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פרק 2: ידע, חשיבה ואיך מנחילים אותם

1. הגדרת תחום העיסוק של הוועדה: התמקדות בידע ובמיומנויות קוגינטיביות

בשיח החינוכי המתייחס למיומנויות הנדרשות מלומדים )learners( בעידן הנוכחי מגוון מושגים משמשים 
בערבוביה: "מיומנויות המאה ה-21", "מיומנויות חשיבה מסדר גבוה", "למידה מעמיקה", "למידה של הדור 
הבא" )next generation learning(, "מּוכנּות ללימודים גבוהים ולקריירה" ועוד. לאחרונה הקדישו קבוצות 
במסמך  בנושא.  קודמים  ממסמכים  העולות  וההגדרות  התובנות  במיזוג  מאומצת  עבודה  אחדות  חוקרים 
 Pellegrino & Hilton, 2012; OECD,( זה בחרנו להסתמך בעיקר על העבודה של שתי קבוצות חוקרים

 .)2018a

המושגים המופיעים בשיח החינוכי העדכני אוגדו בפרסום "חינוך לחיים ועבודה", שכתב גוף מומחים מטעם 
מועצת המחקר הלאומית האמריקאית )National Research Council, NRC(. מועצת המחקר סקרה כמה 
מסמכים חשובים בתחום התפיסות של ידע ולמידה במאה ה-21 ועשתה אינטגרציה שלהם. הפרסום עוסק 
בשלושה תחומים רחבים: התחום הקוגניטיבי, התחום התוך־אישי והתחום הבין־אישי. החלוקה לשלושת 
ושל ההתנהגות האנושית  ולארגן היבטים של החשיבה  לזהות  התחומים הללו מבטאת מאמצים קודמים 
)Pellegrino & Hilton, 2012(. כך, לדוגמה, שני התחומים הראשונים )הקוגניטיבי והרגשי( מופיעים כבר 
בעבודתו המוקדמת )והקנונית( של בלום )Bloom, 1956(. גם במסמך של ה-OECD )2018a(, המנסה לגבש 
תפיסה מוסכמת של מומחי חינוך ממדינות החברות בארגון באשר לידע ולמיומנויות הנחוצים לתלמידות 
ולתלמידים לקראת שנת 2030, מודגשות מיומנויות קוגניטיביות בצד מיומנויות רגשיות )החופפות במידה 
למרות  הבין־אישי(.  לתחום  ניכרת  במידה  )החופפות  חברתיות  ומיומנויות  התוך־אישי(  לתחום  ניכרת 
ההבחנה בין התחומים הללו, המסמך של ה-OECD מכיר בהיותם משולבים זה בזה בהתנהגות האנושית 

בכלל ובלמידה בפרט. 

בעקבות הדברים הללו גם ועדת המומחים מכירה בשלושה מקבצים של מיומנויות בתחומים הקוגניטיבי, 
ובעיקר  הקוגניטיבי,  בתחום  במיומנויות  הוועדה  מתמקדת  הללו  התחומים  מבין  והבין־אישי.  התוך־אישי 
במיומנויות הקשורות בידע ובחשיבה. תחום זה נמצא בלב תהליכי ההוראה והלמידה, אך אין בהתמקדותה 
של הוועדה בהם משום הבעת עמדה באשר לחשיבותם של התחומים האחרים; הנושאים הרלוונטיים רחבים 
מכדי שהוועדה הנוכחית תוכל לכסות את כולם. לכיסוי שלם של התחומים ולבחינה מעמיקה של מקומם 
בתכנון לימודים בישראל נדרשות קבוצות עבודה נוספות. ואכן, לצד ועדת המומחים הנוכחית פועלת ועדה 
 Social Emotional Learning,( אחרת של היוזמה, שעיקר עיסוקה בתחום הרגשי־חברתי במערכת החינוך
והערכה, תבחן את תחום החינוך  — קווים מנחים למדידה  נוספת של היוזמה, חינוך לערכים  ועדה   .)SEL
הערכי ותגיש המלצות בנושא זה למשרד החינוך. עם זאת, ומשום שהתחומים משולבים זה בזה בתהליכי 
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למידה והוראה, אי אפשר להפריד ביניהם לגמרי. לדוגמה, המסמך הנוכחי ממליץ לטפח במסגרת הוראת כל 
מקצועות הלימוד ערכים חברתיים ודמוקרטיים ברוח ערכי מגילת העצמאות. 

זאת ועוד, בדיון שנערך במסמך זה בנושא הרלוונטיות של למידה, נטען בין היתר שרלוונטיות מעלה את 
המוטיבציה ללמוד. כלומר, הדיון במסמך הנוכחי מתייחס גם להיבטים ערכיים, חברתיים ורגשיים )שהרי 
מוטיבציה שייכת לתחום הרגשי(. יתרה מזו, כפי שראינו בפרק הפתיחה, הוועדה מאמצת תפיסה הרואה 
בטיפוח הרווחה האישית )well being( מטרה חינוכית ראשונה במעלה, תפיסה המדגישה גם היא היבטים 
ערכיים, חברתיים ורגשיים. אולם המסמך אינו עוסק באופן שיטתי בתחומים אלה. משום שהמסמך מתמקד 

במיומנויות חשיבה ובידע נבהיר בפרקים הבאים את המושגים הללו.

חשוב לציין כי בטרמינולוגיה של הספרות המחקרית ובשיח החינוכי בשדה נפוצים מושגים רבים לתיאור 
 .)2005 )הרפז,  ו"תבניות"  "כישורים"  "יכולות",  "אסטרטגיות",  "מיומנויות",  ובהם  קוגניטיביים,  תהליכים 
המונח  חשיבה".  ו"אסטרטגיות  חשיבה"  "מיומנויות  במושגים  לסירוגין  להשתמש  בחרנו  זה  במסמך 
"מיומנויות חשיבה" שגור בשיח החינוכי בארץ ובעולם, ובמיוחד מדברים עליו בהקשר של היות החשיבה 
חלק מ"מיומנויות המאה ה-21". עם זאת, בהקשר של פיתוח חשיבה מסדר גבוה הוועדה רואה יתרון בשימוש 
במושג "אסטרטגיות חשיבה". בהקשרים רבים המושג "מיומנויות" מתייחס ליכולות טכניות למדי, ואילו 
בהקשר הנוכחי הכוונה לתהליך שאינו טכני אלא פתוח, בלתי מוגדר וטומן בחובו מגוון אפשרויות. השימוש 
במושג "אסטרטגיות חשיבה" פותר בעיה זו משום שהוא מרמז על קיומה של דרך פעולה מושכלת ומודעת 

המכוונת להשגת יעד. 

למשל:  )ראו   )competencies( "יכולות"  במושג  עדכניים  במסמכים  היום  הרווח  לשימוש  מודעת  הוועדה 
OECD, 2018a(, אך מושג זה אינו תופס מקום מרכזי במסמך שלפנינו. אנו מזכירים אותו בעיקר כאשר אנו 
מצטטים מסמכים בין־לאומיים, אך איננו מאמצים אותו בדיון שלנו ובניסוח ההמלצות, שכן להערכת חברי 
הוועדה מערכת החינוך בישראל מצויה בעיצומו של תהליך הטמעה הכרוך בהתרגלות לשימוש במושגים 
"יכולות"  החדש  במושג  הללו  המושגים  החלפת  להערכתנו,  חשיבה".  ו"אסטרטגיות  חשיבה"  "מיומנויות 
עלולה לגרום לחוסר בהירות ולתרעומת ולא תהיה פורייה. המושג "יכולות" מדגיש כי ידע ומיומנויות כוללים 
)או אסטרטגיות החשיבה(  ומיומנויות החשיבה  הידע  בעזרת  דברים חדשים  היכולת הפעילה לעשות  את 
ידע  אנו מגדירים בהמשך הדברים  האופן שבו  "יכולות" מקום מרכזי במסמך,  למושג  אף שאין  שנלמדו. 
ומיומנויות או אסטרטגיות חשיבה מדגיש כי לדעתנו אלה אינם סטטיים, אלא כוללים את היכולת לבצע 

בעזרתם פעולות דינמיות בהקשרים חדשים. 

 )Higher Order Thinking – HOT( 2. חשיבה מסדר גבוה

 National Research Council,( "21-על פי המסמך "חינוך לחיים ולעבודה: פיתוח ידע ניתן להעברה במאה ה
2012(, בתחום הקוגניטיבי נכללים שלושה מקבצים של יכולות: תהליכים ואסטרטגיות קוגניטיביות, ידע 
מידע,  אוריינות  ביקורתית,  חשיבה   ,)reasoning( חשיבה  כגון  יכולות  כוללים  אלה  מקבצים  ויצירתיות. 
 ,)2017, 2018a( OECD-על פי המסמכים של ה .)Pellegrino & Hilton, 2012( ארגומנטציה וחדשנות
במספרים,  בשפה,  השימוש  את  המאפשרות  חשיבה  אסטרטגיות  של  מערכת  הן  קוגניטיביות  מיומנויות 
 High( גבוה  ולא מילוליות, מיומנויות חשיבה מסדר  וכוללות מיומנויות מילוליות  נרכש,  ובידע  בחשיבה 
Order Thinking Skills( ומיומנויות מטא־קוגניטיביות. האחרונות כוללות בין השאר יכולת של הפרט להכיר 
את הידע של עצמו, את המיומנויות העומדות לרשותו, וכן את עמדותיו וערכיו ואת ידיעותיו על מיומנויות 
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למידה )learning to learn skills, or self-regulated learning; לפירוט מיומנויות אלו ראו בהמשך: פרק 
שלוש, סעיף אחת(. גם במסמך "חינוך לחיים ולעבודה" מושם דגש על מיומנויות מטא־קוגניטיביות, אלא 

ששם הן משויכות לתחום התוך־אישי ולא לתחום הקוגניטיבי. 

כבר בהתבוננות בשתי ההגדרות הללו ניכר הקושי של מומחים להגיע להגדרה אחת מוסכמת בנוגע למהותו 
חשיבה  אסטרטגיות  של  שונות  לסוגות  מרכזי  מקום  יש  ההגדרות  בכל  זאת,  עם  הקוגניטיבי.  התחום  של 

מסדר גבוה, חשיבה מטא־קוגניטיבית וסוגי חשיבה )ראו בהמשך(. 

רזניק   .)Schraw et al., 2011  ;2013 )זוהר,  להגדיר  קשה   )HOT( גבוה"  מסדר  "חשיבה  המושג  את  גם 
הגדרה,  של  מדויקות  לצורות  התנגדות  "מגלות  חשיבה  מיומנויות  טיבן,  שמעצם  כתבה   )Resnick, 1987(
שאף  מוסיפה  היא   .)3 )עמ'  ספציפיות"  חינוכיות  מטרות  קביעת  של  המהלך  לעצם  לקשר  שלמדנו  צורות 
שאיננו יכולים להגדיר חשיבה מסדר גבוה, קל לנו יחסית לקבוע מהן תכונות מפתח שלה, ואלה יוכלו לסייע 
לנו לזהות מתי היא מתרחשת. לדוגמה: חשיבה מסדר גבוה איננה אלגוריתמית )כלומר סדר הפעולות בה אינו 
ידוע ונתון מראש(; היא נוטה להיות מורכבת; לעיתים קרובות היא כרוכה בקריטריונים ובפתרונות מרובים 
ולא פעם בחוסר ודאות. במונחים כלליים חשיבה מסדר גבוה נוגעת לרמות חשיבה כגון יישום, ניתוח, הערכה 
גבוה  מסדר  חשיבה  לזהות  אחרת  דרך   .)Bloom, 1956; Krathwohl, 2002; Leighton, 2011( ויצירה 
כרוכה ביכולת לזהות את אסטרטגיות החשיבה המופעלות כאשר היא מתרחשת, ובהן שאילת שאלות, טיעון, 
השוואה, זיהוי רכיבים וקשרים, הסקת מסקנות, מיזוג מידע, העלאת השערות, תכנון, בידוד משתנים, העלאת 
מגוון נקודות מבט וקביעת יחסי סיבה-תוצאה )משרד החינוך — המזכירות הפדגוגית, תשס"ט(. אסטרטגיות 
חשיבה יכולות לעמוד בפני עצמן, או, כאמור לעיל, לשמש אבני בניין לסוגות חשיבה. חרף ההבדלים הניכרים 
בין אסטרטגיות החשיבה השונות שהזכרנו, יש להן גם הרבה מן המשותף, בייחוד כאשר רואים בהן מטרות 

למידה מורכבות שאינן מסתכמות בזכירת עובדות או כללים אלגוריתמיים לפתרון בעיות. 

יש לציין כי במסמך "חינוך לחיים ולעבודה" נעשית הבחנה ראויה בין אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה לבין 
 .)National Research Council, 2012; Swartz & Parks, 1994  ;2002 ואחרים,  )מרזנו  חשיבה  סוגות 
העלאת  שאלות,  שאילת  כגון  ממוקדות  קוגניטיביות  לפעולות  הכוונה  גבוה  מסדר  חשיבה  באסטרטגיות 
ורבי־שלבים,  מקיפים  לתהליכים  הכוונה  חשיבה  בסוגות  הכללות.  ויצירת  השוואות  עריכת  השערות, 
מורכבים ועשירים, כגון חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, חשיבה מדעית, חקר, קבלת החלטות ופתרון 
בעיות. ביצוען של סוגות החשיבה כרוך בהפעלה משולבת של כמה אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, שהן 

 .)Schraw et al., 2011; Zohar, 2004 ;2013 ,אבני הבניין של תהליכים אלה )זוהר

כל אסטרטגיית חשיבה עשויה לשרת כמה סוגות חשיבה. לדוגמה, בתהליך החקר השוואה היא פעולה מרכזית 
המתרחשת  עשירה  חשיבה  הכללות.  ליצירת  חיונית  היא  מושג  הבניית  ובתהליך  התוצאות,  ניתוח  בשלב 
בתוך הקשר היא לעיתים קרובות מורכבת ולא ניתנת בנקל לפירוק למושגים אלה, שגבולותיהם לעיתים 
עמומים )זוהר, 2013(. בפרקים הבאים נדון ביתר הרחבה בידע ובחשיבה, וכן במקום שהוועדה ממליצה לתת 

להיבטים אלה בתוכנית הלימודים.
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3. מקום הידע בתכנון הלימודים העתידי

המאה ה-21 מאופיינת בשינויים הן בקצב ובהיקף היווצרותו של ידע חדש )ברנדס ושטראוס, תשע”ד(, הן 
הידע  בתפיסת  מחודש  דיון  דורשים  אלה  שינויים  החינוך.  מערכת  של  ראוי  תוצר  הנחשב  הידע  בהגדרת 

בתוכנית הלימודים. נעסוק בארבע שאלות המפתח שלהלן: 

3.1. האם הבניית ידע היא עדיין מטרה חינוכית מרכזית של החינוך במאה ה-21?

