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מביעור הבערות לתהיל"ה: עדות מסכמת 
רחל טוקטלי

הקדמה

לכן קודם הכרתי צביון אברהם את ב-1977. בירושלים מבוגרים לחינוך למחלקה הגעתי
בפועל הסטודנטים דיקן היה צביון בארץ. לסטודנטים הנוגע בעניין בין-אוניברסיטאי במפגש
נציג הגיע ואתי תל-אביב, אוניברסיטת של הסגל את ייצגתי אני ירושלים, באוניברסיטת
סיכוי לי היה שבה האוניברסיטה, את לעזוב צביון לי הציע רב לא זמן כעבור הסטודנטים.
ולעבורלמשרדהחינוך.תגובתיהמידיתהייתהשלילית.הואהפצירבי טובלקריירהאקדמית,
שאבואאיתולכנסלומדיםמבוגריםביערהמלאכים.באתי.מהשראיתיושמעתישםזיעזעאותי.
כל לי היה לא השכלה. מעוטי מבוגרים עם ולעבוד החינוך למשרד לבוא החלטה בליבי גמלה
ניסיוןאוידעבתחוםזה.אוליהיהזהיתרון,כילאהייתיכפותהבהכרחלמהשהתחוללבעבר.
'ביעורבערות'ל'תהיל"ה')תוכניתהשכלה כשהוקמההמערכתהחדשה,הצעתילשנותאתהשם
ייחודיתללומדהמבוגר(.לימיםקיבלתיעלעצמיאתניהולתהיל"הברמהארצית.כלמהשאני
יודעת,למדתיבמהלךהעבודהמחברייבמערכתהחינוךוההוראהומהתלמידותיותרמכולם.

ביעור הבערות – שלב הכוונות הטובות ותוצאותיו החלקיות

והלשוןהעברית ב-1954הכריזהממשלתישראלעלמבצעהתנדבותמקיףלהנחלתראשיתדעת
נענולקריאה יעקבמימון, נלהביםמכלשכבותהציבור,בראשותושל בריכוזיעולים.מתנדבים
להשתתףבמפעלשלהקנייתאוריינותבסיסיתלהמוניםביישוביפיתוחובמושביעולים.פעילות
ובסיועשלמשרדהחינוך,צה"ל,ההסתדרותהכלליתשלהעובדים,הרשויות לוותהבהנחיה זו

המקומיות,ארגוניםוולונטרייםשוניםוהמרכזלהשכלתהעםשלהאוניברסיטההעברית.
ב-1958הכריזומשרדהחינוךוההסתדרותעלמבצעהתנדבותינוסףלביעורהבערותולהקניית
מבוגרים. לחינוך המחלקה מנהל קודש, שלמה של בניהולו ובמעברות, הפיתוח ביישובי דעת
אולם מספקת. ובלתי קצרה הכשרה לאחר אלה למקומות נשלחו מוסמכים בלתי מורים 3,000
זודעכה פעילות גם ידעבסיסילאהוציאהאתהנזקקיםממעגלהבורות. הקניהחדפעמיתשל

ונפסקהכעבורשנה.
ממושכים, היו הלימודים שבהן במסגרות הושגו הבערות ממעגל לומדים בהוצאת הישגים
גרבלסקי אורה שימשה שבו בירושלים, לפועלים הספר בבית היה כך ושיטתיים. מדורגים

ד"ררחלטוקטליהיאסוציולוגית.
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מפקדו צביון, אברהם הכרמל. על מרכוס, ע"ש הצבאי במחנה היה כך ומורה; מנהלת בתפקיד
בסיסיים השכלה לימודי של חשוב מרכיב זה למוסד ב-1963 הוסיף מרכוס, מחנה של השלישי
לצעיריםחסריהשכלה,שעדאזלאהתקבלולשירות.הלימודיםבכיתותההשכלהנוהלועלידי
מומחים. מחנכים בעזרת הוכנו הלימוד חומרי ולהשתלמויות. להכשרה שזכו חיילות, מורות
עד בלימודים להמשכיות העידוד ובשל בו הפתוחהששררה האווירה בשל מוניטין יצאו למחנה

כדירכישתתעודתבגרות.
14ומעלה,רובםיוצאיאסיה ב-1961נמצאבמפקדהאוכלוסיןכיכרבעמיליוןיהודיםמגיל
ואפריקהומיעוטםיוצאימזרחאירופה,לאידעוקרואוכתובבשוםשפה.בקרבהציבורהערבי
בארץ,במיוחדבקרבהאוכלוסייההכפרית,שיעורםשלהאנאלפאביתיםהיהגבוהיותר.ב-1964
הנשיא לימים – החינוך במשרד הלשון ולהנחלת לתרבות המחלקה מנהל נבון, יצחק הוביל
החמישישלמדינתישראל–מבצעארצילהקנייתהקריאהוהכתיבהלמבוגרים,בשיתוףפעולה
עםצה"ל.שרהחינוךדאז,זלמןארן,יזםועודד.סא"לסטלהלוי,מפקדתח"ןראשיתבצה"ל,
הנהיגהמערכתארציתשלחיילות-מורות,שביצועהמשימההוטלעליהן.ב-1965נבחריצחקנבון

