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השפים הצעירים מצדיעים
לסגן רוה"מ ושר התמ"ת ולמנהל
האגף להכשרה מקצועית
תלמידי מגמת "אמנויות הבישול" בבית
הספר תיכון תעשייתי "אורט מצל"ח
צריפין" של משרד התמ"ת הכינו במסגרת
פרויקט קולינרי ייחודי עוגת "יום העצמאות"
ענקית בגודל שני מטרים על מטר.
העוגה מקושטת במוטיבים ובסמלים,
כגון :מגילת העצמאות ,סמל המדינה,
סמל צה"ל וסמל רשת אורט.
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האגף להכשרה מקצועית

עיתון אגף בכיר להכשרה
ולפיתוח כוח אדם
רחוב בנק ישראל 5
ירושלים
www.moital.gov.il
יו"ר מערכת:
שרה מזרחי-פריזרוביץ

העוגה הוכנה מהחומרים האלה:
  70ק"ג קמח
  500ביצים
  40ק"ג סוכר
  20ליטר שמן
סגן רוה"מ ושר התמ"ת הרב ישי עם העוגה והאופים
  20ק"ג מרציפן ועוד.
מטרת הפרויקט לעודד את החשיבה היצירתית ,לשפר את המיומנויות המקצועיות ולקשר בין הלימודים
העיוניים על ארץ ישראל לבין התחום המקצועי .תלמידי בית הספר ,המורים וההנהלה בחרו להציג ולהקדיש
את הפרויקט לכבוד סגן רוה"מ ושר התמ"ת ומנהל האגף להכשרה מקצועית לקראת חגיגות יום העצמאות
ה 60-למדינת ישראל .בתום הטקס העוגה הועברה לרווחת החיילים באחד מבסיסי צה"ל.
משה כץ

סמינר ישראל-גרמניה מאי 2008

חברי מערכת:
זהבה בכר ,אילנה בן-גל,
רונית גבאי ,אבי לב,
ניצה סבן-להב ,יפה פרידמן,
משה כץ
רכז מערכת וצלם:
חיים מנוס
הוצאה לאור:
משרד התמ"ת-
יחידת הפרסומים
הפקה:
לשכת הפרסום הממשלתית

עם המשלחת הגרמנית

לכתבה בעמ'  2



חדשות

האגף להכשרה מקצועית

 המשך מעמ' 1

סמינר ישראל-גרמניה מאי 2008
סמינר משותף ישראל-גרמניה בנושא "ההכשרה
המקצועית בתעשייה המסורתית בעידן של חדשנות
טכנולוגית" התקיים ב 26-מאי  2008במלון קראון-
פלאזה בירושלים .הכנס נערך לכבוד  60שנה למדינת
ישראל ובמלאת  40שנה לקשרי משרד התמ"ת האגף
להכשרה עם משרד החינוך והמחקר של גרמניה ועם
חברת .InWEnt
בכנס השתתפו אורחים מגרמניה ובראשם ד"ר וולטר
מוניג ,נציב לענייני האיחוד האירופי במשרד החינוך
והמחקר הפדרלי בגרמניה.
יושבי הראש של הכנס היו במשותף שלום בן משה וד"ר
וולטר מוניג מגרמניה .הכנס חולק לשלושה מושבים
ובראשם נציגים מגרמניה ומישראל :ד"ר אלי אייזנברג,
פיטר טילי ואנה גלוק .במהלכו ניתנו הרצאות לסירוגין
על ידי מרצים משתי המדינות .הנחה את הכנס שמואל
פור מהאגף להכשרה במשרד התמ"ת.
בפני באי הכנס הופיע נשיא התאחדות התעשיינים,
שרגא ברוש ,אשר נשא דברים על הבעיות הקיימות
בקידום התעשייה המסורתית וחשיבותה לתעשייה
ולכלכלת ישראל.
הסמינר התמקד בשלושה נושאים" :השפעת החדשנות
הטכנולוגית והמו"פ על הכשרת כוח האדם בתעשיות
המסורתיות"" ,שדרוג כוח אדם ותיק בתעשייה
המסורתית לטכנולוגיות חדשניות" ו"תפקיד הממשלה,
התעשייה והאיגודים המקצועיים בהכשרת כוח אדם
איכותי לתעשייה המסורתית".
בפנל הדיון שנערך בתום ההרצאות בכל מושב נרשמה
השתתפות ערה של המשתתפים אשר הדגישו את
המחסור בכוח אדם מקצועי בתעשייה זו וחשיבותה
לכלכלה ודנו בדרכים לשיתוף פעולה לקידום ההכשרה
והחינוך הטכנולוגי בתעשייה המסורתית .אבי אבידור,

אחד הדיונים

מנכ"ל ובעליה של חברת אבקו שילוב מערכות בע"מ,
דיבר בהרצאתו ,ברגש רב ,על ה"מחסור אקוטי ומחריף
בעובדים מקצועיים למפעלי התעשייה ,בעיקר בתחום
התעשיות המסורתיות" ,ועל פעילותו במוסדות התעשייה
השונים וניסיונותיו זה שנים רבות להקמת מערכת
תשתית לחינוך טכנולוגי שיכשיר בעלי מקצוע לחיזוק
התעשייה בישראל.
סגן ראש הממשלה ושר התמ"ת ,אלי ישי ,הציב לעצמו
מטרה לקדם את התעשייה המסורתית בישראל לטובת
הכלכלה ,התעסוקה והחברה בישראל .לשם כך מינה
שר התמ"ת ועדה בראשותו של ישראל מקוב ,אשר
הגישה בנובמבר  2007את המלצותיה בדו"ח מפורט.
הוועדה התמקדה במו"פ ובדרכים להחדרת החדשנות
לתעשייה המסורתית ,אך עסקה גם בצורך לקדם
ולהכשיר כוח אדם מקצועי הנדרש לתעשייה זו .קידום
התעשייה המסורתית נקבע כיעד משרדי ,ועל כן
נבחר לנושא סמינר זה שעסק בהכשרה המקצועית
בתעשייה המסורתית.
ידוע כי גרמניה מובילה באירופה ובעולם בפיתוח,
בשילוב ובקידום החדשנות בתעשייה המסורתית .לכן
אין שותפה מתאימה יותר ממנה לקיום סמינר משותף
בנושא התעשייה המסורתית.
לכנס הוזמנו והשתתפו בו ראשי ארגונים ובכירי
ארגונים רבים אשר לכולם מטרה משותפת  -לקדם
את התעשייה המסורתית ,ובהם התאחדות התעשיינים
ואיגודי התעשייה בתוכה ,התאחדות בעלי המלאכה
והתעשייה ,איגוד המוסכים בישראל ,התאחדות המלונות
בישראל ,תעשיינים ,המועצה הלאומית לכלכלה ,שירות
התעסוקה ,משרד החינוך ,משרד האוצר ,ג'וינט ישראל,
מתימו"פ ,הסתדרות העובדים הכללית ,שגרירות גרמניה,
משרד התמ"ת על שלוחותיו ,מינהל המימון ,מינהל
סחר חוץ ,המטה לקידום השקעות ,לשכת המדען
הראשי ,מחקר וכלכלה ,ההכשרה המקצועית ,רשתות
החינוך המקצועי ,ראשי מכללות ורבים נוספים.
יושבי הראש של הכנס ,שלום בן משה וד"ר וולטר
מוניג ,הודיעו כי בכוונתם להמשיך את שיתוף הפעולה
בין שתי המדינות לקידום התעשייה המסורתית וליזום
חילופי מומחים ללימוד המערכות בשתי המדינות.

יושבי ראש הסמינר

שמוליק פור



מנוף להוראה ולהכשרה

"מנוף להוראה ולהכשרה" הוא מדור חדש בעלון האגף
הדן בסוגיות ,בתפיסות ,בגישות ובשיטות חדישות בהוראה
ובהכשרה המקצועית
קוראים יקרים,
הוראה והכשרה תופסים מקום נכבד בפעילותנו
השוטפת לקידום לקוחות האגף להכשרה מקצועית.
בשנים האחרונות ,עם חיזוק ההכרה בסטודנט כצרכן
מרכזי ,שמים מכללות ובתי ספר בארץ דגש רב בטיב
ההוראה .לפיכך קיים צורך אמיתי לתת הדרכה ועזרה
בנושאי הוראה והכשרה למאות ולאלפי עובדי פדגוגיה,
מפקחים מקצועיים ,מרצים במכללות ,מורים ומדריכים
בבתי הספר המכשירים נוער .יש צורך לפעול לקידום
הבנתם את תהליכי ההוראה ,להשגת הוראה טובה/
יעילה ,ונדרש מתן מידע על תפיסות ,על גישות ועל
שיטות חדישות בהוראה .כמו כן יש צורך להעלות
את המודעות לנושאים שהוזכרו לעיל.
המדור "מנוף להוראה ולהכשרה" נועד לענות על צורך
זה .הוא יעסוק בנושאים הרלוונטיים להוראה (כגון:
הערכת ההוראה ,סטודנטים ותהליכי למידה ,יישומי
טכנולוגיה בהוראה ועוד) עם היבטים המשלבים תאוריה

ומעשה .המדור יפרסם מאמרים עיוניים ומחקריים,
טיפים ורעיונות פרקטיים בהוראה וידווח על הנעשה
ועל המתחדש בקמפוסים ובבתי הספר שלנו ובמוסדות
חינוך בחו"ל בכל הנוגע לגישות ולפרויקטים לקידום
ההוראה וההכשרה המקצועית.
קוראים יקרים ,כדי שנוכל כולנו ללמוד וכדי שמדור
זה יקרום עור וגידים ,נזדקק לשיתוף הפעולה שלכם.
אתם מתבקשים למלא מדור זה בתוכן.
אנא שלחו לחברי מערכת העלון "חדשות האגף
להכשרה מקצועית" מחקרים ומאמרים הקשורים
לנושאים האלה:
את הצעותיכם ורעיונותיכם לנושאים נוספים על
הנזכרים לעיל אנא שלחו בדוא"ל לד"ר זהבה בכר
.zehava.becher@moital.gov.il
עורכת המדור :ד"ר זהבה בכר,
ממונה פיתוח פדגוגי טכנולוגי  -מנהלת מאה

להנהיג שינוי תכליתי בארגון
"אין דבר קשה יותר לטיפול ואף מפוקפק יותר בהצלחתו
או מסוכן יותר לביצוע מאשר להעמיד את עצמך בראש
הנהגתם של סדרים חדשים ושיטות חדשות .כי למנהיג
אותם יש אויבים בדמותם של כל אלו שמפיקים רווח
מן הסדרים הישנים ומגינים פושרים בדמותם של
כל אלו שעשויים להפיק רווח מן ההסדרים החדשים"
(ניקולו מקיאוולי ,תחילת המאה ה.)16-
רפורמות רבות בישראל נכללות תחת הכותרת :כרוניקה
של כישלון ידוע מראש ,ועל כן בעידן שבו השינוי הוא
צורך הישרדותי ,יש להפעיל כישורי הנהגה וחשיבה
מושכלת ,להימנע מכניסה לשדות מוקשים ניהוליים
ולכונן אסטרטגיה בת ביצוע .תכליתו של מאמר זה
היא לאתר ולאבחן את הגורמים ,את הקשיים ,את
התנאים ואת האילוצים שמנהיגי רפורמות ,בפרט
בישראל ,עומדים בפניהן ולהציג דרכי פעולה מועילות
שישפרו את הסיכויים ליישם את הרפורמות .הרפורמה
היא תהליך ייזום של עשיית שינויים בארגון או בתהליכי
העבודה הוא שינוי מודע ,מכוון ,לא ספונטני ,מלאכותי
על רקע התנגדות.
כדי לממש בהצלחה רפורמה או שינוי ,שהם כורח המציאות
לתפקוד מועיל ולשרידות הארגון ,נדרש להתגבר על
מכשולים ועל אילוצים רבים ומגוונים ,ובהם :שיקולים
הקשורים לפוליטיקה ארגונית ,לאגו אישי וארגוני; חוסר
אמונה בסיכוי לפתור את הבעיה בעזרת הרפורמה,
וכמובן  -התנגדות העובדים בארגון.
לטענתי" ,המפתח" להיתכנות יישום השינוי הוא כושר
ויכולת משילות וכן ריכוז עוצמה בידי מקבלי ההחלטות,
המותנה גם במאפייני מבנה ,תרבויות ותהליכים של

הארגון; בגיבוי של הנהלת הארגון או בגיבוי פוליטי
במקרה של ארגון ממלכתי-ציבורי; במנהיגות בעלת
"חזון" המאופיינת במעורבות ,ביוזמה ,בדחיפה
ובנחישות החלטה.
הפעלת אסטרטגיית שינוי מועילה  -האמורה להיות
בשליטת היזמים  -צריכה לכלול שני מרכיבים ,שיש
ביניהם יחסי גומלין :האחד ,המה  -התוכן של הרפורמה
הכולל את הדרכים לגיבוש השינוי ,כגון :תהליך עבודה
מסודר  -אבחון ,גיבוש ה"חזון" והפצתו ,הפקת לקחים
ותובנות מניסיונות קודמים; ביסוס על תשומות ידע
אמפיריות ואיכותיות; תכנון תכנית רפורמה שיש סיכוי
ממשי ליישם אותה תוך כדי הבחנה בין הרצוי ,המצוי
והאפשרי; בניית חזית יישום לא רחבה מדי ולא צרה
מדי ,אלא בשיטת "סלקטיבי רדיקלי".
המרכיב השני ,האיך  -האמצעים להתמודדות עם
ההתנגדות ,האילוצים ,המעצורים והקשיים .בראש
ובראשונה מדובר בשיתוף ובמעורבות; בהסברה ויחסי
ציבור; בחלוקת הטבות ותגמולים .עם זאת ,במצבי משבר
יש לשקול הפעלת כפייה וענישה ,עימות ופוליטיקה
ובתנאים שאינם חורגים מ"האקלים" הארגוני; יש לעשות
שימוש מועיל ואקטיבי בכלי יישום; בתהליכי עבודה ויישום
מובנים; בניצול מנופי יישום ,לרבות חלון הזדמנויות;
בהקמת מטה יישום; בפעילות רציפה למעקב ולבקרה.
יש להפעיל אסטרטגיית שינוי חלופית או משלימה באופן
הממזג סמכות ( ,(Authorityעוצמה ( )Powerוהשפעה
( ,)Influenceומשך ההתארגנות והפעולה חייב להיות
קצר ,ככל האפשר.

הערה:
תקציר המאמר המלא פורסם בירחון
סטטוס ,אפריל  .2008למעוניינים
במאמר המלא נא לפנות אל:
.yehuda.figura@moital.gov.il

ד"ר יהודה פיגורה ,היחידה לתכניות לימודים

גליון  55יוני 2008
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מורה מצטיין

1

ראיונות עם פרופ' מיכאל טרסי
תקציר
מאמר זה מציג תמצית
של ראיונות שנערכו
עם פרופ' מיכאל טרסי
מבית הספר למדעי
המחשב באוניברסיטת
תל-אביב ,שבמשך
שנים רבות נחשב בעיני
אנשי סגל וסטודנטים
במכללות כמרצה
מצטיין באופן יוצא
דופן.
הראיונות שערכתי
עם פרופ' טרסי בדקו
את תפיסותיו באשר
לדרכים שבאמצעותן
הוא משיג את מצוינותו
בהוראה.

