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"י הוא הלמידה בחוויה ועל כן של קרן תלהמרכזיים אחד מהעקרונות 

מייחסים חשיבות רבה לשילוב של סדנאות, טקסים, משחקים,  אנו

מפגשים מוסיקליים ועוד כחלק אינטגראלי מהעשייה החינוכית בבתי 

הספר. לשם כך חברה קרן תל"י אל משרד החינוך, והיא מציעה לכלל 

ישראלית, -בתי הספר, במסגרת תוכנית הלימודים בתרבות יהודית

 .בחלקן או במלואן על ידי המשרד פעילויות שונות שאושרו וממומנות

 

נכם מוזמנים להתרשם ממגוון הפעילויות החווייתיות שלנו ה

 שמחולקות לשלוש קטגוריות:

                 ישראלי-מעגל השנה היהודי -פעילויות חווייתיות . 1

 מעגלי חיים וחברה -. פעילויות חווייתיות 2

 פעילות העשרה חווייתית  -בני ובנות מצווה . 3

 

 .כאןלחצו על הפעילויות לפרטים נוספים 

 המתאר את הפעילויות לחצו על התמונה:לצפייה בסרטון 

           

http://www.tali.org.il/content/sadnaot
http://www.tali.org.il/content/sadnaot
https://youtu.be/8sJtS_E1NEg
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 ישראלי-מעגל השנה היהודי -חווייתיות  פעילויות

 

 ט' –א' | מסע בעקבות סימני החג  –סדר ראש השנה  .1

 306הפעילות:  'מס

לם התלמיד דרך שיח חווייתי המביא את עו -סדר ראש השנה 

העוסק באיחולים, שאיפות ומטרות של התלמידים עם פתיחת 

השנה החדשה. ניתן לקיים כערב הורים וילדים. במהלך הפעילות 

יכירו התלמידים את סימני החג ודרך הסימנים יתייחסו באופן 

 אל משמעויות החג.פעיל וחווייתי 

 

 

 ט' -א'  |תשליך  .2

 307הפעילות:  'מס

סדנה לראש השנה לקיום חווייתי של טקס התשליך. מטרת סדנה 

זו היא לעודד רפלקציה. התלמידים מוזמנים לחשבון נפש עם 

חלקים שונים באישיותם. כמו כן מחברת הסדנה את התלמידים 

 לערכי ראש השנה והימים הנוראים.
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 ו' –| א' העיקר לא לבקש סליחה  .3

 308הפעילות:  'מס

סדנת פלייבק ליום הכיפורים ולימים הנוראיים שמטרתה להעמיק 

הסדנה מסייעת לתלמידים  את ההבנה של מושג הסליחה. 

להתמודד עם הקושי לבקש או לקבל סליחה ומחברת בין 

התלמידים לבין יום הכיפורים דרך עיסוק בערך הסליחה והיחסים 

 בין אדם לחברו.ש

 

 

 

 ט'  –| ד'  לכל סוכה קישוט משלה... .4

 309הפעילות:  'מס

סדנה של יצירה אמנותית של קישוטים משמעותיים לסוכה 

בהשראת תכנים אישיים שכל אחד מביא. ניתן לקיים כמפגש בין 

הורים לילדים. מטרת הסדנה לשלב בין פעילות הכנה לסוכות 

במרקם  מאתנולבין הבנה של התפקיד והתוכן של כל אחד 

 המשפחתי והכיתתי.
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 ט' – | א' המרוץ לנרות )הפנינג חנוכה( .5

 310הפעילות:  'מס

ת אספרי המחזיר -י או ביתכיתתי, שכבת -משחק תחרותי 

התלמידים במנהרת הזמן לתקופת המכבים. במהלך לומדים 

התלמידים על מרד החשמונאים ועל ערכי החנוכה דרך ביקור 

 בתחנות פעילות שונות ומגוונות.

