
חלוצים

בהוראה
jgmבתיכוןהמוריםחדרבצהרים,שנייום

שלפעילותהומהבירושליםגונןגבעת

לחדרנכנסיםלפתעבהפסקה.מורים

לצדמתיישביםלהסס,ומבליתלמידים,שני

מערימתדףנוטלמהםאחדהשולחנות.אחד

בטוןהכתובאתומקריאהשולחן,שעלדפים

בחדר,הנוכחיםסמכותית.דמותשמחקה

ביניהםמעביריםצעירים,מוריםשלקבוצה

מיהנראהככלמביניםמשועשעים,מבטים

הבמהספורותדקותלמשךהחיקוי.נשואהוא

מבקשתהמורותשאחתעדהתלמיד,שלכולה

לסגתמתחילהילדהחוצה.לצאתבחיוךממנו

כשחברוומענות,טענותבליהדלתלכיוון

החיוכיםנסגרת,שהדלתאחריאחריו.נשרך

הפנים.עלנשארים

שעצםלהניחסביראחר,ספרביתבכל

לארשותבקשתללאהמוריםלחדרהפלישה

הכל,אחרישכזו.אוהדתלתגובהזוכההיתה

המורים,שלהנדירהפרטיהזמןהיאההפסקה

אותהלבלותמעדיפיםשהםלהניחואפשר

ואולם,העיניים.לנגדתלמידיםלראותבלי

מלמדתבגונןהנינוחההענייניםהשתלשלות

במיוחדהספר,בביתהנינוחההאווירהעל

לתלמידים.המוריםביןביחסים

בביתבביקורהיחידה.הדוגמהזוואין

שמנופפיםתלמידיםלראותאפשרהספר

המו־לחדרמציציםמרחוק,לשלוםלמורים

רים

$TS1$המורים$TS1$

$DN2$המורים$DN2$ועלדאעלשיחותאיתםמנהליםואף

בשיחהפתחותלמידיםכמהלמשל,כךהא.

השעה.מהלשאולכדירקהמורות,אחתעם

לשמהבחוצפהנראההדברמהצד,למתבונן

כמלואלהתרגזבליבנועם,ענתההמורהאך

שבכלמכיווןלדרכם.הלכווהילדיםהנימה,

צעירים,מוריםמעורביםהיוהללוהאפיזודות

התלמידיםכלפיהסבלנותאםלתהותמותר

לאועדייןבאו,שמקרובלמוריםאופיינית

העצמיוהביטחוןהנינוחותזאת,עםנשחקו.

מלמדיםהללוהצעיריםהמוריםשמשדרים

בתמונה.נוסףגורםעל

לאגונןבגבעתהחדשיםהמוריםמרבית

מגי־אלאעצמאי,באופןהספרבביתנקלטים

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$חינוכי״״חלוץמהתוכניתכחלקאליו

במכללתדמוקרטילחינוךהמכוןשותפיםשבה

החי־ומינהלהחינוךמשרדהקיבוצים,סמינר

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$ומכשי־המאתרתהתוכנית,)מנח״י(.בעיר

רה

$TS1$ומכשירה$TS1$

$DN2$ומכשירה$DN2$ספרבבתילעבודהאיכותייםחינוךאנשי

ניהולית,עתודהלכעיןאותםלהפוךבמטרה

המתחי־חדשיםלמוריםצמודליווימספקת

לים

$TS1$המתחילים$TS1$

$DN2$המתחילים$DN2$פוע־הירושלמיבתיכוןספר.בבתיללמד

לת

$TS1$פועלת$TS1$

$DN2$פועלת$DN2$השנהכאשרשנים,ארבעכברהתוכנית

המשתתפיםמוריםשמונהבמוסדמלמדים

שלהכוחעלמדבריםכאחדכולםבתוכנית.

שסייעבמעלה,ראשוןתמיכהכגורםהקבוצה

הספר.בביתהחלקהלקליטתם

הצלהחבל

מנחהחרומצ׳נקו,יולימבלהשנייוםבכל

היאגונן.בגבעתהחינוכי,החלוץבתוכנית

החדשים,מהמוריםאחדכלעםנפגשת

נפג־היוםובסוףאישי,באופןה״חלוצים״,

שת

$TS1$נפגשת$TS1$

$DN2$נפגשת$DN2$הספר.ביתמנהלתועםיחדכולםעם

נוס־ספרבתיבשנימוריםמלווהחרומצ׳נקו

פים

$TS1$נוספים$TS1$

$DN2$נוספים$DN2$וייס"ו״ברנקואביבבתלשרת"״משה

ברמלה.