ששת הראיונות המסוכמים להלן (באורך של שעתיים כל
אחד) הם חלק ממחקר 2רחב היקף שנועד לזהות ,בין
היתר ,מהן תפיסות המרצה בנוגע למצוינותו בהוראה
בכלל ולבהירות ההוראה שלו בפרט ,והקשר שלהן
להבנת הסטודנטים את החומר הנלמד ולתקשורת
עמם .המאמר מציג שאלות שחזרתי ושאלתי את
פרופ' טרסי במהלך הראיונות ואת תמצית תשובותיו
לשאלות אלו.
ש :מהי הוראה טובה בעיניך?
ת :אין לי משנה סדורה בעניין הזה .יש בהוראה מרכיבים
של הופעה .הוראה טובה צריכה ליצור קשר; לתלמיד
צריך להיות מעניין ומהסיבות הנכונות .כלומר ,החומר
צריך להיות מוצג באופן שיעורר עניין ולא גימיק; כלומר,
מה שמעורר עניין צריך להיות באמת הנושא המדובר
ולא איזה משהו צדדי שיכול לעורר עניין ,אך הוא
לא רלוונטי לנושא .המורה צריך להיות ער לתחושות
התלמידים ,להסתכל להם בעיניים ולראות מתי הם
איתו ,מתי הם הולכים לאיבוד ,מתי מוטב לעשות
הפסקה ,ולפעמים אפילו להפך; שלצאת בנקודת זמן
מסוימת להפסקה זה רק ישבור איזה שהוא מתח,
ולכן לא רצוי לעשות זאת .קרה לי כבר שלימדתי רצוף
במשך שלוש שעות.
ש :מה אתה עושה כדי להיות בהיר?
ת :אני לא יודע אם זה אכן משיג את המטרה ,אבל
אני חוזר כמעט על כל דבר כמה פעמים ,ובכל פעם
בסדר אחר של הצגת הדברים ,ואני משתדל לדבר
ברור .יש פה ארגומנט של קצב ,של חזרה ושל חזרה
מהיבטים שונים ובשטחים שונים .אני מקבל פידבק;
אם אני רואה שהתלמידים לא הבינו ,אני משתדל
להכניס אותם לנושא בהזדמנות אחרת ,קרובה .יש
פה איזהשהו  trade-offבין הרצון לחזור ולהבהיר לבין
החשש לעייף .אין לי פה כללי ברזל ברורים של "כך
תעשה ויהיה טוב".
ש :כיצד אתה יודע אם אתה בהיר? אם התלמידים
מבינים?
ת :ראשית ,מהדינמיקה הכללית בכיתה .כאשר הם
לא מבינים ,הם מאבדים במהירות את הקשב .אז
כשיש בעיה כזו ,אני מנסה לחזור או לעבור לנושא
אחר או להציג את הדברים באופן אחר .אני לא תמיד
מתעקש .שנית ,אני שואל ושואל ,מציג שאלה ,מתבונן
בהצבעות .מתוך התגובות שלהם ,מתוך הרחשים
בכיתה ,הבהירות בעיניים .מתוך המבע ,השאלות,
ההערות ,וכנראה גם תנוחת הישיבה .קל לי לראות .יש
לי תחושה שאני יודע מתי הם איתי ומתי הם הולכים
לאיבוד .נדמה לי שאני יודע להבחין נכון .אני חושב
שאני קשוב .אני מרגיש את התלמידים ,משתדל
לפחות לקבל מהם  feed-backבזמן אמת ,תוך כדי
השיעור .מנסה לדובב אותם .כאמור בקבוצות גדולות
זה יותר קשה .אני לא מחכה הרבה לתשובות כי אין

זמן .אני מחכה עד שאיזהשהו אחוז מהקבוצה ישמיע
רחש .אני בוודאי לא אתקדם בחומר ההרצאה ,אם
ארגיש שאף אחד לא קלט .אם אראה שמשהו לא
בסדר ,אגיד את זה עוד פעם ואולי מזווית אחרת
ואולי עם דוגמה שקרובה ורלוונטית להם.
ש :לפעמים בשיעורים שלך הדהמת אותי ונראה
לי שגם את הסטודנטים; למשל ,כשדקלמת
באמצע השיעור שיר של ביאליק או הצגת שלושה
משחקים וקיימת על כך דיון בכיתה עם כל כך
הרבה סטודנטים .זה משהו שלא ראיתי מעודי.
כל פעם הצגת משחק אחר .זה מתמטיקה?
ת :זאת הייתה עוד המחשה כיצד דבר אחד הוא מודל
לדבר אחר .אנחנו מכירים את זה מתחומים אחרים
ולאו דווקא מהמתמטיקה .האמנות נחשבת למשהו
כזה ,אז בחרתי בשיר ,הצגתי פה תזה שהיא בפירוש
לא מתמטית כדי לחדד את ההבנה המתמטית ,להאדיר
את שמה של המתמטיקה ,בהחלט להאדיר את שמה.
רציתי להביא משהו אחר ,שונה ,אז פניתי לשירה .רציתי
להראות שגם ברמה זו ניתן להגיע לדימוי מתמטי
שיהיה מדויק ,שיהיה מלא ,שיהיה איזומורפי .הצגתי
את המושג הזה של יחס איזומורפי .אני כל הזמן מדבר
במשך כל הקורס על מתמטיקה ככלי ,כמודל למשהו
אחר ,כלשהו .מה שמתבצע במתמטיקה הוא אנלוגי
למה שמתבצע בחיים.
הצגתי את שלושת המשחקים (אחד מהם הוא X
עיגול ,זה לא משהו מסובך ,הוא מאוד פשוט וכולם
מכירים אותו) שכולם דומים .שניים מהם מייצגים
אותו מודל בדיוק והשלישי פחות .הצגתי את האדם
בשיר ,שזה משהו מתחום אחר .כך יכולתי ללמד משהו
מתוך הדימוי בצורה מלאה ,מדויקת ,ובמסגרת יותר
פשוטה להבנה.
רציתי לשמור על הקשב ,על תשומת הלב ,להשחיל
כמה סיפורים שמתפתחים ומפתחים את החשיבה.
אני חושב שזה טוב ,כי ככה לומדים גם בחיים.
ש :אתה משתמש בצבעים ,בחפצים שאתה
מביא לכיתה ,בשירים ,במשחקים ,בתרשימים
וציורים  -בהמחשות יצירתיות ,אך לא משתמש
בשקפים או במצגות .מדוע?
ת :אני מאוד מתנגד לשימוש בשקפים ובמצגות .לי
אישית זה לא טוב לעבוד עם שקפים ,עם חומר מוכן
מראש בכל צורה .זה כביכול נותן למרצה יתרון ,אך
אני מעדיף לכתוב על הלוח ובו בזמן להקריא את
מה שאני כותב ,כי אני רואה את הכתיבה .זהו תהליך
שבו החומר נבנה; כלומר זה לא בא מן המוכן ,אלא
זה מתפתח תוך כדי ,ואם התלמיד רואה את החומר
מתפתח ,זה צומח איתו .גם אני ,כשאני כותב ,אני
צריך לחשוב ,אני לא בא עם דפים מוכנים .התהליך
הזה של המחשבה ,כלומר הנקודות שבהן אני עוצר ,הן
לא מתוך כוונה מראש .אלו הן נקודות שבהן אני צריך


לחשוב ,נקודות שבאופן טבעי אני וגם התלמיד צריכים
לחשוב .זה מתוך הדינמיקה של התפתחות הנושא,
ותוך כדי התהליך לתלמיד יש זמן לקלוט אותה.

אינטנסיבי יכולה לתרום משהו .בפועל – אני חושב
שמורים טובים הם מורים טבעיים שאכפת להם ,והם
משתפרים עם הניסיון שהם צוברים במשך השנים.

ש :אתה שואל הרבה מאוד שאלות במהלך השיעור
וזאת גם כשהכיתה גדולה .מדוע?
ת :חשוב מאוד להציג שאלות ויחד עם זאת ליצור
מתח .בדרך כלל אני מציג שאלות כאלו שהתשובה
הנכונה היא לאו דווקא התשובה הראשונית שהתלמיד
מעוניין לשמוע ,וזאת כדי ליצור איזהשהו קונפליקט,
ליצור עניין ,לנסות לדובב את התלמידים .אבל זה מאוד
שונה ,כאשר מדובר בקבוצה בגודל של  200איש או
בקבוצה של  .15-10אני חושב שדיאלוג צריך להתקיים
בכל גודל של קבוצה ,אבל הרמה של השאלות היא
אחרת .בקבוצה גדולה אני שואל שאלה ,לא באמת
מצפה לתשובה ,מקבל זנב של תשובה ,ורץ עם זה
קדימה ,ואילו בקבוצה יותר קטנה אני נותן לתשובות
להתפתח מתוך הכיתה .עניין משמעותי נוסף השייך
לנושא השאלות הוא אופי הפנייה לתלמידים :שאלות
פינג-פונג קצרות או שאלות חשיבה.

לסיכום ,מה ניתן ללמוד מפרופ' טרסי על בסיס
הראיונות וניתוח השיעורים המצולמים?
רצון עמוק ואמיתי להעביר לתלמידיו ידע בצורה נהירה
וברורה ביותר .זיהוי רמת ההבנה של התלמידים תוך
ערנות לרמות הקושי או לקשיים העלולים להיווצר
בהבנת החומר אצל הלומד עקביות ביצירת מבנה
הדעת בתחום הידע המוקנה והקפדה על הצגת דברים
הייררכית :מן הקל אל הכבד ,מן הפשוט אל המורכב,
מן העולם המוכר אל החדש.
הצגה של החומר שפועלת בעת ובעונה אחת על
כמה חושים (בערוצי תקשורת שונים) :כתיבה על
הלוח תוך שימוש בצבעים והקראת הכתוב ,בניית
נוסחאות ,שרטוט הדיאגראמות וכתיבת המובן המילולי
על הלוח.
 חזרות על ההסברים מנקודות מבט שונות ובהדגשים
שונים כאמצעי לביסוס ההבנה של הלומד .המרצה
מנסח את אותו מסר בכמה אופנים בדרך שכל
אמירה תהיה משלימה ,מרחיבה או מבארת את
קודמתה על מנת שיותר תלמידים יבינו ,ואחרים
לא ישתעממו.
 שימוש בדוגמאות מחיי היומיום של הסטודנטים
והבאת דוגמאות משלימות ומנוגדות לשם חידוד
ההבנה
 הצגת המיוחד ,המאפיין והמייחד של כל דבר
יצירת קשר וזיקה בין החומרים החדשים לידע קודם
ולדברים המוכרים לתלמידים
 יצירתיות בהגשת חומר חדש :יציאה מתוך היבטים
אנלוגיים ושימוש באלמנטים מיוחדים כמו טקסט
מעורר מחשבה ,שירה ומשחקים מתמטיים מאתגרים,
שימוש באמצעי המחשה ויזואליים וכיוצא באלה
מעורבות של המרצה המקרין על החומר מהתלהבותו
מתוך מניע עמוק להדביק את תלמידיו באהבה שלו
אל החומר הנלמד
 שימוש בשפה פשוטה ,בהירה ובלתי מסורבלת
המובנת לכל נפש
 יצירת תקשורת עם התלמידים על ידי שאלות מנחות
ומכוונות או באמצעות קשר מתמיד עם הלומדים
כדי לזהות בעיה בהבנה וכדי לקלוע בדבריו ולכוון
אותם לכלל המאזינים.

ש :אתה משתמש בהרבה מאוד דוגמאות מהחיים.
ת :כן ,הקורס המסוים הזה הוא קורס של יסודות
המתמטיקה הנחוצים למדעי המחשב .לכן חשוב לבנות
אותו מהחיים ,להראות למה זה נחוץ .למעשה ,כל
המושגים שאנו מטפלים בהם הם מושגים שהתפתחו
במתמטיקה כתוצאה מצורך לטפל בדברים שקיימים
במציאות ,ואני משתדל להדגיש ולהבהיר את הנקודות
האלה ,לפעמים על חשבון כתיבה פורמלית של הוכחות
או על חשבון דיוק מתמטי .תמיד יש  ,trade-offכי
זמננו מוגבל .דרך דוגמאות אפשר גם לתת לתלמידים
להבין שמה שהם חשבו זה לא בדיוק מה שקורה
ולהבהיר ולחדד עוד את הדברים.
ש :אתה חוזר וחוזר על מושגים בהקשרים
ובווריאציות שונות .אתה לא חושש שתלמידים
ישתעממו בשיעור?
ת :חזרה יוצרת בהירות .מניסיוני צריך לחזור על כל
דבר עוד פעם ועוד פעם ,לומר את זה שוב ושוב .אפילו
שנראה למורה שהתלמידים כבר הבינו ,ושהתלמידים
חושבים שהם הבינו ,הם לא באמת הבינו .החזרות
כמעט תמיד מועילות .לאט-לאט ,מתוך חזרה ,מתוך
תרגול ,החומר בסופו של דבר נבנה אצל התלמיד ,לאטו,
מתוך דוגמאות ,הרבה דוגמאות שונות שמבהירות,
שמשלימות ,זה חשוב.
החזרה יכולה גם ליצור שעמום או איזהשהו מיאוס,
וצריך תמיד למצוא את האיזון .לפעמים צריך להסוות
את העובדה שזו חזרה ,כי זה משעמם ,אז צריך להגיד
את הנושא במילים אחרות או לתקוף מזווית אחרת,
אבל אף פעם לא להסתפק באמירת הדברים פעם
אחת אלא "לטחון" שוב ושוב .אם יש איזהשהו סיכוי
שהדברים ייקלטו ,אחת הדברים הטובות ביותר היא
דרך החזרה.
ש :האם כל מורה יכול להשתפר?
ת :אני מאמין ,וזה רק על בסיס של אמונה ,שכל מורה
יכול להשתפר עם השנים ועם הניסיון .בעזרת סדנאות
הוראה זה מלאכותי; כלומר ,האמת היא שהייתי פעם
בטכניון בניסוי כזה [סדנת הוראה] .התרומה של
הדברים האלה ,לדעתי ,היא מאוד מוגבלת .יכול להיות
שאיזושהי סדנה שתלווה מורים במשך שנים באופן

לדעת פרופ' טרסי ,השגת יכולות של מצוינות בהוראה
 לא בשמים היא .ההכרה של המרצה בחשיבותהמכריעה שיש לאופן העברת החומר על היכולת
של הלומד לרכוש ידע חדש באופן שיוכל ליישמו היא
בעלת ערך רב .הכרה זו מובילה את המרצה אל הרצון
להפיק מעצמו את המיטב בהשגת יעד זה.
הקסם הטמון במגע האנושי של העברת ידע אל רמות
הבנה גבוהות הוא רב-משמעי הן למרצה והן למונחה.
זוהי ברית קצרת זמן במסע אינטלקטואלי משותף
למורה ולתלמידיו.
המאמר השלם התפרסם בכתב העת של המכללות
והאוניברסיטאות "על הגובה" ,מרס  .2008אשמח לקבל את
תגובותיכם לדוא"ל .zehava.becher@moital.gov.il
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חדשות

