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 דבר המערכת

 רות בנג'ו 

 למה בית ספר? 

סטודנטים ותלמידים  בהם    לנהל את חיי החברה שלנו דרך הזום,ימים אלו בהם אנו ממשיכים  ב 

ללא    נוכל לתת קיום למוסד הבית ספרי  האםלמה בית ספר?    :השאלהמתעוררת    ,לומדים דרך הזום

האם  ? האם המכשיר הדיגיטלי יכול להחליף את המוסד הנקרא בית ספר?  המבנה המסורתי שלו

אותו  תחת השם הרגולטורי של    תחומי הידע הנמסרים לתלמידים על ידי מומחים לאותו ידע הנמסר

אין זה מספיק  נו להבחין כי  ימים אלו מלמדים אותלקיומו של מוסד זה?    קהנו תנאי מספ   המוסד

לאותו קיום יהיה המבנה הפיזי  הכרחי  נוסף ו, אלא שתנאי  רגולטוריוללמד תחת שם של מוסד מוכר  

 . עת לקיומו של לימודנמנ זוהי התרחשות בלתי  . מורה לתלמידבין ה תתרחש המסירה של הידע בו

בו   פיזי  ובזמן  יהיה  מבנה  בקצב  של החצר,  במרחב  של הכיתה,  התלמידים להתחלק במרחב  על 

יהיה מקום למבנה הנפשי,  בו  פיזי    מבנה,  המורהלבד עם  ללא הוריהם,  העומד לרשותם, במורה,  

זה  מבנה  של  המבנה  י  ושערו  בין  החתך  את  הווה 

החברתי, למבנה  רווח,  משהנו    תךח  המשפחתי 

סיפורה    .סינגולרית  להמצאה  המאפשר בתוכו  נתיב  

מעשה    סטפנובה   אלכסנדרה של   דרך  לנו  ממחיש 

שער בית הספר לשער הבית  הקונדס  המתרחש בין  

שני   בין  רגע  של  השהייה  ישנה  בו  המרווח  את 

אלכס אוסון, מורה למתמטיקה מספר    מוסדות אלו.

מורה   בין  במפגש  המתרחש  הדרך  סימון  על  לנו 

סבית  בכיתה  לתלמידו מוניב  לקריאתנו  ,  מביא 

שוזרת    סבית  , נתליאירועי גוף המתרחשים בכיתה

צבעים מיני  מכל  מציירת    פרחים  לנדאו  וסיגלית 

תמונה המזמינה אותנו,  .  נערה בזום  עבור זמן תפס"ן

הקוראים של זמן תפס"ן, להרהר על  השאלה של מי  

במערכת   מדובר  האם  זה?  גב  מהו  או  הזה?  הגב 

גבה לתלמידיה?  התלמידים    או   החינוך המפנה את 

למערכת   גבם  את  לחילופין,    החינוך?המפנים  או 

 האם מדובר בגב תומך?  

                                                                                                                                                    

 נתלי סבית                                                                                                                              

 

     גיליון זה מוקדש למורה 

 ולתלמיד
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 את האש?   עצור את האש או לכבותל

 פרר יפו   'כיתה י אלכסנדרה סטפנובה,

בבית הספר שלנו להבדיל מבתי ספר אחרים, שנת הלימודים מחולקת לשלושה חלקים. מה שאומר  

זה היה ביסודי שעוד בית הספר    לפני הרבה זמן,  קרה  הסיפור  מקבלים שלוש תעודות בשנה.    שאנחנו

נראה   זה     היה  ושולחנות לשתיים. היה  ושונה מהיום, עם חלונות, קירות  יום של מבחני  אחרת 

מבחן  אנחנו ניגשים לשני מבחנים ביום, וכל    ילדים בבית הספר שלנו כיה שליש. זו תקופה קשה לכל  

מכל המבחנים. אז אני ועוד כמה    אורך שעתיים. אחרי היום הקשה הזה לכולנו כבר התפוצץ המוח

מיואשים, עייפים    חברים מהכיתה הלכנו לתחנת האוטובוס כרגיל כדי לנסוע הביתה. כולנו היינו

ב  ג  אחד מהחברים הציע לפוצץ בקבוקון טיפקס כדי לשעשע אותנו. תמיד ראינו שעל עד שועצובים  

