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לקהילת קוראינו שלום וברכה,

בפרשת "עקב" אנו מוצאים פסוק שמלמד אותנו מהי הוראה משמעותית: "ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך 

בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך".  )דברים י"א י"ט(

ילדינו ותלמידינו לומדים אותנו.

הם מתבוננים בהנהגותינו היומיומיות-והן משפיעות עליהם בצורה משמעותית.

הרצאות מלומדות חשובות אף הן, אולם ההשפעה האמיתית היא של הדוגמא האישית שהם רואים בהתנהלותנו בבית, 

בבית הספר, בדרך ובעצם בכל מקום ובכל מצב.

בגיליון זה של טיפ ממנו"ף:

מובא דיון הלכתי של הרב אבינר בקונפליקט לגבי הוצאת תלמיד מבית הספר .

מוצגת ערכת המנהל של ד"ר שייקה שפירא שמסייעת לנו בתפעול שוטף, קבלת החלטות ומעקב בבית הספר.

מוצעת הפעילות "בית הספר והבית-הכל חיבורים" שהיא פעילות להורים ומורים ומטרתה טיפוח קשר משמעותי עם 

ההורים בבית הספר.

שולב מאמר בנושא שיטת ההקבצות התומך בנחיצותו של דיון לחידוד התובנות שנאספו בבית הספר בנושא זה ולאור 

היתרונות והחסרונות הנמנים במאמר.

בנוסף, ד"ר יוסי לונדין משתף בלמידה משמעותית בישיבת דרכי נעם בפ"ת: "בוגרים עושים היסטוריה".

אנו מאחלים לכם חורף בריא ומצמיח!
צביה צונץ וצוות מנו"ף

Zvia.zuntz@gmail.com

manof@michlalah.edu :"לעדכון כתובת דוא"ל לקבלת העלון "טיפ ממנוף
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הוצאת תלמיד מבית הספר 

הרב אלישע אבינר סוקר את מכלול השיקולים באשר להוצאת תלמיד מבית הספר

// מאת: הרב אלישע אבינר //  

 // לחלק א' של המאמר – לחץ כאן // 

 // לחלק ב' של המאמר – לחץ כאן //

נפתח בשני סיפורים.

שמעתי על ראש ישיבה אחד שתלמידיו לחצו עליו לסלק תלמיד מהישיבה בגלל שהוא זלזל בקיום תורה ומצוות. הם 

אף טענו שיש לו השפעה שלילית בישיבה. ראש הישיבה נטה לדחות את בקשתם אבל היסס בדבר, ולכן סר לביתו של 

ה"קהילות יעקב", הרב יעקב קניבסקי זצ"ל מבני ברק כדי להיוועץ בו. הוא הציג בפניו את נימוקי תלמידיו בעד הוצאת 

הבחור וביקש לשמוע את חוות דעתו של הרב. ה"קהילת יעקב" שקל את העניין ואף הוא נטה לשלילה, מפני שהוצאתו 

של התלמיד עלולה להרחיק אותו לגמרי מחיי תורה... מי מסוגל לחזות את העתיד... שמא הוא ישוב לדרך הטובה. אילו 

ידענו שלא יצמח ממנו שום טוב, רשאים היינו לסלק אותו, אבל מי יודע... בסופו של דבר, לא עמד ראש הישיבה בפני לחץ 

תלמידיו והוציא את הבחור הנ"ל. לא ארכו הימים ויצא הבחור לתרבות רעה והפך לעוכר ישראל. הצטער ראש הישיבה כל 

ימיו, והיה רגיל לצטט את דברי רש"י בשם המדרש על הפסוק "וירא )משה( כי אין איש, ויך את המצרי" "וירא כי אין איש 

עתיד לצאת ממנו, שיתגייר". רק מי שמסוגל לראות שאין לתלמיד "עתיד", רשאי "להכותו", לדחותו ולסלקו.

סיפור שני. הרב אברהם יצחק נריה ז"ל העלה על הכתב שיחה עם הרב יצחק הוטנר זצ"ל, מחבר ספרי "פחד יצחק". הוא 

שאל אותו "האם יש לסלק ממוסד ילד המקלקל את חבריו, כשיודעים שברחוב הוא יתקלקל יותר?". השיב לו הגר"י הוטנר: 

"ודאי... אין לנו זכות להשתמש בנשמות של יתר הבחורים כדי להרים את נפש הבחור הזה. איננו בעלי בתים על נשמות 

שאר הבחורים. אם איננו מקלקל אחרים, אז אף אם הוא הגרוע ביותר, לא אסלקנו. אטפל בו, אדבר, אשוחח, ארד עמו לכל 

הטומאה והגיהנום שלו. אך רק אני. אבל אם זה פוגע באחרים, אסור להשאירו" )אפיקים בנגב, עמ' 241(.

שתי עדויות אלו על גדולי ישראל מציגות בצורה חריפה ביותר את הדילמה החינוכית והתורנית על סילוק תלמיד מבית ספר 

או מישיבה.

סוגיה זו נידונה כבר בחז"ל )ב"ב כא א(: "אמר ליה רב לרב שמואל בר שילת: כי מחית לינוקא, לא תמחי אלא בערקתא 

דמסנא )= כשאתה מכה ילד, אל תכה אותו אלא ברצועה דקה - שלא תזיק לו(. דקארי - קארי, דלא קארי - להוי צוותא 

לחבריה". מי שלומד - לומד. מי שאינו לומד, יהיה חברה לחבריו. לפי רבנו גרשום, מימרה זו עוסקת רק בנושא הכאת 

התלמידים. רב אומר שאין להכות את התלמידים יותר מדאי ומוסיף שיעילות הענישה היא מוגבלת, "שבשביל רוב הכאות, 

אין )הילד( מתפקח". לכן, אם הוא לומד מעצמו, מה טוב. ואם אינו לומד, אין טעם להרבות בענישה אלא יניחו לו והוא יהיה 

חברה לחבריו.

לפי רש"י, בחלק השני של דברי רב נידונה גם אפשרות הוצאתו מהכיתה. "אינך זקוק לייסרו יותר מדאי ולא לסלקו מעליך 

אלא יישב עם אחרים בצוותא וסופו לתת לב". הוי אומר, אין להוציאו מהכיתה, למרות שהוא איננו לומד, כיון ש"סופו לתת 

לב". כוונת רש"י שהימצאותו בתוך חברה של תלמידים לומדים, תשפיע עליו לברכה. וכן פסק השולחן ערוך )יו"ד סי' רמה 

ט(: "אפילו תינוק שלא מבין, לא יסלקוהו משם אלא יישב עם האחרים, אולי יבין".

https://www.kipa.co.il/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%90/
https://goo.gl/n291A5


עלון טיפ ממנו"ף – חודש כסלו התשע"ט

3

כלי ניהול

על איזה תלמיד מדובר - על תלמיד שמתקשה בלימודים או על תלמיד עצל שאיננו מקשיב ואיננו מתאמץ להבין את 

הנאמר בכיתה? מסתבר שאין כל הבדל.

