לכבוד
הרכז/ת החברתי/ת
שלום וברכה!
אנו שמחים להציג בפניכם את תכניות המדרשה לחודש שבט זאת בנוסף לסמינריונים
ולימי העיון המועברים במדרשה ומחוצה לה ע"י צוות המדריכים המנוסה של המדרשה.
את הפעילויות ניתן להזמין אצל חיים( 02-9963555 :שלוחה  )31או  052-8990278או
אצל יגאל.058-4012854 :
נשמח להיות לכם לעזר ,לייעוץ ומשלוח רשימת ממליצים לכל פעילות לפי בקשתכם.
בברכת חורף טוב!
צוות המדרשה

חודש שבט
קיצורי דרך לנושאים בקטלוג (ניתן להגיע לנושא המבוקש ע"י לחיצה על  lrtcואז לחיצה על
הנושא המבוקש):

 ט"ו בשבט
 הטבע המתחדש!
 הכיסופים לארץ ישראל לאורך הדורות!
 כי האדם עץ השדה -צמיחה אישית מתוך קושי
 כ"ב בשבט -יום גוש קטיף
 בינו לבינה והכנה לחיים
 הנושא השנתי בחמ"ד :הרב יצחק ניסים

ט"ו בשבט
ערב מיוחד לקראת ט"ו בשבט -דפנה חסדאי/ריקי דמרי /עדן גולדמן
"סעודת אמנים" בליווי שירים וסיפורי חסידים לכבוד ט"ו בשבט .מיועד לערבי נשים וערבי אימהות
ובנות .אופציה לקריוקי.

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!

שחק אותהרב דודיה לחודש שבט – אבי רז
פעילות חינוכית המשלבת חידון וכתבי חידה לט"ו בשבט בשילוב מצגות מחשב ומוסיקה (מועבר
בכמה רמות ובהתאם לדרישות המוסד).

הסיפור שמאחורי השיר – ...שרה ,מנגנת ומספרת – נאווה שפיצר
פעילות חווייתית עם תוכן שבה נשיר שירים הקשורים לט"ו בשבט וארץ ישראל ונשמע את הסיפורים
המרתקים העומדים מאחוריהם .הפעילות בליווי שקופיות ,ניגונים וסיפורים.

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.

סדר ט"ו בשבט – יעלה אלישבע/הרב מוטי הרשקופ/זיו שפיר/עליון שמש/אבשלום
סלוק/דפנה חסדאי/אלישע וולפסון/כוכבא תור/הרב איל יעקובוביץ'/אביחי פז
גרינוולד/עופר חתוכה/עזרי טובי/ירון סופר/הרב יהושע רובין/גולדה ורהפטיג/רן
רשף ועוד
נהגו מקובלי צפת לערוך סדר ט"ו בשבט ולספר בשבחה של הארץ הטובה .בתוכנית חווייתית זו נשיר
נספר ונדרוש על הארץ הטובה ולא נשכח לאכול מהפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל ,כל זאת בליווי
גיטרה והרבה אהבת ארץ ישראל.

מתחדשים עם הטבע! –הופעתו המרגשת של עופר חתוכה
מופע מרתק המשלב סיפורים ,סרטונים ומולטימדיה ,שירים וניגונים .המופע עוסק בהתחדשות הטבע
ומתוך זה משליך על התחדשות האדם ,על עליות וירידות בחיי הפרט והכלל ,על חשיבה חיובית ובונה
ועוד.

הטבע המתחדש!
ארץ זית שמן – רן רשף
שיחה בליווי מצגת וסרט בנושא :הזית והפקת השמן מתקופת התנ"ך ועד ימינו .על חשיבות השמן
ולמה דווקא הוא נבחר לסמל את עמ"י  -נלמד בשיחה זו.

כי האדם עץ השדה – הופעתה של רויטל שימחי
שיחה מרתקת על ייחודה של ארץ ישראל ועולם הטבע בליווי שירים ,סיפורים והרקדה סוחפת.

מבשרי אחזה – ...שיחתו המרתקת ,החדשה ,של יניב קנדל! – בליווי מצגת
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.

מהג'ונגל בדרום אמריקה לחברון – סיפורה המרתק של גלוריה
סיפור חיים מרתק המתחיל בילדות בארגנטינה ,פעילות בשומר הצעיר ,ללא כל יידע ביהדות ,עליה
לארץ לקיבוץ געתון ירידה לוונצואלה לחיים בוג'נגל  3שעות כולל הרפתקאות מרתקות

כחלק

מתפיסת עולם של חיבור לטבע בשילוב יוגה-מדיטציה וטבעונות חזרה לארץ לקרית ארבע וחזרה
בתשובה לחיק האבות והאימהות בעיר האבות.
לגלוריה סדנאות מרתקות בנושא מחזור תוך שימוש בחומרים ייחודיים .ניתן לעשות סדנא לאחר
הסיפור האישי.

