עמוד 1

ילדים

₪ש לשפ״ת

אורן חלב  17ואחותו שני נת ה-
לימודי
משתתפיםבתוכנית מופ״תבמכללת אורטוחובות ,המשלבת
את בחינות הבגרות הםיסיימו כבו
תיכון עםלימודיםלתואו
ככיתה;וכסוף כיתהי״גיזכו כתואר אקדמאי
בבילויים,
בעודילדים בגילם עסוקים
בשוטטות בקניונים וצופים ב״אחהגדול״,
מבית ספר אורט ברחובות
אורן דולב 17
פותרים יחד להנאתם תר־
$TS1$תרגילים$TS1$
ואחותו שני 12
באוניברסיטה
במתמטיקהולומדים
גילים
$DN2$תרגילים$DN2$
לקראת תואר אקדמי ראשון .אורן לומד
בכיתה י״א ושני
כתוכנית
מטיקה,
$DN2$מתמטיקה$DN2$,

מופ״ת

בכיתהז׳ והם

הגילים".
ביניהםולמרות פער
$TS1$בלבטים$TS1$
בלב־
שני החלה השנה בתוכנית וזהלווה
$DN2$בלבטים $DN2$רבים" .מבחינתתהליך הבחירה ,זה ממש
טים
לא היה פשוט״ ,אומרת שני .״חששתי לאבד
את ולדירות עם חברותישהלכוללמוד בבית
ספר אחר,

משתתפים

עודדו אותילבחורבתוכניז; הזווהסבירו לי
שחברות אוכל גםלרכוש בבית הספרהזה.

זו

והיום אני לא מת־
$TS1$מתחרטת$TS1$

(ראשי תיבות של :מת־
$TS1$מתמטיקה$TS1$,

פיזיקה ותרבות),

הקרובלמקוםמגורינו .אבל

הורי

המתקיימת

ראיתי שזה היה

השנה העשירית באורט רחובות.

באמת

כד

$DN2$מתחרטת $DN2$עלזה״.
חרטת

הלימודים האקדמיים נערכים בשיתוף

בלימוריט?
מה סוד ההצלחה שלך
״אני יודעת לנהל את הזמןנכון,לדע־
$TS1$לדעתי״$TS1$,

נית
$DN2$התוכנית$DN2$לומדיםבמסלול מואץ בבית הספר ומ־
$TS1$ומסיימים$TS1$

תי״,
$DN2$לדעתי״ $DN2$,עונה שני.״אני מחלקת את הזמן באופן

אילן.תלמידי התוכ־
$TS1$התוכנית$TS1$
עם אוניברסיטת בר
$DN2$ומסיימים $DN2$את רוב בחינות
סיימים
י׳.

בכיתה י״א

סיימים
$DN2$ומסיימים$DN2$

הם

לימודי
את

הבגרות כבר

לימודים״.
בילויים וגם
שמאפשר לי גם

בכיתה

ושני.
אורן
"בוגרתלגילה"
הגיע עם
צייוח־ אני
פ״ת.
מועלם
$DN2$מופ״ת $DN2$.על

לפקולטות ומ־
$TS1$ומסיימים$TS1$
נכנסים

גם

התואר בסוף כיתהי״ג.

אצל

אורן

היולבטים

דומים והוא

חששותלערב הפתוח של מו־
$TS1$מופ״ת$TS1$.

ההחלטה

לבחור בכלכלה ובמי־
$TS1$ובמינהל$TS1$

אומר אורן:״מגיל צעיר הת־
$TS1$התעניינתי$TS1$

נהל
$DN2$ובמינהל $DN2$עסקים
ממקום אחר .זה תוצר
$DN2$התעניינתי $DN2$בנושא העסקי ובמה שלפי דעתי
עניינתי