האגף להכשרה מקצועית

תופעת סמים ואלכוהול בקרב בני נוער
השימוש של בני נוער בחומרים פסיכו-אקטיביים
ובאלכוהול מדאיג ומעורר שאלות רבות .בסקרים
אשר בדקו את מספר המשתמשים בסמים חוקיים
ולא חוקיים מופיעים נתונים המאשרים את העובדה
כי הנורמה השלטת בחברת בני הנוער בכלל היא
נורמה של אי-שימוש בחומרים לא חוקיים .קיים ויכוח
בנוגע לאחוז המשתמשים בגראס ,באקסטזי ובסמים
לא חוקיים .עם זאת ,אנשי מקצוע ובני הנוער עצמם
סבורים כי אחוז המשתמשים גבוה יותר .על כל פנים,
רוב בני הנוער לא נגעו בסמים ואין בכוונתם לעשות
זאת.
האווירה של חיפוש גורמים אשר יעודדו ויעוררו בילויים,
"תפיסת ראש טוב" ,הנאה מהירה ופתרונות קלים
עלולה להשפיע ולגרום לעלייה בשימוש בסמים לא
חוקיים ובאלכוהול.
אמצעי התקשורת תורמים גם הם את חלקם בהשפעה
על שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים  -גיבורי קולנוע,
סדרות טלוויזיה וכתבות עיתונאיות מעוררים לא פעם
הזדהות דווקא עם המשתמש בסמים ובאלכוהול ולא עם
סבל הסובבים אותו .לא פעם המשתמש מוצג כקורבן
והסביבה כעוינת ,לא מבינה ונוקשה .בני נוער רבים
גולשים באינטרנט ומשתתפים בפורומים ובצ'אטים
שבהם המסר של עידוד השימוש בסמים הוא מסר
מרכזי .עדיין נעשית שם הבחנה בין "סמים קלים"
ואחרים ,והמבוגרים מואשמים בחוסר הבנה ובאי-ידיעה
של ה"כיף" שבשימוש בגראס ,באלכוהול ובאקסטזי.
לדברי בעלי אתרים ,לעתים נכנסים אליהם ילדים
בני  14-11ומקבלים מידע לא נכון במסווה של מידע
אמין ("הרי זה מופיע במחשב").
בגיל צעיר ( )16-15בני נוער רבים יוצאים לבלות
במועדונים שבהם השימוש בנרגילות נפוץ ,במסיבות
שבהן שכיח השימוש באקסטזי ובגראס ובפאבים
שבהם נפוצה שתיית האלכוהול .בסביבה כזאת הפיתוי
להשתמש בחומרים משני תודעה הוא רב .הריגוש
והרצון להיות אחד מהחברה משפיעים גם הם.
מול אווירה כזאת של היתר ,עידוד לשימוש ,סלחנות
והצפה במידע לא נכון בית הספר חייב לעסוק
בתכנית מניעה .גם אם נדמה כי יכולת המבוגרים
המחנכים להשפיע על המתבגר מועטה ,בכל זאת אין
להתעלם ממנה .חובתנו להביא מידע אמין ,מבוקר
ומקצועי נגד ההצפה במידע על ידי גורמים בעלי
אינטרס אחר .חובתנו לאפשר ולעודד את השמעת
קול המתנגדים לשימוש ולחזק את הכישורים האישיים
והחברתיים אשר יובילו בסופו של דבר להחלטה נבונה
לא להשתמש.
תופעת השימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים ,בתרופות
ובאלכוהול מחייבת התייחסות מיוחדת שתתאים לאפיון
אוכלוסיית התלמידים ולצרכיה.
האגף להכשרה עושה רבות כדי למגר את התופעה
ולהקטין את ממדיה .האגף העמיד לרשות בתי הספר
תקציב ייעודי לפיתוח פרויקטים בית ספריים מתוך
הנחת עבודה מרכזית שצוות בית הספר הוא המוסמך
לקבוע את צורכי בית הספר .כמו כן ,הנחת עבודה
זו גורסת שהצוות הבית ספרי נעזר ברשת החינוכית,

בממונה האזורי ,במפקח הפדגוגי ובהנחייתה המקצועית
של המפקחת על הייעוץ.
פרויקטים אלו מסוכמים בכל שנה בחוברת המחולקת
לכל בתי הספר במגמה להביא להפריה הדדית בנושא.
נושאים רבים צפים ועולים בהתמודדות זו .נציג להלן
כמה נקודות שנועדו להעלות את רגישות המורים
וההורים כלפי תלמידים משתמשים.
רשימת הסימנים לזיהוי השימוש בסמים נחלקת לסימנים
ברמת הפרט ולסימנים ברמת הקבוצה .חשוב לציין
כי רוב הסימנים מאפיינים את גיל ההתבגרות ,אך
הופעתם בתדירות ובהיקף גבוה עשויה להיות קשורה
לשימוש בסמים ובאלכוהול.
הסימנים העיקריים ברמת הפרט:
 בזבוז סכומי כסף גדולים לרבות הלוואות תכופות
מחברים ומבני משפחה
 בילוי זמן רב מהרגיל מחוץ לבית
שינוי בתפקוד בבית הספר (היעדרויות ,ירידה ברמת
ההישגים)
 חברים חדשים ולא מוכרים וסודיות בנוגע לאופן
ולמקום הבילוי
 התרחקות מהמשפחה
 כושר שיפוט לקוי
 אובדן הזמן
 אדישות ומצבי רוח משתנים
ברמה הפיזית:
 הזנחת המראה החיצוני והיגיינה אישית
 שימוש מופרז בבושם או במי פה על מנת להסתיר
את ריח הסם והאלכוהול
 שיעול כרוני או כאבים בחזה
 עיניים אדומות ושימוש רב בטיפות עיניים
 קשרים עם אנשים מבוגרים שאינם שייכים לקבוצה,
היעדרויות קבוצתיות
 שאריות עלי טבק או חומר אחר בכיסים
אם מתעורר חשד לשימוש בסמים או להתמכרות
לאלכוהול  -מה ניתן לעשות?
ראשית ,חשוב כי תגובת המורים או ההורים תהיה
מתואמת ומוסכמת .שנית ,יש לאמת את החשד .בשיחה
עם הצעיר או צעירה חשוב להציג את מטרת השיחה,
לבחור בזמן ובמקום שיאפשרו שיחה ללא הפרעות,
לגלות הקשבה ,סבלנות והבנה (אנחנו מבינים שאתה
נתון ללחץ חברתי ,שזה מאוד מסקרן אותך ,)...לחזק
את תחושת האמון והתמיכה (אנחנו אוהבים אותך
ואנחנו נעזור לך )...תוך כדי הצבת גבולות ברורים
(איננו יכולים להרשות לך לעשות דברים המזיקים
לך.)...
אם מחליטים לפנות לעזרה מקצועית ,הכתובת
הראשונה המקצועית והזמינה היא יועצת בית הספר.
אל תתלבטו בנוגע לפנייה  -ייתכן שזה עלול להיות
מאוחר מדי.
עמוס כלפון ,מפקח ארצי על התחום הטיפולי



הצורך בהשבת החינוך המקצועי
למערכת החינוך בישראל
במדינות רבות בעולם קיימת הבחנה בין חינוך מקצועי-
טכנולוגי לבין חינוך עיוני ,אולם הבחנה זו נעשית בדרכים
שונות :במדינות המנסות ליצור בסיס השכלה משותף
לכלל התלמידים ולטשטש את ההבדלים בין המסלולים,
נהוג מבנה לימודים לפיו המרכיב של הלימודים העיוניים
בחינוך המקצועי רחב ,ולצדו קיים מרכיב מקצועי קטן
יחסית .ההנחה בבסיסה של שיטה זו היא כי המעבידים
העתידיים מחפשים מועמדים משכילים ולאו דווקא אנשי
מקצוע ,שירכשו בבוא העת את כישוריהם המקצועיים
במקום העבודה עצמו .גישה כזו עלולה להקשות על
הצעירים למצוא מקומות עבודה ,מכיוון שהמעסיקים
נמנעים מהשקעה בהכשרה יקרה של עובדים חדשים
ומעדיפים להעסיק עובדים מנוסים.
מדינות אחרות מדגישות את השוני בין החינוך העיוני
לחינוך המקצועי .במדינות כאלה מושם דגש חזק יותר
במרכיב המעשי בתכניות הלימודים ,ונעשה מאמץ
להתאים את ההכשרה לדרישות "השוק" .במקרים רבים
ארגוני המעסיקים מעורבים בתכנון ההכשרה ובמימונה.
על פי מודל זה המעבר מלימודים לעבודה קל יותר,
והוא מציע לצעירים שאינם מעוניינים להתמודד עם
המסלול העיוני ,חלופה מכובדת המספקת הזדמנויות
מגוונות גם לתלמידים מקבוצות אוכלוסייה חלשות.
החיסרון של מודל זה הוא העובדה שגורל הצעירים
נקבע בשלב מוקדם של חייהם ,וסיכוים לקבל בעתיד
תפקידים שיש בצדם יוקרה ושכר ראוי הוא נמוך
(שביט ,י' ,הלפמן ,י'.)2000 ,
בישראל עיקר ההכשרה המקצועית נעשית בבתי ספר
על-יסודיים מקצועיים-טכנולוגיים .נתיב חינוך זה עבר
עליות ומורדות במהלך שנות קיומה של המדינה .כבר
מתחילת דרכה של מערכת החינוך נע החינוך המקצועי
בין שתי מטרות ,שיש הרואים בהן ניגוד :המטרה
האוניברסלית הרואה בחינוך נחלת הכול ומדגישה את
חשיבותו של החינוך המקצועי עבור הקולקטיב (כלכלת
המדינה) ,מצד אחד ,והמטרה הפרטיקולרית הרואה
בחינוך מסגרת שיכולה להבטיח בעיקר את שילובם של
התלמידים יוצאי עדות המזרח בחיי החברה והכלכלה
בישראל ,מצד אחר (יונה,י' ,ספורטא ,י') .המתאם
בין מוצא סוציו-אקונומי לבין הישגים לימודיים הביא
בסופו של דבר לכך שהחינוך המקצועי במגמותיו
ה"נמוכות" (ספרות ,תיירות ,אופנה וכדומה) הפך
מקלט לתלמידים משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות,
שלא התאימו לדרישות המסלולים העיוניים .ההבדלים
המעמדיים הודגשו בעיקר לנוכח הקמתם של בתי
הספר המקיפים ,שבהם קו הגבול בין המערכת העיונית
לבין המערכת המעשית עבר בתוך בית הספר עצמו
(שרון ,ד' .)1999 ,מצב זה גרם לכך שהנתיב הטכנולוגי
הואשם בהנצחת אי-השוויון העדתי.
בלחץ האשמות אלה הונהגה בתחילת שנות התשעים
רפורמה בחינוך הטכנולוגי שעיקרה העלאת נתח
המקצועות העיוניים במבנה הלימודים הכללי וטשטוש
ההסללות שהיו נהוגות עד אז ,והכול בשאיפה להביא את
רוב התלמידים לזכאות לתעודת בגרות .גם במסגרת דיוני
ועדת דברת נדונה סוגיית החינוך הטכנולוגי ,והועלתה

הטענה שכל התלמידים חייבים לקבל חינוך עיוני ,וכי
גוף ציבורי אינו מסוגל להעניק הכשרה מקצועית .לפי
נתונים שנשקלו בוועדה זו כ 20%-מתלמידי ישראל
לומדים במגמות טכנולוגיות "נמוכות" ,ואחוז הזכאים
לבגרות מהם נמוך מאוד .עיקר הביקורת נסובה על
עלותו של תלמיד בבית הספר המקצועי ,ועל התפיסה
כי בתמורה לעלות גבוהה מתקבלים תלמידים חסרי ידע
כללי ,שנזקי בורותם ניכרים אחר כך בשוק העבודה.
הפתרון המוצע גורס שעל הסקטור הפרטי לעסוק
בהכשרה מקצועית ,כנהוג בחלק מארצות אירופה
ובארצות הברית .כיום הולכת ומתחזקת הדעה לפיה
כל התלמידים צריכים ללמוד במערכת חינוך עיונית
המאפשרת להם קבלת תעודת בגרות .בבסיס מדיניות
זו טבועה ההנחה שהשגתה של תעודת בגרות תפתח
בפני בעליה אפשרויות להמשך לימודים ותעזור להם
לנוע במסלולי הניעות החברתית.
תהליך האקדמיזציה של החינוך גרם לסגירת מסגרות
החינוך המקצועי .היבטים מקצועיים/מעשיים זוכים לזלזול
מופגן  -איש לא מדבר בשבח עבודת הכפיים והמקצועיות
כערך .הן החברה והן מערך החינוך משדרים מסר המכבד
מקצועות צווארון לבן וממעיט בחשיבות ההכשרה
לעובדים בתעשייה ,במלאכה או בענפי טכנולוגיה "נמוכה".
פועל יוצא של גישה זו הוא מדידתם של בתי הספר על
פי שיעור ההתמדה של תלמידיהם (גם כשמדובר בבתי
ספר עיוניים) ועל פי אחוז הזכאים לתעודת בגרות.
המורים אינם סוטים מ"החומר לבגרות" ,רמת הלימודים
הכללית יורדת ,והנפגעים העיקריים הם התלמידים
המצוינים ,אלה הצמאים לידע ,פורצי הדרך ויצרני
הידע של העתיד  -ההון האנושי של המדינה.
בסופו של דבר הגישה הממליצה על סגירת אפשרויות
החינוך המקצועי-טכנולוגי לטובת החינוך העיוני
מתעלמת הן מצורכי הפרט (עיקרון פרטיקולרי)
והן מצורכי החברה (עיקרון אוניברסלי) :תלמידים
שנטיותיהם הטבעיות מעניקות להם יתרונות בהיבטים
מעשיים של הלימודים ,מוצאים עצמם מול הררי חומר
עיוני שבו אינם מוצאים עניין ו/או עמו הם מתקשים
להתמודד .לא ניתנת להם הזדמנות להוכיח את
כישרונותיהם בתחומים שאינם עיוניים ,וכתוצאה
מכך הם צוברים היסטוריה של כישלונות ,מסגלים
דימוי עצמי נמוך ולעתים נושרים מבית הספר.
במישור החברתי והכלכלי אנו כבר עדים למחסור באנשי
מקצוע בתחומי התעשייה ובענפי המלאכה השונים,
הן מפאת חוסר בהכשרה והן מפאת חוסר היוקרה של
מקצועות אלה .צה"ל מרגיש בחסרונם של אנשים בעלי
הכשרה טכנולוגית ,והתאחדות התעשיינים מודיעה כי
קיים מחסור חמור בכוח אדם מיומן בענפי המתכת
והחשמל .נמשך גם הקושי בגיוס עובדים לתעשיות
הפלסטיקה ,הדפוס ,הרהיטים ,הנעלים ועוד.
הגישה שביקשה לחסל את החינוך הטכנולוגי כדי
לזמן שוויון הזדמנויות בחינוך ולצמצם את הפערים
החברתיים ,הביאה למדיניות שלא שיפרה את מהות
מערכת החינוך ,משום שפתרונותיה הם ארגוניים

השתתפות
בצער
מירי אנגלשטיין,
מחוז חיפה,
על מות האם ז"ל.
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חדשות

