
הדהחינוך  אוקטובר 2015

18

תלמידים מצטיינים 
במתמטיקה לא 

בהכרח מצטיינים גם 
בתחומים אחרים; 

המתמטיקה הנלמדת בבית 
הספר אינה מסייעת הרבה 

לחיים מחוץ לבית הספר; 

תלמידים שאינם מצוידים 
ביכולות מתמטיות 

מולדות )והם הרוב הגדול( 
יתקשו במתמטיקה חרף 

מוריהם המצוינים

אז למה 
דווקא 

מתמטיקה, 
כבוד השר?

רם הרפז  ו י

ר החינוך נפתלי בנט הציג לפני כחודש במסיבת עיתונאים 
את "התכנית הלאומית" להכפלת מספר הניגשים לבחינות 
הבגרות בחמש יחידות מתמטיקה בתוך ארבע שנים והכריז 
עליה כאחד היעדים החשובים ביותר במדיניות החינוך שלו. 
התכנית כוללת פתיחת מאה מגמות לימוד חדשות בבתי הספר, 
בהן שישה תלמידים בלבד, תוספת  כיתות שיש  אישור לפתיחת 
שעות לימוד, הכפלה של מספר המורים, קמפיין תקשורתי ועוד — 
כל אלה בעלות של 75 מיליון שקלים וכדי להתמודד עם האיומים 
האסטרטגיים העומדים לפנינו )בלי קצת הפחדה אי אפשר להניע 

אצלנו "תכנית לאומית"(. 
התכנית, לדברי השר, תחזק את תעשיית ההיי־טק שלנו, תניע 
פיתוחים טכנולוגיים דוגמת כיפת ברזל ותגדיל את הסיכויים לזכות 
בפרסי נובל כחול לבן. שמעון פרס, צופה פני עתיד כתמיד, גויס 

לקמפיין וחיזק את דברי השר באותה מסיבת עיתונאים.
האם השר הקדיש חשיבה רצינית — חשיבה ביקורתית, יצירתית 
"תכנית  עוד  מהמותן  ירה  או  המתמטיקה  להוראת   — ושיטתית 
לאומית"? לשרים אין בדרך כלל זמן לחשיבה רצינית. הקדנציות 
קצרות, הבחירות תמיד בפתח וצריך להכריז על "תכנית לאומית" 

כלשהי ולהראות תוצאות — במסיבת העיתונאים הבאה. 
להכרזה על התכנית קדמה אמנם ועדה כלשהי, אך אם לשפוט 
לפי חבריה )כולם תומכים משופשפים של הוראת המתמטיקה(, הזמן 
הקצר שעמד לרשותה ו"הסאונד בייטס" שסיפקה לשר לקראת אותה 
ובאה  בעיקרה  טקסית  הייתה  שהוועדה  נראה  עיתונאים,  מסיבת 

לגבות המלצות מוכנות מראש. 
נגיד, רק לצורך ניסוי חשיבה, ששר החינוך היה מקדיש חשיבה 
רצינית לסוגיית הוראת המתמטיקה, כיצד הוא היה חושב ולאילו 

מסקנות הוא היה עשוי להגיע? 

מיתוסים מתמטיים

בשלב הראשון היה שר החינוך מפעיל חשיבה ביקורתית ובוחן את 
המיתוסים הקשורים בהוראת המתמטיקה, שכן הוראת המתמטיקה — 
יותר מהוראה של כל תחום אחר — שרויה בערפל מיתולוגי סמיך. 

הנה לדוגמה שלושה מיתוסים רווחים: 

מיתוס השריר
במהלך כהונתו השנייה של יצחק רבין כראש ממשלה הגיע לארץ 
אלוף העולם בשחמט גרי קספרוב. מארחיו לקחו אותו לרמת הגולן 
בתקווה להפיק ממנו כמה תובנות מקצועיות על מצבה הגאו־אסטרטגי 
של מדינת ישראל, שעליהן ידווח לראש הממשלה. רבין )לפי מכתב 
2002( הקשיב לקספרוב בקוצר רוח  4 באוקטובר  לעיתון "הארץ", 
גובר והפטיר: "גם אני שיחקתי שחמט בילדותי". השחמטאי המהולל 
פירש את התגובה הזאת כזלזול ביכולותיו האסטרטגיות ונעלב עד 

