
 

 

 ונתוהז תא םיכנחמ לש הליעפ הריקחו ,םזילרולפ ,םזילנויצנ לע

 1ןמסטוג הנשוש

Heartbeat | םילשורי ,א"קמי רעונה תלהקמ 

 

 ךרד ךוניחב םיקסועש םינוגראבש תויורשפאבו םירגתאב תדקמתמ ,ישיא ןויסינ תובקעב הבתכנש ,וז הסמ

 ]םגרתמה תרעה – "musicking"[ תילקיזומ תוליעפ תועצמאב ןיטסלפ/לארשיב ילקיזומ-יגולאיד שגפמ

)Small, 1995( םיימואלה םימיה לש םדיקפתו םתרטמב רהרהלו קפס ליטהל ,רוקחל תויגולאיד תוינכתו 

 הינשה יפלכ תחא תואצמנש תויביטקלוקו תוילאודיווידניא תויוהז םינובש םינמס ,םייניטסלפהו םיילארשיה

 ימינפה שופיחה ןמ םירוטפ וניניא םיכנחמכ ונא ,הזה עיגפה בחרמל הסינכ ידי לע .רושיגל ןתינ-יתלב סננוסידב

 בל" תריקח תועצמאב .תויכוניחה תוינכתה תיינבו דומילה ךלהמב הליהקהו ימצעה תנבה רחא יתרוקיבהו

 ונאש המ םיעדוי ונא דציכ" הלאשב הישרושמ לחה )Palmer, 2010, p.50( "תיכוניחה תוחילשה לש הבל

 תועצמאב ,ףושחל דחי םילוכי ונחנא ,"תמא ונלש עדיל אורקל תנמ לע םיכמתסמ ונא המ לע"-ו "םיעדוי

 הריתחב )hooks,1994( תורשפא לש םישדח םיבחרמ רוציל דבב-דבו ,רבעה ןמ תויואיצמ ,תילקיזומ תוליעפ

 .]םגרתמה תרעה – ”quality of education(e)“[ ךוניחב תוכיאו ןויווש רבעל
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 םיעוקש ךוניחה ישרושש הדבועה ןמ םינוזינ התיכל םתיא םיאיבמ םירומו םידימלתש םיישיאה םידחפה

 והז :תוקוחר םיתעל ךא םיטקונ ונא תנווכתמ ינא הילא עקרקה לש המשב .דחפב הרישע עקרקב קומע

 דע – וירוחאמש דחפה תא תוארל השקש ,תוריהי וזכב םדוקמש סודומ ,העידי לש יטננימודה סודומה
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 תולאש יתשל םינתונ ונאש תובושתה לש רצות אוה העידי לש סודומ .דחפ לע תופחל הטונ תוריהיש םירכזנש

 אורקל תנמ לע םיכמתסמ ונא המ לעו ?םיעדוי ונאש המ םיעדוי ונא דציכ :תיכוניחה תוחילשה לש הבלבש

 אלל תרבעומ איה לבא ,תעדומ אל וליפא וא ,הבורב תעלבומ תויהל היושע ונלש הבושתה ?תמא ונלש עדיל

 Parker Palmer (2010, p. 50)- .םידמולו םידמלמ ונא ובש ןפואב קספה

 

 תנמ לע םיכמתסמ ונא המ לע"ו "?םיעדוי ונאש המ םיעדוי ונא דציכ" תליאש לש הטושפה הלועפה תועצמאב

 םיכנחמ לע הפכנש יכרריהה הנבמה תא הבשחמ ררועמו ילקידר ןפואב רגתאמ רמלפ "?תמא ונלש עדיל אורקל

 ובש ןפואהו הזה ףחדה לש והנבמ תניחב ידי לע .קפס לכל לעמ םיעדוי לכ תויהל םהילע ויפל ,םדי לע לפכושמו

 ונידימלת יניעל עיגפ בחרמל הסינכמ דחפו תימצע הסיפת לע תוססובמה תוישיא תומגיטסל רשקתמ אוה

 ,תישיא המינב .היתודוסיב )Palmer, 2010, p. 50( "תיכוניחה תוחילשה לש הבל" תא םירקוח ונא ,וניתימעו

 יא תא לבקל תלוכיה תא יב וחפיט רמלפ לש ויגיגה ,ימצעה קפסבו יכוניחה עדונ-אלב יתלקתנ רשאכ ,תכנחמכ

 ויבתכ תארשהב ,וזו .רתוי תובוט תולאשל אלא ,תובושתל אקווד ואל יתרוקיב ןפואב ףואשל תעב הבו ,העידיה

 .תיחכונה הריקחה ךותל ונלש קוניזה תדוקנ איה ,רמלפ לש

 קיר לוביק ילכ אוה דימלתהו עדוי-לכ אוה הרומה וב ,יתרוסמה ךוניחה לש דירש אוה ראתמ רמלפש המ

 "ךרוצ"הש הנימאמ ינא ,תאז םע .)Dewey, 2007; Freire, 1970( עדיב ותוא אלמי ולש הרומהש ךכל ןיתממש

 העבט תא קתשמש דבלב וז אל ,הנבהו עדי לש ןבומ לכב קפס לכל לעמו דימת קדוצ תויהל ךנחמה לש

 ךותב םדקמ ךכבו ,םהמו םידימלתה םע הדימל איהש ,)Freire, 1970( תיקפואה הדימלה לש יגולאידה

 יביטמרופסנרטה ךרוצה תא םסוח םג אלא ,הרבחב תומייקה יוכידה תוכרעמ תא תשדחמש היכרריה הדימלה

 תריציב .ה/ומצע תא ןוחבל ידכו קפס המצעב וא ומצעב ליטהל ידכ ,הרומה לש תימינפ תוננובתהב ךכ-לכ

 יתרוקיבהו ימינפה שופיחה ןמ םירוטפ םיכנחמה ןיא ,3סקוה לב תראתמש יפכ )1994( יתרוקיב יכוניח בחרמ

 .ךוניחב תוכיאו ןויווש רחא שופיחב הזה םוקמל םיארקנ אקווד אלא ,הליהקהו ימצעה תנבה רחא

 ,היצקורטסנוקדה :יפיצפס דואמ טסקטנוקל םג ,הארוהה לש יללכה רשקהל רבעמ םיפקת רמלפ לש וירבד

 אלא ,הדימל לש םוקמכ קר אל ,ךוניחבו ונייחב תוהזהו תוימואלה דיקפת לש שדחמ הדימלהו שדחמ הניחבה