 

 

 ט'  –' ב|  הנס שהוא אנחנו .6

 311הפעילות:  'מס

סדנאי של הורים וילדים לטיפוח הכוחות והיכולות של מפגש 

משימות  כוללהמפגש . התלמידים בהשראת ניסי החנוכה

משותפות להורים וילדים, דמיון מודרך ויצירה פלסטית לילדים 

המעצימה את הכוחות שלהם והאמונה ביכולותיהם. ניתן לקיים 

 .ות לתלמידים בלבדאת הסדנה כפעיל

 

 

 ט' –| ג'  בסימן צמיחה אישית סדר ט"ו בשבט -'גם אני צומח'  .7

 312הפעילות:  'מס

סדר ט"ו בשבט להורים וילדים לטיפוח המרכיבים המצמיחים 

בקשר המשפחתי והחינוכי. מטרת הסדנה לשים במרכז את 

הצמיחה והתפתחות של ילדיהם ולקבל כלים רעיוניים ופרקטיים 

 לעשות כן באמצעות הפורמט של סדר ט"ו בשבט.
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 ט' –| א'  קיימוזיקה .8

 325הפעילות:  'מס

מפגש מוזיקלי לט"ו בשבט המשלב בין כלי נגינה ממוחזרים לבין 

מקורות יהודיים העוסקים בקיימות ובאחריות התלמיד כלפי 

סביבתו, כלפי חבריו וכלפי הקהילה. ניתן לשלב בסדנה גם הכנה 

למוזיקה של כלי נגינה ממוחזרים. הפעילות מונחית על ידי מורה 

 בעל ניסיון בנגינה והוראה בכלי נגינה שונים.

 

 

  ט' –ג'   | ערב 'בלי כיבודים!' לקראת יום המשפחה .9

 318הפעילות:  'מס

ערב אימפרוביזציה ומשחקי תפקידים העוסקים ביחסי הורים 

וילדים ודילמות בחיי המשפחה. מטרת הערב לעבד קונפליקטים 

חווייתית ולהעמיק את ההבנה, ודילמות בין הורים וילדים בצורה 

 הקרב ושיתוף הפעולה בין הורים וילדיהם.

 

 

 ט' –| א'  מגלים את המגילה  .10

 313הפעילות:  'מס

קריאה חווייתית משתפת של מגילת אסתר בשילוב של ליווי 

מוזיקלי, משחקי תפקידים והמחזה של דמויות מהמגילה. ניתן 

 .וילדיםלקיים כערב הורים 
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 ט' –| ד' מסכה כמוני   .11

 314הפעילות:  'מס

סדנה לקראת פורים ליצירת מסכות המייצגות צדדים שונים 

בזהות של התלמידים. מטרת הסדנה היא להחצין באמצעות 

מסכות עם היבטים שונים של הזהות של התלמידים ודרך זה 

להגמיש את הזהות האישית שלהם. את הסדנה ניתן לקיים 

וילדים. כמו כן כהשתלמות בפורמט כיתתי ואף כערב הורים 

 לחדר מורים.

 

 

 ט' –| א'  בית ספרי-סדר פסח קהילתי  .12

 315הפעילות:  'מס

סדר פסח קהילתי הוא הזדמנות לחיזוק הקשר בין בית הספר 

מהות ואבות, סבים וסבתות, יאל הסדר מוזמנים א לבין הקהילה.

תלמידים ותלמידות והצוות החינוכי של בית הספר. במהלכו 

את שירי החג, טועמים מסימני הסדר, צופים במופעי ריקוד שרים 

ושירה של התלמידים, וחווים את הטקסים והפיוטים של ליל 

הסדר בחוויה שמאחדת את הקהילה אל בית הספר ואל כל עם 

ישראל בארץ ובתפוצות. הסדר מובל על ידי מלווה רוחני מקרן 

 תל"י.
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 ט' –| א'  יציאת מצרים שלנו  .13

 316הפעילות:  'מס

ית הספר הופך לקערת פסח בספרי שבו כל -הפנינג פסח בית

 ענקית של תחנות שונות המסמלות את תכני וערכי החג.

