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סיכום פרויקט. מצלמים ונהנים בשטח, לומדים–מסלולרי 

. פסח מאחורינו וכבר אפשר לראות את אותותיו של הקיץ הקרב ובא אלינו

!להפשיל שרוולים ולהתחיל לעבוד, זוהי הזדמנות נהדרת לפנות עשבים

החפירות הלימודיות כבר יצאו לדרך בבתי הספר השונים ! הם כאן! הם הגיעו

.ואיתם ההתרגשות ממה שהילדים ימצאו בן האדמה והאבנים

–הגיע הזמן לסכם את פרויקט המסלולרי , אז עכשיו שהכול מאחורינו ונשאר רק לחכות לסרטים המוכנים
אחד מהפרויקטים של המועצה האזורית גולן בשיתוף רשות העתיקות במסגרת חגיגות יובל לחידוש  

. ההתיישבות בגולן

המשכנו לימי חזרות בכיתה עם השחקנים שנבחרו וסוף סוף הגיעו ימי  , התחלנו בכתיבת תסריטים

.הצילומים להם חיכינו כולנו בהתרגשות רבה

בהובלתם של המחנכים מתן אלישע  , מבית ספר מצפה גולן' את ימי הצילומים פתחו תלמידי כיתה ו

.  שרק לפני מספר חודשים נגמרה בו עונת החפירה השנייה, חוף כורסישצולמו באתר , ואיילה פס

.התלמידים השקיעו רבות בלמידת הטקסטים בעל פה וצולמו ממש למרגלות הכנרת

,  אביב יובל, יעל כרמל–ס מצפה גולן "בי:תודה לשחקנים

,  עומר בן נר, אורי ראביד, צופית רצאבי, אריאל אוחנה

.נועם כהן ואגם פינקר

4' מידעון מס
2017אפריל –ז מרץ "ניסן תשע-אדר 

כנסת  פרויקט בתי 

בגולן הינו  עתיקים 

המועצה  של פרויקט 

רשות , האזורית גולן

".  ציוני דרך"העתיקות ו

מטרת הפרויקט הינה  

יצירת חיבור של 

תלמידי הגולן אל 

מורשת העבר היהודי  

בגולן דרך בתי הכנסת  

.העתיקים

במסגרת התוכנית  

לומדים הילדים על  

ההתיישבות היהודית  

ובתי הכנסת וכן  

משתתפים בחפירות 

ארכיאולוגיות ופעילות  

.באתרים



מועצה אזורית גולן ומדרשת הגולן  , צוות רשות העתיקותיגאל אלון"ועתידו לוט בערפל-ההווה שלו דל , עם שאינו יודע את עברו"

שצולמו באתר החפירה , גרינפלדבהובלתה של המחנכת לאה , גולןמבית ספר ' אחריהם תלמידות כיתה ו

בהובלתו של המחנך הרב  תלמוד תורה מבית הספר ' בשטח בית ספרם ותלמידי כיתה ההנמצא , חספין

.עזיזהעתיק דיר בבית הכנסת שצולמו , איתמר מריאן

,  רונדמעין , שחר כהן, טליה צדוק, שחר שם טוב, שהם מזרחי, טוהר גבאי–גולן ס "בי: לשחקניםתודה 

.רבקה אטיאס ורותם שרון, רוני הרטוב

יוסף  , טפרברגשלמה , אחיה כהן, עמיחי הרץ, משה פריש, גיא צוקרמן, יהודה צוקרמן–תלמוד תורה ס "בי

פורסטיוסף חיים ועידו , אזואלוסהלל , ויצמן

,  ואליאור מלמדנאור לוי בהובלתם של המחנכים , מבית חינוך מעיינות' עם תלמידי כיתה וממשיכים 

בהובלתו של רכז הטיולים איתן גרין ומחנכת , בית ספר שורשיםותלמידי בעיר גמלא העתיקהשצולמו 

.  דוליא'מגהעתיק בית הכנסת שצולמו באתר , הכיתה יונית מנקוביץ

,  בארי בן דוד, מיה רוזן, מתת לנדאו, מרים חמדי, אלון זינגבוים–חינוך מעיינות בית : לשחקניםתודה 

.נועה משה ועינה הופמן, סילברשטייןאיתן , לוטזיםעלית , דותן בן צבי, שחר גביש, שוגרמןטוב -נווה

