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ואהבת לרעך כמוך  - סדנת ניגונים לכיתות א’-ג'
הסדנה עוסקת בנושא של ניגונים במסורת היהודית ובערך המרכזי 

"ואהבת לרעך כמוך". הסדנה משלבת בין לימוד של "ניגונים" והובלת 
שירה במשותף עם הכיתה לבין קטעי הנחיה הכוללים סיפורים 

מהמסורת היהודית בנושא היחסים שבין אדם לחברו. הסדנה היא 
אינטראקטיבית באופיה.

סדנת פיוטים  - סדנה מוזיקלית לכיתות ה’-ו'
מהו הפיוט? מה תפקידו? אילו פיוטים אנחנו מכירים?

 מהם כלי הנגינה השונים שמלווים את שירת הפיוטים? 
המנחה מוביל את הסדנה בשירה ובנגינה על עוד וכלים מסורתיים 

שונים, המוזיקה מלווה בהסברים ופעילויות שונות של שירה ומשחק.

מנהיגות יהודית ישראלית לכיתות ג’-ו’  (קוד גפן 14073)
כיצד מנהיגות/ים לאורך ההיסטוריה העברית התמודדו מול דילמות 

שונות? כיצד אתם הייתם פועלים לו הייתם במקומם? 
כיצד האתגרים שלהם נמצאים בחיינו כיום, ומה השתנה?

נתמודד ככיתה עם אתגרים פיזיים שונים, נגלה יוזמה ומנהיגות 
ונקבל השראה לסוגי מנהיגות שונים דרך חוויה מהנה ומגבשת.

ארבעת הבנים  - בית מדרש לחג הפסח  -לכיתות ד’-ו'
נפגוש מחדש את סיפורם של ארבעת הבנים. נבדוק למי מהם אני 

מתחבר באופן אישי? מה ניתן ללמוד מהם על סובלנות וקבלת האחר? 
נחבר את ההגדה לחיינו באמצעות משחק ויצירה. 

הסדנה עוסקת במהירות שבה אנו נוטים לשפוט אחרים.

מתקנים ביחד  - סדנה לחג שבועות -לכיתות ו'
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.

בין חושך לאור - סדנה לקראת חנוכה –לכיתות א'-ו' 
דרך לימוד חווייתי, משחק והמחזה נזמין את התלמידים לבדוק יחד 

מה אפשר לראות דווקא בחושך? מה האור שמאיר לי כשחשוך? 
והאם יכול להיות אור ללא חושך? 

נחבר את החושך והאור לחיינו ונגלה את חנוכה מזווית חדשה.

עץ חרוב משפחתי  - פעילות לטו בשבט  - לכיתות א'-ו'
דרך סיפורו של חוני המעגל ועץ החרוב נצא למסע מרתק בזמן. 
מה קרה כשחוני נרדם ל-70 שנה? ומה הוא מצא כשהתעורר? 

באמצעות משחק, תאטרון ויצירה מחומרים טבעיים נלמד על החלק 
שלנו בעיצוב הסביבה הטבעית והאנושית בה אנו חיים.
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