מדרשת לגעת בנפש פנימה .תוכנית חינוכית.
ציר ערכים מנחים:
בניין הרוח .בניין התורה .חיים של משמעות .חיים של הגשמת חלומות .לא חיים סתם .ניצול
זמננו בעולם הזה.
מה הקושי שאנחנו מתמודדים איתו? שעמום .בטלה .חוסר משמעות .טפלות .חומריות גדולה
מכסה את הרוח .אנחנו נמצאים בתוך הלב של העולם ומה עושים עם זה.
עקרונות חינוכיים:
העבר שלנו פועם בהווה .לכאורה ירושלים עתיקה ואינה שייכת אלינו ,אלא הדברים קרו אז
ומהדהדים היום.
בסיור נכנס למקום ולזמן של האתר ,ומשם נחזור למקום ולזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו פיזית
ונפשית.
הסיפורים הם בגוף ראשון .נכנסים למקום ולסיטואציה .סיפור קטן סיפור אחד על איש אחד,
ומשם יוצאים להקשר הרחב.
מפגש חי עם עולם של תורה .במהלך השבת נפגוש את אנשי העיר העתיקה ,לשיח ולימוד סביב
פועלם ועולמם .בנוסף ,נפגוש את בית המדרש של הישיבה בלימוד תורה לשמה עם בחורי הישיב

שמות היחידות )צריך לבחור  3-4יחידות(:
בכל יחידה יש מקום – סיפור .הפעלה – חוויה .לגעת בנפש פנימה – שאלה על עצמי.
פתחו שערי הלב .יחידת פתיחה .ביחידה נעסוק בחשיבות הלב שלנו ,הרוח והחלום של חיינו.
פתח לעולם הלב והקודש .מטרה.
קרוב אבל רחוק .על גג ישיבת הכותל .אנחנו כל כך קרובים ,אבל עדיין רחוקים .בעולם של רוח
תמיד נעים רצוא ושוב .גולים חוזרים גולים חוזרים .ואני? קרוב לה' או רחוק מה' ? איך אני יודע?
תל אביב או ירושלים .בית הרב גץ וישיבת בית אל .קודש או חול .רוח או חומר .מה חשוב .מה יש
יותר .לפיד שונא את ירושלים .מה עיר הבירה? עיר עכשווית ללא הפסקה או עיר הקודש" .מה
תעשה כשתהיה גדול?"? – החיים הם אחרי הישיבה או בישיבה בלימוד התורה .פה החיים
האמיתיים  -בישיבה.
מניעות וחומות .בחומה הרחבה מימי בית ראשון .מה עוצר אותי לחיות חיים של רוח? של תורה?
של קדושה? מה מפיל אותי? מה קורה לי שאני נופל? אפשר לשבור את החומה? איך אפשר
לצאת מהחומות?
חיים משוגעים .כיכר בתי מחסה .על מה אני משתגע בחיים שלי? על מה לא? למה? חייבים
להשתגע? אפשר להצליח בלי שיגעון? בלי מסירות נפש?
חורבן ובניין .בית כנסת החורבה והקארדו .למה יש חורבן? איך בונים בניין? איך בונים בניין
רוחני? איך אני מתמודד עם חורבן? האם אני זוכר את העבר שלי?.

