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בית הספר
של החיים

ריקי מור שכלה את בנה לפני  8שנים
בתאונת דרכים במהלך שירותו הצבאי †
שנה וחצי לאחר האסון נולד בנה יאיר
מנחם ,שעולה השנה לכיתה א'
ישראל מושקוביץ
"זו תהיה העלייה לכיתה א' הכי מרגשת
שהייתה לי מבין כל ילדיי ,בגלל הנסיבות
המיוחדות שבהן בני יאיר מנחם עולה
לכיתה א'" ,מתארת בהתרגשות ריקי
מור ( ,)50תושבת שוהם ,שתמחה מחר לא מעט
דמעות בשערי בית הספר :משפחת מור חוותה
טרגדיה קשה לפני כשמונה שנים ,כשאיבדה את
בנה החייל אבי ז"ל ,שנהרג בתאונת דרכים בעת
שירותו הצבאי והוא בן  .20שנה ותשעה חודשים
אחרי האסון נולד בן הזקונים ,יאיר מנחם.
עכשיו יאיר מנחם כבר בן  ,6ומחר יצעד לכיתה
א' בבית הספר היסודי קשת בשוהם" .זה יהיה חזק
ועוצמתי יותר בגלל יאיר מנחם ובגלל שאני אמא
בת  ,50זו הורות אחרת ושונה
לחלוטין" ,אומרת ריקי" .מותו
של אבי הותיר חלל ענק בבית,
געגועים עצומים .הייתה לי
זכות ענקית להיות לו לאמא.
אחרי האסון ,משהו באימהות
שלי לא נתן לי מנוח והיה לי
רצון עז להביא חיים נוספים
חדשים .נלחמתי במלוא הכוח .עירית גונדרס־אורן
יאיר מנחם נולד בהיריון טבעי,
הוא עבורי נס והוכחה לעוצמות החיים .רק לפני כמה
שנים הוא היה גוזל קטן והיום אני כבר מעלה אותו
לכיתה א' .ההתרגשות לא דומה לתחושות שהיו לי
עם  4הילדים הגדולים".
יאיר מנחם הקטן כבר קיבל שני תיקים לבית הס־
פר — אחד מרשות שדות התעופה ,מקום העבודה
של בכור האב ,ואחד מבית החולים איכילוב ,מקום
העבודה של ריקי" .כל המשפחה תגיע לתחילת שנת
הלימודים ,וזו נקודת אושר עבורנו" ,אומרת האם.
"אני מאושרת ומתרגשת שיאיר מנחם עולה לכתה
א' והכניס אור ענק ועוצמתי לחיי המשפחה הנפלאה
הזו" ,מוסיפה עירית גונדרס־אורן ,יו"ר ומייסדת
עמותת "אור למשפחות"" .ליווינו את ההתלבטות
והאתגרים הגדולים שעמדו בפני ריקי בהחלטה לה־
ביא ילד אחרי שבנה נהרג".
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תמר טרבלסי־חדד ,ישראל מושקוביץ
ומאיר תורג'מן
כ־ 176,000תלמידי כיתה א' יצעדו מחר בפעם
הראשונה לכיתה — וביניהם יהיו כאלה שלג־
מרי לא יהיו לבד בין כותלי בית הספר :מנתוני
משרד החינוך עולה כי השנה עולים לכיתה א'
 3,847זוגות תאומים 77 ,שלישיות ורביעייה אחת.
במשפחת אכברייה מאום אל־פחם ,שם גדלה הרביעייה
היחידה בארץ שעולה השנה לכיתה א' ,ההתרגשות בשיאה:
"כל יום הבנות מתעוררות מהשינה וסופרות עוד כמה ימים
נשארו לחזרה לבית הספר" ,מספרת האם ,חיתאם .הרבי־
עייה — האחיות תאלין ,תיה ,מסק וזינה — כבר מוכנה עם
ילקוטים ושאר הציוד.
"ביקשתי שהבנות ילמדו באותה כיתה כדי שיתמכו ויע־
זרו זו לזו" ,מספרת האם" .אני לא חוששת מתלות של אחת
בשנייה משום שכל אחת מהן מיוחדת ואוהבת דברים אחרים.
כולן חכמות ולכל אחת יש דרך מיוחדת משלה .תאלין עדי־
נה ואוהבת לכתוב ולקרוא ,סקרנית ומתעניינת .אחותה תיה
אוהבת לצייר ויש לה כישרון מיוחד .מסק אוהבת להרכיב
לגו ולשחק ברובוט וזינה אוהבת ללמוד ,אבל גם לשחק".

תכירו את הרביעייה היחידה בארץ שעולה לכיתה א' † ויש
גם שלישיות ותאומים שיצעדו מחר יחד לכיתה ולגן

