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מסיבת חומש
מסיבת חומש בשיתוף מכון מצווה כהלכה
תוכנית ייחודית ומקורית למסיבת חומש משותפת ,הורים וילדים .בתוכנית :שפע פעילויות מגוונות,
שמחה והרבה הנאה .בין השאר :מפגש עם סופר סת"ם והתנסות בכתיבה ,יצירה שימושית ,מצגת יפה
והעיקר  -מופע מרכזי בשיתוף הילדים!
שרשרת הדורות!  -הצגות מומחזות בליווי נגינה  -אביב אורון
ההצגות עוסקות בחשיבות לימוד התורה ,והן יכינו את תלמידכם למעמד החשוב והמרגש של קבלת
החומש ,והצטרפות לשרשרת המופלאה של לומדי התורה בישראל .ניתן לשלב טקס מוזיקאלי של
הוצאת ספר תורה" ,המלאך הגואל" ועוד.
בזכותה של תורה  -הצגה של תיאטרון נדודים
בנו של גבאי בית הכנסת והאופה של ג'רבה ,מחובר לתורה ,אך נאלץ לעבוד במקום ללמוד .מתוך
אמונה גדולה ולימוד עצמי ,הוא גדל בתורה בסתר ,תוך שהוא נכנס לשיעורי תורה של בוגרי בית
המדרש .סכנה גדולה המרחפת מעל יהודי ג'רבה נמנעת בזכות תורתו של הילד הקטן! מה הייתה
הסכנה ומה קשור חלומו של אביו לספרי תורה ריקים?? הצגה מרתקת ומשעשעת על אהבת תורה.
ניתן לשלב הכנת יצירה ייחודית המתאימה למסיבת חומש.
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 לחומש וללימוד התורה.
תוכנית ייחודית ומקורית עם שפע פעילויות מגוונות – גד אסולין
מפגש עם סופר סת"ם :הסופר מדגים וממחיש את עבודתו ,בעזרת תערוכה יפה ופריטים חיים של כלי
עבודתו ויצירותיו .יצירה :כל משתתף מכין יצירה חווייתית בנושא התורה .ומתנסה בכתיבת אותיות
התורה בקולמוס ודיו .והעיקר :מופע מרכזי בשיתוף הילדים העוסק במתן תורה עם ישראל והאומות,
עשרת הדיברות ועוד...
ירושלים שלי  -טיול מומחז – אהרון יוקל
שחקן תיאטרון לוקח את התלמידים לאתרים בעלי משמעות היסטורית ברובע היהודי בירושלים .בכל
אתר פוגשים דמות מפתיעה מן העבר ,ממנה לומדים על מה שקרה במקום .הדמויות מצחיקות
ומגוונות ,תלבושות אותנטיות ,תוכן עשיר ומלא ואין אף רגע משעמם והכל מותאם ללימוד התורה
והחומש.
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