
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 לבית ספר תיכון מספרנו בגפ"ן: 13820

פסיפס ישראלי )13242( 
המרקם החברתי בישראל הוא מעין פסיפס וכך ודאי גם בבית הספר.

מטרת הפעילות: להכיר את הקבוצות השונות המרכיבות את הפסיפס 
לבחינה  מרחב  וליצור  מהן  אחת  כל  של  הייחודיות  את  לבחון  הזה, 
של  והכלה  פלורליזם  לקדם  כדי  לאחר,  היחס  של  וקבוצתית  אישית 

שונות בחברה.
על  עמדות  ומשחק  ישראל  מפת  גבי  על  פעילות  כוללת:  הפעילות 

עמודי אינסטגרם.
למספר  )אפשרות   25 עד  של  לקבוצה   | שיעורים(   2( וחצי  שעה 

קבוצות במקביל( | יש גרסה מקוונת

כוחן של מילים )13319(
המרחב החברתי של הנערים.ות מתקיים היום גם בעולם הדיגיטלי. 

מטרת הפעילות: לברר את דרכי הביטוי ברשתות החברתיות, להעמיק 
את המודעות להשפעת המסרים והתגובות ולבחון אותם בסולם ערכים 

הומניסטי, על פי מקורות יהודיים.
הפעילות כוללת: שיח עמדות המשלב טקסטים מהמקורות ומהרשתות 

החברתיות. 
למספר  )אפשרות   25 עד  של  לקבוצה   | שיעורים(   2( וחצי  שעה 

קבוצות במקביל( | יש גרסה מקוונת

משחקי החיים )13951(
כולנו נדרשים כל הזמן להחליט ולבחור בין ערכים מתנגשים. 

מטרת הפעילות: לזהות אסטרטגיות שונות בקבלת החלטות ולעודד 
ולגורמים  מחליטים  הם  שבה  לדרך  מודעים  להיות  המשתתפים  את 

המשפיעים עליהם. 
הפעילות כוללת: משחק לוח צבעוני, סרטון קצר ותפריטי לימוד. 

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

ריאליטי - דמויות מהעבר )13968(  
לתכנית  נכנסות  היו  לו  קורה  היה  מה  מופת.  דמויות  יש  תרבות  בכל 

ריאליטי? 
מטרת הפעילות: להכיר דמויות מופת מהתרבות היהודית לדורותיה, 
לבחון את תכונותיהן ומעשיהן בעיניים עכשוויות, ולשאול מי הן דמויות 

המופת של זמננו.
הפעילות כוללת: הפעלה חווייתית המשלבת משחקי עמדות.

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

סדנת זהות )14000(
במדינת ישראל מקבלים בגיל 16 תעודת זהות. נערים ונערות עסוקים 

באופן שגרתי במרכיבי זהות כמו שם, משפחה ומגדר. 
השייכות  ומעגלי  הזהות  למרכיבי  היחס  את  לברר  הפעילות:  מטרת 

שנובעים מהם, וגם את המתחים הקשורים בהם.
4.5 שעות )6 שיעורים( | לקבוצה של עד 25 )אפשרות לכמה קבוצות 

במקביל( 

בית מדרש מהו"ת: מורים, הורים, תלמידים 
)14011(

קהילת בית הספר כוללת את הצוות החינוכי, התלמידים.ות וההורים. 
בין- ושיחה  לימוד  מפגש,  של  פורה  מרחב  ליצור  הפעילות:  מטרת 
דורית על נושאים שמעסיקים את המשתתפים. תכני המפגש יתואמו 

עם צוות בית הספר.
לפחות שעתיים | לקבוצה של עד 20

המדרשה 
באורנים
יוצרים יהדות ישראלית
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