תלמידי תיכון" .לתת לבני הנוער מרחב בטוח"
צילום אילוסטרציה :הדס פרוש ,פלאש 90

איך הרגשת כשעמדת מול התלמידות
בפעם הראשונה?
"זו הייתה הפתעה .הן לא ידעו מי
תגיע .נתתי להן לשאול אותי שאלות ,והן
שאלו למה אני כזאת קטנה .זה היה מאוד
מעניין ,כי התלמידות חשפו בפני דברים
וביקשו שלא אספר למחנכת .הן הרגישו
שיש בפניהם מורה שמדברת איתן בגובה
העיניים .אני מרגישה היום שאני עוזרת
להרבה אנשים להגשים חלום ,גם להגשים
חלום של התלמידות שלי שאומרות לי
שקשה להן ורואות שהנה ,יש מורה שעומדת
מולן למרות נתוני הפתיחה שלה .הן מבינות
שגם הן יכולות".

"הגשימו לי חלום"
פדות" .להשיב את הערך לחיים"
צילום :קרן פדידה

מהרט" .עכשיו יש לי מקצוע" //צילום :כפר הנוער רמת הדסה

"

ניצחון

מכירים את הסלוגן 'האחר הוא אני'
של משרד החינוך? כשגדלתי לא
הייתה למשפט הזה משמעות עבורי,
כי לא היה אחר אלא אני והיא ,אני ואמא
שלי" ,מספר רן ישפה ,מנכ"ל "ראיה" ,בית
ספר לתקשורת מקדמת במכללת סמינר
הקיבוצים ומורה בבית הספר "ברנקו
וייס" האתגרי בבית שמש" .התחלתי
לדבר רק בגיל  .3היו לי בעיות תקשורת
רגשיות ,ולא הייתי תלמיד מצטיין ,בלשון
המעטה .ולמרות שהתלמידים שלי לא
מאמינים לי ,גירדתי בגרות בממוצע של
עובר".
מתלמיד עם בעיות הפך ישפה למי
שמוביל את התוכנית "תקשורת מקדמת",
המשתמשת בהפקת סרטים ככלי להתבוננות
עצמית ,לשם טיפוח מסוגלות אישית ,העצמה
וקידום חברתי־חינוכי של יחידים וקבוצות.
"רק הצילום עניין אותי" ,הוא אומר" .מגיל
צעיר הייתי מצלם את החיים ועורך אותם
כמו שאני מרגיש .מצלמת הווידיאו תיווכה
ביני לבין העולם דרך סרטים שיצרתי".
למעלה משני מיליון תלמידים חזרו היום
לבתי הספר והגנים ,חלקם יחוו קשיים
מסוגים שונים במהלך לימודיהם .לקראת
שנת הלימודים החדשה בחרנו לדבר עם
אנשי חינוך שיודעים שבני הנוער עלולים
ללכת לאיבוד בתוך המערכת הגדולה,
והם כאן כדי להעניק להם את מרב העזרה
ותשומת הלב.
אחד מהם הוא ישפה ) ,(40שנמצא
במערכת החינוך קרוב ל־ 20שנה ועובד
הוא משחזר" .בערב מפגש תלמידים
ראו את התוצרים שלי ,היצירות שלי".
בעיקר עם בני נוער בסיכון ועם בני נוער עם
והורים לסיכום החוויה הבאתי קטע וידיאו
חשבת שתוכל להדריך בני נוער ולסייע
שלהם?\
1.9.2017
תשע"ז |
 | 21,374יוםלהםו' ,י'
מספר
פוסט \
הג'רוזלם
מקבוצת בטוח
מוגבלויות .הוא מנסה ליצור מרחב
פתאום גילו
גיליוןבהלם,
אנשים היו
שצילמתי.
הפוטנציאל
באלולמלוא
למצות את
איתם ,שבו יוכלו להרגיש בנוח ולהראות
את הכישרון שלי .התחילו להזמין ממני
"בתוכי כן ,אבל לא העזתי לחשוב על
את עצמם ולראות אחרים ,כפי שאחרים
סרטים והתייחסו אלי אחרת ,ראו אותי
זה .לתלמידים שלי יש נסיבות חיים קשות,
ראו אותו רק בגיל מאוחר" .בכיתה י"א
כבחור כישרוני ולא רק כנער לא מוצלח.
הורים לא מתפקדים .יש כאלה שהועפו
נסעתי למסע בפולין עם מצלמת הווידיאו",
ראו אותי ,תרתי משמע .גם ראו אותי וגם
ממסגרות חינוך שונות ,בני נוער עם תיקים

