
 

 
 

אנשי חינוך  1לקידום הלמידה. עשויות לתרוםהתפתחות המוח ידע בעל  ותהמבוססמדיניות ועשייה חינוכית 

לתלמידים השונים  המתאימיםהתמיכה וההתערבויות  דרכיל באשריכולים להפיק מהידע הזה תובנות 

  בכיתתם. 

 : בקשר שבין למידה והתפתחות המוח עקרונות מרכזייםנוכל להצביע על כמה 

 

 ומושפעת ממנה למידהההתפתחות המוח משפיעה על . 1

עם הזמן תפקוד של המוח והובמצבים חברתיים משפיעה על דפוסי חשיבה תהליכי במעורבות בחוויות, 

עידוד, הם בתמיכה ובהזדמנות נאותה, זוכים בהנטיות של האדם. כאשר ילדים את מחזקת את הכישורים ו

מארגנים את  דםיסביבם. דפוסים אלה מצשחלק פעיל בעולם החברתי והפיזי  ונוטלים מרגישים חושבים,

 . םבריאותעל ו שלהם אינטליגנציהעל ה, ת הילדיםהתפתחות המוח ומשפיעים על צמיח

 

 קוגניטיבית תורמת להתפתחות המוח  סביבה בטוחה רגשית ומעוררת – 2גנטיקה־גנים ואפי. 2

למרבה , שמספרם מועט) ול םיאדם נובע לאו דווקא מהגנים הייחודיההפוטנציאל האינטלקטואלי העצום של 

הפיזי,  הקשרמשפחה, קהילה ובית הספר. ה –תוך אינטראקציה עם אחרים מ מודלל ואלא מיכולת ,(הפלא

אפשר לדמות . גנטי המאיץ ומשביח אותה־הוא הכוח האפי בו מתבצעת הלמידהשהמשפחתי, הרגשי והחברתי 
                                                 

 The brain basis for integrated, social, emotionalשל חלקים מתוך המאמר  המסמך שלהלן הוא תרגום ועיבוד 1

and academic development: How emotions and social relationships drive learning  המאמר יצא לאור בשנת .
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גנטיקה(. כאשר ־לתנאים, לאקלים ולסביבה )אפי שגננים מטפחים אותם, ומתאימים אותם  זרעיםל את הגנים

הסביבה והזדמנויות הלימוד  לעיתיםלמידה. ל תורמתתנאי הגידול מיטביים, התפתחות המוח מואצת ו

ארגונים קהילתיים יש בבתי ספר וב. נמצא כי לתמיכה ולהתערבויות ממוקדות על הפוטנציאל הגנטיגוברים 

 בריאות. ה הן על ,קוגניטיביהעצבי והפקוד תהעל  ארוכת טווח הןהשפעה מיטיבה ו

 

  התפתחות המוח שתומכת בלמידה תלויה בהתנסות חברתית. 3

נמלא מתח ההורה מנענע אותו ברכות, או כאשר תינוק נרגע  :משפיעים זה על זה גם בפן הפיזיולוגיאנשים 

בין אנשים ות אישי־בין. מערכות היחסים החברתיות והאינטראקציות האימושל  הנפשי המתח לנוכח

מגיב  ,חווים מצוקה מתמשכת על התפתחותם ועל בריאותם. המוח של ילדים ומתבגרים אשר משפיעות

מעגלים רצויים של מחשבה, שיקול דעת בחיזוק במקום  ,חרדתיותהתוקפניות והנטיות המעגלים של הבחיזוק 

. בגוף ובנפשולגרום לבעיות  יםלהיות רעיל עלולים הרבים המעורבים במצבים של דחקהורמונים הוזיכרון. 

פעוטות  בקרב למשל ,פחות גם במצבים קיצוניים יכריםקשרים אלה בין הבשלה פיזית להבשלה חברתית נ

מקטין את חלון  נפשי מתח .מדימוקדם  תבגרים מיניתמו ,חווים התקשרות גרועה עם הדמות המטפלתה

, ומנבא בגרות מינית מוקדמת וקשיים ת צמיחהאפשרמערכת העצבים גמישה ומ בוש ההזדמנויות

 על ההישגים בלימודים.  להשפיע לרעההתנהגויות מסוכנות ול עלולים להביא ואלהפסיכולוגיים, 

 

 תמיכהקבלת תקופות רגישות בהתפתחות המוח והזדמנויות ללמידה ול. 4

חיים ה. בחינה של התפתחות המוח בשלבי התפתחותו של זהל ותורמים זה המוח והחשיבה מתפתחים בד בבד

 . ושלבשלב ולתמיכה הנדרשת בכל למידה ליכולת ה באשרתובנות  עניקהשונים מה

 

 ינקותגיל ה 4.1

כדי להתפתח  מרובהאינטראקציה אנושית ל זקוקים. תינוקות לעצבו אפשראינו בשל ו וז תקופההמוח ב

יציבה, יחסים קבועים עם הדמויות המטפלות, חשיפה לשפה,  שגרהלהם  יםולווסת את עצמם. דרוש

 . ועוד אישיות חמות ומטפחות, פעילות גופנית מותאמת גיל־אינטראקציות בין

 

 ת מוקדמתילדּו 4.2

; פונקציות חושיות, מוטוריות, שפתיות, מרחביות וויזואליותלאחראים הבתקופה זו מבשילים האזורים במוח 

פעוטות  תקופה זורגשות. בושל של תקשורת חברתית  ,הבנה של שפהבוהקשבה במעורבים בדיבור, האזורים 

