
דבר ראש המכללה

מחייבת  החדשה  לשנה  המתפרסמת  איגרת 
לסיים  נוהגים  הזו  בעונה  תבורכו!  ובכן,  ברכה! 
מכתבים וכיוצא בזה דברים העולים על הכתב, 
אם  רשמי;  באופן  לעתים  טובה‘,  ’שנה  בברכת 
’שנה   - בברכה  לפתוח  דווקא  מעדיף   אני  כך, 
צרופה,  ערכיות  טהורה,  רוחניות  כמה  טובה‘! 
האלה  הפשוטות  המילים  שתי  להכיל  יכולות 
’שנה טובה‘ (וכמה אין זה פשוט לברך זאת כמו 

שצריך).

דבריי אלו נכתבים בשלהי חודש אלול, כשהלב 
מייחל לרחמים ולסליחות. הלב מייחל ששופט 
עלינו  הקמים  באויבינו  משפט  יעשה  הארץ  כל 
מייחל  הלב  ודרומה.  וצפונה  מאיראן  לכלותנו 
ויהיה  ייעלם  בקרבנו  שפשה  האלימות  שנגע 
כלא היה. הלב מייחל שנזכה לסליחה ולמחילה. 
אני באופן אישי מקדים ומבקש מכם, מכל אחד 

מכם, סליחה ומחילה אם פגעתי בו. 

אני משער שאנשים מצפים ממני למילים שאינן 
מצטמצמות רק לענייני ברכות וכדומה, חשובות 
ככל שיהיו. אכן, לדבר על המכללה ועל הנעשה 
המסגרת  עליי;  החביבים  מהדברים  הוא  בה, 
המצומצמת איננה מאפשרת להרבות בדברים, 
אסתפק אפוא בהפניה לדפי האיגרת המספרים 
במילים ובתמונות על כך. אנחנו ערוכים בצורה 
במערכת  חדשה  שנה  לקראת  ביותר  הטובה 
המורכבת שלנו על כל פיצוליה והסתעפויותיה 
ובתוכניות  החוגים  במגוון  השונים,  במסלולים 
המרובות. אכן, כשהעתיד הקרוב עומד בפנינו, 

על  ועמל  שטרח  מי  לכל  להודות  אלא  לי  אין 
הכנת השנה - תשע“ג.

בד  יותר.  רחוק  עתיד  גם  יש  מכללה  ובחיי 
את  לבסס  האינטנסיבית  העבודה  עם  בבד 
דרך  פריצת  של  בתכנון  אנו  עסוקים  הקיים 
ורצינית  מושכלת  בהרחבה  וביישומו,  קדימה 
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המממשת  יציבה  למכללה  שנזכה  ייתן  מי 
את הפוטנציאל האדיר הטמון בה. למכללה 
בעלת חזון שתמציתה התמסרות ללא לאות 
להכשרת מחנכות ערכיות ומקצועיות. עם 

ישראל זקוק להן!

למתכשרים  מציעה  שאפרתה  האפשרויות  של 
בתחומים  הממוקדת  הרחבה  להוראה, 
משמעותיים למערכת הכשרת המורים במדינת 
רציני  יהיה  הרחוק  שהעתיד  כדי  ובכן,  ישראל. 
מכללה  כלומר,  מבוסס,  קרוב  בעתיד  צורך  יש 
יהיה  הקרוב  שהעתיד  וכדי  בתשע“ג,  חזקה 
חזון  ערך,  בעל  רחוק  עתיד  צריך  משמעותי 
יציבה  למכללה  שנזכה  ייתן  מי  לזה.  קוראים 
בה.  הטמון  האדיר  הפוטנציאל  את  המממשת 
למכללה בעלת חזון שתמציתה התמסרות ללא 

ומקצועיות.  ערכיות  מחנכות  להכשרת  לאות 
עם ישראל זקוק להן!

ורואה  ושמאלה  ימינה  מבט  מפנה  אני 
על  המוכשרות  ומצליחות  טובות  סטודנטיות 
ידי צוות רציני ומיומן, אני מיד מסתכל אחורה 
ומסורת  עשירה  היסטוריה  עם  מכללה  ורואה 

מסתכל  אני  אז  או  קדימה,  שרצה  מפוארת 
למעלה ומתפלל שנמשיך כך. 

המצטרפים  את  בברכה  לקדם  מבקש  אני 
למשפחת אפרתה, סטודנטיות חדשות ומרצים 
טובה  השתלבות  לכולם  מאחל  אני  חדשים. 

במכללה מכל הכיוונים.

שנה טובה!  
רוזנסון פרופ' ישראל    
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של  השנתי  הבינלאומי  האקדמי  הכנס 
שבעים  ציין  תשע"ב  לשנת  אפרתה  מכללת 
בערי  היהודיות  הקהילות  להשמדת  שנה 
שהשתתפו  המרצים  בין  בליטא.  השדה 
העוסקים  ומהארץ  מחו"ל  מרצים  היו  בכנס 
בנושא. כמו כן כיבד אותנו בנוכחותו שגריר 
ליטא בישראל, מר דריוס דגוטיס, שבאומץ 
ליטא  שכנציג  ספק  לי  היה  "לא  אמר:  רב 
הייתי צריך לבוא לכאן. אנו מתביישים במה 
חייבים  אנו  הבאים  הדורות  ולמען  שהיה, 
מנה  בדבריו  ולזכור".  ללמוד  להמשיך 
השגריר את פעולות ממשלתו לזכר הנספים 
'יד  עם  בשיתוף  פעילויות  בשואה:  היהודיים 
ושם' ועם מוזיאון השואה בוושניגטון, ביקורי 
מורים ב'יד ושם' וקיום תכנית שואה לאומית 
מר  השואה.  וללימוד  לזיכרון  לימוד  ומרכזי 
הציונית  ההסתדרות  יו"ר  דובדבני,  אברהם 
הגזירות  אחת  את  בדבריו  הזכיר  העולמית, 
הראשונות שגזרו על היהודים, האיסור לדבר 
שואה  גם  הפיזית,  לשואה  מעבר  עברית, 
ההסתדרות  כי  ציין  הוא  תרבותית.  נפשית, 
קיבלה על עצמה לחזק את השפה העברית, 

שפת העם היהודי.

הכנס אורגן על ידי ד"ר מיכל בן יעקב, ראש 
של  ובסיועה  במכללה  להסטוריה  החוג 

מזכירת הכנס, בת שבע מזוז.

שונות  זוויות  והאירו  מגוונות  היו  ההרצאות 
ד"ר  ההוא:  הנוראה  הקיץ  במחקר  וקשות 
ההתנגדות  את  הציג  קליבנסקי  ציון  בן 
הבלתי אפשרית על פי הבור, הדחף שהניע 
ד"ר  ביותר;  קשה  ברגע  לברוח  האנשים  את 

כנס אקדמי בינלאומי במכללת אפרתה

גזירה  של  ייחודה  את  הציגה  עופר  מרים 
ליטא;  בגטאות  ללדת  האוסרת  מאוד  קשה 
העקבות  את  מיפתה  אדלר  אליענה  ד"ר 
יוצאי  מגורשים  יהודים  של  וההתנסויות 
ריבלין  יובל  מר  המועצות;  בברית  ליטא 
טראומה  הוא  בהם  שהמוטיב  סרטים  הציג 
אחת,  משפחה  של  סיפורה  והדחקה; 
סופר  מכסף  אחת  כף  סביב  מר,  משפחת 
על  דיבר  כהן  בועז  וד"ר  כוכבי,  חנה  ידי  על 
הציג  היום  בהמשך  מקובנה.  הפרטיזנים 
הרב משה טרשנסקי שו"ת שנמצאו מאותה 
על  הרצה  גרינברג  גרשון  ופרופ'  תקופה, 
הנתיבים שבחרו שלושה ראשי ישיבות ללכת 
את  ריתק  שלם  חיים  ד"ר  השואה.  במהלך 
ישראל  הרב  של  קורותיו  בסיפור  השומעים 
זאב גוטסמן, וד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי דיבר 
ליטא  בישיבות  ותגובה  גבורה  שואה,  על 

ואחריתן באותו הקיץ. 

בהתמודדות  שעסק  מושב  חתם  הכנס  את 
דיבר  ובמסגרתו  בליטא,  השואה  זיכרון  עם 
פרופ' ישראל רוזנסון על קיץ 1491 בקובנה, 

הקיץ      
  הנורא 

 ההוא

פרופ'  עם  דגוטיס  דריוס  מר  בישראל  ליטא  שגריר 
ישראל רוזנסון בכנס.

