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אנשי חינוך יקרים,
ברוכים הבאים לקתדרה במרכז כנה מאיר בפרדס חנה כרכור לקראת
שנה"ל תש״פ .בקתדרה תמצאו מרכז לימודים ברמה האקדמאית
הגבוהה ביותר עם מרצים מצוינים ,בעלי שם ומקצועיים ,בשילוב
ש ירות אישי ,החל משיחת הטלפון הראשונה ,דרך פגישת ייעוץ
והכוונה לבניית מערכת לימודים מתאימה וכלה ביחס החם אותו
מקבל כל משתלם לאורך שנת הלימודים.
ב מקום נעים ,נגיש וקרוב לבית ,קיים מרכז לימודי עשיר ופורה
שמקפיד על מצוינות אקדמית ,חדשנות ואווירת לימודים תומכת
שנציגיו הטובים ביותר הם אותם אנשי חינוך שהשתלמו כאן בעבר.
בשיתוף פעולה מלא ,חדש ומבטיח עם ׳מכללת אורנים׳ ,אנו מציעים
לכם מערך השתלמויות מעניין ומגוון ,שלל נושאים שמופנים לקשת
של תחומים ונותנים מענה לצרכיכם.
הקורסים המוצעים בקתדרה מוכרים ברובם המכריע לגמול ולאופק
חדש למורים חברים בהסתדרות המורים ובאירגון המורים.
א תם מוזמנים לקבוע איתנו פגישת ייעוץ להרכבת מערכת
השתלמויות נכונה ומתאימה לכם.
סמדר פולוביאן
מנהלת הקתדרה

קולט ריימונד
מנהלת המתנ״ס

נהלי הרשמה
שנת הלימודים תש״פ תיפתח ביום א' כ״ח בחשון 7.10.19
התנאי להכרה בהשתלמויות כמזכות בגמולי השתלמות הוא השתתפות
פעילה של עובד ההוראה בתכנית הלימודים לפחות ב 80% -משעות
הלימוד ועמידה בדרישת ההשתלמות תוך חודש מיום סיומה.
 nהקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לעריכת שינויים בתכניות
הלימודים ,בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים.
 nבמקרה של שינוי תישלח לנרשמים הודעה מתאימה.
 nפתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמים.
 nמומלץ להגיע לפגישת ייעוץ במשרדי הקתדרה ,בתיאום מראש.
 nיש למלא את טופס הרישום לארגון המורים לשנה"ל תשע"ט.
 nדמי הרישום ע"ס  ₪ 200ייגבו במהלך ההרשמה.
 nדמי הרישום למשתלם שביטל את לימודיו מיוזמתו ,לא יוחזרו.
 nהודעת ביטול לימודים ע"י המשתלם תימסר בכתב למשרדי הקתדרה.

יתכנו שינויים! ט.ל.ח

טל’ ( 04-6378551שלוחה  | 077-7378538 | )3פקס 050-6661177 | 04-6377368
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קורסים בהנחיית רונית תל ורד

מאמנת בכירה ומנחת קבוצות ,מטפלת זוגית
ומשפחתית ,יועצת ארגונית

אימון Coaching
היכולת להוביל שינוי
קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש |  4יח"ל 116 ,שעות ()56+60
שנתי (סמסטר א'+ב') |  28מפגשים
ימי א׳ | 24.5.20 - 27.10.19 | 11:15 - 14:15

קור
קוד מוססד 50420
22

רוצים לחולל שינוי באנשים? זה הקורס בשבילכם! הקורס יקנה לכם כלים אימוניים
ו תקשורתיים מעשיים להעצמת אנשים והכוונתם בצורה ממוקדת ופרקטית
ל השגת מטרותיהם .נרכוש טכניקות אבחון ייחודיות לזיהוי צרכים ,דפוסים
וחסמים של המתאמן ונלמד להשתמש במתודה אימונית מובנית להשגת תוצאות
באמצעות שינוי תפיסתי והתנהגותי .בזמן שתיהנו בעצמכם מתהליך אימון אישי,
תתנסו באימון פרקטי מודרך (סופרוויז'ן) שיקנה לכם ביטחון כמאמנים עצמאיים.
י יחודיות הקורס טמונה בגישת ה ,Everyday Coaching -המאפשרת שימוש בכלים
אימוניים מקדמי תוצאה גם בשגרה בסביבת המשפחה והעבודה  -ולא רק במסגרת
אימון מובנה.
 Yמטלות הקורס :נוכחות  +הגשת עבודה

