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  ? מנין ולאן–יסודי -ס העל"הוראת מתמטיקה בביה
  *מצוקת המורים למתמטיקה

    
  זיקי'נעמי צ

 il.net.netvision@3naomi  
  "אורט"מנהלת הוראת המתמטיקה ברשת 

    
  

 רקע

, יסודי הגיעה-מצוקת המורים למתמטיקה בחינוך העל

מורים . לממדים שלא ידענו כמותם, אחרונותבשנים ה

רבים נשחקים ועוזבים את ההוראה בכל הזדמנות 

. מורים חדשים אינם מגיעים כמעט למערכת. אפשרית

חלק ניכר מהמכשירים עצמם להוראת המתמטיקה 

הם : במוסדות להשכלה גבוהה אינם עוסקים בה בפועל

 ,לכתיבת חומרים, פונים לפיתוח תוכניות לימודים

 40%, על פי העיתונות. להדרכה בפרויקטים וכדומה

עוזבים את ) לא רק במתמטיקה(מהמורים החדשים 

 .המערכת בחמש השנים הראשונות לעבודתם
במאמר זה נתבונן במערכת שבה מנסה לתפקד מורה 

 .למתמטיקה בישראל של שנות האלפיים

 ?מניין

 הממסד והחברה. 1
בפרט כמקצוע המתמטיקה ידועה בעולם בכלל ובארץ 

על פי ההישגים במתמטיקה נקבע מי יהיה : ממיין

גם . ומי נידון לכישלון" מוצלח"מי , דין או רופא-עורך

ראו את כל (הסותרות קביעות אלה , העובדות בשטח

הפוליטיקאים וענקי , לים"המנכ, האמנים, הסופרים

ולעיתים , הספר-הכלכלה שהתקשו במתמטיקה בבית

ינן מצליחות לשנות את א, )…מתקשים עד היום

 .התדמית הזו של המקצוע
המתמטיקה היא אחד המקצועות הראשונים , אי לכך

. שההישגים בהם נמדדים תדיר) אם לא הראשון שבהם(

 עמידה –למעשה (במקצוע " הצלחה"סטטיסטיקות על 

ומסקנות , מוצגות תחת כל עץ רענן) בבחינות חיצוניות

 בחשבון את מגוון שלעיתים קרובות אינן מביאות, מהן

  ידי בעלי -מוצגות על, הגורמים המשפיעים על הנתונים

שיקולים פוליטיים מופעלים . תפקידים למיניהם

 לעיתים קרובות על ידי אנשים –בקבלת החלטות 

שאינם מבינים את תחום הידע והם מנותקים ממנו זה 

שבויים בידי , המורים למתמטיקה, וכך אנו. שנים

" הצלחה"ם וסטטיסטיקות של שיקולים פוליטיי

 .בבחינות
 

  "Projectitis"אחת מהתוצאות של תופעות אלה היא ה
(Fullan, 2001): 

…only schools are suffering the additional burden of 
having a torrent of unwanted, uncoordinated policies 
and innovations raining down on them from 
hierarchical bureaucracies (p. 22). 

