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מלים ולחן: יפתי )יפתח קרזנר(

שטיינברג- במה למוסיקה חיה
אנסמבל  ]תופים[.  ויזל  גונן  פסנתר[,  ]שירה,  בר  ביאטריס 
בר. ביאטריס  של  בניצוחה  הייצוגית  המקהלה  מתוך  ווקלי 

מנהל  אור  בן  טל  המרכז,  מנהלת  לינב  למעין  תודה 
למוסיקה.  הספר  בית  מנהלת  רפפורט  ויוליה  אומנותי 

הקהילה המסורתית בנאות שושנים
קריב. גילה  קראוזה,  אלי  ]ַרָּבה-סטודנטית[,  דר  נעמי 

קהילת קודש וחול בחולון, 
התנועה ליהדות מתקדמת ]רפורמית[

הַרָּבה גלית כהן קדם, איתי דוד, רינה בר אור, הדס פסטר 
בכר, היידי פרייס. 

חיבורים – תרבות יהודית-ישראלית בחולון
חולון, רשת קהילה  עיריית  עירונית הפועלת בשיתוף  יוזמה 
למתנ"סים. והחברה  ניצנים  עמותת  חי,  אבי  קרן  ופנאי, 

ארץ, ארץ, ארץ, ארץ תכול אין עב, 
והשמש לה כדבש וחלב.

ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה 
ונשב בה, יהיה מה שיהיה.

ארץ שנאהב, היא לנו אם ואב 
ארץ של העם, ארץ לעולם 

ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה 
יהיה מה שיהיה.

ארץ, ארץ, ארץ, ארץ התורה 
את מקור האור ושפת האמונה. 

ארץ, ארץ, ארץ, ארץ יקרה, 
הן הבטחת שאין זו אגדה.

אצלנו בגן יש המון ילדים 
את חלקם אני אוהב את חלקם אני לא מכיר 

אבל מי לא שמע על האומץ של רן 
הוא הכי מהיר בחול, הוא הכי חזק בגן 

אבל יש לו סוד אחד שפחד הוא לגלות 
שהוא כל כך מאוהב באחת הילדות. 

אז בלילות קרים 
עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים 

והוא מגלה לה מה היא בשבילו 
כל עולמו מוגן מתחת לשמיכה.

אצלנו בגן יש הרבה חבורות 
יש כאלה נחשבים, יש כאלה שפחות 
אבל מי לא שמע על קופצי הנדנדות 

מריעים להם כפיים מלמדים אותם לנחות 
מורמים על נס הדגל גאוות כל האיזור 

רק לפעמים כשהם קופצים רחוק הם שוכחים לחזור.

אז בלילות קרים ... 

אצלנו בגן נפרדים בשמחה 
כי היום לא ארוך ונפגשים שוב מחר 

חוץ מאלה שפתאום לא חוזרים יותר לגן 
אמרו לי שהם רק עברו דירה מעבר לענן.

אז בלילות קרים 
עם פנס מתחת לשמיכה הם מדברים 

והוא מגלה לה מה היא בשבילו 
היא בוכה שהוא מציע לה להיות 

כל עולמו בערב שלפני המלחמה. 
אצלנו בגדוד יש המון ילדים 

את חלקם אני אוהב את חלקם אני לא אכיר.

קהלת פרק ג

ֵעת ָלֶלֶדת,
ֵעת ָלַטַעת,
ֵעת ַלֲהרֹוג
ֵעת ִלְפרֹוץ
ֵעת ִלְבּכֹות
ֵעת ְספֹוד

ְוֵעת ָלמּות;
ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּוַע.

ְוֵעת ִלְרּפֹוא,
ְוֵעת ִלְבנֹות.

ְוֵעת ִלְׂשחֹוק,
ְוֵעת ְרקֹוד.

ארץ ארץ ארץ

ְוֵעת ִלְרֹחק ֵמַחֵּבק.
ְוֵעת ְלַאֵּבד,

ְוֵעת ְלַהְׁשִליְך.
ְוֵעת ִלְתּפֹור,
ְוֵעת ְלַדֵּבר.
ְוֵעת ִלְׂשֹנא,

ְוֵעת ָׁשלֹום.  