בשי־אומרתהיאבתוכנית״,מאמינה"אני

חה

$TS1$בשיחה$TS1$

$DN2$בשיחה$DN2$התוכניתלדבריה,גונן.גבעתשלבחצר

שבההנוכחית,לתקופהעצמהאתמתאימה

שינוי,בפניעומדיםהממלכתייםהספר"בתי

מהיר.בקצבמשתנהספרלבתימחוץוהחברה

לנואיןהתרבות.וגםמשתנההעבודהשוק

שאנ־הילדיםיחיותובעניעולםבאיזהמושג

חנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$כיום".מחנכים

חינוךכתבתבעברשהיתהחרומצ׳נקו

שישסבורהבתחום,לעבודההסבהועשתה

בחוץ,העולםלביןהספרביתביןמובנהפער

מבינים״אנחנובעתיד.להתרחבשעתיד

ולדעתללמודלדעתילדיםללמדשצריך

לסביבותהלמידהאתלהתאיםוכןלהשתנות,

גמישים,להיותילמדושהילדיםכדימשתנות.

עצמם.אתלהתאיםללמודצריכיםהמורים

אתלהתאיםצריכהבית-ספריתמערכתכל

בתוכניתעובריםשאנחנוהתהליךוזהעצמה,

מספרת.היאהחינוכי״,החלוץ

רקלאמסייעיםבתוכניתהמוריםמנחי

העוב־הוותיק,ולצוותלמנהליםגםאלאלהם,

רים

$TS1$העוברים$TS1$

$DN2$העוברים$DN2$המקוםאתלסמןעוזרת״אנישינוי.תהליך

חרומצ׳נקו.מפרטתלהגיע״,רוציםשאליו

כלומרפיסימקוםלהיותיכולהזה״המקום

לנסותכדיכאןנמצאתאניפדגוגי.אוהמבנה,

לתהליך,הספרביתשלהאנשיםכלאתולגייס

החדשים״.למוריםולייעץלתמוךכדיוגם

ברח־ספרבתי16ב-השנהפועלתהתוכנית

בי

$TS1$ברחבי$TS1$

$DN2$ברחבי$DN2$,״גבעול"אביב,בתלט׳עירוניובהםהארץ

הספרבתיבחולון.ו״קורצ׳אק״עדהבגבעת

דווקאלאוהםהחדשיםהמוריםאתהקולטים

העו־כאלהאלאוחזקים,מבוססיםמוסדות

ברים

$TS1$העוברים$TS1$

$DN2$העוברים$DN2$בשי־מדוברלעתיםשינוי.שלתהליך

נוי

$TS1$בשינוי$TS1$

$DN2$בשינוי$DN2$,הכוללחברתי,בשינויולעתיםפדגוגי

שפותחההדמוקרטיתהמשנהשלאימוץגם

החלו־הספרבתידמוקרטי.לחינוךבמכון

ציים,

$TS1$,החלוציים$TS1$

$DN2$,החלוציים$DN2$אתעובריםבתוכנית,מכוניםשהםכפי

חדשנותלמגדלורי״ליהפךבמטרההתהליך

לתוכנית.ההסברחוברתכדבריחינוכית״,

אלאשינוי,בתהליךרקלאמדוברלעתים

עמוד 1



גליליתמירה

השתלבותבבעיותפעםלאנתקליםספרלבתיהמגיעיםחדשיםמורים

בשניםטרייםמוריםהמלווההחינוכי,החלוץתוכניתומגובש.ותיקבצוות

כליםוגםאישיליוויתמיכה,קבוצתלהםמספקתלעבודתם,הראשונות

במהירותשמשתנהבעולםהספר,בביתשינויתהליךלהוביללהםשיעזרו

זמיריוסיצילומים://טלאילהאיור://גליליתמירהמאת//

עמוד 2



ללמדשצריךמבינים״אנחנולמטה(:)בצילוםבתוכניתנזנחהחרומצ׳נקו,יולי

לסביבותהלמידהאתלהתאיםוכןלהשתנות,ולרעתללמודלדעתזלד׳ם

צריכהבית-ספריתמערכתכלגמישים,להיותילמדושהילדיםכדימשתנות.