 ילקיזומ ךוניח ,לוכה ירחא .אוה םג הפ ללכנ ילקיזומ ךוניח יכ ןועטל ןתינ .תויחל דציכ דומלל ןתינ וב בחרמכ

                                                             
 הלש טעה םשש תשקעתמ איה .תיתרבח הליעפו תיטסינימפ ,תרפוס – סניקטוו ןי'ג הירולג לש טעה םש אוה )bell hooks( סקוה לב 3
 :תבותכהמ ,1.10.2016 -ב השיג .הידפיקיו ךותמ .)ךיראת אלל( .bell hooks( תונטק תויתואב ולוכ בתכיי

https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_hooks#cite_note-pen-name-1( 



 ,רתויב הקומעה ונתוהז לש יוטיב םג ללוכ אלא ,םיוות אורקל דציכו היגנ ילכב ןגנל דציכ דומילב םכתסמ וניא

 םלועל םיסנכנ ונאשכ .םירחא לש םתויתריצי תא םישרפמ ונא דציכ םירקוח ונדועב ,יביטקלוקו ישיא ןפואב

 םינוב ונאשכ .היגוגדפו הנבמ ,ןכות לש תולאשל סחייתהל םיחרכומ םיכנחמ ,םיילקיזומ םיבחרמב הריציה

 תודוקנל ןיזאהל ונתלוכילו ונלש תישיאה טבמה תדוקנל עגונב הוונע" לולכל ונילע ,הקיזומב הדימל יבחרמ

 תויואיצמב הלכו הזה בחרמל סנכנש הקיזומה גוסב לחה ,)Allsup & Shieh, 2012( "םירחא לש טבמ

 Maxine( ןירג ןיסקמ לש הירבד יפל תשרדנה "ההובג תונרע"ה .ונידימלת לש תוילקיזומה תורוסמבו

Greene, 1995( לעמ בשחנש המב קפס םהידימלת םע דחי ליטהל םיילקיזומ םיבחרמב םיכנחמל תרשפאמ 

 ובש דסח לש בצמל סנכיהלו דחפה לש קותישה ןמ טלמיהל" ,עובק בשחנש המ שדחמ ןיימדל ,קפס לכל

 .)Parker, 2010, p. 57( "ונייח תאו ונלעופ תא רישעי אלא ,ונילע םייאי אל תורחאה םע שגפמה

 תחא ץראב םיימואל םימי ינשב רוהרה

 םיאקיזומה םע דחי לואשל ,תדבוע ינא םמע 4ילקיזומ-יגולאידה ךוניחה ינוגרא ינש וסינ רבעש ביבאב

 וליא ,הרבחב םייניטסלפהו םיילארשיה םיימואלה םימיה לש םמוקמו םתרטמ יהמ ונלש םיריעצה םירמזהו

 תויוהז הלא םידעומ םינוב עודמו דציכו ,וללה םיימואלה םימיה תריציל ףחדה תא וויה םייטמוארט םיעוריא

 האושה תא םיללוכ הלא םידעומו תוערואמ .ריתפ יתלב סננוסידב וז לומ וז תודמועש תויביטקלוקו תוישיא

 הבכנה תאו ,)ילארשיה תואמצעה םוילו – לארשי ידוהי לש – ןורכיזה םויל ולש רשקהו( הל ןורכיזה םוי תאו

-לא םוי – הגיסנה םוילו ,דרא-לא םוי – המדאה םויל ולש רשקהו( םיניטסלפה לש ןוסאה םוי – הבכנה םויו

 תא לואשלו ,ונמצעב וללה תולאשה תא תישאר ןוחבל ,ינאו ייתימע ,ונשרדנ ,תינכתה תא ונמשייש ינפל .)הסכנ

 ,הלאה םיאשונה תא םירקוח ונאשכ ונתא םיאיבמ ונא תומדקומ תועד וליאו ,םיכנחמכ ונדיקפת והמ ונמצע

 המ לע"ו "?םיעדוי ונאש המ םיעדוי ונא דציכ" הליחת ונמצע תא לואשל ונשרדנ ,השעמל .ונידימלת לומו וניניב

 "?תמא ונלש עדיל אורקל תנמ לע םיכמתסמ ונא

 םיכרדב םייביטקלוקהו םיישיאה המוארטהו ןורכיזה תא םיררועמ םייניטסלפו םיילארשי םיימואל םימי

 הלא םימי לש םדוסימל וליבוהש תוערואמה לע דומלל הטונ םע לכ .דחאכ םיניטסלפו םילארשי ברקב תונוש

 לש הירוטסיהה לע ,עומשל ףא םיתעל וא ,דומלל ילבמ ,ךוניחה תכרעמ ךרד וא תיתרבח היצקודורפר ךרד

 די לש רפסה יתב תמגוד ,לארשיב םימייקה םירופסה םיינושל-ודו םיימואל-ודה רפסה יתב דבלמ ."רחאה"

                                                             
4Heartbeat  )heartbeat.fm/( תיינבל ,םילארשיו ,םילארשי-םיניטסלפ ,םיניטסלפ םיריעצ םינגנ רובע תויונמדזהו םיבחרמ רצוי 

 לש רעונה תלהקמ .יתרבח יונישו תימצע העבהל םימילא יתלב םייתריצי םילכב שומיש ידכ ךות ןומאו ,דובכ ,תיתרוקיב תועדומ
 ןוכית ידימלתל תדעוימו ,גולאידו הלהקמ תבלשמה תינכת הווהמ )/ymca.jerusalemyouthchorus.org( םילשוריב א"קמי
 .גולאידו הריש ךרד ברקתהל םיריעצה םילוכי ובש בחרמ תקפסמו ,הברעממו םילשורי חרזממ םיניטסלפו םילארשי



 םילארשי םידוהי ןיב ירמגל הדירפמ תילארשיה ךוניחה תכרעמ ,6ןתסוב ןיע יפוסופורתנאה םידליה ןגו 5דיב

 םיניטסלפמ םילארשי םיניטסלפו םילארשי םידוהי ןיב הרומגה הדרפהה לע רבדל אלש ,םילארשי-םיניטסלפו

 רצונש המ .)Shuttleworth, 2014; Kalinski, 2016; Black, 2014( הזעבו תיברעמה הדגב ,םילשורי חרזמב

 לש תיגרטה הירוטסיהה תודוא הז םידמול םניא םייניטסלפהו םיילארשיה רעונה ינב תיברמ ובש בצמ אוה

