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 מורות ומורים ביצירות ספרותיותמערך שיעור ליום המורה: 
 

האם לא  ,  שוקולדחשיבותו של העד ההורים הבית ספרי. בלי לזלזל בובקבלת שוקולד מו  מסתכם  לעיתים רבות"יום המורה"  

במיוחד לנוכח הצורך לעסוק בנושא מתחזק  ?  משמעותועל  ראוי שנדבר עם תלמידותינו ותלמידינו על החשיבות של היום הזה ו

לתלמידות   כולה.  ובחברה  הספר  בבית  הראוי  למעמדן/ם  ביחס  שהעלה  והשאלות  המתוקשר  והמורים  המורות  מאבק 

במערך נחקור את דמות  ולתלמידים, שקרובות/ים כל כך אלינו המורות/ים, יש זכות מלאה להביע את דעתן/ם בנושא זה.  

ירות ספרתיות שונות, וננסה לזקק יחד עם התלמידות והתלמידים מי הוא או מי היא מורה טוב/ה  המורה כפי שמשתקפת ביצ

 בעיניהן/ם? אילו קשיים יש בתפקיד ההוראה? ומה היו רוצות/ים לומר למורות ולמורים שלהן/ם? 

 *השיעור מתוכנן כשיעור כפול ויש להקדיש לו לפחות שני שיעורים.  

 . כל חלק במערך יכול גם לעמוד בפני עצמו – מתוכםלבחור ערך או להשתמש בכל חלקי המ*ניתן 

 

 "סליחה על השאלה"  :פעילות פתיחה

ים לשאול מורות/ים. לא ניתן הכוונה  ות/שהיו רוצ  לעצמן/ם שאלות, ונבקש מהן/ם לכתוב    ,נזמין את התלמידות/ים לזמן חשיבה

 לשמוע את השאלות המסקרנות באמת עבורן/ם.  כדי להגביל ו כדי לאמעבר לכך 

ה  את  לשמור  מהן/ם  נבקש  השאלות,  את  שיכתבו  התכנית    ,פתקיםלאחר  מתוך  בפרק  לצפות  עומדות/ים  שאנחנו  ונסביר 

, במקרה זה,  ים על שאלות הקהל בביתות/ים מורות ומורים שעונ ות/בתכנית זו מתראיינ  ".11כאן  ""סליחה על השאלה" של  

  שאלות שבדרך כלל לא נעים לנו לשאול. לשאול  . נדגיש כי הכוונה היא  של תלמידות ותלמידים מרחבי הארץ  שאלותאלו הן  

התלמידות/ים הצפייה  מענה    במהלך  קיבלו  האם  לב  לשים  קודםיתבקשו  שכתבו   . לשאלות 

 סליחה על השאלה ילדים, כאן חינוכיתנצפה ביחד בפרק: 

 ? מה הכעיס אותן/ם  ?הפתיע אותן/םמה    . נשאלהאם קיבלו מענה לשאלותיהן/םלאחר הצפייה נזמין את התלמידות/ים לשתף,  

מה הן/ם חושבות/ים עכשיו על מורות ומורים? אם נשארו לתלמידות/ים שאלות שלא נענו, נוכל לבחור אם ברצוננו לענות ו

. אנחנו ממליצות לשתף את התלמידות/ים בסיפור אישי שקשור לבחירה שלנו בהוראה או במורה שהיתה לנו והשפיעה עליהן

 עלינו במיוחד.

   מורות ומורים ביצירות ספרותיות ':אחלק 

בכלל ובמורות ומורים    ההוראהשולחן קטע מתוך יצירה ספרותית העוסקת במקצוע    על כלונניח    ,קבוצות   8  בנסדר את הכיתה  

)נספח   ל  (.'אבפרט  ולעיין בקטעים. נבקש מהן/ם  יצירה שנזמין את התלמידות/ים להסתובב בכיתה  סקרנה  התיישב סביב 

 אותן/ם.  
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 : )נכתוב אותן על הלוח(  סביב השאלות הבאות היצירהאת  כל קבוצה תחקור ביחד -דיון בקבוצות