 

 

  ז' –| ג'  חדר זיכרון ללימוד השואה  .14

 305הפעילות:  'מס

תחנות בנושאים מגוונים וברמות  12"חדר זיכרון" לשואה המכיל 

היסטורי לשואה, בעולם היהודי שונות. התחנות עוסקות ברקע 

לפני השואה, בסיפורי הצלה, ברגשות העולים בעקבות הלימוד 

ועוד. אחד המאפיינים המייחדים חדר זה הוא העיסוק בנושאים 

ערכיים הקשורים בשואה, כמו סובלנות, שמירה על צלם אנוש 

בנוסף ליחידות בתוך החדר עצמו קיימות למורים  וקבלת האחר.

להעברה בכיתה לפני העבודה ב"חדר הזיכרון", יחידות רקע 

 יחידות לסיכום הלמידה וכן לימוד משותף של הורים וילדים.
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 ט'  –| א'  עצמאות של המדינה -עצמאות שלי   .15

 319הפעילות:  'מס

סדר עצמאות בהשתתפות הורים וילדים השם דגש על הקשר בין 

המדינה. הסדר סיפורים אישיים של המשתתפים לבין סיפרה של 

מכיל שירה בציבור, קטעי קריאה, מופעים, סיפורי עצמאות 

 אישיים וסיפורים משנותיה של מדינת ישראל.

 

 

 ט'  –| א'   מפגש מוזיקלי סביב ירושלים  .16

 302הפעילות:  'מס

מופע מוזיקלי בית ספרי או סדנה כיתתית, העוסקים בדמותה של 

 תקופות: 3-ירושלים ב

 ובית שני. א.  ימי בית ראשון

 שנות הגלות. 2,000 -ב.  ימי הכמיהה, הכיסופים  לעיר, ב

 ג. ירושלים כיום.

 

 

 ט' –| ג'  נעים להכיר! -ירושלים   .17

 317הפעילות:  'מס

משחק כיתתי תחרותי שבו הופכת הכיתה לרחוב ירושלמי 

והתלמידים זוכים להיכרות עם העבר של ירושלים, אתרים 

 העוסקים בה, ותרבות ירושלמית.מרכזיים בעיר, טקסטים 
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 ט' –| ד'  רות עבור, לימינו!  .18

 320הפעילות:  'מס

ואציות ממגילת רות בלבוש סדנה תיאטרלית של המחזת סיט

ניתן קיימה באופן כיתתי או שכבתי.  לקראת שבועות. מודרני,

מטרת הסדנה לחבר את התלמידים לערך החינוכי של מגילת 

 כלפי האחר, החלש והזר בימינו. רות כמעודדת יחס מכבד וחומל

 

 

 ט' –| ד'  מחורבן לתקומה -דע מאין באת ולאן אתה הולך   .19

 326הפעילות:  'מס

סדנה המאזכרת את צומות החורבן )צום גדליה, עשרה בטבת, 

יז' בתמוז ותשעה באב( ועוסקת בדרך שבה העם היהודי זוכר 

המרכזי וכיצד משתמשים בזיכרון כמנוף לצמיחה לאומית. המסר 

של הסדנה הוא שהעם היהודי זוכר את החורבן על מנת לצמוח 

ולהתקדם. הסדנה מסתיימת בשאלה האם לאחר התקומה 

 הלאומית, יש עדיין מקום לצומות החורבן בלוח השנה?
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 ט'  –| א'  קבלת שבת מוזיקלית  .20

 303הפעילות:  'מס

קבלת שבת המאפשרת חיבור בין מסורת למודרנה, עוסקת 

השבת, כוללת שירי שבת, טקסטים מהמקורות, תפילות בערכי 

מסורתיות, פיוטים ממזרח וממערב, שירים ישראליים. דרך 

קבלת השבת נוצרת אווירת שבת מאפשרת לכל קהילת בית 

 הספר. תלמידים, מורים והורים להתחבר כל אחד בדרכו שלו.

