
תושבי גן רוה

״תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממה שהוא ככה
ואנחנו שם הולכים, עם שמש בכיסים

(תתארו לכם עולם יפה, עיר בתוך החושך)
עולם פשוט, תתארו לכם קצת אושר...״

- מילים ולחן: שלמה ארצי -

אני מזמין אתכם בימים לא רגילים אלה, לבוא, לחוות ולהנות 
מפעילויות המגיעות אליכם ליישובים.

מקווה שנוכל להאיר ולהחזיר את תחושת השייכות 
והמעורבות החברתית בקהילה באמצעות המפגשים.

מאחל לכל בני ביתכם - בריאות טובה וחזרה לחיים 
השגרתיים

שלמה אלימלך,
ראש המועצה



צייר לי כבשהצייר לי כבשה:

חוויה מדהימה וקסומה

לכל המשפחה.
בהשראת שירי הכבש השישה עשר

אריאלה וגיורא הם זוג חברים שאת כל זמנם ביחד מבלים.
היום גיורא רוצה לגלות סוד לאריאלה אך מאיפה יאזור אומץ?                                 

דרך השירים המופלאים  של יהונתן גפן – "גן סגור", "אני אוהב 
שוקולד", "איך שיר נולד" ועוד רבים אחרים. 
מצליח גיורא לומר לאריאלה את שעל ליבו. 

מופע מוסיקלי קסום

וסוחף לכל המשפחה

עם כל הריקודים 

ושירי הילדות שכולנו

אוהבים

השירים שאהבנוהשירים שאהבנו
אמנון ותמר יוצאים להביא מהמכולת מצרכים, 

אך בכסף שקיבלו הם קונים ממתקים. 
בעזרת שירי הילדים האהובים הם לומדים יחד 

עם כל הילדים לספר את האמת עם הרבה 
חיוכים, ריקודים, משחקים וכיף חיים

לוח הצגות - הרשמה מראש ביישובים עד התאריך 10.11.2020

כל הצגה/פעילות תתקיים 3 פעמים בקפסולות של 20, לצורך כך נא להירשם מראש בכל יישוב

פעילות אקטיביתשם ההצגהתאריךשם היישוב
לנוער

צייר לי כבשהגאליה 11.11.20
16:00-19:00

השירים שאהבנוכפר הנגיד 11.11.20
16:00-19:00

הרשמה: 

גאדג'ט,צייר לי כבשהאירוס
פעלולן אופניים

גאדג'ט,
פעלולן אופניים

גאדג'ט,
פעלולן אופניים

גאדג'ט,
פעלולן אופניים

גאדג'ט,
פעלולן אופניים

גאדג'ט,
פעלולן אופניים

גאדג'ט,
פעלולן אופניים

6.11.20
13:00-16:00

השירים שאהבנונטעים 13.11.20
13:00-16:00

גאדג'ט,
פעלולן אופניים

צייר לי כבשהעיינות 13.11.20
13:00-16:00

השירים שאהבנובית חנן 6.11.20
13:00-16:00

צייר לי כבשהבית עובד 6.11.20
13:00-16:00

השירים שאהבנוגן שורק 18.11.20
16:00-19:00

דנה מזכירת היישוב במייל

ניב חפץ

עמית ציון

ליאת ליטבק

גאדג'ט,
פעלולן אופניים

יפתח קישור בגוג'ל ע"י ועדת 
התרבות ישלח לכם ביישוב.

קרן - 052-4754045
לירז - 054-430-9964 

השירים שאהבנופלמחים 18.11.20
16:00-19:00

Amittt82@gmail.com

Liato10@hotmail.com

khanagidim@gmaii.com

dana.gealya@gmail.com

Ravidr@zahav.net.il

Tarbut.niv@gmaii.com

 betoved@netvision.net.il

mailto:Amittt82%40gmail.com?subject=
mailto:Liato10%40hotmail.com?subject=
mailto:khanagidim%40gmaii.com?subject=
mailto:dana.gealya%40gmail.com?subject=
mailto:Ravidr%40zahav.net.il?subject=
mailto:Tarbut.niv%40gmaii.com?subject=
mailto:betoved%40netvision.net.il?subject=


חינם!

