
סדנאות ופעילויות חוויתיות, מהנות ומלמדות, ברוח פלורליסטית. הפעילויות נבנו מתוך חשיבה מעמיקה 
ויצירתית, בהתאמה לרמות הכיתות השונות, והן מועברות על-ידי מדריכים מומחים בתחומם. 

המדרשה באורנים - דרכים
פעילויות לשנת מצוות מספרנו בגפ"ן: 13820

 chavaya@hamidrasha.email לפרטים: ׂשרי

התבגרות ואחריות )13756(
על  אחריות  מקבל  הוא  בר-מצווה  נהיה  כשנער  היהודית,  במסורת 
אישי  בתהליך  קורית  והיא  רבות  פנים  להתבגרות  יש  בימינו  מעשיו. 

שאין לו קצב אחיד. 
מטרת הפעילות: לבחון את הביטויים השונים של ההתבגרות - גופניים, 
האחריות  ואת  לעולם,  וביחס  לעצמי  ביחס  מחשבתיים,  רגשיים, 

שנלווית אליה במעגלי השייכות השונים. 
הפעילות כוללת: משחק עמדות, דיון ופעילות בקבוצות קטנות. 

למספר  )אפשרות   25 עד  של  לקבוצה   | שיעורים(   2( וחצי  שעה 
קבוצות במקביל( | יש גרסה מקוונת

טקס ההתבגרות היהודי )13794( 
ההיסטוריה  לאורך  גלגולים  עבר  היהודית  בתרבות  ההתבגרות  טקס 

ובתפוצות השונות. 
להכיר  בחיינו,  טקסים  של  המשמעות  את  לבחון  הפעילות:  מטרת 
את גלגוליו של טקס ההתבגרות היהודי ולחשוב איך הטקס הזה יכול 

להתאים גם לי.
הפעילות  כוללת: משחק לוח גדול - עץ בר/בת-מצווה.

למספר  )אפשרות   25 עד  של  לקבוצה   | שיעורים(   2( וחצי  שעה 
קבוצות במקביל( | יש גרסה מקוונת

למי קראת מושפע? )13808(
רבות:  להשפעות  נתונים  הנוער  ובנות  בני  ההתבגרות  בתקופת 

משפחה, מעגלים חברתיים ואמצעי התקשורת. 
המודעות  את  להגביר  ההשפעות,  את  לזהות  היא  הפעילות:  מטרת 
להן ולברר מה הם הערכים המרכזיים שמנחים אותנו בבחירותינו, כדי 

להגיב לאורם להשפעות השונות. 
הפעילות כוללת: סרטונים, משחק דיגיטלי, דף עבודה.

למספר  )אפשרות   25 עד  של  לקבוצה   | שיעורים(   2( וחצי  שעה 
קבוצות במקביל(

נוער לשם שינוי )13820( 
בתקופת ההתבגרות בני ובנות הנוער מגבשים את זהותם ודעותיהם 
עמדה  לנקוט  ונקראים  חברתיות  לסוגיות  נחשפים  הם  העולם.  על 

ולעתים למעורבות. 
מטרת הפעילות: היא להציף את הסוגיות החברתיות שמעסיקות את 
להכיר  אכפתי,  למעשה  אכפתיות  בין  הפער  את  לבחון  המשתתפים, 
ויזמות  מעורבות  ולעודד  וחברתית  עשייה  של  ואתגרים  הצלחות 

במעגלי השייכות השונים. 
הפעילות כוללת: סרטון, חידון מקוון ומשחק עמדות.

למספר  )אפשרות   25 עד  של  לקבוצה   | שיעורים(   2( וחצי  שעה 
קבוצות במקביל( 

המסע בשביל ההתבגרות )13844(
בתחנות  עוברים  במהלכה  והורים,  לתלמידים.ות  חווייתית  פעילות 
משפחתיים  שורשים  היסטוריה,  )קהילה,  ההתבגרות  במסע  שונות 

ועוד(. 
מטרת הפעילות: היא ליצור חוויה משותפת להורים וילדים, ובעקבותיה 

שיחה פתוחה ביניהם על מסע ההתבגרות ומשמעותו.
אירוע שיא שכבתי לשנת מצוות | כשעה וחצי לכל כיתה

המדרשה 
באורנים
יוצרים יהדות ישראלית

"מסע בשביל ההתבגרות"
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