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 מטרות 
 . ציונית-ישראלית -חיזוק זהות יהודית .1

ערכי היהדות כמכנה המשותף, באופן רלוונטי    ת ודיאלוג בחברה הישראלית סביב אחדויצירת  .2
 לדורנו.

 הגברת ההזדהות עם העם, המדינה, צה"ל וארץ ישראל.  .3

 ., עזרה לזולת ,אכפתיות, כבודהתנדבותבניית קהילות בעלות קשר חברתי של  .4
 

 כיצד

 במעגל השנה ובמעגל החיים, של התחדשות יהודית פרויקטיםתוכניות והרכז יהיה יזם  .1
מתנדבים ורכזי  -עיל כמה שיותר פעיליםוינסה להפלימוד, שיעורים, טקסים וארועים. 

)בשל הרצון להגיע להיקף פעילות   חינוכייםגרעינים , בנות שרות לאומי, ש"ש, ,שונים ס”מתנ
 לות היקף המשרה(.גדול וגם בשל מגב

שת"פ עם רכזי מתנס  וינסה ליצוק להן תוכן ערכי. ס”מתניחבור לפעילויות הקיימות ב .2
 מתחומים אחרים.

, מדרשות קהילותבנות שרות,  ,רבנים, גרעינים חינוכיים יחבור לגופים קיימים באזורו:,  .3
וכן החינוך  וכן יזום שת"פ עם תנועות הנוער השונות .לשלבם בתוכניותועוד... וינסה  

 הפורמאלי.

הקמת קבוצת פעילים מתנדבים בנושא זהות יהודית שיעזרו לרכז בחשיבה, תכנון וביצוע כל  .4
כיצד לבנות ולתחזק קבוצת  מסמך)ראה הפעילות. קבוצה לומדת שיש צורך לבנות ולהעצים. 

 .פעילים(
 
 

 פרסום ושיווק
 ,, חוברות פירסומים, מודעותס”מתנבחוגים, עיתון ה, שיווק ופרסום פעילויות בבתי הספר

 אתר האינטרנט, פייסבוק ועוד.טלויזיה קהילתית, 
 ע"י פעילים וחבר מביא חבר. -הכי חשוב

 לחלק פלייר.כגון   -פעילות, לעשות פירסום / פרומו לפעילות הבאה–חשוב בסיום כל ארוע 
                

 

 ארגונים העובדים עימנו בשיתוף
 

 . ביחד6     יםס”מתנית בחברה למחלקת התחדשות יהוד .1

 . מסע ח"י , מילתא7                                                             מכון עתים .2

 . עיריות, תרבות תורנית,8               צוהר .3

 . גרעיני: בנות ש"ל , ש"ש,  תורניים.9              מבראשית .4

 ת, בתי ספר, קהילות. מדרשות, ספריו10               מתן .5
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 לוחות
 ת יהודיתעּודָ לוח מּו

, מושג לוח עם מידע בנושאי יהדות -ס "פינת יהדות במתנ
השבוע, אישיות השבוע, תמונה מושכת של אירוע דתי 

)כגון  על החג המתקרב, מידע כללי חשוב, חומר הסברה
 עתים( ועוד...

ס  המתנ" בשלוחותלוח מודעות -לוח החודש בעין יהודית
להגברת מודעות )תצוגה מתחלפת אחת לשבועיים( 

תנכ"י/ -: מצוה אחת, סיפור אחדיהודית והסטוריה
 מלווה בתמונות. -היסטורי, מקום בארץ , פינת התנ"ך

 מידע על פעילות התחדשות יהודית
 שבועיים עבודה קלה.-יתרונות: חשיפה לקהל גדול לאורך זמן, רענון הלוח אחת לשבוע

            

 

 תיםלוח /סטנד של מכון ע
. מכון עיתיםניתן ואף רצוי לשלב את הלוח על ידי הוספה של סטנד של חוברות מעגל החיים של 

זהו שרות מצויין לתושבים  יש להתאים לפי האוכלוסיה() - סטנד עם חוברות יש גם בשפות שונות
ומס' טלפון ושיש אפשרות להתייעץ עם הרכז בכל שאלה לגבי מעגל חשוב לציין בשלט את שמך 

 החיים.
שהינו אתר מצויין למידע בכל הנושאים של  (טלפון באתר של עיתים) יש ליצור קשר עם לימור

 מעגל החיים.

 

 

 מעגל השנה: פעילויות סביב החגים
 .שיתמבחינה רעיונית , הלכתית, מע לארגן שיעור/סדנא הכנה לחגחג לפני כל 

 , מרכז ההדרכה המקוון של בני עקיבא, מכון שיטים, מדרשתבאתר  ניתן למצוא דפי מקורות
 עוד...ו רהאש התו

 

 קפה ראש חודש
בראש חודש נפתח מעין בית קפה במתנ"ס. עם שולחנות יפים ובעיצוב מושקע, עם עגלת קפה 
איכותי ומיני מאפה. אנשים באים לשוחח על כוס קפה בנושא מסוים. הנושא הנבחר הוא נושא 

ת יצירה הקשור לאותו חודש ומתפרסם מראש. לאחר ישיבה סביב השולחנות מתקיימים סדנאו
הקשורות לנושא )דרמה, מוסיקה, לימוד וכדו'(. הקבוצות קטנות ע"מ לאפשר השתתפות פעילה 

 של כל הנוכחים. לסיום הערב נפגשים כולם יחד לסיכום הנושא. 
 

 יריד ראש חודש
יריד ראש חודש. חגיגה קהילתית הנחגגת ומופעלת ע"י הקהילה למען הקהילה. דוגמאות  –יר"ח 

 www.matnasim.org.ilים ס”תנמבאתר חברת ה

 

 

 שבת

http://www.itim.org.il/
http://midreshet.org.il/
http://www.chagim.org.il/
http://hadracha.org/he/
http://www.aish.co.il/
http://www.aish.co.il/
http://www.aish.co.il/
http://www.matnasim.org.il/
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אתר נחמד עם חומר לקבלת שבת וקישורים לאתרים אחרים שיכולים להועיל )לא כולם  •

 haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/saturday/sabat.htm-mhttp://www.mkעובדים...( 

קיבוץ בית השיטה. רעיונות איך "להוריד אל העם" את השבת  –אתר של התנועה הקיבוצית  •

http://www.chagim.org.il/ListPages.aspx?catid=16 

 העשרה לגננות –ימי ששי בגן הילדים תוכניות ל •

2.htm-http://www.daat.ac.il/daat/chinuch/likrat/shaar 

 

 
 שבת ככלי לקירוב לבבות

לנסות  , חשובלא פשוטולמרות שזה עיקר החיבור והקירוב נעשה על ידי השבת,  הרב ריסקין:
, קל יותר בקיץ -כגון קבלת שבת משותפת חודשיים-עילויות לשבת, אחת לחודשלהוציא לפועל פ

 מלווה מלכה במוצ"ש חורף.יש מקומות שעשו עם תפילה וסעודת שבת משותפת. 
לימוד משותף מפרשת השבוע או קידוש, עידוד הציבור לחיזוק התא המשפחתי ע"י ארוחות שבת, 

 שהוא על ערכים.משהוא רוחני אחר, מ
 

 קבלת שבת
 בקיץ חוף הים , פארק ליד המתנס, חצר המתנס עדיף בחוץ= כגון -: מיקוםתוכן

שיודע לנגן ולשיר יפה, הרכב מקומי או נגן טוב  מישהועם מוזיקה , להביא   שעות לפני שבת 3-4כ  
שירי שבת   כל אלה ישמחו לנגן לקהל. -מהשכונה או מנגנים ברמה גבוהה מאחד מחוגי המתנס

