
התכנסות וכיבוד קל  8:30-9:30

ברכות:   9:30-9:45
עמיר ריטוב – ראש המועצה האזורית לב השרון 

מאיר צור – מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל 
שירי נחום ארדיטי – מנהלת אגף חברה וקהילה ובני המושבים    

בת אלה בירנבאום - שירה  9:45-10:05

ד“ר איריס בראון – ”הוא, היא ומה שבינהם“  10:05-10:25

אורי ניר - ”מחנה משותף“   10:25-10:45

דני ינאי - ”משפחה שכזו“  10:45-11:05

אורי מוסטקי ורם סופר – שירי אריק איינשטיין   11:05-11:25

סמי סירואה - ”יוצא מהבועה“  11:25-11:45

עומר המספר – ”בואו שמעו סיפור מעניין... ”  11:45-12:05

גידי ליבנה – אומן חושים   12:05-12:25

הפסקת צהריים  12:25-13:00

אריק סיני בשירי להיטיו הגדולים   13:00-13:20

זיו שילוח – ”סיפורי חיים“   13:20-13:40

ד“ר ריקרדו בלנק –“פתגמי העולם חוכמת האנושות“   13:40-14:00

עופר שפריר - ”תמיד עולה המנגינה“   14:00-14:20

תאטרון בסלון – קומיקזה קידס   14:20-14:40

שרית ברנס – ”ברחובינו הצר“    14:40-15:00

ניר לויאן ורן זמיר - ”אפונה וגזר“   15:00-15:20

”מאמא דיילי“ - תאטרון מראה   15:20-15:40

יום עיון וחשיפת אמנים
יום שני, ט“ז בתמוז תשע“ז, 10.7.2017

אשכול פיס, מועצה אזורית לב השרון (בית ספר דרור)
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התכנסות וכיבוד קל  8:30-9:30

ברכות   9:30-9:45

עמיר ריטוב – ראש המועצה האזורית לב השרון    

מאיר צור – מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל    

שירי נחום ארדיטי – מנהלת אגף חברה וקהילה ובני המושבים   

בת אלה בירנבאום - זמרת יהודיה מבית חילוני, הנותנת כבוד למסורת,  9:45-10:05

שרה תפילות ושירה עברית מתוך ארון הספרים היהודי - ישראלי.   

ד“ר איריס בראון – מרצה בנושא תקשורת בין המינים -“הוא, היא ומה שבניהם“   10:05-10:25

במפגש מרתק ומתובל בהומור על ההבדלים בין הראש הגברי והראש הנשי,   

כשההווה נתקע איך להחיות את העבר? איך מעוררים את התשוקה? מה עושים עם השגרה?    

אורי ניר - ”מחנה משותף“ - סרט ודיון על המסעות לפולין   10:25-10:45

אלפי ישראלים צעירים מצטרפים למסע לפולין כל שנה, כדי ללמוד על השואה.    

מבט לתוך המסע באמצעות סרטי וידאו שהם מעלים ליוטיוב, מציגים דרך שונה   

על הזיכרון המשותף כפי שהם רואים אותו.    

דני ינאי – ”משפחה שכזאת“ - על המסגרת המשפחתית בתרבויות העולם.  10:45-11:05

מרצה וצלם אתנוגרפי במפגש רב חושי ומבדר, בו נבחן ונחשוף את המניע המרכזי,   

שמאחורי התפתחות מסגרות משפחתיות ייחודיות.     

אורי מוסטקי ורם סופר – איינשטיין לילדים ומבוגרים   11:05-11:25

מופע זמר המשלב שירת רבים , סיפורים ואנקדטות מאחורי השירים של אריק איינשטיין,      

במסע נוסטלגי מתובל בהומור ובשירה.   

  

סמי סירואה - ”יוצא מהבועה“   11:25-11:45

סיפורו המרתק והמשעשע של מתורגמן הבועה בטלוויזיה ובית הנשיא.    

בן שומע למשפחה של 5 חירשים.   

עומר המספר - ”בואו שמעו סיפור מעניין, לפני כן אנגן כמה צלילים שיכניסו אותנו לסיפור“.    11:45-12:05

סיפורים מעומר ראובני, אדם מהשורה, איש משפחה שנהנה מהדברים הקטנים של החיים,     

אבל יותר מכל אוהב לספר.    

