אנו חלק משרשרת ,שרשרת הדורות.
אם עשינו דבר טוב ,הוא איננו רק שלנו,
הוא נשען על יסוד איתן בן תשעים שנה.
דבר ראש המכללה

כתיבה איננה מנותקת .תמיד יש גורם מזמן;
זה יכול להיות סערות החורף שעדיין מהדהדות
באוזניים; הגורם הזה יכול להיות ט"ו בשבט
המתקרב והולך ומסמן באופן ידוע את הצורך
לטעת ולבנות ,והוא יכול להיות כמובן גם פרשות
השבוע האחרונות המלמדות על בניית המושגים
של חירות ואחריות בקרב עמנו.
אני מנסה לקשר את כל אלה ל'גורם המזמן
הגדול' – שנת התשעים לאפרתה .אמת ,הקישור
איננו חזק ,אין ממש קשרים ישירים ,אבל
בתודעתי המובילה את הכתיבה הזו הכול נמזג
למזיגה אחת .אנחנו באפרתה עוסקים בהקניית
חירות ואחריות שהן הבסיס לבניית אישיות
המחנך .וכך זה מתנהל במשך תשעים שנה!
אני יכול להציע כאן סדרה של משפטי 'אנחנו
באפרתה' :אנחנו באפרתה צועדים ומתחדשים
בטכנולוגיה ובשיטות הוראה; אנחנו באפרתה
עם הפנים לקהילה ,לסביבה; אנחנו באפרתה
מקפידים על הכשרה מעשית מעולה והתנסות
במשך כל שנות הלימודים במכללה; אנחנו
באפרתה מטפחים את ההרגשה של 'מכללה
שהיא בית' תוך עידוד 'עשו חיל באפרתה'...
ובעיקר – אנחנו באפרתה מנסים לטעת ולבנות.
הכול נראה חדש ,נוצץ ,מעודכן ,עכשווי ומתאים
לשנה זו; אבל זו טעות אופטית .הכול נשען על 90

שנות עשייה ,על יסודות איתנים ,חזקים ויציבים גם
אם לעתים הם סמויים מן העין.
זכיתי לעבוד במוסד בן תשעים .השנים מקנות
פרופורציות; מעניקות ענווה .אנו חלק משרשרת,
שרשרת הדורות .אם עשינו דבר טוב ,הוא איננו
רק שלנו ,הוא נשען על יסוד איתן בן תשעים שנה.
לולא היסוד כל עבודתנו הייתה כ'עלה נידף' מפני
רוח )ולאו דווקא סערת החורף האחרון( .ואם
חלילה ניכשל ,אנו עלולים ,ושוב חלילה ,לערער
יסוד בן תשעים שנה .עבודה במוסד בן תשעים
שנה מעצימה מאוד את האחריות ואת החירות,
המעניקות תוקף מיוחד לבנייה; בנייה ונטיעה
מחזקות את היסודות האיתנים ומעצימות אותם.
הדגשתי 'לעבוד במוסד בן תשעים שנה'; לעבוד.
גם סטודנטיות הן חלק מהעובדות ,הן עובדות
 אם כי בדרך אחרת ,הן עובדות על אישיותןומקצועיותן .יחד אתנו ,בשותפות.
אני מקווה שבצד האחריות והחירות ,בצד היכולת
לבנות ולטעת ,נרכוש לעצמנו ,עובדים וסטודנטיות,
עוד כלי חשוב – גאוות יחידה של מוסד בן תשעים
שנה.

פרופ' ישראל רוזנסון
ראש המכללה

פתיחת אירועי שנת התשעים
דבורה אבקסיס
המחזור הראשון ב'בית המדרש למורות וגננות של המזרחי' נפתח בשנת תרפ''ד ) ,(1924יותר
משני עשורים טרם הקמת מדינת ישראל .על השנים האלה אפשר לקרוא בספרי היסטוריה,
אבל בכנס פתיחת אירועי שנת התשעים למכללת אפרתה ,שמענו מבוגרת הסמינר ,הגב' נחמה
מיכאלי ,שסיימה את לימודיה בשנת  ,1949סיפורים מרתקים על סטודנטיות בימיה הראשונים
של מדינת ישראל בשנים תש''ח ותש''ט .במהלך האירוע הפגשנו בין ותיקת הבוגרות  -נחמה
מיכאלי ובין זוהר מימון ממסלול הגיל הרך ,סטודנטית שנה א' שנרשמה ראשונה למכללה
לשנת תשע"ד  -שנת התשעים .המפגש בין הדורות הותיר בנו את הרושם כי אפרתה דאז כמו
היום שמרה על הערכים ,על המקצועיות ועל רמת הלימודים לצד התחושה של בית ומשפחה.