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 וניפגש עם נפלאות הטבע והעולם המרתק שברא לנו הקב"ה.

הפרשת חלה – בליווי שירים וניגונים – עזרי ואורה טובי
פעילות אטרקטיבית המשלבת נגינה ,סיפורים ,הבנת השלבים השונים של הפרשת חלה באופן חווייתי
בשילוב נגינה וסיפורים .בפעילות נתחבר לעניינה של ארץ ישראל ונתחבר לטבע .כולל הפרשת חלות
בפועל.

"למטר השמים תשתה מים -"...ברכה או קללה? – מאיר זליקוביץ/יורם אלמקייס
הרצאתו של מאיר זליקוביץ' המלווה בסרטון מדהים ובשקופיות על ייחודה של ארץ ישראל הזקוקה
לגשמי שמיים ,דבר המחבר בין האדם לאלוקיו ומשפיע על כל מהלך חייו.

מעגל מתופפים ארץ ישראלי – נחשון אפיק/שחר/זיו יחזקאל
מעגל מתופפים חווייתי בשילוב כלי נגינה וכיף עם דגש על חיבור לעדות השונות ,לארץ ישראל ולטבע.

בימים אלו אנו מציינים את יום השנה לקרב הגבורה של הל"ה – ניתן להזמין גם שיחה
בנושא זה.

"חומר" למחשבה -שיחתו של שלומי רביבו
תופעת השימוש בחומרים ממכרים בקרב בני נוער הינה תופעה רווחת בעולם המערבי ,ושכיחה מאוד
גם בישראל .נתונים רשמיים מן העשור האחרון בארץ ובעולם ,מצביעים על גידול מתמשך בהיקף
המשתמשים בחומרים ממכרים  ,ועל ירידה בגיל תחילת השימוש .בהרצאה זו נפתח צוהר מרתק
לעולם הה תמכרויות ,נכיר את הדרכים העלולות להוביל להתמכרות ועל המחיר הכבד שכרוך בה,
ובעיקר -נלמד כיצד ניתן להפחית את גורמי הסיכון ולפעול למניעת שימוש לרעה בחומרים אלה .אורך
ההרצאה90 :דק'

"הגל שלי" -בין חינוך לים ומה שבינהם
הכול התחיל לפני  5שנים ,שני צעירים

ירון וקסמן ועומר טולצ'ינסקי – ,נפגשו על ספסל הלימודים

וחיפשו דרך לשלב בין שתי האהבות הגדולות שלהם

גלישה וחינוך –  .שם נרקם לו החלום שהפך

למציאות עמותת "הגל שלי –  ".אז הם לא חלמו את מה שהם יודעים היום ,הים הוא כלי טיפולי ייחודי
ועוצמתי המקנה בין השאר התמדה אמון הזדמנות

ביטחון עצמי  .על הדרך לשם ,יזמות והקשר

המעשי בין חינוך לימאות נשמע בשיחה זו.

הכיסופים לארץ ישראל לאורך הדורות!
לנצח אחי! – שיחתו של אייל גלמן
אייל גלמן ,מנהל מחלקת ביטחון של קרית ארבע שכל את אחיו אליאב בפיגוע בצומת הגוש ואת גיסו
בניה שראל במבצע צוק איתן .בשיחה הוא יספר על דמויותיהם ועל כך שחייבים להמשיך את החזון
הציוני ,הבנין ,המסירות לכלל ,תחושת השליחות ,גם בדור של חשיבה על הפרט.

סוד הארץ המובטחת! – הרב אליהו שרביט /הרב יעקב שמעון ועוד
הרצאות וימי עיון של מגוון רחב של מרצים על יחודה של א"י ,משמעותה הנצחית וסוד הקשר בינה
לבין עמ"י .ניתן גם להזמין יום עיון עם מדריכים בנושא.

מסע בעקבות הל"ה – שלמה לוינגר
סיפור גבורתה של מחלקת הל"ה שמסרו את נפשם בקרב גבורה ,מלווה את תקומת מדינת ישראל
מראשיתה ורבים גדלו לאורם של גיבורי הקרב .בשיחה נשמע מה בעצם קרה שם מתחילת התגבשות
המחלקה ועד הבאתם של הלוחמים לקבורה .השיחה מלווה במצגת מחשב וקולות.