עמקי נשמתו. 
רבין הבין כנראה משהו שקספרוב ומארחיו לא הבינו: חשיבה 
אסטרטגית גאונית בשחמט אינה הופכת לחשיבה אסטרטגית גאונית 
בביטחון לאומי; תובנות התקפות בתחום אחד לא תקפות בתחום אחר. 
רבין הגיע לתובנה זו בכוחות עצמו; הוא לא קרא, כנראה, מאמר ידוע 

שתמך בה. 
ודייוויד פרקינס בכתב עת חשוב  גבי סלומון  ב־1989 פרסמו 
מאמר בשם "האם מיומנויות קוגניטיביות תלויות הקשר?". המאמר 

 פרופ' יורם הרפז הוא מרצה בכיר במכללה האקדמית בית ברל 
והעורך לשעבר של הד החינוך 

ש
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פתח בסיפור קצר על מדינה קטנה מוקפת אויבים ששליטה שובר 
את הראש כיצד להגן עליה. תוך כדי כך צץ בראשו רעיון מבריק: 
למדינתו יש משאב נדיר — אלוף העולם בשחמט. בעזרת החשיבה 
האסטרטגית הגאונית של אלוף זה, חשב השליט, מדינתו תוכל לגבור 

על אויביה. 
השאלה העקרונית שהעלו מחברי המאמר בעזרת סיפור זה היא 
יש  אם  כלומר  הקוגניטיביות",  המיומנויות  של  כלליותן  "שאלת 
מיומנויות קוגניטיביות כלליות — למשל מיומנויות חשיבה מתמטית 

— שעשויות לעבור כמות שהן מהקשר אחד להקשר אחר. 
למרבה האכזבה התשובה שלילית. מיומנויות קוגניטיביות תלויות 
באופן מכריע בהקשר שבו הן מיושמות; מיומנויות יעילות בהקשר אחד 
אינן יעילות בהקשר אחר. לסיפור שפותח את המאמר אין לפיכך סוף 
טוב: המשאב של אותה מדינה קטנה — אלוף העולם בשחמט — לא יציל 
אותה; היא תצטרך לגייס אסטרטגים טובים בתחום הביטחון והמדינאות 

)אם יש לה(. 
אדוארד ת'ורנדייק, מאבות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית בארצות 

הברית, אמר דברים דומים כבר לפני מאה 
שנה. הוא ערך ניסויים רחבי היקף שבהם 
במתמטיקה  מצטיינים  שתלמידים  הראה 
לא בהכרח מצטיינים גם בתחומים אחרים, 
והפריך את "מיתוס השריר" ששלט בזמנו 
)ובמידה רבה שולט גם בימינו( במחשבת 

החינוך וההוראה. 
השכל, הוא טען, אינו דומה לשריר שאם 
נאמן אותו בפתרון בעיות בתחום אחד — 
לפתור  ידע  הוא   — למשל  במתמטיקה 
בעיות גם בתחומים אחרים, בדומה לשריר 
הוא  משקולות  בהרמת  אותו  נאמן  שאם 
ירים ביתר קלות גם חפצים כבדים אחרים. 
אין  חזק  מתמטי  שריר  בעלי  לתלמידים 
כל יתרון בפתרון בעיות שאינן מתמטיות 

על פני תלמידים בעלי שריר מתמטי חלש. מחקריו של ת'ורנדייק 
שוכללו מאז ובוצעו באין־ספור גרסאות. כולם הגיעו למסקנה דומה: 
מיומנויות מתמטיות עובדות היטב בעיקר בתחום אחד — מתמטיקה. 

