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 תקציר

הוא  הדגשמשל להכשרת המורים למתמטיקה שבהטענה העיקרית של מאמר זה היא 

על הקניית ידע בתחום התוכן והקניית ידע פדגוגי בתחום הזה. עובדה זו מכתיבה 

ערכים שלב ל. המאמר ממליץ 'העברת החומר'המורה ממד אחד בלבד, ממד  לעבודת

להיגזר מעקרונות החשיבה המתמטית בהעברת החומר, ובכך להפוך  חינוכיים הניתנים

 ממדים.-לרבת את עבודת המורה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רטוריקה, פרוצדורות, מבחנים גורליים, ערכים, רציונליות, משמעותמילות מפתח: 
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 מבוא

התוכן והקניית ידע  את הטענה שהדגש של הכשרת המורים הוא על הקניית ידע בתחום

 Content knowledge andבתחום הזה (המונחים האנגליים המקובלים הם:  פדגוגי

pedagogical content knowledge אינני מתכוון לבסס באופן המקובל במדעי (

הקורא לתכניות הלימודים של הכשרת מורי  החברה. דהיינו, אין בכוונתי להפנות את

הדבר. משימה כזו דורשת מאמר באורך  אות כי אכן כךהמתמטיקה בארץ ובעולם ולהר

הקורא מחד גיסא,  ומאידך גיסא,  מלא אשר, כך נראה לי, יהיה משעמם למדיי בעבור

מורים זוהי עובדה ידועה.  בעבור אנשי החינוך המתמטי המעורבים בתכניות להכשרת

כולוגיה מורים (כמו פסי אמנם יש גם קורסים אחרים בתכניות הלימוד של הכשרת

הנוצר אצל  התפתחותית, פילוסופיה של החינוך, תורות למידה וכדומה) אבל הרושם

 פרחי ההוראה ואצל המורים המלמדים בפועל הוא שמה שבאמת רלוונטי לעבודתם

בכיתה הוא הידע של תחום התוכן והידע הפדגוגי הנלווה אליו. כך נוצרת דמות המורה 

 ממדי.-החד

וא שבזמן פעילותו של המורה בכיתה הוא אינו אמור לתת פועל יוצא של דמות זו ה

אחרים של אישיותו. בממדים האלה אפשר למנות יחסי אנוש, תחביבים  ביטוי לממדים

ערכיות. הכוונה כמובן לתפיסות ערכיות מעבר לדרישה להתנהלות  ובעיקר תפיסות

בית  שיכולה להצטמצם לממדי המשמעת, להכנת שיעורי הולמת בכיתה, התנהלות

 ולהימנעות מאיחורים או מחיסורים.

במקרים רבים שבהם המורים מתבקשים לעסוק בכיתותיהם גם בחינוך לערכים נדחית 

הזאת בטענות מטענות שונות, כמו למשל: "אני מורה מקצועי. החינוך הוא  הפנייה

יץ למישהו על סולם או "מי אני ואיזו זכות יש לי להמל ."הכיתה תפקידו של מחנך

ניסיון לחלוק על גישה זו ולהמליץ על עיסוק בערכים  במאמר יש ."ים כלשהוערכ

המתמטיקה הם רק משל כאן. ההמלצה היא לעיסוק  בשיעורי המתמטיקה. שיעורי

להציע מגוון הצעות לגבי מקצועות כמו  בערכים בכל מקצועות הלימוד והייתי יכול

נראה לי נכון יותר להשאיר את מתן אבל  תנ"ך, ספרות, מדעי הטבע, חינוך גופני ועוד.

ומגבלות המקום אינן מאפשרות לי  ההמלצות במקצועות אלו למי שהתמחה בהוראתם,

 להציג אותן אפילו בקווים כלליים.

 2דיון מפורט על מטרות החינוך המתמטי, ובסעיף  1כהקדמה להמלצה זו אציג בסעיף 

ון הזה אוכל לסכם במשפט אחד קצר על מטרת החינוך באופן כללי. את הדי אציג דיון

החינוך היא לעצב אדם חושב ומתחשב. להתחשב הוא עיקרון שאדם  האומר שמטרת

 אמור לקבל עליו ולנהוג לפיו.
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את צורות החשיבה רוכשים בלימודי מקצועות הלימוד למיניהם. המאמר יתעכב (בגלל 

על כל  –ית, הפרוצדורה המקום) רק על מאפיין אחד של החשיבה המתמט מגבלות

יום) וההקפדה על ביצוען -שכיבוד פרוצדורות (נהלים בחיי היום ויטען הכרוך בה,

יומית בכל תחומי החיים. במשפט אחד אזכיר -בהתנהלות היום המדויק הוא ערך חשוב

המתמטית בלי לדון בהם, וזאת רק כדי למנוע את  מאפיינים אחרים של החשיבה

מטית הוא פרוצדורות. מכאן יעבור המאמר המת הרושם שהמאפיין היחיד של החשיבה

 העל של לימוד המתמטיקה.-להיות מטרת לדיון בחשיבה הרציונלית שאמורה, לדעתי,

לבסוף אדון בשאלה אם במסגרת מכלול מגעיו של המורה עם תלמידיו הוא אמור לגעת 

 שתלמידים מתלבטים בהם ומערכת החינוך מתחמקת מהעיסוק בהם. גם בנושאים

הנושאים האלה אפשר לאפיין בכותרת הנמלצת 'משמעות החיים' ובהקשר  את מכלול

 מה הם הכיוונים הראויים לבוגר מערכת החינוך ללכת בהם. זה פירושה:

 מציאות מול כוונות –. מטרות החינוך המתמטי 1

באופן כללי אפשר לומר כי מטרת החינוך המתמטי במובן הצר היא לכוון את התלמיד 

להתנהגות המתמטית הרצויה. אבל בכמה מקצועות יש פער ניכר בין הרטוריקה 

לפרקטיקה. רצוי מאוד לכל אדם במקצועות אלו להבין מהי מטרתו באמת ומדוע בעצם 

רך כלל, הצורך להתפרנס. הצורך הוא עוסק בהם נוסף על הסיבה העיקרית שהיא, בד

להתפרנס הוא הצדקה לגיטימית לחלוטין בחברה שלנו, אולם כדי לבצע את העבודה 

באופן טוב יותר עדיף שתהיה לעובד גם הבנה של משמעות התפקיד בתוך המערכת שבה 

מתבצעת עבודתו. זה נכון לגבי כל עבודה, אבל נכון במיוחד לגבי הוראה. נקודה זו 

דיי לממונים על מערכת החינוך, על המורים ועל הכשרתם. על כן הם יצרו ברורה למ

רטוריקה ייחודית שמטרתה למשוך אנשים למקצוע ההוראה, להשאיר אותם במקצוע 

ולהגביר את המוטיבציה שלהם להשתפר ולהתמודד עם קשיי המקצוע. לרוב 

מטעה. בחיי  הרטוריקה יפה עד מאוד, אולם כפי שידוע רטוריקה עלולה גם להיות

יום, במקרים לא מעטים, רטוריקה נמלצת ועתירת ערכים מסתירה אינטרסים -היום

כלכליים או אחרים. זוהי תופעה ידועה היטב בפוליטיקה. לצערנו זה קורה גם בחינוך. 

