שירה בציבור – פעילות של הנאה ושחרור שתסחוף את כולם
אנחנו מזמינים אתכם לקיים פעילות שירה בציבור ,עם שירי ארץ ישראל ,לבני גיל הזהב .הפעילות
תעניק למשתתפים שמחה אמיתית ומשחררת ,רגעים של נוסטלגיה חיובית לעבר ,פורקן וגיבוש.
לנוחיותכם הכנו פירוט עם מרכיבים הנדרשים לארגון האירוע בכיף ובקלות.

מרכיבים חשובים להצלחת האירוע
מנחה מתנדב כריזמטי ,כלי נגינה ,מוזיקה ארץ ישראלית ,רמקולים ,שירונים ,מידה של נוסטלגיה וגעגוע
לימים בהם היו צעירים ,אוירה משוחררת ומתנדבים להקמה ותפעול האירוע .אנחנו ממליצים לסיים את
האירוע במסיבת ריקודים משותפת.

פירוט המרכיבים לארגון האירוע


שירונים עם שירי ארץ ישראל (ראו קובץ שירונים)



אביזרים לעיצוב המתחם



חלוקת תפקידים



לו"ז לאירוע

דברים שיש לתכנן מראש
 .1ציוד נדרש


אולם /מתנ"ס /אודיטוריום /רחבה גדולה



שולחן מרכזי למנחה האירוע



מחשב נייד



מקרן



מסך



מערכת הגברה



 2מיקרופונים



כיסאות



שולחן לכיבוד קל



שתייה וכוסות



מפות



מפיות



כיבוד קל

 .2עיצוב המקום


שולחן מרכזי עם פרחים



תליית דגלונים ובלונים ברחבי המתחם



סידור הכיסאות במתחם בצורה מזמינה ונוחה



שולחן כיבוד קל מזמין

 .3הכנת שירונים


הקליקו כאן להורדת שירונים שהכנו עבורכם >>
כדאי להרחיב את המאגר ,להתייעץ עם אחד מאנשי הצוות של המרכז ולברר על שירים אהובים
ולהכין עוד שירונים מוצלחים



מדפיסים את השירונים ככמות המשתתפים ומעט יותר

 .4הנחיית האירוע


מאתרים מתנדב כריזמטי שיודע לנגן על אקורדיון וגיטרה( .אפשר גם כמה מתנדבים)



עוברים יחד על השירים



מארגנים עמדת הגברה עם רמקולים ומיקרופונים



מדפיסים חוברת עם אקורדים של כל השירים

 .5תוספות נחמדות


גיוס עובדי הארגון | המחלקה | הצוות להתנדבות לקראת האירוע – הרשמה לתפקידים ,להנחיה,
הקמה ותפעול



הכנת מתנות קטנות לאורחים



שלט כניסה משמח ומזמין

תפקידי צוות שירה בציבור – לפני האירוע
הפיכת המקום למתחם שירה בציבור


מספר מתנדבים5 :



תיאור התפקיד :סידור וקישוט שולחן המנחה – פרחים ,אקורדים ,שירונים ,תליית בלונים ודגלים,
סידור הכיסאות בצורה נכונה למקום ולשירה ,הכנת הכיבוד



מתי? יום לפני האירוע

הכנת שירונים ושי לאורחים


מספר מתנדבים5 :



תיאור תפקיד :קנייה ועטיפה של שי קטן לאורחים ,הדפסת השירונים שבערכה ועריכה של חדשים,
רצוי להדפיס באותיות גדולות כדי שכולם יוכלו לראות את הכתוב



מתי? יומיים לפני האירוע

קנייה והכנה של כיבוד קל
מספר מתנדבים3 :
תיאור התפקיד :קניית מפות ,מפיות ,כלים ,וכוסות לשולחן ומגוון כיבוד קל – בייגלה ,פירות ,עוגיות ועוגות,
שתייה חמה וקרה ,בורקסים .ניתן לרתום מתנדבים לאפיית עוגות ועוגיות מעשה ידי בית ,השגת מייחם
לשתייה חמה
מתי? יום לפני האירוע
הכנות להנחיית האירוע


מספר מתנדבים 1 :או  ,2מנחה ונגן



תיאור התפקיד :הכרת כל השירים והדפסת האקורדים ,בדיקת ציוד ,הבאת כלי הנגינה (אקורדיון או
גיטרה) .מתנדב אחר יכול להנחות את האירוע והשני ינגן .חשוב שהמנחה יסחף את הקהל ,יציע להם
לשיר גם במיקרופון וירקיד בסוף



מתי? לפני ובמהלך האירוע

תפקידי צוות שירה בציבור – ביום האירוע ,כולל לו"ז משוער
הקמה טכנית של עמדת המנחה


מספר מתנדבים2 :



תיאור התפקיד :הקמה של עמדת ההגברה ,בדיקת סאונד ורמקולים ,העלאת השירונים על המחשב
הנייד ותיווך בינו לבין המסך והמקרן להקרנת מילות השירים



מתי? בשעות הצהריים

סידור שולחן הכיבוד


מספר מתנדבים3 :



תיאור התפקיד :סידור השולחן עם מפה וכיבוד בצלחות ,הקמת עמדת שתייה קלה וחמה ,כוסות
ומפיות



מתי? בשעות הצהריים

קבלת פנים בחיוך


מספר מתנדבים4-5 :



תיאור התפקיד :פגישת משתתפי האירוע בעת הגעתם ,הושטת יד לעזרה למתקשים ,הפנייה לשולחן
הכיבוד וסיוע בישיבה במקום



מתי? עם תחילת האירוע ,בשעה 16:00

שירונים


מספר מתנדבים2 :



תיאור התפקיד :חלוקת שירונים לכל הבאים



מתי? לאחר קבלת הפנים ,עם הישיבה במקומות ,בשעה 16:30

ריקודים


מספר מתנדבים5 :



תיאור התפקיד :מתנדבים בעלי כריזמה ,אנרגטיים ותוססים יצרו רחבה קטנה וירקידו את האורחים
לשירי ארץ ישראל



מתי? אחרי שכולם שרו והתחממו ,בערך בשעה 17:30

סיום האירוע


מספר מתנדבים 2:



תיאור התפקיד :מתנדבים שיברכו את האורחים לשלום ויעניקו להם שי קטן



מתי? בשעה 18:30

תיעוד האירוע


מספר מתנדבים2 :



תיאור התפקיד :תיעוד וצילום האירוע ,את התמונות אפשר לשלוח לאורחים כמזכרת



מתי? לאורך כל האירוע

לו"ז מוצע לאירוע


הכנות :כארבע שעות



קבלת פנים :כחצי שעה
שירה בציבור :שעה וחצי



סיום ופרידה :עשר דקות