 לש רתויב לודגה ןוסאה יפלכ היתפמא תולגל םילגוסמ םניא ןכלו ,וזב וז תוגרושמ םייתשהש ףא לע ,הז

 םינוזינו ,תורבחה יתשב קומע םיצוענ וללה תועפותה ןמ תחא לכ לש ןהישרוש .)Zeveloff, 2013( "רחאה"

 ,)Freire, 1970( הקיתש לש תוברתמ ,)Galtung, 1990( תיתוברת תומילאמ ,יתכרעמ קדצ-יאמ ,דחפמ

 ןפואב הלאה םימיה ביבס תיתרוקיב הבישח וא קפס תלטה ,ךכ לע ףסונ .תוימואלמ ,ןבומכו םזירטיליממ

 .הכימתה רדעיהלו השחכהל ,דחפל תודוה םירז םישעמכ םיספתנ יללכ

 

 ךוניחה תכרעמב תוצובק ןיב טקילפנוק םע תודדומתהב םירגתא

 

 7ילארשיה ךוניחה דרשממ תפסונ הכימת לע יכה ואלב םיקבאנש ,םירומ םילוכי דציכ ,תיכוניח טבמ תדוקנמ

)Kashti, 2004(, השקה ,הזה אשונב תומלתשה רובעל ילבמ "רחאה" לש הירוטסיהה תא דמלל םינכומ תויהל 

 השדעב םיריכמ ,םידיחיכ ,םייניטסלפהו םיילארשיה םירומה םאה ,רוחאל דחא דעצ דוע תחקל םא ?ךכ-לכ

 םיימואלה םימיה לש םדיקפת יבגל תויהת תולעהל הכימתהו ןמזה םהל ויה םאה ?הירוטסיהה לש הלופכה

 הנידמ םא :תוהתל תונמדזהה םהל התייה םאה ?תיביטקלוקהו תישיאה ונתוהז לש שדחמ-שוביגבו שוביגב

 ,ינויווש ןפואב בחרמ ותואב םייקתהל תויומואל יתש תולוכי םאה ,תוהז ןנוכל ידכ תוימואלב תשמתשמ

 ?ץראה התוא תא תוקלוח רבכ ןהשכ דוחייב

                                                             
 ,ופיב ,הרע ידאווב ,לילגב ,םילשוריב ,םיימואל-וד ,םיינושל-וד רפס יתב השיש ליעפמ ,לארשיב יברע-ידוהי ךוניחל זכרמ :דיב די 5
 .ךוניחה דרשמ ידי-לע רכומ ןוגראה .לארשיב הליכמו תפתושמ הרבח תיינבל רתוחו ,אבס רפכ-הריטבו הפיחב
)https://www.handinhandk12.org/( 
 ןג .ןותחתה לילגב 'ב-ו 'א תותיכו ,יתוברת-בר ,ינושל-וד ,יפוסופורתנא םידלי ןג הליעפמ ידוהי יברע ךוניח :ןתסובב ןייעמ תתומע 6

 .)Kashti, 2013( .ידוסיה תותיכ רובע הרכה תלבקב םיישקב לקתנ ןוגראה ךא ,ךוניחה דרשמ ידי לע אוה ףא רכומ םידליה
)www.ein-bustan.org/( 
 .תינתא הצובקלו תדל םאתהב תונוש ךוניח תוכרעמל רפסה יתב םיקלוחמ ,ילארשיה ךוניחה דרשמ תחתש ךכב ריכהל בושח 7
 )Dattel, 2014( .תומוד ןה םירחא םירקמבו ,וזמ וז דומילה תוינכת תונוש םימיוסמ םירקמב



 רפס יתבב קסועה ,)Yaron & Harpaz, 2014( רפסה תיב ייחמ תונומת יגולופורתנא-יכוניחה רקחמה יפ לע

 תיב להנמ ןייצמ ,2014 טסוגואב ץראה ןותיעב הבתכ הבתכנ וילע ,םייתכלממו םיינוליח ,םיידוהי םיילארשי

 :וז היעב םע תודדומתהבש תובכרומהו תירפס-תיבה תוברתב תינתאה האנשה אשונב ןויאר תרגסמב ,רפס

 אל ונחנא" .להנמה הדומ ",היהי אל םג הארנכו ,רפסה תיבב תונעזגה אשונ ביבס ןויד םייק אל"

 תויהלמ הקוחר איה ,היעבל עדומ ינאש תורמל .הזל שרדנש חווטה ךוראו קומעה ךילהתל םיכורע

 רוכזל ךירצ .התא דדומתהל ונל השקו ,הרבחבו הליהקב ,תיבב הנושארבו שארב תעבונ איה .תלפוטמ

 דובכ" ןוגכ םיאשונ .םירומה ברקב םג תמייק איהש איה היעבה םע דדומתהל השקש הביס דועש

 תמחמ הצקומ בשחנ םהילא סחייתמש ימ לכו ,םיינלאמש ןפוא לכב םיבשחנ "םזינמוה" וא "םדאה

 .סואימ

 ,וזה היגוסב לופיטב ךוניחה תכרעמ לש הדיקפת והמ הלאשה תא ,רפסה ירבחממ דחא ,ןורי הלעמ ,ךכ לע ףסונ

 :בתוכ ,הבתכה רבחמ ,יתשק רוא .ןכ תושעל תניינועמ ףא וא תלגוסמ איה םאהו

 םייוליגה תובקעב ,]הקוצי תרפוע עצבמ ךלהמב[ וישכע דוחייב ,דיהמ רפסה תא חינהל יתלוכי אל

 הלימה הניא "ופשחנ" ילוא .ןורחאה שדוחב הנידמה יבחרב ופשחנש רחאה תאנשו תונעזג לש םיטובה

 הארש תוארמה תא ןורי לש וירואית לבא .העפותה תמצע חכונ העתפה לע תזמרמ איה ןכש ,הנוכנה

 לש ירקיע ביכרמ ,רעונ ינב ברקב ימוימויו יסיסב טנמלא הווהמ וזכ האנשש םיארמ רפסה תיבב

 "תודחא" לש ןממסכ הגיצהל ןויסינ לכ וא םידורו םייפקשמ אלל האנשה תא גיצמ ןורי .םתוהז

