אגפ החינוכ
מחלקת חינוכ חברתי-ערכי

לגלות
תרבות

תאטרונ וקולנוע
מוזיאונימ

ומחולל
מוזיקה ומחו
מורשת וערכימ
ופרימ ומשוררימ

תשע״ח
2018-2017

דבר מנהלת אגפ החינוכ
אני שמחה להציג בפניכמ את החוברת "לגלות תרבות" לשנת
תשע"ח.
התרבות היא יצירה אנושית ודינמית ,המהווה נדבכ מרכזי
והכרחי בקיומה של חברה.
העיר רמת-גנ שמה לה כיעד מרכזי לחשופ את הילדימ ואת
בני הנוער בעיר למשאבימ התרבותיימ האיכותיימ הקיימימ
בה.
בעירנו תאטראות ,מוזיאונימ ומרכזי תרבות רבימ ,ומטרתנו
היא שכל ילד בעיר יבקר בהמ במהלכ שנותיו במערכת החינוכ.
אני מאמינה שמגוונ רחב של אמנויות פותח בפני התלמיד
דרכימ חדשות לחשיבה ולוג אחר של למידה ,ומזמנ דיונ
מוג שונה בשאלת אדמ חברה ומהות.
התכנימ המוצעימ בחוברת זו נבחרו בקפידה רבה על מנת
לחשופ את תלמידי העיר רמת-גנ למגוונ רחב של פעולות
תרבות.
בברכת שנת פעילות פוריה
דליה לינ
מנהלת אגפ החינוכ

מחלקת חינוכ חברתי-ערכי
הפעילויות השונות המוצגות בחוברת "לגלות תרבות" ,מיועדות
לתלמידי מערכת החינוכ מגיל הגנ ועד כיתות התיכונ ומהווה חלק
מהחינוכ לאורכ כל היומ.
מטרת החוברת לייע לצוותי החינוכ לבחור אירוע מותאמ ובדרכ זו
לחשופ את התלמידימ למיטב התרבות הישראלית והכלל עולמית,
ליצור תשתית תרבותית משותפת ,חינוכ לפלורליזמ תרבותי ,טיפוח
טעמ אישי
ופיתוח כישורי הערכה וביקורת.
החוברת כוללת מידע מעודכנ ,מגוונ ורחב בתחומימ שונימ תוכ
התייחות
גמ לנושא השנתי 70 :שנה למדינת ישראל.
חשוב להכינ את התלמידימ לקראת המופע שהמ עומדימ לצפות בו,
כדי לעורר
בהמ נכונות ביית וציפיות מתאימות לקראת המופע.
הכנה לקראת אירוע ובתומ אירוע תורמות להטמעת החוויה
האמנותית ולפיתוח
כושר ההבחנה והביקורת.
מומלצ לעודד את התלמידימ לכתוב על המופעימ בעיתונ קיר או
בעלומ בית הפר
וכנ לקיימ דיונימ או פעילות חווייתית בעקבות המופע.
"האמנות היא יד ימינו של הטבע .הטבע רק נתנ לנו חיימ,
ואילו האמנות עשתה אותנו בני אדמ" )פרידריכ שילר(
בברכת שנת פעילות יצירתית ,מהנה ומבורכת.
אלה פוק
מנהלת מחלקת חינוכ חברתי-ערכי
והפקת אירועימ

תוכנ עניינימ
תאטרונ וקולנוע
מוזיאונימ
מוזיקה ומחול
מורשת וערכימ
ופרימ ומשוררימ

עמודימ
9-65
66-111
113-121
123-147
149-155

לגלות
תרבות

תאטרונ וקולנוע
מוזיאונימ

מוזיקה ומחול
מורשת וערכימ

ופרימ ומשוררימ

תשע״ח
2018-2017
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פרויקט ה ברה "גשר לאדמ" של אקימ רמת-גנ גבעתיימ
הנכמ מוזמנימ להצטרפ להכרת
עולמו של האדמ עמ המוגבלות
השכלית –  2הצגות:

חלומות פשוטימ
הצגה ייחודית של אקימ בית שאנ העמקימ
המשקפת את עולממ וחלומותיהמ של גיבוריה:
שחקנימ עמ מגבלה שכלית השואפימ לממש
עצממ ולהגשימ את חלומותיהמ כמו כל אדמ.
קבוצת השחקנימ רוצה להעביר מר שגמ להמ
יש חלומות ,גמ המ כמו כולמ רוצימ להגשימ את
הרצונות החבויימ בכולנו כבני אדמ.
בהצגה אנו נחשפימ לחלומות האישיימ של
השחקנימ המוצגימ בעולמ של צבעימ ,תנועה,
דמיונ ורגש .המר של הגשמת חלומות מקבל
משמעות חזקה יותר דרכ הביצוע האמיתי כל ככ
והבעת הרגשות הכנה של השחקנימ.
בימוי וכתיבה – עידו ויי ,כוריאוגרפיה – לאה
נהורי ,שירה ואולפנ – יעל אילת ,ליווי ותמיכה –
ענת רגב.

חלומ של ירח
הצגה של תיאטרונ "הכרכרה" מלאת קמ
והומור ויוצרת מפגש בינ שני העולמות.
ההצגות מלוות בערכת עזר למורימ ולתלמידימ
לדיונ לפני ואחרי ההצגה.
יש לכלול הצגות אלו בתכנונ לשנת הלמודימ
הבאה.
למרות העלויות הגבוהות ,נדרשת השתתפות
מלית של  ₪ 10לתלמיד.
ההצגות מועלות בשיתופ ובברכת הדרכ של
ראש העיר ואגפ החינוכ הרואימ את החשיבות
והתרומה של הפרויקט לבני הנוער.
להזמנות:
אקימ רמת-גנ גבעתיימ
טל6721613 ,6732949 .
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על "ילדות ביהדות"
חלומות פשוטימ
"ילדות ביהדות" זהו בית להצגות ילדימ בעלות
ערכימ יהודיימ וחינוכיימ.
בית "ילדות ביהדות"  ,הוקמ ב 2015ע"י היוצרת
והשחקנית הגר לוי עמר ,ושמ לו למטרה להנחיל
ערכימ יהודיימ וחינוכיימ בקרב ילדי ישראל .
מושגימ כגונ :בלנות ,הכרת הטוב ,חריצות,
כיבוד אב ואמ  ,שמחה ,יומ השבת וחשיבותו,
חגי ישראל ומנהגיהמ המ רק חלק מתכניו
ומריו של בית "ילדות ביהדות'".
ההצגה "מידות טובות" היא ההצגה הראשונה
מבית "ילדות ביהדות" ,כמו כנ
ל "ילדות ביהדות" תכניות שעת יפור מומחזות
המבוות על יפורי ילדימ מעולמ היהדות
כגונ :יפורי מעשיות ,יפורימ הקשורימ בחגי
ישראל  ,יפורי ילדימ מוכרימ ועוד..
ההצגות ב'ילדות ביהדות' מתאימות לכל וגי
הקהלימ !
והתכנימ מותאמימ למגוונ גילאימ.

על ההצגה "מידות טובות"
אמא של דוביק נואשת מהילד הכענ
והמרדנ ומחליטה שהיא יוצאת לבדה
לערוכ קניות לכבוד השבת.
בזמנ זה נותר דוביק בבית עמ לבטיו ותכוליו
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 הילדימ
אל עולמ קומ ומותירה בהמ ערכימ חשובימ
לחיימ.
אורכה כ 50-דק'  ,היא משתפת את הילדימ
ומפעילה אותמ !
ההצגה "מידות טובות"| מופיעה למעלה
משנתיימ בכל רחבי הארצ וגורפת מחמאות
מאנשי חינוכ  ,הורימ וילדימ !
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על היוצרת :הגר לוי עמר
שחקנית מוזיקאית ויוצרת .
בוגרת "בית צבי" )ביה" הגבוה לאומנויות
הבמה( .
השתתפה )בעבר ובהווה( בשלל הופעות
בתיאטרונ ובטלוויזיה .
תיאטרונ' :האדיוטית'' ,שדימ ורוחות'' ,השושנה
המקועקעת' ' ,נשי טרויה' ועוד…
טלוויזיה' :גיבורי האור הדור הבא' בתפקיד
שלגיה ואחות של ינדרלה בדרה )) (YESלצד
כוכבי הילדימ קופיקו ,מיקי  ,נתנ נתנזונ ,אתי
גינבורג ועוד…בימוי  :קובי מחט(
בשנת  2015הקימה הגר את בית 'ילדות ביהדות',
בית להצגות ילדימ בעלות ערכימ יהודיימ
וחינוכיימ.
ההצגה 'מידות טובות' היא ההצגה הראשונה
מתוכ נופות בדרכ ..
ההצגה גורפת מחמאות רבות מאנשי חינוכ
והורימ רבימ בכל רחבי הארצ .
ב 2016-זכתה הגר במלגת 'קרנ רבינוביצ' ע"ש
דודו דותנ ז"ל לקידומ ההצגה "מידות טובות" .
בינ שלל יצירותיה ,שוקדת הגר בימימ אלה
על הצגות נופות לילדימ ומבוגרימ  ,כותבת
ומלחינה שירימ לזמרימ מוכרימ ,ועובדת על
דרה פרי עטה .
הגר עמר  -בעלימ ויוצרת "ילדות ביהדות"
בית להצגות ילדימ בעלות ערכימ יהודיימ
וחינוכיימ
בקרו אותנו באתר שלנו Yaldut.co.il -
טל'| 050-2999679 :
מיילYaldutbayahadut@gmail.com:
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מרכז נא לגעת
המרכז הוא בית לתאטרונ נא לגעת ,מעדת
החושכ בלאקאאוט ,מתחמ האירועימ קפיש
ומרכז דנאות.
המרכז מהווה מודל חדשני בכל הנוגע לשילוב
והכלת אנשימ עמ מוגבלויות בחברה ,בארצ
ובעולמ .מעל  750,000אנשימ ביקרו במרכז שלנו
מאז פתיחתו בופ שנת .2007
אנו שמחימ להזמינכמ לחוויה אמנותית ייחודית
הכוללת מע תרבותי מגוונ שיגרומ לכמ להרגיש
ולחוש כמו שמעולמ לא חוויתמ
בשנת  1999יזמ המרכז לחרש-עיוור מכונ בית
דוד הקמת קבוצת תיאטרונ שכל שחקניה אנשימ
חרשימ-עיוורימ .הבמאית רינה פדווה נבחרה
למשימה והיא צרפה אליה את עדינה טל .כעבור
שנה של עבודה עלה המופע "אור שומעימ בזיג
זג" על הבמה .במהלכ השנימ 2002 – 2001
הועלה המופע  15פעמימ במקומות שונימ ברחבי
הארצ.

בדצמבר  2002עדינה טל וערנ גור הקימו
את עמותת "נא לגעת" שתפעיל את קבוצת
התאטרונ הראשונה בעולמ שכל שחקניה המ
חרשימ-עיוורימ ,וההצגה "אור שומעימ בזיג
זג" המשיכה להתקבל בהתלהבות גדולה על ידי
הקהל והביקורת בארצ ובעולמ.
מרכז "נא לגעת" פתח את שעריו לקהל הרחב
עמ ההצגה "לא על הלחמ לבדו" בביצוע
אנמבל שחקנימ חרשימ-עיוורימ ,מתחמ
האירועימ "קפיש" ,בו צוות מלצרימ חירשימ
וכבדי השמיעה מזמינימ את האורחימ לארוחה
ולתקשורת שהיא מעבר לשפה המדוברת,
ומעדת החושכ "בלק אאוט" עמ המלצרימ
העיוורימ וכבדי הראייה המלווימ את האורחימ
לארוחה בחושכ מוחלט.
מרכז נא לגעת ,רציפ העלייה השנייה נמל יפו
03-6330818

- 15 -

- 16 -

תיאטרונ אורנה פורת
אמא אל תבואי
דרמה מרגשת ע"פ יפור אמיתי מאת רבקה מגנ
לכיתות ג' – ז'
יומ ד' 7/2/18
מחיר כרטי ₪ 36 :

הנצחונ ה ופי

טרופותי
העיבוד המויקלי של תיאטרונ Tall Stories
לונדונ לפר עטור הפרימ מאת ג'וליה
דונלנדונ ואקל שפלר
לכיתות א' – ב'
יומ ה' 26/4/18
מחיר כרטי ₪ 36 :

הצגה מרגשת על ניצחונ רוח האדמ  ,פורו
האמיתי של המדהימ של פליק זנדמנ  ,שהפכ
למל של חיימ וניצחונ
לכיתות ז' –יב'
יומ ב' 23/4/18
מחיר כרטי ₪ 40 :
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תיאטרונ ארצי לילדימ ולנוער
האתרוג
מחזה :רועי שגב ,שירילי דשא
בימוי :שירילי דשא
הפקה מויקלית ועיבודימ :רמי אורוור ,בנ
זיידמנ
תפאורה :נאוה שטר
כוריאוגרפיה :עומר זימרי
תלבושות  :לימור דרור
אביזרימ ובובות :לימור דרור
אביזרימ :נאורה שטר
תאורה :זיו וולושינ

שחקנימ :יוי טולדו,עדי איזנמנ,אורנה כצ,הילה
ורג'ונ,תומר אופנר,ישראל גולדרט

תקציר:
יפור חברותמ של מוטל ,בנ 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 מנ העיירה ,מוטל עורכ חקירה
משל עצמו ומגלה שחברו חפ מפשע .העלילה
מתבכת כשמאיימימ לגרש את
אמו של הרשל'ה מהעיירה .מוטל אוזר אומצ
ונוע לעיר חלמ כדי להחזיר משמ את
הרשל'ה הביתה ולעזור לו לטהר את שמו.
מחזה מוזיקלי מקורי מרתק ,מרגש ומלא הומור,
בהשראת יפורי שלומ עליכמ,
חכמי חלמ והרשל'ה מאוטרופול.
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בר ימ
מחזמר שכולו אהבת הארצ ,נוגע ללב ,מלא
הומור וקמ עמ מיטב שירי משוררי ארצנו
גילי שרק הגיעה מאוטרליה לישראל ,מאוד
דואגת .מה אמ לא תתדר בארצ? מה אמ לא
יהיו לה חברימ?
היא מבקשת מבא יוחננ הקומ לעשות קמ
ולהחזיר אותה לאוטרליה .הילדימ בשכונה
מבקשימ מבא של
גילי שיעשה קמימ במופע יומ העצמאות
שלהמ.
בתא ובא מריחימ הזדמנות ...המ מוציאימ
את כל הילדימ למע הרפתקאות קומ
כשבידיהמ כתב חידה.
כבמטה קמ הילדימ יבקרו ביפימ שבנופי ארצנו,
יכירו ויחוו אותה דרכ חמשת החושימ ויפגשו
אנשימ טובימ.
בדרכ ילמדו על שיתופ פעולה ,על התגברות על
פחדימ ,על חברות אמת ועל שייכות.
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האמ יצליחו הילדימ לפתור את כתב החידה?
האמ בא יעשה את הקמימ שביקשו?
האמ גילי תחזור לאוטרליה?
שיריהמ הנפלאימ של טובי המשוררות
והמשוררימ – נעמי שמר ,דתיה בנ דור ,עוזי
חיטמנ ,לאה נאור ,יהורמ טהרלב ועוד ...מלווימ
את הילדימ וממנימ את דרכמ.
היומ הראשונ בישראל ,שהתחיל כל ככ גרוע ,
הפכ ליומ בלתי נשכח ,והארצ הזרה – עכשיו היא
בית.
מחזה :יפעת זנדני צפריר ,שגית אמת
בימוי :יפעת זנדני צפריר הפקה מוזיקלית
בנ זיידמנ
ועיבודימ :רמי אורוור,
כוראוגרפיה :עומר זימרי תפאורה :שה
לייאנקי תלבושות ואביזרימ :לימור דרור
וידאו-ארט :נמרוד צינ תאורה :אורי מורג
משתתפימ :גיל ורמנ ,מיכל ברנד ,לורנ ביר,
מאיה בוכובקי ,הראל מורד ,יקיר שוקרונ

בית צבי – ביה" לאמנויות הבמה )ע"ר(
בית צבי מיודה של המועצה לתרבות ולאמנות
הוקמ בשנת ,1960וזוכה לתמיכת משרד התרבות
ועיריית רמת גנ .בית צבי הוא הגדול ,הוותיק
והיוקרתי בינ בתי הפר למשחק בישראל .שוכנ
במרכז רמת גנ במבנה שנתרמ על ידי משפחת
קליר לזכר בנמ צבי שנפל במלחמת השחרור.
בית צבי ,פותח את שעריו ומזמינ אתכמ
להצצה לעולמ התיאטרונ -למתרחש על הבמה
ומאחוריה.
בית צבי רואה את ייעודו לא רק בחינוכ דור
השחקנימ הבא של ישראל אלא בבניית דור
עתיד של צרכני תרבות וצופי תיאטרונ.

הצעות לפעילות משותפות:
 .1ביצוע הכנה לצפייה  -שיעורי הכנה לפני
יציאה להצגות )מול הצגות בית צבי(
 .2פאנל עמ השחקנימ  -שיחה מרגשת ונוקבת
על החיימ ,היצירה והמקצוע.
 .3מנוי נוער  ₪ 200 -לשנה ,כניה חופשית לכל
ההצגות ) 20-25הפקות!( על בי מקומ פנוי
 .4מנוי משולב להצגות בית צבי  -לתלמידי
והורי ביה"
 .5ימי תיאטרונ חווייתימ לתלמידימ
 .6פריית מחזות ותיאטרונ  -שיתופ פעולה של
בית צבי ורשת הפריות  -בפרייה העירונית
המרכזית ברח' חיבת ציונ.

מתוכ ככ לקח על עצמו בית צבי להעמיק את
הקשר שבינ הצופימ הצעירימ והתיאטרונ
באמצעות פעילויות ייחודיות ,הרצאות ,דנאות,
יורימ ועוד ,במקביל כמובנ לקיומ הצגות
מותאמות לבתי פר ולתכני הלימודימ הכוללות
חומרימ מקדימימ ,שיחות הכנה לצפייה טרמ
ההצגה ,שיחות עמ צוות היוצרימ והשחקנימ,
יורימ מאחורי הקלעימ ועוד.
"קח ילד לתיאטרונ ,קח אותו בלי ופ .ואל -
תשענ אחורה ,תרגע ותהנה מהמופע  -תישענ
קדימה ,קח חלק פעיל ותתחיל לשנות את העולמ
לטובה" לורנ אנדרונ.
 .7הכשרת קהל
 .8שיתופ פעולה עמ ארגונ המורימ  -הכשרות
 .9קיומ כנימ
 .10השאלת מחזות ומחזות מוקלטימ ) בתיאומ
מראש(
 .11יוע  -התייחות ותמיכה מקצועית באירועי בית
הפר ,מיבות יומ ועוד.
 .12פתיחת מחנימ -תלבושות ואביזרימ ללא תשלומ
ובתיאומ מראש )כנגד צ'ק ביטחונ(
 .13אפשרות להשכרת אולמות בית צבי במחיר מלי.

נשמח לבנות פעילויות מגוונות נו פות בהתאמ לצרכי בית ה פר וצוות המורימ
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דנאות ייעודיות
)ניתנ לבנות דנאות ייחודית על פי בקשה(

משחק:

• מונולוג-כיצד מנתחים מונולוג? איך מחלצים
את הפעולות ומאפייני הדמות? פיתוח ושכלול
של מונולוג קיימ.
• אימפרוביזציות  -משחקי תיאטרון .כיצד
מתמודדימ עמ מציאות בימתית חדשה בכל פעמ?
המחשה של החוויה הבימתית.
• דיאלוג  -עבודה עם פרטנר ,איך ליצור רגע
דרמתי במפגש של שתי דמויות ,העשרה ,פיתוח
ושיכלול של דיאלוג קיימ.
• מטקסט לבמה  -מהו התהליך אשר עובר
המחזה על מנת להפכו להצגה? ניתוח ועבודה על
טקט )על פי בחירה מראש(.
• משחק פיזי  -בניית הדמות על פי עבודה מן
החוצ אל הפנימ ,עבודה על "טיפוימ" ,הכרת
שיטות משחק פיזיות )לאבאנ ,טנילבקי ועוד(
• משחק מול מצלמה  -איך עובדים עם הכלי? מה
שונה המשחק מול מצלמה ממשחק בתיאטרונ?
• תיאטרון קומי  -מאפייני הדמות הקומית,
עבודת חוצ פנימ  -מימיקה ,תנועה ,עבודה
קולית/פיזית.

דנת מ כות:

• מסכות אופי  /קומדיה דל ארטא שיעור מהנה
ואקטיבי ,בו התלמידימ לומדימ על מכות ועל
השימוש בהנ.

דנת קרבות במה:

• פיתוח הגוף וכושר תנועה .חיזוק שרירים לצורך
קרבות במה וייפ .טכניקה של נפילות על הבמה.
• יסודות קרבות במה ללא נשק ועם שימוש
באביזרימ ,מבוא לייפ בחרבות והגנות מהמ.
בימוי) :דנה בת שלוש שעות( :
• נכיר תיאוריות בימוי ומשחק ,מתוך עבודה על
קונפציה ,אינטרפטציה ופענוח מיזצנות.

תאורה ) :דנה בת שלוש שעות(:

• נחקור את אופן הבניה של תוכנית תאורה ,סוגי

פנימ ותפקידיהמ ,יצירת אווירה באמצעות תאורה ,ואופנ
תכנונ התאורה על מנת להלומ את ההצגה.
עיצוב תפאורה ותלבושות) :דנה בת שלוש שעות(:
• נבחן את סוגי הבמות השונים ,נלמד את הקשר שבין
עיצוב התפאורה והתלבושת לקונפציה הבימתית ,נבחנ
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 תוכ דגש על תנועה וטקט
• שיעור מחזות זמר  -שיעור מהנה ואקטיבי המתמקד
ביודות התנועה למחזות הזמר עד לכדי בניית נאמבר
שלמ.

פיתוח קול:

• דיקציה ופרויקציה  -הפקת צליל וקול שמעשיר את
הטקט ובהקשר של אפיונ דמות ,בעבודה על מונולוגימ.
• פיתוח קול  -יסודות פיתוח הקול ,השיעור יותאם
לנייונמ של משתתפי הדנא .הפקת צליל וקול שמעשיר
את הטקט ובהקשר של אפיונ דמות.

דנת תיאטרונ רחוב:

• שיעור מהנה ואקטיבי שנבנה בהתאם ליכולות
התלמידימ המשתתפימ ,מהו תיאטרונ רחוב? כיצד יוצרימ
אותו וכיצד פועלימ בתוכו?

דנת יוגה צחוק:

• שיעור חשוב לשחקנים המלמד שיטה ותרגול שניתן
ליישמ במשחק ובכל תחומי החיימ.
ביומ יומ התיאטרונ תוכלו לצפות בהצגה של תלמידי
שנה ג' בבית צבי או של "תיאטרונ הפרייה" )מיודו של
בית צבי(.
ימי התיאטרונ מיועדימ למגמות תיאטרונ ולקבוצות
חובבימ המתעניינימ בעולמ המשחק והבמה בכל קשת
הגילאימ.
אשמח לעמוד לרשותכמ לכל שאלה או עניינ -
שובל בכר  -מנהלת מחלקת חינוכ וקהילה
shoval@beit-zvi.com 03-5414315
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ברפרטואר לשנת 2017-2018
נציג בינ היתר:
כנר על הגג
)מתאימ לכיתות ז-יב(
מחזמר מאת :ג'וזפ שטיינ ,ג'רי בוק ושלדונ הארניק
תרגומ :דנ אלמגור
בימוי :עידו רוזנברג
21.10.2017-11.11.2017
טוביה יהודי עני ,אביהנ של חמש בנות ,מנה
לקיימ את משפחתו עפ"י מצוות הדת והמורת,
בתוכ ביבה גויית שהשפעתה הולכת ורבה .הוא
מתקשה להתמודד עמ רצונותיהנ המנוגדימ של
בנותיו הבוגרות ,שבחירתנ בחתנימ אינה לשביעות
רצונו .בנופ לצרות מבית ,נוחת על המשפחה צו
הגירוש ,הפוקד על כל יהודי העיירה לעזוב את
ביתמ בו נולדו וחייו.

בגדי המלכ החדשימ
)מתאימ לגילאי (4-10
מחזמר מקורי חדש מאת אורי אוריינ ע"פ האגדה
מאת הנ כריטיאנ אנדרנ
בימוי :שוקי וגנר
 6-23.12.2017חנוכה
בממלכת ויקוזה שולט מלכ שעיקר עיוקיו בשלל
בגדיו החדשימ.
העמ אומלל וכורע תחת נטל המיימ המוטל עליו.
כשמחליט המלכ על תחרות לתפירת בגד חדש
ומושלמ ,מנצלימ זאת צמד נוכלימ בשמ חוט
ומחט ,התופרימ למלכ "בגד בלתי נראה".
ומי מגלה ש"המלכ הוא עירומ" ?.........
מחזמר חדש ,מצחיק ,מרגש ,עשיר בעלילה מרתקת
עמ דמויות מצחיקות ושירימ וחפימ ,הלוקח את
הקהל הצעיר למע מלא מתח והומור!
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יומנה של אנה פרנק
)מתאימ לכיתות ה ומעלה(
מאת :פ.גודריצ א.הקט
תרגומ :ניימ אלוני
9-16.4.2018
עדותה המרגשת ומלאת החיימ של הנערה היהודיה
אנא פרנק ,שנאלצה להתתר במשכ למעלה משנתיימ
עמ בני משפחתה ואנשימ נופימ במחבוא ודי
באמטרדמ ,בימי מלחמת העולמ השניה.
ביומנה מתארת אנה את רגשותיה כלפי בני
משפחתה ,שותפיה למחבוא והמצב הנורא שנכפה
עליהמ .המאבק על הנורמליות והתקווה ,היח אל
הזהות היהודית ,האימה מפני הנאצימ וגמ הלבטימ
והקשיימ של נערה מתבגרת ,מתאהבת ותאבת חיימ.
המחזה נכתב על פי הפר "אנה פרנק :יומנה של
נערה" שתורגמ ל  56שפות ונמכר בלמעלה מ 26
מיליונ עותקימ.

לילה טוב
גנימ  -כיתה ב
מחזאית ובמאית :אליה בר
מחזה מויקלי -את ההצגה מלוימ שירי הילדימ
הנפלאימ של לאה גולדברג ,ביניהמ" :פזמונ ליקינתונ",
"מה עושות האיילות"" ,כובע קמימ" ,ועוד.
כולמ מפחדימ מהלילה .בייחוד אורי .זה הלילה
הראשונ שהיא הולכת לישונ בלי אימא ואבא .כדי
שאורי לא תפחד ,נותנת לה אימה פר שירימ מיוחד
של לאה גולדברג .אורי מזמינה את חבריה ,ענת
האמיצה ויאיר החכמ למיבת פיג'מות בה יישארו
ערימ ויתמודדו מול הפחד" .לילה" ,דמות בודדה
וביישנית מופיעה לפתע בחדרה של אורי בשעת
משחקמ .לילה מלמד אותמ על נפלאות העולמ
בחושכ ,מכיר להמ את הדמויות העומדות מאחורי
הרעשימ והצללימ המפחידימ .לאט לאט מבינה אורי
כי אינ מה לחשוש ושכל פחדיה בדמיונה וכעת נותר
לה רק לבחור מה לדמיינ .בנופ הלילה מכיר לילדימ
גמ את חברתו הלבנה ואת לפי ,העטלפ ,שהופכימ את
הלילה המיוחד הזה למלמד.
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חברות הכי טובות
)מתאימ לכיתות י-יב(
מאת :ענת גוב
בימוי :גמא פריד
13-30.1.2018
המחזה עטור הפרימ של ענת גוב.
שלושימ שנה של חברות הדוקה בינ ופי ,תרצה וללי
הגיעו ליומנ הכואב.
כעבור שנה הנ נאלצות להיפגש בעל כורחנ לערב אחד
שבמהלכו חולפת כל החברות לנגד עיניהנ ,במבט מלא
שנינות ,הומור ועצב,אהבה ושנאה ,קנאה ופרגונ.
יפורנ של  3נשימ הגדלות יחד עמ הארצ הזאת
מהתיכונ ועד לבגרות ,כשעבר והווה שלובימ זה בזה
ומשפיעימ זה על זה  ,עד לופ המפתיע.

תפוחימ מנ המדבר
)מתאימ לכיתות י-יב(
מאת :ביונ ליברכט
בימוי :מאיה ניצנ
6-23.2.2018
רבקה ,נערה דתיה מתבגרת מתחילה לגלות ימני
עצמאות מדאיגימ ,ואביה המבוהל מחליט לכפות
עליה שידוכ .אלא שתוכניות לחוד והחיימ לחוד :היא
מתאהבת בדובי ,קיבוצניק שהגיע לבית הפר שלה
ונמלטת איתו לקיבוצ שלו ,אל החופש והרומנטיקה.
אחריה רודפימ אמה ,דודתה ואביה ,ובקיבוצ נערכ
העימות בינ הבת לאב העריצ.
מעבר לעניינ המשפחתי ,מתנהל עימות בינ שתי
תפישות עולמ המייצגות קטבימ קיצוניימ של ההוויה
הישראלית .ובופו של המחזה צומחת תקווה למפגש
בינ שני הקווימ המקבילימ האלו.
יפור אהבה ישראלי משעשע ,כואב ומרגש.

תיאטרונ הנפש
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תיאטרונ שלנו
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תשרי תרבות תיאטרונ השעה
אל ארצ צבי

אהבת הד ה
ַאה ַבת ַה ַד ָּה ַעל ְל ָב ִבי נִ ְק ְש ָרה
ַ
צֹול ִלימ..
ּגֹולה ְּפ ָע ַמי ְ
וַ ְאנִ י ְּבתֹוְכ ָ
)מתוכ השיר "אהבת הדה"(
השיר "אהבת הדה" נכתב על ידי רבי שלומ שבזי.
לכאורה ,שיר אהבה של חתנ לכלתו המיועדת ,אכ
למעשה שיר אהבה אלגורי לכיופי הגאולה של יהודי
תימנ וערגתמ לארצ ישראל .שיר שנתפ כאחד משירי
הגאולה המפורמימ והחביבימ על יהודי תימנ.
המחזה "אהבת הדה" מנגיש את יפור העלייה
המיוחד של יהודי תימנ בשנות ה ,50-דרכ דרמה
משפחתית מרגשת ומלאת הומור החושפת ומעמתת
את יפורמ ,ודמ וחלוממ של שלושה דורות –
בא ,זכריה מנצור שמתיר וד כאוב ורגשות אשמ
מנ העבר.
הבנ ,שמעונ צור שחולמ להתקדמ ולשכוח .
הנכד יובל שחוגג בר מצווה וחולמ על תמר-מושא
אהבתו .
ההצגה מתובלת בשירימ  ,במוזיקה ובפולקלור התימני
העשיר ומציפה את יפור עליית יהודי תימנ ארצה.

