
Een actie houden voor het kinderziekenhuis?   Voor u op maat gesneden!! 
 

 Lespakket STICHTING SHAARE ZEDEK 
 
 
Geachte leerkracht, 
 
In Jeruzalem staat het ‘Shaare Zedek Medical Center’. Dit ziekenhuis ligt midden in het hart van Jeruzalem en heeft 
altijd al een belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven in Jeruzalem. Het Shaare Zedek Ziekenhuis staat dan ook 
bekend als ‘het ziekenhuis met een hart’. 
 
Stichting Shaare Zedek heeft zich ten doel gesteld om vanuit Nederland het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem 
meer bekendheid te geven en tevens financiële en morele hulp te verlenen. Het Shaare Zedek Ziekenhuis is een pro 
life ziekenhuis en ontvangt, mede door haar beleid dat gebaseerd is op de Thora, nauwelijks overheidssubsidie.  
 
Eén van de manieren om dit doel te realiseren, is het ontwerpen van een lesproject dat schoolbreed ingezet kan 
worden. Stichting Shaare Zedek is dan ook erg blij dat er  interesse is voor het ‘Project Stichting Shaare Zedek’ en we 
hopen dat uw school het lesproject wilt gaan gebruiken.  
 
Het lespakket kan schoolbreed ingezet worden. Het is echter mogelijk dat één of enkele klassen werkzaam zijn rond 
de thema’s ‘Israël’ en ‘Shaare Zedek Ziekenhuis’. In het organigram hieronder kunt u de opbouw van het ‘Project 
Stichting Shaare Zedek’ zien. Elk onderdeel is in papierenversie en/of PowerPoint beschikbaar.  

 

 
 

De verschillende lespakketten, die in samenwerking met onderwijsgevenden zijn ontworpen, hoeft u zeker niet als 
een compleet geheel te zien. De lespakketten zijn bedoeld als hulpmiddel bij het onderwijsprogramma in de klas en 
de school waar u werkzaam bent. U bent dan ook vrij om de lessen te veranderen met eigen lesmateriaal en om de 
lessen aan te vullen met eigen lesactiviteiten, zodat de lesactiviteiten goed aansluiten bij het ontwikkelingsniveau 
van de kinderen en de onderwijsvisie op uw school.  
 
Heeft u vragen of zit u ergens mee, schroom dan niet om contact op te nemen met Stichting Shaare Zedek. Wij 
helpen u graag verder.  
 
Stichting Shaare Zedek hoopt dat u het ‘Project Stichting Shaare Zedek’ wilt gaan gebruiken en wenst u en de 
kinderen alvast veel werkvreugde toe! 
 
 
 

Project Stichting Shaare Zedek 

Handleiding leerkrachten 

Lespakket onderbouw – thema Ziekenhuis 

Lespakket middenbouw – thema Israël 

Lespakket bovenbouw – thema Israël  

PowerPoint – Book for Kids 

Leerlingkatern (groep 7 – 8)  
 

Pak je Bijbel – (Bijbelstudie) 

PowerPoint – Via Dolorsa PowerPoint – Book for Kids 
 

PowerPoint – Book for Kids 

PowerPoint – Nieren en Nierdialyse 
 

 

PowerPoint – Sam moet naar het ziekenhuis 

PowerPoint – Julian en Juliet naar Israël 