למידה נעשית חלק ניכר מהו ,עולם ולהתנהלות בו באמצעות אינטראקציות עם דמויות מטפלותמתוודעים ל

  .באלהצא שעת סיפור, מעגל הקשבה, שעת משחק וכיו – שגרות פעוטותשיהיו לאפוא משחק. חשוב  דרך

 
  



 עד ילדות מאוחרתאמצעית ילדות  4.3

מושגים שעליו צומחים  הם הבסיסההישגים הגופניים, הקוגניטיביים והחברתיים של הילדות המוקדמת 

עולם הפיזי, על האת ידיעתם מבטאים כאשר ילדים מתחילים בילדות האמצעית והמאוחרת, ומיומנויות 

ככל שמתפתחת יכולתם לחשוב על מה שהם ואחרים מתחילים . , וגם על עצמםהקוגניטיבי, החברתי והרגשי

 לאינטגרציה שלמבשילים במוחם אזורי האסוציאציה והתכנון, האחראים  ךלהבין, לדעת, להרגיש ולעשות, כ

של ילדים כוללת הפנמה הדרגתית ושכפול של דפוסים,  הלמידהחושים וממקורות שונים. ההמידע המגיע מ

מתרחשת באמצעות יחסים  זו חשיפה. חשפו בבית הספר, בבית ובקהילהנאליהם הליכים ואמונות ש

פורמליזציה של רעיונות באמצעות שפה  חשיבה מתמטית ומדעית וכן  חברתיים, חוויות רגשיות וסיפורים;

 מנותית.וא פעילותדבּורה וכתובה או באמצעות 

להם  מוענקותית ואקדמית כאשר ( אישagencyיכולת פעולה עצמאית; ילדים מפתחים תחושה של פעלנּות )

 תםכוח המנבא של חשיבהאו לבחון את  ,לחקור, לגלות ולהמציא ,הזדמנויות ללמד אחרים וללמוד מהם

והזדמנויות לא־ (כמו קבוצות ספורט או הרכבים מוזיקליים). בזכות פעילויות חברתיות פורמליות יהםוחישוב

הבית(,  שיעורי ובהכנה משותפת של ת, בשעות חופשיותבהקשרים חברתיים )בהפסקו ללימוד עצמיפורמליות 

 ילדים מפתחים את יכולתם לנהל יעדים, אסטרטגיות, רגשות ויחסים עם קבוצת השווים. 

מעניקות לילדים הזדמנויות , שכן הן במהלך הילדּות האמצעית יש חשיבות רבהסביבות למידה תומכות ל

. זאת מסקנות הסקתראיות ו הערכתתשובות,  חיפוש מטרות, הדורשים הצבתובפרויקטים  בחקרלעסוק 

לבנות בעזרתן חשיבה מופשטת יותר  ,להשתתף בהתנסויות הקשורות בעולם האמיתי ועוד, הן מעודדות ילדים

עוזרות לילדים  סביבות למידות תומכות. שונותולשתף פעולה באופן פורה עם ילדים אחרים בביצוע מטלות 

מסייעות  . הןדרכים פוריות להביע ולנהל אותםו (מודעּות לרגשות)למשל מיומנויות חברתיות ורגשיות  לרכוש

מנותיות, לשוניות ולהם לפתח אמפתיה ויחסים בין־אישיים חיוביים, ולבטא רעיונות בשלל צורות א

 ומתמטיות. 
 

 

  



 שלבים בהתפתחות המוח והזדמנויות הלמידה הנקשרות בהם :1תרשים 

 

 
 

בכל  ה,אזורים שונים מתפתחים בקצב שונש עולההילדות וההתבגרות  בשלב מוחתצלומים של ההתבוננות במ

בו שונּות באופן ובעיתוי ש ניכרת אךבסדר קבוע,  ופיעים לרוב. פרצי ההתפתחות של המוח משלב ושלב

משקפים יחסי גומלין בין תכונות אישיות  בין אנשים. ההבדלים בין אדם לאדם השוניםהאזורים  מתפתחים

פעילות לצעירים לפי שלבי  כנןלתבבואנו לבין הקשרים חברתיים, רגשיים, תרבותיים, קוגניטיביים ופיזיים. 

הקשרים הנטיות וה הן את ,את רצף ההתפתחות העצביתהן עלינו להביא אפוא בחשבון  התפתחותם, 

 .האישיים

מערכות שונות במוח מתפתחות ומגיעות לבשלות בין הגילים  כיצד יםאלה של המוח ממחיש צלומיםת: הערה

 פירוש הדבר הואלכחול, ואז  משנים את צבעם מאדום לירוק . כאשר אזורי המוחלאחר מכן, וגם 20-ו חמש

 ויעיל יותר. ממוקדעיבוד והשכבות הקליפה החיצוניות של המוח נעשות דקות יותר ש
 

 

 

  



 אמצעיתעד  התבגרות מוקדמת 4.5

. זו תקופה גיל ההתבגרות הוא התקופה שבה המוח מתפתח באופן הדרמטי ביותרמלבד תקופת הינקות, 

ות. זו גם ת וקוגניטיביות, רגשיוחברתיהשלכותיהן גנטי( ו־שמקורן סביבתי )ֶאּפישל צמיחה וגמישות  מכוננת

מוחיים ומבנים ( amygdala)הבשלת האמיגדלה כמו דיכאון וחרדה.  בעיות נפשיותפגיעּות גדולה לתקופה של 

קבוצת בני ובנות ים ונוכחות של ת לאותות חברתיים כמו מבטרגישּוה גבירה אתאחרים הקשורים בתגמול מ

המעורבות  – (frontal lobes) הופעה חיצונית. האונות המצחיותלמוניטין וללהיררכיה חברתית,  וכן, השווים

 – חשיבה מסדר גבוה יותרבו (executive functions) ביצועייםתפקודים הבקבלת החלטות, בבתכנון, 

מחזקת את עוצמת הקשרים לאמיגדלה  ,אמצע שנות העשריםהנמשכת עד זו,  מתפתחות במהירות. התפתחות

 תקופה זו מאופיינת ולשאר האזורים העצביים הקשורים בתגובות רגשיות, ברגישות חברתית ובתגמול. 

