
^^^^^יזיורנה

התי־כוןהספרבית

ומרקסזיוע״ש
לשלום״וחינוךקיוםדובתוכניותעשירה״שנה

תיכוןמנהלמצייןמאור״,טובהבתחושהמסתיימתהלימודים״שנת

באווירהניכרוהדברצמיחהבמסלולנמצאהספר״ביתחיים,יורםזיו

כבוד,בהשישאווירהלטיפוחהשנהפעלנוההצלחה.ובמדדיהטובה

בכיתות,ובטוחהנעימהחיובית,אווירההיאהתוצאהואכפתיות.דאגה

שנכנסיםומוריםתלמיריםבוקרבכלרואהאניובחצרות.במסדרונות

הטובהסמןמבחינתיוזהגרוש,לימודיםיוםאחריבסיפוקויוצאיםבחיוך

הפותחותמגוונות,חינוכיותתוכניותהשנההפעלנולהצלחה.ביותר

״עתודהכמותוכניותהרחבנולהצטיינות;אפיקותלמידהתלמידלכל

הערכיהחינוךבתחוםבספורט.מצטייןהספרוביתטכנולוגית״;מדעית

בי־מסעוערכנולשלום,וחינוךקיוםרובתוכניותעשירהשנההיתה

שראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$מהבוגריםאחוז20ועוד.לפוליןלמסעכחלופההשואהבעקבות

לדעתי,מעיד,והדברצבאיתקרםלמכינהאושירותלשנתייצאוהשנה

לערכים״.החינוךבתחוםההשקעהמידתעל

במגמתנמצאהספר״ביתבזיו:ההוריםועדיו״רהיימס,קולין

נו־השנה,ערכנונוספים.והןהלימודייםהןהפרמטריםבכלעלייה

סף

$TS1$נוסף$TS1$

$DN2$נוסף$DN2$וזאתהשואה,בעקבותבארץמסעי״א,לכיתותלפוליןהמסעעל

במסעמעונייניםשאינםלנעריםמענהלתתוכדיהכלכליהמצבלאור

הגטאותלוחמיבקיבוץביקורניצולים,עםמפגשכללהמסעלפולין.

בש־יורחבוהואמהקונספטמאודמרוציםוהצוותהתלמידיםוכדומה.

נה

$TS1$בשנה$TS1$

$DN2$בשנה$DN2$.מכירתההנהלהעםיחדאירגנושעברההשנהבסוףכן,כמוהבאה

הואהזה.הפרויקטשלגדולההצלחהראינוהשכבות.ביןלימודספרי

אתלימדוגםהספריםלשמירתחינךגםפעמייםעצמואתהוכיח

ובכלכלה״.במסחרשיעורהתלמידים

קזויןרנה
ביתתלמידישלהגבוהבאחוזבמיוחד״גאים

המדעיות״במגמותהלומדיםהספר

האמנויות,בתחומילימודמגמותשלגדולהיצעישספרנו״בבית

קסיןרנהתיכוןמנהלתמציינתוכלכלה״,ומינהלהשפותהמדעים,

הספרביתתלמידישלהגבוהבאחוזבמיוחדגאים״אנוגז,ויולט

הארצי.הממוצעעלהעוליםובהישגיהם,המדעיותבמגמותהלומדים

מק־אנשיבהדרכתחדשניות,לימודיםתוכניותמפתחהמוריםצוות

צוע

$TS1$מקצוע$TS1$

$DN2$מקצוע$DN2$בשנההספרביתתקשובלקראתהחינוך,ומשרדמנח״יובתמיכת

הס־ביתצוותהשתתףכןכמוהכמות.לימודכיתותופתיחתהקרובה

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$שמורתנו״מנופים״,פרויקטבמסגרתרוקפלר,במוזיאוןעיוןביום

