
דבר ראש המכללה

’כמידי שנה בשנה...‘,  ’שתתחדש עלינו שנה...‘ - 
שתי התחלות משפטים אלו מכתיבות את המשך 
הדברים: כמידי שנה בשנה אני כותב לכם באיגרת 
שנזכה...‘,  ייתן  ’ומי  הלימודים;  לשנת  הראשונה 
אני  וגם  הסטודנטיות  לעבודה,  חבריי   - שנזכה 
ערב  נכתבים  שהדברים  ומכיוון  שנזכה!  הקטן... 
ראש השנה (ויתפרסמו בתחילת שנת הלימודים), 
טובה;  שנה  עלינו  שתתחדש  לברך  מבקש  אני 
בשנים  שנקבע  ולברך  באיגרת  לכתוב  שההרגל 
 – ’יתחדש‘  באמת  ושמשהו  ימשיך,  הקודמות 

משהו עמוק וטוב.

אני מתפלל שתהא השנה הבאה שנה טובה לעם 
העולמית,  הפוליטיקה  בנבכי  מצוי  אינני  ישראל; 
אבל גם אדם פשוט מבין שצריך להתפלל שב‘יום 
הדין לאומות‘, הקב“ה יוביל את עמו בדרך טובה 

ונכונה, ואנו – עמו, נביא ברכה לעולם ומלואו.

למכללתנו,   קשור  יותר  בו  מצוי  שאני  נושא 
טובה  לשנה  מתפלל  אני  זו  מוצא  נקודת  ומתוך 
 - ההווה  על  ומהלב,  הרבה  מודה  ומודה,  בעתיד, 
לפרוט  נוח  זה  אין  במעוננו.   השורה  הברכה  על  
 – ונשגבות  גבוהות  מילים   - והתודה  הברכה  את 
לפרוטות של נתונים סטטיסטיים, ואשתדל שלא 
לגלוש למספרים, אך ההרשמה לאפרתה באמת 
רבות  סטודנטיות  לנו  יש  עצום;  והמגוון  מעולה! 
לתואר ראשון .B.Ed, לתואר שני .M.Ed,  להסבת 
לימוד  (אזרחות,  מיוחדות  לתוכניות  אקדמאיות 

את  ורעות  באחווה  מקיימים  ואנו  וכו‘),  השואה 
’מדרשת  שלנו  הרעיוניות  התוכניות  בין  האיזון 
הרובע‘, ’קריית ארבע‘ והגוף המרכזי של אפרתה.  
האם  הרע...‘;  עין  ’בלי  וגדוש;  מגוון  שלנו  המקום 
נשכיל להמשיך לקיים את כל השפע הזה בשלווה 
ולקידום?  להתפתחות  נשואות  כשפנינו  ובשלום, 
תלוי  הרבה  שכן.  מתפלל  אני  שכן,  מאמין  אני 
צפופים  עומדים  כשהיו  המקדש,  בבית  בידינו. 
כמובן,  נס.  בגדר  הדבר  היה  רווחים,  ומשתחווים 
טוב,  רצון  אבל  דשמיא,  לסיעתא  זקוקים  אנו  גם 
הסיוע  למשיכת  צינור  יהוו  וחברות  הדדי  כבוד 

ממרומים.

וכאן - על הקרקע - כל יום אנו למדים מחדש על 
חשיבות החינוך; לאו דווקא מההצהרות הנישאות 
אלא  השונות  הבמות  מעל  המערכת  ראשי  של 
מהידיעות הקטנות בתקשורת, מהמעשה החינוכי 
היומיומי ומהמציאות הפשוטה שכל אחד מאתנו 
נחשף אליה - מאלה אנו למדים הרבה יותר. אני 

מאמין באמונה שלמה שהחינוך זקוק לנו!

מי ייתן שנזכה לברכה כדי להשפיע ברכה.

שנה טובה  

פרופ' ישראל רוזנסון   
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החוג  וראש  המכללה  רקטור  ברודי,  דוד  ד"ר 
לחינוך, וגב' הינדי כהן, ראש מסלול הגיל הרך 
על  כעשור  במשך  עמלו  תשע"א),  שנת  (עד 
תכנית שיזמו להכשרת פרחי הוראה לגיל הרך 
רואים  וברודי  כהן  השואה.  עם  להתמודדות 
פדגוגית  בהתמודדות  הסטודנטיות  בהכשרת 
ממטרותיה  נפרד  בלתי  חלק  השואה  עם 
כוללת  ראייה  לפיתוח  המכללה  של  החינוכיות 
ורגישות לצורכי החברה עם זיקה לעבר של עם 
לתכנית  העתיקה.  ובעת  החדשה  בעת  ישראל 
על  הידע  העמקת  עיקריים:  יעדים  שני  הוצבו 
גישות  והקניית  השואה  של  ההיסטורי  הרקע 

הוראה מתאימות לילדים בגיל הרך.

הרך  הגיל  למחנכות  לעזור  באה  התכנית 
אליהן  להיקלע  עלולה  שהיא  בדילמות 
 - אחד  מצד  השואה;  נושא  עם  בהיפגשה 
מהגננת  מצפים  וההורים  החברה  הפיקוח, 
הגננת    - אחר  ומצד  השואה,  בנושא  שתטפל 
ערה לסכנה שבחשיפת הילדים לנושא שירתיע 

אותם.

הבנויה  שנתית  ארבע  תכנית  היא  התכנית 
דידקטיות,  מסדנאות  ומורכבת  הדרגתי  באופן 
התכנית  במסגרת  ועוד.  ושם  ביד  ביקורים 
הדן  גננות  של  פורום  גם  וכהן  ברודי  מקיימים 

בנושא ומעלה סוגיות שונות הנובעות  ממנו.

ומחוץ;  מבית  רבה  בהערכה  זכתה  התכנית 

פרס יד ושם לתוכנית חינוכית בהוראת השואה

מכורה שלי ארץ נוי אביונה 
למלכה אין בית, למלך אין כתר.

רק שבעה ימים אביב בשנה,
וסגריר וגשמים כל היתר...

(לאה גולדברג)
גולדברג  לאה  כתבה  לא  הזה  השיר  את  לא, 
נוטים  מאיתנו  שרבים  כפי  ישראל,  ארץ  על 
לחשוב, אלא על ליטא - ארץ מקסימה ביופיה, 
משופעת בנהרות, באגמים ובמים, שגוני הירוק 

שולטים בה, וגם הסגריר, הגשם והקור...

גמלאים  של  קבוצה  התאגדנו,  הזה  בקיץ 
וסטודנטיות, ונסענו לליטא.

לנופים  ונחשפנו  בזמן,  למסע  לליטא  נסענו 
באירופה  היהדות  למרכז  התוודענו  מדהימים. 
אירועים  אחר  התחקינו  בשנים.  מאות  משך 
שם,  שקרו  היהודית  בהיסטוריה  משמעותיים 
את  שעיצבו  ומגוונות  שונות  דמויות  ואחר 

העולם היהודי, התורני, הציוני והתרבותי.

נסענו לליטא וראינו את בתי העלמין היהודיים 
בישיבות  ביקרנו  השונים.  הכנסת  בתי  ואת 
הליטאיות- סלבודקה, פונוביץ‘ וטלז, והבנו את 

משמעות החיים בצל הגויים הנוצרים.

דמויות  של  רחבה  קשת  וגילינו  לליטא  נסענו 

שפעלה שם - גדולי עולם כהגאון מוילנא, הרב 
יצחק אלחנן ספקטור והרב חיים עוזר זצ“ל, וגם 
ענקי תרבות כמו לאה גולדברג, אברהם מאפו 

ואבא קובנר. 

