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תקציר

 מחקר זה מטרתו לבחון אלו תמורות חלות בגישות ההוראה-למידה של סטודנטים-מורים, המתכשרים

 להוראת מקצועות יהדות בבתי ספר ממלכתיים על-יסודיים, לאורך שש שנים, מראשית הכשרתם, במהלכה

 ועד לתום השנתיים הראשונות של ההוראה בתפקיד. ההתייחסות לסוגייה היא על פי שלושה היבטים: א.

 גישות ההוראה שאומצו על ידי הסטודנטים-מורים ויושמו בפועל. ב. חזון ההוראה של הסטודנטים-מורים

אודות גישת ההוראה-למידה הראויה. ג. המתח הקיים (אם בכלל) בין החזון לבין גישת ההוראה בפועל. 

) הוראה  Teachingגישות   Approachesהתנהגות את  המנחים  יסוד  עקרונות  של  כמערך-על  הוגדרו   ( 

 המורים בהקשר לדרכי ההוראה. כדוגמה לגישות הוראה נמצא גישות פוזיטיביסטיות של הוראה במסירה,

 גישות קונסטרוקטיביסטיות בהן ההוראה מעודדת למידה בהבניה, גישות הוראה ממוקדות תלמידים או

).Boulton-Lewis et al., 2001; Meyer & Eley, 2006; Cuban, 2007גישות ממוקדות מורה-תכנים (

שיטת המחקר

 על מנת לזהות את גישות ההוראה של הסטודנטים-מורים, הנשענות על אמונות וחוויות חיים ועל מעשה

ההוראה בפועל, נבחרה שיטת המחקר האיכותנית בפרדיגמה הקונסטרוקטיביסטית. חוקרים איכותניים-

 קונסטרוקטיביסטיים מבקשים להבין את התופעות הנחקרות, כפי שהן מוב>נות על ידי אלו הנוטלים בהן

 חלק, ומטרתם – להתקרב ככל האפשר להבניה הייחודית של עולם המשתתפים, כפי שהוא נתפס בעיניהם

) ידם  על  ,Shkediונחווה  את2005  מגבשים  האיכותנית-קונסטרוקטיביסטית  בשיטה  החוקרים   .( 

נובעים המחקר  נתוני  מתוך  וניתוחם.  נתונים  איסוף  של  ושיטתי  דינמי, מתמשך  בתהליך   מסקנותיהם 

מושגים 

 ונגלים ביניהם קשרים, ואלה נבדקים שוב ושוב עד לבניית תאוריה מעוגנת בנתונים, הנאמנה לשדה הנחקר

)Strauss & Corbin, 1990התאוריה כוללת יחסים מושגיים רבים, והם מוצגים בהקשר עשיר של כתיבה .( 

תיאורית ומושגית.

 ,Multiple Case Studies) (Yin, 1984; Shkediאסטרטגיית המחקר שנבחרה היא חקר מקרים מרובים (

ואחד משלושה-עשר הסטודנטים-מורים –2005 הנוכחי, כל אחת  ובהקשר   –  ). כל אחד מ"המקרים" 

 משקף התנסויות בעלות אופי דומה: לימודים בתכנית הכשרת מורים, התנסות בהוראה בפועל ושאיפה

מסתמנות יחד,  המקרים  כל  של  הנתונים  מניתוח  הראויה.  ההוראה  גישת  אודות  החזון  את  ליישם 

 קטגוריות משותפות, המאפשרות את בחינת הדומה והשונה בין המקרים ומתוך כך עולות תובנות לגבי

התופעה הנחקרת.
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מצטיינים הכשרת  בתכנית  לימודיהם  את  סיימו  המחקר,  משתתפי  הסטודנטים-מורים,   שלושה-עשר 

 להוראת מקצועות יהדות בבתי ספר ממלכתיים על-יסודיים. התכנית נוסדה באוניברסיטה העברית בעקבות

 המלצות דו"ח ועדת שנהר, אודות "הירידה הנמשכת במעמדם של לימודי היהדות בכל רמות החינוך" (עם

 ). בין ההמלצות מצוין, כי "כתנאי הכרחי לשינוי מצבם של לימודי היהדות בחינוך הכללי, יש1994ועולם, 

לפתור את בעיית המחסור החריף המסתמן והולך במורים מתאימים להוראת מקצועות היהדות" (שם). 

 לתכנית ההכשרה התקבלו מועמדים שהצטיינו בהישגיהם בבחינות הבגרות ובמבחן הפסיכומטרי, בעלי

 חזון הוראה ותחושת שליחות, ולרובם ניסיון בהדרכה במסגרות של חינוך בלתי פורמלי. משך הלימודים

 בתכנית – ארבע שנים, ובסופן המורים-הבוגרים זכאים לתואר ראשון, לתואר שני ולתעודת הוראה. לימודי

) החינוכית  התאוריה  לימודי  שילוב  תוך  בהוראה,  ההתנסות  את  מאוד  הדגישו   ,Calderheadההכשרה 

מדריכים1995 של  ואינטנסיבי  צמוד  ובליווי  בהדרכה  הסטודנטים-מורים  זכו  ההתנסות,  אורך  לכל   .( 

פדגוגיים, מנוסים בהוראת מקצועות יהדות. 

 

 ,Lincoln & Gubaבכל אחת משש שנות המחקר, נאספו נתונים רבים באמצעות תצפיות וראיונות עומק (

 ), שנתנו הזדמנות לסטודנטים-מורים, המרואיינים, לתאר מנקודת מבטם את גישות ההוראה שעל1985

 פיהן לימדו ואת חזון ההוראה שלהם. במהלך ההתנסות בהוראה נערכו תצפיות בשיעורים, המתועדים גם

 ).Shkedi, 2005בצילומי וידאו, וחלקים נרחבים מראיונות העומק התקיימו במתכונת של ראיון מאזכר (

 בראיון מאזכר מוצגת התצפית בפני המרואיינים והם מתבקשים לתאר אותה, בדרך שהיא נחווית ומוסברת

 על ידם. כך נחשפה והוצגה במחקר זה, באופן ייחודי ומיטבי, התייחסותם של הסטודנטים-מורים לתהליכי

הוראתם בפועל. כמו כן נאספו מסמכים רלוונטיים. 

) הנושאי  הניתוח  נערך בשיטת  הנתונים  Thematicניתוח   Analysisבמה שמשתתפי בעיקר   ), העוסקת 

 ,Strauss & Corbinהמחקר אומרים, מתארים ומסבירים. הניתוח נעשה באופן שיטתי ותוך שקיפות מלאה (

 ) בארבעה שלבים רצופים, שכללו מיפוי קטגוריאלי המבליט את המשותף לכל הסטודנטים-מורים1990

 ואת המייחד כל אחד מהם. בשלב הרביעי, התאורטי, תורגמה התמונה הקטגוריאלית שהתקבלה למושגים

 תאורטיים והתוצאה – "תאוריה מעוגנת בנתונים" אודות התפתחות גישות ההוראה של הסטודנטים-מורים

והתמורות החלות בהן. 

הממצאים העיקריים

 . זוהו חמש גישות הוראה שהסטודנטים-מורים מלמדים לפיהן וניתן למקם אותן על פני רצף שבין הוראה1

 ממוקדת מורה-תכנים לבין הוראה ממוקדת תלמידים, וכן בין הוראה שעיקרה מסירת תכנים לבין הוראה

ידע. הגישות הן: מסירה מבהירה, מסירה מפעילה, מסירה קשובה, מסירה בעידוד הבניית   המתמקדת 

מותאמת והוראה מעודדת הבניה. 
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 ארבע הגישות הראשונות הן בטבען גישות מסרניות פוזיטיביסטיות, וכולן רואות את המטרה העיקרית של

(בק,  ואוביקטיבי  נתון  כידע  נתפסים  הם  כאשר  אל התלמידים,  הדעת  תכני  בהעברת   ;2006ההוראה 

Sawyer et al., 2005 .ארבע הגישות הללו שונות זו מזו במידת התייחסותן לתלמידים בתהליך ההוראה .(

  ממוקדת במסירת התכנים לכלל תלמידי הכיתה, אם כי תוך עיבוד תכני הלימוד לרמתגישת מסירה מבהירה

).Sawyer et al., 2005ההבנה והקליטה של התלמידים (

מפעיל מסירה  הפעלתגישת  באמצעות  היא  התכנים  את  למסור  ביותר  היעילה  שהדרך  מניחה,  ה 

וכספי,   ,Bruner; 1999התלמידים כקבוצה, אבל מרכזיותם של תכני הדעת נשמרת בקפדנות (גלובמן 

1960; Schwab, 1962.(

קשובה מסירה  תלמידגישת  לכל  שקשובים  וכמי  הלימוד  תכני  כמוסרי  המורים  במרכזיות  מאופיינת    

ותלמידה כיחידים ומנסים לסייע להם לקלוט את התכנים, בעיקר בדרך של חיזוק, אמפטיה וסבלנות (

Noddings, 2001; LeDoux, 2007.(

 

  יש התמקדות גבוהה יחסית בתלמידים, והיא מבקשת להציע לכל אחד ואחת מהםבגישת מסירה מותאמת

 את דרך ההוראה המתאימה, זו שבאמצעותה יהיה ביכולתם לקלוט באופן המיטבי את התכנים (שמעוני

;).Darling-Hammond, 2005 1998ולוין, 

 

 , נבדלת משאר הגישות בכך, שהיא רואה בתכני ההוראה ידעהמעודדת למידה בהבניההגישה החמישית, זו 

 הקשרי ואמצעי ליצירת משמעות ולהבניית ידע על ידי הלומדים. תפקידם של המורים – לאפשר ולעודד

). Perkins, 1996; Brooks & Brooks, 2001; Nuthall, 2002למידה פעילה כזו (

 

בקרב2 מסרניות  בגישות  הוראה  של  הגבוהה  השכיחות  על  מצביעים  שלפנינו,  המחקר  ממצאי   . 

הספר  בבתי  במיוחד  כי  שמצאו,  מחקרים  של  לשורה  זה  מחקר  מצטרף  בכך  הסטודנטים-מורים. 

וברוקס,  (ברוקס  מסרניות  בגישות  ברובה  ההוראה  מתנהלת  ושילוני, 1997העל-יסודיים,  שטראוס   ;

 & Cuban, 1993; Bruner, 1996; Sawyer, et al., 2005; Flores, 2006; Flores; 2006; גורדון, 1997

Day, 2006-כבר בשלב הראשון של ההכשרה, בשנה ב', אחד-עשר סטודנטים-מורים מתוך השלושה .(

עשר 

מלמדים סטודנטים-מורים  שנים-עשר  ההכשרה,  של  ג'  ומשנה  במסירה  הוראה  של  בגישות   מלמדים 

בגישות המסרניות.

 . נמצא, כי כמחצית מהסטודנטים-מורים מלמדים בגישות הוראה, שיש בהן מידה כזו או אחרת של3

 התייחסות אישית-ייחודית לכל תלמיד או תלמידה. בתחילת ההתנסות בהוראה, שבעה סטודנטים-מורים

 מלמדים בגישות של מסירה קשובה, מסירה מותאמת והוראה מעודדת הבניה. בהמשך, משנה ג', מלמדים
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המורה התייחסות  שבהן  בגישות,  מלמדים  האחרת  המחצית  סטודנטים-מורים.  שישה  אלה,   בגישות 

לתלמידי הכיתה היא כאל כקבוצה, ללא תשומת לב מיוחדת לתלמידים יחידים.

 . הממצא הבולט והמפתיע במחקר זה הוא, שלמעשה, הרוב הגדול של הסטודנטים-מורים, עשרה מתוך4 

 שלושה-עשר, מאמצים גישת הוראה מסוימת כבר עם כניסתם לתכנית ההכשרה, ומתמידים ללמד לפיה

 במהלכה ואף כמורים מתחילים. שלושת הסטודנטים-מורים האחרים, מאמצים גישת הוראה קבועה לאחר

תקופת התנסות קצרה, בתחילת שנה ג', עם המעבר לשלב המתקדם של ההתנסות בהוראה.

 . הסטודנטים-מורים המצטיינים, מגיעים אל ההכשרה מכווני חזון ויש להם, לכאורה, השקפה ברורה5

 אודות גישת ההוראה הראויה. בשלב הראשון של ההכשרה (שנים א'-ב'), מצהירים כל הסטודנטים-מורים

 על חזון הוראה, שבו נועד לתלמידים תפקיד מרכזי יותר מזה שהם זוכים לו בהוראה המתנהלת בפועל.

 כתוצאה מכך, ניכר אצל כל השלושה-עשר מתח מסוים – המשתנה בעצמתו ומתמתן במהלך השנים – בין

 גישת הוראתם בפועל לבין חזונם המוצהר אודות גישת ההוראה הרצויה. השלב הראשון של ההכשרה

בין גישת ההוראה הננקטת בפועל לגישה ובהתלבטות בדבר ההלימה   (שנים א'-ב'), מתאפיין בתהייה 

 הראויה בעיניו של כל אחד ואחת מהסטודנטים-מורים. בשלב השני של ההכשרה, ניכר תהליך, שתוצאתו –

 הכרה ביתרונות גישת ההוראה בפועל, ובהמשך, מתחזקת אצל כל אחד ואחת מהסטודנטים האמונה בדבר

ערכה של הגישה, שבה הוא או היא בוחרים ללמד, כגישה הראויה ביותר להוראה.

 . מניתוח ממצאי המחקר, ניתן להציע מודל חדש המתאים לתיאור תהליך ההתפתחות המקצועית של6

סטודנטים-מורים מתחילים ואשר מתמקד בגישות ההוראה הננקטות בפועל ובגישות הראויות להוראה.

מחקר זה מציע מודל תלת-שלבי של התבססות גישות הוראה:

שלב ראשון - אימוץ ספונטני של גישת הוראה תוך תהייה והתלבטות לגבי טיבה.

שלב שני - היצמדות לגישת ההוראה שאומצה, תוך הכרה ביתרונותיה.

שלב שלישי – המשך ההוראה על פי אותה גישה תוך קבלתה כראויה ביותר.

 מודל "התבססות גישות ההוראה" מתאר תהליך, שראשיתו באימוץ, כביכול ספונטני, של גישת הוראה,

בהוראה. התנסותם  של  הראשון  השלב  בתחילת  מיד  הסטודנטים-מורים  רוב  אצל  מתרחש   והוא 

ובהרהורים בדבר התאמתה לחזונם זו מלווה בתהיות   הסטודנטים-מורים מאמצים גישת הוראה, אולם 

רוב אצל  להבחין  אפשר  הזה,  בשלב  כמורים.  לראשונה  בה  נפגשים  שהם  ספרית,  הבית   ולמציאות 

 הסטודנטים-מורים, במתח גדול יחסית בין תפיסת ה"רצוי" ל"מצוי", שמקורו בפער שבין ההוראה בפועל

בגישה שהיא בעיקרה ממוקדת מורה-תכנים, לבין חזון ההוראה, הנוטה יותר להוראה ממוקדת תלמידים. 

ההכשרה בתכנית  המשתתפים  הסטודנטים-מורים,  את  שבחנו  נוספים,  ומחקרים  זה  מחקר   ממצאי 

כי הסטודנטים בבואם אל ההכשרה שואפים, כל אחד בדרכו, לממש את  "רביבים", מעידים בבירור, 

 ). עם תחילת2003; קצין, 2003; כץ, 2006חזונם החינוכי ואת האידיאלים שהם מאמינים בהם (ידיד, 

 ההתנסות בהוראה, כאשר הם מאמצים גישת הוראה, מתעוררות אצלם שאלות לגבי ההלימה שבין החזון

לבין מעשה ההוראה.
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 בשלב השני, רוב הסטודנטים-מורים נצמדים לגישה שלימדו בה קודם. כעת, אצל רובם, המתח בין מצוי

לרצוי מתמתן, וגוברת ההכרה, שלגישת ההוראה שהם מלמדים לפיה יש יתרונות ברורים. הסטודנטים-

אופן הוראתם כי  בדעתם,  הם מתחזקים  להיפך,  אלא  דרך הוראתם  רק שאינם משנים את  לא   מורים, 

 מלכתחילה, הוא הראוי ביותר. אצל מקצת הסטודנטים-מורים, במעבר מהשלב הראשון לשלב השני, חל

 שינוי בגישת ההוראה בפועל, מהוראה בגישות שיש בהן ביטוי יחסית רב לתפקיד התלמידים, להוראה

 בגישה שמרנית יותר. ניתן להסביר שינוי זה, כתוצאת המעבר משלב של אידיאליזם ראשוני לשלב של

 ;Fuller & Bown, 1975התמקדות בהישרדות או כחלק מהסתגלות והשלמה עם המציאות הבית ספרית (

Kagan,  1992;  Furlong & Maynard,  1995;  Sabar,  2004;  Shkedi  & Laron,  2004;  Flores,  2006; 

Flores & Day, 2006 .(

 בשלב השלישי, כשהסטודנטים-מורים מסיימים את הכשרתם הפורמלית והם מועסקים בבתי הספר כמורים

 לכל דבר, מתבססת אצלם גישת ההוראה שבה לימדו מלכתחילה, ורובם ככולם מקבלים אותה כגישה

 הראויה להוראה. איזון בין ההוראה בפועל לתפיסת ההוראה הרצויה, מתואר גם במודל גיבוש הזהות של

 ) כמאפיין את השלב המאוחר של ההתפתחות המקצועית.Furlong & Maynard, 1995פורלונג ומיינרד (

 ), מתואר איזון שמתבטא בהסתגלות של המורים המתחילים לתרבות הביתSabar, 2004במודל של צבר (

ספרית שלהם. 

 . בשלבים הראשונים של ההתנסות, רוב מהסטודנטים-מורים לימדו בבתי ספר שבהם מקובלת גישת7

 ההוראה שאומצה על ידם מלכתחילה, ואחדים לימדו בגישות שאינן רווחות בבתי הספר שהתנסו בהם.

 אולם, מעניין לציין, כשניתנה לסטודנטים-מורים האפשרות לבחור את מקום ההוראה שלהם, הם בחרו,

הוראה בגישות  המלמדות  המורות  הוראתם.  גישות  את  שהולמים  ספר  בבתי  ללמד  האפשר,   במידת 

 ממוקדות תלמידים, השתלבו בבתי ספר שהתרבות הבית ספרית שם מעודדת הוראה בגישות אלה. רוב

 המורים, המלמדים בגישת מסירה קשובה, בחרו ללמד בבתי ספר הטרוגניים ביישובי פריפריה או בכיתות

 של תלמידים מתקשים, ואלו המלמדים בגישת מסירה מבהירה מלמדים בבתי ספר שנהוגה בהם הוראה

 כזו. נראה אפוא כי הסטודנטים-מורים נוטים להשתלב בבתי ספר שמעודדים גישות הוראה תואמות לאלו

שלהם, ולאו דווקא תרבות בית הספר היא זו המשפיעה על דפוסי הוראתם. 

תרומת המחקר

 מחקר זה מצטרף לשורה של מחקרים, שעניינם תפיסות מורים מתחילים וותיקים אודות גישות הוראה

 ולמחקרים העוסקים בהתפתחות המקצועית של מורים מתחילים. המייחד את המחקר שלפנינו הוא, בדיקת

 גישות הוראה של סטודנטים-מורים. המחקר בוחן את אופן ההוראה בפועל של סטודנטים-מורים, בעוד

 ), דניםThe Process of Becoming a Teacherשמחקרים אחרים, שנושאם תהליך "ההיעשות למורה" (

 & Fuller, 1969; Fullerבתהליכים פסיכולוגיים פנימיים שמתרחשים אצל סטודנטים המתכשרים להוראה (
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Bown,  1975;  Kagan,  1992;  Furlong  &  Maynard,  1995;  van  den  Berg,  2002;  Sabar,  2004;

Flores, 2006 .(

ההתרחשויות את  המפרשת  חיצונית  ראות  מנקודת  נעשתה  לא  היא  ייחודית,  היא  אף  המחקר   שיטת 

צפו בראיונות, שבמהלכם הם  דברי הסטודנטים-מורים עצמם   – נלמדה מכלי ראשון   בשיעורים, אלא 

 בצילומים של שיעוריהם ותיארו והסבירו מנקודת מבטם את אשר התרחש בפועל. כך התאפשר, במידה

) ,Schonמרבית, גילוי של "ידע המורים בפעולה"   ) והתאפשר לחוקרת להכיר מקרוב את חווית1987 

ההתנסות בהוראה של הסטודנטים-מורים, משתתפי המחקר. 

 היבט מייחד נוסף של המחקר שלפנינו הוא, משך הזמן הארוך בו נערך המעקב אחרי גישות ההוראה של

 הסטודנטים-מורים, מתחילת דרכם בתכנית הכשרת המורים, במהלכה ובשנתיים הראשונות של ההוראה

 בתפקיד. מסקירת ספרות רחבה, לא נמצאו מחקרי אורך מקבילים בתחום הכשרת המורים והתפתחות

המורים המתחילים, ובוודאי שלא נערך מחקר עומק איכותני בהיקף ובאורך של שנים כה רבות, יחסית. 

להוראה מתכשרים  של  עולמם  האחד,  תחומים:  בשלושה  ביטוי  לידי  לבוא  יכולה  המחקר   תרומת 

והכשרתם. השני, הוראת מקצועות יהדות בבתי הספר הממלכתיים והשלישי, תחום המחקר האיכותני.

זה הוא מקור מידע חשוב לעוסקים  בתחום הראשון, עולמם של מתכשרים להוראה והכשרתם, מחקר 

בהכשרת המורים ובליווי מורים מתחילים עם כניסתם לבתי הספר. חשיפת גישות ההוראה של הסטודנטים-

 מורים, אלו המיושמות בפועל ואלו שבחזון ההוראה, עשויה לתרום למודעות אודות גישות ההוראה, הן

 של המתכשרים והן של העוסקים בהכשרתם, ובכך לקדם את ההתפתחות המקצועית של המורים לעתיד.

 מודעות הסטודנטים-מורים לגישות הוראתם, עשויה לעורר אצלם שאלות וחשיבה ביקורתית בדבר הנחות

היסוד של הגישות הללו ובדבר התאמתן להוראה המבקשת להשפיע וליצור שינוי בדרכי ההוראה-למידה. 

 בהקשר להכשרת מורים, יש תרומה חשובה לממצאי מחקר זה, המצביעים על היציבות, או אפילו על

 הקיבעון בגישות ההוראה של הסטודנטים-מורים. הללו מגיעים אל תכניות ההכשרה כשבאמתחתם ידע

 הוראה קודם שעל פיו הם מאמצים, כמעט באופן ספונטני, גישת הוראה שהם נוקטים בה מאותה עת

 ואילך. המודעות לעצמת ההשפעה של ידע ההוראה המוקדם, עשויה לתרום למכשירי המורים, המבקשים

 לשרש תפיסות הוראה מסורתיות, ממוקדות מורה-תכנים, ולהטמיע תפיסות הוראה חדשניות, ממוקדות

 תלמידים. כמו כן, חשובות ההבנה וההכרה בכך שסטודנטים-מורים, גם אם הם מצטיינים וחדורי תחושת

 שליחות, מגיעים להכשרה לאחר שנות לימוד רבות במערכת הבית ספרית הנורמטיבית, המכוונת, בעיקרה,

 להכנת התלמידים לבחינות הבגרות, והם הושפעו ממנה בעיצוב גישות הוראתם. מתוך כך, עשויה להיבנות

נודע בהם  חדשניים,  ספר  בבתי  בהוראה  להתנסות  הסטודנטים-מורים  את  המכוונת  הכשרה   תכנית 

לתלמידים מקום מרכזי בתהליך ההוראה-למידה.
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 בתחום השני, הוראת מקצועות יהדות, שופך מחקר זה אור על ההכשרה וההוראה של סטודנטים-מורים

ותהליך ההוראה  גישות  זיהוי  ספר ממלכתיים.  בבתי  יהדות  לימודי  מצב  את  לשפר  שייעודה   בתכנית 

התבססותן, עשוי לתרום לפיתוח אופני ההכשרה להוראת מקצועות יהדות.

בתחום השלישי, המחקר האיכותני, יש למחקר זה תרומה חשובה. באמצעות המתודולוגיה האיכותנית-

) ובאמצעות טכניקת הראיון המאזכר  קונסטרוקטיביסטית, באמצעות אסטרטגיית חקר מקרים מרובים 

Shkedi, 2005התאפשרה חשיפת גישות ההוראה של הסטודנטים-מורים וזאת מתוך תיאורי הנחקרים ,( 

 עצמם בדבר אופן הוראתם. המחקר במתודולוגיה זו, מחזק את ההכרה בכוחה של השיטה לתרום להבנת

עולמם של מתכשרים להוראה בפרט ועולמם של מורים בכלל. 
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פתח דבר

 מערכת החינוך הממלכתית בישראל נדרשת להתמודדות מתמדת עם שאלת הזהות היהודית והישראלית של

 התלמידים. סוגייה זו מעסיקה רבים בקרב הציבור היהודי בישראל ובתפוצות, המוטרדים מהתופעה של

 ;2002; אמית, 1999הסתייגות עמוקה מצד התלמידים כלפי מקורות היהדות ושורשי מורשתם (צמרת, 

 ), שהצביעו על הירידה המתמשכת1994). חברי ועדת שנהר (עם ועולם, 2005; בן פרץ, 2002סימון, 

ותולדותיו ישראל  פעילה, שתהפוך את תרבות  במדיניות  לנקוט  "יש  כי  סברו,  יהדות,  לימודי   במעמד 

זהותו העצמית של הצעיר החילוני" (שם, עמ'   ).9למרכיב בעל משמעות חיובית ולא מנכרת, בבניית 

 כמפתח לשינוי המצב הקיים, הוועדה ציינה, כי "הדבר חייב לבוא לידי ביטוי בעיקר בהכשרת עתודת

 מורים מתאימים, שיהיו מקרב החברה והקהילה ממנה באים התלמידים [...] וביכולתם לעודד את הציבור

הצעיר הדור  עם  ולהיפגש  הישגיו  את  לבקר  תרבותו,  את  לפתח  ערכיו,  את  לבטא  לגווניו  החילוני 

 שלו" (שם). 

בסתיו  העברית,  באוניברסיטה  נפתחה  שנהר,  ועדת  של  היוקרתית2000בעקבות המלצותיה  התכנית   , 

"רביבים", תכנית להכשרת מורים מצטיינים להוראת מקצועות היהדות בבתי הספר הממלכתיים העל-

 יסודיים. הנחת היסוד שעליה התבססה התכנית – שבראש מטרותיה נאמר, כי ה"מורים יוכשרו על מנת

 להוות סוכני שינוי במערכת החינוך הממלכתית" – הייתה, ש"מורים כריזמטיים, בעלי מוטיבציה גבוהה,

תלמידיהם ביחס  שינוי  לחולל  יוכלו  ש]  אלה  [הם  בהוראה,  לעיסוק  אישית  ומסורים   אינטליגנטים 

 ). לפיכך, לתכנית הארבע4, עמ' 1999ובמחויבות בית ספרם ללימודי היהדות" ("רביבים" מסמך פנימי, 

 שנתית – שבסיומה זכאים הבוגרים לתואר ראשון, לתואר שני ולתעודת הוראה – התקבלו מועמדים נושאי

 תחושת שליחות וחזון חינוכי, שלהם ניסיון בחינוך בלתי פורמלי, והם בעלי נתונים אקדמיים גבוהים.

 בתכנית הושקעו משאבים אדירים, הכוללים מערך מלגות נדיב ביותר, תכנית לימודים עשירה במיוחד

השנייה מהשנה  הספר,  בבתי  בהוראה  הסטודנטים  של  נרחבת  התנסות   – שעיקרה  ייחודית,   והכשרה 

). 1999להכשרתם, בליווי פדגוגי צמוד, אישי ואינטנסיבי (שקדי, 

 ; הרפז,1999; בק, 1996בהסתמך על הוגים ומחנכים העוסקים בטיבו של תהליך ההוראה-למידה (זוהר, 

 ;Piaget, 1948; Dewey, 1966; Vygotsky, 1978; 2006; זוהר, 2003; הרפז, 2001; זילברשטיין, 1999

Goodald & Oakes, 1988; Bruner, 1996; Olson & Bruner, 1998; Torff, 1999; Brooks & Brooks, 

2001; Darling-Hammond, 2005; Sawyer et al., 2005; LeDoux, 2007; Zohar & Peled, 2007וכן על ( 

 ) ואחרים, שעוסקים בהוראת מקצועות יהדות בבתי הספר הממלכתיים1994דו"ח ועדת שנהר (עם ועולם, 

  ), ההנחהRosenak, 1986, 1995; Shkedi & Nisan, 2006; 2005; שקדי, 2002; אלכסנדר, 1985(כהן, 

והללו תפקידם מתמצה בו המורה מתמקד במסירת התכנים לתלמידיו,  כי תהליך הוראה-למידה   היא, 
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למקורות בין התלמידים  ומכונן  מפגש משמעותי  ליצור  בכדי  די  בו  אין  סביל,  באופן  הידע   בקליטת 

 תרבותם. על מנת להתמודד עם תחושות ניכור של תלמידים ביחס ללימודי יהדות, ובכדי להתמודד עם

), נדרשת הוראה שמתייחסת לעולמם התרבותי-1994המשבר הקיים בהוראת מקצועות אלו (עם ועולם, 

 חברתי של התלמידים ולתחומי העניין שלהם; הוראה המרחיבה את היריעה לעיסוק רב-פנים בשאלות של

זהות יהודית; הוראה המעודדת כל תלמידה ותלמיד בחיפוש משמעות התכנים עבורם.

 אל הניסיון המיוחד והמרתק של תכנית "רביבים", התוודעתי עוד לפני פתיחת התכנית והוא עורר את

וכמי ממלכתיים,  ספר  בבתי  תלמידים  של  ובחינוכם  יהדות  מקצועות  בהוראת  נסיוני  משום   סקרנותי. 

 שעוסקת בהכשרת מורים, ביקשתי לעקוב אחרי ההתפתחות המקצועית של הסטודנטים-מורים, תלמידי

בהוראה משתלבים  המורים  כאשר  סיומה,  לאחר  לשנתיים  ועד  במהלכה  מראשית הכשרתם,   התכנית, 

כמורים מן המניין. 

 הרצון להיוודע לאחד ההיבטים המשמעותיים ביותר של ההוראה – זה שעשוי להיות המפתח ליצירת שינוי

 באופן הוראתם של מקצועות היהדות בבתי ספר ממלכתיים – הוא שהכריע בבחירתי לבחון את חזון

 ההוראה של הסטודנטים-מורים אודות גישת ההוראה הראויה ואת גישות ההוראה של הסטודנטים-מורים,

כפי שהן נלמדות מהתיאורים וההסברים שלהם עצמם, את המתרחש בשיעוריהם.

 אני סבורה, כי מחקר זה המתמקד בגישות הוראה של סטודנטים-מורים המתמחים בהוראת מקצועות יהדות

מורים להכשרת  חשובה  תרומה  לתרום  עשוי  אלו,  גישות  התבססות  ובתהליכי  ממלכתיים  ספר   בבתי 

של לעולמם  ערכיים-תרבותיים המקושרים  כנושאים  ספר ממלכתיים,  בבתי  יהדות   ולהוראת מקצועות 

התלמידים ולזהותם התרבותית, היהודית והישראלית. 
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1פרק 

סקירת ספרות

 בפרק סקירת הספרות המחקרית מוצגת הפרספקטיבה התיאורטית העומדת בבסיס המחקר שלפנינו. הפרק

מורים של  תפיסות   – השני  הממלכתי,  הספר  בבית  יהדות  הוראת   – הראשון  חלקים:  ארבעה   כולל 

ומתכשרים להוראה, השלישי – גישות הוראה-למידה והרביעי – התפתחות מקצועית של מורים מתחילים.

. הוראת יהדות בבית הספר הממלכתי1
ההכשרה תכנית  תלמידי  מצטיינים,  סטודנטים-מורים  של  ההוראה  גישות  את  בוחנת  המחקר   עבודת 

 . תכנית זו הוקמה באוניברסיטה העברית בירושלים, כחלק מיישום1"רביבים", להוראת מקצועות היהדות

הממלכתי בחינוך  יהדות  לימודי  של  במעמדם  המתמשכת  הירידה  את  שבדקה  שנהר,  ועדת   המלצות 

). 1994והצביעה על איכות ההוראה כסוגיה מכרעת בפתרון המשבר (עם ועולם, 

 הסקירה שלהלן, תתמקד בהצגת המשבר בהוראת מקצועות היהדות בחינוך הממלכתי, בסיבות ובגורמים

 להיווצרותו, בתפיסות של הוגים ומחנכים אודות הדרכים הראויות להוראת יהדות ובמתווה המוצע על ידי

דו"ח שנהר כניסיון להציע פתרון מקיף לבעיה.

 המשבר המתמשך בהוראת יהדות1.1

 , תקופה2ראשיתו של הדיון אודות מקומם של לימודי יהדות בחינוך הלא דתי הוא בתחילת המאה העשרים

 שבה החינוך הציוני בארץ ישראל הדגיש את הוראת התנ"ך והתנכר ליצירה היהודית הגלותית, וזאת –

 כחלק מהמרת התפיסה של יהדות כדת לתפיסתה כתרבות לאומית. בתפיסת יהדות כתרבות היה התנ"ך

ביותר של התרבות הלאומית" (אחד-העם, תש"ז, עמ' שט"ז), שהעמדתו במרכז תכנית  לערך "הנעלה 

ותחיית לשונו" בית הספר העברי הייתה "חלק אינטגרלי של תחיית העם, תחיית ארצו   הלימודים של 

 ). ואכן, במחצית הראשונה של המאה שעברה היה לימוד התנ"ך אחד ממקצועות8, עמ' 1999(סימון, 

 הלימוד החשובים, שהוראתו הייתה "פירוש מרומם של ההווה, כפי שההווה היה לפירוש ממחיש של

  במחקר זה "מקצועות היהדות" הם מקרא, מחשבת ישראל ותורה שבעל פה אותם מלמדים הסטודנטים-מורים משתתפי1
המחקר. שלושת המקצועות הללו כלולים בתשעת המקצועות, שהוגדרו על ידי ועדת שנהר כמקצועות היהדות. 

לפי דרור (2  ), העיסוק בחינוך הישראלי מחייב את בחינת הסוגיה "לכל הפחות מהתקופה המעצבת של הבית2001 
). 261) ואף בראשית הציונות (שם, עמ' 1948-1918הלאומי, בימי המנדט הבריטי (
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 ). הוראת מקורות יהדות נוספים כגון: תורה שבעל פה, הגות ימי הביניים ושירת יהדות8המקרא" (שם, עמ' 

 ספרד "נחשבה כזרה לרוחו של החינוך העברי החדש, בהיותה יצירה שנוצרה ברובה בגלות. אך עד מהרה

). 62, עמ' a 1988הוחל גם עליה הכשר בהיותה בחזקת תרבות לאומית" (לם,

 חרף מקומם המרכזי של לימודי יהדות בימים של תקומת המדינה, נראה, כי כבר אז החל להתעורר הקושי

 ). קושי זה החריף ברבות השנים, עד כדי2002 (אמית, 3שבהוראת המקורות כתכנים משמעותיים לתלמידים

 ניתוק הולך וגובר של התלמידים משורשיהם התרבותיים וגילוי יחס של ריחוק וחוסר עניין מצד התלמידים

 ). על חומרת הבעיה מצביעים דבריו של אליעזר שביד: "גוברת1999כלפי התכנים הנלמדים (צמרת, 

 התנכרותו של הציבור היהודי החילוני אל מקורות היניקה הרוחנית הקרובים לו קרבה היסטורית (...) הוא

 איננו מתמלא משיפעתה של תרבות אחרת (...) אלא מידלדל והולך (...) הניכור של האדם היהודי המתחנך

 במדינת ישראל למקורותיו – הוא בעיקר שצריך לעורר תשומת לב של המחנכים ולהחרידם משלוותם"

).6, עמ' 1972(שביד, 

של והולך  הקטן  הרצון ממקומה  שביעות  חוסר  בישראל תחושת  הציבור  בקרב  גברה   במהלך השנים 

 ).2005; בן פרץ, 1999המורשת היהודית בחינוך ומהנתק שבין התלמידים למקורות היהודיים (צמרת, 

 לימודי יהדות בכלל ולימודי התנ"ך בפרט ירדו מגדולתם, כפי שניתן ללמוד מדבריו של אוריאל סימון

 "הגאווה בגדולת המקרא הולכת ומתחלפת בניכור כלפיו, והשאיפה לבקיאות בכתובים מפנה את מקומה

).21, עמ' 2002לבורות שאין מתביישים בה" (סימון, 

ועדה בראשותה של פרופ' שנהר לבחינת מצב לימודי1991בעקבות תחושות קשות אלה, מונתה בשנת    

 היהדות בחינוך הממלכתי. הוועדה הצביעה אף היא על הבעיה וטענה, כי בעולמם הערכי של תלמידי בית

 הספר הממלכתי, מקומה של היהדות אינו מבוסס על היכרות מעמיקה ותחושת שייכות לתולדות עם ישראל

 ). ואכן, המורים המלמדים את מקצועות היהדות מתמודדים עם אתגר7, עמ' 1994ותרבותו (עם ועולם, 

 מורכב ומשימה לא פשוטה. רוב התלמידים מגלים הסתייגות מקשר ושייכות לתכניה של יהדותם, גם כאשר

(אמית,  מנהגי המסורת  נוטה לשמר את  יהושע, 2002מי מהם  וצבר-בן  גדול2004; מטיאש   ). בחלק 

 מהמקרים נתקלים המורים ביחס של רתיעה מצד התלמידים מלימודי יהדות ובחוסר עניין בהם (רוזנק,

).2005; שקדי, 2004; מטיאש וצבר-בן יהושע, 2004; שיינברג, 2003

 סיבות וגורמים למשבר1.2

זו, מצויים במפעל הציוני החילוני של בינוי האומה, שבו מערכת החינוך הייתה  שורשיה של מציאות 

 ; אלבוים-דרור2004אמצעי להנחלת תרבות הומוגנית ולעיצוב "יהודי חדש" (מטיאש וצבר-בן יהושע, 

 ), כלומר, יהודי שמקומה של הדת בזהותו יוחלף בלאומיות המושתתת על ערכי ההיסטוריה היהודית2005

 ) מפנה לדבריו של מי שהיה אחת הדמויות המובילות בעיצוב דמותו של בית הספר העברי, יוסף249, עמ' 2002 אמית (3
 ). לדבריו, על המורים להקדיש תשומת לב מיוחדת לסוגיית השפעת ההוראה על התלמידים, כדי1935-1873עזריהו (

לקרב את התלמידים אל ספר הספרים ולטפח בקרבם את החיבה כלפיו.
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 ועל ערכי התרבות המערבית. אולם, בחינוכו של "היהודי החדש" נשארה עמומה סוגיית הזיקה לעבר

 היהודי. עם השנים התגבשה מערכת חינוך כללית שידעה את מה אין היא רוצה להמשיך אך ניתקה יותר

 מכפי שחיברה; מערכת שבה מתחדדת ההבחנה בין יהדות כדת ויהדות כתרבות, והיא תובעת התמודדות

 עם המתח שבין ערעור ערכי המסורת לבין השאיפה ליצור קשר ותחושת שייכות של התלמידים כלפי

(שור,  על-אנושית,2007מורשתם  סמכות  ממקור  אמת  בהתגלות  כמעוגנים  התכנים  הוראת  כן,  על   .( 

הטקסטים את  רואים  ואינם  דתיים  שאינם  לתלמידים  רלוונטית  כבלתי  נתפסה  וכ"מצווה",   כ"תורה" 

,).1986Rosenak; 2003; רוזנק, 1993כמחייבים (שביד, 

 ) מוסיפה ומציגה את הבעייתיות של הוראת מקצועות היהדות כתולדה של1994ועדת שנהר (עם ועולם, 

 "תמורות חברתיות ופוליטיות ושינויי ערכים המקרינים על בית הספר, שקיעת האידיאולוגיות (...), הגברת

). 8הקיטוב בין הציבור הדתי והחילוני (...) הפער החברתי והעימותים הבין-עדתיים" (שם, עמ' 

פוסט- גם להשפעת תפיסות  כיום, האתגרים החדשים שמלווים את הוראת מקצועות היהדות קשורים 

 , ובהן נדחית ההנחה המודרנית אודות5, תפיסות שמאפיינות את העידן של סוף "הסיפר הגדול"4מודרניות

 ). מכיוון2006; גורדון, 1999; גור זאב, 1997קיומו של ידע אמיתי ואוביקטיבי נתון להנחלה (אבירם, 

 שתפיסת התכנים משתנה והם כבר אינם נתפסים כנכסי צאן ברזל, לא ניתן להנחילם כנכס חיוני שעל

  בנוסף, בתקופה הפוסט-מודרנית מאבדים התכנים את משמעותם כנרטיב לאומי6התלמידים לרכוש אותו.

 מלכד, מכיוון שהדגש מושם על ההכרה בשונות החברתית, על ריבוי התרבויות ועל זהות פרטיקולרית ולא

7).2004על זהות אוניברסלית (מטיאש וצבר-בן יהושע, 

 דרכים להוראת יהדות בתפיסות הוגים ומחנכים1.3

 הוגים, מחנכים וקובעי מדיניות חינוכית עוסקים בשאלת ההוראה הראויה של מקורות היהדות לתלמידי

 בית הספר הממלכתי. כל אחד מהם מציע תפיסה ייחודית שמבטאת את השקפתו, אך נראה שרובם ככולם

ולא את התלמיד ואת הנחלתם   מציגים תפיסות המעמידות במרכז תהליך ההוראה-למידה את התכנים 

 ), במאמרו על תוכני הלימוד בבית הספר טוען, כי "בתקופתנו אי אפשר לחמוק מדיון בפוסט-מודרניות2006 גורדון (4
).16אף על פי שכדרכם של דיונים אלה, קשה לקבוע בצורה ברורה כיצד ראייה זאת מתחברת לנושא שלנו" (שם, עמ' 

 ), שהתקופה הפוסט-מודרנית היא תקופת סוףLyotard, 1984 על פי העמדה המפורסמת של ז'אן-פרנסואה ליאוטר (5
), המאופיינת בשקיעתן של התאוריות והאידיאולוגיות הגדולות והמקיפות.Grand Narrative"הסיפר הגדול" (

  רבים טוענים, כי בתקופה הפוסט-מודרנית השוללת את קיומו של ידע אוביקטיבי, מתחייב תהליך הוראה-למידה שהוא6
קליטת משמעויות על  במקום  הלומדים  ידי  על  בניית משמעות  על  המתבסס   הרמנויטי-קונסטרוקטיביסטי-דיאלוגי, 
 שקובעים אחרים, משמעות שנוצרת דרך שיחות חוזרות ונשנות בין התלמידים לבין ההיסטוריה, הטקסטים, המורה,

).16, עמ' 2006תלמידים אחרים ועוד (גורדון, 
 ) מסביר כי "באופן פרדוקסי, המעבר מתרבות מודרנית לתרבות פוסט-מודרנית הוא הגורם שהחזיר את2006 גורדון (7

את הרואות  שונות,  מתת-קבוצות  הפוסט-מודרנית מורכבת  החברה  הבמה.  למרכז  הפרטיקולרית  הקבוצתית   הזהות 
תרבויותיהן העצמאיות כחשובות ומשמעותיות. תת-קבוצות אלו אף מערערות על ההנחה, שידע הוא אוניברסלי. כל תת-
 קבוצה טוענת לחשיבות הידע הייחודי שלה. במילים אחרות, ידע היום אינו רכוש הכלל או רכוש האדם הבודד השייך

).19לכלל, אלא הוא במידה הולכת וגוברת רכוש של קהילה ספציפית" (שם, עמ' 

18



 היחיד ואת התפתחותו וצמיחתו, תפיסות לפיהן התהליך החינוכי מכוון לאקולטורציה (עיצוב) ואולי אף

). 1973לסוציאליזציה (חיברות) (לם, 

של תפיסות  וליצירתיות,  עצמי  למימוש  ובעידודם  התלמידים  בהצמחת  המתמקדות  תפיסות   למעשה, 

 ), עומדות בניגוד לתפיסה של הנחלת המורשת היהודית. זאת מכיוון, שגישת1973אינדבידואציה, (לם, 

נעשית התכנים  ובחירת  להוראה,  המיועדים  אינה מגדירה מלכתחילה תכנים מסוימים   האינדבידואציה 

להתפתחות ביחס  בהם  הטמון  לפוטנציאל  ובהתאם  התלמידים  לחיי  התכנים  של  לרלוונטיות   בהתאם 

. 8המרבית של התלמידה או התלמיד כאדם אוטונומי וחושב

 בחינוך שמכוון לסוציאליזציה, נועד ידע התכנים להכשיר את התלמידים לתפקוד ראוי ולהשתלבות בחברת

 הבוגרים, ועל כן הוראה שחותרת לכך תתמקד בהקניית ידע ודפוסי התנהגות. בהקשר לחינוך היהודי הלא

 דתי, מעטים בו ביטויים ותפיסות של סוציאליזציה, מכיוון שזו מתאימה בעיקר לחינוך הדתי, המבקש

 ).2004להכין את בוגריו לקראת מילוי מחויבויותיהם הדתיות ולהכשירם לקיום פרקטיקה הלכתית (שקדי, 

 יחד עם זאת, ניתן למצוא בחינוך הלא דתי – בעיקר בתקופה של טרום הקמת המדינה ובשנותיה הראשונות

 – ביטויים של סוציאליזציה, לפיהם לידע תכני היהדות יש תפקיד מכריע בהכנת התלמידים למילוי התפקיד

התודעה להעמקת  התכנית  היא  לכך  דוגמה  בטחונה.  על  ובשמירה  המדינה  בבינוי  והלאומי   החברתי 

  כפרי יוזמה של שר החינוך1995 ל- 1957היהודית בבית הספר הממלכתי, שהופעלה במרבית השנים שבין 

 זלמן ארן. בתכנית מתוארת ידיעת התכנים והמקורות כאמצעי להכשרת הבוגרים הצעירים לקראת המשימה

 שנכונה להם – הנשיאה בעול האחריות הלאומית. "הדור העברי הצעיר במדינת ישראל הוא אשר ישא

 באחריות העליונה לגורל ישראל. הוא אשר ישא בנטל בניינה של המדינה, בישוב שממותיה, בקליטת

 העלייה, במיזוגה לאומה ובמאמץ מתמיד לבטחונה. בביצוע התפקידים הקשים והרוממים הללו יוקל על

 הדור הצעיר אם יינק את השראתו מעברו המפואר של העם, ממורשתו הרוחנית מוסרית ומזיקה לקיבוצי

). 8, עמ' 1959היהודים בתפוצות הגולה" (העמקת התודעה היהודית בבית הספר הממלכתי, 

 תכנית העמקת התודעה היהודית, שהתמקדה בהקניית ידע התכנים ובהנחלתם לתלמידים, דעכה במהלך

(2005השנים באופן הדרגתי (בן פרץ,  כי הניסיון רב השנים של משרד החינוך1999). צמרת   ) טוען, 

היהודית המורשת  את  המכירים  מורים  היעדר  בגלל  כשל  הספר  לבתי  היהודית  התודעה  את   להחדיר 

 ) מסביר, כי המערכת לא השכילה לתרגם את תכנית התודעה היהודית2003ומסוגלים להנחילה. זיסנווין (

ללימודי יהדות, שיקנו לתלמידים החילוניים את תחושת השייכות לתרבות היהודית. 

 כאמור לעיל, בהוראת יהדות בבית הספר הממלכתי יש מקום שולי לתפיסת הסוציאליזציה. לעומת זאת,

 רוב ההוגים והמחנכים מציגים תפיסה אקולטוריסטית, לפיה תכני היהדות הם נכס תרבותי ומתפקידו של

 ), מיצגה הבולט של תפיסת האינדבידואציה מסביר, כי אין בהכרח העדפה להוראת תכני יהדות מכיווןa1988 צבי לם (8
 ). לתפיסתו, יש להימנע משימוש בתכני היהדות כמכשיר75ש"לא חשוב מה מלמדים אלא איך מלמדים" (שם, עמ' 

לעיצוב התודעה והרגשות של התלמידים, אלא לראותם כאמצעי לטיפוח עמדה אוטונומית של התלמידים כלפיהם.
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בעיקרה נועדה  התכנים  הוראת  ועקרונותיה.  ערכיה  היהודית,  התרבות  ידע  בהנחלת  להתמקד   החינוך 

לעיצוב עולמם התרבותי והרוחני של התלמידים ולעיצוב השקפותיהם וערכיהם. 

 כדוגמאות לתפיסות אקולטוריסטיות, שבמרכזן עיצוב עולמם התרבותי והרוחני של התלמידים, יוצגו להלן

גישה מייצג  מהם  אחד  כל  כאשר  זקוביץ,  ויאיר  שביד  אליעזר  אדר,  צבי  אחד-העם,  של   תפיסותיהם 

חינוכית-אקולטוריסטית שונה. 

אחד-העם – חינוך ברוח לאומית-ערכית-מוסרית

 אחד-העם, שהיה מנושאי הדגל של הגישה הלאומית, מדגיש את הפן הערכי-מוסרי של התרבות היהודית

 ושל התנ"ך כיצירה לאומית. בנוסף למוסר, מדגיש אחד-העם את ערך הלימוד כבסיס להשכלה ולחינוך

 ).214- 193לאומי ואישי: "... ללמוד, ללמוד וללמוד: זה סוד הקיום של אומתנו" (אחד-העם, תשי"ג, עמ' 

 ההנחה היא, כי העמקת ההכרות של הלומדים עם העולם היהודי תוביל להזדהות לאומית, לאהבת המורשת

התרבותית ולחיים מוסריים לאורה. 

 בין ממשיכי דרכו החינוכית של אחד-העם היו אריה זוטא, יוסף עזריהו ורבים אחרים, שהדגישו את הוראת

 המקורות כיצירה לאומית ואת כוחה של ההוראה בעיצוב עולמם הערכי של התלמידים. מעידים על כך

גורם חינוכי, אשר פונקציונלי,  עזריהו על מטרות הוראת התנ"ך בבית הספר הכללי: "כוח   דבריו של 

 תפקידו לעצב את דמותם הרוחנית של החניכים, לנטוע בלבם את מוסר היהדות, את השאיפה לצדק חברתי,

 ). תפיסתו של אחד-העם מצאה10, עמ' 1946את אהבת העם ואת ההערצה לערכיו ולגיבוריו ..." (עזריהו, 

 את מקומה בגישה החינוכית של בית הספר הכללי בתקופה שלפני קום המדינה, כמו גם בתכנית לימודי

 תנ"ך הראשונה שפורסמה לאחר קום המדינה (שנת תשי"ד), לפיה התנ"ך הוא, בין היתר, מקור ללימוד

).2002היסטוריה לאומית וכללית ומקור ללימוד היסודות המוסריים של האנושיות (אמית, 

צבי אדר – חינוך ברוח הומניסטית-ספרותית

ערכי, חברתי ספרות מופת בעלת מטען  הוא  לפיה התנ"ך  הומניסטית-ספרותית,  גישה   צבי אדר מציג 

 ולאומי, יצירתם של אנשי רוח וסופרים. זוהי יצירה שמגמתה חינוכית ולאורה אפשר להבין את רוח האדם.

 את התנ"ך יש ללמוד תוך כדי ניסיון לפתח הבנה של האירועים והגיבורים על רקע תקופתם ולא מתוך דגש

 על אמונות ודעות. כלומר, לעקוב אחר חוויותיהם וערכיהם של הדמויות בסיפור המקראי ולבחון באיזו

 מידה ניתן לעצב את עולמם הערכי של התלמידים לאורן. לדבריו, "התנ"ך הוא תרבות עם הבאה לחנך עם"

 ). בדומה לתפיסתו של אחד-העם, גם אדר ראה במקורות כלי לעיצוב אישיותו של39(אדר, תשט"ו, עמ' 

 הלומד, שיוכל, לאחר היכרות מעמיקה עם הטקסט, לכוון את חייו על פי הערכים ההומניסטיים שבו.

 מסביר אדר: "הגישה ההומניסטית אינה מסתפקת בראיית ערכי האדם השונים ובנסיונות אנושיים שונים;

 מעצם מהותה, שהיא תוהה במידת האפשר על ערכם, כדי שמתוך הערכה זו יתלבן לחניך חוש הערכים שלו

20



(אדר, תשט"ו, עמ'  אישיותו החיה"  ערכי האדם שביצירה הקלסית אל   ). לתפיסתו30וידע לקשר את 

 ההומניסטית-ספרותית של צבי אדר נודעה השפעה רבה על מורים ועל תכניות להכשרת מורים מתוקף

וכשותף בקביעת המדיניות של משרד  תפקידו כאחראי להכשרת מורים למקרא באוניברסיטה העברית 

). 248, עמ' 2002החינוך (אמית, 

אליעזר שביד – חינוך ברוח יהדות כתרבות

 אליעזר שביד, מהוגיה הבולטים של תפיסת יהדות כתרבות, רואה במקורות תכני תרבות נושאי הזדהות

 יהודית. לתפיסתו, הוראה-למידה של מקורות יהדות מהווה בסיס להשכלה, ליצירת זיקה להווייתו של העם

 ולהרכשת הערכים שתכנים אלה נושאים בתוכם. ערכי התרבות הלאומית כוללים את אהבת העם וקנייניו

 ).2000; שביד, 1993הרוחניים, נשיאה באחריות לקיום העם ומחויבות להמשך יצירתו התרבותית (שביד, 

 ,1993לדבריו, "יש להעמיד את מסר הזהות הרוחנית-תרבותית בראש סולם הערכים החינוכיים" (שביד, 

 ). יש לגבש את הוראת היהדות כ"כלי של הוראה מחנכת השואפת ליצור הזדהות רגשית, השתייכות16עמ' 

).18וגיבוש של השקפת עולם פתוחה" (שם, עמ' 

 בהוראת יהדות בבית הספר הממלכתי, מציין שביד כי "כדי ליצור מוקד של עצמיות מזהה המאחדת סביבה

בעל השתמעויות אקטואליות המכוונות 'מאגר' עשיר  תכנים המהווים  למסור  יש  שלם,  תרבותי   עולם 

 ). על כן, מדגיש שביד את החשיבות של כלל המקצועות ובהם:19ומעצבות השקפת עולם" (שם, עמ' 

ואת החיוניות שבהוראת היצירה המאוחרת: מחשבת ולשון עברית   מקרא, תולדות עם ישראל, ספרות 

בין מקצועות1972ישראל ותורה שבעל-פה (שביד,   ). על המורים "להתגבר על הדיכוטומיות שנתהוו 

 , עמ'1993היהדות למקצועות הכלליים וליצור האחדה (אינטגרציה) בין תחומי הדעת השונים" (שביד, 

 ). בתהליך ההוראה "יש לשלב הוראה ה'מעבירה מידע' בתהליך חינוכי המנחיל מורשת, המוסר ערכים,23

). 23המזין תהליך יצירתי והמכונן השקפת עולם" (שם, עמ' 

יאיר זקוביץ – חינוך ברוח אקדמית-ביקורתית

) זקוביץ, 1995זקוביץ  כלפי המקורות.2004;  של הלומדים  וקירבה  ביקורת  שמשלבת  תפיסה  מציע   ( 

 כלומר, מן הראוי כי חיבור הלומדים אל מורשתם יהיה פרי של חרות, חשיבה וביקורת ולא מתוך ניסיון

 ליצור הזדהות עם התנ"ך, שעלולה לחסום את חופש המחשבה של היחיד. כדבריו, "... עלינו לוותר מראש

ואפילו ההערצה..." הידיעה, ההבנה  על  ויתור  אין משמעו  זה  ויתור  ועולמו.  עם המקרא  הזדהות   על 

 ). הגישה של האדם החילוני אל התנ"ך צריכה להיבנות באמצעות המסר האנושי16, עמ' 1995(זקוביץ, 

 העולה מן המסמך הדתי: "אל לו לקורא להתעלם מן הממד הדתי (...) עם זאת חייב הקורא להסיר מעל

 המקרא את מעטה הקדושה הפרוש והכפוי עליו, למען יוכל לשלוח ידו ולגעת בתעודה האנושית" (שם,

 ). ההכרה בממד האנושי תסייע לקורא להתקרב אל התנ"ך, להבין את מסריו, להבחין במבנה12עמ' 

 הטקסט ובריבודו ולעקוב אחר שלבי התפתחותם של רעיונות מרכזיים במקרא. "ההתרחקות מן המקרא
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 מאפשרת אפוא התקרבות, הבחנה באבני הפסיפס המרכיבות את התמונה השלמה. רגישות לעושר הרעיוני,

 לדיאלוג ולמאבק, מוכיחה עד כמה אנו בשר מבשרם של בעלי המקרא (...) גילוי הדמיון בין דרך חשיבתם

 ואופן פעולתם של היוצרים הקדמוניים לאלה שלנו מקרב אותנו אל המקרא ומגשר על התהום העמוקה

).14בינינו לבינם" (שם, עמ' 

 כפי שראינו, תפיסותיהם של זקוביץ, שביד, אדר ואחד-העם שונות זו מזו במובנים רבים, אולם בכולן

 בולטת הדומיננטיות של התכנים ומקומם המרכזי בתהליך ההוראה-למידה כאמצעי להנחלת התרבות.

 בתפיסותיהם מושם דגש משני, אם בכלל, לשותפים לתהליך: התלמידים, המורים והחברה. אם כי, יש

 לציין, כי נקודת המבט של כל אחד מארבעתם את התכנים, קובעת את התייחסותו לשאר השותפים לתהליך

.9ההוראה-למידה

אריה סימון, יוסף שכטר ומיכאל רוזנק – חינוך ברוח דיאלוגית

אודות ההוראה ומחנכים אחדים מציעים תפיסה שונה  הוגים  לעיל,   לעומת התפיסה הרווחת שהוצגה 

 ). בתפיסותיהם הם מעניקים משקל רב למקומם של התלמידים2005הראויה של מקצועות יהדות (שקדי, 

בתהליך ההוראה-למידה, על אף שגם אצלם התכנים נחשבים כתרבות להנחלה ולעיצוב של התלמידים (

Shkedi & Nisan, 2006,תפיסות חינוכיות כאלה, שמתמקדות בדיאלוג שבין התלמידים לבין התכנים .( 

 שמעודדות חשיבה ומעורבות של הלומדים, ומנסות לאזן בין הנטייה לעצב את התלמידים לבין הרצון

לתרום לצמיחתם, אפשר למצוא בהגותם של המחנכים אריה סימון, יוסף שכטר ומיכאל רוזנק.

 אריה סימון, שהיה מורה ומנהל בכפר הנוער בן שמן, מציע גישה דיאלוגית להוראת מקורות יהדות בבית

 הספר הכללי. לתפיסתו, בהוראת התנ"ך, אין לחפש הקבלה פשוטה ותשובות חד-משמעיות לבעיות זמננו

 ). התנ"ך משקף חוויה מסוימת, ולא ניתן להפריד בין המסרים העולים מהטקסט לבין החוויה1991(סימון, 

 הגלומה בו. על הלומד לנסות לחדור לנפשו של המאמין המקראי ולהבין את החוויה של המפגש שלו עם

 אלוהיו. ההבנה הזו תביא את הלומד הצעיר לכבד את החוויה הגלומה בטקסט הקדום ובאמצעותה הוא

 יבחן את משמעות החוויה למציאות חייו. ב"שיח" שמקיים הלומד עם התכנים הוא עשוי למצוא תשובות

לשאלות ערכיות המעסיקות גם אותו. 

 יוסף שכטר מדגיש את הפן החווייתי והנפשי שבלימוד המקורות. לדבריו, "לימוד התנ"ך לא יפעל פעולה

 חינוכית רצינית אם לא נחשוף את המוטיבים הנחוצים לאדם המודרני לשם פרנסתו הרוחנית בזמן הזה"

 ). לתפיסתו, ערכם החינוכי של המקורות בהיותם מורי דרך לאדם, נוגעים לנפשו66, עמ' 1966(שכטר, 

 ונותנים תוכן לחייו. המקרא מראה לנו כיצד הגיעו אברהם, איוב, משוררי תהילים ואחרים, לאמונה ודאית,

 ). את הוראת יהדות ראה1987שמעניקה משמעות לקיום האדם ולמקומו בעולם כחלק מהעדה (שכטר, 

 ), תחום הדעת של החינוך מחייב התייחסות לארבעה מושגי-על: תלמידים,Schwab, 1970, 1971, 1973 על פי שוואב (9
 מורה, תכנים וסביבה (מילי'ה חברתי). תאוריות חינוכיות שונות נבדלות זו מזו במשמעות שהן מייחסות למושגים אלה

ובתפיסתן את היחסים ביניהם.
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 שכטר כשיח שבמרכזו דיון בהלכי הרוח של התלמיד, באורח חייו ובשאיפותיו ובמהלכו חותר הלומד

למציאת המשמעות של התכנים עבורו.

בין רוזנק מציע תפיסה ערכית-דיאלוגית, המעמידה במרכז תהליך ההוראה-למידה את המפגש   מיכאל 

 התלמידים לבין הטקסט. במפגש כזה הקורא מקשיב לטקסט בתשומת לב מרבית ותוך כדי שיח מפגיש את

) זו שבטקסט עד להיווצרות נקודת ראות משותפת  ,Rosenakנקודת הראות שלו עם   1986;  Rosenak, 

  היהודית הוא הגורם10). לדעתו, חוסר העניין של תלמידים, שאינם חשים עצמם מחויבים ל"שפה"1995

 ,Rosenakהמרכזי לכך ש"הוראת היהדות היא כישלון כמעט על פי כל קנה מידה ואצל רוב התלמידים" (

1986, p. 15לשון שפת היהדות קשה להבנה, הטקסטים מבוססים על דרך חשיבה, שהיא רחוקה מזו של .( 

 התלמידים ומושתתים על הנחות תיאולוגיות, שהן זרות לאדם החילוני המודרני. על כן, הוראת יהדות

 בהקשר של ערכים אוניברסליים עשויה לקרב את הלומדים אליה ולאפשר להם להתבטא באמצעותה. מן

 הראוי להנחיל לתלמידים את "שפת" היהדות, אך יש לעשות זאת תוך הקצאת מרחב שבו הם יוכלו למצוא

 משמעות. מסביר רוזנק: "להוראת היהדות באמצעות שפת הרעיונות-ערכים יש יתרונות חינוכיים בולטים.

אתגר מהווה  שהיא  מבינים  הם   (...) את התלמידים  מדהים  פעם  שלא  באור  היהדות  את  מציגה   היא 

 משמעותי לכמה מן הרעיונות המוצגים בתרבויות אחרות (...) בעזרת שפת הרעיונות-ערכים אפשר להראות

 שטקסטים משקפים וממחישים השקפות עולם, שפולחנים הם מטפורות של עשייה, שאמונות מבטאות

).Rosenak, 1986, p. 49-50השקפת עולם ושכל אלה משמשים בסיס לדיונים ומחלוקות" (

ראינו אפוא, כי בתפיסותיהם של רוזנק, שכטר וסימון מוקצה לתלמידים מקום משמעותי בתהליך ההוראה-

למידה ועם זאת, מקומם של התכנים אף הוא לא נפקד. 

 "עם ועולם" תרבות יהודית בעולם משתנה1.4

בחינוך היהדות  מקצועות  להוראת  הראוי  האופן  בדבר  המלצות  של  מכלול  מציע  שנהר  ועדת   דו"ח 

 הממלכתי. לפיהן, במרכז תהליך ההוראה-למידה עומדים התכנים כאמצעי לסוציאליזציה ולאקולטורציה,

החברתית- וסביבתם  התלמידים  ובכללם  התהליך  את  המשלימים  אחרים,  חשובים  שותפים  ולצידם 

תרבותית, הקהילה והמורים.

  בהוראה מתואר בדו"ח באופן הבא: "הוועדה מדגישה, כי היכרות עם תולדות עם-ישראלהתכניםמקום 

 ,1994ותרבותו הינה יסוד חיוני בבניית זהותו ועולמו הרוחני והערכי של הצעיר הישראלי" (עם ועולם, 

 ). ומוסיפה: "הוראת תולדות ישראל, יצירתו ותרבותו היא מכשיר מרכזי לסוציאליזציה לאומית7עמ' 

).10ותרבותית של התלמידים" (שם, עמ' 

  המונח "שפה" משמעו אצל רוזנק דרך חשיבה שמעניקה לנו זהות משותפת, את המשאבים המגדירים מה יהיה מובן10
 ). בהקשר לחינוך היהודי, השפה משקפת את יסודותRosenak, 1995מאליו בעבורנו, את דרכי הביטוי והתקשורת שלנו (

היהדות שהמחנכים רוצים להנחיל לתלמידיהם.
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של  בדו"חהתלמידיםמקומם  מתואר  ההוראה-למידה,  בתהליך  חשוב  כמרכיב  לעולמם  וההתייחסות    

 משלושה היבטים: האחד – תיאור הוועדה את הציבור שילדיו מתחנכים בבית הספר הממלכתי, השני –

 הדגשת הפלורליזם של החינוך הממלכתי והשלישי – ההכרה בצרכים המגוונים של התלמידים: "הציבור

 המחנך את ילדיו בחינוך הממלכתי-הכללי רואה ביהדות תרבות לאומית, פלורליסטית, הנתונה בהתהוות;

).4המרכיב היהודי בזהותו של הציבור הכללי הוא מצרף, שילוב של יסודות מגוונים (...)" (שם, עמ' 

 בהוראת מקצועות יהדות, הוועדה מדגישה את הפלורליזם של החינוך הממלכתי ואת הצורך לעסוק באופן

עם מחלוקות מעין אלו היחיד: "התמודדות  ובשאלות של  ערכיות  ומתוך סובלנות במחלוקות   מעמיק 

 בכלים דמוקרטיים ומתוך כבוד וסובלנות לדעות השונות ומתוך נכונות לקבל את החדש והשונה הינה

(...) יש לראות בריבוי הדעות הגלום בלימודי בבית הספר הכללי   מעצם מהותו של התהליך החינוכי 

 היהדות הזדמנות לא רק להרחבת הדעת, אלא גם לדיון מעמיק וכן בשאלות היחיד והציבור המאפשר

). 6למורים ולתלמידים לתרום מנסיונם ומעולמם התרבותי והרעיוני" (שם, עמ' 

 ), משתקפתOthernessההתכוונות של ההוראה לתלמידים ולתחומי ההתעניינות שלהם תוך הכרה בשונות (

 בדברים הבאים: "על מערכת החינוך לדאוג להכנת תכניות לימוד וחומרי למידה מתאימים במקצועות

 היהדות עבור בני הנוער בכל הרמות ומסלולי הלימוד, תוך גיבוש שיטות ודרכי עבודה מגוונות התואמות

 את צרכיהן של אוכלוסיות התלמידים השונות (...) יש ללמד את מקצועות היהדות ואת המחשבה היהודית

 לאורך הדורות, תוך חיפוש והדגשה של המרכיבים הרלוונטיים, המשמעותיים והאקטואליים לתלמיד בן

11).10 ועמ' 7ימינו" (שם, עמ' 

  כמרכיב חשוב בתהליך החינוכי, בא אף הוא לידי ביטוי בתפיסתה החינוכית שמוצגתהקהילהמקומה של 

 בדו"ח: "המפתח לשינוי המצב הקיים חייב להיות החזרת האחריות לחינוך לחברה ולקהילה שמקרבן

 באים התלמידים". בית הספר הכללי "צריך לעודד את הציבור החילוני לגווניו לבטא את ערכיו, לפתח את

). 9תרבותו, לבקר את הישגיו ולהיפגש עם הדור הצעיר שלו" (שם, עמ' 

המוריםמקומם הייחודי של למורים  הוועדה: "לסייע  כמובילי התהליך החינוכי, בולט בשאיפתה של    

 ).7לממש את יכולתם המקצועית, את השקפת עולמם הפדגוגית ולמלא את שליחותם כמחנכים" (שם, עמ' 

 כמו כן, חשיבותם של המורים באה לידי ביטוי בדברי הוועדה על הבעייתיות שנוצרת מהמחסור במורים

 מתאימים ובהמלצתה להכשיר עתודת מורים. הוועדה מדגישה את הצורך בהכשרת מורים, המזדהים עם

 השקפת העולם של הציבור, שילדיו מתחנכים בבית ספר ממלכתי ומזהירה מפני מסירת החינוך בידי מי

 שהשקפותיו סותרות: "המצב שבו עקב מחסור במורים מתאימים – בדומה למצב הקיים בתחום הוראת

 מקצועות היהדות בחלק מבתי הספר הכלליים – חברה מוסרת את חינוך בניה ובנותיה בקבלנות למי שמוכן

 לעסוק בכך, אפילו אם כוונותיו סותרות בעליל את האמונות והדעות של חבריה, הוא מצב לא תקין אשר

). 9מביא להתנגשות או להתחמקות" (שם, עמ' 

 ) הבוחנים את התמורות שחלו בעשור האחרון במדיניות תכנון הלימודים בישראל,2004מטיאש וצבר-בן יהושע ( 11
לצרכים מבוקרת,  כי  אם  וגוברת,  הולכת  להיענות  תרבותית  הומוגניזציה  של  ממדיניות  מעבר  של  מגמה   מתארים 

).84תרבותיים וחברתיים מגוונים ואף מנוגדים (שם, עמ' 
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 אם כן, ועדת שנהר מבקשת "להפוך את תרבות עם ישראל ותולדותיו למרכיב בעל משמעות חיובית ולא

 ). תפיסתה של הוועדה אודות ההוראה9מנכרת בבניית זהותו העצמית של הצעיר החילוני" (שם, עמ' 

 הראויה של מקצועות היהדות היא תפיסה כוללת, שחותרת לאיזון בין המרכיבים השונים של התהליך

 החינוכי. אימוץ גישתה ויישום המלצותיה מעוררים תקוות לגבי עתידה של הוראת היהדות בבתי הספר

 ), לפיהם הצלחה בחינוך היהודי משמעה "שבין ארבעת1986הממלכתיים. זאת לאור דבריו של רוזנק (

והרמונית בריאה  יחסים  מערכת  מתקיימת  והסביבה,  התכנים  התלמידים,  המורה,  החינוך:  " (רכיבי 

Rosenak, 1986, p. 15 .(

 סיכום1.5

 מאז קום המדינה ועד היום, הנושא של לימודי יהדות אינו יורד מסדר יומה של מערכת החינוך, המנסה

 ),1994להתמודד עם הדילמות ועם הקשיים המתעוררים בהקשר לסוגיה זו. דו"ח ועדת שנהר (עם ועולם, 

את בחשבון  מביאה  המדיניות  היהדות.  מקצועות  הוראת  לגבי  כוללת  ומדיניות  חינוכית   מציע תפיסה 

 המורים כגורם מרכזי בתהליך ההוראה, בהיותם אלו שמציגים את המקורות היהודיים בפני תלמידיהם.

 במידה רבה, על פי האופן שבו המורים מציגים את המקורות ועל פי הגישה התרבותית והפדגוגית שבה

 ). ואכן, כיום, יותר מעשור מאז שפורסם דו"ח2007ינקטו – תיקבע האיכות של תהליך ההוראה (שקדי, 

 ועדת שנהר, נראה שיש להדגיש ביתר שאת הוראה המעמידה במרכז את הרלוונטיות של התכנים עבור

 התלמידים, בניגוד להוראה הרווחת, שמכוונת למסירת "נכסי צאן ברזל". תפיסה זו עולה בבירור בהמלצות

 של צוות חשיבה בראשות פרופ' דוד גורדון ז"ל, שפעל במסגרת מכון ון ליר לבחינת תוכני הלימוד בבית

  "הלימוד חייב להעמיד במרכז תכנים הנתפסים בעיני התלמידים כמשמעותיים ורלוונטיים עבורם.12הספר:

 רעיון הרלוונטיות מקובל מאוד במערכת החינוך הישראלית היסודית, אולם, הוא אינו מקובל כלל בחינוך

 העל-יסודי. שם שולטת התפיסה שיש נכסי צאן ברזל שחייבים ללמוד גם אם התכנים אינם 'מדברים' אל

 התלמידים (...) כאשר התלמידים תופסים תכנים כלא משמעותיים בעבורם, הם אינם מוכנים ללמוד אותם,

 ולעתים, התוצאה גרועה הרבה יותר – השנאת הלימוד בכללותו. בעינינו, דאגה לרלוונטיות של תכנים

).21-20, עמ' 2006לתלמידים היא הכרחית (...) נראה שאפשר לשלב את החשוב והרלוונטי" (גורדון, 

 המדיניות שמתווה דו"ח שנהר, מדגישה את הצורך בהכשרת מורים מתאימים להוראת מקצועות יהדות,

הוועדה את התהליך החינוכי הראוי כתהליך ה"מבוסס על לימוד, פי תפיסתה של   מורים שיפעלו על 

 ביקורת ודו-שיח. תהליך חינוכי שלא רק ישנן וינתח, אלא גם יחתור להפנמה של ערכים אוניברסליים

 ). חשוב שהמורים יובילו תהליך הוראה-למידה שבו,10ויהודיים מתוך גישה פלורליסטית" (שם, עמ' 

 בנוסף למקומם המרכזי של התכנים, יודגש מקומם של התלמידים ותינתן תשומת לב לשונות החברתית

ההמלצות כולן מציעות הוראה-למידה שבמרכזה התלמידים. בין ההמלצות: הוראה-למידה המתבססת על דילמות12   
שאלות  שבוחנת  הוראה-למידה  ידם;  על  ונחקרות  התלמידים  ידי  על  שנקבעות  ממשיות,  חברתיות  ערכיות, 
 זהות קהילתיות; לימוד על הקהילה שאליה משתייכים התלמידים והתמודדות עם עקרונותיה התרבותיים כחלק מתרבות

רחבה יותר. 
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ולצרכים המגוונים של התלמידים וכן לתפיסות העולם, לערכים ולשאלות שמעסיקות אותם.

 בעקבות המלצות הוועדה, הוקמו בעשור האחרון תכניות חדשות להכשרת מורים להוראת מקצועות יהדות

 בבית הספר הממלכתי, ובכללן תכנית "רביבים", שבמסגרת עבודת מחקר זו נדונה כחקר מקרה. התכניות

 החדשות אמורות לסייע בהטמעת גישתה החינוכית של הוועדה, להעמיק את הקשר של התלמידים אל

המקורות ולשפר את מעמדם של לימודי יהדות בבתי הספר.

. תפיסות של מורים ומתכשרים להוראה2
 במחקר שלפנינו נבדקות לאורך שש שנים תפיסותיהם של סטודנטים-מורים אודות גישות הוראה, מראשית

 ההכשרה, במהלכה ובשתי השנים הראשונות של הכניסה לתפקיד. בתכנית ההכשרה, שמהווה במחקר זה

 חקר מקרה, מתנסים הסטודנטים בהוראה החל משנה ב' להכשרתם, ולמעשה, כבר משלב מוקדם זה הם

 מתפקדים כמורים. על כן, בסקירה שלהלן תוצג הספרות שעוסקת בתפיסות מתכשרים להוראה ובתפיסות

מורים כאחד.

תפיסות, חשיבה וידע של מתכשרים להוראה ומורים מעוררים מזה כשלושה עשורים עניין מחקרי רב (

Calderhead, 1987.(13) ההתעניינות החלה עם ההתייחסות אל המורים כאל מקצוענים Practitionersבעלי ( 

 ;Teaching Knowledge) (Elbaz, 1983; Shon, 1983; Shon, 1987; Shulman, 1986ידע מקצועי ייחודי (

Shulman, 1987,ההנחה היא שלידע ולתפיסות של המורים תפקיד משמעותי בהתפתחותם המקצועית .( 

 בשיקולי הדעת שלהם, במשמעות שהם נותנים לדרך שבה הם מלמדים ובתפיסתם את ההוראה הראויה

 & Gudmunsdottir, 1990; Labosky, 1994; Fang, 1996; Ben-Peretz et al., 2003; Shkedi;2000(לם, 

Nisan, 2006מכיוון שהמורים ותפיסותיהם הם אלה שמשפיעים על ההוראה, מבקש המחקר להבין את .( 

) תפיסותיהם  ואת  שלהם  המקצועי  הידע  מרכיבי  את  ולזהות  מבטם  מנקודת   Teachersההוראה 

Conceptions) (McGrath, 2006; Shkedi, 2006; Kang, 2008.(

"ידע המורים", "תפיסות המורים" בין המושגים  בהירות לגבי ההבחנה  קיימת אי   בספרות המקצועית 

 ו"אמונות המורים". חוקרים רבים מתייחסים לידע המורים ולתפיסותיהם כאל מושגים חופפים, כי לטענתם

 ). אחרים מבחינים וטוענים, כי ידעKagan, 1990ידע המורים הוא סוביקטיבי ועל כן הוא מייצג תפיסות (

והן ואילו תפיסות מבוססות על הנחות שלא נבדקו  ניתן לתימוכין ולהצדקות,   הוא אוביקטיבי בהיותו 

) סוביקטיביות  ,Fenstermacherממהותן   1994;  Richardson, ניתן1996  המחקרית  שבספרות  מפני   .( 

 למצוא רבים המשתמשים לסירוגין במונחים ידע המורים ותפיסות המורים, ובהנחה שמושגים אלו אכן

חופפים, גם בסקירה זו יעשה שימוש בשני המושגים באופן חלופי.

 

כ-13 המחקרית  בספרות  שמופיעים  למושגים  כתרגום  מורים  תפיסות  במונח  שימוש  ייעשה  זו  בסקירה   Teachers 
Conceptions, Teachers Perceptions, Teachers Beliefs.
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 ) מוגדר כמכלול של הבנה, מיומנויות, דימויים, אמונות ועמדות,Teachers Knowledge"ידע המורים" (

 שמורים מפתחים בהקשר לתהליך ההוראה-למידה ומשתמשים בו על מנת לתפקד ביעילות במצב הוראה

 ). הידע הואFeiman-Nemser & Floden, 1986; Connelly & Clandinin, 1988; Pajares, 1992נתון (

 ,Schon, 1983; Schonדינמי ומרכיביו השונים משתלבים זה בזה עד כי כמעט בלתי ניתן להפריד ביניהם (

1987; Van-Manen, 1991; Shkedi, 2000ידע המורים הוא ידע פרקטי או ידע פרקטי אישי, בהיותו .( 

) פורמלי"  תיאורטי  מידע  או  דעת  תחום  מידע  מהותי  באופן  ושונה  לפעולה  ישיר  באופן  "קשור 

Calderhead, 1987, p. 54.(

 ידע המורים ותפיסותיהם אינם מערכת לוגית או עקבית ועל כן ניתן לזהות אצל מורים רבים ביטויים של

 ). יתכן, כיFang, 1996; Boulton-lewis et al., 2001תפיסות הוראה שונות, גם אם הן סותרות זו את זו (

 מורה יתייחס לתחום מסוים, לדוגמה למקום התלמידים בתהליך ההוראה-למידה, על פי תפיסות שעל

 ,Pajares; 1985פניהן נראות כסותרות את תפיסותיו כלפי תחום אחר, למשל מקום התכנים בתהליך (לם, 

 ). תפיסות המורים הן מטבען בעלות ניגודים פנימיים, מתאפיינות בסתירות, ומורכבות מצירוף של1992

 Lampert 1985; Olson & Eaton, 1987; Billigתפיסות גלויות וסמויות ואינן מצטיינות בניסוחים בהירים (

et al., 1988; Shkedi & Horenncyk, 1995; Shkedi, 2000 .(

 ;Elbaz, 1981; Elbaz, 1983חוקרים רבים עוסקים בזיהוי מרכיביו ובבחינת גבולותיו של ידע המורים (

Lampert, 1985; Grossman, 1990; Gudmundsdotir, 1990; Verloop et al., 2001) 1983, 1981). אלבז( 

 מזהה חמש קטגוריות שכוללות את ידע תכני הלימוד, ידע דרכי ההוראה, ידע תכניות הלימודים, ידע

) עצמו. שולמן  וידיעת המורה את  ,Shulmanהסביבה החינוכית   1986, מונה שלושה מרכיבים1987   ( 

) ידע התוכן  ידע ההוראה:  Contentעיקריים של   Knowledge) של התוכן  פדגוגי  ידע   ,(Pedagogical 

Content  Knowledge) וידע תכניות הלימודים   (Curricular  Knowledgeזוכה  ). מבין המרכיבים הללו, 

 ) להתייחסות מיוחדת, בהיותו שילוב ייחודי ואישי שיוצרים המורים ביןP.C.Kהידע הפדגוגי של התוכן (

 ידע התכנים לבין הידע הפדגוגי הכללי. השילוב נוצר תוך כדי כך שהמורים לוקחים בחשבון את היכרותם

 ). הידעShulman, 1987את אוכלוסיית התלמידים ואת ההקשר החינוכי תרבותי שסובב את התלמידים (

 הפדגוגי של התוכן הוא חיוני להוראה, מכיוון שבאמצעותו מתאימים המורים את התכנים לצרכים של

התלמידים ולסיטואציה קונקרטית של הוראה. 

