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 שלום לכולם,
ברכות לכולם,

'כולם....' יכול בימים מיוחדים אלו 

להישמע כשם של מפלגה כזו או 

אחרת הרצה לבחירות.

לדידי 'כולם' כמו גם בנטייה המתאימה 'כולנו', מציג אותנו, 

אנשי אפרתה, בצורה נכונה, צורה שיש בה כוליות, שיש בה 

היכללות, שיש בה כלליות, שיש בה הכול ומכל כל. דומני 

שמבט לאיגרת שלפניכם מדגיש כל זאת היטב!

ובכן, כולם - כולנו, משפחת אפרתה נבוא על השלום ועל 

הברכה.

בסוף שנה שעברה, אם נתעלם לרגע מכל מה שעבר על 

עם ישראל, סיימנו לחגוג את תשעים השנה לאפרתה. 

חגגנו בגאווה, בשמחה ובקול תודה. עברו מספר חודשים, 

ואנו מוצאים את עצמנו בעיצומו של יום חולין. והאתגרים 

הם כה רבים! גם בהקשרים פרטניים, ספציפיים ברמת 

המכללה,  של  לעתידה  הקשור  בכל  וגם  הסטודנטיות, 

תכניותיה לבנייה ולהתעצמות בחומר וברוח. משהו מהדלק 

של שנת התשעים ממשיך להתניע אותנו, ובה בעת, ואל 

אחטא במליצה, גם הצרכים של עם ישראל. כולם - כולנו... 

משרתיה הנאמנים של מערכת החינוך שלנו. ובלי חינוך... 

כולם - כולנו יודעים את ההמשך...

חגיגת התשעים הייתה חג גדול, אין ספק; אבל הוצאתה 

לאור של עוד איגרת אפרתה גם היא חג, חג קטן, אבל 

משמעותי, משמח. אני מבט באיגרת ומזהה את המשמעות 

ואת החגיגיות. אנו זקוקים להן כולם... כולנו.

בברכת בשורות טובות לכולם.

 ברד
ראש 

המכללה

ישראל רוזנסון
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דבורה אבקסיס

 שנה בשנה

למכללת  התשעים  שנת 

היינו  נסתיימה,  אפרתה 

שנה  זו  ההייתה  כחולמים! 

אחת בלבד? התחושה היא כי 

אנו חוגגים את שנת התשעים 

עשר  לשנים  מעבר  הרבה 

חודש.. ההרגשה היא בהחלט 

של חריש עמוק בחינוך לאורך 

השנים וההיסטוריה, חינוך לדורות!

בחודשים האחרונים הסתובבו בבניין המכללה סטודנטיות 

מן ההווה ומן העבר. אלו התרגשו מתחילת לימודיהן במוסד 

אקדמי לחינוך, מורות לעתיד, ואלו עלו במדרגות ובכל 

פסיעה התענגו על הנוסטלגיה, בעודן מעלות זיכרונות 

על המורים, המורות, נזכרות בשמות החברות, מחפשות 

איפה היה בניין הכיתות.

מצלמות  מתעדות,  כותבות,  רושמות,  אנחנו  ואנחנו?   

ומסריטות. כן, חברי וחברות ועדת התשעים נפגשים אחת 

לחודש ומנהלים שיח רעים, מחפשים דרכים מעניינות 

לזכור, לחקור, ללמוד מהעבר ולחגוג. 

אז מה היה לנו? הרבה מאוד! 

אפרתה, מכללה עם 90 שנות הכשרת מורים בחרה לחגוג 

את 90 שנותיה בדרכה הערכית, החינוכית והמקצועית.

פתחנו את השנה במפגש עם הבוגרת הגב' נחמה מיכאלי 

וחשיפת הסמליל של שנת התשעים. נחמה שיתפה אותנו 

בזיכרונות ובחוויות משנות לימודיה ב'בית המדרש למורות 

וגננות של המזרחי' מהשנים תש"ח ותש"ט שהיו רוויים 

בסיפורה של הקמת מדינת ישראל. שמענו סיפורים על 

מיטב המורים - נחמה ליבוביץ, המורה של התנ"ך, הגב' 

שניאורסון - היא היא המשוררת זלדה, גב' שניר המורה 

לאומנות, ומיס רייס המורה לאנגלית שלימדה אותם את 

שפת הבריטים שכל כך לא אהבו. 

במהלך השנה הפקנו ימי עיון בכל המסלולים, התכניות 

ניתנה לזלדה המשוררת  והחוגים. תשומת לב מיוחדת 

ולפרופ' נחמה ליבוביץ.



5



6

ערכנו תחקירים למציאת בוגרות בכל הארץ, ובעזרת פרסום 

בעיתונות ובכל אמצעי התקשורת )דיוור בבתי ספר, אינטרנט, 

פייסבוק( נמצאו הבוגרות.

