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קישור לנושא החמ"ד השנתי של שנת תש"פ :הרב יצחק ניסים
קיצורי דרך לנושאים בקטלוג
(ניתן להגיע לנושא המבוקש ע"י לחיצה על  c t r lואז לחיצה על הנושא המבוקש)

 סיפורים והצגות בנושא תשובה ותפילה
" עד שיירצה את חברו" – שיחות והופעות בנושא בין אדם לחברו


לקראת יוה"כ וחג הסוכות

סיפורים והצגות בנושא תשובה ותפילה
הדוד אלול -תיאטרון רון -חדש!!
כולנו עושים מעשים טובים ,כולנו ראינו שהתפילות מועילות ,אך לרוב שוכחים ...בהצגה "הדוד אלול"
את "הטוב" מזכירים .הילדים מספרים ...ואנחנו מציגים .ההצגה מלווה בשירים לימי הסליחות הצגה
מצחיקה ומרגשת כאחד לימי הסליחות וראש השנה .שני שחקנים ונגן .גלאים א-ו .מתאים לערב
הורים וילדים.

סליחה מתוקה -הצגה לאלול וחגי תשרי -תיארטון חרוזים -חדש!!
תמר רוצה לבקש סליחה בעזרת כרטיס שנה טובה .בדרכה הארוכה היא קצת מתבלבלת ופוגעת
באנשים באנשים אותם היא אוהבת .אל תדאגו -בסוך היא מבינה כיצד היא יכולה לעשות תשובה!
ההצגה מיועדת לגילאי גן עד כיתה ג' .הכנה מעולה לסימני ראש השנה ותפילת יום כיפור.

החזן שלא ידע לקרוא" -תיאטרון לב השמים"
החזן שלא ידע לקרוא בעיירה רחוקה ,בה גרו יהודים ,שאף אחד מהם לא ידע לקרוא ,התעורר צורך
בבחירת חזן לראש השנה .שמחה מתקן הגגות נבחר ,ועומד בפני משימה בלתי אפשרית :לשמש כחזן
בראש השנה ,בעוד הוא לא יודע בכלל לקרוא.

תיאטרון החושן – מגוון הצגות לאורך מעגל השנה
תיאטרון אינטרקטיבי 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

אורות בשביל הארץ-עדי דוד
ציון ואחותו חמדה יוצאים למסע בעקבות תעלומת הספר הנעלם של הרב קוק .החקירה מובילה אותם
לסיור ביפו ,בכנרת ובירושלים.הם פוגשים אנשים שונים ,וגם חברים שמצטרפים לחפושים .דרך פגישות
מרתקות אלו ,הם לומדים על דמותו המאירה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל  ,ומגלים פרק
הסטורי שמאחד את הגוונים השונים שבעם.

לקחת פסק זמן  -סיפורו המרגש של יניב לחמני
זהו סיפורו של יניב ,בחור שגדל בבית מסורתי .בשלב מסוים הוא החליט לבחור בעולם החילוני ,תוך
השקעה בתרבות המערבית ובכל ה"הנאות" שהיא מזמנת .כאשר חלה יניב במחלת הסרטן הוא עצר בבת
אחת את מרוץ החיים ,בחן את דרכו .תוך כדי המאבק במחלה פגש הרבה אנשים טובים ,ומצא את דרכו
לעולמה של תורה .זהו סיפור על נתינה וחסד ,על גבורה והתמודדות ,על עצירה ממרוץ החיים ובחינה מה
הטוב ומה הרע באמת .גיל :ה'-ו'

שערי תשובה! – מופע מרומם של תאטרון חיבת הלבבות
מופע חי ומרגש ,ניגונים ,סליחות ושירים מוכרים ,ארוגים ביד אומן עם סיפורים (מומחזים) מבדרים
ועמוקים ,כך שהעוצמה והעומק של ימי הסליחות יכנסו אל תוך ליבכם .כשתשמעו מה גנב הרבי באמצע
ראש השנה ,ותגלו את סודו של מפקד השומרים האכזר -לא תישארו אדישים! ניתן להזמין מופע יחיד או
בליווי נגנים נוספים.

