
בתחרות הן...והזוכות 
'אגף התמחות  מאז שנת תשס"ה מקיים 

החינוך,  במשרד  להוראה'  וכניסה 
תחרות שנתית של כרזות וסיפורים 

בשנת  ומורות  מורים  בקרב 
ההוראה  )שנת  ההתמחות 

הראשונה(.
הנוכחית  בתחרות 
)לשנת תשע"ד( השתתפו, 
מורות  השאר,  בין 
בוגרי  טריים,  ומורים 
ההוראה  מסלולי 
תל  אוניברסיטת  של 
האוניברסיטה  אביב, 
אוניברסיטת  העברית, 
אורנים,  מכללת  חיפה, 
מכללת לוינסקי, מכללת 

אמונה,  מכללת  תלפיות, 
סמינר הקיבוצים, מכללת 

בית ברל וכמובן גם )הסיבה 
מכללת  התכנסנו...(  שלשמּה 

בית רבקה.
"תחרות סיפורי מתמחים ותחרות 

כרזות של מתמחים נועדו כדי לשמוע 
בהוראה",  המתמחים  של  לקולם  ולהקשיב 

האגף  שפרסם  וההנחיות  ההודעה  בדף  נכתב 
את  לשקף  אמורים  והכרזות  "הסיפורים  התחרות.  לקראת 
שנת  במהלך  וההצלחות  האתגרים  וההתרחשויות,  החוויות 
את  ישקפו  היצירות  מורכבותה.  כל  על  הראשונה,  העבודה 
העבודה  בשנת  המתרחש  על  המתמחים  של  מבטם  נקודת 
דלת  מאחורי  אל  להציץ  הרחב  לציבור  ויאפשרו  הראשונה 

הכיתה".
בתחרות  הזוכים  שמות  פורסמו  האחרון  חשוון  בחודש 

ושלוש מבוגרות המכללה העפילו למקומות 
גבוהים ואף זכו במלגות נאות.

תלמידים לתמיד
מגמת  בוגרת  אריאל,  גאולה 
מורה  וכעת  יסוד  מתמטיקה 
הספר  בבית  ג'  בכיתה 
זכתה  בלוד,  המאירי  נועם 
במקום  הכרזות  בתחרות 
 2500 של  ובמלגה  שלישי 
מבעד  נראים  בכרזתה   .₪
שלושה  פתוח  לחלון 
מבט  אולם  זהים.  גבעולים 
שלהם  הצמיחה  מקור  אל 
כי כל אחד מהם צמח  מגלה 
אינדיבידואליים.  בתנאים 
במסר  תומך  הנלווה  הכיתוב 
"בשטח  אותו:  ומעצים  הזה 
מתחת  ומה  זהים!  נראים  כולם 
לתלמידים  ההקבלה  השטח?".  לפני 

הצומחים בערוגת בכיתה, ברורה.
מחשבים  מגמת  בוגרת  שטרית,  שיראל 
בזכרון  יעב"ץ  הממ"ד  הספר  בבית  מורה  וכיום 
בתעודת  הכרזות,  בתחרות  היא  אף  זכתה  יעקב, 
"יש  נכתב,  הכרזה  בגובה   .₪500 של  ובמלגה  הצטיינות 
צהוב,  שלט  מופיע  ובמרכזה  אחת..."  בשנה  עולמו  קונה 
בשנה  מכוניתו  על  לתלות  נדרש  חדש  נהג  שכל  לזה  הדומה 
הראשונה לרישיונו, ועליו הכיתוב: "מורה חדש לחיים". ברקע 
שנת  בתום  שגם  להמחיש  "כדי  וספרים,  ניירת  נראים  הכרזה 
ההתמחות ולאחר שהמורה החדש כבר 'יצא' לחיים האמיתיים 
של עבודת ההוראה, הוא עדיין נשאר תלמיד, משום שהלימוד 

וההתמקצעות אף־פעם לא מסתיימים", אומרת שטרית.