כפתיח לדיון בסעיף זה נבחין בין המושגים "מידע" ו"ידע". מידע כולל אוסף של עובדות ללא ארגון פנימי 
)למשל, הנחיות כיצד לבצע תרגיל חשבוני שלב אחרי שלב(. לעומת זאת,  וקבועים  וכן תהליכים סדורים 
ידע כולל עובדות שמקושרות זו לזו ברשת של קשרים בעלי משמעות ללומד )ראו סקירה אצל זוהר, 2013(. 
עידן המידע והאינטרנט מאפשר לתלמידים ולתלמידות וכן למבוגרים ולמבוגרות גישה ישירה ונוחה, חסרת 
תקדים בהיסטוריה, לכמויות אדירות של מידע. המידע הזה מתרחב ומתעדכן לעיתים תכופות ואף עלול 
לסתור את עצמו. מצב עניינים זה עשוי להביא למחשבה שלידע צריך להיות תפקיד שולי בלבד בבית הספר 
העתידי, ואולי די בכך שבית הספר העתידי יבנה אצל התלמידים והתלמידות מיומנויות של רכישת מידע 
ויכולות חשיבה, שבעזרתן יוכלו לגשת לאינטרנט ולהגיע בעצמם לתכנים שיזדקקו להם, היינו לבנות ידע 

חדש באופן עצמאי. 

המאמינים  יש  כי  הסביר   )Cookson, 2009( קוקסון  מנוגדים.  מחנות  שני  זה  מול  זה  עומדים  זה  בעניין 
בלתי  שנתונים  מניחים  הם  עצמם" להשכלה.  את  "לנווט  יכולים  וטוויטר תלמידינו  סקייפ  גוגל,  שבעזרת 
פיסות  של  ושיתופי  רציף  אקראי,  חיבור  של  כלשהו  תהליך  דרך  ידע  להבניית  להוביל  עשויים  מאורגנים 
המידע. טיעון זה מתבסס על ההנחה שאנו לומדים לימוד מיטבי באמצעות איסוף נתונים, ושאיסוף זה נעשה 
בעקבות שאלות וצרכים שעולים בנו, ללא המעמסה של שיפוט והכוונה. לעומתם, יש המטילים בכך ספק. 
באורלין, למשל, טען בספרו "הדור הטיפש ביותר" )Bauerlin, 2008( שהתחברות בלתי פוסקת לאמצעים 

דיגיטליים ותקשורתיים אינה מובילה לצמיחה, אלא לחסימת ההתפתחות האינטלקטואלית. 

לתפיסתנו, הוראה המכוונת להבניית ידע חייבת להישאר אחת המטרות המובהקות של בית הספר גם )ואולי 
דווקא( בעידן המידע, משלושה טעמים עיקריים: 

עידן המידע אינו מבטל את תפקידו ההיסטורי של בית הספר, שהוא הקניית גוף ידע בסיסי משותף לכלל   .1
לדור.  מדור  המועברים  החברה  של  ברזל  צאן  נכסי  עם  והיכרות  והתלמידות  התלמידים  אוכלוסיית 
ופתוח מה צריך  ולבחון מדי פעם באופן ביקורתי  זו אינה מבטלת את הצורך לשוב  אמירה עקרונית 
להיות ההרכב של אותו גוף ידע משותף ומה היקפו — וגם אינה מבטלת את הצורך לעדכן אותו )כפי 

שנציע בהמשך(. 

היעדר בסיס כלשהו של ידע מפריע לרכישת ידע חדש. כדי לשאול שאלות אינטליגנטיות בתחום כלשהו,   .2
עצמאי  באופן  שרוכשים  חדש  מידע  להבין  אפשר  שיהיה  כדי  התחום.  עם  מוקדמת  היכרות  נדרשת 
בחיפוש במאגרי מידע או באינטרנט וליצור בעזרתו ידע, יש צורך במערכת מושגים בסיסית שתאפשר 
להטמיע את המידע החדש )ראו למשל Bransford et al., 2004; Sawyer, 2006a והחלק על  תפיסות 

של דרכי הוראה ולמידה בסעיף ארבע של פרק זה(. 
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כדי לפתח חשיבה ברמה גבוהה, הכרחי ללמוד נושא לעומק. יש קשר פנימי הכרחי בין חשיבה לבין ידע   .3
— האחד אינו יכול להתקיים ללא השני )ראו בפרק העוסק במיומנויות חשיבה כתחום רוחב בתוכנית 

הלימודים, בפרק שלוש, סעיף שתיים של מסמך זה(. 

3.2. מקום הידע ואופיו בתוכניות לימודים עדכניות 

מקומו המרכזי של הידע בתוכניות לימודים עדכניות בא לידי ביטוי בסקירת תוכניות הלימודים העדכניות של 
שבע מדינות — אוסטרליה, ארצות הברית, ניו זילנד, סינגפור, סקוטלנד, פינלנד וקולומביה הבריטית )סקירה 
שהוועדה הנוכחית הזמינה במיוחד והוזכרה קודם לכן(. נמצא כי בכל המדינות האלה מטרות הקשורות בידע 
תופסות מקום מרכזי בתוכניות הלימודים החדשות. זאת ועוד, בכל המדינות הללו המטרות כוללות למידה 
סדורה של תכנים בתחומי לימוד מסורתיים כמו שפת אם, שפות זרות, מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים, 
מתמטיקה, אומנויות, לימודי דת, חינוך גופני ובריאות. בצד תחומי הלימוד המסורתיים מופיעים גם תחומי 
לימוד חדשים: לימודי בריאות, עבודה ותכנון קריירה, לימודי טכנולוגיה, יזמות, פיננסים, אתיקה, לימודי 

סביבה, עיצוב וקיימות )הדר וצבירן, 2018(. 

בתוכני  הידע  ארגון  הוא  השונות  במדינות  העדכניות  הלימודים  בתוכניות  מהתבוננות  העולה  נוסף  היבט 
הלימוד לאור שאלות מרכזיות ורעיונות גדולים. המשמעות של "רעיונות גדולים" מוסברת, למשל, במבוא 
ל-NGSS האמריקאי )Next Generation Science Standards, 2017(. במסמך זה, לרעיונות ליבה יש כוח 
למקד את תוכניות הלימודים, את ההוראה ואת ההערכה בהיבטים החשובים ביותר של הדיסציפלינה. זאת 

ועוד, כדי להיחשב רעיון מרכזי, על רעיון לקיים לפחות שניים מארבעת התנאים הבאים: 

להיות מושג מפתח מארגן בעל חשיבות רחבה; 	

לספק כלי מרכזי הן להבנה ולחקר של רעיונות מורכבים, הן לפתרון בעיות; 	

להתקשר לתחומי העניין ולניסיון החיים של התלמידות והתלמידים או לסוגיות חברתיות; 	

להיות תחום שאפשר ללמד וללמוד בשכבות גיל שונות, כלומר להתאים אותו למידה הולכת וגוברת של  	
עומק ותחכום. 

גדולים מופיעה, למשל, בתוכנית הלימודים האוסטרלית  רעיונות  דוגמה לארגון תוכניות הלימודים לאור 
במדעי החברה והרוח, המגדירה ארבעה רעיונות מרכזיים )הדר וצבירן, 2018(: )1( מי אנחנו, מה היה לפנינו, 
ואילו מסורות וערכים עיצבו את החברה; )2( כיצד חברות וכלכלות מתנהלות ומשתנות במרוצת הזמן; )3( 
כיצד נתפסים אנשים, מקומות, וכן רעיונות והקשרים ביניהם; )4( כיצד אנשים פועלים באופן אחראי וכיצד 
 Australian curriculum, n.d.d Informed( מתקבלות בחברה החלטות מושכלות המבוססות על נתונים
 Next Generation Science Standards,(  NGSS-ב מופיעות  נוספות  מעניינות  דוגמאות   .)decisions
2017(, שהוזכר לעיל. במסמך זה קיימים רעיונות גדולים החוצים תחומי לימוד, וביניהם חומר ואנרגיה; 
זרימה, מחזוריות ושימור; תבניות )patterns( או מבנה ותפקיד. כמו כן מפורטים במסמך רעיונות מרכזיים 
"גדולים" בתוך כל אחת מהדיסציפלינות המדעיות: אנרגיה במדעים הפיזיקליים, אבולוציה, אחדות ומגוון 

בביולוגיה, כדור הארץ ופעילות האדם במדעי כדור הארץ והחלל ועוד.

 

https://www.nextgenscience.org/three-dimensions
https://www.nextgenscience.org/three-dimensions
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3.3. הקשר בין ידע תוכן לחשיבה וטיבו של ידע הניתן להעברה

הקשר שבין ידע תוכן לחשיבה מוכר לעולם המחקר כבר שנים רבות. הוא נדון בהרחבה אצל זוהר )1996(. זוהר 
מצטטת את מקפק )McPeck, 1981(, אשר טען שמנקודת ראות פילוסופית לא ייתכן כלל ידע ללא חשיבה. 
גם פרקינס וסלומון )Perkins & Salomon, 1989( עסקו בסוגיה, אך מנקודת ראות פסיכולוגית. לטענתם, 
ממחקרים עולה שמיומנויות חשיבה אינן כלליות )כלומר אינן מנותקות לחלוטין מתוכן(, אך גם אינן תלויות 
תוכן )כלומר אינן מנותקות לחלוטין ממרכיבים כלליים של חשיבה(, הן מעין סינתזה בין מיומנויות חשיבה 
כלליות לבין ידע הייחודי לתחום התוכן. כך, למשל, בכל תחומי התוכן טיעונים צריכים להתבסס על ראיות; 
אולם מה נחשב לראיה מבוססת ובאיזה אופן היא נבנית )לדוגמה: האם היא נבנית בעקבות מחקר אמפירי, 

ניסוי מחשבתי או בהתבסס על ניתוח טקסט?( — אלו משתנים מתחום תוכן אחד למשנהו. 

זוהר )1996( בחנה את הסוגיה מנקודת מבט חינוכית. היא בדקה שיטות שונות להוראת החשיבה, הסבירה 
את חסרונותיהן ואת יתרונותיהן ונימקה בהרחבה מדוע יש להעדיף את הגישה המשלבת להוראת החשיבה 
)הקרויה גם גישת המיזוג(. גישה זו משלבת את הוראת החשיבה בהוראה השוטפת של מקצועות הלימוד 
והתלמידים  לעומק, התלמידות  נלמדים  בבית הספר. משמעות הדבר שתוכני הלימוד  הרגילים הנלמדים 

נדרשים לחשיבה מעמיקה בנושאי הלימוד, ועקרונות כלליים של חשיבה מובלטים ונדונים מפורשות.

בעת האחרונה נדון בהרחבה הקשר ההדוק שבין ידע תוכן לבין חשיבה גם במסמך "חינוך לחיים ולעבודה" 
שהזכרנו קודם )National Research Council, 2012(. בהתבסס על סקירה רחבה מאוד של הספרות כתבו 

חברי הוועדה כך: 

בניגוד לתפיסה הרואה במיומנויות המאה ה-21 מיומנויות כלליות שניתן ליישם במטלות שונות 
ובהקשרים שונים באקדמיה, בחיים האזרחיים, במקומות העבודה או במשפחה, הוועדה רואה 
במיומנויות המאה ה-21 תחומי מומחיות ספציפיים לתחום תוכן מסוים, השזורים בידע ספציפי 
בתחום זה. כדי לשקף את התפיסה שלנו, שלפיה מיומנויות וידע קשורים זה בזה, אנו מאמצים 

.)National Research Council, 2012, p. 3( "את המונח "יכולות" ולא "מיומנויות

לדעת מחברי המסמך, יכולות המאה ה-21 )להבדיל ממיומנויות המאה ה-21( הן בבחינת שילוב בלתי ניתן 
להפרדה בין תוכן ומיומנויות. יכולות אלה נבנות באמצעות מה שחוקרים אלה מכנים "למידה מעמיקה" 
)deeper learning, עמ' 6-5(. לדידם, למידה מעמיקה היא תהליך שבאמצעותו מסוגלים הלומדים והלומדות 
לקחת את הנלמד במצב אחד וליישמו במצב חדש )כלומר לבצע העברה(. אם כן, התוצר של למידה מעמיקה 
הוא ידע הניתן להעברה, הכולל את ידע התוכן בתחום הדעת לצד ידע כיצד, מתי ולמה ליישם את הידע הזה 
בבואנו לענות על שאלות ולפתור בעיות חדשות. לדעתם, יכולות אלה נבנות סביב עקרונות מרכזיים של 
תחום התוכן והיחסים ביניהם ולא סביב עובדות שטחיות ונבדלות זו מזו או סביב כללים לפתרון שאלות 
ותרגילים. בעוד סוגים אחרים של למידה עשויים לסייע לשלוף מהזיכרון עובדות, מושגים או כללי פתרון, 
הרי רק למידה מעמיקה מאפשרת ליישם את הנלמד בפתרון בעיות חדשות. ראוי לציין כי גם מבחני הפיזה 
של ארגון ה-OECD מאמצים גישה דומה. הם מבוססים על התפיסה שמה שחשוב לאדם משכיל בימינו 
הוא ידע הניתן להעברה וליישום בהקשרים חדשים )OECD, 2005; Schleicher, 2010(. עמדה זו באה לידי 
ביטוי גם במסמכים חדשים יותר של ה-2018a( OECD(. הוועדה הנוכחית מאמצת עמדה זו בנוגע להגדרה 

של "למידה מעמיקה" וכן את התפיסה של הידע שבאה בעקבות למידה כזו. 
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כפי שנראה בהמשך, למידה מעמיקה, שיש בה הבנה, כרוכה גם בחשיבה, והיא סוג הלמידה היחיד היכול 
עתירת  הוראה  שלפיה  הקביעה  כי  לציין  חשוב  להעברה.  הניתן  ידע  גבוהה,  באיכות  עמוק  לידע  להוביל 
חשיבה משפרת גם את הידע של התלמידים ולא רק את איכות החשיבה מבוססת גם על מחקרים אמפיריים 
המעידים כי אף שהוראה עתירת חשיבה מביאה לכיסוי של פחות חומר, היא תורמת תרומה חיובית לשיפור 
 Darling-Hammond, 2010; Harris et al., 2015; Lee, Smith, & הידע של התלמידים )ראו, למשל 
 Croninger, 1997; National Research Council, 2012; Reisman, 2012; Schneider et al., 2001;

 .)Zohar 2004; Zohar & Nemet, 2002; Zohar, Weinberger, & Tamir, 1994

זו  קביעה  התלמידים.  של  החשיבה  יכולות  לפיתוח  גם  חיונית  התוכן  בתחום  מעמיקה  למידה  ועוד,  זאת 
מוכרת גם היא כבר זמן רב ומתבססת על מחקרים קוגניטיביים שעסקו בידע של מומחים ושימשו בסיס 
 Bransford,( לבניית מודל ללמידה טובה. מחקרים אלה תומכים בחשיבותו של ידע מעמיק בתחום הדעת
Brown, & Cocking, 2000; Bereiter & Scardamalia, 1993; Chi, Glaser, & Farr 1988(. הם מעידים 
כי מומחיות דורשת מידה עצומה של ידע, היות שמומחים נבדלים משאינם מומחים לאו דווקא ביכולות 
תחום  בתוך  מעמיקה  חשיבה  ובעומקו.  שברשותם  הידע  ברוחב  בעיקר  אלא  שלהם,  הכלליות  החשיבה 
דעת מחייבת אפוא הקשר והיכרות מעמיקה עם הידע שטמון בו. ממחקרים אלה למדו החוקרים כי ללא 
הוראה מעמיקה של התכנים אי אפשר להעמיק בטיפוח של יכולות חשיבה. זאת ועוד, יש לתת את הדעת 
גם על המבנה האפיסטמי של תחומי הדעת. תחומי דעת נבדלים זה מזה בתפיסת הידע: מה נחשב ידע, איך 
אנו יודעים את מה שאנו יודעים, באיזה אופן אנו טוענים טענות, מה נחשב ראיות, איך טענות מתגבשות, 
מתוקפות ומקושרות זו לזו. תפיסת הידע ייחודית לכל תחום דעת )Goldman et al., 2016(. הוראה של ידע 

התוכן מחייבת אפוא תשומת לב מפורשת גם למבנה האפיסטמי הייחודי לתחומי הדעת השונים. 