נסענו לליטא וביקרנו בערים שמקפלות בתוכן 
היסטוריה יהודית עשירה ומפוארת: טלז, קיידן, 
וגולת  קובנה  פונוביץ‘,  (ממל),  קלאייפדה 
הכותרת - עיר הבירה - וילנא, ירושלים דליטא. 

הכילה  שהיא  לדעת  ונוכחנו  לליטא  נסענו 
את  המזרחי.  ואת  ה“בונד“  את  כולם:  את 
בה  היו  המסורתיים.  ואת  (מתונים)  המשכילים 
ושמרניים.  מודרניים   – קוראליים  כנסת  בתי 
יהדות ליטא שילבה בתוכה ישן וחדש, מסורתי 
של  רבים  גוונים  להכיל  והשכילה  ומודרני, 
יהודים וגם לחיות בשלום עם המקומיים. אולי 
זה מה שהפך אותה למרכז העולמי של היהדות 

עד למלחמת העולם השנייה.

המנציחות  דמויות  עם  ונפגשנו  לליטא  נסענו 
בימי  בה  שנעשו  והזוועה  הרצח  מעשי  את 
אתרים  וְמַשמרות  השנייה,  העולם  מלחמת 
ומבנים יהודיים מהעבר. נחשפנו לאובדן הנורא 
על  הזו  בארץ  היהודיות  הקהילות  של  והאכזר 
רקע הביקור בבורות המוות בפונאר ובפלונגאן, 
בפורט התשיעי ובאתרי הנצחה שונים, שהירוק 
גמור  בניגוד  ועומד  בהם,  השולט  הצבע  הוא 
לפשעים הנוראיים שנעשו שם על ידי הנאצים 

ועוזריהם הליטאים, יימח שמם. 

חוויות  מלאות  ָלָארץ  וחזרנו  לליטא  נסענו 
ורשמים שיותירו בנו חותם לעד...

במלאכה  העוסקים  לכל  להודות  ההזדמנות  זו 
על חוויה שלא תישכח: 

לד“ר מיכל בן יעקב על ההכנה המעולה לסיור, 
שאלה  לכל  המהיר  המענה  ועל  הזמינות  על 

שצצה.

הסיור,  של  המדריכים  וויליאם,  סלע  לעקיבא 
על הדרכה מעניינת וחווייתית ועל הדאגה לכל 

הפרטים הקטנים.

ראש  רוזנסון,  ישראל  לפרופ‘  כולם  ומעל 
המכללה - שעם הדאגה שלו לכולנו, עשה את 
שמשאירה  חוויה  לבין  לימודי  סיור  בין  ההבדל 

חותם עמוק בנפש. 

תודה רבה לכולם!

וטובים,  חיוביים  סטודנטיות  משובי   - מבית 
זכו  כהן  הינדי  וגב‘  ברודי  דוד  ד“ר   - מחוץ 
בפרס המכובד  'פרס יד ושם לתכנית חינוכית 

בהוראת השואה' 

אין לנו אלא לשמוח על הזכות שנפלה בחלקנו 
לעבוד עם אנשי יוזמה ומעוף - כה לחי!

יו“ר יד ושם, מר אבנר שלו, מעניק את פרס יד ושם לד“ר דוד ברודי ולגברת הינדי כהן.

רשמים וחוויות מליטא
שלומית שטווי
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משוואה להצלחה:
מכללת אפרתה + אולפנה לאומנויות + קרן השל = ”יום השיא במתמטיקה“

ד“ר תמי לפקורט-רובי

למעלה  אפרתה  למכללת  הגיעו  אדר  בחודש 
התורנית  מהאולפנה  ומורות  תלמידות  מ-180 
שיא  ב‘יום  להשתתף  כדי  בירושלים  לאומנויות 
ומרצים  סטודנטיות  שארגנו  במתמטיקה‘ 
של  נדיב  במימון  במכללה  למתמטיקה  מהחוג 

קרן ’השל‘.

גברת  ויזמה  הגתה  במתמטיקה  השיא  יום  את 
למתמטיקה  החוג  של  המדפי“ת  חמו,  פירחה 
תוכננה  אורגנה,  השיא  יום  פעילות  באפרתה. 
ובוצעה על ידי גברת חמו, קבוצת הסטונדטיות 
של שנה ג‘ בחוג וסטודנטיות מהתכנית ההסבה 
 - חלקים  שלושה  כלל  השיא  יום  במתמטיקה. 
עם  יחד  שנוהל  במתמטיקה  ורטואלי  חידון 
חקירה  בחינוך,  למצוינות  הישראלי  המרכז 
של  מתמטי  משחק   - טנגרמים  של  על-הידיים 
יותר  לפני  בסין  שהומצא  ואומנות  גיאומטריה 
של  המתמטיקה  בנושא  ופעילות  שנה,  מ-200 
האשליות האופטיות ביצירות האומנות של אם. 

סי. אשר.

לקבוצה  אפשרה  השל  מקרן  התרומה 
במתמטיקה  תחומים  לחקור  בנות  של  מגוונת 
הספר  בבתי  הלימודים  מתוכנית  חלק  שאינם 
וירטואלית  מתמטית  בחוויה  ולהשתתף 
מרתקת. מלכי מרגליות מהמזכירות האקדמית 
ושרון חדד אשר על המחשוב מהמכללה סייעו 
רבות בהכנת החדרים לקליטת הבנות  ובציודם 

בטכנולוגיה הנדרשת.

של  וירטואלי  בחידון  התחיל  השיא‘  ’יום 
בשיתוף  בחינוך  למצוינות  הישראלי  המרכז 
הכיתות  באפרתה.  למתמטיקה  הסטודנטיות 
בחינוך,  למצוינות  ולמרכז  לזו  זו  מחוברות  היו 
ק“מ  שלושה  של  במרחק  יושב  בעודו  שם, 
הישראלי  מהמרכז  שמעוני  גלי  מר  מהמקום, 
של  החוקים  את  הסביר  בחינוך  למצוינות 
הוירטואלי  בלוח  משתמש  שהוא  תוך  החידון 
(בכיתת E-lluminate). התלמידות מצדן הציגו 

את תשובותיהן במיקרופון המיועד לכך.

והפסקת  החידון  של  המוצלח  הסיכום  אחרי 
אוכל קצרה המשיך יום השיא בחידה מתמטית 

סינית - טנגרמים.

מקבילית  (ריבוע,  מצולעים  שבעה  בטנגרמים, 
משולבים  שונים)  בגדלים  משולשים  וחמישה 
חיצוני  קו  נתון  במשחק  תמונות.  ליצור  כדי 
של הצורה הסופית, והשחקן צריך לפענח איך 
הצורה  את  ליצור  כדי  הצורות  שבע  את  לארגן 

הנתונה.

חלקי  ערכת  ביצירת  התחילו  התלמידות 
מספר  פתרו  ואז  מבריסטול,  משלהן  טנגרמים 
חידות טנגרם - מחידות קלות ועד חידות קשות 
במיוחד. התלמידות השתמשו בחלקי הטנגרם 
שלהן כדי ליצור תמונת טנגרם שהן לקחו איתן 

הביתה כמזכרת מיום השיא.

אשליות  בנושא  בדיון  הסתיים  השיא  יום 

השתמשו  התלמידות  מתמטיות.  אופטיות 
שתי  בעל  משולש  ליצור  כדי  מנייר  בצינורות 

זוויות ישרות (!!!).

אופטיות  אשליות  של  דוגמאות  ראו  גם  הן 
ביצירות של האומן ההולנדי אם. סי. אשר, וכן 
את  שהסבירו  קצרים  סרטונים  במספר  צפו 

האשליות.

