
 

Netivot: Against All Odds 
The “General Comprehensive” High School in the southern city was a shocking failure • A 

moment before the decision was to be made to lock its doors, Darca took it under its 

sponsorship and a huge change occurred with principal Cochava Cohen at its helm • 

Where there’s a will, there’s a way 
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The “General Comprehensive” School in Netivot was, for many years, the laughing stock of 

the city: Parents refused to send their children there, its students were a joke amongst the 

students in other schools who saw them as juvenile delinquents, crazy and hopeless. The 

school had no repose from any direction, suffered from pedagogical and disciplinary neglect, 

and no less than seven principals rotated through there in seven years, an intolerable 

situation which served as a platform for uninspired educational staff which did not wish to 

change the status quo. The poor reputation of “General Comprehensive,” the only non-



religious school in the city, was so prominent that the municipality itself was prepared to 

shut it down and disperse its students amongst the two schools located outside the city. 

A moment before the seal was placed on this drastic decision, “General Comprehensive” got 

a final chance when it was put out for bids in a tender to the national high school networks. 

The Darca Network, founded by the Rashi Foundation, picked up the gauntlet as part of its 

activities to advance education in the geographic and social periphery in Israel. 

The mobilization of the system to save this problematic high school was absolute. Darca 

increased the supply of resources which the school needed and stabilized its administration 

when it brought in the veteran educator Cochava Cohen who was seeking a professional 

challenge. After nine years as principal of an elementary school in Jerusalem, she left the 

capital city and moved her residence to Netivot because of the task placed before her. 

Cochava brought about a gradual change over three years. From a failing educational 

institution which no one wanted, “General Comprehensive,” which adopted the Network’s 

name, became one of the strongest high schools in Netivot. The rate of those eligible for 

matriculation amongst its students increased significantly and the syllabus, which includes 

science and technology classes, was classified as excellent. A skilled educational staff (which 

included the original staff teachers) led to the improvement of the school’s image and the 

image of the students who were filled with motivation. 

“The Darca School is an excellent example of what can be done when resources are 

increased, the quality of the administration in the field of pedagogy is improved and 

emphasis is placed on values of democracy and tolerance,” says Jimmy Pinto, chairman of 

the Network, “Our goal is to raise the motivation of the people in the field, to empower 

strength to principals and teachers.” 

The Network’s CEO, Dr. Gil Pereg, adds: “There is an unusual story here. We are successful in 

making a change in all of our schools. It is significant primarily in Netivot, in which we 

integrate managerial administrative and pedagogical knowhow and work in close 

collaboration with the Ministry of Education, the municipality and the Rashi Foundation." 

  

To Disassemble and Assemble 

I meet Cochava, a pleasant and warm woman, in her office. Her eyes laugh, accompanied by 

a continuous gleam, in fact when she remembers the first and most difficult year in the 

challenging position. “The situation was catatonic,” she says, “This was a school overflowing 

with violence and vandalism. The enrollment rate was low and almost did not justify its 

opening. When I arrived in July three years ago, 13 children enrolled in seventh grade, it’s 

surreal. There was no normal education for non-religious students in this city.” 

 

So what drew you here? 

“The challenge, the school’s great distress and the network’s true willingness to help. Darca 

Network, the municipality and the Ministry of Education placed all of the resources and the 

backing needed to change the school from its foundations in my hands. I will not forget the 

opening ceremony in the first year, from which I returned home in tears. It was a 

catastrophe. Teachers ran after students and yelled at them to sit down. It was total chaos, a 



demonstration of lack of control, to the point where I asked myself - how to I start dealing 

with all of this?” 

And what was the answer? 

“That everything starts and ends with the teachers. The chaos continued with the start of 

studies when one of the teachers said to me: ‘There is no difference between a lesson and a 

break.’ There is no listening, there is no respect for the teachers - they curse at them. I 

remember that I could not stand on my feet because I was so tried, because all day long I 

was rushing to put out fires. Students in the twelfth grade told me to my face: ‘We give you 

two months, three at most.’ 

