פותחים

המבוגר האחראי

צילום :ניצן זוהר ,ארגון בוגרי הטכניון

שנה

מ

עמד עובדי ההוראה הולך
ומידרדר עם השנים .אם
בעבר הרחוק למורים
הייתה הילה של כבוד והת־
למידים הבינו זאת והתנה־
גו בהתאם ,כיום רבים מת־
קשים להשליט סדר בכיתות ,להתמודד עם
כמות התלמידים הגדולה ועם הדור החדש
הדורש מיומנויות למידה אחרות.
מדי שנה חסרים מורים למקצועות
רבים ,אבל לפי הלשכה המרכזית לס־
טטיסטיקה המכללות לחינוך מלאות בפ־
רחי הוראה וכמות הסטודנטים גדלה עם
השנים ,לצד ,כאמור ,הפיחות במעמד.
לפי נתונים שהתפרסמו לפני חודשיים,
היקף ההכשרה להוראה גדל בכ־69%
 מ־ 5,975בוגרים ב־ 2008ל־10,087ב־ .2017נתון לא פחות מרשים מראה כי
היקף ההכשרה להוראה בתוכניות להסבת
אקדמאים גדל מ־ 1,085בוגרים ב־2008
ל־ 4,190ב־ - 2017גידול של .286%
לרגל פתיחת שנת הלימודים ,שוחחנו
עם ארבעה מורים שעשו הסבה להוראה
דווקא ממקום בטוח ונוח מבחינה כלכלית.
הם בחרו ללכת בעקבות הלב ,למרות הג־
בות הרבות שהורמו מסביב.

יש אתגר
אבי נתן ,בן  61מחיפה ,עבד במשך 30
שנה בהייטק ,מתוכ ן  23שנים במיקרוס�ו
פט ,בה הקים וניהל את מרכז הפיתוח של
החברה בישראל .לפני שבע שנים החליט
לפרוש וכיום הוא מורה למתמטיקה ורכז
מקצועי בכיתות ז'־ט' במקיף ע"ש גרינב־
רג בקריית טבעון.
עוד כשעבד במיקרוסופט החל להתנדב
במסגרת עמותת "שיעור אחר" ,הפועלת
לקידום שוויון הזדמנויות ולעידוד מעו־
רבות של הציבור במערכת החינוך ,וניצני
האהבה להוראה נזרעו.
"התחלתי להבין מה זה להיות במערכת
החינוך .חשבתי על זה כבר לפני ,אבל לא
הייתי בטוח אם אני רוצה להיות בה ומה
אני רוצה להיות שם .ראיתי שזה מתאים
לי ומשם הכל התגלגל" ,אומר נתן ,בוגר
הפקולטה למדעי המחשב בטכניון ותוכ־
נית "מבטים"" .מאוד עוזר להיכנס דרך
העמותה לכיתה ולהבין מה זה אומר".
מתמטיקה נחשבת למקצוע קשה.
למה בחרת בה?
"זה מקצוע שיש מאחוריו הרבה את־
גרים ורגש .יש לו גם הילה ,נותנים לו
כבוד .אני אוהב מתמטיקה וחיפשתי
אתגר .להיות דמות משמעותית להורים
ולתלמידים".
מה היתרון שלך ביחס למורים אחרים?
"אנשים בגילי מגיעים עם מטען שי־
כול לעזור ,לעומת מורה בתחילת דרכו
למשל .עשית דברים בחיים שלך ,אבל
אתה מוכן ללמוד דברים חדשים ומסת־
כל בהמון כבוד והערכה על המורים שנ־
מצאים שם ויודעים יותר טוב ממך".
יש המון ביקורת על מערכת החינוך.
"זו מערכת שעושה המון דברים טובים.
היא נמצאת בנקודת זמן בה דברים משת־
נים מהר וגם היא צריכה להשתנות .ההר־
גשה שלי היא שאנחנו כרגע לא מממשים
את מלוא הפוטנציאל של המורים .יש

"מערכת שעושה
המון דברים טובים".
אבי נתן וחגית כהן
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אבי היה בכיר במיקרוסופט .תמארה עסקה בעריכת דין .גיל עשה קריירה במערכת
הביטחון .חגית עבדה באינטל :אחרי הסבה להוראה ,כולם היום מורים שמרוצים
מפרק ב' התעסוקתי שלהם ד עם פתיחת שנת הלימודים ,הם מספרים על
ההחלטה לרכוש מקצוע ללא יוקרה וכסף ,אבל עם סיפוק אינסופי | עפר לבנת