הכל תתחיל בבית

$DN2$בגבול $DN2$הטעם הטוב כמובן ,והם יודעים שזה להבין שזה מתחיל
בול
וכולי .במ־
$TS1$במסגרת$TS1$
מניע אתהעולם כללי השוק
נלווה .צריך קורם לחנךלהיות אדם טוב,
לטובתם.
מתוכנית מופ׳׳ת
היחיד
הוא
אורן
סגרת
וסובלני וכל השאר
אכפתי
לגבולותולמסגרת .בשי־
$TS1$בשיחות$TS1$
״ילדים זקוקים
ללימודי  B-Aשהתקבל למחלקות כל־
$TS1$כלכלה$TS1$
$DN2$במסגרת $DN2$עבודות שונות שבהן עבדתיבמהלך
יגיע".
החופשהגדול ,הייתי ערלרזי המסחרולה־
$TS1$ולהתנהלות$TS1$
מנהל אורט רחובות ,אבי סער":זה באמת
השבת אנו מדברים על נושאים שונים
חות
$DN2$בשיחות$DN2$
$DN2$כלכלה $DN2$ומינהל עסקים .אחותו שני נכנסה
כלה
דבר שעניין אותי מאוד
$DN2$ולהתנהלות $DN2$השוק
תנהלות
משפחה כזאת .בשנותי הרבות
נדיר למצוא
המשפחה ביחד
ומנצליםלחיוב את ישיבת
השנה לתוכנית מופ״ת .האם דלית מספ־
$TS1$מספדת$TS1$:
$TS1$התלמידים $TS1$והוביל אותילכחורבלימודיםהללו".
כתחום החינוך אני רואה שהצלחתהתלמי־
$TS1$מקר$TS1$-
מקר־
ובין השאר מדברים על כלכלה וזה לא
$DN2$מספדת $DN2$:״זה'מתחיל מגיל אפס .מילות סלנג
דת:
ואיך הקשר ביגךלבין אחותך?
$DN2$התלמידים $DN2$מבוססת לא רק על מה שהםמקבלים
דים
בעלי הוא יועץ מס במשרד האוצר״.
לא נמצאות בשימושאצלנו בבית .למרות
החשו־
$TS1$החשוכים$TS1$
כבית הספר.התלמידיםיונקים במידה רבה
הדברים
מהם
מסבירה
דלית
"אני חושב שאני מהווה דוגמה עבורה.
ששפת האם שלי ושל בעלי היא עברית,
אנחנו מבלים הרבה זמן האחד עם השני,
מהבית את קנה המידה להצלחה ,כפי שהוא
$DN2$החשוכים $DN2$לה בחינוךהילדים" :כשאנחנו הול־
$TS1$הולכים$TS1$
כים
דיברנו עם הילדיםאנגלית ועברית והם
ממש לא מרגיש
הגילים .אני
נתפס על ידי ההורים .אנייכול לספר שיש
$DN2$הולכים $DN2$לאסיפת הורים ,לאמעניין אותנו מה
כים
מדברים בשתי השפות .מעבר לכל זה ,הצ־
$TS1$הצלחתם$TS1$
למרות פער
לגילה״.
את הפער הזה .היא מאוד בוגרת
לנו שלושה זוגות אחיםכאלה בפרויקט מו־
$TS1$מופ״ת$TS1$
$DN2$הצלחתם $DN2$היא הודותלגבולות שאנו מציבים
לחתם
הציונים שלהילדים ,אנחנו רוציםלשמוע
$DN2$מופ״ת$DN2$לתואר  B-Aאבל אורן ושני הם באמת
פ״ת
וכולי.
בבית .יש זמניםלשינה,לבילויים
שהם טובים כבני אדם .בתי הספר עושים
התקשורת המיוחדת
זוג אחים מיוחד,לאור
מנושא הציונים ,אבל צריך
$TS1$בגבול $TS1$עניין גדול
הפעילויות של הילדים תחומות כזמן ,בג־
שת
נלו
$DN2$מקר$DN2$-

האםדלית :״כשאנחנו הולכים לאסיפת הורים ,לא מעניין אותנו מה הציונים שלהילדים,
לשמוע

שהם טובים כבני אדם .צריך קודם לחנך להיות אדם טוב ,אכפתיוסובלניוכל

אנחנו רוצים

השאריגיע״

