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  פיתוח תוכניות הלימודים במתמטיקה בישראל 
  *? מניין ולאן–

      
  מיכאל משלר

com.gmail@maschler.michael  
  האוניברסיטה העברית בירושלים

    
  

  :אפתח את הרצאתי בשתי הערות

כל ולכן לא או, היום אינני חבר באף ועדת מקצוע  .1

אני . לדווח על הדיונים בוועדות המקצוע כיום

הרצאתי . מאחל לחברי הוועדות הצלחה בעבודתם

 הצלחות וכישלונות –תוקדש לתיאור העבר 

  .והמטרות שהייתי  רוצה לראות מתגשמות בעתיד

היו . הדעות שאשמיע כאן הן דעותיי האישיות  .2

. כשם שהיו ויהיו תומכים בהן, ויהיו מתנגדים להן

' ל אזכיר שאחד התומכים בדעותיי היה פרופאב

. שהייתי שותף שלו כל השנים, ל"שמשון עמיצור ז

למדתי הרבה ממנו ושיתוף הפעולה היה הדוק 

אוהד חשוב נוסף היה פרופסור גיליס שעזר . ופורה

  .לנו מאוד בהגשמת מטרותינו
  

כשהתחלתי לעסוק בתוכניות הלימודים במתמטיקה 

  :היה המצב כך

  .ו למדו חשבון וקצת הנדסה-ת אבכיתו -

  .שנה תמימה למדו אחוזים. 'אחוזים ' למדובכיתה ז -

שנה תמימה למדו ריבית . 'ריבית'בכיתה ח למדו  -

  .פשוטה

. החל מכיתה ט התחילו ללמוד אלגברה וגיאומטריה -

הריאלית נוספו  המשיכו לטריגונומטריה ובמגמה

  .יאינפיניטסימאלגיאומטריה אנליטית וחשבון 
  

הייתה זו תוכנית מצוינת עבור תלמידים שברובם יצאו 

היא הקנתה ידע בסיסי . לשוק העבודה אחרי כיתה ח

זו כמובן תוכנית . הדרוש למי שיוצא להרוויח את לחמו

ח היא -כשמטרת ההוראה בכיתות א, עה כיוםגרו

  .להכשיר תלמידים ללימודים גבוהים יותר
  

היה מצב ,  יותראבל אפילו כשהופיעו תוכניות טובות

  :בלשון המעטה, הידע של בוגר תיכון לא מזהיר

  

בוגר תיכון במגמה הריאלית ידע מבחינת הנושאים 

מה שידע העולם ) ובהחלט לא מבחינת העומק(

כגון , בתקופת ניוטון ולייבניץ, 17-המתמטי במאה ה

 ומשהו על חתכי יהאינפיניטסימאליסודות החשבון 

  .חרוט
  

!   שנה3,000יסטית היה בפיגור של בוגר המגמה ההומנ

. הוא ידע בערך מה שידעו היוונים והמצרים הקדמונים

בכך אינני לוקח בחשבון את הידע שנרכש בחשבון 

ידע זה . במספרים שליליים ואת הידע בפתרון משוואות

אך איננו  , הוא ידע הכרחי ללימוד מתמטיקה

כשם שתרגול סולמות בנגינה על פסנתר , 'מתמטיקה'

אבל אפילו נוסיף . 'מוסיקה'אך איננו , הוא הכרחי

נגיע רק , חשבון והתרת משוואות לחישוב ההיסטורי

כדאי לשים לב לכך שהמגמות . 17-לתחילת המאה ה

כלומר , המאוכלסות ביותר הן המגמות ההומניסטית

  . חלק ניכר של התלמידים הם בפיגור עצום
  

 של 90%אם נזכור כי לפחות , זה מצב בלתי נסבל

 השנים 100-המתמטיקה הידועה כיום התגלו ב

אין אף מקצוע מדעי הנלמד בבית הספר ! האחרונות

, למשל, המערכה המחזורית. שיש בו פיגור כה גדול

התגלתה לפני שנים לא רבות וכיום לא יתואר לימוד 

הוא .  כימיה בבית הספר בלי לימוד המערכה המחזורית

ם אחרים הנהוגים הדין בלימודי הביולוגיה ולימודי

  . בבתי הספר
  

נעשו קשות יותר ויותר ועימן , לעומת זאת, הבחינות

אחת הסיבות היא שכותבי הבחינות היו . הכישלונות

כל פעם שאלות חדשות והשאלות בצריכים לחבר 

כגון , היו גם סיבות נוספות. הקלות היו פשוט תפוסות

עד אמביציות מוגזמות של כותבי הבחינות שרצו להפגין 

  .כמה הם חכמים

החינוך :    המאמר נכתב בעקבות הרצאה שנתנה בסימפוזיון  
קשר " שנה ל20יון מלאת שנערך לצ?  לאן–המתמטי בישראל 

 .ז"תשס, מ סוכות"בחוה" חם

*
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הרי גם אני מודה שצריך לדעת ? אך מה אפשר לעשות