אבי נתן ,בוגר תוכנית "מבטים" בטכניון" :כאשר אנשי
הייטק עוברים להוראה ,אומרים להם' :השתגעת? כל
הכבוד לך!' .מתייחסים לשוני בתנאים ,אבל אנחנו מקבלים
את מלוא ההערכה כי עזבנו עבודה מתגמלת ברמה
החומרית .בלי מוטיבציה וערכים קשה להצליח כמורה"

צילום :כתום צלמים,
ארגון בוגרי הטכניון

סיון לברוח ,אז כן .יש פה משמעות כל־
כלית :המשכורות פה ובהייטק שונות .זה
לא צריך להיות מפלט .אני רוצה להמשיך
עם העשייה ולמצוא עוד דרכים להתפתח
בהוראה ובתחום החינוך".

אין לחץ
פרופ' אורית חזן ,דיקנית לימודי הסמ־
כה בטכניון ומי שעומדת מאחורי תוכנית
"מבטים" (מהנדסים/מדענים בחינוך טכ־
נולוגי־מדעי) ,מסבירה כי "לתוכנית באים
בוגרי ובוגרות הטכניון .הם לא חייבים
ללמד אחר כך בתיכונים .הם תורמים גם
כשהם הולכים עם כישורי ההוראה חזרה
להייטק .בשלב מסוים בחיים הרבה עוב־
די הייטק רוצים לשנות  -מיצו את עצמם,
עכשיו רוצים לצאת מאווירת הלחץ.
פתאום יש להם ילדים יותר גדולים והם
רוצים לתרום למערכת החינוך".
בתוכנית הם מקבלים מלגת לימודים
מלאה מהטכניון .פרופ' חזן מדגישה כי
"אנחנו רוצים שלבוגרים שלנו יהיו עוד
כישורים .יש פה שיתוף פעולה מלא עם כל
המגזרים ,התעשייה ומערכת החינוך".
בתוכנית משתתפים כמאה אנשים מדי
שנה .מחציתם משתלבים בהמשך במערכת
החינוך" .אין לנו בעיה גם שיפתחו חוג אחר
הצהריים ,יש כל כך הרבה דרכים לעזור
למערכת החינוך" ,מסכמת חזן .ד
צילום :ים סיטון

כאלה שזקוקים להכוונה ,לעזרה ולכלים.
צריך לראות מה נדרש כדי שמורים יוכ־
לו להצליח .להעלות את שכר המורים זה
דבר נכון ,בפרט למורים חדשים ,אבל אני
לא בטוח שפעולה כזו בלבד תעשה מהפ־
כה .זה חלק מהתהליך".
עד כמה מהלך ההסבה עורר פליאה
בסביבה שלך?
"כאשר אנשי הייטק עוברים להוראה,
אומרים להם' :השתגעת? כל הכבוד לך!'.
כמובן שיש כאלה שמתייחסים לשוני בת־
נאים ,אבל באופן כללי אנחנו מקבלים את
מלוא ההערכה כי עזבנו עבודה מאוד מת־
גמלת ברמה החומרית .בלי ציונות ,מו־
טיבציה וערכים קשה להצליח בהוראה".
עד מתי תישאר בהוראה?
"לא חשבתי שב־ 2019אפתח את השנה
השישית שלי כרכז למתמטיקה .זה לא היה
ברשימת החלומות שלי .אני חי את ההווה
ומזה אני נהנה .אני גם מקווה שאוכל לה־
שפיע מעבר למה שקורה בכיתה שלי".
תמארה מור ,בת  40משפרעם ,בוגרת
מסלול ההסבה לאקדמאים במכללת אור־
נים ועורכת דין בעברה הלא רחוק ,מלמ־
דת אזרחות בתיכון טכנולוגי נעמת מג'ד
אל־כרום .היא טוענת כי מבחינתה המע־
בר להוראה לא היה דרמטי" :קיבלתי רי־
שיון לעריכת דין ב־ 2003ועבדתי כמעט
 13שנה במקצוע .האמת היא שהתעייפתי
קצת ממערכת המשפט והחלטתי לעשות
הסבה".
איך דמיינת את המקצוע החדש שלך?
"אני אם לשני ילדים ,חשבתי שיהיו
תנאים לא רעים ,עבודה קלה יחסית לע־
ריכת דין .היום אני מאושרת וחושבת
שלא טעיתי בהחלטה שלי .מההתחלה
ידעתי שאני רוצה ללמד אזרחות ,כי זה
הכי קרוב לתחום המשפטים".
את עדיין חושבת שמקצוע ההוראה
יותר קל מעריכת דין?
"התנאים לא רעים והעבודה יחסית
נוחה לי כאם".
מה לגבי השכר?
"חשוב לי שאני מאושרת ומרגישה
הקלה .יש לי יותר זמן עם הילדים וזה
הכי חשוב מבחינתי .אגב ,עד עכשיו אמא
שלי שואלת למה עזבתי ,היא לא מרוצה
מההחלטה .בעלי מרגיש שאני פחות עצ־
בנית היום .בתקופה שלמדתי את ההסבה
גם עבדתי במקביל בעריכת דין וזה לא
היה פשוט .אבל נהניתי מאוד בלימודים
אחרי שהרבה שנים לא למדתי".
בכל זאת ,אין חרטות על המעבר?
"אני מתגעגעת למשפטים .אולי יום
אחד אפתח משרד משלי ואעבוד כעצ־
מאית .לא אחזור להיות שכירה .אשלב
את זה עם בית הספר ,אני לא רוצה לעזוב
את ההוראה .אני אוהבת את העבודה שלי
כמורה וגם את עריכת הדין .נהנית להגיע
לתוצאות עם התלמידים".