אנוישראל.במוזיאוןעיוןוביוםומארגניו,מיוזמיוהיאשולובהיאלי

ביןהלימהישררכא,לרשתהספרביתהצטרפותלקראתנדרשים

הזדמ־בכךרואיםואנודרכארשתשלהמאמיןלאניהספרביתחזון

נות

$TS1$הזדמנות$TS1$

$DN2$הזדמנות$DN2$הספר״.ביתשלוההתפתחותהצמיחהלהמשך

עולהשעברההשנהבוגרי״מנתוניקורצקי:ניליההוריםועדיו״ר

ציוניםברמתמלאהבגרותלתעודתזכאיםמתלמידינואחוז93כי

שלאומיפעיללשירותמתגייסיםהשכבהתלמידיכלביותר.גבוהה

מדיפעילותימיבמסגרתממשיךהספרביתמתנדב.כשירנמצא

והתלמי־הפורמלייםהשיעוריםנעצרים54:01בשעהרביעייום

דים

$TS1$והתלמידים$TS1$

$DN2$והתלמידים$DN2$השנהגםותרבותיים.ערכייםתכניםשלגדוללמגווןנחשפים

כיתותהשתתפו
עצמםעללמידהשמאפשרs.o.sבפרויקטוח׳י׳

עםבקבוצותיושביםהתלמידיםחברתית.קבוצהלתוךוהשתייכותם

מביאיםהםוכיצדבקבוצהשלהםהמקוםעלמספריםחיצוני,מדריך

חב־מעורבותלמידה,שלחיוביותלתוצאותהקבוצהואתעצמםאת

רתית

$TS1$חברתית$TS1$

$DN2$חברתית$DN2$עבורמכינותהספרביתשכבותכלשנה,כמרילזולת.ודאגה

ומצי־האמנותיהתוכןאתמכיניםהתלמידיםשבושכבתיערבעצמן

גים

$TS1$ומציגים$TS1$

$DN2$ומציגים$DN2$מהמחזור״.כישרונותבו

לי־ד־התי־כון
המורכבת״המציאותעל״לומדים

ומעורבפעילהתלמידשבהםלמידהשלתהליכיםהשנה״העמקנו

אומרפרויקט״,מבוססתלמידהאוחשיבהקהילתחקר,שלבדרךיותר

שלאתגרפיזיקהתלמידיעם״התרגשנואמיר,גלעדליר־התיכוןמנהל

החללבאולימפיאדתראשוןבמקוםוזכוהללתחנתשתיכננוט׳,כיתות

חברישניהלושיחההיהמהפרסחלקז״ל.רמוןאילןאל״משללזכרו

ונרגש.גדולתלמיריםקהלבנוכחותבחלל,אסטרונאוטעםהקבוצה

במ־בחירותתהליךהספרבביתהובילהתלמיריםשלגדולהקבוצה

קביל

$TS1$במקביל$TS1$

$DN2$במקביל$DN2$מפלגות,שייצגותלמידיםביןפאנליםהארצי:הבחירותלתהליך

פוליטיקאים,עםמפגשהמפלגות,מצעישלתלייהבחירות,תעמולת

י״בשכבתתלמיד.לכלבחירהזכותעםבחירותסימולצייתולבסוף

מורשתאתרעםלעומקהיכרותשכללבחברון,לביקורהשנהיצאה

חברוןשלהמורכבתהמציאותעלולמידהמחד,ישראלעםשלחשוב

מאידך״.בהווה

בשי־עשההספרשביתהמרכזי״הדברשטרן:רוןההוריםועדיו״ר

תוף

$TS1$בשיתוף$TS1$

$DN2$בשיתוף$DN2$לפ־שנכנסהחדשהפדגוגיתתוכניתפיתוחהואההוריםועדעם

עולה

$TS1$לפעולה$TS1$

$DN2$לפעולה$DN2$היאהלמידההלמידה.אופןושינויכיתותשלהקטנהושכללה

הילדים.אתלאתגרומיועדתפרויקטיםומוכוונתיותראינטנסיבית

להםלתתשצריךשחשבנוהמתמטיקה,בלימודירגשהשנההושם

שמאפשריםושינוייםהתאמותעשההספרביתמשאבים.יותרמעט

יחידות״.ובחמשבארבעלהישארילדיםליותר
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בוי־אר
לסייעשונים,באמצעיםהשנה,"הצלחנו