לימוד זה גוזל . חשבון וצריך לדעת להתיר משוואות

איך אפשר בתנאים אלה ללמד חומר . כידוע שעות רבות

  ?מודרני נוסף
  

ארגון טוב יותר של עזרת תשובה אחת לכך היא ב

כשדנו בוועדת המקצוע בתוכנית , לדוגמה. החומר

הצעתי שיתחילו ללמוד אלגברה כבר , טיבת הבינייםח

. ושיגיעו מהר ככל האפשר להתרת משוואות, מכיתה ז

ובו להיות יישום של מאותו רגע פרק האחוזים יהפוך בר

 נוסחה אחת
100
kp

r פרק הריבית יהפוך ברובו להיות . =

יישום של הנוסחה
100
kpn

r ושאים אלה אפשר לכסות נ. =

ההצעה הייתה להשאיר בלימודי . בשלושה שבועות

 '  אחוזיםp'- ותבון רק את ההבנה שאחוז הוא מאיהחש

. זאת אפשר ללמוד אפילו בכיתה ו. '... מאיות שלp'הם 

הצעתי זו התקבלה בהתלהבות וכך חסכנו שנה וחצי של 

! שנה וחצי זה הרבה זמן.   ח-לימוד מיותר בכיתות ז

ן שנחסך התבזבז ברובו בכיתות החטיבה חבל רק שהזמ

  .על כך בהמשך . העליונה
  

דרך נוספת לחסוך בזמן היא לא . יש הצעות נוספות

יש זמן כך , אלא באופן ספיראלי, ללמד נושא עד הסוף

  .מודע לעכל את החומר הנלמד-לתת
  

דרך נוספת היא להרגיל את התלמידים לעבוד נכון 

בכיתות בתרגול הרבה זמן מבוזבז . בשיעורי בית

מסייע מאד , אגב, זה. שאפשר וצריך לעשות בבית

  .לעיכול החומר הנלמד
  

הצעה מעניינת אחרת היא לדרוש מהתלמידים לקרוא 

חומר חדש בבית ורק אחר כך ללמוד אותו בכיתה תוך 

דרך זו נוסתה . בירור הנושאים שהיו קשים לתלמידים

ר ענבים והתברר שכב-על ידי מורה בקיבוץ קריית

באמצע שנת הלמודים של כיתה ט הספיקו התלמידים 

לרבות , לסיים את כל ספרי חטיבת הביניים שכתבתי

, למותר לציין את הערך החינוכי שמושג. פרקי הרשות

זה . כשמורה מרגיל את התלמידים לקרוא מתמטיקה

מוסיף הרבה לביטחון של התלמידים ומקטין את הפחד 

להסביר את חומר מורה הכיתה יכול . מפני המקצוע

ההבנה והעיכול צריכים להיעשות ברובם על . הלימודים

  .ידי התלמיד

ביזמת המפקח על החינוך היסודי מר , 1972בשנת 

התבקשתי לעמוד בראש ועדה שקבעה , ל"מלמד ז

התוכנית שהוצעה הייתה . ו-תוכנית לימודים לכיתות א

שאפשר יהיה ללמד , לכךשאפנו . תוכנית שמרנית ביותר

תה בכל שיטות הלימוד שהיו נהוגות באותה תקופה או

התייעצנו עם כל מי שהביע עניין ופרסמנו אותה . בארץ

. רק אחרי שכל הנוגעים בדבר אמרו שהתכנית סבירה

אחרי עשרות שנים שמשרד , הייתה זו פעם ראשונה

עם . החינוך הצליח לגבש תוכנית שלמה לכיתות אלה

 הושם דגש על :זאת היו בה כמה חידושים חשובים

.  פה-לימוד תוך הבנה ולא רק לימוד אלגוריתמים בעל

 נוספה  עמודת –הושם דגש על לימודי ההנדסה ובעיקר 

 שבה הוסברו סעיפי התוכנית והובאו הצעות 'הערות'

, קשה. גם נושא הבעיות הועמק. כיצד ללמד אותם

משום שהיא כללה כמעט רק , לדעתי לבקר את התוכנית

כן הושמעה -פי-על-ואף.  היה ללמד בעברנושאים שנהוג

  .ביקורת על כך שהתוכנית גדושה מדי
  

הייתי מחפש דרכים , אילו אני המחליט במשרד החינוך

 את רמת ההוראה ולהביא לכך שהכיתות עלותלה

בהמשך אצביע על דרכים . תספקנה את החומר הנדרש

: משרד החינוך בחר בדרך ההתנגדות המינימלית. כאלה

 ועדות נוספות שכל מטרתן הייתה להציע הוא מינה

  .   תוכנית מקלה יותר
  

, 1988ועדת שלמה וינר פרסמה תוכנית כזו בשנת 

שהקלה בעיקר בכך שחילקה את הנושאים לנושאי 

. שאותן אפשר ללמד אך לא חייבים, 'קדימויות'חובה ול

, כנראה שגם זה לא הספיק ועל כן קמה ועדה חדשה

  .ה תוכנית מקלה עוד יותרץ שגיבש"בראשות יעקב כ
  

כשאני מעמת את התוכנית החדשה עם התוכנית משנת 

  . אני מוצא הבדלים מועטים בתכנים, 1972

 דרשה ללמד רק נושאים שהיה נהוג ללמד 1972תוכנית 

  .קשה היה לוותר על תכנים רבים. בעבר
  

אבל גם , ץ היא  תוכנית טובה"כ תוכנית ועדת כ"בסה

אלא אם משרד החינוך , קואותה המורים לא יספי

על . ימצא דרכים להביא את המורים לעמוד בדרישות

מניסיוני אני יודע שהורדת . בהמשך הרצאה זו –כך 

הדרישות מביאה את ורק להורדה ברמת ההוראה 

בעקבות , כך. והתוצאה היא שגם מה שנותר איננו מושג

בלי שננקטו צעדים להביא ,  של משרד החינוך'הקלות'ה

הידרדרו , תלמידים ילמדו גם מה שנדרשלכך שה

וכולנו נעשינו עדים , ההישגים הלימודיים יותר ויותר

כשפורסמו תוצאות במבחני ההשוואה , לכך

  .  הבינלאומיים
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ץ ציינו שני נושאים שבהם שונה "אנשי וועדת כ