 

 

 ט' –| א'  עונג שבת  .21

 323הפעילות:  'מס

העוסקת בדרכים שונות של הנאה בשבת סדנה מוזיקלית 

ומקרבת את התלמידים להבנה שהשבת היא נכס תרבותי שכל 

אחד יכול להתבסס עליו, לקיים אותו בדרכו ולהתחבר אליו 

 מתוך המקום האישי שלו ושל משפחתו.

 

 

 ט' –| א'  כי כל סוף הוא גם התחלה -הבדלה   .22

 321הפעילות:  'מס

מעודדת את התלמידים ליצור ה רוחנית-סדנה כיתתית חווייתית

הפרדות בין חלקים שונים של היומיום והשבוע החולף. בנוסף 

מפגישה הסדנה את התלמידים עם מושגים כמו קודש וחול, 

 מנוחה ומעשה.
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 ט'  –| א'  טקס מוזיקלי -ראש חודש בערך   .23

 322הפעילות:  'מס

טקס ראש חודש בליווי מוזיקלי המהווה פתיחה והקדמה לעיסוק 

הבית ספרי בערך של אותו חודש. בטקס משולבים התלמידים 

בהצגות, קטעי קריאה ושירה. ניתן לקיימו בפורמט כיתתי, 

שכבתי או בית ספרי. הטקס מונחה על ידי מלווה מוזיקלי מטעם 

 קרן תל"י.

 

 

 ט' –| א'  מסע מוזיקלי בחגי ישראל -כלים שלובים   .24

 324הפעילות:  'מס

נגינה שונים והחיבור בינם לבין חגי  התנסות מוזיקלית בכלי

ישראל. דרך הכלים השונים יחוו התלמידים את הערך הייחודי 

לכל חג וחג וגם יעמיקו את ההבנה והחינוך המוזיקלי שלהם. 

הפעילות מונחית על ידי מורה למוזיקה בעל ניסיון בנגינה והוראה 

 בכלי נגינה שונים.
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 חברהמעגלי חיים ו -פעילויות חווייתיות 

 

 ז' –| ו'  נפגשים סביב פרשת השבוע  .25

 299הפעילות:  'מס

ר, העוסקים שלושה בתי ספ-מעגלי שיח בין תלמידים משניים

בערכים ודילמות סביב פרשת השבוע, במסגרת פעילות של 

 בני/בנות מצווה.

 

 

 ז'  –| א'  סדנת ספר תורה .26

 300הפעילות:  'מס

הבסיסיים, והקריאה סדנת היכרות עם ספר התורה, המונחים 

בתורה. בין היתר נלמד על ארון הקודש, שמות הקישוטים 

השונים. ונחווה את ההבדלים בין ספר תורה לבין חומש, נפתח 

ספר תורה, נקרא בטעמים ונקיים שיח על המשמעות והסיבה 

 לקיום טעמים בתורה.

 

 



 

 

16 

  ט' –| א'  טקס קבלת הסידור/קבלת התורה/קבלת המשנה  .27

 301הפעילות:  'מס

טקס הנערך לקראת קבלת הסידור/התורה/המשנה בבית הספר. 

תכני הטקס מגוונים וכוללים: שירה ישראלית, פיוטים, קטעי 

קריאה, ריקודים, מוזיקה חיה בליווי להקה, מפגש עם סידור 

תפילה, מפגש עם ספר תורה, דמיון מודרך, מספר סיפורים ועוד. 

 ר.הכל בהתאמה עם צרכי בית הספ

 

 

 | א' פיוט בסימן טוב  .28

 327הפעילות:  'מס

סדנה מוזיקלית כיתתית/שכבתית להיכרות עם היבטים שונים של 

תרגומם לשפת הפיוט והשירה במסורת היהודית באמצעות 

דרך העיבוד לשפת סימנים חווים התלמידים את תכני הסימנים. 