פיתוח חוסן נפשי

להרגיש בטוח במציאות לא בטוחה
שנתי (סמסטר א'+ב') |  28מפגשים
קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש |  4יח"ל |  116שעות ()56+60
ימי א׳ | 24.5.20 - 27.10.19 | 11:15 - 08:00

קור
קוד מוססד 50410
22

כשהמציאות מאכזבת ,כשמדאיג ומטריד ,כשאין תמיכה ואפילו כשנדמה שאין ברירה
 אפשר להרגיש בטוח במציאות לא בטוחה .קורס "חוסן נפשי" יסייע לכם לפתחעמידות ויכולת התמודדות עם לחץ חברתי וכלכלי ,שינויים ,משברים ,דאגות ,מתח,
שחיקה וחרדות .הקורס יתמקד בפיתוח החוסן הנפשי של המשתתפים באמצעות
היכרות עם חוזקות אישיות ואימוץ כלים מעשיים לפיתוח חשיבה חיובית ,ניהול
ר גשות ,איזון מתחים והתמודדות עם לחץ .כך יוכלו המשתתפים לקדם מטרות
אישיות ומקצועיות בסביבה עוינת ,לייצר תקשורת מקדמת ולפתור קונפליקטים
בין אישיים בזוגיות ,במשפחה ובעבודה.
 Yמטלות הקורס :נוכחות  +הגשת עבודה

4

העצמה ופיתוח אישי

להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך
שנתי (סמסטר א'+ב') |  28מפגשים
קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש |  4יח"ל |  116שעות ()56+60
ימי ג׳ | 9.6.20 - 5.11.19 | 14:15 - 11:15

קו
קו רס 04

ד מוסד 5 40
22

לחיות בשמחה ,להרגיש שאפשר ,להעז לשנות ,לממש פוטנציאל ,לגייס מוטיבציות
ולסחוף אחרים  -קורס "העצמה ופיתוח אישי" יאפשר לכם לבחור בחיים שתמיד
רציתם .מוזמנים למסע מרתק של למידה על עצמכם ועל אנשים בכלל ,המתחיל
ב זיהוי המכשולים המעכבים אותנו ומסתיים בהשגת המטרות במישור הזוגי,
המשפחתי והמקצועי .באמצעות מנגנוני חשיבה מאפשרי שינוי ,דפוסי התנהגות
מקדמים ויכולת רגשית להתמודדות ,יוכל כל משתתף לבחור את הגרסה הטובה
ביותר של עצמו .בקורס תיחשפו לארגז כלים אינטגרטיבי מתחומי האימון Coaching,
 ,E MDR, TOCפסיכודרמה ,NLP ,Voice Dialog ,פסיכולוגיה חיובית,CBT Mindfulness ,
תקשורת אפקטיבית ועוד.
 Yמטלות הקורס :נוכחות  +הגשת עבודה

לקדם את הילד שמדאיג אותי
שליטה בחיים  -בחירה והתמודדות

סמסטר א' או סמסטר ב' |  15מפגשים
קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש |  2יח"ל |  60שעות
סמסטר א' | ימי ד׳ | 5.2.20 - 23.10.19 | 12:15 - 09:00
* סמסטר ב' | ימי ד׳ | 24.6.20 - 12.2.20 | 12:15 - 09:00

