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בבית המבקרים  מרכז  את  ו  פתחנ מאז  ים  כשנתי במהלך 
אותו  , המלאה" הכוס  חצי  " סיפור  את  איתכם  ו  חלקנ הבד 
של סו  בבסי ל.  " ז גנץ  מלכה  מאמא-סבתא  באהבה  ו  בלנ קי
ניתנת ים  בחי מצב  בכל  כי  האמונה  תן  אי נטועה  הסיפור 
המצב, עם  ההתמודדות  פן  או לגבי  הבחירה  זכות  לאדם 
דרך עולם  ית  בראי מדובר  ן  אי שיהיה.   ככל  ומורכב  קשה 

אלא המציאות,  את  יפים  המי רודים"  ו ים  משקפי "
קבלת תוך  רו  לאשו המצב  אל  ואמיצה  ישירה  ננות  בהתבו

ן רצו מתוך  כעת,  הדרך.  המשך  על  ות  אישי החלטות 
את:  בפניכם  ג  להצי שמחים  ו  אנ באור,  ולהרבות  להוסיף 

 . המלאה" הכוס  חצי  "סדרת 
של ים  אישי פורים  לסי ודע  נתו ו  ז תרבות  מפגשי  בסדרת 
לאורך להכירם  תי  זכי אשר  מופלאים,  וצרים  י ו וצרות  י
ריהם פו סי נוך.  והחי התרבות  בתחום  עבודתי  שנות 

הדרך.  להמשך  השראה  ררי  ומעו מרגשים,  ים,  עוצמתי
לנוע, הקו תחום  אחר:  אומנות  מתחום  לקוח  מפגש  כל 

והאומנות המוסיקה  המחול,  הספרות,   , ן התיאטרו
ונת ו מג סדרה   , תרבות" סל  " ו  לנ לכו שמצפה  כך  הפלסטית 

אשר הבד  בית  של  ומשפחתית  נטימית  אי ירה  ו באו מאד 
 . ו שלנ והמשפחתי  שי  האי הסיפור  את  ממשיכה  כמו 

 
בתאריכים בבוקר  שישי  בימי  ימו  יתקי המפגשים  ששת 

המפגשים:  לכל  היום  סדר  לעיל.  נו  י שצו
  10 :00 –  09:30

 

וצרים הי עם  תרבות  מפגש     1 1 :30 –  10:00
 

ואילך  1 1 :30
 
 

. ו ז חוברת  בסוף  ותשלום  הרשמה  ות,  י עלו על  מידע 

על הסדרה

הלב, מכל  שלכם 
וגב י אילנה 

וגב" י "שמן  צוות  וכל 

קפה כוס  על  רעים,  ומפגש  התכנסות 
שלנו הזית  שמן  בסיס  על  תי  בי ומאפה 

יתים. הז כרמי  מול  אל 

או יה  ו החו בוד  ולעי לשיחה  חופשי  זמן   
בנחת.  תה  קפה/ כוס  עוד  פשוט 



 

ן בי שנרקם  וחד  המי החברות  סיפור 
בקבוצת ות  שחקני שתי  ומיכל,  תמר 
אביב, בתל  חובבנית  נשים  כדורשת 

מיכל  . הן י בחי מאתגרת  בתקופה 
בקבוצה, ושחקנית  הסרט  במאית 
עם שמתמודדת  תמר  אחרי  עוקבת 

מותו בעקבות  יה,  טרי אלמנות 
מיכל לב.  מדום  בעלה  של  המפתיע 
תמר, י  בחי תי  משמעו ן  ג לעו הופכת 

, סרטן אצלה  מתגלה  שאז  אלא 
בתוך מיכל.  של  ן  ג לעו הופכת  ותמר 

מתגבשת האלה,  ים  החי אתגרי 
שעולות נשים  של  חזקה  קבוצה 

הצרות כל  את  ומשאירות  למגרש 
לנצח, כדי  הכל  את  נותנות  ו מאחור 

ותר בי המשונה  הספורט  בענף 
המפגש במהלך  פעם.   אי  שהומצא 

על ותמר  מיכל  עם  נשוחח 
שניצבה המאתגרת  ההתמודדות 
הפקת על   , במסען הן  שתי י  בפנ

ועד מאז  הדרך  ועל  המרגש  הסרט 
מיכל של  יה  בבימו הסרט,  ום.  הי
בפסטיבל הוקרן  -ארלוק,  ורשאי

דוקאביב 2020.
 