לכנסת,ובמקומוכאחראילמבצענתמנהיצחקכהנוב.
המבצעקיבלאתהשם'ביעורהבערות'.היומחנכיםשטענוששםזהפוגעומעליב,אבלשמות
אחרים,כגון'השכלהלעם'או'השכלתיסוד',נדחו.הוחלטלהבחיןבין'בעריםמוחלטים',שלא

4-1שנים. למדומעולם,לבין'בעריםלמחצה',שלמדו
בעברית וכתוב קרוא ידיעת הרחבת ידי על בהשכלה פערים צמצום הייתה: המבצע מטרת
בקרבמבוגרים.תחילהנקבעוסדריעדיפויותבחלוקתהיישובים,לפיאחוזיהנזקקיםלו,גילאי
בהם למחצה הבערים או הבערים ששיעור עולים, יישובי ל-120 ראשונה עדיפות ניתנה 50-20.

עלהעל50%.
הטירונות סיום לימוד.אחרי שנות 12 חיילותשסיימו כ-350 הוצבו חיילת' 'מורה לתפקיד
הקורסים וההוראה. החינוך יסודות את חודש, שנמשכו מזורזים, בקורסים למדו הן הצבאית
הכשרה לחיילות ניתנה העיונית ההכשרה אחרי החינוך. ממשרד מפקחים של בהדרכתם נערכו
לעיירות מרוחקים, ביישובים ללמד נשלחו הן כך אחר ירושלים. בפרוזדור הספר בבתי מעשית
עבודתן בשנת נזקקים. מבוגרים של גבוה ריכוז בהן שהיה עירוניות לשכונות גם וכן פיתוח

הראשונהליוואותןבעבודתןמדריכות-מנחות.
המחלקה למבצע. מתנדבים בגיוס עזר ההסתדרות של הפועל הוועד של להתנדבות המדור

להנחלתהלשוןבמשרדהחינוךסייעהבארגוןחוגים,בהסעתהמתנדביםובהדרכתם.
בחדרי ציבוריים, במועדונים הספר, בבתי גם אך מגורים, בבתי לרוב התקיימו הלימודים
כביסהובכלמקוםאפשרי.הגבריםעבדובחוץמרביתשעותהיוםולאיכלולהיפנותללימודים.
בילדים לטיפול שהקדישו השעות בין בבית, פרטני באורח לרוב ללימודים, פנאי מצאו הנשים
ולעבודותהבית.ב-1966פנהד"רשלמהקודש,מנהלהמחלקהבמשרדהחינוך,אלראשהממשלה
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ללמוד לגברים לאפשר כדי מילואים אנשי גם למבצע לרתום בבקשה לויאשכול, הביטחון ושר
בזמניםנוחיםלהם.

השפה יסודות והכתיבה; הקריאה הקניית שלבים: משלושה הורכבו הלימוד תוכניות
לקורא  שער  העיתון חופשית. והבעה טקסטים של שוטפת קריאה החשבון; ויסודות העברית
וביטוי עיקרי לימוד כלי ושימש מידע סיפק למתחיל( שער  )לימים: שמיר צבי בעריכת החדש

ללומדותרבות.הירחון'מעלות'סיפרעלתולדותהעדותהשונות.
ולכתוב לקרוא בדיו(, אצבע טביעת )במקום שמן את לחתום למדו המבוגרות התלמידות

מכתבים,לקרואבעיתוןשער למתחילואפילולהגיבבמכתביםשכתבולעורך.
ב-1967הוחלטלשנותאתשםהפרויקטמ'ביעורהבערות'ל'הקנייתהשכלה'.המבצענמשך
חיילות. מורות כ-1,200 בו הועסקו השנים במרוצת ה-20. המאה של השבעים שנות אמצע עד

40,000לומדים,רובםהמכריעלומדות,שלמדוקרואוכתוב. המבצעהקיף
להם למצוא היה שקשה ובעיות, קשיים עלו הבערות' 'ביעור פרויקט של הפעלתו במהלך
לימוד התקיים רבים במקומות היו: המרכזיים האתגרים הקיים. במערך הולמים פתרונות
בטיפול לסייע לעיתים שנקראה צעירה חיילת בהדרכת המגורים, בבתי סדיר לא פרטני-יחידני
בפני בבורותם להיחשף ובושה עייפות של תערובת בשל מהשתתפות נמנעו גברים בתינוקות;
של מערך היה לא מתאימים; לימוד וחומרי מדורגות לימודים תוכניות היו לא הנשים;

השתלמויותקבועותלמורות.

