
מצטוון:מורה
טרסיןמיכאלפרופ'עםראיונות

התמ"תמשרדאביב,תלאוניברסיטת , 2בכרזהבה

של(באורךכאןהמטוכמיםהראיונותשתש

רחבממחקרחלקהם ,)אחרכלכשעתיים

תפיטותמהןהיתר,ביןלזהות,שנוער , 3היקף

שלוההוראהובהירותבכללבהוראהמצוינותולגביהמרצה

להבנתהללושלוהקשרבפרט,

הנלמרהחומראתהטטורנטים בכרזהבה

המאמר .עימםולתקשורת

אתששאלתישאלותמציג

במהלךחוזרבאופןטרטיפרופ'

תשובותיותמציתואתהראיונות

 .אלולשאלות

לעשותשלארצויולכ! ,מתחאיזשהוישבורלהפסקה

זאת.

לפעמיםוישמדויקת,להיותצריכהמתמטיקההוראת

אתלומרורצהאנילפעמיםלד'וק.בה'ורת Jב'נ'גוד

שהםכפימודיקתבצורההדברים

אך ,הסוףעדההוכחהאתולרשום במשךנחשב Jטרסכאל Jמ 'פרופ

סגל Jאנש Jד Jעלרבותם Jשנ

באופןין Jמצטכמרצהם Jוסטודנט

J מצזהמאמרודפן.וצאJ סגJ כום

שנערכוונות Jראשה Jששל Jת Jתמצ

זה.אתאעשהלאמסורבלזהאם

שבההוראההיאבהירההוראה

שהמרצההחומראתמבי!תלמיד

ולפעמים,מדוברבמהלוושבוררמציג

המוחלט.הדיוקחשבו!עלבאזה

בהרצאהלהיותצריך ,לכךבנוסף

להיותךיצרהחומר-סדרזשהויא

מנושאקפיצותללא ,ונכו!מובנה

מאודמהירשנגדאניכיאם ,לנושא

מהשלבנוסח ,ומובניתמסודרתמאוד

זהבזכותפופולרייםשהםמוריםיש.לימודבספרישמצו

באשרו Jסות Jתפאתובדקומו Jע

אתג Jמשהואשבאמצעותןם Jלדרכ

בעיניך?טיבההיראהמהי

בעניי!סודרהמשנהליאי!

מרכיביםבהוראהיש .הזה

טובההוראה .מופעשל

ולתלמיד ,םיהתלמידעםתקשורתעללהתבססצריכה

בהוראה.נותו Jמצו

החומרכלומרהנכונות.ומהסיבותמעניי!להיותצריך

מה-כגימיקולאעניי!שיעוררבאופ!מוצגלהיותצריך

ולאהמדוברהנושאבאמתלהיותצריךעניי!שמעורר

רלוונטינוישאאךעניי!לעוררכולישצדדינושאזהיא

 ,התלמידיםלתחושותערלהיותצריךהמורה .לנושא

הםמתי ,תויאהםמתיולראותםייבעינלהםלהסתכל

ולפעמיםהפסקה,שיעשהמוטבמתי,לאיבודהולכים

מתימסוזמ!בנקודתשלצאת-להיפךלהחליטאפילו

אוניברסיטתהמחשב,י J'למדהחוגטרסי,מיכאלפרופ' . 1

אביבתל

פדגוגי-לפיתוחהמחלקהראשבכר,זהבהר"ד . 2

התמ"תבמשרדטכנולוגי

שלישילתוארלימודימדרישותחלקשהיווהזהמחקר . 3

חטיבה,נירהפרופ'בהדרכתאביב,תלבאוניברסיטת

ההרצאהורי J'שיכלשלצילומיםניתוחיל J'מבוסס

ל J'שניתובדידה"מתמטיקה"הקורסשלוהתרגול

ראיונותניתוחיל J'ומסויםבסמסטרטרסי 'פרופידי

בקורסאחדיםסטודנטיםם J'והמרצהם J'רכתי J'ש

 .ובסיומובמהלכוהקורס,לפני
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להעתיקאפשרמסודרת;מאודמאודשלהםשההרצאה

גםבזהויש,לימודספרישלתלמידיםואזמהלוחאותה

שלובהבניהבסדראיזו!להתקייםצריך .חיובייםהיבטים

המפתח.מילתזוהיאיזו!-ההרצאה

בהיר?להייתכדיעישהאתהמה

אבל "טובויהיהתעשהכך"שלברוריםבזרלכלליליאי!