סיון רהב מאיר

הרצאה בנושאים: העבודה מול התקשורת | יחסי דתיים חילוניים | 
ש"ס, המגזר החרדי – מהם יחסי הכוחות ? | הדתיים והתקשורת - 

תקשורת או תשקורת?! | ההתנתקות והתקשורת הישראלית.

ד״ר עינת גלזר

מצבים מאתגרים, חדשים ומורכבים דורשים כישורים יוצאי דופן. 
בהרצאת המופע ההגיון שברגש נעסוק בכל מה שחשוב כדי 

להצליח בזוגיות בהורות ובקריירה אחרי הקורונה וגם עכשיו 
כשאנחנו מאותגרים יותר בהומור ובקלילות נלמד איך לנהל 
רגשות איך לחשוב חיובי ואיך להסתדר טוב יותר עם אחרים

אחת ההרצאות המבוקשות עם התאמה מיוחדת למצב ....

19.11

17.12

פרופ' דוד פסיג

הרצאה בנושא: היום שאחרי הקורונה
קשה מאוד לדעת מה יקרה בימים שאחרי מגפת הקורונה, משום 

שאין לנו מודל מתאים מהעבר שמהימנותו גדולה לחזות את 
השלכותיה בעולם גלובלי ושזור יחדיו כפי שהוא בתחילת המאה 

ה-21. רבים יתחילו לזרוק השערות אקלקטיות ולא מבוססות לאוויר. 
מטרת ההרצאה הזו לערוך סדר בהשערות שמסתובבת אצל רבים 

ולספק כלים לבחון השערות חדשות כדי לאמוד את תקפותן. 

ד״ר חיים שפירא

קורונה  פסיכולוגיה ומשחקים מאחורי המספרים
משבר הקורונה בראי של תורת המשחקים, כיצד משקרים בעזרת
סטטיסטיקה, המתמטיקה והפוליטיקה של המשבר, אפקט ההילה

וחתן פרס נובל, אנחנו מול הוירוס - מלחמת העולמות.

12.1

16.2

קישור לזום

קישור לזום

קישור לזום

קישור לזום

https://us02web.zoom.us/j/85237279386#success
https://us02web.zoom.us/j/82822483753#success
https://us02web.zoom.us/j/84993834269#success
https://us02web.zoom.us/j/83076013011#success


כל דקה נחשבת - שני ק״מ בבית!
מציינים את יום ההליכה העולמי השנה 

באימון הילדים הגדול במדינה
מצטרפים אלינו ביום שישי, 

י״ב בחשון, 30.10 בשעה 9:00
לאימון עם מאמנת הכושר 

רוני דואני!

פעילות הצופים
 פעולות בימי שלישי ושישי

 אחה״צ בזום + פרוייקט קול
 קורא לחקלאי - הנוער של
גן רוה מזמין אתכם לקרוא

לו לעזרה

יום ההליכה העולמי

30.10

לפרטים נוספים
עדי פורר – מנהלת החינוך הבלתי פורמלי

adi@ganrave.org.il :טלפון: 08-9408230 שלוחה 236 | נייד 054-4501101 | דוא"ל

מין לראות שטוב...
למד לבחור נכון להא

"מתי א

חור, לבחור נכון...
בלי להביט שוב לא

כל עלי קוראים לזה לגדול..."
יש ילד שמסת

ניין של חלומות..."
כל מתחבר אלי ע

בסוף ה

ולחן: אמיר דדון-
-מילים 

״לירה מזהב״
עם נילי ספרי לי

2.11 בשעה 17:30

״סיפור קטן על יונה ולוויתן״
עם גיל קופטש

10.11 בשעה 17:30

שעות סיפור מקוונות

בשידור ישיר באתר
האינטרנט ובאפליקציה

one של 