לעזרה"ושנזקקושהתקשוהספרביתלתלמידי

הכ־לאחרהשנתייםהטיוליםאתהשנהבמהלךהרריכו"תלמירים

נה

$TS1$הכנה$TS1$

$DN2$הכנה$DN2$בעתלירושליםשהגיעוהדרוםבתושביבטיפולוסייעויםודית

הש־סיום״ביוםבויאר,מנהלתברוך,דפנהאומרתענן׳״,׳עמודמבצע

נה

$TS1$השנה$TS1$

$DN2$השנה$DN2$לתרומהיוקדשושהכנסותיושנייהירובגדיספריםשוקנערוך

בכיכרהעירוניהטקסלהעברתהשנהאחראיהיההספרביתלנזקקים.

הספרשביתבהערכהגאיםאנוולגבורה.לשואההזיכרוןביוםספרא

תלמידיכללשלהלימודבמעגליובמיוחדהטקס,בעקבותלהזכה

שנה,כמדיהנושא.בלימודועסקוהכיכרברחבישהתפזרוהספר,בית

טקסהימלפרבהשכןהספרוביתהספרביתשלי״בשכבותהובילו

רבץ״.יצחקהממשלהראשלרצחהזיכרוןביוםוסדנאות

לח־ולעזורלסייעלמטרהלנו״שמנוההורים:ועדיו״רכהן,איתמר

לש,

$TS1$,לחלש$TS1$

$DN2$,לחלש$DN2$הצלחנוומשפחותיהם.הספרביתתלמידימביןוגםבחברה,גם

ונ־שהתקשההספרביתמתלמידילמילסייעשונים,באמצעיםהשנה,

זקק

$TS1$ונזקק$TS1$

$DN2$ונזקק$DN2$לעצמנו,שהצבנובמטרהעמדנובבד,בראחרת.אוכלכליתלעזרה

לפוליןלמסעייצאשלאתלמידיהיהשלאהספר,ביתהנהלתעםיחד

מלגותלמתןתרומותגייסנוידייםבשילובואכןכלכליות.מסיבותרק

עלנוסףבויאר.בתולדותביותרהגדולההמשלחתלפוליןתצאובקיץ

במחירהתלמידיםביןלימורספרילמכירתשנהסוףהפנינגיזמנוכך,

לאורבמיוחדהלימוד,ספרישלהמכבידבמימוןלעזורמנתעלמוזל,

במדינה״.האזרחיםעלוגוברההולךהכלכליהעומס

העבריתהגמנסיה
שנפתחההתרגוםמגמתאתלהטמיע״הצלחנו

שנתיים"לפני

הג־לימודית.מבחינהוטובהבגימנסיהשגרתיתשנההיתה״השנה

דרנו

$TS1$הגדרנו$TS1$

$DN2$הגדרנו$DN2$גבוהיםלהישגיםולהגיענשירהלמנועהיאשהמטרהלעצמנו

הגמנסיה,תיכוןמנהלגל,דודמצייןהאלה״,ביעדיםועמדנובבגרויות

ונכו־טובהמוריםקליטתכמולמוריםשקשוריםיעריםגם״הצבנו

נה

$TS1$ונכונה$TS1$

$DN2$ונכונה$DN2$אירועבראשונהערכנובפוריםטובה.בצורהעמדנובזהוגםיותר

שיצאהפוריםתהלוכתקיימנוהספר.ביתתלמידיכללאתששיתף

הובי־כולוהאירועאתהעצמאות.גןועדהעירמרכזדרךמהגמנסיה,

לו,

$TS1$,הובילו$TS1$

$DN2$,הובילו$DN2$לה־הצלחנובנוסף,חרש.משהושיצרוי״בתלמידיותיכננויזמו

טמיע

$TS1$להטמיע$TS1$

$DN2$להטמיע$DN2$ניגשוילדים17כ־שנתיים.לפנישנפתחההתרגוםמגמתאת

היאההוריםמוועדשעלתהיוזמהבאנגלית.בתרגוםלבגרותהשנה

לתלמידיםתחומיםכמהופתיחתהספורטשיעורישינוישלפיילוט