 בהוראת בפרויקטים, במלוא מובן המילה, אנו מוצפים

אך , לעיתים סותרים, לעיתים חופפים, המתמטיקה

שעות הוראה , כולם מביאים איתם תקציבים

מנהלים , כך". הכשרת מורים"ו, )כמובן, אפקטיביות(

 .אינם מרשים לעצמם לסרב לקבל פרויקט
חינוך נשא את דגל ההוראה למרות שמשרד ה: לדוגמא

ואף השקיע כסף רב , )ב"ז וח בחט(בכיתות הטרוגניות 

, נכנסו בו זמנית, בפיתוח חומרים לצורך העניין

של המשרד ) ולרוב גם בתקצוב(בתמיכה ובעידוד 

מיצוי , כיתות מצויינות, ת"כיתות מופ: פרויקטים כגון

ם קד, עתידים, אומץ, אתגר, 2000מצויינות , ומצויינות

 ששמטו את הקרקע מתחת ,עתידים ועוד תוכניות רבות

שאין זה , סבורה, דרך אגב, אני(להוראה ההטרוגנית 

נכון ללמד מתמטיקה בחטיבות הביניים בכיתות 

 ).אך אין זה מענייננו כאן, הטרוגניות
שישה , בו זמנית,  בהם פועליםבתי ספראני מכירה 

 העומס. פרויקטים במתמטיקה בחטיבת הביניים

בנוסף לעבודתם , המוטל על המורים בחטיבות אלה

חשוב .  לא יתואר–הדורשת השקעה אינסופית , הרגילה

להשתתף , על ידי המנהלים, לציין כי מורים מאולצים
החינוך :    המאמר נכתב בעקבות הרצאה שנתנה בסימפוזיון

קשר " שנה ל20נערך לציון מלאת ש?  לאן–המתמטי בישראל 
 .ז"תשס, מ סוכות"בחוה" חם

*
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במקרים רבים נבחרים המורים הלא . בפרויקטים