“That is when I understood that if I succeed with the teachers, I will succeed with the 

children. I did not give up on any teacher. In the end, those same teachers about whom it 

was said that they are not fit were the ones who caused the big turnaround. They were 

paralyzed by the chaos, but today, three years later, there is an active and dominant staff 

here, with a deep connection between it and the students.” 

The path to this turnaround was not simple. All of the institution’s mechanisms underwent a 

process of “disassembly and assembly,” as it was described by the school’s intermediate 

school counselor, Sigal Gabay, and Cochava the principal describes the moment which 

almost broke her. “There was a very severe violent incident here, which was the climax of 

the chaos. I felt that I cannot take any more and we closed the school at 11 in the morning - 

we sent everyone home.”  

Cochava stops for a moment and then continues: “This was a foundational incident, after 

which all of the teachers understood that from here on in, they are laying down a 

foundation of ironclad discipline amongst the students. Little by little, the students 

understood that a power had come to the school which must be respected, that the change 

was beginning. It did not happen immediately after the incident, there were other failures 

and incidents of violence, but in the end we laid down the law, courtesy was learned 

between the students and the teachers, and this was the basis for the change. 

On the altar of the laying of the foundation of the ironclad discipline and the mutual respect, 

Cochava delayed the handling of the school’s low pedagogical level by half a year. Issues 

such as low rates of matriculation eligibility, learning disabilities and various difficulties were 

put on hold until the required discipline, the determination of clear procedures and the 

reinforcement of the educational staff, became the authority in the eyes of the students. “It 

was necessary to awaken the teachers’ belief in themselves; to reinforce them, to encourage 

them, to help them feel useful, otherwise how can we engage ourselves with excellence", 

emphasizes Cochava. 

Gali Kanfo, Cochava’s vice principal, reinforces the principal’s statements: “I can testify, as a 

teacher, that the replacement of so many principals resulted in a lack of stability in terms of 

the students and the staff. I started to develop separation anxiety, truly! Although there 

were attempts to improve the situation, to change - none of them succeeded.” 

Gali, who has been at the school for 14 years, starting as a teacher, continues: “At a certain 

stage, the educational zeal with which I arrived at this school, and the desire to provide 

these students with an education that would take them out of poverty and difficulties 



waned, because nothing changed.” But then, Darca arrived, with Cochava, and the longed 

for change occurred. 

“Cochava arrived and simply reignited the hearts of the teachers,” says Gali with a smile, 

“People who had faded and given up rediscovered their role and became meaningful once 

again. Cochava’s demand for professionalism, alongside the love which she radiates, created 

the change which the school needed.” 

Sigal, the counselor, joins in the praise: “All of the circles vis-a-vis which the school operates 

- students, parents, the staff, the outside system, informal organizations - understood that 

here we have someone who is not going to give up on anyone or to anyone, certainly not on 

the students. Every detail in the bylaws was changed, polished and sharpened. The school 

took a deep breath and refilled itself.” 

 Connecting the Ends 

With half a year in the position, after all of the difficulties Cochava stabilized the school in 

terms of discipline: the level of violence decreased, students showed up in classes on time 

and respected the students and the new principal. “They heard the teachers and saw how 

they address me and this trickled in", Cochava recounts with satisfaction, “The students who 

gave me two months, accepted me." 

The time had now come for a pedagogical changeover as well; stage two which would make 

the school successful, strong and prestigious - not an easy challenge. The populace of 

Netivot is characterized by very extreme ends. The strong, successful and wealthy end and 

the weak end which is handled by welfare services. This is also the student population in the 

renewing educational institution, and it required balance, for success, as a critical 

component. 

Until the change, the children from the strong population left to study at the neighboring 

Kibbutzim in higher quality schools which are strong and even elitist, while the weak and 

non-religious population was stuck in the city and gathered at the laughable “General 

Comprehensive.” After the rehabilitation of the high school commenced, the possibility of 

studying outside of the city was decreased, and as aforesaid brought about a connection 

between the strong and the weak at the socioeconomic level, within the walls of Darca.” 

