
בס"ד

מנהלי ומנהלות פרוייקטים

מובילי סניפי ורכזי זהות יהודית

שלום וברכה!

אנו שמחים להציע לך מגוון שיחות , סדנאות והופעות המיועדות לציבור החילוני, למרכזי זהות יהודית, למתנסי"ם, 

לתת  )נשמח  החילוני.  במגזר  ובקהילות  רבים  ספר  בבתי  רבה,  בהצלחה  הועברו,  הפעילויות  ועוד.  לסטודנטים 

ממליצים לפי דרישה(. הפעילויות משלבות סיפוריים אישים מרגשים והופעות, לצד תכנים חינוכיים משמעותיים.

מדרשת מעלה חבר שותפה בבניית התוכן וכן יוצרת את ההתאמה המלאה בין דרישות המזמין לאופי הפעילות. 

בפעילויות אלו מושם דגש על תוכן, מסר וחוויה המותאמות לציבור החילוני ונזהרות מ"הטפה" או מסרים שיצרו 

חוסר נוחות אצל השומעים. הפעילויות המפורטות להלן הן רק חלק קטן ממגוון הפעילויות של המדרשה. המגוון 

הגדול מאפשר לנו להתאים את הפעילות הטובה ביותר לצרכים שלכם. חשוב להדגיש שגם מרצים המוכרים כדתיים/

תורניים נעשית עבודה חינוכית בהתאמת התוכן לציבור החילוני.

נשמח להיות לכם לעזר!

להזמנת פעילויות, להמלצות ולפרטים נוספים – מני – 052-8990279 או מאיר- 052-8990278

בברכה

מני ונינו                                                                      מאיר שרפר

 ראש המדרשה                                                          מנהל מחלקת הרצאות
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נוער ומבוגרים

דוגמאות לפעילות בנושא:
זהות יהודית-ישראלית

חבילה מן העבר ... – סיפורה של אילה פרל

לכולנו יש חבילה שאנו סוחבים איתנו במהלך חיינו. בחבילה יש חוויות שמחות ויש גם התמודדויות לא פשוטות 

אך הבחירה שלנו לאן לנתב את חיינו ואיך להתמודד היא שלנו. בשיחה מרגשת המשלבת הומור, תיקח אותנו אילה 

לעברה ברוסיה הרחוקה, לחייה כנוצרייה בכנסיה ועד לגילוי המפתיע שהיא בעצם יהודיה, גילוי שהתחיל את המסע 

בחזרה לשורשים.

בודד באריקיפה – הרצאתו של כפיר סגרון

סיפורו של בחור צעיר, קצין מודיעין ומדריך טיולים, אשר בחר את דרום-אמריקה כיעד ל'טיול הגדול'. 

מסעו נגדע באחת, כאשר ביצע שגיאה קשה וקריטית, ועלה על מונית מקומית בעיר אריקיפה, הוא לא ידע שנהג 

המונית בעל המראה התמים, חבר בכנופיית ילידים מקומית, החוטפת תיירים למקום מסתור מתעללת בהם, שודדת 

אותם וזורקת אותם ערומים וחסרי כל באמצע היבשת. בהרצאה נשמע את סיפור החטיפה, ההתמודדות והתובנות 

הרבות תוך החוסן היהודי ושמירת הזהות היהודית-ישראלית גם בגיא צלמוות.

בחזרה הביתה! – סיפורם של עולים מאתיופיה – הרבנים: מברהטו סלומון\ שמואל יוסף\ משה סולומון

סיפורם 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 

פעלולים,  בשילוב  תוכן  המון  ועם  דמעות  עד  מצחיק  חווייתית,  בדרך 

אקרובטיקה, מונולוגים אישיים והרבה הרבה מסרים גלויים וסמויים. 

