
 

 

 ' אב, תשע"הד           
 2015יולי,  20           

 לכבוד:
 מחלקות תרבות /ות מנהלי
 מחלקות פיתוח קהילתי /ותמנהלי

 נוער וקהילה ביישוביםספרייה, פעילי תרבות, ו
 

 שלום לכולם,
 

  8.9.15הזמנה ליום עיון וחשיפת אמנים תשע"ה  הנדון:   

 
אנו שמחים להזמינכם ליום עיון וחשיפת אמנים  "קהילה בתנועה",כחלק מהעשייה המשותפת שלנו בתחום 

  :ה, הנוער והקהילה ביישובים. ביום זהיהמיועד לכלל פעילי התרבות, הספרי
 ים, נהנה ממפגש ולמידת עמית 
  ו על סדר היום של הועדות הפעילות ובעיקר בנושא היערכות לשנת בנושאים המשותפים לננעסוק

 הפעילות הבאה,
  נצפה בקטעים מתוך מופעים ומפגשים אמנותיים להנאתכם ולעזרתכם בבניית תכנית העבודה השנתית

 ביישוב להמשך.
 

 רשמו לפניכם את הפרטים:
 

 2015בספטמבר  8יום שלישי, כד' אלול תשע"ה, 
 16:00 – 09:00בין השעות 

 , במכללה האקדמית אחוה )מ.א באר טוביה(1אודיטוריום 

 
 

  :בלבד.₪  80עלות למשתתפ/ת 
  טל ניר"נא להירשם מראש בעזרת טופס הרישום המצורף. ניתן לשלם במזומן או בהמחאה על שם".  
 ועל הציר המרכזי בין תל  6, בקרבת כביש הגעה למכללה: מיקום המכללה האקדמית אחוה נוח מאד

. ניתן להגיע ברכבים פרטיים )יש חנייה נוחה וקרובה(, באוטובוס )תחנת ההסעה מרחק אביב לאשקלון
 לבדוק אתנו סיוע בהגעה מהרכבת למכללה. ניתן –הליכה קצר(, רכבת )יבנה מזרח( 

  אלינו:להרשמה ולמידע נוסף ניתן לפנות 
 

  tarbut@tmoshavim.org.il 6086342/3-03היח' לתרבות ומפעלי חינוך: יהודה אלטון וצביה ביכלר: 

  kehila@tmoshavim.org.il 6086309-03אגף חברה וקהילה, לירז רם: 
 
 

 בהמשך מכתבנו מידע מפורט אודות תכני היום.
 

 שיהיה לכולנו בהנעה, בהנאה ובהצלחה!
 

 יהודה אלטון      אילנה יוגב
 מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך       מנהלת אגף חברה וקהילה       

 
 

 

mailto:kehila@tmoshavim.org.il


 

 

 
 8.9.2015 יום עיון וחשיפת אמנים

 :סדר יום
 

9:00-10:00   
 ומפגש רעים על "קפה ומאפה"., רישום התכנסות

הרכב צעיר  בביצועם שלLADY - SAXOPHONE   במהלך קבלת הפנים נהנה ממוסיקת ג'אז סוחפת 

 המבטיח בוקר תוסס.ואנרגטי 
 

10:00-11:00   
 פתיחה וברכות:

 מנהל היח' לתרבות ומפעלי חינוך  ,יהודה אלטון
 מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראלמאיר צור, 
 באר טוביה המועצה האזוריתראש , דרור שור

 אחוה ד"ר זיו חורב, מנכ"לית המכללה האקדמית 
 

 : חשיפת מיזם "שיר עד בתנועה"

 הינה עמותה )מלכ"ר( אשר שמה לה למטרה לשמר, לקדם ולהנחיל בקרב דורות ההמשך את "שיר עד"

ערכיהם הציוניים, החינוכיים, החברתיים והתרבותיים של אוצרות הזמר העברי בטרם ייאלמו וייעלמו מנוף 
ותה של החברה ועתיד תרבותנו, למען חיזוקו של דור ההמשך לארץ וביסוס מודעותו לגבי תפקידו בקביעת דמ

 המדינה.

כשהנהלת העמותה פנתה אל אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים, הבנו שיש לנו זכות לחבור למיזם ייחודי, 
המתקשר באופן ישיר לתפיסה הערכית על פיה אנו פועלים במרחב הכפרי בכלל ובמושבים בפרט. ערכים של 

תנו, הם חלק מא –מפתחות לביסוס החברה חינוך ותרבות כציונות, אהבת הארץ ומחויבות למורשתה ולעתידה, 
אנו מאמינים כי תהליך שימור מורשת הזמר העברי הינו אמצעי נפלא לייצר  היום יום. במעשהלא כמליצה אלא 

 חיבורים קהילתיים, אשר הערך המוסף שלהם הוא הרבה מעבר לכך.
 

