קול האות
מאירים את היהדות
באמצעות האמנות
תפריט תכניות של קול האות
תכניות חוויתיות יצירתיות ליהדות עם משמעות
אמנות חזותית ואמנויות הבמה

סיורי בר ובת מצווה
קבוצות בתי ספר ונוער

השתלמויות מורים ואנשי חינוך
קבוצות לימוד

סיורים משפחתיים

אנו מציעים תכניות מגוונות באורכים שונים – משעה וחצי ועד ליום שלם – הכוללות סדנאות יצירה אשר משלבות
התנסות מעשית וחוויה אישית .מתאים לכל הגילאים ,לכל הרמות ולכל הזרמים ביהדות.

קול האות :תפריט תכניות
מיפוי המסע

עקדת יצחק

תכנית זו היא ניסיון לרכז ולהמשיג את המציאות הסובבת אותנו בצורה גרפית ולתרגם
מצבים שאינם פיזיים לדמויות וצורות .ביחידה זו ,נחקור את משמעות תהליך המסע כפי
שהיא באה לידי ביטוי באופן אישי אצל כל אחד ואחת ,וזאת באמצעות מפות מדומיינות
כאמצעי ביטוי .את הרעיון של מיפוי שהוא פרי הדמיון ,וללא מילים ,אנו עושים תוך הצגת
אמנותו של דוד מוס והשימוש שהוא עושה במפות כחלק מעבודתו יחד עם מפת האופניים
היוצאת מן הכלל שלו .כיצד יכולה מפה להביא לידי ביטוי את חזונו ,חלומותיו וערכיו של
אדם? כל משתתף יוצר מפה אמנותית המשקפת את חיבוריו האישיים למסע ,חוויה המביאה
לשינוי משמעותי אצל כל משתתף המביאה אותו לנקודה בה הוא מפתח מודעות לחשיבות
התהליך של המסע שהוא עבר.

האמן דוד מוס פירש בצורה ייחודית וחדשנית את סיפור עקדת יצחק בעזרת ציור קיר
המורכב מצבעים וסמלים מעוררי פרשנות חדשה .זוהי יצירה מרתקת התורמת לחוויה
לימודית בלתי נשכחת .תכנית זו משלבת קריאה מדוקדקת של פרק כ”ב מספר בראשית
תוך שימת דגש הן על האופן שבו כל אחד מן המשתתפים קורא את סיפור והן להתייחסותם
ולפרשנותם של רבנים שונים לטקסט .התכנית ממשיכה במסע מרתק אל תוך נבכי מגילת
עקדת יצחק של מוס.

יד ושם והר הרצל – עיבוד חווית הביקור
תלמידים ומבוגרים כאחד מוצפים ברגשות לאחר הביקורים ביד ושם ובהר הרצל .בתכנית
מיוחדת זו ,צוות קול האות מאפשרים למשתתפים לדון בתחושות ובתגובות שחוו בזמן
הביקורים הללו תוך שהם מבטאים את עצמם באמצעות האמנות שהם יוצרים יחד בציור
קיר ייחודי ומשמעותי .בדרך זו ,ניתנת למשתתפים ההזדמנות להתמודד הן עם האסון הנורא
שאירע לעם היהודי במהלך השואה והן עם העובדה שאלפי חיילים הקריבו את חייהם על
מנת להקים את מדינת ישראל ולשמור עליה .את תחושת העצב האופפת אותם כתוצאה
מהביקורים באתרים הללו ,וכחלק מתהליך היצירה ,המשתתפים ממירים במסרים של
עוצמה ותקווה הרלבנטיים לחייהם וקשורים קשר הדוק לחוויות אותן חוו.

עשה אותי מענטש
מה נדרש כדי להיות מענטש ,אדם ערכי? אחת המשמעויות של המילה “מידות” היא
אוסף התכונות והערכים המוסריים המשמשים כלי למדידת אופיו של אדם .בתוכנית
אינטראקטיבית זו ,אנו צוללים לתוך עולם הערכים של בני האדם הכולל ערכים דוגמת
רחמים ,אמת ,ענוה ,צדק ,אהבה ,הכרת הטוב ועוד .באמצעות לימוד חברותא דינאמי,
שירה ,ואמנות קולאז’ מעוררת מחשבה ,אנו מפתחים דיון בקרב החברים .כתוצאה מתהליך
זה ,המשתתפים מתמודדים עם האלמנטים העמוקים ביותר בתחום ההתפתחות האישיותית
ועם ערכים מהותיים ביהדות.

מטקסט לסמל
תוך שימוש במגילת עקידת יצחק של דוד מוס כמקור השראה ,משתתפים בתכנית זו חווים
כיצד המגילה יוצרת מן הסיפור של עקידת יצחק והדמויות המופיעות בו ,עלילה חדשה
לחלוטין המורכבת אך ורק מצבעים וסמלים .לאחר מכן ,הפרויקט משלב השתתפות פעילה
תוך לימוד טקסט אחר מן התנ"ך או המדרש (בדרך כלל מפרשת השבוע או קטע רלבנטי
אחר לתקופה – לדוגמה מגילת אסתר או ספר יונה) ותרגום הטקסט לסיפור חזותי ללא
שימוש במילים .המשתתפים יכולים לעבוד כיחידים או בקבוצות .תכנית זו מתאימה במיוחד
לקבוצות של אנשי חינוך ,לבר /בת מצוה ולקבוצות של משפחות המורכבות מגילאים שונים.