) האפיסטמולוגיות  תפיסותיהם  בבחינת  מורים  תפיסות  על  עוסק המחקר  Hoferבשנים האחרונות,   & 

Pintrich,  1997;  Hofer,  2001;  Hofer,  2002;  Schraw & Olafson,  2002;  Kang 2008זאת כחלק  ;( 

ידע  מהתפתחות המחקר אודות אפיסטמולוגיה אישית, שמתמקד בחשיבה ובאמונות של האדם אודות 

 ). התפיסות האפיסטמולוגיות האישיות מתייחסותHofer & Pintrich, 1997; 2007וידיעה (יועד ולוין, 

 לשאלות על אודות מהות הידע, מבנהו, מידת הוודאות שלו ומידת קביעותו ולשאלות אודות מהות הידיעה,

 המתייחסות למקור הידע והדרכים לתיקופו ולהצדקתו. יש חוקרים שמרחיבים את גבולות המושג תפיסות

 ). בין אם תפיסות2007אפיסטמולוגיות וכוללים בתוכו תפיסות לגבי תהליך ההוראה-למידה (יועד ולוין, 

 הוראה ולמידה מהוות חלק ממכלול התפיסות האפיסטמולוגיות האישיות ובין אם לאו, יש הסכמה, לפיה
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 תפיסות אפיסטמולוגיות משפיעות על ההתייחסות לגישות של הוראה-למידה, על ההתייחסות למוטיבציה

ועוד מועדפות  הוראה  לדרכי  ולוין, 14ללמידה,  (יועד   2007 ;Qian  &  Alvermann,  2000;  Buel  & 

Alexander, 2001; Louca et al., 2004למרות העיסוק המחקרי הגובר בתפיסות אפיסטמולוגיות של .( 

מורים, עדיין קיים מחקר מצומצם על הקשר שבין תפיסות אפיסטמולוגיות לבין פרקטיקה של הוראה (

Hofer, 2001; Schraw & Olafson, 2002; Kang 2008 .(

(שקדי,  נרטיבים  באמצעות  ומוצג  פרשני  באופן  נבנה  המורים  ,Gudmundsdottir; 2004ידע   1990.( 

האישי נסיונם  את  משקפים  ההוראה,  אודות  שלהם  החשיבה  אופן  את  כוללים  מורים  של   הנרטיבים 

 & Clandinin). על פי קונלי וקלנדין (2007והמקצועי ומנחים אותם בפעולות התכנון וההוראה (שקדי, 

Connelly, 2000נרטיבים של מורים נובעים מסיפור החיים שלהם. על כן, אין זה מקרה, כי חוקרים רבים ,( 

 המבקשים לחשוף את ידע המורים ולספר את סיפור חייהם המקצועי של מורים, פנו לגישה המחקרית

).Elbaz, 1981; Clandinin, 1989; Grossman, 1990; Shkedi & Nisan, 2006הנרטיבית (

 תפיסות מוצהרות ותאוריה של הוראה בפועל2.1

 ) מבחין בין תפיסות שמורים מצהירים עליהן לבין תפיסות הבאות לידי ביטוי במהלךSchon, 1987שון (

ניתן לצפות בהם בהתנהגות  ההוראה. את הידע ואת התפיסות המעוגנים במצבי עשייה ממשיים, אשר 

 ). את הידעTheories in Actionהמקצועית בפועל, הוא מכנה "ידע בפעולה" או "תאוריות בפעולה" (

ינהגו במצב מסוים, הוא מכנה "תאוריות  והתפיסות עליהם מצהירים מורים, כאשר הם נשאלים כיצד 

 ). לא פעם מתגלה חוסר עקביות בין התאוריות בפעולה לבין התאוריותEspoused Theoriesמוצהרות" (

(תמיר,  הזו  העקביות  לחוסר  מודעים  אינם  המורים  ולעתים,  מורים  ידי  על  זוהר,1997המוצהרות   ; 

2002Berlak & Berlak, 1981; Lampert, 1985; Paul, 1997 .( ;

את הקשרי בפעולה, משקפים  התאוריות  לבין  המוצהרות  התאוריות  של  ואופיין  תוכנן  בין   ההבדלים 

 )Connolly & Clandinin, 1996ההוראה השונים בהם חיים מורים את חייהם המקצועיים. קונלי וקלנדינין (

 טוענים, כי הידע המקצועי של מורים מושפע באופן משמעותי מהקשר ההתרחשות וההתייחסות. החיים

 המקצועיים של מורים מזמנים הקשרים שונים בהם הם פועלים ומגיבים, הקשרי כיתה והקשרים שהם

 מחוץ לכיתה, תוך מעברים יומיומיים מהקשר אחד לאחר. בכל הקשר בו חיים ופועלים מורים, הם מבטאים

 בגלוי או במשתמע את תפיסותיהם האותנטיות כלפי ההוראה, שחלקן מתייחסות להקשר הכולל וחלקן –

 להקשרים ספציפיים. סיפורים של מורים אודות הקשר ספציפי של הוראה מקיפים ומורכבים יותר מאשר

 ). אפשרShkedi & Nisan, 2006הביטויים האידיאולוגיים המוצהרים, המתייחסים להוראה באופן כללי (

 לומר, כי ההבדלים בין התפיסות המוצהרות לבין הביצוע של ההוראה בפועל מצביעים על מתח בין החזון

). Ylimaki, 2006למציאות (

  תפיסה זו תואמת את גישתם של פיאז'ה, ויגוצקי ואחרים, הרואים באוריינטציה האפיסטמולוגית של מורים – דהיינו,14
 בתפיסתם המפורשת או המובלעת את טיבה של הדעת ואת הדרכים בהן היא נרכשת – את המרכיב החשוב ביותר בכל

תאוריה של הוראה. 
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 תפיסות מוקדמות של מתכשרים להוראה2.2

 מורים לעתיד מגיעים אל תכניות הכשרה כשהם נושאים עמם מאגר מבוסס של תפיסות ודימויים על מהות

כמורים. תפיסות אלה החלו להתהוות כבר בשחר ועל עצמם  אינטראקציה עם תלמידים   ההוראה, על 

נוספות, כדוגמת התנסות  נעוריהם, בהיותם תלמידים בבית הספר, הן התגבשו כתוצאה מחוויות חיים 

) ובהוראה  במורים  העוסקים  וקולנוע,  טלוויזיה  בסרטי  וצפייה  ספרים  מקריאת  והושפעו  בהדרכה 

Lortie,1975; Elbaz, 1981; Connelly & Clandinin, 1988; Tillema, 1995; Weber & Mitchell, 1995; 

Feinman-Nemser & Remillard, 1996; Labaree, 2004; Moore, 2004 .(

 )) טוען, שמתכשרים להוראה עסקו טרם כניסתם לתכנית ההכשרה בצפייהLortie,1975, pp. 61-62לורטי 

 בלתי מודעת במעשה ההוראה של מוריהם במשך אלפי שעות, אותה הוא מכנה "שּולCי>אּות בדרך של

 ). חוויית צפייה זו גרמה למתכשרים להוראה להגיע לתכניתApprenticeship of Observationתצפית" (

 ההכשרה כשהם מצוידים בערכת ערכים, מחויבויות, אוריינטציות ופרקטיקות, ולמעשה ביצועיהם בהוראה

 ). אולם,Kagan, 1992מעוגנים, בראש ובראשונה, בתפיסות אודות ההוראה שרכשו טרם הגיעם להכשרה (

 "מה שהתלמידים לומדים בתהליך זה על ההוראה, הוא אינטואיטיבי ומבוסס על חיקוי יותר מאשר אנליטי

 ).Lortie, 1975, p. 6וגלוי. זהו ידע המתבסס על האישיות של הלומד יותר מאשר על עקרונות פדגוגיים" (

 על רקע זה, רעיונות רבים, שסטודנטים להוראה מביאים להכשרה ולפרקטיקום, הם בעייתיים ביותר, כמו

-Zeichner, 1995; Darling; (2008תפיסתם את ההוראה כמקצוע פשוט וקל שעיקרו מסירת "חומר" (בק, 

Hammond,  2001;  Labaree, נוספת של תפיסות, שנוצרו מלמידה כתוצאה מתצפית2004   . בעייתיות 

 וחיקוי, היא היותן מחזקות מגמה שמרנית של הוראה, שהרי בפועל, משכפלים המתכשרים להוראה את

).Shkedi & Laron, 2004; 2000שראו עיניהם אצל מוריהם (לוין ונבו, 

 בספרות המחקרית נדונה ההשפעה של הכשרת המורים ובכלל זה יכולתה לערער את המסד המוצק של

 תפיסות המתכשרים להוראה. תפיסות אלו מלוות את כל תהליך ההכשרה והשפעתן על התובנות הנרכשות

 ;Guillaume & Rudney, 1993 2008; בק, 2000במהלכו ועל ההתנסות בהוראה, משמעותית ורבה (לם, 

Burant & Kirby, 2002; Korthagen, 2004; Korthagen & Vasalos, 2005,התפיסה הרווחת מדגישה .( 

 כי יש קושי רב לשנות את התפיסות, הדימויים וההנחות המוקדמות שסטודנטים להוראה מביאים עמם

 להכשרה. נראה, שהידע החדש אליו נחשפים המתכשרים במסגרת הקורסים בתכנית ההכשרה, משמש

 ;Tillema, 1998בעיקר כדי לאשר או לחזק קונספציות מוקדמות ואינו מערער אותן או מביא לשינוין (

Korthagen, 2004לעומתה, יש הטוענים כי למרות שתפיסות הן גוף יציב וקשיח, אפשר לשנותן בתהליך .( 

 שבו המתכשרים מכוונים להבניית הידע המקצועי של ההוראה ובתהליך הכשרה שנמנע מכפיית עמדות,

(זוהר,  ולחשיפת התפיסות המוקדמות ומתמקד בשיח רפלקטיבי משותף לבחינתן  לזיהוי   ;2002חותר 

 & Feiman-Nemser & Floden, 1986; Strauss, 1996; Leavy & McSorley; 2002מבורך ושטראוס, 

Bote, 2007; McGrath, 2007; Yayli, 2007.( 

29



. גישות הוראה-למידה3

הבהרת מונחים
אחדים מונחים  למצוא  ניתן  הוראה-למידה,  ובתהליכי  ההוראה  בידע  העוסקת  המחקרית   בספרות 

 שמתייחסים להיבטים שונים, הקשורים לחשיבה ולהתנהגות של מורים ביחס לפעולות ההוראה שבהם הם

 ;1985 בכלל זה ניתן למצוא את המונחים: גישות, אסטרטגיות, שיטות, מתודות וטכניקות (כהן, 15נוקטים.

 ;) ריבוי המונחים יוצר מבוכה לא קטנה. לעתים,Anderson, 1995; Meyer & Eley, 2006 2003חטיבה, 

 חוקרים שונים מייחסים לאותו מונח משמעויות שונות וקשה להציע הבחנה ברורה בין המונחים. יחד עם

זאת, מתוך עיון מעמיק בספרות, נראה כי אפשר להסכים על הגדרת המונחים באופן שיוצג להלן.

 

 ) הן מערך-על של עקרונות יסוד, המייצגים פרדיגמה פילוסופית,Teaching Approaches (גישות הוראה

 שכוללת התייחסות להיבטים אפיסטמולוגיים ומנחה את התנהגות המורה. בין גישות ההוראה ניתן למצוא

 גישה פוזיטיביסטית, גישה קונסטרוקטיביסטית, גישה חברתית-קונסטרוקטיביסטית, גישת הוראה ממוקדת

 ,Von Glasersfeld; 2003; חטיבה, 1999תלמידים, גישה ממוקדת מורה או ממוקדת תכנים, ועוד (בק, 

1985; Kember & Kwan, 2000; Boulton-Lewis et al., 2001; Meyer & Eley, 2006; Cuban, 2007 .(

 ) עוסקות בהתנהגות האופרטיבית-פרקטית שלTeaching Strategiesאסטרטגיות הוראה או שיטות הוראה (

 ).2003המורה, ומוגדרות כתכנית לפעילות או לסדרת פעילויות המשמשות לקידום גישה מסוימת (חטיבה, 

 כלומר, אסטרטגיות הוראה הן תבנית מורכבת ומחושבת, שכוללת מערך של דרכי פעולה או אוסף של

 מתודות, באמצעותן מיושמת גישת הוראה זו או אחרת. לכל אסטרטגיה תכונות בסיסיות שמאפיינות אותה

 והיא עשויה להתרחש בכיתה בסגנונות הוראה שונים, כתוצאה מהסגנון הכללי של המורה בביצועה ומן

 ,Anderson; 2003; חטיבה, 1998; שמעוני ולוין, 1985האופן שבו משתמש בה מורה זה או אחר (כהן, 

 ). בין אסטרטגיות ההוראה נמצא: הוראה פרונטלית, הוראה דיאלוגית, הוראה לקבוצות, הוראה1995

 דיפרנציאלית, הוראה משקמת, הוראה ללמידה פעילה ולחקר, הוראה להבנה ועוד. באופן עקרוני, כל אחת

 מהאסטרטגיות יכולה להיות מיושמת ומשולבת בכל אחת מהגישות. אולם, יש אסטרטגיות שמתאימות

 יותר לגישת הוראה אחת מאשר לאחרת. למשל, הוראה פרונטלית או הוראה ישירה, מאפיינות גישת הוראה

 ממוקדת מורה, ואילו הוראה יחידנית או הוראה המותאמת לתלמידים, יהלמו, על פי רוב, גישת הוראה

ממוקדת תלמידים.

הוראה של  כלים  או  טכניקות  Teaching (מתודות,   Methods  or  Teaching  Toolsפעולות מורה הן   ( 

 שמאפיינות אסטרטגיה של הוראה ומיישמות עקרונות של גישת הוראה. למשל: שאילת שאלות, כתיבה על

 הלוח, הרצאה, הסבר, פירוש מילים, מיפוי, הקראה, הכתבה, דיון, שימוש בתוכנות מחשב ומאגרי מידע,
ותפיסות מורים.15 ידע המורים  בפרק הסקירה שלעיל, על תפיסות של מורים ומתכשרים להוראה, הוצגו המונחים    

מונחים אלו קשורים למסגרת הרחבה של ידע ההוראה, בעוד שהמונחים הנדונים כאן, מתמקדים בהתנהגויות הוראה. 
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 משחק או הקרנת סרט. יישום המתודות משתנה במידה שבה הן מפעילות את התלמידים או מאפשרות להם

 אוטונומיה ובמידת המורכבות שלהן. הקרנת סרט יכולה להיות פעולה פשוטה, שממנה תלמידים ירכשו

 ידיעה כללית ביותר על נושא כלשהו, או פעולה מורכבת יותר, שבמהלכה יידרשו התלמידים להשיב על

 שאלות, לרשום שאלות לבירור, יעריכו את הסרט על פי מערכת של קריטריונים ועוד. יש מתודות שהן

 פשוטות מטבען, כמו הרצאה, הסבר, הדגמה או סיפור ויש מתודות מורכבות יותר, כדוגמת דיון, סיור

 ). בדומה לאסטרטגיה, גם מתודת הוראה1985לימודי, תערוכה, המחזה בהשתתפות תלמידים וכיו"ב (כהן, 

 מסוימת יכולה להינקט בגישות הוראה שונות. כך, למשל, בכל גישות ההוראה מורים כותבים על הלוח,

עיון לדוגמה,  של המתודה המיושמת.  בתכניה  הוא  אולם ההבדל  או שואלים שאלות.   קוראים טקסט 

 בטקסט חזותי או הצגת מוצג, יכולים להיות חלק מהוראה על פי גישה ממוקדת מורה-תכנים, או חלק

 מהוראה בגישה חברתית-קונסטרוקטיביסטית ממוקדת תלמידים. בהוראה ממוקדת תכנים, הטקסט החזותי

 הוא מקור ידע שפרטיו נמסרים לתלמידים מהמורים, ואילו בגישה חברתית-קונסטרוקטיביסטית הטקסט

 ,Nuthallהחזותי הוא אמצעי להבניית ידע קולקטיבי בתהליך אינטראקטיבי של פרשנות והבניית משמעות (

2002; Nuthall, 2004; Brophy, 2006.(

ההוראה. גישות  את  הסטודנטים-מורים  ולתפיסות  ההוראה  לגישות  תינתן  הלב  תשומת  זו,   בעבודה 

אסטרטגיות ההוראה ומתודות ההוראה יידונו בהקשר לגישות ההוראה וכמשקפות את גישות ההוראה.

 

מיפוי גישות הוראה-למידה
 Teacherאחד הכלים היעילים למיפוי גישות הוראה, הוא מיפוי על פני רצף שבין הוראה ממוקדת מורה (

Centered Instruction,שעיקרה – מרכזיות מסרים חיצוניים לתלמידים, שמקורם תרבותי ו/או חברתי ,( 

התכנים, (16כמו  במרכז  התלמיד  את  המעמידה  תלמידים,  ממוקדת  הוראה  לבין   Student  Centered 

Instruction ,2001) (זוזובסקי ;Boulton-Lewis et al., 2001; Cuban, 1993; Cuban, 2007; Van Driel et 

al., 2007) מיפוי זה תואם, במידה רבה, את הקטגוריזציה שהציע כבר בראשית המאה העשרים ג'ון דיואי .(

Dewey, 1938.המבחין בין שתי השקפות בסיסיות בחינוך: ההשקפה השמרנית וההשקפה הפרוגרסיבית ( 

 הראשונה תופסת את הידיעה לשמה כמטרה חשובה ומדגישה בהקשר הקוגניטיבי את אימון השכל על פי

 קריטריונים ברורים, ובהקשר האפקטיבי את הקניית הרגלי העבודה ואת החינוך לאזרחות טובה. השנייה

 מכוונת על פי נטיות הפרט, שהתפתחותו מתרחשת תוך עימות עם אתגרים של פתרון בעיות, של חקר

 וגילוי. ההשקפה הפרוגרסיבית נסמכת על הפסיכולוגיה ההומניסטית ועיקר עניינה בפיתוח סגנון אישי של

) ;Maslow, 1968התנהגות ובמימוש עצמי של הפרט   Rogers,  ). ההשקפה השמרנית נסמכת על1969 

). Skinner, 1968הפסיכולוגיה ההתנהגותית ועיקר עניינה בשינוי התנהגות כתוצאה מאימון (

 בגישת הוראה ממוקדת מורה, מסירת הידע היא בסיס תהליך ההוראה-למידה ועל כן המורה הוא בעל

וקובע את פעילויות ההוראה-למידה, המיועדות למסירת התכנים יוזם  זאת הוא שולט,  ובתוקף   הידע, 

 ), בהיות המורה מייצגCurriculum Centered גישת ההוראה ממוקדת מורה מכונה גם בשם הוראה ממוקדת תכנים (16
ומוסר נאמן של התכנים.

31



ההוראה-למידה תהליך  תלמידים,  ממוקדת  הוראה  בגישת  לתלמידים.  הראויות  ההתנהגויות   ולקביעת 

 מתבסס על תהליכי הבניית ידע של הלומדים ועל כן מושם דגש על אחריות התלמידים על הלמידה, על

ועל למידה פעילה והבניית ידע וליכולותיהם,   התאמת תהליך ההוראה-למידה לעולמם של התלמידים 

 ,Panitz, 2000; Guiffrida, 2005; Postareff & Lindblom-Ylanne, 2007; Lim & Chan;2003(חטיבה, 

2007 .(

 על מנת לתאר תיאור בהיר ומהימן של גישות ההוראה, כפי שהן באות לידי ביטוי בפועל, מוצע מיפוי

 המושתת על הרצף שבין גישת הוראה על ידי מסירה ישירה לבין הוראה מעודדת הבניה. המיפוי על פני

גישות מסורתיות ממוקדות מורה-תכנים, מול גישות הוראה אלו, מעמת  נמצאות שתי   רצף שבקצותיו 

 ממוקדות תלמידים. 17גישות חדשניות-מתקדמות,

 הסקירה של הספרות המחקרית אודות גישות של הוראה-למידה, תיפתח בהצגת גישת ההוראה על ידי

 מסירה ישירה, הממוקמת בקצה האחד של הרצף, ותסתיים בהצגת גישת הוראה מעודדת הבניה, שמיקומה

 בקצהו השני. שתי גישות קצה אלו, כמעט ואינן מיושמות בבתי ספר באופן "טהור", קרי הוראה שהיא

 ממוקדת מורה-תכנים בלבד או הוראה ממוקדת תלמידים בלבד. בדרך כלל, הן מהוות גישות בסיס, ומהן

 ;Boulton-Lewis et al., 2001; Snow, 2003 2000מורכבות גישות ביניים המופיעות על פני הרצף (לביא, 

Cuban, 2007; Van Driel et al., 2007; Postareff & Lindblom-Ylanne, 2008בהמשך, יוצגו ארבע .( 

 גישות ביניים: גישת מסירה מבהירה, גישת מסירה מפעילה, גישת מסירה קשובה, וגישת מסירה מותאמת.

כל אחת משש הגישות שלעיל, תיבחן תוך התייחסות לשלושה היבטים:

א. התפיסה האפיסטמולוגית והשתמעויותיה לתפיסת ההוראה-למידה.

ב. פעילויות הוראה-למידה הכוללות אסטרטגיות ומתודות הוראה.

ג. סביבת ההוראה-למידה.

  יש לציין, כי מאפיינים של דרכי הוראה שכיום אנו מזהים כפדגוגיה חדשנית, התקיימו כבר לפני מאות בשנים. אלו הם17
 ניצנים ראשונים של תפיסה חינוכית, המעמידה במרכז את נפש הילד ואת צרכיו האישיים, ומשתפת אותו באופן פעיל
 בתהליך הלמידה. לקראת סוף המאה התשע-עשרה ותחילת המאה העשרים, נוסחו מאפיינים אלה לתפיסה מגובשת יותר

).1999– הזרם הפרוגרסיבי-הומניסטי בחינוך (גלובמן וכספי, 
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 גישת הוראה על ידי מסירה ישירה3.1

 התפיסה האפיסטמולוגית והשתמעויותיה לתפיסת ההוראה-למידה3.1.1

 התפיסה האפיסטמולוגית, קרי התפיסה אודות תהליכי ההכרה ומעמדו של הידע האנושי, עליה מתבססת

 גישת ההוראה על ידי מסירה ישירה, היא האפיסטמולוגיה האמפירציסטית בגרסת הפוזיטיביזם הלוגי.

 נציגיה הבולטים של הפילוסופיה האמפירציסטית המודרנית הם ג'ון לוק, תומס הובס ודייויד יום. התפיסה

 מניחה, כי הידע הוא אוביקטיבי ומציאותו אינה תלויה באדם המתבונן בו. האדם יכול לגלות את האמת

 האוביקטיבית ואת החוקיות השוררת בעולם, תוך הסתייעות בשיטות מחקר אינדוקטיביות וניסוייות, בהן

 המושגים מוגדרים כמשתנים אופרציונליים הניתנים למדידה, לכימות ולניסוח צורני, פורמלי ומדויק (בק,

וגישות2006 הביהביוריזם  הן  בבסיסן,  עומדת  האמפירציסטית  שהגישה  הפסיכולוגיות  התאוריות   .( 

קוגניטיביות המתמקדות בעיבוד מידע. 

 ).Kang, 2008בגישת ההוראה במסירה ישירה המורים בעלי תפיסה אפיסטמולוגית אישית פוזיטיביסטית (

 הידע נתפס כאמת קבועה ומוחלטת, וכאוסף מצטבר של עובדות בדידות ונראות לעין. הידיעה נתפסת

 ).Hofer & Pintrich, 1997כנמצאת בידי סמכות חיצונית ללומד וכחפץ שניתן להעבירו מאדם לאדם (

 ) ואין בו ידע טבועTabula Rasaבנוסף, מניחה התפיסה הפוזיטיביסטית, כי האדם נולד כ"לוח חלק" (

 מלידה, אלא ברשותו יכולות למידה שמאפשרות לו לזכור, לנתח, להרכיב, להכליל אידיאות ולקשרן אלה

תורנדייק ידי פבלוב,  על ההנחות הללו, פותחה תאורית הלמידה הביהביוריסטית על   לאלה. בהסתמך 

 ). לפי תאוריה זו, תהליך ההוראה-למידה שבאמצעותו מצטבר ידע,2007ובהמשך סקינר (אדגר וסדג'וויק, 

 מתרחש כאשר המורה יוצר גירוי, התלמיד מגיב, ומקבל משוב חוזר מהמורה. כלומר, הלמידה היא תהליך

 סביל, טכני וסטנדרטי שתחילתו בגירוי ובעקבות התנסויות חוזרות ונשנות נקלט ידע דרך החושים ומתקבע

) פרקינסון  הזיכרון.  ,Perkinsonבעזרת  לפיה1984  מעבירנית,  כתאוריה  הביהביוריזם  את  מתאר   ( 

האורגניזמים מעבירים אל הצאצאים את הידע בתורשה או באמצעות חיקוי. 

היחשפות של  ובדרך  חיקוי  של  בדרך  אופנים:  ביטוי בשני  לידי  באה  ישירה  מסירה  ידי  על   ההוראה 

) ההוראה-למידה  תהליך  אודות  האחרונים  העשורים  בשני  שהוצעו  במודלים  מכוונת.  לדידקטיקה 

Tomasello, Kruger & Ratner, 1993; Bruner, 1996; Olson & Bruner, 1998; Torff, 1999מופיעים ,( 

 הדגמה וחיקוי כביטוי ראשוני של הוראה ממוקדת מורה. ההוראה כחיקוי מתייחסת בעיקר לידע נוהלי של

) Proceduralמיומנויות   Knowledge) ופחות לידע היגדי שכרוך בהבנה   (Propositional  Knowledge.( 

 ), המורהBruner, 1996; Olson & Bruner, 1998בביטוי מתקדם יותר של הוראה מסרנית ממוקדת מורה (

מציג המורה  דידקטית.  מהיחשפות  כתוצאה  אותו  לומדים  שהתלמידים  ידע,  נושאת  כסמכות   מתואר 

ידע ויישום של  זכירה  והלמידה מתרחשת באמצעות קליטה, שינון,  ידע אוביקטיביים  גופי   לתלמידים 

) ,Torffהיגדי. אצל טורף   ), פעילויות טיפוסיות של הוראה לשם הקניית ידע היגדי הן הרצאות,1999 

 הקראה, דפי עבודה, שאלות סגורות ופעילויות להטמעת זיכרון של עובדות. בפדגוגיה של מסירה ישירה
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 כזו, יש הגדרה ברורה של הידע המועבר ושל מערכת הכלים למדידת ההישגים. הדרכים להערכה ולמדידה

מתפתחות במקביל לתהליך רכישת הידע: הידע מוקנה על ידי סמכות, ומוחזר אליה במילותיה שלה. 

 בהוראה על ידי הדגמה, כמו גם בהוראה על ידי חשיפה דידקטית, הנחת היסוד של המורה המוסר היא,

 שתלמידיו דומים למכלים ריקים בהיותם חפים מידע, מכללים או מעקרונות מסוימים. המכלים עשויים

להתמלא על ידי המורה, שהוא כעין "משפך" או "צינור" להעברת ה"חומר". האחריות לתהליך ההוראה-

 למידה מוטלת על המורה, בהיותו הדמות הדומיננטית והאקטיבית בתהליך הלמידה, הוא המפגיש בין

 החומר לבין התלמידים, אם באופן ישיר כמורה ואם באופן עקיף, כאשר הוא שולח את התלמידים לקרוא,

 לתרגל, לאסוף מידע וכד'. הצלחת ההוראה-למידה נמדדת על פי ההישגים בבחינות, הבודקות את כמות

 הידע שנצבר אצל התלמידים (לאחר המילוי). בבחינות, התלמידים "שופכים" בחזרה את הידע, ומתפקידו

 של המורה לבדוק, למדוד ולהעריך באופן כמותי (ציונים מספריים) את הצלחת המסירה. הדגש מושם על

 "כמה" יודעים התלמידים ולא רק על "מה" הם יודעים, שהרי רק כך ניתן למדוד את כמות החומר שנותרה

(בק,  (הלמידה)  ידיעת התכנים מתבטאת1999אצל התלמידים לאחר תהליך המילוי  כי  יוצא אפוא,   .( 

ביכולתם של התלמידים לשחזר בדייקנות את הנלמד.

 ניתן לסכם ולומר, שבהוראה במסירה ישירה, ה"מסורה" הנתונה מהעבר נמסרת מדור לדור כאוביקט,

 ,.Brooks & Brooks, 2001; Sawyer et al; 2003; הרפז, 1996בפדגוגיה שמכונה אובייקטיביסטית (זוהר, 

2005; Struyven et al., 2006פדגוגיה שבה הידע נתפס כמעין חפץ יקר ערך, מוגבל וחתום שאינו בר ,( 

אותם לדעת  חייב  שהיחיד  מסוימים  תכנים  המכיל  של18תחליף,  פורמלית  בצורה  לרוב  מנוסח  הידע   . 

 נוסחאות ונוסחים (טקסטים) וניתן לחלקו למקטעים. לפיכך, מטרת העל של הוראה פוזיטיביסטית זו, היא

 מסירת כמות מרבית של פריטי מידע נבחרים באופן המדויק והמהימן ביותר, וביטויה – בשאיפה המתמדת

 ל"כיסוי חומר". ידיעה בהקשר זה, משמעותה שימור ושחזור החומר שנוצר בעבר, כלומר, שינון וחזרה על

 ) מתאר את תפיסת הידע הזו כעקרון ההעתקה: "לפי עיקרון זה,8, עמ' 1999אינפורמציה קיימת. הרפז (

מהמדע, מעתיקים  לימודים  לתכניות  המומחים  מהעולם,  מעתיקים  המדענים  בהעתקה:  עוסקים   כולם 

המורים מעתיקים מתכניות הלימוד, והתלמידים מעתיקים מהמורים (רק לתלמידים אסור להעתיק ...)". 

 פעילויות הוראה-למידה3.1.2

תכנית ההוראה

 & Kember & Kwan 2000; Postareffגישת ההוראה על ידי מסירה ישירה, נפוצה בעיקר בחינוך הגבוה (

Lindblom-Ylanne, מערכתיות2008  דרישות  על  מושתתת  הנלמדת  הלימודים  תכנית  זו,  בגישה   .( 

דרישות גורם מחייב אחר.  חינוך או  ידי מערכת מוסמכת, כדוגמת מוסד אקדמי, משרד  על   שנקבעות 

) להעברה  ומושגים  פרקים  מקורות,  רשימת  כלל,  בדרך  כוללות,  אלה  בהכנתSyllabusחיצוניות   .( 

) השיעורים ובמהלכם, מביאים המורים לידי ביטוי בעיקר את ידיעותיהם ובקיאותם בתכנים הנלמדים 

 ) מציין, כי החינוך הדתי החותר לשימור ולהמשכיות המסורת הנתונה מתאפיין בהוראה על ידי מסירה2006גורדון ( 18
 ממוקדת תכנים-מורה. "העמדה הדתית" לידע, המייחסת לו סגולות מקודשות, מסבירה את הנטייה להציגו כדבר בטוח,

גם כאשר מדובר בלימוד של נושאים בין-תחומיים.
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Content Knowledgeכמי שרואים את עצמם כנושאי הידע, מקור סמכותם הוא במומחיותם בתחומי .( 

 הדעת ובבקיאות שהם מגלים בתכנים נוספים. לקראת השיעורים, עומדת לנגד עיניהם של המורים-מרצים

 מחויבותם להעביר את התכנים באופן המהימן ביותר והם כמעט ואינם מוצאים לנכון להתאימה לקהל

 התלמידים, המכונים שלא במקרה, "שומעים". על מנת לדייק במסירת התכנים, שכוללים הצגת נתונים,

 עובדות, תהליכים ורעיונות רבים, נוהגים המורים-מרצים לכתוב מבעוד מועד את הדברים שהם מבקשים

 לומר במהלך שיעור, שאורכו קבוע וקצוב מראש. בדרך כלל, המורים מכינים יחידת שיעורים או הרצאות

).Sawyer et al., 2005אחדות, המקושרות זו לזו באופן מובנה (

אמצעי הוראה

 השיטה המזוהה ביותר עם הוראה באמצעות מסירה ישירה היא ההוראה הפרונטלית, שמתבצעת, על פי

 רוב, בדרך של הרצאה למליאת הכיתה. בהרצאה מועבר הידע באופן אחיד לכלל התלמידים, תוך התעלמות

 מהשוני ביניהם ותוך אינטראקציה מינימלית בין המורה לתלמידים. זו תמונה שכיחה באוניברסיטאות –

 מרצים נושאים את דבריהם בפני "כיתה", שמונה מספר כמעט בלתי מוגבל של תלמידים (לפעמים מאות).

אותו. בהרצאה, ולעכל  לקלוט  נדרשים  והתלמידים  ידע,  נמסרת כמות רבה מאוד של   במהלך הרצאה 

 המורים עומדים רוב הזמן לפני הכיתה, פנים אל פנים, ומעבירים את החומר הערוך באופן סדור ושיטתי,

 ולרוב מנוסח בכללים. לעתים, בהרצאת החומר נעזרים המורים-מרצים בדפי מקורות, ספרים, תמונות,

 שקפים, מצגות מחשב ועזרים אחרים. ההוראה בדרך של הרצאה משולה ל"האכלה בכפית" ובמקרים רבים

 אין המורים יודעים כלל אם התלמידים מבינים את דבריהם. בהוראה-למידה זו, המטלות לתלמידים הן

 ברובן "פסיביות", למשל הקשבה, העתקה, רישום דברי המורים או סיכום הנאמר. ההרצאה כשיטת הוראה

 זוכה לביקורת, מפני שהתלמידים הופכים להיות לרושמי תקצירים, לעצם נוכחותם בשיעור אין תרומה

(זוהר,  ידע המורה  של  שהוא העתקו  ידע  להציג  נדרשים  והם  ללומד  חטיבה, 1996ייחודית   ;2003; 

Goodlad, 1984; Pontefract & Hardman, 2005; Sawyer et al,. 2005; Akyeapong, 2006 .(

 סביבת ההוראה-למידה3.1.3

כפי שצוין לעיל, הוראה במסירה ישירה שהיא ממוקדת מורה-תכנים, מאפיינת בעיקר את החינוך הגבוה (

Kember  &  Kwan  2000;  Postareff  &  Lindblom-Ylanne, הספר2008  בבתי  מורים  גם  אולם,   .( 

 & Palmer, 1998; Martinez et al., 2001; Cuban, 2007; Limהתיכוניים אינם חפים מגישת הוראה זו (

Chan, 2007בסביבת הלימודים השמרנית, שהיא מסימניה של הוראה זו, המרחב הכיתתי מאורגן באופן .( 

 אחיד. מיקום המורה הוא ממול לתלמידים, לפעמים על בימה. התלמידים יושבים על כסאות מסודרים

 ). אין2002; גובר, b1988בטורים ישרים ומבטם מופנה היישר קדימה, אל מקור הסמכות והידע (לם, 

של בחירתם  ואת  ההוראה-למידה  בתהליך  התלמידים  של  מעורבותם  את  המעודד  מאומה   בסביבה 

 הלומדים. היא נעדרת יחסים דמוקרטיים ומופעלים בה יחסים סמכותיים ומידה מעטה של תקשורת פתוחה.

סקרנותם הלימודית.  בסביבה  התייחסות  לשום  זוכים  אינם  יצירתי  ולביטוי  עצמית  להבעה   האפשרות 
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(הציונים) מרכזיות ההערכה  לעומת  לשוליים,  נדחקים  שלהם  העניין  ותחומי  התלמידים  של   הטבעית 

).2001ובדיקת תוצרי הלמידה שנקבעים מראש (זילברשטיין, 

נמצאים לפיה  פוזיטיביסטית-אוביקטיביסטית,  גישה  היא  ישירה  מסירה  ידי  על  הוראה  גישת   לסיכום, 

 המורים במרכז תהליך ההוראה-למידה, הם נושאי הדעת, המבקשים למסור את התכנים באופן המדויק

 והנאמן ביותר לתלמידים, שתפקידם לקלוט ולעכל את החומר הנמסר. אמצעי ההוראה העיקרי בגישה זו,

שרווחת בעיקר בחינוך הגבוה, הוא ההרצאה הפרונטלית. 

 גישת הוראה על ידי מסירה מבהירה3.2

 התפיסה האפיסטמולוגית והשתמעויותיה לתפיסת ההוראה-למידה3.2.1

 בדומה לגישת ההוראה על ידי מסירה ישירה, אף גישת מסירה מבהירה הינה גישה פוזיטיביסטית, לפיה

 הידע נתפס כאמת מוחלטת האוצרת אוסף של עובדות ונתונים. הידע משול לחפץ יקר ערך, שהוא חיצוני

 לאדם ונתון למסירה מאיש לרעהו. אך בשונה מגישת ההוראה על ידי מסירה ישירה, הגישה המבהירה –

 ) – מניחה,Presentation Strategy) אסטרטגיית הגשה (Sawyer et al., 2005המכונה אצל סייר ועמיתיו (

 כי קליטת הידע אינה בהכרח מתרחשת מאליה ואי אפשר להסתפק במפגש "טבעי" בין התכנים ללומדים.

 כדי שידע יעבור ממורה, נושא הידע, אל תלמידיו, נדרשת פתיחות ומוטיבציה ללמידה ומתחייב תיווך של

נועד לעודד את התלמידים להיפתח לקליטת הידע ולסייע להם  המורה בין התכנים לתלמידים. התיווך 

 ). תפיסת הוראה-למידה זוBruner, 1960לזכור ולשמור אותו, על מנת להשתמש בו בהקשרים שונים (

 ) באמצעות דימוי רווח, לפיו האופן שבו תלמידים קולטים ידע משול1997מתוארת אצל שטראוס ושילוני (

 לקופסה בעלת פתחים, שדרכם, בשלב הראשון, חודר פנימה ידע חיצוני חדש, ובשלב השני הידע נקלט,

  ). על כן, מתפקידו של המורה לדאוג לכך, שפתחיStrauss, 1993;1997מתבסס ונשמר (שטראוס ושילוני, 

הקופסה ובהשאלה – ראשי התלמידים, יהיו פתוחים לקליטת החומר ושימורו. 

 גישת מסירה מבהירה, המסתמכת בעיקר על תאוריות הלמידה הביהביוריסטית והקוגניטיבית, מאמצת,

 ). על פיSkinner, 1968במידה רבה, את העקרונות של התאוריה ההתנהגותית בהתייחס להנעה ללמידה (

 עקרונות אלה, הסביבה מהווה מקור מרכזי למוטיבציה ולא האדם עצמו. עידוד המוטיבציה מכוון לפעולות

 ספציפיות ומושם בו דגש על שכיחות ההתנהגות ופחות על משמעותה עבור התלמידים. בנוסף, התאוריה

 ). בגישתBrophy, 2004; 2001 (קפלן ועשור, 19מניחה, שמוטיבציה משתנה בהתאם לחיזוקים ולעונשים

 מסירה מבהירה, ההנעה נתפסת כתלויית הקשר סביבתי-מצבי, שבו השליטה על עיצוב התנהגותם של

 התלמידים נתונה בידי המורה. כדי שתלמידים ייפתחו לקליטת ידע, על המורים ליצור חוויה לימודית

 . לשיטתם, חווית למידה מהנה נוצרת בעיקר בזכות האופן המעניין,20חיובית ולהימנע מחוויה שלילית

מסר, 19 במשוב  רואה  הקוגניטיבית  הגישה  ללמידה.  המרכזי  המכניזם  הוא  המשוב  הביהביוריסטית,  הגישה   לפי 
שהלומדים מפרשים אותו באופן פעיל. הפרשנות מובילה לשינוי תפיסתי המשפיע על ההתנהגות.
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 ;2000 (לביא, 21הבהיר, המרתק והדרמתי, שבו המורה מציג את התכנים ומגרה את סקרנותם של תלמידיו

).Brophy, 2004; Darling-Hammond, 2005; Noddings, 2006; 2001עשור, 

 פעילויות הוראה-למידה3.2.2

תכנית ההוראה

 , בדומה לחבריהם המורים-מרצים המלמדים בגישת מסירה ישירה, מגלים מומחיות22"המורים המבהירים"

)  ) ורואים את מיצוי תפקידם בהעברת הידע בצורה מהימנהContent Knowledgeוידע בתכני ההוראה 

התכנים, את  ויקלטו  ללמידה  "ייפתחו"  שהתלמידים  ובכדי  בתפקידם  להצליח  כדי  מבחינתם,   ויעילה. 

 עליהם להתאים את התכנים להוראה. התאמה זו היא חלק מהמיומנויות המרכיבות את הידע המקצועי של

) התוכן"  תחום  של  פדגוגי  "ידע  ומכונה  Pedagogicalהמורה   Content  Knowledge)  (Elbaz,  1983; 

Shulman, 1986, 1987; Grossman, 1990; Gudmundsdottir, 1990(23) ידע זה .P.C.Kשהוא ייחודי ,( 

ידע התוכן לבין הידע הפדגוגי הכללי. בין  ומורה, מבטא את האינטגרציה שמקיים המורה   לכל מורה 

פדגוגית יצירה  הלימוד".  "חומר  את  ה"חומר"  מן  המורה  יוצר  חשיבה  ותהליכי  שיקולים   באמצעות 

שמהותה התאמה, עיבוד ו"תרגום" התכנים לצרכים ולמאפיינים של התלמידים ושל הסיטואציה הכיתתית (

Gudmundsdottir, 1990(24;הידע הפדגוגי של התוכן" כולל: ידע של מטרות ההוראה של תחום התוכן" . 

 מיון מרכיבים של התוכן למרכזיים ולמשניים; זיהוי מרכיבים בעלי קושי מיוחד להבנה; הכרת מגוון של

תלמידים עבור  מסוים  בנושא  ההבנה  להקניית  ביותר  היעילות  שהן  ודוגמאות,  מטפורות   אנלוגיות, 

 ). Van Dyk, 2006; 2003; חטיבה, 2002מסוימים; הכרת פעילויות הוראה-למידה מתאימות ועוד (זוהר, 

 תכני ההוראה, המותאמים על ידי המורים המבהירים לכיתותיהם, נקבעים באופן מערכתי ואחיד על ידי

 הנהלת בית הספר ובהתאם להנחיות משרד החינוך. התכנית כוללת את התכנים להעברה (החומר), כשהוא

 מחולק ליחידות הוראה ולכל אחת מהן מוקצב מספר השיעורים להעברה (הספק). לקראת שיעור, מכינים

 המורים מערך שיעור – תכנית הוראה שעוצבה על ידם בהתאם לידע הפדגוגי של התוכן. המערך מובנה

 לרוב באופן ליניארי, מתייחס למטרות ההוראה וכולל פירוט של הטקסטים לקריאה, תכנון השיח, חלוקת

 המורים המבהירים מבקשים להשפיע על המוטיבציה החיצונית של התלמידים בעיקר על ידי ציונים, שמהווים משוב 20
וכן, להשפיע על המוטיבציה הפנימית של התלמידים באמצעים שונים, כדוגמת הוראה מהנה  למידת קליטת הידע. 

ומעניינת.
  עקרונות התאוריה ההתנהגותית עשויים להיות יעילים בהשפעה על מוטיבציה של תלמידים במצב מסוים. אולם, יתכן21

 מאוד, שהשימוש בגישה ההתנהגותית להגברת עצמת התנהגות ושכיחותה, ילווה בהתפתחות של רגשות שליליים ביחס
להתנהגות עצמה, או ביחס למורה המחזק התנהגות זאת.

 הכוונה למורים שמלמדים בגישת מסירה מבהירה. 22

 Pedagogical Content) ולידע הפדגוגי של התוכן (Content Knowledgeידע המורים כולל בנוסף לידע התוכן ( 23
Knowledge) את הידע אודות התלמידים והלמידה ,(Grimmet & MacKinnon, 1992; Cochran et al., 1993את ,( 

 ,Elbazידע הקונטקס החברתי-תרבותי, את הידע אודות תכניות לימודים ואמצעי הוראה ואת הידע של המורה את עצמו (
1983; Grossman, 1990.(

 הידע הפדגוגי של התוכן מתפתח אצל מורים בעיקר כתוצאה מהתנסות בהוראה, כפי שעולה ממחקרים השוואתיים בין 24
).Grossman, 1990מורים מתחילים לוותיקים (
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 הזמן, המטלות לתלמידים וכיו"ב. המערך מתוכנן למסירה "מכוונת כיתה", מיועד לכולם ומניח, כי כולם

פרדוקסלי "יחידת ההתייחסות" היא למעשה מעין תלמיד מייצג,  חסרים אותו הידע. בה בעת, באופן 

 שאמור לקלוט בעצמו את הידע הנמסר לו על ידי המורה ולהוכיח אחר כך את בקיאותו בו. השאלות

 בשיעור, המטלות ושיעורי הבית מופנים לתלמידים כפרטים ולא כאל צוות או קהילה של לומדים (גורדון,

 ). גם הערכת הלמידה מתוכננת מראש על ידי המורים, בהתאםSawyer et al., 2005; 2006; כרמון, 2006

 לדרישות מערכתיות חיצוניות. לקראת בחינות הבגרות, שהן מבדק השיא לגבי מידת קליטת הידע ושימורו

 בזיכרון, עושים המורים שימוש בשאלוני בחינות משנים קודמות, וזאת לצורך אימון ותרגול של התלמידים

ולצורך הערכת הישגיהם הלימודיים. 

אמצעי הוראה

 ההוראה במסירה מבהירה מתנהלת בעיקר באופן פרונטלי וחד-סטרי מהמורה, שהוא היוזם, הקובע ומנהל

 את ההתרחשות הלימודית בכיתה, אל התלמידים. רוב השיעורים הפרונטליים מורכבים מקטעים קצרים של

 הצגת החומר באמצעות הרצאה של המורה. בשונה מההרצאה שמאפיינת את ההוראה האקדמית, המורים

של הספציפיים  למאפיינים  דבריהם  את  ומתאימים  התוכן  של  הפדגוגי  הידע  את  מבטאים   המבהירים 

לידע שהועבר דבריהם  את  המורים מקשרים  כן,  כמו  ולרמתם הלימודית.  לנסיונם  בכיתה,   התלמידים 

 בשיעורים קודמים, ומלווים את הצגת החומר בהסברים מסוגים שונים, כמו הסבר תיאורי, שיש בו הצגת

 תהליכים ומיבנים והוא מפשט מושגים או כללים; הסבר פירושי ומבהיר של מילה, מושג או ביטוי מסוים

וערכים. מוטיבים  הכללות,  ועל  לתופעות  מניעים  על  שמצביע  סיבתי,  הסבר  מרכזית;   בעלי משמעות 

מתרכזים ההסברים  וטבלאות.  תרשימים  כדוגמת  מארגנות,  ובמסגרות  בדוגמאות  משולבים   ההסברים 

 , למשל הצגת ניסויים, ביצוע תרגילים,25במתודות הספציפיות לחקר תחום הדעת הנלמד ול"מבנה הדעת"

 ניתוח טקסטים, מענה על שאלות או ניסוח ידע. התלמידים צופים במורים, מחקים אותם, אך אינם יוזמים

 התנסות עצמאית של פעילויות חקר. לעתים, מתוך רצון להתאים את ההוראה לכיתה (יישום הידע הפדגוגי

 של התוכן), משלבים המורים המבהירים בשיעוריהם גם עבודה בקבוצות. עבודה כזאת אף היא ממוקדת

 מורה, בהיותו זה שקובע את תוכן פעילויותיה, משימותיה, הרכב הקבוצות ומשך העבודה. המורה מפקח

 על תהליך העבודה, וההערכה היא בהתאם לתוצרים המבוקשים על ידו, כדוגמת ניירות עמדה, דו"ח סיכום,

הצגה לפני מליאת הכיתה או בחינה. 

 ) כיSawyer et al., 2005, p. 52למרות התאמת ההוראה המבהירה אל התלמידים, מדגישים סייר ועמיתיו (

 הוראה זו היא בעיקרה ממוקדת מורה: "גם אם צורה זו של הוראה מותאמת לנושאים קודמים שנלמדו ואף

 ) את המושג "מבנהSchwab, 1964) ובעקבותיו שוואב (Bruner, 1960בהקשר זה, הציעו בשנות השישים ברונר ( 25
 ). המושג מתייחס לעקרונות היסוד הקבועים של תחום דעת מסוים, הקשוריםThe Structure of the Disciplineהדעת" (

 באופן לוגי אחד לשני. הקשר הלוגי הזה יוצר את "המבנה" של תחום הדעת, שמורכב ממבנה סובטנטיבי וממבנה
 סינטקטי. המבנה הסובטנטיבי כולל את מושגי היסוד של התחום, הקובעים את השאלות שיחקרו ואת הניסויים שיערכו.

 ). על פי שוואב, מוצע לבסס אתSchwab, 1964המבנה הסינטקטי כולל את דרכי האישוש הקונקרטיות של התאוריה (
 ההוראה הבית ספרית על הקניית "מבנה הדעת" של הדיסציפלינות השונות ולא על הקניית גופי ידע, שנתונים להפרכה
 או לאישוש מדעיים. ברבות השנים נודעה לתאוריית מבנה הדעת השפעה רבה על תכניות הלימודים הבית ספריות (בן

).Pinar, 2005). זאת למרות הביקורת שהופנתה כלפיה על ידי ברונר עצמו ורבים אחרים (1991פרץ, 
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ביסודה היא ממוקדת מורה וכוללת מעט פעילות של וליכולותיהם –   לרמה הלימודית של התלמידים 

תלמידים. זו היא הגשת מידע שמיועדת להעברה ממורה לתלמידיו." 

 בדומה להרצאה ולהסבר, גם השיח שמאפיין את ההוראה המבהירה, מהווה אמצעי למסירת חומר. השיח

 האופייני לשיעור הפרונטלי בנוי, בדרך כלל, משאלות מורה ומתשובות תלמידים (למרות שהמורה הוא

 ).Jacobson et al., 2002; Nystrand et al., 2003היודע והתלמידים הם אלה שצריכים לשאול וללמוד...) (

(גוטרמן,  בין ארבעים לשישים   ), תלמידים ממעיטים2008בעוד שמורה שואל עשרות שאלות בשעה, 

)  ). עוד נמצא, כיBorich, 1992בשאילת שאלות – בממוצע שאלה אחת בחודש לתלמידה או לתלמיד 

ככל כלומר,  לכמות השאלות שמציג המורה.  הפוך  ביחס  נמצאת  שאלות התלמידים בשיעור   שכיחות 

). 1999שמורה מציג יותר שאלות כך תלמידים שואלים פחות (סוסק, 

 שאלות המורה בשיעור הן מטיפוסים שונים. שאלות ברמה קוגניטיבית נמוכה או גבוהה, שאלות סגורות

 ,Thielens, 1987; Van Zee 2005; אהרון, 2003שמספר תשובותיהן מוגבל או שאלות פתוחות (לוין, 

2000; Jacobson et al., 2002; Nystrand et al., 2003לרוב, השאלות מתייחסות לפריט מידע בודד או .( 

 לקבוצה מצומצמת של פריטים, ויש לכל אחת מהן תשובה אחת נכונה, המצויה בידי המורה או בספר

 הלימוד (בכיתות הנמוכות גם בחוברות העבודה). התלמידים עונים בזה אחר זה עד שאחד מהם מצליח

) ואז עוברים לשאלה הבאה  Nystrandלהשיב את התשובה הנכונה,   et  al.,  2003;  Bond,  . זמן)2007 

 ,2007; כרמון, 2003השהייה הממוצע בין הצגת שאלה לבין תשובה, הוא שנייה עד שלוש שניות (חטיבה, 

 ). שיח מסוג זה מכונה בקרב המורים "פינג-פונג", בשל החילופין התכופים של הדיבורים2008גוטרמן, 

בין מורה לתלמידים, או בשם רסיטציה – חילוף תכוף, מהיר וקצר של שאלות מורה-תשובות תלמידים (

Recitationלשימוש בשאלות רסיטציה כמה מטרות: האחת, אמצעי להצגת חומר הלימוד וקידום המהלך .( 

עידוד  המתוכנן של השיעור; השנייה, בחינת רמת השליטה של התלמידים במידע שנמסר; השלישית, 

 התלמידים ליטול חלק פעיל בשיעור. השתתפות התלמידים בשיח "שאלות-תשובות" תורמת לדינמיות של

 השיעור ויוצרת אשליה של שיתוף ומעורבות יזומה של תלמידים. בין אם שאלות הרסיטציה נועדו לערב

 את התלמידים בהצגת חומר חדש, ובין אם נועדו לעורר את התלמידים לפעילות או לבחון אותם, השאלות

 הן אמצעי המצוי בשליטה מלאה של המורה. שליטה זו באה לידי ביטוי בהצגת השאלות, בבחירת תוכנן

הצבעה לפי  תשובה  למתן  מצטמצם  תפקידם   – התלמידים  ואילו  עליהן.  שיענו  התלמידים   ובבחירת 

 Gall & Alfredo-Boname, 1995; Nystrandולהקשבה לחילופי הדברים בין המורה לתלמידים אחרים (

et al., 2003.(

 בהוראה באמצעות מסירה מבהירה על התלמידים להתמקד במשימה של קליטת התכנים. כיצד? להקשיב

 בדממה, לרשום את דברי המורה, ואחר כך לחזור, לשנן ולזכור את הנאמר, כדי להוכיח בקיאות בחומר

 (כלומר, לפלוט חזרה את מה שנקלט). הצלחה במשימה של קליטת החומר מותנית במשמעת, צייתנות,

 היענות להוראות המורים והשבה באופן "נכון" לשאלותיהם. למעשה, בתהליך ההוראה-למידה, התלמידים

;1996פסיביים ופעולותיהם האוטומטיות מהוות הד לדברים שכבר נאמרו על ידי "גדולים" מהם (זוהר, 

Goodlad, 1984; Pontefract & Hardman, 2005; Akyeapong 2006 .( 
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 המורים המבהירים שמבקשים לסייע לתלמידים במשימה של שינון הידע, משתמשים במתודת הסיכום –

 אמצעי הוראה-למידה מרכזי ושכיח בגישת המסירה המבהירה. הסיכום במשמעותו המקובלת בבית הספר,

 משקף את התפיסה "החומרית" של מסירת מירב פריטי מידע נבחרים ומתייחס לסיכום שיעור, לסיכום

זו של המורים  – מידע. התודעה המסכמת  ובמקורות  בספרי הלימוד  לסיכום הכתוב  או   דברי המורה 

 שמציגים בשיעור חומר מסוכם, וזו של התלמידים שמסכמים את הסיכום – אינה מבחינה בין עיקר לטפל,

 אינה עוסקת בחילוץ הנקודות הרלוונטיות לשאלה נידונה או ביחסי הגומלין בינה לבין הידע המסוכם.

 התודעה המסכמת מתרכזת באופן בלעדי במשימה של רישום כמה שיותר פריטי מידע, המופיעים במקור

). 2007הידע באופן מקוצר ובצורה המאפשרת לשמור אותם בזיכרון (כרמון, 

 סביבת ההוראה-למידה3.2.3

 גישת ההוראה הרווחת, היציבה והשכיחה ביותר היא הוראה ממוקדת מורה-תכנים בגישת מסירה מבהירה

וברוקס,  ושילוני, 1997(ברוקס  שטראוס  ונבו, 1997;  לוין   ;2000Bruner,  1996;  Palmer,  1998; 

Martinez., et al., 2001; Sawyer, et al., 2005; Cuban, 2007; Lim & Chan 2007גישה זו מתוארת על .( 

) ואוקס  גודלד  Goodaldידי   &  Oakes,  1988,  p.17את מגלה  מחקר  אחרי  "מחקר  הבא:  באופן   ( 

ליד התלמידים  עיסוק  על  ופיקוח  לכיתה  שאלות  הפניית  הרצאה,  מסירה,  של  בכיתה   הדומיננטיות 

) שהם לעתיםSeatworkשולחנותיהם  היפותזות,  ניסוח  בדיקה,  אינטלקטואליים של חקירה,  נסיונות   .( 

קרובות קשורים בלמידה – אין מוצאים בדרך כלל בכיתה." 

 ) את השפעתן של רפורמות1980-1890), שבדק לאורך תשעים שנים (Cuban, 1993המחקר של קובן (

תפיסת של  עצמתה  על  מצביע  תלמידים,  ממוקדת  הוראה  להטמיע  ברובן  שנועדו  בארה"ב,   חינוכיות 

 ההוראה על ידי מסירה ועל הקושי ביצירת שינוי. קובן מצא, כי על אף הנסיונות הנרחבים, תהליכי הוראה

  ממורי בתי הספר היסודיים. גישה זו75% ממורי בתי הספר התיכוניים ואצל 89%במסירה נטועים אצל 

) הלימודים  ובתכניות  ההוראה  במעשה  ,Resnickדומיננטית  בתכניות1987  שינויים  חלים  כאשר   .( 

ומקוטעים (הופמן  הלימודים, המבטאים מגמות של תפיסות חדשניות, השינויים הם חלקיים, הססניים 

 ). יתרה מכך, האפשרויות שמציע השימוש במחשבים בעידן המידע, לא שינו באופן משמעותי2002ושנל, 

 ). אפילו בבתי ספר משופעים במחשבים ובתוכנות2000את מודל ההוראה באמצעות מסירה (סלומון, 

מזעריים באזור עמק הסיליקון שבקליפורניה, חלו שינויים  בישובים  ביותר, כמו בתי הספר   מתקדמות 

 )Bruner, 1996). שכיחותה של ההוראה באמצעות מסירה מוסברת על ידי ברונר (Cuban, 2001בהוראה (

 בכך, שכוח המשיכה הרב שלה נובע מיומרתה להציע פירוט בהיר של מה בדיוק צריך להילמד, ובאורח

מפוקפק לא פחות, מודל המסירה מציע גם אמות מידה להערכת הישגים. 

 בדומה להוראה על ידי מסירה ישירה, גם ההוראה על ידי מסירה מבהירה מתקיימת, על פי רוב, במרחב

 חדר הכיתה כשהתלמידים ישובים בטורים ופניהם אל המורה הניצב מולם. סידור כזה של המרחב מעיד
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 באופן ברור על מקומו המרכזי של המורה ועל יחסי הסמכות בין המורים לתלמידים. המורה, סמכות נושאת

 ידע, שולט באמיתות, הוא זה שמדבר, קובע ומחליט, בעוד כלל התלמידים, החסרים את יתרון הידע,

מתפקידם להיענות ולציית לתכתיבי המורה, להקשיב, לחזור ולזכור את מכסת החומר שהמורה מכתיב (

Gamoran et al,. 2000, p. 57 .(

) נוספים של הסביבה הבית ספרית2007כרמון   ) שחקר את ארגון הידע בבית הספר, מתאר מאפיינים 

 הרווחת. מערכת השיעורים בנויה ממקצועות לימוד רבים, שהם ביסודם חבילות מידע בתחום דעת מסוים,

 שתכולתן נבחרת ונארזת מחוץ לבית הספר. מטרת העל של הוראת המקצוע הבית ספרי, היא מסירת כמה

 שיותר פריטי מידע נבחרים וקיום בחינת בגרות, שבודקת אם אכן החבילה הגיעה אל יעדה. המקצוע הבית

 ספרי נלמד מתוך מקורות מידע משניים, שעל פי רוב, מציגים את הידע כסיפור אחיד ומופיעים בספרי

 לימוד, בחוברות עבודה ובדברי המורים. מערכת שעות ההוראה של המקצועות בנויה משיעורים שאורכם

 ארבעים וחמש דקות, שזהו משך זמן קצר המונע העמקה בנושא הנלמד או התמודדות עם תכנים עשירים

ומורכבים המחייבים דיון, מעורבות רגשית וקוגניטיבית גבוהה ותהליכי חשיבה מתמשכים. 

לסיכום, גישת מסירה מבהירה היא גישה פוזיטיביסטית ממוקדת מורה-תכנים, לפיה תהליך ההוראה-

 למידה מתרחש על ידי מסירה של ידע אוביקטיבי מהמורה אל התלמידים. הגישה מניחה, כי הידע הנמסר

של התלמידים ונדרשת היפתחות  התכנים לתלמידים  בין  תיווך  נדרש  אלא  מאליו,  נקלט  בהכרח   אינו 

 לקליטת הידע. כלומר, על המורים לדאוג לכך שהתלמידים יגלו מוטיבציה ללמידה וכן עליהם לנקוט

 בפעולות של הסבר, הבהרה והפשטה של התכנים. המורים המבהירים שואפים להציג את התכנים באופן

 שלתפיסתם הוא הבהיר, המעניין והמרתק ביותר, בה בשעה שהתלמידים נדרשים להקשיב, לזכור ולשנן

את החומר הנמסר ולהציגו בבחינות, שמעידות על המידה שבה הוא נקלט על ידם.

 גישת הוראה על ידי מסירה מפעילה3.3

 התפיסה האפיסטמולוגית והשתמעויותיה לתפיסת ההוראה-למידה3.3.1

 גישת ההוראה על ידי מסירה מפעילה, היא גישה פוזיטיביסטית, על פיה הידע ותכני הדעת נתפסים כאמת

כן, בדומה לגישת מסירה ישירה ומסירה וכנכס שנרכש על ידי העברה מאדם לאדם. על   אוביקטיבית 

 מבהירה, גם בגישת מסירה מפעילה, המטרה המרכזית של ההוראה היא מסירת ה"חומר", פרטי המידע,

 באופן המהימן ביותר ובמרב היעילות. קרי, הבטחת ההגעה של הידע אל התלמידים ושמירתו בזכרונם.

 לכן, גם בגישה זו תפקידו של המורה למסור ידע, שנתפס כמורכב מעובדות בדידות ומצטברות ומיצג אמת

 קבועה ונתונה. אולם, שלא כגישות המסירה שהוצגו לפניה, רואה גישת המסירה מפעילה את התלמידים

 כפעילים בתהליך ההוראה-למידה. ההנחה היא, כי על מנת שידע יתקבע וישאר בחזקת הלומדים, נדרשת

 מהם עשייה אקטיבית, כמו עיון ודיון בתכנים הנלמדים, העלאת שאלות וחיפוש פתרונות אפשריים. כמו

 כן, מניחה הגישה שמעורבות פעילה של תלמידים בתהליך, מבטיחה שהמידע אכן יופנם ויישמר בזכרונם.
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 ) מפליא לתאר תפיסה זאת בהשוואה לתפיסות הוראה-למידה, בהן258 עמ' 2003קונפוציוס (אצל חטיבה, 

התלמידים נדרשים ללמידה פסיבית:

            "אני שומע ואני שוכח,

אני רואה ואני זוכר,

אני עושה ואני מבין!"

 פעילויות למידה בהן תלמידים מעורבים ב"עשייה", כמו חשיפת משמעות, נתפסות כמסייעות בעיבוד

 קוגניטיבי של ידע, כבעלות ערך רב ללמידה משמעותית ומהנה, כאמצעי לעידוד המעורבות והחשיבה של

וכספי,  (גלובמן  ללמידה  וכמניע  זילברשטיין, 1999התלמידים   ;2001 ;Bruner,  1960;  Darling-

Hammond, 2005פעילויות של חקר וגילוי נחשבות כאסטרטגיות הוראה המביאות את התלמידים לידי .( 

 ).Bruner, 1960; Schwab, 1962;2006הבנה מעמיקה בניגוד לשינון, שאינו בהכרח מחייב הבנה (תמיר, 

 בגישת מסירה מפעילה, הפעלת התלמידים בדרכים מגוונות אינה נובעת מתוך כוונה להתאים את המטלות

 למייחד כל תלמידה ותלמיד, כפי שיתואר להלן במאפייני גישת ההוראה במסירה מותאמת. אולם, פעמים

כמי והן  הנמסרים  התכנים  על  כמגיבים  הן  התלמידים,  של  אישי  ביטוי  מאפשרות  הפעילויות   רבות 

שנדרשים להציג את החומר בדרכים שונות.

 פעילויות הוראה-למידה3.3.2

תכנית ההוראה

) ב"ידע התכנים"  בגישת מסירה מפעילה כולל מומחיות   Contentידע ההוראה של המורים המלמדים 

Knowledge) התוכן"  של  הפדגוגי  וב"ידע   (Pedagogical  Content  Knowledgeהמלמדים בנוסף,   .( 

) דרכי ההוראה"  ב"ידע  גם  Knowledgeבהוראה במסירה מפעילה, מתמחים   of  Instruction)  (Elbaz, 

 ), אשר כולל שימוש במגוון של מטפורות, דוגמאות והסברים יחד עם רפרטואר רחב של פעילויות1983

) ,Grossmanהוראה-למידה  על1990  רבה,  במידה  נשען,  מפעילה  מסירה  בגישת  השיעורים  תכנון   .( 

 ). ברונר מציע את המושג "מבנהBruner, 1960ההנחות שהציג הפסיכולוג ברונר בספרו "תהליך החינוך" (

 הדעת" כמושג מפתח בתהליך תכנון לימודים, לפיו על הוראת המקצועות בבית הספר לשקף נאמנה את

  ההנחה הבסיסית היא, שהוראה-למידה תוך התנסות פעילה במתודות של חקר26תחומי הדעת האקדמיים.

 תחום דעת ולימוד מושגי יסוד כחלק מדפוס מובנה, מגדילה את ההבנה והקליטה של התכנים. פירטי ידע,

ונלמדים תוך התנסות במתודות של חקר התחום, אינם נשכחים באותה מידה  שמוצגים כחלק ממבנה 

 שפרטים מבודדים עלולים להישכח. בנוסף, ידע המבנים שנרכש מהווה תשתית לפתרון בעיות חדשות, כפי

 שמסביר ברונר: "הבנת המבנה – פירושה ללמוד לא רק דבר מיוחד וספציפי אלא גם תבנית להבנת דברים

 )Structure of Inquiry). הנחה נוספת – הוראת מבנה הדעת כמבנה חקר (32, עמ' 1965אחרים" (ברונר, 

. 30 ראו לעיל על מבנה הדעת בגישת מסירה מבהירה, עמ' 26
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 היא הדרך הטובה ביותר לעורר התעניינות במקצוע מסוים, וכי העניין בתכנים הנלמדים הוא התמריץ הטוב

ביותר ללמידה. 

 הוראה על פי ההנחות של "מבנה הדעת" מעמידה במרכז תהליך ההוראה-למידה את התכנים ולא את

) ,Lukinskyהתלמידים  זו מרבים המורים להפעיל את התלמידים בחקר1970   ). גם אם בגישת הוראה 

 וגילוי, הרי פעילויות אלה מתקיימות במתכונת מוכתבת מראש – זו של עקרונות חקר תחום הדעת הנלמד.

 למרות שהוראה כזו עשויה לסייע בזכרון הידע הנלמד ובהחייאתו, נטען כלפיה שהמסגרות המושגיות של

 תחומי הדעת משתנות וכי "הול>כGת" הלומדים לגילוי אמת מדעית קבועה מראש, יש בה משום מניפולציה

).Lukinsky, 1970על התלמידים והיא מונעת ראייה אחרת של התכנים הנלמדים (

אמצעי הוראה

נועדות להפעלה אקטיבית של התלמידים27פעילויות ההוראה-למידה בכיתה הן רבות ומגוונות  . חלקן 

ופעילויות ידע  של  פרונטלית  ממסירה  כחלק  משתלבות  ואחרות  ממש,  פיזית  בעשייה  או   בחשיבה 

 "פסיביות", כמו הקשבה והעתקה. בפעילויות החשיבה הכוונה היא לחשוף משמעות, להעריך, לפרש,

 ). פעילויות אחרות2006להשוות, ליישם, להקשיב לאחרים ולנסח בבהירות את התובנות שנוצרות (זוהר, 

 מבקשות אף הן לעורר חשיבה, אך עיקרן ביצירת חווית למידה מגרה ומשעשעת ובמתן הזדמנות להתנסות

של במורכבות  התלמידים  מבחינים  תפקידים  ומשחקי  סימולציות  באמצעות  למשל,  כך,   ממחישה. 

) ,Cudworthסיטואציה נלמדת, והם נדרשים להזדהות עם מצבים שונים ולבטא עמדות שונות   1995.( 

 אסטרטגיות הוראה נוספות, האופייניות להוראה במסירה מפעילה יוצגו להלן והן: הוראה ללמידה תוך

גילוי וחקר, שיח מפעיל (דיון) ולמידה בקבוצות. 

)Discovery or Inquiry Learningהוראה ללמידה תוך גילוי וחקר (

 אסטרטגיית החקר בחינוך מקורה בהגותו של דיואי. הוא הגדיר חקר כתהליך בן ארבעה שלבים: תחושת

 הבעיה, הגדרת הבעיה, חיפוש אחר פתרון, פתרון. "תהליך שבו הבלתי מוגדר והבלתי ידוע הופך באורח

 ). תפיסה חינוכית של הוראה-למידה תוךDewey, 1938, p. 118מכוון ומבוקר לשלמות אחידה וברורה" (

) פי "מבנה הדעת"  על  לימודים  וחקר, התפתחה כחלק מתכנון  ,Brunerגילוי   1960;  Schwab,  1962; 

Schwab, 1964) בעיקר בהוראת מקצועות המדעים המדויקים ,(Tarhan & Acar, 2007; Zohar & Peled, 

2007; Kong & So, 2008 .(

) שוואב  פי  ,Schwabעל   1962;  Schwab, חלק1964  לתלמידים  להציג  יש  כחקר,  המדע  בהוראת   ,( 

 מהמסקנות של המדע במסגרת שבה נוצרו, התהוו ונבדקו. כלומר, לפרוס בפניהם את הבעיות שהועלו ואת

 הניסויים שבוצעו, הנתונים שנאספו והפירוש שניתן להם עד שהפכו לידע מדעי. וכן, ראוי להציג, במידה

  לעתים, מורים מפעילים את תלמידיהם בפעילויות סרק, שתכניהן רדודים והן אינן כרוכות בחשיבה מעמיקה. פעילויות27
).2001כאלה, שעיקרן ביצוע טכני, כמו קישוט, גזירה, הדבקה אינן תורמות ללמידה משמעותית או להבנה (סיוול, 
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 המתאימה, ספקות ומחדלים ולהבליט את אי-השלמות של המדע ואת אפשרויות השתנותו של הידע המדעי

כתוצאה ממחקר. 

 ) עלDiscoveryברונר, שהרחיב את המשמעויות של תפיסת מבנה הדעת להוראה, העדיף את המונח גילוי (

)  ). גילוי מתייחס לדרך של הוראה-למידה ולא לתפיסת המדע כחקר. בהוראהInquiryפני המונח חקר 

 שמכוונת ללמידה תוך גילוי וחקר, המורים אינם מציגים לתלמידים באופן מפורש את המידע המיועד

ללמידה, אלא מסייעים בידם לגלותו.

 Zionהוראה-למידה בגילוי וחקר יכולה להתרחש במתכונת ממוקדת מורה או במתכונת ממוקדת תלמידים (

et al., 2007הוראה ממוקדת מורה, פותחת ביוזמת המורים, שמציגים שאלת מפתח המעלה סתירה או .( 

ומידע נתונים  מוסיפים  לפתרון. בשלב העלאת השערות, המורים  ומבקשים מהתלמידים הצעות   קושי 

 ומשלבים דוגמאות, ומכלל תהליך הגילוי מנוסחות מסקנות והכללות. דוגמה להוראת תנ"ך בדרך כזו,

(ליבוביץ,  נחמה ליבוביץ  בנוי בשלבים,1995נמצא אצל  פרשני,  בילוש   ). ליבוביץ מציעה מעין מסע 

) וחותר להבנה מעמיקה של משמעויותיו  Shkediשמתבסס על קריאה קשובה של הטקסט   & Nisan, 

 ). זו מתכונת המאפיינת את גישת מסירה מפעילה, היא מדגישה אמנם את ההפעלה של התלמידים,2006

אך מותירה בידי המורה את תפקיד בחירת התכנים ואופן מסירתם.

 הוראה-למידה תוך גילוי וחקר במתכונת ממוקדת תלמידים, מתחילה בדילמה ממשית מעוררת קונפליקט,

 שהתלמידים פעילים בפתרונה. במהלך החיפוש אחר פתרון, התלמידים מעלים השערות, מחפשים נתונים

 בעזרתם יבחנו את ההשערות וימצאו הסבר או ינסחו עיקרון שיהווה פתרון לבעיה. בתום תהליך החקר,

 התלמידים מציגים את ההשערות, הממצאים והמסקנות, ובעזרת המורה בוחנים אותם ואת תהליך העבודה

 ). כל הפעילות המסועפת הזו מתרחשת תוך כדיZion et al., 2007; 2000; בירנבוים, 1997כולו (פסטרנק, 

 ;2002; זוהר, 1996שיח ודיון כיתתי או קבוצתי, שיש בהם ביטוי לחשיבה ולהצגת טיעונים (הלר וגורדון, 

Huber, 2003; Zion et al., 2007,תהליך דינמי ואינטנסיבי כזה של למידה על ידי גילוי וחקר, דומה .( 

 במידה רבה, להוראה-למידה שמאפיינת את ההוראה המקדמת למידה בהבניה, זו המדגישה את תהליך

 ). אולם, להבדיל ממנה, בהוראה במסירה מפעילה, מוטל על2006היווצרות הידע ולא את התוצר (תמיר, 

התלמידים לגלות מידע נתון וידוע, שהפנמתו על ידם היא מטרת ההוראה-למידה.

לטיפוח היא אמצעי משמעותי  פעילה,  הכרוכה בתהליך של למידה  בפעילות חקר,  תלמידים   התנסות 

כן, שיח, שבו המורים מביאים את התלמידים לחשיפה של הפעילויות יתר על   חשיבה של תלמידים. 

 הקוגניטיביות שבוצעו במהלך החקר ולמודעות לתהליך, מוביל ללימוד של ידע מטה-אסטרטגי המוגדר

 כידע מפורש אודות פרוצדורות קוגניטיביות, כדוגמת היכולת לסווג, היכולת לבצע בקרה על משתנים,

).Zohar & Peled, 2007; 2006היכולת להסיק היסקים ועוד (זוהר, 

 הוראה ללמידה תוך גילוי וחקר במתכונותיה השונות, עשויה להביא בחשבון הבדלים אישיים בין לומדים

שונים ושונות בין היכולות, הרקע וסגנונות הלמידה של הלומדים. 
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)Discussion or Deliberationשיח מפעיל או דיון (

 אמצעי רווח להפעלת תלמידים ולהגברת מעורבותם בתהליך ההוראה-למידה הוא שיח כיתתי, המכונה

 ,.Kawanaka & Stigler, 1999; Jacobson et al., 2002; Nystrand et al 2003לרוב בפי המורים דיון (לוין, 

 ;). בדרך כלל, תמונת השיח בכיתה היא חילופי שאלות ותשובות או ויכוח שהמשתתפים בו מגינים2003

) ממוקד  לא  באופן  עמדות  ,Dillonעל  של1995  צורה  הוא  המדויק  במשמעו  דיון  המונח  אולם,   .( 

והם סוגיה כלשהי,  יחדיו  בין חברי הקבוצה שבוחנים  דעות  חילופי  בה  קבוצתית, שיש   אינטראקציה 

 מבקשים לברר, להעריך או להסיק מסקנות לגביה. בדיון מציגים דעות שונות, מעלים רעיונות ונוצרות אצל

 ). גם אם השימוש במונח דיון מתאר שיחCalderhead, 1987; 2003המשתתפים תובנות חדשות (חטיבה, 

 כיתתי כזה או אחר, צריך להבחין בין דיון שבו בולטת מרכזיות המורה והוא ברובו דיון סגור, לבין דיון

ופלד,  (בלום-קולקא  לתלמידים  מרכזי  מקום  דיון המקצה  לבין  המורה,  ידי  על  המנוהל   ;1997פתוח 

Thielens, 1987; Costa, 2001.(

 

 בדיון סגור ממוקד מורה, המורה הוא מרכז הפעילות: קובע את הנושא ואת כללי השיח, מסביר מושגים

 רלוונטיים לדיון בשאלה, שומר על היצמדות לנושא ומעיר במקרים של סטייה מהדיון, דואג לריכוז ולקשב

 ). והתלמידים – בדיון כזה הם מציגים1997של תלמידים ומסכם את עיקרי הדברים כראות עיניו (פסטרנק, 

 ). דיון סגור ממוקדVan Zee, 2000את מה שכבר ידוע להם וממילא מפתחים מעט הבנה קונספטואלית (

 מורה אמנם מפעיל את התלמידים, אך שומר על מרכזיות המורה כקובע את תכני הלימוד ודרך הצגתם. דיון

כזה יאפיין את הגישה המסרנית-המפעילה.

 דיון פתוח בהובלת המורה, נועד לבחון נושא מכמה נקודות מבט. על כן, המורה מציג שאלות פתוחות,

 שאפשר להשיב עליהן תשובות אחדות. הוא מעודד את התלמידים לשוחח זה עם זה, להציע דרכי פתרון,

 לחוות דעה ולבטא דברי הערכה וביקורת ואינו מגיב על כל שאלה או תשובה כמו שחקן פינג-פונג, המגיב

).Nystrand et al., 2003; 2003; לוין, 1997על כל מהלך של יריבו (בלום-קולקא ופלד, 

 בדיון ממוקד תלמידים, המתנהל בעיקר בקבוצות קטנות (הרחבה להלן), התלמידים הם מחוללי הפעילות.

 הם קובעים את נוהלי השיח, מעלים את השאלות לבירור ומציעים הסברים תוך שיח אינטראקטיבי, שבו

 הם מעודדים איש את רעהו לחשיבה. המורה נדרש לוותר על שליטה, לקבל את העובדה שהתלמידים

 יכולים להוות מקור ידע חשוב לחבריהם ולו, לגלות גמישות ולפנות מקום וזמן לתלמידים בכדי שיביאו את

(חטיבה,  ביטוי  לידי  Nystrand; 2003עצמם   et  al., כזו, מחייב את התלמידים2003   ). דיון במתכונת 

 לנכונות בסיסית להתדיין שמשמעה – הידרשות לניסוח עמדות, לפתיחות מחשבתית, וליישום מיומנויות

 ).Slavin, 1997תקשורת ומיומנויות חברתיות (

 דיון פתוח בהובלת המורה ודיון ממוקד תלמידים, מאפיינים את גישת ההוראה המעודדת הבניה, כפי שהיא

תוצג בהמשך הסקירה. 
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)Small Groupעבודה בקבוצות קטנות (

 למידה בקבוצות קטנות או בזוגות, היא אחת מדרכי ההוראה של למידה אקטיבית. במסורת היהודית היא

הוא חלק בישיבות, הלימוד בחברותא  ייחודית של למידה בהקשר חברתי.  צורה   מכונה "חברותא" – 

 ממערך כולל של ההוראה-למידה, שמתנהל על ידי הסמכויות הרבניות ועיקרו מסירת ידע (נוצר, זיסנויין

מהגמרא2002וסרנת,  סוגיות  יחד  הלומדים  קבועים,  משתתפים  של  מינימלי  מספר  מונה  חברותא   .( 

). 1999ומציעים פירושים שונים, כשהם מנהלים ויכוחים ודיונים חופשיים ביניהם (הרץ-לזרוביץ וצלניקר, 

 למידה בהקשר חברתי המבוססת על עבודת צוות, מוערכת כלמידה משמעותית שמסייעת ומקדמת את

החברים בין  המתקיים  השיח  למידה,  בקבוצות  יחידים.  של  והאינטלקטואלית  הקוגניטיבית   הפעילות 

 ). באמצעותWeinberger et al., 2007מתבסס על ידע קודם של כל אחד ואחת מהם ותורם להפריה הדדית (

 יחסי הגומלין החברתיים, מפענחים התלמידים את התכנים הנלמדים, פותרים בעיות ומסייעים זה לזה

 & Vygotsky, 1978; Salomon;1998; שרן ועמיתיו, 2006בלמידה ובקידום ההבנה (לזרוביץ ולזרוביץ, 

Perkins 1998; Dillenbourg, 1999; Wegerif, 2005.(

ידע וחקר, פעילויות של גילוי   פעילויות של למידה בקבוצות קטנות הן מסוגים שונים: פעילויות של 

 התנסות או פעילויות של תרגול, חזרה ויישום ידע שנלמד. הפעילות יכולות להיות מכוונת, במידה לא

 ;Slavin, 1997; 2002; זוהר, 1996מבוטלת, על ידי המורים או פתוחה וממוקדת תלמידים (הלר וגורדון, 

Panitz, 2000; Huber, 2003בהוראה על ידי מסירה מפעילה, הפעילויות בקבוצות תהיינה ממוקדות .( 

מורה, היינו, התלמידים יפעלו על פי מתווה שייקבע על ידי המורה. 