סוד הארץ המובטחת! – הופעתו של עופר חתוכה בשילוב נגינה ,הרקדה סרטונים
והרבה תוכן!
הופעה מרתקת לט"ו בשבט המשלבת הרקדה ,שירים ,מצגות מולטימדיה ,סיפורים ודברי תורה על
אהבת הארץ והחיבור לטבע המותאמים לאופי התלמידים ולדרישות המוסד .מרגש ומחזק!

סיפור אהבה לארץ ישראל! – סיפורו של חונניהו –בן העדה האתיופית
סיפור אישי מרגש ,מרתק ומצחיק על המסע הקשה לארץ ישראל בה התנסה המרצה עם משפחתו
דרך מדבריות וקשיים לא פשוטים לצד תפילות ותקוות .השיחה מועברת בדרך רהוטה וברורה .למרצה
שיחות נוספות במגוון נושאים.

ההתיישבות בשומרון -סיפורה של משפחת זר
איתי זר מייסד חוות גלעד ,בנו של משה זר גואל אדמות השומרון ,מספר את סיפור ילדותו על רקע נופי
השומרון ,פועלו של אביו ונסיון הרצח ממנו ניצל אביו בנס ..הסיפור מגיע עד הרצחו של גלעד זר הי"ד
קב"ט השומרון ,אחיו של איתי והקמת חוות גלעד יחד עם נוער הגבעות ..מיועד לנוער בגיל תיכון,
מכינות קדם צבאיות וחיילים וכל מי שחפץ ללמוד היסטוריה בזמן הווה

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 הגרו ש 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.

כמו 'צוק איתן'-סיפורו של אסי צובל
ב  -17/7/14יום שישי -ב שעה  7:00בבוקר קיבלתי שיחת טלפון ששינתה את חיי.
בשיחה זו הוקפצתי לעזה -להשתתף במלחמת 'צוק איתן' .לאחר המלחמה ,הרגשתי שמשהו אצלי לא
בסדר ופניתי למחלקה לתגובות קרב -שם אובחנתי כלוקה בפוסט  -טראומה .בשיחה אישית ,חשופה
ונוגעת ללב -אני מספר על חוויותי במלחמה ,על ההתמודדות עם הפוסט טראומה והטיפול בה .הרצאת
חובה לעומדים לגיוס ,מפקדים ,חיילים ,ומשפחות של חיילי מילואים .בהרצאה מוצגים פוסטים
ווטסאפים אישיים -מימי הקרב ואחריו.

על אף הכל ..ארץ ישראל! –סיפורו המרגש של הרב אלון נגוסה
סיפור אישי על משפחה אמידה שהלכה בעקבות החלום ,עזבה הכל ,רגע לפני שגייסו בכפייה את
הילדים לצבא האתיופי ,עלתה לארץ דרך סודן ,תוך סיכונים עצומים ,קשיים ואובדן של הסבתא בדרך.
מסודן בעזרת לוחמי סיירת מטכ"ל וסוכני המוסד הם הצליחו להגיע לארץ ישראל .הרב נגוסה שרת
בגולני וכיום הוא רב קהילה ועובד במחלקת הגיור במשרד ראש הממשלה.

פרטים קטנים יוצרים דבר גדול – שיחתה של בת ציון זר
סיפור הקמת החווה כזוג צעיר תוך כדי התמודדות עם התנאים הפיזיים ,מזג האוויר ופינויים ..רוחב
ועומק היריעה תלוי במידת החיבור של הקבוצה לנושא .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..
מסרים נוספים שיעלו בשיחה :ניתוב שכול ,צער ותסכול לבניה וחזון התיישבות וארץ ישראל ,נתינה
והקרבה ,אמון ואמונה ,התמודדות ברגעי משבר מודל של אחריות ,עבודה וערכים-

כי האדם עץ השדה -צמיחה אישית מתוך קושי
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 צפוייה להיות שחקן יהודי .הסיפור
מלא בהומור ,ובהזלת דמעה אישית שמשותפת כמעט לכל הקהל שחווים את אותה חוויה בסיפורם
האישי שלהם.

תשובה על תשובה סיפורו המרתק של עדי טוויטו
עדי גדל בבית דתי מסורתי לאבא ששם כיפה אבל לא התפלל  3תפילות ביום ,בנערות פרק עול ומצא
עולם נוצץ ירד לאילת והיה בצוות בידור של מלון מרידין .עבר לתל אביב עם כל המשתמע ופגש שם
קור רוחני וחברתי ,מתוך הבדידות חזר לאילת בגיל  .22שם נדלק לראשונה דרך שמיעת שיעורים של
הרב זמיר כהן ,חזר בתשובה קיצונית ומליאת אורות שגרמה להתרסקות חזקה.
ואז ...התחיל את התהליך האמיתי ,דרך הרב מאיר גוואטה בוגר בית אל ותלמיד של הרב שמואל אליהו
פגש את התורה בשיא עוצמתה ותפארתה והיום כזמר חתונות מצליח משלים את לימודי הרבנות
בכולל.