נוספים״.וענפיםעצמיתהגנהשחייה,אתלטיקה,כמו

פוע־הספרוביתההורים״ועדההורים:ועדיו״רפטרבורג,אורית

לים

$TS1$פועלים$TS1$

$DN2$פועלים$DN2$זהפעולהששיתוףמוחלטתחשיבהמתוךמלאפעולהבשיתוף

ספריםירידבראשונההקמנושעברבשבועהתלמידים.לטובתיהיה

מאודזוליםבמחיריםלימודספרימכרותלמידיםההורים.ועדביוזמת

ערביגםהשנהקיימנומרוצים.מאורהיווכולםשמתחתיהםלשכבות

אחרתמשכבההוריםהוזמנופעםבכלהספרביתבשיתוףהורים

קיימנובנוסףהשנה.פעמייםכזהערבקיימנושכבהבכללהרצאה.

סיוםומסיבתהשמיניותיוםולתלמידים.למוריםמשותפותסדנאות

מאור״.מוצלחיםוהיוהספרביתביוזמתהשנהגםהתקיימורשמית

הי־מלפרבraunבי־ת
וביןלימודיתמצוינתביןהנכוןהשילובאתלמצוא״מצליחים

חברתית"עשייה

שהובילהועניינית,רציפהלמידההרבהזאתולעומתחריגיםאירועיםמאורמעטהשנה״היו

מרגי־רבים״תלמידיםסביצקי,ירמיהימלפרבמנהלמצייןיפים״,לימודייםלהישגיםאותנו

שים

$TS1$מרגישים$TS1$

$DN2$מרגישים$DN2$אתומביניםואוהב,מוגןלמקוםמגיעיםשהםמרגישיםהםשלהם.הביתהואהספרשבית

להמעיטהשותפים,מעגלאתלהרחיבהואשלנוהתפקידהספר.ביתבבנייןשלהםהשותפות

משני״.הואהשארכלהניכור.תחושתאת

ביןהנכוןהשילובאתלמצואומצליחמתאמץספר״ביתההורים:ועריו״רפרנקל,תמר

ברמהמצטייןהספרביתובראשונה,בראשוחינוכית.חברתיתעשייהוביןלימודיתמצוינות

לימודית.רמהפיעלתלמידיםסינוןבונעשהלאאידיאלשמתוךלמרותזאתגבוהה,לימודית

שתייםרבות.וספורטיביותחברתיותפעילויותהספרבביתמתקיימותהלימודים,עלנוסף

בהש־׳קזבלן׳,המחזהשלמדהימיםמופעיםארבעההעלוהספרביתתלמידיבהן:מהבולטות

תתפות

$TS1$בהשתתפות$TS1$

$DN2$בהשתתפות$DN2$כמולפולין.מרגשמסעי״בכיתהתלמידיערכופסחלפניז׳-י״ב.משכבותתלמידים

מגבילהחינוךמשרדתקציביים.קשייםבפניעומדהימלפרבהספרביתבעיר,נוספיםספרבתי

זהכלמעביר.שהואהתקציביםאתמעלהלאאךכשלעצמו,חיובידברההורים,תשלומיאת

לימודיות.חוץבפעילויותלקצץצורךיהיההבאהבשנהשבובמצבהספרביתאתמשאיר

מנסיםהעירברחבינוספיםספרובתיהספרביתההוראה.ברמתלפגועכברעלולנוסףקיצוץ

אתהספרביתאיבדהאחרונהבשנהבבעיה.לטפלכדיהעירייהומולהחינוךמשרדמוללפעול

קשה״.מחלהלאחרהאנגלית,מקצועורכזתההוראהרכזתיעקב,בןשושנהד״ר
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גילההמקיף
והחלההאקולוגיתהגינההקמת"הסתיימה

