
מהפכת
הבית ישרי  התלמידים על להקל שוקלים: החינוך במשרד

 ממקצועות בחלק הבית שיעורי על לגמרי ולוותר
10 ׳עמ חדד, טרבלסי תמר • הלימוד
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המורים אותם, לעשות מתבאסים התלמידים

את מציאים
השיערים

 שלהם הלימודית והיעילות אותם, לבדוק מתעייפים
 שוקלים החיבור במשרד גם עכשיו • בספק מוטלת
 "חשיבה ועורכים הבית משיעורי חלק על לוותר

 מערכת מסמלי לאחד שהפכו המטלות על מחודשת"
המחברת? את יאכל לא כבר הכלב • החינוך

 כלא נמצאו אליהם המורה של התייחסות
 מחשבה מתוך ניתנים כשהם אפקטיביים.

 לימודי בנושא החשיבה את לפתח מנת ועל
 חדש נושא לקראת הסקרנות את ולעורר

 הבית שיעורי של האפקטיביות - כחקר או
אמרה. עולה",

 שיעורי את עושים הורים כאשר לדבריה,
 לתלמידים, תועלת אין ילדיהם של הבית

גו רק זה איתם יחד מכינים הם וכאשר
 ההורים ועדי פורום יו״ר לדברי ולמתחים. לוויכוחים רם

 של משמעותי בצמצום חיוני צורך יש כהן, פז היישוביים,
 המדכאת מעיקה למטלה הפכו הבית "שיעורי הבית. שיעורי

 בהם שמושקע והזמן "הלחץ כהן, אמר ללמוד", התשוקה את
 מתל־אביב, ילדים לשני אם מיכל, הילדים". עבור שלילי הוא

 "ואני לילדיה, הבית שיעורי את מכינה היא פעם שלא סיפרה
 על קבועים ריבים מתנהלים בבית לדבריה, דופן". יוצאת לא

 זמן נותר לא ולילדים שנה, מדי גדל "ההיקף הבית. שיעורי
פנאי". לפעילות

 גליל האקדמית במכללה לחינוך החוג ראש לטענת
וב - הבית שיעורי גם וקנין־נוסבאום, ורד ד״ר מערבי,
 - סביבם הפורחת הפרטיים השיעורים תעשיית מיוחד

 את מגבירים הבית "שיעורי החברתי. המצב על משפיעים
 משום שונות אוכלוסיות שכבות ובין ילדים בין הפערים

 "במקום הסבירה. דיפרנציאלית", ללמידה תורמים שהם
לסבי בית־הספר את ולהפוך בכיתות הלמידה את לייעל

 חווייתיים ושינון תרגול המאפשרת העיקרית הלמידה בת
 האחריות שעיקר התחושה מתקבלת לעיתים ויעילים,
 פינקלש־ הילית ד״ר הביתית". הסביבה אל מועברת

 ברשת וטכנולוגי פדגוגי ופיתוח מחקר תחום ראש טיין,
דווקא פועלת, המערכת שבה בדרך כי מציינת אמי״ת,

 הוא מכוונת, ליד זקוק התלמיד שבו הבית שיעורי בזמן
 גדול אח או ההורים ואחד מזלם יתמזל "לחלק לבד. נמצא
 לא ואחרים פרטי, לשיעור ילכו אחרים להם, לסייע יוכל

 "כשה־ פינקלשטיין, הסבירה הפער", על לגשר יצליחו
 וגם שם, נמצא המורה בכיתה נעשים וההעמקה תרגול

 נעשים הבית כששיעורי לסייע. יכולים אחרים תלמידים
בדרך". רווחים הרבה מפסידים בבית
 לחינוך מהחוג בן־מנחם אסתי ד״ר בפועל? לנהוג כיצד אז

 הבית. לשיעורי ברורים גבולות להצבת קראה אפרתה במכללת
 בית שיעורי על לשבת צריך לא היסודי בבית־הספר "ילד
 בית שיעורי סביב כי ציינה היא אמרה. ביום", שעה מחצי יותר

 "חשוב וכי להורים, הילדים בין עימותים להתפתח גם יכולים
המורה". תפקיד את ייקח ולא ההורה, בתפקיד יישאר שההורה

 ברל, בית האקדמית המכללה לחינוך הפקולטה דקאנית
 צריך הבית שיעורי היקף כי מוסיפה הלפרט, ברכה פרופ׳
 שהיקפן וחוויתיות, משמעותיות למשימות מוגבל להיות

 בקלות: לוותר מציעה לא היא אבל לביצוע. וניתן מצומצם
 מיוחדת חשיבות יש החופשי המידע בעידן דווקא לדבריה,
 כמו חשובים לכישורים התלמידים את לכוון כדי בית לשיעורי

מידע. של ומיון סינון
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נגד I הוד שני

אותם את כי חשובים, א שי^רי™!!

והמחלוקת התאומות
 ה׳ כיתה תלמידות ,11 בנות תאומות הוד, וליטל עוני גישות: שתי אמד, בית

חן יובל צילום: | הבית לשיעורי הימס על מסכימות לא רעננה, תל״י בבית־הספר