 המורה.  את כדי לתאר כתבו את התיאורים שבהם משתמש/ת המחבר/ת  ➢

 הביאו דוגמאות מן הכתוב.   ביצירה?  או לא אהובה ות אהובההאם המורה היא דמ ➢

 לה/לו?  לומרמה הייתם רוצים ביצירה.  ת/של המורה המתואר  תלמידות/יםדמיינו שאתן/ם  ➢

משתקפת מהיצירות. היא הבנה של דמות המורה כפי שבעזור לתלמידות/ים בתיווך ונו, בין הקבוצותבמהלך חלק זה נסתובב 

  מרכזיים בנוגע לכל יצירה מצורפים בנספחים(.)מסרים 

המחזה  :  כפי שמשתקפת ביצירה שקיבלה  ,כל קבוצה תבחר באיזה אופן היא רוצה להציג את דמות המורה  -   במליאהצגה  ה

 או כל דרך יצירתית אחרת.  סרטון / ספוקן וורדקצרה/ ציור / 

 דמויות של מורות ומורים ראינו? יש מורה שהתחברתן/ם אליה/אליו במיוחד? מדוע?  אילו - שיתוף במליאה

 

  םן/המורות והמורים שלכ ':בחלק 

ומורים   מורות  שפגשו  וביצירותלאחר  השאלה"  על  נקדיש    ב"סליחה  זההספרותיות,  ו  חלק  התלמידות  ללמורות  של  מורים 

 שאלות על תפקיד המורה כיום: ונשאל  ,דיון פתוח בכיתה נקיים)אנחנו!(.  שלנו והתלמידים

 הקשיים בתפקיד ההוראה? לדעתכן/ם  מהם •

 ? דעתכן/ם אנשים ונשים בוחרות/ים להיות מורות ומוריםמדוע ל •

 על מה נאבקות/נאבקים המורות והמורים? האם בעיניכן/ם מאבק זה מוצדק?  •

 לעשות או לעשות?  מה היא/הוא צריכ/ה ם?ן/בעיניכ ה/ו מורה טובמיהו ימיה •

זו   לכתוב את תשובות   ,לצייר שמש על הלוחאפשר  *)בשאלה  ובקרניים  בעיניי"  "המורה הטוב/ה  ולכתוב במרכזה 

 התלמידות/ים(.

 

 פעילות סיכום 

      או בשתיהן פעילויות הבאות, הניתן לבחור באחת משתי 

 ונקריא את שירו של אלי אליהו "איגרת אל התלמידים": , והתלמידיםנפנה את הזרקור אל התלמידות  :1 אפשרות*
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 (.  לומדים זכויות -אתר משרד החינוך)עפ"י:  
 

ה ➢ שבה  בשיר  שורה  לסמן  מהתלמידות/ים  את  ן/נבקש  שמסמלת  שורה  להוסיף  לחילופין  או  עצמן/ם  את  מזהות/ים  ם 

 התלמידות והתלמידים שהן/ם. 

ם מרגישות/ים שהן/ם מקבלות/ים מענה לקשיים שלהן/ם בבית הספר? מה צריכות/ים  ן/האם ה את התלמידות/יםנשאל  ➢

 לעשות המורות והמורים שלהן/ם כדי לעזור להן/ם להתמודד עם קשיים אלו? 

 

   :2אפשרות 

 כלפיה/כלפיו הערכה  רוצות/ים להביע  למורה שהיו  מסריכתבו  ונבקש ש'(  בנחלק לתלמידות ולתלמידים דף חגיגי )נספח   ➢

, או לחילופין משהו שחשוב להן/ם לומר לאותו/ה מורה. בסוף השיעור יוכלו להחליט אם ברצונן/ם למסור את הדף  ותודה

  לאותו/ה מורה.