 :םיכללכמהילפלנהוגמשתדליאנזאתבכל

לחזורמנסהאני ,הבנהחוסרשלבעיהמזההכשאני

לנושאלעבוראו,אחרבאופןהדבריםאתלהציגאו

חהר-צדדיםמינימכלהבעיהאתתוקףאני .אחר

אחרבסדרפעםובכלפעמיםכמהדברכלעלכמעט

אחרת.מזוויתואוליהדבריםהצגתשל

קרובותה!והדוגמאות ,ושובשובודגמאותמציגאני-

האחרו!בשיעור ,לדוגמהלסטודנטים.ורלוונטיות

אלמדברזהכי ,הספורטמעולםודגמאותכמהנתתי

להם.ורלוונטיהסטודנטים

דיבורקצבשלעניי!גםיש .ברורלדברמשתדל-אני



אנ' .מדבראנ'כאשרמלאבאופ!לומודעלאשאנ'

בעל'ות,בד'בורבהפסקותמשתמש ,בא'נטונצ'המשתמש

וא'ננ'א'נטוא'ט'ב'תממנ'שבאבאופ!הטו!,שלוב'ר'דות

 .ל'שמתא'סמהזהאבלהעבודה,אתעושהזהאס'ודע

וזהתלמ'ד'סשלוחש'בהתגובהמזמנותבד'בורההפסקות

 .החומרושלהמשפט'סשלנכונההבנ'הגסחשובהטוב.

,פשוטהמד'קצרהלאאךקצרהלה'ותצר'כההשפה

ומובנת.

בדרך .קטנ'סלחלק'סמורכבנושאלחלקמשתדלאנ'-

 .שלהסבא'נטגרצ'האלאבמרכ'ב'סלאהואהקוש'כלל

הבס'ס'תההבנהעללהתגברמצל'חאנ'לפעמ'ס

להעב'רהצלחת'אסבטוחא'ננ'אךהמרכ'ב'ס,של

החומראת-החומרשלמחדשההרכבהאתלתלמ'ד'ס

קצתזהעלחזוראנ'כזהבמקרהמהמרכ'ב'ס.המשולב

מכ!.שלאחרבש'עוראחרת

אסוצ'אצ'הבעזרתנבנ'תהבנההבה'רות:להשגתדרךעוד-

משהוורא'ת'משהוהבנת'למשל,אחר'ס.לתחומ'ס

דומה[הדבראותוגסהבנת'מסו'מתבמ'דה,אזלודומה

לה'ות'כולהלאחדשדברהבנת .באנלוג'ות]לש'מוש

המושג'סעולסבתוךרקלהב'!'כולאנ'תלו'ה,בלת'

דבר'סעללהתבססהזמ!כלמנסהאנ'.אזל''ששכבר

כד'הנוסף,הה'בטאתלהסלהראותכד'מכ'ר'סשהס

 .אותסש'ב'נווכד'החדש'סלדבר'סלהג'ע

המורכב.אלוה'דועמהפשוט,הכבדאלמהקלהולךאנ'-

משתמשאנ'פעסשמד'צבע'סל''שאבל ,כשפ'סל' !'א-

עצסאובצבע,הש'מושדווקאאס'ודעלאאנ'בהס.

[כשפרופ'בצבעאשתמשאנ'שכא!אומרשאנ'העובדה

הצבעונ"סהג'ר'סאתלהב'אשוכחטרס'

הלוחעלכת'בהתוךלומרנוהגהואשלו

אתעושה ,]"בצבעמשתמשה"ת'"כא!

ההבחנה.

