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דבר מנהלת אג
 החינו�
אני שמחה להציג בפניכ� את החוברת "לגלות תרבות" לשנת 

תשע"ח.
התרבות היא יצירה אנושית ודינמית, המהווה נדב
 מרכזי 

והכרחי בקיומה של חברה.
העיר רמת-ג	 שמה לה כיעד מרכזי לחשו� את הילדי� ואת 
בני הנוער בעיר למשאבי� התרבותיי� האיכותיי� הקיימי� 

בה.
בעירנו תאטראות, מוזיאוני� ומרכזי תרבות רבי�, ומטרתנו 

.
היא שכל ילד בעיר יבקר בה� במהל
 שנותיו במערכת החינו
אני מאמינה שמגוו	 רחב של אמנויות פותח בפני התלמיד 
דרכי� חדשות לחשיבה ול�וג אחר של למידה, ומזמ	 דיו	 

מ�וג שונה בשאלת אד� חברה ומהות.
התכני� המוצעי� בחוברת זו נבחרו בקפידה רבה על מנת 
לחשו� את תלמידי העיר רמת-ג	 למגוו	 רחב של פעולות 

תרבות.

בברכת שנת פעילות פוריה
                                                                                                                                                  

דליה לי	
    
מנהלת אג� החינו





מחלקת חינו� חברתי-ערכי
הפעילויות השונות המוצגות בחוברת "לגלות תרבות", מיועדות 

לתלמידי מערכת החינו
 מגיל הג	 ועד כיתות התיכו	 ומהווה חלק 
מהחינו
 לאור
 כל היו�.

מטרת החוברת ל�ייע לצוותי החינו
 לבחור אירוע מותא� ובדר
 זו
לחשו� את התלמידי� למיטב התרבות הישראלית והכלל עולמית, 

ליצור תשתית תרבותית משותפת, חינו
 לפלורליז� תרבותי, טיפוח 
טע� אישי

ופיתוח כישורי הערכה וביקורת.
 
החוברת כוללת מידע מעודכ	, מגוו	 ורחב בתחומי� שוני� תו

התייח�ות 
ג� לנושא השנתי: 70 שנה למדינת ישראל.

חשוב להכי	 את התלמידי� לקראת המופע שה� עומדי� לצפות בו, 
כדי לעורר

בה� נכונות ב�י�ית וציפיות מתאימות לקראת המופע.
הכנה לקראת אירוע ובתו� אירוע תורמות להטמעת החוויה 

האמנותית ולפיתוח
כושר ההבחנה והביקורת.

מומל� לעודד את התלמידי� לכתוב על המופעי� בעיתו	 קיר או 
בעלו� בית ה�פר

וכ	 לקיי� דיוני� או פעילות חווייתית בעקבות המופע.

"האמנות היא יד ימינו של הטבע. הטבע רק נת	 לנו חיי�,
ואילו האמנות עשתה אותנו בני אד�" (פרידרי
 שילר)

בברכת שנת פעילות יצירתית, מהנה ומבורכת.
                                                                                                                                                  

אלה פוק�
מנהלת מחלקת חינו
 חברתי-ערכי

והפקת אירועי�    
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הנכ� מוזמני� להצטר
 להכרת 
עולמו של האד� ע� המוגבלות 

השכלית – 2 הצגות:

פרויקט ה ברה "גשר לאד�" של אקי� רמת-ג� גבעתיי�

 חלו� של ירח 

הצגה של תיאטרו	 "הכרכרה" מלאת ק�� 
והומור ויוצרת מפגש בי	 שני העולמות. 

ההצגות מלוות בערכת עזר למורי� ולתלמידי� 
לדיו	 לפני ואחרי ההצגה. 

יש לכלול הצגות אלו בתכנו	 לשנת הלמודי� 
הבאה.

למרות העלויות הגבוהות, נדרשת השתתפות 
�מלית של 10 ₪ לתלמיד. 

ההצגות מועלות בשיתו� ובברכת הדר
 של 
ראש העיר ואג� החינו
 הרואי� את החשיבות 

והתרומה של הפרויקט לבני הנוער.

להזמנות: 
אקי� רמת-ג� גבעתיי� 
טל. 6732949, 6721613

 חלומות פשוטי�

הצגה ייחודית של אקי� בית שא	 העמקי� 
המשקפת את עולמ� וחלומותיה� של גיבוריה: 

שחקני� ע� מגבלה שכלית השואפי�  לממש 
עצמ� ולהגשי� את חלומותיה� כמו כל אד�. 

קבוצת השחקני� רוצה להעביר מ�ר שג� לה� 
יש חלומות, ג� ה� כמו כול� רוצי� להגשי� את 

הרצונות החבויי� בכולנו כבני אד�. 

בהצגה אנו נחשפי� לחלומות האישיי� של 
השחקני� המוצגי� בעול� של צבעי�, תנועה, 
דמיו	 ורגש. המ�ר של הגשמת חלומות מקבל 

 
משמעות חזקה יותר דר
 הביצוע האמיתי כל כ
והבעת הרגשות הכנה של השחקני�.

בימוי וכתיבה – עידו ויי�, כוריאוגרפיה – לאה 
נהורי, שירה ואולפ	 – יעל אילת, ליווי ותמיכה – 

ענת רגב.
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על "ילדות ביהדות" 

 חלומות פשוטי�

"ילדות ביהדות" זהו בית להצגות ילדי� בעלות 
ערכי� יהודיי� וחינוכיי�.

בית "ילדות ביהדות" , הוק� ב2015 ע"י היוצרת 
והשחקנית הגר לוי עמר, וש� לו למטרה להנחיל 

ערכי� יהודיי� וחינוכיי� בקרב ילדי ישראל .
מושגי� כגו	: �בלנות, הכרת הטוב, חריצות, 

כיבוד אב וא� , שמחה, יו� השבת וחשיבותו, 
חגי ישראל ומנהגיה� ה� רק חלק מתכניו 

ומ�ריו של בית "ילדות ביהדות'".
ההצגה "מידות טובות" היא ההצגה הראשונה 

מבית "ילדות ביהדות", כמו כ	 
ל "ילדות ביהדות" תכניות שעת �יפור מומחזות 

המבו��ות על �יפורי ילדי� מעול� היהדות 
כגו	: �יפורי מעשיות ,�יפורי� הקשורי� בחגי 

ישראל , �יפורי ילדי� מוכרי� ועוד.. 

ההצגות ב'ילדות ביהדות' מתאימות לכל  וגי 
הקהלי� ! 

והתכני� מותאמי� למגוו� גילאי�. 
 

 על ההצגה "מידות טובות" 

אמא של דוביק נואשת מהילד הכע�	 
והמרד	 ומחליטה שהיא יוצאת לבדה                        

לערו
 קניות לכבוד השבת. 
בזמ	 זה נותר דוביק בבית ע� לבטיו ות�כוליו 

עד שהפייה טובה (טובה זהו שמה) פיית המידות 
הטובות, מופיעה ומלמדת אותו כיצד לפתור כל 

בעיה בעזרת המידות הטובות !
ההצגה "מידות טובות" זוהי הצגה מוזיקלית, 

צבעונית, מרגשת ומצחיקה השואבת את הילדי� 
אל עול� ק�ו� ומותירה בה� ערכי� חשובי� 

לחיי�.
אורכה כ-50 דק' , היא משתפת את הילדי� 

ומפעילה אות� !
ההצגה "מידות טובות"| מופיעה למעלה 

משנתיי� בכל רחבי האר� וגורפת מחמאות 
מאנשי חינו
 , הורי� וילדי� !
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 על היוצרת: הגר לוי עמר 

שחקנית מוזיקאית ויוצרת .
בוגרת "בית צבי" (ביה"� הגבוה לאומנויות 

הבמה) .
השתתפה (בעבר ובהווה) בשלל הופעות 

בתיאטרו	 ובטלוויזיה .
תיאטרו	: 'האדיוטית', 'שדי� ורוחות', 'השושנה 

המקועקעת' , 'נשי טרויה' ועוד…

טלוויזיה: 'גיבורי האור הדור הבא' בתפקיד 
שלגיה ואחות של �ינדרלה ב�דרה (YES) (לצד 

כוכבי הילדי� קופיקו, מיקי , נת	 נתנזו	, א�תי 
גינ�בורג ועוד…בימוי : קובי מחט) 

בשנת 2015 הקימה הגר את בית 'ילדות ביהדות', 
בית להצגות ילדי� בעלות ערכי� יהודיי� 

וחינוכיי�.
ההצגה 'מידות טובות' היא ההצגה הראשונה 

.. 
מתו
 נו�פות בדר
 
ההצגה גורפת מחמאות רבות מאנשי חינו

והורי� רבי� בכל רחבי האר� .
ב-2016 זכתה הגר במלגת 'קר	 רבינובי�' ע"ש 
דודו דות	 ז"ל לקידו� ההצגה "מידות טובות" .

בי	 שלל יצירותיה, שוקדת הגר בימי� אלה 
על הצגות נו�פות לילדי� ומבוגרי� , כותבת 
ומלחינה שירי� לזמרי� מוכרי�, ועובדת על 

�דרה פרי עטה .

הגר עמר - בעלי� ויוצרת "ילדות ביהדות"
בית להצגות ילדי� בעלות ערכי� יהודיי� 

וחינוכיי� 
Yaldut.co.il - בקרו אותנו באתר שלנו

טל': 050-2999679 | 
Yaldutbayahadut@gmail.com:מייל

- 12 -



- 13 -



- 14 -



מרכז נא לגעת

המרכז הוא בית לתאטרו	 נא לגעת, מ�עדת 
החוש
 בלאקאאוט, מתח� האירועי� קפיש 

ומרכז �דנאות. 
המרכז מהווה מודל חדשני בכל הנוגע לשילוב 

והכלת אנשי� ע� מוגבלויות בחברה, באר� 
ובעול�. מעל 750,000 אנשי� ביקרו במרכז שלנו 

מאז פתיחתו ב�ו� שנת 2007.
אנו שמחי� להזמינכ� לחוויה אמנותית ייחודית 
הכוללת מ�ע תרבותי מגוו	 שיגרו� לכ� להרגיש 

ולחוש כמו שמעול� לא חווית�
בשנת 1999 יז� המרכז לחרש-עיוור מכו	 בית 

דוד הקמת קבוצת תיאטרו	 שכל שחקניה אנשי� 
חרשי�-עיוורי�. הבמאית רינה פדווה נבחרה 

למשימה והיא צרפה אליה את עדינה טל. כעבור 
שנה של עבודה עלה המופע "אור שומעי� בזיג 

זג" על הבמה. במהל
 השני� 2001 – 2002 
הועלה המופע 15 פעמי� במקומות שוני� ברחבי 

האר�. 

בדצמבר 2002 עדינה טל וער	 גור הקימו 
את עמותת "נא לגעת" שתפעיל את קבוצת 

התאטרו	 הראשונה בעול� שכל שחקניה ה� 
חרשי�-עיוורי�, וההצגה "אור שומעי� בזיג 

זג" המשיכה להתקבל בהתלהבות גדולה על ידי 
הקהל והביקורת באר� ובעול�.

מרכז "נא לגעת" פתח את שעריו לקהל הרחב 
ע� ההצגה "לא על הלח� לבדו" בביצוע 

אנ�מבל שחקני� חרשי�-עיוורי�, מתח� 
האירועי� "קפיש", בו צוות מלצרי� חירשי� 

וכבדי השמיעה מזמיני� את האורחי� לארוחה 
ולתקשורת שהיא מעבר לשפה המדוברת, 

ומ�עדת החוש
 "בלק אאוט" ע� המלצרי� 
העיוורי� וכבדי הראייה המלווי� את האורחי� 

לארוחה בחוש
 מוחלט.

מרכז נא לגעת, רצי
 העלייה השנייה נמל יפו
03-6330818
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תיאטרו� אורנה פורת

 אמא אל תבואי 

דרמה מרגשת ע"פ �יפור אמיתי מאת רבקה מג	
לכיתות ג' – ז'

יו� ד'  7/2/18
מחיר כרטי� : 36 ₪ 

 הנצחו� ה ופי 

הצגה מרגשת על ניצחו	 רוח האד� , �פורו 
 
האמיתי של המדהי� של פליק� זנדמ	 , שהפ

ל�מל של חיי� וניצחו	
לכיתות ז' –יב'

יו� ב'  23/4/18
מחיר כרטי� : 40 ₪ 

 טרופותי 

  Tall Stories 	העיבוד המו�יקלי של תיאטרו
לונדו	 ל�פר עטור הפר�י� מאת ג'וליה 

דונלנד�ו	 ואק�ל שפלר
לכיתות א' – ב'

יו� ה'  26/4/18
מחיר כרטי� : 36 ₪ 
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תיאטרו� ארצי לילדי� ולנוער

 האתרוג 

מחזה: רועי שגב, שירילי דשא
בימוי:  שירילי דשא

הפקה מו�יקלית ועיבודי�: רמי או�רוו�ר, ב	 
זיידמ	

תפאורה: נאוה שטר
כוריאוגרפיה: עומר זימרי

תלבושות : לימור דרור
אביזרי� ובובות: לימור דרור 

אביזרי�: נאורה שטר 
תאורה: זיו וולושי	

שחקני�: יו�י טולדו,עדי איזנמ	,אורנה כ�,הילה 
�ורג'ו	,תומר אופנר,ישראל גולדרט  

 

תקציר: 
�יפור חברות� של מוטל, ב	 הגביר, והרשל'ה 

העני בעיירה היהודית הקטנה. 
כאשר האתרוג היקר שקנתה אימא של מוטל 

נגנב, החשוד המרכזי הוא הרשל'ה 
הפרחח.

אפילו מוטל חושד בחברו הטוב... כשהרשל'ה 
בורח מ	 העיירה, מוטל עור
 חקירה 

משל עצמו ומגלה שחברו ח� מפשע. העלילה 
מ�תבכת כשמאיימי� לגרש את

אמו של הרשל'ה מהעיירה. מוטל אוזר אומ� 
ונו�ע לעיר חל� כדי להחזיר מש� את 

הרשל'ה הביתה ולעזור לו לטהר את שמו. 
מחזה מוזיקלי מקורי מרתק, מרגש ומלא הומור, 

בהשראת �יפורי שלו� עליכ�, 
חכמי חל� והרשל'ה מאו�טרופול.                                                                                                             
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  בר י� 

מחזמר שכולו אהבת האר�, נוגע ללב, מלא 
הומור וק�� ע� מיטב שירי משוררי ארצנו

 
גילי שרק הגיעה מאו�טרליה לישראל, מאוד 

דואגת. מה א� לא ת�תדר באר�? מה א� לא 
יהיו לה חברי�? 

היא מבקשת מ�בא יוחנ	 הקו�� לעשות ק�� 
ולהחזיר אותה לאו�טרליה. הילדי� בשכונה 

מבקשי� מ�בא של 
גילי שיעשה ק�מי� במופע יו� העצמאות 

שלה�. 
�בתא ו�בא מריחי� הזדמנות... ה� מוציאי� 

את כל הילדי� למ�ע הרפתקאות ק�ו� 
כשבידיה� כתב חידה.

כבמטה ק�� הילדי� יבקרו ביפי� שבנופי ארצנו, 
יכירו ויחוו אותה דר
 חמשת החושי� ויפגשו 

אנשי� טובי�.
בדר
 ילמדו על שיתו� פעולה, על התגברות על 

פחדי�, על חברות אמת ועל שייכות.

הא� יצליחו הילדי� לפתור את כתב החידה?  
הא� �בא יעשה את הק�מי� שביקשו?

הא� גילי תחזור לאו�טרליה?
שיריה� הנפלאי� של טובי המשוררות 

והמשוררי� – נעמי שמר, דתיה ב	 דור, עוזי 
חיטמ	, לאה נאור, יהור� טהרלב ועוד... מלווי� 

את הילדי� ומ�מני� את דרכ�. 
היו� הראשו	 בישראל, שהתחיל כל כ
 גרוע , 

הפ
 ליו� בלתי נשכח, והאר� הזרה – עכשיו היא 
בית.

מחזה: יפעת זנדני צפריר, שגית אמת 
בימוי: יפעת זנדני צפריר הפקה מוזיקלית 
ועיבודי�: רמי או�רוו�ר,         ב	 זיידמ	 
כוראוגרפיה: עומר זימרי תפאורה: �שה 

לי�יאנ�קי תלבושות ואביזרי�: לימור דרור                                   
וידאו-ארט: נמרוד צי	 תאורה: אורי מורג

משתתפי�: גיל ו�רמ	, מיכל ברנד, לור	 �ביר, 
מאיה בוכוב�קי, הראל מורד, יקיר שוקרו	
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בית צבי – ביה"  לאמנויות הבמה (ע"ר)

בית צבי מי�ודה של המועצה לתרבות ולאמנות 
הוק� בשנת 1960,וזוכה לתמיכת משרד התרבות 

ועיריית רמת ג	. בית צבי הוא הגדול, הוותיק 
והיוקרתי בי	 בתי ה�פר למשחק בישראל. שוכ	 

במרכז רמת ג	 במבנה שנתר� על ידי משפחת 
קליר לזכר בנ� צבי שנפל במלחמת השחרור.

בית צבי, פותח את שעריו ומזמי	 אתכ� 
להצצה לעול� התיאטרו	- למתרחש על הבמה 

ומאחוריה.
בית צבי רואה את ייעודו לא רק בחינו
 דור 
השחקני� הבא של ישראל אלא בבניית דור 

עתיד של צרכני תרבות וצופי תיאטרו	.

 הצעות לפעילות משותפות: 

ביצוע הכנה לצפייה - שיעורי הכנה לפני   .1
יציאה להצגות (מול הצגות בית צבי)

פאנל ע� השחקני� - שיחה מרגשת ונוקבת   .2
על החיי�, היצירה והמקצוע.

מנוי נוער - 200 ₪ לשנה, כני�ה חופשית לכל   .3
ההצגות (20-25 הפקות!) על ב�י� מקו� פנוי
מנוי משולב להצגות בית צבי - לתלמידי   .4

והורי ביה"�
ימי תיאטרו	 חווייתי� לתלמידי�  .5

�פריית מחזות ותיאטרו	 - שיתו� פעולה של   .6
בית צבי ורשת ה�פריות - ב�פרייה העירונית 

המרכזית ברח' חיבת ציו	.

מתו
 כ
 לקח על עצמו בית צבי להעמיק את 
הקשר שבי	 הצופי� הצעירי� והתיאטרו	 

באמצעות פעילויות ייחודיות, הרצאות, �דנאות, 
�יורי� ועוד, במקביל כמוב	 לקיו� הצגות 

מותאמות לבתי �פר ולתכני הלימודי� הכוללות 
חומרי� מקדימי�, שיחות הכנה לצפייה טר� 
ההצגה, שיחות ע� צוות היוצרי� והשחקני�, 

�יורי� מאחורי הקלעי� ועוד.

"קח ילד לתיאטרו	, קח אותו בלי �ו�. ואל - 
תשע	 אחורה, תרגע ותהנה מהמופע - תישע	 

קדימה, קח חלק פעיל ותתחיל לשנות את העול� 
לטובה" לור	 אנדר�ו	.

הכשרת קהל  .7
שיתו� פעולה ע� ארגו	 המורי� - הכשרות  .8

קיו� כנ�י�  .9
השאלת מחזות ומחזות מוקלטי� ( בתיאו�   .10

מראש)
�יוע - התייח�ות ותמיכה מקצועית באירועי בית   .11

ה�פר, מ�יבות �יו� ועוד.
פתיחת מח�ני�- תלבושות ואביזרי� ללא תשלו�   .12

ובתיאו� מראש (כנגד צ'ק ביטחו	)
אפשרות להשכרת אולמות בית צבי במחיר �מלי.  .13

נשמח לבנות פעילויות מגוונות נו פות בהתא� לצרכי בית ה פר וצוות המורי�
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  דנאות ייעודיות 
 (נית� לבנות  דנאות ייחודית על פי בקשה) 

משחק:
• מונולוג-כיצד מנתחים מונולוג? איך מחלצים 
את הפעולות ומאפייני הדמות? פיתוח ושכלול 

של מונולוג קיי�.
• אימפרוביזציות - משחקי תיאטרון. כיצד 

מתמודדי� ע� מציאות בימתית חדשה בכל פע�? 
המחשה של החוויה הבימתית. 

• דיאלוג - עבודה עם פרטנר, איך ליצור רגע 
דרמתי במפגש של שתי דמויות, העשרה, פיתוח 

ושיכלול של דיאלוג קיי�. 
• מטקסט לבמה - מהו התהליך אשר עובר 

המחזה על מנת להפכו להצגה? ניתוח ועבודה על 
טק�ט (על פי בחירה מראש).

• משחק פיזי - בניית הדמות על פי עבודה מן 
החו� אל הפני�, עבודה על "טיפו�י�", הכרת 

שיטות משחק פיזיות (לאבא	, �טני�לב�קי ועוד)
• משחק מול מצלמה - איך עובדים עם הכלי? מה 

שונה המשחק מול מצלמה ממשחק בתיאטרו	?
• תיאטרון קומי - מאפייני הדמות הקומית, 
עבודת חו� פני� - מימיקה, תנועה, עבודה 

קולית/פיזית.
 דנת מ כות:

• מסכות אופי / קומדיה דל ארטא שיעור מהנה 
ואקטיבי, בו התלמידי� לומדי� על מ�כות ועל 

השימוש בה	.
 דנת קרבות במה:

• פיתוח הגוף וכושר תנועה. חיזוק שרירים לצורך 
קרבות במה ו�יי�. טכניקה של נפילות על הבמה.

• יסודות קרבות במה ללא נשק ועם שימוש 
באביזרי�, מבוא ל�יי� בחרבות והגנות מה�.

בימוי: (�דנה בת שלוש שעות) :
• נכיר תיאוריות בימוי ומשחק, מתוך עבודה על 

קונ�פציה, אינטרפטציה ופענוח מיז�צנות.
תאורה: ( דנה בת שלוש שעות):

• נחקור את אופן הבניה של תוכנית תאורה, סוגי 

פנ�י� ותפקידיה�, יצירת אווירה באמצעות תאורה, ואופ	 
תכנו	 התאורה על מנת להלו� את ההצגה.

עיצוב תפאורה ותלבושות: (�דנה בת שלוש שעות):
• נבחן את סוגי הבמות השונים, נלמד את הקשר שבין 

עיצוב התפאורה והתלבושת לקונ�פציה הבימתית, נבח	 
את התפאורה כדימוי בימתי של המחזה, הכנת �רטוטי 

במה על פי מחזות שנלמדו ( ביבר הזכוכית, בית הבובות 
ועוד). 

תנועה:
• תהליכי עבודה של שחקן בתוך התנועה – מדמות 

לתנועה, הקשר לדמות במחזה תו
 דגש על תנועה וטק�ט
• שיעור מחזות זמר - שיעור מהנה ואקטיבי המתמקד 
בי�ודות התנועה למחזות הזמר עד לכדי בניית נאמבר 

של�. 
פיתוח קול:

• דיקציה ופרויקציה - הפקת צליל וקול שמעשיר את 
הטק�ט ובהקשר של אפיו	 דמות, בעבודה על מונולוגי�.

• פיתוח קול - יסודות פיתוח הקול, השיעור יותאם 
לני�יונ� של משתתפי ה�דנא. הפקת צליל וקול שמעשיר 

את הטק�ט ובהקשר של אפיו	 דמות.
 דנת תיאטרו� רחוב:

• שיעור מהנה ואקטיבי שנבנה בהתאם ליכולות 
התלמידי� המשתתפי�, מהו תיאטרו	 רחוב? כיצד יוצרי� 

אותו וכיצד פועלי� בתוכו?
 דנת יוגה צחוק:

• שיעור חשוב לשחקנים המלמד שיטה ותרגול שניתן 
לייש� במשחק ובכל תחומי החיי�.

 
ב�יו� יו� התיאטרו	 תוכלו לצפות בהצגה של תלמידי 

שנה ג' בבית צבי או של "תיאטרו	 ה�פרייה" (מי�ודו של 
בית צבי).

ימי התיאטרו	 מיועדי� למגמות תיאטרו	 ולקבוצות 
חובבי� המתענייני� בעול� המשחק והבמה בכל קשת 

הגילאי�.

אשמח לעמוד לרשותכ� לכל שאלה או עניי� -
שובל בכר - מנהלת מחלקת חינו� וקהילה

shoval@beit-zvi.com 03-5414315
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 ברפרטואר לשנת 2017-2018 
נציג בי� היתר: 

 כנר על הגג 

(מתאי� לכיתות ז-יב)
מחזמר מאת: ג'וז� שטיי	, ג'רי בוק ושלדו	 הארניק 

תרגו�: ד	 אלמגור
בימוי: עידו רוזנברג

21.10.2017-11.11.2017
טוביה יהודי עני, אביה	 של חמש בנות, מנ�ה 

לקיי� את משפחתו עפ"י מצוות הדת והמ�ורת, 
בתו
 �ביבה גויית שהשפעתה הולכת ורבה. הוא 
מתקשה להתמודד ע� רצונותיה	 המנוגדי� של 

בנותיו הבוגרות, שבחירת	 בחתני� אינה לשביעות 
רצונו. בנו�� לצרות מבית, נוחת על המשפחה צו 

הגירוש, הפוקד על כל יהודי העיירה לעזוב את 
בית� בו נולדו וחייו.

 בגדי המל� החדשי� 

(מתאי� לגילאי 4-10)
מחזמר מקורי חדש מאת אורי אוריי	 ע"פ האגדה 

מאת הנ� כרי�טיא	 אנדר�	
בימוי: שוקי וגנר

6-23.12.2017 חנוכה
בממלכת וי�קוזה שולט מל
 שעיקר עי�וקיו בשלל 

בגדיו החדשי�.
הע� אומלל וכורע תחת נטל המי�י� המוטל עליו.

כשמחליט המל
 על תחרות לתפירת בגד חדש 
ומושל�, מנצלי� זאת צמד נוכלי� בש� חוט 

ומחט, התופרי� למל
 "בגד בלתי נראה".
ומי מגלה ש"המל
 הוא עירו�" ?.........

מחזמר חדש, מצחיק, מרגש, עשיר בעלילה מרתקת 
ע� דמויות מצחיקות ושירי� �וחפי�, הלוקח את 

הקהל הצעיר למ�ע מלא מתח והומור!
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 יומנה של אנה פרנק 

(מתאי� לכיתות ה ומעלה)
מאת: פ.גודרי� א.הקט

תרגו�: ני�י� אלוני
9-16.4.2018

עדותה המרגשת ומלאת החיי� של הנערה היהודיה 
אנא פרנק, שנאלצה לה�תתר במש
 למעלה משנתיי� 

ע� בני משפחתה ואנשי� נו�פי� במחבוא �ודי 
באמ�טרד�, בימי מלחמת העול� השניה. 

ביומנה מתארת אנה את רגשותיה כלפי בני 
משפחתה, שותפיה למחבוא והמצב הנורא שנכפה 
עליה�. המאבק על הנורמליות והתקווה, היח� אל 

הזהות היהודית, האימה מפני הנאצי� וג� הלבטי� 
והקשיי� של נערה מתבגרת, מתאהבת ותאבת חיי�. 

המחזה נכתב על פי ה�פר "אנה פרנק: יומנה של 
נערה" שתורג� ל 56 שפות ונמכר בלמעלה מ 26 

מיליו	 עותקי�.

 לילה טוב 

גני� - כיתה ב
מחזאית ובמאית:  אליה בר

מחזה מו�יקלי- את ההצגה מלוי� שירי הילדי� 
הנפלאי� של לאה גולדברג, ביניה�: "פזמו	 ליקינתו	", 

"מה עושות האיילות", "כובע ק�מי�", ועוד.

כול� מפחדי� מהלילה. בייחוד אורי.  זה הלילה 
הראשו	 שהיא הולכת לישו	 בלי אימא ואבא. כדי 

שאורי לא תפחד, נותנת לה אימה �פר שירי� מיוחד 
של לאה גולדברג. אורי מזמינה את חבריה, ענת 

האמיצה ויאיר החכ� למ�יבת פיג'מות בה יישארו 
ערי� ויתמודדו מול הפחד. "לילה",  דמות בודדה 
וביישנית מופיעה לפתע בחדרה של אורי בשעת 
משחק�. לילה מלמד אות� על נפלאות העול� 

בחוש
, מכיר לה� את הדמויות העומדות מאחורי 
הרעשי� והצללי� המפחידי�. לאט לאט מבינה אורי 
כי אי	 מה לחשוש ושכל פחדיה בדמיונה וכעת נותר 
לה רק לבחור מה לדמיי	. בנו�� הלילה מכיר לילדי� 

ג� את חברתו הלבנה ואת לפי, העטל�, שהופכי� את 
הלילה המיוחד הזה למלמד. 

 חברות הכי טובות 

(מתאי� לכיתות י-יב)
מאת: ענת גוב

בימוי: גמא פריד
13-30.1.2018

המחזה עטור הפר�י� של ענת גוב.
שלושי� שנה של חברות הדוקה בי	 �ופי, תרצה וללי 

הגיעו ל�יומ	 הכואב. 
כעבור שנה ה	 נאלצות להיפגש בעל כורח	 לערב אחד 
שבמהלכו חולפת כל החברות לנגד עיניה	, במבט מלא 

שנינות, הומור ועצב,אהבה ושנאה, קנאה ופרגו	. 
�יפור	 של 3 נשי� הגדלות יחד ע� האר� הזאת 

מהתיכו	 ועד לבגרות, כשעבר והווה שלובי� זה בזה 
ומשפיעי� זה על זה , עד ל�ו� המפתיע.

 תפוחי� מ� המדבר 

(מתאי� לכיתות י-יב)
מאת: �ביו	 ליברכט

בימוי: מאיה ניצ	
6-23.2.2018

רבקה, נערה דתיה מתבגרת מתחילה לגלות �ימני 
עצמאות מדאיגי�, ואביה המבוהל מחליט לכפות 

עליה שידו
. אלא שתוכניות לחוד והחיי� לחוד: היא 
מתאהבת בדובי, קיבוצניק שהגיע לבית ה�פר שלה 

ונמלטת איתו לקיבו� שלו, אל החופש והרומנטיקה. 
 
אחריה רודפי� אמה, דודתה ואביה, ובקיבו� נער

העימות בי	 הבת לאב הערי�. 
מעבר לעניי	 המשפחתי, מתנהל עימות בי	 שתי 

תפישות עול� המייצגות קטבי� קיצוניי� של ההוויה 
הישראלית. וב�ופו של המחזה צומחת תקווה למפגש 

בי	 שני הקווי� המקבילי� האלו.
�יפור אהבה ישראלי משעשע, כואב ומרגש.
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תיאטרו� הנפש
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תיאטרו� שלנו
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 אהבת הד ה 

ַדָ±ה ַעל ְלָבִבי ִנְקְ®ָרה ַבת ה² ³ה²
ת´· ¶´ָלה µְָעַמי צ´ְלִלי�.. ְ̧ ַוְאִני 

               (מתו
 השיר "אהבת הד�ה")

השיר "אהבת הד�ה" נכתב על ידי רבי שלו� שבזי.
 
לכאורה, שיר אהבה  של חת	 לכלתו המיועדת,  א

למעשה  שיר אהבה אלגורי  לכי�ופי הגאולה של יהודי 
תימ	 וערגת� לאר� ישראל. שיר שנתפ� כאחד משירי 

הגאולה המפור�מי� והחביבי� על יהודי תימ	.

המחזה  "אהבת הד�ה" מנגיש את �יפור העלייה 
המיוחד של יהודי תימ	 בשנות ה-50,  דר
 דרמה 

משפחתית מרגשת ומלאת הומור החושפת ומעמתת 
את �יפור�, �וד�  וחלומ� של שלושה דורות  –  

�בא ,זכריה מנצור שמ�תיר �וד כאוב ורגשות אש� 
מ	 העבר. 

הב	, שמעו	 צור  שחול� להתקד� ולשכוח . 
הנכד יובל שחוגג בר מצווה וחול� על תמר-מושא 

אהבתו .  
ההצגה מתובלת בשירי� , במוזיקה ובפולקלור התימני 

העשיר ומציפה את �יפור עליית יהודי תימ	 ארצה.

אורלי ישועה-שוורצברג מחזה:  
בימוי:  תו� שוורצברג
מו�יקה:    עופר יאיר

תפאורה: זאב לוי
תאורה: יעקב �ליב

שחקני�: שמעו	 �יאני, שמעו	 מימר	, דור אלוני, 
נלי תגר

 אל אר� צבי 

ההצגה אל אר� צבי מחזירה את קהל צופיה 40 שנה 
לאחור, זמ	 בו נשא העול� עיניו בתדהמה והערצה 

למדינה צעירה אשר שלחה חבורת לוחמי� ישראלי� 
לאנטבה לשחרור חטופיה – מבצע יונת	.

ההצגה מציגה את �יפור הגבורה דר
 �יפורה של 
משפחה דרכה למדי� כי ערבות הדדית עשויה מאותו 
חומר ב�י�י עליו מושתתת החברה הישראלית והיא 

הער
 המוביל לאחדות וניצחו	.

כתיבה ובימוי:  גדי צדקה

עיצוב תפאורה: �שה לישנ�קי  
תאורה: אורי מורג 

מו�יקה : ר	 בגנו
וידאו ארט: מיקי שלו�    

עיצוב תלבושות: לימור הרשקו
שחקני�: דרור טפליצקי, דני גבע, אביטל פ�טרנק, 

אור מאיר, אלכ�ה לרנר, טל דנינו, אורי מזעקי 
ורז מזרחי

תשרי תרבות תיאטרו� השעה
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 בגדי המל� החדשי� 

עיבוד מקורי: עודד אהרלי
 בימוי: יאיר מו�ל
תלבושות ותפאורה: לימור הרשקו

עריכה מו�יקלית: �תיו נחו�

שחק	: עודד אהרלי

ה�יפור בגדי המל
 החדשי� נכתב ע"י המשורר 
וה�ופר הדני,

"הנ� כרי�טיא	 אנדר�	" בשנת 1837. על ב�י� אגדת 
ע�. ה�יפור מהווה אלגוריה על תהליכי� חברתיי� 

הגורמי� ליחיד להיגרר אחר הכלל במחיר האמת.

