
דבר
ראש המכללה

ידועים  מושגים   - זהות  מסורת,  מורשת, 

של  קשר  אמיץ,  בקשר  בזה  זה  הקשורים 

העתיד  ובניית  העבר  בסיס  על  ההווה  בניית 

על גב שניהם. למוסדות אִמתיים יש נשמה, 

סיסמה  לכל  מעבר  העולה  יתירה  נשמה 

הן  בנשמה  שיווקית.  ומליצה  פרסומית 

מסורת  מורשת,  השלישיה:  משתקפות, 

זהות. למוסד שלנו יש נשמה! האמינו לי! כל 

יום בבואי לעבודה אני חש בכך לפחות עשר 

שניות, וזה מספיק לי לכל היום. מוסד כמו יין 

משומר יכול להשתבח עם הזמן. למוסד שלנו 

העומד על סף התשעים, יש עבר במשמעות 

העמוקה, ודומני שיש גם הווה ועתיד. 

עצמה  הפעולה  חמקמק.  משהו  הוא  חינוך 

אבל  הפשוט,  בהווה  מסוים,  ברגע  מתבצעת 

זוהי רק נקודת המוצא, המבט החינוכי חובק 

את מרחבי הזמן, את השורשים ואת הפירות. 

הקירות,  בין  אצורה  חינוכי  מוסד  של  נשמה 

אבל  בכך!  מאמין  אני  בחצר,  מקסימום 

המוסד  נשמת  אדם.  בני  ידי  על  נוצרת  היא 

בנשמות  מופלאות,  בדמויות  התברכה  שלנו 

שלנו  המוסד  וחברים.  מקצוע  אנשי  גדולות, 

שלנו  המוסד  מהם,  משבעה  השנה  נפרד 

אומר להם תודה, והכרת תודה גם היא חלק 

מנשמת המוסד. 

ןןןפרופ' ישראל רוזנסון סס ששש פפפ פפפ

לפני  עוד  אבל  לתורה,  וממתינה  בפתח  רוח  בקוצר  עומדת  למכללה  התשעים  שנת 
שנפנה אליה ולאירועים שהיא תישא עמה אנו מבקשים להשלים באמצעות איגרת זו 

חובה נעימה. 

בסוף שנת תשע"ג פורשים ממכללת אפרתה שבעה אנשים, ואנו מבקשים לומר להם 
שכתבנו,  כתבנו,  ראיינו,   – הפורשים  על  דברים  ליקטנו  זו  באיגרת  ובהצלחה.  תודה 

ביקשנו פרטים נוספים, השלמות, צילמנו תמונות – ו...לפניכם התוצאות. 

קיבלנו  שנים,  רב  מניסיון  טיפים  קצת  קיבלנו  המכללה,  של  היסטוריה  נתח  קיבלנו 
החדשים  התפקידים  לבעלי  הדרך  ברכת  את  וקיבלנו  מרצים,  של  עולם  השקפות 

ולמכללה בת התשעים.

יותר מכל קיבלנו מכללה העומדת איתנה בזכות התשתית שבניתם, אתם, הפורשים, 
יחד עם שותפיכם לצוות, כל אחד בתחומו; כל אחד מכם תרם במקצועיות ובמסירות 

את המיטב למכללה, לצוות, לסטודנטיות; על כל אלה – תודה!

איגרת זו נושאת לכל הקוראים ברכות לשנה החדשה – ולכם, הפורשים, ברכת הצלחה!

 

ד"ר סיגלית רוזמרין ומיכל נדב

העורכות

מחווה לפורשים

ציון עוקשי

חוה בלוךרפא לסר

אראלה ידגר

צילה דויטש

רחל טל

חיים שלם
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בעגת  מוסד.  של  סוג  הוא  באפרתה  ציון 
הסטודנטיות של החוג ללשון אפשר לשמוע 
'עשית שיעורים בציון'? 'למדת למבחן בציון'? 
בחוג  אחד  מקורס  יותר  לימד  שציון  ברור   –
ללשון, אבל מה זה משנה – גם המוענת וגם 
הנמענת ידעו תמיד בדיוק למה הכוונה. וכך 
והמסלולים  החוגים  משאר  הסטודנטיות  גם 
אם  ובין  אישית,  תכנית  צריכות  הן  אם  בין   –
משהו במערכת לא מסתדר – הן יודעות – ציון 

את העניינים פותר.

ראשי חוגים וראשי מסלולים עם ציון מגיעים 
מסתדרת  והמערכת  יצירתיים,  לפתרונות 
מיפוי  מבקש  ישראל  השיעורים.  כל  עם 
שמספרי  קורסים  או  מקוונים  קורסים  של 
דוח  יקבל  מיד   – גדולים  בם  התלמידות 

מפורט ומקיף עם כל הנתונים. 

אז מיהו ציון? האמת – קשה להגדיר – הוא 
חוקר;  וגם  גדול  ידען  הוא  חבר;  וגם  עמית 
נערץ  מרצה  הוא  סלחן;  גם  אך  קפדן  הוא 
הבריות,  עם  תמיד  נוח  הוא  ביישן;  ותלמיד 
תמיד  הוא  למלחמות;  מתגייס  כשצריך  אך 
להיות  בתבונתו  ויודע  כולם,  בשביל  שם 
נוכח-נעלם. אז עכשיו זה ברור מדוע להגדיר 
ציון  מדוע  ברור  גם  ואולי  קשה,  זה  ציון  את 

הוא סוג של מוסד שכזה.

(מתוך דברים שנאמרו לכבוד פרישתו של ציון במפגש 
המורים המסכם)

משליש  יותר  מעט  הן  במכללה  שנותיך 
על  העומדת  המכללה  של  קיומה  משנות 
כיצד  להיווסדה.  התשעים  שנת  של  ִסָּפה 

אתה מסכם תקופה זו?

יותר משלושה עשורים אני מלווה את אפרתה 
או אפרתה מלווה אותי. העשור האחרון היה 
האינטנסיבי ביותר, הן מבחינה מכללתית הן 

מבחינה אישית. ושני הדברים קשורים. 

בעשור  עברה  אפרתה  מכללתית  מבחינה 
את  כליל  ששינו  מרכזיים  תהליכים  האחרון 
אבל  מאתגרים,  היו  מהם   שלושת  פניה. 
תחילה  סביר.  באופן  אותם  עברה  אפרתה 
שסמלו  ואקדמיזציה,  מכלול  של  תהליך 
מכן  לאחר  למכללה.  מסמינר  המעבר  היה 
של  החדשה  לתוכנית  מעבר  של  תהליך 
אריאב, ובמקביל תהליך של התחלפות ראשי 
תהליך  של  בעיצומו  אנחנו  עתה  המכללה. 

איחוד המכללות של אפרתה ואמונה. 

עד כאן מבחינת המכללה. מבחינתי האישית 
האלה  המהלכים  לכל  מרכזי  שותף  הייתי 
לגיבוש  ואחראי  ישראל  של  סגנו  בהיותי 
תמימים  היינו  תחילה  הלימודים.  תוכניות 
שלי  הבכירה  השותפה  יצחק  יעל   - לחשוב 
ואנוכי - שנוכל לאחר תקופת זמן לייצר מצב 
מלאה.  יציבות  בדרגת  תהיה  התוכנית  שבו 
זו הייתה אשליה. אמנם הגענו למידה הגונה  
של יציבות בעיקר בעקבות תהליך המחשוב, 
אך המכללה שגדלה הציבה כל שנה תוכניות 
הציב  ישראל   ובתארים.  בחוגים  חדשות 
חדשות  תוכניות  עם  אתגר  אחרי  אתגר 
'לרוץ'  צריך  והיה  מסחרר  בקצב  לבקרים 
שהציף  המגוון  הסטודנטיות  זרם  גם  אחריו. 
יותר  תוכניות  של  לכיוון  דחף  המכללה  את 
אישיות, והיום אנו מאפשרים בדרך זו שילוב 
המכללה,  מבעבר.  יותר  וחטיבות  חוגים  של 
ומשתנה,  דינמית  חי,  גוף  כל  של  כדרכו 
לחיות  שתמשיך  לב  בכל  לה  מאחל  ואני 

ולהשתנות. 

ללשון  החוג  את  הקמת  שנים  כ-16  לפני 
עברית במכללה ועמדת בראשו מספר שנים 
מכובד  מקום  לעצמו  קנה  החוג  מבוטל.  לא 
את  אקדמית  בחסות  מקיים  ואף  במכללה 
הוא  האם   – לשון  עריכת  ללימודי  המרכז 

עונה על ציפיותיך?

לימודי הלשון במכללות היו ברמה של לימודי 
יסוד לכל הסטודנטיות, כפי שהם קיימים גם 

היום. המרצים היו קרני צופיה ואנוכי.

משרד  בתוכניות  מקובלת  מוסכמה 
כל  על  חובה  הם  לשון  החינוך  שלימודי 
מוערך  הלשון  וסטודנטית. מקצוע  סטודנט 
במיוחד  אדם,  ואין  כול,  חובק  על,  כמקצוע 
שיכול  בתקשורת,  או  בהוראה  שעוסק  מי 
להרשות לעצמו לא להכיר את יסודות הלשון. 

בשנת   - טועה  אינני  (אם  אחד  יום  והנה 
ארבע  של  קבוצה  מתייצבת  תשנ"ז) 
סטודנטיות אצל ראש המכללה דאז, ד"ר צבי 
ללשון  חוג  להן  לפתוח  המבקשות  גסטוירט, 
ללשון  מקצועיות  מורות  להיות  רוצות  הן  כי 
גם בכיתות הגבוהות של בית הספר ולהכין גם 
לבגרות. הוא שיתף אותי ברעיון, ואני תהיתי 
הרצון  להן  מניין  הבקשה,  מאחורי  עומד  מה 
להיות מורות ללשון. האם הן יודעות למה הן 
שבנות  התברר  איתן  שיחה  לאחר  נדרשות. 
אלה למדו במכללת אפרתה במסגרת תכנית 
היה  המניע  הרובע.  מדרשת  של  ההוראה 
מעשי ואידיאליסטי. הן הגיעו להכרה שידיעת 
הלשון היא תנאי מעשי הכרחי ללימוד תנ"ך 

מייסד  המכללה,  ראש  סגן 
ועורך עברית  ללשון  החוג 
ד"ר ציון עוקשי פורש לגמלאות

שם: ציון עוקשי
לימודים נוספים: מכון מופ"ת – שנתיים תואר אקדמי: ד"ר 
השתלמות בניהול 

החוג מילא במכללה תפקידים: סגן ראש המכללה עבד במכללה 31 שנים  ראש  לימודים,  לתוכניות  עורך ואחראי  וללשון,  לתנ"ך  מרצה  עברית,  לימודי 'דרך אפרתה' ו'דרך אגדה', אחראי על מינויי ללשון  רכז  המרצים,  של  אקדמיות  מרחבים, עבד גם ב: המכון למילונאות - אוניברסיטת המשך בהרחבת הסמכה, רכז ביטחון. דרגות  אקדמיות:  מכללות  אילן;  תיכונים בר  יסודיים,  ספר  בתי  הרצוג;  ליפשיץ, 
וישיבות תיכוניות.