 הפיוט באמצעות גופם ומפנימים אותם בצורה יעילה ומהנה.

 

 

 | ב' סיפור משפחתי  .29

 328הפעילות:  'מס

סדנה של משחקי תאטרון בעקבות סיפורי משפחה במקורות 

היהודיים ובימינו. מטרת הסדנה היא להפנים ערכים של הקשבה, 

כיבוד אב ואם, כיבוד הזולת במשפחה ומחוצה לה. וההבנה 

 המרכזית שאין אדם מושלם או משפחה מושלמת.
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 | ג'  לחברו בין אדם -דלתות מסתובבות   .30

 329הפעילות:  'מס

סדנת אימפרוביזציה בנושא היחסים והאתגרים שבין אדם לחברו 

וכיצד משפיעות הבחירות שאנחנו עושים על מרקם היחסים שבין 

אדם לחברו. בסדנה מועלות בפני התלמידים סיטואציות שונות 

מחיי החברות והתלמידים לומדים כי בכוחם להכריע בסיטואציות 

שפיעה על המשך הקשר בינם מ –ושכל הכרעה וכל בחירה אלה 

 לבין הזולת.

 

  | ד' תחנות בזמן  .31

 330הפעילות:  'מס

לימודית להקניה של תשתית בסיסית וחשובה -פעילות חווייתית

ישראלי והפנמה של עקרונות -של תכני לוח השנה היהודי

מרכזיים בו, וחגים ומועדים מרכזיים. במסגרת הפעילות מוקמות 

בהן חווים  תחנות של חוויה ומשחק ברחבי הכיתה או החצר, 

התלמידים ומתנסים בהיבטים השונים של מחזוריות הזמן 

 ישראלי.-היהודי
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 | ה' שירי געגוע של עם לארצו -התגעגעתי אז באתי   .32

 331הפעילות:  'מס

מפגש מוזיקלי המשלב שירה של שירים ופיוטים העוסקים 

בכמיהה וגעגועים לארץ ישראל, חידון העוסק במחברי הפיוט 

וברקע ההיסטורי והגאוגרפי של הפיוטים ופעילויות יצירתיות של 

 התלמידים במהלך המפגש.

 

 

 | ו' "בתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית", כמתבגרים  .33

 332הפעילות:  'מס

משחק סימולציה של עצרת העם ערב קום המדינה ממנו לומדים 

התלמידים על ההשלכות הגורליות של הכרזת העצמאות של 

מדינת ישראל, בעיתוי שבו הוכרזה. מפעילות זו משליכים 

התלמידים על מחיר הצהרות העצמאות שלהם ולשאלת הבשלות 

 שלהם בכל צומת וצומת של פעילות עצמאית בחייהם.

 

 | ז' אתם לא מחליטים עלי!  .34

 333הפעילות:  'מס

תפקידים הורים וילדים בנושא לקיחת האחריות של ערב משחקי 

התלמידים על חייהם אל מול התפקיד החינוכי של ההורים. 

בסדנה מודגש המעבר של המתבגר מהתנהגות על פי קודים, 

ציוויים ומצוות חברתיות ומשפחתיות אל מצב של פעולה על פי 

 ציוויים פנימיים המוטמעים בנפשו של הילד.
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  | ח' הפרצופה של המדינ  .35

 334 הפעילות: 'מס

סדנה תיאטרלית ומופע תאטרון העוסקים בסטראוטיפים, תפיסת 

האחר וקבלת האחר בחברה הישראלית. מטרת הסדנה היא 

לחשוף בפני התלמידים את היכולת והאחריות שלהם לשפר את 

פני החברה הישראלית דרך היכרות מעמיקה יותר עם הגוונים 

 וקבלתם.השונים המרכיבים את החברה 

 