למאתיים  קרוב  חזרו  זה  שיא  יום  של  בסופו 
תלמידות, סטודנטיות, מורים ומרצים הביתה - 

שמחים, תשושים ומועשרים מתמטית.

תלמידות יוצרות ערכות 
טנגרמים משלהן ופותרות 

חידות טנגרם.

האתגר: כמה תיבות קטנות יש בפירמידה המוזרה?

משולש עם שתי זויות ישרות?
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לפני עשר שנים, שנה אחת בלבד אחרי שהתחלתי את עבודתי 

במכללה, קיבלתי ’מתנה‘ מיוחדת: לרכז את תכנית המצוינות 

שהגיחה אל אוויר העולם זמן קצר קודם לכן. למתנה הייתה 

אמנם כותרת מבטיחה, אך דמות ברורה לא הייתה לה. הייתה 

מהוססים  צעדים  אותם  למן  מרתקת.  דרך  של  ראשיתה  זו 

של עיצוב ראשוני ועד לרגעים אלה ממש, ידעתי להוקיר את 

תכנית  לגבש  באפשרות  ראיתי  בחלקי.  שנפלה  ההזדמנות 

גם  ואתגר  זכות  ולהובילה,  איכותית  בנות  לקבוצת  ייחודית 

עד  והתגבשה  התכנית  הלכה  שבהן  שנים  כמה  עברו  יחד. 

לדודה  הרעיה  דברי  ברוח  חותם,  תכנית  שם:  לה  שנמצא 

בשיר השירים: ”שימני כחותם על לּבך“ (שיר השירים, ח, ו). 

כחותם על ִלִּבי
ד“ר עפרה מייטליס

תכנית המצוינות הפכה אפוא לתכנית חותם על שום האהבה 
שהסטודנטיות  המשאלה  שום  ועל  החינוך  לב  היא  שהיא 
בבוא  החינוך,  פני  את  וישנו  חותם  יטביעו  בה  השותפות 
הניסוי  בשיטת  התכנית  גובשה  השנים  במהלך  העת. 
הבנות.  של  ליבן  לרחשי  מתמדת  האזנה  תוך  והתעייה, 
רבת  עשייה  במהלך  שעלו  רבות  בשאלות  להתחבט  הרבינו 
גוונים, בהן שאלות עקרוניות ומהותיות אך גם כאלה שעסקו 
את  להעשיר  וכדאי  רצוי  במה  למשל:  מעשיים.  בהיבטים 
הסטודנטיות? האם להמיר את הקורסים הייחודיים בקורסים 
הנלמדים במסלולים השונים או לנצלם להעשרה נוספת של 
המשתתפות? כיצד להפוך את חברי הסגל לשותפים על אף 
אופן  באיזה  המוכרת?  המסגרת“  מ“שבירת  המובן  החשש 
אף  על  וכיצד,  ולקהילה  למכללה  הסטודנטיות  תתרומנה 

ייחודה ויוקרתה של התכנית, היא לא ”תנקר עיניים“? 

השאלות  מן  לרבות  תשובות  שמצאנו  דומה  השנים  במהלך 
שליוו את התכנית בשנותיה הראשונות אך כטבעם של דברים 
והמציאות  והן  חדשות,  שאלות  הולידו  האלה  התשובות 
לבדוק   - השמרים  על  לשקוט  לא  אותנו  חייבו  המשתנה 
ולבחון מחדש, להמשיך ולהרחיב, לשנות או לחדש. בתכנית 

הזאת יכולים היינו להגשים כמעט כל חלום שבו האמנו. אם 
שוחרת  ספר,  כאשת  הבוגרת  דמות  את  רוחנו  בעיני  ראינו 
ידע והשכלה כללית, זימנו לסטודנטיות קורסים שירחיבו את 
ומוסיקה  אמנות  למדו  הסטודנטיות  שלהן.  התרבותי  האופק 

ונפגשו עם גדולי עולם כאפלטון, אריסטו וסארטר. 

אם האמנו בחזוננו שמחנכת-מנהיגה נבחנת בראש ובראשונה 
בגישור  קורס  הייחודית  בתכנית  שיבצנו  ובמידותיה,  בערכיה 
יצאנו  העתידית.  המורה  של  ההקשבה  כישורי  את  שיפתח 
אחת לחודש אל השטח ונפגשנו עם מורים בעלי חזון שהעזו 
ושוחחנו  מגוונים  חינוך  במוסדות  סיירנו  אחרת.  דרך  לפרוץ 
המציאות  מול  החזון  את  לבחון  בידינו  שסייעו  תלמידים  עם 
החינוכי  הארסנל  אל  אספנו  והשגרה. 
והגיגים  קולות,  מראות,  חוויות,  שלנו 
לדיונים  ותוסס  חי  למצע  לנו  היו  ואלה 
על  הצרו  הבנות  חינוכיים.  בנושאים 
בחוויות  שותפות  אינן  שחברותיהן  כך 
הצעתי  דבריהן  ובעקבות  אלה,  בונות 
לעת  מעת  לצרף  הפדגוגים  למדריכים 

סטודנטיות מן המסלולים השונים.

ואכן, פעמים סטודנטיות נוספות חברו 
אלינו ונהנו אף הן מן ההזדמנות להכיר 
בשדה  הנעשית  הנפלאה  העשייה  את 
של  חלומותיהן  אף  אלא  חלומותינו  רק  לא  אלה  היו  החינוך. 

מיזם  הוא  לכך  נאה  דוגמה  למציאות.  שהפכו  התלמידות 

חלמו,  השתיים  ג‘.  משנה  ונחמה  אסתי  ידי  על  ונרקם  שהלך 

חלק  נטלו  שבו  בין-דורי,  כמפגש  דרמה  קורס  וליוו  יזמו  הגו, 

מן  השלישי  הגיל  ונשות  א‘  שנה  חותם  מתכנית  סטודנטיות 

חברתי  לחינוך  החוג  נציגת  אורית,  ידי  על  שלוו  השכונה, 

מקווים  אנו  המיזם  של  ההצלחה  לאור  נפרדת).  כתבה  (ראו 

להמשיך ולהפעילו גם בשנת הלימודים הבאה.

רגע לפני הפרידה אני מעבירה בסך עשר שנות עשייה ושואלת 

שהתשובה  לי  נדמה  מכול?  יותר  אתגעגע  ְלמה  עצמי  את 

יומן  לשגרת  לחיוניות,  לאמונה,  ללהט,  לסטודנטיות!  ברורה: 

אך גם להתחדשות ולרעננות. ובעיקר- לקשר האישי!

הרבים:  לשותפיי  תודות  לשלוח  רוצה  אני  האיגרת  דפי  מעל 

לציון,  לדוד,  לישראל,  לצבי,  בתכנית,  המלמדים  למורים 

התכנית  את  לעצב  בידי  שסייעו  וולפיש,  ולרותי  למאירה 

ליוסי  הצלחה  איחולי  לשלוח  רוצה  אני  ולבסוף,  ולייצבה. 

את  שהפקדתי  אני  בטוחה  החדש.  התכנית  מרכז  שפנייר, 

התכנית בידיים טובות ואמונות. 

רגע לפני הפרידה, אני מעבירה בסך עשר שנות 

יותר  אתגעגע  ְלמה  עצמי  את  ושואלת  עשייה 

מכול? נדמה לי שהתשובה ברורה: לסטודנטיות! 