לל

ֶאְפָרָתה ָעׂשּו ַחִיל בְּ
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וללימודי יהדות אחרים. מורה טוב לתנ"ך או 
למשנה או לספרות אינו יכול למלא תפקידו 
לכך  מעבר  בלשון.  טובה  ידיעה  בלי  כהלכה 
לכך  ויש  הקודש,  לשון  היא  העברית  הלשון 
לשרת  צורך  בלי  גם  עצמה  בפני  חשיבות 
מרענן  רוח  משב  היה  זה  אחרים.  מקצועות 
מלמטה,  שבאה  יוזמה  מחייב.   – והעיקר 
 – הסטודנטיות  של  דלתתא  באיתערותא 

חזקה עליה שתצליח.

עם  הוקם  החוג  ברצון.  שנענינו  מובן 
ד"ר  גם  לחוג  גויסו  האלה,  הסטודנטיות 
העברית  מהאוניברסיטה  הנשקה  יהודית 
וד"ר סיגלית רוזמרין מאוניברסיטת בר אילן, 
של  האקדמית  ההכרה  התקבלה  בהמשך 

המל"ג, והשאר כבר היסטוריה. 

עריכה  לימודי  גם  לחוג  נוספו  בינתיים 
שהוא  כך  הנשקה,  יהודית  ד"ר  של  ביוזמתה 
מלמד   – שונים  ערוצים  בשלושה  כיום  פועל 
במכללה;  הסטודנטיות  לכל  יסוד  לימודי 
לכיתות  ללשון  מקצועיות  מורות  מכשיר 
הכשרה  מעניק  הספר;  בית  של  הגבוהות 
עורכות,  להיות  המבקשות  לנשים  מקצועית 
הן  לסטודנטיות,  הן  מהחוג,  ללומדות  הן 

ללומדות עצמאיות חלקן גם מבוגרות.

גדול,  איננו  ללשון  החוג  כמותית,  מבחינה 
שאינה  בעיה  זו  אבל  כך,  על  להצטער  ויש 
כולה;  למערכת  אלא  לאפרתה  רק  מיוחדת 
גם אם הוא איננו גדול כמותית, החוג ללשון 
שלנו פעיל ותוסס, והבוגרות שלנו משתלבות 
בירושלים  הספר  בבתי  לשון  בהוראת  היטב 

ובמקומות נוספים בארץ. 

ניכר מדבריך שהחוג ללשון קרוב ללבך. ובכל 
אתה  כיצד   - המנהל  כסגן  בתפקידך  זאת 

רואה את אפרתה כיום?

של  מעלותיה  את  לסכם  לעצמי  ארשה 
המכללה במעין דרש על שמה של 'אפרתה', 
מדרש אותיות שמייצג את העקרונות שהנחו 
וביתר  גסטוירט  צבי  מימי  עוד  אפרתה  את 

שאת עם ישראל. 

האמור  בעיקרון  פותחת  אפרתה  של      
לאפיין כל מכללה - אקדמיזציה – זו החתירה 
המתודה  יתרונות  את  לאמץ  המתמדת 
ובפעילויות  בקורסים  המקצועית  האקדמית 

השונות.

היא  לאפרתה.  מיוחדת  אפרתה  של      
מבליטה את הפן הייחודי שלה, את האידיאל 
החברתי של פלורליזם ציוני דתי, בכך שהיא 
מאחדת בתוכה זרמים שונים, יוזמת קשרים 

עם ציבור מגוון ואינה מדירה אף אחד.

אפרתה.  של  לרוח  שייכת  אפרתה  של    
כאן  אין  הצוות.  חברי  בין  החברית  הרוח  זו 
לוועד  יש  בכך  חשוב  חלק  כוחות.  מאבקי 
המרצים והעובדים שמצליח לטפח רוח זאת 
בנועם וביעילות. אך זו גם הרוח השורה מעל 
נועם  של  מכוונת  יד  השונות,  הפעילויות  כל 
בטיפוחה  ואסתטי  טוב  טעם  של  יד  הליכות, 

של מיכל נדב. 

החם  היחס  על  מעידה  אפרתה  של       
עם  פעולה  בשיתוף  הן  לתלמידה.  והתומך 
לסטודנטית  גם  אך  הסטודנטיות,  נציגות 
וגם  למצוקותיה,  קשבת  באוזן  הבודדת 
שדלתו  המכללה,  ראש  של  ברמה  ובעיקר 

פתוחה לכל סטודנטית.

      של אפרתה מייצגת את איכות ההוראה. 
מסורים  מרצים  של  מעולה  איכות  כאן  יש 
בתוך  בפעילויות  הן  טוב.  מכל  יוזמות  ומלאי 
מכללתיות.  חוץ  בפעילויות  הן  המכללה 
הם  דוד  ובראשם  והמסלולים  החוגים  ראשי 

המעניקים למכללה את שמה הטוב.

ולסיום?

להודות  מבקש  אני  בתודה.  לסיים  רוצה  אני 
לכל המרצים והעובדים באפרתה על שיתוף 
אני  בי.  שנהגו  היפות  הפנים  וסבר  הפעולה 
מבקש להודות לחוג ללשון, למורותיו, למוריו 
השנים  משך  ביתי  שהיה  על  ולתלמידותיו 
ועל התענוג ללמוד וללמד בו. הפרידה ממנו 
צופיה  של  בביתה  יהודית  של  הדברים  עם 
ובשילוב הדברים של סיגלית לאחר המפגש 
להתרגשות  לי  גרמו   - השנתי  המכללתי 
שלי  לשותפות  מיוחדת  והערכה  תודה  רבה. 
בחדר - דסי, יעל יצחק ותהילה שעבדו אתי 
מבקש  אני  שנים.  משך  ובהרמוניה  ביד  יד 
להודות לחבריי בצוות הניהול על אמון הדדי 
בטעם  היה  ששיאם  השנים,  משך  צוות  ורוח 
בביתה  שנערך  המסיים  האירוע  של  המיוחד 
וידידי  לחברי  להודות  לכול  ומעל  מיכל.  של 
השנים  במשך  בי  שנתן  האמון  על  ישראל 
שבחר  על  העמוקה  שמחתי  את  ולהביע 
להנהיג  להמשיך  נחושה  ובהחלטה  מרצונו 
את אפרתה, הוא ראוי לכך, וסוף דבר הכירו 

הכול בכך. 

תודה  ובהכרת  בשמחה  פורש  אני 
לקב"ה על מה שזכיתי לו, ולקראת 
שנת התשעים אני מאחל לאפרתה 
תוכניות  של  פריחה  המשך  לב  בכל 
ואתגרים תוך כדי התאמות ושינויים 
סומך  אני  שקט  בלב  מתחייבים. 
בהם,  ובוטח  אפרתה  קברניטי  על 
את  לעשות  שֵידעו  ומטה,  מישראל 

הדבר הנכון.

א

פ

3333

ישראל רוזנסון מרדכי קורן וציון עוקשי

ציון בתמונת מחזור, תשמ"ו
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רוררורוררורורורורמממממוממומומומומומותתתתתתתתתתתתתת תתתתהתהתהתתהתהתהת סססססססססססססססססדנננדדננדנדנדנדנדנדנדנדנדנאאאואואאואואותתתתתתתתת שששששששששקקשקשקשקשקשקשקשיייייייייייייייםם,ם,םםם,ם,ם,ם,ם,ם, עעעעעעעעעעעםםםםםםםםםםםםם ללליליליליליליליל גרגגגגררגגגרגגררגרגרגרגרג פפספספספספספררררררררר
מממממממממממממממממממממממממממשיישישישישישישישיככככווווכוכוכוכוכוכוכוכותתתתתתתתתתת ווווו דדדדדדדדדדברבבררברברברברברבר םםשםשםשםששםשםשםשםשםשם ללללללללללללללל ויוויויויויויוו ששששהשששששהשההשהשהשהשהשהשהשהשהשה הההלהלללהלהלהללהלהלהלהלה,,,,,, לקלללקלקללקלקלקלקהההיהיההיהיהיהי ובובובובובובובובותתתתתתתתתת רררררר

ויוייויויום.ם.ם.םם.ם.ם.ם. הההההה דדדדדדדדדעדעדעדעדעעדעדעדעד ברררברברברברברבההההההההההההה חלחללחלחלחללחלחלחהההההה בבבבבבבבבבבההצההצהצהצ

פמפמפמפמפמפמפמפמפמפתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת בבבבבבבבבב ויויויויויותרתרתרתרתרתרתרתר בבבבבבבב ממממממממממככוכוככוכוכוכובדבדבבדבדבבדבדבד םוםוםוםוםוםום קקמקממקמקמקמקמקמקמק פפפפפפפפפפתפפפתפפפתפתפתפתפתפססססססססס ולוללללולולוללללללל "ה"ה"ה"ה"ה"ה"ה"המססמסממסמסמסמס
תתותותותותותות,,, לללללללללללללללללללל בבבבבבבבבבממכמכמכמכמכמכ ממ"""""מ"מ"מ"מ"מ"מ"מ ננחחנננחנחנחנחנחנחנ ההההההה שלששללששלשלשלשלשלשלשל כהכהכהכהכהכהכהכששששששששרררשרשרשרשרשרשרשרשרההההההההה הההההההההה וללולולולולולולולליילילילילי מממסמסמסמסמסמסמסמס
ממממממממונונוונונונונההההההה אאואואואואוא ההההההההההה כככיככיכככיכיכיכי ווווווווווווווווהההההה אאגאגאגאאגאגאגאגאגא בבבבבב ללללללדדדודודדודודווווחוווווחוחוחוחוחוחוחוחוח ההלההלהלהלהלהלהלה יייייככככככוכוכוכו אאאאאאאאננניניניניני םםםםםוםםוםום וווווווווכככככככייכיכיכיכי
כככככככךךךךךךךך ,",",",, ששששששנתנתנתנתנתנתנתנתווןווןווןוןון לכככללכלכככלכלכלכל בבבבבבבב נננדנדנדדנדנדנדנדנדנדנטיטטטטיטטטיטטטיטיטיותותתותותותות וווווטוטוטוטוטוטו סססססססס מממ-מ-מ-מ-מ-40404040404040000 לעלעלעלעלעלעלעלהההההההה ממממלמלמלמלמלמלמלמ

בששבשבששבשבשבשמחמחמחמחמחמחמחהההה.הה.ה.ה.ה. אצאצאצצאצאצאצאצאתתתתתתת ההההההה ההה ה היויויויויויויו לוולולולולוללולולול ממהמהמהמהמהמהמססססלסלסלסלסלסלסל ררארראאראראראראשששששששששש רממממרמממרממרמרמרמרתתתתתתתת אאאאאאואאוואואואואואו

תתתתתתתתותתותותותותתתותותווווווווווו חחחתחתחתחתחתחתח ההההההההתתתתתפתפתפתפתפתפתפ אאאתאתאתאתאתאתאת ייטיטיטייטיטיטיםםםםםםם ממממממממ מ מממ משששפשפשפשפשפשפשפ המממממהמהמהמהמהמה כבכבכבכבכבכבכ מכמכמכמככמכמכמיייייי ססססס ס ס ס אנאאנאנאנא אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
וווייויויויוםםםם.םם.ם. הההההה ה ה ה דעדעדעדעדעדעד ולללולולולולולללללללל ההה ה ה הממסמסמסמסמסמסמס לשלשלשלשלשל

