
'שעת סיפור יוצרת' היא תוכנית חוויתית ומעשירה 
שמטרתה ליצור שייכות ולחבר את הילדים בדרך 

תיאטרלית ומפעילה עם ערכים, סיפורים ופתגמים 
מהתרבות היהודית ישראלית. התוכנית מלווה 

בהפעלות שיוצרות חיבורים אישיים ורלוונטיים אל 
תחומי הבעה ויצירה מגוונים מעולם התיאטרון, הדרמה, 

הציור ומלאכות היד. 

התוכנית מחזקת ערכים שבין אדם לחברו כמו כבוד, סובלנות, יחס לחלש ולשונה 
ומאפשרת לתלמידים להתמודד עם דילמות ושאלות הקשורות בעולמם היומיומי.

בכל מפגש
סיפור המוצג באמצעות בובת חבר

הצגה בשיתוף התלמידים

העשרה מידעית או מפעילה

מפגש עם פתגם, מטבעות לשון שירים או פיוטים

יצירה הקשורה בתוכנה לערך הנלמד

ניתן לקיים מפגש בודד או סדרה של מפגשים.

שעת סיפור יוצרת
הצגה, שיח ויצירה בתרבות יהודית ישראלית

משך הפעילות:
45 דק'

גיל יעד:
גני ילדים וכתות א-ב

מבנה הפעילות:
30 מפגשים

תוכנית בגפן:
1335

לפרטים והזמנות:
חל"ד מפעלים חינוכיים

office@heled.org.il | 03-5231311



ערך ונושאשם היחידה

אלול - תשרי

חשיבות הלימוד וערך הסיפורהסחורה היקרה1

"שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" - סמלים ואיחוליםראש השנה2

שופר הקורא להשתפרותראש השנה ויום הכיפורים3

ארבעת המינים כסמל לאחדות בעםסוכת שלום4

מרחשוון

ערבות הדדית ודאגה לזולתביקור חולים5

שמירה וזהירות בכבוד החבר, זהירות בדיבורלשון טובה, לשון רעה6

שלום ופיוס בין חבריםהשכנת שלום7

על חריצות ואחריותלומדים מהנמלה8

כסלו

על שונות וייחודיות של כל אחדמדוע הולך העורב ברקידה9

פנים וחוץ - תוכן מול צורהאל תסתכל בקנקן10

סיפור החג - מכבים ויוונים בארץ ישראלחנוכה - מעטים מול רבים11

מנהגי החג - חנוכיה, סביבון, שמן זית ואורחנוכה - כולנו אור איתן12

טבת

אכפתיות, יושר והשבת אבידההשבת אבדה13

אהבת חינם, אחווה ורגישות לזולת"על קמצא ובר קמצא"14

כיבוד הורים, ערך המשפחהמכבדים הורים15

סבלנות, התרחקות וכעסהסבלנות משתלמת16

שבט

דאגה לסביבה ואחריות לרשות הרביםשומרים על העולם17

השקעה בטבע למען עתיד טוב יותרסל של תאנים18

עשייה למען הארץאהבת הארץ19

חשיבות ההשקעה והחריצותחלוקת תעודות - אהבת הלימוד20

אדר-ניסן

הסתכלות על חצי הכוס המלאההכל לטובה21

אחריות וערבות הדדיתפורים - מגילת אסתר22

סיפור החגפסח - זמן חירותנו23

ליל הסדר ומהותופסח - והגדת לבנך24

אייר

חלוציות וציונותאם תרצו אין זו אגדה25

ערבות הדדיתכולנו בסירה אחת26

משמעות הדגל וסמלי המדינהדגל כחול לבן27

סיון-תמוז

ענווה - משמעות מתן תורהשבועות - ריב ההרים28

"טוב ציפור אחת ביד משתיים על העץ"השמח בחלקו29

סוף מעשה במחשבה תחילהחופש גדול - זהירות אריה30

שעת סיפור יוצרת     פריסה שנתית