'בוא ללמוד אצלנו ותינתן לך ההזדמנות לעצב את דמותו של הדור הצעיר' נכתב בשלט 

המכללות לחינוך. זה מרגש ומאתגר. הטענה שהחינוך נועד ענק המוצב בכניסה לאחת 

לעיצוב דמותו של דור העתיד משכנעת למדיי. אולם האם תכנית הלימודים והמורים 

יומי? מובן שנוסח הזמנה זו טוב -באותה מכללה מתייחסים להזמנה זו בעיסוקם היום

שר אומרת: יותר מנוסח ההזמנה של מכללה אחרת (לשמחתנו לא מכללה לחינוך) א

'בוא ללמוד אצלנו ונעשה אותך עשיר ומפורסם'. בטענתי כי רטוריקה אחת טובה מן 
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השנייה הכנסתי כבר את עצמי לדיון ערכי שבו אנשים מסוימים אולי לא יסכימו עם 

שיפוטי. אני מניח שבקרב אנשי החינוך ההעדפה שלי מקובלת למדיי מפני שההזמנה 

וכיים. מכל מקום, מניעים אנוכיים מקובלים הראשונה אינה פונה למניעים אנ

 ולגיטימיים בחברה שלנו לפחות כל עוד הם אינם בלתי מוסריים. 

אשוב אם כך אל החינוך המתמטי ואשאל מה הן מטרותיו באמת. בהצגת השאלה 

באופן זה אני רומז כי ייתכן שמקצת המטרות המוצהרות של הוראת המתמטיקה אינן 

החינוך המתמטי. הרטוריקה הנפוצה של החינוך המתמטי מדגישה המטרות בפועל של 

את חשיבות החינוך המתמטי לעתיד הילדים ולעתיד החברה. הרטוריקה הזאת אינה 

מתייחסת בדרך כלל לתוכן המתמטי. קהילת המתמטיקאים וקהילת אנשי החינוך 

הכללית המתמטי מעולם לא הגיעו להסכמה בנוגע לנושאים  שאוכלוסיית התלמידים 

צריכה ללמוד. לכן הרטוריקה מתייחסת לצדדים אחרים של לימודי המתמטיקה, כגון 

איך לחשוב באופן אנליטי, איך לנמק, איך לפתור בעיות ואיך להוכיח. העובדה היא כי 

מטרות אלו מעולם לא הושגו בקנה מידה גדול. הן יכולות להיחשב כחזון. ואכן, מסמך 

רי המתמטיקה מודה כי "החזון של לימוד המתמטיקה של הארגון האמריקני של מו

אינו מציאות במרבית בתי הספר ובמחוזות הלימוד השונים בימינו". המסמך מוסיף כי 

 ).NCTM, 2000"תלמידים רבים אינם לומדים את המתמטיקה שאותה הם צריכים" (

קה. כפי שכבר הוזכר מעולם לא הושגה הסכמה בנוגע לצורכיהם של תלמידי המתמטי

לכן הבה נתעלם משאלות קוריקולריות ונתמקד בחזון. יהיה מעניין לערוך מחקר 

היסטורי בנוגע למסמכי הוראת המתמטיקה ולחזון שהם מנסים לקדם. נדמה לי כי 

מעבר לקריאה לחזרה לבסיס וקריאות דומות אפשר למצוא בכל חזון את אותן 

לו משמשים את הרטוריקה המטרות שהוזכרו לעיל עם דגשים אחרים. המסמכים הל

של הוראת המתמטיקה זה חצי מאה. האם לא הגיע הזמן לבחון את הרטוריקה, 

להתעמק בה ולנתח אותה? אם יש פער עצום בין הרטוריקה לפרקטיקה מדוע איננו 

אנו זקוקים לרטוריקה.  –מוותרים על הרטוריקה? התשובה, כמדומני, פשוטה מאוד 

חנו זקוקים לה? כאן יש כמה תשובות אפשריות. לכן השאלה הבאה היא מדוע אנ

ההצעה שלי היא שאנו זקוקים לרטוריקה מכיוון שהיא גורמת לעבודתנו החינוכית 

 להיות בעלת משמעות. ארחיב בנושא זה בהמשך, ובינתיים הבה נדון בצד המעשי. 

הצד המעשי הוא שרוב התלמידים מחשיבים את המתמטיקה לאוסף של פרוצדורות 

ו לשמש לצורך פתרון בעיות מסוימות הניתנות במבחנים למיניהם (בחינת סוף שנועד

בארה"ב וכו'). הדבר משקף גם את  SAT-השליש, הבחינה הפסיכומטרית, בחינת ה

האופן שבו מורים רבים מלמדים את המתמטיקה בכיתות רבות. אפשר לשאול מה 
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צב הוא כך מכיוון שהוא הסיבה לכך והתשובה, שוב, עשויה להיראות טריוויאלית. המ

עונה על צורכיהם של רוב האנשים המעורבים בתהליך. אני מדבר על הצורך האמתי לא 

) מה אנו 1על הצורך המוצהר. במסמכים הרטוריים יש הבדל בין שני נושאים: (

) מדוע כדאי שהתלמיד ילמד 2המחנכים רוצים להשיג באמצעות לימוד מתמטיקה; (

לנבוע מן ההבדל בין מטרות המחנכים למטרות התלמידים.  מתמטיקה. הבדל זה עשוי

מטרת המחנכים עשויה להיות קידום חשיבה אנליטית, ערכים מוסריים והערכה של 

המדע והאמנויות. מטרתו של התלמיד בחיים עשויה להיות עושר ופרסום, לכן על 

ה. המסמכים הקוריקולריים להציג טיעונים שישכנעו את התלמיד ללמוד מתמטיק

עליהם לספר לתלמידים מדוע כדאי להם ללמוד מתמטיקה. במילים אחרות, עליהם 

 להסביר לתלמידים כיצד המתמטיקה עשויה לעזור להם בקריירה העתידית שלהם. 