 
ביחד ו  כשעבדנ החלה  תמר  עם  תי  כרו הי   : שי אי פן  ובאו

. ן האסו משפחתה  ואת  אותה  פקד  אז  המושבים,  בתנועת 
חצי תמונת  את  לה  והענקתי  אמי  של  דרכה  את  המשכתי 
יצא ההתמודדות  אודות  כשהסרט   . ו שלנ המלאה  הכוס 

את לארח  מתאימה  מעגל  סגירת  ו  ז שתהיה  חשתי   , לדרכו
הבד.  בבית  ומיכל  תמר 
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שעשתה הדרך  על  השראה  ומעוררת  משעשעת  הרצאה  מגישה  דורית 
ים.  ובחי בסרטים   , ן בתיאטרו שגילמה  דים  התפקי על  יה,  בחי

מוסף.  ערך  גם  ההומור,  מלבד  נים  י למאז המעניקה  מעשירה  הרצאה 
ות וחי נשואים  "  , נשים" מדברות  נשים  " ההצגות  את  כתבה  הרפז  פלד  דורית 

, " נשואים? ן  י עדי " דור  הבי מופעי  ואת  סימנים"  משאיר  אלוהים  "  , אחרות"
 , לית) שלי לחשיבה  מומחית  על  ) לניה"  פו של  ומנה  י "  , " זהו ו קם  קי  מי "

ועוד.   " י נ כמו אישה  "

לעשות" אלא  לעשות,  מה  ן  "אי
הרפז פלד  דורית  עם  מפגש 

ן  תיאטרו יוצרת  ו קומיקאית  שחקנית, 
 

המפיקה הפקות"  דור  " של  העבודה  ואל  דורית  של  רותיה  צי י אל   : שי אי פן  באו
בתפקיד שימשתי  עת  רבות,  שנים  י  לפנ כבר  ודעתי  התו שלה,  המופעים  את 
יפה כך  כל  כותבת  דורית  טוביה.  באר  ורית  אז מועצה  של  התרבות  רכזת 

ובתובנות רחב  וך  בחי הלב  אל  נכנסים  ו הלב  מן  וצאים  י ותיה  ומחז
הפך הקשר   , מכן לאחר  שנים  שי  אי פן  באו ו  נפגשנ כאשר  אבל,  ות.  משמעותי
הפעולה פי  שיתו את  רבות  ו  נ תכנ ו  שערי את  פתח  הבד  כשבית  לחברות. 

, כאן אותה  מארחת  סוף  סוף  כעת  והנה  רונה.  הקו פרצה  אז  אולם   , ו נ י נ בי
מתגשמים. חלומות  לפעמים  איתכם.  ביחד 

21/01/2022
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ומלחינה, משוררת  היא  אריאלה 
ל-8 אמא  נוך,  חי ואשת  סופרת 
אשר מלאה,  במשרה  וסבתא 

י פו רי ככלי  בכתיבה  השתמשה 
כול י ור  ו עי אדם  גם  איך  ומדגימה 

אומרת: היא  וכך  הכל.  לראות 
ורחב כחול  הים  את  תי  ראי פעם  "
גם תו  או רואה  י  אנ ום  הי  , נצחי ו

 . " כי בתו רק  אבל 
קורות על  תספר  זה  במפגש 

החדש  ספרה  ועל  יה  חי
, ים" ּלִ ּמִ ּבַ ה  וָ ֹו ּט ַה "

לאחרונה.  לאור  יצא  אשר 

" י חי "אורות 
עצומות ניים  בעי יוצרת  סביר,  אריאלה  עם  מפגש 

04/02/2022

י אנ ו אורות  מושב  בת  היא   . ו נ רי נעו בתקופת  היכרתי  אריאלה  את   : שי אי פן  ובאו
נה י נג ו  ולמדנ רי  ו האז ן  כו התי הספר  בבית  ו  נ שתי ו  למדנ אחים,  מכפר 

כתחביב נשאר  זה  אצלי  שנים.  מספר  במשך  ל,  " ז דיקר  רי  מי אצל  ן  או באקורדי
אריאלה אצל  הנכדים.  עם  להשתעשע  ן  או האקורדי את  מוציאה  פעם  די  ומי

לנכס שהפכו  לדים  י רי  שי מלחינת  ותה  בהי ממש,  של  ים  חי מפעל  הינה  ינה  הנג
בישראל.  הרך  יל  לג נוך  החי במערכת  ברזל  צאן 

 . זמן ו מרחב  של  ומימדים  גבולות  חוצה  האהבה,  וכמו  יה  הראי כמו  המוסיקה, 
לנוסטלגיה  מעבר  הרבה  זה  רי  עבו הבד  בבית  אריאלה  את  לארח 

