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חודש סיוון  -לקראת שבועות
קיצורי דרך לנושאים בקטלוג
(ניתן להגיע לנושא המבוקש ע"י לחיצה על  c t r lואז לחיצה על הנושא
המבוקש):
 עמך עמי!
 שבועות -הסיפור האמיתי...
 כללי

עמך עמי!
מסך הברדל -יהודית ינקלביץ
מופע מרגש וסוחף של יהודית ינקלביץ שתחשוף בפנינו עדות מצמררת ועוצרת נשימה ,על
הילדה שהשיבה את משפחתה אל חיק היהדות ,ילדה שלמדה במחתרת תחת עינם הפקוחה של
הקג"ב ,שגורשה בקלון מארצה אך חזרה לשם כשליחת מדינת ישראל .סיפור מרגש ומתובל
בהומור ובקטעי שירה החושף טפח מתקופת יהדות הדממה .לשמוע וליהנות מכל רגע!
מתן תורה! – גם לימינו?  -יום עיון עם מדריכי המדרשה
יום עיון חווייתי המועבר בשילוב סרטונים ,הצגות ,הפעלות ,דפי מקורות ועוד שיעסוק במשמעותו
של מתן תורה לימינו אנו ,הקשר שלנו לתורה ,האם חופש ותורה סותרים? ועוד נושאים חשובים
מעולמם של התלמידים.

עמך – עמי! – ספורה של מרגלית בייפלד
סיפורה הנוגע ללב של מרגלית ,על שיבה מנצרות והתבוללות ובהמשך על תאונת דרכים קשה
שגרמה לאובדן של קרוב משפחה ולפציעתה האנושה .נשמע ממנה על כח רצון ואמונה ועל
משברים ותקומה!
וידעתם את נפש הגר! – הרבנית רבקה שמעון
סרט מרתק ומרגש בליווי שיחה ושו"ת על התהליך המורכב שעוברים הגרים הרוצים להתכנס
תחת כנפי השכינה .בשיחה עולים מסרים חזקים של זהות יהודית ,אהבת ה' שמתחדדים בעיקר
אצל אלו שנשמתם עמדה במעמד הר סיני והם לא זכו...
רות המואבייה גרסת תשס"ט – ...סיפורה המרגש של תמר פולר
"אם אקום עוד יום ככה ,לא יהודיה ,כגויה ששומרת תורה ומצוות ,עדיף לי לא לקום בכלל"
הדיינים בבית הדין לגיור פוגשים מדי שבוע עשרות אנשים המבקשים להתגייר ,אך לא בכל יום
הם פוגשים זמרת צעירה מרומניה ,שהייתה בעברה נוצרייה אדוקה ,ועתה מתחננת בפניהם
להיות יהודייה ,כי מבחינתה זה או להתגייר או למות .אחרי שתמר פולר (לשעבר אנדריאה) שרה
בפניהם את "שמע ישראל" ,גם הדיינים הקשוחים ביותר לא יכלו להישאר אדישים .סיפור אישי
מרגש של תמר על דרכה ליהדות בשילוב הופעה מוזיקלית ומצגת מרגשת.
אני כאן בגלל אשתי - ...סיפורם המרתק של שחר והדסה נדב בליווי נגינה
הוא יהודי היא גויה .בעקבות הרצון להתחבר לעם היהודי התחילה הדסה בתהליך גיור וכחלק
מהתהליך נדרש שחר להשתתף בשיעורי היהדות בהם הוא נחשף לעולם התורה ומחליט לחזור
בתשובה .בסיפור זה הנפרש על פני ארצות נכיר את חיבור מיוחד לעם ישראל ולעולם של תורה
ומצוות .כיום שחר ר"מ במקד"צ ,מוזיקאי מחונן מספר את סיפורם בשילוב נגינה ושירה .הזוג
מגיע גם לשבתות ומספר את סיפור בשילוב מלווה מלכה במוצ"ש.
ה"שהיד" מלבנון! – סיפורו המדהים של אברהם סיני
סיפור מרתק על קצין בחיזבאללה שריגל לטובת ישראל והציל יהודים רבים ודווקא מנקודת מבט
זו החליט שלהיות יהודי זו מעלה גדולה ושליחות ובדרך נס עשה את דרכו ביחד עם משפחתו
לארץ ישראל ,התגייר וחזר בתשובה.
סיפורו של אברהם דוד – הרב דוד מוריה
רבקה גרה בסביבה כפרית מאוד יפה בארה"ב וכל הזמן חיה בתחושה של חיפוש .היא חיה
בסביבה נוצרית ומרגישה שמשהו מזויף .באוניברסיטה היא מתחברת לקבוצה של יהודים
ומרגישה שמצאה את הדת האמיתית .משם היא מוצאת את דרכה לארץ ,עוברת תהליך גיור
ומצטרפת לעם ישראל .בפיגוע בישיבת מרכז הרב היא איבדה את בנה אברהם דוד .את סיפורה
המרגש וסיפורו של אברהם דוד הי"ד יספר הרב דוד מוריה.