מיתוס השימושיות
"טוב", אומרים אלה שנרפאו ממיתוס השריר, "גם אם מתמטיקה 
מאוד  שימושית  היא  מתמטיים,  שאינם  בתחומים  שימושית  אינה 
או בעבודה". האומנם? כמה אנשים  בחיים, למשל במכולת, בבנק 
באמת משתמשים במתמטיקה, אפילו בסיסית ביותר, במקומות אלה 
ואחרים? במידה שאנשים זקוקים למיומנויות מתמטיות שימושיות הם 
מפעילים מחשבון, אפילו לא מחשב. זו הסיבה שהמתמטיקה הנלמדת 
בבית הספר נשכחת זמן קצר לאחר הבחינות; רוב בוגרי בית הספר לא 

משתמשים בה, ומה שלא משתמשים בו נשכח. 
אבל גם אם נסכים לרגע שצריך מתמטיקה בחיים, המתמטיקה 
הנלמדת בבית הספר לא מסייעת הרבה לחיים מחוץ לבית הספר; 

מתמטיקה בבית הספר ומתמטיקה בחיים הן מתמטיקות שונות. 
ג'ין  לפני עשרים שנה טלטלו שני אנתרופולוגים אמריקאים, 
לייב ואטיין וונגר, את תפיסת הלמידה שרווחה באקדמיה ומחוצה לה 
בספרם "למידה תלוית מצב" )Situated Learning(. הם הראו שלמידה 
אמיתית, למידה המשפיעה על ההתנהגות והתודעה, מתרחשת תוך 
כדי השתתפות ישירה בפעילותם של מומחים, שבה הלומד נע בהדרגה 

מהשוליים למרכז. 

למידה אמיתית, טענו המחברים, היא למידה שולָיאית, למידה 
שרווחה לפני המצאת בית הספר ורווחת כיום בהכשרות מקצועיות 
ובמקומות עבודה. לדוגמה: לאונרדו נרשם לגילדה של ציירים. בשנה 
הראשונה הוא שוטף את הסטודיו; בשנה השנייה הוא מורח שכבה 
ראשונה של שמים; בשנה השלישית הוא מצייר את גלימת המדונה 
ולבסוף את פני המושיע; והמושיע יוצא טוב — לא רק בגלל כישרונו 

של לאונרדו, אלא גם בגלל הלמידה הטובה שהתנסה בה. 
בהבדל מלמידה שוליאית )"למידת השתתפות"(, הלמידה הבית 
ספרית )"למידת רכישה"( אינה משפיעה על ההתנהגות והתודעה 
ונשכחת מהר. מדוע? משום שהיא מנותקת מהחיים, ולכן אינה מסייעת 
לחיים. גם אם צריך מתמטיקה בחיים, למשל לבניית כיפות ברזל, 

הלמידה בבית הספר לא תעזור הרבה. 
מחקרים רבים בתחום "מתמטיקה בחיים" מאששים את הטענה 
הזו. למשל, חוקרת אחת בדקה תכנית להפחתת משקל המבוססת על 
מדידה וחישוב מורכבים ביותר. כשביקשה מהמשתתפים בתכנית 
לפתור בעיות חשבוניות ברמת בית הספר היסודי רובם נכשלו. מחקר 
אחר בדק מהמרים במרוצי סוסים באנגליה. 
גם הם ביצעו פעולות חשבוניות מתוחכמות 
מאוד, אך כאשר התבקשו לפתור בעיות 
הם  פשוטות  ספריות  בית  חשבוניות 
נכשלו. המהמרים, כמו המרזים, הצטיינו 
ששירתה  מתמטיקה  בחיים,  במתמטיקה 
את המטרות המוחשיות החשובות להם, אך 
נכשלו במתמטיקה "מנותקת", בית ספרית 
— מתמטיקה המכשילה מיליוני תלמידים. 
פיתוחים  רוצה  החינוך  שר  אם 
טכנולוגיים, עליו להוציא את התלמידים 
אותם  ולהביא  הסטריליים  הספר  מבתי 
טכנולוגיות.  מפתחים  שבהם   לאתרים 
ואכן, בספר שעורר הדים רבים בשם "זמנו 
של בית הספר עבר" )School’s Out( הציע 
לואיס פרלמן, הוגה חינוך אמריקאי, לסגור את בתי הספר ולהחזיר 
את הילדים למקומות עבודה — אבל רק למקומות עבודה עתירי ידע 
תחנות  עיתונים,  מערכות  פרסום,  היי־טק, משרדי  חברות  דוגמת 

טלוויזיה, בתי חולים, בתי משפט ודומה. 