"אנו חיים בעולם מתמטי. בכל פעם שאנו מחליטים על רכישה, בוחרים ביטוח או 

מסתמכים על הבנה מתמטית [...] תכנית בריאות או משתמשים בגיליון אלקטרוני אנו 

רמת החשיבה המתמטית ופתרון הבעיות הנדרשים במקומות העבודה עלתה במידה 

רבה [...] יכולת מתמטית פותחת דלתות לעתיד פרודוקטיבי. חוסר יכולת מתמטית 

 ).NCTM, 2000סוגר דלתות אלו" (

ומר רק את זה אינו המקום לפרט באריכות עד כמה טענות אלו ַמטעות. בקצרה א

הדברים האלה: אין ספק כי הידע המתמטי הכרחי כדי ליצור ולַשֵמר את האספקטים 

החשובים ביותר בחיינו כיום. מכך לא נובע כי על מרבית האנשים לדעת מתמטיקה. גם 

המזון, אך עם זה, במדינות מפותחות  –החקלאות חיונית לפחות להיבט אחד של חיינו 

האוכלוסייה מסוגלים לייצר את צורכי האוכלוסייה כולה. אחוז אחד או שני אחוזים מ

נוסף על טיעון זה, אם טרם השתכנעתם אני ממליץ לכם להסתכל סביבכם ולבחון את 

רופאים, עורכי  –הידע המתמטי של כמה אנשי מקצוע ברמות גבוהות שאתם מכירים 

רת המונים. דין, אנשי עסקים ורבים אחרים, שלא לדבר על פוליטיקאים ואנשי תקשו

לכן אם הטענות הללו בנוגע לצורך בלימודי המתמטיקה הן ַמטעות מדוע התלמידים 

לומדים (אם אכן הם לומדים) מתמטיקה למרות הכול? אתם יכולים לטעון כי 

התלמידים מאמינים בטענות הללו אף על פי שהן ַמטעות. אני טוען כי לתלמידים סיבות 

זה משום שהמתמטיקה הכרחית בעבור חייהם טובות מאוד ללמוד מתמטיקה. אין 

יום שלהם, אלא בגלל התפקיד שיש למתמטיקה -המקצועיים העתידיים או לחיי היום

כמסנן בכל השלבים של מערכות החינוך. הישגים מתמטיים הם תנאי הכרחי כדי 

ללמוד במוסד חינוכי יוקרתי (בין אם מדובר בחטיבת ביניים, בבית ספר תיכון או 

סיטה). לימודים במוסד כזה מגבירים את הסיכויים למציאת עבודה טובה. זה באוניבר



 
  החינוך ומערכת המורים הכשרת של יוצא כפועל ממדי-החד המורה 6

) ניסחה Confrey, 1995קונפרי (  שמות החזון בנוגע לעושר ולפרסום.עשוי לתרום להתג

: 1995משמעי בכינוס לחינוך מתמטי שהתקיים בברזיל בשנת -את זה באופן חד

נן דרקוני במירוץ אחר "במרבית המדינות ברחבי העולם המתמטיקה משמשת מס

המשך לימודים טכניים וכמותיים". לכך כדאי להוסיף כי במוסדות רבים המתמטיקה 

מהווה דרישה לא רק ללימודים טכניים וכמותיים אלא גם למקצועות שאינם עושים 

שימוש במתמטיקה כלל כגון ספרות, היסטוריה ואמנות. אם כל זה נכון, הרי יש לנו 

ריך ללמוד מתמטיקה. יש לנו גם הסבר, לפחות חלקי, לעובדה טיעון משכנע מדוע צ

שהמתמטיקה נחשבת, ולעתים קרובות גם נלמדת, כאוסף של פרוצדורות. זהו אופן 

לימוד המאפשר הצלחה יחסית למרבית התלמידים בבחינות הגורליות. ארחיב אם כך 

מיים ולא מעט על הפער בין החזון למציאות. ברור כי החזון נמצא במסמכים הרש

בכיתות הלימוד. מערכת החינוך לא מצאה דרך לתרגם את הרטוריקה למעשים. מצד 

אחד, המורים אמורים להיות המתווכים בין הרטוריקה למציאות. "ההחלטות  

שהמורים מקבלים לגבי תהליך ההוראה הן בעלות השלכות חשובות בעבור התלמידים 

כר לעיל. מנגד המורים אינם יכולים ) הנזNCTM )2000-והחברה", כך נטען במסמך ה

הכנת  –לקבל כל החלטה העשויה להסיח אותם ממה שנראה כמטרתם היחידה 

 תלמידיהם לבחינות הגורליות. במילים אחרות, המטרה האולטימטיבית של המורים

האילוצים האלה מונעים מהם את האפשרות  ."היא "לכסות את תכנית הלימודים

בה רפלקטיבית, חשיבה ביקורתית  ואסטרטגיות לפתרון לפתח חשיבה אנליטית, חשי

בעיות. כדי לפתח את כל אלה יש צורך להתייחס לרעיונותיו של התלמיד, לשגיאותיו 

ולתפיסותיו המוטעות; להתעכב על כישלונות בחשיבה האנליטית כשהם קורים בכיתה 

והצדקה. למורה  ולנתח תהליכים של פתרון בעיות. כמו כן יש לדון בעקרונות של הוכחה

המנסה לכסות תכנית לימודים עמוסה לעייפה (וכל תכניות הלימודים הן, למרבה 

הצער, עמוסות לעייפה) אין זמן לעשות דבר פרט לתכנית הלימודים. כך אנחנו נשארים 

עם שיטת הוראה זו, דהיינו, המתמטיקה נלמדת כאוסף של פרוצדורות שבהן יש 

 סיות המופיעות בבחינות הגורליות. להשתמש כדי לפתור בעיות טיפו

מסקנה סבירה ממצב דברים זה יכולה להיות ויתור על המתמטיקה כמקצוע חובה 

בבתי הספר. אולם די בהבעת עמדה זו כדי לסכן כל דובר המעז להביע אותה בפורומים 

חינוכיים. אפילו הצעות מרחיקות לכת פחות בנוגע למתמטיקה כנושא חובה 

, כגון הפחתת כמות המתמטיקה בתכנית הלימודים למרבית לאוכלוסייה כולה

האוכלוסייה נתקלות בהתנגדות עזה מצד אישים בעלי השפעה מתחום המתמטיקה 

והאקדמיה. הם מתייחסים להצעה זו כאל ניסיון להוריד את הרמה האקדמית של 

 המדינה. אינני שותף לעמדה זו. לדעתי, בבסיס עמדה זו כמה מתמטיקאים מאמינים
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שאנשים בורים בתחום המתמטיקה אינם די טובים לשום סוג של עבודה 

אינטלקטואלית.  נוסף על כך ויתור על המתמטיקה כמקצוע חובה יהיה גם ויתור על 

הכוח ועל ההשפעה שיש לקהילה המתמטית על החברה, ומובן שהדבר יגרור השלכות 

לת מורי המתמטיקה כלכליות רציניות למחלקות המתמטיקה באוניברסיטאות, לקהי

בבתי הספר, למחברי ספרי הלימוד ולהוצאות הספרים. ויתור על המתמטיקה כמקצוע 

חובה גם יכתיב ויתור על המתמטיקה ככלי סינון בשלבי המערכת האקדמית, ואין ספק 

כי המתמטיקה היא כלי סינון יעיל ביותר לאו דווקא משום שהיא מסננת את אלה 

וה, ויש אנשים רבים כאלה לטוב ולרע, אלא משום שאינם מתאימים לחינוך גב

שבחינות במתמטיקה יכולות להיכתב בקלות יחסית ולהיבדק בקלות רבה. דמיינו כמה 

 קשה להשתמש בהיסטוריה או בספרות ככלי סינון לחינוך גבוה. 

כאן אני חוזר לתפקידו של החינוך הגבוה בעבור מרבית התלמידים. מטרתו העיקרית 

להם להשיג עבודות "צווארון לבן". בעבודות רבות מסוג זה היכולת לבצע היא לעזור 

פרוצדורות היא מכרעת, כך שבדרך כלשהי הצלחה במתמטיקה באופן שבו מרבית 

התלמידים לומדים אותה יכולה לנבא את יכולתם לבצע משימות רבות במקום 

אני סבור כי  העבודה. האם על מורי המתמטיקה לדון בנושאים כאלה עם תלמידיהם?

עלינו לומר לפרחי ההוראה במכללות ובאוניברסיטאות (וכן למורים בהשתלמויות 

ובתכניות לתואר שני) את האמת באשר למערכת שבה הם פועלים. בסופו של דבר 

המורים הם המפתח. צריך להיות להם חשוב להבין את תפקידם ואת מגבלות 

נחמד אילו יכולנו להגיד למורים  יכולותיהם להשיג מטרות חינוכיות. מובן שהיה

העתידיים כי עבודתם חשובה, אולם אם זה אינו המצב תהיה התוצאה תגובה צינית. 

הבנה של מה שאנחנו עושים ומגבלות יכולותינו היא חשובה ביותר. אמנם עדיף שתהיה 

אפשרות לשפר את המצב, אולם לעתים אין שום דבר שביכולתנו לעשות כדי לשנות 

בר דומה במשהו לפסיכותרפיה קוגניטיבית: החיים אינם פיקניק, כפי שכולנו אותו. הד

יודעים לצערנו, אולם חשוב שנוכל להבין מדוע הם אינם יכולים להיות פיקניק ולקבל 

 אותם בלי להיות מרירים או נואשים. 

