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הצעה בסיסית לאירוע מרכזי קהילתי
לכבוד שנת ה 06 -למדינת ישראל
סוג האוכלוסיה:
כל הקהילה ,מגדול עד קטן.
מס' משתתפים :כ.0111 -
נושא האירוע:
חגיגות שנת ה 01 -למדינת ישראל
מטרות האירוע:
 לציין את יום הולדתה ה 01 -של מדית ישראל.
 להדק את הזיקה בין הקהילה לבין מדינת ישראל.
 לחזק את הזדהות חברי הקהילה עם היהודים במדינת ישראל.
 לחשוף את חברי הקהילה הבוגרים לדילמות מרכזיות העומדות בפני החברה היהודית
במדינת ישראל.
מועד האירוע:
יום העצמאות  0יום ירושלים  0חוה"מ פסח
מתווה כללי של האירוע:
האירוע ייערך בשלושה שלבים:
א .שעות אחה"צ המוקדמות ()00:11 – 00:11
פעילות משפחתית חווייתית בשטח פתוח (מדשאה גדולה או משהו בסגנון) וארוחת ערב
משותפת.
ברקע שירים ישראליים ,קישוטים הולמים ,אווירת הפנינג.
לקטנים ביותר – מתקנים מתנפחים.
למשפחות (הורים וילדים) – תחרות חידונים בתחנות על ישראל .בכל תחנה תידרש המשפחה
להשיג מידע על ישראל ובעזרתו להשיג נקודות .רעיונות (לא מגובשים דיים) לנושאים בתחנות:
עיתונים בישראל ,חבלי ארץ ,נחלים ,ערים מרכזיות ,אישים ,אירועים ,מלחמות וכד' .בכל תחנה
תהיה תצוגה מוחשית כלשהי של הנושא ויהיה דף תשובות מסודר .בכל תחנה יעמוד נציג

שיבהיר למשפ' מה עליה לגלות .החידונים יהיו בנויים כך שכמה משפ' יכולות במקביל להשתתף
בתחנה אחת .על כל משפ' להשיג כמה שיותר נקודות .צוות בודקים יקבל דפי תשובות ויבדוק בו
בזמן את דפי התשובות המתקבלים.
בנסף יועמדו דוכני יצירה וסדנאות הקשורים לנושא המרכזי .רצוי יצירות שיהיה להם ערך
והילדים ייקחו הביתה.
ארוחת ערב ישראלית :דוכני פלאפל  0שווארמה  0תירס קלחים חם  0ניגוב צלחות חומוס.
הכרזה על המשפ' המנצחות (השלוש הטובות) וחלוקת פרסים (שיהיו שווים את המאמץ
ויפורסמו מראש .לדוגמא – כרטיסי טיסה לביקור משפחתי בארץ וכד').
חלוקת מזכרת מהאירוע ,פיזור לבתים ,השכבת הילדים.
ב .שעות הערב ()00:31 – 01:05
פעילות ערב לבוגרים מגיל תיכון ומעלה" :במות רעיוניות" ,בהשתתפות אישים ישראליים בעלי
עמדות אידיאולוגית מהארץ ,מפורסמים יותר ומפורסמים פחות.
כל זוג אישים (הנ"ל) ישב באחת הבמות הפזורות ברחבי האולם ,ויציג נושא הנתון במחלוקת בין
יהודים בארץ ישראל בצורה של ויכוח פומבי עם מגפונים קטנים (כמובן ,בשפה הרלוונטית
לציבור המשתתפים) .נושאים לדוגמא :עזה ,מערכת החינוך בישראל ,הפרטת מערכות ציבוריות
מול שמירתן כגופים ממשלתיים ,היחס לטרור ,ערביי ישראל ,תעלת הימים וים המלח ,העוני ,דת
ומדינה וכד' .ציבור המשתתפים יוזמן להצטרף לויכוחים0דיונים ולהביע דעתו.
לצורך כך יש להציב במות קטנות לאורך הקירות בחלל אולם גדול שבו הרבה כיסאות ושולחנות
בסגנון בית קפה .כמובן שיש לארגן פינת קפה ועוגות (טובות! כמו בבית קפה!) להנאת
המשתתפים.
ניתן לארגן סיום כלשהו בעזרת הצגת תמצית הויכוחים מול כל הקהל (שיהיה קצר וקולע).
בשלב זה אנו ניתן למשתתפים את מה שאין להם :הרגשה לרגע של יהודי בא"י .כל משתתף
פעיל יחווה לזמן קצר חיים פשוטים ורגילים (עם יתרונות ,חסרונות ,הצלחות וקשיים) בא"י .הוא
ייאלץ להתמודד עם שאלות שאנו חיים אותן וממשיכים לחיות גם ללא תשובות חותכות בעבורן.
כמובן ,יש להביא מהארץ כמה אישים מתאימים .הם לא צריכים להיות מפורסמים ממש ,אך רצוי
שיהיה ביניהם גם מישהו יותר מפורסם ע"מ למשוך קהל (לדוגמא :גדי טאוב ,עיתונאים ידועים
וכד') .חשוב שלא יהיו אלו רק אנשים דתיים שחושבים ומדברים כמונו .יש להציג את מרקם
החיים המלא בערב כזה .כולל חרדים ,חילוניים ומגזרים נוספים.
רצוי לארגן במה אחת (או יותר) שרלוונטית דווקא לנוער ולצעירים .אולי אפשר להביא מהארץ
בני נוער מקבילים דוברי השפה הרלוונטית.
ג .שעות הערב המאוחרות ()03:31 – 00:31
מופע מרכזי  -יכול להיות בסגנונות שונים .להלן רעיונות:

א .הופעה מוזיקלית עם להקות חימום מקומיות ואמן אורח מישראל (להקת שבא ,עידן
רייכל ,יהורם גאון וכד').
ב .אמן בידור מישראל – שיביא עימו את חוויית הצחוק וההומור הישראלי עם הציניות
האופפת אותנו.
ג .נאומים חוצבי להבות של פרנסי הקהילה ואורחים מכובדים מישראל ,בליווי מצגות,
סרטונים ומולטימדיה.
ד .הפקת מחזה על בסיס אנשי הקהילה (מצריך הכנות רבות מראש ,כולל במאי ,כותבים
וכד').
ה .סרט ישראלי לאור הלילה הבהיר עם קולה ופופקורן (רצוי לארגן שמיכות פליז אישיות –
יכול להיות גם כמזכרת מהאירוע .חשוב שיהיה תרגום הולם.)...
ו .הצגת תיאטרון ישראלי .יש גם באנגלית (דוגמת "עבד לעם קדוש").
ז .ערב מחולות – ריקודי עם ישראליים ע"י מנחה מתאים.
ח .שילובים שונים של הרעיונות הנ"ל.
לו"ז בסיסי:
00:61 – 00:11

התכנסות

00:11 – 00:61

תחרות "בור ועם הארץ בידיעת הארץ"

00:81 – 00:11

ארוחת ערב

00:11 – 00:81

מנצחים ,פיזור

20:61 – 21:01

במות רעיוניות

26:61 – 20:61

מופע מרכזי

26:81 – 26:61

סיכום0סיום ,המנון המדינה ,פיזור

שותפים להפקה:
הסוכנות ,הקהילה ,בנ"ע עולמית ,תנועות נוער יהודיות נוספות הפועלות בעיר
תמחיר בסיסי:
כמות

סעיף
שכירת מדשאה
מתנפחים
תחנות בתחרות 01
משפחות
 0111מנות
ארוחת ערב
לכל לפי הצורך
הגברה

עלות ליחידה

סה"כ

גורם מממן

האירוע
פרסים לזוכים
קפה ועוגה
שכירת אולם
ואירוח
הטסה
ישראלים מהארץ
שכירת מגפונים
קטנים
רפואה ואבטחה
רכבי
שכירת
שירות
ולוגיסטיקה
למזכרת
שי
מהאירוע
צילום – וידאו
וסטילס
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 211מנות
 02-08איש
 21יחדיות
?? תלוי מקום
0-2
0111
0

בהצלחה
נשמח לסייע בפרטים הקטנים
שושי ורזי בן-יעקב