גם  אך  יומן  לשגרת  לחיוניות,  לאמונה,  ללהט, 

להתחדשות ולרעננות. ובעיקר- לקשר האישי!
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הסטודנטים  בפורום  השתתפותנו  במסגרת 
התבקשנו  המצוינים,  תכנית  של  הבין-מכללתי 
חינוכי  פרויקט  על  לחלום  ולהגשים.   - לחלום 
ולנסות להוציאו אל הפועל. במקביל התבקשו 
במכללה  חברתי  לחינוך  מהחוג  סטודנטיות 
לאוכלוסיית  המיועדים  פרויקטים  להקים 
עם  פעולה  בשיתוף  בשכונה,  השלישי  הגיל 
יחד,  לחבור  החלטנו  בקעה.  קהילתי  מתנ“ס 
ייחודית:  קבוצה  להקים  כדי  הגורמים,  כל 
קבוצת דרמה המורכבת מנשות הגיל השלישי, 
קהילתי  חברתי  לחינוך  החוג  מסטודנטיות 
ומסטודנטיות מתוכנית חותם שנה א‘ במכללה, 
המכללה  בין  הקשר  את  לשכלל  במטרה 
ולמבוגרות  לסטודנטיות  ולהקנות  לשכונה, 
חוויה שממנה יוכלו לשאוב כלים להמשך דרכן, 

דברים שנשאה דבורה, נציגת הנשים המבוגרות שהשתתפו בפרויקט:

דרמה כמפגש בין דורי
שיתוף פעולה בין תכנית חותם, החוג לחינוך חברתי והמינהל הקהילתי בקעה

נחמה מרזל ואסתי אבני

הבלתי  בתמיכתם  וכך,  בתחומה.  אחת  כל 
נדלית של עפרה מייטליס, רכזת תוכנית חותם, 
של אמיר שמש, מרצה בחוג לחינוך חברתי ושל 
לדרך.  יצאנו  במתנ“ס,  קהילתי  עובד  רן,  אור 
הסמסטר  לאורך  מפגשים   16 של  במהלכם 
משפחה   - שוויונית  ייחודית,  קבוצה  נוצרה 
התיאטרון,  לעולם  נחשפה  הקבוצה  ממש.  של 
של  שיאו  יחד.  וצחקה  שיתפה  בו,  התנסתה 
הקבוצה  בנות  שבו  מרגש  בערב  היה  התהליך 
העלו על הבמה מארג של סיפורי חיים בנושא 
מרגשים  וגדולים,  קטנים  סיפורים  ”מעברים“. 
חברות,  של  קהל  מול  הוצגו  הומור  ומלאי 
המכללה  וצוות  סטודנטיות  משפחה,  קרובות 
ונשות השכונה - כולן באו לחזות בחלום שהפך 

ב“ה למציאות.

לת בקעה נהל הקה ת והמ

בלתי 
ותם, 
ושל 
דרך. 
סטר 
פחה 
טרון, 
של   
בוצה 
ושא 
שים 
רות, 
ללה 
הפך

דבורה וסטודנטיות מתכנית חותם שנה א‘ במופע הסיום

לחוג  להצטרף  ההצעה  לפניי  שכשהובאה  אבוש  ולא  אודה 
לדרמה, גיחכתי בליבי: ’מה לי, בגילי המופלג, להתעסק בדרמה?‘ 
עלולה  אני  ממני  וזריזות  תוססות  צעירות  עם  בחוג  שנייה:  ובעיה 
הראשונה  בפגישתנו  כבר  פלא!  איזה  וראו  וזלזול!‘  צחוק  לעורר 
ואפילו  חביבות  קרבה,  הרגשתי  להפך!  חששותיי.  כל  התבדו 
גרמן  (הגיל)  שהזמן  שונות  בתופעות  התחשבות  ואפילו  כבוד 
בחזרה,  ליווי  וגם  הסעה,  כלומר  הגעה,  בדרך  הקלה  הצעות  כגון 
הידע,  לרכישת  בדרך  זה,  לעומת  אך  הלאה.  וכן  לכיבוד  דאגה 
בתנועה  בדיבור,  ביטוי  דרכי  כגון  ההמחזה,  ודרכי  המיומנויות 
המורה  של  והמקצועית  הכללית  בגישתה  הבדל  היה  לא  וכד‘, 

זו  גישה  השלישי.  בגיל  החברות  ואל  הצעירות  החברות  אל 
ולשפר.. שוב  לנסות  להמשיך,  האומץ  את  לי  ונתנה  אותי  עודדה 
שהטילה  האחרונה  המשימה  הייתה  וההתרגשות  היצירה  שיא 
או  מחייה  סיפור  תספר  אחת  שכל  ביקשה  היא  המורה.  עלינו 
זאת  להעביר  חייה,  על  המרבי  רישומם  את  שהשאירו  אפיזודה 
לכתב ולמסור לה והיא תעבד את זה למופע קצר שאנחנו נבצע..
אני סיפרתי אירוע שנשכח כבר ממני זה עשרות שנים, אך על ידי 
כך ששוב הרהרתי בו הבנתי שהוא, האירוע הזה, בעצם עיצב את 

חיי. התרגשתי מאוד. העליתי אותו על הכתב ומסרתי למורה.  

רשמה: אורית ברובסקי



666

חוג חדש נפתח במכללה: החוג לחינוך חברתי-
קהילתי. הקמת החוג נועדה לתת מענה לצורך 
הולך ומתרחב באנשי מקצוע מוכשרים לעבודה 
הציבור  בקרב  תרבותית  חברתית  חינוכית 
בחוג  הלימודים  מקנים  לכך  בנוסף  הדתי. 
לחינוך חברתי קהילתי אלטרנטיבה תעסוקתית 
שתאפשר לבוגרת לבחור בין הוראה לבין חינוך 

חברתי קהילתי או לשלב ביניהם. 

מן  הינו  בישראל  פורמאלי  הבלתי  החינוך 
תנועות  רק  לא  כולל  הוא  בעולם.  הנרחבים 
ארגונים  של  גדול  מגוון  אלא  ומתנ“סים  נוער 
המציעים פעילויות פנאי והעשרה לכל שכבות 
הגיל, מילדים ונוער, דרך צעירים ועד בני הגיל 

השלישי.

החינוך החברתי-קהילתי מוכר בשמות נוספים 
משלים‘  ’חינוך  פורמאלי‘,  בלתי  ’חינוך  כגון 
חברתי  ’חינוך  בשם  בחרנו  אנו  לפנאי‘.  ו‘חינוך 
התחום,  את  תפיסתנו  את  המשקף  קהילתי‘ 
המכללה.  של  החינוכי-חברתי  החזון  ואת 
חינוך חברתי קהילתי הינו תפיסה שהתפתחה 
בארגוני חינוך וקהילה הפועלים בזמנם החופשי 
החברתי- החינוך  מטרות  המשתתפים.  של 
הנעה  לצד  הפרט,  לפיתוח  נוגעות  קהילתי 
ופעילות  חברתית  מעורבות  לפיתוח  והכשרה 
למען הכלל. החינוך החברתי-קהילתי מתרחש 
גם  אך  ספריים  בית  חוץ  בארגונים  כלל  בדרך 
פיתוח  על  הוא  בו  שהדגש  הספר,  בית  בתוך 

הפרט ועל הכשרתו לחיים בחברה.

שבסביבתה  לקהילות  המכללה  בין  הזיקה 
בקעה-גאולים)  (שכונת  הקרובה  הגיאוגרפית 
מתבטאת בקשרים עם בתי הספר, בקיום מרכז 
לאבחון קשיי למידה המקבל ילדים מהשכונה, 
תרבות  ערבי  בקיום  ניסויי,  ילדים  גן  בהפעלת 
תשלום  ללא  הרחב  לקהל  הפתוחים  והרצאות 
ועוד. הסטודנטיות בחוג לחינוך חברתי קהילתי 
משתלבות בפעילויות אלה ובפעילויות נוספות 
במסגרת ההכשרה המעשית בהנחיה ובעבודה 

קהילתית.

