
08-6683882

בית האמנים

פילהרמוניה רחובותהקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא

לפרטים 08-9472960 

הקתדרה העממית רחובות

לפרטים: 08-9390390

לגעת באופרה
סדרה בת 3 קונצרטים - מיטב האריות 

ומיטב זמרי האופרה בתכניות מיוחדות 
בהנחיית המנצח דוד זבה

בתכנית: אריות מאת מוצרט, 
פוצי'ני, ורדי ועוד

פתיחה: 28.11, יום ג', 20:30
בית יד לבנים

מנוי: 180 ₪ (3 מפגשים)

בית יד לבנים

לפרטים: 08-6683882

מיניאטורות לילדים | לתלמידי כיתות ג'-ו'
מנחה: אורי זמיר, יוצר ואמן מיניאטורות

גזירה, הדבקה ועבודה עם חומרים שונים. 
יצירת דגמים מוקטנים מיני רהיטים, חפצים 

בתים דמויות, בעלי חיים ועוד
פתיחה: 25.10, יום ד', 18:00-16:00 

קסם הבארוק
סדרה בת 3 קונצרטים - הנאה צרופה 

מהעת העתיקה
בתכנית: יצירות מאת באך, ויואלדי, 

הנדל, פרסל ועוד
פתיחה: 28.10, מוצ"ש, 20:30, 

בבית דונדיקוב
מנוי: 190 ₪ (3 מפגשים)

"קשר משפחתי" | תערוכה

קונצרט משולב יצירות קלאסיות 
ומוזיקה ארמנית עממית

מקהלת "מיתר" בניצוחה של מיכל אוקון 
מארחת מקהלת זמרות צעירות מארמניה

מנצח: טיגרן הקקיאן
6.10, יום ו', 13:30, 

בקונסרבטוריון העירוני
הכניסה חופשית

עיצוב תיקים
מנחה: מיה שלו, מעצבת
עיצוב תיקים ואקססוריז.

לא נדרש ידע מוקדם
קורס ערב | פתיחה: 25.10, יום ד', 

21:30-18:30
קורס בוקר | פתיחה: 26.10, יום ה', 

13:00-10:00

לפרטים: 08-9453891

הני שקולניק וסבינה סעד  
אם ובת, כל אחת אמנית בפני עצמה, 

וביחד הן חוברות לחגיגה משותפת 
של צבעים, נושאים ומרקמים

אוצרת: רוני אנקורי
נעילה: 18.10.17

כניסה חופשית

קדרות יפנית ופיסול קרמי
מנחה: יפעת אלישר, קרמיקאית

הכנת כלים באובניים בטכניקות שולחן 
ועבודה על גלגל ידני, לפי שיטות יפניות 

מסורתיות, המתייחסות לקרמיקה
כעשייה המאופיינת בפשטות ומשולבת 

בחיי היום יום 
פתיחה: 25.10, יום ד', 13:00-10:00

לפרטים: 08-9472960

פיסול פיגורטיבי
מנחה: איגור בראון, אמן ופסל

בינלאומי.
הכנת פסלים פיגורטיביים בטכניקות 

קלאסיות
פתיחה: 22.10, יום א', 21:30-19:00

מסיבת עיתונאים
סוגיות מובילות במציאות הישראלית

עם סיון רהב מאיר, רן רזניק, 
עמליה דואק, גל גבאי, עמית סגל

פתיחה: 16.11, יום ה', 11:00
בית יד לבנים

עלות: 250 ₪ 
(5 מפגשים)

עולם וקולינריה - לטעום מן התרבות 
הרצאות מרתקות על אוכל, פילוסופיה, 

תרבות והיסטוריה
בין המרצים: השף ישראל אהרוני, 

פרופ' רותם קובנר, דינה היימן,
השף תום פרנץ ועוד

פתיחה: 20.11, יום ב', 19:00
בית יד לבנים

עלות: 210 ₪ (6 מפגשים)

איטלקית, אנגלית, גרמנית, יוונית, 
יידיש, סינית, ספרדית, פרסית, 
ערבית, פולנית, צרפתית ורוסית

לימודי בוקר וערב | רמות שונות | מורים 
בכירים ומנוסים | קבוצות קטנות

פתיחה: החל מ- 22.10 
במכללה העירונית

עלות: 1450 ₪ (���30 מפגשים)����� 

מכללת שפות

המרכז לתקשורת קהילתית

לפרטים: 08-9493212

08-9390390

בית הקרמיקה

פילהרמוניה רחובות

קורס אנימציה לבני נוער וילדים
מנחה: איתן גרינברג

הקניית ידע למימוש היצירתיות בעולם 
התלת ממדי, בניית מודלים, אנימציה 

ועוד
 יום ד', 20:30-18:00

במכללה העירונית

סדנת הופעה אפקטיבית בתקשורת
מנחה: עו"ד אופיר צומן

שיפור מיומנות הופעה מול מצלמה 
בצורה משכנעת וכריזמטית 

יום ג', 20:00-16:30
במכללה העירונית

בוקר אסטרטגי
הנריקה צימרמן מארח בכירים 

במרחב המזרח תיכוני
פתיחה: 5.11, יום א', 11:30

בית יד לבנים
עלות: 300 ₪ 

(6 מפגשים)

מורשת תרבות גרמניה: הגלוי והנסתר
דויד ויצטום, מגיש ועורך חדשות 

בטלוויזיה וברדיו
פתיחה: 14.11, יום ג', 11:30

בית יד לבנים
עלות: 280 ₪ 

(8 מפגשים)


