לכבוד :
רכז/ת חברתי/ת!
שלום רב!
אנו שמחים להציג בפניכם מגוון פעילויות חינוכיות – חווייתיות לבני הנוער
ולמבוגרים לימי בין המצרים ,ימי הגירוש מגוש קטיף ומלחמת לבנון השנייה.
לפרטים והזמנות חיים ( 02-9963555 :שלוחה 052-8990278 ,)31
או אצל יגאל058-4012854 -
נשמח להיות לכם לעזר!
צוות המדרשה

לקראת ימי בין המצרים
קיצורי דרך לנושאים בקטלוג
(ניתן להגיע לנושא המבוקש ע"י לחיצה על  c t r lואז לחיצה על הנושא
המבוקש):
 ירושלים
 בין אדם לחברו – אהבת חינם
 15 שנים לגירוש מגוש קטיף
 14 שנים למלחמת לבנון השנייה

ירושלים
"גיבור בעל כורחו" -על משה רוסנק מפקד הרובע היהודי בתש"ח
משה רוסנק -מפקד צעיר שהגיע לרובע היהודי בירושלים ל"ימים ספורים" לתת
כתף לאחיו הלוחמים ,מצא את עצמו במשך חמישה וחצי חודשים נלחם עם האויב
הערבי תוך כדי תמרון בין מפקדת ירושלים ,לוחמי הרובע והתושבים .עד שבראש
מורם צעד בראש חייליו לעבר השבי הירדני ..ההרצאה מועברת ע"י נתי מלחי חתנו
של משה שזכה לשמוע את הסיפור מפי חותנו דרך זווית הראיה האישית של משה.
משולב בקטעי שמע ומצגת ,מרגש וייחודי!
פעילות חוויתית בנושא המקדש בליווי תמונות וסרטונים מרהיבים ונדירים
מיצג המקדש – סיור וירטואלי במקדש ולשכותיו ,בליווי תמונות וסרטונים תלת-
מימדיים ,המקדש בראי הדורות – תולדות המקדש מבריאת העולם ועד לבית
השלישי ,הרגלים במקדש – שלושת הרגלים והעלייה לרגל ,כלי המקדש – מבנה
ומשמעו.

הר הבית בידינו! – סיפורו האישי של עדיאל – ממשחררי הכותל המערבי
סיפור אישי של לוחם סיירת צנחנים שהיה ממשחררי הכותל המערבי ומספר על
הקרבות ועל שחרור הכותל המערבי והר הבית.
ירושלים של הירושלמים – ז'אבו
בשיחה זו נשמע על ירושלים בימי הבית הראשון ,המצור ,החורבן והיציאה לגלות
הקשה .בשילוב מצגת
בחזרה לעתיד – ...סדנת דרמה חווייתית בנושא המקדש
בסדנא נעמיק את ההזדהות עם נושא המקדש ,נחדד את הציפייה והרצון לגאולת
ישראל .נחווה בדרמה ובצליל את הרגשת ההתעלות והשמחה של עולי הרגל.
לאחר מכן ננסה להבין טוב את עומק חסרונו של המקדש ונייחל באמת לבניינו.
ולירושלים עירך -פעילות מרתקת עם רויטל שמחי
חורבן בית המקדש והכמיהה לבניינו בשילוב שירה והרקדה.

לך ירושלים! – סיפורו של ציגי קרסנטי –ממשחררי הכותל המערבי
סיפורו המרגש של מפקד בצנחנים שהיה ממשחררי הכותל המערבי (הופיע
בתמונה המפורסמת של  3הצנחנים -האחורי מצד שמאל) .השיחה מתחילה
ממלחמת השחרור ,הקמת המדינה ,אובדן הכותל והר הבית ,תקופת הפדאיון ועד
למלחמת ששת הימים ,הרגעים הגדולים ,ההתרגשות הגדולה ומשמעות ימים אלו
לימינו אנו ולחיבור לירושלים .בשילוב מצגת מרגשת.
בית המקדש! –רלוונטי גם לימינו – ...שיעור בנושא המקדש – רחל סלע
שיעור או סדרת שיעורים העוסקים בנושא המקדש ,חשיבותו ,משמעותו לעם
ישראל ,כיצד נעשתה בו עבודת הקורבנות ומשמעותם לימינו ועוד נושאים חשובים
שיחברו את תלמידי שנות ה  ...2010לבית המקדש וייצרו ציפייה ותפילה לבנינו.
בשילוב מצגת .מתאים לבנות המעוניינות להעמיק בנושא.
הר הבית בידינו?  -הרצאתו של הרב אהרל'ה מאירוביץ
 35שנה עברו מאז הקריאה המפורסמת של מוטה גור "הר הבית בידינו" אך דומה
ששום דבר לא השתנה וגם היום "שועלים מהלכין בו" .בשיחה זו יחוו התלמידים
ביחד עם המספר את העלייה להר הבית ,ילמדו על חשיבותו ,ירגישו את חסרונו
ומתוך זה הם יתחילו להרגיש אותו בחיים היומיומיים ,בתפילות ובצפייה ל"ותחזנה
עיננו בשובך לציון ברחמים".