  .תוכניתם מתוכנית ועדת וינר ולשניהם אני מתנגד
  

טענה שממילא השינוי האחד הוא ביטול הקדימויות ב

. מעטות הן הכיתות שבהן נלמדו נושאי הקדימויות

למי זה מפריע אם . לדעתי החלטה זו היא אומללה

מדוע ? מורה שיש לו כיתה טובה ילמד נושאים נוספים

ר לא יציע למורה של כיתה כזו להוסיף "שהמפמ

הייתי גאה בהכרה , אילו אני מורה כזה? נושאים

ת את רמת התלמידים בהישגי ומקבל אמביציה להעלו

והרי מטרת ההוראה היא להביא כל תלמיד . עוד יותר

מדוע .  הפוטנציאל שיש לואלי שלמקסיממימוש ל

אך בה קבוצת תלמידים , שמורה שיש לו כיתה בינונית

לא יציע לחזקים ללמוד נושאים , חזקים יותר

מתקדמים שיש בספרי הלימוד כשהלימוד מלווה  

  ?בקצת הדרכה מצד המורה
  

יש במשרד החינוך נטייה להתמקד במכנה , לדאבוני

שהוא בהכרח הרמה הנמוכה של התלמידים , המשותף

ולהזניח את התלמידים , )תוך ויתור מדעת על הנכשלים(

  .בהמשך –על כך . המוכשרים יותר
  

השינוי השני שאני מתנגד לו הוא איסור השימוש 

  . במחשבון עד כיתה ו

 את התקופה בה הופיעו זה מזכיר לי! זה אנכרוניזם

כי כמובן המכונית היא , אמרו אז. מכוניות לראשונה

חייב , אך מי שרוצה באמת להיות נהג, המצאה  יפה

  ...להתנסות תחילה בסוס ומרכבה
  

!  פוגע בתלמידים החלשים השינוי, אבל מעל לזאת

בזמן . רבה תלמידים אינם מצליחים ללמודה, כידוע

-אלה מהווים כ. בורייםהנדרש את חוקי החשבון על 

ידעו , יש לקוות, עד החתונה. ( של כלל התלמידים25%

תלמידים כאלה לא ). אם יהיו זקוקים לו, את לוח הכפל

כי ברגע , לפתור בעיות מילוליותיוכלו להתקדם וללמוד 

יישארו תקועים בחלק החישובי , שיתחילו לטפל בבעיה

למידים מדוע לא להקל על ת. שעליו לא הצליחו להתגבר

כך ? אלה ולהרשות שימוש במחשבון כשעוסקים בבעיות

ואי , יוכל התלמיד להתרכז יותר בדרך התרת הבעיה

  .   טכניקת החישוב לא תעמוד לו למכשולה שלידיע
  

קל לטעות בהקשה על קלידי : יש לזה גם ערך מוסף

כדי להימנע מטעויות יכול המורה לדרוש . המחשב

 ו בדיקות לאישורמהתלמיד לבצע הערכות ואפיל

דרישות כאלה אינן מעשיות כאשר . התוצאות

  .החישובים נעשים ידנית וגוזלים זמן רב

שבהם ייאסר , בהחלט צריך להקדיש שיעורים לחשבון

שיידרש לבדוק במחשבון  –ומוטב , שימוש במחשבון

אך כשניגשים לפתור . אם החישוב הידני בוצע נכון

די לאפשר גם בעיות יש להרשות חישוב במחשבון כ

גם , אגב. לתלמידים האיטיים להתקדם הלאה בלימוד

אינני מסוגל , למשל, אני. שימוש במחשבון דורש אימון

לחבר פעמיים בעזרת מחשבון  טור ארוך של מספרים 

לא אימנו אותי בבית . ולקבל שתי תוצאות זהות

  ...הספר
  

ביטול הקדימויות פוגע בתלמידים החזקים , לסיכום

  .ימוש במחשבים פוגע בתלמידים החלשיםואיסור הש
  

הוסרה , למשל. יש בתכנית החדשה גם חסרונות נוספים

הדרישה שהתלמיד ידע לשרטט שרטוטים פשוטים 

זה איננו חומר . באמצעות מחוגה ושני משולשי שרטוט

שהרי את רוב העבודה , לימוד שצריך זמן ללמד בכיתה

עריך מדוע לא לחנך תלמיד לה. התלמיד עושה בבית

  ?שרטוט יפה
  

התוכנית החדשה היא תוכנית , למרות הביקורות לעיל

יחד עם . טובה למדי ומתאימה במידה רבה לתקופתנו

בתוכנית , לדעתי. זאת היא תוכנית מיושנת במקצת

הבאה יהיה צורך להוסיף את לימוד המספרים 

. שהם הרבה יותר קלים מנושא השברים, השליליים

אם אין מקום להכניס את כדאי לבדוק , בנוסף לכך

 מדוע שלא ינסו –. נושא המחשב לכיתות היסוד

?  למשל, התלמידים לפתח אלגוריתמים פשוטים

, אם נצליח בכך. הכנסת נושא כזה  דורשת כמובן מחקר

  .תהיה זו תרומה רבה להבנת חומר הלימודים
  

ל יצאו שתי תוכניות "גיליס ז' בראשותו של פרופ

 'תוכנית רחובות' –ת הרוב תוכני. לחטיבת הביניים

המיעוט היה . 'תוכנית ירושלים' –ותוכנית המיעוט 

הסיבה .  בעברית קלאסית'אנוכי' –מיעוט של איש אחד 

אני דרשתי . לכך שהיו שתי תוכניות הייתה אחת ויחידה

והרוב , שילמדו גיאומטריה דדוקטיבית החל מכיתה ח

י מניסיונ. דרש שילמדו נושא זה רק החל מכיתה ט

בהוראה בכיתות אלה היה ברור לי שלימוד שנה אחת 

התלמידים יגיעו . בחטיבת הביניים הוא לימוד מבוזבז

,  עם ידיעות שונות, לחטיבה העליונה מבתי ספר שונים

ויצטרכו להתחיל את הלימוד  , בלי מכנה משותף

זה היה ברור לי כשם שברור לי שהשמים הם . מהתחלה
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צפוני לא הניח לי לחתום על ומ)  בדרך כלל(בצבע תכלת 

