ב"ה שבט תש"ע

בית הספר העל יסודי בקבוצת יבנה
תולדות בית ספרנו

 /נחו ברוכי

עוד בשני הראשונות לקיומו הגה הקיבו הדתי תכניות לחינו ילדיו .מטרת החינו הייתה להכשיר
חלוצי דתיי ,שימשיכו בדר אבותיה במפעל הקיבוצי דתי .לש כ ,חשבו ,יש לצייד את הילדי
בהשכלה יהודית ,כללית ,הומניסטית וחקלאית .הוגי הדעות האמינו שיצליחו להשיג את המטרות הללו
בעשר שנות לימודי ואחר כ יצטרפו הילדי לקיבוצי הוריה .הקושי הגדול שעמד בפניה נבע ממספר
הזעו של הילדי ומפיזור הגילאי וכ מהעובדה שכל המשקי הדתיי ישבו הרחק מ המרכז ,בקצה
הפריפריה של הישוב היהודי.
לפיכ הוחלט שילדי הקבוצות ילמדו בבית
הספר העממי )יסודי( ,כל קבוצה במקומה,
ואילו כיתות ההמש ט' י' ירוכזו בבית ספר
תנועתי משות .#בית ספר זה תוכנ לקו
בגבעת ושינגטו .הילדי הראשוני סיימו
את מסלול חינוכ ביבנה בשנת תשי"א
) (1951והמשיכו ללימודי מקצוע מחו למשק
)אחיות ,מורות( .בקבוצות האחרות לא היו
עדיי ילדי בגיל זה .בשנת תשי"ב )(1952
הגיעו ג ילדי טירת צבי ובארות יצחק לגיל
כיתות המש .ביבנה הגיעה חברת הילדי
השנייה לאותו פרק בחינוכ .כעת הגיעה
השעה לייש את התיאוריות החינוכיות
עליה דנו במש השני ולהקי את בית
הספר התיכו הקיבוצי .יבנה נמצאה במרכז
האר והיו לה הניסיו והיכולת להקי את
בית הספר ,לכ הוחלט להקימו ש .כ התכנסו כל ילדי הקה"ד ,ילידי  1938 *1937בכיתות ההמש ביבנה.
מצב זה נמש שנתיי ,אחר כ הוק בשדה אליהו בית הספר המשות #לעמק בית שא ,ואילו המוסד
ביבנה התפתח בהדרגה להיות 'בית הספר המשות #לקיבוצי הדרו' :בארות יצחק ,יבנה ,עי צורי וסעד.
)עלומי וגוש עציו טר נוסדו(
ביסודו של בית הספר הונחו כמה הנחות יסוד :הלימוד "לשמו" ולא לש תעודת בגרות .החינו שוויוני,
לבנות ולבני ,ללא ברירת תלמידי )סלקציה( .אי חינו אליטיסטי ואי מגמות .הנחות היסוד הובילו
להנהגת לימודי גמרא לבנות וג להתנגדות ליציאת הבני לישיבות )עדיי לא היו באר אולפנות
ומדרשות לבנות(.
מסגרת ייחודית זו לא הייתה יכולה להיקרא בית ספר תיכו ,לכ המשיכו לכנותה "כיתות המש" .אול,
במש השני ,הלחצי מ השטח גרמו להנהגת שינויי שוני:
בשנת תשט"ו ) (1955הוחלט שמסלול הלימודי יימש י"ב שני ,אול התלמידי יעבדו בענפי המשק
שעתיי בכל יו .באותה שנה יצאו הבני בפע הראשונה לשלושה חודשי לימודי בישיבת כר ביבנה.
לבנות ארגנו סמינרי ביהדות ובכלכלת בית .שלוש שני מאוחר יותר ,בתשי"ח ,הפכה תכנית הישיבה
למרכיב קבוע במסלול החינוכי של בית הספר .באות שני גבר לח ההורי ובית הספר החל להגיש
תלמידי ,רק את המוכשרי שבה ,למבחני בגרות.
בשנות השישי הפכה הצטרפות של ילדי בארות יצחק ,סעד ועי צורי להסדר של קבע .והוקמה
שותפות בי הקיבוצי בבעלות על בית הספר .כל קיבו תר את חלקו במימו בניית הפנימייה והתחייב
במכסת מורי ואנשי צוות ,בהתאמה למספר ילדיו שלמדו בו .השינויי אילצו את בית הספר לוותר על
שעות העבודה היומיות בענפי משק יבנה .במקומ נקבע שתלמידי התיכו יצאו לתקופת עבודה בת חצי
שנה )מניס עד סו #תשרי( כל אחד במשקו .במש שנת הלימודי ,ילדי הקיבוצי חיו בפנימייה ויצאו
לשבת חופשית פע בשלושה שבועות.
מתחילת דרכו של בית הספר ועד שנות השמוני היו המערכת הלימודית בכתות והמערכת החינוכית
חברתית בפנימייה משולבות זו בזו במערכת תלת שנתית רצופה .המחנ היה המדרי ,המטפלת )א הבית(
הייתה חלק מהצוות החינוכי ומנהל בית הספר היה ג רכז הפנימייה .כל המחנכי ורוב המורי היו חברי
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הקיבוצי .כול התלמידי חיו בפנימייה והיו מאומצי על ידי משפחות מחברי יבנה ,אליה הלכו להתפנק
קצת אחר הצהרי ,לפני שחזרו לכיתות לשעורי הערב ,או לפעילות חברתית – תרבותית בבית עקד ,ש
ג הכינו שעורי בית.
רק בשלהי שנות השמוני )תשמ"ט  ,(1989פתח בית הספר את שעריו לפני ילדי ממושבי הסביבה .בד
בבד ,התרחבה התופעה של יציאת ילדי הקיבוצי למסלולי חינו חלופיי וכ נאל בית הספר לוותר על
העיקרו המקודש של קבלת תלמידי ללא ברירה .התהלי הוביל לגיוו מקצועות הלמידה ולפתיחת
מגמות שונות.
ע בוא העלייה הגדולה מברית המועצות )לשעבר( פתח בית הספר את שעריו לפני הילדי וקלט את
הכיתה הראשונה )שנקראה "ילדי ריגה"( וממנה התפתחה תכנית נעל"ה.
תהליכי השינויי נגעו ג במסגרת הפנימייה ,שהופרדה ממסגרת הלימודי והוק צוות הדרכה נפרד
מצוות המחנכי ,ותקופת הפנימיה קוצרה לשנתיי )רק י"א – י"ב(.
בשנות התשעי ,ככל שפחתו בני המשקי ורבו ילדי החו ,הגיעה השותפות לקיצה ובית הספר עוצב
במתכונתו בנוכחית.