אנ'אס . 0מהתלמ'ד'מקבלשאנ'לפ'דבקעראנ'-

להכנ'סמשתדלאנ'הב'נו,לאשהתלמ'ד'סמזהה

פה'שבזמ!.קורבהאחרת,בהזדמנותלנושאאותס

לב'!ולהבה'רלחזורהרצו! !'ב trade-offא'זשהו

בוודא'אנ'אבלמתעקשתמ'דלא.אנ'לע"ףהחשש

אחדשאףארג'שאסההרצאהבחומראתקדסלא

לאקלט.

ושלודגמאותשלקצב,שלה'בט'ספה'שלס'כוס,-

שונ'ס.ענ"!ומתחומ'שונותמבטמנקודותחזרה

הרבהמחכהלאאנ' .בהצבעותומתבונ!שאלהמצ'ג-ושואל

'שמ'עמהקבוצהאחוזשא'זשהועדמחכהאנ'לתשובות.זמ!

הבה'רות'תה,בכהרחש'סמתוךשלהס,התגובותמתוךרחש.

מתנוחתגסוכנראהההערות,השאלות,המבע,מתוך ,ס"בע'נ

את'הסמת''ודעשאנ'תחושהל'ו'שלראותל'קלה'ש'בה,

נכו!.להבח'!'ודעשאנ'ל'נדמה.לא'בודהולכ'סהסומת'

קשוב,שאנ'חושב.אנ''ותרקשהזהגדולותבקבוצות,כאמור

אמתבזמ!משובמהסלקבלמשתדלהתלמ'ד'ס,אתמרג'שאנ'

אותס.לדובב,מנסההש'עורכד'תוך

נושאלדוגמהלהבין?לתלמידיםקשהלדעתךמדוע

אתבצעירותםלמדוכברהתלמידיםכלהרי-הפונקציות

להם?קשהזהלמהיכולת,בעליתלמידיםוהםהנושא

שמוכרמשהומצ'גאנ'אחד'סונושא'ספונקצ'ותלגב'אכ!

שונה,ובמשמעותאחרבאופ!אותומצ'גאנ'אבללהס,

ה'אההצגההדבר'ס.שלאחרתוברא"החדשהבהשקפה

זהאתמגד'ר/מסב'ראנ'מכ'ר'ס.שהסמזאתלחלוט'!שונה

שלהסהקדומותהתפ'סותעסמתנגשדברוהשונה,באופ!

לנושאדומהפונקצ'ותשלשהנושאאף-על-פ'הנושא.לגב'

,והרבהאחרמשהוגסשזהלהב'!צר'כ'סהסמכ'ר'ס,שהס

העבודה.את'עשוותרג'ל'סמ'וחודתודגמאות

אתשגםליונראהאותי,הדהמתשלךבשיעוריםלפעמים

שלשירהשיעורבאמצעכשדקלמתלמשלהסטודנטים,

וקיימתמתמטייםמשחקיםשלושהכשהצגתאוביאליק

משהוזהסטודנטים.הרבהכךכלעםבכיתהדיוןכךעל

מתמטיקה?זומעודי.ראיתישלא

::::~~;;~==~~~~ :UIE ( כ'צדשלהמחשהעודה"תהזאת
לדברכמודללשמש'כולאחדדבר
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התלמידיםאםבהיר?אתהאםיודעאתהכיצד

מבינים?

הכלל'תמהד'נמ'קהראש'ת,

לאהסטודנט'סכאשרבכ'תה.

במה'ורתמאבד'סהסמב'נ'ס,

שואלאנ'שנ'ת, .הקשבאת

1 

הזההע'קור!אתמכ'ר'סו.אנחנאחר

מהמתמט'קה,דווקאולאואחר'סמתחומ'ס

בש'רבחרת'אזהאומנות.מתחוסלמשל

לאבפרוששה'אתזההצגת'ובאמצעותו

המתמט'ת,ההבנהאתלחדדכד'מתמט'ת,

להאד'רבהחלטהמתמט'קה,שלשמהאתלהאד'ר

פנ'ת'אז,שונה,אחרמשהולהב'ארצ'ת'שמה.את

להג'ענ'ת!זוברמהשגסלהראותרצ'ת' .לש'רה

ש'ה'המלא,ש'ה'המדו'ק,ש'ה'המתמט'לד'מו'

