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נשמח להיות לכם לעזר!
צוות המדרשה

פעילויות מיוחדות
להשתלמויות ולימי הערכות
"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.
לימונענע גרוס -אושי גרוס במופע חדש
ממסע חייו כאדם בעל הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה( , (A DHDדרך שירותו הצבאי ,חיי
הנישואין ,אומנה ל 36ילדים ,התמודדות עם לימודים אקדמיים ועד מבחני לשכת עורכי הדין.מופע
המשלב רגש צחוק ודמע ,משחק ושירה .מופע קצת חמוץ וקצת מתוק ,מעצים ונוגע ללב,
המעניק לצופים ידע  ,כח וכלים להתמודדות בכל גיל ובכל מצב.
סדנאות רוגע בשילוב תרגילי מדיטציה ומודעות עצמית – הרב יהושע רובין
סדנאות מרתקות שיגרמו לנו לקחת קצת פסק זמן בחיים היומיומיים המעייפים והשוחקים.
בסדנא נלמד שדרך ההתחברות לעצמנו ניתן להכניס הרבה רוגע ושקט פנימי לחיינו.

לומדים דרך העיניים – סדנאות ייחודיות למורים –ענת בזק
סדנאות "לומדים גם בעיניים" נולדו מתוך אמונה כי הלמידה צריכה להיות חוויה רב חושית ,שגם
הקולות ,הטעמים ,הריחות והמראות צריכים לקחת בה חלק .בסדנאות "לומדים גם בעיניים"
נדגים את התפישה שעל פיה מבנה הכיתה ,עיצוב סביבת הלימוד ודפי הלימוד וכן אופן הפעילות
הם חלק בלתי נפרד מהמסר ומהנקודות למחשבה ולדיון שאנו מעוניינים לעורר בשיעור .היכולת
לעצב חוויה שנוגעת ללב ,מעניינת ונותנת לתלמיד תחושת שותפות והשתתפות בתהליך ,תורמת
להטמעת ערכים וסוגיות בעלות משמעות וערך והופכת ערכים אלו לזיכרון נעים ,מתוך חוויה
אסתטית שפוגשת את התלמיד ברמה הרגשית והמחשבתית בו זמנית .בין הנושאים :הוראה
מעוררת השראה .מהו האופק? -מוקדי הזהות של התלמידים ,עבודה מול "כיתה" ועבודה עם
יחידים ,לתת מקום -חשיבות עיצוב חללי הלמידה ועוד ועוד
ד"ר דני בלונדיים – מגוון הרצאות מעשיות בנושאי ניהול אישי וניהול קבוצתי
נושאים לדוגמא :ניהול וניצול זמן אפקטיבי ,ניהוג שינוי ,הנעת עובדים לביצועי שיא והכוונה
התנהגותית שלהם ,חשיבה יצירתית ופתוחה ,מצוינות ושיפור שירות ,טיפול בתלונות "קשים",
תקשורת בין אישית :אסרטיביות והעמדת גבולות ,תקשורת לא מילולית (+שפת גוף) ,התמודדות
עם מצבים "טעונים" -כעס ותוקפנות ,ופיתוח גישה חיובית.
גבולות ויצירת אמון הורים /ותלמידים – הרב יוסף שנה
שיחה או סדרת שיחות העוסקות בתחום החשוב של יצירת גבולות ,משמעת ואמון בין
מורים/הורים לתלמידים .השיחה מלווה בסרטונים משמעותיים ומועברת ע"י הרב יוסף שנה רב
קהילה ,רב בית ספר ומחנך מנוסה.
קסם של מורה!  -ניב הדר
בשיחה זו המשולבת בקסמים וטריקים ,נרכוש כלים מעשיים ליצירת גירוי ועניין אצל התלמידים.
הכלים הם טריקים וקסמים פשוטים הקשורים לחינוך שכל אחד יכול לעשות בכיתתו.
בחזרה לחיים!– סיפורו המרגש של אליעזר קן
סיפורו של אליעזר ,קצין צנחנים ,שחודש אחרי חתונתו ,בזמן שחצה כביש ברמזור ירוק ,פגעה בו
מונית שחצתה את הצומת באדום ופצעה אותו אנושות .אליעזר ,שתקופה ארוכה היה בין חיים
למוות הצליח לחזור לחיים ,עם המון אמונה ,תפילה וכוח רצון אדיר .כיום הוא בתהליך שיקום
וב"ה מצבו משתפר מידי יום .בשיחה עולים ערכים כמו יחס למוגבלים ,עין טובה ,אמונה ,זהירות
בדרכים ועוד .השיחה מלווה בסרטון מרגש!