  .תוכנית שיש בה שגיאה כה בסיסית

משרד החינוך  הציע לנסות את התוכנית שלי בירושלים 

. ותוכנית הרוב תנוסה בשאר חלקי הארץ, ובקיבוצים

התנאי היה שאקבל על עצמי גם לפתח תוכניות לימוד (

וזה העמיס עליי , קיבלתי את התנאי הזה. להקבצה ג

אך זה עניין , לימודוכתיבת ספרי התנסות חדשה 

  ).להרצאה אחרת
  

תוכנית ירושלים נלמדה בהצלחה ניכרת תקופה 

מסוימת כל עוד הקציב משרד החינוך משאבים 

בהדרגה הופסקו . לקורסים ולהדרכה בכיתות

שלא , מורים יצאו לפנסיה ומורים אחרים, המשאבים

לא יכלו ללמד חלק של החומר , עברו את ההשתלמויות

  .ן לא ידעו אותושכ

  :בסופו של דבר ניצחה תוכנית רחובות ובצדק

  .היא הייתה קלה יותר -

  .מערך הדרכת המורים ברחובות  היה מעולה -

  .היו צוותי כותבים מסורים -

היו לאנשי מכון וייצמן תקציבים כפליים  -

  .מהתקציבים שתרם משרד החינוך
  

למרות , יש לי מלוא ההערכה להישגים של אנשי רחובות

  .וקי הדעות בשאלת הגיאומטריהחיל
  

נאמר לי שהצוות .  'ניצחה'אבל הדעה שלי בכל זאת 

המגבש כיום תוכנית חדשה לחטיבת הביניים הגיע 

 שיש ללמד גיאומטריה דדוקטיבית החל ,למסקנה

כיום כבר מכירים . עם הכנה אפילו בכיתה ז, מכיתה ח

כולם בכך שבחטיבת הביניים דרושות לפחות שנתיים 

מה .  להגיע להישגים בגיאומטריה בחטיבת הבינייםכדי 

  .עשה הזמן, שלא עשה השכל
  

נסיים סקירה זו בתיאור קורותיה של התוכנית לחטיבה 

' שפותחה בוועדת המקצוע בראשות פרופ, העליונה

היו לוועדה  .  ל"עמיצור ז'  פרופ–ל ולאחריו "גיליס ז

  :שלוש מטרות עיקריות

רקי מתמטיקה טהורה התוכנית צריכה לכלול פ .1

זאת בנוסף ללימוד  – ופרקי מתמטיקה יישומית

זה נועד כדי להדביק במקצת את .  הטכניקה הדרושה

  .הפיגורים הגדולים שעליהם דיברתי בתחילת ההרצאה

 יחידות לימוד לא 4- ו3תוכניות המתמטיקה ברמות  .2

. מדולליםרק ,  יחידות5-תכלנה אותם נושאים כמו ב

יות מותאמת לצרכים האמיתיים של היא צריכה לה

  . תלמידים אלה

המדובר הוא ברוב רובם של : נסביר את הדברים

רק תלמידים מעטים מגיעים לרמת חמש : התלמידים

מיד שלוש יחידות צריך להפסיק את הנוהג שתל. יחידות

תלמיד מטומטם במתמטיקה  הוא מעצם הגדרתו

 ותלמיד ארבע יחידות הוא קצת פחות מטומטם אבל

זוהי סטיגמה ששמים כיום על . עדיין אינו חכם

תלמיד שלוש יחידות . תלמידים אלה ויש לשרש אותה

צריך להיות תלמיד שמתעניין בהיסטוריה ורוצה 

, וללימודי פילוסופיה, להקדיש את רוב זמנו ללימוד זה

. הוא בהחלט יכול גם להצטיין במתמטיקה. למשל

להקדיש את תלמיד ארבע יחידות הוא תלמיד הרוצה 

איננו רוצים שהוא . או לביולוגיה, זמנו למדעי החברה

  .יבחר במגמות אלה משום שהוא חלש במתמטיקה

אין סיבה . הנושאים צריכים להיות רלבנטיים לתלמיד

שתלמיד המתעניין במדעי החברה יבזבז את זמנו 

או יחשב , בהתרת משוואות טריגונומטריות מורכבות

, הנוסעות בכיוונים ניצבים, מתי המרחק בין שתי אניות

הרבה יותר חשוב ? את מי זה מעניין. מ" ק100יהיה 

הוא יוכל . יהאינפיניטסימאלשידע את יסודות החשבון 

אז לחשב למשל איזה מחיר צריך יצרן לדרוש כדי 

תכנון ליניארי הוא . שהרווח נטו שלו יהיה מקסימלי

.  דוגמה לפרק קל של מתמטיקה יותר מודרנית

דיאטה זולה , למשל, ותו יכול תלמיד למצואבאמצע

שתכיל כמות מספקת של  אלמנטים , ביותר עבור הרפת

  .  תזונתיים

ימצא עניין רב בפרק העוסק , למשל, תלמיד הומניסטי

 ועד Peano החל מאקסיומות –במהות המספר 

הוא יוכל להעריך . לקבוצות אינסופיות בעלי עצמה אלף

ית והתמודדותה עם את היופי שיש בחשיבה המתמט

נתתי פעם קורס כזה בכיתה . מושג האינסוף

והתלמידים ערכו )  שעה בשבוע במשך שנה(הומניסטית 

שבו נבחר , ללא ידיעתי וללא יזמתי, משאל בסוף השנה

  .הקורס הזה כקורס היפה ביותר של אותה שנת לימוד

: אפשר בהחלט להמעיט בטריגונומטריה, לעומת זאת

צריך לדעת .  אין תהליכים מחזוריים במדעי  החברה

 זה חלק של --מה היא הפונקציה המחזורית סינוס 

אך אפשר לוותר על תרגול שאלות חישוביות , תרבותנו

חישובי , שכל מטרתן היא לאמן טכניקות התרה

  .'וכד, מרחקים

: אימים יש יתרון רבלבחירת נושאי לימוד מת

ולכן כדאי לו , המתמטיקה נעשית חשובה לתלמיד
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הנושאים נעשים . להשקיע מאמץ ללמוד אותה