עלמדברהקורס,כלבמשךהזמ!,כל.אנ'א'זומורפ'

שמתבצע.מהאחרלמשהו,כמודלככל'מתמט'קה

שמתבצעלמהאנלוג'הוא'קהבמתמט

 ."סבח

מהס(אחדהמשחק'סשלושתאתהצגת'

לאזהע'גול,א'קסהוא

פשוט,הואמסובךמשהו

אותו)מכ'ר'סוכולסמאוד

מהסשנ"ס . 0דומ'שכולס
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שונה,קצתמוךלמ"צגוהשל'ש'בך'וקמוךלאותומ"צג'ס

'כולת'כך,ואתךמתתוסמשהו,שזהבש'ךהאךסאתהצגת'

ובמסגרת'קת 77ממלאה,בצורההך'מו'מתוךמשהוללמך

 ,להבנה'ותרפשוטה

כמהלהשת'להלב,תשומתעלהקשב,עללשמוררצ'ת'

שזהתושבאנ'התש'בה,אתומפתת'ס oשמתפתת'ס'פור'ס

בת"ס,גסלומך'סככהכ'טוב,

לכיתה,מביאשאתהבחפציםבצבעים,משתמשאתה

בהמחשות-ובציוריםבתרשימיםבמשחקים,בשירים,

מדוע?מצגות,אובשקפיםמשתמשאינךאךיצירתיות,

לאא'ש'תל'ובמצגות,בשקפ'סלש'מושמאוךמתנגךאנ'

צורה,בכלמראשמוכ!תומרעסאושקפ'סעסלעבוךטוב

עללכתובמעך'ףאנ'אך'תרו!,למרצהנות!כב'כולהךבר

שבותהל'ךזהוכותב,שאנ'מהאתלהקר'אבזמ!ובוותהל

תוךמתפתתזהאלאהמוכ!,מ!באלאזהכלומרנבנה,התומר

 ,א'תוצומתזהמתפתת,התומראתרואההתלמ'ךואסכך',

ךפ'סעסבאלאאנ'לתשוב,צר'ךאנ'כותב,כשאנ'אנ'גס

אנ'שבה!הנקוךותשלהמתשבה,שלהזההתהל'ךמוכנ'ס,

טבע'שבאופ!נקוךותה!,אלומראשכוונהמתוךלא !ה,עוצר

שלהך'נמ'בתהל'ךעל'ה!לתשובצר'כ'סהתלמ'ךוגסאנ'

לקלוטזמ!'שלתלמ'ךהתהל'ךכך'ותוךהנושא,התפתתות

 ,זוהתפתתות

גםוזאתהשיעורבמהלךשאלותמאודהרבהשואלאתה

מדוע?גדולה.כשהכיתה

כללבךרךמתת,ל'צורזהעסו'תךשאלותלהצ'גמאוךתשוב

וקא 77לאוה'אהנכונהשהתשובהכאלושאלותמצ'גאנ'

ל'צורכך'זואתעל'ה,תושבשהתלמ'ךהראשונההתשובה

התלמ'ך'ס,אתלךובבלנסות ,!"נעל'צורקונפל'קט,א'זשהו

 !'במאוךשונ'סהמתפתתוהך'אלוגהשאלותהצגתאבל

תלמ'ך'ס, 15-10שללקבוצהא'ש 200שלבגוךלקבוצה

קבוצה,שלגוךלבכללהתק"סצר'ךשך'אלוגתושבאנ'

בקבוצההכ'תה,לגוךלבהתאסמשתנההשאלותהצגתאבל

אנ'לתשובה;מצפהבאמתלאאבלשאלה,שואלאנ'גךולה

'ותרקטנהבקבוצהקך'מה,זהעסורץתשובהשלזנבמקבל

משמעות'ענ"!הכ'תה,מתוךלהתפתתלתשובותנות!אנ'

