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מקצועלהי1תיכול

בהברהמוביל
הישראלית

מדברתטלקארןעמל,תחומיהרבקבוצתלמנכ"ליתמינויהרקעעל

מערכתיטיפוללערוך)"חייביםהחינוךבמערכתהעמוקהמשברעל

ייראוכיצדצופההזה"(,הכשלעםמשמעותיבאופןשיתמודדוכולל

עכשיושעושיםלמוריםאומרתהייתהמהומגלההעתידשלהספרבתי

העזה,דורשזהבה.להתקדם"ניתןבמערכת:הראשוניםצעדיהםאת

הכלים"ארגזוהרחבתמתמידלימודהשקעה,התמדה,

קידרנירצילום:בטיט!אליאב

הש־איומירקעעלאלה,ימים

ביתה

$TS1$השביתה$TS1$

$DN2$השביתה$DN2$בצלהמוריםארגונישל
מונ־הלימודים,שנתפתיחת

תה

$TS1$מונתה$TS1$

$DN2$מונתה$DN2$קבוצתלמנכ"ליתטלקארן
תפ־במסגרתעמל.תחומיהרב

קידה

$TS1$תפקידה$TS1$

$DN2$תפקידה$DN2$להתמודדתיאלץהיאזה

החינוךמערכתבפניהניצביםהאתגריםעם

"המחסורבמורים.המחסורכמובןבהםכולה,

שניםזההחינוךלמערכתידועהיהבמורים

מקפתתוכניתנבנתהלאלצעריאךארוכות,
"השנהכעת.אומרתהיאבסוגיה",לטיפול

מע־שלקריסהסכנתכדיעדהחריףהמשבר

רכת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$,מערכתיטיפוללערוךוחייביםהחינוך
הכשלעםמשמעותיבאופןשיתמודדוכולל
דרמ־שינוילעשותחייביםהקצרבטווחהזה.

טי

$TS1$דרמטי$TS1$

$DN2$דרמטי$DN2$בשכ־והןהמתחיליםהמוריםשלבשכרם

רם

$TS1$בשכרם$TS1$

$DN2$בשכרם$DN2$ליבתאתשמהוויםהוותיקיםהמוריםשל

אס־תוכניתלהבנותצריךהחינוך.מערכת

טרטגית

$TS1$אסטרטגית$TS1$

$DN2$אסטרטגית$DN2$הלי־בסוגיותשתטפלטווחארוכת
בה

$TS1$הליבה$TS1$
$DN2$הליבה$DN2$בחברהולמיצובוהמורהלמעמדהנוגעות

שלוהחניכהההכשרהולתהליכיהישראלית
החדשים".המורים

עמותתשלומייסדתמנכ"ליתבעברהטל,
יותרלאחרלשיחהמגיעהבחינוך","תובנות

בסו־"העיסוקבעמותה.פעילותשלמעשור

גיית

$TS1$בסוגיית$TS1$

$DN2$בסוגיית$DN2$החינוךמערכתאתמלווההמורהמעמד
חייבים"אנחנואומרת.היאובעולם",בישראל

המוריםאתלהפוךכדייסודיבאופןלפעול

הצ־הדורעבורוהשראהלחיקוילמודלשלנו

עיר.

$TS1$.הצעיר$TS1$

$DN2$.הצעיר$DN2$מוריםשלדמויותכאשריגיעהשינוי

הראויה,החברתיתלהערכהיזכוחינוךואנשי
הישרא־החברהלחיקוי.ראוייםדרךכמורי

לית
$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$בשירותההצטיינותאתנסעלשמעלה

חייבתההייטקבעולםההצלחהואתהצבאי

אתמוקירשתלמידהתחושההיאועוצמתיתמרגשת"כמה

כבוגריםהספרלביתשחוזריםתלמידיםישהרבה.ההשקעה

בתלהתהלכתילאחרונהלעזור?׳.יכוליםאנחנו׳כיצדושואלים:
אמרה:היאלי.קוראתלשעברתלמידהשמעתיולפתעאביב

סוכרייה"׳ליונתתאלייחייכתתמידעצובה,׳כשהייתי

הראשונהבשורההחינוךאנשיאתלהעמיד

הצי־מנהיגיוהכלכלי.החברתיהתגמולשל

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$אתלהוקיעחייביםשלנוהדעהומובילי

החינוךאנשיכלפיוהמזלזלהמתלהםהשיח

החי־אנשיאתולכבדלהוקירלדעתשלנו,

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$החינוךשאנשיהצעירהדורלבניולאותת
מקצועוחיקוי.להערכהמושאלהיותחייבים
להפוךמשמעותי,שינוילעבורחייבההוראה
וחניכההדרכההכשרה,תהליכיעםלפרופסיה

