22.4.22
א‘ אייר תשע“ג

מחוז חיפה,
היערכות לסוף שנה!
סוף שנה ,תחילת שנה

מפעילות התכנית
במחוז


שרית יעקב
רכזת מחוז חיפה
164-5622452



ענבל ברגב
מדריכה מחוז חיפה
054-9130336



טל טרם
מדריכה פרדס חנה-
כרכור
054-4906935

היערכות לשנת
הלימודים הבאה
כן ,כן ,אנחנו כבר מתחילים
להיערך לשנת הלימודים
הבאה.
בחודשים הקרובים נגיע אל
בתי ספר—ותיקים או
חדשים—כדי להציג את
התכנית ולתכנן את הפעילות
בשנה הבאה.
משתתפים בתכנית ורוצים
להמשיך שנה נוספת?
רוצים להצטרף לתכנית?
דברו אתנו!

בימים אלו אנו נמצאים בעיצומן של
ההכנות לקראת אירועי סיום תכנית
הקשר הרב-דורי לשנת תשע“ג ,כמו
גם היערכות לשנת תשע“ד.
שימו לב היטב לעדכונים ולהודעות
שכאן.
בכל שאלה ,אנחנו עומדות
לרשותכם.
שרית יעקב,
רכזת התכנית במחוז

תיעוד סיפורי מורשת
אנחנו נכנסים עכשיו גם לישורת
האחרונה בתיעוד סיפוריהם של
משתתפי התכנית ,לקראת העלאתם
למאגר סיפורי המורשת הארצי!
צריכים עזרה?
פנו אל מדריכות התכנית
או היעזרו במדריך למורה

מיוחד!
לכבוד שנת ה 56-למדינה תוצג
בבית התפוצות – החל מיום
העצמאות – תערוכת דור שלוש.
בתערוכה יוצגו סיפוריהם של 21
ילידי הארץ שנולדו בשנת קום
המדינה ,ביניהם ארבעה ממחוז
חיפה .התערוכה תציג את הקשר
הרב-דורי ביניהם ובין דור הישראלים
של שנות האלפיים .תהליך התיעוד
בתערוכה בוצע על ידי הצלמת רלי
אברהמי והעיתונאי אבנר אברהמי.
סיפורים אלו ונוספים יצאו לאור גם
בספר מיוחד ,שיחולק בכנס הסיום
הארצי של התכנית ,ב 12 -במאי
 1122בבית התפוצות .סיפוריהם
של כל המשתתפים בתכנית יעלו עד
סוף השנה למאגר סיפורי המורשת
החדש.

מפגשי סיום בבתי הספר
עדכנו אותנו בבקשה ,בהקדם ,על
מועד המפגש האחרון של ”הקשר
הרב דורי“ בבית ספרכם .נשמח
להשתתף במפגשים אלה ,ככל
שיתאפשר.

רשמו לעצמכם ביומן
את ה.31/5/12-

שימו לב ,אל תשכחו להכין תעודות
סיום אישיות לתלמידים ולמבוגרים
משתתפי התכנית .דוגמה לתעודת
סיום אישית תוכלו למצוא באתר
המחוזי ,בקטגוריית הטפסים.

כדאי לשים לב ,במאגר הסיפורים
החדש של בית התפוצות,
לסיפוריהם של משתתפי התכנית
שנוגעים ביום השואה ,יום הזיכרון
ויום העצמאות.
פרטים נוספים באתר המחוזי:

krd.sisma.org.il

הפעלת תכנית ”הקשר הרב
דורי“ במחוז נמצאת בתנופה ופנינו
כבר אל הפעילות בשנה הבאה.

מפגש סיום מחוזי חגיגי

בנוסף ,כל בית ספר יקבל תעודת
סיום חגיגית.

סיפורי עצמאות

במועד זה נקיים מפגש חגיגי מחוזי
לסיום תכנית הקשר הרב דורי
תשע“ג במחוז .במפגש נציג את
פעילות בתי הספר שמשתתפים
בתכנית ,נחלק תעודות השתתפות
והוקרה ,ונציג גם מבחר סיפורים
מרגשים של משתתפי התכנית -
אזרחים ותיקים ותלמידים.
מומלץ!
פרטים נוספים בהמשך.

רשת ב',
תכנית ימי הרדיו– 3...12 ,
ריאיון עם רלי ואבנר אברהמי ועם
אחד מהמשתתפים בפרויקט "דור
 "2במסגרת ”הקשר הרב דורי -
מזקנים אתבונן“.
מרגש! כדאי להקשיב!
קישור

דף קשר
חשוב:
אנא העבירו אלינו דף קשר עדכני
של משתתפי התכנית.
קישור לדף הקשר באתר המחוזי