 .םרלוונטייושירי קודש ידועים בלבד וכן שירים ישראלים 
 ולימוד קצר מעניין ורלוונטי משולב על ידי המנחה.  סיפורים

 . ויאחלו להם מהלב. שישימו ידיהם על הילדים ויברכו מכל הלב -טקס ברכת ההורים
 משמעותי טקס ) -והילדים מודים להורים על מה שקיבלו מהם במהלך השבוע )חשוב שיפרטו(

 להמליץ להורים לעשות זאת כל שבת בבית. (מרגש
 

בקיץ כשעתיים לפני לגילאים שונים בדגש על ילדים ומשפחות, אך תוכן ברמה גם להורים. מיועד 
 ברכת ההורים את הילדים.טקס , לימוד, שבת מלווה בכלי נגינה

פעם של עדה שונה כולל האוכל  ניתן לעשות קבלות שבת לפי נושא מסויים כגון לרווקים, או כל
 הפעלה עם מתנדבים..-היחודי....כגון קבלת שבת תימנית

 + אומן, או פעילות חג.ס”מתנקבלת שבת מוזיקאלית עם ארוע סיום של חוגי המוזיקה ב
 "מעגל שבת" קבלת שבת מוסיקלית להורים וילדים, מדי יום שישי בגן הציבורי, לפני כניסת שבת.

 .לדברים אלו כדי לגבש קבוצה follow upות= חשוב לעשות המשכי
 

 ערב שבת
בקהילה )כגון חוג בר מצוה או כל חוג אחר, קבוצות /ס”מתנערב שבת משותף גיבושי לקבוצות ב

וכו'...(= להציע לקבוצות קבועות שנפגשות או פועלות  קבוצה שנפגשת במתנס גימלאים פעילים,
שכל קבוצה  וחויה רוחנית בהנחיית הרכז, כך שלגיבולעשות ליל שבת משפחתי משותף  ס”מתנב

 . תעשה זאת פעמיים בשנה
ארוחה מקייטרינג בתשלום המשתתפים. שירים משותפים עם שירון, שיחה  לעשות קבלת שבת +

  ג'עלה.-, עונג שבתסיפור, וצתי, פרשת שבוע, לימודחזון קב-פאנל
ברכות אישיות שכל  קים כ...." +ללמד איך לעשות ברכת ההורים לילדים כל שבוע "ישימך אלו

 אחד מוסיף מליבו.

http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/saturday/sabat.htm
http://www.chagim.org.il/ListPages.aspx?catid=16
http://www.daat.ac.il/daat/chinuch/likrat/shaar-2.htm
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כמובן לעשות זאת על ידי פעילים מהקבוצה שעוזרים לארגן כשהרכז נותן את הדחיפה, היוזמה, 
 ועוזר לפעילים בבניית התוכן.

 

 מלוה מלכה
 סעודה, ארוח, רעיונות ליציקת תוכן לסעודת שבת משפחתית.

 ולל טקס הבדלהיש לנו תכנים ומצגות למלווה מלכה הכ

 

 שבתון
ה מארחת משפחה בסגנון נר מחבר: נעשה בקצרין במסגרת סדרי שבתון מקומי המבוסס על משפח

 .דו בשבט )שחל בליל שבת(
 

 .חילוני בבית הארחה-שבתון משותף דתי

 קבלת שבת וסעודה •

 קידוש ושיעור לנוער בליל שבת •

 תפילה וקידוש למשפחות בבוקר •

 םשיעור לילדים בשבת בצהריי •

 הבדלה, פיוטים ושירה  –מלווה מלכה  •

 

 שבת במשך השבוע

ס, הרכז מדריך את "חלוקת דפים כל שבוע בצהרוני המתנ "מבראשית" –פרשת שבוע  •
עם הצהרונים ליחד זמן לקרוא יחד עם הילדים חלק מהדף, והשאר להמשיך בבית  מובילות
 . ההורים

. )ערכים יהודים, גדולי גנים, הרוניםבצ -סיפור בדרמה של עניין מפרשת שבוע פעם בשבוע   •
 האומה, החג המתקרב...(

 קבלת שבת להורים וילדים בגן עם חומרים טובים של תנועת מבראשית. •

 

 

 חודש אלול
 סליחות, תשובה וחשבון נפש אישי, קהילתי, לאומי.

 סליחות מבראשית בירושלים יש הפעלות )הוריםבירושלים, יפו, בני ברק... – סיורי סליחות
     וילדים(

 מדריכים ומדרשות )ניתן למצוא עוד בגוגל(
 052-2972689  אלי ממדרשת עטרת

 050-9256500אריאל קופלד 

    http://www.suramelo.com/DEFAULT.asp    דביר סורמלו
  - 0505-724466, נייד: 02-5336803טלפקס: 

http://www.xnet.co.il/travel/articles/0,14715,L-  לכתבה על סיוריםלינק 
3088297,00.html 

 02-6264488  ראשית ירושליםומדרשת  מדרשת עופרה

פים בסדנא להכנת שני כרטיסי ילדים/נוער/אוכלוסיית צמי"ד משתת – פרוייקט שנה טובה •
שנה טובה. אחד הם לוקחים הביתה, ואחד הם שולחים לזקנים עריריים 

 בקהילה/בשכונה/בעיר.

 

http://www.suramelo.com/DEFAULT.asp
http://www.xnet.co.il/travel/articles/0,14715,L-3088297,00.html
http://www.xnet.co.il/travel/articles/0,14715,L-3088297,00.html
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  ראש השנה

 סביב רעיונות החג סדנאות •

  ,, ד"ר ארי גרינספאן ,אלדד זמירבית שמש מ 0527672741נחמיה מרגלית -סדנת שופר
 0507949524חק  הרב שחר בוצ 0544-870572 -רן נווה- חב"ד

 
o סדר ליל ראש השנה 

o  ניתן  .לזרוקוכ"א כותב על פתק מה שרוצה לתקן/גיגית מים  –טקס תשליך
לכתוב על פתק מה שרוצים להיפטר ממנו לקמט ולזרוק למים בטקס וסבב. 

 כעס )ראה איגרת הרמב"ן( וכו'. לדבר על איך להיפטר ממידה רעה כגון

o  קלטה של השירלהביא ה +לימוד הפיוט ונתנה תוקף. 

 תפילות בראש השנה •

ישראלים רבים הולכים לבתי הכנסת ביום כיפור אך לא בר"ה, וזאת הזדמנות לחבר אותם 
 לרעיונות, ערכי ומצוות היום.

o ס+קידוש ”תפילה מקוצרת ותקיעת שופר במתנ 

o  ע"י הנוער –פעילות לילדים במקביל לתפילות 

o  קידוש לאחר התפילה עם סימני החג 

 "שופר בפארק" -לתיארוע קהי •

יוצאים רכזים  17:00בשני ימי ראש השנה בכל הארץ ב ארוע ארצי בהובלת תכנית יחד. 
לפארקים ברחבי הארץ ומייצרים ארוע קהילתי הכולל שירה, פיוטים, תקיעת  ומתנדבים

 שופר, טקס תשליך  ועוד.
 לחלוקה ניתן לקבל מאיתנו מודעות, דף תוכן לכל משתתף חוברת למנחה, סוכריות 

 למשתתפים.

 

 

  יום כיפור
 בשיתוף ארגון צוהר. תפילות במתנ"ס

 שיחה ומשמעות. ,, דיאלוגתפילה – לכולםתפילות יום כיפור 
 תפילה מלאה או חלקית לפי מה שמתאים.

