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 רהספ בבית פורמלי בלתי חינוך – עכשיו דווקא

 ד"ר נירית טופול :  

אז אני אתחיל. אז קודם כל תודה רבה שבאתם ותודה רבה שנשארתם ככה, עד השעה הזאת המאוחרת  

ובאמת, הפעם עשינו את זה בשעות הערב כדי לאפשר גם למורים ולרכזים ולמנהלות ולכל ה... אנשי  

ה, אנחנו נעסוק בחינוך  הפרקטיקה גם להצטרף אלינו ולא רק לאנשי האקדמיה. והיום אנחנו במושב הז

החברתי, בחינוך הבלתי פורמלי. אתמול היה גם כבר ככה, אני רואה הרבה פנים מוכרות, אתמול היה כנס  

לוי שגם תציג אצלנו והיה ככה, -גדול שפרופסור זהבית גרוס ארגנה עם מינהל חברה ונוער, עם רות קנולר

 תת דגש לשינוי החברתי.  מאוד מעניין ואנחנו ככה, נמשיך את המגמה הזאת של ל

 לוי : זה היה שותפות, אתם אחרי יום שלם של שותפות, זה לא זהבית ארגנה,  -רות קנולר

 ד"ר נירית טופול : נכון.  

 לוי : זה היה כנס משותף,  -רות קנולר

 ד"ר נירית טופול : משותף, כן. 

  לוי : ... חברה ונוער, בן גוריון ופורום בר... ובר אילן.-רות קנולר

 ד"ר נירית טופול : כן.  

 לוי : זה היה שיתוף פעולה.  -רות קנולר

ד"ר נירית טופול : כן. אז ציינתי שזה היה יחד איתך. והיום אנחנו בעצם רוצים להתמקד בשאלה ל... הרבה  

- פעמים החינוך הבלתי פורמלי, הזיכרון שיש לאנשים זה הנושא הזה של תנועות הנוער והפעילות החוץ בית

ובעצם, אין הרבה דגש על המקום הזה של החינוך החברתי בתוך בית הספר, בתוך שדרות בית   ספרית

הספר, על המאפיינים של החינוך החברתי. המושב הזה הוא גם בעקבות קבוצת עבודה שפעלה במשרד  

אט  החינוך, עם אנשי אקדמיה בנושא החינוך הבלתי פורמלי, ממדים משותפים ודרכי ביטוי, ששמתי לכם בצ'

את הקישור למסמך. אז אנחנו נשמע שלוש התייחסויות מהמחקר, מהמדיניות ומהפרקטיקה ואחר כך אנחנו  

נפתח את זה לדיון. המושב שלנו הוא קצר של שעה ולכן ההצגות יהיו קצרות, כל אחד של עשר דקות, אז  

גיה ולפיתוח אקדמי  אני מזמינה קודם את דוקטור, ראשית, את דוקטור אלי ויניקור, סגן נשיא לאסטרט

במכללה האקדמית גורדון. הוא גם ייתן לנו את ההקדמה על המסגרת המושגית של מה זה החינוך החברתי  

 ודוגמאות מהמחקר והתיאוריה. אז בבקשה, אלי.  

   ד"ר אלי ויניקור :

ן גם  טוב, שלום לכולם. מה שלומכם? אני רואה הרבה פרצופים מוכרים, אז כיף לפגוש, שילוב מעניין בי

אקדמיה וגם שטח. אמרו לי להיות יותר מכוון שטח, אבל אני רואה הרבה מאוד עמיתים. אז אני קצת כמו  

שאומרים באנגלית, פרפלקסד. אבל נחשוב, אנחנו נבנה את זה ביחד. אני חושב ששם המושב הוא אולי  

זו אמירה שצריך לומר  משקף את האמירה החזקה ביותר שיש לה מקום משמעותי מאוד בשיח החינוכי היום ו

אותה בפה מלא, בריש גלי ויש לה גם ביסוס אקדמי נרחב, לאו דווקא מתחומי החינוך. ויש החינוך הבלתי  

פורמלי, או אם נרצה בבית ספר עכשיו החינוך החברתי, הוא כבר מזמן לא תוסף תזונה אלא הוא מנה  

ן שאני יכול, לצהול בקולות של שופר בכל  עיקרית ואת זה צריך, אני מאמין ואני מנסה לעשות את זה היכ

אתר ואתר, כדי לשכנע בזה גם מתווי מדיניות, כי יש בזה בשר. אנחנו לא מדברים כאן על האח המסכן,  

המוכה של החינוך הפורמלי שדורש תשומת לב ומדי פעם מרים את ידו ומבקש שישימו גם אליו לב ולא רק  

איש מלבד מי שתלה אותו אינו זוכר על מה מדובר, אלא מדובר  על איזה חזון בית ספר שתלוי על קיר, ש
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אקסלנס בהכשרה הכי רלוונטית שיכולה להיות לילד, לחיים בוגרים בימינו. זו האמירה שאנחנו  -היום פר

רוצים לומר, זה גם השורה התחתונה של הדברים שאני אבקש להגיד כאן, מעבר לכל מיני הגדרות  

ה לשתף אתכם בהן ולכן זה חשוב. כלומר, אם דיברנו במושב הראשון על  ותהליכים ומחשבות שאני ארצ

, זה הפרופסיה, זו הפרופסיה שבה אנחנו  Relationships, Relationships, Relationships, על R-שלושת ה

לומדים איך לעשות את זה ויש לה היום כאמור מקום מרכזי, יותר ויותר. בואו נראה רגע שהסלייד שואו  

שצריך. רגע, כן, יופי, מעולה, אוקיי. אז הדווקא עכשיו הזה הוא דווקא עכשיו מאוד משמעותי   הוא כמו

וחשוב והוא דווקא עכשיו עם הטוויסט שהוא מקבל במשרד החינוך, כי זה כרגע המוקד שלנו, כלומר בגדול  

ר עליהם יותר מדי,  התפיסה היא ואני רואה אנשים שמכירים את ההגדרות, אז אני לא יודע אם יש צורך לחזו

ספריים ויש  -אבל בגדול, מדובר על תפיסה פדגוגית שהתפתחה חינוכית, בארגוני חינוך, הוראה חוץ בית

הסוברים עד היום, ששם זה גם מקומה, שמקומה הוא מחוץ לבית ספר ואנחנו מבקשים לטעון, אנחנו זה אני  

ם, אני ראש החוג לחוג החינוך הבלתי  אנוכי ושותפיי לתהליכי גם המחקר וגם ההכשרה שאנחנו עורכי

סטודנטים בשנתון כבר לא שנה ראשונה ואפילו מעל   100פורמלי בגורדון, היום מהגדולים בארץ, מעל 

. ומה שאנחנו מבקשים לשכנע אותם ומה שמבקשים להגדיר להם, זה שהם נכנסים אל תוך תחום שהוא  120

רק בממדים הקלאסיים של הצופן של כהנא שכולנו  היום כאמור, מצרך העתיד ואנחנו לא עוסקים כאן 

מכירים אותם, שמונת הממדים שעליהם מתבסס החינוך הבלתי פורמלי, אלא אנחנו מבקשים לדבר כאן 

בכלל, על החינוך הבלתי פורמלי כהרבה יותר מפרקטיקה, כהרבה יותר מפדגוגיה, כהרבה יותר ממקום  

המרכזי שאנחנו רוצים להטמיע, אני חושב זה הדבר   ההתרחשות, אלא כהשקפת עולם. זה בעצם הדבר

המרכזי שגם רלוונטי לתחום החינוך בתוך בית ספר. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הקשרים חינוכיים  

ומסתכלים על איפה נכנס החינוך הבלתי פורמלי בתוך בית ספר, אנחנו רוצים להגדיר אותו, כך אני רואה  

ספרית להתבונן על החיים בפרספקטיבה של  -שמאפשר לכל הקהילה הבית אותו לכל הפחות, כתהליך חינוכי

היחסים החברתיים בין השותפים השונים בתהליך החינוכי. במובן מסוים, אני רוצה להגדיר את זה  

כאדריכלות חברתית. יש אנשים שבונים מבנים פיזיים אדריכלים ויש מי שבונה מבנים אנושיים. איך אני  

, זאת אומנות, זאת פרופסיה, זה אתגר ויש בה היום צורך אדיר והמפגש הבית ספרי בונה את המבנה הזה

הוא ההזדמנות לעשות את זה... מכלול האינטראקציות שנולדות בתוך קבוצות שנפגשות באופן אקראי או  

ספרי, הוא ממש הזדמנות להשתמש באותה קבוצה כמעבדה שמכינה  -באופן מסודר, בתוך העולם הבית

ערוך -, מדברים על זה לאין21-מה עכשיו? כי אנחנו רואים היום גם את הצורך במיומנויות המאה הלחיים. ל

, כישורים רכים, הוא כבר לא כתוספות, אלא הוא כבר כצרכים Soft skillsיותר ויותר ובתוכם הסיפור של 

ארגונים שעוסקים  , של OECD-מרכזיים. אנחנו רואים את זה בדו"חות של ארגון, של ארגונים שעוסקים ב

בהגדרות של מהלכים אסטרטגיים לארגונים, של מקומות שעוסקים במגמות שאליהם נע העולם היום בתחום  

אין וכולי, אנחנו רואים בדו"חות שלהם היום מוקד יותר ויותר גדול,  -עולם העבודה העתידי. אפילו לינקד

כי אנחנו כשאנחנו עוסקים בצופן שעוסק, שמתמקד בכל ההיבטים האלה של העיסוק בחינוך חברתי, 

ההתנהלות הזה, הוא לא המקום שבו זה מתרחש, הוא האופן שבו זה קורה ומהשטח אנחנו רואים היום צורך  

אין סביב המיומנויות שנדרשו בעולם  -שמתבטא ב... הנה דוגמה קלאסית למשל, מהדו"ח האחרון של לינקד

. וזה  relies heavily on people's skillsאפילו טכנולוגיה, , The future of tech Industryהעבודה בעתיד, 

האתגר, איך אנחנו מאפשרים, יוצרים הזדמנויות לילדים ולבני נוער, ליצור אינטראקציה משמעותית  

 ביניהם, בעידן שהדבר הזה מאותגר יותר ויותר. כשאנחנו מסתכלים על המחקר.  

