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הנושא השנתי שנבחר על ידי משרד-החינוך לשנת הלימודים 

הוא “70 שנה למדינת ישראל”. 

הנה הרפתקה חינוכית שלא תרצו לוותר עליה!

הנושא השנתי

3 2

ארץ-ישראל שלי 
יום-שיא בנושא ציונות

פעם אחת ולתמיד, נעשה סדר ב”סלט” שנקרא ציונות: 

עליה-ראשונה, עליה-שניה, אבות הציונות, מוסדות המדינה, 

חוקים, זכויות, צבא, וגם ד”ש חמה מחוזה-המדינה.

בין התחנות: “לשבת ולקום” - משחק התישבות המבוסס 

על מפת ארץ-ישראל רצפתית ענקית.

“שרתי לך ארצי”- פעילות בנושא שירי ארץ-ישראל.

“ציונות במנהרת-הזמן” - משחק כיתתי ממוחשב משולב 

בסרטים.

”אהבת מולדת” – משחק אוצר תלת-מימדי בעקבות דמויות 

היסטוריות שהתגעגעו לציון.

בנוסף, ביום שיא זה נשנה את חזות בית-הספר.                

נציב במסדרונות תצוגות אינטראקטיביות, הכוללות סרטים, 

תמונות, דגמים ועוד.

עד שזכיתי 
סיפורו של הרב גץ

 50 דקות  /   עד 400 תלמידים

הצגה בת חמישה פרקים על חייו של הרב. 

הסיפור מתחיל בתוניסיה, ממשיך בכרם בן-

זמרה, עובר במלחמת ששת-הימים, ומתגלגל עד 

לירושלים. הצגה על ילד עם כבוד יהודי, שהופך 

לרב הכותל.

הצגה מרגשת וחינוכית המביאה את חיבוטי נפשו 

של הרב ואת הקשר המיוחד שלו לירושלים.

ההצגה מתאימה לבתי-הספר היסודיים.

משולבים בה 2 שחקנים בדמויות מתחלפות,   

משחקי-אור, קטעי וידאו מקוריים ובובות-תיאטרון.
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ימי-שיא חוויתיים
תלמידים לומדים דרך חוויות. יום-שיא הוא הרפתקה כזו, שמלאה בהפתעות. 

ביום-השיא, נהפוך את בית-הספר שלכם למתחם חוויות לימודיות. פני בית-

הספר ישתנו ליום אחד, ויעוצבו בנושא של יום-השיא. ברחבי בית-הספר 

תוצבנה תחנות פעילות מגוונות.

 ימי-השיא מיועדים לתלמידי בית-הספר-היסודי ולחטיבת-הביניים.

לב העולם
יום-שיא בנושא ירושלים

ביום זה נקדיש את כל תשומת-הלב לעיר-הבירה שלנו. 

נלמד על חשיבותה, על מבנים מרכזיים שמצויים בה,       

על ההיסטוריה המרתקת שלה, ועל הדמויות שפעלו בה.

בין התחנות: מבוך שכונות ירושלים, משחק כיתתי 

ממוחשב עם שלטים אלחוטיים בנושא ההיסטוריה של 

ירושלים, תיאטרון צלליות, סדנת אבן-ירושלמית ועוד.

מתאים ליום-ירושלים, ליום-העצמאות, לחנוכה ולכל 

השנה.

מעגלים
יום-שיא בנושא זהירות-בדרכים

כמה שנלמד את התלמידים להיזהר בכביש, זה לעולם לא 

יספיק. מטרת יום-השיא הזה היא לגרום לתלמידים לזכור 

את הסכנות האורבות להם בכביש, וללמד אותם כיצד 

להיזהר מפניהן.