קור
ס 506
קוד מ * 507
ו

ס
ד 2240

כהורים ואנשי חינוך אנחנו מתמודדים בדאגה וכאב עם הילדים שלקויות הלמידה,
ה פרעות הקשב והריכוז או קשיים חברתיים והתנהגותיים משפיעים על חייהם
כמעט בכל תחום .הם נוטים לדימוי עצמי נמוך ,מתקשים לשתף פעולה והתקשורת
מולם מאופיינת בתסכול ,אכזבה ,חוסר אונים ודאגה .הקורס יקנה כלים אימוניים
מעשיים להתמודדות עם הקושי המשפחתי ושיפור תוצאות והישגים אישיים של
הילדים שמדאיגים אותנו ,בהיבט הלימודי ובהיבט הרגשי .האימון ההווייתי מבוסס
ע ל מתודולוגיה מובנית ומאופיין במיקוד ,שיטתיות והתחברות רגשית עמוקה
המאפשרת השגת תוצאות בטווחי זמן קצרים .מוזמנים להצטרף למסע אישי מרתק
ואפקטיבי אל עצמנו ואל האנשים שחשובים לנו.
 Yמטלות הקורס :נוכחות  +הגשת עבודה

5

קורסים בהנחיית שרית למפרט שושן
מנחה בכירה ב  ,NLPמאמנת אישית בגישת ,NLP
 ,NLP TRAINERמורה ליוגה ובוגרת בצלאל

אי של שקט  -מקשיבה פנימה מקשיבה החוצה

תקשורת מקדמת "-אני מקשיב לך"

שנתי (סמסטר א'+ב') |  32מפגשים
קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש |  4יח"ל |  116שעות ()56+60
ימי ה׳ | לנשים בלבד | 14.5.20 - 5.9.19 | 10:40 - 08:00

קור
קוד מוססד 510
2240

ר וצה לחוש רגועה? ללמוד לייצר איים של שקט בחייך? להיות קשובה
לעצמך וליקרים לך? חשוב לך להשפיע על מיטביות בחיים שלך? החיים
המערביים מזמנים לנו ימים של עומס המלווים בתחושת אי שקט .לעיתים
נפגע הקשב והריכוז ,לעיתים העומס מייצר קושי בלקיחת סדרי עדיפויות
או מופיעות תופעות של מתח בגוף .גם וויסות רגשי ושינויים הורמונליים
הינם חלק מהגורמים לתחושה זו.
ב מפגשים נתרגל תרגול חוויתי ומעצים ליצירת איים של שקט בחיים.
נקבל ארגז כלים אפקטיבי ליצירת הקשבה ,רגיעה ,שליטה עצמית ,קבלה,
ח יוביות ושמחה .כל מפגש מתחיל בתרגיל יוגה נשית ,בשילוב תרגילי
מ וח ,מדיטציה ותרגילי נשימה .נשלב כלים ותובנות מעולם הבודהיזם,
מיינדפולנס ,תקשרות מקרבת ו .NLP
 Yמטלות הקורס :נוכחות  +הגשת עבודה

חולמות מגשימות NLP

פיתוח כישורי הצלחה

קור
*ס 511
קוד מוסד5102

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש |  2יח"ל |  60שעות
סמסטר א' | ימי ה' |  15 | 19.12.19 - 5.9.19 | 14:15 - 11:15מפגשים
*סמסטר ב' | ימי ה׳ |  15 | 30.4.20 - 2.1.20 | 11:15 - 14:15מפגשים

224

מהם החלומות שלך? איזה חלום היית רוצה להגשים כבר השנה?
מה גורם לאנשים להצליח? מה גורם לי להצליח בחיי?
ב קורס נלמד להפוך חלום לתוצאה ,נזהה אמונות מגבילות ונהפוך אותן
לאמונות שתומכות בנו .נלמד כלים מגישת  - NLPחקר המצויינות ,כלים
בתקשורת להצלחה ,טכניקות יצירתיות להגשמה ,ונחווה כיצד דרך הדמיון
אנו מתקדמים ליצירת תוצאות רצויות בחיינו קורס מעשי זה ימנף אותך
משמעותית להצלחה הבאה שלך.
 Yמטלות הקורס :נוכחות  +הגשת עבודה