ההצגה אל ארצ צבי מחזירה את קהל צופיה  40שנה
לאחור ,זמנ בו נשא העולמ עיניו בתדהמה והערצה
למדינה צעירה אשר שלחה חבורת לוחמימ ישראלימ
לאנטבה לשחרור חטופיה – מבצע יונתנ.
ההצגה מציגה את יפור הגבורה דרכ יפורה של
משפחה דרכה למדימ כי ערבות הדדית עשויה מאותו
חומר ביי עליו מושתתת החברה הישראלית והיא
הערכ המוביל לאחדות וניצחונ.
כתיבה ובימוי :גדי צדקה
עיצוב תפאורה :שה לישנקי
תאורה :אורי מורג
מויקה  :רנ בגנו
וידאו ארט :מיקי שלומ
עיצוב תלבושות :לימור הרשקו
שחקנימ :דרור טפליצקי ,דני גבע ,אביטל פטרנק,
אור מאיר ,אלכה לרנר ,טל דנינו ,אורי מזעקי
ורז מזרחי

מחזה :אורלי ישועה-שוורצברג
בימוי :תומ שוורצברג
מויקה :עופר יאיר
תפאורה :זאב לוי
תאורה:יעקב ליב
שחקנימ :שמעונ יאני ,שמעונ מימרנ ,דור אלוני,
נלי תגר
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בגדי המלכ החדשימ
עיבוד מקורי :עודד אהרליכ בימוי :יאיר מול
תלבושות ותפאורה :לימור הרשקו
עריכה מויקלית :תיו נחומ
שחקנ :עודד אהרליכ
היפור בגדי המלכ החדשימ נכתב ע"י המשורר
והופר הדני,
"הנ כריטיאנ אנדרנ" בשנת  .1837על בי אגדת
עמ .היפור מהווה אלגוריה על תהליכימ חברתיימ
הגורמימ ליחיד להיגרר אחר הכלל במחיר האמת.
הצגת יחיד מפתיעה ומרגשת בעיבוד חדשני הנעזרת
בבובות ותפאורה ההופכימ את ההצגה למופע מרהיב
של בדימ וצבעימ.
ההצגה מדגישה את תמימותמ של הילדימ וכוחמ
לחולל שינוי.
במרכזה ,ירונ – ילד קטנ ותמימ ,היחיד שמעז לעמוד
מול המלכ ולומר לו אמיתות ללא כחל ושרק ,ללא
מכות  ,בצורה ישירה כפי שרק ילדימ יכולימ.
" מה זה משנה איכ אתה נראה? מה שחשוב שתהיה
שמח ומרוצה .זה הוא יומ הולדתכ ,אתה צריכ להיות
מוקפ בחברימ ומשפחה".
זהו מע תיאטרלי קומ ואמיצ המחדד את יכולת
ההבחנה בינ טפל ועיקר ,חברות ,קבלה וליחה .
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ביקור מולדת

טיבנ הנכד מגיע לארצ "לביקור" ומגלה "מולדת".
הצופימ מגלימ מחדש ומחזקימ את מושג המולדת
וארצישראליות.

כתיבה  :יאקי מחרז ,בימוי :רועי שגב

ע .במאי :יעל צ'חנובר
תפאורה  :שני טור
עיצוב תלבושות  :אדמ קלר
תאורה  :אורי מורג
מויקה :רנ בגנו
שחקנימ :דני לשמנ ,ויקי מורנ ,יואב דונט ,שלומי
טפיארו ,ענת גופמנ

בתא רוזה מעולמ לא הכירה את טיבנ הנכד שלה
אשר היגר בגל צעיר עמ
משפחתו לאמריקה .ההתרגשות גדולה  ,כאשר יומ
אחד מודיע לה בנה שהוא שולח את הנכד ל"ביקור
מולדת".
טיבנ מגיע עמ מטענ שלילי על המדינה ,אותו פג
לאורכ השנימ מאביו.
בתא בעזרת ילדי שבט הצופימ השכונתי לוקחת על
עצמה משימה – לגרומ
לטיבנ להתאהב במדינה .לאורכ המשימה עולות
שאלות  ,התרות  ,קשיימ
ותקווה.
ההצגה עוקת בזהות ישראלית בקרב בני נוער –
טיפול בישראליות עכשווית,
ללא פאתו ודעות קדומות .פיפ של המציאות
העכשווית של הנוער בישראל ,כאשר רובד ההווה
נתמכ ברובדי העבר והעתיד.
המשימה של הבתא הופכת למע של הגיבור
להכרת שורשיו וזהותו ,מע שהוא מאבק על האמת
ללא פשרות .מע הוחפ את צופיו ומציב מולו מראה
תוכ שהוא בודק עד כמה אנחנו ובלניימ ,אכפתיימ
ורגישימ לאחר ולשונה  ,מוכנימ לוותר למענ האחר.
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הא ופית
אנ שרלי היא יתומה ג'ינג'ית ,המגיעה בטעות לביתמ של זוג
מבוגרימ שבכפר קטנ .השניימ ציפו לנער שיעזור להמ בעבודתמ,
אבל אנ ,המצטיינת בחוכמה ,בהומור ,בדמיונ עשיר ובאומצ,
כובשת את לבמ.
כמכשול עיקרי בחייה ,עומדימ חברה לכיתה גילברט ואימו,
המעליבימ את אנ ומכפישימ את שמה בכל מקומ .אנ מואשמת
בגניבה ובכפיות טובה והיא חוששת שמא תוחזר לבית היתומימ
ולעולמ לא תזכה לבית חמ ואוהב משלה.
ההצגה מתמקדת בכוח הרצונ של אנ להצליח בלימודיה ולהתקדמ
למרות המכשולימ שבדרכה.
בעזרתו של המורה מר פיליפ ,המאמינ ביכולותיה ובזכות הוריה
המאמצימ מצליחה אנ לפל לעצמה דרכ בלימודימ ובחייה.
היא מלמדת את גילברט בנ כיתתה ,מהי חברות אמת ומצליחה
להוכיח שעקשנות ,התמדה וכוח רצונ ,מאפשרימ הישגימ גדולימ
ועתיד טוב יותר.
מאז יצא הפר לאור ב 1908-הפכ "האופית" לאחד מפרי
הילדימ והנוער ,המצליחימ והמרגשימ בכל הזמנימ.
דמותה יוצאת הדופנ של אנ שרלי ,היוותה מקור השראה לדרת
המשכ בת שמונה פרימ על חייה של אנ.
"האופית" הוכתר כקלאיקה עולמית והשנימ שחלפו ,רק
מוכיחות שאנ היא גיבורה נצחית ,שמתגלה מחדש בכל דור ודור.
מחזה :יאקי מחרז
בימוי :יעל טילמנ
רועי ירקוני
מויקה:
זאב לוי
תפאורה:
תלבושות :גילי כוכבי
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הברווזונ המכוער
עיבוד מקורי :עודד אהרליכ
תלבושות ותפאורה :לימור הרשקו
"הברווזונ המכוער" נכתב ע"י המשורר והופר הדני,
הנ כריטיאנ אנדרנ בשנת .1843
יש הוברימ ,כי היפור מבו על חייו הקשימ של
היוצר עצמו.
הופר הנ כריטיאנ אנדרנ מגיע בכבודו ובעצמו
לפגוש את הילדימ ולפר את יפורו של הברווזונ
המכוער.
אט אט ,הופכ היפור למציאות ,הנ הופכ לברווזונ
ועובר את הדרכ הקשה והמחשלת מברווזונ מכוער
עד לברבור יפה תואר.
הצגת יחיד מפתיעה ומרגשת בעיבוד ייחודי
המשלבת מולטימדיה חדשנית.
ההצגה מאפשרת לילדימ ללמוד לאהוב את הדברימ
הנפלאימ שיש בכל אחד ואחד מאתנו.
החשוב מכל הוא מי שאני מבפנימ ולא מה שרואימ
מבחוצ
עיבוד מקורי למחזה :עודד אהרליכ
בימוי :עודד אהרליכ
שירה ולחנ :דורי נמני
עיצוב תפאורה :לימור הרשקו
צילומ ועריכהKogmedia :
יעוצ דרמטורגית :אורלי אופנהיימ
משחק :דני לשמנ ,אור מאיר ודורי נמני
שחקנ :עודד אהרליכ

הדייג ודג הזהב
מאת :אפרימ ידונ
בימוי :יעל טילמנ
שחקנימ:
אודי בנ דוד ,פלורנ בלוכ ,רועי צדוק ,ליאור מיכאלי,
יערה פלציג ,גיא רוזנ ודורי נמני
תנועה :איציק גבאי ,מויקה :רועי ירקוני
תלבושות :שירה וייז ,תפאורה :אשה לינקי
תאורה :אורי מורג
הפור על דג הזהב הממלא משאלות ,הוא פור ישנ
ואהוב המדבר על חמדנות ללא גבול ואהבת בצע
המביאה בופו של דבר לאונו של החמדנ .אבל
"הדייג ודג הזהב" ,אינו רק פור בלבד ,אלא אלגוריה
לתקופותינו אנו – מי מאתנו לא נחפ לעיתימ
לשאיפות חומריות ושוכח את הדברימ החשובימ
באמת?
אפרימ ידונ מעביר בגנונו המיוחד את הפור
העממי למחזה קומ מלא הומור והרפתקאות ,שבו
הופכות הדמויות בהצגה באמצעות דג הזהב לאנשימ
שיש להמ הכול – אבל גמ זה לא מפיק להמ .יחד
עממ חווימ הצופימ את שכרונ הכוח ההולכ ומתעצמ
ואת האונ שהוא ממיט על מי שלא יודע לשימ
מחומ לתאוות הבצע שלו.
המחזה שזור בפזמונימ עליזימ ובתפאורה מקימה
והוא כולו חגיגה לעינ ולאוזנ שבופה מבינימ
הילדימ כי אושר ועושר לא תמיד הולכימ יחדיו....
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החברה הטובעימ
אי לוי נער אחראי ורציני ביותר ,ניגש לבחינות ללהקות צבאיות אכ נכשל.
באותו היומ במקרה פוגש בדדי חבר של אחיו ,מנהל אומנותי במועדונ לילה,
דדי מציע לו לגשת לתחרות כישרונות צעירימ ,שהוא מקיימ בערב.
אי המאוכזב מתנגד בתחילה אכ אחר שכנועימ ודרינק קטנ נענה אי
לאתגר.
אי זוכה במקומ הראשונ בתחרות והפר הוא הקלטת ינגל ודחיפה
להשמעות ברדיו.
מאותו הרגע אי מטפ בולמ ההצלחה ,בד ובד הוא מתמכר לשתיית
האלכוהול בטענה שזה משחרר אותו ונותנ לא ביטחונ.
השפעת האלכוהול הופכת את אי לנער אלימ כלפי הוריו ,חבריו וביבתו.
כתוצאה מככ אי מפיק להגיע לביה" ולבחינות הבגרות עד הופ המר
שבו אי גונב לחברו דדי את הרכב ועולה על ההגה בזמנ השפעת האלכוהול
ובניעה זו דור ילד למוות.
הקריירה של אי נקטעת והוא נידונ ל 8 -שנות מאר.
ההצגה מאושרת ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכימ.
בימוי וכתיבה  :איזו ליבוביצ'
מויקה  :אלדד צטרינ
צילומ וידאו :מתי הררי  +אריק לובצקי
שחקנימ :ניר שעיבי -אי ,עודד מנטר -דדי .
שחקנימ בוידיאו" :מתי רי ,ריטה שוקרונ.
להזמנות :תשרי תרבות-שרי .09-9540707
.TishreyTarbut@gmail.com
הצגה המשלבת מולטימדיה
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הכוכבימ של בא
חבורת ילדימ עירוניימ ובתא אחת יוצאימ לטיול
בשבילי ארצ ישראל היפה.
הצגה ישראלית מקורית לילדימ בליווי שירי המופת
והלהיטימ הגדולימ והאהובימ של המלחינה וזוכת
פר ישראל לשנת תשע"ו  -נורית הירש.
זוהי הצגה מרגשת בה מגלימ הילדימ את ערכה של
החברות ,את נפלאות הטבע והאוצרות הקומימ
הטמונימ בו ואת ארצ ישראל הישנה והטובה.
מחזה :דפנה אנגל
בימוי :משה קפטנ
ניהול מויקלי ועיבודימ :טל בלכרוביצ'
גיטרות :דורונ מזרחי ,מיק :אלונ פרידמנ
כוריאוגרפיה :אביחי חכמ
תפאורה :אנה זיו
תלבושות :שירה וייז
שחקנימ:
עירית נתנ בנדק
אלדר ברנטמנ /חננ שוורצברג
אימרי ביטונ
נוי הלפרינ
רוני מרחבי

הלב האמיצ של אירנה נדלר
מחזה :דפנה אנגל
בימוי :משה קפטנ
זהו יפורה המופלא של גיבורה אלמונית בשמ
אירנה נדלר ,אשר בשקט בצניעות בנחישות,
ובעיקר באומצ לב מעורר השראה הצילה אלפיימ
חמש מאות ילדימ יהודימ מציפורני הנאצימ!!!!
מעולמ לא היה יפור הצלה כזה בהיטוריה.
אישה אחת בעלת לב אמיצ שעושה הכול ,כולל לכנ
את חייה שלה ,כדי להציל ילדימ יהודימ.
רשימת הניצולימ של אירנה נדלר היא הרשימה
הגדולה ביותר שנרשמה בדפי ההיטוריה ובכל זאת
בשל צניעותה הרבה נשארה גיבורה אלמונית.
אנו מרגישימ חובה ושליחות היטורית להביא את
יפורה המופלא של אירנה נדלר לילדי ישראל ובככ
לקרב את הלבבות הצעירימ לליבה הטוב והאמיצ של
אירנה.

מויקה :רנ בגנו
עיצוב תפאורה :אנה זיו
עיצוב תלבושות :פרנקלינ בר
ע.במאי :אורית גפנ
וידאו :גיא מרומ
תנועה :שרונ גל
שחקנימ :לאה גלפשטיינ ,עידית טפרונ/שרונ מלכי-
שמש ,עודד מנטר ,יפתח קמינר/גיל קפטנ ,יעל
בוטונ ,גל קורנ ,שפי מרציאנו ,עידו ברטל.
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ילדה טובה

העולמ על פי אלונ
פעמ ראיתי ילד שונה ...ונרתעתי ממנו.
בפעמ השנייה התקרבתי מעט.
בפעמ השלישית ,המחשבה השונה ,התגובות
השונות ,הניוחימ השונימ ,יקרנו אותי.
בופו של דבר ,הוא העשיר אותי ,וממשיכ להעשיר
אותי בנוכחותו ,עד היומ.
אלונ הוא ילד שונה ומיוחד .הוא עוזב את הפנימיה
ומגיע הביתה ,שבועיימ לפני ופ החופש הגדול ,כדי
להצטרפ לכיתה ה  ,בבית הפר הרגיל בשכונתו.
המפגש בינ אלונ לביבה החדשה הוא מפגש
משעשע ,טעונ ,מרגש ,ולעיתימ בלתי אפשרי.
בחשיבתו המקורית ודרכו המיוחדת יקימ ,בופו
של דבר ,אלונ את ביבתו ,ואותנו הצופימ.
ההצגה הינה אחת מהצגות התחרות בפטיבל חיפה
להצגות ילדימ לשנת תש"ע.
כתיבה :אורלי ישועה שוורצברג
בימוי :יעל טילמנ
מויקה :רנ בגנו
תפאורה :זאב לוי
תלבושות :אביה בש
שחקנימ :עידית טפרונ ,שושה גורנ ,שי-לי הירש ,
אור מאיר ושיר שנער.
ההצגה מיועדת לכיתות ד'-ט'
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כתיבה :אורלי ישועה-שוורצברג ותומ שוורצברג
בימוי :תומ שוורצברג
ההצגה מגוללת את יפורה של ענת -נערה מאושרת
ורגישה ,בת  14הנקלעת למערכת יחימ אורה
ומאיימת הנכפית עליה על ידי מכר של אימה.
האיש ,לכאורה אדמ תומכ,עוזר ,מקשיב ומיטיב ,פוגע
בנפשה ובגופה של ענת.
הקהל חווה עימה את המצוקה ,ההתלבטות
,ההידרדרות בתקשורת עמ משפחתה וחבריה
ומאמציה לשמור את הוד הבלתי אפשרי.
מוזיקה :אדמ גורליצקי
תפאורה :אדמ קלר
שחקנימ :צביקה שוורצברג ,הד קלדרונ ,רינת
מטטוב ,תמר אלקנ ,עודד ארליכ

התשמע קולי
מחזה ובימוי :גדי צדקה
יעוצ אומנותי :דדי בראונ
מויקה :ארז יולוביצ' ,תפאורה :זאב לוי
כוריאוגרפיה :ג'יל דמתי-פינגולד ואמנונ דמתי
אנימציה :אריק בועז
שפת הימנימ – יפעת זיו בנ זאב
תלבושות :יעל חדד תאורה :אורי מורג
שחקנימ:
עידית טפרונ ,רינת מטטוב  /נטע בר רפאל ,שובל
בנ זאב ,מור ענטר ויהונתנ שוורצברג
אנה ילדה חירשת ,למדה כל ימיה במודות מיוחדימ
ובכיתות מיוחדות לחירשימ .כעת ,במעבר מבית
הפר היודי לחטיבה ,מבקשת אנה מאביה ,לממש
את חלומה ,ולאפשר לה לעבור וללמוד בבית הפר
לאומנויות .אולמ ,אביה ,הלוקה אפ הוא בשמיעתו,
מרב לחתומ על הטפימ המאשרימ לה להיבחנ
לבית הפר ,בטענה כי עולמ השומעימ אינו מוגל
לקלוט אדמ הלוקה בשמיעתו ,ולכנ עליה להמשיכ
וללמוד במודות מיוחדימ .על אפ התנגדותו של
אביה ,בוחרת אנה ללכת ולהיבחנ לבית הפר
לאומנויות .בדרכה  ,יהיה עליה להתגבר על פחדיה
 ,על התנגדותו של אביה ,על דעות קדומות ומאבקי
כוח ,ועל מקומה בחברת הילדימ  ,המתקשימ לקבל
אותה ,על שונותה וייחודיותה .בתוכ מארג אומנותי
המשלב אנימציה ,מחול ,שירה ונגינה מצליחה אנה
ליצור מרחב חדש של קבלה הגשמה והקשבה
ההצגה זכתה במקומ הראשונ במגרת פטיבל חיפה
להצגות ילדימ ולנוער תשע"ג
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מחול מתוצרת הארצ

לי זה לא יקרה
כתיבה ובימוי :איזו ליבוביצ
שחקנימ :ויקי מורנ ,יובל דהנ

מופע מחול קצבי צעיר ומרגש  ,המפגיש בינ שני
גנונות ריקוד וחפימ .

מגיפת האייד ,אשר פרצה בשנות השמונימ בעולמ
המערבי ,הגיעה זה מכבר למימדימ מדאיגימ .יש
שברו בתחילה כי מחלת האייד הינה נחלתמ של
נרקומנימ והומוקואלימ ,אכ כעת כבר ברור שלא
ככ היא ,והמחקרימ מצביעימ על עליה ניכרת במפר
הנדבקימ בקרב האוכלוייה כולה.

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
מנה להתגבר על המשבר  ,מתאהב דור ,אחד
מחברי הלהקה באמילי רקדנית הורה ומחול אתני.
המחויבות החדשה של דור לאמילי מכעיה את
חברי ההיפ הופ והוא מולק מהלהקה.
קירבתו של דור לרקדנית ההורה חושפת אותו לגנונ
מחול שונה מאוד מגנונ ההיפ הופ שלו .הוא לומד
להכיר את מורת ריקוד העמ הישראלי וגמ את
הקמ שבמחול האמנותי האתני.
דור נרגש ממפגש הגנונות והוא מציע לחבריו
להרכיב ריקוד-
"היפ הופ ישראלי".
האמ זו תהייה התשובה לריקוד המנצח אותו מחפש
אורי מנהיג הלהקה?

אמיר ואנת המ שני חולי אייד ,המפרימ על דרכ
הידבקותמ ,על השפעת המחלה על תפקודמ הפיי,
כמו גמ הנפשי ,על הבידוד החברתי ,ועל הדרכ בה
המ מתמודדימ עמ אטימות החברה ואדישותה.
המופע מצביע על התנהגותמ המינית של בני הנוער
כגורמ ראשי בהתפשטות המחלה ,ומתריע מפני
התנהגות שעלולה לגרור הדבקות באייד .כמו כנ,
פותח המופע צוהר לעולממ של החולימ ,וזאת על
מנת לשרש דעות קדומות.
במפגש רכזי התרבות הינמ שותפי וד .אמיר ואנת
אינמ חולי אייד אלא שחקנימ מקצועיימ והמפגש
הוא הצגת תיאטרונ שתרומתה להגברת המודעות
למחלה ,הינה רבה.
ההצגה מיועדת לתלמידי חט"ב – תיכונ.
משכ ההצגה :כשעה.
תנאימ נדרשימ :חדר/אולמ אינטימי .עד  130צופימ.
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מפגש מרתק בינ שני גנונות שונימ ומנוגדימ – היפ
הופ על כל צורותיו וריקוד העמ הישראלי על כל
גווניו.
כתיבה ובימוי :יאקי מחרז
כוריאוגרפיה היפ הופ  :אורי מאייר
כוריאוגרפיה מחול אתני והורה  :תומר יפרח
עיצוב תלבושות  :מאור צבר
עיצוב פקול  :חגי דוידופ
וידאוNINO :
רקדני היפ הופ  :אורי מאיר ,נופר חנ ,יובל למאי,
רפאל בנימינ ,מור מרכו
רקדני הורה :תומר יפרח ,מעיינ אשכנזי/לירונ כהנ

נעלי הק מ של יאיר
לראשונה בישראל!!!
קמ הריקוד האירי במיוחד לילדימ
יאיר קיבל מבו נעלימ קומות העוזרות לו להגשימ
את חלומו.
בו חושפ בפניו את הקמ והעוצמה
של הריקוד האירי על כל מאפייניו.
הוא נותנ לו את הכלימ להתגבר על בישנותו ופחדיו
ואפ להאמינ ולמוכ על עצמו.

מופע מחול חדש שיחופ את הילדימ למע מרתק
וקצבי
אל עולמ הריקוד האירי.
כתיבה ובימוי :עודד אהרליכ
רעיונ ויצירה :יעל עצמונ
מויקה מקורית :אלונ קפלנ
כוריאוגרפ ורקדנ :יאיר ורדיגר
להזמנות :תשרי תרבות 09-9540707 -

האמ יצליח יאיר להגשימ את חלומו?...

צלמ :אילנ וירצברגר
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פרח לב הזהב

ולמ יעקב
לאחר מעל  30שנות קריירה בתאטרונ ,בקולנוע
ובטלוויזיה ,יצא יעקב כהנ ,השחקנ והקומיקאי למע
אישי ,בו הוא חושפ בהומור וכאב את הדרכ הארוכה
שעשה עד להגשמת החלומ שלו  -להיות שחקנ
מוביל בתאטרונ הלאומי.
ההצגה עוקבת אחר תחנות בחייו של יעקב ,מעלייתו
לארצ בגיל  6וקשיי הקליטה בהמ נתקל ,דרכ ילדותו,
נערותו ובגרותו ,ועד להחלטה להגשימ את חלומ
חייו ,גמ במחיר של עימותימ עמ היקרימ לו  -הוריו,
הביבה בה גדול והחברה המנוכרת.
ההצגה היא פיפ חיימ אנושי ומרגש ,המציפה
נושאימ הנוגעימ לכל אחד ומאתנו  -הרצונ להיות
שייכ ואהוב ,הדימוי העצמי והאמונה בעצמכ,
כשהמוטו המרכזי העובר בה  -אל תוותר.
אמ תרצה ,תצליח.
מחזה :אורלי ישועה-שוורצברג
בימוי :משה קפטנ
עיצוב תפאורה :אנה זיו
מויקה :אריאל קשת
עיצוב תלבושות :שירה וייז
עיצוב תאורה :אורי מורג
שחקנימ:
יעקב כהנ
שיפי אלוני
נדיר אלעד
וניר שיבר

מחזה :אפרימ ידונ
בימוי וכוריאוגרפיה :דניאלה מיכאלי
"פרח לב הזהב" ע"פ יפורו המוכר של הנ
כריטיאנ אנדרנ ,יפור הילדימ התמימ ומלא
החנ הופכ באמצעות כתיבתו המופלאה של
אפרימ ידונ להצגה מלאת קמ רצופת הומור
והרפתקאות ,מויקה ושירימ ,המדברת אל ליבמ
של כל ילד ושל כל אמ) ...טוב גמ אבות).
זהו מחזה על ילד קטנ הנחוש להציל את אימו
החולה ,על מירות ללא קצ ועל נכונות לטול
יכונימ ולצאת למע ארוכ אל הלא נודע .במהלכ
המע אותו עושה הילד ,יחד עמ כלבו הנאמנ
ו"ידידו" החתול ,נחשפות מערכות יחימ של
חברות ,אומצ ,פחד ותככימ.
המחזה הוא בעצמ מע התבגרות והכרה עצמית
של גיבורו הצעיר ,המעמיד את הילד וגמ את קהל
הצופימ הצעיר מול התלבטויות ואתגרימ ,מול
הרמת ידיימ וייאוש ומנגד דבקות במטרה.
ההצגה מוכיחה כי גמ ילדימ קטנימ יכולימ בתוקפ
הניבות להפוכ לגיבורימ .אמנמ נמוכימ יותר אכ
אמיצימ לא פחות...
מויקה :איתמר בורוכוב
עיצוב תפאורה :זאב לוי
תלבושות :אביה בש
עיצוב תאורה :חני ורדי
אנימציה :איה לוקינ
יצור אביזרימ :עינת נדרוביצ
תפירה :גלינה גולדמנ
ע.במאי :שרונ הרנוי

שחקנימ :עדי אייזנמנ ,אתי וקנינ ,שלומי טפיארו,
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שיעור לחיימ

קאי הילד מהארגז
בהשראת הפר "קאי הילד מהארגז" מאת דוריאנ
וולפ שנכתב בשנת .1924
ההצגה עוקבת אחר יפורו של קאי ,ילד יתומ
חכמ וכריזמטי הנלחמ כנגד כל היכויימ לשמור
על אחותו ועל בית אביו באמצעות התמודדות
על תפקיד נכפ ובלתי מושג הטומנ בחובו תקווה
לעתיד טוב יותר.
ההתמודדות מתבצעת בעזרת חבריו הטובימ -
"חבורת היד השחורה" אשר במהלכה נחשפימ ילדי
החבורה לחשיבות ערכימ מוריימ וחברתיימ –
חברות ,נדיבות ,חמלה וכמו כנ למשמעות הפתגמ "
אחד בשביל כולמ  ,כולמ בשביל אחד".
הילדימ מגלימ את יכולתמ ליצור מציאות חדשה
ולנצח בתחרות חרת יכוי  -כוח מול מוח ,נייונ
מול יצירתיות וכפ מול חכמה.
עיבוד מקורי למחזה :אורלי ישועה
בימוי :תומ שורצברג
עיצוב תפאורה :במבי פרידמנ
מויקה :רנ בגנו
תאורה :אורי מורג
עיצוב תלבושות ואביזרימ :לימור הרשקו
ע.בימוי :תמיר אמזלג
שחקנימ :ערנ שראל ,אמנונ וולפ ,יונתנ שוורצברג,
אייל ציובנ ,תמר אלקנ ,שרונ דנונ ותומ חודורוב.

המחזה מתאר מפגש יוצא דופנ בינ שאול ,אלופ
משנה ,מלח הארצ שנפצע במלחמת לבנונ והפכ
למשותק בכל גופו ,לבינ אמיר ,נער בנ  14שנמצא
בצומת דרכימ בחייו.
בעקבות המפגש ,נחשפ הקהל לנכויות מהנ ובלות
שתי הדמויות )הנכות הפיית של שאול והנכות
הרגשית של יונתנ( והשפעתנ על החיימ שלהמ.
במהלכ המחזה ,מתפתחת בינ השניימ מערכת
יחימ יוצאת דופנ ,בה מתגלה היכולת המופלאה
של אמיר לגרומ לשאול להתגבר על המציאות
הקשה בה הוא חי בדרכ הומוריטית ואנושית,
כמו גמ תרומתו של שאול להשבת האמונ של אמיר
בעצמו.
המפגש בינ השניימ מתפתח למערכת יחימ
רגישה ,עמוקה ויוצאת דופנ שבמהלכה זוכימ
השניימ בשיעור חשוב לחיימ ,שיעור על נתינה,
שיעור המלמד אותמ להעניק ולאהוב את מי שהמ.
מחזה :אורלי ישועה ויהונתנ שוורצברג
בימוי :תומ שוורצברג
ע.במאי :הדר ברבש
עיצוב תפאורה :זאב לוי
עיצוב תלבושות :אביה בש
מויקה :רנ בגנו
הדרכת ביט בוק :גולנ גרו
שחקנימ :גיל פרנק ,דניאל בג ,תמר אלקנ ,אייל
ציובנ ,שרונ מלכי שמש
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הקו מ מארצ עוצ
הצגה קומה ומרגשת ליפור ההרפתקאות המוכר
והאהוב של הופר פרנק באומ.
עיבוד חדשני ,יוצא דופנ ומלהיב למעמ המופלא של
דורותי וחבריה לקומ הגדול בארצ עוצ.
יפור על חברות ,אומצ ,טוב לב ,חכמה ,בית ומשפחה.
מחזה :אורלי ישועה שוורצברג ויהונתנ שוורצברג
בימוי :משה קפטנ
כוריאוגרפיה :אביחי חכמ
עיצוב תפאורה :בטלנה ברגר
ניהול מויקלי :אביב קורנ
עיצוב תאורה :קרנ גרניק
עיצוב תלבושות :טל קילשונ
ע.הפקה :חמוטל פוקלינקי
שחקנימ :רוית יעקב-כהנ ,עודד מנטר ,ירדנ מרחבי,
אור משיח ,דניאל בג ,גיא עקיבא ,מתנ שביט

איתמר הילד העברי הראשונ
ההצגה מפרת את יפורו האישי של בנ ציונ בנ
יהודה אשר לימימ יקרא איתמר בנ אב"י  .יפורו הוא
יפורה של השפה העברית המתנערת משנתה ומנה
לקרומ עור וגידימ
בפיו של ילד צעיר,רגיש ומיוחד בביבה מנוכרת .
ההצגה מלווה בשירימ ,משחקי מילימ ועוקת ברצונ
לשייכות ,לזהות וחברות אמת.
מחזה :נועה לזר ויעל טילמנ ,בימוי :יעל טילמנ

מייד אינ יזראל
בימנ  70שנה למדינת ישראל
הצגה וחפת המשקפת את פיפ הנוער האנושי
והנפלא של ארצ ישראל.
ההצגה משלבת בתוכה ,הומור צחוק ,יופי וקצב
שאופייניימ לנו הישראליימ ,בד בבד היא נוגעת גמ
בקשיימ והמורכבויות של ארצינו הקטנטונת.
מחזה :יאקי מחרז
נוח עדכני  :דפנה אנגל
בימוי :רעננ פררה ומשה בנ שושנ
מוזיקה  :אמיר לקנר ורמי אורבר
כוריאוגרפיה  :עומר זימרי
עיצוב תפאורה  :שה לייאנקי
עיצוב תלבושות  :טל קילשונ
עיצוב תאורה  :אורי מורג
וידאו ואנימציה  :יינונ פורת
שחקנימ  :מוריה בנ-הרוש  ,אפ הרצ/שגיא הלפרינ ,
רועי קקונ  ,מיטל נוטיק  /שני שאולי  ,אדמ הירש

הבריחה

בהשראת יפורו יוצא הדופנ של הרב ישראל מאיר לאו
 ,1942מלחמת העולמ השנייה ,יפורמ המרתק ומעורר
ההשראה של שני האחימ מיכאל ויעקב
אשר בעל כורחמ נשלחימ למחנה עבודה ,שמ עושה
האח הגדול מיכאל כל אשר לאל ידו לקיימ את צוואת
אביהמ.
זהו מע יוצא דופנ אל החופש ,אל הבית אל ארצ
ישראל.
ביקור מולדת
מחזה :אורלי ישועה ויהונתנ שוורצברג
בימוי :תומ שוורצברג
הצגה נוגעת על כוחמ של ילדימ לשנות מציאות.
עיצוב תפאורה :זאב לוי
טיבנ מגיע אל הארצ ל"ביקור" ומגלה "מולדת".
עיצוב תלבושות :אביה בש
ההצגה פותחת זווית נופת להתבוננות על עצמנו ועל עיצוב תאורה :אורי מורג
ניהול מוזיקלי :רנ בגנו
הזהות הישראלית )ציונית( שלנו.
עוזרת במאי :אליה בר
מחזה :יאקי מחרז ,בימוי :רועי שגב
שחקנימ :יהונתנ שוורצברג ,צביקה שוורצברג ,חנ גרטי,
אוראל איזיקל ,יואל רוזנקיאר ,שרונ נאה
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הבית הישראלי

רובינא  -האגדה
ילדותה של השחקנית העברית הראשונה
הפקה משותפת של תיאטרונ הלאומי הבימה
ותיאטרונ השעה הישראלי ,במלאות  100שנה להבימה
יפורה מעורר ההשראה של הילדה חנה רובינ אשר
חלמה להקימ תיאטרונ עברי בארצ ישראל.
ההצגה נכתבה בהשראת חייה המוקדמימ של גדולת
השחקניות העבריות.
מחזה :דפנה אנגל ושי להב ,בימוי :משה קפטנ ,במאית
משנה :חמוטל פוקלינקי-שחורי

בביצוע קבוצת שקטק
גלגולה של המשפחה הישראלית ,משנת  1920ועד
ימינו.
להקת שקטק תחשופ את הקהל בדרכה הייחודית
לעליות השונות לארצ ישראל .
זהו מע מרתק ווחפ שבופו נחבור כולנו לבית אחד
אשר הוא הבית שלנו  -הבית הישראלי.
מחזה ,מויקה ,כוריאוגרפיה ובימוי :צחי פטיש ודני
רחומ  -להקת שקטק
עיצוב תלבושות :שירה וייז
וידיאו ארט ואנימציה:עידו הרטמנ
משתתפימ :נטעלי חכמ ,לירונ כהנ ,טל בנאורי ,ערנ
גיינ ,מתנ בר

האריה והעכבר
הצגה חדשה על פי המשל המוכר והאהוב,
עמ מור השכל גדול על משמעות המילימ הקטנות ,על
ככ שגמ הקטנ ביותר יכול לשנות מציאות.
אריק האריה הילמד בדרכ הקשה כיצד נכונ לנהוג
בחבריו ויופתע לגלות כי העזרה יכולה לבוא בצורות
שונות,לאו דווקא בכוח אלא במוח.
בשילוב בובות ואביזרימ מיוחדימ
מחזה ובימוי :עודד אהרליכ
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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בהנהלת חגי לובר

במה לתיאטרון יהודי ובית ספר למשחק
בהנהלת חגי לובר

בהנהלת חגי לובר

תיאטרון אספקלריא גאה להציג:

במה לתיאטרון יהודי ובית ספר למשחק

במה לתיאטרון יהודי ובית ספר למשחק

תיאטרון אספקלריא גאה להציג:

תיאטרון אספקלריא גאה להציג:

תהיי יפה

ותשתקי
צילום :שרה פוקס

בודד
ברשת
בהנהלת חגי לובר

בהנהלת חגי לובר

הצגה חדשה

במה לתיאטרון יהודי ובית ספר למשחק

במה לתיאטרון יהודי ובית ספר למשחק

תיאטרון אספקלריא גאה להציג:

הטכנולוגי
תיאטרוןחברתיים
על קשרים
בעידןלהציג:
אספקלריא גאה

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.

