
הן יצאו היישר מהסמינר, מאחוריהן שנתיים של לימודים משמעותיים, התנסו 
באינספור שכבות ומשימות. משתוקקות להגשים את עצמן, לממש את הכלים שד' 
חנן אותן בהם, ואין להן מקום. חולמות על ימים קבועים, על כיתה משלהן, על שעות.

מקצוע ההוראה הוא מקצוע נכסף, מקצוע שקורץ לרבות 
מאתנו. יש שמתייאשות מראש, ויש דבקות במטרה.
יצאנו להכיר אותן – להציץ לעולמן המלא, אל המעלות ואל החסרונות כאחד.
תנו להן מקום!

ירוקה
בכיסא

נחמי שיקהמורה
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"את קבלת 
הפנים בדמות 
אנדרלמוסיה, 
לא אשכח 
לעולם. הבנות 
קיבלו אותי 
בתרועות, עטו 
עליי בשאלות, 
הריעו בפזמונים, 
ואנוכי – חסרת 
אונים. דמיינתי 
לעצמי את 
המנהלת, מטה 
את אוזנה מבעד 
לדלת, ואת 
פרצופה הזועף 
מספר לי על 
הטעות שעשתה 
כשקראה לי אל 
בית ספרה"

כבר שנה חמישית במילוי מקום, חולמת על 
עבודה קבועה ויציבה. בינתיים, החלום הזה 
שייך רק ללילה, כי בימים אני דווקא נהנית.
במשך היום אני מטיילת בין כיתות, יכולה 
שמסרתי  הפעולות  מגוון  את  לאור  להוציא 
כמדריכה, לערוך פעילות או חזרה, או ללמד חומר קליל, 

חף מאחריות לימודית.
אך בלילה, כשאיני יודעת האם מחר תהיה עבודה, או לחילופין 
אחרי שמסתיים מילוי מקום ארוך, אז – אני מוצאת את עצמי 

כמהה לקרקע יציבה, למקום קבוע, שלי".
מהם הקשיים העיקריים?

שרה משתפת: "במוסד לימודים מסוים שעבדתי בו, נהגה המנהלת 
לכנס את המורות מפעם לפעם. הייתי אז ממש "ירוקה", לא הכרתי 
את ה"קודים" של בית הספר. פתק ססגוני צד את עיני בחדר 
המורות: 'כל המורות מתבקשות לסור לחדר המנהלת בשעת 
ההפסקה'. התלבטתי האם לרדת. מצד אחד, לא רציתי להימלט 

מדבר חשוב שהמנהלת מוסרת ומצד אחר לא ידעתי 
האם אכן מקומי שם. לבסוף ירדתי. נכנסתי לחדר. 
המנהלת אמרה 'קראתי למורות...' הבנתי שאיני 

מורה, אז מה אני כן?
מסתבר, שממלאת מקום אינה מורה, היא פשוט ממלאת 

מקום", היא חותמת באירוניה.
גילה כגן, ממלאת מקום טרייה מהצפון, מספרת: "הקושי 

העיקרי שאני נתקלת בו כממלאת מקום הוא הקונפליקט בין 
היות נחמדה ובין שידור סמכות. אני רוצה שהבנות 
ייהנו, רוצה גם לחוש מורה. באיזה שהוא שלב 
הבנתי שאני חייבת לייצר גבולות. כשלמורה יש 

מילה וסמכות – ככה, הכי טוב לתלמידות. 
קושי נוסף הוא חדר המורות, אני רק נכנסת ומיד מומטרות 

עלי שאלות – במקום מי את היום? למה היא לא הגיעה? כמה 
זמן? ממש סניף של לשכת מודיעין..."