יצרנו קשר עם כל הסטודנטיות הבוגרות וחיפשנו 'משפחות 

של אפרתה', ומצאנו - איך לא, הרי אפרתה היא 'מכללה 

שהיא בית' ולא מעט בנות באו ללמוד באפרתה בעקבות האם 

שלמדה כאן, היו אף סבתות שנכדותיהן הלכו בדרכן, הרבה 

אחיות ודודות, סטודנטיות שעם השנים היו למרצות, וגילינו 

אף משפחה שבה יש שלושה דורות של תלמידות באפרתה! 

כחלק מהעבודה המעשית בשנת התשעים הסטודנטיות ערכו 

ראיון עם בוגרות אפרתה מאותו מסלול. הן נפגשו עם מורות 

בפועל שסיפרו להן על העבודה המעשית בשטח ונתנו להן 

טיפים שילוו אותן בראשית דרכן בהוראה. 

כך זכינו גם להכיר בוגרת בת 100, אשר אירחה אותנו בביתה 

שבאחוזת בית הכרם, וסיפרה לנו על שנות השלושים של 

המאה הקודמת ב'סמינר אפרתה'. 

מכללה אפרתה אירחה את ראשי המכללות של החמ"ד ולכבוד 

לבין  בוגרות אפרתה  בין  שנת ה-90 קיימנו פאנל שנערך 

סטודנטיות בשיח שהשווה בין העבר להווה. הועלו שאלות, 

ובסוף הפאנל חילקו הבוגרות עצות מהניסיון הרב שצברו. 

מעניינים  חידה  כתבי  בעיתונות  פורסמו  השנה  במהלך 

ומחכימים אודות האנשים שפעלו במשך השנים באפרתה. 

כתבי החידה נכתבו על ידי ד"ר עופרה מייטליס, פורסמו 

בעיתונות כלל ארצית וזיכו את הפותרים נכונה בפרס. רבות 

מן הבוגרות השתתפו ועקבו אחר כתבי החידה ופתרונם. 

בחידות נשזרו דמויות כמו המנהלים הראשונים של 'סמינר 

אפרתה' ד"ר משה זיידל, המנהלת הלני בארט ותלמידותיה, 

זלדה המשוררת וחברתה גבירה, נחמה ליבוביץ, 

המורה לתנ"ך ועוד.
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כנס הבוגרות

לאחר  מחזורים,  לפי  נפגשו  וצעירות  מבוגרות  בוגרות 

שנים שלא נפגשו, נהנו מכיבוד מפנק, החליפו חוויות, וצפו 

בתמונות מתקופת לימודיהן שהוקרנו בכל פינה. 

יונתן רזאל שר, גולן אזולאי הנחה, ראש העיר, ניר ברקת, 

בירך, וכמובן, נציגת הבוגרות מזל אדרי, מפקחת שהייתה 

מנהלת ומורה, שיתפה בחוויות. 
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אות יקירת אפרתה

הפניות היו רבות, וההכרעה הייתה קשה. רבות עשו חיל, כולן 

מורות מצטיינות. לאחר היציאה לגמלאות הן חוזרות ומתנדבות 

במסגרות למידה "זה מקצוע לחיים" כמעט מתנצלות. אבל 

הייתה אחת ששבתה את לב כולם - הגב' יפה מקובסקי - אישה 

צנועה עם לב ענק, היא עבדה בבית הספר בבית החולים 'שערי 

צדק' במשך כעשרים שנה ובנתה תכניות עבודה המתאימות 

לילדים המאושפזים. יפה עבדה ימים ולילות במטרה לעזור 

לילדים החולים להתמודד עם קשייהם הרבים. זאת ודברים 

נוספים זיכו אותה בקבלת 'אות יקירת אפרתה' בכנס 

הבוגרות.

הגב'  הערכה,  אות  הוענק  מיוחדות  נשים   לשתי 

בארץ  החינוכית  לפעילות  שבנוסף  מיכאלי  נחמה 

וחברתית,  ציבורית  בפעילות  עסקה  לארץ  ובחוץ 

והגב' אורית עמר שעסקה בפעילות חינוכית ענפה 

ששולבה גם בפעילות קהילתית.

לכבוד שנת ה-90 להיווסדה, 
 

מכללת אפרתה מתכבדת להעניק את

אות יקירת אפרתה 

לבוגרת המכללה, גב' יפה מקובסקי,

על פעלה בתחום החינוך, על הישגיה 

 
בעבר ובהווה ועל תרומתה לחברה.

מכללת אפרתה, ירושלים, סיוון תשע"ד
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זצ"ל  ליבוביץ  נחמה 

המורות  עם  נמנתה 

ב'סמינר  הראשונות 

המזרחי' )היום - מכללת 

היה  הסמינר  אפרתה(. 

הראשון  העבודה  מקום 

שלה עם בואה ארצה. היא 

לימדה בו כעשרים וחמש 

שנים, והשאירה עליו את 

חותמה לתמיד. לכן בחרנו לקיים גם ערב מחווה למורה דגולה זו 

במלאת 90 שנה למכללה. 