כאן יהיה מתאים לצטט את המדיטציה המפורסמת של ריינולד ניבור: "תן לי את 

בל את הדברים שאין ביכולתי לשנות, את האומץ לשנות את הדברים אשר השלווה לק

). Niebuhr, 1892 Reinhold-1971ביכולתי לשנות ואת התבונה להבחין בין השניים" (

לאחר כל הדברים הפסימיים  האלה עולה בכל זאת השאלה אם לפרקטיקה המקובלת 

כים חינוכיים. שאלה זו של הוראת המתמטיקה יש למרות הכול פוטנציאל כלשהו לער

 מביאה אותנו היישר לדיון כללי על ערכים. 
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 . מטרות החינוך2

ההטמעה של ערכים חינוכיים בתלמידינו אמורה להיות המטרה העיקרית של החינוך, 

סופיים, -אולם אילו ערכים חינוכיים? ניסיון אקדמי לענות על השאלה יגרור דיונים אין

סוף. כדי להימנע מכך אני מציע לנקוט גישה -עד איןיעורר מחלוקות מרות ויימשך 

פשוטה ולא אקדמית ולומר שמטרת  החינוך היא לעצב אדם מחונך. מכיוון שזוהי 

הגדרה מעגלית אוסיף כי אדם מחונך הוא אדם חושב ומתחשב. קביעה זו מתחברת 

אחת  ).The Golden Ruleישירות למה שמכונה בתרבויות אחרות כלל הזהב (

"מה ששנוא עליך  ות של כלל זה בתרבות היהודית היא המלצתו של הלל הזקן:הגרסא

כדי לקיים את הכלל הזה יש קודם כול לחשוב. כלומר, בכל  ."אל תעשה לחברך

סיטואציה חברתית עלינו להיות מודעים לגורמים המעורבים בה ולצפות איזו פעולה 

ב בסיטואציה. אם גילינו מהפעולות שנעשו עלולה לפגוע או להזיק למישהו המעור

 פעולה כזאת עלינו להימנע ממנה.  

לפני שנים אחדות ראיתי ברכבת התחתית של לונדון שלט שבו נכתב "להיות מתחשב 

פירושו לא לשאת את תרמיל הגב שלך על הכתפיים". אין צורך להסביר מדוע הימנעות 

זוהי רק דוגמה מנשיאת תרמיל הגב על הכתפיים במקום הומה אדם היא התחשבות. 

אחת קטנה לכלל המוצע והיא טיפוסית. בכל יום, אם יש לנו אינטראקציה עם אנשים 

אחרים, אנו ניצבים לפני עשרות מצבים בעלי מאפיינים דומים. אם החלטנו להיות 

מתחשבים, עלינו לזהות פעולה שלנו העלולה להפריע לאדם אחר ולהימנע ממנה. 

ך נושאים מסוימים במתמטיקה יכולים להתחבר בסעיפים שלהלן אנסה להראות אי

 לכלל הזהב בגרסתו של הלל הזקן.   

 פרוצדורות   .3

העולמית) הוא  הזכרתי קודם כי לב הוראת המתמטיקה במציאות הישראלית (וגם

דר נתון כדי להשיג פרוצדורה היא סדרה של פעולות שיש לבצע בס הקניית פרוצדורות.

לעומת זאת,  יום.-ת אין כמעט שימוש בחיי היוםמתמטיולפרוצדורות  תוצאה מסוימת.

יום יש פרוצדורות רבות (לא מתמטיות) שעלינו לנהוג לפיהן ולבצע אותן -בחיי היום

יום הוא נהלים. ִחשבו לדוגמה על -בקפדנות. המונח המקובל לפרוצדורות בחיי היום

מייבש הכביסה. , הטלפון הסלולרי, מכונת הכביסה וDVD-הפעלת הטלוויזיה, נגן ה

ִחשבו גם על נהיגה, על חנייה ועל אינטראקציות חברתיות אחרות בחנויות, בתחבורה 

הציבורית, בבנקים, בבתי החולים ועוד. מקורן של רבות מן הפרוצדורות האלה הוא 

ַהְמָלָצתי היא  אחרות הוא ניסיון לנהוג ביעילות.ההמלצה לנהוג בהתחשבות. מקורן של 

ם על פרוצדורות ידועות ולקבוע אילו מהן נועדו לשמש את כלל הזהב לדון עם התלמידי
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לדעתי, סימן ההיכר של חברה מתקדמת  לו מהן מטרתן יעילּות וסדר טוב.ואי

ותרבותית הוא מידת קיומן של פרוצדורות בה. לצערי, בחברה הישראלית יש לפעמים 

ובמקרה הטוב רק  זלזול בלתי נסבל בנהלים, זלזול שבמקרה הגרוע מסתיים באסון

יום בהקשר של לימוד -גורם נזק כלכלי. דיון בנושא קיום פרוצדורות בחיי היום

חד, להיות פרוצדורות מתמטיות בכיתה מציג לתלמידים שני ערכים חינוכיים. הא

יעילים. אם תלמידינו ישאלו אותנו מדוע עליהם לבצע  מתחשבים, והשני, להיות

ת אשר בהן לא ישתמשו בחייהם העתידיים, פרוצדורות מתמטיות חסרות משמעו

התשובה יכולה להיות כדי להסב את תשומת לבם לחשיבות שבביצוע פרוצדורות בחיי 

יום ולאמן אותם בביצוע פרוצדורות. הדבר דומה לדרישה מתלמידים הלומדים -היום

נגינה לתרגל נגינת סולמות אשר אותם לא יבצעו בקונצרטים או להנאתם האישית. 

יום אינה -תשומת לבו של התלמיד לחשיבות שבביצוע פרוצדורות בחיי היום הסבת

כמובן חלק מתכנית הלימודים במתמטיקה. זוהי אחריותו של המורה בהיותו ָשליח 

ערכי. אילו הייתי מורה למתמטיקה כיום הייתי מבקש מתלמידיי לאחר כל לימוד של 

שכיחה. בכיתה הייתי דן עם  יומית-פרוצדורה מתמטית חדשה להראות פרוצדורה יום

התלמידים במטרת הפרוצדורה, בתוקף שלה וביעילותה. מורים מסוימים עשויים 

לחשוב שזה בזבוז זמן. תשובתי היא כי לא נדרש לכך זמן רב מדיי, ונוסף על כך גם 

ביצוע של פרוצדורות חסרות משמעות פעם אחר פעם יכול להיחשב בזבוז זמן. זוהי רק 

דגימה כיצד לימוד מתמטיקה יכול לשמש להשגת מטרות חינוכיות דוגמה אחת המ

כלליות. בשל מגבלות המקום איני מתעכב בשלב זה על היבטים אחרים של החשיבה 

המתמטית היכולים לשמש נקודת מוצא לדיונים ערכיים, אבל אזכיר רק כמה מהם:  

פתרון בעיות, חשיבה אנליטית, חשיבה רפלקטיבית, ביקורת ובקרה, אסטרטגיות של 

התייחסות להגדרות ומושג ההוכחה. לא קשה להראות כי תהליכי החשיבה הנלווים 

לנושאים אלו הם גם תהליכי החשיבה הנדרשים, במקרים רבים, להתנהגות ערכית. 