ההזדמנות. על  שמחה  י  אנ ו
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גרפית, או רי כו ו רקדנית  ל,  " ז ן  ו ארנ יהודית  של  המופלא  יה  חי סיפור 
ישראל פרס  כלת  בוצית.  הקי המחול  להקת  יסדת  ומי שואה  צולת  ני

המחול.  בתחום  לשנת 1998 
 . ושם" ב"יד  מורים  להכשרת  במחלקה  מרצה   , י ז ו אג נעמה  מגישה: 

"מחול החיים"

נכיר ו  ז ומרגשת  מרתקת  בהרצאה 
סלובקית, צעירה  יהודית,  את  במעט 
בלתי בחירות  ורה  שז יה  חי שעלילת 

את לממש  מהחלטתה  ות:  שגרתי
כשריחפה העבדות,  בעומק  החירות 

דרך  , בבירקנאו הנשים  בבלוק  בגבהים 
להציב הגרמנים,  י  בפנ להופיע  רובה  סי
לעסוק כשנדרה  ות  התחתי בשאול  רף 
ות לחי הבחירה  ועד  במחול,  יה  חי כל 
דרכו בראשית  ומנותק  מבודד  בוץ  בקי
רותיה בחי ים.   חי מפעל  בו  ולהקים 

מופת הן  המרתק  יה  חי מסלול  לאורך 
 . ו לנ לכו דוגמה  ו

העיסוק מעשור.  למעלה  כבר  ביחד  צועדות  י  אנ ו נעמה   : שי אי פן  ובאו
ים די יחו י ים  קהילתי במפעלים  ו  נ י נ בי חיבר  השואה  ן  כרו י ז בהנחלת 
המשותפת והחשיבה  העבודה  ואוהבת.  עמוקה  חברות  צמחה  ומשם 
והאישי הפרטי  ן  כרו י הז לוץ  חי משמעות  את  רי  עבו דדו  חי נעמה  עם 
לשואה. יחסות  ההתי את  נים  י המאפי גדולים  ושמות  מספרים  מתוך 
שבוחר מי  כל  את  ות  מלו  , תי או ות  מלו שכזה  סיפור  לכל  בהמשך 

כאן ו  נ י לחי מאד  ות  משמעותי תובנות  המילה,  של  המלא  בן  במו ן  י להאז
ים.  החי אתגרי  עם  בהתמודדות  עושים  ו  שאנ לבחירות   , ו ועכשי

זה.  בבוקר  נעסוק  ובכך 
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" בצד             "החיים 

ן נ להתבו המעזה  בעברה,  ספר  בית  מנהלת  וסגנית  נוך  חי אשת  הינה  רי  מי
עם מפגשה  המשפחתית.  בהיסטוריה  מהוקצע,  הבלתי  הפרום,  הצד  על 
שנות של  אביב  בתל  האופנה  בתחום  דרך  פורצות  נשים  העבר,  ות  י דמו

חושף בכלל,  ו  לנ מוכר  היה  הזה  שהמושג  י  לפנ עוד  ות  ניסטי פמי השלושים, 
 . שי  האי סיפורה  את  רכו  לאו זר  ושו במשפחה  והסתרות  סודות 

האימהות של  לן  קו את  מהדהד   , השמאלה" בצד  ים  החי " הסיפור,  של  שמו 
גם בתפרים  ן  להבחי יהיה  תן  ני שלא  כך  בתפירה  יק  לדי הן  בנותי את  שלימדו 

אחרות  בחירות  גם  מהדהד  זה  שם  והנסתר.  המחוספס  בצד 
הדרך. אורך  לכל  ו  נ י חי את  מעצבות  אשר   , " ן מי לי ו לשמאל  "

ללב,  נוגעת  ו נטימית  אי יחיד,  הצגת  ן  כמעי הסיפור  את  מגישה  רי  מי
געגוע. ו בית  של  ריחות  עם 

השמאלה

אהובה מחברה  ו  שנפרדנ לאחר  לאחרונה,  רק  היכרתי  רי  מי את    : שי אי פן  ובאו
את ו  ז ו  נ לי י ג  . ו נ י נ בי וחד  מי בור  לחי הביא  ו  בנ בלי שהשאירה  החותם  משותפת. 