שרון נחשוני -ממות לחיים
לפני כ 12שנה חווה שרון מוות קליני כתוצאה מתאונת דרכים ,אחרי כשבועיים שהוגדר כצמח ,חזר
לחיים וזכר לפרטי פרטים את חווית הקיום והמפגש המיוחד עם הרב מרדכי אליהו ..מאז שרון מתעסק
הן כרב צבאי בשיחות עם קהלים מגוונים ,והן כמומחה מטעם הרשות הלאומית למניעת התמכרויות..
מסיפורו ומנסיון חייו יעביר בשיחה זו .ניתן להתמקד באחד הנושאים!

נשימה שנתת בי! – איילת יהודה
סיפורה של איילת בעקבות מאבקה במחלת הסרטן שהתגלתה כשבועיים לאחר לידת בנה .סיפור
שמזכיר לנו לראות את הטוב שבבריאה מתוך שמחה והרבה אמונה ,תזכורת לדברים השגרתיים

היומיומיים שעליהם עלינו להודות ולכוחה של תפילה.
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.

"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).

"ניגון חיי" -סיפורה של חנה יעל שמאי
חנה יעל נולדה ברוסיה ומגיל צעיר למדה פסנתר וגיטרה .בגיל  20עלתה לארץ והתמקצעה יותר בתחום
המוסיקה בכל התקופות והמעברים שחוותה ,המוסיקה  -הייתה עבורה מפלט ומחסה .בסיפורה
משתפת חנה יעל במסע החיפוש של ילדה קטנה שלמדה שכל העולם זה רק הטבע אבל היא לא
מוותרת על ה חלום למצוא את מקל הקסמים ולגלות את הקסם שיש בעולם וזה קורה לה רק כשהיא
מגלה את עצמה ,את דרכה ואת משמעות חייה.

"מפגש של חיים" שיחתה של אלישבע חי
כדי להיות יותר מחובר לחיים ,צריך להכיר קודם כל בטוב המצוי בקרבנו פנימה,כך נוכל להתבונן
בנקודות הטובות של הזולת ולסלול דרך אמיתית למפגשים משמעותיים לנו ולסביבתנו.דרך סיפורי
חיים והרבה משמעות נקבל כלים מעשיים להיות אנשים מלאי משמעות ולהאיר בארץ.

פתאום באמצע החיים –סיפורה של משפחת דקשטיין
רננה אייזנטל (דקשטין) איבדה את הוריה ואחיה בפיגוע קשה בהר חברון בהיותה בת  .14היא ושבעת
אחיה נותרו יתומים והיו צריכים לבנות את חייהם מחדש .בשיחה מרגשת ומחזקת זו ,משתפת אותנו
רננה ברגעים הקשים בחייה וכיצד הצליחה לקום מהעפר ולהמשיך את החיים מתוך אמונה גדולה.

הכל בראש!!  -שיחתה המרגשת של דסי ליקסנברג
הבשורה המרה שיש למעוז המתוק בן ה 5גידול סרטני הצמיחה אחריה כוחות עצומים של אמונה
והתמודדות לא פשוטים ,אך מאוד מעצימים ומגדילים .וכשזה השדר כלפי פנים וחוץ ,זה מצליח לחולל
שינויים בעצמך ובמעגלים רחבים וחדשים .בשיחה נשמע את סיפורה של משפחת לקסנברג ואת
התובנות החשובות שבעקבותיו .שיחה מרתקת ,הכוללת סרטונים ותמונות.

סיפורו האישי של לוחם  -רועי בן טולילה
רועי ,לחם כקצין ביחידת מגלן לשעבר ונורה ע"י חייל שלו שחשב שהוא המחבל ,על אף הקושי רועי
לא נעצר הוא המשיך לחיות וליצור ועדיין ממשיך לחלום ולהגיע רחוק .כיום רועי שחקן נבחרת ישראל
בכדורסל בכיסאות גלגלים ויועץ ארגוני במהלך השיחה רועי ייתן כלים לראות את עצמך בצורה יותר
אמיתית ונכונה בשילוב מצגת וסרטונים.

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.