 בעבודה בקבוצות ממוקדות תלמידים, מירב האחריות על עבודת הקבוצות היא של התלמידים: הרכב

 הקבוצות וחלוקת העבודה ביניהם נקבע על ידם, הם אוספים בעצמם מידע ומתכננים את דרכי ההערכה של

 עבודתם. המורה מייעץ לכל קבוצה במהלך התהליך ואינו כופה את דעתו. הוא פנוי לשיחה ולהכוונה

בפתרון מסייע  הקבוצתיים,  בדיונים  ועוזר  מעודד  הוא  בכך,  צורך  מרגישים  הקבוצה  חברי   כאשר 

 קונפליקטים וכדומה. על התוצר הסופי של הקבוצה מחליטים המשתתפים לאחר התייעצות עם המורה.

עבודה בקבוצות ממוקדות תלמידים אופיינית לגישת הוראה המעודדת הבניה, שתוצג בהמשך הסקירה.

 יש לציין, כי ההוראה בגישת מסירה מפעילה מתקיימת לרוב במתכונת של גילוי מודרך. שיעור טיפוסי

 נפתח בשאלה, חידה או דילמה, שאמורה לעורר עניין וסקרנות בקרב התלמידים. סביב פתרון השאלה

 מתנהל השיעור כולו, לפעמים על ידי פעילות בקבוצות ולפעמים על ידי התנסות בחקר, בשיח או באמצעים

 אחרים. בסופו של השיעור מתגלה ונמצא הפתרון של השאלה שהוצגה בראשיתו. מבחינות מסוימות דומה

"פעולות" בכדי,  שלא  הנקראים,  הנוער,  בתנועות  הלימוד  במפגשי  ההוראה-למידה  לדגם  כזו   הוראה 

  ). הפעולה מתחילה ב"טריגר" – שאלה,Bekerman, 2006; 2007; כהנא ורפופורט, 2006(סילברמן-קלר, 

 משחק, קריאת טקסט, ביצוע משימה. באמצעות הגירוי מועלה נושא הדיון, שמתפתח במהלך הפעולה תוך
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ולהביע את ונסיונם  דעותיהם  ידיעותיהם,  את  מוזמנים להציג  הקבוצה  חברי  בפעולה,  מונחית.   שיחה 

 רגשותיהם, בשעה שהמדריך מפנה אליהם שאלות מנחות או הנחיות ספציפיות בהקשר לנושא הנדון. על

 פי רוב, הפעולה מסתיימת באירוע מסכם בעל אופי של טריגר מחודש, או בסיכום המסמן מעבר לנושא

).Silberman-Keller & Bekerman, 2004אחר (

 סביבת ההוראה-למידה3.3.3

 כפי שהוצג לעיל, בעוד שהוראת החקר מופיעה באופנים המשתנים במידת מרכזיותו של המורה, הרי גישת

 מסירה מפעילה, היא לכל היותר ואריאנט ממוקד מורה של הוראה בדרך החקר, ועיקרה – מרכזיות המורה

 מוסר הידע. בבתי ספר על-יסודיים הפעלת התלמידים בדרכים מגוונות איננה שכיחה ומורים ממעטים לזמן

 ). זאת מתוך הנחה, שלתלמידים הבוגריםCuban, 1993; 2007לתלמידים פעילויות של המחשה והתנסות (

 ) וכן,Ausubel, 1961יכולות קוגניטיביות מפותחות דיין וביכולתם לקלוט תכנים שנמסרים באופן מילולי (

 משום שבתיכונים מחויבים המורים לדרישות המערכת בדבר הכנת התלמידים לבחינות הבגרות באופן

 היעיל ביותר, קרי להספיק למסור כמה שיותר חומר במינימום זמן ולא להשקיע זמן בפעילויות. יוצאת מן

 הכלל היא הוראת מדעי הטבע, שחלק מתכנית הלימודים שלה הוא פעילויות חקר במעבדות או בחדרים

 המותאמים לכך, אם כי פעילות זו של התנסות במתודולוגיית החקר של תחום הדעת, נעשית ברובה באופן

(זוהר,  ,Zion; 2006מובנה וממוקד מורה   et  al.,  ). לרוב, מורי המדעים מאמצים את הסממנים2007 

 החיצוניים של החקר ומקיימים אותו כהליך שגרתי ואחיד, בעל דפוס קבוע. הם מדגישים את תוצר החקר,

).2006שהוא, בדרך כלל, עבודה כתובה ולא את התהליך של החקר, שעיקרו חשיבה מעמיקה (זוהר, 

 במרבית בתי הספר, המרחב התחום של חדר הכיתה משקף את יחסי הסמכות ואת ההפרדה בין המורה

 הדומיננטי והאקטיבי, שמוסר ידע וניצב אל מול תלמידיו, לבין התלמידים, הפסיביים, שיושבים לפניו

 ומאזינים לו. באופן סימבולי ומעשי, השולחן הבית ספרי מהווה חוצץ פיזי בין תלמידים ובין התלמידים

 ). מורים המלמדים בגישת מסירה מפעילה ומעוניינים לשתף את תלמידיהם2006למורה (סילברמן-קלר, 

 בפעילות למידה אקטיבית, כמו סימולציות, המחזה, משחקים ועבודה בקבוצות, צריכים לעצב אחרת את

 חדר הכיתה. הוראה כזו, שמפעילה את התלמידים ומזמנת להם התנסות, מחייבת השקעת זמן רב יחסית

). Marshak, 2005לזמן המוקדש בהוראה פרונטלית (

פוזיטיביסטית, המדגישה את מקומם הפעיל של התלמידים גישה  היא  גישת מסירה מפעילה   לסיכום, 

 בתהליך ההוראה-למידה. לעתים, מופיעה הגישה במתכונת מובנית, המבליטה את מרכזיות המורים כיוזמי

פעילות ליזום  מופיעה הגישה במתכונת המעניקה לתלמידים את הרשות  ולעתים,  וכקובעיה   הפעילות 

 ולקיימה בשיח הדדי ביניהם, ובמידה רבה של עצמאות. אולם, בהיותה גישה מסרנית בעיקרה, היוזמה של

התלמידים תהיה מוגבלת ובתנאי שלא תפגע במטרות, בתכנים ובדרכי ההוראה שמתווים המורים. 
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גישת הוראה על ידי מסירה קשובה 3.4

 התפיסה האפיסטמולוגית והשתמעויותיה לתפיסת ההוראה-למידה3.4.1

 גישת מסירה קשובה, בדומה לגישות אחרות של הוראה על ידי מסירה, היא גישה פוזיטיביסטית, אותה

 ניתן למקם במרכז הרצף שבין הוראה ממוקדת מורה-תכנים להוראה ממוקדת תלמידים. משום שלפי גישה

 זו, כמו אצל קודמותיה, הידע ותכני הדעת נתפסים כאמת אוביקטיבית וכנכס שנרכש על ידי העברה מאדם

ביותר  באופן המהימן  המידע,  פרטי  ה"חומר",  מסירת  היא  ההוראה  של  המרכזית  המטרה   – לאדם 

ובמרב היעילות.

רק לא  מתרחשים  של התלמידים  בזיכרון  ו"אחסונו"  הידע  קליטת  לפיה  ההנחה,  הגישה  את   מייחדת 

 ;Damasio et al., 2000;2003כתוצאה מתהליכים קוגניטיביים, אלא גם בהשפעת היבטים רגשיים (ג'נסן, 

Intrator, 2002; LeDoux, 2007; Davis, et al., 2008הנחה זו מוצאת חיזוק במחקרים שבודקים את .( 

 השפעת הרגשות על הלמידה ובהם נמצא, כי קיים קשר חזק בין רגשות לבין למידה. רגשות משפיעים על

 ). נמצא, כי מצביםDavis, et al., 2008; 2003הקשב, יוצרים משמעות ושולטים בנתיבי הזיכרון (ג'נסן, 

 משמחים יוצרים פעילות מוגברת בקליפת המוח הקדם-מצחית, המחזקת יכולות מנטליות, כמו חשיבה

 ). בניגוד לכך, אותותDamasio et al., 2000; Intrator, 2002יצירתית, גמישות קוגניטיבית ועיבוד מידע (

 של חרדה וכעס עלולים לגרום להפרעה סטטית עצבית, המחבלת ביכולת של הזיכרון העובד, וכתוצאה

 )). בהוראה במסירה קשובה, המורים,Baddeley, 2006מכך נפגעת היכולת לחשוב ולפתור בעיות היגיון 

תמיכה על  מקפידים  ההוראה-למידה,  בתהליך  הרגשי  ההיבט  של  למקומו  רבה  חשיבות   שמייחסים 

בתלמידים ודואגים לחיזוק הביטחון העצמי ותחושות היכולת והמסוגלות של תלמידיהם. 

 בדומה לגישת הוראה במסירה מבהירה, גם בגישת מסירה קשובה ההנחה היא, שקליטת הידע דורשת הנעה

בין התכנים הנמסרים ללומדים הנמענים. לפיכך, ותיווך   ללמידה, פתיחות של התלמידים לקבל אותו, 

מוטיבציה ליצירת  שונות  בדרכים  ולפעול  להוראה  התכנים  את  להתאים  צריכים  הידע  מוסרי   המורים 

  ), מורים דימו פעולה זוStrauss, 1993;1997ללמידה. במחקר שערכו שטראוס ושילוני (שטראוס ושילוני, 

 "לפתיחת ראשיהם של התלמידים ללמידה". בהוראה במסירה קשובה אווירה חיובית בכיתה, חום ודאגה

לתלמידים ויחס אמפטי וקשוב נתפסים כתנאי הכרחי ליצירת הנעה ללמידה. 

 פעילויות הוראה-למידה3.4.2

תכנית ההוראה

 )Content Knowledgeהמורים הקשובים, בדומה לחבריהם המבהירים, מגלים מומחיות בתוכן ההוראה (

 ). זהו ידעPedagogical Content Knowledge) (Shulman, 1986, 1987ובידע פדגוגי של תחום התוכן (

 דינמי, בעזרתו מגשרים המורים בין התוכן לתלמידים ומעצבים את תהליך ההוראה-למידה בהתאם להקשר

) ,Grossmanקונקרטי   1990;  Elbaz,  1991;  Gudmunsdottir, מסירה1990  ידי  על  בהוראה  בנוסף,   .( 
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 Pedagogical Learner Knowledgeקשובה, יש ביטוי נרחב לידע של המורים אודות התלמידים המכונה 

(P.L.K) (Grimmett & MacKinnon, 1992ידע זה כולל את הכרת תהליכי החשיבה וההתפתחות של .( 

 ;Grossman, 1990; Cochran et al,. 1993; Shkedi, 1993הלומדים ואת הכרת מאפייניהם וכישוריהם (

Darling-Hammond, 2005היבט נוסף של ידע המורים, שרק לאחרונה זכה להמשגה תיאורטית ואותו יש .( 

)  & Emotional Knowledge) (Suttonלציין בהקשר להוראה בגישת מסירה קשובה, הוא "ידע הרגש" 

Wheatley, 2003; Van Veen & Lasky, 2005; Zembylass, 2007ידע הרגש מתייחס להבנת המורים את .( 

 המרכיבים הרגשיים של ההוראה והלמידה, כמו ההתייחסות הרגשית של התלמידים ליחסים בינם לבין

וההתייחסות ביניהם,  היחסים  ואל  עצמם  אל  והמורים  התלמידים  של  הרגשית  ההתייחסות   חבריהם, 

הרגשית של המורים והתלמידים אל תכני הלימוד. 

 בתכנון ההוראה בגישת מסירה קשובה, המורים אמנם מבקשים למלא אחר הדרישות המערכתיות לגבי

על ההיבטים גם  דגש  שמים  נתון, אך בשיקוליהם המקצועיים הם  בזמן  מוגדרת  כמות חומר   העברת 

 הרגשיים, ההתפתחותיים והקוגניטיביים של התלמידים. בהוראתם הם דואגים ליצור אווירה רגועה שאין

ואת תחושות המסוגלות יכולותיהם  ולחזק את  להישגים, לאפשר לתלמידים להביא מעולמם   בה לחץ 

). Darling-Hammond, 2005העצמית שלהם (

אמצעי הוראה

 אמצעי ההוראה בהם נוקטים המלמדים בגישת מסירה קשובה הם, במידה רבה, אותם האמצעים בהם

הוא בפרספקטיבת אולם, השוני  והסבר.  ועיקרם – הרצאה   נוקטים המלמדים בגישת מסירה מבהירה, 

 ), בה המורים מעניקים יחסNurturingההוראה, שהיא בגישה הקשובה פרספקטיבה של הוראה מטפחת (

אישי ומכבד לתלמידים. פרספקטיבה זו, מאפיינת גם את ההוראה בגישת מסירה מותאמת שתתואר להלן.

 בדומה לשימוש הנרחב שנעשה בגישת ההוראה המותאמת באמצעי הוראה, המאפשרים למידה יחידנית

 והתקדמות אישית (להלן), גם בגישת מסירה קשובה אפשר למצוא מידה מסוימת של שילוב אסטרטגיות

 הוראה דיפרנציאליות. אך במסירה קשובה, בין אם ההוראה היא פרונטלית או דיפרנציאלית, הדגש הוא על

 תקשורת אישית חמה ומעצימה, מילולית ובלתי מילולית ולאו דווקא על התאמת ההוראה לכל תלמיד

 ותלמידה. לדוגמה, בהוראה במסירה קשובה יקפידו המורים על קיום קשר עין עם התלמידים, יקראו להם

סבלני במענה  בהקשבה,  שבח,  במתן  עידוד,  בדברי  וירבו  אליהם  פיזית  קירבה  יגלו  הפרטי,   בשמם 

) לתשובותיהם  ונינוחה  סבלנית  ובהמתנה  ,Noddingsלשאלותיהם  ובתהליך1996  ההוראה  במהלך   .( 

פחות לא  של התלמידים  והחברתיים  לצרכים הרגשיים  מתייחסים  המורים הקשובים   הערכת הלמידה, 

 מאשר להתפתחותם האקדמית. הערכת הלמידה נעשית בעל פה ובכתב, היא משקפת לתלמידים את פירות

 השקעתם בלימודים ומתייחסת לדרך הלמידה ולאופן ביצוע משימות הלמידה, ולא רק למידת הידע הנרכש

)Darling-Hammond, 2005.(
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 סביבת ההוראה-למידה3.4.3

 מבחינות רבות דומת סביבת ההוראה-למידה של ההוראה על ידי מסירה קשובה לזו של ההוראה על ידי

 מסירה מבהירה. בשתיהן בולטת מרכזיות המורה, מוסר התכנים, שהוא הדמות הסמכותית בשיעור, הוא

 קובע את מהלכו ובמרבית הזמן מנהל את השיח עם כלל הכיתה. על כן, סביר להניח, כי המתבונן מבחוץ

 בכיתה שבה מתרחשת הוראה קשובה, יתקשה להבחין בהבדל. התמונה השכיחה היא חדרי כיתות ובהם

 תלמידים ישובים ליד שולחנות, כשפניהם לכיוון המורה והלוח. גם בשעה שהתלמידים עסוקים בביצוע

מטלות אישיות או לומדים בקבוצות עבודה, עדיין מרכזיות המורה בולטת.

מה שמייחד את ההוראה הקשובה, זו האווירה התומכת שבאה לידי ביטוי בגילויי אכפתיות, בתמיכה   

 ). כל זאת יתגלה לצופים חדי אבחנה בלבד, שיזהו את יחסי האמון והפתיחות השוררים ביןCaringוטיפוח (

 המורה לתלמידיו: יחסים מעצימים שמדרבנים תלמידים להעיז ולהתנסות, ומעודדים את בטחונם העצמי

 ). הקושי לזהות במבט מן החוץ אתGoldstein & Lake, 2000; Secada, 2005ותחושת המסוגלות שלהם (

 ), שבאהCaringיחסי האכפתיות של מורים כלפי תלמידיהם, נובע מאופיה השתוק של תכונת הטיפוליות (

) (Goldstein & Lake, 2000לידי ביטוי בעיקר במעשה  ). אתיקת הטיפוח מוגדרת כהתייחסות מגיבה 

Noddings, 1984וכרגשות, פעולות ורפלקציה שמקורן בשאיפה לעודד, לעזור, להניע ולעורר השראה ( 

 ) הוא מי שמקשיב לתלמידיו ומעניקNoddings, 2001). המורה האכפתי (O'Connor, 2008בתלמידים (

 להם תשומת לב ובכך מבסס באופן מתמיד יחסי אמון, כבוד ואכפתיות בינו לבינם. תכונת הטיפוליות

 ;Noddings, 1984; Gilligan, 1982נחשבת לתכונה מהותית, שמאפיינת את ההוראה ואת הרגש האימהי (

Nias, 1989; Johnson, 2003; Isenbarger & Zembylas, 2006.(

ידי פוזיטיביסטית, לפיה תהליך ההוראה-למידה מתרחש על  גישה   לסיכום, גישת מסירה קשובה היא 

 מסירת ידע מהמורה המניע את התהליך, אל התלמידים. בגישה זו, הגם שהיא מתאפיינת במרכזיותם של

 המורים ושל התכנים, עומדת לנגד עיניהם של המורים ההקשבה, התמיכה וחיזוק הביטחון העצמי של

התלמידים בסביבת למידה אכפתית ומקבלת.

גישת הוראה על ידי מסירה מותאמת 3.5

 התפיסה האפיסטמולוגית והשתמעויותיה לתפיסת ההוראה-למידה3.5.1

 גישת מסירה מותאמת היא גישה פוזיטיביסטית-מסרנית, לפיה העברת תכני הדעת – שנתפסים כנכסי צאן

ומפעילה, גישות ההוראה במסירה מבהירה, קשובה   ברזל – אל התלמידים, היא מטרת ההוראה. כמו 

 שהוצגו לעיל, אף גישת מסירה מותאמת מניחה, כי לצורך למידה נדרשת התאמה ונחוץ תיווך בין התכנים

 והלומדים, וכמותן היא גורסת, שבתהליך ההוראה-למידה חיונית הנעת התלמידים ללמידה. המייחד את

 הגישה, על אף שהיא תלוית מורה ותכנים, הוא תשומת הלב הרבה שניתנת למקום התלמידים כיחידים,

 לצרכיהם ולעניין שלהם, בתהליך ההוראה-למידה. במוקד הגישה מצויה ההנחה, לפיה לומדים שונים
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ולהסברים שונים, כמו גם זקוקים להתאמות  ולכן הם  ידע בדרכים שונות,  ומפנימים   נפתחים ללמידה 

) מגוונות  הוראה-למידה  ,Darling-Hammondלפעילויות   2005;  Hutchison,  2006;  Baldwin  et  al., 

בהתאמתם2007 התכנים,  בהבהרת  ולכן  מזה  זה  נבדלים  הידע,  קולטי  אחרות, התלמידים,  במילים   .( 

והמאפיינים על המורים לקחת בחשבון את הצרכים, הכישורים  ובעידוד התלמידים ללמידה,   להוראה 

 הייחודיים של כל אחד ואחת מהם. על פי הגישה, מן הראוי, שכל אחד מהתלמידים ילמד לפי דרכו ותפקיד

המורה לאפשר זאת, אולם אין להסיק מכך, שבהכרח כל תלמיד לומד בעצמו. 

לכל תלמיד ועל התאמת ההוראה  ייחודית  על תפיסת הלומד כאישיות  בגישת מסירה מותאמת   הדגש 

 ותלמידה, נובע מן ההכרה בשונות בין התלמידים וקבלתה כערך חיובי, שיש לראות בה את הבסיס לצמיחה

 אישית. כל תלמיד ותלמידה נתפסים כיחידים ומיוחדים ויש חתירה רצופה ליצור בכיתות אווירה לא רק של

 ,Brown; 1998"קבלת השונות", אלא גם שימוש בשונות כבמנוף ליצירת סקרנות ועניין (שמעוני ולוין, 

2006; Keefe, 2007 .(

 פעילויות הוראה-למידה3.5.2

תכנית ההוראה

 המורים המלמדים בגישת מסירה מותאמת, מתאימים את תכני הדעת להוראה מתוך מומחיותם ב"ידע

 ), ומתוךPedagogical Content Knowledge) ו"בידע פדגוגי של התוכן" (Content Knowledgeהתכנים" (

) ) ו"לידע דרכי ההוראה" (Pedagogical Learner Knowledgeהקצאת מקום מרכזי ל"ידע התלמידים" 

Knowledge of Instruction) (Shulman,  1986; Shulman, 1987; Grossman, 1990; Gudmunsdottir, 

1990; Elbaz, 1991) המייחד את תכנית הוראתם הוא הדגש המושם על ידע התלמידים .(Grimmett & 

MacKinnon, וההתפתחות1992  החשיבה  קשיי  הכרת  הקוגניטיביים,  התהליכים  הכרת  שכולל:   ,( 

 הפסיכולוגית של הלומדים, הכרת הידע המנומק והידע השגוי שלהם, הכרת הערכים, העמדות ותחומי

 העניין של הלומדים, הכרת סביבתם התרבותית-חברתית והכרת ההבדלים הבין-אישיים בלמידה (זוהר,

2002 ;Grossman, 1990; Cochran et al,. 1993; Shkedi, 1993; Darling-Hammond, 2005בגישת .( 

 מסירה מותאמת, הידע המקיף הזה מסייע למורים להציג את התכנים באופנים שונים ללומדים בעלי צרכים

 ויכולות שונות, ומסייע לתלמידיהם למצות את הפוטנציאל הטמון בכל אחד ואחת מהם (שמעוני ולוין,

1998 ;Protheroe, 2007.(

ידי מסירה מותאמת, התאמת התכנים להוראה מתבססת על מומחיות המורים בעלי הידע  בהוראה על 

 הפדגוגי של התוכן, ועל כך שידע הלומדים וידע דרכי ההוראה נלקחים בחשבון בשיקולי הדעת ובביצוע

 פעילויות הוראה. בדומה לגישות הוראה אחרות, גם בהוראה מותאמת מחויבים המורים לתכנית לימודים

 מוכתבת, שמגדירה את כמות החומר למסירה ואת קצב ההספק. אך כמי שרואים את תפקידם כמתווכים בין

 התוכן לבין כל תלמיד ותלמידה, בניית השיעור מתייחסת להבדלים שבין לומדים שונים. ההתייחסות הזו

 משמעה שימוש באופני הסבר רבים, המותאמים, בין היתר, לתחומי עניין של תלמידים שונים; הכנת מגוון
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 של שאלות ופעילויות למידה ושימוש במתודות הוראה שונות ויצירתיות, המתאימות להקשר הקונקרטי

 של ההוראה ולייחודיות של התלמידים. אף כי חלק מהשיעורים ומפעילויות ההוראה-למידה יכוונו לכיתה

 כיחידה שלמה, הדגש המרכזי הוא על הוראה דיפרנציאלית, המתחשבת בצרכים וביכולות של כל תלמיד

,Curryותלמידה ובהבדלים האינדיבידואלים שבין הלומדים ומפעילה אותם בהתאם לשונות זו (  1983; 

Darling-Hammond, 2005.(

ורגישים  הגישה של הוראה במסירה מותאמת שונה מגישת מסירה קשובה, שבה המורים אמנם ערים 

 לשונות שבין התלמידים ולייחודיות של כל אחד ואחת מהם, אך הם אינם מתרגמים את ההכרה בשונות

התלמידים לדרכי הוראה דיפרנציאליות.

אמצעי הוראה

 כאמור, לפי הגישה, כל אחד מהתלמידים הוא יחיד ומיוחד וכל כיתה היא קבוצה הטרוגנית של תלמידים.

 התלמידים נבדלים זה מזה ברקע חברתי-תרבותי, בסגנונות למידה, בפרופיל של אינטליגנציות מרובות,

 במאפייני אישיות, בתחומי עניין, ביכולות קוגניטיביות, במוטיבציה ללמידה ובתחושות מסוגלות עצמית

 ). על כן, המורים בעלי גישתHutchison, 2006; Baldwin et al., 2007; Keefe, 2007; 2003(חטיבה, 

 מסירה מותאמת, שרוצים להצליח בעשייתם החינוכית-הוראתית, מלמדים באופן דיפרנציאלי ומתאימים

 את ההוראה לנטיות, לצרכים וליכולות של כל אחד מתלמידיהם. ההתאמה נעשית על ידי שיטות הוראה

 מגוונות ובשילובן של אלה באלה, אך עיקרה – שיטות המכוונות להוראה הדיפרנציאלית שביניהן: הוראה

 Individualized), או הוראה יחידנית (Adaptive Teachingבקבוצות קטנות, הוראה מותאמת לתלמידים (

Instruction) (Van den Berg et  al.,  ), שבה לכל תלמיד ותלמידה, על פי יכולותיהם, מותאמות2001 

 . בישראל, הרקע28פעילויות למידה ומוצעים חומרי למידה מגוונים כדי שיוכלו ללמוד בקצב האישי שלהם

 לצמיחת שיטות הוראה המותאמות לשונות שבין התלמידים, הוא השינוי שחל משנות השבעים של המאה

 שעברה, בתפיסת המושגים שוויון ומצוינות. בתקופה זו, גברה ההכרה שבחברה פלורליסטית-דמוקרטית

היכולת ומיצוי  טיפוח  משמעותה  ומצוינות  שונים,  להיות  אדם  בני  של  בזכותם  הכרה  פירושו   שוויון 

 ). וכן, הפעלת הרפורמה בחינוך העל-יסודי והקמת1999האישית של כל פרט ופרט (יוסיפון, בריקנר וחכם, 

 חטיבות הביניים ש"נבנו מלכתחילה סביב ההטרוגניות כ'קוד' מרכזי (על פיו הורכבו) כיתות הטרוגניות

). 368- 367(שמשמען בהקשר זה) – כיתה שלומדים בה תלמידים אשכנזים ומזרחיים" (שם, עמ' 

 ;Brown, 2006הקמת הכיתות ההטרוגניות הביאה לפיתוח שיטות הוראה, שעיקרן הוראה דיפרנציאלית (

Protheroe, 2007במסגרת שיטות אלו, נערך ארגון ומיפוי של חומר הלימודים, הוגדרו מטרות בסיס .( 

 משותפות לכלל התלמידים, ומטרות נוספות המותאמות לתלמידים שונים, ונקבעו נושאי לימוד שהם חובה

 (גרעין) ונושאים שהם בחירה (העשרה). בהתאם לחלוקת נושאי הלימוד, הוכנו חומרי למידה לקבוצות

 שיטת ההוראה היחידנית, שלימים נקראה גם הוראה מותאמת, התפתחה בישראל משנות השבעים על ידי המרכז 28
 לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח) בשיתוף עם בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, שמלכתחילה הכינו תכנית להוראת
 המדעים בבית הספר היסודי. כאשר משרד החינוך הכיר בהוראה המותאמת כחלופה מאושרת, הרחיב מט"ח ופיתח את

). 1999השימוש בשיטה לתכניות לימוד במקצועות אחדים ולחטיבות הביניים (יוסיפון ועמיתיה, 
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מעקב אבחון, התאמה,  של  שוטף  בתהליך  קשורה  השונים  ללומדים  ההוראה  בכיתה. התאמת   שונות 

 ומשוב. במעשה ההוראה יש מרכיב פרונטלי – המורה פונה לכלל תלמידי הכיתה, ומרכיב אינדיבידואלי,

 בו המורה מתפנה לקבוצת תלמידים או ליחידים, כאשר יתר תלמידי הכיתה עסוקים בעבודה עצמית או

). 1999קבוצתית (אלטלף, 

 שיטה נוספת היא הוראה המכוונת לאינטליגנציות מרובות. על פי תאורית ה"אינטליגנציות המרובות"

 ), האינטליגנציה האנושית מתבטאת במכלול של כשרים,Gardner, 1992; Gardner, 1993שפיתח גארדנר (

 כגון האינטליגנציה המוזיקלית, התנועתית, המרחבית, המתמטית, הלשונית, הבין-אישית או התוך-אישית.

והתנהגויותיו. הוראה המכוונת אישיותו  עיצוב  על  לו, המשפיע  ייחודי  אינטליגנציות   לכל אדם הרכב 

 לאינטליגנציות מרובות מסייעת לכל תלמיד או תלמידה לתפקד במרחב האינטליגנציות המתאים ביותר

 לכשרונותיו. הוראה מגוונת, שמעוררת גירויים לאינטליגנציות שונות, מעודדת את התלמידים להתבטא

).1998 (שמעוני ולוין, 29בתחומי החוזק שלהם ונותנת לגיטימציה לכישורים שונים ומגוונים

 בהוראה על ידי מסירה מותאמת – בין שהיא הוראה דיפרנציאלית או הוראה פרונטלית – המורים מעניקים

 יחס אישי ומכבד לתלמידים ומעודדים יחסים הוגנים וחבריים בין התלמידים. המורים משתדלים לפתח את

קשיים על  להתגבר  להם  מסייעים  אחד מהתלמידים,  כל  של  והיכולות  הכוחות  ואת  העצמי   הביטחון 

הרגשיים ההיבטים  כדוגמת  נוספים,  היבטים  גם  אלא  האקדמיים,  ההישגים  את  רק  לא   ומדגישים 

 ). הערכת הלמידה נעשית, לעתים, בדרכיםIsenbarger & Zembylas, 2006; Keefe, 2007והחברתיים (

אינדיבידואלית צמיחה  היא מאפשרת  וככזו,  הלומדים  של  האישיות  למבני  ומתוך התאמתה   חלופיות 

 ). בבדיקת הישגים של עבודות, שהותאמו לתלמידים באופן דיפרנציאלי, או1997אותנטית (בירנבוים, 

להתפתחות הערכה  משקפים  הציונים  אחידים,  לסטנדרטים  בהתאם  הידע  את  שבודקים   במבחנים 

).Darling-Hammond, 2005ולהתקדמות האישית של כל תלמיד ותלמידה בצד מדד משווה בין תלמידים (

 סביבת ההוראה-למידה3.5.3

 ;Darling-Hammond et al., 2005; Brown, 2006הוראה במסירה מותאמת נחשבת כאפקטיבית ויעילה (

Protheroe,  2007;  Yayli, ברב-תרבותיות2008  וכמתאימה למציאות החברתית הרווחת, שמתאפיינת   ( 

 ). בפועל,4, עמ' 1998ובהכרה בהבדלים שבין יחידים ובכך, ש"כל אחד לומד אחרת" (שמעוני ולוין, 

) העל-יסודי  בחינוך  בנמצא  ואיננה  כמעט  מותאמת  במסירה  ,Cubanההוראה   2001;  Brown,  2006; 

Cuban, 2007; Protheroe, 2007מערך ההוראה-למידה המקובל בתיכונים, המתאפיין בתרבות הוראה .( 

נמצא רבות,  מערכתיות  ובדרישות  הבגרות  בבחינות  התלמידים  להצלחת  בעיקר  שמכוונת   שמרנית 

 בקונפליקט עם הוראה במסירה מותאמת. כך, למשל, הדרישה "לכסות" כמה שיותר "חומר" במינימום זמן

 ודרישות אחרות שרווחות בחינוך העל-יסודי, כדוגמת ההנחיה הנוקשה ללמד את כל התלמידים אותו

 חומר ולהעריך את הלמידה של כולם על פי סטנדרטים קבועים. לגבי מורים המלמדים בגישת מסירה

 לדוגמה, ילד שאינו בולט בתחום המילולי, אבל יש לו אינטליגנציה מרחבית מפותחת, יוכל להתבלט בתחום זה אם 29
המורה יאפשר לו לבטא את עצמו, לעתים, בציור או בפיסול במקום בכתב או בדיבור. 
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 מותאמת – המאמינים בצורך להתאים את ההוראה לצרכים וליכולות הייחודיים של תלמידיהם, ולאופנים

 השונים בהם הם רוכשים ידע – נוקשות כזו היא אבן נגף במימוש מטרותיהם. כך גם המחסור שקיים בבתי

 ספר רבים במשאבים הדרושים להוראה דיפרנציאלית, כגון כיתות שבהן מספר יחסית קטן של תלמידים

). Van den Berg et al., 2001; Protheroe, 2007והקצאת כמות הולמת של שעות לימוד (

 סביבת הלימודים השמרנית המקובלת ברוב בתי הספר, מקשה מאוד על התאמת ההוראה לשונות שבין

 התלמידים. כתנאי להוראה במסירה מותאמת, נדרשת סביבה לימודית עשירה, המאפשרת שימוש במגוון

 רחב של אמצעי לימוד. הפעילויות הלימודיות בגישת הוראה זו מגוונות. חלקן מיועדות לעבודה עצמית,

התלמיד של  לבחירתו  נתונה  הפעילות  לעתים,  כיתתית.  לפעילות   – ואחרות  בקבוצות  לעבודה   חלקן 

ולעתים, נעשית ההכוונה לפעילויות שונות על ידי המורים. 

 להיצע רחב של פעילויות דרוש מרחב כיתה גמיש, המאפשר תנועה של תלמידים במרחב הכיתה, נגישות

 פיזית לאמצעי עזר, ויכולת להצטרף לקבוצות תלמידים למטרת שיח אינטראקטיבי, שבו מתקיים קשר עין

והם מחייבים רה-ארגון והתאמה ליישום בחדר הכיתה המצוי,  בלתי אפשריים  כל אלה   בין הדוברים. 

 לצורכי הפעילויות השונות. הזזת הריהוט לשם שינוי עיצובי של מרחב הכיתה, לפעמים ליחידת שיעור

במרחב השמרני, המסורתי, למעשה,  בה.  ניתן לעמוד  וזמן שלא  בלבד, מצריכה השקעת מאמץ   אחת 

). Cuban, 1993; Cuban, 2007מצטמצם מגוון פעילויות ההוראה-למידה (

 לסיכום, גישת מסירה מותאמת אף היא גישה פוזיטיביסטית, לפיה תהליך ההוראה-למידה מתרחש על ידי

 מסירת ידע מהמורה המניע את התהליך, אל התלמידים. גישה זו, נמצאת על הרצף שבין הוראה ממוקדת

 מורה-תכנים לבין הוראה ממוקדת תלמידים ומיקומה סמוך יותר ל"קצה" ממוקד תלמידים. היא מעניקה

 תשומת לב לתלמידים כפרטים, שלכל אחד ואחת מהם מאפיינים ייחודיים משלו. המורים מודעים לשונות

 שקיימת בין התלמידים והם מתאימים את ההוראה לצרכים וליכולות של הלומדים, תוך שימוש באמצעי

זה אינו מכסה על העובדה, שהמורים הם אלו ובשיטות של הוראה דיפרנציאלית. כל   הוראה מגוונים 

 המנווטים את התהליך, קובעים את תכני ההוראה ואת מידת התאמת הפעילות לתלמידים. לתלמידים נשמר

 התפקיד של קליטת החומר המוגש להם, גם אם בהגשה אישית-ייחודית, או בדרך של בחירה בין חלופות

נתונות מראש.

 גישת הוראה מעודדת הבניה3.6

 התפיסה האפיסטמולוגית והשתמעויותיה לתפיסת ההוראה-למידה3.6.1

וביסודותיה – תפיסה גישה ממוקדת תלמידים  בעיקרה  היא  בהבניה   גישת ההוראה שמעודדת למידה 

 . זו תפיסה שונה באופן רדיקלי מהתפיסה הפוזיטיביסטית ביחסה30קונסטרוקטיביסטית של ידע ולמידה

 הקונסטרוקטיביזם הוא תאוריה של ידע ולמידה. בעשור האחרון משתמשים במושג יותר ויותר בהקשר של הוראה: 30
 Constructivist Instruction), "הוראה קונסטרוקטיביסטית" (Constructivist Teachers"מורים קונסטרוקטיביסטיים" (

or Constructivist Teaching) "ו"כיתה קונסטרוקטיביסטית (Constructivist Classroom.(
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 לזיקה שבין ידע למציאות. על פי הקונסטרוקטיביזם, ידע איננו משקף מציאות אוביקטיבית, אלא הינו

 Von Glasersfeld, 1984; Vonהמצאה אנושית, שמציעה סדר וארגון של עולם הנבנה מתוך התנסות (

Glasersfeld, ביכולתנו1985  ביכולתו של האדם לדעת את המציאות. לדבריו,  פון-גלזרפלד מפקפק   .( 

 להגדיר את משמעות הקיום רק בתחומי עולם ההתנסויות שלנו ולא בדרך אונטולוגית (כבעל משמעות

 מוחלטת). כקונסטרוקטיביסט הוא מגדיר מחדש את המושגים "מציאות" ו"אמת". מציאות, לפי הגדרתו

 "מורכבת מרשת של עניינים ויחסים שאנו נותנים בהם אמון במהלך חיינו ומאמינים שגם הזולת נותן בהם

נכון של מצבים או6, עמ' 1996אמון" (פון גלזרפלד,  ייצוג   ). המושג המקובל אמת, שהוא "בבחינת 

 ) (...) מושגים, מודלים, תאוריות וכו' מוחזקים חיונייםViabilityאירועים בעולם חיצוני מוחלף ב'חיוניות' (

נוצרים" (שם, עמ'   ). חיוניות היא יחסית6במידה והם מוכיחים עצמם כמספקים בהקשרים שבהם הם 

). Von Glasersfeld, 1985להקשר ולצופה, שמהתנסותו נגזרת אותה מציאות (

 לפי התפיסה הקונסטרוקטיביסטית, תהליך היווצרות הידע הוא תהליך מורכב ואינטראקטיבי של בנייה

 ויצירת פרשנות סוביקטיבית, שבו מידע משובץ בתוך הקשר. הידע שנוצר הוא יחסי ומשתנה. ניתן להגן

 Von Glasersfeld, 1984; Von Glasersfeld, 1985; Brooksעליו בעזרת טענות ונימוקים אך לא להוכיחו (

& Brooks, 1993; Fosnot, 1996; Perkins, 1996תפיסה זו שוברת את המוסכמות אודות הידע, ולפי .( 

 ) היא תפיסה פוסט-אפיסטמולוגית, בהיותה מציבה זיקה שונה בין הידעNoddings, 1990, p.12נודינגס (

 לעולם. לדבריו (שם), העמדה הפוסט-אפיסטמולוגית מזהה את תהליכי ההסתגלות שקיימים בסביבה, את

 זמניות הידע ואת המגוון העצום של התנהגויות, שהן מונחות על פי כללים של תרבויות רבות ושונות.

 ההשקפה שמצהירה כי אין בנמצא ידע אוביקטיבי, שלכל יודע מציאות משלו וכל ידיעה היא יחסית, ומפני

היא אחד ממאפייניה הבולטים של החברה המערבית הפוסט- זאת מעמידה בספק אמונות מוחלטות, 

מודרנית.

 ) למיפוי אפיסטמולוגיה אישית, אצלHofer & Pintrich, 1997על פי המודל שהציעו הופר ופינטריך (

 הדוגלים בגישה הקונסטרוקטיביסטית, הידע איננו עובדתי, הוא ארעי ומתפתח ואינו אמת קבועה, אלא

 יחסי והקשרי ומהווה אמצעי ליצירת משמעות. הידיעה נמצאת בתוך האדם ולא מחוצה לו, והיא נבנית על

 ידו תוך אינטראקציות עם אחרים ועם הסביבה. הידיעה נוצרת באופן פעיל וסוביקטיבי, בהתרחשות שהיא

 תלויה בסיטואציה, בשלב ההתפתחותי של הלומד, במעורבותו האקטיבית של הלומד עם העולם ובגורמים

נוספים.

ובפילוסופיה הקוגניטיבית  בפסיכולוגיה  נטועים  ההבנייתית,  ההוראה-למידה  תפיסת  של   שורשיה 

 הרציונליסטית, לפיהן האדם נולד עם ידע קיים. תפיסה זו, שדיואי הוא אחד מאבותיה הרוחניים, מדגישה

 ). התפיסה התבססה בעקבות המחקר והתאוריהDewey, 1966את מרכזיות נקודת המבט של התלמידים (

 ) והפרספקטיבה החברתית-תרבותית שהניח ויגוצקיPiaget, 1948הקוגניטיבית-התפתחותית של פיאז'ה (

). Vygotsky, 1978; 2003(ויגוצקי, 

 Constructivistic Learningהפרדיגמה הקונסטרוקטיביסטית-קוגניטיבית, תאורית ההבניה של הלמידה (

Theory) קוגניטיבי  או  אינדיבידואלי  קונסטרוקטיביזם  גם  המכונה   ,(Personal  or  Cognitive 
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Constructivismצמחה בשלהי שנות השמונים של המאה העשרים, על בסיס הגישות הקוגניטיביות של ,( 

 עיבוד מידע ועבודתו של ז'אן פיאז'ה. הרעיון, לפיו המוח האנושי מפנים ידע חיצוני באופן פסיבי, נוגד,

 לדעתו של פיאז'ה, את כל מה שמלמדת אותנו הביולוגיה על טיב האינטראקציה בין האורגניזם הלומד

שלו הפנימיים  המבנים  את  מטיל  והוא  פעיל,  לעולם  הוא  הלומד  זו, האדם  באינטראקציה   לסביבתו. 

).Piaget, 1948(הסכמות) על אירועים חיצוניים (

 בעקבות הקונסטרוקטיביזם האינדיבידואלי, המציב במרכז את הפרט ואת הדרך שבה הוא בונה את הידע

 )Vygotsky, 1978כפעולה תוך-אישית, התפתחה בעשורים האחרונים, על ברכי משנתו של ליב ויגוצקי (

 ). קונסטרוקטיביזם חברתי-תרבותיEgan, 2002גישה חברתית-תרבותית אודות הוראה-למידה בין-אישית (

 ),Social Constructivist Approach Teaching) (Nuthall, 2002, 2004; Wells, 2002; Brophy, 2006זה (

 עוסק בעיקר בתהליך שבו הלומדים פועלים ביחד באופן אינטראקטיבי כשותפים בהבניית ידע וביצירת

 משמעות תוך כדי שיח וחקר, המתקיים, לעתים, במתכונת של "קהילה לומדת", והוא מהווה הזדמנות

). חסידי הגישה החברתית-Olson & Katz, 2001; Darnis-Paraboschi et al., 2005לבניית ידע משותף (

) באופן מיוחד  לא אצל אחד מהם  ואינו "מונח" אף  בין הלומדים  הידע מבוזר  כי  גורסים,  תרבותית 

Resnick, 1987; Wells, 2002.(

 המינוח "מעודדת הבניה" בשמה של הגישה, מבקש להדגיש, כי ההבניה משקפת תהליך המתקיים בעולמו

 של הלומד ואין למורה יכולת לשלוט בתהליך זה. מתוך הנחה זו, ראוי לומר, כי תהליכי הבניה מתרחשים

 גם במוחו של תלמיד שלומד בגישות הוראה על ידי מסירה. מה שמייחד את הגישה המכונה "מעודדת

 הבניה" הוא, נקודת המוצא, לפיה תהליך הלמידה הוא אישי-הבנייתי ומתפקידה של ההוראה ליצור תנאים

 לתהליכי הבניה. בכך, גישה זו שונה מהגישות המסרניות שהוצגו לעיל, בהן המורים מתייחסים ללמידה

 כאילו היא תהליך של קליטת מידע חיצוני. ראוי לציין, כי מורים המאמצים את גישת ההוראה המעודדת

 הבניה, אינם בהכרח מודעים לתהליכי הלמידה המשתמעים מתפיסת ההוראה שלהם, בדיוק כמו שמורים

 המלמדים בגישות הוראה מסרניות, אינם מודעים בהכרח לדפוס הלמידה המשתמע מגישת ההוראה שלהם.

 

פיה למידה משמעותית מתרחשת מתוך על  על ההנחה,  בעיקרה  נסמכת   גישת הוראה מעודדת הבניה 

 ), שהיא הנעה הנעשית לשם עצמה מתוך עניין והנאה (קפלןIntrinsic Motivationמוטיבציה פנימית (

 ;). מוטיבציה כזו נוצרת, כאשר הלומדים מקבלים מענה לצורך הבסיסי שלBrophy, 2004 2001ועשור, 

בקשר והצורך  יכולת  בתחושת  הצורך  כגון  נוספים,  תוך-אישיים  לצרכים  וכן מענה  באוטונומיה   אדם 

 ). הצרכים הללו מתמלאים בתהליךMaslow, 1954; Deci & Ryan, 1985; Deci et al., 1991ובשייכות (

בעלי אחראים  כשותפים  הלומדים  של  והפעיל  המרכזי  ממקומם  כתוצאה  בהבניה,  ללמידה   ההוראה 

 אפשרות בחירה, שותפים בבחירת המטרות, האמצעים ודרכי ההערכה. הלמידה בהבניה מתרחשת תוך

 עידוד ביטוי עצמי של הלומדים ללא כפייה. בליבה של ההוראה להבניה מצויים ההנחיה, התמיכה והסיוע

 ;2001לתלמידים, כמו גם האמונה ביכולותיהם ובכישוריהם והעמדת אתגרים מתאימים בפניהם (עשור, 

Brophy, 2004המורים מסייעים לתלמידים בניסוח בעיות וקונפליקטים ומנחים אותם להבנות ידע על ידי .( 

עירור הסקרנות והעניין בפעילויות הלמידה. 
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 פעילויות הוראה-למידה3.6.2

תכנית ההוראה

 ,Tomasello, Kruger & Ratner, 1993; Brunerבמודלים אחדים שהוצעו אודות תהליך ההוראה-למידה (

1996; Olson & Bruner, 1998; Torff, 1999; Boulton-Lewis et al., 2001-מוצגות פעילויות הוראה ,( 

 Boulton-Lewisלמידה שונות של הוראה מעודדת הבניה, ממוקדת תלמידים. לפי בולטון-לואיס ועמיתיו (

et al., 2001המורה מארגן מסגרת של הוראה-למידה שמזמנת לתלמידים גירוים, התנסויות והזדמנויות ,( 

תוך שימת דגש על התפתחותם הקוגניטיבית, התנהגותית ורגשית. 

 ), ההוראה-למידה מתרחשת בלימודTomasello, Kruger & Ratner, 1993במודל של תומסלו ועמיתיו (

נתפסים כל השותפים  נתפס כ"מומחה", אלא  לא אחד מהם  אף  ותלמידים, כאשר  מורה   בצוותא של 

 ) בהוראה-למידה ממוקדת תלמידים, ישOlson & Bruner, 1998כ"שווים". במודל של אולסון וברונר (

 למורה שני תפקידים. האחד – "סוכן שיקוף", שתפקידו לפעול כעמית במשותף עם התלמידים ולעסוק

 באמצעות חשיבה בפירוש ובביצוע של מטלות. השני – "סוכן השכלה", שתפקידו לפעול כיועץ על ידי

ניהול אינפורמציה לתלמידים ואלו אמורים להבנות ידע. 

 ), "הילדים, כמו מבוגרים, נתפסים כבונים דגם של2000במודל ה"פדגוגיות העממיות" של ברונר (ברונר, 

(עמ'  נסיונם"  את  להסביר  להם  יסייע  אשר  דיון,66העולם  תוך  ומתגבשת  מתרחשת  הזו  הבנייה   .( 

 ) "דגם זה של חינוך דיאלקטי2000אינטראקציה, שיח, שיתוף פעולה ומשא ומתן והיא, כדברי ברונר (

). 67ובנוי על הדדיות, עוסק יותר בפרשנות ובהבנה מאשר בהשגת ידע עובדתי או בביצוע מיומן" (עמ' 

 ), מבחיןBruner, 1996) ומברונר (Olson & Bruner, 1998), בשונה מאולסון וברונר (Torff, 1999טורף (

לבין (פיאז'ה)  הקוגניטיבית-התפתחותית  הפרספקטיבה  על  שמתבססות  הוראה-למידה,  פעילויות   בין 

) ידו  על  המוצע  במודל  (ויגוצקי).  החברתית-תרבותית  הפרספקטיבה  על  שמתבססות   ,Torffפעילויות 

 ), כאשר מדגישים את תהליכי החשיבה של התלמידים (פרספקטיבה קוגניטיבית-התפתחותית), יהיו1999

 פעילויות ההוראה-למידה הכיתתית פעילויות של חקר וגילוי, ניהול יומנים, פעילויות ביקורתיות, שאלות

פתוחות והערכה ממוקדת בתלמידים. כאשר מדגישים את האינטראקציה הלימודית (פרספקטיבה חברתית-

תרבותית), יתקיימו בכיתה קבוצות דיון, הוראה הדדית ולמידה משותפת. 

 ההנחה המשותפת לפעילויות ההוראה-למידה, שהוצגו לעיל, ולתפיסת הלמידה הקונסטרוקטיביסטית היא,

 שהבנת העולם היא תהליך פעיל ומחייב מבחינת התודעה. אמנם, נראה כי כל הלומדים קולטים מידע

 אפילו בצורה פסיבית, אבל מנקודת ראות קונסטרוקטיביסטית, כל מידע שנקלט עובר עיבוד מנטלי פעיל,

 בכדי שיהפוך לבעל משמעות מבחינת הלומד. יוצא אפוא, שבהוראה ממוקדת תלמידים המעודדת למידה

לפעילות למידה אקטיבית, שהיא פרי נדרשים  היא תנאי הכרחי ללמידה. התלמידים   בהבניה, פעילות 
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 התנסויות מסוגים שונים ופרי פעילויות חשיבה ורפלקציה מגוונות, וכולן מעוצבות באופן פתוח ודינמי

ומתקיימות ביוזמה משותפת של מורה ותלמידים.

ודפוסי הפעולה בכיתה מתבססים על עקרונות הוראה עיצוב תכנית ההוראה   בהוראה מעודדת הבניה, 

 ;Nuthall, 2002) ואחרים (Brooks & Brooks, 1993פדגוגיים, כמו אלה המוצעים על ידי ברוקס וברוקס (

Al-Weher, 2004; Liang & Gabel, 2005; Brophy, 2006; Traianou, 2006 .( 

 התכנית נבנית סביב מושגי יסוד או "רעיונות גדולים", שהם אשכולות מושגיים המביעים רעיון או•

בעיה. הם מוצגים כמכלול ולא בחלקים נפרדים ומבודדים.

 הרעיונות או הדילמות שבמוקד תכנית הלימודים מנוסחים לרוב כבעיות מאתגרות, והם בעלי•

 רלוונטיות ראשונית לתלמידים. לא תמיד הרלוונטיות קיימת מלכתחילה. היא מתגבשת כתוצאה

מתיווך של מורים, המסייעים בבניית הבנות לגבי חשיבותם של הרעיונות או הדילמות. 

ובעל משמעות. הם מתייחסים• ונדונים בכיתה בהקשר מציאותי   הרעיונות או הבעיות מועלים 

למצב מורכב, המחייב מציאת פתרונות רבי פנים הניתנים להערכה, רצוי על ידי התלמידים עצמם. 

מאמץ קבוצתי במהלך העיסוק ברעיונות הנלמדים, עשוי להועיל ובשום מקרה אינו מונע הצלחה. •

אמצעי הוראה

 בגישת ההוראה המעודדת הבניה, המורים נוקטים באמצעי הוראה מגוונים, שנועדו, רובם ככולם, לסייע

 לתהליך הלמידה שנתפס כתהליך אישי, דינמי, תלוי הקשר ומשתנה של פתרון קונפליקטים קוגניטיביים

):Brooks & Brooks, 1993(פנימיים. אמצעים אלו מתבססים אף הם על כמה עקרונות 

 בהוראה מעודדת למידה קונסטרוקטיביסטית, המורים מעודדים ומקבלים יוזמה ואוטונומיה של•

 התלמידים. המורים מעוררים את התלמידים לנסח שאלות וסוגיות לבירור, לנתח אותן ולהשיב

 עליהן. התלמידים מתבקשים לחפש קשרים בין רעיונות למושגים ולקחת אחריות על הלמידה

כמאתרי בעיות ופותרי בעיות. 

שינויים• לידי  ולהביא  שיעורים  להניע  תלמידים  של  ולתשובות  לרעיונות  מאפשרים   המורים 

והסטים באסטרטגיות ההוראה ובתכנים הנלמדים.

 המורים מרבים להקשיב וממעטים בדיבור. המורים ממתינים מעט לאחר הצגת שאלה, על מנת•

 לתת לתלמידים מרווח זמן לבניית יחסים, ליצירת מטפורות, למציאת הסברים ורעיונות, לגיבוש

חשיבה, עמדות ודעות ולהצגתן בכיתה. 

פעילות חקר של תלמידים באמצעות• קונסטרוקטיביסטית, המורים מעודדים   בהוראה ללמידה 

 שאילת שאלות פתוחות ומעוררות מחשבה, ומדרבנים את התלמידים להציג שאלות זה לזה, לקיים

רב שיח בינם לבין עצמם ועם המורה. 

 המורים מנסחים מסגרת למטלה, תוך שימוש במינוחים קוגניטיביים כמו: לסווג, לנתח, לנבא•

להיפותזות בסתירה  לעמוד  שעשויות  בהתנסויות,  התלמידים  את  משתפים  המורים   וליצור. 

הראשוניות שלהם, ואז ממריצים אותם לפתח דיון ולהעלות שאלות ורעיונות נוספים. 
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 המורים מדרבנים את התלמידים להמשיג ולהעריך את דבריהם ומאתגרים את החשיבה שלהם על•

 ידי בקשת שכלול, הרחבה והעמקה. המורים מנסים להתחקות אחר ההבנות של תלמידים לגבי

מושגים ורק אחר כך, לפי העניין והצורך, הם מציגים את ההבנות שלהם לגבי אותם מושגים.

 

 יוצא אפוא, כי בהוראה המעודדת הבניה, הפעילות הלימודית עוסקת במושגים רחבים מנקודות מבט רבות

גולמיים ועל תכנים מעוררים.  ורב-תחומיות, מסתמכת, במידה רבה, על מקורות ראשוניים, על נתונים 

הדורשים בתהליכים  רב-תחומית,  מבט  מנקודת  נעשים  אמיתית  וחקירה  בעיות  שפתרון  היא,   ההנחה 

נושאי ידי הבניה, החלוקה לשיעורים היא לפי  נדיבה של זמן. בסביבה שתומכת בלמידה על   השקעה 

 הלימוד ולא לפי מקצועות נפרדים, ביחידות זמן ממושכות יחסית, כדי להקדיש זמן להתנסות, לשיח נינוח

 ולחשיבה. הערכת הלמידה מבוססת על תצפיות בתלמידים במהלך עבודתם ועל עיון ובחינה של תיקי

 עבודות התלמידים. פעמים רבות תוצרי הלמידה נמדדים בהערכה מילולית, אישית ומעצבת ולא בציון

 מספרי. תהליך ההערכה, בדומה לתהליך ההוראה-למידה, משדר את המסר החשוב – העולם הוא מקום

) ונקודות מוצא מרובות והאמת, לעתים תכופות, היא עניין לפרשנות  מורכב, קיימות בו נקודות מבט 

Wilson, 1996; Brown & Adams, 2001.(

 סביבת ההוראה-למידה3.6.3

ונבו,  (לוין   ). לכאורה, מורים רבים2000הוראה-למידה מעודדת הבניה איננה רווחת ברוב בתי הספר 

פועלים אחריות,  נוטלים  תלמידים  לפיהם  הקונסטרוקטיביסטית,  ההוראה-למידה  יעדי  עם   מסכימים 

 כחושבים אוטונומיים, מפתחים הבנות משולבות של מושגים, מציגים שאלות חשובות ומבקשים להשיב

 ;2000עליהן. אולם בפועל, רוב המורים מתקשים ביישום מתודולוגיות קונסטרוקטיביסטיות (לוין ונבו, 

 ). ברוקסBrooks & Brooks, 1993; Chicoine 2004; Shkedi & Laron 2004; Brophy, 2006;2002זוהר, 

 ) מציינים, כי הוראה-למידה קונסטרוקטיביסטית נפוצה יותר, כאשר ישBrooks & Brooks, 1993וברוקס (

תמיכה של מנהלים והסביבה הבית ספרית מאפשרת גמישות בתכניות הלימודים. 

 סביבות הוראה-למידה שמאפשרות הבניה, מאורגנות באופן שבו תלמידים יכולים ליטול על עצמם אחריות

 ללמידה. התנאים ליצירת סביבה כזו הם: עידוד יוזמות חקר של תלמידים, הספקת חומרים וציוד הדרושים

 למטלות הלמידה, ותיווך רגיש, שמתייחס לפעילויות הגומלין בין התלמידים לבין עצמם ובין המורים

יוזמה,  לתלמידים. המורים מניחים לתלמידים ואף מעודדים אותם, ללכת בנתיבי עניין משלהם, לגלות 

הוראה-למידה שמאפיינים  היחסים  ייחודיות.  למסקנות  ולהגיע  רעיונות  מחדש  לנסח  קישורים,   ליצור 

 הבנייתית הם יחסים של שיתוף – שיתוף פעולה בין מורים לתלמידים, בין תלמידים למקורות מידע שונים

 ובין התלמידים לבין עצמם. הדימוי ליחסים כאלו הוא רשת, שיש בה ריבוי מוקדים של השתתפות ביצירת

 ,Wilsonהידע, וביניהם מתקיימת זרימה רב-כיוונית של תקשורת והשתתפות שטווה את הידע שנבנה (

1996; Olson & Katz, 2001; Darnis-Paraboschi et al., 2005 .(
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 הארגון הפיזי של המרחב החינוכי משקף את הקשרים הפדגוגיים הפחות פורמליים ואת האופי הגמיש

 והדינמי של תהליך ההוראה-למידה. סביבת הלמידה באה לשרת את עקרונות הגישה ועל כן תלמידים

באופן שיתאים לפעילויות ההוראה-למידה ולארגן את המרחב  יכולים להתאים את הריהוט   .31ומורים, 

 מכיוון שההוראה האופיינית ממוקדת בתלמידים ובתקשורת שהם מקיימים בינם לבין עצמם, על פי רוב,

 השולחנות אינם מסודרים בטורים, אלא בצורה פתוחה (חצי מעגל או צורת האות העברית ח') או בקבוצות.

 המרחב משדר גירויים לפעולות מגוונות שמתקיימות באזורי למידה שונים, והתלמידים רשאים לנוע בהם

 ). המרחב מאפשרb1988; Cuban, 2007על פי בחירתם ובהתאם לפעילויות הלמידה בהן הם עוסקים (לם, 

לנסיונות פתוח  אלא  מראש,  ונתון  קבוע  מובנה,  שאינו  ודיאלוג  יוזמה  תנועה,  חקירה,   יצירה מחדש, 

 ). כך משקף המרחב באופן פיזי, את התפיסה השמה דגש עלHonebein, 1996; 2005ולשינויים (זמרוני, 

 מרכזיותו של התלמיד, על כשריו והתעניינויותיו, ולא על מערך השיעור או תכנית הלימודים שכבר נקבעו,

 ). ארגון חדר הכיתה, כשאר מאפייני סביבת ההוראה-למידה, מאפשרb1988ללא זיקה לתלמידים (לם, 

 למורים למקד את תשומת ליבם בתלמיד היחיד, בצרכיו, בכישוריו ובאופן הייחודי שבו הוא מבנה ידע

 ומתפתח. תשומת הלב מכוונת גם לכיתה כולה, שלעתים קרובות, מהווה "קהילת לומדים" ובה מתרחשת

הבניה משותפת של ידע תוך אינטראקציה בין התלמידים. 

בתלמידים שממוקדת  קונסטרוקטיביסטית  גישה  ביסודה  היא  הבניה  מעודדת  הוראה  גישת   לסיכום, 

 ומאפיינת בעיקר את החינוך היסודי הפרוגרסיבי. בגישה זו, התכנים נתפסים כאמצעי ליצירת משמעות על

ידי כך, שהם מעוררים אותם לחשיבה  ידי הלומדים. המורים מנחים את התלמידים בהבניית הידע על 

ומציעים להם אפשרויות ללמידה פעילה.

התפתחות מקצועית של מורים מתחילים .4
הכניסה עם  מתחילה  הראשונה  לתקופות.  לחלוקה  ניתנת  מתחילים  מורים  של   ההתפתחות המקצועית 

 )Induction), השנייה – תקופת הכניסה להוראה (Preserviceלתכניות הכשרה, תקופת "טרום שירות" (

)  ;Inservice) (Vonk, 1993שבה מתרחשת התנסות בהוראה, והשלישית – מילוי התפקיד תוך-שירות 

Feiman-Nemser, 2001.(,רוב החוקרים רואים את תקופת הכניסה להוראה כתקופת התפתחות מובחנת  

 ). לעומתם, חוקרים השמים דגש על מורכבות ההוראה,Fuller, 1969; Kagan, 1992הנמשכת שנה אחת (

 על התנאים המשתנים בה משנה לשנה, ועל הזמן הרב הנדרש כדי להפוך מורים מתחילים למומחים, רואים

 Marlow et). מרלו ועמיתיו (Martin & Baldwin, 1996בכניסה להוראה תקופה הנמשכת כשלוש שנים (

al., 1997אף מרחיקים לכת ומגדירים מורים מתחילים את אלה המלמדים עד עשר שנים. הם מחלקים ( 

 תקופה זו לשתיים: ארבע השנים הראשונות, בהן מורים נקראים "מורים מתחילים", ושש השנים שלאחר

 מכן, בהן מורים נקראים "מורים מתחילים מנוסים". כאשר מדובר במתכשרים להוראה, שלומדים בתכניות

 ), מציג את ספסל הלימודים כמשל ומתאר את החלפת הריהוטCuban, 2007) בדומה לקובן (4-3, עמ' b1988צבי לם ( 31
במידת ולהפחתה  בפרט,  המורה,  הסמכותי של  מעמדו  לערעור  כמקביל  ונייד,  קל  בריהוט  והקבוע במקומו   הכבד 

הסמכותיות של בית הספר, בכלל.
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מטשטשת זה),  במחקר  המוצגת  התכנית  (כמו  בהוראה  הסטודנטים  התנסות  את  המדגישות   הכשרה 

 ההבחנה בין תקופת הכניסה להוראה לבין תקופת ההוראה כמורים מן המניין. לפיכך, הספרות המחקרית

שתוצג להלן, כוללת ספרות אודות התפתחות מתכשרים להוראה וספרות אודות מורים מתחילים. 

 תכניות להכשרת מורים, תכניות לליווי התמחות (סטאג') ומסגרות רבות להעצמת מורים ולסיוע בקידומם

 ,Dayהמקצועי, נשענות על ההנחה, כי ידע ההוראה נבנה ומצטבר אצל מורים בתהליך התפתחותי. דיי (

1999, p. 4מתאר התפתחות מקצועית כ"תהליך שבו מורים רוכשים ומפתחים באופן קריטי את הידע, את ( 

שלהם ההוראה  חיי  של  שלב  בכל  מהותיים  אמצעים  שהם  הרגשית,  האינטליגנציה  ואת   המיומנויות 

 לחשיבה פרופסיונלית איכותית, לתכנון ולביצוע של תהליכי הוראה-למידה עם ילדים, עם בני נוער ועם

קגן  ,Kaganעמיתים".  של1992  ומודלים  להוראה  הכשרה  על  מחקרים  מארבעים  יותר  שניתחה   ,(( 

 התפתחות מקצועית של מורים, משתמשת במונח "צמיחה מקצועית", כמתאר גדילה ומגדירה אותו באופן

 הבא: "בסקירה זו, צמיחה מקצועית היא תהליך מתמשך של שינוי בהתנהגות, ידע, דימויים ותפיסות של

). 131מורים טירונים" (עמ' 

 בספרות המקצועית מופיעות שלוש פרספקטיבות מרכזיות המתארות את תהליך ההתפתחות המקצועית

של מורים: 

1.) בחינת תהליך ההתפתחות המקצועית של המורים מפרספקטיבה של דאגות המורה המתחיל 

Sequence of Concerns) (Fuller, 1969; Fuller & Bown, 1975; Adams & Krockover, 1997; 

Burn, et al., 2003; Watzke, 2007.(

העצמית.2 הזהות  גיבוש  של  מפרספקטיבה  המורים  של  המקצועית  ההתפתחות  תהליך   בחינת 

 Kagan, 1992; Furlong & Maynard, 1995; Bullough & Baughman, 1997; Lipkaהמקצועית (

& Brinthaupt, 1999; Korthagen, 2004; Flores & Day, 2006.(

 בחינת תהליך ההתפתחות המקצועית של המורים מפרספקטיבה של חיברות בתרבות הבית ספרית.3

)Corley,  1998; Schempp et al., 1999; van den Berg, 2002; Sabar, 2004; Flores, 2004; 

Flores, 2006.(

 התפתחות מקצועית כתהליך של שינוי בדאגות 4.1

לאור השינויים החלים  בפרספקטיבה הבוחנת את תהליך ההתפתחות המקצועית של מורים מתחילים, 

 ,Fullerבתחומי הדאגה שלהם, הוצעו מודלים אחדים, שהידוע והוותיק ביותר מביניהם הוא זה של פולר (

 ) נודעת השפעה עלFuller & Bown, 1975). למודל שזכה לפיתוח והרחבה על ידי פולר ובאון (1969

 & Kremer-Hayonהכשרת המורים מתחילים, ועד היום הוא מהווה בסיס לבחינה תיאורטית של התהליך (

Ben-Peretz, 1986; Pigge & Marso, 1997; Corley, 1998; Borich, 1999; Burn et al., 2003; Conway 

& Clark, 2003; Poulou, 2007; Watzke, 2007.(
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 ), מציע רצף התפתחותי של תחומי דאגות בן ארבעה שלבים, המתאר אתFuller & Bown, 1975המודל (

).The Process of Becoming a Teacherהתהליך של "היעשות למורה" (

)  ), מאופיין בהזדהות מתכשריםPreteaching Concernsהשלב הראשון, שלב דאגות של טרום הוראה 

מורים כלפי  ביקורתית  תפיסה  ואף  ההוראה,  של  מציאותית  בלתי  ובתפיסה  תלמידיהם  עם   להוראה 

המלמדים בבית הספר. 

Survivalהשלב השני, שלב דאגות ההישרדות (  Concerns) Self), מאופיין בדאגות עצמי   Concerns,( 

 שמתמקדות בהישרדות האישית בהוראה. בשלב זה המורים מודאגים מיכולתם לנהל כיתה, מבקיאותם

 בתכנים הנלמדים ומהאופן שבו הם מוערכים על ידי תלמידיהם ועל ידי הממונים עליהם, והם תוהים בדבר

 התאמתם להוראה. השינוי שמתרחש אצל המורים במעבר מהשלב הראשון לשלב השני מתואר על ידי

 פולר ובאון באופן הבא: "בעקבות הפעם הראשונה שסטודנטים להוראה מתנסים כמורים בהוראה בפועל

להישרדותם בדאגה  מוחלפות  תלמידים  אודות  האידיליות  תפיסותיהם  רדיקלי.  באופן  משתנים  הם   – 

).Fuller & Bown, 1975 p. 38האישית כמורים" (

 ), מאופיין בהתמקדות מוריםTeaching Situation Concernsהשלב השלישי, שלב הדאגות למצבי הוראה (

)  ). המורים בשלב זה כבר מתחילים לחוש ביטחוןTask Concernsמתחילים בביצוע משימת ההוראה 

בניהול הכיתה. ולתכנן שיעורים, ללא התמקדות בלעדית   ביכולתם לטפל בשיגרת היומיום של הכיתה 

 אמנם הם חשים שיפור במיומנויות ההוראה שלהם ובשליטתם בחומר הנלמד, אך עדיין הם מודאגים באשר

 לביצועי ההוראה שלהם, ובאשר לאיכות חומרי ההוראה ולשיטות ההוראה בהן הם נוקטים. בשלב זה

 המורים שואלים את עצמם שאלות כדוגמת: האם אפשר להספיק ללמד את כל החומר? באיזה אופנים ראוי

להסביר את החומר? מהי הדרך הטובה ביותר ללמד?

) לתלמידים  הדאגות  שלב  הרביעי,  Concernsהשלב   about  Pupilsהלב תשומת  במיקוד  מאופיין   ,( 

ונכונות לקבל אחריות על איכות ההוראה. הדאגות ובצורכיהם, לצד אימוץ שיגרות הוראה   בתלמידים 

) ההוראה  השפעת  סביב  בעיקר,  הן,  זה,  Impactבשלב   Concernsמימוש את  לפתח  היכולת  וסביב   ( 

 הפוטנציאל האישי של התלמידים. השאלות שעולות הן: האם התלמידים הבינו את החומר? עד כמה

מסוגלים התלמידים ליישם את מה שנלמד? וכיצד אפשר לעורר את התעניינות התלמידים?

 מודל הדאגות מניח סדר רציף ומצטבר של שלבי התפתחות, לפיו התנסויות הוראה מוצלחות והתגברות על

 בעיות בשלב כלשהו, הן תנאי להתקדמות לשלב הבא. כלומר, מורים מתחילים מתמודדים עם תחושת

 האיום על הישרדותם העצמית ועם חוסר ביטחון לגבי יכולתם ללמד. אחרי כן, הם מתמודדים עם הדאגות

באשר לביצוע משימת ההוראה ובהמשך – עם הדאגות בדבר השפעת ההוראה על התלמידים.

Fullerכנגד המודל של פולר ובאון (  & Bown, 1975.שאושש במחקרים רבים, מועלית גם ביקורת ,(

) ומרסו  Piggeפיג'   & Marso, מורים1997  של  מקצועית  אחרי התפתחות  שנים  שבע  לאורך  עקבו   ( 

,Fullerמתחילים, לפי השלבים שאובחנו על ידי פולר (  ).Fuller & Bown, 1975) ופולר ובאון (1969 
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 המעקב נערך תוך בחינת הקשר בין מאפיינים אישיים – מגדר, תחום ההתמחות בהוראה, נחישות הבחירה

 בהוראה ועוד, לבין שלבי ההתפתחות. מממצאי המחקר עולה, כי תהליך ההתפתחות המקצועית של מורים

 אינו מתקיים בהכרח בסדרתיות כרונולוגית, אלא משתנה על פי המאפיינים האישיים והייחודיים של כל

אחד ואחת מהמורים. 

 ) בחן אף הוא את המודל של פולר ובאון ומצא, כי דאגות המורה לא נעות תמידBorich, 1999בוריץ' (

 באופן התפתחותי, ואם ניכרת התפתחות, מהלכה הוא תלוי הקשר. כך, למשל, כתוצאה מדרישה פתאומית

 ללמד חומר חדש או ללמד שכבת גיל חדשה, תיתכן חזרה של המורים לשלבים מוקדמים יותר בהתפתחות,

 כדוגמת חזרה משלב הדאגה לגבי ביצוע משימת ההוראה אל שלב הדאגה לגבי ההשפעה על התלמידים.

) בוריץ'  טוען  כן,  להיות מוטרדים1999כמו  עשויים  מורים   – בין השלבים  להיות חפיפה   ), שעשויה 

במקביל מתחומים שונים של דאגות. 

 ) פשטני מדיי,Fuller & Bown, 1975הטענה העיקרית של המבקרים היא, כי המודל של פולר ובאון (

 מוגבל ביכולתו להסביר את מורכבותו של תהליך ההתפתחות של מורים ואינו מתאר כראוי את התנודתיות

מתרחשת למורה"  ש"ההיעשות  החוקרים,  בין  הסכמה  יש  זאת,  עם  יחד  ההתפתחות.  של   והמעגליות 

) ,Burnבתהליך של צמיחה והתפתחות מקצועית, כתוצאה מהצטברות הניסיון בהוראה   et  al.,  2003; 

Conway & Clark, 2003; Watzke, 2007 .(

 התפתחות מקצועית כתהליך של גיבוש עצמי4.2

 פרספקטיבה זו רואה את תהליך ההתפתחות המקצועית של מורים מתחילים כתהליך של בניית הזהות

) ודיי  ידי פלורס  Floresהעצמית המקצועית של המורה. התהליך מתואר על   & Day,  2006,  p.  220( 

(...) לתהליך זה מגיעים  כ"תהליך מתמשך ודינמי שבו הערכים והתפיסות של הפרט מומשגים מחדש 

 המורים עם ידע שהצטבר אצלם מניסיון אישי כתלמידים ומחוויות נוספות, עם ערכים ותפיסות אודות

 תפקיד המורה ועם דימוי של האופן שבו הם רואים את עצמם כמורים." התפתחות הזהות המקצועית היא

 תהליך אקטיבי ומורכב של גישור בין הדימוי האידיאלי של הפרט אודות עצמו כמורה, לבין ההקשר של

). Corley, 1998; Lipka & Brinthaupt, 1999ההוראה, אילוצי המציאות והציפיות של אחרים ממנו (

זהות פרופסיונלית מבוססת משמעה – תחושה של מחויבות, מסוגלות עצמית ושביעות רצון מהתפקיד (

Nias, 1989; Kotthagen, 2004; Flores & Day, 2006) 2004). קורטגן ,p.82,מציין, כי בשנים האחרונות ( 

 כתוצאה מהתפתחות התפיסות אודות הוראה-למידה וכתוצאה מהשינוי שחל בתפיסת תפקיד המורה –

 מתפיסתו כמוסר ידע לתפיסתו כמנחה – יש התייחסות מחודשת לזהות המקצועית של מורים. כיום מצפים,

שמורים יאמצו תפיסות חדשות אודות תפקידם ותשובות שונות לשאלה: "מי אני כמורה?"

 ) טוענת, ש"ההתנסות בהוראת כיתה נשארת לעולם נטועה באישיות ומהווה חלק בלתיKagan, 1992קגן (

 נפרד מן הניסיון האישי. הלמידה איך ללמד היא מסע לעומק נבכי המודעות העצמית שכרוך בהתמודדות
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 ). צמיחת הזהות המקצועית של מורים כוללת שינוייםKagan, 1992, p. 163עם כשלונות, פחדים ותקוות" (

והתנהגותיים, שמתרחשים לאורך זמן, בהתאם לאישיותו של המורה, לנסיבות ולהקשר  קונצפטואליים 

ולאו דווקא בשלבים המדורגים באופן סדרתי. 

) כולל חמישה רכיבים:Kagan, 1992המודל שמציעה קגן (

א. פיתוח מודעותם של המתכשרים להוראה לידע הראשוני ולאמונות הראשונות שיש להם על הוראה. 

ב. הבניה מחדש של דימויים אידיאליסטיים ולא מדויקים על תלמידים, ושל דימויים מוקדמים אודות 

    העצמי כמורה. 

ג. כיוון תשומת הלב מן העצמי אל למידת תלמידים, תוך כדי גיבוש הדימוי העצמי כמורה.

ד. פיתוח של פרוצדורות סטנדרטיות לטיפול בניהול כיתה.

ה. פיתוח מיומנויות של פתרון בעיות. 

 כפי שניתן לזהות, רכיבים אלו של גיבוש זהות מקצועית סובבים על פני ציר, שבו מועתקת תשומת הלב

)  ), אל התלמידים ואל תהליך ההוראה-למידה. ישSelfשל המורה המתחיל מהתמקדות בעצמי-האישי 

 ), הרואים בהתמקדות הראשונית של מורים טירוניםFuller & Bown, 1975לציין, כי בשונה מפולר ובאון (

 ב"עצמי" ביטוי לחולשה, שבמקרה הרצוי מתקצרת או נעלמת, אצל קגן התמקדות זו נחוצה ובעלת ערך.

לדבריה, כל עוד הדימוי העצמי הראשוני לא ייבחן וייבנה מחדש, לא יוכל המורה המתחיל להתפתח.

 ).Furlong & Maynard, 1995מודל נוסף של התפתחות הזהות המקצועית מוצע על ידי פורלונג ומיינרד (

שלבים חמישה  של  רצף  כולל  והוא  המורים המתחילים  בתפיסות  שחלים  השינויים  את  בוחן   המודל 

איננה בהכרח מורים מתחילים  כי התקדמותם של  החוקרים מבהירים,  היררכית.  בסדרתיות   המופיעים 

 ליניארית וכל מורה חווה באופן אישי את בניית זהותו הייחודית. אולם, באפיון כללי, תהליך גיבוש הזהות

וגמישה, מורכבת  לעמדה  ועובר  אידיאליסטית  כוללנית  בעמדה  שמתחיל  רצף,  פני  על  נע   המקצועית 

שמבטאת התייחסות ריאליסטית כלפי מציאות ההוראה. 

) הם כדלהלן:Furlong & Maynard, 1995חמשת השלבים במודל של פורלונג ומיינרד (

 ), שבו תופסים המורים המתחילים אתEarly Idealismהשלב הראשון הוא שלב של אידיאליזם ראשוני (

 עצמם כמורים "אחרים", שיש בכוחם להשרות אווירה ידידותית, אכפתית ומאושרת בכיתתם. נראה, כי

עצמם שלהם  לביוגרפיה  קשורה  תלמידיהם,  עם  המורים  של  ההזדהות  מתחושת  הנובעת  זו,   תפיסה 

כתלמידים, ובשלב מוקדם זה משקפת חזון הוראה שמנותק מהמציאות של ההוראה בכיתה.

 ), שבו המפגש עם מציאות הכיתה מערערPersonal Survivalהשלב השני הוא שלב של הישרדות אישית (

 את התמונה האידיאלית שנושאים איתם המורים לעתיד. המתכשרים להוראה "יורדים מן העץ", מפעילים

 עמדה סמכותית בכיתתם ומאמצים, לצורך השגת שליטה בכיתה, דפוסים "מוריים" שמרניים. זהו שלב

 מתסכל, שבו למגינת ליבם, עוברים המתכשרים אל צידו השני של המתרס והופכים למורים. למעשה, חזון

ההוראה נדחק והאילוצים הכרוכים בביצוע ההוראה בפועל מעצבים מחדש את תפיסות ההוראה.
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 ). בשלב זה,Dealing with Difficultiesהשלב השלישי מתמקד בהתמודדות המורים עם קשיי ההוראה (

 המתכשרים להוראה מתחילים להיוודע לסביבה הבית ספרית ובונים את תפיסת העצמי שלהם כמורים. הם

 מזהים קשיים ומנסים להתמודד עימם באמצעות אימוץ "שפת המורים" הבית ספרית וחיקוי של דרכי

ההוראה המקובלות. 

) Hitting theהשלב הרביעי הוא שלב ההתייצבות   Plateauעם היווצרות הביטחון הבסיסי הראשוני .( 

 ביכולת לנהל כיתה, מתחילה להסתמן אצל המתכשרים להוראה מגמת רגיעה מסוימת. לראשונה נתפסת

 ההוראה כיעד אפשרי ובר-השגה והמתכשרים חשים שהם מתחילים להיות מורים "אמיתיים". לאמיתו של

 דבר, הם אמנם מנהלים שיגרות של מורים, אך עדיין הם רחוקים מלחשוב חשיבה של מורים, שמקשרת את

ההוראה לתהליך הלמידה של התלמידים. 

 ). המורים נמצאים בעיצומו של תהליךMoving Onהשלב החמישי הוא שלב פריצת הדרך וההתקדמות (

זהותם המקצועית. הם מפתחים תפיסת הוראה מציאותית, שמתייחסת לתהליך ההוראה-למידה  גיבוש 

 בכללותו ולאופן שבו מתקיימת למידה משמעותית. נראה, שההתבססות בתפקיד משקפת איזון שנוצר אצל

המורים, תוך גישור בין האופן שבו הם מלמדים בפועל לבין תפיסתם את ההוראה הרצויה. 

 ) מציע מעבר התפתחותי משלב האידיאליזםFurlong & Maynard, 1995המודל של פורלונג ומיינרד (

ולבסוף  הראשוני, דרך שלב ההישרדות האישית ושלב ההתמודדות עם הקשיים, אל שלב ההתייצבות 

 לשלב פריצת הדרך וההתקדמות. ניתן לראות, שבדומה לציר ההתפתחות שבמודל הדאגות של פולר ובאון

)Fuller  &  Bown, מתפיסה1975  התקדמות  מסמן  השלבים  את  המלווה  המרכזי,  הציר  כאן  גם   ,( 

אידיאליסטית אל התייחסות הישרדותית, ממנה להתייחסות משימתית ועד להתייחסות החותרת להשפעה.

 התפתחות מקצועית כתהליך השתלבות בתרבות הבית ספרית4.3

פרספקטיבה זו רואה את תהליך ה"היעשות למורה" כתהליך של חיברות והסתגלות לתרבות בית הספר

Sabar, 2004; Flores, 2004; Flores, 2006; Flores & Day, 2006התהליך הזה זכה לאחרונה לתשומת .( ( 

 לב גוברת בעקבות ההכרה בהשפעה הרבה שיש לתרבות בית הספר על ההתפתחות המקצועית של מורים

,Corleyמתחילים ועל עיצוב תפיסותיהם את ההוראה (  1998; Williams et al., 2001; van den Berg, 

2002; Flores, 2004; Flores, 2006; Flores & Day, 2006; Scherff, 2008 .(

המורים, בקהילות  ודרכי ההתנהגות המקובלות  הרגלים  ערכים,  כ"אמונות,  מוגדרת  בית הספר   תרבות 

 ). סקמפFlores, 2004, p. 299שהמשותף להן הוא ההתמודדות לאורך זמן עם אותן דרישות ואילוצים" (

 ) מוסיפים ומדגישים, כי השתלבות בתרבות בית הספר משמעה הכרתSchempp et al., 1999ועמיתיו (

והכרת והערכים,  ולגיטימי, הכרת הקודים התרבותיים, סדרי העדיפויות   החוקים המגדירים מה מקובל 

מקורות הכוח והדרכים המשמעותיות לביסוס המעמד המקצועי של המורה.
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 המודל המוצע לתיאור תהליך החיברות של מורים מתחילים בתרבות בית הספר, הוא מודל התפתחותי שיש

 ,Fantasy – Reality Shock – Adjustment) (Laceyבו שלושה שלבים: התלהבות – משבר – הסתגלות (

1977;  Bullough,  1987;  Sabar,  2004;  Flores  & Day, כרצף סדרתי, אך2006   ). השלבים מתוארים 

 החוקרים מציינים, שהתפתחות מקצועית אינה בהכרח ליניארית, אלא היא תהליך שיש בו תנודות קדימה

ותנודות אחורה.