פנים רבות לה לנחמה: מורה, מחנכת, חוקרת, פרשנית, יוצרת, 

חברה ומספרת סיפורים. תלמידים וחברים רבים היו לנחמה, 

ולכל אחד הייתה נחמה שלו. לכן בחרנו להדגיש את דמותה 

 - סובייקטיבי  באופן   - שהשתקפה  כפי  הערכית–חינוכית, 

בעיני כמה מחבריה ותלמידיה, שליוו אותה או התרשמו ממנה 

בדרכים שונות. 

גישתה  בין  המתח  על  שדיבר  רוזנסון,  פרופ'  היו  הדוברים 

הפרשנית–מחקרית של נחמה למגמתה החינוכית, מנקודת מבטו 

של מורה לתנ"ך; ד"ר חיותה דויטש, כותבת הביוגרפיה של נחמה, 

שהביאה סיפורים מתקופת עבודתה בסמינר. הרב פרופ' רייניץ 

שהיה לא רק איש חינוך דגול אלא חבר קרוב של נחמה, אתו 

דיברה והתכתבה על גישותיה החינוכיות וחייה האישיים במשך 

מעל לשלושים שנה. הרב רייניץ אשר ציין את נאמנותה לעצמה, 

את רצינותה בעבודת ה', את מידת החסד שלה ואת יחסה לחיים 

ולמוות. גישה הפוכה הובאה על ידי יעל אונטרמן שעימתה את 

גישתה הדתית הפוסט–מודרנית, כבת הדור השלישי אחרי נחמה, 

עם הדברים שקיבלה ממורה דגולה מדור קודם; והמשוררת רבקה 

מרים, בתו של הסופר לייב רוכמן, שתיארה את יחסיה המיוחדים 

עם נחמה בבית הוריה, וכחיילת שאתה התכתבה נחמה ואימצה 

אותה אל לבה. אני, בהנחייתי, ניסיתי לבחון מה אנחנו עושים כדי 

להמשיך את דרכה של נחמה בתוך עולם משתנה.

האולם היה מלא מפה לפה. לשמחתנו, נכחו גם תלמידות של 

נחמה מכל שנות הוראתה, לרבות נשים שעברו את גיל התשעים, 

אשר למדו אצלה בסמינר עוד טרם קום המדינה. כמה מסיפורי 

תלמידותיה הוקלטו והוצגו בפני הקהל, והביאו פנים מפתיעות 

של אישה דגולה זו. היה זה ערב מרגש, מחכים ובלתי נשכח. 

פרופ’ נחמה ליבוביץ’ 
יום עיון לזכרה של 

אראלה ידגר
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לדברי האוצר חגי שגב מוזאונים הם האקדמיה של החינוך 

הלא פורמלי. מפגש עם מוצגים מזמן לתלמידים חוויה שונה 

צוותי  מקיימים  במוזאונים  החינוך  אנשי  בכתה.  מהנלמד 

חשיבה רבים כדי לנסות להגיע לכל תלמיד ותלמיד מגילאי 

הגן ועד בני הנוער. 

התכניות החינוכיות במוזאונים השונים מתייחסות לתוכנית 

הלימודים השנתית במדעים, במורשת ישראל, בהיסטוריה, 

במולדת, בתנ"ך ועוד.

אין ספק שתלמיד כתה ד הלומד את נושא היציאה מהחומות, 

יקבל חוויה משמעותית ומעשירה יותר כאשר יבקר במוזאון 

המראה את החיים ביישוב הישן הירושלמי: במשך קצת יותר 

משעה, הוא יחווה את המאה ה-19, את הצפיפות, את 

הריחות ואת תנאי ההיגיינה הקשים לצד הפשטות, 

הצניעות והעזרה ההדדית.

המוזאונים מציעים תכניות המשתלבות בלימודים הפורמליים 

ומוסיפות חוויית למידה מיוחדת ומעצימה. 

הכנס שהתקיים במכללה בשיתוף עם מוזאון חצר היישוב 

הישן בחודש שבט ענה על צורך בסיסי וחשוב של אנשי 

החינוך במוזאונים רבים לשמוע ולהשמיע. בכנס היו הרצאות 

אקדמיות לצד רשמים והתנסויות של אנשי חינוך במוזאונים.

במושבי הכנס נדון נושא המוזאונים בראי החברה והחינוך 

כמו גם כמקומות זיכרון והנצחה. הוצגו מוזאונים שונים כמו 

מוזאוני טבע ומדע, מוזאונים היסטוריים, טכנולוגיים ועוד.

אחת המסקנות שעלתה אחרי הכנס הייתה לקיים בפעם 

בין  בקשר  שיתמקד  עיון  יום  הבאה 

אנשי החינוך בבית הספר לאנשי החינוך 

במוזאונים.

כנס מוזאונים בראי החינוך והחברה  אורה פיקל-צברי-אוצרת מוזאון חצר היישוב הישן ע”ש קפלן
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בחודש אדר התקיים במכללה יום העיון הראשון )בארץ!( 

במסגרת החטיבה לחינוך יצירתי בנושא 'חשיבותו של 

החינוך היצירתי בעידן הטכנולוגי'.