תהיל"ה – תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר

התחלות והתפתחות

מבוגרים לחינוך המחלקה לניהול הגיע צביון, אברהם ד"ר לימים צביון, כשאברהם ב-1976,
במחלקה המפקחים דעיכה. בשלבי היה הבערות ביעור של המבצע והתרבות, החינוך במשרד
סברוכיכברנעשהכלמהשאפשרהיהלעשותבנושאזה,ומישנותרובבורותםהםבבחינת'דור
אחריהם, הבאים את לטפח יש כי האמינו הם להם. להניח ויש כך, יישארו כי שנראה המדבר'
לדור גידול קרקע היא ההורים בבית בורות כי הוכיחה אלאשהמציאות הצעירים'. 'המבוגרים
גבוהשל 40%מאוכלוסייתהמבוגריםבישראל,בהםשיעור ימים שנישלטעוניטיפוח.באותם
של הפרסומים את להבין מסוגלים היו לא למדו(, שלא הארץ וילידות ותיקות )עולות נשים
יומי, ועיתון למיניהם חשבונות הטלוויזיה, משדרי את אחרים, ציבוריים גופים ושל הממשלה
כשנדרשו אונים חסרי היו הם אוטובוסים. מספרי או רחוב של כתובת בקריאת התקשו ואף

לכתובדבריםבסיסיים:חתימתשם,פתקפשוט,מספרטלפון...
צביוןהחליטלנסותשוב,בהנחהשתחושתהחסרהגוברתבקרבקהלהיעדתגבירמוטיבציה
נעשההכולעם -שכבר –כאמור ללימודים.בכיריםבמשרדהחינוךהסתייגו,בטוענם להצטרף
'דורהמדבר',וכיישלפעוללהקנייתהשכלהלצעירים.אולםנמצאוגםמחנכי-מבוגרים,בתוכם
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ד"ראורהגרבלסקי,שהאמינוכיהשקעתמאמציםמחודשיםבתוכניותמתאימותתניבתוצאות
טובותגםבקרבלומדיםמבוגריםיותר.

מעודדמתמיכתםשלאלה,החלצביוןבארגוןסמינריםבנישלושהימיםלפועלינמלאשדוד,
ימיםבשפלהמדרגהעקבשביתותיהם שהדימויהציבורישלהםבחברההישראליתהיהבאותם
ונפגשו דומים, ונושאים הישראלית החברה היישוב, תולדות על הרצאות שמעו הם הקולניות.
פעמייםעםפסיכולוגיםחברתייםבקבוצותקטנות.הסמינריםהופעלובמתחםשלהאוניברסיטה
אלה, מפגשים של דופן היוצאת הצלחתם לאור הסטודנטים. במעונות גרו והפועלים העברית,
כבר כיום אלה, מפועלים רבות.אחדים שנים תרבותשפעל מרכז באשדוד הנמל במתחם הוקם

גימלאים,הוסיפולהתקשראלצביוןעודשניםארוכותלברךאותובערביחג.
שהובאו נשים כ-50 של לקבוצות ימים חמישה בני פנימייתיים סמינרים אורגנו בבד בד
וסייעו הפעילות במימון השתתפו המקומיות הרשויות ורחוקים. קרובים שונים, מיישובים
הפעילות כדי תוך מבוגרים לחינוך במחלקה הוכנו הלימוד חומרי ה'סמינריסטיות'. בארגון

ובכיריהמחלקהליוואתהכנתםבהדרכהשוטפתלמורות.
מרכזי להקים הוחלט המשתתפות, לדרישות ובהיענות 'לאמהות' הסמינרים הצלחת לאור
הוקם הראשון הניסיוני המרכז השונות. הקבוצות של המגורים מקום בקרבת קבועים לימוד
בימים קרובים, מיישובים בקבוצות הוסעו הלומדות ברונר. שושנה אותו וניהלה שבע בבאר
'דף של במתכונת הוכנו הלימוד חומרי קודם. ידע רמות לפי לכיתות סווגו הן במרכז קבועים.
אל שבוע מדי ונשלחו לאופרט ליאורה של בראשותה צוות ידי על בירושלים במחלקה דף' ועוד
הפעילות על יומיומי דוח התקבל בירושלים שוטפת. הדרכה קיבלו במרכז המורות המרכז.

במרכז.לימיםהוקמוצוותיםלהכנתתוכניותמתאימותבתחומידעתשונים.
צביוןהאמיןבכוחוהמדרבןוהמלהיבשלקולקטיבמוריםומנהליםמסוריםוביכולתולעורר
במספרים ההתארגנות של בכוחה האמין הוא כן כמו פוטנציאליים. לומדים בקרב מוטיבציה
11מרכזיםנוספים,בשיתוף גדוליםבמרכזילימוד.ואכן,לקראתשנתהלימודיםהבאההוקמו
35 היו כבר מכן שלאחר בשנה פועלים. מועצות ועם נשים ארגוני עם מקומיות, רשויות עם
לחיזוק תהיל"ה של בחשיבותה השכונות לשיקום הפרויקט ראשי שוכנעו ב-1981 מרכזים.
לומדות הגיעו בשכונות,שאליהם לימוד להקמתמרכזי נאים והקצותקציבים תושביהשכונות
והמתכננים המארגנים את וחייב אחת בבת גדל המרכזים מספר יותר. מבוססות משכונות גם