קקקממקמקמקקקמקמקמקקמקבביבביביביביבילללללללל בבבבבבב חחתתחתחתחתחתחתח פפפפפפפפפפפפפפפפפפפתפתפתפתפתפתפתפ הההההההה ללככללכלכלכלכלכלכללהללהלהלהלהלהלהלהלה במבמבמבמבמבמ וללולולולוללולללללללללל ההההההההממסמסמסמסמס
בבבאבבבאבאבאבבבאבאבאבאבאבאבאררררץרץרץרץרץרץרץ.. חחחחחוחוחוחוחדדדדדדד ימימימימי הההההההה ךוךווךךוךוךוךוךוךוךוך ניניניינינינ הההחהחהחהחהחהחהחהחהח תתתהההתהתהתהתהתהתהתפפפתתפתפתתפתפתפתפתחוחחחוחוחוחותתתתתתת ללללללל
ושושושושושושושונונונונונונונותתתתתתתתתתתת הההההההררארארארארארארא םיםםיםיםיםים הה ה ה השנשנשנששנששנשנשנשנ ההההה הה הה ה ה התשתשתשתשתשתשתשעעעיעעיעיעיעים,םם,ם,ם,ם, ששנשנששנשנשנשנשנווותותתותותותותתתותות ללילילילילילתתתתתתתת בבבבבבבבבבבתחחתחחתחתחתחתחתח
חחוחחוחחחוחוחחוחוחוחוחוקקקקקקקקקקקקקק לגלגלגלגלגלגלגממרמרמרמרמרמרמריייייייייי ששושושושושושושושםםםםםם יייי אללאלאלאלאלאלאלא עעדעדעדעדעדעדעדייייייייייייייןןןןןן לסללסלסלסלסללסלסלווללולולולולול,,,,,, מהמהמהמהמהמהמ ששששששששללללללל
טבטטטבטבטטבטבטבטבטוווו ללללתלתלתללתלתלתלתלתל ההההההההה ךךווךווךוךוךוךוךוך ננננניניננינינינ חההחההחהחהחהח ממבמבמבמבמבמבמבמששששששרששרשרשרששרשרשרדדדדדדדדד ויווויויויויוחדחדחדחדחדחדדחד... ההמהההמהמהמהמ ונונונונונונונוךךךךךךך יחחחחיחחיחחיחיחיחי ההההההההה
םיםיםיםםםיםיםים,,,, ששששששששששששששווונוונונוננונונונ םיםיםיםםיםיםים מומוווממומומומומומומ ררררורורוררור בבבפבפבפפבפבפבפבפ וודודודודדודודודוןןןןןןןןןןןןןןן נננננננננ אואאואואואוא והוהוהוהוהוהוה ונונונונונונונושאשאששאשאשאשאשא,,,, בבבבבבב תותותותות ברברררררררברברברברב
כככככככככללללללללללל ךךךךךךיךךךךךךיךיךיךיךךיך צצרצצרצרצרצרצרצרצר ההיהיההיהיהיהההההההה כככככלכלכלכלכלכלכלכןןןןןן ווווווו כככרכרכרכרכרכרכרכרכת,תת,ת,תת,ת,ת, בבבבבבבבבמעמעעמעמעמעמעמע נינינייניינייינינינינינוויויויוייםיםיםיםיםים ששששששששששש צצצצצציציציציצרורורורורורורורו ששששששש
עעעעעעעעעעםםםםםםםםם ...ש.ש.ש.ש.ש.ש.ש.ש. מממממממממממחחחחדחחחדחדחדחדחדחדחד תתיתיתתתתיתיתית ההההההההתתתתתתותותותותותותוככככנככנכנכנכנ אאאתאאתאתאתאתאתאת לללהלהלהלהלהלהלהלהכיככיכיכיכיכיןןןןןןן שששששששניניניניניניםםםםםם הממממהמהמהמהמה כככככ
ווווהוהוהוהוהוהוהיויויויויויויויוםםםםםםםםםםםםםם ללססלסלסלסללסלסלסלסלסלוווווולוולולולולולוללולול,,,,,,, ההמהמהממההמהמהמהמהמ רררדרדרדרדרדרדרדרדרגגגגגגגגגגגגגגגגגג שושוושושושושושו יציציציציציציציהההההההה זזיזזיזזיזיזיז ההההההההההההאקאקאאאקאקאקאקאקדדדדדדדדדדדדדדמדמדדדדמדמדמדמדמדמדמ תללללללללתללתתלתלתלתלתלתלתלת קקבקבקבקבקבקבקבקבקבקב
מממממממממממממממבבבבחחבבבחבחבחבחבחבחבחבחיינינינינינינינינינתתתתתתתתתת צוצוצצוצוצוצוצוצקקהקהקהקההקהקהקהקהקהקהקהקה ממממממממ ררקרקרקקקקקרקרקרקרקרקרקעקעקעקעקעעקעקעקעקעקעקעקעקע עעעעעעעללללללללל םיםםיםיםייםיםיםים דממדמדמדמדמדמדמד עוועועוועועועועועו אנננאנאנאנאנאנאנוווווווו
ששששששששששששששללללללללללל תתתיתיתיתיתיתיתית הממהממהמהמהממעששעששעשעשעשעששעשעשעשעשעשעשעש רררשרשרררשרשרשרשרשרשרשרשרשרההההההההההההה ההההההוהוההוהוהוהוההכהכהכהכהכהכהכההכהכהכההכהכהכ ויויויויויויויותתתתתתתתתת תהתהההתהתתתתהתהתהתהתהתהתהתהתכככנכככנכנכנכנכנכנכנ תתההתההתהתהתהתהתהתהתכנכנכנכנכנכנכניתתתתתתתיתיתיתיתיתיתית,,,,,,
םיםםיםםםםםיםםםיםיםיםיםים,,,,,, שששדשדדדדשדשדששדשדשדשדשדש חחחחתחחחחחתחתחתחתחתחתח ממוממומומומומומ ממממממממממממממממממממחדחדחדחדחחחדחדחדחדחדחדששייששששששישישישישישיםםםםםםםם ככמכמכמככמכמכמכמכמכמווובובבובובובובובןןן,ןן,ן,ן,ן, הההההסהסהסהסהסהסהסטטוווטוטוטוטוטוטודנדנדנדנדנדנטטטטיטיטיטיטיטיווותוותותותותותות...
.יי.יי.י.י.י. מדמדמדמדמדמדממדמדמדמ אאקאקאקאקאקאקאקאק ללללללללללללללמממסמסמסמסמסלללולללולולולולולולללללללללללללל כככככככיכיכיכיכיכיכיאאהאאהאהאהאהאהאהאהאה םייייםיםיםיםיםיםיםים,,,,,,, מסססססמסמסמססמססמסמסמסמסמ מוווממוממומומומומומפפפרפפפרפרפררפרפרפפרפרפרפרפר קקקוקוקוקוווקוקוקוקוקרררררייריריריריריריםםםםםםםם חחחחחחח

קצת היסטוריה

אחרי  אפרתה,  למכללת  אלינו  הגיעה  חוה 
כמרפאה  עשירה  מקצועית  היסטוריה 
חולים',  'ביקור  החולים  בבית  בעיסוק 
של  ספר  בבתי  חינוכית  כיועצת  שימשה 
החינוך המיוחד, עזרה בפתיחת בית הספר 
ללקויי  לימוד  כיתת  הקמת  ויזמה  'נעורים' 
למידה בבית ספר רקיל, רעיון שהיה חדשני 

בזמנו.

מסלול  את  הקימה  לאפרתה  הגיעה  עם 
אז  שהיה  קורן  מוטק'ה  של  בסיועו  החנ"מ 

סגן מנהל המכללה.

אומרת  במינו",  מיוחד  אתגר  היה  "זה 
סטודנטיות.   15 היו  הראשון  "במחזור  חוה, 
אקדמית,  מכללה  הייתה  לא  עדיין  אפרתה 

והיה צורך בסינון מושכל של המועמדות".

חוה  הייתה  המסלול  של  דרכו  בראשית 
כל  את  לימדה  היא  'כלבויניקית',  ממש 
המקצועות, ואחר כך שימשה גם כמדריכה 
גם  להכיר  רצונה  מתוך  כן,  כמו  פדגוגית. 
קורסים  גם  לימדה  רגיל  לימודים  מסלול 

למורות ולגננות שאינן במסלול החנ"מ.

בו  הוקמו  והתפתח,  הלך  החנ"מ  מסלול 
בבית  וכתיבה  וקריאה  חשבון  סדנאות 

כך קם מסלול החנ"מ
חוה בלוך, מייסדת המסלול לחינוך מיוחד, פורשת לגמלאות

שם: חוה בלוך
לימודים: ריפוי בעיסוק, והכשרה מיוחדת בריפוי בעיסוק תואר אקדמי: M.A. בייעוץ חינוכי

בילדים ובתינוקות
יועצת חינוכית בבית ספר 'תדהר', בית ספר 'נעורים'.עבדה גם ב: בית חולים 'ביקור חולים' – כמרפאה בעיסוק, אחרים במכללה, מדריכה פדגוגית בחנ"מהמכללה, הוראה של קורסי החנ"מ השונים ושל קורסים מילאה במכללה תפקידים: ראש מסלול החנ"מ, יועצת עבדה במכללה 23 שנים

המסלול תפס מקום 
מכובד ביותר במפת 
מסלולי ההכשרה של 
החנ"מ במכללות, וכיום 
אני יכולה לדווח בגאווה 
כי הוא מונה למעלה מ-40 
סטודנטיות בכל שנתון

ֶאְפָרָתה ָעׂשּו ַחִיל בְּ
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שאלה של השקפה

האם תוכלי לספר מעט על השקפת העולם 
שלך בעבודתך במשך תקופה כה ארוכה?

צריך  החנ"מ  מסלול  שראש  חושבת  אני 
של  האוכלוסייה  מכלול  את  היטב  להכיר 
המסגרות  את  במיוחד  המיוחד,  החינוך 

הפגועות ביותר, הקשות ביותר.

צריך  בכללותה  שבחברה  מאמינה  אני 
שוויון כולל גם בחיי הקהילה הדתית, בבית 
הכנסת וכיו"ב (על נושא בתי הכנסת בחינוך 
במאמרה:  בהרחבה  חוה  כתבה  המיוחד 
בבתי  כנסת  בתי   – יעטוף  כי  לעני  'תפילה 
אפרתה  דרך  בתוך:  המיוחד',  לחינוך  ספר 

[יב] תשס"ה-תשס"ו, עמ' 131–141).