The way to draw the strong population in the city to the school was by means of an excellent 

syllabus, such as “Atidim” and “Ta’assi-Yeda” which included the technological-scientific 

classes. Cochava tells of the large push which these programs provided: “The staff received 

professional enrichment, and after years of bitterness and frustration, I found teachers who 

love to come to work. The matter started to take new shape and receive new colors.” 

Renewal was felt even in the students’ enrollment, and as we remember, upon Cochava’s 

entering the position, 13 students were enrolled in the seventh grade and for the coming 

year, 75 students have already enrolled. Vice-principal Gali: “We provide a solution for 

strong students and cultivate this group. If in the past, in every grade level, there was 

perhaps one student who was eligible for matriculation in five units of mathematics, today 

we expect that there will be 20 students with four and five study units.” 

The process is a success. The bounce by Darca propelled the students and the school’s image 

and its level in an inconceivable manner. “The quality of the students which come here 

improved,” continues Gali, “One thing leads to another. There are no invisible students in 



the school - we know everyone, know exactly what is happening with them: from what 

home the come, what difficulties they face daily. Thus, even the weak students receive 

solutions which are appropriate for them - on the personal level and on the educational 

level. Despite the extreme ends in educational and social terms, in our eyes all are equal.” 

Sigal adds: “As counselor, I know all of the students thoroughly. I know them, their 

grandmother, their aunt, the siblings and parents and everything that they are going 

through. That is how it works here. There is simply no other way. When they say education is 

a calling - this is not a cliché. Here, in this school, the expression is alive and well.” 

  

To Seize the Opportunity  

Not only does the professional staff testify as to the success; so too the local population 

which is happy with the change. “This school is proof that there is life after death,” says Itzik 

Gerby, father of Oded, a graduate of the school who graduated twelfth grade this year and is 

studying electrical engineering in the “Atidim” program. Oded nods and says: “Had they not 

believed in me in the school and gone above and beyond in order to help me succeed, I 

would not have gotten to where I am.” 

Oded also says: “In seventh grade I caused a lot of trouble. It got to the point that every 

week they would send me home, each time for a different reason. I caused many problems: I 

hit kids, yelled at teachers, fought with everyone. In eleventh grade, they stopped my 

studies and told me that I would no longer return.” 

Oded’s father remembers: “I asked Oded whether he wants me to find him a different 

school, but he said to me ‘Dad, if I don’t go back to study at Darca, I’m not going back to 

school at all,’ in those words. Oded received another chance and succeeded in changing, as 

aforesaid, with the help of the dedicated teachers. They stayed with him even after school 

hours and invested in him until he was eligible for matriculation which included five units in 

mathematics, as well as physics, until he was accepted into the “Atidim” program. Individual 

success which serves as an example to others. 

“Every year they changed principals. One year they even replaced two,” says Oded, “I was 

sure that Cochava as well would not continue, but after the first year that she stayed, the 

school became more serious, less of a mess. Then I understood that this is my chance and I 

simply grabbed it with both hands.” 

So too Ziv Uziel, aged 16, who will be in the eleventh grade in the coming year, identifies 

with Oded’s statements: “At the beginning the school had a really bad stigma, but now they 

talk about it in an absolutely different manner - that there is a good staff and a good 

syllabus. We have help and more reinforcement.” 

What brought about the change in your opinion? 

“It is the integration of a good and charismatic principal and a good staff with a lot of 

motivation. There were a lot of changes here, changing principals, and there was a feeling of 

instability. Now the situation is absolutely different. I feel very safe here and believe in this 

school’s abilities.” 



 

 נתיבות: כנגד כל הסיכויים

 רגע לפני שהוחלט• בית הספר התיכון "מקיף כללי" בעיר הדרומית היה כישלון מזעזע 

תחת חסותה, ובראשותה של המנהלת כוכבה  לנעול את שעריו, לקחה אותו רשת דרכא

 אין דבר העומד בפני הרצון• כהן הגיע השינוי האדיר 

 סיגל ארביטמן
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 אין מקום לוויתורים. כוכבה כהן

 דודו גרינשפן : צילום

 

בית הספר התיכון הממלכתי "מקיף כללי" בנתיבות היה במשך שנים לבדיחת העיר: הורים סירבו לשלוח אליו 