"ברגע אחד הכל התהפך" –סיפורו המרגש והכואב של ניר שמיר
זהו סיפורם הקשה של  3חברים ,ביניהם ניר שמיר ,שערב לפני המתכונת במתמטיקה מחליטים לנסוע
ולהתאוורר קצת בנהיגה באזור עם רכב חדש של אחד ההורים .הנהיגה ,שלא תאמה כלל את תנאי
הכביש וללא חגורות בטיחות ,הסתיימה בתאונה קשה בה נהרג צבי דינר וחברו ניר שמיר הפך למשותק
בחלק גופו התחתון .כיצד ממשיכים קדימה? כיצד ממשיכים לחיות? כיצד מנחילים לבני הנוער בפרט
ולנהגים בכלל ,את חובת הנהיגה הזהירה? בשיחה זו נכיר את ניר ,את סיפורו הקשה אך המלא אמונה
וננסה ללמוד כמה תובנות חשובות לחיים שלנו.

מאמינים ,מתמודדים וצומחים! –שיחתו של הרב משה אליה
בשיחה נשמע את סיפורה של ביתו של הרב אליה ,רוני תחיה ,שמאז גיל  6ועד היום ,כשהיא בת ,11
מתמודדת בגבורה עם מחלת הסרטן וביחד עם משפחתה מוצאת את הכוחות להתמודד מתוך אמונה
גדולה ולנסות לצמוח מתוך הקושי .בליווי סרטון מרגש!

הורים פעם שניה – סיפורה המרגש של יהודית דסברג
יהודית דסברג ,שכלה בפיגוע ירי את בתה וחתנה ומאז מגדלת במסירות את שני נכדיה כאמא לכל
דבר ,מאמינה שבידי האדם הכוח להתמודד עם אתגרי החיים .לאחר כמה שנים חוותה שכול נוסף
וקשה כשאיבדה את בעלה בתאונת דרכים בדרך הביתה" .אין לנו שליטה על נסיבות חיינו .כל אלה
בידי הבורא ,אך יש בידינו שליטה מלאה על התייחסותנו לנסיבות הללו".

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 הגל 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 וחיבור התכנים לחיים היומיומיים של הילדים .לצד המסרים לומדים התלמידים
כיצד חי עיוור מה עוזר לו להתמודד ביום יום ומהו היחס הנכון לעיוורון.

בלבב פנימה  -סיפורו המרגש של אהרון קרוב
שיחתו של אהרון קרוב שעזב את אשתו הטריה מייד לאחר החתונה ונכנס עם חייליו ללב הקרב
במבצע עופרת יצוקה .בקרב הוא נפצע אנוש אך ב"ה בעזרת הרבה כוחות נפש וכמובן סיעתה דשמיא
הוא מצליח להשתקם ומספר את סיפורו .בשיחה עולים ערכים חשובים כמו מסירות נפש לעם ישראל,
תפילה ,הקרבה ,אמונה ועוד.

חיים של שליחות!  -סיפורה המופלא של גלית גלבוע
גלית היתה ארוסתו של גד עזרא שנקרא לפקד כמה שבועות לפני החתונה על חייליו במבצע חומת
מגן .גד שסיפור חייו מלא בהתנדבות ובעשיה גדולה למען הכלל ,השאיר לגלית מכתב ,שהוא בעצם
צוואה למקרה שייפול בקרב .בשיחה זו מספרת גלית על ילדותה והתבגרותה הלא פשוטים דרך
התמודדויות שיכולות ללמד רבות את תלמידותינו וכן על אישיותו המיוחדת של גד וההתמודדות עם
נפילתו.

כל משבריך וגליך! – סיפורו המרגש של עשהאל שבו בליווי סרטון
בשיחה זו נשמע את סיפורה הקשה של משפחת שבו מאיתמר שמחבל נכנס לביתה באיתמר ורצח
את אם המשפחה ושלושת ילדיה .בשיחה מספר הבן שנפצע בפיגוע ונקטעה רגלו על רגעי האימה,
הפציעה וההתמודדות שאחרי מתוך גבורה והמשך החיים .שיחה מרגשת בליווי סרט שהופק ע"י
תלמידות כפר פינס.

"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.

קריאת מגילה בטיפול נמרץ! – סיפורה המרגש של שרה אילן בשילוב נגנית
זהו סיפורה של שרה שבמשך שנתיים היתה תלויה בין חיים למוות עד שבחסדי ה' נמצא לה תורם לב
וממש ,בימים הראשונים של אדר ,בוצעה ההשתלה ובקריאת המגילה היא יכלה להבדיל בין ברוך
מרדכי לארור המן בצורה מקורית .לשרה נולדו באורח נס תאומים בריאים ושלמים .זהו סיפור אישי
שנותן מבט חדש על משמעות התפילה והאמונה.

