
הכיתה אותה היא מחנכת ובין כיתה בין מזה שלוש שנים, מקיימת אורנה וולף לוי, כפר עזה, קשרים 

 בסן דייגו. מקבילה 

ארם  "היינו בשליחות בדרום אפריקה שם הייתי מורה וכשהגעתי לשער הנגב פנו אליי קרולינה

השנה קרה רים עם כיתות בסן דייגו. לגבי קיום קשרגב  )מנהלת בה"ס( וענת  )סגנית מנהלת ביה"ס( 

מקשר שקיימנו   San Diego Jewish Academyמבית הספר משהו שונה, למרות שהכרתי את דיאן שפ 

 בעבר, בקיץ האחרון הקשר בינינו העמיק ולשתינו היה ברור שהשנה אנו יוצרות משהו אחר. "

לקבוצה שמעבר לים. יג את עצמו מכל תלמיד לכתוב כמה מילים ולהצ ביקשה 'אורנה, מחנכת כיתה ד

ילדים להציג עצמם הפך לספר דיגיטלי עם תמונות שדרכו יכלו הילדים בכיתתה ה השיעור בו למדו

של דיאן שפ להכיר את הילדים, להגות את השמות ולחברן לתמונות. דיאן עם הכיתה שלה הכינה 

ניתן היה לצאת לדרך  סרטונים דרכם יכלו ילדי הכיתה של אורנה להכיר את הכיתה שם ואז

 משותפת. 

התקרבו של חג חנוכה היה מועד מצוין לעריכת שיחת הכיתות, בהמשך קבעו אורנה ודיאן פגישה בין  

סקייפ משותפת, בה כל כיתה שרה שיר בשפת האם של הכיתה השניה  וכמובן הדליקו יחד נרות 

 ואכלו מאכלי חג. 

המורות משימות לעשות היכרות בין בתי הספר. אחרי שהכירו הילדים אחד את השני הם קיבלו מ

ניהלו ביניהם שיחות ערות לגבי מה צריך להראות לילדי סן דייגו שם. כיתה?  ' בשער הנגבתלמידי ד

משחקים? מגרש ספורט? מיגונית? שומר? התוצאה הניבה מצגת מרתקת המראה את ההבדלים בין 

ילדים תופסים את השונה והדומה )כך למשל את בתי הספר, את הדימיון בין שניהם ובעיקר את איך ה

 העמוד המתייחס למגרשי הספורט בשני המקומות ...( 

המצגת הייתה למעשה כלי עבודה לקראת פסח, את פסח החליטו לציין בכיתות במשחק חפש את 

ם בטלפון האפיקומן בבית הספר, כל כיתה בנתה לכיתה השנייה את המשחק באמצעות ברקודי

במקומות השונים אותם קיבלה מהתלמידים מעבר לים. רגע לפני המשחק עצמו  איתםוהמורה נעה 

וכך ילדי סן דייגו שלחו לכיתתה של אורנה חולצות עליהן מצויר ציור  –עוד היה צורך להכין פרס הולם 

של ילדה מהכיתה של אורנה ומודפסים שמות התלמידים משתי הכיתות, אורנה מכאן, שלחה לילדים 

". הספר תורגם לאנגלית וניתן לילדים חדווה גבריאל "ירח זורח –סופרת שלנו משער הנגב ספר, של 

ניתן בעברית לילדי הכיתה של דיאן . במקביל הספר לשפר את מיומנויות השפה של הכיתהכאן כדי 

 לשפר את מיומנויות העברית של הילדים בסן דייגו.  

עם שתי הכיתות, ופרת לשיחת סקייפ נוספת לסכם את השנה המשותפת הוזמנה חדווה גבריאל הס

בה סיפרה לילדים על הרעיון לספר, ועל תהליך היצירה והעבודה עליו. הילדים עשו עבודת יצירה על 

 דמויות מהספר ועל דמויות אפשריות לספר ולסיום גם שרו יחד שירים המוכרים לשתי הכיתות. 

בר לים אפשריים בכל גיל, שהשפה היא לא לנו שקשרים בין קהילות שמע יםמוכיח 'כיתה דילדי 

 מחסום ושתמיד ניתן למצוא נושאים משותפים. 