 אלי, המצגת שלך על שער הפתיחה עדיין.   -

 אלי ויניקור : אה, באמת?  ד"ר

 אין אבל אנחנו רואים רק את הפתיח.  -כן, אנחנו, אתה מדבר על לינקד -

 צריך לעשות לפתוח לעריכה, את הקובץ.   -
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ד"ר אלי ויניקור : לא, לא, לא, זה עכשיו, הכל בסדר, זה דבר, אתם רואים? טוב שאמרתם. אני מתקדם עם  

עניינים. טוב, זה הנו... זה ההגדרות אבל אמרנו, וזה מה שחשוב אולי  המצגת ונהנה מהדברים, מהגרפיקות, מ

כהשקפת עולם, יחסים חברתיים בין השותפים השונים בתהליך החינוכי, אדריכלות חברתית. הנה, זה  

אין, כן, זה מתוך הדו"ח הרבעוני האחרון שהם הוציאו בדצמבר שעבר, עוד לפני הקורונה והקורונה  -הלינקד

את התהליכים האלה. ויש כאן המון מטאנליזות... שאפשר לראות מהם דוגמאות מאוד ברורות,  רק מעצימה  

ספרי, מונע אלימות וניכור, מעלה הערכה עצמית  -מאוד בוהקות לכך שקשר חברתי מיטבי משפר אקלים בית

של ובריאות נפשית, משפר ציונים למי שזה שחשוב. כמובן מעלה את רמת האושר האישי בדיווח עצמי  

תלמידים וגם של צוות. אנחנו רואים גם ברמה קהילתית, שככל שהתערבויות חברתיות נעשות בתוך  

קהילות, אנחנו רואים שזה מאריך תוחלת חיים, ואנחנו רואים השפעות על תחום הבריאות, אפרופו הדיון  

צב הרוח, חיזוק  היום סביב המצב הבריאותי בימינו, עד לעדויות של ירידה בדופק ובלחץ דם, עלייה במ

מערכת החיסון, ירידה במשקל, הפגת מתחים, שיפור תפקודים וכמובן כמובן הנזקים הקשים, העצומים של  

סיגריות ביום או היות אלכוהוליסט,    15בדידות, של התחושה הסובייקטיבית שלי כאדם בודד. אומרים עד 

  Togetherדשים, שבו הוא, שנקרא הרופא הראשי של ארצות הברית הוציא ספר שיצא ממש לפני מספר חו

והוא מדבר בדיוק על זה, כי המחלה המרכזית שיש היום בחברה היא מחלת הבדידות, אז כל מקום שבו  

אנחנו רואים שיש הזדמנות, יש צורך, יש צורך אדיר באותן התערבויות שמאפשרות הבניה של יחסים  

ספרי. הוא  - ל החינוך החברתי בתוך השיח הביתמשמעותיים ובמובן הזה, כאן אני רואה את מוקד העיסוק ש

פריזמה, הפריזמה היא פריזמה קבוצתית, היא לא פריזמה אינדיווידואלית, זה לא פריזמה אישית שמסתכלת  

... אלא זאת פריזמה שמסתכלת על הקבוצה כמוקד, כמקור התפתחות על הבית ספר  SEL-על האדם כ

ל המורים, בקרב המורים וההורים וכמובן שבקרב הכיתה  כקהילה שמאפשר את התהליכים האלה, בתוך סג

והתהליכים שמתרחשים בין ילד לילד ובהגדרה העצמית של איש החינוך, כאדריכל חברתי, או כמתווך של  

רגשיים בתוך הכיתה. זה דורש לא אחת, שינוי תפיסתי ... התפקיד שלי  -תהליכים קוגניטיביים, חברתיים

נכנסים היום למערכות, אנחנו עושים תהליכי התערבות היום במספר מקומות  כאיש חינוך היום. כשאנחנו  

ספריים, אז אנחנו רואים שהאתגר הגדול ביותר שלנו, הוא קודם כל -ברחבי הארץ, גם רשותיים וגם בית

העבודה בחדר המורים. איך אני מטמיע פרקטיקות של פדגוגיה חברתית זה אתגר גדול, אבל עוד לפני כן, 

גורם לאיש החינוך לתפוס את עצמו, קודם כל כמחנך ולא רק כמורה מקצועי ואחרי זה כמי שאמור   איך אני

לאפשר את התהליכים האלה, כמי שהעבודה שלו היום בשדה, היא לא לתפוס את מרכז הבמה, היא לפנות  

טראקציה, מקום באמצע לקבוצת או לקבוצות העוגן של הילדים, להיבנות ביניהם, לחוות את תהליכי האינ

ללמוד את כל תחומי הדעת. יש לנו תהליכים היום שבהם אנחנו מלווים גם תהליכים מקצועיים, שבהם רכזי 

מקצוע מבנים, מטמיעים, גם פדגוגיה וגם תוכן חברתי, בתוך כל תחומי הלימוד בבית ספר ובתוך הדבר הזה,  

ה ועל העולם וכפועל יוצא מזה גם בניית  המוקד שלנו הוא לימוד על עצמי, לימוד על זולתי, לימוד על החבר

, קראנו לה  SEL-חוסן, מושג מאוד מאוד נפוץ בימינו. הגישה שאנחנו פיתחנו בהקשר הזה על רקע, כמו ה

SBL - Social Based Learning  אוSocial Based Leadership   והמושגים שמהם היא בנויה, לצד המושגים

פורמלי, הם גם מושגים שמגיעים מתחום הניהול, שעוסקים   הקלאסיים שמגיעים מתחום החינוך הבלתי

בשפה חברתית, בבניית שפה משותפת וחשיבה משותפת, שעוסקים באינטליגנציה קבוצתית. יש מכון מחקר  

שחוקר את התחום הזה ספציפית, שעוסק בניהול התרבות הרגשית, האם אני יכול להביע רגע, איך   MIT-ב

הכיתה וכולי, איך אני יוצר מנהיגות שהמנהיגות הזאת, גם נותנת מקום לתלמיד  אני יכול להביע אותו בתוך  

,  System thinkingלבטא את עצמו וגם תופס, מאפשר לאיש החינוך לתפוס את עצמו כמנהיג חברתי, 

משמעות, זמישות, הקשבה, הכלה, אלה מושגים שיש היום למכביר בספרות, גם העסקית וגם החינוכית.  

ת להם אינטגרציה, היכולת לומר, מה זה בעצם חינוך חברתי בתוך בית ספר? זה אותו מקום  היכולת לעשו

שמאפשר לאינטראקציות ולדינמיקות האלה לקרות, כי לא אחת בית ספר מהווה זירה של מלחמות, זירה של  

, גם כלפי  לעומתיות, ואנחנו רוצים לעשות בדיוק את ההפך. איך אנחנו מלווים הנהלה להתנהל בצורה עגולה

הצוות, גם כלפי ההורים, לא לחוש איום אלא לנוע לקראת שותפות, איך אנחנו עוזרים להם להבין את 
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קהילתי בתוך  -מהותו של הקונפליקט ולנהל אותו ביניהם. איך משלבות המתודות של החינוך החברתי

תי בבית ספר, כליבו  ספרי... הרכז החבר-יומית. מהו תפקיד הרכז הבית-ספרית ברמה יום-העשייה הבית

הפועם של התהליך הזה, כסגן מנהל בחלק מהמוסדות שאנחנו מלווים. המורה אמרנו, כמדריך או כאדרכיל 

חברתי. הילדים כעוברים מבוקר שמתחיל במפגש קבוצתי ועד לכל פעילות בתהליך לימודי בקבוצות עוגן  

יכן שניתן שינוי בשגרות. כשאנחנו  שהם לומדים גם בתחום הדעת וגם את הביחד שלהם. וכמובן גם, ה

מסתכלים על יום לימודים כזה, שבו לוקחים את המטרה שהיא לסייע לאיש חינוך ולילד, להתבונן על החיים  

מפריזמה חברתית, היום חייב להיות מוקף בזה, הוא לא יכול להיות נוגע בזה בהיבטים קטנים. כאמור, הוא  

ייב חשיבה משותפת על איך נפתח יום ומתן מקום, שבו נכנס מחנך  לא תוסף תזונה, מנה עיקרית. אז זה מח 

שעה ראשונה מוקדשים לבניית נורמות משותפות, להצבת מטרות  -שעה הראשונה או חצי- או מחנכת והרבע

למהלך היום, לבניית הקשר החברתי או מערכת היחסים החברתית, או הנורמות שאנחנו רוצים שיילכו איתנו  

כאמור נלמדים בקבוצות עוגן קבועות. הקבוצה עצמה נתפסת כמעבדה שבה אנחנו   קדימה. תחומי הדעת