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.

אין דבר כזה ילד רע! – אושי גרוס
הופעה מרתקת ונוגעת 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 עצמנו ועל תלמידינו!
לקום מהעפר! –סיפורו המרגש של אמיר אוחנה
סיפורו האישי של ילד שגדל בשכונה קשה שבה סמים ופריצות היו הסביבה הטבעית בה ולכך
נוסף הקושי הגדול של הורים אלימים .בזכות בני עקיבא ומחנכים טובים שהצליחו לתת לו כוחות
והרבה אמונה הצליח לצמוח ולבנות את האישיות שלו כאישיות תורמת ומשפיעה .לאהוד
סדנאות חינוכיות נוספות על :סמכות ואהבה ,העצמת ילדים ,חינוך מתוך אהבה ,גבולות ועוד
נושאים רבים וחשובים מעולמם של מחנכים ,במיוחד לאור הרקע האישי שלו.
תראו מי שמדבר! – הרצאתו החווייתית של צבי אופיר
דיבור הוא בדרך כלל במילים אך לא פחות מכך הוא בצורה בלתי מילולית – על ידי 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.
תוכנית מיוחדת למורים!
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 ,האכזבות
הצורבות וההצלחות המרגשות
לעלות בהר!  -סיפורו המופלא של אביחי שלי
זהו סיפור מופלא על נער עיוור וחרש שעל אף הקשיים הרבים הצליח לסיים לימודים תיכוניים
בישיבה תיכונית בהצטיינות ,היה חתן התנ"ך העולמי ,שירת ביחידה מובחרת במודיעין ובשב"כ
ולומד כעת לתואר ראשון במנהל עסקים באוניברסיטה .הכל מתוך אמונה גדולה בקב"ה וביכולת
שלו להצל יח על אף הכל .זהו סיפור של כח רצון אדיר ויחס חיובי לחריג שבונה ומעשיר .סיפור
חובה!
סודות החינוך! – הרבנים והמחנכים :אהרלה מאירוביץ' ,גדי כהן ,ריקי דמרי ,אליהו שרביט,
יעקב שמעון ,רן בן משה ,אילן אלפונטה ,רמי גליקשטיין ,אשר קורסיה ,משה אליה ,שלום
מלול
מגון רחב של נושאים לפי בקשתכם שיועברו בצורה חווייתית בשילוב מולטימדיה ודוגמאות
מהשטח מפי מחנכים ותיקים .בין הנושאים :התמודדות עם בעיות משמעת ,יצירת אווירה
לימודית חיובית ,כיצד לדבר כך שהתלמיד ישמע ,אמון ועוד...

האינטרנט – יתרונות ,סכנות ודרכי התמודדות – בליווי מצגת –
יונה פרסבורגר  /הרב מוריה  /ירון תאנה  /גלעד האן  /הרב יונתן מילוא ועוד
בשיחה זו ניפגש עם הסכנות וההשפעות ההרסניות שיש לאינטרנט על חיינו ,ונקבל כלים ועצות
כיצד להתמודד עם כלי שמצד אחד עוזר לנו רבות ומצד שני מעמיד אותנו בפני סכנות רבות
וקשות .השיחה מלווה בדוגמאות מתוך עולמם של התלמידים וההתמודדויות שלהם.
מוסיקה ,ניצוח והוראה  -מצא את ההבדלים – ...הרב מוטי הרשקופ
שיחה מרתקת על הקשר בין מוסיקה וניצוח על תזמורת למורה בכיתה ומנהל .בסדנא נלמד ,דרך
המוסיקה ,על סגנונות שונים של ניהול ויצירת קשר עם ובין התלמידים .השיחה מועברת בשילוב
דוגמאות וסרטונים ע"י הרב מוטי הרשקופ – ראש הישיבה המוסיקלית "כינור דוד" .ישנה אפשרות
גם כסדנא ארוכה או מס' סדנאות ברצף.
לשאוף או לשאוף? – הרצאתו של צורי מרטורנו
התמכרויות הפכו לצערנו למכת מדינה ואינן פוסחות גם על הציבור שלנו .למה זה קורה? מה
מביא צעירים מוכשרים להתמכר לכל מיני דברים שמרחיקים אותם מעצמם ומאושר אמיתי?
