לכבוד

רכז/ת חינוך חברתי/ת
אנו שמחים להציג בפניכם מגוון תכניות נוספות מטעם המדרשה לחודש ניסן.
רשימת ממליצים לכל פעילות תשלח לפי בקשתכם.
פעילויות ניתן להזמין אצל חיים בטל'( 02-9963555 ,052-8990278 :שלוחה )31
או אצל יגאל .058-4012854
נשמח להיות לכם לעזר!
צוות המדרשה

קיצורי דרך לנושאים בקטלוג (על מנת להגיע לנושא המבוקש יש ללחוץ על
 c t r lיחד עם לחיצה על הנושא):
 הופעות לפסח
 אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה -סיפורים אישיים ושיחות
תורניות
הנושא השנתי של החמ"ד :הרב יצחק ניסים

הופעות לפסח
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.
הגדה ללא הגד!  -הופעת פנטומימה מצחיקה של האומן עופר גורן

סיפור יציאת מצרים בפנטומימה .חוויה חינוכית מהנה ובעלת מסר  -בשיתוף הקהל!

קליקיט – מקליקים ונהנים! – משחק יידע חווייתי בשיתוף הקהל
תוכנית חווייתית המשלבת הקניית יידע בדרך של הנאה ,משחק וכיף כאשר כמעט לכל אחד יש שלט
והוא משתתף בצורה פעילה במשחק יידע בשילוב מולטימדיה איכותית(כדוגמת אחד מול  .)100במגוון
רחב של נושאים –לאורך חגי השנה ,הלכות ובמגוון רחב של נושאים ולכל גיל ,לפי בקשת המוסד!
מי הבוס?  -מופע פנטומימה חינוכי  -עופר גורן
סיטואציות משעשעות מחיי היומיום ,הבוחנת את משמעות החרות האמיתית אל מול השעבוד לנורמות
חברתיות ואופנה .לאחר כל סיטואציה יתקיים דיון בהנחיית מנחה.
סדנת מנהיגות!  -מסע קולנועי עם יניב לחמני
משה רבנו נבחר להנהיג את עם ולהוציאם מארץ מצרים .בסדנא זו נלמד אלו תכונות נדרשות למנהיג
והאם הן נרכשות או מולדות .נלמד על חשיבותה של מנהיגות חיובית ,מקדמת ובונה ,ועוד .כל זאת
בשילוב סרטונים ודוגמאות מהחיים .גיל :ה'-ו'
לראות ניסים -מופע פסח – אביב אורון
כיצד הציל קופיקו את מצב העניינים ואיזה ליל סדר הכי נחשב בשמיים?! מופע מלהיב ,מצחיק ומרגש
לקראת פסח ,מופע שכולו אמונה ורגש עמוק מחד והומור ושמחה מחד .ניתן לשלב את המופע במהלך
של כמעין ׳ליל סדר׳ ,עם שקופיות וסרטונים...
מסע וירטואלי בבית המקדש –הרצאתו של גד אסולין
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.
פסח של אמונה  -הצגה של תיאטרון נדודים
בערב ליל הסדר נודע ליהודי העיירה על בואם של קבוצת גזלנים גדולה .כולם נערכים למאבק מתוך פחד
גדול ,ורק הקצב הפשוט מתעקש לערוך את ליל הסדר כרגיל .מה יראו השודדים כשיתקרבו לביתו של
הקצב? ואיך יפעלו תושבי העיירה? גיל :א'-ד'.
כוסו של אליהו -תאטרון גלעד
משפחה שירדה מנכסיה מחליטה למכור את הגביע המיוחד של אליהו הנביא כדי שיוכלו להזמין אורחים
לחג הפסח .בערב פסח מחכה להם ביקור מפתיע .הצגה מקסימה ומרגשת לכל המשפחה.

אפיית מצות לקראת חג הפסח בשילוב הצגה  -שחר
פעילות חווייתית המשלבת תחפושות ,ושחקנים המחזירים לימים של יציאת מצרים .הצגה ואפיית מצות
המשלבת את לימוד ההלכות ויישומם בפועל בשלבי ההכנה .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..
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.

אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה -סיפורים אישיים ושיחות
תורניות
מהשב"כ לשבת - ...סיפורו של הרב אילן ספרא
סיפורו האישי של הרב אילן ספרא ,שהיה שומר ראשם של כמה ראשי ממשלות .במהלך שירותו בקומנדו
הימי חווה מס' חוויות משמעותיות שגרמו לו למבט חדש על החיים ,ובסופו של דבר לחזרה בתשובה.
בשילוב סרט ייחודי .גיל :ה'-ו'.
נקודת אור  -סיפורה המרגש של מירי אור בליווי שירה וריקודים
זהו סיפורה של מירי ,רקדנית וזמרת בלהקת "טיפקס" ,שבסוף אחת מהופעותיה הרבות נגשה אליה אחת
הנשים הדתיות שצפתה בה ולחצה עליה מאד להתארח אצלה בשבת .שבת זו שינתה את כל חייה של
מירי וחשפה אותה לעוצמות חיים אחרות לחלוטין ממה שהכירה .בהמשך חלתה מירי במחלת הסרטן -
איתה התמודדה מתוך אמונה והרבה אופטימיות והצליחה ב"ה להירפא .השיחה היא הופעה המועברת
בעזרת שירים ,ריקודים וקטעי משחק .מחזק ...מצחיק ...ומרגש .גיל :ד'-ו'.
חופש ותורה ,מתנגשים או משלימים?  -ועוד מגוון שיחות תורניות לקראת חג הפסח
מיהו בן חורין באמת? האם התורה לא משעבדת אותנו יתר על המידה? האם חופש אמיתי זה לעשות מה
"שבא לי?" האם החבר שלי "החופשי" ,הוא חופשי באמת? ההרצאה תתמודד עם שאלות אלו ועם שאלות
נוספות .בין המרצים והרבנים :אהרל'ה מאירוביץ' ,יעקב שמעון ,ערן כהן ,עזרי טובי ,ריקי דימרי ,שי יהודאי,
אילן אלפונטה ,דוד מוריה .גיל :ה'.

אחינו יהונתן!  -הרצאתו של זאביק לובר על יהונתן פולארד
שיחה מרתקת המועברת בשילוב אמצעים אור קוליים .בשיחה נשמע את סיפורו של יהונתן פולארד -
מתחילתו של התהליך בו תרם רבות לביטחון מדינת ישראל ,דרך סיפור תפיסתו והפקרתו ,ועד לשחרורו.
גיל :ה'-ו.
עושים סדר  -מושגים ורעיונות לליל הסדר וחג הפסח  -רן רשף
הרצאה מרתקת בנושא ליל הסדר וחג החרות .מלווה בקטעי וידאו ,תמונות ,צלילים וחידון אחד נגד מאה.
גיל ד-ו.
שיחותיו של הרב יעקב שמעון לפסח
עבד ובן חורין ,מצה זו על שום מה? ,חמץ ומצה!?! ,כנגד  4בנים דברה התורה .ועוד ..גיל :ה'-ו'
פסח במקדש  -רן רשף בליווי מולטימדיה!
בהרצאה המלווה במצגות מחשב נחווה את העלייה לרגל ואת הקרבת קורבן הפסח בבית המקדש .גיל:
ה'-ו'.

לפרטים ולהזמנות:
חיים-מנהל מחלקת הרצאות
בטל'( 02-9963555 :שלוחה )31
או בנייד052-8990278 :
או אצל יגאל בנייד058-4012854 :
מיילchaim@mhever.org.il :