יאללה יהיה כיף, מה כבר    ולעצמנו: "ננו  רבאזהרות כתוב שהוא דליק. אז אמשל הטיפקס    הבקבוק  

לקחנו  לקרות?"  קטנה    יכול  באש  עלה  הטיפקס  בהתחלה  הטיפקס.  את  להדליק  והתחלנו  מצית 

החלה לגדול ולגדול עד שאמרנו, "זהו זה כבר לא מצחיק, אנחנו    ונחמדה אבל תוך חמש דקות האש

דקות    5שהיו לנו בתיקים, אבל זה לא עזר. לאחר    לעצור את האש". לקחנו את כל המים  צריכים

ואומר מגיע  לספורט  עושים  "  :המורה  אתם  מה 

 אידיוטים ?!״. 

וכיבו את האש.   הגיעו  והם  הוא הזמין מכבי אש 

אמרו   הבנים  כל  זה...  את  עשה  מי  שאל  המורה 

אני גם רציתי לומר שזו אשמתי  ,  זה  שהם עשו את

היה   קיבלו  שהם  העונש  לי.  נתנו  לא  הבנים  אבל 

הספר.  ריתוק   שהמורהבבית  שאלתי    אחרי  הלך 

את   לקבל  גם  לי  נתנו  לא  הם  למה  הבנים  את 

  העונש. הם אמרו שזה היה רעיון שלהם ולא שלי, 

 וגם בגלל שאני בת וצריך להגן על בנות. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 נתלי סבית                                                                                                                                         

 

 בני נוער מספרים
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 בתיכון אוסטרובסקי רעננה  מורה למתמטיקה  - אוסוןראיון עם אלכס 

 , שלום  אלכס

 סיפרת לי שאתה מורה למתמטיקה, כמה זמן אתה מורה? 

שנה. סיימתי אוניברסיטה של אלקטרוניקה במוסקבה, והתחלתי ללמד בו    30- מיותר  אני מורה  כן,  

שפיתחו   במעבדה  שלמדתי  מכיוון  מתמטיקה  וגם  מחשבים  גם  האישי  בה  זמנית  המחשב  את 

 שנים. 37הראשון. למעשה אני מורה כבר 

 ? נטים באוניברסיטההתחלת עם סטוד 

מד  ל. מי שיכל ל שם זה היה פרקטיקה טובה, לא היו אז מורים למחשבים, זה היה מסובך מדי  ,נכון

היה רק מי שבא מהשטח, מי שבנה את זה. אבל כשנכנסתי פעם ראשונה לבית הספר, קיבלתי כזו  

 אני אוהב את זה. תשוקה שאמרתי לעצמי וואלה, 

 מה הקשר שלך למתמטיקה? 

ושלישי אבל העדפתי    לא המשכתי לתואר שני במתמטיקה  למרות שהציעו  לי לעשות תואר שני 

אני רוצה שהתלמידים שלי יתחילו לאהוב  לעבוד בשטח כדי לצבור ניסיון. זה היה מאוד מעניין.  

היו לי הרבה  תלמידים, גם בצבא. עבדתי בפרויקט שנקרא מתמטיקה ללוחמים. זה    מתמטיקה.

 ביוגרפיה שלי. פרק  מאוד מעניין ב

אז בעצם אתה לימדת במוסד אחר שנקרא צבא. האם יש הבדל  ללמד במוסד בית ספרי  לבין מוסד  

 צבאי?

הפרויקט הזה משך אותי כי מי הם הלוחמים? מדובר בלוחמים שמסיימים שירות  סדיר, מקבלים  

, הבנתי מול  חודשיים להשלמת הבגרות. זה היה פרויקט של משרד הבטחון ומשרד החינוך. פתאום

שאף פעם לא למדו מתמטיקה, מכל מיני סיבות, סיבה שמורה לא    21מי אני מתמודד. חיילים  בני  

לא היה ליד אותו תלמיד  אולי  הייתה טובה, סיבה של גיל הטיפש עשרה, בעיות התבגרות, סיבה ש

  בן אדם רגוע שיכול להסביר לו בסבלנות ועוד הרבה סיבות. 15בגיל 

 הייתה הסיבה שלך? ומה 

יש חברה שרוצים, זה מאוד חשוב לי. זה לא תמיד כך בבית ספר, תלמיד שרוצה. כאן היה  מאה  

 המוטיבציה שלהם זה לקבל את הבגרות. אחוז מוטיבציה כדי להשיג את המטרה.  