הוא לומד מה שבאמת עשוי להועיל : והעיקר. מעניינים

  .לו בהמשך לימודיו ובדברים שיעסוק בהם בעתיד

בכל רמה יתווסף מקצוע בחירה שאותו יבחר המורה  .3

מקצוע זה צריך . ולת הכיתהבהתאם להערכתו את יכ

מתמטיקה טהורה או , להיות נושא מתמטיקה מתקדם

  . מתמטיקה יישומית
  

זו הייתה דרך : משתי סיבות, רצינו את פרק הבחירה

להביא בכיתה פרקים יותר מתקדמים ורצינו שהנושא 

רצינו שהמורה יוכל לבחור . יהיה נתון לבחירת המורה

 יתאים לצרכי ולפי שיפוטו, נושא המעניין אותו

בכנס זה שמענו כי כיום המורים רצים . התלמידים

אחרי דרישות בחינת הבגרות ואין להם זמן ללמד 

, שהוקצבו לו הרבה שעות, פרק כזה. מתמטיקה ממש

הייתה כאן הזדמנות למורה . היה עונה על ביקורת זו

ובלבד . והוא והכיתה אוהבים, ללמד חומר שהוא בוחר

.  מודרני ולא סתם תרגול יבששיהיה זה חומר יותר

בכיתת מדעי הטבע יוכל המורה לבחור משהו , למשל

תלמיד . או הסקה סטטיסטית, מתוך תורת החבורות

מדעי החברה יוכל להפיק תועלת מקורס מתקדם של 

תלמיד ). המכיל את שיטת הסימפלקס(תכנון ליניארי 

המגמה ההומניסטית יכול להתעניין בקורס המכיל 

בתנאי שייכתבו  –כל זאת . רת המשחקיםנושאים מתו

  . בחלקם כבר נכתבו. ספרים מתאימים
        

' התוכנית החדשה התקדמה יפה בתקופתם של פרופ

נערכו קורסים , נכתבו ספרי לימוד. עמיצור' גיליס ופרופ

הייתה חדוות . שהופיעו בהם מאות מורים, למורים

דו שהתנג, היו גם מורים. יצירה והושגו גם הישגים

מורה בימינו זקוק : ואפשר להבין אותם, לתוכנית

  .אין לו זמן להקדיש להשתלמויות. להשלמת הכנסה
  

 חטיבות 40-שכנע כ, ל"מר אשר מרקוס ז, ר דאז"המפמ

לפני , עליונות לנסות את התוכנית ולהתפתח יחד איתה

המטרה הייתה להכניס . שתתרחב לשאר הכיתות

 בכיתות בהדרגה פרקים שיוכח שהם מצליחים

  .ושיתוקנו בהם פגמים שיכולים להתגלות, המתנדבות
  

נערכו . מדריכים עברו בכל הארץ ועודדו את המורים

בחינות בגרות מותאמות לתוכנית שהייתה להן הצלחה 

אנחנו  –בקיצור . רבה יותר מאשר לתוכנית הקלאסית

היינו מרוצים מההתקדמות והמורים גילו נכונות 

התוכנית גם השפיעה . לתוכניתלהכניס פרקים נוספים 

על רמת ההוראה אצל המורים שלא נכנסו לתוכנית 

  .ובאוניברסיטאות הרגשנו מיד שהרמה עלתה

' כל ההישגים נעצרו וכל המגמה התהפכה אחרי שפרופ

  .עמיצור נפטר
  

ר דאז התנגד לתוכנית ועשה ככל יכולתו לבטלה "המפמ

 שמטרות נבחרו חברי וועדת מקצוע חדשים. כליל

מובן שלא נעשה כל . התוכנית לא היו לנגד עיניהם

מהר מאד חוסלו . מאמץ לצרף חטיבות חדשות לתוכנית

קוצצו תקציבי ההדרכה ובעיקר , גם החטיבות הקיימות

בדרך . חזרו לתוכנית כל הנושאים הטכניים הישנים –

ר היה מביא הצעות "כלל התנהלו הישיבות כך שהמפמ

כמעט ולא . רי וויכוח קצרבפני הוועדה ואלה אושרו אח

ר היו תמיד "דרישותיו של המפמ. נדונו הצעות אחרות

בכיוון של הקלה בדרישות וחזרה לתוכנית המתמטיקה 

הוא גרם לחיסול החטיבות שניסו את . הקודמת

בשלב מסוים הביא להצבעה ביטול . התוכנית החדשה

וועדת המקצוע  – פורמאלי של  התוכנית החדשה

כך התנוונה תוכנית וועדת . אישרה גם זאת

עמיצור ועימה ירדה מאוד רמת הלימודים גם /סיגיל

  –למעלה מזאת . חטיבות שלא הצטרפו לתוכניתב

הדרישות בסך הכול נעשו פחותות אפילו מהדרישות 

רמת ! כשהייתי תלמיד בית ספר, שאני עמדתי בהן

וזאת ראינו מיד אצל הלימודים ירדה בכל הארץ 

המוכנות של . ניברסיטאות באותלמידי שנה א

התלמידים כיום פחותה בהרבה מהמוכנות עוד לפני 

  .שנים ספורות
  

אבל בתקופת פרופסור גיליס ופרופסור עמיצור היו בכל 

שלוש  מגמות בבעיקר  –זאת הישגים משמעותיים 

אך לא , וארבע יחידות לימוד שאותם הצליחו לדלל

  .לבטל
  

 4- ו3גמות הוכנס לימוד החשבון הדיפרנציאלי למ

אם כי  , )ר"על אף התנגדות המפמ(, יחידות לימוד

  . הקורס הידלדל מאוד אחר כך
  

 אציין שביטלו את נושא הפונקציות הכלכליות לדוגמה

לא הצלחתי . פונקצית ההוצאות ופונקצית הביקוש –

לשכנע את חברי ועדת המקצוע החדשה להשאיר 

 , אלהבלימוד החשבון הדיפרנציאלי עיסוק בפונקציות

שוליות הם בסך הכול ההוצאות השולי והפדיון הבהן 

חברי הוועדה סברו . נגזרות של פונקציות כלכליות

, כך אפוא. שהיישום של נגזרת הוא אך ורק למהירות

שקל להסבירם למי שלמד , מושגים המופיעים בעיתונות
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משום , אינם מוצאים את מקומם בתוכנית,  נגזרתימה

