גיליון  7ינואר  -פברואר 1021
ממשיכים להרחיב את מעגלי הפעילות
בבתי"ס רבים מסתיים החודש מחזור ראשון של פעילות ונערכים לפתיחת המחזור השני .מפגשי סיום רבים עמדו בסימן ט"ו בשבט
המסמל את הקשר לאדמה ולעצים להתחדשות וצמיחה ,תכנית הקשר הרב דורי ציינה אירוע ייחודי של שילוט עצים בזיכרון יעקב.
כ 0022 -אזרחים ותיקים ותלמידים מ  022 -מוסדות חינוך מבקרים במסגרת ימי עיון חווייתיים בבית התפוצות.
נושא מרכז שנתי" ,אורח חיים פעיל לתלמיד ולאזרח הוותיק" .הנכם מוזמנים להשתמש במגוון הפעילויות המוצעות באתר ולקרוא את
תקנון ההשתתפות בתחרות הארצית השנתית שתתקיים בחודש מאי תשע"ב.
אמנות ירוקה ,תקשוב והקשר הרב דורי!
בית ספר אופק במודיעין פתח את התכנית השנה בפעילות
מיוחדת .שילוב של אמנות ירוקה ותכנית ה"קשר הרב דורי".
 C.Dמשומשים היו בסיס לפעילות היכרות נהדרת לפתיחת
התכנית .המשתתפים יצרו "פרופיל אישי" ממוחזר ואחר כך
עברו למיפוי מיומנויות תקשוב בטופס מקוון.

מתעדים סיפור חיים
סיפור חייהן של  6נשים ממועדון בית מוריה יתועד ע"י
"קבוצת גפן"  -תלמידי מועדונית של עמותת "נגבה",
שיראיינו ויקליטו את הריאיון .לביצוע חקר ,כתיבה ועריכה
יצטרפו תלמידים נוספים ,ויסייעו בידם המדריכים ,בנות
שרות לאומי והמתנדבים מעמותת ידיד לחינוך .המפגש בין
הנשים לתלמידים נפתח במפגש היכרות דרך חפצים,
הצטוותות וארוחת ערב משותפת.

מעגל הנתינה מתרחב באורות התורה – בת ים
בית ספר ממ"ד אורות התורה ,בת-ים זכה לקבוצת מתנדבים
בוגרים הפועלים בשיתוף פעולה עם הצוות ומהווים חלק
מקהילת בית הספר ,כחוליה במעגל הנתינה הבית ספרי.
בית ספר מכתב מאליהו באור יהודה מפעילים לראשונה את
התכנית ,במפגשים המשותפים עם הסבתות הכינו חוברת
מתכונים ובה מיטב המאכלים וטיפים חמים.

בארבעים ושלושה בתי ספר ,מגדרה עד חדרה ,נבנתה תכנית
בהתאמה לייחודיות ,לחזון ולמטרות בית הספר.
בחרנו לשים זרקור על חלק מהמוסדות החדשים :פתיחת
תכנית מיוחדת התקיימה באולפנית "ישורון" בפ"ת" ,שימור
מורשת קהילת יהודי אתיופיה בסביבה טכנולוגית" .מפגש
מרגש במיוחד התקיים ב"נווה דקלים" בראשל"צ ,בביקור
הגב' ויקי ניצן ,מפקחת משה"ח על בתיה"ס היסודיים בעיר.
מודל רב גילאי בביה"ס "בכר רוסו" שבצור משה ,ובסימן
חגיגות ט"ו בשבט ב"בן צבי" לאומנויות ברמלה.

משפחה מורחבת ברמת ישי
ביום שישי סוער בפברואר ,התקיים מפגש מסכם ראשון
במחוז צפון ,בבית ספר ארזים שברמת ישי .במפגש השתתפו
מכובדים מהמועצה אשר ברכו בהתרגשות על התוכנית.
תלמידי כיתה ה הקריאו ,מתוך מצגת מסכמת שיצרו
המשתתפים .המבוגרים אפשרו לנו טעימה של הסיפורים
המרגשים  -על התינוק הראשון שנולד ברמת ישי ,על מעיל
גשם אחד שכולם היו מתכנסים תחתיו ,ואמא ספרה על
בתה והתוכנית .המשתתפים קיבלו דיסק און קיי ובו
המצגות.

על עצים ואנשים
לציון  032שנה לייסוד המושבה
זיכרון יעקב ,תלמידי בית ספר
"החורש" וותיקי המושבה פתחו
את התכנית בחקר ,תיעוד ושילוט
עצים עתיקים בגן טיול .העצים
העתיקים מספרים את סיפוריהם
של המתיישבים הראשונים .כך
למשל ,עץ הזית העתיק ששתל
הברון דה רוטשילד .טקס הסרת
הלוט משלטי העצים נערך בט"ו
בשבט בהשתתפות מר אלי
אבוטבול ראש המועצה.

פתיחה חגיגית מרגשת התקיימה בבית ספר התקיימה בבית הספר ע"ש הרב פרדס ,ברמת אשכול ,ירושלים.
השנה נפתחה ,בפעם הראשונה במחוז ,השתלמות ל"תיעוד מורשת בכלים דיגיטליים".
יוזמה חדשה – המשרד לאזרחים ותיקים זימן את כל הנציגים של ארגוני הגמלאים בירושלים וקרא לשיתוף פעולה עם תכנית הקשר הרב דורי.

עיצוב ועריכה :ציפי אור מאיר