חבילה מן העבר  – ...סיפורה של אילה פרל
לכולנו יש חבילה שאנו סוחבים איתנו במהלך חיינו .בחבילה יש חוויות שמחות ויש גם
התמודדויות לא פשוטות אך הבחירה שלנו לאן לנתב את חיינו ואיך להתמודד היא שלנו .בשיחה
מרגשת המשלבת הומור ,תיקח אותנו אילה לעברה ברוסיה הרחוקה ,לחייה כנוצרייה בכנסיה ועד
לגילוי המפתיע שהיא בעצם יהודיה ,גילוי שהתחיל את המסע בחזרה לשורשים.
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.
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!
סיפורה של גיורת  -חיה שרה דריבן
חיה עלתה לארץ מארגנטינה לאחר שעברה תהליך גיור מתוך תחושה פנימית שזו הדת הנכונה.
בארץ היא עבדה כבמאית ומפיקת סרטים בתל אביב אך לאט לאט זנחה את קיום התורה
והמצוות .על התהליך שעברה ומה גרם לה לחזור בתשובה ולעבור מתל אביב לחברון נשמע
בסיפורה המרתק .ניתן להביא כמופע משותף עם בתה שרון רוטר
סיפורו של גר הצדק ירון אברהם
ירון התחנך במסגדים קיצוניים בעזה ובחברון ,ברח מביתו ,הסתתר בבתי קברות ,וניתק קשר עם
משפחתו .בהגיעו לגיל  18התגייס לצה"ל במטרה להתערבב בעולמם של היהודים ,בגיל  ,30הופנה
אל מכון מאיר בירושלים – שם חלה התמורה הגדולה בחייו ,כשבד בבד החל את תהליך הגיור
שלו אחרי שש וחצי שנות לימוד והתחזקות התחתן ומתגורר עם משפחתו בירושלים .על שייכות,
משפחתיות ,חיבור לעצמך ואהבה ללא תנאי נשמע בשיחה מרתקת זו.
רות המואביה – איתן בר דרור
הנסיכה הקסומה -האגדה הקלאסית על אהבה והרפתקאות נועזות מול עיון במגילת רות
והתבוננות מהי אהבת אמת .איתן בר דרור – מחנך ומנהל כ 17שנים שותף בהקמת הגרעין התורני
בקצרין .בשיחה הוא ישלב נסיון ,עומק והרבה חוויה.

שבועות! -הסיפור האמיתי...
חדש!! ברכה לי ולעולם -שיחתה של טלי גלר
שיחה שמערבת בתוכה רגשות של התפעלות ושמחה ,עוצמה וגבורה אל מול החלטה שנראית
לנו היום אולי מאוד שכיחה ,אך אצל טלי הסיפור הוא שווה את הלב .מתוך חיפוש מעמיק
ועוצמתי אחר קרבת ה' ,מחליטה טלי לעזוב את כל חייה הקודמים ,חיים של תהילה ועושר,
לטובת חיי תורה ומצוות ,בשיחה נשמע איך השגחת ה' נמצאת בכל רגע ובכל מקום אם רק
נשים אליה לב ונחווה כיצד אפשר להביא לידי ביטוי את הנקודה הנשמתית של כל אחד מאיתנו.
שיחה מחזקת ומעוררת מאוד!
חדש!! המסע אל הגדולה שבי  -שיחתו של אסף אולשיצקי
בכל אחד מאיתנו יש כוחות חיים אדירים ועצומים שמפעמים בתוכנו בכל רגע .במפגש מלא
תובנות והומור ,מביא אותנו אסף לשוב ולהאמין בטוב שבנו ,בכוחות ובחוזקות שלנו ,לחוש שבכל
אחד מאיתנו טמון כח אדיר ,המחכה שנממש אותו -ונוציא אותו אל הפועל .שיחה מרתקת
ועוצמתית ,לכל יום בשנה.
יניב קנדל – אהבת התורה
יניב קנדל המוכר משיחתו המרתקת על תרומת הכבד ,הוא מרצה במכללה בנושאים הקשורים
לגוף האדם .בשיחה נשמע על חוכמתו הגדולה של הבורא בבריאת אברי האדם וניקח איתנו
לחיים תובנות גדולות בנושא אמונה ותיקון המידות.
וכל העם רואים את הקולות! – הרב אייל יעקובוביץ' בליווי שירים וניגונים
ערב מרגש ,מלא בתכנים בליווי שירים וסיפורים שיכין את תלמידכם לקראת מתן תורה אז וגם
היום!
