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דבר5 מכל ללמוד

שברוב כמעט. בעוד אוקסימורון הוא הלימודים" לתכנית המושג "ֵמֵעֶבר בֵמט,
למשל מוכרים, לימוד לתחומי נחשבים נושאים של קטן מספר רק הספר בתי
בהשגת לתלמידים שמועילה פעילות  כל כמעט בֵמט  אנגלית, או מתמטיקה
את להדגים כדי לימודי. לתחום להיחשב יכולה הספר בית של הלמידה מטרות
הימים מן אחד יום הבאים בעמודים אתאר התלמידים, של הפעילויות מגוון

בבית הספר. הרבים שביליתי

הספר בית בחיי יום
לפני שעה וכחצי ההודיה, חג חופשת שלאחר הראשון הלימודים יום הוא היום
ארוחת לאכול כדי לבית הספר, להגיע מתחילים התלמידים הלימודים תחילת
והדיון הבוקר לישיבת מתכנס הצוות באינטרנט. ולגלוש לקרוא לשוחח, בוקר,
עוגיות וכמה כמה אחרי הרווחה. שירותי מול העבודה ייעול מתמקד בנושא

הבוקר. מגיע זמן אֵספת החלטות,
ומסתיימת בהודעות נפתחת והיא ממריץ", "מפגש מכונה היומית האספה
לקידום הלאומית לוועידה  שלה הנסיעה על ליה מדווחת היום  בפרזנטציה.
נוער ובני  טרנסווסטים דו־מיניים, לסביות,  "הומואים, של כינוס נוער, 
אותה נידו ואף הטרדות סבלה הביניים שבחטיבת מספרת היא מתלבטים".
התמיכה. לכולם על מודה והיא קרה, לא זה בֵמט אך נטיותיה המיניות. בשל
הבוקר, ב"מפגש הממריץ" יהיה מה מראש שידעה של ליה, המחנכת־יועצת
"לדעתי ואמרה: קמה והיא השוֹנּות, בנושא המתמחה מרצה  לדיון הזמינה 
אני גם זה. על נושא ומדברת כאן מולכם עומדת רב כשהיא אומץ מגלה ליה
יש מוכן להצביע אם מי מכם בפרובידנס. ספר בנות בבתי לי שתי לסבית, ויש
וכל התלמידים מחצית לסביות?" או הומואים משפחה קרוב או חברה חבר, לו
המאפשרות שאלות כמה עוד שואלת היא ידיהם. את מרימים המחנכים־יועצים
מתפזרים והתלמידים הפגישה מסתיימת כמה דקות ולאחר הדיון, את להעמיק

שלהם. הייעוץ קבוצות חדרי אל
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לעצמנו ביררנו לא עוד בֵמט? למידה של כזה סוג לכלול עלינו האם המכללות,
תום". הנושא עד את

ובסביבותיה. שבפרובידנס ברוב המכללות בקורסים לומדים הֵמט תלמידי
את וביצעו ט' כיתה  שסיימו לתלמידים רק זאת מאפשר הֵמט  כלל בדרך
והתקדמות לב"ה השלמת ביומנים, כתיבה למשל שלהם, האחרות המטלות

שלהם. הלמידה מטרות בהשגת מספקת
לעניין רלוונטיים כלל־ארצי שהניב שלושה ממצאים סקר נערך ב־1988
מיד לימודיהם הגבוהים את המתחילים לבוגרים ראשית, מכללות והֵמט. קורסי
את יותר לסיים גדולים סיכויים יש התיכון הספר בבית סיום הלימודים אחרי
שנית, אחוז למכללות. כניסתם את מועד שדוחים לתלמידים התואר בהשוואה
לא שהוריהם אלה בקרב יותר גדול למכללות כניסתם את הדוחים התיכון בוגרי
עשרים עד וחמש בני עשרים שלישית, הנבדקים במחקר היו במכללה. למדו
לבנים, אחוזים ושלושה רק שלושים תואר ראשון וקיבלו סיימו ומהם ותשע,
מרמזים אלה ממצאים אחוזים לטינים.1 ואחד עשר שחורים אחוזים עשר שישה
יש גבוהים לימודים למדו לא שהוריהם הֵמט מתלמידי אחוזים לשבעים כי
במכללות התלמידים של שהתנסותם מקווים בֵמט תואר. לקבל נמוכים סיכויים
להירשם אותם ותעודד בהן הלימודים  של בהירה  תמונה בפניהם תציג