רחל: "הבלתי נודע", היא עונה ללא פקפוק: "אני צריכה לחסן את 
הקטן )לא קורונה, חיסון שגרתי( ואיני יודעת איזה בוקר מתאים 
לכך. בדרך כלל עונת השיא של הקריאות היא בחורף, ואז כאמור, 
גם ילדי אינם חשים בטוב לעיתים. לעומת זאת – בתחילת שנה, 
אחרי החגים, יש רוויה מסוימת בתחום. שנה אחת התחתן גיסי 
בשבוע הראשון ללימודים, תיארתי לעצמי שאקבל איזו הצעה 
למילוי מקום. משך כל החופשה התארגנתי. רכשתי כל מה שצריך. 

והנה – שנה חדשה פורשת כנפיה. ושקט. לא קיבלתי כלום". 
"נקודה נוספת", ממשיכה רחל, "היא היחס של הצוות לחדשות. 
לא בכל חדרי המורות שוררת אהבה ואחווה. יש בתי ספר שיש 
בהם חלוקה ברורה בין חדשות לוותיקות, בין צעירות למבוגרות. 
אם התיישבתי על יד השולחן הלא מתאים, זה ממש כאילו 

פגעתי בכבוד המקום.

את אלישבע גיסתי זכיתי להכיר מקרוב רק כחודשיים אחרי אירוסיי. 
התרוצצתי אז בין מכירה למכירה, עשרות שקיות ממלאות ידיי. 
חציתי את הכביש ואז – ראיתי אותה. היא עמדה על יד הרמזור, 
ילדונת לצידה, היא שוחחה איתה. כשראתה אותי, פנתה אלי 
ושלחה את הילדה לדרכה. "את מבינה!" היא הסבירה. "את הילדה 
הזו לימדתי בשנה שעברה, ומאז – היא אינה עוזבת אותי". צחקתי, 
לא הבנתי כלל את דבריה. "מה זאת אומרת - אינה עוזבת? את 
מלמדת אותה גם השנה?" "לא!" היא מחתה. "בשנה שעברה באתי 
פעמים רבות למלא את מקום מורתן הקבועה, והיא "התלהבה" 
ממני. מאז היא מחכה לי בכל צומת אפשרי". "אולי תתייעצי עם 
דמות חינוכית בבית הספר מה ניתן לעשות?" הצעתי לה בנדיבות, 
כיאה וכיאות לכלה טרייה שכמותי. היא פערה מולי עיניים ענקיות. 
"מה, אינך יודעת שאני ממלאת מקום?" האמת, ידעתי. ולא הבנתי 

מה הקשר בין העובדה הזו ובין המקרה הנ"ל.
"לממלאת מקום יש כללים נפרדים, לא תמיד היא זכאית 
למעטפת שמציע המוסד. אולי אם היא תבקש, היא 

תקבל. אך בדרך כלל אין לה האומץ לבקש".
"עד כדי כך?" השתוממתי. חייבים לבדוק את העניין 
לעומק. חלפו מאז שנים אחדות, אלישבע כבר מחנכת 
דגולה וחשובה. אך מקרים מעין אלו צצים כל העת. 

בואו ניתן את המקום, לממלאות המקום.

מהמקום שלהן

שרה אביטן, ממלאת מקום ותיקה, בת 25 מהמרכז: 
"את הבוקר ההוא לא אשכח לעולם. הייתה זו שעה של 
בין חצות לעלות. שכבתי לישון, הנייד על ידי, ופתאום, 
הוא הבהב. על הצג היה מספר לא מוכר, הרמתי מתוך 
סקרנות. קול רשמי ומכובד היה מן העבר השני. "את 
יכולה להגיע מחר לשעה ראשונה?" "להגיע מחר?" 
המהמתי קלות, לא אוהבת פיקוקים מהיום למחר. אחרי 

שקלול הנתונים החלטתי להיענות לבקשה. 
"ו.." אני שואלת את שרה.

 "ואת קבלת הפנים בדמות אנדרלמוסיה, לא אשכח 
לעולם. הבנות קיבלו אותי בתרועות, עטו עליי בשאלות, 
הריעו בפזמונים, ואנוכי – חסרת אונים. דמיינתי לעצמי 
את המנהלת, מטה את אוזנה מבעד לדלת, ואת פרצופה 
הזועף מספר לי על הטעות שעשתה כשקראה לי אל 

בית ספרה". 
"אויש, מסכנה", צקצקתי בלשוני. 