חזקים וסיפור מרגש על תלמידה מאתגרת במיוחדהבוגרות היצירתיות של בית רבקה: כרזות עם מסרים חינוכיים 

שלוש 

מתמחות,  מורות 

בית  מכללת 
בוגרות 

למקומות  העפילו  רבקה, 

הזוכים בתחרות סיפורים וכרזות 

התמחות  'אגף  שקיים  ארצית 

החינוך  במשרד  להוראה'  וכניסה 

גאולה  זכתה  הכרזות  בתחרות   •

ושיראל  שלישי  במקום  אריאל 

הצטיינות,  קיבלה תעודת 
שטרית 

לואיס,  חיה  של  סיפורה  ואילו 

, זיכה אותה במקום 
'השתקפות'

שלישי בתחרות הסיפורים

 
 • מתמחות בסיפור 

ובכרזה
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ואילו סיפורה של חיה לואיס, 'השתקפות', 
זיכה אותה במקום שלישי בתחרות הסיפורים 
בוגרת  היא  לואיס   .₪2,000 של  ובמלגה 
מצויינּות,  במסלול  מיוחד  חינוך  מגמת 
וכיום מחנכת של כיתה ג' בבית הספר רעּות 

ברמלה. הסיפור, לדבריה, מבוסס על מקרה 
אמיתי, אף כי רוב פרטיו שונו. גיבורתו, רננה, 
ומאתגרת  מתריס  אופי  בעלת  תלמידה  היא 
תצליח  וכיצד  האם  היא  והשאלה  במיוחד, 

המורה יעל למצוא מסילות ללבבה. 

יש קונה עולמו בשנה אחת

השראה מ'נהג חדש'. הכרזה הזוכה של שיראל שטרית

מעל ומתחת לפני השטח. הכרזה הזוכה של גאולה אריאל

הגדירה  כך  עמוקים.  למים  קפיצה 
זאת עוד בתחילת השנה. לא פחות ולא 
יותר. 35 תלמידים, 5 מקרי סעד, 4 ילדי 
קשות,  רגשיות  הפרעות   2 וריכוז,  קשב 
והיא כבר לא בטוחה שבכך תמה מסכת 
נכונה לה  יום  הגילויים המרעישה. בכל 
מכיוון  התפרצות  בדמות  הפתעה  עוד 
בגאון.  התמודדה  כולם  עם  בלתי־צפוי. 
לא  מותניים,  שינסה  שפתיים,  חשקה 
לא  זועמים,  הורים  מול  לעמוד  חששה 
אפשרי,  גורם  לכל  ופנתה  התעצלה 
כלילות  ימים  לו.  ומחוצה  בבית־הספר 
חשבה והעמיקה בכל סוגיה סבוכה ששם 
של ילד, נפש רכה, בכותרתה. היא הזילה 
דמעות רבות, ודאי. חשה את האתגר אך 
גם את הקושי, ודאי. אך לא. אין בכוונתה 
להישבר. היא מתמודדת. לשם כך, הרי, 
היא כאן. זו, ורק זו, הדרך, היא לוחשת 

לעצמה. 
הייתה זו דווקא רננה, בת הטובים. כן, 
רננה המצטיינת, המוכשרת, המטופחת, 
האהודה והנערצת על תלמידות ומורות 
הצליחה  שטרם  זו  היא  רננה  כאחד. 
כמו  שלה  אמירה  שכל  לליבה,  להיכנס 
הבצורות  לחומות  נדבך  עוד  הוסיפה 
שצמחו לגובה ביניהן במהירות מסחררת, 
הגדול  השאלה  סימן  את  העמיקה  כמו 

שהלך והתגבש במוחה שלה: מה לה?!
זיהתה  בכיתה  הראשונה  שעתה  למן 
רננה.  של  הבלתי־מעורער  מקומה  את 
העובדה  מן  להתעלם  יכלה  לא  היא 
שברובו המכריע של הזמן, עושה בו הלה 
ניסתה  ומבורך. היא אף  שימוש מושכל 
שנתגנבה  עת  כל  לעצמה  זאת  להזכיר 
או אפילו הרהור  חרש למוחה מחשבה, 
קל, אודות רוע כוונותיה של רננה. לא, 
"אין  הרי  זאת.  שידעה  ודאי  כך.  זה  אין 
שמעה  כבר  פעמים  ואינספור  רע",  ילד 
שאף תלמיד אינו רואה במורה מטרה, אז 
מדוע זה נדמה לה שרננה רק מעוניינת 

להכשיל אותה?
בלתי  בגאווה  אותה  מתקנת  רננה 
בית־הספר  שבנהלי  עת  כל  מסותרת 
עם  קבל  מכריזה  רננה  טועה.  היא 
בשיטה  בוחרת  יעל  "המורה  כי  ועדה 
של אפליה מתקנת. עובדה, היא דואגת 
כל  את  מכירה  רננה  לחלשות".  רק 
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ה"כשלים", המדומים ושאינם, בבית־הספר, 
כמו גם בתוך גבולות הכיתה. רננה "קופצת 
בראש" בכל הזדמנות "אבל זה לא הוגן!". 
שם־ מהו  רגע,  "רננה־זה־לא־הוגן"...  כן, 

משפחתה?!