תורות וצלילים מעיר האבות –הרב דודי פוטש ואביחי פז-גרינוולד
הרב פוטש הידוע ביכולתו המופלאה להעביר מסרים עמוקים ומשמעותיים בצורה חווייתית
בהתאם למעגל השנה לצד סיפורים אישיים שחווה במהלך חייו ,חלקם דרך מפגשים מרתקים
עם דמויות כגון הרב צבי יהודה זצ"ל ,ר' שלמה קרליבך ועוד השיחה מועברת כ"טיש" בשילוב
שירים וניגונים של הזמר אביחי פז גרינוולד .ניתן לשלב הרקדה בסוף
דמותה של רות אז והיום – פנינה ששון  /ציפי דינר /הודיה דוידוביץ' ועוד
שיחה מרתקת על דמותה של רות שממנה ניתן ללמוד על עצמנו .בין התכנים בהם נעסוק:
צניעות ,מסירות נפש ,חסד ועוד

מתן תורה אז ועכשיו!  -הרצאתו של אהרל'ה מאירוביץ'
בשבועות קיבלנו את התורה במעמד גדול ומופלא .בהרצאה זו יבינו התלמידים שאת התורה לא
מספיק לקבל פעם אחת אלא צריך לחזור ולקבלה יום יום עמ"נ שבאמת נחיה ונביא אותה לידי
ביטוי בחיינו היומיומיים.
תורה מן השמיים!?!  -שיחתו של הרב יעקב שמעון/הרב אליהו שרביט
ההרצאה עוסקת במציאות ה' בעולם .היכן אנו נפגשים עם הקב"ה? האם יש הוכחות? האם
להאמין זה אומר להיות בטוח? ההרצאה תעסוק בשאלות חשובות אלו ובשאלות נוספות.
הדרך לתורה – ...ישראל זעירא/ערן יונגר /יגאל קליין
זוהי הרצאה מרתקת שתועבר ע"י מנכ"ל ראש יהודי ,תנועה שעוסקת בהחזרה בתשובה.
ההרצאה תעסוק בכוחה של התשובה ,בחיוניותה ,בזכות הגדולה שיש לנו כיהודים השומרים
תורה ומצוות ובחובה שלנו לקרב גם אנשים שלא זכו להיפגש עם אורה של תורה .ההרצאה
מועברת בשילוב סיפורים מרתקים מהשטח.
מגילת רות! – לא רק סיפור של פעם – ...שיחתה המרתקת של ריקי דמרי
בשיחה זו נלמד בצורה חווייתית ובשילוב סיפורים על דמותם של "גיבורי" המגילה ובעיקר דמותה
המיוחדת של רות ונראה כיצד ערכים ורעיונות רבים הנלמדים מהמגילה רלוונטיים מאוד לחיי
היום יום שלנו! בין הנושאים :חסד ,הסתפקות המועט ,צניעות ועוד  .לריקי דמרי יש שיחות
מעולות נוספות על כיבוד הורים ,בנות בשרות צבאי  ,גיל ההתבגרות
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
מתן תורה עם המבט עלי! -רויטל שמחי  /עופר חתוכה/דפנה חסדאי
תכנית המשלבת שירה ,ניגונים ,ריקודים ,סיפורים ודברי תורה שתעסוק במשמעות של מתן תורה
לימינו אנו.
חופש ותורה מתנגשים או משלימים?
מיהו בן חורין באמת? האם התורה לא משעבדת אותנו יתר על המידה? האם חופש אמיתי זה
לעשות מה "שבא לי?" האם החבר שלי "החופשי" ,הוא חופשי באמת? ההרצאה תתמודד עם
שאלות אלו ועם שאלות נוספות.
ההרצאות מועברות ע"י הרבנים והמרצים :אהרל'ה מאירוביץ' ,אליהו שרביט ,יעקב שמעון ,חיים
ופנינה ששון ,ריקי דימרי ,שי יהודאי ,ציפי דינר ,אריה לר ,אילן אלפונטה ,דוד מוריה ,יונתן מילוא,
ערן יונגר ,רויטל שימחי ,קובי פסל ,זאביק לובר ,רמי גליקשטיין ,יוני לביא ,דודי פוטש ,אייל
ישראל שטרנליב ,איציק אמיתי ,דודי פוטש ועוד.

מקבוץ השומר הצעיר אל גבעות השומרון  -שיחתו של דרור
בצורה משעשעת ומתובל בהמון סיפורים מחיי הקיבוץ האותנטי שכבר לא קיים עוד יספר דרור
על חיפושו אחר האמת ואיזה השפעה יש לדיבור של הזולת כאשר אני מקשיב להם באמת.
שיחה על חיפוש ,דרך תשובה ומה שביניהם.
עז כנמר" – שיחתו של בועז קאשי
כנער בעז קשי נשר מכל מסגרת אפשרית ,ישיבה ,תיכון ,בי''ס מקצועי ...לימים הפך בעז מנער
נושר למנהל מסגרת לנוער נושר ומאמן כדורסל .שיחה מרתקת ומחזקת שגורמת להאמין
ש"הכל אפשרי"!!!
