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$TS1$התווה$TS1$
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כחייםחינוך
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$DN2$,וארלסון$DN2$לטיפולבינלאומיתומומחיתפנימיתרופאה

אירועלנו״ישנרגשת.שהיאמודהסמים,בנפגעי

אנישלנו.הכיתהלבנירקהיובל,לרגלבחיפה

שאפספססיכוישוםואיןמארה״בבמיוחדמגיעה

מתלהבת.היאאותו״,
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נוך,

$TS1$,מהחינוך$TS1$
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$DN2$,בחינות$DN2$מקבלתהייתיכישליהידעאתלהראותבכרי

האגו״.אתליחיזקזהגבוהיםציונים
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עליו?מתחרטתשאתמשהויש
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השופטתכבוד
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שניםהיואלוחיפה.אתלעזובההזדמנותעלמאוד

מספרת.היאכילדה״,קשהליוהיהבודדות

בנפרדהיוהתעמלותששיעוריבימיםהיה״זה

להגיעשישהערכתיחדשהכעולהולבנות.לבנים

אבללבנה,וחולצהכחוליםמכנסייםעםלספורט

כחולבגדשמיםהיוהלבנה,החולצהעלבריאלי,

היום:עדבהשצרובברגענזכרתדורנרנוסף״,

ליאומרתעלי,מסתכלתהמורהלשיעור,״הגעתי

מתלב־לאככה׳רואים,לכולם:אומרתואזלקום

שים׳.

$TS1$.מתלבשים׳$TS1$

$DN2$.מתלבשים׳$DN2$אשכחלאלעולםשלי.לבושהגבולהיהלא

מותי״.עדזה,את

לי״היובריאלי:יפיםרגעיםגםלההיואבל

ועשיר:מלאלעולםהדלתאתלישפתחומורים

לתנ״ך.לצרפתית,לתלמוד,עגנון,שללספרות

שאנילאןלהגיעלישעזרודבריםבהחלטהיואלה

זהלמשל,ימים,באותםפילוסופיהללמודהיום.

מאליו״.מובןמשהוהיהלא

הריאלי,לבוגרתשהיתהאחרישנה40מ־יותר

בפנילהרצותדורנראתהזמינההספרביתהנהלת

הספרביתאת׳עזבתילהם,״אמרתיהתלמידים:

עדאותיהזמנתםולאשנים,עשרותלפניהריאלי

מפורסמת׳.שנעשיתי

עודהנאה״.איזוליהיתהרגעשבאותוספקאין

המוע־בראשיושבתשאני״כיום,מוסיפה:היא

צה

$TS1$המועצה$TS1$

$DN2$המועצה$DN2$צרכניםבעליילדיםחינוךלבחינתהציבורית

לסובלנותלחינוךבמרכזראשיושבתוגםמיוחדים,

בודוגלתשאניהדברהקים,הספרשביתולשלום

הספורט׳׳שיעוראתאניהאחר.לקבלתללמדהוא

שלאבמועצה,ולכולנולי,חשובולכןקיבלתי,שלי

המשפילבמקוםתעמודאחרתשילדהמצביקרה

בעבר״.עמדתיאניבו

שלדמותוהיאמדורנרפחותלאבולטתדמות

שנכנסשפירא,יצחקהריאלי,שלהשלישיהמנהל

הונחושפיראתחתשנה.28למשך1955ב־לתפקיד

התלמי־שלהאישיתהמחויבותלמפעלהיסודות

דים

$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$1983ב־נוספים.חינוכייםפרויקטיםוגובשו

ואתביה״ם,לנשיאמונהמהתפקיד,פרששפירא

ביה״ס.בוגרתדמור,ישעיהור״רתפסכמנהלמקומו

מיוחדים,פרויקטיםהוסיףתדמורד״רהמנהל

יהודי־ערבי.ולדו־קיוםלדמוקרטיההחינוךדוגמת

הגדנ״ע.פעילותהורחבהגםתחתיו

אדםבניכהיות

שנות13לאחרתפקידואתסייםתדמורד״ר

בוגרכתרי,רון1996בשנתנתמנהובמקומוניהול,

שינוייםנערכובתקופתוהצבאית.והפנימייהביה״ס

נקרא2000בשנתביה״ס.שלהארגוניתבתרבות

מופז,שאולרב־אלוףדאז,הרמטכ״ליריעלכתרי

בןשירותלאחרצה״ל.דוברלתפקידלצה״ל,לשוב

כהונהלתקופתכתריבמיל׳תת־אלוףשבשנתיים,

הפרועבדמיוניהעליתי״לאהספר.בביתנוספת

הספרביתמנהלאובכלל,ספרביתמנהלשאהיה

והואכאלה,דרכיםגםישלגורלאבלבפרט.שלי

כתרימספרשתיכננתי״,מבלילשםאותילקח

הישגייכיבגרות,תעודתלי״איןבסוד:ומשתף

איבכימיה.גםונכשלתי׳מופלאים׳היובמתמטיקה

שלי־ציוניםשניעםבגרותתעודתלקבלאפשר

ליים.