בשיחה זו עם צורי ,איש צוות מרטורנו ,בליווי אחד הנגמלים במקום ,ננסה להבין את הבעיה
וללמוד כיצד ניתן לבנות בעצמנו שאיפות שייתרו את הצורך במשהו חיצוני.
חלומות מתגשמים – סיפורה המרגש של דורית שרמן
הזוג שרמן היה נשוי  6שנים ובמהלכן הם לא הצליחו ללדת ילדים .לאחר מס' טיפולים הודיעו
להם הרופאים שהם לא יוכלו ללדת ילדים וכדאי להם לפנות לאימוץ .הם פנו לאימוץ אך רגע
לפני סיום התהליך הם החליטו ללכת לטיפול נוסף ואכן זכו ונולדה להם שלישיה .ולאחר  5.5שנים
שלישיה נוספת ....בשיחה עולים מסרים חזקים של אמונה ,תפילה ,התמודדות ועוד.
חיים של שליחות! – סיפורו של עדי שגיא
סיפורה המרגש של משפחת שגיא שהציבה לעצמה מטרה לחיות חיים של שליחות ומימשה
החלטה זו במגוון רחב של תפקידים שלקחה על עצמה ,כגון :עבודה עם נוער במצוקה ,משימות
מאתגרות בכפרי נוער ,ליווי התלמידים ,והשיא  -באימוצם של  2בנות עם תסמונת דאון שהפכו
לחלק מהמשפחה .בשיחה מרגשת זו נבין את המצוקות של בני נוער בסיכון ,נכיר דוגמאות לבני
נוער שהתחילו ממקום מאוד נמוך אך עם הרבה אהבה ,השקעה ,חיבור וליווי הם הצליחו להגיע
להישגים מרשימים .השיחה תלווה בסרטונים מרגשים!
מפגש או סדרת מפגשים מרתקים עם אברהם כץ
אברהם כץ מרצה בכיר במגוון נושאים הקשורים לחינוך ,אמון ,תקשורת הורים וילדים ,גיל
ההתבגרות ,חינוך לחיי משפחה ועוד .בשילוב התנסות ודוגמאות מהשטח.

משחק הכסף! – סדנא עם הרב יהושע רובין
המשחק מפגיש אותך עם הזדמנויות עסקיות ,כיצד להגדיל את הרווח שלך ,כיצד להשתמש
בכוחותיך על מנת לייצר הזדמנויות להצלחה בחיים ולפרנסה ברווח .כל זאת בדרך מעניינת,
חווייתית ומגבשת.
חורף רטוב! – מופע – הרב יובל פרוינד ועמיחי אנקרי
"חורף רטוב" הינו מופע המתאים לימי הגשם .המופע מורכב ממדרשים וסיפורי חז"ל העוסקים
בגשם ובמשמעותו ,לצד הצגת דמויות תיאטרון שקשורות לחורף .כל זאת בשילוב שירים
מקוריים של הרב יובל.
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 וכוחה של קבוצה .השיחה
מועברת על ידי בנצי ,סגן מפקד אוגדה במילואים ,ומשלבת סיפורים מרתקים לצד סרטונים
ומצגת יפה .שיחת חובה למחנכים!
הורים בכל מיני צבעים  -אשר ויהודית שפרינברג
יהודית  -עולה מאתיופיה ,ואשר  -צבר שנולד בארץ ,בנו ביחד את ביתם ומשפחתם בארץ .בספר
הילדים שהוציאו ,הם מספרים בצורה מעניינת על העלייה של יהודית לארץ ,ההכרות בניהם,
וכיצד החברה בכלל ,וילדיהם בפרט ,מסתכלים על הקשר המיוחד הזה .בשילוב שירה ונגינה.
סדנאות למודעות עצמית – נתי פרידמן
עבודת ההוראה לעיתים היא עבודה שוחקת ומחייבת עצירה לצורך התבוננות פנימית ,בירור,
צבירת כוחות והמשך הליכה קדימה .בסדנא זו ,המועברת ע"י מחנכת מנוסה ,נתבונן פנימה,
נלמד כיצד להתחדש ונדע להצמיח כוחות להמשיך בעבודה החשובה אך לעיתים ,גם השוחקת.
