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בחנוכה, נפגשו מורים מקהילות מובילי תו"מ
מרחבי הארץ ליום לימוד, עיון והעשרה במוזיאון

אנו.
במהלך היום התקיימו מפגשים שעסקו בפן הרגשי

של התהליך החינוכי ובפסקול התרבות
היהודית-ישראלית

.
חווית הביקור בתצוגה במוזיאון וטעימות מהשפע
המוצג, זימנו חשיבה ושיח על הזהויות המגוונות

בעם ועל השיקולים והדגשים בבחירת תכני
ההוראה ותוצרי למידה, 

ועל אופן הצגתם.

מזה 15 שנים מתקיים קשר הדוק בין בית הספר
"אחוזה, זיכרון יוסף" לבין בית הספר היהודי

בטמפל עמנואל בעיירה ניוטון בבוסטון. תלמידים
מכיתות ה' בבית הספר בארץ מתכתבים עם חבר

לעט, מקיימים שיחות זום ועובדים על פרויקטים
משותפים הקשורים במדינת ישראל ובעיר בוסטון. 

 
לאחרונה, ביקרה בבית הספר משלחת של
משפחות מניוטון. התלמידים המשתתפים

בתכנית נפגשו עם חבריהם לעט, ובנוסף לחליפת
מכתבים, הציגו בפניהם את בית הספר, ויחדיו
עבדו בחדר "המוזה באחוזה", חדר לאומנויות
מסורתיות בדגש על תרבות יהודית ישראלית.

וכמובן - רקדו ריקודי עם וקינחו בפלאפל. 
 

קירוב הלבבות בין התלמידים ללבין המשפחות
בתפוצות קיבל משמעות מיוחדת וחזקה יותר
במפגש פנים אל פנים, וטוב מראה עיניים...

כולנו נשארנו עם "טעם של עוד", ורצון להמשיך 
 להעמיק את הקשר ואת הלמידה המשותפת

+972505283547

חומרי למידה לתקופה זו

tarbuty@education.gov.il מורים לתרבות יהודית-ישראלית

ריכזנו עבורכם המלצות לחומרי למידה נבחרים
לחודש שבט, וביניהם:

טו בשבט,   יום המשפחה,  צדק חברתי  וזרקור
על אישים נבחרים לחודש זה. 

החומרים בקישורים מתעדכנים גם במהלך
החודש. מוזמנים לעקוב, ולשתף אותנו בחומרים

ופעילויות שאתם יוצרים בבתי הספר, 

ם י ש ד םמתח י ש ד מתח
ג " פ תש  , ט ב ש

לים בי ם מו רי ת מו ו ל קהי

. . . דש על ר החו זרקו
עמיות יהודית  בחיפה

לומדים, מתחברים ומבקרים
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מחוז חיפה

tarbuty@education.gov.il מורים לתרבות יהודית-ישראלית

ם י ש ד םמתח י ש ד מתח
ג " פ תש בט  ש

זרעאליה" בחיפה לה ב"י חברותאים בפעו
בבית הספר פועלת זו השנה השנייה תכנית "חברותא", בשיתוף כל ישראל

חברים. התוכנית מלווה את הנהגת המורים והתלמידים בבית הספר ומפתחת
בילדים שיח ערכי יהודי ישראלי.

תלמידי כיתות ד עד ו, בהנהגת המורות אשר התמחו בתכנית, מובילים מעגלי
שיח בתרבות יהודית-ישראלית בשילוב פעילויות גיבוש וחוויה לכלל קהילת

ביה"ס: תלמידים, הורים, צוות חינוכי וקהילה.
כישורי ההנחיה והמנהיגות אותם רוכשים התלמידים בתהליך הכשרתם 

כמנחים צעירים, תורמים לתחושת המסוגלות שלהם והעצמתם האישית.
השימוש בכישורים אלה, מאפשר קיום שיח מכבד במעגלי הלמידה

המשותפת, על בסיס טקסטים מארון הספרים היהודי-ישראלי, תוך יצירת
חיבור אנושי-רגשי של כל המשתתפים, ומתן מקום שווה למגוון הדעות

והתרבויות והיכרות עם מנעד הזהויות הרחב בחברת התלמידים ובקהילה.
 בט"ו בשבט יתקיים יום קהילתי בשיתוף ההורים בנושא: 

"שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך..."

השתלמות  החורף 
וצאת לדרך י

להרשמה ו ם  לפרטי

למידה חוץ בית ספרית 
בתרבות יהודית-ישראלית

ב"שטעטל" בכפר חסידים 
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הודה ום השפה העברית  - 100 לבן י י
מחוז חיפה

tarbuty@education.gov.il מורים לתרבות יהודית-ישראלית

ם י ש ד םמתח י ש ד מתח
ג " פ תש בט  ש

בבית הספר "אחוזה, זיכרון יוסף"  בחיפה ציינו את יום השפה העברית, בכ"א בטבת,
בסימן "עברי, דבר עברית והבראת!" - במלאת 100 לפטירתו של אליעזר בן יהודה.

הלמידה הייתה דו-גילית, עשירה ומגוונת, והפעילויות נתנו מענה לשונות בין הלומדים. 
גולת הכותרת הייתה "מוזיאון השעווה" תוצרת בית:

התלמידים חקרו אודות דמויות מפתח שתרמו להחייאתה ולהתפתחותה של השפה
העברית, גלמו את דמותן וסיפרו עליהן לכלל תלמידי בית הספר. 

 
השפה העברית במלוא הדרה חיה, נושמת ובועטת.

 

סיפור בעברית

סימניות עבריות
אוכלים בעברית

מוזיאון מחיי השפה העברית
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