בדרך לכותל המערבי! – סיפורו המרגש של יהודה סא"ל יהודה כהן
יהודה כהן ,היה מבין ראשוני לוחמי הצנחנים שפרצו לכותל במלחמת ששת הימים.
למלחמה יצא בנוסף לחגור האישי והנשק ,גם עם מצלמה ,איתה תיעד רגעים נדירים
ומרגשים ,החל מרגע גיוס המילואים ועד למסדר סיום המלחמה על הר הבית .בהרצאתו
המלווה בתמונ ות ,קולות ותיאור בגוף ראשון(מצגת מולטימדיה) ,הוא מעביר את ספור
הקרב לשחרור ירושלים המזרחית ,העיר העתיקה ,הר הבית והכותל המערבי .המצגת
מהווה מסמך ייחודי של מורשת קרב בתוספת מימד של חוויה רגשית -לאומית.

הגעגועים לירושלים לאורך הדורות –שיחתו של אסף מילס
שיחה על ציר הזמן המשלבת הכרות חדשה עם ירושלים לאורך הדורות לצד
סיפורים מרתקים ובשילוב מצגת  .כל זאת מתוך מטרה להבין את ייחודה של
ירושלים ,את הגעגועים אליה במשך הדורות והניסיונות לבנות אותה מאז ועד היום.
"לומר לך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עברות שבתורה" – יורם אלמקייס/
מאיר זליקוביץ – בשילוב מצגת
ההרצאה תעסוק בחורבן הבית הראשון והשני ותיתן ראיה רחבה על הסיבות הרעיוניות
לחורבנות המקדש תוך כדי תיאור המערכות הצבאיות תוך שימוש במקורות העומדים
לרשותנו ,ההרצאה מלווה בשקופיות ותדגיש את המסרים שאנו צריכים לקחת לימינו אנו.

התגלית – ...סיפורו המרתק של רפאל דילהרוזה
זהו סיפורו של רפאל ,נצר למשפחה הנטועה  300שנה בירושלים ,שחווה נס אישי
במלחמת יוה"כ ובעקבותיו התחיל תהליך של חזרה בתשובה ,תהליך שהתחזק עם
חשיפתה ,בצורה ניסית של מערת קבורה מימי החשמונאים מתחת לביתו .במערה נמצאו
כתבים עתיקים ושלד של אחד ממלכי החשמונאים המספרות את סיפורה של ירושלים.
ההרצאה מלווה בתערוכת תמונות מהמערה.

בחזרה הביתה! – אסף ברוכי
סיפורה המרגש של ההתיישבות המחודשת בכפר התימנים ששוכן באזור עיר דוד.
קרקעות הכפר נקנו בשנות ה 20-של המאה הקודמת ע"י קבוצת משפחות מתימן .במהלך
הפרעות גורשה הקבוצה מביתם וכיום ,ב"ה ,חוזרות משפחות לגור בלב ירושלים .השיחה
מועברת בעזרת מצגת וסרט ע"י אסף ברוכי שעוסק יום ,יום בגאולת בתים ברובע
המוסלמי.

מתוך ההפיכה! – הרבנית פועה שטיינר
סיפורה המרגש של משפחת מן ההר שגורשה מהרובע היהודי לאחר נפילת הרובע היהודי
ושבה אליו לאחר חידוש הישוב במקום .בשיחה תספר פועה על החיים לפני הגרוש
מהרובע ,על הציפייה לשוב ועל השיבה ללב של ירושלים.