 שיכול היה לשכנע ,דעי החברהשלא היה בוועדה איש מ

כל : על כגון זה אמר פעם עמיצור. טוב ממני בחשיבותם

, ס"שמה שהוא לא למד כשהיה תלמיד בי, אחד חושב

  . אינו חשוב

אנשים אינם מוכנים להכיר בכך שצרכים משתנים וכי 

 אך כיום , לא היו חשוביםםהיום יש נושאים שבשעת

  .הם צריכים להיות נגישים לתלמידים
  

הוראת החשבון האינפיניטסימאלי , ככל הנוגע לי

הפכה , כפי שהיא מבוצעת כיום,  יחידות4- ו3לרמות 

להיות הוראה המנציחה שוב את הדעה שמתמטיקה 

  . איננה מקצוע רלבנטי לתלמידים אלה

כי , במקום להלהיב את התלמידים ולהראות להם

אפשר להסתייע בחשבון אינפיניטסימאלי למשל כדי 

כדי למקסם את ,  איזה מחיר חייב יצרן לקבועלקבוע

עוסקים לכל היותר בבניית גליל בתוך , הרווח הנקי

מדוע ששאלה כזו תרנין את . חרוט בעל נפח מקסימאלי

  ?ליבו של התלמיד ההומניסטי
  

.  יחידות4 - ו3הוכנס הפרק בתכנון ליניארי למגמות 

בפעם הראשונה זכו . הפרק התקבל בהתלהבות רבה

כגון , י מגמות אלה לקבל שאלות רלבנטיותתלמיד

. תכנון דיאטה זולה ביותר העונה לדרישות התזונתיות

לפחות כאן נוכחו התלמידים האלה שלימוד האלגברה 

  . לא היה לשווא
  

,  יחידות הוכנס פרק הווקטורים בגישה גיאומטרית5-ב

  .שהחליף את פרק הסטריאומטריה
  

ע  שתי ורסיות הכניסה ועדת המקצו, בתקופת עמיצור

 5- שנועדה ל'וקטורים בגישה גיאומטרית': של הנושא

 4- שנועדה ל'וקטורים בגישה אלגברית'ו, יחידות

רוב המורים . המורה היה יכול לבחור ביניהן. יחידות

בחרו בגישה האלגברית הקלה יותר וגם ההצלחות 

, שבהן נשאלו התלמידים שאלות זהות(בבחינת הבגרות 

זה לא מצא .  היו טובות יותר)  שונותעם דרישות התרה

הוא רצה שילמדו בכל הרמות . ר דאז"חן בעיני המפמ

הוק -לשם כך הקים וועדת אד. רק בגישה הגיאומטרית

. שהביאה המלצה ברוח זו לוועדת המקצוע החדשה

לא עזר לעמיצור ולי להסביר לוועדת . ההמלצה אושרה

אינה הוק ולוועדת המקצוע שהגישה הגיאומטרית -אד

 יחידות ולעומת זאת הגישה האלגברית 4-מתאימה ל

משום שהיא מכניסה יסודות ראשונים של , רלבנטית

בנוסף לידע , שחשובה להם, אלגברה ליניארית

נקבע אז שכל התלמידים ילמדו .  הסטריאומטרי

מהר מאוד התברר . וקטורים בשיטה הגיאומטרית

נופנף  יחידות אינם לומדים נושא זה ואז 4שתלמידי 

 יחידות לימוד החוצה בוועדת 4-פרק הוקטורים מ

אבל לא החזירו את הוראת הפרק בגישה . המקצוע

  .אלגברית
  

 יחידות פרק יפה המקנה 4בסך הכול הפסידו תלמידי 

 שחשובה ,ערכים חשובים של האלגברה הליניארית

 והקשר ביניהם לבין ,להם מאוד בלימודיהם העתידיים

הקשר בין , למשל(יה מושגים של הסטריאומטר

בשעה שכל , )התאפסות המכפלה הסקלארית לניצבות

קופאית במרכול מבצעת ביום מאות מכפלות של 

כמובן שהם נותקו . וקטורי מצרכים בווקטור מחירים

לתלמיד . מכל ידע ותחושה של המרחב התלת ממדי

  . המתעניין בביולוגיה זהו נזק ממשי
  

וועדת .  יחידות4-וקציה נופנף החוצה בגם פרק האינד

עמיצור סברה שיש בפרק זה ערכים מתמטיים יפים גם 

לארבע יחידות בתנאי שתידרשנה רק שאלות 

אלמנטריות ולא יציקו לתלמידים בפירוקים לגורמים 

 יחידות 4הוועדה החדשה סברה שתלמידי . מסובכים

הרעיונות 'מטומטמים מספיק ואין לצפות שיבינו את 

למותר . אינדוקציה השלמה שבאקסיומת ה'הנשגבים

את , למשל, להוסיף שבכך נמנע מהתלמידים להוכיח

 יחידות לימוד 4-לגזור ב. nx הוכחת נוסחת הנגזרת של

  ...נעשה קרוב מאד לגזירה במספריים
  

היה רעיון שאחד ! פרקי הבחירה לא יושמו באף מגמה

. הפרקים האלה יהיה הסתברות והסקה סטטיסטית

שהחליפה את , לבסוף הנושא  התנוון להסתברות בלבד

פרק "זה איננו עונה להגדרת . פרק הקומבינטוריקה

  .כפי שעמדה בפני ועדת עמיצור" בחירה
  

לא ,  יחידות לימוד4-ו 3אם היו מעט הישגים במגמות 

 5-בהיו שום הישגים של ממש במתמטיקה יישומית 

  :יש לכך סיבה ברורה. יחידות לימוד
  

 יישום של ממש במתמטיקה לפיסיקה או לביולוגיה כל

או לכימיה שאפשר להביא בבית הספר דורש ידע 

ידע זה אינו . אלמנטרי של משוואות דיפרנציאליות

עמיצור דרשה /תוכנית גיליס. קיים בתוכנית הנוכחית

שיוסיפו פרק זה וכן פרק על פונקציות של כמה 

, וכניתבתקופת הזוהר של הת, בחטיבה אחת.משתנים

לימדו משוואות דיפרנציאליות ומורי הפיסיקה 
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מד כדי להסביר תופעות השתמשו מייד בחומר שנל