6

קורסים בהנחיית אורנה מאירי
מעצבת אירועים ותפאורות

יופי של אירוע

תכנון ועיצוב אירועים

קור
קוד מוססד 513
2240

קורס חובה | גמול ללא ציו ֿן |  2יח"ל |  56שעות
סמסטר א' | ימי ה׳ |  14 | 6.2.20 - 31.10.20 | 13:15-09:00מפגשים
הקורס מקנה כלים להכנת אירוע ,קומפוזיציה של צבעים ,חפצים ,כלים,
ח ומרים וקונסטרוקציות ,תקציב והתאמה לנושא האירוע .קורס מעשי
ו תכליתי בו לומדים המשתתפים הלכה למעשה תכנון ועיצוב אירועים
שונים החל בארוחת חג משפחתית וכלה בטקס זיכרון או אירוע קהילתי.
ה קורס כולל התנסות מעשית בכל מפגש ועיצוב אירוע אמיתי כפרויקט
סיכום משותף .חוויה יצירתית מחכימה ומעשירה.
 Yמטלות הקורס :נוכחות  +הגשת עבודה

עיצוב ישראלי עכשיו
תכנון ועיצוב של חללים תפקודיים

קור
קוד מוססד 514
2240

קורס חובה | גמול עם ציון |  2יח"ל |  60שעות
סמסטר ב' | ימי ה׳ |  15 | 25.6.20 - 20.2.20 | 09:00-12:15מפגשים
ה קורס יקנה כלים תיאורטיים ומעשיים להבנה בסיסית של עולם עיצוב
ח ללים פונקציונאליים ,הערכה ושיפוט נכונים ובחירת אפשרויות התכנון
העדיפות.
מ נושאי הקורס :התאמת העיצוב לאקלים ,לתרבות ולאופי המשתמשים
בו .יצירת הרמוניה בין הריהוט ,הצבע ,התאורה ואביזרים נלווים .כללי זהב
לסידור וארגון החללים השונים בהתאם לתפקודיהם ,מגוון רעיונות חדש־
ניים אשר ישמשו השראה לתכנון באווירה נעימה.
 Yמטלות הקורס :נוכחות  +הגשת עבודה

7

מנחה סיגל בן נתן

תזונאית ונטורופטית ND

חינוך לבריאות ותזונה נכונה |

קור
קוד מוססד 50450

קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש |  2יח"ל |  60שעות
סמסטר א' | ימי ג׳ |  15 | 14.1.20 - 3.9.19 | 11:15 - 08:00מפגשים

22

בקורס נלמד על המרכיבים המרכזיים היוצרים בריאות או לחלופין גורמים מחלה,
נ למד להיות "סוכני שינוי" לעצמנו ולסביבתנו במטרה להגביר את היכולת לקחת
א חריות על בריאותנו .אורח חיים בריא ,תזונה מודעת ,פעילות גופנית וחשיבה
ח יובית הם תפיסת עולם ודרך התנהגות יומיומית ,הבריאות הפיסית והנפשית
מורכבת מאין סוף פרטים הבאים לידי ביטוי בכל רגע בחיים.
הקורס כולל סדנאות להכנת שייקים ואוכל בריא.
 Yמטלות הקורס :נוכחות  +הגשת עבודה

מנחה איטו אבירם
סופר עורך ועיתונאי

כתיבת סיפור חיים  -כתיבה יוצרת
קורס חובה | גמול עם ציון |  60שעות |  2יח"ל
סמסטר ב׳ | ימי ד׳ |  15 | 24.6.20 - 12.2.20 | 13:45 - 10:00מפגשים

קור
קוד מוססד 50490
22

סדנת כתיבה לפרוזה וסיפור חיים .בקורס ילמדו המשתתפים כיצד לאתר סיפור,
כ יצד להעניק להם הדגשים משמעותיים ,באילו טכניקות להשתמש ואיך להפוך
זוטות של יום-יום לסיפורים כתובים היטב ,ערוכים היטב ,מסקרנים ומרתקים.
 Yמטלות הקורס :נוכחות  +הגשת עבודה

