לכבוד
הרכז/ת החברתי/ת
שלום וברכה!
אנו שמחים להציג בפניכם את תכניות המדרשה לחודש כסלו זאת בנוסף
לסמינריונים ולימי העיון המועברים במדרשה ומחוצה לה ,ע"י צוות המדריכים
המנוסה של המדרשה .רשימת ממליצים לכל פעילות תשלח לפי בקשתכם.
להזמנות ניתן לפנות לחיים מנהל מחלקת הרצאות 052-8990278 :או ליגאל
 .058-4012854משרד( 02-9963555:שלוחה .)31/32מיילchaim@mhever.org.il:

נשמח להיות לכם לעזר!
צוות המדרשה

קישור לנושא החמ"ד השנתי של שנת תש"פ :הרב יצחק ניסים

תוכניות לחודש כסלו
קיצור דרך לנושאים בקטלוג
למעבר לנושא המבוקש יש ללחוץ על  c t r lיחד עם לחיצה על הנושא
 הופעות לחנוכה
 סיפורים אישיים של אנשים עיוורים
 ועל ניסיך שבכל יום עמנו...
 תרבות יהודית לאור לקחי חג החנוכה
 גבורת המכבים מאז ועד היום...

הופעות לחנוכה
אור קטן הצגה ערכית ,מצחיקה ומרגשת לחנוכה ,תיאטרון "אישונים"
על זהות יהודית וגבורה אמיתית .הימים הם ימי מרד החשמונאים ביוונים .יוסף  -ילד יהודי ,נקרע
בין הרצון להיות כמו כולם ,לבין שמירה על זהותו היהודית .האם הוא יוסף היהודי או יוספוס
היווני? בחיפושיו אחר זהותו ,הוא פוגש את אריסטו  -חברו המתייוון ,את סבא ישראל ,מתאבק
יווני ,וילד יהודי אמיץ .את רגעי המתח והשיא בעלילה שוברים שני חיילים יוונים שלומיאליים,
שמשימתם לתפוס יהודים לומדי תורה לא כ"כ מצליחה להם 2..שחקניות ,לגילאי גן חובה עד ה'
משך ההצגה כ 40 -דקות.
לתפוס את האור  -הצגה לחנוכה "תיאטרון לב השמים"
לתפוס את האור  -הצגה לחנוכה מה קרה לחזן הזקן? מיהו שמחה מתקן הגגות ולמה כפר שלם
של יהודים תלוי בברכה שלו על הדלקת הנרות? איך 'תופסים' את האור של חנוכה? זאת ועוד
בהצגה מצחיקה ומרגשת לחנוכה עם  2שחקנים ובובות גדולות!
המעיל המופלא  -הצגה  -תיאטרון עמוקה
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 מפשיסחא2 .
שחקנים תאורה ומוסיקה .גיל:חובה-כיתה ו'.
כמה סופגנייה?  -מופע מקורי לחנוכה בליווי נגינהגניה היא הסופגנייה המועדפת במאפייתו של
אפי האופה .גניה רוצה שינוי בחיים .היא רוצה חיים של מישהו אחר ולכן היא עוזבת את החיים
הנוחים והבטוחים במאפייה ויוצאת לדרך חדשה ומאתגרת .בדרך היא פוגשת כל מיני חברים
שונים ומשונים שנראה כי חייהם מעניינים יותר משל גניה .האם ישתנו חייה של הסופגנייה גניה?
האם תחזור לחברה האופה? מופע מתפרץ ,מרגש ומצחיק של שירים ,ליצנות וסופגנייה אחת.
אורות וניצוצות! –הופעתו המרגשת של עופר חתוכה
מופע מרתק המשלב סיפורים ,סרטונים ומולטימדיה ,שירים וניגונים .המופע עוסק בחג האורות
ובמסרים החשובים שאותם ניתן לקחת גם לימינו אנו! עם הרבה קצב ושמחה!
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
 , )100בנושאים הקשורים לחנוכה.