האמנות מאחורי אותיות העברית
מהי המשמעות של שם עברי או של אות עברית? מה הם אוצרים בתוכם? בסדנה זו משתתפים
יוצאים למסע אינטימי אל נבכי האלף-בית ,באמצעות טכניקת ניגודיות מעניינת ,ויוצרים
אותיות ייחודיות המבוססות על שמותיהם.

השיר שבתוכי
בסדנה מוסיקלית זו המשתתפים צוללים אל תוך העולם המיסטי והמסתורי של הניגון והשירה
העברית .הם שואבים השראה ומתבקשים לכתוב שיר משלהם המבטא את תפילותיהם
ותקוותיהם.

שלום
בתכנית זו אנו לומדים על ברכת הכהנים ,תוך התחקות אחרי משמעות ה"שלום" בתפילה
זו וכן בתפילות אחרות .לאחר מכן ,המשתתפים מתבטאים באמצעות שיתוף הלב ,הראש
והידיים ויוצרים קולאז' המפרש פסוקים בעלי מבנה של תקבולת ,הקשורים לנושא ה"שלום".
תפילתו לשלום של רבי נחמן מברסלב משמשת אף היא טקסט מנחה במהלך הסדנה לצד
חריטת זכוכית מרהיבה המציגה אותה.

הדרך להביא לשינוי :תפילת ההבדלה וסדנא למגזרות נייר
במרכז סדנא זו ,המשלבת עבודה עם נייר ,עומדת תפילת ההבדלה .המשתתפים לומדים
תפילה עתיקה זו הנאמרת בסיומה של השבת ולומדים טכניקות מגזרות נייר .התוצר עבור
כל משתתף היא מצעית אישית עבור טקס ההבדלה ,מעשה ידיו.

הגדות לפסח
כל תקופה בשנה מתאימה למסע אל תוך הגדות אמנותיות מיוחדות מתוך המגוון הרחב
שקיים .שלוש הגדות ,שהינם תוצר עבודתם של שלושה אמנים ירושלמים ,משמשות בסיס
לתוכניות לימודיות לכל קבוצה .הגדת מוס בהזמנתו של ריצ'ארד לוי ופרי עמלו של דוד
מוס הינה מפגן כשרון ייחודי .ההגדה "נופים של פסח :הארות על יציאת מצרים" שהוזמנה
ממת'יו ברקוביץ על ידי משפחת לובל מציתה את דמיונם של ילדים ומבוגרים כאחד .הגדת
אליהו סידי ,מאת האמן הירושלמי הנודע אליהו סידי ,מציג גישה ייחודית המהדהדת לחוויית
ליל הסדר .כל אחת מן ההגדות הללו בוחנת ומתחקה אחר מוטיבים מסורתיים ומודרניים
ותורמת להחייאתו של השיח סביב חג החירות.

עמוד תפילה (סטנדר) “עץ החיים”
האמנים נח גרינברג (צפת) ודוד מוס (ירושלים) חברו יחד ליצור פריט יודאיקה שובה לב
ומרהיב .עמוד התפילה “עץ החיים” ,המציג את שבעת המינים של ארץ ישראל ,הינו עמוד
צנוע למראה המכיל בתוכו את כל פריטי הפולחן הדרושים לאדם לאורך מעגל השנה היהודי.
יצירה זו מכילה בתוכה מקורות מן המדרש אליהם יוכלו להתחבר ילדים ומבוגרים כאחד.
בעזרת העמוד ,ניתן ללמוד ,לחקור ולחוות את מחזור הזמן היהודי היומי ,השבועי והשנתי
וכן את המצוות השונות הנהוגות בכל זמן ועת .עמוד התפילה ,מאפשר לכל אדם הזדמנות
ייחודית ללמוד וללמד אודות שבעת המינים בהם נתברכה ארץ ישראל ,בין אם כחלק מסדר
ט”ו בשבט ובין אם בכל יום אחר במהלך השנה.

שערי ירושלים
מראשית ימיה של העיר ירושלים ,רגלינו הולכות ובאות בשעריה .ייתכן שאין דבר המסמל
את ירושלים בצורה טובה יותר מאשר שעריה של העיר העתיקה .המשתתפים בתכניתנו
“שערי ירושלים” ,החובקת את ההיסטוריה ואת האמנויות גם יחד ,מוזמנים לחקור ולגלות
את מה שמסמל אולי יותר מכל את השינוי והתקווה – שערי עיר עתיקה אשר מאפשרים
לנו לעבור מעולם נפלא אחד למשנהו .במסגרת תכנית זו ,אנו צוללים לתוך “ששת הימים
ושבעת השערים” ,מופע תיאטרלי בעקבות מדרש מודרני שנכתב על ידי יצחק נבון המאניש
את שבעת שערי ירושלים במהלך מלחמת ששת הימים .מהדורה מוגבלת של הספר,
בהוצאתו של יהודה מיקלף ,המכיל חריטות של אריה אזן ,יוצג ויבואר .ניתן גם להוסיף דיון
עם הכורך ו/או האמן.
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