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בס"ד

ראשית יש להדגיש שאלו לא ימי נופש, אלא 

ימי עיון וחוויה של אמנות ואמונה, כיאה לימים אלו.

בעזרת השם, נזכה לראות את הגאולה בקרוב!

הכנס מיועד לכל אחת שהאמנות היא חלק ממנה. הן ביצירה עצמאית הן במסירת סדנאות

הן בהוראת האמנות או  או מחקר ופיתוח.

נפתח בדברי פתיחה של ראש עירית בני ברק 

במקום, תוצג תערוכת אמנות בתמיכת עירית בני ברק. 

התערוכה כמובן, על גלות וציפיה לגאולה.

בהמשך, ישא דברים הרב לוינשטיין, על מהות ימים והחיבור בין אמנות למסר יהודי.

בפאנל הבא יהיו נציגות מגופים משמעותיים, התומכים באמנות ויש להם תכניות ייחודיות:

מפעל הפיס: הנציגה תסביר על הקרנות והתכניות שאמניות חרדיות יכולות להצטרף אליהם

נציגת משרד התרבות: תבהיר על פמי פרימיום ועל תכניות אמנות שכל יוצרת חרדית יכולה

להשתלב. ונציגת סל תרבות: תדייק מהם תכניות אמנות המשתלבות בבתי הספר ואיך ניתן

לגשת ולהציג את עצמך כאמנית.

ניתן להכין שאלות! זוהי ההזדמנות שלך לפגוש את האנשים. לברר ישירות  איך הדברים עובדים.

ארוחת צהריים מפנקת 

שיח חשוב על פרנסה ואמנות מאת גבירה מילגרום מנכ"לית תמך 

לגבירה יש נסיון רב בנושא אמנות ומסחר גם בארץ וגם בחו"ל. 

 

הרצאה מרתקת מאת עירית ירושלים על איך עובדים יחד באמנות. המרצה תדגים על כמה

קבוצות אמנות שיצרו יחד מיזמים נפלאים ותחבר אותנו למודלים טובים שעובדים!

לאחר מכן נטעם מדברי האמונה והאמנות  של האוצרת המקסימה ד"ר נורית בנק

נתכנס לסדנאות מעשיות עם האמניות עטי ברקלי  ונעמי חנה שטילמן 

בסדנאות  נעבוד ממש בקבוצות על תהליך אישי!

לסיום, נשמע הרצאה מיוחדת על אמנות ודיגיטל מאת שמואל דרילמן 

ההרצאה תפתח בפנינו את מה שנעשה, עד כה באתר שיתופי למסחר.

ויהיה גם הסבר מעשי איך מצטרפים למכירה דרך אתר שיתופי של יוצרים סביבה!

ארוחת ערב ו-- הביתה?

מי שנוסעת הביתה תגיד לנו שלום.. ונתראה בעזרת השם בירושלים הבנויה.

ומי שנשארת ללינה תוכל להמשיך לחוות!

*סדנת אמנות מאת רחל שרהבני

*סדנת הכירות "לעומק" מאת ציפורה נוסבוים ומרים ליפשיץ

*תכנית ערב מקסימה מאת האמנית פרומי ברייער שתלווה באמנות שלכן!

*שינה בחדרים (לגבי שינה ודרישה של כל אחת, יחזרו אליכן טלפונית לאחר הרישום!) 

בבוקר למחרת, תהיה עבורכן ארוחת בוקר מושקעת.

היום למחרת יוקדש לקהל הרחב אמנית שתתעניין תוכל להישאר בתוספת מחיר.

20 סדנאות אמנות במתחם, יפתחו  במשך הבוקר ויקבלו את הקבוצות והקהל הרחב שיגיע

לחוות אמנות בפועל ולהכיר את האמנות החרדית, מקרוב.

https://secure.cardcom.solutions/e/xcoc   !מחכה לך  ממש !  כל אחת חשובה
                                                 

                                                                                                                                   



נסיעות

הבטחנו לעדכן...

 

נסיעות מירושלים 

מבנייני האומה חינם!

 מסובסד מטעם האגף לתרבות תורנית

עירית ירושלים

לפרטים נוספים יעל: 0548462446

 

מודיעין עילית מרים כ0533157138

ביתר עילית דפנה
 (להתקשר מ16.00-18.00) 

058-731-4408

בית שמש מטי 0527183647

אלעד מאיה 052-591-1272

 

 


