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!  ופרויקט בתי הכנסת ממשיך בעשייה, הפריחה מרהיבה, הגולן ירוק

רגע לפני שהתלמידים יוצאים לשטח לחפירות הלימודיות ולפעילויות השונות 

ת הזמן להתעסק בשני  אניצלנו , והמגוונת של הפארק התלמודי ומוזיאון קצרין

–" רואים גולן"האחד עבודות חקר בבתי הספר והשני –נושאים חשובים 
(.מסלולרי)פרויקט סרטים מצולמים 

נושא עבודות החקר בבתי הספר אביטל שבקיבוץ מרום גולן ובית ספר הצבי שבמושב קשת

בפארק התלמודי ובמוזיאון קצרין כבר ממש  לחפירה ימי החפירות הלימודיות והפעילויות המשלימות 

החלטנו לנצל את הזמן ולעסוק בנושא עבודות החקר בבתי הספר , וממש רגע לפני כל זה! קרבים

בית הספר אביטל שבקיבוץ מרום גולן ובית הספר הצבי שבמושב , השנה היו שותפים לנושא. בגולן

.  קשת

,  בשיעור חשיפה, הכיתה המובילה את הפרויקט', את התהליך פתחו תלמידי שכבת ו–בית ספר אביטל 

נושא  , על פרויקט בתי כנסת עתיקים בגולן, חופית גולן, בו שמעו התלמידים ממדריכת הפרויקט

בסוף השיעור פנו התלמידים המעוניינים להשתתף בפרויקט אל  . עבודות החקר ונושאי החקר עצמם 

.תלמידים13ונוצרה קבוצה של ', מחנכי כיתה ו, יניב ודברת

שיעור הראשון בחרו התלמידים את נושא החקר שלהם והתחלקו לקבוצותב

.עבודה

באחד הם נפגשו עם . מאז הספיקו התלמידים לקיים עוד חמישה מפגשים

.  שענה להם על שאלות, אנו ברון, הארכיאולוג

יצאו התלמידים ליום שלם  , באחר

שהתחיל בביקור במכון שמיר למחקר

במכון פגשו התלמידים. בקצרין

,  את הארכיאולוג ערן מאיר

הסביר להם על ספרים הקשורים בנושא  , ערן סיפר לתלמידים מהי ארכיאולוגיה.  תושב אלוני הבשן

. ועל תהליך החקר

שם בנו התלמידים הדרכה קצרה בנושא החקר  . משם הוביל ערן את התלמידים לספריית מכללת אוהלו

.שלהם שאותה הדריכו את קבוצת החקר בפארק התלמודי בקצרין
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.התלמידים נכנסו לישורת האחרונה של כתיבת העבודות ונותר להם עוד מפגש אחד של סיכום

!!!דברת ומירי על שיתוף הפעולה, תודה ליניב! נאחל להם בהצלחה

!השקיעה וליוותה את כל הנושא, מדריכת הפרויקט שעמלהלחופית גולן וכמובן תודה ענקית 

.  פתחו את נושא עבודות החקר,הכיתה המובילה את הפרויקט', גם תלמידי כיתה ה–בית ספר הצבי 

מדריך מדרשת הגולן המלווה את התלמידים  , בהתחלה עברו התלמידים שיעור חשיפה עם רתם שמאי

וכרגע הם בשלבי סיום  , ס אביטל נחשפו הילדים לנושאי החקר השונים"כמו בי. לאורך הפרויקט השנתי

!בהצלחה. כתיבת העבודות

יצאה המועצה בפרויקט מיוחד בו שותפים עשרה בתי , במסגרת חגיגות היובל לחידוש ההתיישבות בגולן

.  שבעה מתוכם באחראיות פרויקט בתי הכנסת. ספר יסודיים מהגולן

כל בית ספר קיבל אתר של בית כנסת  . תושב מרום גולן, מפיק ובמאי סרטים, על ההפקה אחראי פיני ירון

בית הכנסת  : האתרים שנבחרו הם. עתיק או אתר חפירה לימודית בו מתנסים התלמידים במסגרת הפרויקט

,  (הצבי)החפירה בפארק קצרין , (תלמוד תורה)בית הכנסת העתיק דיר עזיז , (שורשים)דוליא 'העתיק במג

ואתר החפירה בחוף כורסי  ( מעיינות)בית הכנסת העתיק גמלא , (אביטל)בית הכנסת העתיק עין נשוט 

בבתי הספר תלמוד תורה ואביטל אף נעשתה הכרות עם . תסריטים נכתבו ונשלחו לבתי הספר(. מצפה גולן)

לאחר שלמדו התלמידים את הטקסטים בעל פה קוימו חזרות בבית הספר עם הבמאי לירן . האתר בו יצולמו

בימים אלה יצאו בתי הספר לצילום הסרטים בשטח עם צוות  . פרידמן ואחראית הפרויקט אביטל השכל

!איזו התרגשות. צילום מקצועי

,  ס מצפה גולן"בי' מתן אלישע מחנך כיתה ו: למחנכים והאחראים בבתי הספר השונים!תודהרצינו להגיד 

יניב ודברת  , ס שורשים"בי' איתן גרין ויונית מחנכת כיתה ה, ס מעיינות"בי' אליאור ונאור מחנכי כיתה ו

'  לאה גרינפלד מחנכת כיתה ו, ס הצבי"בי' הרב קובי ציטרון מחנך כיתה ה, ס אביטל"בי' מחנכי כיתה ו

.חיספיןס תלמוד תורה "בי' ס גולן חיספין והרב איתמר מריאן מחנך כיתה ה"בי

!!לפרויקטההשקעה והשותפות בכל הנוגע , כוח גדול על העבודה עם התלמידיםיישר 

(  מסלולרי)פרויקט סרטים מצולמים -" רואים גולן"–חוגגים יובל לחידוש ההתיישבות בגולן 
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מתלמוד תורה להכרות ' יצאו תלמידי כיתה ה" רואים גולן"במסגרת הפרויקט 20.02.17ד שבט "כ, ביום שני

במסגרת הפעילות נתבקשו התלמידים  . בית הכנסת העתיק דיר עזיז–עם האתר בו יצלמו את הסרט שלהם 

.הנה כמה מהציורים היפים של התלמידים. לצייר בית כנסת
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