האגף להכשרה מקצועית
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הצורך בהשבת החינוך המקצועי למערכת החינוך בישראל
וטכניים .הפערים בין קבוצות אוכלוסייה שונות במדינה
לא קטנו ואולי אף גדלו" .ישראל היא אחת המדינות
המובילות בעולם בפערים לימודיים ,פערים על בסיס
רקע סוציו-אקונומי ,לאום (ערבים -יהודים) ,מוצא
(ספרדים-אשכנזים) ,ותק בארץ (עולים-ותיקים) ומקום
מגורים (יישובים מבוססים-יישובים עניים) .פערים
אלו בולטים הן בהישגים הלימודיים בשפות היסוד
בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים ,הן בשיעורי
ההתמדה והנשירה והן בהישגים בבחינות הבגרות"
(התכנית הלאומית לחינוך ,עמ' .)46
הצעות מעשיות לפתרון:
 יש להחליט שהחינוך המקצועי הוא חלק חשוב
ממערכת החינוך ולהקצות לכך משאבים כמו
בגרמניה ובבלגיה.
 יש לשדרג תכניות לימודים ישנות (במקצועות
מסוימים ניתן להתמקד בתכנון ולא בייצור).
 יש לרתום את המכללות הפרוסות בכל רחבי
הארץ לספק הכשרה מקצועית ראויה בפריפריה

ובמרכז .אפשר להקים בהן מרכזי הכשרה מקצועיים
בשיתוף משרד התמ"ת ,משרד החינוך וארגוני
המעסיקים.
 ניתן לבנות את תכניות הכשרה באופן מודולרי על
פי מתכונת הנהוגה ,למשל ,בבריטניה .תלמיד יצבור
קורסים על פי סדר קבוע אך בכמות משתנה .ניתן
לצבור מעט קורסים ולהסתפק בתעודת טכנאי או
להמשיך ולרכוש תעודת הנדסאי או אף .B.tech
 מיסוד מסלולי התקדמות ברורים ומוגדרים בדומה
לאלה הקיימים בחינוך העיוני .הדבר חשוב לתדמיתם
של הבוגרים.
הכשרת טכנאים והנדסאים תכלול סטז' שייעשה דרך
מעסיקים שיהיו קשורים למרכזי ההכשרה.
 יש להקים מחדש בתי ספר מקצועיים איכותיים
ומשובחים בשיתוף פעולה עם התמ"ת והתעשייה
ולמקמם במרכזי הערים כבתי ספר ייחודיים ועל-
אזוריים ולהשיב עטרה ליושנה!!!
דני פסלר ,מנכ"ל מרכז חינוך ליאו באק בחיפה,
בכנס המנהלים ;4.3.08 ,הביא לדפוס :גדי גולן

סיור מנהל האגף
בבית הספר למלונאות באילת
מנהל האגף ,שלום בן משה ,הדרים לאילת ובמסגרת
הסיור ביקר בבית הספר הבין -לאומי למלונאות
ותיירות בשלוחת אילת שבאוניברסיטת בן גוריון.
לסיור מנהל האגף בבית הספר למלונאות הצטרף
אהרון שחם ,יו"ר ועדת העבודה וההכשרה של
התאחדות המלונות בישראל.

איתן ריהן ,מנהל הקמפוס ,הציג בפני מנהל האגף
את פעילות הקמפוס בנושאי הכשרה מקצועית
בכלל ובתחום המלונאות בפרט .הביקוש לכוח אדם
מקצועי גדול מאוד ,ציין ריהן ,לאור התפוסות הטובות
והיציבות בתיירות .מנהל האגף לא פסח על סיור
בכיתות ובסדנאות וקיים מפגש עם התלמידים.
משה כץ

מנהל האגף  -שלום בן משה; יו"ר ועדת העבודה והכשרה בהתאחדות המלונות  -שחם אהרון; מנהל הקמפוס  -ריהן איתן;
המפקח למלונאות  -משה כץ ותלמידי קורס הטבחות.



חדשות מא"ה
חדש בהוצאת מא"ה:
תרגום לערבית של הספר "ארגון סביבה חינוכית
וחינוך להרגלים במעונות יום" לגיל הרך
זה עתה יצאה לאור מהדורה חדשה מתורגמת לשפה
הערבית של ספר זה מסדרת הספרים והחוברות
המיועדים ללומדים המכשירים עצמם לעבודה עם
ילדים בגיל הרך ,למטפלות ולמחנכות העובדות עם
ילדים בגילים אלה ,להורים ולמתעניינים אחרים.
הסדרה כולה פותחה על פי תכנית הלימודים של
האגף להכשרה והופקה במא"ה ביוזמה משותפת של
תחום פדגוגיה והפיקוח הארצי להכשרת מטפלות.
הושקעו בה מאמצים רבים הן בפיתוח התכנים והן
בעיצוב הגרפי כחלק מהמסר החינוכי פדגוגי של
עיצוב סביבה חינוכית .המהדורה החדשה והמורחבת
כוללת שלושה חלקים :ארגון סביבה חינוכית ,חינוך
להרגלים והחלק השלישי שנוסף – מסגרות נוספות
לגיל הרך  -משפחתון ומעון רב-תכליתי.
זהו הספר הראשון בסדרה שתורגם לערבית ,ונעשו
בו כמה התאמות שנועדו לשקף את הייחוד התרבותי
של המגזר הערבי .בעתיד יתורגמו חוברות וספרים
נוספים מסדרה זו.
רכישת הספר תתאפשר בקרוב במרכז ההפצה של
מא"ה ובאמצעות האתר http://mea.moital.gov.il

"תברואה ובריאות המזון"
יצא לאור ספר לימוד חדש בנושא תברואה ובטיחות המזון
לענף ההארחה אשר יחליף את חוברת התברואה הקיימת
בסדרת החוברות "יסודות המקצוע  -טבחות" .לצורך
כתיבת ספר מקצועי זה גויסו טובי המומחים להיגיינה,
בטיחות מזון ולרפואה מונעת.
הספר החדש מכיל חומר עיוני – הגדרות ,מושגי יסוד,
עקרונות ,תהליכים ,טכנולוגיות ,תקנים ,שיטות ושלבי פעולה
להגברת ההיגיינה ולהעלאת רמת התברואה בארגון קולינרי
בעל מערך ייצור מזון.
הספר נכתב על פי תכנית הלימודים של האגף להכשרה
ומיועד ללומדים במגמות טבחות – אמנות הבישול ,קונדיטאות,
אפייה ומלונאות (דרג ניהול הביניים) .כמו כן הספר נועד
לסייע בהכנת הלומדים במסלולי הנוער והמבוגרים לקראת
תואר "נאמן תברואה" ,הכולל הליך בחינה והסמכה באמצעות
משרד הבריאות ובאחריותו.
רכישת הספר תתאפשר בקרוב במרכז ההפצה של מא"ה
ובאמצעות האתר http://mea.moital.gov.il

גליון  55יוני 2008

10

חדשות

האגף להכשרה מקצועית

חדשות מא"ה
ברכות לבביות
ליונית כהן,
מנהלת בית הספר
להנדסאים במכללת
אשקלון ,להולדת הבן.

ברכות לבביות
למכללת "ארז" בשלומי
על ההצטרפות לרשת
אורט

יוזמה להקמת פורום מעסיקים בסדנה
לפיתוח חונכים במכללת עמל השרון
פרויקט פיתוח חונכי נוער בתעשייה יוצא לדרך חדשה
במגוון סדנאות ,כנסי מעסיקים ותהליכי אימון אישי
לחונכים ,למעסיקים ולצוותי תעסוקה בבתי הספר
התעשייתיים .ניווט הפרויקט נעשה בידי צוות היגוי
בראשות ס' ממונה חניכות ונוער וכולל נציגי הפיקוח
על הצוותים הטיפוליים ,נציג הפיקוח הפדגוגי ונציג
מא"ה  -הגוף הממונה על ריכוז וביצוע הפרויקט.
שנת הפעילות  2008נפתחה בסדנה לחונכי מכללת עמל
השרון .בסדנה השתתפו חונכי התלמידים ומעסיקיהם
בבית הספר ,מנהל בית הספר ,העובדת הקהילתית,
מורים למקצועות הרכב והמפקח הפדגוגי ,יוסי מירון.
לדברי זהבה דבורקיס ,העובדת הקהילתית של בית
הספר ,הסדנה הייתה ניסיון ראשוני של בית הספר
לבדוק את ההיענות ואת התועלת בסוג כזה של פעילות
המהווה מקור תמיכה ,הבנה והידוק הקשר של בית
הספר עם עולם המעסיקים כנציגי התעשייה .בסדנה
הודגש מקומו הדומיננטי של המעסיק/החונך בחיי
התלמיד כמקור ההשראה ותקווה לעתיד פרודוקטיבי
בחייו הבוגרים .במהלך הסדנה ציינו כמה מעסיקים את
העובדה שגם הם היו בתחילת דרכם חניכים ,ולאחר
שירותם הצבאי שבו למקומות עבודתם והתקדמו
לעמדות ניהול .עובדה זו מסבירה את ההבנה העמוקה
שהם מגלים לצורכי התלמידים ואת הראייה שלהם את
החונכות כ"סגירת מעגל" וכבעלת ערך עליון בהפיכת
התלמידים לעובדים פרודוקטיביים התורמים לעצמם
ולחברה הישראלית.
בסדנה התפתח ,לדברי העובדת הקהילתית ,רב-שיח
פורה בין המעסיקים לצוות בית הספר שהתרכז בקשיים
שהמעסיקים חווים בשל מחסור באנשי מקצוע מיומנים,
החשש מפני סגירת מגמות בבתי הספר התעשייתיים
המהווים מקור עיקרי לחינוך מקצועי טכנולוגי והצורך
להחזיר את מקומם של בתי הספר התעשייתיים למרכז

השיח הציבורי .הודות לדיאלוג החיובי והבונה שנוצר
בסדנה ,הוחלט על צעדים אופרטיביים ,והראשון בהם
הוא הקמת פורום חשיבה משותף למעסיקים ולצוות
בית הספר .בפורום זה תהיה למעסיקים בעלי רצון
טוב האפשרות להיות מעורבים בתהליך ההכשרה
ולגבש דרך פעולה לשיפור המצב כדי להביא לצמיחה
במשק בתחומים מקצועיים אלה.
במגמה לקדם את הקמת הפורום הוציא דב וייס,
מנהל בית הספר ,מכתב למעסיקים ,וממנו מובאים
להלן כמה קטעים:
"ברצוני להודות לך באופן אישי על השתתפותך הפעילה
ב'סדנה לפיתוח חונכים' .החונכים מהווים חלק בלתי
נפרד מהעשייה החינוכית ותורמים תרומה רבה לעיצובם
של תלמידי בית ספרנו כעובדים יצרניים התורמים
למשק הישראלי וכאזרחים בעלי ערכים מוסריים .הנני
מדגיש שהחונכים הם אלה הקולטים את תלמידינו
כחניכים בלתי מיומנים בסבלנות ,בהבנה ובאמפתיה,
מלווים אותם בתקופת התבגרותם עד לשלב של
עצמאות מקצועית .בכך הם תורמים תרומה עצומה
להצלחתם האישית ולהשתלבותם המקצועית.
במפגש זה התעוררה ביתר שאת המצוקה בענף הרכב
לנוכח ההתפתחות הטכנולוגית מחד גיסא וחוסר
בעובדים מיומנים בענף זה מאידך גיסא .אני שותף
לחששותיכם כמעסיקים המייצגים גופים משמעותיים
בענף הרכב במשק הישראלי וצופים שתיווצר מצוקה
אמיתית בגיוס כוח אדם מיומן בתחום זה .אי-לכך
אני מוכן ליטול חלק בהקמת פורום חשיבה בנושא זה
בתקווה שבשיתוף הפעולה עמכם נוכל למצוא פתרונות
יצירתיים שיתרמו להעלאת החינוך הטכנולוגי לסדר
היום הציבורי ולתרום את חלקנו לתעשייה ולמשק
הישראלי".
נילי פלג ,זהבה דבורקיס ודב וייס

השתלמות למורי חשמל ואלקטרוניקה במא"ה
ביחידה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי  -מא"ה נפתח מחזור שני של ההשתלמות,
 www.moital.gov.ilמכשירי מדידה בחשמל ,לאחר סיום מוצלח ביותר
של המחזור הראשון של מורים באזור חיפה והצפון .להשתלמות זאת
חשיבות מיוחדת במקצוע שהעיסוק בו כרוך בדיני נפשות.
לשמירה על בטיחות בעבודות חשמל ולהכרת שיטות הגנה בפני חשמול
יש חשיבות עליונה .השימוש הנכון במכשירי המדידה השונים הוא אחד
האמצעים העיקריים לשמירה על העובד מפני התחשמלות ולעבודה
בטיחותית בחשמל.
בעזרת המדריכים רכשו המורים ,לרבות מורים ותיקים ביותר ,כלים
וידע עצום בנושא מכשירי מדידה ,שיטות מדידה ,עקרונות בסיסיים
במדידות חשמל ,בטיחות ושיטות הגנה .נוסף על כך נחשפו המורים
בהשתלמות למגוון גדול במיוחד של מכשירי מדידה בחשמל ,ובכללם
מכשירים חדישים ביותר ,שחלקם יקרים ביותר ולכן אינם מצויים
במערכת ההכשרה המקצועית .המורים למדו להכיר את המכשירים,

את התקנים ,את אופן פעולת המכשירים ,ייעודם ושימושיהם השונים,
ואף קיבלו הזדמנות לתרגל באופן מעשי את השימוש במכשירים על
מתקני חשמל שונים.
באמצעות טופסי משוב שמולאו בסיום ההשתלמות בצפון ,הביעו
המשתלמים הערכה רבה ביותר הן ליוזם ההשתלמות ,המפקח על מקצועות
החשמל ,נביל עטאר ,הן למרצים המעולים ,הן למארגני ההשתלמות
 צוות ההדרכה במא"ה והן למוסד המארח שבו התקיימה ההשתלמותבצפון  -מרכז ההכשרה בתמרה ומנהלו באסם סולימאן.
ההשתלמות שהוגדרה על ידי המשתלמים כמצוינת ואחת המשמעותיות
ביותר שעברו ,השאירה אצלם טעם של עוד ובקשה להמשיך ולהשתלם
בנושא זה בהיקף רחב יותר ,שיאפשר להתנסות במידה רבה יותר
במדידות חשמליות באופן מעשי.
פרטים נוספים באתר www.moital.gov.il/NRמאה
נילי פלג
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חדשות מא"ה
עבודת קודש בימי חול בחניכות נוער
בכנס מעסיקים וחונכים של תלמידי בית הספר עמל
סירקין ,שנערך לאחרונה במלון תדמור ואורגן על ידי
מא"ה  -המחלקה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי ,באו לידי
ביטוי תחושת השליחות המפעמת בקרב המעסיקים
בנושא העסקת חניכים והרצון לפעול ולהצטיין מעבר
לנדרש.
מאמצים רבים הושקעו ,בעיקר על ידי העובדת
הקהילתית שרי אליהו ,לשוות לאירוע אופי חגיגי במיוחד:
המצגת המרהיבה שהכין בית הספר כדי להציג את
עבודת התלמידים בפני המשתתפים במהלך האירוע;
השולחנות הערוכים חגיגית ומקושטים בנרות; הנוכחות
המלאה של המעסיקים שאף הם לבשו חג; ובעיקר
 חלוקת התעודות ופרסים לחניכים מצטיינים שזכובפרס "העובד המצטיין" מטעם "ידיעות אחרונות".
כל אלה תרמו לתחושת התרוממות הרוח שאפיינה
את האירוע.
במהלך הכנס צצו גילויים מדהימים על הקשר המיוחד
בין חונכים לחניכים ועל תחושת השליחות המיוחדת
שמרגישים החונכים כלפי החניכים .כך ,למשל ,סיפרו
חונכים מחברת אגד על התגייסות העובדים לקניית
ביגוד לחניך שמצבו הכלכלי לא אפשר לו להצטייד כראוי.
חונכת בתעשייה האווירית סיפרה שהחניך המצטיין,
יגאל נאגר ,עבר בהצלחה את הגיבוש לצנחנים ,והאדם
הראשון שאליו התקשר כדי לספר על כך היה החונכת
שלו ,זאת עוד לפני ההודעה להורים.