רש"י כתב שהימצאותו בצוותא עם חבריו תועיל לו "וסופו לתת לב". ניתן להוסיף שהמוסד החינוכי תורם לבנינו ובנותינו לא 

במישור הלימודי הטהור אלא גם במישור החינוכי ואף במישור החברתי. לכן, אין להעריך מוסד חינוכי רק לפי רמת ההישגים 

הלימודיים אלא גם לפי תרומתו החברתית. להיות ב"צוותא" עם חבריו, באווירה חברתית חיובית, זה חשוב לכל נער ונערה 

לשם עיצוב אישיותם.

המהרש"א פירש שהשארתו בכיתה של התלמיד שאיננו לומד, מטרתה העיקרית היא להועיל ליתר התלמידים. נוכחותו של 

תלמיד שאיננו לומד מעודדת ומדרבנת את האחרים ללמוד. אם יסלקו אותו, קיים חשש ש"ישים ההוא דקרי )= התלמיד 

שלומד( ללבו להיות הולך ובטל כמו חבירו".

למרות שהורו לנו חז"ל שאין להוציא תלמיד שאיננו רואה ברכה בעמלו מבית הספר אלא "להוי צוותא לחבריה" )ב"ב כא 

א(, העירו גדולי הפוסקים שהדברים אמורים רק כאשר התלמיד איננו "מקלקל" את חבריו.

הגר"מ פיינשטיין )אגרו"מ יוד ח"ג עא( כתב שאם נער איננו לומד כראוי ואף אינו מתנהג כראוי, אין להוציאו אלא "צריכים 

להחזיקו ולהתגלגל עמו, אולי יתחיל לשמוע ולהיטיב דרכו, ובכל אופן השהייה איזה שנים בישיבה בקרב מורים יראי ה' 

ובקרב חברים המקשיבים למורים, ודאי תשפיע גם עליו, לכל הפחות במקצת, על כל ימי חייו". גישה סובלנית זו כלפי 

התלמידים מטילה מעמסה טיפולית וחינוכית כבדה על המחנכים, ובדרך כלל אין הם מקבלים פיצוי כספי תמורתה, אך 

טוען הרב פיינשטיין שהחינוך היא "מלאכת הקודש". כשם שנצטווינו "להיות עמלים בתורה ובמצוות", כך נדרשים המחנכים 

"לעבוד באמונה לפי צורך התלמידים... מצד חיובו לה' יתברך, מאחר שקיבל עליו משרה )חינוכית( מחויב הוא לעמול כפי 

יכולתו באמת".

למדנו מדברי הרב פיינשטיין שאין לסלק מבית הספר לא רק תלמיד המתקשה בלימודיו אלא גם תלמיד שאיננו מתנהג 

כראוי. מסופר )בספר "מעשה איש, א סט( שנשאל ה"חזון איש" האם להוציא מהישיבה תלמיד שנתפס בגניבה. פנה ה"חזון 

איש" אל השואל ושאל אותו: "האם אי פעם דברת לשון הרע? האם הוציאו אותך מהישיבה? מה לנו עבירה זו או עבירה זו?! 

גנב איננו חייב מיתה!". סוף תשובת החזון איש מתפרשת לאור דבריו במספר הזדמנויות, שהוצאת תלמיד היא דיני נפשות 

ממש.

אולם הרב פיינשטיין )שם( סבור ש"אם התלמיד מקלקל אחרים, ודאי צריך לסלקו. אבל צריך לדון את זה בכובד ראש 

ובעיון רב כי הוא כדיני נפשות". וכן כתב הגרמ"מ שניאורסון, האדמו"ר מחב"ד )אג"ק יד עמ' תג(: "תועלת הרבים דוחה 

את תועלת היחיד", לכן פשוט שאין כל חובה לקבל תלמיד שיש לו עבר עשיר בבעיות משמעת. והוסיף: "בנוגע לתלמיד 

שכבר נמצא בכותלי הישיבה ולומד שם משך זמן, מובן שאינו דומה להנ"ל )= קבלת תלמיד חדש(, ובפרט כשיש מקום 

לחשוש שיתפוס זה כדחייה בשתי ידיים, אבל פשוט שגם בזה סוף-סוף - יחיד ורבים, רבים קודמים. אלא שאין להתחיל בזה 

)בהוצאת התלמיד(, וצריך להקדים אמצעים אחרים ולא להתחיל בגירוש כליל )= סילוק סופי(". תשובה דומה כתב הגרש"ז 

אוירבאך )"עלהו לא יבול" ב שלז(: "גם אני בדעה שאם ח"ו מזיק לאחרים, יש לישיבה אחריות כלפי האחרים וצריכים 

לשלחו, וגם אם הוא מתחצף טובא )= הרבה( ברור הדבר שזה משפיע לרעה על אחרים".

עמדתו של ה"חזון איש" היתה שונה. מקורביו מספרים שהוא התקשה להסכים להוצאת תלמיד גם כאשר היה חשש כבד 
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שהוא יקלקל את חבריו. הרב יהושע יגל, ראש ישיבת "מדרשית נועם", העלה על הכתב )בראש ספרו "נתיבות יהושע ח"ב( 

שיחה עם ה"חזון איש" בנידון. הרב יגל שאל אותו האם להרחיק תלמיד "בעייתי" מהישיבה התיכונית, כאשר קיים חשש 

שהוא יקלקל את חבריו, אבל הוצאתו מהישיבה עלולה לדרדר אותו יותר. השיב ה"חזון איש" שזוהי בעיה חמורה של דיני 

נפשות, והוסיף: "אסור להרחיק תלמיד. אינך חייב לרוץ אחריו )= אם הוא רוצה לעזוב מעצמו(, אבל אם הוא דבק במקום 

אינך רשאי להרחיקו. עליך להקדיש את כל כוחותיך לחנכו ולהשגיח על התנהגותו". הרב יגל העיר: "איני יודע אם כוחותי 

יעמדו לי?". השיב לו ה"חזון איש": "הקב"ה יתן לך כח".