זיכרונות וחוויות משנות לימודיי ב'בית המדרש למורות וגננות של המזרחי'
נחמה מיכאלי
)מתוך הדברים שנאמרו בכנס פתיחת שנת ה 90-למכללה(
השנים שבהן למדתי בסמינר היו השנים
הסוערות ביותר בחיי – המאבק נגד הבריטים,
ההגנה ,המחתרות )קראנו להם 'הפורשים'(,
הפיגועים ,ההתקפות ,הפגזים ,היריות,
ירושלים במצור ,כניעת הרובע היהודי ,נפילת
גוש עציון ,הסיירות בדרך לירושלים ,מלחמת
העצמאות – כל אלה עיצבו את דמותנו .גדלנו
לתוך דור שהקים את מדינת ישראל.
מקום הסמינר היה ברח' אלחריזי מאחורי
המוסדות הלאומיים .לאחר פיצוץ מלון
'המלך דוד' ו'השבת השחורה' סגרו את
כל האזור בגדרות תיל .סידרו לנו 'פס' -
רישיון מעבר מיוחד שבאמצעותו נכנסנו
לשטח המגודר שבו שכן ה'סמינר' .לפעמים
החיילים הבריטים עזרו לנו לעבור את
הגדרות .לפעמים הם הסתובבו ושמרו בחצר
ה'סמינר' ,ואנו פטפטנו אתם באנגלית...
בשנה האחרונה ,שנת תש"ט ,נוצר מחסור
של מורים בירושלים .הועברו בתי ספר
ותלמודי תורה מהרובע היהודי וגם תחילת
העלייה מעירק  -כל אלה גרמו לכך שפיזרו
אותנו בבתי ספר שונים בירושלים ...בבוקר
לימדנו ,ואחר הצהריים השלמנו את לימודינו.
כך יצאנו לעבודת ההוראה) .ראיתם פעם
אדם שאינו יודע לשחות וזורקים אותו למים?
כך הרגשנו(.
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היו לנו טובי המורים .תלמידי חכמים ,גדולים
בתורה ,בקיאים בלשון העברית ,בעלי ידע
במקצועות שונים .אז ,כשהיינו תלמידות ,לא
ראינו אותם כך .אך היום ,ממרום גילנו ,אנו
מבינות אלו מורים דגולים היו לנו.
זכרונות קטנים ממורים גדולים
נחמה ליבוביץ  -מה קשה לרש"י? זה היה
הקו שהוביל את השיעורים שלה .באחד
מהשיעורים היא הזכירה את אבי ,הרב חיים
שלום הורוביץ ז"ל ,ואמרה" :את זה למדתי
מאבא של נחמה."...
גב' שניאורסון – אז לא ידענו שזו היא
המשוררת זלדה...
גב' שניר – לימדה אותנו לסרוג גרביים
וכפפות ב 5-מסרגות...
מיס רייס )המורה לאנגלית(  -האמת היא
שלא אהבנו כל כך ללמוד אנגלית .לא רצינו
ללמוד את השפה של הבריטים .לאחר
הפיצוץ ברח' בן-יהודה בירושלים שאותו
ביצעו הבריטים ,וחלק ניכר מהרחוב נהרס –
ברחנו כל הכיתה מה'סמינר'...
שנת תש"ט – השנה שבה יצאנו לעבודת
החינוך וההוראה .אותי שלחו לבית ספר
'נחשון' בשכונת מי נפתוח למטה )ליפתא(

בירושלים .בית הספר היה סניף של 'ת"ת
הספרדים' שפונה מהרובע היהודי בעיר
העתיקה .בית הספר נקרא 'נחשון' ע"ש
'מבצע נחשון' ,מבצע פריצת הדרך לירושלים
במלחמת העצמאות .בתחילה לימדתי בחוץ,
על הסלעים ,ואחר כך בבית נטוש ופרוץ בלי
חלונות ודלתות ,בלי שולחנות וכיסאות,
בלי לוח ,בלי שום תנאים .אחר כך עלינו
למבנה למעלה .חינכתי כיתה א כשמספר
התלמידים מגילאים שונים הגיע ל.(!) 60-
כאשר שואלים אותי 'היכן למדת?' אני גאה
לענות :למדתי ב'בית המדרש למורות וגננות
של המזרחי' בירושלים וזה מוסיף לי נקודות
זכות נוסף על נקודות הזכות שיש לי בהיותי
ילידת ירושלים.

במהלך החודשים האחרונים פרסמה המכללה תמונות מן העבר תחת הכותרת

'מי מזהה'?

תגובות מעניינות ומרגשות של בוגרות ובני משפחה התקבלו במכללה.
להלן כמה מסיפורי הבוגרות:
נירה קליין )בן שחר(" :למדתי במכללה
בין השנים  .1976–1975בתחילת לימודיי
המנהל היה מר שחרור .הוא נפטר באותה
שנה ,ומר מרדכי קורן מונה למנהל.
המחנכת  -כן ,כך קראו לזה אז ,של שנה א'
הייתה הגברת לאה חנוך ז"ל .למדנו כמובן
גם אצל הגב' זהבה בן דב .זכורה לי במיוחד
גב' לאה חובב ז"ל ,שאתה שמרתי על קשר
במהלך השנים ,וכן פרופ' אפרים חזן הזכור
לטובה.

"שמחתי והתרגשתי לזהות את ִאמי ,זהבה
מלכיאל לבית אורנשטיין ,בתמונת
הסטודנטיות בהפסקה בשנת ת"ש ).(1940
נדמה לי שבאלבום של אימא מופיעה
התמונה.
ִאמי ז"ל הלכה לעולמה בר"ח כסלו לפני
שנתיים .הייתה לה קריירה עשירה כאשת
חינוך ותמיד הציגה את עצמה 'המורה זהבה'.
בתמונה היא ראשונה מצד שמאל ,ואם זכרוני
אינו מטעה אותי ,חברותיה לתמונה :לצדה
אמונה עגנון ,לאה ילון ותחיה סנדרוב .רוכנת
קדימה רבקה אליצור )שמידט בזמנו(" .
בברכה,
אביטל כ"ץ ,מבשרת ציון

אופיו של הסמינר היה שונה מאוד מהאופי
הנוכחי .רוב הבנות שלמדו אתי בכיתה באו
ה
היישר מכיתה י"ב ללא שירות כלשהו .היינו
ה
קבוצה מצומצמת של בנות לאחר שירות
ק
ושתיים נשואות! בניגוד למראה כיום לא
ראו הרבה סטודנטיות נשואות במסדרונות
אפרתה באותם ימים.