לתלמ'ך'ס:הפנ"האופ'הואהשאלותלנושאהש"ךנוסף

תש'בה,שאלותאוקצרותפונגפ'נגשאלות

מהחייםדוגמאותמאודבהרבהמשתמשאתה

המתמט'קה'סוךותשלקורסהואהזההמסו'סהקורס ,!כ

מהת"ס,אותולבנותתשובלכ!המתשב,למךע'הנתוצ'ס

מטפל'סשאנוהמושג'סכל,למעשהנתוץזהלמהלהראות

מצורךכתוצאהבמתמט'קהשהתפתתומושג'סהסבהס

להךג'שמשתךלואנ''אות,במצשק"מ'סבךבר'סלטפל

כת'בהתשבו!עללפעמ'סהאלה,המושג'סאתולהבה'ר
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תמ'ךמתמט',ך'וקתשבו!עלאוהוכתותשלפורמל'ת

באמצעות,מוגבלזמננוכ'וך'וקבה'רות !'ב trade-off'ש

זהתשבושהסשמהלהב'!לתלמ'ך'סלתתאפשרגמאות 77

 , 0הךבר'אתועוךעוךולתךךולהבה'רשקורהמהבך'וקלא

ובווריאציותבהקשריםמושגיםעלוחוזרחוזראתה

בשיעור?ישתעממושתלמידיםחוששלאאתהשונות,

התזרהבזכותזההר'ייקלטו,שהךבר'סס'כו'א'זשהו'שאס

עללתזורצר'ךמנ'ס'ונ'בה'ורת,'וצרתתזרההךבר'ס,על

אפ'לוושוב,שובזהאתלומרפעס,ועוךפעסעוךךברכל

תושב'סוהתלמ'ך'סהב'נוכברשהתלמ'ך'סלמורהכשנראה

מוע'לותתמ'ךכמעטהתזרות,הב'נובאמתלא,הסהב'נושהס

התלמ'ך,אצלנבנהךברשלבסופושהתומרלכךומב'אות

הרבהומתוךתרגול,מתוךתזרה,מתוך-לאטלאטקורהזה

'כולההתזרהאבלושמשל'מות,שמבה'רותשונותגמאות 77

למצואתמ'ךוצר'ךמ'אוס,א'זשהואוש'עמוס,ל'צורגס

כ'תזרהשזוהעובךהאתלהסוותצר'ךלפעמ'סהא'זו!,את

אואתרותבמ'ל'סהנושאאתלהצ'גצר'ךואזמשעמס,זה

אתבלומרלהסתפקלאפעסאףאבלאתרת,מזוו'תלתקוף

ושוב,שוב"לטתו!"צר'ךאלאאתתפעסרקהךבר'ס

לסםודנםיםשלךההסבריםרמתאתמתאיםאתהכיצד

שבכיתתך?

 ,בכ'תההתלמ'ך'סשלהכלל'תהרמהאתלהכ'רת"באנ'

ההךגש'סאתאוש'וצגוהךבר'סאתבותראנ'זהפ'ועל

'ותרקשהשהואנושא'שלפעמ'סבתומר,המסו'מ'ס

'ותרמךג'שאנ''ותרהנמוכהברמהלתלמ'ך'סואזמאתר'ס,

לעצמ'אומראנ'-הה'פךאתעושהאנ',לפעמ'ס'ותרותוזר

עמוקה,להבנהנג'עשלאכנראההזההמסו'סהצ'בורשעס

ש'צוףכזה,ךברש'שש'ךעוכך'הנושא,אתמזכ'ראנ'ולכ!