ו ללעג בקרב תלמידי בתי הספר האחרים, שראו בהם נוער שוליים, מופרעים חסרי את ילדיהם, תלמידיו הי

תקנה. בית הספר לא ידע נחת מאף כיוון, סבל מהזנחה פדגוגית ומשמעתית, ולא פחות משבעה מנהלים 

התחלפו בו בתוך שנים ספורות, מצב בלתי נסבל שהיה פתח לצוות חינוכי חסר השראה שלא ביקש לשנות את 

. כה בולט היה שמו הרע של "מקיף כללי", בית הספר החילוני היחיד בנתיבות, עד שבעירייה עמדו להביא המצוי

 .לסגירתו ולפזר את תלמידיו בין בתי ספר השוכנים מחוץ לעיר



רגע לפני שהוטבעה החותמת על החלטה דרסטית זו זכה "מקיף כללי" להזדמנות אחרונה, כשהוצא 

, מייסודה של קרן רש"י, הרימה את הכפפה, כחלק דרכאם הארציות. ור רשתות התיכונילמכרז עב

 .מפעילותה לקידום החינוך בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל

הגדילה את המשאבים הנדרשים לו  דרכאת תיכון בעייתי זה היתה מוחלטת. התגייסות המערכת להצל

יקה כוכבה כהן, שחיפשה אתגר מקצועי. וייצבה את ניהולו, כשהצניחה כמנהלת את אשת החינוך הוות

אחרי תשע שנים כמנהלת בית ספר יסודי בירושלים, היא עזבה את עיר הבירה ועברה להתגורר, בשל 

 .המשימה שהוצבה בפניה, בעיר נתיבות

כוכבה חוללה מהפך הדרגתי בתוך שלוש שנים. ממוסד חינוכי כושל, שאיש לא חפץ בקיומו, היה "מקיף 

את שם הרשת, לאחד התיכונים החזקים בנתיבות. שיעור הזכאים לבגרות בקרב תלמידיו  כללי", שאימץ

עלה באופן ניכר ותוכנית הלימודים, הכוללת כיתות מדעים וטכנולוגיה, הוגדרה כמצוינת. צוות חינוכי מיומן 

)שכלל את מורי הצוות המקורי( הוביל לשיפור תדמית בית הספר ותדמית התלמידים שהתמלאו 

 .וטיבציהבמ

הוא דוגמה מעולה למה שאפשר לעשות כאשר מגדילים משאבים, משביחים את איכות  דרכאבית הספר "

ו, יו"ר הרשת, טהניהול בתחום הפדגוגי ושמים דגש על ערכים של דמוקרטיה וסובלנות", אומר ג'ימי פינ

 ."ולמורים"המטרה שלנו היא להעלות את המוטיבציה של האנשים בשטח, לתת עוצמה למנהלים 

מנכ"ל הרשת, ד"ר גיל פרג, מוסיף: "יש פה סיפור יוצא דופן. אנחנו מצליחים לעשות שינוי בכל בתי הספר 

שלנו. הוא ניכר בעיקר בנתיבות, שבה אנו משלבים ידע ניהולי ופדגוגי ועובדים בשיתוף פעולה צמוד עם 

 ."משרד החינוך, העירייה וקרן רש"י

  

 לפרק ולהרכיב

אישה נעימה וחמה, אני פוגשת במשרדה. עיניה צוחקות, מלוות בניצוץ מתמשך, דווקא כשהיא את כוכבה, 

נזכרת בשנה הראשונה והקשה בתפקיד המאתגר. "המצב היה קטטוני", היא אומרת, "זה היה בית ספר 

 רווי אלימות וונדליזם. שיעור ההרשמה היה נמוך וכמעט לא הצדיק את פתיחתו. כשהגעתי, ביולי לפני

 ."ילדים, זה הזוי. לא היה חינוך נורמלי לחילונים בעיר הזאת 31שלוש שנים, נרשמו לכיתה ז' 

 ?אז מה משך אותך לכאן

, דרכאהאתגר, המצוקה הגדולה של בית הספר והמוכנות האמיתית של המערכת החיצונית לעזור. רשת "