סדנאות והרצאות מרתקות בנושא ניהול קונפליקטים – עופר טהורי
סדנאות והרצאות מרתקות בנושא בין אדם לחברו ,ניהול קונפליקטים ,דיאלוג ,הקשבה ,הפיכת
קונפליקט להזדמנות לבניית קשר ועוד .בשילוב סרטונים והפעלות .אפשרות להעברה כשיחה,
כסדנת פעילות או כסדרת סדנאות
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.

הופעות וערבי הווי לחדרי מורים
קטעים – הופעתו הייחודית של חנן לדרמן וחברים
חנן לדרמן המוכר מסיפורו האישי המרתק וכבוגר "פלטפוס" ,משתף אותנו במופע ייחודי שנוגע
בכל אחד ואחד ,בדרך העברה מלאת הומור .המופע משלב קטעי נגינה ,שירה ,סיפורים ועוסק
בנושאים רלוונטיים מאוד בחיי התלמידים בניהם :תפילה ,תורה ומצוות ,צניעות ועוד.
ערבי שירה ,סיפורים וריקודים עם מגוון נגנים וזמרים
הרב אייל יעקובוביץ' ,גיא מינץ ,ר' יענקל'ה שמש ,עליון שמש ,נתנאל קראוס ,זיו שפיר ,שירלי
עצמון ,ירמיהו ועוד...
הנשמה לך! – רפי קפלן ודודי ליבוביץ
מופע מרתק בשילוב שירים ,סרטונים וסיפורים על דמותו של ר' שלמה קרליבך.
אינטרטומימה – ...הופעתו של עופר גורן
הופעה משעשעת ובעלת תוכן חשוב של עופר גורן ,העוסקת באינטרנט ובפייסבוק .ההצגה
מעלה סיטואציות משעשעות אך אמיתיות ,מעולמם של בני הנוער ,ומשקפת לבני הנוער את
המצב .לאחר כל קטע יתקיים דיון ע"י המחנכים ויוסקו מסקנות.
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!
יוגה צחוק – אחינועם  /שיפרה בר דך  /יהודית קוטלר  /נחום פצ'ניק  /הרב יהושע רובין
פעילות חווייתית ,המשלבת לימוד על חשיבות הצחוק והשמחה לצד תרגילים שיגרמו לכולנו
לצחוק .בסדנא נקבל כלים להתמודדות במצבים לא מוצלחים במיוחד ....ונבין אילו תהליכים
בריאים מתרחשים בגוף בזמן הצחוק .הפעילות מורכבת מאירוביקה ,תרגילי צחוק ,חשיבה
חיובית ,ודמיון מודרך .חשוב! מהנה! מיוחד!
גיבוש קבוצה מזווית קצת אחרת – ...פעילות O.D.T
פעילות חווייתית המשלבת הנאה ,גיבוש ולימוד ,ועוסקת במגוון נושאים הקשורים לבין אדם
לחברו .בניהם :חסד ,אחדות ואחידות ,לקיחת אחריות ,היחיד בקבוצה ,ועוד ועוד .בשילוב הפעלות
במתקנים חווייתיים.
סטנד-אפ ,פלייבק עם עוד משהו – ...הופעתה של צופיה
הופעה המשלבת מופע סטנד-אפ לצד מופע פלייבק .במופע עולים בצורה מאוד מצחיקה
וחווייתית מגוון נושאים חשובים ,בניהם :בין אדם לחברו ,תפילה ,יחסים בין אמהות למתבגרות,
החריג בחברה ,כוחו של שינוי  -לקראת הימים הנוראים ,ועוד .ניתן לקבל את הפעילות גם כשיחה.

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? את זה אתם קובעים! המופע
יכול להיות לצורך בידור וגיבוש ,אך גם יכול לעסוק במגוון נושאים בהתאם לבקשת המוסד.
המופע משלב חוויה ,צחוק והנאה .בסיום המופע נדבר על חשיבות האמונה וההבנה שלא הכל
מובן בחיים ולא הכל מתוכנן ואדם נתקל פעמים רבות בחוסר ודאות ובמצבים שדורשים
התמודדות אך כמו במופע מי שמקבל עליו את ההנהגה האלוקית בשמחה יכול להוציא מעצמו
כוחות להתמודד ולצמוח!
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 כל זה בעצם אחיזת עיניים .מתוך כך הוא יסיק
מסקנות חשובות לגבי הנזקים הקשים שיכולים להיגרם מהיגררות אחרי מתחזים למיניהם
ומאחזי עיניים.