צריךרפואה.כמובמקצועותכנהוגשיטתיים,
להתפ־שיוכלומוריםשלידעקהילותלפתח
תח

$TS1$להתפתח$TS1$
$DN2$להתפתח$DN2$הדינמיותההתפתחויותפיעלולהתקדם

החדש".העולםשל

החינוך?לשרתכיוםמייעצתהייתמה
להטילצריכההחינוךשרתהמיידי"בטווח

הנ־להסכמותלהביאכדימשקלהכובדכלאת

דרשות

$TS1$הנדרשות$TS1$

$DN2$הנדרשות$DN2$והצי־הדרישותוביןהאוצרמשרדבין

פיות

$TS1$והציפיות$TS1$

$DN2$והציפיות$DN2$בשכרמשמעותילשיפורהמוריםשל

הלימודיםשנתוהוותיקים.הצעיריםהמורים
לתלמידיםולאפשרבמועדה,להיפתחחייבת
שת־חגיגיתשנהפתיחתיחדלהוותולהוריהם

ציע

$TS1$שתציע$TS1$

$DN2$שתציע$DN2$לה־צריךבהמשךחדשה.תקווהלכולנו

קים

$TS1$להקים$TS1$

$DN2$להקים$DN2$הכוחותמיטבאתשתכלולציבוריתמועצה

שתיתןמועצההישראלית;החברהחלקימכל

מוריםמנהלים,שללקולםמשמעותימשקל

מת־סביריםזמניםבלוחותותציעותלמידים

שהמערכתכמובןהחינוך.למערכתחדשווה
הנחוצותהערבויותאתלתתחייבתהפוליטית

לתהום".ירדוולאייושמואכןשהמסקנות
למערכתלדעתךלהוסיףצריךמקצועאיזה
ומדוע?החינוך

קירובהואמזההשאניהאתגרים"אהד
הישראליתבהברהמשמעותיותאוכלוסיות
האוכ־כגוןוהחברתי,החינוכיהשיהלליבה

לוסייה
$TS1$האוכלוסייה$TS1$

$DN2$האוכלוסייה$DN2$מער־בוגרהחרדי.והמגזרהערבית

כת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$בורייןעללדעתחייבהישראליתהחינוך
חשובוערבית.אנגליתעברית,שפות:שלוש

הע־השפהאתילמדיהודיתלמידשכלמאוד
רבית

$TS1$הערבית$TS1$
$DN2$הערבית$DN2$התי־סיוםועדמכיתההחלהמדוברת

כון,

$TS1$,התיכון$TS1$

$DN2$,התיכון$DN2$שיאפשרוהמתאימיםהכליםאתויקבל

יכולותלכךהערבית.בשפההיטבלשלוטלו
הקיטובהקטנתעלחיוביותהשלכותלהיות
בהברההחשוביםהמגזריםשניביןוהאיבה

ידי־אתלשפרחייביםבמקביל,הישראלית.

עת

$TS1$ידיעת$TS1$

$DN2$ידיעת$DN2$מהחברהתלמידיםבקרבהעבריתהשפה

איכותיתלהשתלבותלתרוםובכךהערבית,

התלמידיםכללוהכלכלה.החברהבחיישלהם

ומיומנויותכליםיותרלקבלחייביםבמערכת

ששוקכפיעצמאיים,לומדיםלהיותלהפוך

מערכתמעובדיו.דורשהמתקדםהעבודה

המתאימותהדרכיםאתלמצואחייבתהחינוך

להשתלבהחרדיתהאוכלוסייהאתלעודד

הערה




IlKJ
ילין

הונחובסיסםשסל"הסרכים

כברסמל,החינוךלרשתהיסודות

גםושריריםתקפיםשוה,100לפני

טלהיום".

סוכרייה׳".ליונתתאלייחייכתותמידאלייך

עשור?בעודתספרבתיייראוכיצד
למ־להפוךצריךהקרובבעשורהספר"בית

רחב

$TS1$למרחב$TS1$
$DN2$למרחב$DN2$ורג־חברתיחינוכי,עוגןהמהווהקהילתי

שי

$TS1$ורגשי$TS1$

$DN2$ורגשי$DN2$מורים,שלרחבהלקהילהשעריואתופותח
שות־לעודדמאודחשובוהורים.תלמידים

פויות

$TS1$שותפויות$TS1$

$DN2$שותפויות$DN2$ול־והצבא,התעשייההאקדמיה,עם
גייס

$TS1$ולגייס$TS1$
$DN2$ולגייס$DN2$במרחבמשותפתלעשייההכוחותכלאת

שותפויותיצרנוהקודמיםבתפקידייהחינוכי.

