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"הבגרויות
תק₪ת לספק
חינוך איכותי"

מננ״לית וטה נהי הספר "נונקו וייס ,,,נינה חסון ,הוטבה טסערנת החינוך סטתנה
נשנה)״ננס סוטה עבודה מצוינת״( ■ אננ נא הקוטה אה הסווה הנגרות)"הייתי
שדידה את נשה החבהנים״( ■ ומסתייגת הההרוף אחד  5יהיוות נהתהטיקה
)״אשד לדחוף לטס ילדים טזו אינה הנטייה טלהס ,ייגרס להם סבל אויר״( ■
נואיון סיהה היא שנירה" :נא רק נני נוסו נסינו! לשדיה נוטה טלנו"
נ1עם )דב 071דביר
צילום :אורן בן חקון

99
"היום מורה
מבין שאין דבר
כזה להיות מורה
מקצועי שנכנס
לכיתה ומעביר
שיעוד כתחום שלו,
כי כל מורה הוא נם
מחנך ,והשיח עם
הילדים הוא הרכה
יותר קרום"

איני מקדשת תעודת בגרות.
הייתי מורידה את זה למקסימום
של ארבעה או חמישה מבחני
בגרות .לדעתי ,זה אחד הדברים
שמקשים על בית ספר לספק חי
נוך איכותי ,עמוק ואמיתי .אבל,
כל זמן שמדינת ישראל סימ
נה את תעודת הבגרות ככרטיס
הכניסה לעולם ההשכלה והתעסוקה ,אני חושבת
שאסור למנוע את ההזדמנות לתעודת בגרות משום
ילד .אם בא ילד ואומר ׳קשה לי .אני מעדיף ללכת
למגמה טכנולוגית או למגמת חשמל׳ ,אז הוא ילך
למגמת חשמל".
מאחורי המונולוג הקצר הזה עומדת ניבה חסון,
מנכ״לית רשת התיכונים "ברנקו וייס" ,שאחראית
לחינוכם של אלפי תלמידים ב־ 36בתי ספר )26
מהם ברשת ברנקו וייס( ,תלמידים שעבור רבים
משתייכים לחצר האחורית של החברה הישרא
לית  -האם זו תוצאה של דעות קדומות? אולי,
אבל כך או כך ,חסון תילחם למען הסיכוי של כל
אחד ואחד מהם.

מחצית מבתי הספר ברשת נחשבים בעיני המע
רכת לנורמטיביים .מדובר בבתי ספר גדולים ,שש־
שנתיים ,ובהם אחד בבית שמש ,שבו לומדים כל
התלמידים החילונים בעיר  1,200 -במספר ,ואחד
נוסף בפרדס חנה המונה  1,800תלמידים .בשאר
בתי הספר תמצאו מגוון של החברה הישראלית,
כולל מהמגזר החרדי ומהמגזר הערבי.