יש חיים אחרי המוות -סיפורה המחזק של אורית מרק
הרב מיכאל מרק נהרג בחבל הארץ שכל כך טיפח ואהב ,ביתו אורית אז בת כ 18בשיא הפריחה
ועוצמת הנערות ..יכלה ליפול לאובדן וייאוש אבל היא בוחרת אחרת .מתמקדת בטוב הקיים
ובאמונה שהיא דולה היא נוגעת בנקודות הבאות:איך להפוך חולשה לעוצמה גדולה .איך אנחנו
בוחרים להסתכל על החיים ,ואיך נוכל לקום הכי גבוה מתוך כל הקשיים המזעזעים והמבלבלים
אותנו בשגרת חיינו .בשיחה המותאמת לכל אוכלוסיה שהיא ,נלמד איך אני בתור מי שאני ,מוסיף
את האור והטוב שלי בעולם .ואיך כל מה שאני עובר בחיים מדוייק לי
"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" – האומנם?  -יום עיון עם מדריכי המדרשה
בפעילות זו נבין כי חרות וחופש אין פירושם שהאדם יכול לחיות ללא כללים וללא מסגרת ,וכן
נלמד שהאדם ה"חרותי" הוא האדם החי עפ"י מה שמתאים לו ולא אדם המשועבד לדברים
שחיצוניים לו כמו לחץ חברתי ,בגדים ,אופנות מתחלפות ועוד.כמו"כ נבין שעמ"י זכה בכך שנבחר
לקבל את התורה ,שהיא המתנה הגדולה של הקב"ה לעמ"י ,המלמדת אותנו כיצד לחיות נכון
בעולם כ"כ מורכב .הפעילות כוללת :הצגה ,סדנא ,אמצעי עזר מגוונים וסרטון
מופעה של חני עבדי
הכנה משמעותית לימי אלול והחגים בהרגשה אחרת של שמחה ואהבה .מופע סוחף חווייתי
מרגש ומצחיק של תשובה מאהבה ,בשירי תשובה ,דמויות שונות ומרתקות ,סיפורים ודיבורים
המעוררים את הלב .המופע בשיתוף הקהל .אופציה להרקדה בסיום.
לא אמות כי אחיה ואספר -...סיפורו מעורר ההשראה של גבעון הלל
סיפור אישי  :על החיים בבית ילדים ,יחסים עם הורים לא מתפקדים והתמודדות עם הפרעת
קשב .מתוך הסיפור נבין את חשיבות השיח הפנימי כמנוף לבניית אישיות בטוחה בעצמה,
החיבור לעצמי ולריבונו של עולם.עם גבעון ,כל מפגש הוא חוויה עוצמתית ומרגשת .בכל מפגש,
קצר או ארוך ,גבעון נותן את כולו ,עד הסוף ומעביר את המשתתפים כוחות ואמונה בעצמם.

עם ישראל חי -סיפורו של תום פרנץ
זוכה תכנית הריאלטי "מאסטר שף" .בהרצאה סוחפת על סיפור חייו ,מדבר תום על ילדותו
בגרמניה כקתולי והמשיכה הגדולה לישראל וליהדות שעודדה אותו לעלות לארץ ולהתגייר ,על
הבחירה בעולם הקולינריה והאוכל ,על הזכייה הגדולה בתכנית ועל הסוד הגדול שלו לחיים
מאושרים ומלאי משמעות.
שיחתו של משה שטרנברג
משה – תלמיד ישיבת "מרכז הרב" בזמן הפיגוע הנורא שהתרחש שם לא ידע שאבד את חברו
הכי קרוב..עם האובדן והאמונה החליט להנציח את זכרו דרך העניין שכל כך היה חשוב לו-
"התפילה" הוא ייסד את חוברות 'לנשמה' הפיצם להמונים וכך מבחינתו הדרך העוצמתית לשמר
ולחזק את הזיכרון..מהלך השיחה מותאם עם שינויים לפי מעגל השנה.
עבודת השחקן ועבודת ה' – איילת תיאטרון השחר
שיחה החושפת את אחורי הקלעים של עבודת השחקן בתאטרון והקשר שלה לעבודת ה'.
במהלך השיחה נקבל כלים להתחבר לעבודת ה' בכלל ולתפילה בפרט – בתוך השגרה היומיומית
השוחקת .מתאימה לכיתות ט'-י"ב
"בין אמת לאמת" -סיפורו של דויד וויס
בילדותו חי בקיבוץ של השומר הצעיר ושוב דבר לא הכין אותו לכך שאמו תספר לו שסבו שימש
חייל ב צבא של הצורר הנאצי  ..ידיעה זו הכתה בו בפרט ביום השואה שם שמע את הסיפורים
והזוועות וכילד העמיס על עצמו רגשות אשמה קשים כאילו הוא גם שותף למעשים אלו ..רגשות
אלו הובילו אותו לתחושות של אובדן ובעצם חיפוש – שהוביל אותו למעמקיה של מדיטציית
ה'ויפאסנה' המפורסמת ואחריה לימוד עמוק במכון מאיר גיור וחיי יהדות מלאים .על החיפוש,
ההשגחה ובעיקר תובנות של הדרך נשמע בשיחתו זו של דוד.