ֵעת ַלֲחבֹוק,
ֵעת ְלַבֵּקׁש
ֵעת ִלְׁשמֹור
ֵעת ִלְקרֹוַע

ֵעת ַלֲחׁשֹות
ֵעת ֶלֱאֹהב

ֵעת ִמְלָחָמה

ַלֹּכל, ְזָמן; ְוֵעת ְלָכל-ֵחֶפץ, ַּתַחת ַהָּׁשָמִים. א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ֵעת ְלַהְׁשִליְך ֲאָבִנים, ְוֵעת ְּכנֹוס ֲאָבִנים;

מילים ולחן: שייקה פייקוב

אצלנו בגן

אירוע זה התקיים הודות לשיתוף פעולה בין גורמים רבים:
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חשבתי על בֵני האדמה שלצדי. 
חשבתי על בִני האדמה 
התחממה קצת מגופי. 

דיברתי אליו בלבי.
לפחות נפרדנו בלי כעס-

אמרתי לו- ובלי טינה.
אהבת אותנו, והיית אהוב,

וידעת שאתה אהוב.
הכוכבים היבהבו מעלי. 

אמרתי לו, 
האם אוכל לבקש בקשה אחת?

אני רוצה ללמוד להפריד את 
הזיכרון מהכאב. 

או לפחות את חלקו, 
את מה שניתן, שלא כל העבר 

יהיה ספוג כל כך בכאב. 
כך אוכל גם לזכור אותך יותר,

אתה מבין: לא אפחד כל פעם 
מכויית הזיכרון. 

וגם אמרתי- אני חייב להיפרד ממך. 
אל תבין לא נכון

)הרגשתי בבשרי ממש את דקירת הכאב שחלפה 
בו(- להיפרד רק למרחק

שהחזה יוכל להתרחב
כדי נשימה

אחת
שלמה.

אני גרה מול המים בין שדות ובין חול 
מעלי השמיים וממול ים כחול 

לפעמים אתה חי פה, לפעמים אתה מת 
לפעמים הדמיון פה כבר נראה כמו אמת 

יש לילות של ירח במזרח הזה 
יש ימים שצורח הכאב בחזה 

אני גרה מול המים והאופק רחוק 
וגבוהים השמיים והים הוא עמוק 

יש ליופי פה טעם של עקבות מלחמה 

פה גדלים עשבי זעם בין פרחי נחמה 
כאן יודעות השפתיים לחייך לזמן 

כאן בוכות העיניים כבר שנים מעצמן 

אני גרה מול המים ונופים משכבר 
מספרים לי בינתיים איך הפכו לעפר 

כאן תמצא בכל אבן גם שרידי חלומות 
כאן נושאים את הסבל בתוך סל השמחות 

כאן שותים את הצער בגביעי אהבה 
כאן שרים שירי סער בין תפילות אשכבה.

ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ה'
ֲאֹדָני, ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי:

ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך, ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול, ַּתֲחנּוָני.
ִאם-ֲעוֹ נֹות ִּתְׁשָמר-ָיּה  ֲאֹדָני, ִמי ַיֲעֹמד.

ִּכי-ִעְּמָך ַהְּסִליָחה ְלַמַען, ִּתָּוֵרא.
ִקִּויִתי ה' ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי.

ַנְפִׁשי ַלאֹדָני ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר, ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר.
ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל, ֶאל-ה'  ִּכי-ִעם-ה' ַהֶחֶסד; 

ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות.
ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל, ֲעוֹ ֹנָתיו.

ִצּיֹון ַּתָּמִתי, ִצּיֹון ֶחְמָּדִתי
ָלְך ַנְפִׁשי ֵמָרחֹוק הֹוִמָּיה.

ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך, ָיָפִתי,
ַעד ֶּתֱאַטר ּבֹור ִקְבִרי ָעַלי ִּפיָה.

