
תכנית פעילות 
יוני - אוגוסט 2021

תמוז - אלול תשפ"א

התרבות התרבות 
חוזרתחוזרת

מנהל קהילה, תרבות וספורט I אגף התרבות והאמנויות



רביעי | 23.6 | 21:00  

כרטיסים במחיר 60 ש״ח | בטל' 03-6954522 ובאתר טיקצ'אק
בשיתוף המחלקה לתרבות יהודית בעיריית תל–אביב-יפו

הקופה פתוחה בימים א׳-ה׳ בשעות 16:00-8:00.

 כרטיסים ישמרו עד 20 דקות אחרי תחילת האירוע.
 החזר כספי עבור כרטיסים שבוטלו בהודעה מוקדמת של שבעה ימים ומעלה.

 בהודעה מוקדמת של פחות משבעה ימים יינתן זיכוי למופע אחר.
ביטול ברכישת מנוי לסדרה - ביטול עד יום אחד לפני תחילת הסדרה יגבו דמי 

ביטול בסך 60 ש״ח, לאחר מפגש אחד דמי ביטול בסך 30% מעלות הסדרה, לאחר 2 
מפגשים אין החזר כספי.

חנייה בתשלום בחניון מגדל המוזיאון ובחניון גולדה, הסמוכים למרכז.

קהל יקר, 
כמה טוב שאנחנו חוזרים לשגרה ויכולים לשוב ולהיפגש 

באירועים פנים אל פנים!

לכבוד החזרה למופעים ולאירועים הכנו לכם תכנית עשירה ומגוונת, שכוללת 
חידושים כמו: סדרת מפגשי בוקר, סדרת קבלות שבת פתוחה לקהל, סדנת 

קיץ לילדים ועוד.

מצפים ומתרגשים לראותכם!

שירה סיון- מונסונגו
מנהלת מרכז ברודט
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מאחורי הקולות
סדנת אמן עם יובל דיין

יובל דיין, אחת הזמרות והיוצרות המצליחות בישראל שרה וחושפת את 
הסיפורים שמאחורי השירים בדיאלוג אינטימי בינה ובין הקהל. היא משתפת 
בהשראה לכתיבת שיריה, בתהליכים שהיא עוברת כאדם וכאמן ובמסע 
מתחילת דרכה ועד היום כולל שרשרת הלהיטים "עד שתחזור", "לילותיי", 

"ליבי ער" ושירים מהמקורות. 
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 קבלת שבת קהילתית מוזיקלית פתוחה 
ברוח המסורת לכל המשפחה

רגע לפני שבת, מתכנסים ברחבת מרכז ברודט במעגל שירה מרגש 
ובחוויה משותפת של חיבור לנשמה בהנחיית מוזיקאים ומובילי שירה 

מבית "נתעגלה". אווירה משפחתית וקהילתית מעצימה. 

אחת לחודש בימי ששי בחודשי הקיץ ב-16:00
17.9.21 |  27.8.21 | 30.7.21 | 25.6.21

הכניסה חופשית! בשיתוף מנהל קהילה אגף מרכז
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רביעי | 14.7 | 21:00

הרצאה לט׳ באב
עם מיכה גודמן, סופר וחוקר המחשבה היהודית

 חורבן ובניין. על שלושת המהפכות המחשבתיות שעיצבו 
מחדש את היהדות. 

כרטיסים במחיר 30 ש״ח בטל' 03-6954522 ובאתר טיקצ'אק

נקבלה
שבת 
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השנה האחרונה המחישה לכולנו עד כמה החברה החרדית היא חלק חשוב ובלתי 
נפרד מהציבור הישראלי ועד כמה מה שקורה בו משפיע לטוב ולרע על כולנו. בסדרה 

החדשה נכיר לעומק זרמים, מגמות ותהליכים בתוכו. 

