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ולהתקדםלהתפתחלהםשתאפשרטובהחינוךלמערכתזקוקיםהמרכז,

qxrscxr7//60קאופמןגילהד״ר,)

rcsntcrtבעברהומחנכתמורה

>\zrz,לחינוךמרצההרחוק

לחי־האקדמיתבמכללה^^

נוך

$TS1$לחינוך$TS1$

$DN2$לחינוך$DN2$ע״ש
קיי

בבאר־שבע

עםלמידהתהליכיבקידוםועוסקת

יותרהקרובבעברהחינוכייםצוותים

הרבהיידעאתלהנגישהחליטהובהווה,

בא־והוציאההשנים,במהלךשצברה

חרונה

$TS1$באחרונה$TS1$

$DN2$באחרונה$DN2$ומעשיעיונימדריךשהואספר

מתוךזאתוהוראה,למידהלתהליכי

במערכתלשינוילהובילעצומהכוונה

בפרט.ובנגבבכללבארץהחינוך

ד״רמציינתאיכותי״,לומדלחנך״כדי

לשנייםאםבאר־שבע,תושבתקאופמן,

שמתקייםמורה״נדרשלנכדה,וסבתא

מד־חינוכית.וגישהידעשלשילובבו

ברים

$TS1$מדברים$TS1$

$DN2$מדברים$DN2$מלמידה.שמנותקתהוראהעל

לשורשיורדיםלאמחשבתי.באגזה

ברמהזיוףהמוןישחבל.וזההבעיה,

שההשקעהאומריםכולםההצהרתית.

הביצוע,ברמתאולםחשובה,בחינוך

מת־לאכלום.קורהלאהמעשה,ברמת

מודדים

$TS1$מתמודדים$TS1$

$DN2$מתמודדים$DN2$משמ־למידהמהיהשאלהעם

עותית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$לתלמיד.מורהביןשמתרחשת

בשעהשמתחילהיחסיםמערכתזוהי

שעותבמשךומתרחשתבבוקרשמונה

יומי״.בסיסעל

ביכוריםספר

בפעילותקאופמןעסקהשנה25במשך

מקצו־צוותיםפיתוחשלאינטנסיבית

עיים

$TS1$מקצועיים$TS1$

$DN2$מקצועיים$DN2$פדגוגיה.אנשיובקרבספרבבתי

אותהשאלומספרת,היאסדנה,כלבסוף

בכתוביםלמצואניתןהיכןהמשתתפים

קאופמןלהם.מעבירהשהיאמהכלאת

והחליטהמהשטח,דרישהשישהרגישה

ספרה.אתולכתובלהתיישב

הראשוןהספרשאתלכךמודעת״אני

אחרייחסית,מאוחרבגילכתבתישלי

מודה,היאומשפחה״,ילדיםשגידלתי

אצליהצטברזמן.מאודהרבהלקח״זה

אמ־אבלותיאורטי,עיוניחומרהרבה

רתי

$TS1$אמרתי$TS1$

$DN2$אמרתי$DN2$אתלהפוךצריכהשאנילעצמי

שלהעינייםבגובהשיהיהלחומרזה

שהכליםהזה,בתחוםשעוסקיםהאנשים

לסטו־למורים,נותנתשאניוהטיפים

דנטים

$TS1$לסטודנטים$TS1$

$DN2$לסטודנטים$DN2$,ולמכשירילמנהליםלהוראה

החומריםאיסוףיישום.ברייהיומורים

לקחוהתיאוריההפרקטיקהביןוהחיבור

זמן״.המוןלי

המודעת״הלמידה״בנתיביהספר

למידהלתהליכיומעשיעיונימדריךהוא

בי־׳אופירבהוצאתלאורשיצאוהוראה

כורים׳.

$TS1$.ביכורים׳$TS1$

$DN2$.ביכורים׳$DN2$,פחותלאשקדהשעליובספרה

אתקאופמןד״רמנפצתשנים,משמונה

שלפיהכדבריה,המורים,שלהאשליה

הבינו״,התלמידיםמשמעלימדתי,״אני

איכותאתלהעלותניתןכיצדומראה

במ־הלימודייםההישגיםואתהלמידה

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$הידע.בעידןהחינוך

התלמי־לימדתיש׳אני״האשליה

דים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$רקלאהארץ,בכלקיימתהבינו׳

מע־״מורהקאופמן,ד״רמציינתבנגב״,

ביר

$TS1$מעביר$TS1$

$DN2$מעביר$DN2$השיעורבתוםויוצאבכיתהשיעור

בראשםהנהנוהתלמידיםשאםבתחושה

הנלמד,החומראתמביניםהםכאילו

נאמנה,מלאכתואתעשהשהואהרי

אחדיםימיםכאשרעצוםהואוהתסכול

שהת־לאכזבתו,לו,מתחוורמכןלאחר

למידים

$TS1$שהתלמידים$TS1$

$DN2$שהתלמידים$DN2$בעשוריםהחומר.אתהבינולא

בנושאידעמהפכתהתחוללההאחרונים

ידעבידינוישכיוםהאנושית.הלמידה

הלמי־בתחומיומסועףעשירמחקרי

דה

$TS1$הלמידה$TS1$

$DN2$הלמידה$DN2$,למרבהנעצר,רובואולםוההוראה

שאיןכךהכיתה,דלתםףעלהתסכול,

הביתהלמידהעלממשיתהשפעהלו

הבסיסיתשהחוליהאיפוא,יוצאספרית.

החינוך,במערכתביותרהמשמעותית

משת־אינהלתלמיד,מורהביןהמפגש

כללת

$TS1$משתכללת$TS1$

$DN2$משתכללת$DN2$וראוי״.עדכניידעבסיוע

שינוינדרש

באזורהתלמידיםשהישגיהואסודלא

מאלהמשמעותיבאופןנמוכיםהנגב

בתחוםגםהארץ.במרכזעמיתיהםשל

בנוסחההצהרותכללמרותהחינוך,

הפריפ־ילדינו׳,בחינוךטמון׳העתיד

ריה

$TS1$הפריפריה$TS1$

$DN2$הפריפריה$DN2$נמצאיםבפרטהנגבואזורבכלל

מאחור.

של״התשתית

היאהלמידה

צריךרגשית.

שיהיהלילדלגרום

לביתלבואשמח

כשתינתןהספר.

תחושהלילד

שייךשהוא

יקבלוכשהוא

ביצועיועלמשוב

עמוד 1



כוללהנגב״אזור

שברובהאוכלוסייה

חברתי־במצבהיא

גבוה.לאכלכלי

הםהזובמציאות

מערכתאתצריכים

מאשריותרהחינוך

אחרים,באזורים

ההוריםשבהם

אתלפצותיכולים

מהעלילדיהם

החינוךשמערכת

מעניקה"אינה

מהלמידה׳׳^^מנותקת"ההוראהקאופמן.גילהד"ר
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שברובהאוכלוסייהכוללהנגב״אזור

גבוה׳/לאחברתי־כלכליבמצבהיא

הזו״במציאותקאופמן,ד״רמסבירה

יותרהחינוךמערכתאתצריכיםהם

ההוריםשבהםאחרים,באזוריםמאשר

מהעלילדיהםאתלפצותיכולים

פהמעניקה.אינההחינוךשמערכת

המ־כאןבמיטבה.הלמידהאתצריך

דינה

$TS1$המדינה$TS1$

$DN2$המדינה$DN2$במערכותיותרלהשקיעצריכה

יותרלהשקיעצריךגםכאןהחינוך.

הטובההלמידהתפיסתעלבחשיבה

תל־בפניהעומדותההזדמנויותועל

מיד

$TS1$תלמיד$TS1$

$DN2$תלמיד$DN2$אובבאר-שבעספרבביתד׳כיתה

ישתווההואשבבגרותוכדיבאופקים,

ויזכהבארץאחריםשבאזוריםלעמיתו

ראויים״.למידהלהרגלי

תלמי־ביןהפעריבעלמגשריבאין

די

$TS1$תלמידי$TS1$

$DN2$תלמידי$DN2$המרכז?לתלמידיהדרוב

שי־עליו.לגשרשחייביםפער״זה

עור

$TS1$שיעור$TS1$

$DN2$שיעור$DN2$מקרבראשוןלתוארהסטודנטים

הלשכהנתוניפיעלכךהדרום,תושבי

בסביבותהואלסטטיסטיקה,המרכזית

המ־באזוראחוז26לעומתאחוז13

רכז.

$TS1$.המרכז$TS1$

$DN2$.המרכז$DN2$ייראהזהשהשנהלינראהלא

פחות.יהיהזהאפילואוליטוב.יותר

הנתוניםעםלהשליםקשהאישיתלי

כדימעצמילתרוםרוצהאניהאלה.

מת־זההאלה.בנתוניםשינוישיהיה

חיל

$TS1$מתחיל$TS1$

$DN2$מתחיל$DN2$טובה״.בלמידהונגמר

זדו?אתעושיבאיך

ישההחלטותמקבלי״למערכת

למערכתתקציביםישמחשבתי.באג

בעליכלאצלבעיהישאבלהחינוך,

החינוך,במערכתהבכיריםהתפקידים

עומדאינוהלמידהנושאכלשלדעתי

מיניכלנוצריםאזמעייניהם.בראש

שנדרשחשובהכיהשינויעיוותים.

ידעעלהמבוססמחשבתישינויהוא

אחרשינויכלהלמידה.בתחוםעדכני

קוסמטי״.שינוייהיה

למשל?במו,

ורבנפלאמשאבהיא״הטכנולוגיה

מר־לשרתצריכההיאאבלעוצמה,

כיבים

$TS1$מרכיבים$TS1$

$DN2$מרכיבים$DN2$איכותית.בפדגוגיהספציפיים

׳מהימהשאלהתתחיללאהיאאםלכן,

אותה׳,לקדםואיךאיכותיתפדגוגיה

לשי־נםיוןעודבבחינתתהיההיא

נוי.

$TS1$.לשינוי$TS1$

$DN2$.לשינוי$DN2$חייבלאהחינוךבמערכתהשינוי

ישנןדי־נור.בזיקוקימלווהלהיות

לאמץכדאישאותןפשוטותתוכנות

בצ־שיתחילושיטתייסודיבתהליך

עדים

$TS1$בצעדים$TS1$

$DN2$בצעדים$DN2$צעדיםדווקאוצנועים.פשוטים

ביצו־ועקביותהגיוןבהםשישכאלו,

עית

$TS1$ביצועית$TS1$

$DN2$ביצועית$DN2$יש,המיוחל.לשינוישיביאוהם

המערכתי־ארגו־הצדאתגםכמובן,

ני,

$TS1$,המערכתיארגוני$TS1$

$DN2$,המערכתיארגוני$DN2$מיטבאתלהוראהלגייסאיךכמו

רףאתלהעלותובהדרגההאנשים

אשליותהרבהישלקבלה.הדרישות

החינוך״.במערכת

מהתלמידמשוב

להוריםאביבבתלנולדהקאופמן

נכח־שמשפחותיהםפוליןיוצאי

דו

$TS1$נכחדו$TS1$

$DN2$נכחדו$DN2$.הגיעההיאלבאר־שבעבשואה

שלעבודתובעקבותשנה30כ־לפני

היאומאזהממשלתיבשירותבעלה

היההחינוךתחוםהנגב.בבירתכאן,

בשירותהומתמיד.מאזלליבהקרוב

מפקדתכסגניתשימשההיאהצבאי

היאהצפון.בפיקודמורותיחידתשל

ספרותולמדהסגןבדרגתהשתחררה

ות־ראשוןלתואראנגליתובלשנות

עודת

$TS1$ותעודת$TS1$

$DN2$ותעודת$DN2$בר־אילן.באוניברסיטתהוראה

הספיקההיאלבאר־שבעהגיעהבטרם

תיכונייםספרבבתיאנגליתללמד

שצללהולפניובירושלים,בתל־אביב

היאלחינוךכמרצההאקדמילעולם

הספרבביתומורהכמחנכתשימשה

בבאר־שבע.ו׳מקיףהתיכון

החינוךמערכתעלנאמר״הרבה

המו־״קשיימציינת,היאבישראל״,

רים

$TS1$המורים$TS1$

$DN2$המורים$DN2$,ספריהלמידה,שיטותומעמדם

מערכתזוהצפופות.והכיתותהלימוד

שניםהרבה"במשך

עםעובדתאני

בדואים.סטודנטים

אוהבתמאודאני

הלמידהאת

רואהאנישלהם.

ניצוץלהםשיש

כשהםבעיניים

להםישלומדים.

להצליח.מוטיבציה

קרובהחינוךנושא

נמצאוהואלליבם,

גבוהדיבמקום

העדיפויות"בסדר

חיובייםציבורליחסיממשזוכהשלא

מביקורתשלילית,מתדמיתוסובלת

מערכתית.פניםומביקורתההורים

צרי־המוריםאזמספיק,לאזהואם

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$ב׳־שקוריםלשינוייםלהסתגל

עידן

$TS1$ב׳עידן$TS1$

$DN2$ב׳עידן$DN2$שליתרמעורבותעםיחדהידע׳

ההורים״.

המו-להתנהלצריביבלדעתךאיך

בביתה?ריב

בביצועילהתמקדצריכה״ההוראה

מלמ־אניאםהתלמיד.שלההבנה

דת

$TS1$מלמדת$TS1$

$DN2$מלמדת$DN2$מאליו,כמובןזהאתורואהמשהו

אנישלימדתי,מהאתהביןהואכאילו

אתולבחוןזמןפסקלעשותצריכה

הנלמדלחומרהתלמידשלתגובותיו

מקבלהמורהכךהבין.הואמהולראות

מורהאמיתי.בזמןמהתלמידמשוב

הדו־עלידעםהזמןכללהיותצריך

פק

$TS1$הדופק$TS1$

$DN2$הדופק$DN2$זהולהכתיב.בללמדלהסתפקולא

הזדמנותמקבללאהתלמידקורה.לא

בשי־הביןהואמהשלובשפתולהגיד

עור.

$TS1$.בשיעור$TS1$

$DN2$.בשיעור$DN2$לאהתלמידוצנוע.קטןתהליךזה

לזהותההזדמנותאתהזמןברובמקבל

הרגליולפתחשלוהלמידהסגנוןאת

הישראליהתלמידמתאימים.למידה

מהיריצירתי,טכנולוגי,מאודהוא

החברהשלראיבעצםהואתגובה.

להקשיב.יודעלאהואלדוגמה,שלנו.

כאןלעשותיכולההחינוךמערכת

כישורילולהקנותחשיבות,רבשינוי

חברהשנהיהסיכוימסתמןואזהקשבה

לה־המסוגלתיותר,וסובלניתפתוחה

בין

$TS1$להבין$TS1$

$DN2$להבין$DN2$האחר״.אתוגםעצמהאת

המצבבשלכיטוענתקאופמןד״ר

מקבלהנגבבאזורהחברתי־כלכלי

״אנחנומאוד.חמורהמשמעותהנושא

בלילמידה,הרגליבליאדםמוציאים

פחותלושישאדםלמידה,תשתיות

למישהומאשרוגיבויתמיכהמערכות

הוראהכוחותכאןישאחרים.באזורים

צריךאבלמבורכת,עבודהשעושים

לתתהנכונה,ההכשרהאתלהםלתת

אותם.ולקדםההזדמנויותאתלהם

קורה״.לאזהלעכשיו,נכוןלצערי,

טובהלמידה

עלמבוסםקאופמןד״רשלספרה

עבו־במוקדשלה.הדוקטורטעבודת

דתה

$TS1$עבודתה$TS1$

$DN2$עבודתה$DN2$שנים,שלוששנמשךניסויהיה

מנחותעםסדנההנחתההיאבמהלכן

תהליכילהובילהיהשייעודןמחוזיות,

היסודיים.הספרבבתיפדגוגישינוי

גוונימכלנשים16השתתפובסדנה

קיבוצניקיות,הישראלית,החברה

חדשות.ועולותמתנחלותעירוניות,

הלכה״יישמתימדגישה,היא״שם״,

המודעתהלמידהשיטתאתלמעשה

הדוקטורטבעבודתפיתחתישאותה

להתמקצעות,כליםהמקנהשיטהשלי,

הנדרשרגשיוחוסןאישיתהתפתחות

לאורךמנטלימאמץתיחזוקלצורך

במ־מתנסיםשבוהמאמץסוגזהזמן.

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$.חוויהעבוריהיתהזוהחינוך

טווח״.ארוכותהשלכותעםמכוננת

שמ־בפיביוב,התלמידיבהישגי

שתקפיב

$TS1$שמשתקפיב$TS1$

$DN2$שמשתקפיב$DN2$ובבהינותהמיצבבמבהני

להת־שניתןבאלולאהבהבגרות,

גאות

$TS1$להתגאות$TS1$

$DN2$להתגאות$DN2$.בהב

נושאלאגםלהיט,לאממש״הם

אתליישםזאתלאורצריךלגאווה.

גישהולנקוטהטובההלמידהנושא

ספצי־להוראהלהגיעצריךביצועית.

פית

$TS1$ספציפית$TS1$

$DN2$ספציפית$DN2$הת־שללצרכיומותאמתשתהיה

למיד

$TS1$התלמיד$TS1$

$DN2$התלמיד$DN2$.מצבלהיותיכוללאבמחוזותינו

מהלמידה.מנותקתתהיהשההוראה

קטלניזהופההארץ,בכלקטלניזה

הסוציו־אקונו־המציאותבשליותר

מית

$TS1$הסוציואקונומית$TS1$

$DN2$הסוציואקונומית$DN2$.כמומפצהמערכתכאןאיןבנגב

הסביבתייםהגורמיםאחרים.באזורים

אותותיהם״.אתכאןנותנים

הפוגיהלפתרוןנוטחהאיזולדיש

הזו?

בצורההמוריםעםלעבוד״צריך

הלמי־תפיסותעלאינטנסיביתיותר

דה,

$TS1$,הלמידה$TS1$

$DN2$,הלמידה$DN2$צר־פיעלהתלמידאתללמדאיך

כיו

$TS1$צרכיו$TS1$

$DN2$צרכיו$DN2$הכיזהשלו.ההבנהיכולתפיועל

כלנשמעזהבסיסישזהומרובבסיסי,

נעשה״.לאודברטריוויאלי,כך

לבד?האחריותאתתולהאתבמי

תהיההחינוךשבמשרדרוצה״הייתי

הטובה,הלמידהלנושאמודעותיותר

ולתתהיוםסדרעלהלמידהאתלשים

שלו.החינוכיתלעבודהכליםלמורה

תפ־שלאשליהישמסוימיםבכיוונים

קוד

$TS1$תפקוד$TS1$

$DN2$תפקוד$DN2$ליידעצמאישהמערכת.בתוך

מודעותישהספר,בתימנהליבקרב

עו־הםאבלולשנות,לשפרורצוןלכך

בדים

$TS1$עובדים$TS1$

$DN2$עובדים$DN2$לצערי,אפשריים.בלתיבתנאים

בקרבשם,אימתבצעים.לאדברים

לעשותצריכיםההחלטות,מקבלי

המ־עליותרלחשובצריכים׳שיפט׳.

טרה

$TS1$המטרה$TS1$

$DN2$המטרה$DN2$כיתהללמדהאמצעים.עלופחות

בהכרחלאזהיקשיב,שהתלמידכך

תקציב״.שלעניין

לכו־כספייםפיתוייםהוצעובשעתו

חות

$TS1$לכוחות$TS1$

$DN2$לכוחות$DN2$לאזורשידרימומנתעלהוראה

ד״רהיענות.הייתהלאאולםהנגב,

סבי־בגורמיםזאתתולהקאופמן

בתיים,

$TS1$,סביבתיים$TS1$

$DN2$,סביבתיים$DN2$מעדיפיםאנשיםשלפיהם

להגיעששיםולאהמרכזבאזורלגור

לפנילהוראההוכשרתי״כשאנילנגב.

״מקצועמספרת,היאשנים״,עשרות

להתגאותמקצועעדייןהיהההוראה

איךליחורהמאודאחרת.זההיוםבו.

זההלמידה.מערכתהיוםמתנהלת

כו־כלפיהציבוריתבגישהגםקשור

חות

$TS1$כוחות$TS1$

$DN2$כוחות$DN2$.היאמוריםכלפיהגישהההוראה

קשהלמוריםומתנשאת.שיפוטית

להת־צריכיםכשהםולהתפתחלעבוד

מודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$שכללבכיתה,שונותבעיותעם

זהוללמידה.להוראהקשורותאינן

מעמדוהמורים.שלבמוטיבציהפוגע

מאוד.חריפהבצורהנשחקהמורהשל

אחרתלתפקדשיכלומוריםהרבהיש

מק־לאזהאחרים.תנאיםלהםהיולו

צוע

$TS1$מקצוע$TS1$

$DN2$מקצוע$DN2$,משמעותלזהישוכאןאטרקטיבי

יותר״.קשה

החברהשלראי

בבחינתהספרביתהיהשניםבמשך

בשניםהתלמידים.עבורבטוחהסביבה

אלי־מקרימעטלאנרשמוהאחרונות

מות

$TS1$אלימות$TS1$

$DN2$אלימות$DN2$בבאר־שבע,הספרבתיכתליבין

לאגלשתלמידיםביןויכוחכאשר

דקירותבדמותאלימיםלפסיםאחת
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גםנרשמוחמורות.ותקיפותסכין

תל־שלמיניותתקיפותשלמקרים

מידות

$TS1$תלמידות$TS1$

$DN2$תלמידות$DN2$אחרים,תלמידיםשלמצידם

הורימצדאיומיםשלמקריםגםכמו

מורים.כלפי

קאופמן,ד״רטוענתספר׳/״בית

חייםאנחנוהחברה.שלראי״הוא

בת־מבחיניםאנחנואלימה.בחברה

למידים

$TS1$בתלמידים$TS1$

$DN2$בתלמידים$DN2$בחברהגםמקשיבים.שלא

לחנךצריךמקשיבים.לאהבוגרת

ולסובלנות.להקשבההתלמידיםאת

אתלהוכיחהזדמנותלהםלתתצריך

תסכולמתוךבאהאלימותעצמם.

התלמידיםאתללמדישושעמום.

שלהםהאגרסיביותאתלתעלכיצד

תהליךזהאלימים.לאלאפיקים

החינוךמערכתבכלל,ואיטי.ארוך

דרךקיצוריאיןוגמרנו.זבנגלאזה

בחינוך״.

בשמחהלבוא

ד״רשלמתלמידותיהמעטלא

קייבמכללתקאופמן
מהמיגזרבאות

חי־סדנאותמנחהגםוהיאהבדואי,

נוכיות

$TS1$חינוכיות$TS1$

$DN2$חינוכיות$DN2$.במגזר

הבדואי?המגזרעםהעבודהאיד

עםעוברתאנישניםהרבה״במשך

אוהבתמאודאניברואים.סטודנטים

שישרואהאנישלהם.הלמידהאת

לומדים.כשהםבעינייםניצוץלהם

נושאלהצליח.מוטיבציהלהםיש

במ־נמצאוהואלליבם,קרובהחינוך

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$צריךהעדיפויות.בסדרגבוהדי

לתתצריךאותם.ולקדםלהםלעזור

יכוליםשהםמסוגלות,תחושתלהם

ישפירות.שיישאמאמץלהשקיע

וגםפיזיותבתשתיותגםלהשקיע

להםלסייעכריחינוכיותבתשתיות

שאניהדורשלהם.היכולותאתלממש

שיע־הדורגםלדעתי,יהיה,מכשירה

שה

$TS1$שיעשה$TS1$

$DN2$שיעשה$DN2$המנהיגותתצאומהםהשינויאת

פוט־בהםרואהאניהמגזר.שלהבאה

נציאל

$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$במגזר״.המציאותאתשישנה

עליוחולמתקאופמןשד״רהשינוי

הת־שלנפשםבתוךלהתחוללאמור

למידים,

$TS1$,התלמידים$TS1$

$DN2$,התלמידים$DN2$המו־שלבעזרתםכמובן

רים.

״התשתית

$TS1$המו״התשתית$TS1$

$DN2$המו״התשתית$DN2$רג־היאהלמידהשל

שית״,

$TS1$,רגשית״$TS1$

$DN2$,רגשית״$DN2$לכךלגרום״צריךאומרת,היא

הספר.לביתלבואשמחיהיהשילד

שייךשהואתחושהלילדכשתינתן

ביצועיועלמשוביקבלוכשהוא

יששכליתמבחינההשינוי.יחולאז

שלביצועייםכליםלתלמידלתת

לעבדלחשוב,אותוללמדחשיבה,

ביקורתיתחשיבהלחשובמידע,

צריךחושב.אדםכבןאותוולפתח

גםתדביקהמורהשלשההתלהבות

השבועהתלמיד.שלההתלהבותאת

היסודייםהספרמבתיבאחדפגשתי

שמעבי־ד׳בכיתהמורהשבעבבאר

רה

$TS1$שמעבירה$TS1$

$DN2$שמעבירה$DN2$עי־עםבהתלהבותהשיעוראת

ניים

$TS1$עיניים$TS1$

$DN2$עיניים$DN2$בהתלהבותהומדביקהנוצצות

שזהלעצמיאמרתיהתלמידים.את

שהנכדהרוצהאנירוצה.שאנימה

ותתלהבהספרלביתככהתרוץשלי

בכיתה״.בשיעור

בא־לךמדגדגלאהלב,עלידעם

צבעות

$TS1$באצבעות$TS1$

$DN2$באצבעות$DN2$הספרבביתלהוראהולהזור

אחרת?שאפשרולהראות

אחרת.שאפשרהראיתי״בשעתו

מאודשונה.שליההסתכלותהיום

המוריםאבלמורה,להיותאהבתי

ויותרידידותייםיותרהםהיוםשל

מאשרשלהםהתלמידיםעםפתוחים

רואהלאאנישלי.הדורשלהמורים

שוק־אנימורה.להיותחוזרתעצמי

דת

$TS1$שוקדת$TS1$

$DN2$שוקדת$DN2$יהיהזההבא.הספרכתיבתעל

זההפעםעלילתי.לאמקצועי,ספר

הראשון.מהספרזמןפחותיקחכבר

במגירה״.נמצאהחומרבינתיים,

עושים?תה"ס,תכ

סטוקשאטרצילום:אוורת"לימוד."אפשרבכיתתתלמידים

קצרמדריךמציגהקאופמןגילהד״ר

טובהללמידה

הטקסט.למטרתמשפטיםשלשוניםמבניםהתאמת

פשוטות.במליםטקסטחלקישיחזור

השורות׳.'ביןשלקריאהדרךמשמעויותהפקת

וממוקד.ענייניברור,מסרבעלימשפטיםסוגיכתיבת

סיפורים.המחזת

שירי.בטקסטומשמעותוהגרפיהעיצובעלהצבעה

ומשפטיםביטוייםשלפהבעלזכירהידיעלהטקסטהפנמת

אחרים.בהקשריםבהםושימושמתוכו

לבדיקתהשיעורבמהלךמתודיתהפסקהוחשוב׳.׳עצור

הנלמד.החומרהבנת

איכפתיוהתחושתלתלמידים,וגםלהוריםגםשמשדר,מורה

התלמידיםשלבאמונםיזכההספר,ביתלכותלימעברהנמשכת

ינחה.שהואכפילנהוגההוריםמצדומחוייבותתודהובהכרת

המודעת"הלמידה"בנתיביהספרמתוך
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אחראיתפיזיותרפיסטיתלארבעה,אםזיידנוורם,אירית

ספרהוציאהלוינשטייןבבי״חיוםאשפוזראשפגיעותמחלקה

המתכוניםספרובישול.באירוחהעשירניסיונהבעקבותנהדר

מתכוניםמבחרמכילביכורים״״אופירבהוצאתבישול״של"קסם

קצרהכנתםשזמןגורמה,ומתכונילהכנהקליםמגוונים,ביתיים

אךבמטבח,לבלותזמןלהםשאיןאלהלכלמיועדהספרביותר.

שללטעםמתגעגעים

גםורוציםביתיאוכל

וללאבגדוללארח

גםמיועדרב.מאמץ

אוהביםשלאלאלה,

בבישוללהתעסק

מחולקהספרואפייה.

מנותלקטגוריות,

מרקים,ראשונות,

עיקריותמנותסלטים,

לצדצמחיותומנות

שאפואחרונות.מנות

חיכינוכמהאירית.

אותנושילמדלספר

אחלהלהוציאאיך

בעיה!בליארוחה
rffזיידנויים
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הן*נ־תי
ביכוריםאופירהספריםהוצאת

זלמןשלספרואתלאורלהוציאבחרה

בשלשושיזלמןבכינויויותרהידועוינדר

קהילתשלונציגמוצהרקרוס-דרסרהיותו

השמן״כלהספרשםבתקשורת.הלהט״ב

מעניין.בשושי״.

אוחנהואודישושיזלמןלשמאלמימיו

בורשטייןמירבההוצאה.במשרדי
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