נחשוף את המיזם כבסיס לחשיבה משותפת על אפשרויות הפעולה ביישובים ובכלל, נארח  בפתיחת היום
 את חברי הנהלת העמותה ואת ד"ר אורי לשמן, המנהל האמנותי שלה, ניגע בצלילים וניתן להם לגעת בנו. 

 
12:00- 11:00  

הקהילתית: ל בסיס התפיסה בחלק זה של היום נקדיש מחשבה להיערכות שלנו לפעילות ביישובים ע
  

מפתחות יישומיים לפיתוח קהילתי ולבניית תכנית עבודה שנתית בתחומי תרבות ופנאי "
 "ביישוב

, בשילוב דוגמאות מתכניות עבודה הרצאה מפי אילנה יוגב, מנהלת אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים
 במהלך ההרצאה נחלק את מחברת העבודה לשנת הפעילות תשע"ה!! ומיזמים קהילתיים מיישובים שונים.

   
 עם לכבוד השנה החדשה שנה טובה! נקנח את חלקו הראשון של היום בהרמת כוסית 

 מופע היין החווייתי שלו על תרבות השתייה, בקטע מתוך  ,זיו מנור
  !ומי יודע... נכנס יין, יצא סוד?

    
 
 



 

 

 

 ממופעים שונים להנאתכם ולעזרתכם בתכנון השנתי:ומכאן נעבור לרצף טעימות 
 

 במופע משותף ממבחר שיריה  –רוחמה רז ורחל שפירא   12:00-12:20
המשוררת והפזמונאית רחל שפירא משוחחת על יצירתה ומציגה את שיריה, המושרים 

 בקולה הנפלא ובביצועה המקסים של הזמרת רוחמה רז. 
  

 מופע הצחוק של שרה שמיר –"פרצופים"   12:20-12:40
 מופע אישי וחושפני המבוסס על דמויות מחייה המרתקים של שרה שמיר. 

 בעזרת שימוש באביזרים שונים, מוזיקה ומגוון של דמויות מורכבות ומפתיעות.
 

 "תיאטרון בסלון" המהווה בית לרפרטואר מרתק של מופעי בידור והצגות תיאטרון 12:40-13:00
 –עפ"י ספרה של שרה שילה מגישים טעימה מתוך ההצגה: "שום גמדים לא יבואו", 

אמצע הלילה במגרש כדורגל אישה משולי החברה שוכבת בשער כמו כדור שנשכח, עד 
לא מזמן "סימונה שלנו" הייתה אשתו של מלך הפלאפל בעיירה, המלכה. בעלה מת 

זהו ליל קטיושות, כל התושבים ילדים, עולם ריק ולב בפריזר.  6והיא נותרה עם 
 במקלטים ורק היא בחוץ. 

במסע לילי לתוך חייה ועברה, בשפה עשירה וייחודית לה, מתעוררת סימונה לחיים 
 חדשים. 

     
 ציונות ותרבות! –עמותת "עידוד לקליטת אומן עולה"    13:00-13:20

כמידי שנה אנו שמחים לארח את אמני העמותה המקשרת אמנים עולים מכל העולם, 
בניהולה של גב' בלה קרסין. בעזרת העמותה ניתנת לאמנים העולים, צעירים ומוכשרים 
בתחומים שונים של המוסיקה, ההזדמנות להשתלב בארץ תוך עיסוק בתחום אהבתם, 

הם, משתתפים במיטב אירועי התרבות המוסיקה. הנגנים הצעירים, וגם הוותיקים שב
בארץ וסוחפים אחריהם את הקהל. כולכם מוזמנים להתרשם מהמגוון, להזמין את 

  האמנים ליישובינו ברחבי הארץ ולהעשיר את התוכן התרבותי של האירועים ביישובים.
 מופע מוסיקלי מגוון ומפתיע! –והפעם, נכיר את: "סולמות של אהבה" 

 
 חת צהריים ארו  13:20-14:30

 
 אהבה בימין משה, לימור יצחייק  –"ובליבה חומה"    14:30-14:50

שחקנים וגיטרה בשכונה היפהפייה ימין משה,  3תיאטרון סמטאות מרגש, עם 
בירושלים. סיפורים ושירים של אהבה, רומנסות, אלביס, הדודאים ופיוטים מבית הכנסת 

 הם פס הקול של המסע אל ליבה של השכונה ואל מחוץ לחומות הלב. 
 

 אושי גרוס  -"אין דבר כזה ילד רע"   14:50-15:10
מפגש עם אושי, המביא את סיפורו האמתי, המצחיק והמרגש של עולמו כילד עם לקויות 

. סיפור של התמודדות עם קשיים, אמונה בעצמך ובסובב אותך, שיחנך אותנו למידה
 להסתכלות בעין טובה ומתוך לימוד זכות על עצמנו ועל הסובב אותנו. 

    
 מוראדי שם טוב  -"נוסטלגיה לנצח"   15:10-15:30

  Tom Jones שירימחווה ל - ימופע מוסיקל   

 .טעימות של שירים בלתי נשכחים, שגדלנו עליהם    

 

 סיום וסיכום היום.  15:30-16:00


