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נכנסים להילוך גבוה

קישורים מומלצים במיוחד

פעילות הקשר הרב-דורי נכנסת בשלב זה של השנה
להילוך גבוה ,גם במספר בתי הספר שמשתתפים בתכנית
במחוז חיפה ,וגם בתכני הפעילות.

 – You are part of the story סרטון מקסים של
בית התפוצות ,המעביר היטב גם את המסר של
הקשר הרב-דורי .רוב הסרטון דובר אנגלית ,אך
המסר עובר היטב ומצליח לרגש .שווה צפייה.
קישור

הידיעון שלפניכם מרכז בשני עמודיו פרטים רבים וחשובים
בנוגע ל:
• תחרות ארצית למשתתפי הקשר הרב-דורי
• הנחיות להעלאת הסיפורים למאגר הסיפורים
• קישורים למערכי שיעור וסרטונים מומלצים
נשמח לסייע בכל עניין,
שרית יעקב ,רכזת התכנית במחוז

תחרות ארצית למשתתפי הקשר הרב-דורי –
האחר הוא אני!
בשלוש השנים האחרונות קיימנו מדי שנה מיזם ארצי
לתכנית .זאת דרך אחת מני רבות אשר מאפיינות את
הערכים והמטרות של התכנית ,במטרה ליצור חווית
למידה משמעותית יותר ,יישומית ורלוונטית.
גם השנה אנו ממשיכים את המסורת בפעילויות
מיוחדות בבתי הספר ואנו מזמינים אתכם לקחת בהן
חלק .השנה הנושא מתייחס ל"האחר הוא אני".
פרטים נוספים על התחרות – באתר התחרות
כדאי להשתתף!

 חפש את המטמון – כתבה נהדרת ששודרה
באולפן שישי ,ערוץ  ,2על חפש את המטמון בבית
בלב ,ירושלים.
קישור
 מערכים מומלצים – כדאי להיעזר במערכי הלמידה
החדשים שמתבססים על מאגר סיפורי המורשת:
המילון ,הציטוט ולקראת תיעוד סיפור .בנוסף,
מומלץ לבנות גם עץ שורשים משפחתי .מערכים
אלו ואחרים נמצאים באתר התכנית המחוזי.
קישור
 צידה לדרך – מקבץ יחידות לימוד ליום הקשיש
הבינלאומי ,בגיליון מיוחד מטעם המטה לתרבות
ישראל .הגיליון מוקדש ליום הקשיש הבינלאומי ,אך
יחידות הלימוד השונות יכולות להשתלב היטב
במסגרת מפגשי הקשר הרב-דורי .שימו לב בסוף
העמוד לגיליון הפעילויות עצמו ולמדריך המורה.
קישור
 מידעון חדש  -שימו לב למידעון החדש של אגף
המינהל למדע וטכנולוגיה ,שמפרסם גם שתי
פעילויות של הקשר הרב-דורי במחוז (במדור "חדש
ומעניין במחוזות").
קישור
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העלאת סיפורים למאגר הסיפורים
בתי הספר המפעילים אמורים בשלב זה של התכנית
להתמקד בסיום תיעוד סיפוריהם של האזרחים הוותיקים,
משתתפי התכנית ,והעלאתם למאגר סיפורי המורשת
הארצי של בית התפוצות.
בדקו את עצמכם:
• האם אתם יודעים איך מעלים סיפור לאתר?
• האם אתם יודעים את הקוד הייחודי של בית ספרכם
המשמש להעלאת הסיפורים?
• האם התחלתם כבר בתהליך התיעוד?
חשוב מאוד!
• חשוב שהמורים המובילים יתנסו בעצמם – במעבדת
המחשבים – בהעלאת סיפור ,כמה ימים לפני המפגש
עם הקבוצה.
• בהתנסות אפשר להעלות סיפור "אמתי" או להעלות
סיפור דמה (ולרשום בכותרת הסיפור .)Test
שימו לב:
• את השלב ה"טכני" ,שבו מעלים את הסיפורים לאתר,
אפשר לבצע עם התלמידים בלבד ,ללא השתתפות
האזרחים הוותיקים ,שיקבלו את הסיפור "מוכן".
פנו אלינו בכל שאלה
בנוגע להעלאת הסיפורים
או לכל נושא אחר.

בתמונה :בי"ס רבין ,נשר

האם אתם זקוקים להדרכה נוספת?
אל תהססו לפנות אלינו:
שרית יעקב ,רכזת מחוז חיפה
saritj1@netvision.net.il 054-6783468
ענבל ברגב ,מדריכה יישובית חיפה
ibargev@gmail.com 054-9130336
טל טרם ,מדריכה ,פרדס חנה-כרכור והסביבה
talterem@shvilim.org 054-4906935
אורטל מרחב ,מדריכה ,חדרה והסביבה
ortalmerhav@gmail.com 050-3978897
אחלאס גדבאן ,מדריכה ,המגזר הדרוזי
ahlasgdban@walla.co.il 052-8395008

בתי הספר שבתכנית
אחד הדפים המרכזיים באתר התכנית המחוזי מציג את
בתי הספר שבתכנית – קישור לדף
אל רשימת היישובים שבתכנית אפשר להגיע גם
מהתפריט העליון של האתר.
בדקו אותנו:
• האם אתם מופיעים ברשימה?
• האם דייקנו בפרטים?
• האם תרצו לשלוח לנו עדכון על פעילותכם כדי
שנפרסם אותה?