חונך אחר בעל בית דפוס סיפר שהיה בעבר חניך
בבית ספר מקס פיין ,ולכן קל לו להבין לנפש החניכים
ולפעול להצלחתם .בכנס הוענקו פרסי הצטיינות
לשני תלמידים במסגרת מפעל "העובד המצטיין"
של "ידיעות אחרונות" :דניאל פסחא ויגאל נאגר .היוזמת
להתקשרות עם מפעל זה היא העובדת הקהילתית
של בית הספר.
דניאל פסחא ,בן העדה האתיופית ,לווה על ידי אמו
הנרגשת; כתלמיד במגמת מכונאות רכב הוא צוין
לשבח על עבודתו במוסך שיכון דן ועל היותו בעל
מוטיבציה גבוהה הן בלימודים והן בעבודה .התלמיד
יגאל נאגר ,העובד בתעשייה האווירית ,צוין לשבח
על היותו בעל מוטיבציה גבוהה ללימודים ולעבודה
ועל גילוי יכולת מקצועית ורמה אישית גבוהה ,הזוכה
להערכה בקרב חבריו ומעסיקיו.
תחושת השליחות של המעסיקים זוכה להערכה רבה
מצד צוות בית הספר ,שאינו מקבל כמובן מאליו את
רצונם לקלוט את בני הנוער ,ויעידו על כך דברי מנהל
בית הספר ,אבי אלימלך" :המעסיקים עושים עבודת
קודש ,כאשר מעט מאוד מקומות עבודה מעוניינים
לקלוט בימינו בני נוער .דבר זה נותן העצמה ומנוף
לתלמיד לקראת העתיד".
נילי פלג ,מא"ה
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קורס "ניהול מערכות משרדיות"
חיילים ואזרחיות
קורס "ניהול מערכות משרדיות" הוא חלק
מפרויקט של שיתוף אזרחים וחיילים בקורס
שמתנהל במרכז זה שנים אחדות.
מצאתי לנכון בשנת ה 60-למדינה לשתף אתכם בפרויקט
ייחודי שהתקיים במוסדנו .ב 15-במאי השנה הסתיים
במוסדנו קורס 'ניהול מערכות משרדיות' משותף
לחיילים (חג"מ ומקא"מ) ולאזרחיות .בקורס למדו 12
חיילות ,חייל אחד ו 12-אזרחיות בגילאים שונים.
השותפות בפרויקט התקיימה בין שלושה גורמים :האגף
להכשרה ולפיתוח כוח אדם ,משרד התמ"ת ,צוות
בית הספר  -הנהלה ,יועצת וצוות המורים שלימדו
בפרויקט ,גורמים חיצוניים  -צה"ל ,חיל חינוך -
יחידת הכשרות ומקצועות והלקוחות  -אוכלוסיית
הלומדים .בשותפות זו באה לידי ביטוי עוצמתם של
שני גורמים :מצד אחד מוסד ממשלתי ומצד שני צה"ל,
עוצמה שנועדה לקדם אוכלוסיות ייחודיות  -חיילי
גיוס מיוחד (חג"מ ומקא"מ) ,שאילולא פרויקט זה
ספק אם חלקם היו מתקבלים לקורס .הקריטריונים
לעבודה משותפת ומשתפת בין שלושת השותפים,
אשר הוגדרו בשלב הראשוני ,היוו בסיס יציב בביצוע
התכנית ,דבר שתרם להצלחת הפרויקט.
התקווה הייתה להגיע לתוצאות של מאה אחוזי הצלחה,
דהיינו עמידה בהצלחה בתוצרי הקורס ובבחינות על
מנת לקבל תעודת גמר ממשלתית וסיווג ורישוי מקצועי,
ובסיום הלימודים להשתלב במקום עבודה כאזרחים
או כחיילים במסגרת השירות הצבאי .עם זאת ,אסור
לנו לשכוח כי יש לבחון את רמת המצוינות גם ברמה
האישית של כל לומד; מה הייתה נקודת התחלה ולאן
הגיע בתהליך הלמידה מבחינת הדימוי העצמי ,מבחינה
התנהגותית וחברתית ומבחינת משתני האישיות.
אני רואה חשיבות ותועלות רבות למוסדנו בקיום

חינוך לבטיחות
ב 8-באפריל התקיים במרכז להכשרה
טכנולוגית בירושלים "יום בטיחות ועזרה
ראשונה" לתלמידי המרכז ומוריו .יום הבטיחות
התקיים בזכות יוזמה ברוכה של המפקח
המקצועי לחשמל ואלקטרוניקה ברכב של
משרדנו ,עמירם אהרוני ,והמורה למקצוע זה
במרכז ,רמי אלבז ,ובמימון האגף להכשרה
מקצועית במחוז ירושלים .תכנית היום נבנתה
בשיתוף עם המוסד לבטיחות ולגהות במטרה
להעלות למודעות את חשיבות הנושא של
שמירה על כללי הבטיחות בלימודים ,בעבודה
ובבית ולהוסיף ידע על הנלמד בכיתות .מנתונים
שמסר מנהל המוסד לבטיחות ולגהות ,חיים
אליהו ,עולה כי במדינת ישראל יש כ70,000-
תאונות עבודה בשנה ובהן כ 70-הרוגים
ו 400-מחלות מקצוע .תאונות אלה גורמות
לנזק כלכלי של כ 10-מיליארד שקל בשנה.

המטרה המוצהרת של המוסד היא יציאת
עובד לגמלאות בריא ושלם .המוסד מקיים
פעילויות במקומות עבודה שונים במסגרת
מגבלות התקציב ושואף להגדיל את פעילותו.
במוסד לבטיחות ולגהות רואים חשיבות רבה
בלימוד נושא הבטיחות במסגרות לימודיות
טרם כניסה לעולם העבודה.
נושא הבטיחות והשמירה על כללי הבטיחות
בקורסים ובסדנאות המרכז זוכה לחשיבות
רבה בתכניות הלימודים ומהווה חלק אינטגרלי
מיום הלימודים השוטף .נוסף על כללי
הבטיחות שאותם רוכשים התלמידים באופן
שוטף ,הוחלט במכללה לתת לנושא תנופה
מרבית .כ 300-מתלמידי המרכז ישבו ביום
זה קשובים ומרותקים להרצאות ולהדרכות
ממיטב המומחים בתחומים ספציפיים לפי
מגמות הלימוד שלהם :מגמת החשמל ,מגמת
הרכב ,מגמת התכשיטנות ,מגמת העץ ,מגמת
המתכת ומגמת הגיל הרך .כמו כן ,הוצבו שתי
ניידות בטיחות בחנייה ,ובהן חוו תלמידים

פרויקטים לאוכלוסיות ייחודיות .באמצעות הפרויקט
בית הספר משפר תהליכים פנימיים המתרחשים
בו ,כגון :גיבוש צוות בנושא הכנת הפרויקט .תועלת
נוספת ,שאולי תישמע מליצית ,היא התרמה והעצמת
כוחות הנפש של כל אחד מחברי הצוות; להרגיש כי
במסגרת העבודה השוטפת במסלול הרגיל של בית
הספר עשינו גם משהו למען הנשמה.
המדיניות המוצהרת שלנו הדגישה את אחריותו של
התלמיד במעורבות בתהליך הלמידה .למעורבות זו
שני היבטים :האחת ,התחשבות באישיות התלמיד
בדרך של אמפתיות ,סובלנות ,עידוד ושידור אמונה
ביכולתו של התלמיד ,וכן התחשבות בתלמיד כסובייקט
שיש להתחשב במבנה אישיותו ולא כאובייקט של
שיטה ותכנית .השנייה ,התערבות בתוכני הלימוד
 הוצאת התוכן מגילומו החד-פעמי של המקרהוהפיכתו לאוניברסלי .מטרתה של המעורבות להפוך
את התלמיד ל'סובייקט' (אני פועל ,הפנים מפעיל
אותי) ולא ל'אובייקט' (החוץ מפעיל אותי ,לא אני הוא
הקובע; אני התוצר ,אינני אוטונומי) ומתן אחריות מלאה
לתלמיד בתהליך הלמידה .התועלות למוסדנו בשיתוף
הלומדים בתהליך הלמידה על ידי העברת האחריות
ללמידה אליהם והפיכתם לשותפים להערכת הלמידה
התבטאו בהגברת המוטיבציה והשאיפה להצליח אצל
רוב הלומדים ,דבר שהקל על תהליך ההוראה ואף
נשא פרי בסופו של התהליך .אינני חיילת ,אך ברצוני
להצדיע במלוא ההערכה לכל מי שתרם להצלחת
הפרויקט :צוות המורות ,צוות הקצינות ,מפקדות,
מש"קיות וכמובן התלמידים עצמם.
מרגלית אמוזיג ,מנהלת המרכז להכשרה טכנולוגית
תל ארזה בירושלים

ממגמות נוספות התנסות אינטראקטיבית
בנושאי בטיחות שונים.
הנהלת המרכז רואה ביום זה התחלה של
דרך חיים ממוסדת ואינטגרלית ,אשר תלווה
את התלמידים נוסף על הלמידה השוטפת
בתחום ,ומקווה להמשך שיתוף הפעולה עם
המוסד לבטיחות ולגהות שיתרום משמעותית
לקידום נושא הבטיחות והשמירה על חיי אדם
ואיכות העבודה וסביבתה.
רונית גבאי
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במסגרת התכנית "פרנסה בכבוד"
להכשרת גברים חרדים המשותפת למשרד
התמ"ת ולג'וינט הוכשרו אברכים לעבודה
כיועצי השקעות
ב 24-בפברואר התקיים באוניברסיטה הפתוחה בירושלים
טקס סיום חגיגי של קורס "יועצי השקעות וניהול
תיקים" שבו השתתפו  20גברים חרדים מירושלים
והסביבה במסגרת התכנית "פרנסה בכבוד".
התכנית "פרנסה בכבוד" מופעלת החל משנת 2001
בשיתוף פעולה של האגף להכשרה מקצועית במשרד
התמ"ת וג'וינט ישראל .מטרת התכנית להכשיר אברכים
גברים המעוניינים להשתלב בעולם העבודה לפרנסתם.
עד כה הוכשרו באמצעות התכנית ברחבי הארץ מעל
 1,000אברכים ב 50-קורסים במקצועות שונים ,וכ62%-
מהם השתלבו עד כה במשק הישראלי.
בקורס "יועצי השקעות וניהול תיקים" שנפתח
באוניברסיטה הפתוחה בספטמבר  2005והסתיים
בנובמבר  ,2007השתתפו כ 20-אברכים .הקורס הכין
את המשתתפים למבחנים של הרשות לניירות ערך
כדי להכשירם לעסוק בתחום ייעוץ השקעות .בקורס
שכלל  1,500שעות ,מהן  260שעות מכינה ,הכינו את
הלומדים לחמישה מבחנים של הרשות לניירות ערך
ונלמדו :כלכלה ,סטטיסטיקה ומימון ,חשבונאות ,דיני

ניירות ערך ואתיקה מקצועית וניתוח מכשירים פיננסיים.
כמו כן ,נלמדו מיומנויות להשתלבות בעבודה ,כגון:
כתיבת קורות חיים ,הכנה לריאיון עבודה ועוד.
הקורס בניהולו האקדמי של ד"ר אריה נחמיאס ,ראש
התכנית לתואר שני במינהל עסקים באוניברסיטה
הפתוחה ,התקיים במכללה החרדית בירושלים.
הלימודים התקיימו שלוש פעמים בשבוע בשעות
הערב ואפשרו לתלמידים לשלב לימודי קודש בכולל
עם הלימודים המקצועיים .יש לציין כי חלק גדול
מבוגרי הקורס מועסקים כיועצי השקעות בבנקים
וכמנהלי תיקים בחברות השקעות.
לאור ההצלחה הגדולה של הקורס ,נפתח לאחרונה
קורס נוסף במתכונת זהה שבו משתתפים  25אברכים.
גם קורס זה מתקיים במכללה החרדית בירושלים.
הנהלת מחוז ירושלים באגף להכשרה מקצועית של
משרד התמ"ת רואה חשיבות רבה בהכשרת אוכלוסיות
מיוחדות למקצועות נדרשים במשק.
רונית גבאי

משלחת תלמידים מעמל בן-עמי
שבה מביקור גומלין בגרמניה
מעט לפני היציאה לחופשת הפסח שבה משלחת
תלמידים מתיכון עמל בן-עמי מביקור בבית הספר
התאום שבעיר קוטבוס ברפובליקת ברנדנבורג בגרמניה.
לביקור זה קדמו ביקורים אחדים של תלמידי בית
הספר בגרמניה ומוריו ,ביקור של מנהל עמל בן-עמי,
ד"ר צבי אברמוביץ ,בקוטבוס ולאחרונה ביקור של
ראש ממשלת ברנדנבורג ,שר החינוך של הרפובליקה,
מנהל בית הספר התאום ותלמידים בישראל ובבית
ספר עמל בן-עמי .משלחת בית הספר כללה 11
תלמידים ותלמידות משכבת י"ב שחזרו מהביקור מלאי
חוויות .הסיור תועד באמצעי התקשורת המקומית -
האלקטרונית והכתובה.
מלווים בתלמידי בית הספר בקוטבוס סיירו התלמידים
מישראל בעיר המארחת ואף השתתפו בסמינר על
הדתות המונותיאיסטיות .במסגרתו ביקרו בכנסייה
ובמסגד וניהלו שיחה עם הכומר ועם האימאם.
חברי המשלחת טיילו באזור שפריואלד שעל גדות
נהר השפרי ,ערכו שיט קיאקים וגונדולות ושוחחו על
ציד סרטנים עם דייג מקומי .כמו כן ,ביקרו במפעל
פולקסווגן בדרזדן  -סיור מאלף ללומדים במגמות הרכב.
אלכס ריבק ,מחברי המשלחת ,התרשם מאוד מהרמה
הטכנולוגית במפעל ,וכדבריו" :זו הפעם הראשונה בה
אני רואה במציאות תהליך של ייצור מכוניות ,שנעשה