בין התחנות: “בטיחות בדרכים” טורניר ממוחשב בין-כיתתי 

עם שלטים אלחוטיים, מתחם גדול של כבישים ותמרורים, 

סימולטור זהירות בדרך, ועוד.
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הגיבור הוא אני
יום-שיא בנושא גבורה

ביום-שיא זה נתחקה אחרי אנשים ונשים שבחרו בחיי 

גבורה, ובגיבורים בעל-כורחם. נבחין בין גבורה לבין 

אומץ, נגלה את הגבורה שבתוכנו, ונלמד על הקרבה, 

התמדה ונחישות.

בין התחנות: “מרתון גיבורי על” - חידון גיבורים 

בתולדות העם, סדנאות יצירה, “להיות גיבור” - 

פסיכודרמה עם בובת-תיאטרון, משחק החסד - 

סימולציה באמצעות תמונות, שירים וחלומות.

עד כאן
יום-שיא בנושא מוגנות

ביום-שיא זה ילמדו התלמידים כיצד לשמור על גופם, 

איך להיזהר מסכנות, כללי זהירות בשעת גלישה 

באינטרנט, ועוד. כל זאת ועוד בדרך חוויתית, ובאווירה 

נעימה ולא מלחיצה.

בין התחנות: סדנת “גולשים בטוח”, מתחם סרטים 

אינטראקטיבי אשר  מדמה סימולציות בחיים, 

תיאטרון-בובות ועוד.

ושכנתי בתוכם
יום-שיא בנושא בית המקדש

ביום זה נחווה את בית-המקדש בצורה מוחשית, נלמד על 

המבנה שלו, נכיר את הקורבנות, נתוודע לעבודת-הכהנים 

והלוויים, ונתחבר לחווית העליה-לרגל.

בין התחנות: הרפתקה בנושא תעלומת ארון-הברית, משחק 

כיסופים לבית-המקדש, בניית דגם ענק של בית-המקדש, ועוד.

רעות
יום-שיא בנושא חברות

“ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה”. ביום-שיא זה 

נלמד לכבד את השונה, לראות את הטוב בכל אדם, 

לתרום לקהילה, ולהרבות בעשיית חסד. נלמד איך כל אחד 

יכול להוסיף עיגולים של אהבה, וכיצד הנותן גם מקבל.

בין התחנות: משחק-משימות  בלשי ברחבי בית-הספר, 

“חבר מסיפור אחר” - עלילה קולנועית בהשתתפות פעילה 

של הקהל, “קיר ידידות” - סדנת יצירה בית-ספרית ועוד.

ימי-שיא חוויתיים
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המסע לציון
הצגה מרגשת על המסע של העדה האתיופית

 50 דקות  

חג הסיגד התקבל כחג לאומי של מדינת-ישראל. הוא 

מצוין במערכת החינוך בכל שנה בסוף חודש חשון.

אנו מציעים תיאטרון בובות-מרגש, שעוסק לא רק 

במסע לארץ, אלא גם במסע הקליטה בתוך הארץ.

המחזה מתאר את המסע דרך עיניה של ילדה צעירה 

בשם תספאי. כשהיא מגיעה לארץ חלומותיה, היא 

מגלה שהמציאות שונה מהחלום. ההצגה עוסקת 

בציפיה של יהודי אתיופיה לירושלים, תלאות הדרך, 

המפגש שלהם עם הארץ, קבלת השונה וקשיי 

ההתאקלמות.

התיאטרון משלב צלליות, בובות, משחקי תאורה 

וטכניקות נוספות. בתום ההצגה מתקיימת שיחה 

חופשית עם היוצר.

בשביל הנשמה
סיור סליחות מרגש בירושלים או ביפו

 3 שעות   

דרך מקורית ומרגשת לפתוח את השנה החדשה!

פנו לעצמכם ערב קסום או בוקר חוויתי בשביל 

הנשמה. בואו לטייל באווירת הסליחות ברובע-

היהודי בירושלים או ביפו העתיקה.

בדרך נפגוש את אליהו השמש, יונה הנביא, הכהן-

הגדול והילד נחום, אשר מתכוננים לקראת הימים-

הנוראים. הדמויות מגולמות בידי שחקנים.  במהלך 

הסיור נתישב בצוותא, ונשיר ביחד את פיוטי 

הסליחות על רקע סיפורי בית-הכנסת וניגוניו בליווי 

מוזיקלי. 