"מתנות קטנות" – סיפור ונגינה של הרב מאיר בזק
סיפורי חיים בשילוב שירה ונגינה ובהשתתפות התלמידים ,המופע מעביר למשתתפים מסר
עוצמתי ודרך מעשית להתמודדות עם אתגרי החיים והמשפחה בשילוב של סיפורו האישי של
הרב מאיר ומתוך אמון ואמונה בסובב .משך המופע  :שעה וחצי
עבד ה' הוא לבדו חופשי! – סדנא בשילוב יצירה ודרמה עם יעל רשף
בסדנא נלמד כיצד התורה נותנת כלים לצאת למרחבים מהשעבוד לעצמך ולחברה שמסביבך.
ליעל סדנא נוספת העוסקת בדמותה הייחודית של רות.
"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.

"איזה גובה" – שיחתו המרתקת של שחקן נבחרת ישראל בכדורסל רוברט רות'בארט
רוברט רות'בארט עלה עם אמו ,שהחזיקה אותו כאשר ברחה מבוסניה בפרוץ המלחמה שם
ב .1992גובהו  2.17מטר התחיל לשחק כדורסל ושימש שחקן בנבחרות רבות בארץ ובחו"ל (כיום
בהפועל אילת) ..סיפורו עוסק בדרך בה הוא חווה לעומק את היותו שחקן בכיר שומר תורה
ומצוות ..על הצבת מטרות ,ההתמודדות עם הדרך על אף פיתוליה ,ללכת עם הלב והכישרון ולא
לפחד מכישלון על תובנות של הדרך נשמע בשיחה זו.
"שהכל ברא לכבודו" -סיפורו המרגש של הרב אליהו קרלפלד
כולנו זוכרים את אותו ר"ח אדר שבמקום להרבות בשמחה התבשרנו על הפיגוע הנורא בישיבת
מרכז הרב ושמונת הקדושים שנהרגו .אליהו שהיה באותה עת בספריה ועמד פנים בפנים מול
המוות ..ובחסדי ה' ניצל בנס .על התחושות האמונה וההתמודדות נשמע בשיחה זו.
"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.
"השגחה אלוקית -זו אופרה אחרת" – הרב יונתן מילוא.
ההרצאה מתארת לפרטיהן פרשיות נעלמות  -מרתקות ונסתרות ממעמקי מבצע אופרה-
תקיפת הכור העיראקי ע"י ישראל בערב שבועות תשמ"א ,את תעצומות הנפש שנדרשו למבצע,
את מניעי המחליטים שהצליחו 'לדלג' מעלה שיקולים האינטרסנטיים ,ואת הרוחש עמדה מאחרי
המבצע.
ממפעיל מברגה למפעיל בובה -סיפור חייו של אבישי שיטרית!
בילדותו המושג "שחקן דתי" – לא היה קיים ,אבישי שחשק מאוד להיות שחקן הבין שזה או להיות
דתי או להיות שחקן .מתוך בירור ומלחמה יומיומית אשר פתחה חלונות קטנים להזדמנויות
גדולות ועל מסע שבו הקדוש ברוך הוא מוביל אותו צעד אחר צעד בדרך לא צפויה להיות שחקן
יהודי .הסיפור מלא בהומור ,ובהזלת דמעה אישית שמשותפת כמעט לכל הקהל שחווים את
אותה חוויה בסיפורם האישי שלהם.
מה העולם היה עושה ללא יהודים -שיחתו המיוחדת של יוני דוידי
עם ישראל הינו העם הנבחר זה כולנו יודעים אך איך זה מתבטא במספרים ,ביחס לעולם,
בפיתוחים טכנולוגיים חדשניים ובתחומים רבים נוספים!! כל זאת ועוד ישזור יוני עם מצגת
ותמונות רבות שימחישו מה שאנחנו צריכים עוד קצת להפנים -עם ישראל חי!!

"האש עוד בוערת" – מופע עם סיפור תשובה של רבקה נתלי
רבקה גדלה בתל אביב החילונית וכבר אז הרגישה חריגה ומנוכרת ,לאחר שהוריה התגרשו היא
החלה במסע חיפוש אישי ,שהתחיל במקום שהייתם של האינדיאנים ללא חשמל ובלי
ציוויליזציה .רבקה לא הסתפקה בזה ושבה ארצה ,כאן החלה לעשות מופעי אש ברחוב ,עד
שלאט לאט התחברה לתורה .הקש ששבר את גב הגמל היה במלחמת לבנון השנייה כאשר
קטיושה נפלה ממש סמוך אליה באמירים שליד צפת שם גרה .רבקה תתחיל במופע אש קצר
שלאחריו תספר את סיפורה האישי בליווי מצגת .ניתן לשלב עם עוד נגנית.