סיור וירטואלי תלת מימדי בירושלים – רן רשף
בהרצאה נבקר ,בעזרת מצגת תלת-מימדית באתרים ייחודיים בירושלים לאורך כל
ההיסטוריה .מטרת המצגת ,להגביר את הזיקה והקשר לירושלים .ניתן לשלב עם
שירי ירושלים בעזרת נגינה ושקופיות.
סיפור אהבה לירושלים  -עזרא יכין
זהו סיפורו של לוחם לח"י שהשתתף בתש"ח בקרבות על ירושלים .נשמע סיפורי
מחתרות נלמד על חשיבותה של ירושלים ,האהבה אליה ומסירות הנפש עליה.
מסע וירטואלי בבית המקדש –הרצאתו של גד אסולין
בשיחה זו נבקר בבית המקדש ,נכיר את העבודה הנעשית בו (יותאם לפי העבודה
הייחודית הנעשית בבית המקדש בכל חג) ,ננסה להבין את מרכזיותו בעם ישראל
בזמן שבית המקדש היה קיים ,נראה דגם מרשים של בית המקדש וננסה לחוש
בחסרונו ולהתפלל לבניינו .בליווי מצגת עם תמונות ייחודיות!
תן לי את יבנה ואת חכמיה – רן רשף
סיפורו של רבן יוחנן בן זכאי ,שמציל את העולם היהודי מחורבן ,ומעביר את המרכז
הרוחני של הסנהדרין מירושלים ליבנה .הסיפור המפורסם על מפגשו של ריב"ז עם
אספסינוס  -דרך מקורות שונים ,כאשר ברקע נלמד על המצב הקשה שבתוך
חומות ירושלים ,על המצור הרומאי וחורבן המקדש השני .האם נהג ריב"ז כהוגן?
האם יכל לבקש יותר? האין זו בגידה לדבר עם האויב? מה ריב"ז עצמו חשב על
מעשהו לאחר זמן? ההרצאה מלווה במצגת ,תמונות ,אנימציה ווידאו.
על אלה אני בוכיה  -שיחתו של נפתלי חן
הרצאה לעשרה בטבת ולשלושת השבועות ,הרצאה על התהליך – "על אלה אני
בוכייה" שהוביל לחורבן בית המקדש השני .על יחיד על חברה ,על שנאת חינם
ואהבת חינם ,ועל היכולת לראות את המציאות בתפיסה רחבה ועמו.
שלושה ימים וירושלים"  -הרצאה על שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים
הרצאתו של נפתלי חן
ההרצאה יוצרת סדר ברצף האירועים במהלך הלחימה על כיבוש ירושלים ,ותוך כך
מספרת את סיפורה המופלא והבלתי נתפס של העיר במהלך המלחמה ,אשר
נכבשה לאחר שלושה ימי לחימה בלבד .ההרצאה מרגשת ומטלטלת ,ומחברת את
שומעיה אל העיר הקדושה ,ואל ההבנה כי היותה בידינו ובריבונותינו אינה מובנת
מאילה .בהרצאה ננסה להבין גם ולו במעט מהי ירושלים עבורנו ,ומהו חלקה
באחדותו וכוחו של העם .ההרצאה מלווה במצגת מרשימה ,במהלכה שזורות
תמונות נדירות מן המלחמה ,סרטונים מרגשים ,ושירי ירושלים.

"פלוגת האלוקים" – סרט +שיחה עם העורכת אביטל רייכנר
מלחמת העצמאות בשיאה ,רובה של הארץ כבר נכבשה .לאחר קרבות עזים על תל
השומר ,כפר סבא הערבית וטנטורה .חטיבת אלכסנדרוני נערכת לקרב האחרון של
הפלוגה ,הקרב על כיס פלוג’ה" .פלוגת האלוקים" ,נכנסת לקרב שממנו נותרו רק
זכרונות .הסרט “פלוגת האלוקים”  45,דק' ,שוזר את קורותיה של פלוגה דתית
במדים ,לצד סיפורו של עם שנמלט מהאש של אירופה הישר אל שדה הקרב .לצד
הסרט ,תשולב הרצאה מרתקת שתרחיב על התקופה ועל הפלוגות הדתיות בתש"ח
ותיגע בערכים של :שואה ותקומה ,מסירות נפש וגבורה (פיזית ורוחנית),ציונות
דתית בראשית הצבא והמדינה ,כוחו של נוער בהובלת עם ועוד'.

בין אדם לחברו – אהבת חינם
"מבחן קבלה"  -נאוה מקמל עתיר
חייה של סול ,נערה בת  15המתגוררת בשכונת עוני בתל אביב משתנים בעקבות
מבחן קבלה להצגה חדשה שאליו היא נגשת .מבחן הקבלה הוא הראשון בשרשרת
אירועים לא פשוטים עמם תאלץ סול להתמודד .החיים ,מסתבר ,עוד יזמנו לה
מבחניםקשים מאלה .במפגש יסופר על סיפור שיש בו התמודדות עם אלימות
וחרם ,על כוחם של ילדים לעזור לילדים אחרים ולשנות את חייהם ,על דמויות
אמיתיות ודמויות בדויות ,וכיצד נכנסה המציאות אל תוך הספר וחוללה בו שינויים.
בין אדם לחברו מזווית קצת אחרת – ...פעילות O.D.T
חסד בלי הפסקה  -סיפורו של יניב קנדל
זהו סיפור מופלא של אדם העוסק יום יום בחסד ובנתינה שעמד במבחן קשה,
אולי הקשה ביותר ,של תרומת חצי מהכבד שלו לאדם זר .השיחה נותנת כלים לכל
תלמיד ותלמיד להפוך את חייו לחיים של חסד ונתינה.
"שבויות" – שיחתה המרתקת של אורה חצרוני
במציאות כיום בה הכל פרוץ ,גלוי ונגיש .הרצון להרגיש שייך ,אהוב ומקובל בחברה
מקבלת משמעות רבה בפרט כשאנחנו שומעים על לא מעט מקרים עד כדי הליכה
ב"שבי" אפילו של אויב .על הסיבות ,התרבות של האוכלוסייה הערבית ,למה זה
קורה לבנות ואיך ניתן למנוע זאת נשמע מפי אורה חצרוני ,מחברת הספר שבויות,
שמעורבת בלא מעט מקרים וסיפורי הצלה ושיקום של בנות אלו.

