
דבר ראש המכללה

בין שגרה לשבירת שגרה
איגרת נוספת לפנינוÆ תאריך מתוכנן לפרסום 

≠ חורף תשע“אÆ בזמן שהדברים נכתבים ≠ ’לא 

כל כך חורף‘ ≠ אני גולש לענייני מזג האוויר¨ 

לא משום שאין מה לכתוב על המכללה¨ על 

ועל  הבעיות  על  בה¨  ההתפתחויות  על  חייה¨ 

ההתמודדותª נהפוך הוא° המכללה כאורגניזם 

עיתונאים  צוות  להעסיק  מסוגלת  ונושם  חי 

צמוד שיעבוד קשה בתיאור הנעשה כאןÆ אני 

מעורר  שהוא  משום  האוויר¨  מזג  על  כותב 

הנוגעות  ביותר  נכבדות  חינוכיות  שאלות 

בלב ליבה של עבודתנוÆ איך אנחנו במכללה 

עם  מתמודדים  בישראל  מחנכות  המכשירה 

’שוברים שגרה‘¨  עוצרים¨  בעיות השעהø מתי 

כציבור  וכולנו  הרגיל¨  הסדר  את  עוזבים 

לאתגרי  להצטרף  כדי  מתגייסים  וכקהילה 

øהשעה שכל עם ישראל עסוק בהם

שאלות מסוג אחר עולות בהתייחס לתוצאות 

 Æבכרמל השרפה  דוגמת  טבע  אסונות  של 

האם אנו מחנכים ברצינות לאחריות לשמירת 

לאחריות  ארצנו¨  של  והנוף  הטבע  משאבי 

בדיני נזיקין¨ לחיבת הנוף ולאהבתו¨ ובכלל ≠ 

øלהכרת הטבע

אינני בטוח שאני יודע את התשובות לשאלות 

במסגרת  העלאתן  שעצם  דומני  אך  הללו¨ 

הנכבדה הזו ©כך אני על כל פנים חש°® יש בה 

כדי לתרום תרומה צנועה למחשבה החינוכית 

המאפיינת מאז ומתמיד את מכללת אפרתה 

Æמוסד ותיק להכשרת מורות בישראל ≠

נמשיך  הבאה  האיגרת  שלקראת  מקווה  אני 

אך  ראש¨  בכובד  הללו  בשאלות  לעסוק 

בתחושה יותר נינוחה בלי שהסבל והצער ילוו 

Æאת התהליך

טוב‘¨  ’חורף  לברכת  שנחזור  לפני  ובינתיים¨ 

נזכיר שהשגרה של חיינו נמשכתª אכן¨ רמזתי 

היה  זה  אבל  שגרה‘¨  ל‘שבור  לצורך  קודם 

לצורך   Æישראל כלל  בענייני  אקלים¨  בענייני 

והשגרה  שגרה¨  צריך  עבודתנו  של  הפשט 

ההולכת ונרקמת לנגד עינינו מובעת בכותרות 

מעט  בבחינת  זו  איגרת  הגודשות  הקצרות 

המחזיק את המרובהÆ כל כתבה כזו היא עולם 

קטן שמישהו עמל וטרח עליו° תודה לעמלים 

אפרתה  של  עולמה  בתמצית¨  ולטורחים° 

מאוד  מגוון  עולם  הוא  עיניכם  לנגד  הנפרש 

Æשל עשייה ויצירה

את  לברך  המקום  עסקינן¨  כשבשגרה  וכאן¨ 

 ≠ הקרובה  בשגרה  בהצלחה  הסטודנטיות 

בעבודה המעשית ובבחינות הסמסטר°

חורף טוב°

פרופß ישראל רוזנסון ן  

השיר ßמורה בארצנוß נכתב על≠ידי 

קדיש יהודה סילמן ©מורה¨ משורר¨ 

סופר¨ מתרגם ובלשן ארצישראלי® 

 π∞ לפני  בירושלים  הכרם  בבית 

של  ייסודה  בזמן  בערך   Æשנה

אפרתה°

©הניקוד לפי המקור®

איגרת אפרתה המכללה האקדמית לחינוך¨ גיליון מסπ ß±¨ שבט תשע“א ±±∞≥



≤

ילדים   ¥∞ בשדרות¨  ספר  מבית  ילדים   ±μ∞
 ¥∞ בירושלים¨   ßחיים ßמקור  ספר  מבית 
יסודי  ממסלולי  המכללה  של  סטודנטיות 
וחנ¢מ שנה אß ועוד ∞± אנשי צוות של מכללת 

 Æאפרתה מנצחים על המלאכה

העתיקה  בעיר  אחד  סיור  ביום  אלה  כל 
ילדי  של  מרגש  אירוח  פרוייקט  יחד  הפיקו 
הפרוייקט   Æאפרתה מכללת  ידי  על  שדרות 
בניו≠  ßהשלß ספר  בית  תלמידי  ידי  על  מומן 
 Æיורק¨ מימון שהושג באמצעות ד¢ר דוד ברודי
ונמשכה  אינטנסיבית  היתה  הפרוייקט  הכנת 
מספר חודשיםÆ במסגרתה קיבלו הסטודנטיות 
הדרכה והנחיה לקראת הסיור על ידי ד¢ר יוסי 
Æשפנייר והמדריכות הפדגוגיות של מסלול יסודי

הסיור הקיף שורה של אתרים ≠ טיילת החומות¨ 
בית  הספרדיים¨  הכנסת  בתי  ארבעת  מתחם 
מחסה¨  בתי  כיכר  הקרדו¨  ’החורבה‘¨  כנסת 
ביטוי   Æבכותל תהלים  פרקי  קריאת  ולבסוף 
לקבל  אפשר  בכותל  הביקור  לחשיבות  מה 
משדרות  התלמידות  אחת  של  מדבריה 
אני  ראשונה  פעם  מתרגשת¨  ”אני  שאמרה∫ 
בכותלÆÆÆ האם אני צריכה לברך שהחיינוø“ כיוון 
לצßפר  כמובן  שכחנו  לא  בילדים  שמדובר 

בצ‘ופארים  בוקר¨  בארוחת  בכובעים¨  אותם 
Æובמיני מתיקה לאורך הסיור

זה לא היה רק טיול של תיירים¨ במשך הסיור 
הפעלות  של  עשיר  מגוון  הסטודנטיות  ביצעו 
הרבים∫  באתרים  שונות  תלמידים  לקבוצות 
דרמה¨ שירה¨ משחק¨ אמצעי המחשה ≠ מפות¨ 
היה  הסיור   Æמצגות שירים¨  טקסטים¨  תמונות¨ 
את   ≠ מקצועית  אמנותית  בחווייה  מלווה 

קלרינט  נגני  שני  בבוקר  קיבלו  התלמידים 
כולם  את  שסחפו  ונגינה  בשיר  ואקורדיון 
הילדים  צפו  הסיור  ובסיום  ושירה¨  לריקוד 
בהצגה ßניקנור ודלתות הנחושתß של תיאטרון 

Æßנקודה טובהß

לא פחות מהילדים היה יום הפעילות הגדוש 
ßתגובות  כמה  והרי  הילדים¨  למפעילות  חוויה 

משובß של הסטודנטיות∫

הדס ≠ מטרת הסיור יפה בעיניי¨ אני משבחת 
הם  זו¨  לפעילות  לנו  שהוקצו  המשאבים  את 
היו מעל ומעבר ממש¨ היה לנו כל מה שהיינו 
הטובה  בצורה  הפעילות  הכנת  עבור  צריכות 

Æביותר∫ ידע¨ תמיכה¨ חומרים¨ ייעוץ

שעשינו  הסיור  בסוף  טוב  הרגשנו   ≠ דקלה 
כמיטב יכולתנו על מנת שהסיור יהיה מוצלח 
זו  היתה  מהילדים  לחלק   Æלילדים ומשמעותי 

Æהפעם הראשונה בכותל

גם  מהנה  היתה  הסיור  של  ההכנה   ≠ הודיה 

בין  שהייתה  הנפלאה  הצוות  עבודת  בגלל 
Æהסטודנטיות וגם בגלל התוכן החשוב והמעניין

ענבר ≠ הרגשתי שרצון טוב של מוסד להיטיב 
Æעם הסביבה מוביל לתוצרים יפים ומרגשים

ומרגש¨  חזק  היה  בכותל  הסיור   ≠ שירה 
מדהימה¨  היתה  הקלרינט  נגן  עם  הפתיחה 
וחגיגית¨ כולם  הנגינה הוסיפה אוירה מיוחדת 

 Æשרו ורקדו ביחד

בכל  לא  ברוכה  הייתה  הסיור  יוזמת   ≠ מור 
יפה  ולחברה¨  לסביבה  דאגה  ישנה  מכללה 
ולעשות  לתרום  והרצון  הדאגה  את  לראות 
בשביל שלמישהו יהיה טיפה יותר טובÆ ההכנה 
Æמצד המכללה היתה נחוצה ונתנה ידע וביטחון

כללי  באופן  ומוצלח¨  מהנה  סיור  היה   ≠ נטע 
היה סיור מושקע הן מבחינת ההכנות¨ התכנים 