  .פיסיקליות

  :אומר כמה מילים על הטוענים כנגד התוכנית

  .המורים אינם מכירים את החומר – טענה א

זה בהחלט היה ידוע למחברי התוכנית :  תשובתי

והכוונה הייתה להכניס את התוכנית 

  .ירות ואחרי הדרכהבזה

 היום. פעם רק מעט תלמידים הגיעו לתיכון  – טענה ב

זה . כולם ממשיכים בלימודים גבוהים

  .מחייב הורדת רמה

אין זה מוצדק להוריד את רמת הלימוד : תשובתי

בכיתות טובות משום שנוספו כיתות פחות 

  .יותר
  

אבל יש  למשרד החינוך בעיה אמיתית והיא מספר 

זה יוצר לחץ להוריד . ב בבחינות הבגרותהכישלונות הר

  . 'שקט תעשייתי'את הרמה יותר ויותר כדי שישרור 
  

הניסיון האומלל להכניס את שיטת הצבירה הוא עדות 

הוא מוריד . להתמודדות גרועה עם בעיית הכישלונות

את רמת ההוראה ומנציח את הקביעה שיש להתייחס 

, הרמה המאוכלסת ביותר,  יחידות3לתלמידי 

שיטה זו גם מזיקה מאוד . כתלמידים מטומטמים

הם לומדים כיום הרבה פחות .   יחידות5-  ו4לתלמידי 

  .מבעבר
  

מימוש הוראה טובה היא הוראה שמביאה כל תלמיד ל

מי שאינו נוהג כך בוגד . הפוטנציאל שלומקסימאלי של 

, לא ייתכן על כן. במטרה החשובה ביותר של ההוראה

על חשבון החזקים ובאותה מידה לא  לחלשים 'יועילו'ש

  אלה ואלה .  לחזקים על חשבון החלשים'יועילו'ייתכן ש

  .צריכים למצות את כל יכולתם
  

אבל אפשר להתגבר על הקשיים בדרכים אחרות כפי 

  .שאראה להלן
  

למדו את המקסימום אך בחנו על : סיסמתי היא

למדו את המקסימום כדי שהחזקים יוכלו !  המינימום

אך דרישות בחינת הבגרות צריכות ,  את יכולתםלמצות

ידע של הגדרות ומשפטים יסודיים : להיות מינימליות

זה יאפשר גם לתלמידים . עם תרגילים פשוטים בלבד

בחינת הבגרות . בינוניים לקבל תעודת בגרות מכובדת

צריכה להוכיח שהתלמיד כיסה את הנושאים 

  .הבסיסיים ותו לא
  

כי לתלמיד  ,  באוניברסיטאותאפשר לטעון שבכך נפגע

הפיצוי הוא בכך שהתלמיד ידע . תחסר מיומנות טכנית

כולנו יודעים . יותר נושאים ומושגים מודרניים

 בשבוע חומר לימודי בית 'מחסלים'שבאוניברסיטה 

אם יחסר חומר טכני אפשר יהיה . ספר שנמשך חצי שנה

  . להקנותו בכמה שיעורי תרגול
  

, החלשים יעברו בכבוד שאם גם ,אפשר לטעון

האוניברסיטאות לא תדענה להחליט איזה תלמיד 

אני . לבחור במגמות שבהן הביקוש עולה על ההיצע

יש לאוניברסיטאות דרכים . מציע להתעלם מביקורת זו

הן . מפוקפקות, אגב, רבות כדי לסנן תלמידים וכולן

אך בהחלט , מצליחות במידת מה לנבא מי לא ייכשל

ת האפשרות שיידחה תלמיד שהיה יכול אינן מונעות א

והרי אנו מעוניינים דווקא , להצליח יפה בלימודיו

  .בתלמידים כאלה
  

היא : בחינת הבגרות היא מעשה בלתי חינוכי, בכלל

מכריחה את המורה לרדוף אחרי החומר הטכני מבלי 

על כך . שנשאר לו זמן ללמד את המתמטיקה עצמה

, שניתנת בחינת בגרותמה בצע בכך .  העידו מורים בכנס

האפשר לעזור לתלמידים ?  כישלונות30%ויהיו 

והרי הם מתגייסים לצבא ושוב לא ישובו אל ? שנכשלו