ויסות תחילה( כמו ושבריריות )יכולות חדשות  טומנת בחובה גםסיכונים ובתנודות במצב הרוח, אבל  בנטילת

 וחשיבה מופשטת. רגשי, תכנון לטווח ארוך 

המוח ש , ומשמעות הדברעצביתהגמישות מגבירים את השינויים הורמונליים הקשורים בהתבגרות המינית 

האופייניים לתקופה להשפעות של לחץ, דחייה חברתית וחסכי שינה. נחשולי ההורמונים במיוחד  חשוף

מתבגרים  :דפוסי השינהמשנים את משפיעים על התבגרות המוח והגוף, על חברויות ועל משיכה מינית, ו

 יותר.  ממושך יותר וישנים זמן שעות מאוחרותהולכים לישון ב

יכולות טכניות בתחומי עניין אישיים וב התעמקות נדרשת התבגרותההתפתחות אופטימלית בגיל לצורך 

אחרות. בספורט ובפעילויות עיסוק מדעים, ו מקצועות עיוניים למידה שלבאמצעות  והן נעשות, שונות

באמצעות  חברתיים־פרו  ו למתבגרים לבנות קשרים פוריים המסייעות פעילויותהן פעילויות אפקטיביות 

מתבגרים מפתחים תחושות של משמעות.  תובניי חיצוניות נקודות מבטהתחשבות במעורבות קהילתית, 

 מגוון רחב שלבבטחה לבחון ומאפשרים להם  לעשות זאת מעודדים אותםכאשר תכלית ופעלנּות , חוללּות

בני עם עם בני משפחה,  הדוקיםולהשקיע ביחסים  ,זהויות חברתיות, טעמים, תחומי עניין, אמונות וערכים

 , מנהיגים רוחניים ומאמנים. מלוויםמורים,  –שאפשר לסמוך עליהם מבוגרים עם ו ובנות קבוצת השווים

גורמים  :מתאימה, לקשרים חברתיים, לתזונה ולשינהלפעילות גופנית חשיבות מיוחדת יש בגיל ההתבגרות 

הקוגניציה ואת היכולת לווסת את משככים את השפעות הלחץ על המוח ומשפרים את הרווחה האישית,  אלה

  ההחלטות. רגשות ולקבל

 –מכירים אותם היטב החזקים עם מבוגרים  קשרים ינהלוכי המתבגרים  תבטיחסביבה חינוכית תומכת 

 ההוראה המיומנים בהתאמה אישית שלאו צוותי הוראה  בבית הספרוץ עבאמצעות מערכות ייתכופות 

 בהם ויטפחו ורחקלתלמידים  יעודדו חינוכיות תומכות בית הספר ומחוצה לו. סביבותב תמיכה ובהענקת

רעיונות להתווכח על  של התלמידים את היכולת; הן ישפרו תחשיבה ביקורתית ומיומנויות של פתרון בעיו

ולשפר בעקבותיו לקבל משוב  ,, להתנסות בפרויקטים שאפתניים שמעניינים אותםכני למידהותל עולחשוב 

נות, הרגלים של התבוננות סקרולפתח תחושה של פעלנות לתלמידים  יעזרואלה כעבודתם. הזדמנויות  את

 המתמשכת.  הבלמיד הדרושותויסות עצמי של יכולות ו , דפוס חשיבה מתפתחשלהם בחשיבתם
 

  



 : איך אנחנו מרגישים2 תרשים

 

 מראה, מנקודת מבט נירולוגית, את חשיבות הרגשות לחשיבה ולבניית המשמעות. האיור שלהלן

 

 

 . הם חשו זאתשהופעלו כאשר בני אדם חוו רגשות חזקיםהאזורים הכתומים בתמונות מסמנים חלקים במוח 

 צפו בסיפורים שנועדו לעורר אצלם התפעלות גדולה וחמלה. כאשר

 פעילות עצבית מוגברת: גילובין האזורים במוח ש

 , המעורב בהסדרת הנשימה וקצב הלב ובשאר תהליכי הישרדות בסיסיים שחיוניים להכרה;גזע המוח .1

בהמיספרה הימנית ובהמיספרה והשמאלית, שמחוברות ל"תחושות הבטן"  האינסולריותהאונות  .2

 ומשלבות אותן בתהליכים קוגניטיביים;

, המעורבים בעיבוד העצמי הפסיכולוגי, בבנייה של סיפורים לכידים, אזורים ברשת ברירת המחדל .3

 ערכי מוסר.על בשליפת זיכרונות אישיים ובחשיבה על אמונות ו

(, לבין אזורי salience networkלות המתואמת בין האונות האינסולריות, שמעגנות את רשת הבולטּות )הפעי

רלוונטית התומכת ביצירת משמעות רפלקטיבית ה פעילותברירת המחדל )ראו מידע נוסף בהמשך(, נחשבת ל

 מבחינה רגשית.
 

