סמינר רכזי תרבות וקהילה
ימים :שלישי-רביעי  11-12בינואר  ,2022י׳ – יא׳ בשבט תשפ"ב,
מלון רמדה נתניה פנסיון מלא (כולל לינה)
יום שלישי 11.1.2022

מארז "מתנות קטנות"
מתנה לכל משתתף

09:00-10:00

התכנסות ,רישום וכיבוד

			
			

קבלת פנים מיוחדת :האחים בז'וז' מתאטרון הכפכף  -המילה האחרונה 		
במופעי הרחוב בישראל
		

ברכות :קובי שמואל – מנהל אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים
10:00-10:15
מירית כץ –מנהלת אגף תרבות נוער וצעירים – נציגת מנהלי מחלקות תרבות במועצות האזוריות
				
מנחה :לירז רם – רכזת אגף חברה וקהילה תנועת המושבים
			
		
10:15-11:45
			

פאנל מנהלי מחלקות תרבות – שיח עמיתים .מנחה :קובי שמואל ושירי מדן יתרונות שיתופי פעולה בין מושבים ,חשיפת 		
פרויקטים  /מיזמים קהילתיים במועצות/מושבים ,פרויקטים בצל הקורונה ועוד.

11:45-12:00

הפסקה קלה

			

חשיפת אמנים – חלק א'

12:00-12:20
			

חני נחמיאס – "החדר של חני"  -מזמינה אתכם לשוב ולהצטרף אליה לחדר בו ׳מותר לכייף והכי מותר לאהוב׳.
סיפורים ,משחקים ושירים מכל התקופות (פלפלת ,בלי סודות ,פיטר פן ,צלילי המוסיקה ועוד).

12:20-12:45
			
			

"עפרה חזה – קופסת צבעים" – שירה והנחייה :דפנה דקל
עולמה המוסיקלי העשיר של הילדה משכונת התקווה ,שנלחמה על מקומה ,מעמדה וכישרונה ונסקה אל עבר הפסגות 		
הכי גבוהות בעולם המוסיקה בארץ ומחוצה לה .המופע כולל שירים מתקופות שונות.

12:45-14:00

סדנה בקבוצות – גיוס ושימור מתנדבים

14:00-14:45

ארוחת צהריים

14:45-15:30
			

			

עמית יפרח – מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
ומטה תנועת המושבים – סקירה קצרה על פעילות אגפי תנועת המושבים ,מפי מנהלי המחלקות

15:30-16:00

שרון חזיז  -טעימה מהמופע "מסיבה ישראלית"

16:00-17:00

חלוקת חדרים ומנוחה קלה

17:00-17:30

קפה ועוגה חגיגי

17:30-18:00
			

ישראל אהרוני ואורן ברזילי – הזוג המוזר – טעימה ממופע חדש ומיוחד מאוד על החיים ועל רגעים מצחיקים ומרגשים 		
ואיך התגלגלו אליהם ישראל ואורן בדרך המקרה ,בדיוק כפי שקורה בחיי כולנו!

18:30-19:30
			

הרצאה חווייתית :ארז חסון – איש שב"כ לשעבר – מרגלים בשרות המדינה הצצה נדירה ומרתקת אל מאחורי הקלעים 		
של עולים הריגול וסיכול הטרור

19:30-20:30

ארוחת ערב

20:30-21:30

רמי קליינשטיין ונעם חורב – הצגת הפרויקט "מתנות קטנות"

ט.ל.ח

סמינר רכזי תרבות וקהילה
ימים :שלישי-רביעי  11-12בינואר  ,2022י׳ – יא׳ בשבט תשפ"ב,
מלון רמדה נתניה פנסיון מלא (כולל לינה)
יום רביעי 12.1.2022
07:00-09:00

ארוחת בוקר

09:00-10:00

מיה יהלום – רשתות חברתיות :איך להגיע לקהל ולגרום לו להיות אקטיבי באמצעות וואטסאפ ,אינסטגרם ופייסבוק.