Æהפעילויות והמסלול

הילדים נהנו ולמדו הרבה מהיום¨ כאן המקום 
יוזמה  באמת  שזו  ולהגיד  למארגנים  להודות 

ÆÆÆמבורכת ובהצלחה בסיורים הבאים

אתגר  הוא  הפרוייקט  דבר¨  של  סיכומו 
משמעות  רבת  שלו  הרבה  שהתרומה  עצום 
יחד¨ אנו מקווים ב¢ה  גם  ולנותנים  למקבלים 
להמשיך בפרוייקט זה גם בעתיד תוך הפקת 
ולבסוף ≠ הפרוייקט   Æלקחים¨ שיפור והשבחה
גורמים  מצד  מרובים  והשקעה  עשייה  דרש 
רבים¨ קצר המקום מלהזכיר את כל השותפים 

Æלמלאכה¨ יבואו כולם על הברכה

ע ¢ ש ת י  ע ו ר י א מ

מכללת אפרתה אירחה את ילדי שדרות בעיר העתיקה בירושלים
אסתר עוקשי

מכללת אפרתה נמצאת בקשר מקצועי פורה 
עם כמאתיים מורים וגננות המשמשים מאמנים 
 Æלהוראה ההכשרה  בתהליך  הסטודנטיות  של 
הם¨  הסטודנטיות  של  הלימוד  שנות  במהלך 
ביחד עם המדריכים הפדגוגיים¨ מפגישים את 
המתכשרות להוראה עם השדה ומאפשרים להן 
הסטודנטיות  בצאת   Æבשטח ברוכה  התנסות 
בשנות  אותן  מלווים  הם  לדרך  הבוגרות 

 Æהעבודה הראשונות
כדי לחזק את הקשר עימם ולהביע את תודתנו 
המתכשרות  בהדרכת  המרובה  להשקעתם 

לימודיהן¨  שנות  במשך  ובליוויין  להוראה 
מכללת אפרתה הזמינה אותם לאירוע שכלל 
בקניון  והסבר קצר  צהריים במסעדה  ארוחת 
שפנייר¨  יוסי  ד¢ר  ידי  על  ©ממילא®  אלרוב 
הייתה  האווירה   Æהמכללה של  הסיורים  רכז 
חגיגית ומפנקת¨ והאוויר הירושלמי היטיב עם 
החוגגיםÆ באירוע השתתפו כמאה איש¨ כולל 
שני  וגם  המסלולים  וראשי  ההדרכה  סגל 

Æמנהלים ומפקחת
באפרתה רואים חשיבות רבה בעבודה המעשית¨ 
ולכן במשך השנים נרקמו קשרים עם עילית 

הלימודים  בלעדיהם   Æוהסביבה ירושלים  מורי 
הצפייה   Æעקרים בלבד¨  תיאוריה  בגדר  היו 
חיוניות   וללמוד  ללמד  ההזדמנות  בכיתות¨ 
הוא  זה  מסוג  אירוע   Æתלמידותינו להכשרת 
שפותחים  למורים  הטוב  הכרת  בבחינת 

Æלתלמידותינו את דלתות כיתותיהם
שבוגרות  הוא  עבורנו  ביותר  המרגש  החלק 
אפרתה משמשות כמאמנות¨ כחונכות וכמלוות¨ 
ובכלל ממלאות בבתי הספר תפקידי מפתח 

Æשונים
Æהמלווים ולמורים  לחונכים  למאמנים¨  תודה 

הזדמנות לומר תודה למורים ולגננות המאמנים והחונכים
ד“ר ט�בה פרנקל
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התקיים במכללת אפרתה  בסיוון תש¢ע  בי¢ג 
של  להולדתה  שנה  מאה  לכבוד  עיון  ערב 
גולדברגÆ ערב העיון התקיים  המשוררת לאה 
ßמירושלים  המרכז  של  מפעילותו  כחלק 
גולדברג   Æאפרתה מכללת  שליד   ¨ßלליטא
בארץ  ונפטרה   ¨±π±±≠ב בליטא  ©שנולדה 
ב≠∞∑π±®¨ הייתה מגדולי המשוררים העבריים 
לילדים  ספרות  כתבה  היא   Æהחדשה בעת 
ולמבוגרים¨ עסקה בתרגום¨ בביקורת ספרותית 
לספרות  ישראל  פרס  כלת  והייתה  ובמחקר¨ 

 Æ±π∑∞ לשנת

דברי  נקדים  העיון  ערב  את  נתאר  בטרם 
של  יצירתה  ועל  חייה  על  קצרים  רקע 
לארץ  עלתה  גולדברג  לאה   Æהמשוררת
ישראל בשנת π≥μ±¨ וזאת לאחר שסיימה את 
השומרוני®  הניב  ©על  שלה  הדוקטור  עבודת 
חברה  לארץ  הגעתה  עם   Æבון באוניברסיטת 
נתן  המשוררים  של   ßיחדיוß הספרותי  לחוג 
אלתרמן ואברהם שלונסקיÆ אמה של גולדברג 
עברו  והשתיים  אחריה¨  כשנה  לארץ  עלתה 
 ±μ ארנון  ברחוב  בתל≠אביב¨  יחדיו  להתגורר 
©בתקופה זו נכתב ספר הילדים האהוב ßידידי 

 Æ®ßמרחוב ארנון

כאמור¨ לאה גולדברג עסקה בכתיבת ספרות 
שיריה  על  גדלו  הארץ  מילדי  רבים   ªלילדים
ßמה   ¨ßהיקינתון ßשיר  על  גולדברג∫  לאה  של 
ßהילד   ¨ßהקסמים ßכובע   ¨ßהאיילות עושות 
 Æמילדותנו אותנו  מלווות  יצירותיה   Æועוד  ßהרע
ßאיֵה  כדוגמת  ספרים  כיצד  להיווכח  מדהים 
 ßדירה להשכירßו ¨ßהמפוזר מכפר אז¢רß ¨ßפלוטו
 Æהילדים את  היום  גם  לרתק  ממשיכים 
משפטים משיריה הפכו למטבעות לשון¨ ולא 
ומורות על ילד  פעם אנו שומעים מפי גננות 
ßזה  אמר∫  שננזף  ולאחר   ßרע ßמעשה  שעשה 
לא אני זה הילד הרע שבתוכיÆß כולנו הפנמנו 
שהילד¨ אף על פי שעשה ßמעשה רעß¨ איננו 
עצמו  על  שמצהיר  כפי   ¨ßרע ßילד  חלילה 
גיבורו של השיר המפורסםÆ מסתבר כי משהו 
ועיצב  לחיינו  חלחל  ללשוננו¨  חדר  משיריה 
לא  שמעולם  גולדברג¨  לאה   Æמחשבה דרך 
השכילה  לֵאם¨  בעצמה  הייתה  ולא  נישאה 
רק  לא   ≠ הילדים  סופרי  מכל  יותר  אולי   ≠
לרדת  גם  הצעירים¨ אלא  נמעניה  לרתק את 
לסוף דעתםÆ בשיריה ובסיפוריה ניכרת הבנה 
 Æפסיכולוגית דקה ורגישה לעולמם של הילדים

כידוע¨ לאה גולדברג היא גם משוררת שרבים 
של  ברזל  צאן  לנכסי  והפכו  הולחנו  משיריה 
שלה  שהפופולאריות  דומה   Æהעברי הזמר 
מן  הם  שיריה   Æהשנים עם  וגוברת  הולכת 
מן  אחת  היא  ביותר¨  המולחנים  השירים 

לאה גולדברג ≠ מאה שנה להולדתה
ד“ר רחל עופר 

בבתי≠הספר  ביותר  הנלמדים  המשוררים 
שלה  הילדים  וספרי  השירה  וספרי  ובגנים¨ 

Æזמינים ונמכרים בחנויות הספרים

גולדברג  לאה   ªלמבוגרים ליצירתה  ואשר 
כתבה שירה לירית נפלאהÆ בניגוד למשוררים 
היא  ושלונסקי®¨  אלתרמן  ©בעיקר  דורה  בני 
המפעל  אודות  לאומית  שירה  כתבה  לא 
אישיים  בנושאים  עסקו  שיריה  אלא  הציוני¨ 
ואוניברסאליים¨   ®ßנשייםß שיאמרו  ©ויש 
כדוגמת הבדידות והאהבהÆ ייחודה כמשוררת 
האינטימי  הפן  את  לבטא  מיכולתה  נבע 
שיריה¨   Æהאדם נפש  של  והאינדיבידואלי 
המעלים תובנות עמוקות ביחס לקיום האנושי¨ 
הישראלי¨  קוראים  קהל  את  בקסמם  כבשו 
לא  היום  ועד  השירים  של  כתיבתם  וממועד 

