לכבוד

נמשכת הזמנת סמינריונים ואירוח
ברחבי הארץ

הרכז/ת החברתי/ת
שלום וברכה!

אנו שמחים להציג בפניכם את תוכניות המדרשה לחודש טבת בנוסף לסמינריונים ולימי העיון
המועברים במדרשה ומחוצה לה ע"י צוות המדריכים המנוסה של המדרשה.
את הפעילויות ניתן להזמין אצל חיים בטל'( 02-9963555 :שלוחה  ,)31או ,052-8990278
או אצל יגאל058-4012854 :
נשמח להיות לכם לעזר ,לייעוץ ומשלוח רשימת ממליצים לכל פעילות לפי בקשתכם.
בברכת חורף טוב!
צוות המדרשה

חודש טבת
קיצורי דרך לנושאים בקטלוג
על מנת להגיע לנושא המבוקש יש ללחוץ על  c t r lיחד עם לחיצה על הנושא

 לקראת י' בטבת – המצור על ירושלים
 לקראת י' בטבת – באהבת חינם ניבנה!
 לקראת יום הקדיש הכללי
קישור לנושא השנתי בחמ"ד :הרב יצחק ניסים

לקראת י בטבת – המצור על ירושלים
החלום לארץ ישראל -תיאטרון נדודים
סוחר יהודי פשוט 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?

האוצר של ירושלים  -הצגה עם אהרון יוקל
ילד בשם יוני מוצא ידית דלת בחצר ביתו ,ותוהה על המציאה .המציאה מובילה למסע ארכיאולוגי בו הוא
מחפש אוצר בירושלים .הוא חופר באדמה ובמקום אוצרות ,מוצא בגדים וחפצים של דמויות מן העבר .כל
דמות נותנת ליוני עוד מבט על ירושלים ,ועוד קשר לעיר עד שיוני מגלה שמצא אוצר אחר ממה שחשב
בהתחלה .הצגה מרגשת ,מפתיעה ומצחיקה .הילדים שותפים לחוויית החיפוש והגילוי ,לומדים על ירושלים
לתקופותיה השונות בצורה חווייתית ,ונשארים במתח עד הסוף .גילאים :טרום חובה  -ה' .משך ההצגה45 :
דקות.
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...
התגלית - ...סיפורו המרתק של רפאל דילהרוזה
זהו סיפורו של רפאל ,נצר למשפחה הנטועה  300שנה בירושלים ,שחווה נס אישי במלחמת יוה"כ ובעקבותיו
התחיל תהליך של חזרה בתשובה .התהליך התחזק 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 .גיל :ה'-ו'
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 ואת הניסיונות
לבנות אותה מאז ועד היום .גיל :ה'-ו'
ירושלים במתנה –תיאטרון נקודה טובה
חיליק ,ילד ירושלמי חביב מצפה בכיליון עיניים ליום הולדתו המתקרב ,יקנו לו מתנה ,ואבא ייקח אותו
לתצפית על מקום המקדש ,אך בדיוק אז פורצת מלחמת ששת הימים וכל התוכניות מתבטלות .ספר תהילים
ומפגש עם חייל בדרכו לקרב מביאים את חיליק לקבל את המתנה היפה בחייו ..הצגה מרגשת על כמיהה
לכותל ,חלומות ,אחדות ישראל ו..תפילה אחת.
נס דלתות הנחושת – הצגתה של נועה אריאל
ניקנור אוהב מקדש ורוצה לפארו נרתם להביא מתנה במלא כוחו ומלא הונו .אבל ...כדרכם של רצונות גדולים
כגדלם -כך גודל המכשולים על הניסיון  ,על הכשלון ועל הנס הנפלא שנשמר ונזכר לדורות בהצגה מקסימה
עם תפאורה ואביזרים מיוחדים ובובות מתוקות חויה עליזה ומחכימה.

מסע וירטואלי בבית המקדש – גד אסולין
מסע וירטואלי בבית המקדש -הרצאה מרגשת ,מרתקת וחוויתית העוסקת בבית המקדש מבריאת העולם
ועד סוף תקופת בית שני ,ההרצאה מלווה במצגות ,שירים וסרטוני מולטימדיה תלת מימד וממחישה את
חשיבות בית המקדש וחסרונו בימים ההם ובזמן הזה .ההרצאה מותאמת לעבודה הייחודית שנעשתה בכל חג
במקדש (יום כיפור ,סוכות פסח ,פורים ,ותעניות י' בטבת וט' באב ) ההרצאה מלווה בדגם ענק של בית
המקדש.
מלאכות נשים במקדש עם ציפורה פילץ
בזמן המקדש היתה 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.

