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C.V.של מורה למתמטיקה   
  

    
  ליאורה נוטוב

net.bezeqint@lorano  
  ס גליל מערבי"ביה

  

ת אש/ של כל איש.c.v-אילו פרטים נכנסים ל

  ?קריירה

השכלה כל  יש הרבה אנשי מקצוע שלא רכשו ?השכלה

מחים פורמאלית ובכל זאת הם הצליחו להפוך למו

מנהלי בתי ספר ידועים ומוערכים אפילו יש . בתחומם

לא  היאאז אולי השכלה . הכשרה חינוכיתכל שאין להם 

אם כי אצל מורים למתמטיקה , הפרט החשוב ביותר

המדינה רוצה .  כבסיס לחישוב השכרתא משמשיה

  .מורים משכילים) ?(ומעריכה 

על ניסיון או על שחיקה ,  על מה הוא מעיד?ותק

  ?ייפותוע

על התלהבות וחדשנות או על ,  על מה הוא מעיד?גיל

  ?שחיקה וחוסר מיומנות

 אצל המורים :ניסיון בהגשה לבחינות לבגרות

בסעיף זה . למתמטיקה בתיכון זהו מרכיב חשוב

כאן דרוש פרוט , לא מספקת" אין"או " יש"התשובה 

וגם של כמה שנים וגם מה , 5 או 4, 3: של כמה יחידות

  .זוהי היוקרה המקצועית. ז ההצלחההיה אחו

איך לסעיף כזה אפשר להכניס את היחס שבין ידע 

התלמידים בתחילת המסלול ואת ההישגים שלהם 

והאם יש דרך לבדוק אם נעזרו התלמידים ? בסוף

? וכמה תלמידים היו בכיתה? מהכיתה במורה פרטי

? ואיך אפשר לכמת את מידת ההשקעה של המורה

נכניס את מידת ההצלחה של ותחת איזה כותרת 

 נגיעה אישית או תובנות עמוקות בהענקתהמורה 

והאם כל הגורמים האלה צריכים  ?להמשך הדרך

  ?להיכנס לקורות חיים של המורה למתמטיקה
  

  סיפור שהיה

הכרנו בתחילת כיתה י . אני רוצה לספר כאן על איילה

הקבצה בה התאספו כל אותם התלמידים , בהקבצה ג

  איילה הייתה . או לא רצו להשקיע בלימודיםשלא יכלו 

קיפוד מהזן המסוכן הזה של תערובת נפיצה של 

פינוק יתר ועוד מספר , ייאוש, עקשנות, אינטליגנציה

כל תנועה שלא פורשו , כל מבט, כל מילה. מרכיבים

כראוי יכלו לגרום להתפרצות לבה רותחת של מילים 

  .כירהאת המילים היפות שה ןתחתמטונפות שקברו 

היה לי קשה להביאה . היה לי קשה להבין אותה

 שלה חוסר הידעהיה לי קשה להתגבר על . ללמידה

הגיע , עודוכדי להקשות . היה קשה גם לה. במתמטיקה

לה לדרבן ולחזק ומבחן בו ההצלחה יכ. המבחן הראשון

  .שלון היה מוחק את כל המאמצים המשותפיםיוהכ

לה הייתה מוכנה איי, דקות מתחילת המבחןעשר תוך 

החזרתי אותה . לא הסכמתי לקבלו. להגיש את המבחן

. למקום ונתתי הדרכה ורמזים לגבי כל אחת מהשאלות

מיקדתי אותה בשאלה הקלה ביותר . גם זה לא עבד

ואמרתי לה שמבחינת שתינו אם היא תצליח לפתור רק 

איילה הסתכלה עלי . תהיה זו הצלחה, שאלה זו

. הפכה לכעס, גבר התסכול ככל ש,בתקווה שבמהרה

ההצלחה היחידה . המשכנו להיאבק על כל סעיף

היא , פרט לסעיפים בודדים, שהייתה לנו במבחן זה

. הזמן שנשארה איילה בכיתה מול הטופס המבחן

נתנה את כל מה שהיה 'לבסוף השתכנעתי שהתלמידה 

  . ושחררתי אותה'לה

לי בבוקר חייכה א. מכאן והלאה קרו דברים לא צפויים

מכתב מדהים שכמוהו . איילה ושמה על השולחן מכתב

מכתב שבו דיברה על הצורך . לא קיבלתי מעולם

על , בגבולות ועל הבדידות שבחופש ללא הגבולות

 כאשר סירבתי לקבל יההוקרה וההערכה שחשה כלפי

  .על ההרגשה של שיתוף פעולה. את הבחינה

  

