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 ניצן גלוסמן

' את תלמידי כיתה ד" נצח ישראל"של קהילת " מגילת הילדים"איחד פרויקט , לקראת חג הפורים
איירו הילדים , בכשרון רב* עם מקביליהם בקהילה היהודית במקסיקו " נוף ים ב"בבית הספר 

נציג הקהילה היהודית במקסיקו אמר בטקס הסיום של * משתי המדינות את המגילה המיוחדת 
 הפרויקט כי מטרתה של המגילה לאחד בין העם בישראל והגולה

" נוף ים ב"בבית הספר ' זכו בחודשים האחרונים תלמידי כיתה ד, שיחול בשבת הבאה, לכבוד חג הפורים
. במקסיקו סיטי" בית אל"באשקלון לשיתוף פעולה יוצא דופן עם ילדים בגילם מהקהילה הקונסרבטיבית 

יצרו הילדים משתי המדינות ציורים המייצגים קטעים מתוך , באשקלון" נצח ישראל"בתיווכה של קהילת 
הציורים אוירו על מגילה מיוחדת שהכינו ועיצבו סיגלית אורגד . בחג פורים, כידוע, מגילת אסתר הנקראת

שהגיע לסיומו ביום שני השבוע בטקס , הפרוייקט. רבה של הקהילה באשקלון, והרב גוסטבו סורסקי
מתקיים זו השנה הרביעית וזו הפעם השנייה שלוקחים בו חלק , הצגתה של מגילת הילדים בפני הוריהם

 ".נוף ים ב"תלמידי בית הספר 
מגילת הילדים היא תוכנית ערכית שמאפשרת לתלמידים לעשות בעבור אחרים ולתרום מידיעותיהם "

הם הראו במעשיהם . אני גאה בתלמידים שלי. "מלי אמבר, אומרת מנהלת בית הספר, "ומכשרונם
ילדי בית הספר סיפרו בטקס כי לאחר השלב הראשון ". שנתינה אמיתית אפשר לעשות רק מתוך רצון

הם בחרו פסוקים וביטאו , שבו למדו את השתשלות העלילה במגילת אסתר דרך פסוקי המפתח שבה
 .אמרו הילדים, "התהליך שעבר כל תלמיד ייחודי רק לו. "אותם בציורים כפי שכל אחד מהם הבין אותם

החמיא לרב סורסקי באומרו כי , שנכח בטקס הסיום בקהילת נצח ישראל, שלמה כהן, סגן ראש העיר
נקודת התורפה של העם היהודי היא , מבחינה היסטורית. "כתיבה של מגילה היא משימה כלל לא פשוטה

וכאן אנחנו רואים פרוייקט יפה מאוד שבא לבטא את הקשר החזק שיש בין ", אמר כהן, "היותו מפוזר
 ".יהודים ברחבי העולם

, שיתוף הפעולה בין שתי הקהילות הוא פרי יוזמתם של הרב גוסטבו סורסקי מאשקלון ושל הרב ליונל לוי
בטקס שנערך " בית אל"ארגנטינאי המתגורר מזה כשבע שנים במקסיקו סיטי שגם ייצג את קהילת 

נענה לרעיון ופעל רבות להוצאתו אל , מרסלו ריטנר, במקסיקו" בית אל"הרב הראשי של קהילת . השבוע
, שנהרגה בתאונת דרכים במקסיקו, ילדה חברת הקהילה היהודית, הוריה של תמרה סנדלר. הפועל

הם גם תרמו לפרויקט את . ביקשו להנציח את זכרה דרך ציוריהם של הילדים שלמדו איתה בבית הספר
קהילת בית אל במקסיקו סיטי רצתה בקיומו של הפרוייקט הזה במטרה לזכור את תמרה דרך . "המגילה

אנחנו מאוד . "אמר בהתרגשות הרב לוי, "השמחה והציורים ובמטרה לאחד את העם בישראל עם הגולה
 ".שמחים על ההתלהבות הרבה שאפיינה את הילדים בשתי המדינות במהלך פרויקט יצירת המגילה

 nglusman@gmail.com: לתגובות

         

 אין תגובות למאמר

 

 
אינדקס עסקיםמצלמה נסתרתפרסמו אצלנותנאי שימושכתבו לנו

בניית פורטליםאשקלון -כל הזכויות שמורות למערכת סטאר דרום© 

Pilgerreisen Italien
Pilgervereinstalter in schoenen, 
guenstig-historischen Klosterhotels  
www.pilgerzentrumrom.de

Kosher hotel in Rome bed
Kosher bed & breakfast 
accomodation jewish rome : shabat 
in the ghetto  
www.kosherhotelinrome.com

EPROM
Search Thousands of Catalogs for 
EPROM  
www.globalspec.com
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