"תקשיבי הלאה!" היא ממשיכה. "למחרת היא התקשרה אליי 
שוב. מסתבר שלא אני הייתי הבעיה, אלא הכיתה. אחרי כמה 
קריאות כאלו, היא אפילו נתנה לי מילוי מקום ארוך, אך את 

הבוקר ההוא, לא אשכח לעולם..."
רחל שטיצברג, ממלאת מקום כבר שנה חמישית בדרום: "אני 
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לעיתים, מתייחסים אלי כאל אוויר. מה הבעיה לומר שלום? 
בוקר טוב? או לחילופין – מה נשמע? אלו מילים פשוטות כל 

כך ביחס למה שהן יכולות לחולל... "
רוחמה קאהן, מורה בדימוס, משתפת בקשייה בעבר: "כשאני 
רואה את חדר המורות מאוכלס במורות טריות, עם הרבה נכונות 
ורצון להשקיע, אני נזכרת בעצמי, עת חלמתי על קתדרה, יומן 
ותלמידות. כמה חיכיתי ליום שזה אכן יקרה. כשקראו לי בפעם 
הראשונה, חשתי שקיבלתי סטירת לחי מצלצלת, ובאמת מה 
שהלך בכיתה היה נורא... התקבלתי בתרועות, והדבר האחרון 

שעניין את התלמידות היה ללמוד.
באותו יום התחפרתי במיטה, השתקתי פלאפונים והבטחתי 
לעצמי ששוב איני הולכת למילויי מקום. רציתי איזו מקפצה 

שתגשים לי את החלום.
אך, בשביל לחלום חלומות מתוקים, צריך לפנות לישון. 
ובשביל לקבל משרה, צריך להיות ממלאת מקום. יום אחד 
חלף, ושכחתי מכל הבטחותיי. לקריאה הבאה עניתי בחיוב...
הכיתה הזו הייתה ממש סבירה, הבנות היו קשובות, וממש 
נהניתי. היום, כשאני משחזרת את הזמנים ההם, 
כמדומני שכיתה זו החייתה את המורה המוצלחת 

שאני, תודה לד'".

מקומות שמורים

האם נראה לכן שיש כאלה שמועדפות על פני אחרות?
שרה: "אני לא יודעת מי מעדיף מה – קטונתי!" היא 
צוחקת. "אני רק יכולה לספר לך על מקרה מסוים 
שקרה לי. מילאתי את מקומה של מחנכת שלא 
חשה בטוב. השקעתי, התקדמתי בחומר הלימודי, 
ערכתי פעילויות חברתיות. היה מקסים. במשך שלושה 

שבועות – הכל זרם על מי מנוחות". 
"נשמע ממש פסטורלי!" איני מתאפקת מלומר. 

 "כשהמורה חזרה, היא לימדה בכיתה במשך שבועיים, ושוב יצאה 
ל"חופשת חתונת ילד". הייתי בטוחה שאקבל שוב את הכיתה, 
הרי כבר הכרתי אותה וידעתי בדיוק מאיזו נקודה להמשיך. אבל 
לא, חברתי, צעירה ממני, קיבלה את התפקיד. כששוחחתי עם 

הסגנית היא אמרה: 'יש לנו שיקולים...' 
שומרים מקומות, או לא?" היא חותמת, נאנחת. ומוסיפה – "אבל 

ממקום אישי

מילה של אורית ויסמן - יועצת: "לכל אחת מאתנו מקום 
אישי משלה. מקום שאף אחת לא תשב בו לעולם. זהו 

מקומה בהיררכיית הבריאה.
המקום שלך כאימא, הוא מקום שכולו שלך. בהקשר 
למקומות אחרים מומלץ לעבד את החוויה על פי מודל 
אפר"ת. כשנפרק לעצמנו כל מקרה על פי המודל, נחוש 

שהקרקע יציבה יותר תחת רגלנו.
א – אירוע, מה קרה לי? לספר את הנעשה בפרוטרוט.