הרוח

מורה שבעזרת מצלמה גורם לבני נוער
בסיכון להאמין בעצמם ,מורה נמוכת קומה
שמעוררת השראה בתלמידותיה ומדריך
שחזר לכפר הנוער שבו למד כדי להוכיח
לתלמידיו ש"הכל אפשרי"  #לרגל פתיחת
שנת הלימודים דיברנו עם האנשים שמשנים
את מערכת החינוך מבפנים
עפר לבנת
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פליליים .כשאני רואה את הכוחות שלהם
להגיע ללימודים עם כל העבר המפואר
הזה ,אז זו התקווה שלי .בהתחלה הם לא
יודעים איך להתנהל ולנהל את עצמם ,הם
משתוללים ומקללים ,ומקבלים אצלנו חוויה
מתקנת של הכלה.
"התוכנית מנסה לאפשר לילדים לראות
את עצמם ושיראו אותם ,למרות שהסביבה
שלהם לא מאמינה בהם .אנחנו רוצים לתת
להם מרחב בטוח לדבר על הדברים שהם
בדרך כלל לא מדברים עליהם או שאין להם
עם מי לדבר .מרחב שבו הם לא צריכים
להתעסק בקריאה ובכתיבה .ומכאן שהסרט
שהם מפיקים הוא רק אמצעי ולא המטרה".
בחודש שעבר זכה ישפה בפרס זוסמן
ג'וינט לפיתוח שירותים לעידוד המצוינות
בקרב ילדים ונוער בפריפריה החברתית
והגיאוגרפית ,ובאמתחתו פרסים נוספים על
עבודתו" .זה מאוד מרגש שרואים אותנו,
המורים ,וחשוב שגם אותנו יראו" ,הוא
מדגיש" .אך לא עם הפרסים אני הולך".

"אני אהיה מורה"
בדומה לישפה ,גם פדות רוטנמר חלמה
ליצור מקום בטוח עבור בני נוער ,שבו יוכלו
להרגיש בנוח ולהאמין בעצמם" .רציתי
להוביל כיתה ולכוון את התלמידים גבוה
ולהראות שהכל אפשרי" ,היא אומרת.
רוטנמר עלתה מצרפת יחד עם משפחתה
כשהייתה בת  5ומאז היא מתגוררת
בירושלים" .השפה בהתחלה הייתה קשה ,כי
לא ידעתי מילה בעברית ,והשוני הפך להיות
באילת
מע"מ(,
ש"ח
המחיר:
הדבר הקשה
)כוללהייתה
השפה לא
15אבל
המרכזי".
היחיד שאיתו התמודדה.
"אני גמדה" ,היא משתפת" .אני קוראת
לזה 'גמדה עם ברק בעיניים' .הייתי יותר
בולטת בבית הספר וקיבלתי הרבה תשומת