להיערךבמהירותלקפיצתמדרגהמאתגרת.
מתאימות לימודים תוכניות והבדואי. הערבי הדרוזי, במגזרים גם הוקמו תהיל"ה מרכזי

הוכנועלידימוריםומפקחיםממגזריםאלהוהמשרדסייעבתקציבים.
בשנותהשיא)1982–1985(פעלו86מרכזיתהיל"השהיופזוריםעלפניכלהארץ,מקריית-

שמונהעדאילת.במרוצתהשניםהשתתפובמערכתלמעלהממאהאלףלומדות.
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מטרות ותוכניות

הקניית – ההשכלתי במישור מישורים: לשלושה התייחסו תהיל"ה של הראשוניות מטרותיה
חשיבה; ופיתוח מגוון ידע הקניית רוחנית, והעשרה אופקים הרחבת לימוד, והרגלי מיומנויות
במישורהאישי–חיזוקמוטיבציהופיתוחיכולותועצמאותאישית;במישורהחברתי–צמצום
לערכי זיקה ופיתוח ולחברה לקהילה הפעילה השייכות תחושת חיזוק השכלתיים, פערים
את המרכיבות השונות העדות של התרבותית המורשת והכרת והיהדות, המדינה הדמוקרטיה,

החברההישראלית.
תחילהלמדומ'דףועודדף',כשהחומרהוכןתוךכדימהלךהלימודים.לאעברזמןרבוהתברר
שחלקניכרמןהתלמידותזקוקותלחומריםמתקדמיםיותר,לביסוסהקריאהוהכתיבה.העיתון
שער למתחילהמשיךלשמשאתהמערכתבנאמנות.אחרכךהוקמוצוותיםלהכנתחומרילימוד
נוצר הזמן במרוצת יהדות... המדינה, תולדות גאוגרפיה, אלמנטרי, חשבון נוספים: בתחומים
הצורךלהקיםכיתותממוינותלפירמות,עדרמותמתקדמותיותר–ארבעואפילוחמש.הוכנו
עשרותחוברותלימוד,ספרים,תדריכיםוחומריעזר.צוותיםמתמחים,ארצייםומקומיים,עבדו
באופןשוטףעלהכנתחומרילימודמתאימים.במרוצתהזמןהתרחבותחומיהלימודעםהעלייה
החברה בהכרת בהיסטוריה, בגאוגרפיה, בתנ"ך, בספרות, בחשבון, תוכניות נוספו ברמות.
את אחדות מנהלות הרחיבו הלומדות, של לבקשותיהן בתגובה אחדים, במרכזים הישראלית.
תוכניתהלימודיםברמההתיכוניתללימודימקצועותמפרנסים,כגון:הנהלתחשבונות,פקידות,
במעונות טיפול ילדים, בגני סיוע גריאטרית, עבודה וקהילתית, שכונתית עבודה מזכירות,
מקצועות לימודי בתוכנית שולבו המיעוטים במגזרי גם ועוד. עסק, וניהול תמחור יזמות, יום,

מתאימים.
הלומדותבכלהרמותזכולמפגשיהעשרהבתחומיםמגוונים:ציור,ִזמרהבמקהלהומלאכות
שונות.כמוכןנפגשועםמרציםאורחיםמתנדבים,ביניהםרופאים,סופרים,פסיכולוגים,רבנים,
ולהצגותתיאטרון, לביקוריםבמרכזיםאחרים לטיוליםבארץ, יצאו הן ציבור. ואנשי שחקנים

וערכומסיבותחג.
בשנתהלימודיםתשמ"אנוסדה'תהיל"התיכונית',בשיתוףפעילשלהאוניברסיטההפתוחה,
לבנות ושלי צביון של להצעה בהתלהבות נענה גינזבורג, אברהם פרופ' המכהן, שהנשיא לאחר
במשותףתוכניתמקבילהלכיתותתיכוןעדכיתהי"אולהעניקתעודותמוכרותלבוגריהשלבים
השונים;זאתנוסףל'תיכוניות'למבוגרים,שפעלובמקומותשוניםבארץושהציעושנימסלולים:

האחדלקראתי'כיתותוהשנילקראתתעודתגמרתיכוניתובגרויות.