) ההתלהבות  שלב  הוא  הראשון  (Fantasyהשלב  לייסי  אצל  המכונה   ,(Lacey,  1977) דבש  ירח   (

Honeymoon,וכשליחות כייעוד  ההוראה  את  רואים  כשהם  הספר  לבית  מגיעים  המורים  זה,  בשלב   .( 

 וכמקצוע שבו יוכלו להגיע לידי מימוש עצמי. הם מקווים לשנות את פני החינוך, שואפים להיות יותר

כמי עצמם  מדמיינים את  הם  פעם.  הטוב שהיה להם  המורה  בעצמם את  רואים  או  ממוריהם,   טובים 

 שמשפיעים על ילדים צעירים המתבוננים בהם בהערצה וכמי שמגשימים את חזונם אודות ההוראה הראויה

 ). למרות ששלב התחלתי זה מאופיין בהתלהבות, הוא מלווה גם בספקות והסתייגויות. ציפיות2003(קצין, 

 גבוהות, התרגשות כמו גם פחד ומעורבות רגשית, מאפיינים את השלב הקצר הזה שנמשך שבועות אחדים

). Sabar, 2004ובו המורים חשים אופוריה על היותם ממלאים את תפקיד המורים הטובים שחלמו למלא (

 ). המורים המתחילים, שמתמודדים עםReality Shockהשלב השני הוא שלב של משבר והלם המציאות (

 עומס המטלות והאחריות המתחייבת מהוראה בתפקיד, מגלים, כי הסביבה החדשה נראית ופועלת אחרת

,Lortie, 1975; Laceyמכפי שציפו (  1977; Huberman, 1989; Vonk, 1993; Sabar, 2004; Leshem, 

 ). התפיסות והידע הקודם איתם מגיעים הטירונים אל ההוראה, אינם בהכרח תואמים את חיי היום יום2008

 בבית הספר. לאמיתו של דבר, לעתים קרובות הם מתנגשים עם המציאות ואינם עולים איתה בקנה אחד.

 ככל שגדל הפער בין הדימוי שיש למורים המתחילים על בית הספר ועל ההוראה, לבין התרבות שמאפיינת

 את בית הספר שבו הם מלמדים, כך מתרבים חוסר העקביות והסתירות בין הידע המובא על ידי המורים

 ). חוסר ההלימהGoodlad, 1999הטירונים לבין מה שנדרש בסביבה החדשה, וכך גדלה תחושת הזרות (

 בין המצופה למצוי, יוצר אצל המורים החדשים חוסר ביטחון וספקות לגבי האופן שבו עליהם לנהוג.

 החסך בביטחון עצמי גובר אצל מורים המוצאים את עצמם בבדידות חברתית, כתוצאה מקושי להשתלב

 ולהשתייך לצוות המורים, שהוא, בדרך כלל, קבוצה מלוכדת עם נורמות והרגלי עבודה מקובלים. הקושי

 להשתלב נובע גם מכך, שלפעמים המורים הוותיקים רואים בטירונים איום למוסכמות קיימות ולשיגרה

 ). ההתלהבות של המורים הטירונים, גורמת, לעתים קרובות, לתחושה של אי-שקטBullough, 1987נוחה (

 ). עם זאת, כשנוצר קשר בין המורים חדשים לבין מוריםSabar, 2004בדפוסים הממוסדים של הצוות (

 ותיקים-עמיתים, אצל הראשונים הוא נתפס כמקור מועיל ביותר, שמספק מידע ומסייע להסתגלות ולביסוס

). Olson & Osborne, 1991המעמד בבית הספר (

 שלב המשבר הוא תקופה, שבה התחושות השולטות הן תחושות של תסכול, יאוש וכישלון ומאבק על

 הישרדות שנובעים מהלם המציאות. ראוי לציין, כי אצל מורים שונים עצמתה של חווית הלם המציאות
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 משתנה בהתאם למידת ההתנסות במהלך הכשרתם, בהתאם למשתני אישיות ורקע קודם, בהתאם לאופייה

).Flores & Day, 2006של התרבות בבית הספר ולתחושות של סיפוק שהם חווים מההוראה (

 ) מצאו שהגורמים המשפיעים ביותר על טיבה של חווית ההוראהHebert & Worthy, 2001הברט וורסי (

 בשנה הראשונה הם: אישיותו של המורה, מידת ההלימה בין הציפיות מההוראה למציאות בית הספר,

ונקיטת אסטרטגיות טובות וסיפוק, אסטרטגיות יעילות לטיפול בבעיות משמעת   תחושות של השפעה 

לכניסה לתרבות הבית ספרית. 

 ) כתוצאה מתהליך של דה-סוציאליזציהAdjustmentהשלב השלישי הוא שלב של הסתגלות והשלמה (

ואמונות תפיסות  של  הסרה  כולל  הדה-סוציאליזציה  תהליך  רה-סוציאליזציה.  של  תהליך   ובעקבותיו 

 שהציפייה למימושן בתרבות החדשה מתגלה כבלתי מציאותית, כדוגמת תפיסות הוראה שמקורן בהתנסות

 כתלמידים בבית הספר ואידיאלים חינוכיים נשגבים. תהליך הרה-סוציאליזציה כולל אימוץ של מרכיבים

 הכרחיים מהתרבות החדשה, כמו מיומנויות הוראה ומיומנויות הישרדות וכן אימוץ השקפה של מורים

 ).Sabar, 2004; Flores, 2006; Leshem, 2008באמצעותה ניתן לפרש מצבים בית ספריים בדרך חדשה (

 למעשה, המורה המתחיל עובר תהליך של סוציאליזציה בשני מישורים במקביל: לתוך מקצוע ההוראה

 ולתוך ארגון בעל תרבות ייחודית לו – בית הספר, שבו הוא נקלט לעבודה. הוא מתנסה בשני תהליכים בעת

) למורה"  ב"להיות  אחת:  Becomingובעונה   a  Teacher) ללמד"  וב"ללמוד   (Learning  to  Teach(

)Vonk, בשינוי 1993  מלווה  המורכבת,  המציאות  והבנת  ההוראה  של  לקונטקסט  ההסתגלות   .(

ולהשפיע ללמד  ביכולת  וביטחון  שליטה  וברכישת  המקצועית  הזהות  של  מחדש  בבנייה  עמדות, 

)Schempp et al., 1999; Flores, 2006) דיי .(Day, 1999מתאר את התהליך כמאבק, שבו מתוך כניעה ( 

 לכוחה הרב של התרבות הבית ספרית, המורים נדרשים להתאים את חזונם לאילוצי המציאות: "מאבק

ניסיון להתאים את עבודתם לחזונם  משולב בו מנסים המורים ליצור מציאות חברתית משלהם על ידי 

 ).Day, 1999, p. 59האישי ובו בזמן הם נתונים לכוחות החיברות העצומים של התרבות הבית ספרית" (

 ראוי לומר, כי ההסתגלות לתרבות בית הספר, שהיא שלב השיא במודל, תואמת את הציפייה של קהילת

בניגוד זאת,  המקובלות.  המסורות  ואת  המנהגים  את  ויאמצו  ישתלבו  הטירונים  שהמורים  הספר   בית 

 לציפיות שהופנו כלפיהם במהלך ההכשרה, לפיהן המורים הצעירים מהווים את התקווה להכנסת חידושים

).Goodlad, 1999ושהם אלה שינערו את המערכת מהתאבנותה (

 חוקרים אחדים בחנו את דרכי ההתמודדות של מורים בראשית דרכם עם פערי התפקיד שהוזכרו לעיל ועם

דילמות, כדוגמת השאלה אם להמשיך ולהיאבק למימוש האידיאלים או לוותר עליהם על מנת לשרוד (

McGaha & Lynn, 2000) ביץ' ופירסון .(Beach & Pearson, 1998,מתארים שלוש אסטרטגיות. האחת ( 

אישיות והשקפות  אמונות  על  ויתור  ידי  על  מהם,  להתעלם  או  ומתחים  קונפליקטים  לצמצם   נסיונות 

והמתחים מתוך שיקול של תועלתיות ניסיון לפתור את הקונפליקטים   וקונפורמיות למערכת. השנייה, 

 לטווח קצר. השלישית, תפיסת הקונפליקטים כבלתי ניתנים לטיפול, וכתוצאה מכך תחושת השלמה, אשמה

 ), שבדקה השתלבות של ארבעה עשר מורים בבתי ספר שונים,Flores, 2006או עזיבת המערכת. פלורס (

 מצאה, כי אצל רובם, כחלק מתהליך החיברות מחדש, חלה נסיגה מתפיסותיהם האידיאליסטיות אודות
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 הוראה מפעילה שבה התלמידים במרכז, להוראה בפועל ממוקדת מורה. המורים ציינו שבמשך הזמן הם

 נטשו את תפיסותיהם אודות ההוראה הראויה ואימצו יותר ויותר את הנורמות המקובלות בבית הספר, פנו

 ) מסיקה כיFlores, 2006לדפוס של הוראה פורמלית, והעדיפו ללמד על ידי הרצאות והסברים. פלורס (

לתרבות הבית ספרית תפקיד מכריע בעיצוב גישת ההוראה של המורים. 

סיכום

 מתוך שלוש פרספקטיבות מושגיות שונות, הוצגו לעיל מודלים שונים המחזקים ומעשירים זה את זה,

 ומציגים תמונה די דומה אודות תהליך ההתפתחות המקצועית של מורים מתחילים. המודלים אמנם נבדלים

 ביניהם בשלבים שהם מציגים, אך כולם, מסכימים על המסלול המוביל "מגן עדן למציאות דרך הגיהנום",

– מתחילים גבוה, נופלים ומטפסים לאט למעלה (Uהמסומל בצורת האות   Sabar, 2004, p. 157כל .( 

 המודלים מצביעים על תהליך, שכרוך במשבר הנובע מהתנגשות בין החזון של המתכשרים לבין המפגש

 עם תרבות בית הספר ומציאות ההוראה. עם ההתאוששות מהמשבר, מצביעים המודלים על תהליך של

זהותם את  ומעצבים  ביטחון  רוכשים  מקצועי,  ידע  המורים  מבססים  שבמהלכו  וצמיחה,   התפתחות 

) Fullerהמקצועית   & Bown,  1975;  Bullough,  1987;  Kagan,  1992;  Furlong & Maynard,  1995; 

Lipka & Brinthaupt, 1999; Flores, 2004; Sabar, 2004; Flores, 2006; Flores & Day, 2006.(;

סיכום סקירת הספרות .5
 פרק סקירת הספרות, המציג  את הפרספקטיבה התיאורטית לפיה נותחו ממצאי המחקר, נפתח בהצגת מצב

וכלל את תאור המשבר המתמשך בהוראת מקצועות אלו ספר ממלכתיים  יהדות בבתי  לימודי   הוראת 

 וסיבותיו, דרכים להוראת יהדות בתפיסות הוגים ומחנכים ודברים מתוך דו"ח וועדת שנהר (עם ועולם,

) שבעקבות המלצותיו נוסדה תכנית הכשרת המורים בה למדו הסטודנטים משתתפי המחקר. 1994

 חלקה השני והשלישי של הסקירה כולל מושגים מובילים בעזרתם נערך הניתוח התיאורטי של ממצאי

 ), ובעיקר זו העוסקת בתפיסות24-20המחקר. הספרות על תפיסות של מורים ומתכשרים להוראה (עמ' 

חזון אודות  הסטודנטים-מורים  סיפורי  להמשגת  בסיס  היוותה  בפועל,  הוראה  של  ותיאוריה   מוצהרות 

ההוראה שלהם, תפיסותיהם את ההוראה הראויה ותפיסותיהם את האופן בו הם לימדו בפועל. 

 ), גישות מסרניות פוזיטיביסטיות, הנבדלות זו מזו54-24הספרות על גישות שונות של הוראה-למידה (עמ' 

שהיא הבניה,  מעודדת  הוראה  וגישת  ההוראה-למידה  בתהליך  התלמידים  לתפקיד  התייחסותן   במידת 

 בעיקרה גישה קונסטרוקטיביסטית, שימשה כעדשות פרשניות לניתוח הנתונים הקשורים לגישות ההוראה

(תפיסותיהם האנושי  הידע  על  המרואיינים  דברי  המחקר.  משתתפי  הסטודנטים-מורים,   של 
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 האפיסטמולוגיות), דבריהם על פעילויות הוראה-למידה כדוגמת תכנון ההוראה ואמצעי ההוראה והנתונים

שנאספו על סביבת ההוראה-למידה, תורגמו לתיאוריה מעוגנת בנתונים על פי ספרות תיאורטית זו. 

 החלק האחרון, החותם את הסקירה התיאורטית מציג את המודלים המוכרים והרווחים בדבר תהליך ההתפתחות

 המקצועית של מורים מתחילים. מודלים שונים מהמודל המוצע במחקר שלפנינו כתיאוריה שצמחה מניתוח הנתונים

(להלן בפרק הדיון).  
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2 פרק

מתודולוגיה

 בפרק המתודולוגיה ארבעה חלקים: הראשון מתאר את הגישה המחקרית ואסטרטגיית המחקר, השני מפרט

את שאלות המחקר, השלישי עוסק בכלי המחקר ובמהלכו והרביעי – בסטנדרטים של איכות המחקר. 

. הגישה המחקרית ואסטרטגיית המחקר1
 במחקר זה, העוסק בתפיסות, באמונות ובחוויות חיים, שאינן ניתנות לבחינה על ידי בידוד משתנים –

 Strauss & Corbin, 1990; Denzin & Lincoln, 1994; Marshallהמחקר האיכותני הוא המתאים ביותר (

&  Rossman,  1995;  Shkedi, הקונסטרוקטיביסטית,2005  הפרדיגמה  היא  המחקר  של  הפרדיגמה   .( 

 המתאפיינת באפיסטמולוגיה סוביקטיבית, לפיה ה"מציאות" שאנו מייחסים ל"עולם" שבו אנו חיים, נוצרת

 ). חוקרים איכותניים-קונסטרוקטיביסטיים מבקשים להבין את התופעותBruner, 1996בדרך של הבניה (

 הנחקרות, כפי שהן מובנות על ידי אלו הנוטלים חלק בהן. מטרת החוקרים היא, להתקרב ככל האפשר

) ידם  על  ונחווה  בעיניהם  נתפס  כפי שהוא  עולם המשתתפים,  של  הייחודית  ,Shkediלהבניה   2005.( 

 "החוקרים מעדיפים [...] לכתוב טקסטים שנשארים קרובים לחוויות הממשיות של האנשים שעליהם הם

). Denzin, 1995, p.44כותבים" (

בפרדיגמה האיכותנית-קונסטרוקטיביסטית הממצאים מוצגים, בדרך כלל, ב"תאוריה המעוגנת בשדה" (

Grounded Theory) "הנקראת גם "תאוריה המעוגנת בנתונים (Glaser & Strauss, 1967; Strauss, 1987; 

Strauss & Corbin, 1990) "תאוריה זו, ה"נובעת באופן אינדוקטיבי מחקירת התופעה שהיא מייצגת .(

Strauss & Corbin, 1990, p.23מתגבשת מנתונים שנאספו מהמרואיינים, האינפורמנטים, תוך הקשבה ,( 

) ,Straussלהסברים שלהם עצמם   1987;  Shkedi, והסבריהם, הם ה"לבנים"2005  דברי המרואיינים   .( 

ההנחה מצויה  התהליך  בבסיס  התאוריה.  נבנית  ובאמצעותם  הנחקרת  התופעה  של  מהשדה   שנלקחו 

 ,Polanyiשהסברי האינפורמנטים מושתתים, בעיקר, על הידע הסמוי שלהם ופחות על הידע הגלוי שלהם (

 ). על כן, במהלך ראיון, החוקרים מנסים לסייע למרואיינים להפוך את הבלתי מודע למודע. התהליך1967

 של הפיכת ידע סמוי לידע גלוי הוא מהותי לבניית תאוריה מעוגנת בנתונים, שהיא מתגלה, נבנית ומאומתת

 באמצעות תהליך דינמי, מתמשך ושיטתי של איסוף נתונים וניתוחם. מתוך נתוני המחקר נובעים מושגים

) ושוב עד לבניית תאוריה מעוגנת, הנאמנה לשדה הנחקר  נבדקים שוב  ואלה  ביניהם,  ונגלים קשרים 
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Strauss & Corbin, 1990במחקר זה ננקטה גישה המתרגמת את תיאורי הנחקרים וסיפוריהם למערכת .( 

).Shkedi, 2005מושגית-תאורטית (

 ). הם ניגשים2008במחקר האיכותני, החוקרים נדרשים להבין את תרבות הנחקרים ואת שפתם (ליבליך, 

 ) מציינת, שחוקריםCharmaz, 1990לביצוע המחקר עם "ראש פתוח", אך לא עם "ראש ריק". שארמז (

 "מכניסים למחקרם את הפרספקטיבה הכללית של תחום התמחותם, את הנטיות התאורטיות, הפילוסופיות

 והמתודולוגיות שלהם, את כיווני המחקר שלהם ואת הביוגרפיות שלהם. לעומת זאת, הם לא מכניסים

למחקר מערך של מושגים ברורים שעוצבו מראש וקטגוריות האמורות להיות מיושמות באופן אוטומטי" (

p. 1170,בהתאם לכך, איסוף המידע וניתוחו מתחיל ממסגרת מושגית ותאורטית, שהיא אמנם מבוססת .( 

). Lincoln & Guba, 1985אולם בה בעת מאפשרת עיבוד, שכלול, התאמה ושינוי בלתי פוסקים (

אישי וידע  בתחום  ודיסציפלינרי  מקצועי  ידע  כוללת  שכאמור,  החוקרים,  של  המושגית   הפרספקטיבה 

 ומחקרי, ניזונה, בין היתר, מהספרות המקצועית. הספרות המחקרית-תאורטית המסייעת בקביעת שאלות

ובניתוח הממצאים, נסקרת בפרק על  המחקר, בפיתוח רגישות תאורטית לדפוסים שנגלים מהממצאים 

סקירת הספרות. 

) נבחרה אסטרטגיית "חקר מקרים מרובים"  Multipleבמחקר האורך שלפנינו,   Case  Studiesשהיא ,( 

 ), ומטרתה – להשוות בין מקרים ולהציגYin, 1984; 2003גירסה קולקטיבית לחקר המקרה היחיד (שקדי, 

 מאפיינים מבדילים או דומים ביניהם. האסטרטגיה הזו מאפשרת לשמר אפיונים משמעותיים והוליסטיים

 של תופעה חברתית מורכבת. התופעה מתרחשת במציאות בה לא ניתן לבודד את המשתנים מן ההקשר, אך

ואחד כל אחת  הנוכחי,  ובהקשר  כל אחד מ"המקרים",  שכן  חזרה,  בה מרכיב של  הוא, שיש   ייחודה 

 ). אסטרטגיה זו היא אינסטרומנטליתYin, 1984מהסטודנטים-מורים, משקף התנסויות בעלות אופי דומה (

)Stake, 1995-מפני שהיא מספקת, במחקר זה, תובנות לגבי התפתחות גישות ההוראה של הסטודנטים (

מורים לאורך שש השנים ומאפשרת ליצור מן הנתונים – תאוריה. 

 במחקר איכותני-קונסטרוקטיביסטי, גם אם הוא מחקר מרובה מקרים, מקובל להגביל את מספר הנחקרים

 באופן שתתקבל תמונה מחקרית ראויה, המייצגת באופן הטוב ביותר את האוכלוסייה שממנה הם נבחרו,

 אלה שיש ביכולתם לתרום להבנת נושא המחקר וללמד אותנו על התופעה הנחקרת, ולאו דווקא אלה

) מייצג  מדגם  ,Masonהמשקפים   1996;  Merriam,  1998;  Shkedi, לבחירת2005  עיקרי  קריטריון   .( 

 הנחקרים, במחקר האורך שלפנינו – המבקש לעמוד על התפתחות גישות ההוראה של הסטודנטים-מורים

 לאורך שש שנים, מראשית ההכשרה, במהלכה וכמורים בתפקיד – היה סיום ההכשרה והישארות בתפקיד

 עד לתום התקופה. קריטריונים אחרים היו: כושר ביטוי, נכונות והסכמה של הסטודנטים-מורים לקיים

את באמצעותן  ולבטא  שאלות  על  ולהשיב  להתראיין  בהרחבה),  (להלן  בשיעוריהם  וידאו   תצפיות 

 חוויותיהם ונסיונם. בנוסף, נדרשה הסכמת הסטודנטים-מורים להקדיש מזמנם לטובת המחקר לכל אורך

 השנים. בפועל, כל משתתפי המחקר גילו עניין ושיתפו פעולה ברצון. רבים ציינו את התרומה של צילומי

ולתהליך של הכשרתם  הוידאו בשיעוריהם ושל ראיונות העומק הפתוחים לתובנותיהם בדבר ההוראה 

המקצועית.
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 ) הנחתה את החוקרת, שהקפידה2001השמירה על כללים של אתיקה מחקרית (דושניק וצבר-בן יהושע, 

שמירת על  גם  אלא  ופרטיותם,  כבודם  ועל  במחקר  להשתתף  הסטודנטים-מורים  הסכמת  על  רק   לא 

בנוסף, מציג והסרת כל הפרטים המזהים.  דברי המרואיינים בשמות בדויים  ידי הצגת  על   האנונימיות 

 המחקר את דברי הסטודנטים-מורים כפי שהם עולים בראיונות וכפי שכל אחת ואחד מהם מתאר מנקודת

מבטו את התופעות הנדונות. 

 בחקר ההוראה יש לאסטרטגיית חקר מקרים יתרונות אחדים. חקר מקרים הוא אמצעי להשמעת קולם

 הייחודי של המורים. כך, למשל, במחקר זה, כל אחד משלושה-עשר המקרים, הסטודנטים-מורים, מהווה

להיוודע למורים הקוראים את המחקר  מורים מתחילים. חקר מקרים מאפשר  לקול של  אותנטי   ביטוי 

הנחקרים. המקרים  עם  דיאלוג  המחקר,  קריאת  במהלך  ולקיים  לעולמם  הקשורות  תאורטיות   לסוגיות 

 האסטרטגיה הייחודית של חקר מקרים, מובילה את הקוראים "יד ביד" אל תוככי המציאות המשתקפת

 ). ההתנסויותDéjà vu (Lincoln & Guba, 1985מהמחקר, עד שהם חשים כאילו כבר ביקרו בו, בבחינת 

 האישיות של המורים מקושרות לידע הסמוי שלהם, שהם מתקשים לבטא אותו באופן מילולי, אך המפגש

 ,Stakeשלהם עם מושאי המחקר מאפשר להוציא ידע זה מהכוח אל הפועל ואף ליצור הכללות מתאימות (

2000.(

. שאלות המחקר2
עיצובן קיבלו את   כמקובל במחקר איכותני, שאלת המחקר הראשית ושאלות המשנה, שיפורטו להלן, 

 הסופי במהלך המחקר. השאלות עולות מנתוני המחקר ומתייחסות לספרות המחקרית, העוסקת בגישות

 הוראה-למידה ובתפיסות של מורים ומתכשרים להוראה. בהתאם לגישת המחקר, המרוכזת סביב השאלה

 מהן גישותהרחבה והכוללנית של משמעות החוויה עבור השותפים לעשייתה, מתמקד המחקר בשאלה: 

ההוראה-למידה של הסטודנטים-מורים בתהליך ההכשרה ובשנים הראשונות של עבודתם בהוראה?

שאלה זו נחלקת לשאלות המשנה הבאות:

. מהן גישות ההוראה-למידה של הסטודנטים-מורים בהוראה שלהם בפועל?1

א. מהו תפקיד המורה בגישות ההוראה-למידה?

ב. מהו תפקיד התלמידים בגישות ההוראה-למידה?

ג. מהו מקום התכנים בגישות ההוראה-למידה?

ד. מהו מקום המערכת בגישות ההוראה-למידה?

. מהו חזונם של הסטודנטים-מורים אודות גישת ההוראה-למידה הראויה ומה טיב המתח בין החזון  2

    לבין גישת ההוראה בפועל?

א. מהו חזונם אודות תפקיד המורה בהוראה-למידה הראויה?
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ב. מהו חזונם אודות תפקיד התלמידים בהוראה-למידה הראויה?

ג. מהו חזונם אודות מקום התכנים בהוראה-למידה הראויה?

ד. מהו חזונם אודות מקום המערכת בהוראה-למידה הראויה?

. האם חלו תמורות בגישות ההוראה-למידה של הסטודנטים-מורים מראשית הכשרתם, במהלכה  3

   ובעבודתם כמורים, בהתייחסות להוראה שלהם בפועל אל מול חזונם, ואלו הן?

א. האם חלות תמורות בתפיסתם את תפקיד המורה, ואלו הן?

ב. האם חלות תמורות בתפיסתם את תפקיד התלמידים, ואלו הן?

ג. האם חלות תמורות בתפיסתם את מקום התכנים, ואלו הן?

ד. האם חלות תמורות בתפיסתם את מקום המערכת, ואלו הן?

. כלי המחקר ומהלכו3

 איסוף נתונים3.1

 ), נערכו בשיעורים שלימדוObservationsכלי המחקר בעבודת מחקר זו, הם ראיונות ותצפיות. התצפיות (

 הסטודנטים-מורים, שהם הסביבה הטבעית בה התרחשה ההוראה. התצפיות סייעו ביצירת מעורבות אישית

)  ,Masonשל החוקרת ובנגישות שלה לתהליכי חשיבה של הסטודנטים-מורים, לעשייתם ולרגשותיהם 

 ). הן התבצעו על ידי צילומי וידאו, תומללו מילה במילה ונערכו בשיטת תצפית מעורבת, במהלכה1996

(שקדי,  רצף האירועים שהתקיימו בשיעור  של  ותיאור מלווה   ). בתצפית2003החוקרת רשמה הערות 

 מעורבת יש לחוקרים מעורבות גבוהה בתופעה הנחקרת, אולם משך הזמן של התצפית הוא מוגבל ותחום.

ואחת מהסטודנטים-מורים, במהלך שש בכל אחד   לדוגמה, במחקר הנוכחי התקיימו כשמונה תצפיות 

השנים בהן נאספו נתונים.

) עומק"  "ראיון  בשיטת  נערכו  In-Depthהראיונות   Interview)  (Lincoln  &  Guba,  1985:  Miller  & 

Glassner, 2004המתנהל כשיחה המתמקדת בנושא הנחקר. הראיון מאפשר למרואיינים לתאר ולפרש ,( 

 ;Connelly & Clandinin, 1990במילים ובמונחים שלהם את עולמם ואת התרבות שהם חיים ופועלים בה (

Seidman, שאלות1991  תיאוריות,  שאלות  שונים:  מסוגים  פתוחות  שאלות  היו  בראיון  השאלות   .( 

) מעוררות  ושאלות  ניגודיות  שאלות  השלמה,  שאלות  השוואתיות,  שאלות  ,Shkediמשמעות,   2005.( 

סיפורם. במהלכו, המראיינת נפתח בשאלה כללית, שהזמינה את הסטודנטים-מורים לספר את   הראיון 

 דובבה את המרואיינים וניסתה לעזור להם להפוך את הבלתי מודע למודע ואת הידע הסמוי לידע גלוי.

בראיונות התקיימו במתכונת של ראיון מאזכר, שהוא אמצעי להבנת התופעה הנצפית נרחבים   חלקים 

 ). בראיונות המאזכרים, שהם מתודה המשולבת בראיוןShkedi, 2005מנקודת המבט של האינפורמנטים (
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 עומק, הוצגה התצפית בפני הסטודנטים-מורים, בדרך כלל, על גבי מסך וידאו והם התבקשו להתייחס

לקטעים ממנה ולתאר אותה כפי שהיא נחווית ומוסברת על ידם.

 ) נרשמו על ידי החוקרת במהלך התצפיות והן כללו רישום של ההתרחשויותField Notesרישומי שדה (

כללו כן,  כמו  הסטודנטים-מורים.  שלימדו  השיעורים  במהלך  שארעו  מילוליות,  והבלתי   המילוליות 

הרישומים תובנות והרהורים של החוקרת, שסייעו בהבנה ובפירוש של הנתונים. 

 מסמכים, תכניות לימודים וחומרי לימוד, שנמצאו כמסייעים בהבנת התופעה הנחקרת – גישות ההוראה

של הסטודנטים-מורים, נאספו אף הם חלק ממסד הנתונים של המחקר.

 איסוף הנתונים החל בראשית השנה הראשונה של ההכשרה, מיד עם הצטרפות הסטודנטים-מורים לתכנית.

לתצפיות ספר,  בבתי  לביקורים  הצטמצם  ההוראה  עולם  עם  הסטודנטים  של  המפגש  שבה  זו,   בשנה 

 בשיעורים ולהתנסות חד-פעמית בהוראה, התקיימו שני ראיונות עומק פתוחים עם כל אחת ואחד מעשרים

 וארבעה הסטודנטים-מורים שלמדו בתכנית. ראיונות אלה נועדו לחשוף כיצד הסטודנטים מתארים לעצמם

 את תרבות המורים, כיצד הם חווים אותה, מהו הפירוש שהם נותנים לה ומהו חזונם אודות הגישה הראויה

 להוראה. בראיונות התבקשו הסטודנטים לספר ולהרחיב בתיאור חוויות ואירועים שהשפיעו על השקפתם

אודות ההוראה הראויה.

 מהשנה השנייה של ההכשרה, כשהחלו הסטודנטים-מורים להתנסות בהוראה, איסוף הנתונים כלל בכל

 שנה כשתי תצפיות וידאו וכשני ראיונות עומק פתוחים ומאזכרים עם מי מהסטודנטים-מורים שניאותו

 להשתתף במחקר ונמצאו מתאימים. הללו הם שלושה-עשר מתוך תשעה-עשר בוגרי התכנית, שסיימו שתי

 שנות הוראה בתפקיד. במהלך הראיונות, כאשר הסטודנטים-מורים צפו בצילום השיעור וראו את עצמם

 מלמדים, עצרה המראיינת, מידי פעם, את ההקרנה וביקשה מהם לתאר את שהתרחש באותה עת בשיעור.

) פעולה"  תוך  ה"רפלקציה  חווית  את  המרבית,  במידה  המרואיינים,  שיקפו  Reflectionבתיאוריהם   in 

Actionשהיא החשיבה של המורים בינם לבין עצמם, המתרחשת בזמן הפעילות בכיתה, אודות אותה ,( 

 ). חשיפת החשיבה של מורים בזמן הוראתם, שהתאפשרהSchon, 1983; Schon, 1987פעולה עצמה (

 במחקר הנוכחי בעזרת הצפייה בצילומי שיעורים ובעזרת השימוש בטכניקת הראיון המאזכר, כמעט ואינה

בזמן החשיבה  תהליכי  את  לחשוף  הקושי  בגלל  זאת  הוראה.  בגישות  העוסקים  במחקרים   בנמצא 

 Reflection Onהתרחשותם, בעוד שבשיחות שלאחר ההוראה, המורים מבטאים "רפלקציה על הפעולה" (

Action) (Schon, 1983; Schon, 1987גישות ההוראה של הסטודנטים-מורים, שבאו לידי ביטוי בפועל .( 

 נחשפו בראיונות בצורת סיפורי המרואיינים, שכללו גם את תיאור חזון ההוראה וגם את תיאור ביצועה

 . כל ראיון כללGudmunsdottir, 1991בפועל. זאת תוך שהנחקרים הופכים את הידע הסמוי לידע גלוי ((
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התייחסו אליהם  המתומללים,  התצפית  קטעי  את  גם  אך  הנחקרים,  של  ההתייחסות  מלוא  את   אפוא 

הסטודנטים-מורים במהלך הראיון. 

 רישומי שדה ומסמכים, שנאספו לאורך השנים כמו גם כל הראיונות והתצפיות – למעלה ממאה וארבעים

 ראיונות ויותר ממאה ועשרים תצפיות, שהוקלטו והוצגו במהלך הראיונות – תומללו מילה במילה ושימשו

 מסד של נתוני המחקר. הללו, אלפים רבים של דפי נתונים, הוכנסו לתוכנת מחשב לניתוח נתונים נרטיביים

) וניתן היה לחזור ולעיין בהם בכל עת, במהלך ניתוח הנתונים ולאחריו. Narralizer(תוכנת 

 ניתוח הנתונים3.2

 ),Thematic Analysisמסורת ניתוח הנתונים, שננקטה במחקר איכותני זה, היא שיטת הניתוח הנושאית (

האינפורמנטים לדברי  מתייחסת  השיטה  ומסבירים.  מתארים  אומרים,  שהנחקרים  במה   המתמקדת 

 כמשקפים את הרגשות, המחשבות, האמונות, החוויות והידע שלהם. הניתוח מתבצע בתהליך של סידור

 והבניית המידע שנאסף, והוא כרוך בחלוקת המידע לחלקים ובארגון החלקים בסדר אנליטי מחודש. כל

 חלק של מידע מזוהה על ידי קריאה קפדנית ומהווה יחידת משמעות המשוייכת לקטגוריה. הניתוח נערך

 ) בארבעה שלבים רצופים, כאשר באחרון,Strauss & Corbin, 1990באופן שיטתי ותוך שקיפות מלאה (

 ,Shkediהשלב התאורטי, נערכת הבניית התיאורים וההסברים המושגיים-תאורטיים של התופעה הנחקרת (

 ) באופן המאפשר בנקל לשחזר כלNarralizer (Shkedi, 2005). הניתוח התבצע בעזרת תוכנת נרלייזר 2005

אחד מהשלבים של הניתוח ולחזור ולבחון את הניתוח שנעשה בכל שלב.  

 בשלב הראשוני של ניתוח הנתונים חולקו הראיונות ליחידות משמעות ונקבעו שמות ליחידות המשמעות,

נלקחו משפת יחידות המשמעות  הנושאי הגלום בכל אחת מהיחידות. שמות   ששיקפו את הפוטנציאל 

הנחקרים והללו קודדו בתוכנת נרלייזר למיפוי טקסטים נרטיביים. 

 בשלב השני, ניתוח ממפה, קטעי המשמעות אורגנו לקטגוריות נושאיות משותפות או מקבילות, באופן

 שהבליט את המשותף לכל הסטודנטים-מורים ואת המייחד כל אחד מהם. בעזרת תוכנת הנרלייזר, מופו כל

משנה. ולקטגוריות  לקטגוריות-על  חלוקתם  תוך  הניתוח,  של  הקודם  בשלב  שזוהו  המשמעות   קטעי 

 הקטגוריות שאורגנו על פני ציר אופקי ובו נושאים מקבילים, הן קטגוריות העל ואלו שעל פני ציר אנכי הן

 קטגוריות המשנה. בניתוח הממפה נוצר מערך, שחשף את היחסים בין הקטגוריות ושיקף את הפוטנציאל

המלא של הנתונים שנאספו. 

 

 בשלב השלישי, הממקד, שנערך אף הוא בעזרת התוכנה לניתוח נתונים, נבחרו מתוך המערך הממפה,

 קטגוריות אחדות כמרכזיות ביותר. קטגוריות אלה בלטו בנתונים, הן השיקו לקטגוריות אחרות ותרמו

 באופן משמעותי להסבר של התופעה הנחקרת – גישות הוראה של סטודנטים-מורים. קטגוריות אלו נבחנו

 בתהליך מתמשך של מפגש בין הנתונים לבין הפרספקטיבה המושגית ונסיונה של החוקרת, ומופו מחדש
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 במערך ממוקד, שאף בו ציר אופקי, המבטא התייחסות לנושאים מקבילים וציר אנכי, המבטא את יחסיהן

של הקטגוריות זו לזו.

 בשלב הרביעי נערך ניתוח תאורטי במהלכו תורגמה התמונה הקטגוריאלית שהתקבלה למושגים תאורטיים

 ובהתאם לכך שונו שמות הקטגוריות. הנתונים נבחנו מחדש, בהתאם למודלים בספרות המחקרית אודות

).2003התופעה הנחקרת וזוהה הקשר בין הנתונים לבין תרגומם התאורטי (שקדי, 

מורה-תכנים ממוקדת  הוראה  המושגים התאורטים  של  תרגום  הינה  ישירה   הקטגוריה הוראה במסירה 

) מסרנית-פוזיטיביסטית  ,kangוהוראה   2008;  Boulton-Lewis  et  al.,  2001;  Cuban,  1993;  Cuban, 

הוראה מסרנית2007 מורה-תכנים,  ממוקדת  על המושגים הוראה  מבהירה מבוססת   ). הוראה במסירה 

) הגשה  ואסטרטגיית  Presentationפוזיטיביסטית   Strategy)  (Sawyer  et  al., במסירה2005  הוראה   .( 

המתייחסים מושגים  על  גם  אך  פוזיטיביסטית  מסרנית  הוראה  המושג  על  נבנית  היא  אף   מפעילה, 

 ,Brunerלאסטרטגיות של הוראה מפעילה כדוגמת חקר וגילוי, דיון, הוראה לקבוצות קטנות וגילוי מודרך (

1960; Schwab, 1962; Perkins 1998; Nystrand et al., 2003; Darling-Hammond, 2005; Zion et al., 

2007; Zohar & Peled, 2007; ; Weinberger et al., 2007הוראה קשובה מבוססת על מושגים תאורטיים .( 

 המתייחסים אף הם להוראה מסרנית פוזיטיביסטית אך גם למושגים המתייחסים להיבטים הרגשיים של

,.Damasio et al;2003הלמידה (ג'נסן,   2000; Intrator,  2002; LeDoux, 2007; Davis,  et al.,  2008( 

) מטפחת  הוראה  של  (Nurturingולאסטרטגיה  ואכפתית   ,(Caring)  (Noddings,  1996;  Darling-

Hammond, 2005 .(

 ,.Boulton-Lewis et alהוראה במסירה מותאמת מתבססת על המושג הוראה במסירה ממוקדת תלמידים (

2001; Cuban, 1993; Cuban, 2007; Van Driel et al., 2007ועל אסטרטגיית ההוראה הדיפרנציאלית .( 

Darling-Hammond, 2005; Hutchison, 2006; Baldwin et al., 2007 .(

 הוראה מעודדת הבניה מתבססת על המושגים למידה קונסטרוקטיביסטית, למידה פעילה והוראה ממוקדת

 ;Von Glasersfeld, 1984; Von Glasersfeld, 1985; Brooks & Brooks, 1993; Fosnot, 1996תלמידים (

Perkins, 1996.(

 יוצא אפוא כי מתוך תרגום הקטגוריות שצמחו מהנתונים לפרשנויות תאורטיות נבנתה "תאוריה מעוגנת

 בנתונים" אודות עולמם של סטודנטים-מורים מתחילים ביחס לשלוש קבוצות של מושגים: התפתחות

מקצועית של מורים מתחילים, גישות הוראה ודפוסים המתארים תמורות בגישות הוראה. 

 גישות ההוראה משקפות את המערך של עקרונות היסוד אודות מקום התכנים, תפקיד המורה, תפקיד

 התלמידים ומקום הסביבה הלימודית בתהליך ההוראה-למידה, שהוא המנחה את התנהגות המורה. מתוך

 המערך הקטגוריאלי זוהו חמש גישות של הוראה, כולן מתייחסות לאותו מערך קטגוריות ומובחנות זו מזו

 על יסוד אותו מערך קטגוריות עצמו. דפוסי ההוראה מתארים תבניות התנהגות המייצגות תהליך מתמשך
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כפי שהן של הסטודנטים-מורים,  בפועל  הוראה  גישות  דפוס מתאר  כל  זמן. במחקר שלפנינו,   לאורך 

 התקיימו לאורך שש השנים – שנות ההוראה והכניסה לתפקיד. המיפוי לדפוסים מוצג בשלמותו בפרק

הרביעי, פרק הממצאים. 

מוקדי שלושת  בין  שונים  קשרים  מציעה  מתחילים,  מורים  של  מקצועית  התפתחות  אודות   התאוריה 

 המחקר: גישות ההוראה של הסטודנטים-מורים, כפי שהן באו לידי ביטוי בהוראה שלהם בפועל, חזון

הסטודנטים-מורים של  ובחזון  בהוראה  שחלו  והתמורות  להוראה,  הראויות  הגישות  לגבי   הסטודנטים 

לאורך שש השנים, מהכשרה להוראה. תאוריה זו מוצגת בפרק הדיון המסכם, הפרק החמישי. 

. סטנדרטים של איכות המחקר4
 המחקר האיכותני-קונסטרוקטיביסטי עוסק בזיהוי תופעות ובהבנה מעמיקה שלהן ולא במדידתן. הנחת

 היסוד של הגישה המחקרית היא, כי משמעות כל עובדה, הצעה או מפגש מותנית בפרספקטיבה ובמסגרת

(ברונר,  מובנית  היא  באמצעותה  בהכרח2000ההתייחסות  היא  זו  מחקרית  גישה  פי  על  אמת,   .( 

וכבעלת מאפיינים מדעיים-כמותניים- נתפסת כאוביקטיבית  ואכן, התופעה הנחקרת אינה  סוביקטיבית, 

 פוזיטיביסטיים, אלא כהבנות שנובעות ממעורבות בתופעה הנחקרת ומהתייחסות הוליסטית כלפיה. לפיכך,

) לאמון"  "ראוי  המושג  מוצע  איכותני  מחקר  של  והביצוע  העיצוב  לאיכות  מידה  Lincolnכאמת   & 

Guba,1985שאלת האמון במחקר מתמקדת בסוגיה: באיזו מידה ניתן לסמוך על תוצאות המחקר? האם" .( 

) Maykutניתן להאמין לדיווחים של החוקר?"   & Morehous,  1994,  p. ). מפני שמחקר איכותני-145 

קונסטרוקטיביסטי אינו מנסה לחשוף "אמת" מדעית מקיפה כל שהיא, כי אם לבחון את שאלת המשמעות-

לדרך קשור  במחקר  אמון  מתן  לכן,  הפרשנות.  של  ולשיטות  לנימוקים  רב  לתת משקל  ראוי   בהקשר, 

ידי החוקרים. מודעות החוקרים לשלבי המחקר וההשפעות והדיווח על  הניתוח   ההתייחסות, האיסוף, 

 ;2003) (שקדי, Trustworthinessהנילוות ושקיפותן כלפי הקוראים, הן אשר בונות את איכות המחקר (

Lincoln & Guba,1985; Morse et al., 2002 .( (

 כאמור, במחקר האיכותני, המושג אוביקטיביות, שהוא כה מהותי למחקר כמותני-פוזיטיביסטי, מוחלף

 במושג פרספקטיביות, היינו, המסגרת המושגית שבאמצעותה מסתכל החוקר ובוחן את התופעה הנחקרת.

 יחד עם זאת, במחקר שלפנינו ייעשה שימוש במערכת המושגים המקובלת במחקר הכמותי, אך תינתן להם

,Kirk & Millerמשמעות רלוונטית למחקר איכותני (  1986; Stake, 1995על כן, מהימנות איכותנית .( 

 תיבחן ביכולת לחזור ולהסתכל על התופעה הנחקרת בפרספקטיבה המוצהרת של החוקר. תקפות תיבחן

 במידה שבה קיים קשר קוהרנטי בין הפרספקטיבה המושגית של המחקר לבין נתוני המחקר ומסקנותיו.

 אמינות במחקר האיכותני קשורה לאופן בו אנו מתייחסים, אוספים, מנתחים ומדווחים על נתונים. ההכללה

 תיבחן ביכולת של קהילת החוקרים ושל הקוראים למצוא משמעות בנתוני המחקר ובמסקנותיו ולקשר

אותו לתופעות אחרות.

77



תקפות, מהימנות ואמינות

 על מנת להבטיח את התקפות, האמינות והמהימנות האיכותנית של מחקר זה, הוא נערך בצורה שמבטיחה

את שקיפות התהליך ואת זמינות הנתונים:

 הצגת ההנחות, הפרספקטיבה המושגית והאוריינטציות התאורטיות שעמדו לנגד עיני החוקרת.1

 מופיעה בעיקרה בסקירת הספרות, כדי לאפשר לקוראים לעמוד על הקשר בין ההנחות התאורטיות

לבין ממצאי המחקר ומסקנותיו.

תוכנת המחשב,.2 בעזרת  הנתונים בארבעה שלבים, מתבצע  ניתוח  וממושמע של   תהליך שקוף 

 ), המותאמת לניתוח קטגוריאלי במחקר איכותני ומאפשרת שמירה ותיעודNarralyzerנרלייזר (

 התוצרים בכל אחד מהשלבים. בכל שלב יכולים החוקרת ועמיתים לשוב לתוכנה ולבחון בנקל את

מחודשים ניתוח  כיווני  חיפוש  מאפשרת  כזו  חשיפה  המחקר.  התפתחות  ואת  הניתוח   תהליך 

).Lincoln & Guba, 1985כשהדבר מתבקש (

 לכל אורך התהליך המחקרי גלויים הנחות החוקרת, הנתונים והממצאים בפני עמיתים ובפני מנחי.3

 המחקר תוך קיום שיח בלתי פוסק. וזאת, על מנת לקבל תגובה אשר תסייע לבחון את תהליך

הניתוח והסקת המסקנות. 

 ) של ההתרחשות תוך ביאורה, בליווי כל נתוני הרקע ההכרחיים1990הצגת "תיאור גדוש" (גירץ, .4

להבנה פרשנית, כך שהקוראים יוכלו לעמוד על תהליכי המחקר.

 שקיפות נתוני המחקר, כולל התמלול המלא של הראיונות והתצפיות, באופן שמאפשר לחוקרת,.5

) הנתונים  את  ולבחון  לחזור  ולקוראים  ,Merriamלעמיתים   1985;  Kirk  &  Miller,  1986; 

Merrick, 1999.(

הכללה 

 החוקרים האיכותניים-קונסטרוקטיביסטיים אינם נושאים את דגל ההכללה באשר לאנשים שונים ולסביבות

 שונות מאלו בהן התבצע המחקר. הם טוענים בצניעות, כי ממצאי המחקר מניבים הנחות שיתאימו גם

 להקשרים אחרים. במחקר איכותני-קונסטרוקטיביסטי, מידת ההכללה או ההעברה נבחנת על ידי קוראי

 המחקר והם הקובעים, בסופו של דבר, אילו היבטים של המקרה הנחקר ניתנים ליישום בהקשרים אחרים.

 הקוראים, הם שיעמתו את ממצאי המחקר ומשמעויותיו לנוכח התנסויותיהם, היכרותם את עולם המורים

ניתנת עתה  וההוראה, והמפגש האישי שלהם איתו, וכן אל מול פרשנות קודמת שייחסו לדברים והיא 

לבחינה מחדש. עם זאת, לחוקרים יש מחויבות לתמוך בתהליך על ידי בניית תיאור עשיר ומפורט. 
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 )), כלומר, מידתTransferabilityההכללה בסוג של מחקר כגון זה שלפנינו, מתבטאת ב"יכולת העברה" 

 הרלוונטיות של הממצאים הספציפיים להקשרים אחרים. עם זאת, מחקר זה בחן לעומק רב ובתקופת זמן

הקבלה שלהם נתוני  פי  על  סטודנטים-מורים, שהוגדרו  של  נבחרת  קבוצה  (שש שנים)  יחסית   ארוכה 

 כמצטיינים והיו בעלי ניסיון בחינוך בלתי פורמלי ומחוייבות מודגשת לחינוך והוראה. אין זו אוכלוסייה

 מייצגת ואם ניתן יהיה להצביע על הישגים מיוחדים, לא בהכרח תוצאות אלו יהיו תקפות לגבי מרבית

של המקצועית  בהתפתחותם  מחסומים  נמצא  אם  שני,  מצד  ההכשרה.  שבתכניות   הסטודנטים-מורים 

 הסטודנטים-מורים הנחקרים, נוכל לטעון כי אם הדבר נמצא באוכלוסייה נחקרת זו, סביר להניח שהוא

 יהיה תקף ובר-הכללה באוכלוסיות "רגילות" של תלמידי הכשרת מורים. בכל מקרה, הממצאים שלפנינו

 משקפים את תמונת הסטודנטים-מורים במחזור הראשון של תכנית "רביבים", אבל אפשר להכליל ממנה

 על מחזורים אחרים ב"רביבים". בנוסף, בהתייחס להסבר התאורטי שנילווה לממצאים ניתן יהיה להשוות

 את ממצאי מחקר זה לממצאי מחקרים המדווחים בספרות, באופן שמאפשר לתקף איכותנית את ממצאי

).  Kirk & Miller, 1986המחקר ולהרחיב את התייחסותם למחקרים אחרים בתחום הכשרת המורים ( 
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3פרק 

ההקשר המחקרי – תכנית ההכשרה הנחקרת

. הרקע להקמת התכנית1
 , ראשית תש"ס, פתחה תכנית הכשרת המורים "רביבים" שבאוניברסיטה העברית את2000באוקטובר 

להוראת מורים  להכשרת  מצטיינים,  "תכנית  שנקראת  לתכנית,  הראשון.  המחזור  תלמידי  בפני   שעריה 

מהפקולטה שותפות מחלקות אחדות  בישראל",  ממלכתיים  על-יסודיים  ספר  בבתי  היהדות,   מקצועות 

 למדעי הרוח, המכון למדעי היהדות, מרכז מלטון לחינוך יהודי בבית הספר לחינוך והמחלקה להכשרת

 מורים של האוניברסיטה. קרנות העוסקות בטיפוח החינוך היהודי, ובראשן קרן אבי-חי, חברו יחד להקמת

התכנית והן תומכות בה ומעניקות מלגות קיום גבוהות לתלמידיה הסטודנטים-מורים.

 כפי שצוין לעיל, התכנית הוקמה כחלק מיישום המלצות ועדת שנהר, שביקשה להתמודד עם "הירידה

מורים להכשרת  במכללות  כולל  החינוך,  רמות  בכל  היהדות  לימודי  של  במעמדם   הנמשכת 

ועולם,  (עם   ). הוועדה הדגישה את "הצורך להעמיד את דמות המורה8, עמ' 1994ובאוניברסיטאות" 

 ), וקבעה, כי24והכשרתו בראש סדר העדיפויות בחתירה לשינוי מעמדם של לימודי היהדות" (שם, ע' 

 "כתנאי הכרחי לשינוי מצבם של לימודי היהדות בחינוך הכללי יש לפתור את בעיית המחסור החריף

 המסתמן והולך במורים מתאימים להוראת מקצועות היהדות" (שם). עוד הוסיפה הוועדה, כי יש לפעול

למען "שינוי תכניות הלימודים ומתודות ההוראה של מקצועות היהדות" (שם).

הוועדה פירטה שורה של המלצות, שעמדו בבסיס עקרונותיה של תכנית הכשרת המורים "רביבים" ובהן:

 גיוס מורים בעלי השקפת עולם ואורח חיים המקובלים על הציבור החילוני לגווניו ובהתאם לאופי.1

).24השונה של הקהילות שאותן משרתים בתי הספר (שם, ע' 

תמורת.2 הכלליים,  הספר  בבתי  להוראה  עצמם  שיכשירו  לסטודנטים,  ומלגות  מענקים   הקצאת 

התחייבות לעסוק בהוראה (שם).

 הכשרת מורים בעלי השקפת עולם פלורליסטית-ביקורתית, שבה "המורה לעתיד לא יתמחה רק.3

היכרות בעל  יהיה  אלא  להורות,  עצמו  מכשיר  הוא  שאותו  המסוים,  הדיסציפלינרי   במקצוע 

כאמצעי וזאת  הכלליים"  ההומניסטיים  והמקצועות  היהדות  מקצועות  מכלול  עם   משמעותית 

).25-24לפיתוח הוראה משלבת (שם, עמ' 

 הכשרה שבה לצורך התאמת הוראת מקצועות היהדות לסוגי אוכלוסייה שונים, יש לחתור למצב.4

 ).26בו "הסטודנטים יערכו את ההתנסות בבתי ספר ובמסלולי הוראה מסוגים שונים" (שם, עמ' 
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 וכן הכשרה שבה "יש לעודד כתיבת תכניות לימוד משלבות על ידי צוותים של סטודנטים ומורי

המוסד ובחינתן במהלך ההתנסות" (שם).

  האוניברסיטה העברית, שמאז שנות השמונים של המאה העשרים, חל בה פיחות ניכר במספר התלמידים

 המצטרפים ללימודי תואר בוגר במדעי היהדות בכלל, ולהוראת מקצועות היהדות בפרט, נענתה לאתגר.

 האוניברסיטה החליטה על פתיחת מסלול חדש ונסיוני להכשרת מורים, תכנית "רביבים", שתכשיר מורים

מצטיינים להוראת לימודי יהדות בבתי ספר ממלכתיים. 

 על החזון של מקימי התכנית ועל תקוותם, כי המורים, בוגרי התכנית, יביאו לשינוי מהותי בלימודי היהדות

בבתי הספר הממלכתיים, ניתן ללמוד ממסמך פנימי שנכתב באוניברסיטה כחלק מהקמת התכנית.

למקרא מצטיינים  מורים  להכשרת  חדשה  תכנית  ליצירת  מחויבת  העברית   "האוניברסיטה 

 ולמחשבת ישראל בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים. מורים אלו יוכשרו על מנת להוות

 סוכני שינוי במערכת החינוך הממלכתית (...) השינוי ביחס כלפי התכנים היהודיים בבתי הספר

 בישראל – תכלית תכנית זו – מותנה במורים כריזמטיים, בעלי מוטיבציה גבוהה, אינטליגנטים

תלמידיהם ביחס  שינוי  לחולל  אלו  מורים  יוכלו  בנוסף,  בהוראה.  לעיסוק  אישית   ומסורים 

 ובמחויבות בית ספרם ללימודי היהדות. אין אלו תכונות המאפיינות רבים מן הישראלים שבחרו

).4, עמ' 1999בהוראה כמקצוע בשנים האחרונות" ("רביבים" מסמך פנימי, 

. תאור התכנית2
סטודנטים-מורים מצטיינים. הצטיינותם של המועמדים וחמישה  בכל שנה כעשרים   לתכנית מתקבלים 

 נמדדת על פי כישורים אקדמיים ועל פי כישורי מנהיגות. הכישורים האקדמיים נקבעים בהתאם לנתוני

 קבלה גבוהים, כמקובל בחוגים היוקרתיים ביותר באוניברסיטה, והכישורים החברתיים – לפי "מסירות

מעולים מנהיגות  וכישורי  אישיים  בין  כישורים  גבוהה,  מוטיבציה  רמת  יהודי,  לחינוך  עמוקה   אישית 

 והישגים גבוהים בעבר" (שם). במהלך ארבע שנות הכשרה, הסטודנטים נהנים ממערך של מלגות נדיבות,

 שתמורתן הם מתחייבים ללמד במערכת החינוך הממלכתית לפחות ארבע שנים. התכנית מקנה לבוגריה,

 בתום הלימודים וההכשרה, שלושה תארים: תואר בוגר במדעי היהדות, תואר מוסמך בחינוך יהודי או

במדעי היהדות, ותעודת הוראה. 

הלימודים בתכנית מתקיימים בשלשה ערוצים:

 הערוץ הראשון, התמחות אקדמית בשני תחומי דעת ממדעי היהדות. במחזור הראשון נבחרו לימודי מקרא

 ומחשבת ישראל. מקרא נבחר מתוך השיקול, שזהו מקצוע חובה בבחינות הבגרות ויש צורך במורים טובים

 יותר להוראתו. הבחירה במחשבת ישראל נבעה מהתפיסה, שדרך לימוד פילוסופיה יהודית יוכלו המורים

יהודיים מקורות  לימוד  בעת  בכיתה  העולות  פילוסופיות,  שאלות  של  מורכבת  מערכת  עם   להתמודד 

).6, עמ' 1999("רביבים" מסמך פנימי, 

81



משותפת וצפייה  מודרכים  סיורים  כדוגמת  לתואר,  מיועדים  שאינם  משלימים  לימודים  השני,   הערוץ 

בהצגות תאטרון.

 ) חדשנית, שמעמידה בלב ליבוInternship Approachהערוץ השלישי, לימודי חינוך בגישה התמחותית (

 של תהליך ההכשרה, מראשיתו ובמהלכו את ההתנסות המעשית בהוראה תוך שילוב לימודי התאוריה

 ). הגישה, שהפכה לגישה המובילה במערכת ההכשרה בבריטניה ובמידהCalderhead, 1995החינוכית (

 מסוימת בארה"ב, מניחה, כי יש להתייחס להכשרת מורים כאל תהליך התמחות ולקיימו בקונטקסט ממשי,

 כפי שמתייחסים להכשרת רופאים או להכשרת עורכי דין. על כן, במהלך ההכשרה שמתקיימת בין כותלי

בכיתות כמורים  מתפקידם  המתחייבת  המלאה,  באחריות  לשאת  התכנית  תלמידי  נדרשים  הספר,   בית 

 ). המנחים, מורים בבתי ספרZeichner, 1995; 1998ולהתנסות בהוראה שמלווה בהדרכה (זילברשטיין, 

 על-יסודיים ממלכתיים בארץ וחברי צוות בית הספר לחינוך באוניברסיטה, מלווים את הסטודנטים באופן

 צמוד ואינטנסיבי. כל אחד מהמנחים מלווה קבוצה המונה, לכל היותר, שמונה סטודנטים-מורים. המנחים

 מקדישים להם מספר רב של שעות הנחייה בשבוע, המשלבת אופני הדרכה שונים: הדרכה אישית לכל אחד

 ואחת מהסטודנטים-מורים, הכוללת סיוע בהכנה לשיעורים; תצפית בשיעורים ושיחות משוב לאחריהן;

עמיתים תצפיות  ספר;  בית  באותו  הסטודנטים המלמדים-לומדים-מתנסים  קבוצת  של  עבודה   סדנאות 

 בתהליכי הוראה; כתיבת אירועים מתוך ההתנסות; תצפיות במורים מנוסים בבית הספר ועוד. יש לציין כי

בהתנסות התמקדה  ההכשרה  שנות  במהלך  הסטודנטים-מורים  שקיבלו  הפדגוגית  וההדרכה   ההנחיה 

המעשית וכללה דיון בדרכי ההוראה, בדילמות, ובבעיות עימן נדרשו הסטודנטים להתמודד. 

 ) שנערך במקביל למחקר זה2007מידע נוסף אודות ההתנסות בהוראה ניתן למצוא במחקרה של עידו (

תכנית ההכשרה של  הראשון  המחזור  תלמידי  סטודנטים-מורים,  אוכלוסיית  אותה  את  ובדק   שלפנינו, 

 "רביבים". בעבודה, בה נבדקו תפיסות הסטודנטים-מורים את ההתנסות בתהליך הכשרתם להוראה, נמצא

 כי בשנים הראשונות של ההכשרה, הליווי הפדגוגי כלל בחינה רפלקטיבית של מעשה ההוראה. כמו כן,

הרפלקטיבית ההתבוננות  העמקת  להם  אפשרה  בהוראה  ההתנסות  כי  אחדים  סטודנטים  בדברי   עולה 

כל משתתפי המחקר מדגישים את לכל אורך שש השנים,  כי  נמצא  כן,   במעשה ההוראה שלהם. כמו 

יש הנרכש,  הניסיון  של  חשיבותו  את  המדגישים  יש  המקצועית.  בהכשרתם  ההתנסות  של   חשיבותה 

חשיבה להתפתחות  ההתנסות  תרומת  את  הרואים  ויש  הנרכשות  ההוראה  מיומנויות  את   המדגישים 

). 2007רפלקטיבית (עידו, 

 

בהקשר שעלו  בסוגיות  עסקה  וכאמור  ההתנסות,  את  שליוותה  והקבוצתית,  הפרטנית  להדרכה   בנוסף 

 להוראה בפועל, למדו הסטודנטים במהלך הכשרתם מספר קורסים בדידקטיקה בהם נדונו סוגיות עיוניות

 שונות בתחום תכני ההוראה כדוגמת: קורס בהוראת תורה שבעל-פה, קורס בהוראת מחשבת ישראל וקורס

בהוראת מקרא. 

 במסגרת מחקר זה שלפנינו, לא נבדקה האוריינטציה של ההנחיה הפדגוגית ולא ידוע אם ובאיזה אופן

 התקיימה במהלכה ובקורסי הדידקטיקה, חשיפה של פערים בין הראוי למצוי, האם נערכה באופן שוטף
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ודיון  ומעמיק בחינה ביקורתית של תהליך ההוראה-למידה והאם נערך דיון בגישות שונות של הוראה 

 בטיבה של הוראה ממוקדת מורה-תכנים לעומת הוראה ממוקדת תלמידים. יחד עם זאת, עבודת מחקר

 ), הבחינה2004שבדקה את גישות מורי המורים בתכנית "רביבים" לתהליך ההכשרה להוראה (בוגוש, 

בארבע קבוצות של בעלי תפקידים המשתייכים לסגל התכנית, כשלכל קבוצה גישה שונה להכשרה. 

 האחת, מרצים בדרגת פרופסור, מהחוג למדעי היהדות או מהחוג לחינוך אשר לימדו בתכנית ושימשו או

 כמנהל האקדמי של התוכנית או כשותף בעיצוב התוכנית בשלביה הראשונים. הללו מניחים כי ההכשרה

 צריכה להיעזר בכלים המחקריים הקיימים באקדמיה כדי למצוא את הדרכים שהוכחו כטובות ומוצלחות

 להכשרה. למעשה, אין בגישה זו קו הכשרה מקצועי ברור, אלא אוסף של גישות קיימות לגבי הכשרת

). 2004מורים ועל כן היא הוגדרה כגישה אקדמית-אקלקטית (בוגוש, 

 השנייה, מרצים מבית הספר לחינוך אשר לימדו בתכנית ושימשו בה בתפקיד ניהולי. הללו מציגים גישה

 שעיקרה מתן כלים לחשיבה על מטרות החינוך ועל הערכים החינוכיים ויישומה בסיטואציה החינוכית.

(גישה ובחינוך  היהדות  במדעי  השונים  העיוניים  בקורסים  הזו,  הגישה  לפי  נרכשים,  אלו   כלים 

הרפלקטיבית-יישומית).

 השלישית, מרצים מהחוגים הדיסציפלינאריים המלמדים את תחומי התוכן שבמומחיותם. לתפיסתם, עיקר

הכשרת המורים בהקניית תכני דעת המקפלים בתוכם מסרים חינוכיים (גישה תכנית-חינוכית). 

 הרביעית, מדריכות פדגוגיות בעלות ניסיון כמורות למדעי היהדות בבתי-ספר ממלכתיים, ובעלות השכלה

 גבוהה בתחום החינוך. הן הביעו תפיסה לפיה זירת ההתרחשות המרכזית בה ניתנת ההכשרה לסטודנטים

ידי על  לעצמם  רוכשים  הם  בהוראה  בפועל  עוסקים  להוראה  שהסטודנטים  בעת  הספר.  בית   היא 

 רפלקטיביות תוך כדי מעשה, את יכולת ההוראה. לתפיסתן, הרפלקטיביות פונה לשתי מטרות: אחת –

הסיבות החזון,  שלו,  העצמית  הזהות  עצמו;  מול  אל  המורה  והשנייה  התלמידים  מול  המורה   עבודת 

 שמביאות אותו להיות מורה וכו'. שתי מטרות אלה מושגות במקביל בהוראה בפועל בכיתה ובלימודי

 הפדגוגיה. תהליך ההכשרה והאימון בהרגל הרפלקציה, על פי גישה זו, הוא תהליך ארוך בו המורה במהלך

אותה ומתאים  עבודתו  את  הזמן  כל  ובכך משפר  ההוראה  למורכבות מעשה  מודע  עבודתו  שנות   כל 

למציאות המשתנה ללא הרף (גישה ההתנסותית-רפלקטיבית).

נותנים ובסוגיות שונות  בגישה אחת עקבית   בשעה שבעלי הגישה האקדמית-אקלקטית אינם מחזיקים 

 תמיכה להשקפותיהם של בעלי הגישות השונות (אם כי בכל הקשור למקומם של תכני הדעת בתהליך

 ההכשרה, דעתם נשמעת יותר ברורה ורהוטה), כל שלושת הגישות האחרות מייצגות תפיסה אלטרנטיבית

 להכשרת מורים. תומכי הגישה התכנית-חינוכית מניחים שדפוסי הוראה ביסודם אינם מורכבים והמשמעות

 לימודי הדידקטיקה היא טכנית ולכן ערכם מועט בלימודי ההכשרה. המאפיינים הטבעיים של המורה הם

 שישפיעו על ההוראה. מיומנויות ההוראה הן פשוטות באופיין, מה שעושה את ההוראה למורכבת אלו הם

 תכני הדעת שהוראתם מחייבת לימוד יסודי ומעמיק. מורי המורים התומכים בגישה הרפלקטיבית-יישומית,
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 כמו עמיתותיהן בגישה ההתנסותית-רפלקטיבית מניחים שאופייה של ההוראה הוא מורכב, משתנה, תלוי

). Calderhead, 1992הקשר וזמן ושההכשרה להוראה משלבת גורמים אפקטיביים, קוגניטיביים ורגשיים (

 ), לא ניתן להגדיר גישה אחידה להכשרת המורים2004ניתן לומר כי על פי ממצאי מחקרה של בוגוש (

בתכנית "רביבים" אלא ריבוי דעות. 

 ההתנסות בהוראה של הסטודנטים-מורים, תלמידי המחזור הראשון של הכשרת "רביבים", שאחרי גישות

 ההוראה שלהם עקב מחקר זה, הלכה והתרחבה. בשנה הראשונה, התמחותם של הסטודנטים כללה בעיקר

תצפיות בבתי ספר, כתיבת אירועים וניתוחם, הוראת עמיתים וניהול יומן פדגוגי-רפלקטיבי. 

 בשנה השנייה, לימדו הסטודנטים-מורים שעה בשבוע, כיתות שמספר תלמידיהן הופחת, שיעור שהוגדר

 כלימודי תרבות ישראל. תכנית ההוראה הוקדשה לנושא הרחב "בין אדם לחברו", כאשר תכנון השיעורים

 נעשה על ידי כל אחד ואחת מהסטודנטים-מורים, על פי תפיסתו את ההוראה הראויה. לסטודנטים-מורים

 התאפשר לבחור את גישת ההוראה, המיקוד התכני, אסטרטגיות ההוראה וההפעלות בהם הם מבקשים

 לנקוט בשיעור, כאשר המנחים הפדגוגיים מסייעים, מלווים ותומכים. לצורך ההתנסות התפצלו תלמידי

המחזור לשתי קבוצות שלימדו בשני בתי ספר שונים, שניהם על-יסודיים, מקיפים ואינטגרטיביים.

 בשנה השלישית, התקיימה ההוראה בשני בתי ספר הנמצאים בפריפריה של ירושלים, אף הם על-יסודיים,

 מקיפים ואינטגרטיביים. בשלב זה, הסטודנטים-מורים עדיין לימדו כיתות שמספר תלמידיהן צומצם, אך

 ההוראה כללה שלוש שעות שבועיות, שני מקצועות לימוד – מקרא ומחשבת ישראל בשתי שכבות גיל

 שונות. בהוראת מקרא לימדו הסטודנטים-מורים על פי תכנית הלימודים הרשמית ואילו בשיעורי מחשבת

 ישראל, אפשר היה לבחור את תכני ההוראה מתוך המסגרת הרחבה המוצעת להוראת המקצוע, אשר כוללת

את נושא המועדים ונושאים נוספים. 

 בשנה הרביעית והאחרונה להכשרה, התפצלו הסטודנטים-מורים להוראה בבתי ספר שונים, כל אחד לימד

 חמש שעות שבועיות, שני מקצועות – מקרא ומחשבת ישראל, בשתי כיתות שונות. בשנה זו, רובם ככולם

נדרשו, בין היתר, להכין תלמידים לבחינות הבגרות. 

המניין מן  כמורים  משובצים  הסטודנטים  באוניברסיטה,  לימודיהם  סיום  ועם  החמישית  מהשנה   החל 

להורות מקרא ומחשבת ישראל בבתי ספר בישובים שונים ברחבי הארץ.

. פרופיל הסטודנטים-מורים3
 במחזור הראשון של תכנית "רביבים" החלו ללמוד עשרים וארבעה סטודנטים שהוגדרו כמצטיינים, מהם

 תשעה-עשר סיימו את ההכשרה ולימדו מעל שתי שנים כמורים וכמורות בתפקיד. מחקר זה עקב אחר
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שלושה-עשר סטודנטים-מורים, אלו שניאותו שיצפו בשיעוריהם ויראיינו אותם לאורך השנים. סטודנטים-

מורים, שפרטים מקורות חייהם וציטוטים מדבריהם מופיעים בעבודה זו בשמות בדויים. 

הרקע וההתמחות בהוראה של הסטודנטים-מורים

 , יליד קיבוץ של השומר הצעיר, בנעוריו עבר לירושלים עם אחיו והוריו, שניהם אנשי חינוך. בירושליםבני

 הדריך בתנועת השומר הצעיר ועם תום לימודיו בבית ספר תיכון, יצא במסגרת התנועה לשנת שירות בעיר

 אשקלון והתגייס לגרעין נח"ל. לאחר השחרור, למד כשנה בבית מדרש חילוני בירושלים ובחר להצטרף

 לתכנית "רביבים", בשל השילוב של לימודי יהדות עם לימודי הוראה. במהלך הכשרתו, לימד בני בבית

 ספר אינטגרטיבי בירושלים ובבית ספר בישוב פריפריה. בסיום ההכשרה עבר לגור במרכז הארץ, שם הוא

לימד בשנים הראשונות של ההוראה בתפקיד, מקרא ומחשבת ישראל בתיכון יוקרתי, סלקטיבי.

  בת לאם שעוסקת בחינוך, גדלה בירושלים בבית חילוני, המתואר על ידה כ"רציונאלי מאוד אפילושירלי,

 קיצוני". כנערה הייתה חניכה ומדריכה בתנועת השומר הצעיר, ושם, כדבריה, נחשפה באופן רציני ליהדות.

 לפני גיוסה לצבא יצאה לשנת שירות במהלכה שירתה כקומונרית. בצבא הייתה מורה חיילת ולאחר מכן

 התנדבה בחברה להגנת הטבע ובמקביל למדה קורסים אחדים בחוג למדעי החיים באוניברסיטה. במהלך

 הכשרת המורים, לימדה שירלי בבתי ספר אינטגרטיביים בירושלים. עם תום ההכשרה עברה לגור בסמיכות

 לעוד שישה מורים בוגרי מחזור הלימודים שלה בתכנית "רביבים", בעיירה בפריפריה של ירושלים ושם

 החלה ללמד בתיכון מקיף אינטגרטיבי. העתקת המגורים תאמה את דבריה בראיון בראשית שנה א', בו

 סיפרה כי ציפיותיה מקבוצת הסטודנטים-מורים, תלמידי התכנית, כוללות את החלום להיות חלק מ"קבוצה

שיחד יוצרת משהו משותף, ללכת ביחד להוראה ולחשוב יחד על מטרות ויעדים בחיים" (שירלי, שנה א').

גדל בבית מסורתי, בפתח תקוה וכנער היה חניך ומדריך בתנועת הנוער העובד והלומד, במסגרתהכפיר   

 יצא לשנת שירות. בצבא שירת בגרעין נח"ל ולאחר שחרורו החל ללמוד באוניברסיטת תל אביב מחשבת

 ישראל. כשנודע לו על פתיחת תכנית "רביבים", החליט לעבור לירושלים ולהצטרף אליה, על מנת לממש

 את חלומו לעסוק בחינוך ובהוראת יהדות. במהלך ההכשרה, התמחה בהוראה בבית ספר בפריפריה של

 ירושלים ובבתי ספר מקיפים בעיר, ועם סיומה החל ללמד מקרא ומחשבת ישראל בתיכון מקיף, המשתייך

לקבוצת בתי ספר ממלכתיים המגבירים את היקף לימודי היהדות. 

גדלה בירושלים, למדה בבתי ספר דתיים ובנעוריה הצטרפה לתנועת הנוער של הצופים הדתיים,רעות   

 ולימים הדריכה בה וריכזה את אחד השבטים. לאחר סיום הלימודים בתיכון, היא למדה במשך שנה יהדות

ספר ממלכתיים. בבתי  ז'-י',  בכיתות  יהדות  לימדה  לאומי, במהלכו   במדרשה ומשם המשיכה לשירות 

 בשנות הכשרת המורים ב"רביבים", רעות לימדה בבתי ספר אינטגרטיביים בפריפריה של ירושלים ובעיר,

 והזדמן לה ללמד גם בכיתת מב"ר המיועדת לתלמידים מתקשים. בגמר לימודי ההכשרה עברה רעות

להתגורר בקיבוץ בצפון הארץ והחלה ללמד בבית ספר מקיף באחת הערים הסמוכות. 
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  למד בירושלים, בבית ספר תיכון הדוגל בערכי תנועת העבודה, והיה פעיל במשך שנים רבות בתנועתאסף

 השומר הצעיר כחניך וכמדריך. בסיום לימודיו בתיכון, יצא לשנת שירות כקומונר בירוחם, ומשם התגייס

נח"ל. עם שחרורו עסק לפרנסתו בחינוך בלתי פורמלי והצטרף לקיבוץ עירוני בעיירה  במסגרת גרעין 

 בפריפריה של ירושלים. בשנה השנייה של הכשרתו, התנסה בהוראה בבית ספר אינטגרטיבי בירושלים.

 מהשנה השלישית ואילך, התמחה אסף בהוראה בבית ספר מקיף במקום מגוריו ושם המשיך ללמד מקרא

ומחשבת ישראל כמורה מן המניין.

  גדל והתחנך בחיפה בבית חילוני, אמו עוסקת בחינוך מיוחד. שירת בצה"ל בתפקיד פקידותי ולאחרגיורא

 מכן נסע להודו, שם, לדבריו, החל להתעניין ביהדות ובחינוך. גיורא החל את ההתנסות בהוראה בבית ספר

 מקיף בירושלים ומהשנה השלישית עבר להתנסות בהוראה, בעיירה מחוץ לעיר, אליה העתיק את מגוריו.

מתום ההכשרה לימד מקרא ומחשבת ישראל בבית ספר אזורי שנמצא בקיבוץ בסביבת מקום מגוריו.

גדל בירושלים בבית דתי וכיום הוא מגדיר את עצמו כמסורתי. הוא למד בבתי ספר ממלכתיים-עמוס  

 דתיים, היה חניך בבני עקיבא ובמרוצת השנים הדריך באותה תנועה. עמוס שירת בצבא כחייל קרבי בגדוד

 חי"ר ולאחר השירות נסע לשנה לעבוד בחוץ לארץ. הוא החל את לימודיו האקדמיים בחוג למחשבת

 ישראל ולאחר שנה עבר ללמוד בתכנית "רביבים". במהלך ההכשרה, לימד בבית ספר מקיף בירושלים

 ובבית ספר מקיף מחוץ לעיר, שם ניתנה לו ההזדמנות ללמד גם בכיתת מב"ר, שבה לומדים תלמידים

מתקשים. לאחר ההכשרה החל ללמד מקרא בתיכון מקיף אינטגרטיבי בירושלים. 

גדלה והתחנכה בבית חילוני בכרמיאל. בגיל צעיר הצטרפה לתנועת השומר הצעיר, הייתה פעילהנעמה   

 כמדריכה ובמסגרתה יצאה לשנת שירות ולגרעין נח"ל. בצבא שירתה כמורה חיילת ולאחר השחרור עבדה

 לפרנסתה בהנהגה הראשית של התנועה. במהלך הכשרת המורים לימדה בבית ספר מקיף בפריפריה של

 ירושלים ומהשנה הרביעית להכשרה, לימדה בבית ספר פרוגרסיבי, בו המשיכה ללמד כמורה מן המניין.

מתום תקופת ההכשרה ב"רביבים", הצטרפה כחברה בקיבוץ. 

 , ירושלמית, ממשפחה חילונית, למדה בבית הספר המשתייך לרשת תל"י. כנערה הצטרפה לתנועתכנרת

 הנוער הרפורמית, צופי תל"ם, כחניכה וכמדריכה. לאחר התיכון, יצאה כנרת לשנת שירות ועבדה עם ילדים

ת"ש. השתחררה מהצבא קרבית בתפקיד משק"ית  בהנדסה  שירתה  בצבא  מיוחד.  חינוך  של   במסגרת 

 והדריכה מטעם התנועה הרפורמית בשני מחנות קיץ – האחד בדרום אפריקה והשני ברוסיה. לפני לימודיה

 בתכנית "רביבים", טיילה כנרת במזרח אירופה ואז החליטה להרחיב את ידיעותיה בתחום היהדות. במהלך

 הכשרת המורים לימדה בבתי ספר מקיפים אינטגרטיביים, וכמורה החלה ללמד מקרא ומחשבת ישראל

בבית ספר משותף לתלמידים דתיים וחילוניים.

  ילידת חבר העמים להורים ציוניים שפעלו כסירובניקים, עלתה עם משפחתה בהיותה תלמידה בביתאיריס,

 ספר יסודי. בישראל למדה בבתי ספר דתיים, ובמסגרת השירות לאומי לימדה עולים חדשים מארצות חבר

 העמים בבתי ספר תיכוניים ממלכתיים. לפני שהצטרפה לתכנית "רביבים" יצאה כשליחת הסוכנות ללמד
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 במחנות קיץ בארצות חבר העמים. במהלך הכשרת המורים התנסתה בהוראה בבית ספר מקיף אינטגרטיבי,

 שנמצא מחוץ לירושלים ובבית ספר סלקטיבי בעיר. בתום ההכשרה, החלה איריס ללמד בבית ספר תיכון

משותף לתלמידים דתיים וחילוניים. 

 נולד בהרצליה למשפחה חילונית ולמד בתיכון מקיף בעיר. בנעוריו הצטרף לתנועת הנוער העובדרמי 

 והלומד, בה הדריך ודרכה יצא לשנת שירות כקומונר בעיר שדרות. בצבא שרת בנח"ל, במסגרת השל"ת

 הדריך ילדי עולים ולאחר השחרור עסק לפרנסתו בהדרכת בני נוער בפנימייה. במהלך הכשרת המורים

 לימד בבתי ספר בירושלים, ומהשנה הרביעית להכשרתו, החל ללמד מקרא ומחשבת ישראל בתיכון מקיף

בעיר, בו המשיך ללמד כמורה מן המניין. 

 ירושלמית, בוגרת תיכון ממלכתי בעיר ובת לאם מורה. שרתה בצבא כמש"קית וכקצינת הוראה, שםשירה, 

 נפגשה עם דתיים והחלה להתעניין ביהדות. לאחר השירות טיילה בחו"ל וכשחזרה למדה יהדות בבית

 מדרש חילוני. במהלך הכשרת המורים לימדה בבית ספר מקיף בפריפריה של ירושלים ובתיכון מקיף בעיר.

 עם תום ההכשרה, עברה עם אחדים מחבריה לתכנית, לגור בעיירה, שנמצאת מחוץ לירושלים והחלה ללמד

מקרא בבית ספר אזורי, שנמצא בקיבוץ סמוך. 

 , בת להורים אנשי חינוך, גדלה והתחנכה בבתי ספר ממלכתיים-דתיים בירושלים. מילדותה הצטרפהזיוה

 לתנועת הנוער בני עקיבא, שבה הדריכה ושימשה כקומונרית. במהלך השירות הלאומי עבדה בבתי ספר עם

 תלמידים מתקשים והמשיכה בפעילותה בחינוך הבלתי פורמלי. בשנים ב'-ג' של ההכשרה, לימדה בבתי

 ספר אינטגרטיביים בירושלים ובשנה הרביעית, כאשר העתיקה את מקום מגוריה לעיר בצפון הארץ, לימדה

בבית ספר והחלה ללמד מקרא  לגור במרכז הארץ   בבית הספר המקיף במקום. בתום ההכשרה עברה 

דמוקרטי במקום מגוריה.
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4פרק 

ממצאים

 ) כמערך-עלApproaches to Teachingבסקירת הספרות שהוצגה בפרק הראשון, הוגדרו גישות הוראה (

 של עקרונות יסוד המייצגים פרדיגמה פילוסופית, שכוללת התייחסות להיבטים אפיסטמולוגיים ומנחה את

(חטיבה,  2003Vonהתנהגות המורה   Glasersfeld,  1985;  Cuban,  1993;  Kember,  & Kwan,  2000; 

Boulton-Lewis  et  al.,  2001;  Cuban, רצף 2007  פני  על  ההוראה  גישות  מופו  התיאורטי  בדיון   .(

 שבין הוראה ממוקדת מורה, שעיקרה מרכזיות התכנים והמורה, נושא הדעת האחראי למסירתם נאמנה,

 ,.Boulton-Lewis et al;2001לבין הוראה ממוקדת תלמידים המעמידה את התלמיד במרכז (זוזובסקי, 

2001; Cuban, 1993; Cuban, 2007; Van Driel et al., 2007 .(

 בקצה האחד של הרצף, הוצבה גישת מסירה ישירה בהיותה ממוקדת מורה-תכנים במידה הרבה ביותר.

