
להםעושים
ספרבית
הצלצול,אתהכיתות,אתהמציאמי
הלימודים?תוכניתואתהמבחניםאת

תהיהלא)אםבספטמברלקראת

מערכתשללהיסטוריהצלילהשביתה(,

מסגרותביןומסעהמודרניתהחינוך

ומרכיבותשמפרקותאלטרנטיביות

המחרשלהספרבתיאתמחדש

פונירןאלדד,קרני



לא
עוד
בית
ספו
אלדדקרני

שעוןיעירימיםכמהבעוד
ילדיכםהבית.אתמעורר

אחידהתלבושתילבשו

יעמיסולבנה,חולצהאו

וייצאוגבםעלילקוטים

הספר.לביתנרגשים

ייכנסובשעהיעברוהם

לידמקוםיתפסולכיתה,
המורהואזטוב,הכיהחבר

חיוכים.שופעתתיכנס

הראשון:ביוםזהככה
ושונהשיפהמקוויםכולם

אשרהלימודיםשנתתהא

היום.להמתחילה

שיודעיםכאלהישאבל

שלהםהלימודיםששנת

רקולאושונה,יפהתהיה
יודעיםהםהראשון.ביום

לביתהולכיםהםכיזהאת

שלהםבתיקשונה.ספר

עבודה,בגדיגםיהיו
הםבכיתהשיישבוולפני

בשדה.שעותכמהיעבדו

ספרלביתילכואחרים

לבגרות,לומדיםלאשבו
לתקןאיןחושביםאלא
כאלהוישהעולם.את

לאןבדיוקיודעיםשלא
הספרביתכימגיעים,הם

נודד.ספרביתהואשלהם

אחריםספרבתיביןמסע

אדם
ואדמה
תב1רכפר

2019מסד:

90-50מספרת7מידים:

חקלאיתפנימייהמוסד:סוג
שנתי:7ימ1דשכר

שקלים15,600

לפנותמתחילהלימודיםיום

חקלאיתבעבודהבוקר

ביוםבכיתההוראהשעות

אורותכיבויאין

vi,vT

?Srsggirs

נעריוצאהזיתיםמביןתבור.כפרשלידבשדותחם

הואאומר.הוא"מתן"ללחיצה.חקלאישלידליומושיט

בש־שעבדומספראמיתי,חקלאיכמובמילים,מקמץ

קדים

$TS1$בשקדים$TS1$

$DN2$בשקדים$DN2$הנעריםשארכמוליםללכתבמקוםהחופשכל

דבריםפהלומדאניבחקלאות.לעבודאוהב"אניבגילו.

מינימוםביוםשעות12במכונהיושבאנימזה.ונהנה

שקד".עציומנער
פארק.בלונהלהיותיכולהייתזהובמקוםחם.אבל
ניסיוןצובראניכאןזהו.פעמיים.ענקבגלגל"הייתי
מת־הוא"זה",אומרדרוםכשמתןחשוב".וזהלחיים.

כוון

$TS1$מתכוון$TS1$

$DN2$מתכוון$DN2$שלו.האישילרווחולאבכלל,העבריתלחקלאות

ואדמה",ב"אדםי"בלכיתהעולהיסעור,מקיבוץהוא
ארבעהלהאשרולחילוניםלדתייםמשולבתפנימייה

וכפרתבורכפרבגולן,אורטלבערבה,חצבהסניפים:

ולצמוח".עולםלהכיריכולאנישכאן"הבנתיסילבר.

וגו׳.אנשים,עודישנםאיפה

תי־לימודיעםחקלאיתעבודהמשלבואדמה""אדם

כון

$TS1$תיכון$TS1$

$DN2$תיכון$DN2$שהואזהשבוהגדולהחידושואוליקבוצה.בחיי

לדגםלחזורדווקאאלאדבר,לחדשמתיימרבהכרחלא

עבו־שעברה.המאהשלהחקלאייםלתיכוניםקדום,

דת

$TS1$עבודת$TS1$

$DN2$עבודת$DN2$זריחתעםקמיםהתלמידיםבמרכז.וחקלאותכפיים

וב־במטעיםהסביבהחקלאיעםלעבודויוצאיםהחמה

שדות.

