IMAGINE- all that is music


מי אנחנו?
עמותת  IMAGINEהוקמה בשנת  2014במטרה לקדם תהליכי העצמה באמצעות מוזיקה
לאוכלוסיות מגוונות הזקוקות לחוויה חיובית ומעוררת השראה.
 imagineבנתה תוכניות ומודולות פדגוגיות חדשניות לחינוך מוזיקלי מכיל ולשילוב מוזיקה
וטכנולוגיות בהתאם לגישת ה.STEAM-
 imagineפועלת לשיתוף הידע הייחודי שפיתחה עם צוותי הוראה וצוותי טיפול באמצעות
הכשרות ,הרצאות וסדנאות בארץ וברחבי העולם.
אנו פועלים מזה  5שנים ב 22ערים עם מעל ל 100-קבוצות ברחבי הארץ במסגרות חינוך
פורמלי ,בלתי פורמלי ,מערכי דיור בוגרים ,בתי חולים ועוד.
החזון שלנו
המוזיקה בעלת הכח לשנות אנשים ולפיכך לשנות את העולם.
אימג׳ן מפתחת ובונה דרכים להעצים כל אדם באשר הוא ומעניקה חוויה חיובית ומעוררת השראה באמצעות
המוזיקה.
אימאג׳ן משנה את פני החינוך המוזיקלי ומהווה גוף ידע מוביל וחדשני בארץ ובעולם.
אימאג׳ן פועלת ליצירת אופק תעסוקתי בתחומי המוזיקה ומחויבת לחדשנות  ,יצירתיות ורב תרבותיות.
-IMAGINE Playמערך ארצי לפעילות חינוכית מוזיקלית שנתית לילדים ,נוער ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים או
המתמודדים עם מצבים מורכבים.
התוכנית הייחודית שפותחה על ידי העמותה משלבת העצמת כישורי חיים תוך שימוש במוזיקה באמצעים
טכנולוגיים ומונגשים.
'מעגלי העצמה מוזיקליים' -מיועדים למחלקות פנימיות ,מפגש קבוצתי בכל שבוע ניצור ביחד עם המטופלים
מרחב מוזיקלי שיתופי ופתוח בו הם יביעו את עצמם דרך המוזיקה בהתאם ליכולותיהם וטעמם.
דוגמא לפעילויות:
● 'המוזיקה שלי'  -נאזין למוזיקה האישית של המשתתפים )תוך כדי הנחייה( וננהל שיח במידת האפשר על
האספקטים המוזיקליים והטקסטואלים של השירים והיצירות שהובאו ועל ההקשרים של המוזיקה לחיי
המשתתפים בעבר ובהווה.
● 'אלתור מודרך'  -נאלתר קטעי מוזיקה נעימים לפי נושאים ביחד עם המשתתפים על כלי נגינה ואייפדים.
● 'לשיר ביחד'  -נבחר נושא רלוונטי למשתתפים :נושאים פסיכולוגים ,חגי ישראל ועוד ..ונשיר אותם ביחד
בעיבודים שונים.
'מפגשי העצמה מוזיקליים'  -מורי אימאג'ן יגיעו אחת לשבוע ויצבעו את המחלקה בצבעי המוזיקה .הם יעברו בין
החדרים והמיטות ,בתיאום עם הצוות הרפואי ,ישירו וינגנו שירים ומנגינות בהתאם ובהתייחסות למטופלים .במשך
הזמן הם יפתחו רפרטואר שירים לכל מטופל לפי עברו ,טעמו ובהתייעצות עם הצוות הרפואי ו/או משפחתו.

כיום אנו פועלים ב 24 -ערים בארץ עם למעלה מ 100-קבוצות במגוון רחב של אוכלוסיות
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שלום רב,
הריני לאשר כי למיטב ידיעתי אין גופים נוספים העוסקים ומפעילים פעילויות
'מעגלי העצמה מוזיקליים' ו'מפגשי העצמה מוזיקליים' לאוכלוסיות מגוונות
תוך שימוש בפדגוגיות חדשניות וכלים טכנולוגיים
כדוגמת פעילותה של עמותת אימאג'ין העצמה במוזיקה.

בכבוד רב,
שירלי וינר
מנכ"לית

