
םילכ לבקל םיצור רשא ךרדה תליחתב םייתרבח םימזיל תיסור תרבוד הליהק םינוב סיסנ'ג ןרקו יתרבחה בחרמה
סיסנ'ג ןרקו ״יתרבחה בחרמה״ לש הלועפ ףותישב תיסור תרבוד תיתרבח תימזי הליהק לש תוליעפ תינכות

םי.תופתתשמ 25-כ לולכת הליהקה .הליעיו הבוט הרוצב םהלש םייתרבחה םיטקיורפה תא חתפל תנמ לע םילכ לבקל םיצור רשא ךרדה תליחתב םייתרבח םימזיל תיסור תרבוד הליהק םינוב סיסנ'ג ןרקו יתרבחה בחרמה


.םי.תופתתשמ 25-כ לולכת הליהקה .הליעיו הבוט הרוצב םהלש םייתרבחה םיטקיורפה תא חתפל תנמ לע2
תועש 3-4 היהי שגפמ לכ לש ךרוא .שדוחל תחא ,הנשה ךלהמב םישגפמ השיש ינפ לע סרפתת תינכתה

ץועיי דצל ,חתפמ ישנאו םיצרמ - ישעמה םע יטרואיתה דצה תא בלשנו ,יטנוולר רחא אשונב קימענ שגפמ לכב
.תועש 3-4 היהי שגפמ לכ לש ךרוא .שדוחל תחא ,הנשה ךלהמב םישגפמ השיש ינפ לע סרפתת תינכתה-3

םימזיה ללכ ןיב רבחיש יתנש םוכיס סנכ םייקנ ןורחאה שגפמב .םזימ לכל ינטרפו ישיא ץועיי דצל ,חתפמ ישנאו םיצרמ - ישעמה םע יטרואיתה דצה תא בלשנו ,יטנוולר רחא אשונב קימענ שגפמ לכב

הרטמה
.םימזיה ללכ ןיב רבחיש יתנש םוכיס סנכ םייקנ ןורחאה שגפמב .םזימ לכל ינטרפו ישיא

םזימה תמקה בלשל תויטנוולרה תויעוצקמו תונוש תויגוסב קימעמ ןויד רשפאת תינכתה .םישדח תוליעפ יצורע חתפלו םהלש םיטקיורפה תא םדקל םיצורש תיסורה הפשה ירבוד םייתרבח םימזיל יכשמה הדימל ךילהת תיינב

וכלהמב וא םזימה תמקה בלשל תויטנוולרה תויעוצקמו תונוש תויגוסב קימעמ ןויד רשפאת תינכתה .םישדח תוליעפ יצורע

הרוצב םהלש םייתרבחה םזימה תא לעופל איצוהל ידכב םיבחרנ םילכ םע ואצי םייתרבחה םימזיה תינכותה ףוסב
.וכלהמב וא

רתויב הבוטה הרוצב םהלש םייתרבחה םזימה תא לעופל איצוהל ידכב םיבחרנ םילכ םע ואצי םייתרבחה םימזיה תינכותה ףוסב

תדעוימ תינכתה ימ רובע
.רתויב הבוטה

תויעוצקמ תומליד ףותיש רשפאמ ןווגמה םייחה ןויסינ .םיפתתשמה ןיב תפתושמ הדימלו תועדו חיש לש ןווגמ רצייל תלוכיה לע רתיה ןיב ססובמ םיאליגה חווט .20-60 ןיב םה םיאליגה .תיסורה הפשה ירבוד תומזיו םימזי20-6

דחוימב תניינעמו הבחר תולכתסה רצויו תונוש הייאר תויווזמ תוישיאו תויעוצקמ תומליד ףותיש רשפאמ ןווגמה םייחה ןויסינ .םיפתתשמה ןיב תפתושמ הדימלו תועדו חיש לש ןווגמ


.דחוימב תניינעמו הבחר תולכתסה רצויו תונוש הייאר תויווזמ תוישיאו
הליהקה תלהנמ ,תידיאל תונפל םילוכי םתא םיפסונ םיטרפל