מטרות רבות היו לכנס וביניהן - היכרות עם חטיבות 

העלאת  בארץ,  שונות  ממכללות  בתחום  מקבילות 

חשיבותו של החינוך היצירתי דווקא בעידן הטכנולוגי, 

עצמאית  כחטיבה  היצירתי  לחינוך  לגיטימציה  מתן 

במסגרת הכשרת מורים, התנסות של הסטודנטיות  עם 

סדנאות שונות בתחום ועוד.

במהלך בניית הכנס גילינו כי במכללות נוספות להוראה 

כמו  יצירתי  לחינוך  חטיבות  של  מסגרות  ישנן  בארץ 

אצלנו במכללה המתבססות על רעיונותיהם של פרובל, 

פסטלוצ'י, דיואי, רובינסון ואחרים. 

מחקרים מודרניים בתחום מוכיחים כי היצירתיות מהווה 

כלי חשוב עבור ניטור הידע והפעלת מכלול כוחות הנפש 

בלמידה של התלמידים. לכן ישנה חשיבות רבה להעלות 

של  חשיבותו  את 

החינוכי,  בתחום  הנושא 

המודרני  בעידן  בעיקר 

שבו אנו חיים.

מרצים  הרצו  העיון  ביום  המושבים  בשלושת 

מהמכללות השונות וחשפו עולם מרתק של חינוך יצירתי 

בעידן הטכנולוגי ובהשקה לנושאים שונים. המשתתפים 

נהנו מסדנאות כמו 'תהליך הפוטוסינתיזה בצבעי מים', 

'ילדים מדברים מוסיקה' ועוד.

אני יכולה לומר בסיפוק כי הכנס תרם ליצירת 

 אפיקי מחשבה נוספים בנושא החינוך היצירתי 

ולחיבור עם העמיתים המקבילים ממכללות אחרות 

שבין היתר ציינו לשבח את הסטודנטיות הנפלאות 

ששהו במחיצתן בסדנאות השונות, וכן  הביעו רצון 

להמשך שיתוף פעולה גם בעתיד.

יום עיון - החינוך היצירתי
 הילה פלדות
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קצת לפני פסח, בין ניקיון החלונות לקרצוף המקרר, 

ארגנה המכללה ערב הוקרה למנהלי בתי הספר שבהם 

לחונכים  המאמנים,  למורים  הסטודנטיות,  מתאמנות 

ולמלווים, לגננות ולסייעות. 

וסייעת מתנה  גננת  בכניסה חיכתה לכל מורה, 

מקורית, ובאולם הוגשה ארוחת ערב עשירה.

פרופ' ישראל רוזנסון וד"ר סיגלית רוזמרין בירכו 

את הנוכחים והודו להם על חלקם החשוב בפיתוח המקצועי של 

הסטודנטיות במכללה כמורות בעתיד ועל העבודה המבורכת 

במהלך השנה.

גולת הערב היתה הופעתו של הסטנדאפיסט יאיר אורבך במופע 

'המבדיל בין קודש לצחוק' - שהצחיק אותנו עד דמעות במבטו 

המבודח על גברים ונשים, על העולם הדתי, על עולם ההוראה והחינוך 

ומה שביניהם. 

לאחר ההופעה חולקו תעודות הוקרה לכל בתי הספר שבהם התאמנו 

הסטודנטיות במהלך השנה והוענקו מתנות למנהלים.

אירוע סיום 
למאמנים
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אתנחתא -  
סיכום, לא סוף פסוק!

בפתיחת השנה עם תיאטרון אדרת, תיאטרון מהספרים

ראינו דילמות של תלמידים ומורים

בחג הסיגד שמענו את דני מהשב"כ

שסיפר על העלייה מאתיופיה ועל המאבק

לכבוד חנוכה התמלאנו באורות

עם הרבנית אורה רבקה וינגורט

הכרנו את המסע לליטא, חנכנו פינת לשון

עם מיכל בן יעקב ומיכל לוקימסון

גילינו מרצה שהוא גם שחקן

ותודה ליוסף שרביט, כמובן

בסמסטר ב' חוג מחול נפתח בשמחה

יחד עם רעות כהן המנחה

לכבוד פורים נשמע צחוק מתגלגל

עם הרב לסרי מיכאל

עם הרב שמואל אליהו התעלות וריגושים

כולנו התכוונו חזק באמירת אמנים

סדנת צחוק של אחת משלנו

עדינה רחל טייכר היקרה לנו

יום הזיכרון לשואה ולגבורה בטקס נוגע ללב

מרצות ששיתפו בסיפור משפחתן המחזק והכואב

סדנת איפור עם רז שטרן היקרה

שלומדת בשנה ב' )עכשיו ג'( בקריה

ולסיום הדובדבן שבקצפת עם הרבנית המדהימה

הלא היא הרבנית ימימה!

