מופעים וסדנאות לחטיבות ביניים

בינ"ה התנועה ליהדות חברתית ,מקדמת את העיסוק בזהות יהודית
וישראלית מתוך השקפת עולם פלורליסטית ,ותפיסת התרבות היהודית
כפלטפורמה לשיח ערכי ,ולאחריות חברתית.
פעילות בינ"ה בבתי הספר שמה דגש על שיח בלתי אמצעי עם התלמידים
וצוותי ההוראה ,במטרה לחבר בין זהותם האישית לתרבות היהודית
ולחברה הישראלית .כל פעילויות בינ"ה מתקיימות בשיתוף ובתיאום עם
צוות ההוראה בבית הספר ,במטרה לתת מענה הוליסטי לתהליכים
החינוכיים וללוח השנה הבית ספרי.

סדנאות ומופעי בינ“ה לבתי הספר נהנים
מסבסוד משמעותי באדיבות קרן פוזן
שימו לב! חלק מהפעילויות מותאמות ללמידה מרחוק

סדנאות
אנו מכריזים בזאת  -סדנה על ערכי מגילת העצמאות

אילו דילמות חברתיות עלו בזמן הקמת המדינה? כיצד כותבי מגילת העצמאות התמודדו עם חוסר הסכמה
בין הזרמים השונים? אילו בעיות חברתיות עדיין קיימות בימינו ,וכיצד אנחנו מתמודדים עם חוסר הסכמה
בחיינו? דרך לימוד יצירתי על הדרמה של מגילת העצמאות ,נזמין את התלמידים לשיח ערכי ומעורר על
סוגיות המשפיעות על חיינו עד היום.

מתקנים ביחד  -סדנא לחג השבועות

מהו אותו ”תיקון“ שאנחנו נקראים לעשות בליל החג? כיצד התיקון יכול להיות רלוונטי לכולם? דרך לימוד
בית מדרשי ,משחק ויצירה נברר איזה תיקון היינו רוצים לעשות השנה ומהם עשרת הדיברות שהיינו רוצים
ליצור לעצמנו.

ארבעת האחים  -בית מדרש לפסח

סדנה העוסקת במהירות שבה אנו נוטים לשפוט אחרים ולייחס להם תכונות מסוימות ועל היותנו מורכבים
ובנויים משלל תכונות ומאפיינים .דרך משחק ,שיח ויצירה ,נפגוש מחדש את סיפורם של ארבעת האחים.
נבדוק למי מהם אני מתחבר באופן אישי ,מה הקשר בין שמות האחים לסטיגמות ודעות קדומות ,כיצד הם היו
נראים כיום ומה היה מאפיין אותם ומה ניתן ללמוד מהם על סובלנות וקבלת האחר.

מופעים מוזיקליים

ליל סדר מוזיקלי

סדר ט“ו בשבט מוזיקלי

מופע מרגש ,משמח ומעשיר המשלב שירה בציבור,
קטעי הנחיה ,סיפור ,הפעלות ושיתוף התלמידים.

מופע מוזיקלי בית ספרי

נפגיש את התלמידים עם תכני החג מזווית חדשה
ומרעננת ,נספר את הסיפור שעומד מאחורי ארבע
הכוסות ,נגלה מהו הסוד שעזר לבני ישראל לחצות את ים
סוף ועוד.
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נפגוש את החג מזוית חדשה ,במופע שמשלב שירה ,קטעי
הנחיה ,סיפור ,הפעלות ושיתוף הקהל .נצפה בהצגה
מרתקת על האיש שישן  70שנה ,נגלה מה קרה כשהתעורר
וכיצד כל זה קשור למפגש היומיומי בינינו ובין הטבע.
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מופעים מוזיקליים
ש!!

ש!!

חד

חד

לא רוצה להתבגר

אני ואתה  -סיפורי ושירי מחאה

בית מדרש מוזיקלי  -מופע מסכם את שנת המצווה.