 בנושאים רלוונטים. או פאנל עם אנשים מקומיים תפילות כל נדרי + ערבית + שיח •

 ידים.תפילה מלוות בהסברים, מחזורים אח •

להצטרף לפעילויות  תפילת נעילה + הסברים. בסיום כיבוד קל לשבירת הצום ושוב קריאה  •
 רוף דף עם פרטים על הפעילויות.יבצבמהלך השנה 

בשתי התפילות כדאי להוסיף תפילה לשלום המדינה ותפילה לחיילי צה"ל ולשבויים  •
 להסביר לפני.ו והנעדרים

 

 

 

 תפילות בבתי כנסת
 ס”מתנקהילות שיהיו ידידותיות לציבור החילוני ויפורסמו על ידי ה –בתי כנסת  ניתן גם לארגן

 בתנאים הבאים

 לא גובים כסף על מקומות מהמצטרפים לתפילה .1
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 יש להם מקומות ישיבה.  .2

ומכוון בכניסה לבית הכנסת ולכל מי שמגיע מצרפים חונך אישי או עוצרים יש מארח  .3
אח"כ לעשות שיחה /  כים הבאים עם הסבר כללי.באמצע ומסבירים לכולם. כדאי דפי ברו

 פאנל על נושאים כמו זהות יהודית ישראלית.

לפרסם איש קשר עם מס' טלפון מכל מוקד, זמנים אחידים בכל המוקדים, ולכתוב על  .4
 אופי המניין.

 .כיבוד בתום הצום למתפללים .5

 
 סוכות

 סוכה
 בקהילה צוותי מתנדבים בונים סוכות לאנשים – נוער בונה סוכות

 סדנאות, סוכת שלום קהילתית,
 , קל לארגון.ל נושא שבסדר היום עם פאנל מגווןע – שיח פאנל בסוכה

 משפחות מארחות – אושפיזין
 שמחת בית השואבה

 )ובכלל )גם לא בסוכות( ערב מרוקאי, תימני..וכדומה.( סוכת עדות
 תמודדות עם מידת הכעס...ודיון על נושאים שעולים כגון ה: הסרט "אושפיזין" פעילות נוער

 ע"י בנות שרות לילדים פעילות

 הסוכה הקהילתית •
 בשיתוף תנועות הנוער –קייטנה לילדים "בוקר של כיף" בסוכה הקהילתית 

רעיון הסוכה מבוצע בהצלחה זה כמה שנים על ידי הרב רוני לסר בקהילתו.  לרעיון כמה 
 שלבים וחלקים.

כולה בבניית וקישוט הסוכה. תנועות הנוער בימים שקודם סוכות משתתפת הקהילה  .1
מקימות את הסוכה, הקשישים בבתי האבות מכינים קישוטים, הקישוטים נתלים ע"י 

 ילדי הגנים וכו'.

במשך כל החג מתקיימים מסיבות וארועים בסוכה. בשעות הבוקר מקיימים תנועות  .2
כל קבוצת עניין  הנוער פעילויות בסוכה ובערבים מתקיימים הרצאות, מסיבות וכדו',

 מוצאת את עניינה בסוכה.

 בליל הושענא רבה מתקיים ערב לימוד לכל הקהילה. .3

 
 : הסוכה עלולה להוות יעד לוונדליזם ועלולה להינזק, להישרף, להגנב וכדו'.אזהרה

כמובן מקומות שונים יוכלו לבחור את מתוך הפעילות הכוללת את החלקים המתאימים להם. 
ם יבחר את ערב הלימוד בהושענא רבה בלבד, אחר את שמחת בית לדוגמא, מתנ"ס מסוי

 השואבה ושלישי את החבילה כולה.
 
 

 ארבעת המינים
 ופעילות בנושא לימוד  רכישת סטים של ארבעת המינים לצהרונים + דף

 

 הושענא רבה
 והרצאות. הושענא רבה: ערב לימוד

 לימוד ליל הושענה רבה בנושאים שונים.



 
 

 9 

 

 פות שניותשמחת תורה / הק
 הקפות שניות.

לימוד שירי החג וריקודים ולמחרת והקפות משותפות של עולים עם  –לעולים  ס"מתנהקפות ב
 אירוח מביכ"נ סמוך.

 

  ןחשוו
 .תפילת גשם

לימוד מקורות + מצגת והרצאה של נדב שרגאי . ערב על דמותה על רחל אימנו - מרחל עד רחל
 )הארץ( אשר כתב ספר על קבר רחל

נות הקשורות לאתיופיה. והפנינג להורים וילדים ובו תחנות ש – סיגד של עולי אתיופיהחג ה
 לסיום הרצאה ומוסיקה אתיופית.

 

 חנוכה 
  .לבניינים שלמיםערב קהילתי  .= "הבניין שלנו מדליק"

בכל בנין צריך פעיל שמפרסם ערב הדלקה אחת משותף לכל דיירי  ,לרכז במספר בניינים בשכונה
 טקס הדלקה, שירה, לימוד, היכרות, שכנים מביאים כיבוד, כלי נגינה.–בתכנית בלובי. הבניין 

 -)במקרים רבים זו פעם ראשונה שאנשים שגרים באותו בנין פוגשים את כולם ועושים משהו ביחד
 .(התחלה של פיתוח קהילה

 .כמובן עם לוגו המתנ"ס ובחסותו .שלנו מדליק ןהבניי= לבניןתלו באנר בכניסה  
 אנו מספקים מודעות , דף למשתתף, ועוד....

 
 דיירים שמנגנים ואם אין אז טייפ. עדיף על ידי-מוזיקה-תוכן לארוע

 כיבוד מהמתנס או שנקנה במשותף או שכל אחד מהבניין מביא משהוא. משחקים לילדים, 
 דקות 20-60שעורך טקס הדלקת נרות חנוכה , שירה ביחד , לימוד קצר ס"ה  -מנחה

  

 בתחנת הרכבת. עם חייליםהדלקת נרות וחלוקת סופגניות נו אירגמטעם המתנ"ס פ"ת ב •

בנושאים כמו:   חשוב גם לתת תוכן אפילו קצר כל פעם לא לוותר – ס"מתנהדלקת נרות ב •
 תרבות יונית.-תרבות יהודיתגבורה יהודית בעבר ובהווה, 

o ס על סיפור : השנה הפכנו את ההפנינג המסורתי לאירוע שמבוסמתנ"ס בקעה
חנוכה. חילקנו את הסיפור לכמה תחנות )הגזרות, המרד, חנוכת המקדש וכו'(, 
כשבכל תחנה היתה פעילות חוויתית שהותאמה לשלב זה בסיפור ההיסטורי. 
שחקני רחוב הציגו את האירועים לפני שהילדים עברו לביצוע הפעילות. הפעילות 

נוכה בהתאם לשלבים האחרונה היתה כריכת ספרון שמתאר את סיפור ח
שהילדים עברו, כך שכל משתתף יצא מהאירוע עם סופגניה וספרון שמזכיר לו 

ף ההפנינג את מהלך העניינים שהביא לנס חנוכה ואת הכיף שהוא חווה. בסו
 .הצגה היתה 

 ביקור והדלקה לאנשים בודדים עם הקשבה לסיפור שלהם. – אור בבית •

כוח להתמודדות עם האפלה. עם אסיר ציון שיספר  על אורות קטנים שנותנים – "כד קטן" •
 מה נתן לו את הכוח להתמודדות בכלא הרוסי. או סיפור גבורה אחר.

 כולל הדרכה על מנהגים ומשמעויות, וזרמים ביהדותבשכונה או מקום אחר , – סיור חנוכיות •

עם אנשים + להיפגש  ניתן לעשות סיור בנחלאות, מאה שערים, בני ברק וכו' או גם בשכונה •
מעניינים בשכונה, ניתן לארגן כיתת בי"ס + ההורים שלהם לסיור בשכונה לספור חנוכיות 

 ול רוחנית. לשמוע גם אדם עיוור וכו'.ולמוד על ראיה חומרית מ
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 נר מחבר

 ים וארוע מרכזי.יחיבורים קהילת – נר מחבר •

תנ"ס , אותו בי"ס, כדאי לחבר אנשים עם מישור התייחסות קיים כגון שהם באותו חוג במ  •
ניתן לעשות שידוכים אקראיים למשפחות מעוניינות שנרשמות במזכירות  אותו בניין.

