לכבוד:
רכז/ת חברתי/ת
שלום וברכה!
אנו שמחים להציג בפניכם את תוכניות המדרשה לקראת יום ירושלים ולקראת יום שחרור
חברון ,זאת בנוסף לסמינריונים וימי העיון המועברים במדרשה ומחוצה לה ,ע"י צוות המדריכים
המנוסה של המדרשה.
את הפעילויות ניתן להזמין אצל חיים בטל' ( 02-9963555 :שלוחה  )31או  052-8990278או
אצל יגאל058-4012854 -
נשמח להיות לכם לעזר!
צוות המדרשה

לקראת יום ירושלים
שלושה ימים וירושלים -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 ובריבונותנו 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.
"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!
זיכרונות ילדות מירושלים – הרב דוד פוטש
הרב פוטש ,שגדל כילד בשכונת גאולה בירושלים  ,מספר את זיכרונותיו כילד בתקופה שלפני
מלחמת ששת הימים ,החשש הפחד ,ורגעי השמחה כשנודע היקף הניצחון -הסרת המצור,
צליפות הירדנים ושחרור הר הבית והכותל המערבי .ההרצאה מועברת בשילוב עם סיפורים
נוספים מאותה תקופה ,סיפורים שמתארים את גדולתם של הימים ביחד עם ההשלכות
החשובות לימינו אנו.

עולים לירושלים! – אביתר ליכטמן
שיחה מרגשת ומרתקת לנוער ,על ירושלים לאורך הדורות .דרך פנים ושמות ,נתחבר לירושלים
של עבר הווה ועתיד .נשמע על הניסיונות להגיע אל העיר וסיפורי הגבורה שבדרך .על חורבן
ובניין ,על כמיהה ועל הגשמת החלום אחרי  2000שנה .בשיחה התלמידים יתחברו לירושלים,
דרך המקום שהם נמצאים בו .מתאימה לכל השנה ,וכן לתקופת חגי אייר ,ושלושת השבועות.
מלאכות נשים במקדש עם ציפורה פילץ
בזמן המקדש הייתה לשכה מיוחדת בשם 'לשכת הפרוכת' שבהן הנערות והנשים ארגו את
הפרוכות למקדש .הערב יתחיל עם מצגת המתארת את תהליך הכנת הפרוכות  :הצביעה
בתכלת ,ארגמן ותולעת שני ,הטוויה והאריגה 20( .דק') .השיחה מלווה בהצגת נול ,פלך וצמר
צבוע בתכלת ותולעת שני .לאחר מכן תתקיים סדנא של הכנת נול אישי הארוג ממגוון חוטים
צבעוניים.
הר הבית בידינו! – סיפורו האישי של עדיאל קרטי – ממשחררי הר הבית
סיפור אישי של לוחם סיירת צנחנים שהיה ממשחררי הר הבית ומספר על הקרבות ועל שחרור
הכותל המערבי והר הבית – בליווי מצגת עם תמונות ייחודיות!
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 בתמונות,
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.
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
המדי נה ,אובדן הכותל והר הבית ,תקופת הפדאיון ועד למלחמת ששת הימים ,הרגעים הגדולים,
ההתרגשות הגדולה ומשמעות ימים אלו לימינו אנו ולחיבור לירושלים .בשילוב מצגת מרגשת
החיים בירושלים שלפני– ...הרבנית רות בן פנחס
רות ,סטודנטית צעירה שחייה בירושלים בימים שלפני מלחמת ששת הימים מספרת את
חוויותיה מהימים ההם ,על החיים בירושלים בצילה של החומה והצלפים הירדנים ,על שיעורו
המפורסם של הרב צבי יהודה "היכן חברון שלנו" שבה נכחה ,על המלחמה עצמה שאותה
חוותה ועל הרגעים המרגשים של שחרור הר הבית והכותל.