כסלו. מסיבת חנוכה.
לתכנון  רננה  את  לגייס  מחליטה  היא 
ולהפעלת הכיתה. בכל ליבה היא מייחלת 
קסם  את  מרצה,  את  תנתב  כי  ומקווה 
אישיותה ואת לשונה המתגלגלת אל עשייה 
מרוצה,  אמנם  רננה  ומועילה.  חיובית 
שנותיה  מאז  עבורה.  טבעי  המהלך  אך 
בראש  עמדה  בבית־הספר  המוקדמות 
מועצות  את  הובילה  הכיתתיים,  המיזמים 
התלמידות, ארגנה, תכננה, פיקחה וביצעה.

בהצלחה,  רננה  זאת  עושה  כעת  גם 
קוצרת מחמאות מכל חברותיה לכיתה. גם 
שבחים  בהרעפת  חוסכת  אינה  יעל,  היא, 
בשלה.  רננה,  כמו  ורננה,  תלמידתה.  על 
אם  בלתי־הוגנת.  הייתה  התקציב  ״חלוקת 
מקופת  המגיע  הכסף  לנו  ניתן  היה  רק 
הכיתה, הכל היה אחרת״. ״לא רצינו בכלל 
מסיבה. אם היו מקשיבים לי ויוצאים לטיול 
כמו בבית־הספר השכן״. ״זה לא פייר שלא 
המורה־זה־ מאוחר,  עד  להישאר  לנו  נתנו 

לא־הוגן ש...״.

טבת. 
אישית.  שיחה  לעוד  יושבות  ורננה  יעל 
להביע  כל־כולה.  את  לתת  משתדלת  יעל 
היא  הערכה.  הרבה  וגם  אמפתיה  כנות, 
התנהלות  על  אופטימיות,  על  מדברת 
להניח  חשוב  כמה  מתארת  היא  נינוחה, 
מהרגע.  ליהנות  בהווה,  להתמקד  ללחץ, 
ולשמוע.  להאזין  בעיקר  רוצה  היא  אך 
מייחלת כי רננה תואיל לחשוף בפניה מעט 
בפנים  נותרת  אך האחרונה  ליבה,  מרחשי 
היא  לכל אמירה  רפות.  חתומות. מהנהנת 
תמצא טענת־נגד, מוצדקת, מבוססת, בנויה 
לתלפיות. יעל לוקחת נשימה ארוכה. מנין 
רננה  אומר  גמרה  כלום  הזו?  העקשנות 

לסכל כל ניסיון התקרבות שלה?

אדר.
איננה  גיבוש.  ערב  או  ישיבת־מורות, 
כונה המפגש. מירית  כיצד  זוכרת במדויק 
לתאר  נוכחת  מכל  מבקשת  הפסיכולוגית 
בית־ בימי  כתלמידה  דמותה  את  בקצרה 

אינה  היא  יעל  של  תורה  כשמגיע  הספר. 
כשמש־ בהירים  זיכרונותיה  מהססת. 

יושב  שלה  התלמידה  פרופיל  צהריים. 
בהתלהבות  ומגובש.  מוצק  במוחה,  היטב 
רודפת  יעל,  התלמידה  על  מספרת  היא 
עוד  היום  שעד  האופי,  תכונת  על  הצדק. 
מלווה אותה, אם כי במתינות, בכל נתיב־

הניקוד  על  לצעוד.  בוחרת  היא  בו  חיים 
החסר שדרשה בכל מבחן, לא לשם הציון 
חלילה – לשם הצדק בלבד. על ההזדעקות 
בכיתה לאחר כל מקרה פעוט שנדמה היה 
לה בלתי־הוגן, על התלונות שפעמים רבות 
כה רצתה לשמור לעצמה, אך לא הצליחה 
לכלוא בתוכה. על התרומה הרבה שהביאה 
מחד,  קולה  את  משמיעה  בהיותה  לכיתה 
אך גם על תחושת ה"למה דווקא אני?", על 
האנרגיה  על  מכן,  לאחר  שחשה  הריקנות 

