ק טלו ג
פעילויות
וימי שיא
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מה נדרש לפעילות :שירונים ,יין ,מפה ,נרות שבת ,מיץ ענבים ,חלות ,כיסוי לחלות ,מפות ניילון
משך הפעילות :שעה עד שלוש שעות

כחלק מהשתייכותכם לתכנית "רוח יהודית" אתם
זכאים לקבל שני אירועי שיא מסובסדים במהלך
שנת הלימודים הקרובה.
אירועי השיא מחולקים לאירועי שיא גדולים וכלל
שכבתיים ואירועי שיא נקודתיים וכיתתיים.
במידה ואירוע השיא מופק כולו ע"י "רוח יהודית",
תזכו לסבסוד מלא של האירוע.
במידה ו"רוח יהודית" מזמינה ספק חיצוני תוכלו
לזכות בסבסוד של  50אחוז מעלות האירוע ועד
 - ₪ 3,000סה"כ.
בית ספר שיבחר לקחת חלק באירועים נוספים
יוכל לעשות זאת בתשלום מלא של כל אירוע
ואירוע.

עלות ₪ 400 :לכיתה

בראש השנה אנו פותחים התחלה חדשה  -ביום השני של ראש השנה נהגו
בקהילות ישראל לצאת למקור מים ולהשליך את החטאים.
בפעילות זו נצא לחוף הים למסע 'תשליך' ופתיחת שנה חדשה .בפעילות נכנס
פנימה לתוך עצמנו ,לאור נוסח התשליך המסורתי  -נכיר את המקומות מהם
ברצוננו להיפרד ונברר מי ומה אנו רוצים להיות בשנה החדשה .נסיים בברכות,
איחולים ושאיפות " -שיפה ושונה תהא השנה".
מה נדרש :הדרכה

משך הפעילות :שעתיים

עלות ₪ 200 :לכיתה

זמר ולהקה מגיעים לבית הספר למופע מרגש של פיוטים ומוזיקה יהודית -
ישראלית בשילוב הקהל.
המופע מתאים במיוחד לחודשים אלול ותשרי ,עם תוכנית מיוחדת של פיוטים
מוכרים שנהגו לשיר בעדות ישראל השונות בימים הנוראים ובימי הסליחות.
ניתן להזמין גם גירסאות מותאמות של ערב הפיוטים לתאריכים אחרים בלוח
השנה העברי (למשל -לקראת חנוכה) וכן גירסה המותאמת לערבי בר/ת מצווה
בתאום עם צוות רוח יהודית ובהתאמה אישית לבית הספר.
מה נדרש לפעילות :אולם ,מערכת הגברה

"תשליך
במצולות
ים כל
חטאתם"
 פותחיםשנה
אחרת

מעגל השנה

שבת היא אחת החוויות היהודיות הבסיסיות ביותר ,מאבני היסוד של הזהות
היהודית שלנו .פעילות זו מתאימה במיוחד לאירועי שיא בימי שישי ,כליווי
לאירועי שבת ישראלית ארציים או עולמיים (שבת עולמית) וכהשלמה חוויתית
לעיסוק העקרוני יותר בנושא השבת בכיתה .במהלך קבלת השבת החווייתית
התלמידים יחוו את מנהגי השבת ,ילמדו עליה דרך טקסטים מסורתיים
וישראליים ובבתי ספר להם זה מתאים התלמידים ישתפו באופן שבו מציינים
את השבת בביתם.

"פני שבת
נקבלה"
 קבלתשבת
חווייתית

סתיו
יהודי /
ערב פיוט
ומורשת

משך הפעילות :שעה וחצי

עלות .₪ 6,000 :השתתפות רוח יהודית  | 50% -מדריכים  ₪ 200 -לכיתה.
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המירוץ
לסוכה

"סוכה לבנות  -בנים ובנות"
פעילות כיתתית מיוחדת במינה -בניית סוכה משותפת בחצר בית הספר
ומשחק משימות מהנה לתלמידים מניחוחות וסימני החג.
התלמידים יכירו את האושפיזין ,ארבעת המינים ,הסוכה וקישוטיה וחג שמחת
תורה החותם את חג סוכות.