 

 

  

 איגרת אל הילדים 
 אלי אליהו

  
ֲעִתיִקים.   ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאל ַהּמַ

 

ׁש ֶזה ֶאל ֶזה. ֲחׁשָׁ ים ּבַ  ֶאל ַהּלֹוֲחׁשִ
 

נֹות.  ְלחָׁ ֻּׁ ם ַעל ַהׁשּ תָׁ  ֶאל ַהחֹוְרִטים ֶאת ַאֲהבָׁ
 

ה  ַאֲחִרים. ֶאל ֵאּלֶ ּבֹוִהים ֶאל ַהּמְ  ׁשֶ
 

ֹוְכִחים  ׁשּ ה ׁשֶ ִביל ֵאּלֶ ׁשְ ַעד ַלַחּלֹונֹות. ּבִ  ִמּבַ
 

בֹו.  ם ַעל מֹוׁשָׁ ְרּדַ ּנִ ִביל ִמי ׁשֶ ׁשְ רֹות. ּבִ ְחּבָׁ  ֶאת ַהּמַ
 

ׁשוּבֹות.  ּלֹא יֹוְדִעים ֶאת ַהּתְ ה ׁשֶ ִביל ֵאּלֶ ׁשְ  ּבִ
 

ה. ְתבָׁ ּכָׁ ה ׁשֶ ּמֹוֶחֶקת ֶאת מָׁ ִביל זֹו ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
 

ִבים  ִמיד יֹוׁשְ ּתָׁ ה ׁשֶ ִביל ֵאּלֶ ׁשְ  ּבִ
 

ם  ּקָׁ ִביל ֶזה ׁשֶ ׁשְ ֶצה. ּבִ ּקָׁ  ּבַ
 

ְתאֹום ְויֹוֵצא.   ּפִ
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 נספחים 

 . על מורות ומורים + מסרים מרכזיים בנוגע לדמות המורה כפי שמשתקפת בקטע  ספרותייםקטעים  -'א נספח

 

  -ה זאלודנלקח מתוך "הנביא", בתרגום של נוע(. "מסע במילים")עפ"י: עמוד הפייסבוק  -*על ההוראה/חליל ג'ובראן 
 "אופיר, הוצאת "תמוז

 

 

כפי שהוא חושב שעליו להיות. הוא טוען כי מורה נבון  ,מתאר את תפקיד המורה המשורר .בשיר זה אין תיאור של מורה ספציפי

ומאמין כי    ,המשורר נותן קרדיט לתלמידיםאלא מכוון אותם להגיע לידע לבדם.    ,הוא לא כזה שמקנה לתלמידים את החומר

 תפקיד המורה הוא לעזור להן להגיע אליו ולגלות אותו.  , וכיהם נושאים בתוכם את הידע

 (. שעל הלוח הינות על השאלה השני)בקטע זה אין צורך לע
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 (. מפה דיגיטלית לשירה -האוצר)עפ"י:  ארז ביטון / השיר למורה גבירה*

 , הוצאת הקיבוץ המאוחד.2015בית הפסנתרים, מתוך הספר: 

 קֹוֵלךְ  ֵהד
ֶלת ַסף ַעל ה   ּדֶ ּתָׁ  ַהּכִ

ל וְּנִקיׁשֹות ּקֵ ךְ  ַהּמַ ּלָׁ  ׁשֶ
ׁשֹות ְ יעַ  ַהְמַגׁשּ  ְלַהּגִ

ּ  ְמַהְדֲהִדים ֲעַדִין ְזֵנינו אָׁ  .ּבְ
  

וֶת ךְ  ַהּמָׁ ּלָׁ  ׁשֶ
ִתי ה מֹורָׁ ִבירָׁ  ּגְ
יָׁה וֶת הָׁ  ְמַתֲעֵתעַ  מָׁ

ׁש  ַעְרמוִּמי  ְוִעּקֵ
א  ְלֵסרוִּגין  ְוהֹוֵלךְ  ּבָׁ

ה ְוחֹוֵזר  וַּמּכֶ
יֶֶתר ֵאת  ּבְ  ש ְ
יָׁה קֹוֵלךְ  וֲַעַדִין ֵלא הָׁ  מָׁ

יעַ   וַּמְרּגִ
יָׁה וֲַעַדִין ךְ  הָׁ  ּכֹוחַ  ּבָׁ

ּ  ְלהֹוִליךְ  נו  אֹותָׁ
 ּבֶֹקר ּבֶֹקר

ְקעֹות ְלִפְתרֹון ה  ּפַ ְילָׁ  ַהּלַ
 ּ רו ִהְצַטּבְ ּ  ׁשֶ נו ִדידוּת  ּבָׁ  ִמּבְ