יעל ,איתי ואסף קנדרו ,העולים לכיתה א' בבית הספר
שוהם בעפולה ,הם אחת מ־ 77השלישיות שיעשו מחר את
צעדיהן הראשונים במערכת החינוך" .הם מאוד מתרגשים
וחוששים ,הגן היה מעטפת חמה והם קצת לחוצים .אבל
הם עולים עם חברים וזה מרגיע" ,מספרת אימם ,ימית ונ־
קור" .הם היו צריכים לעלות לכיתה א' בשנה שעברה
כי בנובמבר הם יהיו בני  .7ואז החלטנו בגלל הקורונה
לדחות את העלייה שלהם לכתה א' בתקווה שהקורונה תי־
עלם מחיינו והם יתחילו בשנת לימודים רגילה .לאכזבתנו
הקורונה עדיין כאן והיא כנראה תשבש את שנת הלימודים.
זו פתיחה של שנה מטורפת שהאלמנט השולט בה הוא חוסר
הוודאות".
שלושה זוגות תאומים יגיעו מחר נרגשים ליום הלי־
מודים הראשון שלהם בגן "תפוז" בשוהם :צמד
הבנים עמית ונועם טלר ,בני  ;4.5אדיר ואחותו
אופיר פריד ,בני  ;4והבנים אילעאי ולביא אר־
בוב ,בני  3וחצי .עודד טלר ,אביהם של עמית
ונועם ,מספר" :הם מאוד מתרגשים ומחכים
לחזור ללמוד בגן אחרי שנת קורונה קשה
מתרגשים
עם המון סגרים .כולנו בתקווה שהקורונה לא
וחוששים.
תחזיר את הילדים הביתה".
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בגרות בשיפוצים

רגע לפני החזרה ללימודים שיפצו תלמידי
תיכון ג'וליס את חצר בית הספר

אחיה ראב"ד
תלמידי תיכון מקיף ג'וליס חזרו ללימודים אחרי שנת הזום – כך לתחושת אנשי
הצוות – ללא מוטיבציה ועם קשיים רגשיים .במהלך יצירתי של הצוות החינוכי,
הקושי הופנה לשיפור פני בית הספר ויצירת פינות חמד.
הפעילות כולה התקיימה במסגרת "אתגר זום אאוט" ,תוכנית שפותחה על ידי הקרן
לעידוד יוזמות חינוכיות לשיקום חברתי־רגשי של התלמידים" .כל הסיפור החל בשיעור הגדול
בעולם לשכבת ח'" ,סיפרה מובילת היוזמה ,סאלי נבואני ,הרכזת הפדגוגית ומורה לאזרחות
ולמתמטיקה .השיעור הגדול בעולם מתרחש בו־זמנית במדינות שונות ומטרתו להעלות את
המודעות לשוויון מגדרי וצמצום אי־השוויון" .התלמידים דיברו על כך שהם מרגישים שיש
פגיעה בזכויות שלהם ,שלא מקשיבים להם ושהגדולים מחליטים עבורם" ,היא
מסבירה" ,בין היתר העלו טענות ושאלו למה בית הספר לא נראה נעים.
"מצאנו שטח נטוש שצופה לים .הוא מתאים למפגשי בוקר של התלמידים
והמורים ,ניתן לקיים בו שיעורי יוגה וכן מפגשים פתוחים" ,אומרת נבואני.
"עבדנו בשיתוף הילדים כדי להשביח את השטח .ניצלנו את המשאבים
הקיימים ,כמו שולחנות ישנים שהיו לנו במחסן ושידרגנו אותם ,יצר־
נו פינות ישיבה למפגשי בוקר כשהמטרה היא שכל פעם יתקיים במקום
משהו אחר".
יוזמה נוספת של התלמידים באה לידי ביטוי בהקמת חדר משחקים.
"התלמידות הציעו להפוך חדר נטוש עם משחקי עץ לחדר משחקי חשיבה",
סיפרה המחנכת בגאווה.

תלמידות ותלמידות יקרות
במערכת החינוך בתל־אביב הכריזו על מהפכה מגדרית במוסדות הלימוד

תמר טרבלסי־חדד
השלטים המסורתיים בחדרי המורים הוח־
לפו ובמקומם נתלו שלטים המכריזים "חדר
מורות" ,במקום "ברוכים הבאים" בשערי
בתי הספר הוצבו שלטים עם גופן רב־מגדרי
שאומר "ברוכים ברוכות הבאות" ,יוקמו יותר קבוצות
כדורגל לבנות ,וקוד הלבוש יחול באופן שוויוני על כולם.
מינהל החינוך בעיריית תל־אביב הכריז על מהפכה מגד־
רית במערכת החינוך בעיר ,החל מגיל הגן ועד לתיכון .ראש
מינהל החינוך בעירייה ,שירלי רמון ,מסבירה כי ההחלטה
על המהלך התקבלה משום שעדיין הסביבה שילדים וילדות
גדלים בה לא תמיד הוגנת לכולם .במסגרת המהפכה המ־

יצרו פינות
חמד.
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גדרית הפנייה לתלמידים תהיה בלשון זכר ונקבה ,למשל
"קרא" ו"קראי"" ,רשום" ו"רשמי".
"בהפסקות ניתן לראות שהבנים משתלטים על החצר.
הבנים ישחקו כדורגל ,לבנות אין אופציה והן יעמדו בצד
וישוחחו" ,היא מסבירה .לדבריה ,הפערים באים לידי ביטוי
גם בשיעורים ,בהם ניתן לראות שהבנים מפגינים יותר בי־
טחון עצמי ,משתתפים ומתבטאים יותר ,וגם המורים נוטים
לאפשר לבנים יותר לדבר ולהביע את עצמם.
יעל אדלשטיין ,מנהלת בית הספר "תל נורדאו" ,אומרת
כי העיסוק בהוגנות מגדרית בבית הספר מגדיל את אפש־
רות הבחירה לתלמידות ולתלמידים" .זהו בעיניי שיח מקיף
יותר על שוויון זכויות במובן הרחב .אנו מפתחים אצל הת־
למידים והתלמידות מיומנויות הקשורות להקשבה ,ראיית
האחר ,ובעצם מחנכים לחברה מתוקנת".

בבית
הספר "ניצנים"
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