Æנס לֵחם

במכללה  שהתקיים  לערב  ההזמנה  בראש 
הופיע משפט השאלה השירי הנפלא ßהתזכור¨ 
מה יפתה¨ מה ארכה¨ מה קשתה הדרךÆßø זוהי 
שורה משיר שבמרכזו חוויית הזיכרון של אדם 
על  רטרוספקטיבית  מבט  מנקודת  המתבונן 
לßסוף  המתקרב  הזקן  של  חייו   Æשחלפו חייו 
הדרךß¨ כפי שרומזת כותרתו של השיר ©ßשירי 
בהם  שיש  לחיים  מופת  מהווים   ¨®ßהדרך סוף 
נוספים מפרי  ושירים  זה  ויופיÆ שיר  משמעות 
עטה של לאה גולדברג משקפים את נטייתה 
בעצמה  להגיע  זכתה  שלא  המשוררת¨  של 
של  בעמדה   ≠ בשיריה   ≠ לנקוט  לזקנה¨ 
היזכרות בחיים ובסיכומםÆ דמות הדובר ברבים 
משיריה היא דמות של זקןÆ דיוקנה העצמי של 
המשוררת הוא של איש זקן¨ המדומה לעץ זית 
נוסף  נפלא  משפט   Æבשערו זרקה  שהשיבה 
המבטא את עמדתה של המשוררת בנושא זה 
הוא המשפט∫ ßזמני חרוט בשירי Ø כשנות העץ 

Æßכשנות חיי בקמטי מצחי Ø בעיגוליו

מורי  נכחו  בו  אשר  העיון¨  ערב  במהלך 
ירושלמי  וקהל  מבוגרותיה¨  כמה  המכללה¨ 
מגוון¨ נישאו שלוש הרצאות¨ ולהלן כותרתן של 

ההרצאות ≠ על≠פי סדר הופעתן∫

  ßזכור נזכור ראשית אהבתנוß ≠ ד¢ר רחל עופר
ªעל עצים וזיכרון בשירי לאה גולדברג

פירושים  על   ≠ סטניסלבסקי  אביבה  ד¢ר 
ªמוזיקאליים לשיריה של לאה גולדברג

פרופß ישראל רוזנסון ≠ מבט אל הגשר החד≠
 Æכיווני∫ לאה גולדברג מול סלבודקה

שדבריו  ישראל¨  ההתחלה∫  אל  מהסוף  ונלך 
לוו בתמונות מאלפות¨ שצולמו במהלך סיוריו 
של  הסמלית  משמעותו  את  תיאר  בליטא¨ 
בדבריו   Æבקובנה הנהר  הגשר המתנשא מעל 

הנוף  צילומי  בין  מרתקים  חוטים  מתח  הוא 
יומניה  ובין  צפינו¨  שבהם  היהודית  והמורשת 
©שראו אור לפני  גולדברג  האישיים של לאה 
שכתבה   ßהאור ßוהוא  והרומן  רב®  לא  זמן 
התפרסם  הוא  ©שאף  בצעירותה  גולדברג 
יוצאי  להורים  כבן  ישראל¨   Æ®לאחרונה מחדש 
הליטאית≠ ההוויה  בין  בדבריו  קישר  ליטא¨ 

סיים  הוא   Æהמשפחתיים שורשיו  ובין  יהודית 
את דבריו המרגשים בהתייחסות אישית¨ בלתי 

Æנשכחת¨ לדמותו של אביו ז¢ל

לוו במנגינות מרנינות שכבשו  אביבה¨ שדבריה 
השונים  הלחנים  כיצד  הסבירה  הלב¨  את 
אביבה   Æהשירים למילות  פרשנות  מהווים 
מערכת  את  המאזינים  לקהל  המחישה 
הטונאליים  והמורדות  העליות  שבין  היחסים 
©נסו לזמזם לעצמכם את המנגינה של ßלמלך 
 ®ßÆÆÆאין בית¨ למלכה אין כתר¨ אך שבעה ימים
ובין המשמעויות המשתמעות מן השירים¨ ובכך 
 Æהיא האירה מחדש כמה מן השירים המוכרים

של  משיריה  בכמה  עסקתי  בדבריי¨  ואנוכי¨ 
ההיזכרות¨  חוויית  שבמרכזם  גולדברג  לאה 
בשירים   Æוצמחים עצים  באמצעות  המעוצבת 
הללו ישנו תיאור של הזמן החולף ותהייה על 
משמשים  העצים   Æהאנושי הקיום  משמעות 
של  ולדמותה  בכלל  האדם  לבני  כדימויים 
המשוררת בפרטÆ היא רואה בעצי הזית¨ האורן 
עולמה  את  המשקפות  בבואות  מעין  והשקד 
היא   ßאורןß בשיר  לדוגמה¨   Æורגשותיה הפנימי 
אתכם  פעמיים¨  נשתלתי  אני  ßאתכם  כותבת∫ 
נופים  בשני  שורשי  אך  אורנים¨  גדלתי¨  אני 

 Æßשונים

במהלך ערב העיון התקרבנו במעט לדמותה 
לאה  של  הקסומה  וליצירתה  הייחודית 
היוצרות  מן  לאחת  שהייתה  מי  גולדברג¨ 

▪ Æהחשובות בספרות העברית החדשה

הספר 
שלה 

לדברג 
שוררים 
היא   ¨®
מפעל
אישיים 
אליים¨
שוררת 
ינטימי 
שיריה¨
אנושי¨ 
שראלי
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השפה העברית מקורה בתנ¢ך 

ÆÆÆואף על פי שקשישה היא ≠ צעירה היא כל כך

מילים כמו∫ ילד ונער קטן¨

מוכרות גם לילד קטן שבגן°

אך מוכרת פחות היא וß ההיפוך

המוזכרת למשל בזה הפסוק∫

¢וידבר הß אל משה¢ ≠ פסוק המוכר לכולנו 

Æ¢וכן מילים כמו≠¢ויקח¢ ¢ויתנו¢ ¢וישתחו

עצרו לרגע קט ושימו לב להבדלים

בין שפת המקרא לשפת חכמים∫

מß ונß הן שתי אותיות 

שבדרך כלל מהוות את סיומת המילה¨

אולם האות מß הייתה סיומת בעיקר 

Æלמילים בתקופת המקרא

כאשר החלה השפה להתחדש¨

החליפה מß את נß בלי להתבייש°

אם תהיתן לעצמכן מדוע נקרא 

התבשיל המסורתי של שבת ¢חמין¢¨ 

הרי שפירושו שבושל הוא 

Æכל הלילה במים חמים

בימי חז¢ל נטעו אילנות ואילו בימי התנ¢ך 

נטעו רק עצים¨

ואם תיתקלו במילים כמו חמה¨ ובר מצווה¨ 

Æדעו כי מקורן הוא אצל חכמים

את טקס החתונה של יעקב ולאה חגגו 

בשמחה וריקודים¨ 

Æאך רבי עקיבא ורחל נישאו בטקס נישואין

Æמתוך שיר שחיברו הסטודנטיות

הוכרזה  תשע¢א  הלימודים  שנת  כידוע¨ 

הלשון  כ¢שפת  החינוך  משרד  ידי  על 

העברית¢Æ גם אנו בחוג להיסטוריה נענינו 

לאתגר והחלטנו לשלב את שני תחומי 

Æהדעת במסגרת העבודה המעשית בחוג

ומתחלף  פעיל  לוח  הקמנו  זו  במסגרת 

הביניים  חטיבת  לתלמידות  המיועד 

שבה  אדומים¨  מעלה  צביה  באולפנת 

השם∫  את  הנושא  הלוח   Æמתנסות אנו 

והיסטוריה¨   לשון  על   ≠ לעברית  מעבר 

שיש  בלשון  שונים  בנושאים  יעסוק 

את  ישזור  הוא   Æלהיסטוריה זיקה  להם 

היבטים  עם  לדורותיה  השפה  מאפייני 

כך   Æהשונות התקופות  של  היסטוריים 

תכרנה התלמידות נושאים מגוונים∫ לשון 

הביניים¨  ימי  לשון  חז¢ל¨  ולשון  המקרא 

תחיית השפה העברית¨ ¢מלחמת הלשון¢¨ 

 Æהסלנג¨ השפה העברית החדשה ועוד

ונושאו  מכבר  לא  הוקם  הראשון  הלוח 

הוא   Æחז¢ל ולשון  מקרא  לשון  הוא∫ 

מעטו  שירן  החוג  תלמידות  ידי  על  הוכן 

ועבדו  רב  עמל  אבני¨ שהשקיעו  ואסתי 

בהתלהבות¨ במקצועיות וללא לאותÆ הן 

מן השטח ≠ על לשון והיסטוריה
למילים∫  משותף  מה   øחמין המסורתי  התבשיל  נקרא  מדוע 