החינוכי'החל־ץבתוכניתעובריםשאנחנוהתהליךוזהעצמה,אתלהתאים

גונן,גבעתשלהסיפורממש.שלהצלהבחבל

היהשניםבמשךבמיוחד.עגוםהואלמשל,

העבודה,תנועתערכיפיעלשהוקםהמוסד,

ולמ־בירושליםהמהולליםהספרמבתיאחד

דו

$TS1$ולמדו$TS1$

$DN2$ולמדו$DN2$בעיר.והסלתההשמנהמשפחותילדיבו

ברבותואולםבשיאו,היההוא80ה-בשנות

נוספיםספרבתימצדתחרותלוקמההשנים

החז־התלמידיםנצרכולאושובשהתחזקו,

קים

$TS1$החזקים$TS1$

$DN2$החזקים$DN2$הואשבההקטמונים,שכונתעדלהרחיק

הספרבביתהאוכלוסייההתחלפהכך,ממוקם.

משכבותילדיםרקבושנותרועדבהתמדה,

האחרונותבשניםבכר,דילאואםמצוקה.

רבים.מנהליםגםבוהתחלפו

25במשךהספרבביתשעבדהגרין,יפית

מכןולאחרלערביתכמורהתחילהשנה,

והתהלי־השינוייםלכלעדההיתהכיועצת,

כים

$TS1$והתהליכים$TS1$

$DN2$והתהליכים$DN2$החלי־היאשניםחמשלפניבו.שהתרחשו

טה

$TS1$החליטה$TS1$

$DN2$החליטה$DN2$והסכימהבפניה,שהוצבלאתגרלהיענות

שגבעתברורלי״היההניהול.לעמדתלעבור

להצעידואפשרומקצועי,חםביתהואגונן

ליהיתהלא״אךאומרת.היאקדימה״,אותו

בכללנהלרציתיולאלכיסאתשוקהשום

אתשמורידהזולהיותהתכוונתילאמחיר.

לעשותבחרנולכןהספר.ביתעלהשאלטר

בפתיחתהתבטאבשינויעיקריחלקשינוי״.

בביתישוכיוםדמוקרטי,במסלולז׳כיתה

כאלה.כיתותשתיהספר

לאלמקוםחדשיםמוריםמכניסיםכיצד

להת־עומדלאעתידוסביבשהערפליציב,

פזר

$TS1$להתפזר$TS1$

$DN2$להתפזר$DN2$?כאמור,החינוכי,החלוץתוכניתבמהרה

הצעיריםהמוריםאתרקלאלהעציםמבקשת

הוותיקיםהמוריםאתגםאלאמלווה,שהיא

אתה״אםחרומצ׳נקו,לדבריאותם.שקולטים

צריךהבא,המנהליםדוראתלהצמיחרוצה

חלוץכלשינוי.בתהליכילהתנסותלהםלתת

שלכוללממהלךחלקבעצםהואהספרבבית

הזה.השינויאתבלעצבעסוקהמורהשינוי.

מאילומדיםהתוצאות,אתרואיםהיאאוהוא

שלהםלעיצובברוריתרוןכאןישההצלחה.

ומנהלים״.כמורים

לבדידותמזור

טלר,אורןשלישי,מימיבאחדהיום,בצהרי

המוריםבחדריושבגונן,בגבעתט׳כיתהמחנך

תלמידים.שלמשוביםלחבריובקולומקריא

דמוק־לנושאהוקדשהקודםהלימודיםשבוע

רטיה,

$TS1$,דמוקרטיה$TS1$

$DN2$,דמוקרטיה$DN2$הבלעדית.ובהפקתםהחלוציםביוזמת

בפעילויות,השתתפוהילדיםהשבוע,במשך

בטבעיותשהתחברבנושא,והרצאותסרטים

החיההרוחהיהטלררבין.לרצחהשנהליום

נראהשהואמפליאולאהזו,היוזמהמאחורי

הילדיםשלהנלהבותהתגובותלמקראקורן

במשובים.

שנק־הראשוןהחינוכיהחלוץהוא38טלר,

לט

$TS1$שנקלט$TS1$

$DN2$שנקלט$DN2$הואהחלוצים,לשארבניגודגונן.בגבעת

לתו־שנרשםלפניעודהספרביתאתהכיר

כנית,

$TS1$,לתוכנית$TS1$

$DN2$,לתוכנית$DN2$במסגרתבותלמידיםעםעבדכאשר

הואעצמה",להוראהמאוחר"הגעתיחוגים.