ולכן, סטודנטיות יקרות תודה שלוחה

על כל הפידבק וההשקעה הברוכה

על שבאתן, צחקתן, נהניתן, ועזרתן מכל הלב,

בהערכה,     

   בת-חן
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עוד מעט וכבר סמסטר שלם אנחנו מסיימות - אבל מה בינתיים אנחנו עוד מתכננות לעשות?

התחלנו את השנה באירוע מטורף - ברכות, מתנות ושיחה עם אמיר אוחנה המדהים

ובחג הסיגד למדנו על המשמעות, המסורות וגם כמה צעדי ריקוד מגניבים.

ובהמשך?

נציין ביחד את 'יום המעשים הטובים'

וב'שכינה ביניהם' ננסה לייצר כמה זוגות חדשים.

יום הסטודנטית יהיה יום נפלא, ובסוף השנה ניפרד מכן 

בבכי נורא...

עד אז רק רצינו לאחל -

הצלחה מרובה בכל המבחנים ובכלל בכל דבר בחיים!

אוהבות המון,

אגודת הסטודנטיות תשע"ה

סטודנטיות אהובות,
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המד"פים במכללה ניצלו יום שמש חורפי ונעים בחודש שבט, 

ויצאו לנאות קדומים ליום גיבוש. 

צוות החווה הפעיל את המד"פים בפעילויות מנהיגות שונות 

שחייבו שיתוף פעולה כדי להצליח, הם ניסו  לפתוח מכסה של 

באר בעזרת מנופי חבלים  ואפילו הלכו לרעות צאן!

ומפנקת. אין ספק  לקינוח הוגשה ארוחת צהריים עשירה 

שהחוויה תרמה להעמקת ההיכרות ולגיבוש קבוצת האיכות 

של המד"פים במכללה.  

כולם חזרו עייפים אך מרוצים ועם מבט מעט שונה על מנהיגות, 

על קבוצה ועל מה שביניהן.

ליום אחד”
“ובשבט חמה הפציעה

מפגש מד”פים
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 בוחרות במכללת אפרתה
בפאנל סוער שנערך טרום הבחירות במכללה, בהנחיית יאיר שרקי מערוץ 2, 

 

רחל עזריה )כולנו(, והרב קובי יקיר )מועמד תנועת יחד(. התנצחו ח"כ אורית סטרוק )הבית היהודי(, ח"כ גילה גמליאל )ליכוד(, 
סטודנטיות המכללה שאלו את חברי הפאנל שאלות קשות 

 

וניתנו תשובות חשובות ומעניינות.
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חוג חדש במכללה
חוג אזרחות -

ד”ר רוני קמפינסקי )ראש החוג(

תחום  התפתח  האחרונות  בשנים 

היותו  ומלבד  האזרחות,  לימודי 

לגשת  כיום  ניתן  חובה,  מקצוע 

באזרחות  הבגרות  לבחינת 

ברמה של 5 יחידות לימוד. 

הכשרת  מצריך  הדבר 

מורים לאזרחות גם בחינוך 

אפרתה  מכללת  הדתי; 

ובשנה  לאתגר,  נענתה 

שעברה נפתח חוג חדש ללימודי אזרחות, ראשון מסוגו 

בחינוך הדתי, המכשיר מורות לתואר .B.Ed. בתחום זה. 

החוג החדש מצטרף לתכנית 'בגרות באקדמיה' המכינה 

תלמידות מבתי ספר בעיר לבחינת בגרות באזרחות בהיקף 

של 5 יח"ל ולתכנית להסבת אקדמאים לאזרחות. 

בין הנושאים הנלמדים בחוג: לאומיות, משטרים מדיניים, 

היחס בין יהדות לדמוקרטיה, לאומיות, יחסי דת ומדינה 

העשרה  הסטודנטיות  מקבלות  לקורסים  בנוסף  ועוד. 

ואישי  חוקרים  בהשתתפות  עיון  ימי  כגון  'מהשטח', 

ציבור; השתתפות בסיורים מודרכים במוסדות לאומיים 

וממלכתיים, כגון בית המשפט העליון והכנסת; וכן מפגשים 

שבועיים עם אישים המייצגים את החברה הישראלית 

לגווניה השונים. 

מטרת החוג היא להעמיד דור חדש של מורות לאזרחות 

בבתי הספר, בישיבות התיכוניות ובאולפנות, תוך הדגשת 

הממד הערכי היהודי ברוח הציונות הדתית. 
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הפעם בחרנו להציג את 

ד"ר  הרב  המכללה,  רב 

חנן יצחקי. 

מתחיל  ראיון  כל  חנן, 

שתף   - זהות  בתעודת 

אותנו בפרטים.

)חמש  לשמונה  אב   ,43 בן 

תודה  בנים,  ושלושה  בנות 

ששאלתם(, גר בנוף איילון.