øוסבא סבתא  אדרבה¨  אגב¨  ואבא¨  אימא  מזל  ביש  ברנש 

איך זה שבתקופת המקרא נטעו עצים¨ ואילו בתקופת חז“ל 

øומה לכל אלה ולחוג להיסטוריה øנטעו אילנות

התקופות  בשתי  הלשון  על  מידע  שילבו 

והכינו פינת משחק פעילה שבאמצעותה 

משתי  נרדפות  מילים  הבנות  לומדות 

Æהתקופות

בד¢ר  הסטודנטיות  נעזרו  הלוח  בהכנת 

ש¢תרגם¢  ללשון  החוג  מן  עוקשי  ציון 

את הקטע התלמודי ¢מאי חנוכה¢ ללשון 

זמן  ציר  גם  כמובן  צורף  ללוח   Æהמקרא

שילווה את הלוחות המתחלפים  עד סוף 

התקדמות  של  תחושה  ייתן  הציר   Æהשנה

בזמן ההיסטורי ויסייע בהבנה מלאה יותר 

 Æשל התפתחות השפה

מטרתנו היא לא רק להקנות ידע היסטורי 

לטפח  גם  אלא  השפה  התפתחות  על 

את האהבה לשפה העברית ואת ההכרה 

 Æבחשיבותה לזהותנו היהודית

הבא  ללוח  מחכים  כבר  שרבים  דומה 

השפה  ממכמני  עוד  בפניהם  שיחשוף 

 Æהעברית ועושרה

האם  חידה∫  ועכשיו  אמרנו¨  מכמנים 

מילה זו היא מלשון חז¢ל או שמא מלשון 

øהמקרא

לוח קיר שהכינו הסטודנטיות באולפנת צביה

שנת השפה העברית

ד“ר עפרה מייטליס

ן ו י ע י  מ י
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העברית¢  הלשון  ¢שנת  אירועי  במסגרת 
העברית  ללשון  החוג  יערוך  החינוך  במערכת 
בלשון  המעשית  העבודה  בנות  של  בניצוחן 
האקדמיה  עם  ובשיתוף  אפרתה  במכללת 
בחידון   Æ¢הלשון ¢חידון  את  העברית  ללשון 
תשתתפנה בנות כיתות טß≠ יß של בתי הספר 
ובו  הדתיים לבנות ושל האולפנות בירושלים¨ 

Æתיבחר כלת השפה העברית

של  מכמניה  את  לחשוף  היא  החידון  מטרת 
השפה העברית¨ להציג לתלמידות את עושרה 
כל  על  אותה  לאהוב  וללמוד  יופייה  ואת 

מי תהיה כלת השפה העברית ב¢חידון הלשון¢
ד“ר סיגלית רוזמרין

מאפייניהÆ בחידון תישאלנה הבנות על ניבים¨ 
על חידושי מילים¨ על דיוקי הגייה¨ על הסלנג 

Æוחלופותיו ועל לשון המקורות

י¢ט  שני¨  ביום  אי¢ה  יתקיים  הפומבי  החידון 
באייר התשע¢א ©≤≥ במאי ±±∞≥®¨ בשעות אחר 
תשתתפנה  ובו  אפרתה¨  במכללת  הצהריים¨ 
שתי נציגות מכל בית≠ספר שתיבחרנה לאחר 
שני שלבי מיון מוקדמיםÆ בתי ספר ואולפנות 
מכל רחבי העיר הביעו את רצונם להשתתף 
ומעניין  פורה  לימוד  לאחל  נותר  ולנו  בחידון¨ 

  Æוהצלחה לכל המשתתפות

ביום א‘¨ כ“א בכסלו תשע“א ©∞±∞≥Æ±±Æ∏≥®¨ התקיים במכללה כינוס 
שעסק בדמותו¨ במעמדו הציבורי¨ במפעלו ההלכתי ובזיקתו לציונות 

Æשל מי שהיה רבה הראשי של ירושלים ואחד מענקי דור התקומה

שלטון  בזמן  בירושלים  פעולתו  תחילת   Æßמלכויות ßשלוש  עבר  פראנק  פסח  צבי  הרב 
ישראל  במדינת  שנים  לכ≠≤±  וזכה  הבריטי  המנדט  תקופת  את  עבר  הוא   Æהתורכים
יחד  העצמאיתÆ בכל השנים הללו שילב הרב פראנק הנהגה תקיפה מבחינה הלכתית¨ 
ועם הבנה עמוקה של מהלכי ההיסטוריה הדרמטיים שחווה עַמנו  ורחמים  עם אנושיות 

Æבדורות אלו

ידועהÆ הרב פראנק השכיל לשלב את מורשת הישיבות  זיקתו של הרב פראנק לליטא 
Æהליטאיות עם המציאות החדשה בארץ ישראל

יום העיון ריתק רבים העוסקים בנושא¨ ואנו מצפים להוצאת חוברת מאמרים דוגמת זו 
Æשהוצאה לאור בעקבות כינוס תלמידי הגר¢א שנערך בשנה שעברה

סלע  עקיבא  בראשותו של  ליטא  יהדות  לחקר  מרכז  כידוע  במכללת אפרתה מתקיים 
ובהשתתפות פעילה ביותר של החוג להיסטוריה בראשותה של ד“ר מיכל בן יעקבÆ המרכז 

Æארגן את יום העיון הזה והביא להצלחתו

יו
שעס
של מ

ע פראנק  פפססח  צצביבי הרב
את  עבר  הוא   Æהתורכים
ה השנים בכל העצמאית

כינוס לזכר הרב פראנק זצ“ל

אפרתה  מכללת  של  ההוראה  תוכנית  בנות 
בקריית ארבע חברון זוכות מדי שבוע ללמוד 
בקורס לתולדות ההתיישבות היהודית בחברון 

Æמפיו של ד¢ר יוסף שרביט

החומר הנלמד בקורס מרתק ומלווה את חברון 
האבות  מימי   ≠ טווח  ארוכות  תקופות  ברצף 
הרוויים  שני¨  בית  לימי  העיר  של  ומראשיתה 
בחילופי שלטון ובשינויים רוחניים של האומה 
מחזיר  שרביט  ד¢ר   Æבפרט חברון  ושל  בכלל 
המוסלמית¨  הביזנטית¨  התקופות  אל  אותנו 
ולחדירה  והעותומאנית  הממלוכית  הצלבנית¨ 
האירופאית לעיר האבות עד ימינו אנוÆ בקורס 
אנו מכירות היסטוריונים¨ ארכיאולוגים וחוקרים 
שמגלים מידע חדש ומרתק על מבנה מערת 
המכפלהÆ כמו כן אנו נפגשות עם אישים מן 
ארבע  בקריית  ומנהיגים  יוצרים  ועם  העבר 

Æחברון מאז ועד היום

כך גם אנו לומדות על הקשר החזק של עם 
ישראל למתרחש בחברון מסיפורים מרתקים¨ 
Æמרגשים ומזעזעים ומניתוח תהליכים היסטוריים

נלמד  החומר  נעימה¨  בהרצאות  האווירה 
בשפה עשירה ולעתים אף מלווה בקורטוב של 
הומור¨ ובכל אלה משכיל ד¢ר שרביט להעביר  

 Æאת הווייתה של חברון לאורך השנים

”תולדות חברון“ 
קורס אינטגרטיבי חדש 

בתוכנית ההוראה 

בקריית ארבע חברון

שע“י מכללת אפרתה

חברון“ ”תולדות
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הכשרת  לגבי  מחלוקת  הייתה  ומעולם  מאז 
מורים ≠ האם יש ערך להכשרה קדם≠עבודה 
 in-service) או תוך כדי העבודה (pre-service)
ויותר  כדאי  יותר  יעיל¨  יותר  מה   ø(training
עוזר למוריםø לפי המדיניות שמשרד החינוך 
שמנסים  נראה  האחרונות¨  בשנים  מנחיל 
לשלב את שתי השיטות בהכשרה ≠ גם עבודה 
מעשית לפני העבודה וגם תכניות תמיכה תוך 

Æכדי העבודה בשנים הראשונות

שהיו  וקשיים  נשירה  בעקבות  כעשור¨  לפני 
את  החינוך  משרד  יזם  המתחילים¨  למורים 
הסטאז‘¨  המכונה  בהוראה  ההתמחות  תכנית 
 ≠ ההכשרה  שיטות  שתי  את  משלבת  והיא 

 Æקדם≠עבודה ותוך≠כדי עבודה

רישיון  לקבל  מנת  על  חובה  הפך  הסטאז‘ 
חייבת  המורה  ההתמחות  בתקופת   Æהוראה

בסדנת  השתתפות  גם  עבודה¨  גם  לשלב 
על  הערכה  לעבור  וגם  מפגשים  גם  סטאז‘¨ 
ידי החונכת ועל ידי גורמים נוספים במערכת 

Æהחינוך

לפני כשנה וחצי¨ בעקבות ’אופק חדש‘¨ משרד 
התמיכה  מסגרת  המשך  על  החליט  החינוך 
ייעודי  קורס  יש   Æהחדש למורה  שניתנת 
 Æ‘הסטאז לאחר  הראשונה  בשנה  למורים 
שעות  ארבעים   ≠ שעות  שישים  בן  הקורס 

 Æבמכללה ועשרים שעות ליווי בבית הספר

למורים  באמצעותנו  פנה  החינוך  משרד 
בשדה לעזור בקליטת מורים אלה ובתמיכה 
 Æ‘מלווה ’מורה  נקרא  התפקיד  הפעם   Æבהם
הקורס הוא חובה למורים שעובדים בתכנית 
 Æאופק חדש ומעניק גמול השתלמות לאחרים
קורסים  שני  במכללה  מתקיימים  השנה 

וקורס  באימון  אחד  קורס  ראשונה¨  לשנה 
שנת  לקראת   Æובניהולה כיתה  בארגון  נוסף 
בשלב  הורחבה  התכנית  תשע“א  הלימודים 
נוסףÆ הליווי בשדה ימשיך עוד שנה¨ וכל מורה 
חדש רשאי לקבל עשרים שעות ליווי על ידי 
למורים  היחידה   Æהספר בבית  מלווה  מורה 
מתחילים במכללה תשמש כצינור של משרד 

