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שנת הפעילות תשע"ד
סערה חורפית מלווה את כתיבת שורות אלה והיא
משקפת ,בצורה מסוימת ,את פתיחת שנת הפעילות של
תכנית הקשר הרב-דורי במחוז חיפה שנפתחה ב ...סערה
; )-לשמחתנו הסערה אצלנו עטופה בחום ובהתרגשות:
 60בתי ספר ,לפחות ,ישתתפו השנה בתכנית במחוז
חיפה ,ומעל אלף אזרחים ותיקים ואלף תלמידים ,מבתי
ספר יסודיים ועד תלמידי תיכון ,ייקחו חלק בפעילות ,כולל
יישובים חדשים בתכנית ובתי ספר חדשים רבים.

לשנת פעילות חמה ומרגשת,
שרית יעקב ,רכזת התכנית במחוז

אתר התכנית המחוזי
אתר התכנית המחוזי מלווה את כלל הפעילות .באתר:
הודעות עדכניות ,קישורים חשובים ,דיווחים ותמונות
מהפעילות בבתי הספר ,רעיונות ,המלצות ,ועוד ועוד.
חשוב שמפעילי התכנית יכירו את האתר וישתמשו בו
כ"תחנת האם" שלהם להפעלת התכנית.
נשמח מאוד לקבל מכם עדכונים שוטפים ותמונות
נבחרות על הפעילות בבית ספרכם .את הדיווחים
נפרסם ונשמור באתר המחוזי כמו גם בבלוג הארצי
ובקבוצת הפייסבוק של התכנית.

מפגש פתיחה מחוזי
בתחילת חודש נובמבר התקיים מפגש מחוזי לציון
פתיחת שנת הפעילות .למפגש הגיעו נציגים רבים
מבתי הספר במחוז שיפעילו את התכנית בשנת
הלימודים הנוכחית .כמו כל מפגש שנוגע בתכנית גם
מפגש זה היה מרגש ואף מעצים ,בזכות החיבור בין
מורות ותיקות בתכנית ,ששיתפו בחוויות המרגשות
שלהן ,ובין מורות חדשות בתכנית שהקשיבו בשקיקה
לכל מידע .המפגש כלל הדרכה מפורטת על אופן
הפעלת התכנית ועל הדגשים לשנה הקרובה ,כמו גם
דברי ברכה והכוונה מפי עידית אבני ,הממונה על
התקשוב במחוז ,ועפרה ישראלי ,מנהלת התכנית
הארצית.
פרטים נוספים על המפגש

קישור לאתר

שימו לב
בתאריך  23/12/13יתקיים מפגש הדרכה מרוכז
במרכז פסג"ה בחדרה לטובת בתי הספר החדשים
הרבים מהאזור שהצטרפו לפעילות .מורים שלא
הצליחו להגיע למפגש הפתיחה המחוזי – מוזמנים
בחום! לפרטים נוספים – צרו קשר
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הקשר הרב-דורי בין מגזרים
שרית יעקב ,רכזת תכנית הקשר הרב-דורי במחוז חיפה,
הציגה את התכנית במסגרת כנס התקשוב המחוזי שנערך
בחודש אוקטובר .בקישור שלהלן ניתן לצפות בהרצאה,
שהתמקדה בשילוב התכנית בכל המגזרים .את ההרצאה
צילם צוות "תיק חינוך" של מרכז התקשורת בית רוטנברג
חיפה בשיתוף משרד החינוך.
קישור להרצאה

האם אתם זקוקים להדרכה נוספת?
אל תהססו לפנות אלינו:
שרית יעקב ,רכזת מחוז חיפה
saritj1@netvision.net.il 054-6783468
ענבל ברגב ,מדריכה יישובית חיפה
ibargev@gmail.com 054-9130336
טל טרם ,מדריכה ,פרדס חנה-כרכור והסביבה
talterem@shvilim.org 054-4906935
אורטל מרחב ,מדריכה ,חדרה והסביבה
ortalmerhav@gmail.com 050-3978897
אחלאס גדבאן ,מדריכה ,המגזר הדרוזי
ahlasgdban@walla.co.il 052-8395008

בתי הספר שבתכנית
אחד הדפים המרכזיים באתר התכנית המחוזי מציג את
בתי הספר שבתכנית – קישור לדף
אל רשימת היישובים שבתכנית אפשר להגיע גם
מהתפריט העליון של האתר.
בדקו אותנו:
• האם אתם מופיעים ברשימה?
• האם דייקנו בפרטים?
• האם תרצו לשלוח לנו עדכון על פעילותכם כדי
שנפרסם אותה?

בתמונה :בי"ס רבין ,נשר

השלב הנוכחי בתכנית
בתי הספר המפעילים אמורים בשלב זה של התכנית
להתמקד בתיעוד סיפוריהם של האזרחים הוותיקים,
משתתפי התכנית ,לקראת העלאתם למאגר סיפורי
המורשת הארצי של בית התפוצות.
בדקו את עצמכם:
• האם התחלתם כבר בתהליך התיעוד?
• האם כבר הזמנתם סיור לבית התפוצות?
• האם שלחתם במקביל להזמנה את רשימת
המשתתפים בתכנית?

