תכנית הקשר הרב-דורי
ידיעון  ,1תשע"ט

פותחים שנת
אהבה ואחדות

אות הוקרה לתכנית הקשר הרב -דורי על ידי העמותה למחקר גנאלוגי בישראל
ביום חמישי ,ה 18-אוקטובר ,נערך בספרייה
הלאומית בירושלים יום עיון בנושא
"הקהילות שלא יישכחו".
את יום העיון קיימה העמותה למחקר
גנאלוגי בישראל.
העמותה הזמינה לאירוע את צוות הקשר
הרב-דורי שנבחר לקבל אות הוקרה לשנת
" – 2018לאות הכרה במאמציכם יוצאי
הדופן ועבודתכם; עבור היוזמה המחברת
בין תלמידי בית הספר לבין אזרחים ותיקים
באמצעות טכנולוגיה ומורשת במגזרים
השונים בארץ ובאזורים השונים בישראל".

מה בידיעון?
עמ'  – 2סיפור אהבה
עמ'  – 3חודש האזרח הוותיק

עמ'  – 4אלפי סיפורים במאגר
עמ'  – 5יוזמות ושיתופי פעולה
עמ'  – 6הסיורים בבית התפוצות

עריכה :שרית יעקב
עיצוב :עפרה ישראלי

עמוד 1

תכנית הקשר הרב דורי – סיפור אהבה
תכנית הקשר הרב -דורי צמחה להיות תכנית ארצית מובילה .זו השנה התשיעית שבה
מופעלת התכנית בשיתוף פעולה בין המשרד לשיווין חברתי ,משרד החינוך ומוזיאון
העם היהודי בבית התפוצות – ובכל שנה היא שוברת שיאים חדשים.
הנושא השנתי במערכת החינוך בתשע"ט הוא "שומרים על אחדות ,שומרים על
ייחודיות" .במסגרת הנושא השנתי יעסקו בתי הספר בשני נושאים :האחד – אחדות
בין כל מרכיבי החברה הישראלית; והשני – עמיות יהודית וקשר עם יהודי התפוצות.
תכנית הקשר הרב -דורי עוסקת כל השנים בשני הנושאים:
האחדות באה לידי ביטוי בתכנית בכך שהיא מופעלת בכל הארץ ,בכל המגזרים וכל
הדתות ,וכך נמשיך גם השנה ונעצים את השמירה על האחדות תוך למידה שיתופית
בין קבוצות הקשר הרב -דורי מכל המגזרים ומכל רחבי הארץ.
נושא העמיות היהודית מהווה את אחת מאבני היסוד של התכנית במגזר היהודי והוא
בא לידי ביטוי בתיעוד סיפורי המורשת במאגר הסיפורים של התכנית ,במוזיאון העם
היהודי בבית התפוצות .החיבור ליהדות התפוצות מתקיים בפעילויות ויוזמות
המשותפות לקבוצות בארץ ולקהילות יהדות התפוצות.

בית ספר נטעים-מיתרים ,באר שבע

אחדות הינה אהבה וקבלת השונה .תכנית הקשר הרב -דורי מלאה באהבה ,בקבלה
ובנתינה ,והשנה נאיר סיפורי אהבה מרגשים :אהבה זוגית ,אהבת המשפחה ,אהבת
ארץ ישראל ,אהבת הבורא ועוד.
שנת הלימודים תשע" ט מתאפיינת בשינויים בצוות התכנית והיא מביאה אתה רוח של
התייעלות והתחדשות בהפעלת התכנית ובתיעוד סיפורים במאגר סיפורי המורשת
ובמאגר הסיפורים לדוברי השפה הערבית.
השנה – בסימן אחדות וייחודיות – נציע לבתי הספר לשלב בתיעוד גם סרטוני וידאו
קצרים של האזרחים הוותיקים.
יש למה לצפות !

מאחלת לכולם שנה של עשייה משמעותית,
עפרה ישראלי ,מנהלת התכנית.

בית ספר גוונים  ,עין המפרץ

עמוד 2

חודש האזרח הוותיק לשנת 2018
אירועי חודש האזרח הוותיק מתקיימים השנה בין  14באוקטובר לבין
 14בנובמבר  , 2018ה' בחשוון עד ו' בכסלו תשע"ט.
אירועי חודש האזרח הוותיק יעמדו השנה בסימן  70שנות מדינה במטרה
לשפוך אור על מעמדו והשפעתו של האזרח הוותיק בחברה הישראלית
ולהדגיש את תרומתו הרבה למדינה במימוש הישגיה.
בבסיס חודש האזרח הוותיק לשנת  2018יינתן דגש על המטרות הבאות:
• הפגת תחושת הבדידות בקרב ציבור האזרחים הוותיקים.
• חשיפת תרומתם פורצת הדרך של מנהיגי הדורות הקודמים למדינה
ולחברה בתחומי החיים השונים .ראו סיפורים פורצי דרך לדוגמה.