$TS1$.ובשדות$TS1$

$DN2$.ובשדות$DN2$יומיותשעותשלושללמודמגיעיםהםמהשדה

קבוצה.חייומקיימים
תבורסניףאתמנהל,5נשוי,(35)זיווןשכניה

תחו־מתוךלמקוםהגיעהואאנגל.רננהעםבשותפות

שה

$TS1$תחושה$TS1$

$DN2$תחושה$DN2$הכיתותעובד.לאהפורמליבחינוךשמשהוברורה

ולנערותשלנעריםוהעובדההמוריםשחיקתהגדולות,
קירותארבעהביןשעותשמונהלשבתמתאיםתמידלא
הנה.אותוהובילו

במרכזלאהתלמידלא,

הכי־אתפוגשהמחנךהסטנדרטיתהחינוך"במערכת

תה

$TS1$הכיתה$TS1$

$DN2$הכיתה$DN2$100%עובדהואהמחנךכאןבשבוע,לשעתייםשלו

בעבודהשלוהחניךשללדרךשותףהואבחינוך.משרה

המי־עלעבודהבתוכהמשלבתכזאתעבודהחקלאית.

דות.

$TS1$.המידות$TS1$

$DN2$.המידות$DN2$העובדהרוחנית.מבחינהבהמתפתחיםהתלמידים

השמייםכיפתתחתביממהשעותחמשעובדיםשנערים

צמאיםשהםפנימיעולםבהםבונהמסכים,בלייום,בכל

שנוהגיםכפיבמרכז",לא"התלמידאצלומסביר.הואלו",

דב־משרתהואלהפך,אחריםחינוךמוסדותלהתפאר

רים

$TS1$דברים$TS1$

$DN2$דברים$DN2$פחותבהםמשתמשיםשכברמושגיםממנו,גדולים

חקלאות.מדינה,מולדת,ציונות,דוגמתופחות,
מתמטיקה,יחידותקשה.לומדיםואדמה"ב"אדם

תלמידיםהנה"מגיעיםמלאה.בגרותעםיוצאיםפיזיקה,

התאיםשלאספרבביתשסבלוחבר׳הגםאבלמחוננים,

פשוטכיאםוביןוריכוזקשבהפרעותבגללאםביןלהם,

מנהלזיתן,שכניה
תבור:ואדמה""אדם

נותן"התלמיד
תחושהלחקלאי

אותו.רואהשמישהו

הסביבהחקלאי

לשמועמתרגשים
במסע.עברית

מחליטיםחלקם
לפישטחיםלעבד
למחזוריםההרשמה

הבאים"

זיווןעולם"."בונים

־29

נבבסבכבבס

???tl;??(?!??ווי

90-50לומדיםהספרבביתבכיתה".עצמםאתמצאולא

התיישבותילחינוךהמנהלידיעלמובלוהואתלמידים

החינוך.במשרד
אצ־שאניהאמנתילאבלימודים,מאודקשהלי"היה

ליח.

$TS1$.אצליח$TS1$

$DN2$.אצליח$DN2$מספרתובאתי",המקוםעלשלידודהמבתשמעתי

בהת־קשהקצתלי"היהי"ב.בוגרתחיימוביץ׳,שירה

חלה,
$TS1$,בהתחלה$TS1$

$DN2$,בהתחלה$DN2$בליגםקשההיהמנטלית.מוכנהדיהגעתיאבל

ולהכיןהמיטהאתלעצמילהציעצריכההייתיההורים.
בחמשקמיםמהר.דילזהמתרגליםאבלמהאוכל.חלק

חוזרים,.11:30עדעובדיםבשדה,כברבששבבוקר,
."16:30עדמ־03:31ולומדיםמתארגנים

בחודשבשדה.עבודהאחריללמודלהתרגלזמן"לוקח

אבלבכיתה,נרדמתוהייתידקהעוברתהיתהלאהראשון

15שלקטנה,הכיתהוגםלשעות,התרגלתיכברכךאחר

מתומצתים,כאןהלימודיםללמוד.יותרקלאזילדים,
ממוקדים.מגיעיםוהמוריםרגילים,ספרבבתיכמולא
מיניכלישואזבית,שיעורימכיניםהלימודיםאחרי