לומדים על היחסים בינינו ובסופו של יום יש רפלקציה לתהליך החינוכי שנערך בתוך הכיתה. כשאנחנו  

נכנסים אל תוך המערכות האלה, כשאנחנו מנסים להעביר תהליך כי אם הצוות החינוכי לא יעבור בעצמו  

שהיא אחד ה... אבני היסוד המרכזיים בתוך החינוך הבלתי פורמלי, אז הוא לא יוכל להעביר אותה   חוויה,

לכיתה, הוא לא יוכל להטמיע אותה בתוך חדר המורים, הוא לא יוכל להטמיע אותה ביחסים עם ההורים. אז  

ך אל תוך הכיתות.  אנחנו רוצים ליצור קודם כל, תהליך של הכשרה מקצועית, שיוצר חוויה ואחרי זה נשפ

וכשהדבר הזה מתרחש, אנחנו רואים ויש לנו ממחקרים בחלקם כבר בתהליכי שיפוט, שבהם אפשר לראות,  

של הצוות, הילדים וההורים, גם הפחתת לחצים, מתח ודיכאון בתוך ההתנהלות   Well being-גם עלייה ב

ם  עלייה בלכידות בסגל החינוכי,  ספרית, גם בתחושה של השייכות לקהילה ובמעורבות החברתית, ג-הבית

גם שיפור באקלים והיכן שזה גם רלוונטי גם שיפור בציונים. אני חושב ש... רגע, אני רוצה לעצור את זה,  

כדי לא להתמקם רחוק מדי. אני חושב שכשמורים מדווחים לנו שהעבודה שלהם גורמת לתחושתם שמחה,  

עבודה שלהם, שאף אחד מהקולגות שלהם לא יפעל להם ולתלמידים שלהם, שהם רוצים לבוא למקום ה

בכוונה ולהיגדים... שלהם בצורה שתערער על המאמצים שלהם. כשהם מרגישים שהם נשאבים לתוך מה  

שהם עושים בעבודה, או גאים בעבודה שהם עושים, כשהם קמים בבוקר ומתחשק להם לבוא לעבוד  

מהרגשות שלהם ושהשיתוף בין המורים הוא   וכשלקולגות שלהם, כך הם מרגישים, אכפת מהתחושות, 

איי חברתי ואז, בתוך  -אן-המפתח להצלחה בבית ספר, אפשר לומר שהבית ספר מתחיל לקבל בתוכו, די

הפורמליות, מתחילים להשתרש תהליכים שמהותם, במהותם הם בלתי פורמליים. כלומר כשאנחנו מדברים  

לא עוסקים בפדגוגיה, אנחנו עוסקים כאן בתהליכיות  על ה... ממדים של כהנא למשל וכולי, אנחנו הרי

והתהליכים האלה כשהם נכנסים באופן טבעי לתוך בית ספר, הם יוצרים מתוך בית ספר קהילה שמדברת  

קודם כל, שפה חדשה, שמגדירה לעצמה את עצמה, כאנשים שהם קודם כל אנשי חינוך ורק אחרי זה  

את עצמם מלכתחילה כקהילה וגם ההורים מרגישים חלק. חיבור מלמדים את תחומי הדעת. הילדים תופסים 

השותפויות הזה שגם רות ציינה בתחילת הדברים, היכולת הזאת ליצור קשר, לבנות דבק, לאפשר הזדמנות,  

לחשיבה על החיים, מתוך פריזמה חברתית, להתמודדות עם אתגר מתוך הקבוצה, להערכה חלופית 

וצה, כקבוצה בתוך קבוצה גדולה יותר, כקבוצה גדולה יותר בתוך בית  שמעריכה את הילד כפרט בתוך קב

ספר, כבית ספר ברמת החברה, מתחיל לפתוח את הילדים לתהליכים שהם בהמון מובנים, הרלוונטיים ביותר  

היום והמהותיים ביותר שצריכים לקרות בתוך בית ספר. וזה בניית חברה, חברת מופת זה אולי מילים  

יפה הילד יתנסה בתהליכים כאלה? איפה תיבנה בו התפיסה החברתית של איך ראוי לו גדולות, אבל א

להסתכל על החיים? אם זה לא יקרה בבית ספר, היכן זה יקרה? ולכן, כשאנחנו מדברים על חינוך חברתי 

  בתוך בית ספר, כשאנחנו מדברים על חינוך בלתי פורמלי, שנכנס לתוך המסגרת הפורמלית, אנחנו מדברים

איי מסגרתי, שכל המסגרת מתחילה להסתכל על עצמה, החל מהארכיטקטורה  -אן-על צורך בשינוי של די

שבה בנוי בית ספר, עבור בתהליכים שקורים בתוך חדר המורים והאחריות שלוקחים המורים למצב הרוח  

וק רלוונטי  שלהם, וכלה בפדגוגיה החברתית, שמתרחשת בתוך הכיתות, כייחודיות, כסימן לגאווה, כעיס
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שאין מספק, ממלא ועוצמתי ממנו, לאיש חינוך והוא חסר לו כל כך בימינו. עכשיו, יכול להיות שהייתי קצת  

 אבל, אלה המחשבות הראשונות שרציתי לשתף ולהעלות אתכם.   over the placeספורדי ועל 

   ד"ר נירית טופול :

ברים לעשות הרצאות קצרות כדי שייווצר  תודה רבה לדוקטור אלי וינוקור. באמת ביקשנו משלושת הדו

אחר כך הדיון ונחבר את זה גם באמת לדברים שקורים בתקופתנו, בתקופת הקורונה והשנה האחרונה ... אז  

- באמת אני חושבת ששפת הידע, שפת הבגרויות, אז היא כבר כל כך מוטמעת אצל המורים והסגל הבית

פה הדברים שהצגת זה באמת להתחיל לדבר את השפה  , גם מתחילה להיות מוטמעת וSEL-ספרי, שפת ה

החברתית, הקהילתית, שהיא שפה שהיא מוכרת אבל לא מספיק אולי מדוברת. אז אני מזמינה עכשיו את  

לוי, מנהלת אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות במינהל חברה ונוער להציג מהזווית  -גברת רות קנולר

 רות.   של המשרד, ברמת המאקרו. בבקשה,

  לוי :-רות קנולר

תודה רבה, נירית. אני אתחיל ואני אומר שאכן אתמול הכנס שקיימנו, בהובלה של פרופסור זהבית גרוס  

ברקת מבן גוריון ואנוכי ממינהל חברה ונוער, היה שם איזשהו  -מבר אילן וגרניט, דוקטור גרניט אלמוג

לט העלה את הנושא של השותפויות ואני אגיד  שיתוף פעולה של שני המוסדות האקדמיים ומשרד שהוא בהח 

גם למה, משום שאנחנו מאמינים, לפחות החלק הזה של... אולי לחלק, החלק של המשרד, החלק של קובעי  

המדיניות מאמינים שכשמתבוננים על חינוך בלתי פורמלי, השותפויות זה אחד מאבני היסוד שנמצאים שם  

ני רוצה לקחת את זה רגע אחד, דווקא מתוך הדברים של אלי, אני  ושזה נושא שצריך לעסוק בו. אז ולכן א

רוצה לעלות על איזושהי נקודה שהיא מאוד חשובה בהתבוננות שלנו. אנחנו, אנשי המדיניות, האנשים  

שנמצאים מה שנקרא, במטה ונמצאים קרוב למקבלי ההחלטות, לנו יש שאלות והשאלות האלה, לא תמיד  

מאוד מהתשובות, אנחנו נבקש לקבל אותם דרך עולם המחקר, זאת אומרת,    מקבלות תשובות ואת הרבה

לבסס את הידע. אנחנו, הממשק שלנו והשותפות שלנו עם העולם האקדמי המחקרי, הוא כדי שהעולם  

המחקרי יוכל לתת לנו תשובות לשאלות שיש לנו, כדי שאם אנחנו נקבל את הידע מספיק עמוק, מספיק  

ל לקבוע את המדיניות, כדי ליישם החלטות כמו צמצום פערים, כמו... כמו מטרות כמו  מבוסס, אז אנחנו נוכ

צמצום פערים, כמו שוויון הזדמנויות וכמו דברים אחרים שמערכת החינוך צריכה לכוון אליהם. ולכן, מה 

מלי. שאני יכולה לעשות כאן, אני יכולה להגיד, אוקיי, תראו, לנו יש גם תפיסה של החינוך הבלתי פור

התפיסה היא שהחינוך הבלתי פורמלי הוא גם מצד אחד על ציר ה... מה שנקרא אולי הזירות, שזה הזירות זה  

אומר המסגרות, זה אומר המסגרות ש... מה שכולנו, מה שהאסוציאציה הראשונה שהיא קופצת אצל הרבה  

ועל  JCCעל מחנה קיץ ועל ספריות והאמריקאים ישר יחשבו - מאוד אנשים שמדובר על מסגרות של חוץ בית

כל מיני מסגרות כאלה, אבל מצד שני אנחנו יכולים להתייחס לחינוך הבלתי פורמלי ואלי נגע בנקודות  

האלה, כעל תפיסה חינוכית שיש לה עקרונות, שיש לה ממדים ויש לה מרכיבים וזה בעצם השיתוף פעולה  

קר יישומי. ועכשיו אני רוצה רגע אחד לקחת  והתהליך שאנחנו יצרנו והבקשה שאיתה הגענו, ליוזמה למח 

את זה גם למקום הזה, משום שפה עלו על מיני שאלות, שכרגע אין לנו עליהם תשובות, למשל, באחד  