הוא  בכיתה  עושה  שאני  הדברים  אחד 
מה   – הבריות'  משנה  'ברוך  סביב  עבודה 
עושה  זה  מה  זו?  ברכה  של  המשמעות 
ליחסנו לשונה, לחריג? ובעקבות זאת – מה 
המשמעות של שילוב בעלי צרכים מיוחדים 
החינוך  אנשי  הקהילה.  של  הכנסת  בבית 
אם  בשאלה  עמדה  להביע  צריכים  המיוחד 
מצווה  בר  טקס  ולקיים  להתעקש  צריך 
דווקא   13 בגיל  מיוחדים  צרכים  בעל  לילד 
ללא התחשבות ביכולת שלו או שמא צריך 
היכולת  לפי  המצווה  בר  טקס  את  לקבוע 
מקסימלי,  בשילוב  מאמינה  אני  הילד?  של 
ואחריות הקהילה, לדעתי, היא להוביל לכך, 

אם כי זו כמובן, שאלה הלכתית.

את  לעורר  כדי  לעשות  צריך  לדעתך  מה 
הקהילה למודעות כה גבוהה?

קודם כל מתוך השקפת עולם זו, שאינה רק 
שלי, מספר בתי הספר היסודיים המקיימים 
את השילוב הולך וגדל. כיום בכיתות הרגילות 
משולבים ילדים עם בעיות תקשורת קשות 
ולקויי למידה, כך גם משולבים כבדי ראייה 
בלוויית  שונות,  בדרכים  שמיעה  וכבדי 
החינוך  של  המורה  כך  משום  אישי.  סיוע 
הילד  של  עולמו  על  לדעת  חייבת  הרגיל 
שאני  ובקורסים  המיוחדים,  הצרכים  בעל 
מלמדת סטודנטיות במסלולים הרגילים אני 
מציגה דילמות וסרטים רלוונטיים ומקיימת 
על  למידה  כמו:  בנושאים  מקיפים  דיונים 
מיוחדים,  צרכים  בעלי  ילדים  עם  משפחות 
וכדומה. למידה  ליקויי  מצוקות,  איתור 

יועצת  גם   – מסלול  ראש  רק  לא 
המכללה

שנים רבות מילאת במכללה גם את תפקיד 
היועצת – תני לנו הצצה קטנה לעולם זה.

שונים  לנושאים  נדרשתי  כיועצת  בתפקידי 
ומגוונים. הגשתי סיוע לסטודנטיות במצוקה 
יעוץ  נתתי  ללימודים;  קשורה  הייתה  שלא 
הראשונים  השלבים  במעבר  סייעתי  זוגי, 
אף  לעתים  החתונה',  'הלם  אחרי  הזוג  של 
סטודנטיות  הפניתי  הזוג.  לבן  ייעוץ  נתתי 
למסגרות שונות. כמו כן שימשתי יועצת גם 
לגני אפרתה, סייעתי לגננות להתמודד עם 
ילדים בעלי קשיים תפקודיים, שוחחתי עם 

הורים לפי הצורך.

וייכנסו  תפקידים  שני  עוזבת  את  ספק.  ללא  באפרתה  כאן  הטבעת  חותמך  את 
לתפקידים אלו שתיים: ד"ר ענת קלי תשמש כראש מסלול החנ"מ והגב' יוכי סימנטוב 

תמלא את תפקיד היועצת.  במה תברכי אותן? במה תברכי את המכללה?

ולכל המכללה, 
אני עוזבת את המכללה עם צביטה בלב על 
לכל  מאחלת  יותר.  לי  ימשיך  שלא  מה  כל 
מנהל,  ועובדי  מרצים  אפרתה,  משפחת 
המשך עבודה מהנה תוך התקדמות וסיפוק.

 , לענת
ענת יקרה, יש בך מאור פנים יחד עם יכולות 
את  לך  מוסרת  אני  התחומים.  בכל  אדירות 
את  שתצעידי  ובביטחון  בשקט  התפקיד 
הטובה  בדרך  אותו  ותובילי  קדימה  המסלול 
והנאה  רבה  הצלחה  לך  מאחלת  ביותר. 
שנה"ל  בסיום  אותך  שאפגוש  בעבודתך. 

הבאה מחייכת כמו היום.

ליוכי, 
עם כניסתך לתפקיד יועצת המכללה מאחלת 
אני  מעניין.  אך  מורכב  בתפקיד  הצלחה  לך 
בטוחה שתעמדי בו בכבוד. לגאווה לנו שאת 

מצטרפת לצוות המכללה.
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ידי  על  מאוד  מוערכת  במכללה  עבודתך 
הסטודנטיות, מה היה נר לרגלייך כמדריכה 

פדגוגית בחינוך המיוחד?

מאמינה  השכלה,  בהרחבת  מאמינה  אני 
בהקניית ידע הרבה מעבר למה שסטודנטית 
ידע  לרכוש  אפשר  בפועל;  ללמוד  צריכה 
יתחבר  שהידע  לי  חשוב  דרכים,  במגוון 
ירגיש  שהתלמיד  רגשי;  מוסרי,  ערכי,  לעולם 

דיקנית סטודנטיות 
עם נשמה
רפא לסר,
דיקנית הסטודנטיות, פורשת 
לגמלאות

את  העצב,  את   - הצורך  בשעת  החוויה,  את 
סיטואציה  ליצור  צריכה  המורה  החושים. 
שהילד יהיה בה חלק מהחוויה. זה לא סותר 
אינם  וסדר  חוויה  ומאורגנת.  מדויקת  גישה 
את  הנחיתי  תמיד  כמד"פית  דסתרי!  תרתי 
ברור  מדויק,  מערך  להכין  הסטודנטיות 
המחשה  אמצעי  בו  שיש  מערך  ומובנה; 
מרובים חֹוצי חושים, כל החושים. בכלל, אני 

'גרופית' של אמצעי המחשה! 

כ'גרופית' של אמצעי המחשה - תוכלי לתת 
לנו דוגמה? 

החוויה  לשותפות  להוביל  נועדה  ההמחשה 
לדברים  מוכנה  תמיד  אני   – הראשונית 
משוגעים, למשל - צביעת חדר בכחול וחום 
את  להמחיש  כדי  בכיתה  ספינה  יש  כאילו 
נושא ההעפלה; זאת על מנת להרגיש בתוך 
ילדים  אותה.  לדעת  רק  ולא  הסיטואציה 
כילדים  לצמוח  אמורים  המיוחד  בחינוך 

יודעים בעלי ערכים, חשים ומזדהים.  

בחינוך  בעבודתך  אותך  שהוביל  המוטו  מה 
המיוחד?

ליקוי  להפוך  מאוד  חשוב  המיוחד  "בחינוך 
לנתב  למשל  "אפשר  רפא,  אומרת  לכוח", 
היפראקטיביות של תלמיד שקשה לו לשבת 
לקימה בונה ומועילה שתנוצל לרכישת חומר 

כמו גם לתזוזה לצורך אוורור". 

תמיד  רצתה  חידושים,  אוהבת  רפא 
עם  חדשות  עבודה  שיטות  ולהכיר  לחדש 
והשינוי  השיפור  את  "חשתי  הסטודנטיות. 

במהלך הזמן", היא מציינת בסיפוק.

ליווית סטודנטיות של החינוך המיוחד שנים 
רבות, מהו הפרופיל של סטודנטית כזאת?

הראשונים  במחזורים  הזמן.  עם  משתנה  זה 
העיקר,  היה  סטודנטיות  להיותן  המחויבות 
'להיות סטודנטית' היה תפקיד! במשך השנים 
המקום של 'להיות סטודנטית' השתנה. היום 
יש הרבה טרוניות, הסטודנטיות רוצות קיצורי 

שם: רפא לסר

תואר אקדמי: M.A. בחינוך מיוחד

לימודים נוספים: השתלמויות של מרכז השתלמויות של גננות במטה בנימין  

ומרכז השתלמויות בירושלים בתחומים של ניהול כיתה או גן, שימוש באמצעי 

הוראה, הוראה באמצעות אומנות, קורסים במופת בתחום של אימון, משחק 

דידקטי, מחשבים, שיווק המכללה ועוד. 

עבדה במכללה 22 שנים 

מילאה במכללה תפקידים: מדריכה פדגוגית בחנ"מ, דיקנית הסטודנטיות

בכיתות  יועצת  תדהר,  ספר  בבית  מורה  השיקומי,  בגן  גננת  כ:  גם  עבדה 

מקדמות בחינוך מיוחד, מדריכה בכיתות מקדמות כזרוע של הפיקוח. 

דיקנית היא קצת אימא 
וקצת חברה, ויחד 
עם זאת היא סמכות 
ששמה גבולות; כדיקנית 
התלבטתי תמיד בשאלה 
איך למזג סמכות מול 
התחשבות והבנה.

רסרסרסר לל רררפאפאפא שששםם:ם:

ֶאְפָרָתה ָעׂשּו ַחִיל בְּ

ככילילדידיםםם חחוחוח ללצמצמ מאמאמורוריםים חחוחוחדדד הההממימי נינינוךוך בחבחבח
מממומומזזדזדההיהיםםםםם.ם.   חחחשששששישיםםם רערערככככככיכים,ם, ב ב בעלעלעליייי יויויודעדעיייייםיםיםיםיםיםים

ווםם הה ה ה השהשתנתנה.ה. תתתתתתת סטסטודודננטנט וותת להלה שלשל ההמהמקוקוםםם
קקקיציצוורוריי רררווצוצותות הההסהסהסהסטטוטודנדנטטיטיותות תתתותות,,, הרהרהרבהבהבה ט טרורוניני יישש



7

ֶאְפָרָתה ָעׂשּו ַחִיל בְּ

אל תהא עזיבתי את אפרתה קלה בעיניכם. 
זאת  השבט.  מזקנת  כאן  נפרדים  אתם 
ואפילו  ציון,  לפני  צבי,  לפני  כאן  שהייתה 
הקטן,  בבניין  עדיין  כשלמדנו  ישראל,  לפני 
המנהלה  בבניין  קומות  שתי  היה  כולו  שכל 
מזקנת  נפרדים  אתם  חברים,  כן,  היום.  של 
עליתם  כולכם  אתם  כי  מחייב!  וזה  השבט. 
דור! אני מפנה את מקומי לזקנים החדשים 
ומאחלת  יותר,  והחדשים  הישנים  ולצעירים 
בחילופי  המכללה  של  שהטלטול  לכולכם 
העתים יביא להתחדשות ולפתיחת אופקים, 
לנו  שיש  הבית  תחושת  את  ישנה  לא  אבל 

מאז ועד היום. 