 

 

 

 עדויות של מורים
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  ומה המוטיבציה שלך?

ר אותם דרך הגבול, דרך המחסום  שלהם, לעקוף את המחסום.  השאיפה שלי זה לעזור להם להעבי

 שעות ביום ועוד ארבע שעות תרגול עצמי. זו השקעה ענקית.   10הסיפור הוא המחסום. למדנו 

 שלך למתמטיקה ?האהבה אתה חושב שזה התאפשר בגלל 

אחר, בן  רציתי שיכירו את המתמטיקה כחלק מהעולם, מכיוון  במהלך השעות הרבות שלימדתי  

אדם שעבר מבצעים זה כבר אדם אחר. יחד עם הסיפורים שלי על המתמטיקה הם התחילו לאהוב  

לאהוב מקצוע זה חלק בלתי נפרד מהמורה. אני מאוד מאמין בזה. הבנתי שזה לא משנה  מתמטיקה.  

 את כל הדרך.   מה אני מלמד. אם אני אוהב את זה הם יעברו איתי

 מתי התחלת ללמד בבית ספר?  

פחדתי לאבד    כשהפרויקט הסתיים  אחרי שבע שנים של הצלחה, עברתי לבית הספר. עם קצת פחד.  

שיש לי תשוקה ללמד גם תלמידים צעירים, זה יותר עבודה אבל  ראיתי  כשהתחלתי     את התשוקה.

 להכניס את התלמידים לתשוקה ולמצא אצל כל ילד את המוטיבציה שלו זה מעניין.  

   ?  תשוקהיש הבדל  לדעתך בין מוטיבציה ל

טיקה,  פנו  אליי ואמרו  יחידות במתמ  3שמתי לב שיש אפקט אחר באמת.  תלמידי יא שסיימו את ה  

רוצים להיפרד ממך ":  לי לא  אנחנו  רוצים לסיים עם מתמטיקה,  כך    ".אלכס, אנחנו לא  כל  אני 

שמחתי לשמוע את הדברים האלו. הם לא רוצים להיפרד ממני כמורה וגם לא מהמקצוע שלי. אז  

להשלמת יחידות למי שרוצה. מדובר בתלמידים שנהנים לפתור  פרויקט בבית ספר  החלטנו להקים 

 תרגילים ביחד. שמתי לב שזה משהו שלא היה קודם.  

    מטיקה וגם כיתה שאוהבת מתמטיקה?אז בעצם יצרת גם תלמיד שאוהב מת

כן. עכשיו הם כמו גוף אחד שממש זורמים איתי. זו המטרה של החיים שלי, לייצר כל פעם אתגר  

 חדש.

 אתה חושב שהשפה היא מכשול בלימוד המתמטיקה? 

מסובסדת על ידי משרד    ,פעילות לימודית אחרת  א" שזה  הרבה זמן עובד בפרויקט "פל  אניממש לא.  

הקליטה. תוכנית שמיועדת לעולים חדשים. אז נכון שילד שלמד במדינה אחרת ובא לישראל זה  

, אז אני מתרגם מילת מפתח שמתאימה לו כדי לעזור לו לתפוס מה  שונה אבל יש לו יכולת במקצוע

   מפתח כדי להבין. שצריך. אני רוצה למסור להם שהשפה היא לא משנה, הם צריכים רק למצא מילת  
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אתה אומר שהשפה היא לא מכשול אך מצד שני המתמטיקה היא מדויקת. השפה יכולה לקבל  

 אתה מסביר את זה? איך הרבה מובנים. 

אגלה לך סוד. גיליתי שהעברית היא  

מתמטיקה. היא קצרה ומדויקת. בדיוק מה  

שצריך כדי להבין מתמטיקה. מה שאני צריך  

להוכיח או להסביר בעברית הוא קצר ומדויק.  

בה יותר זמן  רצטרך האלעומת שפות אחרות 

כדי להסביר. השפות האחרות עושות סיבוב  

 עד שמגיעות לנקודה. 

להוות    יכול  התלמיד  על  שהמבט  חושב  אתה 

 מכשול? 

זה בא לידי ביטוי כרגע שאנחנו כל הזמן בזום. 