8

מנחה אליענה שכטר

שחקנית ,במאית,
מנחת קבוצות תיאטרון לילדים נוער ומבוגרים

תיאטרון כמנוף ללמידה משמעותית

ללמוד | לשחק | להופיע | תיאטרון בכיתה שלך

סמסטר א' |  15מפגשים ,מתוכם צפייה ב 2-הצגות תיאטרון
קורס חובה | גמול עם ציון ואופק חדש |  2יח"ל |  60שעות
ימי ב׳ | 24.2.20 - 4.11.19 | 12:15 - 09:00

קור
קוד מוססד 50430
22

מ הם הכלים שמצויים בידינו כדי ללמד באופן יצירתי ,חדשני ,מסקרן? כיצד יכולים המשחק
ו הדרמה להעשיר את דרכי ההוראה שלנו? תרגול השפה התאטרונית מאפשר פיתוח של
יכולות ביטוי עצמי מול קהל ,חשיבה יצירתית ,עבודה קבוצתית ויישוב קונפליקטים .הקורס יקנה
כלים יישומיים לשילוב התיאטרון במסגרת הכיתה ,על מנת להעשיר את החוויה הלימודית של
ה תלמידים והמורים .המשתתפים בקורס יתנסו באופן מעשי במשחק ובתיאטרון ,כדי שיוכלו,
ב סופו של תהליך ליישם את החומר הנלמד כמורים בכיתה ,בשיעורים עיוניים ,ובמפגשים
חברתיים.
 Yמטלות הקורס :נוכחות  +הגשת עבודה

9

סיפור זה כל הסיור מטיילים בשישי
 7סיורים לידיעת הארץ
קורס חובה | גמול ללא ציון |  2יח"ל |  56שעות
בהנחיית מדריכים שונים.

קור
קוד מוססד 515
2240

ס יורי יום שישי הם הזדמנות לבילוי מהנה ,איכותי ,מעניין ומגוון .בואו
ל מלא את המצבר לחודש עבודה נוסף ,בריח השדה ,קולות מן העבר,
היכרויות חדשות עם ההווה ועוד .הסדרה מלווה בגלריית מדריכים מהשורה
הראשונה בארץ.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

10

 | 25.10.191שפלת יהודה | נשב עם גוטמן ברחובות נווה צדק
מדריך :חיליק אברג׳יל | 07:30
 | 15.11.19בין טול כרם לנתניה | המותניים הצרים של המדינה"
מדריך :שי רוזן | 06:30
 | 13.12.19נווה צדק | נשב עם גוטמן ברחובות נווה צדק
מדריכה :יפעת אביצדק קלפה | 06:30
 | 24.1.20נצא אל השדה | סיור ליקוט בעין ניל״י
מדריך :יתיר שדה | 10:00
 | 14.02.20כנרת | סודות הכנרת או חלומות לחוף האגם
מדריך :מורן גלאון | 06:30
 | 20.3.20הרי ירושלים | הפלמחניקיות
מדריך :עפר רגב | 06:30
 | 1.5.20ימי ראשית הקיץ | סיור ליקוט בגעות אלונה
מדריך :יתיר שדה | 10:00

מנחה לאה פופר

אמנית ,חוקרת תרבות חומרית בארץ

אמנות עכשיו  -החוויה המוזיאלית

קור
קוד מוססד 50480
22

שנתי (סמסטר א'+ב') |  7סיורים מזווית אמנותית | ימי ד׳ | 19:00 - 07:30
קורס חובה | מוכר לגמול ואופן חדש |  2יח"ל |  60ש׳
הסדרה מוזה ומוזיאון מפגישה את המטיילים עם אמנים נפלאים ואמנות
ברמה גבוהה ואספנים בסדנאותיהם בצד הכרות עם פרקים באדריכלות
ואחרים הנמצאים מחוץ למסלולי התיירות בארץ .מפגשים בלתי אמצעיים
עם האומנים בביתם.
 Yמטלות הקורס :נוכחות  +הגשת עבודה

 | 30.10.191 .1תל-אביב | איך אומרים "באוהאוס" בעברית?
 | 27.11.192 .2עמק יזרעאל | ביקיליס ובאוהאוס בין אמנות לעיצוב בתנועה הקיבוצית
 | 18.12.193 .3חולון | עיצוב ואמנות בין השימושי לחברתי הפנטסטי
 | 26.2.204 .4ירושלים | בצלאל ,מוסללה וביתא מעצבים חברה בעיר הקודש
 | 25.3.205 .5ראשון לציון | מפגשים בתערוכות מיוחדות
 | 6.5.206 .6חיפה | ׳הלבנייה׳ שהתחפשה חפצי נוסטלגיה וציורי קיר
 | 10.6.207 .7תל אביב | ביאנאלה בין עיצוב לאמנות מהבלטה לשטיח
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הסטודיו בקתדרה