 

  



 התבגרות מאוחרת ובגרות מוקדמת 4.6

המוח מייעל  התבגרות,בשלב מאוחר יותר ב   ל;גד   במוח בראשית תקופת ההתבגרות מספר הקשרים העצביים

 בהתאםימשיכו לתפקד נקבעת השאלה אילו קשרים בשימוש.  תוק הקשרים שאינםצעות ניאת פעילותו באמ

 החשיבה של המתבגר או המתבגרת, ובהתאם לקשריהם עם הסביבה. תהליכי ל

עיל חשיבה להפלמתבגרים מאפשרת  בתוכם(המתקיימת להבדיל מזו במוח )אזורים  ביןתקשורת התהדקות ה

חילוץ קשרים ומשמעות מיכולות, ידע וחוויות חיים. ולבצע רפלקציה באמצעות  הגיונית, להסיק מסקנות

ולבנות יחסים  לם האמיתיעל בעיות מן העו חדשות, להפעיל יכולות תיאורטייםברעיונות  להתעמקהזדמנויות 

מחויבויות כל אלה חיוניים לפיתוח הזהות ולקבלת החלטות לגבי  –עם בני קבוצת השווים ועם מבוגרים 

 . וקריירה, אורח חיים חברתיות

הן  לצעיריםו ,םצעירילהכיר היטב את ה )מורים ויועצים(מבוגרים ל מאפשרותסביבות חינוכיות פוריות 

שימוש בחשיבה כדי , תוך ולהעמיק בחיפוש אחר משמעות לבחון רעיונות מנקודות מבט שונות מאפשרות

 ובכלים נוספים.  במטפורות ,סמלית, בהיגיון

 –אמיתי העולם בקשר עם הדמנויות לחקור וליישם את למידתם הז וב כי תלמידים יקבלו בשלב זהחש

שיאפשר משוב עליהם לקבל נוסף על כך, . בתוך בית הספר ומחוצה לו ותהליכי למידה באמצעות פרויקטים

 לאפשר לתלמידיםחשוב גם הולכת ועולה. מורכבות ברמת ולהתמודד עם בעיות מסודרת להם לפתח חשיבה 

למידה שיתאימו  אסטרטגיות בעצמם עללחשוב ו נושאי לימוד , לבחורשלהם ללכת בעקבות תחומי העניין

  להם גם בעתיד.

 

 מאוחרתעד  בגרות אמצעית 4.7

לעבור ממשיך , המוח הבוגר עד אמצע הבגרות )"אמצע החיים"(לבשלות  איבר המגיעשהמוח נחשב אף 

במוח  מתפתחיםמשקפים גורמים סביבתיים, חברתיים וחינוכיים. תאי עצב חדשים וקשורים בגיל ששינויים 

, מתח נפשי עקבותצמיחה עלולה להיבלם בהבתגובה לחוויות חדשות, אבל  החיים הבוגריםבמהלך גם 

תפקוד מסייעים ליחסים חברתיים ושיבושים כרוניים בשינה או חסכים תזונתיים. פעילות גופנית ומנטלית 

יחסים ש לכךראיות ביולוגיות יש מפני ירידה קוגניטיבית הקשורה בגיל.  ושומרים עליהםמבוגרים  שלהמוח 

רגשיות ־ולמיומנויות החברתיותלבריאות הנפש . מכאן שאישיים משפיעים על התפתחות המוח והלמידה־בין

 הצלחת התלמידים. ל חשיבות רבה בכל הנוגע יש

 למטרות הלומדים תהיות רלוונטיל עליה: שנצבר בנושאהידע על  להתבסס צריכה מבוגרים של למידה

ארבעה  לרובפתרון בעיות בהקשרים מציאותיים. מבוגרים עוברים  הכוללותלהם חוויות חדשות  להעניקו

שלהם: השתתפות בהתנסות קונקרטית; ( experiential learning cycle) ההתנסותיתשלבים במחזור הלמידה 

 של השלכותת הובדיקתובנות והכללות;  גיבושדיון עם קבוצת השווים;  לרוב במהלך, ורפלקציה התבוננות

 מצבים חדשים. בהמושגים החדשים 

שהם תכנים רלוונטית להמורים בלמידה פעילה  יערביהיה אפקטיבי אם פיתוח מקצועי למורים ש מכאן

יום ומהעבודה השוטפת של ־, במצבים מחיי היוםשיתוף פעולה עם עמיתיםכלול י; םהתלמידילומלמדים 



ויעמיד מומחים;  שלספק אימון ותמיכה י; וגם ימחיש אותם במודלים של עבודה אפקטיבית ישתמש; המורים

 הזדמנויות למשוב ולרפלקציה. לרשות המורים 

 את רווחתם האישית, באמצעות וכןרגשיות של מורים, ־שאפשר לשפר מיומנויות חברתיותגם לכך ראיות יש 

תמיכה רגשית  העניקלמורים את יכולתם של  זה יגבירשיפור . (mindfulnessדעות קשובה )מּותרגול ב

  אפקטיבית לתלמידים.
 