  ?במה הועלנו להם. ספסל הלימודים בבית הספר
  

. עזרה לתלמיד החלש צריכה להתבצע בתקופת לימודיו

  .בעת בחינת הבגרות עזרה כבר אינה אפשרית
  

מאפשרת , עמיצור/תכנית גיליסכדוגמת , תוכנית חדשה

נלמדים הרבה נושאים ואפשר להתרכז : בחינות קלות

זו אחת הסיבות שאכן . בשאלות פשוטות בלבד

ההצלחה בבחינות הבגרות הייתה גדולה יותר אצל 

שאלות . תלמידי הכיתות שבחרו בתוכנית החדשה

  .הבחינה היו ישירות לחומר ולא דרשו תחכום טכני
  

התוצאה תהיה שהמורה , בדרישותאולם אם רק נקל 

זו . ילמד רק את המינימום הנדרש ולא יתקדם בחומר

מה שצריך הוא פיקוח הדוק ! בהחלט איננה הכוונה

אני מציע שבסיומה . יותר לאורך כל תקופת הלימודים

של כל שנת לימוד יקבל המורה שאלון שיבחן מה למד 

מורה הכיתה יגיש את המבחן . כל תלמיד במשך השנה

יתקן אותו וידווח למרכז הבחינות של משרד , בכיתתו

מחלקת הבחינות . החינוך על התוצאות לפי נושאים

  .ר"תעבד את החומר ותדווח למפמ
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ר ולוועדת המקצוע בכמה "המידע שיתקבל יעזור למפמ

הם יוכלו לדעת אילו נושאים נתקלו בקשיים . אופנים

יש כמה . ויוכלו לחפש דרכים להתמודד איתם

אפשר להציע שינויים . אפשר להציע הדרכה: רויותאפש

ר יוכל "המפמ . ית או כתיבת חומר לימודים נוסףבתוכנ

. לזהות כיתות שיש בהן קשיים ולהציע דרכי שיפור

ר להציע לימוד "בכיתות כאלה יוכל המפמ, למשל

. או לקבוצות תלמידים מתקשים, מוגבר לכיתה

 שיעורי ר יוכל להציע שתלמיד חלש יעשה את"המפמ

ר יוכל להציע "המפמ. הבית יחד עם תלמיד חזק יותר

, הוספת שיעורי טלוויזיה לימודית, השתלמויות בקיץ

ר דרכים רבות לעזור "יש למפמ. והדרכת מורים בחומר

אני מאמין .  בתנאי שידווח לו על הקשיים ובעוד מועד

שגישה כזו תעודד את המורים בשאיפה להגביר את 

  .ההישגים

היא . תוכנית עמיצור היא תוכנית טובה, להערכתי

מתקדמת גם בהשוואה לתוכניות בארצות אחרות ויש 

ולא כל תוכנית מתקדמת אחרת היא לא אך .חזון בה

.  תצלחנה אם יצניחו אותן על כלל הכיתות בבת אחת

, יש לחזור לשיטה של ניסויי הוראה בכיתות מתנדבות

 יוכנסו ,ורק אחרי שכולם ייווכחו שההוראה ישימה

וגם זאת רק אחרי הדרכה , הנושאים לכל הכיתות

יש להפסיק את הנוהג שכל שינוי חייב להיות . מתאימה

צריך להסביר . כך לא נתקדם. קבוע לפחות שלוש שנים

וכי משנה , למורים שתכנית הלימודים היא דינאמית

אם נעשה . לשנה יערכו בה שינויים ובזהירות הראויה

ר את ההישגים ואת רמת נוכל באמת להגבי, כך

   .ההוראה

אני ער לכך שנערכו שינויים . אני אישית אופטימי

משמעותיים בתקופה שבה הייתי פעיל ואני מאמין 

בסך . ששיפורים יחולו בעתיד שכן יש שאיפה לשפר

הכול נחזור לתוכנית עם הישגים טובים בהשוואה 

לנעשה בעולם ועמה יחזרו תלמידינו להיות מובילים 

צריך רק חזון ורצון . אפשרי להשיג זאת. יהםבהישג

  .לשנות

 
  

  

  

 
x + 2  =  7 
x  =  ?       

     לחסר או לא לחסר
   !זאת השאלה

 