כיתה מול כיתה בביה"ס או חוג עם חוג במתנס או שידוכים באותה  , או יותר פשוט המתנס.
 דתי/חילוני.  כיתה עצמה לטובת גיבוש. או בתוך תנועת נוער / בין תנועות

 ארוע מרכזי •

 אפשרויות פרמס העלנו •

o להביא הצגה 

o  ש"ח(  1500)עד  050-5344807מאיר אטדגי להטוטן למשפחה במיוחד לילדים 

o 050-4313213להטוטן +הצגה -ניצן הס  

o פנטומימאי  -עופר גורן 

o  054על ההתמודדות  18התעוורה בגיל  – לנשים סיפור מרגש –ליאת שטרן-
6862191 . 

o את סיפורו.  חתן התנ"ך העיוור שמספר – אביחי שלי 

o  ש"ח(  5000-6000חן צ' מבליסטה וזיו איתן מופע כלי הקשה )יקר 

o דרכם משלמים דמי  –יש להם קטלוג של הרבה מופעים  – מדרשת מעלה חבר
 תיווך.

שירה  בכמה בתים פרטיים בשכונה מתקיימים לימוד, סדנאות, שיעורים , -בתים מדליקים

 בעל הבית או מישהוא מבחוץ, ידי על וכו'...שמועברים

אחד עם השני, ושוברים את הניכור, פעילות מתנסית   ובכך פותחים בתים בשכונה להיכרות

הארוע כולל , הדלקת נרות, שירה כיבוד, לימוד....המתנ"ס מפרסם את  התושבים. בבתי

 הבתים המארחים.

 ."הבית שלי מדליק" ופרטים מתי הארוע  רוע שלעל הבתים תולים כבר שבוע לפני הא

 

 בשבט ו"ט
 .ס"מתנ: בצהרונים, בקבוצות שונות בסדר ,נטיעות

וזה היה מאוד מוצלח. גן  –קהל שבוי  –מאיר קליין: ערכנו סדר לילדי והורי שני גנים 
אחד היה דתי ואחד ממלכתי, והיתה הרגשה של חיבור ושיתוף הקהלים השונים. כדאי 

שהוא עלול להיות ארוך מדי לחשוב על פעילות חווייתית יותר לילדים במהלך הסדר, 
 בשבילם.

 סדר סומסום
בוצות שונות, ו בשבט לק"ש"ח, סדר ט 450לארגון מבראשית יש הפעלה טובה לילדים, מחיר 

 סיפורי עליה לארץ.-וד, ערב עדותנטיעות+לימ

 כגון היטק והמצאות, גאוה ישראלית.-ערב על פירות הארץ האחרים
 
 

  פורים
 שמהוים את ערכי החג: ממים 4בפורים ישנם 

יכול להוות מוקד ללימוד , דיון והפקת לקחים. -סיפור הארוע התנכ"י-קריאת המגילה-גילהמ •
 בהרצאה או פאנל.

http://www.mhever.org.il/
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 במטרה ליצור אחדות וחיזוק קהילתי -שלוח מנותמ •

 לשלב בשמחה גם אוכלוסיות חלשות שאין להם.-תנות לאביוניםמ •

 סעודה חגיגית לשמחה על נס ההצלה.-שתהמ •
  

 פעילויות לקראת פורים
 . חקירה מרתקת,(050-7948480) מיכאל הנדלסמן ע"י  בביליודרמה על מגילת אסתר -למבוגרים 

 )מומלץ ולא יקר(. של טקסטים תנ"כייםאישית ויוצרת 
 

 מגילה בקהילה
 קריאת מגילה לכל המשפחה במתנס.– מגילה בקהילה

 כך שזה מובן, ומעניין גם לילדים.בצורה חוויתית יש לנו מצגת מצויינת של כל המגילה  
 + פעילויות / עם הצגות פנטומימה המלוות את הקריאה. ,עם מוזיקה/קולותניתן לעשות גם 

 עה ומשלוחי מנות.הופ
או לצרף  ,ניתן לשלב קריאת מגילה בהפנינג/ארוע פורים יש לשלב זאת בזמן ובמיקום מתאימים

 זאת כחלק מתוכנית קיימת לקהל שבוי=קבוצה/ חוג.
 של יחד מגילה בקהילה הוא פרוייקט  ארצי 

מגילות, לכל משתתף, מצגת -לשלב קריאת מגילה בארוע מתנסי, ניתן לקבל מיחד
אנימציות  בה ניתן להקרין את כל המגילה מה שעושה את הטקסט ברור, עם 

 והילדים מקשיבים ולא מפריעים.

 

 משלוח מנות
החלפת משלוחי מנות בארוע או בתוך חוג או קבוצה בין  – משלוח מנות בקהילה לאחדות

 המשתתפים כאלה שבד"כ אין בניהם קשר. לטובת הכרה וחיזוק קשרים.
שכל אחד יביא משלוח מנות ולחלק אותם ביחד יתן לבקש מקבוצה/חוג נ – עשייה קהילתית

 בבית אבות/ בית חולים /מרכז קליטה... ולהביא גם להם את שמחת החג.
 מומלץ לעשות זאת עם הורים ילדים מחפשים וכלי נגינה ולייצר חוויה שמחה.

 

 מתנות לאביונים
הרווחה .ע"י קבוצות/ חוגים/ תנועות  למשפחות נזקקות בשיתוף  משלוחי מנות/מתנות לאביונים

 נוער/פעילים. 
 

  פסח

 סדנאת הכנה לליל הסדר
ניתן לקבל  טיפים ורעיונות לעורכי סדרים. כיצד לעשות את ליל משמעותי עבור ילדיך ונכדיך.

 מערך שיעור, מודעות ודף חלוקה לכל משתתף.
 של נעם ומישאל ציון. בהגדה ישראליתמומלץ להשתמש  

 
. הכל על הפן הרוחני של חודש ניסן ועונת האביב, על עבדות ר בסדנא לקראת חג הפסחהרב פנג

וחירות, פרעה ויציאת מצרים, ליל הסדר, חמץ ומצה. 

http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=11722 
 

 דפסחאקמחא 

http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=11722
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בשיתוף רווחה, תנועות נוער, מצרכים וחלוקה לפסח עבור נזקקים  . איסוףהתנדבות קהילתית
 .ילדי חוגים

  

 ס”מתנליל סדר קהילתי אמיתי ב
, וכדו... ין תורניגרעפעילים/לעולים, בודדים, חד הוריים ומיעוטי יכולת בתשלום סימלי בשיתוף 

משלב גם חסד אמיתי וקירוב ליהדות לאנשים שלא , תורמים וכו' במימון  מחלקת רווחה, עליה
 לטות מקרר אוכל מקייטרינג וכו'.יעשו סדר בלעדי זה. מצריך התארגנות על פ

  

 אפיית מצות
 לבדוק שת"פ בחב"ד המקומי שהם עם נסיון בתחום. -אפיית מצות לילדים והורים

  

 משפחות מארחות
המרכז הקהילתי עושה חיבורים  – ארגון משפחות מארחות לליל הסדר לתושבים בודדים

עולים, חד הוריים,  קהילתיים ע"יי שידוך בין משפחות מתנדבות שמוכנות לארח בליל הסדר
 חיילים בודדים ומעוטי יכולת. התנדבות אמיתית מכל הלב.