קנה לך חבר! –שיחתו של הרב יהודה הולשטין
גיל חטיה"ב הוא גיל שבו מתחדדים מאוד היחסים בין אדם לחברו ,נבנים ומתפרקים
קשרים חברתיים והכל על רגע בניית האישיות של המתבגר .בשיחה זו המועברת
מפי מחנך מנוסה נלמד כיצד ניתן לבנות חברות טובה ,נדבר על עין טובה על הזולת
והכל בשילוב דוגמאות מהשטח.
כוחן של מילים! –סיפורה המרגש של לאה
סיפורה האישי של לאה ,שחקנית ומורה למוזיקה ,מגמגמת אך מצליחה על אף זאת
להגיע להישגים רבים בחייה האישיים .ההופעה מועברת בשילוב נגינה ושירה ועם
הרבה הומור ומעבירה את המסר שבעצם כולנו מגמגמים כל אחד בתחומו ואם לאה
מצליחה לצמוח מתוך הקושי אז כולנו יכולים!

בשיחה גם יעלה הנושא של

משמעותם של מילים והחשיבות שיש בשמירה על כח הדיבור
עיניים חדשות! –סיפורה המרגש מיכל פרבר
סיפור חיים מרגש של אישה ,אם ל ,7-עיוורת מלידה הבונה את חייה מתוך אמונה
גדולה .המופע ממחיש התמודדות עם אתגרים שמעמיד העיוורון ומשלב באופן
מרתק את סיפור חזרתה בתשובה בגיל  .20לאורך המופע שזורים שירים שכתבה
והלחינה .זוהי הזדמנות נדריה לראות את החיים מעיניים חדשות...
פתאום באמצע החיים! –סיפורו המרגש של אביחי יעיש
סיפור אישי של בחור מסורתי שחי את חייו בלי הרבה תוכן ומשמעות אך פתאום
בכיתה י"ב עבר מחלה פתאומית שבמהלכה איבד את חוש הראיה שלו .לאחר
המקרה הקשה אביחי התחיל להתבונן על החיים בצורה יותר עמוקה ,התחיל
להקשיב לחיים ומתוך זה נבנה והפך את חייו למשמעותיים הרבה יותר .השיחה
מועברת בשילוב מצגת יפה על חייו הקודמים וחייו החדשים.
מה קורה כשנשארים לבד?  -סיפורם המופלא של הרב שלמה ובת שבע שוב
מתניה (שם חסוי) הוא ילד שנולד עם מחלה קשה שננטש בבית החולים ,בת שבע
העובדת כמיילדת החליטה ביחד עם בעלה לאמץ אותו וכיום הוא גדל כילד
במשפחתם .סיפור מרגש של מסירות נפש ,עזרה לזולת וקבלת אחריות על הסובב
אותנו.
הילדים של החיים – אושי גרוס
משפחת גרוס לקחה על עצמה ב 8 -שנים האחרונות להיות משפחה אומנת לילדים
שגורלם לא שפר עליהם .בהרצאה מרגשת ,מצחיקה ומלאת תוכן מפגיש אותנו
אושי גרוס (אין דבר כזה ילד רע) עם חיי ילדי המשפחתון לצד הילדים הביולוגיים
שלו  ,תהליך הבניה שלהם ,ההצלחות המרגשות והאכזבות הצורבות.