הצגת יחיד מפתיעה ומרגשת בעיבוד חדשני הנעזרת 
בבובות ותפאורה ההופכי� את ההצגה למופע מרהיב 

של בדי� וצבעי�.
ההצגה מדגישה את תמימות�  של הילדי� וכוח� 

לחולל שינוי.

במרכזה ,ירו	 – ילד קט	 ותמי�, היחיד שמעז לעמוד 
מול המל
 ולומר לו אמיתות ללא כחל ושרק, ללא 

מ�כות , בצורה ישירה כפי שרק ילדי� יכולי�.
" מה זה משנה אי
 אתה נראה? מה שחשוב שתהיה 

שמח ומרוצה. זה הוא יו� הולדת
, אתה צרי
 להיות 
מוק� בחברי� ומשפחה".

זהו מ�ע תיאטרלי ק�ו� ואמי� המחדד את יכולת 
ההבחנה בי	 טפל ועיקר, חברות, קבלה ו�ליחה .

- 47 -



 ביקור מולדת 
                                      

כתיבה : יאקי מחרז, בימוי: רועי שגב

�בתא רוזה מעול� לא הכירה את �טיב	 הנכד שלה 
אשר היגר בגל צעיר ע�

משפחתו לאמריקה. ההתרגשות גדולה , כאשר יו� 
אחד מודיע לה בנה שהוא שולח את הנכד ל"ביקור 

מולדת".
�טיב	 מגיע ע� מטע	 שלילי על המדינה, אותו �פג  

לאור
 השני� מאביו.
�בתא בעזרת ילדי שבט הצופי� השכונתי לוקחת על 

עצמה משימה – לגרו�
ל�טיב	  להתאהב במדינה. לאור
 המשימה עולות 

שאלות , ה�תרות , קשיי�
ותקווה.

ההצגה עו�קת בזהות ישראלית בקרב בני נוער – 
טיפול בישראליות עכשווית,

ללא פאתו� ודעות קדומות. פ�יפ� של המציאות 
העכשווית של הנוער בישראל, כאשר רובד ההווה 

נתמ
 ברובדי העבר והעתיד.

המשימה של ה�בתא  הופכת למ�ע של הגיבור 
להכרת שורשיו וזהותו, מ�ע שהוא מאבק על האמת 

ללא פשרות. מ�ע ה�וח� את צופיו ומציב מולו מראה 
תו
 שהוא בודק עד כמה אנחנו �ובלניי�, אכפתיי� 
ורגישי� לאחר ולשונה , מוכני� לוותר למע	 האחר.

�טיב	 הנכד מגיע לאר� "לביקור" ומגלה "מולדת".
הצופי� מגלי� מחדש ומחזקי� את מושג המולדת 

וארצישראליות.

ע. במאי: יעל צ'חנובר
תפאורה : שני טור

עיצוב תלבושות : אד� קלר
תאורה : אורי מורג

מו�יקה: ר	 בגנו
שחקני�: דני לשמ	, ויקי מור	, יואב דונט, שלומי 

טפיארו, ענת גופמ	
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 הא ופית 

א	 שרלי היא יתומה ג'ינג'ית,  המגיעה בטעות לבית� של זוג 
מבוגרי� שבכפר קט	. השניי� ציפו לנער שיעזור לה� בעבודת�, 

אבל א	, המצטיינת בחוכמה, בהומור, בדמיו	 עשיר ובאומ�,  
כובשת את לב�. 

כמכשול עיקרי בחייה, עומדי� חברה לכיתה גילברט ואימו, 
המעליבי� את א	 ומכפישי� את שמה בכל מקו�. א	 מואשמת 

בגניבה ובכפיות טובה והיא חוששת שמא  תוחזר לבית היתומי� 
ולעול� לא תזכה לבית ח� ואוהב משלה.  

ההצגה מתמקדת בכוח הרצו	 של א	 להצליח בלימודיה ולהתקד� 
למרות המכשולי� שבדרכה. 

בעזרתו של המורה מר פיליפ�, המאמי	 ביכולותיה ובזכות הוריה 
המאמצי� מצליחה א	 לפל� לעצמה דר
 בלימודי� ובחייה.  

היא מלמדת את גילברט ב	 כיתתה, מהי חברות אמת ומצליחה 
להוכיח שעקשנות, התמדה וכוח רצו	, מאפשרי� הישגי� גדולי� 

ועתיד טוב יותר.  
מאז יצא ה�פר לאור ב-1908 הפ
 "הא�ופית" לאחד מ�פרי 

הילדי� והנוער, המצליחי� והמרגשי� בכל הזמני�.  
דמותה יוצאת הדופ	 של א	 שרלי, היוותה מקור השראה ל�דרת 

המש
 בת שמונה �פרי� על חייה של א	.
"הא�ופית" הוכתר כקלא�יקה עולמית והשני� שחלפו, רק 

מוכיחות שא	 היא גיבורה נצחית, שמתגלה מחדש בכל דור ודור.

יאקי מחרז מחזה:  
יעל טילמ	 בימוי:  

רועי ירקוני מו�יקה:  
זאב לוי תפאורה:  

תלבושות: גילי כוכבי
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 הברווזו� המכוער 

 
עיבוד מקורי: עודד אהרלי
תלבושות ותפאורה: לימור הרשקו

"הברווזו	 המכוער" נכתב ע"י המשורר וה�ופר הדני,
הנ� כרי�טיא	 אנדר�	 בשנת 1843. 

יש ה�וברי�, כי ה�יפור מבו�� על חייו הקשי� של 
היוצר עצמו.

ה�ופר הנ� כרי�טיא	 אנדר�	 מגיע בכבודו ובעצמו 
לפגוש את הילדי� ול�פר את �יפורו של הברווזו	 

המכוער.
אט אט, הופ
 ה�יפור למציאות, הנ� הופ
 לברווזו	 
ועובר את הדר
 הקשה והמחשלת מברווזו	 מכוער 

עד לברבור יפה תואר.

הצגת יחיד מפתיעה ומרגשת בעיבוד ייחודי 
המשלבת מולטימדיה חדשנית.

ההצגה מאפשרת לילדי� ללמוד לאהוב את הדברי� 
הנפלאי� שיש בכל אחד ואחד מאתנו. 

החשוב מכל הוא מי שאני מבפני� ולא מה שרואי� 
מבחו�


עיבוד מקורי למחזה: עודד אהרלי

בימוי: עודד אהרלי

שירה ולח	: דורי� נמני
עיצוב תפאורה: לימור הרשקו

Kogmedia :ועריכה �צילו
יעו� דרמטורגית: אורלי אופנהיי�

משחק: דני לשמ	 ,אור מאיר ודורי� נמני

שחק	: עודד אהרלי

 הדייג ודג הזהב 

מאת: אפרי� �ידו	
בימוי: יעל טילמ	

שחקני�: 
אודי ב	 דוד, פלורנ� בלו
, רועי צדוק, ליאור מיכאלי, 

יערה פלציג, גיא רוז	 ודורי� נמני
תנועה: איציק גבאי, מו�יקה: רועי ירקוני

תלבושות: שירה וייז, תפאורה: �אשה לי�נ�קי    
תאורה: אורי מורג                        

ה�פור על דג הזהב הממלא משאלות, הוא �פור יש	 
ואהוב המדבר על חמדנות ללא גבול  ואהבת בצע 
המביאה ב�ופו של דבר לא�ונו של החמד	. אבל 

"הדייג ודג הזהב", אינו רק �פור בלבד, אלא אלגוריה 
לתקופותינו אנו – מי מאתנו לא נ�ח� לעיתי� 

לשאיפות חומריות ושוכח את הדברי� החשובי� 
באמת?

אפרי� �ידו	 מעביר ב�גנונו המיוחד את ה�פור 
העממי למחזה ק�ו� מלא הומור והרפתקאות, שבו 

הופכות הדמויות בהצגה באמצעות דג הזהב לאנשי� 
שיש לה� הכול – אבל ג� זה לא מ�פיק לה�. יחד 

עמ� חווי� הצופי� את שכרו	 הכוח ההול
 ומתעצ� 
ואת הא�ו	 שהוא ממיט על מי שלא יודע לשי� 

מח�ו� לתאוות הבצע שלו.
המחזה שזור בפזמוני� עליזי� ובתפאורה מק�ימה 

והוא כולו חגיגה לעי	 ולאוז	 שב�ופה מביני� 
הילדי� כי אושר ועושר לא תמיד הולכי� יחדיו....

- 50 -



החברה הטובעי� 

א�י לוי נער אחראי ורציני ביותר, ניגש לבחינות ללהקות צבאיות א
 נכשל.

באותו היו� במקרה פוגש בדדי חבר של אחיו, מנהל אומנותי במועדו	 לילה, 
דדי מציע לו לגשת לתחרות כישרונות צעירי�, שהוא מקיי� בערב.

א�י המאוכזב מתנגד בתחילה א
 אחר שכנועי� ודרינק קט	 נענה א�י 
לאתגר.

א�י זוכה במקו� הראשו	 בתחרות והפר�  הוא הקלטת �ינגל ודחיפה 
להשמעות ברדיו.

מאותו הרגע א�י מטפ� ב�ול� ההצלחה, בד ובד הוא מתמכר לשתיית 
האלכוהול בטענה שזה משחרר אותו ונות	 לא ביטחו	.

השפעת האלכוהול הופכת את א�י לנער אלי� כלפי הוריו, חבריו ו�ביבתו.

כתוצאה מכ
 א�י מפ�יק להגיע לביה"� ולבחינות הבגרות עד ה�ו� המר 
שבו א�י גונב לחברו דדי את הרכב ועולה על ההגה בזמ	 השפעת האלכוהול 

ובנ�יעה זו דור� ילד למוות.

הקריירה של א�י נקטעת והוא נידו	 ל- 8 שנות מא�ר.

ההצגה מאושרת ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי�.
בימוי וכתיבה : איזו ליבובי�' 

מו�יקה : אלדד צטרי	 
צילו� וידאו: מתי הררי + אריק לובצקי

שחקני�:  ניר שעיבי- א�י,  עודד מנ�טר- דדי .
שחקני� בוידיאו: "מתי �רי, ריטה שוקרו	.

להזמנות: תשרי תרבות-שרי 09-9540707.
.TishreyTarbut@gmail.com

הצגה המשלבת מולטימדיה
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 הכוכבי� של  בא 

חבורת ילדי� עירוניי� ו�בתא אחת יוצאי� לטיול                     
בשבילי אר� ישראל היפה.

הצגה ישראלית מקורית לילדי� בליווי שירי המופת 
והלהיטי� הגדולי� והאהובי� של המלחינה וזוכת 

פר� ישראל לשנת תשע"ו - נורית הירש.

זוהי הצגה מרגשת בה מגלי� הילדי� את ערכה של 
החברות, את נפלאות הטבע והאוצרות הק�ומי� 

הטמוני� בו ואת אר� ישראל הישנה והטובה.

מחזה: דפנה אנגל
בימוי: משה קפט	

ניהול מו�יקלי ועיבודי�: טל בלכרובי�'
גיטרות: דורו	 מזרחי, מיק�: אלו	 פרידמ	

כוריאוגרפיה: אביחי חכ�
תפאורה: אנה זיו

תלבושות: שירה וייז

שחקני�:
עירית נת	 בנדק

אלדר ברנטמ	 /חנ	 שוורצברג
אימרי ביטו	

נוי הלפרי	
רוני מרחבי

 הלב האמי� של אירנה  נדלר 

מחזה: דפנה אנגל
בימוי: משה קפט	

זהו �יפורה המופלא של  גיבורה אלמונית בש� 
אירנה �נדלר, אשר בשקט בצניעות בנחישות, 

ובעיקר באומ� לב מעורר השראה הצילה אלפיי� 
חמש מאות ילדי� יהודי� מציפורני הנאצי�!!!!

מעול� לא היה �יפור הצלה כזה בהי�טוריה. 
אישה אחת בעלת לב אמי� שעושה הכול, כולל ל�כ	 

את חייה שלה, כדי להציל ילדי� יהודי�.

רשימת הניצולי� של אירנה �נדלר היא הרשימה 
הגדולה ביותר שנרשמה בדפי ההי�טוריה ובכל זאת 

בשל צניעותה הרבה נשארה גיבורה אלמונית.

אנו מרגישי� חובה ושליחות הי�טורית להביא את 
 
�יפורה המופלא של אירנה �נדלר לילדי ישראל ובכ
לקרב את הלבבות הצעירי� לליבה הטוב והאמי� של 

אירנה. 

מו�יקה: ר	 בגנו
עיצוב תפאורה: אנה זיו

עיצוב תלבושות: פרנקלי	 �בר�
ע.במאי: אורית גפ	

וידאו: גיא מרו�
תנועה: שרו	 גל

שחקני�: לאה גלפשטיי	, עידית טפר�ו	/שרו	 מלכי-
שמש, עודד מנ�טר, יפתח קמינר/גיל קפט	, יעל 

בוטו	, גל קור	, שפי מרציאנו, עידו ברטל.
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 העול� על פי אלו� 

פע� ראיתי ילד שונה... ונרתעתי ממנו. 
בפע� השנייה התקרבתי מעט.

בפע� השלישית, המחשבה השונה, התגובות 
השונות, הני�וחי� השוני�, �יקרנו אותי.

ב�ופו של דבר, הוא העשיר אותי, וממשי
 להעשיר 
אותי בנוכחותו, עד היו�. 

אלו	 הוא ילד שונה ומיוחד. הוא עוזב את הפנימיה 
ומגיע הביתה, שבועיי� לפני �ו� החופש הגדול, כדי 

להצטר� לכיתה ה , בבית ה�פר הרגיל בשכונתו. 
המפגש בי	 אלו	 ל�ביבה החדשה הוא מפגש 
משעשע, טעו	, מרגש, ולעיתי� בלתי אפשרי.

בחשיבתו המקורית ודרכו המיוחדת יק�י�, ב�ופו 
של דבר, אלו	 את �ביבתו, ואותנו הצופי�.  

ההצגה הינה אחת מהצגות התחרות בפ�טיבל חיפה 
להצגות ילדי� לשנת תש"ע.

כתיבה: אורלי ישועה שוורצברג
בימוי: יעל טילמ	
מו�יקה: ר	 בגנו

תפאורה: זאב לוי
תלבושות: אביה בש

שחקני�: עידית טפר�ו	, שושה גור	, שי-לי הירש , 
אור מאיר ושיר שנער.

ההצגה מיועדת לכיתות ד'-ט'

 ילדה טובה 

כתיבה:  אורלי ישועה-שוורצברג  ותו� שוורצברג
בימוי:  תו� שוורצברג

ההצגה מגוללת את �יפורה של ענת- נערה מאושרת 
ורגישה, בת 14 הנקלעת למערכת יח�י� א�ורה 

ומאיימת הנכפית עליה  על ידי מכר של אימה.
האיש, לכאורה אד� תומ
,עוזר, מקשיב ומיטיב, פוגע 

בנפשה ובגופה  של ענת. 
הקהל חווה עימה את המצוקה, ההתלבטות 

,ההידרדרות בתקשורת ע� משפחתה וחבריה 
ומאמציה לשמור את ה�וד הבלתי אפשרי.

מוזיקה:  אד� גורליצקי 
תפאורה:  אד� קלר

שחקני�:  צביקה שוורצברג, הד� קלדרו	, רינת 

מטטוב,  תמר אלק	, עודד ארלי
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 התשמע קולי 

מחזה ובימוי: גדי צדקה
יעו� אומנותי: דדי בראו	

מו�יקה: ארז יולובי�', תפאורה: זאב לוי
כוריאוגרפיה: ג'יל דמתי-פינגולד ואמנו	 דמתי

אנימציה: אריק בועז
שפת ה�ימני� – יפעת זיו ב	 זאב

תלבושות: יעל חדד תאורה: אורי מורג
שחקני�: 

עידית טפר�ו	, רינת מטטוב / נטע בר רפאל, שובל 
ב	 זאב, מור ענטר ויהונת	 שוורצברג

אנה ילדה חירשת,  למדה כל ימיה במו�דות מיוחדי� 
ובכיתות מיוחדות לחירשי�. כעת, במעבר מבית 

ה�פר הי�ודי לחטיבה,  מבקשת אנה מאביה ,לממש 
את חלומה, ולאפשר לה לעבור וללמוד בבית ה�פר 
לאומנויות. אול�, אביה, הלוקה א� הוא בשמיעתו, 

מ�רב לחתו� על הטפ�י� המאשרי� לה להיבח	 
לבית ה�פר, בטענה כי עול� השומעי� אינו מ�וגל 
 
לקלוט אד� הלוקה בשמיעתו, ולכ	 עליה להמשי
וללמוד במו�דות מיוחדי�.  על א� התנגדותו של 

אביה, בוחרת אנה ללכת ולהיבח	 לבית ה�פר 
לאומנויות.  בדרכה , יהיה עליה להתגבר על פחדיה 
, על התנגדותו של אביה, על דעות קדומות ומאבקי 
כוח, ועל מקומה בחברת הילדי� , המתקשי� לקבל 

אותה, על שונותה וייחודיותה. בתו
 מארג אומנותי 
המשלב אנימציה, מחול, שירה ונגינה מצליחה אנה 

ליצור מרחב חדש של קבלה הגשמה והקשבה
ההצגה זכתה במקו� הראשו	 במ�גרת פ�טיבל חיפה 

להצגות ילדי� ולנוער תשע"ג
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 לי זה לא יקרה 

כתיבה ובימוי: איזו ליבובי�
שחקני�: ויקי מור	, יובל דה	 

מגיפת האייד�, אשר פרצה בשנות השמוני� בעול� 
המערבי, הגיעה זה מכבר למימדי� מדאיגי�. יש 

ש�ברו בתחילה כי מחלת האייד� הינה נחלת� של 
נרקומני� והומו�ק�ואלי�, א
 כעת כבר ברור שלא 

כ
 היא, והמחקרי� מצביעי� על עליה ניכרת במ�פר 
הנדבקי� בקרב האוכלו�ייה כולה.

 
אמיר וא�נת ה� שני חולי אייד�, המ�פרי� על דר
הידבקות�, על השפעת המחלה על תפקוד� הפי�י, 
כמו ג�  הנפשי, על הבידוד החברתי, ועל הדר
 בה 

ה� מתמודדי� ע� אטימות החברה ואדישותה. 
המופע מצביע על התנהגות� המינית של בני הנוער 

כגור� ראשי בהתפשטות המחלה, ומתריע מפני 
התנהגות שעלולה לגרור הדבקות באייד�. כמו כ	, 
פותח המופע צוהר לעולמ� של החולי�, וזאת על 

מנת לשרש דעות קדומות. 
במפגש רכזי התרבות הינ� שותפי �וד. אמיר וא�נת 

אינ� חולי אייד� אלא שחקני� מקצועיי� והמפגש 
הוא הצגת תיאטרו	 שתרומתה להגברת המודעות 

למחלה, הינה רבה.

ההצגה מיועדת לתלמידי חט"ב – תיכו	.
מש
 ההצגה: כשעה.

תנאי� נדרשי�: חדר/אול� אינטימי. עד 130 צופי�.

 מחול מתוצרת האר� 

מופע מחול קצבי צעיר ומרגש , המפגיש בי	 שני 
�גנונות ריקוד �וחפי� .

קבוצת היפ הופ מישראל נבחרה לייצג את המדינה 
בתחרות היפ הופ בינלאומית.

אורי, מנהיג הלהקה במשבר יצירה. הוא אינו מצליח 
להרכיב ריקוד מנצח לתחרות החשובה. בעוד הלהקה 

מנ�ה להתגבר על המשבר , מתאהב דור, אחד 
מחברי הלהקה באמילי רקדנית הורה ומחול אתני. 

המחויבות החדשה של דור לאמילי מכעי�ה את 
חברי ההיפ הופ והוא מ�ולק מהלהקה.

קירבתו של דור לרקדנית ההורה חושפת אותו ל�גנו	 
מחול שונה מאוד מ�גנו	 ההיפ הופ שלו. הוא לומד 

להכיר את מ�ורת ריקוד הע� הישראלי וג� את 
הק�� שבמחול האמנותי האתני.

דור נרגש ממפגש ה�גנונות והוא מציע לחבריו 
להרכיב ריקוד- 

"היפ הופ ישראלי". 
הא� זו תהייה  התשובה לריקוד המנצח אותו מחפש 

אורי מנהיג הלהקה?

מפגש מרתק בי	 שני �גנונות שוני� ומנוגדי� – היפ 
הופ על כל צורותיו וריקוד הע� הישראלי על כל 

גווניו.

כתיבה ובימוי: יאקי מחרז
כוריאוגרפיה היפ הופ :  אורי מאייר 

כוריאוגרפיה מחול אתני והורה :  תומר יפרח
עיצוב תלבושות : מאור צבר

עיצוב פ�קול : חגי דוידו�
NINO :וידאו

רקדני היפ הופ : אורי מאיר, נופר ח�	, יובל למאי, 
רפאל בנימי	, מור מרכו�

רקדני הורה: תומר יפרח, מעיי	 אשכנזי/לירו	 כה	
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 נעלי הק � של יאיר 

לראשונה בישראל!!!
ק�� הריקוד האירי במיוחד לילדי�

יאיר קיבל מ�בו נעלי� ק�ומות העוזרות לו להגשי� 
את חלומו.

�בו חוש� בפניו את הק�� והעוצמה                                                   
של הריקוד האירי על כל מאפייניו.

הוא נות	 לו את הכלי� להתגבר על בישנותו ופחדיו                              
וא� להאמי	 ול�מו
 על עצמו.

הא� יצליח יאיר להגשי� את חלומו?...

מופע מחול חדש שי�חו� את הילדי� למ�ע מרתק 
וקצבי 

אל עול� הריקוד האירי.


כתיבה ובימוי: עודד אהרלי
רעיו	 ויצירה: יעל עצמו	

מו�יקה מקורית: אלו	 קפל	
כוריאוגר� ורקד	: יאיר ורדיגר

 
להזמנות: תשרי תרבות - 09-9540707

צל�: איל	 וירצברגר
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  ול� יעקב 

לאחר מעל 30 שנות קריירה בתאטרו	, בקולנוע 
ובטלוויזיה, יצא יעקב כה	, השחק	 והקומיקאי למ�ע 
אישי, בו הוא חוש� בהומור וכאב את הדר
 הארוכה 

שעשה עד להגשמת החלו� שלו - להיות שחק	 
מוביל בתאטרו	 הלאומי.

ההצגה עוקבת אחר תחנות בחייו של יעקב, מעלייתו 
לאר� בגיל 6 וקשיי הקליטה בה� נתקל, דר
 ילדותו, 

נערותו ובגרותו, ועד להחלטה להגשי� את חלו� 
חייו, ג� במחיר של עימותי� ע� היקרי� לו - הוריו, 

ה�ביבה בה גדול והחברה המנוכרת.

ההצגה היא פ�יפ� חיי� אנושי ומרגש, המציפה 
נושאי� הנוגעי� לכל אחד ומאתנו - הרצו	 להיות 

 ,
שיי
 ואהוב, הדימוי העצמי והאמונה בעצמ
כשהמוטו המרכזי העובר בה - אל תוותר.

א� תרצה, תצליח.

מחזה: אורלי ישועה-שוורצברג
בימוי: משה קפט	

עיצוב תפאורה: אנה זיו
מו�יקה: אריאל קשת

עיצוב תלבושות: שירה וייז
עיצוב תאורה: אורי מורג

שחקני�:
יעקב כה	

שיפי אלוני
נדיר אלעד
וניר שיבר

 פרח לב הזהב 

מחזה: אפרי� �ידו	
בימוי וכוריאוגרפיה: דניאלה מיכאלי

"פרח לב הזהב" ע"פ �יפורו המוכר של הנ� 
כרי�טיא	 אנדר�	, �יפור הילדי� התמי� ומלא 

הח	 הופ
 באמצעות כתיבתו המופלאה של 
אפרי� �ידו	  להצגה מלאת ק�� רצופת הומור 

והרפתקאות, מו�יקה ושירי�, המדברת אל ליב� 
של כל ילד  ושל כל א�... (טוב ג� אבות(.

זהו מחזה על ילד קט	 הנחוש להציל את אימו 
החולה, על מ�ירות ללא ק� ועל נכונות לטול 

 
�יכוני� ולצאת למ�ע ארו
 אל הלא נודע. במהל
המ�ע אותו עושה הילד, יחד ע� כלבו הנאמ	 
ו"ידידו" החתול, נחשפות מערכות יח�י� של 

חברות, אומ�, פחד ותככי�.

המחזה הוא בעצ� מ�ע התבגרות והכרה עצמית 
של גיבורו הצעיר, המעמיד את הילד וג� את קהל 

הצופי� הצעיר מול התלבטויות ואתגרי�, מול 
הרמת ידיי� וייאוש ומנגד דבקות במטרה.

ההצגה מוכיחה  כי ג� ילדי� קטני� יכולי� בתוק� 
 
הנ�יבות להפו
 לגיבורי�. אמנ� נמוכי� יותר א

אמיצי� לא פחות...

מו�יקה: איתמר בורוכוב                                                           
עיצוב תפאורה: זאב לוי                                                
תלבושות: אביה בש                                                              
עיצוב תאורה: חני ורדי                                                 
אנימציה: א�יה לוקי	                                                   

יצור אביזרי�: עינת �נדרובי�              
תפירה: גלינה גולדמ	                                               
ע.במאי: שרו	 הרנוי                                                         

שחקני�:  עדי אייזנמ	, אתי וקני	, שלומי טפיארו, 
הראל מורד, שחר רז, יובל שלומובי� - 57 -



 קאי הילד מהארגז 

בהשראת ה�פר "קאי הילד מהארגז" מאת דוריא	 
וול� שנכתב בשנת 1924.

ההצגה עוקבת אחר �יפורו של קאי, ילד יתו� 
חכ� וכריזמטי הנלח� כנגד כל ה�יכויי� לשמור 

על אחותו ועל בית אביו באמצעות התמודדות 
על תפקיד נכ�� ובלתי מושג הטומ	 בחובו תקווה 

לעתיד טוב יותר.

 ההתמודדות מתבצעת בעזרת חבריו הטובי� - 
"חבורת היד השחורה" אשר במהלכה נחשפי� ילדי 

החבורה לחשיבות ערכי� מו�ריי� וחברתיי� – 
חברות, נדיבות, חמלה וכמו כ	 למשמעות הפתג� " 

אחד בשביל כול� , כול� בשביל אחד". 
    

הילדי� מגלי�  את יכולת� ליצור מציאות חדשה 
ולנצח בתחרות ח�רת �יכוי - כוח מול מוח, ני�יו	 

מול יצירתיות וכ�� מול חכמה.

עיבוד מקורי למחזה: אורלי ישועה
בימוי: תו� שורצברג

עיצוב תפאורה: במבי פרידמ	
מו�יקה: ר	 בגנו

תאורה: אורי מורג
עיצוב תלבושות ואביזרי�: לימור הרשקו

ע.בימוי: תמיר אמזלג
שחקני�: ער	 שראל, אמנו	 וול�, יונת	 שוורצברג, 

אייל ציוב	, תמר אלק	, שרו	 דנו	 ותו� חודורוב.

 שיעור לחיי� 

המחזה מתאר מפגש יוצא דופ	 בי	 שאול, אלו� 
 
משנה, מלח האר� שנפצע במלחמת לבנו	 והפ

למשותק בכל גופו, לבי	 אמיר, נער ב	 14 שנמצא 
בצומת דרכי� בחייו.

בעקבות המפגש, נחש� הקהל לנכויות מה	 �ובלות 
שתי הדמויות (הנכות הפי�ית של שאול והנכות 
הרגשית של יונת	) והשפעת	 על החיי� שלה�. 
במהל
 המחזה, מתפתחת בי	 השניי� מערכת 

יח�י� יוצאת דופ	, בה  מתגלה היכולת המופלאה 
של אמיר לגרו� לשאול להתגבר על המציאות 

הקשה בה הוא חי בדר
 הומורי�טית ואנושית, 
כמו ג� תרומתו של שאול להשבת האמו	 של אמיר 

בעצמו. 

המפגש בי	 השניי� מתפתח למערכת יח�י� 
רגישה, עמוקה ויוצאת דופ	 שבמהלכה זוכי� 

השניי� בשיעור חשוב לחיי�, שיעור על נתינה, 
שיעור המלמד אות� להעניק ולאהוב את מי שה�.            

מחזה: אורלי ישועה ויהונת	 שוורצברג
בימוי: תו� שוורצברג

ע.במאי: הדר ברבש
עיצוב תפאורה: זאב לוי

עיצוב תלבושות: אביה בש
מו�יקה: ר	 בגנו

הדרכת ביט בוק�: גול	 גרו�

שחקני�: גיל פרנק, דניאל �בג, תמר אלק	, אייל 
ציוב	, שרו	 מלכי שמש
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 הקו � מאר� עו� 

הצגה ק�ומה ומרגשת ל�יפור ההרפתקאות המוכר 
והאהוב של ה�ופר פרנק באו�.

עיבוד חדשני, יוצא דופ	 ומלהיב למ�ע� המופלא של 
דורותי וחבריה לקו�� הגדול באר� עו�.

�יפור על חברות, אומ�, טוב לב, חכמה, בית ומשפחה.
מחזה: אורלי ישועה שוורצברג ויהונת	 שוורצברג

בימוי: משה קפט	
כוריאוגרפיה: אביחי חכ�

עיצוב תפאורה: �בטלנה ברגר
ניהול מו�יקלי: אביב קור	

עיצוב תאורה: קר	 גרניק
עיצוב תלבושות: טל קילשו	

ע.הפקה: חמוטל פו�קלינ�קי
שחקני�: רוית יעקב-כה	, עודד מנ�טר, ירד	 מרחבי, 

אור משיח, דניאל �בג, גיא עקיבא, מת	 שביט

 איתמר הילד העברי הראשו� 

ההצגה מ�פרת את �יפורו האישי של ב	 ציו	 ב	 
יהודה אשר לימי� יקרא איתמר ב	 אב"י . �יפורו הוא 
�יפורה של השפה העברית המתנערת משנתה ומנ�ה 

לקרו� עור וגידי�
בפיו של ילד צעיר,רגיש ומיוחד ב�ביבה מנוכרת .

ההצגה מלווה בשירי�, משחקי מילי� ועו�קת ברצו	 
לשייכות, לזהות וחברות אמת.

מחזה: נועה לזר ויעל טילמ	, בימוי: יעל טילמ	

 ביקור מולדת 
 

הצגה נוגעת על כוח� של ילדי� לשנות מציאות.
�טיב	 מגיע אל האר� ל"ביקור" ומגלה "מולדת". 

ההצגה פותחת זווית נו�פת להתבוננות על עצמנו ועל 
הזהות הישראלית (ציונית) שלנו.

מחזה: יאקי מחרז, בימוי: רועי שגב

 מייד אי� יזראל 

ב�ימ	 70 שנה למדינת ישראל
הצגה �וחפת המשקפת את פ�יפ� הנוער האנושי 

והנפלא של אר� ישראל.
ההצגה משלבת בתוכה, הומור צחוק, יופי וקצב 

שאופייניי� לנו הישראליי�, בד בבד היא נוגעת ג� 
בקשיי� והמורכבויות של ארצינו הקטנטונת.

מחזה: יאקי מחרז
נו�ח עדכני : דפנה אנגל

בימוי: רענ	 פררה ומשה ב	 שוש	
מוזיקה : אמיר לקנר ורמי או�רב�ר

כוריאוגרפיה : עומר זימרי
עיצוב תפאורה : �שה לי�יאנ�קי

עיצוב תלבושות : טל קילשו	
עיצוב תאורה : אורי מורג

וידאו ואנימציה : יינו	 פורת
שחקני� : מוריה ב	-הרוש , א�� הר�/שגיא הלפרי	 ,

רועי קקו	 , מיטל נוטיק / שני שאולי , אד� הירש

 הבריחה 

בהשראת �יפורו יוצא הדופ	 של הרב ישראל מאיר לאו 
1942, מלחמת העול� השנייה, �יפור� המרתק ומעורר 

ההשראה של שני האחי� מיכאל ויעקב
אשר בעל כורח� נשלחי� למחנה עבודה, ש� עושה 

האח הגדול מיכאל כל אשר לאל ידו לקיי� את צוואת 
אביה�.

זהו מ�ע יוצא דופ	 אל החופש, אל הבית אל אר� 
ישראל.

מחזה: אורלי ישועה ויהונת	 שוורצברג
בימוי: תו� שוורצברג

עיצוב תפאורה: זאב לוי
עיצוב תלבושות: אביה בש

עיצוב תאורה: אורי מורג
ניהול מוזיקלי: ר	 בגנו
עוזרת במאי: אליה בר

שחקני�: יהונת	 שוורצברג, צביקה שוורצברג, ח	 גרטי, 
אוראל איזיקל, יואל רוזנקיאר, שרו	 נאה
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 רובינא - האגדה 

ילדותה של השחקנית העברית הראשונה
הפקה משותפת של תיאטרו	 הלאומי הבימה 

ותיאטרו	 השעה הישראלי, במלאות 100 שנה להבימה
�יפורה מעורר ההשראה של הילדה חנה רובי	 אשר 

חלמה להקי� תיאטרו	 עברי באר� ישראל.
ההצגה נכתבה בהשראת חייה המוקדמי� של גדולת 

השחקניות העבריות.
מחזה: דפנה אנגל ושי להב, בימוי: משה קפט	, במאית 

משנה: חמוטל פו�קלינ�קי-שחורי

 הבית הישראלי 

בביצוע קבוצת שקטק
גלגולה של המשפחה הישראלית, משנת 1920 ועד 

ימינו.
להקת שקטק תחשו� את הקהל בדרכה הייחודית 

לעליות השונות לאר� ישראל .
זהו מ�ע מרתק ו�וח� שב�ופו נחבור כולנו לבית אחד 

אשר הוא הבית שלנו - הבית הישראלי.
מחזה, מו�יקה, כוריאוגרפיה ובימוי: צחי פטיש ודני 

רחו� - להקת שקטק
עיצוב תלבושות: שירה וייז 

וידיאו ארט ואנימציה:עידו הרטמ	 
משתתפי�: נטעלי חכ�, לירו	 כה	, טל בנאורי, ער	 

גי�י	, מת	 בר

 האריה והעכבר 

הצגה חדשה על פי המשל המוכר והאהוב,
ע� מו�ר השכל גדול על משמעות המילי� הקטנות, על 

כ
 שג� הקט	 ביותר יכול לשנות מציאות.
אריק האריה הילמד בדר
 הקשה כיצד נכו	 לנהוג 

בחבריו ויופתע לגלות כי העזרה יכולה לבוא בצורות 
שונות,לאו דווקא בכוח אלא במוח.