התיכון. לימודי מיד לאחר סיום גבוהים ללימודים

קהל בפני הופעה

חדש ספר בית של התכנון בישיבת קהל בפני מדבר סיזר את ראיתי לראשונה
שהיכרתי, והנלהב ההליכות הנער נעים את לזהות בו עדיין יכולתי בפרובידנס.
כמעט נעלמה. המעבר החינני שלו פורמלית שפת הרחוב החצופה והבלתי אבל
תלמידים מעודד שהֵמט לכך אחת מרשים. סיבה היה השונים העולמות בין שלו

שכזה. מעבר לבצע כנה מוטיווציה להם לספק היא קהל בפני לדבר
מזמינים הם קהל בפני  לדבר  מתבקשים הֵמט  של  הצוות כשאנשי
בוגרים, קבוצת בפני יפה דיבר תלמיד אחד הבמה. את עמם לחלוק תלמידים

הספר מבית מעבר  על הנתונים .National Center for Education Statistics 1999 1
הובאו מטבלה הראשון" "הדור תלמידי על הנתונים .53 מטבלה הובאו התיכון למכללה
מהטבלה בבתי־ספר תיכוניים המסיימים מספר הכפלת על הסיום מבוססים שיעורי .56

.59-3 המשלימה מהטבלה ראשון תואר המקבלים במספר ,59 מס' המשלימה,
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כך, אחר אחריו. שדיבר שלו, המחנך־היועץ של התספורת על התבדח גם אך
מאוד, כשהתרגש שגם בעבר, התלמיד הבין המחנך־היועץ שלו, עם בשיחה
דרכים ללמוד ביקש הוא זאת הבנה בעקבות במקומן. היו שלא הערות העיר
כדי בכוונה האלה את המצבים יוצר הֵמט עם חרדות. להתמודדות יותר טובות
על מקבלים שהם הסיכון שבהם בתנאים חשובים שיעורים ילמדו שהתלמידים

גבוהים. ללמידה והסיכויים שלהם נמוך עצמם
את מציגים התלמידים כל חיים. דרך הוא קהל בפני הדיבור בֵמט,
בזמן "המפגשים קהל בפני מדברים והם רבעון, בכל שעה עבודותיהם במשך
גם אותם מעודד הֵמט הייעוץ. קבוצת ובדיוני קהילה באספות הממריצים",
של הפרויקטים שרוב טבעי, כיוון רק זה קהל חיצוני. בפני פרזנטציות לערוך
הספר שלבית וכיוון בפומבי, דברים לשאת הזדמנויות כוללים התלמידים

החינוכית. גישתו על ולספר בפני קהל להופיע רבות בקשות מגיעות

בפני קהל: דוגמאות נוספות להופעה והנה חמש
הֵמט למימון התקציב דיוני בתקופת המדינה של החוקה ועדת בפני הופעה •

חינוך בנושאי בכינוסים פרזנטציות עריכת •
קוסמטיקה להציג מוצרי כיצד בתי־מרקחת רשת מנהלים של לימוד •

בכנס חונכים כאורח פאוול קולין הצגת הגנרל •
פרובידנס במכללת להוראה סטודנטים עם משותף דיון עריכת •

ממריצים מפגשים

"ְקַדם־פגישת־מחזור", הֵמט של הבוקר מפגש את מכנה המחנכים־היועצים אחד
המפגש נפתח הספר. בית של תחושת הקהילה את ומעמיק מבסס כיוון שהוא
או הורים אנשי צוות, תלמידים, של לפרזנטציות כך עוברים ואחר בהודעות
להרחיב כישורים, להציג עניין, לעורר מיועדות הפרזנטציות מוזמנים. אורחים
יום לקראת הצוות אנשי ושל התלמידים של חשיבתם את ולעורר הידע את

הלימודים שלפניהם.
שיר, קורא תלמיד למשל  פשוטים, להיות  יכולים הממריצים  המפגשים
אמורים הם כללי, באופן שערך. טיול על וידאו סרט מראה או בגיטרה מנגן
בעיות על דיונים גם בהם להתקיים  יכולים אך ומעודדים,  חיוביים להיות
לעתים קשישה. שואה ניצולת עם שיחה למשל, או, אקטואליות חברתיות
הייעוץ בקבוצות האלה השיחות את ממשיכים המחנכים־יועצים קרובות

הממריץ. המפגש לאחר מיד המתכנסות –
הֵמט של ספציפיות למידה במטרות גם להתמקד יכול ממריץ מפגש
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