העיבוד הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי  מאפשרת הבנה של העיבוד מוחהעצביות בהרשתות בחינת . 5

  ושל התלות ההדדית ביניהם במוח, 

אזורים של  תרומתם הייחודיתאת לזהות שלושה עשורים ביקשו -שניים שנערכו לפנימחקרים על המוח 

אזורים  בין המקשרות רשתותחקירת הלהתמקד במדענים רבים  בחרומאז  .מנטליהבמוח לעיבוד  מוגדרים

הארגון הבסיסי של רשתות אלה ככל הנראה, למידה. החשיבה ובתחום האופני פעילות חשובים  תומאפשרו

לרבות  – מוחדרכי השימוש בומתפתח בעשורים הראשונים לחיים; אבל  ,לידהמועד הכבר ב עומד על כנו

את הרשתות הדינמיות הללו  ותננומכוו הן שמחזקות –הדרכים שבהן אדם חושב, מרגיש ומתייחס לאחרים 

בפניו  הנפתחות, בהזדמנויות תו של אדםלאורך זמן. הצמיחה והאיזון של רשתות אלה תלויים חלקית בסביב

בין תאי העצב שבאותה הרשת ועל האיזון  התקשורתמשפיעים על  יחדיואשר גורמים  – קשריו עם אחריםוב

 העדין של הפעילות בין הרשתות. 

תומכות במגוון רחב של יכולות מנטליות. באמצעות ויסות הן יחדיו ו ,יות עיקריותיש שלוש רשתות מוח

 של הפרט משותף ותיאום ביניהן, כל אחת מן הרשתות תורמת לתפקוד החברתי, הרגשי והקוגניטיבי

ר את תפקוד הרשתות הללו ש  ק  נרחב במבוגרים בעולם ולנצל הזדמנויות למידה. מחקר  לפעוללו ומאפשרת 

 לעודיכולות של ויסות רגשי וקשב ולבריאות נפשית, ליצירתיות, לגמישות מנטלית ולזיכרון, ללאינטליגנציה, 

איכות לבין  העצביותתפקוד הרשתות תאם בין יש מ  ילדים, מתבגרים ומבוגרים  אצל מיומנויות חיוניות.

הרשתות  מאפשרות לשפר את תפקוד תערבויות ממוקדותה. ם שלויחסימערכות האדם, משאביו וסביבתו של 

 לכל אורך החיים.במידה כלשהי  גמישות ה כי הןנראו הללו, העצביות 

o  הניהולית הבקרהרשת (executive control network)  קשב, מאפשרת לאנשים להחזיק לאחראית

זו  . רשתמטלותהשלמה של במוחם, להחליף אסטרטגיות או גישות לפי צורך ולהתמקד במידע 

שימור בויסות רגשות, בו וכן, דעתממידע זר ומהסחות  ביכולת להתעלםגם  ממלאת תפקיד חשוב

 שליטה בדחפים. במיקוד וב ,יעדים

o רשת ברירת המחדל (default mode network)  בחשיבה כרוכות המשימות למגויסת בראש ובראשונה

כאשר נזכרים בחוויות עבר, מדמיינים תרחישים  ,למשל ;מיפניפרשנית שמקורה רפלקטיבית או 

מוסרית, או כאשר מבחינה שוקלים מידע משוער, מופשט או רלוונטי היפותטיים או עתידיים, 

הבנת הנקרא, בהבנה מושגית, ב חשובממלאת תפקיד חולמים בהקיץ. רשת ברירת המחדל 

רגשות חברתיים בת השראה, ותחושב, ("מחוץ לקופסה"יצירתית )ליניארית ו לאחשיבה ביצירתיות, ב

מחשבה על דברים שאינם בוננות פנימה או בהתבפיתוח זהות וגם בכמו הערכה של הזולת וחמלה, 

 כאן ועכשיו. נמצאים 



o  הבולטּותרשת (salience network) סמבחינה רגשית ונתפ רלוונטיעד כמה המידע המתקבל  תשוקל 

הנתמכים בידי רשת ברירת ( mindsets)חשיבה  דפוסיר בין במעהקל את הל מטרתה .חשוב או דחוף

קרה בהידי רשת בהנתמכים  דפוסי חשיבהלבין  –המכוונת פנימה וממוקדת במשמעות  –המחדל 

הערכה סובייקטיבית מדובר אפוא בשמכוונת כלפי חוץ וממוקדת במילוי משימות.  – הביצועית

אותות חיצוניים המגיעים מן הסביבה ואותות פנימיים המגיעים מן ל באשרורגשית של רשת הבולטּות 

 כמו רעב וחרדה.  –הגוף 
 

 השלכות חינוכיות. 6

היכולות כל אחת מלפיתוח  –בדרכים שהולמות את גיל הלומדים  ––תורמות  סביבות למידה אופטימליות

בין השאר מדובר ביכולת לשמר קשב גמיש לאורך זמן ולבצע  . הרשתות העיקריות במוחשבהן תומכות 

משמעות )רשת ברירת  לזכור ולבנותרפלקציה, היכולת לערוך משימות באופן פורה )רשת הבקרה התפקודית(; 

 (. בולטּותת רגשית )רשת ההמחדל(; ורלוונטיּו

שבהן תומכות את היכולות  בכך מחזקותו ,ת ולמידהמטפחות מעורבּו פעילויות חינוכיות אופטימליות

עניין ורלוונטיות בין מטפחות מוטיבציה ותחושת הישג משום שהן מחברות  פוריות. משימות הרשתות במוח

 zone of proximal) ההתפתחות הקרובה" טווחמתאימה, ב" ת קושיהן מייצגות רמ –נגישות  ובין

development), התקדמות. כדי קות מבני תמיכה ל, ומספממש מעל ליכולת הנוכחית של הלומדנמצא ש

כמי את עצמם  סהם ללמוד לתפועלי, לכך יהיו מסוגליםגם ולהתמודד עם משימות מאתגרות ירצו שתלמידים 

 שבין יכולות קוגניטיביות ורגשיות.  הזיקהאת ממחיש  עניין זה. מסוגלים להצליחשאכן 

 לסביבות למידה המתאימות להתפתחות המוח יש כמה אפיונים: 

 

 סביבות למידה אופטימליות מציבות בחזית את ניסיונו הרגשי והחברתי של הלומד 6.1

לבנות  הםות הסובייקטיביות של הלומדים ועוזרות לססביבות למידה פוריות מביאות בחשבון את התפי

המיומנויות והידע החדשים שלהם. הן עוזרות לאנשים לפתח ביטחון  על בסיסזהויות אקדמיות וחברתיות 

 עצמי ותחושה של תכלית ולהאמין שעבודתם חשובה, רלוונטית ובעלת ערך. 