 טעמ המכ איה טסקטה ןמ הלועש תחא הנקסמ .תננוסמ יתלב האנש התייה הזחש המ .תיתרבח

 .תונעזגה תייעב םע דדומתהל ךוניחה תכרעמ – הצור וא – תלגוסמ

 ךוניחה םוחתב םירחאו םירומ ,ןבומכ ,םימייק .םייביטקפא ףא םקלחו ,םישידא םיכנחמה לכ אל

 לש ימינפה ןויגיהה .טועימ םה לבא .תכרעמה םע תמעתהל תוסנל םיזעמש ,תרחא השיגב םיטקונש

 .תרחא לעופ תכרעמה

 םג םילבוס ,יניטסלפה ךוניחה דרשמ תושרב ,םילשורי חרזממ םיקלחבו תיברעמה הדגב םייניטסלפ רפס יתב

 הלא .רפסה יתבב יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה שרושל תדרל תורשפאל תומדוקש ,תויעב לש בחר ןווגממ םה

 םירומה ןמ ענומש המ ,דורשל ידכ הינש הדובעב דובעל םתוא ץלאמש ,ךומנה םירומה רכש תא תוללוכ

 תוחפשמ לש ןשואיי ,תקסופ יתלב תומילא לש הביבס ,םידומילה תועשל ץוחמ םידימלתב ךומתלו ןנוכתהל

 תואמגודב תוארל ןתינ .)Khalife’, 2016( שוביכה תאו ,םיטילפ תונחמב הזה םויה םצע דע תויחש תויניטסלפ



 אלשו עדומב ,ךוניחה תכרעמ תרמשמו הניזמ םתוא ,םייתצובק-ןיב םיכוסכס לש ילגעמה םביט תא וללה

 ןיב םזינוגטנא תריצילו גוליפל שמשמ אוהש ןוויכמ ,ןורתפהמ אלו היעבהמ קלח הווהמ ךוניחה" םהבו ,עדומב

 ונא רשאכ דחוימב ,םיכנחמכ ,ונחנא םאה .)Bush & Saltarelli, 2000, p.33( "ןווכמב אלשו ןווכמב ,תוצובקה

 ,ונלש תיביטקלוקהו תישיאה המוארטה ןמ םעפ יא םיישפוח תמאב ,יתצובק-ןיב ךוסכס לש תרגסמב םידמלמ

 םע תודדומתהב עיגהל םירומ םילוכי םיגשיה וליאל ?םידמלמ ונא רשאכו ,דומיל תינכת םינוב ונאש העשב

 תוצובקל דרפנה ךוניחה רשאכו ,ךוניחה תכרעמ לש רתוי הבחרה התכימת אלל ,הלאה םישקה םיאשונה

 .ילרטלסו שוב םינעוטש יפכ ,תומודק תועדו ,תותיחנ ,ןויווש-יא חיטבמ תונושה

 

 ךנחמה לש תימואלה ותוהזו העיגפה ותדמע תלבק

 

 תיביטקניטסניא ההימכו ,םומע דחפ םיפקתנ ונא ...ונצראמ ךכ לכ םיקוחר ונאשכ ,םיוסמ עגרבש ,הדבוע יהוז

 ונתוא דיערמ רתויב לקה עגמהש ךכ ,םיפושח םג ךא ,םיחדוק ונא ,הזה עגרב ...םינשיה ונילגרה הסחמל בושל

 Albert Camus (1963, p. 13-14) – .חצנה אצמנ םשו ,רוא לש חטמב םישגופ ונא .וניתומצע דשל דע

 ,תויונמדזה רתויל בורל םיכוז םיכנחמה ,תדבוע ינא ןתיא תוילמרופ יתלבה תויכוניחה תוינכתה לש הרקמב

 תוהמ יהוז ,לוכה ירחא .ןהב טבחתהלו וללה תושקה תולאשה תא לואשל םהל םירשפאמה ,הכימתו בחרמ

 "הוותמ" הזה בלשב ןיא ,תאז םע .םיריעצ םייניטסלפו םיילארשי םירמזו םינגנ םע םישוע ונאש הדובעה

 לש הז םוחתב תובר םינש הזמ תקסועש ימכ .ונמצע ןיבל וניניב וליפא ,הלאה תויגוסל תשגל ןתינ ודעבמש

 ריעצ ודוע הזה ירנילפיסיד-ןיבה ךתחהש רורב ,םדא תויוכזל ךוניחב םג ומכ ,םולשה םודיקו תילקיזומ תוליעפ

 ןכיהו דקמתהל המב רוחבל םתלוכי לע עיפשמ םינוגראה לש קסופ יתלבה יביצקתה קבאמהש יאדוו ,דואמ

 םילוכיש ,םייכוניחה רקחמהו םיבאשמה תומכ ,תוטשפב חסנתהל םא .)Braunhold, 2016( ץמאמ עיקשהל

 תינכת" לש התורידת ,דוריפה תומכ ,ךכ לע ףסונ .תילמינימ איה ,הלאה תוינכתב ךומתל ,הירואיתב ,ויה

 אל תוינכת לש ןתייטנו ,ינויווש-יתלבהו ינאכדה ווק סוטטסב תכמותה )Freire, 1970( "תרתסנה דומילה

 קמוע הזיאב רתוי דוע שיגדמש המ ,המרונה ןה ,הלאה םיאשונל תיתרוקיב השיג וא תיתרוקיב השדע לולכל

 םיכנחמכ .)Gooding, 2016; Lazarus, 2015( הרבחב קדצ-יאהו טקילפנוקה לש םייתכרעמה םינבמה םיעוטנ

 ותא דומללו ,דחי רוציל ,עומשל ,תוארל ןתינש יביטמרופסנרט ילככ הקיזומב םישמתשמה םיחנמו הקיזומל



 לש ןתמצעלו ,)Silver, 2014( היצזילמרונהו יתוברתה סוכינה תונכסל דחוימב םיעדומ תויהל ונילע ,ונממו

 .הלועפ יפותישו )Small, 1995( תילקיזומ תוליעפ ךלהמב חוכה תוקימניד

 ייתימע םע דחי ימינפ קבאמב ימצע תא יתאצמ ,תינכתה תנכה ישגפמ לש תועגיימהו תובורמה תועשה ךלהמב

 הטילש ,היגליבירפ ,תוימואל יאשונב ךוניחב חתמ לש םינוש םיבצמ לע רוא ליטהל םילוכי ונא דציכ .םירדהנה

 ןיב הנחבאה" לש תוילאודה תא ץורפל ידכ )hooks, 1994( "תורשפא לש תומוקמ" רוציל תאז םעו ,תוהזו