שבעים שנה להשמדת הקהילות 
היהודיות בערי השדה בליטא

ד“ר סיגלית רוזמרין

רות 
ית, 

אש 
של 

נות 
ד"ר 
דות 
ניע 
ד"ר 

פרופ' ישראל רוזנסון על קיץ 1491 בקובנה, 

הסיפור והזיכרון של מקרה ליטוקיס; פרופ' 
בליטא  הנעשה  על  סיפר  לייקיס  שארונס 
וד"ר  האחרונות  השנים  בעשרים  בנושא 
אפרים זורוף סקר את התייחסותה של ליטא 
בפשעי  ליטאים  להשתתפות  העצמאית 

השואה.

"ממעמקים  ' תערוכת  ליוותה  הכנס  את 
שואלים'  קובנה  גטו  יהודי   – קראתיך" 
קשות  שאלות  שהציגה  השם)  קידוש  (גנזך 
חושך  יושבי  'האם  למשל:  כמו  ונוקבות, 
מותר  'האם  או  במזוזה?'  חייבים  וצלמוות 
קודם  תפילין  להניח  הגטו  מכלואי  לנער 
להגיע  יזכה  לא  שמא  שנה,  י"ג  לו  שימלאו 

לבר-מצווה?'.

--------

בהוצאת  לאור  ייצא  הכנס  של  מאמרים  קובץ 
המכללה במהלך תשע"ג. ילד מניח תפילין בגטו, ארכיון יד ושם
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כמידי שנה יצאנו, צוות המורים ואנשי הִמנהל, ליום של גיבוש 
ולימוד לציון סוף השנה. הפעם התרכזנו באזור מזכרת בתיה. 
למדנו כיצד התחילה ההתיישבות מעט מזרחה לרחובות על 
הדרך  את  התחלנו  מעטים.  לא  בקשיים  חקלאים  קומץ  ידי 
קצר  רגלי  לסיור  יצאנו  לאחריה  שמיד  טובה  בוקר  בארוחת 
במושבה. שוטטנו בין שרידי בתים ותיקים ובבית הקברות של 

המושבה ונחשפנו למייסדי המקום ולדרכם החלוצית.

משם המשכנו למפעל המים של מקורות, ושמענו על בעיות 
מקורות.  אנשי  ִאתן  מתמודדים  וכיצד  ירושלים  של  המים 
המשכנו  וקר  אדום  אבטיח  עם  קלה  התאוששות  אחרי 
מוותיקי  אחד  המקום  קורות  על  לנו  סיפר  שם  לחולדה, 
ועד  יוזמת  פרי  קצרה,  מגבשת  בפעילות  סיימנו  הקיבוץ. 
בילו  לצומת  נסענו  העיוני  הפרק  לאחר  החדש.  המורים 
הסתיים  הסיור  וטובה.  דשנה  בארוחה  הסיור  את  וסיימנו 
בהרגשה שהכרנו עוד חבל ארץ יפה ומגוון ולא כל כך מוכר 

שנמצא ממש מתחת לאף.

תודה לכל מי שהשתתף בארגון, בתכנון ובביצוע, תוך רגשי 
את  הובילה  השנה  שעד  ז“ל  פיין  למאירה  עמוקים  זיכרון 

המפעל שיי סדה וטיפחה לאורך שנים לרווחת כולנו.

סיור וגיבוש הצוות לסיכום שנת הלימודים תשע“ב
ד"ר יוסי שפנייר

את  וממצבת  הולכת  אפרתה  האחרונות  בשנים 
הדחוף  לצורך  מענה  בה  שיש  כמכללה  עצמה 
היה  התהליך  של  ראשיתו  לאזרחות.  בחינוך 
אנחנו  לאזרחות.  מורים  להכשרת  תוכנית  הקמת 
בשנת  הרביעי  המחזור  את  לפתוח  מתעתדים 
ממקומות  אלינו  מגיעים  הסטודנטים  תשע“ג. 
במדעי  לפחות  ראשון  תואר  יש  לכולם  שונים, 
ומשפטים,  המדינה  מדע  בוגרי  רובם  החברה, 
אחרים, מורים בבתי הספר התיכוניים שמעוניינים 

בהרחבת הסמכה. 

לצורות  הסטודנטים  נחשפים  התוכנית  במסגרת 
בחברה  הקשורים  ולתכנים  מגוונות  הוראה 
פוגשים  הם  מכך:  המשתמע  כל  על  הישראלית 
לעומק  לומדים  השונים,  המגזרים  של  נציגים 
יהודי?  מיהו  גיור,  כמו  מורכבות  חברתיות  סוגיות 
ומדינה  דת  ויהדות  דמוקרטיה  הנשים,  מעמד 
של  ומעמיק  שיטתי  ללימוד  בנוסף  זה  כל  ועוד, 
וגם  ומשפטים  המדינה  מדע  מתחום  נושאים 
הכשרה דידקטית ולימוד שיטתי להוראת מקצוע 
משתתפים  מחזור  בכל  לבגרות.  האזרחות 

כארבעים סטודנטים. 

רוב  כאחד,  ולגברים  לנשים  פתוחה  התוכנית 

תוכנית ייחודית של המרכז לחינוך לאזרחות במכללת אפרתה
שולמית שמש

ובעלי  משפחה  בעלי  אלינו  מגיעים  הסטודנטים 
אנחנו  החולפת  הלימודים  משנת  החל  מקצוע. 
מנהלים גם השתלמויות מורים שמטרתן להרחיב 
בבתי  השונים  רבדיו  על  האזרחות  תחום  את 
המוקדשת  בשעה  דווקא  לאו  ולהעמיקו,  הספר 
התקיימו  תשע“ב  בשנת  האזרחות.  למקצוע 
לנושאים  מוקדשים  שהיו  השתלמות  ימי  שלושה 
שונים: צדק חברתי, עבודה עברית ועובדים זרים, 
הישראלית.  החברה  עם  אמצעית  בלתי  ופגישה 
הרעיונות  בהשתקפות  שולבו  הללו  הנושאים  כל 
בתיאטרון  הפלסטית,  באמנות  מייצגים  שהם 
תחומית,  רב  הייתה  שההשתלמות  כך  ובקולנוע, 

והנושא המארגן היה אזרחות.

של  'נציגים'  הסטודנטים  פגשו  זו  במסגרת 
הקהילות השונות המשתתפות בפסיפס החברתי 
ישראלי  ערבי  קרלין,  מחסידות  חרדים  הישראלי: 
השואה  להוראת  מרכז  שהקים  חנינא  בבית  הגר 
כמו  האתיופית.  העדה  ונציגי  למורים  במכללה 
בעיה  על   - אומרת‘  את  ’מה  בהצגה  צפו  הם  כן 

חברתית קשה ביחס לנשים.

לפתוח  מקוים  אנחנו  תשע“ד  הלימודים  בשנת 
הפעם  האזרחות,  לימודי  בתחום  שלישית  תכנית 

לתלמידי  מציע  החינוך  משרד  תיכון.  לתלמידות 
תיכון להיבחן באזרחות בהיקף של חמש יחידות, 
מגמה  לפתוח  התארגנו  טרם  הספר  בתי  אבל 
זו  למשימה  להתגייס  החלטנו  אנחנו  לאזרחות. 
של  המעמיק  ללימוד  שבנוסף  תוכנית  ולבנות 
תכני האזרחות לבגרות בהיקף של חמש יחידות, 

תכלול גם הכשרת למנהיגות חברתית. 

מעניינים  אתגרים  לנו  מזמנים  שלנו  הסטודנטים 
כמו הזמנת השר דניאל הרשקוביץ לכיתה למתן 
הרצאה (היועץ שלו סטודנט בתוכנית). הם מעלים 
(כמו  האזרחות,  תחום  לפיתוח  שונים  רעיונות 
לימודי  ’מרתון‘  ירושלים  לתלמידי  להציע  הרעיון 
הם  הבגרות),  בחינת  לפני  ספורים  ימים  אזרחות 
כותבים  הם  ל'יוטיוב',  ומעלים  סרטים  מצלמים 
אזרחות,  ללימודי  לאתר  שיעור  ומערכי  מאמרים 
בעבודתם  לאזרחות  למורים  מסייעים  ובכך 
ב‘מטלת  האזרחות  למורי  עוזרים  הם  השוטפת, 
שלהם,   המעשית  העבודה  במסגרת  הביצוע‘ 
וללמוד  לבוא  חבריהם  את  מגייסים  הם  ובעיקר, 

הוראת אזרחות באפרתה.