אתכם  לשתף  זאת,  בהזדמנות  לי,  הרשו 
(או  אפרתה  מכללת  מחשבות.  בכמה 
בשמה הקודם - 'סמינר אפרתה'), בראשית 
חשוב.  ממש  ולא  קטן  מוסד  הייתה  ימי,  
מעט תלמידות, מעט מורים, מוניטין מוגבל 
כאלו  יש  נהדרות.  בנות  בה  היו  למדיי. 
כתלמידות  אצלנו  היום  לומדות  שבנותיהן 
ולפעמים  ההמשך,  בלימודי  או  סדירות 
לקראת  תואר  אצלנו  משלימות  עצמן  הן 
לטובה.  ה"סמינר"  את  זוכרות  והן  הפנסיה. 
לחיים.  אתן  אותנו  ולקחו  והפנימו  למדו  והן 
 - ובעדינות  בכנות  נאמר  בואו   - חלקן  אבל 
לא בטוח שהיו עוברות היום את מבחן הסף. 
הרב  והמאמץ  צבי  של  השליחות  תחושת 
רמת  ובהעלאת  המקום  בפיתוח  שהשקיע 
הבלתי  העצומה,  והתרומה  התלמידות, 
מימיו  החל   - ישראל  של  לתיאור,  ניתנת 
את  הפכו  אלה,  בימינו  והמשך  צבי  של 
חדשנית  גדולה  למכללה  אפרתה"  "סמינר 

ריבוי  אבל  מצוין.  מוניטין  בעלת  ומקצועית, 
גם  יוצרים  שלהם  וההתמקצעות  המורים 
עצמו.  בפני  מתקיים  חוג  כל  מסוים.  ניכור 
שונים,  ממקצועות  מורים  בין  הדיאלוג 
למד"פיות/ם,  המורים  בין  הפעולה  ושיתוף 
הישנה  במתכונת  בולטים.  פחות  הרבה 
המעשית.  בעבודה  חלק  נטלו  המורים  כל 
נסענו  בחירה.  לא  מאליו,  מובן  היה  זה 
בשנה  פעם  הדידקטי.  לסיור  הבנות  עם 
מרצים  גם   – בפנימייה  שבת  לחגוג  באנו 
חלק  היינו  בה.  התגוררו  שלא  בנות  וגם 
רק  ולא  המורות,  הכשרת  של  אינטגראלי 
מורים דיסציפלינאריים. אני לא רוצה לטעון 
שאז היה בהכרח יותר טוב. נהפוך הוא: היו 
יש  גיסא,  ומאידך  ההוא,  למצב  מחירים 
בהתמקצעות  בהתרחבות,  ותועלת  ערך 
ובאקדמיזציה. אבל הייתי שמחה אילו ניתן 
היה לשמר קצת יותר את המבט ההוליסטי 
מפעם  לראות  רוצה  הייתי  אז.  שהיה 
קבוצות  לפחות  (או  כלל-צוותי  דיון  לפעם 
משמעותיות מבין המורים, כגון מורי היהדות, 
על  הפדגוגיה)  אנשי  עם  ההומניסטיקה,  או 
חינוכיות  פילוסופיות,  אידיאולוגיות,  שאלות 
הבעיות  על  או  תיאורטיות,  מקצועיות  או 
ובהכשרת  בחינוך  הקיימות  הממשיות 
המורים כיום, בין אם במצב הכללי ובין אם 
בזה הדתי. ובאחת – על החזון של המכללה 
בעיות  מול  שלנו  המכללה  מקום  על  או 
לפחות  כאלו  דיונים  ערכנו  פעם  השעה. 

בשבת המורים. כיום גם זה נפסק. 

'אני  או  'חזון',  לה  שאין  מכללה  לדעתי, 
מכללה  כוללת,  ראייה  אין  ולמוריה  מאמין', 

בתפקיד  אותי  המחליף  שמש  לאמיר 
דיקן הסטודנטיות, כניסה קלה לתפקיד, 
את  לבנות  יכולת  לו  שיש  בטוחה  אני 
ותפיסה  חדשה  חשיבה  מתוך  התפקיד 
המכללה  לגודל  לו,  המתאימה  אישית 
כי  ספק  לי  אין  הסטודנטיות.  ולאופי 
המיוחדת  ובתבונתו  הרבה  ברגישותו 
להכיל  שתוכל  מסגרת  לבנות  ֵידע  הוא 
למרות  הסטודנטיות  של  הצרכים  את 
ההבדל המגדרי. אני מאחלת לו שישכיל 
אלה  לימים  שתתאים  מסגרת  לבנות 
של מכללה גדולה יותר שדורשת תבנית 

גדולה, מורכבת ומוקפדת יותר. 

בתפקיד מרתק ומאתגר זה אני מאחלת 
מהר  ולאמץ  ליהנות  גם  שיצליח  לאמיר 
במכללה  לי  שהייתה  הבית  תחושת  את 
וגם  הסטודנטיות  כלפי  כדיקנית  גם 
כאחת מסגל המכללה  - בהצלחה, רפא.

אראלה ידגר, מרצה לתנ"ך, פורשת לגמלאות

מחשבות לעת פרישה...

אני מאחלת

פשרות,  אין  בהוראה  דרך.  קיצורי  ואין  דרך 
שמגיעה  מי  אידיאלי.  מורה  להיות  וקשה 
אבל  קשה,  שהעבודה  יודעת  כזה  למסלול 
עם  להתמודד  טובים  כלים  מקבלת  גם  היא 

הקשיים שתיתקל בהם.

האם יש לך קשר עם בוגרות המסלול?

ויוצרות  שחוזרות  סטודנטיות  הרבה  יש 
זוכרת  הן  להן.  שקורה  במה  ומשתפות  קשר 
עמי  להתייעץ  ומבקשות  אצלי,  שלמדו  מה 
בנקודות מעבר, בהחלטות לגבי עבודה וכיו"ב. 

בעשור האחרון שימשת כדיקנית הסטודנטיות, 
איך את מסכמת את עבודתך זו?

דיקנית היא קצת אימא וקצת חברה, ויחד עם 
כדיקנית  גבולות;  ששמה  סמכות  היא  זאת 
סמכות  למזג  איך  בשאלה  תמיד  התלבטתי 
מול התחשבות והבנה. אני עצמי נשאתי את 
דגל ההתחשבות, אבל היום, לאור הניסיון עם 
השנים, אני רואה שצריך להיות זהירים מאוד 
התחשבות  שבין  הדק  הגבול  את  לעבור  ולא 

להתחשבות יתר, שמא תנוצל שלא כראוי. 

מקיים  נאה  את  האופקים  הרחבת  בנושא 
אותך  שמכיר  מי  כל  דורש.  נאה  רק  ולא 
מעשה  היפהפיים  התכשיטים  את  מזהה 
ידייך ומכיר את אהבתך לאומנות – במה את 

עוסקת בתחום זה? בתחומים נוספים?

ציור  אמנותית,  רקמה   – האומנות  בתחום 
בפימו  חרוזים  יצירת  בנייר,  עיצוב  בשמן, 
קורסים  לומדת  אני  כן  כמו  חרוזים.  ושזירת 

הנוגעים לחשיבה חיובית ודמיון מודרך.
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אשר  יהיה   - מהמצב  דאגה  מביעה  שלא 
יהיה – ולא רואה את עצמה כבעלת שליחות 
טכנוקרטי  למוסד  להפוך  עלולה  חינוכית, 
חינוכי  למוסד  במקום  מקצועית,  להכשרה 
ללכת  אמור  מורים  להכשרת  מוסד  מוביל. 
לנסות  המציאות.  על  להגיב  העם.  לפני 
בכיוון  עושים  אנחנו  מה  דרך.  לחדש  לתקן. 

הזה?

בחדר  ישבנו  כיצד  זכורני  לתנ"ך.  ומכאן 
לתאר  מסוגלים  (שאינכם  הקטנטן  המורים 
אתנו  היו  דבר.  כל  על  והתפלמסנו  אותו) 
האגדי  המורה   - ז"ל  גולדשמידט  שלמה 
האידיאלית  המורה   - ז"ל  חובב  לאה  לתנ"ך, 
ירחי,  רפי   - (שיבדל"א)  וחברינו  לספרות, 
המרצה לפסיכולוגיה בעל העמדות הנחרצות 
והמקוריות, וישראל שלנו, בעל הידע הבלתי 
נדלה בתנ"ך  - שעדיין היה מורה פשוט וישב 
וחברים  האדם,  כאחד  המורים  בחדר  אתנו 
אחרים, יקרים וטובים, שלא אוכל למנות את 
כולם. והיו לנו פלוגתות חשובות מאד  – בעד 
התורה  בסיפורי  חז"ל  מדרשי  שילוב  ונגד 
בעד  ספרותי,  ניתוח  ונגד  בעד  הילדים,  בגן 
כמלאכים,  ראשונים  או  העיניים  גובה  ונגד 
בעד ונגד שימוש בריאליה או בארכיאולוגיה, 
אומנויות,  שילוב  או  נחמה,  שיטת  ונגד  בעד 
וגם  התנ"ך...  בהוראת  פסיכולוגית  גישה  או 
דבר  כל  לעשות  צריך  איך  מלומדות  עצות 
גרר  כזה  נושא  וכל  ביחד.  הכול  לשלב  וכיצד 
מסוימת  תקופה  במשך  השמים.  עד  ויכוחים 
היה גם רב ידוע ומלומד (שלא אנקוב בשמו) 
חובה  ומה  אסור  מה  מוצקה  דעה  בעל 
ראשונים  חז"ל;  עפ"י  רק  נכון:  (ניחשתם 
(תרתי  מאד  חזק  קול  לו  שהיה  כמלאכים), 
אתנו  ישב  הוא  גם  כן  פי  על  ואף  משמע), 
מגולה  'תוכחת  עם   - בשיחותינו   והשתתף 

ואהבה מסותרה'. 

לעיתים היה מישהו מביא פירוש מעניין לפרק 
שלימד באותו יום, או מבקש עצה מהצוות, או 

מספר מה שאלו הבנות, או כמה נורא שהן לא 
יודעות כלום, ואיך פלונית לא לימדה כהלכה 
את הפרק בעבודה המעשית. ושוב היו כולם 
מגיבים, חולקים, מתווכחים - והתקרה הייתה 

עפה מעוצמת הדיון. עד שלאה הייתה קמה, 
הקיר  אל  מופנה  כשגבה  הדלת  ליד  נעמדת 
הצמוד ומכריזה בקול גדול: "צּולַצל". ואז, אז 
נוספות  דקות  כמה  אחרי   – לכיתות  מיהרנו 
שהשלמנו,  ואחרי  אחרונות,  מילים  של 
שלא  מה  את  הקצרצרה,  ההליכה  כדי  תוך 
הספקנו להגיד קודם - והסברנו לבנות למה 

חובה להגיע לשיעור בזמן.

המורים  חדר  וצמח.  התרחב  הבניין  היום 
אין  מצוין.  תנ"ך  צוות  אנחנו  ומרווח.  יפה 
בינינו  הפעולה  ומשיתוף  משיחותינו  יפה 
נאנחים  עדיין  אנחנו  במייל.  או  בהפסקות 
בשיעור.  שקרה  במה  ומשתפים  המצב  על 
אך אין בינינו חילוקי דעות קשים ופולמוסים 
גדולים, ובדרך כלל התקרה לא עפה. אמנם, 
יש אצלנו כמה רבנים ורבניות עם קול שונה 
בחדר  אתנו  יושבים  לא  מרביתם  אך  וחזק. 
המורים, וגם אלו שיושבים, או עוברים בחטף, 
זה  חלקנו  אז  כי  דעות.  אתנו  מחליפים  אינם 

עם  זה  וצחקנו  זה  על 
זה,  את  זה  וחיזקנו  זה 
שותפות  של  מצע  על 
המחלוקת  היום  הדרך. 
וההוראה  הלימוד  על 
על  למחלוקת  הפכה 
והלגיטימציה.  הזהות 
מסכימים  שאנחנו  כיוון 
זה  לומדים  אנחנו  עליהן, 
מזה ומשתפים זה את זה 
למען  זו,  את  זו  (בעיקר 
בינינו  אין  אך  האמת...), 
ויכוח של ממש. ומי שיש 
לו אתנו וויכוח, פוסל את 
נותן  ולא  שלנו  הזהות 
אז  לגיטימציה.  לדרכנו 

עלינו  מדבר  הסתם  (ומן  שותק  פשוט  הוא 
במקום אחר...).