לסיכום, שיקולים אלה תומכים בתפיסה שהגדרת הידע והאופן שבו מלמדים אותו אכן צריכים להשתנות. 
קיימת  ה-21  המאה  של  הספר  בבית  שגם  רחבה  הסכמה  החינוך  חוקרי  קהילת  בקרב  יש  עדיין  זאת,  עם 
חשיבות רבה להבניה סדורה של ידע בצד הבניה סדורה של מיומנויות חשיבה. אף שידע וחשיבה נתפסים 
זו  דיכוטומיה  למעשה  הרי  החינוך,  מערכת  משאבי  על  בזו  זו  חינוכיות המתחרות  מטרות  כשתי  לעיתים 
שגויה ומזיקה. כיום אי אפשר שלא לדבר על שילוב מושכל, מאוזן ופורה בין ידע למיומנויות חשיבה. שילוב 
כזה בונה יכולות )competencies( המאפשרות להתמודד עם דרישות מורכבות על ידי שימוש בידע שנרכש 
בעבר גם בהקשרים חדשים. השימוש במיומנויות הוא תלוי דיסציפלינה ומעוגן בדיסציפלינות שונות, וידע 
עומק הוא תוצר של שימוש במיומנויות בתוך גוף ידע מסוים. בדרך הלמידה החדשה תהליך הבניית הידע 
קשור באופן בסיסי בחשיבה פעילה של תלמידים על הידע )או התוכן( שבו הם עוסקים )ראו גם סעיף ארבע 
של פרק זה(. תכנון מושכל של תוכנית הלימודים בבית הספר העתידי צריך לשלב הבניית תכנים והבניית 
מיומנויות חשיבה. כל זאת בד בבד עם הבנת האופן שבו שילוב מיומנויות החשיבה צריך להשפיע על כמות 
התכנים שנבחר ללמד ועל המאפיינים שלהם. תכנון כזה הוא אתגר לא קל לפיצוח בתכנון הלימודים בבית 

הספר העתידי. 

3.4. היקף תוכני הלימוד ותכנון הלימודים בבית הספר העתידי

של  בגישה  מהוראה  יותר  רב  זמן  דורשת  מעמיקה  למידה  על  המבוססת  והבנה  חשיבה  עתירת  הוראה 
העברת מידע, וזהו אחד מחסרונותיה. הוראה בגישה של העברת מידע היא דרך יעילה יותר לכסות חומר רב 
בזמן קצר. היקף המידע שהתלמידים נחשפים אליו בשיטתיות ובאופן מאורגן בלמידה כזו )למשל כשהם 
מקשיבים להרצאה מפי המורה, קוראים בספר הלימוד ועונים על שאלות הדורשות רמות חשיבה נמוכות, 



46

ה ב י ש ח ו ע  ד י

או מתרגלים פתרון בעיות שגרתיות בחשבון(, עשוי להיות גדול יותר בבית ספר הרואה בהעברת מידע את 
תפקידו העיקרי. היות וזמן ההוראה הוא משאב הוראה מוגבל, הוראה עתירת חשיבה והבנה מחייבת ויתור 
על חלק מהתכנים המצויים כיום בתוכניות הלימודים הממלכתיות. בעניין זה אימצו כמה מדינות בעולם 
— ובהן סינגפור, שקיימה תוכנית לאומית להוראה עתירת חשיבה — את הסיסמה "מלמדים פחות ולומדים 
יותר" )Teach less, learn more(. בדומה לכך צומצם בקולומביה הבריטית חלק ניכר מהתכנים בשני תחומים 
מרכזיים: מתמטיקה ומדעי החברה. במתמטיקה נעשה הצמצום כדי להקדיש זמן רב יותר ללימוד המבוסס 
על התנסות ולאפשר בכך לתלמידים ולתלמידות לרכוש כישורי יסוד וליישמם במגוון מצבים הרלוונטיים 
לחיי היום־יום. במדעי החברה צומצמו התכנים כדי לאפשר לתלמידים ולתלמידות להעמיק בחומר הנלמד 

ולפתח כישורי חשיבה בנושא, וזאת תוך כדי פיתוח הבנה משלהם באשר למושגי יסוד בתחום.

2030 של ארגון ה-OECD צוין כי ראוי לדון בנושא עומס היתר של התכנים  זאת ועוד, בפרויקט החינוך 
בתוכנית הלימודים, כדי לאפשר לימוד מעמיק ואיכותי )OECD, 2018a(. גם הגדלת המשקל הפלורליסטי 
בלמידה, קרי הכנסת משבצות זמן שהלימוד בהן אוטונומי יותר, מצמצמת את זמן הלימוד של תוכני החובה 
המשותפים והאוניברסליים שתוכניות הלימודים והמבחנים המערכתיים הקיימים כיום מכתיבים. טענות אלה, 
בצירוף הטענות שנזכרו קודם לכן בדבר ארגון שונה של הידע הנלמד )לימוד לאור "שאלות גדולות" ומושגי 
מפתח(, מחייבות לצמצם את כמות הידע שיש ללמד בתוכניות הלימודים העתידיות במקצועות התשתית. 

)זוהר,  עזים  ורגשות  חריפים  ויכוחים  המעורר  ביותר  כואב  תהליך  הוא  תכנים  על  שוויתור  מתברר  אולם 
בדפוס(. ויכוחים אלה מעידים על מורכבות הדילמות בתכנון לימודים בעידן המודרני. אי אפשר לתת מענה 
לדרישות העידן הנוכחי בלי לוותר על חלק מתוכני הלימוד שהיו נהוגים בבתי הספר בעבר. עם זאת, הוועדה 
מתריעה על הסכנה שבמקום ללמד "יותר על פחות" )במובן של עומק הידע הבא על חשבון ההיקף( ילמדו 
בתי הספר "פחות על פחות". כדי להקטין סכנה זו, יש לנסח קריטריונים ברורים לאיכות התוצרים של תהליך 

הלמידה )על כך ראו בהמשך(. 

לסיכום, לנוכח הדברים הללו הוועדה ממליצה חד משמעית לאמץ את התפיסה הרואה בהבניה סדורה של ידע 
באיכות גבוהה )להבדיל ממידע( מטרה מרכזית של תוכניות הלימודים במאה ה-21. עם זאת, הנושא מורכב, 
וכמה דילמות עמדו בפני הוועדה בעת הדיון בתוכני הלימוד, בהן השאלות מה להמליץ לשמר ומה להמליץ 
שתוצרי תהליך  לוודא  איך  לקבוע?  צריך  ומי  אלו  בשאלות  להכריע  יש  שיקולים  אילו  סמך  על  להחליף? 
הלמידה שיבואו בעקבות השינויים הנדרשים לא יהפכו את הלמידה לשרלטנית אלא יעמדו בקריטריונים 

קפדניים של איכות? 

שגיבשה  ההמלצות  גם  מהיר,  בקצב  המשתנים  החיצוניים  והתנאים  הללו  השאלות  של  המורכבות  לנוכח 
פשוטות,  תשובות  אין  אלה  כגון  מורכבות  שאלות  על  מורכבות.  הן  העתידיות  הלימודים  לתוכניות  הוועדה 
הרלוונטיים  השיקולים  ושל  חלופות  של  ניסוח  מתחייב  אלא  לכולם",  המתאימה  אחת  "מידה  קבוע,  מתכון 
המסייעים למקבלי החלטות. הימנעות ממתן מתכון קבוע נראית לנו נכונה גם לנוכח ההמלצה להגדיל את 
האוטונומיה הפדגוגית בכל הדרגים. להמלצות הוועדה בסוגיות אלה אנא ראו להלן סעיף חמש של פרק שלוש. 
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4. תפיסות של דרכי הוראה ולמידה

אי אפשר לנתק את הדיון בתוכניות הלימודים מהדיון בהנחות היסוד באשר לדרכי הוראה ולמידה, כלומר 
לנתק את הדיון ב"מה" מלמדים מהדיון ב"איך" מלמדים. נציג אפוא להלן תפיסות מרכזיות הנוגעות לדרכי 
הוראה ולמידה ונסביר את השלכותיהן על סוג הידע שהן אמורות לטפח ועל תכנון לימודים. תחילה נציג 
את המודל המסורתי להוראה וללמידה — מודל המסירה — המבוסס על התפיסה שהוראה היא תהליך של 
העברת מידע מהמורה אל התלמידים; נציג גם את הביקורת הקשה שספג מודל זה בשנים האחרונות. לאחר 
ולהוראה. מודלים אלו  מכן נתאר מודלים פדגוגיים המבוססים על מחקר ומבטאים גישה אחרת ללמידה 
אמורים להתמודד עם הביקורת שהועברה כנגד המודל המסורתי. בתוך כך נרחיב את הדיון שערכנו קודם 
בנושא הידע העמוק. מושג זה נשמע רבות בשיח החינוכי בישראל, אך לא תמיד באופן המבטא את התפיסה 
מיושמים  כמה  עד  בשאלה  נדון  הפרק  של  האחרון  בחלק  בבסיסו.  העומדת  המחקר  מבוססת  החינוכית 

בישראל המודלים המבטאים פדגוגיה פרוגרסיבית מבוססת מחקר.  

4.1. המודל המסורתי להוראה — מודל המסירה

המודל המסורתי להוראה נקרא גם מודל המסירה. הוא עוסק בהעברת מידע מהמורה לתלמיד, והוא עדיין 
נפוץ מאוד בבתי ספר בישראל וברחבי העולם )OECD, 2019a(. לפי מודל זה, ידע ניתן להעברה מהמלמד 
קשר  קשורה  זו  תפיסה  מקבל.  והתלמיד  מוסר  המורה   — שהוא  כפי  הלומדת  או  הלומד  אל  המלמדת  או 
הדוק לתאוריה הביהביוריסטית ללמידה שפותחה על ידי סקינר )Skinner, 1974; 1981(, הגורסת כי למידה 
משמעה יצירת התניה חזקה בין גירויים רצויים לבין תגובות רצויות, בתבנית קבועה של גירוי-תגובה-משוב: 
שאלה או בעיה המוצגות בפני התלמיד הן הגירוי; התשובה או הפתרון הם התגובות; והמשוב החיובי או 
השלילי של המורה הוא בבחינת חיזוק חיובי או שלילי. על פי תאוריה זו, השתתפות הלומד בלמידה היא 

 .)Mehan, 1979( פסיבית ועיקרה תגובה לגירויים חיצוניים

על פי המודל המסורתי להוראה, מטרתו העיקרית של בית הספר היא להקנות לתלמידים ולתלמידות מידע, 
המורכב מעובדות מקובלות על העולם ומתהליכים אלגוריתמיים )כגון שורה של הנחיות סגורות( בנוגע לאופן 
ביצוע מטלות. תפקידם העיקרי של המורים והמורות הוא להכניס את העובדות ואת התהליכים הללו לתוך 
ראשם של התלמידים והתלמידות באופן המדויק והיעיל ביותר, ובכך להפוך אותם לאנשים ונשים משכילים 
שבבעלותם אוסף גדול של עובדות ותהליכים הניתנים לשליפה. במילים אחרות, המורים והמורות יודעים 
והתלמידות  והתלמידים   — לתלמידיהם  אותם  למסור  או  להעביר  ותפקידם  התהליכים  ואת  העובדות  את 
הללו  התהליכים  ואת  העובדות  את  לשנן  הוא  העיקרי  תפקידם  המידע;  של  פסיביים  קולטים  אלא  אינם 
ולזכור אותם באופן מדויק ככל האפשר. תחילה על המורים והמורות למסור לתלמידיהם עובדות ותהליכים 
פשוטים, ורק לאחר מכן, בהדרגה, עובדות ותהליכים מורכבים יותר. צוותי ההוראה וכותבי ספרי הלימוד הם 
שקובעים מה פשוט ומה מורכב, וכן מהו סדר הלימוד המתאים, לא פעם לאחר שהם נועצים במומחי תוכן 
כגון מדענים, מתמטיקאיות, היסטוריונים וכדומה. עם זאת הם אינם מביאים בחשבון את המחקר על האופן 
שבו ילדים לומדים בפועל ובו מומחים יוצרים ידע. מידת ההצלחה של הלמידה נמדדת במבחנים הבודקים 
כמה מהעובדות ומהתהליכים אכן רכשו התלמידים והתלמידות. ככל שהילדים והילדות מצליחים לשחזר 

 .)Sawyer, 2006a ;2013 ,באופן המדויק ביותר מידע רב יותר כך נחשבת הלמידה מוצלחת יותר )זוהר
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בתקופה  בבירור  וניכרת  אפלטון,  אצל  החלה  היא  חדשה:  אינה  ללמידה  המסורתי  המודל  על  הביקורת 
המודרנית, למשל בכתביו של הפילוסוף והמחנך ג'ון דיואי, שכתב ופעל במחצית הראשונה של המאה ה-20. 
היבט מרכזי בביקורת על המודל המסורתי נוגע לאיכות הידע שנוצר בעקבות ההוראה והלמידה: הטענה 
היא )כפי שהסברנו קודם( שידע זה אומנם מאפשר לתלמידים ולתלמידות לאגור בזיכרון מצבור של עובדות 
אין  אך  הלמידה,  במהלך  עליהן  שהתאמנו  לאלה  דומות  שאלות  על  לענות  בבואם  אותם  ולשלוף  וכללים 
הוא מאפשר להם לתפקד בעולם המשתנה של המאה ה-21, קרי להשתמש באופן פעיל בידע זה בהקשרים 

חדשים. פרקינס )1998( מכנה את הידע הזה "ידע שביר". 