לב ,כי הייתי הרבה יותר נמוכה מבנות כיתתי.
הייתה הרבה רגישות מבחינת בית הספר,
אבל מחוץ לו ,ברחוב ,זה היה קטסטרופה,
סיוט .היו מבטים ואמירות .מספיק שאת
הולכת ברחוב וילד צועק לעברך ואמא
שלו משתיקה אותו ואת מרגישה אשמה.
כשהייתי הולכת עם קבוצת חברות אחרי בית
הספר ,היו באים אלי ילדים וצוחקים עלי.
התביישתי .לא רציתי לעורר רחמים ,אלא
שיראו שטוב לי.
"לא אהבתי להיות האטרקציה בכל
מקום ,רציתי שיתייחסו אלי כמו אל כולם.
כשהייתי הולכת לבד ,התמודדתי עם זה
לבד .בלעתי את זה .סיימתי את בית הספר
והתיכון והחלטתי שאני רוצה ללמוד הוראה
ודרמה .תמיד שאלו אותי למה אני אוהבת
במה .התשובה היא שזה המקום היחידי שאני
מרגישה בו קצת גבוהה".
האופטימיות של פדות מידבקת ,ואף על פי
שברור שכל משפט שלה מספר על דרך לא
פשוטה שעברה ,אין ספק שהיא התגברה על
הקשיים והגיעה למקום שאליו ייחלה" .אחרי
שסיימתי את לימודי הדרמה וההוראה ,הייתי
בטוחה שמיד אתחיל ללמד ,אבל זה לא היה
בדיוק ככה" ,מודה רוטנמר ומספרת ששלחה
את קורות החיים שלה לעשרות בתי ספר ,אך
נענתה בשלילה.
"יום אחד זה קרה .הזמינו אותי לראיון
והתרגשתי מאוד .חשבתי אם להגיד להם
שאני גמדה .נקודת החולשה של רוב בני
האדם היא הפחד ממה אנשים יגידו עליהם,
וזו הסיבה שהרבה פעמים אנחנו לא עושים
דברים שמקדמים אותנו .הגעתי לראיון,
והמנהלת,מע"מ(
 12.80ש"ח )ללא
שהתרשמה ממני מאוד בטלפון,
אמרה לי 'בעיקרון הסתדרנו' .התחושה שלי
הייתה של אכזבה .דמעות הציפו את עיני.
משהו הפריע לה וידעתי שזה יקרה .אבל כל
כך רציתי להיות מורה ,שהחלטתי שיהיה מה

שיהיה ,אני אהיה מורה".
כיום היא מלמדת הוראת התיאטרון בבית
הספר "אהבת ישראל בנות" בירושלים,
"תחת מנהלת מדהימה שמקבלת כל אדם
באשר הוא" .כמו כן ,היא נושאת הרצאות
בארץ ובעולם" ,ממקום של שליחות",
היא מציינת ,כדי להראות שהכל אפשרי
ושהנתונים שכל אדם נולד איתם לא הם
שיקבעו את חייו ,אלא מה שכל אחד בוחר
לעשות בהם.
למה חלמת דווקא להיות מורה?
"אני מאמינה שלכל בן אדם בעולם יש
מתנה מיוחדת שאלוהים נתן לו והוא צריך
להשתמש בה .גם לי יש מתנה ,ואני רוצה
להעניק אותה לתלמידות שלי ולהסביר להן
שהכל אפשרי .החלום שלי זה להעניק עוד
הזדמנויות לאנשים ,להשיב את הערך לחיים
כנגד כל הסיכויים .עבודת החיים של כולנו
זה ליצוק את הערך ,ולא משנה כמה עלובה
נקודת הפתיחה שלך".
ההוראה היא כמו שחשבת שתהיה?
"תמיד ידעתי שאהיה מורה ,אבל לא
ידעתי שהמסע יהיה כל כך קשה ושאתקל
בהרבה סירובים .תמיד חשבתי ,מי לא צריך
מורה בגובה העיניים של התלמידים? זה
חדש ,ובוודאי יהיה מבוקש .הפתיע אותי
שזה לא היה כך".