התעכבתי על נושא הפרוצדורות מכיוון שהוא הנושא השכיח ביותר במציאות של 

אל מה שנראה בעיניי המטרה העליונה של  הוראת המתמטיקה כיום, וממנו אני מדלג

 פיתוח החשיבה הרציונלית. –לימודי המתמטיקה 

  . חשיבה רציונלית  4

חשיבה רציונלית היא סוג החשיבה הדרוש לצורך קיומה של חברה דמוקרטית ליברלית 

על ערכיה, מוסדותיה, המדע שלה, הטכנולוגיה והרפואה. חשיבה מתמטית וחשיבה 

אולם החשיבה הרציונלית היא רחבה יותר.   ,בחשיבה הרציונליתמדעית מוכלות 

ית של עיקרבנקודה זו נדמה שאם אני ממליץ על החשיבה הרציונלית כעל המטרה ה

לימוד המתמטיקה עליי להגדירה. ובכן, הגדרות במובן המתמטי קיימות בעיקר 
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ה מועילה.  מתמטיים חיפוש אחר הגדרה איננו בהכרח פעול-במתמטיקה. בהקשרים חוץ

אין הדבר מונע אף על פי כן עבורם אין לנו הגדרות מדויקות וביש מושגים רבים ש

מאתנו לדון בהם באופן אקדמי (במאמר מוסגר אזכיר רק כמה מהם: שירה, מוזיקה, 

משמעי ועמום אשר -א מושג רחב היקף, רבירציונליות ההאמנות, רגשות, אהבה ועוד). 

לכלה, תורת ם אקדמיים כמו פילוסופיה, פסיכולוגיה, כהפך לנושא מחקר בכמה תחומי

ד להגדיר אותו כך או אחרת בלי לעורר התנגדות ויהיה קשה מא המשחקים ועוד.

מחלוקות בנוגע שתחומים. אין זה דבר נדיר בקהילה האקדמית מגוון ממלומדים מ

 , נראה ליאחרמצד אך  , מצד אחד,יים אינן מוכרעות לעולםעיקרלמושגי מחקר 

. ייומית מושג הרציונליות ברור למדי-םשלאנשים רגילים המשתמשים בשפה היו

לנהוג באופן רציונלי. כשהם  זה לזהיומיות אנשים מייעצים לעתים -םבסיטואציות יו

. זה נכון שאנחנו נכשלים בהתנהגות רציונלית לעתים העושים זאת כוונתם ברורה די

ודעים למה הכוונה בהתנהגות רציונלית. זה קורה מפני שאיננו י אינוקרובות, אבל זה 

דחפים חזקים שאיננו מצליחים לשלוט בהם.  באמצעותעים נָ קורה משום שאנחנו מּו

מצב עניינים זה אינו סיבה לכך שעלינו לוותר על הרציונליות כעל מטרה חינוכית. 

ענה חינוך עוסק בהתגברות על נטיות שליליות ובשליטה על דחפים מזיקים. הטהלהפך, 

כי בני האדם אינם רציונליים אינה רלוונטית לחינוך ממש כמו הטענה שבני האדם הם 

). מטרת החינוך ]בראשית ח כא[רשעים (או בניסוח התנ"כי: יצר לב האדם רע מנעוריו 

, הטענה שבני אדם אינם רציונליים יתרה מזוא ללמדנו כיצד לשלוט ביצרינו הרעים. יה

מסתמכים על עבודתם המשותפת של טברסקי וכהנמן (ראו אינה מדויקת. יש חוקרים ה

לבסס טענה זו. למעשה מה שטברסקי וכהנמן מראים  כדי) Kahneman, 2002למשל, 

הוא שבתנאים מסוימים כאשר ניתנות לאנשים מטלות אינטלקטואליות הם אינם 

ים. סוגכל מיני מצליחים להגיע לתשובה הנכונה. זה קורה משום שהם עושים טעויות מ

קורה משום שהם אינם רציונליים. לנהוג באופן לא רציונלי, לדעתי, זה לדעת  אינוזה 

מהי ההחלטה הרציונלית הנכונה בסיטואציה מסוימת ולמרות זאת להחליט שלא לנהוג 

לפיה. דבר אחד הוא לדעת מהי ההחלטה הרציונלית הנכונה ודבר אחר הוא להיות 

הימורים, שתייה מוגזמת של אלכוהול, עישון,  מסוגל לנהוג לפיה. דוגמאות לכך הן

אכילת מאכלים עתירי כולסטרול וכדומה. לפיכך אני סבור כי מה שטברסקי וכהנמן 

מראים לנו הוא שאנשים מנסים להיות רציונליים אבל נכשלים. הם נכשלים משום 

פניהם. תמיכה לטענה זו לניצבות השאין להם כלים מתאימים להתמודד עם הבעיות 

 'מיפויים של רציונליות חסומה' –מצאת בכותרת הרצאת הנובל של כהנמן נ

)Kahneman, 2002 ולכן אם זהו המצב בנוגע לניסיונות הכושלים של בני האדם לנהוג .(

 למד אותם? לא נְ שברציונליות מדוע 
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מעדיפים לדבר על התנהגות רציונלית ולא על בני אדם החוקרים יש בדיון על רציונליות 

מכיוון שאדם עשוי לנהוג באופן רציונלי בסיטואציות  ינליים. הדבר סביר למדירציו

מסוימות ובאופן לא רציונלי בסיטואציות אחרות. ישראל אומן הציע בהרצאת הנובל 

"התנהגותו של אדם היא רציונלית  עבור התנהגות רציונלית: שלהלןשלו את ההגדרה 

נמצא התנהגותו משרתת את  אם בהינתן כל המידע על הסיטואציה שבה הוא

הגדרה זו ניתנת בתוך המסגרת התאורטית של   .)Auman, 2005( האינטרסים שלו"

תורת המשחקים. אנו רואים כי הרציונליות במסגרת התאורטית הזאת מיוחסת 

 חס אותה הן למטרות ערכיות הן ילי אפשרמטרות. ללאמצעים ולא 

מטרות שליליות). פושע המתכנן שוד מושלם, בהינתן  בכלל זהלמטרות שאינן ערכיות (

 שלעילאודות המקום שאותו הוא מתכוון לשדוד, מתנהג לפי ההגדרה על כל המידע 

מערכות  מקצתגם אם הוא ייתפס בהמשך מפני שלא היה מודע ל באופן רציונלי.

האזעקה המותקנות בזירת הפשע, התנהגותו עדיין תיחשב רציונלית. זאת משום 

מי שירצה  ,גדרתו של אומן מתייחסת למידע שיש לאדם בסיטואציה נתונה. אם כךשה

דנתי סופיים ש-ןאיהויכוחים ויכניס את עצמו ל שלעיללערער על הגדרת הרציונליות 

נו מפני שאנו רוצים בעבור, גישתו של אומן אינה רלוונטית יתרה מזו. לכן קודם בהם

הצעתי לנקוט גישה לא טכנית למושג  . לכןכילדבר על רציונליות בהקשר החינו

יומית (אני מודע -םהרציונליות, כלומר להשתמש בו כפי שמשתמשים בו בשפה היו

לאפשרות שאפילו כך יהיה קשה להגיע להסכמה; ואם כך נסכים לפחות שאיננו 

יומית היא להיעזר -םמסכימים). דרך אחת להבהיר משמעות של מושג בשפה היו

שלהיות רציונלי  ) גורסMerriam-Webster, 1986י שבחרתי (ניקבמילון. המילון האמר

גיון. את י). רציונליות היא נטייה לפעול בהreasonable( הגיוני להיותפירושו 

לייחס לדעות, לאמונות ולהתנהגויות. המילון מוסיף כי להיות הגיוני  אפשרהרציונליות 

עוד ן. אם ברצוננו להביא ר להתרחק מקיצוניות ולהיות מתון והוגשאפירושו בין ה

יומי -םתמיכה להגדרת המילון אנו יכולים לאסוף קטעי עיתונות, כתבי עת, שיח יו

ני נואי ,והצהרות פוליטיות ולבחון את משמעות המושג בהקשרים אלו. אם נעשה זאת

ל מגבלות המקום, נמצא תמיכה גורפת להגדרת הרציונליות שמציע שעושה זאת ב

ת היא לחפש את המונח באנציקלופדיה, אולם לרוב אחר. אפשרות שלעילהמילון 

יומיים. ואכן, האנציקלופדיה בריטניקה -םאנציקלופדיות אינן עוסקות במונחים יוה

 'הרציונליזם'. היא מתייחסת למושג 'רציונליות') אינה מכילה הגדרה למונח 1974(

-םבשפת היו 'רציונליות' אינו המקבילה הטכנית של 'רציונליזם'באופן מלומד. אולם 

. נוסף 'רציונליות'ערך ה ישויקיפדיה, האנציקלופדיה האינטרנטית, וב לעומת זה,יום. 
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. ההגדרה מציעה כי 'רציונלי'גם הסבר למונח יש שם  'רציונליות' לערךהסבר על ה