התפילה שפתחה שערים – נקודה טובה
סטאשק ילד שגדל בכפר ברוסיה מגלה באקראי סידור שהשאירה לו אימו ,האם אדון סמוטניק הוא
אביו האמיתי ? האם הוא יהודי ? הוא חייב לדעת מיהו! מתאים לתלמידי א' -ו'

מהבמה לבימה– ...הופעתו של איזו ליבוביץ'
איזו הוא שחקן שגילה את כשרון המשחק שלו בצורה מקרית ומשם התקדם להשתתפות במספר הצגות
מוכרות ביניהם "אני כאן בגלל אישתי" והופעות רבות לנוער שמועלות עד היום לבמה .תמרורים שבהם
נתקל בחיים בנו בו את ההבנה שיש בורא לעולם ,יש השגחה פרטית ויש מטרה ותכלית לעולם .משם
בתהליך איטי אך עקבי ,חזרו הוא ואשתו בתשובה .לאחר מספר שנים שלא נפקדו והרופאים אמרו נואש,
זכו לפרי בטן והיום ב"ה יש להם  7ילדים .השיחה מועברת בצורה קולחת ,בכישרון משחק עם הרבה
הומור .ניתן לשלב נגן .מתאים לכיתות ד' – ו'

האוצר!–יניב נחמיאס
הצגה חווייתית ומצחיקה בשילוב קסמים וניגונים .ההצגה ,המבוססת על סיפורו של של הבעש"ט על
האיש שחלם שיש אוצר מתחת לגשר ובסוף מצא אותו בביתו מתחת לתנור ,מועברת בשיתוף
התלמידים .ההצגה מעבירה מסר חשוב "כי קרוב אליך הדבר מאוד" האדם יכול למצוא בעצמו את
הכוחות ואת הרצונות עמ"נ להתקדם ולהשתפר ולהגיע לאושר המיוחל שנמצא ממש קרוב אליו.....
הצגת יחיד של יניב נחמיאס שחקן מקצועי בוגר הסטודיו למשחק של ניסן נתיב.

סיפורי תפילה – הופעתו של אהרון יוקל
שלשה סיפורים קצרים העוסקים בנושא התפילה ,מסופרים בהומור ובמתיקות בשילוב ג'אגלינג
וסטפס:
 .1הבעש"ט מתארח בביתו של יוסל'ה למשך תקופה ארוכה ואיתו  20תלמידים .יוסלה עושה מאמצים
לכלכל את כל החבורה עד שאוזל כספו .מטרת הביקור המסתורי תתגלה בסוף :יוסלה צריך להתפלל
מעומק ליבו כדי לזכות לקבל את השפע המחכה לו בשמים.
 .2השנה היא שנת בצורת בתקופת בית המקדש  .עולי הרגל חוששים לבוא למקדש בגלל המחסור במים.
נקדימון בן גוריון קונה  12מעיינות מים מההגמון הרומאי ומבטיח להחזיר .איך יחזיר מים בשנת
בצורת? (מבוסס על סיפור מהגמרא בתענית)
 .3בעלי בתים מוכיחים לבעש"ט כי תפילתם מתקבלת לפני ה' כמו בכי של ילד לפני אביו .גיל :גן-ה'

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 , )100
בנושאים הקשורים לימים הנוראים( מנהגים ,דינים מושגים ועוד)

צלילי אמונה!  -הופעתו המרגשת של עופר חתוכה
מופע מולטימדיה מרגש לימי אלול וימים נוראים .המופע עוסק בהיבטים שונים של תשובה
והתחזקות ,תוך שימת דגש על נקודת ההתחברות האישית של כל מאמין אל מציאות היום-יום .המופע
שזור בשירי אמונה מוכרים ומקוריים ,יחד עם סיפורי חסידים מדורות קודמים ומדורינו ממש ,הנוגעים
בלבבות וממחישים את כוח ההשגחה בחיינו  -אם רק נבחר לפתוח את העיניים והלב ...גיל :א'-ו'

