בית חנה סנש.

הרשרוש של המיים והשקט של קיבוץ שדות ים הם אלו שמקבלים את פני הבאים לבית חנה
סנש ,מרכז הנצחה צנוע שהולם להפליא את דמותה המיוחדת והאמיצה של הצנחנית
והמשוררת,חברת קיבוץ שדות ים ,שיצאה לשליחות הצלה באירופה ולא שבה.
מרכז ההנצחה הוקם כבר לפני  36שנים מתוך רצון לשמר את מורשתה של חנה סנש לספר את
סיפור חייה ואת סיפור משלחת צנחני הישוב שחנה היתה אחת מהם .קבוצה זו יצאה לאירופה
הכבושה בעיצומה של השואה מתוך רצון להושיט יד לאחים הנאנקים תחת שלטון הרשע הנאצי.
בית חנה סנש מציע הדרכה במקום (לקבוצות בתיאום מראש) .באולם ההנצחה עד  07מקומות
ישיבה ,מעבר לכך הישיבה מאוד צפופה ואינה מומלצת ,לכן רצוי להגיע לביקור במקום בהיקף
של כיתה או שתי כיתות ביחד בלבד  .ניתן לחבר לסיור זה גם ביקור באתרים נוספים שנמצאים
באזור :תחנת הכוח של חברת החשמל ,אתר שחזור המשאבות בחפציבה ,אמת המים בקיסריה,
הרחוב הרומי ומוזיאון ראלי לאומנות מודרנית בקיסריה ,פסיפס הציפורים או לצרף סיור של
שעה במוזיאון לעתיקות קיסריה הנמצא בצמוד לבית חנה סנש.

הורדת התלמידים מהאוטובוסים תיעשה ברחבת הכניסה לקיבוץ שדות ים שם קיימת חניה
נוחה ולאחר מכן יתניידו התלמידים רגלית בשבילי הקיבוץ עד לבית חנה סנש (מרחק הליכה לא
גדול).

"קול קרא והלכתי
הלכתי כי קרא הקול"....

הפעילות בבית חנה סנש מורכבת משני חלקים כאשר החלק השני מטרתו להעמיק את הידע
ולהעצים את חווית הביקור והוא מבוסס על החלק הראשון:
בחלק הראשון ,אורכו כשעה מתקיימת שיחת פתיחה עם התלמידים שמטרתה לחבר את
התלמידים לסיפורה של חנה ולסיפור התקופה תוך שימת דגש על דברים שאינם מופיעים בחיזיון
האור קולי כמו סיפור הקמת האנדרטה וקבורתה של חנה סנש בהר הרצל.
בהמשך מוצג חזיון אור קולי מרגש שאורכו כ 07-דקות המספר את סיפורה של חנה סנש
שליחותה ומותה וכן את סיפורה של משלחת הצנחנים ,כל זאת על רקע התקופה והנעשה בארץ
ובאירופה .בסרט מקצת משיריה של חנה ,קטעים מיומנה ,תמונות שצילמה ,עדויות ועוד .סיפור
עלייתה לארץ ורצונה לקחת חלק בבניינה ,לבטיה בנוגע להשארת משפחתה מאחור ,בהונגריה ,
קשייה כעולה חדשה בארץ והתאקלמותה בשדות ים וכן את סיפור נפילתה בשבי והוצאתה להורג.

בסיומו של חלק זה ,ניתן זמן לשאלות ותשובות של תלמידים על הנושא (לעיתים מתפתח דיון
לגבי דילמות העולות מתוך סיפורה של חנה ושל חבריה לשליחות).

בתום חלק זה יוצאים התלמידים להפסקה קצרה.
בחלק השני ,אורכו כשעה ,עוברים התלמידים לפעילות במרכז למידה העוסק בסיפורה של חנה
(ולפי בקשה גם סיפורה של חביבה רייק).התלמידים עובדים באופן עצמאי כאשר כל החומרים
הנדרשים לעבודה במרכז מסופקים במקום .את עבודותיהם מכנסים התלמידים בתיק (קלסר חצי
שקוף) ובתום הפעילות לוקחים תיק זה עמם .מטרת הפעילות במרכז הלמידה היא להקנות
לתלמידים עוד ידע על סיפור הצנחנים ולהעצים את החוויה של הביקור בבית חנה סנש.
יודגש כ י הביקור בבית חנה סנש כולל תמיד את החלק הראשון – הדרכה וסרט .החלק השני –
הפעילות במרכז הלמידה – הוא לבחירה של מארגני הטיול ,אך לא ניתן לעבוד במרכז הלמידה
ללא החלק הראשון.

אבן התבליט המצוייה מחוץ לבית חנה סנש

שילוב בחומר הלימוד:

את הסיור בבית חנה סנש ניתן לשלב בעת הוראת היחידה השנייה בהיסטוריה בחטיבה
העליונה .מומלץ כי התלמידים יגיעו לסיור עם רקע על התקופה אך זה לא חובה .ההדרכה
במקום נותנה מענה לכך.
לכיתות הלומדות את יחידה ב:
סיור ששם דגש על חשיבות פעילותם של הצנחנים בזמן מלחמת העולם השנייה והשפעתו על
היישוב היהודי בארץ.

אתר בית חנה סנש http://www.sdot-yam.org.il/info/nofesh-taiarut/bet-hana.htm :
אתר העמותה להנצחת חנה סנש:
http://www.hannahsenesh.org.il/Sc.asp?ID=615
ביקורי קבוצות יש לתאם מראש ,חשוב לציין האם מעוניינים גם בפעילות במרכז הלמידה.
בית חנה סנש פתוח לביקורים בימים א'-ה' בשעות  .07:77-03:77לקבוצות ובתאום מראש ניתן
לבקר גם מעבר לימים ולשעות אלו.
לתיאום סיורים  :טלפונים40-4440444 40-4440000 :

דוא"לsenesh@sdot-yam.org.il :

נכתב על ידי מייה בן יאיר ,דצמבר 0706

 450-6635444אדווה