היבט נוסף בביקורת על המודל המסורתי נוגע ליכולות הקוגניטיביות שהוא מטפח: הטענה היא שמדובר 
ביכולות בסיסיות, כגון שינון ואימון, ולא במיומנויות חשיבה ולמידה גבוהות, ההכרחיות לתפקוד בעולם. 
להיות מסוגלים לחשוב חשיבה  והבוגרות של מערכת החינוך  דורשת מהבוגרים  כיום  מכיוון שהמציאות 
עצמאית וביקורתית, לגבש דעה מושכלת ומנומקת, לקבל החלטות וללמוד בעצמם ידע חדש על פי צרכים 
עם  גם  מתיישבת  זו  )ביקורת  עוד  מתאים  אינו  וללמידה  להוראה  זה  מודל   — החיים  במהלך  המתעוררים 

ממצאים חדשים מתחום חקר המוח, ראו בפרק הקודם של מסמך זה(.  

4.2. מודלים המבטאים פדגוגיות פרוגרסיביות 

פדגוגיות פרוגרסיביות הן שם כללי למגוון גישות הוראה שבהן הלומדות והלומדים עומדים במרכז תהליכי 
ההוראה והלמידה. פדגוגיות אלה, הבוחנות דרכים חלופיות להוראה, ללמידה ולהערכה, נשענות בין היתר 
על התפתחות מדעי הלמידה ועל מחקרים אמפיריים. מחקרים אלה מציגים את מגבלות המודל המסורתי 
את  וכן  למידה  לתהליך  איתם  מביאים  והתלמידות  שתלמידים  הידע  חשיבות  את  ומדגישים  ללמידה 
חשיבותן של יכולות קוגניטיביות ורגשיות בלמידה )Sawyer, 2006(. גישות פרוגרסיביות אלה פותחו, בין 
היתר, על מנת להתגבר על מגבלות הגישה המסורתית ללמידה )שהוצגו לעיל(. משום כך אחד העקרונות 
הבולטים שלהן הוא הדגש על למידה המייצרת הבנה — או ידע עמוק — ועל מיומנויות שאפשר להשתמש 

 .)Bransford et al., 2004; Pellegrino & Hilton, 2012 ;2013 ,בהן בהקשרים חדשים )זוהר

2016( ובקשר בינו לבין המושג "העברה".  זו יש להעמיק מעט במשמעות המושג "הבנה" )הרפז,  בנקודה 
פרקינס וחוקרים אחרים )פרקינס, Perkins, 1991; Perkins & Blythe, 1994; 1998( הסבירו מהי הבנה בעזרת 
המושג "ביצוע" )performance(. לתפיסתם, הבנה פירושה שהלומדים מסוגלים לבצע בנושא שלמדו מגוון של 
ליישם את  ודוגמאות הקשורות אליו, להכליל,  פעולות הדורשות חשיבה: להסביר את הנושא, למצוא ראיות 
הידע הקשור אליו בהקשרים חדשים, לעשות אנלוגיות בינו לבין נושאים אחרים, להסיק מסקנות, לייצג את 
הנושא בדרכים חדשות ועוד. ככל שהתלמידים יהיו מסוגלים להתמודד טוב יותר עם מגוון של מטלות חדשות 
הדורשות סוגים שונים של חשיבה, כך נהיה מוכנים לומר עליהם שאכן הבינו את הנושא. כלומר, הבנה נבחנת 

ביכולת של הלומדים להשתמש בידע בהקשרים חדשים, או במילים אחרות — ביכולת ההעברה.

ולפתרון  לחשיבה  חשובות  עובדות  שלפיה  העמדה  את  שוללות  אינן  להוראה  הפרוגרסיביות  הגישות 
בעיות. ממחקרים העוסקים בטיבה של מומחיות במגוון תחומים )שחמט, היסטוריה, מתמטיקה ועוד( 
ידע עשיר המאופיין בכך  גוף  ולפתור בעיות סבוכות בתחומם בזכות  יכולים לחשוב  כי מומחים  עולה 
  Chase & למשל:  )ראו  הדעת  בתחום  מרכזים  מושגים  סביב  ומאורגנים  לזה  זה  מקושרים  שחלקיו 
Simon, 1973; Bransford et al., 2004(. כדי להסביר את איכות הידע הנדון מציגים ברנספורד ועמיתיו 

)Bransford et al., 2004( דוגמה לידע כזה: 
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אנשים בעלי ידע עמוק על ורידים ועל עורקים אינם מצוידים באוסף עובדות ותו לא: הם מבינים 
מדוע לוורידים ולעורקים יש תכונות ייחודיות להם. הם יודעים שהדם נשאב מהלב בגלים, וכי 
גמישות העורקים מאפשרת להכיל את השינויים בלחץ הדם המוזרם בעוצמה רבה מהלב אל כל 
חלקי הגוף. הם יודעים כי הדם היוצא מהלב צריך לזרום כלפי מעלה )אל המוח(, וגם כלפי מטה, 
גל  וכי הגמישות של העורק מאפשרת לו לשמש שסתום חד־כיווני, הנסגר מייד לאחר הזרמת 
של דם מהלב ומונע את חזרת הדם ללב. הבנת הקשר בין מבנה הלב לבין התפקוד של הוורידים 
להפגין  כלומר  חדשות,  בעיות  לפתרון  בו  להשתמש  עמוק  ידע  לבעלי  מאפשרת  והעורקים 
יכולת העברה של הידע להקשרים אחרים )transfer(. לדוגמה, דמיינו שהתבקשתם לתכנן עורק 
מלאכותי: האם עורק מלאכותי כזה חייב להיות גמיש? מהם הנימוקים בעד ונגד? הבנה מעמיקה 
שימוש  למשל,  חלופיים,  פתרונות  על  לחשוב  ללומד  מאפשרת  לתפקוד  מבנה  בין  הקשר  של 
בצינור חזק שיעמוד בעוצמת הלחץ של זרימת הדם וגם ישמש שסתום חד־כיווני. הידע על הקשר 
בין מבנה הוורידים והעורקים ובין תפקידם אינו מאפשר לשלוף מהזיכרון תשובה מוכנה לשאלת 
תכנון העורק המלאכותי, אך מספק תשתית לחשיבה יצירתית על דרכים חלופיות לפתרון הבעיה. 

כדי  ללמד  עליהם  כיצד  היא  האחרונות  השנים  בעשרות  חינוך  אנשי  מתמודדים  שעימה  הקשה  השאלה 
להגדיל את הסיכוי שתלמידיהם יבנו ידע עמוק וכישורי חשיבה. חוקרים ואנשי שדה גם יחד עוסקים אפוא 
תאוריות  על  רבה  במידה  מבוססים  ומחקריהם  כזו,  בלמידה  לתמוך  שעשויות  הוראה  דרכי  אחר  בחיפוש 
לפי   .)2013 )ליבמן,  והחינוכית  הפסיכולוגית  בספרות  רבים  סימוכין  שלהן  ללמידה,  קונסטרוקטיביסטיות 
התנסויות  במגוון  שרכשו  קודם  ידע  על  בהתבסס  פעיל  באופן  חדש  ידע  מבנים  אדם  בני  אלה,  תאוריות 
בעולם. חסידי התאוריות הללו נחלקים באופן גס לשני מחנות: אלה הגורסים בעקבות פיאז'ה כי תהליכי 
 ;)Piaget, 1972; Von Glaserfeld, 1989 :למידה הם במידה רבה קוגניטיביים, אישיים ופרטיים )לדוגמה
ואלה המדגישים בעקבות ויגוצקי כי ללמידה רכיב בין־אישי וחברתי חשוב וכי תהליכי הלמידה מתרחשים 
 Vigotzky, 1978; Schoenfeld, 1987; Greeno, 1991; :בעיקר בהקשרים חברתיים ותרבותיים )לדוגמה

  .)Lave & Wegner, 1991

התומכים בגישה שתהליכי הלמידה הם קוגניטיביים ואישיים טוענים שהפרט בונה באופן פעיל ועצמאי את 
עולמו הקוגניטיבי מתוך קשרי גומלין עם סביבת החיים שלו, בעיקר הסביבה הפיזית. מכאן שתוצר הלמידה 
)הידע( אינו ניתן למסירה מפרט אחד למשנהו, אלא חייב להיבנות על ידי הלומד עצמו באמצעות תהליכים 
קוגניטיביים אישיים  (Posner et al., 1982).תהליכי הבניית הידע כרוכים בעיבוד ובהטמעה של הנתונים 
 .)Ausubel, 1968( החדשים הנקלטים במבנה הקוגניטיבי של הפרט ובקישורם לידע קודם שכבר קיים במוחו
)Piaget, 1947; 1972) הלומד מטמיע את הגירוי החדש אל תוך מערכת המושגים  במונחים של פיאז'ה 
שכבר יצר על העולם. תוצר הלמידה הוא ידע ממוקד הקשר, שאין לו קיום במנותק מהיודע, שהרי הלמידה 
היא תהליך קוגניטיבי־הבנייתי אישי. הוראה על פי גישה זו מדגישה את חשיבות הידע הקודם שהלומדים 
מביאים איתם לתהליך הלמידה, וכן את חשיבותן של סביבות למידה המזמנות התנסויות ולמידה פעילה, 

יוצרות קונפליקט קוגניטיבי ומטפחות אסטרטגיות חשיבה. 

גם על פי התומכים בגישה החברתית־תרבותית ללמידה, הפרט ַמבנה באופן פעיל ועצמאי את תודעתו, אולם 
 Vygotsky,( הלמידה מתרחשת בעיקר בעקבות הפנמה של אינטראקציות בין עמיתים בקהילות אנושיות 
1978(. מכאן שידע אינו רק סובייקטיבי ללומד, אלא בהכרח תלוי בהקשר החברתי, התרבותי וההיסטורי 
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 Cole & Scribner, 1974; Luria, 1976; Berk & Garvin, 1984; Diaz & Berk, 1992; Cole, 1996;(
Palincsar, 1998(. כדי להבטיח שהחינוך אכן יוליד התפתחות, על ההוראה להתבצע במה שוויגוצקי כינה 
פונקציות  שבו  מנטלי  אזור   :)Zone of Proximal Development – ZPD( הקרובה"  ההתפתחות  "אזור 
קוגניטיביות )מושגים ומיומנויות חשיבה( מתחילות להתפתח. הלומד עדיין אינו שולט בהן, ולכן אינו יכול 
להשתמש בהן באופן עצמאי, אלא בסיוע מורה, עמית מיומן או פיגום מעוצב היטב. פונקציות המצויות 
"מתחת" ל-ZPD כבר עוצבו על ידי הלומד, והוא יכול להשתמש בהן באופן עצמאי; לעומת זאת "מעל" 
ההתפתחות  "אזור  לרעיון  הוראה.  בתהליכי  לפתחן  אפשר  אך  רלוונטיות,  פונקציות  אין  עדיין   ZPD-ל
 Davydov, 1995; Dixon-Krauss,( הקרובה" יש השלכות חינוכיות חשובות על תהליכי הוראה והערכה 
1996(. הוא מדגיש את החשיבות של המורה המיומן בהיותו מי שמתווך את הידע ללומד, בד בבד עם גילוי 
 Bruner, 1960;( צורכיהם  ולזיהוי  תלמידיו  של  הקרובה  ההתפתחות  לאזור  המודעות  והגברת  רגישות 
מהגורמים  אפוא  הוא  ותלמידות  תלמידים  של  הלמידה  צורכי  זיהוי   .)Wood, Bruner & Ross, 1976
ידע  לתווך  יכול  מורה  רק  לא   .)Britzman, 1991( ומורות  מורים  בהכשרת  ביותר  החשובים  המשפיעים 

לתלמידים, אלא גם עמיתים וכלים שונים — ובכללם כלים דיגיטליים.

הוראה על פי גישה זו מדגישה דרכי הוראה המעודדות שיח בין טירון לבין מומחה, אימוץ שיח של קהילת 
למידה מקצועית, השתתפות הדרגתית בשיח אופייני לקהילת הייחוס )למשל: פיזיקאים במקרה של לימוד 
פיזיקה( ולנורמות של אותה קהילה )במה רלוונטי להתמקד ובמה לא, באילו שאלות יש לעסוק וכן הלאה; 
ראו Michelle et al., 2003(. בעקבות כך התפתחו בשנים האחרונות כמה שיטות הוראה מובחנות לעידוד 
 Michaels, O’Conner & Resnick, 2008; Alexander, :דיאלוגים מקדמי הבנה וחשיבה בכיתה )לדוגמה

.)2008; Palinscar & Brown, 1984

מחשבים,  של  החישובי  הכוח  עליית  כגון  האחרונים,  העשורים  של  הטכנולוגית  ההתפתחות  כך,  על  נוסף 
איסוף כמויות עתק של נתונים ובינה מלאכותית, מציעה את האפשרות להתאים דרכי למידה לתלמיד יחיד. 
זאת בדומה לאפשרות ההתאמה האישית בתחומים אחרים כגון רפואה. בהתאם לכך, בשנים האחרונות זוכה 
המושג "פרסונליזציה" (Personalization( לשימוש גובר והולך בהקשר לחינוך עתידי וללמידה של המאה ה-21 
 The OECD Learning Framework 2030, see: OECD, 2018b; Bill & Melinda Gates Foundation,(
Becker et al., 2016; iNACOL, 2016 ;2014(. גישות של פדגוגיה פרוגרסיבית המציבות את הילד במרכז 
ג'ון  ז'אן־ז'אק רוסו ושל  וכלל; הן החלו להתפתח מהמאה ה-18 ואילך, למשל גישתו של  אינן חדשות כלל 
הפדגוגית־חינוכית התפיסה  את  לזנוח  הצורך  בסיס  על  חזונן  את  הגדירו  כבר  רבות  הוראה  גישות  דיואי. 
"One size fits all",  ולאמץ תאוריה ופרקטיקה של הוראה דיפרנציאלית המותאמת לייחודיותו של הפרט וחותרת 
 .(Gardner, 1983; Gardner & Hatch, 1989 ;2011 ,לקדם את כישוריו )אבירם, 1999; זלקוביץ וגולדשטיין

יחד עם זאת, פרקטיקה של הוראה דיפרנציאלית המכוונת ללמידה מותאמת אישית היא אתגר מורכב שאינו 
עולה בקנה אחד עם מאפייני המערכת. למידה מותאמת אישית כרוכה בראש ובראשונה בתהליך מורכב 
להם  הוראה המותאמות  דרכי  לעצב  ותלמידה, במטרה  תלמיד  לכל  ומדידה  אבחון, הערכה  של  ומתמשך 
)בריקנר ועמיתים 1994; בריקנר ורון, 1999(. במתכונתו הנוכחית של בית הספר למידה מותאמת אישית אינה 
בת־יישום, משום שאוכלוסיית הלומדים הטרוגנית ומושפעת מפרמטרים רבים, כגון יכולות קוגניטיביות, 
רקע חברתי־כלכלי, נטיות חשיבה, מיומנויות מוטוריות, מיומנויות חברתיות, ערכים, תחומי עניין, מוטיבציה 

פנימית וחיצונית ועוד. 
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רבות  טכנולוגיות  חברות  המתפתחת.  בטכנולוגיה  שימוש  באמצעות  בחינוך  פרסונליזציה  ליישם  ניתן 
עוסקות בפיתוחים המאפשרים לאסוף נתונים רבים על תהליכים קוגניטיביים ואפקטיביים של הלומדים, 
לנתח אותם ולהשתמש בהם כדי להתאים את הלמידה לכל לומד ולומד )קרן טראמפ, 2016, 2017; לפיד ופס, 
 Great Schools Partnership, 2014; Pane et al., 2015; Bill & Melinda Gates Foundation, ;2017

.)2016; Digital Promise Global, 2016

זאת משום  בחינוך.  יישום הפרסונליזציה  בזכות  ביישום ההוראה, שעשוי להתאפשר  תולים תקווה  רבים 
וכן לתמוך  הבודד  קוגניטיביים של התלמיד  וצרכים  למידה  סגנונות  על  שהיא עשויה לאפשר התבססות 
במורה בטיפול בהיבטים מסוימים של השֹונּות בכיתות. אך כיוון שהתחום עדיין בראשית דרכו, טרם גובשו 
גישות תאורטיות וטרם בוצעו מחקרים אמפיריים רבי היקף — הוועדה ממליצה לעקוב אחר ההתפתחויות 

בשנים הבאות, ולפעול בהתאם להן. 