פ – פירוש, הפרשנות והמסקנות שלי ושל הסביבה למאורע.
ר – רגש, מה התחושות שצפות בי בעקבות המאורע?

ת – תגובה, כיצד הגבתי?
מקבל  הכל  לפרוטות,  המקרה  את  שפרטנו  לאחר 
פרופורציות. כל אכזבה, חלום או תמיהה זוכה להתייחסות 

נאותה ולהקלה רגשית, בעזרת הקל".

ממקום ירוק

טיפים לממלאות מקום ולכל אחת, בכל מקום חדש שהוא: 
כשאת נכנסת באמצעו של שיח ערני – עדיף לשתוק   .1

בדקות הראשונות.
אין הזדמנות שנייה – לרושם ראשוני.  .2

רק מי שזורעת בדמעה, קוצרת ברינה.  .3
שיעור הוא סך הכל 45 דקות, 2700 שניות. מה הן   .4

לעומת חיים שלמים?
אל תענישי לעולם, לפני שאת מכירה את הלך הרוח   .5

במקום.
מי שמעריכים אותה באמת, לא זורקים אותה למים   .6

בלי ידע בסיסי בשחייה...
אף מנהלת לא התחילה מהכיסא המסתובב.  .7

כל פרי בשל בשוק, היה פעם בוסר.  .8
לא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד... השתדלי להיות   .9

רכה!
10.  תפילה, ושוב תפילה, ושוב תפילה – בלי להשאיר 

כפיות זהב בפה!!!

הכל שווה, כדי שבסייעתא דשמיא אהיה מורה..."
רחל מכחכחת בגרונה, תרה אחר התשובה המתאימה. "האמיני לי", 
היא לוחשת לי בסוד, "הגעתי למסקנה שמנהלת היא בן אדם...!" 

"מה חשבת שהיא?" שאלתי אותה בפליאה. 
"לא, פעם חשבתי שהיא לעולם אינה טועה, עד שראיתי שהיא כן". 

"איך ראית?" רחל ממש מסקרנת אותי. מנין לה מסקנה זו?
"הטלפון צלצל בדיוק כשהייתי עסוקה בדבר מה חשוב. לא 
הרמתי, צלצל שוב. אחר נדם וחוזר חלילה. חשתי שהמטלפן 

האלמוני ממש זקוק לעזרה חיונית, הרמתי".
 "זו הייתה המנהלת!" צהלתי לעברה. 

"אהה", רחל הנהנה.
 "נו, מה היא רצתה?" שאלתי. 

רחל מבליעה חיוך. "היא שאלה האם היא יכולה לקבל את מספר 
הנייד של אמי. השתוממתי, לא ידוע לי על מנהלות המוסרות 
דיווח להורים. גם לא ידוע לי על משרה חינוכית שאמי נושאת.

מסרתי לה את המספר, ונשארתי סקרנית.
אחרי חצי שעה, צלצל הטלפון שוב. הייתה זו שוב המנהלת. 
היא ביררה את שם נעוריי, חקרה עוד כמה שאלות שורשיות 
וסיימה את השיחה. הבנתי שהיא נקלעה לפלונטר רציני. אך לפני 

מספר שבועות היא מסרה 
לי חינוך של כיתה מורכבת 
במיוחד. האמת, די התפלאתי 
אז. בדרך כלל משרות מעין 
אלה ניתנות לשכבות הגבוהות 

של ממלאות המקום.
אחרי שבוע נוסף, היא קראה 
כל  את  וסיפרה  לחדרה  לי 
המעשייה. היא חשבה שאני 
את  קיבלתי  לכן  של...  בת 
מילוי המקום הזה. ד' סידר 
הכל מלמעלה, אבל המנהלת 
חידוש  היה  וזה,  טעתה. 