התלמידים  קשה לנו מאוד בזום. יש לי כיתות ש

אותם    מוכשרים להכיר  יכול  לא  אני  אבל 

לעומק. וכשאני מסתכל על התלמיד אני צריך  

שאלות   אותו  לשאול  לנו  שיש  הקצר  בזמן 

מדויקות ספציפיות לכל אחד כי זה מאוד חשוב  

 איך אני רואה את התלמיד.  

 

 סיגלית לנדאו  :ציור, נערה בזום                                                                                             

מגיב. תלמידים לא רוצים לשים מצלמה, אני    צריך לראות אותו ולא להביט בו, לראות איך הוא   

הכיתות הגבוהות    להגיע אליהם.  אפשראומר להם שאני רוצה לראות איך הם מגיבים, לפי התגובה  

זה מאוד קשה, הם ממש לא רוצים   ,הצעירים יותר  ,י'  אבל כיתות  מצליחות יותר להשתתף בזום  

שאתם   למה  מגיבים  איך  אלא  מדברים  אתם  איך  תסתכלו  אל  להם  אומר  אני  מצלמה.  לשים 

                                                       .אומרים. זו בעיה כי עם בן אדם מדבר עם עצמו הוא כבר לא מרוכז

 ? בהוראה  התקלותהאם יש רגעים של 

 

בעיות  רגעים שאני חושב שעוד רגע אני מאבד את העשתונות.    היו לי הרבה מקרים,  הרבה מאוד.  

אולי אני אומר משהו לא מדויק שיכולים להבין  משמעת לדוגמא, של אי הבנה, ביני לבין התלמיד.  

אז אני  זה להוציא מהכיתה.  מהניסיון הבנתי שתשובה מיידית אוטומטית היא לא במקום.  לא נכון.  

לתת סיום למעשה במועד מאוחר  מסיט מייד את הנושא, ורק אחר כך תופס את התלמיד. אפשר  

ונכונה.  יותר.   אדבר על זה אם זה דורש שיחה אבל רק  התשובה האוטומטית לא תמיד מדויקת 

לים לציין זאת אך לא באותו  לפעמים תלמידים עושים פרובוקציה, אז אנחנו יכו כשנהיה רגועים.  

 רגע.  
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 להיות מורה זה רגע לדעתך? 

 

מכל   עליך  מסתכלים  דוגמא,  הוא  המורה  אישיות.  גם  זה  מורה  כי  הזמן  כל  להיות  צריך  מורה 

הצדדים דרך זכוכית מגדלת. לומדים ממך עוד דברים לא רק חשבון. ומצטטים אותך גם אחר כך. 

אותם מצטטים אותי במסיבות סיום. אבל את צודקת יש כאלה רגעים שאתה    שמעתי כמה פעמים  

 . להצלחה של התלמיד הספציפי שעומד מולך. זה נקרא רגע אומנות  צריך למצא שביל 

 אז אתה אומר שמורה זה להיות אומן? 

 . בהחלט נכון

 האם יש קונפליקט בין הפרקטיקה שלך למוסד? 

תמיד יש. יש החלטות הנהלה שאני חייב לבצע כי זה החלטה של מוסד למרות שאני ממש לא מסכים 

 פשר למצא דרך לעשות את מה שמאמינים בו בכיתה. עם זה. אז מחפשים שביל זהב. א

 האם אתה מרגיש שלפעמים אתה צריך למעול בתפקידך כדי להיות מורה? 

כן. יש נהלים אבל יש מקרים שאתה כמורה וגם כבן אדם צריך להפעיל משהו אחר.  פעם היה תלמיד  

שפעל בכיתה  לא לטעמי והוצאתי אותו לכמה דקות שיישב  בחוץ ויירגע אבל הוא לא מצא לנכון  

והנהלים  הייתי צריך להזמין את הוריו אבל   כל החוקים  פי  על  והחליט ללכת הביתה.  להישאר 

אמרתי  מצאת עניים,  בארבע  לבד  אותו  להזמין  לנכון  ולמלא  נו,  " י  הורים  להזמין  עכשיו  מה 

שוחחתי אתו, וכנגד כל החוקים של ההנהלה והרכזת, מצאתי את הדרך  ".  פרוטוקול, אתה כבר גדול  

.  גם כשההורים באו לא היה  למתמטיקה לתלמיד הזה והוא הצליח למצא את הדרך להיות תלמיד

 . אבל לא לראות הכל. "כאילו לא לראות", המקרה. אפשר לדעת הכלצורך לדבר על 

 