יום עיון לקראת יום ירושלים " -בלעדיה אני חצי בנאדם"...
בפעילות זו נפגש עם השמחה שבשחרור ירושלים ,ונראה מדוע נבחרה דווקא ירושלים למקום
המקדש .ננסה להבין מהיכן נובעת קדושתה של ירושלים ,ובמה מתבטאים הגעגועים
והכיסופים אליה כל השנים .נסיים בכך ששמחתנו אמנם גדולה היא ,אך לא שלימה ,עד שיבנה
בהמ"ק במהרה .אמצעי עזר :הצגה בשיתוף התלמידים ,סרטון ,קפה -דילמה ,הפעלה מרתקת,
משחק מסלול ענק סביב  70שנות עשייה ועוד.
מאמץ אחרון ,לפני ירושלים– ...הרב שמואל יוסף /משה סלומון ,יעקב גונצ'ל ועוד
סיפור האישי של עולים מאתיופיה שהלכו מאות ק"מ וסבלו קשיים גדולים עמ"נ להגיע לארץ
ישראל מה שנותן להם כח זו הציפיה הגדולה והחלום להגיע לירושלים ...על העדה המופלאה
,על אהבת הארץ והציפייה הגדולה לבית המקדש שחשבו שעדיין בנוי ,תוכלו לשמוע בשיחה
זו.
סיור וירטואלי תלת מימדי בירושלים – רן רשף
בהרצאה נבקר ,בעזרת מצגת תלת-ממדית באתרים ייחודיים בירושלים לאורך כל ההיסטוריה.
מטרת המצגת ,להגביר את הזיקה והקשר לירושלים .ניתן לשלב עם שירי ירושלים בעזרת
נגינה ושקופיות.
הסיפור שמאחורי השיר – ...שרה ,מנגנת ומספרת – נאווה שפיצר
פעילות חווייתית עם תוכן

שבה נשיר שירים הקשורים לירושלים ונשמע את הסיפורים

המרתקים העומדים מאחוריהם – השכונות ,האנשים והמשוררים .הפעילות בליווי שקופיות,
ניגונים וסיפורים.
מתוך ההפיכה! – גב' פועה שטיינר
סיפורה מרגש של מחברת הספר ,מתוך ההפיכה ,המספר את סיפורה האישי והמרגש של פועה,
שגדלה כילדה ברובע היהודי לפני נפילתו בידי הירדנים בתש"ח .בשיחה ניפגש עם החיים
ברובע היהודי ,התפילה בכותל הכניעה והגרוש מהבית והחזרה לרובע לאחר מלחמת ששת
הימים.
ירושלים! – לא רק מה שחשבתם – ...שיחה תורנית עם מגוון מרצים ורבנים
מגוון שיחות מרתקות עם טובי הרבנים והמרצים על ייחודה של ירושלים ,חשיבותה לעם
ישראל ,המשמעות הרוחנית של השיבה אליה ומה זה עושה לכל אחד ואחד מאיתנו
כשירושלים בידינו .בין המרצים והרבנים :אהרל'ה מאירוביץ' ,אליהו שרביט ,יעקב שמעון ,ערן
כהן  ,חיים ופנינה ששון ,ריקי דמרי ,ציפי דינר ,אריה לר ,אילן אלפונטה ,דוד מוריה ,ערן דאום,
יונתן מילוא ,רן בן משה ,תמר שוקרון ,שי יהודאי ,עדיאל בר שלום ,ערן יונגר ,רויטל שמחי ,נטף
מויאל ,תמר שוקרון ,חיים אלבז ,צחי אושרי  ,ניצן ימין ,קובי פסל ,רחל סלע ועוד

מבעד לחלון אחד בירושלים – מאיר זליקוביץ/יורם אלמקייס
סיפורה הייחודי של ירושלים לאורך הדורות עם התמקדות בירושלים בין תש"ח למלחמת ששת
הימים החיים בצל העיר החצויה והשיבה לירושלים המאוחדת! .ההרצאה מלווה בשקופיות
ומצגת יפה.
לך ירושלים! – הופעות המרתקת של עופר חתוכה
הופעה המשלבת נגינה ,שירה ,מצגת וסרטונים מרגשים על ייחודה של ירושלים ומרכזיותה
לאורך כל השנים.
סיפור אהבה לירושלים  -עזרא יכין/יעל בן דב
זהו סיפורם של לוחמי לח"י שהשתתפו בתש"ח בקרבות על ירושלים .נשמע על חשיבותה של
ירושלים ,האהבה אליה ומסירות הנפש עליה.
חזרה 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.
ירושלים אורו של עולם! – הרב יעקב שמעון
שיחה תורנית מרתקת על מרכזיותה וייחודה של ירושלים .בשיחה משולב סיפורו האישי של
נחמן צלניק איש ירושלים שחווה את החיים בירושלים בין תש"ח למלחמת ששת הימים.
התגלית – ...סיפורו המרתק של רפאל דילהרוזה
זהו סיפורו של רפאל ,נצר למשפחה הנטועה  300שנה בירושלים ,שמשפחתו גורשה עם
היהודים בפרעות תרפ"ט תוך הצלחת ספרי התורה מידי הערבים .רפאל היה נוכח בתל נוף עם
המראת המטוסים לתקיפה במלחמת ששת הימים שקבעה את תוצאות המלחמה לאחר
שנתיים חזר לגור בגבעת המבתר ובכך סגר מעגל שהמשיך עם חשיפתה ,בצורה ניסית ,של
מערת קבורה מימי החשמונאים מתחת לביתו .במערה נמצאו כתבים עתיקים ושלד של אחד
ממלכי החשמונאים המספרים את סיפורה של ירושלים .ההרצאה מלווה בתערוכת תמונות
מהמערה בשיחה יודגש הקשר ליום ירושלים ומשמעותה של יום ירושלים לאורך הדורות.
ירושלים – בשירים ,סיפורים ,וניגונים –
ירושלים – לב האומה! בפעילות זאת נלמד על ייחודה של ירושלים ,כוחה ומשמעותה העמוקה
לעמ"י כל זאת בצורה חווייתית ובשילוב ניגונים וסיפורים .בין המרצים והנגנים :אביב אורון ,הרב
אייל יעקובוביץ'  ,רויטל שימחי ,עופר חתוכה /הרב מוטי הרשקופ/אביחי פז גרינוולד/דפנה
חסדאי/אלישע וולפסון/ירון סופר /זיו שפיר /נתי באום /נתנאל קראוס ועוד -ניתן גם לקיים
שירה בציבור משירי ירושלים עם שקופיות וקריוקי