 ְמַנֶחֶמת  ֵאם ֵמֵאין
 ּ ֵתנו עָׁ רָׁ ּבְ  ׁשֶ
 ּ ְלנו י ִנְטּפַ ַעם ִמּדֵ ֶזה  ֶזה ּפַ  לָׁ

 ,ְוַאּתְ 
ִחיּוּךְ  ֵּס  ּבְ  ְמַפי

ּ  ֶהֱעַנְקּתְ  נו ּלָׁ ל   ְללֹא ְלכֻּׁ  ֶהְבּדֵ
ְמַחת ה ִקיּוּם ש ִ ׁשוּטָׁ  ּפְ

  
ה ּנֹוַתר וּמָׁ   ׁשֶ
 קֹוֵלךְ  ֵהד ַרק

ל וְּנִקיׁשֹות ּקֵ ךְ  ַהּמַ ּלָׁ  ׁשֶ
ֶלת  ַסף ַעל  ַהּדֶ
 

  שמעיד מתוארת מורה נעימת הליכות בעלת קול מרגיע וחיוך מפויס. הדובר מתאר כיצד המוות שלה טלטל אותו, מה    בשיר

וככזו שהעניקה לתלמידיה תחושת חום לעומת הבדידות    ,שהיא היתה מאוד משמעותית עבורו. הוא מתאר אותה כ"אמא" 

. אפשר  ל אף מותה, היא מורה בלתי נשכחת עבור תלמידיהשאולי חשו. גם כשרבו היא הצליחה לראות את כולם ללא הבדל. ע

גם לספר לתלמידות ולתלמידים שארז ביטון, שכתב את השיר, הוא עיוור ולמד בבית חינוך עיוורים. לכן מדגיש את קולה ואת  

 .  נקישות המקל שלה על סף הדלת
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 ( אתר ביטאון מכון מופ"ת:  עפ"י) אהרן אלמוג / *היה לי מורה

 , הוצאת הקיבוץ המאוחד. 2004מתוך הספר: אם תראו סיכה עפה, 

 
ה ְואֹומר ּתָׁ ה ַלּכִ סוּפָׁ יָׁה ִנְכַנס ּבְ הָׁ יָׁה ִלי מֹוֶרה ׁשֶ  :הָׁ

 ִלְרֹשם ַמהר  
יינוּ שֹוֲאִלים ה ִלְרֹשם הָׁ  מָׁ

שוב, ִלְרֹשם   ֹלא חָׁ
נָׁה   ל ַהשָׁ ַשְמנו כָׁ ְך רָׁ  וכָׁ
ְך ֲאִני רֹושם ַעד ַהיֹּום  וכָׁ

 

אך ניתן ללמוד מכך הרבה. המבנה הקצר של השיר גם תורם להבנת   ,בשיר קצר זה אמנם המשורר לא מכביר בתיאור המורה

ומעו מורגשת  נוכחותו  כלומר  "בסופה",  לכיתה  נכנס  הוא  תכליתי.  ולעניין",  "קצר  היה  שאולי  המורה  ומבקש דמות  ררת, 

 מתלמידיו לרשום מהר. כשתלמידיו שואלים אותו "מה לרשום?" הוא עונה שזה לא חשוב, העיקר שירשמו.  

והוא באמת מאמין כי    ,האם רק חשוב לו שיכתבו  למורה לא אכפת?התלמידים והתלמידות יכולים לתהות על תשובה זו, האם  

מה שבטוח הוא שלמורה המתואר בשיר יש השפעה ם להתקדם?  אולי הוא חושב שהתערבות שלו רק תמנע מהכך יתקדמו?  

  ארוכת טווח על תלמידו כי הוא מציין שכך הוא רושם עד היום.  
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 (.  פוסטים נבחרים -נועם חורב)עפ"י:  ועם חורבנ / *קורה שמורה

 וקורה 
 שמורה גם
 התשובה  את יודע לא

 חובה  שהם במקצועות
 ספרות כמו
 אהבה  או

 
 וקורה 

 שמורה גם
 הפתרון  את מוצא לא

 מסובכות  לבעיות
 בחיים 

 בחשבון  או
 

 וקורה 
 שמורה גם
 בעובדות  בטוח לא

 להתייעץ ניגש והוא
 התלמידות  אחת עם

 
 וקורה 

 שמורה גם
 נשכח  או שוכח
 אותו הופך לא וזה

 מוצלח  פחות למורה
 

 טוב  מורה כי
 הכל  לדעת חייב לא
 צריך  רק הוא

 להגיד 
 לתלמיד: 