גישתו העקרונית של ה"חזון איש" מוסברת על ידי אמירה אחרת שלו )מעשה איש, סג(: "הם חושבים רק על טובת הכלל. 

מה טוב בשביל כללות הישיבה. ואכן, לפעמים טובת הכלל איננה מתיישבת עם טובתו של התלמיד הבודד. לא כן עמדי - 

בעיני, כל פרט הוא כלל שלם".

הוי אומר: בהוצאת תלמיד "בעייתי" מבית הספר או מישיבה, מתנגשת טובת הפרט עם טובת הכלל, ומתחייבת הכרעה 

כואבת לכאן ולכאן. יש מגדולי ישראל שנטו באופן ברור אחר טובת הכלל, ויש שניסו להציל בכל כוחם גם את הפרט, ומתחו 

את החבל של הסובלנות והסבלנות כמעט עד לקצה האחרון.

סובלנותו של החזון איש כלפי כל תלמיד באה לידי ביטוי גם בכתב, באיגרותיו )קוב"א פא(: "אחשוב ליותר נכון להתגלגל 

ולסבול ולקרב בכל מה שאפשר, וזה כל פרי של הישיבה - לתת לפתאים ערמה ותועים בינה, ואין מקום להאשים את 

השובבים, כי הלוא עיר פרא אדם יולד, ועלינו להשתדל בזה בכל מחיר. ופעמים ימין דוחה ושמאל מקרבת, ופעמים לקרב 

בשתי ידיים". 

המתנה הגדולה הראשונה שאנו יכולים להעניק 

לזולת היא להיות לו דוגמה טובה.
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ערכת המנהל

ערכת המנהל אמורה לכלול מאגר מידע וחומר רלבנטי שיהיה זמין לצורך תפעול שוטף, קבלת החלטות ומעקב של 

עבודת הניהול

// מאת: שייקה שפירא // 

 // http://www.yalkut.com/tools/erkat.doc //

להלן רשימה חלקית. בדוק באיזו מידה הנושאים הרשומים להלן עשויים לסייע לך בעבודתך השוטפת:

• תוכנית לימודים	

• "גם מסע בן אלף מייל מתחיל בצעד קטן אחד" דרכים לעידוד התלמיד להתחיל בפרויקט, גם אם נראה מורכב וכבד 	

מדי.

• תוכנית של יעדי שנת הלימודים	

• לו"ז של פעילות שנה"ל	

• מצבת מורים )משרה, כתובת, טלפון, מייל, ימי הולדת(	

• טבלת מצבת תלמידים )כיתות, מספר בנים / בנות, שכבות(	

• מערכת שעות כיתתיות	

• מערכת שיבוץ מורים	

• מערכת "איקסים"	

• אלפון כיתתי )תמונות כיתתיות(	

• אלפון משפחות	

• רשימת תלמידי הקבצות	

• רשימת תלמידים בקבוצות ייחודיות כגון: קבוצות סיוע שונות )שילוב, שיעורי עזר, תגבורים, מגמות( - רצוי גם בטבלה 	

לפי כיתות אם

• תאריכון בית ספרי שיכלול לוח זמנים ותאריכים שנקבעו מראש כגון: מועדי ישיבות שונות, אסיפות הורים, טיולים, 	

מסיבות, אירועים חברתיים, מועדי מבחנים ארציים, בגרויות ומתכונות וכן לו"ז של יעדי שנת הלימודים

• כרטיס מעקב ולוח זמנים של החלטות שהתקבלו במהלך השנה	

• רשימות ספרי לימוד כיתתיות על פי תוכנית הלימודים השנתית	

• טבלת חלוקת אחריות )מורים אחראים על וועדות, צוות ר"ח(	

• כרטיסי מעקב של פגישות עם בעלי תפקידים בבית הספר, מפקחים, ועד הורים וגורמי חוץ שונים	
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• כרטיס מעקב של כניסת המנהל לשיעורי המורים	

• אוגדן מעקב - הפעלה ותכנון )ישיבות שונות, פגישות בעלי תפקידים, מעקב(	

• תוצאות או ממוצעים של מבחנים )מנב"ס(	

• דו"חות וחוות דעת של המחנכים )תלמידי הכיתה(	

• טלפונים חשובים ושימושיים	

• תוכניות שונות	

• מערכת חדרים )חדר ספח, הקבצות(	

• שעות פתיחה )ספריה, מרכזיה(	

• מפתח חוזרי מנכ"ל, ספריית חדר המנהל, ובממ"ד: ספרייה תורנית, מילון עברי, מבחר ספרי לימוד, אוגדן וועד הורים	

• טבלת מועדי פגישות של צוותי השכבות, מורים מקצועיים	

• טבלת ימי עבודה של הצוות הבין מקצועי / מנחים / אחות	

• ימי עבודה של מנחים חיצוניים	

• כרטיס מעקב יתרות סעיפי תקציב	

• תיק ביטחון	

• "אופק חדש" "עוז לתמורה"- שעות פרטניות	
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בית הספר והבית - הכל חיבורים 

מבוסס על הפעילות "בית הספר והבית – הכל חיבורים" מתוך החוברת מעלים באקלים – טיפוח אקלים חינוכי בבית 

הספר הממ"ד

 // מתוך החוברת "טיפוח קשר משמעותי עם ההורים בבית הספר העל יסודי" בהוצאת מינהל חברה ונוער, משרד החינוך //

// http://meyda.education.gov.il/files/noar/tipuch194.doc // 

מטרות:

להביא למודעות המורים וההורים, שחיזוק הקשר ביניהם עשוי לתרום לתחושת הביטחון של התלמידים ולהצלחתם.. 1

לחשוף את המשתתפים למורכבות הקשר בין הבית לבין בית הספר ולבחון דרכים שיובילו לשיתוף פעולה ביניהם.. 2

משך הפעילות: 45 דקות.

אוכלוסיית היעד: הורים ומורים כקבוצה מעורבת, או בקבוצות נפרדות.

עזרים: 

• "מעורבות הורים בבית הספר" )נספח(. 	

• כרטיס משימה קבוצתית.	

מהלך הפעילות:

שלב א' - אישי 

בחדר יוצגו בתערוכה קטעי מקורות )ראה נספח(, בהם  באים לידי ביטוי היבטים שונים של מעורבות הורים בבית הספר.

המנחה יבקש מכל אחד מן המשתתפים לעיין במקורות המוצגים ולבחור מקור אחד שעורר את תשומת לבו במיוחד. 