הגב' שולמית זיו בוגרת אפרתה ,ילידת
שנת תרפ''ח ,למדה בשנים תש''ז-תש''ח,
מספרת על שנת תש''ח ,המצור ,המלחמה
והלימודים כשרוב התלמידות מגויסות להגנה...
היא גרה במעונות שהיו במרתף של בית
החולים הגרמני ,כיום ביקור חולים:
"ראיתי בעיתון את הפנייה אל בוגרות המכללה.
אני בוגרת ה'סמינר' בשנת תש"ח .שמי היה
שולמית חיימוביץ.
המחזור שלנו היה המחזור הראשון שתלמידותיו
היו בעלות תעודת בגרות.
התקבלנו לכתה ה' )מקבילה לכיתת המסיימות(
ולמדנו שנתיים.
התחלנו את הלימודים בבניין ברחוב אלחריזי
והועברנו לבניין בית החולים הגרמני) ,ביקור
חולים( ,בפינת הרחובות הנביאים ושטראוס,
לאחר סגירת אזור בנייני המוסדות על ידי
הבריטים.
שנת הלימודים האחרונה שלנו הייתה בתקופת
המצור ומלחמת השחרור.
תעודת הגמר כבר נושאת את שם מדינת
ישראל".
בברכה ,שולמית זיו
ברכה,
בבבבר

כעשרה ימים לאחר תחילת הלימודים
התחתנתי ,גרתי בכפר עציון ושם אני גרה
כיום .לימדתי רוב השנים בבית הספר האזורי
בגוש עציון .שנתיים הייתי מורה לעברית
בבית ספר תיכון בניו יורק במסגרת שליחות
של הסוכנות ובני עקיבא ,ושנתיים ניהלתי
פרויקט של בנות שעלו מאתיופיה בקיבוץ
כפר עציון ובאולפנת נווה חנה .לפני קצת
פחות מעשר שנים פרשתי מהוראה ,אך
שנשזר
נשארתי בתחום .זכיתי להגשים חלום
ר
למאבחנת
בחוטים עדינים במהלך לימודיי –
ת
מאור
דידקטית .הקמתי בכפר עציון את מרכז ר
המרכז
 מרכז חינוכי טיפולי להורים ולילדיםכז
טיפולים מתחומים שונים במקום אחד".
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קירות מספרים  -תערוכת

שנה למכללה

במהלך כל שנותיה של מכללת אפרתה ,משנת ') 1924סמינר המזרחי'( ועד ימינו,
נהגה בה מערכת לימודים מעשיים לצרכי הוראה בבית הספר כגון אומנות ומלאכת יד,
לצד לימודי קודש ולימודי פדגוגיה .במסגרת החטיבה לחינוך יצירתי בשילוב אומנויות
בהוראה במכללת אפרתה ,הסטודנטיות עוסקות באמנות ככלי דידקטי חווייתי לצרכי
ההוראה בהתאם למסלולן האישי.
החטיבה לחינוך יצירתי מאמינה כי בכל אדם ,בוודאי בכל ילד ,טמונה יצירתיות שיש
להצמיח אותה ולפתחה במהלך החיים .שימוש בכוח היצירה ופיתוחו משכלל את
כוחות ההנפש של האדם ,את יחסו אל הזולת ואת יחסו אל בוראו.

לכבוד  900שנה למכללה נתבקשתי לעצב תערוכה ,התערוכה מייצגת את הרעיון
העומד מאחורי החטיבה לחינוך יצירתי  -שילוב אומנויות בהוראה .האינפורמציה
המוצגת בתערוכה מובאת בחלקה בלוחות משחק ובחלקה בביטוי אומנותי.
צילומי קירות התערוכה מובאים לפניכם בליווי הסבר קצר.

הילה פלדות
רכזת החטיבה לחינוך יצירתי

משחק היגדים בנושא רוחה
של מכללת אפרתה
מיועד לגילאי על יסודי .הלוח מחולק ל12-
היגדים ,צעדים .בכל צעד יש היגד המבטא
את רוחה של המכללה .ההיגדים נכתבו על
ידי פרופ' ישראל רוזנסון ,ראש המכללה.
מהלך המשחק  -כל משתתף זורק קובייה,
ומניח את החייל שלו על גבי ההיגד המתאים
למספר בקובייה .על המשתתף לחוות את
דעתו על ההיגד.

חוד דומינו -
אישים במכללת אפרתה
המשחק מיועד לגילאי יסודי .יש תשע דמויות
שונות מההיסטוריה של המכללה )מרצים,
בוגרות ,מנהלים( .לכל דמות מצורפים שם,
תמונה ומספר שנות עבודתה במכללה .על
המשתתפים להרכיב את הרקעים הדומים של
כל דמות ,ולקבל את ה'תמונה הכוללת' של כל
הדמויות.