עיניים של אמונה! –סיפורו של חגי לוי
סיפורו של חגי לוי שאיבד את הראיה בגיל  14דבר שגרם לו למשבר קשה אך מתוך
המשבר הוא קיבל החלטה לצמוח ולראות בנכות ובקושי מקפצה לקפוץ למעלה
מתוך זה הכיר את אשתו ,התחתן הקים משפחה וחי באמונה גדולה ובאופטימיות.
בשיחה מועברים מסרים חשובים באמונה ,בין אדם לחברו עם המון הומור ומחברת
את התכנים לחיים היומיומיים של הילדים .לצד המסרים לומדים התלמידים כיצד
חי עיוור מה עוזר לו להתמודד ביום יום ומהו היחס הנכון לעיוורון.
מבחן קבלה"  -נאוה מקמל עתיר
חייה של סול ,נערה בת  15המתגוררת בשכונת עוני בתל אביב משתנים בעקבות
מבחן קבלה להצגה חדשה שאליו היא נגשת .מבחן הקבלה הוא הראשון בשרשרת
אירועים לא פשוטים עמם תאלץ סול להתמודד .החיים ,מסתבר ,עוד יזמנו לה
מבחנים קשים מאלה .במפגש יסופר על סיפור שיש בו התמודדות עם אלימות
וחרם ,על כוחם של ילדים לעזור לילדים אחרים ולשנות את חייהם ,על דמויות
אמיתיות ודמויות בדויות ,וכיצד נכנסה המציאות אל תוך הספר וחוללה בו שינויים.
"גן השלשה" –איתן בר דרור
על שלשה דברים העולם עומד  ...בניין האישיות מתוך עמל ועבודה ומתוך תורה
ונתינה ולקיחת אחריות על עצמך ועל הסובב אותך .איתן בר דרור – מחנך ומנהל
כ 17שנים שותף בהקמת הגרעין התורני בקצרין .בשיחה הוא ישלב נסיון ,עומק
והרבה חוויה.
עולם חסד ייבנה! – מסע קולנועי מרתק  -יניב לחמני
שיחה המלווה בקטעי סרטים וסיפורים מהשטח הנוגעת במשמעויות השונות
והמגוונות של מידת החסד .מתי כן ומתי לא? עד כמה? למה זה כל כך חשוב? מה
זה עושה לנו? ועוד היבטים משמעותיים בנושא החסד.
"פעם צנחן  -תמיד צנחן" סיפורו של ארז
ארז ,אז צנחן צעיר מתכונן לעוד צניחת אימון שגרתית אך משהו משתבש! בעת
שקפץ מהמטוס ,כף ידו נתקעת בכבל האחיזה של גוף המטוס בניסי ניסים ארז
מצליח להתעשת לפתוח את המצנח ולרדת לקרקע פצוע ,חבריו ליחידה מוצאים
את כף היד בשטח ובמהירות הבזק מעבירים אותה לבית חולים ואחרי מאמצים
גדולים של הרופאים מצליחים לחבר את ידו .בהרצאה ישתלבו הנושאים הבאים:
התמודדות ושליחות ,אמונה ,חברות והתבוננות בטוב.

"לשים לב" – שיחתו המרתקת של אורי שכטר
אורי שכטר סמח"ט חטיבת הנח"ל במילואים פעיל חברתי ומנכ"ל שורשים מעביר
הרצאה מרגשת ,משמעותית וערכית המטובלת בסיפורים מהחיים /הרצאה הנותנת
כלים מעשיים כיצד להיות אנשים טובים יותר ,משמעותיים יותר ,תורמים יותר
ומשפיעים על עצמנו ,על קהילתנו ,ועל עמנו והעל העולם .ההרצאה מתאימות לכל
גווני החברה הישראלית ההרצאות מלוות במצגת מרגשת.

 15שנים לגירוש מגוש קטיף
הבית שנשאר בחולות – מפגש מרתק עם רות עציון מחברת הספר "הסנדל של
אייל" – בליווי מצגת
רות ,תושבת מורג שבגוש קטיף מספרת את סיפור הגוש ,האנשים הייחודיות ואת
החיסרון הגדול שכבר הוא איננו.
נופי ילדות – סיפורה של הלל נמיר
סיפורה המרגש של מוריה ,תושבת נווה דקלים המספרת על החיים בגוש מנקודת
מבט של ילדה ונערה ,על ההתמודדות מתוך מסירות ואמונה גדולה על החיים בצל
הטילים ,על הערכים הגדולים שניתן ללמוד מתושבי הגוש ,על המאבק
וההתמודדות עם המשבר הגדול שאחרי .בליווי סרטון
תובנות של שוטר יס"מ -אבידן ויצמן
אבידן ,שעשה מסלול נורמטיבי של הציונות הדתית הגיע לשלב בחיים בה הוא
מחליט להתגייס ליחידת היס"ם של המשטרה ..האמת הפנימית הייתה תמיד נר
לרגליו לקראת תקופת הגירוש נאלץ לסרב פקודה ועל אף ההערכה הרבה אליו
מצד מפקדיו הם נאלצו להדיחו משורות המשטרה .סיפור על אמת ,אימון ודילמות
אמיתיות של הפרט ושל הכלל.
בין שמים לחול  -סרט בביומה של יהודית פסל
איך יכולה נערה צעירה להתמודד עם אמונה שאי אפשר לשבור? דרך עדשת
המצלמה של נערה המשתפת בחוויותיה המטלטלות של אותו קיץ ניתנת הזדמנות
להציץ לחווייתם של בני קהילת נצרים ותושבי גוש קטיף כולו .בסרט נראית גם
רותי פוגל הי"ד .ניתן לשלב עם דיון מובנה לאחר ההקרנה.

