מפורטת שתועבר למתעניינים.
מסלול הסיור, פרטיו ומחירו ימסרו למתעניינים כבר בפתיחתה של הסדרה. 
הסיור מוגבל ל-24 איש כל הקודם זוכה. )תנתן עדיפות למשתתפי הסדרה(

* למרכז הרב תחומי אחריות על סדרת ההרצאות בלבד, ללא קשר לסיור.
הסיור יוצע כאופציה ע"י המדריך ומותנה בהענות המשתתפים ובאחריות אישית של כל אחד מהם.

 6 מפגשים | יום ד' | שעות: 21:00-19:30 | אחת לחודש | מחיר: 350 ₪ )לא כולל הנסיעה לדרום איטליה וסיציליה(
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תרבות הלאדינו
מפגשים חווייתיים ומעשירים עם מיטב המרצים מהאקדמיה, סופרים וחוקרים. 

בשיתוף הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו.

 28.12.15 | יהדות סלוניקי, היסטוריה ויצירה
לאה ברק, מ.א בספרות עברית, סופרת, מרצה לספרות

על עושר תרבותה של יהדות סלוניקי המשלבת חדש וישן, שירת הלדינו והשירה העברית, מדרש והלכה, ועל המסע הקשה 
מסלוניקי לדרום תל אביב. בהרצאה ישולבו קטעים מתוך הרומן החדש "בעד החלון" )לאה ברק( המספר את סיפורן של שתי 

נשים עולות, האחת מסלוניקי והשנייה מפולין, על רקע שנות החמישים בארץ.
 01.02.16 | שדים ופיות, מלאכים ורוחות: מפגש עם ה'עולם שמעבר' בתרבות הלאדינו 

מתן שטיין, הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו
איך נתמודד עם עין הרע, כישוף, חלומות וצירופי מקרים? גם היהודים הספרדים ניסו להעניק פשר לתופעות המסתוריות של חיינו 

ולהתמודד עמן, בדרכם הייחודית.
 יום ב' | שעה: 19:30 | מחיר: 25 ₪ | מופע פתיחה: 40 ₪

רכזת ומנהלת התוכנית: הגב' שרה שבתאי בשיתוף הגב' שרה חבר

לימודי שפת הלאדינו מתחילים / מתקדמים
מנחה: מתן שטיין – מורה לשפות, מרצה ומנחה קבוצות

כשלומדים לאדינו, ספרדית-יהודית, מתחברים לשורשים, לבית. לאדינו, "צעירה בת חמש מאות שנה", היא לשון עסיסית ומרתקת, 
ובה שירי עם ורומנסות, סיפורים ופתגמים, שירה, מחזות ורומנים. השפה זוכה כיום להתעניינות מחודשת בקרב צעירים ומבוגרים 
בארץ וברחבי העולם. משתתפי הקורס יעמיקו את ידיעותיהם בלשון הלאדינו וייחשפו לחומרי קריאה מגוונים מתקופות ומסוגים 

שונים. נמשיך לשיר, להאזין לקטעי לאדינו אותנטיים, לכתוב, לדבר והעיקר – ליהנות.
 12 מפגשים | יום ה' | שעות 20:30-19:00 | מחיר: 400 ₪ 

לימוד יידיש מתחילים / מתקדמים
מנחה: מתן שטיין – מורה לשפות, מרצה ומנחה קבוצות

'לפרגן', 'לנשנש', 'שלוק' ו'פיצ'יפקס' - כולן מילים עבריות שמקורן ביידיש - שפה עסיסית, תוססת ועשירה שהצמיחה פולקלור 
מגוון: שירים, סיפורים ופתגמים עממיים, אך גם סופרים ומשוררים בעלי שם עולמי. השפה זוכה כיום להתעניינות מחודשת בקרב 
צעירים ומבוגרים רבים המבקשים להתחבר למַאמע-לשון ולאוצרותיה. משתתפי הקורס יכירו את יסודות לשון היידיש בדרך 
מעמיקה וחווייתית, תוך שימוש בחומרי קריאה מגוונים, שירה, האזנה ומשחק וירכשו יכולות בסיסיות בשפה: קריאה, כתיבה, הבנת 