מתגעגעת  אני  וחברים,  חברות  ובכן, 
התקרה.  של  למעופה 
אני מתגעגעת למצב שבו 
עמדות  מביעים  אנשים 
כן  רצון  מתוך  מנוגדות 
והדרך,  האמונה  לבירור 
חברים.  להיות  וממשיכים 
לכבד  שניתן  ומבינים 
לפסול  בלי  זה,  את  זה 
אני  זה.  של  דרכו  את  זה 
על  כי  לוויכוח,  מתגעגעת 
צריך  תנ"ך  ללמד  מנת 
שחותמו  משום  כלות.  עד  אכפת  שיהיה 
אמת,  התנ"ך  של  וחותמו  אמת  הקב"ה  של 
המורה  כן  על  אמת,  החינוך  של  וחותמו 
 - נאמנה  מלאכתו  עושה  הוא  אם   – לתנ"ך 

האמת.  את  ולומר  האמת,  את  לחפש  אמור 
האמת  רק   - שלנו  שבמקצוע  כיוון  רק  ולו 
כזה  חיפוש  כל  אחר,  מצד  בשומע.  נוגעת 
צריך להתחיל בנקודה של ענווה גדולה כלפי 
מכך:  יתרה  ונשגבותו.  עומקו  התנ"ך,  גדלות 
התנ"ך אינו חד משמעי. הוא רב-רובדי ומכיל 
וקישורים  שונים,  ופירושים  שונים,  מישורים 
חסכני  הוא  לתורה.  פנים  ושבעים   - שונים 
להשלמות  הניתנים  פנויים,  חללים  ומשאיר 
אדם,  ולכל  האדם,  אל  פונה  והוא  שונות. 
את  חז"ל  שתיארו  כפי  שם,  הוא  באשר 
הקב"ה שהתגלה בסיני "כאיקונין זו שמראה 
פנים לכל צד, אלף בני אדם מביטים בה והיא 
מבטת בכולן", וכל השומע את דבר ה' אומר 
רפו).  רמז  יתרו  (ילק"ש  מדבר"  הדיבור  "אלי 
ומהי, אם כך, ה"אמת"? ומי אנחנו שנתיימר 

לדעתה?  

להודות  אפוא  אותנו  מחייב  התנ"ך  לימוד 
ולומר  האמת,  מחפשי  בחזקת  רק  שאנחנו 

לאמת  וכבוד  ענווה  מתוך  שלנו  האמת  את 
של זולתנו. גם כלפי האמת של גדולי התורה 
והדורות הקודמים, אך גם כלפי זו של האחר 
אינה  שענווה  שלמה  הכרה  תוך  שמולנו. 
האמת  ובקשת  התבטלות  בהכרח  מחייבת 
אינה בחזקת עזות מצח. כך נשמרת נאמנות 
ענווה  לעצמנו,  שלנו  מחויבות  משולשת: 
בפני קודמינו והכלה של זולתנו. אכן, במובן 
סדנה  להיות  צריכים  שיעורינו  גם  כלשהו 
לחיפוש האמת. אך כיצד עושים זאת? - אולי 
אחד המפתחות הוא ההפרדה (המלאכותית 
עלינו  שבו  שלנו,  הפרשנות  שלב  בין  משהו) 
למכלול  כדיוקו,  לפסוק  מרצוננו  להיכבל 
תחומיה  רבדיה,  על  לפרשנות  המקראי, 
לעולם  ימינו,  ועד  מחז"ל  החל  ותקופותיה, 
השלב  לבין  ולמתודולוגיה,  המשלים  הידע 
יש  שבה  הרלוונטית,  המשמעות  חיפוש  של 
הרוח,  של  אמת  לגמרי:  אחר  מסוג  אמת 

את  לחשוף  מוכן  שאינו  לתנ"ך  מורה 
ותובנותיו  לבטיו  שאלותיו,  רגשותיו, 
באופן אמתי וכן, לא יכול ללמד באמת. 
מורה שאינו מודע לרגשותיו וניסיון חייו, 
לא ייגע ברגשותיו וניסיונו של התלמיד, 

והשיעור תמיד יהיה ממנו והלאה. 
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להפריד  עלינו  אולי  או  החיים.  של  אמת 
אלו,  כל  את  הכולל  המקדים  לימודנו  בין 
קהל  בפני  והנמקתה  עמדתנו  הצגת  לבין 
לשם  לדיון,  בפניהם  והעמדתה  הלומדים, 
הפנמה.  או  הסתייגות  הסכמה,  או  מחלוקת 

אין ספק שהלימוד מונח על מצע של אמונות 
לפרש  אפשר  לדרכנו.  היסוד  שהן  ודעות 
או  והדעות,  האמונות  את  שונות  בדרכים 
אלו  דעות  גם  מקרה,  בכל  עליהן.  להסכים 
הן בבחינת ה"אמת" שלנו. אך בין כך ובין כך, 
דרשות  להכיל  יכולים  לא  והוראתו  התנ"ך 
כמטרה  אלו  לאמונות  שיכוונו  בעלמא, 
מחייבים  הם  החץ.  פגיעת  לאחר  המצוירת 
התמסרות  המחייבות  ואחריות,  שיטתיות 
ל"אמת" הפרשנית. מצד אחר, הלימוד צריך 
במובן  כל,  קודם  פתוח,  "פתוח".  להישאר 
חייב  לימוד  כל  שהרי  השאלה.  הגדרת  של 
בבחינת  הוא  הלומד  ואם  בשאלה.  להתחיל 
פתח  לו".  פתח  "את   – לשאול"  יודע  "שאינו 
ובעיקר,  גם,  אלא  התשובה,  את  רק  לא  לו 
ולבסוף  לתם,  אותו  הפוך  לשאול.  הדרך  את 
באמצע  קטן  ל"רשע"  אפילו  ואולי  לחכם, 
הדרך, לאדם שמעז לשאול גם אחרת. אמנם, 
ייתכן  הכלל,  מן  לחלוטין  עצמו  הוציא  אם 
שבתנאים מסוימים נקהה במקצת את שיניו. 
של  ממקום  מגיעה  שאלתו  שאולי  נזכור  אך 
כיוון  מופתעים  שאנו  וייתכן  כאב,  או  חיפוש 
צפינו.  שאנו  מזו  מקורית  יותר  פשוט  שהיא 
אותו  נלמד  הכלל,  בתוך  ישאל  עוד  כל  לכן, 

לכבד, ובה בעת גם אנחנו נכבד ונקשיב לו.

כל שאלה מביאה לתשובות שיש עמן אמת, 
אם רק נרצה לחפש אותן באמת ובכבוד כפי 
התשובה  גם  זאת,  עם  התחייבנו.  שאנחנו 
של  למתודות  פתוחה  פתוחה.  להיות  צריכה 
מגוונת,  פרשנות  של  ולכן  אחרים,  לומדים 
הכתובים,  משמעות  על  לדיונים  פתוחה 
פתוחה  שונות,  אישיות  לתשובות  פתוחה 
כל  של  וחייהם  חיינו  על  שונות  להשלכות 
צורך  שאין  אמרתי  לא  בכך  ודוק:  הלומדים. 
אמרנו  כבר  הרי  להנמקה.  הניתנת  בתשובה 
התנ"ך  הולך".  "הכל  ולא  "אמת"  שיש  קודם 
תובעני. הוא מחייב אותנו להכרעות מתודיות 
אותנו  מחייב  הוא  פרשנית,  מרות  ולקבלת 
להכרעות מוסריות ולקבלת מרות דתית, הוא 
מחייב אותנו ללמוד אותו לשם שמים וכדרך 
לעצב  גם  אותנו  מחייב  הוא  אך  ה'.  לעבודת 
פעילים  שותפים  ולהיות  אנו  עמדתנו  את 
צריכים  לתנ"ך,  המורים  ואנחנו,  בהבנתו. 
להקנות ידע ודרכי חשיבה ועיון, ולהוביל עם 
בבד  ובד  והמתודה,  הפרשנות  של  האמת 
והחינוכית  הרוחנית  האישית  האמת  עם  גם 
שלנו  התשובה  על  כך,  שבתוך  רק  שלנו. 
להיות אמתית אבל לא פשטנית, ולא פסקנית 

ומישורים  רבדים  להראות  עליה  ושוללת. 
בחיי  גם  עומקים  שיש  כפי  בכתוב,  וגוונים 
האנושיים.  בחיים  גם  פרדוקסים  ויש  הרוח 
עליה להעלות את רמתו האינטלקטואלית של 
הלומד ולרומם את נפשו. אך עליה להישאר 
קצת פתוחה. לא הכול יש לומר כאן ועכשיו. 
לאפשרות  אחר,  לאדם  גם  מקום  לתת  צריך 
אחרת ולהזדמנות אחרת. וצריך להודות שלא 
השאלה  לעיתים  לכל.  תשובות  לנו  יש  תמיד 

טובה מכל מענה שניתן לה, והיא 
מזמינה אותנו להמשיך וללמוד. 

ואת זה צריך להקנות לתלמידותינו. 
האמת,  למען  זאת?  עושים  איך 
עד היום אני לא לגמרי יודעת. אני 
סבורה שהוראתנו היא שילוב של 
אמנות ומקצועיות, מתת א-ל עם 
אכפתיות  ביותר,  מרובה  הכנה 
אהבה  עם  בשליחות,  ואמונה 
גדולה לתנ"ך ולבני אדם, ובעיקר 

רצון ללמוד. ומה מכל זה ניתן להעביר הלאה? 
שזה  לי  נראה  שלנו,  האישית  הדוגמה  אחרי 
כן,  כלפיהן.  גם  בדרישות  לבוא  אותנו  מחייב 
מותר לתבוע. קודם כל עברית טובה, קריאה 
מדויקת, ואהבה לשפה. אי אפשר להבין את 

התנ"ך אם לא אוהבים ומבינים את לשונו. 

ממושך  ללימוד  ונכונות  רוח  אורך  שנית, 
ובכל  ובמפרשיו  בכתוב  לעיון  ולהתמסרות 
דרכי הלימוד שרכשנו. אין קשה מזה בעולם 
להיעזר  מהר,  ללמוד  רוצים  שבו  הנוכחי 
למסרון  להשיב  ולרוץ  מוכנות,  בחוברות 
זה  בלי  ברירה,  אין  אבל  שבאייפון.  האחרון 
אי אפשר הגיע לאמיתה של תורה. שלישית, 
את  לחוש  הדמיון,  את  להפעיל  מוכנות 
הכתוב, ולהיחשף רגשית. מורה לתנ"ך שאינו 
לבטיו  שאלותיו,  רגשותיו,  את  לחשוף  מוכן 
ללמד  יכול  לא  וכן,  אמתי  באופן  ותובנותיו 
וניסיון  לרגשותיו  מודע  שאינו  מורה  באמת. 