• למידה והעשרה הדדית בין דור המייסדים לבין הדור הצעיר ,במגמה
להנחיל לציבור הרחב את עולם הערכים של הדורות הקודמים ,מחוללי
העצמאות ובוני המדינה .זוהי בעצם מהות תכנית הקשר הרב-דורי.
• פיתוח פעולות התנדבות בתחום האזרחים הוותיקים ,למען עצמם
ולמען הקהילה הרחבה.

בית ספר עליות – שנה  19בתכנית!
בית ספר "עליות" מרמת גן הוא בית הספר הראשון שהצטרף
לתכנית עם תחילתה בשנת ! 2000
שני האזרחים הוותיקים – בנו וניסים – השתתפו בתכנית במחזור
הראשון" ,התאהבו" בתכנית ונשארו כמדריכים המלווים את התכנית
כבר  18שנים !
במהלך השנים התחלפו מנהלות בית הספר ,התחלפו גם המורות
המובילות ,אבל בנו וניסים ממשיכים בהתמדה לסייע למורה
המובילה ,לגייס חברים חדשים ולהדריכם .כל הכבוד לצוות בית ספר
עליות!
קישור לידיעה המלאה
סרטון סיכום שנת פעילות תשע"ח ,צולם ונערך ע"י בנו גולדנר –
מומלץ !

להלן הצעות לפעילויות לחודש האזרח הוותיק במסגרת תכנית הקשר
הרב-דורי:
• חומרי למידה והעשרה באתר תרבות יהודית -ישראלית של המזכירות
הפדגוגית
• מערך שיעור בנושא אזרחים ותיקים בישראל מתוך המדריך למורה
• זכויות האזרח הוותיק באתר המשרד לשוויון חברתי

עמוד 3

אלפי סיפורים במאגר סיפורי המורשת
מאגר סיפורי מורשת של תכנית הקשר הרב-דורי פותח את השנה
החמישית להקמתו עם מעל  13,000סיפורי תיעוד של משתתפי תכנית
הקשר הרב-דורי מ 667-בתי ספר ,מ 168-יישובים שונים ברחבי הארץ
מדן ועד אילת !
בגאווה רבה ,אנו פותחים את שנת הלימודים תשע"ט עם אות ההוקרה
לה זכתה תכנית הקשר הרב-דורי על ידי העמותה למחקר גנאלוגי
בישראל לשנת  . 2018-19תיעוד סיפורי המורשת במאגר הסיפורים שלנו
בבית התפוצות הוא העדות החיה לשימורה של מורשת האזרחים
הוותיקים – סיפורי עדות אותנטיים שיישמרו לדורות הבאים.

איש של אופטימיות ושמחת חיים
ימים לפני יציאת ידיעון זה לאור נפטר ברוך מויסה – אביה של
עפרה ישראלי ,מנהלת תכנית הקשר הרב דורי.
עפרה העלתה בקיץ האחרון את סיפורו
המרתק של אביה למאגר הסיפורים.
"כל בני המשפחה ביקשו מאבא לספר
את סיפורו ",עפרה כותבת" ,מתקופת
ילדותו ונעוריו בתקופת מלחמת העולם
ברומניה ,ועד עלייתו ארצה בשנת . 1951
ואנו מביאים את סיפורו כלשונו" .

סיפורו של ברוך מויסה
יהי זכרו ברוך.

הקשר של סבא משה עם יצחק רבין

גם השנה נמשיך במלוא המרץ בתיעוד סיפוריהם של משתתפי התכנית
ובאיסוף תמונות וסרטים מקוריים של האזרחים הוותיקים .השנה נדגיש
במיוחד את נושא זכויות היוצרים והשמירה על הקניין הרוחני.
לסיום ,ראוי לציין שסיפורי תיעוד המורשת ,במאגר הסיפורים שלנו בבית
התפוצות ,משמשים כבסיס לפיתוח יחידות לימוד מתוקשבות –
המפורסמות לשימוש המורים בקטלוג החינוכי של משרד החינוך !
לשנת תיעוד משמעותי ,תמי גרין.