 יכול.״ אתה בך, מאמין ״אני
 

הדובר מדגיש בסוף השיר . , לשכוחים לא לדעת, לטעותות/יכול םן/העובדה כי ה  ים,ות/המור של   אנושיותהמודגשת   בשיר זה

 בתלמידות/ים. שלו , אלא מה שחשוב זו האמונה עים על היותו של המורה טוב או לאשכל אלו לא בהכרח משפי

 *בקטע זה אין צורך לענות על השאלה השנייה בדיון.  
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 , עם עובד.1994מתוך הספר: אדם הראשון, (. המורה ברנאר -"לב לדעת")עפ"י:  ברנאר/אלבר קאמי*מר 

שאהב את מקצועו בכל מאודו. גם אם   עם מר ברנאר היו הלימודים מעניינים תמיד, מן הסיבה הפשוטה"

החום… וגם אם ירד גשם… במבול לא    פעפעבחוץ צווחה השמש על הקירות הצהבהבים ובכיתה עצמה  

יותר מלמבוגר:  לילד  החיוני  אותו רעב  טיפח בתלמידיו  הוסחה...הוא  לא  פוסק… דעת התלמידים כמעט 

במלוא   אליהם  ושמתייחסים  קיימים  לראשונה שהם  הרגישו  הם  ברנאר  מר  של  בשיעורים  לגילוי…  הרעב 

 "...הכבוד: הם נמצאו ראויים לגלות את העולם

הוא ראה את  ולכן אפשר להתחבר אליו והלימודים מעניינים.    ,מלמד  שהוא  את המקצועמאוד  מתואר מורה שאוהב  בקטע זה  

ולחקור חדשים  דברים  בעצמם  לגלות  ולתלמידים  לתלמידות  שבלתת  הגילויהחשיבות  חדוות  את  בהם  טיפח  הוא  מכיוון  ,   .

  .שאפשר להם לחקור לבדם הם הרגישו שמתייחסים אליהם בכבוד
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 , כנרת זמורה דביר.2014, ינץ לוי / "המורה דרורה לא מפלצת"הספר קטע מתוך 

   (.מורה דרורה לא מפלצת. פרק ראשוןה - "עבריתאתר " לקוח מתוך)  

דרורה התהלכה באולם ההתעמלות ופיזרה עשן כמו דרקון, צעדה מצד לצד בהליכת ברווז והביטה בכולם במבט מפחיד "
ועצבני! המבט של דרורה היה מבעית כל כך, שאם היא היתה מסתכלת על איזה תלמיד, הוא היה משלב מיד ידיים. אם היא  

ממשיכה להביט בו, הוא היה מתחיל לומר בקול מתחנן, "זה לא אני, דרורה! אני לא גנבתי את הספר מהספרייה ואני לא  היתה  
 הוא היה ַמְפליל את עצמו בדברים שלא עשה רק בגלל המבט המפחיד בעיניים של דרורה.  -שברתי את החלון!" 

כי היא כל הזמן היתה צועקת. לא   –וד וצורם ומחוספס בעולם כולו  עכשיו תבינו, למורה דרורה היה קול כל כך צרוד, קול הכי צר
 משנה מה עשית, דרורה היתה צועקת עליך.

 היית מפריע בשיעור? דרורה היתה צועקת עליך.

 היית מקבל מאה במבחן? דרורה היתה צועקת עליך.

 לא היה לאף אחד חשק להשקיע בלימודים כי דרורה היתה צועקת על כולם. 