בגינהכיתתיתחוץלמידההפעלת

שיפורהמשךעלרגשבפרגוגיהשמנותשע״גהלימודים״בשנת

מצטייניםלתלמידיםלימודיםתוכניותהפעלתעלהלימודיים,ההישגים

גביש.נוריתגילההמקיףמנהלתאומרתהביניים״,ובחטיבתבתיכון

המ־הספרביתביןוהעשייההפעולהשיתוףאתהעמקנוכן״כמו

קיף

$TS1$המקיף$TS1$

$DN2$המקיף$DN2$
המינהלעםהקשרהירוקאתוכןברובעהיסודייםהספרבתיובין

והחלההאקולוגיתהגינההקמתהסתיימהבנוסף,והשכונה.הקהילתי

כניס־עםהבאה,הלימודיםשנתבגינה.כיתתיתחוץלמידההפעלת

תנו

$TS1$כניסתנו$TS1$

$DN2$כניסתנו$DN2$ביישוםהשלישיולשלבהבינייםבחטיבתחדש׳׳אופקלרפורמת

הןהפרטניות,השעותשליעילניצולעלדגשנשיםלתמורה׳,׳עוז

נמ־זהלצדותלמיד.תלמידלכלאישייחסלמתןוהןלימודילקידום

שיך

$TS1$נמשיך$TS1$

$DN2$נמשיך$DN2$ושימורם״.הקיימיםההישגיםשיפורלמעןלעמול

מימנוכספיתביטחוןרשת״אנחנוההורים:ועדיו״רבנאי,רחל

עםבצמידותהעבודההיאהגדולההגאווהלתלמידים.חיצוניכושרחרר

לעידודובמלגותלפוליןהמסעבמימוןעזרנוהשנההספר.ביתהנהלת

למוריםמתנותיחולקוסיכוםבישיבתמתקשים.לתלמידיםשיעורים

כן,כמווההנהלה.ההוריםועדעםפעולהבשיתוףהנבחריםמצטיינים

לב־הזכאיםבאחוזעלייהעםהפדגוגיתברמההצלחהרשםהספרבית

גרות.

$TS1$.לבגרות$TS1$

$DN2$.לבגרות$DN2$,מב״רלכיתותהבגרויותלקראתתגבורשיעוריהתקיימובנוסף

אזוריות״.עלשהןוהאמנות,המחולמגמותשלסיכוםוימיואומץ

הספרבית

פרנקלהיסודי
ילדיםחברתלטיפוחמיוחד״מקום

ומשפיעה״מובילה

תו־לפיתוחוערכית,לימודיתלמצוינותשאפנוהשנה״במהלך

כניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$,ולמ־לקידוםהתלמידיםעבורוכיתתיותקבוצתיותאישיות

צוינות

$TS1$ולמצוינות$TS1$

$DN2$ולמצוינות$DN2$הספרבביתתלמידכלשלהאישיתשיכולתומנתעלוזאת

״התלמידיםרייהדליההספרביתמנהלתמרגישהלמיצוי״,תגיע

ביתוהדעת.הענייןבתחומיאינטליגנציותשלרחבלמגווןנחשפו

ומשפיעהמובילהילדיםחברתלטיפוחבמינומיוחדמקוםהיההספר

מיטבי״.לאקליםשתורמת

הצטרףתשע״גהלימודים״בשנתההורים:ועדיו׳׳רלפידות,גאליה

בזרםיהודייםתכניםעלהרגשהמשלב.הממלכתילזרםהספרבית

הראשוןתל״יספרכביתשהוקםהספר,ביתהשקפתאתתואםהמשלב

וד־מסורתיותחילוניות,משפחותשלרחבהקשתבתוכוומאגד

תיות.