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.

בחזרה לחיים! –סיפורו המרגש של אליעזר קן
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 וכיום הוא בתהליך שיקום וב"ה המצב משתפר מידי יום.
בשיחה עולים ערכים כמו אמונה במשברים ,יחס למוגבלים ,עין טובה ,אמונה ,תפילה ,תאונת דרכים
ועוד .השיחה מלווה בסרטון מרגש .לכיתות י"א-י"ב השיחה אורכת שעתיים ומדגישה את חשיבות
הנהיגה הזהירה והמשמעויות הקשות שיכולות להיות לחוסר תשומת לב בכביש.

חלומות מתגשמים – סיפורה המרגש של דורית שרמן
הזוג שרמן היו נישואים  6שנים ולא הצליחו ללדת ילדים ,לאחר מס' טיפולים הודיעו להם הרופאים
שהם לא יוכלו ללדת ילדים וכדאי להם לפנות לאימוץ .אכן הם פנו לאימוץ אך רגע לפני סיום התהליך
הם החליטו ללכת לטיפול נוסף ואכן זכו ונולדה להם שלישיה .לאחר  5.5שנים שלישיה נוספת ....בשיחה
עולים מסרים חזקים של אמונה ,תפילה ,התמודדות ועוד

תאונה באמונה או טעונה באמונה
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.

סיפורה של ציפורה
ציפורה שנולדה בעצמונה שבגוש קטיף ,התמודדה עם מות הוריה (תאונת דרכים) כשהייתה בת
שנתיים .דודיה גידלו אותה ושימשו לה כאב ואם ,מאז אירעו אותה כל מיני מאורעות שגרמו לה לפתח
אמונה חזקה וחוסן נפשי מתקופות אלו צמחו אצלה תובנות עמוקות המשולבות בהומור ובחן .שיחה
חזקה ומומלצת.

עין טובה -שיחתו של הרב בנימין סופר
יש אנשים שתמיד כשאנו לידם אנו מתחזקים  ,מקבלים כוחות ,מרגישים שזורם מהם אלינו שפע של
כוחות ,של אמון והעצמה .מצד שני ,כולנו מעדיפים לשמור מרחק מאנשים ביקורתיים ,שיפוטיים,
המחלישים אותנו בעצם מבטם המתמקד דווקא בשלילי ,בחיצוני ובארעי .מה היינו נותנים כדי לבנות
באישיותנו מבט של עין טובה ,אומנות של לדון לכף זכות ?במפגש זה נעמיק יחדיו באומנות העין
הטובה המעצימה.

מעשה מאבדת 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 הותאמה ע"י המדרשה
במיוחד לבתי הספר הדתיים.

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 ב1992גובהו
 2.17מטר התחיל לשחק כדורס 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.

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 של נתינה לזולת ,העצמה אישית ומתוך ככה דאגה לזולת ,תספר מנהלת בית הספר לריקוד
בה למדה ,אסתר מרום.

לשמוע מעבר לקולות– ...סיפורה המרגש של משפחת קלין
בשיחה נשמע את סיפורו המרגש של רועי ,תינוק חמוד שנולד כילד ה  3במשפחת קליין .בגיל שנה
וחצי לאחר בדיקות ארוכות גילו ההורים שרועי לא שומע ב 2-אוזניו מלידה .הבשורה גרמה בתחילה
להלם אך עם הזמן הגיעה התעשתות ,התמודדות מתוך אמונה ,תפילה ,צמיחה והרבה תובנות חשובות
הקשורות ב מגוון נושאים :יחס לשונה ,מוכנות להיפתח לעצמי ולפתוח מקומות סגורים באישיותי .אמון
עמוק שהרבה דברים שנראים לנו סגורים אטומים וחסרי סיכוי יכולים להשתנות בתהליכים זהים
לתהליך הרפואי שרועי עבר עד לנס אותו הוא חי כיום...

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.

האם יש סיכוי לאמונה?
אסי צובל -תסריטאי  ,במאי ושחקן -מנהל התוכן וממקימי ערוץ מאיר לילדים ,בהרצאה ושיח אמיתי
וכנה על האתגרים ההתמודדויות של אמן במגזר הדתי .במהלך ההרצאה יוקרנו תרגילים וגם סרט
הגמר שעשיתי -שהשתתף וזכה בפרסים בפסטיבלים בארץ ובעולם .האם ניתן להיות אמן ויוצר וגם
להישאר דתי? כיצד החברה הדתית מגיבה לאמנים היוצאים מקרבה? בהרצאה משולבים גם סיפורים
מאחורי הקלעים של כל היצירה של אסי ב  10השנים האחרונות.