גם באמצעות רובוטים" .התלמידים שטו בספינת קיטור
על נהר האלבה ,סיירו בדרזדן העתיקה ובקוטבוס
ושמעו הרצאה על הקהילה היהודית בעיר .הרובע
היהודי העתיק בברלין השאיר רושם עז על תלמידי
בית ספר עמל בן-עמי" .הבנתי" ,מספרת קריסטינה
צ'ודנובסקי" ,שהייתה בברלין קהילה יהודית ענקית,
שנרצחה כולה .הייתה שם ברובע" ,היא מוסיפה,
"חנות יודאיקה שעליה הוצבה שמירה
מסיבית מפחד השחתה והתנכלות.
שם ,בפתח החנות היהודית הזו ,בלב
הרובע היהודי הישן של ברלין ,הבנו את
מהות האנטישמיות" .ועל כך מוסיף
אלכס" :הייתה שם רוח מקפיאה,
רוח שהוסיפה להרגשה הקשה
שחשנו לשמע הסיפור ההיסטורי
של יהדות ברלין" .קשריו של תיכון
עמל בן-עמי עם בית הספר התאום
יימשכו באמצעות ביקורים נוספים
של משלחות משני בתי הספר .יצוין
שהאגף להכשרה מחוז תל-אביב היה
שותף לשיגור המשלחת.
אביגדור קריל ,מפקח פדגוגי
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מפגש בין טכנולוגיה ,מזון ותזונה

מכללת אל-קאסמי מפגישה את הסטודנטים עם היצרנים
בשילוב נכון של תוספי תזונה (פרוביוטיקה ,אומגה
המכללה האקדמית באקדמיית אל-קאסמי קיימה
 ,3ויטמינים ומינרלים) על מנת להתמודד עם מחלות
באמצע חודש מאי השנה מפגש ראשון מסוגו בין
עידן השפע.
אנשי אקדמיה ,תעשייה ומשק.
מנהל מחלקת מו"פ במפעל גלעם ,ד"ר יעקב הנזון,
יום העיון נפתח בביקור ובדברי ברכתו של שר המדע,
פירט את מגוון השימושים של העמילן בתעשיית המזון
התרבות והספורט ,ג'אלב מג'אדלה (שהנו גם תושב
ובתחומים אחרים (בעיקר נייר
המקום  -בקה-אל -גרביה).
אך גם בקידוחי נפט!).
במהלך יום העיון והמפגשים
מנהל בית ספר להנדסאים,
ההדדיים עברו הסטודנטים
ד"ר נאיל עיסא ,סיפר כי
(בפועל ובפוטנציה) בין דוכני
למפגש הוזמנו גם תלמידי
החברות שנציגיהם הציגו את
תיכון מהמסלול לעידוד
עצמם ואף חילקו דוגמיות
מצוינות בתיכון כפר קאסם
למיניהן :מחלבת ג'ת; ד"ר
המשרת את המגזר הערבי
פישר; לוואצה; מקדונלדס;
במרכז הארץ .ד"ר עיסא
מרשל; סלמה; גלידות
הזכיר כי המכללה קשורה
פלדמן; פרימה; גלידות
עם מגוון פרויקטים לטיפוח
הסטודנטים
שטראוס.
ילדי גן וכן תלמידים החל
(בעיקר סטודנטיות) סבבו
מחטיבת הביניים.
בין הדוכנים ,קיבלו הסברים
ליד אחד הדוכנים
כמו כן המכללה מקיימת
וניסו את ההדגמות.
שיתוף פעולה הדוק עם מט"י (מרכז טיפוח יזמות)
במהלך היום הרצו אנשי אקדמיה ותעשייה על אודות
המשולש .עאוני מסארווה ,רכז קשרי תעשייה ומשק
מגוון יישומים מתחומי המזון ,תזונה נכונה ואמצעים
במכללה ,מסר כי לפני שבועות אחדים התקיים מפגש
שונים לשיפור איכות החיים .ח'אלד אבו יונס ,מהנדס
בתחום הנדסת בנייה עם נציגי משרדים ועם גורמים
מזון וביוטכנולגיה ,בעל חברת  ,Food Starסקר את
המהווים מעסיקים פוטנציאליים לסטודנטים לאחר
תעשיית המזון במגזר הערבי .פרופ' סמיר דרובי,
הסמכתם.
מנהל מרכז מחקר אל-קאסמי  -מכון וולקני ,חידד
הנחתה את יום העיון רים מוחסן ,מרצה במכללה
את הנזקים הנגרמים על ידי שאריות חומרי הדברה
במדעי התזונה ומנהלת מכון רים לתזונה נכונה.
בפירות וירקות והציג חלופות של אמצעים ביולוגיים
לחומרי ההדברה הללו .הדיאטנית הקלינית ,אלהאם
חיים מנוס
יחיא ,הרחיבה בנושא דרכי התזונה הנכונה ,המתבטאים

השר מג'אדלה בודק את אחד המוצגים
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ערש עמנו

במינהרות הכותל

ביום ט"ו באב תרכ"ח ( )3.8.1868עמד ברחבת המבנה
של 'בתי מחסה' ,ששימש כמקום תלמוד תורה לילדי
הספרדים בעיר העתיקה בירושלים ,יהודי לבוש הדר,
ובצרפתית רהוטה אמר דברים שנשמעו כאילו באו
מספֵרה אחרת" :אני מכריז כאן ...נחזיר את עבודת
האדמה לארץ ישראל" .הקהל הגיב במחיאות כפיים
מנומסות .שנתיים לאחר מכן ייסד האיש  -קרל נטר -
את בית הספר החקלאי הראשון בארץ ישראל " -מקווה
ישראל" .ד"ר גדעון כץ ,בעבר מנהל בית הספר החקלאי
"מקווה ישראל" וכיום מפקח במה"ט ,אזכר פרט זה
במהלך סיור לעובדי המשרד לשלוחותיו (הלשכה
המשפטית ,הכשרה מקצועית ,מה"ט יחסי עבודה
ומינהל סחר חוץ) .על המיוחד באתר זה סיפר ניר,
המדריך מטעם מכון 'יד בן צבי' ,אשר ליווה את סיורנו

מכינים פתק

בעיר העתיקה .לאחר שקנו היהודים את הנכס אשר
שימש מקום מגורים לרבים מעניי ירושלים ,העמידו
המוסלמים משמר קבוע בשערי בניין הטאבו על מנת
למנוע מנציגי היהודים לבוא לרשום את הרכישה כחוק.
המוסלמים סברו כי ניתן להסיר את המשמר במהלך
יום אחד בשנה :יום כיפור .ואולם הם לא ידעו כי הרב
הראשי (החכם באשי) נתן היתר מיוחד ,עקב חשיבות
העניין ,לבוא ביום כיפור למשרדי הטאבו ולבצע את
הליך העברת הבעלות .כאשר הגיעו נציגי הקהילה
במוצאי החג ,הם הציגו את קושאן הרכישה בפני
עיניהם הנדהמות של אנשי המשמר!
אחד היתרונות של ביקור קבוצתי במנהרות הכותל
הוא האפשרות לקבל הדרכה מסודרת תוך הסתייעות
באביזרי ההמחשה המצויים במקום .בכניסה ממוקם
דגם של 'הר הבית' ,הממחיש בצורה פשוטה וברורה
את הפעולות שנעשו במקום מאז ייסוד הבית הראשון
על ידי שלמה המלך דרך השיפוץ הגרנדיוזי שעשה
הורדוס ועד מלחמת ששת הימים ,שבעקבותיה נגאל
'הכותל' מכיבושו בידי נוכרים .המנהרות עצמן שופצו
במהלך השנים ,ונעשו בהן סידורי אוורור ותאורה.
במהלך הסיור ניתן לעמוד על גודלן הענק של האבנים
(אחת מאבני ה"נדבך רבא" ,מידותיה13.6x3.5x13.6 :
מטר ומשקלה מוערך בכ 570-טון!) .הדגם המתוחכם
הנמצא במעמקי האדמה שופך אור (תרתי משמע)
על תולדות האתר; הפתח שנקרע בקצה השני לפני
כתשע שנים חוסך מהמבקרים את הצורך לשוב על
עקביהם.
למזלנו ,ביום הסיור שררה אווירה רגועה מבחינה
ביטחונית (למרות זאת ,בקטע מסוים של הסיור בעיר
העתיקה זכינו לליווי של אנשי אבטחה) ,ויכולנו ליהנות
מהמערכת המורכבת של רב-קיום אנושי בין תושבי
הרבעים השונים בעיר ,תיירים מרחבי הגלובוס וסתם
ישראלים (כמונו) המתמוגגים ממזג האוויר ,מהנוף
(הארכיטקטוני והאנושי) ומהמוצרים למיניהם  -עלי
גפן לצד 'בייגל'ה' ,כיפות בסגנונות שונים ,ישו על
הצלב ,תרבוש וכאפייה ואפילו כובע משטרה...

באחת מסימטאות העיר העתיקה

בחצר בית-מחסה

חיים מנוס

תפילה זכה
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הנדסאי טכנולוגיות מים
במשרד התמ"ת התקבלה החלטה אסטרטגית להכשיר
כוח אדם בתחומי המשנה לסוגיהם של טכנולוגיית
המים .מה"ט  -המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה
ובמדע משתתף במאמץ זה ופותח בשנת הלימודים
הקרובה מסלול מיוחד ל"הנדסאי מים" .תכנית הלימודים
גובשה בשיתוף "המכללה הטכנולוגית רופין".
המחסור במשאבי מים בישראל ובעולם כולו הפך בשנים
האחרונות לבעיה קיומית .גידול האוכלוסייה ,פעילות
תעשייתית מוגברת וחקלאות מתקדמת מחריפים
את הבעיה הן בשל השימוש המוגבר במשאב זה
והן משום שזיהום מקורות מים הוא פועל יוצא של
הקדמה והפיתוח .המענה לבעיה זו טמון בעידוד
מחקרים ובפיתוח טכנולוגיות מתקדמות לטיפול במים
בהשקעה ארוכת טווח של גופים ממשלתיים ויזמים
פרטיים ובהשמת עובדים מקצועיים בתחום.
מדינת ישראל ,שמיום היווסדה (ואף קודם לכן)
התמודדה עם סוגיות המים ,נחשבת כיום למובילה
בפיתוח טכנולוגיות חדישות במגוון נושאים :התפלת
מי ים ומים מליחים; השבת מי שפכים למים הראויים
לשימושים משניים; שיקום נחלים ועוד.
ואולם המחסור במים הוא רק פן אחד של הבעיה .הפן
האחר הוא זיהום הקרקעות ומקורות המים כתוצאה
ישירה של פעילות בלתי מבוקרת .ממצאים של סקרי
הסביבה הנערכים מידי שנה במשרד להגנת הסביבה
בעקבות סילוק לא מפוקח של שפכים תעשייתיים,
שימוש מוגבר בחומרי הדברה בחקלאות וכדומה
מלמדים על הקשר החזק והתלוי הקיים בין זיהום
הסביבה לבין איכות מקורות המים.

העשור האחרון מאופיין בייעול הכלים הטכנולוגיים
המאפשרים זיהוי ואפיון מקורות זיהום ,שיפור יכולת
ההערכה הכמותית של ממדי הזיהום ויישום הטיפול
המשולב במקורות המים והקרקע המזוהמים .כתוצאה
מכך גוברת במגזרים השונים הדרישה (מי שתייה ,מים
לתעשייה ,חקלאות ועוד) לאנשי מקצוע בעלי הכשרה
טכנולוגית הכוללת שילוב ידע תאורטי ומעשי.
המכללה הטכנולוגית רופין מכשירה זה למעלה מ30-
שנה הנדסאים בתחום המים והקרקע.
בעקבות החלטת הוועדה לאישור מגמות במה"ט
מיום  8.4.08הוחלט כי:
מטרת העל של מסלול לימודים זה היא הכשרת
כוח אדם מיומן ומקצועי שישתלב בשוק העבודה
בשתי מגמות משנה:
 .1קרקע וחקלאות
 .2איכות המים
נושאי הלימוד במסלול זה מותאמים מדי שנה לחידושים
במשק המים והקרקע ,וצוות המרצים בתחום הוא
מהמובילים בתחומו .תכנית הלימודים כוללת מקצועות
מבוא המהווים בסיס למקצועות הליבה.
מתוך הנתונים שקיבלנו מהמכללה הטכנולוגית רופין
עולה כי בשנים האחרונות מסתמנת עלייה בביקוש
למסלול לימודים זה ,ובהתאם לכך מסגרת הלימודים
משתפרת ומתייעלת מדי שנה .הידע והניסיון המצטבר
מאפשרים לצוות המקצועי להתעדכן ולהיות קשוב
לצרכים המשתנים בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות
בתחומים אלה בישראל ובעולם .המכללה הטכנולוגית
רופין הוכיחה את עצמה כמוסד לימודים המקנה
לסטודנטים "קרקע יציבה ובטוחה" במהלך הלימודים ועד
לסיומם ואף מעניקה ייעוץ מקצועי בהמשך דרכם.
בוגרי המסלול משתלבים מיד עם סיום לימודיהם
במסגרות עבודה מהמובילות בתחום ומהווים
עתודה לכוח עבודה מיומן ומקצועי בתחום המים
והקרקע.
להערכת קלמן קאופמן ,תעשיין החבר ב,Water Front-
 200-150הנדסאים וטכנאים מוסמכים יוכלו להשתלב
בתחום מדי שנה .ריקי מור ,נציגת מקורות ,מסרה
כי החברה נמצאת עכשיו בפתחו של הליך שדרוג
משמעותי של הצוות המקצועי בחברה .בטווח הקרוב
מדובר בפעולות הכשרה לכ 180-עובדים .מוריה פורת,
מהמטה לקידום עסקים שבמשרד התמ"ת ,תסייע
בשיתוף פעולה עם "הוועדה הממשלתית לקידום
ענף המים".
לימור ניסן ,מנהלת מה"ט ,מסרה כי בעקבות החלטת
הוועדה לאישור מגמות במה"ט יימשכו מעקב ועדכון
התכנים הלימודיים על פי צורכי המשק הכלל-עולמי
והצרכים הספציפיים בישראל.
דליה זילכה וחיים מנוס
סיור מה"ט באחד ממתקני מקורות
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היערכות "נוגה" לתשס"ט
ב 3-באפריל השנה התקיים במא"ה יום מידוע
בנושא פרויקט "נוגה" בכיתה י (פרויקט חדשני
המיועד להבטיח מוכנות של תלמידי בתי ספר
תעשייתיים שנמצאו מתאימים להשתתף בו.
המטרה :המשך לאחר סיום כיתה י"ב במסלול
טכנאי מוסמך ,במסגרת מה"ט ,עם אופציית המשך
לרמה של הנדסאי).

במתמטיקה ,באנגלית ובעברית .המפקחים
הפדגוגיים והמקצועיים יסייעו לבתי הספר ,ייקחו
חלק פעיל בתהליך בחירת התלמידים המתאימים
לכיתה זאת ,ישתתפו בישיבות הערכה ומעקב
ויגישו את כל הסיוע הנדרש .בתום שנת הלימודים
ייבדק יישום התכנית ,ותתקיים הערכה מחודשת
בנוגע להמשך.

בשנת הלימודים תשס"ט הפרויקט יתקיים במגמת
אוטוטרוניקה בלבד .הצפי הוא לפתיחת שתי כיתות
"נוגה" בכל מחוז במסגרת פיילוט.
שלום בן משה ,מנהל האגף ,ויצחק קרונר ,ממונה
חניכות ונוער ,פתחו את יום המידוע בהצגת המטרות
ועמדת האגף הרואה בו אמצעי למינוף ולשדרוג
מערכת הנוער.

מנחם ויינבוים ,מנהל בית הספר אורט יחש"מ
צריפין ,סיפר על אופן התנהלות הפרויקט בבית
ספרו בשנתו הראשונה.