 מראיינת: רות בנג'ו
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 אוסון עדות מתלמידו של אלכס

 נוריאל גונזלס 

 

 1925החישוב  :מירו 

לכיתה כל בוקר עם  אלכס הוא קודם כל מורה שמגיע  

חיוך, תופס את המקצוע שלו ברצינות. מורה ששם לב  

שרוצה   תלמיד  אף  על  מוותר  אם  ללמוד  ולא  אפילו 

זוכר שהיה לי   הוא רואה שיהיה לו קשה בדרך. אני 

רגע של משבר  אחרי מבחן גדול והרגשתי שנמאס לי,  

היו   עליי.  וויתר  לא  ואלכס  ולוותר  לעזוב  רציתי 

אין להם סיכוי לעבור במתמטיקה  תלמידים שחשבו ש

ועליהם. אצל אלכס היה אפשר   ויתר להם  לא  והוא 

היה   הוא  אדם,  לבן  מורה  בין  משקל  שיווי  לראות 

ביחד מ .  שניהם  לפנות  ידע  לדברים    קוםהוא  גם 

שלו. לתלמידים  מקום  ופינה    , בהפסקות  אחרים 

שפגש אותנו הוא כל הזמן שאל והתעניין. אבל אני  כ

לשכוח את החיוך שלו. אחרי המשבר  בעיקר לא יכול  

לפתור  שלי   שלי  לחברה  שעזרתי  רגע  זוכר  אני 

משהו   והבנתי  עצמי  את  תפסתי  ופתאום  תרגילים 

על כך שאני יודע מתמטיקה. זיהיתי את הרגע    ,ממה שאמר לי אלכס על האפשרות לעבור את זה

דמנות החד פעמית שיש  . אמרתי לעצמי שאין סיכוי שאני מוותר על ההזשאני יודע מתמטיקה  הזה

  מכבד ש  שאני תלמידלי עם מורה כזה. באופן אישי חיכיתי כל הזמן לשיעורים עם אלכס. למרות  

 את המורים, עם אלכס הרגשתי שזה לא כבוד למורה אלא תחושה של מחויבות הדדית.
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 המורה בשיעור פרטי התמקמות

 רות בנג'ו

 .  10בן הוא  . 'משה תלמיד בכיתה ה

 בשל בעיות בשפה העברית.   אתואמו פנתה אליי בקיץ  כדי לעבוד 

 .""הוא אינו יודע לכתוב תשובות בעברית. יכול להיות שהוא  לא יודע מספיק טוב עברית

 שנים מצרפת כאשר משה היה בגן. הם דוברים  רק צרפתית בבית.    6-המשפחה הגיעה לארץ לפני כ 

עברית אך אינו מרבה לדבר. דיבורו מצטמצם  טוב  יודע    א דווקנפגשתי עם משה ושמתי לב שהוא  

 א יודע". ל מכיוון  שכל מה שאמר היה " מסויםבמילים "לא יודע". היה קשה לשוחח על נושא  

 ת. חשבתי שזה משהו אחר שהוא " לא יודע". עברית ומבין טוב עברי לדבר ב משה יודע 

לא    ,אתו  שיחקתיניסיתי לפתח קצת יותר את המשפטים דרך משחקי מילים,  בפגישה הראשונה  

 אותו קצת ודובב אותו לדבר קצת יותר.   צחיקמה שה, כמו מורה

אמרתי לאם שלפני שנלמד לכתוב תשובות, אני חושבת שעדיף שנעבוד יותר על הדיבור. ואחר כך  

וטענה שהמורים שלהם    ואחיו הקטן    אחותו  ביקשה עזרה גם עבורעל הכתיבה. לאחר מכן, האם  

  לראות  לדבר והצעתי לה מעין "מפגשים" יחד כדי   .בעברית ובהבנת הנקרא  אומרים שהם מתקשים

ליח לדבר יותר וכך ליצור עמו קשר פחות מאיים של אחד על אחד  ולגבי הלימודים  משה יצ  אם

 נראה אחר כך. 

עם תחילת  שנת הלימודים שהחלה בסגר ובזום, האם חזרה אליי וביקשה עזרה דחופה בלימודים  

 האם ביקשה שהשיעור יהיה בביתם מאחר וכל המטלות בקלסרום, כלומר במחשב שלו.  עבור משה.  

