
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 יסודי מספרנו בגפ"ן: 13820 

 chavaya@hamidrasha.email לפרטים: ׂשרי

כתות ב-ו | חדש תחת השמש: גלגולו של חנוכה 
 )13992(

חג חנוכה מופיע במספר מקורות, עם דגשים שונים. 
מטרת הפעילות: להכיר את סיפורי החג, לברר את המסרים של כל 

סיפור ואילו צרכים חברתיים הם משרתים.
הפעילות כוללת: סרטון אנימציה, משחקים, חידון פיצוחים מקוון.

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

כתות ד-ו | סלט ישראלי )13902(
החברה הישראלית מורכבת ממגוון רחב של מוצאים, תרבויות וטעמים. 
רב- חברה  מהי  להבין  שונים,  מנהגים  להכיר  הפעילות:  מטרת 
תרבותית, מה הוא כוחה ומה הם אתגריה, ולבחון דוגמאות גם מחייהם 

של התלמידים.ות. 
הפעילות כוללת: מפת ישראל מעוצבת למשחק, כרטיסיות סימולציה, 

סרטון מצויר עם דילמות. 
שעה וחצי | לקבוצה של עד 25 )אפשרות למספר קבוצות במקביל( 

| יש גרסה מקוונת

כתות ג-ו | ֱהֵיה לי חבר )13936(  
חברות היא ערך מרכזי בחיינו. 

מחלוקת  בין  מה  לברר  החברות,  רבדי  את  לבחון  הפעילות:  מטרת 
עניינית למריבה, להכיר בערכה של מחלוקת בין חברים ולבדוק איך 

חברות יכולה לאפשר צמיחה, למידה הדדית והתפתחות. 
הפעילות כוללת: מצגת סיפור ומשחקי תפקידים.

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

)קונפליקטו(  למטבע  צדדים  שני   | ג-ו  כתות 
 )14624(

חיים בחברה מזמנים מתחים וקונפליקטים. 
ולהכיר  האלה,  מהקונפליקטים  חלק  להמשיג  הפעילות:  מטרת 
נעשים  הנלמד  של  והיישום  העיבוד  איתם.  להתמודדות  שונים  כלים 

באמצעות משחק חווייתי. 
הפעילות כוללת: משחק לוח גדול, ובו משולבים הפעלות וחידונים.

3 שעות )4 שיעורים - ניתן לפצל ליומיים( | לקבוצה של עד 25 
)אפשרות למספר קבוצות במקביל( 

כתות ג-ו | שונה ומשנה )14608( 
גיוון חברתי הוא אתגר שמביא איתו גם יתרונות. 

להכיר  תרבויות,  ובין  אנשים  בין  השוני  את  לבחון  הפעילות:  מטרת 
ואמפתיה  אכפתיות  איך  ולראות  האנושית  בחברה  הגיוון  בחשיבות 

יכולות לעזור לנו לגשר על ההבדלים. 
הפעילות כוללת: משחק ב-3 תחנות.

3 שעות )4 שיעורים - ניתן לפצל ליומיים( | לקבוצה של עד 25 
)אפשרות למספר קבוצות במקביל( 

פעילויות לשנת מצוות - מצורפות בדף נפרד

הפעילות "שונה ומשנה"

המדרשה 
באורנים
יוצרים יהדות ישראלית
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