Æהחינוך¨ תאשר את המלווה ותדאג לתגמול

שלוש  מעתה  יימשך  להוראה  הכניסה  שלב 
החדש  המורה  שבה  התקופה  לאורך  שנים 
קבלת  של  תהליך  ועובר  לתפקידו  נכנס 
מדויקים  פרטים  למצוא  אפשר   Æקביעות

 Æ±Øבחוזר מנכ“ל תשע

בתקווה שהתמיכה המשולשת הזו תהא בבחינת 
’ברכה משולשת‘ ונתברך כולנו במורות ובגננות 

Æמקצועיות וטובות

”ברכה משולשת“
ד“ר טובה פרנקל

בכל יום רביע̈י בין ∞∞μÆ± ל≠∞∞∫π± זוכות אנו¨ 
נחת  א‘ במכללת אפרתה¨ במעט  בנות שנה 
בין  היומיומי  מהמרוץ  בעצירה   ªתורה של 
הרצאות¨ עבודות ומבחנים ומתכנסות בקומה 

 Æהאחרונה בבניין המנהלה

וביום רביעי זה הקבוע מתאבקות אנו בעפר 
מעלה  רבי  מרצים  שלושה  של  רגליהם 

 Æהמדברים על כל שצמאה נפשנו

ומגוונים∫ החל  רבים  הנושאים בבית המדרש 
ממחלוקות בין תלמידי חכמים¨ דרך סיפורים 

לימוד לשמו בבית המדרש באפרתה
נעמה נג‘אטי

בין  קשרים  שונות¨  ממסכתות  משמעות  רבי 
דת למדע¨ גישות להדלקת נרות חנוכה וכלה 
משמעות  על  בדיונים  לידה¨  על  בסיפורים 
שבינו  עניינים  על  החיים¨  ומשמעות  השם 

Æלבינה ועוד

בהזדמנות זו אני רוצה להודות בשם כל הבנות 
על ההזדמנות הנפלאה שנתנה לנו המכללה 
 Æבאפשרות ללמוד לימוד לשמו בבית המדרש

עצם  ועל  וההשקעה  האכפתיות  על  תודה 
Æהמחשבה עלינו

החוג לחינוך חברתי 
קהילתי

עם הפנים לקהילה

ד¢ר מנוחה כהן≠אמיר

במסגרת ההכשרה המעשית שהתחלנו 
לבצע בחוג החדש¨ מתנסות הסטודנטיות 
הקהילתי  בִמנהל  קהילתית  בעבודה 
לבחור  מנת  על   Æרבתי בקעה  בשכונת 
הסטודנטיות  ערכו  עבודתן  מסלול  את 
תוצאות  פי  על   Æהקהילה של  מיפוי 
המיפוי הן בחרו להתמקד בעבודה עם 
יזמו  ובמיוחד עבורם  הגיל השלישי  בני 
פתיחת חוג דרמהÆ בימים אלה נפתחת 

Æההרשמה לחוג

את ההתנסות בעבודה קהילתית מדריך 
המרצה אמיר שמש בשיתוף פעולה עם 
אור≠רן  הקהילת̈י  בִמנהל  הקהילה  רכז 

Æיקותיאלי

שיתוף  של  ראשיתו  היא  זו  פעילות 
הִמנהל  לבין  המכללה  בין  פעולה 
של  מהמדיניות  חלק  והיא  הקהילת̈י 
המכללה ומהשקפת העולם שלה שבהן 
רואה את עצמה מחויבת לקהילה  היא 

Æהסובבת אותה
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מאפשרת  שהמכללה  השלישית  השנה  זו 
לסטודנטיות ללמוד אומנות בהיקף של עשר 
וחמש  הרך¨  גיל  במסלול  לסטודנטיות  ש¢ש 
עשרה ש¢ש לסטודנטיות במסלול יסודי וחינוך 

Æמיוחד

בתוכניות  ללמוד  התחילו  החדש  במחזור 
הראשונות  בשנתיים   Æסטודנטיות כחמישים 
להפעלת התוכנית הלימודים התקיימו בחלקם 

חטיבה לאומנות במסגרת תוכניות הכשרת המורות 
במכללת אפרתה Ø מאירה פיין

אפרתה¨  במכללת  ובחלקם  אמונה  במכללת 
ומשנת תשע¢א הלימודים מתקיימים במכללת 

 Æאפרתה בלבד¨ להקלה על הסטודנטיות

מטרת התכנית היא להכשיר מורות המשלבות 
של  היסוד  הנחת   Æובהוראה בחינוך  אומנות 
החטיבה לאמנות היא שיצירתיות נטועה בכל 
ליחידי  רק  מסורה  ואיננה  מלידה¨  כבר  אדם 
סגולהÆ יצירתיות מגולמת בצורך אישי של כל 

חג הסיגד באפרתה
מיכל ליסון

השנה ציינו את חג הסיגד במסגרת ¢אתנחתא¢ 
לציון  הכיסופים  הוא חג  הסיגד  חג   Æבמכללה
ציון   Æהאתיופית העדה  של  המקדש  ולבית 
חלק  להכיר  הזדמנות  הוא  במכללה  החג 
ממוצא  המכללה  סטודנטיות   Æהעדה ממנהגי 
עבורן  החג  במשמעות  אותנו  שיתפו  אתיופי 
האישה  של  מקומה  אודות  במידע  היום¨ 
עם  שלהן  ובהתמודדות  האתיופית¨  בעדה 
מעוררת  שהעלייה  והקונפליקטים  הדילמות 
הערב  ומקולן  משירתן  נהנינו   Æובעדה בהן 
ומנהגים  חדש  עולם  עם  מההכרות  כך  ותוך 
אישיות של  בחוויות  בזכות השיתוף   Æמיוחדים
הסטודנטיות זכינו לחגיגה אינטימית ומרגשת 
רקע  על  כתפיים  בריקודי  וסיימנו  במיוחד¨ 
בירושלים  הבאה  לשנה   Æמסורתיים שירים 

Æהבנויה° כל עם ישראל המאוחד

לימודי תואר שני באפרתה

ן ס ל ל

 ¨ßהוראת האגדהßשנה שנייה לתואר השני שלנו ב
שני  לתואר  התוכנית  גם  כי  נקווה  זו  ובשנה 
ßשולחן  שמכונה  ממה  תעבור  מיוחד  בחינוך 
 Æבאפרתה הסטודנטיות  לשולחנות   ßהמל¢ג
תואר שני הוא ללא ספק ßעולם אחרÆß מושקע 
הנכון שלכל מחנך בישראל מגיעה  בו החזון 
הקשור  בכל  הן  קדימה¨  לפסוע  ההזדמנות 
הן בהעצמת  וטיפוח כישוריו¨  יכולותיו  לחיזוק 

מעמדו בפני המערכות השונות שמולן הוא ניצב¨ 
והן¨ וגם זאת יש לומר¨ בשיפור משכורתו°

לא  שכדוגמתם  אתגרים  מציב  השני  התואר 
התנסינו עדיין¨ אולם בצוות מיומן כמו זה שלנו 
קדימה¨  רצים  העניינים  טובה  חברות  וברוח 
וגם¨ ואולי במיוחד©°®¨ נעים לפגוש את הבוגרות 

Æלהשלמת לימודיהן ßחוזרות הביתהßשלנו ש

לו  ניתנים  כאשר  יוצר¨  אדם  כל   Æואחד אחד 
התנאים לכךÆ לכן יש חשיבות רבה שהמכללה 
לרשות  אותם  ומעמידה  התנאים  את  יוצרת 

Æהסטודנטיות

חשיפת הסטודנטיות ליצירה אומנותית¨ לציור¨ 
מכשירה  בובות  תיאטרון  ולהכנת  לפיסול 
בנוסף  ילדים  עם  יצירתית  לעבודה  גם  אותן 
 Æזה לעיסוק  המתלווים  ולהנאה  לסיפוק 
 Æאקדמיים קורסים  הם  באומנות  הקורסים 
בתוכניות האומנות יש גם קורסים עיוניים כמו∫ 
שיח גלריה¨ אומנות יהודית ואומנות בתקופת 

Æהשואה

תיקון טעות
במספר  טעות  נפלה  הקודם  בגיליון 

בתכנית  המשתתפות  הסטודנטיות 

המצוינות ßחותםÆß מספרן בשנה שעברה 

 ¥μ הקבוצה  מונה  וכיום   ¨¥≤ היה 

סטודנטיותÆ כן תרבינה°
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לתעודת  בדרך  מרכזי  מקום  תופס  האזרחות  מקצוע 
הבגרותª בשנים האחרונות שודרג המקצוע¨ וכיום בחינת 
הבגרות באזרחות שווה ≥ יח¢לÆ שינוי זה מצריך היערכות 
חדשה בשלב הכשרת המוריםÆ מלבד המגמה להקים חוג 
חדש במכללה בתחום האזרחות¨ עולה הדרישה למקצע 
את הסטודנטיות להוראת היסטוריה¨ מכיוון שחלקן יידרשו 
על ידי בתי הספר ללמד גם את חטיבת האזרחות בנוסף 

