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ביול שםישי  51.2.5.22התקייל ,כננ ,בבית התףופות ,םהשקת תכנית "מזקניל אתבונן" הקשר הרב דורי ,במעמד
ד"ר םאה ננ  -נגנית השר םאזרחיל ותיקיל ,מר אהרון אזוםאי  -מנכ"ם המשרד םאזרחיל ותיקיל ,מר אבינעל
ערמוני  -מנכ"ם בית התףופות ,מר משה זעףרני  -ראש אשכום מורשת ,משרד החינוך.
מר אהרון אזוםאי ,מנכ"ם המשרד םאזרחיל ותיקיל,
העניק תעודות הוקרה םמתנדביל שעזרו םקדל את
התכנית ותרמו םחיבור המוףםא הבין דורי:
טובהם'ה מרגםית ,מחוז חיףה
עידית מגן ,מחוז מרכז
יוכי ארזי ורחם גרינברג ,מחוז תם אביב
אםגריה בן שטרית ,מחוז ירושםיל
יהושע נהרוני ,מחוז דרול
ד"ר םאה ננ ,נגנית השר םאזרחיל ותיקיל ,ףתחה את דבריה בףנוק מן
המקורות " :כִּ י ְׁשַאל נָא לְׁ דֹר ִּראשוֹן ,וְׁ כ ֹונֵן לְׁ חֵ ֶקר אֲ בוֹתָ ם .כִּ י ְׁתמוֹל אֲ נ ְַׁחנּו וְׁ ֹלא נ ֵָדע ,כִּ י
ָארץ" (איוב ח ,)8-01 ,םףיו "הדבר הנכון והחכל הוא םשאום את
צֵ ל יָמֵ ינּו ֲעלֵי ֶ
הדורות שםףנינו" וםםמוד מהל עם מנת םנגור ףערי ידע וניניון.
נגנית השר פיינה ,כי המשרד םאזרחיל ותיקיל של דגש עם חיזוק הקשר בין
הוותיקיל םפעיריל ,אשר נוםם םפעיריל את הדרך םמפוא את התשובה םשאםה
הטמונה בףתגל "דע מאין באת וםאן אתה הוםך" ,ומחזק את החיבור שם
התםמיד םמורשת וםערכיל עםיהל פמחה החברה.
הערך המונס שם התכנית הוא הכםיל הטכנוםוגייל המוקניל םאזרחיל
הוותיקיל ,בעיקר נוכח הףעריל הקיימיל בקרב אוכםונייה זו כיול.
נגנית השר בירכה עם הקשר בין השותףיל םתכנית והביעה תקווה שהףעםתה
תמשיך םהתרחב םכם מנגרת חינוכית.
שנה"ם תשע"א הוכרזה עם ידי שר החינוך כשנת השףה העברית ובהתאל םכך
הףעיםות בתוכנית "הקשר הרב דורי" הייתה נביב "ףתגל דורי".
בףעיםות זו עברו התםמידיל יחד על האזרחיל הוותיקיל תהםיך שם חקר אודות
ףתגמיל המדגישיל את המורשת והערכיל עםיהל מושתתת מדינת ישראם.
םניכול הםמידה עיפבו כרזות םףתגמיל והשתתףו בתחרות ארפית .בכננ הוכרזו
הזוכיל:
מקול הראשון בית נףר "שםמון" ,ראשון םפיון ,מחוז מרכז
מקול השני בית נףר "יהם"ל" ,רמת גן ,מחוז תם אביב
מקול השםישי בית נףר "שאום אביגור" ,רמת גן ,מחוז תם אביב
ראוייל םשבח בית נףר "היובם" ,איםת ,מחוז דרול; בית נףר "דקםיל" ,חמדיה,
מחוז פףון ,בית נףר חט"ב א' ע"ש רוגוזין ,חיףה ,מחוז חיףה
יישר כוח וברכות םזוכיל!!!
ףעיםות "ףתגל דורי"  -הנחיות ומדריכיל
בםוג "ףתגל דורי"  -ףרנול הכרזות

מנהםת אגס החינוך הינודי בעירית רמת גן ,גב'
תמי ז'יטםני ,ראתה את הףוטנפיאם הערכי ,חינוכי
קהיםתי הטמון בתכנית זו ,ומאי קטן שם הפםחה
שהחם בביה"נ "עםיות" הורחבה התכנית םמודם
מערכתי עירוני שהופג בכננ.
שירה טרייטם ,החונכת ,מנףרת עם החניכה ,בתיה
שרון:
בתיה נוםדה םמשףחת דרויאנוב שהייתה ממקימי
המושבה כףר נבא .אמא שםה נוםדה בירושםיל
בעיר העתיקה םמשףחת חנידי קופק ,המפטייניל
בחוש הומור ,שעבר בתורשה גל םבתיה .הנבא
שםה היה ראש ישיבת "חיי עוםל" בירושםיל.
בכם יול ג' בתיה מתנדבת ב"מועדון ותיקי רמת חן"
ומעבירה םהל חוג "מודעות הגוס תנועה בםיווי
ףננתר" .היא עושה זאת בהתנדבות כבר  21שנה
ברפיףות ,וםכם באי הכננ הייתה הזדמנות םשמוע
אותה מנגנת בחן רב.

עיפוב ועריכה :פיףי אור מאיר