 שומיש תושוע תוינכתה יתשש ןוויכמו ?"ונחנא וא םה"ו "תורחאה תלועפ" ,)Freire, 1970( "אכודמל אכדמ

 קחשל )Small, 1995( תילקיזומה תוליעפה וא הקיזומה הלוכי דיקפת הזיא ,תיתרבח תוליעפל ילככ הקיזומב

-תילארשי תוימואל-וד לש תורשפאה לע בושחל ונלחתה ,אצומ תדוקנכ ?הז יביטמרופסנרט עסמ ךרואל

 תימואל תוהז ,ןורכיז :הבכנהו האושה ,גרבדלוג סומעו רישאב רישאב לש ףתושמה םרפס ךרד תיניטסלפ

 ,םעפ יאמ רתוי וזב וז תורושק תיברעה הרבחהו תידוהיה הרבחה דציכ רקוח רפסה .תיברע–תידוהי תופתושו

 לש תוהזה ינובו םייטמוארטה תוערואמה תודוא תידדה הדימלו תידדה תודע דציכו ,ינויווש אל ןפואב םג םא

 םה .טקילפנוקהו שוביכה ,הדרפהה תא ,יחכונה ןויוושה רסוח תא רפהל תולוכי ,הבכנהו האושה ,םימעה ינש

 שחרתמש המ תא ןיבהל ידכ )27.03.2016 ,האצרה( "שדח יטילופו ירסומ םילימ רצוא"ל שאונ ןפואב םיארוק

 הרזחה תורשפאל עגונב ,חטשב תודבועהו ,םויכ תטלשה תוילטנמה רואלו ןיטסלפ/לארשיב הנש 20 רבכ

 םילארשי םיחרכומ ,וזה השדחה הפשה תא ץמאלו דומלל תנמ לע 1967.9 םוקמב 19488 לש תואיצמל

 דומללו ,"רחאה" לש רתויב םיילפורטסטקה ויתוערואמ ,הבכנבו האושב ריכהל קר אל דחאכ םיניטסלפו

 לש שדחמ-הרדגה לש ,הזה יכוניחה עסמה .ןויווש תריצי לש קומע ךילהת תועצמאב תאז תושעל אלא ,םהילע

 לכויש המ ,תיניטסלפ-תילארשי תוימואל-וד יבגל תושדח תונבות רשפאל יושע ,תימואלה העדותהו תוהזה

 חנעפל ,תולגל ךיא לואשל םיליחתמ ונחנא ,תאזה תרגסמל דעבמ .תינויוושו תפתושמ הרבחל הריתחל ליבוהל

 .יניטסלפהו ילארשיה םיביטרנה תרגסמב תרחא הרוצב םיימואל ןורכיז ימי ןיבהל דציכ שדחמ דומללו

 תנמ לע םיכמתסמ ונא המ לע"ו "?םיעדוי ונאש המ םיעדוי ונא דציכ" ונמצע תא םילאוש ונחנא ,השעמל

 "?תמא ונלש עדיל אורקל

 וניניאש ןוויכמ ,ישגר ריחמ ,ףסונב ,םלשל תובורק םיתעל םיצלאנ וללה םיאשונה תא םינחובש םיכנחמ

 םג ,ונלש םידימלתה ומכ ,לוכה ירחא .םתארוהו הלאה םיאשונה ביבס ןוידל סחיב ונלש תועיגפה ןמ םידרפנ

                                                             
 וא תירטינוא הנידמ תמקה תועצמאב יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה בושייל תינידמ תיטמולפיד השיג איה "םימע ינשל תחא הנידמ" 8
 )Beauchamp, 2015( הזע םג ילואו ,תיברעמה הדגה ,לארשי תנידמ לש יחכונה ןמוקמב תיניטסלפ-תילארשי היצרדפנוק וא ,תילרדפ
 תונידמ יתש תמקה תועצמאב יניטסלפ-ילארשיה ךוסכסה בושייל תינידמ תיטמולפיד השיג איה "םימע ינשל תונידמ יתש" 9
 ישוג תא ןובשחב וחקייש םיחטש יפוליח תפסותב ,1967 תנש לש קוריה וקה תולובג לע ססבתהב ,ןיטסלפו לארשי ,תויאמצע
 .)Beauchamp, 2015( תולחנתהה



 טקילפנוקה ךותב ונלש תוהזה יטוח תא םיביכרמש ,ונלש תויביטקלוקה המוארטהו ןורכיזה תא שי ונל

 םאה ?ונלש םידימלתה יניעל תועיגפ םע דדומתהל ,ךוניח ישנא רותב ,ונילע דציכ .ומצע יניטסלפ-ילארשיה

 ךלהמב יתרבעש ישיאה קבאמה ,ילש ביטרנה ךותב ?םידימלתה םע הזה עיגפה בחרמה תא קולחל ןגוה

 ינשל הדכנ ינאו ,1956-ב הפיח רוזאב דלונ יבא .ליגרה ןמ דבכ שיגרה ומושייו יכוניח ןונכת לש וזה הפוקתה

 וליא טילחהל תנמ לע ,ייתימעמ דחא םע דחי ,תואטגה ימחול ןואיזומב יתרקיב ובש םויב .האוש ילוצינ

 :רתויב יילע םיאונשה תומוקמה דחא םע דדומתהל יתצלאנ ,ונלש םידימלתל םיאתהל תויושע תוכורעת

 ןב םש דמוע וליאכ המדייש ךכ םירדוסמ ,םייצאנ םידמ הווארל וגצוה תוכורעתה תחאב .האוש ינואיזומ

 תעבטלו ,דרשה עבוכ תמדקב תכתמ תלוגלוגב יתנחבה דימו ,המינפ יתטבה ,ששחב תיגוגזל יתשגינ .שונא

 תישגר ,הלוחו תעזעוזמ יתשגרה םיעגר םתואב .תלוגלוגה התוא תא תאשונה ,האבה הנירטיווב תמאות

 רוקיבה ךלהמב ייתושוחתבו ייתושגרב טולשל לכוא דציכ .יתשגרהש באכה תא ראתל םילימ ןיא .תינפוגו

 ?הכימת םהל עיצהל תעב הבו ,םידימלתה םע יתמאה

 לש המוד לטנ ומע איבה ,היבול וא אתפיל ןוגכ ,1948-ב ושרוג םהיבשותש םייניטסלפ םירפכב רוקיבה םג