בעיניי".
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אין אגוז קשה לפיצוח,
כשיש לך מפצח מספיק טוב!

מודאגים מהמתבגר/ת?

מכון לאבחון ויעוץ גרפולוגי
בהנהלת ע. הר כסף-גולדשטיין

קו נקודה מרחוקלפגישות ייעוץאפשרותחדש!



פניתי לחייג לכמה מהן. אצל רובן לא זכיתי למענה. השיעור 
הראשון מתקרב, ואין מורה.

לשלוח כיתה הביתה לא בא בחשבון. מה עושים?
תארי לעצמך כיתה, בלי מורה. יום שישי. הבנות עייפות 
מכל השבוע. ההמולה חצתה כמה קומות ונשמעה אף 
בחדרי. באותו יום גם אני הייתי אמורה ללמד, ולהשאיר 
את כיתתי ללא רועה לא היה באופציה. ערבבנו את 
הכיתות, ממש חתכנו סלט. הקבצה פלונית למדה עם 
מורה זו, קבוצה נוספת התאחדה ל... איכשהו – היום חלף 
בעצלתיים. לבנות אולי הייתה חוויה, אך אני טעמתי את 

טעמה המר של השכחה.
מאותו יום, המטלה הראשונה שלי היא ממלאות המקום. 
מקרה נוסף אירע כששתי מורות ביקשו להחסיר. אחת 
ביקשה זמן רב מראש, והשנייה – יום קודם לכן. לראשונה 
דאגתי. לשנייה גם. ושכחתי שדאגתי לראשונה. קראתי לממלאת 
מקום נוספת. יוצא איפה ששלוש מורות אמורות ללמד שתי 
כיתות. נס היה שבדיוק לימדתי בכיתה שממול, והייתה לי היכולת 
להודות בטעות... אחת מהן נאלצה לשוב לביתה" )"שילמתי לה 

מכיסי הפרטי" – היא מגלה בסוד(".
למנהלת יעל גליק יש מה להוסיף: "סבתי עליה השלום הייתה 
משננת באוזני תמיד – 'את והצוות שלך באותו מקום. יש לכן 
מטרה משותפת!' מילים אלו מלוות אותי מאז היותי ממלאת 
מקום ועד הכיסא הנוכחי שאני יושבת עליו כעת. כשיש אירוע 
מסוים שאני צריכה לטפל בו, להבהיר, אני אומרת לעצמי את 

המשפט הזה. ומהמקום השווה הזה אני פונה לתפקידי.
ממלאות מקום הן עם נפלא בעיניי, בכל אחת מהן אני רואה את 
המחנכת של הדורות הבאים. אבל", היא מוסיפה, "את יודעת 

שיש אנשים שאי אפשר למלא את מקומם". 
אני מכווצת את גבותיי. ברור. אבל כיצד זה קשור?

 "תארי לעצמך", היא מסבירה. "לכל בית ספר יש דמות אחראית 
שהיא, ורק היא, מתעסקת עם ממלאות המקום. כשהיא אינה 

חשה בטוב, אף אחת אינה ממלאת את מקומה!" 
"באמת?" אני תוהה. 

"כן, כן – גם ממיטת חוליין דואגות האחראיות למורות מחליפות. 
מרחוק..." 

אז הנה לכן, ממלאות מקום יקרות, לכל השאלות יש תשובה 
אחת. מסתבר, שהמקרה הספציפי שאתן מדברות עליו – היה 

כשמצבה של המדוברת היה..." 
"הווי דן את כל האדם לכף זכות!", אנחנו מסכמות יחד.

דעי את מקומך

אימהות מספרות

 איטה ווקסמן, אמא לשיירת בנות, ירושלים, רמות, משתפת 
אותנו בדעתה על ממלאות מקום: "כשאביגיל שלי סיפרה על 

ממקום אחר!

