
 

 
 בבית ספר "תל חי" דורי הרב הקשר תכנית

 סבא וסבתא יקרים,

בכלים  הנכם מוזמנים לקחת חלק במסע משותף בזמן, בעולם המחבר עבר, הווה ועתיד
 טכנולוגיים.

בני הדור השלישי שמוכנים להגיע -אנשיםבמסגרת תכנית הקשר הרב דורי אנו מחפשים 
שבועיים, לספר ולהעלות בכתב את סיפור חייהם במחשב. כל  לבית ספרנו פעם בשבוע/

 אחד מכם יצוות לתלמיד מבית הספר שיעזור לו לכתוב את הסיפור במחשב.

בבית שכבר קיימים הסיפורים ישלחו לקראת סוף השנה למאגר גדול של סיפורים 
 התפוצות.

 אותם נחשוף במהלך השנה. -שים ביננו יכללו אירועים נוספיםהמפג

 

זו שנה שנייה שאנו מפעילים את הפרויקט "הקשר הרב דורי" בבית ספרנו. בשנה שעברה 
 התפרסמו סיפורים של הוותיקים שהשתתפו בפרויקט וביניהם דוד סימה.

 :סיפורו של דוד סימהקטע קטן מ

שנים. זיכרונות רבים לא נשארו לי מאותה  6-אמי עבדה כאחות רחמניה. בצפת גרנו כ

תקופה, אולי הזיכרון שנישאר עמי הוא הסיפור הבא: מקום המגורים שלנו היה בראש גבעה 

יטית, ששם הייתה גם מרכזיית הטלפונים של העיר צפת, דירה שאבא בבניין המשטרה הבר

קיבל עקב עבודתו. באותם ימים היה הקשר הטלפוני בין שני מטלפנים מבוצע באופן ידני 

על ידי עובדים שהיו יושבים במרכזייה ומקשרים בכבלים מתאימים בין המטלפנים. רוב 

בים, דומני שזה היה בזמן שאמי ילדה העובדים הללו היו ערבים מתושבי צפת. באחד הער

את אחותי, ואבי היה איתה בבית החולים, השאירו אותי ההורים להשגחה אצל העובדים 

במרכזייה. באותו ערב פרצו מהומות בין הערבים לבין היהודים בצפת, ומכיוון שבנין 

הראשון  המשטרה היה בגבול שבין השכונות היהודיות לבין השכונות הערביות, מטח היריות

מהצד הערבי היה לכיוון המשטרה והמרכזייה. עובד ערבי במרכזייה לקח אותי על ברכיו 

 .והשגיח עלי עד שאבי הצליח לחזור

 סיפורו של דוד סימה

 : מוצקין מקריית, ברוקמן מריםשל  לסיפורנוספת דוגמא 

  : החברות שקבלו החדשה לשנה ברכה אגרת את שמרה, ברוקמן מרים
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 בין העקורים במחנה החיים על, מוצקין מקריית, ברוקמן מרים של המרתק סיפורה
 : ישראל בארץ התקומה לבין השנייה העולם מלחמת ייסורי

 והמטרה, המילה של מובנה במלוא" בית" לחפש שעליי ידעתי המלחמה בתום"

 התקבצו שם, לגרמניה והגעתי גבולות בהסתר עברתי!.....ישראל ארץ הייתה

 במשך שהיתי שבו, במקום. ארצה לעלות בציפייה השואה שורדי יהודים אלפי

 מפי עברית למדתי זו בתקופה... מופלאה תרבותית פעילות הייתה, שנים שלוש

 לנו סיפרו אשר, מהארץ שהגיעו לשליחים בשקיקה הקשבתי,...מעולים מורים

 לעלות לשאוף המשכנו ואנחנו, נהדרים שירים אותנו ולימדו נפלאותיה על

 ".מכורה לארץ

 

 נשמח אם תהיה/ תהיי חלק מאיתנו,

 ,ממשפחת "תל חי" שנה טובה

 מרכזות הפרויקט -מטס  ומירב אס אלינה

 

 הסכמה הצטרפות לתכנית הקשר הרב דורי

 

אשמח להצטרף  שמי ______________________________ )שם פרטי ומשפחה( 
 .הקשר הרב דורי בבי"ס תל חי חיפה לתכנית

 אני סבא / סבתא של תלמיד/ה _______________ מכיתה _________

 ליצירת קשר: _________________שלי מספר הטלפון 

 אלקטרוני שלי: ________________דואר 

 ארץ לידה: __________

 שנת לידה: _______________