מיתוס "כל אחד יכול"
"כל אחד יכול להצליח במתמטיקה; אם יהיו לנו מורים טובים 
ממנה!".  וליהנות  בה  להצטיין  יוכלו  התלמידים  כל  למתמטיקה, 
האומנם? ב־1983 חולל הווארד גרדנר, חוקר קוגניציה מאוניברסיטת 
הרווארד, מהפכה בתפיסת האינטליגנציה האנושית. בספרו "מסגרות 
חשיבה" )Frames of Mind( הוא הראה שלבני אדם אין אינטליגנציה 
אחת הנמדדת במבחני איי־קיו, אלא שבע אינטליגנציות נפרדות 
)מאוחר יותר הוא הוסיף אינטליגנציה שמינית(, הנמדדות ביצירה 
של משהו חדש ובעל ערך בתרבות נתונה. שמונה האינטליגנציות 
הן: לוגית־מתמטית, מילולית, מוזיקלית, מרחבית, גופנית־תנועתית, 

בין־אישית, תוך־אישית ונטורליסטית. 
התקבלה  גרדנר  של  המרובות"  "האינטליגנציות  תאוריית 
במהירות והפכה לטרנד — בעיקר בחינוך. מעתה כולנו אינטליגנטים: 
"נכון, אני לא משהו במתמטיקה, אבל אני טוב במוזיקה ובתנועה...". 
אלה היו החדשות הטובות — "כל אחד אינטליגנטי במשהו; הלאה 

האינטליגנציה הכללית!". 
בכל  לחינוך:  בעיקר  רעות,  חדשות  גם  היו  לתאוריה  אבל 

לתלמידים בעלי שריר 
מתמטי חזק אין כל 
יתרון בפתרון בעיות 

שאינן מתמטיות על פני 
תלמידים בעלי שריר 

מתמטי חלש. המחקרים... 
כולם הגיעו למסקנה 

דומה: מיומנויות מתמטיות 
עובדות היטב בעיקר 

בתחום אחד – מתמטיקה
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אינטליגנציה, טען גרדנר, יש יסוד גנטי, תורשתי, מולד, יסוד שאינו 
ניתן ללמידה. גם מורים מצוינים לא יוכלו להפוך תלמידים שאינם 
מוכשרים למתמטיקה או למוזיקה, למשל, למתמטיקאים או למוזיקאים 
מצוינים המפיקים הנאה רבה מעיסוקם. תלמידים שלא זכו בפיס הגנטי 
ואינם מצוידים ביכולות מתמטיות מולדות — והם הרוב הגדול — יתקשו 
את  יעמיקו  רק  מצוינים  מורים  המצוינים.  מוריהם  חרף  במתמטיקה 
תסכולם: "המורה טובה, אבל אני לא מבין את החומר שהיא מלמדת!". 

חשוב לומר לפגועי המתמטיקה הרבים המתהלכים בינינו: רוב 
הילדים שאינם מוכשרים מלידתם למתמטיקה הם ילדים נורמלים 
לגמרי. המוח על פי טבעו, כתב חוקר המוח דניאל וילינגהם בספרו 
"למה תלמידים לא את אוהבים את בית הספר?" )בתרגום יניב פרקש, 
ידיעות ספרים, 2014(, סולד מחשיבה מופשטת; המוח אוהב תכנים 
 X = מסה  "כוח  פיזיקה  מוחשיים. כאשר מורים אומרים לתלמידי 
תאוצה", הם מבקשים דוגמאות, הם רוצים המחשות. במתמטיקה קשה 
מאוד להמחיש; מתמטיקה היא השפה הכי מופשטת שיש. לכן היא 
מפחידה את רוב בעלי המוחות הנורמליים, ולכן ילדים אינם אוהבים 
את בית הספר; יש בו יותר מדי הפשטות. ובעיקר הם אינם אוהבים 

את שיעורי המתמטיקה. 
עד להופעתן של מסגרות פוליטיות ובירוקרטיות שבהן גבו מסים, 
מדדו קרקעות וכו', כלומר ערכו חישובים, לא היה לכישורים מתמטיים 

כל יתרון הישרדותי, ולכן האבולוציה לא דאגה לספק אותם לרובנו. 

אז למה המתמטיקה נחשבת כל כך?