החולפת  בשנה  המעשית  ההכשרה  במסגרת 
בקעה  הקהילתי  בִמנהל  הסטודנטיות  פעלו 
תכנון   - עסקו  שבו  התחום  למכללה.  הקרוב 
ופיתוח שירותים קהילתיים לקשישים בשכונה. 
לאחר מיפוי הצרכים ותכנון הפרויקטים התמקדו 
דרמה  סדנת  תחומים:  בשני  הסטודנטיות 
ופיתוח  ’חותם‘,  תוכנית  בשיתוף   - לקשישות 
תוכנית קהילה תומכת - רשת תמיכה לקשישים 
על ידי תושבי השכונה והארגונים הפועלים בה. 
פרויקטים  ולקיים  לפתח  נמשיך  הבאה  בשנה 
אלה, ובנוסף לכך תצא קבוצה של סטודנטיות 

לשנת התנסות בהנחיית קבוצות.

ולהתפתח  לגדול  ימשיך  שהחוג  מקווים  אנו 
מוכשרות  בוגרות  הציבור  לרשות  ויעמיד 
באופן  שתתרומנה  וקהילה  נוער  עם  לעבודה 

מקצועי לחברה הישראלית.

ד“ר מנוחה כהן-אמיר

חוג חדש במכללה:
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החוג לחינוך חברתי 
קהילתי במכללת אפרתה

כרטיסי ביקור

התמחות: סגנונות מנהיגות וניהולתפקיד: מרצה בחוג לחינוך חברתי קהילתימגורים: מושב גימזו, חבל מודיעיןשם: ד“ר שמחה ליבוביץ
תפקידים מחוץ למכללה: יו“ר ה‘מרכז למנהיגות‘ 

ב‘נאות קדומים‘, יועץ ארגוני ומלווה חברות בפיתוח הדרג 
הניהולי והמנהיגותי, מנחה ויועץ בפו“מ של צה“ל, מעורכי 

ה‘הפעלופדיה‘ - אנציקלופדיה להפעלה חברתית

שם: ד“ר מנוחה כהן-אמיר

מצב משפחתי: נשואה, אם לארבעה ילדים

תפקיד במכללה: ראש החוג לחינוך חברתי קהילתי

תפקידים נוספים: מרכזת התחום החברתי-חינוכי 

האקסטראקוריקולארי במכללה: תכנית אתנחתא, ימי עיון 

ועוד; חברה בוועדה במעורבות חברתית.

תחומי התמחות: חינוך בלתי פורמלי יהודי; נוער וצעירים

לימודים: בעל תואר שני במסלול ארגון ומנהל, דוקטורנטתפקיד במכללה: מרצה בחוג לחח“ק ומדריך פדגוגימגורים: ביישוב רבבה שבשומרוןמצב משפחתי: נשוי, אב לארבעה ילדיםשם: אמיר שמש
תפקידים מחוץ למכללה: מרצה ומרכז ההכשרה המעשית במכללת 

בית ברל (מסלול קידום נוער וחינוך בלתי פורמלי), מנחה מטעם 
השירות לעבודה קהילתית - משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 

מתכנן ומפתח קהילתי במספר רשויות מקומיות - קריית ארבע, 
חקלאי ביישוב רבבהמוא“ז לכיש, דרום השרון ועוד, יזם חקלאי - פיתוח בוסתן תיירותי-

שם: לימור טל

מצב משפחתי: נשואה, אם לארבעה ילדים

מגורים: מודיעין

תפקיד במכללה: מרצה בחוג לחח“ק ומדריכה פדגוגית

לימודים: בעלת תואר שני בחינוך חברתי קהילתי, 

דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב

תפקידים מחוץ למכללה: מנהלת חינוכית במכון עתים, 

מכון לייעוץ ומידע במעגל החיים היהודי
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כשנת  החינוך  שר  ידי  על  הוכרזה  תשע“א  שנת  כלה,  בואי 
אותיות  שופע  רימון  של  יפהפיות  כרזות  נתלו  הספר  בבתי  העברית.  השפה 

צבעוניות; השנה, תשע“א, קיבלה משמעות מיוחדת – תהא שנת עברית 
אהובה; האקדמיה ללשון העברית תרמה אף היא את חלקה בפרסום 

ללוח  בזיקה  מילים  של  גלגוליהן  על  שסיפרה  השבוע‘  ’דף  איגרת 
השנה; ובכלל – הייתה אווירה של עברית.

העברית.  בחגיגת  השתתף  המכללה  של  ללשון  החוג  גם 
סטודנטיות העבודה המעשית בלשון נרתמו לפרויקט רחב היקף 
שבסופו נערך במכללה חידון הלשון ונבחרה כלת השפה העברית. 

במשך כל השנה קושטה המכללה בקישוטים לכבוד שנת הלשון, 
שחידשה  מילים  חג.  המכללה  לבשה  החידון  לקראת  ובמיוחד 

שלוו  לשון  ומשחקי  נפוצים  שיבושים  תיקוני  ופירושיהן,  האקדמיה 
באיורים משעשעים נתלו על כל קיר רענן והוסיפו נופך משלהם לאווירה.

תלמידות  השתתפו  והסביבה  מירושלים  ט-י  כיתות  לבנות  שיועד  בחידון 

שהעפילו לשלב הגמר, לחידון. התלמידות הגיעו מאולפנת צביה מעלה 
אדומים, מהאולפנה התורנית לאומנויות, מתיכון פלך ומאולפנת חורב. 
המקרא  לשון  כמו  העברית,  בשפה  שונים  בתחומים  שאלות  נשאלו  הן 
בהם  וגילו  ועוד,  האקדמיה  שחידשה  מילים  הגייה,  דיוקי  חז“ל,  ולשון 

בקיאות רבה. 

חורב  מאולפנת  גרשוביץ  ברכה  שרה  הוכתרה  העברית  השפה  ככלת 
וסגניותיה - נעמה לוי מתיכון פלך ועדי תומר, גם היא מאולפנת חורב. 
ללשון  מהאקדמיה  בירנבאום  גבריאל  ד“ר  רב  בחן  הנחה  החידון  את 
של  חברות  לקהל,  גם  שאלות  והפנה  העברית 
המשתתפות ומוריהן, וכן אורחים שבאו 
אותנו  כיבדה  בחידון.  חלק  ליטול 
עם  ידידה  גב‘  גם  בנוכחותה 
על  מחוזית  מפקחת  שלם, 
ומנחת  הלשון  לימודי 

תכנית שלהב“ת.

העבודה  במסגרת 
ִקיים  בלשון  המעשית 
חידונים  ללשון  החוג 
שנה  מדי  ספריים  בית 
סלנג,  ניבים,  בנושא 
והוא  ועוד,  מילים  חידושי 
זאת  במסורת  אי“ה  ימשיך 

במסגרות המתאימות.

בחודש אייר התכנס כל החוג לחינוך מיוחד ליום 
העיון השנתי בנושא מהמוחשי למופשט. הרעיון 
הצדדים  בין  המעבר  היה  העיון  ליום  המוביל 
המופשטת.  החשיבה  לבין  שלנו  המוחשיים 
במהלך יום העיון שמענו שלוש הרצאות ואירחנו 

אורח מיוחד.