הצטרפו לחלום

"מעריב" ,הסתדרות המורים
ועמותת המורים יוצאים בפרויקט
חברתי ראשון מסוגו" ,חלום של
חינוך" ,שמטרתו להפנות זרקור אל
אנשי חינוך שפועלים למען שוויון
הזדמנויות.
מה אנחנו מחפשים?
סיפורים על פעילות יוצאת דופן של
אנשי חינוך ,פעילים ומתנדבים מכל
התחומים ,הפועלים במטרה לסייע,
לקדם ולשפר את איכות החיים
והחינוך בכל חלקי הארץ.
מכירים פרויקט כזה? אתם
מפעילים מיזם חברתיחינוכי?
נשמח אם תשלחו את סיפורכם
ל .Dream@maariv.co.ilמקבוצת

ולעזור לבני הנוער?
"זה מעניק לי אושר ,שמחה וגאווה ,ועושה
לי טוב .התלמידים אומרים לי שהם שמעו
שגם אני הייתי חניך בכפר ,וזה נותן לי המון
כוח .אני מסביר להם שהמקום הוא פרס ,שאם
אני עברתי את זה ,כולם יכולים".
אחרי שירותו הצבאי מהרט מתכנן להמשיך
להדריך ולעבור קורס הדרכה נוסף מטעם
כפר הנוער ,הפעם בארצות הברית .הצלחתו
בלימודים והתפתחותו האישית המדהימה
השפיעו על בני משפחתו ,וכיום גם אחיו
הקטן לומד במקום ובדומה אליו עובר קורס
מדריכי רכיבה" .בכפר אמרו לי שהם מחכים
לי אחרי הצבא .מה אני צריך יותר מזה? זה
משמח אותי מאוד .חינוך בני נוער בסיכון
הוא תחום שמושך אותי ,כי גם אני הייתי שם
פעם .אני רוצה שעוד בני נוער יראו שאם
יש תקווה ואמונה אפשר לפרוץ כל דרך".