"זוהר הרקיע" -סרטו של הבימאי אליהו בנימין
אדם קורן (רז זלצרמן) הוא צוער מצטיין בקורס טיס .לקראת סיום קורס הטיס
שלו ,צה"ל מתחיל להתאמן לקראת ביצוע תכנית ההתנתקות .קורן נקרע בין
מחויבותו להשתתף באימונים ובביצוע המשימה או שיודח מהקורס לבין התנגדותו
לביצוע המשימה .סבו של קורן (יוסק'ה נחמיאס) רואה בטלוויזיה את פינוי נווה
דקלים ולוקה בהתקף לב .בסיום ההקרנה יהיה שיח פתוח עם מפיקי הסרט.
"מכפר דרום לאשקלון" סיפורה של משפחת כהן
כולנו זוכרים את אותו יום שהיה הפיגוע בכפר דרום ,בו נפצעו ילדי משפחת כהן.
נוגה ,אם המשפחה תספר על ההתמודדות בתקופה זו ומשם תמשיך לנקודות רבות
בחייה האישיים שהובילו אותה לתובנה הכל כך חשובה  -הכל אבל הכל היה ממש
לטובה!! השיחה מלווה בתמונות וסרטונים.
הבית שבין החולות – סיפורו של יוסי חדד
סיפור אישי מרגש ומרתק של משפחת חדד שאיבדה את ביתה בגוש קטיף ומנסה
לשקם את ביתה מחדש ברמת הגולן .סיפור על תקווה ואמונה ,על קושי וגעגועים
למקום שנעלם בין החולות.
"בולדוזר" -תיאטרון אספקלריא
שעה לפני ביצוע תוכנית ההתנתקות ,יועציו הקרובים של אריק שרון מתכוננים
באולפן מאולתר לנאום מכריע של ראש הממשלה .בבית משפחת אלון בגוש קטיף
לא מתכוננים לפינוי ,החיים נמשכים (כאילו) כרגיל .ברור לכולם שההכרעה
האמיתית נמצאת אצל העם ,ושההכרעה תשנה הכל ,מה שלא תהיה .ההצגה
"בולדוזר" מחזירה אותנו לימים הקרובים -רחוקים הללו וטווה עלילה דמיונית
שמתכתבת עם המציאות הקשה של קיץ  2005ומאפשרת לנו להסתכל על אותם
ימים ממרחק הזמן והמקום.
שם היה ביתי – הרב גדעון והדר בשן
זהו סיפורה האישי של משפחת בשן המסופרת ע"י הרב גדעון בשן .בשיחה עוברים
התלמידים את כל התהליך של התמיכה הציבורית הרחבה שלפני הגירוש בשבתות
והתפילות המרוממות ,האמונה שגוש קטיף ימשיך להתקיים לנצח ובסופו של דבר
הגירוש והפרידה מהבית ,שיחות השכנוע עם החיילים והתקווה שבעז"ה עוד נשוב.
השיחה מלווה בסרט נוגע ללב המתעד את שלבי הגירוש מכניסת החיילים
המגרשים ועד הרגע בו משפחת בשן עזבה את הבית.