לקראת י' בטבת – באהבת חינם ניבנה!
"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.
המטבע – הצגה – תאטרון נדודים
סיפור ירושלמי אמיתי על מטבע שהוחלף ומריבה שבאה בעקבות ההחלפה שגרמה לשנאה גדולה בכל
ירושלים .איך חזרה האחדות? ומה עשה ר' שמואל מסאלנט? מה הקשר לבחור מצפת? הכל בהצגת
"המטבע" .גיל :א'-ו'
בלוני השמחה!  -שיחתה המרתקת של שירה מילר
שירה מילר ,אומנית בבלונים שהיא גם אחות במקצועה נעזרת בבלונים על מנת לשמח ועל ידי כך לעזור
להחלמתם של חולים בבתי חולים .בשיחה זו ,נשמע על כוחה של השמחה וכן על חשיבות ההתנדבות
והחסד ,שתורמת כה רבות לחולים אך לא פחות מזה למתנדבים עצמם! השיחה בשילוב מצגת מרגשת
והדגמות משעשעות בבלונים .ניתן להזמין גם כסדנת בלונים לקבוצות קטנות יותר עם התנסות של
התלמידים .גיל :ה'-ו'
מרק כפתורים – הצגה בשלוב תאטרון בובות –אילה פרל
לכפר קטן מגיע קבצן רעב בתקווה לקבל מעט אוכל .להפתעתו אנשי העיר המסתגרים בבתיהם ומתעלמים
ממנו ואפילו זה לזה אינם עוזרים .הקבצן הנווד מחליט לפתוח את ליבם (וגם למלא את קיבתו)  -ומבטיח
להכין לכל תושבי הכפר מרק מ ...כפתורים! הצגה משעשעת המועברת על ידי שחקנית מנוסה בעזרת
בובות .על הכוח שבשיתוף הפעולה ,על אחוות הקהילה ,ועל ההבנה שאם כל אחד יתרום את חלקו הקטן כל
הקבוצה תרוויח .בשילוב יצירה.

מה קורה כשנשארים לבד?  -סיפורם המופלא של הרב שלמה ובת שבע שוב
מתניה (שם בדוי) הוא ילד שנולד עם מחלה קשה וננטש בבית החולים .בת שבע העובדת כמיילדת החליטה
ביחד עם בעלה לאמץ אותו וכיום הוא גדל כילד במשפחתם .סיפור מרגש של מסירות נפש ,עזרה לזולת
וקבלת אחריות על הסובב אותנו .גיל :ה'-ו'
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 העיוור ומה עוזר לו להסתדר ,אך גם יסביר עד כמה חשוב לקבל את השונה ועד
כמה כל אחד מאיתנו הוא בעצם אדם שונה .גיל :ה'-ו'
כוחן של מילים!  -סיפורה המרגש של לאה
סיפורה האישי של לאה ,שחקנית ומורה למוזיקה ,מגמגמת אך מצליחה על אף זאת להגיע להישגים רבים
בחייה האישיים .ההופעה מועברת בשילוב נגינה ושירה ועם הרבה הומור ,ומעבירה את המסר שבעצם כולנו
מגמגמים כל אחד בתחומו ,ואם לאה מצליחה לצמוח מתוך הקושי אז כולנו יכולים! בשיחה גם יעלה נושא
משמעותם של מילים ,והחשיבות שיש בשמירה על כוח הדיבור .גיל :ה'-ו'
"שלי ושלכם – -שלה הוא" :חיי שליחות של נשים גדולות
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) .השיחה מיועדת לכיתות ה-ו.
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.
"יופי של מילה" -הצגה של תיאטרון אישונים
מילה היא ילדה ,שאוצר המילים שלה כולל בעיקר את הביטויים "לא בא לי"" ,לא רוצה"" ,אוף"" ,לא פייר "...עד
שהיא מגלה ,שבכל פעם שהיא מדברת לא יפה  -היא מסייעת לזלזלנית לכלוא את מלכת המילים היפות
בתוך הבור .בעזרת הילדים שבקהל ,מילה מצליחה לשנות לחלוטין את האופן שבו היא מדברת וביחד הם
מחלצים את מלכת המילים היפות מהבור 2 .שחקניות ,לגילאי .3-7

עולם חסד ייבנה!  -שיחתו המרתקת של יניב לחמני
שיחה המלווה בקטעי סרטים וסיפורים מהשטח ,הנוגעת 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'
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'
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..
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 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'
מכתב לאבא  -הופעת יחיד של 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 .גיל :א'-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.

