
ר איתי פלאות"ד–מרכז תרבות ידע ופנאי 
פרופיל עסקי

ל  ,בוגר לקהל ופנאי העשרהפעילויות מציעופנאיידעתרבותמרכז
 אירועים ,בציבור שירה אירועי ,מרתקות הרצאות כולל

 בכל מוצעות הפעילויות  .מזמרים טיולים ו ומוסדיים משפחתיים
.שנה מעשרים למעלה כבר ובעולם הארץ רחבי

 ביולוג הוא פלאות איתי ר"ד :הרצאות 
בהוראהעשירניסיוןבעל,הפורמאליתבהשכלתו

 למעלה בציבור שירה כמנחה :בציבור שירה 
ת בהשכלתושלשםפלאותאיתילוקנה,שניםוחמשמעשרים ון בעל ,הפורמאל ס ר נ   בהוראה עש

  בפני ובמופעים בהרצאות ,אקדמיים ובמחקר
  ר"ד מציע מדע ואיש כביולוג .הרחב הקהל
 הרצאות של )מובחר ומגוון( מגוון מבחר פלאות

 ,האדם לטבע בעיקר הקשורים בנושאים מרתקות
 לחושים ,למיניות ,שלו ההתנהגותית לאבולוציה
 ,"ראיה תעתועי" :לדוגמא נושאים .ולחשיבה

  ועקרון ושקר אמת" ,"האנושי האינסטינקט"

ם ם וחמשמעשר תלו קנה ,שנ  שלשםפלאותא
  עשיר רפרטואר עם העברי הזמר בתחום מומחה

 .לשירים הקשורים סיפורים של ומבחר שירים של
  מלווה הוא בגיטרה הקולחת ובנגינתו הנעים בקולו
  במצגת השירים מילות הקרנת תוך השירה את

 .הקהל ובשיתוף מרהיבה
  את פלאות איתי מרכיב ובמומחיות בגמישות

ןק,ק גםוביכולתו,לנושא או לאירוע הרפרטואר ק
  ואהבה מיניות של אבולוציה" ,"ההכבדה
  רציונאליות אי על – שלנו הטבע זה" ,"באדם

  הביולוגיה בתחום הרצאות וכן ,"אנושית בחשיבה
.והאקולוגיה הימית

,
  בקשת פי על האירוע במהלך שירים להתאים
  אתר .ההופעה בזמן ההתרחשויות או הקהל

  את המביא "שיר של סיפורו" האינטרנט
 על ומתוחזק הוקם השירים שמאחורי הסיפורים

.ידו
  ישנה הפעילויות בכל :?כך כל מיוחד מה אז

  תרבותית רמה על פשרות ללא הקפדה

 גם הוא פלאות איתי ר"ד :מזמרים טיולים 
 בעל ,התיירות משרד ומורשה מוסמך דרך מורה

  בהגשה המשולבת ,גבוהה ואינטלקטואלית
  ביטוי הם אלה איכויות .וסוחפת משעשעת ,קלילה

 ,פלאות ר"ד של המקצועית ורמתו להשכלתו
  לידי באה גם האיכות .הפעילויות רוב את המקיים
  הציוד .מלא והקרנה הגברה ציוד בהפעלת ביטוי

 מלאה הנאה מאפשר ,והכפול המודרני ,המשוכלל
 במהלך טכניות תקלות ידי על מופרעת שאינה

 ,ההיסטוריה,הארץבידיעת ומעמיקנרחבידע
  בשילוב  .ישראל ארץ של והטבע הגיאוגרפיה

  מציע הוא ,בציבור שירה כמנחה וכישרונו כישוריו
 הטיול .מזמרים לטיולים מסלולים של רחב מגוון

 משולבת המקצועית ההדרכה בו טיול הוא המזמר
 השירים .הקהל עם ובשירה נגינהב ,בסיפורים
  שאירעו ולמאורעות מטיילים בהם לאתרים קשורים
שיריאתשרבשירוניםהמצוידהקהלבהם

  את להסביר מתבקש פלאות כשאיתי .הפעילויות
 עושה אני" :לומר נוהג הוא הופעותיו של הייחוד
."נעים עושה בעיקר אבל ,שמח

  ,עממיות קתדרות נמנים לקוחותיי בין :לקוחות
  ,בית חוגי ,גמלאים ארגוני ,חשמל חברת

מערתלאומילביטוחהמוסדהמוריםהסתדרות  שיריאתשר,בשירונים המצויד ,הקהל.בהם
  .הנסיעה ובזמן באתרים הביקור במהלך המקום
  ,הולדת ימי לציון במיוחד מתאימים הטיולים
  של גיבוש ימי וכן נישואין ימי ,משפחתיים אירועים
  .עבודה במקומות ומחלקות מורים חדרי

  מערת,לאומי לביטוח המוסד,המורים הסתדרות
  ,מ"בע לנפט זיקוק בתי ,ונופש תיור אגד ,ח"הפלמ
  בתי ,עיריות ,הימים מצפה מלון ,התחבורה משרד
-היי חברות ,ומושבים קיבוצים ,סים"מתנ ,ספר
...ועוד עובדים ועדי ,טק
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  זמר עברי

  שירה בציבור
  

יתי קנה לו א, כמנחה שירה בציבור למעלה מעשרים וחמש שנים
פלאות שם של מומחה בתחום הזמר העברי עם רפרטואר עשיר של 

בקולו הנעים . שירים ומבחר של סיפורים הקשורים לשירים
ובנגינתו הקולחת בגיטרה הוא מלווה את השירה תוך הקרנת 