הנשמע ושיחה קלה. הקורס מיועד לחסרי כל ידע קודם.
 12 מפגשים | יום ה' | שעות 18:30-17:00 | מחיר: 400 ₪ 

מה יש ליידיש לומר במאה ה-21?
מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי – מומחה לשפה ותרבות יידיש, מנהל של המרכז ליידיש במכללת לוינסקי לחינוך, מנהל 

אקדמי של המרכז הבינלאומי ליידיש בווילנה, מרצה בפורומים רבים בישראל ובחו"ל
ההרצאה תתמקד בנושאים שסביבם מתרכזת תרבות היידיש ושנשארים אקטואליים עד היום: מחיצה נגד התבוללות, קשר בין דת 

לחילוניות, גשר בין יידישקייט ל-מענטשלעכקייט, הנצחת געגועים לציון וחלק בלתי נפרד מלימודי השואה.
 הרצאה חד פעמית | 12.11.15 | יום ה' | שעה: 19:30 | מחיר: 40 ₪ 

09.11.15 | ערב פתיחה חגיגי במופע "לאדינו בלקן" עם הזמרת אנדלה ניר
חגיגה של ריחות, צבעים ומוסיקה בליווי קלידים ורקדנית פלמנקו
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התנהלות פיננסית נבונה
מנחה: בני דקל, אנליסט ראשי בגופים מוסדיים בשוק ההון

במציאות שבה אנו חיים, כאשר קיימת אי וודאות כלכלית, עלינו לדעת כיצד לנהל את מצבנו הפיננסי. בקורס זה נלמד כיצד 
לקבל החלטות פיננסיות נבונות, להכיר מושגים בנקאיים וכלכליים בסיסיים שיאפשרו לנו להבין ולהתמודד טוב יותר מול מערכת 
בנקאית וגופים פיננסיים אחרים. נלמד מושגים בסיסיים על שוק ההון בארץ ובארה"ב. נלמד על שיטות לגיוסי הון ונלמד על 

הקשר בין ריבית לתשואה. 
 5 מפגשים | יום א' | שעות: 21:30-20:00 | מחיר: 350 ₪ 

מקדש החלומות – מסע מעמיק אל החלומות ופירושם לתועלת בכל תחומי החיים
מנחה: זוהרית רובין, יועצת ומטפלת באמצעות חקר החלומות

ודאי חלמת חלום וסיקרן אותך להבין את פשרו. החלומות שולחים אלינו מתנות מידי לילה בשנתנו - בריפוי ובהדרכה גבוהה.
בגישה אוניברסלית ורחבה, נקבל בקורס כלים מעשיים לפענוח חלומות, להרחבת המודעות ולתועלת בכל תחומי החיים.

הקורס הינו מסע אישי מרתק של גילויים אל המציאות הרוחנית, אליה אנו חוברים בחלומותינו.
 12 מפגשים | יום א' | שעות: 22:00-19:00 | מחיר: 900 ₪ 

קורס נומרולוגיה קבלית מעשית - לדעת מספרים - לקרוא אנשים
מנחה: ניר גוטליב מתמחה בניתוח ושינוי דפוסי חשיבה והתנהגות, מרצה ומייעץ, מחבר הספר "הנומרולוגיה הקבלית 

וכוח האותיות" וספר "הסודות". מופיע באופן קבוע בתוכניות הבוקר של ערוץ 2 וערוץ 10
בואו ללמוד לפתוח מפה נומרולוגית מלאה, בואו להבין ולדעת לקרוא את האנשים המקיפים אתכם, בואו ללמוד כיצד אנשים 
חושבים ואיך הם מתנהגים, בואו להבין את ההווה לגלות את העבר ולצפות את העתיד, בואו לרכוש כלים שיגרמו לכם להיות 
אנשים טובים יותר, מאושרים יותר, ולהגיב בצורה מדויקת ונכונה למתרחש בחייכם, בואו לגלות כמה החיים פשוטים. כל השיעורים 