לרוץ אליך! –הופעתה של שרון רוטר
שרון היא זמרת ויוצרת הפועלת בעולם הבידור כחמש עשרה שנה .היא שיתפה פעולה עם
מוסיקאים מהשורה הראשונה ברי סחרוף ,אריק סיני ,עובדיה חממה ועוד (.להיטה המפורסם
"ארוץ אליך" הופיע בפסקול הסרט "מישהו לרוץ איתו") .מתוך היכרותה המעמיקה עם עולם
הזוהר ,ובמסעה בדרך החזרה בתשובה ,מציגה שרון הופעה קסומה ,אינטימית ונוגעת ללב ,שבה
היא נוגעת בנקודות מהותיות שמעסיקות את הנערות בימינו.
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
מהשב"כ לשבת – ...סיפור של הרב אילן ספרא
סיפור אישי של הרב אילן שהיה שומר ראשם של כמה ראשי ממשלות וחווה במהלך שרותו
בקומנדו הימי מס' חוויות משמעותיות שגרמו לו למבט חדש על החיים ובסופו של דבר לחזרה
בתשובה .בשילוב סרט ייחודי.
ענני –סיפורו של שחקן הכדורסל דורון שפר
במפגש מיוחד יספר דורון את סיפור חייו שעובר דרך מגרשי הכדורסל ,התמודדות עם מחלת
הסרטן ,המסע להודו וההתקרבות לעולם התורה .במהלך השיחה יינתנו דגשים בנושאי בריאות
הגוף והנפש ,התמודדות עם משברים ,לקיחת אחריות ,יצירת שינויים ,ערכים ,מידות ודרך ארץ.
כולל סרט משך המפגש כשעה וחצי ,אפשרות לשלב כמופע עם נגינה עם להקת מזמור שיר.
לדורון סדנא נוספת שיכולה לבוא בפני עצמה או כהמשך לסיפורו האישי בנושא :כדורסל עם דרך
ארץ –על חיבור שבין ספורט לשמירה על ערכים ותיקון המידות.
דוגמן צמרת  -סיפורו של אביחי כהן
אביחי למד בישיבת כפר הרוא"ה והתגייס כחילוני ליחידה מובחרת .אחרי הצבא התפרנס
מדוגמנות וחי חיי נהנתנות ופרסום ,בתקופת זוהר זו החל להרגיש ריקנות ובזבוז ובעקבות כך
עזב הכל והתחיל למלא את חייו במשמעות .במהלך השיחה נשמע את התובנות שהובילו אותו
לעשות את השינוי.

רצו ושוב! – סיפורה של ריקי דמרי
ריקי ,שגדלה בבית דתי ,חוותה לבטים בגיל הנעורים וחייה על קו התפר שבין אורח חיים דתי
לחילוני ,התגייסה לצבא והגיעה עד לדרגת סרן בתור מ"פ בחיל חינוך .לאחר שהשתחררה בגיל
 ,23הרגישה געגועים לאורח החיים הדתי שחוותה בצעירותה ,לדמויות של מחנכים שפגשה
ועברה תה ליך משמעותי של חיבור לתורה ובחירת אורח חיים תורני .על הלבטים ועל הבחירה
בדרך חיים מלאה של תורה ומצוות ,נשמע בשיחה זו .לריקי שיחות מצוינות נוספות בנושא
צניעות ובינו לבינה ,למה להעדיף שרות לאומי ועוד.
מהאיים הקרביים ועד למרמרה – סיפורו של מפקד בקומנדו הימי
זהו סיפורו של אלעד ,לוחם הקומנדו הימי .שבין השאר היה מדריך צלילה עם לווייתנים
באוקיאנוס מנכ"ל חברה ,קצין ביטחון של אוניית נופש באיים קרביים הגיע לפסגות של חומר אך
הרגיש שזה לא ממלא אותו .זה סיפור של השגחה בשדה הקרב ועולם רוחני שמחפש את
השלמתו .בשילוב מצגת.
לפגוש את ה' בכל מקום - ...סיפורו המרתק של הרצל ניקר
הרצל ניקר בעל תשובה שלמד במכון מאיר ועלי ,משתף אותנו בשיחה זו ,בגישה זורמת ובגובה
העיניים ,בסיפורו האישי המרגש .הסיפור מלא בפרטים וחוויות שפותחות את הלב והראש להכיר
את העולם היהודי וההשגחה הפרטית שבכל פינה מהודו ונפאל ועד ראשל"צ ועלי...
השמחה שבדרך! – סיפורו של הרב נטף מויאל
סיפורו האישי של הרב נטף שהתמודד עם מחלתו הקשה של אביו .בשיחה עולים ערכים של
לקיחת אחריות ,גבורה של יום יום ,הכרת הטוב ,עין טובה ושמחה בעבודת ה' .ההרצאה מועברת
בצורה מצחיקה (עד כמה שאפשר )...ובשילוב קטעי הומור.