4.3. ממודלים תאורטיים לפרקטיקה

יש הסוברים )למשל, Phillips, 1995( שאי אפשר לגשר על הפער בין שתי הגישות — הקוגניטיבית־אישית 
והחברתית־תרבותית, ואילו אחרים דוגלים בגישה קונסטרוקטיביסטית קוגניטיבית־חברתית המבוססת על 

 .(Salomon, 1993; Cobb, 1997 :סינתזה ביניהן )לדוגמה

תאוריות  בוחנים  כאשר  לדעתנו,  בסינתזה.  הדוגלת  הקונסטרוקטיביסטית  הגישה  את  מאמצת  הוועדה 
לראות בתהליכי  חינוכיים, אפשר  יעדים  בהן להשגת  להיעזר  ללמידה מתוך מטרה  קונסטרוקטיביסטיות 
ִחברות  באמצעות  ידע  המבנים  ומרכיבים  אישי  ידע  בניית  של  מרכיבים  בין  המשלבים  תהליכים  למידה 
וִתרבות לתוך הרגלי שפה, חשיבה ועשייה של החברה. בפועל, יש למצוא בהוראה את האיזונים הנכונים בין 
שתי הגישות הללו, ולהתחשב במגוון הצרכים שההבדלים בין התלמידים מציבים למורים ולמורות. כמו כן 

יש להתחשב בנסיבות ובהקשרים הספציפיים שבהם מתבצעת הלמידה. 

הגישות התאורטיות שהוצגו לעיל הן הבסיס למגוון דרכי הוראה שפותחו בשנים האחרונות במטרה לייצר 
למידה מעמיקה. דרכים אלה מבוססות על כמה עקרונות יסוד החוזרים על עצמם בשילובים שונים, ובהם 
בירור הידע המוקדם של תלמידים ותלמידות והתבססות עליו, למידה פעילה, חווייתית והתנסותית, שילוב 

חשיבה בהוראת התכנים, למידה שיתופית, למידה דיאלוגית, שימוש בכלים מטא־קוגניטיביים ועוד. 

תיאור מעמיק של דרכי ההוראה הרלוונטיות חורג מהיקף המסמך הנוכחי. עם זאת, כדי להדגים משהו מהן 
בחרנו להציג בקצרה פרקטיקות הוראה מרכזיות שמטרתן להביא ללמידה מעמיקה של ידע ושל מיומנויות 
המאה ה-21, וכן לציין מראי מקום שעשויים לסייע לקוראים להרחיב את ידיעותיהם בנושא )ראו טבלה מס' 
1(. הפרקטיקות האלה הן דוגמאות בלבד, ובבתי הספר קיימות פרקטיקות רבות נוספות המשיגות מטרות 
דומות. כמו כן חשוב להדגיש כי מידת האפקטיביות של פרקטיקות ההוראה המוצגות להלן תלויה באופן 
ה-21  המאה  מיומנויות  פיתוח  בתחום  אופרטיביים  יעדים  להגשים  מצליח  הביצוע  שבה  ובמידה  ביצוען 
ומטרות של הבניית ידע בתחומי התוכן הנלמדים )ראו הרחבה בפרק שלוש, סעיף אחת במסמך זה(. עוד 
ואת הערך המוסף  גישה  כל  הייחודיות של  את  להדגיש  נועדה  ההוראה  בין פרקטיקות  כי ההפרדה  נציין 

ביישומה בכיתה, אולם בהוראה איכותית אפשר ואף רצוי לשלבן זו בזו.  
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טבלה 1: פרקטיקות הוראה המקדמות למידה מעמיקה

פרקטיקת 
הוראה

למידה 

שיתופית 

 )Cooperative
learning)

תיאור תהליכים ומטרות פדגוגיות 

חברתי־תרבותי,  בהקשר  מיומנויות  ולפיתוח  ידע  להבניית  המכוון  הוראה  מודל 
יותר( עם מטלת  או  )שניים  במסגרת התמודדות משותפת של תלמידים ותלמידות 
כך שכל   — להיות מלאה  יכולה  או מתמשכת. רמת השיתופיות  ביצוע קצרת מועד 
חלק   — חלקית  או  הקבוצה,  וחברי  חברות  לכל  משותפים  ותוצריה  המטלה  שלבי 
להיות  יכולים  האישיים  המטלה  חלקי  אישיים.  וחלקם  משותפים  המטלה  מסעיפי 
על  ומתבסס  השלם  בתהליך  אחר  שלב  מבצע  הקבוצה  מחברי  אחד  )כל  עוקבים 
קודמו( או מקבילים )כל אחד מבצע חלק אחר במשימה לפי כישוריו או רצונותיו(. 
לכל משתתף ומשתתפת בקבוצה יש תפקיד מוגדר, המחייב אותם לקחת חלק פעיל 
בביצוע המטלה ובתוצריה, כולל בחלקים המשותפים. התהליך כולל הקפדה יתרה על 
כללי התנהגות ברורים וידועים מראש, המבוססים על ערכים של תרבות דיון, דיאלוג 

מקדם, אמפתיה, כבוד הדדי וקבלת האחר. 

הערכת הלמידה מתבססת על כל שלבי ביצוע המטלה ועל תוצריה הסופיים, על פי 
מחוון מפורט וידוע. המחוון מתייחס גם להתנהלות על פי כללי ההתנהגות שהוגדרו 
מראש לשם השגת יעדים של טיפוח מיומנויות המאה ה-21 בתחום הבין־אישי: עבודת 

צוות, מנהיגות, תקשורת בין־אישית, שיתוף פעולה, אחריות ופתרון קונפליקטים.

הפניות לדוגמאות ולהרחבה והעמקה

מודל ליישום למידה שיתופית בסביבה דיגיטלית — סוללה משפטית.  •
למידה שיתופית בסביבה דיגיטלית — תוכניות המיושמות בבתי ספר בישראל.  •

מכון אבני ראשה — למידה בקבוצות בכיתה.  •
הענן החינוכי של משרד החינוך — למידה שיתופית.  •

מראי מקום ומחקרי אפקטיביות

ההישגים  על  שיתופית  בלמידה  האוריינות  השפעת   .)2005( ר'.  ולזרוביץ,  ב',  שדל, 
איל"ת,  ובחזרה.  מהתיאוריה לשדה  בתוך:  וערבים.  יהודים  של תלמידים  הלימודיים 

עמ' 330–338.

Capar, G., & Tarim, K. (2015). Efficacy of the Cooperative Learning 
Method on Mathematics Achievement and Attitude: A Meta-Analysis 
Research. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(2), 553-559 .

Gillies, R., & Ashman, A. (2013). The social and intellectual outcomes of 
learning in groups. London: Routledge Falmer. 

Slavin, R. E., Sharan, S., Kagan, S., Hertz-Lazarowitz, R., Webb, C., & 
Schmuck, R. (Eds.). (1985). Learning to Cooperate, Cooperating to learn. 
New York and London: Plenum Press.

https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Documents/omanut_neum.pdf
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Documents/omanut_neum.pdf
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/examples_learning.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/examples_learning.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/group_learning.aspx
http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/group_learning.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lmida_shitupit.aspx
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פרקטיקת 
הוראה

למידה 

מבוססת תוצר 

)PBL(

תיאור תהליכים ומטרות פדגוגיות

למידה מבוססת תוצר היא שם כולל לתהליך רב־שלבי ומתמשך הממוקד ב"תוצר" 
(Product( מורכב או רחב היקף. התוצר יכול להיות פרויקט, פתרון בעיה או יוזמה 
ה"תוצרים"  סוגי  בין  מסוימים  הבדלים  לצד   .(Project/Problem-Base-Learning)
או  התלמיד  בכולם  נרחב.  משותף  מכנה  להם  יש  הפדגוגית  המהות  מבחינת  הללו, 
התלמידה עומדים במרכז ותהליכי הלמידה מבוססים על עקרונות של הבניית ידע 

עמוק ופיתוח החשיבה. לכן במסגרת תמציתית זו נתייחס אליהם בהכללה. 

תהליך ה-PBL מתחיל בהגדרת שאלה, בעיה או צורך ומתקדם בשלבים מתוכננים 
לתשובה, לפתרון או ליוזמה, לצד שימוש באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה ותהליכים 

של הבניית ידע חדש. 

שלבי התהליך כוללים: 
1. זיהוי והגדרה של שאלה פורייה, של בעיה מורכבת או של צורך; 

2. תכנון תהליך עבודה או העלאת אפשרויות לפתרון בעיה או לפיתוח יוזמה; 
3. דיון ומיקוד בפתרון הנבחר; 

4. כוונון התוצר והערכות להצגתו;
5. הצגת התוצר בפוסטר או בפני קהל;

מטא־קוגניטיבית(  )חשיבה  החשיבה  תהליכי  כל  על  ורפלקציה  סיכום  דיון,   .6
והלמידה. 

הערכת הלמידה מתבססת על כל שלבי הביצוע, על פי מחוון מפורט וידוע מראש. 
ידע,  הכולל  ה-21,  המאה  מיומנויות  של  הקוגניטיבי  לתחום  מתייחס  המחוון 
הכולל  התוך־אישי,  לתחום  וכן  וחדשנות,  יצירתיות  חשיבה,  ותהליכי  אסטרטגיות 
פתיחות אינטלקטואלית, אתיקה ומוסר עבודה גבוה, ויסות עצמי של תהליכי הלמידה 

(SRL) והערכה עצמית חיובית. 

תהליך ה-PBL יכול להיות אישי, ובכך לאפשר ללומד להתמקד בתכנים רלוונטיים 
יכול להתבצע גם במסגרת קבוצתית,  ולהביא לידי ביטוי את כישוריו. הוא  לעולמו 
ללמידה  עקרונות  אותם  על  יתבסס   ,PBL-ל הייחודיים  המאפיינים  על  שנוסף  כך 
המאה  מיומנויות  של  הבין־אישי  לתחום  התייחסות  כולל  לעיל,  שפורטו  שיתופית 
ופתרון  אחריות  פעולה,  שיתוף  בין־אישית,  תקשורת  ומנהיגות,  צוות  )עבודת  ה-21 
מידע  במקורות  עשירה  דיגיטלית  בסביבה  PBL המתרחש  תהליך  קונפליקטים(. 
מטרות  להשיג  מאפשר  שיתופיים  רשת(  )יישומי  באפליקציות  ובשימוש  מגוונים 
תהליכי  להעמקת  ולהוביל  ודיגיטלית  טכנולוגית  אוריינות  פיתוח  של  פדגוגיות 

הלמידה, להשבחת התוצרים ולהעצמת חוויות הלומדים והלומדות. 
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פרקטיקת 
הוראה

למידה 

מבוססת תוצר 

)PBL(

הפניות לדוגמאות ולהרחבה והעמקה

צעירה;  יזמות  ליישום;  דגמים   — דיגיטלית  בסביבה  פרויקטים  מבוססת  למידה   •
חושבים בראש אחד

הוראה מבוססת תוצר — נתיבים להוראה משמעותית, עמ' 34-15.  •
מעשה חושב: למידה מבוססת פרויקטים — מדריך למורה.   •

רשת אמי"ת/ גוגיה — למידה מבוססת פרויקטים.  •
.PBL — חלופות בהערכה בסביבה הדיגיטלית  •

ייצוג  אפשרית;  משימה  לעולם;  מסייעים  דיגיטלי:  תוצר  מבוססי  הוראה  דגמי   •
מידע באופן חזותי; סיפור מנצח; פותחים ערוץ ביוטיוב; ייצוג רעיון מופשט באופן 

חזותי; תערוכה וירטואלית. 

מראי מקום ומחקרי אפקטיביות

Barron, B., & Darling-Hammond, L. (2008). Teaching for Meaningful 
Learning: A Review of Research on Inquiry — Based and Cooperative 
Learning. Stanford University.

Condliffe, B. (2017). Project-based learning: A literature review. Working 
paper. N.W: MDRC, 4-12. 

Dochy, F., Segers, M., Van den Bossche, & Gijbels, D. (2003). Effects of 
Problem-Based Learning: A meta-analysis. Learning and Instruction, 13, 
533-568.