אול'שהסבךבר'ס'ותרומתעמק ,ברקעשהואא'פהלהס

,אנ''ותרטובהלהבנהא'תסלהג'עואפשר'ותרקל'סקצת

צר'ךמת'מרג'ש,אנ'הש'עורכך'תוךהךגש'סלשנות'כול

אמת,בזמ!וטע"הנ'סו'פה'ש ,ש'נו'לעשות

לסםודנםים?מרצהביוםובהתקשורתמהי

הא'נפורמצ'האסא'נפורמצ'ה,העברתמשמעהתקשורת

שלענ"!'שלתקשורתבנוסףטובה,ה'אהתקשורתעוברת,

שהתלמ'ך'סמשמעהתקשורתהזמ!,כלהתלמ'ך'סמעורבות

שנ'תקשורת,פ'ורשו,מפגשהש'עורבמהלךתלקנוטל'ס

תשובזה-ותוו'ותא'נפורמצ'ה'הסב'נשמעב'ר'סצךך'ס

סטר'ת, 77-לה'ותכולקוךסצר'כה,תקשורתבע'נ'מאוך

להתק"סצר'ךמךבר,המורהבע'קרשבהבכ'תהאפ'לו

משהו,אמרת'אסמ'לול',לאגס,אפשרתוזרה'זו!א'זשהו

תלקזהההבנה,א'שלאוההבנהשלהתנועהאתרואהאנ'

אתלק"סאפשרזהבל'כ'תשוב,מאוךזוהמהתקשורת

בכתב,הרצאותלהעב'ראוסגורבמעגלבטלוו'ז'ההש'עור



.המורהח'ונ'מרכ'בה'אפנ'סאלפנ'סשלכזאתתקשורת

תוךמקבלשהואלמשוב'סעצמואתלהתא'סהזמןכלצר'ך

עוברהמסרכאשרמתקיימתטובה.תקשורתהש'עורכד'

שהדוברמהבאמתהואהשומעאצלשנקלטמהכאשרנכון,

 .מ'לול'בלת'אומ'לול'זהאס,ב'ןלומררצה

טיבה?תקשירתייצריםאיךאז

מצ'גאנ'הלוח,עלעבורסכותבאנ'אל'הס,מדבראנ'

ד'בורהפסקותעושהאנ'לתשובות.ומצפהשאלותלהס

חשובאבל .מג'ב'סתלמ'ד'ס'ותרואז'ותרארוכות

מספ'קזמןלהסלתתב'ן-העד'פו'ותסדר'אתלתכנן

התקדמותלהש'גזאתבכללב'ןהשאלהעללחשובכד'

הזאת'טואצ'הבסאל'המג'עשאנ'הפשרהזו .בחומר

משתדלאנ'לש'עורמחוץא'ד'אל'ת.ה'אאס'ודעוא'ננ'

שואל'סתלמ'ד'ס,אל'מג'ע'ס-לתלמ'ד'סנג'שלה'ות

אותס.ולדובבאותסלעודדמשתדלאנ'מע'ר'ס,שאלות,

כבנ'אותסלשנותאואותסלחנך'כולשאנ'חושבלאאנ'

מהעובדהמבוגר'ס.כמרצה,חוץמד',הסמאוחרכבראדס,זה

חובת'אתעושה,כלומרהחומראתלהסמעב'רשאנ'

הדבר'סאתולהוק'רל'הנותלהסלגרוסרוצהאנ'הפורמל'ת,

מוסףערךזהו .במתמט'קהאותסומוק'רמהסנהנהשאנ'

מנסהאנ' .'כולת'כמ'טבלעשותה'אאחר'ות' .להוראת'

 ,'למצל'חתמ'דלאזההנאה.שלרטטא'זשהובהסלהעב'ר

מנסה.אנ'אבל

להשתפר?יכילמירהכלהאם

'כולמורהשכלאמונה,שלבס'סעלרקוזהמאמ'ן,אנ'

