
מתגעגעים לשיר? מאמינים בכוחה של השירה לחבר אותנו לשמחה  
 ? ולריפוי

מפגש  ל  קבוצת השירה של "הדרך לגילוי הקול" מזמינה אתכם להצטרף אליה
 .  מוזיקלי אחר -אנושי

יש בקבוצתנו אנשים שלא שרו עד כה ,לצד אנשים מנוסים בשירה ומורים למוסיקה, שרוצים להכיר את  
 הייחודית הזאת ולחוות את קולם ואת השירה ממקום חדש. הדרך 

ב"דרך לגילוי הקול" כל אחד מגלה את קולו ויכול לשיר. הדרך מלמדת איך לשחרר את הקול ולבטא  
 אותו מהמקומות הנכונים, בלי ללחוץ על מיתרי הקול. 

. יסודותיה  נפש ורוח האדם-מלווה בתהליך התפתחות אישי, בחיבור בין גוףאשר  זו שירה שלמותית  
נטועים באנתרופוסופיה, והיא פותחה בתחילת המאה העשרים על ידי הזמרת השבדית ולבורג ורבק,  

 שחיפשה מזור לאחר שאיבדה את קולה. 

שונים   שירים מסגנונות  ולימוד  אלתור  "גילוי הקול", משחקי  כוללים תרגילים של    – מפגשי הקבוצה 
 מימי הביניים, שירי עמים ועוד.  מוסיקה קלסית, שירה עברית, פיוטים, מוסיקה

 המורות הן:  

, מוסיקאית ומורה, הקימה וייסדה בארץ יחד עם גיורא רפאלי ז"ל את העבודה על פי  שרה רפאלי
 "הדרך לגילוי הקול", ומלמדת אותה כשלושים שנה. 

, מוסיקאית, מורה ויוצרת בין תחומית, מלמדת שנים רבות את "הדרך לגילוי  מירב בן דוד הראל 
 הקול", ומופיעה על במות שונות. 

ביה"ס   של  האוריתמיה  באולם  מתקיימים  הקבוצה  הירוק"  םאורי" מפגשי  אחת  בכפר   ,
 . מפגשים 20-. לאורך שנת הלימודים יתקיימו כ18:00-20:30לשבועיים, בימי שלישי בשעות 

(בדרך כלל תואמים את   עם תחילת הפעילות יתפרסמו התאריכים המדויקים של המפגשים
 .חגי ישראל וחופשות ביה"ס)

 ₪   2,000עלות הקורס השנתי : 

 

   8.9.20-מפגש התנסות למשתתפים חדשים יתקיים במסגרת המפגש הראשון שלנו ב
 הוא ללא עלות.מפגש ההתנסות הראשון  .לבוא ולהתנסות בחוויה מוזמנים אתם

 22.9.20-ב  -₪, במפגש השני שלנו  100ניתן להתנסות במפגש נוסף, בתשלום 

 ההשתתפות במפגש ההתנסות מותנית בהרשמה מראש. 

 052-4225260טלפון:   ,לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרה רפאלי

 054-6492486טלפון:   ,מנהל מרכז אורים ,שרון חיימוביץ

 

 בכתב ולחתום.  , למלא את הפרטיםאת הטופס דפיסלהשלמת הרישום, יש לה •

 urimcenter1@gmail.comסרוק לכתובת המייל: נא להעביר את הטופס  •

 . בעמדת השומר בשער ביה"סניתן להשאיר טפסים מלאים  •


