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 מפגשים מהסוג האמנותי קהילת יפו

מפגשים מהסוג האמנותי
פרויקט "גשרי ידידות" הפגיש ילדים ישראלים

ואיטלקיים דרך ציורים. התערוכה הוצגה השבוע

במרכז פרס לשלום. אשת שגריר איטליה: "אתם

העתיד שלנו"

מאת: מערכת הפורטל

צילומים: יח"צ .2011 מאי 

לאחר מספר חודשים בהם למדו ילדים ישראלים ואיטלקים האחד על השני באמצעות ציורים, מגיע

. פרויקט "גשרי ידידות" של העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו וארגון "מוזה איטליה" לשיאו

השבוע התקיימה במרכז פרס לשלום תערוכת הציורים בהשתתפות אשת שגריר איטליה בישראל,

ואישי צי יהודי מנוחין, נציגי משרד החינוך  בורסטפניה מאטיולו, נציגי הקרן הבינלאומית על שם 

ילדי העמותה שאלות על איטליה, אם תשאלו את 

מנהגיה ותרבותה הם ידעו להשיב לכם מיד ואפילו

ואזורים. הם אף פעם לא ביקרו לתאר לכם נופים 

במדינה או דיברו עם איטלקים, אלא למדו את כל

ילדים אליהם  ששלחו  ציורים  דרך  הפרטים 

הבית שלי, המשפחה שלי

במסגרת הפרויקט נתבקשו הילדים משתי המדינות

לתאר: רצו  הם  שאותו  נושא  סביב  ציורים  לצייר 

אוהב, שאני  האוכל  שלי,  המשפחה  שלי,  הבית 

וכו'. מטרת הפרויקט היא ליצור גשר המדינה שלי 

באמצאות כלי האמנות הבסיסיים, נייר וצבע, אשר

ותרבויות שונות. באמצעות הציורים מספרים הילדים על עצמם, ביתם, ילדים ממדינות  יחברו בין 

משפחתם וסביבתם ובד בבד לומדים על ילדים שחיים במקום מרוחק מהם ובמציאות שונה.

ילדי העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו והופעה במהלך הערב התקיימו מופעים אמנותיים של 

של אמן האקורדיון הבינלאומי אמיל אייבנדיר בלווי ולדימיר פרידמן.
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נכון! החריקות מהנמל
)27/05/2011אורי, הנמל, (

הפתעה לחדשה ביפו
)27/05/2011דנה, יפו, (

הגן הזה זו יוזמה מקסימה! כל

הכבוד!
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לכתבות נוספות של כותב זהלכתבות רלוונטיות נוספות

הנופים, שציירתם,  "הציורים  ואמרה:  לילדים  בהתרגשות  פנתה  בישראל  איטליה  שגריר  אשת 

ועל ומחשבותיכם על העולם. אתם העתיד שלנו  המאכלים, הבית שלכם מבטאים את תפישתכם 

האנושות מוטלת החובה לתת לכם את הטוב ביותר שמעצמה".

ותהד"ר דוד פורטוביץ, מנכ"ל העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו, אמר: "הפעילות של ילדי העמ

וילדי איטליה מסמלת את התקווה והחזון המשותף של הדור הצעיר להתפתח ולגדול ברמה האישית,

ויחד עם זאת שונות  ולהיחשף לתרבויות  לילדים להכיר   והתרבותית. הפרויקט מאפשר  הערכית 

ליצור ולהביע את עצמם ואת סביבתם האנושית והלאומית".

     ילדים ביפו   מרכז פרס לשלום ביפו

  תגובות0לכתבה זו   

עיר שסועה לה יחדיו
 מהאוכלוסייה היום ביפו היא20%

ללא ביחד  חיים  איך  ערבית. 

דניאל לד"ר  מיותרים?  מתחים 

יש יפו,  יליד  איטלקי  מונטרסקו, 

פרויקט גשרי ידידות-

התערוכה
ילדי ישראל ואיטליה נפגשים דרך

הציור

רוצים לברך מישהו מיפו? 

למסור אהבה? 

איחולים מהלב? 

כנסו ושלחו ממש כאן. 
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Connessione non riuscita

Firefox non può stabilire una connessione con il server 
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