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ערך155
מוביל

ערך
מוביל

מעגל
השנה

מעגל
השנה

מופע המשלב תוכן ומוזיקה, בהנחיית מנחה-זמרת
חברתיות  דילמות  שוזר  המופע  נלווים.  נגנים  ושני 
כגון: יחס לזר, אחריות החברה לעני ואחריות הפרט 
ההיסטוריה  את  שליוו  מחאה  שירי  לצד  לסביבתו. 
הישראלית: אין לי ארץ אחרת, מגולגלים בתוך נייר 

עיתון, אני ואתה נשנה את העולם ועוד.
לדילמות  התלמידים  ייחשפו  המופע  במסגרת 
חברתיות שליוו את החברה הישראלית לאורך השנים 
עם  שמתמודדים  יהודיים  מקורות  יפגשו  היום,  ועד 
את  ויכירו  השראה  מהם  יקבלו  חברתיות,  דילמות 

המושג "תיקון עולם" כערך יסוד.

את  המסכם  ותלמידים  להורים  משותף  שיא  ערב 
אינטראקטיבי  מופע  במסגרת  השורשים.  שנת 
לימוד  קטעי  אהובים,  משירים  המורכב  ושמח 
התבגרות  של  בהיבטים  נעסוק  הקהל,  והפעלת 

ובקשר המשתנה של ילדים והורים.
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מעגל171
השנה

מעגל161
השנה

מעגל156
השנה

ערך160
מוביל

ערך154
מוביל

* מה שהיה ומה שכבר- מסורת והתחדשות: סדנה בין-דורית 
לשנת השורשים, בה הורים וילדים נפגשים יחד ומבררים את 
לחדש  החשיבות  מול  במשפחה  המסורת  שימור  חשיבות 

ולשנות, כל אחד ואחת לפי זהותו הייחודית.
* יוצרות שפה ודרך: סדנה בה נלמד לדייק את החוזקות שלנו 
ואת היכולת שלנו לייצר אמירה משמעותית לטובה במציאות 

שלנו , דרך היכרותנו עם דמויות נשיות וסיפוריהם.
* ביחד ולחוד: בסדנה זו נבחן את מושג החברות, נושא מרכזי 
מתבגר  נער  של  בחייו  בוודאי  אך  אדם,  כל  של  בחייו  ביותר 
קשרים  של  מחדש  ובנייה  ערעור  של  בשלב  בדיוק  המצוי 

חברתיים ותחת ההשפעה של לחץ חברתי.
בין-דורית  סדנה  לבגרות:  מילדות  לשם-מנווטים  *מכאן 
העוסקת במעבר מילדות לבגרות, דרך יצירת מפת אוצר אישית 
לכל אחד ואחת מהמשתתפות/ים. בתחילה, נברר האם וממה 
אנו אמורים להיפרד במעבר לשלב הבא ונבדוק האם התהליך 

דומה או שונה אצל כל אחד ואחת מאתנו.
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ההרשמה לקול הקורא נפתחה!
מהיום ועד ה 9 בנובמבר אפשר להירשם באתר של משרד החינוך 

כדי לקבל סבסוד משמעותי וליהנות ממגוון הפעילויות שלנו.

הזדמנות חד פעמית להביא לבית הספר
חוויה מרגשת במסגרת סל תרבות!
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