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בחודש מרץ החלו הביקורים בבית התפוצות לקבוצות התלמידים והמבוגרים בתוכנית "הקשר הרב דורי" .לאחד הביקורים
הצטרף מר אהרון אזולאי ,מנכ"ל המשרד לאזרחים ותיקים.

מחוז תל אביב
מחוז צפון
יום אחרי יום העצמאות .ביקרה קבוצת התלמידים והמבוגרים
מבית ספר "מיתר" ,בקיבוץ שמרת ,בבית התפוצות .הסיור
במוזיאון היה מעניין ומרגש ,הייתה אווירה של
שמחה ועבודה משותפת בפעילויות הסדנאיות,
וההצגה אפשרה אתנחתא ,לשבת ,להקשיב
ולצחוק .פעילות היצירה הייתה חווייתית
במיוחד עבור המבוגרים בקבוצה.
בסוף הביקור זכינו להפתעה מרגשת...
מפגש עם מר אהרון אזולאי ,מנכ"ל המשרד
לאזרחים ותיקים ותומך אדוק של התכנית.
מר אזולאי שאל את המבוגרים לדעתם על
התוכנית והקשר שלהם עם התלמידים.
המבוגרים ציינו שהם זוכים ללמידה שלא
הייתה מתאפשרת להם בדרך אחרת .מר
אזולאי מקווה להרחיב את פעילות התכנית.

מחוז מרכז
במסגרת תכנית "הקשר הרב דורי" בית ספר "בני עטרות" סייר
במוזיאון בית התפוצות .בסיור הופעלו הסבים והסבתות עם הנכדים
בסדנאות למידה .הפעילויות ,ההדרכה והליווי המקצועי היו ברמה
גבוהה מאוד ,התלמידים והאזרחים הוותיקים נהנו מכל רגע ,החיבור
והאינטראקציה במהלך הסדנאות היו בהלימה לתכנית אשר
הופעלה בבית הספר בשנה"ל תשע"א.
הלמידה החווייתית ,ההדרכה המרתקת ,השיח הפורה והמפרה,
שיתוף הפעולה בין כל הגורמים והעמידה בזמנים היו מעל לכל
ספק הצלחה אשר תרמה מאוד לתכנית "הקשר הרב דורי".
תודה מקרב לב למשרד לאזרחים ותיקים ,למשרד החינוך ולהנהלת
מוזיאון בית התפוצות על תרומתם לחיזוק הקשר הבין דורי ולשימור
המורשת הקהילתית .מי ייתן
ופעילויות אלו יזכו להמשיך
ולהנחיל בקרב תלמידינו ידע
חשוב אודות עם ישראל בתפוצות
עוד שנים רבות.

הסיור במוזיאון עם תלמידי בית ספר "הלל" ,רמת גן היה מאורגן
היטב ,ע"פ לוח זמנים מדוד ומדויק .המדריכות קיבלו את פנינו בסבר
פנים יפות ,הקשיבו בהנאה לסיפורי המבוגרים והדריכו בקצב
שהתאים לקבוצה.
לאחד מתלמידי ,עומר ,הביקור בבית בתפוצות היה ביקור משמעותי
ומרגש במיוחד .אריאלה ,סבתו ז"ל ,עבדה בארכיון בבית התפוצות
 31שנה כמזכירה והייתה יד ימינה של ציפי רוזן מנהלת הארכיון
(המצולמת בתמונה עם עומר) ,ועומר היה שם בן
בית .כשהגענו למקום ,קבלה את פנינו ציפי רוזן
חברתה הטובה של אריאלה ,חיבקה אותו בחום
ולקחה אותו לפגוש את העובדים בארכיון שאותם
הכיר מאז שנולד .המפגש היה מאוד מרגש.

מחוז ירושלים
בית ספר "תומר רחל" ,מעלה אדומים
בבית ספר ”תומר רחל“ מעלה אדומים ,מפעילים את התכנית מה
מספר שנים ובכל שנה בהתלהבות גדולה כאילו זו השנה הראשונה.
הקבוצה מאוד מגוונת ומשתתפים קרובי משפחה ,אבות הבית של
בית הספר ,ואזרחים מהקהילה.