הרגשתי , התרגשתי מהמחווה, התרגשתי מהתוכן

הרגשתי . שרת בצורה העמוקה והאמיתית ביותרמאו

הרגשתי שהדרך הנוקשה , שסוף סוף זכיתי להוקרה

הרגשתי שאני מוכה להמשיך ולהלחם , שלי נכונה

  .בשביל הקיפוד המקסים הזה
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מובן שמיד כתבתי מכתב תשובה ואפילו הצעתי לה 

". הנזיר שמכר את הפרארי שלו"לקרוא את הספר 

אך ,  עדיין לא בשלה מספיק שהיא,אומנם קצת חששתי

איילה . המומנטום וההתלהבות שלי סחפו את שתינו

 יהסכימה לקרוא את הספר אם מתוך רגש חובה כלפי

היא קראה ! זה הצליח לי ובגדול. ואם מתוך סקרנות

  !ואהבה את הספר

שתינו השתדלנו , איילה ואני. הקשר בינינו התהדק

ות שונות איילה  שבו מסיב,עד השלב, בשיעורים

, המשיכה לצבור פערים, התחילה להעדר מהשיעורים

למרות ההבטחה הגדולה בתחילת . שגם ככה היו גדולים

ציונה ביחידה . היא לא הצליחהבבחינת הבגרות , השנה

ציון הבגרות , למי שלא בקי(הראשונה היה בינוני ומטה 

 חייב להיות גבוה כדי שלתלמיד יהיה סיכוי 1ביחידה 

  ). 3- ו2יח ביחידה להצל

גיליתי . א התחלנו עם תקווה גדולה בלב"גם בכיתה י

שהנערה זקוקה למשקפיים ואז התחיל מסע שכנועים 

יומי ארוך ומתיש לראותה קודם כל מזמינה אותם מיו

, בין לבין. ולקראת סוף השנה אף מרכיבה אותם

 אלא ,ההיעדרויות המרובות לא הוסיפו לסגירת פערים

נוכחותה בשיעורים , סוף השנה התקרב. הגדילו אותם

אך הפערים הלימודיים הגדולים לא אפשרו לי , העלת

  . ציון סופי חיובילה לתת 

אותה שנת לימודים היה בשבילי מרגש  הסיום של

  אותו כתבתי, "מ"מחנכת בע"הספר שלי . ומיוחד ביותר

  

בספר ציטטתי חלק . והפקתי במשך שנתיים יצא לאור

של נחיצות המצדיקה את הלה כדוגמה ממכתבה של איי

  . הגבולות לבני נוער

 לחלוק עם כדי, כוחות דילצערי לא מצאתי בעצמי 

 את הן ו לאוראת כתיבת הספר והוצאתוהן איילה 

  .שימוש במכתבהה

 .הניחה ליההרגשה שאני צריכה ורוצה לשתף אותה לא 

אז . ב הזמנתי אותה לשיחה אישית"בתחילת כיתה י

אולי זה . 'המורה למתמטיקה של איילה'י כבר לא היית

לה מה שהקל עלי ואפשר לי להתייצב מולה ולספר 

על השימוש במכתבה ועל הרגשת , בכנות על הספר

הכישלון שלי כמורה למתמטיקה שהגישה אותה 

  .פעמיים לבגרות

נבוכה -הופתעה-שמחה, איילה הסתכלה עלי בריכוז

בה יותר את עשית דבר הר: "מגילוי הלב שלי ואמרה

לא תמצאי אותי היום , בזכותך. תי לחיים שליומשמע

היה הספר הראשון , הספר שנתת לי. בלי ספר ביד

 הרבה יותר חשובים – שקראתי וספרים בשבילי

אני : "ולאחר שנייה הוסיפה." מבגרות במתמטיקה

  "?יכולה לקבל לקרוא את הספר שלך 

-נבוכה-מאושרת-מחוזקת-אני יצאתי מהשיחה מרוגשת

איך לרשום , במוחי השאלהרה קנובעיקר . מבולבלת

כהצלחה חינוכית או , שלי .c.v-את הישגיה של איילה ב

  ?  מתמטיקההוראת ככישלון ב

  

  