מעגל השנה

עלות :במסגרת שיעורי "רוח יהודית"  -הפעילות ללא תשלום .במסגרת שעות אחרות  ₪ 100 -לכיתה.

להכיר
את יופיה
 -פעילות

היכרות
עם יהדות
אתיופיה
וחג הסיגד

חידון
חנוכה
שכבתי

 2,000שנות גלות הסתיימו במסע מפרך של גבורה ותעצומות נפש של בני
העדה האתיופית בחזרה לארץ ישראל .בחג הסיגד נוכל לטעום מן המנהגים
הייחודיים ליום זה וביום ירושלים נוכל להצדיע לגיבורי המסע לארץ ישראל.
הפעילות כוללת שיחה והיכרות עם העדה האתיופית ועם סיפור עלייתם מעורר
ההשראה.
מה נדרש :אולם ,מיקרופון ,ברקו ,מחשב ,מסך
משך הפעילות 45 :דקות

עלות :במסגרת שיעורי "רוח יהודית" -הפעילות ניתנת ללא תשלום.

סדר
ט"ו
בשבט

במסגרת שעות אחרות  100 -ש"ח לכיתה .רכישת הציוד לסדר תיעשה ע"י ביה"ס

מה נדרש לפעילות :מפות אלבד ,פירות יבשים ,מיץ ,כלים חד פעמיים

משך הפעילות 45 :דק׳

"כך הולכים השותלים"
בארץ ישראל נוהגים לחגוג את יום ט"ו בשבט -ראש השנה לאילנות ,בנטיעה
והתחדשות .נטיעת האילות מבטאת חיבור ודאגה לדורות.
בפעילות הנטיעות החווייתית ייצאו התלמידים לסביבה הטבעית ויעסקו
בחיבור לשורשים ,לאדמה ולשרשרת הדורות!

"עת
לטעת"

מעגל השנה

מה

נדרש לפעילות :שטח פנוי לבניית סוכה .הפעילות מותנית
באפשרות ביה"ס או "רוח יהודית" להשיג סוכה עבור ביה"ס.

 45דק׳

פעילות חווייתית שבה נלמד ,נשיר ונעמיק בשבחי ארץ ישראל ופירותיה.
בסדר שלנו נשתה ארבע כוסות ,נלמד על שבעת המינים ומה כל אחד מהם
מסמל .נמשיך מסורת ארץ ישראלית קדומה בה לומדים את שבחי הארץ בכל
חמשת החושים.

מה נדרש :שתילים .הפעילות מותנית בשיתוף פעולה עם קק"ל.
משך הפעילות :שעה וחצי

עלות ₪ 150 :לפעילות הכללית ו ₪ 100-לכיתה

עלות :הרצאה  500 -עד  1,000ש"ח.

משחק תחרותי לכלל השכבה בקונספט 'מי רוצה להיות מליונר'.
במהלך המשחק מתחרות הקבוצות במענה לשאלות מענייני החג  -על דמויות,
מנהגים ,מושגים ואירועים בחג החנוכה!
משך הפעילות 45 :דקות

מה נדרש לפעילות :אולם ,ברקו ,מחשב ,מסך

עלות :במסגרת שיעורי "רוח יהודית" -הפעילות ניתנת ללא תשלום.
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שמחה
מתוך
נתינה

פורים (וחודש אדר) הוא זמן מצוין להכיר ולהוקיר תודה לליצנים הרפואיים
ואולי גם ללמוד דבר או שניים על שמחה ,נתינה וצחוק.
הפעילות כוללת מפגש עם ליצנית רפואית וסדנת צחוק אחת גדולה!
מה נדרש :אולם