ֹלא ֶאְׁשָּכֵחְך, ִצּיֹון ֶחְמָּדִתי!
ַאְּת, ָּכל עֹוד ֱאִחי, ּתֹוַחְלִּתי ְוִׂשְבִרי.

ֵעת ַהֹּכל ֶאְׁשָּכָחה - ַאְּת ְׁשֵאִרית ִנְׁשָמִתי
ְוִצּיּון, ַאְּת - ִצּיֹון, ְּתִהי ֲעֵלי ִקְבִרי!

אני מצמצמת את גבולותי
פעם הייתי ארץ ישראל

הייתי מדינת ישראל
היום אני ירושלים

עוד מעט 
הר-הרצל
עוד מעט

אתה.

ַוִּיְקחּו ְבֵני-ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה 
ְקֹטֶרת; ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה' ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר ֹלא ִצָּוה ֹאָתם. ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני 
ה' ַוֹּתאַכל אֹוָתם; ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ה'. ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל-ַאֲהֹרן הּוא ֲאֶׁשר-

ִּדֶּבר ה' ֵלאֹמר ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש ְוַעל-ְּפֵני ָכל-ָהָעם ֶאָּכֵבד; ַוִּיֹּדם ַאֲהֹרן. 

ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלֹוִהים
ֶאת ַהָּׁשַמִים ֶׁשְּבֶעֶצם 

ֵאיָנם 
ְוֶאת ָהֲאָדָמה ֶׁשרֹוָצה ָּבם ָלַגַעת,

ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִהים חּוִטים ְמתּוִחים ֵּביֵניֶהם
ֵּבין ַהָּׁשַמִים ֶׁשְּבֶעֶצם ֵאיָנם

ּוֵבין ָהֲאָדָמה ַהְמַׁשַּוַעת,
ְוֶאת ָהָאָדם הּוא ָיַצר

ֶׁשָהִאיׁש הּוא ְּתִפָּלה ְוהּוא חּוט נֹוֵגַע ָּבֶמה ֶׁשֵאיֶנּנּו
ְּבַמָּגע ֶׁשל רֹוְך ְוַדּקּות

דויד גרוסמן, מונולוג האיש ההולך

מילים: מנחם מנדל דוליצקי / לחן: היימן כהן

מתוך "שירי ארץ ישראל וירושלים"

ויקרא י

רבקה מרים

אני גרה מול המים  

ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות

פסוקים 1-3

מתוך: הקולות לקראתם

מילים: יוסי בנאי / לחן: ענבל סמדר

תהלים מזמור קל, לחן: טל בן אור

נופל מחוץ לזמן

אם אשכחך

רעיה הרניק
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ַהְבָּדָלה

ישעיה ב 
אמיר גלבוע

פסוקים 2-4

לחן: יונתן רזאל / על פי ספר בראשית לב ותהלים פו
מילים: יורם טהרלב / לחן: לוי שער

אדון השלום, מלך שהשלום שלו, עושה שלום ובורא הכל. יהי רצון מלפניך שתבטל מלחמות 
ושפיכות דמים מן העולם ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם. ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו 
עוד מלחמה. עזרנו והושיענו כולנו, שנזכה תמיד לאחוז במידת השלום, ויהיה שלום גדול באמת 
בין כל אדם לחברו, ובין איש לאשתו. ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב בין כל בני אדם ויהיה כל 
אדם אוהב שלום ורודף שלום תמיד באמת ובלב שלם, ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם ואפילו 
נגד החולקים עלינו ולא נבייש שום אדם בעולם מקטן ועד גדול ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת 
לרעך כמוך בכל לב וגוף ונפש וממון, ויקויים בנו מקרא שכתוב "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין 

מחריד וִהְשַבִּתּי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם" ה' שלום, ברכנו בשלום.

פתאום קם אדם בבוקר 
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 

ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. 

דגנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת. 
וניחוחות לראשו מדיפים עצי אזדרכת. 
הטללים רוססים והרים, ריבוא קרניים, 

הם יולידו חופת שמש לכלולותיו. 