מחוז דרום
מחזור שני של תכנית "הקשר הרב דורי"
בבית ספר "היובל" ,אילת הסתיים
בביקור בבית התפוצות .
התכנית פתחה ל 23מבוגרים ממועדון
החברים "בשביל הזהב" ממתנ"ס קולייר,
חלון הזדמנויות לעולם הטכנולוגי החדשני.
 24תלמידים ,הפעילים במועצת התלמידים
הבית ספרית ,חנכו את קבוצת המבוגרים.
כסיכום לתכנית ביקרו המשתתפים ב"בית התפוצות" -מוזיאון העם
היהודי ,בליווי מנהל מתנ"ס קולייר ,אלי גונן ,רכזת מועדון "בשביל
הזהב" ,סימה לוי ,רכזת התקשוב ,והמורה המובילה את התוכנית.
התכנית שטומנת בחובה למידה ,חוויה וערכים חברתיים הוכיח את
עצמה כאשר ציינו התלמידים כי רכשו בטחון עצמי ,נחשפו ליכולות
הוראה והדרכה שלא ידעו שקיימים בהם ,למדו
מהי סבלנות והכירו טוב יותר את הדור המבוגר
מהם .המבוגרים הצהירו כי השימוש במחשב
פתח בפניהם עולם של תקשורת חברתית
רחבה ,והקשר החם בינם לבין הילדים החונכים
עודד אותם ללמידה לאחר שנים רבות .מתוך
השיחות איתם ניכר כי גם לדור הצעיר וגם לדור
המבוגר יש מה לתרום ולהיתרם.

מחוז מנח"י

מחוז חיפה
כיתה ז 7מבית ספר "חט"ב א' רוגוזין" ,קריית אתא עם הפנסיונרים
ביקרה בבית התפוצות ,פעלה בסדנאות וסיירה במוזיאון.
חוויה מיוחדת הייתה לתלמידים בה הופיעה שחקנית מוכשרת בדמות
ובלבוש של דונה גרציה וסיפרה לתלמידים ,בכישרון מופלא את
סיפורה האישי ,על תרומתה לפיתוח
טבריה ואת סיפור האנוסים .התלמידים היו
מרותקים והתעניינו מאוד.
הרב דורי  -בית התפוצות
הקשר
בקרו אותנו:
התמונה
למזכרת את
בתום הסיור כולם קיבלו
שצלמו על רקע שער טיטוס ,וכל אחד קישט
את המסגרת .התלמידים והפנסיונרים נהנו
מאוד וחזרו עמוסי חוויות מהפעילות.

משרד החינוך
מנהל מדע וטכנולוגיה
המזכירות הפדגוגית

מבית ספר "יהודה הלוי" ,ירושלים הגיעה לבית התפוצות קבוצה
המורכבת מנשים המכירות זו את זו מהמועדון השכונתי ותלמידי כיתה
ו' בנים.
בסיור במוזיאון הקבוצה התרשמה מחיי המשפחה בגלות ,ראתה את
בתי כנסת ועסקה באופן העיצוב שלו .אז בדיוק הגיעה בחורה
(שחקנית) שעמדה להינשא למחרת ,ובאותו היום ממש היה לה את
טקס החינה .היא התרגשה לקראת האירוע וסיפרה לפרטי פרטים
את ההכנות שנעשו ,תיארה את השמלה המיוחדת שהיא תלבש בחינה
ובחתונה שלה .התלמידים היו מהופנטים לשחקנית והמבוגרות שאלו
הקרב - .הקשר הרב דורי
דוריבאירועפייסבוק
שאלות הרב
בלוג  -הקשר
והתעניינו
לאחר שהמבוגרות נתנו עצות לשחקנית על חיי
הנישואין כל אחד מחברי הקבוצה הביע עצמו
ביצירה אישית מרהיבה אותה לקח כמזכרת
מהפעילות המשותפת.

המשרד
לאזרחים ותיקים

הקשר הרב דורי
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