מופע המשלב תוכן ומוזיקה .המופע שוזר דילמות
חברתיות כגון :יחס לזר ,אחריות החברה לעני ואחריות
הפרט לסביבתו .לצד שירי מחאה שליוו את ההיסטוריה
הישראלית :אין לי ארץ אחרת ,מגולגלים בתוך נייר עיתון,
אני ואתה ועוד .התלמידים ייחשפו לדילמות חברתיות
שליוו את החברה הישראלית לאורך השנים ,יפגשו מקורות
יהודיים שמתמודדים עם דילמות חברתיות ויקבלו מהם
השראה ויכירו את המושג "תיקון עולם" כערך יסוד.

במסגרת מופע אינטראקטיבי ושמח המורכב משירים
אהובים ,קטעי לימוד והפעלת הקהל ,נעסוק בהיבטים של
התבגרות ובקשר המשתנה של ילדים והורים.

 50דקות

 50דקות
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כיתות ח-ט

מופעי בינ“ה מסובסדים
משמעותית באדיבות קרן פוזן

שריינו תאריך עוד היום

מופע מוזיקלי לחגי תשרי
מופע המפגיש את חגי תשרי עם פתיחת שנת הלימודים
במופע משמח שמשלב שירה ,קטעי הנחיה ,סיפור ,הפעלות
ושיתוף הקהל ,ניפרד מהשנה החולפת ונפנה מקום לשנה
חדשה ,נדבר על משמעות הסליחה ,התחדשות והתחלות
חדשות ונסיים בשמחה גדולה והרבה מוזיקה.

 50דקות
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סדנאות בנושא התבגרות לכיתות ז‘
* כל הסדנאות יכולות להתקיים גם במתכונת בין דורית
מה שהיה

ומה שכבר מסורת והתחדשות

סדנה לשנת המצוות ,בה נברר יחד את חשיבות שימור המסורת במשפחה מול החשיבות לחדש
ולשנות ,כל אחד ואחת לפי זהותו הייחודית .דרך סיפורים מהעבר ,התבוננות בהווה ויצירת
תמונת העתיד נציין את שנת המצוות מזווית מרעננת ומחדשת שתאפשר לנו להכיר טוב יותר
אחד את השניה על הדומה והשונה בינינו.

יוצרות שפה

ודרך מודלים נשיים

סדנה העוסקת בחשיפת החוזקות ויכולות המעורבות וההשפעה שלנו במעגלים השונים.
במהלך הסדנה ,ניפגש בסיפוריהן של דמויות נשיות מרתקות מארון הספרים היהודי  -מרים
הנביאה ,ושתי ואסתר ועוד ,אשר התמודדו עם מצבים מאתגרים וייצרו שינוי לטובה בסביבתן.
דרך דמויות אלו ,נברר יחד באלו אופנים אנו מתמודדות עם אתגרים וכיצד אנו יכולות להיעזר
במסורת הנשית והמשפחתית.

ביחד

ולחוד קשרים וחברויות

בסדנה זו נבחן את מושג החברות ,נושא מרכזי ביותר בחייו של כל אדם ,אך בוודאי בחייהם של
נערים ונערות בגיל ההתבגרות המצויים בדיוק בשלב של ערעור ובנייה מחדש של קשרים
חברתיים ותחת ההשפעה של לחץ חברתי .חברות זה לא דבר ש"פשוט" נוצר ,זהו דבר שאנחנו
יכולים ליצור ,וזה מה שנברר יחד בסדנא  -מה חשוב לנו בחבר? מה אנחנו מחפשים בחברים
שלנו? איזו תמיכה אנחנו צריכים מהחברים שלנו כדי להרגיש בטוחים ,ומה החברים שלנו
מספרים עלינו? נדבר גם על ציפיות חברתיות ,נורמות רצויות ויחסינו אליהן וכיצד נתמודד עם
לחץ חברתי.