ריף כהן
כיתת אמן לחגים

ריף כהן, זמרת ויוצרת בתעשיית המוזיקה הבינלאומית, בשיח אינטימי עם 
 הקהל על העולם שמאחורי השירים, היצירה, הקליפים, הבמה והתעשייה 

ועל החיפוש  מהי הלחנה יהודית / ישראלית ואם יש כזו בכלל? 
בין השירים שיבוצעו: ״צמאה לך נפשי״ מהאלבום הראשון, הפיוט ״אליך ה״ 

בתרגומו למרוקאית כפי שבוצע בבתי הכנסת במרוקו. 
בליווי ירדן ארז - אקורדיון וכינור

כרטיסים במחיר 50 ש״ח | בטל' 03-6954522 ובטיקצ'אק

שלישי | 31.8 | 21:00 החרדים

ימי שלישי בשעה 20:30

כרטיסים במחיר 30 ש״ח | בטל' 03-6954522 ובאתר טיקצ'אק

13.7.21

משבר או הזדמנות
יאיר שרקי )חברת החדשות( 

כיצד השפיעו שנת הקורונה והאסון במירון 
על תהליכי 

 העומק במגזר: 
היחסים עם החברה החרדית, האמון 

ברבנים, משבר ההנהגה ומחיר ההתבדלות. 

22.6.21

נשים מחוללות שינוי 
בחברה החרדית
 רחלי רושגולד 

 )מייסדת תנועת ׳לא תשתוק(׳ 
 הרבנית עדינה בר שלום 

 )כלת פרס ישראל( 
 מלכי רוטנר

)פעילה ויזמת חברתית( 

Ynet מנחה: העיתונאית טלי פרקש
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תכנית תרבותית שהיא חוויה מיוחדת עבור ילדים וילדות סקרנים ואוהבי מוזיקה. 
השתתפות  כולל  ופיוטים,  עברי  זמר  שירי  עם  הפעלתית  היכרות  חוויית 
מוקדם.  מוזיקלי  בידע  צורך  אין  הילדים.  של  משותפת  יצירה  של   בסרטון 

בהנחיית אשר קרוגר, מורה ומוזיקאי. אוצרות

40 ש״ח למפגש, הנחות למחזיקי דיגיתל | כרטיסים בטל' 03-6954522 ובטיקצ'אק

לגילאי 11-9
5 מפגשים בימי שני בשעות: 13:00-11:30פיוט וזמר עברי לילדים

30.8.21 | 23.8.21 | 16.8.21 | 9.8.21 | 2.8.21
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כרטיסים במחיר 50 ש״ח | בטל' 03-6954522 ובאתר טיקצ'אק
בשיתוף המחלקה לתרבות יהודית בעיריית תל–אביב-יפו

מפגשי בוקר
15.6.21

טיש בוקר
 משה להב "הטיש הגדול" 

במופע של שירים ישראליים וחסידיים

אני לדודי
מופע אלול עם דודו פישר 

במיטב שיריו לקראת חגי תשרי

24.8.21

ימי שלישי ב-11:00

ש״י עגנון
עירי אהובתי מאחורי המסכה
סיפורים של אהבה, ביקורת וגעגועים

ימי שלישי ב-19:00

15.6.21 - ירושלים - מבט של כלב על אנשים ומעלליהם
29.6.21 - תהילה - אשה ועיר שחוברו יחדיו 

20.7.21 - שירה - הסימפוניה הבלתי גמורה של עגנון 
27.7.21 - אורח נטה ללון  - אדם חוזר לעירו

 מרצה: ד"ר מיכל שיר-אל 
מנהלת הקתדרה ללימודי עגנון, חוקרת ומרצה ברחבי הארץ

 מחיר הסדרה: 180 ש"ח | מפגש בודד 60 ש"ח  
כרטיסים בטלפון 03-6954522 ובאתר טיקצ'אק
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מרכז ברודט ומינהל קהילה אגף מרכז מזמין אתכם 
להציע יוזמות קהילתיות בתחום התרבות היהודית 

שיתקיימו במרכז ברודט.
ספרו לנו ואולי נהיה שותפים!

*הצעות ליוזמות חד פעמיות הפונות לתושבי הקהילה 
המקומית, עד 80 משתתפים.

info@brodt-center.org הצעות נא לשלוח למייל

יוזמות קהילה

להזמנת כרטיסים בטלפון: 03-6954522
  www.brodt-center.org  

 Brodt Tel Aviv מרכז ברודט ת״א   
 מרכז ברודט לתרבות יהודית | צייטלין 22, תל–אביב 64955 


