
אתמול פורסמו שיעורי הזכאות המעודכנים לבגרות: אברי גלעד 

הנתונים מצביעים על, כמדי שנה. ס התיכוניים ברחבי הארץ''בבתיה

פערים משמעותיים בין תלמידים מרקע כלכלי חברתי נמוך לכאלה

לאל סעד'ג, איפה אתה. ויש גם יוצאים מן הכלל. ממעמד גבוה

'.נופי הבשור'מנהלת בית החולים , יוסף-והנה זמירה בן. אן'מבית ג

אבל אצלכם לפחות. תיכף נדבר על הצד השמח של המשוואה

?נכון. צלילה חדה, אם בכלל מחשיבים אותם, הציונים

אנחנו לא. תשמע. בהחלט מחשיבים אותם: יוסף -זמירה בן

.כ ציונים זה לא הכל''אבל בסה. מזלזלים בציונים

אנחנו מדברים על המחזור שסיים את שנת: הילה קורח 

.ענן-היה לו את עמוד, הלימודים שלו כשבאמצע השנה

היו, לפני נובמבר. ענן-היה עמוד, במהלך נובמבר: יוסף -זמירה בן

הילדים היו. היתה שנה מאד מאד לא קלה. הרבה טפטופים
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.הם היו בלחץ מתמשך.  שניות ממרחב מוגן15-הרבה זמן ב