השקפים אלי הציג שהחינוך הבלתי פורמלי הוא גם יכול לקדם הישגים לימודיים. אם היום אני אלך למנכ"ל  

כים להטמיע את החינוך החברתי ואת החינוך הבלתי פורמלי בצורה  משרד החינוך ואני אגיד לו, אנחנו צרי

איקס או וואי, אני לא אוכל עדיין להוכיח לו את זה. זאת אומרת, אני אפנה לאקדמיה ואני אשאל את  

האקדמיה, אם הם יכולים להוכיח את זה, היא כדי שאנחנו נוכל לקבל החלטה כזאת וכרגע עדיין אין לי את 

מינה אולי שזה יכול לתרום וגם התהליך ... ואני, אין לנו פה ויכוח, אבל אנחנו נצטרך פה  התשובה. אני מא 

לראות, איך אנחנו מקדמים את הדבר הזה וזה בממשק שלנו, של האקדמיה וקובעי המדיניות. ואם אנחנו  

יוניים  הולכים מתוך המקום הזה של חינוך בלתי פורמלי, שאנחנו לגמרי בעיקר אחרי ההסכמים הקואליצ

שמאוד הציפו את הדיכוטומיה הזאת שנוצרה, בין משרד החינוך שמתמקד בסיפור של החינוך החברתי של  
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ספרי ומי ש...  - הפדגוגיה החברתית, לבין המשרד להשכלה גבוהה, שעוסק בכל התהליך החוץ בית 

נא? שמתוך  והדיכוטומיה הזאת מציפה לכאורה את ההכנות האלה, אנחנו יודעים שמה קרה בעצם עם כה

ספרי, של תנועות הנוער, של הארגונים, של הפעילות החוץ  -חילוץ הממדים האלה מהעולם של החוץ בית

ספרית, אנחנו יכולים ללמוד על תהליכי חינוך משמעותיים, שמתרחשים בתוך הכיתה, ומתוך זה נגזר  -בית

ה ולכן, בעצם אם אנחנו גם  העולם של הפדגוגיה החברתית, שחוקרים כאלה או אחרים קבעו את המושג הז

נתבונן בתקופת הקורונה, שזה על אחת כמה וכמה מציף לנו את כל הדבר הזה, אז אנחנו יכולים להגיד,  

אוקיי. כשאנחנו מתבוננים היום על מערכת החינוך, אנחנו רואים מערכת שבתקופת הקורונה היא הייתה  

הקורונה דיברנו על הפדגוגיה החברתית, שהיא,  מערכת, שהייתה צריכה להתנהל אחרת. עכשיו לפני תקופת 

ספריות, אבל אנחנו מסתכלים על הבוגר  -אנחנו מאמינים שהיא צריכה לקחת חלק בתוך כל המערכות הבית

ואנחנו אומרים, מה צריך להיות אצל הבוגר. הבוגר של מערכת החינוך שהוא בוגר עם מיומנויות לימודים,  

ריך להיות בוגר עם מיומנויות חברתיות. בתקופת הקורונה הם לא נפגשו,  ועם מיומנויות רגשיות, הוא גם צ

לא היה להם אינטראקציה חברתית למעט ברשת, הם לא יצאו החוצה, אי אפשר היה ללמד אותם במרחבים  

פתוחים, אבל אנחנו כן יודעים שבתקופות שיש איזה שהם הקלות, המערכת הוציאה אותם החוצה את  

ורים וגם את בעלי התפקידים והתרחשו איזה שהם ... איזה שהם תהליכים שהם היו התלמידים וגם את המ 

בתהליכים של גמישות, בתהליכים של בחירה, בתהליכים של סימטריה. מה שחגג מאוד בתקופת הקורונה זה  

פורמלי, שהוא לא היה מאורגן לעומת החינוך הבלתי פורמלי, אבל בשורה התחתונה, ואני  -גם החינוך הא 

זרת לעניין של הפדגוגיה החברתית, הפדגוגיה החברתית שמכוונת לבוגר עם מיומנויות חברתיות, היא  חו

בעצם משתלבת בתוך כל תחומי הלמידה וזה מתחבר למה שהיה בתחילת היום, בכל הנושא הזה של חינוך  

יש חינוך שלא  לערכים, כשההבדל בין תהליכי הלמידה, הרי כולם עושים, אז כולם מקיימים ערכים, אין א

ישים על דגלו את... שאיפה לחינוך לערכים, כולם מתעסקים בזה, בחינוך, בפדגוגיה החברתית ובחינוך  

הבלתי פורמלי הערכים הם בפרונט, הם חייבים להיות בפרונט. אין עיסוק בחינוך ללא העיסוק בערכים  

שי החינוך שמלמדים דיסציפלינות בפרונט וזה ברור באיזה ערך אנחנו עוסקים. כשאנחנו ... עוסקים, אנ

שונות, הערכים יכולים להיות גם סמויים בתוך תהליך הלמידה, משום שהלמידה היא אמצעי, כשבחינוך  

הבלתי פורמלי, בחינוך הבלתי פורמלי הלמידה היא אמצעי ובחינוך הפורמלי יש הישגים והלמידה היא חלק  

ם אותה על השולחן, כשאנחנו מדברים על הפדגוגיה  מהמטרה וההבחנה הזאת היא הבחנה שמאוד חשוב לשי 

החברתית בתוך המערכת, ועל החינוך בלתי פורמלי. מה ההבדל בין חינוך בלתי פורמלי בהיבטים של  

עקרונות, ממדים וכלים, לעומת הפדגוגיה החברתית שתכף שושי תיתן דוגמאות מהשטח, זה שאם אנחנו, אם  

ידות, של מקבלי החלטות, שקובעת מדיניות, שנותנת לאנשי החינוך  אנחנו נבנה מערכת של אנשים, של יח 

את הכלים, כדי להתמודד בתוך הכיתה, עם תהליכים חברתיים, עם תהליכים רגשיים, עם תהליכים 

למידתיים, משום שהילד, הוא לא יודע להגיד מה רגשי ומה חברתי ומה לימודי, זה באמת לא צריך לעניין 

דות בתוך המערכות, שמתמחים בדבר הזה והיחידות האלה צריכות להנחות את  אותו, אבל יש לזה יחי

המורה, שכשהוא יוצא, המורה למתמטיקה או המורה לפיזיקה או המורה להיסטוריה, כשהוא יוצא מהכיתה  

ומלמד במרחבים גמישים, גמישים, אז הוא לא עכשיו מחפש את המורה לשל"ח או את רכז הטיולים שיבואו  

די ללמד במרחבים גמישים. שהמורה מקבל את ההכשרה הנכונה, בתוך מדיניות תהליכי הפיתוח  מהר מהר כ

המקצועי, כדי שהוא כמורה למתמטיקה יוכל לצאת החוצה וללמד גם במרחבים גמישים ובמרחבים פתוחים.  

ו  בשורה התחתונה וזה מתחבר גם לאיזושהי נקודה שאלי אמר ואני מיד אסיים, אני חושבת שאם אנחנ

נתבונן על עולם הצעירים היום של בוגרי מערכת החינוך, אנחנו נראה שאם נסתכל על עולם הסטארטאפים 

ולעולם הדיגיטלי, אני לא חושבת שיש איזשהו משקיע שישים את כספו לחבורה של צעירים, או לאדם צעיר 

? ואיפה החברים שלך ואיך אתה בנית את האסטרטגיה  Wher is your teamשיבוא אליו והוא לא ישאל אותו, 

שלך, ואני חושבת שהתפקיד שלנו במדיניות, זה קודם כל לראות איך בשלל הערכים האלה, אנחנו וזה הקול  

שאנחנו מביאים, מינהל חברה ונוער שזועק את זה כל הזמן, שאנחנו מביאים למערכת את הקול הזה והוא  

ה לקדם מדיניות שהמדיניות הזאת תאפשר לאנשים להיות מותאמים לפוסט  אומר חברים, אנחנו צריכים פ
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, שהם באופן מובהק דורשים מיומנויות חברתיות, לשלב את זה  21-תקופת הקורונה, למיומנויות המאה ה

בתוך המערכות ולצורך כך, אנחנו נפננה לאקדמיה ולכן, בתהליך שבנינו עם היוזמה וזה, ממש אני מסיימת  

ך שבנינו עם היוזמה שהוא כמו שכתוב שם בסוף הטקסט, תם ולא נשלם, משום שהתהליך הזה  פה, בתהלי

הוא לא הושלם, הוא בסיס לשאלות, שאנחנו הולכים לצאת לדרך בצורה, עם חוקרים שצריכים להגיע 

  מעולמות שונים, גם מעולם הכלכלה והפסיכולוגיה ומעולמות שונים, כדי שאנחנו נוכל לשאול את השאלות

האלה. עם השאלות האלה והתשובות, לגשת למקבלי ההחלטות כדי שנוכל לחולל... את המדיניות. אז זאת  

 הפנייה לנו לאקדמיה כדי שנוכל באמת לקדם את זה ביחד. תודה רבה. 

   ד"ר נירית טופול :

לב  לוי. אנחנו רואים שבאמת גם ההצגות המקצועיות וגם שאתם מדברים מה-תודה רבה לגברת רות קנולר

אז זה מאוד ככה, מרגש לראות את זה ולחלק של הפרקטיקה, אנחנו, מזמינה את גברת קרן ברנס, מנהלת  

לא שגרתי, כמי שלקח את השפה החברתית והטמיע  -התיכון החברתי בקריית אתא, בית ספר שמוגדר כ

 אותה בכל המערך...  

