הורים וצוותי חינוך יקרים,
מידעון זה מוקדש להכרות אישית עם כל מנהלי-מנהיגי החינוך בחבל יבנה.
חלקם חדשים בחבל וכולם אנשי חינוך ערכיים ופורצי דרך ,עמלים לילות
כימים כדי לחנך את תלמידי חבל יבנה לתורה ולמצוות ולהצמיח אזרחים
מעורבים בקהילה ובעלי כישורים רלוונטיים לעולמנו המשתנה.
כמה מילים על עצמי :אני נשואה לאליאב ,אמא לחמישה ילדים ומתגוררת בישוב יד
בנימין .בזמני הפנוי אוהבת לנגן בפסנתר ובגיטרה .במקביל לעבודתי במערכות החינוך
בארץ ובחו"ל ,למדתי לתואר שני ושלישי במכון ויצמן למדע ולאחר מכן הייתי
פוסטדוקטורנטית ומרצה .המחקר האקדמי והמפגש עם סטודנטים השפיעו עמוקות על
תפיסתי -אני מאמינה בדיוק ומצוינות הן ברמת ניהול המערכת והן ברמת הפדגוגיה של
הפרט .כמו כן אני בוגרת תכנית אדוות שבארגון מעוז ,העוסק בפיתוח מנהיגות של הדרג
הבכיר במדינה ,תוך הפגשה ולמידה משותפת של מנהיגות ומנהיגים מתחומי עיסוק
ומגזרים שונים .יחד איתם אני עוסקת ביוזמות לפיתוח האמון הבין מגזרי במטרה לקדם
את החינוך בחברה הישראלית.
ד"ר רבקה טאוב

ד

שמי חיים שרקי ובשנת לימודים זאת אני נכנס לתפקיד ראש אולפנת יש"י בגבעת
וושינגטון .שימשתי במגוון תפקידים במערכת החינוך וכיום אני דוקטורנט
באוניברסיטת בר אילן במחלקה למחשבת ישראל בה אני חוקר את נושא" :התודעה
הלאומית בקרב רבנים ספרדים במפנה המאות ה 19-וה". 20-בנוסף לכך אני משרת
ב מילואים כרב אוגדה בפיקוד דרום .אני מאמין כי בכוחו של החינוך להוות גורם משמעותי
בעיצוב דור העתיד של מדינת ישראל הן כחברה והן כפרטים המרכיבים אותה .גישתי
החינוכית נובעת מתפיסה יסודית כי "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו "וצמיחתו של
התלמיד צריכה לינוק משורשיו המשפחתיים ,התרבותיים והלאומיים .תפקידנו כמחנכים
להעניק לתלמידנו ערכים ,השכלה ומיומנויות שיאפשרו להם להשתלב ואף להוביל את
החברה הישראלית במאה ה .21-כולי תקווה כי אמשיך ואפתח את תנופת הפעילות של
אולפנת יש"י העוסקת מזה שנים בעשייה חינוכית ציונית וחברתית בהצלחה רבה – בחינוך
לערכים תורניים ציוניים ,בלמידה משמעותית לקראת בחינות הבגרות ,בקליטת עלייה,
בחקלאות ובפעילות חברתית.

שמי אודליה גברא ,גרה בגבעת וושינגטון,
נשואה לרב אריה גברא ,אם ל 6-וסבתא ל.7-
משמשת במועצה כרכזת גני ילדים וחינוך
מיוחד.
האני מאמין החינוכי שלי מתחבר לאמירתו
הידועה של אלברט איינשטיין :הדרך הנכונה
לחנך בני אדם היא להוות להם דוגמא.
לתפיסתי ,החינוך הוא תהליך של למידה
מתמשכת ואין סופית ,ועבודה לצורך הטמעה
יומיומית.

