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  יום חמישי 28 מאי 2015

 הודעה לתקשורת

 "ביאליק אנשי שם והמפעל הציוני" -חידון 

במקום הראשון זכו התלמידים מביה"ס מעיינות נויה 

 עידו ליבוביץ. -סינמליה, ו 

 

רחל מתוקי, מנהלת המחוז, התלמידים ייצגו בגאווה רבה את בתי הספר במחוז 

דור ידעני ואכפתי בעל מודעות ערכית חיפה והוכיחו כי דור העתיד צומח להיות 

 .גבוהה לשורשי העם והארץ

במרכז הרב תכליתי לאומנויות   27.5.15, תשע"ה  סיוןביום רביעי ט' שיאו של התהליך החינוכי התקיים 

חידון מחוזי בין עשרת בתי הספר שתלמידיהם עלו , קריית ביאליק ,  56ומדעים ע"ש דני ז'ק ברח' דפנה 

 לשלב הגמר.

החידון  ". אנשי שם" – "שנת הלימודים תשע"ה התקיים לתלמידי כיתות ו' במחוז חיפה "חידון ביאליקב

דמויות מופת הקשורות  -הינו שיאה של תכנית לימודים הממוקדת ב"אנשי שם" בהיסטוריה היהודית 

 למפעל הציוני, שתרמו ועסקו בבניין ארץ ישראל . 

תהליך של למידת חקר, משמעותית וחווייתית, במהלכו נכנסים  עברו במהלם השנה תלמידי כיתות ו', 

את הקשר של  בחנו על ילדותם, עליתם לארץ ופועלם המרכזי ו למדו לנעליהם של דמויות בציונות. הם

דמויות אלו והרלוונטיות של מעשיהם לחיי התלמידים גם היום. הדמויות עליהם למדו התלמידים הן: דוד 

 הנרייטה סואלד, חיים נחמן ביאליק, גולדה מאיר ומנחם אוסישקין.  בן גוריון, מנחם בגין,

התהליך החינוכי התבסס על ארבעה שלבים: לימוד כתתי ובסופו חידון, לימוד בית ספרי ובסופו חידון פומבי 

 או בכתב, סמינר ממיין ובסופו מבחן ממיין וחידון מחוזי פומבי. 

הטמונים בדמותם ובפעלם של דמויות אלה בתולדות עם המטרה לחשוף את התלמידים לידע ולערכים, 

 ישראל. 

החידון הוא יוזמה משותפת של משרד החינוך מחוז חיפה, עיריית קריית ביאליק, המטה לתרבות ישראל 

 גוריון והמרכז למורשת בגין. –ומורשתו, הקק"ל המכון למורשת בן 

 

לחשוף את היה מטרת התהליך החינוכי והחידון ברכה את הזוכים וציינה כי  מנהלת המחוז, רחל מתוקי,

התלמידים ייצגו בגאווה  .תלמידי לאירועים ואישים שלקחו חלק בבניית המדינה ובהישגיי מדינת ישראל
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רבה את בתי הספר במחוז חיפה והוכיחו כי דור העתיד צומח להיות דור ידעני ואכפתי בעל מודעות ערכית 

 .גבוהה לשורשי העם והארץ

ציין כי "הזכייה של תלמידינו במקום הראשון היא מקור לגאווה  צת פרדס חנה כרכור, חיים געשראש מוע

ולנחת. הישג זה הוא תוצר של תבונה, חריצות סקרנות והטמעת ערכי אהבת הארץ. חשוב לא פחות מכך הוא 

תלב בחזון תהליך הלמידה והחקר אותו עברו תלמידי כיתות ו' לאורך השנה לקראת החידון, תהליך שהש

החינוכי המעניק דגש לצביון ההיסטורי החברתי והערכי של הישוב ושל הארץ. יישר כוח לזוכים ולכל מי 

 שלקח חלק בחידון ובתהליך. "

 

גאווה וברכות חמות לתלמידים שלנו :"ציינה כי  מנהלת אגף החינוך במועצה המקומית, אילנה זגול

ד והגיעו למקום הראשון.כלל התלמידים שעסקו בנושא זכו מביה"ס מעיינות שייצגו אותנו בתחרות בכבו

ל'ארגז כלים' משמעותי שמכיל בתוכו ידע וערכים בדמותם, בעשייתם ובמנהיגותם של אנשי שם בתולדות 

לנו, כמערכת חינוכית, יש תפקיד חשוב והשפעה בפיתוחו ובעיצובו של עולם הערכים של  עם ישראל.

 "ה יותרהתלמידים ובקיומה של חברה טוב

 :הזוכים תלמידים

 עידו  -נויה סינמליה, ו כרכור(:-במקום הראשון זכו התלמידים מביה"ס מעיינות )פרדס חנה

 ליבוביץ.

  : )נדב פרדקין. -מיטל פרפיגל, ובמקום השני זכו התלמידים מביה"ס ביאליק)קרית ביאליק 

  :)אור יונה כהן. -ו  אדר בן ישי שור,במקום השלישי זכו התלמידים מביה"ס אהוד )חיפה 

 

 

 

 

 

 

 

 