פתאום קם אדם בבוקר ...

והוא צוחק גבורת דורות מן ההרים, 
ונכלמות משתחוות המלחמות אפיים, 

להוד אלף שנים מפכות במסתרים, 
אלף שנים צעירות לפניו 

כפלג צונן, כשיר רועים, כענף. 

פתאום קם אדם בבוקר 
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת, 

ורואה כי חזר האביב 
והוריק שוב אילן מן השלכת. 

ָעִׂשיָת ֶאת-ַעְבֶּדָך ֲאֶׁשר  ּוִמָּכל-ָהֱאֶמת  ַהֲחָסִדים  ִמֹּכל  ָקֹטְנִּתי 
ַמֲחנֹות ִלְׁשֵני  ָהִייִתי  ַעָּתה  ֶאת-ַהַּיְרֵּדן  ָעַבְרִּתי  ְבַמְקִלי  ִּכי 
ָנא ַהִּציֵלִני  ָנא,  ַהִּציֵלִני  ָנא,  ַהִּציֵלִני 
ַּתְחִּתָּיה. ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי  ָּגדֹול  ִּכי-ַחְסְּדָך 

במדרון מעל הוואדי עץ השקדייה פורח 
באוויר ניחוח הדסים 

זה הזמן לפני הקיץ שעריו הלב פותח 
ותמיד ברוכים הנכנסים. 

בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל 
מחכים לצעדים קרבים 

לא סוגרים את הבריח 
לא עוצמים את העיניים בימים כאלה 

מקשיבים. 

מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם 
מי שעייף ימצא פה צל ומי באר 

מי שסוכתו נופלת חרש יכנס בדלת 
חרש יכנס ועד עולם יוכל להישאר. 

מי שרעב...

זה הבית שבנינו זה האורן שנטענו 
זה השביל וזוהי הבאר 

מי שבא לפה אחינו מי שבא יסב איתנו 
והשער שוב לא יסגר.

ָשָעה זֹו ֶשִּנְתַּכְנָסה ְלַנְרִּתיָקּה ַחָּמה
שּוב ֲאִני רֹוֶצה ִלְראֹות ַּבֶּנָחָמה.

ֶשִהְבַטְחִּתי ְלַעְצִמי ּכה ְמַעט
ֶשֹּלא ִקַּיְמִּתי ְלַעְצִמי ּכה ַהְרֵּבה.

ַוֲאבֹוי ֶשֲאִני מֹוְצָאּה ַּבַהבָטָחה
ֶשִהבִטיַח ה' ְלַאבָרָהם

ֶשִהְבִטיַח ה' ְלַיֲעֹקב
ֶשַּזְרָעם ַיְרֶּבה ַיְרֶּבה ַּכחֹול

ַעל ׂשַפת ַהָּים
ָלֹרב

ֶשֲאִני ֹלא ַאבָרָהם
ֶשֲאִני ֹלא ַיֲעֹקב

ֶשִהְבַטְחִּתי ְלַעְצִמי ּכה ְמַעט
ֶשֹּלא ִקַּיְמִּתי ְלַעְצִמי ּכה ַהְרֵּבה.

ֶשֵאיֶנּני ָיכֹול
ֶשֵאיֶנּני ֶאָּלא חֹול

ְמַעט ֵמַהְרֵּבה.

ַהר  ִיְהֶיה  ָנכֹון  ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  ְוָהָיה 
ֵּבית-ה' ְּבֹראׁש ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא ִמְּגָבעֹות 
ַעִּמים  ְוָהְלכּו  ָּכל-ַהּגֹוִים.  ֵאָליו  ְוָנֲהרּו 
ֶאל-ַהר-ה'  ְוַנֲעֶלה  ְלכּו  ְוָאְמרּו  ַרִּבים 
ִמְּדָרָכיו  ְוֹיֵרנּו  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ֶאל-ֵּבית 
ֵּתֵצא  ִמִּצּיֹון  ִּכי  ְּבֹאְרֹחָתיו:   ְוֵנְלָכה 

ְוָׁשַפט  ם.  ִמירּוָׁשלִָ ּוְדַבר-ה'  תֹוָרה, 
ַרִּבים;  ְלַעִּמים  ְוהֹוִכיַח  ַהּגֹוִים  ֵּבין 
ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם 
ֶחֶרב,  ֶאל-ּגֹוי  גֹוי  ֹלא-ִיָּׂשא  ְלַמְזֵמרֹות 

ְוֹלא-ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה.