באמצע חודש יוני ביקרה בשער הנגב משלחת מורים מסן דייגו במטרה ליצור לקראת שנת הלימודים 

עם בני גילם משער הנגב שיתופי פעולה שנתיים אשר מפגישים ילדים ונערים  –הבאה בדיוק את זה 

גו. המפגשים מזמנים הזדמנות לראות את השונה והדומה, להכיר ולדון במנהגים השונים בסן דיי

ובמסורות ישראל והפרשנות שלהן בכל בית וקהילה, לתרגל את השפה השנייה וכמובן לקרב בין 

 הצדדים כתזכורת שאנו שתי קהילות מעבר לים אך משפחה אחת! 

 

 

 



 מבזקים: 

  חבר'ה מסן דייגו  42 –בואו בשמחה: במהלך חודש יוני ביקרו אותנו קבוצה של תגלית

וסביבתה שהגיעו לביקור ממושך בארץ וביקרו גם אותנו. # עוד הגיעו קבוצה שנקראת 

NextGen שזה בתרגום חופשי דור העתיד של מובילי הקהילה היהודית בסן דייגו, הם סיירו ,

גשו עם בני גילם כאן בשער הנגב לשיחה משותפת והכרות עם באזור ושמעו עליו, וכן נפ

אורח החיים במועצה. # ביקרו אותנו שני אנשי פסיכולוגים מסן דייגו פעילי איפא"ק אשר 

ים בעולם ונפגשו עם השירות הפסיכולוגי שלנו כאן. # נהביא איתם עמיתים ממקומות שו

 San Diego Jewishמורים מ  15של  אירחנו לשלושה ימים של לימוד משותף והכרות משלחת

Academyהם בנו תוכניות עבודה משותפות עם מורים משער הנגב מהיסודי, חטיבה ותיכון . .

סיירו במועצה, פגשו את מחלקת החינוך החברתי, וסיימו את ביקורם בארוחת  בנוסף הם

פרנסיס  ערב משותפת עם אלון שוסטר וחיילים השומרים בנחל עוז. # עוד ביקרה אותנו

לובמן, חברת ועדת ההיגוי בפדרציה היהודית וחברה בועדה של פסטיבל הקולנוע היהודי 

בסן דייגו. פרנסיס שהתה באזור יומיים, נפגשה עם מחלקות הקולנוע בספיר ובתיכון, הייתה 

 " 2ובכפר עזה, וכן לקחה חלק באירוע הפתיחה של "מזנקים ביחד "יחדיו" ב

  לקידום עסקים קטנים בשער הנגב במימון שותפות סאן דייגו שער  )פרוייקט 2מזנקים ביחד

 םעסקים קיימים או בהקמה באזור. העסקים שונים, מגווני 11ליוני עם  1החל ב הנגב( 

ומאוד מעניינים ותוכלו להתחיל להכיר אותם דרך הפרסום ביזם החודש בעלון זה. גם אירוע 

י האגף הכלכלי במועצה ואנו כבר מחכים פתיחה חגיגי נערך לקורס בו לקחו חלק מוביל

 לראות את היזמים הללו תופסים תאוצה באזור ובכלל ומשתמשים בכלים הניתנים להם

 כדי להצליח.  בקורס

  הרחבה בכתבת עוד שלחנו החודש שתי משלחות נוער להדריך במחנות בסן דייגו )ראו

מחנות שונים. במהלך  3ב  מדריכים מסיימי י"א שידריכו 10יצאו  החינוך החברתי(. השנה

השהות שם הם מעבירים פעילויות בנושא ישראל, סמלים, שירים, מושגים. הם מלמדים 

 כה וחיבור. הדראותם לשחק משחקים ישראליים ובעיקר יוצרים חוויה משותפת של 

 רונה פרסמנו בדיוור המועצה קריאה למיזמים של פרויקטים משותפים בסן דייגו ובשער חלא

ו מבצעים פיילוט לפרויקטים מסוג זה שהחלו את דרכם בשיתוף בין בתי הספר אך הנגב. אנ

ניתן להרחיבם לשיתוף בין קהילות וכחלק מהיעדים שלנו אנו מקווים לראות יותר ויותר 

 ילדים, נוער ובוגרים לוקחים חלק פעיל בשיתופי הפעולה והקשרים בין שתי הקהילות. 

 

 


