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 מוזיאון יד מרדכי 

 "משואה לתקומה" 

 
לסטודנטים  וחינוך תכנית מלגות הדרכה 

בבית הספר להוראת השואה במוזיאון יד 
בשיתוף המועצה האזורית חוף  מרדכי 

 אשקלון  
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 תוכן עניינים 

 

  .המוזיאון וחזון ייעוד •

 תפיסה חינוכית.  •

   .המוזיאון מטרות •

 רציונל התכנית  •

 תנאי הסף .י ותיאור כלל •
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 " מרדכי יד מוזיאון" יעוד עמותת

  להנציח המייסדים  מדור הקיבוץ חברי  רצון מתוך הוקמה מרדכי יד  מוזיאון עמותת 
  היהודי העם  שואת סיפור לצד זאת, הבית על בהגנה נפלו  אשר  חבריהם  סיפור את

 . מותם אל , בגולה שנשארו משפחתם בני נשלחו במהלכה

  האירועים שני  את, אחד זמן ציר על   המציג היחיד המוזיאון  הינו מרדכי  יד מוזיאון 
 . והתקומה  השואה – היהודי העם  של  המרכזיים

,  לערכים  חינוך לצד  והתקומה השואה זיכרון הנחלת את  דגלו על חרט  מוזיאוןה
  חברה  על ושמירה , חברתית מעורבות,  חברתי צדק, וחירותו  האדם  כבוד, ציונות

 .  לשלום השואפת  אנושיים כלל מוסר ערכי בעלת קרטיתדמו ישראלית

  מספר לצד וזאת ייחודית אדריכלית  פנינה שהינו במבנה הוקם , מרדכי  יד מוזיאון 
,  ח" תש קרבות שחזור אתר את היתר  בין הכוללים"  הפתוח  המוזיאון "  אתרי של רב

 . הקיבוץ ברחבי הפזורים  ואחרים'  אנילביץ  מרדכי פסל

  משרד של מוסד סמל בעל, השואה  להוראת  ספר  בית, חינוכי מוסד  הינו  מוזיאוןה
  המייסדים חזון  קיוםל השנה   כל במהלך רציפהו ענפה  פעילות ומקיים החינוך

, ניצול  קובנר אבא של כאמרתו, הבאים  לדורות  והתקומה  השואה  זיכרון נחלתהב
 . "דבעתי להאמין, ההווה  את לחיות,  העבר  את לזכור"  –  המוזיאון ממקימיו שואה  

 

 חזון 

  החדשה בעת היישוב ותולדות והגבורה  השואה  לתולדות  חינוכי  ומוסד מוזיאון 
 . המוזיאון  מייסדי  של ושאיפתם חזונם את  לביטוי המביא

  האיכותיים הכלים  יינתנו להם והמנחים  המרצים מטובי יהיו החינוך  צוותי
 . המבקרים  לקהל התכנים  להעברת  ביותר והמתקדמים 

  ביניים חטיבות תלמידי ,  הישראלית  החברה  וגלאי  גווני כללמ יהיה המבקרים  קהל
  הציבור, וארגונים  חברות נער  תנועות, סטודנטים, ומפקדים  חיילים, ותיכונים

 . ופנים  חוץ תיירות   הרחב

  במדינת  אזרח לכל חובה ביקור אתרי  נםיה  המורשת ואתרי  מרדכי  יד מוזיאון 
  של ההיסטורי סיפורה עם  יתייחוד מזווית להכרות זוכים וב והמבקרים   ישראל
 . ישראל מדינת
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 תפיסה חינוכית 

שאילת שאלות, העמדת תחומי החיים לבחינה, התמודדות עם דילמות מוסריות  
וערכיות, מציאת הטוב באדם, זכות הבחירה ותפיסת האחר קודם כל כאדם הינם   

 הקווים המנחים את מכלול הפעילות החינוכית המתקיימת במוזיאון.  

פשר  ישנו קושי רגשי ויש ללמדה באופן המאת השואה  את מתוך הבנה שבהוראכל ז
שמירה   המודרכים ותוךגיל התקופה בהתאמה למאפייני  להכיל את אירועי  למבקר
 .ערכי הם הרגשי ו מעל עול

אנו עוסקים בלימוד ההיסטוריה באופן מעורר מחשבה אשר מעמיד את הדברים  
ם כיום. הפעילות החינוכית של המוזיאון  אל מול החיי , לבחינה ערכית ומוסרית

בחיזוק והעמקה  ם ויוערכים הומניסטיים כלל אנושי שמה דגש על פיתוח מנהיגות 
בה אנו  אות יריים והמצ ושל הזהות היהודית ישראלית לאור האירועים ההיסט 

 חיים.  

לקחת   למבקרמאפשר  ה חומי וחושי ת בתפיסה זו המוזיאון עצמו הוא כלי פדגוגי רב 
כלים ויזואליים וטכנולוגים הפרוסים ברחבי   יפעיל בתהליך הלמידה על יד חלק  

מאפשרים ללמוד לשאול שאלות ולהעמיד   ,הצוות החינוכי  יווךתאשר ב ,המוזיאון
     את הדברים לבחינה.