 הלחתהב .רפכה לש תורבקה תיב זכרמב םידמוע ונאש ונבה ובש עגר היה ,היבולב ונלש רוקיבה ךלהמב .שואיי

 םירפכב רוקיבה ךלהמב .הנש 68-מ רתוי ךשמב רוזאה לכב ארפ וחמצש םיחמצה ללגב ,ךכב ונחבה ישוקב

 םעפש ,הלאה םיממושה תומוקמב רוריבב ורכינ ויתובקעש ןוסאה ינפמ דחפו לובלב ,םשא תושוחת יתפטשנ

 םיעגונ אל הלאה תושגרה ,הזה גוסה ןמ הדובעב םיפתתשמשכ ,תאז םע .ימע ינב ידי לע עצובשו ,םייח וקקש

-ינב תיזה יצע"ב םיפקומ ונדמעב ,םייניטסלפה ייתימע לש באכה יבגל המ .ךלש םעה לש הירוטסיהלו ךל קר

 תבה ,הנשוש ,ינא דציכ ?םהלש רתויב הלודגה תימואלה הידגרטה םע םידדומתמה ,)2013 ,שיוורד( "תוומלאה

 ,הנשוש ,ינא דציכ ?םיביטרנה ינש לש תויואיצמה תא ליכהל ,תכנחמכ ,הלוכי ,ץראה דילי בא לש היידוהיה

 םיאקיזומה ולכוי ובש בחרמ לש תפתושמ הריצימ קלח תויהל ,תכנחמכ ,הלוכי ,האוש ילוצינל הדכנה

 ןיידע ךא ,םהלש םיאנתב תיביטקלוקה םתוהזב רתויב םייטמוארטה םיקלחה םע תמעתהל ילש םיריעצה

 םיילארשי םידוהי ,ינאו ייתימע ,םילוכי ונא דציכ ?תימואל-וד הנבהמ קלחכ ,ןויווש – הרטמה ימוחתב

 םיכנחמכ ונא דציכו ,ונא ונכותב וליפא ,תיכוניח המירצ לש תונוש תויצאוטיס לע רוא ךופשל ,םייניטסלפו

 הארוה תכמתסמ הילע ,רוביחל תלוכיה" לע ליפאהל םיעדוי ונחנאש םיחינמ ונחנאש הממ עונמל םילוכי

 .)Palmer, 2010. P.51( "הבוט

 



 תילקיזומ תוליעפ תועצמאב הירוטסיהה לש תוברה הינפב ריכהל

 ,ץמוא ,תּועיגפב קסוע הרקחמש םירופיס תרפסמו רוספורפ ,תרקוח ,)Brene Brown, 2010( ןוארב הנרב

 אלשכ ,תאז םע ".הבהאה ,תוכיישה ,תויתריציה ,רשואה םידלונ וב םוקמ"כ תועיגפ תראתמ ,השובו תויטנתוא

 ןוגכ ,תושגרה ראש לכ םג םיקחדומ ,הנממ ענמיהל תנמ לע םיקתשומ םימיוסמ תושגרו ,תועיגפה לא םיחתפנ

 םיכנחמכ ,תורחא םילימב .היצפוא ונניא דבלב םימיוסמ תושגר לש יביטקלס שוחלא .הבהאו תוכייש ,רשוא

 לע תחקל ונילע ,תוימואלה וניתויטנו ונתוהזל םירושקה ,תישגר םינועטו םישק םיאשונ ךותל קומע םיללוצש

 ,שיגרהל ונמצע תא ףוחדל ונילע .ךכל םהמ םיפצמ ונחנא םא ,ונידימלת דצל ונלש תועיגפה תא לבקל ונמצע

 המ ,"רחאה" לש תומילאלו המוארטל ונמצע תא תוהקהל הרבחה ידי לע ונלגרוה ידמ בר ןמז ךשמבש ירחא

 וא אכדמה יפלכ םא ןיב ,היצזינמוה-הד לש תוינבת יתשב רבודמ .ונמצע יפלכ תומילא השעמל הווהמש

 יכ םא( םג אלא ,הלזגנ םתוישונאש הלא תא קר אל המיתכמש ,היצזינמוה-הד" ,ריירפ לש ויתולימב .אכודמה

 "ונלש תוישונאה תא רתוי אלמ ןפואב שממל תוחילשה לש תוויע איה ,התוא ולזגש הלא תא )רחא ןפואב

)Freire, 1970, p.44(. ךרדל לופ ןו'ג )John Paul Lederach, 2005(, לש היצמרופסנרטב קסועה ףוסוליפ 

 ילבמ ,לבס הזכ תורצויש תוינבתה לע תולעתהל ונילע דציכ" ,ירסומה ןוימדה ,ורפסב לאוש ,םיטקילפנוק

 ץמאמב רתוי הנומט הבושתהש ןימאמ ינא" :בישמ אוה "?ונילגר תועוקש ןהב תוכובסה תוציבה תא חינזהל

 סוונקה תא עובצלו ,לפלפל םייפנכ תתל ,םייח חיפהל חרכומש ךילהת והז .יסדנה גשיה הזיאב רשאמ יתונמאה

 לש ךילהת ךותל הסינכ ידי לע .)Lederach, 2005, p. 158( "היהש המ תא חוכשל ילבמ תויהל לוכיש המ לש

 תוזחל ונלוכי ,ונלש םיריעצה םירמזהו םיאקיזומה םעו תווצכ ,דחי )Small, 1995( תילקיזומ תוליעפ

 תוינבת דחי רוציל תעב הבו ,)Berlack, 2004( דחי לבאתהל ,התוא רגתאלו ונלש תיביטקלוקה המוארטב

 .הווהב תימואל-וד הנבה לש תוירוגטקו תורגסמ ,תושדח

 גולאידלו תפתושמ תילקיזומ הריציל וליבוהש םינוויכו םיכרד המכב הלאה תונויערה ומלגתה ,תילקיזומ

 וליפא ,תושגרו םירופיס ,תונויער רשקתל ונל תרשפאמ )Small, 1995( תילקיזומ תוליעפש ןוויכמ .יתרוקיב

 המרב תווחל ונלש םיריעצה םירמזלו םיאקיזומל ורשפאיש תויכוניח תוינכת םיחתפמ ונא ,תפתושמ הפש אלל

-ב ונופש היבולו אתפיל םירפכהו תואטגה ימחול תיב ןוגכ ,תישגר םישק תומוקמב רוקיבה תא תיטתסאה