לדרמן,  רוברט  ד“ר  היה  הראשון  המרצה 
את  שהדגיש  התפתחותי,  אופטומטריסט 
את  האיר  הוא  העיניים.  תפקוד  ביותר:  המוחשי 
עינינו בחשיבות של התפקוד העיני על הלמידה. 
על  מבוסס  בכיתה  מהנעשה  כ-80%  לטענתו, 
הרגילה  שהבדיקה  לנו  הבהיר  גם  הוא  ראייה. 
כדי  אלא  מספיקה  אינה  הספר  בבית  שעושים 
ומקרוב.  מרחוק  היטב  רואה  הילד  אם  לקבוע 
העובדה  על  מבוססת  שלו  התיאוריה  למעשה, 

מדויק  בתיאום  לעבוד  צריכות  שלנו  שהעיניים 
שהוא  הבדיקה  את  הסביר  הוא  נבראו.  לו  שלא 
מבצע ואת התרפיה שהוא עושה על מנת להביא 

את התפקוד הדו עיני למיטבו.

הרצאה  אני,  נשאתי  השנייה  ההרצאה  את 
שעסקה בשלב מופשט קצת יותר – האינטראקציה 
(הסביבה)  התוכנה  לבין  (המוח)  החומרה  בין 
בצורות  לומדים  ובנות  בנים  כיצד  בהבנה   –
הגברי  המוח  אמנם  כי  הוסבר  בהרצאה  שונות. 
התפתחות  בגלל  אבל  הנשי,  מהמוח  יותר  גדול 
יעיל  אף  ואולי  צפוף  הנשי  המוח  הורמונאלית 
בין  באינטראקציה  הוא  העיקרי  ההבדל  יותר. 
מההבדלים  חלק  המסביר  הבדל  המוח,  אונות 
על  גם  דובר  כן  כמו  ל‘גבריות‘.  ה‘נשיות‘  בין 

ההשלכות האפשריות על הלימוד בבית ספר.

ביותר  המופשט  הנושא  על  ההרצאה  לבסוף, 
דיברה  אשר  ליפשיץ,  חפציבה  ד“ר  של  הייתה 
על תפיסת האל בקרב ילדים ונוער בעלי צרכים 
מיוחדים בכלל ובעלי פיגור שכלי בפרט. האורח 
המיוחד היה בחור בעל פיגור כללי שד“ר ליפשיץ 
הרמה  שלמרות  לנו  הבהירה  היא  ראיינה. 
אלו  ילדים  למעשה  הנמוכה,  האינטלקטואלית 
הקודש  של  הקטגוריות  אותן  את  מפנימים 
על  משליכה  אף  אולי  שלהם  והתפיסה  והחול, 
עולם ההלכה ועל השתתפותה של אוכלוסיה זו 

בחיים היהודיים.

העשירו  זה  ביום  המיוחדת  והשיחה  ההרצאות 
העולם  את  וגם  המוחשי  העולם  את  גם 
החינוך  צוות  ושל  הסטודנטיות  של  המופשט 

המיוחד כולו.

יום עיון של החוג לחינוך המיוחד
ד"ר פול שרל-פוקס

לשנת השפה העברית
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לקראת סיום שנת הלימודים הקימו סטודנטיות 
למידה  מרכז  יסודי-חנ“מ  במסלול  א‘  שנה 

מרהיב לספר יהושע.

פישר  שמחה  ד“ר  של  רעיונותיו  פרי  המרכז, 
העבודה  ודפי  למורה  המדריכים  את  (שכתב 
לתלמיד לספרי הנביאים), היווה חזרה פעילה, 
מאתגרת וחווייתית לתלמידי כיתות ד‘ שלמדו 
השנה את ספר יהושע וכן שימש כחזרה וכרענון 

של החומר לתלמידי כתה ה‘.

 18 כלל  יהושע“  ספר  לתקופת  ”המוזיאון 
פעילויות שונות, אשר הוצבו ברחבה המרכזית 

של בית הספר.

בין הפעילויות: 

תכסיסי  מפורטים  היו  שבו   - תכסיסים  ספר 
נדרש  והתלמיד  בספר,  שהוזכרו  מלחמה 

לזהות באיזה קרב השתמשו בתכסיס זה.

”שהתגלתה“  מחברת   - ומחברתו  הסופר 

ומשפטים  ביטויים  מופיעים  שבה  מהתקופה 
חשובים מהספר, מכתבים מלכותיים שנשלחו 
בתקופת יהושע, אבני זיכרון שהוצבו בארץ, כדי 
לזכור (את מה? - זאת הייתה המשימה...), כלים 
נעליים  השני,  חוט  (כמו  התקופה  מן  וחפצים 
בתקופת  ש“פורסמו“  מודעות  שופר),  בלות, 
יהושע, קטעי עיתונות, ספר פקודות, הקלטות 
של שיחות מן התקופה ומכתבי תודה שנכתבו 

ליהושע המנהיג מאנשים שונים בארץ. 

על  אחראית  הייתה  מהסטודנטיות  אחת  כל 

אסתי בן-מנחם

משימה  של  הפועל  אל  הכוח  מן  הוצאה 
היו  המשימות  במרכז.  המשימות  מכלל  אחת 
התלמידים,  תוכן.  ומלאות  ביופיין  מרהיבות 
שהפכו לחוקרים לשעה קלה, הסתובבו באופן 
המשימה  את  בעצמם  בחרו  במרכז,  חופשי 

ופעלו להנאתם.

הסטודנטיות  לכל  שלוחה  ואמץ“  ”חזק  ברכת 
שעסקו במלאכה. תודה מיוחדת לצילה דויטש 
על ליווי הסטודנטיות לאורך כל תהליך ההכנה 
של המרכז והקמתו בחן ובשכל טוב. יישר כוח!

ילדי בית הספר ”יהודה הלוי“ בפעילות במרכז הלמידה לתקופת ספר יהושע

ערב הוקרה למאמנים, לחונכים ולמלווים
מכללת אפרתה רואה את המאמנים, את המלווים ואת החונכים כשותפים 
מרכזיים בהכשרת הסטודנטיות במהלך לימודיהן במכללה ובתחילת דרכן 

כגננות בגנים וכמורות בבתי הספר.

המכללה  קיימה  הסטודנטיות,  עם  המסורה  לעבודתם  הערכתה  להבעת 
זכו  שבו  הפדגוגיים,  המדריכים  בהשתתפות  הוקרה  ערב  לכבודם 
גם  ורוחנית  חומרית  מתכנית  וליהנות  עמיתיהם  את  להכיר  המשתתפים 
הקפיטריה  מפעילת  מוריאל,  של  ממטעמיה  כולם  שהתכבדו  לאחר  יחד. 
של המכללה, הם נהנו מהופעתם של שחקני תיאטרון ”פלייבק“. השחקנים 
הציגו בחן ובהומור מצבים שונים מחוויותיהם של המדריכים הפדגוגיים, של 
המאמנים ושל החונכים, כפי שתוארו על ידי המשתתפים על פי עבודתם 
בשטח. בסיום התכנית, כמסורת המכללה זה שנים רבות, הוענק לבאים 

שי, קערת פסח מעוצבת.

המדריכים  בשיתוף  הנעשית  הקודש  עבודת  את  המלווה  הטובה  האווירה 
הפדגוגיים עם הסטודנטיות, והטעם הטוב שנשאר ממפגש כזה מעצימים 
בתחילת  ולבוגרות  לסטודנטיות  רבות  בכך  ותורמים  הפעולה  שיתוף  את 

דרכן בפרט ובעבודתן החינוכית בכלל.
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סטודנטיות יקרות.

רגע לפני פתחה של שנה חדשה,

רצינו לסכם ולהיזכר מעט מהנעשה בשנה שחלפה.

בעיר הקודש בין הרים וגבעות,

עומדים להן 2 בניינים עם 5 קומות.

בקומת הקרקע - חדר תפילה 

בו הסטודנטיות נחות ומתפללות.