להתקדם למרות הקושי – סיפורים אישים מרגשים

בחזרה לחיים! –סיפורו 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!
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הכל בראש!! - שיחתה של דסי ליקסנברג 

הבשורה המרה שיש למעוז המתוק בן ה5 גידול סרטני הצמיחה אחריה כוחות עצומים של אמונה והתמודדות לא 

פשוטים, אך מאוד מעצימים ומגדילים. וכשזה השדר כלפי פנים וחוץ, זה מצליח לחולל שינויים בעצמך ובמעגלים 

רחבים וחדשים. בשיחה נשמע את סיפורה של משפחת לקסנברג ואת התובנות החשובות שבעקבותיו

שיחה מרתקת, הכוללת סרטונים ותמונות

סיפורו האישי של לוחם - רועי בן טולילה 

רועי, לחם כקצין ביחידת מגלן לשעבר ונורה ע"י חייל שלו שחשב שהוא המחבל, על אף הקושי רועי לא נעצר הוא 

המשיך לחיות וליצור ועדיין ממשיך לחלום ולהגיע רחוק. כיום רועי שחקן נבחרת ישראל בכדורסל בכיסאות גלגלים 

ויועץ ארגוני במהלך השיחה רועי ייתן כלים לראות את עצמך בצורה יותר אמיתית ונכונה בשילוב מצגת וסרטונים.

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.

לעלות בהר! סיפורו של אביחי שלי 

זהו סיפור מופלא על נער עיוור וחרש שעל אף הקשיים הרבים הצליח לסיים לימודים תיכוניים בהצטינות, 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

חסד בלי הפסקה - סיפורו של יניב קנדל 

זהו סיפור מופלא של אדם העוסק יום יום בחסד ובנתינה שעמד במבחן קשה, אולי 

הקשה ביותר, של תרומת חצי מהכבד שלו לאדם זר. השיחה נותנת כלים לכל תלמיד 

ותלמיד להפוך את חייו לחיים של חסד ונתינה.

ד"ר יוסי שליו – מרצה באוניברסיטת בר אילן –חיים ללא כעס!

"אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו" פעמים רבות בשעת כעס אנו יכולים לפגוע ביקר לנו מכל ילדינו ובני הזוג שלנו 

ולעיתים לוקח זמן רב לתקן מה שנהרס בחוסר שליטה עצמית רגעית. בשיחה זאת, נרכוש כלים אפקטיביים לשליטה 

בכעס ולהסתכלות חיובית על סביבתנו שהם ערכים ועקרונות יסוד להצלחה בחינוך. ההרצאה מלווה בהומור רב 

ובהרבה סיפורים והדגמות מהחיים.
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מה קורה כשנשארים לבד? - סיפורם 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.

O.D.T בין אדם לחברו מזווית קצת אחרת... – פעילות

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.

שואה
המסע בעקבות סבא – ערן דאום

זהו סיפורו המופלא של ערן דאום על סבו שעבר שבעה מדורי גיהנום בשואה, הגיע לארץ, בנה את חייו מחדש 

ובכוחות גדולים הצליח להשתקם ולהקים מפעל ענק של חסד ונתינה.

מפגש עם ניצולי שואה 

סיפורם האישי של ניצולי שואה שעברו את מראות הימים ההם על הסכנות הרדיפות האובדן ועל השיקום והקמת 

חיים חדשים בא"י. המדרשה עובדת עם מגוון רחב של מרצים – ניצולי שואה.

גבורה ומלחמות ישראל לאורך הדורות

לך ירושלים! – סיפורו של ציגי קרסנטי –ממשחררי הכותל המערבי

סיפורו המרגש של מפקד בצנחנים שהיה ממשחררי הכותל המערבי )הופיע בתמונה המפורסמת 

של 3 הצנחנים- האחורי מצד שמאל(. השיחה מתחילה ממלחמת השחרור, הקמת המדינה, אובדן 

הכותל והר הבית, תקופת הפדאיון ועד למלחמת ששת הימים, הרגעים הגדולים, ההתרגשות 

הגדולה ומשמעות ימים אלו לימינו אנו ולחיבור לירושלים. בשילוב מצגת מרגשת

אהבה עזה- נאור צימרמן

נאור שהשתתף בחיפוש אחר שלושת הנערים החטופים, סגר מעגל לאחר שמשפחתו גורשה 

9 שנים ובמבצע צוק איתן גייס מיליוני שקלים עבור חיילי צה"ל על ההחלטה של נאור לתת,  מגוש קטיף לפני 