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.
מסע וירטואלי בעקבות המכבים בית המקדש  -הרצאתו של גד אסולין
לקראת חנוכה ,חג חנוכת המזבח ,נבקר בבית המקדש בעזרת תמונות ייחודיות ,נראה דגם
מרשים של בית המקדש ,נלמד על קרבות המכבים ועל הניסים שהתרחשו כל זאת בעזרת מצגת
ייחודית .גיל :א'-ו'
לקראת חנוכה בסיפור ויצירה – עודד חורב
סיפורים שמסופרים בצורה חווייתית על ידי מספר סיפורים מקצועי שלאחריהם תתקיים פעילות
יצירה .בין היצירות האפשריות :חנוכיות ,קישוטים לבית ועוד
גבורת הילדים  -תיאטרון נדודים  -נפתלי פוקס
אביעזר הקטן מוצא מערה סודית בהרי ירושלים שדרכה ניתן להיכנס לירושלים הנצורה .הוא
וחבריו מחליטים בגבורה ובאמונה למצוא את יהודה המכבי ולגלות לו את סוד המערה .בדרך
ליהודה המכבי נתפס אביעזר ע“י היוונים ועובר הרפתקאות מיוחדות .האם יצליח אביעזר להגיע
ליעדו? האם יצליחו היהודים לטהר את בית המקדש? כל זאת ועוד בהצגה ייחודית ומרגשת,
המגוללת את הסיפור ההיסטורי של חג החנוכה דרך מסרים של אמונה תפילה וגבורה .גיל :א'-ו'
סדנאות יצירה לקראת חנוכה  -גד אסולין/אורנה שלזינגר/נילי פס
סדנאות יצריה בהם נכין יצירות הקשורות לחנוכה כגון מנורה ,חנוכייה ,סביבונים ועוד במגוון רחב
של חומרים.
ועל ניסך שבכל יום עמנו! –אילה פרל
מחזה מקצועי המציג  3סיפורים על ניסים שקרו בחנוכה בשילוב תלבושות ומוזיקה .בסיום
ההצגה התלמידים יכינו יצירה שימושית.
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 -לתלמידי כתות א'-ו' ולגיל הרך.

מרק כפתורים –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.
״בימים ההם בזמן הזה״ -מופע סיפורים ממומחזים ונגינה – אביב אורון
שירים ,שמחה וסיפורים מרתקים המחברים את הילדים למשמעות של ימי החנוכה .מי ינצח
במרוץ ליריד? אומנם חמד׳לה הסוסה כבר די זקנה אבל עדיין יש איזה דבר או שניים שהיא יכולה
ללמד את ספידי והיברידי -סוסי המירוץ...
יוליוס –תאטרון נקודה טובה
לוחמים קשוחים מרכבות ופילים מוכנים למתקפה על המכבים הם מתכננים ניצחון מוחץ,
רק ילד אחד יכול להציל את המצב! הצגה על גבורה פנימית וגילוי הלב היהודי מול הכח השחצני
והיופי החיצוני .גילאים גן -כיתה 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.
אויש ומויש וסוד פך השמן -אספקלריא
אויש ומויש מוצאים מכתב כתוב בכתב סתרים המכיל הוראות להציל את "כף הנמש" הלכוד
במערה .אויש מגייס לעזרתו את מויש ויחד הם יוצאים למסע חיפושים .מהו "כף הנמש" ? האם
הוא יימצא? ומה יעשו בו שני החברים? תוך משחק מתמיד ומתוך חברות אמיתית מנסים אויש
ומויש לגלות את המשמעות האמיתית של חג החנוכה .בנוסף להופעות אלו יש מגוון רחב של
הופעות בניהם :מעגלי מתופפים ,מופעי קסמים ,להטוטים ועוד (נשמח לשלוח קטלוג לכל
המעוניין)

סיפורים אישיים של אנשים עיוורים
לעלות בהר!  -סיפורו המופלא של אביחי שלי
זהו סיפור מופלא על נער עיוור וחרש ,שעל אף הקשיים הרבים הצליח לסיים לימודים תיכוניים
בישיבה תיכונית בהצטיינות ,היה חתן התנ"ך העולמי ,שירת ביחידה מובחרת במודיעין ובשב"כ
ועכשיו לומד לתואר ראשון במנהל עסקים באוניברסיטה .הכל מתוך אמונה גדולה בקב"ה
וביכולת שלו להצליח על אף הכל .זהו סיפור של נתינה למדינה והתקדמות למרות הקשיים
העצומים .סיפור חובה!
עיניים חדשות!  -סיפורה המרגש מיכל פרבר
סיפור חיים מרגש של אשה עיוורת מלידה ,אם ל 7-ילדים ,הבונה את חייה מתוך אמונה גדולה.
המופע ממחיש התמודדות עם אתגרים שמעמיד העיוורון ,ומשלב באופן מרתק את סיפור
חזרתה בתשובה בגיל  .20לאורך המופע שזורים שירים שכתבה והלחינה .זוהי הזדמנות נדריה
לראות את החיים מעיניים חדשות ..גיל :ה'-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
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 מאיתנו הוא בעצם אדם שונה.