 .מחוסר ברירה, מתאימים
 

 בית ספרבאחת מהערים הקטנות בהן : ועוד דוגמא

, ת אחת"י כיתות מצויינות וכיתת מופיש שת, יחיד

למותר לציין כי מופעלים ! מתוך שש כיתות מקבילות

לחצים של הורים ורשויות מקומיות בנושא מיון 

רק תלמידים בודדים , בית ספרבאותו . התלמידים

 .ל" יח5מסיימים את לימודיהם ברמת 
 

הספר מקשה מאד על  בבתי" תרבות הלמידה"גם 

תחושת , של תלמידים ושל הוריםהתנהגותם . המורים

הזלזול המופגן במורים והגיבוי שנותן , "מגיע לי"ה

.  אינם מאפשרים למידה–הממסד להורים ותלמידים 

פי -לעיתים מעל למותר על, הכיתות עמוסות לעייפה

אינם מכינים , לאחר, התלמידים מרבים להעדר, החוק

 ועוד מצפים מהמורה לעצור את כל –בית -שיעורי

אין , ובמתמטיקה. תה ולהשלים את החומר עבורםהכי

ואינני . כמעט תלמיד המסוגל להשלים חסרים בעצמו

לחוצפה ולהתנהגות , רוצה להיכנס כאן להפרעות

 .שאין למורה כלים לטפל בהן, הפרובוקטיבית
 

. על שכרו ומעמדו של המורה לא ארחיב כאן את הדיבור

,  את תלמידיכל שנה אני שואלתבאני רוצה רק לציין כי 

האם מישהו מהם , ל בחטיבה העליונה" יח5תלמידי 

האם הוריו יעודדו אותו לו יבחר ? מוכן להיות מורה

עדיין לא קיבלתי תשובה חיובית מאף ? בקריירה זו

 מי ילמד את :ואני משאירה אותם לתהות. אחד

 ?ומי אחראי לתוצאות? ילדיהם
, לתלמידים: משמשים כשק חבטות, אם כך, המורים

לרשויות המקומיות ולרשויות , להנהלות, להורים

  .הממלכתיות

 
תכני ההוראה וספרי , מבנה ההוראה בתחום הדעת. 2

 לימוד
פי שתי שיטות -עד לפני כשלוש שנים לימדו בארץ על

התוכנית הרגילה : לימוד בחטיבות העליונות

שפותחה בעיקר , "החדשה"והתוכנית ) המסורתית(

ובלתם של פרופסור משלר באוניברסיטה העברית בה

פי -בתי הספר יכלו לבחור על. ל"ופרופסור עמיצור ז

 .איזו תוכנית ללמד
: לפני מספר שנים נכנסה למערכת תוכנית הצבירה

ר דאז "שנכפתה על המפמ, תוכנית לימודים מודולרית

. ועל וועדת המקצוע על ידי גורמים שלא מתחום הידע

 בדמיונם הם ראו: מטרתם של הוגיה הייתה טובה

תוכנית בה יוכל כל תלמיד המשלים את לימודיו ברמה 

לשדרג את לימודיו לרמה גבוהה יותר במאמץ לא , אחת

 .גדול
 כי במתמטיקה הדברים אינם כה ,כל הניסיונות לשכנע

כך .  עלו בתוהו,ואולי אפילו אינם אפשריים, פשוטים

ללא הכנה מספיקה , הוכנסה למערכת תוכנית הצבירה

וללא ספרי , להורים ולתלמידים,  להנהלות,למורים

 .לימוד
קשה לתאר את מצוקת המורים ... ובא לציון גואל

מופעלים לחצים על ידי הנהלות . כתוצאה ממהלך זה

והורים לפצל את ההגשה לבחינה ולהגיש את 

כל שנה ) מתוך שלושה(התלמידים לשאלון אחד 

זאת למרות שהתכנים בכל שאלון . בחטיבה העליונה

ברצף המתבקש על פי ההיגיון , בדרך כלל, ינם עומדיםא

כך , אין ספרי לימוד מאושרים על ידי המשרד. המתמטי

מהי , שאין המורים יודעים מהם ההדגשים הנכונים

למעשה הם גוזרים את . הרמה הנדרשת וכדומה

אלא ... מסקנותיהם מבחינות הבגרות האחרונות

נים משנה ורמתן ותוכנן משת, שכאלה יש מעטות מאד

 . לשנה וממועד למועד
כתוצאה משיטה זו ... הגולם קם על יוצרו, בנוסף

נאלצים בתי הספר להקדים את מיון התלמידים לרמות 

המעבר מרמה לרמה נעשה קשה . כבר לסוף כיתה ט

, אני). כיוון שהנושאים אינם נלמדים במקביל(בהרבה 

את " התוכנית החדשה"לימדתי בעבר על פי , לדוגמא

כאשר , א ביחד"ל עד סוף כיתה י" יח4-5מידי תל

 קיבלו שעות נוספות לנושאים הנדרשים ל" יח5תלמידי 

ואז ניגשו , ב נעשה המיון הסופי"רק בכיתה י. להם

לא ניתן , כיום! ועמדו בהן, התלמידים לבחינות הבגרות

 .כזה" תרגיל"לבצע 
 

נוספו , כחלק ממהלכי משרד החינוך לקראת התלמידים

לתלמידים , כרגע מדובר: מועדים לבחינות הבגרות

 . ומועד קיץ במועד קיץ א, במועד חורף, "רגילים"

, מועד קיץ א הוקדם לסוף חודש מאי, כתוצאה מכך

דבר המקצר את שנת הלימודים הסדירה של התלמידים 

ייחסים ברצינות התלמידים אינם מת, בנוסף! בכחודש

 שעומדת להם ,הם יודעיםשמאחר , מספיקה לבחינה

. כשישה שבועות מאוחר יותר, הזכות לגשת למועד ב

מצד אחד אינם מספיקים ללמד את : המורים נקרעים

ומצד שני הם נדרשים להמשיך , כל החומר הנדרש

ולתגבר את תלמידיהם אחרי מועד הבחינה עד לאמצע 

 .ללא שכר, ותלעיתים קרוב! חודש יולי
  עליהם  המוטל העומס מתוך ...המיקוד על לדבר שלא
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מורים רבים מהו החומר " מהמרים"ומצוקת השעות 