המבוזבזת, מאידך.
העוצמה.  במלוא  בה  מכה  זה  ולפתע 
זו רננה! כיצד נעלמה מעיניה עובדה  הרי 
שקופה וברורה זו עד עתה? שמא היתה זו 
לראות  יכולת  חוסר  בעצמי?  ההתמקדות 
לאחר־מכן.  עצמה  שאלה  התלמידה?  את 
היתה  לא  אולי  הכחשה?  זו  היתה  ואולי 
מול  שהוצבה  במראה  להכיר  מסוגלת 
כך  משנית,  חשיבות  לסיבה  אך  פרצופה? 
סברה. כעת יש להמשיך הלאה, לנצל את 

התגלית, לפריצת דרך חדשה.
"אמפתיה"  למונח  יוצקת  והתובנה 
או  ברור.  הכל  אז  או  חדשה.  משמעות 
עם  הזעם,  עם  מזדהה  מזדהה.  היא  אז 
עם  הלב,  שעל  את  לפרוק  העז  הצורך 
התחושה כי העולם מלא עוולות, ו"מי אם 
חוסר  עם  התמימות,  עם  יתקנן?",  אני  לא 
היכולת להשלים עם הפגמים, גם עם אלו 

המינוריים, הזעירים. 
ליבה  סגור  את  לפתוח  לה  היה  קשה 
לעצמה  סיגלה  טרם  תלמידתה.  בפני 
למידת  בנוגע  ברורה  עולם  תפיסת 
מול  שתנהיג  העצמית  והחשיפה  הקרבה 
בהשתאות  מתבוננת  הייתה  תלמידותיה. 

האמיתי  העמוק,  בקשר  בקנאה  מהולה 
עם  למקצוע  עמיתותיה  שיצרו  והבריא 
תלמידותיהן, ועם זאת חוששת לסדוק את 
תלמידותיה  לבין  בינה  שהציבה  החומה 
ולערעור  היא, חוששת לטשטוש הגבולות 
סמכותה. אך הקול הקטן שבמעמקי ליבה, 
לבטוח  לימדוה  האחרונים  שהחודשים  זה 
לה  לחש  יותר,  קצת  רק  עליו  ולסמוך  בו 
כי כאן, עם רננה, השיתוף והחשיפה יהיה 

המפתח לשינוי.
וכך מצאה עצמה מגוללת את קורותיה 
משתפת  שלה,  תלמידתה  בפני  כתלמידה 
בבית־הספר  מימיה  באנקדוטות  אותה 
היסודי כתלמידה רודפת צדק, אשר בגרה 
לשלמות,  השואפת  תיכון  לנערת  והייתה 
דורשת שוויון ותרה באדיקות, שלא לומר 
היא  חיסרון.  או  פגם  כל  אחר  באובססיה, 
מספרת לרננה עד כמה היא מבינה לליבה 
כמות  דברים  ולקבל  להשלים  המתקשה 
לה,  לעזור  כמהה  היא  כמה  ועד  שהם, 
והיופי שבכל  יחד איתה את האור  למצוא 
המבורך  לאיזון  יחד  ולהגיע  התרחשות 
הפנימי  עולמה  בין  למצוי,  הרצוי  בין 
סוער,  כים  וקוצפות  השוצפות  ותביעותיו 
מתכתבת  תמיד  שאינה  המציאות  לבין 
יושר  ורע,  טוב  וחושך,  אור  שבה  איתו, 

ועוולה, משמשים בערבוביה.
את  לאיטה  מעכלת  שותקת.  רננה 
הדברים. או שמא נפגעה? שמא היה המסר 
שולחת  היא  תוהה.  יעל  בעוכריה?  הישיר 
תלמידתה,  עבר  אל  ומעודד  מחויך  מבט 
פונה  בעצמה,  ומכונסת  מהורהרת  וזו, 

וממשיכה לדרכה.
גם יעל מהורהרת, וככל שנוקפים הימים 
היא  נשברת,  אינה  רננה  של  ושתיקתה 
נחרדת למחשבה שמא טעות גורלית באה 
במקרה,  והופכת  הופכת  היא  על־ידיה. 
מגדלי  ובונה  תרחישים  במוחה  מריצה 

פתרונות פורחים באוויר.
אך כאשר שבוע לאחר מכן מגיעה, בחצי 
עמה  לחלוק  ומבקשת  רננה,  מבויש,  חיוך 
את שהתרחש באחד השיעורים ולשמוע את 
ומתקשה  רחב,  חיוך  מחייכת  היא  דעתה, 
הגואה  הרווחה  תחושת  את  להסתיר 

בקרבה. 

חיה לואיסהשתקפות
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