"הקשר הרב דורי"

מטרות התכנית:

התכנית כוללת:

בית התפוצות והמשרד לאזרחים ותיקים ,בשיתוף
משרד החינוך ,שמחים להזמינכם לקחת חלק
בתכנית "הקשר הרב דורי" ,אשר נועדה לייצר
דיאלוג בין דורי .התכנית שמה דגש על חיזוק
תחושת השייכות וחשיפה לסיפורו של העם היהודי.

 .1יצירת שיח בין דורי באמצעות למידה משותפת
של הצעיר והאזרח הוותיק ,סביב חקר מורשת
והתעמקות בסיפורו של העם היהודי.

• התכנית משלבת לימוד מיומנויות מחשב דרך
תכנים של מורשת ,ערכים ותרבות של העם היהודי.

התכנית מקנה לתלמיד ולאזרח הוותיק חוויה חינוכית
ערכית המאפשרת דיאלוג פתוח המחזק את המודעות
המשפחתית והקהילתית של הדור הצעיר כלפי
אזרחים ותיקים במדינת ישראל.

באמצעות המפגש בכיתה והלמידה המשותפת,
מתאפשרת חוויה חינוכית מפרה והדדית הבונה גשר
רב דורי ייחודי בין התלמיד למבוגר; המבוגר לומד
מיומנויות מחשב ואינטרנט ,והתלמיד נחשף לסיפורו,
לערכיו ולמורשתו של האזרח הוותיק .ביחד ,תוך
למידה משמעותית ,הם מתעדים באמצעים
טכנולוגיים את סיפורי המורשת.

 .2יצירת שיח ומפגש בין צעיר לבין אזרח ותיק ,אשר
ימגר גילנות ודעות קדומות ביחס לזקנה.
 .3צמצום הפער הטכנולוגי בקרב אוכלוסיית
האזרחים הוותיקים ומתן כלים לתפקוד בעולם
המודרני ,במטרה לצמצם את פערי הדורות.
 .4תיעוד העולם היהודי שהיה באמצעות סיפורים
אישיים ,משפחתיים וקהילתיים והזנתם למאגר
סיפורי מורשת בבית התפוצות.
 .5חיזוק ערכים חינוכיים מובילים באקלים בית
הספר :סובלנות ,הקשבה ,ערכי התנדבות ,נתינה
ותרומה לזולת ולקהילה.

• התכנית כוללת  14מפגשים המתקיימים פעם
בשבוע ,אורך כל מפגש כשעה וחצי.
• הפגישות יתקיימו בביה"ס במהלך יום הלימודים
ו/או אחריו.
• בית הספר ימנה רכז/מורה להובלת התכנית
בבית הספר.
• המשתתפים יבקרו במהלך השנה ,בבית
התפוצות -מוזיאון העם היהודי ,בתכנית חינוכית
חוויתית וייחודית למשתתפי "הקשר הרב דורי".
• תוצרי הפעילות ,סיפורי המורשת ,יתועדו
ויועלו למאגר הסיפורים הלאומי בבית התפוצות.
• בתי הספר המשתתפים בתכנית יזכו לליווי
והדרכה לאורך כל שנת הפעילות על ידי רכזי ומדריכי
התכנית במחוזות השונים.

למידה חוויתית בבית התפוצות

"מזקנים אתבונן"

לפרטים נוספים בקרו אותנו ברשת
באתר בית התפוצות:
דף
www.bh.org.il/he/g2g.aspx

מאגר סיפורי מורשת:
www.ravdori.co.il
בלוג התכנית:
ravdori.blogspot.com

תכנית
בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי
בית התפוצות
מיילkesher.rav.dori@bh.org.il :
טל03-7457928 / 7899 :
פקס03-7457927 :

משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית

המינהל למדע וטכנולוגיה
אגף טכנולוגיות מידע

אגף מורשת

בשיתוף :המשרד לאזרחים ותיקים

בית התפוצות-
מוזיאון העם היהודי