של בהוראה  הופיעה  לא  הנוכחי  ובמחקר  ספר  בבתי  נדירה  היא  הגבוה,  בחינוך  מקובלת  זו   גישה 

 הסטודנטים-מורים. בהמשך הרצף הוצבה גישת מסירה מבהירה, אף היא ממוקדת מורה-תכנים, אך נבדלת

) להוראה  הדעת  ומתאים את תכני  בכך, שהמורה המוסר מתרגם  ישירה  מסירה  ,Elbazמגישת   1983; 

Shulman, 1986; Shulman,1987בעקבותיה, על הרצף, מוצבת גישת מסירה מפעילה, גם זו ממוקדת .( 

מורה ועיקרה מסירת התכנים לכיתה כקבוצה, אך שונה מקודמותיה על פני הרצף בכך, שבתהליך ההוראה-

 למידה התלמידים נדרשים לפעילות למידה אקטיבית, כדוגמת למידה בגילוי מודרך. במרכז הרצף – גישת

 מסירה קשובה, המתייחדת ביחס התומך והאכפתי של המורה לכל אחת ואחד מתלמידיו. קרוב לקצה הנגדי

 של הרצף, המסמן הוראה ממוקדת תלמידים, נמצאת גישת הוראה במסירה מותאמת. עקרונותיה הם:

 מסירת תכני הדעת על ידי המורה בדרך של תמיכה בתלמידיו, תרגום התכנים והתאמתם לכל אחד ואחת

 מהם והכרה בשונות שביניהם כערך חיובי המהווה בסיס לצמיחה אישית. בקצה השני של הרצף מוצבת

 הגישה, שהיא ממוקדת תלמידים במידה המרבית. זו גישת הוראה מעודדת הבניה, גישה שבה התכנים

 משמשים אבני בניין להבניית משמעות על ידי הלומדים, והמורה – תפקידו להנחות, לאפשר, להפעיל

ולעודד את תלמידיו כפעילים ביצירת ידע ובהבנייתו.

 בפרק הנוכחי, פרק הממצאים, יוצגו דפוסי ההוראה של שלושה-עשר סטודנטים-מורים, שגישות ההוראה

 שלהם נדונות במחקר זה. בהגדרתו – דפוס הוראה הוא תבנית של התנהגות, המייצגת תהליך שמתמשך

 לאורך זמן. במחקר שלפנינו, דפוסי ההוראה של הסטודנטים-מורים מתארים את גישות ההוראה שלהם,

 כפי שהן באות לידי ביטוי בהוראתם בפועל, ונלמדות מתוך השקפות הסטודנטים אודות מרכיבי היסוד של

ההוראה: מקום המורה, מקום התלמידים, מקום התכנים ומערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה. 
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 בנוסף, דפוסי ההוראה משקפים את התמורות שחלו בגישות ההוראה של הסטודנטים לאורך שש שנים,

המחולקות לשלושה שלבים:

 השלב הראשון של ההכשרה (שנים א'-ב') – בו מתקיימת התנסות מצומצמת בהוראה במסגרת פתוחה

יחסית וכמעט לא נדרשת מהסטודנטים מחויבות מערכתית.

 השלב השני, השלב המתקדם של ההכשרה (שנים ג'-ד') – עתה מסגרת ההתנסות מתרחבת והיא כוללת

שלוש עד חמש שעות הוראה שבועיות של שני מקצועות לימוד.

 השלב השלישי, שלב הכניסה להוראה בתפקיד (שנים ה'-ו') – כל אחד ואחת מבוגרי ההכשרה מועסק

כמורה מן המניין במשרה מלאה. 

במחקר נמצאו חמישה דפוסי הוראה: 

 . בדפוס זה מלמדים ארבעה סטודנטים-מורים. לאורך ששהוראה בגישת מסירה מבהירההדפוס ראשון – 

 שנות הכשרתם ועבודתם לא חל כל שינוי בגישת ההוראה שלהם בפועל – הוראה בגישת מסירה מבהירה.

 ראוי לציין, שבשלב הראשון של ההכשרה, חזון ההוראה של הארבעה, הוא חזון של הוראה בגישת מסירה

מפעילה ואילו בהמשך הוא משתנה לכיוון של מסירה מבהירה.

 . בדפוס זה מלמדים ארבעה סטודנטים-מורים. בכל שלושתהוראה בגישת מסירה קשובההדפוס השני – 

 שלבי ההתפתחות המקצועית גישתם נשארת יציבה, הוראה בגישת מסירה קשובה. לעומת זאת, בשלב

 הראשון של ההכשרה, חזון ההוראה של שלושה מהם, הוא חזון של הוראה במסירה קשובה וחזונו של

 סטודנט אחד, הוא של הוראה המעודדת הבניה. מהשלב השני של ההכשרה ואילך, החזון של כל הארבעה,

בדומה לגישת ההוראה שלהם בפועל, הוא חזון של הוראה בגישת מסירה קשובה. 

 – השלישי  מותאמתהדפוס  מסירה  בגישת  אחתהוראה  סטודנטית-מורה  מלמדת  זה  הוראה  בדפוס   . 

 מראשית ההכשרה, במהלכה ולאחריה. בכל שש השנים, ההוראה בגישת מסירה מותאמת, משקפת את חזון

ההוראה שלה וניכרת התעצמותו והתבססותו.

הבניה.הדפוס הרביעי –  בגישה מעודדת  אורךהוראה  לכל  סטודנטית-מורה אחת  זה מלמדת  בדפוס    

 התקופה של ההכשרה והכניסה להוראה. בכל שש השנים, על פי חזון ההוראה שלה, ההולך ומתחזק,

הגישה הראויה להוראה היא הגישה המעודדת הבניה. 

  בדפוס זה מלמדותהוראה העוברת ממסירה מפעילה/מעודדת הבניה למסירה מבהירה.הדפוס החמישי – 

במסירה הוראה  בגישת  מלמדות  מהן  שתיים  של ההכשרה,  הראשון  בשלב  סטודנטיות-מורות.   שלוש 

 מפעילה, שהיא, לדעתן, הגישה הראויה. השלישית מלמדת בגישה המעודדת הבניה, שלהשקפתה זו הגישה

 הראויה. מראשית השלב השני של ההכשרה, שנה ג' ואילך, גישת ההוראה של שלושתן משתנה וכולן

 מלמדות בגישת מסירה מבהירה, גם כמורות בתפקיד. בשנים אלו, ג'-ו', חזונן של השלוש, חזון של הוראה

במסירה מפעילה, נמצא במתח, המצטמצם במשך הזמן, עם אופן הוראתן בפועל. 
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דפוס ראשון: הוראה בגישת מסירה מבהירה
בגישת מסירה בהוראה  ורמי מתאפיין  שירלי  כפיר,  בני,  סטודנטים-מורים,  ארבעה  של   דפוס ההוראה 

– מהשנה הראשונה להתנסות בהוראה (שנה ב' בתכנית ההכשרה),32מבהירה לכל אורך שנות ההוראה   

 בהמשך שנות ההתנסות בהוראה (שנים ג'-ד' של ההכשרה), ולאחר סיומה כמורים בתפקיד (שנים ה'-ו').

 לעומת זאת, במהלך השנים, משתנה חזון ההוראה של הסטודנטים. בראשית תקופת ההכשרה, הם דוגלים

 , לפיו מזמנים המורים לתלמידים חווית למידה אקטיבית, שכוללת33בחזון של הוראה במסירה מפעילה

 התנסויות ופעילויות למידה מגוונות. המתח הבולט, שניכר בשלב ראשוני זה של ההכשרה, בין החזון

ג'-ד'), כאשר הסטודנטים-מורים (שנים  ובשלב המתקדם של ההכשרה  ופוחת;  הולך  בפועל,   להוראה 

 מבטאים פחות ופחות הסתייגויות מהוראה בגישת מסירה מבהירה, הם משתכנעים שזוהי גישת ההוראה

 הראויה. בשנות ההוראה כמורים מן המניין (ה'-ו'), המתח בין הגישה המיושמת למעשה לבין החזון הולך

ונעלם, וגישת ההוראה במסירה מבהירה מתקבלת גם כגישת ההוראה הראויה. 

 שנים א'-ב'1.1

מסגרת בשבוע.  שעה  במשך  בהוראה  להתנסות  ההכשרה  תכנית  תלמידי  החלו  ללימודים,  ב'   בשנה 

 ההתנסות כללה: הוראה בכיתות שמספר תלמידיהן צומצם לכחמישה-עשר; מתן שיעורים בנושא "תרבות

 ישראל" וההנחיה הייתה לעסוק בסוגיה הקשורה לנושא הרחב "בין אדם לחברו"; בחירה של הסטודנטים

בדרכי ההוראה המועדפות עליהם ובחירת התכנים, ללא כל דרישה או מחויבות לגבי הספק או הישגים. 

ב' משנה  לימדו  ובני,  רמי  כפיר,  שירלי,  במחקר,  שהשתתפו  השלושה-עשר  מתוך  סטודנטים   ארבעה 

 להכשרה בגישת מסירה מבהירה, שהיא השכיחה והמקובלת ברוב בתי הספר. לאמור, מורה מעביר "חומר"

של מקומם  שונות.  בפעילויות  והשתתפות  שינון  הקשבה,  ידי  על  אותו  לקלוט  שאמורים   לתלמידים, 

התכנים, שמסירתם היא מטרת השיעור, נתפס, בגישה זו, כמרכזי וידיעתם כחיונית וכבעלת חשיבות רבה.

המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 מתיאוריהם של רמי, בני, שירלי וכפיר עולה, כי מסירת התכנים היא המרכיב הדומיננטי בתפקיד שלהם

פעילויות של  והמוביל  היוזם  הדעת,  נושא  היותו  משום  בולטת  המורה  מרכזיות  זו,  בגישה   כמורים. 

 ההוראה-למידה בשיעור. המסירה של התכנים מתבצעת באמצעים דידקטיים שונים וביניהם הקראת טקסט,

פירושי מילים והסבר. 

.30דיון תיאורטי על גישת מסירה מבהירה מופיע בסקירה שלעיל, עמ'  32

. 35דיון תיאורטי על גישת מסירה מפעילה מופיע בסקירה שלעיל, עמ'  33
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בשיעור שמלמד בני (שנה ב') בכיתה ח', שבו עוסקים בסיפור התלמודי על קמצא ובר קמצא, מתנהל

השיח הבא:

 בני: אז מה היה בדיאלוג בין הקיסר לבר קמצא? רגע, האגף הזה (פונה לצד אחד של הכיתה:) שבו

בשקט. (פונה לצד השני של הכיתה:) כן? מה היה בדיאלוג בין הקיסר לבר קמצא?

תלמיד: הקיסר לא מאמין לו.

בני: הקיסר לא מאמין לו?

תלמיד: לא שהוא לא מאמין לו, הוא אומר לו תביא הוכחה [...]

תלמידה: ואז הוא אומר לו לקיסר, "שלח להם קורבן ותראה אם י$קר$בוהו".

בני (מתקן את הקריאה): י&קריבוהו.

תלמידה: יקריבוהו. יקריבוהו. 

בני: מה זה אומר "שלח להם קורבן ותראה אם יקריבוהו"?

תלמידה: כאילו…

תלמיד: שלח להם מישהו ...

 בני: רגע, רגע, לאט, לאט. לאט, לאט. ששש… "שלח להם…", אז מה? איך זה עוזר? מה זה עוזר שהוא

שולח להם קורבן והם לא רוצים להקריב אותו? הם יבגדו בו, זה המסקנה. 

מסביר בני:

"מה שקורה עכשיו במשך רבע שעה או בעשרים דקות הקרובות זה פשוט מעבר מילולי משפט-

 משפט, מילה-מילה, על בר קמצא [...] אני יכול להגיד על העניין הזה שזה כן חשוב לי ללמוד יחד

 טקסטים אפילו שזה קשה, אפילו שחלק מהתלמידים נאבדים בזה, כי אני חושב שבאיזשהו מקום

 זה מלמד איך לקרוא באיזה שהיא רמה, בעצם מה שאני רוצה לעשות זה ליצור מעין חברותא

 גדולה מאוד של כולנו, שאנחנו קוראים ומנסים לפרק טקסט [...] יש שאלות שאני שואל ברמת

אנחנו מבינים את איך  כך  קודם הבנת הנקרא, מה אומר המשפט, אחר  זאת אומרת   הטקסט, 

."המשפט הזה בהקשר של הטקסט

השיח מתנהל ברובו באמצעות שאלות סגורות של המורה לכיתה, המהוות אמצעי להעברת "החומר". 

 כפיר (שנה ב'), מכנה את השאלות הסגורות "שאלות פינג-פונג", שהן אחד המאפיינים השכיחים בהוראה

המבהירה, זו שהוא וחבריו, "המורים המבהירים", נוקטים בה מהיום שהחלו להתנסות בהוראה. 

בשיעור בכיתה י' הוא מלמד את המדרש על משה רבנו המבקר בבית מדרשו של רבי עקיבא:

 כפיר: אלוהים נתן את התורה לעם ישראל בהר סיני ועכשיו היא שלהם ושיעשו איתה מה שהם רוצים. זה

 מה שמנסים להגיד לנו במדרש. עכשיו אנחנו רואים איך נפגש משה, שקיבל את התורה בהר סיני, עם

 מישהו מתקופת בית שני ורואים את הפער [...] הוא יושב בבית המדרש של רבי עקיבא, הוא רואה את כל

הגלגולים שהתורה עברה. מה קורה למשה?

תלמידה: הוא לא מכיר אף אחד.

 כפיר: בואו נמשיך ונראה (מקריא את המדרש): "ריבונו של עולם, אם זו היא תורתו הרי היא שכרו?" אם

זה התורה שלו אז תראה לי מה השכר שלו, מה מגיע לו. "אמר לו חזור לאחוריך" [...] מה משה רואה?

תלמיד: הוא מתבלבל. 

תלמידה: הוא לא מבין. 
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 כפיר: אז את מציעה שמשה התבלבל, שהוא לא צריך להיכנס לפניקה. הוא לא צריך להתרגש יותר מדיי,

יהיה בסדר. 

מספר כפיר על טיבו של השיח בכיתה:

 "שאלות פינג-פונג זה משהו שקרה פה הרבה בשיעור הזה. הפינג-פונג גם היה אצלי בשיעורים

 קודמים. עוברים מהמשפט הזה: 'מישהו יכול להגיד לי מה האופי שזה אומר', 'כן', 'כן', 'כן',

'כן', 'מי צודק?', כאילו שזה פחות או יותר בול-קליעה." 

 בהוראה על ידי מסירה מבהירה, הסטודנטים משתמשים במקורות מידע שונים. שירלי (שנה ב') מתארת

כיצד בשיעור בכיתה ז', לקראת חג הפסח, היא מעבירה ידע באמצעות עיון במפה: 

שירלי: חבר'ה תסתכלו במפה, אבישי תסתכל במפה, תסתכלו על המסלול, זה המסלול שנטע ציירה?

תלמיד: לא.

 שירלי: חבר'ה במקום ללכת בערך שלושה שבועות, בני ישראל היו במדבר ארבעים שנה! תהפכו את הדף

בבקשה. תראו את המסלול. תעקבו עם האצבע על המסלול. מי רוצה לנסות? 

שירלי מסבירה: 

 "חילקתי דף שיש בו, יש מפה שמראה לפי אטלס 'כרטא', את הסיבובים שבני ישראל עשו עד

 שהם הגיעו ממצרים, כל העיכובים בדרך, לעומת מה שהיא [התלמידה] ציירה כקו ישר על הלוח.

 זאת הייתה הפואנטה של ההפעלה, לנסות לעורר את השאלה למה הם הסתובבו כל כך הרבה זמן,

[...] הדבר היחיד שאולי עבר זמן   ומכאן לבדוק למה בעצם הם נשארו במדבר כל כך הרבה 

נפשי של זה להבין שבני ישראל יצאו לחירות, אבל הם לא היו שם במצב   איכשהו בשיעור, 

חירות."

 מכל מה שהוצג לעיל ראינו, כי בהוראה על ידי מסירה מבהירה של ארבעת הסטודנטים-מורים, בולט

 מקומו המרכזי של המורה כמעביר ידע בשיעור באמצעות קריאה צמודה של הטקסט, הסבר תוכן ושיח

שמתאפיין בשאלות סגורות.

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

של העיקרי  תפקידם  מבהירה,  מסירה  בגישת  המלמדים  הסטודנטים-מורים  ארבעת  של   בשיעורים 

 התלמידים לקלוט את הידע שנמסר ולכן עליהם להקשיב לדברי המורה ולבצע מטלות. כאשר התלמידים

 מתבקשים להשיב על שאלות המורה, מדובר בשאלות סגורות, שהתשובות עליהן מכוונות על ידי המורה.

יוזמה יותר כאמצעי להשאיר אותם קשובים מאשר כאמצעי המאפשר להם  נתפסת   הפעלת התלמידים 

וחשיבה עצמית. 

כך, למשל, בני (שנה ב') מבקש מתלמידיו להעתיק מידע אנציקלופדי על מושגים: 

 "זה שיעורי בית מאוד-מאוד קלים להכנה, כי הם בסך הכל צריכים לכתוב כל פעם ארבע שורות

 על משהו. ארבע שורות על בית שני, ארבע שורות על ששת סדרי המשנה, ארבע שורות על תלמוד
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 בבלי. לפחות ארבע שורות, אם יותר – אז יופי. הם יכולים להעתיק את השורות האלה, לפתוח

 אנציקלופדיה ולהעתיק, מהבחינה הזאת זה נורא קל. לי אין שום בעיה שיעתיקו, אני רק אומר

להם: אם אתם מעתיקים, אתם צריכים לכתוב את המקור."

 בני, רמי, כפיר ושירלי מצפים שהתלמידים ישיבו על שאלותיהם וישתתפו בפעילויות למידה שונות שהם

מקיימים בשיעור.

שירלי (שנה ב') מלמדת את מגילת רות והתלמידים מתבקשים לקרוא בקול את סיפור המגילה:

 שירלי: רגע. טוב. רגע, רגע, רגע, לפני שאני מתחילה. חבר'ה זה הולך ככה, כולם עוקבים עם האצבע כדי

 שכשיגיע תורם לקרוא הם ידעו בדיוק איפה [...] זה אומר שכולם חייבים להיות בשקט ואם למישהו יש

 מילה לא ברורה, משהו שהוא לא מבין והוא רוצה לעצור, הוא עושה סימן. עכשיו, אצבעות על הדף כדי

שתהיו ברצף. הקשבה! יאללה, אז נתחיל. אבל כולם עם האצבע על הדף! שלומי, כולל אותך!

תלמידה: מגילת רות פרק א': "ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך..."

שירלי מתבוננת בשיעור ומתארת: 

סימנתי להם על הדפים, מירקרתי להם פשוט את מה [...] אני  לי שהם מקשיבים  נראה   "לא 

שאומרת כל דמות והם צריכים להקריא." 

 כפיר (שנה ב') צופה בשיעור שהוא לימד ומעלה תהייה לגבי מטרת הקריאה על ידי תלמידים. מחד, יתכן,

 כי כאשר התלמידים קוראים הם קשובים יותר ומאידך, כאשר המורה קורא הוא מסביר את פירוש הטקסט

ועל כן נראה לכפיר כי עדיפה הקריאה של המורה:

 "אתמול נתתי לתלמידים להקריא, אבל בדרך כלל אני מקריא. בשיעור הזה אם אחד מהם היה

 מקריא, אז אני הייתי צריך להקריא את זה משפט-משפט ולהסביר, או שמישהו היה מקריא את זה

 והייתי עוצר אותו אחרי כל משפט ומסביר את זה. זה קצת מעצבן [...] כשאני חושב על הקראה

 של תלמידים אני לא בטוח מה הערך של זה, אולי זה יותר כדי להחזיק אותם קשובים וערניים

כשהם מקריאים."

להיענות  – ועיקר תפקידם  יוזמה של התלמידים,  ניכרת  לא   בשיעורים של ארבעת הסטודנטים-מורים 

לדרישות המורה ולהקשיב לדבריו. 

התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 בגישת מסירה מבהירה, מסמנים הסטודנטים-מורים את ידע התכנים כמטרה מרכזית ולכן, הם בוחרים

ללמד את הטקסטים שהם, לדעתם, החשובים ביותר להנחלה לתלמידיהם.

 בני מגדיר את הטקסט של יוספוס פלביוס אותו הוא מלמד, כ"אחד המקורות החשובים ביותר". בשיעור

בכיתה ז' על המרד הגדול, בני (שנה ב') מקפיד לקרוא את הטקסט במלואו ולפרש את מילותיו:
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"והמראה היה ראוי לעורר [קורא מיוספוס פלביוס]: "הלחם היה במסכנות" כלומר לא היה לחם.   בני 

 דמעות". ששש... "לחזקים יותר נתנו יותר ממה שהגיע להם והחלשים היו בוכים ומסכנים. את כל הרגשות

כבש הרעב [...] אימהות היו חוטפות את המזון מפי עולליהן." 

תלמידה: מה זה עוללים?

.בני: תינוקות, זה הילדים שלהן (ממשיך לקרוא)

בני מספר:

 "רציתי להביא להם איזושהי תעודה היסטורית מחורבן הבית. עשיתי ציור על הלוח של ציר זמן

 שהם צריכים להעתיק, וקריאה של קטעים. שני דברים חשובים שרציתי להעביר לכיתה, גם מצב

 המרד, שלוחמים יהודים הורגים את עצמם על קידוש ה', אם אפשר להשתמש בביטוי מושאל, וגם

 על דמותו של יוספוס, זאת אומרת, איך קרה שהוא בסופו של דבר עבר לצד הרומי. אחר כך יש

ביותר של העת [יוספוס] אחד המקורות החשובים  הוא  [...] מבחינתי  על מצב המצור   תיאור 

תולדות את  מתאר  והוא  אוביקטיבי,  כביכול  כהיסטוריון  כהיסטוריון,  כותב  הוא  כי   העתיקה 

 היהודים וזה מסמך רב חשיבות. ובעיניי זה מאוד חשוב ללמוד פה גם ממקורות ישראל, זה נותן

 הרבה מאוד חומר רקע [...] יש דברים שאני משתדל לחזור אליהם, אפילו שזה מייגע, תאריכים זה

פשוט חשוב."

 שירלי (שנה ב') מסבירה, כי חיוני שהתלמידים יכירו את תוכן הסיפור של מגילת רות לפני שמשוחחים

בכיתה על משמעותו:

 "המגילה עצמה... אבל חייבים שהם… זה דבר בסיסי, שיקראו את מגילת רות, אי אפשר לדבר

 עליה בלי שמכירים אותה ברמת הפשט. התלבטנו איך נעשה את זה, איך נלמד את המגילה בכל

[הסתבר שהמורה לתנ"ך התחילה 'נרים טלפון למורה לתנ"ך'.  זמן, בקיצור, אמרנו:   כך מעט 

 לקרוא איתם את המגילה] וזה קצת הלחיץ אותי, כי לא ידעתי אם זה נכון שבחרתי ללמד את

 המגילה למרות שהם למדו אותה בשיעור תנ"ך. בדיעבד זה היה נחמד, כי ניראה שיש אלמנט טוב

בשינון אם כי [ללמוד שוב את המגילה] זה יכול לשעמם."

 לרמי (שנה ב') חשוב להציג בפני תלמידיו את כתביו של בובר בהיותם מבטאים השקפת עולם שהוא

מזדהה איתה:

 "לא סתם הבאתי את בובר [במקור], רציתי שהם ירגישו באותנטיות של הדברים, זה קטע מצוין.

 התפיסה שלו מאוד מוצאת חן בעיניי והיא לא התפיסה שרווחת היום. מתוך זה שאני רואה את

 עצמי מנווט בין הקולות, הברקים והרעמים של החינוך כיום [...] ראיתי איזשהו צורך להביא פן

 מיוחד משלי. לא להביא אותו בצורה אקוטית, אפשר לבקר ואפשר לומר שמה שאני אומר הוא

אמת, את האמת שלי."

 כבר משנה א' להכשרה, ניכר מקומם המרכזי של התכנים בתפיסתם של הסטודנטים את ההוראה, כפי

שאפשר ללמוד מדבריו של רמי (שנה א') אודות כישורי המורה הראוי כמלא וגדוש בהשכלה וידע:
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 "[להיות מורה טוב] קודם כל זה העניין של הידע בחומר, אפילו לא ידע ספציפי על החומר שאני

הולך ללמד, אלא ידע כללי בכלל, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב שמאוד עוזר."

 מקומם המרכזי של התכנים בהוראה של ארבעת הסטודנטים-מורים מתבטא במסירתם כנכס חיוני, בעל

בני: או כדבריו של  ושינון, גם אם במחיר של שעמום,   חשיבות, המועבר לתלמידים באמצעות חזרה 

"אפילו שזה מייגע".

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 בשנה ב', ההתנסות של ארבעת הסטודנטים-מורים בהוראה בפועל, התקיימה במתכונת המשוחררת יחסית

 ממגבלות בית ספריות. השיעורים לא הוגדרו כמקצוע לימודי וכתחום דעת של הוראה המתקיים, בדרך

 כלל, בבית הספר, אלא כלימודי תרבות ישראל. לא הוטלה כל דרישה מערכתית מחייבת לגבי תכנית

 הלימודים, הערכת התלמידים או מדידת הישגים. דווקא גמישות זו, עוררה אי נחת אצל שירלי, כפיר ובני,

המבטאים בדבריהם את רצונם במסגרת הכשרה מחייבת יותר, כפי שמבהירים זאת שניים מהם.

 בני (שנה ב'): "אני הייתי מעדיף, שמראש תהיה איזה שהיא הגדרה יותר פרקטית של השיעור,

בית הספר. הייתי מעדיף בתוך  ברורה של השיעור, מה הפונקציה שלו  יותר   שתהיה משבצת 

 שהפונקציה תהיה נורמטיבית. [הייתי רוצה] להיות באיזשהו מקום בתוך סגל בית הספר, לא כל

 כך חיצוני ולהשתתף בחלק מהדברים שקורים בבית הספר. למשל, היינו יכולים להצטרף למסגרת

 של שיעורי תנ"ך וללמד בתיאום עם המורה לתנ"ך. למשל, הם לומדים בתנ"ך את ספר שמות, אז

אני רוצה להראות להם גם שמות במדרש ושמות בזוהר." 

 שירלי (שנה ב'): "... חלק מהבעיה, אני חושבת, שאין לי איזה רצף של משהו שנבנה נדבך על

נדבך. כל פעם אני מאירה זרקור על משהו, אין איזה התמודדות מעמיקה, אין תכנית מובנית."

 בשונה מחבריו, רמי (שנה ב') מברך על האפשרות שניתנה לו במסגרת ההכשרה לבחור את התכנים ואת

מטרות ההוראה ולא כפי, שהוא מניח, שיקרה בעתיד – הוראה שמטרתה הכנת התלמידים לבחינות בגרות:

 "הוראת המקרא שאני מכיר, שהיא המקובלת לבגרות, היא בעייתית. היא לא מאפשרת את העושר

הפן את  נותנת  שהיא  הוראה  לא  זה  מקרא.  בלימודי  התרבותי  העושר  את  להכיר   התרבותי, 

לצאת חופש  נותן  זה  השנה]  [השיעורים  רוצה.  שאני  מה  שזה  התרבותי,  החיבור   התרבותי, 

 מהמסגרת של הבגרות ולבנות במסגרת של ימינו, של עכשיו, להראות איזה שהיא תרבות חיה,

 להראות את ההשלכה להיום. [למשל] כשאני מלמד את סיפור דוד וגולית אני לא מכריח אותם

 לקרוא את זה ברמה של לרדת לפרטים, אני מעדיף לקרוא את הסיפור כמלחמה בתוך האדם, בין

 הפנים שלו, בין גולית שהוא חיצוני לבין דוד שהוא קצת יותר הפנימיות. קריאה כזאת זה משהו

שאני רוצה שיהיה אפשרי."

95



ידי הוראה על  כי ארבעת הסטודנטים-מורים מוצאים ערך במסגרת המחייבת המוכרת שמעודדת   ניכר 

מסירה מבהירה, אם כי תוך הכרה של אחד מהם באילוצים המתחייבים מהוראה לקראת בחינות בגרות.

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים א'-ב')

 בשעה שבני, רמי, כפיר ושירלי, מלמדים בשנה ב' בגישת מסירה מבהירה, שסימניה פורטו לעיל, הם

כזו שבה בין תפיסתם את ההוראה הראויה   מתארים חזון של הוראה במסירה מפעילה. המתח שקיים 

המורים מאפשרים לתלמידיהם למידה פעילה וחווייתית, מתבטא בתהיות ובלבטים שהם מעלים.

א. תפיסת ההוראה הרצויה לפני התחלת ההתנסות (שנה א')

 ההוראה במסירה מפעילה מתוארת על ידי בני (שנה א') כגישת ההוראה הרצויה, שבה באמצעות המחשה

ובאמצעות שינוי צורת הישיבה ויציאה לשדות, מזומנת לתלמידים חוויה של למידה מרשימה:

 "אנחנו צריכים בעוד שבועיים להעביר פעילות לתלמידי כיתה ז' על שבועות והטקסט הוא מגילת

 רות, אז אני אינטואיטיבית אמרתי: 'אולי נביא שיבולים לכיתה?' כך חשבתי ביני לבין עצמי: נעיף

נדבר על  את כל השולחנות, נשב על הרצפה, נעשה את כל התהליך של מיון חיטה, טחינה, 

 מחזוריות בטבע [...] זה לא כאילו שהזזתי את כל השולחנות... עדיין זה המורה הוא שעומד ליד

 הלוח, אני יושב באותו מקום, אותו דף, מחברת תנ"ך, מהרבה בחינות [ההוראה] לא משתנה –

 נשארתי באותו מצב. אבל אתה מתחיל בזה שיצאת לשדה, וקראת את התנ"ך שם, ועשית את כל

השיעור, ואמרת את אותן מילים כמו שהיית אומר בכיתה וזה לגמרי אחר." 

 בחזון ההוראה של כפיר (שנה א'), הוא רואה את עצמו כמי שמקיים בשיעורים שיח מפעיל ומעודד את

 תלמידיו לבטא את דעתם ולגלות חשיבה מקורית. בתשובה על השאלה "איך תלמד פרק בתנ"ך" הוא

מסביר:

 "הייתי עושה איזה בריינסטורם על משהו. ומקשיב לזה ומקשיב לזה... לא כמו המורים שלי שהיו

 אומרים: 'טוב, אין זמן'. אם נניח היה נושא בתנ"ך, שנורא הלהיט את כולם, אז המורה לא הייתה

 ערה לזה. היא לא הייתה מקשיבה או שהיא הייתה מקשיבה לCמה שהיה לנו להגיד וממשיכה

 הלאה לCמה שהיא רוצה להגיד. ברגע שאני נכנס לכיתה ומקשיב לכל אחד ומתייחס לכל אפשרות

 ושואל אותם למה הם חושבים ככה, כמו שהם חושבים [...] כשאני עושה דיון אני כבר מחנך

גם לחנך אותם  לנסות  יכול  אני  בזמן שהם מתדיינים  רעיונות, להתחיל לחשוב.   אותם לפתח 

לתרבות דיון."

בין הוראה ממוקדת מורה נוער, מציגה את המתח  בתנועת  ניסיון כמדריכה  א'), שצברה  (שנה   שירלי 

 ופורמלית, לבין ההוראה הרצויה, שבה המסגרת פתוחה יותר ומאפשרת ביטוי ומעורבות של התלמידים

כלומדים פעילים: 
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 "אני כן חושבת שיש אלמנטים בחינוך הבלתי פורמלי שצריך להכניס לחינוך הפורמלי. מאוד יכול

 להיות שזה בגלל מה שאני מכירה כטוב ולכן אני חושבת [...] אפילו מעגל, כל דבר שהוא לא

 פורמלי. אבל אני כן חושבת, שאפשר להכניס מתוך זה אלמנטים של בחירה, אלמנטים של קשר

יותר אישי, דברים, שלדעתי, חשובים, קשר בתוך המערכת."

ולאפשר להם לבטא את (שנה א'), מבקשת שירלי לקשר את התכנים לעולמם של התלמידים   בחזונה 

התייחסותם לנושאים הנלמדים:

 "לא בא לי לראות את עצמי כמו המורה הזאת [שצפינו בה], שיושבת ומספרת להם על שכר ועונש

 ומונחים ולא זוכרת מאיזה פרק. אני הרגשתי שהיא לקחה דברים שמבחינה טכנית היא למדה

 אותם באקדמיה, כלומר את ההקבלה לדברי הימים [...] הרגשתי שזה אני לא רוצה, להביא את מה

 שלמדתי באוניברסיטה לבית ספר [...] אבל אני מקווה שמשהו יותר חי, יותר קשור לחיים, משהו

 שהוא יותר נותן מקום ללומד ופחות ללמד את הקטגוריות הברורות והביקורתיות [...] מאוד חשוב

 לי לשדר... נראה לי שכרגע, זה מאוד חסר כרגע בעולם החילוני היחס הזה לטקסט יהודי [...]

 להפגיש יותר, ולהפחית את המחסומים שיש נגד זה שזה שיעור דתי, ונגד זה שזה מיוחס לכל מיני

 דברים, ולראות כמה אפשר ללמוד מזה, וכמה אפשר לראות בזה השפעות תרבותיות אחרות, ואיך

זה יכול להיות חלק מהעולם שלך."

בתפיסת ההוראה הרצויה, בני (שנה א') רואה את עצמו, בדומה למרצים שלו באוניברסיטה, כמושא 

לחיקוי – מורה שמדגים לתלמידיו את האופן שהוא "נושא" את התכנים, מציג, מקריא ומפרש אותם:

 "אני מראה להם איך אני קורא את הטקסט. קראתי את הטקסט ועכשיו אני מראה להם איך אני

 לוקח אותו ומנסה להבין אותו בכל מיני צורות. כמובן בקטע הזה צריך לשמור להיות כמה שיותר

יוצר הוא  זה.  עושה את  פשוט  הוא  עושה,  הוא  מה  מסביר  לא  הוא  זקוביץ,  לדוגמה   פתוח. 

 אסוציאציות, הוא לא אומר: 'אני חושב שאסוציאציות זה טוב', אלא הוא מבצע את זה ואז אחרי

 כמה שיעורים פתאום אתה עושה את זה בעצמך, פתאום המבחן שלך הוא מבחן נורא יפה, אתה

 קורא ופתאום אתה מוצא שאתה חושב כמו שהוא פעל בזמן ההרצאה וזה נורא חשוב להבין את

זה, שזה הקטע." 

 בדבריו אלה, בני אינו מתאר הכוונה ישירה של התלמידים לקליטת ידע והבנתו, אלא ציפייה, כי בדרך של

דוגמה אישית התלמידים יחקו את התנהגות המורה ויפעלו באופן דומה.

ב. תפיסת ההוראה הרצויה בתחילת ההתנסות (שנה ב')

 כאשר בשנה ב' להכשרה הסטודנטים מתחילים ללמד, הם מתארים את ההתנגשות והמתח בין האופן שבו

הם מלמדים לבין תפיסתם את ההוראה הראויה. 

 שירלי (שנה ב') מסבירה, כי היא מגישה לתלמידים חומר מעובד בניגוד לחזונה לאפשר לתלמידים חוויה

 של גילוי, שבמהלכה הם מנסים בעצמם להבין את התכנים הנלמדים. דבריה מצביעים על ספקות ולבטים,

שמלווים אותה ביחס לאופן שבו היא מלמדת:
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 "אני מרגישה שאני מהר מדיי קופצת לרמת המסקנות, אני מהר מדיי מגיעה לעצם העניין... המפה

 [שהוצגה בשיעור] עוד איכשהו, זה היה טריגר כזה, ש[התלמידים] היו חייבים לפענח אותה כדי

 להמשיך, אבל גם בהמשך, בשאלות שעולות מתוך דפי העבודה ובטקסטים, אני לא מצליחה

 להישאר רגע ברמת ה'בואו נבין מה כתוב ומה זה אומר' ולתת איזה רקע ולא ישר לקפוץ לנופך

[...] אבל זאת בעיה שחוזרת אצלי  נראה לי ממש טעות…  זה גם   הערכי, הנופך הפילוסופי. 

 איכשהו אני מרגישה שזה לא מספיק, אני עושה קפיצות מחשבתיות שלי הן ברורות, אבל אני לא

 בטוחה ש[לתלמידים] הן מספיק ברורות. אני מרגישה שיש לי את רצף התשובה בראש, ולי זה

 מעניין, וזה מעלה אצלי מחשבות, אבל זה לא מצליח להגיע אליהם, כי אני משתפת אותם ברמה

כבר מעובדת." 

 כאשר בני (שנה ב') מתבונן בשיעור שלו, הוא מבקר בעיקר את אופן העברת החומר הלימודי. דבריו

 מעידים על המתח שקיים אצלו בין הגדרתו את השיעור כמונוטוני לבין חזונו אודות הוראה חווייתית,

הנותנת לתלמידים מקום פעיל בתהליך: 

 "הרגשתי שפשוט, אני העברתי את זה באיזה שהיא צורה מונוטונית [...] אני אולי מדבר איתם, יש

 איזשהו שיח בינינו, אבל זה מאוד... אני נמצא באותו מקום, נע בערך סביב מטר מרובע אחד

 וכולם עם עיניים בטקסט, וממשיכים ללמוד [...] קשה לי לדעת מה הם הבינו ומה לא, אבל אני

יודע שאחרי השיעור דיברנו על זה, וביקשתי מהם לקרוא בבית והם זכרו את זה."

 רמי (שנה ב'), שסבור כי יש למסור לתלמידים ידע תוך הפעלתם, מבטא ביקורת עצמית, לפיה מן הראוי

היה לקיים בשיעור דיון. את ההוראה שלו בגישת מסירה מבהירה, הוא מתרץ כנובעת ממחסור בזמן:

 "הצילום [מעלה בי] תובנות גם מבחינה פיסית איך שאני מתנהג, וגם מבחינת השיעור עצמו. ממש

 חריף, ההיעדר הזה של הדיון. אבל לנושא הזה אני אחזור בעוד שני שיעורים ואני אנתח אותו יותר

 לעומק [...] אם היה לי עוד שיעור, אפילו אם היה לי עוד עשרים דקות, אז הייתי נכנס לדיון של

[...] אבל ההחלטה שלי, בסופו של דבר, הייתה שאני רוצה להעביר להם  מה כל אחד חושב 

איזשהו ידע ואיזשהו קו מחשבה."

 הקושי ליישם את הרצוי וללמד בגישת מסירה מפעילה, מוסבר גם במציאות המורכבת של ההוראה. כך,

 למשל, שירלי (שנה ב') מתארת את שהתרחש בשיעור, שהיא לימדה בכיתה ז' לקראת חג הפסח ומסבירה

שבעיות משמעת וחוסר הקשבה של התלמידים זה לזה, מנעו ממנה לקיים דיון: 

שירלי: אוקיי. ל$מה הם מתגעגעים? ל$מה בני ישראל מתגעגעים?

תלמידים: לבשר, לאוכל, לאוכל, נמאס להם מהמן.

שירלי: תחשבו, כל יום אתם קמים בבוקר ואוכלים אותו הדבר. (תלמידים מדברים ביניהם).

 שירלי: יש מדרש של חז"ל שאומר שהמן בעצם היה יכול להיות כל מה שהם רצו. אבל בכל זאת בתורה

 כתוב לנו שהם מתגעגעים לאוכל. זה נראה לכם הגיוני להתגעגע לאוכל ולהעדיף את העבדות שלכם על

חירות? חבר'ה, איתי, זה נראה לך הגיוני להעדיף את העבדות שלך על חירות? להעדיף לחזור למצרים?

איתי (תלמיד): אבל זו בעיה שלהם ולא של אף אחד אחר.

שירלי: אבל בתור מישהו שאתה בן של, בן של, בן של, בן שלהם אז זה גם חלק מהזיכרון ההיסטורי שלך.
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(תלמידים רועשים ומפריעים).

שירלי: אני מחכה לשקט.

שירלי מתארת:

 "אני חושבת שהדיון שם [בשיעור שנצפה] הוא מאוד לא משמעותי. אחד לשני הם ממש בקושי

 מקשיבים, ממש. הם אומרים את התשובה וכדי שכולם ישמעו אני אומרת את זה באופן טיפה יותר

 פשוט, אבל גם זה לא עוזר. אני מרגישה שאני לא מצליחה לפתח דיון. כשיש רעש בכיתה אז לא

 כל כך יכול להתפתח דיון. [ב]שיעור האחרון הייתה איזה סיטואציה, שדווקא פתאום הצליחו

להקשיב אחד לשני [...] לפעמים ויכוח יכול להתפתח, אבל דיון קצת פחות."

 מיד עם תחילת ההתנסות בהוראה, שירלי, רמי, כפיר ובני מאמצים גישה של הוראה במסירה מבהירה.

 במקביל, הם מתארים חזון של הוראה במסירה מפעילה, כזו שהיא אמנם מסרנית, אך מלווה בהפעלת

למעשה, להוראה  החזון  בין  אצלם  שקיים  המתח  שגרתית.  בלתי  הוראה-למידה  ובחוויית   התלמידים 

מתבטא בשאלות ולבטים אודות האופן שבו ראוי ללמד.

 

 שנים ג'-ד'1.2

 בשנים ג'-ד', ההתנסות היא אינטנסיבית יותר – חמש שעות הוראה בשבוע, בכיתות ט' ו- י'. היא כרוכה

 בהתמודדות עם המציאות המורכבת של הוראת המקצועות מקרא ומחשבת ישראל ועם מסגרת הלימודים,

זה, כשהסטודנטים-מורים ממשיכים והכנת תלמידים לבחינות הבגרות. בשלב   המחייבת הספק מוכתב 

 ללמד בגישת מסירה מבהירה, נראה, שהם נצמדים לגישה שבה לימדו כבר בשנה ב', אך כעת הם מאמינים,

במידה רבה יותר, שזו גישת ההוראה הראויה. 

המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 הסטודנטים-מורים המלמדים בגישת מסירה מבהירה, משתדלים בשיעוריהם להספיק ו"לכסות" כמות רבה

 ככל האפשר של "חומר". מתוך הדאגה להספק, יש המוצאים לנכון לא רק למסור את התכנים, אלא גם

להעביר מיומנויות למידה בדרך של מסירה:

 "אני, ביני לבין עצמי, החלטתי, בידיעה שאני לא אספיק את החומר, להקנות להם מיומנויות

 ופחות חומר. להשקיע טוב במיומנויות. [בקריאה] בהתחלה נתתי קטעים קצרים שהם היו צריכים

 להכין בבית אישית, ותוך כדי זה פירוט של כללי קריאה, אם זה עניין של ניקוד, ועניין של טעמים

 ועניין של... כל מיני דברים ייחודיים, כמו קרי וכתיב ודברים כאלה. ובסופו של דבר עשיתי להם

מבחן קריאה" (רמי, שנה ד').

 בשיעור תנ"ך, בכיתה י', המוקדש לנבואה של אחיה השילוני לירבעם, מתאר כפיר (שנה ד') את עצמו

"עושה עבודה על תוכן, המטרה לגמור כבר את הפרק" והדבר עולה בבירור מן התצפית:
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 כפיר: אבל רגע, תגידו לי, בפסוק ל"ד, מאיפה אנחנו לומדים על ההבטחה של אלוהים לדוד? תראו לי את

המילה, את המילה... גיא, איזו מילה בפסוק ל"ד? רגע, רק גיא.

גיא (תלמיד): לא יודע.

כפיר: אלעד, מאיזו מילה בפסוק ל"ד אנחנו לומדים על ההבטחה? או "אשיתנו" או "בחרתי", תסביר. 

אלעד (תלמיד): המילה "בחרתי".

בדוד. זה שאלוהים בחר  על  שומעים  אנחנו  כל  קודם  אז  הלוח).  על  (כותב  "בחרתי"  המילה   כפיר: 

 שששש... אנחנו גם יודעים שהוא הבטיח שהשושלת שלו, שהזרע שלו תמיד ישמור על המלוכה [...]

 אנחנו פה באמצע הנבואה של אחיה השילוני לירבעם. (כפיר כותב על הלוח:) ירבעם הוא מממלכת ישראל

 [וממשיך להסביר:] ראינו שמילת המפתח שמופיעה בקטע הזה היא דוד, ולדוד כמה וכמה תפקידים.

 תפקיד אחד זה מבחינה דתית ומוסרית, דוד הוא המודל למלך הכי טוב, וכל שאר המלכים מושווים אליו.

ההתנהגות שלהם נמדדת בסרגל (מצייר סרגל על הלוח) מאחד עד...

תלמידים ביחד: דוד.

כפיר: עד דוד, מאחד עד דוד, ומודדים איפה כל מלך ביחס לדוד. 

מסביר כפיר: 

 "חצי מתעניינים, חצי לא, יש דברים שמעניינים להם ויש דברים שלא. העניין שהשם דוד חוזר

זה לדברים שהוא עשה. כי פה מנגידים את  זה לא הנקודה הכי מלהיבה שיש,   הרבה בקטע, 

 השיעור הזה לא הכי מעניין, הרעיון פה הוא להתעסק עם הנבואה של אחיה השילוני שהיא די

 פשוטה ולא מאתגרת. הוא קורע לו את השמלה לשנים-עשר חלקים, סמל לשנים-עשר השבטים.

 זה עבודה על תוכן, המטרה לגמור כבר את הפרק. כי הדברים המעניינים יותר כבר היו בפרק הזה

ורוצים להגיע לפרק הבא. כל שיעור צריך להיות פיצוץ?"

 ניכר, כי כפיר מודע לכך שהשיעור אינו בהכרח מעניין, מה שעומד לנגד עיניו הוא אחריותו למסירת

 התכנים. ראוי לשים לב, כי בשעה שכפיר מתייחס לשיעור זה לכאורה כיוצא דופן, הוא משקף פחות או

 יותר את התמונה המקובלת במרבית שיעוריו, כמו גם בשיעוריהם של רמי, בני ושירלי. היינו, דגש מובהק

על העברת תכני הלימוד בדרך של מסירה מבהירה, המעמידה במרכז את המורה.

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

כפי ידי מסירה מבהירה,  על  הוראה  קרי  הוראה,  גישת  באותה  ג'-ד'  לימדו בשנים   הסטודנטים-מורים 

 שלימדו בה בשנה ב'. מה שנדרש מהתלמידים אז נדרש גם בשנים אלו: להקשיב, לתרגל, לשנן ולזכור את

התכנים שהמורה מוסר בשיעורים. תפקיד התלמידים מתואר על ידי רמי (שנה ג') בעזרת מטפורת הדלי:

 "אני לא תופס את התלמידים כחסרי ידע, אני... פשוט התפקיד של התלמיד הוא כמו דלי שצריך

 למלא לו את הידע והוא צריך לאגור את זה פנימה. אני נותן המון קרדיט, גם שיש להם מה ללמד

אותי, במובן הזה וגם שיש להם יכולות." 

 התרגול והשינון מתבצע, בין היתר, במהלך חזרה וסיכום. שירלי מודעת לכך ש"משעמם לעשות חזרה",

אולם חשיבות השינון וקליטת החומר על ידי התלמידים מקדשת מבחינתה את האמצעים.
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שירלי (שנה ד'), מתארת את המתרחש בשיעור מחשבת ישראל בכיתה י', בו היא מציגה בפני התלמידים

סקירה היסטורית:

שירלי: או.קיי, מה התקופה הבאה? 

תלמיד: כמה תקופות יש?

שירלי: ימי הביניים... (כותבת על הלוח:) ימי הביניים. הפילוסופיה של מי למדנו? 

תלמיד: אריסטו, רמב"ם. 

 שירלי כותבת על הלוח ומקריאה: "אריסטו חי ביוון. הקשר שלו לתרבות היוונית לא היה בתחילתה. אבל

ההשפעה של התורה של אריסטו שלטה חזק, זה היה בימי הביניים." (התלמידים מעתיקים).

שירלי מבהירה: 

 "השיעור היה סיכום של התקופות, תקופת המזרח הקדום, המקרא, ואז רעיונות בנוגע לאלוהים.

 זה היה שיעור לפני בחינת המתכונת. החלטתי לעשות לתלמידים שיעור סיכום אחרי שסיימנו את

 החומר. אמנם לא סיימנו את הכל אבל החלטתי שעד כאן, עוצרים, ולעשות משהו מסכם [...] זה

 פשוט שיעור משעמם לדעתי. זה משעמם לעשות חזרה, הם כבר מכירים את החומר, אין שום דבר

 חדש. אבל מאוד מאוד חשוב לי שיהיה להם שם איזה סיכום ככה מאוד מסודר, מאוד דידקטי,

כתוב, עם דברים שדיברנו עליהם כל השנה."

 אף שמצדדי גישת ההוראה במסירה מבהירה נוקטים, לרוב, בסגנון הוראה שאינו כולל מטלות חשיבה

פתוחות, אלא בעיקר זכירה, פה ושם יש נסיונות לשלב פעילויות חשיבה גבוהות יותר:

 "[...] עדיין אני חושב שבאיזשהו מקום, יש איזה אלמנט של למידה במבחן, ואני אישית מאוד

 מנסה להימנע ממבחנים שהם חידון. חשוב לי, מאוד חשוב לי, לתת איזשהו אלמנט שאתה גם

 צריך להפעיל ת'ראש. טיפה מעבר ללירוק במבחן אלא שאלה שממש צריך ליישם [...] אני חושב

 שכעיקרון במבחן, תמיד חשוב שיהיה איזה קטע שהתלמיד לא ירגיש שמה שמצפים ממנו זה רק

להקיא חומר" (רמי, שנה ג').

התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

  בשנה ד', שירלי מלמדת מחשבת ישראל בכיתה י'. נושא שיעוריה – תפיסת האלוהים, וחומרי הלמידה הם

טקסטים של הוגים מתקופות שונות. בשיעור העוסק במחשבת הרמב"ם מתנהל השיח הבא: 

 שירלי: הבעיה של הרמב"ם זה האל המופשט. איך יכול להיות אל מופשט אם בספר בראשית כתוב "צלם

אלוהים"? בצלם זה צורה.

(תלמיד שואל שאלה שקשורה לציר הזמן).

 שירלי מצביעה על ציר הזמן שרשום על הלוח: זה כאן, אבל אנחנו לומדים את התורה שלו דרך הרמב"ם,

 אלוהים הוא בשכל. האדם דומה לאלוהים בכך שיש לו שכל אבל הוא לא רק שכל. (כותבת על הלוח, חלק

מהילדים מעתיקים).

וכך מסבירה שירלי (שנה ד'): 

 "לכל הוגה שלמדנו היה טקסט, לפעמים ממש עבדנו מתוך הטקסט, עבודה טקסטואלית ולפעמים

זה מה  – שלו  המורכבות  והבנת  כשלעצמו  הידע  קל.  היה  לא  לרעיונות.  נלווה  היה   הטקסט 
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 שחשוב. ברור שזה לא צריך להיות באותה רמת מורכבות ואותה רמת דייקנות כמו באוניברסיטה.

 אני חושבת שזה דבר חשוב במיוחד, הוא חסר בבית הספר, במיוחד במקצועות ההומניסטיים.

 שמנו דגש פחות על הטקסטים ויותר על הרעיונות, השפעות בין התקופות השונות, השוואות של

תקופות אחת לשנייה, דיאלוג בין-דורי, התגלגלות של חשיבה אחת על השנייה."

ה"עבודה את  ומהדגשתה  חשיבותם,  על  שירלי  של  מדבריה  בולטת  בהוראה  התכנים  של   מרכזיותם 

 הטקסטואלית", שמשמעה קריאה צמודה ופירושי מילים. התמקדות זו בטקסט מאפיינת את ההוראה של

הסטודנטים-מורים האחרים, המלמדים אף הם בגישת מסירה מבהירה, וכדוגמה – רמי (שנה ד'):

 "אני עושה עבודה טקסטואלית עם כל הכיתה, קריאה צמודה עם כל הכיתה. יש לזה חשיבות

מבחינתי לעבודה הטקסטואלית כדי לפתח יותר רגישות."

 

 הדגש על מרכזיות התכנים מתבטא גם בהיענות לדרישות של הספק ובשאיפה לכסות כמות רבה של ידע,

ולו גם במחיר של ויתור על מעורבות התלמידים בתהליך: 

 "זה היה שיעור שאני לא חושב שחרגתי ממה שתכננתי [...] והיה לי רצון מאוד מאוד גדול לסיים,

 אז זה מעין החלטה כזאת של: בסדר, אנחנו אולי [לא נקיים דיון] נפספס כמה דברים, אולי אני

אפספס כמה הערות של תלמידים, אבל אני אסיים את זה עם המטרות המרכזיות שהצבתי לי, 

וניכנס לספר מלכים, כי שם הסיפור ויאללה, נמשיך,   עם הידע שהתבססה פה ממלכה חדשה 

האמיתי" (רמי, שנה ד').

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 בשנה ד', הסטודנטים-מורים התנסו בהוראת תנ"ך בכיתות י', בהן התלמידים נבחנים בבגרות על פרקים

ערים חומר,  לקליטת  כמדד  הבחינות  את  שרואים  מבהירה,  מסירה  גישת  בעלי  הלימודים.   מתכנית 

למורכבות של ההוראה לבחינות הבגרות ומציינים את יתרונותיה וחסרונותיה. 

שירלי (שנה ד') מוצאת שהמסגרת המחייבת של הוראה לבגרות, מקנה לה ביטחון:

 "זה בית ספר מאוד ותיק בירושלים, מאוד מסורתי. ממש כמו שמתארים בית ספר: מרובע, מקובע,

 מורים כאלה שנראה שהם מסתובבים במערכת שישים שנה [...] השנה הייתי עם אותה כיתה חמש

 שעות, לימדתי אותם שלוש שעות תנ"ך ושעתיים מחשבת ישראל. יצא שהשקעתי בהם, נוצר קשר

 אישי, נוצרו כל מיני דברים נוספים שעזרו. בשנים קודמות לימדתי שעתיים וזה משהו שממנו לא

 נוצר שום דבר, הפעם זה היה ממש התנסות משמעותית, ועוד דבר חדש – פעם ראשונה שאני

היה מאוד זה  לבגרות,  נלמד כמקצוע  גורם שהשפיע, העובדה שמחשבת  זה  בתיכון,   מלמדת 

[...] בנינו יחד [אני וחברה סטודנטית] תכנית הוראה והרגשנו מאוד בטוחות, מאוד  משמעותי 

מחוברות, מאוד רצינו ללמד את זה, היה לנו מאוד ברור לנו לאן אנו הולכות." 
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 כפיר אמנם מוצא, שבחינות הבגרות הן גורם משמעותי המניע את התלמידים ללמידה, אך, בה בעת, הם

 מצפים שהשיעור יתמקד אך ורק בהכנה לבגרות. כאשר כפיר (שנה ד') הרחיב בשיעור והתייחס להיבטים

שונים של הטקסט, הוא נתקל בהתנגדות של תלמידים המורגלים בלמידה ממוקדת תוצר:

 "זה מלווה אותי מתחילת השנה עם התלמידים האלה. הם רגילים שעובדים איתם עם ספר של חגGי

 ישראל, זה ספר עזר לתנ"ך והכנה לבגרות. הוא מאוד פופולרי, הרבה מורים עובדים עם הספר

הזה, מעבירים מהספר דרך הפה שלהם למחברת של התלמידים. זה שיטה כזאת של ללכת פסוק-

התלמידים [אצלי  וזהו.  משנה,  ליחידות  הפרק  את  לחלק  הקשות,  המלים  את  לפרש   פסוק, 

דברים מיני  וכל  ונון-קונפורמיזם  קונפורמיזם  על  עכשיו  איתנו  'מה אתה מתפלסף   מתלוננים] 

יהיה 'זה  שואלים]  הזמן  כל  [הם  על...'.  איתנו  ודבר  המלים הקשות,  על  איתנו  דבר   כאלה... 

 בבגרות?' [...] לי היה נורא משעמם אם הייתי רק מפרש להם. הם יכולים לפרש לבד מילים קשות.

 בסך הכל לא בזה נגמר הטקסט, הוא מדבר על דילמות שקשורות גם להיום ועל דברים שיכולים

 לדבר אליהם. חבל להשאיר את זה ברמה של משהו סתום שצריך רק להסביר את המילים הקשות

[...] אבל הם התרגלו לזה."

 רמי (שנה ד') מוצא שהדרישה להספק חומר מחייבת פשרה, שמשמעה ויתור על לימוד מעמיק ומשמעותי

והסתפקות במסירת חומר, ללא יצירת מעורבות פעילה של התלמידים בתהליך ההוראה-למידה: 

[...] יש הרבה פשרות. אני חושב שבשיעור, כן, יש הרבה הרבה  "המאבק הוא מאבק תמידי 

 פשרות ויש הרבה פעמים החלטות של ללכת בתלם. קשה מאוד לברוח כשהמציאות היא כזאת,

 שהמסגרת היא בגרות והחומר לבגרות הוא הרבה יותר גדול ממספר השעות שיש. גם אם יוסיפו

לי עוד שעה, אני חושב שהחומר לבגרות רב מדיי."

 הסטודנטים-מורים, המלמדים בגישת מסירה מבהירה, מגלים את גבולותיה הצרים של הוראה ממוקדת

 תכנים ואת המידה הרבה שבה היא מוטמעת בקרב התלמידים. כמי שנמצאים בשלב מתקדם של ההכשרה,

ולהכנת חומר  לכיסוי  המכוון  ספרי,  בתלם הבית  ומשתלבים  והמערכת  לציפיות התלמידים  נענים   הם 

התלמידים לבחינות הבגרות.

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים ג'-ד')

 בשלב המתקדם של ההכשרה להוראה (שנים ג'-ד'), מצטמצם באופן משמעותי המתח הבולט, שניכר,

בגישת מסירה מפעילה. כעת הוראה  לבין החזון של  בגישת מסירה מבהירה  ההוראה  בין  לכן,   קודם 

הסטודנטים-מורים משוכנעים, במידה רבה, שההוראה במסירה מבהירה, היא ההוראה הראויה.

 ביטוי לכך ניתן למצוא בדברי הביקורת העצמית של הסטודנטים-מורים שהולכים ופוחתים. אם יש ביקורת,

היא מתייחסת למעורבות התלמידים ולמידת העניין שלהם בלמידה:

יותר טוב, הם  "בתנ"ך אני חושב שאני אחלה. אבל במחשבת ישראל יש מורים שהולך להם 

 מצליחים לעורר דיונים וויכוחים [...] יש לי עוד הרבה תחומים להשתפר בהם. אני עדין לא...
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 למשל, העניין של לחשוב מה יכול להיות העניין שהכי יעורר אותם בפרק, הדבר שהכי יעורר

 סימני שאלה, שהכי יעצבן אותם, שהכי ירעיש אותם, שהם יראו שיש פה, נניח, איזה סתירה בלתי

נסבלת" (כפיר, שנה ד').

 רמי (שנה ד') מבחין, שבמידה מסוימת הוראתו טכנית ואף משעממת, אך למרות זאת, נראה שהוא מקבל

את המציאות, מסתגל אליה ו"נכנס לתלם" ההוראה הבית ספרית: 

 "אפשר היה לחשוב ללמד את זה אולי בדרך פחות טכנית ברגעים מסוימים. הרגשתי שהיו כמה

זה אותו.  עשיתי  מה  אבל משום  ממנו,  מסתייג  די  שאני  דבר  טכני.  לימוד  היה  שזה   שלבים 

 משעמם... למה עשיתי אותו? עשיתי אותו, אני מניח... מתוך איזה שהיא כניסה לתלם מסוים. בסך

הכל עוד לא מצאתי את הנוסחה של איך לעשות את זה טוב יותר. אני מקווה שזה יגיע עם הזמן."

שירלי (שנה ד') מתייחסת לא רק לרמת העניין של התלמידים בשיעור, אלא גם לתפקידם בתהליך ההוראה-

 למידה. בשיעור מחשבת ישראל היא מסכמת לתלמידים את החומר, אם כי, לדבריה, אין בסיכום ערך מוסף

ומן הראוי שהתלמידים יידרשו לחשיבה וכך יפנימו טוב יותר את הנלמד:

 "זה [החזרה] היה יכול להיות יותר מעמיק, היה שם משהו כזה בינוני. [בשיעור טוב] הם יותר

 חושבים בו, שיעור שהם בעצמם צריכים להסיק מסקנות או להיות יותר פעילים בעיקר מבחינת

 מחשבה. גם אם אני יותר מדברת אבל הם בינתיים צריכים לחשוב על משהו. שאני אכתוב על

 הלוח דברים שהם יודעים? אין בזה שום ערך מוסף, זה רק סיכום. לדעתי, אני צריכה לחשוב איך

אני מקפיצה את זה מדרגה ואז זה נהיה גם מעניין ואולי גם ... מבחינת הפנמה."

 אם בשנה ב', בלט המתח בין מקומם של התכנים בהוראה לבין מקומם בתפיסת ההוראה הרצויה, הרי

בשנים ג'-ד' כבר אין ספק לגבי מרכזיות התכנים והעברת הידע כמטרת ההוראה:

 "מצאנו דגש מאוד מאוד חזק, שחשוב לנו שהם יהיו אנשים משכילים, חשוב לנו שהם ידעו,

חשוב לנו שהם יהיו..." (שירלי, שנה ד').

 בשנים ג'-ד' ממשיכים הסטודנטים ללמד באותה גישה שנקטו קודם לכן, גישת מסירה מבהירה. בעוד

 שבשלב הראשון של ההכשרה (שנים א'-ב'), ניתן היה להבחין במתח רב בין גישת ההוראה המצויה לחזון

ההוראה הרצויה, מסתבר שבשלב המתקדם של ההכשרה (שנים ג'-ד'), מתחזקת השקפת הסטודנטים-

 מורים והם יותר משוכנעים, שהדרך שבה הם מלמדים היא הראויה. המתח, שליווה את ההוראה בשנה

 הקודמת, מצטמצם באופן ניכר, אם כי לא בטל, והוא משתקף בהתייחסות לתפקיד המורה, כמי שאמור

לאפשר לתלמידים מידה רבה יותר של פעילות למידה אקטיבית, מזו שהתקיימה בפועל. 

 שנים ה'-ו'1.3
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 לאחר סיום הלימודים בתכנית ההכשרה (שנים ה'-ו'), מלמדים רמי, בני, כפיר ושירלי בבתי ספר תיכוניים

 כמורים מן המניין במשרה מלאה. כפיר ובני מלמדים בבתי ספר מקיפים אינטגרטיביים בירושלים, בני

 מלמד בתיכון יוקרתי במרכז הארץ ושירלי מלמדת בבית ספר מקיף בישוב פריפריה. בשנים אלו ממשיכים

בהוראה התנסותם  של  הראשונה  מהשנה  החל  שלימדו  כפי  מבהירה,  מסירה  בגישת  ללמד   הארבעה 

כסטודנטים מתחילים. בשלב הזה, להבדיל משנים קודמות, מתגבשת ומתבססת תפיסתם את ההוראה 

 על ידי מסירה מבהירה כגישת ההוראה הרצויה. כמורים בתפקיד, המתח בין "מצוי" ל"רצוי" מתפוגג

וכמעט נעלם. 

המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

ולצורך הבטחת קליטת הידע  ארבעת המורים מתארים את עצמם כמעבירים ידע בשיעורים. לשם כך 

הגדרת מילים,  פירושי  כדוגמת  שונים,  באמצעים  נוקטים  הם  ביותר,  היעיל  באופן  התלמידים  ידי   על 

מושגים, סיכום וחזרה.

בשיעור תנ"ך, שמלמד בני (שנה ה') בכיתה י', בנושא תיארוך כתיבתו של ספר דברים, מתנהל השיח הבא:

 בני: בואו ננסה להעלות רעיונות. למה לכתוב את ספר דברים? למה לכתוב את הספר? (מסתובב אל

 הלוח, כותב את השאלה וממשיך) כשאנחנו מניחים שהוא לא נכתב ביום אחד, הוא נכתב במשך דור.

 - (מצביע על הלוח), שאז עשה חזקיהו את הרפורמה שלו, ורק בשנת700כלומר, אם הוא נכתב בסביבות 

 - נתגלה הספר שלו, נכון? אז אנחנו יכולים להניח שלפחות במשך שני דורות, אולי אפילו שלושה622

 דורות כתבו את הספר הזה, או יצרו איזו תשתית שלו. אז למה לכתוב אותו, מעבר לסיבות המובנות

מאליהן? כן..., בבקשה.

תלמיד: אבל כבר אמרנו את זה.

 בני: מה שאמרנו זה הצדקה לרפורמה הפולחנית של יאשיהו (מסתובב ורושם על הלוח). זה לפחות הדבר

הבסיסי שעולה פה. למה לכתוב? מה עוד? (מנסה לעודד את התלמידים לדבר). 

תלמידה: למה לכתוב אותו? אני לא מבינה.

 בני: אם..., בואו נניח, שבאמת נכתב הספר בתקופה זו, למה לכתוב אותו? מהם האינטרסים לכתוב אותו,

אילו עוד סיבות יש לכתוב אותו?

בני אומר: 

 "השיעור הזה בעצם נועד לנסות ולסכם את זה או מבחינתי לנסות ולהגיד את הדברים העיקריים

 שיש לי להגיד עד כאן, כדי שאפשר יהיה להמשיך בחומר [...] מה שקורה כאן זה שבעצם חלק

 מהדברים כבר נאמרו והתלמידים לא כל כך מבינים למה צריך לחזור על זה. לי היה צורך להבהיר

 את הדברים עוד פעם, כי בשיעור הקודם כשהם נאמרו בצורה זו או אחרת הרגשתי שהם לא היו

מספיק ברורים." 

 בני רואה חשיבות בסיכום הנלמד כאמצעי המבטיח שהחומר יועבר לתלמידיו והם ישלטו בו באותו אופן

שבו הוא מציג את הדברים.

 בדומה לבני, גם שירלי חוזרת על חומר, מסכמת ומכתיבה. כך, לדוגמה, בשיעור תנ"ך בכיתה י', המוקדש

לסיפור צרעת נעמן (בספר מלכים ב' פרק ה'), הנלמד כחלק מתכנית הלימודים לבגרות:

 שירלי: טוב, מעיין, קראנו בפרק, קראנו בפרק, שנעמן מצורע. עומר, אמרנו שהוא מצורע והוא רוצה

 להתרפא. נערה קטנה שהיא שבוייה בארם מספרת לאשת נעמן שיש נביא בישראל שיכול להציל אותו
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 מצרעתו, ואכן כך קורה, הוא מתרפא. עכשיו שאלנו, עשינו חלוקה לגדולים ולקטנים. אמרנו שמלך ארם,

מלך ישראל והנביא, הן דמויות גדולות. בדרך כלל, בכל סיפור הדמויות הגדולות הן המלכים ה...

תלמיד: והשליח.

 שירלי: מצוין, גם השליח. עכשיו אני מבקשת שתפתחו מחברת ותכתבו. (תלמידים מתארגנים לכתיבה

ושירלי מתחילה להכתיב).

שירלי: פרק ה'. אחד המסרים שמנסה... (מכתיבה לתלמידים את הסיכום).

שירלי (שנה ה') מתארת את הפעילות בשיעור ומדגישה את יתרונותיהם של החזרה, הסיכום וההכתבה:

 "בשיעור הזה היינו באמצע העניין שהתחלנו בשיעור הקודם ורציתי לסיים את זה, עשיתי איתם

[...] זה מועיל ללמידה? אני חושבת שכן. אני חושבת שכשחוזרים על  חזרה והכתבתי סיכום 

 משהו פעם שנייה, זה אפילו לפעמים יותר מעניין, וגם ראו בשיעור איך שהם השתתפו [...] אני

 משתדלת לבדוק למי יש מחברת, למי אין, אני אומרת להם שהם צריכים את הסיכומים, הם

נבחנים עליהם."

 כפי שנראה, המורים מוסרים את התכנים, כאשר הם נמצאים במרכז תהליך ההוראה-למידה. בשנה ו',

שלהם אופן ההוראה  על  מספרים  המורים  ארבעת  יותר, כאשר  עוד  בולטת   מגמת המסירה המבהירה 

ומציינים מאפיינים מכלילים, המתארים שיגרות של הוראה על ידי מסירה מבהירה, שהם סיגלו לעצמם.

כך, למשל, בני (שנה ו') מתאר מבנה קבוע לשיעוריו, שבו למורה תפקיד פעיל כמעט בלעדי:

 "אני חושב ששיעור טוב צריך לספר סיפור [שיהיה לו] התחלה, אמצע וסוף. יש איזה תהליך

 שמתרחש בשיעור שהוא שיעור טוב. בהתחלה, בדרך כלל, זה יהיה איזו כותרת שמחברת מה

שהיה קודם עם מה שיש עכשיו."

 גם שירלי (שנה ו'), מדגישה את החשיבות שיש לשיעור מובנה ומספרת, כי יש בשיעורים הרבה חזרות,

שנועדו לתת מענה לרצון של התלמידים "ללעוס את החומר":

פחות טובים ואני מכינה שיעורים לפעמים  בו  לי חומר משנים קודמות שאני משתמשת   "יש 

 לפעמים יותר טובים. שיעור טוב הוא שיעור מובנה אבל שעושה הרבה חזרות, כי הם צריכים

ללעוס עוד ועוד את החומר."

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 הדפוס הקבוע של תפקיד התלמידים, הלומדים בגישת ההוראה על ידי מסירה מבהירה, נותר כשהיה –

לקלוט "חומר", "להשתתף" בשיעור ולרכוש את מיומנות הסיכום. 

 תוך כדי הכתבת סיכום שיעור, שירלי (שנה ה') מעודדת את תלמידיה להשתתף ומנהלת בכיתה שיח, בו

התלמידים משלימים מידע. כך, בהמשך שיעור תנ"ך על צרעת נעמן, המסופר בספר מלכים ב' פרק ה':

שירלי: עכשיו, בבקשה, תפתחו מחברות ונכתוב את הסיכום של הפרק. קדימה מחברות.
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 שירלי מכתיבה: נעמן אומר, מה הוא צריך את הירדן הזה, הנהרות, פרפר בדמשק, הרי הם יותר גדולים

 וטוב לטבול שם, מה באתי לנהר הזה? [...] הנהר הקטן שנראה כמו זרזיף של דבר, לעומת נהרות

דמשק, דווקא הוא בסוף מרפא את נעמן.

שירלי: עכשיו, איזה מסר עמוק אנחנו עוד יכולים ללמוד מן הדבר הזה?

תלמידה: שלנביא יש כוח.

שירלי: יפה, מה עוד?

אריאל (תלמיד): זה שלנביא יש לו ידע, הוא יותר מצליח מן המלך.

 שירלי: אריאל קלע בול למסר של הסיפור! [...] הנערה הקטנה המדברת עם אשת נעמן, אומרת לו, יש

 נביא בשומרון... תשלח את נעמן לנביא בשומרון. לעומת זאת, שמלך ארם מבין את זה, הוא לא שולח את

נעמן לנביא אלא למלך, כי מה הוא חושב, מי העליון?

תלמידים: המלך, הוא עליון.

תלמיד: המלך, הוא הכי מצליח בעצם.

 שירלי: וגם פה מי שהכי מוביל זה הנביא, ולא המלך. תראו בתרבויות אחרות, וזה חשוב שתדעו גם לידע

לתרבות שקרוב  מי  אחרות,  בתרבויות  פרקים,  בעוד  לכם  יעזור  זה  אריאל...  לכם,  יעזור  זה   כללי 

הישראלית, מי שהיה עליון על כולם זה המלך. המלך בדרגה של אל, אוקיי? 

 שירלי מכתיבה סיכום לתלמידים ואגב כך, משתפת אותם באמצעות שאלות ממוקדות ומשלימות, שנועדו

לחדד את הקליטה וההבנה שלהם:

 "אני משתדלת לסכם, הרבה פעמים אני לא מסכמת להם את הכל. אני לא זוכרת אם עשיתי את זה

 כאן, בזמן הסיכום אני נותנת להם להשלים פואנטות, אז הדברים כתובים להם במחברת, ככה הם

 שותפים, מפנימים את זה תוך כדי הסיפור. בתחילת השנה ניסיתי ללמד אותם לסכם ולא הצלחתי,

חושבת אני  אותם.  ללמד  הצלחתי  לא  עדיין  לבד,  לסכם  אותם  ללמד  שחשוב  חושבת   אני 

 שהתהליך, חלק מתהליך ההפנמה הוא גם סיכום. בגלל שאני יודעת שרובם אינם מסוגלים לסכם

 במהלך השיעור, אז חשוב לי בכל זאת שהדברים יושלמו. אני חושבת שהם בעצמם לומדים מתוך

 זה איך לסכם. כשהם רואים שיש מערך לשיעור ואפשר לסכם אותו בתוך פיסקה, אני חושבת

שלאט לאט המיומנות הזאת יכולה להיבנות אצלם."

זאת. יכולתם לעשות  מודעת לחוסר  היא  בעצמם,  יסכמו  הייתה מעדיפה שהתלמידים   למרות ששירלי 

 קליטת החומר והפנמתו הן מטרה חשובה שמצדיקה, לטעמה, לתת לתלמידים מעמד של קולטים, עם מידת

מעורבות מצומצמת.

על  הידע.  את  קלטו  התלמידים  כמה  עד  לבדוק  נועדו  מבהירה  מסירה  בגישת  בהוראה  המבחנים 

מנת להצליח בבחינות הבגרות, עליהם לשנן את פירושי המילים ולזכור את תוכן הטקסט, כפי שמספר 

בני (שנה ו'):

 "בכיתה הזאת, אני לא יכול להתבחבש עם שאלות פתוחות ודעתניות כאלה, אני מוכרח להוביל

 אותם להצלחה במבחן. ובמבחן, מה לעשות, אין שאלות פתוחות אלא אינפורמציה, אינפורמציה

 וידע, והם צריכים להתמצא. אני רואה ששאלתי הרבה שאלות של אינפורמציה ואני לא מצטער על

 כך. כלומר, אני חושב שחשוב קודם כל שהם יבינו את הטקסט. כדי שיבינו את הטקסט הם צריכים

מיני כל  לעשות  אפשר  כך  אחר  רק  הנאמר.  את  ולפרש  נכון  לקרוא  ביסודיות,  עליו   לעבור 
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 מניפולציות על הטקסט אבל קודם כל, והכי חשוב, זה ללמד את הפרק כלשונו ולפרש היטב את

המילים ואת הנאמר. הפרק הזה הוא חשוב והוא גם מופיע להם במבחן."

 רמי (שנה ו'), שגם הוא נותן לתלמידים, לא פעם, תפקיד של משננים, מצהיר, כי הוא מודע לכך, ששינון

כשלעצמו הוא כלי שאינו מספיק: 

 "[...] במובן הזה שינון הוא מעניק לך... ככלי לא כמטרה, מעניק לך ידע זמין [...] גם שינון של

 תהליכים היסטוריים וגם שינון של שיטות ושל תיאוריות נותן לך כלים להתמודד איתם. אבל אם

 אני רק משנן לצורך שינון ולא עושה עם זה שום דבר, אז זה באמת נעלם. החוכמה זה לא רק

לדעת, החוכמה היא גם לדעת איך להשתמש בידע שאתה צובר."

 בני, כמו חבריו, אינו רוצה שתלמידיו יעסקו אך ורק בשינון אולם במהלך השיעורים מוטל על התלמידים,

 קודם כל, לקלוט את הידע שהמורה מבקש להעביר. פעילויות של ניתוח וחשיבה הן רק תוספת, ובדרך

 כלל, אחרי סיום השיעור, ניתנות כשיעורי בית. לדבריו (בני, שנה ו'), במגמת בחירה בלימודי מחשבת

ישראל, יש אפשרות להטיל על התלמידים גם משימות של עבודה עצמית שכוללות ניתוח וחשיבה:

 "שיעורי הבית צריכים להיות איזה שהוא פיתוח, חשיבה מחדש וכל מיני דברים כאלה, או הרחבה

 [...] אני מרגיש שבמגמת מחשבת ישראל אני מגיע לזה יותר, מציע להם מאמרים, נותן עבודות

 בית ומטלות שזה הרבה יותר ניתוח וחשיבה, וזה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי עבורם, והם

 עושים את זה אחרת ולא כחובה טכנית. אם יש משהו שלא הספקנו לגעת בו, לא הספקנו להעמיק

 בו, זה בדיוק המקום של לתת עבודה לאחרי הצוהרים ואחרי בית ספר, משהו של הרחבה והעמקה

והעשרה."

התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 בדומה לשלבים קודמים, בהם ההתנסות בהוראה הייתה במסגרת ההכשרה, גם בשלב ההוראה בתפקיד,

 מקומם המרכזי של התכנים בשיעורים ובתפיסת הרצוי של ארבעת המורים – אלו המלמדים בגישת מסירה

 מבהירה – ניכר בדבריהם אודות חשיבות הטקסט. כמורים מן המניין, תפיסותיהם בנושא מגובשות יותר

מבעבר, והם מדגישים את המשמעות של קריאת הטקסט באופן מדויק:

 "קריאת פרק היא דבר חשוב בעיניי. כשאני בוחר לפתוח את השיעור בקריאת הפרק אני צריך שמי

 שבחרתי יקרא את הפרק בצורה הטובה ביותר. לבחירה הזאת שלי יש כמה סיבות: ראשית, אני

 חושב שטקסט של פרק מהתנ"ך זה דבר שיש לתת לו את מלוא החשיבות והמשקל. כשאדם קורא

 טקסט, ועוד לפני הכיתה, הוא אמור לתת לזה משקל רב כי הוא למעשה מציג את תוכן הפרק

 ומעניק לו משמעות. קריאת פרק בצורה נכונה, תוך שימת לב למשקל ולטון הנכון עשויה לקרב

את הילדים למשמעויות השונות, למסר של הטקסט, להבנת ההתרחשות שבו" (רמי, שנה ו').

ההיבט בהדגשת  להבחין  ניתן  היסטורית,  פרספקטיבה  מתוך  נלמד  שנושאו  י',  בכיתה  תנ"ך   בשיעור 

המחקרי-אקדמי ובמרכזיות התכנים אותם מגיש בני (שנה ה'), בהתאם לתפיסתו את ההוראה הרצויה:

 מתגלה הספר בבית המקדש.622בני כותב על הלוח: בשנת מינוס 
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בני ממשיך ושואל: אם כך, באיזו שנה יאשיהו מוצא את מותו?

שנה למלכות שלו אז... (מהומה קטנה18, אז ב-640תלמיד: אבל בני, אם הוא עולה לשלטון במינוס    

בשיעור, כולם מחשבים תאריכים).

 הוא מת. זה בטוח. (תלמידים מגיבים וצוחקים).609בני: לא, הוא היה ב..., רגע... אתה צודק. במינוס 

בני רושם על הלוח:

 - חורבן שומרון.722מינוס 

 - יאשיהו עולה לשלטון.640מינוס 

 - מתגלה הספר בבית המקדש.622מינוס 

 - מות יאשיהו.609מינוס 

בני מדגיש:

הדברים אחד  מי.  ידי  ועל  דברים  ספר  נכתב  מתי  ההיסטורי,  בהקשר  עוסק  בעצם   "השיעור 

האירועים מה  בה,  קרה  מה  מדברים,  אנחנו  שעליה  התקופה  את  להציג  פשוט  זה   הבסיסיים 

עליהם מדבר  או  קורא  שאני  דברים  על  מתבונן  כלל,  בדרך  אני,  הזאת.  בתקופה   המרכזיים 

 בפרספקטיבה היסטורית. בשבילי, זה נראה לי הפרספקטיבה הנכונה ביותר, הטובה ביותר [...]

 מטרת השיעור היתה לנסות ולחדד, או להתחיל מהלך שבעצם מדבר על התיארוך של ספר דברים,

 מתי הוא נכתב? על ידי מי? למה? [...] יש דברים שאני מאמין שצריכים להיות בשיעור מבחינת

חומר [...] זאת אומרת, קשת של דברים שאני למדתי באוניברסיטה."

