
ממעמקים תבור
יש מהפכות שמרעידות עולמות עם המון שצועד ברחובות, ויש מהפכות סמויות מן העין,
שמתרחשות מתחת לפני השטח, לעיתים ממש בהווה ולפתע הן מתגלות מול עינינו וגם

"למראה נושן יש רגע של הולדת" (אלתרמן) ומשהו חדש מתחיל אצלנו, עכשיו.
ממעמקים תבור של סוף שנת 2021, מסכם שנה ושולח זרעים של תקווה לשנת 2022,
הזרעים הללו נשתלים עמוק בבוץ היזרעאלי שלנו, ינבטו באביב ויפרחו בתחילת הקיץ.
החודש נספר לכם על: למידה אישית מעוררת השראה, למידה קבוצתית של יהודים
וערבים, למידת אמנות הנוכחת במרחב הפתוח  ומורה לחיים המחנכת לסקרנות

ואהבת האדם. עמקים תבור, מתחילים!
 

שיחה אישית עם אורית שלו – עמר - ד"ר לביולוגיה, מורה
 .במגמת הביולוגיה והרפואה בבה"ס

ר
רי
פ
צ

ת 
לי
: ג
ה
ב
ת
כ
ה ו
ינ
אי
ר

רק על עצמי לספר ידעתי: "גדלתי בחיפה, חיה בעמק 31 שנים, בשמשית .
נשואה לאלי ואנו הורים ל 4 בנים: שניים סטודנטים ושניים תלמידים".
 עצת זהב שקיבלת לחיים:  "ברמה האישית – לידת בני הרביעי . בפן
המקצועי - כשעזבתי את המחקר בטכניון ובחרתי בהוראה. כבר בשנה

הראשונה בעמקים תבור הבנתי שבחרתי נכון. התאהבתי בבית הספר. עבודה
מול מבחנות מאתגרת ככל שתהיה אינה עומדת מול תחושת הסיפוק

בדינמיקה מול תלמיד. לפני 9 שנים הקמתי את מגמת הרפואה. בהמשך,
הצטרף אליי אורי לנדסברג ,שותפי לדרך. אני רואה את הקשר בין מורה

לתלמידים פה בעמקים תבור, טוב לי שתלמיד מרגיש רצוי ובטוח.
 

אם לא הייתי מורה הייתי......."שקלתי ללמוד וטרינריה. יש בי חמלה לבעלי
חיים ומה שמנע ממני לבחור בכך היא עובדת היותי רגישה מדי . הייתי פורשת

אחרי הכלב הראשון שמת. כל אובדן של לב פועם-היה משבית אותי." 
פרויקט עכשווי: "אני מצמיחה מורים חדשים. קלטנו שני מורים צעירים

לצוות המדעים ואני מלווה אותם בדרכם החדשה. מעניקה להם מהידע שלי,
מכוונת אותם למספר סגנונות הוראה ובעקר צופה בהם לומדים ומתנסים.

הם צעירים ונמרצים." 
הישג ראוי לציון ? "בכל יום נאספים הישגים. להרחיב ידיעותיו של כל תלמיד,

לגרום לו להתעניין ולהגיע לליבו. שמחה לעשות את מה שאני הכי אוהבת.
זכיתי לחנך בכוון זה גם את ילדיי. לבחור במה שטוב להם ואז כבר תאיר להם

הדרך."
 



"חיינו מחייבים אמנות"
מייסדי הקיבוצים בעבר הבינו את החשיבות של אמנות במרחב הקיבוצי והפתוח. 