אני שומעת את דבריהן של מחנכות דור העתיד 
מאחורי  שעומדת  למי  לפנות  החלטתי  שלנו. 
הקריאות המדוברות, מי שרואה את הברק בעיניהן, 
מי שפורסת את עוגת השעות הנכספת, מה היא 

אומרת – ממקומה.
רבקה כרמי, סגנית בבית ספר משגשג באזור ירושלים, 
נאותה לחשוף כמה סודות מאחורי הקלעים: "את 
שואלת על ממלאת מקום?" היא חוזרת על שאלתי. 
אני מרגישה את שפתיה המתרחבות כשהיא הוגה את 
המילים, את המקצב. מבינה שיש לה הרבה מה לומר. 
"ראשית, אפתח במדרש: כאשר רשב"י היה הולך 
לראות את הילדים בבית רבן, אמר: אני הולך לראות 
את השכינה. ומי שזוכה לשמש במקום השכינה, 
אזי... היא זוכה להיכלל בכינוי זה. אני רואה בכל אחת 
מהן, ממלאות המקום, את הרצון, את ההשתוקקות 
לעשות את המיטב, את הברק בעיניים. בטוחה שכל 

אחת מהן באה לכאן – למען השליחות.
כשאני מרכיבה את המשקפיים הללו, אני פונה 
אל הרשימות שלי, שם סדורים שמותיהן של שלל 
ממלאות המקום הפוטנציאליות. אני מתחילה לחייג 
על פי הסדר, ממש כך. מי שהציעה את עצמה ראשונה, 

היא הזוכה הראשונה. לרוב, אני מנסה לפנות לכמה מהן, לפחות. 
ויש ימים שאני זקוקה אף ליותר מכך.

מי שמגיעה ומוכיחה את עצמה, אני קוראת לה שוב ושוב. 
אך, אגלה לך בסוד – יותר משהן רוצות לעבוד, אני רוצה שהן 
תעבודנה. ב"ה, בית הספר גדול, וממלאות מקום הן דבר שבשגרה. 
אני פשוט צריכה אותן. ממש חייבת. הסיפוק הזה שהצלחת 

לדאוג לכל כיתה למורה, הוא עצום בעיניי. 
פעם קרה לי ששכחתי לדאוג לממלאת מקום. היה זה יום שישי. 
להשיג כעת מישהי, על הבוקר, זה מקרה אבוד. אך בכל זאת, 

"הייתי אז ממש 
"ירוקה", לא הכרתי 
את ה"קודים" של 
בית הספר. פתק 
ססגוני צד את עיני 
בחדר המורות: 
'כל המורות 
מתבקשות לסור 
לחדר המנהלת 
בשעת ההפסקה'. 
התלבטתי האם 
לרדת. מצד אחד, 
לא רציתי להימלט 
מדבר חשוב 
שהמנהלת מוסרת 
ומצד אחר לא 
ידעתי האם אכן 
מקומי שם" 

"לא בכל חדרי 
המורות שוררת 
אהבה ואחווה. 

יש בתי ספר 
שיש בהם חלוקה 
ברורה בין חדשות 

לוותיקות, בין 
צעירות למבוגרות. 
אם התיישבתי על 

יד השולחן הלא 
מתאים, זה ממש 

כאילו פגעתי בכבוד 
המקום. לעיתים, 

מתייחסים אלי כאל 
אוויר. מה הבעיה 

לומר שלום?" 

ב' אייר תשפ"א  -  3031  - ב' אייר תשפ"א

ממלאת המקום החדשה, הבנתי שכיתתה זכתה בפיס. בכל יום 
היא הייתה חוזרת עם סיפורים חדשים, רעיונות ושפע 

של חוויות.
שמחתי מאוד, את המורה הקודמת שלהן בקושי 
זכיתי להכיר. מיד עם תחילת השנה היא עזבה 
בנסיבות משמחות, והסתקרנתי לדעת מי תמלא 