הידיעון הנוכחי יוצא לאור ביום הזיכרון
ליצחק רבין .אזרחים ותיקים רבים התייחסו
בסיפוריהם ,בדרך זו או אחרת ,ליצחק רבין.
אחד מהם הוא סיפורו של סבא משה מילנר
שהיה צלם לשכת העיתונות הממשלתית.

בסיפורו מתאר משה את הקשר המיוחד
שלו עם יצחק רבין וזאת בליווי תמונות יוצאות
דופן שהוא צילם .משה השתתף בתכנית
הקשר הרב-דורי יחד עם נכדתו בבית הספר
"ויצמן" בבית יהושע .קישור לסיפור

עמוד 4

יוזמות ושיתופי פעולה
למידה שיתופית :השנה נבחר נושא האחדות כנושא המוביל
במערכת החינוך – אחדות שאינה אחידות ,אלא אחדות מתוך שונות,
אחדות המתבססת על הכרת האחר – ונראה שאין כמו למידה
שיתופית כדי לחוות ולהתנסות באחדות ,המדגישה את האופי
והמאפיינים השונים של כל אחד.
במסגרת הלמידה השיתופית בקשר הרב -דורי בתי ספר ממגזרים
שונים ,מיישובים שונים ומזרמים שונים – מתאחדים סביב למידת
נושא מסוים ,קיום פעילויות מקוונות משותפות ,נסיעה לביקורים
הדדיים ,הכרת חייהם ומנהגיהם של חברי הקבוצה השותפה ועוד.
במקביל ,בתי ספר מהארץ משתתפים בלמידה שיתופית של הקשר
הרב -דורי עם בתי ספר בחו"ל המשתתפים ב . G2G
קיימים מספר מודלים ללמידה שיתופית ,כל בית ספר יכול לבחור
את המודל המתאים לו.

לימוד אנגלית :במסגרת הרחבת שיתופי הפעולה של התכנית
שמחנו לקדם יוזמה ללימוד אנגלית במסגרת תכנית הקשר הרב-
דורי .היוזמה מבוססת על רעיון של ענבל חן ברגב ,מדריכה ותיקה
בתכנית ומורה לאנגלית.

במסגרת היוזמה ,נכתבו מערכי שיעורים המיועדים לכיתות ח'.
המערכים יועברו על ידי המורים לאנגלית כחלק מתכנית הלימודים
באנגלית ויתבססו על תכנים של הקשר הרב דורי .מדובר בשיתוף
פעולה עם המפקחת הארצית על האנגלית במשרד החינוך.
בתי ספר המעוניינים להצטרף ליוזמה מוזמנים להירשם בקישור
הזה.

פירוט נוסף בנושא והרשמה

שת"פ עם משרד הביטחון :אגף המשפחות במשרד הביטחון
מקיים קבוצות חברתיות ברחבי הארץ למבוגרים ממשפחות שכולות.
במסגרת שיתוף הפעולה החדש ,תלמידים במסגרת תכנית הקשר
הרב -דורי יתעדו את סיפורי המורשת של מבוגרים מהמשפחות
השכולות .בשלב ראשון נבצע פיילוט במגזר הדרוזי.

מנהרות הכותל :גם השנה יימשכו סיורים במנהרות הכותל לקבוצות
קשר רב -דורי נבחרות .בימים אלה אנו נערכים לתחילת הסיורים,
שיתקיימו בחודשים אוקטובר עד דצמבר.

שת"פ עם תכנית  :G2הסוכנות היהודית מפעילה את תכנית – G2
תכנית המבוססת על מפגשים רב דוריים במספר קהילות יהודיות
בארה"ב.
השנה נפעיל פיילוט בבית הספר "דבורה עומר" בנתניה ,שיפעיל את
תכנית הקשר הרב -דורי בשותפות עם קבוצה של מבוגרים
ותלמידים מסינסינטי .השותפות תכלול גם ביקור של המבוגרים
והילדים בארץ ,בבית הספר בנתניה וגם בבית התפוצות.

מזמין אתכם להצטרף,
ליאור שוחט ,רכז פיתוח שותפויות.
עמוד 5

תכניות הסיורים בבית התפוצות לשנת הלימודית תשע"ט

להזמנת סיור לחצו כאן  -נטי בן שובה ,רכזת מטה וסיורים ,טל03-7457928/7899 :

עמוד 6