הספרלביתלהיכנסדרך״חיפשתימספר.

ההזדמ־נוצרה2009וב-המניין,מןכמורה

נות

$TS1$ההזדמנות$TS1$

$DN2$ההזדמנות$DN2$החלוץ".תוכניתבמסגרתזאתלעשות

שלתפקידםהחינוכי,החלוץשלבחזון

מהכשרההיישרהנקלטיםהחדשיםהמורים

״סוכ־להוותהואהדמוקרטי,לחינוךבמכון

ני

$TS1$״סוכני$TS1$

$DN2$״סוכני$DN2$.חדשהרוחלהפיחאמוריםהםהשינוי״

ומהרעיונותמיוזמותיהםלתרוםהספר,בבית

ולה־הספרביתאתלעזובולבסוףשלהם,

תקדם

$TS1$ולהתקדם$TS1$

$DN2$ולהתקדם$DN2$שהשלימולפנילאניהול,למשרות

ניהולית.הכשרה

מהחלוציםרביםכינראהבפועל,ואולם

ומרוציםכך,כלרחוקלטווחחושביםלא

באמצעותהספרבביתשלהםהקליטהמעצם

כלקודםהוא״חלוץטלר,מבחינתהתוכנית.

בביתשאתהכמולהשתלבאומרזהמורה.

מסביר.הואעורך",אתלשנותלאאבלהספר,

ספר,לביתמגיעחדשכשמורהכלל,״בדרך

לבד".להיותקשהזהלבדו.הוא

טרייםמוריםמטרידהמתברר,הבדידות,

לכת־שהתראיינוהחדשיםהמוריםכלרבים.

בה

$TS1$לכתבה$TS1$

$DN2$לכתבה$DN2$החי־החלוץתוכניתיתרונותעלדיברו

נוכי

$TS1$החינוכי$TS1$

$DN2$החינוכי$DN2$לעמי־אולהםשהיוהחששותלנוכח

תיהם

$TS1$לעמיתיהם$TS1$

$DN2$לעמיתיהם$DN2$עלדיברוהםהספר.ביתעםמהמפגש

במקצועהשחיקהעלמורים,בחדרהניכור

בליהיררכית,במערכתלהיטמעהחששועל

אתביטוילידילהביאאפשרותלהםשתינתן

עולמם.ואתעצמם

החלוציםמראשוניהיאאףחזון-וייס,רוני

"הסטטיסטיקהאומרת:גונן,לגבעתשהגיעו

חוויתיעוזבים.צעיריםמוריםמשקרת.לא

במפגשיםלמה.והבנתיחבריםעםזאת

והיהבוכים,היינוהמנחהעםהראשונים

אתפשוטה.לאההתמודדותכימקוםלזה

פעםבפניםלךמתנפץוזהאידיאליםעםבאה

פעם".אחר

בזוגותעבודה

עבו־אתהשנהשהחלה27לרנר,דקלהאת

דתה

$TS1$עבודתה$TS1$

$DN2$עבודתה$DN2$במסגרתאליהובידט'עירוניספרבבית

גדול״.כ״ראשלהגדיראפשרחינוכי,חלוץ

מדעיםמלמדתובנוסףז׳,כיתהמחנכתהיא

עשירניסיוןלהוישט',וכיתותכיתותשתי

עםהגיעההיאלדבריה,פורמלי.בלתיבחינוך

החינוך.מערכתלגביאמביוולנטית"תחושה

הייתיבחינוך.קודםעסקתיפחד.המוןעםוגם

טובלישהיהוהרגשתידבריםעלאחראית

ללמודהחלטתימאוד.ויצירתיפתוחשם,

הממלכתי,בחינוךמאמינהאניכיהוראה

צריכהשהמדינהובכךציבוריתבמערכת

להיותצריךוהואהחינוךעלאחריותלקחת

לכולם.שווה

יוד־אניביקורת.לייששני,מצד״אבל

עת

$TS1$יודעת$TS1$

$DN2$יודעת$DN2$מער־זופשוטה.לאהיאהזושהמערכת

כת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$והתכניםההוראהתפקידמאוד.סגורה

צריךשבומסויםאופןישמאוד.מוגדרים

להיכנסמאודופחדתיהדברים,אתלעשות

תמיכה".לינותנתהתוכניתכזו.מסגרתלתוך

מקבו־כחלקט׳לעירוניהשנההגיעהלרנר

צה

$TS1$מקבוצה$TS1$

$DN2$מקבוצה$DN2$מהלי־הכירהרובןשאתמורות,שששל

מודים.