בקומת הכניסה - הקפיטריה והספרייה נמצאות,

שם אנו אוכלות, לומדות ולעיתים נחות,

ושם אף תוכלו לפגוש הרבה מן הבנות.

כמובן לא שכחנו את לוח האגודה,

שבו תוכלו לראות פרסומים ולקבל מידע.

בקומה הראשונה במעלה המדרגות והמעלית

חדר מרצים, הנהלה מזכירות וגשר המאפשר מעבר לכיתות.

בקומה השנייה נוכל להבחין בחדר המחשבים

בו תשמעו את המושגים עבודות, ”student“, סורק, 

ועוד כל מיני דברים נסתרים.

ובמעלה הקומה הרביעית (בבניין הכיתות) - האולם פתוח לרווחה,

להופעה, שיחה, מבחנים, בכל סיבה ומסיבה.

ובין כל השיעורים, המבחנים והמון המטלות

ניסינו לתת מענה ולתת כוחות.

אז... מה בעצם היה לנו בשנה שחלפה?

בפתיחת השנה בסטנד-אפ צפינו,

ותיקים של האגודה בקומה 4 קיבלנו,

מי שרצתה, בהתרמת דם לקחה חלק והצטרפה, 

ובפעילות המתוקה לקראת חנוכה, כמובן לא נשכחה הסופגנייה.

לאחר השריפה בכרמל, לבית אורן עלינו,

להיות חלק ממצבו של עמ“י ולהתחבר ביחד איתם לשורשינו,

ליצנית רפואית הגיעה לקראת ר“ח אדר,

שם למדנו גם איך להתבונן ולהתמודד גם עם מה שלא כל אחד בחר.

פרויקט ’שכינה ביניהם‘ כי מאוד חשוב וכדאי להשתדל,

ולפעול בנושא הלא כל כך פשוט אצל בנות ישראל.

יום הסטודנטית - זהו היום שלכן!

בו כל פרט נבחר בקפידה לנשמה, לכיף ולהנאה,

סדנאות, הופעה, הפתעות וכמובן חולצה של המכללה מהאגודה -

היה שמח, מתוק, משחרר לכל מי שהתייצבה

התרמת דם נוספת לכל מי שבתחילת השנה פספסה, 

וחלוקת שוקולדים לתחילת תקופת המבחנים - 

כדי לאחל שנעבור זאת בטוב ובנעימים. 

פעילויות נוספות היו לאורך השנה מאחורי הקלעים,

לטובת הסטודנטיות ולעוד כל מיני ענייניים שונים ומגוונים.

חרוזים נוספים לסיפור התקשינו למצוא,

והאמנו שאתם מכירים ומכירות את המשכו,

אז לכבוד השנה החדשה רצינו לאחל,

לצוות, לסטודנטיות ולכל בית ישראל, (תרתי משמע...)

שנזכה לראות את הטוב שמבכללה שלנו, להוסיף לה ולהיות חלק ממנה.

לשמוח במקום שבו אנו נמצאות ולומדות, בלי להשוות למכללות אחרות.

כי אין עוד מכללות עם צוות אכפתי ויחס מיוחד כמו אצלנו.

ותזכרו תמיד- שאין כמו בבית!!!

שתהיה לכולנו שנה שמחה, ברוכה ומלאה בהתקדמות (בכלל ובפרט)

באהבה,

שירלי, אורית, גל, תהילה, תכלת ומרים

אגודת הסטודנטים תשע“א

הסטודנטיםמפעילות אגודת 
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קטנים,  ילדים  מדמיינים  הרך  הגיל  על  כשחושבים 
היא  הינדי   - הינדי  לא  סביר.  בגובה  וגננת  חמודים 
מטר ושבעים של חיוך ורוך, מטר ושבעים המקרינים 

חום ואהבה - לילדים ולכל הסביבה.

מסלול  את  ובהשאירה  לגמלאות  פרישתה  עם 
הגיל הרך פורח ומשגשג, סיפרה לי הינדי קצת על 

עצמה, וענתה על שאלות שעלו מתוך הדברים.

נולדתי בניו יורק, הצעירה מבין חמישה אחים.  אבי 
היה חזן, וכנראה משום כך המוזיקה והקצב טבועים 
בבני  חניכה  הייתי  כבר  מאוד  צעיר  בגיל  בנשמתי. 
מנוחה  שעת  היה  בשבת  הפעילות  זמן  כי  עקיבא, 
להורים, ואחותי הגדולה ממני בחמש שנים לקחה 
לנוח  רצו  שהוריה  היחידה  הייתי  לא  איתה.  אותי 
בשבת, והחברים שהיו לי אז הם החברים הכי טובים 
אחרי  מיד  לארץ  הגיע  שלי  השבט  היום.  עד  שלי 
וחלק  בקיבוץ  עבדו  חלק  הימים;  ששת  מלחמת 
התאמנתי  ’גולד‘,  במכון  שנה  למדתי  אני  למדו. 
קיבלתי  לימודיי  ובסיום  בירושלים  ספר  בבתי 
תעודת הוראה לגולה. רציתי מאוד להישאר בארץ 
בכל  אך  בירושלים,  למוסיקה  באקדמיה  וללמוד 
לקראת  ללמוד  כדי  הברית  לארצות  חזרתי  זאת 
למוסיקה  בחוג  שנתיים  אחרי  הראשון.   התואר 
הרך  הגיל  מקצוע  את  ללמוד  רוצה  שאני  הבנתי 
ומחנכת.  גננת  בתור  שלי  במוסיקה  ולהשתמש 
בתואר  גם  הרך  הגיל  לימודי  את  המשכתי  ואכן, 

הראשון וגם בלימודי התואר השני.

חיים?  את  הכרת  כיצד  זו?  בתקופה  עבדת  במה 
מדוע החלטתם לעלות ארצה?

כגננת  עבדתי  כבר  שני  לתואר  לימודיי  בתקופת 
עד   8.30 מ-  היו  בגן  הלימודים  שעות  חובה,  בגן 
חמה  ארוחה  אכלו  הילדים  היום  במשך   .16.00
איתם).  יחד  לנוח  מאוד  (נהניתי  מזרונים  על  ונחו 
עם מרכזי פעילות  הגן שלי פעל בשיטת ”גן זורם“ 
פתוחים משמונה וחצי בבוקר עד ארוחת הצהריים. 
המרכזים כללו מרכז בנייה עשיר, פינת תפירה וגם 

נגרות. 

בבית  תשל“ו  העצמאות  יום  בליל  חיים  את  הכרתי 
הכנסת של הרב ריסקין, שם היו תפילות מיוחדות 

ואחריהן התקיים מפגש חברתי.

היה  הברית  בארצות  בביתי  שספגתי  החינוך 
שהארץ שלנו היא ארץ ישראל. באנגלית יש הבדל 
 Home  .“home” ו   “house” המילים  פירושי  בין 
ארצה  לעלות  זכיתי  וב“ה  ישראל,  ארץ  היה  עבורי 
בשנת 1978 עם בעלי חיים, עם שני ילדים ועם ילד 

אחד בדרך. 

שנה  במשך  ציון  במבשרת  קליטה  במרכז  גרנו 
וחצי, התחלה טובה לקליטתנו בארץ. משם עברנו 

לנווה יעקב, ואחרי שנה וחצי עברנו ליישוב פסגות 
בבנימין וב“ה שם אנו נמצאים עד היום.  

