לכבוד :
רכז/ת חברתי/ת!
שלום רב!
אנו שמחים להציג בפניכם מגוון פעילויות חינוכיות – חווייתיות
לאירועי סוף השנה.
את הפעילויות ניתן להזמין אצל חיים בטל' ( 02-9963555 :שלוחה
 )31או בנייד 052-8990278 :או אצל יגאל 058-4012854
נשמח להיות לכם לעזר!
צוות המדרשה

מגוון הופעות וסדנאות לערבים מיוחדים ולערבי סיום
"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.
עצם העניין -מופע לנוער ומבוגרים
מופע אילתור חדש ומאוד מצחיק למבוגרים ונוער ,עם  2שחקנים ובובות פה גדולות ,בו
השחקנים יוצרים בשיתוף הקהל  -ללא תכנון מראש ,קטעים מצחיקים על עין טובה ,ואיך להפוך
קשיים ו'פשלות' לנקודות טובות ומעצימות.
"ניגון של הלב" -אליעזר ושרה רוזנפלד
אליעזר המוכר מלהקת החתונות המוצלחת "הניגון שבלב" איבד את אחיו ואת בנו בעת שירותם
הצבאי והשנה היכה בו השכול פעם נוספת כשאיבד בן נוסף ,מלאכי רוזנפלד ז"ל ,שנרצח בפיגוע
סמוך ליישוב שבות רחל .ואליעזר ממשיך את ניגון הלב ,ניגון החיים .בשיחה זו נקבל תובנות של
אמונה וחוסן עם מוסיקת הבוקעת מהלב.
אפשרות לשיחה משותפת של אליעזר ושרה (מתאים יותר לערב עם הורים)

פלונטר  -משחקי חשיבה וסדנאות המתאימות לימי גיבוש
פעילות חברתית חוצת גילאים .סדנאות פלונטר מבוססות על משחקי חשיבה מאתגרים ,משחק
קבוצתי ומיני גולף .מעוניינים להפוך את הצוות למנצח? יום גיבוש עם סדנאות פלונטר הכוללות
משחקי חשיבה יגבירו את שיתוף הפעולה ויפתחו את הצוות .מחוויה מיוחדת במינה של פעילות
קבוצתית שמחה ומאתגרת.
מופע "מתבגרים"
המופע הוא לא בדיוק הצגה וגם לא מחזמר אלא מופע חינוכי-מוזיקלי שמשלב שירים מקוריים
מרגשים ,סיפורים אישיים  -ומערכונים שעוסקים בסיטואציות שונות בין הורים למתבגרים בגיל
ההתבגרות ,ובנושאים כגון :גבולות ,אמון ,כיבוד הורים ,התמודדויות באינטרנט ,חזרה בשאלה,
ועוד.
מופע קומי אישי של השחקן והמוסיקאי גולן אזולאי
מופע קומי אישי של השחקן והמוסיקאי גולן אזולאי המזמין אתכם להכנס אל עולמושל אומן
יהודי ,הנע במורכבות כמעט בלתי אפשרית בין שני עולמות קרובים – רחוקים  ...בפתיחות רבה
בהומור וברגש מתאר גולן את מסעו האישי ,תוך שילוב קטעי סטנד אפ יהודי ושירים מאלבומו
הראשון" בדרך אל הלב" מופע שמח מרגש ומצחיק עד דמעות!
און דה fייס –הצגה של תיאטרון אספקלריא
על דימיון ומציאות בעולם וירטואלי שני סיפורים .שני חברים .ולייק אחד אורי וגידי חברים טובים .
בעולם האמיתי אורי יו"ר אגודת הסטודנטים וגידי סגנו הנאמן .בעולם הווירטואלי מורדות
הכפפות ,יצרים של קנאה ונקמה משתחררים ,ומתפתחת דינמיקה של צייד וניצוד על גבול חוסר
שפיות ,המאפיינת את העולם שבו רשות היחיד ורשות הרבים מתערבבות זו בזו  .הפייסבוק
שחדר בסערה לחיינו אך לפני שנים ספורות ,הפך להיות יותר מאתר ומהווה בשביל מאות מיליוני
אנשים ברחבי העולם כמעט תחליף לעולם החברתי האמיתי .ההצגה מאפשרת הצצה אל העולם
הדמיוני -אמיתי הזה על מורכבותו ,אתגריו וקשייו ומשאירה את הצופה עם הרבה חומר
למחשבה.
"עניין של בחירה"  -הופעתה המיוחדת של תהילה סממה
תהילה -בחורה עיוורת המתארת את סיפור חייה והתמודדות עם העיוורון ואיך בסופו של דבר לא
משנה כמה קשה הכל זה עניין של בחירה .המופע מלווה בשני אחים של תהילה וגיסתה ..מלווה
בשירה ונגינה

