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 שורשי ילדות
תלמידי בית הספר "ישורון" ראיינו השבוע את ראש מועצת 

פרדס חנה כרכור, חיים געש, במסגרת פרויקט בית ספרי 
 לקראת ט"ו בשבט

 התלמידים הנרגשים התמקדו בזיכרונות הילדות הקשורים לטבע ולצומח של 
געש אשר העביר את שנות ילדותו במושבה פרדס חנה כרכור סיפר . ראש המועצה

 " מאחורי האמפיתאטרוןהפראי "הג'ונגלעל על ואדי האורנים הקסום ו

הספר "ישורון" למפגש עם ראש המועצה, חיים געש. ו' מבית -' וב'הגיעו נציגים מכיתות , 31.3.31ביום שני האחרון, 
כרונות יהציגו בפני ראש המועצה שאלות הנוגעות לז סודרי התלמידים הנרגשים מלווים במנהלת בית הספר, אילנה

 בעצים ובשדות הפתוחים של המושבה בשנים אלו. -ילדותו השזורים בעולם הצומח

וואדי "חלק עם הילדים מזיכרונות ילדותו ב  05-ור של שנות הגעש אשר העביר את שנות ילדותו בפרדס חנה כרכ
ומקליפות האורנים נהגו לגלף משחקים שונים.  ,עצי האורן עלהוא וחבריו לטפס  וכדבריו, בו נהג "האורנים הקסום
סבוך של צמחי בר אשר היה מאחורי האמפיתאטרון, המקום היווה פינת חמד סודית " ג'ונגל "עוד סיפר געש על 

 בו תדיר ולשחק בו יחד שעות רבות.ילדי המושבה אשר נהגו לבקר ל

איון התקיים במסגרת תערוכה בית ספרית המציגה את נושא "כי האדם עץ השדה" החיבור בין האדם לצומח, בין יהר
. במסגרת הפרויקט תלמידי בית הספר מראיינים אנשי לקראת ט"ו בשבט צמיחה אישית ליסוד האדמה ולשורשים

כרונות ילדות או נעורים הקשורים באילנות ובצמחייה. התלמידים ישונים, הורים, סבים וסבתות על ז ציבור
 מתמקדים בסוג העץ ובאופי הזיכרון ומציגים את הממצאים המרגשים בפני כלל תלמידי בית הספר.

שיר המועצה.   ההפלגה למחוזות הילדות של ראש המועצה הייתה מרגשת עבור התלמידים כפי שהייתה עבור ראש
סיפרה כי ראש המועצה קיבל את פניהם בלבביות והחוויה הייתה משמעותית וחשובה.  שירה אבישר תלמידת כיתה ו'

 בשבט. 30-היא סיפרה כי ראש המועצה ציין כי עבורו ט"ו בשבט הוא חגיגה של עצים וטבע הנחגג בליל ירח מלא, ה

של ראש המועצה על טיפוס על עצי האורן והסביר כי גם הוא עצמו  תלמיד כיתה ו', התחבר בעיקר לסיפורוחדד רון 
אבישר, חדד וחבריהם יאיר חסון תלמיד כיתה ו' וליהיא בוהארון   נוהג לשחק בטיפוס על עצי האורן כיום עם חבריו.

 בכירים נוספים בהםתלמידת כיתה ב' בבית הספר "ישורון" המשיכו לאחר המפגש עם ראש המועצה לראיון עם 
 מנהלת אגף החינוך במועצה, אילנה זגול ומנהל מדור גני ילדים, אבי אוחיון.

 וגיבוש זהות עבור הילדים  הטבע כמרחב צמיחהבעקבות המפגש עם התלמידים סיפר ראש המועצה חיים געש כי" 
בהיקפיה ובאופייה מאז שנות ילדותי,  אך  שהוא כיום. פרדס חנה כרכור אמנם צמחה והתרחבה כפיהיה קיים אז 

הייחודי  גווןהנות מהיל, ומבקשים הכפרי מירה על צביונהדגש משמעותי לשדווקא על רקע התפתחותה אנו מעניקים 
 ובשלוש השנים האחרונות נטענו בשטחים ציבוריים רבים. אנו נוטעים עצים וחורשות של מושבה וותיקה ושורשית

שונים. גם הילדים לוקחים חלק פעיל בשימור סביבה ירוקה בישוב, בריכות החורף מהוות מוקד עצים   3055-בישוב כ
מחקר מדעי עבור התלמידים, הגינה הקהילתית פעילה ומתרחבת ויוזמות ירוקות רבות בהן מעורבת הקהילה זוכות 

אורבנית, וזאת בהתאם בתוכנית המתאר החדשה ניתן דגש לשימור הטבע בסביבה מעבר לכך, ". "להיענות יפה. 
 מדגיש געש. "לממצאי הסקר הטבע העירוני המוצלח אותו קיימנו בשנה האחרונה.

אשר ליוותה והדריכה את התלמידים בביקורם במשרדו של ראש המועצה מספרת   , סודרי מנהלת בית הספר, אילנה
כרונות י. זאת המרואיינים האופףמריר  -וקכרונות מתיהראיונות האישיים פותחים במקרים רבים שסע לגל ז"כי 

רבים קשורים בתמונות ילדות בהם מעורבים, חברים, בית, משפחה המהווים עוגן בזהותו האישית של כל אדם. 
הפרויקט נולד מתוך המחשבה כי סיפורים אישיים אלו מהווים פסיפס תרבותי ומספרים את סיפורו של המקום, 

 ,אהבת הטבע והאדםסיפורי  המרואיינים הילדים נחשפים ומתחברים לסיפורו של הישוב. דרך החוויה האישית ב
 ".בין הדור המבוגר לזה הצעיר ומגלים נקודות ממשק מעניינות

עילות זו הינה חלק מתפיסה חינוכית המתבטאת בדרך העבודה שלנו בבית הספר. בכל נושא בו אנו "פלדברי סודרי 
גם בתערוכת  השורשים המשפחתיים החברתיים והקהילתיים סביבו. העוסק בחקר  עוסקים אנו יוצאים לשיח חינוכי
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המנהיגות בבית הספר ביקשנו מאישי ציבור לספר איזה מנהיג השפיע על חייהם, ואכן העבודה על התערוכה התגלתה 

הנגיעה ביסודות שלנו מאפשרת העצמה של  כחוויה עוצמתית עבור התלמידים אשר הותירה רישומה לזמן רב. 
ים, ועבורנו המסר החינוכי בכל תחום מתחיל בהקדשת מחשבה ותשומת לב לשרשרת הדורות." סיכמה התלמיד

 סודרי את הפעילות.

 

 





 