ר וס שפנ ר  ד



4

אינני  ואמרנו  וחזרנו  ואמרנו  שמענו  שכבר  אף 
יכולה שלא לומר שוב.

ולהיות  מאורך  ליהנות  שזכו  מהרבה  כאחת 
במחיצתך, כשמך כך היית - מאירה.     

אני מתקשה למצוא מילים שיכולות לתאר את 
לכתוב  ביושבי  אותי  המציפים  והכאב  העצב 
עלייך, מאירה, חברה שהייתה ואיננה עוד. היית 
ונרתמת  מייעצת  מקשיבה,  אמיתית.  חברה 

ליישום עצותייך.

המרגיעות,  המילים  שלך,  והעדין  החם  החיוך 
החכמה, הזוגיות הנפלאה שהייתה לך ולאהרון 
אותך,  שאפיינו  הטובות  התכונות  שאר  וכל 
מאירה, ימשיכו ללוות אותי תמיד. כבר כעת אני 
הייתה  צניעותך  לי.  חסרה  שאת  כמה  מרגישה 
ושמחת  לך  שהיה  במה  הסתפקת  מרגשת. 
בשמחותיהם.  והשתתפת   לכולם  פרגנת  בכך. 
שלך  האומן  וידי  בחלומות,  עמוס  היה  ראשך 

מלאות בעשייה שעוד רצית להספיק.

והפכת  שהגשמת  החלומות  כל  ניצבים  מנגד, 
האישי,  במישור  למציאות. 

והחברתי  המשפחתי 
פי  על  אף  אפרט  (ולא 

שהם רבים וחשובים).

תמיד  אחרת  או  זו  בדרך 
את  ואשמע  אותך  אראה 
את   - פיזית  אם  גם  קולך, 

כבר לא כאן.

וזכה  שהכירך  מי  כל 
ולדאגתך  לבך  לתשומת 

מרגיש כמה גדול חסרונך.

מאירה
מרים בנר

כשלוש  לפני  לראשונה  פגשתי  מאירה  את 
שבה  הרך  לגיל  הסדנה  כאשר  שנה,  עשרה 
עבדתי, 'עברה דירה'. בתחילה שכנה הסדנה 
בעקבות  אבל  המנהלה,  בבניין  קטן  בחדר 
החדר  את  לעזוב  נאלצנו  בבניין  שיפוצים 
הייתה  שעליו  האומנות,  בחדר  ולהשתכן 

מאירה אחראית. כך נפגשנו.

ואפשרה  פנים  במאור  אותי  קיבלה  מאירה 
מהר  וברוגע.  בנחת  עבודתי  את  לעשות  לי 
הסדנה  את  בנינו  יחד  לחברות.  הפכנו  מאוד 

והרחבנו אותה למה שהיא היום.

בנות  בזו  זו  לראות  למדנו  השנים,  עם 
עם  זו  ששוחחנו  בלי  יום  עבר  לא  משפחה. 
לא  אם  במתרחש.  זו  את  זו  ושיתפנו  זו, 
בטלפון  אז  בסדנה,  משותפת  עבודה  בשעת 
מהעבודה  רשמים  והחלפנו  שוחחנו  מהבית. 
ומהמשפחה. שמחנו יחד בשעות של שמחה 

- דאגנו וכאבנו יחד בשעות של צער.

בסדנה  פינה  כל  מאוד.  לי  חסרה  מאירה 
מזכירה אותה, את פניה המאירות, את החיוך 
התמידי שלה, את הנועם וההבנה שבהם היא 

קיבלה את כל הפונה אליה.

יהי זכרה ברוך.

געגועים למאירה
צילה דויטש

ז"ל,  פיין  ממאירה  השנה  נפרדנו  לצערנו, 
במכללת  האומנות  חטיבת  ומנהלת  מייסדת 

אפרתה.

מאירה האמינה כי היצירתיות נטועה בכל אדם 
סגולה,  ליחידי  רק  מסורה  ואיננה  מלידה  כבר 
היא האמינה כי היצירתיות היא צורך אישי של 
כל אחד לבטא את עצמו ולהתחדש בחייו. על 
היצירה  הילד,  של  בעולמו  וכמה  כמה  אחת 
נפשו  להלך  כביטוי  ורחב  גדול  מקום  תופסת 

ולהתרשמותו מהעולם שסביבו.

את  ולהעביר  ליצור  בהוראתה  ניסתה  מאירה 
שלימדה,  לסטודנטיות  היצירתית  החוויה 
הלאה  אותו  ויעבירו  הדבר  את  שיחוו  מנת  על 

לתלמידיהם.

ומהתפיסה  ממאירה  הושפעו  רבות  תלמידות 
בקורסים  נתנסו  מהן  רבות  שלה.  החינוכית 
מבוטל  לא  וחלק  האומנות,  חטיבת  של  שונים 
המשך  בלימודי  להמשיך  חושבות  אף  מהן 

בתרפיה באמנות.

מועטים.  חודשים  רק  הכרתיה  לצערי, 
מאוד  הייתה  זו  הכרות  מחלתה,  עקב  אמנם 
את  היום...)  (עד  הדגישה  רק  אך  אינטנסיבית, 
יותר  לעבוד  הספקנו  שלא  שלנו  ההחמצה 
ביחד, ליצור יחד את 'אומנות החינוך' שאהבנו 

אותה והאמנו בה, שתינו במשותף.

עם מאירה היו לי יותר מבטים מאשר דיבורים, 
דיבורים  מאשר  משותפות  וחוויות  הבנה  יותר 
פילוסופיים, יותר חוויה של הדבר ופחות דיבור 

על...

לאורך כל שנת הלימודים שבה עבדתי במקביל 
אליי  להעביר  שביקשה  בקורסים  וגם  למאירה 
לבי  בכל  האמנתי  מחלתה,  התגברות  בזמן 

נמשך האור ומאיר באורה
הילה פלדות

מאירה פיין ז"ל
תש"ה - תשע"ב

שלה  והאמונה  שהאופטימיות  תנצח,  שהיא 
יעזרו לה להתגבר.

לפני הסטודנטיות תמיד ציינתי שאני המחליפה 
כוחות  תקבל  שהיא  מצפה  ושאני  מאירה  של 
אל  חזרה  שוב  ותיכנס  ויצירתיים  מחודשים 

ההוראה. לצערי, הקב"ה רצה אחרת.

אני רוצה להאמין שנמשיך את הדרך של מאירה 
ז"ל בחטיבה, לתת לכל אחת מהסטודנטיות את 

אותה חוויה חשובה כל כך - החוויה היצירתית.

יהי זכרה ברוך.

ך
בשמחותיהם.  תפת  
שלך  האומן  וידי  ת, 

ת להספיק.

והפכת  שהגשמת  ת 
האישי, 

 
ת 

ה 
תך 

כלכל אא אאתת הלה קיב

יההי זכזכרהרהה ברוך

ן

מאירה הקימה את הסדנה 
הדידקטית, ואך טבעי היה 

שתיקרא על שמה - סדנה מאירה
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הסטודנטיות זוכרות את מאירה

מאירה כשמה כן היא! מלאה אור 

ומאירה  ומסייעת  עוזרת  הייתה  תמיד  ושמחה. 

את הדרך הטובה, מכוונת אל ליבו של הילד ואל 

תחושותיו ודואגת שהציור ייגע בליבו ובלבה של 

נפלאות  שנתיים  על  לך  תודה  סטודנטית!  כל 

והעברת  בך,  שהיה  מה  על  המון  למדנו  בהן 

להאיר  שנמשיך  מקווים  הזה.  הזמן  במשך  לנו 

הדברים  את  להכיר  שיזכו  לאחרים  גם  מאורך 

הנפלאים שלימדת אותנו.
תודה.

אומנות.  היא  בשבילי  מאירה 

והקטנים  הפשוטים  הדברים  את  לקחת  יודעת 

אותם  ולהפוך  שימוש  כלל  להם  שאין  שנראים 

לוחמת.  היא  בשבילי  מאירה  מופת!  ליצירת 

באופף  להתלונן,  מבלי  כטחה  בכל  נאבקה 

היא  בשבילי,  מאירה  להעריץ.  אפשר  שרק  אמיץ 

להקשיב  ומקום  זמן  מוצאת  תמיד  קשבת,  אוזן 

ולהפנים לא רק לשמוע...

את  איתי  ולקחת  הלימוד  זה  לי  שנשאר  מה 

התכונות האלו.