המחצית השנייה של בתי הספר ברשת היא בעלת
מספר תלמידים קטן ,שנע בין  100ל־ .160הרבה
מאוד אמוציות מלוות את בתי הספר האלה ,שנו
עדו לבני נוער במצבי סיכון ,שלא מצאו את מקו
מם בבתי הספר הגדולים" .צריך להגיד שגם בתי
הספר האלה לא כל כך מסתדרים איתם ,ולא תמיד
יודעים לתת להם את המענה הנכון" ,מודה חסון,
בלי להתחמק.
"אנחנו קולטים את הילדים ומגדירים להם יע
דים נורמטיביים ,כשבכל מסלולי בית הספר עו
שים בגרות .יש גם מסלולים טכנולוגיים ,שנתונים
לבחירת התלמיד ,ואנחנו מקפידים שגם מהם יוכלו
לצאת עם בגרות ,מלאה או טכנולוגית ,שתאפ
שר להם ללכת ללימודי טכנאים והנדסאים" ,היא
מדגישה ומבהירה" :אין אצלנו מקצועות עמלניים
כמו טבחות ,ספרות ונגרות .אם מנהל רוצה לה
כניסם לבית הספר ,הוא מכניס אותם כמגמה ולא
כהכשרה מקצועית".
נקודה זו היא עיקר הוויכוח בין משרד החינוך
למשרד העבודה ,שהפעיל לאורך השנים בתי ספר
מקצועיים ,שמהם יצאו תלמידים עם תעודת מק
צוע ביד ,שאפשרה להם לעסוק במקצועות כעוב
דים מוסמכים ,למשל מכונאי רכב ,נגרים ,טבחים
ועוד .כשהטיפול בכך עבר למשרד החינוך ,למ
רכזים חינוכיים טכנולוגיים )מט״ח( ,התלמידים
יצאו משם ,בפועל ,עם תעודת בגרות טכנולוגית,
שאינה מאפשרת להם לעסוק במקצועות המוזכרים
כעובדים מקצועיים.
חסון מסבירה" :איני חושבת שמערכת החינוך
צריכה לייצר עובדים מקצועיים .המטרה שלה אינה
לייצר עובדים לחברה בישראל .המטרה שלה היא
לפתוח עולם רחב בפני הילדים .המטרה שלה היא
להוציא מתוך המערכת אנשים משכילים ,שיודעים
ללמוד ,שיש בהם תחושת מסוגלות וביטחון עצמי
וערך עצמי גבוה .אנשים שמסוגלים להתמודד עם
חומר חדש.

"אנחנו לא יודעים אילו מקצועות יהיו בעוד
עשור; כשאני הגעתי לברנקו וייס לפני  20שנה,
מצה״ל ,לא ידעתי לפתוח מחשב ,והבת שלי ,אז
בת  ,9עשתה לי הדרכה מרחוק .לעומת זאת ,אם
תגיד לי היום להסתדר בלי כל הגאדג׳טים האלה
 אני לא יכולה לחיות .אנחנו צריכים לחנך אתהילדים ולתת להם כלים לחיים בעולם שמשתנה
בקצב מטורף .כל שנתיים הם יחוו שינויים בעו
לם הזה .ללמד אותם מקצוע ספציפי לא יעזור
להם" .חסון מאמינה גם שצריכים להיות פתוחים
עם התלמידים ,לדבר איתם ולהבין מהם איך אפשר
להוביל אותם לבגרות מלאה" :אם יש ילדים שלא
מצליחים בבית הספר השש־שנתי ,זה לא אומר
שהם לא יצליחו לעשות בגרות מלאה בבתי הספר
החינוכיים־טכנולוגיים".
רוב בתי הספר של ברנקו וייס לנוער בסיכון
נמצאים בפריפריה" ,גיאוגרפית ודמוגרפית ,מרמת
הגולן ועד אילת" ,מדגישה חסון ומוסיפה" :הפתיחה
שלהם היא החלטה של רשות מקומית שרוצה לתת
מענה למגוון תלמידיה" ,שבהיעדר בית ספר מתאים
בעיר נאלצים לנדוד ,כשבמשך הרבה זמן העדיפו
ברשויות להנשירם מהמערכת ,כי הם הורידו את
ממוצע הציונים בעיר .חסון מסבירה את השינוי:
"מאז שמשרד החינוך הגדיר את אחוז הנשירה כאחד
המדדים המרכזיים ,מנהלים עושים הכל כדי להכיל
את הילדים בתוך בתי הספר שלהם .אין בית ספר
שש־שנתי שאין בו ילדים במצבי סיכון ,ומנהלים
יודעים לתת מענה לאוכלוסייה הזאת .ועדיין ,בבית
ספר גדול עם  1,200תלמידים ויותר ,יהיו ילדים
שמאוד מתקשים להישאר במסגרת הזאת".

 m3בנוח
ברנקו וייס ייסד ב־ 1990את המכון שנושא את
שמו ,יחד עם ד״ר דן שרון ,במטרה לקדם יכולות
למידה וכדי לפתח יותר חשיבה בקרב תלמידים
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