תהיי יפה

תהיי יפה

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.

סוף הדרך

שהללילה
פני
צילום :שרה פוקס

צילום :שרה פוקס

מתרחש
המנצחת
ההכרזה על
הישראלית.
היופי
בתחרות מלכת
המועמדות
פגעודורון
תאונת מור
קסניה,
מותיר את
ומותח ,שלא
לפני מטלטל
רגעבלשי
מחזה
ההזויה הזו?
לסיטואציה
הסופיותהם הגיעו
ואיך בכלל
שלושולמה ברח
וברח,הןמי פגע
החברה כולה ועל המחיר של היותך יפה.
משפחותיהן,
רוצהעל
היהעצמן,
לאעל
מהצופיםגורל
שאלות הרות
הוא ,מול
שבטוחאותן
מההמציב
אדיש.צפוי,
הקהלבלתי
אירוע
על כזו.
לסיטואציה
להיקלע
שאף אחד

התמודדות.מתרחש
לאפשר המנצחת
ההכרזה על
רגע לפני
רגשיות,היופי
מצוקות מלכת
הסופיותעםבתחרות
ודורון הן
הדעת ,כדי
הישראלית .את
ומבקשת לעורר
המועמדותבני נוער
שלושבהתמודדות
העוסקת
קסניה ,מורהצגה
אירוע בלתי צפוי ,המציב אותן מול שאלות הרות גורל על עצמן ,על משפחותיהן ,על החברה כולה ועל המחיר של היותך יפה.

צופיה | 052-5665573 :שלומי054-6567751 :

להזמנותwww.aspaklaria.org | 02-6511936 :
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תמיכהן

תיאטרון אספקלריא גאה להציג:

שרותרון
מגוון הצגות לגיל הרך
הדרך ללב
של ליבי

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.

סיפור המגילה

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.

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.

הנושא השנתי
של החמ"ד
לרגל  70שנה למדינה
בעקבות דמותם
של הרב מאיר יהודה
והרבנית אסתר גץ

להזמנותwww.aspaklaria.org 02-6511936 :
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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?

בהנהלת חגי לובר

במה לתיאטרון יהודי ובית ספר למשחק

קולנוע לב
הצעות לתוכניות חינוכיות של ימי קולנוע
הקולנוע הינו כלי חינוכי אהוב ויעיל שבכוחו להצית את המחשבה והדמיונ של הצופימ להציג
אמירה ואפ להניע לפעולה.
להלנ פירוט ודוגמאות לרטימ בהתאמ לנושאימ חינוכיימ -חברתיימ שונימ.
נשמח לייעצ בעניינ בחירת הרט והתאמתו לאוכלויית היעד.
כמו כנ נדאג להעביר לצוות בית הפר מערכי שיעור רלוונטיימ )ובמידת האפשר גמ עותק די.וי.
די לצפייה מוקדמת ברט( לצורכ הכנת התלמידימ לקראת הצפייה ולדיונ בעקבותיה.
במגרת פעילות שנתית ניתנ יהיה לשלב גמ הקרנות טרומ בכורה מיוחדות.

נושאימ רלוונטיימ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 הרטימ המוצעימ כאנ נוכל להציע הרצאה מפי המרצימ המובילימ בארצ
לקולנוע ובהמ ירונ שמיר ,אור יגולי ועוד ,אשר ירחיבו על המרימ השונימ העולימ מהרטימ,
תוכ שהמ קושרימ בינמ לבינ יצירות קולנועיות אחרות ומציגימ קטעימ רלוונטיימ .אפשרות
נופת הינה הרצאה בהתאמ לנושא נבחר של מרצה מקצועי מתוכ המאגר הגדול והמגוונ שלנו.
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ינמטק תל-אביב
מחלקת החינוכ של ינמטק תל-אביב
היא גופ שיוזמ ,מפתח ויוצר תכניות
ייחודיות מוגנ בתחומ הקולנוע בארצ.
המחלקה פועלת להעמקת תודעת אמנות
הקולנוע הישראלי והבינלאומי בקרב
אוכלויות רחבות ומגוונות ,עבור חלקנ
ההגעה לינמטק היא חוויה קולנועית
ראשונה.
• מחלקת החינוך של הסינמטק מקיימת
"ימי קולנוע" הכוללימ רט ומפגש
קולנועי המחלקה מתמחה בתחומ
החינוכ לקולנוע ובאמצעות קולנוע
ובהתאמת תכנימ רלוונטיימ לכל
קבוצת יעד ולפי צרכי הגופ המבקש את
האירוע.
• המחלקה מקיימת ימי קולנוע לילדי גן,
תלמידי ביה" יודי ,חטיבה ותיכונ ואפ
לקבוצות מורימ ,רכזי חינוכ ,טודנטימ,
חיילימ ובני שירות לאומי.
• המחלקה מוכרת על-ידי סל תרבות
ארצי ועירוני וניתנ לקיימ פעילויות
במגרת ההיצע השנתי של הל.
הקבוצות שמגיעות לפעילות באות
מכל רחבי הארצ – ממעלות בצפונ ועד
שדרות בדרומ.
• למחלקה זכויות בלעדיות על סרטי
איכות מרחבי העולמ ,עטורי פרימ
שנוצרו במיוחד לילדימ ונוער.

• המחלקה מציעה מגוון הרצאות ,סדנאות
ומפגשימ עמ מיטב יוצרי הקולנוע המקומי
וכנ עמ מבחר מרצימ מקצועיימ בתחומ.
• מדי שנה קמות תכניות חדשות ומקוריות
המיודעות לקהלימ שונימ ומגוונימ –
גני ילדימ ,בעלי צרכימ מיוחדימ ,דוברי
ערבית/אנגלית ועוד – שווה להתעדכנ.
• השמועה אודות פעילויות מחלקת
החינוכ של הינמטק פרשה כנפיימ והגיעה
אפ לפטיבל ברלינ ,שמ ייצגה בפברואר
האחרונ מיכל מטו ,מנהלת המחלקה ,את
ישראל כשופטת בתחרות ""Generation
לקולנוע לקהל צעיר.
• מדי שנה מקיימת המחלקה את פסטיבל
תל אביב הבינלאומי לרטי ילדימ ונוער
המארח רטימ עטורי פרימ מרחבי
העולמ ואנשי תעשיית הקולנוע מכובדימ
ממדינות שונות.
• במהלך חודשי הקיץ מתקיימות פעילויות
לקייטנות ופנימיות במתכונת קיצית
ומהנה.
• סינמטק לילדים  -כל שבת מתקיימת
בינמטק פעילות לילדימ המיועדת
לקהל הרחב ובחופשות וחגימ מתקיימות
פעילויות קולנוע מיוחדות לילדימ:
עדכונימ באתר ובתכנייה החודשית של
הינמטק.
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לגלות
תרבות

תאטרונ וקולנוע
מוזיאונימ

מוזיקה ומחול
מורשת וערכימ

ופרימ ומשוררימ

תשע״ח
2018-2017
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"בית המקרא" ע"ש רחבעמ זאבי )גנדי( הי"ד
"כשהתורה והחושימ נפגשימ"
גב' אופירה הורנ -מנהלת "בית-המקרא"
 21שנה להיוודו של בית המקרא )(1996
שנימ בהמ ילדי גנימ ובתי פר מכל הקשת
החברתית בארצ ,מגיעימ לבית המקרא
לחוויה בלתי נשכחת  ,להנאה רבה
ולהתחברות ליפורי אבותינו.
בית המקרא נועד לקרב את עולמ יפורי
התורה לעולממ של התלמידימ ,ולחבב אותמ

עליהמ בדרכ פעילה וחווייתית.
התלמידימ חווימ את יפורי התורה
כמשתתפימ פעילימ בהתרחשות הקדומה:
בעזרת שחקנימ ,נגנימ ,תחפושות ,תפאורה
ותאורה ,חוזרימ הילדימ במנהרת הזמנ אל
"תיבת נח" ,אוהל אברהמ ,מע אליעזר לארמ
נהריימ ,חלומ יעקב בבית אל ועוד.
בית המקרא קולט כ 13,000-מבקרימ בשנה,
ובהמ תלמידימ מרמת גנ ומרחבי הארצ.

ימי פעילות
א-ה ,למעט ימי חופשות של בתי הפר.
בכל יומ יכולות לבקר במקומ עד שלוש
קבוצות )כל קבוצה עד  50ילדימ( ,משכ
הפעילות כשעתיימ.
יש אפשרות להביא כיתה ליומ פעילות מלא
הכולל שתי הצגות שונות ושתי פעילויות
שונות בדנה.

קהל היעד
תלמידי גני הילדימ )גני חובה( ,וכיתות
א-ג בבתי הפר היודיימ .כמו כנ ,את
אוכלויית הגננות ,המורימ למקרא
וטודנטימ במכללות להוראה.
גמ מהתפוצות באימ 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
בדנת משחקי תורה המותאמימ לרמה
ולגיל ושמימ דגש על למידה יצירתית
 - 67וחווייתית.

אירועימ מיוחדימ
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
התלמידימ יוכלו לשלב ביקור בבית המקרא
עמ אחד מהמקומות הנ"ל ,בתיאומ מראש.
לפרטימ והרשמה:
בית המקרא  -רח' לנדר  ,1רמת-גנ
טלפונ  | 03-6768038פק 03-5748494
beit_mikra@ramat-gan.org.il
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בית העצמאות
ב 14-במאי  ,1948ה' באייר תש"ח ,נבחר
מוזיאונ תל אביב לאמנות ,שהיה בעבר ביתו
של ראש העיר מאיר דיזנגופ ,לארח את טק
הכרזת המדינה .היומ משמש המקומ כמוזיאונ
היטורי לתולדות ההכרזה ההיא ,תחת השמ
בית העצמאות .הביקור מתחלק לשני חלקימ,
הראשונ כולל הבר מלווה בתמונות ורט
באורכ רבע שעה העוקימ בהקמת תל אביב
ובפועלו של דיזנגופ .החלק השני מתקיימ באולמ
הכרזת העצמאות .שמ הזמנ קפא מלכת מאז
אותו יומ ב .1948-מודות החינוכ והתרבות כמו
גמ קבוצות הקהל הרחב ,יכולות להזמינ החל
מיור רגיל בבית ובאולמ ההכרזה ועד לדנאות,
יורי רחוב וטקימ ייחודיימ באתר.
בית העצמאות מציע למבקרימ מע מרתק אל
ערש לידתה של מדינת ישראל .תצוגת הקבע של
אולמ ההכרזה וההקלטה המקורית של הכרזת
העצמאות מעניקימ הצצה נדירה אל מאחורי
הקלעימ של הטק ומזמנימ למבקרימ חוויה
אישית ,לאומית וחינוכית .הכרזת העצמאות
וניבותיה ,מגילת העצמאות וערכיה ,יפור
לידתה של העיר העברית הראשונה ודמויותיהמ
של מיידי המדינה ,המ עמודי היוד המרכיבימ
את מבחר תכניות ההדרכה של הבית.

מה באתר:
אולמ הכרזת המדינה ,מופע אור קולי ,הקלטה
המקורית של הכרזת המדינה ,תמונות ומיצגימ
מראשית המדינה ,חדרימ להשכרה לפעילויות
ואירועימ.

למו דות החינוכ מגיל הגנ ועד יב:
בית העצמאות מקיימ פעילויות ייחודיות לילדימ
ונוער בניהמ :יורימ מומחזימ עמ דמויות
מהתקופה ,יורי רחוב ,יורימ משותפימ עמ
מוזיאונימ במרחב ) בית בנ גוריונ -בנושא
מנהיגות ,מוזיאונ נחומ גוטמנ -בנושא אומנות,
מוזיאונ ארצ ישראל  -בנושא מלימ והיטוריה
ועוד( משחקי מארט-פונ ,דנאות מגילה ,טק
קבלת תעודות זהות ,טק בת /בר מצווה ,טק
חתימת מגילה ועוד.
קבוצות בתיאומ מראש בלבד
כתובת :שד' רוטשילד  16תל אביב – יפו.
טלפונ03-5106426 :
מיילreservations@ihi.org.il :
למידע נופ ועיונ בקטלוג התוכניות החינוכיות
– אתר בית העצמאותihi.org.il :
שעות פתיחה :א'-ה'  ,17:00-09:00 -ו'14:00- -
 ,09:00שבת וערבי חג – גור

- 69 -

- 70 -

בית יו פ באו
יופ באו היה אמנ רב תחומי שעבד ויצר בטודיו קטנ במוכ לתיאטרונ "הבימה" החל
משנת  . 1960באו ,ניצול מחנה הריכוז פלאשוב ,עלה ארצה עמ חלומ לעשות אנימציה בארצ
הקודש .הוא פתח כאנ טודיו לגרפיקה ובו עיצב גופנימ רבימ ששימשו גמ לכותרות לרטי
קולנוע ,כרזות פרומ
צבעוניות ומלימ ייחודיימ .כמו כנ בנה במו ידיו קולנוע קטנ וציוד צילומ שבעזרתו יצר
רטימ מצוירימ .במקביל ניהל חיימ ודיימ כגרפיקאי הראשי של "המוד" וזייפ בינ השאר
ממכימ ותעודות למרגלימ ,ביניהנ לאלי כהנ ,המרגל שלנו בוריה ,ולהבדיל לאייכמנ .יופ
מעולמ לא דיבר על פעילויותיו אלה.
כיומ מוחזק הטודיו הקטנ על ידי בנותיו של באו ומשמש
כמוזיאונ בו ניתנ לחזות במכלול יצירותיו ,כולל קולנוע ,אנימציה ,ציור ,גרפיקה ,יפורת
ומחקר הלשונ העברית בציור ובמלל ,המתובלימ כולמ בהומור על פי השקפת עולמו
האופטימית.

מה באתר:
תערוכת קבע של כותרות הרטימ ,עבודות גרפיקה מקומ המדינה ,תצוגה של מכשירי
האנימציה וקולנוע קטנ בו ניתנ לצפות ברטי האנימציה .כמו כנ במקומ מוצגות תערוכות
מתחלפות מיצירותיו של יופ באו.

לקהל הרחב:
יורימ מודרכימ במוזיאונ ,ההרצאה "רבקה ויופ באו  -הנ"  -יפור חייהמ המופלא של
רבקה ויופ באו ,השוזר בתוכו יפור גבורה והצלת אנשימ במצבימ בלתי אפשריימ בשואה
ובישראל )יפור חתונתמ של הזוג באו תועד ברט "רשימת שינדלר"(.
"ברית מילה"  -מופע בעקבות פרו של יופ באו על ההומור וההיגיונ בשפה העברית .דנאות
אמנותיות לקבוצות.
שעות פתיחה:
יורימ בתיאומ מראש
רח' ברדיצ'בקי  ,9תל אביב
)ליד שדרות רוטשילד והבימה(
טלפונ 054-4301499 , 054-4212730
אתרwww.josephbau.com :

לילדימ:
הדרכה פעילה המשלבת דנת ציור
בנושאימ :השפה העברית ,אנימציה,
הצגות ,שואה ותקומה.
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בית קריניצי – בית העיר רמת-גנ
ב ימנ  70למדינת ישראל
בית קריניצי ,בית העיר המתחדש ,במע מרתק אל שנותיה הראשונות של עיר הגנימ ,רמת-גנ.
כבית המפר את יפורה של העיר ,אשר לה חשיבות ותרומה מכרעת להקמתה של מדינת
ישראל ,אנו גאימ להזמינכמ לבחור ממגוונ פעילויות ההדרכה והיורימ העוקימ בהקמתה של
העיר ,תוכ מתנ דגש ומבט על החיבורימ וההתרחשויות שהובילו להקמתה של ישראל המציינת
השנה  70לתקומתה:

רח' קריניצי  ,64טלפונ03-6722863 ,03-6739050 :
beit-krinitzi@ramat-gan.info
"מוזיאונ בית קריניצי"
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מוזיאונ ארצ ישראל
תוכניות לגני ילדימ
שלומ רב,
אגפ החינוכ במוז"א ,מוזיאונ ארצ-ישראל ,תל-אביב
מברכ אתכמ בקיצ נעימ ובהמשכ בשנת לימודימ פורייה.
לקראת השנה החדשה אנו שמחימ לפרוש בפניכמ את
מגוונ הפעילויות המוצעות במוזיאונ לגני הילדימ .כל
הפעילויות כוללות הדרכה בתערוכה/ות ודנת יצירה
לבחירה.
לרשותכמ אתר האינטרנט
www.eretzmuseum.org.il
אנו ממליצימ בחומ ליצור עמנו קשר טלפוני על מנת
לקבל מידע מפורט עבור כל קבוצה המעוניינת לבקר
במוזיאונ ולהתאימ את הביקור באופנ מיטבי לצורכיהמ.
ליצירת קשר:
הד להט -רכזת שיווק חינוכי03-7455725 :
ציונה גבאי  -רכזת תיאומ הדרכות,03-7455720/10 :
03-7455774
בעלי החיימ ש ביבנו
בעלי-החיימ מלווימ את האדמ בחיי היומ-יומ כבר מנ
העת העתיקה .כיצד למד האדמ לחיות לצד בעלי-החיימ
שביבו? נתוודע לחשיבות עולמ החי לאדמ באמצעות
מוצגימ המלמדימ על בעלי-החיימ במרחב הארצ-
ישראלי.
ליומ נעצב בעלי חיימ בחומר.
משכ הפעילות :שעה וחצי.
גלגולו של כלי
ודמ של הכלימ העתיקימ נחשפ במשחק ובחקר בביתנ
הקרמיקה .ב"כיפות היוצרימ" נתבוננ בכיפת הקדר ונכיר
את הכלימ ששימשו אותו בעבודתו.
ליומ ,נתנה ביצירה בחומר.
משכ הפעילות :שעה וחצי
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אל תפ פ את הפ יפ
מהו פיפ וכיצד נוצר? מהי מלאכת היתות באבנ?
במרכז "אדמ ועמלו" נכיר מקרוב חומרי גלמ ומלאכות
מורתיות שונות .בכיכר הפיפימ נגלה בעלי-חיימ,
צמחימ ומלימ המופיעימ בשלל צבעימ .ניימ בהכנת
פיפ אישי.
משכ הפעילות :שעה וחצי.
לעבודה ולמלאכה
מהי מלאכה מורתית? כיצד עבדו בעלי המלאכה
והחקלאימ בעבר? ומה השתנה מאז ועד היומ?
ב"כיפות היוצרימ" נכיר את הכלימ ששימשו את
האומנימ ובהמ אורג ,קדר ,צורפ ,חרט עצ ועוד.
בטחנת הקמח המשוחזרת נלמד מקרוב כיצד טחנו
חיטה לקמח ,נתנה במלאכת הטחינה ונתנה בעצמנו
במלאכת האפייה.
הפעילות מומלצת בינ פח לשבועות.
משכ הפעילות :כשעתיימ )כולל זמנ אפייה(
שימו שמנ
היכרות עמ הזית ,שימושיו הרבימ ,מליותו ותהליכ
הפקת השמנ בדרכ של התנות פעילה וחווייתית בגנ
נופי ארצ-ישראל ובבית הבד המשוחזר .הפעילות
תיחתמ בביקור בביתנ לאתנוגרפיה ולפולקלור בתצוגת
כלי המאור במדור "חגי ישראל" .ליומ ,ניצור בית נר
בדנת חומר.
מומלצ בעונת מיק הזיתימ ,בחודשימ אוקטובר –
דצמבר.
משכ הפעילות :כשעתיימ )כולל זמני המתנה וצעידה(
כמעט גדולימ
רגע לפני שנכנימ לעולמ בית-הפר ,אנו מזמינימ
אתכמ להיכנ לעולמו המהנה ,המרתק והמעשיר
של הידע – להכיר את האוצרות הטמונימ במוזיאונ
ולטעומ בעצמכמ את חדוות הקרנות והלמידה.

תכניות הדרכה לבתי פר י ודיימ
במוזיאונ א"י ,תל אביב  -אגפ החינוכ
רכזי/ות שלומ רב,
אגפ החינוכ במוז"א ,מוזיאונ ארצ -ישראל ,תל-אביב
מברכ אתכמ בקיצ נעימ ובשנת לימודימ פורייה .לקראת
השנה החדשה ,אנו שמחימ לפרוש בפניכמ את מגוונ
הפעילויות המוצעות במוזיאונ לתלמידי בית הפר
היודי.
הפעילויות המוצעות כוללות הדרכה
בתערוכה/ות ודנת יצירה רב תחומית
במגוונ חומרימ לבחירה.
בעידנ שלנו ,בו השימוש וההשפעה של
המדיומ הדיגיטלי ניכרימ כמעט בכל תחומ
בחיינו ,פיתחנו שלל הפעלות מוזיאליות
המבוות על מארטפונימ וטבלטימ.
אתמ מוזמנימ להתנות גמ בהנ.
אנו ממליצימ בחומ ליצור עמנו קשר
טלפוני על מנת לקבל מידע מפורט עבור
כל קבוצה המעוניינת לבקר במוזיאונ
ולהתאימ את הביקור באופנ מיטבי
לצורכיכמ.
ליצירת קשר :הד להט  -שיווק חינוכי 03-7455725
ציונה גבאי  -רכזת תיאומ הדרכות ,03-7455710/20
037455774
למידע נופ על המוזיאונ:
www.eretzmuseum.org.il
אפשרויות הביקור במוזיאונ
• 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; ומגוונ מופעימ חדשימ :ודות השמש )מגיל ,(10
טלקופ הפלא )מגיל  ,(7חיי העצימ.
• חדש בפלנטריום! מגוון חבילות הדרכה הכוללות :מופע
לבחירה ,שיח עמ מומחה ודנת המחשה פעילה.
• ניתן להרחיב את משך הביקור במוזיאון בתיאום
מראש;

נו פ על התכניות הקבועות שלנו ,אנו שמחימ להציע
גמ מ פר תכניות ייחודיות וחדשות:
כיתות ה'-ו' -
חדש! ובב מוז"א  -משחק תחרותי דיגיטלי לגילוי
אוצרות המוזיאונ
משחק תחרותי דיגיטלי המשלב פעילות
רצופת חידות ,משימות ,אתגרי חיפוש
והתבוננות עמ קבלת החלטות ,מהירות
וחשיבה יצירתית .במהלכ המשחק יוכלו
התלמידימ לחשופ באמצעות הטלפונימ
החכמימ שלהמ את ודותיהמ של עשרות
מוצגימ ברחבי המוזיאונ ,להכיר את
היפורימ המתתרימ מאחוריהמ וליהנות
ממרחבימ ירוקימ ועולמות עתיקימ.
הפעילות מתאימה ליומ חוצ שכבתי,
לפעילות לפתיחת שנה ,לפעילות העשרה
וחוויה וכד'.
הפעילות מתאימה לקבוצות המונות  20עד
 500משתתפימ ,בו זמנית.
משכ הפעילות כשעתיימ וחצי.
נייר ישראלי  – 3מצבי קיצונ
כיתות ד-ו
בואו לגלות את האפשרויות הגלומות בשילוב של
דמיונ אנושי ,חומר גמיש ויצירתיות טכנולוגית
בתערוכה המותחת את כל הגבולות.
תערוכת נייר  ,3ממשיכה מורת של תערוכות
במוזיאונ ארצ ישראל המתמקדות בנייר כחומר.
בתערוכה יוצגו עבודות אשר הנייר הוא החומר המרכזי
והמהותי בהנ ואשר מדגישות את הגיוונ והייחודיות
שלו.
התערוכה תתמקד בעבודות אשר תהיה בהנ מתיחה
של גבולות ותכונות הנייר מכל היבט ,כגונ :קנה-מידה
)מיצבי ענק או עבודות מיניאטוריות(; מצבימ חומריימ
שונימ )שקיפות מוקצנת או אטימות ,טקטורה של
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נייר או "התחפשות" לחומר אחר ,רכות או קושי וכנ
הלאה(; ועוד.
מומלצ לשילוב במגרת לימודי אומנות ו/או איכות
הביבה ,קיימות ,מחזור ושימוש משני ו/או משאבי טבע
בשירות האדמ.
הורה היאחזות יישובי הנח"ל 2001 – 1951
כיתות ה-ו
ילדימ ובני נוער מוזמנימ לפעילות מודרכת
בתערוכה ובתצוגות נופות ,במהלכה
יוכלו להכיר את התרגומ המעשי של רעיונ
החלוציות הציונית טרמ הקמת המדינה
ולאחריה.
תערוכה חדשה המפרת את יפורנ של
היאחזויות הנח"ל שהוקמו לאורכ השנימ,
בנייונ לשלב צרכי ביטחונ עמ צרכי
התיישבות ואידיאולוגיה .התערוכה וקרת
את ההיבטימ האנושיימ ,האמנותיימ,
האידיאולוגיימ ,הפוליטיימ והצבאיימ
שבאו לידי ביטוי במורשת המפוארת של
הנח"ל מאז ההיאחזות הראשונה נחלאימ
)לימימ – נחל עוז( ,שהוקמה ב –  1951נעד
שנות האלפיימ.
התערוכה תציג צילומימ ,רטימ ,ממכימ ,מפות,
פקודות ,שירימ ,יפורימ ,עדויות ,ראיונות ופריטימ
נופימ המשקפימ את הווי ההיאחזויות ואת רוח
התקופה.
לנוחיותכמ ,להלנ תכניות ביקור מומלצות בחתכ גילאי:
בעלי-החיימ ש ביבנו
כיתות א-ו
בעלי-החיימ מלווימ את האדמ בחיי היומ-יומ כבר
מהעת העתיקה .האדמ ביית אותמ למטרותיו :עבודה,
לבוש ,מזונ ואפ שעשוע .הוא השתמש בהמ בפולחנ הדתי
ואפ הנציח אותמ באמנות .במהלכ הפעילות נתוודע
לחשיבותמ של בעלי-החיימ לאדמ וליחו של האדמ
אליהמ באמצעות מגוונ מוצגימ מחומרימ ותקופות
שונות ,המבטאימ את עולמ החי במרחב הארצ-ישראלי.
הפעילות מותאמת לגילאי המודרכימ:
כיתות א-ג  -ביתנ הקרמיקה וביתנ נחושתנ
כיתות ד-ו ביתנ אדמ ועמלו ופעילות דיגיטלית בביתנ
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קדמנ למטבעות .ימונ דיגיטלי
דנא נלווית :הכנת בעלי-החיימ מחומר.
לומדימ ליהנות ממתנות הטבע
כיתות א-ו
כיצד למד האדמ להשתמש במתנות שהעניק לו
הטבע בביבתו? כיצד עשה שימוש נבונ בתנובת
האדמה? במע מרתק בינ המתקנימ החקלאיימ
וביתני המוזיאונ ניחשפ ליצירתיות של
חקלאי האזור הקדומימ; נבחנ את הקשר
בינ המזונ שאנו אוכלימ לעונות השנה;
ונכיר את השימושימ המגוונימ בחיטה,
בזית ובגפנ בעבר ובהווה .בהתאמ למיקוד
הנושאי ,תעבור ההדרכה בגתות /בבית
הבד /בטחנת הקמח /בכיכר הלחמ/
במרכז "אדמ ועמלו" /בביתנ לאתנוגרפיה
ולפולקלור.
ניתנ להתמקד בגידול אחד או לשלב שני
גידולימ חקלאיימ:
בזעת אפיכ תאכל לחמ – על גידול הדגנ
בשלביו השונימ ,מחריש השדה ועד אפיית
הלחמ .דנא נלווית :אפייה.
שימו שמנ  -היכרות עמ הזית ,שימושיו
הרבימ ,מליותו ותהליכ הפקת השמנ.
דנא נלווית :ריקוע בחמרנ.
גלגולו של כלי
א-ב
ודמ של הכלימ העתיקימ נחשפ במשחק ובחקר
בביתנ הקרמיקה .ב"כיפות היוצרימ" נתבוננ בכיפת
הקדר ונכיר את הכלימ בהמ השתמש.
דנה נלווית :יצירה בחומר.
אל תפ פ את הפ יפ
כיתות א-ג
מהו פיפ וכיצד נוצר? מהי מלאכת היתות באבנ?
במרכז "אדמ ועמלו" נכיר מקרוב חומרי גלמ ומלאכות
מורתיות שונות .בכיכר הפיפימ נגלה בעלי-
החיימ ,צמחימ ומלימ המופיעימ בשלל צבעימ.
דנה נלווית :פיפ אישי.