בשילוב בובות ואביזרי� מיוחדי�


מחזה ובימוי: עודד אהרלי
כתיבת השיר והלחנה: דורי� נימני

תנועה: דורי� נימני
עיצוב תפאורה: אנה זיו

בובות: רועי אקאב
מוזיקה: רועי ירקוני

דרמטורגיה: רועי שגב
משחק: ניר אבראשי / איל היינה
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הצגה חדשה 
על קשרים חברתיים בעידן הטכנולוגי 

ובית ספר למשחקבמה לתיאטרון יהודי

בהנהלת חגי לובר

תיאטרון אספקלריא גאה להציג:

ברשתבודד
ברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודד
ברשתברשתברשתברשתבודדבודדבודדבודדבודד
ברשתבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודדבודד
ברשתבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתבודד
ברשתבודד
ברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתבודד
ברשתברשתבודדבודד
ברשתבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודדבודדבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתברשתברשתברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתברשתברשתברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודדבודד
ברשתבודד
ברשתבודד
ברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתבודד
ברשתבודד
ברשתבודדבודד
ברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתבודד
ברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתברשתבודד

הצגה חזקה ומטלטלת העוסקת בקשרים חברתיים בקרב בני נוער בעידן המסכים, השימוש בסמרטפונים וההתמכרות 
לרשתות החברתיות. על המחיר אותו מוכן האדם לשלם עבור מעט תשומת לב.

ובית ספר למשחקבמה לתיאטרון יהודי

בהנהלת חגי לובר

תיאטרון אספקלריא גאה להציג:

ותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיותשתקיותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיתהיי יפהותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיותשתקיתהיי יפהתהיי יפהתהיי יפהתהיי יפהתהיי יפהתהיי יפהתהיי יפה 

קסניה, מור ודורון הן שלוש המועמדות הסופיות בתחרות מלכת היופי הישראלית. רגע לפני ההכרזה על המנצחת מתרחש 
אירוע בלתי צפוי, המציב אותן מול שאלות הרות גורל על עצמן, על משפחותיהן, על החברה כולה ועל המחיר של היותך יפה.
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www.aspaklaria.org | 02-6511936 :להזמנות
צופיה: 052-5665573 | שלומי: 054-6567751

ובית ספר למשחקבמה לתיאטרון יהודי

בהנהלת חגי לובר

תיאטרון אספקלריא גאה להציג:

הלילה 
שלפני

תאונת פגע וברח, מי פגע ולמה ברח ואיך בכלל הם הגיעו לסיטואציה ההזויה הזו? מחזה בלשי מטלטל ומותח, שלא מותיר את 
הקהל אדיש. מה שבטוח הוא, שאף אחד מהצופים לא היה רוצה להיקלע לסיטואציה כזו.

ובית ספר למשחקבמה לתיאטרון יהודי

בהנהלת חגי לובר

תיאטרון אספקלריא גאה להציג:

תהיי יפה 

קסניה, מור ודורון הן שלוש המועמדות הסופיות בתחרות מלכת היופי הישראלית. רגע לפני ההכרזה על המנצחת מתרחש 
אירוע בלתי צפוי, המציב אותן מול שאלות הרות גורל על עצמן, על משפחותיהן, על החברה כולה ועל המחיר של היותך יפה.
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הצגה העוסקת בהתמודדות בני נוער עם מצוקות רגשיות, ומבקשת לעורר את הדעת, כדי לאפשר התמודדות.

סוף הדרך

ובית ספר למשחקבמה לתיאטרון יהודי

בהנהלת חגי לובר

תיאטרון אספקלריא גאה להציג:

תהיי יפה 

קסניה, מור ודורון הן שלוש המועמדות הסופיות בתחרות מלכת היופי הישראלית. רגע לפני ההכרזה על המנצחת מתרחש 
אירוע בלתי צפוי, המציב אותן מול שאלות הרות גורל על עצמן, על משפחותיהן, על החברה כולה ועל המחיר של היותך יפה.
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ליל הסדר 
של נעה'לה

בנושא: פסח
נעה'לה צריכה לספר את סיפור 

יציאת מצרים כאילו באמת הייתה 
שם. בעזרת בשמת המצרית היא 

מבינה שגם הילדים היו עבדים, 
שלא אכלו שם מצה עם שוקולד, 

שנכנסו לים עם בגדים ועוד.  
נשארה רק עוד חידה אחת: 

מי זאת באמת בשמת?

www.aspaklaria.org ובית ספר למשחקבמה לתיאטרון יהודילהזמנות: 02-6511936

בהנהלת חגי לובר

שרותרון
סיפור המגילה

בנושא: פורים
ההצגה מספרת את סיפור 

המגילה ומדגישה את אחדות 
וערבות העם  כחלק חשוב 
בכוחו של מרדכי מול המן 

הרשע. הצגה מצחיקה, מלווה 
במוסיקה ודמויות צבעוניות.

הדרך ללב
של ליבי

בנושא: אורח חיים בריא
ליבי אוהבת ממתקים וגם סלט 
פרות. שוב ושוב היא מתלבטת: 
חופן סוכריות או פרות וירקות? 

ההצגה מלווה בשיר מקורי 
ובתפאורה מושקעת, צבעונית ויפה.

תיאטרון אספקלריא גאה להציג:

הגינה של יעלי 
בנושא: איכות הסביבה

יעלי עובדת קשה בגינה ולא 
מרשה לאף אחד להיכנס, לא 

לתולעת, לא לציפור ולא לילדות 
אחרות, אך אבוי! 

יעלי שוכחת לנקות.
הדחליל ותמר מאיכות הסביבה 
מלמדים אותה על נקיון, מיחזור 

והכנסת אורחים.
בסוף היא אפילו מרוויחה חברים.

הנושא השנתי
של החמ"ד

לרגל 70 שנה למדינה 
בעקבות דמותם 

של הרב מאיר יהודה 
והרבנית אסתר גץ

מגוון הצגות לגיל הרךמגוון הצגות לגיל הרך

הן
כ
מי
ת
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קולנוע לב
 הצעות לתוכניות חינוכיות של ימי קולנוע 

הקולנוע הינו כלי חינוכי אהוב ויעיל שבכוחו להצית את המחשבה והדמיו	 של הצופי� להציג 
אמירה וא� להניע לפעולה.

להל	 פירוט ודוגמאות ל�רטי� בהתא� לנושאי� חינוכיי�- חברתיי� שוני�.
נשמח לייע� בעניי	 בחירת ה�רט והתאמתו לאוכלו�יית היעד. 

כמו כ	 נדאג להעביר לצוות בית ה�פר מערכי שיעור רלוונטיי� (ובמידת האפשר ג� עותק די.וי.
די לצפייה מוקדמת ב�רט) לצור
 הכנת התלמידי� לקראת הצפייה ולדיו	 בעקבותיה.

במ�גרת פעילות שנתית נית	 יהיה לשלב ג� הקרנות טרו� בכורה מיוחדות. 

 נושאי� רלוונטיי� 

אלימות מילולית ופיזית, פגיעות מיניות  •
מגדר וזהות מינית  •

פיתוח וגיבוש זהות אישית    •
תרומה לקהילה  •

ירושלים  •
דין, צדקה וצדק )"צדק צדק תרדוף" דברים טז', כ'(  •

יצחק רבין   •
החריג בחברה   •

יום הסובלנות הבינלאומי  •
יום זכויות אנשים בעלי מוגבלויות  •

זכויות אדם  •
שואה  •

משפחה בקולנוע  •
אורח חיים בריא  •

איכות סביבה  •
איכות סביבה  •

קלאסיקות ועיבודים קולנועיים ליצירות מופת ספרותיות  •
זרים ומהגרים בקולנוע  •

קולנוע ישראלי- הקרנה של סרט ומפגש עם היוצר  •

לכל הקרנה של ה�רטי� המוצעי� כא	 נוכל להציע הרצאה מפי המרצי� המובילי� באר� 
לקולנוע ובה� ירו	 שמיר, אור �יגולי ועוד, אשר ירחיבו על המ�רי� השוני� העולי� מה�רטי�, 

תו
 שה� קושרי� בינ� לבי	 יצירות קולנועיות אחרות ומציגי� קטעי� רלוונטיי�. אפשרות 
נו�פת הינה הרצאה בהתא� לנושא נבחר של מרצה מקצועי מתו
 המאגר הגדול והמגוו	 שלנו. 
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 ינמטק תל-אביב

מחלקת החינו
 של �ינמטק תל-אביב 
היא גו� שיוז�, מפתח ויוצר תכניות 

ייחודיות מ�וג	 בתחו� הקולנוע באר�. 
המחלקה פועלת להעמקת תודעת אמנות 

הקולנוע הישראלי והבינלאומי בקרב 
אוכלו�יות רחבות ומגוונות, עבור חלק	 

ההגעה ל�ינמטק היא חוויה קולנועית 
ראשונה.

 
• מחלקת החינוך של הסינמטק מקיימת 

"ימי קולנוע" הכוללי� �רט ומפגש 
קולנועי  המחלקה מתמחה בתחו� 
החינו
 לקולנוע ובאמצעות קולנוע 
ובהתאמת תכני�   רלוונטיי� לכל 

קבוצת יעד ולפי צרכי הגו� המבקש את 
האירוע. 

• המחלקה מקיימת ימי קולנוע לילדי גן, 
תלמידי ביה"� י�ודי, חטיבה ותיכו	 וא� 
לקבוצות מורי�, רכזי חינו
, �טודנטי�, 

חיילי� ובני שירות לאומי. 

• המחלקה מוכרת על-ידי סל תרבות 
ארצי ועירוני ונית	 לקיי� פעילויות 

במ�גרת ההיצע השנתי של ה�ל. 
הקבוצות שמגיעות לפעילות באות 

מכל רחבי האר� – ממעלות בצפו	 ועד 
שדרות בדרו�. 

• למחלקה זכויות בלעדיות על סרטי 
איכות מרחבי העול�, עטורי פר�י� 

שנוצרו במיוחד לילדי� ונוער.

• המחלקה מציעה מגוון הרצאות, סדנאות 
ומפגשי� ע� מיטב יוצרי הקולנוע המקומי 

וכ	 ע� מבחר מרצי� מקצועיי� בתחו�.

• מדי שנה קמות תכניות חדשות ומקוריות 
המיודעות לקהלי� שוני� ומגווני� – 

גני ילדי�, בעלי צרכי� מיוחדי�, דוברי 
ערבית/אנגלית ועוד – שווה להתעדכ	.

• השמועה אודות פעילויות מחלקת 
החינו
 של ה�ינמטק פרשה כנפיי� והגיעה 

א� לפ�טיבל ברלי	, ש� ייצגה בפברואר 
האחרו	 מיכל מטו�, מנהלת המחלקה, את 
 "Generation" ישראל כשופטת בתחרות

לקולנוע לקהל צעיר. 

• מדי שנה מקיימת המחלקה את פסטיבל 
תל אביב הבינלאומי ל�רטי ילדי� ונוער 

המארח �רטי� עטורי פר�י� מרחבי 
העול� ואנשי תעשיית הקולנוע מכובדי� 

ממדינות שונות. 

• במהלך חודשי הקיץ מתקיימות פעילויות 
לקייטנות ופנימיות במתכונת קיצית 

ומהנה. 

• סינמטק לילדים - כל שבת מתקיימת 
ב�ינמטק פעילות לילדי� המיועדת 

לקהל הרחב ובחופשות וחגי� מתקיימות 
פעילויות קולנוע מיוחדות לילדי�: 

עדכוני� באתר ובתכנייה החודשית של 
ה�ינמטק.
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 ימי פעילות 
א-ה, למעט ימי חופשות של בתי ה�פר. 
בכל יו� יכולות לבקר במקו� עד שלוש 
 
קבוצות (כל קבוצה עד 50 ילדי�), מש

הפעילות כשעתיי�.
יש אפשרות להביא כיתה ליו� פעילות מלא 

הכולל שתי הצגות שונות ושתי פעילויות 
שונות ב�דנה.

 קהל היעד 
תלמידי גני הילדי� (גני חובה), וכיתות 
א-ג בבתי ה�פר הי�ודיי�. כמו כ	, את 

אוכלו�יית הגננות, המורי� למקרא 
ו�טודנטי� במכללות להוראה.

ג� מהתפוצות באי� לצפות בשיטה 
הייחודית והחווייתית להוראת �יפורי 

התורה המיושמת בו. 

 כיתות ופעילויות 
לילדי גן חובה: המבול, אברהם ואורחים  •

כיתות א: המבול, אברהם והאורחים  •
כיתות ב: המבול, אליעזר ורבקה, תחנות   •

בחיי יעקב
כיתות ג: תחנות בחיי יעקב  •

נוסף על כך, משתתפים התלמידים   •
ב�דנת משחקי תורה המותאמי� לרמה 

ולגיל ושמי� דגש על למידה יצירתית 
וחווייתית.

 אירועי� מיוחדי� 
 בבית המקרא 

ימי הולדת – בהנחיית שחקן  •
טקס קבלת ספר תורה  •

הצגות אחה"צ בתיאום מראש  •

 שיתופי פעולה 

תחנות כיבוי אש, �פארי, מרכז הרכיבה בר"ג
התלמידי� יוכלו לשלב ביקור בבית המקרא 
ע� אחד מהמקומות הנ"ל, בתיאו� מראש.

לפרטי� והרשמה: 
בית המקרא - רח' לנדר� 1, רמת-ג	

טלפו	 03-6768038 | פק� 03-5748494
beit_mikra@ramat-gan.org.il

"בית המקרא" ע"ש רחבע� זאבי (גנדי) הי"ד
"כשהתורה והחושי� נפגשי�"

גב' אופירה הור	- מנהלת "בית-המקרא"
21 שנה להיוו�דו של בית המקרא (1996) 

שני� בה� ילדי גני� ובתי �פר מכל הקשת  
החברתית באר�, מגיעי� לבית המקרא

לחוויה בלתי נשכחת , להנאה רבה 
ולהתחברות ל�יפורי אבותינו.

בית המקרא נועד לקרב את עול� �יפורי 
התורה לעולמ� של התלמידי�, ולחבב אות� 

עליה� בדר
 פעילה וחווייתית.
התלמידי� חווי� את �יפורי התורה 

כמשתתפי� פעילי� בהתרחשות הקדומה: 
בעזרת שחקני�, נגני�, תחפושות, תפאורה 
ותאורה, חוזרי� הילדי� במנהרת הזמ	 אל 

"תיבת נח", אוהל אברה�, מ�ע אליעזר לאר� 
נהריי�, חלו� יעקב בבית אל ועוד.

בית המקרא קולט כ-13,000 מבקרי� בשנה, 
ובה� תלמידי� מרמת ג	 ומרחבי האר�.
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ב-14 במאי 1948, ה' באייר תש"ח, נבחר 
מוזיאו	 תל אביב לאמנות, שהיה בעבר ביתו 
של ראש העיר מאיר דיזנגו�, לארח את טק� 

הכרזת המדינה. היו� משמש המקו� כמוזיאו	 
הי�טורי לתולדות ההכרזה ההיא, תחת הש� 
בית העצמאות. הביקור מתחלק לשני חלקי�, 

הראשו	 כולל ה�בר מלווה בתמונות ו�רט 
באור
 רבע שעה העו�קי� בהקמת תל אביב 

ובפועלו של דיזנגו�. החלק השני מתקיי� באול� 
הכרזת העצמאות. ש� הזמ	 קפא מלכת מאז 

אותו יו� ב-1948. מו�דות החינו
 והתרבות כמו 
ג� קבוצות הקהל הרחב, יכולות להזמי	 החל 

מ�יור רגיל בבית ובאול� ההכרזה ועד ל�דנאות, 
�יורי רחוב וטק�י� ייחודיי� באתר.

בית העצמאות מציע למבקרי� מ�ע מרתק אל 
ערש לידתה של מדינת ישראל. תצוגת הקבע של 

אול� ההכרזה וההקלטה המקורית של הכרזת 
העצמאות מעניקי� הצצה נדירה אל מאחורי 
הקלעי� של הטק� ומזמני� למבקרי� חוויה 
אישית, לאומית וחינוכית. הכרזת העצמאות 
ונ�יבותיה, מגילת העצמאות וערכיה, �יפור 

לידתה של העיר העברית הראשונה ודמויותיה� 
של מיי�די המדינה, ה� עמודי הי�וד המרכיבי� 

את מבחר תכניות ההדרכה של הבית. 

 מה באתר: 

אול� הכרזת המדינה, מופע אור קולי, הקלטה 
המקורית של הכרזת המדינה, תמונות ומיצגי� 
מראשית המדינה, חדרי� להשכרה לפעילויות 

ואירועי�. 

 למו דות החינו� מגיל הג� ועד יב: 

בית העצמאות מקיי� פעילויות ייחודיות לילדי� 
ונוער בניה�: �יורי� מומחזי� ע� דמויות 

מהתקופה, �יורי רחוב, �יורי� משותפי� ע� 
מוזיאוני� במרחב ( בית ב	 גוריו	- בנושא 

מנהיגות, מוזיאו	 נחו� גוטמ	- בנושא אומנות, 
מוזיאו	 אר� ישראל - בנושא �מלי� והי�טוריה 
ועוד) משחקי �מארט-פו	, �דנאות מגילה, טק� 

קבלת תעודות זהות, טק� בת /בר מצווה, טק� 
חתימת מגילה ועוד. 

קבוצות בתיאו� מראש בלבד
כתובת: שד' רוטשילד 16 תל אביב – יפו. 

טלפו	: 03-5106426
reservations@ihi.org.il :מייל

למידע נו�� ועיו	 בקטלוג התוכניות החינוכיות 
ihi.org.il :אתר בית העצמאות –

שעות פתיחה: א'-ה' - 17:00-09:00, ו'- -14:00
09:00, שבת וערבי חג – �גור 

בית העצמאות
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יו�� באו היה אמ	 רב תחומי שעבד ויצר ב�טודיו קט	 ב�מו
 לתיאטרו	 "הבימה" החל
משנת 1960 . באו, ניצול מחנה הריכוז פלאשוב, עלה ארצה ע� חלו� לעשות אנימציה באר�
הקודש. הוא פתח כא	 �טודיו לגרפיקה ובו עיצב גופני� רבי� ששימשו ג� לכותרות ל�רטי 

קולנוע, כרזות פר�ו�
צבעוניות ו�מלי� ייחודיי�. כמו כ	 בנה במו ידיו קולנוע קט	 וציוד צילו� שבעזרתו יצר

�רטי� מצוירי�. במקביל ניהל חיי� �ודיי� כגרפיקאי הראשי של "המו�ד" וזיי� בי	 השאר
מ�מכי� ותעודות למרגלי�, ביניה	 לאלי כה	, המרגל שלנו ב�וריה, ולהבדיל  לאייכמ	. יו�� 

מעול� לא דיבר על פעילויותיו אלה.
 כיו� מוחזק ה�טודיו הקט	 על ידי בנותיו של באו ומשמש

כמוזיאו	 בו נית	 לחזות במכלול יצירותיו, כולל קולנוע, אנימציה, ציור, גרפיקה, �יפורת
ומחקר הלשו	 העברית בציור ובמלל, המתובלי� כול� בהומור על פי השקפת עולמו 

האופטימית.

 מה באתר: 

תערוכת קבע של כותרות ה�רטי�, עבודות גרפיקה מקו� המדינה, תצוגה של מכשירי
האנימציה וקולנוע קט	 בו נית	 לצפות ב�רטי האנימציה. כמו כ	 במקו� מוצגות תערוכות

מתחלפות מיצירותיו של יו�� באו.

 לקהל הרחב: 

�יורי� מודרכי� במוזיאו	, ההרצאה "רבקה ויו�� באו - הנ�" - �יפור חייה� המופלא של
רבקה ויו�� באו, השוזר בתוכו �יפור גבורה והצלת אנשי� במצבי� בלתי אפשריי� בשואה

ובישראל (�יפור חתונת� של הזוג באו תועד ב�רט "רשימת שינדלר"). 
"ברית מילה" - מופע בעקבות �פרו של יו�� באו על ההומור וההיגיו	 בשפה העברית. �דנאות 

אמנותיות לקבוצות.

 לילדי�: 

הדרכה פעילה המשלבת �דנת ציור
בנושאי�: השפה העברית, אנימציה,

הצגות, שואה ותקומה.

בית יו 
 באו

שעות פתיחה:
�יורי� בתיאו� מראש

רח' ברדיצ'ב�קי 9, תל אביב
(ליד שדרות רוטשילד והבימה)

טלפו	 054-4212730 , 054-4301499
www.josephbau.com :אתר
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בית קריניצי – בית העיר רמת-ג�
ב ימ� 70 למדינת ישראל

בית קריניצי, בית העיר המתחדש, במ�ע מרתק אל שנותיה הראשונות של עיר הגני�, רמת-ג	. 

כבית המ�פר את �יפורה של העיר, אשר לה חשיבות ותרומה מכרעת להקמתה של מדינת 
ישראל, אנו גאי� להזמינכ� לבחור ממגוו	 פעילויות ההדרכה וה�יורי� העו�קי� בהקמתה של  
העיר, תו
 מת	 דגש ומבט על החיבורי� וההתרחשויות שהובילו להקמתה של ישראל המציינת 

השנה 70 לתקומתה:

רח' קריניצי 64, טלפו	: 03-6739050, 03-6722863
beit-krinitzi@ramat-gan.info

       "מוזיאו	 בית קריניצי"       "מוזיאו	 בית קריניצי"
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מוזיאו� אר� ישראל

 תוכניות לגני ילדי� 

שלו� רב,

אג� החינו
 במוז"א, מוזיאו	 אר�-ישראל, תל-אביב 
מבר
 אתכ� בקי� נעי� ובהמש
 בשנת לימודי� פורייה.  

לקראת השנה החדשה אנו שמחי� לפרוש בפניכ� את 
מגוו	 הפעילויות המוצעות במוזיאו	 לגני הילדי�. כל 
הפעילויות כוללות הדרכה בתערוכה/ות ו�דנת יצירה 

לבחירה.
לרשותכ� אתר האינטרנט

www.eretzmuseum.org.il
אנו ממליצי� בחו� ליצור עמנו קשר טלפוני על מנת 
לקבל מידע מפורט עבור כל קבוצה המעוניינת לבקר 

במוזיאו	 ולהתאי� את הביקור באופ	 מיטבי לצורכיה�.
ליצירת קשר:

הד� להט- רכזת שיווק חינוכי: 03-7455725 
 ציונה גבאי - רכזת תיאו� הדרכות:  03-7455720/10, 

03-7455774

בעלי החיי� ש ביבנו
בעלי-החיי� מלווי� את האד� בחיי היו�-יו� כבר מ	 

העת העתיקה. כיצד למד האד� לחיות לצד בעלי-החיי� 
ש�ביבו? נתוודע לחשיבות עול� החי לאד� באמצעות 

מוצגי� המלמדי� על בעלי-החיי� במרחב האר�-
ישראלי.

ל�יו� נעצב בעלי חיי� בחומר. 
מש
 הפעילות: שעה וחצי.

גלגולו של כלי
�וד� של הכלי� העתיקי� נחש� במשחק ובחקר בבית	 
הקרמיקה. ב"כיפות היוצרי�" נתבונ	 בכיפת הקדר ונכיר 

את הכלי� ששימשו אותו בעבודתו. 
ל�יו�, נתנ�ה ביצירה בחומר. 

מש
 הפעילות: שעה וחצי

אל תפ פ  את הפ יפ 
מהו פ�יפ� וכיצד נוצר? מהי מלאכת ה�יתות באב	? 

במרכז "אד� ועמלו" נכיר מקרוב חומרי גל� ומלאכות 
מ�ורתיות שונות. בכיכר הפ�יפ�י� נגלה בעלי-חיי�, 

צמחי� ו�מלי� המופיעי� בשלל צבעי�. נ�יי� בהכנת 
פ�יפ� אישי.

מש
 הפעילות: שעה וחצי.

לעבודה ולמלאכה
מהי מלאכה מ�ורתית? כיצד עבדו בעלי המלאכה 

והחקלאי� בעבר? ומה השתנה מאז ועד היו�? 
ב"כיפות היוצרי�" נכיר את הכלי� ששימשו את 
האומני� ובה� אורג, קדר, צור�, חרט ע� ועוד. 

בטחנת הקמח המשוחזרת נלמד מקרוב כיצד טחנו 
חיטה לקמח, נתנ�ה במלאכת הטחינה ונתנ�ה בעצמנו 

במלאכת האפייה.
הפעילות מומלצת בי	 פ�ח לשבועות.

מש
 הפעילות: כשעתיי� (כולל זמ	 אפייה) 

שימו שמ�
 
היכרות ע� הזית, שימושיו הרבי�, �מליותו ותהלי

הפקת השמ	 בדר
 של התנ�ות פעילה וחווייתית בג	 
נופי אר�-ישראל ובבית הבד המשוחזר. הפעילות 

תיחת� בביקור בבית	 לאתנוגרפיה ולפולקלור בתצוגת 
כלי המאור במדור "חגי ישראל". ל�יו�, ניצור  בית נר 

ב�דנת חומר.
מומל� בעונת מ�יק הזיתי�, בחודשי� אוקטובר – 

דצמבר.
מש
 הפעילות: כשעתיי� (כולל זמני המתנה וצעידה)

כמעט גדולי�
רגע לפני שנכנ�י� לעול� בית-ה�פר, אנו מזמיני�  

אתכ� להיכנ� לעולמו המהנה, המרתק והמעשיר 
של הידע – להכיר את האוצרות הטמוני�  במוזיאו	 

ולטעו� בעצמכ� את חדוות ה�קרנות והלמידה. 
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 תכניות הדרכה לבתי  פר י ודיי� 
 במוזיאו� א"י, תל אביב - אג
 החינו� 

רכזי/ות  שלו� רב,
אג� החינו
 במוז"א, מוזיאו	 אר�- ישראל, תל-אביב 

מבר
 אתכ� בקי� נעי� ובשנת לימודי� פורייה. לקראת 
השנה החדשה, אנו שמחי� לפרוש בפניכ� את מגוו	 

הפעילויות המוצעות במוזיאו	 לתלמידי בית ה�פר 
הי�ודי.

הפעילויות המוצעות כוללות הדרכה 
בתערוכה/ות  ו�דנת יצירה רב תחומית 

במגוו	 חומרי� לבחירה. 
בעיד	 שלנו, בו השימוש וההשפעה של 

המדיו� הדיגיטלי ניכרי� כמעט בכל תחו� 
בחיינו, פיתחנו שלל הפעלות מוזיאליות 
המבו��ות על �מארטפוני� וטבלטי�. 

את� מוזמני� להתנ�ות ג� בה	.
אנו ממליצי� בחו� ליצור עמנו קשר 

טלפוני על מנת לקבל מידע מפורט עבור 
כל קבוצה המעוניינת לבקר במוזיאו	 

ולהתאי� את הביקור באופ	 מיטבי 
לצורכיכ�.

ליצירת קשר:  הד� להט - שיווק חינוכי 03-7455725 
ציונה גבאי - רכזת תיאו� הדרכות  03-7455710/20, 

037455774
למידע נו�� על המוזיאו	:

 www.eretzmuseum.org.il 

אפשרויות הביקור במוזיאו�
פעילות מודרכת בשילוב סדנא לבחירה )כשעה וחצי(;  •

הדרכה כפולה בשילוב סדנא )כשעתיים וחצי(;  •
התאמת תכניות לתלמידי החינוך המיוחד )עד גיל 21);  •

כוכבים/ אסטרונאוט מופעים בפלנטריום כ – 25   •
דקות; ומגוו	 מופעי� חדשי�: �ודות השמש (מגיל 10), 

טל�קופ הפלא (מגיל 7), חיי העצי�.
חדש בפלנטריום! מגוון חבילות הדרכה הכוללות: מופע   •

לבחירה, שיח ע� מומחה ו�דנת המחשה פעילה.
ניתן להרחיב את משך הביקור במוזיאון בתיאום   •

מראש;

נו 
 על התכניות הקבועות שלנו, אנו שמחי� להציע 
ג� מ פר תכניות ייחודיות וחדשות:

כיתות ה'-ו' -
חדש! �ובב מוז"א - משחק תחרותי דיגיטלי לגילוי 

אוצרות המוזיאו	 
משחק תחרותי דיגיטלי המשלב פעילות 

רצופת חידות, משימות, אתגרי חיפוש 
והתבוננות ע� קבלת החלטות, מהירות 
וחשיבה יצירתית. במהל
 המשחק יוכלו 
התלמידי� לחשו� באמצעות הטלפוני� 

החכמי� שלה� את �ודותיה� של עשרות 
מוצגי� ברחבי המוזיאו	, להכיר את 

ה�יפורי� המ�תתרי� מאחוריה� וליהנות 
ממרחבי� ירוקי� ועולמות עתיקי�. 

הפעילות מתאימה ליו� חו� שכבתי, 
לפעילות לפתיחת שנה, לפעילות העשרה 

וחוויה וכד'.
הפעילות מתאימה לקבוצות המונות 20 עד 

500 משתתפי�, בו זמנית.
מש
 הפעילות כשעתיי� וחצי.

נייר ישראלי 3 – מצבי קיצו�
כיתות ד-ו 

בואו לגלות את האפשרויות הגלומות בשילוב של 
דמיו	 אנושי, חומר גמיש ויצירתיות טכנולוגית 

בתערוכה המותחת את כל הגבולות.   
תערוכת נייר 3, ממשיכה מ�ורת של תערוכות 

במוזיאו	 אר� ישראל המתמקדות בנייר כחומר. 
בתערוכה יוצגו עבודות אשר הנייר הוא החומר המרכזי 

והמהותי בה	 ואשר מדגישות את הגיוו	 והייחודיות 
שלו.

התערוכה תתמקד בעבודות אשר תהיה בה	 מתיחה 
של גבולות ותכונות הנייר מכל היבט, כגו	: קנה-מידה 

(מיצבי ענק או עבודות מיניאטוריות); מצבי� חומריי� 
שוני� (שקיפות מוקצנת או  אטימות, טק�טורה של 
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נייר או "התחפשות" לחומר אחר, רכות או קושי וכ	 
הלאה); ועוד.

מומל� לשילוב במ�גרת לימודי אומנות ו/או איכות 
ה�ביבה, קיימות, מחזור ושימוש משני ו/או משאבי טבע 

בשירות האד�.

הורה היאחזות יישובי הנח"ל 1951 – 2001 
כיתות ה-ו

ילדי� ובני נוער מוזמני� לפעילות מודרכת 
בתערוכה ובתצוגות נו�פות, במהלכה 

יוכלו להכיר את התרגו� המעשי של רעיו	 
החלוציות הציונית טר� הקמת המדינה 

ולאחריה.
תערוכה חדשה המ�פרת את �יפור	 של 

היאחזויות הנח"ל שהוקמו לאור
 השני�, 
בני�יו	 לשלב צרכי ביטחו	 ע� צרכי 

התיישבות ואידיאולוגיה. התערוכה �וקרת 
את  ההיבטי� האנושיי�, האמנותיי�, 
האידיאולוגיי�, הפוליטיי� והצבאיי� 

שבאו לידי ביטוי במורשת המפוארת של 
הנח"ל מאז ההיאחזות הראשונה נחלאי� 

(לימי� – נחל עוז), שהוקמה ב – 1951 	עד 
שנות האלפיי�. 

התערוכה תציג צילומי�, �רטי�, מ�מכי�, מפות, 
פקודות, שירי�, �יפורי�, עדויות, ראיונות ופריטי� 

נו�פי� המשקפי� את הווי ההיאחזויות ואת רוח 
התקופה. 

 
לנוחיותכ�, להל	 תכניות ביקור מומלצות בחת
 גילאי:

בעלי-החיי� ש ביבנו 
כיתות א-ו

בעלי-החיי� מלווי� את האד� בחיי היו�-יו� כבר 
מהעת העתיקה. האד� ביית אות� למטרותיו: עבודה, 

לבוש, מזו	 וא� שעשוע. הוא השתמש בה� בפולח	 הדתי 
וא� הנציח אות� באמנות. במהל
 הפעילות נתוודע 

לחשיבות� של בעלי-החיי� לאד� וליח�ו של האד� 
אליה� באמצעות מגוו	 מוצגי� מחומרי� ותקופות 

שונות, המבטאי� את עול� החי במרחב האר�-ישראלי.
הפעילות מותאמת לגילאי המודרכי�:

כיתות א-ג - בית	 הקרמיקה ובית	 נחושת	
כיתות ד-ו בית	 אד� ועמלו ופעילות דיגיטלית בבית	 

קדמ	 למטבעות. �ימו	 דיגיטלי
�דנא נלווית: הכנת בעלי-החיי� מחומר.