בח־המשפיעיםהגורמיםכלעםמשמעותיות

ברה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$;העסקי,המגזרהאקדמיה,הישראלית

הזההכוחותשילובוצה"ל.חברתיותעמותות

ספרבבתיהחינוכיתלעשייהכוחמכפילהיה

שלהספרביתלכך,מעברהארץ.ברחבירבים

די־שלוהפיזישהמרחבספרביתיהיההעתיד

נמי

$TS1$דינמי$TS1$

$DN2$דינמי$DN2$ביתהמשתנים;הלמידהלצורכיומותאם

לצדשכוללתחווייתיתלמידהשמאפשרספר

ומא־מקצועות,במגווןהתנסותליבהלימודי

פשר

$TS1$ומאפשר$TS1$

$DN2$ומאפשר$DN2$שלוהחוזקנקודתאתלזהותתלמידלכל

ולפתחה".
ספר?במילמנהלישלךמאמיןהאנימהו

בישראל.התווךעמודהםהספרבתי"מנהלי
מהםאחדכלובראשספר,בתיכ־000,5ישנם

חי־מנהיגהואשבהגדרתימנהל,לעמודצריך

נוכי

$TS1$חינוכי$TS1$

$DN2$חינוכי$DN2$המ־כפניהםהספרביתפניויזם.חברתי

נהל.
$TS1$.המנהל$TS1$

$DN2$.המנהל$DN2$תלמי־שלקהילהמובילספרביתמנהל

דים,

$TS1$,תלמידים$TS1$

$DN2$,תלמידים$DN2$,מוטלתושותפים.מתנדביםהורים,מורים

החי־המנהיגרבה.ומחויבותאחריותכתפיועל

נוכי

$TS1$החינוכי$TS1$

$DN2$החינוכי$DN2$בסיסםשעלוהנורמותהערכיםאתמסמן

לכידותאמון,יושרה,מתוךפועלהספרבית

למנכ"לבדומההמנהל,תפקידפעולה.ושיתוף
לונחוצהולכןוחשוב,משמעותיהואחברה,של

לתתצריכיםאנחנווליווי.תמיכהשלמעטפת

הפד־ההיבטיםבכלהאוטונומיהאתלמנהלים

גוגיים,

$TS1$,הפדגוגיים$TS1$

$DN2$,הפדגוגיים$DN2$למ־לאפשרוהתקציביים.הניהוליים
נהלים

$TS1$למנהלים$TS1$
$DN2$למנהלים$DN2$האדם".כוחבהעסקתגמישותיותר

באופןלהשתלבשיוכלוכדיהליבהבלימודי

גםויתרמוהעתידיהעבודהבשוקיותריעיל

אבלכאלו,ניסיונותהיוםישנםשלנו.לתל"ג

משמעותיתלהרחבהכוללתחשיבהדרושה
בחברהלהשתלבשיוכלוהחרדיםמספרשל

הישראלית".

מוסיפההייתהכיאומרתטללכך,מעבר

פילוסופיה,כגוןמקצועותהחינוךלמערכת
הטכנו־"ההתפתחותדיגיטלית.ותרבותמדע

לוגית
$TS1$הטכנולוגית$TS1$

$DN2$הטכנולוגית$DN2$החבר־במדיההרבוהשימושהמתמדת

תית

$TS1$החברתית$TS1$

$DN2$החברתית$DN2$כליםלתלמידיםלהקנותאותנומחייבים
איזהכגוןבשאלותודיוןוחשיבהניתוחשל

נדרשותמידותאילולנהל?רצויחייםאורח

שהוגישאלות"אלואומרת.היאטוב?",מאופי

אבןהרמב"ם,אריסטו,כדוגמתבהןעסקודעות
טופייל".

במערכתלבטלשצריכיםמקצועישהאם

ומדוע?החינוך
במ־משובץשלרובחינוך׳׳שיעור"המונח

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$דקות45שלכמפגשהשבועיתהשעות
המר־לתפקידחוטאשעתייםהיותרלכלאו

כזי

$TS1$המרכזי$TS1$

$DN2$המרכזי$DN2$נטועהחינוכיהמעשהוהמחנך.המורהשל
ומו־תלמידביןאינטראקציהובכלמפגשבכל

רה.

$TS1$.ומורה$TS1$

$DN2$.ומורה$DN2$הכשרהלקבלצריךבכללוהמוריםצוות

מקצועיבאופןלעסוקלהםשיאפשרווכלים

ישוחברתי.רגשיפיתוחשלבתחוםומעמיק

המ־אתולשבורמחנךמורהבכללראותצורך

בנה

$TS1$המבנה$TS1$

$DN2$המבנה$DN2$מחנך".שלהמסורתי

תקווהשלשיח
כמו־החינוךבמערכתדרכהאתהתחילהטל

רה

$TS1$כמורה$TS1$

$DN2$כמורה$DN2$ואמנויותלהייטקבתיכוןמקוםממלאת

הנמ־לשעבר,מופתשבחפרס,שמעוןע"ש

נה

$TS1$הנמנה$TS1$

$DN2$הנמנה$DN2$קמפוסאתניהלהבהמשךעמל.רשתעם

עמותתובמסגרתאביב,בתלרוגוזיןביאליק
בפרישהספרבתי40ליוותהבחינוך""תובנות

חי־באנשינתקלתיהתפקידים"בכלארצית.

