
מופעי מוזיקה ותוכן לחט"ב ותיכון 
מופע 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.

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

ומהתרבות הישראלית העכשווית.

מופע 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.

אני ואתה נשנה את העולם - מופע מחאה  (לכיתות ט' ומעלה)
המופע שוזר יחד שירים ישראלים מכל הזמנים שמבטאים קול של 

מחאה, לבין קטעי הנחייה שבוחנים: מה לנו ולמחאה? אילו מחאות 
נוכחות בשיח הציבורי בישראל בשנים האחרונות? מה אנחנו עושים 

כשאנחנו פוגשים אי צדק?

שירים ושורשים מופע עם הורים - קוד גפן 12937
מופע שנת שורשים של 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 התבגרות - "לא רוצה להתבגר" (ז'-ח' ) קוד גפן 12937
מופע של מוזיקה ישראלית צעירה מציף שאלות ומנסה לבדוק 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.

מופע תעודת זהות - לכיתות י'
קבלת תעודת הזהות הינה אבן דרך בתהליך ההתבגרות של נערות 
ונערים בישראל. קבלתה משקפת את תחילת האחריות האזרחית 

המוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו. מופע הלוקח את התלמידים למסע 
של התעוררות חברתית ואישית. דרך מוזיקה עכשווית, הומור, סיפורים 

ואינטראקציה עם הקהל המופע מהווה חוויה משמעותית, מעניינת 
שמצליחה לגעת בנושאים החשובים בצורה מהנה.
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