 

 | ט' זה מכניס אותי לסרטים! -דילמה ערכית   .36

 335הפעילות:  'מס

מפגש קולנועי הממחיש דילמות מוסריות הנוגעות בערך חיי אדם 

וקדושתם והיחס כלפי הזולת ומאפשר מגע בלתי אמצעי של 

התלמיד עם הדילמה ועיסוק בה בהקשר אישי. במקביל יוצגו 

מעולמם ומההיסטוריה היהודית בפני התלמידים דילמות ערכיות 

 )מוות על קידוש השם, חז"ל, השואה(.
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  - בני ובנות מצווה. 37

 פעילות העשרה חווייתית של קרן תל"י      

 

  חמש עשרה סדנאות העשרה המותאמות לבני ובנות מצווה

, העוסקות בשאלות זהות של בני ובנות המצווה בעולם ז'( –)כיתות ו' 

בדגש על פלורליזם וביטוי אישי. דגש מיוחד מושם מתחדש ומשתנה. 

על העצמה נשית לבני שני המינים. היכרות עם טקסי התבגרות לבנות 

כמו כן, התכנית מאפשרת לבתי הספר  ובנים ביהדות ומחוצה לה.

 לקבל עזרה בבניית טקס משמעותי בסיום המפגשים.

 304הפעילות:  'מס

 

 

  בוגרת?/ זה הקטן גדול יהיהאני  12אני בוגר? בגיל  13בגיל  .א

יחידה חווייתית העוסקת בשינויים שחלים בגיל ההתבגרות, 

בהתמודדות האישית ובחוויה של כל אחד ואחת אותם. הסדנה 

כוללת עבודה עם חפצים הקשורים לנושא ההתבגרות, 

כרטיסיות, הפעלה קבוצתית ועוד, לצד לימוד מתוך מגוון מקורות 

 יהודים וישראליים.
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  לא בשמיים היא"" .ב

סדנה שתזמין כל תלמיד ותלמידה להתמודד עם השאלה מהי 

משמעות המושגים "מצוות" ו"מחויבות למצוות" בשבילם, האם 

הם מרגישים "מצווים" ועל ידי מי, גם אם אינם מגדירים את עצמם 

דתיים או מסורתיים. הסדנה מעודדת ריבוי תשובות וגישות, 

ותלמידה. היא כוללת לימוד מהמקום האישי של כל תלמיד 

מקורות, הפעלה עם אביזרים וכרטיסיות, ופעילות יצירתית 

 משותפת.

 

  להעביר את זה הלאה .ג

ההתבגרות אינה משנה רק את הילד או הילדה אלא גם את יחס 

הסביבה אליהם ויחסם כלפי הסביבה, תוך שהיא מגדילה את 

הילד  מעגלי ההשפעה שלהם. במושגים מסורתיים בגיל המצוות

והילדה מצטרפים למניין, לקהילה הרחבה ומקבלים על עצמם 

אחריות נוספת. סדנה זו מתמקדת באחריות זו של המתבגר 

למעגלים השונים שסביבו, ועוסקת במושגים "מעורבות 

חברתית" ו"גמילות חסדים". הסדנה כוללת סרטון, הפעלה סביב 

מה אישית פוסטרים, לימוד מהמקורות היהודיים וכרטיסיות משי

ת אכדי להעביר  -המחולקות לכל תלמיד ותלמידה בסוף הפעילות

 הטוב הלאה...
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  זכר ונקבה ברא אותם .ד

בגיל ההתבגרות, נערים ונערות עסוקים בעיצוב הזהות האישית 

שלהם, המושפעת בין השאר ממאפיינים מגדריים, שינויים 

מגדריים פיזיולוגיים ורגשיים. סדנה זו עוסקת בסטראוטיפים 

בחברה, בניסיון לפתח היכרות עימם וחשיבה עצמאית כלפיהם. 

אחד מסיפורי הבריאה מציג בריאה של האדם והאישה יחד, 

כשווים, והאחר מציג היררכיה בבריאת האדם. מה המצב בימינו? 