סולמות וחבלים  90 -שנה לאפרתה
מיועד לגילאי  ,...120–4לוח מבד לסולמות וחבלים עד המספר  .90הלוח מורכב
מחבלים וסולמות תלת מימדיים המספרים את סיפוריהן האישיים של בוגרות
המכללה ,בעיקר ממחזור כ' של 'סמינר למורות המזרחי' )שמה הראשון של
המכללה( .ה'חיילים' במשחק הן בובות עשויות מצמר לבוד מעשה ידיה של
המורה לתאטרון בובות המלמדת בחטיבת האמנות .הבובות מייצגות את מגוון
הסטודנטיות במכללה.
4

גלגלי ההנעה שלנו
התערוכה מבטאת את סך כל המסלולים ,החוגים והחטיבות
השונות במכללה כדימוי לגלגלי שיניים .בכל גלגל יש דימוי
המתייחס למהות החוג או המסלול.

התפתחות הצמח כאנלוגיה
להתפתחותה של המכללה
התערוכה ממוקמת בכניסה לבניין
המשרדים ,במעלה המדרגות.
הציור מתחיל משלב הזרע של
הצמח )הקמת המזרחי( ועד
לשלב הבוגר של הצמח  -פריחת
מכללה אקדמית להוראה.

5

זיכרונות וחוויות מתשעים שנות הכשרת מורים
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החיים ושמירה על צלם אנוש .לתערוכה נוספו
ציטוטים מתוך יומניהם של נספים וניצולים
אשר תיארו את הספר כ'סם החיים' וכאמצעי
הישרדות.
פרויקט נוסף בספרייה באחריות חברת הצוות
גבריאלה פיין הוא פיתוח האוסף של ספרות
הילדים .במסגרת הפרויקט יורחב האוסף
ויחודש ,יורחבו אפשרויות הגישה אליו במאגר
ויוצגו תערוכות מועילות בנושא.

מה קורא בספרייה?
שושנה ביר
הספרייה שואפת בראש ובראשונה להיות גורם
המאפשר הנגשת מידע הדרוש למשתמשים
בה ,הסגל האקדמי והסטודנטיות .יחד עם זאת
מעבר להנגשת המידע בערוצים הקלאסיים,
צוות הספרייה מציע שיתוף פעולה עם הסגל
להעשרת תהליך הלמידה של הסטודנטיות.

הרך .התערוכות יוצרות סביבה לימודית
תומכת ומעשירה ,מזמינות למידה בלתי
פורמלית ,חווייתית ואסתטית ומציעות רעיונות
לפעילויות .שתי התערוכות שנסקרו בפוסטר
עסקו בנושאים הקשורים בשואה ושירתו
מרצים וסטודנטיות במספר תחומי התמחות.

בשנת הלימודים החולפת השתתפה הספרייה
בכנס אקדמי ,הכנס הבין לאומי השישי
להכשרת מורים' ,חינוך משנה מציאות',
שהתקיים במכללת דוד ילין.

תערוכה אחת  -משנתו של יאנוש קורצ'אק
 הנושא נושק לשני תחומים הנלמדיםבמכללה ,החינוך החברתי -קהילתי והוראת
השואה .התערוכה התמקדה בעיקרי תפיסתו
החינוכית-פדגוגית של יאנוש קורצ'אק ,ובדרכי
יישומה בבית היתומים לפני השואה ובמהלכה.

חברת הצוות שלנו ,נעמה קידר-לוי ,הציגה
בכנס פוסטר שסיכם את מחקרה בנושא
'הספרייה כמנוף בלתי פורמלי להוראה –
מעורבות הספרייה בהכשרת פרחי הוראה'
)מאמרה בנושא מתפרסם בגיליון 'דרך
אפרתה' העומד לצאת לאור בימים אלו(.
נעמה הראתה כי התערוכות בספרייה שימשו
כאמצעי למידה למרצים מהחוג לחינוך
חברתי -קהילתי ,למרצים ולסטודנטיות ללימודי
הוראת השואה ולסטודנטיות מהחוג לגיל

כמו כן בימים אלה ,בניצוחה של חברת
הצוות מיטל אהרן ,עובר אתר הספרייה
חידוש ומתחבר לפייסבוק .מומלץ להיכנס
לאתר ולדף הפייסבוק ולהתעדכן בחידושים
בספרייה.

תערוכה נוספת  -ספרים וספריות בגטאות –
'גווילין נשרפים ואותיות פורחות'  -תערוכה
זו חשפה טפח ממכלול הפעילויות התרבותיות
שהתקיימו בגטאות ,והתמקדה בפעילות
של קריאת ספרים בעידודן של ספריות אשר
הוקמו בחשאי בגטאות .התערוכה הדגישה
את כובד המשקל שניתן לספר ולספריות
עבור הציבור היהודי כחלק ממאבק על קידוש

בשעה טובה קיבלנו אזרחות...
צביה הספרנית

שליוותה את הספרייה שנים רבות בכל
גלגוליה פרשה לגמלאות .אנו מודים לה על ָפּ ֳעלה ומאחלים לה
בהצלחה בדרך החדשה.
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החוג לאזרחות קיבל לאחרונה בשעה טובה ומוצלחת
אישור מהמל"ג להעניק תואר  B.Ed.באזרחות .ברכות תודה
למובילי הפרויקט ,שולמית שמש וד"ר רוני קמפינסקי.