 Æלהוראת ההיסטוריה

בחוג  קורסים  שני  לימדתי  שעברה  הלימודים  בשנת 
ו¢דת  המודרנית¢  הפוליטיקה  ¢התפתחות  להיסטוריה∫ 

לימודי אזרחות בחוג להיסטוריה
ד“ר רוני קמפינסקי

øמי בחוג להיסטוריה

לטייל  אוהבות  להיסטוריה  בחוג  סטודנטיות 
עמנו  של  לעבר  סקרניות  העבר¨  בשבילי 
ולחשוב  לחקור  לקרוא¨  אוהבות  וארצנו¨ 
להעניק  כדי  ללמוד  מעוניינות   * הכל  ומעל 
Æלתלמידיהן בעתיד את אותה אהבה וסקרנות

øמה לומדים

אפרתה  מכללת  של  להיסטוריה  החוג 
והכשרה מקצועית  לימודים אקדמיים  משלב 
בבתי הספר הממלכתיים  היסטוריה  להוראת 
בכך שסטודנטיות  מיוחדים  הלימודים   Æדתיים
המכללה חייבות להכיר את הרצף ההיסטורי 
מראשיתם  ישראל  עם  תולדות  של  הכולל 
קורסים   Æרמות בשתי  ונערכים  סופם¨  ועד 
בתולדות  מיוחדות  בסוגיות  המתמקדים 
להכרת  מבואות  ובמקביל  ישראל¨  עם 
בראייה  כללית  בהיסטוריה  התקופות 

שלנו  השאיפה   Æשניתן ככל  ומקיפה  רחבה 
אחת  כל  של  האופקים  את  להרחיב  היא 
ולהטמין  הלימודים  לתוכנית  מעבר  ואחת 
 Æכמורה דרכה  להמשך  חשיבה  דרכי  בה 

øכיצד מתכשרים להוראה

הסטודנטית  האקדמיים¨  הלימודים  על  נוסף 
בהוראת  מקצועית  להכשרה  זוכה  בחוג 
בבתי  מעשית  בעבודה  ומתנסה  היסטוריה 
שלנו  ההוראה  פרחי   Æהביניים בחטיבת  ספר 
מקימות מרכזי לימוד בנושאים שונים¨ עורכות 
Æחידונים שכבתיים ומכינות עזרי לימוד ייחודיים

øומה עוד

לצד הלימודים הסדירים וההכשרה המעשית 
שמטרתה  העשרה¨  תכנית  גם  החוג  מקיים 
ראייתן  זווית  ואת  הדתית  האמונה  את  לחזק 
 Æהיסטוריים תהליכים  בניתוח  האמונית≠דתית 

ה ת ר פ א ת  ל ל כ מ ב ה  י ר ו ט ס י ה ל ג  ו ח ה

בתחומים  גם  משולבים  העשרה  בתכנית 
כגון∫  ההיסטורי¨  הלימוד  למקצוע  המשיקים 
גיאוגרפיה  לימודי  וחברה¨  אזרחות  לימודי 
בכל   Æומוסיקה אמנות  ולימודי  ישראל  וארץ 
ימי  שני  מתקיימים  ועליו  נושא  נבחר  שנה 
תשע¢א  בשנת    Æמעמיק היסטורי  וסיור  עיון 
הושם הדגש בנושא הציונות הדתיתÆ  יום העיון 
יתמקד  הדתית¢¨  הציונות  ¢פסיפס  הראשון¨ 
כגון הרב  ציונים דתיים¨  והוגי דעות  ברעיונות 
אי¢ה  הרב  ילין¨  דוד  עוזיאל¨  חי  מאיר  בן≠ציון 
קוק והרב משה כלפון הכהןÆ  ביום העיון השני 
נבקר בכנסת למפגש עם חברי כנסת דתיים 

 Æמהסיעות ומהמפלגות השונות

לחוג  המשיקות  במכללה  נוספות  תכניות 
להיסטוריה∫ 

≠ לימודי תעודה להוראת אזרחות בדגש על 
Æדמוקרטיה ויהדות

≠ לימודי תעודה להוראת השואה ולהנצחתה 
בבית הספר ובקהילה 

 øמי מלמד

ד“ר מיכל בן יעקב¨ ראש החוג¨ ד¢ר גרשון בר≠
כוכבא¨ הרב ד¢ר שלמה גליקסברג¨ ד¢ר עפרה 
מייטליס¨ ד¢ר רוני קמפינסקי¨ ד¢ר חיים שלם¨ 

Æד¢ר יוסי שפנייר¨ ד¢ר יוסף שרביט

הסטודנטיות  למדו  הללו  בקורסים   Æ¢בישראל ומדינה 
מושגי יסוד בתחום הפוליטיקה¨ למשל∫ המדינה המודרנית¨ 
אידיאולוגיה פוליטית¨ מפלגות¨ שסעים חברתיים והדרכים 

 Æלפתרונם¨ וכיצד התפתחו יחסי דת ומדינה בישראל

הקורסים  מלבד הכרת מקצוע האזרחות¨ חשיבותם של 
לעתיד  המורות  של  הידע  בהעשרת  מתבטאת  הללו 
בתחום ההיסטוריה¨ שהרי תקופת הדור הראשון למדינה 
הלימודים¨  מתוכנית  אינטגראלי  חלק  להיות  הופכת 
היסטוריה  הלימוד¨  תחומי  שני  מצטלבים  זו  ובנקודה 

 Æואזרחות

ד“ר מיכל בן יעקב
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בהתמחות  הלימודים  במסגרת 
דו≠ קורס  מתקיים  להיסטוריה 

הסטודנטיות  נחשפות  שבו  שנתי 
 Æהדורות לאורך  ירושלים  לתולדות 
כל  את  לקפל  שקשה  כמובן 
ושמונה  לעשרים  ירושלים  תולדות 
מפגשים לאורך השנהÆ אבל לפחות 
חשובים  ומאורעות  כללים  קווים 
 Æזו במסגרת  להציג  מנסים  אנו 
מושתתת  זה  בקורס  ההסתכלות 
גיאוגרפיים≠ עקרונות  שילוב  על 

הללו  כיצד  לראות  מטרה  מתוך  היסטוריים 
משתלבים לכדי מכלול שלם להבנת מיקומה 

Æשל ירושלים ותולדותיה

גם  אתגרים  מעט  לא  יש  זה  מעין  בקורס 
מתודולוגיים≠ וגם  אידיאולוגיים≠רעיוניים 

ירושלים   Æִעמם להתמודד  שצריך  מחקריים 

ירושלים ≠ היסטוריה¨ אקטואליה וגיאוגרפיה והכול כאן¨ מתחת לאף°
ד“ר יוסי שפנייר

הייתה תמיד עיר מורכבת¨ והוראת תולדותיה 
על שלל מאפייניה הופכים את העניין לאתגר 
ומה להצניע¨ אלו  חינוכי מענייןÆ מה להדגיש 
ואלו  יותר  רחב  מקום  להם  לתת  מקורות 
הביקורת  במידת  אך  ולחשוף  לציין  מחקרים 
הראויהÆ איך לחשוף מבלי לשבור מיתוסים או 

”עת לעשות להצלת ישראל“∫ 
±π¥μ≠±π¥≤  אגודת ישראל בארץ≠ישראל לנוכח השואה

ספר חדש מאת ד“ר חיים שלם

הנושאים  מן  באחד  עוסק  זה  חלוצי  ספר 
השואה  תקופת  של  והמורכבים  הרגישים 
ומאיר פרק כמעט עלום בתולדות יחסם של 
החוגים החרדיים לשואה¨ תפיסתם ופרשנותם 
השואה  בתקופת   Æעליה המעשית  ותגובתם 
לגבש  והאתגר  הצורך  הועמדו החרדים בפני 
עמדו  הם  כאשר  האירועים¨  לנוכח  עמדה 
לערער לא רק את עולמם האמוני¨ אלא גם 
כפול  איפא  היה  השבר   Æהפיסיים חייהם  את 
ופעולה  תגובה  התייחסות¨  נדרשו    Æומכופל
במקביל  נאלצו  החרדים   Æכאחד מעשית 
להתמודד עם טענות שונות שהושמעו ברבות 
כלפי  החרדית  היהדות  עמדת  כנגד  השנים 
הציונים  בעיקר  החילוניים¨  היהודיים  החוגים 
 Æומתונים ליברליים  מזרמים  דתיים  וחוגים 
בתפיסת  הקשורות  שונות¨  רגישות  סוגיות 
שגרמו  הן  האמוני¨  הדתי¨  ההיבט  מן  השואה 
מדיון  והתחמקות  הדחקה  של  רבות  לשנים 
בסוגיות  הספר   Æגלויים מדעי≠היסטורי  וחקר 

אגודת  פעילות  על  מחקר  באמצעות  אלה 
ישראל בארץ≠ישראל באותם ימים ועל מכלול 

  Æהתגובות של היישוב היהודי לשואה

וכולם  המכללה  בספריית  נמצא  הספר 
Æמוזמנים לעיין בו

דעות מוקדמות ולשמור על הסקירה 
Æהאקדמית השלמה

במספר  מתובל  עצמו  הקורס 
הלימוד  מתחום  המתבקשים  סיורים 
במרכז  המכללה  של  וממיקומה 
עם  מראות  בו  משתלבים   Æירושלים
לאורך  שנכתבו  מגוונים  מקורות 
פרקי  שירה¨  מחקר¨  תנ¢ך¨  הדורות∫ 