הניסיון שלך תרם לעבודה בכיתה?
"הביטחון העצמי תרם .לעמוד מול
שופט יותר קשה מאשר לעמוד מול תל־
מידים .בשיעורים אני משלבת חלק מה־
ניסיון שלי ,נותנת דוגמאות .לפעמים
התלמידים לא מאמינים שאני עורכת דין.
שואלים אותי' :למה באת ללמד אותנו?'".
גיל זלינגר ,בוגר התוכנית לתואר שני
מוסמך בהוראה במכללת סמינר הקי־
בוצים ,מחנך בבית הספר בית אקשטיין
ספארי ברמת גן .זלינגר ,51 ,מתל אביב,
נשוי ואב לארבעה ,עבד במערכת הביט־
חון קרוב ל־ 20שנה .הוא מעיד על עצמו
כי למרות שכתלמיד היה רשום בבית
הספר ,הוא לא באמת היה שם" .הייתי
הכל חוץ מתלמיד :הולך לים ,משחק שש
בש ,מעשן ,עבריין צעיר" ,הוא נזכר.
"יש לי בגרות חלקית בלבד .התגייסתי
לצבא ושם התהפכתי .הייתי בחיל קשר,
המשכתי לקורס קצינים ,הגעתי עד תפ־
קיד מג"ד ,שירתי בתפקידים ביחידות
מיוחדות ,ובאיזשהו שלב עברתי לאחד
ממשרדי הביטחון ,שם הייתי עד מרץ
 .2018החלטתי לפרוש בגיל ."50
מה חשבו על זה החברים בעבודה?
"בהתחלה היו בהלם ,מה פתאום אני
פורש בגיל  .50אחרי ששמעו לאן אני
הולך ,זה התקבל בצורה מדהימה .לדעתי
יש עוד כמה שהלכו בעקבותיי".
ידעת מה תעשה ביום שאחרי?
"ב־ 2016הצעתי את עצמי לתפקיד
בכיר בעבודה .אבל אז שאלתי את עצמי
אם זה מה שאני רוצה לעשות ,והתשובה
הייתה שלא .נמאס לי .שאלתי את עצמי
במקביל מה אני רוצה לעשות וקפצה לי
התשובה לראש :מנהל בית ספר .באותו
יום הודעתי למנהלים שלי שאני רוצה
לפרוש .למחרת נרשמתי לתואר שני בס־
מינר הקיבוצים .כרגע אני עובד בבית
אקשטיין עם ילדי חינוך מיוחד .אלה יל־
דים רגילים לחלוטין עם הפרעות קשב
וריכוז כמו שיש לי .בהתחלה התנדב־
תי פה כמנטור לילדים .הייתי מגיע כל
שישי ,מטייל איתם ,מקשיב להם ,שומע
אותם .נדלקתי על המקום והתחלתי לע־
בוד בו .אנחנו נמצאים ממש בתוך הספא־
רי ,מהחלון שלי אני רואה את הקרנפים.
אחנך השנה כיתה ז' ,אני קורא לתלמידים
'הילדים שלי' .אין בית ספר כזה בארץ וב־
עולם .הוא חלק מתוך הספארי .התלמידים
מטיילים שם ,מבקרים ,עובדים ויוצאים
עם הסמכה של מטפלי חיות".
עבדת בתפקיד ביטחוני רגיש ועכשיו
אתה עובד בתפקיד רגיש לא פחות.
"עשיתי דברים חשובים עבור המדי־
נה .אני יכול להגיד היום ,בפרספקטי־
בה של שנה בהוראה ,שאני עושה דברים
לא פחות חשובים .גם פה מדובר בחוסן
של המדינה .לחנך דור חדש של ילדים זה
אתגר ,הדבר הכי חשוב שיש .אני חושב