מפגשים ואירועים

המרכזים. בתוך מוסדיות השתלמויות והמדריכות המנהלות בהנחיית נערכו לשבוע אחת
במפגשיםאלהגםהוכנומערכילימודוחומריעזרעדכניים.אחתלחודשהתכנסומנהליהמרכזים
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מגוונות סדנאות ונערכו הרצאות נשמעו לימוד, וחומרי דעות הוחלפו ארציות. להשתלמויות
והבדואי, הערבי הדרוזי, במגזר המרכזים מנהלות השוטפת. לפעילות הקשורים בנושאים

השתתפובהשתלמויותהכלליות.
אחתלשנה,ביוםהלומדהמבוגר,נהרואלפילומדים,מורים,מנהליםומדריכים,לכנסארצי
ההתכנסויות את הנחה תהיל"ה, בפרויקט ארצי מפקח אדוריאן, משה ומרגש. ססגוני משותף,

הללו.
דגלי את נושאים כשהם הענק המגרש רחבת סביב בסך צעדו השונים המרכזים נציגי
המרכזים.קהלהנאספיםהאזיןבשקיקהובהתרגשותלנאומיםשנשאואישיםחשובים–שרים,
חבריכנסת,סופרים.השפעתהמפגשהמרהיבהזהעלהנוכחיםהייתהעצומה.הרידוגמה:באחת
כיצד בעבר, ישראל מדינת של החמישי הנשיא דאז, החינוך שר נבון, יצחק סיפר ההתכנסויות
למדהאמוקרואוכתובכדישתוכללכתובבעצמהאתמכתביהאלבנה,יצחק,ששההבארה"ב.
נבוןסיפרעל וחכמה,אךלאזכתהללמודבילדותה. נפלאה,מוכשרת האםהזאתהייתהאישה
התרגשותוכשקיבלאתהמכתבשכתבהלו,ועליוסימנידמעות.הקהלהריעבמחיאותסוערות.
יכלה 'אםאישהכמוני אימהותאחדות,שהתקשובלימודיםמשוםשלאהאמינובעצמן,אמרו:

להיותאימאשלאישחשובוגדולכזה,אזגםאניאוכלללמוד'.ואכן,הןלמדו.
והתנועות, העיצורים כל את והכירו התחילי הלימוד שלב את סיימו מתחילות כשלומדות
נערכהלכבודןמסיבת'חגהספר'.לבושותבמיטבמחלצותיהןומלוותבבניביתן,התייצבואחת
וקראופתקשכתבו – לומדות,משפחות חינוך, –אנשי בנוכחותו לנגדהקהלשכיבדאותן אחת
בעצמן,בעזרתהמורה,כמובן.והנה,באחדהאירועיםהאלהעמדהקוראת-כותבתחדשה,החזיקה
בהתרגשותאתהפתקשכתבה,אךעיניהחשכו.ישבתיבשורההראשונה.אמרתילה:'הניחיאת
הפתק.דברימהלב'.התלמידההרימהראשהוהכריזה:'הייתיעיוורתאותיות...'.לאזכורלימה
 .’letter blind’.עודאמרה.אימצתיאתהביטויהנפלאהזהואףהשתמשתיבובתרגוםלאנגלית:
ביטויזהנתקבלבספרותהבינלאומיתהעוסקתבאלפאביתיזציה.הספרעלתהיל"ה,שכתבתיעם

ד"ראורהגרבלסקי,נושאאתהכותרהייתי עיוורת אותיות.

מערכות יחסים

הלומדות הלומדות, את עודדו המורות ותומכים. חמים היו והלומדות המורות בין היחסים
החזירויחסחם,שהתבטאבדאגהאימהיתלמורות,במתכוניםשנתנולהןובדרכיםרבותאחרות.
בכלהרמות,היחסיםבמערכתהתאפיינובהתלהבות,באמונהביעודושלהמפעל,בשמחתעשייה
ובסיפוקמןההישג.גםביןהלומדותלביןעצמןשררויחסיםספוגירצוןלעזרההדדיתולעידוד

חברתי.
ביוזמתהמנהלותנערכוביקוריםהדדייםביןמרכזים.המפגשביןתלמידותממרכזיםשונים
חילוניים, דתיים, – המגזרים מכל מרכזים בין נערכו כאלה ביקורים ומחזק. מעודד גורם היה
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המורות בין חמים קשרים נרקמו אלה מביקורים כתוצאה ובדואים. דרוזים ערבים, יהודים,
והתלמידותבמרכזיםהשונים.

ונתנו וחששות חרדות על הלומדות התגברו במרכזים, ששררה והמקבלת החמה באווירה
אמוןבמורים.אקליםלימודי-חברתינוחומעודדחיזקאתמודעותןלזהותןהעצמית,החברתית,
מתרחבים בתחומים אנושית יצירה של חדשים עולמות לפניהן ופתח והלאומית התרבותית

והולכיםשלידעושלהעשרהרוחנית.
משתתפיסמינרבינלאומישלמחנכימבוגריםמאירופהשביקרובמרכזיםהופתעומהאווירה
מתביישים ידועשאנאלפאביתים כך? כל הןשמחות 'מדוע הםשאלו: שם. האופטימיתשמצאו
בעצמם,עצובים!'השבנו:'תשאלואותן.הןדוברותצרפתית'.תשובתןשלהנשיםהייתה:'כאן
טוב אותנו. זהמשמח מבינות,מתקדמות,מתחזקות. לומדות, אנחנו הנעורים. את לנו החזירו
לכל גדולה. משפחה כמו כאן אנחנו תודה. אסירות אנחנו נהדרות. והמורות המנהלת פה. לנו
בראש שעמדה מורהאוס, קאתי החיים'. את לשנות כוח לנו נותן זה מהאחרות. אכפת אחת
המפעללאלפאביתיזאציהבבריטניהבשנותהשבעיםשלהמאהה-20,הסבירה:גםאצלנומדובר
אבל ולתכנים. לתוכניות באשר בהתלבטויות מסורים, במורים בילדותם, למדו שלא באנשים
גם מצאתי אצלכם לשוחח. ומוכנים עירניים שמחים, בלומדים פגשתי אצלכם שונה. האווירה
חזוןלאומי,ואילואצלנוהגישההיאאינדיבידואליסטית,ובעצםיותרמעמדיתופחותשוויונית.

