ידיעון התכנית – אפריל2014 ,
עריכה :שרית יעקב

והגדת לבנך
"ו ְִהג ְַּדתָּ לְ בִ נְ ָך בַּ ּיֹום הַּ הּוא לֵאמֹר בַּ עֲבּור זֶה עָּ ָּשה יְהוָּה לִ י
אתי ִמ ִמצְ ָּריִם( "...שמות יג' ,ח')
בְ צֵ ִ
מבין חגי ישראל חג הפסח מסמל אולי יותר מכל את
הקשר הרב-דורי .רגע לפני החג אנו מבקשים לברך את
משתתפי התכנית ,לספר על התרחבותה ,לשתף בחוויות
ולהמליץ על פעילויות ,וכל המרבה לספר הרי זה משובח.

חג שמח ,צוות התכנית.

סיפור מרגש ,אחד מרבים
מוזיאון בית התפוצות עמוס במבקרים צעירים ומבוגרים
המשתתפים ב "קשר הרב -דורי " .אחד הסיפורים המרגשים ביותר
שבהם נתקלנו השנה ,המדגיש את עצמתה של התכנית ושל
המוזיאון ,הוא סיפורם של נועה בורשטיין  ,מבית ספר יחדיו
ברעננה ,ושל סבה יעקב בורשטיין .
השניים השתתפו בתכנית ותיעדו במסגרתה את סיפורו של
הסב  ,ניצול שואה .במהלך הסיור המשותף בבית התפוצות ,
ב"שער המשפחה"  ,הקבוצה דיברה על בר המצווה .נועה שאלה
את סבה כיצד הוא חגג את בר המצווה שלו  ,והוא סיפר לה שהוא
לא זכה לחגוג את האירוע החשוב
מכיוון שזה היה בתקופת השואה
והוא היה במחבוא.

התכנית מתרחבת
שנת הפעילות הנוכחית מתאפיינת בהתרחבות משמעותית
של תכנית הקשר הרב -דורי ,הן במספר בתי הספר ובמספר
התלמידים והאזרחים הוותיקים שמשתתפים בתכנית ,והן
במגוון שלא מפסיק להפתיע של הדרכים שבהן התכנית
מופעלת ברחבי הארץ  .הגיליון שלפניכם יציג חלק ממגוון זה .

הנכדה חזרה לביתה,
שיתפה את הוריה
וביוזמתה הם יחגגו לסב בקרוב
בר מצווה ועלייה לתורה
בבית הכנסת.
קישור לסיפור
במאגר הסיפורים הארצי

המדריך החדש למורה ומגוון פעילויות לפסח
כדאי לבחון את המדריך המחודש למורה בתכנית הקשר הרב-
דורי  .המדריך שומר על סדר העניינים המוכר מהמדריך הישן ,
אך המידע הרב שכלול בו אורגן מחדש – קל ונוח להתמצא בו .
המדריך החדש למורה
ראו לדוגמה במדריך את הדף
" נושאים לבחירה "
ושימו לב במיוחד לקישורים
הרלוונטיים לחג הפסח .
נושאים לבחירה
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פעילות מגוונת במחוזות
תכנית "הקשר הרב דורי" מופעלת על פי מחוזות ,בהובלתן
של רכזות מחוזיות ומדריכות יישוביות .הפעילות מגוונת
מאוד ,כאשר לכל מחוז ואפילו לכל יישוב יש "צבע" משלו.
בעמודים הבאים נביא מדגם מהפעילויות בכל מחוז .כל
פעילות ניתנת בדרך כלל להרחבה למחוזות אחרים.

אביב בתל אביב
כ 60-בתי ספר מפעילים את התכנית
במחוז תל אביב .שלוש רשויות גדולות
במחוז בחרו את התכנית כתכנית
יישובית :רמת גן ( 17בתי ספ ר
מפעילים) ,תל אביב ( ) 24והרצליה
(פיילוט ב 4-בתי ספר).
המחוז מתאפיין גם בהובלה של מודלים חדישים וקשת רחבה
של שיתופי פעולה  ,ביניהם:

•
•
•

מודל הקשר הרב דורי לקראת המסע לפולין
מודל ייחודי לעולים חדשים דוברי רוסית
פעילות משותפת עם חו"ל

מנח"י וירושלים – כותבים ורוקדים
בתי הספר במחוז ירושלים ומנח"י נמצאים בימים אלו בלהט
עשייה וכתיבתם של הסיפורים האישיים של המבוגרים .בית
ספר אבני חן ממודיעין  ,לדוגמה ,נכנס לפעילות השנה והשקיע
תשומת לב בתהליך ההתקשרות עם מועדון הקשישים
ביישוב .כבר בשלב מוקדם של ההיכרות עם מאגר הסיפורים
החלו המבוגרים ללחוץ ולדרוש לכתוב את סיפוריהם  .בלה ט
הכתיבה נכנסו אל החדר חברי ועדת פרס חינוך ערכי של
המחוז ופגשו קהילה שמחה בשמחת העשייה וההכלה  .חברי
הוועדה הקשיבו לילדים ולמבוגרים שסיפרו מה מיוחד ומהנה
כל כך במפגש הרב דורי .השיח המרענן הציג באופן ברו ר
ביותר מהי "הלמידה המשמעותית" בתהליך החשיפה לסיפורי
העבר וכיצד בא לידי ביטוי הערך "האחר הוא אני".