האהבה  את  למדתי  ממאירה 

האהבה  את  מכך  יותר  אך  ליצירה,  הגדולה 

הגדולה לאדם. כל אחד ראוי ליצור ויצירתו 

באשר היא, ראויה.

אותי  הפתעת  תמיד  יקרה...  מאירה 

כשכל בוקר הופעת מחדש. תשושה, כאובה אבל 

על  חיוך  היה  תמיד  הייסורים  כל  למרות  חזקה. 

פניך המשדר אני כאן, אני חזקה, אני אתגבר! וכך 

הכול  לא  אך  האמנו.  אותנו,  גם  לשכנע  הצלחת 

בידיים שלנו. תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים.

מתנה.  הוא  החיים  בה אוצר  אומנות  באמונה.  ולפעול  ליצור  ואנגלית להעניק,  מתמטיקה  דרך,  בה  התעמלות  לכך דרך,  מכניסים  האם  היא  השאלה  דרך,  דבר. בה  בכל  יש  אור  כמה  למדתי  ממאירה  פעלה ערך.  תמיד  ביצירתיות.  בגשמיות,  לדגם בחומר,  מעבר  שעמוד  מה  על  חשבה  החוויה, בחיוך,  הדרך,  על  דגש  לנו  נתנה  העוצמה והשמחה שנוצרת לילד ולנו.ולתוצר. 

מאירה היקרה! אני מודה לה' שזיכנו להכיר 
אלא  אומנות  רק  ולא  אומנות  ממך  ללמוד  אותך, 

ביטחון  אומץ,  גבורה,  סבלנות,  חיים-נחישות,  דרך 

אותי/ שלימדת  מה  כל  על  תודה  ורבות.  כאלו  ועוד 

לנו!  נתת  שתמיד  הגדולה  והעזרה  ההקשבה  על  נו, 

על האהבה לחינוך הילדים המתוקים, שתמיד דיברת 

היושב  שה'  מתפללת  אני  לנו.  גם  והנחלת  עליה 

החיים,  בצרור  צרורה  להיות  ותזכי  ישמרך  במרומים, 

ושנזכה  המתים  בתחיית  לתחייה  תקומי  לגאולה ולישועה השלמה!ובמהירה 
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פדגוגיה וטכנולוגיה 

הרפלקטיבית  היכולת  את  לקדם  בחרנו  השנה 
של הסטודנטיות בשימוש בטכנולוגיה מתקדמת. 
את  המסכם  מודפס  תלקיט  כרגיל  להכין  במקום 
התבקשה  השנה,  כל  של  והתובנות  ההישגים 
בצורת  דיגיטלי,  פורטפוליו  להכין  סטודנטית  כל 
קטע  כתיבה,  תמונות,  הכוללת  משוכללת  מצגת 
התפתחותה   על  המעידים  וסרטונים  מוקלט 
קיבלו  הסטודנטיות  השנה.  במשך  המקצועית 
בקורס  הראל  יצחק  מהמרצה  מקצועית  הנחיה 
מחשבים - כיצד לבנות את הפורטפוליו הדיגיטלי.  
רונית בן חמו, ראש המסלול, הציגה  את הפרויקט 
בפני פורום המדפי“ם של המכללה, ויש כבר פניות 
ממסלולים אחרים ללמוד מהניסיון שלנו המהווה  

שילוב מוצלח בין הפדגוגיה לבין הטכנולוגיה.

פורום גננות מובילות

של  מערכת  בונה  המסלול  לעתיד  מבט  עם 
השנה  שלנו.  המאמנות  לגננות  מקצועית  תמיכה 
פתחנו פורום ’גננות מובילות‘ שכלל קבוצת גננות 
ותיקות שאנו עובדים אתן שנים רבות. במפגשים 
שביקשו  לומדים  קהילת  יצרנו  החודשיים, 
הגננות  הדתי‘.  הזורם  ’הגן  הנושא  את  ללמוד 
ומשמעותי,  מקצועי  אתגר  אלה  במפגשים  ראו 
ושמחו להגיע אליהם. הן  דיווחו כי הפורום היווה 
המקצועית  בהתפתחות  משמעותי  מרחב  עבורן 
שלהן, מקום בטוח לשאול, לתהות, לבחון מחדש. 
המפגש ִאפשר להם חשיבה מחודשת על דרכים 
יישומית,  ברמה  ילדים  עם  לעבודה  נוספות 
לילד  המאפשרת  בגישה  רב  עניין  גילו  והגננות 
בעצמאות  לצמיחה  ומובילה  בלמידה  בחירה 
שלה  בקצב  בחרה  גננת  כל  שלו.  הלימודית 
מהגנים  והדיווחים  שינוי,  לקראת  צעדים  לעשות 

היו מרגשים מאוד.

חידושים במסלול הגיל הרך
רונית בן חמו וד“ר דוד ברודי

עוד גני אפרתה 

כשאושר בכנסת  חוק חינוך חובה לגיל 3, הגיעה 
המכללה  באזור  נפתחים  כי  השמועה  לאוזנינו 
בקשה  הגשנו  משותפת  בחשיבה  חדשים.  גנים 
לפיקוח להרחיב את ’גני אפרתה‘ משניים לשישה 
את  קיבל  הפיקוח  בחיוב.  נענינו  ולשמחתנו  גנים, 
לאייש  והצלחנו  הנבחר,  לצוות  באשר  המלצתנו 
רצון  שהביעו  המכללה  בוגרות  עם  הגנים  את 
תהליכי  להוביל  ויכולות  בתהליך  שותפות  להיות 
בונים  אנו  ישראל.  ילדי  לטובת  במערכת  שינוי 
מערכת בעלת גישה חינוכית ייחודית, השמה דגש 
על ’הילד במרכז‘, על זרימת פעילות במשך היום, 
על למידה דרך המשחק והחקר, ועל שיתוף פעולה 
רציני בין-ִצוותי (כולל גננת רוטציה וסייעת). הקיץ 
התחלנו לגבש את הצוות בשני ימי הכנה שהועילו 
לקח  המסלול  ימין.  ברגל  להתחיל  החדש  לצוות 
על עצמו את התוויית הדרך החינוכית, ואת הדרכת 
הגנים  לפתיחת  משלנו.  מדריכות  עם  הגנים  צוות 
משחקים  גן  לכל  המכללה  העניקה  החדשים 
בכל  הבנייה  קוביות  כמות  את  והכפילה  לימודיים 
גן. אנו נמשיך להדריך פרויקט מהפכני זה ולהתוות 
היחידה  המכללה  היא  אפרתה  מכללת  דרכו.  את 
בארץ עם מערכת רחבה של גנים ניסויים שהוקמו 

בשיתוף עם משרד החינוך.  

הֵחקר בגן

לשבוע  כמוקד  בחקר  העיסוק  את  ממשיכים  אנו 
השנה  ב‘.  בסמסטר  הרצופה  המעשית  העבודה 
בנושאים  בחרו  הגנים  ילדי  עם  יחד  הסטודנטיות 
בערסלים.  וכלה  מבטון  החל  ומעניינים,  רבים 
אחת הסטודנטיות ניצלה את המתנה שהמאמנת 
פרויקט  ופיתחה  גינה,  ערסל  מהמכללה,  קיבלה 

חקר בנושא - כתבתה מצורפת באיגרת זו.

ך ר ה ל  י ג ה ל  ו ל ס מ

איזון מגדרי 
בהוראה לגיל הרך

בהקמת  פעיל  המכללה,  דיקן  ברודי,  דוד  ד"ר 
האיזון  נושא  את  שמקדמים  חוקרים  קבוצת 
המגדרי בגיל הרך ברמה עולמית. הקבוצה עוסקת 
לעבוד  גברים  גיוס  של  אסטרטגיות  בפיתוח 
הקיץ  שונות.  בארצות  הרך  הגיל  של  במסגרות 
בפורטוגל  בינלאומי  בכנס  ברודי  ד"ר  השתתף 
הרך  בגיל  למחקר  האירופאית  האגודה  של 
בנושא  אחד  מחקרים,  שני  הציג  שם   .(ARECEE)
של  בנושא  ואחד  בישראל  בגנים  השואה  הוראת 
מבט בין לאומי על גברים הבוחרים לעבוד כגננים. 

מקדמים את שיתוף הגברים בהוראה בגיל הרך 
מפולין,  מנורבגיה,  עמיתים  עם  ברודי  ד"ר  בתמונה 

מגרמניה ומאוסטריה

6
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מכללת  ה-21.  שנתו  את  השנה  חוגג  אפרתה  גן 
אפרתה הקימה גן שיתאים לפילוסופיה החינוכית 
של המכללה. הדגש הוא על יוזמות ורעיונות של 
בין  דיבור  ותרבות  עצמאות  פיתוח  על  הילדים, 
הילדים, על מתן אפשרות של בחירה לילדים ועל 

ביטוי עצמי. 

