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 2018אגרת לסטודנטים להוראה 

 

 לכבוד

 ,בשבוע החולף הסטודנטים והסטודנטיות להוראה שהחלו את לימודיהם 

 שלום רב,

 

בפתח דבריי אני מבקש להודות לכם על החלטתכם להצטרף למערכת החינוך 
להכשרתם וההוראה ובכך ליטול על עצמכם את האחריות העליונה לחינוכם, 

 ולעיצובם של הדורות הבאים.

ברור לגמרי שהחלטתכם לבחור ללמוד דווקא חינוך והוראה היא, בראש ובראשונה, 
 החלטה אידיאולוגית. אתם מונעים מתחושות יעוד ושליחות ועל כך ישר כוח.

למה אני לפי השאלה חייהם מקצוע את לבחור הנטייה הטבעית של בני האדם היא 
, שיכול להתאים למקצוע הזה ולתרום לו. הבוחרים בהוראה מה יש בימתאים. 
חושבים הפוך. ואם לא חושבים הפוך, כדאי להם לחשוב הפוך. מה  לעומתם,

 המקצוע הזה יתן לי. 

קנדי, אל  נשיא ארה"ב לשעבר ג'ון פ'ובפרפראזה הפוכה על אמרתו הידועה של 
 לה לתת לכם.תשאלו מה אתם יכולים לתת להוראה, שאלו מה ההוראה יכו

והיא יכולה לתת לכם עולמות ומלואם: בשונה ממקצועות רבים אחרים, שבהם 
אנשים רוכשים מקצועיות בתחום מסוים, לימודי החינוך וההוראה שאתם עומדים 

 להתחיל, עתידים להעשיר במידה רבה את עולמכם האישי. 

חינוכיות, הכרת תורות וגישות פילוסופיות, הלימודים שאתם מתחילים כוללים 
ארגוניות, סוציולוגיות ופסיכולוגיות, טכנולוגיות עכשוויות ושיטות מחקר, וכמובן 

כל אלו עתידים להעשיר את עולמכם האישי כפי שאף לימוד שיטות הוראה שונות. 
 מקצוע אחר לא יעשיר.

 מאפיין ייחודי נוסף של המקצוע שבחרתם הוא עוצמותיו הגבוהות.

שמעט מקצועות נדיבים דיים להעניק לבעליהם:  הוא עתיד לתת לכם את מה
תחושת טעם, יעוד ומשמעות. תחושת השפעה על נפשות אנשים וסיפוק שאין שני לו 

 נוכח ההצלחות.
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אבל הוא גם תובע מכם הרבה. מסירות, דוגמה אישית, סבלנות, נתינה, סקרנות, 
 ועוד. 

 

ושות להציע: נפשות אתם עתידים לקבל לידיכם את האוצר החשוב ביותר שיש לאנ
 צעירות בראשית דרך חייהן, המחפשות מכם את ההכוונה הנכונה בפתח חייהן.

המחקרים מראים שההבדל בין מורים מומחים וותיקים לביניכם, לכשתסיימו את 
לימודי ההוראה ותתחילו ללמד, לא יהיה בכמות הידע המקצועי שלכם. אתם תדעו 

 נלמד והן מבחינת אסטרטגיית ההוראה.את אותם הדברים, הן מבחינת התוכן ה

ההבדל יהיה במה שתדעו לעשות עם הידע הזה. ככל שיחלוף הזמן ותצברו יותר 
מומחיות, תדעו לערוך חיבורים מעמיקים יותר בין החומר הלימודי לחומרים 
חדשים יותר, ולחומר לימודי מתחומי דעת אחרים, כדי להעלות את רמת ההוראה 

 שלכם.  

יך שהשיעורים שלכם הופכים למקוריים יותר, מפתיעים ועשירים אתם תראו א
 יותר, 

לכן שנות הלימודים הקרובות הן כל כך חשובות. הן הבסיס שעליו תלכו ותפתחו 
ותשכללו את האישיות החינוכית שלכם, שבתורה תהפוך להיות הגורם המשפיע 

 ביותר על הדור הבא של החברה הישראלית.

פוריים ומהנים, מייחל להצלחתכם ומצפה לקלוט אתכם  אני מאחל לכם לימודים
 אל שורותינו בתום הלימודים.

 

 

 

 שלכם,      

 

 שמואל אבואב

 