.תקופת נובמבר היתה בעצם תקופה של נדידה בארץ

.נובמבר זה יחסית תחילת השנה. אני אהיה קטנונית: הילה קורח 

שעכשיו היה, איתן-גם צוק.. איך מבצעים כאלה. איך זה משפיע

.איך זה משפיע על המשך השנה, בחופש הגדול

.ס ממוגן'יש לנו בי, אנחנו.. כי. משפיע מאד: יוסף -זמירה בן

ובאמת אוירה טובה ואוירה. אתם מוזמנים. אחד היפים בארץ

.אפשר למגן רגשות-אי, אפשר למגן קירות. ככה ירוקה, פסטורלית

..אפשר למגן את הילדים-אי

..כאילו בסוף זה לא נהיה משהו.. אין? ואין התרגלות: אברי גלעד 

במבצעים. יש סוג של התרגלות.. יש סוג של: יוסף -זמירה בן

,עזרנו לעצמנו, היו לנו כלים שפיתחנו ועזרנו לילדים, הקודמים

שעליה אנחנו לא, והמלחמה האחרונה. בעזרת הכלים האלה

היא היתה. היא היתה אחרת, כי התוצאות יגיעו בהמשך, מדברים

.התיקון יהיה ממושך יותר. אחרת והסדק הוא הרבה יותר גדול

?בכמה נחתו הציונים: אברי גלעד 

,ענן-אחרי עמוד, 2012, ג''אתה מדבר על תשע: יוסף -זמירה בן

.זה בום, שזה לאנחיתה רכה,  אחוז16. נחתו המון

.כ הזדמנות שניה''התלמידים האלה מקבלים אח: אברי גלעד 

כ הם צריכים''ואח, הם מקבלים פיקדון מהצבא: הילה קורח 

להוציא את הכסף הזה על.. לבזבז את הכסף הזה.. להשלים 5958154 מתוך   8עמוד  2



?נכון, בגרויות חדשות

ההזדמנות השניה שלהם זה רק אחרי. בהחלט: יוסף -זמירה בן

,מחזור לא פשוט, בינינו, כי אני מדברת על מחזור שהיה. הצבא

מחזור שהפן החברתי היה בו הרבה יותר. מאד שובב במרכאות

138 תלמידים מתוך 50..  אחוז50לא ..  אחוז50-מחזור ש, חזק

 אחוז של95הוצאנו .. השאר. תרומה לקהילה, יצאו לשנות שירות

אירגנו הפגנות.. ה שעשו'הם חבר, באמת. שירות משמעותי בצבא

?את זוכרת', צבע אדום'בארץ על 

כמה מבני השכבה. זה צריך להיות מדד, את יודעת: הילה קורח 

.זה מספר מדהים. זה מטורף. יוצאים לשנת שירות

מתקנים. מדהים וילדים מדהימים' זה מס. נכון: יוסף -זמירה בן

אבל זה היה.. אנחנו מקבלים אותם באהבה ובשמחה ו, אחרי צבא

אני לא רוצה לקשור הכל. זה היה יוצא דופן באמת. דופן-יוצא

.במלחמות

,השאלה אם אתם מרגישים בבית החינוך שלכם: הילה קורח 

כ את שאר המאמצים במהלך השנה לאו''שאתם משקיעים אח

אתם מתעסקים.. ב, אלא בשיקום נפשי, דווקא בלימודים עצמם

.בקיצור. בדברים אחרים

אנחנו מתעסקים גם המון בפן. ממש הרבה. כן: יוסף -זמירה בן

208. אנחנו השנה היינו בין בתי הספר הערכיים שהוכרזו. הערכי

המועצה שלנו קיבלה פרס. גם אנחנו נמצאים בהם, ס ערכיים''בתי 5958154 מתוך   8עמוד  3



הקטע של החינוך הוא קטע, אומרת-זאת. חינוך מועצתי השנה

אנחנו הסקנו את. היתה פה נפילה כואבת באמת. מאד מוביל

כשעשינו את הסיכום של הבגרויות של, השנה כבר. המסקנות

עלינו, אומרת-זאת.  אחוז83-הגענו ל, המחזור שסיים בשנה שעברה

.שוב

.אני מאחל לך שתגיעו לאחוזים שיש ליושב לצידך: אברי גלעד 

.מבלי לפגוע בערכים האחרים: הילה קורח 

.דרוזי. אן'מנהל תיכון מקיף בית ג, לאל סעד'ג: אברי גלעד 

?זה מותר לכם בכלל, להיות דרוזי עם קוקו

.דרוזי  עם קוקו: לאל סאעד 'ג

?יש עוד: אברי גלעד 

.בטוח: לאל סאעד 'ג

..הזמננו אותך לדבר על נושאים אחרים: הילה קורח 

?נכון. ס''מאה אחוז זכאות לבגרות אצלך בביה: אברי גלעד 

.זו השנה השניה: לאל סאעד 'ג

.וואוו: אברי גלעד 

.וזה לא תמיד היה ככה: הילה קורח 

.לא: לאל סאעד 'ג

? אחוז13מתי זה היה : אברי גלעד 

.2000בשנת : לאל סאעד 'ג

איך.. אז מה קרה. יש לציין, לא לפני הרבה זמן: הילה קורח  5958154 מתוך   8עמוד  4
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.כ דרסטי''השתנתה המגמה באופן כ

.אנחנו החלטנו להפסיק לתרץ דברים, כל-קודם: לאל סאעד 'ג

אנחנו, עם המינימום אמצעים שאנחנו מקבלים. להפסיק להתלונן

התחלנו לעבוד, כל-קודם, ואז. רוצים להשיג מקסימום הישגים

כי בחינוך אין, שמנו לעצמנו תכנית עבודה ארוכת טווח. בצוותים

כן-התחלנו להאמין גם. והתחלנו לממש את הדברים האלה. תפוצות

..בהתחלה יש. בתלמידים

.אני לא יודע מה זה אומר. אתה אומר ססמאות:  אברי גלעד 

.מה זה אומר, תן בפועל

.שיניתם את כל צוות החינוך: הילה קורח 

חיזקנו את המורים, כל-קודם. עם אותם מורים. לא: לאל סאעד 'ג

עם התלמידים החלשים. והתחלנו לעבוד בשיטה של צוותים. עצמם

ובשביל להגיע להישגים. כי אלה החוליה החלשה שלנו. במיוחד

.צריך להאמין שזה אפשרי, כל-קודם, האלה

ס''ס שאתה עומד בראשו מבתי'מה שונה ביה: אברי גלעד 

כי. מה אני רואה שהוא שונה, אם אני מגיע אליכם? אחרים

...זאת-בכל

כל מאמינים-אנחנו קודם. אתה רואה עשיה חינוכית: לאל סאעד 'ג

אנחנו ממש בפועל אנחנו. אלה לא ססמאות. שכל תלמיד כן יכול

.יש תלמיד שעדיין לא הצליח, אין תלמיד שנכשל. יישמנו אותם

וקרן' יכולות'זה בעזרת עמותת . ואנחנו עובדים איתו כדי שיצליח 5958154 מתוך   8עמוד  5
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בין חסם' תפנית'פרויקט אחד של . קיבלנו שני פרויקטים. י''רש