איןמדורה.שיח,ערביתוכן,רצועותכושר,פעילויות:
ב־00:12-00:22,לישוןהולכיםהחברהרובאורות.כיבוי
מדי".מאוחרלאאבלקצת,עודנשאריםהגיבורים

במיוחד.משמעותילמדורהמסביבשהזמןמסבירשכניה

אנח־בעצםלמההליבה,שאלותעולותשבוהזמןזה

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$השאלהאתשואלשלאמישעושים.מהאתעושים

בציונות,הרבהמתעסקים"אנחנומתפתח.לאהזאת
מכינותכמוקצתופילוסופיה.היסטוריהומורשת,יהדות

צילום:
גי7

אליהו-ג׳יני



צילום:
יהושע
יוסף

טו־דבריםמזהיוצאיםבתיכון.כבראבלקדם־צבאיות,

בים",

$TS1$,"טובים$TS1$

$DN2$,"טובים$DN2$מופתלדמויותאותםמחברים"אנחנומעיד.הוא

כמוהם,גםהשראה.מעורררצףכאןישמהן.ולומדים

לוקראוכשעודתבורבכפרשעבדוהחלוציםראשוני

בכדורישלמדוגורי,וחייםאלוןיגאלרבין,כמוסג׳רה,

אילן,בררועיציונית.חלוציותשלרצףיוצרכאן,שנמצא
בשתישלנוהפרויקטאתלקחכדורי,הנוערכפרמנהל

ויש80בניכדוריותיקיעםיושביםאנחנוהיוםידיים.

פשוטזהשלנו.לתלמידיםכמובעינייםזיקאותולהם

מטורף".בין־דוריחיבורזהמדהים.

,67הואבארץחקלאישלהממוצעשגילומספרזיוון
אותו.מחיהזהבעינייםברקעםנוערעםנפגשוכשהוא

הסיפוראתלשמועגםאלאלעבוד,רוצהרקלא"התלמיד

הואולאדמה.לעבודהיותראותושמחברמההחקלאי,של

שישהתחושהואתצריךשהואהגבאתלחקלאינותן

החקלאימהעולםלו,ושאכפתאותושרואהשממשיך,מי
שמעולאהםשניםשהרבהאומריםחקלאיםומהערבים.

לעבדשמחליטיםכאלהישמתרגשים.הםבמטע.עברית
מצדהבאים.למחזוריםשלנוההרשמהלפינוספיםשטחים

הואכיעליו,סומכיםכיבבוקר,לקוםמחויבהואהחניך,

בעבודהבעצמםבוניםשהםמהמזאת,יתרהמשמעותי.

שיתוףהתמדה,עמל,בלימודים:שלהםהואהחקלאית

עצמית".משמעתרצינות,פעולה,

1הפסק1תכיתנתבויי
מהמכלתשכחואזהמקצועיים?הספרבתיאתזוכרים

החממה"עמלב"תיכוןילמדילדכםאםעליהם.שידעתם

כנראהאלארתךאומסגרייצאלאהואהשרון,בהוד

תעודתעםייצאולאהזההספרביתתלמידיהייטק.איש

אפילואוכזאת,איןלמנהלשגםבהתחשבאבלבגרות,

מרגיע.משהובכךישלימוד,שנות12

מפרדסנשוי,(42)אביטןאמריהתחילי׳בכיתה

כיהפתוחהבאוניברסיטהללמודהספר,ביתמנהלחנה,

בליבאקדמיה,הואמאזכלום.לומדלאהואשבתיכוןהבין

ואכן,כמוהו.לעשותתלמידיואתומעודדבגרות,תעודת

ראשון.לתוארבמקביללומדיםהספרביתמתלמידי18%
כן.מהלהביןננסהשלא,מהכלאתשהבנואחריאז

ללימודיםספרביתהואעמלרשתשל"החממה"תיכון

"אצלנופרויקט(.)מלשוןפרויקטליתללמידהעצמאיים

אינ־מתוךאישיתשעותמערכתלעצמובונהתלמידכל

סוף

$TS1$אינסוף$TS1$

$DN2$אינסוף$DN2$הלחנה,מחול,טילים,הנדסתבעולם:שקייםהידע
המנהל.מסבירשרוצים",מהרובוטים,בניית

