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חגי תשרי - מופע חגי תשרי הוא חגיגה קהילתית של פתיחת שנה. 
המופע מסתכל על חגי תשרי כהזדמנות להתחיל את השנה אחרת ומתאר 

את המהלך שמחבר בין חגי תשרי השונים: ראש השנה, יום הכיפורים, 
סוכות ושמחת תורה וכיצד כל חג נותן לנו זווית אחרת על התחלות חדשות.

קבלת שבת - מופע המעניק משמעות רעננה ורלוונטית לטקס המוכר 
ומפגיש בין מסורות ומנהגים באירוע בית ספרי קהילתי! נשיר שירים 

מהמסורת ומהתרבות הישראלית העכשווית. 

ט”ו בשבט מוזיקלי - אירוע מוזיקלי בית-ספרי נפגוש את החג מזווית 
חדשה, במופע שמשלב שירה, קטעי הנחיה, סיפור, הפעלות ושיתוף הקהל. 

מופע לפסח - מופע חגיגה, מלא בשירים ישראלים ותוכן בינתי ייחודי. 
נספר את הסיפור שעומד מאחורי ארבע הכוסות, נגלה מהו הסוד שעזר 

לבני ישראל לחצות את ים סוף ועוד.

מופע שבועות הנקרא גם תיקון ליל שבועות - דרך שירים, קטעי 
הנחייה, סיפורים ואינטראקציה עם הקהל המופע "מתקנים ביחד" הוא 

חגיגה קהילתית. איזה סוג של השראה סיפור מתן תורה יכול לתת לנו? ומה 
הקשר בין מתן ספר תורה לביכורים?? שאלות אלה ואחרות עולות במהלך 

המופע "מתקנים ביחד". המופע מספר את הסיפור של חג השבועות דרך 
המושגים של "תיקון" ו"הזדמנות שנייה".

מקבלים את התורה בשירה - קוד בגפן 12936 (תלמידים / עם הורים) 
חגיגה ישראלית מוזיקלית. אנחנו רואים בטקס הענקת ספר התורה 

לילדים טקס התבגרות. הילדים יודעים כבר קרוא וכתוב ומוזמנים ללמוד 
בעצמם את הסיפורים של עמנו, את ההיסטוריה, המסורת והערכים.

מופע שנת שורשים - (שירים ושורשים) מופע הורים ומתבגרים המופע 
משלב מוזיקה ושירה בציבור לצד קטעי הנחיה ולימוד אינטראקטיביים

העוסקים בנושא של התבגרות. ביחד ננסה להבין מה בעצם משתנה בגיל 
ההתבגרות? כיצד משתנים היחסים בין ילדים והורים? 

מופע שנת שורשים  - "לא רוצה להתבגר" (ו'-ח' תלמידים בלבד) 
באמצעות מוזיקה ישראלית צעירה נציף שאלות ונבדוק מה בני הנוער 

חושבים בעצמם על תקופת ההתבגרות, מה יש למסורת היהודית להגיד לנו 
על כך ומה המשמעות של תקופה מיוחדת זו בחיים. צוות מוזיקלי של נגן 

גיטרה, זמרת ומתופף.

חז״ל בסיפור ובשיר - (כיתות ג' ד') מופע המשלב סיפור, שיר 
ואינטראקציה עם הקהל. במסגרת המופע ייפגשו התלמידים עם ילדה 
המשתפת אותם בחוויות שונות מהיום-יום שלה . כאלה שכל ילד יכול 

להזדהות עמן ומתוך כל חוויה היא נזכרת בשיר או בסיפור חז"לי המאיר 
את החוויה שלה באור שונה.
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