כך מי שמסתובב בקיבוצים, חדרי אוכל ושטחים פתוחים, רואה יצירות של אמנים
שפעלו והשפיעו על המרחב. נדמה שהנורמה הזו חלחלה גם לבית ספרנו – מי
שנכנס לבית הספר רואה תלמידים מציירים ברחבות הפתוחות, מסביבם עיניים
סקרניות . לוחות צבעוניים ומרהיבים, כיתות אמנות שופעות יצירות אמנות

מרתקות והומות מעבודה ורעיונות יפים, על הכל מנצחת בכישרון ובמסירות, ד"ר
עדי גולדשטיין, רכזת מגמת האמנות ומנחת סדנאות יחד עם אסתי שחר, המורה
לאמנות. את הצבע, המעוף והכישרון, מביאים התלמידים שלנו. יצא לנו קמפוס

אמנות פתוח ומזמין בו היצירה הופכת חלק מהארכיטקטורה והטבע הבית ספרי,
מזמנת לכולנו שער אסתטי לסביבה המטפחת יצירה ולמידה. 

 

פמיניזם בדרך הרוח – נועה קינן יודעת מה נשים צריכות 
מדי יום ראשון יוצאים מבית ספרנו  20 תלמידים למכללת " אורנים" שם הם לומדים ( 5 יח"ל ) במסגרת הפרויקט 

"דרך הרוח " הכולל תחומי דעת מגוונים ביניהם פילוסופיה וספרות. 
נועה קינן, תלמידת י"ב מתל עדשים, לומדת מכיתה ט' בתוכנית "דרך הרוח". 

על השולחן – מנות גדושות של פילוסופיה וספרות. נועה, נכבשה מייד בקסמי הפילוסופיה. "אחרי שאתה לומד
פילוסופיה הראייה שלך כלפי העולם משתנה מקצה לקצה, המחשבה על מה מוסרי ומה לא מה הרעיון מאחורי

פמיניזם, האם נולדנו עם ידע או רכשנו אותו, מה יציב וקבוע בעולם, האם נכון לחנך בבית ספר או להוציא בכלל את
הילדים מבית הוריהם ולגדלם בנפרד על פי רמות כישרון ?

עבודת הגמר של נועה עוסקת בפילוסופיה פמיניסטית או ליתר דיוק – בפמיניזם רב תרבותי. אם הגל הראשון של
הפמיניזם (פמיניזם ליברלי), עסק בשוויון חוקתי בין נשים לגברים, שכר שווה, זכות הצבעה, ועוד, ואילו הגל השני - 
 פמיניזם רדיקלי שטען כי השיח והתרבות הם שוביניסטים ומדירים, הרי שהגל השלישי של הפמיניזם רחב יותר
ואיננו מתייחס לזהות נשית אוניברסלית אחידה, אלא שונה מאשה לאשה - אני בחרתי לחקור פמיניזם רב תרבותי
שטען כי לא כל הנשים סובלות מאותה רמה של דיכוי והדיכוי שונה בהתאם למרכיבים נוספים זהותיים, כגון נטייה
מינית, צבע עור ועוד. המחקר הזה מקדם אותנו לעבר חברה מגוונת יותר. שלושת הגלים של הפמיניזם דומים

לתהליך בניית בית: הגל הראשון הניח את הבסיס, הגל השני שם את הקירות והגל השלישי צבע את הבית וקישט
אותו. אני קוראת לכל מי שמסתקרן, לחפש ולמצוא את המקום בו הוא יכול לחשוב ולהתפתח וללמוד למידה מלאה

וממלאת"
 

באזרחות משותפת - מיזם "ַסַלאם"
תלמידים מעמקים תבור ועין מאהל יקיימו סמינר ייחודי 

ומשותף בו יעסקו בנושאים מעוררי מחלוקת בין יהודים
לערבים וימצאו יחדיו, באמצעות שיח ועבודה
קבוצתית, פתרונות אפשריים וישימים. לרשות

התלמידים יעמדו מורים ומנטורים שינחו וייסעו להם
במשימה. מזל יזרעאלי, מורה לאזרחות ורכזת התוכנית

מספרת כי זוהי תכנית פיילוט שתוצאותיה ייבחנו 
 בתקווה שתהפוך לתוכנית ארצית שתקדם חיים

משותפים ומיטיבים בישראל. 
 