משך הפעילות :שעה וחצי

עלות ₪ 1,500 :לכיתה

שנים עשר השבטים יוצאים ממצרים! איך זה נראה?
פעילות שכבתית בשטח המבוססת על "תחנות" פעילות מגוונות.
יום של צחוק ,חוויות ,למידה ,יצירה וגיבוש סביב סיפור היציאה של בני ישראל
ממצרים .מתאים במיוחד כפעילות לקראת חופשת הפסח וכהשלמה לשיעורי
"רוח יהודית" על פסח בכיתות השונות.
מה נדרש :שטח רחב ידיים ,צבעי גואש ,בריסטולים ,כלי כתיבה

סדנת
מסכות

 לגלותאת מי
שאנחנו

אילו מסיכות יכינו התלמידים שלכם? אילו מסיכות הם לובשים ביום-יום? ואילו
פנים יבחרו להציג בפורים?
בסדנה יצירתית נלמד שמסיכות הן גם עניין רציני ...ניצור מסכות ונברר מי עומד
מאחוריהן (רמז -אנחנו?)
עלות ₪ 200 :לכיתה

משך הפעילות :שעתיים

מעגל השנה

מה נדרש לפעילות :מסיכות ,חומרי יצירה וציוד צביעה

משך הפעילות :יום פעילות

עלות ₪ 250 :לכיתה

פותחים הגדות ,מקשיבים לחידות וזוכים בהכנה משמעותית לליל הסדר.
בליל הסדר תיפתחנה ההגדות כמעט בכל בית יהודי בישראל .בפעילות "עושים
סדר בסדר" נעשה "סדר" בסדר-
נלמד ,נכיר ,נשחק במשחק הסדר הייחודי של "רוח יהודית" וגם ניצור משחקים
משלנו ,ובליל הסדר נרגיש עם ההגדה "בבית".

"עושים
סדר
בסדר"

מעגל השנה

"ויסעו
ויחנו"

עלות :במסגרת שיעורי "רוח יהודית"  -הפעילות ניתנת ללא תשלום.
במסגרת שעות אחרות  100 -ש"ח לכיתה

משך הפעילות 45-90 :דקות

מה נדרש לפעילות :מפות אלבד ,כלים חד פעמיים

פעילות תחרותית בקבוצות המשלבת שאלות ידע עם חידות הגיון בדרך
לניצחון!
הפעילות מלווה במשחק מחשב אינטראקטיבי מקורי ,ייחודי ל"רוח יהודית".
שעה של למידה ,כיף וחשיבה מחוץ לקופסה.
עלות :במסגרת שיעורי "רוח יהודית" -הפעילות ניתנת ללא תשלום.
במסגרת שעות אחרות  100 -ש"ח לכיתה.

מה נדרש לפעילות :מחשב מחובר למקרן או לוח חכם

מה
נשתנה
 -חידון

אינטראקטיבי
לפסח
משך הפעילות 45 :דק׳
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פופ
ראש
חודש

כיף של הפסקה -
שלל משימות ,משחקים ,חידונים ותחרויות המפגישים את התלמידים בהנאה
עם תכני החודש הקרוב.
בליווי מוזיקה והרבה שמחה ובהפעלת מדריכי רוח יהודית!

עלות :פעילות מזוזה  +סופר סת"ם  ₪ 320 -לכיתה .סופר סתם ₪ 200 -לכיתה
מה נדרש :כיתה ,חומרי יצירה

משך הפעילות 45 :דקות

חוויה של שייכות -ביקור חווייתי והכרות עם בית כנסת בסמיכות /על פי בחירת
בית הספר.
פעילות שהיא הזדמנות לתלמידים -לחוש את אווירת בית הכנסת ,להכיר מקרוב
את ארון הקודש וספרי התורה ולמצוא את החיבור האישי למקום השייך לכל
יהודי!

מעגל השנה

לא
סתם
סופר!