מישורים:  בשני  לגן  קשור  הרך  הגיל  מסלול 
במהלך השנה הסטודנטיות מבקרות בגן כקבוצה 
מיוחד  פרויקט  סביב  לביקור  או  תצפית  לצורך 
בגן. בנוסף לכך הן מתאמנות בגן מידי שבוע שתי 

סטודנטיות קבועות. 

פרטי  גן  שהוא  שלנו  הגן  גנים.  שני  היו  עכשיו  עד 
של המכללה וגן אביטל שהוא גן עירייה. בתשע"ג 

מצטרפים גנים נוספים לקבוצת גני אפרתה.

בנוי  הזורם  בגן  היום  סדר  זורם,  גן  הוא  שלנו  הגן 
הילדים  חופשיים  בתוכה  קבועה,  מסגרת  סביב 
פעילויות  לצד  וזאת  פעילויותיהם  את  לבחור 
מונחות, כגון: מפגשים סביב נושא נלמד, תפילה 

וברכת המזון.  

מרכזים  על  בנויה  הגן  של  החינוכית  הסביבה 
ומאתגרים,  מגוונים  באופנים  משחק  ממוקדי 

השנה שהייתה בגן אפרתה
רותי נאמן

החברתי,  בתחום  הילדים  להתפתחות  התורמים 
הרגשי, השכלי והרוחני. המרכזים כוללים משחק 
מרגוע,  תנועה,  בנייה,  יצירה,  סוציו-דרמטי, 
שבו  אוכל  ומזנון  שקטים  משחקים  ספרייה, 
המשחק  זמן  כל  במשך  לילדים  זמינה  הארוחה 
לגשת  חופשי  והילד  הבוקר,  שעות  של  הלימודי 

לשולחן בכל עת על פי בחירתו.

כל  לאורך  הילדים  לרשות  עומדות  האופציות  כל 
הבוקר, למעט בזמן התפילה והמפגשים במליאה.  

מיוחדים  פרויקטים  של  רב  מספר  בגן  היו  השנה 

חודש  ראש  מידי   - בגן'  תרבותיות  'רב  וביניהם: 
הגיע הורה לגן וסיפר לילדים על ארץ מוצאו (או 
פעילויות  גם  הוסיפו  ההורים  הוריו).  מוצא  ארץ 
חווייתיות מרתקות; הכרת בעלי מקצוע  מתחומים 
שונים, גם כן בשיתוף עם ההורים; עבודה ולמידה 

בגינת הגן. 

ברודי,  דוד  ד"ר  עם  חודש  מידי  נפגש  הגן  צוות 
ראש החוג לחינוך במכללה, לפיתוח התכניות בגן, 

להעשרתן ולדיון בנושאים מיוחדים.

תם ולא נשלם. הסתיימה שנת הסטאז‘ שלי שבה 
עבדתי בגן רותי (הגן הפרטי של מכללת אפרתה) 

כגנן משלים.

בריאיון שערכתי לעבודה סמינריונית שבה בדקתי 
בגן  גנן  הרך  בגיל  לבנות  אבות  תופסים  כיצד 
הילדים אמר לי אחד האבות: ”הנושא של חקלאות 
לחבר  בגן  מקסים  משהו  להיות  יכול  זה  וגינון, 
שהוא  גבר  לטעמי  לאדמה.  לטבע  קצת  אותם 
יודע,  אתה  מוכן 
על  זה  את  לקחת 
ולהתחבר  עצמו 
יש  לזה, 

גנן בגן / שעיה ארואס
גינת  או  פורח  פרח  בלראות  מרגש  מאוד  משהו 
להתחבר  מאוד  יכולים  ילדים  עשית,  שאתה  ירק 

לזה בפשטות, אנחנו קצת התרחקנו“.

שיחה זו הדליקה בי את הניצוץ לבחור להתמקד 
בתחום זה בגן בעבודתי עם הילדים. וכך נפתחה 
עם  האדמה,  עם  עבודה  של  קסומה  שנה  לה 

פרחים וזרעים, ירקות וחיטים. 

הצמיגים  במילוי  פתחנו  השנה  תחילת  את 
פרחים  שתלנו  באדמה.  לגן  בכניסה  שהנחתי 
אתרוגים,  הנבטנו  הסוכות,  חג  כשחלף  עונתיים. 
וזרענו  האתרוגים  גרעיני  את  הוציאו  הילדים 
בכוסות מלאות באדמה (הוספנו זרעי דשא, 
מהירה).  הצלחה  חוויית  ליצור  מנת  על 
לאחר זמן מה החל לצוץ נבט אתרוגים 
כל  בשבט  בט“ו  והתפתח,  שהלך  קטן 
ילד לקח לביתו שתיל אתרוגים קטן.  

פעילויות  ערכנו  השנה  לאורך 
הייתה  הכותרת  וגולת  חקר, 
חג  לאחר  מיד   - החיטה 
הסוכות הפכנו את האדמה 

הגשם  לבוא  עומד  שהנה  וכשצפינו  הגן,  בחצר 
ושאלנו  וציירנו  שוחחנו  חיטה,  זרעי  את  זרענו 
ראינו  עינינו.  מול  שהתרחש  בפלא  וצפינו  וציפינו 
התרגשנו  וצומחת,  צומחת  נובטת,  החיטה  את 
חג  בוא  ועם  האביב  בימי  מצהיבה  לראותה 
העומרים  את  אספנו  מגל,  עם  קצרנו  השבועות 
את  וזרינו  ומוללנו  דשנו  הביכורים,  את  ובידלנו 

החיטה בררנו וטחנו את החיטה לקמח... 

הלמידה  תחומי  כל  כיצד  מלספר  היריעה  קצרה 
מחשבה  מעט  עם  אך  זה.  עשייה  בתחום  נכנסו 
ודמיון ניתן לשלב בו הכול: מדידה ומנייה, אומנות 
ויצירה, קריאה וכתיבה (למשל שלטים של שמות 
וכמובן  וקוגניטיבית,  מוטורית  פעילות  הפרחים) 
והתגשמותן  תקוות  ההשקיה),  (על  אחריות   -
ולעיתים - התמודדות עם אכזבות. שיח משותף, 
בעיות.  ופתרון  השערות  העלאת  שאלות,  שאלת 
עם  מפגש  לאדמה,  לקרקע,  חיבור  הכול  ומעל 

עולם של טבע שנוגע עמוק עמוק בלב. 
----------

שעיה ארואס, גנן משלים בגן אפרתה תשע“ב, גנן אב בגן 
אפרתה החדש תשע“ג

שהוא  גבר  לטעמי  לאדמה.  לטבע  קצת  אותם
יודע,  אתה  מוכן 
על  זה  את  לקחת 
ולהתחבר  עצמו 
יש  לזה, 

פ השנה  תחילת  את 
ב לגן  בכניסה  שהנחתי 
הס חג  כשחלף  עונתיים. 
גר את  הוציאו  הילדים 
בכוסות מלאות באד

ליצור מנת  על 
לאחר זמן מה 
וה שהלך  קטן 
ילד לקח לב

לאורך
חקר
הח
הס

ך ר ה ל  י ג ה ל  ו ל ס מ
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ההתמקצעות בגיל הרך קיבלה לאחרונה תפנית 
טרכטנברג.  דוח  בזכות  גם  מעט  לא  מרשימה, 

החוקרים  מן  קליין,  פנינה  פרופ'  של  זכייתה 
הרך,  לגיל  החינוך  בתחום  בעולם  הבולטים 

הצורך  את  העצימה  לחינוך  ישראל  בפרס 
במסלול לימודים חדש עבור מנהלות מעון 
שונות  מסיבות  אשר  ומנוסות,  ותיקות 
צעיר.  בגיל  הלימוד  חוויית  את  החמיצו 
תכנית  במכללה  נפתחה  תשע"ב  בשנת 
מנהלות  את  לפתח  שמטרתה  ייחודית 
כל  מקצועית.  מבחינה  המנוסות  המעון 

מנהלות  במכללה  מתכנסות  שלישי  יום 
חזון  ועד  שבצפון  העמק  (ממגדל  מעון 

מאתגרים  ללימודים  שבדרום)  יחזקאל 
אמיצות  בסטודנטיות  מדובר  ומעניינים. 