ועוד:אצלנוהיהקשהיותרלהוציאנשיםללימודים.רובהלומדיםשלנוהםגברים'.
שהוענקה הלימודים מתנת תמורת לחברה משהו להחזיר חובה חשו המאושרות הלומדות
הן חולים. ובבתי ציבוריות בעמותות בקהילה, התנדבותית בפעילות השתלבו מהן רבות להן.
ערכובזאריםותרמואתההכנסות.במרכזיםהשוניםנבחרוועדים,ואלההקימומועצתתלמידות
לתלמידות המשך כיתות חדד. צביה הוותיקה התלמידה השנים כל כיהנה שבראשה ארצית,

ותיקותקיימותבמרכזיהלימודעדהיום.

כוח אדם

שונות ברמות פעילים ובמסירות בהתלהבות ליוו הזאת והנמרצת העניפה הפעילות את
חינוך מחלקות של ומנהלים חינוך רכזי והמורות, המנהלות - המקומיות ברמות אחריות: של
המחלקה מפקחי המחוזיות: ברמות פועלים; ומועצות מתנ"סים מנהלי המקומיות, ברשויות
סגנית המניע; והכוח היוזם צביון, אברהם ד"ר האגף מנהל הארצית: ברמה מבוגרים; לחינוך
המנהל,ד"ררחלטוקטלי,אחראיתארציתעלתהיל"ה–תקציבים,כוחאדםותוכניותלימוד;
הלימוד לתוכניות אחראית לאופרט, ליאורה תהיל"ה; מערכת על ארצי מפקח אדוריאן, משה
ברמתראשיתהקריאהוברמתביסוסהקריאה.לימים,אחריפרישתימחינוךמבוגריםוהעברתי
לשעבר מאירי-מינרבי, חיה תהיל"ה מערכת בראש עמדה מורים, להשתלמויות האגף לניהול
על הלומדות בין כתיבה תחרות הנהיגה חיה חזני'. 'בית תהיל"ה מרכז של ומנהלת מייסדת
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הכותבות את זיכו ביותר כטובות שנבחרו העבודות החינוך. משרד של השנתי המרכז הנושא
במלגתלימודיםשנתיתבתהיל"ה.המלגותמומנועלידיתרומותשלנדבניםלזכרקרובימשפחה

שהלכולעולמם.חיהממשיכהלקייםבביתהמדיחודש'ביתמדרש'לתלמידותיההוותיקות.
אחרי שלימים, קורן, מגי התפקיד את קיבלה לגימלאות מינרבי חיה של פרישתה אחרי
כיום, כולו. האגף ניהול את קיבלה פרץ, מאיר ד"ר ואחריו צביון אברהם ד"ר של פרישתם
האחריותלניהולמפעליההשכלהלמבוגריםבכלהרמותמוטלתעליה,הגםשהתקציביםלהשכלת

מבוגריםהועברולמשרדלאזרחיםמבוגריםעםהקמתו.

הערכת פעילות תהיל"ה

זכההצוותהמובילשלתהיל"הבראשותיבפרסהחינוךמטעםשרהחינוך.ארבעשנים ב-1984
תהיל"ה, זכתה ב-1996 המדינה. נשיא מטעם החינוך פרס את קיבלנו ב-1988, יותר, מאוחר

שהפכהלמושגמוכרבעולם,לציוןלשבחמטעםאונסק"ו.
לימודים מדורגת, ארגונית במסגרת לימודים ריכוז היו: בתהיל"ה המבניים היסודות
של היעד לאוכלוסיות מותאמות מגוונות לימודים תוכניות אחדות, שנים הנמשכים שיטתיים
שיטות ובדואים; דרוזים ערבים, וחילוניים, מסורתיים דתיים, יהודים – השונים המרכזים
הוראהועזרילימודמיוחדים,הכשרתמוריםמתמדתבסדנאותובהשתלמויותתוךכדיהעבודה,
ומעורבות דמוקרטיים חיים עידוד תרבותית, העשרה ליקויים, ותיקון הישגים אחר מעקב

קהילתית.
אלפי עשרות של עממית לתנועה הפכה תהיל"ה הבערות, ביעור מפעל של שקיעתו סף על
יציאה של מסלול על עלו נשים המוני המדינה. ברחבי פזורים לימוד במרכזי מבוגרות לומדות