שלב ב' – קבוצתי

בקבוצות בנות 6-5 חברים יציג כל משתתף בפני חברי הקבוצה את המקור שבחר וינמק את בחירתו.

כל קבוצה תקבל משימה קבוצתית.

http://meyda.education.gov.il/files/noar/tipuch194.doc
http://meyda.education.gov.il/files/noar/tipuch194.doc
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שלב ג' - במליאה

דיווח נציגי הקבוצות.

דיון: 

מי הם "השחקנים" הראשיים בחינוך הילדים?. 1

מה תרומתו של כל אחד מהם?. 2

מה נוכל לעשות השנה, כדי להעמיק את הקשר בין ההורים לבית הספר?. 3

שלב ד' - סיכום ומשוב:

לשיחת סיכום ומשוב יבחר המחנך אחד מהסעיפים הבאים או את שניהם ויבקש את תגובת המשתתפים:

• שני דברים שעניינו אותי במפגש.	

• דבר אחד שאני לוקח איתי מהמפגש.	

משימה קבוצתית

1. חוו דעתכם על ההיגדים הבאים:

"לא בית הספר הוא הגורם העיקרי בחינוך הילדים, אלא בית ההורים".   •

"תלמידים מצליחים בלימודיהם במיוחד כשהוריהם מעורבים בחיי  בית   •

הספר". 

2. הציעו רעיונות יישומיים, שיסייעו לטיפוח קשר בונה ומאתגר בין הורים  

למורים.



עלון טיפ ממנו"ף – חודש כסלו התשע"ט

9

כלי ניהול

נספח: קטעי מקורות / מעורבות הורים בבית הספר

"ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם" - מכאן אמרו: "כשהתינוק מתחיל לדבר, 

אביו מדבר עמו בלשון הקודש ומלמדו תורה."

יש כאן שתי הדגשות:

א. כשהוא מתחיל לדבר.  ב. מדבר עמו בלשון הקודש.

לא רק "עברית", אלא "לשון הקודש". לשון נקייה וטהורה מקטנות.

אמר רב יהודה אמר רב: ברם זכור  אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו )רש"י: אחד מן 

הכוהנים הגדולים שעמדו בבית שני(, שאלמלא הוא, נשתכחה תורה מישראל; שבתחילה, מי 

שיש לו אב - מלמדו תורה, מי שאין לו אב - לא היה לומד תורה. מאי דרוש? )על מה הסתמכו?( 

"ולימדתם אתם" )דברים י"א( בכתיב חסר. פירשו חכמינו "ולימדתם ַאֶתם" )רש"י: האב עצמו 

מצווה ללמדו(... 

התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים. "כי מציון תצא תורה" )ישעיהו ב'(. ועדיין מי 

שיש לו אב - היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב - לא היה עולה ולמד, התקינו שיהו מושיבין 

בכל פלך ופלך; ומכניסין אותן כבן ט"ז כבן י"ז, ומי שהיה רבו כועס עליו - מבעיט בו ויוצא, עד 

שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, 

ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע.

על בית הספר להתחיל לבטא בחייו את מה שהוא מציג לתפארה בשיעוריו. על בית הספר 

לחתור לכינונה של "חברת המוסד החינוכי", בה שותפים הילדים, המורים וההורים, המביאה את 

עקרונות הדמוקרטיה של המוסד החינוכי, לא בכך שהוא שומע הרצאות על הדמוקרטיה, אלא 

בכך שהוא חי בחברה השומרת על זכויותיו, כשהיא מחייבת אותו לכבד את זכויות זולתו.

                               )אסא כשר, "האלימות היא מגיפה גדולה", מעריב 2001(

מה שאני מציע כאן, בלי ציניות, זה לפתוח דף חדש. אני פרטנר, למרות שאיני מוכן ללמוד 

במקום ילדי; אני שותף, בתנאי שלא אעבור לגור בבית הספר; אני מוכן לתרום את חלקי, בתנאי 

שהוא לא יהיה גדול יותר מחלקם של המורים.
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"תלמידים מצליחים בלימודיהם במיוחד כאשר הוריהם ממלאים תפקיד ניהולי ביחס לבית 

הספר ורואים את עצמם כאחראים לחינוכו ולהשכלתו של ילדם.

ילדים שהוריהם משוחחים איתם על הנעשה בבית הספר, או על מה שהם למדו בכיתה, 

מצליחים יותר במבחנים. 37% מתלמידי כיתה ח' אמרו שהוריהם דיברו איתם על בית הספר 

שלוש פעמים או יותר במרוצת שנת הלימודים. התלמידים האחרים אמרו שהוריהם שוחחו 

איתם על כך רק פעם או פעמיים, או בכלל לא."

להורים ולמורים שותפות טרגית: שניהם אחראים בעיני הסביבה ובעיני עצמם להתפתחות 

הילד ועל כן הם סופגים ביקורת חריפה ומתמדת. 

במקום להיאבק אלה באלה מוזמנים ההורים והמורים לשקם את הברית ביניהם, רק כך יוכלו 

גם להועיל )פרופ' חיים עומר, "פנים" מס' 19, 2002(

ההורים נדרשים לעבור אצל כל אחד מילדיהם שיעור אינטנסיבי על ערך קבלת הזולת. נמצאו 

־ההורים מחנכים את ילדיהם ומתחנכים על ידם. לא תמיד עובר פרק חינוכי זה בקלות ובהצ

לחה. לפעמים הוא נתקל בקשיים רבים, כאשר אין ההורים מוכנים "לעכל" צאצאים שאינם 

כדמותם וכצלמם. הורים המתעקשים שלא "לקבל" את ילדיהם כפי שהם, מפסידים פעמיים: 

אכזבה אישית ממלאת את לבם, והיחסים שלהם עם ילדיהם מתערערים.

"אל תדחו אותי כשאני מציג לכם שאלות, אחרת תגרמו לכך שאפסיק לשאול אתכם, ואלך 

לחפש את התשובות במקומות אחרים.

אל תהיו בלתי עקביים. 

חוסר עקביות מבלבל אותי לגמרי ואני מאבד את אמוני בכם."
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תלמיד הרבה לפלוט קללות.

מורו קרא לאבא.

אחר ציטוט כמה "מילות",

האב לידי חימה בא:

"נבזה! כיצד הוא מקלל!

נבל! איני יודע,

אתמול אבא הגיע מהעבודה בדיוק כשנכנסתי למיטה )3 דקות לפני השעה 9:00 בערב(.