בחרה בשיר 'עלים זעירים של משי' והמחישה
בדבריה עד כמה שורותיו של השיר רלוונטיות
למציאות חיינו היום ועד כמה הן חקוקות
בנשמתה .המשורר יונדב קפלון עסק בקוצים
ביצירת זלדה ותיאר את המעבר של זלדה
מכתיבה בפרוזה לכתיבת שירה.

מחווה למשוררת זלדה
ד"ר רחלי עופר
בערב ירושלמי קריר במיוחד ,כאשר שולי
הדרכים עדיין מכוסים בשלג שכיסה את העיר
בלבן ,נתקבצו ובאו רבים למכללת אפרתה.
הקור הירושלמי העז לא הרתיע את קהל אוהבי
זלדה ושיריה ,שגדש את האולם עד אפס
מקום .האירוע התקיים בכ"ד בטבת התשע"ד,
במסגרת אירועי שנת התשעים להיווסדה של
מכללת אפרתה ,ופתח את אירועי שנת המאה
להולדתה של זלדה ,שהייתה תלמידה ואחר-
כך מורה במכללה )שנודעה אז בשמה 'סמינר
מזרחי למורות'( .מרגש במיוחד היה לראות
בקרב הקהל מתלמידות העבר הוותיקות,
שכמה מהן הגיעו כשהן שעונות על מקל
הליכתן ,בצד סטודנטיות צעירות הלומדות כיום
במכללה.
אירוע המחווה השירית לזלדה התקיים מטעמה
של מכללת אפרתה בשיתוף עם 'משיב הרוח'.
הדוברים השונים ,שכל אחד מהם נדרש לבחור
שיר אחד מתוך שיריה של זלדה ,לקוראו ולדבר
עליו בקצרה ,נתנו בדבריהם ביטוי לריבוי
פניה של זלדה  -אישה אמיצה ויוצאת דופן
בהליכותיה ,שהייתה לא רק משוררת אלא גם
ציירת ,מורה ומחנכת.
ראש המכללה ,פרופ' ישראל רוזנסון ,בחר בשיר

'הירח מלמד תנ"ך' ושיתף אותנו בתובנותיו
ובהגיגיו  -שנכתבו בעצמם כשירה  -על אודות
ההיבטים הפדגוגיים המשתמעים מהשיר.
את הערב הנחה שמוליק קליין ,ממשוררי
'משיב הרוח' ,שקרא קטע מדבריו של הסופר
עמוס עוז )מתוך' :סיפור על אהבה וחושך'(,
המתאר ,מנקודת מבט של ילד כבן שבע ,את
מורתו הנערצת ,שהשפיעה רבות על אישיותו,
שאותה הוא כינה 'מורה זלדה' .אצטט משפט
אחד מתוך דבריו של עוז ,המסביר כי בדרך
כלל המורה זלדה כינתה כל ילד בשמו ,אולם
'אם ביטאת בכיתה רעיון שמצא חן בעיניה,
הייתה מורה-זלדה מצביעה עליך ואומרת חרש:
תסתכלו נא כולכם ,הנה יש כאן ילד שטוף-אור'.

מרגשים במיוחד היו דבריה של רפא לסר ,שעד
לפרישתה לפני חודשים מספר ,הייתה מרצה
במכללה ודיקנית הסטודנטיות .רפא ,שהיא
בת משפחתה של זלדה ,תיארה בצבעים חיים
את ביתה של זלדה והעלתה זיכרונות ילדות
שהמחישו את חום ליבה של זלדה ואת האהבה
יוצאת הדופן ששררה בינה ובין אישהּ חיים.
בדבריי שלי הבעתי את הקושי הכרוך בבחירה
של שיר אחד מתוך שיריה של המשוררת
זלדה .רבים משיריה אהובים וחקוקים בנשמה.
משפטים רבים משיריה הפכו לבני בית בדיבור
הפנימי שלי עם עצמי .בחרתי בשיר 'שלומי'
ולא רק בגלל 'השלג הפתאומי' הנזכר בו .אלא
גם או בעיקר ,מפני שהוא אחד משירי האהבה
המופלאים ביותר שנכתבו אי פעם.
נופך מיוחד הוסיפו לערב הקסום ראובן קסל
וצבי ונתנאל זלבסקי ,שליוו את הערב בניגוניהם
מרוממי הנפש .נראה לי כי המשוררת זלדה,
הייתה רווה רוב נחת מהלחנים היפים ,שעוררו
שמחה ותוגה ,ותאמו כל-כך למילות שיריה.

הדוברת העיקרית בערב העיון הייתה בלהה
בן אליהו ,שקראה קטעים מרגשים מיומניה
האישיים של זלדה ,החושפת את רגשותיה -
כמורה .מדבריה של בלהה השתמע כי דווקא
הקטעים המביעים את הקשיים הנפשיים של
זלדה הם המשמעותיים.
סיוון ארואסטי ,נציגת הסטודנטיות במכללה,
בחרה בשיר 'בבוקר הרהרתי' והסבירה כיצד
זלדה מתחיה מכוחות הטבע ,שיש בהם כדי
להאיר את נפש האדם .המשוררת נעמה שקד

מעל פסגת הר הצופים
ם
סיור סטודנטיות המכללה ,בהפרש של 76
שנים.
סטודנטיות
 - 1936סיור בהר הצופים של
טיות
'סמינר המזרחי'.
באותו
 – 2012סטודנטיות החוג להיסטוריה אותו
מקום ובאותה תצפית.