בוגר החינוך הממלכתי דתי בפתח תקווה, חניך ומדריך 

'שרוף' בבני עקיבא סניף 'מלאבס', בוגר ישיבת בני עקיבא 

בנחלים.

ישיבת ההסדר: 8 שנים בישיבת הר-עציון, כולל תעודת 

הוראה והסמכה לרבנות. 

בצבא: לא תאמינו- בחיל החינוך.... )ג'ובניק, מה לעשות?(

באקדמיה: תואר ראשון בחינוך ממכללת מורשת יעקב 

ברחובות, תואר שני בפילוסופיה יהודית, ותואר שלישי 

מהמחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן. 

היה בהלכה: כתבתי על  הנושא של עבודת הדוקטורט 

ה'פתחי תשובה' שהוא אחד מהפרשנים של ה'שולחן ערוך': 

קורות חייו, ממי הושפע, כיצד סידר את ספרו וכיצד ערך 

אותו, ניתוח פסיקות ההלכה שלו, כיצד הספר התקבל 

ועוד.

בישיבות  שנים:   15 במשך  תיכון  בגילאי  מחנך  בעבר: 

תיכוניות, תיכונים דתיים, שליחות בת 4 שנים בבית ספר 

יהודי בקנדה )יש לנו הרבה מה ללמוד בנושאי חינוך וניהול 

בתי ספר מהיהודים הקנדיים...(.

עזר כנגדי: יעל, הסניף )כמובן( היה השדכן... היינו בצוות 

ההדרכה ביחד, וכך הכול התחיל...

'אריאל'  בתנועת  קומונרית   -  )19( אביגיל  הילדים: 

בנתניה, יותם )18( - התחיל השנה את הישיבה הגבוהה 

כפר  באולפנת  י"א  בכתה   -  )17( אחינעם  אביב,  בתל 

שעלבים,  באולפנת  י'  בכתה   -  )15( איילה   פינס, 

נעים להכיר
)קצת יותר(
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מלאכי )12( - בחטיבת הביניים של ישיבת שעלבים, מיכאלה 

)9( - בכתה ד', עילאי )6( - התחיל השנה בכתה א', ועמיטל 

)2(, במעון.

מרשים ביותר - אני מבינה שכצוות הדרכה בבני עקיבא 

פשוט הקמתם לכם שבט...

השנה קיבלת עליך את תפקיד רב המכללה - איך אתה 

מסכם את כניסתך לתפקיד?

רב המכללה - תפקיד חדש ומלא אתגר ועניין. אמנם למדתי 

לרבנות, אך זו הפעם הראשונה שאני משמש כרב בפועל. 

התפקיד כולל את נושא כשרות הקפיטריה, ועדות שונות 

במכללה )אתיקה ועוד(, דברי תורה באירועים 'רשמיים' של 

המכללה, ועוד. אבל עיקר העניין הוא השאלות שמגיעות 

מסטודנטיות ומהצוות בנושאים שונים: שמיטה, מעשר 

כספים, הלכות תפילה, הלוואות ועוד. שאלות שדורשות 

ידע הלכתי וכללי, יכולת החלטה, ושיקול דעת.

האם יש דמויות שאתה מעריך במיוחד?

חשבתי על שתי דמויות מהעבר שהייתי רוצה להכיר: את 

שלמה המלך, החכם מכל אדם. נראה לי שיהיה מרתק 

לשמוע את מי שכתב את משלי וקהלת..., ואת רש"י )אין 

קשר משפחתי....( איך אדם אחד פירש את כל התנ"ך 

והתלמוד בצורה כזו שכולם לומדים את דבריו? מדהים 

בעיניי.

התחלת את דרכך באפרתה כמדריך פדגוגי, מה תוכל 

לומר על ההדרכה הפדגוגית?

של  העיקרים  עיקר  היא  ההדרכה  לומר.  מה  הרבה  יש 

המכללה להכשרת מורים. חומר עיוני בתנ"ך, היסטוריה, 

מאוד,  חשוב  זה  וכיו"ב  מתמטיקה 

העברתו,  השיעור,  הכנת  אך 

להעברה,  שונות  דרכים 

התמודדות עם הכיתה, שימוש 

בלוח ובטכנולוגיות, בניית מבחן 

ותוכנית שנתית ועוד- את זה לא 

לומדים בקורס עיוני, אלא בשטח, 

וזה עיקר העבודה של המורה.
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הספר.  בתי  עם  הקשר  את  להגביר  גם  צריך  לדעתי, 

שהמורה לעתיד תבין כיצד עובדת המערכת בכללותה, 

ולא רק השיעור הבודד. הקשר בין מורה לתלמידה, למורות 

האחרות, להנהלת בית הספר, לבעלי התפקידים האחרים 

)יועצת, למשל(. הצורך בגמישות בגלל צרכי המערכת, 

שהיה  הלוואי  ועוד.  צוות  בעבודת  להשתלב  היכולת 

אפשר להכשיר את הסטודנטיות גם לזה, כך שהן יגיעו 

יותר מוכנות נפשית ומעשית לשילובן ב'תמונה הגדולה'.