   קרן ברנס :

אז נעים מאוד. קודם כל ממש תודה לשני קודמיי שככה, באמת הנחתם תשתית שתאפשר לי לדבר בעיקר את  

הפרקטיקה ואת הדוגמאות ואיך זה נראה בשטח. אז אני באמת מנהלת היום את התיכון החברתי, זה מח"ט,  

כיר את המושגים, זה יתחבר לכם פשוט לאיך מתאפשרים לנו כל מיני דברים. זה בעצם בית ספר  מי שקצת מ

, בית ספר ככה קטן ואני הגעתי אליו עם  2002-שהוא גלגול של איזושהי התנסות שאני התגלגלתי אליה ב

חוויתי אותו  איזשהו חלום גדול, להביא את הסיפור הבלתי פורמלי לתוך הפורמלי, אבל לא באמת כמו שאני  

, לא כשיעור חברתי, לא כשיעורי של"ח כמו שככה דובר  90-, תחילת ה80-שם בסוף שנות ה-כתלמידה, אי

פה קודם, אלא כמשהו הרבה יותר שלוב, היום זה כבר שפה שהיא באמת הרבה יותר מדוברת. ואני באתי  

התיכון שלי וזה היה מבחינה  עם רוח תנועת הנוער, גדלתי במקום שהקן של התנועה היה ממש במקרה מול 

מבנית מדהים, איך היו אלו שתי מציאויות הפוכות לחלוטין, כשבמקום אחד ההערכה הייתה רק על בסיס  

מבחנים ובחנים וכולי וכולי ובמקום אחר היה מרחב אדיר ליצירה ויוזמה. ובאתי עם החוויה הדיכוטומית  

את עצמי, איך אנחנו יכולים לעשות את זה שבתוך   הזאת, שהיא באמת הייתה קיצונית בשונות שלה ושאלתי 

בית הספר, תלמידים יחוו את אותה חוויה עוצמתית שאנחנו חווים, שחווים בתנועת הנוער. לקחת את  

הסיפור הזה של השייכות שהיא כל כך משמעותית בתנועה ולא צריך אף פעם לחייב לבוא עם חולצת תנועה  

בית הספר שלא יכולתי להיכנס בבוקר עם חולצה ללא סמל, כי הסגן לא או להזכיר או לא יודעת מה, לעומת 

היה מכניס אותנו בשער, כן? זה היה, זאת אומרת הדברים היו מאוד מאוד ברורים, אתם כולכם פה אנשים 

שככה מכירים את הסוגיות האלה. מי שככה ליוותה אותנו בתוך הסיפור הזה, הייתה דוקטור דיאנה  

השלום, שבטח פה רבים מכירים אותה, שכשאמרתי לה שזה מה שאני רוצה לעשות,   קלר עליה-סילברמן

להביא את הרוח הבלתי פורמלית של תנועת הנוער, להביא אותה לתוך הפורמלי, אז היא ככה, זה היה נראה 

לה מופרך לחלוטין, בתור כוהנת של הבלתי פורמלי, יותר תלמידה של ראובן כהנא ובכל זאת, היא אמרה,  

ני הולכת אתכם להרפתקה הזאת וככה, היא ליוותה אותנו יחד עם בית ברל. ונכנסנו לתוך הסיפור הזה, אז  א

ככה, בגלל שאנחנו מקדישים הרבה זמן לבחור את המושגים שלנו, אז כדי שנדבר את אותה שפה, אז אני  

 אציג פה כמה מושגים. בסדר? המצגת, רואים אותה טוב? יופי. אוקיי.  

 שבע דקות, כדי שנשאיר זמן גם לדיון. -טופול : רק קרן בכמה, באמת בחמש דקות ד"ר נירית

קרן ברנס : אוקיי. אז טוב, ערכים דיברנו פה הרבה, אני אמשיך. רק ככה במושגים, אז ההמשגה אצלנו זה  

עשות  כל הצוות, צוות של מחנכות ומחנכים, אין מורה ל... מאחר שאנחנו תופסים מזה שכולנו בעצם באנו ל

תהליך חינוכי ולא רק ללמד ידע וגם החניכים, התלמידים הם לא נקראים תלמידים, אלא נקראים חניכים,  
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הם באו לעבור תהליך חינוכי שבתוכו יש למידה כל הזמן, היא מתרחשת באמת בכל רגע נתון. הבית שלנו,  

זה מקום בארץ, אורים,   אנחנו קוראים לו בית של קבוצות, אין כיתות, לכל קבוצה יש שם, בדרך כלל

שדרות, כאלו מקומות, כרמל. כל מה שזה אומר קבוצה, אתם מכירים, לא צריך להרחיב. הלמידה היא מאוד  

מבוססת ערכים, עד כמה שניתן, אני חייבת, אני מודה שבמתמטיקה נגיד פחות פיצחנו את העניין הזה, אבל  

ערכים ולהבנות פרויקטים שמביאים את הערכים  ברוב תחומי הדעת כן. הרעיון הוא להצליח ללמוד דרך 

האלה לידי ביטוי. זאת אומרת, אם בצילום לצורך העניין, עושים פרויקט על, שמלמד איזושהי מיומנות של  

צילום, הפרויקט ישלב למידה לעולם הזקנה, יהיו מפגשים, כמובן לא בימי קורונה, מפגשים בבית אבות,  

של נושא הגילנות וכולי וכולי ובסופו של דבר, יש פרויקט של הקמת   ייווצר קשר עם זקנים, יש למידה

תערוכה גדולה ומרשימה בבית האבות. יחידת הזמן הבסיסית שלנו, לא נקראת שיעור, היא נקראת מפגש,  

מאחר שזאת המטרה המרכזית. שיעור, המושג הזה הוא בא מתוך הקצבת זמן והקצבת כמות של ידע לפרק 

החלטנו להשתמש במושג מפגש כי זה העניין המרכזי, זאת המטרה המרכזית שלנו.   זמן מסוים. אנחנו

והשקופית האחרונה, המושג האחרון אולי הוא צריך להיות הראשון, כי הנושא של הערכה וכמו שאנחנו  

יודעים, הוא בדרך כלל גוזר אחורה את כל המבנה והתהליך החינוכי. זאת אומרת, איך שאנחנו מעריכים זה  

הסתם, איך שאנחנו נלמד ואיך שאנחנו נצא להפסקה ואיך שאנחנו נחולל את השיח ואת הקשר בין הצוות   מן

לבני הנוער ואצלנו זה, אלו שני אירועים, אנחנו קוראים להם, קוראים לדבר הזה, לאירוע הזה תיבת תהודה,  

מתבוננת בתהליך. יש  קורה במחצית ובסוף השנה, זה תהליך ארוך שהרבה שיחות והרבה הערכה ככה, ש 

בזה הרבה מאוד מילים ומעט מאוד שינה בסיפור הזה של תיבת תהודה, אבל אפשר להבין איך זה גוזר  

אחורה את התהליך. טוב, נראה לי שאני אחזור פה ולראות אתכם. אז ככה, ניקח כמה מושגים באמת של 

ם שהוא באמת מאוד מאוד מרכזי, אין כהנא ואני אנסה לספר כמה סיפורים. אז הנושא של דימויי זמן ומקו

אצלנו צלצולים, אנחנו מחלקים ב... ככה בשגרה שלנו היומית והשבועית, אנחנו מחלקים את היום לשני 

, באמצע יש מנוחה גדולה משותפת לכולם. הרעיון הוא שאין  12-וחלק שני מ 11:30חלקים, חלק אחד עד  

חרי הזמן. אני, נגיד אני בדרך כלל מלמדת את עולמות  דקות שאני צריכה להיות במרדף א  45משבצות של 

, אני גם  11:30עד  9-השפה, ספרות, לשון, עברית וכולי וכולי, אני מקבלת לידיי חגיגה של שעתיים וחצי, מ

יכולה לפתוח את היום עם החבר'ה ולספר על איזשהו משורר שבאותו יום, אני לא יודעת, משהו קורה איתו  

, אני גם יכולה לפתוח עם זה שהם כל פעם, כל אחד בתורו יביא שיר שהוא מאוד אוהב,  ולקרוא איזשהו שיר

אבל אחר כך אני יכולה לקרוא את היצירה שבה אנחנו עוסקים ותמיד יהיה לי את הזמן לעשות את הדבר  

תי  דקות, היי 45הכי חשוב וזה הכתיבה, החלק שלהם, שבו הם משתתפים בתוך הסיפור הזה. אם זה היה לי 

צריכה להיות במרווחים כאלו וזה לא, לא הייתה נוצרת פה יצירה כל כך מדהימה. בכללי, דימויי זמן מאוד  

גמישים, הרבה מחנכים נשארים מעבר לשעות הלימודים עם הקבוצות שלהם, כשזה לא קורונה נשארים  

ישנים, על כל מיני אפילו לישון בבית הספר, עושים לילה לבן, עובדים כל הערב וכל הלילה כמעט לא 

דברים קבוצתיים, ערב תרבות וכמובן עובדים על הפרויקטים של הכיתה, שהם ככה, איזשהו שיא של  

למידה. בבוקר קמים, מנקים, אוכלים ארוחת בוקר והולכים הביתה. השבירת דימוי זמן הזה היא דרמטית  

בלתי פורמלי לתוך הפורמלי, זה איך  ביכולת ליצור את הוולונטריות, שהרי זה כל הסיפור של להכניס את ה