קראתי לו בשמחה לחדר. הוא התיישב על המיטה, נתן לי חיבוק ונשיקה ורצה ללכת. "אבל, 

אבא, רגע", ביקשתי, "אני רוצה לספר לך כמה דברים שקרו לי היום בבית הספר, ומה שעשינו 

בחוג לאומנות וגם..."

אבל אז אבא הפסיק אותי ואמר שהוא נורא רוצה לשמוע, אבל עוד דקה מתחיל מבט לחדשות.

"זה לא פייר", אמרתי, "אתה לא רואה אותי כל היום ואז החדשות יותר מעניינות אותך".

אבא הסתכל עלי, הסתכל על השעון, ועוד פעם עלי. אמא נסתה פעם להסביר לי מה זה 

"רגשות מעורבים", אני חושב שעכשיו הבנתי בדיוק מה זה.

בסוף אני ניצחתי ואבא נשאר איתי )לא מי יודע מה הרבה זמן, אבל את ההתחלה של החדשות 

הוא הפסיד בשבילי...(.

                             )שמוליק שיר, שיר של יום, "הצופה השבוע" י"ב בשבט תשס"ב, 

)25.1.2002

מקורות המידע של ההורים על הנעשה בבית הספר
לפי דיווחי ההורים )באחוזים(

"יחסי הורים – בית ספר", סקר שערך א' זבידה במחוז חיפה 
)בתוך מנחה למנחה, משרד החינוך, 1997(

איור שי צ'רקה
מתוך "אולי בשבת יזרקו סוכריות"

מנהל
21%

אחר
2%

אין מידע 
28%

תלמידים 
16%

חברי ועד 
6%

מחנך
27%
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על מנת שהתקשורת בין ההורים והמורים תענה על מירב הצרכים, חשוב מאוד שהיא תהיה 

מגוונת ותכלול ערוצים אחדים: תקשורת פנים אל פנים כמו גם תקשורת כתובה, תקשורת 

אישית או תקשורת כיתתית. תקשורת המתרחשת בתחום בית הספר, ולעומתה ביקורים בבית 

התלמיד. הפעולה במספר ערוצים אמורה לאפשר את מיצוי היתרונות שבכל אחד מהאפיקים 

הללו.

                            )בית הספר, בית ההורים והיחסים ביניהם, ד"ר בלהה נוי(

אל תפנקו אותי! אני יודע היטב שלא מגיע לי כל מה שאני מבקש.

האמת היא, שאני רק רוצה לבחון אתכם.

                                 )מתוך תזכיר שכתב ילד להוריו, "ניו-יורק טיימס", 1.10.88(

ההורים שוהים במחיצת ילדיהם רק כ- 14 דקות ביום

משך האינטראקציה הישירה של ההורה הישראלי עם ילדיו היה לפני כעשרים שנה שלוש שעות 

ביום, וכיום משך הזמן אינו עולה על ארבע עשרה דקות ביום. כך טוען פרופ' עמוס רולידר, 

ראש החוג למדעי ההתנהגות במכללת עמק יזרעאל, בראיון המתפרסם באיגרת המינהל לחינוך 

התיישבותי ועליית הנוער.

רולידר מוסיף: יש לי הרגשה, המבוססת על עבודתי עם הורים, שההורה הישראלי איבד את 

יכולתו לחנך את ילדיו. ההורה אינו נמצא בבית כדי לחנך. בזמנו הייתה מסגרת זמנים וכללים 

פחות או יותר קבועה בבית. היום המצב הוא של נתינה בלתי פוסקת כדי לקנות אהבה על 

חשבון חוסר הימצאות בבית. עקב כך, לילד אין תנאים לרכישת יכולות איפוק והבלגה שהם 

הכרחיים להצלחה בכל האתגרים החברתיים העומדים לפניו. הילדים מגיעים למערכת החינוך 

ללא יכולת הבלגה, וכשאין יכולת כזאת, המרחק לאלימות קצר יותר.

... יש לי הרגשה שההורה הישראלי בימינו נכנע לצורך שלו לשקט ולשלווה ואינו מוכן להיכנס 

למצבי עימות עם ילדיו ולכך יש מחיר. 
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הקבצות – כשצורכי המערכת לאו דווקא תומכים בטובת התלמידים

"פעם דווקא די אהבתי מתמטיקה, אבל מאז ששמו אותי בהקבצה הנמוכה אני פחות מתעניין בזה"

// מאת: אסף צבן //

// https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-255329?utm_source=newsletter&utm_medium=email // 

"פעם דווקא די אהבתי מתמטיקה, אבל מאז ששמו אותי בהקבצה הנמוכה אני פחות מתעניין בזה". כך אמר לי תלמיד בכיתה 

ח' שפגשתי לאחרונה. תלמיד נוסף שהצטרף לדיון אמר "בטח שהייתי רוצה להיות בהקבצה הגבוהה, כי שם כל החכמים. 

להיות בהקבצה הנמוכה זה מביך". אחרי השיחה הזו, בדרכי הביתה, נזכרתי בתגובה של הבן שלי וחבריו שעלו לכיתה ז' 

ומיד ביום הראשון חילקו אותם להקבצות על סמך ציוניהם במבחנים בשנה קודמת. חשבתי לעצמי כיצד ילדי האחרים יגיבו 

כשיגיעו לשלב שיחלקו אותם להקבצות. גם ניסיתי לדמיין כיצד אני אגיב, כאבא, אם בית הספר יחליט שאחד מהם לא יכול 

להיות בהקבצה גבוהה למרות רצונו.  

מחשבות אלו הן חלק מהסיבות שהביאו אותי לכתוב בנושא החלוקה להקבצות, השפעתן של ההקבצות על התלמידים ומהן 

האלטרנטיבות להן.

מתוך רצון להעלות את מספר התלמידים שניגשים לחמש יחידות במתמטיקה, יצא לפני מספר שנים חוזר מנכ"ל של משרד 

40 אחוזים מהתלמידים להקבצות הגבוהות במתמטיקה. הרעיון הוא,  החינוך המחייב את חטיבות הביניים להקצות לפחות 

יש להניח, שאם יגדילו את מספר התלמידים בהקבצה הגבוהה, יהיו יותר נרשמים לחמש יחידות לימוד במתמטיקה בהמשך. 

החלוקה להקבצות אמורה להקל על המערכת ועל המורים בכך שהיא מצמצמת את השונות בין התלמידים בכיתה ובכך 

אמורה ליעל את קצב ההוראה והלמידה.