$TS1$.ודתיות$TS1$

$DN2$.ודתיות$DN2$הקהילתיותתחושתבחיזוקהשנההמשכנוקהילתי,ספרכבית

פעילויותההוריםעםבשיתוףמקיימיםאנוכךלצורךהמשפחות.בין

המדריכיםהםההוריםשבומשפחותטיולספרית,ביתמדורהבגון

המעלהפרנקלתיאטרוןוהשיאחגיגית,שבתוקבלתהפנינגובסופו

הספרבביתוהורים.מוריםילדים,משתתפיםשבומחזמרשנה27כבר

בשיתוףירושלים.ובירתהישראלארץייחודילימודיםמסלוליש

לכלשונהדגשהנותןשנתיששלימודיפרויקטנבנהצביבןידעם

מדריכיםקורסעברוו׳כיתהילדיהפרויקט,במסגרתגיל.שכבת

פרנקלתיאטרוןבעקבותהצרפתית.בגבעהסיוריםוהובילוצעירים

שיתגברהבמהאמנויותשלנוסףייחודימסלולהבאהבשנהייפתח

והמוזיקה״.המחולהתיאטרון,לימודיאת

לשוניהדוהספרבית

רייןמקע״ש
עלהסכמהשישרואיםואנחנודעהבעליכברהםתיכון״תלמידי

הסכמה"האי

מסיימיםשאנוהשלישיתהשנהרקכשזווגדילהצמיחהשלתהליךהתחילהספר״בית

כמונוספיםתכניםהכנסנוהאחרונה״בשנהלשוני,ברושותףמנהלספורטה,אריקמצייןי״ב״,

חמשגםפתחנוביטוי.להונותנתמצוינתבצורהתרבותיותהרבאתשמשלבתאמנותמגמת

מו־מגמתפתיחתעלאיתהעובדיםשאנוהוריםקבוצתישלתיכון.במתמטיקהלימודיחידות

זיקה.

$TS1$.מוזיקה$TS1$

$DN2$.מוזיקה$DN2$שעתיים,במשךהמצבעללשיחההתיכוןכלאתכינסנוהשנהענן׳׳עמודמבצעבמהלך

הםאיךלהם,עושהזהמהעלהתלמידיםעםשיחרביצרנווההנהלה.המוריםצוותכלעםיחד

הסכמההאיעלהסכמהשישרואיםואנחנודעהבעליכברהםתיכוןתלמידיזה.כלפימרגישים

מפגשיםשניקיימנובנוסף,השיח.לתוךשוניםרעיונותאושונותדעותלהביאלגיטימי

וערביותיהודיותמשפחותבושחברותהשכולותהמשפחותפורוםעםהזיכרוןיוםבתקופת

השכול״.עלסדנאותעשינוויחד

ובהםרבים,בתחומיםארצייםבהישגיםזכהלשוניהדוהספר״ביתההורים:ועריו״רכהן,פז

רוחטורבינותהירח,עלמיםלהפקתדרךפיתחוהספרביתתלמידיהמרע.תחוםבמיוחדבולט

במכוניותחזיתיתהתנגשותמפנילהגנהמשושהמגןדגים,זנבסנפיריבהשראתהפועלות

ני־הספרבביתוהלימודייםהערכייםהנושאיםבצרחיינו.אתלשנותשעשויותהמצאותועור

תן

$TS1$ניתן$TS1$

$DN2$ניתן$DN2$קפהביתמוקםולצדההמסילהפארקעלמטופחתהקהילתיתהגינההקהילתי.לנושאדגש

המציאותאתחווינוהשנהגםוערביות.יהודיותאמהותיריעלהמופעלתרבותומרכזשכנות

בסביבתונכתבוהספרלביתמחוץופיזיתמילוליתהותקפותלמידיםהמורכבת.הישראלית

נאצה".כתובותהספרבית
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ל׳׳ופותהספרבית