הקסם  את  והסיר  ביקורתית  חשיבה  הפעיל  שהשר  לאחר  עתה, 
מדוע  כך,  "אם  לשאול:  עשוי  הוא  למתמטיקה,  מעל  המיתולוגי 
המתמטיקה נחשבת כל כך בבית הספר, באקדמיה וברחוב, הרי לא כולם 
מטומטמים?!". כדי לענות על שאלה זו נמליץ לשר לאמץ בשלב זה 
חשיבה קצת קונספירטיבית; הוא הרי פוליטיקאי, הוא לא תמים, חשיבה 
כזו אינה זרה לו. לשם כך עליו לשנות מעט את נוסח השאלה ולשאול: 
"מי מרוויח ממעמדה המיוחס של הוראת המתמטיקה בתכנית הלימודים 

ובחברה? למי יש עניין לתחזק את כל המיתוסים סביב המתמטיקה?". 
איש  בורדייה,  פייר  הסוציולוג הצרפתי  זה שאלו  מסוג  שאלה 
פדגוגים  המכונים  חינוך  ואנשי  פריירה  פאולו  הברזילאי  החינוך 
ביקורתיים. חוקרים והוגים אלה הטילו ספק ביומרה של בית הספר 
לצמצם את הפערים החברתיים־כלכליים ולהיות "המשווה הגדול" 

)כינוי שהוענק רק למוות בכבודו ובעצמו(. 
בורדייה הראה שלא רק שבית הספר אינו מצמצם פערים מעמדיים, 
הוא אף מבסס אותם; בית הספר נותן לפערים חברתיים תעודות, כלומר 
לגיטימציה. תלמידים מהמעמד הנמוך נכשלים לעתים קרובות בבית 
הספר משום שחסר להם הון סימבולי ועמדות, החיוניים להצלחה בבית 
הספר. תלמידים אלה הולכים לבית הספר כאל טריטוריה זרה ועוינת. 
לעומתם, תלמידים מהמעמד הגבוה מצליחים לרוב בבית הספר, 
משום שהוא מהווה המשך של הסביבה המשפחתית והמעמדית שלהם. 
וכיוון שמתמטיקה היא מקצוע הלימוד הנחשב ביותר בבית הספר 
ובחברה, ההצלחה בה היא סמל סטטוס עוצמתי והכישלון בה הרסני. 

מייקל אפל, פדגוג ביקורתי אמריקאי, הלך רחוק יותר. הוא טען 
משהו כזה: החברה שלנו זקוקה רק למעט מקצועות "עתירי סטטוס" 
— מקצועות עתירי משכורת, יוקרה ועניין, למשל מנהל בנק או רופא 
מנתח )בשר"פ משגשג(. אבל בחברה יש הרבה מאוד אנשים צעירים 
ספר.  בית  עושים  עושים?  מה  כאלה.  במקצועות  להצליח  המסוגלים 

בית הספר הורס בהדרגה את הדימוי העצמי של רוב הצעירים ומסלק 
אותם מהתחרות על המקצועות הטובים )חשבו על זה שבישראל רק 
שליש מהתלמידים עושים בגרויות עתירות ניקוד המאפשרות להם 
שני  לעצמם  אומרים  מה  באוניברסיטאות.  היוקרה  לחוגי  להתקבל 
השליש הנותרים?(. כך מצליחה האליטה — השכבה החברתית המחזיקה 

במקצועות עתירי הסטטוס — להוריש את המקצועות האלה לילדיה. 
ראש החץ של הרס הדימוי העצמי של התלמידים — הגורם החשוב 
ביותר בהצלחתם או בכישלונם בעתיד — הוא לימודי המתמטיקה. 
כאשר תלמיד נכשל בספרות, למשל, הוא אומר לעצמו: "ספרות זה 
לא בשבילי. אני בחיים לא פותח ביאליק!". אבל כאשר הוא נכשל 
במתמטיקה הוא אומר לעצמו: "אני לא אינטליגנטי, לא אגיע רחוק!" 
בגלל בית הספר ובגלל מעמדה המיוחס של המתמטיקה בתכנית 
ניעּות מעמדית־מקצועית בחברה  הלימודים, אומר אפל, יש מעט 
הפתוחה לכאורה שלנו )האם עליתם פעם על מונית שנהגה הוא בנם 
של רופא ועורכת דין? או להפך, האם טופלתם פעם בידי רופא או 