לוקחים את המרכיב הזה של הוולונטריות, של הבחירה לתוך מוסד שהוא בעצם מבוסס על חובה, על חינוך  

אם כל ילדי ישראל הולכים לבית הספר אז אין פה בחירה, זה מאוד  -חובה. איזה מין בחירה אפשר ליצור ב

א, לא כולם הולכים לתנועת הנוער וגם לא הולכים לאותה שונה מאשר אם אני הולכת לתנועת נוער או ל

תנועה וכולי וכולי. אז האתגר הזה של להכניס את הוולונטריות, הוא בעצם הדבר המרכזי שככה אנחנו  

עוסקים בו. עוד סיפור אחד שקשור גם למקום וגם לסימטריה וגם לעוד הרבה דברים אחרים, יש לנו מקום  

טנו לוותר על כל הפריבילגיות של מה שנקרא חדר המורים, חדר הצוות.  שנקרא הסלון החברתי. החל 

הוצאנו את כל המקרר וכולי וכולי, לקחנו את החדר הכי גדול שהיה לנו במבנה הישן והמיושן שלנו, השגנו  

מטבח באגורה, ספות, פינת אוכל ובעצם מזה נולד הסלון החברתי, הוא פתוח בבוקר מהרגע שהחניכים  

מגיעים בהסעה כי אנחנו ממוקמים באיזשהו חור. מהרגע שהם מגיעים עד שמתחיל המפגש    מגיעים, הם
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דקות, עיתונים, קפה, לפעמים הם מכינים פנקייקים, נפגשים, כולם באים   25הראשון, יש להם משהו כמו  

 וכולי.  לשם, גם הצוות וגם החניכים ובעצם נפגשים. במנוחה כמובן שוב הסלון נפתח, מחממים אוכל וכולי 

 ד"ר נירית טופול : משפט לסיום, בסדר? שיהיה לנו גם זמן לדיון.  

קרן ברנס : אוקיי. אז אני אגיד לסיום, עוד עמוד שלם שזה. אני אגיד לסיום שהבלתי פורמלי כשהתחלנו,  

 נגיד לעצמי, כשאני התחלתי אז הוא היה גולת הכותרת. היום בעצם אני כבר מבינה שהסיפור הבלתי פורמלי

זה הקרקע, זאת הקרקע שמחויבת כדי לאפשר את הדבר הגדול שזה כושר ההקפה, זה מושג כזה של בובר,  

שמדבר באמת על המפגש בין בני אדם לבין עצמם ובין בני אדם לעולם. את זה באנו להרחיב ואת זה באנו  

את הקרקע הזאת  ליצור, ליצור חברה טובה שמבוססת על מפגש, אבל בשביל לעשות את הדבר הזה, צריך 

 של הקודים הבלתי פורמליים. תודה.  

   ד"ר נירית טופול :

לאט באמת מתחבר ... שהמשולש הזה של מחקר, מדיניות, פרקטיקה ורואים  - תודה רבה לקרן ברנס. לאט

את השפה המשותפת שכולם מדברים אותה, השפה של החינוך החברתי. עכשיו אני אשמח לשמוע  

אלות לדוברים ואחר כך נשמע התייחסות של שושי מפקחת ארצית על החינוך  התייחסויות שלכם, אם יש ש

 קהילתי. אני רוצה קודם לראות אם יש איזושהי הערה או שאלה לדוברים, שמהקהל. -החברתי

אני יהודית רוזנטל. אני רציתי לשאול את קרן, אם אפשר להתקבל לבית הספר ולעשות   יהודית רוזנטל : 

 עוד פעם את תהליך ה...  

 ד"ר נירית טופול : חוויה...  

 לעשות את זה.   יהודית רוזנטל : את כל התהליך של הלימודים שהייתי מתה

 קרן ברנס : גם אני.  

 יהודית רוזנטל : וואו, כל הכבוד לך, זה ממש עושה חשק. 

 קרן ברנס : תודה רבה.  

 יהודית רוזנטל : תודה, קרן. וכן שאלה, האם, איך זה, איך התארגנת עם זה... למערכת?

 ד"ר נירית טופול :  אנחנו נאסוף את השאלות ובסוף ניתן... 

 טל : אוקיי. תודה רבה. יהודית רוזנ

 ד"ר נירית טופול : יש עוד התייחסויות או שאלות? 

  סיגל קוצ'מן :

אני רציתי, אני רוצה בבקשה. אני רוצה בבקשה להתייחס, שמי סיגל קוצ'מן, אני מהנהגת ההורים הארצית,  

הרבה שנים ורציתי רק לומר, שמאוד חסר לי פה   אז אני מהשטח של ההורים, אני גם הורה מאוד מעורבת

החיבור לשטח. הרבה שומעים את האקדמיה, שומעים את המשרד, יושבים מקבלי ההחלטות. אנחנו דרך  

אגב מעלים את זה גם בפגישות שלנו עם המשרד, יש בהנהגת ההורים צוות מוגנות מאוד פעיל, שעובד, שגם  

וך הבלתי פורמלי עם החינוך הפורמלי. אנחנו מאוד בעד זה, מאוד  מתייחס לכל הנושא של חיבור ... החינ

חושבים שזה דבר מאוד מאוד חשוב. ומאוד חסר באמת, בכל קביעת המדיניות איפה השטח, צריך לשמוע  

את השטח. שמעתי פה מרות שאמרה, משפט שאני מוכרחה להודות שמאוד קומם אותי. הילד הוא בדיוק זה  

צריך להקשיב לו, הילדים מאוד יודעים מה הם רוצים. אנחנו צריכים, אנחנו   שצריך, הוא השטח, הוא
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בשבילם, אנחנו לא בשביל עצמנו, אנחנו לבית ספר כבר הלכנו, אנחנו צריכים כן להקשיב להם ואת התכנים  

ואת הדברים אנחנו צריכים לשאוב מהם, כי אחרת אנחנו שוב נהיה מנותקים. והיום יש לנו הרגשה של  

ים, זה משפט אחרון אני אסיים, יש הרגשה של ההורים שיש נתק, אנחנו הרבה מאוד מדברים על זה  ההור

במשרד, עם משרד החינוך, עם כל מיני גורמים, יש לנו הרגשה שיש נתק בין מקבלי ההחלטות, המשרד או  

זה לא עובד.  המשרדים למיניהם, לבין השטח וזה מתבטא בזה שיורדות תוכניות, יורדים דברים והם לא, 

למה זה לא עובד? שוב, החיבור הזה עם השטח. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב וזה גם מתחבר לשותפות  

 ושותפויות.  

 ד"ר נירית טופול : תודה.  

 סיגל קוצ'מן : תודה.  

 ד"ר נירית טופול : תודה. זהבית, בבקשה.  

   פרופ' זהבית גרוס :

כן, תודה רבה נירית. תודה רבה על כל היום המדהים הזה ואני רוצה להגיד שאני ממש מסכימה עם סיגל, עם  

מה שהיא אמרה ואני חושבת שזה היה בעצם המסר שלנו אתמול בכנס ואני חושבת שרות חברתי היקרה  

ה שהיה אתמול בכנס, המסר של הכנס  ושותפתי לכנס, הביעה את זה גם כן בדברים שלה. אני חושבת שמ

היה ששותפות היא ערך, שותפות היא דרך חיים, שותפות היא לא טקטיקה ואנחנו ניסינו לשדר את זה גם  

בתהליך של הכנס. כל הזמן הייתה סינרגיה מלאה בין שלושת השותפים, בין הפורום של אוניברסיטת בר  

בן גוריון, אפילו פיזית בתהליך של העברת הדברים בינינו  אילן, בין מינהל חברה ונוער ובין אוניברסיטת 

והסינרגיה הזאת היא המסר. הייתה שם בסוף מרים פרץ שאמרה, הייתה חסרה לי מילה אחת שהייתה פה  

וזאת המילה אהבה. אני חושבת שכדי שתיווצר שותפות צריכה להיות אהבה, שותפות זה לא דבר מובן  

תפות, על שותפות צריך לעבוד, על שותפות צריך לעמול ואני חושבת  מאליו, שותפות זה דבר קשה, שו

שרות ואני, שנים עובדות על השותפות הזאת, בין מינהל חברה ונוער ובין האוניברסיטה. ואני חייבת להגיד  

שאני מאוד נהניתי מהכנס, המושב הראשון היה מקסים ובאמת היו בו תובנות מדהימות ומעניינות וההרצאה  

ין ברקוביץ' הייתה מעולה שבמעולות, היה חסר לי דבר אחד במושב הראשון, היה חסר לי הקול של  של מרוו

החינוך הבלתי פורמלי. חשבתי לעצמי, מה עובר לרות קנולר בראש? מה עובר לשושי? לשושי היקרה 

ב לבוא  שלנו? מה עובר לכם בראש אנשי מינהל חברה ונוער? איפה אנחנו בסיפור הזה? כל כך הרגשתי טו

לחדר הזה, כי סוף כל סוף הרגשתי בבית וזה היה חסר לי. שזה אומר שאנחנו חייבים לעבוד על השותפות  

וו לשנים  - הזאת. עכשיו אני חייבת להגיד שהמושב השני השאיר אותי המומה לגמרי, אני פשוט הרגשתי דז'ה

יה אפשרית  אם כל אחד ואחד  שלא, אני לא האמנתי שאנחנו נמצאים שם. תראו, אני חושבת ששותפות תה

יידע את גבולות הגזרה שלו ואני חושבת שרות אמרה את הדברים האלה בצורה מאוד ברורה, אני פונה אל  

האקדמיה כי אני רוצה דברים מסוימים, האקדמיה פונה אל רות כי היא רוצה דברים מסוימים וכל אחד  

רה של כל אחד, אתם יודעים, אני תמיד מספרת  מאיתנו מכבד אחד את השני, כי הוא יודע את גבולות הגז 

שבטוביה החולב, בכנר על הגג, טוביה אומר, הציפור יכולה לאהוב את הדג והדג יכול לאהוב את הציפור,  

אבל איפה הם יגורו כשהם יתחתנו? זאת אומרת ובעיניי זה מטפורה מאוד יפה לקשר שבין אקדמיה ושדה.  