  

  יום השואה
ניצולי שואה על סיפורם האישי  צעירים מראיינים .שואה בשכונה יטקס, חיבור/ עזרה לניצול

 השואה. )משפיע מאוד ומעצב את הנוער( רה לניצולועזובונים קשר 
 אמונה בשואה. –שיחה 

 

  העצמאות/ןיום הזיכרו

 עם נופלי השכונה, חיבור למשפחות שכולות. תטקס, סיור, התייחדו •

לימוד שיר עם מקורות מהיהדות כגון: ברית  -ערב שירי לוחמים בסיום טקס יום הזכרון •
 אחים שנהרגו למשפחה אחת. 2סיפור על  -בלום "עוד זה מדבר וזה בא"דמים של עמנואל רוזנ

  מסירות נפש לכלל(. -שיחה עם לוחמים ותיקים )אידאליזם •

  סיורים קהילתיים עם הלוחמים באתרי הקרבות -בעוז רוחם •

               חוברתניתן לקחת רעיונות מהטקס מעבר -הבדלה בין יום הזיכרון ליום העצמאות •
  .בית תפילה ישראלשל 

הפעלת במה מרכזית המיועדת לציבור הוספת תכני יהדות לטקס קיים,  –יום העצמאות  •
 הדתי והמסורתי.

 תפילת הודיה ליום העצמאות •

 ערב על הטוב והיפה שבמדינה •
 
 

  לג בעומר
 לבת אש, אוכל, תורה ושירה. לימוד מדרשי רשב"ימדורה קהילתית המש

ומציגים את סיפורו של רשב"י/ ורבי  ,שחקני תיאטרון רחוב מסתובבים בין המדורות מחופשים 
 עקיבא

לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים זו הזדמנות טובה לפעילות מוחשית ומיוחדת. הם מאוד נהנו 
 מדורה ולשמוע סיפורים. להכין פויקה, לירות בחץ וקשת, לשיר מסביב ל

http://www.btfila.org/page.asp?page_parent=197&site_lan=
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  יום ירושלים
 , חגיגה.בירושלים – סיור

 ערב נשים, ערב לגמלאים, הרצאה, צעדת ריקודגלים. –שבוע ירושלים באריאל 
 

  שבועות
הדיברות, ניתן לקבל מאיתנו דף לכל משתף , פליירים , מערך שיעור מצגת  10לימוד  -ארוע ארצי

 ועוד....
 ותותהרצאות, חבר .תיקון לילי

 היחס לגר , לעובד זר, הרצאה של מתגיירים. 
 באחד הלילות לפני החג פאנל, הרצאה, סרט עם דיון וכו'...... -לילה לבן : ערב לימוד

 לארוע.כדאי לשתף בפאנל ידועים, מקומיים, מזרמים שונים, לגייס את תנועות הנוער כקהל שבוי 
 

 ימי בין המצרים
 .המתנ"ס ולהשפיע בהם  פעילויות יהדות ערכיות בקייטנותבתיכנון מוקדם להשתלב 

תוכן יהודי בקיטנות המתנס לנסות להגיע לכל קבוצה פעם בשבוע לחצי שעה ללמוד על נושאים 
 היחס לאחרים -רבי אלעזר בר"ש והמכוער ערכיים כגון:

 אסור לפגוע וכו'..., כיבוד הורים.., רעיון אקטואלי מפרשת השבוע, הפעלה וכדו'

 יש הרבה קבוצות לנסות להפעיל בנות שרות / מדריכי תנועות נוער לטובת הנ"ל.במידה ו

 
 
 

  ט באב

 מחורבן לבנין. ערבי דיון •

 .בעקבות החורבן בירושלים העתיקה סיור •

 סדרת שיעורים – עיונים באגדות החורבן •

שימוש  ניתן לחלק את קריאת הפרקים בין אנשים. – קריאת מגילת איכה טקסית •
 .מעוז יעקבבחוברות של 

 גל נקדימון-" )עוזי דיין( מתאמתכנס שדרותפאנל בשיתוף " •

(gal.nakdimon@gmail.com) הילה לשלב בפאנל אנשים מהק 6066664-052 :טלפון 'מס

 .נלפעילויות נוספות שלכם בסוף הפאחשוב לעשות פרומו לולא להסתפק בידועים מבחוץ. 

ניתן  – תוכנה תלת מימדית / סרטון  סיור וירטואלי בבית המקדש – תודעת בית המקדש •
      ₪. 89שיווקיים במחיר -לקבל עותקים לא

 ההוליוודי "ירמיהו". קטעים ודיון מהסרטלהראות  •

בסגנון יום  – נות בליווי כלי נגינהועצובים ושירי קי ערב שירים ישראלים שקטים •
ר להשתמש בכלי נגינה סקין הסביר שאם זה מעורר עצבות אז ודאי מות)הרב רי הזיכרון.

 ( בליל ט' באב

רתמנו את בני הנוער  –שימוש בכוחות מקומיים. בבקעה  – מעגלי לימוד עם מנחים •
בשיתוף חיילי שנת שירות כדי להכין ולהנחות את קבוצות הדיון. הבאת מנחים מבחוץ 

 מנותקת מהקהל המקומי.   )מרכז תאיר, במקרה זה( עלולה להיות 

 
 

mailto:gal.nakdimon@gmail.com
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  ט"ו באב
 סיור לילי + שיח ולימוד מיוחד לט"ו באב, פעילות מיוחדת לילדים –לאור ירח 

 

 מעגל החיים
ברית מילה, זבד הבת, ) חוגים, השתלמויות, יעוץ, ליווי סביב מעגל החיים, קורסים/םאירועי

  .שלום בית, זוגיות, אבלות(ירושין, או בבתי הספר, חתונה, ג מתנ"סב התכנית בר/בת מצוו

 

  בר מצוהתכנית 
מפגש שבועי עם בנים ובנות., כולל סיורים וביקורים במפעל תפילין, מכון המקדש ופעילות 

 ניתן לקחת תוכנית קיימת, או שת"פ עם מכון מיקצועי. משותפת לאבות ובנים/אמהות ובנות.
 בני שטראוס. -ראה הקרן למורשת הכותל המערבי

בוודאי לא  –דאי לחשוב על אוכלוסיית הצרכים המיוחדים. בד"כ הם לא מקבלים מענה גם כאן כ 
 052-3299427בשיתוף הקרו למורשת הכותל המערבי, בני שטראוס  בעל אופי קהילתי.

 

 תכנית  בת מצוה
 עם מכון מקצועי כגון מתן

 עסק מקומי( -תחרות על נושא ערכי  מסויים + פרסים )ספונסר

 

 אבלות
, מקרה של אבל הוא זמן קריטי שחשוב לסייע בו, הנגשת מעגל החיים היהודי לקהילה במסגרת

ול וצריך להוות להם לקהילה תומכת, הרי לרוב יכ ס"מתנועבור רבים שלא שייכים לקהילה ה
אין שום ידע מה ואיך לעשות במקרה פטירה החל מלדעת שקבורה בישראל היא בחינם הציבור 

מי( ולאיזה חברה קדישא לפנות, ומה לעשות אחר כך בבית בשבעה )משולם ע"י הביטוח הלאו
לחבר אותם למנהגים  להם לעבור את תקופת האבלות הקשה, ושלושים ושנה. חשוב מאוד לעזור

כלי ביטוי מתאים לצרכי הנפש, ולתת תמיכה. מה שגורם במקרים רבים למשפחה  םשמהווי
 להמשיך בקשר גם אחרי

+ הסברים מקוצר.  סדורים  ובה דף הוראות ומנהגים ס"מתנהיה ברצוי לארגן ערכת שבעה שת
)יש פירוט מצויין בחוברת של  ועוד" של הרב גבריאל גולדמן מעולם ועד עולם"הספר  ,של אבלות

 .עיתים(
/ ישוב, כמו כן  כמו כן כדאי להקים קבוצת פעילים מתנדבים שעוזרים במקרה אבל כזה בשכונה

 מיכה נפשית בחולים/ זקנים בודדים לבקר אחת לשבוע וכדו'.קבוצת מתנדבים לביקור ות
  

 רעיונות כלליים 
 שת"פים .לא לעשות הכל לבד!  •

, סמים, אלכוהולקורסים לשיפור החיים: גמילה מכעס, שיעורים/השתתפות והובלת  •
 התמכרויות אחרות

 יהודית, קבלה-מיסטיקה ן:שיעורים והרצאות יוצאות דופן, כגו •

 – בישיבות הצוות לצוות המתנ"סלימוד משותף/שיעור קצר הצוות, ולכן, הרכז הוא חלק מ •
נושא התחדשות יהודית, כך שיסייעו בתחום וכן יערבו הצוות וחיבורו ל במטרה להעצים את

 אותו בתחומי הפעילות שלהם.

