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עלותה הכספית הגבוהה של הבחינה הפסיײַ
כומטרית ושל קורסי ההכנה לבחינה ,הופכים
אותה לבלתי נגישה ודלת סיכויי הצלחה מלכײַ
תחילה לבני נוער וצעירים רבים בלוד ,הבאים
ממשפחות מעוטות יכולת .בכך למעשה נחסײַ
מת בפניהם האפשרות להתקבל ללימודים אקײַ
דמיים באוניברסיטאות ובמכללות השונות.
אלא שכעת מימוש החלום הופך לפשוט יוײַ
תר .זאת הודות לטל אלסטר ,תלמיד בקורס
הכנה לפסיכומטרי בבית הספר "אחד על
אחד" ,שזיהה הזדמנות לעזור לנוער באמצײַ
עות הכנתם לבחינה הפסיכומטרית .בליווי

בית הספר ועמותת "אלון" ,יזם טל את פתיחײַ
תם של קורסי הכנה לפסיכומטרי בלוד .הקורײַ
סים מיועדים לתלמידי כיתה י"ב מהעיר ממײַ
שפחות מרקע סוציואקונומי נמוך ,שאין ביכוײַ
לתם לממן קורסים מסוג זה .נערים שהצטרפו
לקורס ניצלו את ההזדמנות שניתנה להם
לשינוי בחייהם ,השיגו ציונים מרשימים וממײַ
שיכים לפעול בקהילה מתוך תחושה של מסוײַ
גלות ואחריות חברתית.
בנוסף ללימודים הניתנים בהתנדבות לנוײַ
ער ,הפרויקט מעודד המשך "מעגל ההתנדײַ
בות" ועזרה לקהילה .תלמידי הפסיכומטרי

"משלמים" על הקורס בהתנדבות משל עצמם
בבתי הספר בהם הם לומדים וחונכים ילדים
צעירים על בסיס שבועי.
בית הספר "אחד על אחד" מעניק הכשרה
לצוות המדריכים המתנדבים ,ואלה פועלים
בצמוד להנחיה שבועית של אנשי צוות בית
הספר ,ובנוסף מסבסד את ערכות ספרי הליײַ
מוד .הלמידה מתבצעת באופן אישי – מדריך
מול תלמיד בודד ,או בקבוצות של עד  8תלײַ
מידים בקבוצה ,המאפשרת התקדמות בקצב
אישי ומותאם לכל תלמיד.
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¯ÙÒ‰ ˙È·· ‰ÓÂ‰Ó
‡· ÏÎ‰¢ ∫Ï‰Ó‰ ¬ „ÂÓÈÏ ¯ÙÒ ‡ÏÏ ÚÈ‚‰ ÈÎ È· ˙‡ ˙ÈÏÂÏÈÓ Û˜˙ Ï‰Ó‰ ∫ÔÚÂË ‰ÏÓ¯· „ÈÓÏ˙Ï
˘˜¯ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó·Â ‰¯Ë˘Ó· Â˘‚Â‰ ˙ÂÈ„„‰ ˙ÂÂÏ˙ ¬ ¢ÈÈÏÚ ÂÓÈÈ‡ Â˙ÁÙ˘Ó È· ÆÌÈ
שוב גילויי אלימות במערכת החינוך –
אלא שהפעם לא ברור מי מבין השניים ,מנהל
בית הספר וקרוב משפחתו של תלמיד הלומד
במקום ,הוא התוקף ,ומי הקורבן.
תושב רמלה התלונן לאחרונה במשרד
החינוך כי מנהל המוסד החינוכי בו לומד בנו
בעיר קילל לכאורה את בנו בחריפות לאחר
שזה הגיע ללימודים ללא אחד מספרי הליײַ
מוד .לטענת האב ,בנו הפציר במנהל שיפסיק,
אך האחרון ענה לו כביכול" :רד אליי לקבל
מכתב סילוק מבית הספר" .על פי התלונה
שהגיש האב ,אחיו של האב הגיע למקום וגם
הוא הותקף לכאורה באופן מילולי על ידי המײַ
נהל בקללות ואיומים על חייו.
המנהל ,שהגיש תלונה נגדית במשטרה
בטענה כי בני משפחתו של התלמיד איימו
עליו לכאורה ,דחה השבוע את הטענות:
"מדובר בתלונה שקרית .בני משפחתו של היײַ
לד הגיעו לבית הספר ואיימו עליי .מדובר
בילד בעייתי ואלים".
מהמשטרה נמסר כי הנושא נמצא בחקירה.
במשרד החינוך הוסיפו כי נערכת בימים
אלה בדיקה בנושא ,ובנוסף המשרד מחכה
לממצאי המשטרה.
¬ ‚ÔÏÊÂ‚ Ï

כיתות אקוסטיות החלו
להיבנות לאחרונה בבית
ספר רעות בעיר .לפני
כחודש התלוננו הורים
לילדים לקויי שמיעה כי
ילדיהם צריכים כיתות
אקוסטיות ,אך למרות
זאת לא היו בבית הספר
הכיתות הדרושות.

¬ ‚ÔÏÊÂ‚ Ï

ÌÈ„ÓÂÏÂ ÌÈ„·ÂÚ
בבית הסתדרות במרחב
השפלה פועלת מזה
מספר חודשים מכללה
לעובדים ובה לומדים
ומקנים להם מיומנות,
כלים וערכים למיצוי
המשאבים הפנימיים
לשיפור ביצועים
ניהוליים והתנהגותיים.
הלימודים מקנים
למשתתפים גמול
השתלמות המוכרים על
ידי משרד החינוך.
את הקורסים מעבירים
מרצים מהשורה
הראשונה בארץ
בתחומים הזוכים
להצלחה ולדרישה
גבוהה .הנושאים
הנלמדים הם :שפת גוף
מילולית ,קבלת החלטות,
משא ומתן וגישור.
בקרוב יתקיימו קורסים
חדשים ייחודיים נוספים.
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 68תלמידים בכיתות ד' –
ו' בלוד קיבלו לאחרונה
מחשבים חדשים
במסגרת פרויקט "מחשב
לכל ילד" .עד היום חולקו
 248מחשבים לילדי
העיר .טקס סיום הקורס
נערך בהיכל התרבות
בעיר בנוכחות יו"ר
הוועדה הממונה אילן
הררי ,מנכ"ל הפרויקט
אורלי תמיר ומנהלת אגף
החינוך ציונה כסיף.
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