 

 מטרות המוזיאון

הנצחת "השואה והתקומה" וסיפורם של דור המייסדים בהקמת הקיבוץ ובקרב   .1
 ההגנה על הבית. 

 
 צוות חינוכי מקצועי הפועל לקידום התפיסה החינוכית של המוזיאון.  ח פיתו .2

 
בקרב  ויהודית הטמעת ערכי מוסר כלל אנושיים וערכי הציוניות, זהות ישראלית  .3

 בני נוער ואוכלוסיות אחרות המבקרות במוזיאון ובאתריו השונים. 
 

חרים לטובת  קידום ופיתוח של הצוות החינוכי בתחומי הדעת ובתחומי חינוך א  .4
 שיפור ושימור שיטות ומערכי ההדרכה. 
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 כנית המלגות  רציונל ת

צה האזורית חוף אשקלון במערך  ועמהמ   תו/ סטודנטים  שילוב מטרתהתכנית זו  

   זאת על מנתהחינוכי הדרכתי של בית הספר להוראת השואה במוזיאון יד מרדכי. 

אוכלוסיות התלמידים,  ין ליצור גשר דורי בין איש ההוראה והדרכה במוזיאון לב

 המגיעים למוזיאון על מנת להיחשף לנושא השואה והתקומה. והמבקרים  החיילים 

באמצעות   ילעולם ההדרכה והחינוך ההומניסט   ות/ את הסטודנטים התכנית תחשוף 

בנושאים  תוך עיסוק פעילותם בבית הספר להוראת השואה במוזיאון יד מרדכי. 

שיות שההדרכה במוזיאון ובמכלול ההנצחה  ובדילמות אנו םובערכים הומניי

 בים כאתגר הדרכתי ומוסרי למודרך ולמדריך. יבקיבוץ יד מרדכי  מצ

לנושא   ות/הוא קירוב אוכלוסיית הסטודנטים  ות /בשילוב סטודנטים ציונל הר

זיכרון  סוכני יהוו שבעתיד  כך ,רצון להעמקת הידע בנושא ויצירתהשואה והתקומה  

חוף    אזורית לק מהסיפור של עם ישראל והמועצה הבתחומים אלו אשר הם ח

 אשקלון.  

שייקחו בה חלק להיחשף לנתיב תעסוקתי עתידי   ות/ כנית זו תאפשר לסטודנטיםת

 בתחום ההיסטוריה . בתחומי החינוך והוראה  
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 כללי 

 

ת /, תושבסטודנט/ית יםעמותת מוזיאון יד מרדכי מחפשהמועצה האזורית חוף אשקלון ו
יד מרדכי "משואה לתקומה" במוזיאון  חבר/ה בצוות החינוכי הדרכתי לתפקידעצה המו

 ואתרי המורשת בקיבוץ יד מרדכי.

השואה והתקומה והעמקת הקשר  ןכרויבהנחלת זסטודנטים שילוב מטרת הפרויקט הינה 
  . אזורהושבי המועצה עם ההיסטוריה של עם ישראל ושל ת

 לתפקיד ההדרכה. *ו הכשרה מקצועיתסטודנטים אשר ימצאו מתאימים יקבל

 . שעות פעילות שנתיות 180ש"ח תוענק על ביצוע  7,500מלגה על סך 

 

 התפקיד כולל : 

 הדרכת קבוצות רב גילאיות במוזיאון ואתרי המורשת בקיבוץ יד מרדכי. .1

 השתתפות בימי עיון והעשרה מקצועיים. .2

 חברות בצוות החינוכי של המוזיאון. .3

 

 

 לגה תנאים לקבלת המ ה 

 .סטודנטים/יות הלומדים במוסד אקדמי מוכר

 .כישורים בינאישיים מצוינים

 .יכולת עבודה עצמאית ובצוות

 ., מנהיגות, יוזמה ,סדר וארגוןעבודה בצוותיכולת 

 .ניסיון בהדרכה או בהובלת פרויקטים

 יכולת למידה עצמית.

 מגורים במועצה האזורית חוף אשקלון.

 הפרויקט, בתשלום נוסף.נכונות לעבודה מעבר לשעות 

 קורס הדרכה ועמידה במטלות . ,הקבלה לפרויקט מותנית במעבר ראיון אישי

 .רק פניות מתאימות תענינה

 hagar@yadmor.co.il-mymפניות יש לשלוח ל 
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מים רצופים י 5במשך רך נובמבר ותא*ההכשרה המקצועית תערך במהלך חודש 
 ואינה כלולה בשעות ההתחייבות.  08:00-16:00בשעות 

 

 

 לוחות זמנים 

 די.ימי –פרסום פרויקט המלגות  

 . 15/10/20 –עמדים ואיתור ומיון מ

 .  29/10/20 -עד ה לתוכנית קבלההודעה על 

 .  2020  נובמבר –קורס הדרכה 

  .תחילת צבירת שעותדצמבר 
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