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.
רשמים מהר הבית – שיחתה של הרבנית רבקה שמעון
שיחה מלווה במצגת יפה על הר הבית -מקום מקדש .החיבור שלנו למקום לאורך הדורות,
המצב היום והחשיבות הרבה שיש בהכרות עם המקום "לשכנו תדרשו" וההתקרבות הנפשית
אליו.
ירושלים – לא רק של הצנחנים – ...סיפורו של לוחם בסיירת חטיבת ירושלים – יצחק שמעון
סיפור אישי של לוחם שהיה ממשחררי הרובע היהודי וקרבות נוספים בירושלים שבלעדיהם
הכותל והר הבית לא היו משוחררים ...לאחר מכן הוא הגיע לכותל המערבי ומשתף אותו
בתחושות המופלאות של הקרבות.
מעגל מתופפים חווייתי ליום ירושלים
פעילות מהנה ומגבשת המשלבת תוכן וחוויה הכוללת סיפורי ירושלים המסופרים בחן ובליווי
מקצבים שנותנים טעם לסיפור.
הר הבית בידינו?  -הרצאתו של הרב אהרל'ה מאירוביץ
 40שנה 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".
ירושלים! – לא רק מקום - ...הרב שי יהודאי
בשיחה זו נלמד על חשיבותה הרבה של ירושלים ועל אופיו המיוחד של עמ"י המתאים
לירושלים .נשמע קטע מרגש משחרור הר הבית ונבין את חשיבותו של יום ירושלים אך גם נדע
שהדבר המרכזי ,הר הבית ,עדיין שועלים מהלכים בו ...בשילוב סיפורים מרתקים.
לך ירושלים! –סיפור המרגש של צבי פרדימן ממשחררי הכותל המערבי
סיפורו של צבי ,לוחם צנחנים שהיה ממשחררי הכותל המערבי שישתף אותנו ברגעי ההוד
וההתרגשות הגדולים שלהם היה שותף בקרב על ירושלים ובזמן שחרור הכותל המערבי.
בדרך לירושלים -משה ברנדווין
סיפורו המרתק של משה ברנדווין לוחם אצ"ל שהשתתף בפעולות האצ"ל ,נכלא בכלא לטרון
ולאחר שהשתחרר השתתף בניסיונות לשחרר את הרובע היהודי .במלחמת ששת הימים שירת
בגדוד  62והיה ממשחררי קבר רחל ,גוש עציון וחברון.

