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לקהילתהחמ"דכולה

שלומות
 

לבחירהבמוסדחינוכיבחמ"ד.  בימים אלו, אנו בעיצומו של תהליך הרישום לחטה"ב ולחט"ע במוסדות החינוך

פניםרבות,ואיןכללאחדעלפיוניתןלומרכיהואהשיקולהמשמעותיביותרבבחירתמוסדחינוכילבןולבת

יה הלימודית, פעמים זו המגמה החינוכית רוחנית ופעמים שזו הליכה יחד עם החבר'ה. כל יפעמים זו הנט שלנו.

שיקול נכון לילד הנכון לו. אולם לצד הרצונות והציפיות, ישנה מציאות ארגונית וכללי רישום ידועים. כללים 

הטבעיגורים שלו. אלה קובעים כי קודם לכל כל תלמיד זכאי )ואולי אף מחוייב( להמשך לימודים ביישוב המ

בחירה זו שמה דגש על היות  ביותר,וכךהיאגםתמונתהמצבבחמ"ד,הבחירהבמוסדלימודיםקרובלבית.

סביבת החיים כולה גם סביבת הלימודים והתפתחות האישית. הסביבה הזו, בה בחרה המשפחה לחיות את 

אחרת או בחירה באיכות חיים, הרי היא בית חייה, אם כשליחות, אם כאתגר, ואם כבחירה אידיאולוגית כזו או 

קרובלבית,ישבכוחולקייםעבורהילדאתהמציאותשלההמוסדהחינוכיגידול חברתי, ערכי, משמעותי לילד. 

. בחירה זו גם יש תמונתחייםשלימההמחברתויוצרתזיקותביןהמוסדהלימודי,התהליךהחינוכי,והחיים

ותר בין המשפחה על שותפיה השונים ובין התהליך החינוכי המתקיים במוסד בכוחה ליצור חיבור הדוק י

בחירה זו מבוססת גם על ההכרה הפנימית כי מצבו של כל תלמיד בעת הבחירה במוסד חינוכי אין בו  החינוכי.

 כדי ללמד על התפתחותו המנטאלית, בתקופת התבגרות, על כל אתגריה. הבחירה במוסד חינוכי קרוב לבית, יש

בכוחה לתת מענה לא רק לעת הזאת, אלא להוות קרקע בטוחה, נכונה, לליווי התלמיד, כל תלמיד גם בעת שזה 

  יעבור תהליכים אישיים של בחירת דרך, תהייה, ועיצוב אישי ייחודי בתקופת לימודיו בחטיבה העליונה.

 

םללמודבמוסדפנימייתימרוחקישהבוחרי,לצד אלה שבוחרים באופן טבעי ומובהק בחינוך קרוב לבית אולם

, םמוסדות החינוך הפנימייתיימוסדות חינוך פנימייתיים, בהם ישיבות אולפנות וכפרי נוער.  84בחמ"ד  מהבית.

משקפים מסורת ארוכה של ייחודיות חינוכית, וגישות חינוכיות רב גוניות, המשלבות למידה וחיי חברה כמקשה 

אחת.  הפנימייתיים החינוך מוסדות לאלפיארציים ונענו ורישום, חשיפה ימי האחרונים בחודשים קיימו

אתמידתההתאמההאישיתשלכלילדלחיי להתרשםמקרובולבחון פניותשלתלמידיםוהוריםשביקשו

מנהלי המוסדות הקדישו מזמנם, ופגשו הורים לשיח אישי, חינוךלימודושותפותבקהילהחינוכיתפנימייתית.

ם לראיונות, והעמידו את קהילת המוסד החינוכי כולה לקבלת פנים מאירה למועמדים לרישום פגשו תלמידי

 לשנה"ל הבאה. 

אולם לצד התהליך המזמין והמקצועי קיימת מציאות פיזית ארגונית וחינוכית שלא מאפשרת שיבוץ של כלל 

לביצוע רישום בפועל במוסד והמתעניינים, ובפועל אין אפשרות שכלל הפונים והמתעניינים גם יוזמנו הפונים 

 בימים האחרונים, ליווה צוות החינוך העל יסודי הורים ותלמידים שמצאו את עצמם בצומת חינוך פנימייתי. 
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בעת הזאת, נכון לכל השגה. דרכים, בצורך לקבל החלטה על המשך לימודים, כשהפרדיגמה המצופה אינה ברת 

הורה, ובייחוד לכל מי שבחר לנוע עם תהליך הגשת המועמדות אבל לא להחליט סופית, לכל מי שזרם עם 

מתלבלרישוםלמוסדולהקדישמחשבהותשזוהעתלשובולבחוןבשניתוהשכבה בלי לבחון מה נכון עבורו, 

 . חינוכיקרובלבית

 

לאנמצאהמובהקותכי  תד כולם, מלמד"וכי לאורך שנים ביחס למוסדות החמיתירה מכך, בחינת התהליך החינ

אלהוגםאלהמאופייניםכקהילותחינוכיות האקסטרנית, זו ומובחנותמועדפתלצורתחינוךפנימייתיתעל

. אלה וגם אלה, מתמודדים מצוינות,המתמודדותבאופניםשוניםעםהאתגריםשלחינוך,למידה,וגיבושזהות

יה יתוח קהילת חיים בית ספרית, נרטיב חינוכי וקשר של קהילת החינוך עם בוגרפבמידה זהה של הצלחה עם 

פושמוסדנדמהכיהמסעלחי ובוגרותיה. אלה וגם אלה גאים בבוגריהם ובתוצאות החינוכיות לאורך שנים.

 ולבת לבן מתאים חינוכי על נחמן רבי של לסיפור במעט לגשר"דומה מתחת מסע"אוצר דבר של בסופו .

האוצרנמצאממשכאן,בביתממנויצאנו.כלעניינוהואלגלותש,"חובקעולם"חיפושיםארוך,ו

מומלץ להוריםשמרגישיםשנחוץלהםשותףשיחלהתלבטותלשיתוף,לקבלתאינפורמציהבאופןבלתיתלוי,

yudam@ulpanakp.orgלפנות לרכז הרישום הארצי של החמ"ד מר יהודה מליק במייל: 

 

  רשות.לפימצ"ב קישור לרשימת מוסדות החמ"ד  

 

 

בהצלחהלכולם

רםזהבי

מפקחארציעליסודי,חמ"ד
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