הדגש הרב המושם על מרכזיות הטקסט והמורה בהוראה במסירה מבהירה, בולט בדברים הבאים:

 "לימוד טקסט זה אחד הדברים החשובים במקצוע. בלימוד כל טקסט – ועל אחת כמה וכמה

 טקסט מקראי – היכולת לראות את המורכבות שלו, את העומק שבו ולראות את הפואטיקה שלו

 היא מאוד, מאוד חשובה. בכל הלימודים ההומניסטיים עסוקים בלימוד טקסטים, כל מיני רמות

 של טקסטים, ולהיות רגיש לטקסט הוא דבר מאוד מאוד יסודי, שצריך ללמוד אותו. לי יש רגישות

רבה לטקסט" (בני, שנה ו').

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 בשנים ה'-ו', ארבעת הסטודנטים כבר הוסמכו להוראה. הם מלמדים בהיקף מלא, נדרשים לעומס אדיר של

 עבודת ההוראה במספר רב של כיתות, ומתמודדים עם האילוצים הרבים שקיימים במערכת הבית ספרית.

וכפיר מזדהים עם תפיסת ההוראה השמרנית המקובלת בבית הספר, שעיקרה מסירת  בני, רמי, שירלי 

 התכנים לתלמידים ואף מקבלים את הרעיון שהמבחנים הם מדד לקליטת החומר ולהבנתו. אולם, למרות

 שקשה להם להשלים עם עומס המבחנים שגישה זו מעמיסה על המורים והתלמידים, הם מתאימים את

עצמם לדרישות המערכת, כפי שמספר כפיר (שנה ו'):

 "הייתי רוצה לעשות יותר מבחנים אבל אני מלמד עשר כיתות, זה טירוף. את הכיתה שלי אני

 מלמד שלושה מקצועות ויש כיתות ששני מקצועות, או אחד, מחשבת ישראל, מורשת ותנ"ך. כל

 פעם שיש מחזור של מבחנים זה מספר עצום של מבחנים, בערך שלוש מאות מבחנים. זה קשה,
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 זה מתיש, זה מקצועות רבי מלל. האידיאלי זה שהציון יהיה מורכב מכמה שיותר מרכיבים. שיהיו

 יותר מבדקים, אולי בסוף כל שיעור לקחת חמש דקות ושיכתבו מה הם קלטו בשיעור, או לקחת

את המחברות ולראות אם הכל רשום שם – אבל זה יהיה מטורף."

 באשר למספר המבחנים, גישתה של שירלי (שנה ו'), דומה לזו של כפיר, אך בשונה ממנו, היא מפקפקת

בציון כמדד משמעותי ללמידה:

 "אני עושה פעם ברבעון מבחנים עם ציונים. פעם עוד עשיתי בחנים, כיום אני לא מגיעה לזה, יש

 הרבה עומס עם כל הבעיות מסביב שגוזלות הרבה זמן ואנרגיה. לצערי [אני עושה] הערכה מאוד

 סטנדרטית וממש לא יצירתית. האמת שהתלמידים שלי מאוד מיואשים מהלימודים והדבר היחיד

 שקצת מחזיק אותם ואת הלמידה שלהם, זה המבחנים האלו. הציון – זה אידיוטי ואני שונאת את

 זה. הם התרגלו לזה והיום אני חלק מזה, כן. זה מעין יאוש של שני הצדדים. אם אנחנו רוצים

 במסגרת בית הספר לשבור את המעגל הזה, יש לנו הרבה מגבלות. יש לנו את המשרד מלמעלה

 שדורש ודורש ובית הספר כבול, פשוט כבול [...] פעם האשמתי את המורים והיום אני מבינה שזה

 לא בידיים שלהם, הם רק בורג קטן בתוך סבך המערכת הזו. המסגרת הכללית אינה מאפשרת

נותנת לזה להתרומם, לא במטרות, לא בלהתאים את החומר הנלמד  לדבר הזה להתפתח, לא 

לתלמידים, לא בשום דבר כמעט."

 עומס המבחנים ובחינות הבגרות מתפרש כמחייב הוראה יעילה ומהירה, שמשמעה – התפשרות על המידה

שבה המורים מערבים את התלמידים בלמידה: 

 "יש בגרות על הראש וכל המילים והסיסמאות של לימוד סוקרטי ושל שאלות תלמידים זה יפה

 לתאוריה. במציאות של משרד חינוך, מבחנים ובגרויות, אין זמן לדברים האלה ומוכרחים ללמד

 את התלמידים באופן יעיל ובמהירות. [הייתי רוצה לשאול יותר] שאלות מגרות וללמד מתוך מתח

 לימודי ולא כי צריך אלא כי זה מעניין. זה סוג של לימוד הרבה יותר בריא והוא גם סוג של לימוד

 שנובע מתוך סקרנות [...] אם נסתכל על השיעורים, הרבה מאוד פעמים היה שינון. אבל שוב,

 שינון זה לא משהו רע, להיפך זה משהו שמוכרחים אותו אם צריכים עוד מעט לעמוד בפני בחינות

 הבגרות אשר משמשות שער לעולם. אל תשכחי שהיום בלי בגרות האדם איננו, פשוט לא קיים.

הלוואי שהיה לי זמן לדיאלוג" (רמי, שנה ו').

 בני, להבדיל מחבריו, מלמד בבית ספר תיכון יוקרתי וסלקטיבי במרכז הארץ. עבורו, התמקדות מערכת

ו') רואה את עצמו כמי שמרחיב ומעשיר את  החינוך בבחינות הבגרות איננה מהווה אילוץ. בני (שנה 

תלמידיו בידע רחב בהרבה מכפי שמחייבת תכנית הלימודים לבגרות:

 "התלמידים, באיזה שהוא מקום, גם מקבלים את ההנחה שמה שצריך זה להכין אותם לבגרות, זה

 התפקיד של בית ספר. התפישה שלי היא אחרת לגמרי [...] הבגרות היא רמה מאוד נמוכה בעיניי.

 קצת לפני הבחינה צריך לעבוד לקראת זה, כי זה מבחן חובה אבל בשום אופן זה לא צריך להכתיב

 את כל שנות ההוראה והלמידה. זה פשוט נורא! המבחן עצמו הוא מבחן לא מאתגר [...] אני לא

מנסה לבטל את המבחנים אבל אני גם רוצה לשים אותם במקום הראוי להם."
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 כמורים מן המניין, בני, רמי, שירלי וכפיר מלמדים בגישת מסירה מבהירה בבתי ספר השונים זה מזה

 מבחינת אוכלוסיית התלמידים ומבחינת מיקומם, וכולם ממוקדים בהישגי התלמידים בבחינות הבגרות.

ושירלי, כפיר  מרמי,  במיוחד  לביקורת,  מצידם  זוכה  הבגרות  לבחינות  התלמידים  בהכנת   ההתמקדות 

שרואים בהן אילוץ המחייב אותם להתפשר בבואם למלא את תפקידם. 

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים ה'-ו')

 בשנים ה'-ו', אצל ארבעת המורים, המתח בין ההוראה בפועל בגישת מסירה מבהירה לבין תפיסתם את

 ההוראה הרצויה נחלש מאוד. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר, בהשגות שיש להם כלפי מערכת החינוך, הן זו

 שמוכתבת על ידי משרד החינוך והן זו שמוכתבת על ידי בית הספר. לגבי שאר המרכיבים של ההוראה:

איתה הם גישת מסירה מבהירה,  בין  כי המתח  נראה,  ומקום התכנים   מקום המורה, מקום התלמידים 

 "הגיעו" אל ההכשרה לבין חזון הוראה אחר, כמעט ונעלם. לדוגמה, שירלי (שנה ו') מסבירה, שמסגרת

 ההוראה-למידה המוכתבת על ידי מערכת החינוך אינה מתאימה לצורכי תלמידים מתקשים, כמו אלו שהיא

מלמדת בבית הספר שבישוב פריפריה, ואינה מאפשרת לה למלא את תפקידה באופן הראוי:

 "קשה לי קודם כל עם זה שבית הספר עושה ממש עוול לילדים האלה, לא באשמתו אלא באשמת

 משרד החינוך. אלה לא ילדים שיכולים ללמוד במסגרת רגילה, המסגרת לא מספקת להם את מה

 שהם זקוקים. הם מוגדרים על פי משרד החינוך ככיתה לבגרות, כשברור לכולם שהם לא יכולים

 בתנאים הללו לעשות בגרות. הילדים האלה היו צריכים מסגרת מאוד מאוד קטנה עם צוות מיומן

[...] אני לא מלמדת כמו שצריך ואני לא  ומתאים לענות לקשיים שלהם או מסגרת מקצועית 

 מטפלת בבעיות כמו שצריך. הנושאים שאני מלמדת רחוקים מהם ובטח שאני לא מצליחה לחבב

עליהם את המקצועות שאני מלמדת."

 מדבריה עולה, שהיא אינה מרוצה מדרך הוראתה. מחויבותה ללמד תלמידים מתקשים לבגרות, במסגרת

 בית ספרית מקובלת של כיתות גדולות ותכנית לימודים מחייבת, מקשה עליה להתאים את התכנים ליכולת

תלמידיה ולעולמם וללמד "כמו שצריך".

גישת אודות  היסוסיה  בהתפוגגות  ומתבטא  אצלה  שחל  לתהליך ההתפתחות  מודעת  ה')  (שנה   שירלי 

 ההוראה. היא מסבירה, כי בתחילה נשאה חזון של הוראה חדשנית, בעלת אופי של חינוך בלתי פורמלי,

 אולם בעקבות מציאות ההוראה בבית הספר היא שינתה את עמדותיה וגיבשה תפיסה, לפיה רצוי ללמד

במתכונת ההוראה הסטנדרטית המקובלת בבתי הספר: 

 "השנה, זה השנה הראשונה שאני מכתיבה ואני מוצאת שזה לא כל כך גרוע כמו שחשבתי, מהרבה

 בחינות אני חושבת שזה טוב. אני משתדלת לא רק הכתבה, לפעמים להשאיר מקומות ריקים,

 להשאיר מקומות שהם עוברים תהליך ולא רק אני נותנת... [בשיעורים] בקושי אני מרשה לעצמי

 לצאת מהסטנדרטי, יכול להיות שזה גרוע, יכול להיות שזה טוב. באתי עם רקע והשקפה של
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 תנועת נוער, באיזה שהוא שלב הרגשתי שבית ספר זה לא מקום לעשות בו שינויים, יכול להיות

שעכשיו אני בקיצוניות השנייה שאני מאוד קלסית ואפילו דורשת מהם לשנן."

אפשר לסכם ולומר, כי לכל אורך השנים ב'-ו', לימדו ארבעה סטודנטים-מורים בגישת מסירה מבהירה. 

 עם התפתחותם המקצועית, גישה זו הלכה והתבססה בתודעתם וזכתה להתקבל אצלם כגישת ההוראה

 הראויה. הגישה המבהירה מציבה במרכז את ידע התכנים והעברתם, והאתגר בפני המורה המוסר הוא

"ללמד מעניין":

 "שיעור טוב עובר בו ידע, עדיף ידע עם עיקרון מנחה או איזה ידע קצת מעל, ידע שמאגד אותו

 לסיפור, להשאיר איזה ערך מוסף. זה צריך להיות מעניין ומובנה. הידע צריך לבוא והתלמיד צריך

[...] אותו  לעבד  ולהצליח  עצמו,  המהלך  על  בראש,  עליו  לחזור  מסוגל  ולהיות  אותו  לקבל 

 אני מרגישה לפעמים שהשיעורים לא מעניינים, זו בעיה מאוד קשה. לא שאני חושבת שתלמידים

 צריכים לקבל רק אטרקציות, לפעמים גם צריך להשתעמם, ולעשות עבודה קשה ולעשות עבודה

 שחורה. זה בכלל לא מפחיד אותי הדבר הזה, אבל בכל זאת שיעור טוב זה שיעור מעניין. הבעיה

הכי קשה זה להצליח לעניין את התלמידים" (שירלי, שנה ה').

סיכום דפוס הוראה במסירה מבהירה

 בעמוד הבא מוצג לוח המסכם את דפוס ההוראה במסירה מבהירה של ארבעה סטודנטים-מורים כפי שהוא

 משתקף בהתייחסותם לתפקיד המורה, לתפקיד התלמידים, למקום התכנים ולמקום מערכת בית הספר.

המתאפיינת מבהירה  מסירה  בגישת  השנים,  שש  במהלך  מלמדים  שכולם  ללמוד,  ניתן  בלוח   מעיון 

 במרכזיות של המורה והתכנים. במקביל, ניתן להצביע על שינויים בתפיסותיהם את ההוראה הראויה ועל

בינה לבין גישת ההוראה המתקיימת למעשה. בשלב הראשון, הסטודנטים- תהליך הצטמצמות המתח 

 מורים נושאים חזון של הוראה במסירה מפעילה שנמצא במתח עם הגישה המבהירה שבה הם מלמדים.

 בשלב השני, הם סבורים, יותר ויותר, כי גישת מסירה מבהירה היא הגישה הראויה, אך עדיין מוצאים, שמן

 הראוי להפעיל יותר את התלמידים. בשלב השלישי, מתבסס מעמדה של גישת המסירה המבהירה והם

רואים בה את הגישה הראויה להוראה. 
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דפוס שני: הוראה בגישת מסירה קשובה
 ארבעה סטודנטים-מורים, גיורא, אסף, עמוס ורעות, מלמדים בדפוס ההוראה בגישת מסירה קשובה בכל

 . כמתכשרים להוראה וכמורים, הוראתם מתאפיינת במסירת ידע,34תקופת הכשרת ובהיותם כמורים בתפקיד

 תוך התייחסות לצורכי התלמידים ודאגה להתפתחותם ולטיפוחם. משנים א'-ב' חזונם של עמוס, רעות

 וגיורא, אודות ההוראה הראויה הוא חזון של הוראה בגישת מסירה קשובה, ואילו אצל אסף, בשנים א'-ב'

 בלבד, החזון מבטא תפיסה של הוראה מעודדת הבניה. אבל משנה ג' ואילך, מציגים כל הארבעה חזון של

הוראה בגישת מסירה קשובה, שהולך ומתחזק ככל שמעמיקה התנסותם בהוראה.

 שנים א'-ב'2.1

 בתכנית הכשרת המורים הנדונה, ההתנסות המעשית בהוראה החלה, כאמור, בשנה השנייה. ההתנסות

כללה הוראה בחטיבת ביניים, במתכונת של שעה שבועית, לקבוצה מצומצמת של תלמידים (בין שנים-

 עשר לחמישה-עשר). השיעור נקרא "תרבות ישראל" ותכנית הלימודים נבנתה על ידי הסטודנטים, מבלי

 שנדרשו למלא אחר דרישות מערכתיות, כדוגמת הספק או הישגים, אך קיבלו על עצמם את כל האחריות

 המתחייבת כמורים. ארבעה סטודנטים – מתוך שלושה-עשר המשתתפים במחקר – עמוס, רעות, גיורא

ואסף, לימדו בגישת מסירה קשובה מהשלב הראשון של ההתנסות בהוראה. 

המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

בגישת ההוראה על ידי מסירה קשובה, כמו במסירה מבהירה, המורה הוא האחראי לתהליך ההוראה-

 למידה, היוזם והמוביל אותה, ומטרתו – להעביר "חומר" לתלמידיו. ארבעת הסטודנטים שמלמדים בגישת

 מסירה קשובה, מתארים את עצמם מוסרים ידע בשיעורים. לגבי דידם, העברת הידע היא נתינה והענקה

מעצמם והיא חלק מהוראה שנתפסת על ידם כאישית וכאינטימית.

 "אני רואה את ההוראה בתור דבר מאוד מאוד אישי. יש המון אינטימיות בהוראה. לתת משהו

 שיש לי, להציע אותו למי שרוצה, ומי שלוקח אותו יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה [...] אני בא

 להעביר את זה כי זה מה שיש לי לתת. אישית זה מה שיש לי, לתת את המקסימום ואם אתם

יכולים ללמוד מזה – אני אשמח" (עמוס, שנה ב').

 עמוס רואה את תפקידו למסור לכולם אותו ידע, שהוא אישית מוצא לנכון כראוי להעבירו, ואינו רואה שום

פסול בכך, שכל תלמיד יעשה עם הידע כהבנתו וכרצונו. 
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114



המורה של  אמירות  באמצעות  מתרחשת  הידע  העברת  מסירה,  ידי  על  ההוראה  בגישות  רוב,  פי   על 

 ובאמצעות שאלות סגורות, שהמורה מפנה לתלמידים. דוגמה לכך, שיעור תנ"ך בכיתה ח', שבו אסף (שנה

ב') מלמד את משל יותם שבספר שופטים, פרק ט' ומנהל את השיח הבא:

 אסף: פעם שעברה דיברנו על משל יותם. מי רוצה להזכיר לנו על מה נבנה משל יותם, באיזה הקשר ומה

המסר שלו?

תלמיד: שהם קובעים, האנשים הכי פחות, אלה שהכי פחות מתאימים... 

תלמידה: המלך לא חייב להיות הכי חכם והכי טוב.

 אסף: אבל המשל מציין את זה כעובדה, כדבר עצוב, כביקורת [...] הוא היה הבן של גדעון, נכון? והרג את

כל האחים שלו כמו שאמרת, ומי סיפר עליו את המשל הזה?

תלמיד: יותם הקטן.

אסף: מי הוא יותם?

תלמיד: אחד מהבנים והוא פספס אותו [...]

 אסף: בין השאר נראה שזה איזשהו מסר שגם דיברנו עליו בשיעור הקודם, שמצד אחד המשל מדבר על

 אבימלך באופן אישי ומצד שני המשל מראה לכל בני ישראל מה יכול להיות אם תהיה מלוכה. מה יכול

להיות? מי המלך המוצלח במקרה שלנו?

תלמידה: יותם.

אסף: לא, הוא לא היה מלך.

תלמיד: אבימלך [...]

אסף: אפשר לראות שיש לו כריזמה, אתם זוכרים איך שהוא ...

תלמיד: מה זה כריזמה?

אסף: כריזמה זה כשיש לך כוח משיכה אישית. בזכות האופי שלו הוא מצליח למשוך אחריו אנשים. 

מסביר אסף:

 "בעיניי, חלק חשוב בשיעור הוא מובנה וכתוב לי כל פעם מחדש וגם העניין הזה של חזרה על מה

 שלמדנו בשבוע שעבר. הראייה הרטרוספקטיבית והניסיון לתמצת את הדברים לרעיונות, זה לימוד

 נוסף על הלימוד של שבוע שעבר וזה חלק חשוב מאוד בתחילתו של כל שיעור. אז בהחלט זה

בסוגריים לעצמי  רושם  אני  שאלות,  מתכנן  אני  שיעור  מתכנן  כשאני   [...] מתוכנן  וזה   כתוב 

 מרובעים תשובות אפשריות, כדי שאם נגיד הם מעלים רק חלק מהדברים אני יכול להעלות עוד

 שאלה שתתייחס לזה או לומר את הדברים בעצמי [...] אני מבסס את השיעור כמעט אך ורק על

 שאלות. אני מתחיל משאלות ובסוגריים אני רושם לפעמים גם מה המטרה, כדי שכמו שיש בצבא

ביצוע משימה לאור המטרה, אז ככה שאני אבין לאן השאלה חותרת." 

 אסף, כדבריו, משתמש בשאלות כדי להניע את השיעור, אולם התשובות הנכונות והצפויות מוכנות אצלו

מראש. אם התלמידים לא ישמיעו אותן, הוא יתקן אותם או ישיב במקומם. 

רעות, עמוס, גיורא ואסף פונים אל כלל תלמידי הכיתה. עם זאת, מידי פעם, השיעור כולל פעולות הוראה-

למידה, שמותאמות ליכולות של תלמידים שונים ובשיעור עצמו הם מסייעים ליחידים בזמן עבודה עצמית.

אסף (שנה ב') מלמד שיעור נוסף בתנ"ך, ובו הוא עוסק בתכונותיו של גדעון, על פי פרק ו' בספר שופטים: 
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 אסף: אני נותן עכשיו משימה לכל זוג. איציק, תסתובב. אני נותן עכשיו משימה לכל זוג. בבקשה לפתוח

 מחברות ולרשום. כל זוג צריך למצוא חמש תכונות של גדעון מהפרק ולהביא תימוכין על ידי הפסוקים.

זאת אומרת מאיזה פסוקים אתם יודעים את זה.

תלמיד: זה להביא מה?

אסף: לרשום את הפסוקים שבהם מצאתם את הדברים האלו. 

תלמידה: מאיזה פסוק?

אסף: מפסוק י"א. טוב, להתחיל לעבוד, אני עובר ביניכם.

(אסף מסתובב בין הקבוצות השונות ומתיישב ליד אחת מהן) 

אסף מסביר: 

 "הנה, אני יושב כאן, מתחיל לנהל איזושהי שיחה עם התלמידים, לפעמים סתם, כי אני רוצה

 לחוש אותם, לפעמים כי הם עצמם אומרים שיש להם איזה אי-הבנה. אני חושב שזה קטע מאוד

 משמעותי. קושי מיידי שחשתי אותו מהשיעור הראשון זה באמת הפערים העצומים האלו שלא

 מאפשרים לבנות איזושהי תכנית לימודים אחת שתתאים לכולם, ואני מראש הגדרתי לעצמי שאני

 לא מוכן לוותר על אף תלמיד. מאוד קל לרוץ עם חמישה תלמידים ולהרגיש שאני עושה משהו

 משמעותי, לכאורה זה יכול להיות שיעור טוב – אבל זה דבר שאני לא מוכן לו. אז מה שעשיתי זה

 ליצור שיעור שיש בו חלקים שונים של שיעור פרונטלי שמבוסס על שיחה בין תלמידים, קטעי

 קריאה, לפעמים הכתבות שלי, שדווקא מיועדות יותר לציבור שקשה לו לעקוב אחרי שיחה וקל

 לו יותר לעבור על המחברת, וחלקים אחרים שמבוססים על עבודה בקבוצות או עבודה ביחידים.

 אני מכין איזשהו דף עבודה ואז יש לי זמן להסתובב. אני לכאורה מסתובב בין כולם וכמובן

מתמקד באלו שזקוקים יותר להדרכה אישית."

רעות (שנה ב') מוסיפה ומספרת על זמן של עבודה עצמית, שהיא משלבת במהלך השיעור:

 "זה טוב שיש איזשהו שלב בשיעור של עבודה עצמית, שאפשר לעבור ביניהם. זה לעבוד יותר

קשה, אבל לשנות את הדינמיקה של השיעור."

 מהדברים שלעיל ניכר, כי ארבעת הסטודנטים-מורים מוסרים ידע בשיעור בדומה לאופן ההוראה המקובל

 בגישת מסירה מבהירה. עם זאת, הם מגלים התייחסות קשובה לתלמיד היחיד בדומה להוראה בגישת

מותאמת הוראה35מסירה  של  טקטיקות  בשיעור  משלבים  מהם  כמה  לעתים,  פחותה.  במידה  אבל   , 

דיפרנציאלית, שנועדו להיענות לצרכים של תלמידים שונים. 

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')
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 בתפיסות הוראה על ידי מסירה, תפקידם של התלמידים לקלוט ולזכור את הידע הנמסר בשיעור. מכיוון

 שכך, אצל ארבעת הסטודנטים-מורים, המלמדים בגישת מסירה קשובה, מושם דגש על בקיאות התלמידים

בתכנים הנלמדים.

 אסף, בשיעור תנ"ך, שקטעים ממנו הוצגו לעיל, עורך חזרה על משל יותם. מטרת החזרה לראות האם

התלמידים קלטו את הידע הנלמד:

אסף: קודם כל על מי זה [משל יותם] נאמר? 

תלמיד: על זה שנתן את האחים שלו.

אסף: אז איך קוראים לזה שהרג את האחים שלו?

תלמידה: אבימלך.

אסף: אבימלך, נכון. אבימלך. מי הוא היה?

תלמידה: הוא היה הבן של גדעון.

תלמיד: הוא הרג את האחים שלו. 

תלמיד: הקטן, הכי קטן, יותם, הוא התחבא. 

אסף (שנה ב') נשמע שבע רצון מהידע של התלמידים וחש כי השיג את מטרתו:

 "הם ממש מפגינים כאן ידע, אני יכול לחזור פתאום ולשאול על אבימלך והם זוכרים מה קרה,

 פשוט זוכרים [...] כשיש מעורבות הם זוכרים אפילו לפעמים יותר טוב, כי זה כבר לא רק מה שהם

ידע ובקיאות מאוד זה צרוב אצלם כזיכרון. הם פשוט מפגינים כאן הרבה פעמים   כתבו אלא 

גדולה, ובעיניי זה הישג מאוד חשוב."

הבאה, המחזה הפעילות  מעורבות,  של  מועטה  מידה  מהתלמידים  שדרשה  הקודמת,  לפעילות   בניגוד 

 בפנטומימה מפעילה את התלמידים. על פי דבריה של הסטודנטית-מורה, רעות (שנה ב'), הפעילות נועדה

 למסור את החומר לתלמידים באופן שהוא יעיל ומהנה יותר, להמחיש את הנלמד ולסייע לתלמידים לזכור

את התכנים: 

 רעות מקריאה מהדף: "מצוות עשה לספור את הימים והשבועות מהיום השני של פסח ועד לחג השבועות.

[...] עד למחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום". אוקיי.  שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת 

ספירת העומר, עם ישראל מצופה לספור מפסח עד לחג שבועות, עד לקבלת התורה. 

(רעות ממשיכה ומסבירה לתלמידים את מנהגי האבלות בתקופת ספירת העומר).

 רעות: אז פה אני צריכה שלושה מתנדבים, שהולכים להדגים לנו בפנטומימה את האיסורים... (כמה

 תלמידים מתנדבים, יש ויכוח בכיתה לגבי ההשתתפות. רעות והתלמידים המתנדבים יוצאים מהכיתה.

לאחר שניות אחדות רעות חוזרת).

בראיון רעות מספרת:

בדף היה להם  אומרת,  זאת  זה.  יזכרו את  ושהם  באיזה משהו  לגוון  סתם  זה   "[הפנטומימה] 

 העבודה מקום למלא שלושה מהאיסורים, זאת הייתה דרך להמחיש את זה ואז הם יזכרו [...] לא

תכננתי מראש, המצאתי את זה תוך כדי, וזה קצת חזר על עצמו."

 המייחד את ההוראה של הסטודנטים-מורים שמלמדים בגישת מסירה קשובה, הוא ההתייחסות לעולמם

הרגשי של התלמידים ולמאפיין את כל אחד ואחת מהם.
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 בתצפית שלהלן, גיורא (שנה ב') מלמד על חג הפסח ומבקש מהתלמידים לספר על מנהגים בבית ההורים.

אחת כל  של  האישי  לסיפור  מקשיב  הוא  במקביל,  אך  כקבוצה,  לכיתה  ידע  מוסר  שגיורא  נראה, 

ואחד מהתלמידים:

 גיורא: אז קודם כל רציתי לשמוע באופן אישי איך חוגגים אצלכם את פסח, את ליל הסדר, או מנהגים

 מיוחדים שיש לכם בבית, דברים שעושים אצלכם והם מיוחדים ואתם רוצים לשתף. מה עושים אצלכם

בבית בליל הסדר?

תלמיד: אוכלים.

גיורא: אוכלים, אוקיי.

תלמיד: המון אוכל טעים.

תלמידה: לא אוכלים לחם. 

תלמיד: קוראים את ההגדה.

 גיורא: קוראים את ההגדה. אתם קוראים את כל ההגדה? כי ראיתי הרבה משפחות שמפאת הרעב

והתיאבון לא מסיימים את כל ההגדה.

תלמיד: כן, גם אנחנו חשבנו על זה.

גיורא: ובסוף סיימתם?

תלמידה: אנחנו לא. 

תלמיד: אנחנו קראנו רק ארבע שורות...

גיורא מסביר: 

 "היה לי מאוד חשוב להכיר את העולם שלהם, שיביאו קודם כל מהעולם שלהם. שידברו ושייכנסו

 לשיעור. מה שהם מביאים כל אחד מהבית שלו זה תרבות ישראל [...] אני מנסה לקשר את מה

 שהם עשו בליל הסדר לשיעור [...] אני מאוד רציתי שהם ידברו בשיעור הזה על איך הם חוגגים,

 הם דיברו, הם דיברו הרבה. רציתי שהם יביאו מנהגים מהבית, שכל אחד יספר על עצמו ויביא

 דברים משלו, ואני חושב שזה קרה בשיעור הזה [...] זה היה מעניין כי כל אחד שיתף את כולם

 וסיפר על ליל סדר, מה זה אצלו פסח [...] אני משתדל להקנות להם ידע, אבל אני מביא להם גם

משהו שמאוד חסר..., ההתייחסות לצד הרגשי, לצד הנפשי אפילו."

 עמוס (שנה ב') מלמד סיפור תלמודי על עלבון. הוא מבקש לתת בשיעור מקום וביטוי לתלמיד היחיד.

 במהלך השיח המתנהל בכיתה, הוא כותב על הלוח את דברי התלמידים, ובכך מעניק תשומת לב לכל אחד

ואחת מהם: 

עמוס: אם אני מעליב מישהו זה כן חטא או לא חטא?

תלמיד: לדעתי, זה חטא, כי לא צריך להעליב בנאדם סתם.

עמוס כותב על הלוח את דברי התלמיד: אוקיי, יש לעוד מישהו תשובה?

תלמידה: זה לא חטא, כי הוא אמר מה שהוא חושב עליו, הוא כנה. 

עמוס: טוב, אז יש לנו עוד תשובה שלילית.

עמוס כותב על הלוח את דברי התלמידה: לא, כי הוא כנה. 

תלמיד: כי הוא אמר לו כל שנייה "מכוערים כמוך" הוא עוד יותר העליב אותו.

עמוס רושם על הלוח את התשובה ואומר: אני מקווה שנספיק לבדוק את שני הדברים האלה היום.

מסביר עמוס:
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 "אני השתדלתי ברגע הזה פשוט לכתוב על הלוח את התשובות שלהם [...] אני יכול לפרש את מה

 שהם אומרים, אבל אני רוצה שהם יחשבו לבד, וחשוב לי לכתוב את מה שהם מתכוונים אליו.

 הביטוי שלהם בעל פה הוא אולי מעט מוגבל, אבל אני רוצה שהם ישתתפו ושכל מי שמדבר יראה

את הדברים שלו על הלוח."

התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 בהוראה בגישת מסירה קשובה, כמו בגישת הוראה מבהירה, יש מקום מרכזי לתכנים, שהם מעין חפץ

 חתום, תחום ויקר-ערך, המכיל מרכיבים מסוימים שהיחיד חייב לדעת אותם. המורים המלמדים בגישת

 מסירה קשובה אמנם משתדלים "לפגוש" כל תלמיד, אך לא מוותרים על הקניית התכנים על אף קשיים או

מפני חוסר עניין של תלמיד זה או אחר. 

 רעות (שנה ב'), מלמדת בכיתה ח' על ספירת העומר, והיא מסבירה, כי, לדעתה, חיוני ללמד על האסון

(לפיגוע רב  שאירע לתלמידי רבי עקיבא. היא מנסה לקשר את התוכן הנלמד לעולמם של התלמידים 

 נפגעים שארע באותו בוקר), מאפשרת להם להגיב ולשאול, אבל, בסופו של דבר, מכתיבה להם את החומר

שנראה לה חשוב והכרחי: 

 רעות: כמה תלמידים מתו ליאור? עשרים וארבעה אלף! אתם יודעים מה זה עשרים וארבעה אלף? אנחנו

מתעוררים היום בבוקר למציאות של... לדוגמה אני שמעתי היום בבוקר על חמישה-עשר הרוגים בפיגוע.

(תלמידים מדברים ביניהם על הפיגוע).

 רעות: תחשבו מה זה הרוג אחד מבחינת כל הסביבה שלו, מבחינת כל מה שהוא לא הספיק בחיים. פחות

 מחמישים יום של הספירה מפסח עד ל"ג בעומר, יש כאלה שאומרים שאז הפסיקה המגיפה שלהם,

נהרגים עשרים וארבעה אלף בני אדם. ואיזה בני אדם? תלמידים. 

תלמידה: אבל מאיזה מגפה?

 המורה: זה לא מתואר. פשוט מגפה כלשהי, איזה מחלה. לא כתוב לנו כאן איזו. שאלה מעניינת. אז בואו

 נכתוב אוקיי? אני מכתיבה. " עשרים וארבעה אלף מתלמידי רבי עקיבא, תלמידי חכמים, שהיו אמורים

 להנהיג את העם בתקופה קשה של סוף בית שני, בזמן שלטון הרומאים, נהרגו ממגפה, עוד בזמן שרבי

עקיבא היה בחיים. סיבת המוות ההמוני הייתה חוסר כבוד שנהגו התלמידים זה בזה".

רעות מנמקת:

  "הם חייבים ללמוד את הנושא של אובדן תלמידי חכמים. אני חושבת שזה שלמדתי באוניברסיטה

להאמין מתחיל  כאילו  אתה  פתאום  זה   – כוכבא  בר  מרד  ועל  שני  בית  תקופת  על   במקביל 

 שהדברים האלה היו [...] אתה מקבל את הכיוון הזה של עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא.

 אני לא יודעת אם זה באמת עשרים וארבעה, זה לא משנה. אבל, שפתאום מנהיגי דור בצורה כל

 כך משמעותית, נהרגים – זה מאוד דיבר אליי דווקא. הקישור לפיגוע, היה לא בקטע התרבותי

אלא באמת להבין מה זה ערך חיי אדם."

 מקומם המרכזי של התכנים בהוראה מתבטא אצל אסף (שנה ב') המלמד את ספר שופטים. להשקפתו,

לדלג, גם אם ואין  אותו מסר  על  ושוב  חוזרים שוב  על אף שהם  פרקי הספר,  כל   צריכים ללמד את 

התלמידים מאבדים עניין בשל החזרות התכופות: 
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 "הפסוק שלימדתי בשיעור: 'ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה'', זה עדיין יפתח [...] אם יש

 כאלה שמתחילים את סיפור יפתח יותר מאוחר זה, בעיניי, כבר חטא לסיפור [...] בוודאי שעל

הקטע הזה לא לוותר, מה פתאום? זה מסר אדיר."

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 ארבעת הסטודנטים-מורים שמלמדים בגישת מסירה קשובה אינם מרבים להתייחס בשנה ב' למערכת הבית

 ספרית, שבה מקובלת תפיסת הוראה מסורתית-שמרנית שהם, למעשה, מזדהים איתה. אולם, כנאמנים

 לתפיסת המסירה הקשובה, הם מחווים את דעתם על יחסו של בית הספר לתלמידים מתקשים, סוגיה שנודע

לה מקום מרכזי בתפיסתם.

 רעות (שנה ב') מתארת את היחס לתלמידים בבית הספר בו היא מתנסה בהוראה: 

 "העניין של האינטגרציה מאוד בולט בבית הספר הזה [...] אני רואה שהם באמת נוטים ל[התייחס]

 לכל מיני תלמידים, נראה, שהם כן מקדמים והם מצליחים עם התלמידים האלה והם לא נושרים,

 עקרונית, הם עושים איתם עבודה טובה מאוד [...] אני באמת רואה בקבוצה שלי ילדים שפורחים.

 העניין העדתי לא עולה יותר מדיי. קרה שאחרי השיעור תלמידים ניגשו אליי, בעקבות הסיפור על

 'קמצא ובר-קמצא' ודיברו על מצב של ילדים מהשכונה, והם התחילו לספר לי על בעיות חברתיות

 שיש עם זה. אז זה פתח לי את ההבנה שיש בעיות. אבל בשיעור זה ממש לא בא לידי ביטוי [...]

נוער מאזורי מצוקה, או בבתי ספר שמנסים ליצור  אני מאמינה שאני בהמשך כן אתעסק עם 

איזשהו מצב של אינטגרציה. חשוב לי ללמוד ולהכיר את העניין הזה."

 היבט מערכתי נוסף הזוכה להתייחסות של חלק מהסטודנטים-מורים בשנה ב', קשור לכללי התנהגות של

 תלמידים. בבית הספר שהתנסו בו, יש אמנם מנגנונים מנהליים לטיפול בהתנהגות תלמידים, כדוגמת נוהל

רישום נוכחות, אך, באופן כללי, לא מודגשות אכיפה והצבת גבולות בנושא משמעת. אסף (שנה ב'):

 "כמקום להתנסות, זה [בית הספר] מקום מאוד טוב. אני חושב שהוא מייצג בית ספר רגיל. יש לי

 ביקורת מאוד מאוד קשה לגבי משמעת בבית הספר. אני חושב שאם בבתי ספר דמוקרטיים יש

 חופש וזה מתוך אידיאולוגיה, כאן זה לא מתוך אידיאולוגיה. יש כאן תופעות נוראיות של פריקת

 עול ברמה מערכית. [בזמן השיעורים] יש נוהל של תלמידים תורנים שבאים עם יומני כיתה לרשום

 מי בכיתה ומי לא. זו מדיניות של בית הספר וכל כניסה כזו זה דבר שמסיח את הדעת. [יש בעיה

 של] גבולות. לא מטפלים בדברים האלה [...] מבחינתי, חשוב לי להתמודד עם מציאות של חוסר

 משמעת, זו התנסות טובה, מההיבט הצר שלי כמתנסה. עדיף לי לקפוץ למים עמוקים עם מדוזות

 מאשר, נניח, אם זה היה בית הספר מאוד מוצלח מכל הבחינות, שהוא רק עם תלמידים חזקים,

 בלי בעיות משמעת. אז הייתי נכנס לשיעור, נהנה משעה וחצי של התעלות, אבל זה לא היה מביא

אותי להתמודדות עם מה שהרבה פעמים יש בבתי ספר."
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 רעות (שנה ב'): "[מבחינת משמעת] לא מתעקשים שם יותר מדיי, עם התלמידים, יש דברים שלא

 מתעמתים איתם, שמוותרים. אבל מעבר לזה, אני יודעת שאין לי מספיק שייכות לבית הספר, אז

אני לא יכולה להגיד."

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים א'-ב')

 מהשלב הראשון של ההכשרה (שנים א'-ב'), חזונם של רעות, גיורא ועמוס אודות גישת ההוראה הראויה,

 הוא חזון של הוראה בגישת מסירה קשובה, ועל כן כמעט ואין אצלם מתח בין החזון לגישת ההוראה שהם

מיישמים למעשה.

השקפתם על מקום המורה כמעביר ידע מתמצית כהלכה בדבריה הבאים של רעות (שנה ב'):

"[...] נראה לי, שעם הכיתה הזאת, אני נהנית עם הבמה שלי, כשאני מעבירה את הדברים."

 בהוראתם בפועל, כמו גם בחזונם של הסטודנטים, תפקידו של המורה ללוות את התלמידים בהתפתחותם.

 רעות, עמוס וגיורא מציירים את תמונת המורה הראוי כמי שדואג לתלמידים, שואף להכיר אותם ולהיות

קשוב לכל אחד ואחת מהם:

ונראה לי  "אני מרגישה שלי חשוב להיות מורה בגלל התכונה שציינתי, שאני יכולה להקשיב 

 שחשוב שיהיה מורה קשוב, שבאמת ייתן לתלמיד מולו להעלות את עצמו, להכיר את עצמו ואז

 לפתח את עצמו [...] כי כן, למורה יש בסך הכל את הבמה הזאת, ואני באמת אצטרך לדעת איך לא

 לנצל אותה בצורה של עליונות אלא לעזור להם לשאוב. אולי כדי לעזור להם לשאוב אתה צריך

להיות קצת מלמעלה, אבל לשאוב מעצמם" (רעות, שנה א').

 "אני חושב, שכבר מאוד נקשרתי אליהם. יש לי קשר אישי איתם, זה בעיקר מה שחשוב לי בעניין.

 הידע שאני מעביר להם הוא חשוב, אבל יותר חשוב לי ההתפתחות האישית שלהם, של כל תלמיד

 ותלמיד. הקשר האישי שלי אליהם, אני עובד על זה, גם בשיחות אחרי השיעורים וגם טלפנתי

 לרוב התלמידים [...] צריך למצוא את האיזון בין העבודה האינדיבידואלית ואיך שאתה מרצה

לבין הצד הרגשי" (גיורא, שנה ב').

 מקומם המרכזי של התכנים כידע אוביקטיבי וחיוני, תואם את תפיסת הסטודנטים אודות מקומם הרצוי של

התכנים בהוראה בכלל. 

עמוס (שנה ב') מתאר את הטקסט כ"אבן היסוד והרעפים של הבניין הלימודי":

 "ככה שפתאום עלה לי לראש, שזה שלא בחרתי בדרך החינוכית אלא להתעסק בתכנים זה כבר

 אמירה חינוכית, זה כבר חינוך לתלמידים. איפשהו הטקסט יותר חשוב ממני ומהם, הוא עומד

121



 במרכז [...] אני רואה את הלימוד בתור לימוד מתוך טקסט, אני חושב שהטקסט, הספר, המילה

הכתובה הם אבן היסוד והם הרעפים של הבניין הלימודי. בלעדיהם אי אפשר."

בין גישתו ב') המתח  (שנה  וגיורא, אצל אסף בולט בתחילת ההתנסות בהוראה   בשונה מרעות, עמוס 

 . בחזון, שמתבסס36בהוראה בפועל לבין חזונו משכבר, אודות ההוראה הראויה כהוראה המעודדת הבניה

 על זכרונות ילדות ומתואר עוד בטרם החלה ההתנסות (שנה א'), תפקידו העיקרי של המורה – לזמן למידה

פעילה של התלמידים, לעודד אותם לגלות חשיבה, להביע דעה ולהתמודד עם משמעות התכנים עבורם:

 "בכיתה ו', כשלמדנו על בית שאול ובית דוד, ואני הייתי תומך של בית שאול, והיו תלמידים

 שתמכו בבית דוד והיה ממש ויכוח בכיתה, בין השאר זה מודל מבחינתי – הייתה ממש סערה

בכיתה, ויכוחים, הפכנו את זה למשהו חי, משהו שמתקשר לחבורות של ימינו, לאי צדק ו..."

 לדעתו של אסף (שנה ב'), המורה האידיאלי מאפשר שיח בין התלמידים ומעורר דיונים, שבהם התלמידים

מביעים את דעותיהם ומנמקים אותן, ולומדים זה מזה:

 "אני חושב שזה אחד הדברים שהכי פחות מצויים כיום בחינוך, זאת אומרת, היבט של עמדה

 שיתופית. לא עמדה שיתופית-קיבוצית, אבל במובן היותר רחב של אני לומד יחד עם, אני מגיב

לטענות, אני חושב, אני מבקש [...] אני מדבר על קהילת חשיבה."

 אסף מודע לפער ולמתח בין חזונו אודות הוראה המעודדת הבניה לבין האופן שבו הוא מלמד בפועל.

בניגוד לשאיפתו, בהוראתו,  ב') מתאר את עצמו כ"ריכוזי" מדיי  (שנה   מתוך התבוננות בשיעור, אסף 

שתתרחש למידה פעילה של התלמידים ויזומה על ידם:

"נראה לי שאני יותר מדיי ריכוזי. לא יודע אם יותר מדיי, בכל מקרה זה דבר בעייתי. הכל זה פינג-

 פונג בין התלמידים וביני. אני שואל שאלה והם משיבים. הייתי שמח ליצור מצב של יותר למידה

 עצמית, יותר שיחה בין תלמידים לעצמם..., שהתלמידים הם אלה שינסחו את השאלות, ישאלו

 אותן וישיבו עליהן. שלא כל הדברים ינוהלו על ידי. זה [ההוראה הריכוזית] גם נובע מתוך זה

שיותר נוח ללמד ככה, אבל זה גם נובע מזה שאני מתלהב מהחומר התלהבות טבעית."

 אסף מגלה אי שביעות רצון בולטת באשר למקום המרכזי שהוא מקצה לתכנים בשיעוריו. להשקפתו, עוד

משנה א', התכנים רבי פנים ועיקר חשיבותם – במשמעות שהלומדים מוצאים בהם:

 "קודם כל, אני לא חושב שצריך להתייחס לכל מה שאמרתי בכיתה. מה שכן, אני אסב את השאלה

זה משפיע על איך  זה בשבילי כאדם,  יותר, מה המשמעות של   לנושא אחר משמעותי הרבה 

 ההתנהגות שלי, [איך זה משפיע] על דברים שאני עושה ודברים שלקראתם אני פועל ונאבק.

 כלומר בסדר, יש כאלה שמאמינים כך ויש שאחרת, זה דבר אישי של כל אחד ואחד – השאלה

היא מה זה אומר לי."

.48דיון תיאורטי על גישת הוראה מעודדת הבניה מופיע בסקירה שלעיל, עמ'  36
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 לסיכום, בשלב הראשון של ההכשרה להוראה ארבעת הסטודנטים-מורים מלמדים בגישת מסירה קשובה.

ואינם תוהים לגבי גישת ההוראה שלהם, שנתפסת בעיניהם ורעות, כמעט  גיורא   שלושה מהם, עמוס, 

 כגישת ההוראה הראויה. לעומתם, חזון ההוראה של אסף הוא הוראה מעודדת הבניה וזו נמצאת במתח עם

דרך ההוראה שלו בגישת מסירה קשובה. 

 שנים ג'-ד'2.2

 בשלב המתקדם של ההכשרה (שנים ג'-ד'), ממשיכים הסטודנטים-מורים, כפי שנהגו קודם לכן, ללמד

 בגישת מסירה קשובה. בשנים אלו מתרחבת ההתנסות בהוראת המקצועות מקרא ומחשבת ישראל למשך

 חמש שעות בשבוע, והיא מתקיימת בבתי ספר מקיפים אינטגרטיביים. הסטודנטים-מורים מתמודדים עתה

על המורה לתמוך בדבר ההוראה הרצויה:  כי מתחזקת השקפתם  וניכר,  מורכבת,  הוראה   עם מציאות 

בתלמידיו, לגלות אמפטיה והקשבה ולדאוג להתפתחותם. 

המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 בשנים ג'-ד', כמו בשלב הראשוני של ההתנסות בהוראה, הסטודנטים-מורים על פי גישת הוראתם, קשובים

 לעולמם הרגשי של התלמידים, מעודדים אותם ומחזקים את בטחונם העצמי. תשומת הלב וההתכוונות

 לתלמיד היחיד מתבטאת, לא אחת, ברישום דברי התלמידים על הלוח ובכך המורים מגלים תמיכה ויחס

אישי כלפיהם:

 "[התלמידים] הם... עולה להם משהו – הם חייבים להגיד את זה והם חייבים לקבל תגובה, הם

יודע שתלמיד נכנס לתוך יודע שקניתי עוד תלמיד, אני   חייבים. כשאני עושה את זה, אז אני 

 השיעור, כי מה שהוא אמר נמצא על הלוח ומה שהוא אמר זה לא משהו סתמי אלא אני אומר לו:

 'יפה, לא חשבתי על זה, רעיון מצוין! רעיון מקורי!' ופתאום הדברים שלי שם והנה הם קשורים

 בדיוק למה שאנחנו לומדים – וזה... אין מילים לתאר את ההשפעה שזה עושה על אותו ילד [...]

 לילדים הבעייתיים במירכאות, זה אומר המון, המון, המון דגש על הצד הרגשי שלהם, קודם כל,

 שירגישו טוב עם עצמם, שירגישו שגם אם הם עושים מאה אחוז ומקבלים שבעים, אז זה טוב.

 השאיפה היא לא שכולם יהיו כמו תלמיד מסוים שכל הזמן מקבל מאה. לא. השאיפה שאתה תגיע

למקסימום שלך" (עמוס, שנה ד'). 

את ולהעצים  לטפח  שמבקשים  כמי  ידע.  כמוסרי  בהוראה  תפקידם  את  מתארים   הסטודנטים-מורים 

ביותר. מוגבל  בהיקף  כי  בהוראה מותאמת, אם  נוקטים, לעתים, באמצעים המקובלים   תלמידיהם, הם 
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 הסטודנטים-מורים משלבים בהוראתם פעילות של עבודה עצמית, כאשר במהלכה הם מתפנים להעניק

תשומת לב אישית לתלמידים. 

 עמוס (שנה ד') צופה בצילום השיעור כחלק מן הראיון, ומתאר כיצד הוא מתפנה לעזרת תלמידים שונים

וכיצד הוא מבחין בסגולותיו של כל תלמיד ותלמיד:

 "עכשיו זה עבודה אישית שלהם. העבודה האישית אף פעם לא לוקחת שתיים שלוש דקות, או

 עשר דקות, או רבע שעה, כמו שאני מתכנן מראש. למשל, התלמיד שעכשיו ניגשתי אליו, הוא

 תלמיד שיש לו בעיה של קשב וריכוז והוא חייב זמן. התלמידה הזו שעכשיו אני ניגש אליה, היא

 תלמידה מאוד נבונה, אבל לפעמים היא צריכה קצת יותר הכוונה ודיוק, ויש רגעים שהיא מתקשה

 והיא מבקשת עזרה. אני מסתובב כל הזמן בכיתה ופונה לילדים, לאנשים שמצביעים. כמעט כל

 שיעור יש חלק שאני מקדיש לעבודה עצמית בכיתה, בין אם זה עבודה עצמית בקריאה, בין אם זה

[...] מאוד קשה לעשות זה דף עבודה שצריך להשלים אותו  בין אם   עבודה עצמית בכתיבה, 

 הכללות, יש סוגים שונים של תלמידים, אני לא יכול לדבר על הכיתה הזו כיחידה, אני יכול לדבר

על חלקים מסוימים שמרכיבים את הכיתה, ואני יכול לדבר על כל תלמיד ותלמיד כשונה מהאחר."

 העברת הידע אל התלמידים והבטחת קליטתו בצורה היעילה ביותר, נעשית על ידי הסטודנטים-מורים,

 שמלמדים בגישת מסירה קשובה, באמצעים שונים, כמו הגדרת מושגים, מטלות תרגול, תמצות וחזרה על

 "חומר". כדי לדרבן את התלמידים ללמוד, המורים נעזרים באמצעי נוסף והוא הבוחן, שמסייע לביסוס

הידע הנלמד וגם מאפשר את בדיקת הידע של התלמידים. 

 לדוגמה, שיעור תנ"ך בכיתה י', ובו עמוס (שנה ג') מציג בפני התלמידים את התשובות "הנכונות" לבוחן,

שניתן קודם לכן:

עמוס: טוב, אני רוצה היום לעבור על הבוחן שלכם. 

תלמידה: כמה קיבלתי?

 עמוס: הבחנים היו בסך הכול טובים מאוד, ששששש, (רעש). תוציאו תנ"ך, תוציאו מחברות. שיעור שעבר

 היה בוחן על מה שלימדתי באותו שיעור, ואני רוצה שנעבור על זה, כי היו, יש כמה דברים בסיסיים

 שכולכם, רובכם לא נפלתם בהם, אבל חלקכם כן. יש גם את הבעיה הנקודתית שחלק מכם חזרתם עליה.

  עד15תכף תבינו על מה אני מדבר. השאלה הייתה זו: קראו מלכים (כותב על הלוח) א', י"ט... זה היה 

, ואז השאלה הייתה ככה: אילו משימות הוטלו על אליהו?18

תלמיד: הנביא.

עמוס: ומהי התכלית המשותפת לכולם?

תלמיד: מה זה תכלית?

עמוס: אמרנו שתכלית זה מטרה [...] מה הייתה השאלה הראשונה?

תלמיד: מהם המשימות שהוטלו על אליהו?

 עמוס: אז בואו נענה, תמיד תחפשו את מלות השאלה. אילו, ו-מהן, זה שני החלקים של השאלה. ברגע

 שאני לא מתייחס לאחד מהחלקים האלה, אני לא מתייחס לחמישים אחוז מהשאלה, בסדר?

עמוס מסביר: 
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 "כשאני מחזיר מבחנים או דף עבודה אז בודקים אותו ביחד. כל התלמידים קיבלו דפי תשובות

 שאני כתבתי ואני הדפסתי. את כל סיפורי אליהו למדנו על ידי שימוש בדפי עבודה. כתבתי את

 הפרקים, שHכתבתי אותם בצורה של סיפור, עשיתי להם רשימת דמויות בראש כל פרק, כדי שידעו

 איזה דמויות חדשות, מושגים רלוונטיים, אם זה אירוניה ואליהו בהר הכרמל, שהם צריכים לדעת

 מה זה אירוניה. כל מיני דברים כאלה. מה זה תרגום השבעים, כי היו לנו שיעורים שבהם נתקלנו

בתרגום השבעים."

 רעות (שנה ד'), המלמדת בשיעור תנ"ך על אליהו, פותחת את השיעור וכותבת על הלוח כותרת, שלדבריה

עשויה למשוך את התלמידים: "אליהו הנביא – נביא תוכחה או הסבא הטוב מליל הסדר?" 

רעות מנמקת: 

 "היה לי חשוב להביא את הכותרת הזו כי היא כותרת, משהו פיקנטי כזה, שהוא מושך וגם מראה

 להם לאן אנחנו צריכים ללכת בשיעור. אני מנסה הרבה פעמים עכשיו ליצור כותרות מעניינות.

 במקום לרשום רק פרק י"ז, מההתחלה להציע איזה שהיא כותרת מעניינת, לתת להם מיד להתחבר

ולקרוא  למשהו. הכותרת היא בעיקר מתודיקה לאפס אותם, לעורר בהם רצון בכלל להמשיך 

 ולהתקדם הלאה. עצם הכתיבה על הלוח של כותרת, זה דבר שאני חושבת שהוא רק בשנתיים

 האחרונות מאוד ברור לי. להתחיל לכתוב משהו, כדי שישר הם ירגישו בשיעור, שאוקיי, רשמנו

איזשהו משהו ואנחנו עומדים ללמוד."

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

בגישת מסירה קשובה מצופה מהתלמידים לקלוט את התכנים על ידי הקשבה, שינון וזכירה. הסטודנטים-

מורים מעבדים את התכנים לתלמידים, כדי להקל עליהם בעת שישננו אותם לקראת בחינה:

 "ההנחיה לתלמידים זה קודם כל לקרוא את היחידה שבה אנו עוסקים בתנ"ך, ואחרי זה לעבור

 בצמוד לדף העבודה על הטקסט. מה שאני עושה זה יחידת פסוקים, מה הרעיון המובא בהם, ואז

 מפרט את הסיפור, ואם יש ביטוי או מושג שאני רוצה שהם ידעו, אני כותב אותו בשפה שלי

 ובסוגריים אני מוסיף שווה עם ציטוט [...] ואז אנחנו משיבים על זה בכיתה, פותרים את זה בכיתה

ולפני המבחן הם קיבלו דף תשובות לכל דפי העבודה, מרוכז כזה" (עמוס, שנה ג').

 במהלך השיעורים מצפים מהתלמידים שישיבו על שאלות המורה ויציגו את הידע שרכשו. כך, למשל,

 בשיעור שרעות (שנה ד') מלמדת בכיתה י' על סיפורי אליהו הנביא, היא מקדישה זמן ל"זכרונות של

התלמידים מסיפורי התנ"ך", מפני שלהשקפתה יש ערך למפגש שבין התלמיד לתכנים:

 רעות: חלק מהתפקידים של נביא בתנ"ך בכלל זה בעצם הרבה פעמים להוכיח את העם, להעביר אותו

 לדרך אחרת, לשקף לו את המצב שבו הוא נמצא, ולנסות להוכיח את העם ולחנך אותו להתנהג בצורה

אחרת. אתם מכירים נביא שלדוגמה הוכיח מלך בצורה מאוד קשה, שלמדנו עליו בשנה שעברה?

תלמיד: איזה דוגמה?

רעות: נביא שהוכיח מלך, מלך שהוכר כמלך טוב מאוד והוא הוכיח אותו באופן קשה על חטא שהוא עשה.
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תלמידה: בספר שמואל?

רעות: שמואל, איזה מלך הוא הוכיח?

תלמיד: את דוד, שאול.

רעות: תחליט.

תלמיד: את שאול.

רעות: שאול, נכון, על מה לדוגמה? היו כמה דברים, היה חטא אחד מאוד קשה שהוא ביצע?

תלמיד: שהוא לא הרג את... 

תלמידה: את עמלק.

נביא דוד. לכל מלך יש   רעות: מלך עמלק. אז שמואל היה הנביא בתקופה של המלך שאול והמלך 

שמתפקד בתקופה שלו ודואג בעצם להעביר לו את המסר של?

תלמיד: אלוהים.

 רעות: בדיוק! את המסר של אלוהים, בדיוק! הנביא שאני חשבתי עליו דוקא הוא נביא בתקופתו של דוד,

זוכרים? איזה נביא היה בתקופתו של דוד שהוכיח אותו מאוד קשה על איזשהו מעשה?

(תלמידים מגיבים לשאלתה של רעות והשיעור נמשך בסגנון זה).

מבהירה רעות:

 "הנה זאת דוגמה, כאן אני שואלת אותם, אתם מכירים נביא שהוכיח מלך? זאת דוגמה של חמש

ולנסות לחשוב, שזה לא רלוונטי  דקות בערך שלכאורה התבזבזו על דוגמאות אישיות שלהם 

 בעצם ממש לשיעור. מה שניסיתי להראות זה שלכל מלך יש איזשהו נביא בתקופה שלו. אבל תוך

 כדי כן אמרתי לעצמי: 'יאללה, ניתן לזה לעלות כי הם מעלים פה זכרונות שלהם מסיפורי תנ"ך',

 ומבחינתי יש בזה חשיבות. אז אוקיי, זה בא על חשבון ההתקדמות שלנו בשיעור אבל זה שוב, זה

איזשהו חיבור שלהם לתנ"ך, לשיעורים שהם למדו."

 אף שרעות מכוונת את השיעור לתשובות נכונות ומצופות, היא עושה זאת תוך מתן אפשרות לתלמידים

לבטא את מה שהם זוכרים, והיא קשובה להם, גם אם הדבר כרוך, לכאורה, ב"בזבוז זמן". 

התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 התכנים על פי גישת המסירה הקשובה הם ידע אוביקטיבי נתון, שהכרחי לדעת ולזכור אותו, וכאמור, יש

 להם מקום מרכזי בהוראה על ידי מסירה קשובה. מדברי הסטודנטים-מורים, שמובאים בהמשך, ניווכח

לדעת, שקיימת התאמה רבה בין תפיסתם אודות התכנים לבין מרכזיותם של אלה בשיעוריהם. 

 בשיעורי תנ"ך בכיתה ח', גיורא (שנה ד') מלמד מבוא, שעוסק בשימושי הטקסט המקראי וכולל ידע על

 שמות ספרי המקרא ומועדי הקריאה של המגילות בבית הכנסת. השיעור שלהלן, מתקיים לאחר מבחן

שבודק את הידע של התלמידים: 

 גיורא: אני חוזר על שאלה מספר שלוש מהמבחן. היו בה די הרבה טעויות, אני מבקש מכל מי שקיבל,

 שלא ידע, שיחזור על החלק הזה. "ציינו על פי מה ניתן לספרים הבאים שמם?" אוקיי? אני עכשיו מקריא

את הספרים לפי הסדר. אלף, במדבר. בהצבעה. במדבר? (הרבה תלמידים מצביעים).

תלמיד: כי הספר במדבר מספר ... על מה שקרה ודווקא במדבר ... [...]
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 גיורא: אני חוזר. ציינו על פי מה ניתן לספרים הבאים שמם? שלומי, אתה מדבר איתי. אז תתקנו כולם כי

באמת חלק טעו בזה. על פי מה נקבע השם ספר תהילים? 

שלומי (תלמיד): בגלל התוכן.

מורה: יפה. אז תהילים על פי התוכן, אוקיי. [על פי מה נקבע השם] ספר ירמיהו?

תלמיד: הגיבור.

 גיורא: [...] הגיבור זה דבר אחר. לדוגמה, ספר יהושע, יהושע לא כתב את הספר, אבל הוא הגיבור של

הספר. ירמיהו הוא המחבר.

תלמידים: המחבר.

מורה: אז התשובה הנכונה זה על פי המחבר [...]

בתשובה לשאלה האם חשוב ללמד את התלמידים על שימושי הטקסט המקראי, מסביר גיורא:

קריאת מועדי  גם  חשוב,  זה  שימושי הטקסט המקראי  של  העניין  שחד-משמעית  חושב   "אני 

 המגילות אני חושב שזה חשוב. אני בטוח. זה שעכשיו הם יודעים מתי קוראים איזו מגילה ולמה,

 זה מעשיר את העולם שלהם, מחבר אותם הרבה יותר לתנ"ך, זה מראה להם שזה לא סתם. אנשים

משתמשים בזה ואתה רואה היגיון שיש מאחורי השימוש."

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 בשלב המתקדם של ההכשרה, בוחנים הסטודנטים-מורים את המערכת בתהליך ההוראה-למידה משלושה

 היבטים: האחד, המחויבות של ההוראה לקראת הצלחת התלמידים בבחינות הבגרות, השני, מספרם הרב

של התלמידים בכיתות והשלישי, נורמות הנהוגות בבית הספר בענייני משמעת והתנהגות תלמידים.

 בהוראה על ידי מסירה קשובה, שהיא כאמור תפיסת הוראה פוזיטיביסטית, בחינות הבגרות הן מטרה

ראויה. רעות (שנה ג'), כאחדים מחבריה, רואה בהן גורם חיובי המניע ללמידה: 

 "אני רוצה לעשות פינה של שאלות בגרות בסוף השיעור, כדי להרגיל אותם לניסוח של שאלות. זו

 השאלה – הנה התשובות. מדי פעם, אם יש חומר שלא הספקתי אותו אז דרך שאלת הבגרות אני

 מעלה את זה [...] אולי עקרונית זה לא טוב כל כך להתכונן לבחינות בגרות, אבל אני מרגישה

 שלהם זה נותן תחושת ביטחון כזו. הנה – ענינו על שאלה מהבגרות [...] יכול להיות שזה בא על

חשבון חשיבה אמיתית על הטקסט, למרות שאני מרגישה שזו מוטיבציה חיובית לבגרות."

 גם אם הסטודנטים-מורים מודעים למחיר שההכנה לבחינות הבגרות דורשת מהם, הם רואים בה גורם

 מחייב הקודם לכל שיקול אחר. למרות זאת, יש מי שמציין כי הדרישה להספיק "לכסות חומר" אינה

מאפשרת העמקה והרחבה בתכנים הנלמדים:

 "אני חושב, שעם כל הרצון שלי ללמד ולהעשיר אותם בתחום של תנ"ך, יש לי גם את המחויבות.

 בסופו של דבר, השורה התחתונה שאליה אני שואף להגיע, זה להכין אותם לבגרות. אם יהיה לי

 זמן פנוי ואני אספיק את כל החומר אני כן אכנס יותר לעומק, ברמה של העשרה מבחינת ידע
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 ותכנים [...] אני אעשה את זה, אבל זה רק באמת אם יהיה לי זמן מיותר. אני מאוד אשמח לעשות

 את זה, אני הרבה יותר נהנה מזה וגם הם הרבה יותר ייהנו, קורה לי כל שיעור שלישי שיש להם

שאלות שבעיניי הן מרתקות" (עמוס, שנה ד').

 עבור הסטודנטים-מורים שמלמדים בגישת מסירה קשובה, ומבקשים להפנות תשומת לב אישית לכל אחד

 ואחת מתלמידי הכיתה, מספרם הרב של התלמידים בכיתות הוא מכשול מהותי. אבל הם לא זונחים את

האתגר הכפול – גם להכין לבגרות וגם להשתדל להיות קשובים לתלמידיהם.

לו, שאין שום וברור  וארבעה תלמידים,  של שלושים  ודחוסות  צפופות  כיתות  מתאר  ד')  (שנה   עמוס 

 אפשרות מעשית להתייחס בשיעור באופן אישי לכל אחד מהתלמידים ולסייע להם בהבנת תכני הלימוד,

כפי שראוי לעשות, לתפיסתו:

 "אני נכנס לכיתה ואני מאוד אוהב את הילדים, כשיש לתלמיד קושי מסוים אני מצליח להגיע

 לאיזשהו סוג של פתרון, אני מצליח לפרום את הקושי של התלמיד, את הסיבוך שלו [...] אבל

 הקטע הזה של פרטנות שדיברתי עליו קודם, להיכנס לכיתה של שלושים וארבעה תלמידים ולתת

זה משהו שהוא בלתי אפשרי והכי אישי שהוא צריך לקבל,   לכל אחד את היחס הכי איכותי 

בארבעים וחמש דקות בכיתה של שלושים וארבעה תלמידים. זה לא אפשרי." 

 במהלך שנים ג'-ד' של ההכשרה, הסטודנטים-מורים התנסו בהוראה בבתי ספר מקיפים בישובים הנמצאים

 בפריפריה של ירושלים ובבתי ספר אינטגרטיביים בעיר. הם נחשפו להוראה של תלמידים מתקשים ולקשיי

 התנהגות של תלמידים, והם מבינים, כי המערכת לא יכולה לעזור בהתמודדות עם תלמידים הדורשים

 תשומת לב אישית. מעבר להתמודדות עם בעיות משמעת שנדרשת מכל מורה, הם מתארים את ההתנהלות

 המערכתית בפתרון בעיות חריגות של תלמידים, כביטוי של חוסר אונים וכמאוד מאכזבת, אך אמונים על

גישתם, הם אינם מרימים ידיים ומוותרים: 

וזה קטסטרופלי  בבעיות משמעת  הטיפול  הזו.   "אני מאוד מאוכזב מכל מה שקורה במערכת 

 המערכת. מה שתמיד סגני המנהלים אומרים לי: 'אין לנו מה לעשות, אנחנו לא יכולים לשלוח את

 הילד לאבחון, לייעוץ, אנחנו לא יכולים להמליץ על טיפול, לא יכולים, לא יכולים... לא יכולים

 להעניש, לא יכולים להשעות יותר מדיי, לא יכולים לזמן כל פעם את ההורים, כי זה יאבד את

האפקט'. אז מה כן יכולים לעשות? איפה מתחילה הבעיה ואיפה היא נגמרת?" (עמוס, שנה ג').

 "תשמעי, ברור שהאוכלוסייה לא ברמה מי יודע מה גבוהה, אבל הבעיה היא לא האוכלוסייה [...]

 לפעמים בית הספר הוא חסר אונים, כאילו אין לו חוט שדרה, אין לו. לא צריך להיות נוקשה, אתה

 יכול להיות מאוד נחמד, אבל אתה צריך לעמוד על שלך ולפעמים זה צריך להיות ולא עומדים.

 חוץ מזה, באמת יש מקרים מאוד קשים שאני לא יודע איך מתמודדים אתם. יש לי תלמיד, שהוא

 מפריע לכל האנשים מסביב, ניסיתי לעורר אותו – אבל הוא לא לומד, אז המקסימום שאפשר

 לעשות זה לנסות שיעשה כמה שפחות בלגן. יש הרבה תלמידים כאלה שהם בעייתיים, צריך לתת

להם מודל נכון, לתת להם איזו שהיא אופציה" (גיורא, שנה ג').
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 הסטודנטים-מורים המלמדים בגישת מסירה קשובה, מקבלים את הדרישות המערכתיות הנלוות להוראה

 לקראת בחינות הבגרות, אולם כמי שדוגלים בתמיכה אישית בתלמידיהם, הם מלינים על המספר הרב של

תלמידים בכיתה. בנוסף, הם מאוכזבים מההתייחסות המערכתית לתלמידים מתקשים.

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים ג'-ד')

נותרה ג'-ד', תפיסת ההוראה הראויה של הסטודנטים-מורים המלמדים בגישת מסירה קשובה,   בשנים 

 בעינה ואף התעצמה. כתוצאה מההתמודדות שלהם עם המציאות המורכבת של הוראה בכיתות הטרוגניות,

והם משוכנעים, שמתפקידו של המורה להיענות לצורכי התלמידים בביטחון  מתחזקת השקפת עולמם 

וברוגע וליצור אווירה טובה ומקבלת בכיתה. בעיניהם, פעולות כאלה הן מטיבה של ההוראה הרצויה:

 "אני באופן כללי בן-אדם כזה שקולט אנשים ומכיר אותם. אז זה בא לי בקלות וגם זה חשוב לי

 [...] חשוב לי שידעו כוזרי, אבל יותר מזה חשוב לי שמבחינה אנושית יתפתחו. יותר חשוב לי

 להשאיר איזה זרע שאחר כך יצמח ולא להצמיח גינה. זרע יכול להיות מאוד קטן שלא שמים לב

 אליו [...] התלמידים שלי, אני מכיר כל אחד ואחד מהם, מיהו, מהו ומהו אופיו [...] זה חלק גדול

 של מורה להתחבר לתלמידים. כשאתה מתחבר לבן-אדם יש יותר סיכוי שיתחבר לטקסט ואליך

ואל מה שקורה בכיתה" (גיורא, שנה ג').

צריך ליישם את אולי   "אני מאמין שזה הדרך הנכונה, שאם אני באמת רוצה ללמד תנ"ך אז 

 המשפט הזה 'דרכיה דרכי נעם', וזה משהו שאני מאוד מאוד רוצה שהם יפנימו, שאפשר לעשות

את השהות בבית הספר נעימה יותר" (עמוס, שנה ד').

 בהקשר למרכזיות המורה והתכנים בהוראה, המורים המלמדים בגישת מסירה קשובה סבורים, כי מתפקידו

 של המורה "להכניס לתלמידים חומר לראש" והם מדגישים, שיש להבטיח את קליטת החומר אצל כל

התלמידים. במובן זה, תפיסתם-חזונם תואמת את דרך ההוראה שלהם בפועל:

 "[...] זה חלק מההבנה שלי עכשיו, שצריך באמת יותר לחשוב איך להטמיע, איך שהחומר ייכנס

 להם לראש. עוד פעם ועוד פעם להגיד וחשוב שיבינו את החומר. בשנה שעברה כשלימדתי, אני

 לא מספיק הבנתי את המנגנון הזה, שצריך להכניס להם את זה, שייכנס פנימה, שייכנס לתוך

 הראש. באמת חשוב בשביל שהם יוכלו לקרוא טוב את התנ"ך, שהתנ"ך לא יהיה להם זר. אז

 חשוב שהם ידעו טעמים, וחשוב שהם ידעו את הניקוד כמו שצריך, וחשוב שידעו מה זה פרשה

 פתוחה ופרשה סגורה ו... הבסיס, היסודות שכשיש לך אותם, אז הרבה יותר קל לך. נתתי להם דף

 עם כל סימני הניקוד, אז פתאום הם רואים: 'אני יודע מה זה "זקף סגול", מה זה "אתנחתא" ומה

 מסמן ה"זקף קטן" אז זה לא מפחיד אותי, זה לא עושה לי חושך בעיניים'. בפירוש אני חושב שזה

אחד הדברים החשובים" (גיורא, שנה ד').
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 ההתנסות בהוראה בכיתה הטרוגנית מתוארת על ידי רעות (שנה ד'), שמסבירה כיצד הפערים העצומים בין

 תלמידי הכיתה באים לידי ביטוי בשיעור. אך נראה, כי דווקא הפערים בכיתה מחזקים את תפיסתה בצורך

בתשומת לב לתלמיד היחיד והיא מספרת על רצונה לקדם את אלו הזקוקים לעזרתה: 

 "בשיעור נתתי להם דף שיכינו את פרק י"ז. זה קטע בעייתי כי יש שניים, שלושה, תלמידים שעשו

 את הדף טוב וגם הבינו את זה, וזה בדיוק התלמידים שגם מבינים בשיעור עצמו מה קורה. יש

 תלמידים שאם אני מתחילה מהמקום הזה הם לא מבינים מה קורה. זה גם הדילמה אם לתת

 שיעורי בית או לא. זה תמיד איכשהו גורם למצב שהתלמידים הטובים מתקדמים והתלמידים

 הפחות טובים, שפחות מבינים, נשארים מאחור. יש פערים עצומים ביכולת ההבנה שלהם וביכולת

 ההתמודדות עם הטקסט [...] אני שואלת שאלות הבנה, שאלות של פרשנות, הקטע האחרון תמיד

 בכל מבחן כמעט הוא להסביר פסוק, או להסביר איזשהו מושג, כדי לראות שמילולית הם מבינים

 ויש תלמידים שנתקעים בזה. הרוב זה שאלות תוכן או התמודדות עם איזשהו מאמר שלימדתי

אותם. הרבה שאלות תוכן, שדומות לשאלות בגרות, אבל יש פערים עצומים."

 "ברמה עמוקה יותר של הדברים, אני חוזרת ועושה ניתוח, באמת בא לי לקדם את החבר'ה האלה.

 אני מרגישה שקל לי מאוד להתחבר אליהם, אני רואה את זה בכיתה, לפעמים הרבה יותר קל לי,

 יותר נוגעים לי ללב החבר'ה החלשים מאשר החבר'ה המאוד מאוד מוצלחים שכבר מקבלים את

זה לא לקפח את החבר'ה החלשים,  כל התמיכה מסביב. והעבודה שאני דווקא מנסה לעשות 

לראות איך אני יכולה כל הזמן לקדם אותם" (רעות, שנה ד').

ניכר מתח מסוים בין ההוראה בפועל לבין ההוראה הראויה, הוא מצוי באותה נקודה, בה המורים  אם 

 בוחנים את ההוראה שלהם ומבררים, בינם לבין עצמם, האם נתנו ביטוי מספיק לתלמידים כפרטים, או

שמא הדגישו יתר על המידה את המסירה לכלל הכיתה.

רעות (שנה ד') מלמדת תנ"ך בכיתה י', על חטאיו של המלך אחאב. בשיעור מתנהל השיח הבא:

רעות: אנחנו עכשיו נקרא על אחאב לקבל רקע ומיד נתחיל עם הפרק שלנו, פרק ט"ז.

 [רעות מקריאה מהתנ"ך, רוב התלמידים עוקבים]: "ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיניי ה', מכל אשר לפניו.

 ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבעם בן נבט.." מה שהוא עשה, זה שהוא הלך בעקבות החטאים של ירבעם בן

 נבט. ירבעם היה נחשב למלך רע. (ממשיכה להקריא) "ויקח אשה את איזבל בת אתבעל מלך צידונים וילך

 ויעבוד את הבעל וישתחוו לו" [...] שני חטאים מתוארים לנו פה שהוא עושה, חטאים חמורים, מה החטא

הראשון?

תלמידה: הוא מתחתן. 

 רעות: יפה, לוקח לו אישה. חטא ראשון, הוא לוקח (כותבת על הלוח ומקריאה) חטאיו של אחאב, הוא

לוקח אישה נוכריה. מי זו האישה הזאת? סתם אישה פשוטה?

תלמיד: לא, איזבל.

תלמידה: הבת של המלך צידון.

 רעות: יפה, איזבל, היא הבת של מלך צידון, היא הייתה נסיכה. הוא לוקח אישה נוכריה, ואיך זה נקרא

הנישואים האלה שהוא עושה?
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תלמיד: דיפלומטיים.

רעות: נכון, נישואים דיפלומטיים. בסדר? 

תלמיד: מעורבים.

 רעות: נכון, מעורבים מבחינה זו שהוא מתחתן עם עם אחר, אבל בגלל שהיא נסיכה והוא מלך אז זה

נישואים דיפלומטיים. (כותבת על הלוח: נישואים דיפלומטיים).

רעות מתבוננת בשיעור ובוחנת את מידת המעורבות של התלמידים: 

 "פה הם לא במיוחד התעניינו. הם לא היו עם השיעור, הם לא היו עם התנ"ך ולא איתי. יצאתי

 מהשיעור בהרגשה לא טובה [...] אם צריך לשנות שם משהו? אני מנסה לחשוב מה. יכול להיות

 שהם היו צריכים שיעור שיותר יפעיל אותם אקטיבית, ממש לזוז ולעשות איזשהו משהו [...] יכול

להיות שהייתי מלכתחילה צריכה לרתום את השיעור למשהו יותר אקטיבי."

 עם זאת, רעות, כמו חבריה לגישת ההוראה הקשובה, אינה נוטה לאמץ את גישת הוראה מפעילה ולהנחות

לתלמידים מתקשים מתאימה  כבלתי  בעיניהם  נחשבת  זו  גישה  מודרך.  גילוי  בתהליכי   את התלמידים 

 וכחוסמת ביטוי אישי. הסטודנטים-מורים יעדיפו אפוא לפנות למימד התנסותי-רגשי, תוך הפעלת הכיתה

כקבוצה ולא לבחור בדרך של הוראה, שמתאימה רק ליחידים, בעלי כישורי למידה עצמית:

 "[גילוי מודרך היא] שיטה שמיועדת לתלמידים ברמה גבוהה. תלמידים שקשה להם לקרוא את

 הטקסט ולהבין, בכלל לא יענו לאתגר הזה לפיו הם צריכים להביא הוכחות לדבר הזה והזה, ואז

 הם נשארים מאוד מאחור. השיטה הזו היא מכוונת לתלמידים שבאמת כבר הכירו את הפרק וקראו

 אותו, אבל 'בתכלס' התלמידים שלא מכירים את הפרק, זה משהו שיכול אפילו להרוס את השיעור.

 לגרום להם כל כך להיבהל שהם בכלל לא יקראו את הקטע [...] אז אני מנסה לשלב דווקא הרבה

 פעמים נקודות של... לדוגמה, בכיתת מב"ר שבה לימדתי בשנה שעברה את הנושא הזה בצורה

 אחרת לגמרי. דיברתי איתם אולי עשר דקות, אפילו יותר, על מה זה נס. מה זה בכלל נס, אם היה

 להם אי פעם נס בחיים שלהם, מה הם חושבים על זה, ואז קראנו את הפרק. כשנקודת המבט בכלל

הייתה על הניסים" (רעות, שנה ד'). 

 לסיכום, בשלב שבו מתקיימת התנסות אינטנסיבית בהוראת המקצועות תנ"ך ומחשבת ישראל, ממשיכים

 הסטודנטים-מורים ללמד בגישת מסירה קשובה, שבעיניהם היא גישת ההוראה הראויה. ההתמודדות של

והמציאות המורכבת, דווקא מחזקת את תפיסותיהם  הסטודנטים בכיתות הטרוגניות עם קשיי ההוראה 

המוקדמות אודות הוראה על ידי מסירה והוראה קשובה, שמכוונת לחיזוק ותמיכה בתלמידים.

 שנים ה'-ו'2.3
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 לאחר סיום ההכשרה, הסטודנטים מלמדים בבתי ספר במשרות מלאות, כמורים מן המניין. עמוס מלמד

 בבית ספר מקיף אינטגרטיבי בירושלים וגיורא, אסף ורעות מלמדים בבתי ספר מקיפים בישובי פריפריה.

הם ממשיכים ללמד בגישת מסירה קשובה, גישה התואמת את תפיסת ההוראה הרצויה בעיניהם. 

המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 כאמור, גישת מסירה קשובה היא הגישה שארבעת הסטודנטים-מורים אמונים עליה, מאז תחילת הכשרתם

ועד השלב הנוכחי, בו הם מלמדים בתפקיד.

 אסף (שנה ה') מתאר בעזרת המטפורה של מערכת השמש את תהליך ההוראה-למידה, שבו הוא, המורה

והתכנים נמצאים במרכז, וכל תלמיד נמצא במרחק אחר ממנו ומן התכנים: 

 "[את תהליך ההוראה-למידה] אני מצייר כסוג של מערכת שמש. אני השמש לא בגלל האור, אלא

מנותקים שלצערי,  שמים,  גרמי  יש  הכוכבים,  הם  התלמידים  השמש.  של  המרכזיות   משום 

 מההסתובבות סביבי, יש את אלה שמגיחים לשיעור מדי פעם. כל תלמיד במרחק אחר ממרכז

 השיעור. מה שמעניין כאן... ככה אני רואה את זה, אני מרכז השיעור, אני המחולל שלו בשפת

 הגוף, בדיבור שלי, בשאלות שלי, הכל בעצם סובב סביבי. יש תלמידים שאני מצליח למשוך אותם

 אליי בקשב ובריכוז, לא פיזית, אבל זה ממש כמעט פיזי [...] אני במרכז לא לבדי. אני מחזיק את

 ספר התנ"ך ולכן זה לא איזה אגו-טריפ שלי. אם אני צריך לשקף את המציאות [של ההוראה] אני

במרכז ואני מנסה שהילדים יהיו סביבי."

 רעות (שנה ה') בוחרת בדימוי של צינור מחבר, בשעה שהיא מתארת בשביעות רצון את מקומה בהוראה

כמוסרת ידע:

 "אני אוהבת להיות נוכחת שם, אפילו לפעמים קצת להרצות [...] אני קוראת את התנ"ך בקול,

 הרבה פעמים אני גם מעבדת אותו עבורם. אני מאוד נוכחת בתהליך שם כמתווכת, אני כמו מין

צינור שמחבר."