לקראת יום הקדיש הכללי
מפגש עם ניצולי שואה
סיפורם האישי של ניצולי שואה שעברו את מוראות הימים ההם .על הסכנות הרדיפות והאובדן ,ועל השיקום
והקמת חיים חדשים בארץ ישראל .המדרשה עובדת עם מגוון רחב של מרצים  -ניצולי שואה ,המדברים
בצורה ברורה ומהווים עדות חיה למה שהתרחש .גיל :ד'-ו'
המפוחית של שורי -תאטרון פלפל -חדש!!
שורי ילדה מהעיר סיגט שבהונגריה ,חיה חיים מלאי שמחה ורוך .עד שכבשו הגרמנים את הונגריה וניתצו את
כל חלומותיה .היא עוברת לגטו ובורחת למסתור ,שורדת את השואה ועולה לארץ.
מיועד לכיתות ד'-ו' .ההצגה נכתבה ביעוץ וליווי של מדריכי פולין והוראת השואה.
הבריחה!  -סיפורה של יהודית
יהודית ,בת להורים יהודיים ממוצא הולנדי .הוריה הבינו את הצרה המתרגשת ובאה על היהודים תחת השלטון
הנאצי ,והחליטו החלטה קשה ואמיצה לפזר את ילדיהם במשפחות נוצריות .צעד קשה זה הציל את ילדיהם
אך הם עצמם נספו בשואה .בשיחה זו תספר ביתה ,דורית ,את סיפור חייה המרגש של אמה ,שעל אף הקושי
שמרה על יהדותה ומצאה בפרקי התנ"ך הוכחות לכך שצריך לחזור הביתה!
"אמא האם גם שם ציירו?" שיחתה של רונית זרוג
פעילות הממחישה לילדים בעזרת תמונות שצוירו בשואה את המהלך ההיסטורי והכרונולוגי של תולדות
השואה שצוירו ע"י ציירים בשואה .קהל יעד :כיתות ד' ואילך.
"לכל חפץ יש סיפור" – סיפורם של חפצים מהמוזיאון ההיסטורי ב"יד ושם"
הרצאה המלווה במצגת ובקטעי סרטים ,המספרת את סיפורם של חפצים המוצגים במוזיאון ההיסטורי ב"יד
ושם" .דרך סיפורם של החפצים ,נחשפים התלמידים למושגי התקופה ובעיקר להתמודדויות השונות עמן
נאלצו היהודים להתמודד בתקופה קשה זו ,כמו גם לתופעות של שמירה על צלם אנוש :קיום מצוות ,עזרה
הדדית ,התנגדות מזויינת ועוד.
כך ניצלה משפחת יוסקוביץ'  -שיחתו המרתקת של הרב יעקב שמעון
הרב יעקב שמעון ,המוכר משיחותיו המרתקות ,מספר בשיחה זו את סיפור משפחתה של אשתו ,שרובה
המוחלט נספתה בשואה .רק הסבא יהודה יוסקוביץ' ,חסיד גור ,החליט על אף המחאות של כולם ,שאף ישבו
עליהם שבעה ,שהוא עוזב הכל ועולה לארץ ישראל ,ובכך היה היחיד שניצל מכל המשפחה .סיפור אישי ,חזק
ונוגע ללב! גיל :ה'-ו'

סיפורו של אבי ,רפאל ,כילד בגרמניה הנאצית בשנים – 1938 – 1935מיכל שיוביץ
השיחה ,מלווה במצגת ,ומתארת את המציאות בגרמניה ,דרך עיניו של ילד בן  :4הצווים וההגבלות שהוטלו על
יהודי גרמניה במטרה להשפילם ולבודדם ובעיקר – לגרום להגירתם .דרך השיחה נחשפים הילדים
להתמודדות האישית ,המשפחתית והקיבוצית של יהודי גרמניה ,בד בבד עם הלכידות ,שמירה על צלם אנוש
והניסיונות לקבל את האשרות המיוחלות ליציאה מגרמניה .התמונות במצגת הינן תמונות אותנטיות של אבי
ומשפחתו מאותה תקופה וכן תמונות מאתר "יד ושם" .גיל :א'-ו'
על אלה אני בוכיה  -שיחתו של נפתלי חן
הרצאה לעשרה בטבת ולשלושת השבועות ,הרצאה על התהליך – "על אלה אני בוכייה" שהוביל לחורבן בית
המקדש השני .על יחיד על חברה ,על שנאת חינם ואהבת חינם ,ועל היכולת לראות את המציאות בתפיסה
רחבה ועמוקה.
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 .התכנים חינוכיים ומעובדים מדרשות חז"ל וסיפורי צדיקים לפי הנושא 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 המתאים למעגל השנה .בין
הנושאים :חסד ,בין אדם לחברו ,ירושלים ,שמחה ועוד.

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