מרחב לימודי אמנות

מנחה נטליה ריצבסקי

לתפור בכיף

קור
ס 565
קוד מוס*ד5606

קורס רשות |  4/2יח״ל |  56/112שעות  28/14מפגשים
סמ׳ א׳ ימי ג׳ 7.1.20 - 3.9.19 14:00-11:00 11:00-08:00
סמ׳ א׳ ימי ד׳ 1.1.20 - 4.9.19 14:00-11:00 11:00-08:00
12.12.19 - 5.9.19 14:00-11:00
סמ׳ א׳ ימי ה׳ קב׳ מלאה
*סמ׳ ב׳ ימי ג׳ 2.6.20 - 21.1.20 14:00-11:00 11:00-08:00
*סמ׳ ב׳ ימי ד׳ 20.5.20 - 15.1.20 14:00-11:00 11:00-08:00
*סמ׳ ב׳ ימי ה׳ 23.4.20 - 2.1.20 14:00-11:00 11:00-08:00

224

תפירה יצירתית ,לכל מי שמעוניין לפתח את כישוריו היצירתיים ולהנות
מעשייה בתחום התפירה באופן ידני ובאמצעות מכונת תפירה.
מנושאי הקורס :יסודות התפירה הידנית ,לימוד תפירה על מכונה באמצעות
מ גוון רחב של תרגילי התנסות מדורגים הלכה למעשה .העתקת גזרות
מ וכנות ,הכנת מוצרים שונים ,כל אחד על פי רצונו וחלומו .כגון :בובות,
ח יות מלבד ,סיכות ראש ,מחזיקי מפתחות ,עטיפות למחברות ,כריות,
אפליקציות ,שמיכת טלאים לתינוק ,בגדים ,תיקים ,ועוד.
 Yמטלות הקורס :נוכחות

13

הסטודיו בקתדרה

מרחב לימודי אמנות

מנחה יורם קפלן

מייסד המרכז לקליגרפיה מודרנית,
מעצב תעשייתי בוגר בצלאל.

קליגרפיה

אותיות וכתב הרבה יותר מכתיבה יפה

קור
ס 567
קוד מוס*ד568

קורס רשות |  30שעות |  1יח"ל
סמסטר א׳ | ימי ג' |  10 | 7.1.20 - 29.10.19 | 20:00 - 17:00מפגשים
סמסטר ב׳ | ימי ג' |  10 | 19.5.20 - 4.2.20 | 20:00 - 17:00מפגשים

2240

ק ורס ייחודי וראשון מסוגו המיועד לכל מי שרוצה לעשות שימוש מגוון
ורחב ביכולותיו היצירתיות ולהביא אותן לידי ביטוי מעשי בפיתוח עיצובים
משולבי אותיות ואלמנטים גרפים עכשווים .אמנות הכתיבה ביד,lettering ,
מ אפשרת להוסיף ייחודיות ,גיוון ואסתטיקה למוצרים שונים המקיפים
אותנו במרחב החיים.

14

מנחה ורדה רותם חלפון
אמנית ומורה לאמנות

ציור ורישום

קור
קוד מוססד 56440
22

קורס רשות |  112שעות |  4יח"ל | שנתי (סמסטר א'+ב')
ימי א׳ |  28 | 19.4.20 - 1.9.19 | 12:00-09:00מפגשים
ימי ב׳ |  28 | 18.5.20 - 2.9.19 | 21:45-18:45מפגשים
ימי ג׳ |  28 | 26.5.20 - 3.9.19 | 12:00-09:00מפגשים
ימי ד׳ |  28 | 13.5.20 - 4.9.19 | 21:45-18:45מפגשים

ה קורס יוביל לבניית שפת ציור אישית ,מיועד למתחילים ולמתקדמים.
מ בוסס על תכנית מובנית ללימוד הטכניקות השונות ברישום ובצבע.
ש ימוש במגוון רב של חומרים .ציור מתוך התבוננות ,שיכלול החשיבה
היצירתית ,לימוד מושגים בסיסיים באמנות והתייחסות לתולדות האמנות.
כיתה קטנה ,הנחייה אישית.