השנה אתה אחראי על תכנית בית המדרש של אפרתה, 

מה ייחודה של התכנית? למי היא מיועדת?

תוכנית בית המדרש היא ייחודית ומיועדת לסטודנטיות 

של שנה א' ממכללת אפרתה. בבית המדרש ישנו שילוב 

בין לימוד עיוני )השנה: עיון בכתבי ר' נחמן מברסלב( לבין 

סדנאות )בחירת בן זוג וזוגיות, התבוננות ועבודה פנימית 

לאור פרשת השבוע(. הרעיון הוא שכל סטודנטית הרוצה 

להעשיר את עולמה הרוחני מעבר לחובות הלימודיים של 

המכללה תוכל לקבל מגוון של שיעורים ונושאים ללא הלחץ 

של הבחינות והעבודות )ויש גם מלגה נאה למשתתפות...(. 

השאיפה היא שבית המדרש גם ישפיע כלפי חוץ, יהפוך 

למגדלור של אהבת תורה ולימוד תורה לשמה ויקרין מאורו 

על המכללה כולה.

על הגשר בין שני הבניינים תלוי לוח ששימש את החוג 

עניינים  מילים,  חידושי  להצגת  רבות  שנים  ללשון 

לשוניים הקשורים לחגים, משחקי לשון ועוד. השנה 

ביקשת להשתמש בו ונענינו לכך בחפץ לב - מה יש 

עליו? מה נמצא בו במשך השנה?

הלוח נקרא 'על לוח לבנו'. בכל שבוע נמצא בו דברים על 

פרשת השבוע, רעיונות לקראת החגים, הודעות הקשורות 

לפן התורני של המכללה, ו'פינת ההלכה' - שבאופן טבעי 

עוסקת כרגע בשנת השמיטה.

תאחל  מה  איחולים.  לאחל  לברך,  נוהגים  רבנים 

לסטודנטיות?

למחנכות בעתיד: ישנם קשיים ותסכולים, גם בדרך לתואר, 
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וגם בעבודה עצמה )אחרי הרבה שנות הוראה, אני יודע...( 

- אך צריך לזכור, הוראה זו כמעט העבודה היחידה שאתה 

נוגע בנפשות, ממש בפשוטו. לא מרפא כמו פסיכולוג , 

פסיכיאטר או עובד סוציאלי - אלא מרומם, מעלה ומחזק. 

ההשפעה של מורה היא מעל ומעבר לשיעור עצמו, כל 

מילה, כל תנועה, כל חיוך - משפיעים על התלמידים. זוהי 

אחריות גדולה, וזה גם אתגר גדול. אני מאחל לסטודנטיות 

שיעמדו בהצלחה באתגר החשוב הזה.

ראיינה: סיגלית רוזמרין

 

משולחן המערכת 

טרי ממכבש הדפוס יצא בימים אלה קובץ המאמרים 
על ר' אשתורי הפרחי, חלוץ חוקרי ארץ ישראל, 

ספר רביעי בסדרה היסטוריה, הגות, ריאליה.

 דרך אפרתה יד - ביטאון בנושאי חינוך
יצא לאור בקיץ האחרון.

בדרכו אל הדפוס נמצא גיליון יג של דרך אגדה 
שיעסוק בפיוט.

כמו כן, מתגבשים והולכים הגיליונות הבאים של 
דרך אגדה, דרך אפרתה, קובץ בנושא מוזאונים 
בראי החינוך והחברה בסדרה היסטוריה, הגות, 
ריאליה ועוד. המרצים מוזמנים להמשיך ולשלוח 

מאמרים לפרסום.
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ברכות למרצי המכללה שפרסמו ספרים חדשים:

ד"ר אהרון קמפינסקי - בפקודת הרבנות - התפתחותה של הרבנות הצבאית בישראל בהוצאת 

כרמל. הספר בוחן את דרכי התמודדותה של הרבנות הצבאית עם הסדרת הדת בצה"ל על רקע 

המתחים בין הדרישות ההלכתיות לדרישות הצבאיות ועל רקע היותו של צה"ל צבא יהודי.

–ישראל בפיוטיה  פרופ' אפרים חזן ופרופ' ישראל רוזנסון - דרושה, פקודה, שקולה: דיוקן ארץֿֿ

בהוצאת כרמל. הספר מציג לקט–מעט מאוצרות הפלא של הפיוט הארץ ישראלי הקדום. בעיקר 

אותם קטעים המשקפים את חיי היום–יום של האלף הראשון על שלל צבעיו, על תקוותיו וכיסופיו.

מוצגת  בספר   - מגלים  מגיד,  בהוצאת  בלהבות  מקדש   - בר-כוכבא  גרשון  ד"ר 

עד  ירושלים  על  הרומי  המצור  מהלכי  של  ומרתקת  מפורטת  תמונה  לראשונה 

לשריפת בית המקדש. לצד תיאורים אלה מובאים בפני הקורא עושר של ממצאים 

 ארכיאולוגיים מהתקופה, שנחשפו בשנים האחרונות בעיר דוד ובירושלים הקדומה.

