
תוכנית ללימודי קליגרפיה

"Sho-do"
¢שודו¢ � דרך המכחול כדרך חיים

לימוד תירגול ואימון קליגרפיה ©כתיבה® סינית≠יפנית

ÆÆÆ¢מילים הן קולותיו של המוח¨ הקליגרפיה היא תמונת הלב¢

הקליגרפיה מכונה גם כתב הנפש¨ שכן לא ניתן להסתיר בה דברÆ העיסוק בקליגרפיה משלב אמנות¨ יצירה 
והתפתחות אישית ורוחניתÆ בתרגול הקליגרפיה החשיבה והעשייה פועלים יחדיו≠האימון מפתח את הקואורדינציה 
והסבלנות¨ מרחיב את גבולות החשיבה והמודעות ומאפשר פיתוח רגישות¨ אבחנה והקשבה לעצמי ולזולתÆ האימון 

Æבקליגרפיה מאמן בד בבד את שתי אונות המוח≠הימנית והשמאלית ובכך עוזר להגיע לאיזון טוב יותר

תוכנית הלימודים∫

תוכנית הקורס הינה תוכנית ייחודית¨ חד או רב שנתית¨ המתקיימת רק בקמפוס ברושים ומשלבת לימוד תאורטי 
ותירגול מעשיÆ הלימוד והעבודה בסדנה מתבצעים בגישה אישית ופרטנית בה מגיע כל אחד לידי ביטוי עצמי¨ ייחודי¨ 

Æבהתאם לקצב ולעניין האישי שלו

בין נושאי הקורס∫

Æכתיבת קליגרפיה ממשיכת המכחול המסורתית ועד לקליגרפיה מודרנית אינטואיטיבית  ·

Æהצצה מרתקת אל זרמי פילוסופיה והגות כגון בודהיזם וזן  ·

Æשימוש בקליגרפיה ככלי מדידטיבי טיפולי  ·

יישום הקליגרפיה כדרך חיים  ·

Æאסטטיקה � הרובד האסטטי היצירתי והאומנותי בקליגרפיה  ·

תרצה פייטן סלע למדה ויצרה במשך ∏ שנים ביפן והתמחתה באומנות יפנית מסורתיתÆ מורה מוסמכת לקליגרפיה יפנית מטעם 
ממשלת יפן¨ הציגה תערוכות רבות ברחבי העולםÆ מנחה קבוצות רבות של אומנים¨ יוצרים¨ מטפלים¨ פסיכולוגים ועודÆ עובדת גם 

Æעם קבוצות טיפוליות≠ חולי סרטן ואחרים

אוריין עינת≠צפניוק חייתה ביפן ולמדה שם קליגרפיה סינית � יפנית וציורי דיוÆ למדה בארץ קליגרפיה במשך π שנים¨ הציגה 
בתערוכות קבוצתיותÆ התמחתה אצל תרצה פייטן סלע בהוראת הקליגרפיה והוסמכה על ידה כמורהÆ מלמדת קליגרפיה מזה 

Æעובדת גם עם קבוצות של ילדים והורים Æכשנתיים

 Æ≤¥Æ±±Æ∞∏ ≠הקורס יחל ב Æבבוקר ובערב ויכלול ∞≤ מפגשים בני ≤ שעות כל אחד ßהקורס יתקיים בימי ב
  Æדמי רישום ₪ ´≥µ∞ ₪ ¥¨π∞∞ ∫עלות

∞µ≤≠¥µ≥∑µ≥π  שרון  ̌∞µ≤≠¥¥∞∏πµ± תרצה  ̌∞µ¥≠∑∏π±≤π± לפרטים∫ אוריין
∞ ≥ ≠ ∂ ¥ ≤ ≤ µ ± ±  ∫ ם י ש ו ר ב ס  ו פ מ ת ק ו ר י כ ז מ  ∫ ה מ ש ר ה ל

קמפוס ברושים
בית הספר להסמכות והכשרת מטפלים

המועדון לספורט באוניברסיטת תל אביב
מציע∫