כל תכנית הלימודים  עד אז, לא הבנתי עד כמה בית הספר עבר מקום, מיקום, התמקמות.  תי,  להפתע

השנה. לכל  מראש  ומוכנה  היטב  מתוכננת  בקלסרום,  מרוכזת  קישורים    הייתה  כללה  התוכנית 

חינוכיות  טבאינטרנ ואפליקציות  דרך סרטונים  עצמאי  המורה    .ללימוד  ועמו  בית הספר התפטר 

י  התפטרה. אחים,  וםבאותו  ארבעה  ואמא    ראיתי  שלו  והאוזניות  שלו  המחשב  עם  אחד  כל 

המפגשים הפכו למעין מרוץ להגשת  שמסתובבת בניהם ועושה סדר בתאריכי ההגשות של המטלות.  

המטלות בקלסרום. מה שקצת העיק עליי אך חשבתי שלפחות יש לו מורה עם נוכחות בגופה.  משה  

ניסיתי  ואני עדיין מנסה לשלב קצת דיבור ולא רק תשובות.    שיתף פעולה עם המרוץ. בתוך המרוץ

 כמו כן אני בקשר עם המורה. 

למחרת השיעור הקבוע שלי עם משה האם התקשרה בדחיפות ושאלה אם אוכל להגיע    ,באחד הימים

   שאינו יכול לעשות לבד.להגיש מכיוון שיש לו משימה גדולה   בשעה הקרובהממש מייד  אליהם 

 אך שיתפתי פעולה עם ה"דחיפות". הגעתי באותה שעה שקבענו.   קצת התפלאתי

משה היה באמצע משחק מחשב. יש לציין שמשה מאוד אוהב משחקי מחשב, אלקטרוניקה, מאוד  

 ביד רמה.  והקלסרוםזריז בהפעלת תוכנות ומאוד אוהב את זה. הוא מתפעל את הזום 

 וינייטה מן הפרקטיקה

 שיעורים פרטיים בימי קורונה
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האם הדפיסה את המטלה, אך משה היה עדיין באמצע משחק ונראה היה שאינו מתכוון להפסיק.  

, וחזר כל  "אמרתי לך הוא התחיל להפגין התנגדות , כעס על אמו ואמר לה, "לא עכשיו", "עוד מעט

המילים  על  עכשיו"  הזמן  לא    ."לא  האם 

הסכימה ואמרה לו: "אבל המורה באה, אחר  

והללשחק  תמשיך  כך אמה  "  עם  לשבת  כה 

התיישבתי לידו, ושום דבר לא עזר.    במטבח.

שלו   להוריד את האוזניות  לא הסכים  משה 

הבנתי שלא    ולא הסכים להתנתק מהמשחק.

 אוכל כנגד ההתנגדות שלו.  

והסבתא    ,םבינתיי האם  את  שומעת  אני 

מסתודדות בניהן ושמות לב שביני ובין משה  

. הן  . כלומר, שאנחנו לא לומדיםשקט מידיי

 מעירות בזו אחר זו, "מה קורה הוא לומד?"   

ואני    מתנגד  לא, הוא  "אני מסתובבת ועונה:  

   בכח." לא רוצה 

?  מתנגדמה? הוא  "  :בתדהמה  הן אומרות לי 

 להכריח אותו?"את לא רוצה 

להן:   עונה  להתנגד  לא.  "אני  רוצה  לא  אני 

 להתנגדות שלו." 

אני מחכה עוד קצת, בינתיים בודקת במסרון עם המורה  שלו אם יוכל לעשות את העבודה שלו עם  

אני מודיעה להן באלו    .אני מחליטה לקום והולכת לכיוון האם והסבתאחבר. ומקבלת אישור ממנה.  

 המילים: 

 "אנחנו לא נעשה שיעור היום. אני לא רוצה לשבור לו את המילה. יתכן וקרה משהו לפני?"  

לי   מספרת  שהוא  שהאם  לה  אמר  כך"    אבוא ש  רוצה הוא  לעזור"אחר  על    ולכן    לו,  כדי  קפצה 

 וביקשה שאגיע בדחיפות.   התקשרה אלייההזדמנות  וישר 

אבל בגלל שהוא ביקש, כל כך שמחתי    עכשיו,לא    הוא אמר לי    ! האם שמעה את עצמה ואמרה: "נכון

העבודה ש לעשות את  רוצה  מדיי.  שהוא  כנראה שהגזמתי כשמיהרתי  מייד.  אני  התקשרתי  זאת 

 . "שקלקלתי הכל

 מסתבר מדבריה שהוא רצה שאגיע כדי לעזור לו  אך "לא עכשיו בדיוק".  הוא עוד לא היה מוכן.  