פעילות גיבוש במהלך השנה לכיתות וועדים
גני הטבע בדרום תל אביב מחכים לכם!
לקראת סוף השנה נקדיש רגע משמעותי לפרידה ובעיקר לזמן
של סיכום וקצת ביחד .זה הזמן ליהנות מפיסה של שקט בטבע
הקסום של העיר ומפעילויות חווייתיות ומרגשות המתאימות
לתלמידי תלמידי חטיבות הביניים .מפגשים אלו מאפשרים
הזדמנות יקרה לסכם ,להיפרד ולאחל דרך צלחה להמשך
המסע .האירוח בגני הטבע כולל מחצלות ,פופים ,כסאות
ושולחן לפריסת כיבוד ושתייה .הפעילויות מתקיימות באזור
מוצל ,וכוללות סדנאות  ,ODTסיורי עששיות ,מופע מוזיקלי
ועוד...
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המנחים שלנו
הצוות המקצועי שלנו מורכב ממנחים ומנחות בוגרי הכשרה חינוכית מקצועי לגילאים השונים במגוון
מיומנויות הנחיה מסיורים ועד סדנאות ,הנחית מעגלי שיח ,טקסים ועוד .החדשנות הפדגוגית
מוטמעת בכלי ההנחיה השונים של המנחים והמנחות לאורך עבודת ההנחיה תוך שימת דגש על ריבוי
אינטליגנציות ומתודות ,כמענה למציאות החינוכית האקטואלית.
צוות המנחים והמנחות מלווה על ידי צוות פדגוגי ,במטרה לתת מענה לתהליכי ההוראה השונים
במהלך השנה ולפקח על איכות ההנחיה והתכנים מול אוכלוסיות שונות איתן באים המנחים במגע.
אנו משקיעים מחשבה רבה בהתאמת המנחים והמנחות לעבודה בבית הספר השונים ומאמינים
ביצירת חיבורים אישיים עם אוכלוסיית בית הספר כמפתח להצלחה בעבודה המשותפת.

כתבו לנו ...
”הסדנא היתה מאוד מוצלחת והועברה בצורה
של משחקים והפעלת התלמידים.הועלו נושאים
מעניינים ורלוונטים לגיל ההתבגרות  -מהו חבר,
איך יוצרים קשר חברי ועוד .התלמידים שיתפו
פעולה וגילו פתיחות רבה .המנחות היו רגישות
לתלמידים והעבירו את הסדנא בצורה מקצועית
ורגישה .המחנכות והמורות שליוו את התלמידים
העידו על סדנא מעניינת וחווייתית“

”הפעילות גרמה לתלמידים לחשוב,לנתח ולדבר
על דברים עמוקים.הייתה פעילות חוויתית
וייחודית .עם העברת מסר משמעותי ,משולבת
הנאה ושיתוף פעולה מצד התלמידים .ועם מדריך
נחמד ומקצועי .ההורים מאוד מפרגנים לפעילות
והילדים שיתפו בבית“

חט“ב בן צבי ,קרית אונו

אורט רונסון ,אשקלון

״רציתי להודות לכם מעומק הלב על הפעילות
שהעברתם בסימן התבגרות .השירים שבחרתם,
"הסטנדאפ" ששילבתם וההתיחסות לדברים
שהתלמידים כתבו תוך כדי המופע אפשרו לנו
להתחבר לנושא ממקום אחר ולא שגרתי ,מבלי
לפגוע בהתייחסות הרצינית לנושאים שהועלו,
תוך הקניית ערכים חברתיים חשובים וערכי
מורשת בעלי חשיבות .כל הכבוד ושוב תודה“.
בית הספר המתמיד

תודה רבה על המופע המוזיקלי ”אני ואתה נשנה
את העולם“ .המופע הוגש בצורה מעניינת
ומגוונת ,רעיון יפה הוא לשמוע במהלך המופע גם
את הקהל .הנושא בהחלט בוער מאד וחשוב
להנגיש אותו לחבר,ה הצעירים .נהננו מאד ,תודה
רבה!

בית ספר איזורי ,באר טוביה
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