
--------- 
From: sophie pfeffer <sypfeffer@gmail.com> 
Date: Tue, May 19, 2020 at 10:17 AM 
 
Subject: נקודת מבט של מנהלת בית ספר על תוכנית אלפא - מכתב תודה 
To: שירה הירש <shira.hirsh@mail.huji.ac.il>, מנחם נדלר <menachemna@education.gov.il>,  דסי
 batbat10@gmail.com>, Gad Itai> בתיה יעקבסון ,<dasibe@education.gov.il> בארי
<gad.itai@mail.huji.ac.il> 
Cc: אפרת קוסלובסקי <efratkos@gmail.com>, גל אפרת <ephratgal@gmail.com> 
 

 שלום רב,
עבודת הגמר המדעית שהגישו במסגרת בשבועיים האחרונים אני משוחחת שיחות עם תלמידותי שסיימו את 

מעודדים  תוכנית אלפא. נראה לי חשוב לספר לכם על התרשמותי מהתוכנית. אתחיל בגלוי נאות שלרוב איננו
בשל העומס הרב שיש עליהן מתוך בית הספר וגם משום שזה   תוכניות של בגרות חיצונית בקרב תלמידותינו.

ת מבית. אני גם לא חושבת שילדות מוכשרות במיוחד )בין אם מחליש את המגמות האיכותיות שאנו מציעו
מחוננות או מצטיינות( צריכות תוכניות האצה אלא העמקה והרחבה, האקדמיה יכולה לחכות להן והרחבת 

 העולם החברתי והרגשי חשובה אף יותר עבור כל אדם ובמיוחד עבורן.
סה באופן לא סביר על חייה של נערה מתבגרת שיש עם זאת, תוכנית אלפא יוצאת דופן במובן זה שאיננה מעמי

טעימה  -לה גם רצון לחיי חברה ולזמן לנשום. התוכנית נותנת לה ערך מוסף שאף בית ספר לא יכול לספק
כמנהלת בית   אמיתית מחיי המחקר המדעי, תחושת מסוגלות והתידדות עם האקדמיה ועם המעבדה.

ותי טועמות מהחיים הללו ונוצר כך קשר ראשוני שיסייע להן פמיניסטי אני ממש מאושרת כך שתלמיד ספר
להתגבר על ההיסוס שלעיתים מאפיין נשים מוכשרות שמתלבטות אם ללכת לכוונים מחקריים ברמה הזאת. הן 
ממש מתאהבות בעבודה הזאת, זוכות ליחס מכבד ומגדל ולומדות באופן שקשה ללמד בבית ספר ונדיר למוצאו, 

חשיבה עמוקה על אופן  ן ושוליה. התלמידות מרגישות שיש להן כל הזמן למי לפנות ושישמעין למידה של אמ
שבהן   התנהלות הדברים. הן מלאות הכרת הטוב גם לשירה ולשאר הצוות וגם למנחות ומנחים במעבדות

 )דבר המלמד אותי שגם שם כנראה נעשתה עבודת הכנה תשיתית מצד התוכנית(.  שובצו
העמוקים, המכבדים והחומלים שמובילי תוכנית אלפא השכילו  מהקשרים לכל אני מרוגשתאני חושבת שמעבר 

ליצור. מחנות הקיץ והמפגשים ממש זכורים לתלמידותי במתיקות. "אני חשבתי שבגלל שנהיה שם הרבה 
תלמידים מצטיינים תהיה שם תחרות ובמקום זה גיליתי שיש לכל אחד מקום." תלמידה סיפרה לי שבוגרי 

נתיים הקודמות הטוו דרך התנהלות כל כך מכבדת ונעימה, כמו חיבוק חם. זה בעיני מעורר המון הערכה הש
כאשת חינוך, אני יודעת שמדענים לא נחשבים תמיד כאנשים חמים ואוהבים, לכן ברור לי שזאת האג'נדה 

היא הרוויחה  המרכזית או לפחות אחת מהן, והיא עובדת. אסיים בכך שתלמידה אחת ששאלתי אותה מה
החדשה שלה מוסלמית וזה היה הדבר השלישי שהיא   חברה הכי טובה חדשה. החברה -  מהתוכנית סיפרה

וכיף לדבר איתה, המשיכה בכך  סיפרה עליה, היא פתחה בכך שיש להן ממש הרבה במשותף שמבריקה
ימות המשיח שאפשר לראות ורק אחר כך סיפרה שהיא מוסלמית ודתיה כמוה. אין מה להוסיף,  שלומדת בליד"ה

 כך בחברה השסועה שלנו פני אדם.
אסיים בכך שכמו שאר מנהלי ישראל גם אני מותשת מכל כך הרבה דברים בעת האחרונה בעבודה שלי אבל 

  טרחתי וכתבתי כי זאת נקודת אור חינוכית ולימודית. ממש מודה לכם בשמי ובשם התלמידות שלי.
 ההתמדה הנדרשת מהן ושמחה מכל מה שהרוויחו.גאה בהן על ההשקעה, הסקרנות ו

 בתודה ובכבוד רב על המפעל החשוב הזה,
 סופי פפר, מנהלת פלך ירושלים.
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