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-Based Learning: What and how do 
students learn? Educational Psychology Review, 16(3), 235-266.

https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/yazamut.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/yazamut.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Documents/PBL.pdf
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Documents/PBL.pdf
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/one_rosh.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/one_rosh.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/merkaz/pdf/netivim%5b1%5d.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/merkaz/pdf/netivim%5b1%5d.pdf
https://gifted.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=114829
https://gifted.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-19d6c9d151f1&id=114829
http://www.amit.org.il/edugogya/pbl-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/
http://www.amit.org.il/edugogya/pbl-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D/
https://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/metodot_halufot.pdf
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://ecat.education.gov.il/copy-of-%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%91%D7%99%D7%95-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://ecat.education.gov.il/copy-of-%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%91%D7%99%D7%95-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%91
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%A6%D7%97
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%A6%D7%97
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%A6%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
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למידה בדרך 

החקר

תיאור תהליכים ומטרות פדגוגיות

)Dewey, 1938( והוגדר כ"תהליך שבו  המונח "חקר" נטבע לראשונה על ידי דיואי 
וברורה".  אחידה  לשלמות  ומבוקר  מכוון  באופן  הופך  ידוע  והבלתי  מוגדר  הבלתי 
תהליך החקר מתחיל מאיתור של שאלה או בעיה עיונית או מדעית ומתקדם בשלבים 
גבוה  מסדר  חשיבה  באסטרטגיות  שימוש  כדי  תוך  לפתרון,  או  לתשובה  מתוכננים 
ותהליכים של הבניית ידע חדש. אופיו של החקר משתנה מתחום דעת אחד למשנהו. 
במדעי הטבע והחברה מבצעים בדרך כלל חקר אמפירי, ובמדעי הרוח החקר מבוסס 

על ניתוח, פרשנות, השוואה, סינתזה ועימות של טקסטים מטיפוסים שונים. 

שלבי התהליך כוללים:
זיהוי והגדרה של שאלה או בעיה עיונית או מדעית;  .1

העלאת השערות או אפשרויות שונות לפתרון;  .2
תכנון מהלך העבודה העיונית או הניסוי המדעי;  .3

איסוף נתונים ממקורות מידע עיוניים, מסקרים או מהניסוי המדעי;  .4
עיבוד, ניתוח וייצוג הנתונים;  .5

מסקנות  הסקת  או  החקר  לשאלת  כתשובה  ראיות  מבוסס  טיעון  בניית   .6
לאישוש או הפרכה של השערת החקר המדעי;

כוונון התוצר והערכות להצגתו בעבודה עיונית, בדוח חקר מדעי, בפוסטר או   .7
בפני קהל;

מטא־קוגניטיבית(  )חשיבה  החשיבה  תהליכי  כל  על  ורפלקציה  סיכום  דיון,   .8
והלמידה. 

ניתן לעסוק בלמידת חקר גם באופן מודולרי ובהיקפים מצומצמים יותר באמצעות 
דיון  במסגרת  למשל,  כולו.  מהתהליך  אחדים  בחלקים  או  אחד  בחלק  התמקדות 
או שאלות חקר  עיוניות  פוריות  בניסוח שאלות  בסוגיה מורכבת אפשר לעסוק רק 
בפני  לחשוף  לא  אפשר  "אמיתי",  מחקר  של  הצגה  במסגרת  לחילופין,  אימפריות. 
התלמידים והתלמידות את מסקנות המחקר ולבקש מהם לבנות טיעונים המבוססים 
המחקר.  השערת  של  הפרכה  או  לאישוש  מסקנות  להסיק  או  המחקר  תוצאות  על 
הערכת הלמידה מבוססת על אותם העקרונות של PBL שפורטו לעיל. כמו כן, בדומה 
בסביבה עתירת  ולהתרחש  או קבוצתי  אישי  להיות  יכול  גם תהליך החקר   ,PBL-ל

טכנולוגיה, ובכך להוסיף ערך מוסף למטרות הלמידה.
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פרקטיקת 
הוראה

למידה בדרך 

החקר

הפניות לדוגמאות ולהרחבה והעמקה

זוהר, ע' )עורכת( )2006(. למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך. הוצאת מאגנס.   •
למידה בדרך החקר — חינוך לחשיבה — אגף א' לפיתוח פדגוגי, משרד החינוך.  •

דגמי הוראה בסביבה דיגיטלית: מייצגים תופעה; לכל שאלה תשובה; העולם בכף   •
ידינו.

למדענים  אזרחים  בין  פעולה  שיתוף   — אזרחי  מדע   — הטבע  להגנת  החברה   •
במחקרים סביבתיים.  

.Project Pal platform — פלטפורמה דיגיטלית ללמידת חקר  •

מראי מקום למחקרי אפקטיביות

Barron, B., & Darling-Hammond, L. (2008). Teaching for Meaningful 
Learning: A Review of Research on Inquiry-Based and Cooperative Learning. 
Stanford University.

Loyens, S. M. M. & Rikers, R. M. J. P. (2011). Instruction Based on 
Inquiry. In R. E Mayer & P. A. Alexander (Eds.), Handbook of Research 
on Learning and Instruction, (pp. 361-381). New York: Routledge Press.

https://edu.gov.il/mazhap/Development/education-thinking/resources-new/Pages/inquiryinstruction.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/Development/education-thinking/resources-new/Pages/inquiryinstruction.aspx
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%A3-%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%95
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%A3-%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%95
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%94
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%94
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%A3-%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%95
https://www.teva.org.il/mada
https://www.teva.org.il/mada
https://www.projectpals.com/
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הוראה
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חוץ־כיתתית 
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תיאור תהליכים ומטרות פדגוגיות 

יציאה פיזית מחוץ לגבולות הכיתה — מודל הוראה המכוון להבניית ידע בהקשר חברתי־
תרבותי, בסביבה שאינה חלק משגרת הלמידה הקבועה. מודל זה מזמן אינטראקציות 
חדשות ואותנטיות, מוחשיות ורב־חושיות, עם תופעות, אנשים ובעלי חיים בהקשרם 
הטבעי. תהליכי הלמידה מתרחשים מתוך התנסות ישירה בסביבה טבעית פתוחה — 
חצר בית הספר, שכונת המגורים, גן חיות, שמורות טבע וכדומה, או בסביבה עירונית 

סגורה — מוזיאון, תיאטרון, מרכז חברתי, בית ספר אחר וכן הלאה. 

במסגרת  ידע  להבניית  המכוון  מודל   — הכיתה  לגבולות  מחוץ  וירטואלית  יציאה 
הרצאות  דיגיטלית:  תקשורת  באמצעות  הלמידה  משגרת  חלק  שאינן  אינטראקציות 
אורח, למידה שיתופית עם תלמידות ותלמידים בבתי ספר אחרים בארץ או בעולם או 
השתתפות במיזמים או מחקרים לאומיים או בין־לאומיים. דוגמה לכך היא המיזם מדע 
אזרחי (Citizen Science( באתר: Zooniverse או מיזמים של החברה להגנת הטבע. 

מודל הוראה ללמידה חוץ־כיתתית )פיזית או וירטואלית( משמעותית כולל שלושה 
שלבים: 

הרגשית  הקוגניטיבית,  הזרות  מרחבי  את  לצמצם  שנועד  ההערכות  שלב   •
והגאוגרפית־תרבותית של התלמידים והתלמידות בסביבה החוץ־כיתתית; 

שלב יישום הפעילות מחוץ לגבולות הכיתה הכולל תיעוד קפדני ואיכותי באמצעים   •
שונים;

שלב הסיכום הכולל דיון מעמיק ורפלקטיבי שיוביל להמשגה והכללה של הידע   •
והמיומנויות )בתחום הקוגניטיבי, התוך־אישי והבין־אישי( שנלמדו בתהליך כולו.

הפניות לדוגמאות ולהרחבה והעמקה

אוריון, נ' )2003(. סביבת הלימוד החוץ־כיתתית — למה ואיך?. אאוריקה, 1, 29-22. 	•
ליפשיץ, ש' ולשם, י' )2003(. פורצים את גבולות הכיתה אל מרחבי השדה והרשת.  	•

אאוריקה 1, 29-22.

דגם הוראה ללמידה בסביבה חוץ־כיתתית — אוניברסיטת ת"א, משרד החינוך.  	•
להוראה,  נתיבים   — והכיתה  הגן  לכותלי  מחוץ  מגוונות  בסביבות  ולמידה  הוראה  	•

משרד החינוך.

כל העולם כיתה — הגיע זמן חינוך. 	•
דגמי הוראה ליציאה וירטואלית מגבולות הכיתה: איך פורצים את גבולות הכיתה?   	•

לחשב מסלול מחדש; מדען ברשת; מיזם לראות עולם.

https://www.teva.org.il/mada
https://www.teva.org.il/mada
https://www.zooniverse.org/
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper17-docs03.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper17-docs03.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper17-docs09.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper17-docs09.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/05/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/05/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5649125F-8DF1-432E-A08F-45E76EA5961C/204165/NetivimSvivotMeguvanot.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5649125F-8DF1-432E-A08F-45E76EA5961C/204165/NetivimSvivotMeguvanot.pdf
https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-252351
https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-252351
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Documents/porzim_gvulot.pdf
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Documents/porzim_gvulot.pdf
https://www.smore.com/7ush
https://www.smore.com/7ush
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/madan-bareshet
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/madan-bareshet
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9
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מראי מקום ומחקרי אפקטיביות

Dillon, J., et al. (2006). The Value of Outdoor Learning: Evidence from 
research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87(320), 107-111.

Fiennes, C., Oliver, E., Dickson, K., Escobar, D., Romans, A., & Oliver, 
S. (2015). The existing evidence-base about the effectiveness of outdoor 
learning. Institute of Outdoor Learnong. London, UK. 

Falk, J., Dierking, L. (2000). Learning from museums: Visitor experiences 
and the making of meaning. Walnut Greek, CA: AltaMira.
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תיאור תהליכים ומטרות פדגוגיות

למידה- תהליכי  במסגרת  חשיבה  מיומנויות  ולפיתוח  ידע  להבניית  הוראה  מודל 
והצגת  עיצוב  ארגון,  המללה,  לפיו  רציונל  על  מבוסס  רפלקטיבית.  הוראה-הערכה 
חשיבה.  ופיתוח  ידע  הבניית  ומקדמים  התכנים  של  מעמיקה  הבנה  מחייבים  מידע 
המורים והמורות מציגים נושא רחב או יחידת לימוד; התלמידים והתלמידות נדרשים 
לנסח שאלות שמסקרנות אותם ומתנהל דיון כיתתי פורה שבסיומו מגיעים להגדרה 

של מספר תתי־נושאים. 

הם  המורה  של  דיפרנציאלי  ובתיווך  נושא  בוחרים  קבוצה  או  תלמידה  תלמיד,  כל 
נדרשים:

לחפש מקורות מידע עדכניים ומהימנים;  	.1
לקרוא בעיון וללמוד על הנושא בכוחות עצמם;  	.2

להכין את הנושא להוראה בפני הכיתה.  	.3

ההוראה צריכה לכלול: 

או  )מוחשיים  חזותיים  אמצעים  בשילוב  הנושא  של  ונהירה  תמציתית  הצגה  	•
דיגיטליים(; 

דיון כיתתי פורה )לא במודל פינג־פונג(;  	•
פעילות לכיתה )דף עבודה, תרגיל או משחק שהקבוצה הכינה( הכוללת הגשה  	•

כתובה של כל תלמיד ותלמידה; 

תלמידה  לכל  עמיתים  הערכת  ומתן  הפעילות  תוצרי  של  מעמיקה  בדיקה  	•
ותלמיד; 

דיון קבוצתי רפלקטיבי על תוצרי הפעילות שהגישו התלמידים והתלמידות,  	•
היטב  הובן  לא  מה  ולמה,  היטב  נלמד  מה  מסקנות:  והסקת  התוצאות  ניתוח 

ולמה, אילו טעויות חזרו על עצמן וכיוצא באלה;

חשיבה, כתיבה והגשה של דוח אישי, על גבי טופס מובנה ומפורט המחייב את  	•
התלמידים והתלמידות להתייחס למרכיבים קוגניטיביים )מה ואיך למדו מכל 
שלב בתהליך( וכן למרכיבים אפקטיביים־ריגושיים )מה היה מעניין, מסקרן או 
מאתר עבורם, מה היה קשה או מעצבן, מה יעשו אחרת בפעם הבאה שיידרשו 

למודל למידה כזה(. 

ניתן לבצע את התהליך כולו או חלקים ממנו. 
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 הוראת עמיתים

 )Peer
Instruction)

הפניות לדוגמאות ולהרחבה והעמקה

לילך גרינפלד־יונה — תנו לילדים ללמד! אתר הגיע זמן חינוך. 	•
דגם הוראה בסביבה דיגיטלית: החלפת נקודת מבט.  	•

.Julie Schell – Turn to Your Neighbor :בלוג 	•
.Peer Instruction Network — רשת חברתית גלובלית להוראת עמיתים 	•

 Eric Mazur, Catherine H.  —  Peer Instruction  — בפיזיקה  הוראת עמיתים  	•
.Crouch & colleagues

מראי מקום ומחקרי אפקטיביות

Butchart, S., Handfield, T., & Restall, G. (2009). Using Peer Instruction to 
Teach Philosophy, Logic and Critical Thinking. Teaching Philosophy, 32(1), 
1-40.

C. Crouch, C., & Mazur, E. (2001). Peer Instruction: Ten Years of Experience 
and Results. American Association of Physics Teachers 69, 970-977. 

Ronald, N. C., Heidi L. C., & Stephen E. D. (2005). Peer instruction 
enhanced meaningful learning: ability to solve novel problems. Research in 
Physiology Education, 29. 107-111.

Vickrey, T., Rosploch, K., Rahmanian, R., Pilarz, M., & Stains, M. (2015). 
Research-Based Implementation of Peer Instruction: A Literature Review. 
life sciences education, 14, 1-11.

https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-47564
https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-47564
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/nkudat_mabat.aspx
https://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/nkudat_mabat.aspx
https://peerinstruction.wordpress.com/2014/05/01/what-is-peer-instruction-in-2-mins/
http://www.peerinstruction.net/
https://www.physport.org/methods/method.cfm?G=Peer_Instruction
https://consequently.org/papers/peer-instruction.pdf
https://consequently.org/papers/peer-instruction.pdf
http://web.mit.edu/jbelcher/www/TEALref/Crouch_Mazur.pdf
http://web.mit.edu/jbelcher/www/TEALref/Crouch_Mazur.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/f50e/1b7382825c69c6d8e8e8fd55c42a078d5d85.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/f50e/1b7382825c69c6d8e8e8fd55c42a078d5d85.pdf
https://www.researchgate.net/publication/272681462_Research-Based_Implementation_of_Peer_Instruction_A_Literature_Review
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משחוק 

 בלמידה

)Gamification(

תיאור תהליכים ומטרות פדגוגיות

המושג משחוק מתייחס לשימוש באלמנטים משחקיים בהקשרים שאינם משחקיים, 
פדגוגי,  ומעורבות. בהקשר  מחויבות  וליצירת  המשתמש  פעילות  הגברת  לצורך 
למשחק.  למידה  של  ותוצרים  תהליכים  מטרות,  הופכים  שבו  תהליך  משחוק הוא 
ונתפס כשייך רק לשעות הפנאי. לפיכך,  משחק מוגדר כפעילות מהנה ומשעשעת 
הוא מספק מרחב ללמידה בדרך עקיפה, מהנה ומשוחררת. יחד עם זאת, לכל משחק 
לחוקי  והמחויבות  המטרה  להשגת  הְמכָוונּות  ברורה.  ומטרה  מוגדרים  חוקים  יש 
עוסק  לצורכי למידה  ובמיומנויות. משחק שפותח  בידע  המשחק מחייבות שימוש 
במשחק  והאפקטיבית  הקוגניטיבית  המעורבות  ייעודיות.  במיומנויות  או  בתכנים 
והשיח על מהלכי המשחק מובילים להבניית ידע חדש והעמקה של ידע קיים, וכן 

לפיתוח מיומנויות בתחום הקוגניטיבי, הבין־אישי והתוך־אישי. 

