המלצה על מופע או מפגש
שם המופע/מפגש_:פיסות של מרחב
תאריך הצפייה _28.12.20_:מפיק:אביטל עדן_
מיקום הצפייה__:זום_
המופע נצפה במלואו :כן/לא (סמן)

הצפייה התקיימה בפני תלמידים :כן  /לא (סמן
המלצתי שמפגש  .מתאים לכיתה  -י עד כיתה
יב.
מופע זה מתאים לתחום :תיאטרון /מחול /ספרות /אמנות פלסטית /מוזיקה /קולנוע/
אחר המופע/מפגש מתאים לאירוע שיא /פעילות הפגתית  /נושא לימודי (סמן)
במופע  /מפגש יכולים לצפות בו זמנית עד _ 20תלמידים ) .אפשר יותר כמובן אך

יכול להיות שיפגע בתחושת הקרבה והפתיחות(.
*מספר תלמידים מומלץ*

חווה דעתך על המופע /מפגש .השתמש בכל הכלים העומדים לרשותך ונמק:
אתחיל בכך שאני מאד ממליצה! המפגש כלל בתוכו סרטונים של יצירות מחול של אביטל.
יצירות המפגישות את התלמידות בעולמם הפנימי.
ההכוונה של אביטל לאורך המפגש גרמה לי כמשתתפת להיכנס פנימה ולחוות ולהתבונן
בחיים שלי מזווית שונה.
השיתוף של אביטל ממקום אותנטי ופתוח פותח את הלב ואף נותן השראה .
במהלך המפגש אביטל הנחתה גם תרגילי ריקוד שמתאימים למגוון דרגות של יכולות וכך
נתנה מקום להתחבר לשיח ולדיון ממקום מחובר .אהבתי מאד שאביטל השתמשה
באמצעים מגוונים במהלך המפגש -סרטונים ,שיח אישי ,דיונים  ,שאלות למחשבה ואף
תרגילי ריקוד.
בנוסף ,לכל אורך המפגש עבר כחוט השני נושא הגבולות הפנימיים והחיצוניים ואני אישית
הרגשתי שקיבלתי כלים ונקודות למחשבה.
פרטי הממליץ:
שם מלא _:שלומציון שטרנברג .תפקיד __:רכזת מעורבות חברתית ומחנכת.
יישוב__:גדרה__ טלפון 0526518853:דוא"ל__shlomtzi88@gmail.com :
הצהרת הממליץ:

הנני מצהיר ומאשר כי:
-

המלצתי ,לרבות פרטי האישיים יפורסמו באתר סל תרבות ארצי באמצעות
העלאתם לאתר על ידי האמן/מפיק ,מגיש הבקשה למסלול ההיצע הנוסף

-

המלצתי תקפה ל  3-שנים ממועד פרסומה באתר סל תרבות ארצי
במהלך תקופה זו יהא רשאי כל גורם שימצא לנכון לוודא נכונות ואמיתות הכתוב
בהמלצה

-

ידוע לי כי להמלצתי זו משקל רב בביצוע בחירת הרפרטואר לתלמידי בתי הספר
בארץ
אין לי ולא היה לי כל קשר עם מפיק ההצגה ו/או עם כל בעל עניין אחר
במופע/מפגש שלגביו ניתנה המלצתי ,לרבות עובדי סל תרבות ארצי

-

האמור בהמלצתי זו אמת והינו מבוסס על ניסיוני המקצועי וידיעותיי האישיות

-

תאריך  12.1

חתימת הממליץ