עם הספר
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ד"ר יוסף שרביט - "יומן מסע לקונסטנטין" )צרפתית( , "וכל גיא יינשא" )עברית( בהוצאת 

צמרת - נובלה היסטורית בהשראת סיפור חייו של הדיין הרב יוסף גנאסיא שחי בקונסטנטין 

שבאלג'יריה.

ד"ר שולמית מנצורה - מלקקות דבש בהוצאה פרטית - סיפורים קצרים המעלים אפיזודות 

מעולמם של ילדים צעירים בקבוצות שונות בחברה החרדית בישראל.

 Men Who Teach Young Children: An International Perspective - ד"ר דוד ברודי

Institiute of Education, University of London - הספר מציג את ההווי של הגננים  בהוצאת 

הגברים ברחבי העולם החל מהחלטתם להיכנס למקצוע החינוך לגיל הרך וכלה בקשיים והצלחות 

היומיומיות שלהם בגן. 

ד"ר אילנה ברקוביץ - בחזרה לאהבה - רומן על שינוי ועל בחירה מחדש כשהכול מתרסק.
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במסגרת חגיגות 90 שנה למכללת אפרתה החוג לגיל הרך אירח כנס אקדמי בנושא דמיון, רוחניות ויצירתיות 

בגיל הרך. הכנס הציג שימוש בכלים המעודדים דמיון, רוחניות ויצירתיות בגן הילדים והדגיש את חשיבותם 

לרווחת הילדים, ללמידה שלהם ולהתפתחותם. הוקדשו ארבעה מושבים שונים 

להצגת אספקטים תיאורטיים, מחקריים ומעשיים בתחומים שהוצגו.

פרופסור קיירן אגן מאוניברסיטת סימון פריזר בקנדה, מומחה בעל שם עולמי 

בתחום הדמיון בגיל הרך, שכתב ספרים רבים בנושא, היה המרצה המרכזי של 

הכנס.

הרצאתו הייתה בנושא:

'Engaging children's imaginations and emotions in learning'.

לאחר ההרצאה קיים פרופסור אגן דיון ב'שולחן עגול' עם מרצי המכללה.

כנס בנושא דמיון,
רוחניות ויצירתיות בגיל הרך

שרון קפלן

פרופ' קרן אייגן )משמאל( וד"ר דוד ברודי
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את היום הראשון של חג החנוכה חגגו תלמידי בית הספר התורני גבעת מרדכי ביום שיא במדעים בנושא האור. לחגיגה 

זו הצטרפה קבוצת סטודנטיות משנה א' במסלולים יסודי וחינוך מיוחד המתאמנת בעבודה מעשית בבית הספר. הקבוצה 

הפעילה את ילדי בית הספר בסדנאות פעילות מעניינות ומגוונות בנושא האור. נושאי הסדנאות: בניית סביבונים, בניית 

קלידוסקופ, הכנת פריסקופ, חקר צללים - אור וצל, משחקי אורות ועוד.

את הפעילות ביצעו הסטודנטיות בתבונה וברגישות תוך מתן יחס חם ומעודד לתלמידים. לא רק התלמידים יצאו נשכרים 

מהפעילות המאירה אלא גם הסטודנטיות אשר התמודדו יחדיו בראשית דרכן בהוראה במיומנויות הוראה מגוונות: ניהול 

קבוצה, גיוון דרכי הוראה, שיתוף פעולה עם עמיתים, ומתן מענה לשונות בין התלמידים.

בסופה של הפעילות זכו הסטודנטיות לתודות מהתלמידים ולשבחים רבים מההנהלה ומהמורות אשר ראו בהערכה רבה 

את שיתוף הפעולה הפורה של הסטודנטיות והתגייסותן לפרויקט מאתגר זה. 

“כל אחד הוא אור קטן
וכולנו אור איתן....” 

פעילות לכבוד חג החנוכה בבית הספר התורני בגבעת מרדכי

אביגיל באס
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ברכות לבת-שבע מזוז
על זכייתה בתואר 'מורת המאה' לתשע"העובדת מצטיינת לשנת תשע”ד

ברכות למרצה אורית רוזמן

חלפה לה שנת התשעים 
ואל העתיד הפנים;

תם עוד גיליון, איגרת, 
שאת פעילות שנת התשעים מסכמת.

עם מבט אל עשור נוסף, מאתגר,
של לימודים, מחקר, תכניות -

מתקדמים יותר.

המערכת: מיכל נדב וד"ר סיגלית רוזמרין

מזכירת המערכת: שלומית זמיר

ברכות

ברכות לרב חנן יצחקי
לרגל קבלת התואר ד”ר!

ברכות לצוות הגיל הרך 

על הרצאתם בכנס 

בינלאומי לגיל הרך 

שהתקיים בקיץ בכרתים
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