2012

1936
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דבר אגודת הסטודנטיות

אתנחתא
בת-חן אוהב ציון

סטודנטיות יקרות ואהובות,
רק לפני חודשים מספר נכנסנו לתפקיד,
וכבר אנו מסיימות את הסמסטר הראשון .אנו
מרגישות את החיבור שיש בין האגודה לבין
הסטודנטיות ומעודדות קשר נפלא שכזה.
אנו מבקשות להציג בפניכן את מגוון
הדברים שעליהם אנו עמלות ואת אלה שאנו
מתעתדות לעשות בהמשך השנה:
אירוע פתיחת השנה; טיפול בפניות של
סטודנטיות בנושאי מלגות ,רווחה ,עניינים
אקדמיים; בזמן השלג היינו בקשר צמוד עם
סגל המכללה ועם הסטודנטיות ולבסוף אף
קיימנו תחרות תמונות; בישיבות הצוות אנו
תמיד חושבות כיצד לשפר את האיכות של
המכללה ,להנעים לכן את השהות במכללה
שהיא בית ולגרום לכך שתרצו לבוא לכאן
ללמוד בכיף .אנו עושות את המרב כדי לדאוג
לרווחתכן ,לזכויותיכן ולנוחיותכן .כמובן
יום הסטודנטית ,פעילות 'שכינה ביניהם'
ו'יום מעשים טובים' מהווים אף הם חלק
מפעילותנו למענכן.

אנו דואגות ופועלות למענכן ובשבילכן,
אנו רוצות להמשיך להיות כאן למען כל
סטודנטית וסטודנטית .בתוך צוות האגודה
אנו פועלות לפי צוותים ,וכל פנייה מופנית
לצוות המטפל בתחום :רווחה ,אקדמיה,
תרבות ,קשרי חוץ וקשר עם הסטודנטיות.
חשוב להכיר את האתר ואת כתובת הדוא"ל
שלנו ,תמיד ניתן לפנות ובעזרת ה' נשתדל
שתמיד יהיה מענה.

כמה מילים על אתנחתא :מסתבר שהמרצים
באתנחתא הם רבי כישרונות .בתאריך כ"ג
בטבת נערכה אתנחתא שבה אחד המרצים
במכללה נחשף לעיני הסטודנטיות במקצועו-
תחביבו השני  -הוא גם שחקן מקצועי.
כשבועיים לפני האתנחתא הסטודנטיות
נתבקשו לנחש מי הוא אותו מרצה מסתורי
שהוא גם שחקן .לאחר הניחושים וכל התהיות
עלה לבמה ד"ר יוסף שרביט ,המלמד בחוג
להיסטוריה .ד"ר שרביט הציג לבנות סרט
בשם 'אחת יותר מדי' שבו שיחק ולאחר מכן
אף הרצה בפני הסטודנטיות על השילוב בין
שני העולמות.

אוהבות אתכן ומאחלות הצלחה במבחנים
והמשך שנה טובה עם הרבה עשייה,
חברות האגודה :עדי סבג )יו"ר( ,רחל
ג'ייקובס )ס' יו"ר( ,עטרת ,יראת ,בורטוקן,
מיטל ,שרה ,שיראל ויערה.

תנופה ברמת המחקר ובכמות המחקרים של מרצי המכללה
פול שרל -פוקס

מחקר הוא יסוד חשוב של עבודה
במוסדות אקדמיים בארץ ובעולם.
לצד יכולת הוראה טובה היכולת
לחקור היא מיומנות חשובה למי
שרוצה ללמד מתכשרי הוראה.
אמנם אפשר לקרוא מאמרים על מחקרים
שערכו אחרים ,אבל כל מי שעסק אפילו
מעט במחקר מבין את ההבדל העצום בין
חוויית קריאת הדיווח על המחקר לבין חוויית
עריכת המחקר ופרסומו .גם מי שכתב עבודה
סמינריונית מבין אחרי התהליך הזה שהידע
שרכש שונה לחלוטין מהידע שנרכש מקריאת
מאמר או מהקשבה להרצאה .במכללה קיימת
ועדת מחקר ששמה לה למטרה לעודד את
מרצי המכללה לערוך מחקרים בתחומי
עיסוקם תוך מתן ליווי מקצועי וכלכלי כמקובל.
כמובן ,מחקר שנעשה צריך להתפרסם ברבים
על מנת שתורגש תרומתו לשדה; חשוב
ביותר להציג את ממצאי המחקר לקולגות
במכללה ומחוצה לה .ישנן דרכים רבות להציג
את הממצאים ,ואחת הנפוצות שבהן היא
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הצגתם בכנס אקדמי .זה לכשעצמו אינו דבר
של מה בכך .כדי שפרויקט זה או אחר יתקבל
לכנס הוא עובר תהליך רציני של שיפוט על
ידי חוקרים אחרים מאותו התחום .מגישי
הפרויקטים בדרך כלל צריכים בתוך תהליך
קבלת הצעתם לעבוד קשה וללטש את הצגת
המחקר לשביעות רצון המומחים.
ובכל זאת אני גאה לדווח על תנופה ברמת
המחקר ובכמות המחקרים בין המרצים
במכללה ,חוקרים וחוקרות אשר מחקריהם
זכו להערכה והוצגו במספר כנסים בינלאומיים
שהתקיימו בארץ בשנה האחרונה .הכנסים
שהתמקדו בנושא החינוך התקיימו במכללות
לוינסקי ודוד ילין וכן בקונגרס של האיגוד
העולמי למדעי היהדות אשר התקיים
באוניברסיטה העברית בקיץ.
המרצים החוקרים הציגו עבודות מתחומים
שונים :ספרות ילדים והקשר בין מציאות
לדמיון; חקר השואה; חכמי צרפת וגישת
הרב קוק למדע בזמנו .היו גם מחקרים
שעסקו בשימוש בטכנולוגיות חדשות בכיתה
המודרנית ,בעיצוב דמות המחנכת והגננת