עורכת דין שהוריהם היו נהגי מוניות?(. 
רוב המקצועות עתירי הסטטוס אינם זקוקים למתמטיקה כלל, אך 
הם מתנים את הקבלה אליהם בתעודת בגרות עם ציון גבוה בחמש 
של  ה"סלקטור"  היא  המתמטיקה  כי  מדוע?  במתמטיקה.  יחידות 
מקצועות היוקרה; היא עומדת בפתחם ושומרת שה"המונים" לא יפרצו 
אליהם. למה, למשל, צריך ציון גבוה בחמש יחידות מתמטיקה כדי 
להתקבל לפסיכולוגיה קלינית? הרי הפסיכולוג צריך לדעת להקשיב 
ולפרש, הוא לא צריך איְנִפי! כי המתמטיקה מקשה על התקבלות 

למקצוע ושומרת על יוקרתו ורווחיותו. 
תאורטיקנים של שוק העבודה, טיפוסים פחות קונספירטיבים 
נכון, הם  "תאוריית האיתות".  ביקורתיים, מדברים על  מפדגוגים 
אומרים, רוב המקצועות הדורשים ציונים גבוהים במתמטיקה אינם 
זקוקים למתמטיקה, כולל רוב המקצועות הטכנולוגיים, אך הצלחה 
במתמטיקה מאותתת למעבידים שהמועמד "חנּון" — כלומר שאפתן, 
שקדן, צייתן, מאורגן ובעל עוד כמה תכונות טובות שמקום העבודה 
)"אל תצחקו על החנונים" אמר ביל גייטס לכיתה אחת  זקוק להן 

שביקר בה, "כי קרוב לוודאי שתעבדו אצל אחד מהם"(. 
שר חינוך ביקורתי עשוי אפוא להבין שללימודי המתמטיקה בבית 
הספר יש בעיקר תפקיד סוציולוגי, לא פדגוגי, והוא הרי ממונה על 
הפדגוגיה ולא על הסוציולוגיה. שר חינוך ביקורתי צריך לשאול את 
עצמו לאיזה מקצוע לימוד יש ערך פדגוגי, לא סוציולוגי, רב ביותר, 
120 שנה:  כלומר לחזור לשאלת היסוד של הרברט ספנסר מלפני 
לאיזה ידע יש את הערך הרב ביותר? מה ראוי ללמד וללמוד בבית 

הספר שלנו? כאן עשויה לעזור קצת חשיבה יצירתית. 

ממקצוע לתחום משמעות

פעם הזדמנתי למגמת קולנוע באחד מבתי הספר במרכז הארץ. 
התלמידים עסקו בעריכת הסרטים שצילמו. הם היו שקועים בעבודתם 
והתעלמו מהצלצול. המורה המודאגת ניגשה אליי באיזה רגע ולחשה: 
"יש לי בעיה אתם; הם סובלים מעודף מוטיבציה. אחרי השיעור הם 
רוצה  וזו  לוקיישן  להחליף  רוצה  זה  בלילה,   12 עד  אליי  יתקשרו 

להחליף קאסט...". 
קורה  איך  עצמי  את  שאלתי  הספר  בית  מאותו  חזרה  בדרך 
שבלימודי הקולנוע באותו בית ספר, ואולי גם בבתי ספר אחרים, יש 
"עודף מוטיבציה" בעוד שבכל מקצועות הלימוד האחרים בכל בתי 
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הספר יש מחסור כרוני במוטיבציה. התשובה שנתתי לעצמי הייתה: 
לימודי קולנוע אינם מקצוע; לימודי קולנוע הם תחום משמעות. 