 .ואינם מלמדים אותו, שירד במיקוד
 

. יש להרחיב את היריעה, ואם במצוקת שעות עסקינן

אין הקצאה מתאימה של שעות הוראה למתמטיקה 

כך . מתואין אכיפה של ההקצאה הקיי, מצד המשרד

. גדל ומתרחב הפער בין בתי ספר ובין אוכלוסיות שונות

גם . עושים בו כרצונם, שבידיהם סל השעות, המנהלים

לעיתים עד . השעות המוקצות מתבטלות באופן תדיר

 משעות הלימוד מתבטלות לצרכים שהם חשובים 30%

אך אינם צריכים לבוא על חשבון שעות , כשלעצמם

 .ההוראה במערכת
 

ריבוי הבחינות החיצוניות גורר את : לבחינותנחזור 

המערכת למצב בו המורים מלמדים לקראת הבחינה 

) שעל תוצאותיה הם נשפטים וצריכים לתת את הדין(

כפי שכתבה . ואינם מצליחים לעסוק בלמידה לשמה

 :מורה
אני מניחה שכל המורים למתמטיקה מרגישים "

 .כך ויותר גרוע
 אלא רצים ,יקהאנחנו בעצם לא מלמדים מתמט

 ,אחרי המטרה להספיק את החומר
ר בשכבה ט "לבחינת מפמ, ב בשכבה ח"למיצ

 .  יב-ולבחינת הבגרות בשכבות הבאות י 
כדי -וגרוע מכך אנו עוסקים במלחמות תמידיות 

לגרום לאנשים להבין שמתמטיקה זה מקצוע לא 

שכדי שילד יצליח ברמות גבוהות הוא , פשוט

להשקעה גם פוטנציאל מולד בנוסף לרצון ו, צריך

 . שרק לגנים יש מה לומר בנקודה זו-
הלוואי ויתעורר מישהו ויבין וגם יעשה מעשה 

 ".חשוב ומועיל
 

 .מה שמוביל אותי לנושא מיון התלמידים
כבר הזכרתי שהמיון נעשה מוקדם וללא קריטריונים 

: לחצים מופעלים על המערכת מכל הכיוונים. ברורים

למידים רבים לומדים להראות שתמנהלים שצריכים 

 הורים שרוצים לקדם את ילדיהם בין ;ברמות גבוהות

 בעלי תפקידים ;רוצים או לא, אם הם יכולים או לא

ומקורבים שונים בעיריות ובמועצות המקומיות 

ואז ...  ועוד, "בחברה טובה"הלוחצים שילדיהם ילמדו 

) ...אם לא יותר( תלמידים 40-מקבל המורה כיתה של כ

והוא . שרבים מהם אינם מתאימים לרמה שבה שובצו

ייכשלו רבים והוא , אם ילמד ברמה הנדרשת: במלכוד

. להורים ולתלמידים, יצטרך לתת דין וחשבון להנהלה

וייתן ציונים על פי רמת , אם ילמד שלא ברמה הנדרשת

ייקרא לסדר על ידי משרד החינוך מאחר , הכיתה

וני תלמידיו בבחינת שייווצר הפרש בין ציוניו לצי

 .הבגרות
 מסופר על 5.9.06-ב" הארץ"במאמר שהופיע בעיתון 

. 17 תלמידים וסיים עם 40מורה שהתחיל את השנה עם 

 25אני התחלתי לפני כשנתיים את כיתה י עם 

 .8נותרו לי , ב"יכיתה ב, היום. תלמידים
 

כספים רבים ומשאבי כוח אדם רבים מושקעים בשנים 

ההצלחות כמעט . וב טכנולוגיה בהוראההאחרונות בשיל

מספר שעות ההוראה . המורים מותשים. אפסיות

החומר הרב , הכיתות הגדולות וההטרוגניות, המצומצם

שעליהם ללמד והעמימות לגבי הרמה הנדרשת 

 אינם מאפשרים למורה אפילו ,והדגשים המומלצים

: לכולם יש רק מטרה אחת. לשקול שימוש בטכנולוגיה

שיש , כל עוד מבנה הבחינות הוא כזה. שבפתחהבחינות 