סכימה  כתבה לי שהיא מגם  שלך    חזרתי למשה ואמרתי לו. "לא נעשה את השיעור היום. המורה  

                                                                                                   תתקשר אליי."  "אחר כך"    שתעשה את העבודה עם חבר. אם תרצה עזרה

משה לא התקשר "אחר  מהאם ומהסבתא כשפיהן פתוח לרווחה מהאקט שלי.  בנימוס גם  תי  דנפר

   וללא התנגדות.   ,פותח לי את הדלת עם חיוך, מוכןהוא עשה את עבודתו עם חבר , אך כיום  הוא  ,  כך"

 מרווח גדול יותר בין  "לא יודע"  ל"לא יודע " ולמצא את "הידע " שלו.  מה שמאפשר לעבוד על
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 מתוך דיבורם וגופם של מורים ותלמידים 

 מוניב סבית 

של המורה להפרעת התלמיד קראנו "רגע מורה". רגע, בו קוטע התלמיד את    ולתגובתולהתערבותו  "

ובחירתו,   פי דרכו  על  ואת חבריו לכיתה  ופוגש אותו  שטף דקלומו של מורו. הוא אומר דבר מה 

 . "לחוקים ולכללים שהכתיבו הממונים  המצייתתהשונה מהדרך המקובלת והמסורתית  

רא מרגע קט עולם שלם, זהו קסמו של מעשה המורה  המורה, הוא זה אשר בורא את המפגש. בו"

בכתב   היא טקסט, הכתוב  לחלום, ההפרעה  בדומה  פעם מחדש.  כל  ,  פיליהירוגשנדרש להמציאו 

 ."חלום  יםסימפטום ומפרש  יםקורא שאותו כפי  א וראותו כותב התלמיד ועל המורה לק

 ראיונות מורים סביב רגע מורה:

וראיתי  " ממנו  ביקשתי    .עומד, ומתגרה בתלמידים האחרים  אחד התלמידיםאת  נכנסתי לכיתה 

המשיך לפטפט, לזרוק מילים ולהתגרות בי. מה  אף הוא . שישב אך לא נענה לבקשתימספר פעמים 

אך גם    הגביר את קצב ההפרעה ועצבן אותי. צעקתי עליו הוא  ? לאחר זמן מה  שאלתי  קורה איתך

לכתוב על  הסתובבתי כדי    . בגוף  כשאני צועקת כואב לי , אך  אני לא צועקתרך כלל  זה לא עזר. בד

והסתכלתי החוצה מספר דקות כדי  ניגשתי לחלון  הלוח ואז חשתי כאב ביד שמאל וקוצר נשימה.  

היו לי בעבר כאבים בחזה, עשיתי בדיקות  ו  אני חולת סכרת".  "נהיה שקט בכיתהבאותו רגע  להירגע.  

   ."תרופה נגד חסימת עורקים י אך ליתר בטחון קיבלתי מהרופאביפגם בל שום לא התגלה ו

בטן, עצבנות, מנסה    יחשה כאבאך  כשהתלמיד מפריע, אני מנסה להתאפק,  "מורה אחרת אומרת,  

תמיד  כמעט  אני חשה  וא שאך מה שבטוח ה לא לצעוק ולא להשתמש במילים בוטות שלא אחזור בו.  

 ."בטן  יכאב

 1  גופו של תלמיד 

להם  יחד עם ילדים רבים אחרים הישובים  ביומו הראשון בבית הספר  , מצא את עצמו  5"ילד כבן  

בשורות אחד ליד השני. ממול ישבה לה המורה כשהיא שקועה בכתיבה ובעניינים שלה. לאחר זמן  

". הילד חזר  מך"תחזור למקוהמורה  קצר קם הילד, ניגש למורה ושאל: "מה שמך?" מיד ענתה לו  

" או שהיא ציוותה עליו לחזור למקום. ובתוך  מךלמקומו מבלי לדעת אם קוראים לה "תחזור למקו

 הזה השתין הילד בבגדים שלו".   הבלבול 
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