
 

 

   - 'בקהילהלש"ש של ' תכנית ימי לימוד

 

  - רציונאל

התוכנית רואה ערך גדול ביצירת תשתית העומדת מאחורי חינוכית  –התפיסה החברתית 

 ש"שלכל  לאפשר . הכוונה היאהפועלים לשינוי ושיפור המצב החברתי בישראל לש"שערכית 

  לשלב כוחות ברמה הרעיונית וברמה  הש"שולהתפתח כאדם וכמחנך, ולקבוצות לצמוח 

יותר. התוכנית מנסה לקדם ולהטמיע   תומשמעותי הרחב פעול בצורההמעשית על מנת ל

מחשבה ביקורתית, מודעות חברתית גבוהה, ושיח הומניסטי המובילים לעשייה  הש"שבקרב 

התוכנית משקיעה זמן ומשאבים בבירור מעמיק   ,מחושבת הנובעת מאהבת האדם. כמו כן

, מתוך השקפת עולם פלורליסטית ומאפשרת, הש"שישראלית בקרב  -של הזהות היהודית 

 .יל לידי מעשהומתוך אמונה גדולה בחשיבותו של תלמוד המוב

וזאת  ,לאפשר מרחב גמיש של תוכן רלוונטיאנו מנסים לאתגר את הש"ש ואת עצמנו ו

סיורים וסדנאות שאינם חלק משגרת קורסים קבועים, והרצאות אורח מתחלפות, באמצעות 

מסייעים לנו לגעת בתחומי ידע והעשרה שאינם בהכרח אבני יסוד בשנת השירות, ההלימוד, 

 דעת וממלאים את הנפש. ועם זאת מרחיבי

 

מסטרים מתחלפים  סמפגשים כל אחד. בכל אחד מה 7-8ני סמסטרים, ב 3-השנה מורכבת מ

 .הקורסים במשבצות הבחירה, ובית המדרש הוא קבוע לאורך כל השנה

 

 מבנה היום:

 התכנסות -8:45

 משבצת פתיחה -9:00

 ראשונהמשבצת בחירה  -9:30

 משבצת בחירה שנייה -11:15 

 ארוחת צהריים  -12:45

 בית מדרש בקומונות -13:30

 הפסקה  -15:00

 הרצאת אורח/ת  -15:15

 סיכום יום  -16:30

 

 קורסים שהתקיימו בסמסטר א' תש"פ:

 



  –מבוא לאנימציה 

קורס מבוא והתנסות בעולם האנימציה, המאפשר היכרות עם הז'אנרים השונים, מעט  

היסטוריה של התחום, והתנסות מרובה בטכניקות שונות ופשוטות לייצר תנועה בחפצים  

אנימציה מצוירת ביד בפנקסים, אנימציית פלסטלינה באמצעות  -דוממים: אנימציה קלאסית 

אנימציה בשימוש בבני  -ועה בנוף האורבני, פיקסלציה תנ -הסמארטפון, אנימציית רצפים 

 אדם, תהליכי תכנון של סרט, מתסריט לסטוריבורד. 

 

 הוא יוצר, אמן, מדריך ובוגר בצלאל טמיר אהרוני

 

 הכרות עם קולות מאתגרים בשיח הישראלי –ישראל השנייה 

האוכלוסיות המודרות בתוכה. נתחקה הקורס מציע מבט ביקורתי ונוקב על החברה שלנו ועל 

אחר מאבקים חברתיים ותפיסות לביקורת המציאות בישראל. נעסוק בקבוצות שונות 

בחברה. עובדים זרים, עולים חדשים, מזרחיים, פלסטינים, עובדי קבלן, נשים, נוער במצוקה 

 וכל אלו שהחברה שלנו מעדיפה לדחוק לשוליים. 

. עוסק כיום בעיקר באימון אישי של בני נוער ומבוגרים.  הוא פעיל חברתי ויזםשרון משדי 

 בעברו היה שותף להקמת עמותת בקהילה ולמאבקים חברתיים שונים. 

 

 ניזםרמודרניזם ופוסט מוד –רעיונות ומעשים במאה האחרונה 

הקורס יקח אותנו למסע רב פרצופי דרך הפרצופים הרבים של האנושות במאה + השנים 

רך ראשית האידיאולוגיות ומה גרם להן לצמוח וכיצד. נתעמק בהכרות האחרונות. נעבור ד

הומניזם(, ונכיר את הערכים הבולטים ואת  ,עם אידיאולוגיות בולטות)נאציזם, קומוניזם

שדרכן פעלו, דרכן נוכל גם לבחון את עצמנו. נעבור אל הפוסט מודרניזם ונראה  הפרקטיקות

כיצד צמחה תמונת המראה למודרניזם, מה היא מכילה בתוכה מבחינת תשובות ומבחינת 

 .אתגרים, ואיזו סוג חברה נולדת מהם

 הוא פעיל חברתי, מנחה קבוצות, יוצר ומורהעמרי בן דור 

 

  –ספוקן וורד 

רד" או שירה מדוברת, הוא ז'אנר של כתיבה שנועדה להתבצע מול קהל, לרוב "ספוקן וו

כתיבה שעוסקת בנושאים רגישים ואישיים, כאלה שנוגעים עמוק בפנים ולוכדים את הקהל 

 מהרגע הראשון. 

רון ושירה מודרנית, היוצר סביבה שבה בני נוער טאינות המשלבת בין מונולוג, ראפ, תאומ

 , להקשיב ולהתנסח בביטחון.לומדים לבטא רגשות

 

 היא סטודנטית, משוררת ספוקן וורד, חברת פרוייקט ה'ספוקנוער' דנה רבינוביץ' 



 

חי, פגשו השינשינים -ולבית המדרש עם מנחי בית אבי רסים הנ"לבנוסף לארבעת הקו

 בהרצאות האורח מתחילת השנה את:

  יו"ר ארגון תג מאירגדי גבריהו  •

 פעיל חברתי, ממובילי תנועת 'התעוררות'אדיר שוורץ  •

 מורה ורכזת אזרחות בתיכון 'בויאר' אמילי שופן,  •

 מנכ"לית קבוצת הכדורגל בית"ר נורדיהאורית רז,  •

 , מנחת קבוצות ורוקחת טבעיתמלי משה •