 הכנסת תוכן ערכי בחוגי המתנ"ס, פיתוח מנהיגות ואכפתיות קהילתית. •
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 שיעור+ארוחה במסעדה המקומית.. רתם למבצעיםלה -פורום בתי כנסת בשכונה •

 

 טיולים וסיורים

 טיולים וסיורים סביב מעגל השנה, ארץ ישראל, סיור "מסע לקברי צדיקים" ועוד. •

 וליהדות. הארגון טיולים וסיורים למקומות שמחברים לארץ, להיסטורי •

הרת הדורות, )מנהרת הכותל, מנניתוב "קהילה מטיילת" לסיורים בעקבות התנ"ך וכדומה  •
 .מרכז דוידסון, צפת העתיקה ועוד...(

 תוכנית טיול ולמידה סביב אישי תנ"ך •

על ארגון סיורים בעקבות התנ"ך או ניתוב קהילה מטיילת לשם. בהדרכת "ראשית  המלצנו •

 .reshit.orgwww 6264488-02מדרשה עם מדריכים מקצועיים בתחום טל: . ירושלים"

 

 בתי מדרש
י הרכז עצמו ומרצים הקמת בתי מדרש לומדים לנוער, גימלאים ומבוגרים, על בסיס קבוע, ע"

 נתנאל יחיאלי(. הרב עופר אונגר, הרב אבישי שרייבר,-מרצים מוצלחים בתחוםאחרים )
רש לימוד מדפי מקורות בחברותות ואז סיכום / איסוף כולם יחד. כדאי לצאת מתוך בית המד

 לעשייה קהילתית.
לשלוח לתלמידי בית המדרש  באי מייל סיכום של מה שנלמד באתו שבוע ןתזכורת להגיע   רעיון:

   שת"פ עם מס"ע חי ומילתא. למפגש הבא.

 /http://www.izs.org.il/midrashבית מדרש לציונות 
 

 גנים /צהרונים
רוני המתנ"ס לתת תכנים של בנות שרות ממדרשה מקומית נכנסות אחת לשבוע/ שבועיים לצה

ם בקייטנות הקיץ ) ערכי יהדות. )הם יכולים לקבל על זה שעות תלמיד מת"ת( כמו כן פעילות שלה
 תמורת תשלום מהקייטנה במקום אחד מהחוגים.( כך ניתן לתת חינוך ערכי משמעותי .

ל רחבי הארץ תכנית בינלאומית שמופיעה בחמש שפות ופועלת בכ-דפי מבראשית)אופציה נוספת:  
לימוד  .בשיגרה דפי מבראשית הדרכה צמודה וליוויובקהילות בעולם באישור משרד החינוך.  

קבוע עם הילדים על ידי מובילות הצהרון חלקים מהדף, את השאר לעודד לימוד משותף עם 
. להוציא מכתב להורים , לעשות מעקב כל יום א' אצל הילדים מי למד עם ההורים. ההורים בבית

 (די לייצר בבית שיח ערכי עם הילדים.כ
תוכנית היום מחגים. ימי חופש פורים וכו' כשיש יום מלא אפשר לתת חלק לקראת הלהיכנס 
 או בנות שרות/ בני עקיבא וכדו'.בעצמך 

 

 / קהילה שרה פיוטים

 –"קהילות שרות" . מדובר בארגון שמטרתו לחשוף את הקהל הרחב לתרבות המוסיקה היהודית 
ם וניגונים. בכל מפגש נוכח פייטן שמלמד את המנגינות ביסודיות. כמו כן, ישנו עיסוק בתוכן פיוטי

הפיוטים, ברקע ההיסטורי ובהבנת הטקסט. נוצרת אווירה נעימה מאוד, עם קפה וכיבוד קל, 
יחסים אינטימיים בין המשתתפים וקבוצה מגובשת בעלת עניין משותף במקורות המוסיקליים 

 .www.kehilotsharot.org.il: הודית. אתר הארגוןשל התרבות הי

 

  

http://www.reshit.org/
http://www.kehilotsharot.org.il/
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 מחוייבות אישית 
לעשות חיבורים כגון: מחוייבות אישית של תיכון דתי יהיה עזרה בשיעורי בית של לימודי היהדות 

של עשייה -יבור דתיים חילוניםבתוך בית ספר יסודי חילוני, כך יצרנו לימוד )מעין בימ"ד( וח
 משותפת=אחדות. 

מחוייבות אישית של בנות אולפנה לעשייה יהודית במועדוני הגיל השלישי  :דוגמא נוספת
 .ס”מתנב

 

   פעילויות בבתי הספר בתחום המתנ"ס/מינהל
 כגון בר/בת מצוה בשיתוף מתן או עיתים.

 שיעורים או סדנאות לקראת חגים.

 

 ה "תוכנית קירב
 ה רחלי סמו בבית ספר בשיתוף המורה שמעבירה את הפעילויות.עשת

, תוך מעבר בין סבתא-סבארב"ה בונה את הגשר בין דור האינטרנט התוסס לבין דור יתוכנית ק
 שונים: שלב לימודי, שלב משפחתי ושלב קהילתי.  ם שלבי

 איך זה פועל? •

o  דורי: -שר הביןלנושא הזקנה והק שעות לימוד משולבות מחשב אקדישבבית הספר
, ציורים ותצלומים שיעזרו לילדים מהיהדות באמצעות ספרים, סרטים, קטעי מקורות

 להתמודד עם חוויות אישיות, סטריאוטיפים ודעות קדומות בנושא הזקנה. 

 ומה בשלב המשפחתי? •

o  מבוגר(, יחד הם  שכןואפילו  ה/, דודסבתא/קרוב משפחה מבוגר )סבאיבחר כל תלמיד
 ייפגשו על מנת להכין את הפרוייקטקט משותף שיוצג בסיום השנה. הם בוחרים פרויי

וזוהי הזדמנות כייפית עבורם לבלות ביחד ולהכיר זה את זה  –בשעות הפנאי שלהם 
 לעומק. 

 ולבסוף, השלב הקהילתי •

o  "אחרי ההכנה שעוברים הילדים בכיתה, בעיבוד המשותף, ובחוויית הקשר עם ה"סבא
לפגוש קשישים שהם לא מכירים במועדון שלהם, והקשישים ו ייצאהם  –הפרטי שלהם 

 שכיף להכיר עולמות חדשים ושונים.כך  ייגלו  . הבכיתייבקרו 

לשנות את תפיסת עולמם על קשרים בין  –וגם לקשישים  –תכנית קרב"ה עוזרת לילדים  •
לדים דורות. הקשרים שנוצרים במסגרת התכנית נשארים חזקים ויפים גם לאחר סיומה. הי

מתגברים על רתיעתם מעולם הקשישים, ושני הצדדים מגלים שהם יכולים לתרום ולהיפתח 
 זה לזה.  