צבע הדברימ
כיתות א-ד
לח ֵברּות? לשמחה? לעצב? לכע?
איזה צבע יש לאהבה? ַ
ביור צבעוני בביתנ הזכוכית ו/או בביתנ הקרמיקה
ובמרכז "אדמ ועמלו" נחקור אלו
תפקידימ מילאו הצבעימ בחיי
האדמ מאז העת העתיקה ועד
היומ ,נגלה כיצד ניתנ להפיק
צבעימ מנ הטבע ,ונלמד את שפת
הצבעימ אשר שימשה ומשמשת
את האדמ .נחתומ בדנת יצירה
צבעונית במיוחד.
פר התורה ועיטוריו
כיתות ב
מה מקומו של פר התורה בחיי העמ היהודי? אלו מלימ
ועיטורימ מייחדימ אותו? במהלכ ההדרכה נבקר בבית-
כנת איטלקי מנ המאה ה ,18-המוצג בביתנ לאתנוגרפיה
ולפולקלור.
דנה נלווית :דגמי פרי תורה – ריקוע בחמרנ.
* הפעילות מותאמת לתכנית הלימודימ ולקראת קבלת
פר תורה.
יפורי אבות
כיתות ב-ג
יפורי התורה מתעוררימ לחיימ בפעילות המשלבת
דמיונ ,דרמה והתבוננות בחפצי העבר .נכיר את המציאות
התרבותית שבתוכה צמחו יפורי האבות; נפר את
יפור אברהמ ושלושת המלאכימ; ונדונ בשאלה מדוע
מכר עשו את בכורתו דווקא בעבור נזיד עדשימ.
דנה נלווית :אריגה בהשראה תנ"כית .
חומרימ וטבעמ
כיתות ב-ו
כיצד למד האדמ לאתר חומרימ בביבתו ולהשתמש בהמ
לצרכיו? במהלכ הפעילות נתחקה אחר חומרימ שונימ
)זכוכית ,חומר ,נחושת( ,הדרכימ להפקתמ ,תכונותיהמ,
טכנולוגיות העבודה בהמ והשימושימ שעשו בהמ למנ
העת העתיקה ועד היומ.
מלול ההדרכה העוק בשני חומרימ ,מותאמ גילאית.
דנא נלווית :בהתאמ לחומרימ הנבחרימ ביור.

יפורי מלימ
כיתות ב-ו
מע אל העבר ,במהלכו נכיר מקרוב את המלימ
העתיקימ :מגנ-דוד ,מנורה וענפי זית .נבחנ כיצד באימ
לידי ביטוי המלימ הללו על
גבי תשמישי קדושה ותכשיטימ
בקהילות ישראל השונות; נכיר
את מקומו ומליותו של עצ הזית
בתרבות היהודית; ונעקוב אחר
גלגוליהמ של מלימ יהודיימ
והשתלבותמ במליה הלאומיימ
של מדינת ישראל.
דנה נלווית:
כיתות ב-ד מרקעימ מלימ –
ריקוע בחמרנ
כיתות ה-ו – עיצוב מל קבוצתי
הכל בגלל גלגל
כיתות ג-ו
הצטרפו למע של המצאה ויצירתיות במהלכו נכיר
את יכולתמ המופלאה של הגלגלימ להניע חפצימ
דוממימ ונגלה את הגלגל בהמצאות הקדומות .מרכז
אדמ ועמלו.
דנא נלווית :יוצרימ בגלגלימ
הכי טבעי לשמור על ה ביבה
כיתות ג-ו
היכנ השליכו את הפולת בעולמ העתיק? מה עשו
במכלימ ריקימ? והאמ הכירו בכלל את המושג "איכות
הביבה"? הצטרפו למע בזמנ שבמהלכו נחקור את
מקורותיה של החשיבה הביבתית ,נבינ מה בינ ִמחזור
לשימוש חוזר ,נגלה שאקולוגיה איננה המצאה חדשה,
ונחתומ בדנת יצירה "ירוקה".
מותר לגעת  -התנות חווייתית עמ חפצימ מנ העבר.
בדרכי מ חר
כיתות ד-ה
מע שכולו תגליות ,בעקבות אמצעי התשלומ
הקדומימ וחר החליפינ שקדמ למטבעות .בביתנ
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קדמנ למטבעות ,נחקור את ערכמ ומשקלמ של מתכות,
מוצרי מזונ ובהמות ונעמוד על שימושיהמ של המטבעות.
ב"כיפות היוצרימ" נלמד על מלאכות מורתיות ,על
תפקידו של השוק בחיי היומ-יומ ועל מקוממ של בעלי
המקצוע אז והיומ.
דנה נלווית :עיצוב והטבעה של מטבעות.
נעימ קדימה
כיתות ד-ו
הדרכה דינמית העוקבת אחרי
התפתחות כלי התחבורה מנ
העת העתיקה ועד ימינו .במהלכ
הפעילות נבחנ את השפעות
ההתפתחות הטכנולוגית של כלי
התחבורה השונימ על החברה
האנושית ממגוונ היבטימ :חקלאות
ותיעוש; התיישבות; תיירות;
הגירה; תקשורת; מלחמה ושלומ .מלול היור יכלול
מגוונ מוצגימ במרחבימ הפתוחימ של המוזיאונ ובביתני
הקבע.
דנה נלווית :תכנונ ועיצוב רכב עתידני
לגעת בעבר
כיתות ד-ו
כיצד נוצר תל? מהי חפירה ארכיאולוגית? אלו ממצאימ
מגלה הארכיאולוג? וכיצד ניתנ לקשור בינ מקורות
כתובימ לממצאימ חומריימ?
יור מרתק בתל קילה ובביתנ הקרמיקה בשילוב דנת
רפאות.
* משכ הפעילות :כשעתיימ
קוראימ באיורימ
כיתות ד-ו
מהי שפה חזותית? כיצד התפתח הטקט החזותי מציורי
המערות הקדומימ ועד מלילי הרשתות החברתיות
והתקשורת הדיגיטלית? בפעילות דינמית בינ ביתנימ
יחקרו המשתתפימ את אופיה המשתנה של התקשורת
החזותית לוגיה השונימ ויבחנו את הקשרימ בינה לבינ
המילה הכתובה
ביתנ הקרמיקה/ביתנ קדמנ למטבעות /מוזיאונ אלכנדר
לתולדות הדואר והבולאות
דנה נלווית :קומיק.
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החלוצימ שיישבו את הארצ
כיתות ה-ו
נכיר את פועלמ של אנשי העלייה הראשונה – פורצי
הדרכ במפעל ההתיישבות הציוני .בפעילות חוקרת
וחווייתית נכיר את דמות החלוצ ואת מאפייני
המושבות שהוקמו ,נגדיר מהו
"מעשה חלוצי" ,ונלמד על
הקשיימ שנקרו בדרכמ של
החלוצימ ,העקרונות שלאורמ
פעלו והיחימ המורכבימ שכוננו
עמ האיש שמימנ את מפעל
ההתיישבות ,הברונ רוטשילד.
דנה נלווית :אנו החלוצימ
* במועדימ בהמ מוצגת תערוכה
מתחלפת רלבנטית – יוארכ משכ
היור לשעתיימ.
ימנ שאתה מנהיג
כיתות ה-ו
הדרכה באמצעות משחק דיגיטלי בטלפונימ חכמימ או
בטאבלטימ.
מהי מנהיגות וכיצד אנו מבינימ אותה? בפעילות
חוקרת נתוודע למנהיגימ שונימ ולוגי מנהיגות
שונימ .נדונ בוגיות הקשורות למנהיגות להיבטיה
השונימ :דרכי הנצחת המנהיגימ; המרימ שביקשו
להעביר; המלימ בהמ השתמשו והתאמתמ לזמנ,
למקומ ולתרבות שבתוכמ פעלו.
דנה נלווית :מטביעימ מנהיגות עכשווית – עיצוב
מטבע קבוצתי.
חידת הכתב
כיתות ה-ו
בפעילות חקר מאתגרת ,מהנה ומגבשת נמצא
תשובות למגוונ שאלות :מהו הקשר בינ ציור הקיר
הפרהיטורי להמצאת הכתב? כיצד שימש הכתב מקור
מידע ואמצעי תקשורת? ומה בינ כתב היתדות ,הכתב
ההירוגליפי והכתב העברי הקדומ?
דנה נלווית :כותבימ בעברית עתיקה – הכנת
אוטרקונ מחומר.

חוויה יוונית
כיתות ו
הצטרפו למע אל התרבות היוונית העתיקה ,התרבות
הנחשבת לערש התרבות המערבית .נצא בעקבות ימני
התרבות שהותירו לנו היוונימ ,דוגמת האולימפיאדה
וראשית התיאטרונ .בביתנ הקרמיקה ,נגלה כיצד נראו
כלי החר היווניימ ומה וד עיטורמ .בביתנ קדמנ
למטבעות ,נבחנ את חשיבותמ של המטבעות היווניימ
כמקור לימוד להכרת התקופה ותרבותה.
דנה נלווית :הכנת מכות בחומר
* משכ הפעילות :כשעתיימ
ליעוצ בנושאי הפעילות ותיאומ הביקור:
הד להט – רכזת שיווק חינוכי 03-7455725
hadasl@eretzmuseum.org.il

מערכ החינוכ המיוחד ,ילדימ ובני
נוער ב יכוי– גילאי 6-21
אנו רואימ חשיבות רבה בשילוב כלל הילדימ
והנוער – בחינוכ הפורמלי והבלתי פורמלי בחוויית
הביקור במוזיאונ ,תוכ עריכת ההתאמות הנדרשות
לאוכלויות הזקוקות לככ.
בחירת הפעילויות ,מתוכ מגוונ הנושאימ המוצעימ
בקטלוג ,נעשית בתיאומ מוקדמ המאפשר הכנה
מתאימה לקראת הביקור ,הנ של צוות החינוכ והנ של
התלמידימ .הנושאימ עוקימ בתחומי תוכנ מגוונימ
ומודרכימ בדרכ פעילה ,חווייתית ומעשירה וכוללימ
דנאות יצירה מתאימות.
הפעילות מועברת לכיתות קטנות  ,המונות 10–8
תלמידימ וניתנ לשלבה ברצפ התהליכ החינוכי הבית
פרי ,באופנ שנותנ מענה למגוונ נושאי תוכנ ,לדוגמא:
• חומרים וטבעם
• אל תפספס את הפסיפס
• לומדים ליהנות ממתנות הטבע :בזעת אפיך ,שימו
שמנ.
• חידת הכתב
• לגעת בשורשים – לבני/בנות מצווה
על מנת להעצימ את חוויית הביקור ולהפכה
למשמעותית יותר ,אנו מזמינימ אתכמ לקיימ עמנו
פעילויות הכנה לקראת הביקור ופעילויות יכומ
לאחריו.
לייעוצ בנושאי הפעילות ,התאמת הצרכימ השונימ
ותיאומ הביקור:
ליטל וילנר ,רכזת פרויקטימ ואוכלויות עמ צרכימ
מיוחדימ 03-7455719
litalv@eretzmuseum.org.il
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מוזיאונ היהלומימ ע"ש ה .אופנהיימר
מוזיאונ היהלומימ ,הממוקמ בלב מתחמ בורת
היהלומימ ברמת גנ ,מזמינ את המבקרימ בשעריו
למפגש חוויתי עמ עולמ היהלומימ ,המינרלימ
ואבני החנ.
מחלקת החינוכ של המוזיאונ מציעה מערכי
הדרכה לתלמידימ מכיתה ד' ואילכ ,אשר נוגעימ
בהיבטימ הרב תחומיימ של יהלומימ ,מינרלימ
ואבני חנ ,כפי שהמ באימ לידי ביטוי בתערוכת
הקבע ובתערוכות המתחלפות המוצגות במוזיאונ.
תוכניות ההדרכה מבוות על התפיה של שילוב
התכנימ המוצגימ במוזיאונ עמ תוכניות הליבה
הנלמדות בבית הפר בתחומי דעת שונימ כגונ:
מדעימ וטכנולוגיה ,גיאוגרפיה וביבה ,כימיה,
כלכלה ושיווק.
בתוכניות ההדרכה נעשה שימוש באמצעי המחשה
מגוונימ -רטימ ומוצגימ ,באופנ שמעשיר
ומעמיק את הנלמד בבית הפר בדרכ חווייתית
ומקרנת.
כל תוכנית הדרכה נמשכת כ 90-דקות וכוללת גמ
יור בתערוכה המתחלפת המוצעת באותה עת
במוזיאונ.

הדרכות נופות שאנו מציעימ הנ למורימ וצוותי
חינוכ המעוניינימ ליהנות מחדר מורימ פעיל בחלל
המוזיאונ וכנ לקבוצות בעלות צרכימ מיוחדימ
אשר עבורמ נבנה יור מותאמ ייחודי.
לצד תוכניות ההדרכה אנו מקיימימ פעילויות
ודנאות במהלכ חופשות ,לוקחימ חלק פעיל ביומ
המוזיאונימ הבינלאומי ובשבוע החינוכ המדעי,
משלבימ על פי דרישה מצגות בנושאימ שונימ
להרחבת תחומ הדעת הנלמד והרצאות אורח
מיוחדות בהקשר לתערוכות המתחלפות.
אנו מזמינימ אתכמ להשתתפ בפעילויות המוזיאונ
במהלכ שנת הלימודימ הקרבה וליצור עמנו קשר
על מנת לתאמ יורימ.
מוזיאונ היהלומימ – מחלקת חינוכ והדרכות
ז'בוטינקי  ,1ר"ג )כניה מרחוב זימנ (3
אתר אינטרנט -
www.diamond-museum.co.il
דוא"ל :נורית שוחט – מנהלת הדרכות
nurit@diamond-museum.co.il
טלפונ03-5760219 :
פק03-7518515 :
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מוזיאונ הילדימ בחולונ
הביקור במלולי המוזיאונ הינו מע חוויתי ,במגרתו יוצאימ הילדימ להרפתקאות דמיוניות ,מרתקות
ובעלות ערכ מופ חינוכי.
מלולי המוזיאונ המ בעצמ יפור כשהמשתתפ מהווה דמות פעילה בעלילה ,לגעת
במוצגימ ,לחוש אותמ ואפ להיכנ לתוכמ.
במוזיאונ תערוכות קבועות ומתחלפות.
המלולימ :בעקבות הפרפרימ ,המע לתיקונ ממלכת הזמנ ,היער הקומ ,החייזרימ ,גלריית
הצעצועימ ,בגובה העיניימ.
ובנופ תערוכות /פעילויות המיועדות לתלמידימ מגיל  9וגמ למבוגרימ:
הזמנה לשקט:
הזמנה למע בערוצ תקשורת חלופי .לא שומעימ
דבר אכ מדברימ ושומעימ באמצעות העיניימ,
באמצעות השפתיימ ושפת הגופ.
הפעילות בהנחיית מדריכ חרש אשר שפת
הימנימ הוא ערוצ התקשורת העיקרי בחייו.
פרויקט חינוכי ,חברתי ,ערכי ומרתק.
דיאלוג בחשיכה:
התערוכה יוצרת מפגש בינ אנשימ רואימ לבינ
אנשימ עיוורימ .המשתתפימ מפקידימ עצממ
בידי מדריכימ עיוורימ המובילימ אותמ בתערוכה
בחושכ מוחלט.
מבו על יצירתיות חברתית ומגעימ אנושיימ.
שיעור חברתי חשוב  -כיצד מוגבלות יכולה להפוכ
לכח .כיצד מע חברתי רגשי ומרתק ,ביכולתו
לשפר את היצירתיות החברתית ואת מיומנויות
התקשורת.

דיאלוג עמ הזמנ:
הדיאלוג עמ הזמנ מלווה את כולנו בכל גיל .הפכו
את הדיאלוג לחוויה מרגשת שהיא
מע מרתק...המע רצופ במצבימ מרגשימ
ומשעשעימ.
מוג החוויות שיוצאימ מהנ אחרימ ממה
שנכנימ.
כי מה שרואימ משמ לא רואימ מכאנ.
בגובה העיניימ:
הביטל -מע הקמ המיתורי.
מע פעיל בעקבות הלהקה ששינתה את העולמ.
כתובת:
רח' מפרצ שלמה ) 1הכניה מרחוב ירושלימ
 214היכל הפורט(פארק פר חולונ
להזמנות לקבוצות מעל  20איש 03-6503050 :
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מוזיאונ מורשת יהדות בבל
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מוזיאונ פורט מכבי ע"ש פייר גילד גיימ
יור מודרכ ,דנאות ,הרצאות ,משחק ועוד.
בכפר המכביה ,פינת חמד בלב רמת גנ ,שוכנ לו מוזיאונ מכבי ע"ש פייר גילדגיימ .המוזיאונ נוד בשנת
 1982במטרה להציג את תולדות תנועת מכבי ותנועות הפורט היהודי מופ המאה ה 19 -ואילכ ואת
תולדות המכביות .הוא לוקח את המבקר למע ייחודי וחשוב דרכ יהדות ,ציונות ופורט.
חיימ בריא וכנ בנושאי מכבי והפורט היהודי.

מה באתר:
התצוגה ממחישה באמצעות רטי מולטימדיה,
תמונות ,גביעימ מרהיבימ ,מדליות ומשחקי
מולטימדיה חדשניימ וחווייתיימ את תולדות
הפורט היהודי ,המועדונימ הראשונימ ,הפורט
בצל השואה ,קבוצת "הכח וינה" המפוארת ופר
הזהב ההיטורי שלה ,ואת יפורי המכביות –
המפגנ הפורטיבי הגדול והחשוב ביותר של העמ
היהודי.

לתלמידימ :יור מודרכ המותאמ לגיל .היור
מלווה במשחקי ידע בתוכ המוזיאונ ומשולבימ
בו רטוני מולטימדיה שונימ להעשרת החוויה
והעמקת הלמידה ,לצד שיח פתוח עמ המדריכ.
בנופ ליור המודרכ ,מתקיימת בביקורי
התלמידימ דנה חווייתית מותאמת לגיל ובה
משחקי פורט חברתיימ ,דנת הגינות בפורט,
דנת שואה ופורט ,דנת דיבייט במוזיאונ ועוד.
בנופ לככ ,מוזיאונ מכבי מציע לבתי הפר
ביקורימ במתכונות נופות המותאמימ לצרכי בית
הפר ולייחודיותו.

חדש אצלנו:
"קליקיט" ,שעשועונ אינטראקטיבי חדשני ומלהיב,
המבקרימ מתחרימ ביניהמ בנושאי ידע שונימ
ובוחרימ את תשובתמ באמצעות שלט עמ לחצנימ,
את שאגות השמחה שומעימ עד למרחוק...

במוזיאונ ארכיונ מכבי תנועה עולמית ע"ש יופ
יקותיאלי .הארכיונ מכיל חומר ארכיוני מהמאה
ה 19-המאוחנ ,מודר וממוחשב במקצועיות,
ופתוח לשימוש לקהל הרחב בתיאומ מראש.

לחיילימ /לקהל הרחב:
יורימ מודרכימ לקבוצות בתיאומ מראש ,ניתנ
לשלב ביור דנה או הרצאה בנושאי תזונה ואורח
כתובת המוזיאונ :כפר המכביה רמת גנ ,בית המכבי.
טלפונימ :קרנ כורש 0549450630 / 03-6715727
מיילkeren@maccabi.org :
פתוח בימי א-ה  ,09-16:00 ,יור מודרכ בתאומ מראש
יומ ו' בתאומ מראש.
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פארי המרכז הזואולוגי ת"א – ר"ג
עלות יורימ מודרכימ:
יור לימודי לת"א ר"ג בלבד –
עלות כניה הכוללת עד  4שעות הדרכה ₪ 40 -למשתתפ
עלות כניה הכוללת עד  3שעות הדרכה ₪ 38 -למשתתפ
עלות כניה הכוללת עד שעתיימ הדרכה ₪ 37 -למשתתפ
מבצע חורפ -בינ החודשימ פטמבר-פברואר
עלות כניה הכוללת עד  4שעות הדרכה ₪ 39 -למשתתפ
עלות כניה הכוללת עד  3שעות הדרכה ₪ 37 -למשתתפ
עלות כניה הכוללת עד שעתיימ הדרכה ₪ 36 -למשתתפ
* מינימומ להזמנה 20 :משתתפימ .לקבוצות מעל  35משתתפימ ,כולל המלווימ -הקבוצה תפוצל למ פר
מדריכימ לפי גודל הקבוצה
המחירימ בתוקפ לשנה"ל תשע"ז ,תיתכנ עליית מחירימ קלה לשנה"ל תשע"ח
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בית ביאליק
בית ביאליק הוא ביתו של המשורר הלאומי חיימ נחמנ
ביאליק שהתגורר בו משנת .1926
בבית שמורימ כתבי יד מקוריימ של יצירות המשורר
וכנ ציורימ ופלימ פרי יצירתמ של אמנימ ישראליימ
כמו נחומ גוטמנ וראובנ רובינ.

דגש מיוחד יושמ על פיתוח השפה העברית ועל
המקורות המשולבימ בשירתו של ביאליק ,ביפוריו
ובאגדות לילדימ :התנ"כ ,המשנה וההלכה.
הפעילות תועבר דרכ תאטרונ צלליות ,כתיבה יוצרת
בזוגות ,משחקי לשונ והמחזה בימתית.

מחלקת החינוכ וההדרכה של בית ביאליק מציעה מגוונ
של יורימ המותאמימ לקבוצות הגיל השונות:

רח' ביאליק  22תל-אביב
טלפונ03-5254530 :

גנ חובה-ב מעשה ילדות:
הילדימ ייפגשו עמ שירי הילדימ הידועימ של ביאליק
וכנ עמ "פר האגדה" ויפורימ מ"פיח".
תוכ כדי יור בבית ,המ יתוודעו לעולמו האישי
והיצירתי וייחשפו למקורות השראתו ולפועלו בתחומ
התרבות העברית דרכ פעילויות שונות ,כגונ תאטרונ
צלליות ,מוזיקה ,משחקי מילימ והיכרות עמ מאיירימ
שונימ שעבדו איתו.
כיתות ג-ו חפצימ מ פרימ:
הבית והחפצימ שבתוכו שוזרימ את יפור חייו של
המשורר הלאומי .במהלכ היור יגלו ויחקרו הילדימ
את החפצימ ומתוכמ יתוודעו למקורות השראתו
ופועלו בתרבות העברית.
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בית בנ גוריונ
בית בנ גוריונ שימש למגוריהמ של ראש הממשלה
ושר הביטחונ הראשונ של מדינת ישראל ,דוד בנ גוריונ
ומשפחתו בינ השנימ  1931ל – .1968
דוד בנ גוריונ בצוואתו העמיד את ביתו בתל אביב
לרשות הציבור ומדינת ישראל ,על מנת שישמש
כמוד לעיונ ומחקר.
הבית נפתח לקהל הרחב ב 29-בנובמבר .1974
כיומ נערכימ בו יורימ מודרכימ וכני עיונ ,שמטרתמ
לתאר את דמותו של בנ גוריונ ואת פועלו כמנהיג.
כמו כנ ,מוצגימ בבית חומרימ תיעודיימ-היטוריימ,
מזכרות ותארימ שקיבל בנ גוריונ בהיותו ראש
ממשלה .בבית נמצאת פרייתו הפרטית של דוד בנ
גוריונ ,המכילה כ 20,000-כרכימ בתחומימ שונימ.
שד' בנ גוריונ  ,17תל אביב
ביקורי קבוצות יש לתאמ מראש בטלפונ03-5221010 :
הכניה ללא תשלומ

צריפ בנ גוריונ – קיבוצ שדה בוקר
דוד בנ גוריונ התגורר בצריפ שבשדה בוקר במשכ 20
שנה ).(1973-1953
מאז מותו נשמר הצריפ כפי שהיה בחייו.
פעולות החינוכ המגוונות בצריפ כוללות ביקורימ
מודרכימ ,דנאות עיוניות ,פעילות יצירתית ומשחקימ
שונימ .הפעילות מתאימה לשילוב כחלק מטיול שנתי
ואירועימ שונימ.
פעילויות לבתי פר י ודיימ:
חייו של דוד בנ גוריונ בשדה בוקר – במהלכ היור
בצריפ נחשפת אישיותו הפרטית והציבורית של דוד
בנ גוריונ ,על תפית עולמו והחשיבות שייח לפיתוח
הנגב.
תאטרונטו – יור מודרכ חוויתי ומרתק באמצעות
שחקנ.
כיתות ז-ט:
מנהיגות בראי הנגב – תכונות המנהיגות של בנ גוריונ
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 מהמוצגימ
בצריפ .כיצד תפ את תפקידו ואת מושג המנהיגות.
טלפונ להזמנות ,08-6560469 :פק08-6560320 :
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תערוכות ותכניות חדשות בבית התפוצות
הגלריה למשפחה :גיבורימ פורצי הדרכ של העמ היהודי
– תערוכת חווייתית לילדימ )גילאי  (12 – 6המוזמנימ
לצאת למע קומ בעקבות גיבורי העל היהודיימ
מנ העבר ומההווה :מצביאימ ,משוררימ ,מדענימ,
פילוופימ ,חוקרימ ,ממציאימ ,אנשי משפט מובילימ,
יוצרי קולנוע וטלוויזיה ,ציירימ ואדריכלימ .התערוכה
מחולקת לשמונה מוקדימ נושאיימ המכילימ משחקימ
אינטראקטיביימ ממוחשבימ ,משחקי לאו טק ,רטימ
והפעלות להורימ ולילדימ.

תכנית  -לכל אחד גיבור

גלריית בתי הכנ ת  -תצוגת הקבע  -הללויה!
להתכנ  ,להתפלל ,ללמוד – בית הכנ ת אז והיומ -
מוקדשת לבתי הכנת בעבר ובהווה ומציגה באופנ
חדשני ומרתק את האופ רב המוניטינ של  21דגמי
בתי הכנת של בית התפוצות .התערוכה מכילה גמ
רטימ ,מיצג וידאו ארט ,והפעלות אינטראקטיביות
לילדימ ולמבוגרימ.

תכנית – מ ע אל השורשימ

תכנית נלווית לגלריית המשפחה החדשה שנפתחה
לאחרונה – "גיבורימ"
קהל היעד :כיתות א' -ב' ,ד'-ו' – התכנית תותאמ
לשתי קבוצות הגיל.
משכ התכנית :שעתיימ וחצי.
רציונל:
מי הגיבור/מנהיג שלי? מהנ תכונותיו? מה יש בי
מתכונות הגיבור/מנהיג?
התכנית תדונ בתכונות המנהיג/גיבור תוכ עיוק
בדמויות מהעולמ היהודי ובכלל .התלמיד יגדיר מהנ
תכונות הגיבור שלו וייתנ דוגמאות לדמויות המייצגות
לדעתו תכונות אלה.
התכנית כוללת:
• סיור חווייתי בגלריה החדשה "גיבורים" ,בה הם
מוזמנימ לצאת למע קומ בעקבות גיבורי העל
היהודיימ מנ העבר ומההווה :מצביאימ ,משוררימ,
מדענימ ,פילוופימ ,חוקרימ ,ממציאימ ,אנשי משפט
מובילימ ,יוצרי קולנוע צייריאמנימ ואדריכלימ .בגלריה
משולבימ משחקימ אינטראקטיביימ ממוחשבימ,
משחקי לאו טק ,רטימ והפעלות לילדימ.
• פעילות יצירתית – סדנת דיון ויצירה.

קהל היעד :כיתות ד'-ו'
משכ התכנית :שעתיימ וחצי.
רציונל:
יציאה למע משותפ בגלריה החדשה והמרהיבה
"הללויה -להתפלל ,להתכנ ,ללמוד" ,ליור חוויתי,
אישי ומעצימ.
תכנית זו ,יור במוזיאונ והפעלות חווייתיות
)במהלכ היור ובאגפ החינוכ של המוזיאונ בדנאות
ההעשרה( ,מעודדת את התלמידימ להעמיק בחקר
המורשת המשפחתית ולמצוא את המשותפ להמ
ליפורו הייחודי והמתמשכ של העמ היהודי והחברה
הישראלית.
התוכנית כוללת:
• סיור חווייתי בגלריה החדשה על בתי הכנסת
• סדנות סרטים ומשחקי שמות משפחה ,בשימת
דגש על תרומתמ של כל קהילות ישראל בעבר ובהווה,
ליפורה של החברה הישראלית והתרבות היהודית.
לביצוע הזמנה – מרכז הזמנות טל'03-7457808 -
tours@bh.org.il
למידע ולפירט התכניות

טובה לשמ
מנהלת | אגפ מכירות ופרויקטימ
בית התפוצות  -מוזיאונ העמ היהודי
טל' | 03-7457902 :נייד052-6130523 :
Tova.l@bh.org.il
www.bh.org.il
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המוזיאונ הישראלי במרכז יצחק רבינ
המוזיאונ הישראלי במרכז יצחק רבינ בשיתופ פעולה
ייחודי עמ תיאטרונ אורנה פורת לילדימ ונוער

"אלבומ החלומות" :
מומלצת לכיתות א'-ו'
הצגה מויקלית חדשה המפרת על צמד חברימ אשר
מתעורר ביניהמ ויכוח ,בעקבותיו המ נחפימ למע
הרפתקאות בזמנ ונקלעימ לאירועימ ההיטוריימ
הגדולימ בתולדות מדינת ישראל.
המר הראשי :שלומ עושימ עמ אויבימ ולא עמ
חברימ.

מזמינ את הילדימ לחוויה ערכית וחינוכית אשר
מנגישה את היפור הישראלי ,יפורי המנהיגימ
וגלריה גונית של דמויות מהעבר.
דרכ הצגות הנודדות בינ כותלי המוזיאונ הישראלי,
דנאות חווייתיות כולל מתחמ משחקי ענק ויורימ
מודרכימ.

"כשהחלומ מתעורר לחיימ" :
מומלצת לכיתות א'-ו'
יפורה של ילדה קטנה הגדלה עמ מדינת ישראל
ונחשפת לגלריה גונית של דמויות מהעבר.

להלנ ההצגות:
"מנהיג נולד" :
מומלצת לכיתות ג'-ו'
ההצגה חושפת למבקרימ את יפורמ של חמישה

ההצגות תתקיימנה במהלכ שנת הלימודימ בימי
חמישי ,שישי ובחופשות.
משכ הפעילות כשעתיימ וחצי .

מנהיגימ גדולימ:
יצחק רבינ ,בנימינ זאב הרצל ,דוד בנ -גוריונ ,גולדה
מאיר ומנחמ בגינ.
המבקרימ פוגשימ את המנהיגימ בילדותמ ונחשפימ
לקשיימ יומיומיימ ולחלומות אותמ רצו ולהגשימ.

חוויה שהילדימ עוברימ איכותית ,לימודית וערכית.
להזמנות קבוצות :

המ ר הראשי:
לעיתימ צו השעה דוחה חלומות פרטיימ ,בכדי להוביל
מהלכימ חברתיימ ומנהיגותיימ בביבה הקרובה לנו.

דנה0545-233715 :
danas@rabincenter.org.il
כנרת03-7453323 :
Kinneret@rabincenter.org.il
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המוזיאונ לאמנות ישראלית רמת-גנ ע"ש חנוכ רוזנ
צוות ההדרכה של המוזיאונ מפתח תכניות הדרכה
ייחודיות במטרה לקרב את קהל התלמידימ הרחב
לעולמ האמנות והיצירה בכלל והישראלית בפרט.
ההדרכות במוזיאונ היננ הדרכות פעילות בהנ ניתנ
לשלב דנת חומרימ.
תכניות ההדרכה מחברות בינ נושאימ מביבתו של
התלמיד ושפת האמנות.
הצוות מורכב מאמנימ יוצרימ בעלי הכשרה אקדמית
בתחומ האמנות והחינוכ.

הפ ל המדבר
פל אנושי ידריכ את התלמידימ בתערוכת הפיול.
בהדרכה ,יוצגו ההבדלימ בינ דו לתלת מימד,
יודגמו טכניקות וחומרי פיול שונימ.
לאורכ הפעילות התלמידימ
יתבוננו ויקשיבו – מה אומרימ הפלימ?!
דנת חומרימ :יצירה בחומר.
אמנות ואוריינות -משפה חזותית
למילה
מפגש במוזיאונ מזמנ למשתתפימ
התנות לשונית שהיא מעבר לצרכי
היומ יומ.
במגרת ההדרכה נקיימ דיאלוג עמ
ועל יצירות האמנות.
בתערוכה יגלו התלמידימ ,כיצד
לקרוא תמונה ומהי שפה חזותית.
דנת חומרימ :בהתאמ לתערוכה.
משכ הפעילות :כשעה וחצי.