שירת חיי – הופעתה של אילנה עדני
חוויה מוזיקלית -סוחפת ,מרגשת ומקפיצה המובילה את המשתתפות אל מסע מרתק ועצמתי
בין סגנונות מוזיקה שונים וסיפור אישי סוחף ומעצים ,על מסלול בין שבילים תלולים אך מאירים,
בתוך עולם הזוהר ה "נוצץ" ! המופע כולל תפאורה ,תאורה ,הגברה ,מסכים ועוד ...ההפקה
יוקרתית ומושקעת.
אף פעם לא לבד!  -הופעתה המרגשת של רותי גרינליק
סיפורה המיוחד של רותי הכולל התמודדות ,כאימא לילדים ,עם הבשורה על המחלה הנוראה
מכל .רותי צולחת ב"ה ,את המשבר ונשארת עם האמונה ותובנות חשובות לחיים ,אותם היא
רוצה להעניק לכל אחת בהתמודדויות שהיא נפגשת במהלך החיים.

במופע שזורים שירים

מוכרים ותואמים והוא מועבר עם הרבה אמונה והומור
'סוף הדרך' -מירוץ אתגרי חוויתי חינוכי ברחבי העיר (תל אביב /חיפה /ירושלים)
התלמידים יתחלקו לקבוצות ,ודרך משימות אתגריות יחוו את ההיסטוריה של אותו מקום והכל
ברוח חינוכית וגיבוש קבוצתי.
מופע להטוטים וג'אגלינג –אורן קרקסתא – להטוטים בידיים טובות...
מופע המרהיב המשלב להטוטיי אש ,חד אופן גדול ,מופע כדורים ועוד ועוד המופע בשיתוף קהל.
טלפתיה וקסמים בראי היהדות – ניב הדר
תוכנית המועברת ע"י ניב הדר ,מומחה בתחום .בחלק הראשון נחזה בהצגה מדהימה של קטעי
טלפתיה וקסמים ובחלקה השני יראה ניב כיצד הכל זה בעצם אחיזת עיניים יסיק מסקנות
חושבות לגבי הנזקים הקשים שיכולים להיגרם מהיגררות אחרי מתחזים למיניהם ומאחזי עיניים.
פפריקה -פלייבק
צוות שחקניות מעולה המעלה בחן ובהומור רק הצגת פלייבק ייחודית בשילוב הנחיה ומוזיקה.
קליקיט – מקליקים ונהנים! – משחק ידע חווייתי בשיתוף הקהל
תוכנית חווייתית המשלבת הקניית ידע בדרך של הנאה ,משחק וכיף ,כאשר כמעט לכל אחד יש
שלט והוא משתתף בצורה פעילה במשחק ידע בשילוב מולטימדיה איכותית (כדוגמת אחד מול
 .)100במגוון רחב של נושאים – לאורך חגי השנה ,הלכות ועוד ,לכל גיל ,לפי בקשת המוסד!
אין לי אמא אחרת – ...על קשרים בין אימהות לבנות בגיל ההתבגרות  -תיאטרון התנערי
הצגת סיטואציות משעשעת המעלה מצבים מחיי היומיום ביחסים שבין אמהות לבנות .בין
הנושאים שיעלו :בכל מקום בעולם" -למה רק אצלנו בבית זה קורה"??" ,פלאפון -עד שמגיעים
הביתה את עם הפלאפון?" ,נערת החסד -קל לעזור בחוץ אבל מה עם המשפחה?" קשר בין
אמהות לבנות ועוד ועוד.