מעגל השנה
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הלילה הזה
הרפתקה לחג הפסח

 שעה וחצי  

השנה יגיעו התלמידים לליל-הסדר כשהם מוכנים. 

הרפתקה המורכבת משלושה חלקים:

הרומאים באים

משחק בו התלמידים ילבשו בגדים היסטוריים, 

וישתתפו בליל-הסדר של רבי עקיבא בליווי 

תפאורה מלאה, סרטים ומשחקים.

אליהו ענבים

חידון פסח תחרותי בנושא החג, הכולל שלטי 

משחק אלחוטיים ומיץ ענבים.

ניסים ונפלאות

תיאטרון צלליות ‘מדליק’ על ניסים ועל חג הפסח. 

אחרי הצפיה בתיאטרון יכינו התלמידים בעצמם 

צלליות, ויתנסו בהפעלתן.

פורים כל השנה
הרפתקה מצחיקה לחודש אדר

 שעה וחצי  

חודש אדר הוא זמן טוב לצאת מהשגרה. 

בהרפתקה זו הילדים ישתתפו בסדנת 

אימפרוביזציה ברוח המגילה, בשילוב 

אביזרים ומוזיקה. הם יצפו במחזמר מצחיק 

ברוח המגילה, ויקחו חלק בסדנא בה הם יצרו 

לעצמם תיאטרון. 

כמו כן, ישתתפו 

בחידון אקטיבי, 

עם שלטי-הצבעה 

אלחוטיים, ובליווי 

סרטים מצחיקים.

ארץ חיטה
סדנא שמפעילה את כל החושים

 45 דקות  

סדנא מיוחדת וערכית בה יחוו התלמידים בכל 

החושים את גידול החיטה, ואת תהליך הכנת הלחם.

הסדנא מלווה בשפע של אביזרים, תמונות ענקיות 

וחומרים. התלמידים ימששו גרגירי חיטה, יטחנו 

באבני ריחיים, ידושו במורג, ויריחו שמרים ושאור.   

הם ילמדו על השלבים החקלאיים השונים המוזכרים 

במקורות. יבינו כיצד נוצר לחם, יכינו בצק, ויאפו 

פיתות עם זעתר.

להוסיף מן האור
סיור חנוכיות

  3 שעות   

כל שנה מתמלאת ירושלים באור החנוכיות. מחוץ 

לחצרות הקטנות מניחים התושבים ‘חנוכיות-

ירושלמיות’, שהן אקווריומים מיוחדים, שמגינים על 

הנרות מפני הרוח הירושלמית.

בסיור החנוכיות נשמע סיפורי ניסים מהימים ההם 

ומהזמן הזה. נצפה בחנוכיות הירושלמיות, נאכל 

סופגניות או ‘ַסְחָלּב’ חם, נסיים בהדלקת נרות-חנוכה 

בצוותא, ונשיר משירי-החג.

סיור ערב חוויתי באווירה קסומה בסמטאות של 

הרובע-היהודי או בשכונת ‘נחלאות’.
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מעגל השנה
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נשים שהיו לאגדה
סיור תיאטרלי מרגש

 שעה וחצי  

סיור תיאטרלי ומודרך בין פינות קסומות ובלתי מוכרות 

ברובע-היהודי ובהר-ציון. במהלך הסיור, נפגוש נשים 

מיוחדות ש”עשו היסטוריה”, אשר מגולמות על ידי שחקניות 

 בשיתוף הקהל.