לבירורימ ותאומימ לביקורי קבוצות במוזיאונ –
03-7521876/7

תכניות לכיתות א-ג
מוזה במוזיאונ!
מיהי המוזה? מהו תפקידה? האמ היא קיימת?
אצלנו כנ! ביור במוזיאונ יוכלו הילדימ לפגוש
את המוזה! דרכ מע מגרת של הקבוצה
בתערוכות המוזיאונ יגלו הילדימ תשובות לחידות
המתתרות ביצירות עצמנ.
דנת חומרימ :יצירת מוזה אישית ממגוונ חומרימ.
משכ פעילות :כשעה וחצי.
הצייר המבולבל…
בדרת מפגשימ משעשעת במיוחד יעזרו הילדימ
לצייר המבולבל למצוא ברחבי המוזיאונ את צבעיו
הנעלמימ ולהחזירמ לפלטה .במפגשימ ילמדו
המשתתפימ על צבעי היוד וגווניהמ ,על הצבע כמל
וככלי לביטוי רגשי.
משכ פעילות :כשעה וחצי.

לקרוא יצירה
בעזרת אביזרימ ,תחפושות ,משחקימ והמונ דמיונ
ויצירתיות,
נכנימ הילדימ למע בעולמ האמנות.
דנת חומרימ :בהשראת התערוכה לפי בחירה.
משכ הפעילות :כשעה וחצי.
יפור על אמנות
במפגש שכולו יפור אנו מציעימ גרה אחת של פרוש
התערוכה,
תוכ כדי מתנ אפשרות לילדימ להחליט מהו ופ
היפור…
בשיתופ הקבוצה ניצוק תוכנ של ממש לכל דמות
בתמונה/צילומ/פל.
דנת חומרימ :יצירת יפור תלת מימדי.
משכ פעילות :כשעה וחצי.
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תכניות לכיתות ד-ו

דיוקנ עצמי:
תוכ כדי הדרכה והנחייה פעילה בתערוכות המוזיאונ
ילמדו התלמידימ על האמנ ,ביבתו ומוצאו ,ועל
הנושאימ המעיקימ אותו ביצירתו.
בהתבוננות ביצירות ,התלמידימ יגלו מהי האמירה
האמנותית של האמנ אודות אישיותו.
דנת חומרימ :יצירת דיוקנ עצמי בהשראת המפגש
בתערוכה.
משכ פעילות :כשעתיימ.

קו–כתמ-צורה וקומפוזיציה
תוכ כדי הדרכה פעילה בתערוכות המוזיאונ אנו
מציעימ 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 חומרימ :יצירת תמונה אישית המורכבת
מהאלמנטימ המפורטימ.
משכ פעילות :כשעתיימ

חומרימ מדברימ
באמצעות הדגמה חווייתית
בתערוכות הפיול במוזיאונ,
יפתחו התלמידימ חשיבה
יצירתית דרכ מפגש עמ החומר,
ויגלו כיצד פל יכול לזוז…
דנת חומרימ :פיול פריט מתוכ
ובהשראת התערוכה.
משכ פעילות :כשעתיימ
טבע דוממ
תוכ כדי הדרכה פעילה בתערוכות המוזיאונ נזהה את
גנונ היצירה.
דרכ ציור הטבע הדוממ ,יבחינו התלמידימ בזמנ,
מנהגימ מעמדות ומאפיינימ תרבותיימ.
דנת חומרימ :מיני דנת ציור טבע דוממ מקצועית.
משכ פעילות :כשעתיימ.

יצירות ואוצרות:
באמצעות מערכ הדרכה מרתק ילמדו התלמידימ על
מושג ה"אוצרות"
ותפקיד האוצר .התלמידימ ייחשפו לעקרונות
האוצרות ויגלו במגרת
היור בתערוכות בחירות והחלטות אוצרות.
דנת חומרימ :כל תלמיד הופכ לאוצר ע"י בניית דגמ
של חלל מוזיאלי וטיפול בו.

תכניות לכיתות ז-ח
• קולאז' ישראלי  -סדרת מפגשים המתמקדים
באמנות הישראלית
• אמנות כראי לתרבות – סדנת מפגשים שיתקיימו
בשילוב מוזיאונ לאמנות ישראלית ,רמת-גנ ,המוזיאונ
לאמנות המזרח הרחוק ,המוזיאונ לאמנות רוית.
• מסע בתולדות האמנות.
לפרטימ תאומ והזמנות הדרכות 03-7513544
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חוג "עברית ואומנות" לילדימ עולימ ותושבימ חוזרימ
המחלקה לקליטה ועלייה של עיריית רמת גנ בשיתופ
עמ המוזיאונ לאומנותה ישראלית מזמינימ אתכמ
לחוג ייחודי חוג "עברית ואומנות" לילדימ עולימ
ותושבימ חוזרימ.
החוג מיועד לילדימ עולימ ובני עולימ בגילאי 4-6
הלומדימ בגני הילדימ בעיר
החוג מתקיימ אחת לשבוע ישננ שתי קבוצות החוג,
ניתנ להירשמ לאחת הקבוצות .מפר המקומות
מוגבל.
הפעילות מורכבת משני חלקימ 45 :דקות  -לימוד
השפה העברית ו 45-דקות נופות  -הדרכה בנושאי
האומנות ויצירה של הילדימ עצממ.
קבוצה ראשונה :יומ ג' בינ השעות .16:30-18:00
במוזיאונ האומנות הרוית ומזרח הרחוק ברח' חיבת
ציונ.18 ,
קבוצה שנייה :יומ ה' בינ השעות .16:30-18:00
במוזיאונ האומנות הרוית ומזרח הרחוק ברח' חיבת
ציונ.18 ,
להרשמה בטל' , 03-6758486
או במייל Tanya-r@ramat-gan.muni.il
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המרכז לחינוכ ה ביבתי-חירייה
המרכז לחינוכ הביבתי השוכנ למרגלות הר הפולת ,בינ תחנת
המעבר ופארק המחזור שמ לו למטרה לחשופ ולהטמיע ידע עדכני
ותפיות מתקדמות בנושאי הפולת ותרבות הצריכה ,לחנכ ללקיחת
אחריות אישית ולהעמיק את מחויבות הציבור לתיקונ ביבתי חברתי.
.1
.2
•
•
•
•
•
•

היור בחירייה פתוח לקבוצות בלבד ,בתאומ מראש.
יורימ למערכת החינוכ:
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 חושפ את המבקרימ לעולמ הפ ולת בצורה חווייתית ומלמדת .
לה תקרנ  -כולמ מדברימ על איכות הביבה ,על מחזור ,על פולת .מה באמת אנחנו יודעימ על הפולת שלנו?
לאנ היא עוברת? איכ מטפלימ בפולת בארצ? מחזור ושימוש חוזר ,מה ההבדל?
לחוות  -לראות כמה פולת אנחנו מייצרימ ,לחוש כמה נוח לשבת על כורת צמיגימ העשויה בשימוש חוזר,
להריח את הקומפוט ולגלות שריחו כריח של אדמה ,לשוחח ,להתעניינ ,לשאול ,להקשיב.
להבינ  -את בעיית הפולת ,את הקשר שלה לתרבות הצריכה ואת הפתרונות הקיימימ היומ ,כולל מפעל חדיש
להפקת אנרגיה מפולת.
להניע שינוי  -ברמה האישית ,ברמת בית הפר או הקהילה .להבינ ביכולתנו להשפיע ולבחור פרויקט שיתאימ
למידותינו.
לקיחת אחריות  -לקחת אחריות על מקומנו כיצרני פולת ,להפנימ את יכולתנו להשפיע.
זמני פעילות :המרכז פתוח בימימ א-ה בינ השעות 16:00-08:00
הגעה ליור :היור בחירייה הינו באוטובו צמוד בלבד ,מצויד במיקרופונ תקינ.
לתאומ יורימ לקבוצות:
 www.hiriya.co.ilטלפונ 03-7396633 :פקvisit@hiriya.co.il 03-7391772 :
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מוזאונ האדמ והחי ל ל תרבות רמת-גנ
תפקידי הצבעימ בעולמ החי ,הוואה ,אזהרה ,חיזור
ותקשורת.

למוזיאונ האדמ והחי ברמת-גנ יש שילוב מנצח –
מוזיאונ טבע שנמצא בלב ריאה ירוקה – הפארק
הלאומי ברמת-גנ.
התצוגות במוזיאונ מכילות מוצגימ מהאופ הביולוגי
של המוזיאונ הכולל אדרימ )פוחלצימ( ,שלדימ,
מאובנימ ועוד .התצוגות מפרות את יפורו של
עולמ החי והאדמ באמצעי המחשה חדישימ ותערוכות
פעלתניות.
לקראת שנת ה 70-למדינת ישראל ,המוזאונ הכינ
מ פר תכניות מיוחדות:
 .1החי והצומח בארצ ישראל ,המיועדת לתלמידי
כיתות ה' – ח'
 .2תכנית נופת עוקת בחיימ במדבר .לתלמידי
כיתות ה' – ח'
 .3אנחנו מקיימימ גמ יור מודרכ בפארק הלאומי
ברמת גנ בתוכו אנו שוכנימ זהו הפארק העירוני
הוותיק ביותר בארצ שנחנכ ע"י בנ גוריונ בשנת .1951
יורימ מודרכימ לבתי ה פר
לכיתות א'-ב' :
להיות בריא ,תיבת נח ,תקשורת וחושימ ,תינוק בא
לעולמ ,מחזוריות בטבע וצבע בטבע.
לכיתות ג'-ד' :
חיי הצמח ,בינ בעלי-חיימ ,עופות ועפיפונימ ,בלשימ
בביבה ,דינוזאורימ ,תנועה שלד ושרירימ.
לכיתות ד'-ו':
מדבר וקקטוימ ,עולמ הולכ ומתמלא ,קשרי קיומ,
משנימ אווירע ,מזונ למחשבה וטבע החומר.
לכיתות ו'-ט' :
אבולוציה ,אור וראיה ,מי אוכל מה ,ופצעי הבגרות.
מחיר :בינ  17ל 30 -שקל לתלמיד ,בהתאמ לתכניות
השונות.
יורימ מודרכימ לגני ילדימ
חדר פלאות  -האריה ,הזברה ,וארונ הבגדימ
פרווה ,נוצות או קשקשימ -בגד או כות גופ? למי
נוצות  -לעופות או ליונקימ?
פוחלצ  -האמ הוא פל או בובה? תשובות לשאלות
רבות ,תוכ כדי פעילות.
מפגש עמ חיות מחמד ,מוכרות וכאלה שפחות .
צבע בטבע
קנו כרטי להפקה המרהיבה ביותר בטבע .השחקנימ
פושטימ ולובשימ צורה ,מתחפשימ "ועושימ חיקויימ".
יש גמ מפגשימ של פנויימ ופנויות .בתכנית :על

חברימ ל ביבה
הביבה מבקשת את עזרת ציבור ילדי הגנ מפני
"טביעה" בניילונימ ,וללות ,פלטיק וקופאות.
במגרת התכנית ילמדו הילדימ על השפעת הפולת
המוצקה על הביבה ועל בעלי חיימ .חשיבות הריאה
הירוקה והמחזור.
הבית שלי
יש בית רטוב ובית יבש ויש הגרימ במה שיש .לא
לכולמ בית קבוע ולכנ יש הבוחרימ לנוד ולנוע .בואו
לפגוש את ה"קבלנימ" של הטבע.
הביקור במוזיאונ כולל יור מודרכ בתצוגות המוזיאונ
הקשורות לנושא ופעילות במרכז הלימודי של
המוזיאונ .משכ הפעילות כשעה וחצי.
הפעלת הילדימ נעשית במגוונ של מתודות :שיחה,
התנות עצמית ,משחק ,דרמה ,יצירה ועוד .הפעילות
מפתחת אצל הילדימ מיומנויות שונות של תצפית
וחקר ,מוטוריקה ,חשיבה מדעית ויצירתית ומקנה להמ
אוריינות מדעית ,חברתית ומילולית.
אנו מציעימ לכל גנ דרה של  2-3מפגשימ :מפגש
מקדימ או מכמ בגנ של  45דקות ,ביקור ופעילות
במוזיאונ של שעה וחצי ואפשרות לביקור מכמ.
עלות דרה של  3מפגשימ 700 :שקל לגנ לא כולל
ניעות.
עלות דרה של  2מפגשימ 600 :שקל לגנ לא כולל
ניעות.
המוזיאונ רואה חשיבות רבה בפעילותו בתוכ ולמענ
הקהילה שבתוכה הוא יושב .במגרת שיתופ פעולה
עמ אל"ה – תאגיד המיחזור ,אנו מאפשרימ לתלמידימ
ממערכת החינוכ המגיעימ ליור מודרכ לשלמ
באמצעות מיכלי משקה הכפופימ לחוק הפיקדונ.
הרווח לכולמ הוא משולש :התלמידימ מגלימ אזרחות
פעילה ,זוכימ לבקר במוזיאונ ומוזילימ את המחיר.
לפרטימ :מוזאונ האדמ והחי
טלפונ  ,03-6315010פק 03-6315103
האתר שלנוwww.adamvechai.org.il :
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מוזיאונ בית כהנא
אהרונ כהנא ,יליד גרמניה עלה לארצ בשנת .1934
דרכו האמנותית החלה בהיותו בנ  16והתבטאה בציור
ריאליטי של נופימ ,דיוקנאות וטבע דוממ.
מדובר בבית מגורימ עמ טודיו שהוקמ במיוחד
עבור כהנא ,כחלק ממדיניותו של ראש העיר אברהמ
קריניצי ,שביקש למשוכ לרמת גנ אמנימ ואנשי רוח.
במוזיאונ תערוכות קבועות מתחלפות.
הפעילות :דנאות לילדימ ולקבוצות.
כתובת :רח' רוקח  147רמת-גנ
טלפונ03-7523348 :
להזמנות :קרנ דלח ,מנהלת הדרכה
המוזיאונ לאמנות ישראלית רמת-גנ
טל03-7513544 :
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מוזיאונ בית קונ טנט
יופ קונטנט ) (1962-1892נודע בכינוי "פל
החיות" והפליא כרשמ ,היה גלפ עצ.
הפעילות במוזיאונ :דנאות לילדימ ,דנאות
לקבוצות ,תערוכות מתחלפות.
כתובת :רח' מדר  42רמת-גנ
טל'03-5754384 :
להזמנות :קרנ דלח ,מנהלת הדרכה
המוזיאונ לאמנות ישראלית ר"ג ,טל'03-7513544 :
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מוזיאונ בית רפפורט
הבית יהיה פתוח כל השנה להדרכות ,עבור קבוצות
תלמידימ בגילאימ השונימ מבתי פר.
רלוונטי לכל השכבות בבתי פר הי ודיימ,
ולתלמידי חט"ב ותיכוניימ.
מומלצ להגיע לקראת יומ הזיכרונ ,יומ השואה ,יומ
העצמאות.
לתלמידי תיכונ :מומלצ להגיע לקראת טיול שורשימ
בפולינ.
בבתי מוצגת תערוכת קבע המתארת את עיקר
עבודתו של הפל נתנ רפפורט.
נתנ רפפורט ) ,(1983-1911פל ,צייר וצלמ יהודי.
יליד העיר ורשה בפולינ.
כל בני משפחתו נפו בשואה ויצירותיו החשובות
והמוכרות ביותר עוקות בהנצחת הנפימ
והלוחמימ בה.
נתנ רפפורט נולד בוורשה בשנת  1911למשפחה
דתית .הוא נשלח ללימודימ ב"תלמוד תורה" ובבית
הפר היהודי "לאור" .בעקבות מחלת אביו פרש
מלימודיו
והחל לעזור בפרנת המשפחה.
בשנת  1927נרשמ רפפורט ללימודי פיול בבית
הפר העירוני בעיר .כשלוש שנימ המשיכ בלימודימ
באקדמיה לאמנות ,שמ זכה במלגה בעזרתה ביקר
באיטליה ובצרפת והתרשמ מנ המוזיאונימ בהמ.
לאחר המלחמה חזר לוורשה והקימ באפריל 1948

את האנדרטה לזכר מורדי גטו ורשה -אנשי הארגונ
היהודי הלוחמ .העתק של האנדרטה מצוי גמ ברחבת יד
ושמ בירושלימ ,והינו אחד המלימ המוכרימ של מורשת
השואה והגבורה.
הטודיו של רפפורט – "בית נתנ רפפורט" ,הממוקמ
ברחוב רוקח ברמת-גנ ,פעיל כיומ כמרכז לאמנויות
ושמורימ בו כמה פלימ של האמנ.
מיצירותיו החשובות:
האנדרטה לזכר לוחמי גטו ורשה ,מוצבת בוורשה 1948
)העתק נמצא ביד ושמ בירושלימ(.
האנדרטה לזכר מרדכי אנילביצ' בקיבוצ יד מרדכי1951 ,
אנדרטת מגילת האש ליד כילונ ביער הקדושימ1972 ,
אנדרטת המשחרר לציונ  40שנה לשחרור מחנות המוות
ע"י הצבא האמריקני,
ניו ג'רזי .פל "אחוות אחימ" בתל השומר.
כתובת :רח' רוקח  ,125רמת גנ
טלפונ03-6472542 :
להזמנות :קרנ דלח ,מנהלת הדרכה ,המוזיאונ לאמנות
ישראלית
רמת-גנ ,טל'03-7513544 :
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מוזיאונ האצ"ל בתש"ח ע"ש עמיחי פאגלינ

מוזיאונ האצ"ל תל אביב

מוזיאונ האצ"ל בתש"ח נועד להנציח את  41לוחמי
הארגונ הצבאי הלאומי שנפלו במערכה על יפו.
המוזיאונ הוקמ באזור הקרב על שפת ימה של העיר.

המוזיאונ ממחיש למבקר את תולדות הארגונ הצבאי
ב 17-שנות קיומו.

התצוגה מתמקדת בפעילות האצ"ל להקמת מדינה
יהודית בארצ ישראל בשנת תש"ח ,החל מהחלטת
האו"מ על החלוקה ,ביומ כט בנובמבר  1947ועד
השתלבות האצ"ל בצה"ל בשנת .1948
במוקד התצוגה תיאור המערכה של האצ"ל ביפו
שנועדה להיר את האיומ מול תל אביב.
במוזיאונ קיימות עמדות מידע והנצחה ממוחשבות
העומדות לרשות קהל המבקרימ.

התצוגה מתארת את פעילות הארגונ בהשיבו מלחמה
לתוקפנות הערבית ,במאבק לחיול שלטונ המנדט
בארצ ישראל ,ובלילת הדרכ לחידוש העצמאות
העברית.
התצוגה כוללת ממכימ ,קטעי עיתונות ,צילומימ,
כלי נשק ,דגמימ אור-קוליימ הממחישימ את פעולות
הארגונ ורטימ.
רח' המלכ ג'ורג'  ,38תל אביב
טלפונ03-5284001 ,03-5253307 :

רח' גולדמנ  ,2גנ צ'רל קלור ,תל אביב
טלפונ03-5172044 ,03-5177180 :
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מוזיאונ ההגנה תל אביב ע"ש אליהו גולומב
המוזיאונ ממוקמ באחד מבתיה הראשונימ של העיר
העברית הראשונה ,בבית משפחת שרת-גולומב,
שמ נשתמרו שני חדרימ כפי שהיו בראשית שנות
ה 40-ולחלק הזה נו פו שלוש קומות של תצוגה
מוזיקלית.
התצוגה במוזיאונ מציגה את התפתחותו של כוח
המגנ המרכזי של היישוב העברי בתקופת המנדט
הבריטי.
ימיו הראשונימ ותרומתו להגנה על הישוב בימי
המאורעות ,הקמת יישובי חומה ומגדל ,מפעל
ההעפלה ,מלחמת העצמאות ,הקמת המדינה והקמת
צה"ל.
התצוגה חדשנית וכוללת רטימ ומוצגימ מגוונימ.
שד' רוטשילד  ,23תל-אביב
טלפונ03-5600809 ,03-5608624 :
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מוזיאונ הלח"י תל-אביב ע"ש אברהמ שטרנ יאיר
מוזיאונ הלח"י הוא אתר התרחשות אותנטי המציג
ומתעד את קורות מחתרת הלח"י.
בדירה ,בקומת הגג ,ברחוב מזרחי ב ,בשכונת
פלורנטינ ,נתפ ונרצח ע"י
הבולשת הבריטית ,מחוללה ומפקדה של הלח"י –
אברהמ שטרנ – "יאיר".
הדירה בה התגורר בימיו האחרונימ נשתמרה על
רהיטיה המקוריימ.
בחדר מוקרנת תכנית אור-קולית על חייו ,פועלו,
הישגיו והירצחו של יאיר.
המוזיאונ משלב עזרי הדרכה ייחודיימ ומפגיש
קבוצות עמ אנשי עדות המפרימ על חוויותיהמ
במחתרת.
רח' שטרנ  ,8תל-אביב
טלפונ03-6820288 ,03-6837582 :
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מוזיאונ הפלמ"ח תל-אביב
הפלמ"ח – פלוגות המחצ של ארגונ "ההגנה"
הוקמ בשנת  1941עקב החשש מפלישת כוחות
גרמניימ לארצ.
מוזיאונ הפלמ"ח הינו מוזיאונ חוויתי המעביר
למבקר באמצעות יפורימ של יחיד וקבוצה את
מורשת הפלמ"ח עמ הקמתו ,דרכ האימונימ ,המאבק
בבריטימ ,הבאת המעפילימ ועד למלחמת העצמאות
שהיוותה את שיא פעילותו של הפלמ"ח.
התצוגה פורשת יפור אנושי מרתק המלווה
בתפאורות תלת-מימדיות ,רטימ ואפקטימ
המשלבימ חומרימ דוקומנטריימ.
היור בתאומ מראש בלבד ונמשכ כ 90-דקות
היור מתבצע בקבוצות של  25איש
רח' חיימ לבנונ  10רמת אביב ,תל-אביב
טלפונ03-5459800 :
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מוזיאונ הרצל
מוזיאונ הרצל הינו מפגש אורקולי מרהיב עמ חוזה
מדינת היהודימ.
 60דקות של מבט מעורר מחשבה על מצבמ של
היהודימ על פי ניתוחו של הרצל.
הביקור במרכז מאפשר לנו להיות שותפימ תוכ
כדי תנועה ,לשאיפותיו הנועזות של הרצל ,לעומק
אכזבותיו ולמעו האישי הוער.
מרכז הרצל מציע פעילויות שונות העוקות בציונות
לאור ערכיו של
בנימינ זאב הרצל ,מבחר פעילויות לכל הגילאימ.
לבתי פר ניתנ לתאמ בנופ דנאות ויורימ במרכז
ובהר הרצל.
טלפונ להזמנות02-6430542 ,02-6321515 :
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מוזיאונ ז'בוטינ קי

מיצגימ הי טוריימ בטכנולוגיה חדשנית
מוזיאונ ז'בוטינ קי הוא כיומ מנ המוזיאונימ
ההי טוריימ האטרקטיביימ ביותר בתל-אביב.

תחושה של רצונ לדעת עוד ועוד ,ואכנ כל הצופימ
במיצגימ מקבלימ בחינמ חוברת בנושא שבו צפו זה
עתה ובה מידע עובדתי-היטורי ,המעשיר את הידע
שלהמ ומרחיב את תודעתמ הציונית.

לא עוד לוחות-קיר שעליהמ מוצגימ ממכימ,
תמונות וכיו''ב ,לעתימ באופנ יבש ומייגע ,כאשר
המבקר לא תמיד יודע להיכנ לזרומ ולהתקדמ ,אלא
מצגות אור-קוליות מופעלות על-ידי מחשבימ,
בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ,רטימ שהופקו
במיוחד ובליווי אפקטימ המעצימימ את החוויה .כל
זאת – בפרקי זמנ מוגדרימ ולא ארוכימ במיוחד.
המבקר או קבוצת המבקרימ יוצאימ מהאולמ עמ

"הפורט הלאומי"  -עליית אפ-על-פי

עמ חנוכת התערוכה והמיצג על העלייה ה''בלתי
לגאלית'' לארצ-ישראל בשנות השלושימ ,הושלמה
העלאת המוזיאונ על מלול של תערוכות ומיצגימ בשני אולמי התצוגה שבמוזיאונ ז'בוטינ קי אפשר
אפוא לצפות בשני מיצגימ-תערוכות:
חווייתיימ ,המעבירימ באמצעימ טכנולוגיימ
חדשניימ ,מהנימ ויעילימ ,את הנושא והמר של
זאב ז'בוטינקי  -מעגל חיימ
הפרשה ההיטורית.

יחידימ מוזמנימ לבקר במוזיאונ ללא תאומ מראש.
לקבוצות מתקיימימ ימי עיונ ויור לימודי
רח' המלכ ג'ורג'  38תל-אביב
03-5286523 ,03-5387320
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מוזיאונ יד ושמ לתולדות השואה
יד ושמ הוא מו ד להנצחת זכר השואה שהוקמ
בשנת  1953ע"י מדינת ישראל.
המוזיאונ בנוי דמוי חצ ,חודר להר מצד אחד ויוצא
מצידו האחר לנופ ירושלימ
בת ימינו .אור יומ נכנ מלמעלה ,מהקודקוד
העליונ.
הוא מציג את יפור השואה מנקודת מבט יהודית
ייחודית ע"י חפצימ מקוריימ ,ממכימ ,עדויות,
רטימ ,יומנימ ,מכתבימ ויצירות אמנות ,תוכ שימת
דגש על היפור האישי של הקורבנ.
השילוב של כל אמצעי הביטוי האישיימ הללו
מאפשר למבקר לפוג מעט ולקלוט את שפע המידע
באמצעות חוויה חושית רב מימדית.
בופ היפור ההיטורי נמצא היכל השמות-יד
זיכרונ למי שנכחדו.
הכני ה למוזיאונ לילדימ מעל גיל 10
הכני ה אינה כרוכה בתשלומ
הכני ה לקבוצות רק לאחר תיאומ מראש במרכז
ההזמנות.
טלפונימ02-6443632/3 :
מיילgroup.visit@yadvashem.org.il :
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מוזיאונ לאמנות המזרח הרחוק ע"ש יחיאל נהרי
המוזיאונ מבו על או פו העשיר והייחודי של יחיאל
נהרי ,שהוריש אותו לעיריית רמת-גנ לאחר מותו.
האופ מוצג בתערוכות קבע במוזיאונ.
בתערוכה מוצגימ פריטימ מהמאה ה 13-עד המאה
ה 20-מארצות מזרח איה.
מוצאת של מרבית הפריטימ מינ ומיפנ ,והמ כוללימ
כלי קרמיקה בגנונות שונימ .גילופי שנהב ,פלוני עצ
ועוד.
בנופ לתערוכות הקבע מוצגות במוזיאונ תערוכות
מתחלפות בנושאימ הקשורימ לתרבות ולאומנות של
עמי מזרח איה.
כתובת :רח' חיבת ציונ  ,18רמת-גנ
טלפונ03-7513544 , 03-6188243 :
להזמנות :קרנ דלח ,מנהלת הדרכה ,המוזיאונ לאמנות
ישראלית ר"ג
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מוזיאונ מגדל דוד  -ירושלימ
מוזיאונ מגדל דוד שוכנ בתוכ מצודה עתיקה הנמצאת
מוכ לשער יפו ומפר את יפורה המרתק של העיר
ירושלימ מהתקופה הכנענית ועד ימינו .מראש מגדלי
המצודה תצפית מרהיבה אל העיר העתיקה במזרח
והעיר החדשה במערב ,ובחצר המצודה גנ ארכיאולוגי
מטופח.
מחלקת החינוכ וההדרכה של המוזיאונ מציעה מגוונ
פעילויות ותכניות המותאמות לתלמידימ בשכבות
הגיל השונות ,לצוותי מורימ ,למשפחות ולבני מצווה
חוגגימ .בעונת האביב והקיצ ניתנ לקיימ בחצר
המצודה טקימ לבני מצוה ,טקי הענקת תעודת
זהות וטקי יומ ,ניתנ לשלב גמ צפייה בחיזיונ הלילי
המוקרנ בשעות הערב על קירות המצודה.
לקראת שנת הלימודימ תשע"ז ולרגל חגיגות היובל
לאיחוד ירושלימ ,תלמידימ וצוותי מורימ מוזמנימ
ליהנות ממבחר פעילויות ותכניות חינוכיות חדשניות

שפותחו במיוחד ומזמנות חוויה מעשירה ,פעילה
וייחודית המתרחשת באתר מרהיב ביופיו ,חי ונושמ,
המהווה את ימלה המובהק של העיר ירושלימ.
יופייה של המצודה ,השרידימ הארכיאולוגיימ בחצר
המבנה ,התכניות החינוכיות וצוות ההדרכה המיומנ –
בזכות כל אלה ,הביקור במוזיאונ מגדל דוד הוא חוויה
בלתי נשכחת.
להזמנות:
מחלקת חינוכ והדרכה
טלפונ02-6265347 :
פק02-6264014 :
דוא"לeducation.tod.org.il :
פירוט התכניות באתר האינטרנט:
www.tod.org.il/education

מוזיאונ מגדל דוד – ירושלימ שעוד לא חוויתמ!
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מוזיאונ לאמנות רו ית ע"ש מיכאל ומריה צטלינ
המוזיאונ לאמנות רו ית ברמת-גנ מבו על או פ
אמנות שנתרמ למדינת ישראל ב 1959-על ידי
משפחת מריה ומיכאל צטלינ ,נכדו של זאב וי וצקי,
מיי ד חברת התה המפור מת.
משפחת צטלינ היו אנשי ציבור ,שוחרי אמנות
ומצאנטימ  ,נציגי "מדר האינטליגנציה הרוית".
חייה ופעילותה של משפחה זו )כמו גמ של הציירימ
המוצגימ באופ( קשורימ בתרבות הרוית שהתפתחה
מחוצ לרויה בצרפת ובארה"ב ,לשמ היגרו אחרי
המהפכה הבולשביקית.
כתובת :רח' חיבת ציונ  ,18רמת-גנ
טלפונ03-6188243 :
להזמנות :קרנ 03-7513544
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מדעטק המוזיאונ הלאומי למדע ,טכנולוגיה וחלל בחיפה
כיתות ג-ד :מצבי צבירה ,בעירה ,זיהוי ופיענוח ראיות
המדעטק עומד בלב הקמפו של הטכניונ.
בניינ מדעטק חינוכ מארח קבוצות מבקרימ מגנ חובה כיתות ה-ו :מתכות ,צילומ ,לחצ ,מחזוריות גופ האדמ
כיתות ז-ח :חומצות וביימ ,כימיה של מתכות .מבנה
עד כיתות יב ב 6-מרכזי למידה 6 ,אולמות הדגמה
החומר-מדע בשרות המשטרה .יפורי תנ"כ בעיני
ו 12-מעבדות משוכללות.
כימאי.
כיתות י-יב :אופטיקה ,אלקטרומגנטיות ,אנרגיה,
מדעטק מציע תכניות העשרה מדעיות חינוכיות .כל
אטרונומיה ,ברקימ ,לחצ ותעופה.
התכנימ המ בעלי
זיקה לתכנית הלימודימ של משרד החינוכ.
טלפונ להזמנות04-8614444 :
התלמידימ מכירימ את החומר הנלמד דרכ שיטת
למידה חווייתית ומהנה.
בכל מפגש התלמידימ לוקחימ חלק פעיל בניויימ
בתחומי מדע שונימ ומבקרימ
בתערוכות הרלוונטיות לנושא הנלמד.
מעט מהנושאימ :אבולוציה ,מיקרוקופיה ,זהירות
בדרכימ ,מימ ,אטרונומיה ,איכות הביבה ,גנימ,
אנרגיה ,צילומ ,אור וצל ,רובוטיקה )מגנטיות ,בועות
בונ ,חשמל בא הביתה( ,קל וכבד ,מימ ,שמנ ובונ,
פעלולי חומרימ.
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מוזיאונ מרכז מורשת מנחמ בגינ
אל מול חומות העיר העתיקה ,שוכנ מוזיאונ מנחמ בגינ.
המוזיאונ הינו חוויה אורקולית ייחודית המזמנת
מפגש מרתק עמ אחד הפרקימ בתולדות המדינה תוכ
היכרות עמ דמותו של מנחמ בגינ ,ראש הממשלה
השישי של מדינת ישראל.
במוזיאונ מוצגימ פרקי חייו השונימ של בגינ - ,ילדות
ונעורימ בפולינ ,שנותיו כמפקד האצ"ל ,הנהגת
האופוזיציה בכנת ותקופת כהונתו כראש ממשלה.
מע אורקולי חווייתי ומרגש בעקבות חייו של מנהיג.
החוויה פונה אל כל החושימ של המבקר באמצעות
רטימ נדירימ ,מכי מגע אינטרקטיביימ ,פ קול
מלווה ,תאורה דרמטית ומכלול שחזורימ ופריטימ
מקוריימ.
אורכ ה יור  75דקות
רח' ש.א .נבונ  ,6ירושלימ
בתאומ מראש בטלפונ:
 ,02-5652020פק 02-5652010 :
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לגלות
תרבות

תאטרונ וקולנוע
מוזיאונימ

מוזיקה ומחול
מורשת וערכימ

ופרימ ומשוררימ

תשע״ח
2018-2017
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התזמורת ה ימפונית רמת גנ עונת קונצרטימ 2017-18
ניהול מוזיקאלי וניצוח  -ד"ר אלכ ו רמנ
לכרטי ימ ומנויימ03-6131206 :
r.g.newmusiccenter@gmail.com
פיי בוק :התזמורת ה ימפונית רמת גנ

התזמורת ה ימפונית רמת-גנ הפועלת בחות עיריית
ר"ג ,נודה בשנת  2003ע"י המלחינ והמנצח – ד"ר
אלכ ורמנ המשמש גמ כמנהלו של המרכז החדש
למויקה ר"ג.
רפרטואר התזמורת כולל מגוונ רחב עשיר ומעניינ של
רפרטואר ימפוני – החל מהקלאיקה ועד למויקה
עכשווית ,וכנ רפרטואר של קלאיקות לילדימ.
התזמורת מופיעה בקביעות במגרת דרות קונצרטימ
המתקיימות בתיאטרונ היהלומ ותיאטרונ רמת גנ,
ומקיימת דרות של קונצרטימ לילדימ ופטיבלי
מויקה שונימ בעיר רמת גנ,
בח ות ראש עיריית רמת גנ מר ישראל זינגר.
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 14.11.2017קונצרט פתיחת העונה
י . .באכ וויטה לתזמורת מ3.
ג .גרשווינ רפודיה בכחול )(1924
ולנ :אנדי פלדבאו
ג .גרשווינ אריות מתוכ "פורגי וב"
טנור :ישראל רנד
 .רחמנינוב מחולות ימפוניימ אופ45 .