מנטו־שנימוצמדיםתלמידים25-20שלקבוצהלכל

רים,

$TS1$,מנטורים$TS1$

$DN2$,מנטורים$DN2$נפגשיםהםהיום.לאורךאותםהמלוויםואישה,גבר

עלומדבריםובסופו,היוםבפתיחתפעמיים,הקבוצהעם

1lt;

אםבודקיםובסופויום,לאותותלמידכלשלהיעדים

דחיינות.עלאוקשייםעלהתגברוואםאלוביעדיםעמדו

זאת,לעומתהפסקות.אוצלצוליםאיןהזההספרבבית
במסוריםמלאחדרתנועה,חדרמוזיקה,חדרמטבח,יש

מנהלאביטן,אמרי
"אנחנו"החממה":

אותםמכינים

לבגרות.לאלחיים,
דורשיםאנחנו

יבחרושהתלמידים

מחדשיוםבכל

אחריותויקבלו

קללאזהלחייהם.
אחריות.לקחת

לשבתיותרקל
מהולעשותבכיתה

לך"שאומרים

gt;1

אביטןההתמדה"."העיקר

עמלתיכ1ן

החממה
השר1ןהנד

2019מסד:

80תלמידים:מספר

מקצועימוסד:סוג

שנתי:לימודשכר

שקלים1,000

עצמאייםלימודים

פתיקטליתבשיטה

אישיתשעותמערכת

צלצולים;אין
ובגרויותהפסקות

מס־והתלמידיםמספרה,ואפילוובמלחמים,חשמליים

תובבים

$TS1$מסתובבים$TS1$

$DN2$מסתובבים$DN2$פיעלעובד"החממה"אישית.תוכניתפיעלבו

לחייםמדדאומצפן,שמהותהיפניתתפיסהה"איקיגאי",

שהחפיפהמעגליםארבעהישהאיקיגאי,פיעלערכיים.

אנימההםהשדותהערכיים.החייםאתמייצרתביניהם

להתפרנסיכולאניממהטוב,אניבמהלעשות,אוהב

הנדרשהיחידהמדדלעולם.טובלהוסיףיכולאניומה

יוכלושממנומשהולמצואהואהספרבביתמהתלמידים

טובושמוסיףבוטוביםשהםאוהבים,שהםלהתפרנס,

שלהם.לסביבה

שונה,אחדכלהראשונה:בסים.הנחותשלושלנו"יש

שו־למידהואופירצונותקצב,תשוקות,אחדלכלולכן

נים.

$TS1$.שונים$TS1$

$DN2$.שונים$DN2$:אות־מקיףהידעעולםהכל.ללמודאפשרהשנייה

נו.

$TS1$.אותנו$TS1$

$DN2$.אותנו$DN2$אותםלהגבילסיבהואיןלומדים,הזמןרובהילדים

במבחןלהצליחשמטרתההרגיל,הספרבביתכמוללמידה
תיקוןהואהחינוךשתיקוןהיאהאחרונהההנחהלא.ותו

למדינה,לסביבהתרומהגםישפרויקטבכלעולם.
אלאבלבדבציוןמסתיימתלאהלמידהלעולם.לחברים,

אמרי.מסבירלכלל",בתרומהגם

בשבועשיפתחצומח,אזוריממלכתיספרביתזהו

בכיתותתלמידים80בולומדיםהשנייה.שנתואתהבא

ספרבביתמדוברהזאת,האידיאולוגיהכלועםט׳-י"א.