ל לשנות את בית הספר מהיסוד. לא העירייה ומשרד החינוך נתנו בידיי את כל המשאבים וכן גיבוי להתחי

אשכח את טקס הפתיחה של השנה הראשונה, שממנו חזרתי הביתה בוכה. הוא היה קטסטרופה. מורים 

רצו אחרי תלמידים וצעקו עליהם לשבת. זה היה כאוס טוטאלי, מפגן של חוסר שליטה, עד ששאלתי את 

 "?מאיפה אני מתחילה לטפל בכל זה -עצמי 

 ?ומה היתה התשובה

שהכל מתחיל ונגמר במורים. הכאוס נמשך עם התחלת הלימודים, כשאחת המורות אמרה לי: 'אין הבדל "

מקללים אותם. אני זוכרת שלא יכולתי לעמוד על  -בין שיעור להפסקה'. אין הקשבה, אין כבוד למורים 

בפנים: 'אנחנו נותנים הרגליים מרוב עייפות, כי כל היום רצתי לכבות שריפות. תלמידי כיתה י"ב אמרו לי 

 .'לך חודשיים, גג שלושה

אז הבנתי שאם אצליח עם המורים, אצליח עם הילדים. לא ויתרתי על אף מורה. לבסוף, אותם מורים "

שאמרו עליהם שאינם ראויים, היו אלה שעשו את המהפך הגדול. הם היו משותקים תחת הכאוס, אבל 

 ."ודומיננטי, עם קשר עמוק בינו לבין התלמידיםהיום, שלוש שנים אחרי, יש כאן צוות פעיל 

הדרך למהפך לא היתה פשוטה. כל מנגנוני המוסד עברו תהליך של "פירוק והרכבה", כפי שהגדירה זאת 

יועצת חטיבת הביניים של בית הספר, סיגל גבאי, וכוכבה המנהלת מספרת על הרגע שכמעט שבר אותה. 



היה שיאו של הכאוס. הרגשתי אז שאני לא יכולה יותר וסגרנו "היה פה אירוע של אלימות מאוד קשה, ש

  ."שלחנו את כולם הביתה -בבוקר  33את בית הספר ב־

כוכבה עוצרת לרגע וממשיכה: "זה היה אירוע מכונן, שלאחריו כל המורים הבינו שמעתה משתיתים 

יש לכבד, שהשינוי משמעת ברזל בקרב הילדים. לאט לאט התלמידים הבינו שהגיע לבית הספר כוח ש

מתחיל. זה לא קרה מייד אחרי האירוע, היו עוד נפילות ומקרי אלימות, אבל לבסוף הושתתה המשמעת, 

 .נלמדה דרך ארץ בין התלמידים והמורים, וזה היה הבסיס לשינוי

על מזבח השתתת משמעת הברזל והכבוד ההדדי דחתה כוכבה בחצי השנה הראשונה את הטיפול ברמה 

הנמוכה של בית הספר. שיעורי הזכאות הנמוכים לבגרות, בעלי ליקויי הלמידה והקשיים השונים הפדגוגית 

נשלחו לחדר המתנה, חיכו למשמעת הנדרשת, לקביעת נהלים ברורים ולחיזוק הצוות החינוכי, עד שיהפוך 

אותם,  לסמכות בעיני התלמידים. "היה צריך לעורר את האמון של המורים בעצמם; לחזק אותם, לעודד

 .לעזור להם להרגיש יעילים, אחרת איך נוכל להתעסק במצוינות", מדגישה כוכבה

שחילופי המנהלים גלי כנפו, סגניתה של כוכבה, מחזקת את דברי המנהלת: "אני יכולה להעיד, כמורה, 

הרבים הביאו לחוסר יציבות מבחינת התלמידים והצוות. התחלתי לפתח חרדת נטישה, ממש כך. למרות 

 ."אף אחד מהם לא צלח -שהיו ניסיונות לשפר את המצב, לשנות 

שנים בבית הספר, תחילה כמורה מהשורה, ממשיכה: "בשלב מסוים אש החינוך שבאתי איתה  31גלי, 