,היתה לנו בעיה במתמטיקה, התחלנו בעיקר. אחד לשלושה חסמים

ראינו כי, ואחרי זה. היום יש לנו מאה אחוז זכאות במתמטיקה

כן על מרובי-אז אנחנו מימשנו אותו גם, הפרויקט הזה, טוב

'.סטארט'חסמים בתכנית 

?עד כמה מעורבים ההורים בכל התהליך הזה: הילה קורח 

אין, כי ללא הורים, אנחנו גייסנו את ההורים. מאד: לאל סאעד 'ג

יש לנו הורים מאד.. יש לנו תמיכה ממש. לנו מה לעשות שם

ואני מאד גאה בהם שהם. ממש נהדרים. אן'מאד טובים בבית ג

..עזרו לנו

הם צריכים. מה הם עושים, מה התפקיד שלהם: הילה קורח 

..או שיש להם ממש, להיות העיניים בבית

שאנחנו, אנחנו וההורים יחד עם התלמידים, למעשה: לאל סאעד 'ג

התלמידים האלה מגיעים, כי בהתחלה. מביאים אותם למוטיבציה

מסבירים להם. אנחנו עובדים על מוטיבציה. אלינו שבורים לגמרי

...ואנחנו. כמה החשיבות של תעודת הבגרות להמשך העתיד שלהם

אתה חושב שיש חשיבות לתעודת בגרות לעתיד: אברי גלעד 

?שלהם

אני רואה את זה כמפתח לכניסה. בודאי: לאל סאעד 'ג

!כ וגם לעבודה''לאוניברסיטאות ולהשכלה גבוהה אח

,אנשים שמקבלים אצלך תעודתב גרתו, אומרת-זאת: אברי גלעד  5958154 מתוך   8עמוד  6
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?אתה רואה שהאופק התעסוקתי שלהם יותר טוב

.בוודאי: אל סאעד 'גל

אתה ראית שזה גם השפיע בתחומים אחרים על: הילה קורח 

, אחוזים למאה אחוזים13-אני מנחשת שהקפיצה הזו מ? התלמידים

.גורמת משהו גם לגאוות היחידה שלכם

אצל. יש לנו גאוות יחידה, למעשה, היום. בודאי: לאל סאעד 'ג

הם לא מקבלים כל.. לא רק. המורים נותנים יותר, המורים עצמם

הם עובדים מעבר למה שהם, הזמן גמול כספי על עבודתם

אצלנו פתוח שבעה ימים בשבוע, למעשה, ובית הספר. מקבלים

והיו מקרים שהיינו נשארים. כן בשעות המאוחרות של הלילה-וגם

.שמה עם התלמידים האלה לפני בחינות בגרות, עד שתיים בלילה

אנשים? שנת שירות יש אצל הדרוזים, תגיד. וואוו: אברי גלעד 

?יוצאים לשנת שירות או שזה לא מקובל

.יוצאים לשירות צבאי: לאל סאעד 'ג

.אין דבר כזה.. אנשים, אבל שנה לפני שירות צבאי: אברי גלעד 

.לא: לאל סאעד 'ג

?לא. היה יכול להיות פרט מעניין. חבל: אברי גלעד 

.כל שנת שירות היא פרט מעניין: הילה קורח 

מאחלים לכם שהשקט ישוב אל התלמידים. קיי-או: אברי גלעד 

.שלכם

?איך החזרה לשגרה? מה קורה השנה אגב: הילה קורח  5958154 מתוך   8עמוד  7
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אחרי, כ''אנחנו בד. לא פשוט. לא פשוט: יוסף -זמירה בן

מתחילה ירידת המתח והבלאגן ואנחנו הוספנו, שלושה-חודשיים

יש לנו חוסן במועצה ואנחנו. מטפלים בעניין. ס''פסיכולוגים לביה

.משפרים. בונים אותו לאט לאט יותר
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