
שלום וברכה, 
להלן פרטים נוספים על הפעילויות השונות שתהיינה במסגרת תערוכת האמנויות ה- 18 של ״תבנית החינוך המוזהב״.

נשמח לראותכם!
צוות תבנית החינוך המוזהב

לוח פעילויותיום 

כנס חינוך "הצב והארנב"- עלות 50 שח26/58:45-13:00 יום ו’

27/5 יום שבת
12:00

10:30 ו 12:00
סיורים מודרכים בתערוכה

בבוקר התערוכה פתוחה לביקורים בין 28/5 יום א’
 13:30 09:00-

בשעות אלה נערכים סיורים ופעילויות לילדי כתות, וניתן לבקר בו זמנית בתערוכה ואף להקשיב 
להסברים ודיונים המתרחשים בין המורות לאמנות לבין התלמידים.

התערוכה פתוחה לביקורים בין 29/5 יום ב’
 17:00-19:00

30/5 יום ג’
ערב חג השבועות

התערוכה פתוחה בין 10:00-12:00
בין  17:00-19:00 יתקיים מפגש על 

מהות חג השבועות.

מפגש מיוחד על מהות חג השבועות. מפגש משולב עם סיפור אישי ועבודה סביב עשרת הדברות. 
עם יאיר שיין )מורה בתבנית ותלמיד בהכשרה המורים(, יחד עם מרים אברהמסון )מרכזת 

ההכשרה ומורה לאמנות(
הערב ישלב גם קטעי מוסיקה ושירה.

31/5 יום ד’
חג שבועות

16:30 סיור מודרך למשתתפי הסדנא 
)פתוח גם לאנשים הבאים לסיור בלבד(

16:30-19:00 סדנת ציור למבוגרים.

סיור מודרך בתערוכה 
"בריאת עולם ואני בו" סדנת אמנות ברישום, צבע וקולאז, מנחה רוני גונן שמחוני 

דרך רישום וצבע נתחבר לסקרנות הראשונית, למיומנות הנרכשת ולביטוי האישי, אלה שהופכים 
אותנו ליוצרות וליוצרים של חיינו, הבוראות והבוראים של עולמנו.

אין צורך בניסיון קודם כלשהוא. מתאים למבוגרים.
עלות: 60 שח

רוני הינה אמנית ומטפלת מנוסה, לימדה בעבר אמנות בתבנית החינוך המוזהבף חברה בעמותת 
'פמיננזה' ומקימה  בימים אלה את 'פמיננזה יוצרת', FeminenzArt. )הסבר על כך, בסדנא 

עצמה(.

1/6 יום ה’ 
חג שבועות

11:00-13:00 מופע מספרי הסיפורים. 
17:00-19:00 התערוכה פתוחה 

לביקורים.

"סיפורים של זהב וצלילים של כסף" – מופע מספרי הסיפורים של מעגל הטורקיז . מופע לילדים 
ולמבוגרים, בשילוב מוסיקה חיה. הכניסה חופשית

סיורים מודרכים יתקיימו ב 11:00 2/6 יום ו’
וב12:30

ובמקביל, מ 10-12:30 סדנת ציור בנוף 

סדנת ציור בנוף בצבע בהנחיית האמן רפי שנייר, מלמד ציור מהתבוננות, בוגר המרחב לפיתוח 
לחינוך עתידי.

הסדנא מיועדת למבוגרים ולילדים מגיל 7
מתאים גם כפעילות משותפת של הורים וילדים.

הסדנא כוללת חומרים, וסיור מודרך בתערוכה.
עלות  לילד :50 שח למבוגר 70 שח.

שעות: 10:00-12:30
להרשמה : רותם

מספר מקומות מוגבל.

דקה לפני פירוק...מבט אחרון על 3/6 יום שבת
התערוכה...16:00-17:00 

שעה לפני שמתחילים לפרק את התערוכה חותמים את תערוכת תשע”ז בביקורים והתכנסות. 
מוזמנים המתנדבים הבאים לפרק להגיע מוקדם ולשהות בתערוכה בטרם תחל העבודה. 

מוזמנים גם מי שלא ישאר לעזור בפירוק.