 . מילות השירים במצגת מרהיבה ובשיתוף הקהל
או בגמישות ובמומחיות מרכיב איתי פלאות את הרפרטואר לאירוע 

וביכולתו גם להתאים שירים במהלך האירוע על פי בקשת , לנושא
סיפורו של "אתר האינטרנט . הקהל או ההתרחשויות בזמן ההופעה

המביא את הסיפורים שמאחורי השירים הוקם ומתוחזק על  "שיר
  .ידו

  
  :נושאים לדוגמא

בור של שירה בצי. עם הסיפורים שמאחורי השירים המציינים פרקים בתולדות המדינה
 .זמר עברי במיטבו

עוברים , שירים ממלכות החרמון עד היי דרומה לאילת   :מטיילים בשירים -טיול בארץ 
סדרת ערבי שירה . אנשים ומאורעות, על מפת הארץ מצפון לדרום ושרים על מקומות

  .זמר עברי -בציבור המשלבת את הסיפורים והשירים של ארץ ישראל 

רב שירה בציבור המביא את חייה ושירתה של המשוררת ע :חייה ושירתה - נעמי שמר 
הקשר הצרפתי וכל שאר , דרך תחילת דרכה בעיר, מילדותה בקבוצת כנרת, המופלאה

  .אנקדוטות והפתעות בערב מרתק של זמר עברי, סיפורים. שיריה הנפלאים
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ערב שירה בציבור של שירים ידועים מתורגמים מכל   :שיר סובב עולם
, ב"ארה, אנגליה, אירלנד, צרפת, איטליה, טורקיה, יוון -רחבי העולם 
מפתיע להיווכח כמה הרבה שירים   .ועוד, בוכרה, רוסיה, דרום אמריקה

הם בעצם מתורגמים או לפחות המנגינותיהן " זמר עברי"הנחשבים בתור 
  .שייכות לשירים ממקומות אחרים

רמן הוא במגוון ייחודו של נתן אלת  :משירי נתן אלתרמן -לנצח אנגנך 
משירים כבדים . העצום של הסגנונות בהם נכתבו ואף הולחנו שיריו

נאום "ו" מסביב למדורה"ולאומיים כמו 
דרך שירי מולדת " תשובה לרב חובל איטלקי

) בהרים כבר השמש מלהטת(שיר בוקר "כמו 
איתך "שירי אהבה כמו , "זמר הפלוגות"או 

לה 'החנ"ושירי שמחה ושטות כמו " ובלעדייך
" מה לעשות שאני יפה כזאת", "התבלבלה

התוכנית מציעה שירה ". במזרח זורח ורד"ו
בציבור של שירים אלה ורבים אחרים 

  .משולבים באנקדוטות מסיפור חיי המשורר

ערב שירה    :התחלות ותקווה גדולה, סופים
בציבור המתאים במיוחד לראש השנה או לכל 

  .סיפורים על השירים ועל יוצריהם וחיבור לאירוע .אירוע המציין סיום או פתיחת תקופה

ערב שירה בציבור המוקדש לשנסונים צרפתיים  :ערב שירים צרפתיים -הקשר הצרפתי 
אדית פיאף ואחרים שתורגמו לעברית על , מוסטקי' ורג'ג, ברסאנס' ורז'ז, אק ברל'של ז

  . יעקב שבתאי ועוד, דן אלמגור, ידי נעמי שמר

אהוד מנור הוא הפזמונאי הפורה ביותר שקם במדינת : ירי אהוד מנורמש - ימי בנימינה 
בשפה קולחת ועכשוית כתב למעלה מאלפיים שירים ופזמונים שהולחנו על ידי . ישראל

ערב שירה בציבור מגוון מאוד המלווה . מיטב המלחינים והושרו על ידי מיטב הזמרים
  .זמר עברי במיטבו - ה משפחתו וילדותו במושבה בנימינ, בסיפורים על חייו

שירים יחד על שבעת המינים וצמחים אחרים שבורכה בהם ארץ  :שירי שבעת המינים
הסברים בוטניים מעניינים על ידי דוקטור לביולוגיה והרבה שירה בציבור . ישראל
  .ושמחה

על מלחים שיכורים , שירה בציבור של שירים על הים מתוך מבחר הזמר העברי: שירי ים
 - מגוון שירים מאלתרמן ועד בני ברמן . על געגועים למלח ועל רב החובל, נמליםונערות ב

  .והכל על הים

וכה הרבה שירים נכתבו , שלב מרגש במערכת יחסים הוא הפרידה :שירי אהבות נכזבות
שירה בציבור . אז בואו ונצחק קצת על הדרמה שבפרידה ונתרגש מעוצמתה. עליה
  ".סרנדה לעדה"ועד " ל יותר לסבולאיני יכו"דרך " למה עזבתיני"מ

שירה בציבור של שירי , שירים של ועל חיילים   :שירים בנעלים גבוהות
  .הלהקות הצבאיות
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מבחר גדול של . אוסף מיוחד של שירים ליום הזכרון :ערב שירי לוחמים
שירים שנכתבו לזכר הנופלים ושירים אחרים הקשורים להגנה על הארץ ועל 

אירוע תרבותי ומרגש . למים עבורההמחיר שאנו מש
  .של שירה בציבור

שירי , שירי משוררים: וכמו כן שפע נושאים נוספים
, שירים מחויכים, שירי יורם טהרלב, שירי סתיו, אביב

, שירי רחוב, שירי אהבה קבוצתית, שירי אור ואש
שירים על , שירי ראשונים, שירי גיבורים, שירים בגשם

  .הבית שלי ועוד ועוד

   
  