 חומרים אצל רחלי סמו. •

 

  כבוד לותיקי השכונות

 לקחנו והרחבנו אותה לכלל האוכלוסיה הותיקה. -רעיון שפעיל עם ניצולי שואה  •

דגש על בודדים מוגבלים  - לקחת קבוצות נוער ולחבר אותם לקשישים במסגרות השונות  •
 בביתם.

הנוער בזוגות יאמץ להם קשיש/ה שאליו יבואו אחת לשבוע לארח לו חברה ולשמוע ממנו את 
 סיפור חייו.
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הנוער יכתוב את סיפור החיים של הקשיש/ה )על פי שאלות מנחות שניתן להם( וכן יצלם 
 .אותו. במטרה להוציא לאור ספר /חוברת על קורות ותיקי השכונה

הרווח הוא עצום לכל הצדדים. הנוער ילמד לכבד את הקשיש ולהבין שלפניו מישהוא עם 
 סיפור חיים מיוחד ולא סתם זקן. 

במיוחד מדובר בדור הולך ונעלם של אנשים שחוו את השואה , התקומה, מלחמות ישראל 
  וכו'...

יין נוער וגם יצא הקשיש יקבל חברה וגם תקוה שסיפור חייו לא יורד לטמיון אלא הוא מענ
 מה שיזכר לדורות הבאים. בספר )מה שלא אפשרי לרוב האנשים(

המתנס יוציא ספר זה לאור , ניתן עם חסות של העירייה או פירסומות של גופים ועסקים  •
 כבוד לותיקים-בעיר, ניתן לחלק אותו לקשישים בטקס או ארוע מרכזי

  
 

 הרצאות, הצגות וסרטים

  הסכנות שברשת וכיצד להיזהר מהן.? לשיםלאן ילדינו גו – הרצאה •

o :יונה גודמן, הרב יוני לביאיונה פרסבורג מרצים , 

 קורס העצמה לנשים בנושאי משפחה •

 סדנא ברפואה סינית חדשה •

 סדנא בפנימיות ומודעות אישית •

 (מתאימים)לא כולם  – סרטי מעלה •

 0544494572 -הצגות: אוהד טאוב  •

 עמוד האש -הסדרה ההסטורית סרטי מעלה, –יים דיון, סדרת סרטים ערכ-פיצה-סרט  •

  ארגון זה יכול לספק מרצים, הצגות, סיורים ועוד סוגים של תרבות יהודית. -תאטרון תאיר •

 תאטרון אספקלריה •

 www.12tribefilms.org609  -519-0524   אבי אבלאו •

 

 

 חסד
 ל ידי מתנדבים.הפעלה ע •

 איסוף ממשפחות וחלוקה לנצרכים. –הקמת מרכז ציוד יד שניה, ריהוט, מוצרי חשמל, ביגוד  •

 פעמונים. •

ע"י תנועות נוער לקראת חגים, כיתה מאמצת משפחה. )בתאום עם  איסוף וחלוקת מזון. •
 הרווחה(

 הקמת גמ"חים של הלוואות ,השאלת ציוד. •

 ליווי ועזרה. –אמוץ משפחות  •

 על הארגון והצרכים קישורים לכל ארגוני ההתנדבות, מידע –תנדבות בישראל אתר ה •

www.ivolunteer.org.il. 

 

 שידוך ארגונים
 פעמונים •

http://www.12tribefilms.org/
http://www.ivolunteer.org.il/
http://www.paamonim.org/
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 .ס"מתנלוקת דפי פ"ש לילדים. לימוד הורים וילדים בח – מבראשית •

 צו פיוס •

 גשר •

 עזרה לקשישים, עולים, נצרכים. –, מרכז התנדבויות בנק הזמן •

  תנועות נוער לפרויקטים של חסד והתנדבות.שת"פ עם  •

 בתי מדרש דתיים חילוניים לשכבות מקבילות מתנועת נוער דתית ומתנועה חילונית. •

 למדריכי התנועות. ומנהיגות שיעורי יהדות •

 

 רעיונות לפי גילאים ומצב משפחתי
 חינוך ילדים

 סדרת הרצאות עם מומחים בתחום. – הדותפי הי-עלחינוך לילדים  •

 העשרה בנושאי יהדות וכן בגיל הרך. – גנים /פעילות על בסיס קבוע בצהרונים •
 

 לחיזוק שלום הבית – זוגיות
עם מומחים  – סדרת הרצאותל כוס קפה + דיון. לימוד משותף ע .לשיפור היחסים ומניעת גירושין

 .בתחום
 

 הורים
קט בר מצוה' משנה שעברה. הנחיה מאשת מקצוע על יחסי הורים להורי 'פרויי – חוג הורים

 ומתבגרים וכד'.
: בית מדרש וירטואלי של אורט, גם בנושא 'בין מורים ותלמידים', 'תרבות כיבוד הורים

  המחלוקת' ו'מנהיגים ומנהיגות'. ניתן לבנות פעילות עם החומר:

-a50d-4104-ced2-http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=b8e33035

43896d091521-85a3-4321-2166-32952faf6e22&page=1b09b0d6 

 

  גמלאים וקשישים
 שיעור פרשת שבוע

 עור קבוע ביהדותשי
 

 עולים חדשים
 בירור עם נציג הקליטה המקומי על צרכים ואפשרויות

 הרצאות בנושאי יהדות לזוגות צעירים
 פעילות לא פורמלית לבני נוער 

 ערכים לנוער עולה, בשיתוף בני עקיבא
 מושגי יסוד ביהדות 

 אוכל ולימוד מקורות מאל עמי –ארחות בוקר בין עולים חדשים לותיקים 
 פרויקט 'יד ביד' לחיבור בין משפחות ישראליות לעולים

 

 משפחה ישראלית

http://www.mibereshit.org/
http://www.tzavpius.org.il/
http://www.gesher.co.il/
http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?CategoryID=152&ArticleID=48
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=b8e33035-ced2-4104-a50d-32952faf6e22&page=1b09b0d6-2166-4321-85a3-43896d091521
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=b8e33035-ced2-4104-a50d-32952faf6e22&page=1b09b0d6-2166-4321-85a3-43896d091521
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יצירת מאגר משפחות עולים חדשים המעוניינים בקשר עם המסורת ובהשתייכות לקהילה. מנגד, 
ב"אימוץ" משפחת עולים. לכל משפחה  תיצירת מאגר משפחות דתיות/מסורתיות המעוניינו

שפחות יתארחו אחת אצל השניה וילמדו להכיר זה את ממאגר א' תוצמד משפחה ממאגר ב'. המ
זה. מידי פעם יתקיימו ארועים משותפים לכל המשפחות המשתתפות. בעתיד יגדלו גרעינים אלו 
לקהילות מעורבות סביב המתנ"ס. קהילות אלו גם יוכלו להתאגד יחד וליצור תנועה שתסחף 

 אחריה עוד רבים בציבור הישראלי.
 

