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דברי כלת פרס עמוס דה-שליט
לשנת תשס"ט
אלינה קולטון ,תיכון "אביב" ,רעננה

הרשו לי לשתף אתכם בסיפור שולי ויומיומי...
לאחרונה ,הזדמן לי יום סידורים עם בעלי ,שבמהלכו נקלענו לכביש מרכזי בשעות העומס .כעשרה מטרים לפני הכניסה
לצומת ,התחלפו לפתע כל האורות לאדום ,וכל המכוניות נעצרו בה בעת.
כביש ישראלי טיפוסי ...לא קשה לדמיין איך נראה הצומת מקץ עשרים שניות.
ברגע שבו התבהר לנהגים כי כל הרמזורים מורים אדום  -מיותר לציין כי כולם בו זמנית החליטו להיכנס לצומת.
ה"פלונטר" האימתני שנוצר מיידית גרר טור מכוניות התקועות בעקבותיו ,וקהל זועם של נהגים ,שהחליט ,כפי הנראה,
כי הרבה יותר נעים להיות תקוע בפקק תנועה ,כשהוא מלווה ברקע בסימפוניית צופרים צורמניים .כל עין בוחנת זיהתה
בנקל ,כי על כל החגיגה מנצח מן הצד טכנאי שחוק ,עטוי אפודה מרושלת וחמוש בסיגריה ,שכל מי שעינו צדה את מבטו
זכה למחוות יד האומרת” :בסססס-דר  -מה הסיפור?!!" איש לא העלה בדעתו )לא הטכנאי ולא הממונים עליו( להציב
בצמתים המקדימים שלט המיידע את הנהגים כי הצומת יושבת לצורך תחזוקה וכי יש לבחור בדרכים חלופיות.

אבל אני כמובן חמדנית אפילו מעצם הגיית מחשבה זו...יש לציין כי בעלי הוא יבוא אישי מחו"ל ,וזהו אחד הרגעים שבהם
הוא  -מתכחש לתעודת הזהות הישראלית שברשותו ,ואני  -באופן אוטומטי הופכת לשגרירת ישראל ברכבנו .רגע האמת
מגיע כשהוא מפנה אלי את מבטו .אני כבר נערכת למגננה חזיתית כוללת ...ואז פותח אישי היקר בדבריו ואומר” :אנחנו
חיים בארץ שיש בה ,כנראה ,הריכוז הגבוה בעולם של אנשים מוכשרים ,ובכל זאת לפעמים נראים כמו מדינת עולם
שלישי .יש שתי מלים שמפרידות בינינו לחזית העולם המודרני .שתי מלים’ .יהיה בסדר!‘
” מישהו צריך להקים עמותת נגד שתיקרא ’כמו ש‘צריך!‘ - .כדי שרגע לפני שמישהו יוציא פה תכנית לפועל ,יהיה שלב
שבו אותו אדם ישקיע בתכנון שלה.
❒ כדי שהשילוט בכבישים יוביל באמת למקום שאליו אדם צריך להגיע ,ולא יסתמך על ההנחה שלפעמים כדי להגיע
לעפולה הוא צריך לנסוע לפי השלטים המובילים לקיסריה.
❒ כדי שיפסיקו להסתמך על סיכוי סביר שהכול יסתדר מעצמו ויתחילו לוודא שהכול יפעל כהלכה ,לא על בסיס מזל
או התערבות שמימית אלא על בסיס שיטתיות והקפדה על עשייה שהתבצעה ’כמו ש‘צריך!‘ ”.
כמי שקוראת לעצמה ’מחנכת‘  -הרגשתי מבוישת במיוחד .מה אי פעם עשיתי לסילוק ה"יהיה בסדר!" ממחוזותינו?
אבל כשאני מרימה מבט ורואה את הציבור הממלא את האולם הזה ,מתחוור לי פתאום ,שבלי לשים לב ,אני מוקפת
בלוחמי המאבק על ה'כמו שצריך!'.
בכל פעם שמישהו בחדר הזה מוריד ניקוד על תשובה סופית ללא יחידות ,אך מחמיא לתלמיד על חשיבה יצירתית ,בכל
בוקר שבו הוא מתייצב בכיתה ומתעקש שתלמידים יבינו במקום שיציבו בנוסחה .בכל פעם שבה מורה ממציא או מוצא
שאלה ,מעלה אותה על מחשב ומשתף את כל ציבור המורים באמצעות הפורום .בכל דרישה לבסס ויכוח על טיעונים
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לוגיים במקום על עלבונות אישיים ,ובכל הקפדה על עבודה שיטתית ומובנית  -המילים ”יהיה בסדר!" נוחלות עוד תבוסה
קטנה ואני  -זוכה לעוד טיפה קטנה של אומץ ,על מנת להישיר מבט לעיניו של בעלי .זה המקום להודות לציבור הזה ,על
הצבת הסטנדרטים שלא מאפשרים לנו לשכוח לאיזה משני המחנות אנחנו צריכים להשתייך.
אך ציבור שכזה אינו תלוי רק באיכות אנשיו  -אלא מושפע במידה רבה מאופיה של הנהגתו .ובהיבט זה  -זכינו למערכת
של פיקוח והדרכה שעושה ימים כלילות על מנת לספק לנו את התמיכה ,תשומת הלב והכלים  -על מנת שנוכל לעשות
את העבודה הטובה ביותר האפשרית .באופן מיוחד אני רוצה לציין את עדי רוזן על מעורבותו  -על האכפתיות ,על
ההקשבה ,על ההשקעה ועל המודל לחיקוי שהוא מהווה עבורנו.
לא אוכל לרדת מבמה זו בלי להודות מקרב לב לרוזן נוסף  -שלו אני חבה את המעמד הזה .אמנון רוזן  -שהיה המורה
שלי לפיסיקה ,היה ועדיין הנו המורה שלי להוראת הפיסיקה ,על שחשף בפניי כי שיעור פיסיקה הוא מופע קסמים ,כמו
גם קרקס מתמטי ,והדגים בפניי איך שיעור הופך לחוויה מרגשת שאין שנייה לה.
תודה למרכז המורים הארצי ולקרן עמוס דה שליט על הבחירה להקדיש לנו מחשבה ,לחפש עשייה ולציינה .זהו רגע
מרגש מאוד עבורי ואני רק מקווה שיום אחד אהיה ראויה לו.
תודה לצוות המורים ב"בליך" ,שגידל אותי והרשה לי בהמשך הדרך לתרום לו מעט בחזרה ,ותודה גדולה לאורנה גפן ,דני
גלבוע ואורנה בלומברגר  -חבריי מצוות תיכון אביב על נתינתם האינסופית ,על הפרגון ועל האהבה שבה הם הזינו אותי
במהלך השנה.
למרבה הצער ,לא בכל יום ממתינה לנו ביציאה מבית הספר ה"משאית עם הצל"שים" ,ופעמים רבות עלינו להתגבר על
תבוסות מייאשות בדרך לכיבוש היעד .אבל צריך לזכור שבדבר אחד צודק המחנה שמנגד  -זה נכון ,יהיה בסוף בסדר!
רק הזכות לרוות מכך נחת תיקטף אחרי עשייה עיקשת של ”כמו ש‘צריך'!".
אז שיהיה לכולנו בהצלחה!

אלינה קולטון  -כלת פרס עמוס דה-שליט לשנת תשס"ט ,מקבלת את הפרס מידי פרופ'
בת-שבע אלון ,ראש המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן
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