אברי פולצ'ק ,מנהל היחידה לתכנית לימודים,
הציג את תכנית הלימודים על כל מרכיביה ,ואחד
מחידושיה הוא פיצול בשעות הלימוד העיוניות

ד"ר קרלוס פייזר מאוניברסיטת חיפה הרצה בנושא
חיזוי הצלחה בלימודים ובקריירה על ידי מדידה
והערכה .איתן שטיינפלד ממכון ברנקו וייס הרצה
על אודות פיתוח כישורי חשיבה" :הוראה אחרת" -
חשיפה והדגמות.

מנחם וינבוים ,מנהל אורט צריפין ,במפגש

נורית בירגר ,סגנית הממונה לנוער

שדרוג ה'סאונד'
נראה כי תוצאת לוואי של עליית קרנה של תעשיית
הסרטים הישראלית בעולם היא שדרוג טכנולוגיות
לסוגיהן .אחת מהן מהן היא תחום ה"( SOUND-קול"
בעברית ,אבל תודו שבאנגלית זה מצלצל אחרת).
למסגרת מה"ט הצטרפה לאחרונה מכללה טכנולוגית
המתמחה בתחום ,השוכנת בסמוך לתחנה המרכזית
הישנה בתל-אביב.
לאחרונה נערך ביקור של עובדי מה"ט במקום .הביקור
לווה בהדגמת סדרה של הפעלות ,אשר סייעו למבקרים
לרדת לשורש הדברים ,גם למי שאינו מומחה בתחום.
כך ,למשל ,נעשתה היכרות עם התחום ה'קלסי' של
"מעבדת צילום" (כימיקלים ,חדר חושך ,הדפסת נגטיב
וכן הלאה); התנסות ממשית (לרבות הרכב אד-הוק
של 'מקהלת מה"ט') בהקלטה באולפן; והדובדבן
שבקצפת  -הלבשת קול בעברית ( )DUBBINGלאחת
מסדרות הילדים הפופולריות.
חיים מנוס

דיבוב חדש

שומעים הסברים

מקהלת מה"ט בהקלטה
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קאם-בק לגפילטע פיש
מדינות הרפובליקות העממיות לשעבר ועוד .בתחרות
במסגרת פרויקט ייחודי של האגף להכשרה מקצועית
הגמר השתתפו נציגי שלושה בתי ספר במימון ובפיקוח
התקיימה ב 2-באפריל השנה בבית הספר המרכזי
האגף :התיכון הקולינרי "תדמור" הרצליה ,אורט מצל"ח
למלונאות וקולינריה "תדמור" ,הרצליה ,תחרות
לאמנויות הבישול צריפין ועמל השרון אונים כפר סבא
לבחירת אשף המטבח הצעיר של תלמידי בתי
 בסך הכול  14תלמידותספר לאמנויות הבישול
ותלמידים.
לדג מסורתי "געפילטע
בתחרות שפטו שפים
פיש  -המתחדש" לחג
בכירים :שף שמואל מולדובן
הפסח תשס"ח.
 שף צה"ל לשעבר ועורךמשה כץ ,המפקח
עיתון "על השולחן"; שף
למקצועות האירוח שבאגף,
אורי כחלון  -בעלים של
מסר לנו כי "מטרת התחרות
קייטרינג "כחלון" ,חבר
היא לעודד את החשיבה
ועדת הסמכת שפים סוג
היצירתית אצל הלומדים
 ;5שף נורברט מישלי  -שף
לפיתוח חידושים קולינריים
שגרירות הונגריה בישראל;
תוך שיפור המיומנויות
שף דוחול ספדי  -מסעדת
המקצועיות והאמנותיות
דיאנא; שף מיקי ניר  -מלון
ולחשוף את התלמידים
דן פנורמה תל-אביב; שף
(על פי תכנית הלימודים)
איתן מזרחי  -רשת מלונות
מסורתיים
למאכלים
הזוכה במקום הראשון
הולידי-אין.
ושדרוגם".
למקום הראשון הגיעה דורין אלישע ממצל"ח אורט
מה פירוש "שדרוגם"? התלמידים ,בהנחיית המורים
צריפין .למקום השני הגיעו שמואל עמאר מתדמור
והמדריכים ,אמורים ליצור ,כן ,ממש ליצור כיוונים
הרצליה ונתי ייזרייב מעמל אונים כפר סבא ,ולמקום
חדשים לקרפיון הקצוץ המסורתי ,הן מבחינת הצורה
השלישי  -אריאל אבא אלי מתדמור הרצליה ורומן
החיצונית והן מבחינת עושר ומגוון הטעמים .כאן
גלסקוב מעמל אונים כפר סבא.
המקום להדגיש כי התלמידים הם בנות ובנים למגוון
ויוצאי
עדות :אתיופים ,תימנים ,צפון אפריקנים ,רוסים
חיים מנוס

תמונה כללית של המשתתפים

הצוות של תדמור

השופטים בעבודה
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יזמים צעירים בבית הספר עתיד ירכא
בית ספר עתיד גליל מערבי ירכא זכה במקום הראשון
בתחרות "יזמים צעירים" אשר התקיימה באזור תעשייה
תפן .בתחרות זו שבה השתתפו מעל ל 20-בתי ספר
מהמגזר היהודי והערבי ,הציגו התלמידים שיטות חדשות
בתחום מסגרות מבנים ונפחות אמנותית.
הפרס הוענק כאמור לבית הספר עתיד ירכא על ידי
איש העסקים ,סטף ורטהיימר ,אשר חלק בדבריו
שבחים לבית ספר ולפרויקט שבראשו עומד רשיד
קדורה ,מורה בבית הספר.
כמה מילים על בית הספר :לפני שנים אחדות (לא
מעט ) הוקם בית ספר מקצועי בכפר יאסיף .באחד
מביקוריי בבית הספר לפני שנים נכנסתי לסדנת
הריתוך ומצאתי סדנא 'לא משהו' (בלשון המעטה).
לעומת זאת ,נתקלתי במורה עם נשמה של אמן .ברבות

הימים נפגשתי עמו ושאלתיו ,אם
הוא מעוניין להצטרף לפרויקט
"יזמים צעירים"? לפתע אורו
עיני האיש .ידעתי מיד שפגעתי
במטרה .הצעתי לו את מסגרת
הפרויקט והתהליך ,והנה אנו
חוזים בפירות הראשונים ובמיקום
הנאה שבית הספר זכה לו.
לסיום הרשו לי לברך את בית
הספר וכן את המורה ראשיד
קדורא על העבודה הנאה
והתוצאות ולאחל להם הצלחה
בתחרות העיקרית!
גדי גולן

שילוב בין-תרבותי  -תכנית ניסיונית

המרכז האקדמי רופין בשיתוף עמותת פידל ואגף
בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד התמ"ת,
הכוללים את תחום פדגוגיה ,היחידה לתכניות לימוד,
הפיקוח המקצועי פדגוגי ומחוז תל-אביב ,חברו יחד
לפיתוח וליישום תכנית ההכשרה הניסיונית "שילוב
בין-תרבותי".

אף כי התכנית יכולה להתאים גם לאוכלוסיות עולים
נוספות ,הוחלט שהקבוצות הראשונות שתעבורנה
את מסלול ההכשרה החדש תהיינה צעירים בני
העדה האתיופית בעלי פוטנציאל מנהיגות ומחויבות
חברתית .כל זאת עקב המורכבות והייחודיות שמאפיינת
את קליטתם של בני העדה המתאפיינת בקשיים
שמקורם:
 השונות התרבותית בינם לבין החברה הקולטת
הפערים הבין-דוריים שנוצרו בין ההורים לבין
ילדיהם
 קשיים שמקורם בחיים במתחמים סגורים עניים,
בין במרכזי הקליטה ובין בשכונות המאוכלסות
ברובן בעולים מאתיופיה.
מדובר בתכנית ייחודית ,ראשונית מסוגה ,המאפשרת
לימודים לקראת תואר ראשון במינהל עסקים המוכר
על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,עם מסלול התמחות
בתחום ההגירה ,השילוב החברתי והגישור הבין-תרבותי.
הנחיצות של איש מקצוע שתפקידו יתמקד בתיווך
ובגישור בין צורכי אוכלוסיית העולים לבין האוכלוסייה
הקולטת על מערכותיה השונות מקובלת ומוסמכת על
דעתם של כל הגורמים הפועלים בשטח בנושא השילוב
החברתי וקליטת העלייה .עם זאת ,למרות העובדה
שבמשך השנים האחרונות התקיימו הכשרות בתחום
הגישור על ידי גורמים שונים ,ובבתי ספר ,במרכזי
הכשרה ,במוקדי קליטה ועוד פועלים מגשרים ,עד
היום לא פותחה תכנית הכשרה שמטרתה להקנות
תעודת הסמכה מוכרת על ידי ממשלת ישראל למקצוע
המגשר הבין-תרבותי.

התכנית הבסיסית במינהל עסקים מקנה לסטודנט
תשתית (מודלים ,מושגים וכלים) המאפשרת הבנה
רחבה של עולם העסקים והעולם הארגוני המשתנה
ומכינה היטב את הסטודנט להשתלב בשוק העבודה
ובלימודים מתקדמים .מסלול ההתמחות וההכשרה
המעשית בתחום הגישור הבין-תרבותי מקנה כלים
ומיומנות מקצועית ברמה גבוהה ,הכוללים היכרות
עם תרבות ארץ המוצא ,היכרות עם התרבות והחברה
בישראל ,לימוד אקדמי של נושאים ,כגון :היבטים
חברתיים ,כלכליים ופסיכולוגיים של תופעת ההגירה,
פיתוח מיומנויות ניהול וידע מגוון בתחומי החיים השונים,
פתרון קונפליקטים והתנסות בעבודת שטח .הלומדים
המשך בעמ'  20

מפגש ממונה מחוז תל אביב עם תלמידות
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 המשך מעמ' 19

שילוב בין-תרבותי  -תכנית ניסיונית
מוכשרים להיות "בני בית" בקיאים בכל מערכות
הזכויות המוקנות על ידי מדינת ישראל לעולים .כל
זאת על מנת לפעול בעתיד כאנשי מקצוע מיומנים
במערכות החינוך ,הרווחה ,הקהילה והתעסוקה שיהיו
מסוגלים לייעץ ,ללוות ,לתמוך בעולה כפרט ו/או
במסגרת משפחתו ולהוביל בהצלחה תהליכים של
שילוב חברתי וגישור תרבותי.

באחד השיעורים

הצעירים המשולבים בתכנית נקלטו במרכז האקדמי
רופין במסגרת מכינה אקדמית ייעודית באוקטובר
 ,2006שמטרתה הייתה להכשירם כסטודנטים מן
המניין בחוג למינהל עסקים בשנת הלימודים תשס"ח.
מדובר בקבוצה ייחודית חדורת מוטיבציה ללימודים
מחד גיסא ומחויבות חברתית מאידך גיסא .בתקופת
המכינה פעלו הסטודנטים במרכזי למידה של העדה,
בבתי ספר ובמוקדי קליטה בשכונות.
בתחילת ספטמבר  ,2007עם תום סמסטר הקיץ,
יצאו הסטודנטים לתקופת התנסות מרוכזת במרכזי
הקליטה של הסוכנות .בשנת הלימודים הנוכחית,
כסטודנטים מן המניין בחוג למינהל עסקים ,הם
משלימים פרק המקיף כ 600-שעות אקדמיות ומעשיות
המקנות התמחות בנושאי השילוב החברתי והגישור
הבין-תרבותי .פרק זה כולל גם היכרות עם מגוון
המערכות שמקיים האגף לפיתוח כוח אדם בתמ"ת
(מרכזי הכשרה ,חממות תעסוקתיות ,מרכזי שיקום

ועוד) .בתום שנת הלימודים האקדמית הנוכחית כל
אחד מהם אמור להגיש פרויקט גמר המחייב ארגון
מכלול הידע העדכני בנושא ספציפי ,תיאור וניתוח
הכלים שעומדים לרשות המגשר בתהליכי עבודתו
ובחינה לקבלת ההסמכה המקצועית.
מגוון פרויקטי הגמר משקף גם הוא את ההיבטים
השונים של מקצוע הגישור הבין -תרבותי .הסטודנטים
המוצבים במסגרת מערכת החינוך אמורים להביא לידי
ביטוי את תרומתם ואת יכולתם לתווך בין התלמיד,
משפחתו והמערכת הבית ספרית על מנת להבטיח
את השתלבותו הנורמטיבית במערך הלימודים
הסדיר .הסטודנטים המוצבים במרכזים הקדמיים
של היחידה לחיילים משוחררים אמורים לזהות את
החיילים המשוחררים בני העדה שאינם מממשים את
זכויותיהם ,לבחון ולנתח את הסיבות לכך ,לפתח דרכי
פעולה להגברת המודעות והנגישות למימוש הזכויות
וליישם זאת הלכה ולמעשה .הסטודנטים שפרויקט
הגמר שלהם מתבצע במסגרת הקהילה ,מתמחים
בגישור בין משפחת העולה לבין המוסדות הפועלים
ברמה המקומית תוך זיהוי צרכים והזדמנויות שירחיבו
את מגוון אפשרויות ההשתלבות והעצמה של בני
העדה בגילאים השונים.
צביק'ה הולנדר ,ממונה על הפיקוח

משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה,
אלביט מערכות ,ומדיאטק היי-טק
משתפים פעולה בפרויקט
הסבה מקצועית לאקדמאים דורשי עבודה
בוגרי הפרויקט נקלטו לעבודה באלביט מערכות
הסתיים המחזור השני של קורס הסבה של אלביט
למהנדסים במסגרת פרויקט משותף של משרד
התמ"ת ,אלביט ומדיאטק היי-טק.
פרויקט זה הוא יוזמה של אלביט מערכות בשיתוף
פעולה עם משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה -
אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם במחוז חיפה
והצפון ,אשר מימן את תכנית ההכשרה ועם מכללת
מדיאטק היי-טק ,אשר בנתה את תכנית הלימודים
ושימשה גוף אקדמי ללימוד ולהכשרה .כידוע ,השילוב
בין האקדמיה לבין תעשיות ההיי-טק המתקדמות
בישראל בנושא הסבת אקדמאים ושילובם בעבודה
הוא ליבת העשייה במדיניות משרד התמ"ת.
בעקבות הצלחת הקורס הראשון והביקוש הקיים כיום
בשוק למהנדסי תוכנה הוחלט להרחיב את הפרויקט
לקורס נוסף ,שבוגריו נקלטו לעבודה באלביט מערכות.
מדובר בקורס הסבה אינטנסיבי בהיקף של כ 400-שעות,
אשר הכשיר אקדמאים מתחומי המדעים המדויקים

לתחום ה .Net-הנדרש כיום מאוד בשוק העבודה.
בכל מחזור למדו עד כה כ 20-מהנדסים .בוגרי התכנית
אשר עמדו בהצלחה בדרישותיה ,נקלטו לעבודה במשרה
מלאה בחטיבותיה השונות של אלביט.
איסר דבדבני ,ס' ממונה אזורי ,מחוז חיפה והצפון
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הושק פרויקט "צופיה" לקידום
תעסוקת נשים חרדיות בחיפה
בתעשיית ההיי-טק
הפרויקט שבו יושקעו בשלב הראשון כשלושה מיליון ש"ח ובסך הכול יותר מעשרה
מיליון ש"ח נועד להכשיר ולשלב נשים חרדיות לעבודה בתעשיית ההיי-טק.