תכונות חיוביות, כולל: הגיוני,  כמההוא תערובת של  'רציונלי'"בכמה צורות דיבור 

ולטעון כי  שלעיל). ברצוני להוסיף על ההגדרות Wikipedia, 2006( שפוי וטוב"נבון, 

להיות רציונלי פירושו גם להתחשב במדע, ברפואה ובטכנולוגיה של תקופתנו. אדם 

הוא מביא בחשבון את כל המידע המדעי,  כאשרמתנהג באופן רציונלי בתקופתנו 

שרציונליות היא מושג יחסי.  הרפואי והטכנולוגי הרלוונטי להחלטתו. מכך נובע

 התנהגות רציונלית בתקופתו של ניוטון אינה בהכרח התנהגות רציונלית בזמננו. 

אני מקווה שהבהרתי את המשמעות שאני מבקש לייחס למושג הרציונליות.  אני מניח  

אנשים משכילים בתרבות  בקרב מושג זהל למשמעות המקובלת ישהיא קרובה למדי

ם שהרציונליות היא תחום מחקרם למיניההמערבית. בקבוצה זו איני כולל מומחים 

אני כולל בקבוצה זו את מורי  ולםא ,והם נותנים לה הגדרות טכניות כטוב בעיניהם

והמתמטיקה בארץ ובעולם. מהם אני מצפה להבחין בין חשיבה רציונלית  יםהמדע

הפער בין שבחשבון  מביאוגמטית, מיסטית, דתית וכדומה). אני לסוגי חשיבה אחרים (ד

ת במובן וולכן אני מציע כי רציונלי ,ציפיותיי למה שקורה בפועל עשוי להיות עצום

נושא ללימוד ולדיון בקרב מורים לעתיד ומורים בפועל.  הצעה זו אין  תהיהשהצגתי 

או השתלמויות. קורס  הכשרת מוריםשל ת ופירושה יצירת קורס אקדמי יבש במסגר

יעסוק ברציונליות באופן טכני.  , והואכזה יהיה מן הסתם קורס מתוחכם בפילוסופיה

קורס כזה ידון, כנראה, ברציונליזם כתנועה פילוסופית ולא ברציונליות במובן שהוזכר. 

מגוון את הרציונליות במובן שהוזכר צריך להציג טיפין טיפין ובדרך אגב בדיונים על 

 יכולה להתחבר אליהם.  שלעילם בתכנית הלימודים שהרציונליות במובן נושאי

אני יכול לחזור אל  ,יחסי על רציונליותבאופן אני סבור שבשלב זה, לאחר הדיון הארוך  

רציונלית החשיבה ההקניית את מטרת הוראתה בצתי לראות לָ ְמ המתמטיקה ולהַ 

תי שאדם מחונך הוא אדם חושב ְס רַ חינוך אמור לעסוק בהקניית ערכים. גָ  ללומדים.

לינו להשתמש להיות מתחשבים ע כדיתי כי נְ עַ דגש על היותו מתחשב. טָ בומתחשב 

התייחסתי לנושא ההתחשבות לא משום שאיני מודע לערכים  בחשיבה רציונלית.

לערכים אחרים שאותם  אשראלא משום שאני מודע למחלוקות פוטנציאליות ב ,יםאחר

שיטענו (אולי לא בקול רם)  האני עשוי להציע. אפילו לגבי התנהגות מתחשבת יהיו כאל

כי זהו אינו ערך חינוכי מומלץ. הם סבורים כי דווקא התנהגות אנוכית מועילה יותר 

עם הגדרתו של אומן להתנהגות רציונלית  יודבר זה קוהרנטי למדי ,לאינטרסים שלהם

), ובתור שכאלה homo economicusלפיה בני האדם הם יצורים כלכליים (ולתפיסה ש

, בתוך מקום מכלהם אולי עקביים מבחינה לוגית אבל אינם בהכרח קואופרטיבים. 
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מערכת החינוך אני מקווה שאיש לא ימליץ על התנהגות אנוכית כעל ערך חינוכי. במצב 

משום תכנית לימודים  ערכים חינוכיים וחשיבה רציונלית אינם חלק הנוכחי

עתי היא כי מורים ּצָ הַ  במתמטיקה; הם גם אינם חלק משום תכנית לימודים כלשהי.

במהלך שיעוריהם במקומות המתאימים. להלן  ולמתמטיקה יתייחסו לנושאים אל

כאשר  :פשוטה לדיון ערכי שיכול להתפתח מנושא מתמטי בתכנית הלימודים הדוגמ

חלוקת השלם לחלקים שווים. באופן אסוציאטיבי  על עוסקים בשברים פשוטים מדובר

מתקשר לעקרון החלוקה השווה של דברים שאינם נחלתו הפרטית של אדם בודד.  הדבר

) שהוא רעיון מרכזי בחינוך sharingזה מוביל אותנו מיד אל עקרון השיתוף (דבר 

שיתוף הוא י בגיל הרך (נדמה לי שאין לרעיון זה המשך בגיל מבוגר יותר). נהאמריק

)  המצטט Postman, 1996פוסטמן ( אצליים המוזכרים עיקראחד הערכים החינוכיים ה

 .  'כל מה שהייתי צריך לדעת למדתי בגן הילדים'את ספרו של פולגהם  

), sharing everythingל (ולשתף בכאמור לדעת מחונך  אדם) Fulghum, 1988( לפי פולגהם

, ךלהחזיר למקום דברים שפיזר, לנקות את מה שלכללשחק  באופן הוגן, לא להרביץ, 

ל שושוב, ב ).Postman, 1996, p. 46לרחוץ ידיים לפני האוכל ולהוריד את המים באסלה (

יכולים לשמש נקודת הים בתכנית הלימודים אחרנושאים ב עוסקמגבלות המקום אינני 

 אחרתה גישה מוצא לדיונים ערכיים. מה שאני מציע כאן באופן כללי דורש מהמור

יכולים הלהוראה. בגישה זו נדרש ממנו להיות מודע לאפשרות לשלב דיונים ערכיים 

אסוציאטיבי לנושאים מתמטיים שהוא מלמד. כדי לעשות זאת נדרשים חיבור להתחבר 

חלקי אבל בסופו של דבר באופן גם לתכנן או לתכנן  אפשרש כישורי אלתור (מובן

ת בניגוד לתפיסה הקיימת בנוגע לשיעורי המתמטיקה האלתור חיוני). המלצה זו נמצא

החומר של תכנית  להעביר את –אשר אמורים להיות מכוונים למטרה אחת ויחידה 

תפיסה לנים ומתוכננים עד הפרט האחרון. הלימודים. בתור שכאלה עליהם להיות מוְב 

 ממדיים.  -העוסקים בהוראה כמורים חד עיצוב על המכריע השפעהצרה זו 

 משמעות בעלות. הוראה ולמידה 5

עוסקים בפעילויות בעלות מורים ירגישו טוב יותר אם יחושו שהם התלמידים וה

 ).Bruner, 1990אחד מספריו של ברונר ( מו שלהוא ש 'משמעותבעלות פעולות ' משמעות.