גמןהרתיכון
הגיורלסוגייתבלימודיםמרכזיחלק״הקדשנו

במדינה״והגרים

לומדיםשבהבתלמוד,חדשהמדרשביתתוכניתהפעלנו״השנה

מדרשי״,ביתולימורהמחלוקתתרבותעלסוגיותקטנותבקבוצות

במ־לדיוןבסיסמהוות״הסוגיותהרטמן,תיכוןמנהלינאי,צביאומר

ציאות

$TS1$במציאות$TS1$

$DN2$במציאות$DN2$וב־התלמידיםשללעולמםהמשמעותייםובמצביםהעכשווית

דרך

$TS1$ובדרך$TS1$

$DN2$ובדרך$DN2$הפעלנוחדשהמקוריתתוכניתולחיים.ללימודחיותנותניםזו

אישיותמראייןתלמידכלהיסטוריה:לימודבמסגרתט׳בכתותגם

הסיפורודרךהמרינה,תולדותשלבהקשרבוחרהואשבהמעניינת

הנידו־התקופהואתההיסטוריהרקעאתלחקורמרחיבהואהאישי

נה.

$TS1$.הנידונה$TS1$

$DN2$.הנידונה$DN2$׳ליצניהמחזהשלהכללמןיוצאתהפקההעלתההתיאטרוןמגמת

השחקניםזכוזוהפקהעלובעולמם.השואהבניצוליהעוסקהחצר׳,

עסק־הערכיבתחוםושם.בירהשואהלהוראתהספרביתמטעםבפרס

נו

$TS1$עסקנו$TS1$

$DN2$עסקנו$DN2$התכניםבהעמקתשהתמקדוובסדנאותבמפגשיםבהרצאות,השנה

לסוגייתבלימודיםמרכזיחלקהקדשנוודמוקרטית.יהודיתמרינהשל

לדא־הרטמן.במכוןשנערךרחבמדיוןכחלקבמדינה,והגריםהגיור

בוננו

$TS1$לדאבוננו$TS1$

$DN2$לדאבוננו$DN2$,מכוןמייסדהרטמןדורפרופ׳הרבהשנהמעמנוהסתלקהרב

הספר״.ביתאתשהקיםרבות,שניםבמשךומנהיגוהרטמן

תו־הספרלביתהכנסנו״השנהבהרטמן:ההוריםועריו״רעמר,יעקב

כנית

$TS1$תוכנית$TS1$

$DN2$תוכנית$DN2$הנהלתעםמלאפעולהבשיתוףעוברההוריםוערפיננסי.לחינוך

הלימודלמערכתשיפוריםלהכניסומצליחיםמנסיםואנוהספרבית

והתלמידים,גבוההברמהמתנהלהספרביתהכל,בסךהקונבנציונלית.

נרחבת״.קהילתיתלפעילותושותפיםנהניםכללי,באופן
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הניסוייתי־כון
\תקליהואלפתחנושעומדנתזף״אתגר