$TS1$.שליליים$TS1$

$DN2$.שליליים$DN2$התואר.לימודיעםתיקון,לעשותהלכתיאבל

לפנירקשנוסחהספר,בית״חזוןמוסיף:כתרי

בנילהיותתלמידיואת׳לכווןואומר,שנים,כעשר

מלמדהישראלית׳בחברהומשפיעיםמעורביםאדם,

למי־אלאבציונים,למצוינותדווקאהכרחלנושאין

צוי

$TS1$למיצוי$TS1$

$DN2$למיצוי$DN2$תלמידיםפה,שקיבלומהמתוקףשבך.הטופ

לאותורמים.מועיליםמצליחים,לאזרחיםהפכו

אישיותו״.אלאשקובעים,הםתלמידשלציוניו

התגשם?המייסדיםחזוןהאמ

המייסד,ולבירםלראשוניםנתייחס״אםכתרי:

נחת.לומסבהיההספרביתשלומיצובומקומו

הנוערבניעלוהשלכותיההישראליתמהחברה

היהלראשוניםבכלל,נחת.פחותהרבהלוהיתה

היום״.שלבסביבהלחיותקשהמאוד

לפניכתרי,אתשואלתאניתלמיד,אומנהל

הז־למרות״מנהל.ברורה:בצורהעונהוהואפרירה,

כרונות

$TS1$הזכרונות$TS1$

$DN2$הזכרונות$DN2$עדשנשמרותוחברויותפוחזכצעירהטובים

ביניהםמצויינים,אנשיםעםלעבודהזוהזכותהיום,

הכל״.עלגוברתתלמידים000,4ו־עובדים500

שמגדירמיהואכתרי,תחתהריאלי,מבוגריאחר

עלמעירשגםסושרד,ליאורחושים,אמןעצמו

בביתעליושצחקואחדחנון״,״יורםשהיהעצמו

אז.כברבהםשעסקהקוסמותמעשיבגללהספר,

התקה־מחפשיםהיואותי,למצוארוציםהיו״אם

לות

$TS1$התקהלות$TS1$

$DN2$התקהלות$DN2$עשיתיבאמצע.הייתיתמיראניילדיםשל

הייתילאהיום.עושהשאנילמהניסיונותמיניכל

שלי״.הקליקהאתליהיתהאבלמהמקובלים,

היום,שעדמוסיף,1999ב־פ׳מחזורבוגרסושרד,

איתולוקחהואביה״ס,אתשסייםלאחרשנה14

לאאותי״לימדולכת״:״הצנעביה״סמוטואת

לראש״.לילעלותלשתןלתת

כנפייםכרונוטההריאכי

עזרהאוויר,חילשלהשישימפקדוהוזכרבפתיח

לדר־להגיעהיחידהריאליבוגרהיהשלאויצמן,

גת

$TS1$לדרגת$TS1$

$DN2$לדרגת$DN2$של12ה־מפקדובורינגר,הרצלזו.גבוההפיקוד

עלפיקדויצמןעתהריאלי,תלמידהיההאוויר,חיל

הוריו,מולרצונותיו,עלעומדהיהלאאםאךהחיל,

המשפחהעםלשליחותויוצאהחוויהאתמפספסהיה

אבלהוריי,עםנסעואחיי״שניחבש.אזבאתיופיה,

לגורוהחלטתיאליהםלהצטרףצורךהרגשתילאאני

לפני־הצטרפתיכךואחרבחיפהשליהדודאצלשנה

מיה״,

$TS1$,לפנימיה״$TS1$

$DN2$,לפנימיה״$DN2$היהלריאלימצוינת.החלטההיתה״זומספר.הוא

מעולה״.מקוםהיהזהועבורימצויןמוניטין

השביעיבמחזורחניכים60מ־אחדהיהבודינגר

ורקחניכים60התחילואותוהצבאית,הפנימיהשל

לזהומעברהלימודים,בגללנפלו״הםסיימו25

קורסכמוממשכושר,מבחניעםכניסהבחינותהיו

עודנפל״.שנפל,ומינוקשהקורסהיהזהקצינים.

שלברוחהיוהאימונים״בריאליבודינגר:מוסיף

אותנולקחוהלימודיםבסוףאבלוצנחנים,גולני

כשהייתינלך.לאןלהחליטכדיהסבה,לבסיסי

אחדקרב,בטייסתדור,ברמתהאווירחילבבסיס

אתםאיתכם,מדבראני׳מהפתאום:אמרהטייסים

להיכשל׳״.פוחדיםאתםוצנחניםלשריוןחונכתם

שהטייסמה״אחריוממשיך:לחייךמתחילבורינגר

מה־חבריםשניגייסתיהנורות,כללינדלקואמר,

ריאלי

$TS1$מהריאלי$TS1$

$DN2$מהריאלי$DN2$טיס״.קורססיימנוושלושתינו

שלהבעליםהםאדלסוןושלדוןמריםדיירנאות:גילוי

היום""ישראלבמניותהמחזיקההחברה