הסיור נודד בעקבות סיפורי נשים יהודיות ש”לקחו 

את העניינים בידיים”, ושינו את פני ההיסטוריה: אסתר 

קיילינגולד הלוחמת, רחל אשת רבי עקיבא, רחל לוי הנערה 

שנסה מהעיר-העתיקה וחזרה אליה, הרבנית רוזנטל ועוד.
שנת בר/בת מצווה

שנת בר/בת מצווה היא הזדמנות מיוחדת להעניק לתלמידים ‘ארגז-כלים’ 

ערכי, שילווה אותם בהמשך חייהם. בשנה זו מסיימים רבים מהתלמידים 

את בית-הספר היסודי, ומתחילים את לימדיהם בחטיבת-הביניים. אנו 

שמחים להציע לכם מגוון פעילויות חוויתיות שיותירו בהם רושם.

הקרב על הבית
משחק-משימות  אתגרי להורים ולתלמידים

 שעה וחצי  

משחק אתגרי בירושלים בהשתתפות התלמידים והוריהם. 

במשחק זה התלמידים מנווטים, מדריכים את ההורים, 

 מבצעים משימות מרתקות, ומגלים מקומות מרגשים.

התלמידים מקבלים מבעוד מועד, חומרים ממוקדים לצורך 

הדרכה. בעזרתם הם יוצאים עם ההורים לשטח. את הדרך 

מתחנה לתחנה מוצאים התלמידים בעזרת כתב-חידה, 

סרטי-וידאו ותמונות היסטוריות.
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לילה ארוך ביוני
סיור גבורה מרגש באתר הקרב

 3 שעות  

האנשים שמאחורי השמות, והסיפורים שמאחורי האנשים.

בואו להתרגש בסיור ערכי באתר הקרב שבגבעת-

התחמושת. נחווה את אחוות-הלוחמים, את רוח-הגבורה 

ואת הכיסופים לירושלים. סיפורם של ָקאָצ’ה, יהודה, צ’ילי, 

ֶדדי ושאר החברים. אלה שחזרו, וגם אלה שלא חזרו. בסיור 

משולבים מוזיקה והקלטות היסטוריות. בסיום הסיור נצפה 

בחיזיון האור-קולי החדש והמרתק.

הרצל אמר
חידון ציונות אקטיבי

 שעה  

חידון כיתתי הכולל, סרטים, הפעלות, שלטים, הפתעות 

ופרסים. החידון מתאים לתלמידים, עם אפשרות לשלב גם 

הורים.

שנת בר/בת מצוה
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חגיגות סידור וחומש
השנה תחסכו לעצמכם את החזרות האינסופיות של ריקודים עם ניירות 

קרפ ועם יריעות אלבד. לקראת חגיגת-הסידור ומסיבת-החומש, העניקו 

לתלמידים חוויה מפתיעה ומלאת תוכן וערכים.

הסידור הראשון שלי
סיור תיאטרלי לחגיגת-הסידור

  שעה וחצי  

סיור תיאטרלי עם בובות-תיאטרון בליווי שחקן ומוזיקה. 

על הכוח של התפילה. מה אומרים בתפילה אישית? איך 

יודעים שתפילה התקבלה? לאן מגיעות התפילות? מסע 

הרפתקאות עם הילד שאולי, דוד שמולקה, ציפקה הציפור 

וחברים נוספים. בסיור-הצגה נלמד, על התפילה שהצילה 

את הכובסת היהודיה. נגלה על מה התפלל הרב גץ, והאם 

הצליח הרש”ש להביא את המשיח בתפילתו.

הסידור שבלב
תיאטרון-בובות לחגיגת-הסידור

 שעה  

הצגה מרגשת ומשעשעת לכבוד חגיגת-הסידור. בהצגה 

משולב שחקן עם בובות-תיאטרון. חוויה קסומה שנוגעת 

בלבבות, ומאירה את התפילה באור חדש. על מה אפשר 

להתפלל? מה קורה כשהתפילה מתגשמת? איך תפילה 

יכולה להביא ניסים? למסע קסום זה נצא יחד עם: נקדימון 

בן-גוריון, הרב גורן, דוד שמולקה, הסידור העתיק, תספאי, 

וחברים נוספים. הצגה מרשימה שמשלבת טכניקות 

מיוחדות של תיאטרון ושל משחקי-תאורה.
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קסם הסת”ם
סדנה לכתיבת סת”ם