נבחן את יחס היהדות ויחסנו אנו לנושאים הללו. הסדנה כוללת 

התלמידים, דיון במקורות  צפייה בסרטון, תסריטים להמחזה ע"י

 יהודיים והקרנת מצגת.

 

 

 הטקס –שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה  .ה

מבט אנתרופולוגי על טקס בר/בת המצווה. הסדנה עוסקת 

טקסים וחשיבותם בחיינו.  מאפיינים של -בטקסים באופן כללי

נפענח את הרכיבים השונים של טקס בר המצווה המסורתי, 

כן נעסוק באפשרויות השונות  הם מייצגים.  ומהם הערכים אותם

לבניית טקס אישי משמעותי לציון בר המצווה ובת המצווה. 

הסדנה כוללת עבודה עם כרזות, צפייה במצגת, דיון במקורות 

 יהודיים והפעלות נוספות.
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 טעימה מטעמי המקרא .ו

לייה לתורה ע –מפגש מעשי עם טקס בר המצווה המסורתי 

התלמידים ילמדו מהם טעמי המקרא, ויתנסו בשירה וקריאה בה. 

של אחדים מהם. המפגש יכלול היכרות עם ספר תורה ומאפייניו, 

 וכיצד עולים לתורה. ניתן לקיימו גם בבית כנסת.

 

 

 נשות חיל בעולם המודרני .ז

מפגש עם דמות נשית פועלת ומשפיעה, לימוד בחברותא על 

י שהביאה תפיסת המסורת היהודית את האישה והשינו

 המודרנה.

 

 

 "וכשאני לעצמי מה אני?"  .ח

את התלמידים לגעת ברבדים עמוקים  רוחני המזמין-מפגש יהודי

של זהותם האישית, באמצעות חקירה של טקסטים ועיסוק 

 במשמעות ההתבגרות במסורת היהודית.
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 "והוי מקבל כל אדם בשמחה" .ט

בהתמקדות יחידה העוסקת במפגש עם האחר, במייחד ובמאחד, 

בסוגיית בעלי מוגבלויות וטקסי בר/בת מצווה ייחודיים. נגיעה 

בשונה ובדומה בינם לבין התלמידים. "להביט בהם ולראות 

 אותנו".

 

 

 "התבגרות ביהדות "זה סרט .י

המשלבת קולנוע ויהדות. צפייה  תאינטרדיסציפלינריסדנה 

מודרכת בסרט על התבגרות ולאחריה שיח מונחה סביב קשיי 

 ההתבגרות, והכלים להתמודדות שמציעה המסורת היהודית.

 

 

 מלאכת מחשבת .יא

המאפשר שיח פתוח  אמנותית ככלי-שימוש בפעילות יצירתית

 ומזמין סביב התכנים המורכבים הקשורים להתבגרות ולמסורת.

 

 

 ופרשהדרשה  .יב

סדנת כתיבה יוצרת שמטרתה הבנת מושג הדרשה ויצירת קווים 

 מנחים לדרשה האישית של כל תלמיד ותלמידה.
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 "ישחקו הנערים לפנינו" .יג

סדנת משחק והמחזה של סיפורים מהקהל  –תיאטרון פלייבק 

בהצגה חיה, העוסקת בהתבגרות כמסע בין מסורות: מסורת 

יתי רוצה להעביר אבותיי, מסורת משפחתית, ומסורת שהי

 הלאה.

 

 

 "כי האדם עץ השדה"  .יד

הפעלה סביב מעברים וצמיחה בטבע ובחיי האדם, בשילוב 

 טקסטים מהמקורות היהודיים.

 

 

 קול הנשמה .טו

עולם המוזיקה כמאפשר שיח פורה סביב נושא מסורת, זהות 

בנוסף יינתן דגש על  והתבגרות. מתאים גם כערב הורים וילדים.

ספרי משמעותי לתכנית. לביה"ס תינתן  בניית טקס סיום בית

 אפשרות לקבל עזרה חיצונית בבניית הטקס.
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