 הממדב ,םהלש םינופאלפב טילקהל ונלש םיריעצה םירמזה ןמ ונשקיב תויוליעפה תחאב ,המגודל .1948

 ךכ רחאו ,חורב םידדונתמה םיצעלו םיתב םעפ ויהש םינבאה ילתל תוניב ,היבול רפכה תולוק תא ,תטלחומ

 םילעמ תושגר וליאו ,םירסח םילילצ וליא ,םה המ – םילילצה ביבס ןויד ךלהמב םלוכ לש תוטלקהל בישקהל

 תלילכ לש תועמשמה היהת המ ונלאש ,ילקיזומה דוביעה ירחא .גולאידה תצובק ךותב דחא לכב תולוקה



 וליפא תוברל ,ינפלש םויב תואטגה ימחולב ונלש רוקיבהמ םיילוק םיטנמלאו היבולמ םיילוק םיטנמלא

 ןפואב רוציל רשפא המ :ןוגכ תולאש ונלש גולאידה ישגפמב ונלאש .תומוקמה ינשב םירסח ויהש םילילצ

 ותואב םייקתהל ןהילע םאה ?ונלש תוימואלהו תוישיאה תויוהזה לש רשקהב הלאה תויווחה יתשמ ףתושמ

 ונרובע םתועמשמ יהמו ,רבעה תולוקמ תבכרומה הווהב תפתושמ הריצי תעמשנ ךיא ?דציכ ,ןכ םאו ,םוקמה

 ?םיוושכ ,דחי רוציל םילוכי ונחנא ךיא ?ילארשיו יניטסלפ רעונכ ,וישכעו ןאכ ,הווהל םיאבומ םה רשאכ

 יביטקלוק ןורכיז ,ןויווש ,םזילרולפ ,תוהז ,תוימואל ביבס רתוי םיקומע םינוידל וליבוה הלאכ תולאש

 תותימא וליכהו ,םיימלוג ויה הלאה תויווחה ךותמ ףתושמ ןפואב ובתכנש םירצקה םירישה .המוארטו

 בוש ,פולב ונגונש ,םילימ אלל ,דבלב תוידולמ ויה קלח .דחא יביטמרופסנרט בחרמ ךותב תובורמ תויואיצמו

 שגר ,םויק לש ףתושמ בחרמ לש יעגרה םויקה דבלמ הרטמ םוש אלל ילוא ,םויסל זאו ,אישל ועיגהש דע ,בושו

 רוקיבה תובקעב תושיגפה ךלהמב םינוש םילבמסנא ינש ידי לע ובתכנש ,םיפסונ םיריש ינש .היצקלפרו

 :םימוד תונויער המכ םסיסבב וללכ וללה םירתאה ינשב ינושארה

 "םש אלל" .1

 ...תכלל יילע ןכל ,תיב הצור ינא לבא ,רוגל םוקמ יל שי .ךיתועורזב םוח ףקומ ינא

 .דבל היהא אלש םוקמ ,חונל ולכוי ייתומצע םש םוקמ רחא שפחל

 ...תכלל יילע ,תכלל יילע ןכל

 

 .תעסונ תינוכמ ןולחמ טיבהל

 .לפונ ...בכוכ תובקעב תכלל

 .ארפה ירוצי ...ץראל תכלל

 .הרעסה ןיעל בורק

 

 "רופאה תא אוצמל" .2

 

 .הז תא וז םמחל ,דומעל המ לע ונאצמ

 .תוחורה ןמ הסחמ .ןבלל רוחשה ןיב

 .רופאה תא םיאצומ ונחנא ,לפונש םשגב טיבנ ,ןולחל דעבמ

 



 תויואיצמל עגונב היצקלפר םע דבב דב ,ונלש םירויסה ביבס יתרוקיב ןויד ונלהינ םהב ,הלאה םישגפמב

 תריציל ,תוברקתהל ,דוביעל ילכ תובורק םיתעל הקיזומה התייה ,האושלו הבכנל סחיב תויתצובקהו תוישיאה

 ,)Frith, 1981( "תוהז גת"כ תילקיזומ הפדעה ראתל רשפא .ביטרנו תוהז לש השדח הנבה תריצילו ,הווחא

 & ,Gilboa, 2009, p. 8: Hargreaves, Miell( "םתוהז תא שדחמ םיבצעמו םיבצעמ םישנא" ודעבמש

MacDonald, 2002; Ruud, 1997, 1998(. תושדח תויצאיצוסא םע ןבולישו הלאה תויצאיצוסאה ףונימ ידי לע 

 םיריעצ םיאקיזומו םירמז וכז ,תילקיזומה תוליעפה תומדב )Dewey, 2005( "היווחו היישע" תועצמאב ונבנש

 לש וירבדכ ,"תורביחל דעבמ קר אלו ,ידומיל ןפואב תוירוזא-לעו תוימוקמ תורוסמ תווחל" תונמדזהבו םילכב

 ,עודיה תא רוקחל ולכי םיריעצ םיאקיזומו םירמז ,תורחא םילימב .)David Hansen, p. 300( ןסנה דיווייד

 תרשפאמ )Hansen, 2008( וזה תיטילופומסוקה השוריה תשדע .רכומ יתלבהו שדחה לא חתפיהל ףסונבו

 היתפמא תיינב םהב ,)Freire, 1970( סיסקרפ לש םיבחרמכ )Small, 1995( תילקיזומ תוליעפ לש תויווח

 הווהה תואיצמו רבעה לש תימצע הריקחו רתוי דוע תוקומע תולאשל ךרדה תא תללוס תיתרוקיב הבישחו

 .לארשיבו ןיטסלפב

 הביבס ונלש םיריעצה םיאקיזומהו םירמזה רובע רוציל דציכ בושחל ,ינאו ייתימע ,ונשרדנ ךילהתה ךרואל

 יביטקלוק ןורכיזו המוארט לש םימיוסמ םירתא .םייקה ןויוושה רסוח תא ןובשחב חקיתש תידומיל

 ,תונוטלשה ידי לעו תיטננימודה תינתאה הצובקה ידי לע םירכומ ,לארשי ידוהיל םירושקה הלא ,ירוטסיהו

 ושמשוה ,וקחדוה ,םיניטסלפל םירשוקמה ,ירוטסיהו יביטקלוק ןורכיזו המוארט לש םירחא םירתא דועב

 תויוליעפה ויה אל ,הזה ידוסיה ילרוטקורטסה ןויוושה רסוחל סחייתהל ילבמ ."רחא"כ ועקוה וא ,שדחמ

 תילקיזומה תוליעפל דעבמ ונלש עסמה .ךוניחב תוכיאו ןויווש הז היה אל ,ןכ לע רתיו ,החלצה תולחונ וננכתש

)Small, 1995( רשפאה יבגל לואשלו ,םייקה לש תוילאודל רבעמ תוארל ונל רזע תפתושמ הריצילו. 

