המלצה על מופע או מפגש
קומיקזה
____________________
שם המופע/מפגש:

17/2/19
__________________
תאריך הצפייה:

מפיק :תיאטרון בסלון  -קפסולה בע״מ
____________________________

עם
מיקום הצפייה :היכל התרבות י
____
____________ק_נ_

המופע נצפה במלואו :כן/לא (סמן)
הצפייה התקיימה בפני תלמידים :כן  /לא (סמן)
15-16
__________________
גיל התלמידים שצפו במופע:
המלצתי שמופע /מפגש זה מתאים לכיתה__ ז
י״
_____ב_____
________ עד כיתה

מופע זה מתאים לתחום :תיאטרון /מחול /ספרות /אמנות פלסטית /מוזיקה /קולנוע /אחר
המופע/מפגש מתאים לאירוע שיא /פעילות הפגתית  /נושא לימודי (סמן)
300
___________ תלמידים
במופע  /מפגש יכולים לצפות בו זמנית עד

*מספר תלמידים מומלץ*

חווה דעתך על המופע /מפגש .השתמש בכל הכלים העומדים לרשותך ונמק:
המופע קומיקזה הוא מופע מצחיק מאוד ,שנון ,קליל ופשוט נפלא .המופע מתאים לשכבות בוגרות וצעירות כאחד .השימוש בשפה הדבורה
________
____________________________________________________________ת לתלמידים זוויות
חלק מהקסם של התיאטרון ,מאפשר לנו כצוותי חינוך האמונים על השפה העברית ,לת
לשיח דיאלוגי מקדם ומפרה ,כ
____________________________________________________________________שובים את לב
ראייה חדשות ומרעננות ,מפתחות עבודת צוות ואת ההומור ככלי חינוכי ,ובכך מתקשרות עם הדור הצעיר .השחקנים
____________________________________________________________________דים ומעניק להם
התלמידים ומאפשרים להם לחוות תיאטרון וקומדיה ממקום מכבד ,ולאפשר עולם אחר של צחוק ,שמפליא את התלמי
תחושת מסוגלות ,בחשיבה מחוץ לקופסא ,שהכל אפשרי ושהם יכולים ליצור בעצמם ,מבלי ״לרדת״ על האחר .חשוב ונפלא .מומלץ בחום!

פרטי הממליץ:
חנכת
ה_ תפקיד :מ
שם מלא _ :דנה בסון חליוו
_______________
__
___________
0503335441
ת טבעו
יישוב __:קריי
danabasson1 @ gmail.com
______________
_____ דוא"ל ___________:
____ן__ טלפון_______:
_____

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

25/08/19
_______________

תאריך

_______________
חתימת הממליץ

