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מחוז חיפה ,ידיעון פסח
אירועים מיוחדים

מפעילות התכנית
במחוז


שרית יעקב
רכזת מחוז חיפה
460-5163056



ענבל ברגב
מדריכה מחוז חיפה
054-9130336



טל טרם
מדריכה פרדס חנה-
כרכור
054-4906935

ותיקים ונהנים
המשרד לאזרחים ותיקים
משיק את מועדון הצרכנים
הגדול בישראל—המועדון
של האזרחים הוותיקים
”ותיקים ונהנים“.

מספר אירועים ,במסגרת תכנית
”הקשר הרב דורי“ ,נקשרים בימים
אלה זה לזה כבשרשרת.
במטרה לעשות סדר בשלל
ההודעות—הכנתי את הגיליון
שלפניכם ,וזו הזדמנות של פז לברך
את כל מי ששותף לתכנית מרגשת
זאת בברכת חג אביב שמח!
שרית יעקב,
רכזת התכנית במחוז

פסח באתר המחוזי
אתר הקשר הרב דורי במחוז חיפה
עבר לאחרונה מתיחת פנים ושדרוג.
האתר מתעדכן באופן שוטף
בהודעות ודיווחים מבתי הספר ,וגם
לקראת פסח העלינו אליו חומר
עדכני ,כולל חיבור ייחודי להגדה וכן
קישורים לסיפורי פסח שנאספו
במאגר הסיפורים החדש של בית
התפוצות .מומלץ!

krd.sisma.org.il
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תיעוד סיפורי מורשת

אנו ממשיכים לחפש מועמדים למיזם
המרגש של בית התפוצות—דור
—3לקראת יום העצמאות ה 56-של
מדינת ישראל .פרטים נוספים
באתר:

אם עדיין לא התחלתם—זה הזמן
להתחיל בתיעוד סיפוריהם של
משתתפי התכנית ,לקראת העלאתם
למאגר הארצי!

krd.sisma.org.il

ראו פרטים נוספים
במצגת—קישור

מפגשי סיום

מומלץ להציג למשתתפי
התכנית את המועדון ולסייע
להם להירשם אליו במסגרת
אחד המפגשים.

מפגש סיום בית ספרי
עדכנו אותנו בבקשה ,בהקדם ,על
מועד המפגש האחרון של ”הקשר
הרב דורי“ בבית ספרכם .נשמח
להשתתף במפגשים אלה ,ככל
שיתאפשר.
בנוסף ,כל בית ספר יקבל תעודת
סיום חגיגית.
שימו לב ,אל תשכחו להכין תעודות
סיום אישיות לתלמידים ולמבוגרים
משתתפי התכנית .דוגמה לתעודת

צריכים עזרה? פנו אל מדריכות
התכנית או היעזרו במדריך למורה

סיום אישית תוכלו למצוא באתר
המחוזי ,בקטגוריית הטפסים.
מפגש סיום מחוזי חגיגי
רשמו לעצמכם ביומן את ה-
 .31/6/13במועד זה נקיים מפגש
חגיגי מחוזי לסיום הקשר הרב דורי
תשע“ג .פרטים נוספים בהמשך.

תנך במרשתת
אם עדיין לא ביצעתם את הפעילות
המרגשת והפשוטה—תנ“ך
במרשתת—כדאי!
בתי הספר שישתתפו ,ויעדכנו על
כך ,יזכו בפוסטרים בית ספריים,
בנוסף לתעודות ההשתתפות
האישיות.
פרטים נוספים—במדריך למורה.