סיגל את אמרת שאת שמעת המון, המון אקדמיה, את לא תאמיני, אבל    מחקר הוא דבר מתיש, הוא דבר קשה.

כששמעתי, כשהקשבתי לך חשבתי לעצמי, אבל אני שמעתי כל הזמן המון שטח והיה חסר לי הפרמטרים  

האובייקטיביים של המחקר ואתמול, בכנס שלנו, הבת של רעיה שטראוס, בזה אני מסיימת, אמרה משפט  

בודה שלנו ויכול להוות גם סיכום ליום הזה. היא כינתה את השותפות במשפחה  שלדעתי מאוד רלוונטי לע

ועסקים במשפחה, כקהילת עסק ואני נדלקתי על המושג הזה, מכיוון שאני חושבת שהוא מצד אחד מביע את  

ההיבט הקהילתי שכפי ששמענו בהרצאת הפתיחה פה וכפי ש... זאת אומרת, ההיבט הקהילתי והחיבור הזה  

בחמימות הזאת וכפי שקרן הביעה את הדברים וכפי שזה בא לידי ביטוי באופן מעשי בשטח, אבל זה   והצורך
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גם צריך להיות עסק. עסק פירושו של דבר שצריכים להיות פרמטרים אובייקטיביים, שיבדקו את הדברים, 

זשהו עולם שייעשו על ידי אנשי מקצוע, שבאים עם המון אהבה ואמפתיה לתחום, אבל ביחד יוצרים אי

שלישי, כמו ש ... קרא לו, מרחב שלישי שבו כל אחד מצד אחד יודע את מקומו ומצד שני, מתוך אהבה  

 יוצרים את השותפות ואת העשייה הגדולה והמשמעותית הזאת. אז תודה רבה.  

 ד"ר נירית טופול : תודה רבה לזהבית על ...  

 בשני משפטים.   פרידה כהן : זהבית... ואני אני רוצה להתייחס שנייה

 ד"ר נירית טופול : רגע אבל, 

 פרידה כהן : פרידה כהן אז... 

 ד"ר נירית טופול : פשוט ... סליחה.  

 פרידה כהן : שנייה, שנייה. 

 ד"ר נירית טופול : אבל יש לנו סדר.  

 פרידה כהן : זהבית. סליחה? 

 ...  ד"ר נירית טופול : אני פשוט רציתי להנחות את הדיון ולפנות ליעל

   פרידה כהן :

אני אני אתייחס למה שזהבית אמרה וקרן אמרה, אני מההתאגדות לחינוך מבוגרים בישראל. חברים יקרים,  

, איפה? למה לא life long learningהכנס הוא מדהים, הוא מדהים. איפה ... איפה בימינו קורונה, חבר'ה, 

ע ללמד? חבר'ה, צריכים לחשוב אחרת בנושא  פותחים את בית הספר לכל מי שרוצה ללמוד, לכל מי שיוד

שנים מדברים על ברית חינוכית בין הורים  20-הזה. בנושא אחר של שותפויות, אנחנו כבר למעלה מ

למורים, זה לא קורה, זה לא מתרחש. יש לנו מודלים, יש התנסויות, הכל נהדר, זה לא קורה. שותפות כמו  

ליו, זה תרבות, צריכים לשנות את התרבות הארגונית של בית  שזהבית אמרה, זה משהו שחייבים לעבוד ע

הספר, מספיק, הבנו בקורונה שכולנו אחד ושכל הדברים אחד ועבודה ומשפחה והורים וילדים ומורים ובית  

 ספר נהיה אחד.  

 ד"ר נירית טופול : תודה לך, פרידה, תודה.  

 פרידה כהן : אז צריך ללכת לכיוון הזה. תודה.  

ד"ר נירית טופול : תודה רבה. דוקטור יעל ברנולדס, את תרצי גם להתייחס? שושי, ניתן רק לסיכום. יעל 

 גם רצתה להתייחס, את איתנו? 

 ד"ר יעל ברנולדס : לא, לא, לא. אני רוצה ששושי תדבר קודם.  

 ד"ר נירית טופול : לשושי? בסדר. אז שושי בבקשה.  

  שושי :

ככה אני אומרת, האוויר הפסגות הזה, באמת פגשנו עכשיו את קרן, שהיא דוגמה  ערב טוב, חברים וחברות. 

מרגשת מאוד למופע, למופע של חזון, של איך בית ספר הופך להיות בית חינוך, איך בעצם החזון  

והפרקטיקות של החינוך החברתי עושות איזה סוג של תהליך של הסתגלות לחיים של ממש בתוך בית ספר.  

שקרן את, מביאה פה מקום ללמידה מאוד מאוד חשובה, של איך חזון, של הסולם שנמצא  ואני חושבת 



 

12

 

למעלה, איך בעזרת מנהיגי חינוך, מנהלים וצוותי חינוך יודעים להגשים את החזון הזה ולייצר מציאות  

אז  אחרת, של ילד שקם בבוקר, מגיע למקום החינוכי, המכיל, האוהב, המחבר, המתבונן עליו ממקום אחר. 

ריגשת אותי ברמות מאוד מאוד גבוהות. אני בטוחה שיאנוש קורצ'אק מסתכל עלייך מלמעלה ואומר, בדיוק  

לזה התכוונתי. אבל חברים וחברות, אנחנו במפגש בעצם של שפות שונות והשפות השונות האלה יקרה בהם  

גש אתמול הוא היה  משהו חדש אחד, רק באמת אם יהיו להם כמה שיותר זירות מפגש. אני חושבת שהמפ

זירת מפגש משמעותית היום וגם היום וככל שנירית וחבריי המכובדים ממש מהאקדמיה ורות החברה  

שאיתי, ניצור כמה שיותר זירות שכאלה, להנכיח, לדבר את השפה של הפדגוגיה החברתית ולהזכיר ולומר 

מידים, בתנועת הנוער נמצאים  את הפרקטיקות הייחודיות של החינוך החברתי, שפועל על מאה אחוז מהתל

ספרי שמתהווה בעקבות אותם  -קהילתי, ביצירת האקלים הבית-אחוז מהתלמידים, בחינוך החברתי 30

פעולות חינוכיות של למידה מתוך התנסות, באותו מפגש, בסדר היום הבית ספרי של ילד שפותח את היום  

תה שפותחת את היום במפגש החברתי ושואלת  ב... אני רואה היום בזום מה שקורה בבתי הספר, מחנכת הכי

את התלמידים איפה אתם, מה קורה שם, החיבוריות הזאת, המתודות והצבעים, זה דברים מאוד מאוד  

מרגשים. ואני רוצה ככה ברשותכם, לחדד כמה עוגנים במדיניות שלנו, של החינוך החברתי שבתקופת  

מנהיגים    1,500כזים החברתיים במחוזות, יש לנו הקורונה היו ממש נר לרגלינו. אחד זה כשקהילת הר

שכאלה, היא קהילה לומדת אבל גם קהילה מלמדת. אנחנו קובעי המדיניות שמענו כל הזמן, אני השתתפתי  

אולי במאה פורומים שונים, מהבוקר ועד הלילה ושמעתי, שמעתי, האוזן שלנו שמעה את הצרכים, את 

ת הדברים החדשים שהקורונה זימנה לנו ואני חושבת שככל האתגרים, את ההצלחות, את החדשנות, א

שאנחנו כקובעי מדיניות, נהיה שם במקום של ההקשבה, של אותם בעלי תפקידים, גם נדע לדייק את  

הצרכים שלנו. אני יכולה לתת לכם דוגמה, לפלטפורמה חינוכית שפיתחנו בתוך מינהל חברה ונוער, אגף  

כה חינוכית שקוראים לה תמיד יחד. נכנסו כמעט שמונת אלפים בעלי  קהילתי ואגף תכנים, ער-החברתי

תפקידים כל פעם שהפצנו את אותה ערכה חינוכית, עם הפרקטיקות, עם הרעיונות, לאיך עושים יום לוח,  

איך ביום פצועי צה"ל נכנסים עשרת אלפים תלמידים ושומעים את פצועי צה"ל, בזום. איך ביום הזיכרון 

לאומי מה  -חדרים של זיכרון בסלון נפתחים, יום השואה, יום הזיכרון לשואה הבין 600, לשואה ולגבורה

שהולך להיות וזהבית יודעת ושותפה לדרך הענקית שלנו בדבר הזה. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים להנכיח  

של הניתוק.   גם באתגר המאוד גדול הזה, שנקרא ניתוק, של ... איך אנחנו בעצם יוצרים את החיבור בתקופה

ואני רוצה ברשותך לתת עוד כמה עוגנים. העוגנים כמובן זה תשתית רלוונטית שאנחנו מייצרים לשטח:  

שיתוף תלמידים בקבלת ההחלטות בסדר היום של הלמידה והחברה, זה עוגן מאוד מאוד חשוב לנו. ואני  