ובעיקרהיוםשלבמקצועותשעוסקכזהאבלמקצועי,
והוא"מייקרז"נקראבוהראשוןהמקצועהמחר.של

התלמי־בעולם.שקייםצורךעלפרקטיתלענותבא

דים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$הםמכןלאחרפתרונות.להומציעיםבעיהחוקרים

בנגרות,ועובדיםבתלת־ממדמשרטטיםמוצר,מתכננים

המקצועהפתרון.אתלייצרכדיובהלחמהברובוטיקה
וסייבר.תכנותהואהשני

נגדפועלהזההמקצועיהספרשביתמאמיןאביטן

המקצו־הספרבבתינהוגהשהיתהההסללהתופעת

עיים

$TS1$המקצועיים$TS1$

$DN2$המקצועיים$DN2$החינוך"רפורמתבמסגרתלבוגריו,ומאפשרבעבר

גבוהההשתכרותיכולתעםלמקצועותלהגיעהיוצר",

"אנחנומהבית.איתושהגיעומזהאחרולמעמדיותר

הםמהט׳בכיתהכברשלנוהתלמידיםאתשואלים

אתלמצואלהםעוזריםאנחנובחיים.לעשותרוצים

אחדשכלמאמיןאנימוקדם.בשלבשלהםהחוזקאזורי

שלנווהתפקידאחד,במשהולפחותמומחהלהיותיכול

הוא".מהלגלותזה

מפסי־ה"קדושים"המתמטיקהשלימודימאמיןאמרי

קים

$TS1$מפסיקים$TS1$

$DN2$מפסיקים$DN2$ההיס־לימודיגםה׳.כיתהאחרירלוונטייםלהיות

טוריה

$TS1$ההיסטוריה$TS1$

$DN2$ההיסטוריה$DN2$אותםהלומדיםמתלמידים,נשכחיםהספרותאו

קריאהכתיבה,זאת,לעומתהבחינה.אתלעבורכדירק
להעמיקרוצהשאתהדבר"בכלקריטיות.ואנגלית

היאכיאנגליתלומדיםאנחנואנגלית.לדעתצריך

מדבריםשבהמחשבמשחקישבונהקבוצהיששימושית.

ידעאיןלמיומנות.ידעביןהבדלישבאנגלית.היוםכל

כן".מיומנותאבלחובה,שהוא
אלאחשיבות,חסרתשהיסטוריהחושבשהמנהללאזה

עובדת.לאהסטנדרטיבחינוךשלהההנהלהששיטת

היסטוריים,אירועיםמשובץהבית־ספריהשנהלוחלכן
זהאםביןשלהם,התוכןאתמפיקיםעצמםוהתלמידים

ctnנבבם

Jk

26בעמודהמשך



17מעמת־המשך

של"החומה"לאלבוםשנה40זהאםוביןבטבתעשרה

עללוקחיםהםהשנתייםהטיוליםאתגםפלויד.פינק
ומערכים.מסלוליםומתכנניםעצמם

באמתלהצליחשכדישהוכיח,מענייןמחקר"ערכו

התמ־אלאכישרון,אוגבוההאינטליגנציהצריךלא

דה,

$TS1$,התמדה$TS1$

$DN2$,התמדה$DN2$עובדים.אנחנוזהעלבעצמך.ואמונהמוטיבציה

אותםמכיניםאנחנואצלנו.ללמודקשהמאוד־מאוד

יב־שהתלמידיםדורשיםאנחנולבגרות.לאלחיים,

חרו

$TS1$יבחרו$TS1$

$DN2$יבחרו$DN2$זהשלהם.לחייםאחריותויקבלומחדשיוםבכל

לשבתיותרקלשלך.החייםעלאחריותלקחתקללא

לך".שאומריםמהולעשותבכיתה
מקוםזהבשביליהספר"ביתב"החממה":חניכהזהר,
לביתיוםבכלללבואמעברזהולהתקדם.עולםלגלות

שע־ומרגישההביתהחוזרתאנייוםבכלבאמתהספר.