Æיומן ומסע ועוד

לשלב  מאפשר  מקצוע  כל  לא 
מגורים  מקום  עם  אקטואליה 
אנחנו   Æהזה הקורס  שמאפשר  כפי  ולימודים¨ 
עבר¨  של  ניחוח  בה  שיש  עיר  על  לומדים 
שאותם  עתיד¨  של  וחזונות  הווה  של  מראות 
אנחנו נדרשים להנחיל לתלמידותינו ולדורות 

Æהבאים

דברי   Æ± ©מיוונית®  Àה  ִהיְסטֹורְי
ימי העב̈ר תולדותיו של עם במהלך 

האירועים  התהליכים¨   ªהדורות

בתולדותיו  שהתרחשו  והשינויים 

של  או  מסוים  ציבור  עם¨ של  של 

היהודי  העם  של  ההיסטוריה   Æתופעות

רצופה רדיפות ופרעות ≥Æ המדע העוסק 

ותולדות  האנושות  תולדות  בחקר 

העוסק  לימוד  מקצוע   ªהעמים

בהיסטוריה  מתמקד  הקורס   Æזה בנושא 

של הזמן החדש ≤Æ אירועים ותהליכים 

מישהו  של  העבר  מן  חלק  שהם 

או של משהוÆ להתפרצות האחרונה של 

של  ארוכה  היסטוריה  קדמה  אצלו  המחלה 

יש  בינהם  לסכסוך   • יותר  קלים  התקפים 

בלשון הדיבור העבר   Æ¥ היסטוריה ארוכה 

הרחוקÆ אין טעם לדבר על זה¨ זה כבר שייך 

 Æלהיסטוריה

©מתוך מילון ”רב מילים“®
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טביעות  את  משאירה  האנושית  החוויה 
מיני   בכל  הבאים  הדורות  על  אצבעותיה 
ספרותית¨  היסטורית¨   ≠ טקסטואלית  צורות∫ 
המפגש   Æועוד מוסיקלית  חומרית¨  אמנותית¨ 
בין כל אלה עשוי להניב דיאלוג פורה¨ ואכן כך 
קרה ביום העיון שלנו שהתקיים בחודש סיוון 
והוקדש לנושא הוראת ימי הביניים באמצעות  

Æמקורות מגוונים ≠ כתובים וחזותיים
מרתקות  הרצאות  שמענו  העיון  יום  במהלך 

Æשהציגו את הנושא מהיבטים שונים

אשכנז  פיוטי  חוקר  פרנקל¨  אברהם  מר 
ואיטליה¨ לימד אותנו כיצד לחשוף את גרעיני 
ההיסטוריה ממקורות בני הזמןÆ עיון מדוקדק 
ראב¢ן  רש¢י¨  ידי  על  שנכתבו  במקורות 
והמהר¢ם מרוטנברג הפגיש אותנו לא רק עם 
דילמות  עם  גם  אלא  התקופה  בני  תיאורים 
להתמודד  נאלצו  הקהילה  שבני  קשיים  ועם 

Æעמם

ד¢ר יהושע גרנט לקח אותנו למסע אל עבר 
 ßר של  עטו  פרי  שונים  ספרותיים  מקורות 
יהודה הלוי ולימד אותנו להבחין בין מבע שירי 

Æלסיפור חיים היסטורי

תיאורים  עם  אותנו  הפגישה  צור  רחל   ßהגב
כגון∫  האמנות¨  של  שונים  במדיומים  חזותיים 
והראתה   ªיםßוויטראז יד  כתבי  פיסול¨  ציור¨ 
כך   Æהיסטורי כמקור  בהם  להשתמש  כיצד 
אורח  משתקפים  כיצד  הראתה  היא  למשל¨ 
חיים ותפיסות עולם בציוריהם של יהודים בני 
התקופהÆ מנגד היא הדגימה כיצד ניתן להפיק 
תפיסת  על  נוצריות¨  אמנות  מיצירות  מידע 

  Æהיהדות על ידי הנצרות לאורך התקופה

עשו  כיצד  לנו  הראה  שרביט  יוסי  ד¢ר 
ניתן  וכיצד  הקולנוע  דרכם אל  המקורות את 
  Æלהשתמש בסרטים להוראת נושא ימי הביניים
הסרטים  מתוך  בקטעים  צפינו  בהרצאתו 
¢ויכוח ברצלונה¢ ≠ על הוויכוח התיאולוגי בין 
הרמב¢ן למומר פבלו כריסטיאני ו¢שם הוורד¢ 
שליטתו  ועל  הביניים  ימי  מנזרי  אודות  על   ≠
של הממסד הנוצרי ברוח האדםÆ למדנו כיצד 
את  להעשיר  עשוי  בסרטים  מושכל  שימוש 

Æמעשה ההוראה

היה  העיון  יום  של  הכותרת  שגולת  דומה 
והנחו  שהכינו  שיתופי   ≠ אינטראקטיבי  חידון 
תהילה  אבני¨  אסתי  חותם∫  תכנית  תלמידות 
לוין ונחמה מרזלÆ במהלך החידון נפרס לפנינו 
מנהיגים¨  בתוכו∫  שכלל  עשיר  אנושי  פסיפס 

Æמשוררים¨ סופרים¨ פרשנים ואנשי הגות ורוח

חידת ראש החוג¨ ד¢ר מיכל בן יעקב על צפת 
הקדומהª וחידת ראש המכללה פרופß ישראל 
רוזנסון על ריצßארד לב הארי¨ עוררו עניין רב 
והראו בבירור כי הסטודנטיות בחוג להיסטוריה 

ÆÆÆיודעות גם יודעות משהו על התקופה

מקורות  במגוון  השימוש  כי  נראה  דבר¨  סוף 
חיונית  עבר  תמונת  להציג  כדי  רק  בא  אינו 
ועשירה¨ אלא יש בו כדי לקרב את ההיסטוריה 
להיסטוריה  בדומה  להם¨  שאף  ללומדיה¨ 

Æעצמה¨ דרכים רבות ללמידה ולביטוי

יום עיון 
בהיסטוריה

מן המקורות אל קורות ימי 
הביניים ≠ הוראת נושא 
ימי הביניים באמצעות מקורות 
כתובים וחזותיים

ד“ר עפרה מייטליס

איור∫ ויכוח דתי בין מלומדים נוצרים ויהודים¨ חיתוך 
עץ של יוהאן פון ארמסשהיים מ≠≤∏¥±

תכנית מיוחדת זו בסיוע ועדת התביעות עוסקת בהוראת 
השואה בתחומים שונים ומגוונים ובהנצחתה בשיעורים¨ 
ומיועדת לסטודנטיות בכל מסלולי  ובסיורים  בטקסים 
הלימודÆ נדבך ייחודי זה להכשרה המקצועית במכללה 
מוכרת  נוספת¨  תעודה  בה  למשתתפות  גם  מעניק 
והתכניות מתקיימים  הלימודים   Æהחינוך ידי משרד  על 
סדירות  בשעות  ורובם  ובקיץ¨  הלימודים  שנת  במהלך 

 Æבמערכת המכללה

התכנית מורכבת מלימודים עיוניים בכיתה ©בהיסטוריה¨ 
פדגוגית  מהכשרה  ועוד®¨  באומנות  באמונה¨  בספרות¨ 
השואה  הנצחת  באתרי  מסיורים  וכן  מעשית  ועבודה 

ללללללללללללללללללללללללללללללליייייייייייייימממממממממממממווווודדדדדדדייי תתתתתתתתתעעעעעווווודדדדדדדההה לללהההווווררררררראאאאאאאאאתתתתתתתתתתת  ההההההההההההההשששששששששששווווואאאאאאאאאאההההה  ווווולללללהההנננננצצצצצחחחחחתתתתהההה בבבבבבבבבבביייייתתתתת ההההסססססספפפפפפפפפפרררררררררררררר ווווווובבבבבבבבבבבבקקקקקקקהההההההההההיייייייייללללללללללללללללללללהההההההההה
דדדדדדדדדדדדדדדדדדדד““““““““““““““““““““““““ררררררררררררררררררר  ממממממממממממממממממממממייייייייייייייייייייייייככככככככככככככללללללללללללל בבבבבבבבבבבבבבןןןןןןןןןןןןןןןןןן   ייייייייייייעעעעעעעעעעעעעעקקקקקקקקקקקקקקקבבבבבבבבבבבבבב

ובליטאÆ מלבד קורס בסיסי בתולדות השואה  בארץ 
השואה  כגון∫  מגוונים  בנושאים  קורסים  נלמדים 
דתית  הגות  אמונה¨   ªבאומנות השואה   ªבספרות
ודילמות הלכתיות בשואה ובעקבותיהª היישוב היהודי 
והכחדתה  ליטא  יהדות   ªהשואה נוכח  בארץ≠ישראל 
והנצחה  הזיכרון  עיצוב   ª®לליטא סיור  עם  ©משולב 
במרחב ©משולב עם סיורים בארץ®Æ כחלק מההכשרה 
ובקורסים  הפדגוגית מתנסות המשתתפות בסדנאות 
גם  אלא  בתלמיד  רק  לא  המתמקדים  דידקטיים 
בקשיים המיוחדים של המורה והגננת בהנחלת זיכרון 