את מקומה.
ברוך ד', היה זה שילוב מוצלח. נוצר "קליק" בין 
ממלאת המקום ובין הכיתה. כל זה היה נשמע 
מקסים מרחוק. המפגש הראשון בינינו היה באסיפת 
ההורים. המתנתי מחוץ לכיתה עם שאר האימהות, 
כולנו סקרניות לפגוש את המורה החדשה, זו שכולן גמרו 

עליה את ההלל.
כשנכנסתי לכיתה, הייתה המילה הראשונה שהשתחררה מפי 
"הא, זו את?" המורה המקסימה הייתה לא אחרת מאחייניתה 

של חברתי הטובה, זו שתמיד נשרכה אחרי דודתה החשובה.
הכרתי אותה היטב, אך לא זכרתי את שמה. היה נחמד לראות 
שגדלו הנערות, זה היה קצת מוזר לשבת מול מורה שאת מכירה 
את כל סאגות הילדות שלה... אך כששוחחנו באופן ענייני, לא 
חשתי שהיא ממלאת מקום. הדרך שבה העבירה לי את המידע, 
העדינות והסמכות שהיא הקרינה גרמו לי להמשיך להסתכל 

במבט חיובי על ממלאות מקום.

כשתמר, בתי הקטנה, חזרה עם בשורת ממלאת המקום 
החדשה, לא חשבתי לדאוג. סמכתי על בית הספר 

שידע לבחור את הדמות המתאימה.
אך, לאחר שבוע גיליתי שהקדמתי מדי. צלצול טלפון 
בשעת ערב גרם לי להיסחף לשיח ארוך במיוחד. 
למורה הצעירה היו המלצות רבות לאימא מנוסה 
כמוני. היא טענה שממוצע הציונים של בתי נמוך 
מהנורמה, והמליצה על אבחון מקצועי שיעניק לה 

הטבות בהמשך, בלע"ז – 07. 
לא הבנתי על מה היא מדברת. הבת שלי אמנם אינה 
מן המוכשרות ביותר בכיתה, אך מניין הגיע למסקנות 
גורפות שכאלה? המורה הקודמת לא אמרה מילה 

בנושא.
סיימתי את השיחה בהרגשה כבדה, חשתי אפיסת 
כוחות, ממש לא ידעתי מה לעשות. האם באמת בתי 

מתקשה עד כדי כך? 
פניתי להתייעצות עם חברתי, מחנכת באותה שכבה. 
את האמת, היא ממש השתוממה. מהן ההצעות 
האלו? ממתי מגיעים ככה, מנחיתים עובדות, מבלי 

אסמכתאות מספקות?
הנחתי לדבר, דנתי לזכות את אותה צעירה, והמשכתי להשגיח 
בשבע עיניים. אחרי שבוע היא טלפנה שוב. הפעם עניתי לה 
בתוקף. היא ממש נבהלה, בליבי ריחמתי עליה, אך טובת בתי 

הייתה לנגד עיניי.
אין לי מושג לאן היא המשיכה אחר כך, מילוי המקום הזה די 
"קרטע" לדעתי, מאמינה שהכל בא מכוונות טובות. אך אולי 
לא הכל מתאים לכל אחת. מלבד רטוריקה ונכונות, צריך גם 

הרבה הרבה רגישות.
אני חושבת שאפשר לתת צ'אנס לצעירות, כל מורה מתחילה 
מהשלב הזה, אך מה שחשוב זה לדעת את המקום, לא לבוא עם 
החלטות גורפות, להתייעץ על כל צעד ושעל ולקחת בחשבון 

שמלבד המשרה הנכספת, יש נשמות בתווך".
לאפרת שפריי, אימא למשפחה ברוכה מהמרכז, יש המלצה 
חשובה מאד בנוגע לממלאות מקום: "אני חושבת שאנו, כאימהות 
שנתקלות במושג הזה במהלך שנות הילדות והנערות, חשוב 
שנבין גם את הצד השני. אחרי הכל, כולנו רוצות שיהיו דמויות 

שיחנכו את הדור הבא.
אם לא נכבד ונעודד, אף אחת לא תשרוד בתחום. כשלאחת 
מבנותיי יש מורה ממלאת מקום, אני משתדלת להרים טלפון, 
לספר כמה אני ובתי נהנות, לשלוח תשומת לב בהזדמנויות 
שונות... כל מורה צריכה פידבק, ובתחילת הדרך זה חשוב פי כמה.