לומדי� ליהנות ממתנות הטבע 
כיתות א-ו

כיצד למד האד� להשתמש במתנות שהעניק לו 
הטבע ב�ביבתו? כיצד עשה שימוש נבו	 בתנובת 
האדמה? במ�ע מרתק בי	 המתקני� החקלאיי� 

וביתני המוזיאו	 ניחש� ליצירתיות של 
חקלאי האזור הקדומי�; נבח	 את הקשר 

בי	 המזו	 שאנו אוכלי� לעונות השנה; 
ונכיר את השימושי� המגווני� בחיטה, 

בזית ובגפ	 בעבר ובהווה. בהתא� למיקוד 
הנושאי, תעבור ההדרכה בגתות/ בבית 

הבד/ בטחנת הקמח/ בכיכר הלח�/ 
במרכז "אד� ועמלו"/ בבית	 לאתנוגרפיה 

ולפולקלור.
נית	 להתמקד בגידול אחד או לשלב שני 

גידולי� חקלאיי�:
בזעת אפי
 תאכל לח� – על גידול הדג	 

בשלביו השוני�, מחריש השדה ועד אפיית 
הלח�. �דנא נלווית: אפייה. 

שימו שמ	 - היכרות ע� הזית, שימושיו 
הרבי�, �מליותו ותהלי
 הפקת השמ	. 

�דנא נלווית: ריקוע בחמר	. 

גלגולו של כלי 
א-ב

 �וד� של הכלי� העתיקי� נחש� במשחק ובחקר 
בבית	 הקרמיקה. ב"כיפות היוצרי�" נתבונ	 בכיפת 

הקדר ונכיר את הכלי� בה� השתמש. 
�דנה נלווית: יצירה בחומר. 

אל תפ פ  את הפ יפ  
כיתות א-ג

מהו פ�יפ� וכיצד נוצר? מהי מלאכת ה�יתות באב	? 
במרכז "אד� ועמלו" נכיר מקרוב חומרי גל� ומלאכות 

מ�ורתיות שונות. בכיכר הפ�יפ�י� נגלה בעלי-
החיי�, צמחי� ו�מלי� המופיעי� בשלל צבעי�.

�דנה נלווית: פ�יפ� אישי. 
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צבע הדברי� 
כיתות א-ד

ֵברÇת? לשמחה? לעצב? לכע�?  איזה צבע יש לאהבה? לח²
ב�יור צבעוני בבית	 הזכוכית ו/או בבית	 הקרמיקה 

ובמרכז "אד� ועמלו" נחקור אלו 
תפקידי� מילאו הצבעי� בחיי 
האד� מאז העת העתיקה ועד 

היו�, נגלה כיצד נית	 להפיק 
צבעי� מ	 הטבע, ונלמד את שפת 
הצבעי� אשר שימשה ומשמשת 
את האד�. נחתו� ב�דנת יצירה 

צבעונית במיוחד.

 פר התורה ועיטוריו 
כיתות ב 

מה מקומו של �פר התורה בחיי הע� היהודי? אלו �מלי� 
ועיטורי� מייחדי� אותו? במהל
 ההדרכה נבקר בבית-

כנ�ת איטלקי מ	 המאה ה-18, המוצג בבית	 לאתנוגרפיה 
ולפולקלור. 

�דנה נלווית: דגמי �פרי תורה – ריקוע בחמר	.
* הפעילות מותאמת לתכנית הלימודי� ולקראת קבלת 

�פר תורה.

 יפורי אבות
כיתות ב-ג

�יפורי התורה מתעוררי� לחיי� בפעילות המשלבת 
דמיו	, דרמה והתבוננות בחפצי העבר. נכיר את המציאות 

התרבותית שבתוכה צמחו �יפורי האבות; נ�פר את 
�יפור אברה� ושלושת המלאכי�; ונדו	 בשאלה מדוע 

מכר עשו את בכורתו דווקא בעבור נזיד עדשי�.
�דנה נלווית: אריגה בהשראה תנ"כית .

חומרי� וטבע� 
כיתות ב-ו 

כיצד למד האד� לאתר חומרי� ב�ביבתו ולהשתמש בה� 
לצרכיו? במהל
 הפעילות נתחקה אחר חומרי� שוני� 

(זכוכית, חומר, נחושת), הדרכי� להפקת�, תכונותיה�, 
טכנולוגיות העבודה בה� והשימושי� שעשו בה� למ	 

העת העתיקה ועד היו�. 
מ�לול ההדרכה העו�ק בשני חומרי�, מותא� גילאית.

�דנא נלווית: בהתא� לחומרי� הנבחרי� ב�יור.

 יפורי  מלי� 
כיתות ב-ו

מ�ע אל העבר, במהלכו נכיר מקרוב את ה�מלי� 
העתיקי�: מג	-דוד, מנורה וענפי זית. נבח	 כיצד באי� 

לידי ביטוי ה�מלי� הללו על 
גבי תשמישי קדושה ותכשיטי� 
בקהילות ישראל השונות; נכיר 

את מקומו ו�מליותו של ע� הזית 
בתרבות היהודית; ונעקוב אחר 

גלגוליה� של �מלי� יהודיי� 
והשתלבות� ב�מליה הלאומיי� 

של מדינת ישראל. 
�דנה נלווית: 

כיתות ב-ד מרקעי� �מלי� – 
ריקוע בחמר	
כיתות ה-ו – עיצוב �מל קבוצתי

הכל בגלל גלגל 
כיתות ג-ו 

הצטרפו למ�ע של המצאה ויצירתיות במהלכו נכיר 
את יכולת� המופלאה של הגלגלי� להניע חפצי� 

דוממי� ונגלה את הגלגל בהמצאות הקדומות. מרכז 
אד� ועמלו.

�דנא נלווית: יוצרי� בגלגלי� 

הכי טבעי לשמור על ה ביבה
כיתות ג-ו

היכ	 השליכו את הפ�ולת בעול� העתיק? מה עשו 
במכלי� ריקי�? והא� הכירו בכלל את המושג "איכות 

ה�ביבה"? הצטרפו למ�ע בזמ	 שבמהלכו נחקור את 
מקורותיה של החשיבה ה�ביבתית, נבי	 מה בי	 ִמחזור 
לשימוש חוזר, נגלה שאקולוגיה איננה המצאה חדשה, 

ונחתו� ב�דנת יצירה "ירוקה".
מותר לגעת - התנ�ות חווייתית ע� חפצי� מ	 העבר.

בדרכי מ חר 
כיתות ד-ה

מ�ע שכולו תגליות, בעקבות אמצעי התשלו� 
הקדומי� ו�חר החליפי	 שקד� למטבעות. בבית	 
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קדמ	 למטבעות, נחקור את ערכ� ומשקל� של מתכות, 
מוצרי מזו	 ובהמות ונעמוד על שימושיה� של המטבעות. 

ב"כיפות היוצרי�" נלמד על מלאכות מ�ורתיות, על 
תפקידו של השוק בחיי היו�-יו� ועל מקומ� של בעלי 

המקצוע אז והיו�. 
�דנה נלווית: עיצוב והטבעה של מטבעות.

נעי� קדימה 
כיתות ד-ו

הדרכה דינמית העוקבת אחרי 
התפתחות כלי התחבורה מ	 

 
העת העתיקה ועד ימינו. במהל
הפעילות נבח	 את השפעות 

ההתפתחות הטכנולוגית של כלי 
התחבורה השוני� על החברה 

האנושית ממגוו	 היבטי�: חקלאות 
ותיעוש; התיישבות; תיירות; 

הגירה; תקשורת; מלחמה ושלו�. מ�לול ה�יור יכלול 
מגוו	 מוצגי� במרחבי� הפתוחי� של המוזיאו	 ובביתני 

הקבע.
�דנה נלווית: תכנו	 ועיצוב רכב עתידני

לגעת בעבר 
כיתות ד-ו 

כיצד נוצר תל? מהי חפירה ארכיאולוגית? אלו ממצאי� 
מגלה הארכיאולוג? וכיצד נית	 לקשור בי	 מקורות 

כתובי� לממצאי� חומריי�? 
�יור מרתק בתל ק�ילה ובבית	 הקרמיקה בשילוב �דנת 

רפאות. 
* מש
 הפעילות: כשעתיי�

קוראי� באיורי�
כיתות ד-ו

מהי שפה חזותית? כיצד התפתח הטק�ט החזותי מציורי 
המערות הקדומי� ועד �מלילי הרשתות החברתיות 

והתקשורת הדיגיטלית? בפעילות דינמית בי	 ביתני� 
יחקרו המשתתפי� את אופיה המשתנה של התקשורת 

החזותית ל�וגיה השוני� ויבחנו את הקשרי� בינה לבי	 
המילה הכתובה 

בית	 הקרמיקה/בית	 קדמ	 למטבעות/ מוזיאו	 אלכ�נדר 
לתולדות הדואר והבולאות

�דנה נלווית: קומיק�.

החלוצי� שיישבו את האר� 
כיתות ה-ו

נכיר את פועל� של אנשי העלייה הראשונה – פורצי 
הדר
 במפעל ההתיישבות הציוני. בפעילות חוקרת 

וחווייתית נכיר את דמות החלו� ואת מאפייני 
המושבות שהוקמו, נגדיר מהו 

"מעשה חלוצי", ונלמד על 
הקשיי� שנקרו בדרכ� של 

החלוצי�, העקרונות שלאור� 
פעלו והיח�י� המורכבי� שכוננו 

ע� האיש שמימ	 את מפעל 
ההתיישבות, הברו	 רוטשילד. 

�דנה נלווית: אנו החלוצי�
* במועדי� בה� מוצגת תערוכה 

 
מתחלפת רלבנטית – יואר
 מש
ה�יור לשעתיי�.

 ימ� שאתה מנהיג 
כיתות ה-ו

הדרכה באמצעות משחק דיגיטלי בטלפוני� חכמי� או 
בטאבלטי�.

מהי מנהיגות וכיצד אנו מביני� אותה? בפעילות 
חוקרת נתוודע למנהיגי� שוני� ול�וגי מנהיגות 

שוני�. נדו	 ב�וגיות הקשורות למנהיגות להיבטיה 
השוני�: דרכי הנצחת המנהיגי�; המ�רי� שביקשו 
להעביר; ה�מלי� בה� השתמשו והתאמת� לזמ	, 

למקו� ולתרבות שבתוכ� פעלו.
�דנה נלווית: מטביעי� מנהיגות עכשווית – עיצוב 

מטבע קבוצתי.

חידת הכתב
כיתות ה-ו

בפעילות חקר מאתגרת, מהנה ומגבשת נמצא 
תשובות למגוו	 שאלות: מהו הקשר בי	 ציור הקיר 

הפרהי�טורי להמצאת הכתב? כיצד שימש הכתב מקור 
מידע ואמצעי תקשורת? ומה בי	 כתב היתדות, הכתב 

ההירוגליפי והכתב העברי הקדו�?
�דנה נלווית: כותבי� בעברית עתיקה – הכנת 

או�טרקו	 מחומר.
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 מער� החינו� המיוחד, ילדי� ובני 
נוער ב יכוי– גילאי 6-21

אנו רואי� חשיבות רבה בשילוב כלל הילדי� 
והנוער – בחינו
 הפורמלי והבלתי פורמלי בחוויית 
הביקור במוזיאו	, תו
 עריכת ההתאמות הנדרשות 

 .
לאוכלו�יות הזקוקות לכ
בחירת הפעילויות, מתו
 מגוו	 הנושאי� המוצעי� 

בקטלוג, נעשית בתיאו� מוקד� המאפשר הכנה 
מתאימה לקראת הביקור, ה	 של צוות החינו
 וה	 של 
התלמידי�. הנושאי� עו�קי� בתחומי תוכ	 מגווני� 
ומודרכי� בדר
 פעילה, חווייתית ומעשירה וכוללי� 

�דנאות יצירה מתאימות. 
הפעילות מועברת לכיתות קטנות , המונות 8–10 

תלמידי� ונית	 לשלבה ברצ� התהלי
 החינוכי הבית 
�פרי, באופ	 שנות	 מענה למגוו	 נושאי תוכ	, לדוגמא:

חומרים וטבעם  •
אל תפספס את הפסיפס  •

לומדים ליהנות ממתנות הטבע: בזעת אפיך, שימו   •
שמ	.

חידת הכתב  •
לגעת בשורשים – לבני/בנות מצווה  •

על מנת להעצי� את חוויית הביקור ולהפכה 
למשמעותית יותר, אנו מזמיני� אתכ� לקיי� עמנו 

פעילויות הכנה לקראת הביקור ופעילויות �יכו� 
לאחריו.

לייעו� בנושאי הפעילות, התאמת הצרכי� השוני� 
ותיאו� הביקור:

ליטל וילנר, רכזת פרויקטי� ואוכלו�יות ע� צרכי� 
מיוחדי�  03-7455719

 litalv@eretzmuseum.org.il

חוויה יוונית
כיתות ו

הצטרפו למ�ע אל התרבות היוונית העתיקה, התרבות 
הנחשבת לערש התרבות המערבית. נצא בעקבות �ימני 

התרבות שהותירו לנו היווני�, דוגמת האולימפיאדה 
וראשית התיאטרו	. בבית	 הקרמיקה, נגלה כיצד נראו 

כלי החר� היווניי� ומה �וד עיטור�. בבית	 קדמ	 
למטבעות, נבח	 את חשיבות� של המטבעות היווניי� 

כמקור לימוד להכרת התקופה ותרבותה.
�דנה נלווית: הכנת מ�כות בחומר

* מש
 הפעילות: כשעתיי�

ליעו� בנושאי הפעילות ותיאו� הביקור:
הד� להט – רכזת  שיווק חינוכי  03-7455725          

hadasl@eretzmuseum.org.il
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מוזיאו	 היהלומי�, הממוק� בלב מתח� בור�ת 
היהלומי� ברמת ג	, מזמי	 את המבקרי� בשעריו 

למפגש חוויתי ע� עול� היהלומי�, המינרלי�  
ואבני הח	.

מחלקת החינו
 של המוזיאו	 מציעה מערכי 
הדרכה לתלמידי� מכיתה ד' ואיל
, אשר נוגעי� 
בהיבטי� הרב תחומיי� של יהלומי�, מינרלי�  
ואבני ח	, כפי שה� באי� לידי ביטוי בתערוכת 

הקבע ובתערוכות המתחלפות המוצגות במוזיאו	. 
תוכניות ההדרכה מבו��ות על התפי�ה של שילוב 

התכני� המוצגי� במוזיאו	 ע� תוכניות הליבה 
הנלמדות בבית ה�פר בתחומי דעת שוני� כגו	: 

מדעי� וטכנולוגיה, גיאוגרפיה ו�ביבה, כימיה, 
כלכלה ושיווק. 

בתוכניות ההדרכה נעשה שימוש באמצעי המחשה 
מגווני�- �רטי� ומוצגי�, באופ	 שמעשיר 

ומעמיק את הנלמד בבית ה�פר בדר
 חווייתית 
ומ�קרנת. 

כל תוכנית הדרכה נמשכת כ-90 דקות וכוללת ג� 
�יור בתערוכה המתחלפת המוצעת באותה עת 

במוזיאו	. 

הדרכות נו�פות שאנו מציעי� ה	 למורי� וצוותי 
חינו
 המעונייני� ליהנות מחדר מורי� פעיל בחלל 

המוזיאו	 וכ	 לקבוצות בעלות צרכי� מיוחדי� 
אשר עבור� נבנה �יור מותא� ייחודי.

לצד תוכניות ההדרכה אנו מקיימי� פעילויות 
ו�דנאות במהל
 חופשות, לוקחי� חלק פעיל ביו� 

המוזיאוני� הבינלאומי ובשבוע החינו
 המדעי, 
משלבי� על פי דרישה מצגות בנושאי� שוני� 
להרחבת תחו� הדעת הנלמד והרצאות אורח 

מיוחדות בהקשר לתערוכות המתחלפות.
אנו מזמיני� אתכ� להשתת� בפעילויות המוזיאו	 

במהל
 שנת הלימודי� הקרבה וליצור עמנו קשר 
על מנת לתא� �יורי�.

מוזיאו� היהלומי� – מחלקת חינו� והדרכות
ז'בוטינ�קי 1, ר"ג (כני�ה מרחוב זי�מ	 3)

אתר אינטרנט -
www.diamond-museum.co.il

דוא"ל: נורית שוחט – מנהלת הדרכות
nurit@diamond-museum.co.il

טלפו	: 03-5760219
פק�: 03-7518515

מוזיאו� היהלומי� ע"ש ה. אופנהיימר
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הזמנה לשקט:
הזמנה למ�ע בערו� תקשורת חלופי. לא שומעי� 

דבר א
 מדברי� ושומעי� באמצעות העיניי�, 
באמצעות השפתיי� ושפת הגו�.

הפעילות בהנחיית מדרי
 חרש אשר שפת 
ה�ימני� הוא ערו� התקשורת העיקרי בחייו.

פרויקט חינוכי, חברתי, ערכי ומרתק.

דיאלוג בחשיכה:
התערוכה יוצרת מפגש בי	 אנשי� רואי� לבי	 
אנשי� עיוורי�. המשתתפי� מפקידי� עצמ� 

בידי מדריכי� עיוורי� המובילי� אות� בתערוכה 
בחוש
 מוחלט.

מבו�� על יצירתיות חברתית ומגעי� אנושיי�. 
 
שיעור חברתי חשוב - כיצד מוגבלות יכולה להפו

לכח. כיצד מ�ע חברתי רגשי ומרתק, ביכולתו 
לשפר את היצירתיות החברתית ואת מיומנויות 

התקשורת.

דיאלוג ע� הזמ�:
הדיאלוג ע� הזמ	 מלווה את כולנו בכל גיל. הפכו 

את הדיאלוג לחוויה מרגשת שהיא
מ�ע מרתק...המ�ע רצו� במצבי� מרגשי� 

ומשעשעי�.
מ�וג החוויות שיוצאי� מה	 אחרי� ממה 

שנכנ�י�.
כי מה שרואי� מש� לא רואי� מכא	.

בגובה העיניי�:
הביטל�- מ�ע הק�� המי�תורי.

מ�ע פעיל בעקבות הלהקה ששינתה את העול�.

כתובת:
רח' מפר� שלמה 1  (הכני�ה מרחוב ירושלי� 

-214 היכל ה�פורט) 
פארק פר� חולו	

להזמנות לקבוצות מעל 20 איש : 03-6503050

מוזיאו� הילדי� בחולו�

הביקור במ�לולי המוזיאו	 הינו מ�ע חוויתי, במ�גרתו יוצאי� הילדי� להרפתקאות דמיוניות, מרתקות 
ובעלות ער
 מו�� חינוכי.

מ�לולי המוזיאו	 ה� בעצ� �יפור כשהמשתת� מהווה דמות פעילה בעלילה, לגעת
במוצגי�, לחוש אות� וא� להיכנ� לתוכ�.

במוזיאו	 תערוכות קבועות ומתחלפות.
המ�לולי�: בעקבות הפרפרי�, המ�ע לתיקו	 ממלכת הזמ	, היער הק�ו�, החייזרי�, גלריית 

הצעצועי�, בגובה העיניי�.
ובנו�� תערוכות/ פעילויות המיועדות לתלמידי� מגיל 9 וג� למבוגרי�:
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מוזיאו� מורשת יהדות בבל
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מה באתר: 
התצוגה ממחישה באמצעות �רטי מולטימדיה, 

תמונות, גביעי� מרהיבי�, מדליות ומשחקי 
מולטימדיה חדשניי� וחווייתיי� את תולדות 

ה�פורט היהודי, המועדוני� הראשוני�,  ה�פורט 
בצל השואה, קבוצת "הכח וינה" המפוארת ו�פר 

הזהב ההי�טורי שלה,  ואת �יפורי המכביות – 
המפג	 ה�פורטיבי הגדול והחשוב ביותר של הע� 

היהודי.

חדש אצלנו: 
"קליקיט", שעשועו	 אינטראקטיבי חדשני ומלהיב, 

המבקרי� מתחרי� ביניה� בנושאי ידע שוני� 
ובוחרי� את תשובת� באמצעות שלט ע� לחצני�, 

את שאגות השמחה שומעי� עד למרחוק...

לחיילי�/ לקהל הרחב: 
�יורי� מודרכי� לקבוצות בתיאו� מראש, נית	 

לשלב ב�יור �דנה או הרצאה בנושאי תזונה ואורח 

חיי� בריא וכ	 בנושאי מכבי וה�פורט היהודי.  
 

לתלמידי�: �יור מודר
 המותא� לגיל. ה�יור 
מלווה במשחקי ידע בתו
 המוזיאו	 ומשולבי� 
בו �רטוני מולטימדיה שוני� להעשרת החוויה 
 .
והעמקת הלמידה, לצד שיח פתוח ע� המדרי

בנו�� ל�יור המודר
, מתקיימת בביקורי 
התלמידי� �דנה חווייתית מותאמת לגיל ובה 

משחקי �פורט חברתיי�, �דנת הגינות ב�פורט, 
�דנת שואה ו�פורט, �דנת דיבייט במוזיאו	 ועוד. 

בנו�� לכ
, מוזיאו	 מכבי מציע לבתי ה�פר 
ביקורי� במתכונות נו�פות המותאמי� לצרכי בית 

ה�פר ולייחודיותו.

במוזיאו	 ארכיו	 מכבי תנועה עולמית ע"ש יו�� 
יקותיאלי. הארכיו	 מכיל חומר ארכיוני מהמאה 
ה-19 המאוח�	, מ�ודר וממוחשב במקצועיות, 

ופתוח לשימוש לקהל הרחב בתיאו� מראש.

מוזיאו�  פורט מכבי ע"ש פייר גילד גיי�

�יור מודר
, �דנאות, הרצאות, משחק ועוד.
בכפר המכביה, פינת חמד בלב רמת ג	, שוכ	 לו מוזיאו	 מכבי ע"ש פייר גילד�גיי�. המוזיאו	 נו�ד בשנת 

1982 במטרה להציג את תולדות תנועת מכבי ותנועות ה�פורט היהודי מ�ו� המאה ה- 19 ואיל
 ואת 
תולדות המכביות. הוא לוקח את המבקר למ�ע ייחודי וחשוב דר
 יהדות, ציונות ו�פורט.

כתובת המוזיאו	: כפר המכביה רמת ג	, בית המכבי.
טלפוני�: קר	 כורש 03-6715727 / 0549450630

keren@maccabi.org :מייל
פתוח בימי א-ה , 09-16:00, �יור מודר
 בתאו� מראש

יו� ו' בתאו� מראש.
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 פארי המרכז הזואולוגי ת"א – ר"ג

 עלות  יורי� מודרכי�: 

 יור לימודי לת"א ר"ג בלבד –

עלות כני�ה הכוללת עד 4 שעות הדרכה- 40 ₪ למשתת� 
עלות כני�ה הכוללת עד 3 שעות הדרכה- 38 ₪ למשתת� 
עלות כני�ה הכוללת עד שעתיי� הדרכה- 37 ₪ למשתת� 

מבצע חור
- בי� החודשי�  פטמבר-פברואר
עלות כני�ה הכוללת עד 4 שעות הדרכה- 39 ₪ למשתת� 
עלות כני�ה הכוללת עד 3 שעות הדרכה- 37 ₪ למשתת� 
עלות כני�ה הכוללת עד שעתיי� הדרכה- 36 ₪ למשתת� 

* מינימו� להזמנה: 20 משתתפי�. לקבוצות מעל 35 משתתפי�, כולל המלווי�- הקבוצה תפוצל למ פר 
מדריכי� לפי גודל הקבוצה

המחירי� בתוק
 לשנה"ל תשע"ז, תיתכ� עליית מחירי� קלה לשנה"ל תשע"ח
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בית ביאליק הוא ביתו של המשורר הלאומי חיי� נחמ	 
ביאליק שהתגורר בו משנת 1926. 

בבית שמורי� כתבי יד מקוריי� של יצירות המשורר 
וכ	 ציורי� ופ�לי� פרי יצירת� של אמני� ישראליי� 

כמו נחו� גוטמ	 וראוב	 רובי	. 

מחלקת החינו
 וההדרכה של בית ביאליק מציעה מגוו	 
של �יורי� המותאמי� לקבוצות הגיל השונות: 

ג� חובה-ב מעשה ילדות: 
הילדי� ייפגשו ע� שירי הילדי� הידועי� של ביאליק 

וכ	 ע� "�פר האגדה" ו�יפורי� מ"�פיח".
תו
 כדי �יור בבית, ה� יתוודעו לעולמו האישי 

והיצירתי וייחשפו למקורות השראתו ולפועלו בתחו� 
התרבות העברית דר
 פעילויות שונות, כגו	 תאטרו	 

צלליות, מוזיקה, משחקי מילי� והיכרות ע� מאיירי� 
שוני� שעבדו איתו. 

כיתות ג-ו חפצי� מ פרי�: 
הבית והחפצי� שבתוכו שוזרי� את �יפור חייו של 

המשורר הלאומי. במהל
 ה�יור יגלו ויחקרו הילדי� 
את החפצי� ומתוכ� יתוודעו למקורות השראתו 

ופועלו בתרבות העברית.

דגש מיוחד יוש� על פיתוח השפה העברית ועל 
המקורות המשולבי� בשירתו של ביאליק, ב�יפוריו 

ובאגדות לילדי�: התנ"
, המשנה וההלכה.
הפעילות תועבר דר
 תאטרו	 צלליות, כתיבה יוצרת 

בזוגות, משחקי לשו	 והמחזה בימתית.

רח' ביאליק 22 תל-אביב
טלפו�: 03-5254530

בית ביאליק
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בית ב	 גוריו	 שימש למגוריה� של ראש הממשלה 
ושר הביטחו	 הראשו	 של מדינת ישראל, דוד ב	 גוריו	 

ומשפחתו בי	 השני� 1931 ל – 1968.

דוד ב	 גוריו	 בצוואתו העמיד את ביתו בתל אביב 
לרשות הציבור ומדינת ישראל, על מנת שישמש 

כמו�ד לעיו	 ומחקר.
הבית נפתח לקהל הרחב ב-29 בנובמבר 1974.

כיו� נערכי� בו �יורי� מודרכי� וכנ�י עיו	, שמטרת� 
לתאר את דמותו של ב	 גוריו	 ואת פועלו כמנהיג. 

כמו כ	, מוצגי� בבית חומרי� תיעודיי�-הי�טוריי�, 
מזכרות ותארי� שקיבל ב	 גוריו	 בהיותו ראש 

ממשלה. בבית נמצאת �פרייתו הפרטית של דוד ב	 
גוריו	, המכילה כ-20,000 כרכי� בתחומי� שוני�.

שד' ב	 גוריו	 17, תל אביב
ביקורי קבוצות יש לתא� מראש בטלפו	: 03-5221010

הכני�ה ללא תשלו�

 צרי
 ב� גוריו� – קיבו� שדה בוקר 

 20 
דוד ב	 גוריו	 התגורר בצרי� שבשדה בוקר במש
שנה (1973-1953).

מאז מותו נשמר הצרי� כפי שהיה בחייו.
פעולות החינו
 המגוונות בצרי� כוללות ביקורי� 

מודרכי�, �דנאות עיוניות, פעילות יצירתית ומשחקי� 
שוני�. הפעילות מתאימה לשילוב כחלק מטיול שנתי 

ואירועי� שוני�.

פעילויות לבתי  פר י ודיי�:
חייו של דוד ב	 גוריו	 בשדה בוקר – במהל
 ה�יור 

בצרי� נחשפת אישיותו הפרטית והציבורית של דוד 
ב	 גוריו	, על תפי�ת עולמו והחשיבות שייח� לפיתוח 

הנגב.

תאטרונטו – �יור מודר
 חוויתי ומרתק באמצעות 
שחק	.

כיתות ז-ט:
מנהיגות בראי הנגב – תכונות המנהיגות של ב	 גוריו	 

הבאות לידי ביטוי במאבקו בהכללת הנגב בשטח 
המדינה, פיתוח הנגב, ההתיישבות.

כיתות י-יב: 
ביתו של מנהיג – �דנה מוזיקאלית המתמקדת 

במנהיגות כפי שבאה לידי ביטוי בחלק מהמוצגי� 
בצרי�. כיצד תפ� את תפקידו ואת מושג המנהיגות.

טלפו	 להזמנות: 08-6560469, פק�: 08-6560320

בית ב� גוריו�
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 תכנית - לכל אחד גיבור 

תכנית נלווית לגלריית המשפחה החדשה שנפתחה 
לאחרונה – "גיבורי�"

קהל היעד: כיתות א'- ב', ד'-ו' – התכנית תותא� 
לשתי קבוצות הגיל.

מש
 התכנית: שעתיי� וחצי.
רציונל:

מי הגיבור/מנהיג שלי? מה	 תכונותיו? מה יש בי 
מתכונות הגיבור/מנהיג?

התכנית תדו	 בתכונות המנהיג/גיבור תו
 עי�וק 
בדמויות מהעול� היהודי ובכלל. התלמיד יגדיר מה	 

תכונות הגיבור שלו ויית	 דוגמאות לדמויות המייצגות 
לדעתו תכונות אלה.

התכנית כוללת:
•  סיור חווייתי בגלריה החדשה "גיבורים", בה הם 

מוזמני� לצאת למ�ע ק�ו� בעקבות גיבורי העל 
היהודיי� מ	 העבר ומההווה: מצביאי�, משוררי�, 

מדעני�, פילו�ופי�, חוקרי�, ממציאי�, אנשי משפט 
מובילי�, יוצרי קולנוע צייריאמני� ואדריכלי�. בגלריה 

משולבי� משחקי� אינטראקטיביי� ממוחשבי�, 
משחקי לאו טק, �רטי� והפעלות לילדי�. 

פעילות יצירתית – סדנת דיון ויצירה.  •

 תכנית – מ ע אל השורשי� 

קהל היעד: כיתות ד'-ו' 
מש
 התכנית: שעתיי� וחצי.

רציונל:
יציאה למ�ע משות� בגלריה החדשה והמרהיבה 

"הללויה- להתפלל, להתכנ�, ללמוד", ל�יור חוויתי, 
אישי ומעצי�.

תכנית זו, �יור במוזיאו	 והפעלות חווייתיות 
(במהל
 ה�יור ובאג� החינו
 של המוזיאו	 ב�דנאות 

ההעשרה), מעודדת את התלמידי� להעמיק בחקר 
המורשת המשפחתית ולמצוא את המשות� לה� 

ל�יפורו הייחודי והמתמש
 של הע� היהודי והחברה 
הישראלית. 

התוכנית כוללת:
•  סיור חווייתי בגלריה החדשה על בתי הכנסת

סדנות סרטים ומשחקי שמות משפחה, בשימת   •
דגש על תרומת� של כל קהילות ישראל בעבר ובהווה, 

ל�יפורה של החברה הישראלית והתרבות היהודית. 

לביצוע הזמנה – מרכז הזמנות טל'- 03-7457808
tours@bh.org.il

למידע ולפירט התכניות 

טובה לש�
מנהלת | אג� מכירות ופרויקטי�

בית התפוצות - מוזיאו	 הע� היהודי 
טל': 03-7457902 | נייד: 052-6130523

 Tova.l@bh.org.il
  www.bh.org.il

תערוכות ותכניות חדשות בבית התפוצות
הגלריה למשפחה: גיבורי� פורצי הדר� של הע� היהודי 
– תערוכת חווייתית לילדי� (גילאי 6 – 12) המוזמני� 

לצאת למ�ע ק�ו� בעקבות גיבורי העל היהודיי� 
מ	 העבר ומההווה: מצביאי�, משוררי�, מדעני�, 

פילו�ופי�, חוקרי�, ממציאי�, אנשי משפט מובילי�, 
יוצרי קולנוע וטלוויזיה, ציירי� ואדריכלי�. התערוכה 

מחולקת לשמונה מוקדי� נושאיי� המכילי� משחקי� 
אינטראקטיביי� ממוחשבי�, משחקי לאו טק, �רטי� 

והפעלות להורי� ולילדי�.

גלריית בתי הכנ ת - תצוגת הקבע -  הללויה! 
להתכנ , להתפלל, ללמוד – בית הכנ ת אז והיו� - 

מוקדשת לבתי הכנ�ת בעבר ובהווה ומציגה באופ	 
חדשני ומרתק את האו�� רב המוניטי	 של 21 דגמי 
בתי הכנ�ת של בית התפוצות. התערוכה מכילה ג� 

�רטי�, מיצג וידאו ארט, והפעלות אינטראקטיביות 
לילדי� ולמבוגרי�.
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המוזיאו	 הישראלי במרכז יצחק רבי	 בשיתו� פעולה 
ייחודי ע� תיאטרו	 אורנה פורת לילדי� ונוער

מזמי	 את הילדי� לחוויה ערכית וחינוכית אשר 
מנגישה את ה�יפור הישראלי, �יפורי המנהיגי� 

וגלריה ��גונית של דמויות מהעבר.

דר
 הצגות הנודדות בי	 כותלי המוזיאו	 הישראלי, 
�דנאות חווייתיות  כולל מתח� משחקי ענק ו�יורי� 

מודרכי�.

 להל� ההצגות: 

"מנהיג נולד" : 
מומלצת לכיתות ג'-ו'

ההצגה חושפת למבקרי� את �יפור� של חמישה 

מנהיגי� גדולי�: 
יצחק רבי	, בנימי	 זאב הרצל, דוד ב	- גוריו	, גולדה 

מאיר ומנח� בגי	.
המבקרי� פוגשי� את המנהיגי� בילדות� ונחשפי� 

לקשיי� יומיומיי� ולחלומות אות� רצו ולהגשי�.

המ ר הראשי: 
לעיתי� צו השעה דוחה חלומות פרטיי�, בכדי להוביל 

מהלכי� חברתיי� ומנהיגותיי� ב�ביבה הקרובה לנו. 

"אלבו� החלומות" : 
מומלצת לכיתות א'-ו'

הצגה מו�יקלית חדשה המ�פרת על צמד חברי� אשר 
מתעורר ביניה� ויכוח, בעקבותיו ה� נ�חפי� למ�ע 

הרפתקאות בזמ	 ונקלעי� לאירועי� ההי�טוריי� 
הגדולי� בתולדות מדינת ישראל.

המ�ר הראשי: שלו� עושי� ע� אויבי� ולא ע� 
חברי�.

"כשהחלו� מתעורר לחיי�" : 
מומלצת לכיתות א'-ו' 

�יפורה של ילדה קטנה הגדלה ע� מדינת ישראל 
ונחשפת לגלריה ��גונית של דמויות מהעבר.