$TS1$.מהלימודים$TS1$

$DN2$.מהלימודים$DN2$התמיכהאתלךישבקבוצה,״כשאת

מקוםמאותו״אנחנומפרטת.היאהאנושית",

לתוךהכניסהשלהשוקמשותפת.והשפה

התפי־אתמאבדתלאאתיותר.קטןמערכת

שות

$TS1$התפישות$TS1$

$DN2$התפישות$DN2$מצליחהוגםאיתן,שהגעתהחינוכיות

יוצריםאיךולחשובהספרביתעללהסתכל

היאזאת,מלבדבדעתך״.מתחשביםשינוי.בו

המוריםלחדרלהיכנסכיףפשוט״זהמודה,

מוכרות".פניםולראות

עירוניהקולט,הספרביתאתמגדירהלרנר

רוםועינתטלראורןפלבסקי,םלילשם,שלומציוןוייס,חזוןרונימשמאל:גונן.בגבעתהחינוכיהחלוץמורי
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ו־ןתח־מוריםבתוכנית:נזשתתםתחזון״ו״ס,רוני

1nnniעוןב!ם. Drun iwi 1rvnn,למה

והיהב/כים,uunהמשהעםהראשוניםבמפגשים

עםבאהאתפשוטה,לאההתמוררותכימקוםלזה

פעם*אחרפעםבפניםלךמתנפץ7/7ים

ספרכ״ביתאליהו,ידבשכונתשממוקםטי

רחבפדגוגישינויכיוםשעוברומתפקדגדול

עדייןמבחינתה,בו״.משתלבותשאנחנוהיקף,

אנח־״כרגעניהולי.אופקעללדברמוקדם

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$שלנוהמטרההמערכת.אתלהביןמנסות

ליזום".אלאומיד,תיכףמהפךליצורלאהיא

לא"זהכרגע.ניהולעלחושבלאטלרגם

אתלממשמעוניין"אנימודה.הואאלי׳/מדבר

שמייצרמארגוןחלקולהיותשליהרעיונות

יותר".ונכוןטובמשהו

סלעםהספרבבתינקלטיםהחלוץמורי

המשרותעלמאיימיםאינםוכךשעות,של

מנהלתגרין,לדבריהוותיקים.המוריםשל

התחייבוומנח״יהחינוךמשרדגונן,גבעת

״איהראשונות.בשנתייםמוריםלפטרלא

הסגירהכשאפשרותספרביתלהצילאפשר

אומרת.היאעליו",מאיימת

אתלנטרלנוספתבדרךנקטוגונןבגבעת

לביתהחדשיםהמוריםבהגעתהטמוןהאיום

מודלבאמצעותהיאמגובשת,כקבוצההספר

ותיק.למורהמוצמדחלוץכלבזוגות:הוראה

שישלמרותללמוד,׳באנואומרים"החלוצים

״בתוכניתחרומצ׳נקו.אומרתיכולות׳״,לנו

ניהולית,ועתודהנבחרתעלדיבורישהחלוץ

העיקרשיווקיות.מיליםהכלבסךאלהאבל

ניסיוןישהוותיקיםלמוריםהתהליך.הוא

בית-שגרהפהישאותו.להעריךשצריךרב,

לעמודאיךלהביןצריךמלאכה.שהיאספרית

כיתה״.מול

שלי־השנהזוחלוץ32וינר,זכרילדברי

שית

$TS1$שלישית$TS1$

$DN2$שלישית$DN2$ב״מקוםללמדרצההואגונן,בגבעת

וגםלהשתנותמפחדלאשהואשמצהיר

המנה־בזכותקורהזהפהבפועל.זאתמקיים

לת

$TS1$המנהלת$TS1$

$DN2$המנהלת$DN2$ובזכותהמורים,אתלרתוםשהצליחה

העיקריהקרדיטאבלשינוי.שחייבהמשבר

המורים".לחדרהוא

״שוב־הוותיקההמורהעםבזוגהעבודה

רת

$TS1$״שוברת$TS1$

$DN2$״שוברת$DN2$ממנהלמדגםהואכדבריו.הניכור״,את

דיבר־לאהראשונים,ההורים״בערבירבות.