יוגה צחוק עם אחינועם /שיפרה בר דך /יהודית קוטלר /נחום פצ'ניק  /יהודית רואש
פעילות חווייתית המשלבת לימוד על חשיבות הצחוק והשמחה לצד תרגילים שיגרמו לכולנו
לצחוק .בסדנא נקבל כלים להתמודדות במצבים לא מוצלחים במיוחד ....ונבין אילו תאריכים
בריאים קורים בגוף בזמן הצחוק .הפעילות מורכבת מאירוביקה ,תרגילי צחוק ,חשיבה חיובית,
ודמיון מודרך .חשוב! מהנה! מיוחד!
מדרשיר  -ע"פ מעט מן האור הרב חנן פורת ז"ל– הופעתו של אדם צחי ונגנים נוספים
הרב חנן פורת ז"ל ,הידוע ביכולתו המופלאה לחבר בין ישן לחדש ,בין תורה ומדרשי חז"ל לשירים
יפים מתקופת השיבה של עם ישראל לארצו ,שיתף אותנו בעלון "מעט מן האור" מעט מחיבורים
אלו .בהופעה זו שתעבור לאורך פרשיות השבוע נשמע מסרים חשובים לחיינו ונשיר את השירים
היפים של ארץ ישראל.
נחשים ,לטאות ועקרבים –לא רק מה שחשבתם–...מופע מיוחד עם שייקה
במופע זה נראה סוגי זוחלים שונים ,נכיר אותם ניגע בהם ונלמד היכן הם מופיעים במקרא ומה
ניתן ללמוד מהם.
הדרך אל האור – ליאת שטרן
במהלך שנות התיכון איבדה ליאת את ראייתה בשלבים ,עד אשר בגיל  18עקב אובדן ראייתה,
עוברת ליאת את השתלת הקרנית הראשונה ,שלאחריה נאלצה לעבור עוד שלש השתלות.
השיחה מועברת בצורה תיאטרלית שגורמת למאזינות לחוש במעין הצגת יחיד אשר מציגה
מציאות המתעלה על כל תסריט אפשרי .מציאות אשר לקחה נערה מתבגרת אל עולמות
נסתרים וגידלה אותה לתוך אור גדול שהיה חבוי בתוכה כל השנים ,כל זאת מתוך אמונה גדולה
וחיבור לתורה.
צפונות הכתב! –הרצאתו המרתקת של הגרפולוג דרור כהן
מדוע נוצרים כתבי יד שונים זה מזה? נסביר בהרצאה כיצד נוצר תהליך כתיבה שונה אצל כל
אחד מאתנו .בכל הרצאה לפי הנושא הנבחר ננתח ביחד את תהליך יצירת דפוס ההתנהגות
בחיים ואיך הוא משתקף בכתב ידנו .בכל הרצאה יוצגו דוגמאות רבות של כתבי יד ,ניתן לבצע
עבודה מעשית של הנוכחים במידה ויוקצב מספיק זמן למשך המפגש בכל הרצאה נדגים בנית
מהלך של בדיקת כתב יד ע"פ הנושא הנדרש .ככל שיותיר הזמן נאבחן ביחד לפי מה שלמדנו
במפגש כתבי יד של מפורסמים .יינתן זמן לשאלות במהלך השיחה ואם יידרש גם לאחריה.
במהלך ההרצאה נשלב סיפורים הקשורים לשיחה עצמה שהתרחשו במהלך השנים.