ובשילוב של דרמה ככלי עזר לתלמידים.
מחקר אחד דן בענייני לשון ושפה וכיצד הם
משפיעים על הלמידה – במיוחד כאשר מדובר
במי שמדבר יותר משפה אחת; והיה גם מחקר
אשר דן במקום של ספריית אפרתה בתוך
האקלים הלימודי של המכללה.
כמובן ,לא נוכל לפרט את כל תחומי המחקר
במסגרת זו ,אבל אני כן רוצה לציין את
שמותיהם של המרצים שלנו שהשתתפו
בכנסים לגאוות מכללת אפרתה ויחידת
המחקר:
ד"ר נטלי אקון ,ד"ר מיכל בן יעקב ,ד"ר דוד ברודי,
הרב דב ברגר ,ד"ר לין גנסר ,ד"ר רותי וולפיש,
יהונתן וורמסר ,ד"ר נורית וידר ,ד"ר שרה ויינשטיין,
הרב חנן יצחקי ,ד"ר מירי כהנא ,ד"ר רחל עופר,
ד"ר אביגיל פרידמן ,ד"ר דבורה פרייס-בלום,
נורית פסטרנק-גודמן ,ד"ר טובּה פרנקל ,נעמה
קידר -לוי ,ד"ר ענת קלי ,ד"ר אהרן קמפינסקי,
שרון קפלן ,דסי שטיינר ,יערה שילה ,ד"ר יוסי
שפנייר ,ד"ר יוסי שרביט וד"ר פול שרל-פוקס.
יישר כוחכם והמשיכו וראו ברכה בעמלכם!

של שלום סייעו רבות לסטודנטיות בהכנת
שיעוריהן וביצירת אמצעי המחשה.
שלום היה איש של עשייה חינוכית .כמורה
הבין שראוי ורצוי שהתלמידים יראו כיצד
מתרחשים תהליכים בטבע .לצורך כך בנה
בידי הזהב שלו בתי גידול שקופים לזחלים
שיתפתחו לגלמים ולפרפרים ובתי גידול
לנמלים ,על-מנת שנוכל לראות כיצד
מתנהלים חיי חברה במושבת הנמלים.

שלום בנימיני
לבורנט עם נשמה
לכל איש יש שם שנתן לו אלוקים ,ולשלום
שלנו נתן אלוקים את שמו שלו.

אהבת הארץ זרמה בעורקיו ,אהבה
שהוריש והנחיל לסובבים אותו ,ובמיוחד
לסטודנטיות.
גם 'לימונית'' ,שיבא' ו'נענע' לא חסרו
בחדר המורים תודות לשלום ,ובכך הוסיף
טעם ועניין אפילו לכוס התה; בעונה
המתאימה הביא גם ליקר אתרוגים מעשה
ידיו .לכולם הסביר פנים ,והיה איש שיחה
מרתק .הוא ידע להתמקד בעיקר ,תמיד
ב'חצי הכוס המלאה' ,להעצים ולמנף את
הצד היפה שבחיים.

השם שלום משקף שלמות ,רבגוניות,
ספקטרום רחב של משמעויות נאצלות,
וכזה היה שלום שלנו .שלום שימש כלבורנט
באפרתה כשהוא נושא עמו את עברו
העשיר בהוראה ומתרגמו למען המכללה
ולמען הסטודנטיות .הוא היה איש של טבע,
הכיר כל זחל ,כל פרפר ,וכשסיירת עמו
בשבילים הארץ-ישראליים ,הוא היה פשוט
מגדיר צמחים חי.

השלמות ַבּ ֵשׁם שלום חסרה עתה; חסרה
את ...את שלום עצמו ...יהי זכרו ברוך

שפע רעיונות דידקטיים שהיו באמתחתו

דסי שטיינר

הייתה לי הזכות לעבוד עם שלום וללמוד
ממנו שנים רבות ,שנים שבהן נתן את כל
כולו למערכת ,והיווה חלק חשוב במשפחת
אפרתה.

שלום בנימיני ז"ל  -איש הטבע
את שלום בנימיני הכרתי שנים רבות גם
כאיש שיח נעים הליכות וגם כשותף למקצוע
בענייני סיורים ,טבע וסביבה .היו לנו קשרים
משותפים עוד מתקופת עבודתי בחברה
להגנת הטבע ,שם נפגשנו בסיורים ובפעילויות
שונות הקשורים בעולם הצומח והחי.
במכללה ,במפגשינו השבועיים על כוס תה
)מצמחים שונים ששלום היה דואג להביא
לפינת השתייה( בחדר המורים ,חלקנו חוויות
שונות מעולם הטבע ומהסיורים שהיו לנו
בתקופה האחרונה.
בשבילי שלום הוא סמל לאותו זן של מורים
שבאמת ובתמים אוהבים את המקצוע ואת
תחום העיסוק שלהם .תמיד בחיוך ,משקיעים
בלי חשבון של שעות תוך הקפדה על שילוב
דוגמאות מוחשיות של נושאי הלימוד ,דגמים,
פוחלצים ,ציורים ,דיונים על עונות השנה
בחגים ובמאפייניהם בעולם הטבע סביבנו.