שא'זושה'לה'ות'כולהנ'ס'ון.ועסהשנ'סעסלהשתפר

'כולהא'נטנס'ב'באופןשנ'סבמשךמור'סשתלווהסדנה

מור'סהסטוב'סשמור'סחושבאנ'-בפועלמשהו.לתרוס

צובר'סשהסהנ'ס'וןעסמשתפר'סוהסלהס,שא'כפת

השנ'ס.במשך

בסיסעלטרסימפרופ'ללמודניתומהלסיכום,

המצולמים?השיעוריםוניתוחהראיונות

נהירהבצורהידעלתלמידיולהעבירואמיתיעמוקרצון •

ביותר.וברורה

אוהקושילרמותערנותתוךהתלמידיםשלההבנהרמתזיהוי •

 .הלומדאצלהחומרבהבנתלהיווצרהעלוליםלקשיים

המועברהחומרבמסגרתהדעתמבנהביצירתעקביות •

מןהכב,דאלהקלמןהיררכית:דבריםהצגתעלוהקפדה

 .החדשאלהמוכרהעולםמןהמורכב,אלהפשוט

כמהעלאחתובעונהבעתשעובדתהחומרשלהצגה •

תוךהלוחעלכתיבהכמו )שוניםתקשורתבערוצי(חושים

ושרטוטנוסחאותבניית ,הכתובהקראת ,בצבעיםשימוש

הלוח.עלשלהןהמילוליהמובןוכתיבתהדיאגראמות

שוניםובהדגשיםשונותמבטמנקודותההסבריםעלחזרות •

אתמנסחהמרצה .הלומדשלההבנהלביסוסכאמצעי

משלימה,תהיהאמירהשכלבדרךאופניםבכמהמסראותו

יבינותלמידיםשיותרכךקודמתה,אתמבארתאומרחיבה

ישתעממו.לאואחרים

והבאתהסטודנטיםשלהיומיוםמחייבדוגמאותשימוש •

 .ההבנהחידודלשםומנוגדותמשלימותדוגמאות

ודבר.דברכלשלוהמייחדהמאפייןהמיוחד,הצגת •

ולדבריםקודםלידעהחדשיםהחומריםביןוזיקהקשריצירת •

לתלמידים.המוכרים

אנלוגיים,היבטיםמתוךיציאה :חדשחומרבהגשתיצירתיות •

מחשבה,מעוררטקסטכמומיוחדיםבאלמנטיםושימוש

באמצעישימושמאתגרים,מתמטייםומשחקיםשירה

באלה.וכיוצאויזואלייםהמחשה

מתוךמהתלהבותו,החומרעלהמקריןהמרצהשלמעורבות •

הנלמד.לחומרשלובאהבהויתלמידאתלהדביקעמוקמניע

לכלהמובנתמסורבלתובלתיבהירהפשוטה,בשפהשימוש •

 .נפש

ומכוונותמנחותשאלותידיעלהתלמידיםעםתקשורתיצירת •

ותיבעלזהותכדיהלומדיםעםמתמידעיןקשרידיעלאו

המאזינים.לכללאותםולכווןבדבריולקלועוכדיבהבנה

לא-בהוראהמצוינותשליכולותהשגתטרסי,פרופ'לדעת

לאופןשישהמכרעתבחשיבותהמרצהשלההכרה .יאהבשמים

באופןחדשידעלרכושהלומדשלהיכולתעלהחומרהעברת

המרצהאתמובילהזוהכרה .רבערךבעלתהיאליישמו,שיוכל

זה.יעדבהשגתהמיטבאתמעצמולהפיקהרצוןאל

גבוהותהבנהברמותידעהעברתשלהאנושיבמגעהטמוןהקסם

זמןקצרתבריתזוהילמונחה.והןלמרצההןרב-משמעות,הוא

ו.יתלמידןילבהמורהביןמשותףאינטלקטואליבמסע

ומון~~
קודםימיםכמה

כדיידרוש,כמהלכך

ירצושאםליכוודם,אתלכררזכוןחככויםלתלכוידיליתן

לתוךנופללפלפלשרוצהכויכל,כראשונהעכוויפלפלו

התקינוכלכוללידישכאיםכושראווכופלפל,הדרשה

כחשתשעכשיוהדרשה,לאחראלאישאלושלא

שכוכינים,מכוהיותריודעיםאינםוהדרשניםהחכמה

להשיכ,כוהלוישאם ,ככיתוהרכאתשואלים

ואוכורכושתכוטהואלאו,ואםכושיכ,

אני,עייף

חגגןיס)תלמי,ישני(עגנון,
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