כאשר מסתכלים על כך מזווית העלאת מספר התלמידים שעשויים לגשת לחמש יחידות, הרעיון נראה על פניו חיובי ומוצדק. 

אולם, חלוקה כזו כבר בחטיבת הביניים מתעלמת מהמחיר הכבד שהיא גובה מהתלמידים שלא הושמו בהקבצה הגבוהה 

)לפחות 60 אחוז מהתלמידים( ומהיכולת שלהם להתפתח ולהצליח בלימודי המתמטיקה.

אז מה קורה לכלל התלמידים כאשר מחלקים אותם להקבצות? מה קורה לתלמידים שלא שמו אותם בהקבצה הגבוהה? האם 

אין אנו מפספסים ילדים מבריקים שהיו יכולים להצליח ולהתקדם לו רק לא היינו מקבעים אותם בתודעה שנוצרת כתוצאה 

בידול על רקע הישגים בלימודים  יוצרים כבר בגיל חטיבת הביניים  נמוכה? האם בעצם החלוקה, אנו  מהשמתם בהקבצה 

שישפיע גם על המשך חייהם של התלמידים? וכיצד משפיעה החלוקה להקבצות על המורים?

על חלק מהשאלות הללו מנסה לענות קבוצת חוקרים מאוניברסיטת UCL בלונדון. מעיון בממצאים הראשונים שהם מפרסמים, 

https://goo.gl/s6pSW8
%20http://www.edunow.org.il/edunow-media-story-255329%3Futm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Demail
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ועד כמה חלוקה כזו משפרת את הישגי התלמידים שהושמו בהקבצה הגבוהה, אבל  עולה שאי אפשר לקבוע עדיין האם 

בהחלט ניתן לקבוע שהחלוקה להקבצות לא מיטיבה עם התלמידים שמושמים בהקבצות הנמוכות.

למתמטיקה  מורים  של  תנועה  בבריטניה  ומתרחבת  הולכת  האחרונות  בשנים  המחקר,  קבוצת  שמעוררת  לעניין  במקביל 

שקוראת לבתי הספר לבטל את החלוקה להקבצות בגילאי חטיבת הביניים ולדחות אותה לשלב מאוחר ככל שניתן. מורים 

אלו עברו ללמד בקבוצות מעורבות )mixed attainment groups(, ולאחר ששוחחתי עם חלקם, צפיתי במספר שיעורים 

החלוקה  כי  לי  הסבירו  אלו  מורים  בישראל.  גם  כזו  עומק  חשיבת  לעורר  נכון  שיהיה  חשבתי  שארגנו,  בכנס  והשתתפתי 

להקבצות בעייתית במספר מובנים.

החלוקה להקבצות לא מיטיבה עם התלמידים שמושמים בהקבצות הנמוכות

מהן הבעיות בחלוקה לקבוצות?

1. קיבוע דפוס החשיבה של התלמידים המתקשים– החלוקה להקבצות מחלישה בקרב התלמידים את האמונה שלהם 

ביכולתם להצליח, וכמו עם הרבה נבואות, גם זו מגשימה את עצמה. התלמידים מתחילים לבנות לעצמם סיפורים על עצמם. 

טוב  לא  "אני  כמו  אמונות  מפתחים  הם  שלהם.  לאמונה  שלהם,  לסיפור  הופך  וזה  יושבים  הם  הקבצה  באיזו  יודעים  הם 

גרועה  אני  כי  להיות מהנדסת  אוכל  "לא  בלימודים אלו",  אוכל להצליח  "אני לא  כישרון למספרים",  לי  "אין  במתמטיקה", 

במתמטיקה" וכן הלאה.

לחץ  תחת  עצמם  את  מוצאים  כחזקים,  שהוגדרו  התלמידים  נפגעים–  הגבוהה  שבהקבצה  ה"חזקים"  התלמידים  גם   .2

גדול כי הם מאמינים שהם מוצלחים, חכמים ומבריקים, אך כל זאת על תנאי – הם חכמים כל עוד הם אינם חווים קשיים או 

נכשלים, שכן הם יודעים שהתלמידים שמצליחים פחות מועברים להקבצה אחרת, לקבוצת ה"חלשים". מתוך כך, תלמידים 

אלו חוששים מאוד להיכשל ולהפוך לכישלון בעיני עצמם ובעיני האחרים. כך נוצר מצב שאם נותנים לתלמידים הגבוהים 

משימה מאתגרת יותר, הם לא פעם דוחים אותה מיד. לדברי מורים שהתנסו בהוראה בקבוצות מעורבות, תלמידים חזקים 

עשויים להרוויח מאי-הפרדה בשל הפחתת הלחץ להיכשל, שכן כאשר לחץ זה מופחת, הם מעוניינים יותר שיאתגרו אותם, 

כדי להראות שהם מתקדמים. מעבר לזה, הלמידה בקבוצות מעורבות מאפשרת לתלמידים אלו ללמוד גם מכך שלעתים הם 

מסבירים כיצד פתרו שאלה מתמטית לתלמידים אחרים – דרך למידה שהוכחה כעוצמתית ומשמעותית במיוחד.

3. יצירת ציפיות נמוכות של המורים מהתלמידים– ידוע שאמונת המורה לגבי יכולות התלמידים משפיעה משמעותית על 

הצלחתם. מורים שמלמדים בהקבצות הנמוכות מגיעים מראש )ולעתים לא במודע( עם ציפיות נמוכות מהתלמידים, מאטים 

את קצב הלמידה ופחות מאתגרים ודוחפים את התלמידים להשתפר ולהתקדם. מצב זה יכול להתרחש גם אם המורה מגיע/ה 

ורצון לקדם את התלמידים ככל האפשר, שכן מדובר באמונה שיכולה להתרחש באופן לא מודע, בשל  כוונות טובות  עם 

השיבוץ להקבצה הנמוכה.
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סוציו-אקונומי  מרקע  מגיעים  הנמוכות  ההקבצות  מתלמידי  ניכר  שיעור  כי  מראים  מחקרים  חברתי–  שוויון  אי  הגברת   .4

נמוך. למשפחות של תלמידים אלו אין את המשאבים שיש למשפחות מרקע גבוה יותר, המאפשרים להורים לעזור לילדיהם 

בלימודים, בעצמם או בתשלום, ולדחוף אותם להצלחה אקדמית. עם זאת, יש לזכור שהחלוקה המעמדית בבריטניה בולטת 

יותר ומובילית פחות מאשר בארץ, והשיוך המעמדי משמעותי ביותר גם לעתיד התעסוקתי של התלמידים.