בימים שיכול היה ,תמיד שמח להצטרף
לסיור כמורה מלווה .לא על מנת לצאת ידי
חובה אלא מתוך ראיית החשיבות של הסיור
לסטודנטיות ,ובשל אמונתו בכך שהסיור
הוא כלי חינוכי משמעותי .במיוחד אהב
שלום להצטרף לסיור בגן החיות התנכ"י,
שם הרגיש בן בית ותרם בעצמו להעשרת
ההדרכה לסטודנטיות.
פינת התצוגה הקטנה של עולם החי
)הוויטרינות( בקומה ד' של המכללה היא
עדות מוחשית לעשייתו ,וגם מעין פינת זיכרון
לפועלו המבורך של שלום .פינה המזכירה
לכולנו שגם בעולם הדיגיטלי של היום יש
צורך לזכור את עולם הטבע שבו אנו חיים.
פינה שבעזרתה שלום במסירותו הרבה חיבר
את הסטודנטיות לעולם הולך ונכחד שאנו
הולכים ומתנתקים ממנו במרוץ המטורף של
החיים.
יוסי שפנייר

פנינה מרגליות -

במלאת שנה לפטירתה
מוסד מכובד – מכבד! ראוי שמוסד
יכבד את אלו שגרמו לו להיות מכובד,
וקל וחומר שחובה מקודשת היא
למוסד להביע את הערכתו לנפטרים.
פנינה מרגליות ,בת למשפחה
ירושלמית שורשית ,אישה טהורת לב,
שמחה שמחת אמת ובעלת מידות,
עבדה במכללת אפרתה כאמרכלית
במשך כשלושים שנה .היא הייתה
סמל ומופת למסירות וליושר ,ובד בבד
הייתה לה רגישות והבנה דקה לבריות.
משולחן הפקידות שלה ניהלה ,מותר
לומר ,את המכללה בפועל ,ודומה
כי הממונים עליה המודעים לפועלה
יחתמו על כך בהתלהבות .בעבודתה
התנהלה בעדינות ובאנושיות וסייעה
לסטודנטיות ככל יכולתה .תלמידה
שלא הצליחה לעמוד בכובד מימון
הלימודים העידה כי פנינה מצאה
את הדרך לסייע ולעזור ,והשקיעה
בכך את זמנה ואת חכמתה .תמיד
היו בפיה דברי עידוד" :כשיהיה לך
 תשלמי" ,שמעו אותה אומרת לאפעם.
כשהגיע מרצה חדש למכללה,
התקבלותו האמתית עברה את חוות
הדעת של פנינה .דבריה היו החותם
האחרון .העובדים לצדה הכירו
בתבונתה ,בטביעת העין המעולה
שלה ובכושר השיפוט שניחנה בו,
והיא לא אכזבה .ותיקי אפרתה זוכרים
אותה עד היום בהערכה רבה' .מורשת
אפרתה' איננה מושג מופשט! היא
מורכבת מדמויות כמו פנינה.
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העובד המצטיין לשנת תשע"ג
אוביה גובאו נבחר לעובד המצטיין לשנת תשע"ג על
מצוינות בעבודה ,על דאגה לניקיון המכללה ולשיפור
פניה על מסירות ללא גבול ועל נכונותו לפתור כל בעיה
בשמחה ובמאור פנים.

אפרתה  -ההוצאה לאור
ביריד הספרים לשנת תשע"ג הצבנו לראשונה דוכן של ספרים שיצאו
לאור בהוצאת המכללה .נרשמה התעניינות רבה מצד העוברים
והשבים ונמכרה כמות יפה של ספרים.

ברכות

לד"ר אסתי בן -מנחם

לרגל קבלת התואר דוקטור!
חילך לאורייתא!

לאורה לוי
תודה על עבודתך הברוכה
בסדנת המכללה.
מאחלים לך בריאות ואושר.

לסיום -
בעיצומה של שנת התשעים
אנו חווים במכללה דברים מרגשים;
חוקרים את העבר ולומדים,
בודקים מה הטוב ביותר – ומשמרים;
ומתרגשים –
מתרגשים מן המפגש עם בוגרות מכל השנים,
מתרגשים מסיפורים מתחדשים,
מתרגשים מחלקנו באותה שרשרת דורות
ומודים על הטובה הזאת.
העורכות

בן יפונה  ,17ירושלים
טלפון02-6717744 :
פקס02-6738660 :

המערכת:
מיכל נדב וד"ר סיגלית רוזמרין
מזכירת המערכת :שלומית זמיר

www.efrata.ac.il

עיצוב :סטודיו פישר ,ירושלים

אמונה  -המכללה האקדמית לאומנות ולחינוך מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה

'נפש בריאה בגוף בריא'

אצלנו במכללה זו לא רק
סיסמה .בתחילת השנה נפתח לרווחת הסטודנטיות חדר כושר
חדיש ומאובזר במעונות שברח' דרך חברון.
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