להתנדב, להשפיע, נשמע בשיחה זו בליווי סרטונים רבים ותמונות

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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עם ישראל חי – סיפורו המרגש של אבשלום סלוק – בליווי סרט ומצגת

סיפור אישי מרתק של אבשלום סלוק סגן מפקד פלוגה בגדוד תשע – אשר לחמה בקרב המכריע במלחמת לבנון 

השנייה –הקרב בנחל הסלוקי שם איבדה 3 מטובי לוחמיה ובתוכם המ"פ סרן שי ברנשטיין ,הטען עמשא משולמי 

,והתותחן עידו גרבובסקי. סיפור של גבורה ועוצמה , הקרבה ונחישות דרך אמונה גדולה בצדקת הדרך.

על הצורך והאחריות לקחת את אותה עוצמה ואמונה ולגלות אותה בחיינו היום יומיים .

גיבור בלבנון – סיפורו של רועי קליין הי"ד

שיחתו של יובל מימון, מי שהיה הקשר של רועי קליין שקפץ על רימון כדי להציל את החיילים שלו ומסר את נפשו 

על קידוש ה'. בשיחה ניפגש עם דמותו הייחודית של רועי שהופיעה בשיאה ברגע מופלא ונורא של "בכל נפשך" - 

)בליווי סרט ומצגת( בשיחה יובל ייספר על דמויות נוספות של חבריו הלוחמים שנפלו באותו הקרב בלבנון.

תרבות הפנאי

חננאל  מצגת  בליווי   – התמודדות  ודרכי  סכנות  יתרונות,   – האינטרנט 

רוזנברג / גלעד האן

זו נפגוש בסכנות הקיימות בעולם האינטרנט וכן נקבל כלים ועצות  בשיחה 

כיצד להתמודד עם כלי שמצד אחד עוזר לנו רבות ומיצד שני מעמיד אותנו 

בפני סכנות רבות וקשות. השיחה מלווה בדוגמאות.

עולם המסכים -הרצאתו של ארל'ה מאירוביץ' 

חלק גדול מהזמן הפנוי של בני הנוער מופנה לצפייה במסכים למיניהם.... בהרצאה זו יבינו התלמידים את הבעייתיות 

שיש בצפייה לא ביקורתית ובזמן הרב שאנו מחוברים למסך וירכשו כלים להתמודד עם ההשפעות השליליות של 

המסכים. ההרצאה מועברת בליווי מצגת וקטעי סרטים.

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

מעגל מתופפים בשילוב כלי נגינה וכיף עם דגש על חיבור לעדות השונות ולארץ ובנוסף ניתן לשלב גם שירה ודיון 

על מגוון נושאים.

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(. במגוון רחב של נושאים – לאורך 

חגי השנה, הלכות ועוד, לכל גיל, לפי בקשת המוסד!
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תוכנית בת מצווה

בת מי את? - הצגה לבנות מצווה

טל ורחלי מתמודדות על התפקיד הראשי בהצגת בת המצווה. רחלי מנהיגת הכיתה מתבקשת לוותר על התפקיד 

בין  מפגש  להיות  הופך  המאולץ  המפגש  חזרות.  איתה  לעשות  נדרשת  ואף  החדשה  התלמידה  טל  בעבור  הראשי 

עולמות, מפגש עם ערכים ומידות ובעיקר מפגש עם עצמן ושורשי עמינו. דרך מפגש הבנות נפגש עם נשים גדולות 

מההיסטוריה היהודית :נפגש עם רחל ולאה ונכיר דרכן את ערך הויתור, נפגש עם מרים הנביאה ונכיר דרך דמויות 

המיילדות את מרים וערך האמונה, נפגש עם אסתר המלכה ונכיר דרך נערותיה את דמותה, ערך השתיקה והפנימיות, 

נפגש עם חנה ונכיר דרכה את ערך התפילה נפגש עם סוליקא ונשים בשואה ודרכן נלמד על מסירות הנפש ועוד. 