בדרך העולה! –סיפורם שביט וענת רבינצקי
שביט הוא בעל תשובה שרגע לפני העלייה לפסגת ההצלחה החליט לקחת פסק זמן ולצאת
למסע חיפושים שהוביל אותו דרך רעידת אדמה גדולה בלוס אנג'לס ומוות קליני לחזרה בתשובה
וללימוד תורה בצפת .ענת היא בעלת תשובה שחיפשה תשובות לשאלות המציקות לה עד
שמצאה את דרכה ליהדות .בהופעה זו ,הנמשכת לפחות שעה וחצי ומתאימה למגוון רחב של
תלמידים ,ישתלבו הסיפורים עם ניגונים והופעה דרמתית .לזוג סדנאות חווייתיות נוספות במגוון
נושאים בניהם :צניעות ,השפעת הטלוויזיה והתקשורת ,מפגש עם דמויות מהתנ"ך ,שמחה
אמיתית ועוד.
לשמוח על אף הכל! – סיפורה המרגש של רונית שוקר
רונית ,שביחד עם בעלה ובמסירות נפש ,הקימו את בית בד הגדול בשומרון ,המבוסס על חקלאות
עברית ,מספרת את סיפורה האישי ,המרגש והמחזק על ההתמודדות עם פציעתו הקשה של
בעלה ,שהוגדר כצמח במשך מס' שנים ,עד שהוכרע ע"י המחלה ,ועל המאבק על המשך פיתוחו
והרחבתו של מפעל חייו.

טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף!?! – סיפורו המרתק של הרב דוד מוריה
זהו סיפורה המופלא של רוזלי המסופר על ידי בנה .רוזלי הייתה ביתו של מיליונר אמריקאי
ובעצמה הייתה אישה מאוד מצליחה בעלת תפקיד מרכזי באו"ם .לאחר שהכירה ,במסגרת
תפקידה ,צייר צרפתי יהודי שחיפש את דרכו ,חזרה בתשובה על אף שאבא שלה נישל אותה מכל
הירושה .בסיפור עולים תכנים חשובים של אושר מול עושר ושל משמעות בחיים מול חומרנות.
השיחה תחובר למסרים העולים מחג השבועות .הסיפור.
מעשה שהיה – ...הצגת יחיד מרתקת ומשעשעת ע"פ סיפורו של הבעש"ט
חג השבועות זהו החג שהתגלתה בו מעלתם של ישראל .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
"אלוקי נשמה" -סיפור תשובה מופעי של עידית ליכטנפלד
מגיל צעיר בהיותה חילוניה גמורה סקרנו את עידית שאלות עומק על החיים ועל העולם .אחרי
לימודי תיכון ותיאטרון צה"ל המשיכה בחיפושה דרך מסעות בעולם ולימודים בפריז .כשחזרה
לארץ וגילתה את ה'במה' בהופעות ותוכניות רדיו וטלוויזיה היא חשה במעין 'גטו רוחני' .באותה
תקופה התוודעה באקראי לתפילה 'אלוקי נשמה' שמבחינתה המילים המיוחדות האלו פתחו את
ליבה ומוחה ,ומאז דרך לימודים במדרשה חתונה ,גידול ילדים והרבה השגחה פרטית היא לא
זונחת את מקצועה כסטנדאפיסטית ,אך עושה זאת ממבט ובתכלית אחרים לגמרי .השיחה
שזורה בקטעים מופעיים ומצחיקים בשילוב המסרים של אמונה תשובה ודרך.
בין שני עולמות  -סיפורה של נחמה מאיר בליווי סרט
סיפורה של נחמה מאיר שנולדה למשפחה חרדית וחזרה בשאלה .מהי משמעות החיים ומהי
המשמעות שלי בתוכם? נחמה משנה את שמה ואת תפיסתה ומחפשת את האמת .בסופו של
דבר היא חוזרת בתשובה לאחר שהרגישה את הריקנות והבדידות בעולם החולין .בשיחה מתחדד
ההבדל שבין התרבות המערבית לתרבות היהודית .ועלים נושאים משמעותיים כמו :גיל
ההתבגרות ,החיפוש אחרי משמעות ועוד .לנחמה סדנא חזקה להורים ומורים בנושא:
ההתמודדות עם גיל ההתבגרות.
מהג'ונגל בדרום אמריקה לחברון – סיפורה המרתק של גלוריה
סיפור חיים מרתק המתחיל בילדות בארגנטינה ,פעילות בשומר הצעיר ,ללא כל ידע ביהדות,
עליה לארץ לקיבוץ געתון ירידה לוונצואלה לחיים בג'ונגל 3 ,שנים כולל הרפתקאות מרתקות
כחלק מתפיסת עולם של חיבור לטבע בשילוב יוגה-מדיטציה וטבעונות חזרה לארץ לקריית
ארבע וחזרה בתשובה לחיק האבות והאימהות בעיר האבות .לגלוריה סדנאות מרתקות בנושא
קיימות ומחזור תוך שימוש בחומרים ייחודיים .ניתן לעשות סדנא לאחר הסיפור האישי.

