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  1024 נובמבר
 
  , והברכה שלוםהשל ילדי ישראל הורים היקרים ל
 

רוצים לשתף אתכם  ,תיכוניים "תלמה ילין" ו"הכפר הירוק"התלמידים בבתי ספר  000אנו, 
  בחוויה מיוחדת ביותר שעברנו.  

כמוהו, בחסות אגודת -נטלנו חלק במיזם תרבותי חשוב מאין הקודמתבסוף שנת הלימודים 
מדינה. בסיום תקופת החזרות שירים מתקופת ראשית המדנו בריים. במיזם זה להסופרים הע

על השירים ישבנו יחד, מאות תלמידים, שרנו את השירים שלמדנו ופשוט לא רצינו שזה ייגמר. 
זה את זה, באופן חיבקנו . לא רצינו לקום וללכת. כלל בבחינת נסהייתה עבורנו  שעברנוחוויה ה

 . במצגת שהכנו, כפי שתראו ספונטני

 

 על המיזם: 

בסיס המיזם הוא שאגודת הסופרים תגיש מדי שנה למערכת החינוך מחזה תרבותי כתוב, 
שנותן ביטוי חוויתי דרך השירים והסיפורים, שיהיו בעלי תכנים מלאי משמעות לפרק בחייה של 

צמם. בתום מדינתנו ושל העם היהודי. מיזם זה יועלה בכל בתי הספר בביצוע של התלמידים ע
 ספר יופיע בפני הקהילה שבתוכה הוא חי.  -שנה של חזרות חווייתיות נהדרות, כל בית

סיפור המאבק להקמת המדינה. את ההצגה  - ההצגה הראשונה תיקרא "האמיני יום יבוא"
  .הזאת יכתבו מיטב היוצרים בישראל, שזאת מומחיותם

בית ספר חברה הישראלית: נים ביטוי לידי חמישה בתי ספר, שנות-ההצגה הראשונה תועלה על
 מהספר, מהכפר, מהעיר, מהפרברים ובית ספר דתי. 

ההצגה, החזרות והתרשמות הקהל יתועדו בסרט. בתוך הסרט ישולבו השירים הנבחרים בתוך  
שכל  בתקוההמחזה הכתוב והוראות הבימוי של ההצגה. הסרט יישלח לכל בתי הספר בארץ, 

, וכך זה יהיה מדי שנה. את הפעילות הזאת צריך להתחיל כבר בית ספר יאמץ את המיזם
 השנה, כדי שהמיזם יוכל לפעול בכל בתי הספר כבר מהשנה הבאה.

כדי להוציא את המיזם הזה לפועל דרושים מורים רבים נוספים וכספים שיממנו את יצירת 
שבו התרבות אינה  ההצגה. אין לכך מימון, לא באגודת הסופרים העבריים, ולא במשרד החינוך,

מכלל בתי הספר מלמדים מורים לדרמה  10%-נמנית עם מקצועות הלבה. כיום רק בכ
 ולמוזיקה.

הסכנה הגדולה ביותר להמשך קיומה של מדינתנו ושל העם היהודי היא הכפר הגלובלי הגדול, 
של המוחק תרבויות אחרות, שרבים מבני הנוער של אז הם כבר אזרחיו, כולל אותנו, הנוער 

היום. רוב השירים שאנחנו שומעים ושרים הם באנגלית, וזאת בנוסף להתבוללות הכל כך 
 גדולה בעולם. 

יומית הכל כך קשה, שבה נמצאת המדינה מראשיתה ועד היום, -המציאות הכלכלית היום
אלפית מתקציב  -ון בסדר העדיפויות הכלכלי הלאומי הביאה את התרבות למקום האחר

  המדינה!!!

 אחריות הורית:

יחד  כדי שנישאר לחיות בארץ תרבותנועל ללא עוררין אחריות אתם ההורים, חייבים לקחת 
במילותיה של כפי שבא לביטוי כל כך נכון , לנהל אותה ולהנהיגה עבור הדורות הבאים איתכם

 "שתלתם ניגונים בי אמי ואבי".  -המשוררת פניה ברגשטיין 
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תרבותי המימון למיזם יהיה כך לאגודת הסופרים העבריים, ובשנה  ₪ 00יתן כל משפחה ת
 . זההחשוב השנתי ה

 הכסף ייכנס לחשבון: 

 , תל אביב. 051, בנק הפועלים, סניף 10952חשבון מספר  –"אגודת הסופרים העבריים" 
 ".תרבותנו היא מולדתנו" –נא לציין: לטובת המיזם  ת"א.  0201001מיקוד  1222ת.ד. 

 
שלהם כל המסמכים הדרושים של השומר הצעיר שותף למיזם הוא קרן "חבצלת" גוף נוסף ש

  .042הבנק הבינלאומי סניף:  -למי שזקוק לכך א(  40לצורך מס הכנסה )טופס 
 .51200גבעת חביבה ד.נ. מנשה מיקוד  .522229 מספר חשבון:

 
ת בה אנחנו בני איננו רואים שום אפשרות שמיזם גורלי זה לא ימומש. מפחידה אותנו הקלו

 הנוער מדברים על אפשרות לחיות במקום אחר.

כפי שתראו במצגת, שהנוער של היום יוכל להיות במיזם זה נמצאת התשובה החד משמעית 
 המדינה של המחר. 

 
  =u3akcz_uelMhttps://www.youtube.com/watch?vקישורית למצגת: 

 
 ראו גוגל/ יוטיוב: "תרבותנו היא מולדתנו".

 
 נ.ב.

  . ל מי שאתם מכיריםאנא העבירו את הפנייה הזאת לכ
 
 

 צוות ההיגוי של המיזם: 
 מוקי צור, היסטוריון ואיש חינוך, עורך תכנים של המיזם

 אהרן ידלין, שר חינוך בעבר וחתן פרס ישראל לחינוך
 (1022-1000ר, בעבר יו"ר אגודת הסופרים העברים )בלפור חקק, משורר וסופ

רוחמה קציר, לשעבר מנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך ופעמיים מנכ"לית הטלוויזיה 
 החינוכית

 ד"ר יפה בר זיו, מנהלת המרכז לפיתוח מקצועי בסמינר הקיבוצים
 ת ע"ש תלמה יליןותיכון לאמנויית הספר החיים דייטשמן, מנהל ב

 
 אביב -תל 0עבריים, רח' קפלן ים האגודת הסופר

 
  000-5012152לפרטים נוספים אמנון: 

 
 ב ב ר כ ה, 

 "הכפר הירוק"ו "תלמה ילין"ספר  יתתלמידי ב      
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u3akcz_uelM

