
  מנהלת המפתן ואני...
  ליאת אבירם :מאת

  
אישה לביני, הבנתי שבצד השני נמצאת  ,מנהלת המפתן ,כבר מהשיחה הראשונה שנערכה בין מיטל

בסיור שעשיתי בבית הספר נדהמתי להכיר אישה חזקה שמצד אחד  מיוחדת שלא פוגשים סתם כך.

  מאוד אסרטיבית עם הילדים והצוות אך מצד שני גם יודעת לומר מילה טובה ולחייך.

אך מנגד  ,מקוםל ההיא הראתה לי והציגה בפניי את המעלות הטובות ש במפתןבפגישה הראשונה 

עמה זו לא אוכלוסייה רגילה שעבדתי ב ושוב שהילדים, הדגישה בפניי שו עםגם את העבודה הקשה 

  מספר ימים. הכלתי הספר כשהייתי סטודנטית ונתנה לי לחשוב על בב

כזה ולעבוד קצת אחרת, המנהלת קלטה אותי כשהגעתי להחלטה שברצוני לקחת על עצמי אתגר 

ביום הראשון  לעבודה על פי דרישות משרד החינוך, וכשהכל היה מאושר ומסודר התחלתי לעבוד.

לעבודתי המנהלת ליוותה אותי במהלך היום, הציגה אותי בפני הצוות, ונכנסה איתי לכל כיתה 

ואני צריכה  "זרקה אותי למים"הרגשתי כאילו שהיא  .כדי שאכיר את התלמידים בתחילת השיעור

  ובם ר ,בתחילת היום עמדנו יחד בשער וקיבלנו את הילדים שהגיעו. לשחות לבד בכוחות עצמי

ר שלא ראיתי שקורה בוקר טוב ושאלה לשלומו, דבב כל תלמיד שנכנסהסעות, המנהלת בירכה ב

להתחלת היום, דבר שמאוד ריגש אותי ונגע  כל תלמיד קיבל מילה טובה ויחס חם .בבית ספר רגיל

  לליבי.

יה, בכל בעשולא היו קלים בכלל אך ידעתי שיש מי שעומדת אחרי בבית הספר הימים הראשונים 

אוכל לפנות אליה. לאחר כל יום עבודה היא התקשרה אלי בערב לשאול לשלומי  או קושיהתלבטות 

  לי היום, התעניינה אם היו בעיות מיוחדות וכו'.עולראות איך עבר 

מורים  10 -כבית ספר קטן ואינטימי עם  ע מתקיימת ישיבת צוות לכל המורים. זהפעם בשבו

מקצועיים ומחנכים, מורים שמלמדים את מקצועות הבגרות ומורים שמלמדים את הילדים מקצוע 

את ישיבת הצוות מובילה המנהלת שמגיעה בכל פעם עם חומר  , יועצת ועובדת סוציאלית.לחיים

ה גם ממוקדת ורצינית ולצד זשברצונה להעלות בפני הצוות, הישיבה חשובות לשיפור מסודר ונקודות 

  . מילים טובות וחיוךבה נאמרות 

במבט מהצד על המנהלת ועבודתה, ניתן לראות אישה חזקה ונחושה שקשובה לתלמידים אך גם 

מציבה להם גבולות מאוד ברורים ויודעת להיות קשה איתם כשיש צורך, מנהלת שרואה את הדרך 

פריחה, מנהלת שרואה לת ולבניית בית הספר מחדש (לאחר שהיה מועמד לסגירה) והובלתו להצלחו



ושואפת לכך שצוות בית הספר יהיה שותף לקבלת החלטות הטמון בו בכל תלמיד את הפוטנציאל 

  ובניית תוכנית עבודה שמתאימה לצרכי התלמידים. 

מהווה בפניי  ,בבית הספרוחזקה דמות משמעותית מהווה עבורי המנהלת  ,כמורה בתחילת דרכי

נותנת לי היא מה אנו עובדים, שע האוכלוסייהכיצד להתנהל עם  נה. אני לומדת ממלחיקוידוגמא 

, ומי יודע מוטיבציה ורצון להמשיך לעבוד במערכת כל כך תובענית מצד אחד אך גם מספקת מצד שני

 אולי גם אני אגיע למעמד שכזה...