ההצגות תתקיימנה במהל
 שנת הלימודי� בימי 
חמישי, שישי ובחופשות.

מש
 הפעילות כשעתיי� וחצי .

חוויה שהילדי� עוברי� איכותית, לימודית וערכית. 

להזמנות קבוצות :

דנה: 0545-233715
danas@rabincenter.org.il

כנרת: 03-7453323
 Kinneret@rabincenter.org.il

המוזיאו� הישראלי במרכז יצחק רבי�
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צוות ההדרכה של המוזיאו	 מפתח תכניות הדרכה 
ייחודיות במטרה לקרב את קהל התלמידי� הרחב 
לעול� האמנות והיצירה בכלל והישראלית בפרט.

ההדרכות במוזיאו	 הינ	 הדרכות פעילות בה	 נית	 
לשלב �דנת חומרי�.

תכניות ההדרכה מחברות בי	 נושאי� מ�ביבתו של 
התלמיד ושפת האמנות.

הצוות מורכב מאמני� יוצרי� בעלי הכשרה אקדמית 
.
בתחו� האמנות והחינו

לבירורי� ותאומי� לביקורי קבוצות במוזיאו� –
03-7521876/7

 תכניות לכיתות א-ג 

מוזה במוזיאו�!
מיהי המוזה? מהו תפקידה? הא� היא קיימת? 

אצלנו כ	! ב�יור במוזיאו	 יוכלו הילדי� לפגוש 
את המוזה! דר
 מ�ע מ�גרת של הקבוצה 

בתערוכות  המוזיאו	 יגלו הילדי� תשובות לחידות 
המ�תתרות ביצירות עצמ	.

�דנת חומרי�:  יצירת מוזה אישית ממגוו	 חומרי�.  
מש
 פעילות: כשעה וחצי.

הצייר המבולבל…
ב�דרת מפגשי� משעשעת במיוחד יעזרו הילדי� 

לצייר המבולבל למצוא ברחבי המוזיאו	 את צבעיו 
הנעלמי� ולהחזיר� לפלטה. במפגשי� ילמדו 

המשתתפי� על צבעי הי�וד וגווניה�, על הצבע כ�מל 
וככלי לביטוי רגשי.

מש
 פעילות: כשעה וחצי.

הפ ל המדבר
פ�ל אנושי ידרי
 את התלמידי� בתערוכת הפי�ול.

בהדרכה, יוצגו ההבדלי� בי	 דו לתלת מימד, 
יודגמו טכניקות וחומרי פי�ול שוני�.

לאור
 הפעילות התלמידי� 
יתבוננו ויקשיבו – מה אומרי� הפ�לי�?!

�דנת חומרי�: יצירה בחומר.

אמנות ואוריינות- משפה חזותית 
למילה

מפגש במוזיאו	 מזמ	 למשתתפי� 
התנ�ות לשונית שהיא מעבר לצרכי 

היו� יו�.
במ�גרת ההדרכה נקיי� דיאלוג ע� 

ועל יצירות האמנות.
בתערוכה יגלו התלמידי�, כיצד 

לקרוא תמונה ומהי שפה חזותית.
�דנת חומרי�: בהתא� לתערוכה.

מש
 הפעילות: כשעה וחצי.

לקרוא יצירה
בעזרת אביזרי�, תחפושות, משחקי� והמו	 דמיו	 

ויצירתיות, 
נכנ�י�  הילדי� למ�ע בעול� האמנות. 

�דנת חומרי�: בהשראת התערוכה לפי בחירה.
מש
 הפעילות: כשעה וחצי.

 יפור על אמנות
במפגש שכולו �יפור אנו מציעי� גר�ה אחת של פרוש 

התערוכה,
 תו
 כדי מת	 אפשרות לילדי� להחליט  מהו �ו� 

ה�יפור…
בשיתו� הקבוצה ניצוק תוכ	 של ממש לכל דמות 

בתמונה/צילו�/פ�ל.
�דנת חומרי�: יצירת �יפור תלת מימדי.

מש
 פעילות: כשעה וחצי. 

המוזיאו� לאמנות ישראלית רמת-ג� ע"ש חנו
 רוז	
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דיוק� עצמי:
תו
 כדי הדרכה והנחייה פעילה בתערוכות המוזיאו	  

ילמדו התלמידי�  על האמ	, �ביבתו ומוצאו, ועל 
הנושאי� המע�יקי� אותו ביצירתו.

בהתבוננות ביצירות, התלמידי� יגלו מהי האמירה 
האמנותית של האמ	 אודות אישיותו. 

�דנת חומרי�: יצירת דיוק	 עצמי בהשראת המפגש 
בתערוכה.

מש
 פעילות: כשעתיי�.

חומרי� מדברי�
באמצעות הדגמה חווייתית 

בתערוכות הפי�ול במוזיאו	, 
יפתחו התלמידי� חשיבה 

יצירתית דר
 מפגש ע� החומר, 
ויגלו כיצד פ�ל יכול לזוז…

 
�דנת חומרי�: פי�ול פריט מתו
ובהשראת התערוכה.

מש
 פעילות: כשעתיי�

טבע דומ� 
תו
 כדי הדרכה פעילה בתערוכות המוזיאו	  נזהה את 

�גנו	 היצירה. 
דר
 ציור הטבע הדומ�, יבחינו התלמידי�  בזמ	, 

מנהגי�  מעמדות ומאפייני� תרבותיי�. 
�דנת חומרי�: מיני �דנת ציור טבע דומ� מקצועית. 

מש
 פעילות: כשעתיי�.

 תכניות לכיתות ד-ו 

קו–כת�-צורה וקומפוזיציה
תו
 כדי הדרכה פעילה בתערוכות המוזיאו	 אנו 

מציעי� לפתח את רגישותו ומודעותו של התלמיד 
לאיכויות השונות של מרכיבי היצירה : קו, צבע, 

קומפוזיציה, חומר וכו', כדי שיוכל "לקרוא " את שפת 
האמנות ולפתח את 

טעמו האישי.
�דנת חומרי�: יצירת תמונה אישית המורכבת 

מהאלמנטי� המפורטי�.
מש
 פעילות: כשעתיי�

יצירות ואוצרות: 
באמצעות מער
 הדרכה מרתק ילמדו התלמידי� על 

מושג ה"אוצרות"
ותפקיד האוצר. התלמידי� ייחשפו לעקרונות 

האוצרות ויגלו במ�גרת 
ה�יור בתערוכות בחירות והחלטות אוצרות.

�דנת חומרי�: כל תלמיד הופ
 לאוצר ע"י בניית דג� 
של חלל מוזיאלי וטיפול בו.

 

 תכניות לכיתות ז-ח 

 
קולאז' ישראלי - סדרת מפגשים המתמקדים   •

באמנות הישראלית
אמנות כראי לתרבות – סדנת מפגשים שיתקיימו   •

בשילוב מוזיאו	 לאמנות ישראלית, רמת-ג	, המוזיאו	 
לאמנות המזרח הרחוק, המוזיאו	 לאמנות רו�ית.

מסע בתולדות האמנות.  •

לפרטי� תאו� והזמנות הדרכות 03-7513544

 
�דנת חומרי�: פי�ול פריט מתו
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המחלקה לקליטה ועלייה של עיריית רמת ג� בשיתו
ע� המוזיאו� לאומנותה ישראלית מזמיני� אתכ� 
לחוג ייחודי חוג "עברית ואומנות" לילדי� עולי� 

ותושבי� חוזרי�.

החוג מיועד לילדי� עולי� ובני עולי� בגילאי 4-6 
הלומדי� בגני הילדי� בעיר

החוג מתקיי� אחת לשבוע ישנ	 שתי קבוצות החוג, 
נית	 להירש� לאחת הקבוצות. מ�פר המקומות 

מוגבל.

הפעילות מורכבת משני חלקי�:  45 דקות -  לימוד 
השפה העברית ו-45 דקות נו�פות -  הדרכה בנושאי 

האומנות ויצירה של הילדי� עצמ�.

קבוצה ראשונה: יו� ג' בי	 השעות 16:30-18:00.  
במוזיאו	 האומנות הרו�ית ומזרח הרחוק ברח' חיבת 

ציו	, 18.
קבוצה שנייה: יו� ה'  בי	 השעות 16:30-18:00.  

במוזיאו	 האומנות הרו�ית ומזרח הרחוק ברח' חיבת 
ציו	, 18.

להרשמה בטל' 03-6758486 , 
Tanya-r@ramat-gan.muni.il או במייל

חוג "עברית ואומנות" לילדי� עולי� ותושבי� חוזרי�
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המרכז לחינו
 ה�ביבתי השוכ	 למרגלות הר הפ�ולת, בי	 תחנת
המעבר ופארק המחזור ש� לו למטרה לחשו� ולהטמיע ידע עדכני

ותפי�ות מתקדמות בנושאי הפ�ולת ותרבות הצריכה, לחנ
 ללקיחת
אחריות אישית ולהעמיק את מחויבות הציבור לתיקו	 �ביבתי חברתי.

ה�יור בחירייה פתוח לקבוצות בלבד, בתאו� מראש.  .1
:
�יורי� למערכת החינו  .2

סיורי בתי ספר )גן חובה-יב(  •
סטודנטים )סמינרים, מכללות(  •

חדרי מורים לומדים  •
השתלמויות צוותי הוראה  •

סדנאות ייחודיות  •
ימים ירוקים )ימים מרוכזים לבתי ספר(  •

ה יור חוש
 את המבקרי� לעול� הפ ולת בצורה חווייתית ומלמדת .
לה תקר� - כול� מדברי� על איכות ה�ביבה, על מחזור, על פ�ולת. מה באמת אנחנו יודעי� על הפ�ולת שלנו? 

לא	 היא עוברת? אי
 מטפלי� בפ�ולת באר�? מחזור ושימוש חוזר, מה ההבדל?
לחוות - לראות כמה פ�ולת אנחנו מייצרי�, לחוש כמה נוח לשבת על כור�ת צמיגי� העשויה בשימוש חוזר, 

להריח את הקומפו�ט ולגלות שריחו כריח של אדמה, לשוחח, להתעניי	, לשאול, להקשיב.
להבי� - את בעיית הפ�ולת, את הקשר שלה לתרבות הצריכה ואת הפתרונות הקיימי� היו�, כולל מפעל חדיש 

להפקת אנרגיה מפ�ולת.
להניע שינוי - ברמה האישית, ברמת בית ה�פר או הקהילה. להבי	 ביכולתנו להשפיע ולבחור פרויקט שיתאי� 

למידותינו.
לקיחת אחריות - לקחת אחריות על מקומנו כיצרני פ�ולת, להפני� את יכולתנו להשפיע.

זמני פעילות: המרכז פתוח בימי� א-ה בי	 השעות 16:00-08:00
הגעה ל�יור: ה�יור בחירייה הינו באוטובו� צמוד בלבד, מצויד במיקרופו	 תקי	.

לתאו� �יורי� לקבוצות:
visit@hiriya.co.il 03-7391772 :: 03-7396633 פק�	טלפו  www.hiriya.co.il

המרכז לחינו� ה ביבתי-חירייה
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למוזיאו� האד� והחי ברמת-ג� יש שילוב מנצח – 
מוזיאו� טבע שנמצא בלב ריאה ירוקה – הפארק 

הלאומי ברמת-ג�.

התצוגות במוזיאו	 מכילות מוצגי� מהאו�� הביולוגי 
של המוזיאו	 הכולל אדרי� (פוחלצי�), שלדי�, 

מאובני� ועוד. התצוגות מ�פרות את �יפורו של 
עול� החי והאד� באמצעי המחשה חדישי� ותערוכות 

פעלתניות. 

לקראת שנת ה-70 למדינת ישראל, המוזאו� הכי� 
מ פר תכניות מיוחדות: 

החי והצומח באר� ישראל, המיועדת לתלמידי   .1
כיתות ה' – ח'

תכנית נו�פת עו�קת בחיי� במדבר. לתלמידי   .2
כיתות ה' – ח'

אנחנו מקיימי� ג� �יור מודר
 בפארק הלאומי   .3
ברמת ג	 בתוכו אנו שוכני� זהו הפארק העירוני 

הוותיק ביותר באר� שנחנ
 ע"י ב	 גוריו	 בשנת 1951.  

 יורי� מודרכי� לבתי ה פר 
לכיתות א'-ב' : 

להיות בריא, תיבת נח, תקשורת וחושי�, תינוק בא 
לעול�, מחזוריות בטבע וצבע בטבע. 

לכיתות ג'-ד' :
חיי הצמח,  בי	 בעלי-חיי�, עופות ועפיפוני�, בלשי� 

ב�ביבה, דינוזאורי�, תנועה שלד ושרירי�.  
לכיתות ד'-ו':

 מדבר וקקטו�י�,  עול� הול
 ומתמלא, קשרי קיו�, 
משני� אווירע, מזו	 למחשבה וטבע החומר.

לכיתות ו'-ט' :
אבולוציה, אור וראיה, מי אוכל מה, ופצעי הבגרות. 

מחיר: בי	 17 ל- 30 שקל לתלמיד, בהתא� לתכניות 
השונות. 

 יורי� מודרכי� לגני ילדי�
חדר פלאות - האריה, הזברה, וארו� הבגדי�

פרווה, נוצות או קשקשי�- בגד או כ�ות גו�?  למי 
נוצות - לעופות או ליונקי�?

פוחל� - הא� הוא פ�ל או בובה?  תשובות לשאלות 
רבות, תו
 כדי פעילות. 

מפגש ע� חיות מחמד, מוכרות וכאלה שפחות .

צבע בטבע
קנו כרטי� להפקה המרהיבה ביותר בטבע. השחקני� 

פושטי� ולובשי� צורה, מתחפשי� "ועושי� חיקויי�".  
יש ג� מפגשי� של פנויי� ופנויות. בתכנית: על 

תפקידי הצבעי� בעול� החי, ה�וואה, אזהרה, חיזור 
ותקשורת.

חברי� ל ביבה
ה�ביבה מבקשת את עזרת ציבור ילדי הג	 מפני 

"טביעה" בניילוני�, �וללות, פל�טיק וקופ�אות. 
במ�גרת התכנית ילמדו הילדי� על השפעת הפ�ולת 
המוצקה על ה�ביבה ועל בעלי חיי�. חשיבות הריאה 

הירוקה והמחזור.

הבית שלי
יש בית רטוב ובית יבש ויש הגרי� במה שיש. לא 

לכול� בית קבוע ולכ	 יש הבוחרי� לנוד ולנוע. בואו 
לפגוש את ה"קבלני�" של הטבע.

הביקור במוזיאו	 כולל �יור מודר
 בתצוגות המוזיאו	 
הקשורות לנושא ופעילות במרכז הלימודי של 

המוזיאו	.  מש
 הפעילות כשעה וחצי. 

הפעלת הילדי� נעשית במגוו	 של מתודות: שיחה, 
התנ�ות עצמית, משחק, דרמה, יצירה ועוד. הפעילות 

מפתחת אצל הילדי� מיומנויות שונות של תצפית 
וחקר, מוטוריקה, חשיבה מדעית ויצירתית ומקנה לה� 

אוריינות מדעית, חברתית ומילולית.
אנו מציעי� לכל ג	 �דרה של 2-3 מפגשי�: מפגש 
מקדי� או מ�כ� בג	 של 45 דקות, ביקור ופעילות 
במוזיאו	 של שעה וחצי ואפשרות לביקור מ�כ�. 

עלות �דרה של 3 מפגשי�: 700 שקל לג	 לא כולל 
נ�יעות.

עלות �דרה של 2 מפגשי�: 600 שקל לג	 לא כולל 
נ�יעות.

המוזיאו	 רואה חשיבות רבה בפעילותו בתו
 ולמע	 
הקהילה שבתוכה הוא יושב. במ�גרת שיתו� פעולה 

ע� אל"ה – תאגיד המיחזור, אנו מאפשרי� לתלמידי� 
ממערכת החינו
 המגיעי� ל�יור מודר
 לשל� 

באמצעות מיכלי משקה הכפופי� לחוק הפיקדו	.  
הרווח לכול� הוא משולש: התלמידי� מגלי� אזרחות 

פעילה, זוכי� לבקר במוזיאו	 ומוזילי� את המחיר. 

לפרטי�: מוזאו� האד� והחי
טלפו	  03-6315010, פק�  03-6315103

www.adamvechai.org.il   :האתר שלנו

מוזאו� האד� והחי ל ל תרבות רמת-ג�
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אהרו	 כהנא, יליד גרמניה עלה לאר� בשנת 1934.
דרכו האמנותית החלה בהיותו ב	 16 והתבטאה בציור 

ריאלי�טי של נופי�, דיוקנאות וטבע דומ�.
מדובר בבית מגורי� ע� �טודיו שהוק� במיוחד 

עבור כהנא, כחלק ממדיניותו של ראש העיר אברה� 
קריניצי, שביקש למשו
 לרמת ג	 אמני� ואנשי רוח.

במוזיאו	 תערוכות קבועות מתחלפות.

הפעילות: �דנאות לילדי� ולקבוצות.

כתובת: רח' רוקח 147 רמת-ג	
טלפו	: 03-7523348

להזמנות: קר	 דלח, מנהלת הדרכה
המוזיאו	 לאמנות ישראלית רמת-ג	

טל: 03-7513544

מוזיאו� בית כהנא
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יו�� קונ�טנט (1962-1892) נודע בכינוי "פ�ל 
החיות" והפליא כרש�, היה גל� ע�.

הפעילות במוזיאו�: �דנאות לילדי�, �דנאות 
לקבוצות, תערוכות מתחלפות.

כתובת: רח' �מדר 42 רמת-ג	
טל': 03-5754384

להזמנות: קר	 דלח, מנהלת הדרכה
המוזיאו	 לאמנות ישראלית ר"ג, טל': 03-7513544

מוזיאו� בית קונ טנט
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הבית יהיה פתוח כל השנה להדרכות, עבור קבוצות 
תלמידי� בגילאי� השוני� מבתי  פר.

רלוונטי לכל השכבות בבתי  פר הי ודיי�, 
ולתלמידי חט"ב ותיכוניי�.

מומל� להגיע לקראת יו� הזיכרו�, יו� השואה, יו� 
העצמאות.

לתלמידי תיכו	: מומל� להגיע לקראת טיול שורשי� 
בפולי	.

בבתי מוצגת תערוכת קבע המתארת את עיקר 
עבודתו של הפ�ל נת	 רפפורט.

נת� רפפורט (1983-1911), פ�ל, צייר וצל� יהודי. 
יליד העיר ורשה בפולי	.

כל בני משפחתו נ�פו בשואה ויצירותיו החשובות 
והמוכרות ביותר עו�קות בהנצחת הנ�פי� 

והלוחמי� בה.
נת	 רפפורט נולד בוורשה בשנת 1911 למשפחה 

דתית. הוא נשלח ללימודי� ב"תלמוד תורה" ובבית 
ה�פר היהודי "לאור". בעקבות מחלת אביו פרש 

מלימודיו 
והחל לעזור בפרנ�ת המשפחה. 

בשנת 1927 נרש� רפפורט ללימודי פי�ול בבית 
ה�פר העירוני בעיר. כשלוש שני� המשי
 בלימודי� 

באקדמיה לאמנות, ש� זכה במלגה בעזרתה ביקר 
באיטליה ובצרפת והתרש� מ	 המוזיאוני� בה�.

לאחר המלחמה חזר לוורשה והקי� באפריל 1948 

את האנדרטה לזכר מורדי גטו ורשה -אנשי הארגו	 
היהודי הלוח�. העתק של האנדרטה מצוי ג� ברחבת יד 

וש� בירושלי�, והינו אחד ה�מלי� המוכרי� של מורשת 
השואה והגבורה.

ה�טודיו של רפפורט – "בית נת	 רפפורט", הממוק� 
ברחוב רוקח ברמת-ג	, פעיל כיו� כמרכז לאמנויות 

ושמורי� בו כמה פ�לי� של האמ	.

מיצירותיו החשובות:
האנדרטה לזכר לוחמי גטו ורשה, מוצבת בוורשה 1948 

(העתק נמצא ביד וש� בירושלי�).
האנדרטה לזכר מרדכי אנילבי�' בקיבו� יד מרדכי, 1951
אנדרטת מגילת האש ליד כי�לו	 ביער הקדושי�, 1972

אנדרטת המשחרר לציו	 40 שנה לשחרור מחנות המוות 
ע"י הצבא האמריקני, 

ניו ג'רזי. פ�ל "אחוות אחי�" בתל השומר.

כתובת: רח' רוקח 125, רמת ג	
טלפו	: 03-6472542

להזמנות: קר	 דלח, מנהלת הדרכה, המוזיאו	 לאמנות 
ישראלית

רמת-ג	, טל': 03-7513544

מוזיאו� בית רפפורט
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מוזיאו� האצ"ל בתש"ח נועד להנציח את 41 לוחמי 
הארגו� הצבאי הלאומי שנפלו במערכה על יפו. 

המוזיאו� הוק� באזור הקרב על שפת ימה של העיר.

התצוגה מתמקדת בפעילות האצ"ל להקמת מדינה 
יהודית באר� ישראל בשנת תש"ח, החל מהחלטת 

האו"� על החלוקה, ביו� כט בנובמבר 1947 ועד 
השתלבות האצ"ל בצה"ל בשנת 1948.

במוקד התצוגה תיאור המערכה של האצ"ל ביפו 
שנועדה לה�יר את האיו� מול תל אביב.

במוזיאו	 קיימות עמדות מידע והנצחה ממוחשבות 
העומדות לרשות קהל המבקרי�.

רח' גולדמ� 2, ג� צ'רל  קלור, תל אביב
טלפו�: 03-5177180, 03-5172044

המוזיאו� ממחיש למבקר את תולדות הארגו� הצבאי 
ב-17 שנות קיומו.

התצוגה מתארת את פעילות הארגו	 בהשיבו מלחמה 
לתוקפנות הערבית, במאבק לחי�ול שלטו	 המנדט 

באר� ישראל, וב�לילת הדר
 לחידוש העצמאות 
העברית.

התצוגה כוללת מ�מכי�, קטעי עיתונות, צילומי�, 
כלי נשק, דגמי� אור-קוליי� הממחישי� את פעולות 

הארגו	 ו�רטי�.

רח' המל� ג'ורג' 38, תל אביב
טלפו�: 03-5253307, 03-5284001

מוזיאו� האצ"ל תל אביבמוזיאו� האצ"ל בתש"ח ע"ש עמיחי פאגלי	
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המוזיאו� ממוק� באחד מבתיה הראשוני� של העיר 
העברית הראשונה, בבית משפחת שרת-גולומב, 

ש� נשתמרו שני חדרי� כפי שהיו בראשית שנות 
ה-40 ולחלק הזה נו פו שלוש קומות של תצוגה 

מוזיקלית.

התצוגה במוזיאו	 מציגה את התפתחותו של כוח 
המג	 המרכזי של היישוב העברי בתקופת המנדט 

הבריטי.

ימיו הראשוני� ותרומתו להגנה על הישוב בימי 
המאורעות, הקמת יישובי חומה ומגדל, מפעל 

ההעפלה, מלחמת העצמאות, הקמת המדינה והקמת 
צה"ל.

התצוגה חדשנית וכוללת �רטי� ומוצגי� מגווני�.

שד' רוטשילד 23, תל-אביב
טלפו�: 03-5608624, 03-5600809

מוזיאו� ההגנה תל אביב ע"ש אליהו גולומב   
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מוזיאו� הלח"י הוא אתר התרחשות אותנטי המציג 
ומתעד את קורות מחתרת הלח"י.

בדירה, בקומת הגג, ברחוב מזרחי ב, בשכונת 
פלורנטי	, נתפ� ונרצח ע"י

הבולשת הבריטית, מחוללה ומפקדה של הלח"י – 
אברה� שטר	 – "יאיר".

הדירה בה התגורר בימיו האחרוני� נשתמרה על 
רהיטיה המקוריי�. 

בחדר מוקרנת תכנית אור-קולית על חייו, פועלו, 
הישגיו והירצחו של יאיר.

המוזיאו	 משלב עזרי הדרכה ייחודיי� ומפגיש 
קבוצות ע� אנשי עדות המ�פרי� על חוויותיה� 

במחתרת.

רח' שטר� 8, תל-אביב
טלפו�: 03-6837582, 03-6820288

מוזיאו� הלח"י תל-אביב ע"ש אברה� שטר	 יאיר 
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הפלמ"ח – פלוגות המח� של ארגו� "ההגנה" 
הוק� בשנת 1941 עקב החשש מפלישת כוחות 

גרמניי� לאר�.

מוזיאו	 הפלמ"ח הינו מוזיאו	 חוויתי המעביר 
למבקר באמצעות �יפורי� של יחיד וקבוצה את 

מורשת הפלמ"ח ע� הקמתו, דר
 האימוני�, המאבק 
בבריטי�, הבאת המעפילי� ועד למלחמת העצמאות 

שהיוותה את שיא פעילותו של הפלמ"ח.

התצוגה פורשת �יפור אנושי מרתק המלווה 
בתפאורות תלת-מימדיות, �רטי� ואפקטי� 

המשלבי� חומרי� דוקומנטריי�.

ה�יור בתאו� מראש בלבד ונמש
 כ-90 דקות
ה�יור מתבצע בקבוצות של 25 איש

רח' חיי� לבנו� 10 רמת אביב, תל-אביב
טלפו�: 03-5459800 

מוזיאו� הפלמ"ח תל-אביב
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מוזיאו� הרצל הינו מפגש אורקולי מרהיב ע� חוזה 
מדינת היהודי�.

60 דקות של מבט מעורר מחשבה על מצב� של 
היהודי� על פי ניתוחו של הרצל.

 
הביקור במרכז מאפשר לנו להיות שותפי� תו
כדי תנועה, לשאיפותיו הנועזות של הרצל, לעומק 

אכזבותיו ולמ�עו האישי ה�וער.

מרכז הרצל מציע פעילויות שונות העו�קות בציונות 
לאור ערכיו של 

בנימי	 זאב הרצל, מבחר פעילויות לכל הגילאי�.

לבתי �פר נית	 לתא� בנו�� �דנאות ו�יורי� במרכז 
ובהר הרצל.

טלפו� להזמנות: 02-6321515, 02-6430542

מוזיאו� הרצל    
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מוזיאו� ז'בוטינ קי הוא כיו� מ� המוזיאוני� 
ההי טוריי� האטרקטיביי� ביותר בתל-אביב.

ע� חנוכת התערוכה והמיצג על העלייה ה''בלתי 
לגאלית'' לאר�-ישראל בשנות השלושי�, הושלמה 
העלאת המוזיאו	 על מ�לול של תערוכות ומיצגי� 

חווייתיי�, המעבירי� באמצעי� טכנולוגיי� 
חדשניי�, מהני� ויעילי�, את הנושא והמ�ר של 

הפרשה ההי�טורית.

לא עוד לוחות-קיר שעליה� מוצגי� מ�מכי�, 
תמונות וכיו''ב, לעתי� באופ	 יבש ומייגע, כאשר 

המבקר לא תמיד יודע להיכ	 לזרו� ולהתקד�, אלא 
מצגות אור-קוליות מופעלות על-ידי מחשבי�, 
בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, �רטי� שהופקו 

במיוחד ובליווי אפקטי� המעצימי� את החוויה. כל 
זאת – בפרקי זמ	 מוגדרי� ולא ארוכי� במיוחד.

המבקר או קבוצת המבקרי� יוצאי� מהאול� ע� 

תחושה של רצו	 לדעת עוד ועוד, ואכ	 כל הצופי� 
במיצגי� מקבלי� בחינ� חוברת בנושא שבו צפו זה 

עתה ובה מידע עובדתי-הי�טורי, המעשיר את הידע 
שלה� ומרחיב את תודעת� הציונית.

בשני אולמי התצוגה שבמוזיאו� ז'בוטינ קי אפשר 
אפוא לצפות בשני מיצגי�-תערוכות:

זאב ז'בוטינ�קי - מעגל חיי�

"ה�פורט הלאומי" - עליית א�-על-פי

יחידי� מוזמני� לבקר במוזיאו	 ללא תאו� מראש.

לקבוצות מתקיימי� ימי עיו	 ו�יור לימודי

רח' המל� ג'ורג' 38 תל-אביב
03-5286523 ,03-5387320

מוזיאו� ז'בוטינ קי
מיצגי� הי טוריי� בטכנולוגיה חדשנית
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יד וש� הוא מו ד להנצחת זכר השואה שהוק� 
בשנת 1953 ע"י מדינת ישראל.

המוזיאו� בנוי דמוי ח�, חודר להר מצד אחד ויוצא 
מצידו האחר לנו
 ירושלי�

בת ימינו. אור יו� נכנ  מלמעלה, מהקודקוד 
העליו�.

הוא מציג את �יפור השואה מנקודת מבט יהודית 
ייחודית ע"י חפצי� מקוריי�, מ�מכי�, עדויות, 

�רטי�, יומני�, מכתבי� ויצירות אמנות, תו
 שימת 
דגש על ה�יפור האישי של הקורב	.

השילוב של כל אמצעי הביטוי האישיי� הללו 
מאפשר למבקר ל�פוג מעט ולקלוט את שפע המידע 

באמצעות חוויה חושית רב מימדית.

ב�ו� ה�יפור ההי�טורי נמצא היכל השמות-יד 
זיכרו	 למי שנכחדו.

הכני ה למוזיאו� לילדי� מעל גיל 10
הכני ה אינה כרוכה בתשלו�

הכני ה לקבוצות רק לאחר תיאו� מראש במרכז 
ההזמנות.

טלפוני�: 02-6443632/3
group.visit@yadvashem.org.il :מייל

מוזיאו� יד וש� לתולדות השואה    
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המוזיאו� מבו   על או פו העשיר והייחודי של יחיאל 
נהרי, שהוריש אותו לעיריית רמת-ג� לאחר מותו.

האו�� מוצג בתערוכות קבע במוזיאו	.

בתערוכה מוצגי� פריטי� מהמאה ה-13 עד המאה 
ה-20 מארצות מזרח א�יה.

מוצאת של מרבית הפריטי� מ�י	 ומיפ	, וה� כוללי� 
כלי קרמיקה ב�גנונות שוני�. גילופי שנהב, פ�לוני ע� 

ועוד.

בנו�� לתערוכות הקבע מוצגות במוזיאו	 תערוכות 
מתחלפות בנושאי� הקשורי� לתרבות ולאומנות של 

עמי מזרח א�יה.

כתובת: רח' חיבת ציו� 18, רמת-ג�
טלפו�:  03-6188243 , 03-7513544

להזמנות: קר� דלח, מנהלת הדרכה, המוזיאו� לאמנות 
ישראלית ר"ג 

מוזיאו� לאמנות המזרח הרחוק ע"ש יחיאל נהרי
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מוזיאו� מגדל דוד שוכ	 בתו
 מצודה עתיקה הנמצאת 
�מו
 לשער יפו ומ�פר את �יפורה המרתק של העיר 
ירושלי� מהתקופה הכנענית ועד ימינו. מראש מגדלי 

המצודה תצפית מרהיבה אל העיר העתיקה במזרח 
והעיר החדשה במערב, ובחצר המצודה ג	 ארכיאולוגי 

מטופח.

מחלקת החינו� וההדרכה של המוזיאו	 מציעה מגוו	 
פעילויות ותכניות המותאמות לתלמידי� בשכבות 

הגיל השונות, לצוותי מורי�, למשפחות ולבני מצווה 
חוגגי�. בעונת האביב והקי� נית	 לקיי� בחצר 

המצודה טק�י� לבני מצוה, טק�י הענקת תעודת 
זהות וטק�י �יו�, נית	 לשלב ג� צפייה בחיזיו	 הלילי 

המוקר	 בשעות הערב על קירות המצודה.

לקראת שנת הלימודי� תשע"ז ולרגל חגיגות היובל 
לאיחוד ירושלי�, תלמידי� וצוותי מורי� מוזמני� 

ליהנות ממבחר פעילויות ותכניות חינוכיות חדשניות 

שפותחו במיוחד ומזמנות חוויה מעשירה, פעילה 
וייחודית המתרחשת באתר מרהיב ביופיו, חי ונוש�, 

המהווה את �ימלה המובהק של העיר ירושלי�.

יופייה של המצודה, השרידי� הארכיאולוגיי� בחצר 
המבנה, התכניות החינוכיות וצוות ההדרכה המיומ	 – 
בזכות כל אלה, הביקור במוזיאו	 מגדל דוד הוא חוויה 

בלתי נשכחת.

להזמנות: 
מחלקת חינו
 והדרכה
טלפו	:  02-6265347 

פק�:   02-6264014
education.tod.org.il :דוא"ל

פירוט התכניות באתר האינטרנט:
www.tod.org.il/education

מוזיאו� מגדל דוד - ירושלי�

מוזיאו� מגדל דוד – ירושלי� שעוד לא חווית�!
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המוזיאו� לאמנות רו ית ברמת-ג� מבו   על או 
אמנות שנתר� למדינת ישראל ב-1959 על ידי 

משפחת מריה ומיכאל צטלי�, נכדו של זאב וי וצקי, 
מיי ד חברת התה המפור מת.

משפחת צטלי	 היו אנשי ציבור, שוחרי אמנות 
ומצאנטי� , נציגי "מ�דר האינטליגנציה הרו�ית".

חייה ופעילותה של משפחה זו (כמו ג� של הציירי� 
המוצגי� באו��) קשורי� בתרבות הרו�ית שהתפתחה 

מחו� לרו�יה בצרפת ובארה"ב, לש� היגרו אחרי 
המהפכה הבולשביקית.

כתובת: רח' חיבת ציו� 18, רמת-ג�
טלפו�:  03-6188243  

להזמנות: קר�  03-7513544 

מוזיאו� לאמנות רו ית ע"ש מיכאל ומריה צטלי	
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המדעטק עומד בלב הקמפו  של הטכניו�.
בניי� מדעטק חינו� מארח קבוצות מבקרי� מג� חובה 

עד כיתות יב ב-6 מרכזי למידה, 6 אולמות הדגמה 
ו-12 מעבדות משוכללות.