תלמידים מבית ספר היובל בירושלים בריקוד משותף עם הסבים
והסבתות במסגרת תחרות "האחר הוא האני"

פריחה במחוז מרכז
שנת תשע" ד הביאה עמה פריחה
במסגרת תכנית ” הקשר הרב -דורי“
במחוז מרכז  ,כאשר כ  100-בתי ספ ר
מפעילים ומשתתפים בה ,מ–34
רשויות.
ייחודו של המחוז במודלים עירוניים וביוזמות מיוחדות כגון שילוב
בין התכנית למוזיאונים  .החודש הועבר גם מפגש וירטואלי -
סינכרוני אודות התכנית לרכזי תקשוב במחוז ,בתקווה להגדיל
עוד את מספר בתי הספר המפעילים .קישור למצגת
את האווירה במסגרת התכנית ניתן לחוש באמצעות סרטון סיום
התכנית בבית ספר "בית אור " במושב קדרון – קישור לסרטון

מסיימים ומתחדשים בצפון
השבוע הסתיימה השתלמות מקוונת
במסגרתה חוו המשתתפים תהלי ך
תיעוד מורשת אישית בכלים
דיגיטליים מגוונים – פרטים אודות
ההשתלמות
* בימים אלו נרקם שיתוף פעולה מבטיח עם הפיקוח על
התקשוב במחוז ,שהוציא מטעמו הודעה למנהלים בה הוא מזמין
אותם להצטרף לתכנית בשנה הבאה – קישור להודעה
* ומבית ספר במועצה האזורית גולן זכינו לקבל התייחסות
מרגשת ביותר של תלמידה  ,שמתארת את הקשר יוצא הדופן
שנרקם בינה לבין האזרחית הוותיקה אתה נפגשה במסגרת
התכנית – קישור למכתב
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התחדשות מתמשכת במחוז חיפה
כל כך הרבה אפשרויות  ,המחשב הוא
רק ההתחלה ,בדרך לחיבורים מגוונים
בין הדורות  -זו פשוט שמחה גדולה.
להלן ארבע דוגמאות מפעילות "ההמשך"
המגוונת במחוז :

תחרות "האחר הוא אני בקשר הרב דורי" נכנסת
לישורת האחרונה

* שלושה דורות צועדים יחד בצעדת האביב – קישור לרשימה
* יוצרים יחד מנדלות משפחתיות – פרטים נוספים
* הקשר הרב -דורי  -זה גם מדעי! ביקור משותף בטכנודע
* סיפורים שסיפרתי למיקה  -ספר שכתבה משתתפת בתכנית

על כל אלה ועוד הרבה יותר – באתר המחוזי המעודכן

מחוז דרום פורש כנפיים
במסגרת אירועי שנת הששים למכללת קיי בבאר שבע הוצגה
באחד המושבים תכנית הקשר הרב דורי  .את התכנית הציגו
טובה פלצי ואורנה דרום ,רכזות מחוזיות בתכנית ,ספיר קקון
מנהלת בית ספר מאשדוד ושני תלמידים המשתתפים בתכנית
מבית הספר ״ארזים״ .ההצגה התבצעה בדרך של דיאלוג תו ך
שילוב הערכים והעקרונות המרכזיים של התכנית.

הצגת התכנית במכללת קיי מייצגת
נאמנה את התפרשות התכנית במחוז
בשנת הלימודים הנוכחית ,התרחבות
שמורגשת במיוחד באשדוד – בה
הושלם השנה צירופם של  10בתי ספר
.

לתכנית  -בית הספר העשירי

כנס ארצי – סיום שנת הפעילות
ב  13/5יערך כנס ארצי לציון סיום
שנת הפעילות בתכנית הקשר הרב-
דורי .
הכנס יערך בבית התפוצות  ,בנוכחות השר לאזרחים ותיקים ,ח"כ
אורי אורבך ,מנכ"ל בית התפוצות ונכבדים נוספים .בכנס יוכרזו
הזוכים בתחרות "האחר הוא אני " ויוענקו תעודות הוקרה
לרשויות מובילות.

תודה
לצוות התכנית שהעבירו חומרים לידיעון :תמי גרין – מנהלת התכנית; עפרה ישראלי – מנהלת פעילות ארצית ; יעל רוזן – רכזת פיתוח

ומטה; שחר ברקלי – רכזת סיורים; קארן דונר אשר – רכזת מחוז צפון; שרית יעקב – רכזת מחוז חיפה; ענת סגל – רכזת מחוזות
ירושלים ומנח "י; מיה נוימן – רכזת מחוז תל אביב; אורנה דרום – רכזת מוז מרכז; טובה פלצ' י – רכזת מחוז דרום;
ולבית התפוצות ,בית הספר ללימודי העם היהודי  .צוות מוביל תכנית – פרטים נוספים

וברכה
זו ההזדמנות לברך על הצטרפותם של הרכזים והמדריכים החדשים במגזר דוברי הערבית ובמגזר החרדי .
בידיעון הבא נעדכן גם על פעילותם .ברכה חמה שלוחה גם למדריכות הוותיקות והחדשות במחוזות השונים .