תי

$TS1$דיברתי$TS1$

$DN2$דיברתי$DN2$.הוותי־למורההבמהאתהשארתיכמעט

קה.

$TS1$.הוותיקה$TS1$

$DN2$.הוותיקה$DN2$קשה.ליהיתההמיליםבחירתאפילו

היתהוהיאותקשנות20עםמורהלידיישבה

שזו״הרגשתימוסיפה:חזון-וייסמדהימה״.

ותקעםמחנכתמאהובה,ללמודשליזכות

ת״ג(לפנסיה,בינתיים)שיצאהשנה30של

תחו־פהישמאוד.פתוחהיההוותיק״הצוות

שה

$TS1$תחושה$TS1$

$DN2$תחושה$DN2$התחדשות״.של

הואבתהליךמרכזיחלקחרומצ׳נקו,לדברי

לגדללדעת״וגםלשינוי,המנהלמצדנכונות

כלשהושבשלבהידיעהכוללצעירים,אנשים

בניהולאישיתדוגמהלהוותויילכויעזבוהם

התוכניתאנשיעבדוגונן,בגבעתספר״.בתי

לפניעודשנה,במשךהוותיקהמוריםצוותעם

הקר־הוכנהוכךהגיעו,החדשיםשהמורים

קע

$TS1$הקרקע$TS1$

$DN2$הקרקע$DN2$לשבועייםאחת"נפגשנוהשינוי.לתהליך

"בדקנוחרומצ׳נקו,מספרתהערב",בשעות

החוזקותמההספר,ביתעליודעיםאנחנומה

להגיע".רוציםאנחנוולאןשלווהחולשות

הגדלתהיתההראשונותהמטרותאחת

חרומצ׳נקוהספר.לביתהנרשמיםמספר

דיברנויותר,העמוקה"ברמהכימסבירה

היהאךהספר,לביתחדשיוםסדרהגדרתעל

ביתשלהערכיםעללשמוראיךלראותעלינו

מבחינההתלמידיםאתלהעציםאיךהספר,

תושביהםכיוםשלנוהתלמידיםרובלימודית.

שמקב־מאליומובןלאזהשעבורםהשכונה,

לים

$TS1$שמקבלים$TS1$

$DN2$שמקבלים$DN2$,ותרבותידעלתחומישנחשפיםחוגים

ילדיםשישעלההמורותעםמשיחותשונים.

מהשכונה".כמעטיצאושלא

התלמידיםאופקיהרחבתעלהחשיבה

בתוכניתבחירהשיעורילשילובהביאה

עםועבודהקראטהיוגה,כמוהלימודים

חוץכאן.גםמשתלביםהחלוציםסוכר.בצק

מורההיאלשםשלומציוןמחנכת,מהיותה

עורכתאחרת,מורהמחול.ותיאטרוןליוגה

שיעו־מעבירהלהוראה,הסבהשעברהדין

רי

$TS1$שיעורי$TS1$

$DN2$שיעורי$DN2$.המקובליםהלימודבמקצועותגםמשפט

בחירה.אפשרויותישהיסטוריה,כמויותר,

ללמודלילדיםמציעלמשל,החלוצים,אחד

אוויזמים,חוקריםשלדמויותדרךפרקים

החלוציםבולטות.נשיותדמויותבאמצעות

התל־בוועדותקהילתיתליזמותגםאחראים

מידים,

$TS1$,התלמידים$TS1$

$DN2$,התלמידים$DN2$ולוועדתהירוקהלסיירתהחי,לפינת

הספר.בביתהבינוי

ותיקה:נזוו־הברודו,ם«ן

המוריםעםעובדת.«־א

כמהעד!רואההחדשים

אךאותנו,צריכיםהם

נהניםאנחנוכמהעדנם

יוזמים.שהםמפרויקטים

זאתלעשותמסוגליםהם

ותעוזה,כוחלהםישכי

כשהםזאת.עםיחדאבל

הםכיתהמולעומדים

לדרךלהנחיות,זקוקים

שלנוולסיפיםהעבודה

מודהבתחילה״,סקפטיותהיתה״הגישה

החטיבהורכזתותיקהמורהברודו,פיפין

אורןעםיחדכיתהשחינכהגונן,בגבעת

המו־שאנחנו,מאמינהאניכיום"אבלטלר.