ההצגה מלווה במולטימדיה עשירה, מוזיקה מקורית ואפקטים מיוחדים על הבמה. ההצגה מרגשת ומצחיקה לבנות 

המצווה ולאימהותיהן גם יחד. את ההצגה מציגות שתי שחקניות מקצועיות בוגרות מכללת אמונה עם ניסיון עשיר 

במשחק ובבמות רבות בארץ.

הפרשת חלה בליווי שירים וניגונים- עזרי ואורה טובי

פעילות אטרקטיבית המשלבת נגינה סיפורים הבנת השלבים השונים של הפרשת חלה באופן חוויתי בשילוב נגינה 

וסיפורים כולל הפרשת חלות בפועל.

 

מעגל מתופפים חוויתי לבת מצווה- שחר תופפויה

פעילות חוויתית המשלבת תוכן חינוכי לבנות מצווה. סיפורים שירים ומסרים לצד תיפוף ולימוד מקצבים גם התיפוף 

הוא חלק מהמסר. ניתן לשלב מוזיקה הפרשת חלה הצגות ותלבושות.

תכשיטים! - לא רק מה שחשבתם... – לאה פז

המצווה  בנות  עם  נכין   – הדורות  לאורך  ישראל  בבת  העוסקת  מרתקת  בסדנא 

תכשיטים ונלמד בעזרת חידונים ומשחקים על התכשיטים במקרא לאורך הדורות. 

בסדנא יעברו מסרים כמו יופי חיצוני ויופי פנימי, צניעות ועוד...
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תוכנית ילדים

מעגל השנה –דוגמאות מכל חודש:
אלול- תשרי

סיפורי תפילה – הופעתו של אהרון יוקל

שלשה סיפורים קצרים העוסקים בנושא התפילה, מסופרים בהומור ובמתיקות בשילוב ג'אגלינג וסטפס.

חשוון
'ותן טל ומטר' - מופע מיוחד לחודש חשון של תיאטרון חיבת הלבבות 

והסיפורים  לשמוח  שלכם  לילדים  יגרמו  השירים  מומחזים.  וסיפורים  מוסיקה  מופע 

המומחזים ירתקו אותם וישאירו להם רושם בלב וחומר למחשבה... מופע שכולו תפילה- 

)ניתן לשלב במסגרת מעמד תפילה לגשם או ערב לכבוד רחל אימנו( כיצד התגברה 

הרבנית קמינקר על הווזיר הרשע? מה נשא המלאך בצלוחית המיוחדת? כל זאת ועוד 

במופע 'ותן טל ומטר'.

כסלו
מה עושים כשלא רואים? - סיפורו של יניב ידיד

מרכז  הקים  הזמן  ובמשך  קדימה  להמשיך  יניב  החליט  הגדול  הקושי  למורת  עיניו.  מאור  את  יניב  איבד   18 בגיל 

לכישורי חיים המפגיש ילדים עם עולמם של החריג. במרכז לומדים על עולמם של העיוורים, כיצד לכבד אדם למרות 

השונות שלו ועוד. בסדנא מרגשת זו, יניב יספר את סיפורו, יסביר וידגים בעזרת כלב נחיה, כתב ברייל ואמצעים 

נוספים כיצד חי העיור ומה עוזר לו להסתדר אך גם יסביר עד כמה חשוב לקבל את השונה ועד כמה כל אחד מאיתנו 

הוא בעצם אדם שונה.

