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תיקון ליל שבועות
בסימן

“חגיגת תנ”ך בקשת”

בעקבות ספר הספרים ושיעורי התנ”ך בבית הספר

יום חמישי ,כ”ט אייר29.5 ,
19:30
20:00

20:30
20:40-22:00

התכנסות וכיבוד
פתיחה בית ספרית בבית הכנסת :
קטעי תיאטרון מתוך שיעור תנ”ך
שירי תנ”ך
חלוקה לסדנאות
חגיגת תנ”ך בסדנאות ומפגשי לימוד :
בהנחיית מורים ,הורים ותלמידים

סדנאות תיקון ליל שבועות תשע”ד
“משחקי הכס”

“זה לבן על לבן”..

חלום שלמה במשחק תיאטרון.
צפייה בהצגה ולימוד בעקבותיה בהנחיית:
תימור מולר ,איילה שקד ותלמידי כיתה ח:
ישראל ,נעם ,בועז ואלרואי

על הצבע לבן בשירה ,במדרש ובעוגת
הביסקוויטים המסורתית (כן..גם נבשל ונאכל)
בהנחיית רננה איזנברג ותלמידות כיתה ט :רוני
סאמי ,יער יגר ושרי כהן

“את שאהבה נפשי”

האם קהלת הוא פוסטמודרניסט?

תמר אלדר  ,שי בליץ ותלמידי כיתה יב
על שליחות ומשפחה במקרא
בעקבות עבודת החקר בנבואה  -בהנחיית :עידן מתנצחים מול קהל על קהלת
שניר ותלמידת כיתה י’ ,אופק קליינברג
“משחקי הרעב “
“בומבה של נביא:”...
הצצה בשאלות חקר בנבואה ודיון בעקבותם,
בהנחיית אודי צמח  ,הרב איתן קאדן ותלמידי
כיתה י  :שחר ניסן ,מיכאלה מעלומי ,עמנואל
יעקב ועוד..

מבט השוואתי על הספר והסרט במקורות
יווניים ועבריים.
בהנחיית עוזי בן שלום ובנו איתי בן שלום –
כיתה ט
שירתנ”ך

“ חיים בתוך בועה” (של קומיקס)
ענבל ג’משיד וזוהר אליהו מדברים ובעיקר
סדנת קומיקס תלת מימד בעקבות סיפורי תנ”ך שרים תנ”ך
בהנחיית איילה לנדאו ואיילה חזוט
אפן או”..
“גֶ ֶפן במובן גָ ֶ
שאול ,דוד ושלמה -עלייה או ירידה?
בהנחיית פרופ’ חננאל מאק ונכדו ,גלעד שלמון
– כיתה ח

תנ”ך מי יודע? חידון תנ”ך בהנחיית שלומית
מאלי ,שרה הרצוג ותלמידי כיתה יא