את שמואל מהרט המערכת כמעט פספסה.
הוא גדל בחיפה ועד חטיבת הביניים לא
tguvot@maariv.co.il
מצא את מקומו בבית הספר ומחוצה לו" .לא
הבנתי מה המורים רוצים ממני" ,הוא מספר.
"הכניסו אותי לתוך הכיתה בכוח והתבאסתי,
כי לא ידעתי לכתוב טוב .העדפתי לברוח
משם .אף אחד לא הושיט לי יד .הבנתי שלא
רוצים אותי ועזבתי".
מהרט ) ,(21לוחם בגדוד שמשון ,הגיע
לכפר הנוער רמת הדסה בקריית טבעון
פתיחת שנת הלימודים
כשהיה בכיתה ט'" .היה לי חבר שלמד שם,
חגיגית ומרגשת .בתי הספר
והוא אמר שאבוא לבדוק את המקום ואם יהיה
והגנים כבר ערוכים .תלמידים
לי טוב אשאר .גיליתי שזה מקום עם אנשים
חדשים מגיעים ועובדי ההוראה
והתלמידים שבים מחופשת הקיץ
טובים ,ערכים וכבוד .הגעתי לשם שקט
לשנה חדשה מלאה הבטחות.
ומופנם ולאט־לאט התחלתי להבין הכל.
ההמולה ,הטקסים והאווירה
מכיתה א' עד ח' לא ידעתי לקרוא ,כתבתי עם
החגיגית תמיד מזכירים לכולנו
מלא שגיאות כתיב .ברמת הדסה כולם תמכו
למה הגענו למקצוע הזה :תחושת
בי ונתנו לי עזרה בכל הדברים שהייתי צריך
השליחות והרצון להפוך לחברה
טובה יותר.
ויותר .שם קיבלתי הכל על מגש של כסף ורק
זאת גם שנה מלאת אתגרים.
צריך לבוא ולהגיד 'תנו לי'".
עובדי ההוראה הם המפתח
במה כפר הנוער היה שונה מבית הספר
למערכת חינוך מצוינת .אבל כדי
הקודם שלך?
שנוכל להבטיח את צמיחתה
"כפר הנוער הוא מקום מאוד קסום .הצוות
ושגשוגה ,על המדינה והרשויות
בכפר הנוער הוא כמו האמא והאבא שלי.
לספק את הכלים והתשתיות.
תומכים בי ונותנים לי כל מה שאני צריך,
עובדי ההוראה הם אנשים
לא כי הם חייבים אלא כי הם רוצים .זה נתן
מוכשרים וערכיים והם מבקשים
לקחת חלק בבניית חברה טובה
לי כוח להמשיך הלאה .בבית הספר שפעם
וחומלת יותר .אבל ההון האנושי
למדתי בו ,אף אחד לא האמין בי .תמיד אמרו
המצוין שמגיע לעבוד בחינוך
לי שאשב בכלא .ואמרתי להם שאם ככה הם
לא תמיד מצליח לגמור את
אומרים ,אז אראה להם איך לא אשב בכלא.
החודש ועם המצב הזה אי אפשר
הגעתי לכפר הנוער ושם כל החיים שלי
להשלים.
השתנו ממש".
עבודת ההוראה הופכת
לתובענית וקשה יותר ככל
מהרט עבר קורס הדרכת רכיבה מטעם
שעוברות השנים .עובדי ההוראה
כפר הנוער באקדמיה לספורט הרכיבה
מתמודדים עם תופעות קשות
הנמצאת במקום ,שבה התלמידים לומדים
של צפיפות בכיתות ,אלימות
לקראת חמש יחידות לימוד בהתמחות סוסים
ושיימינג .הם שומרי הסף,
במסגרת תעודת בגרות מלאה .כיום למרות
הם שמזהים את הבעיות ,הם
שמספקים פתרונות והם גם אלה
שירותו כלוחם קרבי ,הוא מגיע לכפר הנוער
שחוטפים את האש .הם מצליחים
בכל הזדמנות כדי להדריך את בני הנוער
לעשות את הבלתי אפשרי במצב
ששוהים במקום ברכיבה על סוסים.
הקיים .אבל אנחנו שואפים ליותר.
"הסוסים משכו אותי" ,הוא אומר" .חלום
אי אפשר להסתפק יותר באמירות
הילדות שלי היה לרכוב על סוסים ,אבל רק
ובהצהרות ,יש לפעול בשטח.
יכולתי לחלום על זה .כשהגעתי לכפר הנוער
למערכת חינוך טובה יותר אנו
חייבים לחזק את מעמד עובדי
וראיתי את האורווה ,הבנתי שיש פה כל מה
ההוראה לשפר את תנאי עבודתם,
שאני צריך .הסוסים פתחו לי דלת ,עכשיו
לפתור את מצוקת המנהלים
יש לי מקצוע .עשיתי קורס מדריכי רכיבה
ולייצר סביבה לימודית טובה
שהכפר מימן לי והגשים לי את החלום".
יותר .שינוי אמיתי צריך לעשות
חשבת שתהיה לך תעודת בגרות מלאה,
"ביחד" ,כי חינוך הוא גורם
באלול לחברה.
שבלעדיוי'אין קיום
תשע"ז | \ 1.9.2017
קרבי?\ גיליון מספר  | 21,374יום ו',
פוסט
הג'רוזלם
לשירות
שתלך
"בכלל לא חשבתי על  12שנות לימוד.
לפעול במשותף לחינוך טוב
יותר ושוויוני יותר ,לטובת
רק כשהגעתי לכפר הנוער קיבלתי את הכוח.
התלמידים בישראל ולא פחות
גם על שירות קרבי לא חשבתי ,עד שבכפר
חשוב לטובת החברה הישראלית
הביאו לי כל כך הרבה כלים ואמרתי שאם
כולה".
עשיתי את כל מה שעשיתי שם ,אז מה זה
יפה בן דויד,
שירות קרבי? זה קטן עלי".
מזכ"לית הסתדרות המורים
איך התחושה כיום לחזור לכפר להדריך

שנה של
שינוי אמיתי
"

יום ו'  /י' באלול תשעז 1.9.2017 /
יום ו'  /י' באלול תשעז 1.9.2017 /
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