ממד תחרותי במידה נכונה מדרבן חשיבה חופשית ויצירתית. ממד המזל שמשולב 
בחלק מהמשחקים מאפשר שוויון מלאכותי בין המשתתפים, כך שתלמידה מתקשה 
יכולה לגבור על תלמידה מצטיינת. הזיקה בין התכנים הנלמדים לבין חוקי המשחק 
מפחיתה חששות ומבוכה מהתוצאות )בשונה מתוצאות מבחן למשל( ומעודדת את 
ההנאה  עצמם.  את  ולאתגר  להתנסות  להעז  שאלות,  לשאול  והלומדות  הלומדים 
מהמשחק מזרימה אדרנלין ודופמין למוח, והם מייצרים רקע ביולוגי מתגמל שמדרבן 

ומגביר הנעה וסיפוק בכל גיל. 

משחק יכול להתאפיין בקשת של פעילויות, משימוש במשחקים מוכנים, דרך "יבוא" 
של מרכיבים, תהליכים ועקרונות ממשחקיים קיימים ויצירה של משחקים חדשים 
ועד לשימוש רק ב"רוח המשחק" ובעקרונות משחקיים בתהליכי הלמידה. קיים מגוון 
רחב של משחקים, כגון משחקי קופסה, משחקי קלפים, משחקי מחשב, משחקים 
תפקידים  משחקי  חצר,  משחקי  מורכבות,  משימות  פיצוח  חידונים,  ספורטיביים, 

וסימולציות ועוד.

הלומדים  ידי  על  מופשטים(  או  דיגיטליים  )מוחשיים,  לימודיים  משחקים  פיתוח 
מתוך  ואותנטית,  משמעותית  ללמידה  הזדמנויות  יוצר  עצמם  בכוחות  והלומדות 
תחושה של חירות המאפשרת להם ליזום, לאלתר, להעלות מגוון אפשרויות, למצוא 
משחקים  פיתוח  וכישוריהם.  ייחודיותם  את  ביטוי  לידי  ולהביא  מרובים  פתרונות 
לימודיים כרוך בהפעלה של אסטרטגיות חשיבה ובהתעמקות בתכנים ויכול לשמש 

אמצעי אפקטיבי להערכה חלופית של תהליכי הלמידה.
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הפניות לדוגמאות ולהרחבה והעמקה

למידה   .)2011( ד'  וקבלינסקי,  ה'  קאופמן,  נ',  אפשטיין,  ד',  לחמן,  ח',  ארבל,  	•
באמצעות משחקים. אאוריקה, 32, 14-1. 

חינוכיים. קריאת  דיגיטליים  במשחקים  כחוויה  )2013(. למידת מדעים  א'  ויצמן,  	•
ביניים, 21, 61-53.

דגמי הוראה בסביבה דיגיטלית: משחוק בכיתה; משחקים ברצינות; לשחק תפקיד;  	•
חדר בריחה; מסע מחשבתי בוויקיפדיה. 

אפרת מעטוף — שילוב משחוק בהוראה באמצעות כלים דיגיטליים. 	•

מראי מקום ומחקרי אפקטיביות

Gee, J. P. (2013). Games for Learning. Educational Horizons, 91(4), 16-20.

Takeuchi, B. L. M., & Vaala, S. (2014). Level Up Learning: A National 
Survey on Teaching With Digital Games. Games and Learning Publishing 
Council, New York. 

Ma, M., & Oikonomou, A. (Eds) (2017). Serious Games and Edutainment 
Applications. Springer, Cham.

Salen. K. (Ed.). (2008). The ecology of games: Connecting youth, games, and 
learning. Cambridge. MA: The MIT Press. 

למידה 

דיאלוגית

תיאור תהליכים ומטרות פדגוגיות:

למידה דיאלוגית מושתתת על יסודות מוסריים אוניברסאליים, וליבתה היא מרכזיותו 
של הדיבור כמאפיין דומיננטי ומובהק ביותר של "רוח האדם". בניגוד ל"סתם" שיח בין 
מורה לתלמידים ותלמידות או לדיון קבוצתי או כיתתי, דיאלוג הוא הידברות והתדיינות 
אחרים.  של  ולעמדתם  לקולם  קשובה  רגישות  הכולל  ומעצימה,  מכבדת  באווירה 
לתלמידים  ידע  "מוסר"  ואינו  הידע  של  ה"בעלים"  אינו  המורה  דיאלוגית  בלמידה 
ולתלמידות, אלא מכוון לטיפוח כולל ורב־צדדי של אישיותם ושל התנהגותם. לפיכך, 
באישיותו  שונים  צדדים  המטפחים  דיאלוגים  של  רחב  מגוון  על  מבוססת  ההוראה 
לפיתוח  ידע,  להבניית  המכוון  התלמודי(  השיח  )למשל,  קלאסי  דיאלוג  הלומד:  של 
האינטלקט, לדרך ארץ ולעיצוב האישיות; דיאלוג דמוקרטי )הנהוג בחינוך הדמוקרטי(, 
המתמקד בהיבטים שונים של התפתחות האדם ותפקודו בחברה דמוקרטית ודיאלוג 
מידע  ובמקורות  חברתיות  ברשתות  למידה,  בקהילות  השיח  את  המאפיין  דיגיטלי 

שיתופיים כגון ויקיפדיה.

בסיס  על  הידע,  לבניית  מלאים  שותפים  והתלמידים  התלמידות  דיאלוגית  בלמידה 
מבוסס  הדיאלוג  ייחודו.  מתוקף  בעולמו  עניין  וגילוי  אנושיותו  מתוקף  ָלַאֵחר  כבוד 

https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper32-docs04.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper32-docs04.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper32-docs04.pdf
https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper32-docs04.pdf
http://archive.c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/f6121931-617f-4210-ae88-d35238441dbc/5e592589-75da-4fd8-8540-5328158a0120/58a0060c-eacc-4982-8272-20657ceb056d.pdf
http://archive.c3.ort.org.il/Apps/Public/getfile.aspx?inline=yes&f=files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/f6121931-617f-4210-ae88-d35238441dbc/5e592589-75da-4fd8-8540-5328158a0120/58a0060c-eacc-4982-8272-20657ceb056d.pdf
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%94
https://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%94
https://digitalpedagogy.co/2016/02/27/%D7%9E%D6%B4%D7%A9%D7%82%D7%97%D7%95%D6%BC%D7%A7-gamification-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/
https://digitalpedagogy.co/2016/02/27/%D7%9E%D6%B4%D7%A9%D7%82%D7%97%D7%95%D6%BC%D7%A7-gamification-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/


63

ה ב י ש ח ו ע  ד י

פרקטיקת 
הוראה

למידה 

דיאלוגית

על אמון, כבוד, פתיחות וקשב הדדיים, והמורה, הלומדים והלומדות מתקדמים יחד 
אל הבנה מעמיקה יותר של עצמם, של זולתם ושל החיים המשותפים להם. למידה 
אנושיים  חיים  לקיים  לו  שיאפשרו  הלומד  של  והעצמה  לשחרור  חותרת  דיאלוגית 
מלאים ומכובדים של מימוש עצמי, רווחה כלכלית וחברתית, עושר תרבותי ושותפות 

אזרחית - מקומית וכלל־עולמית.

הפניות לדוגמאות ולהרחבה והעמקה

אלוני, נ' )עורך( )2008(. דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי. תל אביב: הקיבוץ  	•
המאוחד. 

פולק, א', סיגל, ע' ולפסטיין, א' )עורכים( )2015(. פדגוגיה בישראל: פעילות ושיח  	•
לחקר  המעבדה  לחינוך,  המחלקה  בנגב,  גוריון  בן  אוניברסיטת  הלימוד.  בכיתות 

הפדגוגיה.
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4.4. מידת היישום והאפקטיביות של דרכים שונות ללמידה ולהוראה

נשאלת השאלה עד כמה דרכי הוראה ולמידה חדשניות מיושמות ומוטמעות בבתי הספר. מחקרים מעידים 
כי מודל המסירה עדיין נפוץ מאוד בבתי ספר, הן בישראל הן ברחבי העולם (OECD, 2019a). בישראל אנו 
עדים בעשרות השנים האחרונות לגלים של רפורמות שמטרתן להטמיע דרכי הוראה חדשניות במערכת 
רבים  ספר  בבתי  היום  קיימות  פרוגרסיביות  הוראה  דרכי  כי  אף   .)Nir et al., 2016  ;2013 )זוהר,  החינוך 
ברחבי הארץ, שאלוני האקלים שבמבחן המיצ"ב עדיין מעידים כי תלמידים מדווחים על אחוז נמוך יחסית 
הביניים  בחטיבת  נפוצה  מסורתית  הוראה  כי  מדווחים  הם  עוד  המסורתית.  בגישה  שאינם  שיעורים  של 
ובחטיבה העליונה יותר מאשר בבית הספר היסודי. בחינת ההיגדים המסכמים שבשאלונים מעלה ששיעור 
נמוך יחסית של תלמידים ותלמידות מדווחים כי המורים והמורות מלמדים באופן מעניין המעודד חשיבה 
מנסים  ותלמידים  תלמידות  וכי  עצמאי  באופן  משימות  על  עובדים  ותלמידים  תלמידות  כי  והתעמקות, 
להרחיב את הידע שלהם בנושאים הנלמדים בבית הספר )בקרב דוברי עברית בחטיבת הביניים ובחטיבה 
העליונה שיעור התלמידים והתלמידות שדיווחו על שיטות הוראה מעניינות המעודדות חשיבה עומד על 

כשליש; הרשות הארצית למדידה והערכה, 2018(. 

ההוראה  סקר  ממצאי  לפי   .OECD-ה מממוצע  גבוהה  בישראל  המסורתית  ההוראה  ששכיחות  נראה 
והלמידה הבין־לאומי טאליס TALIS( 2018(, שנערך ב-48 מדינות, רוב המורים והמורות בישראל משתמשים 
לחשוב  לטעות,  מתלמידים  המונעות  פרקטיקות   — מסורתית  ללמידה  האופייניות  הערכה  בפרקטיקות 
פרקטיקות   .)OECD-ה במדינות  66% מהמורים  לעומת  בישראל  )79% מהמורים  עצמם  בכוחות  וללמוד 
וללמוד  מורכבות  בעיות  עם  להתמודד  לחשוב,  ותלמידות  תלמידים  המעודדות  אחרות,  והערכה  הוראה 
מהמורים  כמחצית  רק  לדוגמה,  בישראל.  פחות  ועוד   OECD-ה במדינות  פחות  נפוצות  עצמם,  בכוחות 
58% בממוצע במדינות ה-OECD( נותנים לתלמידיהם בתדירות גבוהה  ומהמורות )49% בישראל לעומת 
משימות הדורשות לחשוב באופן ביקורתי; כשליש )35% לעומת 45% בממוצע במדינות ה-OECD( מבקשים 
בממוצע   50% לעומת   35%( כשליש  מורכבות;  משימות  לפתרון  הדרך  את  בעצמם  לבחור  מהתלמידים 
ה-OECD( מאפשרים לתלמידים לעבוד בקבוצות קטנות כדי להגיע לפתרון משותף לבעיה; ופחות משליש 
שלהם  ההתקדמות  את  להעריך  לתלמידים  מאפשרים   )OECD-ה במדינות  בממוצע   41% לעומת   29%(

   .(OECD, 2019a) בעצמם

שאלה חשובה נוספת היא אם דרכי ההוראה הפרוגרסיביות אכן מגשימות את התקוות שתולים בהן ומביאות 
עולות  אלה  ממחקרים  חד־משמעיות.  אינן  זאת  שבדקו  מחקרים  תוצאות  יותר.  טובות  וללמידה  להוראה 
גם כמה בעיות מתודולוגיות, למשל, האפקטיביות של שיטות הוראה המכּוונות ללמידה מעמיקה נמדדת 
בודקים  לבדיקת הבנה מעמיקה אלא  לעיתים קרובות במבחנים מערכתיים סטנדרטיים, שאינם מכוונים 
אלה  מדידה  כלי   .)Loyens & Rikers, 2011( בעיות  לפתרון  פשוטות  ופרוצדורות  מידע  אחזור  בעיקר 
מעריכים את שיטות ההוראה החדשניות באמות מידה של שיטות ההוראה המסורתיות, ואין בהם כדי להעיד 
בעיה  חשיבה.  ויכולות  מעמיקה  הבנה  בפיתוח  היינו  החדשות,  המטרות  בהשגת  אפקטיביות  הן  כמה  עד 
נוספת היא שמערכות חינוך עדיין מתקשות להטמיע את הפדגוגיות המתקדמות הטמעה מערכתית נרחבת 
Elmore, 2004; Fullan, 2007). מכאן שממצאים המצביעים על אפקטיביות  זוהר, בדפוס;   ;2010 )כהן, 
נמוכה של הפדגוגיות הפרוגרסיביות עשויים להעיד על הטמעה לקויה יותר מאשר על האפקטיביות של 

הפדגוגיות עצמן. 
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דוגמה מאלפת למורכבות ההכרעה בדבר האפקטיביות של דרכי הוראה פרוגרסיביות אפשר למצוא בוויכוח 
הנסוב על הוראה ולמידה בדרך החקר. קירשנר ועמיתיו )Kirschner, Sweller, & Clark, 2006(, למשל, 
מותחים ביקורת נוקבת על הוראה בדרך החקר, וטוענים כי אין גוף ידע מחקרי התומך בלמידה כזו. לדעתם, 
הדוגלות  הוראה  שגישות  בעקביות  מראים  האחרונות  השנים  בחמישים  שהצטברו  ומחקרים  תאוריות 
בהנחיה מינימלית )כגון למידת חקר( יעילות פחות מגישות הוראה שמושם דגש חזק על הנחיית תהליכי 
 )Hmelo-Silver, Duncan & Chinn, 2007( הלמידה של תלמידים ותלמידות. מנגד, המלו־סילבר ועמיתיה
טוענים שקירשנר ועמיתיו מזהים בטעות הוראה ולמידה בדרך החקר עם מינימום הנחיה, וכי ההפך הוא 
הנכון: הוראה ולמידה בדרך החקר, כשהיא במיטבה, תומכת דווקא בתהליכי למידה של תלמידים ותלמידות 
באמצעות תיווך והנחיה נרחבים. חוקרים אלה דנים במגוון גישות הנחיה המלוות למידת חקר ומצטטים 
לדבריהם,  הלמידה.  בתוצאות  ניכר  לשיפור  מביאות  אכן  הנדונות  הגישות  כי  המעידים  רבים  מחקרים 
השיפור התקבל אפילו כשמדדו את הישגי התלמידים והתלמידות במבחנים סטנדרטיים, המודדים בדרך 
כלל מטרות למידה פשוטות יחסית. אולם כאשר השתמשו בכלי הערכה לבחינת מטרות למידה מורכבות, 
המתאימות יותר ללמידת חקר, כגון יכולות חשיבה, יכולות לפתרון בעיות, יכולות להסברים מורכבים של 
תופעות ומושגים ויכולות לעבודת צוות ולתקשורת בין־אישית, היו האפקטים שהתקבלו חזקים אף יותר. גם 
הטי )2016(, במטא־אנליזה מקיפה שערך המבוססת על סינתזה של כ-800 מחקרים, מראה שאין תימוכין 
מחקריים לרעיון שתלמידים ותלמידות ַמְבנים משמעות רק באמצעות דיונים, רפלקציה ולמידה שיתופית 
— ללא התערבות מכוונת של מורים או מורות. לפי הנתונים שהטי מציג, חקר מונחה מביא להישגים טובים 
יותר מחקר פתוח. בהתבסס על ממצאים אלה הטי מציע מודל הוראה שיש בו איזון בין גישות הוראה שבהן 
המורה במרכז לבין גישות הוראה שבהן התלמיד או התלמידה במרכז, ובין גישות הוראה שמטרתן לפתח 

ידע שטחי לכאלו שמכוונות לפיתוח ידע עמוק.  