עלות :במסגרת שיעורי "רוח יהודית"  -הפעילות ניתנת ללא תשלום.
במסגרת שעות אחרות  100 -ש"ח לכיתה

מה נדרש לפעילות :בתאום עם בית כנסת ,בסביבת בית הספר

"מקדש
מעט"
– כל מה

שרציתם
לדעת על
בית הכנסת
ולא העזתם
לשאול!

היהדות ואנחנו

משך הפעילות :במהלך ההפסקה הארוכה

מה נדרש :פופקורן

עלות :פעילות חינמי

סופר סת"ם הוא ממש לא סתם סופר...
הפעילות כוללת מפגש ידידותי עם סופר סת"ם ,היכרות עם עבודתו המיוחדת-
כתיבת תשמישי הקדושה של העם היהודי והפתעה לכל תלמיד -התנסות
אישית מעשית!

משך הפעילות 90-120 :דקות

פעילות זו מתמקדת בתקופה בה עברה המסורת היהודית את אחד השינויים
הקיצוניים ביותר בתולדותיה -חורבן בית המקדש ובעקבותיו ההעלאה על
הכתב של התורה שבעל פה .מדיבור בעל פה  -לספרים.
איך משמרים מסורת של דורות ,ממה בנויים המשנה והתלמוד ומה אנחנו
יודעים על חכמי ישראל?
הפעילות מקורית וממחישה את האירועים החשובים שמשפיעים על התרבות
שלנו עד לימינו אלה.
עלות :במסגרת שיעורי "רוח יהודית" -הפעילות ניתנת ללא תשלום.

"יבנה
וחכמיה -
מסיפורים
לספרים"

במסגרת שעות אחרות  100 -ש"ח לכיתה.

מה נדרש לפעילות :שטח רחב ידיים

משך הפעילות 45-120 :דקות
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עלות ₪ 100 :לכיתה

עלות :בהתאם למספר המשתתפים

משך הפעילות :שעה וחצי

 מה קורהכשאף אחד
לא רוצה
להנהיג?

משך הפעילות :יום פעילות

היהדות ואנחנו

מה נדרש :פעילות מחוץ לכתלי ביה״ס -במרחב העירוני .הפעילות תתבצע ביום הפעילות של רוח יהודית

משימה
בארון
הספרים

ארון הספרים היהודי הוא לעיתים ארץ לא נודעת ,ירושה שמעטים מהם תופסים
את העושר ,המורכבות והסדר שבה.
ביום פעילות זה נצא למסע בארון הספרים היהודי ,מתוך שאלות התלמידים ,אל
חוכמת הדורות של עם ישראל .בליווי ותמיכה של "מורי דרך" ירכשו התלמידים
עצמאות בין המדפים ,בחקר הנושא שבחרו ,ויהפכו מזרים לבני בית.
עלות ₪ 100 :לכיתה
מה

ממוגבלות
למסוגלות

משך הפעילות :יום פעילות

בפעילות בית מדרשית זו ,המלווה בחוברת לימוד ייחודית ,נפגוש בכמה נשים
מנהיגות יהודיות בולטות לאורך ההסטוריה של עם ישראל .נלמד ממנהיגות עמנו
גם על אופן ההנהגה שלנו ,כמורים.
הפעילות מתאימה במיוחד לחודש אדר ולהרחבת העיסוק בדמותה של אסתר
לעיסוק בדמותן של נשים מנהיגות יהודיות נוספות בהסטוריה.
עלות :בהתאם למספר המשתתפים

מנהיגות
נשית

משך הפעילות :שעה וחצי

נדרש לפעילות :הפעילות מתבצעת בספריה תורנית גדולה (בבית כנסת,
ספריה קרובה וכו') .הפעילות תתבצע ביום הפעילות של רוח יהודית

יום פעילות חוויתי בנושא "בפני עיוור לא תיתן מכשול".
פעילות התנסותית מגוונת כולל תחנות המדמות התמודדות עם מוגבלויות,
מפגש עם בעל מוגבלות ודיון במעגלי שיח על סיטואציות שונות של התמודדות
עם מוגבלות ושל מעורבות חברתית למען בעלי מוגבלויות .פעילות עשירה
המקרבת את הנושא החשוב אל לבם של התלמידים.
עלות :בהתאם לאורך הפעילות

משך הפעילות :בין שעה ל 5-שעות

מה נדרש לפעילות :חדר פעילות גדול (או חלוקה לחדרים).