אריה ברחובות ירושלים –סיפורו של הצדיק הירושלמי ר' אריה לוין – הסופרת עדי דוד
סיור וירטואלי בשילוב מצגת על חייו ומקצת פועלו של ר' אריה לוין .בהרצאה ניפגש עם
מקומות בירושלים בהם פעל ,עם מעשי החסד המופלאים שלו וניזכר בירושלים של פעם...
טיש ירושלמי – הרב אייל יעקובוביץ'
מסע של תורות ,סיפורים וצלילים המחבר את ירושלים של מטה לירושלים של מעלה.
קליקיט – מקליקים ונהנים! – משחק יידע חווייתי בשיתוף הקהל
תוכנית חווייתית המשלבת הקניית יידע בדרך של הנאה ,משחק וכיף כאשר כמעט לכל אחד יש
שלט והוא משתתף בצורה פעילה במשחק יידע בשילוב מולטימדיה איכותית(כדוגמת אחד מול
 .)100במגוון רחב של נושאים –לאורך חגי השנה ,הלכות ובמגוון רחב של נושאים ולכל גיל ,לפי
בקשת המוסד!
מאבק ואמונה בדרך לירושלים –הצגה בשילוב נגינה – תיאטרון נדודים
סיפורה של יחידה מהפלמ"ח שמקבלים הוראה להעביר מים ואוכל לירושלים הנצורה ,הם
נערכים ורגע לפני היציאה לדרך הם מקבלים משימה נוספת להעלות ילד שגר בירושלים .מכאן
ממשיכה העלילה דרך עיניו של הילד שרואה את הקרבות בדרך לירושלים לאחר מכן כשגדל,
משתתף בעצמו כחייל בשחרור ירושלים .ההצגה ממחישה את הימים של המצור והקרבות
בדרך לירושלים ניתן להוסיף נגן  +שירי ירושלים .גיל –ז'-ח' .לנפתלי תוכנית לנוער ומבוגרים
שכוללת שיר ירושלים  +סיפורים  +קטעי הצגות.
סיפור הקרב בגבעת התחמושת –מפגש עם ד"ר חיים שלם מלוחמי הקרב
הקרב בגבעת התחמושת הינו אחד הקרובות שביטאו יותר מכל גבורה יהודית .בשיחה מרתקת
זו נשמע על הרקע למלחמת ששת הימים ,החשיבות שהייתה לכיבוש גבעת התחמושת וקרב
הגבורה שהתרחש במקום .בשילוב מצגת יפה.
תול"ר בדרך לירושלים -סיפורו של ר' אלתר שטול
סיפורו האישי של הרב אלתר שליווה את גדוד  66של הצנחנים בלחימה העיקשת בית ספר
לשוטרים ובגבעת התחמושת הרב אלתר זכה להגיע לכותל מיד עם שחרורו .על התחושות,
האווירה ,השמחה והמורכבות ששימשו בערבוביה באותה תקופה –נשמע בשיחה זו .בליווי
מצגת.

לקראת יום שחרור חברון – כ"ט באייר
 38שנה ועוד  20סיפורו האישי של שלמה לוינגר/עתיה זר –
בשיחה מרתקת זו יפגשו התלמידים עם שלמה לוינגר שבהיותו בגיל  7נכנס עם קבוצת הנשים
לבית הדסה ומאז הוא גר שם ומגדל את ילדיו .על חידוש החיים בחברון ,על ההיסטוריה
היהודית של העיר חברון ,על ההתמודדות ועל מסירות נפש יומיומית תוכלו לשמוע בשיחה זו.
בחזרה הביתה! – מניו יורק -לחברון – הרבנית מרים לוינגר
סיפורה המרגש של הרבנית לוינגר המתחיל מילדותה בניו -יורק ,עלייתה לבדה לארץ ישראל,
תחנות מרתקות בארץ ישראל של פעם וחידוש הישוב היהודי בחברון.
וישלחהו מעמק חברון…מאיר זליקוביץ/יורם אלמקייס/אורי ארנון/יגאל צחור/אתי מידד ועוד
לקראת פרשת חיי שרה ,כשחברון עולה לכותרות האמתיות … .וקצת קשה לבוא ולבקר ,אנו
מציעים להביא אליכם את ניחוחות חברון ובכך לטעום מעט ,מקדושתה ומייחודה של העיר,
הרצאה על חברון ומערת המכפלה לאורך הדורות .המלווה בתמונות ייחודיות ושקופיות
המספרות את סיפורה המיוחד של חברון ,שממנו ניתן ללמוד רבות גם לימינו אנו .ההרצאה
מועברת על ידי טובי המרצים בנושא ,ומלווה באמצעים אור קוליים.
איפה חברון שלנו? איפה שכם שלנו? חזון ארץ ישראל חי וקיים! – יפעת אלקובי
סיור בעקבות חייו ופועלו של אבי הישוב היהודי בחברון ופורץ הדרך להתיישבות בכל מרחבי
ארצנו  -הרב משה לוינגר זצ"ל.
ביום העצמאות התשכ"ז ( ,)1967עמד הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל בישיבת מרכז הרב וזעק
מקירות ליבו הכואב את זעקתה של הארץ המחולקת .הרב משה לוינגר זצ"ל -תלמידו הוותיק
והאהוב ,עמוד האש אשר לפני המחנה ,נצר את דברי רבו הנערץ .ממלחמת ששת הימים ועד
לימיו האחרונים ,לא נח ולא שקט להשיב בנים לגבולם ,בגאווה לאומית וממלכתית מתוך אהבת
אמת לעם ולארץ  .כיצד הצליח הרב לוינגר להוריד למעשה את מצוות יישוב הארץ בדורנו ,מה
הייתה בקשתו האחרונה ומה זה אומר לגבינו? סיפורים ,ציטוטים ,תמונות והרבה אהבת ארץ
ישראל...
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