מנהלי בית הספר לדורותיו:
יצחק אשר ,דוב רפל ,מרדכי חיות ,יהושע אניקסטר,
יוסקה אחיטוב ,מיכה רוזנטלר ,נחמיה רפל ,נחו
ברוכי ,נוח חיות ,נחמיה רפל ,שרה עברו.

והיו

 /שרה עברו

בבית הספר לומדי בשנה"ל תש"ע כחמש מאות תלמידי ותלמידות ב  19כתות א ,מכתה ז'* י"ב.
רוב תלמידי כתות י"א – י"ב )כ  180חניכי( שייכי לפנימייה חינוכית ייחודית .אוכלוסיית התלמידי של
בית הספר ,שהייתה בעבר אוכלוסיית ישובי הקבו הדתי בדרו האר ,מורכבת היו מפסיפס תלמידי
המגיעי מ  28ישובי שוני ברחבי הדרו והמרכז )חבל יבנה ,שפיר ,שדות נגב ,ניצ ועוד( ועדיי
מצליחי לשמור על רוח התיישבותית מיוחדת .צוות בית הספר עומד על  70עובדי בה מורי ומחנכי,
מדריכי פנימייה ואנשי מנהלה ותחזוקה.
בית הספר מגדיר את עצמו כבית הספר לערכי תורה ועבודה ברוח הקיבו הדתי ,שלושת הערכי
המרכזיי הייחודי ה שלו :תרומה לקהילה כער דתי ,ארו ספרי יהודי פתוח ,וחינו דתי מעורב לבני
ובנות לכתחילה .ערכי אלה לובנו בתהלי עומק שנעשה בבית הספר בשני תשס"ח* תשס"ט.
במקביל לעשייה האינטנסיבית בתחו החינו הערכי ,בית הספר אינו מוותר ג על מיצוי יכולותיה
הלימודיות של כל תלמידיו .בית הספר נות מענה לפלח אוכלוסיית התלמידי המתאימי ללמידה עיונית,
כשהמתקשי בלמידה מקבלי מעני דר מרכז למידה בחטיבת הביניי וכתות מב"ר בחטיבה העליונה,
והמצטייני מעודדי ללמוד במסלולי הצטיינות בחטיבת הביניי ובמגמות התמחות כפולות בחטיבה
העליונה.
עוצמותיו של בית הספר נשענות על מסורת רבת שני של חינו ערכי ומחויבות למדינה.
קהילת בית הספר הרחבה נותנת תמיכה ערכית וחומרית לעשייה החינוכית המתבצעת בו.
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