מאפילהלאורגדול.
למוטיבציה כישלון מפני וחששות מבושה בשינוי כל קודם התבטאו הלימודים ההישגים
ידע להרחיב שאלות, לשאול מושגים, להבין אחרים, של תיווך בלא בכתב ולהתבטא לקרוא
בתחומיםמגוונים.רבותטיפסובסולםההישגיםלרמותתיכוניותולרכישתכישוריםמקצועיים
שונים, עבודה במקומות השתלבו המתקדמות מהלומדות רבות במחשב. שימוש לרבות שונים,
ראשונה חשיבות נודעה בניהמשפחה לתמיכת יותר. במערכותמתקדמות ללמוד ויששהמשיכו

במעלה.
ברמההאישית, נמצאכיחלשיפורבביטחוןהעצמיובתחושתהשייכותשלהלומדות,בכושר
הועשרו חייהן הקרובה. ובסביבתן בבית ובמעמדן קוגניטיוויות מטלות עם שלהן ההתמודדות

במשמעותחדשה.
בשמחת במיוחד התבטאו הם לעין. וגלויים ברורים היו והקהילתיים החברתיים ההישגים 
החייםובגיבושהחברתיבמרכזיםוביןהמרכזים,במעורבותבחייהקהילהובפעילותהתנדבותית
השפיעה זו לימודית-קהילתית במערכת ההשתתפות בתהיל"ה, לומדות של עדותן לפי עניפה.
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ביטחונן על הישראלית, לחברה שלהן ההשתייכות תחושת על חייהן, איכות על בולט באורח
העצמיועלאושרן.

במבטלאחור,איןספקשתהיל"ההייתהבשעתההצלחהגדולה.בזכותההובלהוהמנהיגות
המדריכים, המתכננים, הארצית, ברמה כולנו:האחראים של וההתלהבות המסירות צביון, של
של ה'ביחד' תחושת בזכות כולה, במערכת ששררה הטובה הרוח בזכות והמפקחים, המורים

הלומדותוהצלחתןלצאתממעגלהבורותולפרושכנפיים.
מסירות והשפעה; חזון בעל מנהיג מנצחת: נוסחה שיצרו גורמים של שילוב בתהיל"ה היה
מערכת איתנים; לימודיים מבנים והביצוע; התכנון הניהול, ברמות בפרויקט העוסקים כל של
מגובשת;שיתוףפעולהנדירביןכלהנוגעיםבדבר;ומעללכול-מוטיבציהשללומדותשנדבקו
היתה לא הפרויקט הצלחת ולתקווה. לאופטימיות סמל הייתה תהיל"ה הלימודים. בחיידק
מתאפשרתאלמלאהזיקההנפשית,האחריותהאישיתותחושתהשותפותהמלאהביןכלהנפשות
הפועלותהקשורותבמערכתההוראהוהלמידה.בכיתותובמרכזיםנרקמוחוויהאנושיתוחיזיון

חינוכיחדש.

קשיים בצד ההצלחה

בצדההצלחההיוגםקשיים.מפעלתהיל"ה,שהתקבלבהתלהבותעלידינשים-אימהות,לאמשך
ערב. וכיתות כיתותאחר-הצהריים בשבילם לפתוח נכונות הגםשהייתה מעוטיהשכלה, גברים
בתוקף העולם בהוויות בהתמצאות והסתפקו הלימוד לחשיבות מודעים פחות היו שהם נראה
היותםמעורביםיותרבעולםהעבודהמחוץלבית,אושהתביישולהיחשף.הםהעדיפולהשתתף
שלהם לימודיים צרכים על ושענו גדולים עבודה ובמקומות במפעלים להם שאורגנו בכיתות

בתחומיםהשונים:העיוני,המקצועיוהאישי.
היהעלינולהתמודדעםקושיגוברבהשגתתקציביםותנאיםפיזייםנוחיםללימודימבוגרים
למורים להבטיח יכולנו שלא מאחר השכונות. לשיקום הפרויקט ידי על מומנו שלא במרכזים
עבודהקבועה,נמנעואוניברסיטאותומכללות,פרטלמכללתדודיליןבירושלים,מכניסהרציפה
אחר טווח וארוך שיטתי הערכה מעקב קוים לא אלה, קשיים בשל זה. עיסוק לתחום ונמשכת

פעילותהפרויקטוהישגיו.
המערכתסבלהגםמקשייםמסוגאחר:היותלמידות,בעיקרהמבוגרותיותר,שלאהצליחו
להתקדם,ליצורקשרביןהשפההכתובהלחייהיומיום,להביןאתהמציאותהכלכלית,החברתית
מיומנויות לרכוש הצורך עם מורכבים, מושגים ועם לוגית חשיבה עם להתמודד והפוליטית,
חדשותכגון:כתיבה,הבחנהפונטיתביןהברות,זיהויצורותגראפיותשונותשלאותיות,כיווני
כתיבה,קריאהבמפה,התייחסותלשאלותשלהבנהופרשנות,הצעתפתרונותלבעיההמתעוררת