 כמורים בתפקיד, רעות, גיורא, אסף ועמוס, מתארים כיצד באה לידי ביטוי תמיכתם בתלמידים. למשל, הם

 משלבים הוראה לתלמידים יחידים, כשהאחרים עוסקים בעבודה עצמית, ובעיקר הם מגלים יחס אישי

לתלמידיהם, מרבים בחיזוקים חיוביים ליחיד ודואגים ליצירת אווירה חמה ומקבלת בכיתה.

 דוגמה לתשומת לב אישית לתלמידים ניתן למצוא אצל אסף (שנה ו'), שמתפנה לעזרתם בפרק הזמן של

עבודה עצמית, במהלך שיעור תנ"ך בכיתה ז', בנושא מכות מצרים:

 אסף: מיד נתחיל במשימת כיתה, אנחנו נראה שיש הרבה מסרים סמויים, ולכן אני מבקש מכם לציין את

 שם המכה, וזה לא הכל, לציין את מראה המקום של סיפור המכה, פרק, פסוק. נגיד שמכת צפרדע מפרק

, מכת דם מפרק זה עד פסוק כך וכך.38 עד 18ז' מפסוק 

תלמיד: אה! כמה זמן זה נמשך.
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 אסף: לא הזמן, זה לא הדבר החשוב אלא תגובת פרעה לכל מכה ומכה. תתייחסו לתגובה של פרעה.

קדימה, מתן, חשוב לראות את התגובה של פרעה. אני אעבור ביניכם, תבדקו על פי כל הסימנים.

(התלמידים מוציאים מכשירי כתיבה ומתארגנים לעבודה).

תלמיד קם ממקומו, אסף ניגש אליו: מה קורה? שב במקום!

תלמידה: אסף, מה השאלה הראשונה?

אסף: תעברי מכה, מכה.

(אסף עובר בין התלמידים, תלמיד מבקש עזרה).

מסביר אסף: 

 "בדרך כלל יש חלק פרונטלי וחלק של עבודה בקבוצות. בזמן העבודה העצמית יש לי הזדמנות

 לעבור בין התלמידים ובזמן הפרונטלי, יש בו בעיה, אני מרגיש שאני לא מצליח מספיק למשוך

 את התלמידים [...] כאן בינתיים הם עובדים, לא תמיד כמו שצריך וגם לא כולם. בקבוצות, הרבה

 פעמים רק אחד או שניים עושים את מה שצריך והשאר מעתיקים, אבל עדין יש לזה תרומה [...]

 אחת מהבנות אמרה שהיא עושה את הכל, אבל זה היה עם טעויות אז נשארתי איתה בסוף השיעור

להשלים את זה."

 דוגמה אחרת היא הוראה המתאפיינת בפנייה אישית ובדברי שבח ועידוד לתלמידים, כפי שאפשר למצוא

אצל רעות (שנה ו') בתחילת שיעור תנ"ך:

 רעות: שיעורי בית. אתם זוכרים מה זה היה? שלוש הפעולות של אליהו. (המולה... תלמידים אחדים עונים

יחד) לילך, עשית שיעורים?

לילך: בטח.

רעות: יופי, מצוין. גל, יש שיעורים?

גל: כן.

רעות: עומרי, השלמת?

(עומרי מראה לרעות את המחברת).

רעות מסתכלת במחברת: מצוין. 

 רעות (פונה לתלמידה): צריך עזרה שם? יש שיעורים? מי שהיה חסר, זה הכל חומר לבגרות. דורון, אתה

גם היית חסר, השלמת?

דורון: לא.

 רעות: אתה יודע את זה מצוין, אז למה לא להשלים? תשלים ותראה לי. (פונה לתלמיד ואומרת:) רמי שב,

רמי שב, לא להתרגש יותר מדיי. יקיר, יפה מאוד. יש שיעורים? מצוין. 

תלמיד (שלא הכין שיעורי בית): אני אשלים ואראה לך בשיעור הבא.

רעות: בסדר. 

מתארת רעות: 

 "יש משהו שאני רואה פה בדינמיקה, אני פונה המון לתלמידים באופן אישי. אני אומרת: 'מי שלא

[...] אני עושה בדיקה  היה בשיעור חשוב שישלים את הדבר הזה', אני נוגעת בתלמיד מסוים 

 שמית, אני לא קוראת מרחוק בשמות שלהם וזהו, אלא עוברת, בודקת שיש להם ציוד, שזה גם

 דבר שלמדתי שהוא הכרחי כי אם אני לא אבדוק אז אין סיבה שהם יביאו [...] יותר מעונשים

 ושיטת המקל אני מנסה ההיפך, לציין מאוד את מי שעשה שיעורי בית, לתת לו מקום וביטוי
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 בכיתה, בתקווה שזה איכפת לתלמידים ונראה להם כפרס. לעבור ולציין לידו: 'יופי כל הכבוד'. מי

 שלא עשה אני מציינת אצלי, זה אמור להרתיע אותם [...] אני מקווה שבעיקר זה שאני משבחת

 אותם זה טוב להם. אני אפילו חוזרת איתם על השאלות של שיעורי בית ... זה קצת להאכיל אותם

 בכפית ולא לתת להם להרגיש את ההפסד הרבה פעמים. מצד שני, מי שהכין, יש לו במה פה

בכיתה. זה חשוב [...] זה זמן גם לעבור ביניהם." 

 הפניה ליחיד וחיזוק המוטיבציה ללמידה והביטחון העצמי של התלמידים, הם עקרונות יסוד בהוראה של

המורים המלמדים בגישת מסירה קשובה, והם דבקים בהם גם כשהם מורים מן המניין בבית הספר:

 "מה שאני עושה – זה היחס האישי. בכיתה הזאת שראינו אותה היום, יש שם ילד אחד שהוא די

 חלש, והיכולת שלו בתנ"ך הייתה מאוד בינונית כשאני הגעתי. אז תחושת ההצלחה שלו הייתה

 מאוד מצומצמת, והיה לי איתו קשר מאוד טוב, כנראה בגלל שהדימויים שאני משתמש כדי לפשט

 את התנ"ך לקוחים מהעולם התרבותי שלו. כמה שזה נשמע רדוד, אני מדבר איתם על ארקדי

 דוכין, או אם אני מדבר איתם על שחקניות קולנוע שהם מעריצים, כדוגמה למשהו, פתאום זה

 דיבר אליו. פתאום הוא רואה שהוא יכול להבין משהו, שהוא מסוגל, המוטיבציה שלו עלתה,

 ובסופו של דבר הוא גם חווה הצלחה מאוד גדולה. כשהיה מבחן משווה בשכבה כולה הוא הצליח

 ומבחינתי זה היה מקרה של ילד שיש לו קשיים, וזה הביא אותו למצב של למידה ומוטיבציה"

(עמוס, שנה ו').

 "אין לי כמעט תלמיד שאין לי איתו איזה שהוא קשר אישי, אנחנו מדברים על שכבה שלמה, כל

וגם רגשית  גם  נמצא,  שהתלמיד  למקום  רגיש  כל  קודם  להיות  צריך  המורה   [...] ח'   שכבת 

 אינטלקטואלית. לפני בכלל שאני מעניק להם כלים, אני עושה את הפריסה הזאת, לראות מה צריך

 כל תלמיד, מה הוא צריך יותר ומה הוא צריך פחות. יש תלמידים שאין להם בעיה ללמוד והם

 צריכים רק את שאר הרוח, כלומר את התבלון, ויש תלמידים שיש לי איתם קושי. אם יש משהו

 שאני מרגיש לא בסדר עם עצמי זה התלמידים החלשים, שאין לי פשוט את הזמן לעזור להם, הם

 צריכים עבודה אינטנסיבית. צריכים שישבו וילמדו איתם איך קוראים טקסט, והם צריכים שישבו

וילמדו איך שואלים שאלות ואיך עונים על שאלות, צריכים לכתוב להם מבחנים בשתי  איתם 

רמות, משהו שאני לא עושה, אני מנסה את זה אבל..." (גיורא, שנה ו').

 ניתן להיווכח, שלאחר שנות ההכשרה בתכנית, המורים המלמדים בגישת מסירה קשובה מתמקדים בשני

 כיוונים – במסירת ידע ובהתייחסות רגישה לתלמידים, ליכולותיהם ולעולמם. זו באה לידי ביטוי בעידוד

ובמתן תשומת לב מיוחדת בעיקר לתלמידים מתקשים.

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')
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 בגישת מסירה קשובה, שהיא, כאמור, גישת הוראה מסורתית, התלמידים ממלאים תפקיד סביל – עליהם

מוסיפים המורים הקשובים  לעתים,  אולם,  בשיעורים.  מוסר  שהמורה  תכנים,  ולהפנים  לזכור   לשמוע, 

 מרכיבים לתפקיד התלמידים: מענה על שאלות, ניסיון להתמודדות עצמית עם הבנת טקסט, השתתפות

 בסימולציות ואף רכישת מיומנויות למידה באמצעות תרגול רב. על דרכה בשאילת שאלות אומרת רעות

(שנה ו'): 

 "הרבה פעמים הפתיחה היא בשאלה או כותרת מעניינת. [לפעמים] משחקי תפקידים, זאת אומרת

 להזמין תלמידים אליי, להלביש עליהם דמות, או שאני מדובבת או שאני מנסה שהם בעצמם ייצרו

 דינמיקה, זה מעולה. שאלות לתלמידים – הרבה פעמים אני נותנת להם שאלה להתמודד בעצמם.

 הם מקבלים שאלה, כותבים תשובה ואחרי זה אנחנו מנסחים ביחד. תלמידה אחת קוראת את

 התשובה שלה, מתייחסים לתשובה הזו, קוראים עוד תשובה, אני מציעה תשובה מסודרת בשביל

 שילמדו איך עונים. אני עובדת בכיתות האלה המון בצורה של שאלות ותשובות. שוב, שיטה

שקצת מGלCאה אותי אבל נראה לי שהיא טובה לתלמידים שלי."

עמוס (שנה ו') מספר על הקניית מיומנויות למידה: 

 "הקדשתי לא מעט חודשים למיומנויות למידה, לא כולם עבדו כמו שצריך ולכן לא כולם הגיעו

 לאותם הישגים. הדרך היחידה שבה אני נוקט כדי לעבוד על מיומנויות, זה לעבוד על מיומנויות

כל הזמן, לתרגל ולתרגל ולתרגל עד שזה אוטומטי לילדים." 

אסף (שנה ה') מכין לתלמידיו דפי עבודה ומטלות לתרגול וללמידה עצמית: 

שיעור או שאני מעביר  עבודה.  דף  היה  פרק  בכל  עבודה,  דפי  על   "הרבה שיעורים התבססו 

 פרונטלי, או שאני נותן להם דף עבודה סמוך לטקסט ואז הם קוראים בעצמם את הטקסט בכיתה

 ויש שאלות שמתקילות אותם מול הטקסט תוך כדי. זה מאפשר לי להגיע לרמה מאוד גבוהה של

 העמקה, של לימוד עצמי בשפה שהיא שפה "רמב"מית", שפה של ימי הביניים. זה ניסיון שרכשתי

אלא  בחוברת  עבודה  או  בית  בשיעורי  רק  לא  עבודה.  בדפי  נכון  שימוש  השנים,  לאורך 

יודעים לנהל אותו,  קווים מנחים לקריאה צמודה של הטקסט, שזה אחד הדברים שלא תמיד 

להתבונן אותו  שמנחות  שאלות  עם  אותו  ולחקור  אותו  לקרוא  לבד,  לטקסט  ניגש   שהתלמיד 

בטקסט מכל מיני זוויות." 

התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 ארבעת המורים, עמוס, אסף, גיורא ורעות מציבים במרכז את התכנים המועברים בשיעור. בהוראה בגישת

מסירה קשובה, הם מבקשים לקרב את התלמידים לתכנים וליצור קשר בינם לבין הנושאים הנלמדים: 

 "אני משתדלת, משהו שלמדתי באוניברסיטה מאחת המרצות, להביא ספרים לשיעור ולהראות

 להם את הדברים. לדוגמה, "עולם התנ"ך", ספר שאני מאוד אוהבת להעביר בשיעור, לפתוח להם,
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 להעביר ביניהם, ואז פתאום תלמידים גם מביאים מהבית, הם יודעים שיש להם את הספר הזה.

 אבל לא רק זה, מפות ודברי עזר [...] עוד דבר שאני מאמצת, שלמדתי ממורה שלי בבית ספר

 תיכון, זה ללמד את מאחורי הקלעים של הסיפורים בתנ"ך. למשל, בסיפורי יוסף, אז לחשוב על

 כל המתח והקנאה שקיימים במשפחה, ולדבר על זה עם לגיטימציה, שזה קורה בכל משפחה.

 כלומר, זה סיפורים שאנחנו לומדים כאן בתנ"ך, לקחת את זה טיפה לשיעור חינוך, זה משהו שאני

מאוד אוהבת לעשות, לעשות קישור יותר אישי, יותר חינוכי ומהותי" (רעות, שנה ה').

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 בשנים ה'-ו', ארבעת המורים מלמדים בבתי ספר על-יסודיים במשרות מלאות. כמי שרואים את הערכת

 תהליך ההוראה-למידה כנמדדת בכמות הידע שהתלמיד רוכש, הם מזדהים עם מערכת בית הספר המכוונת

להכנת התלמידים להצלחה בבחינות הבגרות. 

 גיורא מלמד בבית ספר מקיף בעיירה הנמצאת בפריפריה של ירושלים. משרתו כוללת הוראה בשלוש

י"א. בכיתה  בתנ"ך  לבגרות  והוראה  תנ"ך בשתי כיתות בחטיבת הביניים  והוראת   כיתות: חינוך כיתה 

להשלמת המשרה, גיורא מלמד בבית הספר שיעורים פרטניים לתלמידים מתקשים. 

 דבריו של גיורא (שנה ו') על ההוראה לבחינות הבגרות ועל השתלבותו בשיגרת ההוראה בבית הספר,

מצביעים על התאמה בין תפיסתו המסרנית לבין ההוראה השמרנית, שמאפיינת את המערך הבית ספרי: 

  "אני אגיד לך איך אני מלמד בכיתה י"א, אני אולי יורה לעצמי ברגל, אני פשוט פותח איזה ספר

 הכנה לבגרות, מכתיב להם על הלוח את מה שכתוב שם ואין לי פתרון יותר טוב מזה. זו שנה

 ראשונה שאני מלמד בתיכון והם נורא אהבו את זה שאני הולך פסוק-פסוק ומסביר להם בדיוק מה

 שכתוב בספר ההכנה לבגרות. חוץ מכיתה י"א, אני מלמד שתי כיתות ח' ואת כיתת החינוך שלי.

 אני מלמד בתוך מסגרת וגם ... מתחילה להיות לי כבר שיגרה של מורה שבה השנה נורא מאורגנת.

 יש תחילת שנה, ויש אסיפת הורים, וישיבות פדגוגיות ותעודות, ויש ימי הורים, ומחצית, והחגים

ואתה מתחיל לראות איך זה חוזר על עצמו ברצף. טיול שנתי..., כאילו כל שנה נראית אותו דבר."

עמוס (שנה ו') מעיד אף הוא על הזדהות עם המסגרת המחייבת של הוראה לבחינות הבגרות: 

 "זאת שאלה גדולה, אני לא יודע אם הציונים באמת משקפים. בסך הכל ציונים באים לבדוק

 טכניקה מאוד מסוימת בהבנת שאלות. אני לא חושב שזה מעיד בהכרח על התקדמות במקצוע

מסוים, אבל זה מה שכרגע יש במערכת, והמחויבות שלי היא להכין את הילדים לבחינת הבגרות."

 בדומה לחבריה המורים, גם רעות (שנה ו'), רואה חשיבות בקיומן של בחינות הבגרות, אולם היא מצרה על

המסגרת הנוקשה של תכנית הלימודים, שמונעת ממנה ללמד תכנים שהם מתחומי העניין של תלמידיה: 

כן למבחנים.  מדיי  יותר  פעם  אי  שהתנגדתי  חושבת  לא  גם  אני  למידה.  מאוד ממוקדת   "אני 

 [התנגדתי] לנושא בחינת בגרות, שזה מאוד קשה לי כמורה. הרבה פעמים [אני צריכה] לתרגל

 חומר שהוא לא בהכרח מעניין, להכתיב דברים שבחיים לא הייתי מכתיבה אם הייתי מלמדת
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 בשביל הכיף, ללמד נושאים שאני לא תמיד מתחברת אליהם. קצת "ללעוס" לתלמידים חומר,

דברים לימדתי  בראשית,  ספר  את  ללמד  כשהתחלתי  בגדול.  יותר  ולחשוב  להתפתח   במקום 

 שמעניינים אותם, בריאת העולם וכל מיני דברים שהתלמידים באמת התלהבו, וברגע שעברנו

 לנושאים של הבגרות, מיתוסים ודברים כאלו, אפילו אני פחות מתעניינת בשיעור. עם בחינת

 בגרות תמיד היה לי קושי. מבחנים אני חושבת שזה כן כלי חשוב גם למורה וגם לתלמידים, ברור

 לי, אפילו ההערות הקטנות האלה שאתה רושם לתלמיד, זה משמעותי מאוד [...] זה גם חשוב לי

מאוד מאוד כדי לדעת מה הם הבינו, כי זה לקראת בגרות, להכין אותם איך לכתוב תשובות."

 למרות האילוצים הכרוכים בהוראה לבגרות, המורים הקשובים אינם מוותרים על ההתייחסות לעולמם

הרגשי של התלמידים:

  "[...] לי מאוד חשוב לא רק ההספק כל הזמן אלא לתת לתלמידים את התחושה של: 'אני מסוגל

 ללמוד' [...] אז לפעמים ההספק של החומר זה לא התחום הבוער מבחינתי אלא לתת לתלמיד

רוצה להעביר להם, לי חומר אקדמי שאני  ברור שיש   [...] בכלל   תחושה שהוא שווה משהו 

 והשיעור הוא כן מובנה, ויש הספקים מסוימים שצריך להגיע אליהם וגם חשוב לתת לתלמידים

כלים" (רעות, שנה ו').

 משך הזמן הקצר של שיעור הוא אילוץ מערכתי נוסף המקשה על ההכוונה האישית של התלמידים, אך אין

בכך בכדי לשנות את תפיסתם של המורים, לפיה ראוי להתייחס לתלמידים באופן פרטני, ככל שרק ניתן: 

 "בכיתה הזאת יש ילדים שמסתכלים על התנ"ך והעיניים רצות ממקום למקום, ויש ילדים שיודעים

 לענות על כל השאלות בעל פה אבל כשצריכים לכתוב את התשובות הידיים שלהם רועדות והם

 לא יודעים עם איזה מילה להתחיל או באיזה שורה, עד כדי כך, [להם אני] צריך להגיד תכתוב

 בשורה הזאת, תכתוב את המספר הזה, ואיך מתחילים ומנסחים תשובה ולהגיד לו תכתוב את מה

 שאמרת, וממש לשבת איתם, אבל אין את הזמן. השיעור הוא ארבעים דקות, עד שמגיעים לחלק

 של עבודה עצמית, לוקח זמן, ואז להקדיש לילדים שיש להם שאלות כלליות על דפי העבודה, וגם

 להקדיש זמן פרטני לילדים שצריכים את זה, כמעט משימה בלתי אפשרית, מבחינת המגבלה של

הזמן. זה לא קל, לא קל" (עמוס, שנה ה').

 המלמדים בגישת מסירה קשובה רואים את הצלחת ההוראה כנמדדת, בעיקר, במבחני בקיאות, ובהתאם

 למיקוד המערכתי, הם מכוונים את הוראתם להכנת התלמידים לבחינות הבגרות. יחד עם זאת, הדרישה

 להספק ותכתיבי תכנית הלימודים מהווים אתגר לא פשוט עבורם – כיצד לתמרן בין הדרישות והתכתיבים

תחושת לחיזוק  דואגים  התלמידים,  של  הרגשי  עולמם  את  עיניהם  לנגד  שרואים  מורים,  היותם   ובין 

המסוגלות שלהם ומתמסרים לקידום תלמידים מתקשים.

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים ה'-ו')
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 חזון ההוראה הרצויה של עמוס, רעות, אסף וגיורא, אינו משתנה. הוא מתמקד בתפיסתם את המורה, כמי

 שמתייחס באופן אישי לתלמידיו ודואג להתפתחותם. בשלב הזה של הוראה בתפקיד, הם כולם רואים את

עצמם כמממשים את חזונם: 

 "[הוראה ראויה זה] קודם כל, קשר אנושי בין תלמיד למורה [...] יחס של כבוד, גם בין המורה

פה משהו יהיה מצב שהמורה מעביר  זאת אומרת שלא  וקשר.  וגם התלמיד למורה,   לתלמיד 

 ומעביר ומעביר, ולא יודע בכלל מה קורה אצל התלמידים, מה עובר עליהם ברגע הזה, מה הם

קולטים. ראייה של כל תלמיד בפני עצמו" (רעות, שנה ו').

 "חשוב לי שלכל תלמיד תהיה הזדמנות להיות מחובר לשיעור לפחות באיזשהו חלק מסוים של

 הפעילות ושיבין את התמונה הכוללת של השיעור. מסרים כולם צריכים לדעת, אבל לא כולם

 יכולים להשתתף ולהבין את זה בזמן השיעור עצמו. אני כותב על הלוח, מעתיקים, וכך זה נשאר

 במחברת ואז לקראת מבחן הם יכולים לשלוט בחומר. חשוב לי שמבחינה מתודית כל שיעור יהיה

 רלוונטי לכל תלמידי הכיתה. לא בכל רגע נתון אבל לפחות בחלק. הרבה פעמים, כשאני נותן

עבודה עצמית אז יש לי אפשרות לעבור בין התלמידים" (אסף, שנה ו').

 היבט נוסף של ההוראה, שנבחן על ידי המורים הוא מידת מרכזיותם של המורה והתכנים בשיעור. הוראה

 ממוקדת מורה ותכנים היא בעיניהם הוראה רצויה, אך יש מי שמאוכזבת מהמציאות שבה היא מוצאת את

 עצמה "מאכילה" את התלמידים. וכך, רעות (שנה ו') מתארת כיצד בשיעור תנ"ך, בכיתה י', היא מכתיבה

 לתלמידים "חומר" ומעבירה אותו באמצעות שאלות פינג-פונג. היא מודעת שאין כאן שום הפעלה של

התלמידים, אולם, לדעתה, זו שיטת לימוד מתאימה עבורם: 

 רעות: עכשיו תרשמו לעצמכם שאלה שמסכמת את זה. אני מכתיבה: יש הטוענים כי המשימה שנתן ה'

 לאליהו, למנות נביא חדש, מהווה ביקורת על תפקודו של אליהו כנביא. נקודה. הוכח טענה זו בעזרת

.14 ו-10 ודברי אליהו בפסוקים 16פסוק 

תלמיד: באיזה פרק?

רעות: בפרק י"ט. זו שאלה שעכשיו ענינו עליה בעל פה. בואו נעשה את זה ביחד. קטיה, תקראי לנו? 

קטיה: אני לא רוצה להקריא.

. אוקיי. גל קוראת לנו. (גל מקריאה).16רעות: מי מתנדב לקרוא פרק י"ט, נתחיל בפסוק 

רעות: הפסוקים האלו מוכיחים את העקשנות של אליהו, ו... איזה מושג השתמשנו בו?

תלמידה: מקנא לו.

 רעות: מצוין, קנאות דתית, יותר מדיי, באופן קיצוני קנאי לה' והוא לא מוכן להשתנות. עכשיו שמישהו יסכם

לנו, למה הפסוקים האלו מהווים הוכחה שיש כאן ביקורת על אליהו? (חוזרת על השאלה).

תלמיד: זה מוכיח... אתה לא מקשיב... לא מרגיש את העם אז נחליף אותך...

 רעות: יפה מאוד, בסדר. נכתוב תשובה מסודרת? שוב, אמרנו שאנחנו מתחילים בשאלה עצמה כדי

לענות. משתמשים בשאלה עצמה כדי לענות.

תלמיד: המשימה שנתן ה'.

.רעות: מצוין. יפה דור. (רעות מכתיבה את התשובה בזמן שהיא כותבת אותה על הלוח)

מסבירה רעות (שנה ו'): 
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 "אחרי שדיברנו ודסקסנו אז אני מכתיבה להם תשובה מאוד מסודרת, שיהיה להם לפני מבחן,

 שהם ירגישו בטוחים [...] מבחינתי זה היה שיעור משעמם קצת כי הוא היה מאוד מוכתב, מאוד

 איטי, אבל ככה אני עובדת איתם. יש שיעורים שהם קצת יותר מעניינים מבחינת דיון. כי פה זה

 היה מן פינג-פונג, שאלות תשובות. אני מוצאת את עצמי יותר ויותר מלמדת בשיטה המובנית

 הזאת כי היא מועילה להם, היא לא נוחה לי. היא דורשת ממני יותר הכנה, לשלוט בעצמי בדברים,

 ולחשוב איך אני מעבירה את זה אליהם ואיזה שאלות אני שואלת אותם, ולהכין את התשובות

 מראש בצורה שתלמיד שלא הבין בשיעור עצמו אבל רושם במחברת – כשהוא ירצה ללמוד, אז כן

 יהיה לו משהו ברור. זה להאכיל תלמידים וזה קצת עצוב לי שהגעתי למצב הזה, אבל לפעמים אני

 רואה שזה השיטה הטבעית, כי אתה באמת רואה שזה סוגר לתלמידים דברים, ואני רואה שזה טוב

להם, זה סוגר להם קצוות."

נובע ביקורת עצמית, הדבר  ואולי  בגישת מסירה קשובה מבטאים מתח מסוים   אם המורים המלמדים 

מהתחושה, שהצורך להתאים את ההוראה ליכולות התלמידים מכתיב להם דרך הוראה די שגרתית.

 לסיכום, כמורים מן המניין (בשנים ה'-ו'), אסף, רעות, עמוס וגיורא ממשיכים ללמד בגישת מסירה קשובה,

 תוך קבלתה כגישת ההוראה הרצויה. הם מודעים לתהליך התפתחותם ומתארים את התבססות הגישה

כמאפיינת את הידע המקצועי שלהם, כפי שאסף (שנה ה') מספר על עצמו: 

 "אני לא יכול ממש להצביע על שינוי. יש לי את התפיסה היסודית שלי, היא הפכה להיות עשירה

יותר, מורכבת יותר, אבל לא היה שינוי משמעותי לגבי התפיסה, לגבי ההוראה."

סיכום דפוס הוראה במסירה קשובה

מדפוס סטודנטים-מורים  ארבעה  של  תהליך ההתפתחות  סיכום  ובו  הבא,  בעמוד  המוצג  בלוח   מעיון 

 ההוראה במסירה קשובה, ניתן לראות בבירור, כי לכל אורך השנים הם מלמדים באותה גישה, גישת הוראה

 במסירה קשובה. בשלב הראשון של ההכשרה יש מתח מסוים בין המעשה לחזון, שביטויו בעיקר ברצון

 של אחד הסטודנטים-מורים ללמד בגישה המעודדת למידה בהבניה, אולם בהמשך, המתח הולך ונמוג

וגישת מסירה קשובה נתפסת יותר ויותר כדרך הראויה להוראה.
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: דפוס הוראה במסירה קשובה4.2לוח 

 מקוםתפקיד התלמידיםתפקיד המורה
התכנים

מקום מערכת 
בית הספר

 שלב ההתחלה
 של ההתנסות

בהוראה 
(שנים א'-ב')

הוראה
בפועל

 מוסר ידע תוך הסברים
 ומגלה הקשבה

ואכפתיות לתלמידים

(מסירה קשובה)

 תפקיד סביל של
קולטי ידע מעובד

(מסירה קשובה)

 מסירתם
 היא מטרת

ההוראה

 מחייבת במידה
מוגבלת

הוראה
ראויה

 מוסר ידע תוך הסברים
 ומגלה הקשבה,

 אכפתיות וביטויים של
עידוד להבניה

 (בין מסירה קשובה
למעודדת הבניה)

 מקבלי ידע עם
 ביטויים של למידה

פעילה

 (בין מסירה קשובה
למעודדת הבניה)

 מסירתם
 היא מטרת

ההוראה

 חזון של מערכת
 שמטפחת
תלמידים

 שלב מתקדם של
 ההתנסות
בהוראה

(שנים ג'-ד')

הוראה
בפועל

 מוסר ידע תוך הסברים
 ומגלה הקשבה

ואכפתיות לתלמידים 

(מסירה קשובה)

 תפקיד סביל של
קולטי ידע מעובד 

(מסירה קשובה)

 מסירתם
 היא מטרת

ההוראה

מסגרת מחייבת

הוראה

ראויה

 מתחזקת התפיסה של
 מורה מוסר ידע תוך

 הסברים וגילוי
 הקשבה ואכפתיות

לתלמידים

(מסירה קשובה)

 תפקיד סביל של
קולטי ידע מעובד 

(מסירה קשובה)

 מסירתם
 היא מטרת

ההוראה

 חזון של מערכת
 שמטפחת
תלמידים

 שלב הכניסה
 להוראה בתפקיד

(שנים ה'-ו')

הוראה
בפועל

 מוסר ידע תוך הסברים
 ומגלה הקשבה

ואכפתיות לתלמידים 

(מסירה קשובה)

 תפקיד סביל של
קולטי ידע מעובד 

(מסירה קשובה)

 מסירתם
 היא מטרת

ההוראה

קבלת המסגרת

הוראה

ראויה

 מוסר ידע תוך הסברים
 ומגלה הקשבה

ואכפתיות לתלמידים 

(מסירה קשובה)

 תפקיד סביל של
קולטי ידע מעובד 

(מסירה קשובה)

 מסירתם
 היא מטרת

ההוראה

 המסגרת מהווה
 אילוץ שיש

להתחשב בו
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דפוס שלישי: הוראה בגישת מסירה מותאמת
בהוראה, ההתנסות  של  הראשון  מהשלב  המלמדת  זיוה,  אחת,  סטודנטית-מורה  משתייכת  זה   לדפוס 

  שהיא, להשקפתה, גישת ההוראה הראויה. במהלך37במהלכה וכמורה מן המניין, בגישת מסירה מותאמת,

 השנים, חזונה אודות ההוראה הראויה, הולך ומתחזק ולאחר תום ההכשרה היא בוחרת ללמד בבית ספר

זיוה  דמוקרטי. כמורה בבית ספר, שבו תרבות ההוראה-למידה היא ממוקדת תלמידים, מתעצמת אצל 

 המגמה של התאמת ההוראה לצורכי התלמידים ולשונות הקיימת ביניהם, והיא שואפת להגביר את מידת

הפעילות של כל תלמיד ותלמידה בעת הלימוד. 

 שנים א'-ב'3.1

 בשנה השנייה להכשרה, החלה זיוה להתנסות בהוראה בכיתה ח', בבית ספר מקיף אינטגרטיבי בירושלים.

 ההתנסות כללה הוראת שעה שבועית בכיתה, שמנתה כחמישה-עשר תלמידים, כאשר בבחירת התכנים

 ודרכי ההוראה ניתן לה מרחב בחירה מרבי, ללא התחייבות לדרישות פורמליות של בית הספר, כגון הספק

 והישגים. כבר משלב מוקדם זה של ההכשרה, לימדה זיוה בגישת מסירה מותאמת המתאפיינת במסירת

לטיפוחם ודאגה  פעילים  כלומדים  הפעלתם  שונים,  לתלמידים  דיפרנציאלית  התייחסות  תוך   התכנים, 

ולהתפתחותם. 

המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 זיוה (שנה ב'), האמונה על גישת מסירה מותאמת, מתארת את מקומה בתהליך ההוראה-למידה כמוסרת

ידע בשיעור וכמי שמזמנת לתלמידים פעילויות למידה מגוונות:

 "אני יותר מורה ובשיעור הזה היה הרבה פרונטלי שלי, זאת-אומרת דיברתי הרבה, למרות שהיה

 להם עבודה בקבוצות [...] בסופו של דבר אני באה להעביר פה גם ידע. אפשר להעביר גם לא

בדרך פרונטלית, אבל בכל מקרה זה יהיה משהו שאני מעבירה להם ולאו דווקא צומח מתוכם."

 

הלימוד תכני  העברת  גם  וכך  הכיתה  תלמידי  כלל  אל  היא  הפנייה  מותאמת  מסירה  ידי  על   בהוראה 

 ומיומנויותיו, עם זאת, ההוראה מתרחשת תוך התכוונות דיפרנציאלית לעולמם של התלמידים. ההתכוונות

 ליחיד באה לידי ביטוי בהתאמת מטלות שונות לתלמידים שונים, בהוראה אישית בזמן עבודה עצמית

ובכתיבת דברי תלמידים על הלוח, והכל בהתאם להכרת המורה את הכישורים של כל אחד ואחת מהם.

 44דיון תיאורטי על גישת מסירה מותאמת מופיע בסקירה שלעיל, עמ'  37
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בשיעור בכיתה ח', המוקדש לנושא הגבורה בשואה מתנהל השיח הבא: 

(תלמידים מתבוננים בתמונות שזיוה נתנה להם).

 זיוה פונה לתלמידה (ענבר): יש לך תמונה שאת רוצה להראות? (ניגשת לתלמידה, לוקחת ממנה את

התמונה ואומרת לה:) אני רציתי להשתמש ביצירתיות שלך (מחייכת), למה לדעתך זה גבורה?

ענבר (תלמידה): הוא ילד.

זיוה: (מראה את התמונה לתלמידי הכיתה) הוא ילד.

ענבר (תלמידה): מהשואה.

זיוה: במה מתבטאת הגבורה שלו? האם ילד יכול להיות גיבור?

תלמיד: כן.

זיוה: למה? במה?

תלמידה: אם הוא עושה מעשה גבורה...

זיוה: אז את אומרת שיש ילדים שהם נלחמו ובגלל זה הם נהיו גיבורים.

זיוה (שנה ב') מסבירה:

 "שאלתי 'מה זאת גבורה?', אז הם ראו שהתמונה הזאת שונה מכל השאר, כי כל שאר התמונות

 יותר קל להגיד למה זאת גבורה. בתמונה הזאת של הילד לא ברור מה זו גבורה, מה פתאום הוא

 גיבור? [...] רציתי לשאול אם גבורה זה תמיד מלחמה ומשהו קרבי ואנשים חבולים, או שזה ילד

 קטן שיכול להיות שהוא גיבור, ורציתי להבין לפי מה הם מחליטים אם הוא גיבור. נתתי את

 התמונה לענבר כי רציתי לראות מה היא תפתח מהתמונה הזו. אני גם כשחילקתי את התמונות,

 היה חשוב לי לראות איזו תמונה אני מחלקת למי [...] ענבר, היא בחורה באמת חכמה. כשחילקתי

 את התמונות [עשיתי זאת] לפי מה שנראה לי הכי מתאים. אז לענבר נתתי את התמונה של הילד,

 כי יכולתי בדיוק לתת אותה לשתי תלמידות שתקניות, אולי הם פחות היו... מהבחינה הזאת,

מבחינת התרומה לשיעור, נראה לי שענבר יכלה להוציא באמת יותר מהתמונה."

 זיוה מתייחסת, אם כן, לתלמידים באופן דיפרנציאלי. היא בונה את השיעור כך, שלכל תלמיד מותאמת

מטלה ההולמת את כישוריו והיא מאפשרת לכל אחד מתלמידיה לבטא את תרומתו הייחודית. 

 ביטוי נוסף להתייחסות הדיפרנציאלית והקשובה לתלמידיה, נמצא בתגובתה של זיוה לדברי כל אחד מהם

ובכתיבת דבריהם על הלוח, בהמשך אותו שיעור שלעיל בנושא גבורה: 

 זיוה: אנחנו נתחיל, מי רוצה להציג את התמונה שלו? יאללה, עומר. (ניגשת אליו) תראה את התמונה,

נראה לכולם. שימו לב, זאת תמונה די מפורסמת [...] כן, עומר, למה לדעתך התמונה מייצגת גבורה? 

עומר (תלמיד): הם לבושים במדים.

זיוה (כותבת על הלוח את דבריו של עומר): הם לבושים במדים, מה עוד?

תלמיד: זה נראה כאילו הם אחרי מלחמה.

זיוה (כותבת על הלוח): אחרי מלחמה. אז למה זאת גבורה? 

תלמיד: כי הם הצליחו במלחמה.

 זיוה: הסבר צבאי. אוקיי, הצליחו במלחמה. הצליחו, הם בחיים. עוד משהו? תודה רבה. הלאה. (ניגשת

 לתלמיד ומבקשת:) תראה את התמונה. (תלמיד קם ונותן לה את התמונה, היא מציגה אותה לפני הכיתה)

זו התמונה הבאה. (מחייכת) [...] 
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זיוה (שנה ב') מסבירה:

 "אני עברתי ביניהם בזמן שהם עבדו, אני משתדלת לעבור, כי חשוב לי להראות להם שאיכפת לי

 לראות מה שהם כותבים. אני גם הגעתי למסקנה, רק בשיעורים האחרונים, שאפשר לכתוב על

 הלוח את התשובות שלהם ושזה יעיל, בהתחלה לא הייתי כותבת, אני לא מצפה שהם יסכמו או

יעתיקו את זה."

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 בגישת ההוראה במסירה מותאמת, זיוה מדגישה את המסרים שברצונה להעביר לתלמידים ובמקביל, עינה

פקוחה עליהם כיחידים, מתוך רצון ליצור מפגש אישי וחווייתי בינם לבין התכנים. 

 בפתיחת שיעור בנושא גבורה בשואה, מתבקשים התלמידים לסמן משפט משיר הפרטיזנים, שלדעתם, הוא

המשפט החשוב ביותר: 

 זיוה מקריאה שמות, מחלקת דפים לתלמידים ופונה אליהם: שימו לב, תוציאו כלי כתיבה. אני מבקשת

 מכם שתוך כדי השיר תסמנו מה לדעתכם, מילים, מילה, משפט, הכי חשובים בשיר. אוקיי? זו לא הפעם

הראשונה שאתם נתקלים בו. אני מתחילה לקרוא את השיר. 

"אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה / את אור היום הסתירו שמי העננה"

 זיוה מקריאה את השיר מתחילתו ועד סופו, ממתינה מעט ושואלת: מישהו רוצה לשתף אותנו באיזה

משפט הוא סימן? כן, הראל, מה סימנת? נועם?

נועם (תלמידה): סימנתי שדרכי האחרונה ואנחנו פה.

 זיוה: אוקיי, נועם פה מדברת על תקווה. יש אנשים שבחרו במשפט אחר? לובה, איזה משפט בחרת?

בחרת משפט? עוד לא? אז תחשבי. רועי, איזה משפט בחרת? 

רועי: מצעדנו עוד ירעים.

מורה: מצעדנו עוד ירעים. למה?

רועי (תלמיד): צריך לנסות.

זיוה: אוקיי, צריך לנסות. עילי? 

עילי (תלמיד): בין גדרות נופלים שרוהו כל העם. 

מספרת זיוה (שנה ב'):

 "ניסיתי ליצור איזשהו מפגש אישי שלהם עם יום השואה. קצת לדבר על הקשר, על ההשלכות, על

 המסקנות שאפשר להסיק מהשואה. כמה שזה מורכב ועדין הנושא הזה, מה כן אפשר ללמוד

התמודדויות, נפוצות,  שהיו  תגובות  קצת  להכיר  ובכלל,  האישית  ברמה  אחד  כל   מהשואה, 

מסקנות, איך אנשים הגיבו לעניין הזה של השואה במשך השנים."

התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 כפי שראינו, זיוה מעמידה את ידע התכנים כמטרה המרכזית של תהליך ההוראה-למידה. על כן להשקפתה,

 המורה הראוי, נושא הדעת, צריך להיות בעל ידע רחב וכדי להצליח בתפקידו בטיפוח התלמידים ראוי

שיהיה "מבין, לא מתנשא":
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 "מורה חייב להיות אחראי, חייב לדעת שלכל מה שהוא עושה יש אחר כך השלכות, [הוא צריך

 להיות] מודע לעצמו, מאוד מבין, לא מתנשא, חשוב שיהיה לו ידע רחב בהרבה תחומים ולא רק

אחרים" מכיוונים  לענות אם תלמיד שואל שאלות  לו אפשרות  ושתהיה  שהוא מלמד  בתחום 

(זיוה, שנה א'). 

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

ההוראה ולדפוס  הספר  בית  לתרבות  הוראתם  בשעת  נחשפו  הסטודנטים  להכשרתם,  השנייה   בשנה 

והקשבה יחסים של כבוד הדדי  לקיים בשיעוריה  ב') מבקשת  (שנה  זיוה   המסורתי-שמרני הקבוע בה. 

 לתלמיד, אך היא נוכחה לדעת, שתלמידים, כמו מורים, מתקשים לשנות את תפיסותיהם לגבי מקום המורה

ומקום התלמיד בתהליך ההוראה-למידה:

 "ראיתי שזה עבודה מאוד קשה להוציא תלמידים מדפוס שחינכו אותם אליו שנים קודם ובכל זאת

 צריך לעשות את זה. זה תפיסות שהם כל כך שורשיות אצל תלמידים [לפיהן] התפקיד של התלמיד

 זה להפריע והתפקיד שלי זה להגיד לך שקט. זה העניין המקובע הזה, שמכניסים תלמידים לאיזה

 דפוס למידה שנורא קשה להם אחר כך לצאת מזה, גם אם הם מאוד רוצים. הם כל כך מורגלים

כי התלמידים לא לו  ולעשות דברים שונים, מאוד קשה   בזה וגם למורה שמאוד רוצה לצאת 

מקבלים את זה. לא בגלל שהם לא רוצים, כי הם לא מכירים שום דבר אחר."

 בשלב הראשון של ההתנסות בהוראה, זיוה מלמדת בכיתה שמספר תלמידיה צומצם לחמישה-עשר, היא

המורה של  יכולתו  על  ביותר  המשפיעים  הגורמים  אחד  הוא  בכיתה  התלמידים  שמספר  לכך,   מודעת 

 להתייחס באופן אישי לכל אחד מהתלמידים. על מנת להתגבר על אילוץ זה, פנתה זיוה (שנה ב') לעזרת

סטודנט-עמית ובאופן חד-פעמי התאפשר לה ללמד שבעה תלמידים בלבד: 

 "היה שיעור אחד כזה שרציתי לעשות שיעור עם חצי כיתה. במקום שיהיו לי חמישה-עשר ילדים

 יהיו לי שבעה, שתהיה לי אופציה לשמוע את הבנות שאף פעם לא מדברות. ושיעור אחר כך

 החלפתי וביקשתי מאחד הסטודנטים שלומד איתנו שיהיה אחראי על הילדים האחרים. זה היה

 שיעור..., בדפי משוב שהילדים כתבו, הם כתבו שזה היה שיעור שהם הכי אהבו, שהם היו שבעה

וישבנו ככה בצורה מאוד משפחתית וישבנו ודיברנו."

לגבי תוהה  מותאמת,  במסירה  ההוראה  גישת  את  טבעי  באופן  כמעט  "נושאת"  שהיא  שנדמה   זיוה, 

המתאפיינת  ספרית  בית  ובתרבות  תלמידים  מרובות  בכיתות  בעיניה,  הראוי  את  ליישם  האפשרות 

בתפיסה שמרנית. 

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים א'-ב')

וחם לכל אחד יחס אישי  זיוה. הענקת   גישת מסירה מותאמת היא גישת ההוראה הראויה בעיניה של 

מתלמידיה ותמיכה בהתפתחותם, אלו הם מרכיבים חשובים בעבודתה כמורה: 
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 "כשאדם בא ונותן, מעניק מעצמו, בוודאי במעבר הזה יש משהו ערכי. בכל מה שאתה עושה

 בכיתה שלך. אני רוצה להצליח בחינוך שלי, אני רוצה שהמקצוע שלי יהיה יותר מלהעניק ידע,

 שאני אוכל לפתוח עולמות לתלמידים שלי. אבל בראש ובראשונה, שאני אצליח לחנך אותם,

 להעניק להם דברים שבעיניי הם חשובים, אם זה בתחום המידות, אם זה בעולם הערכים, אם זה

 בתחום החשיבה. [חשוב לי] להסתכל על התלמיד בתור בן-אדם פרטי לא בתור כיתה, ולהתלהב

ממה שהוא עושה, להרגיש כל פעם מחדש את החוויה של ללמד ולא להישחק" (זיוה, שנה א').

בגישה של מסירה מותאמת, התנסות ולמידה פעילה וחווייתית הם אמצעים להפנמת ידע שנמסר: 

[...] מבחינה ממנה  לומדים  חוויה, הם  חווים  הילדים  זאת אומרת אם  בחוויה,   "אני מאמינה 

 שכלית-תודעתית, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, יש דברים שהם עוברים דרך החוויה ואז הם יותר

מופנמים, לא מספיק לדבר עליהם" (זיוה, שנה ב').

דרך היא מבקרת את  – הוראה במסירה מותאמת,  חזונה  בפועל את  מיישמת  ב')  (שנה  שזיוה   למרות 

 עבודתה, ובשלב הזה של התפתחותה כמורה, היא מעלה שאלות והיסוסים לגבי טיב הוראתה. לדבריה,

 היא מוסרת ידע באמצעות נאומים ארוכים מדיי ואיננה מנחה את התלמידים לגילוי פעיל של המסרים. היא

 מגלה, שככל שהיא יותר פעילה ודומיננטית בשיעור כך מצטמצמת התגובה הפעילה של התלמידים וקטIנה

ההפנמה:

 "אני צריכה לחסוך את הנאומים האלה. תמיד יש לי בסוף השיעור מן נאום כזה חוצב להבות שאני

 ... לפעמים יש לזה מקום, אבל הם פשוט יותר מדיי ארוכים לדעתי [...] לפעמים אני יותר מעבירה

 ידע, מידע, בשיעור הספציפי הזה הייתי יותר מנחה, אני אגדיר את זה ככה. הייתי צריכה להנחות

אותם איך להוציא את מה שרציתי מהקטעים או את מה שחשבתי שיהיה נכון."

 "קושי שגיליתי, אם להיות מאוד פרקטית, זה איך לשתף את התלמידים במה שקורה בשיעור.

 שרוב השיעור הם ידברו ולא אני [...] יש איזשהו ידע שאני רוצה להעביר להם, אבל אני מאמינה

 שהבסיס צריך להיות הפנמה שלהם של הדברים. כמה שאני יכולה לדבר פחות, יותר טוב וליצור

 איזשהו דיון שהם יפנימו את החומר בצורה יותר טובה בכיתה [...] היו כמה שיעורים שפשוט

הרגשתי שהם יושבים שפופים, אני לא מרגישה שאני מצליחה לחדור אליהם."

ההוראה גישת  היא  שלדעתה  מותאמת,  מסירה  בגישת  מלמדת  זיוה  התנסותה,  בתחילת  כבר   לסיכום, 

בתהליך להעצים  הכוונה  מובחנת  אבל  לחלוטין,  מגובש  שאינו  הוראה  בסגנון  מדובר  עדיין   הרצויה. 

ההוראה-למידה את מעורבותם ופעילותם של התלמידים. 
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 שנים ג'-ד'3.2

 בשלב המתקדם של ההכשרה, זיוה מלמדת בגישת מסירה מותאמת בבתי ספר מקיפים בישובי פריפריה.

 ההתנסות האינטנסיבית – חמש שעות שבועיות בכיתות וההתמודדות עם מציאות ההוראה, שכוללת מפגש

 עם תלמידים שונים, דווקא מחזקת את השקפתה של זיוה, והיא ממשיכה להתאים את הוראתה לתלמידיה,

להפעילם ולהתמקד בצורכי התלמיד היחיד ובהתפתחותו. 

המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 על פי גישת מסירה מותאמת, זיוה מטילה על התלמידים משימות למידה מגוונות, ומגלה כלפיהם יחס

 אכפתי. היא מעריכה את עבודותיהם הערכה מילולית ואישית. הוראתה מותאמת ויחידנית ומכוונת, קודם

כל, לתלמידים מתקשים.

ג') מבקשת (שנה  זיוה  י"ז על דמותו של אליהו.  י', לומדים בספר מלכים פרק   בשיעור תנ"ך בכיתה 

מהתלמידים שיעבדו בזוגות ויכתבו את תכונותיו של הנביא בטבלה:

 זיוה: תעבירו את הדפים. עכשיו תראו את הטבלה. המראה מקום, מתחת למראה המקום הראשון,

 . אתם רואים, ככה זה "מראה1. אוקיי? תכתבו פה למעלה י"ז/1(מתחילה לכתוב על הלוח), זה יהיה י"ז/

מקום". יש לנו טבלה שכתוב עליה "דמותו של אליהו", יש מישהו שלא קיבל דף? 

תלמידה: מי לא קיבל דף?

 . עכשיו אני מבקשת שתמלאו את המשך השורה בזוגות. מה1זיוה: כולם כותבים מתחת למראה מקום י"ז/

 הסיפור שכתוב לנו שם? סיפור נורא נורא קצר. איך אליהו מתנהג ומה אפשר ללמוד על האופי שלו מתוך

איך שהוא מתנהג. אוקיי? קדימה, למלא את השורה הראשונה.

תלמידים (צועקים): טוב, רגע, מה? מה?

 זיוה ניגשת לאחד התלמידים ואומרת: תקרא בפסוק ותראה, תקרא בפסוק א', הסיפור כולו הוא פסוק

אחד, כן, פסוק א' בלבד.

תלמידה: מה? מה? לא הבנתי.

זיוה: צריך למלא את השורה הראשונה בטבלה.

זיוה מספרת: 

 "פה אני מלמדת אותם איך למלא את הטבלה, זה דבר שילווה אותם בכמה שיעורים. קראנו את

מקום, טבלה שבה: מראי  טבלה.  נותנת להם את הדף "דמותו של אליהו", שזה  ואני   הפרק 

 המעשה, התפקוד של הנביא, ומה שאפשר ללמוד מהתפקוד [...] כרגע, זאת הוראה פרונטלית

 מאוד. אני עומדת מול הכיתה, הם עושים, אני מלמדת [...] חלק מתעניינים ויש את אלה שממש

[...] אני אוספת מחברות כל  לא שמים על מה שקורה בשיעור, עסוקים בכלל בדברים אחרים 

תקופה ורואה את זה במחברות שאני אוספת. חשוב להם שאני אגיב על מה שאני רואה במחברת."

במהלך השיעור זיוה מקדישה זמן לעבודה עצמית ולפי הצורך מלמדת את תלמידיה באופן פרטני: 

 "לפעמים אני נותנת להם קודם לעשות את זה לבד ואז עושה איתם יחד, כי כשהם כותבים הם

 נרגעים ויש שקט בכיתה, בדרך כלל [...] יש תלמידים שיותר מתקשים בזה ואז אני מלמדת אותם
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 ברמה יותר אישית [...] אם הם קוראים פעם אחת מהתנ"ך, הם בדרך כלל לא מבינים, אני צריכה

רק ראשונה,  פעם  כשקראנו  כלום  הבינו  לא  הם   – נבות  כרם  הנה,  איתם.  זה  על   לעבוד 

האינטליגנטים. בסדר, אז אני מסדרת להם מי הדמויות בפרק, מה כל אחד עושה" (שנה ג'). 

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 התלמידים, בצד "תפקידם" לקלוט את התכנים הנלמדים, נדרשים גם למשימות אישיות, לעתים, מודרכות

 על ידי המורה, הנותנות ביטוי לכישוריהם הייחודיים ולהעדפותיהם. כך, למשל, בכל שיעור שCני תלמידים

 מציגים בפני הכיתה, בדרכים שונות ובהתאם ליכולותיהם, סיכום של השיעור הקודם. הם מפעילים את

הכיתה וזוכים מזיוה להערכה אישית, על פי מידת פועלם:

 זיוה: אוקיי, עכשיו, אנחנו הולכים להזמין את הבנות שהכינו סיכום שיעור. יש לכן חמש דקות לעשות את

הסיכום, תסבירו רק מה צריך לעשות, בסדר?

(תלמידה בתפקיד מורה כותבת משהו על הלוח והשנייה מחלקת דפים).

 תלמידה-מורה: תקשיבו, אתם צריכים לענות על השאלות ולפי המספרים לשבץ פה. המטרה שלכם זה

למצוא את כל האותיות ולכתוב איתם מילים פה בצד [...] 

 זיוה: מי מכין סיכום שיעור לשיעור הבא? אם אתם לא מתנדבים אני קובעת, אני אגיד לכם מי (פותחת את

הקלסר), איתי, אתה מכין סיכום שיעור. תגיד לי עם מי אתה רוצה להכין. 

זיוה (שנה ג') מסבירה:

 "בעיקרון כל שיעור יש שCני תלמידים, שאני בוחרת אותם, שהם עושים סיכום שיעור של השיעור

 הקודם. בדרך כלל זה ממש בפתיחת השיעור. זה אמור להזכיר לתלמידים מה למדנו בשיעור

 הקודם. הזוג הראשון שבחרתי, אמרתי להם: 'תשמעו, אתם עושים את זה בפעם הבאה – אתם

 קובעים את הרף. תעשו מה שאתם רוצים, אבל זה צריך להיות מרתק, וכל התלמידים צריכים

 להשתתף'. אז הם באמת עשו איזה בחירה, וממש השקיעו, בפעם הראשונה. ואז ככה התלמידים

 כבר... זה הטון שאתה נותן לדברים. [את הפעילות] הם בוחרים. אמרתי להם: אתם יכולים לבחור

 גם אלמנט אחד מתוך השיעור שמעניין אתכם, אתם יכולים לפתח אותו. נתתי להם כל מיני כיוונים

 [...] הם עושים לפעמים דברים נורא חביבים, משחקים כאלה, כל מיני תשבצים. בחצי כיתה זה

 עבד הרבה יותר טוב [...] ואני נותנת להם הערכה אחר כך. הם מקבלים על זה נקודות ואני גם

[...] הם עושים את זה לבד, בדרך כלל, אם יש להם  כותבת להם הערכה על כרטיסיות כאלה 

שאלות הם מתקשרים, או שהם שואלים." 

נוקטת היא  כך,  ולשם  הנלמדים  בנושאים  התלמידים  של  למעורבות  חותרת  זיוה  השיעורים   במהלך 

בהמחשה והמחזה. דוגמה לכך אפשר לראות בהמשך השיעור על אליהו הנביא: 

זיוה: טוב, אני רוצה להכיר לכם מישהו.

 זיוה מוציאה מהתיק תמונה של דמות ואומרת: זה יהיה אליהו שלנו. בסדר? זה אליהו. בכל פעם שאנחנו

נדבר על… (מדביקה על הלוח את הדמות).

תלמידים ביחד מדברים בקול רם: מי זה?

תלמידה: תעשי היכרות בינינו.
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זיוה: נעים מאוד – אני אליהו.

תלמידים צוחקים וקוראים: היי אליהו!

 – זה אליהו.4. י4תלמיד פונה לדמות: אליהו תכיר – י

 זיוה: בכל פעם שאני שמה את הפרצוף הזה, זה אומר שאני רוצה שתגידו לי מה האופי של אליהו מתוך

 מה שקראנו בסיפור. אחר כך אנחנו נראה שיש כל מיני פרצופים לאליהו [...] מה ניתן ללמוד על האופי

שלו? (תלמידים עונים מספר תשובות).

זיוה כותבת על הלוח: מרוצה מעצמו, אוקיי, איך למדנו את זה? רגע, רגע, רגע, איך למדנו את זה?

תלמידה: כי גם רואים על התמונה וגם כי ... לא יודעת.

זיוה: אוקיי, רואים על התמונה. עוד? כן עדי.

עדי (תלמידה): יש לו ביטחון עצמי גבוה.

זיוה: ביטחון עצמי גבוה, למה את אומרת?

עדי: בגלל שהוא בא ואומר את זה כי ... כי הוא אומר, לפי הדברים....

 זיוה: נכון, אפשר לראות את זה בשתי נקודות. עדי אומרת, ואמרנו כבר שיש איזשהו, שאלה לגבי המשפט

הזה. אליהו קובע? מה, לא אלוהים קובע? [...]

תלמידה: ודבר שני שהוא מעיז לבוא למלך ישראל ולהגיד לו…

זיוה (שנה ג') מספרת על תגובת התלמידים: 

 "הוצאתי מהמחשב סתם פרצופים של איש, של אותה דמות [...] הם השיגו את המטרה מבחינה

 זאת שזה משך את תשומת הלב של התלמידים. השאלה כמה זמן הם נשארים בתשומת לב הזאת

 [...] זה גרם להרבה רעש, אבל כשהילדים איתי בשיעור, לא איכפת לי שיש רעש. אז מה אם כולם

 צועקים תשובות ולא תמיד שומעים? אני יודעת שהם מעורבים בפרק. זה עדיף לי מאשר שיהיה

 שקט וכל אחד עסוק בדברים שלו. לא קשה לי רעש בכיתה, אני מדברת ברעש. אם זה רעש שלא

קשור לשיעור – זה מפריע לי."

הפעלת של  המטרה  מושגת  עוד  כל  אולם,  בכיתה,  בהמולה  כרוכה  חווייתית  בדרך  התכנים   מסירת 

התלמידים והם מגלים עניין בתכנים הנלמדים, ההמולה אינה נתפסת כמזיקה. 

התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 זיוה מייחסת חשיבות לבקיאות בתכנים הנלמדים. באותה מידה היא מדגישה בהוראתה את הבנת החוויה

שבסיפור המקראי. 

בשיעור תנ"ך בכיתה י' מתקיים שיח שאלות ותשובות, שעיקרו הבהרת האירועים ההיסטוריים:

זיוה: עכשיו בואו נראה מה קורה. מה אמרנו קודם? מלך שמורד באשור, מה התוצאה?

תלמיד: מוג$ל:ה.

זיוה: מוג$ל:ה. אז מה אנחנו מצפים לראות פה בהמשך?

תלמידה: הגליה.

 זיוה: הגליה. היינו מצפים שתהיה פה הגליה של ממלכת יהודה בדיוק כמו שהייתה לממלכת ישראל.

 הגליה של המלך של יהודה (כותבת על הלוח). כי זה תוצאה, זה התוצאה של מרידה באשור, נכון? כמו

 שעשה הושע. וגם הוא מורד. חזקיה חושב שהוא יותר חכם מהושע, ואם הוא ימרוד, לא תהיה אותה

תוצאה, כי הוא יותר חזק. בוא נראה מה התוצאה. אני ממשיכה לקרוא.
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זיוה (שנה ג') מנמקת: 

"זה היה כדי להראות להם שממלכת יהודה צועדת בעקבותיה של ממלכת ישראל. זה חזרה   

 בשביל לראות מה קרה לממלכת ישראל וגם לבדוק את התלמידים אם הם הבינו את ההשלכות,

 למה זה קרה [...] אז קודם לראות אם התלמידים זוכרים מה זה אומר מרידה, דיברנו על זה המון,

 על שיטת ההגליה האשורית שזה כעונש על מרידה וכולי. [חוץ מזה] אני רוצה שהם יחיו את זה,

 שבאמת היה פה תהליך כזה. הקו הוא להראות להם שבסופו של דבר יש פה איזו שהיא השוואה

בין ממלכת יהודה לישראל."

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 בשלב המתקדם של ההתנסות בהוראה, כאשר זיוה מלמדת בכיתה המונה שלושים-וחמישה תלמידים, היא

 מגלה עד כמה קשה לדבוק בגישת מסירה מותאמת במערכת, המכוונת להוראה ממוקדת מורה, ובכל זאת

 אינה מוותרת. זיוה (שנה ג') משתדלת להקדיש זמן לצרכים השונים של התלמידים, בעיקר בחלק של

השיעור בו מתנהלת עבודה בקבוצות:

 "כשיש לך שלושים וחמישה ילדים, לרכז אותם זה יותר קשה. יותר קל לי לרכז אותם סביב עצמי.

 אני לאט לאט מגלה מה הערך של כל שיעור. בשיעור הראשון ביום רביעי, בדרך-כלל, או שאני

 אתן להם עבודה לעשות לבד, או שאני אדבר, כי הם רדומים מדיי. בשיעור השני ביום רביעי, אני

 יכולה לעשות משהו יותר גמיש או איזה שהוא דיון בכיתה, כי הם מתעוררים. אז ככה אני מנווטת

 את הדברים [...] שיש לך מערכת ויש לך תנאים שאיתם אתה צריך ללמוד להסתדר, אתה לא יכול

לעשות כל מה שאתה רוצה."

 

 "[...] לימדתי בכיתה ט' כיתה שלמה וכמה שהדבר היה קשה והם היו מאוד... בעיניי זה עצוב, כי

 זה כל כך שונה בחצי כיתה. זה היה כל כך ברור שיש תלמידים שפשוט לא מתקדמים בגלל זה,

 בגלל שהם ברף הרבה יותר גבוה מהכיתה, ותלמידים אחרים שלא מתקדמים בגלל שקשה להם

דברים המון  לעשות  שלמה  בכיתה  גם  משתדלת  אני  לכן  שלמה.  כיתה  של  במסגרת   ללמוד 

בקבוצות, ואני עוברת בין הקבוצות, ומנסה לשבור את המסגרת של כיתה של שלושים ומשהו."

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים ג'-ד')

 בכל שנות הכשרתה, חזונה של זיוה על ההוראה הרצויה והוראתה בפועל הם בגישת מסירה מותאמת.

ובהפעלת התלמידים נעימה בכיתה  ביצירת אווירה  ניכר לא רק בהוראה דיפרנציאלית, אלא גם   הדבר 

בדרכים מגוונות: 

 "אין אצלי אווירה בשיעור של כעס, של מתח, של קשיחות. אני מאוד לא אוהבת את זה, אני

 אוהבת להיכנס לכיתה בכיף כי אני מאמינה שיש לי משהו טוב להעביר להם, ואני יכולה להתלהב,
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 וזהו. מבחינתי השיעור יעבור באש ובמים, זו הגישה שלי. אני אוהבת את זה. אז כשאני באה בכיף

ובהתלהבות, אז הם רוצים לשמוע." 

 אני מנסה ליישם כמה שיותר חינוך לא פורמלי בפורמלי, במסגרת. אני פשוט מאמינה בזה, בצורת

 הוראה הזאת, אני משתדלת לא לעשות את כל השיעורים עם התלמידים שיעורים פרונטליים או

 שיעורים שהם שגרתיים, נגדיר את זה ככה [...] למשל משהו שלקחתי מהחינוך הלא פורמלי, זה

 אמצעי ההמחשה והכרטיסיות וכל הדברים האלה, אני חושבת שתלמידים מאוד אוהבים את זה,

 זה מושך אותם. [למשל] להמחיז את כרם נבות. עשיתי להם תפקידים, כתרים כאלה, כל אחד היה

 מישהו, היה בית משפט [...] מספיק שהם נכנסים לכיתה ביום רביעי והכיתה מסודרת אחרת [...]

 אולי לפעמים הם משחקים את עצמם: 'מה, אנחנו ילדים קטנים, אנחנו נשים כתרים על הראש'?

 אבל הם מהר מאוד נכנסים למשחק, והם רואים שאני עושה את זה בשביל ללמד את החומר, אז

הם קולטים, הם מאוד אוהבים את זה" (זיוה, שנה ג').

 לסיכום, בשלב המתקדם של הכשרתה, ההתנסות של זיוה בהוראה היא אינטנסיבית ומתרחשת בכיתות

 מרובות תלמידים. אף על פי כן, היא ממשיכה ללמד בגישת מסירה מותאמת, כפי שלימדה מהשלב הראשון

 של ההתנסות בהוראה. אמנם, ההתמודדות עם המציאות המורכבת של ההוראה מקשה על התאמת ההוראה

 לצרכים השונים של תלמידים, על הפעלת התלמידים בדרכים מגוונות ועל יצירת סביבה לימודית רגועה

ונעימה. למרות זאת זיוה מכירה יותר ויותר, בהוראה בגישת מסירה מותאמת כגישה הראויה להוראה.

 שנים ה'-ו'3.3

 לאחר סיום ההכשרה, זיוה מתחילה לעבוד כמורה מן המניין בבית ספר תיכון דמוקרטי במרכז הארץ. כמי

 שמלמדת בגישת מסירה מותאמת, היא משתלבת בתרבות בית ספרית המכוונת להוראה כזו. לדעתה, זו

 הגישה הראויה, מפני שהידע נמסר באווירה תומכת ומחזקת, תוך התכוונות המורה לצרכים שונים של

תלמידים, שנדרשים ללמידה אקטיבית.

המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

את להפעיל  שנועדו  לפתרון,  שאלות  וביניהן  מטלות  במגוון  בהפעלת התלמידים  מרבה  זיוה,   המורה 

 התלמידים בגילוי מודרך של הידע. בשיעור תנ"ך בכיתה י"א, המוקדש לסיפור אליהו, בספר מלכים א' פרק

 י"ט, זיוה מציגה שאלה-חידה, מעוררת סקרנות. אין מדובר בהבניה עצמית של ידע על ידי התלמידים, אלא

 בהולכה של התלמידים בדרך פעלתנית לגילוי הידע, שהיא מבקשת להעביר להם. התלמידים מעורבים

בתהליך, אך אינם שותפים בהבנייתו. 

 זיוה: אני מחלקת לכם דפים עליהם כתובה חידה, אם נגיע לזה בסוף השיעור לפתרון החידה, אולי חלק

 מכם יענו על זה כבר מהתחלה, זה סבבה, זה מכיוון אחר קצת [...] אז החידה שלי היא כזאת, למה אליהו
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 נבחר לתפקיד שאחרי היום הגדול והנורא? הוא זה המפייס אבות, כמו שאמרתם, זאת אומרת משהו

 בסגנון של משיח, ולמה בכל ברית מגיע אליהו הנביא והסנדק צריך לשבת בכסא של אליהו? למישהו יש

רעיון? (תלמידים מעלים רעיונות וזיוה מגיבה).

 זיוה: נראה אם בסוף השיעור תהיו מסוגלים לענות על החידה הזאת, אוקיי? בואו ננסה לראות מה קרה

 בסוף לאליהו, כדי להגיע להתגלות עליה אנחנו רוצים לדבר. בואו נזכר קצת מיהו אליהו. מה התחנה

הראשונה בה אנו פוגשים באליהו?

תלמידה: כשהוא פוגש את אחאב עם הצאן.

זיוה: נכון, הוא עוצר את הגשם. אתם זוכרים?

תלמידים (כולם ביחד): כן, כן.

זיוה (שנה ה') מרחיבה:

 "אני אוהבת לבנות את השיעורים שלי בצורה כזאת, לפתח איזו שהיא סקרנות במהלך השיעור, גם

 בגלל שהתלמידים אינטליגנטים, בשונה ממה שהיה לי בשנה שעברה. אני אוהבת לא לתת את

וליצור  השורה הברורה מאליה בתחילת השיעור, אלא שתלמידים מגיעים אליה בסוף, ביחד, 

 איזושהי סקרנות. רציתי לפתוח באיזו שהיא חידה, לנשוף להם בראש במהלך כל השיעור כשבסוף

 התשובה על החידה נמצאת איפשהו בפרק שאנחנו לומדים [...] לא לגלות להם את התשובות מיד,

יהיו מקרים שבהם בסוף אני אגיד מה הפרשנות המקובלת" (זיוה, שנה ה').

 זיוה (שנה ה') סבורה, שאם רוצים שהתלמידים ייחסו משמעות לתכנים הנלמדים, יש צורך לקשר את נושאי

הלימוד לעולמם ולעודד אותם ללמידה פעילה:

 "אני חושבת שאם תלמיד יש לו משהו לפענח במהלך השיעור ולאט לאט נרקמים לו החלקים,

 כמו איזשהו כתב חידה שהוא בונה אותו. השיעור הרבה יותר מעניין בשבילו, במיוחד שהם רואים

 בתנ"ך משהו יבש שכזה, קוראים-מבינים, קוראים-מבינים, אני רוצה קצת לשבור את זה, לדבר

 קצת על רעיונות יותר בגדול איך הם משמעותיים לימינו, כמובן שקודם כל זה ברמה של להבין

את הטקסט ולמצוא את המקום שהבן-אדם נמצא בו."

 היחס האישי והאכפתי של זיוה לתלמידים מתבטא באופנים שונים. לדוגמה, היא משוחחת עם תלמידים

בסוף שיעור על תחושותיהם ועל יחסם לדרך ההוראה:

 "בסוף שיעור אני תמיד משתדלת לראות מה הם זכרו ומה לא, [אני גם] שואלת אותם איך היה

 להם השיעור. חשוב לי לדעת אם היה מעיק, מעצבן, מיגע, ארוך, מתיש [...] אני חושבת שזה

 חשוב כי זה איזשהו מסר כלפיהם, גם להראות להם שחשוב לי מה הם חושבים על השיעור, שאם

 משהו לא מוצא חן בעיניהם יש מקום לבוא ולהגיד אותו, וגם כן לי זה חשוב לדעת איזה סוג של

 חוויה הם עברו בשיעור. הדבר האחרון שאני רוצה שהשיעור יהיה מעיק או עוד משהו תקוע בסוף

 היום, וגם אם זה משהו שהם אולי היו מעדיפים ללכת הביתה במקום לשבת וללמוד, לפחות

שתהיה אווירה חיובית ולא מעמיסה מדיי" (זיוה, שנה ה').

 מתוך היענות לשונות שבין התלמידים, זיוה (שנה ה') מתפנה לאחר השיעורים להוראה יחידנית ומסייעת

לתלמידים באופן פרטני: 
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 "אני נותנת להם במהלך השנה להגיש כמה עבודות [...] אני נותנת להם לקרוא ואחר כך שאלות

 על הקריאה או שאלות יישומיות, שאלות הבנה, לפעמים העבודה היא יותר פתוחה, לסכם על

[...] איזה משהו ואז אני רוצה לראות את המיומנות שלהם במציאת מקורות ובסיכום מקורות 

 אני גם יודעת שיש כמה ילדים שיש להם קושי בביצוע מטלות כאלו, אז אני קובעת איתם זמן

 לשבת על זה, אני מנסה לדרבן אותם לעשות את הדברים לבד ואם זה לא תמיד הולך אז אני

עוזרת" (זיוה, שנה ה').

 בכיתה שמספר תלמידיה רב, קשה להתאים את ההוראה באופן דיפרנציאלי לכל אחד ואחת מהם. זיוה,

 שדבקה בגישת ההוראה במסירה מותאמת, מפצלת, לעתים, את תלמידי הכיתה לקבוצות עבודה העסוקות

 בלמידה עצמית, או בלימוד של עמיתים. כך היא מתפנה להקדיש זמן מיוחד למתקשים, או לתלמידים

הזקוקים לעזרה מיוחדת: 

 "שיעור תנ"ך עם שלושים וארבעה ילדים... זה קבוצה גדולה מדיי בשביל ללמוד תנ"ך, אז פיצלתי

 אותם לשתיים ושעה בשבוע הם לומדים איתי ובשעה השנייה זוג תלמידים אמור להעביר משהו

[...] בשיעור שהם יוצרים, הם אמורים לקחת נושא שמעניין אותם  מתוך מה שנלמד לקבוצה 

 ולהתחיל לדבר עליו עם הקבוצה. [למשל] אני לימדתי דוד וגלית? אני אומרת לתלמידים שלי קחו

 נושא, מצידי שזה יהיה הנושא הכי שולי, למשל, "לבוש הלוחם בעבר". זה מעניין אותך? אתה

 צריך לעשות על זה פעילות [...] זה נבע גם מתסכול של ללמד שלושים וארבעה תלמידים תנ"ך

ילד ויש  א'  ילד שלומד תנ"ך מכיתה  יש   כשהם ברמות מאוד שונות. בבית הספר הדמוקרטי 

 שהתחיל ללמוד תנ"ך בכיתה יב', אז נוצרים פערים מאוד גדולים, חלק קוראים ומבינים וחלק לא

 יודעים איפה מתחיל ונגמר פסוק. חלק מתמצאים טוב בטקסטים וחלק אין להם מושג והם לא

מוצאים את הידיים ואת הרגליים בטקסטים שנותנים להם" (זיוה, שנה ו').

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 בגישת הוראה מותאמת בכל מרכיב בהוראה נלקחת בחשבון תגובת התלמידים. כך, למשל, זמן ההקראה

נועד ליצירת עניין ראשוני של התלמידים בטקסט והוא עשוי ליצור אצלם קשר בין ידע חדש לידע קודם:

 "בואי ניקח לדוגמה שאני מצלמת לכיתה טקסט ומביאה ומחלקת אותו לכל תלמידי הכיתה, אז

 מה אני עושה עם זה? קודם כל אני חושבת שאני אקריא את הטקסט. אם לא יהיה טקסט לפניהם

 הם לא יקשיבו. אלא אם כן זה סיפור מתח או איזשהו נושא אקטואלי חם שבאמת... לכן אני תמיד

את החשיבות הדבר,  של  המהות  את  שיקבלו  הראשונה.  בפעם  כולו  הפרק  את  לקרוא   רוצה 

 הטמונה בטקסט, את עיקרי הטקסט. לא הבינו מילה, לא נורא, לא הבינו את הטקסט, לא סוף

 העולם. שיקבלו איזה רצף, איזושהי תמונה, עד כמה שהם מבינים, לכיוונים שהם לוקחים אותו,

הם מבשלים בראש את האסוציאציות הראשונות לנושא" (זיוה, שנה ו').
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עם כמו התמודדות  נלווים,  והישגים  ליעדים  גם  תלמידיה  עם  להגיע  זיוה משתדלת  התנ"ך,   בשיעורי 

אחד כל   – אישית  למידה  נתונה;  לתשובה  שאלות  וניסוח  שאלות  חיפוש  שגרתיות,  בלתי   משימות 

 מהתלמידים לומד בדרכו ומגלה עניין והבנה בהיבט שונה בחומר הנלמד; הזדמנות לבטא ולהבין את

 עולמו הרגשי וקבלת התלמידים כשותפים יוצרי ידע ולא רק כקולטי ידע. באחת – זוהי גישת הוראה

שליבתה היא התלמידים, עולמם הרגשי והאינטלקטואלי, יכולותיהם, אישיותם, תחומי התעניינותם ועוד: 

 "בשיעור האחרון נתתי לתלמידים דף עם תשובות והם היו צריכים לחבר את השאלות. אז הם היו

 צריכים לחזור לתנ"ך, לפעמים זה היה קצת יותר קשה ויצירתי יותר והם היו צריכים לחפש את

 השאלה. כי אם נתתי תשובה כמו אני יודעת... "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" אז הם היו

 צריכים לחבר שאלה על זה ששאול הסתכל על שמואל, שרצה לבחור כמלך במישהו שנראה טוב.

זה גרם להם להיות קצת יותר יצירתיים, וזה נראה לי קצת יותר מעניין."

 "המטרה הבסיסית שלי הייתה ללמד את פרק י"ז בספר מלכים ב', זה פרק חשוב שיכול לשמש

 רקע מצוין לשורש המחלוקת בינינו לבין השומרונים וחשוב מאוד שילדים ידעו את זה ולא יחיו

 בחלל. כדי להקל עליהם רציתי שהם יכירו את השומרונים אז והיום ואת שורש המחלוקת בינינו

 לבין התפישה השומרונית [...] בשיעור היה דיון על השומרונים והם הצליחו להבין משהו. הילדים

 ששומרים על רצף, קישרו את זה למה שלמדנו בשיעורים הקודמים. אלה שלא, יכול להיות שהם

למדו קצת על השומרונים ופתאום זה סיקרן אותם קצת, עניין אותם קצת..." (זיוה, שנה ו').

 בדרך ההוראה של זיוה (שנה ו') היא מיישמת תפיסה מגובשת של תהליך ההוראה-למידה, לפיה התהליך

מתמקד בעיקר בערך החוויה ובמשמעותה עבור הלומדים:

 "אנחנו תמיד מחפשים את התוצר, בעיניי התוצר זה לאו דווקא עבודה כתובה. זה יכול להיות כל

 דבר חדש שהם רוכשים לחיים שלהם, הם ילמדו מזה משהו, זה בעיניי תוצר. יש בעיניי משמעות

יותר לתהליך מאשר לתוצר."

התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 התכנים מהווים מוקד מרכזי בהוראה של זיוה, אך כבעלת תפיסת הוראה על ידי מסירה מותאמת, היא רואה

 בתלמידים שותפים בתהליך ההוראה-למידה ונותנת להם תפקיד פרשני. בשיעור תנ"ך בכיתה י"א לומדים

יוצרת" "פרשנות  עידוד   – פתוחה, שמטרתה  שואלת שאלה  זיוה  א'.  מלכים  בספר  סיפורי אליהו   על 

המאפשרת לכל אחד מהתלמידים לקלוט את הטקסט בדרכו, ודרבון למעורבות אישית: 

זיוה: למה לדעתכם אליהו רוצה למות?

תלמיד: איבד תקווה, הוא עושה כזה נס גדול והעם לא חוזר, הוא כבר מאבד תקווה.

זיוה: בשביל זה הוא רוצה למות?

תלמידה: הוא לא יכול, הוא לא.

זיוה: כשהוא אומר רבותי, למי הוא מתכוון?

תלמיד: אולי לנביאים, לאלו שקדמו לו.
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זיוה: אולי לנביאים הקודמים? אתה אומר: "אני לא נביא מוצלח, עדיף לי למות". עוד רעיונות?

תלמיד: הוא לא רוצה לחיות במקום שעובד את הבעל ואת השם.

זיוה: יכול להיות שזה בגלל האמונה הדתית שלו, לא מסתדר לו משהו.

תלמיד: אולי חברה שלו עזבה אותו בגלל שהוא הפך להיות נביא?

 זיוה: כן, זו פרשנות מאוד דמיונית של הטקסט. [כל הכיתה צוחקת כולל זיוה], אתה יכול לעגן את זה

בפסוקים?

תלמיד: איזבל... נראה לי שאיזבל הייתה חברה שלו.

זיוה: מישהו ראה את ההצגה "צור וירושלים", הצגה מראה שם שבאמת איזבל מאוהבת באליהו.

תלמיד: אמרתי לך.

מסבירה זיוה (שנה ה'):

 "אני רואה בזה פרשנות יוצרת, אני רואה בזה מקום שבו הילדים יכולים להתקרב לטקסט, לא

 להתרחק ממנו. אם מתייחסים אליו בתור משהו קדוש כזה, באופן שאסור לגעת בו, אז זה מנוכר,

 במיוחד לקהל חילוני זה לא מדבר. אם אני רוצה ליצור איזו שהיא קירבה לטקסט, מתוך כבוד

 כמובן, אפשר לקחת אותו ולהכניס אוסף של פרשנויות. בסופו של דבר, זה מה שחז"ל עושים, הם

 מאוד יצירתיים לגבי הטקסט, ואני חושבת שאפשר ללמוד ממנו יותר, כשהתלמידים מכניסים את

העולם שלהם בתוך הטקסט וראינו שהם עושים את זה."

 לדעתה, כאשר היא מאפשרת לתלמידים להציע פרשנויות, היא פועלת ברוחו של הטקסט ומציעה להם

מסירה בגישת  בהמשך,  שתוצג  הבניה,  המעודדת  בהוראה  כמו  שלא  זאת,  עם  יחד  לחז"ל.   להידמות 

מותאמת נשמרת מרכזיות התכנים הנמסרים לתלמידים. 

 אפילו בהוראה שמכוונת להכנת התלמידים לבחינות הבגרות, זיוה (שנה ה') מעוניינת שתהליך הלמידה של

התכנים יכלול מעורבות של התלמידים כלומדים, שמגלים חשיבה עצמאית ויצירתית: 

 "כל מה שאני מלמדת אותם השנה הם נבחנים בבגרות, כמובן שאני מכניסה גם דברים נוספים.

 [חשוב לי] שזה יהיה מעניין, שזה ימצה את החומר שצריך ללמוד לבגרות, שזה יאפשר לתלמיד

לחשוב, שזה יהיה מסקרן, שזה ייצור פרשנות עצמאית, יצירתית של התלמידים."

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 כפי שצוין קודם לכן, זיוה מלמדת בבית ספר שמתאפיין בהשקפה חינוכית פרוגרסיבית. בעבר, היא לימדה

והמורים  בבתי ספר שמרניים, בהם רווחת הוראה ממוקדת תכנים, הכיתות צפופות ומרובות תלמידים 

 חייבים ללמד תכנית לימודים מוכתבת. כעת, היא מלמדת בכיתות קטנות ותלמידיה הם אלה הבוחרים

מרצונם החופשי ללמוד אצלה תנ"ך:

 "הפילוסופיה של בית הספר היא אחרת, בגלל שהתלמידים יכולים לבחור את מה שהם רוצים

 ללמוד, אז תלמיד נמצא בכיתה כי הוא בחר בה ואז הגישה שלו ללימודים היא ממש שונה [...] זה

 גם כיתות קטנות [...] יש אווירה של רוגע בבית הספר, אין בכלל את המושג של הישרדות בכיתה,

 אין מושג של אני ואתם, יש מושג של אנחנו מנסים לעשות משהו נחמד ביחד [...] כל מורה מלמד

בשיעור ללמוד  יוכלו  שהתלמידים  מעניין,  יהיה  שהשיעור  זה  הספר  בית  גישת  שלו,   באופן 
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 שמעניין אותם, זו גישת בית הספר [...] שנה שעברה לימדתי כיתות ז'-ח' בבית ספר רגיל, הייתה

 חוברת והלימוד היה לפי החוברת, מה שהיה חשוב זה קודם שיכירו את הסיפור, לנסות כמה

שיותר להתגבר על המשמעת כדי שילמדו משהו, זה היה ממש משהו אחר לגמרי" (זיוה, שנה ה').