התכנית כוללת הכשרה בת  400שעות בטכנולוגיית
 ..Netבסיום התכנית תקבלנה הנשים תעודת MCPD
המסמיכה אותן כמפתחות בסביבת Microsoft Visual
.Studio 2005
ההכשרה הותאמה לדרישות שוק העבודה הישראלי,
ולבוגרות התכנית מובטחת תעסוקה מיד בסיום הכשרתן
בחברות השותפות לפרויקט שהכשירו אותן.
טקס השקת הפרויקט התקיים באולם מועצת עיריית
חיפה בהשתתפות נציגי הגופים והחברות השותפים
לפרויקט :עיריית חיפה ,משרד התמ"ת ,מייקרוסופט
ישראל ,החברה הכלכלית לחיפה ,ג'וינט ישראל ,תב"ת
(תנופה בתעסוקה) ,מכללת מדיאטק היי-טק ,פנמ
סופט ,אמן מחשבים ובינת מערכות תוכנה ,מועצת
נשים ליד ראש העיר חיפה ונציגי המגזר החרדי.
כמו כן השתתפו בוגרות המחזור הראשון  19 -נשים
חרדיות שסיימו את הכשרתן והחלו לעבוד בחברות
פנמ סופט ,אמן מחשבים ובינת מערכות תוכנה,
חברות היי -טק ממרכז הארץ שהחלו לפעול באזור
חיפה בעקבות הפרויקט.

במשרד התמ"ת ציינו כי סגן ראש הממשלה ושר
התמ"ת ,אלי ישי ,פועל לקידום כלכלי של האוכלוסייה
החרדית שמטרתו כפולה :להוציא אנשים למעגל
העבודה מחד גיסא ולהקטין את העוני ולשפר את
המדדים המקרו-כלכליים של מדינת ישראל כמו אחוז
השתתפות בכוח העבודה מאידך גיסא.
אורן דרור ,מנהל חטיבת אנטרפרייז במייקרוסופט,
התחייב כי חברת מיקרוסופט תביא לחיפה במסגרת
הפרויקט חברות היי-טק נוספות ממרכז הארץ שבהן
יוכשרו בנות חרדיות נוספות מחיפה
יריב ענבר ,מנכ"ל מדיאטק היי-טק ,ציין כי מדיאטק
תמשיך ותלווה את הפרויקט כשלוחת מייקרוסופט בצפון
ותשתלב ביוזמות נוספות במגזר החרדי בחיפה.
ראש העיר ,יונה יהב ,אמר כי הוא מבקש כבר שנים
רבות לשלב את המגזר החרדי בתעשיית ההיי-טק ,ועל
כן השקת הפרויקט בחיפה מהווה עבורו סגירת מעגל.
יהב פנה לשותפים לפרויקט בבקשה לסייע לעירייה
להפוך את מבנה "בית התעשייה" ברחוב הרצל הגובל
בשכונה החרדית של הדר למרכז היי-טק חרדי.
איסר דבדבני ,ס' ממונה אזורי ,מחוז חיפה והצפון
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שיפור השירות לנבחני הנוער
מועד קיץ תשס"ח
כמדי שנה נערכת יחידת הבחינות בחודשים אפריל-מאי
לבחינות הנוער של האגף המתקיימות בחודש יוני.
גם השנה יחידת הבחינות תערוך כ 13,500-מבחנים
עיוניים ומעשיים בכל מסגרות ומסלולי הנוער השונים.
הבחינות כוללות שאלוני בחינה במקצועות כלליים,
כגון :עברית ,ערבית ,מתמטיקה ואזרחות; שאלוני
בחינה עיוניים בתורת המקצוע (בהתאם למקצועות
השונים) ומבחנים מעשיים שבהם מפגין התלמיד ידע
מעשי שרכש במסגרת לימודיו המקצועיים והתנסותו
במסגרות העבודה.
יחידת הבחינות הציבה לה ליעד לשפר את השירות
לנבחנים באופן כללי ולנבחני הנוער בפרט .המטרה
היא להבטיח כי כל תלמיד יצליח להוכיח באופן מלא
את ידיעותיו האמיתיות בבחינות וכן להוריד את רמת
החרדה האופיינית לנבחנים.
יחידת הבחינות מאמינה שחשיפה של תלמידים
לשאלונים משנים קודמות וכן למאגרי שאלות קיימים
מכינה את התלמיד ואת בתי הספר לקראת הבחינה
ומצמצמת את רמת החרדה לפני הבחינה .במסגרת
פעילות זו יחידת הבחינות מפרסמת מדי שנה את
שאלוני הנוער באתר המשרד מיד בתום כל הבחינות,
דבר המסייע למורים להכין את התלמידים לבחינות.
כמו כן ,בחלק מהמבחנים היחידה עורכת את שאלוני
הבחינה על בסיס מאגרי שאלות גדולים שפורסמו
לידיעת הנבחנים.
טיפול הולם ונכון בהתאמות ללקויות למידה משפר
אף הוא את יכולתו של התלמיד להפגין את הידע

המקצועי שרכש .במסגרת זו יחידת הבחינות פועלת
במהלך כל שנת הלימודים ,בין היתר ,באמצעות עבודה
מאומצת של ארבע ועדות מחוזיות בריכוזן של מרכזות
הבחינות המחוזיות .בוועדות אלה הכוללות את נציגי
הפיקוח ,יועץ חינוכי ואיש מקצוע מהתחום ,מובאים
כל האבחונים וההמלצות לכל התלמידים שהוגדרו
כלקויי למידה ,ומתקבלות החלטות בנוגע להתאמות
המתאימות לכל תלמיד.
הוועדה המחוזית לא תמיד מאשרת את בקשת בית
הספר להתאמות ,וזאת משום שלעתים ההתאמה
המבוקשת לא מצוינת בהמלצות האבחון ,או שאין בה
כדי לסייע בידי התלמיד להוכיח את ידיעותיו .לעתים
הוועדה עצמה ממליצה על מתן התאמה חלופית
אשר נותנת מענה טוב יותר לתלמיד.
נוסף על הוועדות המחוזיות פועלת גם ועדה ארצית
שאותה מרכז ציון דדון ,מרכז בחינות נוער ארצי
במשרדנו .ועדה זו מתכנסת אחת לשנה ודנה בערעורים
על החלטות הוועדות המחוזיות .שיתוף פעולה פורה זה
בין יחידות שונות באגף בשילוב אנשי מקצוע מהתחום
תורם לכך שכל תלמיד ותלמידה הלומדים במסגרות
האגף ונמצאו כבעלי לקות למידה ,יוכלו לקבל מענה
והתאמה ללקות כדי לקבל הזדמנות שווה להצליח
בבחינות ולסיים בהצלחה את לימודיהם.
יש לציין כי במסגרת התייעלות יחידת הבחינות מוחשבו
כל ההתאמות ,והן מתועדות במערכת וכוללות את
כל ההתאמות של כל תלמיד על פי מקצועות הבחינה
שבהם הוא נבחן .בתי הספר והתלמידים מקבלים
מכתבים מבעוד מועד המודיעים אילו התאמות אושרו
להם .כמו כן ,יחידת הבחינות נערכת לספק בהתאם
להחלטות הוועדות השונות את ההתאמות לכל תלמיד
הכוללות הארכת משך זמן הבחינה ,הקראה ,שכתוב,
שעתוק ועוד.
עם סיום הבדיקות והקלדת הציונים יכול כיום כל תלמיד
לקבל את ציוניו ישירות באמצעות אתר האינטרנט
של המשרד .פרויקט ייחודי זה מתאפשר באמצעות
סיסמה אישית ,המאפשרת שמירה על סודיות ועל
פרטיות הנבחן .הסיסמה מודפסת על גבי מעטפית
(מעטפה סגורה) ומועברת לכל נבחן עוד לפני תחילת
מועד הבחינות באמצעות בתי הספר.
גם השנה עם תום הבחינות יחידת הבחינות תשקוד
על הפצת דו"חות סטטיסטיים למבחני הנוער בחתכים
השונים (מקצועות בחינות ,ענפים ,מחוזות וכדומה)
ובהשוואה לממוצעים ארציים .חשיבותם הגדולה של
דו"חות אלה היא במתן תמונת מצב ברמת פעולה/בית
ספר ומחוז ,והיא עשויה לשמש כלי עבודה חשוב
לכלל היחידות באגף הנותנות שירות לתלמידים בני
הנוער.
רינת כהן ונעמה עילם
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על הדבש
 24דקות ( )2.6.08מוסר כי "ב 3-השנים האחרונות
חל גידול של יותר מ 40%-במספר הסטודנטים יוצאי
אתיופיה שסיימו לימודים אקדמיים ...מנתוני משרד
הקליטה עולה כי נוסף לסטודנטים שקיבלו בשנת
 2007תארים ,כ 300-עולים סיימו לימודי הנדסאים
וטכנאים".

ידיעות אחרונות ( )20.5.08מדווח כי "תלמידי מגמת
אמנות הבישול בתיכון עמל השרון בכפר סבא ניגשו
אתמול לשלב המעשי בבחינת הבגרות שלהם ,ובתום
חמש שעות רצופות של בישול וטיגון הניחו על שולחנו
של השף הבוחן שלל מנות טעימות ומעוצבות שלא
היו מביישות מסעדת יוקרה .אל התלמידים הצטרפו
במהלך חלק מהבחינה גם אמותיהם ,שאיתן עמלו
יחד על תבשילים מסורתיים" .זה כיף גדול לבשל ",
אמר נתנאל מסיקה ,תלמיד י"ב מקדימה" ,אבל הכי
כיף זה לבשל עם אימא".

ועל העוקץ
הטבע' ,במסגרת האירועים לציון  80שנה לקיומה
של רשת עמל ,וכחלק מחינוך ערכי לחיזוק הקשר בין
תלמידי עמל לאדמת הארץ ,חינוך למעורבות חברתית
ולצורך להיות אזרחים תורמים לחברה .במסגרת אירוע
הסיום קיבלו התלמידים תעודות זהות חדשות.

בידיעות העמק ( )11.4.08התפרסמה ידיעה על
מכללת נצרת-עלית – יזרעאל אשר פתחה קורס 'מבנאות
מטוסים' המיועד למובטלים .הקורס מתקיים בשיתוף
משרד התמ"ת ומפעל 'כנפית' במגדל העמק ,וכמחצית
בוגריו אמורים להיקלט בעבודה במפעל.

ובאותו עניין ,מוסיף זמן השרון (" :)23.5.08הבגרות,
בסך  7יחידות לימוד ,מורכבת מיחידה אחת מבוא
למחשבים ,יחידת לימוד במדעי התזונה ,יחידה אחת
ביזמות עסקית ותפריטים ,שתי יחידות בישול מלונאי
ושתי יחידות פרויקט גמר עליו נבחנו התלמידים ביום
רביעי 16 .תלמידים מכיתה י"ב ,מתוכם חמישה תלמידים
חירשים ,הנבחנים בפעם הראשונה במבחן מעשי באמנות
הבישול ,עמדו במטבח התעשייתי של בית הספר,
לבושים סינרים לבנים וכובעי שף .התלמידים עמלו
במשך חמש שעות על ארוחות כיד המלך ,והוציאו
תחת ידיהם מאכלים בסגנונות אתניים שונים ,כגון
אוכל בוכרי ,תאילנדי ,ערבי ,מטעמי מימונה ועוד .כל
תלמיד נדרש להכין בין חמש לעשר מנות שונות ,בכמות
המספיקה ל 20-איש ,דבר לא פשוט כלל.
ירוק בכפר ( )2.5.08מדווח על פרויקט אשר הקיף
עשרות מתלמידי רשת עמל מכפר סבא והסביבה אשר
השתתפו במבצע ארצי "להיות אזרח" ,שבמסגרתו
ערכו צעדה בקטע המרכזי של 'שביל ישראל' ,שכלל
את האתרים :חרבת חנות ,עין מטע ,גבעת התורמוסים
והעיר לוד .המבצע נערך בשיתוף 'החברה להגנת

גליון  55יוני 2008

24

חדשות

האגף להכשרה מקצועית

פינת השף
אייריש קרים
חומרים ל 1-ליטר:
  80גרם שוקולד מריר איכותי ,מגורר
  500מ"ל שמנת מתוקה (אפשר להשתמש גם
ב"חצי-חצי" :כמויות שוות של שמנת וחלב)
  1שפופרת חלב ממותק מרוכז ( 400גרם)
  400-350מ"ל וויסקי (ברור שעדיף אירי ,אבל אפשר
להסתפק גם בסקוטי)
  50מ"ל אספרסו חזק
  1כפית תמצית וניל איכותית

תודתנו
לצוות המקצועי של
בית ספר עמל השרון
אונים כפר סבא

להעמקת התיבול מומלץ להוסיף אחת מהתוספות
האלה:
  1כפית תמצית שקדים או קצת אמרטו
 כמה זרעי הל כתושים (משרים אותם בקפה החם
עד שהוא מתקרר ומסננים)
  1כפית קרם מנטה בהיר (תוספת מצוינת שאפשר
להשיג בכל חנות משקאות)
  2-1כפיות דבש (טוב כתוספת בפני עצמה או עם
קרם המנטה)
  2-1כפיות רוטב מייפל איכותי

אופן הכנה:
 ממיסים שוקולד בסיר קטן עם מעט מים (3-2
כפות) .נזהרים שלא לשרוף .לחילופין אפשר להמיס
(בעדינות!) במיקרוגל.
 ממזגים את השוקולד עם השמנת והביצים ומערבבים
היטב.
 מעבירים למערבל ביתי ומוסיפים את כל שאר
החומרים .מפעילים מהירות גבוהה כדקה ,עד
שמתקבל נוזל אחיד ויפה.
 מבקבקים בבקבוקים מעוקרים ומעבירים
למקרר.
הערה :אחוז האלכוהול הגבוה אמור להיות אלמנט
משמר ,והליקר יהיה טוב לשימוש גם אחרי חודשיים.
בכל מקרה ,יש לנער לפני כל שימוש (כי הרי לא
השתמשתם בחומרים מייצבים ובשאר רעלים) .אין
לפחד מהמשקעים.

קבב טונה צרוב מוגש ברוטב לימון כבוש חריף מתוק
בליווי סלט עלי בייבי או סלט כרוב תאילנדי
החומרים לקבב
  500גר' טונה טרייה חתוכה לקוביות קטנות או
קצוצה גס
  1/2כוס קוסברה קצוצה
  1/2כוס פטרוזיליה קצוצה
  1בצל יבש קצוץ דק
  1כפית גרידת לימון
  2שיני שום קצוצות
  1/4כוס שמן זית
 מלח ופלפל שחור גרוס לתיבול
אופן הכנה:
 מעבדים את כל החומרים ויוצרים
קבב שטוח בעובי  2ס"מ לפחות.
 צורבים במחבת חם כדקה מכל
צד ומגישים עם הרוטב והסלט.

רוטב לימון כבוש חריף מתוק
  1כוס לימון כבוש מרוסק ללא הגרעינים
  1/2כוס סוכר
  1כפית פלפל שטה גרוס
  1שן שום קצוצה
  1/4כוס שמן זית
  1/2כפית ג'ינג'ר טרי קצוץ
מבשלים את כל החומרים כ 10-דקות ,מצננים מעט
ומוסיפים  1/4כוס קוסברה קצוצה.