שלושה  להלןלצורך הדיון בסעיף זה ברצוני להתעכב במקצת על מושג המשמעות. 

 :משתמשים במושג זהבהם שהקשרים 

בו מדברים על משמעות של שההקשר הראשון, ואולי הנפוץ ביותר, הוא ההקשר  )1(

קשר זה של משמעות יוכל למצוא אודות הֶ על קורא המתעניין בדיון אקדמי מושגים. 
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  ).Ogden & Richards, 1930( 'משמעותה של משמעות' סאותו בספרם של אוגדן וריצ'רד

יומי של מושג זה. כאשר אנו שואלים על -םרק לשימוש היוכאן אגביל את עצמי 

 ה. הנה דוגמומשמעותו של מושג אנו רוצים לדעת בפשטות למה מתכוון מי שמשתמש ב

פתרון למשוואה אלגברית '"המשמעות של  מתכנית המתמטיקה של חטיבת הביניים:

לם מופיע מקום הנעלם בכל מקום שהנעספר שאם נציב אותו ִב הוא ִמ  'נעלם אחד עם

בשני צדי המשוואה, התוצאה שתתקבל שונבצע את הפעולות החשבוניות במספרים 

אליה נגיע בצד השמאלי שלה." בלשון שבצד הימני של המשוואה תהיה שווה לתוצאה 

לנסח זאת באופן ידידותי יותר, אבל באופן עקרוני זה  אפשר. יהמעטה זה מסובך למדי

מלהתמודד עם משמעות המושגים המופיעים  יםמנענההסבר. אין פלא שמורים רבים 

במטלות מתמטיות ובמקום זה מעדיפים ללמד רק את הפרוצדורות הדרושות לפתרון 

המטלות. קל יותר ללמד את הפרוצדורות של פתרון משוואות מלהסביר את משמעות 

מתמטי ממליצים בכל זאת גם לדון החינוך ההפתרון שלהן. למרות זאת, אנשי 

. הם ממליצים להסביר למיניהן ושגים המופיעים בפעילויות מתמטיותבמשמעות המ

לתלמידים את משמעותן של פונקציות, את משמעותן של נגזרות וכן הלאה. הם 

 . יתקוראים לכך למידה משמעות

קשר הערכים. עשייה ההקשר השני שבו משתמשים במושג המשמעות הוא הֶ  )2(

 יתיש לי עבודה משמעות א.היא עשיית דבר בעל ערך. אנשים יכולים לומר:  יתמשמעות

סיעוד הוא  ב.אני עוזר לתלמידים חלשים להתגבר על קשייהם בלימוד מתמטיקה.    –

אני מעורב בעשייה שמורה אינו גבוה אולם התחושה כ ישכר ג.מקצוע בעל משמעות.  

הייתי אומר כי לימוד מתמטיקה מאמר הזה למפצה אותי על כך. בהקשר  יתמשמעות

יש לו ערך אם בסופו של דבר התלמיד מאמץ את הרציונליות כדרך ו יהוא משמעות

 חיים. 

 הפרקטיקהההקשר השלישי שבו נעשה שימוש במושג המשמעות נעדר לחלוטין מ )3(

מה 'העל של בית הספר. -בית הספר. אולי הוא נעדר משום שהוא קשור למטרותב

הזדמנויות. השאלה עולה פעמים כל מיני אנשים שואלים בה 'הספר?תפקידו של בית 

תפקיד בית הספר הוא 'ספר עם הורי התלמידים. הרבות גם בפגישות של מנהל בית 

המנהל אומר. זה נשמע טוב, אבל בעצם מה זה אומר? האם  'להכין את הילדים לחיים

  כין אותו לחיים?ללמד את הילד את משפט פיתגורס ואת הגאוגרפיה של אפריקה מ

בסדרת טלוויזיה מפורסמת של אינגמר ברגמן 'תמונות מחיי נישואין' גיבור הסדרה, 

: "אומר לך דבר די בנלי. יפרופסור לפסיכולוגיה, אומר לאשתו במונולוג מדכא למדי

אנחנו אנאלפביתים מבחינה פסיכולוגית. בבית הספר לימדו אותנו הכול על גופנו ועל 
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. לימדו אותנו גם כי סכום הריבועים של שתי צלעות במשולש ישר חקלאות באפריקה

לא לימדו אותנו שום דבר על  ולםא  ,וכך הלאה וכך הלאה ,זווית שווה לריבוע היתר

הנפש שלנו. כאן אנו אנאלפביתים באופן חמור, הן לגבי עצמנו הן לגבי אחרים." ואכן, 

פביתיות שלו, הפרופסור אודות האנאלעל דקות אחדות לאחר הצהרתו הדרמטית 

מוכנה איננה מספק לה הוכחה חותכת. הוא מכה באכזריות את אשתו משום שהיא 

עליה שתיות ילא ספק תוצאה של האנאלפבבלחזור בה מדרישתה לגט.  אירוע זה הוא 

איך מערכת  הכריז הפרופסור. אולם מהי המלצתו של הפרופסור למערכת בתי הספר?

הפרופסור, כמובן,  ?הזאתתיות הנוראה יעם האנאלפבבתי הספר אמורה להתמודד 

, סרט של יתר על כןאינו ממליץ על דבר. הוא פרופסור לפסיכולוגיה ולא איש חינוך. 

ברגמן איננו מאמר חינוכי. אבל מה יש לאנשי חינוך לומר על כך? מה מערכת בתי הספר 

גית? נדמה לי כי תים מבחינה פסיכולוישבוגריה לא יהיו אנאלפב כדייכולה לעשות 

תיות הוא שאין לנו תשובות מספקות לשאלות כגון מה הם יי לאנאלפבעיקרהגורם ה

אילו מטרות עלינו לנסות  פות מהם? מה אנו אמורים לעשות בהם?מה עלינו לצַ  החיים?

.  משמעות 'משמעות החיים'כותרת המאיימת בובקצרה, שאלות אשר נופלות  להשיג?