.הליהקה תלהנמ ,תידיאל תונפל םילוכי םתא םיפסונ םיטרפלcommunity@socialspace.org.il -ןופלט           ליימ - 

054481784community@socialspace.org.il -0544817844 - ןופלט           ליימ


חתפלו םהלש םיטקיורפה תא םדקל םיצורש תיסורה הפשה ירבוד םייתרבח םימזיל יכשמה הדימל ךילהת תיינב
:הרטמה

רצייל תלוכיה לע רתיה ןיב ססובמ םיאליגה חווט .20-60 ןיב םה םיאליגה .תיסורה הפשה ירבוד תומזיו םימזי
?תדעוימ תינכתה ימ רובע

Storytellinתנדס לולכת רשא הליהקה לש תחיתפ תירי Storytelling לצא ןיינע רציילו הקדמ תוחפב םהלש רופיסה תא רפסל ךיאו ,תנרקסמל תגצמ לכ ךופהל ךיא ,ענכשמ ׳ץיפ רוציל ךיא דומלל וכזי תו.םימזיהמ דחא לכ התרזעב

     םיפוצה לצא ןיינע רציילו הקדמ תוחפב םהלש רופיסה תא רפסל ךיאו ,תנרקסמל תגצמ לכ ךופהל ךיא ,ענכשמ ׳ץיפ

,תינכתה הוותמ לע רפסנ ,לארשיב הרבחה לע עיפשהל לוכי םזימ לכ ךיא ןיבנ ,הליהקה ירבח לכ תא ריכנ ,ףסונב
.םיפוצה

תינכתה יפתתשמכ םכרובע רתויב םינוכנה םילכה םה המ דחיב ןחבנו ,תינכתה הוותמ לע רפסנ ,לארשיב הרבחה לע עיפשהל לוכי םזימ לכ ךיא ןיבנ ,הליהקה ירבח לכ תא ריכנ ,ףסונב

.תינכתה יפתתשמכ םכרובע רתויב םינוכנה םילכה םה המ דחיב ןחבנו

         תוליעפל (בורל םיקוסע) םיריעצ םישנא םותרל ותלוכיבו םזיה לש ודיקפתב דקמתנ .קרווטנ להנל יוצר וב ןפואל הנווכהו עדימ קפסל ידכ תינש ינשה תא תחא ריכהל ידכ ,תישאר .גניקרווטנה תרהט לע ולוכש שגפמ חתפנ

םימזימה םודיקל םייטנוולר םיאשונב םיצרמ 5/6 ןיב ועיגי שגפמה ךלהמב .תיתרבחה היישעב ךישמהלו םזימה תוליעפל (בורל םיקוסע) םיריעצ םישנא םותרל ותלוכיבו םזיה לש ודיקפתב דקמתנ .קרווטנ להנל יוצר וב ןפואל

5/ םהלש םימזימל םיפיט םימזיהמ דחא לכל תתל ידכ בחר עדי םע םייתרבח םימזימה םודיקל םייטנוולר םיאשונב םיצרמ 5/6 ןיב ועיגי שגפמה ךלהמב .תיתרבחה היישעב ךישמהלו םזימה

.םהלש םימזימל םיפיט םימזיהמ דחא לכל תתל ידכ בחר עדי םע םייתרבח

ןוזחה המ ?הרטמה המ ?דעיה להק ימו םזימב ויהי םישנא המכ ןיבהל המידק םינשל הדובעה תא ןנכתל ךיא .םזימה ןעמל ףסכה תאו ביצקתה תא ןוכנ להנל ךיא .םייתרבח םימזימל ףסכ םיסייגמ ךיא דמלנ

?ןוזחה המ ?הרטמה המ ?דעיה להק ימו םזימב ויהי םישנא המכ ןיבהל המידק םינשל הדובעה

18:00-21:028/0 לארשיב תותומעה םלועו תיחרזאה הרבחה -18:00-21:00 28/02 ישילש םויב     2 שגפמ 

?ביצקת לוהינו םיפסכ סויג -18:00-21:00 20/03 ינש םויב      3 שגפמ 18:00-21:020/0

עוצקמ ישנא םע גניטייד דיפס + גניקרווטנ תרדס -18:00-21:00 20/03 ינש םויב      4 שגפמ 18:00-21:020/0