תלמידותינו  את  לעודד  יש 
להודות שהן לא יודעות. וללמוד. 
מבחינתי,  ולחפש.  ללמוד  תמיד 
לכך,  להתחייב  מוכנה  שלא  מי 

אנא אל תלמד תנ"ך.

חייו, לא ייגע ברגשותיו וניסיונו של התלמיד, 
והשיעור תמיד יהיה ממנו והלאה. 

חיים:  כתורת  התנ"ך  את  לחיות  רביעית, 
לגעת בעולמו של התלמיד, לדון במשמעויות 
אך  לשאלותיו,  מענה  בהן  שיש  רלוונטיות, 
להקשיב למשמעויות שבאמת מדברות אליו 
להכין  בעת  ובה  עצמו.  שלו  התובנות  לפי 
שיעור שיהיה קצת למעלה מהידוע לתלמיד. 
אותו  ויעורר  אותו  ישנה  לו,  שיוסיף  שיעור 

למחשבה... וחמישית, לא לפחד. לדעת שאין 
להן  מותר  לכבוד.  אמת  בין  הכרחית  סתירה 
בד  ולהרגיש,  להתלבט  לתלמידיהן  לתת 
בבד עם הקניית כבוד אין סופי לתנ"ך אישיו 
יהיה  שהשיעור  סיכוי  ישנו  זו  בדרך  ומפרשיו. 
גם מלמד, גם מחנך וגם מרומם. ומעבר לכל 
שהן  להודות  תלמידותינו  את  לעודד  יש   –
ולחפש.  ללמוד  תמיד  וללמוד.  יודעות.  לא 
לכך,  להתחייב  מוכנה  שלא  מי  מבחינתי, 

אנא אל תלמד תנ"ך.

לתלמידותינו?  זאת  להעביר  בדיוק  איך  אז 
ההוראה  על  מכך  ללמוד  ניתן  וכמה  ואיך 
אמורות  הן  ומה  בכלל?  החינוך  ועל  בכלל? 
גם  ובכן,  שלהן?-  בשיעורים  זה  עם  לעשות 
את  יודעת.  לגמרי  לא  אני  אלו  דבריי  לאחר 
לדיון  משאירה  אני  לכך  המעשיות  הדרכים 
מומחי  וחברותי  לחבריי  או  הכלל-צוותי 

הפדגוגיה. 

אחת מהדרכותיו היפות ביותר של בעל ספר 
החינוך לבנו היא נר לרגליי. אחרי שהסביר לו 
משמעותן,  ואת  ההלכות  את  רבה  בהרחבה 

הוא כותב לו: 

"ְוַאָּתה ַהֵּבן ַהָּיִקיר, ִּתְזֶּכה ְוַתֲחקֹר ְוִתְרֶאה 
ְוַתְרֶּבה ַהַּדַעת ְוַתִבין ִבְדָבִרים. ְוָאֹנִכי ְּכָבר 
 רּוֲח ְלָהִעיר  זֹאת  ְמַלאְכִּתי  ִהְׁשַלְמִּתי 

ִּבְׁשֵאָלה" 
(מצווה ש"ל בהוצאה המנוקדת). 

אני  דרככם.  ממשיכה  יקרים,  חברים  מכאן 
רוחכם  להעיר  זאת  מלאכתי  השלמתי  כבר 

בשאלה.  
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הדרך,  לא  שזו  לעצמי  ואומרת  עמוק  נושמת 
אף  על  תוותר  לא  שהמורה  רוצה  שאני  וכמו 
במקרים  לוותר.  רציתי  לא  אני  גם  תלמיד, 
כאלו בנינו חוזה אישי. ישבתי עם הסטודנטית, 
פרשנו את כל נקודות החוזק ואת כל הנקודות 
החלשות, ביררנו מה חלקי ומה חלקה, מיקדנו 
וכתבנו  למעקב  קלות  בנקודות  עבודתנו  את 
בשני עותקים. אני חתמתי והיא חתמה ושתינו 
אנחנו  איך  בדקנו  משותפת.  המשימה   – יחד 
עומדים בתנאים. הייתה הצלחה! ההסכם היה 
שלא  כדי  האישי,  בתיק  תייקתי  לא  בינינו,  רק 
יהיה רשמי מדיי! וזו באמת עבודה של יועצת, 

כמו שכותבים חוזה עם הורים וכו'.  

בכלל - יש כאלה שמוכשרות מלידה להוראה, 
אני  ובהשקעה.  בתהליך  מאמינה  אני  אבל 
את  משתפת  מתמדת,  להתחדשות  מעודדת 
התלמידות בכל חידוש שעובר עליי, בכל דבר 
שאני חווה.  גם אני לומדת כל הזמן, לאחרונה 

פסיכולוגיה יהודית.

מה היה חשוב לך בהדרכה הפדגוגית?

פיתוח מעמיק היה חשוב לי מאוד. פיתחתי את 
רלוונטיות.  חינוכי,  מסר  תוכן,  מטרות:  תמ"ר 
התוכן צריך להיות ממוקד ומדויק מאוד; מכל 
מסר  ללא  חינוכי,  מסר  להצמיח  אפשר  דבר 
חסר  יהיה  השיעור  בשיעור,  משולב  חינוכי 
תלמיד  לכל  להיות  צריכה   – רלוונטיות  ערך; 
צריך  תלמיד  כל  לשיעור,  אישית  התחברות 

להשמיע את קולו.  

הולך  ששמה  סדנה  שפיתחת  יודעת  אני 
לפניה – מהי הסדנה הזאת?

סדנה לקריאה וכתיבה. דבר ייחודי שפיתחתי – 
בסדנה בונים תכנית התערבות לתלמיד שהיא 
הפיכת  ויותר  הטכנית  הקריאה  לשיפור  מעבר 
התלמיד לקורא מעורב, קורא המקיים דו שיח 

שש עשרה שנים את מדריכה פדגוגית – זו 
לא שחיקה?

שיפור,  עצומה,  התקדמות  חשה  אני  להיפך! 
במהלך  ההדרכה.  בנושא  והעמקה  התייעלות 
עמיתה  עם  בעבודה  התנסות  חוויתי  השנים 
רגע  היה  לא  משה).  בן  וזיוה  ברוכין,  (אביבה 
מתמדת,  בחשיבה  הייתי  עצמנו,  על  שחזרנו 
בהתאם  הזמן  כל  עצמית  ובדיקה  הסוף,  עד 

לנסיבות המשתנות.

המיוחד  החינוך  שבוגרות  יודעת  את 
משתלבות בחינוך הרגיל, מה דעתך על כך?

למסלולים  מורות  מייצר  המיוחד  החינוך 
מעולה!  ואפילו  נכון  מצב  לדעתי  זה  רגילים, 
הילד  את  לראות  כלים  נותן  המיוחד  החינוך 
ברמה  ובקשייו  ביכולותיו  להכיר  כמכלול, 
למורה  נכס  הם  הללו  הכלים  מדויקת.  היותר 
שמלמדת בכיתה רגילה. לדעתי, לא נורא אם 

יש פחות ידע בדיסציפלינות ההוראה, במיוחד 
בתקופה זו שהמידע כל כך זמין ונגיש.

ובכל זאת – מדוע יש לדעתך יתרון לבוגרת 
המסלול המשתלבת בחינוך הרגיל?

בעלי  תלמידים  כ-30%  יש  רגילה  בכיתה  היום 
חדת  כלל  בדרך  היא  מורה  מיוחדים.  צרכים 
לצרכים  רגישה  הסתכלות  יכולת  ובעלת  רואי 
המיוחדים של כל תלמיד, היא מגלה שיש להם 
צרכים מיוחדים. למורה של החינוך המיוחד יש 

יותר מעלות כאלו מאשר למורה רגילה.

הטובות  הבוגרות  שאת  בגאווה  מספרת  אני 
שלי אני מייעדת לנכדים שלי אף על פי שהם 

רגילים.

לחינוך  'הטובות  של  אווירה  משרה  את 
מיוחד' – האם באמת כל מי שעוברת מסלול 

זה מתאימה וטובה?

במהלך  תלמידות  מספר  לי  היו  בעבודתי 
שתחושת  כך  קצה  לנקודת  שהגיעו  השנים 
אני  כזה  במקרה  אותן.  להעזיב  הייתה  הבטן 

כל הזמן את מד"פית
רחל טל, מד"פית בחינוך המיוחד, 

פורשת לגמלאות

שם: רחל טל

תואר אקדמי: M.A. בחינוך מיוחד עם דגש על בעיות 

 .M.A ;בקריאה וכתיבה מאוניברסיטה בארצות הברית

בייעוץ באוניברסיטה העברית 

לימודים נוספים: קורסים בכתיבה יוצרת, ביבליותרפיה 

למטפלים, פסיכולוגיה יהודית

עבדה במכללה 16 שנים 

מילאה במכללה תפקידים: מדריכה פדגוגית בחנ"מ

עבדה גם כ: יועצת בכיתות מקדמות בישיבות תיכוניות: 

חמש  שמואל.  נוה  הימלפרב,  לצעירים,  ישיבה  חורב, 

החינוך  מערך  כל  על  והאחראית  היועצת  הייתי  שנים 

המיוחד בבתי הספר שבגוש עציון (1500 תלמידים).

ֶאְפָרָתה ָעׂשּו ַחִיל בְּ



11

סדנה  עוזבת  את  פרישתך  עם  צילה, 
מפוארת – מה הייתה תחילת דרכך? 

התחלתי לעבוד באפרתה ב-1991. החלפתי 
מסלול  ראש  שהייתה  מנדלביץ,  יפה  את 
של  משכנה  הסדנה.  את  ו'החזיקה'  הגן 
הסדנה היה כחצי חדר ברוח אותם זמנים, 

וגודלה השפיע על תוצרתה.
החדשות,  הקומות  בניית  אחרי  בהמשך, 
את  שהובילה  ז"ל  פיין  מאירה  את  הכרתי 
הסדנה  הבנייה  בזמן  האמנות;  תחום 

הועברה לחדר האמנות, ורק אחרי השלמת 
הבנייה התחלנו לארגן מחדש את הסדנה, 

ואז הנושא התפתח מאוד.  

במה באה לידי ביטוי ההתפתחות?
והוכנס  מוין  בסדנה  הצטבר  שכבר  חומר 
נושאים  כמה  פיתחתי  עצמי  אני  לתיקיות; 
בפרקי  נושאים  כללית,  אמנות  מרכזיים: 
ביהדות  מושגים  על  למידה  מרכז  אבות, 
כל  ועוד.  יומית  הלכה  שבת,  ברכות,   -
משרד  של  השנתי  הנושא  לפי  עבדנו  שנה 

החינוך.

הסדנה  מן  נהנות  הסטודנטיות  כל  האם 
וממה שהיא  מציעה?