עבור הפילוסופים לפתח סביבה במשמעי. זו סיבה טובה -בא מושג עמום וריהחיים ה

ספור טקסטים ודיונים. מכיוון שמאמר זה אינו מאמר פילוסופי, ברצוני לפשט את -ןאי

לכן ייתכן שהניתוח שלי לא יהיה מקובל על  פילוסופים מקצועיים.  לי זה לא  ,הדברים

ים. ובכן, אין זה ברור מפריע מכיוון שמאמר זה מיועד לאנשי חינוך ולא לפילוסופ

ות. את התשובה אחרמשמעויותיו ה 'משמעות'באיזה שלב, מדוע וכיצד נוספו למונח 

לשאלה זו יכולים אולי לתת פילוסופים של הלשון או בלשנים. לדיון שלנו השאלה אינה 

מה הם מתכוונים בכך? רלוונטית. העובדה היא  שאנשים מדברים על משמעות החיים. לְ 

ם רבים משמעות החיים היא התשובה לשאלה מדוע אנו חיים. אני סבור כי עבור אנשיב

מקור שאלה זו הוא דתי או תאולוגי. בתוך שתי המסגרות האלה השאלה אינה מבקשת 

 ישמה אנחנו חיים? מהי מטרת חיינו? לְ מחפשת מטרות.  אלא הסברים ביולוגיים

צות את אלוהים, אנו כדי לרַ  תשובות דתיות מידיות לשאלות אלו, כמו למשל: אנו חיים

. עודחיים כדי לשרת את אלוהים, אנו חיים כדי לבצע את מה שאלוהים מצפה מאתנו, ו

רשימת דרישות מפורטת. בהקשר רבים מוצגת במקרים  האלהתשובות המיד לאחר 

אולם  ,גורם חיצוני שקובעהחיים הם שליחות בעלת מטרות הנחת היסוד היא שהדתי 

עבור אדם חילוני השאלה מדוע אנו חיים בעבור אדם חילוני. ביסוד הזו איננה הנחת 

מצד ו , מצד אחד,מטעה מכיוון שהיא מניחה מראש כי קיימת סיבה לכך שאנו חיים

מטרתי בחיים היא ' למשל, , אנשים חילונים מציבים מטרות לעצמם בחייהם.אחר

צהירים זאת אבל , מצהירים אנשים מסוימים. אחרים אינם מ'להיות עשיר ומפורסם
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להיות עשירים ומפורסמים. יהיו כאלה שיסתפקו רק בעושר או רק  כדיעושים את הכול 

משפחה, ". 19אומרת לי נערה בת ," ה להיות בעלת משפחה וקריירהאני רוצָ "בפרסום. 

אני רוצה להיות מנהלת " "אבל למה את מתכוונת בקריירה?"אני עונה,  ,"אני מבין

לראות כאן מטרות. הן יכולות להיות מעורפלות  אפשרסבירה לי. היא מ ,"מסוג כלשהו

 .אולם הן מתקשרות לעתידם של אנשים צעירים ,בשלב זה והן עשויות להשתנות ילמדי

נטי לחינוך? האם המערכת הבית ספרית מתייחסת ווהאם עתידם של אנשים צעירים רל

ימות. סמים ואלימות לכל זה?  ובכן, היא מתייחסת לזה כשהיא עוסקת בסמים ובאל

אינם נושאים של העתיד. הם למרבית הצער חלק מהמציאות הבית ספרית של זמננו. 

למנוע מילדיהם  כדימרבית האנשים (חוץ ממשפחות הפשע) יעשו את הכול שמובן 

כשלא מוצגות לאנשים  ,אולם מניעה אינה מספקת כשאין אלטרנטיבה ,להפוך לפושעים

זה קשור למשמעות החיים? כן, אם  נקבל את הרעיון  צעירים מטרות ראויות. האם

ה גם עממשמעות החיים היא מטרות לחיים. אבל נדמה שמערכת החינוך ויחד ש

התלמידים והמורים מסתייגים מהעיסוק במשמעות החיים. אולי משום שהיא 

מתקשרת לפילוסופיה, לדת ולערכי מוסר מסורתיים. אנשים מסתייגים גם מהעיסוק 

לדבר על ערכי  אפשרלא להשתמש במושג זה. אבל איך שסר. מומלץ אם כך בערכי מו

טוב יותר?  'ערכים חינוכיים'? האם הביטוי 'ערכי מוסר'מוסר בלי להשתמש במונח  

 ,איכשהו, נטייתן של הבריות היא להימנע מדיונים ערכיים בבית הספר. הנחתן

ת ידע. לרוע המזל, מטרה והקנלהיא כי מטרת  בית הספר היא  ,המפורשת או המרומזת

, מטרות ראויות לעתידו של אחרמצד ו אחד, מצד לא רק במתמטיקהוזו מושגת בקושי 

התלמיד אינן מוצעות לדיון כלל. אם הצלחנו למנוע מילדינו להתמכר לסמים או למנוע 

 זה הישג חינוכי אדיר. הרי , 14ריון בגיל ימבנותינו להיכנס לה

ים לנו מסבמשמעות החיים. הוא קשור למקצוע או לפעילויות אשר  לעהיבט עוד יש 

אומרת האחות.  ',עבורי עזרה לאנשים חולים היא משמעות החיים'סיפוק אמתי. 

חיי יהיו 'יקה. ז, אומר תלמיד צעיר למו'יקאי זה עבורי משמעות החייםזלהיות מו'

עדת הקבלה של ובו, מצהיר סטודנט צעיר כאשר 'חסרי משמעות אם לא אהיה רופא

מדוע הוא רוצה להיות רופא. גם כאן אם נחליף את שואלים אותו בית הספר לרפואה 

יהיה המצב ברור יותר. כדורגל, הימורים,  אחרהמושג של משמעות החיים בביטוי 

רוצי מכוניות הם מרכז חייהם של אנשים רבים. האם זוהי משמעות חייהם? הם, מן יומ

(ואולי כן, הנושא ראוי לבדיקה). אבל האם אין זה מן  זהה במינוחהסתם, לא ישתמשו 

 יידונו בבית הספר?  והראוי שנושאים אל

לסיכום סעיף זה אומר כי מן הראוי שהמערכת הבית ספרית תתייחס למשמעות החיים 

לא להשתמש שלא לעורר התנגדות לעיסוק בנושא אני מציע שבמובן שהצעתי כאן. כדי 
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להחליפו בביטויים מושכים יותר. אין לי הצעות בשלב זה, במונח הזה.  כדאי אולי 

כנראה משום שאיני יצירתי במידה מספקת. חוסר יצירתיות זה נובע אולי מהעובדה 

משמעי במקרה הטוב וחסר משמעות במקרה -שהוא עמום ורב אף על פישהמונח הזה, 

חסרי משמעות ביטויים שבו בתחום השירה  יהרע, בכל זאת קוסם לי. הדבר שכיח למדי

הקוראים. זו הסיבה שאיני מפסיק  מקצתאו עמומים משאירים רושם עמוק על 

 'משמעות החיים'ממליץ לקוראיי על ספר נפלא שכותרתו  ףלהשתמש במושג הזה וא

)Klemke, 1981 ביותר בנוגע רבה משמעות בעלי למצוא טקסטים  אפשר). בספר זה

 בהם דנתי מנקודת מבט דתית וחילונית. שלנושאים 

הנושאים שבהם דנתי יהפכו לחלק מתכנית הלימודים בבתי שמציע  אינניולסיכום, 

עם אולם חשוב לדון בהם עם פרחי הוראה ו ,הספר. עריכתם ליחידות לימוד תהיה אסון

הם יכולים לתת לתלמידיהם יותר מחומר הלימוד במובן שמורים. על המורים לחוש 

משמעות  יראו בו דבר בעלנטי לעתידם; משהו שהתלמידים וו. משהו שיהיה רלהצר

 לגביהם. 

הוראה ה מחשיב אתבהיותי מורה בעצמי, ברצוני לחתום מאמר זה בהערה אישית. אני 

מרתק,  המקצועביותר בחברתנו הליברלית והדמוקרטית.  החשוביםאחד המקצועות ל

י זאת אינני מתעלם מהקשיים, מאתגר ובעל חשיבות עצומה בחברתנו. באמר

עבור מורים במהשחיקה ומהשכר הנמוך (המצב במדינות רבות אחרות איננו טוב יותר). 

חייהם. היא הופכת את חייהם בעצמם מחנכים ההוראה הופכת לרכיב חשוב ב רואיםה

משמעות. יכולים לבוא בה לידי ביטוי כל ממדי אישיותם. האם זה אינו אחד בעלי ל

 ל כל אדם? ממאווייו ש
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