ישראל שואף לישראליות –הופעתו של שוקי כהן
הצגת יחיד בביצועו של שוקי כהן המביאה לבמה סיטואציות מוכרות בהן נתקל כל ישראלי
מעצם היותו כזה .ברגישות ובהומור ,בחדות ובגילוי לב פורש הישראלי (הכמעט )...שפוי את הוידוי
האישי שלו על נקודות רגישות ,צלקות ביטחוניות ,גאווה לאומית ,אמונות טפלות ,תקשורת
כפייתית ועוד .תמונת עולם של הישראלי הנאבק על שפיותו בתוך ים יועצי אחיתופל המנסים
לרפא אותו ונכשלים...בשילוב תפאורה יפה ומוזיקה איכותית.
טלפתיה וקסמים בראי היהדות – חיים שומן
תוכנית המועברת ע"י מומחים בתחום .בחלק הראשון נחזה בהצגה מדהימה של קטעי טלפתיה
וקסמים ובחלקה השני נראה כיצד הכל זה בעצם אחיזת עיניים יסיק מסקנות חשובות לגבי
הנזקים הקשים שיכולים להיגרם מהיגררות אחרי מתחזים למיניהם ומאחיזת עיניים.
מעשה מאבדת בת מלך – ניצן הס
הצגת יחיד המבוססת על סיפורו המופלא של ר' נחמן מברסלב ומועברת בדרך חוויתית .מצחיק
עד דמעות ,מלא בתוכן ,ומשלב פעלולים ,אקרובטיקה ,מונולוגים אישיים והרבה הרבה מסרים
גלויים וסמויים .לאחר ההצגה יתקיים דיון ,ולאחריו 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 .לאחר הסיפור ניצן יקשר בין ההצגה לסיפור האישי שלו
ויראה כיצד זה יכול להיות הסיפור האישי של כל אחד מהצופים בהצגה .הפעילות המסכמת
נבנתה והותאמה ע"י המדרשה במיוחד לבתי הספר הדתיים.

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.
לנגן כל הדרך הביתה – מופע מוזיקלי – יניר קילינסקי
אומן כלי הנגינה ,יניר קילינסקי ,החל את חייו המוזיקליים בבואנוס איירס שבארגנטינה .כשרונותיו
המרובים לצד נפשו הסוערת ,לא אפשרו לו להתחבר למוזיקה הקונבנציונלית ובגיל עשרים מצא
את עצמו במקדש בודהיסטי בהודו .לאחר חמישה חודשים בהודו ,המשיך במסעו אל עולם
המוזיקה וביקר בסין ,דרום אמריקה ,קפריסין ,טורקיה ועוד ארצות רבות .במהלך חייו התאסלם
ולאחר תהליך רוחני משמעותי שחייו חזר ליהדות עלה לארץ והקים את ביתו במושב בית מאיר.
במסעו בעולם הוא רכש כלי נגינה עתיקים ונדירים שכאילו קיימים רק באגדות .ובמהלך המופע
הוא מנגן על מנגן על כעשרים כלי נגינה שונים!
ערב של ניגונים ,סיפורים וקטעים משעשעים –נפתלי פוקס – תיאטרון נדודים
ערב מרתק שמשלב ניגונים ושירים ,סיפורי חסידים מומחזים לצד קטעים מצחיקים על יחסי
נשים כלות ,נשים וגברים ועוד.
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 על מנת
שיעברו תהליך חינוכי משמעותי .בין הנושאים שעולים :תקשורת ,ציפיות בין אמא לבת" ,האמא
המושלמת" ועוד .לאחר ההצגה יתקיים דיון עם השחקניות.
כל אחד הוא אור קטן ,וכולנו אור איתן – איתן בר דרור
האור הקטן שכל אחד מאיר אינו קטן כלל ועיקר ,מתי ילדים מרגישים בבית? כשההורים שלהם
יודעים מה מיוחד בכל אחד מהם .הכרות עם הייעוד של כל אחד והפספוס הגדול של התאורה
המלאכותית .איתן בר דרור – מחנך ומנהל כ 17שנים ,מתוכן כ  10שנים בעבודה עם ילדים בסיכון,
שותף בהקמת הגרעין התורני בקצרין .בשיחה הוא ישלב נסיון ,עומק והרבה חוויה.
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