רצית, בתוך ועדות הקורונה,  יכולה לספר לכם שזה הגיע מרמת שותפות של תלמידים של מועצת תלמידים א

שלא הייתה ועדת קורונה שהתלמידים שלנו לא היו שם ולא אמרו ו... אני רוצה לומר שהמון החלטות  

באמצע הדרך התקבלו, בעקבות ההצפה של תלמידים את הצרכים שלהם. ואני רוצה גם לדבר על הנושא של 

וזות שלנו, מינהל חברה ונוער שנעשית שם  שותפות הורים. אני בעצמי בשבוע האחרון, בעזרת כמובן המח

עבודה מרגשת מאוד, עשינו ערבי במה, בית מדרש הורים ותלמידים לנושא של הכנה לצה"ל. פגשו ההורים,  

הורים ישבנו ביחד ושמענו את ההורים, איפה התהליך  170-180ההורים פגשו, אני השתתפתי בשני ערבים, 

ה זה פוגש אותם כהורים, ואני חושבת שכל החיבוריות הזאת בתוך  הזה שבו ילד מקבל את הצו ראשון, איפ

המערכת שלנו, היא אבן גדולה והדבר האחרון שאני רוצה לציין זה באמת באמת את המקום המאוד מאוד  

מאוד מרגש, שהנוער נמצא בו. המקום של נשיאת הנטל הלאומי, המקום שבו הנער והנערה מעורבים  

מתוך איזשהו משהו שמישהו אמר להם לעשות אותו. אני יכולה לספר לכם  חברתית, מתוך התנסות, לא  

ולתת לכם דוגמאות מאוד מאוד מרגשות על תלמיד במגמת טכנולוגיה, אנחנו כל הזמן גם מדברים על חיבור  

בין מקצועות הדעת לבין החינוך החברתי. תלמיד במגמת טכנולוגיה ראה עסקים קטנים בתוך העיר שלו  

כלכלית והוא החליט לפתוח אתר שיעזור בשיווק. אני יכולה לספר לכם על מפגש מרגש  שהם קורסים 

שהשתתפתי בו, בין תיכון בדימונה לבין רהט, תלמידים לימדו ערבים ויהודים אחד את השני עברית וערבית,  

ילתי  קה-וולונטרי, ראש גדול. זה המקום שבו אנחנו רוצים לראות את המופע האמיתי של החינוך החברתי
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ואני מודה באמת על ההזדמנות להציג את הדברים הללו. אנחנו ברגעים גדולים, ברגעי הזוהר הגדולים של  

החינוך החברתי ואני חושבת שאנחנו רואים לנגד עינינו, את ההגשמה של הרעיונות הגדולים, שזרעו את  

גי החינוך ומקבלי ההחלטות.  שנה, היום הבשלות, הבשלות של בעלי התפקידים ומנהי 30-ו 20הזרעים לפני 

היום שר החינוך השתתף בכנס רכזי חינוך חברתי במחוז דרום ושמענו אותו, מדבר על המקום הזה בתוך  

מערכת החינוך, אני חושבת שאנחנו נמצאים בעדנה גדולה לצד האתגרים הגדולים שאנחנו נמצאים בהם  

 בתוך המערכת.  

ו, יש לנו באמת עוד שתי דקות, אני אשמח להתייחסות של  ד"ר נירית טופול : תודה רבה לשושי ועכשי

 דוקטור יעל ברנולדס, שככה חיכתה בסבלנות כל הזמן.  

   ד"ר יעל ברנולדס :

 חברים יקרים, אני, חינוך חברתי במילואים.  

 ד"ר נירית טופול : אנחנו לא רואים אותך, יעל. לא פתחת מצלמה?  

שמי יעל ואני מהחינוך החחברתי במילואים ומשהו קרה לי בחינוך  ד"ר יעל ברנולדס : אוקיי. חברים, אני, 

החברתי, הזריקו לי את זה בווריד וזה לא משתחרר, אני כבר חמש שנים בפנסיה. תשמעו, אחד הדברים, אני  

אתחיל, בדרך כלל אני מתחילה מחיובי, אני אתחיל מהכאילו שלילי. אלי ורות, אתם שניכם דיברתם בלשון  

תה אמרת, צריך שיהיה ורותי אמרה, צריך שהבוגרים ואני רוצה לדבר על העכשיו. צריך עתיד. אלי א

עכשיו את הפדגוגיה החברתית. החינוך החברתי הוא ביטוי לאורח חייו של המוסד החינוכי, כך הגדרנו פעם.  

מה של החינוך  . החוכschool life and school workהחינוך החברתי נע בין חיי בית הספר לעבודת בית הספר, 

החברתי זה לדעת להתחבר, גם לחלקים הפחות פורמליים כמו שקורה בשעת החינוך ובקשר בין מחנך  

למתחנכים וגם בקשר למורי תחומי הדעת, כמו שעלה כאן גם בדברים של שושי, עם הפרויקטים שיוצאים  

תית הזאת, היא פדגוגיה  גם מתחומי הדעת ומביאים למעורבות חברתית. אז הדברים האלה, הפדגוגיה החבר

, מעורבות, מנהיגות, שותפות, לא עושים בהתכתבות. הרעיונות הגדולים, שם לומדים את  Caringהתנסותית. 

העקרוני, אני אלמד על משה רבינו כמנהיג, אבל עד שהילד לא יהיה בוועדה ובמועצת תלמידים, הוא לא  

, יש המון אבל צריך זמן,  Best practices-ומרת, הילמד מה זה נקרא להיות מנהיג. זה, זאת הזירה, זאת א

צריך זירה לאפשר לה לפעול, צריך את זמן התלמיד שבו אומרים, בהפסקה עושים ככה, בשיעור עושים  

ככה, בהפסקה הגדולה יש צהרי יום, יש סמינר, יש מה שרק תרצו, יש טיול, יש יציאה לפולין. בכל הזירות 

המשותף שבו נגיד שהילד עבר תהליך של למידה חברתית. ואני רוצה   האלה צריכים ליצור את החיבור

 להגיד לכם משהו קצת, קצת עצוב לי.  

 ד"ר נירית טופול : משפט לסיום, יעל.  

ד"ר יעל ברנולדס : לא יודעים מספיק מה קורה במערכת, ואם מישהי שאלה מה הציפיות שלי מהמערכת,  

שנה ואנחנו כבר   20ווין ברקוביץ', כי אנחנו בנינו עליו כבר אני לא צריכה שתעריכו, אני סומכת על מר

מיישמים את מה שהוא, את מה שהוא דיבר עליו, בגלל זה כל כך רציתי שהוא יהיה כאן, כי אנחנו כבר  

מיישמים את זה. יש לנו אדם שממונה, יש לנו רכז, יש לנו מחנך כיתת אם שאין באף מקום בעולם ולכן, מה  

לספר את הסיפור. קרן סיפרה את הסיפור שלה, פה במקרה נתנו לה במה. אתם יודעים   שצריך לעשות זה

יום, אף אחד לא מספר.  - כמה מאות אלפים ועשרות אלפים של מורים ומחנכים ורכזים, עושים עבודה כזו יום

ע הזה,  מה כותבים בית ספר טוב? מה אחוזי ההישגים בבגרות. אנחנו חייבים להציף את המידע הזה ואת היד 

, הוא אתר עתיר במידע, בעשייה, לכו תקוששו,  Data reach site -במחקר איכותני, בית הספר היום הוא 

תלכו לבתי הספר, תמצאו את זה, אבל עד שלא יבוא החוקר ויעזור לנו לאסוף את כל המידע, כי לרכז אין 

אחת ההמלצות צריכה להיות תיעוד  זמן לבוא ולספר כל הזמן מה הוא עושה, ולכן גבירתי, נירית והוועדה,  
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קדימה, מקבל אישוש,   - שוטף מלא, תוך איסוף שאלות שמטרידות, ש... איפה שלא בטוחים, איפה שיודעים 

 איפה שלא יודעים, תעזרו לנו לדעת. תודה.  

   ד"ר נירית טופול :

ובכל הידע הרב   תודה רבה לדוקטור יעל ברנולדס שבאמת, תמיד מלווה אותי כרכזת הוועדה, ככה בייעוץ

והניסיון שהיא צברה ובהמלצות על הבאת המומחים ולאורך כל הדרך, תודה גם לכל הדוברים ולחברי ועדת  

ערכים שנמצאים פה איתי, פרופסור זהבית גרוס שהיא תכתוב את הפרק על החינוך החברתי בדו"ח המסכם  

לוי ולמנהלת  -וקור, לגברת רות קנולרשלנו, לפרופסור תמר אריאב ותודה לכל הדוברים, לדוקטור אלי וינ

הנפלאה קרן ברנס שבאמת, נתנה לכולנו פה השראה עם כל הדוגמאות האלו. אז ותודה למשתתפים שהייתם  

ובאמת זכינו להרבה   2020איתנו כל היום הזה בכנס השנתי של היוזמה, שהשנה שיתפנו את קהילת חינוך 

ורכזות וזה מאוד חדש לנו התמהיל הזה, לעומת הכנס   שיתוף של הפרקטיקה של הורים ומורות ומנהלות

בשנה שעברה וכל הנוכחות הזאת מאוד משמחת אותנו. שוב אני מזמינה אתכם לשמור איתנו על קשר בדף  

ועדת ערכים, מוזמנים לכתוב לי, אני נירית טופול ואני אשמח לשמור אתכם על קשר. אז תודה רבה לכולם  

 וערב נעים, סגל קל לכולנו. 

 