 

החלוקה להקבצות מחלישה בקרב התלמידים את האמונה שלהם ביכולתם להצליח.

מה ניתן לעשות?

ההצעה של המורים התומכים בביטול ההקבצות היא ללמד בכיתות מעורבות של תלמידים הנעים על כל טווח ההישגים 

במתמטיקה. כיתות אלה דורשות גישת הוראה שונה מהמורים המלמדים בהן. כשמלמדים בקבוצות מעורבות, מורים מקיימים 

בדרך כלל הוראה פרונטלית קצרה בתחילת השיעור, ולאחר מכן יש עבודה עצמאית של התלמידים בזוגות.

במהלך השיעור יהיו כמובן פערים בקצב ההתקדמות של תלמידים שונים ולכן על המורים להכין מראש כלים לסיוע לתלמידים 

מתקשים, כמו גם אפשרויות העמקה בנושא הנלמד, ומתן אתגרים לתלמידים שמתקדמים מהר יותר. בצורת לימוד זו, השונות 

אינה בחומר הנלמד, אלא ברמת ההעמקה בו ובתמיכה שכל תלמיד מקבל על מנת שיוכל להתקדם.

חשוב לציין שהוראה בקבוצות מעורבות כלל אינה פשוטה, ועל מנת ששיטה זו תצליח, המורים והנהלת בית הספר צריכים 

להיות מחויבים לנושא. דוגמא יפה למהלך כזה אפשר למצוא גם בארץ, כפי שמתואר כאן. מכשולים בדרך למעבר לכיתות 

של  מיוחדת  בהכנה  הצוות  של  רבה  בהשקעה  וצורך  ומורים,  תלמידים  שיבוצי  סביב  מערכתיים  שינויים  כוללים  מעורבות 

שיעורים מסוג חדש. קושי נוסף הוא ההתמודדות עם ההורים, בעיקר הורי התלמידים מהרמות הגבוהות, שחוששים שילדם 

ייפגע מהמהלך.  

אם השתכנעתם ואתם מתכננים הוראה בקבוצות מעורבות, כדאי לשים לב להמלצות הבאות:

המלצות להוראה בכיתה מעורבת

כנסו לכיתה עם ציפיות גבוהות מכל התלמידים.

ההטרוגניות בכיתה דורשת תמיכה דיפרנציאלית בתלמידים על פי קצב התקדמותם.

אל תחלקו את התלמידים לקבוצות על פי רמה בתוך הכיתה.

עודדו למידה משותפת של התלמידים בזוגות או קבוצות.

החליפו את מקומות הישיבה של התלמידים באופן קבוע, כך שהם ילמדו עם עמיתים שונים לאורך השנה. עם זאת, אל תסמכו 
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יותר מדי על יכולתם הבלעדית של התלמידים להסביר את החומר אחד לשני.

אל תתכננו שלושה שיעורים שונים לכל שיעור. תכננו משימות מגוונות ובדרגות עומק שונות שיאפשרו לתלמידים ברמות 

שונות לקבל פידבק ולהתקדם.

ואם בכל זאת אתם מלמדים בהקבצות – כמה המלצות:

חלקו את התלמידים להקבצות רק על סמך הישגיהם ולא לפי קריטריונים אחרים )קריטריונים של מערכת שעות לדוגמה(.

־אפשרו מעברים בין ההקבצות לאורך השנה, ידעו את התלמידים והוריהם על אפשרות זו ועודדו תלמידים בהקבצות הנמו

כות לעבוד קשה על מנת לעלות הקבצה.

וודאו שיהיו מורים מומחים בתחומם בכל ההקבצות, ולא רק בהקבצות הגבוהות.

קבעו רף ציפיות גבוה גם בהקבצות הנמוכות, תנו את אותה כמות של שיעורי בית ותרגול נוסף כמו בהקבצה הגבוהה.

 

לסיכום, נראה שחלוקה להקבצות כבר בחטיבת הביניים מראה דפוס ברור: היא עשויה אולי להועיל לתלמידים בעלי הישגים 

גבוהים )וגם זה לא בטוח(, אך היא בוודאות מזיקה לתלמידים שהישגיהם נמוכים. מתוך הבנה זו אני מאמין שיש בכוחנו לשנות 

את צורת העבודה הקיימת, וליצור מערכת שעובדת עבור כלל תלמידיהם, ולא רק בעבור המצליחים ביותר.

קטעי מנו"ף - לדיון

לבקר אחרים ולתת להם הרגשה שאינם 

רצויים-זאת יכול כל אחד לעשות. אך לרומם 

את רוחם ולהעניק להם הרגשה טובה-לכך 

דרושים כשרון מיוחד והשקעת מאמץ. 
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שיעורו של הפרפר

יש תהליכי צמיחה שכל אחד חייב לעבור בכוחות עצמו. לפעמים מתוך כוונה טובה ורצון לעזור מנסים להקל ועושים 

בדיוק את ההיפך

// http://www.aish.co.il/ci/n/48870757.html?s=mbaw // 

אדם הביט בגולם של פרפר.

יום אחד, הופיע פתח קטן בגולם.

האדם ישב והביט במשך כמה שעות בפרפר ובמאמציו לדחוף את גופו דרך אותו פתח קטן.

לפתע, הפרפר הפסיק להתקדם.

נראה היה שהוא התקדם ככל יכולתו ואינו יכול יותר, אז האדם החליט לעזור לפרפר. הוא לקח זוג מספריים ופתח את 

הגולם.

הפרפר יצא בקלות, אבל גופו היה מנוון והכנפיים שלו מכווצות.

האיש המשיך להתבונן, בציפייה שכל רגע כנפיו של הפרפר יפתחו, יגדלו וייפרסו – ובכך יתמכו ויעצבו את גוף הפרפר. אבל 

זה לא קרה! למעשה, הפרפר בילה את שארית חייו בזחילה עם גוף מנוון וכנפיים מכווצות.

הוא אף פעם לא הצליח לעוף.

האיש בחסדו וטוב לבו לא הבין שהגולם הדחוס ומאבק הפרפר לצאת ממנו, היו התהליך שדוחף נוזלים מגוף הפרפר לתוך 

כנפיו כדי שיוכל לעוף אחרי שייצא לחופשי מן הגולם.

נקודות לדיון בישיבת צוות:

חלקו הראשון של הקטע ישמש בסיס לדיון בנושאים הבאים: )לאחר הדיון ניתן להמשיך לקרוא/להקריא את חלקו השני(

• הקונפליקט בין הרצון לעזור לתלמיד לפתור בעיות/קשיים בפניהם הוא עומד לבין אפשור לתלמיד לפתור את הבעיה 	

בכוחות עצמו. לאילו נסיבות מתאימה כל אופציה.