סטיילינג -להיראות טוב בצניעות דורית שרמן  /רבקה ברנשטיין
בעידן הראליטי והמדיה המתקדמת נושא הצניעות עומד במבחנים לא פשוטים בראי החברה,
רבקה -מחנכת ותיקה עוסקת כבר מספר שנים בשיחות וסדנאות בנושא היא תוביל את הבנות
להבין איך מצד אחד הצניעות היא מעל הכל ועם זאת חשוב שכל אחת תפתח ותעצים את הטוב
שלה .הבנות ייצאו מהשיחה עם כלים מעשיים.
אפשרות לסדנאות איפור ,סטיילינג ,עיצוב שולחנות ועוד.
מסע אל עצמי!  -מפגש מרתק עם השחקן חנן לדרמן
זהו סיפורו של נער תל אביבי שנדבק בחיידק הבמה ושיחק הרבה שנים עם אומנים רבים
ומוכרים ובין השאר גם הגיש תוכניות והנחה בערוץ  . 2לאחר שאח שלו שנסע לטיול בעולם ,עבר
תהליך של תשובה ,בעקבות חוויות שעבר בדרום אמריקה החליט גם חנן שזהו ייעודו האמיתי
וחזר גם הוא בתשובה .השיחה מועברת בשילוב הומור רב!
אין דבר כזה ילד רע! – אושי גרוס
הופעה מרתקת והנוגעת ללב של אושי גרוס ,בדרן וחקיין בעל יכולות ווקליות מרשימות ,שהיה
בילדותו ילד עם קשיי למידה וקשיים נוספים זהו סיפור של התמודדות עם קשיים  ,אמונה
בעצמך ובסובב אותך ,סיפור שיחנך אותנו להסתכלות בעין טובה ולימוד זכות על עצמינו ועל
הסובב אותנו.
בין אדם לחברו מזווית קצת אחרת – ...פעילות O.D.T
פעילות חווייתית המשלבת הנאה ,גיבוש ולימוד שתעסוק במגוון נושאים הקשורים לבין אדם
לחברו בניהם :חסד ,אחדות ואחידות ,לקיחת אחריות ,היחיד בקבוצה ועוד ועוד .בשילוב הפעלות
במתקנים חווייתיים.
מעשה מאבדת בת מלך – ניצן הס
הצגת יחיד המבוססת על סיפורו המופלא של ר' נחמן מברסלב המועברת בדרך חוויתית ,מצחיק
עד דמעות ועם המון תוכן בשילוב פעלולים ,אקרובטיקה ,מונולוגים אישיים והרבה הרבה מסרים
גלויים וסמויים .לאחר ההצגה יתקיים דיון שלאחריו ניצן יספר את סיפורו המופלא החל מילדותו
ברעננה כבן טובים שכבש הרבה פסגות דרך חיפושו אחר משמעות אישית שהיא מעבר לכסף,
מעמד ויוקרה ועד לשיבתו לדרך היהדות.
ערבי שירה ,סיפורים וריקודים עם מגוון נגנים וזמרים
ביניהם :הרב אייל יעקובוביץ' ,גיא מינץ ,ר' יענקל'ה שמש ,עליון שמש ,נתנאל קראוס ,זיו שפיר,
שירלי עצמון  ,ירמיהו ועוד

הסיפור שמאחורי השיר – ...שרה ,מנגנת ומספרת – נאווה שפיצר
פעילות חווייתית עם תוכן שבה נשיר שירים הקשורים לשמחה ונשמע את הסיפורים המרתקים
העומדים מאחוריהם .הפעילות בליווי שקופיות ,ניגונים וסיפורים.
מעשה שהיה – ...הצגת יחיד מרתקת ומשעשעת ע"פ סיפורו של הבעש"ט
בהצגה זו ,המשתרעת ע"ס ארצות וימים נחפש את האוצר ובדרך נברר את מעלתם של ישראל,
נלמד על ההשגחה שיש על כל יהודי ויהודי ונפנים מהי מעלתם של ישראל .בסופו של דבר נגלה
שהאוצר נמצא ממש לידינו ...ההצגה תתחבר לסיפורו האישי של השחקן שחיפש את הדרך
ליהדות ברחבי העולם עד שמצא ...ההצגה מועברת ע"י תומר – שחקן מקצועי ומנוסה בוגר
הסטודיו למשחק של ניסן נתיב.
מעגל מתופפים ארץ ישראלי – נחשון אפיק/שחר -תופפויה
מעגל מתופפים בשילוב כלי נגינה וכיף עם דגש על חיבור לעדות השונות ולארץ ובנוסף ניתן
לשלב שירה ודיון על מגוון נושאים.
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.
תמונות מהחיים  -מופע פנטומימה חינוכי – עופר גורן
תכנית המועברת במגוון נושאים המכינים את התלמידים לחופש הגדול.
תיאטרון פלייבק – מופע ייחודי
התלמידים /הצוות הן המחזאיים והבימאיים ואנחנו נשלח את השחקנים! בתוכנית ייחודית זו,
יספרו התלמידים/אנשי הצוות סיפור מרתק ובעל מסר מחייהם סביב נושא שיוחלט מראש
והשחקנים ,יציגו את הסיפור בו במקום בצורה קומית עם הדגשת המסרים העולים מהסיפור
ולאחר מכן יתקיים דיון ויוסקו מסקנות משמעותיות לחיים .תוכנית המשלבת הנאה ,צחוק ומסר
תראו מי שמדבר! – הרצאתו החווייתית של צבי אופיר
דיבור הוא בד"כ כלל במילים אך לא פחות מכך הוא בצורה בלתי מילולית ע"י שפת הגוף שלנו.
בהרצאה זו ,המלווה בהתנסויות ובדוגמאות אור קוליות רבות נלמד על תקשורת בלתי מילולית.
כיצד ניתן להעביר מסרים בעזרת תנועות הגוף מה אנו מעבירים לזולת כשאנו מדברים איתו
ומדוע ישנה חשיבות מרובה להגיד בצורה בלתי מילולית את מה שאנו באמת רוצים .אפשרויות
נוספות - :הרצאה למורים ומחנכים על תקשורת בלתי מילולית עם התלמידים .וכן הרצאה לבני
ובנות י"א-י"ב הכנה לקראת ראיונות עתידיים שהם יעברו במסלול היציאה לחיים .הרצאה
חשובה מאוד!