מנחה דליה ברונבר
אמנית סורגת

מועדון סריגה
קורס רשות |  56שעות |  2יח"ל | שנתי
ימי ב׳ |  19 | 20.1.20 - 2.9.19 | 11:00-09:00מפגשים
ימי ה׳ |  19 | 23.1.20 - 5.9.19 | 20:00-18:00מפגשים

קור
קוד מוססד 57400
22

סריגה במסרגה אחת בלבד!
מפגשים שבועיים של סריגה ממכרת ,עיצוב ויצירה אישית וקבוצתית.
שדרוג ופיתוח יכולות סריגה | למידת טכניקות חדשות וישנות | עיצוב ותכנון
מוצרים | פרויקטים אישיים ומשותפים.
מתאים למתחילים ולמתקדמים.
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הסטודיו בקתדרה

מרחב לימודי אמנות

קורסים בהנחיית ורד לב
קדרית ופסלת

קדרות באבניים
קורס רשות |  2/4יח״ל |  56/112שעות |  14/28מפגשים
סמ׳ א' | ימי ג׳ | 7.1.20 - 3.9.19 | 11:30-08:30
*סמ׳ ב' | ימי ג׳ | 2.6.20 - 21.1.20 | 11:30-08:30

קור
ס 560
קוד מוס*ד 56410
22

הקורס יקנה היכרות עם טכניקות שונות בעבודה בחומר באבניים ,ופיתוח
ש פה אישית .הקורס מציע את הכלים ואת האתגר להתמודד עם אמנות
המשלבת אדמה ,אש ,מים ושאר רוח .נלמד ליצור כלים שימושיים מחומר
ב עבודת אבניים על ידי הקניית היסודות הטכניים לבניית גלילים וקערות
בצורות יסוד וננסה לפתח שפה אישית לכל משתתף .הדגש הוא על הנאה
ביצירה תוך התבוננות ולמידה של עולם הצורות והצבעים הקרמיים .קורס
קטן ואינטימי ,אבניים לכל משתתף והדרכה אישית צמודה.

עיצוב ופיסול קרמי
קורס רשות |  2/4יח״ל |  56/112שעות |  14/28מפגשים
סמסטר א' | ימי ה׳ | 12.12.19 - 5.9.19 | 11:30-08:30
סמסטר ב' | ימי ה׳ | 23.4.2 - 2.1.20 | 11:30-08:30

קור
ס 562
*
קוד מוסד 56430
22

הקורס יקנה היכרות עם טכניקות שונות בעבודה בחומר :יצירה מתוך גוש,
משטחים וחוליות ,תרגום רעיון אל התלת ממד ,קונסטרוקציה וטכניקה,
בחינת שפת הטקסטורות ,נפחים ,חללים ,אור וצל ,הגדלת דגמים ,פיסול
פ יגורטיבי ופיסול החלומות הפרטיים של המשתתפים .הקורס מיועד
ל מתחילים ולמתקדמים יחד .העבודה היא עצמאית וההדרכה אישית
מתוך שאיפה שהחברותא תיצור הפריה הדדית ולמידה מועילה.
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מנחה איילת גד

אמנית ויוצרת בוגרת 'שנקר׳

חוויה של חומרים

קור
קוד מוססד 56490
22

קורס רשות |  2יח"ל |  56שעות | סמסטר א' או ב'
* סמסטר ב' | ימי ה׳ |  14 | 11.6.20 - 13.2.20 | 12:00-09:00מפגשים
הקורס יספק הכרות עם מגוון רב של חומרים ,חשיפה לטכניקות ומיומנויות
מ קצועיות בתחומי האמנות והיצירה השונים .קורס חוויתי מקורי ,שבו
ת וכלו להתנסות בחומרים שונים ומרתקים כמו עץ ממוחזר ,חוטי ברזל,
קולאז' ,תחבושות גבס ,מלט ,חלוקי נחל ,שעווה ועוד .בכל מפגש צוללים
לעולם מרתק של חומר מרגש אחר ,ויוצרים תמונות ופסלים במסע אישי
של יצירה.
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ראשון