מעון  כמנהלת  עבדתי  המקצועיים  חיי  בתחילת 
ילדים של אמונה ברובע היהודי, ולאחר מכן בנווה 
יעקב. אחרי שנתיים בתפקיד הזה עברתי למכללת 
דוד ילין, שם ריכזתי את החטיבה לגיל הרך, (כיתות 
גן טרום חובה, חובה, א‘ וב‘) כשש שנים. המשפחה 
גדלה וגם המרחק מהבית, כי עברנו לגור בפסגות. 
ספר  בבית  א‘  בכיתה  ללמד  לעבור  החלטתי  לכן 
עשר  הנמוכות  הכיתות  את  לימדתי  עפרה.  ביישוב 
שנים. בכיתות א‘ שחינכתי שילבתי מרכזי פעילויות 
לבית  מהגן  המעבר  את  לרכך  כדי  הגן,  של  וטעם 
ואת  הפעילה‘  ה‘שיטה  את  מאוד  אהבתי  הספר. 
הרב  הילדים  מספר  למרות  בקבוצות.  הלימוד 
במהלך  יצירתית.  בצורה  ללמוד  הצלחנו  בכיתה 
תקופה זו עשיתי הסבה לחינוך מיוחד כדי לחזק בי 
מתקשים  ילדים  ולקדם  בעיות  לאתר  היכולת  את 

בכיתתי. 

מדוע הגעת למכללת אפרתה? 
אחרי עשר שנים בבית הספר בעפרה רציתי ללמד 
פרחי הוראה את ה‘אני מאמין’ שלי בחינוך לגיל הרך 
ועברתי ללמד באפרתה ולהדריך שם סטודנטיות.  

לפני כעשרים שנה התחלתי את עבודתי במכללת 
אפרתה כמרצה בחוג לגיל הרך, כמדריכה פדגוגית, 
המסלול.  כראש  השנים  וברוב  סטאז‘  כמנחת 
זכיתי  סיפוק.  מאוד  הרבה  עם  מאתגרת  עבודה 
לעבוד עם צוות נהדר של הגיל הרך ועם כלל הצוות 
של אפרתה התומכים תמיד ויודעים לעבוד יחד.    

מקרה  באפרתה,  לך  שהיה  נחמד  משהו  על  ספרי 
מעניין, סיפוק מיוחד...

שהצלחנו  אפרתה  מגני  גדול  מאוד  סיפוק  לי  היה 

ושאיפות,  חלומות  של  שנים  הרבה  אחרי  להקים. 
בשנת תש“ס פתחנו את ‘גן אפרתה‘ לגילאי שלוש 
הגן  והורי  מיידית,  הצלחה  הייתה  וחצי.  ארבע  עד 
ביקשו ממשרד החינוך ומעיריית ירושלים לפתוח גן 
בשיטת  פועלים  הגנים  המכללה.  של  בניהול  חובה 
’גן זורם‘ ובלמידה דרך חקר. הגנים משמשים שדה 
מחקר למרצי המכללה ותצפיות ושיעורים לדוגמה 
הן  שלנו  שהגננות  בעובדה  גאה  אני  לסטודנטיות. 

בוגרות אפרתה .

הסטודנטיות  משיבוץ  נחת  רוויתי  השנים  במשך 
המאמנות  עם  המסלול  ומהובלת  בגנים,  בעבודה 

שבו לימדתי והדרכתי.  

רונית  הגב‘  קיבלה  הרך  לגיל  המסלול  ראשות  את 
במכללה  ומרצה  היא  גם  אפרתה  בוגרת  חמו,  בן 

מספר שנים. במה תרצי לברכה בתחילת הדרך? 
רונית יקרה, ברכות עם קבלת פרס ’גננת ה- 100‘. 
בגיל  ניסיון  שנות  הרבה  עם  לתפקידך  מגיעה  את 
המסלול  ויצירתית.  יוזמת  מצטיינת,  כגננת  הרך 
בהרבה  אותך  מברכת  אני  מזה.  ירוויח  הרך  לגיל 

שנים טובות, מוצלחות ומלאות סיפוק. בהצלחה!

אלא,  פנים,  אל  פנים  נערך  לא  הריאיון  אמנם 
חילופי  את  זאת,  ובכל  בדוא“ל.  היום,  כמקובל 
החיוך  הזה,  החיוך  הזמן  כל  ליווה  בינינו  המיילים 

החולש על מטר ושבעים של רוך נעים.

ראיינה: ד“ר סיגלית רוזמרין

ילדים זה שמחה
ריאיון עם הינדי כהן עם פרישתה לגמלאות

על  חשוב  בפרס  הינדי  זכתה  החולפת  בשנה 
עם  שפיתחה  הרך  לגיל  השואה  להוראת  תכנית 
ועל  הפרס  על  פרטים  ברודי.  דוד  ד“ר  עמיתה, 

התכנית בכתבה נפרדת באיגרת זו.



אפרתה
המכללה האקדמית לחינוך

המערכת: 
מיכל נדב וד"ר סיגלית רוזמרין

ת  ו כ ר ב
להינדי כהן, לרותי שפירא וליהודית רוזנטל 

ברכות לרגל פרישתכן לגמלאות 

לד"ר אביגיל פרידמן ולד"ר ענת קלי
ברכות לקבלת התואר 'דוקטור'

לרונית בן חמו 
ברכות לקבלת התואר 'גננת ה-100'

לשרון חדד, מנהל מערכות המידע, 
ברכות על זכייתו בתואר 'עובד מצטיין' 

של המכללה לשנת תשע"א

בכבודכם נתכבד!

מכללת אפרתה למען 
ילדי בית אורן

הכרמל  אסון  גם  המכונה  בכרמל  השריפה 
חורש  יער,  וכילתה  ה‘תשע“א,  בחנוכה  התרחשה 
הכרמל  פארק  מתוך  נרחב  בשטח  מגורים  ובתי 
בני   44 נספו  בשריפה  שבסביבתו,  והיישובים 
אדם, כ-17,000 איש פונו מבתיהם. רבים מתושבי 
עם  ובהזדהות  האסון  על  בכאב  הגיבו  המדינה 
שפונו  הכרמל  ותושבי  השכולות  המשפחות 
להגשת  התנדבו  ישראלים  אלפי  מבתיהם. 
אגודת  גם  האש.  כיבוי  ולצוותי  לנפגעים  סיוע 
הסטודנטיות של מכללת אפרתה נרתמה למאמץ 
וקבוצת סטודנטיות עשתה את דרכה ליישוב בית 
סולידריות  להביע  הילדים,  בהפעלת  לעזור  אורן 
הייתה  ההתרשמות  הקשות.  בשעות  ולתמוך 
לכמה  שכחו  קצת  ואפילו  מאד  נהנו  שהילדים 

רגעים את מאורעות השריפה. 

רח‘ בן יפונה 17, ירושלים
טלפון: 02-6717744
פקס: 02-6738660

www.efrata.ac.il

מכללת אפרתה למען 
ילדי בית אורן
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הכרמל  פארק  מתוך  נרחב  בשטח  מגורים  ובתי 
בני   44 נספו  בשריפה  שבסביבתו,  והיישובים 
אדם, כ-17,000 איש פונו מבתיהם. רבים מתושבי 
עם  ובהזדהות  האסון  על  בכאב  הגיבו  המדינה 
שפונו  הכרמל  ותושבי  השכולות  המשפחות 
להגשת  התנדבו  ישראלים  אלפי  מבתיהם. 
אגודת  גם  האש.  כיבוי  ולצוותי  לנפגעים  סיוע 
הסטודנטיות של מכללת אפרתה נרתמה למאמץ 
וקבוצת סטודנטיות עשתה את דרכה ליישוב בית 
סולידריות  להביע  הילדים,  בהפעלת  לעזור  אורן 
הייתה  ההתרשמות  הקשות.  בשעות  ולתמוך
לכמה  שכחו  קצת  ואפילו  מאד  נהנו  שהילדים 

רגעים את מאורעות השריפה. 
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