
nun !ix'iinn־ ’nnraiA limn’
ישדחת השבוע הגיע

 שן הוצל זאב מימין המדינה שזה של ושושש mu אה הציג ה״שד׳, המוזיאון
ושושש. ענוו את ההלהד והוויה׳, אוחנוה• להוחב הספר בית הפיבת
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 למציאות׳ ׳מחזון הנודד המוזיאון
 המוזיאון, לשדרות. השבוע הגיע

 בין פעולה בשיתוף שהתקיים
 הציונית להסתדרות שדרות עיריית

 לישראל, הציונית והמועצה העולמית
 בשדרות אמי״ת החינוך בקרית הוקם

 לאחר שבוע, למשך שהה שם
 לתיכון לשוב המוזיאון עתיד החג

 תלמידי זכו גווטוירט״במהלכו
 ליהנות החינוך מקרית ו-י׳ ח' שכבה

 כל וייחודית. שונה לימוד מחוויית
 בן ללימוד זכתה תלמידים קבוצת
 לשניים; נחלק אשר שעות, שלוש
 סיירו התלמידים הראשון, בחלק

 המיצגים מן והתרשמו במוזיאון
 בנימין המדינה, חוזה אודות השונים

 הביקור של השני ובחלקו הרצל, זאב
 הכוללת ייחודית, פעילות ערכו

 הממחישים וסרטים, הצגות סדנאות,
 המדינה הקמת חזון ואת הדמות את

 בצורה היהודי, לעם היהודית
חווייתית.

 דבר הוא שכזה מוזיאון "הקמת
 אילן מספר עצמו" בפני מדהים

 ספר בית מנהל סגן אבוקסיס,
 להיסטוריה ומורה דתי מקיף

 הקשורים בתכנים "מדובר ואזרחות.
ומכאן היהודי העם של להיסטוריה

 הפדגוגי מהחומר כחלק חשיבותו,
 הוסיף עוד אלה". בכיתות הנלמד

 התלמידים רוב את "ראיתי אבוקסיס
 אשר בדיונים, פעיל חלק לוקחים

 הרצל, היה מי כמו בסיסי, בידע עסקו
 גם בהם יותר, עמוקים בדיונים ואף
 לבטיו על פעיל, חלק לקחתי אני

 כללו אשר המדינה, חוזה של הקשים
 ומהותיות. ערכיות קשות, שאלות

 תרם הנודד המוזיאון כי סבור אני
 באמצעות התלמידים של לידע רבות

 הבאה ומומחשת, חווייתית למידה
 ודיוני סרטים בהצגות, ביטוי לידי

עומק."
 של מסעו את מציג המוזיאון כאמור,
 וחושף הציונית, התנועה אבי הרצל,

 הציונות של המהותי תפקידה את
 השתתפו אשר התלמידים, והיום. אז

 מסעו את עברו החווייתית, בפעילות
 הכרעותיו, לבטיו, כל על הרצל, של

 המדינית. ופעילותו חזונו כתיבת
 אישי מסע חוו התלמידים לכך, נוסף

 עוסקים בעודם עצמם, תוך אל
 לחלום, האומץ מנהיגותיות, בסוגיות
 לחברה ולשאוף מציאות לשנות

 וציונית רוחנית מוסרית, ישראלית
 מקסימה, חוויה הייתה "זאת יותר.

המיצגים של חזותית, מבחינה הן

 מבחינת והן הנודד, במוזיאון השונים
 רכזת דידי, אורנה סיפרה התכנים"
 "המוזיאון הספר בבית חברתית

 וחווייתית נפלאה דרך סיפק הנודד
 יציאה ידי על משמעותית ללמידה

 השגרתית, הלימודית מהמסגרת
 הלימודיים, בתכנים לפגוע מבלי

 נחשפו התלמידים בה. הנלמדים
 מפתח דמויות אודות הלימודי לחומר

 באופן היהודי העם של בהיסטוריה
ומרתק" ייחודי

 סיפר קלימי, אלעד העיר, ראש סגן
 המוזיאון את להביא ההחלטה על

 את אהבתי "מאוד לעיר: הנודד
 משמעותית למידה לקדם היוזמה,

 של סקרנותם את המעוררת וייחודית,
 בחומר מעורבותם את התלמידים,

 עוד חווייתית". התנסות תוך הנלמד,
 למידה כי סבור "אני קלימי הוסיף

 המוטיבציה את מקדמת חווייתית
 ולהשתתף ללמוד התלמידים של

 המשפרת שונה, לימודית במסגרת
 יחד לפעול, אמשיך הישגיהם. את
 והצוותים השונים הגופים עם

 בעיר החינוף את לקדם המקצועיים,
תלמידינו". הישגי את ולשפר
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