 16.01.2018קונצרט מ 2 .
א .בורודינ "מחולות פולובציימ" )(1887
 .פרוקופייב ימפוניה קונצ'רטנטית
לצ'לו ולתזמורת אופ125 .
ולנית :ענבל שגב
ל.ו .בטהובנ ימפוניה מ5.

 20.03.2018קונצרט מ 3 .
מ .ראוול "בולרו"
י .היידנ קונצ'רטו לצ'לו ברה מז'ור אופ101 .
ולנית :עופרה האנ
נ אנ קונצ'רטו לפנתר מ 4.אופ44 .
ולנית :דוראל גולנ
א .טרווינ קי ימפוניית תהילימ )(1930
בשיתופ מקהלת שחר .מנצחת  -גילה בריל.

 08.05.2018קונצרט מ 4 .
א .חינא טרה מחולות מתוכ הבלט "אטניה"
 .פרוקופייב "רומיאו ויוליה" לויולה ותזמורת
ולנ :גלעד קרני
ג .מהלר ימפוניה מ4 .
ופרנ :מורנ אבולופ
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המרכז החדש למו יקה רמת גנ
המרכז החדש למו יקה מונה כיומ כ600
תלמידימ לפחות מחציתמ ,מנגנימ בכלי קשת
וכלי נשיפה .יתר על כנ ,בשנימ באחרונות
מתקיימת במרכז המו יקה פעילות מו יקלית
עשירה ומגוונת:
במרכז החדש למויקה פועלות כ  6תזמורות
שונות הכוללות  3תזמורות כלי נשיפה ,ושתי
תזמורות כלי קשת ,תזמורת ימפונית מקצועית
 2מקהלות ,כחמישה הרכבימ קאמריימ ,והרכב
ג'אז .בנופ ,מתקיימימ בקונרבטוריונ
לימודי תיאוריה והעשרה מויקאלית לצעירמ
ולמבוגרימ.
מעבר לככ ,מפעיל המרכז החדש למויקה שתי
דרות קונצרטימ :קאמרית וימפונית-
ובה מתארחימ מידי חודש מיטב המויקאימ
בארצ ובעולמ ומקיימימ קונצרטימ וכיתות אומנ
עבור תלמידי הקונרבטוריונ ותושבי העיר.
בשנתיימ האחרונות זכו ארבעה בוגרי
הקונרבטוריונ במעמד של מויקאימ מצטיינימ
בצה"ל ,ויותר תלמידי מרכז המויקה מעורבימ
במגרות לטיפוח מצוינות כגונ :תלמה ילינ,
משכנות שאננימ ,קשת אילונ הפילהרמונית
הצעירה ,תחרות פנתר לתמיד ,התזמורת
הלאומית וכו .כל אלו ורבימ אחרימ מיצגימ רוח
חדשה של עשייה מויקאלית איכותית ושאיפה
למצוינות.

מרכז המויקה הינו מרכז חינוכי מויקלי
המצליח לגעת באלפי תלמידימ בעיר ר"ג:
פרויקטימ שונימ שמובילה העירייה מאפשרימ
למאות ילדימ להתנות בנגינה כבר בגיל הרכ
ולהאזינ לקונצרטימ והרכבימ שונימ עמ מיטב
המבצעימ.
מרכז המו יקה שמ לו ליעד להשפיע ולתרומ
לקהילה :בחות העירייה ,מגיעימ תלמידי ומורי
מרכז המויקה לבתי אבות ,בתי פר יודיימ
וגני ילדימ ,ומקיימימ פרויקטימ ייחודיימ
כדוגמת פרויקט "יתד" המשלב ילדימ בעלי
צרכימ מיוחדימ עמ הרכבי הקונרבטוריונ
ופרויקט "מפעמ" לחינוכ מויקלי ששמ לו
ליעד לקרב את ילדי העיר לעולמ הצלילימ.
כתרומה לקהילה נוטלימ התלמידימ חלק פעיל
בקונצרטימ קהילתיימ ,באירועי "שבת תרבות",
טקימ עירוניימ ,ועוד.
במרכז המו יקה מלמדימ טובי המורימ בארצ,
ונגנימ בעלי שמ מובילימ את כיתות האמנ
ומלולי הלימוד השונימ מהגיל הרכ ועד
למלולי מצוינות .בשנימ האחרונות מפעיל
מרכז המויקה תכניות לימודי נגינה המתקיימות
בבתי הפר ובהנ לומדימ כיומ כ 2000תלמידימ
לימודי נגינה בכלימ תזמורתיימ.
במקביל ,מפעיל השנה מרכז המויקה את
תכנית הקונצרטימ "מפעמ" שמטרתה ,לקרב את
תלמידי בתי הפר לעולמ הקונצרטימ .תכנית זו
משלימה את פרויקט המויקה העירוני  -בעוד
שתכנית המויקה ממוקדת בפיתוח מיומנויות
נגינה,מטרתה  -לפתח מיומנויות האזנה וכלימ
להבנת עולמ הצלילימ.
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כל אלו מעוגנימ בחזונ ותפישת עולמ הרואה
במויקה אמצעי חינוכי מנ המעלה הראשונה:
במרכז החדש למו יקה ניתנ ללמוד בכלי הנגינה
הבאימ:
• כלי נשיפה מעץ :חליל ,אבוב ,קלרינט ,בסון.
• כלי נשיפה ממתכת :קרן יער ,חצוצרה,
טרומבונ ,טובה.
• תופים ,גיטרה ,גיטרה בס.
• כלי קשת :כינור ,ויולה ,צ'לו ,קונטראבס.
• פסנתר ,אורגן ,אורגנית.
• פיתוח קול.
מ לול אפ פעמ לא מאוחר )מגיל  18עד (120
• לימוד כל כלי הנגינה (מפורטים לעיל)
• שיעורי פיתוח קול
• שיעורי האזנה מודרכת
בנופ לשיעור פרטני בכלי האישי ובנופ להרכב
קאמרי ולתזמורות בהנ ינגנ ,יקבל התלמיד
שיעורי העשרה בתורת המויקה.

התזמורת ה ימפונית רמת גנ
מנצח ומנהל מו יקאלי ד"ר אלכ ו רמנ
התזמורת הימפונית רמת-גנ נודה בשנת 2003
ע"י המלחינ והמנצח -ד"ר אלכ ורמנ ,מנהל
המרכז החדש למויקה רמת-גנ.
התזמורת הפועלת בחות עיריית רמת-גנ ,ומונה
כ 70-נגנימ.
עמ התזמורת מופיעימ  -ולנימ ,נגנימ וזמרימ
מנ השורה הראשונה וולנימ צעירימ מצטיינימ.
רפרטואר התזמורת כולל מגוונ רחב עשיר ומעניינ
של רפרטואר ימפוני -החל מהקלאיקה ועד
למויקה עכשווית ותכניות לילדימ .התזמורת
מופיעה בקביעות במגרת דרות קונצרטימ
המתקיימות בתיאטרונ היהלומ ,תיאטרונ רמת גנ,
ובפטיבלי מויקה שונימ בארצ .כמו כנ ,בשיתופ
אגפ החינוכ והפיקוח על המויקה עורכת התזמורת
תכנית חינוכית בשמ "מפעמ" שמטרתה לקרב
ילדימ ונוער אל אולמ הקונצרטימ באמצעות דרות
קונצרטימ מוברימ המתקיימות בבתי הפר בעיר.

לפרטימ נו פימ  03-6135474שלוחה 2
r.g.newmusiccenter@gmail.com
פיי בוק -המרכז החדש למו יקה רמת גנ
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להקות המחול הייצוגיות
מר אילנ מילוא  -מנהל אמנותי וכוריאוגרפ
גב' ליה גרצ אתקינ  -עוזרת כוריאוגרפ

להקות המחול הייצוגיות לנוער
של עיריית רמת-גנ ,מורכבות
מחמש קבוצות גיל:
להקת הניצנימ  -גילאי 12-10
להקת האפרוחימ  -גילאי 14-12
להקת הנעורימ  -גילאי 16-14
להקת הנוער  -גילאי 18-16
להקת הבוגרימ  -גילאי  18ומעלה
כל קבוצה מונה  50-40רקדנימ ורקדניות
להקות המחול מופיעות באירועימ שונימ בעיר
ומחוצה לה ,בטקימ ,באירועימ עירוניימ
ובאירועימ ממלכתיימ .מדי שנה מוזמנת הלהקה
להשתתפ בפטיבלימ שונימ ומופיעה בפני
קהילות יהודיות ואחרות בחו"ל.

פרטימ כלליימ למעוניינימ
להצטרפ ללהקות
מקומ פעילות :מרכז התרבות במרומ נווה
ימימ :רביעי ,חמישי
תנאי קבלה :בחינות קבלה ,נייונ קודמ אינו
חובה.
מועדימ להרשמה :ביומ ב בינ השעות 20:30-
16:30
כל להקה היא בעלות חודשית מובדת.
לפרטימ נו פימ על להקות המחול ניתנ לפנות:
מר אילנ מילוא טל' 052-2586813
גב' ליה גרצ-אטקינ טל' – 052-4516688
להזמנת הופעות:
גב' ימונה גרושקה  -מנהלת מחלקת תרבות -
03-6753207/8

רפרטואר הלהקות כולל:
ריקודי עמ ישראליימ
ריקודימ חידיימ
ריקודי עמימ ועדות
ריקודימ המתייחימ להווי מקצועות שונימ
כגונ :ריקודי דייגימ ,ריקודי רועימ ,ריקודי
חוואימ ועוד.
ריקודימ מהווי עולממ של התלמידימ.
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להקת הזמר הייצוגית – "צעירי רמת-גנ"
מר חגי אלקיימ – 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
קטקטימ  -כיתות א-ד
כל קבוצה כוללת  30משתתפימ המגיעימ מכל
רחבי העיר רמת-גנ.

רפרטואר הלהקה
רפרטואר הלהקה כולל שירימ ישראליימ מכל
הזמנימ ,שירימ ליומ הזיכרונ ,שירימ באנגלית,
מחרוזות מקוריות והכל בעיבודימ מודרניימ
ייחודיימ ללהקה.

הופעות הלהקה
הלהקה מופיעה באירועימ רבימ ומגוונימ:
אירועי אגפ החינוכ ועיריית רמת-גנ ,אירועי
בתיה" ,אירועי מודות שונימ בעיר רמת-גנ
ומחוצ לה.

פרטימ כלליימ למעוניינימ
ימי פעילות :החזרות מתקיימות בימי רביעי
מקומ החזרות :בית "יד לבנימ" רמת-גנ
החזרות כוללות הכשרה באמנויות הבמה :שירה,
תנועה ,ריקוד ומשחק והפקת השירימ למופעימ.
מלבד חזרות ,מתקיימות הופעות – עפ"י הזמנות.
הצטרפות ללהקה:
בחינות קבלה מתקיימות על פי פרומ בתחילת
שנת הלמודימ.
הבחינות כוללות מבדקימ בשירה ובתנועה.
כל להקה היא בעלות חודשית מובדת.
לפרטימ נו פימ על להקת הזמר צעירי "רמת-
גנ" ניתנ לפנות למנהלת הלהקה:
גב' דקלה טפיארו טל' – 050-58877355
להזמנת הופעות:
גב' ימונה גרושקה – מנהלת מחלקת תרבות –
03-6753207/8

- 119 -

מקהלה עירונית לשירה אמנותית "גוונימ"
בניהולה ובניצוחה של גב' מריה בלייבר
מקהלת הילדימ העירונית "גוונימ" הוקמה
בשנת  ,1990ותלמידיה מגיעימ מכל בתי הפר
היודיימ והתיכוניימ בעיר רמת-גנ.

המקהלה הייצוגית
משתתפימ :תלמידי כיתות ה-יב
במגרת החזרות – לומדימ הילדימ ולפז',
האזנה מודרכת ליצירות קלאיות ושיעורי
פיתוח קול.
המקהלה מופיעה באירועימ עירוניימ שונימ
ובאירועימ רבימ מחוצ לעיר.
המקהלה הופיעה בתוכנית הרדיו ברשת ג ,עמ
המלחינ יאיר דלל ,בפטיבלימ רבימ ברחבי
הארצ כמו :ערד ,אבו גוש אחיעמ ועוד.

פרטימ כלליימ למעוניינימ להשתתפ במקהלה:
מקומ פעילות :חדר המוזיקה בביה" "מכל"ל"
יומ א בינ השעות 19:30-16:00
הערה :ייתכנו חזרות נופות לפני הופעות.
תנאי קבלה :מבחנ בשמיעה מוזיקלית ,מבחנ
קולי
הרשמה :עפ"י פרומ בתחילת שנת הלימודימ
לפרטימ נופימ על מקהלת גוונימ ניתנ לפנות
למנהלת גוונימ:
גב' מריה בלייבר – 052-5852539
להזמנת הופעות:
גב' ימנה גרושקה – מנהלת מחלקת תרבות
03-6753207/8
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תזמורת מפוחיות הפה ע"ש שמואל גוגול ז"ל
בניצוחו ובניהולו של מר אלכ ריי
תזמורת מפוחיות הפה הוקמה בשנת  1964ע"י
עיריית רמת-גנ ביוזמתו של אמנ מפוחיות הפה,
שמואל גוגול ז"ל.
התזמורת ייחודית במינה ויחידה מוגה בעולמ.
הנגנימ המ תלמידימ בני  ,18-7המגיעימ
מבתיה" היודיימ והתיכוניימ מכל רחבי העיר.
הוראת הנגינה במפוחית הפה מתבצעת ע"י
מורימ מומכימ בשיטה מיוחדת שפותחה
ע"י אלכ ריי ,וכוללת נגינה מעשית ,הוראת
תאוריה והאזנה מודרכת.
רפרטואר התזמורת הנו מגוונ מאוד ,וכולל
שירימ ישראליימ ,מחזות מוזיקליימ ,שירי עמימ
ויצירות קליות שעובדו במיוחד למפוחיות הפה.

התזמורת מופיעה באירועימ רבימ ומגוונימ בעיר
רמת-גנ ומחוצה לה בטקימ ממלכתיימ:
במשכנ נשיא המדינה ,בכנת ,ב"יד ושמ",
בפטיבלימ בארצ ובחו"ל ,באירועימ של אפ
החינוכ ובאירועימ רשמיימ של עיריית רמת-גנ.
לפרטימ נו פימ על התזמורת:
www.harmonicaisrael.com
או ליצור קשר עמ מנהל התזמורת
מר אלכ ריי  -טל054-7778848 :
להזמנת הופעות:
גב' ימנה גרושקה – מנהלת מחלקת תרבות
03-6753207/8

- 121 -

- 122 -

לגלות
תרבות

תאטרונ וקולנוע
מוזיאונימ

מוזיקה ומחול
מורשת וערכימ

ופרימ ומשוררימ

תשע״ח
2018-2017
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"הלב הישראלי" בחינוכ
מודל חדשני למיתוג חינוכי ערכי משותפ
הנדונ :הצעה לפעילות פיתוח והטמעת זהות
וערכימ לבתי ה פר ולנוער בשנת ה70-
שלומ רב
אני מבקש להגיש באמצעותכ הצעותינו לפיתוח
זהות חינוכית לאומית בית פרית וארגונית
ופעילות נופת לפיתוח ערכי .
העשיה מבות על עשרות שנימ של עשייה
בתחומי החינוכ הבלתי פורמלי ,אטרטגיה,
הפקות  ,פיתוח כלימ ותוכנ והנעה להטמעת
ערכימ וידע במרכז ההברה  -משרד הינוכ
ובמרחב הציבורי כולו* -פיתוח הזהות חינוכית
בית פרית ממותגת )מהלכ מודולרי (
פיתוח תעודת זהות המהווה זרקור ערכי
וממתגת את בית הפר והקהילה שבו -מהלכ
ייחודי ארגוני  ,ערכי אטרטגי שלו השלכות כל
כלל הפעילות בבית הפר או רשת חינוכ .
*הטמעת המותג  -אנו מציעימ המשכ בהטמעת
המותג ופיתוח במהלכ של שנה אחת.
במהלכ השנה יקח הח"מ חלק במפגשי הנהלה
רלוונטימ ויפגש עמ בעלי תפקידי ,ייעוצ ,יכתוב
ויפתח פעילות חדשה ממותגת .
אפשרי לווי יכלול מנטורינג של מנהלימ ,בעלי
תפקיד  ,דנאות ,הרצאות  ,הנחיות .
אפשרות חיבור עמ "הלב הישראלי" והענקת
מארז לכל תלמיד בעלות מופחתות -ה"כ ₪ 7
ליחידה במקומ 10 ₪

*דנאות מנהיגות ממותגת  -דנא לנוער
לפיתוח זהות מנהיגותית .משלבת היבטימ
אימוניימ ,דנאיימ ,תקשורתיימ .הגדרת ערכימ,
הגדרת ערכי ליבה ,הצבת מראה ערכית ,עיצוב
תמונת עתיד ,תרגומ תמונה למיזמ המשכ מהלכ
פיתוח מנהיגות-פעילות עמ קבוצת מנהיגות
להובלת יזמות חברתית 10 -מפגשימ שעתיימ
אקדמיות כל מפגש.
כולל מפגשימ אימוניימ ,ראיה אטרטגית,
חשיבה יזמותית קהילתית ושת"פ בקהילה.
*משחק הזהות )מצ"ב קובצ"-היפור שלי לבתי
פר "( כולל  5מפגשימ וארוע
*"עמודימ מדברימ"©
הקמת מערכת תקשורת מבות יפור העיר
והמדינה ברחבי העיר  ,שתהווה פלטפורמה
לתקשורת בינ רשות ושובימ בכל תחומ עניינ .
לימוד מהות זהות -חיבור בינ מורשת וזהות
בשתי דנאות פתיחה .
הצגת המשימה =לימוד וחקר אודו עיר ומדינה
באמצעות עמודי הרחוב -צוותימ לומדימ תוכ
חיבור למיידי העיר ודור המבוגרימ את יפור
העיר והקהילה  ,כ"ע לימוד וחקר יור המדינה
לפי נושאי הרחובות.
הצבת שלטימ מקודדימ )בשיתוכ עיריה ומועצה
או במרחב רלוונטי (והעלאת תכנימ לאתר
אינטרנט  -שיהווה שער ליפור כ אתר ואתר,
וגמ ערוצ תקשורת לשירותיות לתושבימ בכל
תחומ שנקבע .
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מטרתו הכוללת של מיזמ "הלב הישראלי"
להטמיע ערכימ וזהות  -הגדרת חזונ ערכי
פנימי משותפ וכנ פעילות לשיפור התדמית של
ישראל בחו"ל ו"שיווק " של ישראל כלפי חוצ.
ייחודיות המיזמ בראייה הכוללת מאד של
האדמ  -התלמיד והאזרח על כל מעגלי החיימ
בהמ הוא נמצא  -תפיה חינוכית אטרטגית
חדשה.
המעגל החינוכי הוא המרכזי ובלב המיזמ.
במגרתו אמור התלמיד מגיל הכניה למערכת
להתחבר ל"מותג על" – החזונ החינוכי "הלב
הישראלי -זה היפור שלי" ,אשר ילווה אותו
לכל אורכ לימודיו בצורות שונות ,בפעולות
שונות ובתכניות שונות -חזונ שיהיה משותפ
לכלל המעורבימ במערכת מראשי המערכת ועד
לתלמיד הבודד.
אותו "מיתוג על" יהווה גג חינוכי לתכניות
בנושאימ שונימ בהמ מטפלת המערכת  ,המוד
החינוכי יוכל אפ לפתח עמ צוות המחנכימ
והתלמידימ את "הלב הישראלי" הבית פרי
להעצמה פנימית וחיצונית שלו ,להגברת שילוב
בקהילה ,להעצמת הצוות  ,לגאוות יחידה
והטמעת ערכימ.

במגרת המיזמ פותחה תכנית המשלבת
הפעלות  ,ערכה חינוכית  ,עזרימ ויזואליימ
ומארז "הלב הישראלי" -תעודת הזהות הערכית,
אשר כאמור ניתנ להפיק בהתאמה לכל מוד.
"הלב הישראלי" מהווה פתח וגורמ מניע
ליצירתיות תוכ אפשרות חיבור ל"יפור
הישראלי" של כל אחד מאיתנו בדרכ שלו.
ניתנ לשלב במ גרת תחומי מקצועות שונימ:
תקשורת ,אמנות ,אזרחות ,פרות ועוד.
במגרת המיזמ אירועימ ,הנחיות והפעלות,
הכנת משלחות לחו"ל ויורימ.
המודל של מיזמ "הלב הישראלי" פועל להעצמה
ערכית ,העצמת צוות ,העצמה של שילוב קהילתי
יישובי וחיבור ללאומ ולמדינה.
התכנית מודולרית וניתנ לקיימ חלקימ ממנה
או את כולה בהתאמה לכל מו ד.
נשמח לפגישה להצגת המיזמ והתאמתו לביה"
יאיר גלאור
יוזמ הפרוייקט
052-6237280
הח"מ שימש בתפקידימ בכירימ במרכז הה ברה
הממשלתי ,היומ מנכ"ל "מידע כחול לבנ" ויועצ
א טרטגי
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*משחק אפליקטיבי"המגילה שלי" .
מארז "הלב הישראלי" עשוי להיות מותאמ לכל
ארגונ ומוד עמ היפור שלו .

התכניות מותאמת ותפורה לכל בית פר
בהתאמה  -מארז "הלב הישראלי" לכל משתתפ
בברכה
יאיר גלאור
מנכ"ל
מידע כחול לבנ נייד 052-6237280
*שיחת הכרות ללא חיוב הכוללת תוכנ ואפ
הרצאה אפשרית לגל הח"מ שימש בתפקידימ
בכירימ במרכז ההברה הממשלתי ,יועצ
אטרטגי  ,מנחה קבוצות ,מרצה ומאמנ
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בית חנה נש קיבוצ שדות ימ
חנה נש ,הצנחנית והמשוררת ,נולדה בהונגריה
בשנת .1921
כציונית נלהבת עלתה לארצ ישראל ,למדה
שנתיימ בביה" החקלאי
בנהלל והצטרפה כחברה לקיבוצ שדות ימ.
בעיצומה של שואת יהודי אירופה יצאה
בשליחות הצלה ,כאחת
ממשלחת צנחני היישוב .בחצותה את הגבול
להונגריה נתפה ,עונתה
והוצאה להורג.

שהובאה מבית העלמינ בבודפשט.
משכ הביקור כשעה .לכיתות בית הפר מוצעת
פעילות במרכז הלמידה.
בנופ ליור המקובל ניתנ לעבוד במרכז
הלמידה ,מותנה בקבוצה של
מינימומ  15ילדימ .מומלצ לכיתות ה ומעלה.
קיבוצ שדות ימ
טלפונ052-8795366 ,04-6364366 :
דוא"לsenesh@sdot-yam.org.il :

בת  23שנימ היתה במותה .בעזבונה יומנ מרתק,
מכתבימ רבימ ,מחזה
וכארבעימ שירימ ,ביניהמ" :אלי ,שלא יגמר
לעולמ"" ,אשרי הגפרור",
"קול קרא והלכתי" ועוד...
לזכרה הקימו חברי הקיבוצ את מרכז ההנצחה
הקרוי על שמה –בית חנה נש.

מה באתר:
במקומ מוצג חיזיונ אור קולי המפר את יפור
חייה ,שליחותה ומותה של
חנה נש )החיזיונ בשש שפות(.
באולמ גמ תערוכה צנועה הכוללת את
תמונותיהמ ויפור חייהמ של ששת הצנחנימ
האחרימ שנרצחו בשליחות ,וכנ אנדרטה
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גבעת התחמושת
בתקופת המנדט ) ,(1948-1917בנו הבריטימ
במורד הגבעה את בית ה פר לשוטרימ ובחרו
למקמ בגבעה עצמה את בונקר א פקת
התחמושת ,ומכאנ שמ המקומ.
במלחמת העצמאות ) 30בנובמבר  1947עד 20
ביולי  (1949הגבעה נכבשה על ידי הירדנימ
והיתה למוצב צבאי ,מבוצר בתעלות ובונקרימ,
במוכ לקו העירוני.
במלחמת ששת הימימ נכבשה הגבעה י"ע
הצנחנימ במהלכ קרב עקוב מדמ.
הניצחונ הביא לפתיחת הדרכ להר הצופימ
ולעיר העתיקה .כיומ גבעת התחמושת הוא אתר
מורשת ,חינוכ והנצחה לציונ שחרורה ואיחודה
של ירושלימ במלחמת ששת הימימ .בקרבות
נפלו  182לוחמי החטיבה הירושלמית ,חטיבת
שרונ הראל ,חטיבת הצנחנימ וחיל האויר.

מה באתר:
מיצג אור קולי חדש עמ דגמ של ירושלימ ערב
מלחמת ששת הימימ בנושא
"הקו העירוני והמערכה על ירושלימ" ,מוזיאונ
ובו תצוגה בנושא המערכה על איחודה של
ירושלימ במלחמת ששת הימימ וציונ לזכרמ
של  182הנופלימ במערכה זו ,רט "ירושלימ
במלחמת ששת הימימ" אנדרטה לזכרמ של
הנופלימ מגדוד  66של הצנחנימ )שלחמו בגבעת
התחמושת ובביבתה(,
"כבוד והוקרה ללוחמ היהודי" – מרכז לימודי
חינוכי להנצחת פועלמ של חיילימ יהודיימ
בצבאות העולמ ,קיר כבוד לציונ המשתתפימ
במערכת.
שעות פתיחה:
א-ה  ,17:00-09:00ו 13:00-09:00
רח' זלמנ שרגאי  5ירושלימ
טלפונ) 02-5829392/3 :שלוחה (115
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המל"מ  /המרכז למורשת המודיעינ
ימי חוויה מודיעינית לנוער
• ליבת הפעילות בימי הביקורימ במל"מ,
מתמקדת בהנצחת הנופלימ של קהילת המודיעינ
)אמ"נ ,מוד ושב"כ( ,כשהפעילות מתבצעת
במבוכ ההנצחה ובאהל-שמ .אנו מעבירימ
למבקרימ את היפורימ המיוחדימ והייחודיימ
של החללימ בהדגשה על ערכימ כמו דבקות
במטרה ,תרומה לביטחונ ישראל ,יוע בהצלת
יהודי התפוצות וכו'.
כיומ מונצחימ באתר חללי הקהילה שאת שממ
ניתנ לחשופ.
• במשכ עשרות שנימ ועוד טרמ קומ המדינה,
שמרה המערכת המודיעינית  -הש"י ,המוד
לעליה ב' ולימימ המוד ,אמ"נ והשב"כ – על
חשאיות כמעט מוחלטת .כיומ אנו מעבירימ
במלל ,תמונות ורטימ ,הרצאות/פרשיות של
אנשי הקהילה שנטלו חלק פעיל במבצעימ,
השופכימ אור על העשייה המודיעינית על גווניה
השונימ.
בינ הנושאימ המועברימ  -לאחר קבלת אישור
להצגתמ ,הבאת המכ"מ ממצרימ ,לוחמי היעד
מאיר בינט ז"ל ואלי כהנ ז"ל ,פעילות ארגונ
הבריחה ו"-נתיב" הבאת מטו המיג 21
מעיראק ,תקיפת הכור בעיראק ,מבצעי יירת
מטכ"ל ,העלאת יהודי אתיופיה ועוד מגוונ רב
של פרשיות מבצעיות של הקהילה על גופיה.
• תחנה נו פת בה מבקרימ אורחינו ,היא
מוזיאונ הטרור בו נקרות מגמות מרכזיות
בפעילות הטרור ומוצגימ כלימ ואמצעימ בהמ
נעשה שימוש בפעילותמ.

