ממלכתי -יסודי
פירוט הפעילויות:

זהות יהודית-ישראלית
בחזרה הביתה!  -סיפורו המרגש של עולה מאתיופיה – הרבנים :מברהטו סלומון\
שמואל יוסף\משה סולומון
סיפורם המרגש של עולים מאתיופיה שהלכו מאות ק"מ בקשיים גדולים מאוד
עמ"נ להגשים את החלום שגדלו עליו מאז שנולדו  -להגיע לארץ ישראל .על
הקשיים ,ההתמודדויות והאהבה הגדולה לארץ ישראל תשמעו בשיחה זו.
סיפור אמיתי!
מעשה מאבידת בת מלך – ניצן הס
הצגת יחיד המבוססת על סיפורו המופלא של ר' נחמן מברסלב המועברת בדרך
חווייתית ,מצחיק עד דמעות ועם המון תוכן בשילוב פעלולים ,אקרובטיקה,
מונולוגים אישיים והרבה הרבה מסרים גלויים וסמויים.

להתקדם למרות הקושי – סיפורים אישיים מרגשים
סוס עץ -מופעו של חננאל אמיתי
חננאל מנהל אומנותי בתיאטרון 'סוס עץ' שחקן קומיקאי וליצן רפואי ,מפגיש את
הקהל עם סיפורי האישי בתור הילד "הכי נמוך בכיתה" .איך לקחת את הבורסה
בסביבה ולהסכים לעצמי להיות מי שאני קטן ונמוך אך גם מצחיק ועסיסי .
מסע מאתגר סביב קבלת השונה ואהבה עצמי.

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 ,תאונת דרכים ועוד .השיחה מלווה
בסרטון מרגש!

אין דבר כזה ילד רע – הופעתו של הבדרן 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 גדול ,עד פגש אנשים טובים שבעזרת המוזיקה
החזירו לו את האמונה בעצמו ואת השמחה .
זהו סיפור של התמודדות עם קשיים  ,אמונה בעצמך ובסובב אותך ,סיפור שיחנך
אותנו להסתכלות בעין טובה ומתוך לימוד זכות על עצמנו ועל הסובב אותנו.
מתאים גם לצוותי חינוך ולערבי סיום.
לעלות בהר! סיפורו המופלא של אביחי שלי
זהו סיפור מופלא על נער עיוור וחרש שעל אף הקשיים הרבים הצליח לסיים
לימודים תיכוניים בהצטיינות ,היה חתן התנ"ך העולמי ,שירת ביחידה מובחרת
במודיעין ובשב"כ ועכשיו לומד לתואר ראשון במנהל עסקים באוניברסיטה .הכל
מתוך אמונה גדולה ביכולת שלו להצליח על אף הכל .זהו סיפור של נתינה למדינה
והתקדמות למרות הקשיים העצומים .סיפור חובה!

נתינה ובין אדם לחברו
הילדים של החיים – אושי גרוס
משפחת גרוס לקחה על עצמה ב 8 -שנים האחרונות להיות משפחה אומנת לילדים
שגורלם לא שפר עליהם .בהרצאה מרגשת ,מצחיקה ומלאת תוכן מפגיש אותנו
אושי גרוס (אין דבר כזה ילד רע) עם חיי ילדי המשפחתון לצד הילדים הביולוגיים
שלו  ,תהליך הבניה שלהם ,ההצלחות המרגשות והאכזבות הצורבות.
מה קורה כשנשארים לבד?  -סיפורם המופלא של הרב שלמה ובת שבע שוב
מתניה (שם חסוי) הוא ילד שנולד עם מחלה קשה שננטש 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.
בין אדם לחברו מזווית קצת אחרת – ...פעילות O.D.T

פעילות חווייתית המשלבת הנאה ,גיבוש ולימוד שתעסוק במגוון נושאים הקשורים
לבין אדם לחברו בניהם :חסד ,אחדות ואחידות ,לקיחת אחריות ,היחיד בקבוצה
ועוד ועוד .בשילוב הפעלות במתקנים חווייתיים.

הופעות וסדנאות לקראת החגים
"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.
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 ,תהליך שהתחזק 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.

הופעות חווייתיות
טלפתיה וקסמים בראי היהדות – ניב הדר
תוכנית המועברת ע"י ניב הדר ,מומחה בתחום .בחלק הראשון נחזה בהצגה
מדהימה של קטעי טלפתיה וקסמים ובחלקה השני יראה ניב כיצד הכל זה בעצם
אחיזת עיניים יסיק מסקנות חושבות לגבי הנזקים הקשים שיכולים להיגרם
מהיגררות אחרי מתחזים למיניהם ומאחזי עיניים.
מעגל מתופפים ארץ ישראלי – נחשון אפיק /שחר תופפויה
מעגל מתופפים בשילוב כלי נגינה וכיף עם דגש על חיבור לעדות השונות ולארץ
ובנוסף ניתן לשלב גם שירה ודיון על מגוון נושאים.
קליקיט -קריוקי – מקליקים ונהנים! – משחק ידע חווייתי בשיתוף הקהל
תוכנית חווייתית המשלבת הקניית ידע בדרך של הנאה ,משחק וכיף ,כאשר לכל
אחד יש שלט והוא משתתף בצורה פעילה במשחק ידע בשילוב מולטימדיה
איכותית (כדוגמת אחד מול  .)100במגוון רחב של נושאים ובהתאמה למעגל השנה,
לכל גיל ,לפי בקשת המוסד!
אפשרות לשלב קריוקי -שירה בציבור במהלך הקליקט.
אפשרות לשלוח מראש סרטונים ותמונות של המזמין ,שישובצו במהלך הפעילות.

גבורה ומלחמות ישראל לאורך הדורות
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.
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