לכבוד
הרכז/ת החברתי/ת
שלום וברכה!
אנו שמחים להציג בפניכם את תוכניות המדרשה לחודש שבט.
את הפעילויות ניתן להזמין אצל חיים בטל'( 02-9963555 :שלוחה )31
או בנייד  052-8990278או אצל יגאל .058-4012854
נשמח להיות לכם לעזר ,לייעוץ ומשלוח רשימת ממליצים לכל פעילות
לפי בקשתכם.
בברכת חורף טוב!
צוות המדרשה

חודש שבט
קיצורי דרך לנושאים בקטלוג
(על מנת להגיע לנושא המבוקש יד ללחוץ על  c t r lואז לחיצה על הנושא)

 ט"ו בשבט
 כיסופים לארץ ישראל
 גוש קטיף
קישור לנושא השנתי של החמ"ד:

הרב יצחק ניסים

ט"ו בשבט
הפרשת חלה – בליווי שירים וניגונים עזרי ואורה טובי
פעילות אטרקטיבית המשלבת נגינה ,סיפורים ,הבנת השלבים השונים של הפרשת חלה באופן
חווייתי בשילוב נגינה וסיפורים .כולל הפרשת חלות בפועל.

סדנאות שתילה ומחזור עם אלישבע פדרמן
מגוון סדנאות המשלבות חוויה ,התנסות ותוכן על עולם הצומת המופלא ,חשיבות המחזור ועוד.
בסדנא יתנסו התלמידים בשתילה ויצירה שימושית שאותם ייקחו הביתה.

נחשים ,לטאות ועקרבים –לא רק מה שחשבתם– מופע מיוחד עם שייקה
במופע זה נראה סוגי זוחלים שונים ,נכיר אותם ניגע בהם ונלמד היכן הם מופיעים במקרא ומה
ניתן ללמוד מהם.

׳טובה הארץ׳ -מופע של מוסיקה ,שירי ארץ ישראל ,הצגה מרתקת ומצחיקה– ...
תאטרון חיבת הלבבות
האם יצליח ניסים לרפא את בן המלך? כיצד יבחר הקיסר את יורש העצר? מהי המחלה
המסתורית שתקפה את גינת המלך? מופע משמח ומחכים לכבודה של ארץ ישראל.

פעילות חוויתית לטו בשבט -גד אסולין
תכנית חווייתית בנושא ציונות  ,ארץ ישראל וחיבור לטבע ולמולדת  ,התוכנית המלווה בשירי ארץ
ישראל ,מצגת אינטראקטיבית ,חידונים ,סרטונים ועוד.

ערבי שירי ארץ ישראל וקריוקי עם מיטב הנגנים והזמרים  -זיו שפיר ,נתנאל
קראוס ,נתי באום וגם המופע הסיפור שמאחורי השיר – שרה ,מנגנת ומספרת –
נאווה שפיצר
פעילות חווייתית עם תוכן שבה נשיר שירי טו בשבט ושירי ארץ ישראל ונשמע את הסיפורים
המרתקים העומדים מאחוריהם .הפעילות בליווי שקופיות ,ניגונים וסיפורים.

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!

סדנאות יצירה לקראת ט"ו בשבט  -גד אסולין/אורנה שלזינגר/נילי פס
סדנאות יצירה בהם נכין יצירות הקשורות לט"ו בשבט ולטבע המתחדש ,במגוון רחב של
חומרים.

מתחדשים עם הטבע! –הופעתו המרגשת של עופר חתוכה
מופע מרתק המשלב סיפורים ,סרטונים ומולטימדיה ,שירים וניגונים .המופע עוסק בהתחדשות
הטבע ומתוך זה משליך על התחדשות האדם ,על חשיבה חיובית ובונה ועוד.

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.

סדנא עם קובי טרבלסי
'פירות בצורות' סדנת חיתוך פירות חוויתית וטעימה .הילדים לומדים על חשיבות הפרות בתזונה
ויוצרים שיפודי/סלסלת פרות חתוכים באופנים שונים ומיוחדים' .כי הילד פרח השדה' סדנת
סידור פרחים מיוחדת בדגש על שנת השמיטה והקשרה לחיינו ולליבנו .כל ילד מכין זר/סידור
פרחים בעצמו.

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..

סיפורו של לוחם חרות ישראל  -עזרא יכין
ט"ו בשבט הוא חגה של ארץ ישראל .בספור מרתק זה נשמע על אדם שהקשר שלו לארץ
ישראל הוא קשר של דם ,עוד מהיותו 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.

מופעי תיאטרון סיפור של תיאטרון מבואה:
רגע לפני שפותחים -שני סיפורים ,שני כיוונים על אותו שער חשוב הלא הוא הפה שלנו ובובה
אחת מצחיקה ומבובלת .מופע משעשע על כשרות ועל לשון הרע.
אברהם העברי -סיפור האמונה של אברהם אבינו שעמד מול כל העולם ולא הלך אחרי הזרם.
כל אחד הוא מיוחד  -סיפורו של הסתת שרצה להיות מישהו אחר.
הסתכל בקנקן -מהו העיקר התוכן או החיצוניות? סיפורו של העני שהפתיע את המסובים
בסעודתו של העשיר.
עטיפה 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.

כיסופים לארץ ישראל
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 .למרצה שיחות נוספות במגוון נושאים והוא גם מגיע לשבתות.

החלום לארץ ישראל  -תיאטרון נדודים
סוחר יהודי פשוט בשם עקיבא ,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?

"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.

גוש קטיף
הסנדל של אייל -עידו לוינגר תיאטרון עמוקה
אייל ילד עירוני ממרכז הארץ מגיע עם משפחתו לגוש קטיף והם מוצאים בו את ביתם .אייל הופך
מילד חלש וחולני לילד חזק ואמיץ .סבו מכין לו סנדלים מיוחדים ואיתם הוא רץ על חולות הגוש
והופך להיות אצן מצטיין .אבל ...התחרות הארצית מתקיימת בדיוק בקיץ שבו אייל וסנדליו
עוברים טלטלה .הקיץ ההוא שבו הכל ייסגר ויפתח שוב מחדש.

נופי ילדות – סיפורה של מוריה הימן /חגית גיבור /עינת בלוך
סיפורה המרגש של מוריה ,תושבת גני טל המספרת על החיים בגוש מנקודת מבט של ילדה
ונערה ,על ההתמודדות מתוך מסירות ואמונה גדולה על החיים בצל הטילים  ,על הערכים
הגדולים שניתן ללמוד מתושבי הגוש ,על המאבק וההתמודדות עם המשבר הגדול שאחרי .בליווי
סרטון.

לפרטים ולהזמנות
מנהל מחלקת הרצאות-חיים:
(029963555שלוחה )31
או  0528990278או יגאל 058-4012854