ועל ניסיך שבכל יום עמנו...
לא בלי בני!  -נעמה תורם
סיפור אישי ומרגש של אמא שלאחר  3שנים של תפילות נולדו לה תאומים .האחד מהם הוא ילד
בעל צרכים מיוחדים ,שסיכויו לחיות היו קטנים מאוד .אך בעז"ה ועם הרבה אמונה ,תפילה ,אהבת
הורים מופלאה ותקווה ,הילד חי על אף הקשיים הרבים איתם מתמודדים ההורים .בסיפור עולים
ערכים מופלאים של שמחה ,תפילה ואמונה .גיל :ה'-ו'
על הניסים – ...סיפורה המרגש של איילת בידאני
לביתה של איילת ,מורה באולפנה ,גילו מחלה מסתורית שפגעה קשות בשמיעה עד
להתחרשותה .האבחון היה סופי אך אילת על אף הקושי ,המשיכה להתפלל ,להודות ולשמוח על
מה שיש ובמקביל התעקשה על בדיקה נוספת שגילתה באורח נס מה שלא גילו הרופאים לפני,
שביתה סובלת ממחלה קשה אחרת שגרמה לה לאבד את השמיעה ואם לא היו מאבחנים אותה,
היתה גורמת לסכנת חיים .הבת עברה את הניתוח בהצלחה וכיום היא שומעת ונרפאה לגמרי .על
כוחם של תפילה ,שמחה והודאה נשמע בסיפור מרגש זה .ניתן לשלב יצירה הקשורה לנושא
האמונה והשמחה .גיל :ד'-ו'

תרבות יהודית לאור לקחי חג החנוכה
להרים את הזמן  -כוחו של חג החנוכה – ריקי דמרי
בשיחה נדבר על משמעות הנס ,מה ניתן ללמוד מנס חנוכה על ההתמודדויות ביום יום ,וכיצד נס
חנוכה קיים גם עכשיו .גיל :ה'-ו'
מהשב"כ לשבת ...סיפור אישי של הרב אילן ספרא
הרב אילן היה שומר ראשם של כמה ראשי ממשלות וחווה במהלך שרותו בקומנדו הימי מס'
חוויות משמעותיות .הן גרמו לו למבט חדש על החיים ובסופו של דבר לחזרה בתשובה .בשילוב
סרט ייחודי .גיל :ה'-ו'
מהודו ליהדות  -ירון סופר  -בליווי שירה ונגינה
זהו סיפורו של ירון ,שחיפש את מה שהוא הרגיש כדבר המרכזי באישיותו  -המוסיקה .תוך כדי
חיפוש ועליה לפסגת ההצלחה ,הוא הרגיש שמשהו מרכזי חסר לו  -ואותו הוא מצא רק
בשורשים הנצחיים של עם ישראל .גיל :ה'-ו'

האינטרנט  -יתרונות ,סכנות ודרכי התמודדות  -יניב לחמני /הרב זאביק לובר
לקראת חנוכה ,החג בו אנו מתמודדים עם התרבות המערבית ,ניפגש עם הסכנות וההשפעות
ההרסניות שיש לאינטרנט על חיינו ,וכן נקבל כלים ועצות כיצד להתמודד עם כלי שמצד אחד
עוזר לנו רבות ומצד שני מעמיד אותנו בפני סכנות רבות וקשות .השיחה מלווה בדוגמאות
(במידת האפשר - )...בליווי מצגת .גיל :ה'-ו'
כדורסל עם דרך ארץ – סדנה עם דורון שפר
במפגש על מגרש הכדורסל יספר דורון על הקריירה שלו ועל חשיבות שילוב הכדורסל והספורט
עם ערכים ודרך ארץ בנוסף לסדנה בנושא יסודות המשחק והשתתפות במשחק עם המשתתפים
במהלך המפגש יוקרן סרטון המגולל את מהלך הקריירה של דורון.
"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)

גבורת המכבים מאז ועד היום...
גבורה  -לא רק במלחמות - ...סיפורו של יניב קנדל
זהו סיפור מופלא של אדם העוסק יום יום בחסד ובנתינה .הוא עמד במבחן קשה ,אולי הקשה
ביותר ,של תרומת חצי מהכבד שלו לאדם זר .השיחה נותנת כלים לכל תלמיד ותלמיד להפוך את
חייו לחיים של חסד ונתינה .גיל :ה'-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 .גיל :ד'-ו'
מסע קולנועי בעקבות הגבורה  -יניב לחמני
הרצאה ייחודית בשילוב קטעי סרטים ,העוסקת במידת הגבורה ובהבנה שגבורה היא לא רק
במלחמות ובמבצעים הרואיים אלא נדרשת גם ביום יום בהתמודדויות הכי "קטנות" של
החיים .גיל :ה'-ו'

סיפורו של לוחם חרות ישראל – עזרא יכין
בספור מרתק זה נשמע על אדם שהקשר שלו לארץ ישראל הוא קשר של דם עוד מתקופת
היותו 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 ישראל.
מטה הקסמים של דניאלי -דסי ליקסנברג
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.
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 הנושא של משמעותם של מילים והחשיבות שיש בשמירה על
כוח הדיבור .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.
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'
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