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ילדי ישראל ואיטליה נפגשים דרך הציור

בשבוע הבא (ב') תתקיים במרכז פרס לשלום תערוכת ציורים ייחודית של ילדים

מאיטליה וישראל במסגרת פרויקט "גשרי ידידות".

אורלי הררי

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

לערב שיא.

בשבוע הבא (ב') תתקיים במרכז פרס
לשלום תערוכת הציורים בהשתתפות
אשת שגריר איטליה בישראל, נציגי

הקרן הבינלאומית על שם יהודי מנוחין,
נציגי משרד החינוך ואישי ציבור רבים.

אם תשאלו את ילדי העמותה לקידום
החינוך בתל אביב יפו שאלות על איטליה, מנהגיה ותרבותה הם ידעו להשיב לכם מיד

ואפילו לתאר לכם נופים ואזורים. העניין הוא שהם אף פעם לא ביקרו במדינה או דיברו עם
איטלקים, אלא למדו את כל הפרטים דרך ציורים ששלחו אליהם ילדים איטלקים.

הציורים נשלחו במסגרת פרויקט משותף ומרגש שנערך בין עמותה לקידום החינוך בתל
אביב יפו לארגון מוזה איטליה ובמסגרתו נתבקשו הילדים משתי המדינות לצייר ציורים
סביב נושא שאותו הם רצו לתאר: הבית שלי, המשפחה שלי, האוכל שאני אוהב, המדינה

שלי וכו'. את התהליך פתחו הילדים מאיטליה אשר בתום העבודה נשלחו ציוריהם לישראל
והוצגו בפני הילדים הישראלים תוך כדי העלאת רשמים ופיתוח דיון בעקבות הציורים.

כמענה, ציירו הילדים הישראלים ציורים משלהם העוסקים באותם הנושאים אותם ישלחו
לילדים האיטלקים.

מטרת הפרויקט היא ליצור גשר באמצאות כלי האומנות הבסיסיים: נייר וצבע אשר יחבר
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בין ילדים ממדינות ותרבויות שונות. באמצעות הציורים מספרים הילדים על עצמם, ביתם,
משפחתם וסביבתם ובד בבד לומדים על ילדים שחיים במקום מרוחק מהם ובמציאות

שונה.

במהלך הערב יתקיימו מופעים אמנותיים של ילדי העמותה לקידום החינוך בתל אביב –
יפו והופעה של אומן האקורדיון הבינלאומי אמיל אייבנדיר בלווי ולדימיר פרידמן.

התערוכה תועבר בקרוב לאיטליה ותוצג בערים גנואה ובולוניה.

ד"ר דוד פורטוביץ מנכ"ל העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו: "הפעילות של ילדי
העמותה וילדי איטליה מסמלת את התקווה והחזון המשותף של הדור הצעיר להתפתח
ולגדול ברמה האישית, הערכית והתרבותית. הפרויקט מאפשר לילדים להכיר  ולהיחשף

לתרבויות שונות ויחד עם זאת ליצור ולהביע את עצמם ואת סביבתם האנושית והלאומית".
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