נגרית) הו ) משותפת  אם  משפת   , ו נ י חי בתחנות  רבות  הקבלות  כך  ובתוך   , ו ז
א הי אותם  לעבור  ו  שלנ שהדרך  ואחרים  ים  אותי ברי ואתגרים  ות  י דדו התמו ועד 
להתחבר ממש  זה  הבד  בבית  רי  מי את  לארח  רי  עבו צירה.  בי ובעיקר  בנחישות 

 . ו ז התרגשות  עימכם  לחלוק  שמחה  י  אנ ו פנימה 

25/02/2022

יזר ו רי  מי ובהגשת  מאת  סיפור 
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"יש לי ציפור קטנה בלב"

המלאה. הכוס  לחצי  לום  הצי אמנות  ן  בי הקשר  את  ג  ג החו וחד  מי מפגש 
יה. קפו מאיר  לום  הצי מן  או ובהשתתפות  גב  ו י אילנה  ית  בהנחי זמר  בוקר 

פרומן סאשה  ינה:  נג ו מוסיקלי  ניהול 

משחררת ירה  ו באו בור  בצי שירה  יתים,  הז כרמי  מול  אל  פי  י כי בוקר  מפגש 
נהנה המפגש  כל  לאורך  הלב.  על  טוב  שעושים  ים  ישראלי רים  שי עם  וחופשית, 

. ו ארצנ בנוף  פורים  צי המתעדים  יה,  קפו מאיר  הצלם  של  בים  המרהי ו  מי לו מצי
מבט, למקד  הראש,  את  להרים  הוא  שנדרש  וכל  עבר,  מכל  ו  אותנ עוטף  הטבע 
נוצר הוא  כיצד  ממאיר  נשמע  אותם.  ולנצור  וחדים  מי רגעים  אותם  את  לחפש 

של  וחדת  המי יה  ו החו ועל  המצלמה  בעזרת  אותם 
פורים. הצי עם  שלו  קליק"  ה"

 " . . של. אבא  כ" השנים  לאורך  היכרתי  תימורים  ממושב  יה  קפו מאיר  את   : שי אי פן  ובאו
, לכן קודם  לא  להפתעתי  רונה,  הקו בתקופת  הכיתה.  באותה  ביחד  למדו  ו  נ לדי י כי 

המלאה" הכוס  חצי  " בסדרת  בו  לו שי לום.  הצי בתחום  המדהימה  לעבודתו  נחשפתי 
נן להתבו הזכות  המלאה.  הכוס  חצי  תמצית  היא  לום  הצי שמלאכת  מהרגשתי  נובעת 
ו לנ כו את  מזמינה  י  אנ זה  ואת  מאליהם.  מובנים  הלא)  ) בדברים  פי  ו הי את  ולמצוא 

הלאה.  ו  איתנ לקחת 
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ותר, י או  מפגשים  לשלושה  י  ו נ מי לרוכשים 
לאדם.  ₪ מפגש 80  כל  עלות 

בודדים,  למפגשים  כרטיס  לרוכשים 

י ו נ מי או  כרטיס  רכישת  ן  י בג התשלום 
מראש. יתבצע 

/ יבוקס" פי "  / ביט" "  / באשראי לשלם  תן  ני
. מן ו מז המחאה/  בנקאית/  העברה 

שעות עד 48  יתאפשר  בודד  כרטיס  ביטול 
ל. בדוא" או  ן  במסרו בהודעה  המופע  י  לפנ
י ו מנ במסגרת  למופע  הגעה  אי  של  במקרה 

עד 48 ל  בדוא" או  ן  במסרו דיע  להו יש 
החלפה תתאפשר  המופע,  י  לפנ שעות 

. י ו פנ מקום  בסיס  על  אחר  למופע 

ת: למשתתף/ עלות 

לאדם.   ₪ מפגש 100  כל  עלות       
 

התשלום: אופן 

 
ביטולים: ניות  מדי

 
: ירוק" "תו  ניות  מדי

ותקנות למגבלות  כפופה  לות  בפעי השתתפות 
על אישור  או  רוק"  י תו  " יבת  ומחי רונה  הקו

רוע. לאי בסמוך  לית  שלי בדיקה 
 
 

 
 

 
: ן טלפו גב  ו י אילנה  ולהרשמה:  נוסף  למידע 

052-3651011
SHEMENYOGEV@GMAIL.COM :ל בדוא"

: ו שלנ באתר  גם  המידע  כל 
  WWW.SHEMENYOGEV.COM

מיקום: 
טוב" מבית  שמן   - גב  ו י שמן  " הבד,  בית 
אחים כפר  מושב  הכרמים 26,  רחוב 

כללי מידע 

http://www.shemenyogev.com/
http://www.shemenyogev.com/
http://www.shemenyogev.com/