"לתת מהלב" -מסעה של תהילה כהן
על אף שהחינוך מבית היה מבוסס על יסודות החסד כשתהילה החליטה שהיא תורמת כליה למשהי
שהיא לא מכירה לא היה לה מושג איך בעלה ,ילדיה ומשפחתה יקבלו זאתעל תהליך ארוך ומפרך של
תרומת כיליה לאדם שהיא לא מכירה .המסע הארוך שלפני והחיים החדשים שאחרי .ובעיקר איך
הנתינה פוגשת כל אחד מאיתנו בחיי היומיום .בכל גיל ובכל שלב...השיחה מלווה בסרט גמר שנערך ע"י
מגמת קולנוע בתיכון אמי"ת מא"ד.

כ"ב בשבט  -יום גוש קטיף
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

"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 שהכול ,אבל הכול היה ממש לטובה! השיחה מלווה בתמונות וסרטונים.

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.

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 לחוויתם 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.

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 אמתיות של הפרט ושל הכלל.

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.

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.

הבית שנשאר שם – דבורה בכר
סיפורה של דבורה שבחרה ,ערב לפני הגרוש ,להיפגש עם מפקד הגירוש בנווה דקלים ולדרוש ממנו
לבוא בעצמו לביתה .התפתח דיאלוג חשוב וכואב שממשיך עד היום .בשיחה נשמע על החיים בגוש
קטיף ,על השבר הגדול ועל הניסיון לבנות חיים חדשים בישוב טנא --עומרים שבדרום הר חברון.
השיחה מלווה במצגת.

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.

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 ,על המאבק וההתמודדות עם המשבר הגדול שאחרי .בליווי סרטון

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.

אהבה עזה -נאור צימרמן
נאור שהשתתף בחיפוש אחר שלושת הנערים החטופים ,סגר מעגל לאחר שמשפחתו גורשה מגוש
קטיף לפני  9שנים ובמבצע צוק איתן גייס מיליוני שקלים עבור חיילי צה"ל על ההחלטה של נאור לתת,
להתנדב ,להשפיע ,נשמע בשיחה זו בליווי סרטונים רבים ותמונות

"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.

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.

"משחק ביתי" -סיפורה של עינת בלוך
סיפור הגירוש מגוש קטיף ממבט תמים ומתפקח של נערה .תיאור של מאבק במגרש הכדורסל
בחופשת הקיץ האחרונה במקביל למאבק על הבית מפגש על התבגרות והתמודדות עם מצב מבלבל
המאיים לטרוף את עולם הערכים והאמונות עליהם גדלה.

"הסיפור שלא סופר" – שיחתה של העיתונאית עפרה לקס
שנתיים וחצי ארך המסע של העיתונאית ,עפרה לקס ,בין יישובי גוש קטיף המתחדשים .עפרה פגשה 22
קהילות ,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.

בינו לבינה והכנה לחיים
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.

לשאוף או לשאוף? – הרצאתו של צורי דהן
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 ,ננסה להבין את הבעיה וננסה ללמוד כיצד ניתן לבנות בעצמינו שאיפות שייתרו את הצורך
במשהו חיצוני.

מנפש מתבגרת לנשמה בוגרת!  -מגוון הרצאות מרתקות של ריקי דמרי
ריקי דמרי  ,מרצה מנוסה מאוד ,מדריכת כלות ויועצת נשואים מעבירה שיחות במגוון רחב של נושאים
כגון :צניעות ,יציאה לחיים ,בחירת שרות לאומי ,הבעייתיות בשרות הצבאי ,מה בין אהבה להתאהבות?,
בניית קשר בעולם של ריגושים ועוד ועוד .ניתן להזמין כהרצאה בודדת ,יום עיון ,שבת או כתוכנית
שנתית.

צהלי! – שיחתה המרתקת של ריקי דמרי
שיחה מפי מ"פ לשעבר בצבא שעברה כוורת דרך ארוכה עד שהגיע למסקנה הברורה שמקומן של
הבנות הוא לא בצבא אלא באפיקים נתינה אחרים .בשיחה נשמע על ההתנסויות האישיות של ריקי ,על
הקשיים ,ההשגים וההתמודדויות ונצא עם הכוונה ברורה של הבנות לאפיקי נתינה אחרים וחשובים לא
פחות מאשר בצבא.