בין  םקשרים חזקים ותומכיבהם  שנבניםבתי ספר וכיתות  , דרושיםסביבה בטוחה מבחינה רגשית כדי לפתח

קהילות המאשררות את  – כבוד הדדיססות על והמבקהילות כיתתיות  צריכים ליצורמבוגרים וילדים. מורים 

דרושות מסגרות . יהןל חברלכ משותפת כלפינורמות משותפות ואחריות  תומנהיגו  ערכם של כל התלמידים 

ואותם מורים  אותם יועציםדי יתלמידים נתמכות בקטנות של קבוצות  ובהן ,בהתאמה אישית התומכות

מסטראוטיפים תלמידים שסובלים ל)בפרט לתלמידים באופן פעיל לעזור  מוריםעל ה. כמה שנים במשך

ולתמוך  להתעניין בהם, לבטא אמון ביכולתם – זהויות אקדמיות חיוביות סייע להם בפיתוחלו סטיגמות(מו

בתור מטלות  לבצעתלמידים להציע לצריכות כאלה  סביבות לימוד. פיגומים מתאימיםבאמצעות  םבלמידת

תוך כדי הויות הללו הזאת התפקידים ו לגלם את; מניםו, חוקרי חברה ואמחבריםמדענים, מתמטיקאים, 

  .וחקרמונחים דיסציפלינריים, מיומנויות למידה של 



 

רפלקציה ודיון מעודדות ו התלמידים גילם למותאמיהגילוי בו הריבחקסביבות למידה פוריות תומכות  6.2

 להעמקת ההבנה

בגמישות בין צורות שונות של לדלג ומאפשרות להם עוזרות ללומדים לעקוב אחר למידתם,  סביבות כאלה

שאיפה והכול מתוך  –להתעמק, לעצור ולחשוב, לאסוף עוד מידע או לבקש עזרה  כיצדלדעת מתי ו – מעורבות

 למידה. המטרות את להשיג 

 לבנותמורים על  . כדי לתמוך בלמידה מסוג זה,חשוביםמושגים ומיומנויות  תלמידל נחוציםגילוי חקירה ו

אמצעות שאלות חשובות בלחקור )תכופות בקבוצות קטנות(  תלמידיםהמ הדורשותמשימות קטנות וגדולות 

למצוא פתרון  כיצד, כלשהיתופעה מה גורם לעובד,  דבר מהלפענח איך  . למשל:כלים ותהליכים מדעיים

גישה  לתלמידים לספק עליהם ד בבדבדרך מסוימת דווקא. ב עושים דברים קורה כאשרלבעיה, או מה 

 תשובות. ה במציאת שיסייעו להםאביזרים לציוד וללחומרים, 

 לשתףהזדמנויות לתלמידים  ונותנות ,הוראה פרונטליתו משימות חקר משלבות סביבות למידה כאלה

עקרונות כלליים ומפות בפיתוח  מתנסיםתלמידים ה כך. פתרון בעיותפיתחו לחשיבתם ובאסטרטגיות שב

מיומנויות דיסציפלינריות מוגדרות.  מפתחיםהתנסות ומתוך  ידע ה בעת צוברים, ובמושגים של התחום

ך להעריאיך  איך לחשוב על עבודתם,ומתוך שהם לומדים ללמד זה את זה,  מקבלים הזדמנויותתלמידים 

 שליטה על תהליך הלמידה שלהם. בהדרגה  רוכשיםלתקנה, הם אותה ואיך 

 

 תומכות בחשיבה גמישה ויעילהסביבות למידה פוריות  6.3

בעת הלמידה, המוח מתמודד עם שתי דרישות סותרות: עליו להתמחות בפעולה מסוימת ולבצע אותה בצורה 

למידה סביבות יעילה ואוטומטית, ובמקביל עליו להישאר גמיש כדי להתמודד עם שינויים ועם מידע חדש. 

( שבין גמישות ליעילות בהתפתחות המוח. הן מציעות trade-offמביאות בחשבון את שקלול התמורות ) פוריות

 צד פעילויות שמעודדות שליטה במיומנויות ובידע בסיסיים. לפעילויות שמעודדות חשיבה גמישה 

בין הרצון להקנות לתלמידים הבנה מושגית  מאבק כוחות מתמיד ניכר )ובמקומות נוספים( בארצות הברית

 לשלוף בקלות. שאפשרפרטי מידע ושתאפשר להם להבין רעיונות לעומקם, לבין הרצון להבטיח שידעו עובדות 

צריכות כלשהן שגויה ולפיה מיומנויות יסוד המקובלת והה סבתפי הוויכוח בין שתי הגישות מעוגן לא פעם

עם מודלים קיימים של התפתחות רשתות  עולה בקנה אחדה זו אינה סתפי לבוא לפני כל חשיבה מורכבת. אבל

 המוח. 