  חצי שעה  

דרך נוספת להעשיר את חגיגת החומש )בתוך בית-הספר 

וגם מחוצה לו(. התלמידים יפגשו סופר סת”ם, יכירו את 

החומרים, הטכניקות והעקרונות של כתיבת-סת”ם. הם 

יראו את סוגי הכתב השונים, ויתנסו בעצמם בכתיבה. כל 

תלמיד יקבל את שמו בכתב סת”ם למזכרת.

להתחיל מבראשית
סיור תיאטרלי לחגיגת-החומש

 שעה וחצי  

חגיגת-חומש תיאטרלית אשר מטיילת בין חומות העיר-

העתיקה. את הסיור-הצגה מוביל שחקן-מדריך עם בובות 

תיאטרון, דמויות משעשעות ומוזיקה. נצא למסע יחד עם 

רבי גדליה, חיליק, אריק האריה ועוד.

חגיגות סידור וחומש

נועם לומד תורה
תיאטרון-בובות לחגיגת-החומש

 שעה  

הצגת תיאטרון מיוחדת, המשלבת שחקן עם בובות-

תיאטרון מקסימות מסוגים שונים. במסע זה נפגוש דמויות 

רבות: הרב מרדכי אליהו, הלל הזקן, שמעיה ואבטליון, 

יצר-הטוב, דוד המלך, ציון החשמלאי, ועוד רבים וטובים. 

הצגה מרגשת, מצחיקה וסוחפת, שתעניק לתלמידים 

אהבת תורה.



אודות
שמי חגי גלנט. 

אני מומחה להרפתקאות חינוכיות.

יחד איתי פועל צוות גדול של מדריכים שהוכשרו במיוחד, 
מעצבים, שחקנים ועוד.

               .
כשהייתי תלמיד בבית-הספר, שום דבר לא אתגר אותי

לא מצאתי עניין בשום מקצוע והרגשתי מבוזבז. לא מיציתי אף 

אחת מהאינטליגנציות שלי. בבית-הספר היה לי משעמם. כילד 

עם עולם דמיון מפותח והרבה כישרונות, נבלתי שם.

ב-30 השנים האחרונות אני עוסק בהעברת תכנים וערכים דרך 

חוויות. אני רוצה להנגיש לילדים את מה שבזמני לא היה נהוג 

לקבל בבית-הספר. המומחיות שלי היא לגעת בלבבות של הילדים: 

החושים, את הדמיון ואת היצירתיות.להעניק להם חוויה משמעותית, לגרום להם להפעיל את כל 

החלום שלי ליצור צורת חינוך אחרת, בה התלמידים פעילים יותר, והלימוד 

מחיה אותם. לשם כך למדתי חינוך, עיצוב תעשייתי, תיאטרון, הדרכת 

טיולים, מוזיקה ועוד. בעבודתי אני משלב את כל התחומים האלה.



חבילת חוויות לחדר המורים

ההרפתקה הבאה שלכם

חגי גלנט 
  0547-222336 
02-6535225 
chggaay1@gmail.com 
www.hagayadv.co.il 
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פעילויות לחדרי מורים

חדר - מורים   צומח. העולם   דוהר   קדימה ,  ואתם   יכולים   “לעלות   על   הסוס” . 

 אומרים   שבית - הספר   הטוב   ביותר   הוא   בית - הספר   של   החיים .  פרוייקט   זה  

 צמח   מתוך   דרישה   שעלתה   מהשטח .  הפרוייקט   נועד   לתת   מענה   למורים , 

 שמרגישים   צורך   לשכלל   את   מאגר   הכישורים   שלהם   ואת   הטכניקות . 

 במיוחד   עבורכם   פיתחתי   סדרת   הרצאות   מקצועיות   וחוויתיות   לשדרוג   ארגז -

 הכלים   של   המורה . 