ברתי

$TS1$שעברתי$TS1$

$DN2$שעברתי$DN2$.קטן".ניצחוןזהיוםכלשלב

הנחזנתמאזנו־לצאת

ללמודיתחילובתנועה"חינוךבית"הבוסתןילדי70

כמהכעבורשברחובות.איילון""מכוןבמוזיאוןהשנה

אוליכנסת,לביתאוליאחר.למקוםיעברוהםחודשים

"הבוסתן"הספרביתיודע.לאעודאחדאףסוסים.לחוות
בעולם.הראשוןהנודדהספרביתכנראההוא

(46)אגמוןואילת(44)קופליקאוריידיעלמנוהלהוא

החינוך,משרדמולהפורמליתהסדרתועלנאבקועדיין
כיביורוקרטיתמאותגראבללהסדיר,רוצהשמבחינתו

חו־כמהשבכלאומר?זהמהקבע.מבנהאיןהספרלבית

דשים

$TS1$חודשים$TS1$

$DN2$חודשים$DN2$ציונה־גןרחובות־נםבאזוראחרלמבנהנודדהוא
הספרלביתהולםמקוםנמצאטרםכי)רק(לאוזהרווה.

הילדים.בחינוךמהותיכליהםהנדודים

השנהבפתיחתכיבמקרה,לגמרילקונספט"הגענו

אל־למצואצריכיםוהיינומקוםלנוהיהלאהראשונה

טרנטיבות.

$TS1$.אלטרנטיבות$TS1$

$DN2$.אלטרנטיבות$DN2$והמשכנומצויןעובדשזהראינוהזמןבמשך

ראשכאבזהאבלנורמלי,לאראשכאבזהנכון,בזה.

כולובעולםהחינוךמטרה.משרתהואכיבו,שבחרנו

שהואמאמיניםואנחנוידע,עלמבוססבפרטובארץ

האלה,המעבריםכישורים.עלמבוססלהיותצריך
כישו־לתרגלאותנומחייביםהנוחות,מאזורהיציאות

רים

$TS1$כישורים$TS1$

$DN2$כישורים$DN2$.בעבודהמשתלביםהמקום,עללומדיםאנחנואלה

קבוע.במקוםמתפתחותהיושלאיכולותומפתחים

הפיזית.התנועהלפניבראש,כלקודםהיאהתנועה

צומחאתהנוחות,בחוסרלנועעצמךאתמביאכשאתה

כולם:אתכוללוזהחדשים.דבריםמגלהומתפתח,

והנהלה".צוותתלמידים,

כולםקצרההסתגלותתקופתשאחריחשבתםאם

אופןשוב.תחשבו,42בעמודוספריםמחברותפותחים
הספר,בביתשקורהבאמתהגדולהדברהואהלמידה
מת־הספרביתבתנועה".ה"חינוךשיטתדווקאולאו

נהל

$TS1$מתנהל$TS1$

$DN2$מתנהל$DN2$אנתרופוסופיתדמוקרטית,שיטות:בכמהבמקביל

ומונטסורית.

לשינויהסתגלהלאהחינוךשמערכתטועןקופליק

ברמהלכולם,זמיןשהידעהעובדהבמציאות:המהותי

מקוראינוכברהמורההאינטרנט.בזכותובחינם,גבוהה

זהכי"למה?ככזה.עצמואתתופסעדייןהואאךהידע,

שהילדיםרוציםאנחנובמהלשלוטאפשרכךכינוח.

לומדיםבאמתשהילדיםנעימהבאשליהלחיותילמדו,

שמתרכזיםברגעאצלנו,אבלרוצים.שאנחנומהרק

דרךשרוצים.מהללמודחופשישבידע,ולאבכישורים
למידהכישורימתרגלהואלומדשהתלמידהנושאים

תחום".לכללהתאיםשיכולים

ומ־ב־03:8מתחילים"הבוסתן"הספרבביתהלימודים

סתיימים

$TS1$ומסתיימים$TS1$

$DN2$ומסתיימים$DN2$.00:41הספרמבתירביםכמורב־גילאי,הואב־

מבטאבלרגילה,נראיתהשעותמערכתהייחודיים.

הואהראשוןמאוד.מיוחדיםדבריםשנימגלהמקרוב

אנגלית,הכולליםקבועיםחובהלימודיאלוהעוגנים.
הספר,ביתמבחינתא׳.מכיתההנלמדיםוחשבון,עברית
הואהשניהדברעצמאיים.לחייםהכרחייםכישוריםאלו

התלמידיםידיעלשנפתחיםוקורסיםלמידהקבוצות

הםאותם.ומושךדעתםעלהעולהנושאבכלעצמם,

אחריםתלמידיםמזמיניםאלאהחומר,אתמעביריםלא

מנ־עםיושבהתלמידלכך,מעבראיתם.אותולחקור

טור

$TS1$מנטור$TS1$

$DN2$מנטור$DN2$עלהמבוססתאישיתלמידהתוכניתלעצמוובונה
רגשות,להביעהיכולתעצמית,מודעותכמוכישורים
חלקזהגםבקבוצה.השתלבותאוקונפליקטיםניהול

ספרבית

הב1סת!

2019מסד:

וצומחעדכית1ת:א׳

70תלמידים:מספר

מוכר,לאמוסדסוג
בתנועהחינוךבית

שנתי:לימודשכר

שקלים21,600
;;

ביתקבע,מבנהאין

נודדספר

פדגוגית:פילוסופיה

אנתרופוסופ׳דמוקרטי,

ומונטסורי

עצמאיתלמידה

׳*

*»י
י•...

mtst

יוסףיהושעצילום:איילוןמכוןבמוזיאון"הבוסתן",שלבהחלטהזמניהמיקום

מנהל7ןופלי7ן,אורי

"הגענו"הבוסתן":

במקרה,לקונספט
הראשונהבשנהכי

מקום.לנוהיהלא
ראינוהזמןבמשך

מצוין.עובדשזה
מחייביםהמעברים

לתרגלאותנו
אנחנוכישורים.

המקום,עללומדים
בעבודהמשתלבים

יכולותומפתחים
מתפתחותהיושלא

קבוע"במקום

קופליקבועה".'לא

הלמידה.מתוכנית

לב־תלמידיואתמכיןהספרביתאולי,מפתיעבאופן

חינות

$TS1$לבחינות$TS1$

$DN2$לבחינות$DN2$.אנחנובועה.לפתחמנסיםלא"אנחנוהבגרות

חלקהןוהבגרויותהמציאות,עלהילדיםעםמדברים
שלהדרךעםלהסכיםשלאיכולאנישלנו.מהחיים

הילדים,הישגישלולהערכהלמדידההחינוךמערכת
היל־אתמכיניםשאנחנולהגידיכולאניזה.ככהאבל

דים

$TS1$הילדים$TS1$

$DN2$הילדים$DN2$ספרבבתישעושיםממהטוביותרהרבהלבגרויות

פנימית.הנעהמתוךללמודלומדיםהםאצלנורגילים.

מתחיליםכברשלנוהבוגריםשהילדיםרואיםאנחנו

מהבעצמםבודקיםהבגרות,לבחינותעצמםאתלהכין

איןלזה,כשיגיעולבסוף,הנלמד.החומרומההדרישות
בגדול".להצליחהכליםלהםשיהיוספקלי

קו־לאוניברסיטה.ילךשבנההואאםכלשלחלומה

פליק
$TS1$קופליק$TS1$

$DN2$קופליק$DN2$אתמכיניםלאהרגיליםהספרשבתיכךעלקובל

לשםהמגיעיםישראלותלמידילאקדמיה,התלמידים

המרכזיותהבעיות"אחתללמוד.איךמחדשלומדים

כמכינהעצמהאתתופסתשהיאזההחינוךמערכתשל

הבעיה.וזאתאיתה,קומיישריםההוריםואנחנואקדמית,

התפקידלאזהושנית,טוב,זהאתעושהלאהיאראשית,

החי־מערכתכיום,לגמרי.אחרותמערכתשתיאלושלה.