קצת אחרת ,מחוץ לקופסה ,ובגלל זה
מצליח להבין את התלמידים שלי ,שגם
הם חושבים קצת אחרת .היתרון שלי הוא
שאני פשוט מבין ללבם .ברגע שאתה
מסתכל עליהם ,אתה מבין שיש להם פו־
טנציאל גדול .הם מסוגלים להגיע לכל
מקום שהם רוצים .אני מחפש את החוז־
קות שלהם ולא את החולשות  -ואז הכל
מסתדר .אתה צריך להאמין בילד ולגרום
לו שהוא יאמין בעצמו .ברגע שהוא מאמין
בעצמו ,השמיים הם הגבול".
חגית כהן ,ב ת  45מחיפה ואם לשל�ו
שה ,היא בוגרת הפקולטה להוראת מדעי
המחשב בטכניון .בעבר עבדה במשך 21
שנים באינטל וכיום היא מורה למדעי המ־
חשב והנדסת תוכנה .כהן עברה תפקי־
דים רבים במשך שנותיה באינטל  -ניהול
מעבדה ופרויקטים ,תכנות וראשות צוות.
היא עברה והעבירה הדרכות רבות ,בארץ
ובחו"ל ,ואחרי שני עשורים בתחום החלי־
טה לעשות שינוי .להפתעתה ,לאחר שיחה
עם פרופ' אורית חזן ,מי שיזמה את תוכנית
"מבטים" בטכניון ,גילתה שתוכל להמשיך
לעבוד באופן כמעט מלא ולשלב באותו זמן
את לימודי ההסבה .כהן למדה בתוכנית
ההסבה במשך שנתיים ואז החליטה להמ־
שיך ישירות לתואר שני .כיום היא מלמדת
כיתות י"ב בתיכון חוגים בחיפה זו השנה
הרביעית .היא מספרת שהמעבר לתחום
ההוראה היה" ,שונה ומאתגר".
"בסופו של דבר יש פה אחריות :לה־
ביא את הילדים לבגרות ,שיהיו מוכנים
כמו שצריך" ,היא אומרת" .בשנה הרא־
שונה עבדתי הרבה על הכנת החומרים.
בטכניון תמיד הייתה אוזן קשבת ,עם מי
להתייעץ".
בראייה לאחור ,ההסבה הייתה צעד
נכון עבורך?
"אני שמחה שעשיתי את השינוי .מדי
פעם יש חרטות אבל הן נעלמות .אני
אוהבת את מה שאני עושה .לתלמידים,
מנגד ,אין מושג למה עשיתי את זה ,הם כל
פעם מתפלאים מחדש .אני תמיד אומרת
להם :אם תעבדו באותו המקום  20שנה,
אז כל הכבוד ,זה אומר שנהניתם .ללכת
כל בוקר עם חיוך לעבודה זה הכי חשוב".
היום את הולכת עם חיוך לעבודה?
"רוב הזמן כן".
איפה הקשיים?
"יש קשיים בירוקרטיים ,שעות קשות
לפעמים ,המערכות לא תמיד אופטימ־
ליות .קשה לפעמים ללמד עד חמש בערב.
אבל המטרה שלי הייתה לשנות את סוג
העבודה ולהוריד את שעות העבודה  -וע־
שיתי את שניהם .אני מלמדת פרויקטים
וזה מאוד מהנה ,בונים אפליקציות לט־
לפונים .זה מה שרציתי ואת זה השגתי".
תמליצי לאחרים לעשות הסבה
להוראה?
"אם הם מרגישים בשלים ,לא מתוך ני־

"רוצים לתרום
למערכת החינוך".
פרופ' אורית חזן

גיל זלינגר (בתמונה)" :עשיתי דברים חשובים עבור
המדינה .אני יכול להגיד היום ,בפרספקטיבה של שנה
בהוראה ,שאני עושה דברים לא פחות חשובים .גם פה
מדובר בחוסן של המדינה .לחנך ילדים זה הדבר הכי חשוב
שיש .אני מחפש את החוזקות שלהם ,לא את החולשות"
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