לכבוד
רכז/ת חינוך חברתי/ת
אנו שמחים להציג בפניכם מגוון תכניות נוספות מטעם המדרשה לחודש אייר.
רשימת ממליצים לכל פעילות תשלח לפי בקשתכם.
פעילויות ניתן להזמין אצל חיים בטל'( 02-9963555 ,052-8990278 :שלוחה )31
או אצל יגאל058-4012854 :
נשמח להיות לכם לעזר!
צוות המדרשה
קיצורי דרך לנושאים בקטלוג (על מנת להגיע לנושא המבוקש יש ללחוץ על
 c t r lיחד עם לחיצה על הנושא):
 לקראת יום הזיכרון
 לקראת יום העצמאות

לקראת יום הזיכרון
עם ישראל חי  -סיפורו המרגש של אבשלום סלוק  -בליווי סרט ומצגת
סיפור אישי ומרתק של אבשלום סלוק ,סגן מפקד פלוגה בגדוד תשע .הפלוגה לחמה בקרב
המכריע במלחמת לבנון השנייה – הקרב בנחל הסלוקי .שם איבדה  3מטובי לוחמיה ,ובתוכם
המ"פ סרן שי ברנשטיין ,הטען עמשא משולמי ,והתותחן עידו גרבובסקי .סיפור של גבורה ועוצמה,
הקרבה ונחישות ,דרך אמונה גדולה בצדקת הדרך .על הצורך והאחריות לקחת את אותה עוצמה
ואמונה ,ולגלות אותה בחיינו היום-יומיים .גיל :ה'-ו'.

הקרב בסמטת הגבורה  -אלכס בן זיקרי  /אלמוג גמדני (בליווי סרט)

זהו סיפור של לוחם בצוות הכוננות בקרית ארבע ,שהיה שותף למהלך הקרב בסמטת הגיבורים
בחברון .בסיפורו המרגש הוא מספר על מסירות הנפש ועוצמת הגבורה שהתגלתה באותו הקרב,
ומכאן משליך לגבורה הישראלית לאורך הדורות.
סיפורו של לוחם חרות ישראל  -עזרא יכין
בספור מרתק זה נשמע על אדם שהקשר שלו לארץ ישראל הוא קשר של דם ,עוד מהיותו ילד
צעיר ברחובות ירושלים של ימי הבריטים .נשמע על חוויותיו בתקופה זו כילד ,על הצטרפותו
ללוחמי הלח"י ,ועל פציעתו במהלך הקרבות בירושלים .זהו אדם שנלחם במסירות נפש גדולה
מתוך אהבה עזה לעם ישראל ולארץ .גיל :ד'-ו'.

לקראת יום העצמאות
תיאטרון החושן – מגוון הצגות לאורך מעגל השנה
תיאטרון אינטראקטיבי ייחודי בו הילדים ממש פעילים בהצגה ומופעלים ע"י נריה שחקן מקצועי
עם הרבה חן והומור והתכנים חינוכיים ומעובדים מדרשות חז"ל וסיפורי צדיקים לפי הנושא
המתאים למעגל השנה .בין הנושאים :חסד ,בין אדם לחברו ,ירושלים ,שמחה ועוד
ניצוצות בדרך לגאולה - ...הופעתו של עופר חתוכה
הופעה חווייתית המשלב ניגונים ,ערב שירה ,קריוקי ,סיפורים ,סרטונים מרגשים ,הרקדה ועוד,
לקראת יום העצמאות .גיל :א'-ו'
ערבי שירה וקריוקי עם מיטב הנגנים והזמרים  -זיו שפיר ,נתנאל קראוס ,נתי באום ועוד גיל :א'-ו'
סיור וירטואלי תלת מימדי בישראל  -רן רשף
שיחה  +מצגת בשילוב מוסיקה ואנימציה ,המספרים את סיפורם של אתרים מרכזים הקשורים
לתקומתה של מדינת ישראל .גיל :א'-ו'
שחק אותה ליום העצמאות  -אבי רז
חידון וכתבי חידה ליום העצמאות ,בשילוב מצגות מחשב ומוסיקה (מועבר בכמה רמות ובהתאם
לדרישות המוסד) .גיל :א'-ו'.
מעגל מתופפים ארץ ישראלי  -נחשון אפיק  /שחר
מעגל מתופפים בשילוב כלי נגינה וכיף ,בשילוב סיפורים מרתקים על ארץ ישראל והציונות .גיל:
א'-ו'