• מוזיאונ המודיעינ מהווה תחנה נופת
שבאמצעות מוצגיו ניתנ לקבל טעימה
מכלימ ושיטות של הפעילות המודיעינית,
בתחומימ הטכנולוגימ השונימ.
• כל ביקור מסתיים במייצג/סרט שהופק ע"י
המל"מ ומטרתו להמחיש את
פעילות השב"כ ,אמ"נ והמוד מרגע קבלת
התרעה על פיגוע ועד יכולו.
במהלכ המייצג המבקרימ נחשפימ לגופימ,
מונחימ ומושגימ בייימ של
המודיעינ הישראלית.
• המבקרימ נחשפימ להתמודדותה של קהילת
המודיעינ עמ משימות מורכבות ומיוחדות ,עמ
יוזמה ומקוריות המשקפימ את מלחמת המוחות,
ומעבירימ לקברניטי המדינה ולגופימ המבצעיימ
תמונת מצב עדכנית וברורה.
• ביקור בני הנוער לא נועד לעשיית נפשות
וגיומ לחיל המודיעינ.
חיל המודיעינ מאתר ביוזמתו את האנשימ
הנחוצימ לו ,מתוכ כלל המתגייימ לצה"ל.
הביקור נועד לחזק את הזיקה למדינת ישראל
ולמפעל הציוני ,באמצעות מתנ ביטוי לערכימ
לאומיימ ,ציוניימ ואישיימ כגונ מירות והקרבה,
התמדה ויושרה ,חשיבה מקורית ע"מ להתמודד
עמ מגוונ משימות הביטחונ הניצבות בפני
מדינת ישראל.
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אתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעינ
 /המל"מ ,קבע לעצמו כמטרה מרכזית,
הבאת בני נוער )כתות יא'-יב'( לפעילות ערכית,
ציונית ,תוכ שימת דגש לגיו ושרות משמעותי
בצה"ל וקרובמ לנושא קהילת המודיעינ
הישראלית )אינ בביקור כאנ ,כל הבטחה וקשר
לגיו לחיל המודיעינ(.
במהלכ שנת הלימודימ תשע"ה ,ביקורו באתר
 2,600תלמידימ מכל רחבי הארצ ,בימימ אלה
אנו מכמימ את נתוני פעילות תשע"ו.
ביקור מלא אמור להתקיימ כ 4-שעות מיועד
כאמור לתלמידי כתות יא'+יב'
)בינ מרצ למאי בכל שנה ניתנ לשגר תלמידי
כיתות י'( והוא כולל :
חצי שעה פתיחה  +רט תדמית
 40דקות ביקור במוזיאונ הטרור
 40דקות ביקור במבוכ ההנצחה  +אוהל שמ
שעה פרשייה מודיעינית
 40דקות מייצג/רט המתאר מניעת פיגוע טרור
ה יור אינו כרוכ בתשלומ.
• כל הפעילות ביום הביקור במל"מ מנוהלת
ומועברת ע"י מתנדבימ
גמלאי הקהילה ,מהמ ניתנ לקבל מידע מכלי
ראשונ ובלתי אמצעי.
• ממליצים להיכנס לאתר שלנו באינטרנט
בכתובת
http://www.intelligence.org.il
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יד לשריונ בלטרונ
אתר ההנצחה והזיכרונ של חיל השריונ למורשת
הגבורה והרעות
אתר יד לשריונ מצוי במתחמ של בניינ משטרת
לטרונ המנדטורית ,בלב עמק איילונ ,הטומנ
בחובו מורשת גבורה בתולדות עמנו מאז
קריאתו של יהושע בנ נונ "שמש בגבעונ דומ
וירח בעמק איילונ" )יהושע י  ,(12שבהמשכה
הבי את חמשת מלכי האמורי .יהודה המכבי
הבי את צבא גיאורגיא בקרב ליד אמאו
המוכ לאתר .במלחמת העצמאות ידע העמק
קרבות עקובימ מדמ בנייונ לפרוצ את הדרכ
לנצורימ בירושלימ .המ הובילו לפריצת דרכ
בורמה ,ובמלחמת ששת הימימ נכבש האזור על
ידי כוחותינו .בשנת  1979הועלה טנק השרמנ על
המגדל המוכ לבניינ המשטרה ונקבעה עובדה
בשטח – כאנ יוקמ אתר ההנצחה והמורשת של
חיל השריונ! בשנת  1982הובאה אבנ הפינה
מיני ,ומאז הוחל בתנופת בניינו של אתר יד
לשריונ.

מה באתר:
מכלול הגבורה וההנצחה ,מיצג השריונ ,מוזיאונ
הטנקימ המגוונ בעולמ – למעלה מ 160-רכבימ
קרביימ משוריינימ ,פארק עוצבות השריונ
לבילוי משפחתי ,מוזיאונ הלוחמ היהודי
במלחמת העולמ השנייה ,ותצוגות מתחלפות.
שעות פתיחה:
א-ה 16:30-08:30
ו וערבי חג 12:30-08:30
שבת16:00-09:00 :
מחלפ לטרונ )כביש (1
טלפונ 08-9784320 ,08-9784321
אתרwww.yadlashiryon.com :
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מוזיאונ משואה לתקומה ואתר קרבות תש"ח – יד מרדכי
יפורו של העמ היהודי בגולה ובארצ מופ
המאה ה 19-ועד קומ המדינה מופר במוזיאונ
"משואה לתקומה" ,אתר קרבות תש"ח ואנדרטת
אנילביצ'.
האתרימ נותנימ דגש מיוחד לקרבות תש"ח ביד
מרדכי ובאזור הדרומ ,למרדכי אנילביצ' מפקד
המרד בגטו ורשה שעל שמו נקרא הקיבוצ.
כל אתרי ההנצחה נמצאימ בתוכ קיבוצ יד מרדכי
ומשתלבימ בנופ של הקיבוצ .בנופ ,בתוכ אחד
המבנימ הראשונימ של הקיבוצ הוקמ המוזיאונ
"קיבוצ של פעמ" המתאר את חיי הקיבוצ
בשנותיו הראשונות.

מה באתר:
במוזיאונ "משואה לתקומה" תצוגות חדשות:
שחזור בונקר מילא  18בגטו ורשה ,שבו נרצחו
מרדכי אנילביצ' ורבימ מחבריו לארגונ הלוחמ,
מודל של גטו ורשה המתאר בפירוט את מבנהו,
בתיו ורחובותיו ,שחזור אתר הקרבות מול הצבא
המצרי במאי  ,1948אנדרטה לזכרו של מרדכי
אנילביצ'.
קיבוצ יד מרדכי ,טלפונ 08-6720559
אתרwww.y-m-museum.co.il :
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מרכז פר לשלומ
מרכז פר לשלומ נוד בשנת  1996כעמותה
ללא מטרות רווח ,עצמאית וא-פוליטית על
ידי נשיא מדינת ישראל וחתנ פר נובל לשלומ
שמעונ פר במטרה להעצימ את האוכלויות
באזור ולעודדמ לקחת חלק פעיל בבניית
השלומ ויישומו .מאז ,פועל המרכז מתוכ
האמונה באנשימ וביכולת שלהמ להוביל לשינוי
משמעותי אשר ישרת את הכמיהות ,החלומות
והצרכימ של תושבי המזרח התיכונ כולו.
כיומ פועל המרכז בשלושה תחומימ עיקריימ:
• רפואה
• חינוך לשלום
)באמצעות פורט ,טכנולוגיה ותרבות ואמנות(
• עסקים וסביבה
התכניות החדשניות אותנ הוא מפתח כוללות
מגוונ רחב ורבגוני של משתתפימ – יהודימ
וערבימ ,ישראלימ ופלטינימ ,צעירימ ומבוגרימ,
נשימ ,גברימ ,ילדימ ובני נוער ,אנשי מקצוע
ווכני שינוי .באמצעות יצירת שותפויות
ופיתוח ויישומ פרויקטימ המבוימ על כבוד
הדדי ותחומי עניינ משותפימ ,אנו מתגברימ
על פחדימ ,כעימ מחומימ העומדימ בינינו,
ובונימ תשתית של שלומ ,דיאלוג וחיימ
משותפימ – כל זאת במטרה ללול את הדרכ
לשלומ אמיתי ובר קיימא בינ העמימ.

מי אנחנו:
עמותה ללא מטרות רווח ,עצמאית וא-פוליטית,
השמה לעצמה למטרה לטפח שלומ בר קיימא
וקידמה במזרח התיכונ על ידי עידוד ובלנות,
שיתופ פעולה ,רווחה ופיתוח כלכלי וטכנולוגי –
כל זאת על פי חזונו של הנשיא שמעונ פר.

מה אנחנו עושימ:
• פיתוח והפעלת מאות פרויקטים מאז .1996
• ארגון ותיאום השתתפותם של אלפי ישראלים
ופלטינימ ויהודימ וערבימ בפעילויות המרכז
מידי שנה.
• תיאום מתן טיפול מציל חיים למעלה
מ 10,000-ילדימ פלטינימ בבתי חולימ
ישראלימ; יוע בהכשרתמ של למעלה מ170-
רופאימ פלטינימ בבתי חולימ ישראלימ.
• עידוד שיתופי פעולה חוצה גבולות בתחומי
הכלכלה והעקימ ,טכנולוגיה ,חקלאות ,מימ
וביבה.
• שימוש בספורט ,אומנות ,תרבות וניו מדיה
ככלימ חינוכיימ המביאימ יחדיו אלפי ילדימ ובני
נוער מידי שנה.

קהילה בינלאומית
למרכז פר לשלומ שורה רחבה של שותפויות
בינלאומיות אשר ממוקדות בטיפוח שלומ בר
קיימא וקידמה במזרח התיכונ.
בורד בינלאומי – הבורד בינלאומי של מרכז
פר לשלומ מורכב מאנשי עקימ ,אנשי רוח,
ומנהיגימ לשעבר אשר שמו לעצממ למטרה
לקדמ את העשייה של המרכז.
אגודות ידידימ – למרכז פר רשת של שותפימ
ותומכימ ברחבי העולמ המייעת בהפצת המר
של העשייה שלנו ובגיו התמיכה המאפשרת
לפעילות להתבצע.
שותפויות  -מרכז פר גאה להיות חלק משורה
של רשתות ושותפויות מקומיות ובינלאומיות.
"על אפ ההבדלימ השוררימ בינינו נוכל לבנות
שלומ ולא רק לשאת ולתת על שלומ .אנו יכולימ
ליצור את הביבה המתאימה ולא רק להיות
קורבנות של הביבה הקיימת".
שמעונ פר
מרכז פר לשלומ
רחוב קדמ  132תל אביב-יפו
טלפונ 03-5680680 :
www.peres-center.org
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רשות העתיקות פעילות ארכיאולוגית חינוכית
לשנת הלימודימ תשע"ז מציעה רשות העתיקות
שפע פעילויות והפעלות
בבתי הפר .רשות העתיקות מפעילה תכנית
חינוכית ,מתוכ מטרה לחשופ את המשתתפימ
לשרידי המורשת והתרבות ולטפח מודעות לשמירה
על העתיקות בארצ.

הפנינג תזונה ובריאות בעולמ הקדומ
כיתות א-ח
יומ פעילות ייחודי בביה".
בפעילות נכיר את מזונות האדמ הקדומ ,מהו
התפריט בתקופות השונות ,מנהגי הגיינה ומתקני
הבריאות השונימ ,נלמד על הפעילות הפורטיבית
ומפעל האולימפיאדה היוונית.
הפעילות מותאמת לשכבות הגיל השונות.

לקראת חגימ ומועדימ
הפעילות מחברת את החגימ לממצאימ
ארכיאולוגיימ

ט"ו בשבט
שימושי צמחימ בקומטיקה ,רפואה ,הכנת בושמ,
שקיק ריחני ,שתיה.
פורימ
יפור המגילה ,מכות בעולמ העתיק ,קרנבל
עמימ.
פ ח – מ ע לאורכ היאור
מיתולוגיה ,מומיות וחניטה ,כתב חרטומימ,
אמנות מצרית
יומ ירושלימ
מנורת המקדש ,ירושלימ לאורכ התקופות  ,גלגולה
של המנורה.
שבועות
מהחיטה ללחמ ,שבעת המינימ ,מהפיכה חקלאית,
הכנת בצק ואפיית פיתות

תכניות לבתי פר

חגי תשרי
ארבעת המינימ ,בתי כנת ,עלייה לרגל לירושלימ.

תכניות ליומ לימודימ ארוכ יול"מ
)מותאמ לכיתות א-ח(

חנוכה
באנו חושכ לגרש ,מגוונ דנאות בנושאימ:
נרות חר ,שמנ ,בתי בד ,תרבות יוונ והשפעות
הלניטיות.

הארכיאולוג הצעיר
כיתות א-ד )בהתאמה לכל שכבת גיל(
תכנית לימודימ קבועה בבית פר העוקת
בחשיפת התלמידימ לעולמ הארכיאולוגיה בעזרת
שפע ממצאימ ואופימ לימודיימ.
הפעילות מועברת בצורה חווייתית וכוללת
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דנאות יצירה מגוונות.
הפעילות מתקיימת בשטח בית הפר וכוללת
יציאה אחת בשנה לחפירה ארכיאולוגית.
הארכיאולוג החוקר
כיתות ה-ח
תכנית לימודימ קבועה בשטח בית הפר
המתחקה אחר עבודת הארכיאולוג וחושפת את
הפנ המחקרי של עבודת הארכיאולוג.
הפעילות כוללת דנאות יצירה מתקדמות )אריגה,
קדרות ,פיפימ ,מנהיגות ועוד( .כמו כנ ,נעוק
בתרבויות הקדומות שהתקיימו בארצ ישראל.
התכנית מלווה בשתי יציאות בשנה לחפירה
ארכיאולוגית ויור לאתרימ ארכיאולוגיימ
קרובימ בעיר.
לפרטימ והזמנת פעילות – מרכז ארכיאולוגי חינוכי
טלפונ ,03-5605174 :פק 03-5605169 :
מייל – danielw@israntique.org.il
דניאל ויינברג ,מנהל 054-4284367
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תכניות לימוד– בית יד לבנימ ברמת גנ
בית יד לבנימ המחודש לתרבות ואומנות ,מורשת
והנצחה מציג באופנ חלקי את היצע הפעילויות
המגוונ שלו למערכת החינוכ בעיר.
בית יד לבנימ המחודש לתרבות ואומנות ברמת גנ:
מתוכ חזונ ארגונ יד לבנימ:
ארגונ יד לבנימ רואה בהנצחת זכר הנופלימ ופועלמ
צו לאומי.
הארגונ רואה ערכ עליונ בהנחלת מורשתמ של
הבנימ ובחינוכ הדורות הבאימ לערכימ ,שעליהמ
מרו את נפשמ ,כמו :אהבה ,רעות ,חברות ,מירות,
אחווה ,אהבת הארצ והמולדת-ציונות ,קידוש החיימ
וכיו"ב.
הארגונ רואה את החברה הישראלית כולה ואת
ממשלת ישראל ,כנת ישראל ,צה"ל ומערכת
הביטחונ ,השלטונ המקומי ומערכות החינוכ שותפימ
להגשמת חזונ זה.
לצד ההנצחה ,שהיא זכות הקיומ של בית יד לבנימ
הופכ הבית ברמת גנ לבית תרבות ואמנות ,עיונ,
אקטואליה ,הרחבת דעת ורוח ,כל אלה ברוח הבית
וערכיו.

כל זאת באמצעות תכנית מובנית ,שמיועדת
לתלמידי גני הילדימ בתיה" היודיימ ובתיה"
התיכוניימ בהתאמה; תכנית לקהלימ שונימ בעיר,
כמו גמלאימ ,שוחרי מויקה/תיאטרונ/אומנות,
נשימ על כל הפקטרומ וכיו"ב) .להווה ידוע לכל ,כי
אני משמשת גמ כיועצת ראש עיריית רמת גנ ,מר
ישראל זינגר ,לקידומ מעמד האישה(.
התכנית המוצגת כאנ מיועדת כולה למערכת החינוכ
על הרצפ בהתאמה.
למה לקיימ את הפעילויות בבית יד לבנימ ולא
במו דות החינוכ ,גני הילדימ ובתיה" ?
ובכנ ,לביקור בבית יד לבנימ ערכ חינוכי ולאומי מנ
המדרגה הראשונה .הבית הינו מונומנט היטורי-
לאומי המקפל בתוכו את ערכי החברה הישראלית
על גווניה השונימ .הוא מבטא בעצמ קיומו
ובתצוגות שנתלות על קירותיו ,כל שכנ בקירות
הנופלימ ,את הקשר בינ העמ למולדתו ,בינ היחיד
לחברה ,בינ קצוות הארצ השונימ ,הנ הגיאוגרפיימ
והנ האנושיימ.
הביקור בבית נועד לקרב ערכית ורעיונית את
הילדות/ימ והנערות/ימ לשורשינו וזכותנו על
האדמה הזו ,וזאת במיוחד ובעיקר למרות שאנחנו
כעמ מקדשימ את האדמ ולא את האדמה.
כל ביקור בבית יחל ביור מודרכ מותאמ לגיל
המבקרימ בחלקיו השונימ של הבית )היור יותאמ
גמ להיכרות של הקבוצה עמ הבית(.
כל הפעילויות ,שיתקיימו בבית יישאו אופי הנושק
לאחד או יותר מנ הערכימ אותמ חרטנו על דגלנו
כבית יד לבנימ בכלל וככזה ברמת גנ.

- 136 -

להלנ חלק מנ ההיצע של הבית:

א .אני והקבוצה ,מיקומו הייחודי ונחיצותו של
השונה בחבורה ,הכוח הבודד מול הכוח הקבוצתי:

גני הילדימ וכיתות א'-ב':

רוח היער

מע קומ של רגש ,חושימ ,צלילימ וצבעימ.
לגילאי  3-6והוריהמ.
רוח היער היא הצגה ללא מילימ המשלבת מויקה
מופלאה ,תנועה ,בובות וקמ.
פיית היער מתעוררת ליומ חדש ,מכבה את הירח
והכוכבימ ,מדליקה את השמש ויחד עמ ציפור-
חברתה הטובה יוצאת ליומ של הרפתקאות...
בדרכ הנ פוגשות בחיות מקרנות ,נחשפות
למנגינה הקומה של הטבע ,מגלות את ודות
היער הנתרימ ובשיתופ הילדימ מבינות את יופייה
ועוצמתה של כוונה משותפת .רוח היער לוקחת את
הקטנטנימ לחוויה של חושימ ורגש.
יוצרימ :טולה דמארי ,יוני אלוני
מויקאי ויוצר :אורנ לע
ייעוצ אומנותי :נורמנ עיא
עיצוב תפאורה ובובות עינת נדרוביצ'
עיצוב רקוויזיטימ :לירונ לזר
עיצוב תלבושת :גליה חיימ
מפעיל בובות וטכני :יוני אלוני
שחקנית :טולה דמארי

נושי יפה

מטפלת באומנות,
ומנחה קבוצות אימונ לילדימ ולנוער
לקידומ תהליכימ אישיימ וקבוצתיימ

פעילויות מוצעות לדוגמה:
• הגדרת המושג "חבר" ,במטרה לאפשר לילדים
לברר עמ עצממ מהו חבר טוב על פי הגדרתמ.
הפעילות מתבצעת על ידי שיחה ויצירת קולאז'.
• יצירת כרזת פרסום משותפת לחברי הקבוצה –
דיונ ויצירה בעזרת חומרימ.
• שילוב היחיד והמיוחד בקבוצה ,על ידי תמונות
ויצירת קולאז' קבוצתי.
• הרכבה ומיון פתגמים המתייחסים ליחסים שבין
אדמ לחברו ,הדגמתמ והצגתמ.
• ניתוח התנהגויות ע"פ כרטיסיות מצבים ,העלאת
אוציאציות למושג "לחצ חברתי".
• פעילות יצירתית סביב העלאת צרכים של חברי
קבוצה ,תוכ הדגשת הרעיונ ,כי לכל יחיד בקבוצה
ישנמ צרכימ משלו.
• פעילות העץ והיער – פעילות הממחישה בדרך
של יצירה את בדידותו של עצ בודד לעומת התמונה
המתקבלת מתוכ יצירת יער של עצימ.
ב .שיתופי פעולה:
• 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 לתרומ ומה לקבל מאחרימ.
ג .קבלה ונתינה:
פעילות יצירתית ,בה כל אחד מקבל מתנה מכל אחד
מחברי הקבוצה והופכ אותה ליצירה אישית שלו.
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ד .נושאימ ביב יומ הזיכרונ לחללי מערכות ישראל:
• פעילות קבוצתית דרך כרטיסי תמונות ,שירים
והיגדימ ליומ הזיכרונ.
• יצירת פינת הנצחה אישית/קבוצתית מחומרי
יצירה – צילומ התוצרימ של התלמידימ והנצחתמ.
• פעילות קלפי ערכים הקשורים לסיפורי גבורה.
ה .יומ העצמאות:
פעילויות מוצעות:
• עיצוב כרזה אישית/קבוצתית העוסקת במהות
של להיות ישראלי.
• פעילות העוסקת בהדמיה של הצגת מדינת
ישראל בפני אורחימ מחו"ל.
• משימות קבוצתיות בנושא הדגל ,הסמל ,מגילת
העצמאות ,ההמנונ והמפה – בדרגות קושי ע"פ
קבוצת הגיל של המשתתפימ.
• תחנות הפעלה בנושאים כמו מפת ארץ ישראל,
המחתרות ,היטוריה של מדינת ישראל.
• הכרות עם בתים היסטוריים ברמת גן דרך כתבי
חידה ,תמונות ורמזימ.
• בדיקת אמיתותם של מיתוסים לגבי מדינת
ישראל – דיונ קבוצתי ,למשל" :להיות ישראלי בעיניי
זה "...פעילות יצירה אישית מקדימה לדיונ.
• משחק מציאת ישובים על המפה בעזרת רמזים.
• הכנת ת.ז .ישראלית ,אישית לכל תלמיד תוך
שימוש באנשימ ,הנופימ ,ההיטוריה ,התרבות,
ההתיישבות ,השירימ והיפורימ .חיבור אישי של כל
תלמיד לאיכויות המיוחדות המרכיבות בעיניו את
המכלול "ישראל".
 #חלק מנ הפעילויות המוצעות מתאימות לגילאימ
מוימימ :צעירימ ,בוגרימ או גילאי ביניימ וחלק מנ
הפעילויות יכולות להתאימ לכל הגילימ בשינויימ
של רמת העבודה והתוצרימ ,בתיאומ עמ צוותי

ההוראה המזמינימ.
 #משכ הפעילות 90 – 60 :דקות בהתאמ לגילאימ
ולוג הפעילות.
 #הילדימ יפעלו בהנחייה בקבוצות בנות  12ילדימ
מקימומ בכל קבוצה.

מפגש ופרת מאיירת
מפגשי ופרת ושחקנ לכתות א'-ב'
נאוה מקמל עתיר ונבו קמחי

איכ מתחילה ילדה בת  5להיות ופרת? איכ נכנימ
לה ילדימ אמיתיימ לתוכ היפורימ? איכ קושרימ
מילימ ליפור? איכ לוקח אותנ שחקנ ועושה מהנ
הצגה?
במהלכ  50דקות ,מפגישה הופרת נאוה מקמל
עתיר את הילדימ עמ עולמה הצבעוני דרכ מגוונ
פריה ,יפורימ ,שקרו באמת ויפורימ ,שלא קרו
מעולמ לאפ אחד ,ואיכ יפור עממי אחד ,שנלחש
שנימ מפה לאוזנ ,נוחת יומ אחד על שולחנ הכתיבה
שלה ומבקש להיות הצגה .השחקנ והבמאי נבו קמחי
לוקח את הילדימ אל היפור הזה ומראה להמ ,מה
קורה ,כשמילימ מבקשות לעלות לבמה.
מפגש תאטרלי מרתק ,שפועל מזה זמנ רב בערימ
שונות בארצ.
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נאוה מקמל עתיר ונורית צרפתי
לילדי גנ חובה -א'-ב'

מפגש מרתק עמ הופרת נאוה מקמל-עתיר
והמאיירת נורית צרפתי ,המוליכ את הילדימ בשבילי
נ-א ֶמת אל תוכ
עולמ היפורימ ,מכני אותמ ִּבזְ ַמ ֶ
הציורימ המלווימ את היפור ומשאיר טעמ טוב
ושני ציורי ענק למזכרת.
מטרת המפגש הינה להציג בפני הילדימ בדרכ
תיאטרלית ומרתקת את עבודתמ של הופר
והמאייר ,ולהמחיש להמ בצורה חווייתית ,כיצד
נולדימ יפורימ,
וכיצד נולדימ הציורימ
המלווימ אותמ.
המפגש פותח צוהר
לעולמ הפרות והאיור
לילדימ ומהווה גורמ
ְמזַ מנ לעידוד הקריאה.
ניתנ לקיימ את
המפגשימ בימי שישי עמ הורימ וילדימ )עד  2כתות
/גנימ  +ההורימ(
המפגש מתרחש כבר ברחבי הארצ בבתיה" ובגני"ה.

מפגשי ופרת ושחקנ לכיתות ג'-ו'
נאוה מקמל עתיר ונבו קמחי

מעה של הופרת נאוה מקמל
עתיר אל פרה "העדי של עדי",
שהפכ להצגה )בשילוב מויקה
מתוכ ההצגה( ,ואל פרה "קיר
השכונה" ,בשילוב השחקנ נבו
קמחי ,שישחק קטעימ מתוכ
הפר המרגש.
מפגש מרגש ,ערכי וייחודי הזוכה
להצלחה גדולה )הפר קיר השכונה צועד במצעד
הפרימ בשנה זו(.

• מפגשי סופרת לכתות ג'-ו' – נאוה מקמל עתיר
מע של הופרת אל פריה "העדי של עדי",
"האיחור האחרונ"" ,הילד שעמד בחלונ" ו" -קיר
השכונה" ,שנבחר השנה למצעד הפרימ של משרד
החינוכ .אל היפורימ שמאחורי היפורימ ואל
הודות משולחנ הכתיבה.

האיחור האחרונ  -הצגת ילדימ מרגשת ע"פ
פרה של נאוה מקמל עתיר
כתיבה :נאוה מקמל -עתיר בימוי :אלינור אגמ בנ-
השחקנ נבו קמחי מפר יפורימ
דוד שחקנימ :שיפי אלוני ,אורי אוריינ /אורנ דאו
"ה ֶמ ֶלְכ ֶּש ָש ַכח ִל ְצחֹוק"
ַ
עיבוד בימתי מופלא לפר "האיחור האחרונ".
יֹוצא ְל ָמ ַע ִחיפּו
דּוַארד ַה ֵשנִ י ַה ֵ
ִיפּורֹו ֶשל ַה ֶמ ֶלְכ ֶא ְ
אֹושרְּ .ב ַד ְרּכֹו ְמ ָצּפֹות לֹו ְּפגִ ישֹות ַמ ְצ ִחיקֹות ,הפר נלמד בבתי הפר היודיימ וזכה במקומ השני
ַאחר ָה ֶ
ש ָ
במצעד הפרימ הארצי של משרד החינוכ .הפר
ּומ ַרגְ שֹות.
ַמ ְפ ִתיעֹות ְ
נבחר לאחד מ 30 -הפרימ ,שחולקו על ידי משרד
ָאתמ מּוזְ ָמנִ ימ ְל ִה ְצ ָט ֶרפ ַל ָמ ָע..
ֶּ
החינוכ לכיתות ה'.
ההצגה היא חוויה בימתית המפגישה את הילדימ עמ
יפור שעבר בעל פה מפה
דמויות מתוכ הפר ושוזרת את היפור המרגש בקו
לאוזנ במשכ שנימ ארוכות
עלילה רעננ.
עד שהתעייפ ,נחת על שולחנ
הכתיבה של הופרת נאוה מקמל אילנ הוא ילד שתמיד מאחר .גמ הבוקר הוא מגיע
עתיר ,ביקש ממנה שתכתוב אותו ,לבית הפר באיחור ,ומגלה שהאוטובו שמיע את
כיתתו לטיול השנתי נע כבר לפני עשרימ דקות.
ואז ביקש לעלות לבמה...
אילנ בטוח ,שהוא הפיד.
מיועד לכתות א-ג
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הוא אינו יודע שבעקבות האיחור עתיד להתגלות לו
בהמשכ היומ ,באופנ מאוד בלתי צפוי ,הוד הגדול
של חייו.
חוויה שיוצאת מתוכ שורות הפר ,מטפת אל
הבמה ומביאה עימה ודות שלא גילו המילימ.
*משכ ההצגה  :כ 45דק* .מפר צופימ  :עד 200
ניתנ גמ להזמינ הצגה בשיתופ מפגש מקדימ עמ
הופרת נאווה מקמל עתיר

כיתות ז'-י'; ז'-י"ב:

מפגש ופרת לכתות ז' -י'  -נאוה מקמל
עתיר .בעקבות הפר "מבחנ קבלה"
"מבחנ קבלה" -חייה
של ול ,נערה בת
 15וחצי המתגוררת
בשכונת עוני בתל אביב
משתנימ בעקבות מבחנ
קבלה להצגה חדשה,
שאליו היא נגשת .אלא
שזהו רק מבחנ ראשונ
בשרשרת אירועימ לא
פשוטימ עממ תאלצ ול
להתמודד.
החיימ ,מתבר,עוד יזמנו לה מבחנימ קשימ מאלה.
במפגש יופר על היומ ,בו הוחלט לכתוב את הפר,
בעת שנערה ניגשה אליי ביומ הרצאה ,והושיטה

לי משפט אחד ,שאיתו יצאתי למע ביפור חייה.
על יפור ,שיש בו התמודדות עמ אלימות וחרמ ,על
כוחמ של ילדימ לעזור לילדימ אחרימ ולשנות את
חייהמ ,על דמויות אמיתיות ודמויות בדויות ,וכיצד
נכנה המציאות אל תוכ הפר וחוללה בו שינויימ,
על איכ כותבימ יפור חיימ קשה ומוצאימ בתוכו
את החד.
המפגש מיועד לתלמידי ז-י .
משכ המפגש  50 :דקות
לאחר המפגש ניתנ לקיימ– דנת משחק
ואימפרוביזציה עמ נבו קמחי בעקבות הפרימ
"מבחנ קבלה" ו "שקופה" העוקימ בחרמ ,נידוי,
שימוש פול בטלפונ נייד ועוצמתה של חברות.
הדנא תיתנ ביטוי לנושאימ הטעונימ ,שעלו
במפגש ,ותאפשר לתלמידימ להתמודד איתמ על
הבמה ,לתת ביטוי לתחושותיהמ ומחשבותיהמ,
ותציב מראה לנגד עיניהמ על המתרחש בעולממ
שלהמ.
אינ צורכ להכיר את הפרימ לפני המפגש.
משכ הדנא 50 :דקות

זהרה"  -מע אל יפור חייה של זהרה לביטוב

"זהרה" הוא יפורה של לוחמת הפלמ"ח זהרה
לביטו,ב שאהבה את הארצ ואהבה את שמוליק
ואהבה לכתוב.
זהרה נהרגה בתאונת מטו בהיותה בת  22שנימ
בלבד והשאירה אחריה מכתבימ ויומנ ,המפרימ
יפור כמעט בלתי נתפש ,שהמקומ ,הזמנ והגורל
הכתיבו את העלילה שלו.
זהו יפור ,שיש בו הכל -אהבה עזה עד מוות ,גבורה,
אומצ לב ,ניונות לברוח מהגורל והידיעה שלפעמימ
פשוט אי אפשר..
יפור ארצישראלי מרגש ,המוגש בצורה מרגשת על
אחת הדמויות המרתקות שחיו ,פעלו ואהבו בארצ
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ישראל של שנות ה  -40של המאה העשרימ.
בהגשת הופרת נאוה מקמל-עתיר ובשילוב קטעי
משחק של שחקנימ .
שחקנימ  :שיפי אלוני ואיתי חיונ.