5. ידע, חשיבה ואיך מנחילים אותם — סיכום והמלצות 

בחירת דרכי ההוראה והלמידה צריכה להיות מותנית בראיית המטרות של הבניית ידע עמוק ומיומנויות 
חשיבה כפי שאלה מוסברים בסעיפים הקודמים של פרק זה. המודל המסורתי של ההוראה, המתמקד בגישה 
של מסירת מידע, אינו יכול להביא להגשמת המטרות הללו, ולכן אינו יכול לשמש עוד מודל מרכזי ללמידה 

ולהוראה. 

כי  מעידים  הישראלית  החינוך  במערכת  חדשניות  הוראה  דרכי  של  היישום  מידת  על  שהבאנו  הנתונים 
המערכת עשתה בשנים האחרונות כברת דרך בפיתוח דרכי הוראה ולמידה המכוונות להבניית ידע עמוק 
ויכולות חשיבה;  ואולם הטמעתן המערכתית של דרכים אלה איטית ומאתגרת, ומבחינה זו המערכת נמצאת 
רק בראשית הדרך )ראו גם דוח ראמ"ה על למידה משמעותית, 2016, 2018; דוח מבקר המדינה על למידה 

משמעותית, 2018; זוהר, בדפוס(.

הוועדה מתריעה על כך שלמרות המגבלות של המודל המסורתי להוראה ולמידה, בכיתות רבות בישראל, 
בייחוד בבתי הספר העל־יסודיים, הוא עדיין משמש מודל מרכזי בהוראה. כאמור, מצב עניינים זה סותר 
תאוריות חדשות של למידה ואינו יכול לתת מענה למטרות המורכבות של החינוך במאה ה-21 — הקניית ידע 

עמוק, פיתוח מיומנויות חשיבה וטיפוח כישורים בתחום התוך־אישי והבין־אישי.
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מסקירת הספרות שהצגנו לעיל עולה שדרכי הוראה אינן טובות או גרועות כשלעצמן — טיב השימוש בהן 
הוא שקובע את איכותן. אנו דוגלים בתאוריות למידה קונסטרוקטיביסטיות, התומכות במגוון דרכי הוראה 
ולמידה חדשניות. עם זאת אנו סבורים כי התפיסה שלפיה אין עוד מקום להקניית ידע על ידי המורים והמורות 
היא תפיסה קיצונית ושגויה. לשינון, לתרגול ולאימון יכולים להיות תפקידים חשובים בתהליכי הבניית ידע. 
האזנה להרצאה של מורה אומן עשויה לרתק תלמידים ותלמידות ולהביא אותם לשאול את עצמם שאלות 
ולחפש תשובות באופן פעיל. מידע ועובדות גרידא נחוצים ביותר לביסוס דיון ולהצגת טיעונים בעד או נגד 
עמדה מסוימת, בייחוד בעידן של פוסט־אמת; הצגה מסודרת של עובדות על ידי מורה, ספר לימוד או סרט 
יכולה להיות רכיב בתהליכים של הבניית ידע — למשל, פעילות כזו עשויה להיות חוליה ראשונה בתהליכים 
לסייע  עשויות  מבחן  לקראת  חזרה  או  לימודי  נושא  המסכמת  מסודרת  הרצאה  החקר;  בדרך  למידה  של 
לתלמידות ולתלמידים לארגן ולייצג ידע שלמדו במגוון דרכים של למידה פעילה. אנו מדגישים כי התמיכה 
שלנו בהוראה כזו מותנית בכך שאין היא עומדת בפני עצמה, אלא משמשת נדבך בתהליך הוראה מורכב 
יותר של הבניה פעילה של ידע ומיומנויות על ידי התלמידים והתלמידות בהנחיית המורים והמורות. חשוב 
אפוא להדגיש כי כאשר מחליטים להשתמש בשיטות המבוססות על שינון ועל תרגול, יש לעשות זאת מתוך 
זו, ולא מכוח ההרגל או בשל היעדר ידע וחוסר  הבנת המטרה והגבלת ההיקף של השימוש בדרך הוראה 

יכולת ללמד היטב בשיטות חלופיות. 

מנגד, הוראה המכוונת לשיטות פרוגרסיביות דורשת תכנון, חשיבה וכלים פדגוגיים מתקדמים כדי שתהיה 
משמעותית ופורייה. הוראה בדרך החקר, או הוראה המכוונת ללמידה שיתופית, שכביכול מפעילה כל תלמיד 
ולא  מוטיבציה  מעוררת  לא  שטחית,  להיות  גם  עלולה  פוריות,  בין־אישיות  אינטראקציות  על  ומסתמכת 
יעילה אם אינה מיושמת כהלכה. הטמעה לקויה של דרכי הוראה חדשניות עלולה להביא ללמידה המאמצת 
היבטים חיצוניים של תהליכי הבניית ידע )למשל, יצירת תוצר בלמידה מבוססת פרויקטים, או כתיבה של 
עבודת חקר(, בלי שתביא את התלמידים והתלמידות לעיסוק עמוק בידע או בתהליכי חשיבה )זוהר, בדפוס(. 

למרות סכנה זו אנו סבורים שבמאה ה-21 אין מנוס מלחפש דרכים להטמיע שיטות הוראה ולמידה מתקדמות 
הנוכחי.  בעידן  הלמידה  של  המרכזיות  המטרות  את  להגשים  עלינו  יקשה  כן  לא  שאם  בקידומן,  ולהשקיע 
חשוב ביותר להשקיע בפיתוח מקצועי הולם בתחום הפדגוגי ובהכשרת המורים והמורות )הן בשלב ההכשרה 
דרכי  במגוון  והתלמידות  התלמידים  את  היטב  להנחות  שיוכלו  כדי  המקצועי(  הפיתוח  בשלב  הן  להוראה, 
ההוראה החדשניות. על המורים והמורות להצטייד בכלים שיאפשרו להם לבחור באופן מיטבי את דרכי ההוראה 
גיל התלמידים והתלמידות,  )מטרות ההוראה,  ייחודי שבו הם עובדים  המתאימות ביותר לכל הקשר חינוכי 
הידע הקודם שלהם, ההיבטים הרגשיים המאפיינים את תלמידיהם וכיוצא בזה(. על הכשרת המורים לשנות 
אין טעם ללמד בשיטות של מסירה  פרוגרסיביות.  הוראה-למידה  היא שיטות  ולאמץ אף  אופייה  אפוא את 
כיצד לנקוט שיטות הוראה חדשניות. כמו כן חשוב מאוד להבין שהיכולת של מורים ומורות ללמד היטב תלויה 
בהלימה בין דרך ההוראה לבין דרכי ההערכה. כל עוד המבחנים המערכתיים בודקים בעיקר שינון, יקשה על 
המורות והמורים ללמד באופן שמייצר ידע מעמיק וחשיבה. לכן על המערכת להשקיע בהקדם בפיתוח מקיף 

של מגוון דרכי הערכה חדשניות, ההולמות את המטרות ואת דרכי ההוראה שציינו קודם.

גם ההמלצות  בקצב מהיר,  והתנאים החיצוניים המשתנים  הללו  של השאלות  לנוכח המורכבות  המלצות 
שגיבשה הוועדה לתוכניות הלימודים העתידיות הן מורכבות. על שאלות מורכבות כגון אלה אין תשובות 
פשוטות או מתכון קבוע, ולא ניתן לקבוע כי "מידה אחת מתאימה לכולם", אלא מתחייב ניסוח של חלופות 
ושל השיקולים הרלוונטיים המסייעים למקבלי החלטות. לכן הוועדה ממליצה להימנע ממתן מתכון קבוע 
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)ראו להלן בפרק  אלא להנהיג תוכנית לימודים דינמית שתוכל לעבור בקלות התאמה לתנאים המשתנים 
הבא של המסמך(:

הוועדה ממליצה לאמץ את התפיסה הרואה בהבניה סדורה של ידע באיכות גבוהה )להבדיל ממידע(   .1
מטרה מרכזית של תוכניות הלימודים במאה ה-21. 

ואיכותית של מגוון שיטות הוראה  הוועדה קוראת למערכת החינוך לתכנן הטמעה מערכתית רחבה   .2
ולמידה מתקדמות בכל תחומי הדעת, ולהביא לפיתוח הידע והמיומנויות הדרושים לבוגרי ולבוגרות 

מערכת החינוך במאה ה-21. 

בהטמעה זו מומלץ כי המערכת תשתמש בכל המשאבים העומדים כיום לרשותה: כלים טכנולוגיים  	
לפעול  בארץ  האקדמיים  המוסדות  של  ורצון  ידע  וכן  עמוקה  למידה  בקידום  לתמוך  שעשויים 
לשיפור מערכת החינוך. אנו קוראים למשרד החינוך לחפש דרכים חדשות לחיבור הידע הזה לבתי 

הספר באופן שיתרום לקידום תהליכי ההוראה והלמידה. 

ובפיתוח מקצועי של מורים  זו חייבת לבוא לידי ביטוי בפיתוח חומרי לימוד, בהכשרה  הטמעה  	
הערכה  דרכי  של  ובפיתוח  המקצועי(  הפיתוח  בשלב  הן  להוראה,  ההכשרה  בשלב  )הן  ומורות 

מתאימות.

כדי להימנע מלמידה שטחית, הטמעה זו צריכה להיות מֻלווה בניסוח קריטריונים ברורים לבחינת  	
איכות הידע והמיומנויות החדשות שמקנים לתלמידות ולתלמידים. 

זו  בדיקה  בחינוך.  פרסונליזציה  של  הנושא  את  לעומק  ויבדוק  שיעקוב  גוף  למנות  ממליצה  הוועדה   .3
בחינה  לצד  רציניים,  אמפיריים  וממצאים  לפרסונליזציה  מגוונות  גישות  תאורטיים,  היבטים  תכלול 
זהירה ומעמיקה של החסרונות ואף הסיכונים הפוטנציאליים של פרסונליזציה בחינוך. בעקבות זאת, 
מידה  בקנה  האפשריים(  השונים  הפרסונליזציה  )וסוגי  פרסונליזציה  להפעלת  האפשרויות  תיבדקנה 
רחב במערכת החינוך, כולל בחינת המשאבים התשתיתיים, הכספיים והאנושיים הדרושים לכך )ראו 

קריטריונים להכנסת תחום או נושא חדש למערכת החינוך בפרק ארבע, סעיף שלוש במסמך זה(.

הוועדה קוראת לבחינה מעמיקה של רפורמות קודמות שעסקו בנושא החינוך לחשיבה ולעריכת מחקר.   .4
ומהן  יושמו בצורה המניחה את הדעת  בהן  אילו חלקים  יישומן של הרפורמות,  יש לבחון את מידת 

הסיבות לכך.


	_Hlk16940020
	_Hlk16066617
	_Hlk15991475
	_Hlk15891882
	_Hlk29066415
	_Hlk2176901
	_Hlk2176925
	_Hlk2177549
	_Hlk2178968
	_Hlk2181378
	_Hlk2201287
	_Hlk2336339
	_Ref2336276
	_Hlk2336557
	_Hlk2336739
	_Hlk2336874
	_Hlk2337075
	_Hlk2337145
	_Hlk2337502
	_wybdxl2dgwq
	_Hlk2337625
	_Hlk2337722
	_Hlk2337868
	_k3grysizws6k
	_Hlk2337913
	_Hlk2343499
	_Hlk2343539
	_Hlk2343776
	_Hlk2343895
	_Hlk2343920
	_Hlk2343942
	_Hlk2344675
	_Hlk2349474
	_Hlk2402832
	_Hlk2402897
	_Hlk2404211
	_Hlk2404245
	_lxmmobn4v3uz
	_Hlk2410039
	_Hlk2410064
	_Hlk15051215
	bau0005
	h1
	_Hlk17285685
	תקציר עיקרי ההמלצות
	מבוא: מערכת החינוך
	ומטרות תוכניות הלימודים
	במציאות משתנה
	שער ראשון
	פרק 1: ידע עדכני על למידה ועל התפתחות המוח
	פרק 2: ידע, חשיבה ואיך מנחילים אותם
	פרק 3: פירוט מרכיבי תוכנית הלימודים בישראל במאה ה-21
	פרק 4: הצעה למבנה תוכנית הלימודים בישראל 
	שער שני
	פרק 5: חומרי לימוד במאה ה-21 והשימוש בהם
	פרק 6: שיקולים ואתגרים בפיתוח, הטמעה ושימוש מיטביים 
	של חומרי לימוד דיגיטליים
	פרק 7: שיקולים בשימוש בחומרים דיגיטליים לצורך קידום למידה אוטונומית לאורך החיים
	פרק 8: שיקולים בתהליכי פיתוח, בחירה ואישור של חומרי לימוד דיגיטליים
	מקורות
	נספחים
	נספח 1: תקצירי קורות חיים של חברי ועדת המומחים 
	נספח 2: עבודות קודמות של היוזמה הקשורות לעבודת הוועדה