מה זה תחום משמעות? תחום משמעות הוא תחום שבו הלומדים 
מוצאים וממציאים את עצמם, תחום שנותן משמעות לחייהם ומטפח 
את כישוריהם — לכן יש לו ערך חינוכי גבוה. לתחום משמעות יש 

שמונה תכונות:
תחום  שלומדים  ילדים  מבוגרים.  גם  מעניין  משמעות  )1(  תחום 
בו.  שעוסקים  היחידים  הפראיירים  לא  שהם  יודעים  משמעות 

קולנוע, למשל, מעניין גם מבוגרים; 
)2(  בתחום משמעות יש תמונה של מכלול. תלמידים שלומדים כיצד 
לכתוב תסריט או באיזו זווית לצלם יודעים שכל הפעולות הללו 
מתכנסות למכלול משמעותי, לעשיית קולנוע, והם מתעניינים 

בקולנוע ורוצים לעסוק בו; 
)3(  תחום משמעות הוא טוטלי, הוא מערב את כל הנפש — השכל, 
"עודף  ומייצרת  סוחפת  קולנוע  עשיית  הגוף.  הרגש,  הדמיון, 

מוטיבציה"; 
)4(  תחום משמעות הוא אינטראקטיבי, כרוך 
בשיתוף פעולה עם אחרים. קולנוע לא 
עושים לבד. קולנוע עושים עם אנשים 
תלויה  היחיד  של  וההצלחה  אחרים, 

בהצלחתם של אחרים; 
יש  ולמוצר  מוצר  יש  משמעות  )5(  בתחום 
ביקוש, מה שנותן תכלית וטעם לעשייה. 

עושים סרט לקהל שרוצה לצפות בו; 
)6(  בתחום משמעות ההערכה של התלמידים 
מתּווכת על ידי המוצר או הקריטריונים 
זו  ולכן  איכותו,  להערכת  המקובלים 

הערכה אמינה וחסרת פניות; 
)7(  תחום משמעות נלמד באופן שולָיאי, תוך 

כדי השתתפות בעשייה של מומחים, ולכן יש בו למידה אפקטיבית; 
מקום  אין  משמעות  בתחום  לחידוש.  מצפים  משמעות  )8(  בתחום 

ל"העתק והדבק". כאן מוקירים חשיבה יצירתית. 
כאשר בוחנים את לימודי המתמטיקה לאור הקריטריונים האלה, 
גבוה במיוחד: מבוגרים אינם  אינו  מגלים שהערך החינוכי שלהם 
עוסקים בחיפוש סינוס וקוסינוס ואינם מתמודדים עם שאלות כגון 
"שני ברזים מילאו בֵרכה...". וכאשר תלמיד מחפש סינוס וקוסינוס 
או מתמודד עם שאלה על ברזים וברכות, אלה אינם מתכנסים אצלו 
והוא גם לא רוצה להיות "סינוסאי" או "ברזאי".  לתמונת מכלול; 
מופשטת;  רק חשיבה  הטוב,  הפעילות המתמטית מערבת, במקרה 
)"מה שווה ה־100 שלי אם  היא כרוכה בלמידה אישית ותחרותית 
כל הכיתה קיבלה 100?!"(; אין לה מוצר שיש לו ביקוש; היא נלמדת 

באמצעות חיקוי ושינון; ואינה מזמינה יצירתיות. 
"נגיד שכך", יגיד שר החינוך, "נו אז מה? מדינת ישראל זקוקה 
להיי־טק, לכיפות ברזל ולפרסי נובל, מה אתה מבלבל את המוח עם 
תחום משמעות?!" השר צודק. מי שרוצה כיפות ברזל לא מתעניין 
בתחומי משמעות ולא במשמעות בכלל; הוא רוצה תפוקות. אבל מי 
שרוצה חינוך במובן המקורי של המושג, ולא הכשרה מקצועית, עשוי 

למצוא עניין ברעיון של תחום משמעות. 
מנקודת המבט של רעיון זה יש לתת עדיפות למקצועות לימוד 
עתירי משמעות כמו קולנוע, תיאטרון ומחול, וגם לגרפיקה ממוחשבת 
ולרובוטיקה. גם למקצועות לימוד הומניסטיים — היסטוריה, ספרות, 
כן  למתמטיקה,  וגם  עשיר.  חינוכי  פוטנציאל  יש   — פילוסופיה 
למתמטיקה, יש פוטנציאל חינוכי, אבל לא משום שהיא עושה כיפות 

ברזל, אלא משום שהיא יפה כל כך — בעיני המתבונן.