			

חשיפת אמנים – חלק ב'

10:00-10:30

עדן טהרני – "אני רואה" דרך נקודות חייה ועד להגשמת חלומות

10:30-11:00
			

שירי ,בן ויונתן ארצי  -שלושת האחים לבית ארצי בשיחה משפחתית עם פסנתר וגיטרה ,על יצירה כבית.
על הקשר בין מילים ומוזיקה ,על ספרים ,שירים ,ומה שביניהם.

		
11:00-11:10

הפסקה קלה

		
11:10-11:40
			

ציפי קרליק – במאית ויוצרת הסדרה  301פדויים .הסיפורים מאחורי הקלעים והעולם המטלטל של השבויים מיום כיפור		 ,
והגילויים החדשים .מפיק ועורך :איתי נבו לנדסברג.

11:40-13:00

סדנה בקבוצות  -נכסים בקהילה ומיפוי יישובי

13:00-14:00
			

קובי שמואל – מנהל אגף חברה וקהילה תנועת המושבים  -תפקיד רכז התרבות והקהילה ביישוב החדש
סיכום ,משובים וחלוקת שי

			
14:00

ארוחת צהריים

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם לירז רם בטל'  050-4408680דוא"ל liraz@tmoshavim.org.il
ט.ל.ח  /יתכנו שינויים בתכנית ובסדר המרצים  /אמנים
ההשתתפות בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
ראה טופס רישום בעמוד הבא

בברכה,
קובי שמואל – מנהל אגף חברה וקהילה לירז רם – רכזת אגף חברה וקהילה

טופס הרשמה לסמינר רכזי תרבות וקהילה
ימים :שלישי-רביעי  11-12בינואר  ,2022י׳ – יא׳ בשבט תשפ"ב,
מלון רמדה נתניה פנסיון מלא (כולל לינה)

									

למלא ולהחזיר בבקשה במיילliraz@tmoshavim.org.il :
תאריך:

מושב:
שייך למועצה אזורית:
להלן הנרשמים/ות( :נא לכתוב בכתב קריא וברור)
שם מלא

תפקיד

דואר אלקטרוני

נייד

1
2
3
נא לסמן
1

עלות למשתתף/ת בחדר זוגי

₪ 980

פנסיון מלא

2

עלות למשתתף/ת בחדר יחיד (סינגל)

₪ 1250

פנסיון מלא

3

עלות למשתתף/ת –  3בחדר (ללא שינוי)

₪ 980

פנסיון מלא

4

עלות למשתתף/ת – ללא לינה (ללא שינוי)

₪ 980

כולל ארוחות וכיבוד מלא

4

עלות למשתתף/ת – ליום אחד ,ללא לינה

₪ 600

כולל ארוחות וכיבוד מלא

ממושב

מבקש/ת להיות בחדר עם

עלות ההשתתפות בכנס ללא לינה ,ללא שינוי  980ש"ח.
דמי ביטול  -עד לתאריך – 2.1.2022 :ללא חיוב
התחייבות לתשלום :נא להקיף בעיגול אופן התשלום
•העברה בנקאית ל :טל ניר ,בנק הפועלים ,סניף  532חשבון 430395
(נא לעדכן ולשלוח אסמכתא בווצאפ  050 -4408680או בדוא"ל )liraz@tmoshavim.org.il
•צ'ק לפקודת "טל ניר" – נא לא לציין על הצ'ק תנועת המושבים יימסר ביום הכנס ,בעת הרישום
•לא ניתן לשלם בכרטיסי אשראי
לפרטים נוספים ,נשמח להשיב בכל עת :לירז liraz@tmoshavim.org.il 050 -4408680
הסכום ישולם (נא לסמן בעיגול) :באופן אישי  /ע"י המועצה האזורית  /ע"י היישוב
שם מלא:
•
•
•
•

תפקיד:

ט.ל.ח
יתכנו שינויים בתכנית הסמינר ובסדר המרצים/אמנים
הכניסה תותר לנרשמים בלבד
ההשתתפות בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

חתימה:

