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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

המשך בעמוד האחרון

המושג שלי - “סמארטפון“

חללים בחינוך

זוכר  אני  מדהימה!  היא  הסלולאריים  הטלפונים  של  האבולוציה 
את הראשון שלי, "נוקיה" שחור במשקל חצי קילו - לפחות ככה 
זה הרגיש. לאחר מכן הסלולאריים התחילו לרדת בגודל ובמשקל. 
היצרניות התחרו מי תייצר טלפון סלולארי יותר קטן ויותר דק עד 
שלבסוף היה מדובר במכשירים המתאימים לשימושם של ילדים 
לשימוש  דיין  קטנות  אצבעות  להם  רק  כי  שלוש,  לגיל  מתחת 

במכשירים הקטנטנים.
ואז חברת "אפל" הוציאה את האייפון הראשון.

מסך גדול ומשקל לא מבוטל. האבולוציה שינתה כיוון. להיט מידי. 

אני זוכר ששאלתי ידידה מה התכלית במכשיר. לא הצלחתי לקבל 
הוא  הסלולארי  שמבחינתי  חגיגית  הצהרתי  משכנעת.  תשובה 
לדיבור בלבד ולעולם לא אוציא אלפי שקלים על סלולארי שכזה... 

בשביל זה יש לי את ידידו הטוב של האדם – הלפטופ.
לאחר שפשטה המגפה, וכל זב חוטם התהדר באייפון, ודורות של 
המכשיר התקדמו – בי נשבעתי שלעולם לא ארכוש אייפון... ואני 
עומד בשבועתי בגבורה! קניתי "סמסונג גלאקסי נקסוס"... מסך 

ענק ומשקולת בכיס.
הצטרפתי לשורות הבוהים במסך. מכור. 

איציק פרנלדס

מה אתם רואים בציור? 
הזה  בגביע  נזכרתי  גביע.  רואה  אני 
בית  של  השעות  מערכת  על  כשחשבתי 
גיאוגרפיה,  אנגלית,  שפה,  חשבון,  הספר. 
שמייצגת  השעות  טבלת  וספורט.  תורה 
המוקדש  הזמן  את  הלימוד,  מקצועות  את 
הכיתה,  את  הבית,  שיעורי  את  ללימודים, 
המחברות והחוברות. אבל מבט שני מגלה 
בציור את החללים הלבנים, אלה שנמצאים 
לבנים  חללים  השורות.  בין  בצדדים, 
שמרכיבים מפגש בין שתי דמויות, בני אדם 
המביטים זה בזה. והדמויות הללו מזכירות 

לי את הפן האחר של בית הספר.
חישבו  החינוך?  במערכת  החללים  מהם 
למשל על הזמן בו הילדים אינם מחויבים 
לשבת בכיתה, והם חופשיים לצאת לחצר. 
מדובר  אך  “הפסקה”,  זה  זמן  המכנים  יש 
זהו  כמוהו.  מאין  חשוב  חברה  בשיעור 
מהכיתה  שיוצא  ילד  לגבי  ומה  לבן.  חלל 
בית  עבודת  להתרוקן?  או  להתאוורר 
לטיול?  יציאה  בקבוצות?  לבצע  שיש 
והאווירה  החצר  מראה  ספורט?  ימי 
במסדרון, גם היחסים בין מורה לתלמידיה 
האישיות  ההערות  הכיתתית.  והדינאמיקה 
התלמידים  להתנהגות  שקשורות 

או  התלמידים  לדברי  התגובות  בשיעור, 
סימן  מבין,  מבט  עין,  קשר  לשתיקותיהם. 
אלה  כל  חיוך.  הכתף,  על  מגע  היד,  של 
מכשירים  לא  הם  ידע,  להעביר  נועדו  לא 
את  המעצבים  החללים  הם  הוראתיים, 

האופן בו נפגשים ומתקשרים בני אדם. 
“המצב במרבית בתי הספר בישראל כיום 
הוא שבית הספר רואה את תפקידו כספק 
של ידע ואינו עוסק כמעט בחינוך חברתי.” 
כך קובעות מאת רונית יונוביץ’, פסיכולוגית 
לקויות  מאבחנת  כהן,  עירית  חינוכית וד”ר 
 2011 במאי  שפורסם  במאמר  למידה, 

www.ulearn.co.il
או אחר  כזה  בית ספר משקיע באופן  כל 
ד”ר  הפסיכולוגית  אבל  חברתי,  בחינוך 
“לחנך  בספרה  מציעה  פלוטניק  רונית 
אחרת” ללכת צעד אחד קדימה, ולהקצות 
רגשי,  פיתוח  לתפקיד  חינוכי  צוות  איש 
“רעים”  ספר  בית  מנהלת  וערכי.  חברתי 
כמה  מזה  הרעיון  את  מממשת  בשמשית 
שנים וקוראת לאיש הצוות שנוסף לסגל – 
שאיננו  חינוך  באיש  מדובר  חברתי.  מלווה 
והוא  החצר,  היא  שלו  האם  כיתת  מורה. 

דמות מוכרת ואהובה בקרב התלמידים.
החברתי  המלווה  קולט  השיעורים  בזמן 
ילדים שיוצאים או מּוָצאים מהכיתה, ובכך 
להמשיך  למורה  מסייע  הוא   – אחד  מצד 
את  מרגיע   – שני  מצד  כסדרו,  בשיעור 
הבעיה  עם  להתמודד  לו  ועוזר  הילד 
ההתרחשות  את  לעבד  אותו,  שהציפה 
באירועים  התמודדות  אסטרטגיית  ולבנות 
“רעים”  ספר  בבית  בעתיד.  משבריים 
בכיתות  גם  לעתים  עוזר  החברתי  המלווה 
פי  על  המשתנים,  הצרכים  פי  על  עצמן 

שיקול דעת המנהלת.
“השהות  במאמרן:  כותבות  וכהן  יונוביץ’ 
יוצרת  רבות  שעות  במשך  הספר  בבית 
בין- גומלין  יחסי  של  רבות  אפשרויות 
הזדמנות  היוצרת  סביבה  ומהווה  אישיים 
בית-הספר  של  התפיסה  את  ליישם 
אימונים  מגרש  לשמש  היכולה  כזירה 
והערכית  החברתית  הרגשית,  להתפתחות 

של התלמידים.”
החצר היא כיתת האם של המלווה החברתי, 
בזמן ההפסקה הוא נוכח באופן קבוע. הוא 
אמיתי  בזמן  תלמידים  בין  עימותים  מונע 
קרובה  היכרות  בזכות  פורצים,  שהם  לפני 
בהפסקות,  מדריך  הוא  התלמידים.  עם 
מועדות  בתקריות  ומתווך  מרגיע  מפשר, 
קצר  של  במקרים  למשל  לפורענות. 
נכונה  לא  פרשנות  הבנות,  אי  בתקשורת, 
עוזר  הוא  שונות,  להתנהגויות  ילדים  של 

לילדים להסביר את עצמם.
שתמנע  כך  החצר  את  לארגן  תפקידו 
מגוונים  הפעלה  אזורי  בונה  אלימות. 
לאפשר  מנת  על  שונים,  בימים  מובנים 
חברתיים.  כישורים  ולפתח  סובלימציה 
את  מרחיב  החברתי  המלווה  למעשה, 
במסגרת  התלמידים  של  העיסוק  תחומי 
הוא  הספר,  בבית  החברתיים  החיים 
לתחום  אחד  כל  להתחבר,  להם  מאפשר 
כישורי  גופנית,  )פעילות  בחצר  שיבחר, 
לחי,  או  לצומח  לטבע,  קשר  משחק, 
מיומנויות אמנותיות(. הוא מאתר כישרונות 
ומנתב כישורים. ילד שלא מוצא את עצמו 
בהפסקה, עלול להתנגש עם הילד העסוק. 
להפריע  עלול  עצמו  את  מוצא  שלא  ילד 
ונדליזם  למעשי  להגיע  אחרים,  לילדים 



במדברפרשת השבוע למשפחה
השבת אנו מתחילים בקריאת ספר במדבר, 
ישראל במדבר  בני  המגולל את מאורעות 

סיני עד ערב כניסתם לארץ ישראל.
בשנה  למתרחש  עדים  אנו  זה  בספר 
של  הראשון  בחלקו  במדבר,  הראשונה 
מסופר  הספר  של  השני  ובחלקו  הספר, 
לשהותם  האחרונה  בשנה  המתרחש  על 
לכל  נחשפים  אנו  שאין  כך  במדבר 
המתרחש במהלך ארבעים שנות הנדודים 
מאורעות   לאותם  עדים  אנו  אך  במדבר, 
ישראל  בני  הכוללים את התמודדותם של 
אלו  והם  לאלוהיו  הקשור  עצמאי  כעם 
להיכנס  הראוי  עם  להיות  אותו  המעצבים 

לארץ ישראל.
נושאי הפרשה שלנו:

פירוט שמותיהם של נשיאי השבטים.
בעם  הצבא  יוצאי  הגברים  כל  של  מפקד 

ישראל.
חלוקת השבטים לארבעה מחנות.
מניין שבט לוי ותיאור תפקידיהם.

כזכר  בלויים  ישראל  בני  בכורות  פדיון 
למכת בכורות.

 
עוסק  שלנו  מהפרשה  משמעותי  חלק 
במדבר  ישראל  בני  של  חנייתם  בסדר 

ומיקומם.
בפרק א פסוק נ"ב רשום: "וחנו בני ישראל 
איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם" 
חולקו לארבעה מחנות כאשר  ישראל  בני 
ואליו  בראשו  העומד  יש שבט  לכל מחנה 
מצטרפים עוד שני שבטים נוספים, מלבד 
מלבדו  אחד  שבט  עוד  הכולל  דן  מחנה 

שבט נפתלי.
מועד  לאוהל  מסביב  ממוקמים  המחנות 
יש את  הנמצא במרכז, כאשר לכל מחנה 

המיקום המוגדר שלו ביחס לאוהל מועד. 
כאשר קראתי את  הפירוט הרב המושקע 
בתורה בתיאור המחנות, וכאמור אנו יודעים 
שהתורה אינה מרבה במילים אלא בדברים 
כך  כל  מדוע  תהיתי  להדגיש,  החשובים 
חשוב סדר ההליכה וסדר החנייה, מי הולך 
עם מי, מי ליד מי, ומי הולך בצד מזרח ומי 
מדובר  דבר  של  בסופו  הרי  מערב,  בצד 
בעם אחד שצריך לעבור תהליך התגבשות 
הייתה  הציפיה  משלו.  לארץ  בדרכו  כעם 
ולהליכה  לאחדות  יותר  חשיבות  שתהיה 
לשימת  מאשר  הבדל,  כל  ללא  משותפת 

דגש כה רב לשבטיות. 
אני מאמינה שהסיבה לכך אינה נובעת מן 
לסידור  בדומה  טכניים  מסידורים  הסתם 
מקומות ישיבה בחתונה אלא נובע מסיבה 

עמוקה ומשמעותית יותר.
חלוקה זו הזכירה לי את בית הספר שלנו. 
שנשאלות  הראשונות  השאלות  אחת 
קבוצת  לאיזו  היא  לקשת  כשמגיעים 
או  המפגש  לקבוצת  שייכים,  אתם  שיוך 
מאוד  התשובה  לחלק  התפילה,  לקבוצת 
נושא  כמו  יותר,  מורכב  זה  ולחלק  ברורה 

המסורתיים.
מדי  רב  דגש  שקיים  שיאמרו  כאלו  ישנם 
מעורבות  מסגרות  ישנן  ואכן  הזהויות,  על 
והכל  הזהויות  בין  הפרדה  אין  בהן  אחרות 

נעשה בשיתוף כולל התפילה ולימודי הדת.
חשיבות  לגבי  לשאלה  התשובה  בעיני 

נובעת  ולשבטים  למחנות  העם  חלוקת 
מסיבה דומה לחלוקה לזהויות דת אצלינו.

אחד הדברים היפים בעיני הקיימים בעמינו 
היכולת  זה  בפרט  שלנו  ובקהילה  בכלל 
לשמור על קבוצת הזהות שלך, ולחדד את 
השונה והמפריד בינך ובין האחר ויחד עם 
זאת לקבל את האחר מקבוצת זהות שונה, 
במקומות  לו  שותף  ולהיות  ממנו  ללמוד 
משותפת  מטרה  וקיימת  שוני  אין  בהם 
להשגה. זה יכול להיות קבוצות זהות במגוון 

תחומים דתי, עדתי, פוליטי ועוד. 
להכיר  ילדינו  את  מחנכים  כשאנו 
מה  ולהבין  שלהם  הדתית  הזהות  את 
רעיונית  מבחינה  זו  זהות  של  המשמעות 
ומעשית ובמקביל אנו מחנכים אותם שישנן 
מהם  השונות  אחרות  זהות  קבוצות  עוד 
ולהעריך  לקבל  להכיר,  צריכים  הם  אותן 
מהיכן  הם,  מי  אותם  מלמדים  אנחנו  אז 
מטרתם.  ומהי  שייכים  הם  לאן  באו,  הם 
כשאנו מחנכים אותם שישנו זמן ומקום בו 
הם נמצאים רק עם  קבוצת הזהות שלהם 
קבוצות  עם  ביחד  נמצאים  הם  ולעיתים 
להסתכל  אותם  מלמד  זה  אחרות  זהות 
הזהות  קבוצות  ובין  ביניהם  המשותף  על 

האחרות ומה הם יכולים לעשות יחד.
מעניק  המחנות  לחלוקת  הניתן  הדגש 
אחד  כל  של  הזהות  לפיתוח  הבסיס  את 
הוא  ממנה  למשפחה  והזיקה  מהשבטים 
בא, וביחד עם זאת כולם שווים ומאוחדים 
הנמצא  מועד  לאוהל  ובקרבתם  במטרתם 

במרכז המחנה.
נעמה מרקוביץ

ל”ג בעומר



אלפרד פלאטוב – המדליסט היהודי האולימפי הראשוןדמויות נשכחות

חוויות מהמניין המשתף
תורה  ספר  הוצאתי  אתמול  "אבא,  אני: 

במניין המשתף".
אבא: "נו, וצילמו אותך? יש תמונות?"
אני: "איך תמונות, אבא, זה שבת.."  

ולזה  "אה,  הדעת(  ובדיחות  )בחיוך  אבא:  
עוד לא הגעתם?".

והבשורה שהמניין  השינוי  את  זה ממחיש 
המשתף מביא עימו.

במניין רגיל, כל ההתרחשות כולה נעשית 
בעזרת הגברים, הנשים הן צופות מן הצד 
משתף,  במניין  במאום.  חלק  לוקחות  ולא 
שותפות  והן  מהעשייה,  חלק  הן  נשים 
ההלכה  חוקי  פי  על  ניתן  אשר  בכל 

האורתודוקסים.
שומעים  דתי  בבית  הגדלים  וילדה  ילד 
קדושתה  ועל  התורה  על  סיפורים  ביחד 
בעוד  אך  ומסורת.   הלכה  ביחד  ולומדים 
הכנסת,  לבית  אביו  עם  ללכת  עתיד  הבן 
התורה  ספר  את  לנשק  לאחוז,  לראות, 
החל מגיל דעת כלשהוא ועד בכלל, לקרוא 
בתורה בגיל בר מצווה, ולהיות שותף מלא 
בתהליך התפילה בציבור, הבת לא תעשה 

דבר מאלה, היא תביט, היא תאזין.
כל כבודה בשקר כלשהוא.

הבנות  ואמיתי,  מהותי  שינוי,  יש  והנה, 
בתורה,  קוראות  השבת,  את  מקבלות 
מרגיש  זה  איתה,  מתרגשות  בה,  אוחזות 
יותר  עמוקה  בצורה  מחבר  זה  אחרת, 
מהבנות  באחת  הבטתי  יותר.  וקרובה 

טרום  ימי  הימים 
האולימפיאדה ה-30 בלונדון, 
אצבעות  מחזיקים  וכולנו 
הישראלים  לספורטאים 
זאבי.  לג'ּודֹוָקה אריק  ובייחוד 
טובה  הזדמנות  גם  זוהי 
להיזכר ביהודי הראשון שזכה 
באולימפיאדה  במדליה 
כלשהי. לא מדובר ביעל ארד 
מארק  בשחיין  לא  ואפילו 
ספיץ אלא באלפרד פלאטוב 
ספורטאי   ,)Alfred Flatow(
שנטל  מחונן,  יהודי  גרמני 

באתונה  הראשונה  באולימפיאדה  חלק 
ב-1896.

פלאטוב נולד ב-1869 בדנציג שבגרמניה, 
בן  בהיותו  הראשונה,  ובאולימפיאדה 
נבחרת  מטעם  התחרה  הוא  ושש,  עשרים 
זכה  הוא  מכשירים.  בהתעמלות  גרמניה 
במדליית זהב אישית במקבילים, במדליית 

ובשתי  המתח  על  כסף 
קבוצתיות  זהב  מדליות 
מכשירים.  באותם 
היה  נבחרת  באותה 
גוסטב  דודו,  בן  גם 
שותף  שהיה  פלאטוב, 
גם הוא לזכייה במדליות 
הקבוצתיות אך לא זכה 

באף מדליה אישית.
לגרמניה  חזרתו  עם 
חלק  פלאטוב  נטל 
"איגוד  בהקמת 
היהודים",  המתעמלים 
בכל  מסוגו  הראשון  היהודי  הארגון  שהיה 
בארגוני  פעיל  היה  הוא  כן  כמו  אירופה. 
הוועד  חבר  היה  ואף  גרמנים  מתעמלים 

האולימפי הגרמני. 
כל זה הסתיים עם עליית הנאצים לשלטון. 
חברותו  על  לוותר  אולץ  הוא  ב-1933 
אך  השתייך,  הוא  אליהם  האיגודים  בכל 

להשתתף  הוזמן  עדיין  הוא  הפלא  למרבה 
אף  שם  ב-1936,  ברלין  באולימפיאדת 
חלקו לו כבוד ביחד עם כל ספורטאי היכל 

התהילה הגרמנים.
לבן  חבר  שם  להולנד,  ברח  הוא  ב-1938 
ידי  על  הולנד  כיבוש  לאחר  גוסטאב.  דודו 
הנאצים הוא נרדף שוב בשל יהדותו ונשלח 
לטרזינשטאט באוקטובר 1942, שם נפטר 
גם  נשלח  גוסטאב  שנה.  אותה  סוף  לפני 
הוא  אך  לטרזינשטאט,  אחריו  מעט  הוא 
שהגיע  למרות  המחנה  את  לשרוד  הצליח 

לתת-משקל של 20 ק"ג. 
שנים  מאה  ציון  לרגל  ב-1996, 
ממשלת  כיבדה  הראשונה,  לאולימפיאדה 
גרמניה את זכרם של הפלאטובים והנפיקה 
לאגף  קראה  ואף  תמונתם,  עם  בול 
שמם.  על  ברלין  של  האולימפי  באצטדיון 
של  התהילה  בהיכל  גם  הונצחו  השניים 

הספורט היהודי שהוקם במכון "וינגייט". 
אהד פרוש

שעכשיו  נערה  שבת,  בקבלת  שִהְתֲחְזָנה 
אמיתי  חלק  ולוקחת  מצווה  בת  עברה 
הציבור  לתפילת  שלה  החיבור  בעשייה, 
בפרט אך גם לכל העשייה ההלכתית ככלל, 
כל כך שונה ועמוק מהתהליך שאני עברתי 

בתור נערה במסלול הקונבנציונלי הרגיל. 
הלוקחת  העושה,  של  שייכות  הרגשת 
חלק, חזקה הרבה יותר מאשר של הצופה 

הפסיבית. פשוט וקל.
במקום לחבר את בנות ארצנו לדת על ידי 
הנשיים,  ותפקידיה  הצניעות  מצוות  ניפוח 
שתפו אותן בעשייה הלכתית. יש שם רגש, 

יש שם טקס והדר - אנחנו טובות בזה. 
בו  במקום  שינוי  פה  נעשה  אפשרי,  וזה 
ומפחידים, אבל לאט  נדירים  השינויים הם 
לאט ויד ביד עם האורתודקסיה דברים זזים 
לפעמים, וזה חשוב לא רק לבת המתפללת 
אלא לכל אחד מאיתנו, האבות והאימהות, 
השיתופי  הרעיון  להנחלת  והנשים  הגברים 

האפשרי בדת.
ההורים  דתי,  הלא  בעלי  עם  כשהתחתנתי 
בבית  ישירו  לא  שלי  שהילדים  דאגו  שלי 
)שזה,  זמירות"  "אנעים  שלהם  כנסת 
במאמר מוסגר, פיסגת הנחת של כל סבא 
דתי(. זה היה לפני שהם ידעו שיהיו לי רק 
תהפוך  הדאגה  שלהם  כנסת  בבית  בנות... 

מציאות.
אבל אצלנו? פה דווקא יש סיכוי טוב לנחת.

מיכל חלמיש

עד עכשיו קראתם – 

עכשיו אתם 
כותבים...

 

לקראת סגירת שנה, 
והערכות לשנה הקרובה

מבקשת מערכת 
“ודברת בם” 

לשמוע מכם איך אתם 
רואים את הבטאון

נשמח למעט אקטיביות 
מכם.

 
אנא מלאו את השאלון 

המצורף והעבירו באחת 
הדרכים הבאות:

vedibarta12@gmail.com – במייל
בפקס – 050-8968979

או בתיבה המוצבת ליד 
בקתת השומר – למבקשי 

האנונימיות.
 

נשמח לשיתוף פעולה,
חברי המערכת

 



אהרון מיורקסראיון אסוציאטיבי
אהרון מיורקס, יפואי המתגורר במזכרת בתיה, נשוי לרונית ואב לאליה )5.5( ואוריאל )2.5(. בשמונת החודשים 

האחרונים משמש אהרון כאב הבית בבית הספר "קשת".

בית  טוב.  מקום   – בתיה  מזכרת  ילדים.  גם  זה  עכשיו  וצבעים.  גוונים   – קשת 
כנסת – מקום תפילה. בית. קיץ – ים. חם. טלוויזיה – לפעמים. שמחה – תמיד. 
בלב. דת – שייך לכולם. פלאפל – מאוד אוהב. הכי אוהב. המחאה החברתית 
– יש בזה משהו. בית ספר – "קשת". אני אוהב את המקום כאן בגלל הילדים, הם 
באים עם שמחה. זה דבר שלי בתור תלמיד בית ספר – לא היה. משחק ילדות – 
ספירת העומר – סופר. רואים עליי  אינטרנט – תמיד מחובר – 24/7.  תופסת. 
)מצביע על הזקן(. רבי עקיבא – איש מאוד גדול וחכם. הלוואי והייתי זוכה לפגוש 
אותו. חילונים – כמו דתיים, בני אדם. דתיים – כמו חילונים, בני אדם. הייתי חילוני 
ועכשיו אני דתי, אז טעמתי גם מזה וגם מזה. אני חושב שצריך להסתכל על בן אדם 
בתור בן אדם, לא צריך לבחון אותו על פי מראה חיצוני - יהודי, ערבי, נוצרי. הייתי גר 
ביפו – בכיתה שלנו למדו גם נוצרים גם מוסלמים וגם יהודים ולא הייתה שום בעיה 
עם זה.  מוזיקה – זיכרונות. אבטיח – אוכל, ומאוד טעים. כעס – מנסה שלא. בית 
– המקום הכי טוב בעולם. האישה והילדים, אין בלעדיהם. צפון – חרמון, הגולן. יפו – 
אני יפואי שגר במזכרת בתיה. להיות יפואי זה אומר לדעת להסתדר בחיים ולאהוב 
את כולם. מסר לאומה – אני אוהב מאוד מאוד את המקום, את העבודה, את צוות 
המורים הנפלא שכולל את הפרטנריות שלי מרים ורותי והכי הכי הכי את הילדים, כי 
זה הפידבק הכי גדול לראות ילדים שצוחקים ונהנים ובאים אליך גם בטוב וגם ברע 

ואומרים לך את האמת. ובדרך כלל הם באים בטוב.

קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

ואלימות ואולי אפילו לגרור אחריו ילדים 
נוספים לכיוונים האלה. המלווה החברתי 
יכולות  מעצים  כשהוא  זה  את  מונע 
שאינן באות לידי ביטוי בכיתה, ויוצר להן 

במה בהפסקה.
המלווה  פלוטניק,  של  הרעיון  לפי 
בקבוצות  ילדים  עם  עובד  החברתי 
חברתיות שונות בדרכים בלתי פורמליות, 
מתקנת  “הוראה  קוראת  שהיא  במה 
קטנות  קבוצות  מלמד  הוא  חברתית”. 
בעזרת  חברתיים  קשיים  עם  ילדים  של 
אקולוגית/ בגינה  עבודה  או  משחק 
פורמליות  בלתי  בדרכים  או  חקלאית 
אחרות, לימוד של כללים, חיברות, ויתור 

וסבלנות.
מזווית  הילדים  את  להכיר  לומד  הוא 
שונה ורואה דברים שהמורים לא רואים, 
היא  ההפסקה  אפורים.  שטחים  מאיר 
באווירה  הילדים  בין  לשהות  הזדמנות 
רבדים  וגילוי  חופשי  ביטוי  המאפשרת 

שונים באישיות התלמיד. 
ספרנו,  בבית  חברתי  למלווה  נזכה  אם 
לחזק  יוכל  הוא  מתפקידיו  יוצא  כפועל 
נפגשים  שלא  תלמידים  בין  חברויות 
ובטיולי  הכנסת  בבית  הנוער,  בתנועת 
השבת. נוכחותו תתרום לכלל ילדי בית-
ולהתפתחות  החברתי  לאקלים  הספר, 
השפה החברתית והערכית בבית-הספר. 
תפקיד חשוב בייחוד בבית ספר שחורט 

על דגלו ערכים לפני הכול.
אילת אסקוזידו

המשך מעמוד 1


