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תכנית הקשר הרב דורי בביתה החדש" ,בית התפוצות" ,הרחיבה בשנה"ל תשע"ב מעגלי פעילותה.
כבר בנובמבר ,החודש בו ציין המשרד לאזרחים ותיקים בשיתוף משרד החינוך את שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך (חוזר מנכ"ל
תשע"ב  )0.9 - 2נפתחה פעילות ב  829 -בתי ספר ברחבי הארץ .כ 09 -מוסדות חינוך נוספים החלו בפעילות הכנת התלמידים
לקראת המפגשים עם האזרחים הוותיקים שיתחילו במהלך דצמבר  2988וינואר  .2982על החוויות והרשמים ,ממפגשי הפתיחה
המרגשים תוכלו לקרוא בבלוג .תיעוד סיפורי המורשת יעמדו השנה בהתאמה לנושא המרכז אורח חיים בריא לתלמיד ולאזרח הוותיק.
תכנית מפגשי הלמידה יכללו גם השנה סיור לימודי חוויתי בבית התפוצות 09 ,קבוצות כבר שריינו מועד..

מחוז ירושלים
בית הספר "השלום" במבשרת התחיל בתכנית וכבר כתבו
עליהם במקומון!
אחרי חנוכה צפויים להתקיים מפגשי פתיחה בבתי ספר
במודיעין ,במבשרת ובעין ראפה.

מחוז חיפה
אור ,תלמידת כיתה ו' מבית החינוך הדמוקרטי שבילים פרדס
חנה כרכור ,שתפה אותנו בחוויה של מעגל נשים ייחודי
במסגרת תכנית הקשר הרב דורי:
"במסגרת שיעור בנות מצווה ,החלטנו להשתתף בתכנית
הקשר הרב דורי ,יחד עם הסבתות שלנו.
במפגש הראשון היה מעניין להשוות בין המשחקים שסבתא
שלי אהבה לשחק :דוקים ,מחבואים ,קלאס" ,קדרים באים",
לבין המשחקים שאני אוהבת לשחק .בפעילות אחרת גיליתי
שסבתא שלי שנולדה בכנרת ,התחתנה בגיל  .81היה נפלא
להראות לסבתא אלישבע איפה אני לומדת ועם מי אני
נמצאת כל יום בבית ספר".

מחוז צפון
במגדל העמק פתחו את התכנית
בממ"ד ע"ש האר"י ,בתי ספר נוספים
יצטרפו במטרה להפוך את התכנית למודל עירוני .ברמת ישי
חגגו יום הולדת לפתיחת התכנית .בסולם צור מופעלת
התכנית עם תלמידי חט"ב .מודלים של הפעלה יחלו גם עם
כתות החינוך המיוחד כמו ביה"ס מיתר בקיבוץ שומרת

מחוז מנח"י
פרויקט בת מצווה
האם פעם חגגו בת מצווה? אם כן ,כיצד נחגג? מה הן
המצוות בהן מחויבת הנערה בהיכנסה לעול מצווה? כל אלה
ועוד הן חלק מהשאלות בהן דנו קבוצות הבת מצווה .בתי
הספר יהודה הלוי וחומת שמואל החלו השנה לייחד את
תכנית הקשר הרב דורי לפרויקט בת מצווה .פתיחת תכנית
חגיגית בביה"ס פרדס ,רמות אשכול בירושלים.

מחוז דרום
קבוצת המבוגרים של בית ספר "ארזים" ,אשדוד ,מורכבת
מההורים של המורות המלמדות בבית הספר ,בבחינת "עניי
עירך קודמים" וכאות הוקרה להם .הקבוצה מרקע מגוון
ומקשת רחבה של עיסוקים ,עובד בנק ,טכנאית בתעשייה
אווירית ,מטפלת לגיל הרך ,עקרת בית ,מנהלת בלשכת
התעסוקה ועוד ...חלקם מגיעים מחוץ לעיר ולא מפסידים אף
מפגש.

מחוז תל אביב
מטפחת משי עתיקה משנת 8098
בבית ספר היובל בתל אביב ,המשתתפים
התבקשו להביא חפץ עתיק לספר עליו
העובר מדור לדור במשפחתם.
סיפור מטפחת המשי
בבית ספר עתיד ברמת גן ,המנחים
הצעירים ברכו את המבוגרים במפגש פתיחה מרגש .המפגש
לווה בהכנת ארוחת בוקר שהורכבה לפי
פירמידת המזון.
"הבה נייחל לנפש בריאה בגוף בריא"" .שעת כושר לאורח
חיים בריא".

מחוז מרכז
מודל עירוני לתכנית בראשון לציון החוגגת  809שנה להיווסדה
במודל העירוני  81בתי ספר יסודיים המהווים קהילה שיתופית
לומדת ,כאשר בכל בית ספר מופעל מודל פעילות ייחודי.
במודל סבים וסבתות :שלמון ,רעות ,חתני פרס נובל ,נווה
דקלים ,כרמים ,נוה חוף ,ידלין ,אשלים אומנויות ,חופית ,עדיני.
שיתוף פעולה בית ניצולי שואה :רננים ,אשלים אנתרופולוגי.
שיתוף פעולה עם מתנדבי הביטוח הלאומי :רוזן ואיתמר.
שיתוף פעולה עם מרכז יום לקשיש :ארזים.
לקריאה נוספת היכנסו לאתר המחוזי.

עיצוב ועריכה :ציפי אור מאיר