כוחם של הימים הנוראים  -שיחות תורניות במגוון נושאים מפי טובי המרצים
ההרצאות מועברות ע"י הרבנים והמרצים :אהרל'ה מאירוביץ' ,יעקב שמעון ,משה הר נוי ,אילן
אלפונטה ,דוד מוריה .גיל :א'-ו'

סיפורי קרליבך בליווי ניגונים עם תיאטרון נדודים/תיאטרון עמוקה
בפעילות חווייתית זו ,נשמע סיפורי קרליבך מרגשים לקראת ימי התשובה בשילוב ניגונים ובהשתתפות
התלמידים .גיל :א'-ו'

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 מקפצה לקפוץ למעלה .מתוך זה הכיר את אשתו ,התחתן
הקים משפחה וחי באמונה גדולה ובאופטימיות .בשיחה מועברים עם המון הומור מסרים חשובים
באמונה ובין אדם לחברו .השיחה מחברת את התכנים לחיים היומיומיים של הילדים .לצד המסרים
לומדים התלמידים כיצד חי עיוור ,מה עוזר לו להתמודד ביום-יום ,ומהו היחס הנכון לעיוורון .גיל :א'-ו'

הכל א' א'  -הצגה מרתקת עם הרבה מסר  -תומר רהטאוז
ערב חג ,אי-שם בעיירה רחוקה .אברהם ומשפחתו בחובות כבדים ,פריץ מרושע רודף אחריהם ,רב
העיירה לקה במחלה חמורה ,כשלפתע  -צמד בלשים שלומיאלי מגיע אל העיירה לחקור היכן חבוי
האוצר המסתורי ,ולמי הוא בכלל שייך ...הצגה מרתקת ובעלת מסר חינוכי חשוב וברור .בשילוב
תלבושות ,תפאורה עשירה ומוסיקה איכותית.גיל :א'-ו'

בזכות מצוות כיבוד הורים  -תיאטרון בובות  -שירה סטופל
הצגת בובות חווייתית ,המספרת את סיפורו של אריק המתקשה לשמוע בקול אימו .הוא ממשיך לשחק
במחשב גם כשקוראים לו מספר פעמים ,ומגיב בצורה לא מכובדת .אך אחרי שהוא לומד על חשיבות
מצוות כיבוד הורים הוא משנה את דרכו ,גם בזכות עוד משהו ששמע...גיל :גן-כיתה ג'

מעשה שהיה – הופעתו של תומר רטהאוז
בהצגה זו ,המשתרעת על פני 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

המלך בשדה! -מעגל מתופפים ייחודי לימי הסליחות -שחר
מעגל מתופפים בשילוב כלי נגינה ,סיפורים ,פיוטי סליחות והרבה מסרים לצד כיף ולימוד מקצבים
מניגוני הסליחות .משולב עם מצגת יפה של שירים וסיפורים.גיל :א'-ו'

לקראת ראש השנה בסיפור ויצירה –קובי טרבלסי
סיפורים שמסופרים בצורה חווייתית על ידי מספר סיפורים מקצועי שלאחריהם תתקיים פעילות
יצירה .בין היצירות האפשריות :סדנת הכנת רימונים מעיסת ,אגרות ברכה במגוון חומרים ועוד

המעיל המופלא -עידו לוינגר
מוטק'ה הוא מטאטא רחובות פשוט שחולם להיות חייט מפורסם .יום אחד חלומו מתגשם והוא הופך
להיות החייט של הפריץ .האם מוטק‘ה יצליח לזכור מי הוא ומהיכן הוא בא ?או שמא ההצלחה תעביר
אותו על דעתו ?הצגה ערכית המבוססת על סיפור של הרבי מפשיסחא בשילוב מסרים לימים נוראים–
תשובה ,הכח של תקיעת שופר ועוד 2 .שחקנים תפאורה ומוסיקה מיועד לגילאי גן חובה  -כיתה ו‘