אמא ,זאת אני! – מופע
בחופש הגדול נמצאים תלמידנו זמן רב בבית עם ההורים במופע מרתק ומצחיק זה נעסוק
בעולמה של הבת המתבגרת ,בקשרים שבין אמא לבת .הצגה ייחודית מלאה בהומור המביאה את
עולמה של הבת המתבגרת בצורה יצירתית הדורשת חשיבה והתבוננות מהצופות עמ"נ שיעברו
תהליך חינוכי משמעותי .בין הנושאים שעולים :תקשורת ,ציפיות בין אמא לבת" ,האמא
המושלמת" ועוד ועוד לאחר ההצגה יתקיים דיון עם השחקניות
הנשמה לך! – מופע מרתק בשילוב שירים ,סרטונים וסיפורים על ר' שלמה קרליבך
שירים וסיפורים עם מצגת יפה וסרטים על דמותו של ר' שלמה קרליבך  .המופע מועבר ע"י רפי
קפלן ודודי ליבוביץ
לקראת החופש עם רויטל שימחי – מופע מרתק
מופע המשלב תוכן ,הנאה וכיף .שירים וריקודים לצד סיפורים יפים ותוכן לקראת החופש הגדול
מקימי!  -הופעתה של נועה ירון
נועה ירון ,שחקנית מוכרת שחזרה בתשובה מספרת את סיפורה המרתק השזור בהרבה הומור
על דרכה מ"קדמת" התרבות המערבית לעולם של תורה ומצוות.
ריקוד החיים  -הופעתה של חן
חן רקדנית ,שהופיע בכל רחבי הארץ" ,חיה" את העולם התרבותי העכשווי .בצבא היתה מדריכת
כושר קרבי .בשלב מסויים הרגישה שהחיים לא באמת נותנים לו את המענה הרוחני-רגשי שהיא
חיפשה והתחילה תהליך חיפוש שהובילה אותה לחזרה בתשובה .במופע משולבים קטעי שחקן,
סיפור ,וקטעי ריקוד שגם הם ממחישים את התהליכים והשינויים שעברה.
כלנית לבנה בין כלניות אדומות  -הופעתו של תמיר עבדי
הצגת יחיד מרגשת ומלאת מסרים של תמיר ,שחקן מקצועי ,המבוססת על סיפור אמיתי
ומספרת על עולמו של ילד חריג והתמודדויות הלא פשוטות שלו עם החברה מסביב .ההופעה
מחדדת נקודות חשובות רבות בנושא בין אדם לחברו ויחס לזולת .בסוף ההופעה ניתן יהיו לשאול
שאלות את השחקן.
מופע אימפרוביזציה חווייתי! – יואב עמיר
קטעי תיאטרון מאולתרים ,ספונטניות ודמיון והכל – בערב שכולו אילתור! המקומות ,הדמויות
וכל ההתרחשויות ניתנים לשחקנים מהקהל ללא הכנה מראש וללא תיאום כלל! משחקי
אימפרוביזציה מצחיקים עד דמעות עם טעם של עוד ...מה יהיה? זה אתם קובעים!המופע יכול
להיות רק מבדר ומגבש אך גם יכול לעסוק במגוון נושאים בהתאם לבקשת המוסד .המופע
משלב חוויה ,צחוק והנאה 2 .שחקנים+נגן  +מנחה(ניתן גם בפורמט זול יותר של מנחה ושחקן)