Æהשואה
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תלמידי הגר¢א שעלו בתחילת המאה הי¢ט לארץ ישראל בעקבות מה שהבינו כציווי של רבם 
ומודעות  שליחות  תחושת  מתוך  פעלו  הם  ספק¨  אין   Æוברוח בחומר  חותמם  את  הותירו  הגדול 
את  ראו  רבה¨  ובבהירות  וכך¨  ובעם¨  בארץ  המציאות  את  לשנות  וליכולתם  לתפקידם  עמוקה 
תפקידםª אולם¨ ועל כך ייאמר ßלמותר לצייןß¨ ספק גדול הוא אם חזו את העניין המחקרי שיעוררו 

הם ומפעלם לעתיד לבואÆ ©מתוך דברי הפתיחה של המחברים¨ ישראל רוזנסון ויוסף ריבלין®

בקובץ מובאים מאמרים פרי מחקרם של המרצים שהשתתפו בכנס הגר¢א שנערך במכללה 
הגר¢א  ובמשנת  ובפולקלור  בהגות  ובחברה¨  בהיסטוריה  העוסקים  מאמרים   Æשעברה בשנה 

Æובהשפעתה על תלמידיו ועל מפעלותיהם

ממכבש הדפוס של מכללת אפרתה

תלמידי הגר“א בארץ ישראל 
קובץ מחקרים בעקבות יום העיון 

לציון מאתיים שנה לעליית תלמידי הגר“א ©תק“ע ≠ תש“ע®

מכללת  ראש  שהיה  גסטוירט¨  צבי  ד“ר 
אפרתה¨ זכה בהוקרה על פועלו החינוכיÆ את 
הפרס העולמי של מחנך למופת ע“ש הרה“ג 
רבי שלום משאש זצ“ל ©שהיה רבה הראשי של 
בשיתוף  ליפשיץ  מכללת  העניקה  ירושלים® 
לד“ר  תורני  לחינוך  העולמית  המועצה  עם 
מנהלת  לרר¨  גלדיס  לגב‘  מישראל¨  גסטוירט 
באנטוורפן המחנך את  ’תחכמוני‘  בית הספר 
גרין¨  וולס  ד“ר  ולרב  הציונות  ברוח  תלמידיו 
היוזם והמקים  של רשת החינוך ’סיני‘ לילדים 

Æבעלי צרכים מיוחדים ברחבי ארה“ב

לישראל¨  הראשי  הרב  במעמד  הוענק  הפרס 
עמאר  משה  שלמה  הרב  לציון¨  הראשון 
ברקת  ניר  מר  ירושלים¨  העיר  ראש  שליט“א¨ 
ועדת  יו“ר  אורלב¨  זבולון  מר  הכנסת  וחבר 

 Æהחינוך והתרבות

צבי ≠ כה לחי°

ד“ר צבי גסטוירט ≠ מחנך 
למופת לשנת תש“ע

ד¢ר דוד ברודי¨ הדיקן האקדמי של המכללה¨ 
מחקרם  את  הציגו  הדר¨  לינור  ד¢ר  ועמיתתו¨ 
אישית  מקצועית  התפתחות  ¢מסלולי  בנושא 
בחודש  בליסבון  בכנס  מורים¢  מורי  אצל 

נובמבר השנהÆ הכנס אורגן על ידי∫ 
 EAPRIL: The European Association for
 Practitioner Research on Improving
Learning המחקר מבוסס על ניסיונם של מורי 
ד¢ר  שלימדה  בקורסים  שהשתתפו  המכללה 
הדר במכללה במשך שנתיים בנושא ¢פיתוח 
באותו   Æ¢מורים בהכשרת  בקורסים  חשיבה 
בכנס  בקיץ  מחקר  והדר  ברודי  הציגו  תחום 

בהלסינקי שאורגן על ידי∫ 
 EARLI: The European Association for

מכללת אפרתה מיוצגת גם בבמות בין לאומיות 
בעולם המחקר בחינוך

Research in Learning and Instruction
בנושא  פיתחו  ושם הם הרצו על מודל שהם 
למידה של מורים במסגרת השתלמויותÆ שתי 
ההרצאות התמקדו בהתפתחות מקצועית של 
אצל  רבה  להתעניינות  שזכתה  סוגיה  מורים¨ 

 Æחוקרים רבים ברחבי העולם

וד¢ר  ברודי  ד¢ר  יציגו  הקרוב  אפריל  בחודש 
שבארה¢ב  אורליאנס  בניו  נוסף  מחקר  לינור 
 AERA: American של∫  השנתי  בכנס 
 ≠ ועוד   Educational Research Association
בקיץ הרצה ד¢ר ברודי בלוצרן בשווייץ בנושא 
¢התמודדות גננות במצבי לחץ וחירום¢ בכנס 

 Æבין לאומי שהיה מיועד לחוקרי הגיל הרך

בשנת  לארץ  עלתה   ¨±π≤∑ בשנת  בגרמניה  נולדה  חנוך  לאה 
π≥π± ולמדה בבית ספר יסודי ובתיכון ßמוריהß בתל אביבÆ את 
הכשרתה המקצועית רכשה בסמינר ßאשכולß בירושלים במגמת 
גננות¨ ולאחר סיום לימודיה שימשה כגננת בעיר העתיקה כמעט 
עד נפילת העיר בידי הערבים בתש¢חÆמאוחר יותר המשיכה את 
לימודיה בשווייץ ובארצות הברית והתמחתה בחינוך מיוחדÆ היא 

Æהייתה חלוצה בשילוב הילד החריג בחינוך הרגיל

במכללת  כאן¨  מכן  ולאחר  תלפיות¨  במכללת  עבדה  לאה 
לגננות  פדגוגית  מדריכה  לאה  הייתה  באפרתה   Æאפרתה
לצוות  מחבריה  רבה  להערכה  זכתה  היא   Æהרך לגיל  ולמורות 

 Æומתלמידותיה על מקצועיותה ועל האווירה הטובה שיצרה

לקשישים  לסייע  בשכונה  התנדבה  מההוראה  פרישתה  לאחר 
Æוהקדישה מזמנה ללימודים ולמשפחה

 Æבאלול תש¢ע ßנפטרה ב≠י

Æיהי זכרה ברוך

לאה חנוך ז“ל
®≤∞±∞≠±π≤∑©

כתבה∫ אורה זיונץ



תנחומינו לחברינו

לד¢ר צבי גסטוירט
חבר הוועד המנהל של המכללה¨ 

על פטירת אשתו לוריין ז“ל

לגבß חנה מלמד
יו¢ר הוועד המנהל של המכללה¨ 

על פטירת בתה בלהה הירשברג ז“ל

לגבß נעה קיל
מצוות המורים הוותיק של המכללה¨ 

על פטירת בתה שירה איזק ז“ל

Æמן השמים תנוחמו

סדנת בישול ואפיה 
לעובדי הִמנהל

עובדי  השתתפו  החנוכה  חג  בחופשת 

העובדים   Æובישול אפייה  בסדנת  הִמנהל 

ארוחת  והכינו  עבודה¨  לקבוצות  התחלקו 

גורמה המורכבת משלוש מנותÆ לאחר מכן 

ונהנו  ידיהם  מפרי  בצוותא  לאכול  ישבו 

ÆÆÆמכל ביס

הפנינג חנוכה
לקראת חג החנוכה ארגנה אגודת הסטודנטיות הפנינג חנוכה¨ הסטודנטיות 
הכינו חנוכיית ממתקים¨ עיצבו נרות ואכלו סופגניותÆ  בתמונה ≠ חברות אגודת 

Æהסטודנטיות עם חנוכיית ממתקים

הפנינג חנוכה

שמחות אנו בהוצאת זו האיגרת

שאת ט¢ו בשבט¨ 

ªראש השנה לאילנות¨ מבשרת

איגרת המשקפת עבודת צוות מלבלבת¨

איגרת המפזמת∫ 

¢כך הולכים המורים¨ רון בלב ועט ביד¢ ≠ 

©ובעצם¨ ברוח הזמן¨ לא עט ≠ מקלדת°®

איגרת המברכת∫ 

שיתברכו נטיעותינו ≠ 

בתלמידותינו¨ בעצי ארצנו

Æשלשגשוג ופריחה מייחלת

מיכל וסיגלית

אפרתה
המכללה האקדמית לחינוך

רחß בן יפונה ∑±¨ ירושלים
טלפון∫ ¥¥∑∑±∑∂≠≥∞
פקס∫ ∞∂∂∏≤∑∂≠≥∞

www.efrata.ac.il

המערכת∫ 
מיכל נדב וד¢ר סיגלית רוזמרין

ברכות

לחוג לחינוך חברתי 

קהילתי בראשותה של 

ד"ר מנוחה כהן-אמיר 

עם קבלת האישור 

מהמל"ג
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