טבת
האוצר של ירושלים - הצגה עם אהרון יוקל

ילד בשם יוני מוצא ידית דלת בחצר ביתו, ותוהה על המציאה. המציאה מובילה למסע ארכיאולוגי בו הוא מחפש אוצר 

בירושלים. הוא חופר באדמה ובמקום אוצרות, מוצא בגדים וחפצים של דמויות מן העבר. כל דמות נותנת ליוני עוד 

מבט על ירושלים, ועוד קשר לעיר עד שיוני מגלה שמצא אוצר אחר ממה שחשב בהתחלה. הצגה מרגשת, מפתיעה 

ירושלים לתקופותיה השונות בצורה חווייתית,  והגילוי, לומדים על  ומצחיקה. הילדים שותפים לחוויית החיפוש 

ונשארים במתח עד הסוף.

סיפורו של אבי, רפאל, כילד בגרמניה הנאצית בשנים 1935 – 1938. –מיכל שיוביץ

השיחה, מלווה במצגת, ומתארת את המציאות בגרמניה, דרך עיניו של ילד בן 4: הצווים וההגבלות שהוטלו על יהודי 

גרמניה במטרה להשפילם ולבודדם ובעיקר – לגרום להגירתם. דרך השיחה נחשפים הילדים להתמודדות האישית, 

המשפחתית והקיבוצית של יהודי גרמניה, בד בבד עם הלכידות, שמירה על צלם אנוש והניסיונות לקבל 

את האשרות המיוחלות ליציאה מגרמניה. התמונות במצגת הינן תמונות אותנטיות של אבי ומשפחתו מאותה תקופה 

וכן תמונות מאתר "יד ושם". 
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שבט
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.

אדר
טלפתיה וקסמים בראי היהדות – ניב הדר

בהצגה מדהימה  נחזה  מומחה בתחום. בחלק הראשון  הדר,  ניב  ע“י  תוכנית המועברת 

של קטעי טלפתיה וקסמים ובחלקה השני יראה ניב כיצד הכל זה בעצם אחיזת עיניים 

יסיק מסקנות חשובות לגבי הנזקים הקשים שיכולים להיגרם מהיגררות אחרי מתחזים 

למיניהם ומאחזי עיניים.

ניסן
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.

אייר
שרשרת הדורות - הופעתו של עופר גורן

מופע פנטומימה ייחודי, המספר את סיפורה של המדינה בדרך חווייתית ומהנה.

מעגל מתופפים ארץ ישראלי - נחשון אפיק

מעגל מתופפים בשילוב כלי נגינה וכיף, בשילוב סיפורים מרתקים על ארץ ישראל והציונות. 

תמוז 
אוצר הזה"ב

דודי הוא ילד שלא אוהב כללים. לאחר חידון שבו הוא זוכה במקום הראשון, דודי מתעורר בעולם מסוכן. העולם הזה 

מלא בכבישים ומכוניות, אבל גם ב: אוצר הזהב! בעזרת מונקו הליצן המוזר, דודי מוצא את הדרך אל אוצר הזהב, 

ולומד את חשיבות כללי הזהירות בדרכים. הצגה מיוחדת המשלבת להטוטים!

אב
האוצר של ירושלים - הצגה עם אהרון יוקל

ילד בשם יוני מוצא ידית דלת בחצר ביתו, ותוהה על המציאה. המציאה מובילה למסע ארכיאולוגי בו הוא מחפש אוצר 

בירושלים. הוא חופר באדמה, ובמקום אוצרות מוצא בגדים וחפצים של דמויות מן העבר. כל דמות נותנת ליוני עוד 

מבט על ירושלים, ועוד קשר לעיר, עד שיוני מגלה שמצא אוצר אחר ממה שחשב בהתחלה. הצגה מרגשת, מפתיעה 

ירושלים לתקופותיה השונות בצורה חווייתית,  והגילוי, לומדים על  ומצחיקה. הילדים שותפים לחוויית החיפוש 

ונשארים במתח עד הסוף.
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