              םיסנמ התוא הרטמה המ םיניבמ ךיאו ,המורתה ןונגנמ דבוע ךיא ,תיפורתנליפ ןרק יהמ .ךיאו ימל ,םורתל לוכי יתרבח ןוגרא המ דמלנ .תבכרומ איה הממו תילארשיה הרבחב תותומעהו םינוגראה םלוע םע תורכיה

               לארשי "םע"כו הנידמכ לארשי תנידמ ןיב םילדבהה המ .גישהל םימרותה םיסנמ התוא הרטמה המ םיניבמ ךיאו ,המורתה ןונגנמ דבוע ךיא ,תיפורתנליפ ןרק יהמ .ךיאו ימל ,םורתל

.לארשי "םע"כו הנידמכ לארשי תנידמ ןיב םילדבהה המ .גישהל םימרותה

Storytellin18:00-21:002/0תנדס- 18:00-21:00 02/02 ישימח םויב        1 שגפמ Storytelling תורכיהו

תינכותב המ

ןוויג םדקתש הרוצב להנתהל עייסל תולוכיש תוקיטקרפה ןהמ .תועד תעבהל חוטב בחרמ תריציו םינועט םינוידב הצובק תייחנה ,תדבכמ תרושקת לע דמלנ .תיתרבחה היישעה םלועב רחאה תרכהו ישונא ןוה ןוויג תובישחב ןודנ

תישעמו תיתסיפת תיתשת חיניו תונוש תונווגמ תוצובקל תו/םיפתתשמה תא ףושחי שגפמה .השעמל הכלה ןוויג םדקתש הרוצב להנתהל עייסל תולוכיש תוקיטקרפה ןהמ .תועד תעבהל חוטב בחרמ תריציו םינועט םינוידב

            תיסורל תילארשיה תוברתה ןיב ןוויג םודיקל תישעמו תיתסיפת תיתשת חיניו תונוש תונווגמ תוצובקל תו/םיפתתשמה תא ףושחי שגפמה .השעמל הכלה

.תיסורל תילארשיה תוברתה ןיב ןוויג םודיקל

 
הנש םוכיס + ״המיבה״ב סנכ - ( ךשמהב עבקיי ךיראתה)     6 שגפמ 

תיסורהו תילארשיה - תויוברתה יתש ןיב הלועפ יפותיש -18:00-21:00 15/05 ינש םויב     5 שגפמ18:00-21:015/0

ןוטלשב הנש 15-כ הקבאנש ןויצ תריסא ,לדונ הדיא לש תרעוסהו תבכרומה הייח תשרפ תא רקוס הזחמה "הדיא" םשב הגצה הארנ ןכמ רחאלו םזימה לע הרצק הכורעתב ליחתנ המיבה ןורטאיתב ךרעיי ישישה שגפמה

  1             רחאל .לארשיב תיסור תרבוד הרבחל תיתרבח תוליעפב ןיינע ןהל םימזימה לש להק ןמזוי שגפמל .יטייבוסה ןוטלשב הנש 15-כ הקבאנש ןויצ תריסא ,לדונ הדיא לש תרעוסהו תבכרומה הייח תשרפ תא רקוס הזחמה

            םע בלתשמ הז ךיאו הגצהב וניווח המ לע רבדנ הליהקה ירבחל קר תיסורה הפשב םייקתיש שגפמ היהי הגצהה רחאל .לארשיב תיסור תרבוד הרבחל תיתרבח תוליעפב ןיינע ןהל םימזימה לש להק ןמזוי שגפמל .יטייבוסה

ונל התייהש הנשה תא םכסנו םכלש םימזימה םע בלתשמ הז ךיאו הגצהב וניווח המ לע רבדנ הליהקה ירבחל קר תיסורה הפשב םייקתיש שגפמ היהי הגצהה


.ונל התייהש הנשה תא םכסנו םכלש םימזימה

תינכותל המשרה ספוט  בחרמה רתאל

תינכותל המשרה ספוט  בחרמה רתאל

   תיתרבח תומזיל תינכות
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