• פתרון מיידי או תהליך מתמשך בלמידה, בחברת הילדים. מתי ובאילו מקרים?	

• חשיבה חיובית: הקטע עשוי לכוון לחשיבות ראיית הטוב גם במה שנראה לכאורה, רע.	

נקודות לדיון בשיעור מחנך:

• הטמעת המסר שכל מעשי הבורא לטובה, גם אלו שאינם נראים כך מלכתחילה.	

• הפנמת הערך של ראיית הטוב אצל התלמיד.	

• ההבדל בין עזרה לזולת לבין תמיכת יתר.	

)המשך הקטע(

https://goo.gl/DBHhFk
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לפעמים, מאבקים הם בדיוק הדבר הנחוץ בחיינו. אם אלוקים היה מאפשר לנו לעבור את חיינו ללא מכשולים, זה היה גורם 

לנו לנכות.

לא היינו חזקים כמו שיכולים היינו להיות. לא היינו יכולים לעוף.

בקשתי כח... ואלוקים נתן לי קשיים לחשלני.

בקשתי חכמה... ואלוקים נתן לי בעיות לפתור.

בקשתי שפע... ואלוקים נתן לי מוח וכוח לעבוד.

בקשתי אומץ... ואלוקים נתן לי מכשולים להתגבר עליהם.

בקשתי אהבה... ואלוקים נתן לי אנשים להם אוכל לתת מעצמי.

בקשתי טובות... ואלוקים נתן לי הזדמנויות.

לא קבלתי שום דבר ממה שבקשתי... אבל קבלתי את הכל.

בשיעור מחנך:

התלמידים יוזמנו להעלות סיטואציות בהן המשפטים שלעיל באו לידי ביטוי.

קטעי מנו"ף לדיון
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למידה משמעותית

בוגרים עושים היסטוריה בישיבת דרכי נעם בפ"ת

מסר חינוכי משמעותי בתוך האווירה המיוחדת של חגיגות השבעים 

// מאת: ד"ר יוסי לונדין, ישיבת "דרכי נעם" ומכללת אורות ישראל //

במסגרת ההיערכות לחגיגות השבעים למדינת ישראל ביקש הצוות החינוכי בישיבת "דרכי נעם" בפ"ת ליזום פרויקט 

שבמסגרתו יחושו התלמידים, שהתהליכים השונים הקשורים בתקומת ישראל, אינם מתחוללים רק במסכי הטלוויזיה  או 

בדפי ההיסטוריה, אלא הם רלוונטיים אליהם, כאן ועכשיו.

לאחר דיונים ממושכים הוחלט ליצור את הזיקה בין תהליכי המאקרו של מדינת ישראל לבין החיים היום יומיים של התלמידים 

באמצעות היכרות עם סיפורי בוגרים. הרציונל שעמד מאחורי המיזם היה להמחיש לתלמידים כיצד אנשים, שרק לפני כעשור 

או עשור וחצי היו בני גילם, והתנסו באותן חוויות והתלבטויות, מוצאים את עצמם כתורמים ומשפיעים על חיי המדינה.

צוות המורים איתר כעשרים בוגרים העוסקים בתחומי עשייה שונים כמו  מנהיגות ציבורית, רפואה, חקלאות, תקשורת חינוך 

ועוד.  לאחר תיאום, נשלחו קבוצות תלמידים לראיין את הבוגרים, תוך התמקדות בשאלות על טיב עבודתם, המשמעות שהם 

מייחסים  והמקום שהם  לדור הצעיר,  "טיפים" אותם הם מבקשים להעביר  ולעשייתם בראייה לאומית,  מייחסים לעבודתם 

ללימודים בישיבה כמסד להתפתחותם האישית. המפגש בין התלמידים לבוגרים שנערך עם התערבות מינימלית ולעיתים ללא 

מעורבות בכלל של הצוות, הפך במהרה לדו שיח מרתק שהתלמידים חזרו ממנו גדושים בחוויות ובתובנות. 

השלב הבא היה עיבודן של שעות ההסרטה הרבות לכמה סרטונים קצרים שאורגנו על בסיס נושאים ולוו במוסיקה ובעיצוב 

מתאים. הסרטונים הוצגו בערב חגיגי שנערך מספר ימים לפני יום העצמאות בנוכחות כל תלמידי הישיבה.

במסגרת הערב שוחחו עם התלמידים כמה מבוגרי הישיבה העובדים בעצמם בישיבה, ולאחר מכן הוצגו הסרטונים, שלכל 

אחד מהם קדמה שיחה קצרה על מקומו של תחום העיסוק הרלוונטי בבניינה ובהעצמתה של מדינת ישראל.

ביום העצמאות המאה  נאום שכוון לכאורה אל תלמידי הישיבה  נציג התלמידים שנשא  שיא הערב היה בדברי סיכום של 

למדינת ישראל, ובו תיארו תלמידי הישיבה כיום את תפקודם העתידי כתורמים להמשך בניינה של המדינה כממלכת כוהנים 

וגוי קדוש.

השילוב בין פעילות שנעשתה ברובה בידי התלמידים, הקישור והרלוונטיות לחייהם האישיים וסביבתם ומיצוב הפרויקט לא רק 

כערב זכרונות נוסטלגי, אלא גם כמסר חינוכי משמעותי בתוך האווירה המיוחדת של חגיגות השבעים, כל אלו תרמו להצלחת 

פרויקט "בוגרים עושים היסטוריה" ונותר רק לצפות לסרטים שיופקו בעוד מספר שנים על התלמידים שהשתתפו בערב זה.
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המעוניינים
לקבל ישירות
את ”ילקוט המורה“,
נא לשלוח
מייל למנו"ף

מה בעלון?
•  בעיניים בוחנות • מאירועי החודש     

•  פורום מנו"ף • מומלצים       

•  טיפים • שעת מחנך      

•  מדור הנהלה • חינוך חברתי      

•  חוזר מנכ"ל • שיעורים וחומרי למידה   

•  TV מנו"ף • מערכי שיעור מתוקשבים  

•  פיתוח מקצועי לעובדי הוראה • הורים        

manof@michlalah.edu

מכללה ירושלים-משרד מנו"ף, רח' דובדבני, בית וגן. ת.ד 16078 ירושלים 91160
טלפון: 02-6750912/751    פקס: 073-2750662
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