מיומנויות  פיתוחבו החשיבוהמוח ה המסייעות בארגוןחשוב לאפשר לתלמידים ללמוד מערכות סמלים 

מכשירות מעגלי מוח  , למשל,אקדמיות. המיומנויות האקדמיות הבסיסיות של פענוח פונולוגי וחישוב מתמטי

 ים, שיחה, חקירה והעלאת השערות מחזקמחשבהתהליכים של  ,מנגדמוגדרים באמצעות תרגול לאורך זמן. 

לתלמידים למלא ומאפשרים אינטליגנציה את המטפחים  ,העצביותרשתות ה בין האיזוןאת ואת הלכידות 

מיומנויות  וכןנרחב, עולם ידע לצד מטלות למידה. כדי לקרוא, למשל, דרושות יכולות של פענוח משמעות  שלל

פענוח וקשב. האסטרטגיות החינוכיות האפקטיביות ביותר מאפשרות לתלמידים לפתח הבנה מושגית של 



מיומנויות של  לעיגוןיסודות . המטרה היא לבנות סדר גבוה יותרלמידה מעשית וחשיבה מ   אגב ,ידע תחומי

 רפלקציהשבסופו של דבר ייעשו אוטומטיות ויאפשרו מעבר גמיש בין חקירה,  ,ובסיסיות יותר מוגדרות

  .ופרקטיקה

לא רק לשיפור מיומנויות בסיסיות ותהליכים מנטליים הביא ל עשוייםמאפיינים ספציפיים של הסביבה 

ת תכונות אופי מועילות כמו פתיחּו ולחיזוק יבייםהעיבוד והגמישות הקוגניט לשיפורמורכבים, אלא גם 

, םנגינה בכלילגם  ךתועלת קוגניטיבית, חברתית ורגשית, וכיש לשוניות, למשל, ־סביבות רבלמחשבתית. 

פעילות גופנית שדורשת קואורדינציה, תקשורת חברתית למנויות הבמה וומנויות חזותיות ובאועיסוק באל

דפוסים, את  להביןלשפר את התפתחות המוח, את היכולת  עשויותוחשיבה אסטרטגית. פעילויות אלה 

 המרחבי ואת כושר הביטוי. או  , את השדה החזותיהמתמטיותמיומנויות ה

 

 אופיתכונות וסביבות למידה פוריות עוזרות לתלמידים לבסס הרגלי חשיבה  6.4

יכולות חשיבה  ומסייעות ברכישת הילדים ידע ומיומנויות ההולמים את גילברכישת  מסייעות סביבות אלה

סקרנות, התעניינות, התמדה  מתוךלנווט בעולם המסייעים ללומדים כלים כ כמוהםם אלה . הרגליואתיקה

 וצמא עמוק להבנה. 

 צריכים לערבמורים  ,אמפתיה וחשיבה אתית ,התמדה, שלך-כמו סקרנות, מודעות להבנתך םכדי לפתח הרגלי

. מטלות ואורך רוח תכנון ודורשות תחומי העניין של התלמידיםל הנוגעות ,היקף רחבותתלמידים במטלות 

ולתקן את  מחבריהם אלה גם מספקות לתלמידים הזדמנויות לבטא ולהסביר את חשיבתם, לקבל משוב

ודפוס חשיבה , חוסן נפשי שקדנותדתם. תהליכים אלה תורמים ללמידה עמוקה ועוזרים לתלמידים לפתח עבו

 . מתפתח

מתבצעות בשיתוף פעולה או בעבודה בקבוצות. בכיתות שבהן נהוגה  מטלותהכאשר  משתפריםהישגים ה

כאשר הם משיגים מטרות למידה אישיות  להערכה מצד הצוות החינוכיתלמידים זוכים למידה כזו, 

ת בדירוג התלמידים או בציונים שלהם. דגש על שיתוף ושמתמקד ,תותחרותי ותלהבדיל מסביב –ושיתופיות 

העולם מבעיות בבסוגיות רלוונטיות ו עיסוקגם דגש על  ךהתנהגות אתית ואמפתית יותר, וכ עשוי לעודדפעולה 

 האמיתי, שמחוץ לכיתת הלימוד. 
 

 

 והלמידה להתפתחות אופטימלית של המוחמוקדמים  פיזיולוגייםם תנאי. 7

להתפתחות  בסיסיים הנדרשים פיזיולוגיים םתנאיקיומם של בתומכות ה סביבותברק למידה מתאפשרת 

  . בחלק זה נמנה אחדים מהם: המוח

 מספקת בשינה ותהיכולת לחשוב כראוי, תלוי לצדיחד, גם בריאות הגוף והנפש : מנוחהו שינה 

חלבונים רעילים  לסילוק וכןזיכרונות,  ולגיבושאיכותית. השינה חיונית לגמישות תאי העצב ו

אינן מתארגנות  שלהםכשמונעים מאנשים שינה, הרשתות העצביות ת. מצטברים במוח בשעות הערּוה

במצב הרוח, בוויסות הרגשות, פוגעים . לאורך זמן חסכי שינה כרוניים מספקסתות באופן מוּואינן ו



 שינהזה מזה בשעות ה. אנשים שונים לסביבהת בזיכרון, בקוגניציה, בחשיבה היצירתית ובמודעּו

 ינה מספקת. בש תמידלמידה אופטימלית תלויה , אבל להם הדרושות

  בקרב ילדים, תלויה  ייחודשל המוח, בהתפתחות בריאה  :לרעלנים מועטהוחשיפה נאותה תזונה

בלמידה, בזיכרון  ,בהתפתחות המוחעלולה לפגוע תזונה לקויה  .רעלנים ם שלהיעדרבתזונה נאותה וב

חשיפה תים לצמיתות מילעומושפעת לרעה  , בעיקר בקרב מתבגרים,התפתחות המוחובקוגניציה. 