רים

$TS1$המורים$TS1$

$DN2$המורים$DN2$,אנחנולהפך,חיזוק.זקוקיםלאהוותיקים

מקוםגםישאבלניסיוןלנוישהוותיקים,

החד־המוריםעםעובדתאניחדשה.לרוח

שים

$TS1$החדשים$TS1$

$DN2$החדשים$DN2$אךאותנו,צריכיםהםכמהעדורואה

שהםמפרויקטיםנהניםאנחנוכמהעדגם

מסוגליםהםהדמוקרטיה.שבועכמויוזמים,

יחדאבלותעוזה,כוחלהםישכיזאתלעשות

זקו־הםכיתהמולעומדיםכשהםזאת,עם

קים

$TS1$זקוקים$TS1$

$DN2$זקוקים$DN2$,שלנו״.ולטיפיםהעבודהלדרךלהנחיות

גבית,רוחלנונתנושהםהואשחשוב"מה

גםמסכימההתחדשות״,ותחושתנעורים

השאלותשאילת״יכולתהמנהלת.גרין,

עלהערעורהטוטלית,המחויבותשלהם,

בנחי־אלטרנטיבותלהציגוהיכולתהקיים

שות

$TS1$בנחישות$TS1$

$DN2$בנחישות$DN2$יחזיקוהםהאםכולנו״.עלמשפיעה

להמרמוכנהחזון-וייסיגידו.ימיםמעמד?

הפיר־לראשתגיעהיאשניםכמהשבעוד

מידה,

$TS1$,הפירמידה$TS1$

$DN2$,הפירמידה$DN2$בוגםשאולימשלהספרביתעם

החלוצים.ילמדו

D'linnn הראשונותהשניםבחמשעוזבים%11

מוריםשלהפרישהאתלבלוםכוונתהעלהשארביןמצהירההחינוכיהחלוץתוכנית

שעובריםספרלבתיממשיבאופןלתרוםהאפשרותומתןצמודליוויידיעלצעירים

בתוכניתהעזיבה״שיעורהתוכנית,מנהלטרון,יותםלדברילהם.וזקוקיםשינויתהליך

בכלל".אםמאוד,נמוךהואהחינוכיהחלוץ

השניםהחמשבמהלךעבודתםאתעוזביםמהמורים%1החינוך,משרדנתונילפי

איגודיו״ררבנר,נחמהלדבריבעולם.%05שלמשיעורבהרבהנמוךלהוראההראשונות

״פעםכך:היהתמידלאזהבעבודתה,סטאז׳ומנחתהמוריםבהסתדרותוהסמינריםהמכללות

והגדלתחדשאופקבעקבותהאחרונות,בשניםשקל.008,5הרוויחוהדרךבתחילתמורים

פשוטלאזהמבעבר.יותרטובלהשתכרתחילוהםכיעוזביםמוריםפחותהמשכורת,

עזבו".הצעיריםמלבבים,היולאוכשהתנאיםשוחקת.קשה,מערכתזאתחדש.מורהלהיות

עוטפתתמיכהישהסטאז׳״בשנתהקליטה.מערךכלגםהשתנהרבנר,לדבריכיום,

מהמנחה.תמיכההרבהומקבליםשבועיתסטאז׳בסדנתמשתתפיםהםלמורים.מאוד

תמיכהלהםישהספר,לביתמגיעיםוכשהםותסכולים,קשייםלחלוקמיעםלהםיש

אותם״.ללוותשאמורהחונכתמורהמצד

אינדיווידואלי״זההספר.בבתיהקליטהבאוריינטצייתתלוימאודהרבהזאת,עם

חדשים,מוריםשלקליטהתהליךעלמנהליםעםעובדים"אנחנורבנר.מספרתמאוד״,

שישיודעיםלאשאפילומנהליםגםישאבלומטופלת.ידועהשלהםהבדידותובעיית

הספר״.בביתמתלמדמורהלהם

בתוכניתמשתתפתאדל,אדווה

המורים"לחדרהואהעיקרי"הקרדיטוינר.וזכריטלראורן

בתוכניתמשתתפתלשם,שלומציון
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