המטרה   של   סדרת   הסדנאות   הזו   היא   ליצור   מודל   של   מורה - על .  מורה  

 שהוא   סופר   מורה .  מורה   עם   יכולות   משחקיות ,  תיאטרוניות   וטכנולוגיות . 

בואו   הצטרפו   לעשרות   חדרי - המורים   שכבר   עברו   איתנו   תהליך   של   צמיחה . 

לתשומת   לבכם :  כל   הפעילויות   שלנו   מוכרות   בתפריט   הבית - ספרי . 

Show Time
קורס מולטימדיה למורים

סדנא מקיפה ומקצועית בת שלושה מפגשים. בסדנא זו 

נלמד לבנות מצגות מתקדמות, הכוללות אלמנטים שונים 

של מדיה. נלמד גם את יסודות העיצוב, ונרכוש כלים 

פשוטים לשנות את חזות האמצעים הגרפיים שלנו. כמו כן, 

נלמד עריכת סאונד ווידאו ועקרונות של עמידה מול קהל.

הסדנא מתאימה גם למי שאין לו ידע בתחומים אלה, אך 

רוצה להפוך למומחה תוך 3 מפגשים. 

למה כן לעשות סיפור מכל דבר
סדנה מעשית ומצחיקה

 שעה וחצי - 3 שעות  

איך מספרים סיפור בצורה מרתקת וחדשה? מה גורם 

לסיפור להיות בלתי נשכח? האם כל אחד יכול להיות 

‘מספר סיפורים’?

 מסתבר, שלא צריך להיות שחקן בשביל "לעשות דרמה" 

מכל סיפור. בעזרת כלים פשוטים ניתן לרתק קהל צופים 

מכל גיל ובכל מצב. סדנא חוויתית, משעשעת ואפקטיבית, 

מלווה במצגת דינמית ובהדגמות על מסך ענק. בסדנא 

נלמד את עקרונות העמידה מול קהל, שפת-גוף, שימוש 

נכון בקול, בניית סיפור ועוד.
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חינוך זה משחק ילדים

סדנא מעשית וכייפית

משחק הוא כלי קל בו הכיתה שלכם פעילה יותר. דרך 

חוויה של משחק שיתוף הפעולה מתגבר והחומר הלימודי 

נקלט טוב יותר.

בעשרות השנים האחרונות התפתח מאד תחום 

המשחקולוגיה, ונכנס כמעט לכל תחום בחיים. בסדנא 

זו נלמד את יסודות המשחוק, כיצד להפוך כל מקצוע 

למשחק. בתום הסדנא תצאו עם כלים זמינים ופשוטים, 

כיצד למשחק תהליכים לימודיים ותהליכים חברתיים 

בעבודה ובחיים.
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פעילויות גיבוש למורים
“ההפסקה נועדה למורה”. גם לצוות שלכם מגיע קצת ליהנות, ו’על 

הדרך’ גם ללמוד משהו חדש בצורה חוויתית ומהנה. לתשומת לבכם:                           

כל הפעילויות שלנו מוכרות בתפריט הבית-ספרי.

שיק שק שוק
מרוץ שוק חוויתי

 שעתיים  

מרוץ מרתק בשוק “מחנה-יהודה” התוסס. המשתתפים 

מנווטים בין התחנות באמצעות כתב-חידה ירושלמי 

“חמיצרי” מיוחד, מפה מעוצבת ומדריכים. במהלך המרוץ 

אוספים המשתתפים רמזים, רואים סרטים, ְמבצעים 

משימות, ואף טועמים מהתוצרת המקומית: סחלב של 

עזורה, חומוס של רחמו, מיץ-גת או מיץ-אתרוג תימני ועוד.
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ניחוחות מן הבוסתן
סיור, הצגה, סדנת בישול וארוחה מלאה

 4 שעות וחצי  

סיור פולקלוריסטי בשכונת “נחלאות” הקסומה בירושלים. 