שרשרת הדורות  -הופעתו של עופר גורן
מופע פנטומימה ייחודי ,המספר את סיפורה של המדינה בדרך חווייתית ומהנה .גיל :א'-ו'
טלפתיה וקסמים בראי היהדות  -ניב הדר  /חיים שומן
תוכנית המועברת ע"י ניב הדר או חיים שומן ,מומחים בתחום .בחלק הראשון נחזה בהצגה
מדהימה של קטעי טלפתיה וקסמים ובחלק השני נראה כיצד הכל בעצם אחיזת עיניים .לבסוף
נסיק מסקנות חשובות לגבי הנזקים הקשים שיכולים להיגרם מהיגררות אחרי מתחזים למיניהם
ומאחיזת עיניים .גיל :א'-ו'
אין דבר כזה ילד רע  -אושי גרוס
זוהי הופעתו המרתקת והנוגעת ללב של אושי גרוס ,בדרן וחקיין בעל יכולות ווקאליות מרשימות,
שהיה בילדותו ילד עם קשיי למידה וקשיים נוספים שדרדרו אותו למחוזות של עצבות ותסכול .עד
שב"ה הוא פגש אנשים טובים שבעזרת המוזיקה החזירו לו את האמונה בעצמו ואת השמחה .
אושי מספר כיצד הוא הגיע למה שהגיע ומדוע אסור אף פעם להיתפס לייאוש ועצבות .זהו סיפור
של התמודדות עם קשיים ,אמונה בעצמך ובסובב אותך ,סיפור שיחנך אותנו להסתכלות בעין
טובה ומתוך לימוד זכות על עצמינו ועל הסובב אותנו.
גיל :ד'-ו'
מופע להטוטים וג'אגלינג  -אורן קרקסתא  -להטוטים בידיים טובות...
מופע מרהיב המשלב להטוטי אש ,חד אופן גדול ,מופע כדורים ועוד .המופע בשיתוף קהל.
גיל :א'-ו'
פעילות כלי נגינה עם קובי טרבלסי
קובי מגיע עם מספר כלי נגינה מיוחדים ,מסביר ומראה לתלמידים בשילוב מסרים הקשורים
למעגל השנה ובסוף הפעילות כל ילד מכין נבל פה קטן מקנה סוף..
העולם דרך בלונים - ...פעילות חווייתית!
מופע שמבוצע על ידי ניר אמן הבלונים ,אשר במהלכו נחשפות בפני התלמידים יצירות אמנות
בבלונים (ברצף מצחיק ומבדר של טעויות) ,תוך הדגמת יצירתם ,והצגתם בצורה הומוריסטית
ומשעשעת .כל זה כמובן  -בשיתוף הקהל .מופע בלונים הוא אירוע שתמיד יחזיר אותנו אל
ילדותנו התמימה ,מופע בלונים יהיה תמיד צבעוני ושמח ויעורר אצל הצופים תחושה חיובית
ושמחה .בשילוב קטעי פנטומימה! גיל :א'-ו'

סיפור אהבה לארץ ישראל!  -סיפורו של חונניהו  -בן העדה האתיופית
סיפור אישי ומרגש ,מרתק ומצחיק ,על המסע הקשה לארץ ישראל בה התנסה המרצה עם
משפחתו ,דרך מדבריות וקשיים לא פשוטים לצד תפילות ותקוות .השיחה מועברת בצורה רהוטה
וברורה .למרצה שיחות נוספות במגוון נושאים והוא גם מגיע לשבתות .גיל :ד'-ו'
׳טובה הארץ׳ -מופע של מוסיקה ,שירי ארץ ישראל ,הצגה מרתקת ומצחיקה...
האם יצליח ניסים לרפא את בן המלך? כיצד יבחר הקיסר את יורש העצר? מהי המחלה
המסתורית שתקפה את גינת המלך? מופע משמח ומחכים לכבודה של ארץ ישראל!

סדנאות עם קובי טרבלסי:


שלא נהגו כבוד זה בזה"  -פעילות רב גונית ליצירת תקשורת קבוצתית ע"י שימוש בכלים
שונים ומיוחדים .יצירה .נגינה .צחוק ועוד ,הנחת הכבוד לכל אדם ודבר כבסיס לחיים
טובים ושמחים.



לא רק מדורה"  -פעילות שטח/חצר בנושא האש הפנימית וגם החיצונית .לימוד טכניקות
שונות להדלקת מדורה בטבע .אפשרות לכמה תפוחי אדמה בנייר כסף):



איי"ר  -אני יי רופאך"  -סדנת עיצוב מגש פרות חווייתית בדגש על חשיבות אכילת
הפירות לשמירה על הבריאות.



בחביבותא תליה"  -פעילות מוזיקלית חווייתית ומקורית להכרת כלי נגינה שונים מכל
העולם תוך כדי לימוד החיבור בין האדם למנגינה הפנימית והחברתית סביבו



"חץ וקשת"  -סגולות .ירוקות ולבנות .ובנוסף יצירה של קשת וחץ.

החלום לארץ ישראל  -תיאטרון נדודים
סוחר יהודי פשוט בשם עקיבא ,גר בכפר קטן בחו"ל וחולם להגיע לארץ ישראל .לאחר שחברו
הטוב מוצא לו שיירה הנוסעת למקום כיסופיו ,יוצא לו לדרכו .מספר שנים לאחר מכן ,הוא חוזר
לכפרו ושומר בסוד את הסיבה לחזרתו .מדוע חזר עקיבא? האם הגיע לארץ המובטחת ,או שמא
לא?
סבא אבשלום ויום העצמאות  -מפגש עם הסופר חיים שרייבר
חיים – איש חינוך ולב ,הוציא השנה ספר מקסים המיועד ליום העצמאות אך שוזר בצורה נפלאה
הרבה מההיסטוריה של עם ישראל מיציאת מצרים ועד ימינו אנו .המפגש מלווה במצגת
המסבירה איך ספר נוצר משלב החלום ועד הביצוע .א-ו.

עקבות בסמטאות צפת -עדי דוד
ציון נוסע עם משפחתו לצפת לרגל בר המצווה של דוד ,בן דודו .אך שם הדברים מסתבכים .ספר
תורה עתיק נעלם ...תפילין נעלמות ...ציון ודוד במאמציהם לפתור את התעלומה נפגשים עם
אנשי החסד של צפת ,עם אנשים "פשוטים "הפועלים למען עם ישראל בענווה ובמסירות .הם
מתוודעים גם לדמותו של רבי שמעון בר יוחאי איש הסוד ,ולומדים מעט על ההיסטוריה רבת
התהפוכות של העיר צפת .האם יצליחו ציון ודוד לאתר את ספר התורה ולפתור את תעלומת
התפילין לפני העלייה לתורה של דוד?

לפרטים והזמנות :חיים-מנהל מחלקת הרצאות:
(02-9963555שלוחה )31
או 052-8990278
chaim@mhever.org.il
או אצל יגאל058-4012854 :