מומלץ כפעילות לחדר המורים סביב ט"ו בשבט!
לימוד בית מדרשי על מודעות ואחריות לסביבה ,מעוגנת במקורות מגוונים
ומחדשים.
בערב הלימוד נצלול לדף מקורות יפהפה ולסוגיות אחריות האדם לטבע
ולסביבה.
עלות :בהתאם למספר המשתתפים

בית מדרש למורים

להאיר
את העיר
 ניווטעירוני
יהודי

ארץ ישראל -כמעט בכל כיוון שבו תביטו תיתקלו בהיסטוריה יהודית וערכים
יהודיים מדברים אליכם מבין המקומות ,הקהילות והאנשים.
במשחק קבוצתי של כיף ,אתגר ,ריצה ,צחוק והנאה נצא לניווט עירוני -נכיר
את העיר ,את אנשיה ,את ההסטוריה שלה ונלמד איך כל זה מתקשר לזהות
היהודית שלנו.
הניווט העירוני מעגן את הזהות היהודית במקום ,מחזק את הקשר בין התלמידים
לעיר בה הם גרים ומחזק את גאוות היחידה המקומית.

לימוד בית מדרשי בנושא מנהיגות .מתאים גם כהשלמה לעיסוק בנושא
המנהיגות במסגרת צוות ההוראה.
במהלך הלימוד נפגוש בסוגיית לקיחת האחריות והבחירה להנהיג מנקודת
מבט יהודית  -ישראלית לאור מקורות מגוונים.

"במקום
שאין
אנשים"

איכות
הסביבה
והיהדות

משך הפעילות :שעה וחצי
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בית מדרש למורים

עלות :בהתאם למספר המשתתפים

הומור
ביהדות

סדנה המדברת על הומור בכלל ועל התמודדות בכיתה באמצעות חוש הומור.
מתוך מקורותינו היהודים נלמד על מקומו של חוש ההומור בכלל ,וייחוד
בעבודתו החינוכית של המורה.
עלות :בהתאם למספר המשתתפים

סדנה התנסותית יצירתית וחיפוש פנימה לתוך המסכות שלנו כמורים!
בסדנא נתנסה בעבודה בחומרים שונים ובשיתוף מקרב בסדנה שמתרכזת
במרחק בין החוץ לפנים  -או בקרבה ביניהם.
בסדנא  -הזדמנות ללימוד על המסכות וחשיבה על המסכות בחיינו ועל המסיכות
(הנחוצות או המיותרות) שעמן אנו נכנסים לכיתה.
הסדנה מומלצת כפעילות לחודש אדר ,סביב חג הפורים.
עלות :בהתאם למספר המשתתפים

מה בין ההולך אל הקרב לבין הכובש את יצרו? האם גבורה היא הימנעות ,או
פריצה אל עבר הלא נודע? ואולי יש במושג החמקמק הזה קצת מכל דבר?
בלימוד בית מדרשי זה נלמד על פניה השונות של הגבורה לאור מקורות יהודיים
וישראליים ולאור סיפוריהם של המכבים.

משך הפעילות :שעה וחצי
מה נדרש :ברקו

סדנת
מסכות

משך הפעילות :שעה וחצי

עלות :בהתאם למספר המשתתפים

משך הפעילות :שעה וחצי

איזהו
גיבור?
לקראת
חנוכה

בית מדרש למורים

“...אם ביטאת בכיתה רעיון שמצא חן בעיניה ,היתה מורה -זלדה מצביעה עליך
ואומרת חרש :תסתכלו נא כולכם ,הנה יש כאן ילד שטוף -אור".
(עמוס עוז מתאר את מורתו ,המשוררת זלדה ,מתוך "סיפור על אהבה וחושך")
סדנה יוצאת דופן זו מאפשרת לכל חבר בצוות ההוראה להיות מעט "שטוף-
אור" ,הזדמנות להאיר על עצמנו ועל אחרים בנדיבות ולהעצים את נקודות
האור שבנו .סדנה שמזרימה כוחות בצוות גם בתקופות של שגרה קשה ומול
אתגרים.