ה, עם רצון לספק השכלה לתלמידים האלה, שתוציא אותם ממעגל העוני והקשיים שהם לבית הספר הז

, עם כוכבה, והשינוי המיוחל דרכאחווים, דעכה, כי שום דבר לא השתנה". אבל אז כאמור הגיעה רשת 

 .קרה

לו כוכבה הגיעה ופשוט הציתה את לבבות המורים מחדש", אומרת גלי בחיוך, "אנשים שדעכו והתייאשו גי"

מחדש את תפקידם והפכו למשמעותיים פעם נוספת. הדרישות המקצועיות של כוכבה, לצד האהבה שהיא 

 ."מקרינה, יצרו את השינוי שבית הספר היה צריך

תלמידים, הורים, הצוות,  -סיגל היועצת מצטרפת למחמאות: "כל המעגלים שבית הספר עובד מולם 

הבינו שיש פה מישהי שלא הולכת לוותר על אף אחד ולאף  - המערכת החיצונית, ארגונים בלתי פורמליים

אחד, בטח לא על התלמידים. כל פרט בתקנון שונה, הוקצע וחודד. בית הספר לקח נשימה עמוקה 

 ."והתמלא

  

 לחבר את הקצוות

חצי שנה בתפקיד, אחרי כל הקשיים, כוכבה ייצבה משמעתית את בית הספר: רמת האלימות פחתה, 

יצבו בכיתות בזמן וכיבדו את המורים ואת המנהלת החדשה. "הם שמעו את המורים וראו תלמידים התי

 ."איך הם מתייחסים אלי וזה חילחל", מספרת כוכבה בסיפוק, "התלמידים שנתנו לי חודשיים, קיבלו אותי

קל. לא אתגר  -כעת הגיע הזמן גם למהפך פדגוגי, שלב ב' שיהפוך את בית הספר למצליח, חזק ויוקרתי 

אוכלוסיית נתיבות מתאפיינת בקצוות קיצוניים מאוד. הקצה החזק, המצליח ובעל הממון והקצה החלש, 

המטופל בשירותי הרווחה. זו גם אוכלוסיית התלמידים במוסד החינוכי המתחדש, והיא חייבה, בשביל 

 .ההצלחה, איזון, כמרכיב קריטי

יבוצים השכנים, בבתי ספר איכותיים יותר, חזקים ואף עד לשינוי, ילדי האוכלוסייה החזקה יצאו ללמוד בק

אליטיסטיים, בעוד האוכלוסייה החלשה, החילונית, נתקעה בעיר והתקבצה ב"מקיף כללי" הנלעג. לאחר 

שהחל שיקום התיכון האפשרות ללמוד מחוץ לעיר הצטמצמה, וכאמור הובילה לחיבור בין החזקים 

 .כאדרותלי כ והחלשים ברמה הסוציו־אקונומית, בין

הדרך למשוך לבית הספר את האוכלוסייה החזקה בעיר היתה באמצעות תוכניות לימוד מצוינות, דוגמת 

"עתידים" ו"תעשידע", שכללו את הכיתות המדעיות־טכנולוגיות. כוכבה מספרת על הדחיפה הגדולה 

כול מצאתי מורים שתוכניות אלה נתנו: "הצוות זכה להעשרות מקצועיות, ואחרי שנים של מרירות ותס

 ."שאוהבים לבוא לעבודה. העסק התחיל לקבל צורה וצבעים חדשים



 31גם ברישום התלמידים הורגשה ההתחדשות, ואם, כזכור, עם כניסתה של כוכבה לתפקיד היו רשומים 

. סגנית המנהלת גלי: "אנחנו נותנים מענה לתלמידים 57תלמידים לכיתה ז', לשנה הקרובה נרשמו כבר 

ם ומאוד מטפחים את הקבוצה הזו. אם בעבר בכל שכבה היה אולי תלמיד אחד שהיה זכאי לבגרות החזקי

 ."תלמידים בארבע ובחמש יחידות לימוד 02בחמש יחידות מתמטיקה, היום אנו צופים שיהיו 

הזניקה את התלמידים ואת דימוי בית הספר ורמתו באופן בלתי  דרכאהתהליך נחל הצלחה. מקפצת 