סיפורה של יסמין מגן אור
יסמין היא אומנית שגורשה מביתה בגן אור ובחרה להביע את תחושותיה בעזרת
היצירה .בהרצאה מרתקת זו נשמע את סיפורה המתחיל בסיפור חזרתה בתשובה
דרך הגרוש מגוש קטיף והתמודדות מתוך אמונה גדולה עם מחלתו של בעלה.
במהלך השיחה היא ממחישה את הסיפור עם יצירה של כד על אבניים ,שבירתו
ועשייתו מחדש בהתאם להתרחשות .בסוף ההרצאה יכינו התלמידות יצירה קטנה
הקשורה לסיפור.
זיכרונות מכפר דרום! –סיפורה של נאווה האיתן
מסכת אישית המספרת את סיפורה של משפחת האיתן תושבי כפר דרום לשעבר
שגורשו מהגוש וכיום מתגוררים בשומרון .בשיחה נשמע על החיים בכפר דרום,
השבר שבגרוש וההתמודדות היום מתוך אמונה עם השיקום .השיחה מלווה בסרט
מרגש.
המטבח של פריימן – סיפורם של משפחת פריימן – נחום לנדאו/הדר בשן
המטבח של פריימן צולם בביתם של הזוג פריימן בחודשים שלפני הגרוש .בסרט
מרגש זה נפרשים בפני הצופה הקשיים ,האמונה ,הלבטים וההתמודדות הקשה.
בשיחה זו נצפה בסרט ולאחר מכן יתקיים מפגש מרתק עם יוצרי הסרט.
הגרוש מנצרים! – סיפורו של איציק וזאנה
סיפור אישי מלווה בכאב רב אך גם בתקווה של איציק ,היום תושב אריאל ,שנפצע
בפיגוע בגוש קטיף וחווה את הגרוש ,במיוחד על רקע הפציעה ,ההחלטה להמשיך
בכל זאת לגור בנצרים ולבסוף ההתמודדות עם הגרוש מהבית.
את אחי ,תושבי גוש קטיף ,אנוכי מבקש! – שיחתו של הרב יעקב שמעון
שיחה כואבת על התהליך הקשה שחוו תושבי גוש קטיף ובכללם בנו של הרב
שמעון והמעבר ממעמד של אנשים ,מלח הארץ שתורמים בכל התחומים ,דרך
ההתגלגלות בבתי מלון ומעברות נוסח  2010ועד לניסיון להצמיח את החיים מחדש
מתוך אמונה גדולה .הסיפור מועבר בשילוב התנסות אישית של הרב שליווה ,ועדיין
מלווה ,את תושבי גוש קטיף מהשנים שלפני הגרוש ועד עכשיו.
נופי ילדות – סיפורה של מוריה הימן
סיפורה המרגש של מוריה ,תושבת גני טל המספרת על החיים בגוש מנקודת מבט
של ילדה ונערה ,על ההתמודדות מתוך מסירות ואמונה גדולה על החיים בצל
הטילים  ,על הערכים הגדולים שניתן ללמוד מתושבי הגוש,
וההתמודדות עם המשבר הגדול שאחרי .בליווי סרטון

על המאבק

מקרואטיה לעם ישראל! – סיפורה של מעין
סיפורה אישי של מעין ,גיורת שחיפשה את האמת ומצאה אותה בחיים יהודיים
בגוש קטיף עד לחורבנו .בשיחה נשמע על אהבת עם ישראל ,ארץ ישראל ותורה
ישראל על התחזקות גדולה באמונה מתוך חיבור להתמודדויות יומיומיות שחוות
בנותינו כגון :צניעות ,תרבות המערב ,חיי תורה ועוד.
"משחק ביתי" -סיפורה של עינת בלוך
סיפור הגירוש מגוש קטיף ממבט תמים ומתפקח של נערה על המאבק במגרש
הכדורסל בחופשת הקיץ האחרונה במקביל למאבק על הבית מפגש על התבגרות
והתמודדות עם מצב מבלבל המאיים לטרוף את עולם הערכים והאמונות עליהם
גדלה
החבר שנשאר שם – סיפורו המרגש של עדיאל בר שלום
סיפורו של אלקנה גובי הי"ד ,תושב נווה דקלים וחברו הקרוב ביותר של עדיאל,
שנפל בקרב בציר כיסופים.אלקנה נרצח כ 3 -שנים לפני הגירוש .בימי הגירוש
המשפחה נעדרה מהבית מסיבות אישיות קשות וכואבות מאוד ועדיאל ועוד 2
חברים החזיקו את הבית עד לרגע האחרון .הרבה חוויות הם עברו בימים הללו.
אלקנה החבר נקבר פעם שניה בהר הרצל וזה היה היום הקשה ביותר בחייו של
עדיאל ,אף יותר מאותו יום שחור בו שמע את הבשורה .המשפחה הנציחה אותו
בסרט קצר ונוגע ,בו לומדים גם על דמותו הגדולה ,וגם חווים את  2ההלוויות ואת
מה שעבר ביניהן.
למרות הכל ארץ ישראל! –סיפורה המרגש של לימור הר מלך -סון
משפחת הר מלך מהפעילים הבולטים של ההתיישבות המתחדשת בחומש שלפני
הגרוש עברה בדרכה לביתה פיגוע קשה בה נרצח שולי בעלה של לימור .לימור
שהית בחודש השישי להריונה נפצעה וילדה
את ביתה התינוקת באותו יום .יחד עם בנה הבכור וביתה התינוקת חזרה לחומש
ונאחזה במקום עד הגרוש שקרע אותה מביתה .לימור נשיאה בשנית ליהודה סון
ומאז הם מנסים לחזור ולחדש את ההתיישבות בחומש .שיחה חזקה המשלבת
אהבת הארץ ,שליחות ומסירות נפש וצמיחה מתוך משבר.
מאובדן לצמיחה -סיפורה של עינת בלוך
השיחה עוסקת בסיפורה של עינת ,שאבדה את אחיה בפיגוע ירי בגוש קטיף .על
אובדן אח יקר בפיגוע ירי -על השאלות הקשות ,חיפוש התשובות וקבלת ההחלטות
איך ממשיכים למרות הכל ואולי דווקא בגלל .שיחה שמקנה כלים לחיים
משמעותיים יותר.