צל ומי בארָקֹטנְִּתי

בבוקר בבוקר תפילה לשלום 
מילים: אמיר גלבוע / לחן: גידי קורן ושלמה ארצירבי נחמן מברסלב
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מילים: אברהם בן זאב / לחן: עממי

מילים: יחיאל חגיז / לחן: יששכר מרון

היום, ביום הזה ממש
אני כבר לא עצוב כל-כך
אני כבר לא עצוב כל-כך

אני יודע היום

היום אני אולי נרגש
אני אוהב פתאום לחיות

היום אולי אני נרגש
אתה שומע היום.

תן לנו לחיות היום מהתחלה
תן לנו מהתחלה ועד הסוף
ואז תראה איך שאני הולך

יפה בתלם והולך
והולך והולך והולך

היום, ביום הזה ממש
הדליקי פמוטים שלושה

אמרי הכול בלחישה
היי שותקת היום

היום אני אולי נרגש
אני אומר תפילת תודה

אמרי שאין זו אגדה
אמרי בשקט היום

תן לנו לחיות היום מהתחלה...

היום, ביום הזה ממש
אני שואל את אלוהים
אני שואל את אלוהים

אני כורע היום

תן לנו לחיות היום מהתחלה...

כי שם בנות בצבע שוקו ותלבושתן - קליפות בננה, 
מפזזות במחול מניאנה בג'ונגל, בין עצי הקוקוס. 

נשוט על פני האורינוקו ונטייל לאמזונס, 
שם נחשי האנקונדה כשניים עשר וחצי מטר 

עם שתי שיניים ארוכות 
מתים מזה? תוך שתי דקות! 

אם כך, אולי ניסע לצ'ילי? 
ונצואלה, ונצואלה 

אני אם אין לי צ'ילי - מי לי? 
ונצואלה, ונצואלה 

ונצואלה, אין דומה לה! אולה! 

שם אין בחינות, אוניברסיטה ואין דיקן של הפקולטה. 
ושם נראה כל יום קורידה עם דון חוזה אלפונסו שולטהיס 

"אולה!" - נניף את הסומבררוס 
"אולה!" - נקרא לקבלרוס 

אבל התורו, חי פורטונה, פורץ ישר אל הטריבונה 
הוא מסתער על הקהל 

- מתים מזה?  בדרך כלל! 

- אם כך, אולי ניסע לצ'ילי?  ונצואלה, ונצואלה 
- אני אם אין לי צ'ילי - מי לי? 

- ונצואלה, ונצואלה 
- ונצואלה, אין דומה לה! אולה! 

עצי קפה ואבוקדו, מכרות זהב באלדורדו. 
זורם הנפט בקריפיטיו ואין מיסים ודפיציטיו. 

ושם אינדיאנים עם כרבולת. מקרקפים רק מס גולגולת. 

נברח לצ'ילי! הופ! כולנו! אך שם ישנם הרי וולקנו. 
רותחת לבה בגלים. מתים מזה? מתים מזה? מתים מזה? 

לא, רק ניצלים. 

אם כך, ניסע לפתח תקווה! ונצואלה, ונצואלה 
אני רוצה לפתח תקווה! ונצואלה, ונצואלה 

ונצואלה, אין דומה לה! אולה! 

אם כך, אולי ניסע לצ'ילי? 
ונצואלה... ונצואלה... 

אני רוצה לפתח תקווה! 
ונצואלה... ונצואלה... 

ונצואלה - אין דומה לה! אולה!