סוד השופר -הרצאה מרתקת וחוויתית -גד אסולין
הפקה ייחודית ומרתקת בליווי תמונות  ,שירים וסרטונים .חוויה יפה המעצימה את משמעות ימי אלול
וראש השנה ומהות התשובה והתפילה .בתוכנית :מהות השופר ,משמעות סוגי התקיעות ,תהליך יצור
השופר ,תערוכת שופרות ועוד

"עד שיירצה את חברו" – שיחות והופעות בנושא בין אדם לחברו
מטה הקסמים של דניאלי -דסי לקסנברג
זהו סיפורה של דניאלי ,בת שרות לאומי שהתנדבה במחלקה האונקולוגית עם ילדים חולי סרטן
ונקטפה בגיל  20בתאונת דרכים .זהו סיפורו של מעוז בנה של דסי ,חולה סרטן שפגש את דניאלי
בבית החולים מפגש שעזר לו רבות ברגעים קשים . .זהו סיפור של אמונה ,אופטימיות שמחה על אף
הקושי .בשיחה זו ניפגש עם הסיפור המרגש של שניהם ,נלמד על חשיבות החסד הפשוט ,היומיומי,
כזה שגם אנחנו כילדים יכולים לעשות מסביבנו .מועבר בשילוב בובות גדולות.

עולם חסד ייבנה!  -שיחתו המרתקת של יניב לחמני
מסע קולנועי המלווה בקטעי סרטים וסיפורים מהשטח ,הנוגע במשמעויות השונות והמגוונות של
מידת החסד .מתי כן ומתי לא? עד כמה? למה זה כל כך חשוב? מה זה עושה לנו? ועוד ועוד היבטים
משמעותיים בנושא החסד .גיל :ד'-ו'

דני וגברת לוי הזקנה -תאטרון גלעד
הצגה מתוך הספר "נחמד מכל ימים" המספרת על דני השובב הנוהג להציק לגברת לוי הזקנה עד
למפגש בערב ראש השנה בו מצא את גברת לוי שוכבת חולה במיטתה .המפגש הזה גרם לו לשינוי
בהתנהגות ולרצון לחזור בתשובה עד לסוף המרגש ...גיל3-8 :

מכתב לאבא –הופעת יחיד –עידו לוינגר  -תיאטרון עמוקה
סיפור יפה על אחים טובים שהופכים להיות אויבים וחוזרים להיות אוהבים .הצגה שעוסקת בקנאה,
תשובה ותפילה וזכתה לתגובות מצוינות בכל רחבי הארץ .כולל מוזיקה ותפאורה.

מה עושים כשלא רואים? –סיפורו המרגש של יניב ידיד
בגיל  18איבד יניב את מאור עיניו .למורת הקושי הגדול החליט יניב להמשיך קדימה ובמשך הזמן
הקים מרכז לכישורי חיים המפגיש ילדים עם עולמם של החריג .במרכז לומדים על עולמם של
העיוורים ,כיצד לכבד אדם למרות השונות שלו ועוד .בסדנא מרגשת זו ,יניב יספר את סיפורו ,יסביר
וידגים בעזרת כלב נחיה ,כתב ברייל ואמצעים נוספים כיצד חי העיור ומה עוזר לו להסתדר אך גם
יסביר עד כמה חשוב לקבל את השונה ועד כמה כל אחד מאתנו הוא בעצם אדם שונה.

קמצא ובר קמצא – תאטרון גלעד
ההצגה מעלה בצורה מרתקת את הסיפור המוכר על המשתה שערך העשיר .בית המקדש חרב על
שנאת חינם ובע"ה ייבנה מחדש ע"י אהבת חינם .כיתות א' -ו'

כלנית לבנה בין כלניות אדומות  -הופעתו של תמיר עבדי
הצגת יחיד מרגשת ומלאת מסרים של תמיר ,שחקן מקצועי ,המבוססת על סיפור אמיתי ומספרת על
עולמו של ילד חריג והתמודדויות הלא פשוטות שלו עם החברה מסביב .ההופעה מחדדת נקודות
חשובות רבות בנושא בין אדם לחברו ויחס לזולת .בסוף ההופעה ניתן יהיו לשאול שאלות את השחקן.
גיל :ה-ו