מדעטק מציע תכניות העשרה מדעיות חינוכיות. כל 
התכני� ה� בעלי 

.
זיקה לתכנית הלימודי� של משרד החינו

התלמידי� מכירי� את החומר הנלמד דר
 שיטת 
למידה חווייתית ומהנה.

בכל מפגש התלמידי� לוקחי� חלק פעיל בני�ויי� 
בתחומי מדע שוני� ומבקרי�

בתערוכות הרלוונטיות לנושא הנלמד.

מעט מהנושאי�: אבולוציה, מיקרו�קופיה, זהירות 
בדרכי�, �מי�, א�טרונומיה, איכות ה�ביבה, גני�, 

אנרגיה, צילו�, אור וצל, רובוטיקה (מגנטיות, בועות 
�בו	, חשמל בא הביתה), קל וכבד, מי�, שמ	 ו�בו	, 

פעלולי חומרי�.

כיתות ג-ד:  מצבי צבירה, בעירה, זיהוי ופיענוח ראיות
כיתות ה-ו:  מתכות, צילו�, לח�, מחזוריות גו� האד�

כיתות ז-ח:  חומצות וב�י�י�, כימיה של מתכות. מבנה 
החומר-מדע בשרות המשטרה. �יפורי תנ"
 בעיני 

כימאי.
כיתות י-יב: אופטיקה, אלקטרומגנטיות, אנרגיה, 

א�טרונומיה, ברקי�, לח� ותעופה. 

טלפו� להזמנות: 04-8614444

מדעטק  המוזיאו	 הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל בחיפה                                                              
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אל מול חומות העיר העתיקה, שוכ� מוזיאו� מנח� בגי�.
המוזיאו� הינו חוויה אורקולית ייחודית המזמנת 

מפגש מרתק ע� אחד הפרקי� בתולדות המדינה תו� 
היכרות ע� דמותו של מנח� בגי�, ראש הממשלה 

השישי של מדינת ישראל.

במוזיאו	 מוצגי� פרקי חייו השוני� של בגי	, - ילדות 
ונעורי� בפולי	, שנותיו כמפקד האצ"ל, הנהגת 

האופוזיציה בכנ�ת ותקופת כהונתו כראש ממשלה.

מ�ע אורקולי חווייתי ומרגש בעקבות חייו של מנהיג. 
החוויה פונה אל כל החושי� של המבקר באמצעות 
�רטי� נדירי�, מ�כי מגע אינטרקטיביי�, פ� קול 
מלווה, תאורה דרמטית ומכלול שחזורי� ופריטי� 

מקוריי�.

אור� ה יור 75 דקות
רח' ש.א. נבו� 6, ירושלי�

בתאו� מראש בטלפו�: 
02-5652020, פק : 02-5652010

מוזיאו� מרכז מורשת מנח� בגי�    
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�ופרי� ומשוררי��ופרי� ומשוררי�
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ניהול מוזיקאלי וניצוח - ד"ר אלכ  ו רמ�

לכרטי י� ומנויי�: 03-6131206
r.g.newmusiccenter@gmail.com

פיי בוק: התזמורת ה ימפונית רמת ג�

התזמורת ה ימפונית רמת-ג� הפועלת בח�ות עיריית 
ר"ג, נו�דה בשנת 2003 ע"י המלחי	 והמנצח – ד"ר 
אלכ� ו�רמ	 המשמש ג� כמנהלו של המרכז החדש 

למו�יקה ר"ג. 
רפרטואר התזמורת כולל מגוו	 רחב עשיר ומעניי	 של 
רפרטואר �ימפוני – החל מהקלא�יקה ועד למו�יקה 

עכשווית, וכ	 רפרטואר של קלא�יקות לילדי�.
התזמורת מופיעה בקביעות במ�גרת �דרות קונצרטי� 

המתקיימות בתיאטרו	 היהלו� ותיאטרו	 רמת ג	, 
ומקיימת �דרות של קונצרטי� לילדי� ופ�טיבלי 

מו�יקה שוני� בעיר רמת ג	, 
בח ות ראש עיריית רמת ג� מר ישראל זינגר.

התזמורת ה ימפונית רמת ג� עונת קונצרטי� 2017-18
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 14.11.2017 קונצרט פתיחת העונה

י. . בא� �וויטה לתזמורת מ�.3
ג. גרשווי� רפ�ודיה בכחול (1924)  

�ול	: אנדי פלדבאו
ג. גרשווי� אריות מתו
 "פורגי וב�"

טנור: ישראל רנד
 . רחמנינוב מחולות �ימפוניי� אופ. 45 

 16.01.2018 קונצרט מ . 2

א. בורודי�  "מחולות פולובציי�" (1887)
  . פרוקופייב �ימפוניה קונצ'רטנטית 

לצ'לו ולתזמורת אופ. 125
�ולנית: ענבל שגב

ל.ו. בטהוב� �ימפוניה מ�.5 

 20.03.2018 קונצרט מ . 3

מ. ראוול "בולרו" 
י. הייד� קונצ'רטו לצ'לו ברה מז'ור אופ. 101

�ולנית: עופרה הא	
 �  אנ  קונצ'רטו לפ�נתר מ�.4 אופ. 44

�ולנית: דוראל גול	
א.  טרווינ קי �ימפוניית תהילי� (1930)

בשיתו� מקהלת שחר. מנצחת - גילה בריל.

 08.05.2018 קונצרט מ . 4

א. חינא טרה מחולות מתו
 הבלט "א�טנ�יה" 
 . פרוקופייב "רומיאו ויוליה" לויולה ותזמורת 

�ול	: גלעד קרני
ג. מהלר �ימפוניה מ�. 4 

�ופר	: מור	 אבולו�

 מחולות מתו
 הבלט "א�טנ�יה" 
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המרכז החדש למו יקה מונה כיו�  כ600 
תלמידי�  לפחות מחצית�, מנגני� בכלי קשת 

וכלי נשיפה. יתר על כ�, בשני� באחרונות 
מתקיימת במרכז המו יקה פעילות מו יקלית 

עשירה ומגוונת:  

במרכז החדש למו�יקה פועלות כ 6 תזמורות 
שונות הכוללות 3 תזמורות כלי נשיפה, ושתי 

תזמורות כלי קשת, תזמורת �ימפונית מקצועית 
2 מקהלות, כחמישה הרכבי� קאמריי�,  והרכב 

ג'אז.  בנו��, מתקיימי� בקונ�רבטוריו	 
לימודי תיאוריה והעשרה מו�יקאלית לצעיר� 

ולמבוגרי�. 

מעבר לכ
, מפעיל המרכז החדש למו�יקה שתי 
�דרות קונצרטי�: קאמרית ו�ימפונית-

 ובה מתארחי� מידי חודש מיטב המו�יקאי� 
באר� ובעול� ומקיימי� קונצרטי� וכיתות אומ	 

עבור תלמידי הקונ�רבטוריו	 ותושבי העיר.   

בשנתיי� האחרונות זכו ארבעה בוגרי 
הקונ�רבטוריו	 במעמד של מו�יקאי� מצטייני� 

בצה"ל, ויותר תלמידי מרכז המו�יקה מעורבי� 
במ�גרות לטיפוח מצוינות כגו	: תלמה ילי	, 
משכנות שאנני�, קשת אילו	 הפילהרמונית 

הצעירה, תחרות פ�נתר לתמיד, התזמורת 
הלאומית וכו.  כל אלו ורבי� אחרי� מיצגי� רוח 
חדשה של עשייה מו�יקאלית איכותית ושאיפה 

למצוינות. 

מרכז המו�יקה הינו מרכז חינוכי מו�יקלי 
המצליח לגעת באלפי תלמידי� בעיר ר"ג: 

פרויקטי� שוני� שמובילה העירייה מאפשרי� 
 
למאות ילדי� להתנ�ות בנגינה כבר בגיל הר
ולהאזי	 לקונצרטי� והרכבי� שוני� ע� מיטב 

המבצעי�.  

מרכז המו יקה ש� לו ליעד להשפיע ולתרו� 
לקהילה: בח�ות העירייה, מגיעי� תלמידי ומורי 

מרכז המו�יקה לבתי אבות, בתי �פר י�ודיי� 
וגני ילדי�, ומקיימי�  פרויקטי� ייחודיי� 

כדוגמת פרויקט "יתד" המשלב ילדי� בעלי 
צרכי� מיוחדי� ע� הרכבי הקונ�רבטוריו	 
ופרויקט "מפע�" לחינו
 מו�יקלי שש� לו 
ליעד לקרב את ילדי העיר לעול� הצלילי�. 

כתרומה לקהילה נוטלי� התלמידי� חלק פעיל 
בקונצרטי� קהילתיי�, באירועי "שבת תרבות", 

טק�י� עירוניי�, ועוד. 

במרכז המו יקה מלמדי� טובי המורי� באר�, 
ונגני� בעלי ש�  מובילי� את כיתות האמ	 

ומ�לולי הלימוד השוני�  מהגיל הר
 ועד 
למ�לולי מצוינות.  בשני� האחרונות מפעיל 

מרכז המו�יקה תכניות לימודי נגינה המתקיימות 
בבתי ה�פר ובה	 לומדי� כיו� כ2000 תלמידי� 

לימודי נגינה בכלי� תזמורתיי�. 
במקביל, מפעיל השנה מרכז המו�יקה את 

תכנית הקונצרטי� "מפע�" שמטרתה, לקרב את 
תלמידי בתי ה�פר לעול� הקונצרטי�.  תכנית זו 
משלימה את פרויקט המו�יקה העירוני -  בעוד 
שתכנית המו�יקה ממוקדת בפיתוח מיומנויות 
נגינה,מטרתה - לפתח מיומנויות האזנה וכלי� 

להבנת עול� הצלילי�.

המרכז החדש למו יקה רמת ג�
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כל אלו מעוגני� בחזו	 ותפישת עול� הרואה 
במו�יקה אמצעי חינוכי מ	 המעלה הראשונה:

במרכז החדש למו יקה נית� ללמוד בכלי הנגינה 
הבאי�:

•  כלי נשיפה מעץ: חליל, אבוב, קלרינט, בסון.
• כלי נשיפה ממתכת: קרן יער, חצוצרה, 

טרומבו	, טובה.
• תופים, גיטרה, גיטרה בס.

• כלי קשת: כינור, ויולה, צ'לו, קונטראבס.
• פסנתר, אורגן, אורגנית.

• פיתוח קול.

        
מ לול א
 פע� לא מאוחר (מגיל 18 עד  120)

• לימוד כל כלי הנגינה )מפורטים לעיל(
• שיעורי פיתוח קול

• שיעורי האזנה מודרכת
בנו�� לשיעור פרטני בכלי האישי ובנו�� להרכב 

קאמרי ולתזמורות בה	 ינג	, יקבל התלמיד 
שיעורי העשרה בתורת המו�יקה.

לפרטי� נו פי� 03-6135474 שלוחה 2 
r.g.newmusiccenter@gmail.com

פיי בוק- המרכז החדש למו יקה רמת ג� 

 התזמורת ה ימפונית רמת ג� 

מנצח ומנהל מו יקאלי ד"ר אלכ  ו רמ� 
התזמורת ה�ימפונית רמת-ג	 נו�דה בשנת 2003 

ע"י המלחי	 והמנצח- ד"ר אלכ� ו�רמ	, מנהל 
המרכז החדש למו�יקה רמת-ג	.

התזמורת הפועלת בח�ות עיריית רמת-ג	, ומונה 
כ-70 נגני�. 

ע� התזמורת מופיעי� - �ולני�, נגני� וזמרי� 
מ	 השורה הראשונה ו�ולני� צעירי� מצטייני�.  

רפרטואר התזמורת כולל מגוו	 רחב עשיר ומעניי	 
של רפרטואר �ימפוני- החל מהקלא�יקה ועד 
למו�יקה עכשווית ותכניות לילדי�.  התזמורת 

מופיעה בקביעות במ�גרת �דרות קונצרטי� 
המתקיימות בתיאטרו	 היהלו�, תיאטרו	 רמת ג	, 

ובפ�טיבלי מו�יקה שוני� באר�.  כמו כ	, בשיתו� 
אג� החינו
 והפיקוח על המו�יקה עורכת התזמורת 

תכנית חינוכית בש� "מפע�" שמטרתה לקרב 
ילדי� ונוער אל אול� הקונצרטי� באמצעות �דרות 

קונצרטי� מו�ברי� המתקיימות בבתי ה�פר בעיר.
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מר איל� מילוא - מנהל אמנותי וכוריאוגר

גב' ליה גר� אתקי� - עוזרת כוריאוגר

 להקות המחול הייצוגיות לנוער 
 של עיריית רמת-ג�, מורכבות 

 מחמש קבוצות גיל: 

להקת הניצני� - גילאי  12-10
להקת האפרוחי� - גילאי  14-12

להקת הנעורי� - גילאי  16-14
להקת הנוער - גילאי  18-16 

להקת הבוגרי� - גילאי 18 ומעלה

כל קבוצה מונה 50-40 רקדני� ורקדניות
להקות המחול מופיעות באירועי� שוני� בעיר 

ומחוצה לה, בטק�י�, באירועי� עירוניי� 
ובאירועי� ממלכתיי�. מדי שנה מוזמנת הלהקה 

להשתת� בפ�טיבלי� שוני� ומופיעה בפני 
קהילות יהודיות ואחרות בחו"ל.

 רפרטואר הלהקות כולל: 

ריקודי ע� ישראליי�
ריקודי� ח�ידיי�

ריקודי עמי� ועדות
ריקודי� המתייח�י� להווי מקצועות שוני� 

כגו	: ריקודי דייגי�, ריקודי רועי�, ריקודי 
חוואי� ועוד.

ריקודי� מהווי עולמ� של התלמידי�.

 פרטי� כלליי� למעונייני� 
 להצטר
 ללהקות 

מקו� פעילות: מרכז התרבות במרו� נווה
ימי�: רביעי, חמישי

תנאי קבלה: בחינות קבלה, ני�יו	 קוד� אינו 
חובה.

מועדי� להרשמה: ביו� ב  בי	 השעות -20:30
 16:30

כל להקה היא בעלות חודשית מ�וב�דת.

לפרטי� נו פי� על להקות המחול נית� לפנות:
מר איל	 מילוא טל' 052-2586813

גב' ליה גר�-אטקי	 טל' – 052-4516688
להזמנת הופעות:

גב' �ימונה גרושקה - מנהלת מחלקת תרבות - 
03-6753207/8

להקות המחול הייצוגיות

- 118 -



מר חגי אלקיי� – מנהל אמנותי 
גב' דקלה טפיארו – מנהלת הלהקה

הלהקה מופיעה בשירה בתנועה ובמשחק
הלהקה  מורכבות מ-2 קבוצות:

הלהקה הצעירה - עתודה: כיתות ה-ח 
הלהקה הבוגרת -  ייצוגית: כיתות ט-יב

קטקטי� - כיתות א-ד
כל קבוצה כוללת 30 משתתפי� המגיעי� מכל 

רחבי העיר רמת-ג	.

 רפרטואר הלהקה 

רפרטואר הלהקה כולל שירי� ישראליי� מכל 
הזמני�, שירי� ליו� הזיכרו	, שירי� באנגלית, 

מחרוזות מקוריות והכל בעיבודי� מודרניי� 
ייחודיי� ללהקה.

 הופעות הלהקה 

הלהקה מופיעה באירועי� רבי� ומגווני�: 
אירועי אג� החינו
 ועיריית רמת-ג	, אירועי 

בתיה"�, אירועי מו�דות שוני� בעיר רמת-ג	 
ומחו� לה.

 פרטי� כלליי� למעונייני� 

ימי פעילות: החזרות מתקיימות בימי רביעי
מקו� החזרות: בית "יד לבני�" רמת-ג	

החזרות כוללות הכשרה באמנויות הבמה: שירה, 
תנועה, ריקוד ומשחק והפקת השירי� למופעי�. 
מלבד חזרות, מתקיימות הופעות – עפ"י הזמנות.

הצטרפות ללהקה:
בחינות קבלה מתקיימות על פי פר�ו� בתחילת 

שנת הלמודי�.
הבחינות כוללות מבדקי� בשירה ובתנועה.

כל להקה היא בעלות חודשית מ�וב�דת.

לפרטי� נו פי� על להקת הזמר צעירי "רמת-
ג�" נית� לפנות למנהלת הלהקה:

גב' דקלה טפיארו  טל' – 050-58877355

להזמנת הופעות:
גב' �ימונה גרושקה – מנהלת מחלקת תרבות – 

03-6753207/8

להקת הזמר הייצוגית – "צעירי רמת-ג�"
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בניהולה ובניצוחה של גב' מריה בלייבר

מקהלת הילדי� העירונית "גווני�" הוקמה 
בשנת 1990, ותלמידיה מגיעי� מכל בתי ה�פר 

הי�ודיי� והתיכוניי� בעיר רמת-ג	.

 המקהלה הייצוגית 

משתתפי�: תלמידי כיתות ה-יב

במ�גרת החזרות – לומדי� הילדי� �ולפז', 
האזנה מודרכת ליצירות קלא�יות ושיעורי 

פיתוח קול.

המקהלה מופיעה באירועי� עירוניי� שוני� 
ובאירועי� רבי� מחו� לעיר.

המקהלה הופיעה בתוכנית הרדיו ברשת ג, ע� 
המלחי	 יאיר דלל, בפ�טיבלי� רבי� ברחבי 

האר� כמו: ערד, אבו גוש אחיע� ועוד.

פרטי� כלליי� למעונייני� להשתת� במקהלה:
מקו� פעילות: חדר המוזיקה בביה"� "מכל"ל"

יו� א בי	 השעות 19:30-16:00
הערה: ייתכנו חזרות נו�פות לפני הופעות.

תנאי קבלה: מבח	 בשמיעה מוזיקלית, מבח	 
קולי

הרשמה: עפ"י פר�ו� בתחילת שנת הלימודי�

לפרטי� נו�פי� על מקהלת גווני� נית	 לפנות 
למנהלת גווני�:

גב' מריה בלייבר – 052-5852539 

להזמנת הופעות:
גב'  ימנה גרושקה – מנהלת מחלקת תרבות 

03-6753207/8

מקהלה עירונית לשירה אמנותית "גווני�"
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בניצוחו ובניהולו של מר אלכ  ריי 

תזמורת מפוחיות הפה הוקמה בשנת 1964 ע"י 
עיריית רמת-ג	 ביוזמתו של אמ	 מפוחיות הפה, 

שמואל גוגול ז"ל.

התזמורת ייחודית במינה ויחידה מ�וגה בעול�.
הנגני� ה� תלמידי� בני 18-7, המגיעי� 

מבתיה"� הי�ודיי� והתיכוניי� מכל רחבי העיר.

הוראת הנגינה במפוחית הפה מתבצעת ע"י 
מורי� מו�מכי� בשיטה מיוחדת שפותחה 

ע"י אלכ� ריי�, וכוללת נגינה מעשית, הוראת 
תאוריה והאזנה מודרכת.

רפרטואר התזמורת הנו מגוו	 מאוד, וכולל 
שירי� ישראליי�, מחזות מוזיקליי�, שירי עמי� 
ויצירות קל�יות שעובדו במיוחד למפוחיות הפה.

התזמורת מופיעה באירועי� רבי� ומגווני� בעיר 
רמת-ג	 ומחוצה לה בטק�י� ממלכתיי�:

במשכ	 נשיא המדינה, בכנ�ת, ב"יד וש�", 
בפ�טיבלי� באר� ובחו"ל, באירועי� של א� 

החינו
 ובאירועי� רשמיי� של עיריית רמת-ג	.

לפרטי� נו פי� על התזמורת:
www.harmonicaisrael.com

או ליצור קשר ע� מנהל התזמורת 
מר אלכ� ריי� - טל: 054-7778848

להזמנת הופעות:
גב'  ימנה גרושקה – מנהלת מחלקת תרבות 

03-6753207/8

תזמורת מפוחיות הפה ע"ש שמואל גוגול ז"ל
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הנדו�: הצעה לפעילות פיתוח והטמעת זהות 
וערכי� לבתי ה פר ולנוער בשנת ה-70 

שלו� רב
אני מבקש להגיש  באמצעות
 הצעותינו לפיתוח 

זהות חינוכית לאומית בית �פרית וארגונית  
ופעילות נו�פת לפיתוח ערכי .

העשיה מבו��ת על עשרות שני� של עשייה 
בתחומי החינו
 הבלתי פורמלי, א�טרטגיה, 
הפקות , פיתוח כלי� ותוכ	 והנעה להטמעת 
 
ערכי� וידע במרכז הה�ברה - משרד הינו

ובמרחב הציבורי כולו* -פיתוח  הזהות חינוכית 
בית �פרית  ממותגת (מהל
 מודולרי  )

פיתוח תעודת זהות המהווה זרקור ערכי 
 
וממתגת את בית ה�פר והקהילה שבו -מהל

ייחודי ארגוני , ערכי א�טרטגי שלו השלכות כל 
. 
כלל הפעילות בבית ה�פר  או רשת חינו

*הטמעת המותג - אנו מציעי� המש
 בהטמעת 
המותג ופיתוח במהל
 של שנה אחת.

במהל
 השנה יקח הח"מ חלק במפגשי הנהלה 
רלוונטי� ויפגש ע� בעלי תפקידי, ייעו�, יכתוב 

ויפתח פעילות חדשה ממותגת .
אפשרי לווי יכלול מנטורינג של מנהלי�, בעלי 

תפקיד , �דנאות, הרצאות , הנחיות .

אפשרות חיבור ע� "הלב הישראלי" והענקת 
מארז לכל תלמיד בעלות מופחתות -�ה"כ 7 ₪ 

ליחידה במקו�  ₪ 10 

*�דנאות מנהיגות ממותגת - �דנא לנוער 
לפיתוח זהות מנהיגותית. משלבת היבטי� 

אימוניי�, �דנאיי�, תקשורתיי�.  הגדרת ערכי�, 
הגדרת ערכי ליבה, הצבת מראה ערכית, עיצוב 

 
תמונת עתיד, תרגו� תמונה למיז� המש
 מהל
פיתוח מנהיגות-פעילות ע� קבוצת מנהיגות 

להובלת יזמות חברתית- 10 מפגשי� שעתיי� 
אקדמיות כל מפגש.

כולל מפגשי� אימוניי�, ראיה א�טרטגית, 
חשיבה יזמותית קהילתית ושת"פ בקהילה.

*משחק הזהות (מצ"ב קוב�-"ה�יפור שלי לבתי 
�פר ") כולל 5 מפגשי� וארוע 

*"עמודי� מדברי�"©
הקמת מערכת תקשורת מבו��ת �יפור העיר 

והמדינה ברחבי העיר , שתהווה פלטפורמה 
לתקשורת בי	 רשות ושובי� בכל תחו� עניי	 .

לימוד מהות זהות -חיבור בי	 מורשת וזהות 
בשתי �דנאות פתיחה .

הצגת המשימה =לימוד וחקר אודו עיר ומדינה 
 
באמצעות עמודי הרחוב -צוותי� לומדי� תו

חיבור למיי�די העיר ודור המבוגרי� את �יפור 
העיר והקהילה , כ"ע לימוד וחקר �יור המדינה 

לפי נושאי הרחובות.
הצבת שלטי� מקודדי� (בשיתו
 עיריה ומועצה 

או במרחב רלוונטי )והעלאת תכני� לאתר 
אינטרנט - שיהווה שער ל�יפור  כ אתר ואתר, 

וג� ערו� תקשורת לשירותיות לתושבי� בכל 
תחו� שנקבע .

"הלב הישראלי" בחינו�
מודל חדשני למיתוג חינוכי ערכי משות�
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מטרתו הכוללת של  מיז� "הלב הישראלי" 
להטמיע ערכי� וזהות - הגדרת חזו	  ערכי 

פנימי משות� וכ	 פעילות לשיפור התדמית של 
ישראל בחו"ל  ו"שיווק " של ישראל  כלפי חו�.

ייחודיות המיז� בראייה הכוללת מאד של  
האד� - התלמיד  והאזרח על כל מעגלי החיי� 
בה� הוא נמצא -  תפי�ה חינוכית א�טרטגית 

חדשה.
המעגל החינוכי הוא המרכזי ובלב המיז�.

במ�גרתו אמור התלמיד מגיל הכני�ה למערכת 
להתחבר ל"מותג על" – החזו	 החינוכי "הלב 

הישראלי- זה ה�יפור שלי", אשר ילווה אותו 
לכל אור
 לימודיו בצורות שונות, בפעולות 

שונות  ובתכניות שונות- חזו	 שיהיה משות� 
לכלל המעורבי� במערכת מראשי המערכת  ועד 

לתלמיד הבודד.

אותו "מיתוג על" יהווה גג חינוכי לתכניות 
בנושאי� שוני�  בה� מטפלת המערכת , המו�ד 

החינוכי יוכל א� לפתח ע� צוות המחנכי� 
והתלמידי� את "הלב הישראלי" הבית �פרי 

להעצמה פנימית וחיצונית שלו, להגברת שילוב 
בקהילה, להעצמת הצוות , לגאוות יחידה 

והטמעת ערכי�.

במ�גרת המיז� פותחה תכנית המשלבת 
הפעלות , ערכה חינוכית  , עזרי� ויזואליי� 

ומארז "הלב הישראלי"- תעודת הזהות הערכית, 
אשר כאמור נית	 להפיק בהתאמה לכל מו�ד.

"הלב הישראלי" מהווה פתח וגור� מניע 
ליצירתיות תו
 אפשרות  חיבור ל"�יפור 
הישראלי" של כל אחד מאיתנו בדר
 שלו.

נית� לשלב במ גרת תחומי מקצועות שוני�:  
תקשורת, אמנות, אזרחות, �פרות ועוד.

במ�גרת המיז�  אירועי�, הנחיות והפעלות, 
הכנת משלחות לחו"ל  ו�יורי�.

המודל של מיז� "הלב הישראלי" פועל להעצמה 
ערכית, העצמת צוות, העצמה של שילוב קהילתי 

יישובי וחיבור ללאו� ולמדינה.

התכנית מודולרית ונית� לקיי� חלקי� ממנה  
או את כולה בהתאמה לכל מו ד.

נשמח לפגישה להצגת  המיז� והתאמתו לביה"�
יאיר גלאור

יוז� הפרוייקט                               
052-6237280

הח"מ שימש בתפקידי� בכירי� במרכז הה ברה 
הממשלתי, היו� מנכ"ל  "מידע כחול לב�" ויוע� 

א טרטגי
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*משחק אפליקטיבי"המגילה שלי" . 

מארז "הלב הישראלי" עשוי להיות מותא� לכל 
ארגו	 ומו�ד ע� ה�יפור שלו .

התכניות מותאמת ותפורה לכל בית �פר 
בהתאמה  - מארז "הלב הישראלי" לכל  משתת� 

בברכה
 

יאיר גלאור
מנכ"ל

מידע כחול לב	 נייד 052-6237280
*שיחת הכרות ללא חיוב הכוללת תוכ	 וא� 

הרצאה אפשרית ל�גל הח"מ שימש בתפקידי� 
בכירי� במרכז הה�ברה הממשלתי, יוע� 
א�טרטגי , מנחה קבוצות, מרצה ומאמ	 
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חנה  נש, הצנחנית והמשוררת, נולדה בהונגריה 
בשנת 1921.

כציונית נלהבת עלתה לאר� ישראל, למדה 
שנתיי� בביה"  החקלאי 

בנהלל והצטרפה כחברה לקיבו� שדות י�.

בעיצומה של שואת יהודי אירופה יצאה 
בשליחות הצלה, כאחת

ממשלחת צנחני היישוב. בחצותה את הגבול 
להונגריה נתפ�ה, עונתה 

והוצאה להורג. 

בת 23 שני� היתה במותה. בעזבונה יומ	 מרתק, 
מכתבי� רבי�, מחזה 

וכארבעי� שירי�, ביניה�: "אלי, שלא יגמר 
לעול�", "אשרי הגפרור",

"קול קרא והלכתי" ועוד...

לזכרה הקימו חברי הקיבו� את מרכז ההנצחה 
הקרוי על שמה –בית חנה �נש.

 מה באתר: 

במקו� מוצג חיזיו	 אור קולי המ�פר את �יפור 
חייה, שליחותה ומותה של 

חנה �נש (החיזיו	 בשש שפות).
באול� ג� תערוכה צנועה הכוללת את 

תמונותיה� ו�יפור חייה� של ששת הצנחני� 
האחרי� שנרצחו בשליחות, וכ	 אנדרטה 

שהובאה מבית העלמי	 בבודפשט.
מש
 הביקור כשעה. לכיתות בית ה�פר מוצעת 

פעילות במרכז הלמידה.
בנו�� ל�יור המקובל נית	 לעבוד במרכז 

הלמידה, מותנה בקבוצה של  
מינימו� 15 ילדי�. מומל� לכיתות ה ומעלה.

קיבו� שדות י�
טלפו�: 04-6364366, 052-8795366
senesh@sdot-yam.org.il :דוא"ל

בית חנה  נש קיבו� שדות י�
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בתקופת המנדט (1948-1917), בנו הבריטי� 
במורד הגבעה את בית ה פר לשוטרי� ובחרו 

למק� בגבעה עצמה את בונקר א פקת 
התחמושת, ומכא� ש� המקו�.

במלחמת העצמאות (30 בנובמבר 1947 עד 20 
ביולי 1949) הגבעה נכבשה על ידי הירדני� 

והיתה למוצב צבאי, מבוצר בתעלות ובונקרי�, 
ב�מו
 לקו העירוני. 

במלחמת ששת הימי� נכבשה הגבעה י"ע 
הצנחני� במהל
 קרב עקוב מד�. 

הניצחו	 הביא לפתיחת הדר
 להר הצופי� 
ולעיר העתיקה. כיו� גבעת התחמושת הוא אתר 

מורשת, חינו
 והנצחה לציו	 שחרורה ואיחודה 
של ירושלי� במלחמת ששת הימי�. בקרבות 

נפלו 182 לוחמי החטיבה הירושלמית, חטיבת 
שרו	 הראל, חטיבת הצנחני� וחיל האויר.

 מה באתר: 

מיצג אור קולי חדש ע� דג� של ירושלי� ערב 
מלחמת ששת הימי� בנושא

"הקו העירוני והמערכה על ירושלי�", מוזיאו	 
ובו תצוגה בנושא המערכה על איחודה של 

ירושלי� במלחמת ששת הימי� וציו	 לזכר� 
של 182 הנופלי� במערכה זו, �רט "ירושלי� 
במלחמת ששת הימי�" אנדרטה לזכר� של 

הנופלי� מגדוד 66 של הצנחני� (שלחמו בגבעת 
התחמושת וב�ביבתה), 

"כבוד והוקרה ללוח� היהודי" – מרכז לימודי 
חינוכי להנצחת פועל� של חיילי� יהודיי� 

בצבאות העול�, קיר כבוד לציו	 המשתתפי� 
במערכת.

שעות פתיחה:
א-ה 17:00-09:00, ו 13:00-09:00

רח' זלמ� שרגאי 5 ירושלי�
טלפו�: 02-5829392/3 (שלוחה 115)

גבעת התחמושת
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ליבת הפעילות בימי הביקורי� במל"מ,   •
מתמקדת בהנצחת הנופלי� של קהילת המודיעי	 

(אמ"	, מו�ד ושב"כ), כשהפעילות מתבצעת 
במבו
 ההנצחה ובאהל-ש�.  אנו מעבירי� 

למבקרי� את ה�יפורי� המיוחדי� והייחודיי� 
של החללי� בהדגשה על ערכי� כמו דבקות 

במטרה, תרומה לביטחו	 ישראל, �יוע בהצלת 
יהודי התפוצות וכו'.  

כיו� מונצחי� באתר חללי הקהילה שאת שמ� 
נית	 לחשו�.

במש� עשרות שני� ועוד טר� קו� המדינה,   •
שמרה המערכת המודיעינית - הש"י, המו�ד 
לעליה ב' ולימי� המו�ד, אמ"	 והשב"כ – על 
חשאיות כמעט מוחלטת.  כיו� אנו מעבירי� 
במלל, תמונות ו�רטי�, הרצאות/פרשיות של 

אנשי הקהילה שנטלו חלק פעיל במבצעי�,
השופכי� אור על העשייה המודיעינית על גווניה 

השוני�.

בי� הנושאי� המועברי� - לאחר קבלת אישור 
להצגת�, הבאת המכ"מ ממצרי�, לוחמי היעד 

מאיר בינט ז"ל ואלי כה	 ז"ל, פעילות ארגו	 
הבריחה ו-"נתיב" הבאת מטו� המיג 21 

מעיראק, תקיפת הכור בעיראק, מבצעי �יירת 
מטכ"ל, העלאת יהודי אתיופיה ועוד מגוו	 רב 

של פרשיות מבצעיות של הקהילה על גופיה.

תחנה נו פת בה מבקרי� אורחינו, היא   •
מוזיאו� הטרור בו נ�קרות מגמות מרכזיות 

בפעילות הטרור ומוצגי� כלי� ואמצעי� בה� 
נעשה שימוש בפעילות�.

מוזיאו� המודיעי� מהווה תחנה נו�פת   •
שבאמצעות מוצגיו נית	 לקבל טעימה 

מכלי� ושיטות של הפעילות המודיעינית, 
בתחומי� הטכנולוגי� השוני�.

כל ביקור מסתיים במייצג/סרט שהופק ע"י   •
המל"מ ומטרתו להמחיש את 

פעילות השב"כ, אמ"	 והמו�ד מרגע קבלת 
התרעה על פיגוע ועד �יכולו. 

במהל
 המייצג המבקרי� נחשפי� לגופי�, 
מונחי� ומושגי� ב�י�יי� של

המודיעי	 הישראלית.

המבקרי� נחשפי� להתמודדותה של קהילת   •
המודיעי	 ע� משימות מורכבות ומיוחדות, ע� 

יוזמה ומקוריות המשקפי� את מלחמת המוחות, 
ומעבירי� לקברניטי המדינה ולגופי� המבצעיי� 

תמונת מצב עדכנית וברורה.