מתמטיקה עושים באהבה

פעם, בהיותי עורך הד החינוך, שאלתי את אנה ספרד, מומחית 
ישראלית בעלת שם עולמי להוראת המתמטיקה, "מי בכלל צריך 
מתמטיקה; הרי רוב האנשים אינם משתמשים בה, רוב המקצועות אינם 
זקוקים לה, ורוב התלמידים סובלים ממנה?" ספרד הגיבה: "הפתעת 
אותי. לא הקדשתי לשאלה זו חשיבה שיטתית. תן לי חודש להרהר 

בכך ואחזור אליך עם מאמר להד החינוך". 
אחרי חודש הגיע מאמר בשם "מי צריך מתמטיקה?" )הד החינוך, 
פברואר 2010(. הפעם ספרד הפתיעה אותי. היא כתבה שמתמטיקה 
צריך לעשות באהבה. מי שלא אוהב מתמטיקה, ועושה אותה מטעמים 
כלל.  אותה  יעשה  עדיף שלא  תועלת,  של 
וכיוון שאי אפשר לכפות אהבה, מתמטיקה 
צריכה להיות מקצוע רשות, לא חובה. וכיוון 
לטובת  מספיק  חזק  טיעון  אינה  שאהבה 
אוהבים  הרי  אנשים  המתמטיקה,  הוראת 
כל מיני דברים; וכיוון שטיעונים מפוארים 
שתפסו בעבר — "מתמטיקה היא ניצחון הרוח 
האנושית" וכו' — כבר לא תופסים היום, צריך 

להמציא טיעון חדש. 
ספרד המציאה טיעון חדש: ראוי ללמד 
במהותה  שהיא  משום  מתמטיקה  וללמוד 
האנושית.  התקשורת  את  לשכלל  מאמץ 
המתמטיים  הכללים  על  מקפידים  כאשר 
אפשר להגיע להבנות משותפות שאי אפשר 
להגיע אליהן בשום תחום אחר. המתמטיקה היא "אמנות השיח" שבה 
משוחחים מכל התרבויות יכולים להגיע להסכמות על בסיס כבוד 

הדדי. 
שר החינוך נפתלי בנט וחברי הוועדה להוראת המתמטיקה שהקים 
היו לבטח נדהמים מהטיעון ה"הזוי" הזה ומחליפים מבטים נבוכים. 
לשר החינוך יש טיעון אחר לגמרי לטובת הוראת המתמטיקה, טיעון 

פרקטי ופטריוטי. 
כך הוא אמר לאחד העיתונים: "מותר לנו לשרת יעדים לאומיים 
במסגרת משרד החינוך. כלומר לדאוג מי יפֵתח את כיפת ברזל הבאה 
ומי יפֵתח את ה-Waze הבא. כדי להביא הכנסות למדינת ישראל ]...[. 
תבינו, אם היינו במצב כלכלי מוחלש, זה היה מחליש את העמידה 
המדינית שלנו. סין והודו נפתחות בפנינו לא בגלל התפוזים ולא בגלל 
הגמרא, אלא בגלל כיפת ברזל, פרסי נובל והיי־טק" )"בשבע", 24 

בספטמבר 2015(. 
אם כך, ייתכן שהוא עדיין מכהן כשר הכלכלה.

 • • •

בחלקו השני של המאמר, שיתפרסם בגיליון הבא של הד החינוך, 
נאמר לשר )בנימוס(: "אל תחשוב על חינוך כמו השר שהיית, שר 
הכלכלה )"הכנסות"(, ולא כמו השר שאתה רוצה להיות — שר הביטחון 
)"כיפות ברזל"(, חשוב על חינוך כמו השר שלא כל כך רצית להיות, 
השר שאתה — שר החינוך"; ונסביר איך גוזרים מתפיסה כוללת של 
 מטרת החינוך החלטות בסוגיות ספציפיות בחינוך. 

מי שרוצה כיפות ברזל 
לא מתעניין בתחומי 

משמעות ולא במשמעות 
בכלל; הוא רוצה תפוקות. 

אבל מי שרוצה חינוך 
במובן המקורי של המושג, 

ולא הכשרה מקצועית, 
עשוי למצוא עניין ברעיון 

של תחום משמעות