מעשה מאבידת בת מלך-מציג ומספר :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 .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.
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!

כללי
"כולנו יכולים -זהירות בדרכים" שיחתו של כפיר ניימרק
כפיר נפצע כשהיה בן  16בתאונת דרכים כהולך רגל למזלו הרכב שהגיח ממול הספיק לעצור
בחריקת בלמים ולהשאירו בחיים .כיום כפיר הקים ארגון המעסיק אנשים עם מוגבלויות וצרכים
מיוחדים .הארגון עוסק בתוכניות חינוכיות לבני נוער בפרויקט "כולנו יכולים-ידע זה כוח" על
התגברות על מכשולים ,התמודדות  ,קבלת השונה וסובלנות נשמע בשיחה זו.
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
"עלה נעלה" סיפורה של משפחת זר בחוות גלעד
סיפור הקמת החווה כזוג צעיר תוך כדי התמודדות עם התנאים הפיזיים ,מזג האוויר ופינויים..
בשיחה נגלה שהגשמה של "דבר גדול" החל מהדרכה בתנועת נוער ,שרות לאומי דרך הקמת
משפחה ועד הקמת יישוב מתבטא בסופו של דבר (במיוחד אצל נשים) בעבודה יומיומית
שנראית אפורה ,מצריכה הרבה סבלנות ,לא תמיד מחוברת לחזון..והיא זאת שבסוף יוצרת את
הדבר הגדול..

כרם הלל -סיפורה של הלל יפה אריאל הי"ד -אסתר מרום
הלל ילדה מיוחדת בעלת תוכנות אציליות וטוב לב ,ששירת חייה נגדעה ע"י בן עולה שחדר
לביתה ,אך אורה ממשיך להאיר בהרי חברון ובכרמים של משפחתה .את סיפור חייה ומותה ועל
תכונותיה המיוחדות תספר מנהלת בית הספר לריקוד בה למדה ,אסתר מרום.
גבורה של יום יום! –סיפורו המרתק של יוסי טיטלבוים
מחלה נדירה מחייבת את יוסי לקחת תרופה כל  3שעות אחרת הוא מת! איך אפשר לחיות ככה?
מהיכן שואבים כוחות? כיצד ניתן להגיע להישגים ולחיות חיים רגילים? בשיחה זו נשמע על כח
רצון ,התמודדות מתוך אמונה והרצון להמשיך קדימה על אף הקושי!
חברות "בלב ובנפש" -תפארת שנלר
תפארת נולדה לתוך מציאות של שלישיה ,בגיל  12לאחד מהשלישיה נפתח בפתאומיות כלי דם
במח ואחרי  3ימים קשים הוא נפטר ,ההתמודדות עם השאלה האם לתרום אברים עם כל
ההשלכות ,על ההתמודדות וההשפעה לחיים וההחלטה לתרום  8אברים ובפרט על הקשר
המיוחד שנוצר מנתינה זו נשמע בשיחתה כולל מצגת וסרטונים
"לתת מהלב" -מסעה של תהילה כהן
על אף שהחינוך מבית היה מבוסס על יסודות החסד .כשתהילה החליטה שהיא תורמת כליה
למישהי שהיא לא מכירה לא היה לה מושג איך בעלה ,ילדיה ומשפחתה יקבלו זאת .על תהליך
ארוך ומפרך של תרומת כליה לאדם שהיא לא מכירה .המסע הארוך שלפני והחיים החדשים
שאחרי .ובעיקר איך הנתינה פוגשת כל אחד מאתנו בחיי היומיום .בכל גיל ובכל שלב...השיחה
מלווה בסרט גמר שנערך ע"י מגמת קולנוע בתיכון אמי"ת מא"ד.
תאונה באמונה או טעונה באמונה -רעות לוי
כשברגע אחד הכל מתהפך ובעקבות תאונה בנה איתן מיכאל השתנה לחלוטין והפך לצמח..
מציאות לא פשוטה הדורשת תעצומות נפש יום יום רגע רגע ...על הכרת הטוב ,לברך את
השיגרה ,אמונה שהכל לטובה ,להמשיך להאמין בעיקר שיש אתגרים  ..נשמע ונקבל בשיחה
מרגשת זו.
"שלי ושלכם  -שלה הוא" :חיי שליחות של נשים גדולות -מיכל שיוביץ
מי לא למדה על רב אריה לוין? מי לא שמעה על הרב עובדיה יוסף? מסתבר שלצד ומאחורי כל
אדם גדול ניצבת אישה גדולה ,בעלת מידות נאצלות ותעצומות נפש בלתי רגילות .בשיחה זו
נתוודע לנשים מיוחדות אלו ,להתמודדויותיהן ולבחירות שעשו בחייהן מתוך הבנת גודל השעה
והשליחות המיוחדת שהוטלה עליהן( .השיחה עוסקת בדמותה של הרבנית חנה ציפורה לוין,
הרבנית מרגלית יוסף והרבנית מושקא ליבה אורנשטיין)
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