מוסרטים וניתנים לצפייה בקבוצה סגורה בפייסבוק.
 15 מפגשים | יום ב' | שעות: 21:30-19:30 | מחיר: 2,500 ₪ 

יחיד וחברה במקורות היהודים )שיעור ראשון( 
מפגשי שיח ולמידה משותפת לקהל הרחב. 

שיטת המפגשים: שיח קבוצתי נבנה עם קשב וכבוד הדדי לכל דעה. נשיח ונבחן יחדיו - כיצד מאפשרים לנו ערכי 
היהדות וחוקיה להבין את עצמנו טוב יותר כיחידים וכחלק מהחברה שאנו חיים בתוכה. נשיח בערכו של היחיד ובמתח 
שבין העצמתו של הפרט לבין מחויבותו כלפי החברה. בין השאר ידונו נושאי - אחריות וסולידריות, צדק חברתי וקהילה.

מנחה: אלי רוזנברג
 שנתי | יום ג' | שעות: 18:00-17:00 | פתיחה: נובמבר 2015

פרקי אבות - שיח שבועי )שיעור שני( 
מנחה: דוד קב

שיעור בפרקי אבות ודיון על דילמות מהחיים ברוח זמננו 
 שנתי | יום ג' | שעות: 19:00-18:00 | פתיחה: נובמבר 2015 

saramoshe10@walla.com | 052-4595673 למידע ורישום: מרכזת הסדרה - שרה משה 
ההשתתפות ללא עלות – מותנה בהרשמה מראש
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גוף ונפש בראי הקבלה
סדרת מפגשי עומק בהם אנו מנסים לרדת לעומקו של החיבור בין גוף ונפש, כדי ליצור מכניזם טהור המקנה לכל אדם יכולת 

לתפקד טוב יותר בכל תחומי החיים.
מרצים: יובל אשרוב מנהל מכללת אלימה ומגוון מרצים – מרכז מפגשים

 שנתי | יום ב' | שעות: 22:00-20:30 | מחיר מפגש: 25 ₪ | טל. 08-6767888

קורס צילום "להנציח את הרגע"
מנחה: יוסי וונש, קורסי צילום ועריכה

קורס צילום ממוקד להכרת יסודות הצילום ושליטה במצלמה האישית שלכם על מגוון האפשרויות שבה.
הקורס יכלול לימודים עיוניים והתנסות מעשית באמצעות מגוון רחב של תרגילים וסדנאות צילום בשטח. נלמד נושאים רבים: 
צילום במצבי תאורה שונים, הכרת המצלמה ושליטה במצלמה האישית, קומפוזיציה וכלים ליצירת תמונות מעניינות, כיצד לצלם 
עם פלאש פנימי וחיצוני, צילום במצבי צילום ידניים כגון: עדיפות תריס, עדיפות צמצם, ידני, ISO, איזון לובן, צילום בתנועה ועוד 

נושאים רבים אחרים. בקרה ומשוב לצילומי התלמידים, ויציאה לסדנאות צילום משותפות בשטח ביום ובערב. 
משתתפי הקורס יזכו לשורה של הנחות בחנויות צילום ופיתוח מהמובילות בתחום.