 על מי שהפריע וגם על מי שלא הפריע.  –ר בשיעור הראשון הספיקה דרורה לצעוק על כל התלמידים בכיתה ובאמת, כב

"מה אתה יושב שם ושותק כמו סטודנט חופשי?!" היא צעקה לפתע, ורק לאחר רגע הבנו שהיא פונה לּבֹוריס. הוא ישב בשורה 
בעצם לא מדבר עברית כי הוא עולה חדש, ולכן הוא שותק.   האחרונה, בפינה. בוריס היה הילד הכי שקט בכיתה. אמרו שהוא

אני חושב שעד אותה שנה לא שמעתי מילה שיצאה מהפה שלו. לא ידעתי אפילו איך הקול שלו נשמע. בכל אופן, דרורה הוסיפה 
בא למנהל  אותך  אני אשלח  ככה,  לשתוק  אם תמשיך  הסעיף!  את  לי  מביאה  "השתיקה שלך  צרוד,  בקול  אליו  שמת  לירות 

 שתקנוּת יתר!" בזמן שצעקה התבלט וריד בצווארה. 

 בוריס המשיך לשתוק. דרורה העיפה אותו מהכיתה. 

 

על כל דבר, ללא אבחנה, חוויה שהיא מאוד לא  , שמתוארת בטקסט באופן ציורי מאוד, היא מורה שצועקתהמורה דרורה

בציה של התלמידים ללמוד. הצעקות שהיא מפנה  נעימה עבור התלמידות/ים, וכמו שמעיד הדובר גם פוגעת מאוד במוטי

לבוריס, העולה החדש, מעידות על גסותה וחוסר הרגישות שלה, ועומדות בניגוד בולט לשתיקה שלו, שאולי מכסה דווקא על 

  רגישות גבוהה.
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 (. סוף שבוע שירה - ןנילי דג)עפ"י:  אווזים / אגי משעול 
 , הוצאת הקיבוץ המאוחד2009מתוך הספר: ביקור בית, 

 
ה, ִטיקָׁ ֵתימָׁ י ְלמָׁ ְשֵטיין, ַהּמֹוֶרה ֶשּלִ  ֶאּפְ

ַהב ְלהֹוִציא אֹוִתי ַלּלוַּח.   אָׁ
י ַמְתִאים ַרק ְלּכֹוַבע. רֹאש ֶשּלִ ַמר ֶשהָׁ  אָׁ

י מֹו ֶשּלִ ּפֹור ִעם ֶשֶכל ּכְ ַמר ֶשּצִ  אָׁ
ה. ה ֲאחֹורָׁ פָׁ ה עָׁ ְיתָׁ  הָׁ

וִָׁזים.  ַלח אֹוִתי ִלְרעֹות אָׁ  שָׁ
  

יו,  ט ַהזֶּה,ַעְכשָׁ ְשּפָׁ ִנים ִמן ַהּמִ ק שָׁ ֶמְרחָׁ  ּבְ
ֶקל  ַחת ַהּדֶ ֶשֲאִני יֹוֶשֶבת ּתַ  ּכְ

י,  ִָּׁפים ֶשּלִ ֲאוִָׁזים ַהי  ִעם ְשלֹוֶשת הָׁ
ז ִלְראֹות, י ִהְרִחיק אָׁ  ֲאִני חֹוֶשֶבת ֶשאוּלָׁ

ה,  ִטיקָׁ ֵתימָׁ י ְלמָׁ  ַהּמֹוֶרה ֶשּלִ
יָׁה ִעּמֹו, ֶדק הָׁ  ְוַהּצֶ

  
ַח אוֹ  ה ֶשְמַשּמֵ י ֵאין מָׁ  ִתי יֹוֵתר ּכִ

ֵעת  ם ּכָׁ  ֵמֲאֶשר ִלְראֹות אֹותָׁ
ר, פֹורָׁ ֶחם ַהּמְ ִטים ַעל ַהּלֶ  עָׁ
ֵמַח, ם ַהּשָׁ ְזנָׁבָׁ ִשים ּבִ ְשּכְ  ְמּכַ

 קֹוְפִאים ֶרַגע ּדֹום 
ִים  ַחת ִלְרִסיֵסי ַהּמַ  ִמּתַ
 ֶשֲאִני ְמִתיזָׁה ֲעֵליֶהם 

ינֹור,  ִמן ַהּצִ
ם  ם ְוּגוּפָׁ  זֹוְקִפים ֶאת רֹאשָׁ

זוֹ  ז ּכְ ח אָׁ  ֵכרִנְמּתַ
ִמים ְרחֹוִקים.   ֲאגָׁ

  
ה ִטיקָׁ ֵתימָׁ י ְלמָׁ ר ַהּמֹוֶרה ֶשּלִ בָׁ ז ֵמת ּכְ  ֵמאָׁ

יִָׁדי  ה ּבְ לָׁ ַעם לֹא עָׁ יו ֶשַאף ּפַ יֹותָׁ עָׁ  וֵּמתוּ ַגם ּבְ
 ִלְפתֹור.