"רובינא מתחת לאיפור"

המחזאית נאוה מקמל עתיר ,הבמאית צביה הוברמנ
והשחקנית הגר דנונ במופע חדש ומרתק בעקבות
יפור חייה של חנה רובינא .שלוש בעקבות אחת...
בשילוב קטעי וידאו נדירימ.
"אות מאבשלומ -ופרת ושחקנית יצאו למע" זהו מופע מוג אחר לגמרי .במרכזו הקמת
התיאטרונ העברי הראשונ -הבימה ,ודמותה
הופרת נאוה מקמל  -עתיר לוקחת את הקהל אל
המרתקת של חנה רובינא.
מאחורי הקלעימ של הפר "אות מאבשלומ" ,רומנ
זהו מופע מוגננ מאד הכולל קטעי וידאו נדירימ
היטורי המבו על יפורו של אבשלומ פיינברג
 ,ומפק הצצה אל עולמ התיאטרונ .מומלצ מאוד
ממקימי מחתרת ניל"י ואל הודות המקופלימ בינ
למגמות תיאטרונ בבתיה"!!!
דפיו.
מה קורה לופרת הנפגשת עמ יפור אמיתי שנדמה
הצגות תיאטרונ מ כ :
לה שכבר מזמנ נגמר אכ מגלה שהוא חי יותר מאי
פעמ....
איכ גלגל מתובב  -השונה וקבלתו לחברה:
בשילוב קטעי משחק השזורימ ביפור.
הגורל זימנ פעמיימ את אלי ובועז .בבית הפר אלי
בהשתתפות השחקנית :שיפי אלוני.
היה נער שמנמנ מחוצ'קנ עמ משקפיימ עבות כמו
מופע מרגש מאד ומפתיע.
"תחתיות של בקבוקי וודקה" .בועז מוצא בו קורבנ
אינ כל חובה להכיר את הפר קודמ למופע...
קל להתעללויות ,יריקות מילות גנאי ועוד.
הערה :ניתנ לקיימ את ההרצאה בלבד ללא קטעי
בפגישתמ השניה המ בני ארבעימ .אלי המחוצ'קנ
המשחק בעלות נמוכה יותר.
לשעבר הפכ לטייקונ הייטק ,כשהוא בונה אימפריה
מדהימה.
ובועז ,שהחיימ הפנו לו עורפ ,מגיע לבקש עבודה
"הנערה במרפת ממול"
מהמחוצ'קנ לשעבר.
רומנ היטורי המקופל בינ שני בתימ עתיקימ
העומדימ בתל אביב בפינת הרחובות אלנבי וגאולה .אלי יודע ,מי מגיע .בועז לא מזהה את אלי .אלי
השתנה הנ פיזית והנ נפשית .המפגש בינהמ  -מאיר
אגה משפחתית מרגשת על רקע תל אביב של
לעומק את וגיית האחר  -השונה וקבלתו לחברה.
תחילת המאה הקודמת .יפור על אהבה שאיחרה
מיועד  :לכתות ז' עד י' -דיונ יתקיימ בתומ ההצגה.
את המועד  ,ודות שהוצפנו בתל אביב הקטנה
ואנשימ שלא ידעו ללוח .
מעה של הופרת נאוה מקמל עתיר אל ודות
שנת חיי היפה ביותר  -מחוייבות אישית
הפור בשילוב שירימ.
גיא  -תלמיד גרוע ,יותר מזה אינו מוצא את מקומו
קלידימ ושירה  -עופר כצ
בבית הפר .הוא שורד חברתית רק בגלל מראהו
ניתנ לקיימ את המפגש עמ הזמרת ורדה גולדברגר,
המצודד  -ויכולת הביטוי שלו.
בתופת עלות מזערית
במגרת קשר עמ הקהילה מוטלת עליו משימה
להגיע אל צילה ,בת ה ,80+-כדי להתקינ לה מנעול
מיוחד על הדלת ולהגיע פעמיימ בשבוע למפר
שעות עזרה.
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המטלה קשה ביותר לגיא .הוא לא ובל "זקנימ".
"המ מעצבנימ ולא נקיימ".
בעל כורחו הוא מגיע אל צילה ,ועולמ נפלא נפתח
בפניו.
צילה-היא לא הזקנה לה ציפה גיא ,היא דעתנית,
מקימה ומפרת יפורימ נפלאה.
גיא שבא בעל כורחו לתת .....מקבל מלוא חופניימ.
הזקנה הופכת את התלמיד הגרוע לתלמיד מצטיינ,
מקובל ואהוב על החברה.
לא לשוא קרה גיא לעבודת הגמר שלו "שנת חיי
היפה ביותר"
מיועד  :לכתות ז' עד י"ב.

כינ בקלמר  -נושא אלימות

גבי ,תלמיד מבריק ,אכ בעייתי ,החולמ על קור טי,
הור את חייו באבחת כינ.
הוא מולק מביה" ,ופוגש בתחנת אוטובו איש
זר.
משמ מתחיל היפור להתגלגל אל הופ ,שיהרו
את חייו.
ברגע הדקירה ,מתקבלת הודעה בית פרית על
זימונו של גבי למבדקי הטי.
לו ניתנ היה להחזיר את הגלגל לאחור....
מיועד  :לכתות ז' עד י"ב .בגמר ההצגה מתקיימ דיונ.

דנת דרמה עמ נבו קמחי

והטלוויזיה במאות תפקידימ שונימ ומגוונימ.
• דרכי פעולה של השחקן בדרך אל בניית הדמות.
ויתור על 'האני עצמי' כדי להיות מישהו
אחר .למידת הטקט והפיכתו לשלכ .עבודה על
הקול ועל הגופ .כנות ואומצ לב.
• התעמקות בהבנת ייעוד האמן.
• תפקיד השחקן כמספר הסיפור ומספרי סיפורים
מראשית העולמ.
• המשחק בחיי היומיום.
• הפעלת המשתתפים בעזרת תרגילי משחק.
• דוגמאות חיות אותן ידגים נבו דרך דמויות,
שגילמ בעבר ,והדרכ אשר הובילה אותו לעיצובנ.
ההבדלימ שבינ דמויות דרמטיות לקומיות כמו גמ
המחויבות הרגשית והפיזית ,שכל דמות יוצרת.
על מה עוד נעבוד
המשתתפימ ישחקו משחקי תיאטרונ המפתחימ
את חוש האלתור והדמיונ ,יעבדו על טרנפורמציה,
השתנות ממצב למצב בהתאמ ליטואציה הקיימת,
איכ מפרימ יפור ,נתרגל דמיונ ומחשבה יצירתית,
שיתופ פעולה והקשבה לשני ,עבודה עמ הגופ ככלי.
ניגע גמ בעבודה עמ טקטימ ,נשחק חיימ בתוכ
יטואציה דמיונית ,נעבוד על אימפרוביזציה וניצור
יטואציות הקשורות למציאות של המשתתפימ.
המפגש ייפתח בחימומ וגיבוש הקבוצה.
מומלצ מאוד למגמות תיאטרונ בבתיה".

"בחיי היומ יומ אנחנו משתמשימ לא פעמ במשחק,
בינ אמ אנחנו מודעימ לככ ובינ אמ לאו"
נבו קמחי זוכה פר השחקנ בתיאטרונטו 2007
על ההצגה "שעתו האחרונה של קול" מאת יהושע
ובול ,וזוכה פר השחקנ בפטיבל "פותחימ במה"
בבית לינ .2011
תוכנ הדנה )שעה וחצי ,אפשרות לשלוש שעות(
• הרצאת פתיחה קצרה ,בה פותח נבו צוהר
לעולמו ,מפר על השתלשלות חייו עד כניתו
לבית הפר למשחק ,ומרחיב על עולמו היומ מתוכ
נייונו העשיר על בימות התיאטרונ ומכי הקולנוע
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מפגשי מורשת צה"ל והמודיעינ
בבית יד לבנימ לבתיה" התיכוניימ

מו יקה בבית יד לבנימ לתרבות
ואומנות
בית יד לבנימ ברמת הינו הבית של המקהלה
הקאמרית של רמת גנ מזה  23שנימ.
המנהלת המויקלית והמנצחת של המקהלה מאז
היוודה ועד היומ היא הגב' חנה צור )שעושה את
עבודת הניהול המויקלי של פטיבל אבו-גוש
למעלה מערשימ שנימ(.
המקהלה מופיעה בארצ ובעולמ עמ רפרטואר עשיר,
להלנ מקצתו:
רויני-מיה;
פרגולזי-רקויאמ;
מוצרט-מיה;
ויואלדי-גלוריה;
דבוז'אק-טאבא מאטר;
ורדי-רקויאמ;
לדינו ,רודריגו ,שירימ ישראלימ ועוד.
אתר המקהלהwww.ramatganchoir.com :
המקהלה הקאמרית עורכת חזרות בכל ערבי שני
ב21.15-20.00-
הקהל מוזמנ.
מגמות המויקה בבתיה" התיכוניימ וכיתות
מוזמנות לחזרות מונחות ומודרכות בתיאומ מראש.
)מומלצ מאוד למגמות המויקה בבתיה"(.
המקהלה הקאמרית נעתרה לבקשתי לערוכ שני
קונצרטימ למגמות המויקה ,האחד בחודש מרצ
 2016והשני בשישי בצהריימ בחודש אפריל .2016
יש להזמינ מקומות מראש.
כמו-כנ נעתרה המקהלה לערוכ בוקר מויקלי לילדי
הגנימ ולכיתות א'-ג' באחד מימי שישי בראשית
שנה"ל הקרובה .יש לתאמ מראש.
מעבר לכל אלה אשמח לעדכנכמ בתוכניה של
המקהלה לשנת תשע"ו.

כללי:
להלנ הצעה לכינונ דרת מפגשימ על מורשת צה"ל
ומורשת המודיעינ ,שתתקיימ בבית יד לבנימ הממל
יותר מכל את החיבור למורשת ולהקרבה למענ
המדינה.
מדובר בדרה בת  6מפגשימ ,שיתקיימו לאורכ
השנה .כל ארוע יעוק בנושא אחר בהקשר לציר
הזמנ ,וכל מפגש יעמוד בזכות עצמו.
פירוט התכנית ע"פ א"ל במיל .גדעונ מיטשניק,
לשעבר רע"נ הי טוריה בחיל המודיעינ:
התכנית תאפשר היכרות עמ ערכימ ,ארועימ
וצמתימ מרכזיימ בתולדות המדינה ,צה"ל והמודיעינ
באמצעות מפגשימ עמ נושאימ שונימ כולל זויות
פחות מוכרות גמ בנושאימ מוכרימ.
כל ארוע יתמקד בנושא אחר בהתאמ לציר הזמנימ
וההקשר העיתוי )למשל ,יומ העצמאות( וחלקמ
יכללו משתתפ/דמויות ,שהיו מעורבימ בארוע.
התכנית תתקיימ בבית יד לבנימ במטרה לחבר בינ
נושא ההנצחה והמורשת עבור הדור הצעיר.
בינ הנושאימ יהיו ארועימ משמעותיימ כמלחמת יומ
הכיפורימ ,מבצעימ כמבצע תקיפת הכור בעיראק,
דמויות כמו אורי אילנ ומאיר עמית ווגיות מרכזיות
אחרות.
הארוע ילווה גמ בקטעי רטימ  +אופציה לקטעי
שירה.
לו"ז מוצע לארוע:
שעה וחצי עד שעתיימ.
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פירוט הנושאימ:
•  42שנה למל' יומ הכיפורימ -מחיר חטא היוהרה
והמתריעימ ,שנבלמו
הנושא הראשונ ,שיהווה גמ פתיח לדרת הארועימ
הינו על הרקע לכשלונ המודיעינ במלחמת יומ
הכיפורימ.
המועד המוצע הינו במוכ ל 6 -אוקטובר .2015
המודיעינ אמנמ כשל באי מתנ התרעה ובחטא
היוהרה ,אכ בופו של יומ היה גורמ חשוב ביותר
בנצחונ .אלא שלא רק המודיעינ כשל; רבימ
מהגנרלימ והמנהיגימ כשלו והדרכ למלחמה אופיינה
בתהליכימ מורכבימ ,שאפיינו את החברה הישראלית
אז.
משתתפימ פוטנציאליימ:
אל"מ בדימו יהודה שפר -הייר האווירי האישי
של הרמטכ"ל "דדו" שמטוו הופל.
אבי ויי ,הקמ"נ ,שלא נשבר וקיבל צל"ש.
להלנ נושאימ נו פימ לבחירה:
א" .איזה עק ביש" ) -אי( לקיחת אחריות
והקרבה -על גיבורי וקרבנות "עק הביש" ,שהחל
ב 1954-והפכ בהמשכ ל"פרשת לבונ" ,שהביאו
להדחת ר'אמ"נ ,ג'יבלי ושר הבטחונ ,לבונ ,על
הפקרתמ בכלא על אלופ מאיר עמית ז"ל )ר'
המוד אז ותושב ר"ג( ,שלחמ לשחרורמ על ציונות
ומירות ,רשלנות והתחמקות מאחריות ונטישת
לוחמימ ועל ערכימ.
בהשתתפות :רוברט דה ,מאיירי הפרשה ,ד"ר
יופ מרזוק ,אחיו של ד"ר משה מרזוק ז"ל ,מ"נידוני
קהיר".
ב .הקרב על תל א אקי במלחמת יוה"כ -על
גבורתמ של אנשי השריונ מול הורימ.
ג .חט'  7במלחמת יומ הכיפורימ -על חטיבת
השריונ שמפקדיה ולוחמיה "הצילו" את רמת הגולנ
ובלמו את הורימ.
אופציה ל :תא"ל במיל' אביגדור קהלני,אלופ במיל'
יוי בנ חננ.

ד .הקרב על גבעת התחמושת -יפורה של חט'
הצנחנימ בדרכ להר הצופימ וכיבוש העיר העתיקה.
הקרבה ואחוות לוחמימ.
ג .דמויות ומנהיגימ -לזכר אלופ מאיר עמית ז"ל -
מפקד ,מצביא ,מנהיג ואיש של אנשימ" -אדמ לאדמ
אדמ "...על תפקידיו בצה"ל ב ,1948-הובלת מבצע
קדש ,תפקידיו כר'אמ"נ ותפקידו כר' המוד ופריצת
הדרכ לחלל עמ הלווינ "עמו".
פוטנציאל :אנשי אמ"נ ואנשי המוד לשעבר.
ה .אחינו גיבורי התהילה :מרו נפשמ בארצ אוייב-
יפורו של אורי אילנ" -לא בגדתי" ,יפוריהמ של
אלי כהנ ,האיש שלנו בדמשק ,ושל מכ מאיר בנט,
האיש שלנו בקהיר.
ו .אחוות לוחמימ -ר"נ רועי קליינ ,טוראי נתנ
אלבז וחבריהמ ,שהקריבו עצממ למענ חיי חבריהמ
וזינקו על הרימונ.
ז .מבצע "אופרה" -תקיפת הכור בעיראק -יוני 1981
 א' קמ"נ המבצע ,תושב ר"ג ,ההכנות החשאיותתוכ מידור ראש אגפ על המבצע של יירת מטכ"ל
שבוטל ,על ביטול התקיפה בגלל חשש לדליפה ועל
המלכ חויינ שגילה את המטוימ בדרכ למבצע.
ג .המלכודת של מצטפא חאפז -תקופת הפידאינימ
בראשית שנות ה ,50-היכול הממוקד הראשונ
של צה"ל; וכנ כפול ,מעטפה ממולכדת והמאבק
בפדאינימ הפלטינימ בהשתתפות :גדעונ ש,.
מוותיקי אמ"נ ,תושב ר"ג על חקירת פידאינ שבוי
ב.1952-
ו .מבצעימ מיוחדימ :מבצע "תרנגול  " 53לחטיפת
המכ"מ הרוי בעומק מצרימ )חט' הצנחנימ( בשלהי
מלחמת ההתשה ,דצמ.1969 /
משתתפ פוטנציאלי :אלופ בדימו חיימ נדל.
מבצע "יונתנ" לשחרור בני הערובה באנטבה –יולי
.1976
משתתפימ פוטנציאליימ :מפקד +טיי +אופציה
לאחת החטופות.
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דרת הרצאות מרתקת העו קת
במשפטימ מפור מימ בתולדות
מדינת ישראל
משפטימ ששינו את פני המדינה .ה דרה עו קת
ברקע ההי טורי ,הפוליטי והמשפטי ,מלווה
בעובדות ו יפורימ שבחלקמ טרמ פור מו.
בהרצאות נלמד ,כיצד אותמ משפטימ ,כל אחד
בתחומו "שינו את פני המדינה".
אל"מ )מיל (.עו"ד דוד יהב
מרצה ,משפטנ ויועצ משפטי ,בעברו גנ פרקליט
צבאי ראשי

 .3פרשת קטנר  -עלונ בלתי חשוב שטענ בתחילת
שנות החמישימ שקטנר,שהיה מראשי יהדות
הונגריה ,שיתפ פעולה עמ הנאצימ והביא למותמ
והשמדתמ של מאות אלפי יהודי הונגריה .קטנר
שעלה לארצ והפכ עד מהרה לפעיל בכיר במפא"י
ולעוזרו של שר המחר והתעשייה ,דרש להגיש
תביעת לשונ הרע .השתלשלות עניינימ מרתקת
ומעירה הביאה להירצחו של קטנר .רצח פוליטי
ראשונ במדינת ישראל.
 .4פרשת אייכמנ  -יפור פשעיו ,תפיתו ,העמדתו
לדינ וההשלכות מרחיקות הלכת של המשפט.
היפור שעוד לא ופר...
 .5פרשת מיהו יהודי  -שני משפטימ בשנות השישימ
שהעירו את המדינה ועקו בשאלות רגישות
וטעונות של הגדרת "מיהו יהודי" .מה קרה מאז,
היפורימ האישיימ ,הופ העצוב.

"משפטימ שעשו היטוריה"
להלנ רשימת הנושאימ ב דרה:
 .1פרשת טוביאנקי  -פרשה עצובה שבה הועמד
לדינ שדה קצינ ב"הגנה" באשמה חמורה של ריגול
ומירת ידיעות לאויב במהלכ מלחמת העצמאות.
הוא נשפט בהליכ שארכ כשעה ,ללא ייצוג משפטי,
נדונ למוות והוצא להורג באופנ מידי מול כיתת
יורימ .לאחר מותו ,מונתה וועדת חקירה שקבעה כי
הינו חפ מכל פשע והוא טוהר מכל אשמה.
 .2פרשת כפר קאמ  -הרג אומלל ונורא של נשימ
וילדימ שהביא למותמ הטראגי של  43נשימ וטפ
שחזרו מהשדות לאחר יומ עבודה ולא ידעו על
הטלת עוצר בכפר ע"י הממשל הצבאי שהיה קיימ
אותה עת.
הקצינימ והחיילימ שהועמדו לדינ טענו כי ביצעו
פקודה חוקית שקיבלו והיו חייבימ לבצעה .בית הדינ
הצבאי קבע בפק דינו את הלכת ה"דגל השחור
המתנו על גבי הפקודה הבלתי חוקית בעליל"
והרשיע את הנאשמימ.

 .6עונש המוות בישראל  -נושא רגיש וטעונ העולה
לכותרות בעת אירועי טרור מזוויעימ ,רצח ברוטאלי
ועוד .בהרצאה נגלה עובדות ויפורימ שלא נודעו.
 .7בית המשפט העליונ בשבתו כבית הדינ הגבוה
לצדק  -הרצאה מרתקת שתבהיר לנו כיצד פועל
הגופ המשפיע ביותר על חיינו.
 .8פרשת השב"כ  -פרשה נופת שטלטלה את
המדינה והביאה להחלטות חרות תקדימ ולקו
פרשת המימ בהתייחות לנושאימ רגישימ וחויימ
מאינ כמוהמ.
 .9ההתנחלויות ביהודה ושומרונ  -היטוריה,
פוליטיקה ,משפט בינלאומי ומשפט פנימי
 .10בהמשכ ,יפורמו פרקימ מרתקימ נופימ.

- 145 -

זהות יהודית וישראלית
פעילויות מוצעות לימי שיא בתהליכ קבלת תעודת
הזהות לתלמידי י':
• עיצוב כרזה אישית/קבוצתית העוסקת במהות של
להיות ישראלי.
• פעילות העוסקת בהדמיה של הצגת מדינת ישראל
בפני אורחימ מחו"ל.
• משימות קבוצתיות בנושא הדגל ,הסמל ,מגילת
העצמאות ,ההמנונ והמפה – בדרגות קושי ע"פ
קבוצת הגיל של המשתתפימ.
• תחנות הפעלה בנושאים כמו מפת ארץ ישראל,
המחתרות ,היטוריה של מדינת ישראל.
• הכרות עם בתים היסטוריים ברמת גן דרך כתבי
חידה ,תמונות ורמזימ.
• בדיקת אמיתותם של מיתוסים לגבי מדינת ישראל
– דיונ קבוצתי ,כמו" :להיות ישראלי בעיניי זה"...
פעילות יצירה אישית מקדימה לדיונ.
• משחק מציאת ישובים על המפה בעזרת רמזים.
• הכנת ת.ז .ישראלית ,אישית לכל תלמיד תוך
שימוש באנשימ ,הנופימ ,ההיטוריה ,התרבות,
ההתיישבות ,השירימ והיפורימ .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
שהעירו את המדינה ועקו בשאלות רגישות
וטעונות של הגדרת "מיהו יהודי" .מה קרה מאז,
היפורימ האישיימ ,הופ העצוב.
• בית המשפט העליון בשבתו כבית הדין הגבוה
לצדק  -הרצאה מרתקת שתבהיר לנו כיצד פועל
הגופ המשפיע ביותר על חיינו.
הערה :התכנית תותאמ ותיבנה בשת"פ עמ צוות
ביה"  ,שיזמינה.
מחכה ומצפה בכיליונ עיניימ לארח את הילדימ ובני
הנוער מרחבי העיר.
• מחירים ועלויות בשיחה עם בית יד לבנים ,שלוקח
על עצמו חלק מנ העלויות.
בברכת ידידות חמה,
ד"ר עמליה חרוש,
יועצת ראש העיר לקידומ מעמד האישה ומנהלת
בית יד לבנימ המחודש לתרבות ואומנות ,מורשת
והנצחה.
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לגלות
תרבות

תאטרונ וקולנוע
מוזיאונימ

מוזיקה ומחול
מורשת וערכימ
ופרימ ומשוררימ

תשע״ח
2018-2017
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פרנקל אלונה
שמ המפיק :פרנקל אלונה
וג המופע :מפגש עמ ופר/ת
אוכלו יית יעד :יא-יב
ופרת ומאיירת ילידת פולינ .כתבה ואיירה עשרות
פרי ילדימ שתורגמו לשפות רבות ואיירה עשרות
פרי ילדימ של מחברימ אחרימ.
מפריה למבוגרימ" :ילדה" )מפה – 2005 ,פר
אוטוביוגרפי המגולל את יפור ילדותה :הפר זיכה
אותה בפר פיר בשנת  (2005ו"נערה )חרגול,
.(2009
מפריה לילדימ" :יר הירימ" ,אגדה"" ,פר
על עיזה וגדיימ שבעה"" ,שיר ערש"" ,בתא של
נפתלי בישלה דייה"" ,יפור על ניכה" ו"בעלת
החלומות".
המפגש יתקיימ ביב הפר "ילדה" .הפר מבו
על יפור ילדותה של פרנקל בתקופת מלחמת
העולמ השנייה בפולינ ,תחת הכיבוש הגרמני.
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נאוה מקמל עתיר
ופרת ומחזאית ישראלית שכתבה עד היומ למעלה
מ  25פרימ )לילדימ ,נוער ומבוגרימ( בניהמ רבי
מכר ,וכנ שבע הצגות המשחקות בתיאטראות שונימ
ואשר הוצגו בינ היתר בפטיבלימ בינלאומיימ.
לא מעט מפריה זכו במקומות הראשונימ ב"מצעד
הפרימ" של משרד החינוכ וכלולימ בתוכניות
הלימודימ.
בכתות א-ב
מתקיימימ מפגשימ בהשתתפות המאיירת נורית
צרפתי  ,ומפגשימ חווייתיימ בהשתתפות השחקנ
נבו קמחי המציג את "המלכ ששכח לצחוק" עיבוד
של נאוה מקמל עתיר ליפור עמ.
בכתות ג-ו
מתקיימימ מפגשי ופרת ביב הפרימ "העדי של
עדי" ,הילד שעמד בחלונ" ",האיחור האחרונ" " ,מלכ
ההר" ו"קיר השכונה".

כמו כנ מתקיימ המופע ביב הפר "קיר השכונה"
שזכה במצעד הפרימ בשנה"ל הקודמת:
"קיר השכונה" – תיאטרונ יפור בעקבות פרה
של נאוה מקמל עתיר בהשתתפות הופרת נאוה
מקמל עתיר והשחקנ נבו קמחי.
"קיר השכונה" ,יפרה של נאוה מקמל -עתיר
פוגש את השחקנ נבו קמחי ומכאנ המ יוצאימ למע
בעקבות יפורו של ילד שחבריו גוזרימ עליו חרמ
כיוונ שראה משהו לא אמור היה לראות..
מפגש מרגש וערכי המשלב יפור והצגה.
בכתות ז-ט
מתקיימימ מפגשימ ביב הפרימ "מבחנ קבלה"
ו"שקופה"  ,וההצגה "תתחילי לחייכ" העוקימ
בנושאימ חברתיימ.
)נאוה מקמל עתיר (0547346362
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רוני ומק
נולד בבגדאד ,עלה ארצה עמ הוריו ב.1953-
מתגורר ברמת גנ .למד רישומ במכונ אבני ,ו פרות
ופילו ופיה יהודית באוניבר יטת תל אביב.
היה וחר עורות ,מדריכ חבורות רחוב ,ובשנימ
האחרונות מלמד פרות ומנחה דנה לכתיבה
יוצרת.
מפרמ שירה מ .1968-שיריו תורגמו לשפות
רבות ,ופרימ משלו תורגמו לערבית ,צרפתית,
קטלנית ,אלבנית ,איטלקית ,אנגלית ועוד .יצירותיו
מתפרמות בכתבי עת בארצ ובעולמ ,ושובצו
באנתולוגיות בשפות שונות.
ב 1997-הוא הקליט בניו יורק את "נקמת הילד
המגמגמ" ,ובווינה את "קו העוני" – שני דיקימ
משותפימ עמ המויקאי אליוט שארפ )הדיק
הראשונ נבחר כ"דיק השנה" מטעמ ירחונ
המויקה האנגלי –" (WIRE"– 1997ב 2001-הופיע
הדיק – "קיצור תולדות הוודקה" .ב 1998-הציג עמ
בני אפרת את "בית חרושת של הטבע" ,ובו שישה
מיצבימ בעקבות שירימ .התערוכה הוצגה בגלריית
"המומחה" מטעמ מוזיאונ ישראל ,ובעקבותיה נוצר
הווידיאו-ארט "בית חרושת של הטבע" בבימויו של
שחר בנ-חור .ב 2004-הציג את "חוואג'ה ביאליק"
 רישומימ ושיר ,בעקבות תשעה שירימ של ביאליק.התערוכה הוצגה במוזיאונ לאמנות ישראלית ,רמת
גנ .נשוי ואב לבת.
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לילי בנצור מפרת יפורימ
יפורימ עמ הומור ומו ר השכל ,עמ חיוכ ונשמה
דרכ אחרת ,ידידותית ומקורית להפנמת ה יפורימ
בתי פר י ודיימ
יפורי עמ ואגדות
יפורי ערב/דנ בנ אמוצ ,דאהוד אל נטור...
ממשלי קרילוב
יהודה אטל – פור המשפחה
בתי פר תיכוניימ
ש"י עגנונ :מעשה העז ,מאויב לאוהב ,האדונית
והרוכל ,פרנהיימ ,פת שלמה ,תהילה ,יהודה בורלא:
ובבתהו בכחש
אתגר קרת :לשבור את החזיר ,צפירה
מנחמ תלמי :תמונות יפואיות
בשבי זינגר :המפתח

לילי בנצור
מפרת יפורימ ,בוגרת בי" לאמנות היפור
ב"בית אריאלה" ובוגרת בי" למשחק "הבמה"
תאטרונ גבעתיימ.
בעלת ותק של  30שנה בתחומ ההוראה והניהול
בבתי-פר תיכוניימ
)מפרת בלשונ הכותב(
מקיימת ערבי גיבוש למורימ ,יומ משפחה ,יומ
האישה ,ערבי שורשימ ועוד...
טלפונ052-3951115 :
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מפעל ופר אורח
לכבוד
מנהלות/ימ ,רכזות/י פרות ,מורות/ימ לפרות
ופרניות/ימ בתי הפר
שלומ רב,
מפעל 'ופר-אורח' נועד לטפח את אהבת הקריאה
ולהעמיק את הקשר עמ יצירה ויוצרה באמצעות
מפגשי תלמידימ עמ ופרימ ומשוררימ .המפעל
הוא פרי יוזמה משותפת של הפיקוח על הוראת
פרות במשרד החינוכ בחינוכ הממלכתי ובחינוכ
הממלכתי-דתי ושל המחלקה לפרות במשרד
התרבות והפורט.
מפעל "ופר-אורח" יחל את פעילותו בבתי הפר
בשנת הלימודימ תשע"ז ,ויימשכ עד תומ שנת
הלימודימ.
בשנת הלימודימ תשע"ז מוזמנימ בתי הפר להפגיש
את תלמידיהמ עמ אחד מהיוצרימ הבאימ:
בתי ה פר הי ודיימ:
רשימת היוצרימ תתפרמ עמ יומ תהליכ בחירת
היוצרימ.
בתי ה פר העל-י ודיימ )חט"ב וחט"ע(:
רשימת היוצרימ תתפרמ עמ יומ תהליכ בחירת
היוצרימ.
)לחטיבות הביניימ ניתנת האפשרות לבחור ופרימ
גמ מבתי הפר היודיימ(.
בתי הפר שיכנו לתכנית 'מפעל ופר אורח',
יבחרו את הופר/המשורר שעמו המ מעוניינימ
להפגיש את תלמידיהמ מתוכ רשימה זו.

בפועל ניתנ להיפגש רק עמ יוצר אחד בלבד ,אכ
יש לרשומ בטופ הבקשה שלושה שמות על-פי
דר העדיפויות) .הפיקוח על הוראת פרות יעשה
כמיטב יכולתו לשבצ את אחד מהיוצרימ ,בהתאמ
לבחירתכמ ולדר העדיפויות(.
• מידע אודות הסופרים והמשוררים המשתתפים
במפעל )קורות חיימ ,פרימ פרי עטמ ,פרומימ
ונייונ במפגשימ עמ ילדימ ובני נוער( מפורמ
באתר 'חדר המורימ לפרות';
• תקנון מפעל סופר-אורח (הנכם מתבקשים לעיין
בו שוב(;
ההשתתפות במפעל 'ופר אורח' מוגבלת למפר
מוימ של בתי פר ,בהתאמ לתקציב .עדיפות
תינתנ לבתי פר בעלי מדד טיפוח גבוה ,וכנ לבתי
פר שתלמידיהמ לא זכו למפגש עמ ופר-אורח
בשנימ האחרונות.
הפיקוח על הוראת פרות יודיע לביה" על
כניתו למפעל 'ופר אורח' ואת שמ היוצר ופרטי
ההתקשרות עמו .לאחר קבלת ההודעה ייצרו בתי
הפר קשר טלפוני עמ הופר/המשורר ויתאמו
עמו מועד למפגש ויכמו ביניהמ את הנושאימ
שיידונו לקראת המפגש ובמפגש עצמו .התקופה
שעד למפגש תנוצל לקריאה ביצירותיו של הופר/
המשורר על ידי התלמידימ וכנ לפעילות לימודית-
יצירתית ביבנ ,זאת על מנת שהמפגש יהיה
משמעותי ככל האפשר.
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בכל מפגש בבתי הפר היודיימ ייפגש הופר
לשיחה עמ שלוש קבוצות תלמידימ שונות )עד 80
תלמידימ בקבוצה( .משכ כל שיחה הוא  45דקות
)שעה אקדמית( .חלה חובת הפקה של רבע שעה
לפחות בינ שיחה לשיחה.
בכל מפגש בבתי הפר העל-יודיימ ייפגש הופר
לשיחה עמ שתי קבוצות תלמידימ שונות )עד 80
תלמידימ בקבוצה( .משכ כל שיחה הוא שעה ומחצה.
חלה חובת הפקה של רבע שעה לפחות בינ שיחה
לשיחה .הביקור כולל  2שיחות.

המפגשימ עמ הופרימ ימומנו על ידי משרד החינוכ.
בתי הפר יישאו בהוצאות הניעה של הופר/ת
בהתאמ לתקנונ המפעל.
בתי הפר המעוניינימ להפגיש את תלמידיהמ עמ
אחד היוצרימ המשתתפימ במפעל 'ופר-אורח'
בשנת הלימודימ תשע"ז ימלאו את טופ הבקשה
להצטרפות למפעל 'ופר אורח'.
הרישומ יערכ באמצעות טופ מקוונ בלבד .הטופ
יפתח בהקדמ ,עמ תחילת ההרשמה .שימו לב ,לא
יתקבלו טפימ שיישלחו בדואר ,או בפק.
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לשאלות ובירורימ ניתנ לפנות:
אגפ החינוכ המחלקה לחינוכ חברתי-ערכי
Ella-f@ramat-gan.muni.il
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