ביקור בני הנוער לא נועד לעשיית נפשות   •
וגיו�� לחיל המודיעי	.  

חיל המודיעי	 מאתר ביוזמתו את האנשי� 
הנחוצי� לו, מתו
 כלל המתגיי�י� לצה"ל.  

הביקור נועד לחזק את הזיקה למדינת ישראל 
ולמפעל הציוני, באמצעות מת	 ביטוי לערכי� 

לאומיי�, ציוניי� ואישיי� כגו	 מ�ירות והקרבה, 
התמדה ויושרה, חשיבה מקורית ע"מ להתמודד 

ע� מגוו	 משימות הביטחו	 הניצבות בפני 
מדינת ישראל.

המל"מ / המרכז למורשת המודיעי�
ימי חוויה מודיעינית לנוער
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אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעי	 
/ המל"מ, קבע לעצמו כמטרה מרכזית,

הבאת בני נוער (כתות יא'-יב') לפעילות ערכית, 
ציונית, תו
 שימת דגש לגיו� ושרות משמעותי 

בצה"ל וקרוב� לנושא קהילת המודיעי	 
הישראלית (אי	 בביקור כא	, כל הבטחה וקשר 

לגיו� לחיל המודיעי	).  

במהל
 שנת הלימודי� תשע"ה, ביקורו באתר 
2,600 תלמידי� מכל רחבי האר�, בימי� אלה 

אנו מ�כמי� את נתוני פעילות תשע"ו. 

ביקור מלא אמור להתקיי� כ-4 שעות מיועד 
כאמור לתלמידי כתות יא'+יב' 

(בי� מר� למאי בכל שנה נית� לשגר תלמידי 
כיתות י') והוא כולל :

חצי שעה פתיחה + �רט תדמית
40 דקות ביקור במוזיאו	 הטרור

40 דקות ביקור במבו
 ההנצחה + אוהל ש�
שעה פרשייה מודיעינית

40 דקות מייצג/�רט המתאר מניעת פיגוע טרור

ה יור אינו כרו� בתשלו�.

כל הפעילות ביום הביקור במל"מ מנוהלת   •
ומועברת ע"י מתנדבי� 

גמלאי הקהילה, מה� נית	 לקבל מידע מכלי 
ראשו	 ובלתי אמצעי.

ממליצים להיכנס לאתר שלנו באינטרנט   •
בכתובת

http://www.intelligence.org.il 
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אתר ההנצחה והזיכרו� של חיל השריו� למורשת 
הגבורה והרעות

אתר יד לשריו	 מצוי במתח� של בניי	 משטרת 
לטרו	 המנדטורית, בלב עמק איילו	, הטומ	 

בחובו מורשת גבורה בתולדות עמנו מאז 
קריאתו של יהושע ב	 נו	 "שמש בגבעו	 דו� 

וירח בעמק איילו	" (יהושע י 12), שבהמשכה 
הבי� את חמשת מלכי האמורי. יהודה המכבי 
הבי� את צבא גיאורגיא� בקרב ליד אמאו� 

ה�מו
 לאתר. במלחמת העצמאות ידע העמק 
 
קרבות עקובי� מד� בני�יו	 לפרו� את הדר

 
לנצורי� בירושלי�. ה� הובילו לפריצת דר
בורמה, ובמלחמת ששת הימי� נכבש האזור על 

ידי כוחותינו. בשנת 1979 הועלה טנק השרמ	 על 
המגדל ה�מו
 לבניי	 המשטרה ונקבעה עובדה 

בשטח – כא	 יוק� אתר ההנצחה והמורשת של 
חיל השריו	! בשנת 1982 הובאה אב	 הפינה 

מ�יני, ומאז הוחל בתנופת בניינו של אתר יד 
לשריו	.

 מה באתר: 

מכלול הגבורה וההנצחה, מיצג השריו	, מוזיאו	 
הטנקי� המגוו	 בעול� – למעלה מ-160 רכבי� 

קרביי� משורייני�, פארק עוצבות  השריו	 
לבילוי משפחתי, מוזיאו	 הלוח� היהודי 

במלחמת העול� השנייה, ותצוגות מתחלפות.

שעות פתיחה:
א-ה 16:30-08:30

ו וערבי חג 12:30-08:30
שבת: 16:00-09:00

מחל
 לטרו� (כביש 1)
טלפו	 08-9784321, 08-9784320

www.yadlashiryon.com :אתר

יד לשריו� בלטרו�
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�יפורו של הע� היהודי בגולה ובאר� מ�ו� 
המאה ה-19 ועד קו� המדינה מ�ופר במוזיאו	 

"משואה לתקומה", אתר קרבות תש"ח ואנדרטת 
אנילבי�'.

האתרי� נותני� דגש מיוחד לקרבות תש"ח ביד 
מרדכי ובאזור הדרו�, למרדכי אנילבי�' מפקד 

המרד בגטו ורשה שעל שמו נקרא הקיבו�.

כל אתרי ההנצחה נמצאי� בתו
 קיבו� יד מרדכי 
ומשתלבי� בנו� של הקיבו�. בנו��, בתו
 אחד 
המבני� הראשוני� של הקיבו� הוק� המוזיאו	 

"קיבו� של פע�" המתאר את חיי הקיבו� 
בשנותיו הראשונות.

 מה באתר: 

במוזיאו	 "משואה לתקומה" תצוגות חדשות: 
שחזור בונקר מילא 18 בגטו ורשה, שבו נרצחו 
מרדכי אנילבי�' ורבי� מחבריו לארגו	 הלוח�, 

מודל של גטו ורשה המתאר בפירוט את מבנהו, 
בתיו ורחובותיו, שחזור אתר הקרבות מול הצבא 

המצרי במאי 1948, אנדרטה לזכרו של מרדכי 
אנילבי�'.

קיבו� יד מרדכי, טלפו� 08-6720559
www.y-m-museum.co.il :אתר

מוזיאו� משואה לתקומה ואתר קרבות תש"ח – יד מרדכי
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מרכז פר� לשלו� נו�ד בשנת 1996 כעמותה 
ללא מטרות רווח, עצמאית וא-פוליטית על 

ידי נשיא מדינת ישראל וחת	 פר� נובל לשלו� 
שמעו	 פר� במטרה להעצי� את האוכלו�יות 

באזור ולעודד� לקחת חלק פעיל בבניית 
 
השלו� ויישומו. מאז, פועל המרכז מתו

האמונה באנשי� וביכולת שלה� להוביל לשינוי 
משמעותי אשר ישרת את הכמיהות, החלומות 

והצרכי� של תושבי המזרח התיכו	 כולו.
 

כיו� פועל המרכז בשלושה תחומי� עיקריי�: 
• רפואה

 • חינוך לשלום 
(באמצעות �פורט, טכנולוגיה ותרבות ואמנות)

• עסקים וסביבה 
 

התכניות החדשניות אות	 הוא מפתח כוללות 
מגוו	 רחב ורבגוני של משתתפי� – יהודי� 

וערבי�, ישראלי� ופל�טיני�, צעירי� ומבוגרי�, 
נשי�, גברי�, ילדי� ובני נוער, אנשי מקצוע 

ו�וכני שינוי. באמצעות יצירת שותפויות 
ופיתוח ויישו� פרויקטי� המבו��י� על כבוד 

הדדי ותחומי עניי	 משותפי�, אנו מתגברי� 
על פחדי�, כע�י� מח�ומי� העומדי� בינינו, 

ובוני� תשתית של שלו�, דיאלוג וחיי� 
 
משותפי� – כל זאת במטרה ל�לול את הדר

לשלו� אמיתי ובר קיימא בי	 העמי�.
 

 מי אנחנו: 

עמותה ללא מטרות רווח, עצמאית וא-פוליטית, 
השמה לעצמה למטרה לטפח שלו� בר קיימא 
וקידמה במזרח התיכו	 על ידי עידוד �ובלנות, 

שיתו� פעולה, רווחה ופיתוח כלכלי וטכנולוגי – 
כל זאת על פי חזונו של הנשיא שמעו	 פר�.

 מה אנחנו עושי�: 

• פיתוח והפעלת מאות פרויקטים מאז 1996. 
• ארגון ותיאום השתתפותם של אלפי ישראלים 

ופל�טיני� ויהודי� וערבי� בפעילויות  המרכז 
מידי שנה.

• תיאום מתן טיפול מציל חיים למעלה 
מ-10,000 ילדי� פל�טיני� בבתי חולי� 

ישראלי�; �יוע בהכשרת� של למעלה מ-170 
רופאי� פל�טיני� בבתי חולי� ישראלי�.

• עידוד שיתופי פעולה חוצה גבולות בתחומי 
הכלכלה והע�קי�, טכנולוגיה, חקלאות, מי� 

ו�ביבה.
• שימוש בספורט, אומנות, תרבות וניו מדיה 

ככלי� חינוכיי� המביאי� יחדיו אלפי ילדי� ובני 
נוער מידי שנה.

 
 קהילה בינלאומית 

 
למרכז פר� לשלו� שורה רחבה של שותפויות 
בינלאומיות אשר ממוקדות בטיפוח שלו� בר 

קיימא וקידמה במזרח התיכו	.

בורד בינלאומי – הבורד בינלאומי של מרכז 
פר� לשלו� מורכב מאנשי ע�קי�, אנשי רוח, 

ומנהיגי� לשעבר אשר שמו לעצמ� למטרה 
לקד� את העשייה של המרכז.

אגודות ידידי� – למרכז פר� רשת של שותפי� 
ותומכי� ברחבי העול� המ�ייעת בהפצת המ�ר 

של העשייה שלנו ובגיו� התמיכה המאפשרת 
לפעילות להתבצע.

שותפויות - מרכז פר� גאה להיות חלק משורה 
של רשתות ושותפויות מקומיות ובינלאומיות. 

 
"על א� ההבדלי� השוררי� בינינו נוכל לבנות 

שלו� ולא רק לשאת ולתת על שלו�. אנו יכולי� 
ליצור את ה�ביבה המתאימה ולא רק להיות 

קורבנות של ה�ביבה הקיימת".                                                                                                                          
שמעו	 פר�                                                                                                                     

מרכז פר  לשלו�                                                                                                      
רחוב קד� 132 תל אביב-יפו

טלפו� : 03-5680680

www.peres-center.org

מרכז פר  לשלו�
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לשנת הלימודי� תשע"ז מציעה רשות העתיקות 
שפע פעילויות והפעלות 

בבתי ה�פר. רשות העתיקות מפעילה תכנית 
חינוכית, מתו
 מטרה לחשו� את המשתתפי� 

לשרידי המורשת והתרבות ולטפח מודעות לשמירה 
על העתיקות באר�.

 הפנינג תזונה ובריאות בעול� הקדו� 

כיתות א-ח
יו� פעילות ייחודי בביה"�.

בפעילות נכיר את מזונות האד� הקדו�, מהו 
התפריט בתקופות השונות, מנהגי הגיינה ומתקני 

הבריאות השוני�, נלמד על הפעילות ה�פורטיבית 
ומפעל האולימפיאדה היוונית.

הפעילות מותאמת לשכבות הגיל השונות.

 לקראת חגי� ומועדי� 

הפעילות מחברת את החגי� לממצאי� 
ארכיאולוגיי�

חגי תשרי
ארבעת המיני�, בתי כנ�ת, עלייה לרגל לירושלי�.

חנוכה
באנו חוש
 לגרש, מגוו	 �דנאות בנושאי�: 

נרות חר�, שמ	, בתי בד, תרבות יוו	 והשפעות 
הלני�טיות.

ט"ו בשבט
שימושי צמחי� בקו�מטיקה, רפואה, הכנת בוש�, 

שקיק ריחני, שתיה.

פורי�
�יפור המגילה, מ�כות בעול� העתיק, קרנבל 

עמי�.

פ ח – מ ע לאור� היאור
מיתולוגיה, מומיות וחניטה, כתב חרטומי�, 

אמנות מצרית

יו� ירושלי�
מנורת המקדש, ירושלי� לאור
 התקופות , גלגולה 

של המנורה.

שבועות
מהחיטה ללח�, שבעת המיני�, מהפיכה חקלאית, 

הכנת בצק ואפיית פיתות

 תכניות לבתי  פר 

 תכניות ליו� לימודי� ארו
 יול"� 
(מותא� לכיתות א-ח)

הארכיאולוג הצעיר

כיתות א-ד (בהתאמה לכל שכבת גיל)
תכנית לימודי� קבועה בבית �פר העו�קת 

בחשיפת התלמידי� לעול� הארכיאולוגיה בעזרת 
שפע ממצאי� ואו�פי� לימודיי�.

הפעילות מועברת בצורה חווייתית וכוללת 

רשות העתיקות פעילות ארכיאולוגית חינוכית
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�דנאות יצירה מגוונות.
הפעילות מתקיימת בשטח בית ה�פר וכוללת 

יציאה אחת בשנה לחפירה ארכיאולוגית.

הארכיאולוג החוקר

כיתות ה-ח
תכנית לימודי� קבועה בשטח בית ה�פר 

המתחקה אחר עבודת הארכיאולוג וחושפת את 
הפ	 המחקרי של עבודת הארכיאולוג.

הפעילות כוללת �דנאות יצירה מתקדמות (אריגה, 
קדרות, פ�יפ�י�, מנהיגות ועוד). כמו כ	, נע�וק 

בתרבויות הקדומות שהתקיימו באר� ישראל.
התכנית מלווה בשתי יציאות בשנה לחפירה 
ארכיאולוגית ו�יור לאתרי� ארכיאולוגיי� 

קרובי� בעיר.

לפרטי� והזמנת פעילות – מרכז ארכיאולוגי חינוכי
טלפו�: 03-5605174, פק : 03-5605169

danielw@israntique.org.il – מייל
דניאל ויינברג, מנהל 054-4284367
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בית יד לבני� המחודש לתרבות ואומנות, מורשת 
והנצחה מציג באופ� חלקי את היצע הפעילויות 

המגוו� שלו למערכת החינו� בעיר.

בית יד לבני� המחודש לתרבות ואומנות ברמת ג�:
מתו� חזו� ארגו� יד לבני�:

ארגו	 יד לבני� רואה בהנצחת זכר הנופלי� ופועל� 
צו לאומי.

הארגו	 רואה ער
 עליו	 בהנחלת מורשת� של 
הבני� ובחינו
 הדורות הבאי� לערכי�, שעליה� 

מ�רו את נפש�, כמו: אהבה, רעות, חברות, מ�ירות, 
אחווה, אהבת האר� והמולדת-ציונות, קידוש החיי� 

וכיו"ב.

הארגו	 רואה את החברה הישראלית כולה ואת 
ממשלת ישראל, כנ�ת ישראל, צה"ל ומערכת 

הביטחו	, השלטו	 המקומי ומערכות החינו
 שותפי� 
להגשמת חזו	 זה.

לצד ההנצחה, שהיא זכות הקיו� של בית יד לבני� 
הופ
 הבית ברמת ג	 לבית תרבות ואמנות, עיו	, 

אקטואליה, הרחבת דעת ורוח, כל אלה ברוח הבית 
וערכיו.

כל זאת באמצעות תכנית מובנית, שמיועדת 
לתלמידי גני הילדי� בתיה"� הי�ודיי� ובתיה"� 

התיכוניי� בהתאמה; תכנית לקהלי� שוני� בעיר, 
כמו גמלאי�, שוחרי מו�יקה/תיאטרו	/אומנות, 

נשי� על כל ה�פקטרו� וכיו"ב. (להווה ידוע לכל, כי 
אני משמשת ג� כיועצת ראש עיריית רמת ג	, מר 

ישראל זינגר, לקידו� מעמד האישה).

 
התכנית המוצגת כא	 מיועדת כולה למערכת החינו
על הרצ� בהתאמה.

למה לקיי� את הפעילויות בבית יד לבני� ולא 
במו דות החינו�, גני הילדי� ובתיה" ?

ובכ	, לביקור בבית יד לבני� ער
 חינוכי ולאומי מ	 
המדרגה הראשונה. הבית הינו מונומנט הי�טורי-

לאומי המקפל בתוכו את ערכי החברה הישראלית 
על גווניה השוני�. הוא מבטא בעצ� קיומו 

ובתצוגות שנתלות על קירותיו, כל שכ	 בקירות 
הנופלי�, את הקשר בי	 הע� למולדתו, בי	 היחיד 

לחברה, בי	 קצוות האר� השוני�, ה	 הגיאוגרפיי� 
וה	 האנושיי�.

הביקור בבית נועד לקרב ערכית ורעיונית את 
הילדות/י� והנערות/י� לשורשינו וזכותנו על 

האדמה הזו, וזאת במיוחד ובעיקר למרות שאנחנו 
כע� מקדשי� את האד� ולא את האדמה.

כל ביקור בבית יחל ב�יור מודר
 מותא� לגיל 
המבקרי� בחלקיו השוני� של הבית (ה�יור יותא� 

ג� להיכרות של הקבוצה ע� הבית).
כל הפעילויות, שיתקיימו בבית יישאו אופי הנושק 
לאחד או יותר מ	 הערכי� אות� חרטנו על דגלנו 

כבית יד לבני� בכלל וככזה ברמת ג	.

 תכניות לימוד– בית יד לבני� ברמת ג�
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 להל� חלק מ� ההיצע של הבית: 

גני הילדי� וכיתות א'-ב':
רוח היער

מ�ע ק�ו� של רגש, חושי�, צלילי� וצבעי�. 
לגילאי 3-6 והוריה�.

רוח היער היא הצגה ללא מילי� המשלבת מו�יקה 
מופלאה, תנועה, בובות וק��.

פיית היער מתעוררת ליו� חדש, מכבה את הירח 
והכוכבי�, מדליקה את השמש ויחד ע� ציפור- 

חברתה הטובה יוצאת ליו� של הרפתקאות...
בדר
 ה	 פוגשות בחיות מ�קרנות, נחשפות 

למנגינה הק�ומה של הטבע, מגלות את �ודות 
היער הנ�תרי� ובשיתו� הילדי� מבינות את יופייה 
ועוצמתה של כוונה משותפת. רוח היער לוקחת את 

הקטנטני� לחוויה של חושי� ורגש.

יוצרי�: טולה דמארי, יוני אלוני
מו�יקאי ויוצר: אור	 �לע

ייעו� אומנותי: נורמ	 עי�א
עיצוב תפאורה ובובות עינת �נדרובי�'

עיצוב רקוויזיטי�: לירו	 לזר
עיצוב תלבושת: גליה חיי�

מפעיל בובות וטכני: יוני אלוני
שחקנית: טולה דמארי

נושי יפה
מטפלת באומנות,

ומנחה קבוצות אימו	 לילדי� ולנוער
לקידו� תהליכי� אישיי� וקבוצתיי�

אני והקבוצה, מיקומו הייחודי ונחיצותו של  א. 
השונה בחבורה, הכוח הבודד מול הכוח הקבוצתי:

פעילויות מוצעות לדוגמה:
הגדרת המושג "חבר", במטרה לאפשר לילדים   •

לברר ע� עצמ� מהו חבר טוב על פי הגדרת�. 
הפעילות מתבצעת על ידי שיחה ויצירת קולאז'.

יצירת כרזת פרסום משותפת לחברי הקבוצה –   •
דיו	 ויצירה בעזרת חומרי�.

שילוב היחיד והמיוחד בקבוצה, על ידי תמונות   •
ויצירת קולאז' קבוצתי.

הרכבה ומיון פתגמים המתייחסים ליחסים שבין   •
אד� לחברו, הדגמת� והצגת�.

ניתוח התנהגויות ע"פ כרטיסיות מצבים, העלאת   •
א�וציאציות למושג "לח� חברתי".

פעילות יצירתית סביב העלאת צרכים של חברי   •
קבוצה, תו
 הדגשת הרעיו	, כי לכל יחיד בקבוצה 

ישנ� צרכי� משלו.
פעילות העץ והיער – פעילות הממחישה בדרך   •

של יצירה את בדידותו של ע� בודד לעומת התמונה 
המתקבלת מתו
 יצירת יער של עצי�.

שיתופי פעולה: ב. 
יצירת ציור קבוצתי, כשלכל אחד מחברי הקבוצה   •

תפקיד מוגדר, והשלמת 
הציור מותנית בתרומה של כל חברי הקבוצה.

פעילות העוסקת בהבנת היתרונות בשיתוף   •
פעולה, הדגש הוא על ההבנה, כי  לכל חבר בקבוצה 

יש מה לתרו� ומה לקבל מאחרי�.

קבלה ונתינה:  ג. 
פעילות יצירתית, בה כל אחד מקבל מתנה מכל אחד 

מחברי הקבוצה והופ
 אותה ליצירה אישית שלו. 
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נושאי�  ביב יו� הזיכרו� לחללי מערכות ישראל: ד. 
פעילות קבוצתית  דרך כרטיסי תמונות, שירים   •

והיגדי� ליו� הזיכרו	. 
יצירת פינת הנצחה אישית/קבוצתית מחומרי   •

יצירה – צילו� התוצרי� של התלמידי� והנצחת�.
פעילות קלפי ערכים הקשורים לסיפורי גבורה.  •

יו� העצמאות: ה. 
פעילויות מוצעות: 

עיצוב כרזה אישית/קבוצתית העוסקת במהות   •
של להיות ישראלי. 

פעילות העוסקת בהדמיה של הצגת מדינת   •
ישראל בפני אורחי� מחו"ל. 

משימות קבוצתיות בנושא הדגל, הסמל, מגילת   •
העצמאות, ההמנו	 והמפה – בדרגות קושי ע"פ 

קבוצת הגיל של המשתתפי�.
תחנות הפעלה בנושאים כמו מפת ארץ ישראל,   •

המחתרות, הי�טוריה של מדינת ישראל.
הכרות עם בתים היסטוריים ברמת גן דרך כתבי   •

חידה, תמונות ורמזי�.
בדיקת אמיתותם של מיתוסים לגבי מדינת   •

ישראל – דיו	 קבוצתי, למשל: "להיות ישראלי בעיניי 
זה..." פעילות יצירה אישית מקדימה לדיו	. 

משחק מציאת ישובים על המפה בעזרת רמזים.  •
הכנת ת.ז. ישראלית, אישית לכל תלמיד תוך   •
שימוש באנשי�, הנופי�, ההי�טוריה, התרבות, 

ההתיישבות, השירי� וה�יפורי�. חיבור אישי של כל 
תלמיד לאיכויות המיוחדות המרכיבות בעיניו את 

המכלול "ישראל".
# חלק מ	 הפעילויות המוצעות מתאימות לגילאי� 

מ�וימי�: צעירי�, בוגרי� או גילאי ביניי� וחלק מ	 
הפעילויות יכולות להתאי� לכל הגילי� בשינויי� 

של רמת העבודה והתוצרי�, בתיאו� ע� צוותי 

ההוראה המזמיני�.
# מש
 הפעילות: 60 – 90 דקות בהתא� לגילאי� 

ול�וג הפעילות.
# הילדי� יפעלו בהנחייה בקבוצות בנות 12 ילדי� 

מק�ימו� בכל קבוצה.

מפגש �ופרת מאיירת  
מפגשי �ופרת ושחק	 לכתות  א'-ב' 

נאוה מקמל עתיר ונבו קמחי 
אי
 מתחילה ילדה בת 5 להיות �ופרת? אי
 נכנ�י� 

לה ילדי� אמיתיי� לתו
 ה�יפורי�? אי
 קושרי� 
מילי� ל�יפור? אי
 לוקח אות	 שחק	 ועושה מה	 

הצגה? 
במהל
 50 דקות, מפגישה ה�ופרת נאוה מקמל 

עתיר את הילדי� ע� עולמה הצבעוני דר
 מגוו	 
�פריה,  �יפורי�, שקרו באמת ו�יפורי�, שלא קרו 
מעול� לא� אחד, ואי
 �יפור עממי אחד, שנלחש 

שני� מפה לאוז	, נוחת יו� אחד על שולח	 הכתיבה 
שלה ומבקש להיות הצגה. השחק	 והבמאי נבו קמחי 

לוקח את הילדי� אל ה�יפור הזה ומראה לה�, מה 
קורה, כשמילי� מבקשות לעלות לבמה. 

מפגש תאטרלי מרתק, שפועל מזה זמ� רב בערי� 
שונות באר�.
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נאוה מקמל עתיר ונורית צרפתי 
לילדי ג	 חובה- א'-ב'

מפגש מרתק ע� ה�ופרת  נאוה מקמל-עתיר 
והמאיירת נורית צרפתי, המולי
 את הילדי� בשבילי 

 
ְזַמ	-ֶאֶמת אל תו ִ̧ עול� ה�יפורי�, מכני� אות� 
הציורי� המלווי� את ה�יפור ומשאיר טע� טוב 

ושני ציורי ענק למזכרת. 
 
מטרת המפגש הינה להציג בפני הילדי� בדר
תיאטרלית ומרתקת את עבודת� של ה�ופר 

והמאייר, ולהמחיש לה� בצורה חווייתית, כיצד 
נולדי� �יפורי�, 

וכיצד נולדי� הציורי� 
המלווי� אות�. 

המפגש  פותח צוהר 
לעול� ה�פרות והאיור 

לילדי� ומהווה גור� 
ְמַזמ	 לעידוד הקריאה.

נית	 לקיי� את 
המפגשי� בימי שישי ע� הורי� וילדי� (עד  2 כתות 

/גני� + ההורי�) 
המפגש מתרחש כבר ברחבי האר� בבתיה"� ובגני"ה. 

השחק	 נבו קמחי מ�פר �יפורי� 
"ַהֶמֶל· Íֶָ®ַכח ִלְצח´ק"

Ç³ְרד ַהֵ®ִני ַהי´ֵצא ְלָמַ�ע ִחיפÇר´ ֶ®ל ַהֶמֶל· ֶאדÇִ�יפ
ַדְרÎ´ ְמָצµ´ת ל´ µְִגיש´ת ַמְצִחיק´ת,  ְ̧ Ï ³ָחר ָהא´ֶ®ר. 

ַמְפִתיע´ת Çְמַרְגש´ת. 
� מÇְזָמִני� ְלִהְצָטֶר� ַלָמָ�ע.. Ñֶתּ

�יפור שעבר בעל פה מפה 
לאוז	 במש
 שני� ארוכות 

עד שהתעיי�, נחת על שולח	 
הכתיבה של ה�ופרת נאוה מקמל 

עתיר, ביקש ממנה שתכתוב אותו,  
ואז ביקש לעלות לבמה...

מיועד לכתות א-ג

מפגשי �ופרת ושחק	  לכיתות ג'-ו'
נאוה מקמל עתיר ונבו קמחי

מ�עה של ה�ופרת נאוה מקמל 
עתיר אל �פרה "העדי של עדי", 
שהפ
 להצגה (בשילוב מו�יקה 

מתו
 ההצגה), ואל �פרה "קי�ר 
השכונה", בשילוב השחק	 נבו 

 
קמחי, שישחק קטעי� מתו
ה�פר המרגש. 

מפגש מרגש, ערכי וייחודי הזוכה 
להצלחה גדולה (ה�פר קי�ר השכונה צועד במצעד 

ה�פרי� בשנה זו).

• מפגשי סופרת לכתות ג'-ו' – נאוה מקמל עתיר
מ�ע של ה�ופרת אל �פריה "העדי של עדי", 

"האיחור האחרו	", "הילד שעמד בחלו	" ו- "קי�ר 
השכונה", שנבחר השנה למצעד ה�פרי� של משרד 

החינו
. אל ה�יפורי� שמאחורי ה�יפורי� ואל 
ה�ודות משולח	 הכתיבה. 

האיחור האחרו	 - הצגת ילדי� מרגשת ע"פ 
�פרה של נאוה מקמל עתיר

כתיבה: נאוה מקמל- עתיר  בימוי:  אלינור אג� ב	- 
דוד שחקני�: שיפי אלוני, אורי אוריי	/ אור	 ד�או 

עיבוד בימתי מופלא ל�פר "האיחור האחרו	".  
ה�פר נלמד בבתי ה�פר הי�ודיי� וזכה במקו� השני 

במצעד ה�פרי� הארצי של משרד החינו
. ה�פר 
נבחר לאחד מ- 30 ה�פרי�, שחולקו על ידי משרד 

החינו
 לכיתות ה'.
ההצגה היא חוויה בימתית המפגישה את הילדי� ע� 
דמויות מתו
 ה�פר ושוזרת את ה�יפור המרגש בקו 

עלילה רענ	.
איל	 הוא ילד שתמיד מאחר. ג� הבוקר הוא מגיע 

לבית ה�פר באיחור, ומגלה שהאוטובו� שמ�יע את 
כיתתו לטיול השנתי נ�ע כבר לפני עשרי� דקות. 

איל	 בטוח, שהוא הפ�יד.
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הוא אינו יודע שבעקבות האיחור עתיד להתגלות לו 
בהמש
 היו�, באופ	 מאוד בלתי צפוי, ה�וד הגדול 

של חייו.
חוויה שיוצאת מתו
 שורות ה�פר, מטפ�ת אל 

הבמה ומביאה עימה �ודות שלא גילו המילי�.
*מש
 ההצגה : כ45 דק.  *מ�פר צופי� : עד 200  
נית	 ג� להזמי	 הצגה בשיתו� מפגש מקדי� ע� 

ה�ופרת נאווה מקמל עתיר

כיתות ז'-י'; ז'-י"ב:
מפגש �ופרת לכתות ז'- י'  - נאוה מקמל 

עתיר. בעקבות ה�פר "מבח	 קבלה" 

"מבח	 קבלה"- חייה 
של �ול, נערה בת 

15 וחצי המתגוררת 
בשכונת עוני בתל אביב 
משתני� בעקבות מבח	 

קבלה להצגה חדשה, 
שאליו היא נגשת. אלא 
שזהו רק מבח	 ראשו	 
בשרשרת אירועי� לא 

פשוטי� עמ� תאל� �ול 
להתמודד. 

החיי� ,מ�תבר,עוד יזמנו לה מבחני� קשי� מאלה.
במפגש י�ופר על היו�, בו הוחלט לכתוב את ה�פר, 

בעת שנערה ניגשה אליי ב�יו� הרצאה, והושיטה 

לי משפט אחד, שאיתו יצאתי למ�ע ב�יפור חייה. 
על �יפור, שיש בו התמודדות ע� אלימות וחר�, על 

כוח� של ילדי� לעזור לילדי� אחרי� ולשנות את 
חייה�, על דמויות אמיתיות ודמויות בדויות, וכיצד 
נכנ�ה המציאות אל תו
 ה�פר וחוללה בו שינויי�, 

על אי
 כותבי� �יפור חיי� קשה ומוצאי� בתוכו 
את הח�ד. 

 
המפגש מיועד לתלמידי ז-י .

מש
 המפגש : 50 דקות 
לאחר המפגש נית	 לקיי�– �דנת משחק 

ואימפרוביזציה ע� נבו קמחי בעקבות ה�פרי� 
"מבח	 קבלה" ו "שקופה" העו�קי� בחר�, נידוי, 
שימוש פ�ול בטלפו	 נייד ועוצמתה של חברות. 

ה�דנא תית	 ביטוי לנושאי� הטעוני�, שעלו 
במפגש, ותאפשר לתלמידי� להתמודד אית� על 
הבמה, לתת ביטוי לתחושותיה� ומחשבותיה�, 

ותציב מראה לנגד עיניה� על המתרחש בעולמ� 
שלה�.

אי	 צור
 להכיר את ה�פרי� לפני המפגש. 
מש
 ה�דנא: 50 דקות 

זהרה" - מ�ע אל �יפור חייה של זהרה לביטוב
"זהרה" הוא �יפורה של  לוחמת הפלמ"ח  זהרה 
לביטו,ב שאהבה את האר� ואהבה את שמוליק 

ואהבה לכתוב.
זהרה נהרגה בתאונת מטו� בהיותה בת 22 שני� 
בלבד והשאירה אחריה מכתבי� ויומ	, המ�פרי� 
�יפור כמעט בלתי נתפש, שהמקו�, הזמ	 והגורל 

הכתיבו את העלילה שלו. 
זהו �יפור, שיש בו הכל- אהבה עזה עד מוות, גבורה, 
אומ� לב, נ�יונות לברוח מהגורל והידיעה שלפעמי� 

פשוט אי אפשר..
�יפור ארצישראלי מרגש, המוגש בצורה מרגשת על  

אחת הדמויות המרתקות שחיו, פעלו ואהבו באר� 
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ישראל של שנות ה 40- של המאה העשרי�.
בהגשת ה�ופרת נאוה מקמל-עתיר ובשילוב קטעי 

משחק של שחקני�  .
שחקני� : שיפי אלוני ואיתי חיו	.

"אות מאבשלו�- �ופרת ושחקנית יצאו למ�ע"
ה�ופרת  נאוה מקמל - עתיר לוקחת את הקהל אל 
מאחורי הקלעי� של ה�פר "אות מאבשלו�", רומ	 
הי�טורי המבו�� על �יפורו של  אבשלו� פיינברג 
ממקימי מחתרת ניל"י ואל ה�ודות המקופלי� בי	 

דפיו. 
מה קורה ל�ופרת הנפגשת ע� �יפור אמיתי שנדמה 

לה שכבר מזמ	 נגמר א
 מגלה שהוא חי יותר מאי 
פע�....

בשילוב קטעי משחק השזורי� ב�יפור. 
בהשתתפות השחקנית: שיפי אלוני.

מופע מרגש מאד ומפתיע. 
אי	 כל חובה להכיר את ה�פר קוד� למופע...

הערה: נית	 לקיי� את ההרצאה בלבד ללא קטעי 
המשחק בעלות נמוכה יותר.