"להגשים חלום" -להקשיב לרחשי הלב
כשהיינו קטנים ושאלו אותנו מה החלום לשנו ענינו מיד ,בלי לחשוב ,באמונה ובתמימות .אבל משהו
קורה שם בדרך ,וככל שגדלים חלימת חלומות הופכת לעסק יותר מורכב ...מה הם החלומות שלנו?
האם אבדנו את האומץ לחלום ולמה כדאי לחלום חלומות בכלל? האם חייבים להגשים את כל
החלומות שלנו ואיך בכלל מתחילים לעשות את זה? את התשובות לשאלות האלה (או לפחות
למרביתן) מנסה לתת יהונתן רוזנהק  -מגשים חלומות מדופלם בשיחה שהיא סדנא בהשתתפות
הקהל ...נשחק  ,נשאל שאלות ונדבר חלומות.

תפילין מעיר האבות – פעילות חווייתית בעזרת משחק קליקיט
פעילות חווייתית המלווה בתערוכה ומשחק ידע המועבר בעזרת שלטים העוסק בהלכות תפילין והרעיון
שעומד מאחוריהם.

"מצדיע לך אחי"
בהשראתו של שמחה הולצברג אבי הפצועים שהיה מחובר לר' אריה לוין ,היום פועל מלכיאל לרנר
באותה חיות ועוצמה ולא מפספס שום פצוע צה"ל או נפגעי איבה ..מגיע אליהם לרמב"ם ,סורוקה
בילינסון ואיכילוב בזמנים שכולם כבר שוכחים .על חסד נתינה שליחות אחריות ערבות הדדית ואמונה
עמוקה מהלב נחווה בשיחה מליאת סיפורים מרתקת וממלאת חשק לעשיה מהלב.

מפגש דרך הבובה –השחקן והיוצר אסי צובל
סדנא יחידה ומיוחדת -המאפשרת למשתתפים להפגש עם החלקים הכמוסים שבנפש .אסי מפעיל
בובה -שכל אחד מביט בה ,אח"כ נותן לה שם של משיהו שהיה רוצה לדבר איתו ,או לסגור איתו
חשבון -הורה ,חבר ,אח ,מחנך ,הוא עצמו וכו' -ואח"כ מי שמתנדב מוזמן לדבר עם הבובה -העוטה את
הדמות שהמתנדב בחר עבורה .באמצעות ,אילתור ,משחק ,הפעלה מדהימה ,הומור -נוצר מפגש פנימי
אמיתי ,הנותן למשתתפים הזדמנות חד פעמית לפגוש ולשוחח עם מי שרק יבחרו.

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.

להיות מלך אמיתי
הרצאה בנושא צניעות וחברויות בגיל הנעורים .ההרצאה מועברת באווירה הומוריסטית המשלבת מגוון
סיפורים מגיל הנעורים ,שדרכם מועברים מסרים לשומעים .מסרים* :החשיבות של בניית קשר בגיל
מתאים* ,חשיבות של קשר רציני ועמוק ולא שטחי ורדוד* ,חיצוניות מול פנימיות* ,כיצד מתמודדים
בחברה מעורבת (כגון בני עקיבא ,מד"א וכד').

אומרים "לא" ל –" פור-"NOאבשלום פרץ
ההרצאה עוסקת בנושא רגיש של צפייה בפורנו על ידי תלמידים ותלמידות רבות מקרב הציבור הדתי
לאומי  ,רבים מראשי הישיבות והאולפנות נמנעים מלגעת בנושא באופן ישיר בגלל הרגישות של
הנושא ,אולם הנזקים שנגרמים לטווח הרחוק והקרוב הם כה גדולים  ,שרק בשנים האחרונות מתברר
שאחוז הגירושין בקרב הדור הצעיר הדתי לאומי מתחיל לעלות בצורה מדאיגה.
ההרצאה עוסקת בין היתר :


גילוי מדהים של תפקוד המוח עקב הצפייה בפורנו.



כל הסיבות "האמיתיות" והרוחניות לצפייה בפורנו.



מהו הנזק הביולוגי  ,הנפשי והחברתי שגורמת הצפייה בפורנו לצעירים ולזוגות נשואים.



מהו הקשר בין הצפייה בפורנו לעלייה באחוזי הגירושין ?



פתרונות מעשיים וחדשניים להצלחה בתחום המימוש העצמי והרוחני.



ההרצאה מלווה במצגת צבעונית וסרטונים בנושא .

לפרטים ולהזמנות:
חיים-מנהל מחלקת הרצאות 052-8990278 :או
( 02-9963555שלוחה )31
או יגאל058-4012854 :