נוך

$TS1$החינוך$TS1$

$DN2$החינוך$DN2$המערכותשתישלהפרדהרקבהשכלה.מתעסקת

להת־תוכלהחינוךמערכתאזורקעימן,תיטיבהאלה

עסק

$TS1$להתעסק$TS1$

$DN2$להתעסק$DN2$.ישמששהואאסורתפקיד.ישהספרלביתבחינוך

מההוריםחלקשלבראשמחשבהאיזוגםישבייביסיטר.

היל־גםולכןהספר,בביתסבלנואנחנוגםשאומרים:

דים

$TS1$הילדים$TS1$

$DN2$הילדים$DN2$כיף.להיותאמורלאזהקצת.לסבולצריכיםשלנו
ורפורמהאקוטיהמצבמהפכה.שדרושההיא"האמת

כמובןאחרת,מערכתלכלכמולמערכת,תעזור.לאכבר

מבחוץ.להגיעצריכההיאולכןמהפכהלעשותרצוןאין
לה־שצריכיםההוריםשלבידייםנמצאהזהלתיקוןהכוח

פסיק

$TS1$להפסיק$TS1$

$DN2$להפסיק$DN2$בעצמם.אותהלעשותאלאתגיע,שהמהפכהלצפות

היום".אתהביאויבוא,יוםתגידואלעשינו.שאנחנוכמו

מהב־מרוצההספר,בביתלתלמידאמאפרידמן,רוני

חירה

$TS1$מהבחירה$TS1$

$DN2$מהבחירה$DN2$צרי־כבראנחנומהכהורים,"אנחנושגרתית:הלא

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$שלנו,לילדיםשיקשיבוצריכיםאנחנוהספר?מבית
להםשייתנוצריכיםואנחנובהםשיאמינוצריכיםאנחנו

אנחנואלהכלאתאדם.בנילהיותלגדולהכליםאת

שניםשלושכברנהניתשלנוהבתב׳בוסתן׳.מוצאים

שה־קשובומצוותלהונכונהאמיתיתחינוכיתמסביבה

חינוך

$TS1$שהחינוך$TS1$

$DN2$שהחינוך$DN2$כסיסמה".רקולאלרגליונרהוא

היאלהתמודדהספרביתנאלץשאיתההבעיותאחת

מוכר,שאינובמוסדשמדוברמכיווןהגבוה.הלימודשכר
שקשורהיחידהדבר"זהההורים.עלהואכולוהנטל
"זהקופליק.אומרעליו",לדברלישקשההספרלבית

שההוריםהמהפכהעלשאמרתילמהישירבאופןקשור

תהליךעודכלשכרגע,מאודכבדמחירזהמובילים.
הכר־תחנההואמוסדר,לאכאלהספרבתישלההקמה

חית

$TS1$הכרחית$TS1$

$DN2$הכרחית$DN2$הכואבתהסיבהזוכזה.ספרביתשללהקמהבדרך

כדיבפריפריה.כאלהספרבתימאודמעטשישלעובדה

הרבההאחרונותבשניםמלווהאנימצפוניעללהקל

חלקםספר.בתילהקיםשרוציםהוריםשלגרעיניםמאוד
פחות.וחלקםבהצלחה

הואהספרביתהסטיגמה,למרותמלגות"לגבי

בקהילההמשפחותשלהמוחלטוהרובלעשיריםלא
המצב,שזהמכיווןהלימוד.שכראתלשלםכדינאבק

יתרהמלגות.לממןשיכוליםמיותריםכספיםלנואין

איןכמעטעני.הספרביתהואשלנוהספרביתמזאת,

שמחזקמהוכד.לטיוליםלאירועים,לציוד,תקציבים
טובחינוךלעשותשבשבילשאומרתשליהתפיסהאת

ומשםלמוריםכראוילשלםצריךכסף.המוןצריךלא

הכרה,שנקבלשברגעהיאשליהשאיפהסלולה.הדרך
לעשותלהמשיךכדימההוריםשקללקחתנצטרךלא
עושים".שאנחנומהאת