על אהבת ישראל בהשראת דמותו של הצדיק הירושלמי ר' אריה לוין -תאטרון אספקלריא
ציקי ,ילד ירושלמי טיפוסי ,מכונה בפי חבריו "ציקי מציקי" בשל נטייתו להרגיז ולעולל תעלולים
לסובבים אותו  .על מנת לעזור לו להתגבר על נטייתו זו נשלח ציקי על ידי המורה שלו למשימה
מיוחדת -עליו לעקוב אחרי האריה -הלא הוא ר' אריה לוין הצדיק הירושלמי הנודע  .הוא נדרש
לצפות במעשיו של ר' אריה ולהגיש בכתב תיאור שלהם .ציקי יוצא למסע מופלא בעקבות ר' אריה
לוין במהלכו ייפגש עם אסירים ,עניים ,חולים ושאר חלכאים ונדכאים שר' אריה משמש להם קרן אור
ותקווה אט אט מתחולל השינוי המקווה בציקי עד לסוף המפתיע

אין דבר כזה ילד רע – אושי גרוס
זוהי הופעתו המרתקת והנוגעת ללב של אושי גרוס ,בדרן וחקיין בעל יכולות ווקליות 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 להתפס 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

חברות בכל מחיר – תאטרון אופיר
מה יעשו שני חברים טובים שרבו והם קצת עצובים? הצגה ססגונית ומצחיקה המעבירה בחן רב את
הדרמה הגדולה של ילד דיסלקטי דחוי חברתית שמצליח להקרין את היופי שבו למרות הכל.

"הייתה זו נשמה גדולה"  -סיפורה של הרבנית חנה ציפורה לוין – מיכל שיוביץ
בשיחה זו נעסוק בדמותה המופלאה של חנה ציפורה לוין ,אשתו של רבי אריה אשר העיד עליה כי כל
מידותיו הטובות  -מכוחה באו לו .השיחה מלווה במצגת ומתארת את אישיותה על רקע מאורעות
התקופה .מטרת השיחה היא להעצים בתלמידות את מידת הוויתור והנתינה שהרבנית התאפיינה בהן
וכן את מידת האמונה והביטחון שבאו לידי ביטוי בשעות קשות.

מרק כפתורים – הצגה בשלוב תאטרון בובות –אילה פרל
הצגה של כ  30דק'  +יצירה על חשיבות שיתוף הפעולה והדגשת כוחו של כל ילד לעשות ולתרום.

אבן הברקת – תאטרון נקודה טובה
הצגה שלא מפסיקה להפתיע ...בואו לגלות את הטוב שבכל דבר בעולם!

גדליה יוצא למסע

הרפתקאות באפריקה בחיפוש אחר אחת מאבני החושן שהלכה לאיבוד בדרך הוא פוגש קופים ,נמרים,
ו ...אפריקאי ובתוך המערה המסתורית של המלך בונגו בונגו הוא מתחיל לגלות את סוד הנקודה
הטובה .ההצגה מופיעה בשתי גרסאות :תלמידי כתות א'-ו' ולגיל הרך .גיל –גן-ו' (בהתאם לגיל)

הרצאתו של נפתלי חן על השפעת הדיבור על העולם
הרצאה מרגשת וחשובה על היכולת שלנו לבנות –"אוהב ימים" ולהרוס על ידי מילים ,כתובות או
נאמרות .ההרצאה מנסה להוביל לאחריות על המילים היוצאות מפינו ,ואף יותר מכך בימינו -הנכתבות
על ידי באמצעי המדיה השונים .ההרצאה מנסה להביא את השומעים לשימוש נכון ,תקין ונקי יותר
בכלי העוצמתי הזה.