מלא  עבודה  שבוע  העובדות  סבתות)  (אימהות, 
רצון  מתוך  ראשון  לתואר  לימודים  ומשלבות 
ושאיפה לצמיחה ולהתפתחות אישית מקצועית. 
שנים  לאחר  הלימודים  לספסל  חזרה  זו  לחלקן 
רבים,  רגשות  בתוכה  צופנת  זו  חזרה  רבות. 
חששות מן הלימודים, מן החזרה לשבת וללמוד 

יום שלם, מהתמודדות עם  מבחנים ועבודות. 

מהלימודים  הסטודנטיות  נהנו  החולפת  בשנה 
האומנות,  תולדות  ומגוונים:  שונים  בנושאים 
הכרת  התפתחותית,  פסיכולוגיה  אנגלית, 

כהנה  ועוד  התפתחותי  ככלי  משחק  הילד, 
התגשמות  על  מדווחות  הסטודנטיות  וכהנה. 
לספסל  לחזור  מאוד  שמחות  הן  אישית.  חלום 
שני  תואר  על  מדברות  אף  וחלקן  הלימודים, 

והמשך לימודים בעתיד. 

יש לציין כי על מנת לאפשר לימודים אלו מומלץ 

לפתח  כדי  תמיכה  תאפשר  העבודה  סביבת  כי 
מארגוני  חלק  ולהעצימה.  המעון  מנהלת  את 
לקדם  שיתופית  מטרה  לו  שם  המעונות 
שותף  ואף  אותן,  ולהעצים  המנהלות  את 
בתשלום הלימודים עבור המנהלות ומכיר 
ביום לימודים זה כיום עבודה. התקדמות 
תהליך  זהו  בכך,  מה  של  דבר  אינה  זו 
חשיבות  את  המעלה  דרך  ופורץ  חדש 
ההתמקצעות  של העוסקים בגיל הרך. 

של  הראשונה  הלימודים  שנת  בתום 
הלימודים  ולתחילת  הראשון  המחזור 
את  לברך  ברצוני  השני,  המחזור  של 
הבלתי  את  שעושות  הללו  הסטודנטיות 
עלו  אחריהן:  לבאות  דרך  ופורצות  יאומן 

והצליחו! 

זה  התהליך  על  רגשותיי  את  אביע  דבריי  לסיכום 
בדבריו של ארתור רופין:

כך  לאיבוד,  ההולך  כוח  שום  אין  שבטבע  "כשם 
מאמץ  כל  החברתי  בתהליך  שגם  אני  מאמין 
מתמיד ומסור אינו נשאר בלי השפעה, ובמוקדם 
המעון  מנהלות  פירות".  נושא  הוא  במאוחר  או 
ותנהלנה  במכללה  לימודיהן  את  תסיימנה 
חדשנית  ובראייה  במקצועיות  המעונות  את 

ומעודכנת, ומאמציהן יישאו פירות ראויים.

ך ר ה ל  י ג ה ל  ו ל ס מ

מנהלות מעון אקדמאיות
יערה שילה

אנו  ב'  סמסטר  של  מעשית  עבודה  בשבוע 
החקר  שבוע  לקראת  חקר.  בפרויקט  עוסקות 
יעניין  נושא  איזה  כגון:  בראשי  שאלות  התרוצצו 
התהליך?  את  להוביל  אצליח  האם  הילדים?  את 
להעביר  נתבקשנו   - צפוי  בלתי  מכיוון  הגיע  סיוע 
הוקרה  כאות  ולסייעות  המאמנות  לגננות  מתנה 
מהמכללה. המתנה לגננת הייתה ערסל. פתאום 
נושא  את  הילדים  עם  לחקור  הרעיון  לי  עלה 
כלל  בדרך  אוהבים  שילדים  חשבתי  הערסל! 
מעניק  והערסל  להתעטף,  ואוהבים  להתנדנד 
להם את שתי האפשרויות הללו. כמו כן אני עצמי 
מעניין  ממש  והנושא  קטנה,  לא  ערסלים  חובבת 
ומהר  בנושא,  רב  עניין  גילו  הילדים  ואכן,  אותי! 
מאוד החלה התלהבות! הילדים בחרו לחקור את 
הילדים   כי  לציין  חשוב  שונים.  מכיוונים  הנושא 
שונות.  השערות  והעלו  החקר,  שאלת  את  בחרו 
אלו  בדקו  הם  חשיבה;  מעוררת  הייתה  הפעילות 
את  נבנה  איך  ושאלו  לרשותם,  עומדים  משאבים 

ערסל בגן
נעמה מאירמן (סטודנטית במסלול הגה“ר)

הדגם של הערסל ואת הערסל 
עצמו ועוד... 

הילדים  החקר  במהלך 
בעיה  כל  עם  התמודדו 
מתן  ללא  שצצה,  אפשרית 
כפי  המבוגרים,  מצד  פתרונות 
אלא  רגילים,  הם  כלל  שבדרך 
באמצעות תיווך. לדעתי הדבר 
ביכולתם  האימון  לבניית  תרם 
להתמודד  שלהם  ובמסוגלות 

עם פתרון בעיות.

עבורי היה זה שבוע משמעותי 
המקצועית.  הכשרתי  את  התחלתי  מאז  ביותר 
לגן!  להגיע  וחיכיתי  התהליך -  מכל  מאוד  נהניתי 

לשמחתי, גם הילדים חיכו שאגיע.

והילדים  ללמידה,  חזק  גירוי  יצר  החקר  פרויקט 
כתיבה,  ציור,  דרך  הפנימי  עולמם  את  ביטאו 
בלי  תודה  ציורי  לי  ציירו  ואף  שונות,  יצירות 
שחוויית  חושבת  אני  התרגשתי.  לכך.  שהתבקשו 
אני  ישכחו.  לא  שהילדים  חוויה  הייתה  החקר 

ממליצה בחום לעבוד בשיטה זו.

שבזכות  נדב  למיכל  ענקית  תודה  לסיום, 
מתנותיה המקוריות זכיתי לחקור יחד עם הילדים 
נושא מופלא שכזה, לרונית בן חמו שלימדה אותי 
בי  תמכה  טובה,  כך  כל  בצורה  החקר  שיטת  את 
וליוותה אותי לאורך כל הדרך ולגננות המאמנות 
כן  גם  לי  שסייעו  סעדון  ומירי  נקש  אילנה  שלי 

לאורך כל הפרויקט.

הילדים בודקים את רמת החוזק של הערסל
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במסלולים  א‘  שנה  סטודנטיות  קיימו  השנה  גם 
של  מבורך  חברתי  פרויקט  מיוחד  וחינוך  יסודי 
תרומה לקהילה ולחברה. הן אירחו בירושלים את 
תלמידי בית הספר ’חמדת השקד‘ ממבשרת ציון 
סיור  ביום  הלוי‘  ’יהודה  הספר  בית  תלמידי  ואת 
המשלב  מוזיאון  יעל‘,  ’עין  במוזיאון  קסום  חווייתי 
יציאה אל הטבע ומפגש עם אורח החיים הקדום 

של ארץ ישראל. 

בפעילויות  הילדים  את  הדריכו  הסטודנטיות 
חינוכיות מהנות סביב נושא הקציר בשילוב סיפור 
עם  סיירו  הן  ויצירה.  משחק  והצגה,  ריקוד  ושיר, 

מכללת אפרתה מתארחת ומארחת 
במוזיאון ’עין יעל‘ בירושלים / אסתר עוקשי

בִנקבת  יעל,  שבעין  הארכיאולוגי  באתר  הילדים 
בסדנאות  אותם  והפעילו  שבמקום  המעיין 
קדומות  מלאכות  המשחזרות  מגוונות  פעילות 
פיתות,  והכנת  קציר  סדנת  כגון:  ישראל  בארץ 

סדנת קדרות והכנת כלים מֵחמר ועוד.

מפי  ותודה  ברכה  דברי  נישאו  הפעילויות  בסיום 
האורגן  נגן  של  ונגינתו  שירתו  הספר.  בתי  ילדי 
כאחד,  ומבוגרים  ילדים  כולם,  את  סחפה  דביר 

למעגלי שירה וריקוד מרגשים.

’השל‘  ספר  בית  תלמידי  ידי  על  מומן  הפרויקט 
בניו יורק, מימון שהושג באמצעות ד“ר דוד ברודי, 

יוזם הפרויקט.