 

 דיתעל תולאש הווהב לואשל

 

 ,ךרדה ךרואל יתוא ווילש ,תואבה תולאשהש הנקסמל העיגמ ינא ,יתרבעש היווחב וישכע תרהרהמ ינאשכ

 :המוד ךילהת םה םג םירבועש םיכנחמ רובע תימצע-הניחבל ךירדמ ,ןוכנה טסקטנוקב ,תווהל תויושע



 הלודגה תישונאה הידגרטה ךיא" :לאשאו הארמב ימצעב ןנובתא ,ת/ךנחמכ ,ינאש ליבשב שרדנ המ .1

 ,תולועפה לע היעפשמ איה ןפוא הזיאבו ,םויה ינאש ימל יתוא השוע יתחפשמו ימע לע הרבעש רתויב

 "?ילש שפנהו ,תונויערה

 הארוהב ,עלבומב ,שדחמ םתוא היחמ ינאש וא ,יב םירמגנ ילש המוארטהו יביטקלוקה ןורכיזה םאה .2

 ?ילש

 ,ןכ םאו ,"רחא"ל הווש תויהל םעפ יא לוכי ,יניטסלפכ/ילארשיכ ,ינא םאה ,תוהז הנוב תוימואל םא .3

 ?טסקטנוק הזיאבו ןפוא הזיאב

 "קדצה-יא תא ומשב תונכל"ו ,)Hansen, 2010( תורביחה תוינבת תא רובשל יתוכז וא יתרטמ יהוז םא .4

)Allsup, R. & Shieh, E., 2012(, הנוב ינאש םייכוניחה םיכרעמל רבדה םגרתימ דציכ 

 ?ייתימעו יידימלת םע ילש היצקארטניאלו

-הגאד םושייבו ילש "היתפמאה תוראב" יולימב הכימת ימצעל קפסל ידכ קוקז ,ישיא ןפואב ,ינא המל .5

 תודגנתהו םויק-וד ,תורכזיה ,הרכה ,קדצ ,ןויווש רחא שופיחבש ישגרה קבאמה ךלהמב תימצע

 ?תפתושמ

 ךל ןיאש רמול וליפא וא ,הלאה תולאשל תובושת שפחל .לואשל שיש תודיחיה תולאשה אל הלא ,ןבומכ

 ךוניח רבעל ךרדה ךרואל ןושארה דעצה תא ,ילוא ,הווהמו ,הנכו תיחרכה הדובע איה ,ןהילא הבושת

 םיימלוגה תוהזה ינובו םיימואלה םיטנמלאה םע תמעתהל תארקנ תכנחמה .יתרוקיבו יביטמרופסנרט

 ונילע ,תאז םע .סויפו ךוניח ,םולש תיינב םינכמ ונחנאש המ ךותב ,םתוא דבעלו המצעב רתויב םימייאמהו

 .)Freire, 2005, p.39( "ונלש תמאה לגעמב תורצבתהה" לע ,)Paulo Freire( ריירפ ולואפ ראתמש יפכ ,רבגתהל

 תוענומה תוינאכדה תותיזחל תפתושמ תודגנתה ךרד ,םויק-וד שממל ונילע וב עיגפה בחרמה קוידב והז ילוא

 ךוניח"ו "המחלמ ילככ ךוניח"ב הלכו תיכוניח המרופרו םייטרדנטס םינחבמב לחה ,ךוניחב תוכיאו ןויווש

 לכונש ידכ .)Bush & Saltarelli, 2000, p. 34( "תומודק תועדו תותיחנ ,ןויוויש-יא תחטבהל יעצמאכ דרפנ

-לכ תויהל םהילע םגש ונידימלתל םיפיטמ ונדועב לוכה תעדל "ךרוצ"ה לע רתוול םיכנחמכ ונילע ,תאז תושעל

 רשאמ תוחפ אל ןיטסלפו לארשי ךותב קבאמל יטנוולר הז ."תעדל" רבדה תועמשמ יהמ לואשל ילבמ ,םיעדוי

 ונלוכ םיעמטומ ,םהיניב ינאו ,םיכנחמה ,ונא .יתכרעמ קדצ-יאו טקילפנוק-טסופ ,ךוסכס לש םירחא םירוזאל

 תוירחאה תא ונמצע לע חקינ םאה .תועיגפ לש ,הגאדו הבהא לש ,תודגנתה לש ,הערפה לש וזה תואיצמב

 .דימת החותפ הנמזהה ?ונלש יוליגה עסמ ךשמהב ,קפס לש הזה עיגפה בחרמל סנכיהל

 



 תודות

 

 םיניטסלפ ,םיריעצה םירמזהו םינמאה ,םיאקיזומה לכל .המכחהו הכימתה לכ לע ,ןיול לכימ ,ךל הדות

 תובייחתה איה הבהא ,דחפ לש אל ,ץמוא לש הלועפ איה הבהאה יכ" .םתא םתייהש הדות ,םילארשיו

 קבאמה – םהלש קבאמל תובייחתה איה הבהאה תלועפ ,םיאכודמה םיאצמנ ןכיה הנשמ אל .םירחאל

 Paulo Friere, Pedagogy of the Oppressed - ".תוריחל

 

 תרבחמה לע

 תוגיהנמל םידקומכ םיילקיזומ םיבחרמ תחתפמו תרקוחש תיאקיזומו תכנחמ ,הליעפ איה ןמסטוג הנשוש

 .טקילפנוק-טסופו טקילפנוק ,יתכרעמ קדצ-יא לש תוריזב םיטקילפנוק לש היצמרופסנרטה םוחתב הריעצ

 תללכמב ינש ראות התשעו ,Frost School of Music, University of Miami-ב הלואיוו רוניכ הדמל איה

 ,םדא תויוכזל ךוניחו םולש-תיינב לע שגד םע ימואלניב יכוניח חותיפב Columbia University לש םירומה

-ה םעו ,םילשורי ,א"קמי רעונה תלהקמ ,Heartbeat םע תדבוע איה םויכ .ילקיזומה ךוניחה תשדעל דעבמ

Nawa Music Center. 
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