  .אלכוהוללסמים ול ,לרעלנים סביבתיים

 פעילות גופנית משפיעה על הוויסות הפיזיולוגי העומד בבסיס הרווחה האישית :פעילות גופנית, 

של רשתות וליעילותן ן נארגותורמת להכשירות הגופנית ת והחברתית, הקוגניציה והזיכרון. יהרגש

התנהגות הלימודיים וההישגים מביאה לשיפור ה במרחב הפתוח, ייחוד, בפעילות גופנית. עצביות

בטווח הקצר  – קוגניציה בכל הגיליםהאת פסיכולוגית והגופנית והרווחה ה ומחזקת אתילדים  בקרב

 . כאחדהארוך ו

 הרווחה הרגשית מקדמת את בריאות  :שייכותתחושות ביטחון ורווחה רגשית, יחסים חברתיים ו

בין השאר באמצעות שחרור של הורמונים  ,הגוף, את התפתחות המוח ואת הלמידה האופטימלית

בדידות ומוגזם וכרוני נפשי מתח לעומת זאת גנטיות. ־יּפהשפעות אֶ  עורריםומהמאותתים למוח 

 – תחושת השייכותבביטחון הרגשי ופגיעה במתח נפשי שמקורו בפוגעים קשות בהתפתחות המוח. 

זיכרון העבודה. ם מגוזל משאביגם משפיע על הפיזיולוגיה הבסיסית של האדם ועל תפקודו העצבי ו

בטווח הארוך להביא , והקוגניטיבייםביצועים בבטווח הקצר  לפגוע עלולמתח כזה, הקשור בזהות, 

, קהילתיּות משמעותיים אישייםהורּות תומכת, יחסים בין־הגוף. של הזדקנות מוקדמת של המוח ול

  . מתח נפשיהשליליות של  יוהשפעותלשכך את  עשוייםספריות ־ותוכניות חינוך בית

 אדםקבוצתיות של הזהויות לו לשייכותלתפקידים, קשורה  התרבותיתהרווחה  :רווחה תרבותית ,

לו תחושה של היסטוריה, ערכים, אורח חיים ותכלית משותפים. אבל כאשר פרטים  המעניקות

מדכאים אותם או מתייחסים  אחרות,דוחקים לשוליים בני קבוצות ( )פריבילגיו תמקבוצות מיוחסות 

ת וחוויהמודרת. חברתית עם הקבוצה  כל מי שמזוההמשא כבד על  מוטלאליהם באופן סטראוטיפי, 

לגרום פגיעה גופנית, יחס לא הוגן, קיפוח כלכלי, איום סטריאוטיפי וגם מניעת  ותעלולאפליה של 

. כל אלו עלולים סייםצרכים בסי גישה לדיור, לשטחים ירוקים, למזון איכותי, לטיפול רפואי ולשאר

בתחום הבריאות, התפתחות  ויש להם השלכותבקוגניציה וברווחה האישית,  לחץ הפוגעלמקור  להיות

  .לכל אורך החיים המוח והלמידה

אלה של התרבות עומדים בסתירה לשלו וערכי התרבות של הפרט אמונותיו כאשר יתר על כן, 

תחושה שהחברה פוסלת את מטרותיו או מכפיפה אותן לשלה,  בועורר התעלולה ל ,הדומיננטית

מערערת את הרווחה האישית הרגשית והחברתית ואת תחושת השייכות. התערבויות זו  תחושהו

עשויות  ,רווחה האישית התרבותיתשמתמקדות ב – קהילה , בית ספר אובית – מצד הסביבה הותמיכ

 כלכליות והבריאותיות. ־לשיפור התוצאות החינוכיות, החברתיות ביאלה
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לבין  הרגשיתוהתפתחות החברתית ההתפתחות המוח עוזר להסביר את הקשר ההדוק בין העוסק בהמדע 

צרכים פיזיולוגיים זקוק לא רק למילוי של התפתח המוח כדי לשל אנשים צעירים.  האקדמית ההתפתחות

 . כל אלהקוגניטיבייםמשאבים לחוויות רגשיות וליחסים חברתיים, ל, אלא גם בסיסיים כמו תזונה ושינה

אנשי חינוך לשים לב להתפתחות הילד על  לפיכךהזדמנויות למידה.  לניצול שלאת המוח יחדיו מכשירים 

 של ילדים ומשפחות בבריאותם יכולות לתמוךר שאקהילה, מהלצורך בשותפויות  כןהשלם בהקשרו, ו

 . וברווחתם האישית

 נוהזדמנויות ואמצעים, וגם אינ לבעלימותרות  נומתוך עירוב המשפחה והקהילה, אינ חינוך של הילד השלם,

לכל  תחיוניה זוהי גישהביצועיהם לקויים. או למי ש ותמקופחאוכלוסיות להשמורה אסטרטגיית שיקום 

בתחומי  רבהחדשנות דורשת מנם וא ,השלםילד רואה את הה ,לחינוך אינטגרטיביתגישה ל חתירההילדים. 

התלויה  , והלמידהילדיםשל  ת התפתחות המוחעל כף המאזניים עומדאבל  ,המדיניות והפרקטיקה

 . בהתפתחות זו
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