העושים  לכל  רבה  תודה 
ברודי,  דוד  ד“ר  במלאכה: 
אסתי  שפנייר,  יוסי  ד“ר 
אתי  מנחם-תאומים,   בן 
שטיינר,  דסי  גוהריאן, 
נדב  מיכל  דויטש,  צילה 
את  שליוו  תילא-כהן  וחני 
ובארגון,  בעשייה  הפעילות 

יום העיון השנתי 
של החוג ללשון עברית

צופיה קרני

במכללה  התקיים  החולפת  בשנה  אייר  בחודש 
יום  זה  אין  עברית.  בלשון  השנתי  העיון  יום 
עיון  ימי  לו  קדמו  ללשון.  החוג  של  הראשון  העיון 
בנושאים מגוונים, כמו: השמות העבריים, הפיוט, 

הזמר העברי, המסורה ועוד.

נושא יום העיון השנה היה ’העברית ושפות אחרות 
ללשונות  זמננו  בת  העברית  בין  הגומלין  יחסי   -

אחרות‘.

המסורת,  כמיטב  שותפים,  היו  העיון  יום  בהכנת 
המרצים בחוג ללשון והסטודנטיות. אף הלומדות 
יום  של  להצלחתו  חלקן  את  תרמו  לשון  עריכת 
בהכנה  השותפים  לכל  להודות  ההזדמנות  זו  זה. 

והמשתתפים ביום העיון עצמו.

העברית  משנה:  נושאי  נקבעו  העיון  יום  לנושא 
העברית  והצרפתית,  העברית  והאנגלית, 
והערבית  העברית  והלאדינו,  העברית  והארמית, 
והעברית והיידיש. ליום העיון קדמה עבודת הכנה 
סטודנטיות  של 3-2  קבוצה  כל  הסטודנטיות:  של 
סיכומים  הגישה  מאמרים,  קראה  נושא,  קיבלה 
שקיבלה.  הנושא  על  הרצתה  עצמו  העיון  וביום 
באמצעי  ולוו  ומגוונות  מעניינות  היו  ההרצאות 
גם  כך  ועוד.  משחקים  מצגות,   - שונים  הוראה 
לקראת יום העיון נתלו ברחבי המכללה פלקטים 
בנושאים  החוג  סטודנטיות  שהכינו  מרהיבים 

שעליהן עבדו לקראת הרצאותיהן.

להרצות  הוזמנו  הראשונה  השורה  מן  מרצים 
קנטור  הדסה  הבלשנית  הסטודנטיות:  בפני 
על  הבנות  עם  שוחחה  אילן  בר  מאוניברסיטת 
שורצולד  אורה  פרופ‘  והאנגלית;  העברית  יחסי 
ההשפעות  על  הרצתה  אילן  בר  מאוניברסיטת 
וד“ר  והלאדינו,  העברית  בין  הקיימות  ההדדיות 
ניסן נצר  הרצה על השפעת היידיש על העברית. 

ההדים ששמענו על הצלחת יום העיון חיזקו את 
ללשון,  בחוג  המרצים  צוות  התכנסנו,  וכבר  ידינו, 

והחלטנו על נושא ליום העיון הבא.

מסוקרנים? המתינו מעט, נעדכנכם בהמשך. 

בהנחיה ובהדרכה, בעידוד ובעצה טובה.

התרומה  על  לסטודנטיות  ענקית  תודה  וכמובן 
הפיקו  שממנה  הקסומה  הפעילות  ועל  הברוכה 

הילדים הנאה מרובה.
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טקס חלוקת תארים תשע"ב
בטקס חלוקת התארים השנה בהשתתפות שר המדע פרופ' דניאל 
הרשקוביץ הוענקו מלבד תעודות בוגר בהוראה גם תעודות מוסמך 
והוראתה  'האגדה  בתוכנית  הראשון  המחזור  בוגרות  של  בחינוך 

בראייה רב תחומית'.

מצטיינות שח"ק 
ממכללת אפרתה

וגלאוברג  סנדו  גבראיי  המכללה,  סטודנטיות 
פעולתן  במסגרת  הצטיינות  פרס  קיבלו  שרה, 
סטודנטים   - חברתי-קהילתי)  (שירות  בשח"ק 

עולים תורמים לקהילה.

לומדת   ,2000 בשנת  מאתיופיה  עלתה  סנדו 
באפרתה במסלול יסודי ופעלה במסגרת הרווחה 

בקעה תלפיות בעזרה למשפחה חד-הורית.

לומדת   ,2007 בשנת  מצרפת  עלתה  שרה 
במסגרת  ופעלה  הגה"ר  במסלול  באפרתה 
ראייה)  וכבדי  לעיוור  שירותים  רב  (מרכז  מרש"ל 
בעזרה לאישה עיוורת ובליווי חוג להורים עיוורים 

עם ילדיהם הרואים.

ומופת  דוגמה  אלו  בסטודנטיות  רואה  המכללה 
חדשות  עולות  ולסטודנטיות  בכלל  לסטודנטיות 

בפרט.

'הנחש הסיכה ומה שביניהם'
פרוייקט התיאטרון הבין-דורי של החוג לחינוך חברתי במכללת 

אפרתה בשיתוף המנהל הקהילתי בקעה ממשיך לעשות חיל

התיאטרון  קבוצת  השנה  העלתה  הסיום  במופע 
ומה  הסיכה  'הנחש,  ההצגה  את  שח"ק  של 
שעובד  שונות  מזוויות  מדרשי  סיפור   - שביניהם' 
רבי  של  בתו  על  במדרש  ועוסק  בקבוצה,  יחד 
עקיבא, שביום חופתה האכילה עני שנשכח מלב 

כל, ובזכות זה ניצלה ממיתה באותו היום. 

מנחת  שיינברג,  איילת  והשחקנית  המחזאית 
שהתפרסמה  בכתבה  סיפרה  התיאטרון,  קבוצת 

בעיתון 'מוצ"ש', על כך שהבחירה במדרש נבעה 
אישה,  תהיה  במחזה  הראשית  שהדמות  מהרצון 
הסיפור קיבל טוויסט קטן בעלילה ומשלב בתוכו 

סצנות מתוך חיי הרכבת הקלה בירושלים.

אומרת  חברתי",  לחינוך  בחוג  לנו  שחשוב  "מה 
רק  להתעסק  לא  ההצגה, "הוא  ממארגנות  מרה 
בחינוך פורמלי אלא למצוא דרך יצירתית לעשות 

חינוך בשילוב של עשיה חברתית".
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עובדת מצטיינת 
לשנת תשע"ב

של  הלימודים  תוכניות  מתאמת  יצחק,  יעל 
לשנת  מצטיינת  כעובדת  נבחרה  המכללה, 
יוזמה,  גילוי  על  בעבודה,  מצוינות  על  תשע"ב 
מתמדת  נכונות  ועל  פשרות  ללא  מקצועיות  על 

לעזור.

של  בביקורו  התכבדנו  הלימודים  שנת  לסיום 
מאות  עם  במפגש  ברקת.  ניר  מר  העיר,  ראש 
חלומו  על  ברקת  סיפר  המכללה  סטודנטיות 
הוא  בארץ.  למוביל  בירושלים  החינוך  את  להפוך 
והגננות  המורות  המכללה,  לסטודנטיות  קרא 
בירושלים  החינוך  למערכת  להצטרף  שבדרך, 
שכמו  מאמין  "אני  ביותר:  לטובים  הזקוקה 
בעסקים גם בחינוך, הצבת יעדים ומדדים ברורים 

תזניק את החינוך בעיר בכמה דרגות", אמר. 

ברקת דיבר על נושאים בחינוך ובפיתוח העיר וענה 
לשאלות הסטודנטיות. הוא ביטא את התרגשותו 
וממאות  מהצוות  שקיבל  החמה  הפנים  מקבלת 
הסטודנטיות, וסיפר כי הופתע לגלות פינת חמד 
לבקר  ברקת  התחייב  כן  כמו  בעיר.  אקדמיה  של 

במכללה מידי שנה, אנחנו נשמח לארחו.

השתלמות למורים ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, ביקר במכללת אפרתה
בתנ“ך בתוכנית החדשה 

במכללת אפרתה

התוכנית החדשה בתנ“ך יצאה לדרך, ולהטמעתה 
בבתי הספר קיים החוג לתנ“ך במכללת אפרתה 
בהשתתפות מרצי החוג השתלמות למורי כיתות 
עסקה  ההשתלמות  הדתי.  בחינוך  לתנ“ך  י' 
תלמידי  בתשע“ג  ִיְלְמדו  שאותו  ’במדבר‘  בספר 
השתתפו  בהשתלמות  הממ“ד.  בחינוך  י'  כיתות 
בבתי  תנ“ך  המלמדות  המכללה  בוגרות  כמובן 
המכללה  עם  מתמיד  בקשר  ונמצאות  הספר 
כחלק ממשפחת אפרתה. ד“ר רות וולפיש, ראש 
את  שאמרה  הסיום  בדברי  הביעה  לתנ“ך,  החוג 
את  שמחזקת  הטובה  האווירה  מן  התרשמותה 
המכללה להרחיב את מערך ההשתלמות לפיתוח 

המקצועי של המורים.

