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 שלום ותודה על התעניינותכם בבית הספר "הקהילה",

 

בית  ספר "הקהילה" הוקם על מנת לספק מענה למשפחות ישראליות שמעוניינות בחינוך יהודי עם דגש 

 גם בקהילה גדולה חמה ותומכת.על העברית, המסורת, והתרבות הישראלית ובאותה נשימה 

 

בשומרי תורה מכירים בעובדה שישראלים רבים מעוניינים לשמור על הקשר עם הבית וגם להשתייך 

יהודית מעורבת וגדולה. בית הכנסת מבין את הרקע התרבותי ממנו מגיעים ישראלים רבים לקהילה 

החלטנו לפתוח את הדלתות למשפחות ישראליות  והחשיבות של המשפחות הישראליות בקהילתנו. ולכן,

 ולהקים כיתות בעברית שיספקו חינוך יהודי וישראלי לילדים דוברי עברית בבית.

 

מספר מודולות בחינוך היהודי בדרכים תוכנית הלימודים החדשנית בבית הספר "הקהילה" מתמקדת ב

ם וילדים, קבלות שבת, והופעות על שונות כגון לימוד בשירה, בכיתה, שבתונים, במטבח, מפגשי הורי

הוא על חינוך בכיף כאשר המורות והתלמידים ילמדו איך "לצאת  2019-2020הבמה. הדגש לשנת 

מהקופסה" על מנת ליצור למידה יצירתית והפעלתית מלאה בפעילויות מהנות שמפעילות את הדגשים 

 והערכים היהודים והתרבות הישראלית.

 

ת בבית הספר "הקהילה" עוסקת בלמידה באמצעות פרוייקטים והפעלות. תוכנית הלימודים העיקרי

מסורת, תרבות, ואני כיהודי. תלמידים מכל הכיתות יזכו להעצמה אישית בנושאים שונים כגון חגים, 

הלמידה בכיתות תעשה בעברית בדיוק כמו בישראל. תלמידים ילמדו גם את סיפורי התנ"ך, תיקון עולם, 

 ורות לשבת, חגים, וקהילה.ומצוות שונות הקש
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המטרה הראשית של בית הספר "הקהילה" היא לספק אפשרויות שונות לתלמידים להתחבר עם היהדות 

 דרך הפעלות שונות וכן להתחבר עם משפחות יהודיות אחרות בקהילה. 

 

 אחר הצהרים.  6:30עד  4:00-המפגשים בבית הספר "הקהילה" הם בימי שלישי מ

 אחר הצהריים. 4:00בשעה  2019, 10ללימודים: יום שלישי, ספטמבר היום הראשון 

כל התלמידים מתאספים בבית המדרש של בית הכנסת על מנת להתחיל את היום בשירים, ריקודים, 

( ושתיה או להרשם לתוכנית SNAKSוברכות. תלמידי "הקהילה" צריכים להגיע לכיתות מצויידים באוכל )

 ר על התוכנית בדף נפרד(.הפיצה של ימי שלישי )הסב

 

 כולי התרגשות לכבוד השנה החדשה ומחכה לפגוש את כולכם בהקדם. 

 לבינתיים, הדלת במשרדי פתוחה לכבודכם בכל שאלה,

 בברכה,

 לי,-שרון פורמן

 מנהלת בית הספר "הקהילה".

 

 