"הנערה במרפ�ת ממול"
רומ	 הי�טורי המקופל בי	 שני בתי� עתיקי� 

העומדי� בתל אביב בפינת הרחובות אלנבי וגאולה.
�אגה משפחתית מרגשת על רקע תל אביב של 

תחילת המאה הקודמת. �יפור על אהבה שאיחרה 
את המועד , �ודות שהוצפנו בתל אביב הקטנה  

ואנשי� שלא ידעו ל�לוח .
מ�עה של ה�ופרת נאוה מקמל עתיר אל �ודות 

ה�פור בשילוב שירי�.
קלידי� ושירה - עופר כ�

נית	 לקיי� את המפגש ע� הזמרת ורדה גולדברגר, 
בתו�פת עלות מזערית 

"רובינא מתחת לאיפור"
המחזאית נאוה מקמל עתיר, הבמאית צביה הוברמ	 

והשחקנית הגר דנו	 במופע חדש ומרתק בעקבות 
�יפור חייה של חנה רובינא .שלוש בעקבות אחת... 

בשילוב קטעי וידאו נדירי�. 
זהו מופע מ�וג אחר לגמרי. במרכזו הקמת 

התיאטרו	 העברי הראשו	- הבימה, ודמותה 
המרתקת של חנה רובינא.

זהו מופע  מ�וגנ	 מאד הכולל קטעי וידאו נדירי� 
, ומ�פק הצצה אל עול� התיאטרו	.   מומל� מאוד 

למגמות תיאטרו	 בבתיה"�!!!

הצגות תיאטרו� מ � :  
אי
 גלגל מ�תובב - השונה וקבלתו לחברה:

הגורל זימ	 פעמיי� את אלי ובועז. בבית ה�פר אלי 
היה נער שמנמ	 מחוצ'ק	 ע� משקפיי� עבות כמו 

"תחתיות של בקבוקי וודקה". בועז מוצא בו קורב	 
קל להתעללויות, יריקות מילות גנאי ועוד.

בפגישת� השניה ה� בני ארבעי�. אלי המחוצ'ק	 
לשעבר הפ
 לטייקו	 הייטק, כשהוא בונה אימפריה 

מדהימה.
ובועז, שהחיי� הפנו לו עור�, מגיע לבקש עבודה 

מהמחוצ'ק	 לשעבר.
אלי יודע, מי מגיע. בועז לא מזהה את אלי. אלי 

השתנה ה	 פיזית וה	 נפשית. המפגש בינה� - מאיר 
לעומק את �וגיית האחר - השונה וקבלתו לחברה.

מיועד :  לכתות ז' עד י'- דיו	 יתקיי� בתו� ההצגה.

שנת חיי היפה ביותר - מחוייבות אישית
גיא - תלמיד גרוע, יותר מזה אינו מוצא את מקומו 

בבית ה�פר. הוא שורד חברתית רק בגלל מראהו 
המצודד - ויכולת הביטוי שלו.

במ�גרת קשר ע� הקהילה מוטלת עליו משימה 
להגיע אל צילה, בת ה-+80, כדי להתקי	 לה מנעול 

מיוחד על הדלת ולהגיע פעמיי� בשבוע למ�פר 
שעות עזרה.
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המטלה קשה ביותר לגיא. הוא לא �ובל "זקני�". 
"ה� מעצבני� ולא נקיי�".

בעל כורחו הוא מגיע אל צילה, ועול� נפלא נפתח 
בפניו.

צילה-היא לא הזקנה לה ציפה גיא, היא דעתנית, 
מק�ימה ומ�פרת �יפורי� נפלאה.

גיא שבא בעל כורחו לתת .....מקבל מלוא חופניי�.
הזקנה הופכת את התלמיד הגרוע לתלמיד מצטיי	, 

מקובל ואהוב על החברה.
לא לשוא קרה גיא לעבודת הגמר שלו  "שנת חיי 

היפה ביותר"
מיועד : לכתות ז' עד י"ב.

�כי	 בקלמר - נושא אלימות
גבי, תלמיד מבריק, א
 בעייתי, החול� על קור� טי�, 

הור� את חייו באבחת �כי	.
הוא מ�ולק מביה"�, ופוגש בתחנת אוטובו� איש 

זר.
מש� מתחיל ה�יפור להתגלגל אל ה�ו�, שיהרו� 

את חייו.
ברגע הדקירה, מתקבלת הודעה בית �פרית על 

זימונו של גבי למבדקי הטי�.
לו נית	 היה להחזיר את הגלגל לאחור....

מיועד : לכתות ז' עד י"ב. בגמר ההצגה מתקיי� דיו	.

�דנת דרמה ע� נבו קמחי                                          
"בחיי היו� יו� אנחנו משתמשי� לא פע� במשחק, 

בי	 א� אנחנו מודעי� לכ
 ובי	 א� לאו" 
נבו קמחי זוכה פר� השחק	 בתיאטרונטו 2007 

על ההצגה "שעתו האחרונה של קול" מאת יהושע 
�ובול, וזוכה פר� השחק	 בפ�טיבל "פותחי� במה" 

בבית ל�י	 2011.
תוכ	 ה�דנה (שעה וחצי, אפשרות לשלוש שעות)

הרצאת פתיחה קצרה, בה פותח נבו צוהר   •
לעולמו,  מ�פר על השתלשלות חייו עד כני�תו 

 
לבית ה�פר למשחק, ומרחיב על עולמו היו� מתו
ני�יונו העשיר על בימות התיאטרו	 ומ�כי הקולנוע 

והטלוויזיה במאות תפקידי� שוני� ומגווני�. 
דרכי פעולה של השחקן בדרך אל בניית הדמות.   •

ויתור על 'האני עצמי' כדי להיות מישהו
אחר. למידת הטק�ט והפיכתו לשל
. עבודה על 

הקול ועל הגו�. כנות ואומ� לב.  
התעמקות בהבנת ייעוד האמן.  •

תפקיד השחקן כמספר הסיפור ומספרי סיפורים   •
מראשית העול�.

המשחק בחיי היומיום.  •
הפעלת המשתתפים בעזרת תרגילי משחק.  •

דוגמאות חיות אותן ידגים נבו דרך דמויות,   •
שגיל� בעבר, והדר
 אשר הובילה אותו     לעיצוב	. 

ההבדלי� שבי	 דמויות דרמטיות לקומיות כמו ג� 
המחויבות הרגשית והפיזית, שכל דמות יוצרת.

על מה עוד נעבוד
המשתתפי� ישחקו משחקי תיאטרו	 המפתחי� 

את חוש האלתור והדמיו	, יעבדו על טרנ�פורמציה, 
השתנות ממצב למצב בהתא� ל�יטואציה הקיימת, 

אי
 מ�פרי� �יפור, נתרגל דמיו	 ומחשבה יצירתית, 
שיתו� פעולה והקשבה לשני, עבודה ע� הגו� ככלי. 

 
ניגע ג� בעבודה ע� טק�טי�, נשחק חיי� בתו
�יטואציה דמיונית, נעבוד על אימפרוביזציה וניצור 

�יטואציות הקשורות למציאות של המשתתפי�. 
המפגש ייפתח בחימו� וגיבוש הקבוצה.

מומל� מאוד למגמות תיאטרו	 בבתיה"�.
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 מו יקה בבית יד לבני� לתרבות 
ואומנות 

בית יד לבני� ברמת הינו הבית של המקהלה 
הקאמרית של רמת ג� מזה 23 שני�.

המנהלת המו�יקלית והמנצחת של המקהלה מאז 
היוו�דה ועד היו� היא הגב' חנה צור (שעושה את 

עבודת הניהול המו�יקלי של פ�טיבל אבו-גוש 
למעלה מערשי� שני�).

המקהלה מופיעה באר� ובעול� ע� רפרטואר עשיר, 
להל	 מקצתו:

רו�יני-מי�ה;
פרגולזי-רקויא�;

מוצרט-מי�ה;
ויואלדי-גלוריה;

דבוז'אק-�טאבא� מאטר;
ורדי-רקויא�;

לדינו, רודריגו, שירי� ישראלי� ועוד.
www.ramatganchoir.com :אתר המקהלה

המקהלה הקאמרית עורכת חזרות בכל ערבי שני 
ב-21.15-20.00

הקהל מוזמ	.
מגמות המו�יקה בבתיה"� התיכוניי� וכיתות 

מוזמנות לחזרות מונחות ומודרכות בתיאו� מראש. 
(מומל� מאוד למגמות המו�יקה בבתיה"�).

המקהלה הקאמרית נעתרה לבקשתי לערו
 שני 
קונצרטי� למגמות המו�יקה, האחד בחודש מר� 
2016 והשני בשישי בצהריי� בחודש אפריל 2016.

יש להזמי	 מקומות מראש.
כמו-כ	 נעתרה המקהלה לערו
 בוקר מו�יקלי לילדי 

הגני� ולכיתות א'-ג' באחד מימי שישי בראשית 
שנה"ל הקרובה. יש לתא� מראש.

מעבר לכל אלה אשמח לעדכנכ� בתוכניה של 
המקהלה לשנת תשע"ו.

 מפגשי מורשת צה"ל והמודיעי� 
 בבית יד לבני� לבתיה"  התיכוניי� 

כללי: 
להל	 הצעה לכינו	 �דרת מפגשי� על מורשת צה"ל 

ומורשת המודיעי	, שתתקיי� בבית יד לבני� המ�מל 
יותר מכל את החיבור למורשת  ולהקרבה למע	 

המדינה.
 
מדובר ב�דרה בת 6 מפגשי�, שיתקיימו לאור

השנה. כל ארוע יע�וק בנושא אחר בהקשר לציר 
הזמ	, וכל מפגש יעמוד בזכות עצמו.

פירוט התכנית ע"פ  א"ל במיל. גדעו� מיטשניק, 
לשעבר רע"� הי טוריה בחיל המודיעי�:

התכנית תאפשר היכרות ע� ערכי�, ארועי� 
וצמתי� מרכזיי� בתולדות המדינה, צה"ל והמודיעי	 

באמצעות מפגשי� ע� נושאי� שוני� כולל זויות 
פחות מוכרות ג� בנושאי� מוכרי�. 

כל ארוע יתמקד בנושא אחר בהתא� לציר הזמני� 
וההקשר העיתוי (למשל, יו� העצמאות) וחלק� 

יכללו משתת�/דמויות, שהיו מעורבי� בארוע.
התכנית תתקיי� בבית יד לבני� במטרה לחבר בי	 

נושא ההנצחה והמורשת עבור הדור הצעיר. 
בי	 הנושאי� יהיו ארועי� משמעותיי� כמלחמת יו� 

הכיפורי�, מבצעי� כמבצע תקיפת הכור בעיראק, 
דמויות כמו אורי איל	 ומאיר עמית ו�וגיות מרכזיות 

אחרות.
הארוע ילווה ג� בקטעי �רטי� + אופציה לקטעי 

שירה.
לו"ז מוצע לארוע:

שעה וחצי עד שעתיי�.
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פירוט הנושאי�:
• 42 שנה למל' יו� הכיפורי�- מחיר חטא היוהרה 

והמתריעי�, שנבלמו
הנושא הראשו	, שיהווה ג� פתיח ל�דרת הארועי� 

הינו על הרקע לכשלו	 המודיעי	 במלחמת יו� 
הכיפורי�.

המועד המוצע הינו ב�מו
 ל- 6 אוקטובר 2015.
המודיעי	 אמנ� כשל באי מת	 התרעה ובחטא 

היוהרה, א
 ב�ופו של יו� היה גור� חשוב ביותר 
בנצחו	. אלא שלא רק המודיעי	 כשל; רבי� 

מהגנרלי� והמנהיגי� כשלו והדר
 למלחמה אופיינה 
בתהליכי� מורכבי�, שאפיינו את החברה הישראלית 

אז.
משתתפי� פוטנציאליי�:

אל"מ בדימו� יהודה שפר- ה�ייר האווירי האישי 
של הרמטכ"ל "דדו" שמטו�ו הופל.

אבי ויי�, הקמ"	, שלא נשבר וקיבל צל"ש.

להל� נושאי� נו פי� לבחירה: 
א. "איזה ע�ק ביש" - (אי) לקיחת אחריות 

והקרבה-  על גיבורי וקרבנות "ע�ק הביש", שהחל 
ב-1954 והפ
 בהמש
 ל"פרשת לבו	", שהביאו 
להדחת ר'אמ"	, ג'יבלי  ושר הבטחו	, לבו	, על 

הפקרת� בכלא על אלו� מאיר עמית ז"ל (ר' 
המו�ד אז ותושב ר"ג), שלח� לשחרור� על ציונות 

ומ�ירות, רשלנות והתחמקות מאחריות ונטישת 
לוחמי� ועל ערכי�.

בהשתתפות: רוברט ד�ה, מאי�ירי הפרשה, ד"ר 
יו�� מרזוק, אחיו של ד"ר משה מרזוק ז"ל, מ"נידוני 

קהיר".
ב. הקרב על תל א �אקי במלחמת יוה"כ- על 

גבורת� של אנשי השריו	 מול ה�ורי�.
ג. חט' 7 במלחמת יו� הכיפורי�- על חטיבת 

השריו	 שמפקדיה ולוחמיה "הצילו" את רמת הגול	 
ובלמו את ה�ורי�. 

אופציה ל: תא"ל במיל' אביגדור קהלני,אלו� במיל'  
יו�י ב	 חנ	.

ד. הקרב על גבעת התחמושת- �יפורה של חט' 
הצנחני� בדר
 להר הצופי� וכיבוש העיר העתיקה. 

הקרבה ואחוות לוחמי�.
ג. דמויות ומנהיגי�- לזכר אלו� מאיר עמית ז"ל - 

מפקד, מצביא ,מנהיג ואיש של אנשי�- "אד� לאד� 
אד�..."  על תפקידיו בצה"ל ב-1948, הובלת מבצע 

קדש, תפקידיו כר'אמ"	 ותפקידו כר' המו�ד ופריצת 
הדר
 לחלל ע� הלווי	 "עמו�". 

פוטנציאל: אנשי אמ"	 ואנשי המו�ד לשעבר.
ה. אחינו גיבורי התהילה: מ�רו נפש� באר� אוייב- 

�יפורו של אורי איל	- "לא בגדתי", �יפוריה� של 
אלי כה	, האיש שלנו בדמשק, ושל מכ� מאיר בנט, 

האיש שלנו בקהיר.
ו. אחוות לוחמי�- ר�"	 רועי קליי	, טוראי נת	 

אלבז וחבריה�, שהקריבו עצמ� למע	 חיי חבריה� 
וזינקו על הרימו	. 

ז. מבצע "אופרה" -תקיפת הכור בעיראק- יוני 1981  
- א' קמ"	 המבצע, תושב ר"ג, ההכנות החשאיות 

תו
 מידור ראש אג� על המבצע של �יירת מטכ"ל 
שבוטל, על ביטול התקיפה בגלל חשש לדליפה  ועל 

המל
 חו�יי	 שגילה את המטו�י� בדר
 למבצע.
ג. המלכודת של מצטפא חאפז- תקופת הפידאיני� 

בראשית שנות ה-50, ה�יכול הממוקד הראשו	 
של צה"ל; �וכ	 כפול, מעטפה ממולכדת והמאבק 

בפדאיני� הפל�טיני� בהשתתפות: גדעו	 ש., 
מוותיקי אמ"	, תושב ר"ג על חקירת פידאי	 שבוי  

ב-1952.
ו. מבצעי� מיוחדי�: מבצע  "תרנגול 53 " לחטיפת 

המכ"מ הרו�י בעומק מצרי�  (חט' הצנחני�) בשלהי 
מלחמת ההתשה, דצמ/ 1969. 

משתת� פוטנציאלי: אלו� בדימו� חיי� נדל.
מבצע "יונת	" לשחרור בני הערובה באנטבה –יולי 

.1976
משתתפי� פוטנציאליי�: מפקד+ טיי�+ אופציה 

לאחת החטופות.
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  דרת הרצאות מרתקת העו קת 
 במשפטי� מפור מי� בתולדות  

 מדינת ישראל 

משפטי� ששינו את פני המדינה. ה דרה עו קת 
ברקע ההי טורי, הפוליטי והמשפטי, מלווה 
בעובדות ו יפורי� שבחלק� טר� פור מו. 

בהרצאות  נלמד, כיצד אות� משפטי�, כל אחד 
בתחומו "שינו את פני המדינה".

 
אל"מ (מיל.) עו"ד דוד יהב

מרצה, משפט	 ויוע� משפטי, בעברו �ג	 פרקליט 
צבאי ראשי

"משפטי� שעשו הי�טוריה"
 

להל� רשימת הנושאי� ב דרה:
 

1. פרשת טוביאנ�קי - פרשה עצובה שבה הועמד 
לדי	 שדה קצי	 ב"הגנה" באשמה חמורה של ריגול 
ומ�ירת ידיעות לאויב במהל
 מלחמת העצמאות. 

הוא נשפט בהלי
 שאר
 כשעה, ללא ייצוג משפטי, 
נדו	 למוות והוצא להורג באופ	 מידי מול כיתת 

יורי�. לאחר מותו, מונתה וועדת חקירה שקבעה כי 
הינו ח� מכל פשע והוא טוהר מכל אשמה.

 
2. פרשת כפר קא�� - הרג אומלל ונורא של נשי� 

וילדי� שהביא למות� הטראגי של 43 נשי� וט� 
שחזרו מהשדות לאחר יו� עבודה ולא ידעו על 

הטלת עוצר בכפר ע"י הממשל הצבאי שהיה קיי� 
אותה עת.

הקציני� והחיילי� שהועמדו לדי	 טענו כי ביצעו 
פקודה חוקית שקיבלו והיו חייבי� לבצעה. בית הדי	 

הצבאי קבע בפ�ק דינו את הלכת ה"דגל השחור 
המתנו�� על גבי הפקודה הבלתי חוקית בעליל" 

והרשיע את הנאשמי�.
 

3. פרשת ק�טנר - עלו	 בלתי חשוב שטע	 בתחילת 
שנות החמישי� שק�טנר,שהיה מראשי יהדות 

הונגריה, שית� פעולה ע� הנאצי� והביא למות� 
והשמדת� של מאות אלפי יהודי הונגריה. ק�טנר 
שעלה לאר� והפ
 עד מהרה לפעיל בכיר במפא"י 

ולעוזרו של שר המ�חר והתעשייה, דרש להגיש 
תביעת לשו	 הרע. השתלשלות ענייני� מרתקת 

ומ�עירה הביאה להירצחו של ק�טנר. רצח פוליטי 
ראשו	 במדינת ישראל.

 
4. פרשת אייכמ	 - �יפור פשעיו, תפי�תו, העמדתו 

לדי	 וההשלכות מרחיקות הלכת של המשפט. 
ה�יפור שעוד לא �ופר...

5. פרשת מיהו יהודי - שני משפטי� בשנות השישי� 
שה�עירו את המדינה וע�קו בשאלות רגישות 

וטעונות של הגדרת "מיהו יהודי". מה קרה מאז, 
ה�יפורי� האישיי�, ה�ו� העצוב.

 
6. עונש המוות בישראל - נושא רגיש וטעו	 העולה 

לכותרות בעת אירועי טרור מזוויעי�, רצח ברוטאלי 
ועוד. בהרצאה נגלה עובדות ו�יפורי� שלא נודעו.

 
7. בית המשפט העליו	 בשבתו כבית הדי	 הגבוה 
לצדק - הרצאה מרתקת שתבהיר לנו כיצד פועל 

הגו� המשפיע ביותר על חיינו.
 

8. פרשת השב"כ - פרשה נו�פת שטלטלה את 
המדינה והביאה להחלטות ח�רות תקדי� ולקו 

פרשת המי� בהתייח�ות לנושאי� רגישי� וח�ויי� 
מאי	 כמוה�.

 
9. ההתנחלויות ביהודה ושומרו	 - הי�טוריה, 

פוליטיקה, משפט בינלאומי ומשפט פנימי
 

10. בהמש
, יפור�מו פרקי� מרתקי� נו�פי�.
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 זהות יהודית וישראלית 

פעילויות מוצעות לימי שיא בתהלי� קבלת תעודת 
הזהות לתלמידי י': 

עיצוב כרזה אישית/קבוצתית העוסקת במהות של   •
להיות ישראלי. 

פעילות העוסקת בהדמיה של הצגת מדינת ישראל   •
בפני אורחי� מחו"ל. 

משימות קבוצתיות בנושא הדגל, הסמל, מגילת   •
העצמאות, ההמנו	 והמפה – בדרגות קושי ע"פ 

קבוצת הגיל של המשתתפי�.
תחנות הפעלה בנושאים כמו מפת ארץ ישראל,   •

המחתרות, הי�טוריה של מדינת ישראל.
הכרות עם בתים היסטוריים ברמת גן דרך כתבי   •

חידה, תמונות ורמזי�.
בדיקת אמיתותם של מיתוסים לגבי מדינת ישראל   •

– דיו	 קבוצתי, כמו: "להיות ישראלי בעיניי זה..." 
פעילות יצירה אישית מקדימה לדיו	. 

משחק מציאת ישובים על המפה בעזרת רמזים.  •
הכנת ת.ז. ישראלית, אישית לכל תלמיד תוך   •

שימוש באנשי�, הנופי�, ההי�טוריה, התרבות, 
ההתיישבות, השירי� וה�יפורי�. חיבור אישי של כל 

תלמיד לאיכויות המיוחדות המרכיבות בעיניו את 
המכלול "ישראל".

שימוש בחדר ההנצחה ובמשכן לאומנות יהודית   •
כחלק מפעילות הזהות הישראלית-יהודית.

שתי הרצאות מותאמות לנושא:
פרשת מיהו יהודי - שני משפטים בשנות השישים   •

שה�עירו את המדינה וע�קו בשאלות רגישות 
וטעונות של הגדרת "מיהו יהודי". מה קרה מאז, 

ה�יפורי� האישיי�, ה�ו� העצוב.
בית המשפט העליון בשבתו כבית הדין הגבוה   •
לצדק - הרצאה מרתקת שתבהיר לנו כיצד פועל 

הגו� המשפיע ביותר על חיינו.

הערה: התכנית תותא� ותיבנה בשת"פ ע� צוות 
ביה"� , שיזמינה.

מחכה ומצפה בכיליו	 עיניי� לארח את הילדי� ובני 
הנוער מרחבי העיר. 

מחירים ועלויות בשיחה עם בית יד לבנים, שלוקח   •
על עצמו חלק מ	 העלויות.

בברכת ידידות חמה,
ד"ר עמליה חרוש,

יועצת ראש העיר לקידו� מעמד האישה ומנהלת 
בית יד לבני� המחודש לתרבות ואומנות, מורשת 

והנצחה.
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ש� המפיק: פרנקל אלונה
 וג המופע: מפגש ע�  ופר/ת

אוכלו יית יעד: יא-יב               

�ופרת ומאיירת ילידת פולי	. כתבה ואיירה עשרות 
�פרי ילדי� שתורגמו לשפות רבות ואיירה עשרות 

�פרי ילדי� של מחברי� אחרי�.
מ�פריה למבוגרי�: "ילדה" (מפה, 2005 – �פר 

אוטוביוגרפי המגולל את �יפור ילדותה: ה�פר זיכה 
אותה בפר� �פיר בשנת 2005) ו"נערה (חרגול, 

.(2009

מ�פריה לילדי�: "�יר ה�ירי�, "אגדה", "�פר 
על עיזה וגדיי� שבעה", "שיר ערש", "�בתא של 

נפתלי בישלה דיי�ה", "�יפור על נ�יכה" ו"בעלת 
החלומות".

המפגש יתקיי� �ביב ה�פר "ילדה". ה�פר מבו�� 
על �יפור ילדותה של פרנקל בתקופת מלחמת 

העול� השנייה בפולי	, תחת הכיבוש הגרמני.

פרנקל אלונהפרנקל אלונה
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�ופרת ומחזאית ישראלית שכתבה עד היו�  למעלה 
מ 25 �פרי� (לילדי�, נוער ומבוגרי�) בניה� רבי 

מכר, וכ	 שבע הצגות המשחקות בתיאטראות שוני� 
ואשר הוצגו בי	 היתר בפ�טיבלי� בינלאומיי�. 

לא מעט מ�פריה זכו במקומות הראשוני� ב"מצעד 
ה�פרי�" של משרד החינו
 וכלולי� בתוכניות 

הלימודי�.  

בכתות א-ב 
מתקיימי� מפגשי� בהשתתפות המאיירת נורית 
צרפתי , ומפגשי� חווייתיי� בהשתתפות השחק	 
נבו קמחי המציג את "המל
 ששכח לצחוק" עיבוד 

של נאוה מקמל עתיר ל�יפור ע�. 

בכתות ג-ו
מתקיימי� מפגשי �ופרת �ביב ה�פרי� "העדי של 

 
עדי, "הילד שעמד בחלו	" ,"האיחור האחרו	" , "מל
ההר" ו"קי�ר השכונה". 

כמו כ	 מתקיי� המופע �ביב ה�פר "קי�ר השכונה" 
שזכה במצעד ה�פרי� בשנה"ל הקודמת: 

"קי�ר השכונה" – תיאטרו	 �יפור בעקבות �פרה 
של נאוה מקמל עתיר בהשתתפות ה�ופרת נאוה 

מקמל עתיר והשחק	 נבו קמחי.
"קי�ר השכונה", �יפרה של נאוה מקמל -עתיר 

פוגש את השחק	 נבו קמחי ומכא	 ה� יוצאי� למ�ע 
בעקבות �יפורו של ילד שחבריו גוזרי� עליו חר� 

כיוו	 שראה משהו לא  אמור היה לראות..
מפגש מרגש וערכי המשלב �יפור והצגה.

 
בכתות ז-ט

מתקיימי� מפגשי� �ביב ה�פרי�  "מבח	 קבלה" 
ו"שקופה" , וההצגה "תתחילי לחיי
" העו�קי� 

בנושאי� חברתיי�.

(נאוה מקמל עתיר  0547346362)

נאוה מקמל עתיר     
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נולד בבגדאד, עלה ארצה ע� הוריו ב-1953. 
מתגורר ברמת ג�. למד רישו� במכו� אבני, ו פרות 

ופילו ופיה יהודית באוניבר יטת תל אביב. 
היה  וחר עורות, מדרי� חבורות רחוב, ובשני� 
האחרונות מלמד  פרות ומנחה  דנה לכתיבה 

יוצרת. 

מפר�� שירה מ-1968. שיריו תורגמו לשפות 
רבות, ו�פרי� משלו תורגמו לערבית, צרפתית, 

קטלנית, אלבנית, איטלקית, אנגלית ועוד. יצירותיו 
מתפר�מות בכתבי עת באר� ובעול�, ושובצו 

באנתולוגיות בשפות שונות. 

ב-1997 הוא הקליט בניו יורק את "נקמת הילד 
המגמג�", ובווינה את "קו העוני" – שני די�קי� 

משותפי� ע� המו�יקאי אליוט שארפ (הדי�ק 
הראשו	 נבחר כ"די�ק השנה" מטע� ירחו	 

המו�יקה האנגלי –"WIRE"– 1997) ב-2001 הופיע 
הדי�ק – "קיצור תולדות הוודקה". ב-1998 הציג ע� 

בני אפרת את "בית חרושת של הטבע", ובו שישה 
מיצבי� בעקבות שירי�. התערוכה הוצגה בגלריית 

"המומחה" מטע� מוזיאו	 ישראל, ובעקבותיה נוצר 
הווידיאו-ארט "בית חרושת של הטבע" בבימויו של 

שחר ב	-חור. ב-2004 הציג את "חוואג'ה ביאליק" 
- רישומי� ושיר, בעקבות תשעה שירי� של ביאליק. 

התערוכה הוצגה במוזיאו	 לאמנות ישראלית, רמת 
ג	. נשוי ואב לבת.

 רוני  ומק
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 יפורי� ע� הומור ומו ר השכל, ע� חיו� ונשמה 
דר� אחרת, ידידותית ומקורית להפנמת ה יפורי�

בתי  פר י ודיי�
�יפורי ע� ואגדות

�יפורי ערב/ד	 ב	 אמו�, דאהוד אל נטור...
ממשלי קרילוב

יהודה אטל� – �פור המשפחה

בתי  פר תיכוניי�
ש"י עגנו	: מעשה העז, מאויב לאוהב, האדונית 

והרוכל, פרנהיי�, פת שלמה, תהילה, יהודה בורלא: 
�ובבתהו בכחש

אתגר קרת: לשבור את החזיר, צפירה
מנח� תלמי: תמונות יפואיות

בשבי� זינגר: המפתח

לילי בנצור
מ�פרת �יפורי�, בוגרת בי"� לאמנות ה�יפור 
ב"בית אריאלה" ובוגרת בי"� למשחק "הבמה" 

תאטרו	 גבעתיי�.
בעלת ותק של 30 שנה בתחו� ההוראה והניהול 

בבתי-�פר תיכוניי�

(מ�פרת בלשו	 הכותב)

מקיימת ערבי גיבוש למורי�, יו� משפחה, יו� 
האישה, ערבי שורשי� ועוד...

טלפו�: 052-3951115

לילי בנצור מ�פרת �יפורי�
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לכבוד         
מנהלות/י�, רכזות/י �פרות, מורות/י� ל�פרות 

ו�פרניות/י� בתי ה�פר
שלו� רב,

מפעל '�ופר-אורח' נועד לטפח את אהבת הקריאה 
ולהעמיק את הקשר ע� יצירה ויוצרה באמצעות 
מפגשי תלמידי� ע� �ופרי� ומשוררי�. המפעל 
הוא פרי יוזמה משותפת של הפיקוח על הוראת 

 
�פרות במשרד החינו
 בחינו
 הממלכתי ובחינו
הממלכתי-דתי ושל המחלקה ל�פרות במשרד 

התרבות וה�פורט.

 מפעל "�ופר-אורח" יחל את פעילותו בבתי ה�פר 
בשנת הלימודי� תשע"ז, ויימש
 עד תו� שנת 

הלימודי�.

בשנת הלימודי� תשע"ז מוזמני� בתי ה�פר להפגיש 
את תלמידיה� ע� אחד מהיוצרי� הבאי�:

בתי ה פר הי ודיי�:
רשימת היוצרי� תתפר�� ע� �יו� תהלי
 בחירת 

היוצרי�.
בתי ה פר העל-י ודיי� (חט"ב וחט"ע):

רשימת היוצרי� תתפר�� ע� �יו� תהלי
 בחירת 
היוצרי�.

(לחטיבות הביניי� ניתנת האפשרות לבחור �ופרי� 
ג� מבתי ה�פר הי�ודיי�).

בתי ה�פר שיכנ�ו לתכנית 'מפעל �ופר אורח', 
יבחרו את ה�ופר/המשורר שעמו ה� מעונייני� 

להפגיש את תלמידיה� מתו
 רשימה זו. 

 
בפועל נית	 להיפגש רק ע� יוצר אחד בלבד, א
יש לרשו� בטופ� הבקשה שלושה שמות על-פי 

�דר העדיפויות. (הפיקוח על הוראת �פרות יעשה 
כמיטב יכולתו לשב� את אחד מהיוצרי�, בהתא� 

לבחירתכ� ול�דר העדיפויות).
• מידע אודות הסופרים והמשוררים המשתתפים 
במפעל (קורות חיי�, �פרי� פרי עט�, פר�ומי� 
וני�יו	 במפגשי� ע� ילדי� ובני נוער) מפור�� 

באתר 'חדר המורי� ל�פרות'; 
• תקנון מפעל סופר-אורח )הנכם מתבקשים לעיין 

בו שוב);

 ההשתתפות במפעל '�ופר אורח' מוגבלת למ�פר 
מ�וי� של בתי �פר, בהתא� לתקציב. עדיפות 

תינת	 לבתי �פר בעלי מדד טיפוח גבוה, וכ	 לבתי 
�פר שתלמידיה� לא זכו למפגש ע� �ופר-אורח 

בשני� האחרונות.

 הפיקוח על הוראת �פרות יודיע לביה"� על 
כני�תו למפעל '�ופר אורח' ואת ש� היוצר ופרטי 
ההתקשרות עמו. לאחר קבלת ההודעה ייצרו בתי 
ה�פר קשר טלפוני  ע� ה�ופר/המשורר ויתאמו 
עמו מועד למפגש וי�כמו ביניה� את הנושאי� 

שיידונו לקראת המפגש ובמפגש עצמו. התקופה 
שעד למפגש תנוצל לקריאה ביצירותיו של ה�ופר/
המשורר על ידי התלמידי� וכ	 לפעילות לימודית-

יצירתית �ביב	, זאת על מנת שהמפגש יהיה 
משמעותי ככל האפשר. 

מפעל  ופר אורח
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בכל מפגש בבתי ה�פר הי�ודיי� ייפגש ה�ופר 
לשיחה ע� שלוש קבוצות תלמידי� שונות (עד 80 
תלמידי� בקבוצה). מש
 כל  שיחה הוא 45 דקות 

(שעה אקדמית). חלה חובת הפ�קה של רבע שעה 
לפחות בי	 שיחה לשיחה.  

 בכל מפגש בבתי ה�פר העל-י�ודיי� ייפגש ה�ופר 
לשיחה ע� שתי קבוצות תלמידי� שונות (עד 80 

תלמידי� בקבוצה). מש
 כל שיחה הוא שעה ומחצה. 
חלה חובת הפ�קה של רבע שעה לפחות בי	 שיחה 

לשיחה. הביקור כולל 2 שיחות.

.
המפגשי� ע� ה�ופרי� ימומנו על ידי משרד החינו
בתי ה�פר יישאו בהוצאות הנ�יעה של ה�ופר/ת 

בהתא� לתקנו	 המפעל.
בתי ה�פר המעונייני� להפגיש את תלמידיה� ע� 

אחד היוצרי� המשתתפי� במפעל '�ופר-אורח' 
בשנת הלימודי� תשע"ז ימלאו את טופ� הבקשה 

להצטרפות למפעל '�ופר אורח'.  
 הרישו� יער
 באמצעות טופ� מקוו	 בלבד.  הטופ� 

יפתח בהקד�, ע� תחילת ההרשמה. שימו לב, לא 
יתקבלו טפ�י� שיישלחו בדואר, או בפק�.
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לשאלות ובירורי� נית� לפנות:

אג� החינו
 המחלקה לחינו
 חברתי-ערכי
Ella-f@ramat-gan.muni.il
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