כות התלמידים שמגיעים לכאן השתפרה", ממשיכה גלי, "דבר מוביל לדבר. אין בבית הספר נתפס. "אי

אנחנו מכירים את כולם, יודעים בדיוק מה קורה איתם: מאיזה בית הם מגיעים, אילו  -תלמידים שקופים 

ברמה האישית  -קשיים יש להם ביומיום. כך, גם התלמידים החלשים מקבלים את המענה המתאים להם 

 ."וברמה החינוכית. למרות הקצוות הקיצוניים מבחינה לימודית וחברתית, בעינינו כולם שווים

סיגל מוסיפה: "כיועצת, אני מכירה את כל התלמידים על בוריים. אני מכירה אותם, את הסבתא שלהם, 

ת. את הדודה, את האחים וההורים ואת כל מה שעובר עליהם. ככה זה עובד כאן. פשוט אין דרך אחר

 ."זו לא קלישאה. כאן, בבית הספר הזה, הביטוי הזה חי וקיים -כשאומרים שחינוך הוא שליחות 

  

 לתפוס את ההזדמנות

לא רק הצוות המקצועי מעיד על ההצלחה, גם האוכלוסייה המקומית שמרוצה מהשינוי. "בית הספר הזה 

ודד, בוגר בית הספר, שסיים השנה הוא ההוכחה שיש חיים לאחר המוות", אומר איציק ג'רבי, אביו של ע

כיתה י"ב ולומד הנדסת חשמל בתוכנית "עתידים". עודד מהנהן ואומר: "אילולא האמינו בי בבית הספר 

 ."ועשו מעל ומעבר כדי לעזור לי להצליח, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי

שולחים אותי הביתה,  עוד אומר עודד: "בכיתה ז' הייתי עושה הרבה צרות. זה הגיע למצב שכל שבוע היו

כל פעם בגלל משהו אחר. הייתי עושה הרבה בעיות: מרביץ לילדים, צועק על המורים, רב עם כולם. 

 ."בכיתה י"א הפסיקו לי את הלימודים ואמרו לי שיותר אני לא חוזר

ם אביו איציק נזכר: "שאלתי את עודד אם הוא רוצה שאמצא לו מסגרת אחרת, אבל הוא אמר לי, 'אבא, א

, אני לא חוזר ללמוד בכלל', במילים האלו". עודד קיבל עוד הזדמנות והצליח דרכאבאני לא חוזר ללמוד 

להשתנות, כאמור בעזרת המורים המסורים. אלו נשארו איתו גם אחרי שעות הלימודים והשקיעו בו עד 

"עתידים".  שהיה זכאי לבגרות, שכללה חמש יחידות מתמטיקה, וגם פיזיקה, עד שהתקבל לתוכנית

 .הצלחה אישית שהיא בבחינת דוגמה לאחרים

כל שנה החליפו מנהל. בשנה אחת אפילו החליפו שניים", אומר עודד, "הייתי בטוח שגם כוכבה לא "

תמשיך, אבל אחרי השנה הראשונה שהיא נשארה, בית הספר הפך ליותר רציני, פחות מבולגן. אז הבנתי 

 ."תה בשתי ידייםשזו ההזדמנות שלי ופשוט תפסתי או

, שתלמד בשנה הקרובה בכיתה י"א, מזדהה עם דבריו של עודד: "בהתחלה היתה 31גם זיו עוזיאל, בת 

שיש צוות טוב  -לבית הספר סטיגמה ממש לא טובה, אבל עכשיו מדברים עליו באופן אחר לחלוטין 

 ."ותוכנית חינוכית טובה. יש לנו עזרה ויותר תגבורים

 ?עתךמה הביא לשינוי לד

זה שילוב של מנהלת טובה וכריזמטית וסגל טוב עם הרבה מוטיבציה. היו פה הרבה שינויים, חילופי "

מנהלות, והיתה הרגשה של חוסר יציבות. עכשיו המצב שונה לחלוטין. אני מרגישה מאוד בטוחה פה 

 ."ומאמינה ביכולות של בית הספר הזה

 