שני

24.5.20-27.10.19
חוסן נפשי  4יח״ל
11:15-8:00

18.5.20-2.9.19
סריגה
11:00-9:00

19.4.20-1.9.19
ציור  4יח״ל
12:00-9:00

24.2.20-4.11.19
תאטרון  2יח״ל
12:15-9:00

2.6.20-21.1.20
קדרות ב׳
11:30-8:30

22.12.19-1.9.19
תפירה  2יח״ל
11:30-8:00

18.5.20-2.9.19
ציור  4יח״ל
21:45-18:45

14.1.20-3.9.19
תזונה  2יח״ל
11:15-8:00

24.5.20-27.10.19
אימון  4יח״ל
14:15-11:15

 2יח״ל לימוד

שלישי

7.1.20-3.9.19
קדרות א׳
11:30-8:30

 2/4יח״ל

 2/4יח״ל

7.1.20-3.9.19
תפירה א׳
11:00-8:00
14:00-11:00

 2/4יח״ל

2.6.20-21.1.20
תפירה ב׳
11:00-8:00
14:00-11:00

 2/4יח״ל

26.6.20-3.9.19
ציור  4יח״ל
12:00-9:00
26.6.20-3.9.19
ציור  4יח״ל
12:00-11:15
9.6.20-5.11.19
העצמה ופתוח אישי
14:15-11:15

 4יח״ל

19.5.20-4.2.19
קליגרפיה ב׳
20:00-17:00

 1יח״ל

7.1.20-29.10.19
קליגרפיה א׳
20:00-17:00

 1יח״ל
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רביעי

חמישי

חוויה מוזיאלית

 2יח״ל

 7סיורים

16:00-7:30
1.1.20-4.9.19
תפירה א׳
11:00-8:00
14:00-11:00

שישי

12.12.19-5.9.19
תפירה א׳  2/4יח״ל
11:00-8:00
14:00-11:00

 2/4יח״ל

20.5.20-15.1.20
תפירה ב׳  2/4יח״ל
11:00-8:00
14:00-11:00

12.12.19-5.9.19
פיסול קרמי א׳
11:30-8:30

 2יח״ל

 2יח״ל

18.5.20-2.9.19
׳אי של שקט׳
11:15-8:00

24.6.20-12.2.20
כתיבה יוצרת ב׳
13:15-10:00

 2יח״ל

13.5.20-4.9.19
ציור  4יח״ל
21:45-18:45

7:30

 2/4יח״ל

23.4.20-2.1.20
פיסול קרמי ב׳
11:30-8:30

24.6.20-12.2.20
׳לקדם את הילד׳ ב׳
12:15-9:00

 7סיורים

23.4.20-2.1.20
תפירה ב׳
11:00-8:00
14:00-11:00

 2/4יח״ל

5.2.20-23.10.19
׳לקדם את הילד׳ א׳
12:15-9:00

מטיילים בשישי

 2יח״ל

 2/4יח״ל

 4יח״ל

6.2.20-31.10.19
׳יופי של אירוע׳
12:15-9:00

 2יח״ל

25.6.20-20.2.20
תכנון ועיצוב חללים
12:15-9:00

 2יח״ל

11.6.20-13.2.20
חוויה של חומרים ב׳
12:00-9:00

 2יח״ל

19.12.19-5.9.19
׳חולמות מגשימות׳ א׳
 2יח״ל

14:15-11:15
30.4.20-2.1.20
׳חולמות מגשימות׳ ב׳
 2יח״ל

14:15-11:15
26.3.20-5.9.19
סריגה  2יח״ל
20:00-18:00
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קורסים והשתלמויות למורות ומורים
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