גיליון  4יולי  –-אוגוסט 1122
שנה"ל תשע"א הייתה שנת מפנה משמעותית .בשנה זו הורחבו שיתופי פעולה
בין משרד החינוך לבין המשרד לאזרחים ותיקים ובית התפוצות.
תכנית זו הורחבה והועשרה השנה בלמידה חווייתית בבית התפוצות .תלמידי בתי הספר
החונכים והאזרחים הוותיקים השתתפו בסיור במוזיאון בית התפוצות אשר כלל  :סדנת
שיח בין-דורי "הילד הזה הוא אני" ,סיור חוויתי בתצוגת הקבע ,וסדנת יצירה משותפת
לתלמיד ולאזרח הוותיק.
מוקדי הפעילות:
הצגת התכנית במתכונתה החדשה
חיזוק שיתופי הפעולה
חשיפה לתכנים הנוגעים למורשת קהילות בחוויה לימודית בבית התפוצות
פיתוח והעצמה של צוות מרכזות ומדריכות מחוזיות

"אהבה בין רשתות הדיג"
"את התמונה המדהימה הזו מצאנו באינטרנט כשחיפשנו תמונה יפה
של רשת דייגים .מתברר שבשנות ה  ,05התמונה שימשה כקלף משחק
בקופסאות של סיגריות ,ומי שאסף את כל הסדרה קיבל אלבום מתנה
מחברת הסיגריות.
אף אחד מאתנו לא ידע! גם לא סבתא נחמה שהיא משתתפת בקידום
מכירות לסיגריות .נחמה סלדה מעישון סיגריות.
אם היא רק היתה יודעת "...
מספרת הסבתא של אלה מביה"ס "הדר השרון" ,לב השרון ,,מחוז
מרכז ,אשר חקרו יחד את הנושא "אהבה בין רשתות הדיג" ,כיצד
הכירו סבא וסבתא במסגרת עבודתם בדיג ,באותם הימיים. .
להמשך הכתבה...

התכנית הופעלה ב  521בתי ספר ,ו 2222מבקרים (תלמידים ואזרחים
ותיקים) השתתפו בימי למידה חווייתית בבית התפוצות.
בבית ספר "השלום" ,מבשרת ציון ,מחוז ירושלים ,הופעלה
התכנית בהתלהבות רבה מצד כל השותפים .בבית ספר "תומר
רחל" במעלה אדומים השכילו לחבר מבוגרים מעולמות שונים,
עם ילדים ועם פלאי הטכנולוגיה .בבית ספר "קשת" במודיעין
התקיים הפיילוט הראשון בעיר ,והחששות לגבי היכולת של ילדים
ללמד אזרחים ותיקים נעלמו כלא היו .בעקבות ההצלחה בתי
ספר נוספים הביעו רצונם לקחת חלק בתכנית.

בקליפת האגוז
"אנחנו חלק מהסיפור" . .דברי מבוגרים שהשתתפו בתכנית במחוז דרום
רב תודות מקרב לב על שנה מעניינת .בתקוה להמשיך ללמוד בעתיד הקרוב.
זה היה כייף לא רגיל! למדתי הרבה .המחשב לא מפחיד אותי יותר!
תודה על תשומת הלב הרבה שנתתם לנו ,בהצלחה לשנה הבאה
אני מקווה לזכור את מה שלמדתי כאן ,היה כייף לפגוש אתכם ,זה היה מאוד חשוב לנו.
שמחתי להכיר ילדה נחמדה מלאת רצון לנתינה וסבלנות רבה ..
למדתי דברים שלא ידעתי ישר כוח לתלמידים ולמורה
אנו שמחים על התכנית המשותפת לגמלאים ולתלמידים .יש בה הרבה הנאה ולימדה
יש לי מחשב בבית ולא עשיתי אתו כלום .עכשיו אני מחכה לחזור הביתה ולהתחיל לעבוד.
אני לומדת עם הנכד שלי הוא מורה מצוין וזו הזדמנות מצוינת ליהנות משעה אתו לבד.

We enjoyed coming to the school and making friends with
the YOUNG PEOPLE. lOTS OF SUCCESS

בשנה"ל תשע"א קיבלנו בברכה את בתי הספר אחד העם וניצנים
בחדרה שהצטרפו ל  7בתי ספר במחוז חיפה ,המפעילים את
התכנית במתווים שונים .בי"ס גבע עסק בחקר בצרונות היישוב וחתם
את השנה בחשיפת קיר פסיפס בבית העם תוך תיעוד במוזיאון
וירטואלי .בי"ס ירושלים קיים תיקון ליל שבועות ,בי"ס אשכולות עסק
ביישוב שלי ואילו בי"ס אחד העם עסק במורשתם של ותיקי היישוב ,עם
סיפור ,תמונה וחפץ.
שיתוף פעולה בין מנהלת המחשבים לבין היחידה להתנדבות
במחוז מנח"י ,אפשר הפעלת התכנית בשני בתי ספר יסודיים
"יהודה הלוי" ו"הכרם" .בנוסף לכך הופעלה התכנית בבתי הספר
העל יסודי במסגרת מחויבות אישית.

בעיתונים המקומיים "השבוע באשדוד" ו"קול הנגב" וב  mynetכתבו על התכנית.

במחוז צפון השתתף בי"ס "מיתר" לחינוך מיוחד .רב התלמידים עם
אינטליגנציה רגילה ,חלקם עם הפרעות נפשיות ,ולרבים יש קשיי קשב
וריכוז ועוד .הזוגות דנו בנושאים מגוונים :מלחמות ישראל ,חיים בקיבוץ,
מוזיקה  . .המבוגרים למדו לגלוש ברשת ולהעלות רשומות בבלוג.
המפגש הבין דורי זימן חוויות ייחודיות ונוצרו קשרים מיוחדים .במפגש
הסיכום שהיה מרגש מאוד הם סיפרו על התרומה המיוחדת.
התלמידים" :לעולם לא היה לי כל כך הרבה סבלנות"" ,בחיים לא היה
מי שבאמת הקשיב למוזיקה שאני אוהבת".
המבוגרים" :בשבילנו היה זה ניסיון חדש בעל ערך רב"" ,אני מקווה
שהם לא ישכחו אותנו ,לנו נשארה פינה חמה בלב" .להמשך הכתבה...

ברכות ל  93בתי ספר בתכנית במחוז תל אביב והמשך עשייה משותפת ונפלאה .בית ספר
"עתיד" ,רמת גן ,זכה בפרס קריניצי על תכנית מעורבות חברתית ונתינה לקהילה .שפרה,
שהשתתפה בתוכנית סיפרה לחברי וועדת הפרס על החוויה המיוחדת בתיעוד סיפורה בבלוג אישי.

חדוות הלמידה חוזרת
בעיתון הארץ כתבה מפרגנת על תכנית הגמלאים בתיכון קוגל ,שם הגמלאים לומדים יומיים
בשבוע" .הם נותנים כל כך הרבה אהבה" ,אומר אלון ,כשגם בכיתה הקשובה הזאת נשמעים
מדי פעם צלילים של סלולרי או קולות פטפוט ,הוא מחייך" :אין מה לעשות .תלמיד נשאר
תלמיד".

עיצוב ועריכה :ציפי אור מאיר