“ - “

!!!
“

!!! ברכות לאוביה
העובד אתנו 

כבר מספר שנים, 
שהפך לאחרונה 

מעובד קבלן לעובד 
מנהל מן המניין.
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אפרתה
המכללה האקדמית לחינוך

רח' בן יפונה 17, ירושלים
טלפון: 02-6717744
פקס: 02-6738660
www.efrata.ac.il

המערכת: 
מיכל נדב וד"ר סיגלית רוזמרין

עיצוב גרפי: סטודיו פישר

אמונה - המכללה האקדמית לאומנות ולחינוך 
מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה 

בעצם  מה  כה?  עד  לנו  היה  מה  ובכן, 
עשינו פה? 

את השנה פתחנו עם מתנות ואיחולים לשנה 
שבכתיבה  מהאגודה,  תיקייה   - ושי  מוצלחת, 
השנה,  פתיחת  ביום  נחת;  הרבה  לכן  תגרום 
הפתיחה,  ודברי  המלגות  חלוקת  לאחר 
כיתה  מול  לעמידה  לובר  מחגי  טיפים  קיבלנו 

בהצלחה.
גבורת  על  שיחה  לשמוע  זכינו  בחנוכה 
בספירת  וגם  אלישע,  וישליצקי  מהרב  נשים 
סופגניות  טעמנו  כי  גלישה,  הייתה  הקלוריות 
עם ריבת חלב או סתם ריבה רגילה למי שאהב; 
 - בקפיטריה  הפתעה  הייתה  החופשה  אחרי 
הוסיפה  המכללה  כי  והיסטריה,  בלגן  עוד  לא 
עוד שני מיקרוגלים, בלי שהיות בעקבות פנייה 

של אגודת הסטודנטיות. 
בטבת התחממנו עם כוס תה ועוגיות וביקשנו 
כן  כמו  הזאת.  השעה  רחמים,  שעת  שתהא 
הסקרים,  הם  ואלו  חשובים,  דפים  חילקנו 
וזאת על מנת שנקבל משוב ורעיונות נוספים. 
הרב  עם  לשיחה  באתנחתא  נפגשנו  בשבט 
הגיעו  ואחה"צ  זוגיות  על  שיטרית  בן  שמואל 
במהירות,  למכללה  ביניהם'  'שכינה  נציגי 
לחוד  השתדלות  ולעשות  שידוכים  לשדך  כדי 
וביחד ולמצוא לכל אחת את האחד ללא פחד. 
מאוד  ושמחנו  מרובה  הצלחה  ראינו  ואכן, 
עוד!  לא  "לדייטים  לנו:  הודיעו  בנות  כששתי 
מצאנו את שאהבה נפשנו, וכעת השכינה לא 

'ביניהם' אלא 'בינינו'". 
בשיתוף  מטורפת  פעילות  הייתה  באדר 
כל  שמחה  קולות  מרוב  והאגודה,  אתנחתא 

המכללה רעדה. 
לשיחה  לונדין  חגי  הרב  אלינו  הגיע  בניסן 
קצת  נתנה  היא  מחקרים  ביכורי  שמיום 
מנוחה; באייר, לכבוד יום ירושלים, הגיע הרב 
אליהו שמואל לברך אותנו ואת כל עם ישראל.
מפתיע  סטודנטית  יום  הגדול!  השוס   - בסיוון 
מימדיון,  חי,  כל  נשמת  בוקר,  ארוחת  עם 
רצינו  בכן  רק  כי   - וזומבה  סיכות  קואו'צינג, 
הוקמו  השנה  כל  במהלך  וכמובן,  להשקיע 
ואנשים  מהמכללה  בנות  של  שונים,  דוכנים 
נאמר?  עוד  ומה  חלפה  שנה  זהו,  חיצוניים. 
על  תודה  ניכר,  חלק  להיות  שזכינו  תודה 
התמיכה ועל כל העידוד, ו.. גם אתן מוזמנות 
בחיים,  הצלחה  המון  מהאיגוד  חלק  להיות 

אמן!

בשורות טובות, לגאולה שלמה
מאחלות אגודת הסטודנטיות תשע"ב : 

תכלת, שלומית, מיכל, אסמנץ' ובת-חן

דבר האגודה
תכלת בלזם, 

יו“ר אגודת הסטודנטיות

רגעים

מיום הסטודנטית 

תשע"ב

תמו דברי האיגרת הזאת, איגרת הצופנת 
ומקבלת  החולפת  השנה  ממאורעות  דפיה  בין 
על  המספרת  איגרת  הנכנסת;  השנה  את  בברכות 
עובדת  של  מרצים,  של  סטודנטיות,  של  הצטיינות 
ובהתמדה  בצניעות  להצטיינות  השאיפה   – ִמנהל 
את  דפיה  בין  המקפלת  איגרת  בה;  משתקפת 
לעולמה  שהלכה  שלנו  מאירה  על  העמוק  הצער 
עם החיוך שלא יישכח; איגרת עם פנים אל העתיד 
בחשיפת המסלול לגיל הרך על פעילויותיו הענפות 
חשובים  עיון  ימי  על  המספרת  איגרת  והמגוונות; 
ומרתקים שנערכו במכללה ועל פעילויות נפלאות 

למען ילדי בתי ספר בארץ. 

לאיגרת  הדברים  את  וכתב  שטרח  מי  לכל  תודה 
ופתח בכך צוהר להצצה בנעשה כאן במכללה. 

ברוכה  עשייה  של  פורייה  לימודים  שנת  בברכת 
והנאה מרובה,   העורכות

קבוצת בנות שהגיעה לסדנה הייתה נראית מודאגת 
עליהן  הוטל  עובדות  הן  שבו  הספר  בבית  ולחוצה. 
להכין מרכז למידה על הרב משה צבי נריה זצ“ל. הן 

לא ידעו אפילו במה להתחיל.

ששמח  הצוות  עם  והתייעצות  בסדנה  קצר  סיור 
שפע  קיבלו  הן  הבעיה:  את  פתרו  לרשותנו,  לעמוד 
בסדנה,  המצויים  בחומרים  לשימוש  רעיונות  של 
בהשראת  חדשים  חומרים  ליצירת  נוספים  ורעיונות 
מהיצירה  מהעשייה,  נהנו  הקיימים.  החומרים 

ומהתוצאה. בית הספר שבו עבדו יצא נשכר.

העומד  חשוב  כלי  היא  דידקטיים  לעזרים  הסדנה 
כלי   - המכללה  כותלי  בין  הסטודנטיות,  לרשותכן, 
שניתן להפיק ממנו תועלת רבה. צוות הסדנה עומד 
מרכזי  בהכנת  ולעזרה  לייעוץ  התלמידות  לרשות 
פעילות, לוחות תצוגה ומשחקים דידקטיים. בסדנה 
מספר מרכזים המתחלפים כל שנה ובמשך השנה; 

פינת  החינוך:  במוסדות  השנתי  לנושא  מרכזי  לוח 
הלכה, פינת הסופר, אמנות, טבע ומדע, מושגי יסוד 
לסיפורים,  המחשה  אמצעי  מתמטיים,  ומושגים 
סיפורי תורה ופרקי אבות ומרכז אוריינות - לשון. כמו 
כן יש בסדנה חומר עיוני, דידקטי וספרותי בנושאים 

רבים.

צוות  המגמות.  כל  לתלמידות  מיועדת  הסדנה 
ברעיונות  והדרכה  ייעוץ  להציע  ישמח  הסדנה 
ובביצוע לכל הפונה אליו. לא פעם פגשנו סטודנטיות 
את  בסדנה  לכן  שיש  יודעת  הייתי  ”לו  שאמרו: 
אז   - רב“  עמל  לעצמי  חוסכת  הייתי  הללו,  העזרים 
הנה, עכשיו אתן יודעות. הסדנה קיימת עבורכן. בואו 

והיעזרו בנו! להתראות.

צילה דויטש ואורה לוי
מנהלות הסדנה לעזרים דידקטיים

הסדנה הפעילה - שמחות לעמוד לרשותכן!