שנחתה  מקום  ממלאת  הייתה  שלי  לבת 
הלימודים.  מספסל  היישר  היא לכיתתה 

הייתה בחורה עוצמתית ומוכשרת מאד, 
מהזן שכובש את כל מי שבסביבתו.

כשהרמתי אליה טלפון, גיליתי 
שתחת השכבה העבה הזו של 
העוצמה, מסתתרת נשמה כמהה 

ליחס, כמו כל אדם. כשהחמאתי 
לה, היא פשוט פרצה בבכי. אמרה 
להמשיך  כוחות  לה  יש  שכעת 
הלאה, להשקיע, ולתת את המרב.
חינוך הוא מקצוע מורכב, צריך 
לזכור לתת את הכוח למי שעל 

הקתדרה..." מכון לאבחון ויעוץ גרפולוגי
בהנהלת ע. הר כסף-גולדשטיין

קו נקודה
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מתלבטת
לגבי עתידך המקצועי? 

 kavnekuda1@gmail.com :כתבי ל
וקבלי למייל את המדריך לבחירת מקצוע 

מתנת מכון קו נקודה

מרחוקלפגישות ייעוץאפשרותחדש!

פדות רוטנמר, נמוכת קומה עם ברק בעיניים, מרצה, 
מנחה סדנאות לביטחון עצמי:

"כממלאת מקום, נמוכת קומה בגובה התלמידות, הבנתי 
שהסיטואציה הזו תייצר הרבה שאלות. הייתי חייבת 
קתדרה, ולו כדי לחוש בכמה סנטימטרים גבוהה יותר. 

אבל לא תמיד הייתה...
האתגר היה נדמה כמגדל רב קומות שאין לי סיכוי לגעת 
בקומתו העליונה. ואז, החלטתי לאפשר לתלמידות לשאול 
שאלות. הנחתי את האגו בצד, נתתי לו להתאוורר, לנשום 
אוויר. ואני עניתי לכל שאלה מתאימה במסגרת מורה-

תלמידה.
אין לנו שליטה על מה אנשים יגידו, יש לנו אפשרות לבחור 
כיצד להתמודד עם אותן מילים. מה שאדם אומר – זה שלו!

בסדנאות לביטחון עצמי שאני מעבירה, אני מחדירה זאת 
שוב ושוב ונותנת כלים פרקטיים. רק בידייך הבחירה ליפול 

או לקום, לנסוק לגבהים או לרדת למצולות.
לאורך כל הדרך יש אתגרים. לא משנה מה קורה, אנחנו 
תמיד צריכות לקחת אחריות. כשהייתי ממלאת מקום, 
ידעתי שאני רוצה להיות מורה והשאלה ששאלתי את 
עצמי הייתה – מה אני מוכנה לעשות כדי שזה יקרה? כל 
אחת ששואפת לשבת על מקום מסוים, צריכה לשאול 
את עצמה, למה? ואז לצעוד בדרך המובילה אליו, לא 
משנה כמה סלעים צריך לנכש בדרך. ידעתי שאני רוצה 
להראות לילדים שהם יכולים להצליח ולא משנה מהם 
הנתונים שלהם, ידעתי שאני רוצה לחולל שינוי, ועשיתי 

הרבה, כדי שזה יקרה.
וכמובן, בראש ובראשונה צריך לשאת תפילה. את זקוקה 

לכוחות, תבקשי. הוא ייתן לך.
ממקום נמוך, אפשר לגעת בהר האוורסט. אם תסכימי ללכת 
בדרך החתחתים, לדלג על אתגרים, ולגבוה. רק אם תרצי".