"הסיפור שלא סופר" – שיחתה של העיתונאית עפרה לקס
שנתיים וחצי ארך המסע של העיתונאית ,עפרה לקס ,בין יישובי גוש קטיף
המתחדשים .עפרה פגשה  22קהילות ,מ'אבני איתן' שבגולן ועד 'בני נצרים'
שבדרום ושמעה את סיפוריהם של אנשי הגוש .עפרה הייתה עדה לתהליכים
האישיים והקהילתיים שעברו ואת הדרך הארוכה למציאת מקום חדש לעצמם
לביתם ולקהילתם :בשיחתה נשמע :מה עלה בגורל  21היישובים ואלפי המתיישבים
אחרי שמחסום כיסופים נסגר לתמיד ? איך השלימו אנשי הגוש עם מדינת

ישראל ?

איך משמרים את הזיכרון ,איך בונים יישוב חדש ,כשהלב רוצה את חולות הגוש

?

סיפורים אישיים ועוד
השיחה מלווה במצגת וסרטונים.

 14שנים למלחמת לבנון השנייה
גיבור בלבנון – סיפורו המופלא של רועי קליין הי"ד
שיחתו של יובל מימון ,מי שהיה הקשר של רועי קלין שקפץ על רימון כדי להציל
את החיילים שלו ומסר את נפשו על קידוש ה' .בשיחה ניפגש עם דמותו הייחודית
של רועי שהופיעה בשיאה ברגע מופלא ונורא של "בכל נפשך" ( -בליווי סרט
ומצגת) בשיחה יובל ייספר על דמויות נוספות של חבריו הלוחמים שנפלו באותו
הקרב בלבנון.
עם ישראל חי – סיפורו המרגש של אבשלום סלוק – בליווי סרט ומצגת
סיפור אישי מרתק של אבשלום סלוק סגן מפקד פלוגה בגדוד תשע – אשר לחמה
בקרב המכריע במלחמת לבנון השנייה –הקרב בנחל הסלוקי שם איבדה  3מטובי
לוחמיה ובתוכם המ"פ סרן שי ברנשטיין ,הטען עמשא משולמי ,והתותחן עידו
גרבובסקי .סיפור של גבורה ועוצמה  ,הקרבה ונחישות דרך אמונה גדולה בצדקת
הדרך .על הצורך והאחריות לקחת את אותה עוצמה ואמונה ולגלות אותה בחיינו
היום יומיים
סיפורו של לוחם במלחמת לבנון – הרב יוני גלר
סיפור אישי של לוחם שנפצע במלחמה המביא את עולמו של חייל דתי במלחמה.
על האמונה בשעת הקרב ,על ההכנות וחוויה של שבת ותפילה לקראת היציאה
לקרב .ליוני גלר שיחה נוספת על דמותו של בניה ריין בליווי סרט חזק!
סיפור נפילתו של עמיחי מרחביה הי"ד – משה מרחביה
הקרב בבינג'בייל היה קרב קשה בו נפלו טובי בננו תוך מסירות נפש מדהימה .אחד
מהנופלים עמיחי מרחביה ,מפקד בגולני שקיבל צל"ש לאחר מותו .בשיחה זו יספר
אביו על אישיותו המיוחדת ועל מהלך הקרב בו נפל .השיחה בליווי מצגת.

לבד בכפר ראג'ר – דוד מרקוביץ
סיפורו המרתק של דוד מרקוביץ שנקלע למארב מתוכנן של מחבלי החיזבאללה
בכפר ראג'ר ובקור רוח ,התערבות משמיים ,אמונה וגבורה הוא הצליח לפגוע ב4 -
מחבלים ולהציל את הכח .בשיחה עולים ערכים כמו אמונה ,עמ"י מול אומות
העולם ,גבורה ונחישות .השיחה מועברת בשילוב מצגת יפה ושיר שכתב.
"מהאלונקה למרתון" -סיפורו של איתן חרמון
"אני עוד ארוץ מרתון" זה המשפט שנאמר על ידי איתן חרמון כשהוא שוכב על
אלונקה ,פצוע קשה ,עם רגל מרוסקת ,מיד לאחר שהרכב הצבאי בו נסע עלה על
מטען במהלך מלחמת לבנון השנייה .ההבטחה הזאת נשארה עם איתן לאורך
תהליך הקטיעה וההחלמה ,השיקום המפרך ,וצעד אחר צעד ,עד למרתון ברלין ב-
 2013בו הגיע למקום השני בעולם בשיחה נשמע על כוחו

החזק של הרצון

והעוצמה שמלווה אותו.
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