 בדיקת אפשרות לשת"פ, פעילות עם נציגי הקהילה –מארה"ב  אימוץ קהילה תאומה

 

 משפחה
 עידוד התנדבות ב'פעמונים' –ניהול תקציב ביתי 

 'פעמונים' –קורס הכשרת מתנדבים 
 ע"י בנות שרות לאומי –ערב אמהות ובנות 

 'מעגל נשים' בנושא זוגיות
 

 נוער
 מועדון נוער -תוכניות לנוער 

ים בני נוער רבים הלומדים במסגרות חילוניות אך הם או משפחותיהם קיימ. עם בני נוער חברותא
מעוניינים בלימוד יהדות. הקמת מערך חונכים בני ישיבות ובעלבתים דתיים שילמדו חברותא עם 

 בני נוער אלו בניצוחם של רכזי 'יחד', תענה על צורך חשוב זה.
 רמת גן -ים ומעורבות חברתית.בניית קבוצת נוער בנושא זהות ערכ –תוכנית גוונים לנוער 

 1-800-202-502לדתיים וחילוניים  –אתר חברותא ללימוד יהדות בשניים 

43.html-56-15-22-10-2.co.il/2008-http://b 

 

 

 כוחות שכדאי לנצל

 בנות שירות לאומי •

 וכו' , שומר הצעירעקיבא, עזרא, צופיםבני  –תנועות הנוער המקומיות  •

 תרבות תורנית ,העירי •

• OU 

o 'אתר  תנועת 'מבראשיתhttp://www.mibereshit.org. 

 גרעין תורני •

 קהילות ובתי כנסת מקומיים •

 קהילה לומדת - 'אלול' •

לימודי יהדות ורוח" של מכללת הרצוג, בנושאי שבת, חגים, מעגל השנה וכל  – אתר דעת •
 נושאי היהדות.

יופי של אתר עם קישורים לעוד אתרים, בנושאי חינוך,  –חינוך והעשרה אונליין : חינוך עולמי •
 .מערכי שיעור, פעילויות, חומרי לימוד, משחקים וכו' – חגים וכו'

רק להדפיס ואולי לגזור וזה מוכן.  –אתר עם פעילויות מוכנות : המרכזיה החינוכית הארצית •
  בנושאי חגים, יהדות, חברה, עונות וכו'.

http://b-2.co.il/2008-10-22-15-56-43.html
http://www.mibereshit.org/
http://www.elul.org.il/
http://www.daat.ac.il/
http://www.hinuch.co.il/
http://www.yeladim-edu.org.il/
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בפינה של פרשת  סרטונים. באתר יש כתבות מצוינות על נושאים רבים. :אש התורהאתר של  •
 מוצלח. –רעיון עם סיפור ושאלות לדיון  –השבוע יש "פרשה משפחתית" 

 .קישורים לעשרות אתרי דת ויהדות: בבא קמא •

 רעיונות לטקסי מעגל החיים. .507-500-700-1יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי  – עתים •

 קבר רחל...  052 – 4295554למידע על שעות הביקור, טלפנו:  מערת המכפלה •

נדב בן יוסף . ים, השתלמויות, פרויקטים מיוחדיםימי עיון, סמינר –גשר מפעלים חינוכיים  •
-02תחום הדרכה: . 052-32728443, שושי שהם 052-5090775לי זינגר , ל052-5306010

6228020 .www.gesher.co.il 

, 03-5325578 -, פקס 03-5329953 -טלפון , 22רחוב בן גוריון , גבעת שמואל: ארגון פעמונים •

 .54100גבעת שמואל  120ת.ד.  -כתובת דואר , info@paamonim.com -כתובת אימייל 

-02 -, פקס 02-9975577 -טלפון , 90631בית אל  211 ת.ד. -מוקד פניות של משפחות: דואר  •

 .beit_el@paamonim.com -כתובת אימייל , 9975567

 www.martze.co.ilרנט: מאגר מרצים באינט •

  
  

 שיםכיצד להביא אנ
 רוכזו כאן רעיונות לשאלה כיצד להביא אנשים לפעילויות.לוקט מנסיון הרכזים.

 .ואנשים מביאים אנשים הפרסום והמודעֹות מביאות מודעּות. -ככלל

מייל ליסט וכו'(, , אי)מודעות, פליירים ומייםבכל הכלים המק – שיווק התוכנית/ארוע/שיעור  .א
חבר מביא חבר, אימייל  בפא"פ, טלפון, אישית פניהלטובת העלאת המודעות לעניין. ואז 

 וכו'. אישי smsאו  אישי

 נותנת תוצאות טובות.-פנייה אישית בתדירות גבוהה  .ב

ים ירצו להשתייך , ברמה שאנשת עם לוגו וסלוגן וכו' כדבר חשוביש צורך למתג את הפעילו  .ג
אלא  ם שיבואו כי זה יצור דימוי שלילילזה. יש לפנות לאנשים אך להיזהר לא להתחנן לאנשי

 לשמור על כבוד )אגו( של התוכניות.

ואליו לצרף חדשים כך שהארוע תמיד מצליח ולא  קהלים שבוייםארוע על /בנות כל תוכניתל  .ד
 בגלל ציבור דליל.  נופל

ווידוא הם בקלות  לים הנ"ל לא תמיד עובדים ולמרות הבטחותבארוע של בני עשרה הכל  .ה
 ."יכולים "להבריז

 ארוע מוצלח יש להשתמש בקיימים למנף לפעם הבאה שהם יביאו חברים.כל ב  .ו
  

 כלים להעברת שיעורים
 .כללי ונתן דוגמאות ודפי מקורותנתן כללים בהעברת שיעורים לציבור  נועם קריגמן

 להראות את רלוונטיות התורה לחייהם.מטרת השיעור לגעת בהם,  •

גדולי האומה,  תיקון המידות )קאוצ'ינג(, נוך ילדים, רגשות,י= זוגיות, ח נושאים שמדברים •
 וכו'. , פרשת שבוע תנ"ך

ים. בסבב שכל אחד מספר חימר, עיתונ כגון:  לחוות את נושא השיעור לפני בעשיהאפשרות  •
 על עצמו.

להזהר ולהגביל בזמן משתתפים שמדברים באריכות רבה  לימוד משותף, לתת להם להתבטא, •
 למניעת מירמור שאר המשתתפים. 

http://www.aish.co.il/
http://www.babakama.co.il/
http://www.itim.org.il/
http://www.gesher.co.il/
mailto:info@paamonim.com
mailto:beit_el@paamonim.com
http://www.martze.co.il/
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 לשלב מקורות מהתרבות הכללית. •

 לשלב שירים במקורות ולהשמיע אותם.  •

 , להימנע מארמית, לשכתב בפשטות מקורות מסובכים. להביא מקורות בשפה ברורה •

 להצמד לפשט.  •

 שימוש בעשירות השפה העברית. •

 
 

 ת חיזוק הזהות היהודית בציבורחשיבו

זה מתנהל במציאות הישראלית המזמנת ללא הפוגה אתגרים קיומיים סבוכים  זהות כאשר משבר

ומורכבים של ביטחון, חברה, כלכלה ודמוגרפיה, תוך כדי סכסוך אלים ִעם ָעם אחר על עצם זכותנו להיות 

ידי בוגרי מערכת החינוך הממלכתית  כאן, בל נתפלא אם נמצא את עצמנו ננטשים בדרכים שונות על

כללית שלנו, שתודעת זהותם היהודית רופפת, והיעוד להמשיך לקיים ולשגשג את מדינת היהודים והעם 

 היהודי אינו רלבנטי עבורם. 

תהליך העומק המשברי שתואר להלן מייצר לטווח הארוך איום על הביטחון והחוסן הלאומי בנקודות 

 הבאות:

 ת לעצב ולנהל מדינה יהודית ודמוקרטית, הפועלת מתוך תחושת צדק פנימית.. אובדן היכול1

. קריסת הבסיס המינימלי ההכרחי של לכידות ותחושת גורל וייעוד משותפים בקרב הציבור היהודי 2

 בישראל.

 . ערעור עד נתק של הקשרים והזיקה בין הריכוז היהודי בישראל לבין יהודי התפוצות.3

יות בקרב אומות העולם למפעל הציוני ולמדינת ישראל, המבוססים על השילוב ההכרחי . אובדן הלגיטימ4

 של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.