זמר זמר לך, זמר זמר לך
זמר לך מכורתי, מכורתי

המעגל סובב, זמר לך דובב
זמר לך מכורתי, מכורתי

הררייך המה ישמחו
עת מחול ההורה יסער

אלף פרחים לפתע יפרחו
יכסו את עין המדבר

הורה הורה לך, הורה הורה לך
הורה לך מכורתי, מכורתי

המעגל סובב, הורה לך דובב
הורה לך מכורתי, מכורתי

הררייך המה ישמחו...

צאנה צאנה הבנות וראינה חיילים במושבה 
אנא אנא אל נא תתיראנה מבן חייל איש צבא 

אנו אנו עליזים כולנו, מצעדינו - מנגינה 
התגעגענו - באנו והגענו, צאינה, בואנה ברינה 

צאנה הבנות וראנה חיילים באים בעיר 
אנא אנא באנה הגלינה ומזמור יחדיו נשיר 

אנו אנו אמיצים כולנו ובחזנו לב גועש 
באנו באנו - מרץ רב איתנו ובדמנו להט אש.

זמר זמר לך

צאנה, צאנה

ונצואלההיום היום
מילים: דן אלמגור / לחן: משה וילנסקימלים: דודו ברק / לחן: מוני אמריליו

תלם תלם לך, תלם תלם לך
תלם לך מכורתי, מכורתי

המעגל סובב, תלם לך דובב
תלם לך מכורתי, מכורתי.
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ם ֶאת ה' ַהְלִלי ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון. ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשלִַ
ִּכי-ִחַּזק  ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך. 

ַהְלִלי,  ַהְלִלי ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון.

כל עוד בלבב פנימה 
נפש יהודי הומייה 

ולפאתי מזרח קדימה 
עין לציון צופיה. 

עוד לא אבדה תקוותינו 
התקווה בת שנות אלפיים 
להיות עם חופשי בארצנו 

ארץ ציון וירושלים.

התקווה

שבחי ירושלים   
תהילים קמ"ז / לחן: אביהו מדינה

חיבורים הינה יוזמה עירונית אשר הוקמה בשיתוף קרן אבי חי ומטרתה לקדם 
עיסוק בתרבות יהודית-ישראלית כסדר יום יישובי.

חזון
העיר חולון רואה בתרבות היהודית-ישראלית רבת הפנים, תחום מרכזי בצביונה 

החברתי-ערכי.
תושבי העיר ומוסדותיה יהיו שותפים לעיצוב מרחב קהילתי משותף המאפשר 
ומעודד מפגש בין פרטים, קבוצות וקהילות החווים את זהותם היהודית-ישראלית 

במגוון דרכים.
אמון  על  המבוססים  ועשייה  שיח  לימוד,  יתקיימו  המשותף  הקהילתי  במרחב 

הדדי, פתיחות וכבוד לאוצר התרבות הישראלית והיהודית לדורותיה.

מטרות
את יבחרו  היהודית-ישראלית,  בתרבות  בית  בני  ירגישו  וילדיה  העיר  תושבי   •

  מקומם בה ויעצבו את דרכם.
• העמקת הערבות ההדדית בין התושבים– פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות, 

  כערך יסוד בתרבות היהודית.
• העמקת השייכות והאחריות לעיר, לחברה הישראלית ולעם היהודי.

יהודית-ישראלית,  בנושא תרבות  ושיח  לימוד  קיום מסגרות מגוונות למפגש,   •
  המכוונות למגוון קהלים.

לקידום  המחויבים  בעיר  וארגונים  גופים  של  מערכתית  ועבודה  סינרגיה  יצירת   •
  התרבות היהודית-ישראלית כסדר יום יישובי.

מה החלום שלכם?
יש לכם רעיון מקורי? בוער לכם לפתח פרוייקט קהילתי בתחום תרבות ישראל?

אם אתם יזמים ומחוללי תהליכים, נהנים לתרום ומאמינים בקהילתיות שמצמיחה 
כוחות מקומיים, ביחד נהפוך חזון למציאות!

צרו איתנו קשר:
 zipornit@holonet.org.il | 03-6533401/3