גידי ליבנה – אומן חושים וקומיקאי   12:05-12:25

מופע ייחודי ומרתק המשלב קריאת מחשבות, אשליות, סטנד-אפ, אלתור מבריק והרבה      

שיתוף פעולה עם הקהל.    

רצף טעימות ממופעים שונים
להנאתכם ולעזרתכם בתכנון השנתי:



הפסקת צהריים  12:25-13:00

אריק סיני - הרומנטיקן בעל הקול העמוק, המחוספס, המרגש ומלא הרוך,  13:00-13:20
אשר היה הראשון לשלב את שירי ארץ ישראל היפה עם מוסיקת הפולק-רוק האמריקאית.   
המופע סוחף את הקהל במסע נוסטלגי לזמנים של תמימות ואחווה, אופטימיות ורומנטיקה.   

זיו שילוח – קולנוען, צלם, תסריטאי, במאי ועורך, יועץ ומנחה קבוצות וידיאו תרפיה.  13:20-13:40
מגוון פעילויות בתחום  הקולנוע עם וותיקי המושב, דור הבנים והנוער. יוצר פרויקט ארצי      
השם לו כחזון לכבד ולספר סיפורי חייהם המצולמים של ותיקי המושבים בארץ ומהם לשזור     

את סיפורי המושב בפרט והמושבים בכלל. המופע ילווה בהקרנה מתוך סרטים ופרויקטים שנעשו.   

ד“ר ריקרדו בלנק – “פתגמי העולם חוכמת האנושות“ - פיזיקאי בוגר מכון ויצמן.   13:40-14:00
בשנים האחרונות לקח פסק זמן והקדיש את כל זמנו ומרצו לחקר הפתגמים ב-32 שפות     

שונות. במפגש הקהל נחשף להבנה שקיימת תבונה כלל אנושית בפתגמי העמים.    
מפגש משכיל, קליל ומבדר.    

 
”תמיד עולה המנגינה“ - ערב משיריו היפים של יאיר רוזנבלום   14:00-14:20

מופע זמר ישראלי, מתוך סדרת מופעי הזמר של עופר שפריר ובהנחייתו.    
מוקדש כולו ללחניו היפים של יאיר רוזנבלום שהלחין למעלה מ 1200 שירים ללהקות      

הצבאיות, לאמנים רבים, למופעי בידור ועוד.     

קומיקזה קידס - “תאטרון בסלון“ במופע אימפרוביזציה לנוער, צוות שחקנים                  14:20-14:40
מאלתרים, ייצרו הופעה מצחיקה ומקורית, המשלבת את הנוער.   

נושא המופע מתואם עם המזמין.   

שרית ברנס – מנהלת תיאטרון אבני דרך,  תיאטרון בובות ארצישראלי לילדים,  14:40-15:00
תציג בפנינו קטע מההצגה ”ברחובנו הצר“ בהשראת שירו של יורם טהרלב ”על כפיו יביא“    
ותספר לנו על שילוב בובות וערכים. כמו כן נשמע איך כל אחד יכול להיות בובנאי ולהכין     

בובות משגעות ללא ידע וניסיון קודם   

”אפונה וגזר“ – מופע מוסיקלי מצחיק ומרגש לילדים, על חברות אמת וקבלה עצמית.  15:00-15:20
משלב ביצועים רעננים לשירי הילדות הקלאסיים של מיטב יוצרי הזמר העברי. (עוזי חיטמן,     

נעמי שמר ועוד) בכיכובם של רן זמיר וניר לויאן, זמרים ושחקנים, בוגרי בית צבי.   

”מאמא דיילי“ – תאטרון מראה. משפחה החיה במרוקו ומחליטה עם קום המדינה  15:20-15:40
לארוז את מיטלטליה, לעזוב בית ותרבות עתיקת יומין ולעלות לארץ ישראל.    

בארץ ישראל נתקלת המשפחה בתרבות המקומית שאינה מקבלת תרבותם של עולים   
מזלזלת בה ומנסה לכפות עליהם את התרבות המקומית. שחקנית: מורן מרואני.   

*ט.ל.ח

בברכה,

שושי נשר
פיתוח חברה וקהילה

לפרטים נוספים והרשמה נשמח, להשיב בכל עת, להלן:

יהודה אלטון 052-2742821

kehila@tmoshavim.org.il | 03-6086309 לירז רם


