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   שליחים חוזרים

 בצורה קצת אחרת...?   רוצים להמשיך את השליחות בארץ, ��
 

 בשבילכם!    הצעהיש לנו 

הרחבת הקהילה  בי"ס ממ"ד חדש בגבעה הצרפתית בירושלים, שמטרתו היא הקמנו האחרונה בשנה 

 ובצפון ירושלים בכלל., הצרפתית  מית בגבעהלאו -הדתית 

 א'+ ב'. מלבד זאת יש בגבעה –ביה"ס התחיל עם כיתה א' אחת ובע"ה בשנה הבאה יכלול שתי כיתות 

 הצרפתית גם טרום חובה וחובה ממ"ד )וגם מעון ומשפחתונים(. 

, שאוהבות את המגורים בגבעה, רואות קבוצה קטנה ומקסימה של משפחות מי שהקים את ביה"ס זאת 

 ת ולהעניק לילדים שלהם חינוך טוב ומקומי. ביתן, וחולמות לחזק ולהגדיל את הקהילה הדתי בה את 

במודל של ו רואה את עצמו כשותף מלא לחינוך הילדים, ביחד עם ההורים והמשפחות. קצת כמ ממ"ד באר

. זאת הסיבה שקראנו  קהילות יהודיות בעולם, אנחנו רוצים להיות בי"ס ששייך ושנמצא במרכז הקהילה

באר, כדי שיהווה את מקום המפגש של הקהילה, במובן הפיזי והרוחני של מקור המים   -לביה"ס שלנו 

 והחיות... 

   -אתם, שמכירים את המודל ואת ההוויה והאווירה של בי"ס כמקום של מפגש ויצירת קהילה 

בעתיד הקרוב,   אנחנו צריכים אתכם כדי שתסייעו לנו לבנות ולקיים את ביה"ס והשכונה כמקום כזה!

כאן   –נוכל להציע יותר משרות הוראה לשליחים חוזרים, ולשלב רעיונות ויוזמות שעשיתם בשליחות 

 בארץ.  

, בתוך להצטרפות של משפחות שמחפשות חיי קהילהתשמח  הקהילה הדתית לאומית בגבעה הצרפתית 

בשכונה מאוד שכונה מאוד מגוונת ועם יחסי שכנות וערבות הדדית יוצאים מן הכלל. מלבד זאת, מדובר 

. קרובה להדסה הר הצופים, לאוניברסיטה העברית, להר חוצבים וליציאה מהעיר נעימה, ירוקה ומטופחת 

לכיוון המרכז. כיום חיות בה מספר לא קטן של משפחות צעירות, ואנחנו תקווה שיהיה להן בשביל מה 

  כונה הנהדרת הזו.בש להישאר בעתיד 

תוכלו גם ליצור קשר עם מנהלת  באתר שלנו.גם ו בפייסבוקמזמינים אתכם לקרוא עוד על ביה"ס אנחנו 

לת התוכן של שליחי הסוכנות לשעבר מנה)  amadzarfatit@gmail.commאורית לסר:   –בית הספר 

 היהודית, ופעילה בנושא שותפויות בין קהילות יהודיות בישראל ובעולם מזה כשני עשורים(. 

במידה ותרצו להתארגן כקבוצה של כמה חברים, נשמח לסייע לכם במציאת מגורים ומסגרות   ��

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, נשמח לשוחח אתכם, וכן להכיר לכם אנשים לדים הצעירים וכו'.  לי

 מהקהילה שיספרו לכם עליה ועל השכונה המיוחדת. 

  חזרה טובה ומבורכת! להתראות בארץ!

 

  וצוות ביה"ס אורית לסר
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