 8 מפגשים | יום ב' | שעות: 22:00-19:00 | מחיר: 1,200 ₪ 

סדנת איפור
מנחה: סיגל רייס, מאפרת ביוטי ופאשן מקצועית ומנחת סדנאות איפור

העניקי לעצמך מתנה אמיתית - סדנת איפור בה תלמדי איך להתאפר באופן הנכון ביותר לך! בסדנא נלמד: איך מתאימים איפור לבגד 
ואירוע? איך ליצור איפור מעושן ואיך משרטטים אייליינר? טיפים לאיפור יום ואיפור ערב, מוזמנת לגלות טיפים וסודות לאיפור מושלם! 
הסדנא מיועדת לכל מי שאינה מתאפרת ורוצה להתחיל, למי שלא יוצאת מהבית בלי מייקאפ אבל רוצה לדעת להפיק את 
!!WOW המקסימום ממוצרי האיפור שברשותה וגם למי שרצתה תמיד לקבל טיפים אישיים ממאפרת מקצועית ליצירת אפקט של

 4 מפגשים | יום ג' | שעות: 22:00-20:00 | מחיר: 350 ₪

קורס אפייה ומתוקים
מנחות: אתי סיאני וענתוש קסירר

הקורס מיועד לכל מי שאין לו ניסיון במטבח או שיש ורוצה להעשיר את הידע ובעיקר למי שרוצה לפנק. כל שיעור נכין, נאפה ונקשט:
מפגש 1 | בצק סוכר - הכנת עוגת יום הולדת מקושטת. נלמד לעטוף עוגה בבצק סוכר ונקשט בחותכנים מסוגים שונים. 

 מפגש 2 | מנות אחרונות - נלמד להכין בצק פריך ממנו נכין טארטלטים מתוקים במליות שונות, קרם לימון, קרם פטל ועוד. 
נלמד להכין בצק רבוך ממנו נכין פחזניות ואקלרים.   

מפגש 3 | מוסים - הכנת מספר סוגי מוסים בטכניקות שונות, על בסיס קרם פטיסייר, שמנות, עבודה עם ג'לטין.
מפגש 4 | פטיפורים - מגוון פטיפורים יפים ומתוקים

מפגש 5 | בצק עלים - הכנת הבצק עצמו וממנו נכין מבחר מאפים, סוגי בורקס ומאפים מתוקים.
 5 מפגשים | יום ב' | שעות: 21:00-18:30 | מחיר: 900 ₪ כולל חומרים

חוג רישום וציור שמן/אקריליק על בד
מנחה: הלל לזרוב, אמן ציורי קיר, צייר ומעצב, מנחה מקצועות הציור 

בחוג לרישום וציור שמן/אקריליק על בד נתחיל את השיעורים ברישום בפחם ועפרונות, הכלי הבסיסי של הציור, לאחר רכישת 
ניסיון ברישום יוכל התלמיד לעבור לציור בצבע. בצבע נעסוק בערבובי צבעים, הנחות צבע ושימוש במכחולים . נצייר מהמציאות

מהדמיון ומהעתקה, ונתנסה בסגנונות שונים )ציור ריאלסטי, אקספרסיבי ומופשט(. במשך התהליך נפתח את חוש הראייה ואת 
הקשר בין היד לעין, נחזק את הביטחון העצמי ואת היצירתיות. 

 חוג חודשי | יום ד' | שעות: 20:30-18:00 | מחיר: 400 ₪
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גילוף קולינארי בפירות וירקות

מנחה: רז קידר, בעלים של ביה"ס לגילוף ופיסול קולינארי, מנחה סדנאות מקצועיות לשפים וטבחים 
אוהבים לארח? רוצים להרשים? בעזרת סכין פשוטה ויד ענוגה כל פרי וירק יהפכו לחגיגה!

כיצד לגלף קישוטים מרהיבים  ויופי לשולחן האוכל. בסיומה של הסדנה תדעו  כיצד להוסיף חיים, קסם   בואו ללמוד 
שיעשירו כל שולחן אירוח )חגים ואירועים אחרים(.

 4 מפגשים | יום ב' | שעות: 21:00-19:00 | מחיר: 500 ₪ כולל חומרים

קורס עיצוב בממתקים
בהנחיית: רוית חודורוב, מורה ומעצבת אירועים בפרחים וממתקים, בעלת "ממתקולדת" 

העיצוב כיום הפך לנגיש לכל אימא או נערה: כמקצוע, השלמת הכנסה, או כתחביב ארגון ימי ההולדת לילדים ועיצוב האירועים  
המשפחתיים. )מדובר בחיסכון של אלפי שקלים(.