ִעים,  ֲאִני אֹוֶהֶבת ּכֹובָׁ
ֶעֶרב  ִמיד ּבָׁ  ְותָׁ

ֵעץ, ִרים חֹוְזרֹות ֶאל ּתוְך הָׁ ּפָׁ ֶשַהּצִ  ּכְ
ה. ֲאִני  ה ֲאחֹורָׁ פָׁ ֶשת ֶאת זֹאת ֶשעָׁ  ְמַחּפֶ
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בבית הראשון המורה מוצג באופן ביקורתי. או יותר נכון, סביר להניח שאנו כקוראים נסתכל עליו בעין ביקורתית. זאת   בשיר זה

. הוא מוציא אותה החוצה ומקניט "שאין לה ראש ללימודים"מכיוון שהוא מתייחס אל תלמידתו )הדוברת בשיר( כאל מישהי  

נשאר איתה  אחורה. בהמשך השיר אנו מבינים עד כמה המשפט הזה    אותה באומרו שציפור עם שכל כמו שלה, הייתה עפה 

כאשר הוציא אותה החוצה "אל    . הדוברת מתארת איך אותו מורה למתמטיקה אבחן אותה טובלאורך שנים, וכנראה פגע בה

,  מה כי הדוברתאך נד ,. הנימה הביקורתית נמשכת לאורך השיר כולוומסבירה איך עד היום היא נהנית להיות בטבע ,האווזים"

נהדרת, למשוררת  הפכה  עם    שלימים  מסוימת  להשלמה  שלההגיעה  הייחוד  ועם  אולי  נטיותיה  זכור    "בזכות",  מורה  אותו 

   .למתמטיקה
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 הוצאת פרדס.  2018מתוך הספר: אחת חיה, (. חיה לוי - עמוד הפייסבוקפני האמת/ חיה לוי )עפ"י: 
 

 אני והתלמיד הזה 
 שיושב לידי 

 ורוצה להיות במקום אחר
 ולא רוצה לכתוב  
 ולא רוצה לקרוא 

 ולא רוצה שום דבר 
 רק לצחוק

 
 אנחנו צוחקים 

 ורוצים להיות במקום אחר
 א ולא רוצים לקרו

 ולא רוצים לכתוב 
 ולא רוצים שום דבר 

 ודבר לא מסתיר 
 את פני האמת 

 
הוא רק רוצה לצחוק עם המורה ולא    -בשיר מתוארים המורה והתלמיד כאחד. בבית הראשון מתוארים רצונותיו של התלמיד

. בבית  מתקשה או משתעמם, אולי הוא  זקוק לתקשורת ולאוזן קשבתהוא מעוניין בקשר חברי איתה, אולי  הוא  ללמוד. אפשר ש
השני מתממש הרצון של התלמיד והוא ומורתו צוחקים יחד. הדוברת מתארת כיצד הם שניהם עכשיו רוצים להיות במקום אחר 

זו האמת שלהם. אפשר להגיד שבשיר זה מתוארת מורה   "חיים את הכאן ועכשיו", ולא ללמוד. באותו רגע יש תחושה שהם ממש  
, ואולי גם היא זקוקה למשהו אחר כרגע,  היטב, מבינה שהוא זקוק למשהו אחר כרגע, ולא ללמודשקוראת את התלמיד שלה  

 הקשר והקירבה שביניהם. ומאפשרת למשהו חשוב יותר להתרחש, ללימודים  מניחה. היא ולא ללמד
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 ! לוואטסאפאו   למיילחומרי השראה ו  מערכי שיעורלקבלת  לחצו עדין לא נרשמת לעלון שלנו? |        

www.kedma-edu.org.il  קדמה לשוויון בחינוךעמותת 

 מכתב למורה:  -נספח ג'
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