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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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הנחלים לזיהום  הגורמים חקר למשל  – מפורש לימודי רכיב לכך מוסיפים 
באמצעות לימודים לתכנית – הפעילות הופכת הסביבה לשימור תכניות וקידום
המאמץ הנוסף את יעשה הֵמט תמיד יש אפשרות, אם הקהילה. פעילות למען
די יתרחבו הקהילה למען פעילות באמצעות למידה של שפרויקטים מנת על

חונך זמין. גם שיימצא בתנאי וזאת ללב"ה, הצורך ויהפכו

למען הקהילה: פעילות באמצעות למידה של פרויקטים עוד חמישה הנה
חיות בגן עבור תצוגה גלים מכל ובנייה של תכנון •

הגרפיטי בתופעת למאבק עירוני בצוות השתתפות •
פרויקטים לארגן היא שמשימתו יפה",  עיר  "פרובידנס מועדון הקמת •

יסודיים ספר בבתי הסביבה איכות למען פעילות קבוצות ולהקים
ובחשבון בקריאה יסודיים ספר בתי לתלמידי עזר שיעורי •

עם משברים. להתמודדות הֵמט עבור פיתוח תכנית •

יומן כתיבת

אני עליי. להימאס מתחילה במשתלה ההתמחות .1999 במארס 24
אני זרענו. היום מה. זמן לאחר אותי לשעמם מתחיל דבר שכל מניחה
יום את אצלכם (חוגגים  הֵאם. יום עד לגדול יתחילו שהזרעים  מקווה
במשתלה לעבוד שארצה חושבת לא אני יהודי?) שאתה למרות האם,
כדאי בטח רכב. במכונאות לב"ה למצוא רוצה אני הבאה בשנה בעתיד.
זה השנה להתחיל. כבר אוכל שבספטמבר כדי עכשיו לחפש שאתחיל

זמן. יותר מדי לקח
בגיל להישאר יכולתי לו להישאר, רוצה הייתי גיל באיזה שאלת
כבר כך עשרים ואחת. בגיל שהייתי בוחרת חושבת חיי. אני כל מסוים
המשקאות. לא נהיגה והייתי יכולה לנסוע לקזינו ולחנות רישיון היה לי
חושבת לא אני מקרה, אבל בכל הרבה כשאתבגר. לשתות מתכוונת שאני
ימותו שלי המשפחה והחברים בני כל כי באותו הגיל, להישאר שארצה
אם אתה ומה משעממים ועצובים. די חיים אלה יהיו בחיים. ואני אשאר
ִאתם להישאר שצריך כאבים מיני מכל וסובל וקירח בסרטן חולה נעשה

שלום. לעבודה. רוצה לאחר לא אני כי עכשיו אפסיק טוב, ולסבול?
ג'מילה
רעיונותיהם, את  להביע לתלמידים לעזור  כדי ביומנים משתמשים  בֵמט
הרצאה על שקראו, ספר על  כותבים התלמידים וחלומותיהם.  דאגותיהם
כותבים הם הספר. בבית או בבית בעיותיהם ועל שריאיינו דמות על ששמעו,
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ועורכים זמנים וצירי תרשימים משרטטים  רישומים,  רושמים ושירה, פרוזה
והיועצים בשבוע, פעמים  שלוש ביומן לכתוב אמורים התלמידים  רשימות.
למעשה אסטרטגיה הם היומנים כך במהירות. להם ועונים את היומנים קוראים
הכתיבה כושר את  משפרים התלמידים בכתיבתם פרטנית. ללמידה  נוספת

לומר. להם שיש במה שמתעניין מבוגר שיש ויודעים שלהם והחשיבה
אחד המחנכים־יועצים. אומר ביומנים", שממש משקיעים תלמידים "יש
שלא דברים להגיד מאפשר לתלמידים ושוב, והיומן הלוך מתכתבים "אנחנו
פחדים בבית, – דברים שקורים בית הספר או בהקשר של בשיחה נאמרים היו
ומתוך מחשבה מתוך בחזרה לכתוב יכול אני יחסים. מערכות ענייני נסתרים,

חניכה". של נוספת צורה זוהי שלי. האישי החיים ניסיון
לשכנע תמיד: קשים לי היו דברים "שני אומרת: אחרת מחנכת־יועצת
כדי היום בסוף אותם ולהושיב בעקביות שלהם ביומנים לכתוב תלמידים
בין לשלב מעניינת דרך מצאתי לבסוף במהלכו. עליהם שעבר מה על לחשוב
מחשבה הלוח הודעה מעוררת על רושמת אני בוקר הפעילויות האלה. מדי שתי
הצהריים אחר בהתכנסות היום. במשך עליה לכתוב אמורים והם לתלמידים,
ואז אחר), דבר להודעה (או כל תגובותינו את במשך עשר דקות כותבים כולנו
'אילו היו מההודעות כמה העלתה. שההודעה בסוגיות לדיון סבב מקיימים אנו
הרוחני 'הרגע ומדוע?' בודד לאי איתכם לקחת בוחרים הייתם אנשים שלושה
הולמת דרך היא ילדים שהכאת  מאמינים אתם 'האם היה...'  בחייכם ביותר
מאוד, ואישיים  עמוקים  דיונים נערכו דבר של בסופו משמעת?'  להנהגת 
ליד כשיושבים הלילה או של הקטנות בשעות נפש הנערכות לשיחות בדומה
לכתוב לעתים לתלמידים מאוד זאת עזרה שהתנסות מצאתי השולחן במטבח.

ביומניהם". קרובות

ליומנים: הקשורות פעילויות חמש עוד הנה
חבריהם כתיבת על ומגיבים יומנים ביניהם מחליפים תלמידים •

כותבים עצמם ביומנים שהם התלמידים את מחנכים־יועצים משתפים •
לכתיבה מתאימה בבית אווירה ליצור אפשר הדרך שבה על דיון עריכת •

ספרדית דובר מחנך־יועץ עם ביומנים התכתבות באמצעות ספרדית לימוד •
לכתוב ביומן כדי הספר בית מתחם את לעזוב לתלמידים מתן אפשרות •

עצמאיים פרויקטים

שהם בוחרים את לפני הספר בבית קטן פרויקט עורכים ט' רוב תלמידי כיתה
להכין ללמוד  מאוד  רצה התלמידים אחד  שלהם. הראשונה הלב"ה  פעילות 
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