כולנו אור
איתן –
פעילות
בנושא
העצמת
האור
בחיינו

מעוניינים לבנות יחד איתנו פעילות משותפת להורים ולילדים בנושא אחר?
צרו קשר עם מנהל/ת האזור שלכם ונשמח לסייע בידיכם!

משך הפעילות :שעה וחצי
13

14

כיבוד
הורים

ערב לימוד חוויתי בנושא כיבוד הורים ,המיועד להורים וילדים.
בערב יפגשו ההורים והתלמידים במקורות שונים ,עתיקים וחדשים ,המציגים
היבטים שונים בקשר בין ההורים לילדים.
נחשוב על הקשר ביננו  -הורים וילדים ונחזק אותו .ערב הלימוד הוא חלק
מתפיסה כוללת של הצבת בית ספר כחלק מרכזי ומאיר בחיי הקהילה.

קשר
רב דורי

מסלול גיבוש מהנה ,יהודי -משימתי ,במעגל חיי האדם.
הערב מהווה הזדמנות לשיח אישי ומקרב בין הורים לילדיהם באמצעות
משימות ,משחקים ,שירים והפתעות!
הערב מאפשר התבוננות בחיי האדם מתוך פרספקטיבה רחבה ולא רק דרך
משקפי הגיל שלהם...
עלות :בהתאם למספר המשתתפים

איזהו
גיבור?

פעילות לקראת חנוכה
מסיפורי המכבים ועד לגיבור הכובש את ייצרו -מסע הורים וילדים בין גלגוליה
השונים של הגבורה היהודית.
עלות :בהתאם למספר המשתתפים

כולנו אור
איתן

משך הפעילות :שעתיים

משך הפעילות :שעה וחצי

פעילות בנושא העצמת האור בחיינו
פעילות הורים וילדים שבה נעצור להתבונן בטוב שבחיינו ,בטוב שבאחרים
סביבנו ובפרט -בבני משפחתנו.
פעילות שהיא הזדמנות לבית הספר  -להעניק במתנה לתלמידים ולמשפחות
החברות בקהילת בית הספר חוויה מאירה של חיזוק האחווה המשפחתית
עלות :בהתאם למספר המשתתפים

משך הפעילות :שעה וחצי

מעוניינים לבנות יחד איתנו בית מדרש לחדר המורים שלכם בנושא אחר?
צרו קשר עם מנהל/ת האזור שלכם ונשמח לסייע בידיכם!

אימון בדיאלוג
הורה  -בוגר  -ילד

2

מעשה בתלמיד אחד
עיון בסוגיות תלמודיות הרלוונטיות להתנהלות עם ומול
תלמידים.

3

ושאינו יודע לשאול
סדנא בשאילת שאלות – כיצד לגרום לתלמיד לשאול במקום
לענות?

4

סדנאות דידקטיות

ערבי הורים וילדים

עלות :בהתאם למספר המשתתפים

משך הפעילות :שעה וחצי

1

ועשית הישר והטוב
יצירת אקלים מוסרי סביב דילמות ערכיות יהודיות

5

"עד כמה אני מוכן להתלכלך?"
אילו מחירים אני מוכן לשלם כדי לעשות את הדבר שנראה לי
נכון בעיני?
15

רח’ אליאב יעקב  ,5גבעת שאול ,ירושלים 95462
info@yozmatorot.org.il
02-54-88-333
יוזמת אורות
yoz m ato rot .o rg.il