יום אתגרים חווייתי!
יום גדוש פעילות היכול להתקיים בבית הספר או בפארק סמוך .היום כולל תחנות רבות בניהם:
אימון קופים ,O.D.T ,פיינטבול ,הישרדות ,מעבר "שדה מוקשים" ועוד ועוד אנחנו מגיעים עם כל
הציוד לכם נשאר רק להזמין!
איך הופכים  50חיילים לפלוגה? –שיחתו המרתקת של אל"מ בנצי גרובר
שיחה מרתקת המועברת עם הרבה הומור ועוסקת במגוון נושאים הקשורים לקבוצה – כיצד
מגבשים קבוצה?הנעת קבוצה ,כוחו של חינוך ,יחס נכון לזולת ,חסד ובכוחה של הקבוצה .השיחה
מועברת על ידי בנצי ,סגן מפקד אוגדה במילואים ומשלבת סיפורים מרתקים לצד סרטונים
ומצגת יפה .שיחת חובה למחנכים!
ערב שירי ארץ ישראל – זיו שפיר/נתנאל קראוס/עופר לחתוכה/נתי באום
ערב שיריה בליווי נגינה סוחפת  +מצגת
כיכר הקסמים – הופעתו של אבי בהט
ההצגה "כיכר הקסמים" נכתבה על-ידי הרב איתן אקשטיין ,מנכ"ל ומייסד מרכז הגמילה "רטורנו".
ההצגה מבוססת על סיפורים אמיתיים ומספרת את סיפורו של דני ,נער רגיש ומיוחד ,שנקלע
למצוקה ומחפש עזרה ב"כיכר הקסמים" .במהלך ההצגה מתמודד דני עם החברים ,עם ההורים
ועם עצמו הצגה המבוססת על סיפורו אמיתי ומשלבת מופע קסמים .ההצגה בשיתוף ביתו
בת ה  13של אבי.
בלוני השמחה! – שיחתה המרתקת של שירה מילר
שירה מילר ,אומנית בבלונים שהיא גם אחות במקצועה נעזרת בבלונים עמ"נ לשמח ועל ידי כך
לעזור להחלמתם של חולים בבתי חולים .בשיחה זו ,נשמע על כוחה של השמחה וכן על חשיבות
ההתנדבות והחסד שתורמת כה רבות לחולים אך לא פחות מזה למתנדבים עצמם! השיחה
בשילוב מצגת מרגשת והדגמות משעשעות בבלונים .ניתן להזמין גם כסדנת בלונים
לקבוצות קטנות יותר עם התנסות של התלמידים.
אי יציבות  -דרמה קומית למבוגרים ולנוער בשילוב להטוטים
ההצגה מספרת על שני הניצולים שצריכים לחלוק את האי יחד ,אבל הם טיפוסים שונים מאוד:
האחד שכלתני במהותו ,ואילו השני מוצף ברגש; האחד מקדש סדר ויעילות ואילו השני חובב
מושבע של אמנות ויצירה .לכל אחד מהניצולים יש סודות ומשקעים מהעבר ,המקשים עליהם
להאמין זה בזה ולשתף פעולה .שניהם יודעים שהם זקוקים זה לזה כדי להינצל ,אבל ביניהם
פעורה תהום עמוקה .האם יצליחו השותפים הכפויים להתחבר ולהשלים זה את זה? הצגה
קולחת עם מסר עמוק בשילוב להטוטים המעשירים את העלילה ומחדדים אותה.

מופע –אות מאבשלום
מופע בהשתתפות הסופרת נאוה מקמל עתיר ,אשר תחשוף את הקהל אל אחורי הקלעים של
כתיבת הספר על אבשלום פיינברג ,בשיתוף השחקנית שיפי אלוני בקטעי משחק השזורים
בסיפור  .מופע יחודי ומרגש.
פעילות חוויתית  -כולנו יכולים!
עם מוסיקת רקע קצבית וברק בעיניים נפגוש את שחקני "כולנו יכולים" משחקים כדורסל עם
כסאות גלגלים מיוחדים ,מספר קבוצות ישחקו מולם למשך  5דקות כל משחק ..בהנחיית כפיר
ראש הקבוצה ,לאחר המשחק ישמעו התלמידים בקצרה את סיפורו האישי של כל שחקן ואת
המסר שחשוב לו להעביר ..נחווה בצורה חיה על כח רצון ,בחירה ,אחריות ואמונה ישנה אפשרות
ליום חוויתי של פעילות עם תחנות או די טי וגיבוש מלוות במסרים אלו.
"בקצב שלי" -סיפורו של אומן כלי ההקשה יוני שרון
יוני ישתף במסעו אישי בעקבות כלי הקשה בארץ ובעולם עם המון כלים מיוחדים ומגוונים
מעירק מרוקו מצרים ועוד ..תוך כדי דיבור על חלומות והצבת יעדים ומטרות יכניס את התלמידים
למעין מסע עם הרבה קצב וצליל.
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