בזמן שהינדי כהן הובילה את מסלול הגיל 
היא  הפעולה,  שיתוף  את  חיזקה  היא  הרך 
דיוק,  ליתר  או,  סטודנטית  לכל  אפשרה 
נושא.  תיק  לארגן  סטודנטיות,  זוג  לכל 
מופקדת  הייתי  שאני  הסדנה  מלכתחילה  

סדנה דאפרתה – לא חד היא!
צילה דויטש, האחראית על הסדנה, פורשת לגמלאות

לסטודנטיות  ואילו  הרך,  לגיל  יועדה  עליה 
הייתה  יותר  הגבוהים  לגילאים  במסלולים 
סדנה נוספת באחריות תמר שוורין. בשלב 
רק אחרי האיחוד  מסוים הסדנאות אוחדו, 
היום  הסטודנטיות.  כל  בה  לבקר  התחילו 
סטודנטיות  את  בעיקר  משמשת  הסדנה 

הגיל הרך והחינוך המיוחד.

כל  נחלת  אינה  הסדנה  לדעתך  מדוע 
הסטודנטיות?

לאמנות,  נגישות  יותר  הייתה  בעבר 
ליצירה. היום ההשקעה של סטודנטית (או 
בפלקטים  נמדדת  הספר)  בבית  המורה 
התעשייתיות,  בתמונות  רוכשת,  שהיא 
אפשר  במכללה  לכול.  וזמין  זול  יחסית  זה 
והמרשתת  המחשב  את  ל'האשים'  אולי 
המנגישים לנו הכול כמעט מן המוכן, אבל 
בהם  שעוסקים  הנושאים  גם   – זה  רק  לא 
להמחישם.  וקשה  יותר,  מופשטים  היום 
ובכלל – היום פחות יוצרים ויותר מתבססים 
אני  זאת,  ובכל  רוח!  שאר  אין  הקיים,  על 
רוצה לציין שעדיין יש סטודנטיות המגיעות 
שהיא  השפע  את  יפה  ומנצלות  לסדנה 
של  הוא  הרווח  כי  ספק  לי  אין  מציעה. 

התלמידים בשיעורים שהן מלמדות!

מה את מתכוונת לעשות עם פרישתך?
עם  לבלות  ובעיקר  ללמוד,  חושבת  אני 

הנכדים והנינים!

זהו  סיפורים!  כותבים  בסדנה  הטקסט.  עם 
וכו'.  מסרונים  קצרנית,  כתיבה  נגד  חזק  שדר 
את  מפעילים  פחות  שילדים  הוא  המצב  היום 
להשתמש  אותם  מכריחה  הסדנה   – הדמיון 
מקורית  היא  מתקנת  להוראה  שלי  הגישה  בו. 
וכוללת הרבה כלים שאני פיתחתי בעצמי, החל 
מהאבחון ועד לגישה הכללית לקריאה. הסדנה 
באביזרים,  משופע  נעים  מקום  להיות  הפכה 
קבועה  הוראה  עמדת  יש  סטודנטית  לכל 
משה  בן  לזיוה  משותף  פרויקט  זה  ומאובזרת. 
ולי - זיוה אחראית בסדנה על תחום החשבון .

הכשרתך בחינוך מיוחד, התמחותך בכתיבה 
ללא  באו  ועוד  יהודית  בפסיכולוגיה  יוצרת, 
במשך  שלימדת  בקורסים  ביטוי  לידי  ספק 

השנים – כיצד? 

מנחה  אני  יהודית  לפסיכולוגיה  במכון 
עקרונות  עם  יוצרת  כתיבה  המשלבת  סדנה 

הפסיכולוגיה היהודית. 

קורס  ואני,  ז"ל  פיין  מאירה  פיתחנו,  באפרתה 
שחייב  הילד'  של  לעולמו  'צוהר  היה  ששמו 
מעבר  רבה.  והשקעה  מדוקדקת  חשיבה 
לפני  רכשו  שהמשתתפות  המשותפים  לכלים 
כן בקורסים כמו פסיכולוגיה ועוד, מאירה נתנה 

את הקשור באמנות, ואני - בכתיבה יוצרת. 

והבעה'  בקריאה  המתקנת  'ההוראה  הקורס 
הצמוד לסדנת הקריאה והכתיבה והמשלב בין 
לי  יקר  היוצרת  הכתיבה  לבין  המיוחד  החינוך 
לליקויי  'מבוא  הוא  עליי  החביב  הקורס  מאוד. 
אני  שבו  היות  מאוד  ייחודי  קורס  זהו  למידה'. 
בעיסוק  הריפוי  בתחום  ידיעותיי  את  משלבת 
למידה  ליקויי  התפתחות  על  ההשפעה  ואת 

בהמשך (אני גם מרפאה בעיסוק). 

סטודנטיות  למען  הרבה  כך  כל  עשית 
מהי   – באפרתה  המיוחד  החינוך 
אותה? תברכי  במה  בשבילך?  אפרתה 

אפרתה היא בית חם, היא חברות טובה 
ותומכת מקצועית, היא בית שמאפשר 

חופש. 

להיות  שתמשיך  למכללה  מאחלת  אני 
הצמיחה  למרות  בית  שהיא  מכללה 
והגדילה המבורכת; כמו כן אני מאחלת 
לא  ִאתן  האישי  שהקשר  לסטודנטיות 
המואצת  ההתפתחות  למרות  ייפגם 
אני  המחשב.  דרך  התקשורת  בתחום 
מסכמת את השנים שעבדתי באפרתה 
כמבורכות, מלאות בפעילות ובהשקעה 
קיבלתי  ה'דלק'  ואת  האנרגיות  את   -
רחל בהערכה  מהסטודנטיות.    כמובן 

אני מאחלת

ֶאְפָרָתה ָעׂשּו ַחִיל בְּ

בסדנא של צילה 
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המערכת: 
מיכל נדב וד"ר סיגלית רוזמרין

עיצוב גרפי: סטודיו פישר

אמונה - המכללה האקדמית לאומנות ולחינוך 
מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה 

לפרוש  איאלץ  לי,  אומרים  כך  מאוד,  בקרוב 
ישראל    .67... המתקדם  גילי  עקב  מאפרתה 
לוחץ שאכתוב דברי פרידה, ואני מרגיש שזה 

מוגזם. אסביר את עצמי.

'בגובה  ישראל  עם  תולדות  את  ללמד 
העיניים'

לאחר   57 בגיל  אפרתה  למכללת  הגעתי 
ועוד  בתיכון  הוראה  שנות  מעשרים  למעלה 
עקיבא  בבני  ופעילות  הדרכה  של  שנים 
ניסיוני  מבחינת  בשל  הגעתי  ובקיבוץ; 
ומבחינת היכולת שלי כמורה וכמרצה להיות 
בקשר טוב ו'בגובה העיניים' עם הסטודנטיות. 
האחרון  העשור  במשך  היה.  באמת  כך  ואכן, 
עם  ישראל  עם  תולדות  את  ללמד  נהניתי 
הרגשתי  רבות  פעמים  אקטואליה'.  'נגיעות 
כי אני מצליח לקרב את הבנות לאווירה של 
כך  ועל   - שיעוריי  עיקר   – הארבעים  שנות 
שמחתי. אודה ולא אבוש - עושה טוב על הלב 
לאחר  שלימדת  סטודנטית  פוגש  כשאתה 
שנתת  השיעור  את  לך  מזכירה  והיא  שנים, 
מקלויזנבורג  האדמו''ר  על  או  ורשה  גטו  על 

בשואה וכו' וכו'.

אהבתיה...
למה אמרתי קודם כי דרישתו של ישראל היא 
מוגזמת? פשוט מאוד: אהבתיה. אהבתי את 
למה  אז  אוהבה.  עדיין  ואני  אפרתה  מכללת 
מכריחים אותי להיפרד? באמת ישראל, אתה 

לא חושב שאתה מגזים? 
את  מבין  אני  רציניים,  כה  תהיו  אל  לא, 
מגבלות המערכת ואת חוקיה. אבל אם אתם 
עדיין  עצמי  מרגיש  אני  אם  אותי  שואלים 
עצמי  מרגיש  אני  בכנות:  אענה  ללמד,  צעיר 
כשנכנסתי  הייתי  מאשר  היום  צעיר  יותר 
ללמד באפרתה לפני עשור. האם צריך לתת 
יותר?  גדול  קומפלימנט  אפרתה  למערכת 

בטוחני שלא. 

פרידה (לפי שעה) מאפרתה
ד"ר חיים שלם, מרצה בחוג להיסטוריה, פורש לגמלאות

ומתלמידותיי יותר מכולן
כל  לומד  אמיתי  מורה  כי  בתלמוד  למדנו 
שנות חייו ולומד הרבה מן ההוראה, אבל שיא 
תפוקתו מתומצת בדברי רבי חנינא במסכת 
ומחברי  מרבותי  למדתי  ''הרבה  א:  ז,  תענית 
למדתי  מכולן''.  יותר  ומתלמידי  מרבותי,  יותר 
אפרתה,  במכללת  המורים  מחבריי  הרבה 
עם  לתולדות  המורים  מעמיתיי  טבעי  ובאופן 
החכמתי  יותר   - מהם  רק  לא  אבל  ישראל; 
בשיעוריי - מתלמידותיי.  אני זוכר כמה פעמים 
על  העמידוני  שתלמידותיי  הרבה)  לא  (אומנם 
כך,  על  כי שמחתי  עצמי  על  מעיד  ואני  טעותי 

וכי קיבלתי זאת באהבה ובהבנה.

ולפעמים החגיגה נגמרת?
אני עוזב היום זמנית, כי אני בטוח שאמשיך 
הרגשה  עם  למכללה,  איכשהו  קשור  להיות 
מרענן  פרק  סיום  של  הרגשה  עם  טובה, 
ומפרה בחיי המקצועיים והאקדמאים, ועל כל 
כך תודתי לישראל, לצבי שהכניסני לעבודה, 
שהציע  הראשון  שהיה  שרביט  יוסי  לידידי 
שהדרכתי  בעת  ההוראה  לסגל  להצטרף  לי 
כמורה,  בו  השתתף  שהוא  במסע  בפולין 
במכללה,  להיסטוריה  החוג  ראש  למיכל 
ליהודית קצובר המנצחת על לימודי השלוחה 
בקריית ארבע, לסיגלית, שהיה תענוג לעבוד 
איתה על המאמרים שכתבתי, ולכלל המורים 
חב  אני  מיוחדת  תודה  בקשר.  אתם  שהייתי 
למזכירות המכללה שתמיד הסכימו לסייע לי 
(להכניס ציונים למערכת המחשב... אוי כמה 
זה קשה לי, להדפיס לי, לתת לי את הקוד...) 
ותודה ענקית לכל תלמידותיי – הסטודנטיות 
הזכות  את  לי  שנתנו   - האחרון  בעשור  שלי 

ללמד אותן וגם ללמוד מהן.
...הוא עוד ישוב? אולי...

שלכם ושלכן   
חיים שלם   

כל סוף הוא התחלה, 
גם בחיי מכללה;

תודה 
לפורשים 

על שבאפרתה עשו חיל 
בהוראה, ביצירה, בניהול 

ובעבודה יום ָוַלִיל.

בפרוס עלינו השנה החדשה,
שנת התשעים,

מבקשים אנו לאחל לכם, ידידים,

שנה טובה ומתוקה
מראשית השנה ועד אחריתה.