היובל"שבקריתארגנטינההניסוייתלמידי

ימ־גםוכנראההשנהבמהלךהניסוייתיכוןאתליוורבים״אתגרים

שיכו

$TS1$ימשיכו$TS1$

$DN2$ימשיכו$DN2$,עליהאמההןפתוחותשנותרוהרלוונטיותכשהשאלותללוותו

נעבורוהאםהספר,ביתשלהירודהפיזיומצבומספקותהלאהתשתיות

״המ־לייבוביץ,רניהניסויימנהלאומריסודי?״,שיפוץנעבוראומקום

עבר

$TS1$״המעבר$TS1$

$DN2$״המעבר$DN2$עתי־עלוהמאבקהבינייםבחטיבתחרש׳׳אופקלרפורמתהצפוי

רם

$TS1$עתירם$TS1$

$DN2$עתירם$DN2$נוסףאתגרודאות.לחוסרהםאףגורמיםהייחודייםהספרבתישל

היובל.שבקריתארגנטינההניסוייתלמידיקליטתהואלפתחנושעומר

האת־כלואכןעמיחי,יהודהכתבגדול׳,אושרמסתתרזהכל׳מאחורי

גרים

$TS1$האתגרים$TS1$

$DN2$האתגרים$DN2$עשייהשמחה,שלרגעיםאינספורמולאלמתגמדיםוהקשיים

לה״.ומחוץבכיתהויצירהחינוכית

אתלהקדישהחלטנו״השנהבניסויי:ההוריםועדיו״רלביטוב,איריס

ובמהשלנובילדיםולהתעסקחינוכיותלסוגיותההוריםועדיישיבות

אלט־תוכניתהניסויילמסעהשנייההשנהזויצאנואותנו.שמטריד

רנטיבית

$TS1$אלטרנטיבית$TS1$

$DN2$אלטרנטיבית$DN2$למפגשפלטפורמההמצאנוהחינוך.משרדשלישראלילמסע

דתייםקיבוצניקים,פלסטינים,רבדיהכלעלהישראליתהחברהעם

ארכיאולוגיותבחפירותהספרביתתלמידיכלהשתתפובנוסףועוד.

בתחוםלקהילהבתרומהקבועבאופןמתנסיםוהנעריםהעיר,ברחבי

הלימודים״.תוכניתבמסגרתבשבוע,לשלוששעתייםביןכלשהו,

אפרתהספרבית
שהעסיקכאובנושאהיא״הצפיפות

השנה״אותנו

לומרשניילדכלאמנויותללימודישעותהרבהמקדישים״אנו

זיוהמציינתלכולם״,אמנותללימודישבועיותשעתייםגםוישנגינה

הדעת׳׳עץלתוכניתהספרביתנכנס״השנהאפרתה,מנהלתשגב,

מצוידותהכיתותכלהלאומית.התקשובלתוכניתוגםהעירייהשל

אותנושהעסיקכאובנושאהיאהצפיפותהקרנה.ובמסכיחכםבלוח

בביתקטנהפינהכלפתרון.לויימצאאםיודעתלאואניהשנהגם

מכבירמאודזהלימוד.לכיתתהפכומדרגותוחררפרוזדורכלהספר,

מהס־וחלקמחשביםמעברתלסגורנאלצנוהספר.ביתהתנהלותעל

פרייה,

$TS1$,מהספרייה$TS1$

$DN2$,מהספרייה$DN2$משמעותיים״.חדריםשאלה

התמודדהחולפת״בשנהההורים:ועריו׳׳רפרוז,שושןבןאסנת

לגדולהנחשבהספר,בביתהקשההצפיפותבעייתעםההוריםועד

נירהעירראשעםנפגשוההוריםהיסודיים.הספרבתימביןולצפוף

ממ״דשלהאזוריהמנהלועםטור־פזמשהמנח״ימנהלעםברקת,

כל־צעדנעשהטרםאךלמצב,הבנההביעוכולםגליקםברג.אלכס

שהו

$TS1$כלשהו$TS1$

$DN2$כלשהו$DN2$במט־מחאהצעריאלובימיםמתכנןההוריםועדהבעיה.לפתרון

רה

$TS1$במטרה$TS1$

$DN2$במטרה$DN2$לשנה״.משנהומחריפהההולכתהבעיה,פתרוןאתלקדם

יוסף,יזבלצילומים

ביתבאדיבות

מיריפרנקל,הספר

קו?,רפיהמבורגר,

יהונתןרביב,נגה

עידובהן,רליויצמן,

גוזני,מגרצימרמן,

עידותדמור,אוריה

בןאסנתצימרמן,

i1vu,א.ס.א.פפרוז

\יב/קריאיי
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