כנסת  פרויקט בתי 

בגולן הינו  עתיקים 

המועצה  של פרויקט 

רשות , האזורית גולן

".  ציוני דרך"העתיקות ו

מטרת הפרויקט הינה  

יצירת חיבור של 

תלמידי הגולן אל 

מורשת העבר היהודי  

בגולן דרך בתי הכנסת  

.העתיקים

במסגרת התוכנית  

לומדים הילדים על  

ההתיישבות היהודית  

ובתי הכנסת וכן  

משתתפים בחפירות 

ארכיאולוגיות ופעילות  

.באתרים



מועצה אזורית גולן ומדרשת הגולן  , צוות רשות העתיקותיגאל אלון"ועתידו לוט בערפל-ההווה שלו דל , עם שאינו יודע את עברו"

.נועם גור ורוני, עטייהיסמין , בר זהר, אריאל שכנר, נווה שקד, רותם שטרנברג, אמיץ אזבנד–ס שורשים "בי

בפארק  שצולמו , ציטרוןבהובלתו של המחנך הרב קובי , הצבימבית ספר ' חביבים תלמידי כיתה האחרונים 

בבית הכנסת שצולמו , מיליגרבהובלתו של המחנך יניב , אביטלמבית ספר ' ותלמידי כיתה וקצרין העתיקה

.  עין נשוטהעתיק 

,  יצחק-יותם בן, לויחסדא, גלדצהלרעמיצור , מעין פלאי, מעין אוהב לרנר–ס הצבי "בי:תודה לשחקנים

.נעם נאה ומרדכי קינן, ניתאי כהן, יהונתן גרוס
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ודקל דוידינוביקתאיר , פז ברון, פלמןדניאל , איסוביץמיתר , לי טרוצקי-שי, רז אשתר–ס אביטל "בי

-בזכותם הפרויקט הנפלא הזה בא לידי ביצוע ולאנשים שמאחורי הקלעים להגיד תודה זה המקום 

שתמך לאורך כל הפרויקט  , מנהל מחלקת חינוך במועצה האזורית הגולן, חגי סמטבראש ובראשונה ל

על הליווי הצמוד והנכונות  , רכזת תוכניות חינוכיות במועצה האזורית גולן, עדנה אלאורל.והביא להצלחתו 

על הוצאת הפרויקט לפועל  , בגולןבתי כנסת עתיקים מנהל פרויקט , אורן זינגבויםל, לעזור בכל עת

.על כתיבת התסריטים וליווי הסרטים בשטח, רפרנטית הפרויקט מטעם מדרשת הגולן, אביטל השכלול

!!!הצלם–רותם אמזלג הבמאי ו–לירן פרידמן , המפיק–פיני ירון :  וכמובן לצוות ההפקה של הסרטים
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החפירות הארכיאולוגיות!! תאמין–יגעת ומצאת 

!!החפירות הארכיאולוגיות! ביצענו הכנות בכיתה לקראתם והנה הם הגיעו, חיכינו להם

.  חוף כורסיבאתר מבית ספר מצפה גולן ' את עונת החפירות פתחו בתחילת שנת הלימודים תלמידי כיתה ו

ס מצפה גולן שחפרו "מבי' ותלמידי כיתה זמבית ספר אביטל ' עם בוא האביב הצטרפו גם תלמידי כיתה ו

מעשירה ומעניינת  , כהשלמה לחפירה השתתפו התלמידים בפעילות חווייתית. בפארק קצרין העתיקה

.בהדרכת מדריכי הפארק התלמודי הן בפארק והן במוזיאון עתיקות הגולן

בפארק ס הצבי מקשת"בי. חספיןבאתר ס גולן ותלמוד תורה "בי–וממש בימים אלו חופרים בתי הספר 

(סמוך לישוב נטור)דוליא 'בבית הכנסת העתיק מגובית חינוך מעיינות קצרין העתיקה

רכזת ההדרכה של  , שרה גליקמןגם בתי ספר אלו נהנו מפעילות בפארק ובמוזיאון פרי יצירתה של 

פעילות עם מדריכי הפארק  , ביקור בבית הכנסת העתיק דיר עזיז, הפעילויות כללו מפגש עם סתת.הפארק

.  ועוד

!!במידעון הבאנפגש! אנחנו ממשיכים בכל המרץ