בסדנא נחווה, נעצב, נטעם ונלמד טכניקות מתחום שזירת הפרחים והעיצוב. את הפרחים יחליפו הממתקים.
נלמד רעיונות מיוחדים לימי ההולדת של הילדים, נלמד לעצב אקססוריז מממתקים, תיקים, זרי כלה ושושבינה, שרשראות, קשתות, 

טבעות, סידורים מפרלינים ועוד. את כל היצירות ניקח הביתה.
 5 מפגשים | יום א' | שעות: 21:30-19:30 | מחיר: 1000 ₪ כולל חומרים

עמק השווה

עמק השווה - מרכז להידברות ויישוב סכסוכים בקהילה ע"ש השר אורי אורבך 
המרכז פועל במודיעין מכבים-רעות מאז 2014 בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים והמרכז הרב תחומי להטמעת ערכים של 

הידברות, תקשורת מקדמת ואפקטיבית, הקשבה, סבלנות ויישוב סכסוכים מחוץ לכתלי בית המשפט.
המרכז נקרא על שמו של השר אורי אורבך ז"ל, תושב העיר מודיעין, אשר הגשים בחייו ערכים אלו והיווה דוגמא בתקשורת ובתרבות 

הפוליטית לקיומה של תקשורת סבלנית ומקדמת.
המרכז, הראשון מסוגו בארץ, מציע שירותים ליישוב סכסוכים כגון: גישור, בוררות, תיאום הורי, טיפול זוגי ומשפחתי ואימון. בנוסף, 

המרכז מציע הרצאות, סדנאות וקורסים בתחום התקשורת המקדמת והגישור.
 www.emekhashaveh.org | info@emekhashaveh.org | 08-9700022 'יצירת קשר טל

אשת קשר חפצי קופלה, עו"ד ומגשרת, מנהלת תחום חינוך וקהילה

צעירים ממודיעין-מכבים-רעות? מגיעה לכם *הנחה!!

מרכז צעירים במודיעין
בשיתוף המרכז הרב תחומי מציע:

מרכז הרב תחומי בשיתוף עם מרכז צעירים מזמינים אתכם ליהנות ממגוון רחב של קורסים, 
המותאמים במיוחד עבורכם, בהנחה.

 יזמות • הכשרה מקצועית • שפות • קידום אתרים • צילום • גרפיקה ממוחשבת 
מסעות כורסא • הורות צעירה • נשים צעירות • השלמת בגרויות ופסיכומטרי • ועוד

soldiers@modiin.matnasim.co.il | 08-9705982 | לפרטים והרשמה: עדי פרנקל
* ההנחה לקורסי הקתדרה בלבד



המרכז הישראלי לערים לומדות
 המרכז הישראלי לערים לומדות 

 מהווה מוקד למידה, הדרכה, מחקר ופיתוח מודלים עדכניים ל"למידה לאורך החיים" 
בשיתוף עם האיחוד האירופי )eU( ואונסקו.

 המרכז שותף ומפעיל פרויקטים עם האיחוד האירופי 
לשיפור איכות החיים ורווחת התושבים בקהילה.

ישראל

תחומיתחומי
מודיעין  מכבים  רעותמודיעין  מכבים  רעות

הרבהרב
המרכזהמרכז

תחומי
מודיעין  מכבים  רעות

הרב
המרכז

תחומי
מודיעין  מכבים  רעות

הרב
המרכז

המרכז הרב תחומי מודיעין מכבים-רעות
רחוב עמק דותן 49, מודיעין | טל': 08-9714229, 08-6226768, 08-9719238

אתר אינטרנט: www.modiin.muni.il |  המרכז הרב תחומי מודיעין

Think global, act local