'מעשים של ברכה' -מפגש עם הסופרת עדי דוד
עדי ,אשר חיברה סדרת ספרי קומיקס על גדולי ישראל ובתוכם :הרב קוק ,ר' אריה לוין ועוד עדי זכתה
לשהות במחיצתה של הרבנית קאפח בשנה האחרונה לחייה ולדלות סיפורי חיים על חסד ונתינה אין
סופיים .במהלך המפגש הילדים יישמעו על דמותם שהרב והרבנית קאפח בשילוב סיפוריים ייחודיים
ומרתקים.

מופעי תיאטרון סיפור של תיאטרון מבואה:
 .1רגע לפני שפותחים  -שני סיפורים ,שני כיוונים על אותו שער חשוב הלא הוא הפה שלנו ובובה אחת
מצחיקה ומבולבלת .מופע משעשע על כשרות ועל לשון הרע.
 .2אברהם העברי  -סיפור האמונה של אברהם אבינו שעמד מול כל העולם ולא הלך אחרי הזרם.
 .3כל אחד הוא מיוחד  -סיפורו של הסתת שרצה להיות מישהו אחר.
.4הסתכל בקנקן  -מהו העיקר התוכן או החיצוניות? סיפורו של העני שהפתיע את המסובים בסעודתו
של העשיר.
 .5עטיפה של שוקולד  -זהירות שלא לשפוט את הזולת .סיפור על שני אחים ,אהבה גדולה וטעות
אחת קטנה.
הצגות אינטימיות בשיתוף עם הילדים .ההצגה מיועדת לגילאי גן-ד-ה

"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 בדמותן של הרבנית חנה ציפורה לוין ,הרבנית מרגלית יוסף והרבנית מושקא ליבה
אורנשטיין).

לקראת יוה"כ וחג הסוכות
עליה לרגל בשלושת הרגלים  -שיחה בעזרת מצגת מולטימדיה  -רן רשף
מצגת מולטימדיה הממחישה את ההכנות שעשו עולי הרגלים ,הדרך הארוכה ,והחוויה שעברו האנשים
בבואם למקדש .גיל :ה'-ו'

עבודת כהן גדול ביוה"כ  -רן רשף
מצגת מולטימדיה ,בשילוב תמונות תלת-ממדיות ,על עבודתו של הכהן הגדול ביום הקדוש לעם
היהודי ,בתקופת המקדש .המצגת מתחילה בהכנות ,כשבוע לפני יוה"כ ,ומלווה את הכהן הגדול עד
לנעילת שערי ההיכל בסיום יוה"כ .גיל :ה'-ו'

משיב הרוח ומוריד הגשם  -רן רשף
סדנא בנושא המים ,בליווי סרט הכולל תצלומים נדירים ,מתקופת התנ"ך ועד ימינו .בסדנא נלמד על
חשיבות המים ,סכסוכי מים במקרא ,והגשם כמחזק את הקשר בין האדם לאלוקיו .גיל :ד'-ו'

מסע וירטואלי בבית המקדש –הרצאתו של גד
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.

'ותן טל ומטר'  -מופע מיוחד לחודש חשון של תיאטרון חיבת הלבבות
מופע מוסיקה וסיפורים מומחזים .השירים יגרמו לילדים שלכם לשמוח והסיפורים המומחזים ירתקו
אותם וישאירו להם רושם בלב וחומר למחשבה ...מופע שכולו תפילה( -ניתן לשלב במסגרת מעמד
תפילה לגשם או ערב לכבוד רחל אימנו) כיצד התגברה הרבנית קמינקר על הווזיר הרשע? מה נשא
המלאך בצלוחית המיוחדת? כל זאת ועוד במופע 'ותן טל ומטר'.

לקראת חג סוכות – גד אסולין
הרצאה הלכתית וחווייתית בנושא:בחירת ארבעת המינים כיצד? הרצאה ייחודית ומרתקת בליווי
סרטונים מוזיקה תמונות ומצגות.

לפרטים ולהזמנות:
מנהל מחלקת הרצאות-חיים052-8990278 :
יגאל 058-4012854 :משרד( 02-9963555:שלוחה )31
chaim@mhever.org.il