בטקסט...והיושנשרו.
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תמונת מצב עכשווית

נמשכת בהם שהפעילות מרכזים יש אך נסגרו, חדשות לומדות קלטו ולא שהצטמצמו מרכזים
במלואהתנופה.כיתותתהיל"הממשיכותלהתנהלבמרכזילימודלמבוגרים,המפעיליםתוכניות

שונות:מחשבים,שפות,אמנויות,מקצועותשונים.
חברות פוגשים מתדיינים, קוראים, שבו מועדון כאל לתהיל"ה לבוא שמתמידות נשים יש

ושוכחיםאתהצרות...
החלטת במסגרת הנזקקת. האוכלוסיה לכלל השכלה להשלמת תוכניות מתקיימות כיום
ממשלה3708לקידוםהאוכלוסיההבדואיתבדרום,מתקיימיםלימודיםלנשיםבדואיותלקראת
שילובבתעסוקה.מרביתהכיתותהןבשלביםשלטרוםיסודוהשכלתיסוד.כיתותחדשותנפתחו
גםבמגזריםהדרוזיוהערביוהוכנהתוכניתלימודיםבערבית.בשב"סמתקיימותכיתותלהשלמת

השכלתיסוד,בשיתוףפעולהעםהמחלקהלחינוךולטיפולשלמוסדזה.
חלקניכרמןהעיסוקברמהשלאלפאביתיזציהוראשיתדעתהופנהבשניםהאחרונותלעבודה
עםעוליםיוצאיאתיופיה.לפידוחשהכינהמגיקורן,מנהלתהאגףלחינוךמבוגרים,האגףפיתח
תוכנית אלה עולים בשביל הוכנה הג'וינט, של בסיועתקציבי אתיופיה. יוצאי עם הפעילות את
יסודבהבנתהנקרא.התוכניתמכוונת 'מילהטובה',שהיאתוכניתשלטרוםהשכלת - מיוחדת
בעיקרלהוריםלילדיםבגילהרך,שאמוריםלהשתלבאחרכךבכיתותלהשכלתיסוד.ישגםכיתות
גמורים למתחילים כיתות מופעלות אתיופיה, יוצאי עם הפעילות במסגרת במפעלים. אחדות
ותוכניותהשכלההעוסקותבתחומידעתשוניםובנושאיםבין-תרבותיים.הוכנותוכניותלימוד
נכתבוספרי יסודמתאימות,ובהמשך: ולפיתוחמיומנויות מפורטותלהכרתתחומידעתשונים
בנושאי פתוחה' 'דל"ת תוכנית והוכנה ההתנהגות, ובמדעי הנקרא בהבנת במתימטיקה, לימוד
האמהרית, בשפה חומרים נכתבים כמו-כן הורים. וסדנאות יסוד השכלת מיומנויות תעסוקה,
לעדה המשמש נג"ת, ידיעות  העיתון לאור ויוצא עם, סיפורי באמצעות לימוד על המתבססים
לפניכשנתיים.החומרים –עדלסגירתו שער למתחיל יחדעםהעיתון מקורמידעואקטואליה,
לומדיםמעדותאחרות. גם העוליםמאתיופיהמשמשים בשביל הג'וינט במימון לאור שיוצאים

התוכנית'מילהטובה',שתורגמהלאנגליתעלידימאירפיאלקוף,זכתהבפרסאונסק"ו.
לנושאים גמישים, למסלולים מקום נותנות באחרונה שגובשו למבוגרים לימוד תוכניות
שנייה להזדמנות העבודה, לעולם זיקה להם שיש מקצועיים לקורסים וייחודיים, משולבים

להשתלבבלימודיםתכליתייםולמתןמענהלאוכלוסיותעםצרכיםמיוחדים.
עםזאת,בעייתהפערההשכלתיבישראלטרםנפתרה.עדייןלרבעמהאוכלוסייההבוגרתאין
השכלתיסודמושלמת.ב-2013)לפיהשנתוןהסטטיסטימס'64(,היו3.4%בעליהשכלהשל4-0
שנותלימודו-15.1%מתחתל-10שנותלימודבאוכלוסייההבוגרתהכלליתמעלגיל17.מתוכם
-בקרבהאוכלוסייההיהודיתנמצאו2.4%בעליהשכלהשל4-0שנותלימודו-11%בעליהשכלה
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4-0שנותלימוד שלפחותמ-10שנותלימוד.באוכלוסייההלאיהודיתהיו7%בעליהשכלהשל
ו-15.1%בעליהשכלהשלמתחתל-10שנותלימוד.

נחוצהחקיקהשתבטיחמשאביםראוייםלהבטחתהזדמנותשנייהלמעוטיהשכלהושתקבע
נורמותלהכשרתהמוריםבמערכתזוותבטיחאתמעמדם.תקציבחלקילצורךזההועברלמשרד

לאזרחיםותיקיםעםהקמתו.