נוך

$TS1$חינוך$TS1$

$DN2$חינוך$DN2$אתגםוראיתיהשראה,ומעוררימחויבים

אומ־היאהישראלית",החברהשלהיפותפניה

רת.

$TS1$.אומרת$TS1$

$DN2$.אומרת$DN2$להיותיכולההוראהשמקצועמאמינה"אני

למ־שיכולהישראלית,בחברהמובילמקצוע

שוך

$TS1$למשוך$TS1$

$DN2$למשוך$DN2$הכוחות".מיטבאתלשורותיו

להיותשרוצהלמישהולהגידיכולהאתמה
היום?מורה

עםרבים.הםהחינוךבמערכת"הקשיים

תקווה.שלהואלהציערוצהשאניהשיחזאת,
הקשייםעללהתגברחינוךכאנשיבכוחנויש

לתל־החינוך,לאנשיחדשהתקווהולהציע
מידים

$TS1$לתלמידים$TS1$
$DN2$לתלמידים$DN2$.שלרחבהקשתלעשותזכיתיולהורים

זיקהעםהציבורית,החינוךבמערכתתפקידים

החבר־בפריפריההממוקמיםספרלבתיחזקה

שישהכרהמתוךישראלשלוהגיאוגרפיתתית

לתל־עתידתמונתלבנותהמורהשלבכוחו
מיד

$TS1$לתלמיד$TS1$
$DN2$לתלמיד$DN2$חברתית.למוביליותלהגיעלושתאפשר

המתחי־למורהלומררוצהאניאישיתבנימה

לה:
$TS1$:המתחילה$TS1$

$DN2$:המתחילה$DN2$דורשזההחינוך.במערכתלהתקדםניתן

והרחבתמתמידלימודהשקעה,התמדה,העזה,

איתךשירוץמישהולאתרובעיקרהכלים,ארגז

התחושההיאועוצמתיתמרגשתכמהבמסע.

ההשקעהאתתודהבמילתמוקירשתלמיד
כבו־הספרלביתשחוזריםתלמידיםישהרבה.

גרים

$TS1$כבוגרים$TS1$

$DN2$כבוגרים$DN2$:ישלעזור?׳.יכוליםאנחנו׳כיצדושואלים

תלמי־ולפתעברחובמתהלכיםשבהםרגעים
דים

$TS1$תלמידים$TS1$
$DN2$תלמידים$DN2$היית׳אתואומרים:בשמךקוראיםלשעבר

קרהזהמהעבר.תמונהומעליםשלי',המורה
אביבבתלסואןברחובהתהלכתילאחרונה.לי

קוראתלשעברתלמידהשומעתאניולפתע
ניגשתהייתיעצובה,׳כשהייתיאמרה:היאלי.

לפסיפסלתרום

לשתייםכאםערכיהאתלהנחילמנסהטל

"כאמאעמל.רשתכמנכ"ליתבתפקידהגם

להצליחתמידאותןעודדתיועדי,לדניאל

הח־השדרהחוטאתלחזקובמקבילבלימודים,

ברתי

$TS1$החברתי$TS1$

$DN2$החברתי$DN2$,לשונהחברתיתרגישותלגלותשלהן

בתנו־פעילות"להיותאומרת.היאולחלש",

עת

$TS1$בתנועת$TS1$

$DN2$בתנועת$DN2$כוללבצבא,משמעותישירותולשרתנוער
גםביטוילידייבואואלהערכיםשירות.שנת

ברשתשאקדםוהחברתיתהחינוכיתבתפיסה

היסו־הונחובסיסםשעלהערכיםשלנו.החינוך

דות

$TS1$היסודות$TS1$

$DN2$היסודות$DN2$מהסתדרותכחלקעמל,החינוךלרשת

ושריריםתקפיםשנה,00לפניכברהעובדים,

יותרוצודקתשוויוניתלחברהחתירההיום:גם

בחינוךמאמינהאניומין.גזעדת,הבדלללא
שלהמרתקהחברתילפסיפסלתרוםובכוחנו
ישראל".מדינת

משקלהכובדכלאתלהטילצריכההחינוךשרתהמיידי"בטווח
שנתהמורים.וביןהאוצרמשרדביןלהסכמותלהביאכדי

להקיםצריךבהמשךבמועדה.להיפתחחייבתהלימודים
משקלותיתןהכוחותמיטבאתשתכלולציבוריתמועצה
ותלמידים"מוריםמנהלים,שללקולםמשמעותי

הערה