2 שחקנים עם בובות-תיאטרון מלאות חן, מובילים את 

הקבוצה בסמטאות הקסומות, בליווי מוזיקה והרבה 

הפתעות. בהמשך יוצאים המשתתפים למשחק-שוק 

קצר. לסיום, מתכנסים לסדנא חוויתית ומיוחדת, בה 

מכינים מאכלים ירושלמים מסורתיים. המשתתפים 

לומדים להכין אוכל מהעדות השונות כגון: קובה 

חמוסטה, אורז פרסי מתובל עם תהדיג, רורמה סבז’י, 

כנאפה מתוקה ודולסה דה ברנג’אנה. בסיום הסדנא 

מתכנסים לארוחה ירושלמית עשירה בסגנון עדות-

ישראל, מעשה ידי המשתתפים.

סיור כזה – עוד לא טעמתם!

"משכנות של עננים"
אגדה תיאטרלית במשכנות שאננים

 3 שעות  

ההרפתקה יוצאת מתחנת-הרכבת הישנה של ירושלים. לאחר 

שכל משתתף יקבל כרטיס-מסע, נצא לאגדה היסטורית 

במשכנות שאננים ובסביבתה. את הסיור מובילה מדריכה 

מנוסה. בדרך נפגוש דמויות היסטוריות )מגולמות בידי שחקן(: 

הרבנית פרומה, הסולטאן סולימאן, משה מונטיפורי ואשתו 

יהודית, הסרג'נט הבריטי וסולטאנה הכובסת.

בנוסף נטעם בדרך סחלב חם, או מלבי, בוגצ'אס עסיסי, או 

קוגל ירושלמי ועוד.
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נשים שהיו לאגדה
סיור תיאטרלי מרגש

 3 שעות  

סיור תיאטרלי ומודרך בין פינות קסומות ובלתי מוכרות 

ברובע-היהודי ובהר-ציון. במהלך הסיור, נפגוש נשים 

מיוחדות ש”עשו היסטוריה”, מגולמות על ידי שחקניות 

 ובשיתוף הקהל.

הסיור נודד בעקבות סיפורי נשים יהודיות ש”לקחו 

את העניינים בידיים”, ושינו את פני ההיסטוריה: אסתר 

קיילינגולד הלוחמת, רחל אשת רבי עקיבא, רחל לוי - 

הנערה שנסה מהעיר-העתיקה וחזרה אליה, הרבנית 

רוזנטל ועוד.

ירושלים שירים סביב לה
מופע שירים וסיפורים

 שעה וחצי 

השירים שכולנו אוהבים, והסיפורים הלא-מוכרים 

שמאחוריהם. מופע שכולו סיפורים, שירים, וגם הסיפורים 

שמאחורי השירים. על אנשים שקשה לשכוח, ועל מקומות 

הקרובים אל הלב.

המופע משלב שירה בציבור בליווי נגינה, סיפורים 

ירושלמיים, מצגת מולטימדיה מעוצבת בשילוב סרטים 

)ארכיוניים ומקוריים(, תמונות, ומילות השירים אשר שוזרים 

 את הסיפורים מתש”ח ועד תשכ”ז.

מעורב ירושלמי
סיור תיאטרלי בניחוח של פעם

 3 שעות  

סיור מצחיק, פולקלוריסטי וכייפי בשכונות ‘נחלאות’ ובשוק 

מחנה-יהודה. במהלך הסיור נפגוש דמויות ירושלמיות 

בהצגות משעשעות, סיפורים בליווי מוזיקלי, והפתעות 

 ירושלמיות.

נשמע את סיפורו של ה’בייגל-מאכער’. נבקר בבית-החולים 

“שערי-צדק” הישן, בשכונות “בית-יעקב”, “אוהל-משה” 

ו”מזכרת-משה”. נשחק עם אברמו במשחקי הילדות של 

 ירושלים של פעם, ונבקר בבית משפחת בנאי. 