יקשה מאד לשנות את מבנה , בו רק שימוש בנייר ועט

 .ההוראה
 
 ריכוז המקצוע ועבודת צוות. 3

כי הגורמים , במחקר שערכתי בשנים האחרונות הסתבר

המשפיעים על מידת ההטמעה של שינויים , המרכזיים

מורי בדרכי ההוראה ושילוב טכנולוגיה בהוראה בקרב 

הם עבודת צוות ,  יסודי-הספר העל מתמטיקה בבית

 .ידי רכז המקצוע-והובלה על) תמיכת עמיתים(
במרבית בתי הספר בארץ אין עבודת צוות , לצערי

אין חשיבה , אין דיונים בצוות על דרכי הוראה, מובנית

משותפת על הערכה בונה ואין דיונים על סדר ההוראה 

, על ידי ספרי הלימוד" מוכתב"מאחר והסדר (הרצוי 

דיונים כאלה ). על ידי מבנה הבחינות" המוכתבים"

 אלא בישיבות צוות מובנות ,אינם יכולים להתקיים

של שעתיים לפחות בכל ,  השעותבמערכתומתוכננות 

שמשתלם , ידי רכז מקצוע בעל ידע-ובהובלה על, פעם

וגם כאן דרושה תמיכה של . וקורא ספרות מקצועית

 . אפשר עבודה כזוההנהלה כדי ל
 

נדמה לי שניתן לספור את בתי הספר שבהם קיימים כל 

 ...אלה על אצבעות יד אחת
 
 סיכום. 4

 .תוצאות המבחנים הארציים מדברות בעד עצמן
עזיבתם את המערכת והתסכול העצום , שחיקת המורים

 .שהם מביעים מדברים בעד עצמם
 אינני מכירה אף יוזמה דידקטית בהוראת המתמטיקה

שהוטמעה בשנים ) כולל יוזמות שלי(יסודי -בחינוך העל
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 ה תלוי בכם "העת על-המשך הופעתו של כתב
  המרכז הבינאוניברסיטאי להוראת המדעים –מ " מלמטה

 העת בקבלת- מתנה את המשך תקצובו של כתב
 ! מן השטחמשובים

 ,מ"אנא מלאו המשוב בהקדם ושלחוהו אל מטה מל
 .שאלון המשובפי הכתובת הרשומה בראש - על

היזמים של דרכי הוראה . האחרונות במערכת החינוך

שימוש במחשב בהוראה וכדומה מתוסכלים , חדשות

... יכולתם של המורים להטמיע או להתעניין-מול אי

 .ואין מושיע

 ?ולאן

יש להוביל מהלכים להסדרת נושאי המשמעת   .1

תוך מתן חיזוק , בית הספרותרבות הלמידה ב

 .ותמיכה למורים
לקיים בחינות , אלא למשרד החינוך, אין לאפשר  .2

וגם אלה , )להבדיל מבחינות מאבחנות(מעריכות 

 .במשורה
על פי , אין לאפשר יותר משני פרויקטים לבית ספר  .3

 .בתמיכת משרד החינוך, בחירתו
יש להקפיד על ישיבות צוות משמעותיות וחיזוק   .4

 .ת/עמד הרכזמ
   

   , תוכניות הלימודים צריכות להיקבע ברצף  .5

    ובשיתוף רב יותר של מורים מנוסים מכל גווני    

 .הקשת בוועדות המקצוע   
6.  NCTM  – ארגון המורים הלאומי למתמטיקה 

 : מסמך בשםהוציא לאחרונה לאור –ב  "בארה

Curriculum Focal Points – חוברת ובה הסברים 

ונות החשובים וההדגשים שצריך תלמיד על העקר

חשוב לבנות . ללמוד בכל כיתה מהגן ועד לכיתה ח

, תוכניות הלימודים בישראלעבור חוברת כזו גם 
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