 זיוה מתארת שבבית ספרה, יש מתח בין הוראה מסרנית, שמטרתה – הטמעה של חומר הלימוד לבין

ומתוך הילד  של  עולמו  מתוך  הנובעת  עצמאית,  למידה   – שבבסיסה  הבניה,  מעודדת  בגישה   הוראה 

 סקרנותו. זיוה ממקמת את עצמה באמצע, בין שתי גישות ההוראה האלה, אך נוטה יותר להוראה, המכוונת

 להפעלת התלמידים וקשובה לתחומי העניין ולעולמם של התלמידים, מה שנשמע כהוראה על ידי מסירה

מותאמת:

 "אצלנו בבית הספר יש לנו שני צירים ואני אמקם את עצמי איפה שהוא ביניהם. הציר הראשון

 אומר שהלמידה מתרחשת בשיעורים, בזמן שיעור, עם מחברות ועטים, בעבודה מאומצת, קשה,

 שגרתית. מה זה שגרתית? שיש בה משהו קצת סיזיפי של מאמץ ושל הטמעה. זה לאו דווקא חייב

 להיות פרונטלי. הציר השני – הוא של מורים שהולכים בכיוון למידה אקראית יותר, מדברים על

 למידה במרחב ובחוץ ועל למידה עצמאית ומתוך סקרנות ולאו דווקא מתוך חומר נלמד, ולאו

 דווקא עם עט ומחברת, וזה למידה שלא תמיד אפשר לכמת אותה בציונים ובמדידות. אלה שני

צירים שהם מאוד הפוכים אצלנו אבל הם קיימים."

 "ואני חושבת שאני נמצאת איפה שהוא באמצע, אני לא שוללת בכלל את הלמידה שבתוך שיעור

 ואני חושבת שהיא מאפשרת אחר כך התמודדות יותר פשוטה באוניברסיטה, אי אפשר לחיות

 באיזה בועה. אבל אני כן חושבת שהלמידה הספונטנית, מתוך הסביבה, מתוך מה שהילד רואה

 ובוחר משהו להתמקד בו וחוקר אותו... ולמידה חברתית בסביבה, היא בסופו של דבר הרבה יותר

 נטמעת לאורך זמן בעיניי, היא יותר מעניינת ולא מספיק מפותחת. אבל אני כן יותר נמצאת בצד

 הזה של הציר, של הלמידה הספונטנית יותר, בלי לשלול את השיעורים הרגילים הפרונטליים שאני

 לא ממעיטה בערכם. אני חושבת שלמידה בסופו של דבר היא מתוך הדברים שאנחנו רואים

 מסביב, היא מתוך מה שמסקרן ומעניין אותנו, ואני לומדת על ידי ההתנסות וגם על ידי הטעויות

 שאני עושה [...] ילדים קולטים פיסות מידע ורק אם הם מחברים את זה לחיים שלהם או לנרטיב

שלהם, רק אז מתרחשת למידה" (זיוה, שנה ו').

מתחזקת מותאמת,  מסירה  בגישת  כהוראה  הרצויה  ההוראה  את  תפיסתה  כי  מסבירה,  ו')  (שנה   זיוה 

בסביבה, שמעודדת הוראה כזו ומאפשרת לה ליישם ולבסס את השקפתה החינוכית ולפתח אותה: 

 "הרבה דברים שאני חושבת הם מושפעים מהתפישה של בית הספר. זאת אומרת שלבית הספר יש

 תפקיד חשוב ביותר בחיים שלי, בבחירות שלי ובהתקדמות שלי. זכיתי להתנסות מצוינת ופותחת

 מאוד. אם הייתי מתחילה במקום יותר סגור... והתחלתי [בשנה ד'] בבית ספר מקיף... אני מניחה

ספר בבית  עושה  לא חכמה לעשות את מה שאני  זה   [...] הייתה קצת אחרת   שהתפיסה שלי 

 דמוקרטי בגלל שזה תנאים אופטימליים, הבית ספר חי ככה, רוח בית ספר משקפת את זה [...] אני

 לימדתי בבית ספר רגיל וראיתי שהכול נורא הישגי וכמותי, והתפיסות כל כך מקובעות וזה נורא

הרגיז אותי."
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בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים ה'-ו')

 כפי שלמדנו מדבריה של זיוה, הוראתה מתמקמת מחד, על ציר התכנים הנמצא במרכז תהליך ההוראה,

 ומאידך, על ציר ההתייחסות הדיפרנציאלית והאכפתית לתלמידים ועל מקומם והפעלתם המרבית בתהליך

הלמידה. זוהי, לדעתה, היא גישת ההוראה הרצויה:

 "אני מאמינה שיחסים ותקשורת טובה הם מילות מפתח בניווט כיתה, זה יכול לסייע ללמידה

 טובה ולהתקדמות... אני מאמינה שזה מאוד חשוב [...] חשוב שלכל תלמיד יהיה טקסט ברשותו

והוא יוכל לעיין בו באופן עצמאי. מאוד חשוב לי לשלב עבודת יצירה עם טקסט" (זיוה, שנה ו').

תאפשר שהיא  הראוי  מן  כי  מציינת,  ה')  (שנה  זיוה  ההוראה,  במעשה  ביקורתית  בהתבוננות   אולם, 

 לתלמידים מידה רבה יותר של פעילות בשיעוריה והתמודדות עצמית עם פענוח הטקסט. על כך אפשר

ללמוד מדבריה לאחר תצפית בשיעור תנ"ך, שדוגמאות ממנו הוזכרו לעיל והמשכו להלן:

זיוה: המעמד בהר הכרמל לא עשה ממש שינוי, כדי לשנות אמונות של אדם זה אולי דורש יותר.

תלמיד: אליהו שפך כדי מים.

 זיוה: איזה צונמי או משהו. טוב זה מה שקורה, עכשיו ניתן להבין למה אליהו כל כך מדוכדך, הוא בבאסה,

 הוא עבד כל-כך קשה, עשה כזה מאמץ על הר הכרמל, באמת אנו רואים שם משהו כל כך גדול, ובסוף

איזבל שולחת שליח לאליהו ואומרת לו אני הולכת להרוג אותך, ולמה היא התעצבנה במיוחד, ממה?

תלמיד: שהוא רצח את הנביאים של הבעל.

 זיוה: נכון, מכל מעמד הכרמל, תסתכלו רגע, אפשר לראות שאחאב כן התרשם ממעמד הר הכרמל,

 שבסופו ירד גשם, נכון? איך? תסתכלו בפסוק י"ט שקודם קרא עדן "את כל אשר עשה אליהו... ואת כל

שהרג את כל הנביאים בחרב..."

זיוה מסבירה: 

 "אני מוצאת בעיקר את עצמי מדברת לתלמידים וזה באמת שלב ראשוני של החומר, והיו לי כמה

 נקודות שהייתי רוצה שישימו לב אליהם. אם היה לי יותר זמן הייתי מבקשת שיפענחו בעצמם,

 אבל את הקטע של הפענוח עשיתי בתחילת השיעור. בסוף השיעור יש נקודות שאני צריכה להגיד

זאת [שאני  לזה  לב  כל-כך  שמה  לא  לפעמים,  אני,   [...] שאלות  לשאול  להתחיל  ולא   להם 

שמדברת], עכשיו, שאני רואה את השיעור אני שמה לב לזה יותר."

 להשקפתה החינוכית של זיוה (שנה ו') יש ערך רב במתן הזדמנויות לתלמידים ליזום פעילויות והתנסויות

בבחירה כלל  עולים  היו  שלא  מקוריים,  בכיוונים  להפתיע  עשויה  בחירתם  מתוכן.  ולבחור  לימודיות 

של המורה:

 "אני רוצה שהם יתחילו את הלמידה ולא אני. שאני אהיה רק המלווה שלהם ושיהיה להם מקום

 ללכת או להגיע אליו. אם הם נתקעים, אם הם מתלבטים, אם הם רוצים כיוון, אבל שהם יתחילו
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 אותה ולא אני. הם יתחילו את זה מתוך מה שהם רואים בסביבה, מתוך זה שהם רואים משהו, הם

 מתעניינים בו, הם לוקחים אותו למקום אחד. ברגע שהם לקחו את זה למקום אחד אולי הם ייקחו

 את זה לכיוונים נוספים שמעניינים אותם. אבל שהם יתחילו את ההתנסות, לא אני עם הדברים

 שאני אוהבת. שלא אני אבחר את התכנים, שהם יבחרו את התכנים, שהם יחליטו אלו תכנים

טובים להם ואלו לא. שהם ימצאו את הנושא והם יחקרו אותו."

 בכל שלבי הכשרתה, כמו גם בשלב של ההוראה בתפקיד, ההוראה של זיוה תואמת את חזונה בדבר גישת

בישובי הטרוגניים  תיכוניים מקיפים  ספר  בבתי  לעומת השנים שלימדה כסטודנטית  הראויה.   ההוראה 

 פריפריה, המתאפיינים בתרבות בית ספרית שמרנית, כעת, כמורה בבית ספר דמוקרטי מתבססת השקפתה

 והיא שואפת להרחיב את ההזדמנויות למעורבות של תלמידיה ופעילותם, ולצמצם את מקומה בתהליך

כמוסרת ידע.

סיכום דפוס הוראה במסירה מותאמת

 עיון בלוח המסכם את תהליך ההתפתחות המקצועית של זיוה, סטודנטית-מורה אחת, מראה שבכל השנים

 היא מלמדת בגישת מסירה מותאמת. בשלב הראשון של ההכשרה, קיימת מידה מסוימת של מתח בין

 ההוראה למעשה לבין החזון, על פיו הסטודנטית-מורה שואפת למידה רבה יותר של התאמת ההוראה

ההתנסות מתרחבת  שבו  המתקדם,  בשלב  ההוראה-למידה.  בתהליך  מעורבותם  ולהגברת   לתלמידים 

 בהוראה והיא מתקיימת בבתי ספר על-יסודיים, מקיפים-אינטגרטיביים, השקפתה של זיוה אודות ההוראה

 הראויה תואמת את אופן הוראתה, למעט המתח שמתגלה ברצונה ללמד בסביבת הוראה שמאפשרת עוד

 יותר את התאמת ההוראה לתלמידים. לאחר ההכשרה, כאשר זיוה בוחרת ללמד בבית ספר שבו תרבות

 הוראה-למידה מתקדמת וסביבה שמאפשרת את התאמת ההוראה לתלמידים, מתפוגג המתח שהיה קודם

לכן, ומתבססת אצלה הגישה של הוראה במסירה מותאמת כגישה המצויה והרצויה. 
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: דפוס הוראה במסירה מותאמת4.3לוח 

 מקוםתפקיד התלמידיםתפקיד המורה
התכנים

מקום מערכת 
בית הספר

 שלב ההתחלה
 של ההתנסות

בהוראה 
(שנים א'-ב')

הוראה
בפועל

 מוסר ידע תוך הסברים
 והתאמתם

 הדיפרנציאלית ומגלה
הקשבה ואכפתיות

(מסירה מותאמת)

 לקלוט ידע מעובד
 באמצעות פעילות
מותאמת-אישית 

(מסירה מותאמת)

 מסירתם היא
 מטרת

ההוראה

 מחייבת במידה
מוגבלת

הוראה
ראויה

 מידה רבה יותר של
 התאמת ההוראה

לתלמידים

(מסירה מותאמת)

 מידה רבה יותר של
למידה פעילה

(מסירה מותאמת)

 מסירתם היא
 מטרת

ההוראה

 מערכת
 שמאפשרת את

 התאמת ההוראה
לתלמידים

 שלב מתקדם
 של ההתנסות

בהוראה
(שנים ג'-ד')

הוראה
בפועל

 מוסר ידע תוך הסברים
 והתאמתם

 הדיפרנציאלית ומגלה
הקשבה ואכפתיות 

(מסירה מותאמת)

 לקלוט ידע מעובד
 באמצעות פעילות
מותאמת-אישית 

(מסירה מותאמת)

 מסירתם היא
 מטרת

ההוראה

מסגרת מחייבת

הוראה
ראויה

 מוסר ידע תוך הסברים
 והתאמתם

 הדיפרנציאלית ומגלה
הקשבה ואכפתיות

(מסירה מותאמת)

 לקלוט ידע מעובד
 באמצעות פעילות
מותאמת-אישית 

(מסירה מותאמת)

 מסירתם היא
 מטרת

ההוראה

 מערכת
 שמאפשרת את

 התאמת ההוראה
לתלמידים

 שלב הכניסה
 להוראה
בתפקיד

(שנים ה'-ו')

הוראה
בפועל

 מוסר ידע תוך הסברים
 והתאמתם

 הדיפרנציאלית ומגלה
הקשבה ואכפתיות

(מסירה מותאמת)

 לקלוט ידע מעובד
 באמצעות פעילות
מותאמת-אישית 

(מסירה מותאמת)

 מסירתם היא
 מטרת

 ההוראה והם
 בסיס

 לפרשנות
אישית

 מערכת
 שמאפשרת את

 התאמת ההוראה
לתלמידים

הוראה
ראויה

 מידה רבה יותר של
 הפעלת התלמידים

 בלמידה עצמאית
ומותאמת

(מסירה מותאמת)

 לקלוט ידע מעובד
 באמצעות פעילות
מותאמת-אישית 

(מסירה מותאמת)

 מסירתם היא
 מטרת

 ההוראה והם
 בסיס

 לפרשנות
אישית

 מערכת
 שמאפשרת את

 התאמת ההוראה
לתלמידים
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דפוס רביעי: הוראה בגישה מעודדת הבניה
 סטודנטית-מורה אחת, נעמה, מלמדת בדפוס ההוראה בגישה מעודדת הבניה, מראשית ההכשרה, במהלכה

 וכמורה בתפקיד. לכל אורך שש השנים הללו, חזון ההוראה של נעמה תואם את הוראתה בפועל. ככל

 שחולף הזמן, אפשר להבחין עד כמה מתבססת אצלה הגישה וגדל בעמדתה הביטחון בגישה מעודדת

הבניה, כאופן הראוי ביותר של ההוראה.

 שנים א'-ב'4.1

 נעמה, כשאר חבריה להכשרה, החלה להתנסות בהוראה בשנה השנייה של לימודיה בתכנית. משלב מוקדם

 זה, היא אימצה את גישת הוראה מעודדת הבניה, כאשר לימדה בכיתה ז' כחמישה-עשר תלמידים, בחטיבת

 ביניים אינטגרטיבית, הנמצאת בפריפריה של ירושלים. בגישה המעודדת הבניה, המורים נוקטים פעילויות

 למידה מגוונות, על מנת לדרבן את תלמידיהם לחשיבה ולהתמודדות עצמית ופעילה עם משמעות התכנים,

שנתפסים כידע יחסי ומשתנה. 

המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

אקטיביות למידה  פעילויות  לתלמידים  כמציעה  ההוראה-למידה  בתהליך  תפקידה  את  מתארת   נעמה 

 שמאפשרות להם להביא מעולמם, להביע את דעתם ולייחס משמעות אישית לנושאים הנלמדים. כדי ליצור

של מבטם  מנקודת  נושא השיעור  את  לפתוח  וכדי  הלמידה  בתהליך  של התלמידים  פעילה   מעורבות 

 התלמידים ומן האקטואליה המוכרת להם, משתמשת נעמה בשיעוריה באמצעי למידה מגוונים, כדוגמת

שאילת שאלות פתוחות, משחקי תפקידים, המחזת סיפור ועבודה בקבוצות. 

שיעור בכיתה ז' שעניינו חברּות, מהווה דוגמה טובה: 

 נעמה: טוב, השיעור התחיל, יש לנו שיעור די עמוס ואני מקווה שגם יהיה לכם מעניין. מי רוצה להגיד מה

עשינו בשיעור שעבר? איתי?

 איתי (תלמיד): את חילקת לנו כרטיסיות ונתת לנו כל מיני מצבים לא נעימים, שאנחנו לפעמים קובעים

אותם, והיינו צריכים לרשום מה היינו עושים.

נעמה: ומה אתה יכול לומר על הנושא של השיעור, זאת אומרת על התוכן של הכרטיסיות?

איתי: חברות.

נעמה: מה דיברנו על חברות?

תלמידה: מה זה חבר ומה זה חברות ומה מקשר ביניהם.

 נעמה: אוקיי. נכון, דיברנו על איך נוצר מצב שחברים נפרדים. בשיעור היום אנחנו הולכים לעסוק בסיפור.

 קודם תראו אותו בהצגה, שהכינו כמה תלמידים ואחר כך נלמד אותו. זה סיפור ארוך שמעלה הרבה

נושאים חשובים. אני מזמינה עכשיו את השחקנים לבוא לבמה.

(ארבעה תלמידים קמים להופיע, נעמה-המורה מזיזה את השולחנות כדי לפנות מקום). 

נעמה: רגע, תציגו את עצמכם קודם.
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תלמיד: אני רבי יוחנן.

תלמיד: אני ריש לקיש.

תלמידה: אני אחותו. (תלמידים צוחקים, נעמה מבקשת שקט).

תלמיד: יום אחד היה רבי יוחנן רוחץ בירדן... [תלמידים ממשיכים להמחיז את הסיפור].

מספרת נעמה (שנה ב'):

 "זה היה שיעור מאוד דינמי עם המון, המון דברים. בסוף השיעור הם כבר היו מאוד עייפים [...]

 צריך לתת להם זמן לעכל דברים [...] להכניס המון דברים בבת אחת – בסוף זה מביא רק ליותר

בלגן וליותר בלבול. בסופו של דבר הדברים הסתדרו, כאן הם נכנסו מתחת למטריה של החברות."

 בשיעור בנושא "האחד במאי", שיש לו נגיעה מובהקת לאקטואליה, נעמה (שנה ב') מבקשת להתבסס על

 ידע קודם של התלמידים ומעוניינת לקשר בין הנושא הנלמד לעולמם. היא מציגה שאלה לפתיחה של דיון

בזוגות: "לו היית שר אוצר של מדינה משופעת ממון": 

 נעמה: בקשר להיום (האחד במאי), רציתי לדבר אתכם על החג הזה כי הוא מתקשר לנו להרבה דברים.

 אם אתם עוקבים אחרי החדשות של הימים האחרונים, שר האוצר רוצה רפורמה כלכלית, רוצה שינוי

 בכלכלה של ישראל כדי לצאת מהמצב הכלכלי הקשה. חסר כסף למדינה. יש יותר הוצאות מהכנסות, יש

גרעון [...]

 עכשיו אני רוצה שאתם בזוגות תראו את עצמכם בתור ראש הממשלה או שר אוצר. אתם עכשיו אחראים

 וצריכים לחשוב, נגיד שיש לכם תקציב ענק, יש לכם הרבה כסף, ואתם צריכים לחשוב למי אתם רוצים

 לתת את הכסף הזה. זאת אומרת, אתם אחראים על המדינה, על כל האנשים שנמצאים היום בישראל,

למי אתם תתנו כסף? למי אתם תעזרו?

תלמיד: לחיילים.

 נעמה: לא עכשיו, אני מבקשת שתחשבו קודם בשקט לבד. תחשבו למשל על נכים, זוכרים את המאבק

 של הנכים? הם ביקשו שיתנו להם יותר כסף כי יש להם המון הוצאות, כי מאוד קשה להיות נכה וזה מאוד

 לא פשוט. זו קבוצה אחת, אוקיי? אז אני רוצה שתחשבו עכשיו על קבוצות אחרות. למי אתם צריכים

לעזור. אתם ראש ממשלה, שר האוצר. תכתבו במחברת, אחד במאי, למי אתם עוזרים. 

(תלמידים משוחחים זה עם זה).

נעמה: אני מבקשת עבודה לבד. תשאירו מקום לכותרת. היום האחד במאי. 

(תלמידים כותבים, נעמה מסתובבת ביניהם).

נעמה מתארת:

 "רציתי לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לנושא ולקרוא כל מיני דברים, שקודם יחשבו לעצמם.

 להתחיל מהיום, להתחיל מהם, ממש ברמה הזאת. המטרה של המשימה היתה שהם יזהו כל מיני

 קבוצות בחברה, שיחשבו, לראות שיש הרבה קבוצות שונות בחברה [...] הם מאוד הפתיעו אותי,

 [למשל כשאמרו] בית"ר ירושלים, היכל הספורט בישראל, ילדים בסיכון, הם העלו הרבה דברים

[...] אני מקווה שזה עניין אותם. רציתי שהם יתחילו לחשוב ורק אחר כך אני אמשיך עם השיעור."

 דוגמה נוספת לפעילות לתלמידים, הבאה לעורר חשיבה ביקורתית והתייחסות אישית לדמויות ספרותיות,

נמצא בשיעור על סיפור תלמודי: 
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 נעמה: עכשיו תוציאו מחברות ואני רוצה שכל אחד יבחר לו או את ריש לקיש או את רבי יוחנן ותכתבו על

כל אחד כמה מילים, מה אתם חושבים עליהם. 

(תלמידים מתארגנים לכתיבה ומתחילים לעבוד).

 נעמה: תכתבו לפי מה שהתרשמתם מהסיפור, קדימה לכתוב התרשמות אישית, תבחרו אחד מהם

ותכתבו עליו. 

תלמיד: הוא היה גלדיאטור.

נעמה: עוד כמה דקות, נאפשר לילדים לחשוב. 

 נעמה ממתינה מעט ופונה לכיתה: מי רוצה להגיד מה שיש לו להגיד או על רבי יוחנן או על ריש לקיש? כן.

ערן?

ערן (תלמיד): לפי דעתי הוא היה איש גדול ומכובד וויתר על דברים שהוא אהב.

נעמה: יפה. (כותבת על הלוח את דברי התלמיד). אוקיי, עוד מישהו? 

תלמידה: ריש לקיש היה בן-אדם טוב, הוא היה אחד מגדולי החכמים.

תלמיד: הוא ויתר על החיים שלו בשביל התורה.

תלמידה: אני חושבת שרבי יוחנן הוא בן-אדם ש...

נעמה: כן? יש למישהו עוד משהו להגיד?

נעמה (שנה ב') מסבירה: 

 "יש פה כמה דברים - גם החשיבה שלהם, שהם יגיבו קצת. זה מאוד חשוב לי אחר כך למהלך,

 שידעו לומר מה הם חושבים על הדמויות. היו שם תלמידים שאמרו 'הוא חכם, טוב, לומד הרבה'.

 אחר כך אני שאלתי אותם אם יש להם ביקורת על רבי יוחנן, מה הם חושבים שהיחסים ביניהם,

כדי קצת שיהיה להם גם..."

לחשיבה אותם  מעודדת  אלא  התלמידים,  בהפעלת  מסתפקת  אינה  נעמה  הבניה,  המעודדת   בהוראתה 

 ולהבניית רעיונות. הפעילויות המוצעות לכיתה, אינן מכוונות רק לעורר מוטיבציה ועניין, כפי שאפשר

נובעות ממודעות מוצקה של המורה לכך, שתלמידים  למצוא, לעתים, אצל בעלי הגישות האחרות. הן 

שונים יעלו רעיונות שונים וכל אחד מהרעיונות יכול להיות לגיטימי וראוי. 

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 כבר בראשית הכשרתה, נעמה (שנה א') הציגה גישה של הוראה מעודדת הבניה, שיש בה שותפות פעילה

 של תלמידים בנושאים הנלמדים ובשיח הכיתתי, שבמהלכו נפתחת בפניהם האפשרות לייחס משמעות

אישית לתכנים ולהבנותם בהתאם לתפיסתם האישית: 

 "[בהוראת פרק תנ"ך] הייתי שואלת את התלמידים מה הם לוקחים מזה [...] בבית ספר שלי אף

 אחד, אף פעם, לא דיברנו על איך כל אחד תופס את הדברים. אתה תופס את זה ככה ואני תופס את

 זה אחרת וגם אנחנו מסתכלים על זה ככה [...] איך כל אחד חושב על הדברים ואם מלמדים משהו

 אז מה אתה עושה עם זה. אף פעם לא פתחו דיון על זה. זאת אומרת בית ספר לא נתפס כמקום

 שבו מדברים על הדברים האלה בכלל. אחד הפספוסים הכי גדולים של בית הספר מבחינה זאת,
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 בכל המקצועות, שלא מדברים, שבית ספר רק מעביר חומר ומי שואל אותך מה אתה חושב על

החומר הזה."

 על מקומם של התלמידים בתהליך ההוראה-למידה כמGבני ידע, אפשר ללמוד מתוך התבוננות במשימות

 ללמידה עצמית. אלו נשענות על ההנחה, לפיה התלמידים יכולים לפענח בכוחות עצמם טקסט שלם, או

 חלק ממנו, לעיין בו ולעמוד על טיבו, אפילו לפני שהוא נדון בכיתה או במהלך הקראתו. וכן, שעשויות

להיות לתלמידים שונים הבנות שונות ביחס לטקסט נתון: 

 "אני נותנת להם [לתלמידי כיתה ז'] לקרוא את הסיפור בעצמם, לנסות להבין אותו ולכתוב מה כל

 אחד מהם מרגיש, גם אם לא כולם מצליחים להבין לבד, לפחות הם ניסו [...] [בזמן ההקראה] אני

 נותנת משימה שקשורה לקטעי הקריאה [...] הם יכולים לעשות את זה... אני יודעת שהם מסוגלים.

 זה גם נראה לי יותר ממקד את הקריאה, ועוזר להם להבין למה אנחנו קוראים את הקטעים האלה

 [...] אם יש מילים קשות, גם אם הם ישאלו, אני אגיד להם: 'לא חשוב עכשיו'. יותר חשוב לי

שיבינו את ההקשר הכללי מ[אשר את] פירושי המילים" (נעמה, שנה ב').

התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 בהוראה המעודדת הבניה, כאשר נעמה (שנה ב') מוסרת ידע היא מדגישה, כי מסירתו אינה מטרת ההוראה.

 להשקפתה, התכנים הם תשתית ליצירת משמעות על ידי התלמידים ואלו הנדונים בשיעור אינם מוגדרים

כידע שהוא "חובה", חשיבותם – בהקשרם לנושאים הנלמדים בכיתה: 

 "לפעמים זה קשה להם, הם מאוד... נגיד נתתי דף עבודה והם שואלים 'מה אני צריך לכתוב פה?'

 ואני אומרת: 'תכתבו מה שאתם חושבים, אין פה רק תשובה אחת' [...] אני לא זוכרת שאותי

 לימדו ככה אי פעם בבית ספר, בטח שלא בחטיבת ביניים. [כשאני למדתי השאלות היו] רק 'זה

 נכון וזה לא'. [כשאני מלמדת] זה לא דברים שאפשר לבחון עליהם במבחן, וכאן [בשיעורים שלי]

אין ציון ואני רואה שזה הדבר העיקרי."

 "הידע ההיסטורי מגיע מאוד מתוך הדברים שאנחנו מתעסקים איתם, לא עשיתי לי רשימה של

 דברים שאני רוצה..., שמבחינתי חייבים לעבור אותם. זה [מה שאני מלמדת] לא נותן להם כלים

לשבת עם תלמוד בבית, ברור שלא, אבל זה נותן להם בסיס קטן של ידע" (נעמה, שנה ב').

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 בשלב הראשון של ההתנסות בהוראה (שנה ב'), הוענק לסטודנטים ה"חופש" להכין את השיעורים ללא

 מחויבות לספר לימוד מסוים, או לתכנית לימודים פורמלית. תנאים אלה מתוארים על ידי נעמה (שנה ב')

כמבורכים ומהנים: 

162



 "אני אוהבת את החופש הזה לבנות את השיעור בעצמי ולא ללמד לפי ספר. זה היה טוב לי בשנה

 הזו, החופש לבנות את השיעור איך שאני רוצה, לבנות בעצמי את התהליך של הדיון. אני מאוד

 נהנית מזה עכשיו בשיעורים האלה שכמה שזה מתיש, עדיין זה נורא מעניין, אני מאוד נהנית

לשאול נגיד 'מה אתם חושבים?' ..."

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים א'-ב')

 גישת ההוראה המעודדת הבניה, שנעמה מאמצת אותה בהוראתה, נראית לה כגישה הראויה. לפי גישה זו,

 התכנים אינם ידע אוביקטיבי שיש לשלוט בו, אלא ידע יחסי ומשתנה, כזה הנוצר ומתגבש תוך יחסי גומלין

בין הידע הפנימי של התלמיד לבין המציאות שמחוצה לו. 

 נעמה, שהתנסתה בהדרכה בתנועת נוער, מתייחסת בשנה א' לתכנים כגמישים וכניתנים להתאמה ללומדים

וכבסיס להבניית משמעות: 

 "אני עוד לא יודעת איך, מה אני אעשה כשאני אכנס לכיתה. אני רוצה שזה יהיה חוויתי. אני רוצה

 שזה יהיה... שזה יפתח פתח לדברים מעבר לחומר. שילמדו... שיעשו עם זה דברים, יש לי את

 הדגם בעיקר של חינוך בלתי פורמלי בראש, דגם של הדרכה. בעיניי, כל שיעור צריך להיות כמו

 פעולה. לחשוב על נושא חדש, ולהתאים אותו לתלמידים ולא רק לחומר. יש דברים שלומדים

 בצורה מכוונת, אני מגדירה נושאים שהייתי רוצה לדבר עליהם בשיעור הזה, או לחשוב עליהם,

 ויש דברים שלומדים בצורה... בדרך אחרת, מתוך התנהגויות בכיתה, ויש דברים שהם צריכים

ללמוד גם בעצמם..."

 בעת שנעמה מדברת על ההוראה הראויה, היא, למעשה, מציגה את גישת ההוראה שאימצה – הוראה

 מעודדת הבניה. נעמה (שנה ב') מדגישה, שהיא רואה את עצמה כמעודדת למידה בהבניה על ידי שאילת

של המעורבות  ולביטוי  הנלמדים  התכנים  אל  אישית  להתייחסות  גירוי  שהן  פתוחות,   שאלות חשיבה 

התלמידים בהם: 

 "יש הרבה דברים שחשוב לעשות בכיתה כמו ללמד אותם להביע דעה של עצמם, ולהביע דעה על

 טקסטים. במיוחד בטקסטים מהתנ"ך או משהו שאיזה רבי אמר – חשוב שהם יוכלו להגיב [...]

 מאוד, מאוד חשוב לי שיוכלו לקרוא משהו ואחרי ההבנה להתייחס אליו, וזה ממש כיוון העבודה

 שלי בכל הטקסטים. קוראים קטעים ואז לשאול: "מה זה אומר לכם, מה המשמעות, האם אתם

מסכימים, לא מסכימים, למה?" דברים כאלה."

יוזמים למידה, יוצרים  בחזון ההוראה להבניה, התלמידים נמצאים במרכז תהליך ההוראה-למידה והם 

תכנים ומגיבים אליהם. נעמה רואה לנגד עיניה תלמיד שואל שאלות ולא רק משיב לשאלות המורה:

 "אני גם חוזרת על זה שהתלמידים שואלים את המורה ולא המורה שואל אלא התלמידים שואלים.

אני רוצה שהם ישאלו שאלות על טקסט ולא שאני אביא להם דף עם שאלות" (נעמה, שנה ב').

163



 כאמור, חזונה של נעמה (שנה ב') תואם את גישת ההוראה שלה בפועל, אולם היא שואפת להגדיל את

 היקף הלמידה בהבניה ולהעמיקה. בעקבות התבוננות בשיעור, היא מבקרת את היותו "מובנה" ושאינו

מתנהל מתוך פתיחות מספקת לרעיונות שמעלים התלמידים: 

 "לימדתי את הפסוק "לא יחדל אביון מן הארץ" ופירשתי אותו שמוטלת עלינו החובה לעשות

 משהו, אבל הילדים רואים את המציאות ממש אחרת. [הם אומרים] שעני ישאר תמיד עני ואין מה

 לעשות וזה מייאש [...] אני הבאתי את זה כדי להוציא מזה דברים מסוימים ויש לי ביקורת על

 מבנה כזה של שיעור. אני חושבת שזה היה קצת בעייתי, מצד אחד פתוח ופחות מובנה אבל בסופו

של דבר זה היה באמת מובנה."

 המפגש עם המציאות הנורמטיבית של ההוראה חושף בפני נעמה את הקשיים הכרוכים ביישום עקרונותיה

של ההוראה המעודדת הבניה. למשל, למידה עצמאית של התלמידים ופעילות אינטראקטיבית ביניהם: 

 "למרות שאני כבר רואה את עצמי בתור מורה, רק פתאום ללמד ככה מול הטורים זה סטטוס שלא

 רציתי שיהיה, שיראו אותי בתור הדבר שסביבו השיעור צריך להתנהל. אבל לא הצלחתי להימנע

 מזה גם בצורת ישיבה אחרת [...] אני מנסה שיהיו עבודות, שהם יעבדו בזוגות אחד עם השני, אבל

 זה תמיד מין שלב קטן כזה לקראת ה[שלב שבו אני מדברת]. בכל אופן, תמיד צריך להיות שלב

 של מורה מול כיתה ואני לא מצליחה שיהיה ממש דיון ביניהם. זאת אומרת, זה כל הזמן איתי, לא

משנה איך הם יושבים" (נעמה, שנה ב').

 מהשלב המוקדם של ההתנסות בהוראה, נעמה מלמדת בגישת הוראה מעודדת למידה בהבניה, שהיא,

 להשקפתה, גישת ההוראה הרצויה. עם זאת, נעמה מבקשת ללמד באופן פתוח יותר ולאפשר מידה רבה

 יותר של יוזמות תלמידים בתהליך הלמידה ומעורבות פרשנית אקטיבית לגבי התכנים המובאים בפניהם.

בה בעת, היא עדיין מתלבטת לגבי הדרכים שעליה לנקוט כדי ליישם את השקפתה.

 שנים ג'-ד' 4.2

 בשלב המתקדם של ההכשרה (שנים ג'-ד'), נעמה התנסתה בהוראה בשני בתי ספר שונים. בשנה ג' היא

 לימדה תנ"ך ומחשבת ישראל בבית ספר מקיף, בכיתות שתלמידיהן הוגדרו כמתקשים, ובשנה ד' לימדה

 תלמוד ותנ"ך בבית ספר שהשקפתו פרוגרסיבית (להלן "המתקדם"). בשתי השנים, בדומה לשלב הראשון

של ההכשרה, נעמה המשיכה ללמד בגישת הוראה מעודדת הבניה, הרצויה בעיניה.

המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 הוראה המעודדת הבניה, להבדיל מגישות של הוראה במסירה, אינה מעמידה את התכנים והמורה במרכז.

אותם ולעודד  התלמידים  את  ולהפעיל  לערב  שמטרתם  הוראה,  באמצעי  להשתמש  מרבה  נעמה   לכן, 
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 ללמידה בהבניה. בין אלו ניתן למצוא אמצעי המחשה, למידה בחברותא ושיח כיתתי, שבו התלמידים

מגיבים ומביעים את דעתם. 

 בשיעור תלמוד בכיתה י', המוקדש לסיפור על תנורו של עכנאי, מתקיים השיח הבא, המתאר כיצד נעמה

(שנה ד') מעודדת את תלמידיה לדיון ולחשיבה על משמעות התכנים:

נעמה מקריאה ושואלת: "חזרו אמת המים לאחוריהם", מה קורה כאן? 

תלמיד: המים זורמים?

תלמידה: אז מה?

נעמה: חבר'ה, אנחנו לא מדברים על הטבע, אנחנו בעולם אחר לגמרי. המים זורמים אחורה!

תלמיד: זה כמו שהמים יעמדו סתם?

תלמידה: המים הולכים אחורה?

תלמיד: הולכים ברברס.

נעמה: בדיוק! בואו נמשיך לקרוא.

 תלמידה מקריאה: "אין מביאין ראיה מאמת המים" [ממשיכה להקריא את הסיפור] "חזר ואמר להם, אם

הלכה כמותי, כתלי בית המדרש יוכיחו".

תלמיד: ולמה הם לא מאמינים לו?

תלמידה: למה זה אכפת לו...

נעמה: תנסי את לחשוב, למה?

תלמידה: כי זה כמו חוק, זה הלכה. 

תלמידה: אבל מי אמר ש ... לכל אחד יש דרך משלו.

נעמה: לכל אחד יש דרך משלו? אז בשביל מה צריך הלכה?

תלמידה: יש כמה רבנים, נכון?

נעמה: נכון.

תלמידה: אם לא מקבלים את הדרך שלו, שילך לרבי אחר.

מסבירה נעמה: 

 "המרכז בשיעור הזה הוא הדיון, זה הלב של השיעור. רוב הזמן מדברים ופחות 'אני כותב על

 הלוח ואתם מעתיקים'. זאת המתודה העיקרית. לפעמים אני נותנת להם לעשות את זה בחברותות

 [...] זה הדבר שאני רוצה, לדבר! שהם ידעו לדבר ברצינות, ולקרוא ברצינות, ובשביל זה לא צריך

 להכתיב ולא צריך מחברת [...] החבר'ה בכיתה י', הם מביאים דברים, יש להם יוזמות משלהם

שהם רוצים להביא לשיעור."

 וכך גם בדברים הבאים – נעמה (שנה ד') מבקשת להמעיט בהוראה פרונטלית ולשלב בשיעורים למידה

עצמית ודיונים מסוגים שונים: כאלו שיש בהם שיח פתוח של חילופי דעות וכאלו שמטרתם מסירת מידע:

 "יש כל הזמן דיון. יש כמה רמות של דיונים. יש דיונים של אז מה כתוב ומה אנחנו מבינים מזה

 ברמת הפשט של הטקסט, ויש דיונים על משמעויות יותר רחבות כמו מה הסיפור הזה מוסר, האם

 מסכימים על המשמעות הזאת [...] השיעור הוא על הטקסט, אתה מביע את הדעה שלך מתוך

 הטקסט. יש רמה של הבנה, ויש לפעמים ויכוחים על ההבנה. לפעמים באמת לא ברור מה הטקסט

 רוצה להגיד ואפשר לקרוא את זה בכמה צורות ואנחנו מנסים להפנים, להעביר להם את המסר

שיש כמה פירושים שונים לאותו דבר."
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 כדרך ללמידה פעילה של התלמידים, נעמה מכוונת אותם לעבודה בחברותא. הלוח והמחברות "חורגים"

 מתפקידם המסורתי – רישום חומר מוכתב על ידי המורה. בשיעור של נעמה (שנה ג'), הלוח הוא "דף

עבודה מנחה" והמחברות הן כלי של התלמידים ללמידה עצמית:

 "[...] מאוד מוזרה להם העבודה בחברותא. יש להם שאלות מנחות לעבודה שכתובות על הלוח,

הם עובדים בזוגות ואני אוספת מחברות בסוף השיעור כדי שהם יעבדו באמת."

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 עיקרון מרכזי בהוראתה של נעמה (שנה ד') הוא מעורבות התלמידים בתהליך ההוראה-למידה. זו באה לידי

 ביטוי בגילויי סקרנות, בהעלאת שאלות לדיון ולבירור, בפענוח עצמאי של טקסטים ובשיח שמתקיים בין

התלמידים ומעודד אותם ללמידה בהבניה.

בשיעורי תלמוד בכיתה י' מתקיים, לעתים, לימוד בחברותות:

 נעמה מחלקת לתלמידים דפים עם הטקסט ואומרת: תקראו כל פרק בנפרד, תקראו לאט. אני רושמת על

הלוח את השאלות.

(נעמה מקריאה ורושמת):

מה טוענת הגמרא? מה טוענת הברייתא? ומה טוען רבי יהודה?

כתבו את הנימוק של רבי יהודה במילים שלכם. 

האם לדעתכם הצעתו של רבי יהודה טובה?

מה טוענים רבנן? כיצד הם מנמקים את דבריהם?

 (תלמידים מעתיקים את השאלות מהלוח ומתחילים לעבוד. נעמה מסתובבת בכיתה, ועונה על שאלות

התלמידים). 

נעמה מספרת: 

 "עד עכשיו עבדנו בדרך כלל ביחד, היינו קוראים ביחד ומדברים על זה. [עכשיו] הגיע הזמן שהם

 יעבדו לבד לגמרי. הם כבר עבדו בחברותות לפני כן, לא על הטקסט של הגמרא אלא על סיפורים

 אחרים. הפעם זה קטע קצר כזה ממש, נתתי להם דף תיווך שבו הטקסט מסודר בצורה יותר ברורה

 ועם שאלות מכוונות, עם מילון [...] הם עבדו, לא כל הזמן, היו כאלה שהיה צריך יותר לדחוף

 אותם, אבל הם עבדו [...] אין להם ביטחון בקשר לטקסט, אבל זה נורא יפה לראות שהם עובדים

 ומאוד משקיעים בעבודה הזאת, זה היה טוב. [השיעור] הפרונטלי היה נורא מייגע ואיטי, וגם כבר

נמאס להם, אז עכשיו זה היה משהו חדש. ואני חושבת שהם ראו שהם מצליחים לעשות את זה."

נעמה (שנה ד') מעודדת מהעובדה שהתלמידים מגלים רמה נאותה של למידה ומבטאים חשיבה עצמית:

 "אני כן יכולה להגיד שבשתי הכיתות אני מרגישה שהם למדו השנה, זאת אומרת שבסיס הידע

 שלהם ביחס לעולם של המסורת היהודית התרחב מאוד. באיזשהו מקום, בכיתה י' השיח הוא

 מאוד רציני בדרך כלל. זאת אומרת הם באמת שואלים שאלות קשות, ובאמת שואלים על רעיונות

 גדולים ודברים מעניינים עולים והם לומדים גם אחד מהשני, אז הרבה דברים קורים שם, זה שיעור

שהרבה תלמידים מחויבים אליו מאוד."
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 בהוראה המעודדת הבניה, התלמידים עסוקים בלמידה עצמית ופעילה, יוזמים למידה, מרבים לשוחח עם

עמיתיהם ופעילים ביצירת ידע משותף. הפעילויות המגוונות הן אינדיקציה ברורה למרכזיות התלמידים.

התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 בהוראה מעודדת הבניה, פענוח הטקסט, המהווה מצע לדיון ונתון ליצירת פרשנות אישית ולהבעת דעות

שונות של התלמידים, הוא המטרה העיקרית של ההוראה.

בשיעור תלמוד על סוגיה בנושא פדיון בן מתנהל השיח הבא: 

 נעמה: יש מחלוקת בשאלה האם האב קודם לבנו או הבן קודם. רבי ירמיה הוא האמורא והוא מסביר את

המחלוקת.

תלמיד: כשיש חמישה סלעים האב קודם לבן. 

תלמידה: מזכיר לי את פסח.

נעמה: נכון. פסח הוא טקסט אמוראי.

תלמיד: זה נוגד את העיקרון של ההורות, שהורה צריך לדאוג לבן שלו.

נעמה: זה הדיון שאני רוצה להגיע אליו. 

תלמידה: זה דפוק. 

נעמה: לפני שאתם אומרים שזה דפוק תנסו לנמק לי למה רבנן חשבו ככה.

נעמה (שנה ד') מחווה את דעתה: 

ואיך שמבינים והכיוונים שלו  נורא מצחיק, כל אחד  זה   האסוציאציה של התלמידה זה פסח, 

 הילדים זה שונה לגמרי. [חשבת לתקן אותה?] לא, למה לתקן, למה להגיד שהיתה רק תשובה

 אחת לשאלה הזאת? [...] המטרה זה הלימוד של הגמרא, אבל בנוסף צריך ליצור עניין מסביב לזה

 [...] חלק מהעניין של ללמוד גמרא, חוץ מהעבודה הסיזיפית הזאת של להבין מה כתוב, ולקרוא

 את זה, ולהצליח להתמודד עם הטקסט בתור טקסט חידתי, זה אחר כך גם להתייחס אליו בתור

משהו רציני שיש לו תוכן. רלוונטי, לא רלוונטי, מכעיס אותנו, לא מכעיס..."

בה בעת, היא מבקשת נמנעת ממסירת התכנים, אך,  אינה   בגישה המעודדת הבניה, הסטודנטית-מורה 

 מהתלמידים להגיב ולבטא את דעתם על הטקסט ולהציג דעות שונות ופרשנויות שונות, באופן שיבטא את

יצירת המשמעות הסובייקטיבית של התלמידים. 

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 נעמה (שנה ד') מלמדת בבית ספר מתקדם, שבו תרבות ההוראה-למידה מעמידה את התלמיד במרכז,

אולם, גם שם היא נחשפת לעצמתה של תפיסת ההוראה על ידי מסירה, שרווחת בקרב התלמידים:
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 "אני עדיין חושבת שיש משהו מובנה בסיטואציה של השיעור הפרונטלי, שאחריות הלמידה היא

 על המורה. ברור שהתלמיד לא ירצה ללמוד. ברגע שילד לא רואה שום מקום שבו הוא איזשהו

 שותף בלמידה, אז הוא לא ירצה ללמוד. זאת אומרת, או שהוא ישתף פעולה מתוך איזה שהיא

 תחושת מחויבות של צריך כזה, או של אני מכבד אנשים מבוגרים. היום אלה לא תכונות שרווחות

 יותר מדיי בחברה שלנו אז אין שום סיבה לשיתוף פעולה. בשביל הצלחה בבגרויות לומדים עם

 מורים פרטיים, לומדים עם ספרים של אנקורי, לא צריך בית ספר בשביל זה [...] יש מקום לפתוח

 את בית הספר לכל מיני דרכים של למידה אבל זה נורא מפחיד את התלמידים, נורא, נורא. למידה

נורא מפחיד. [בכיתה שצפינו הלמידה באחריות התלמידים?] כן, זה מה  שהיא באחריותם זה 

שהיה פה, זה כן. הם למדו לבד, היה חלק יחסית מצומצם של הפרונטלי."

 נעמה רוצה לראות מערכת בית ספרית שרווחת בה מעורבות, יצירתיות ולמידה עצמית של התלמידים

 וההוראה מכוונת ללמידה בהבניה. אך היא נוכחת, שגם בבית ספרה המתקדם המערכת עדיין לא עונה על

אתגר זה.

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים ג'-ד')

נמנעת בשיעוריה מהוראה פרונטלית, למרות שאינה מצדדת בה. היא סבורה שהוראה כזו  נעמה אינה 

 מגבילה את העצמאות המחשבתית של התלמיד. בשיעוריה, היא מעוניינת מאוד להרבות בפעילויות למידה

המובילות להבניית ידע: 

 "[בתכנית ההוראה] מה שאהבתי שזה מתחיל עם דיון, אחר כך מדרש פסוק ואז סיפור, שאני מאוד

וזה דיון שיש לCמה לחבר אותו במציאות [...] זה דיון  אוהבת. שלוש דרכים שמעניין לפגוש, 

 הלכתי על מה שיש גם היום, מה זה שכר מינימום, על מה אתה מעלה שכר. עשינו דיון פתיחה והם

זה טוב. אני בכלל מנסה עכשיו [...] למידה בחברותא –   התעסקו חצי שעה בדילמות מהיום 

למצוא אופציות שיחליפו את הפרונטלי..." (נעמה, שנה ג')

 האתגר שנעמה מציבה לעצמה – הוראה המעמידה את התלמידים במרכז ומעודדת אותם להבניית ידע –

 תקף גם בשלב המתקדם של ההתנסות בהוראה, על אף שהתקיימה במסגרת מערכתית מחייבת. נעמה

נצמדת להוראה בגישה המעודדת הבניה, שהיא להשקפתה, הדרך הראויה להוראה. 

 שנים ה'-ו'4.3

 בשנים ה'-ו', כמורה מן המניין, נעמה מלמדת במשרה מלאה בבית הספר המתקדם, בו התנסתה בהוראה

 בשנה הקודמת. כפי שנהגה במהלך ההכשרה גם כעת היא מלמדת בגישה המעודדת הבניה. זו שלתפיסתה

היא הגישה הראויה להוראה. 
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המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 כפי שצוין לעיל, עיקרון בסיסי בהוראה המעודדת הבניה, הוא הפעלת התלמידים בהבניית ידע. הביטוי

 המעשי לכך הוא: הצגת שאלות פתוחות על ידי המורה, הכוונה של התלמידים ליצור פירושים מתוך

 חשיבה מקורית ו"להיות דרשנים בעצמם", עידוד התלמידים להיות שותפים פעילים ביצירת ידע חדש על

סמך ידע קודם ועוד.

בשיעור תנ"ך בכיתה ז' לומדים את פרשת "חיי שרה" בספר בראשית. בשיעור מתנהל השיח הבא: 

 נעמה: חיי שרה זה הנושא שפותח את פרק כ"ג. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם: אברהם ויצחק חוזרים

מהעקדה, חוזרים מהר המוריה, מגיעים הביתה אל שרה. 

תלמידה: מה? שרה יודעת את זה?

נעמה: איך לדעתכם הם פוגשים את שרה?

תלמידה: שרה יודעת מזה?

נעמה: מה אתם חושבים? אברהם אמר לה שהוא הלך? 

תלמיד: לא.

תלמידה: איזה קשה! אברהם רוצה להרוג את הבן שלה בלי שהיא תדע. איזה קשה!

נעמה: רגע, רגע. איך שרה מקבלת אותם כשהם חוזרים הביתה?

 תלמיד: [שרה אומרת לאברהם ויצחק], תגידו, אתם משוגעים? סתם! היא בטח בכלל לא יודעת את זה,

היא מדברת איתם כרגיל.

נעמה: היא מדברת איתם כרגיל? הכל בסדר?

תלמיד: שרה שואלת איפה הייתם, מה עשיתם?

נעמה: ואז הם מספרים לה איפה הם היו?

תלמיד: לא.

תלמידה: כן.

 נעמה: תכף אני אשאל אותך ל&מה את חושבת שהם מספרים, אבל עכשיו אני שואלת ל&מה הם לא מספרים

לה?

תלמיד: כי אברהם מתבייש בעצמו. הוא מפחד להגיד לאשתו שהוא כמעט הרג את הבן היחיד שלה.

נעמה: ואם היא תדע?

נעמה (שנה ה') מסבירה: 

 "פה אנחנו מגיעים לנקודת הקישור בין מותה של שרה לעקידת יצחק והאם יש קשר או אין קשר.

 אני שואלת אותם על מה יקרה כשהם יחזרו הביתה [...] זה חשוב מתוך מטרה ליצור תמונה שלמה

 של משפחה שמתפקדת פחות או יותר ובאמת להבין מה קורה שם. להבין את הדמויות, להיכנס

 לסיפור, להשלים אותו, לא להסתכל עליו רק..., להיות דרשנים בעצמם [...] אני לא זכרתי את

 התשובות שלהם. זה היה נורא יפה. אני רואה שהיה להם חשוב להגיד דברים והם אמרו דברים

יפים. זה הלב של השיעור, מסביב לשאלה הזאת."

 נעמה (שנה ו'), אמונה על גישת הוראה המעודדת הבניה, מניחה, כי לכל אחד מהתלמידים ידע קודם

שאליו מקושר ידע חדש ואת תהליך ההוראה-למידה יש לבסס על ידע זה: 
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 "יש קטעים בשיעורים שחשוב לי להיבנות על ידע שלהם, ידע קודם שלהם, אני רוצה להרגיש מה

 הם יודעים, מה הם זוכרים, גם לבוא מנקודה של אני יודעת שלמדתם את זה, אני יודעת שיש

 שלכם [...] אבל הנקודה הזאת שהם יגידו לי מה הם יודעים, [למשל] מה הם [עשרת] הדיברות,

שאני אדע מה הם יודעים, אני חושבת שזה דפוס שמאפיין אותי."

הבניית ידע על ידי התלמידים מחייבת את המורה לדרבן אותם לחשיבה, כפי שנעמה עושה בדרכים שונות:

 "כדי לעורר מחשבה אני מציבה להם חידות כי אני חושבת שזה דבר טוב. יש דבר שאני מאוד

שאני מתודה  זו  פסוק,  על  נושא,  על  הטקסט,  על  שאלות  לשאול  מהם  לבקש  שזה   אוהבת 

 משתמשת בה הרבה. בעיניי זה מאוד מרכזי לפתח את התודעה, קצת את המקום שלהם, רצוי שגם

תלמידים ישאלו שאלות ולא רק המורה" (נעמה, שנה ו').

וכמאפשרת לתלמידים פעילות למידה הבנייתית,  מקומה של המורה בהוראה המעודדת הבניה כמנחה 

בולט מתוך התבוננות בשיעורים של נעמה ובתיאוריה. 

 

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 הוראה המעודדת הבניה מכוונת לכך, שהתלמידים ייחסו משמעות לתכנים הנלמדים ויגלו חשיבה יצירתית,

 ביקורתית ועצמאית. אמירה אישית ותגובה מקורית של תלמיד או תלמידה לתכנים, עשויות להוות נקודת

 פתיחה מעניינת לדיון, שמקורו אמנם בתכנים הנלמדים, אולם הוא זורם באפיק חדש, שונה מזה המתוכנן

 מראש על ידי המורה. כך, למשל, נעמה (שנה ו') מספרת על דברי תלמידים בשיחה שהתקיימה בכיתה ז',

בשיעור תנ"ך שעניינו עשרת הדיברות:

 "בסוף השיעור נתתי להם שיעורי בית, השאלה הייתה איזה דיבר היית מוסיף לעשרת הדיברות.

 בשיעור שאחרי, עברנו על התשובות ואחת הבנות אמרה שהיא הייתה מוסיפה את הדיבר לא תצא

 למלחמה, ואז התחיל דיון קטן ומאוד יפה על האם יש דברים שראוי לצאת בשבילם למלחמה?

 בסוף הדיון אותה ילדה אמרה, שלדעתה, אין שום דבר שראוי בשבילו לצאת למלחמה. הדיון הזה

היה מאוד מעניין, אהבתי שהם שיתפו פעולה והעלו דברים מעניינים."

 בגישה ההבנייתית יש כר נרחב ליוזמות של תלמידים בתחומים שונים, בין היתר – יוזמות של פעילויות

 למידה. על כן, נעמה (שנה ה') מצפה מתלמידיה, שישאלו שאלות המטרידות אותם ולא יסתפקו בתפקיד

של משיבים לשאלות המורה:

 "בדרך כלל, בשיעורים שלי יש איזשהו דיון סביב משהו. אנחנו קוראים, מעלים שאלות. אני יותר

 ויותר לוחצת על תלמידים שהם יעלו את השאלות ולא שאני אעלה את השאלות. לא תמיד זה

 מצליח. בדרך כלל, אם כבר מישהו מעלה שאלה אז הם רוצים לענות עליה ולא רוצים לחפש עוד

 שאלות, אבל אני עובדת על זה. להגיע למקום יותר פעיל, כי יש משהו במקום של התלמיד שהוא

 נורא "ראש קטן", פסיבי [...] המורה רואה את עצמו וגם התלמידים רואים אותו כמי שאחראי

 ללמד אותם [...] מבחינה אידיאלית, הייתי רוצה שהמורה יהיה פחות במרכז, שהוא מוביל יותר

מאשר מאכיל בכפית."
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תכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

עשרת על  בשיעור  לדוגמה,  כך,  ולביקורת.  לפרשנות  נתונים  התכנים  ו')  (שנה  נעמה  של   בשיעוריה 

הדיברות, התלמידים התבקשו לקבוע את סדר הדיברות על פי חשיבותם בעיניהם: 

 "כאן הכוונה הייתה להכניס אותם למקום מעצב וגם יש פה מסר סמוי שהדברים האלו עוצבו על

 ידי מישהו. כשאני מלמדת תנ"ך אני בפירוש מלמדת שיש פה סיפור, יש פה עורך, זה לא הגיע

 כמו שזה ככה מהשמים, זה יצירה אנושית של העם שלנו, צריך להתייחס אליה בכבוד הראוי אבל

 היא לא חפה מתפיסות עולם, אמונות, השקפות [...] גם התלמידים נכנסים פה לתמונה ונשאלים

 אם אתם הייתם בתפקיד של הסופר, העורך, איך אתם הייתם מעצבים את עשרת הדיברות. למשל,

 מה המשקל שהייתם שמים להשקפת העולם שלכם, הרבה ילדים באים מתפיסת עולם הומניסטית

 ולכן בשבילם "לא תרצח" היה במקום ראשון. [שאלות כאלה] זה דברים שמכניסים אותם באופן

 פעיל לתוך הטקסט, זאת אומרת הטקסט לא נתון כמשהו שאי אפשר..., זה מכריח אותם להגיד מה

הייתי עושה פה, מה יש לי להגיד על זה." 

 למרות שנעמה בחרה את תכני ההוראה כחלק ממחויבותה לתכנית לימודים, או כפי שמצופה ממנה כמורה,

 היא נותנת לתלמידים "מרחב מחיה", מרווח דיו, שיש בו מקום וזמן להבנות משמעות משלהם. נעמה גם

מכוונת את תלמידיה לראות את עצמם כ"מעצבים" של הטקסט, לפי התייחסותם האישית אליו.

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 נעמה מלמדת בבית הספר המתקדם, שיש בו גמישות רבה בנוגע לבחירת תכני הלימוד על ידי המורים והיא

 מברכת על החופש לעסוק בנושאים, שבעיניה הם מעניינים וחשובים. אפילו בהוראה לבחינות הבגרות,

 כאשר היא מחויבת לתכנית של משרד החינוך, נעמה (שנה ה') מתמקדת במשמעות התכנים ולאו דווקא

בשינון "חומר" לקראת בחינה: 

 "הדברים שאני מלמדת מאוד מעניינים אותי. בשיעורי ספרות זה ממש בחירה שלי מה ללמד ומה

 לעשות עם זה ונותנים לי יד מאוד חופשית בבית הספר. ותנ"ך אני ממש אוהבת, גם את סיפורי

 האבות וגם את ספר מלכים [...] יש דברים שאני מלמדת אותם לקראת הבגרות, שהם לחלוטין לא

 חשובים בעיניי ואז אני אומרת [לתלמידים] שזה לא חשוב בעיניי, שידעו את זה [...] אבל אצל

 התלמידים הבגרות מעוררת הרבה מוטיבציה. [כשאני מלמדת לבגרות] זה לא ששיעור שלם סובב

 סביב זה אלא פרטי מידע שאני מחויבת להעביר אותם ואז אני מצמצמת את זה למינימום. [אני

'זה מה שאתם צריכים לדעת, תסמנו את זה, תחזרו על זה לפני הבגרות,  אומרת לתלמידים:] 

 תכתבו שעל זה צריך לחזור לפני הבגרות'. לי חשוב בשיעורי תנ"ך ליצור את העניין התרבותי.

 [מה שאני מלמדת] זה דברים שלא שואלים עליהם, שבדרך כלל מאוד קשה לשאול עליהם, אבל

זה הדבר שבשבילו לומדים, בעיניי."
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 נעמה שלמה עם תרבות בית הספר המתקדם, המאפשרת לה להורות בגישה המעודדת הבניה ומנצלת את

כל האפשרויות שמערכת זו מעמידה בפניה.

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים ה'-ו')

מחייב התמודדות לא בתהליך ההוראה-למידה,  יש לתלמידים מקום מרכזי  לפיו  הוראה,  חזון   מימוש 

 פשוטה עם המציאות המורכבת של ההוראה. עידוד התלמידים להבניית ידע מחייב ליווי אישי ודרבון

 מתמיד של התלמידים, שלדברי נעמה, רגילים ללמידה פסיבית. אם קיים מתח המלווה את עבודתה של

 נעמה, הרי הוא אינו נוגע בביקורת על גישת ההוראה שלה, אלא ממוקד בבעייתיות שגישה זו מעוררת

במפגש עם התלמידים: 

 "הייתי רוצה באידיאל ש[הלמידה תהיה] דבר שיותר הוא [התלמיד] עושה ופחות אני, יותר שהוא

 מחליט מה הוא לומד, מחפש את הכלים ואת הדרך שלו ללמוד, מוצא עם מי... אבל זה נורא קשה,

 נורא מפחיד ילדים. נורא. הם יעדיפו, בדרך כלל, את הפסיביות של השיעור הפרונטלי, מאשר את

 המאמצים הקשים של עבודה עצמאית וזה מאבק שהוא לא פשוט. יש שיעורים שהם עובדים לבד

 והם נורא נהנים ונורא מעניין להם, אבל זה מתח שקשה לשמור אותו. ברצף של שיעורים הם

צמוד, לפחות ליווי מאוד  לבד הוא צריך  עובד  הוא  ליווי, אם  ילד צריך  נורא. כל   מתעייפים 

בהתחלה כולם צריכים, וזה מאוד קשה לי" (נעמה, שנה ה').

 בהוראה המעודדת הבניה, המורים משלבים, לפעמים, פעולות של מסירת ידע, אולם מעדיפים להמעיט

 בכך. נעמה (שנה ו') מספרת, כי למרות שלעתים היא מכתיבה לתלמידים סיכום, מן הראוי היה שהתלמידים

"ייצרו לעצמם את הסיכום":

 "הכתבת סיכום זה משהו שאני עושה כי זה מאוד עוזר לרכז את הכיתה, להגיד עכשיו כותבים

 במחברת. הם צריכים להתפנות משלל העיסוקים שלהם, לכתוב במחברת ולהסתכל בלוח. אבל יש

 בזה קושי מאוד גדול בגלל שזה מילים שלי ודברים שאני כותבת, ושלא הם יוצרים את הסיכום,

הם לא עושים תהליך עיבוד. הם העתיקו, אבל זה לא משהו שבאמת אומר להם הרבה."

 בשנים שלאחר ההכשרה, הגישה של הוראה המעודדת הבניה מתבססת אצל נעמה. בגישה זו היא לימדה

 עוד מהשלב הראשון של ההכשרה, כאשר התנסתה בהוראה בבית ספר שמרני ובאותה גישה היא ממשיכה

 ללמד כמורה בתפקיד, וכנראה שלא במקרה, דווקא בבית ספר שבו תרבות הוראה התואמת את השקפתה.

עם השנים, חזון ההוראה להבניה של נעמה הולך ומתחזק. 

 

סיכום דפוס הוראה המעודדת הבניה

נעמה, אחת,  סטודנטית-מורה  של  המקצועית  ההתפתחות  תהליך  את  המסכם  לוח  מוצג  הבא   בעמוד 

 המלמדת לכל אורך השנים בגישת הוראה המעודדת הבניה. בשלב הראשון של ההכשרה ניכר מתח מסוים

 בין חזון ההוראה, לפיו נעמה שואפת למידה רבה יותר של עידוד התלמידים להבניית ידע לבין הוראתה
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 בפועל. בהמשך, גוברת הכרתה בגישה המעודדת הבניה כגישה הראויה וכמורה מן המניין, חברה בצוות

 הוראה בבית ספר, שבו תרבות הוראה ממוקדת תלמידים, נעמה מקבלת את הגישה המאפשרת לתלמידים

למידה שעיקרה הבניית ידע, כגישה המתאימה ביותר להוראה.

: דפוס הוראה מעודדת הבניה4.4לוח 

 תפקידתפקיד המורה
התלמידים

מקום מערכת מקום התכנים
בית הספר

 שלב ההתחלה
 של ההתנסות

בהוראה 
(שנים א'-ב')

הוראה
בפועל

 מעודד ומזמן כל אחד
 ואחת מהתלמידים

להבנות ידע 

 
(הוראה מעודדת הבניה)

 פעילים בהבניית
ידע

 (הוראה מעודדת
הבניה)

 הוראת התכנים
 כאמצעי להבניית

 ידע וליצירת
משמעות

 מחייבת במידה
מוגבלת

הוראה
ראויה

 מידה רבה יותר של
עידוד הבניית ידע

(הוראה מעודדת הבניה)

 יותר פעילים
בהבניית ידע

 (הוראה מעודדת
הבניה)

 הוראת התכנים
 כאמצעי להבניית

 ידע וליצירת
משמעות

 הוראה
 במסגרת
מחייבת

 שלב מתקדם
 של ההתנסות

בהוראה 
(שנים ג'-ד')

הוראה
בפועל

 מעודד ומזמן כל אחד
 ואחת מהתלמידים

להבנות ידע 

(הוראה מעודדת הבניה)

 פעילים בהבניית
ידע

 (הוראה מעודדת
הבניה)

 הוראת התכנים
 כאמצעי להבניית

 ידע וליצירת
משמעות

 הוראה
 במסגרת
מחייבת

הוראה
ראויה

 מעודד ומזמן כל אחד
 ואחת מהתלמידים

להבנות ידע 

(הוראה מעודדת הבניה)

 פעילים בהבניית
ידע

 (הוראה מעודדת
הבניה)

 הוראת התכנים
 כאמצעי להבניית

 ידע וליצירת
משמעות

 מערכת
 שמעודדת

הבניה

הוראה
בפועל

 מעודד ומזמן כל אחד
 ואחת מהתלמידים

להבנות ידע 

 פעילים בהבניית
ידע

 הוראת התכנים
 כאמצעי להבניית

 ידע וליצירת
משמעות

 הוראה
 במסגרת
 מחייבת

 שממוקדת
בתלמידים
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 שלב הכניסה
 להוראה
בתפקיד 

(שנים ה'-ו')

 (הוראה מעודדת(הוראה מעודדת הבניה)
הבניה)

הוראה
ראויה

 מידה רבה יותר של
עידוד הבניית ידע

(הוראה מעודדת הבניה)

 יותר פעילים
בהבניית ידע

 (הוראה מעודדת
הבניה)

 הוראת התכנים
 כאמצעי להבניית

 ידע וליצירת
משמעות

 מערכת
 ממוקדת

 בתלמידים
 ומעודדת

הבניה

 דפוס חמישי: הוראה העוברת ממסירה מפעילה/ מעודדת
הבניה למסירה מבהירה

 דפוס ההוראה של שלוש סטודנטיות-מורות, איריס, שירה וכנרת, מאופיין במעבר מהוראה בגישה שהיא

די רבה, ממוקדת תלמידים, כמו גישת מסירה מפעילה לגישה38במידה,   , או הגישה המעודדת הבניה, 

ממוקדת מורה, גישת מסירה מבהירה.

 בשלב הראשון של ההתנסות בהוראה, איריס ושירה לימדו בגישת מסירה מפעילה, שעל פי השקפתן, היא

 גישת ההוראה הרצויה. כנרת לימדה בגישה המעודדת הבניה, שלדעתה, היא הגישה הראויה. בתחילת

 השלב השני של ההתנסות בהוראה (שנה ג'), חזון ההוראה של כל השלוש הוא חזון של הוראה בגישת

 מסירה מפעילה. בפועל, חל מפנה בגישות ההוראה שלהן והן נסוגות מהוראה במסירה מפעילה ומהוראה

 המעודדת הבניה, אל הוראה בגישת מסירה מבהירה, הממוקמת על פני רצף הגישות ב"קצה" הקרוב ביותר

 להוראה ממוקדת מורה-תכנים. בגישה זו המשיכו שלושתן ללמד גם בשלב של ההוראה בתפקיד, בו חל

 שינוי מסוים בהשקפתן אודות הגישה הראויה להוראה – מחזון אודות הוראה בגישת מסירה מפעילה לחזון

אודות גישה שהיא בין מסירה מפעילה למסירה מבהירה. 

 שנים א'-ב' 5.1

 איריס ושירה לימדו בשנה הראשונה של ההתנסות בהוראה בגישת מסירה מפעילה. לפי עיקר מאפייניה,

 תפקידו של המורה למסור את התכנים לתלמידיו, אך הללו אינם בבחינת "קולטי" ידע פסיביים בלבד, אלא

הפעלות לתלמידים  מזמנים  מפעילה  מסירה  בגישת  המורים  למידה.  פעילויות  כמבצעי  גם   מתפקדים 

מגוונות, שכרוכות בפעילות אקטיבית ומכוונות, ברובן, לפענוח וגילוי של הידע הנמסר, באמצעות שאלות

וגירויים שונים.

 כנרת לימדה בשנה הראשונה של ההתנסות בהוראה, בגישה המעודדת הבניה, שבה המורה מעודד את

 התלמידים ללמידה פעילה, שעיקרה הבניית ידע. התכנים אינם בגדר נכסי צאן ברזל המיועדים למסירה,

אלא מתקבלים כאמצעי ליצירת משמעות. 

.  35דיון תיאורטי על גישת מסירה מפעילה מופיע בסקירה שלעיל, עמ'  38
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המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 שירה ואיריס מוסרות ידע תוך שילוב אמצעים שונים להפעלת התלמידים לשםבגישת מסירה מפעילה, 

 גילוי הידע. לעתים, במהלך השיעורים הן מקדישות זמן ללמידה עצמית – התלמידים לומדים בקבוצות

ומשוחחים זה עם זה אודות הטקסט. 

 בשיעור תנ"ך, שירה (שנה ב') מלמדת בכיתה ח' על פרשת "לך לך". התלמידים עובדים בקבוצות קטנות

והם מתבקשים לעיין בטקסט פרשני: 

וחלונותיה חמישה מקורות פרשניים קירות הכיתה  על   לפני תחילת השיעור שירה, המורה, מדביקה 

לפסוקים מפרשת "לך לך"'. 

 שירה: בשיעור הזה אנחנו נכיר חמש פרשנויות. אני אחלק אתכם לשלשות ואתם תעברו בין הפרשנויות,

 תכתבו מהו הדגש העיקרי של כל פרשנות, מה הדבר העיקרי שרצה לומר המפרש בפרשנות. אוקיי?

 אחרי זה אנחנו נדבר ונשים את כל הפרשנויות האלה על ציר זמנים, ואז אתם תופתעו לגלות איזה מרחב

גדול של זמנים יש לנו בין הפרשנויות האלה [...]

תלמיד: את מחלקת אותנו?

 שירה: עכשיו אני מחלקת אתכם. אלי, אתה הולך עם הבנות. שלושתכם, נא לעשות את זה ברצינות. אתם

 כבר מתחילים לעבוד, אני נותנת דף אחד לשלשה. טוב. אתם מוזמנים לקום, יש לכם פה חמש פרשנויות,

תעברו ותקראו. 

מסבירה שירה: 

 "[רציתי שהתלמידים] פשוט יהיו עצמאים, לטפח אותם כלומד עצמאי. אני חושבת שככה צריך

 פחות או יותר לפעול אם רוצים ללמד ולהפעיל. זה גיוון אחד, שחשוב מידי פעם [...] אנחנו לא

 קוראים את זה ביחד, את הקטע. פעם ראשונה שאנחנו קוראים אותו, אנחנו קוראים אותו לבד ואין

 שום שאלות מנחות, זו משימה לא פשוטה. אבל מאידך, היו הרבה דברים שמאוד סייעו לדעתי. זה

יותר כיף ללכת בכיתה, להסתובב… ואפשר גם קצת לדבר, אז וזה שהרבה   שהם היו ביחד, 

 מהבחינה הזו, זה לדעתי מאוד מקל על הלמידה [...] וגם העבודה העצמית, מצד אחד עצמית,

מצד שני עם עוד אנשים, אז זה היה בסדר."

 הטלת מטלות לעבודה בקבוצות היא אחת הדרכים להפעלה אקטיבית של התלמידים. בשיעור זה אין

במטלה  אלא  אישיות,  פרשנויות  לבצע  את התלמידים  לגרות  עניינה  שעיקר  פתוחה,  במטלה  מדובר 

 ממוקדת, כפי שמדגישה שירה, שמטרתה להכיר חמש פרשנויות ו"לגלות איזה מרחב גדול של זמנים יש

לנו בין הפרשנויות האלה."

של ההיכר  מסימני  הן  מודרך,  ולגילוי  ללמידה  התלמידים  של  סקרנותם  את  לעורר  שתפקידן   שאלות 

ההוראה במסירה מפעילה: 

 "אני תמיד חושבת קודם כל על המה, מה אני רוצה להעביר. אני רושמת לעצמי מבנה בראש של

 איך מבחינתי הדברים צריכים להיות ואז אני חושבת, איך לעשות את זה מעניין. איזה שאלה,

 באיזה שאלה לפתוח את השיעור, שיכול להיות שלא קשורה לתוכן, אבל שתעורר אצלם את
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 הקישור לנושא ואחר כך מה אני אתן להם: טקסט או שיהיה דיון, או שתהיה פעילות אחרת"

(איריס, שנה ב').

 נראה, כי המסר שהסטודנטיות-מורות רוצות להעביר ברור להן ומכוון את הוראתן. מרכיב זה של ההוראה

 נמצא בשליטת המורה ואין מקום למסרים חלופיים שיוצעו על ידי התלמידים. מה שפתוח יותר, זו דרך

יוזמות ומציעות  העברת המסרים. שתי הסטודנטיות-מורות האלו, המאמצות את גישת מסירה מפעילה 

 לתלמידים פעילויות, שעשויות להיות מעניינות ומגרות, והן מפעילות את התלמידים כיחידים, בקבוצות

קטנות או במסגרת הכיתה כולה, מפני שבעיניהן זוהי דרך להרבות עניין.

 כנרת מאפשרת לתלמידים למידה פעילה ומכוונת אותם לייחס משמעויות כלליותבגישה המעודדת הבניה, 

 ואישיות לתכנים הנלמדים ולגלות חשיבה עצמאית. דוגמה למטלה, שבה התלמידים יציעו בעצמם פירוש

 משלהם לטקסט, ניתן למצוא בשיעורי בית, שנותנת כנרת לתלמידיה בכיתה ז', לאחר שיעור שנושאו –

מדרש על שלושה שמות לאדם:

 כנרת מקריאה את המדרש: "אתה מוצא שלושה שמות נקראו לו לאדם. אחד מה שקוראים לו אביו ואימו

אחד מה שקוראים לו בני האדם ואחד מה שקונה הוא לעצמו." 

תלמיד: למה קונה?

 כנרת: זה יפה מאוד ששמת לב שזה קונה ועל זה אני רוצה שתחשבו ונדבר בשיעור הבא [...] שיעורי בית

 שתי שאלות. שאלה אחת – תנסו להבין, וכשאני אומרת לנסות להבין אני מתכוונת שתנסו להביא פרשנות

ן ל&מ&ה בחלק השלישי, בשם השלישי, מדובר על קונה ולא  משלכם. משהו יצירתי, בסדר? לנסות להבי

 קורא. ושאלה שנייה – זה קשור ל$מ;ה שעשינו בכיתה, לכתוב שלושה דברים שמאפיינים את השם שלכם

איך שקוראים לכם בני האדם. 

כנרת (שנה ב') מסבירה: 

 "השאלות האלה הן באמת היו מהותיות כי רציתי שהם יעיינו בזה שוב, ויחשבו על זה בעצמם

 לפני השיעור הבא. זה חשוב שהם יתייחסו ברמה היותר פרשנית של הטקסט [...] ברמה האישית,

ביקשתי שהם יכתבו שלושה מאפיינים או תכונות שבני אדם מייחסים להם, כחלק מהשם שלהם."

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 , שירה ואיריס מפעילות את התלמידים באמצעים שונים, כדוגמת גילויבהוראה על ידי מסירה מפעילה

 ופענוח, כמו גם הקשבה והעתקה. בשיעור שאיריס מלמדת, התלמידים עסוקים בפענוח המשמעות של

סיפור מגילת רות בדרך של סימולציה, על מנת להגביר את הבנתם ומעורבותם במסרים של הטקסט. 

איריס: אני רוצה שמישהו יגיד לי, בגדול, מה נעמי מנסה להגיד לכלות שלה? 

 תלמיד: היא רוצה לעלות לארץ, הנעמי הזאת, ואז היא אמרה להם שיישארו כי אין להם כבר בנים, ואין

סיבה ש...,

איריס: למי אין בנים?

תלמידה: לנעמי.
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תלמיד: אז היא הציעה שהם יישארו בארץ שלהן.

 איריס: זה נכון באמת מה שאתם אומרים והתמודדתם יפה. בואו ננסה לדמיין שזה קורה לכם היום.

 תתארו לכם שאתם משדה מואב, והתחתנתם עם הבנים של אלימלך ונעמי. ועכשיו לא נשאר לכם כלום,

הבעלים שלכם מתו. מה אתם עושים? אתם קשורים לנעמי, לאישה הזאת שרוצה לחזור לארץ יהודה.

תלמיד: מסדרים לה בעל.

איריס: למי? לנעמי?

תלמידה: גם.

מסבירה איריס (שנה ב'): 

 "אני בסך הכל מאוד אוהבת את זה... הם משתפים פעולה, הם מביאים את העולם שלהם, זה מה

 שרציתי מהם. ביקשתי: 'תחשבו שאתם נמצאים במצב הזה, מה אתם עושים?' אז הם מדברים

אותי  משמח  זה  בעיניי,  לגיטימי  זה  אבל  צחוקים,  וכזה  בעל'  לה  'מסדרים  שלהם:  בשפה 

שהוא אומר את זה. אם סיפור מהתנ"ך הצליח לסחוף אותו, זה הישג וזאת גם תשובה נכונה."

 לא אחת, הסטודנטיות-מורות אינן מוסרות את הידע באופן ישיר, אלא חותרות לכך שהתלמידים יהיו

 מעורבים בגילוי של המסר שהן מבקשות להציג. דוגמה נוספת לכך, נמצא בשיעור בכיתה י', בנושא בריאת

העולם. במהלך עבודה בזוגות מתנהל השיח הבא: 

איריס: שאלה שנייה, לפי שני הפרקים, מה התפקידים של האדם? יש הרבה.

תלמיד: ביום רביעי נברא האדם, לא? 

 איריס: מה??? בואו, בואו נסתכל בטקסט, לא ננחש, לא נמציא. תסתכלו טוב בפסוקים האלה. באיזה יום

נברא האדם ומה התפקידים שלו? 

(איריס מסתובבת בכיתה, מסתכלת בדפים ומסייעת לתלמידים שעובדים בזוגות).

איריס משוחחת עם זוג תלמידים: אוקיי. השאלה היא אם אפשר לדעת, תסתכל טוב טוב הלאה בפרק. 

מסבירה איריס (שנה ב'): 

 "רציתי שהילדים יוציאו את זה מעצמם, שזה יבוא מהם, שהם ימצאו את זה, שלא אני אגיד להם

 האדם נברא בצלם, אלא בואו תסתכלו בטקסט. מצד שני, איזה לקחים אנחנו יכולים להפיק מתוך

 הטקסט בימינו אנו במובן האקטואלי, במובן האנושי, הקיומי [...] ואני החלטתי לנסות להעמיק

 דווקא בנושא הזה של צלם אלוקים ומה מייחד בכל זאת את האדם בתורה. לנסות לראות את

 המורכבות הזאת, איך האדם מצד אחד יש לו אחריות ומצד שני הוא יכול גם להשתמש בכוחותיו

 לרעה. זו היתה המטרה. רציתי שזה יבוא מהם. שהם יראו את זה בתוך הטקסט וישאלו את עצמם,

האם זה רלוונטי לחייהם."

 איריס מבקשת לערב את התלמידים בתהליך ו"שיוציאו את זה מעצמם", כפי שהיא אומרת. אבל מצד שני,

 היא מאוד ממוקדת במטרתה ובמסר שהיא מבקשת להעביר. אין כאן עידוד של התלמידים להבניה עצמית,

כי אם לגילוי מודרך על ידי המורה.

 במקביל לפעילות אקטיבית של גילוי, התלמידים מתבקשים לקלוט את הידע גם על ידי הקשבה לדברי

 הסטודנטית-מורה ולאו דווקא על ידי כתיבת דבריה. וזאת, להשקפתה של איריס (שנה ב'), מתוך הנחה,

שכך תגבר מעורבותם בנושא הנלמד:

177



 "אני כותבת [על הלוח] כשזה נראה לי חשוב. אני לא אומרת להם תכתבו במחברת, אני נותנת

 להם את האופציה [...] פחות חשוב לי אם הם כן כותבים כל דבר או לא כותבים כל דבר, אני רוצה

 שהם יקשיבו, שהם יהיו בתוך מה שקורה בשיעור. אני לא יודעת עד כמה זה [לכתוב ברור על

 הלוח] חשוב. [אולי] אחר כך הם יוכלו לחזור לזה, או אם אחר כך, אני מקווה, שהם יכתבו עבודה,

הם יכולים להשתמש בזה. זה חשוב."

ניתן לסכם את תפיסת הסטודנטיות-מורות בזכות הפעלת התלמידים בדבריה של שירה (שנה ב'):

של התחושה  את  לי  אין  כי  פרונטליים,  בשיעורים  נוח  מרגישה  פחות  אני  עקרוני,   "באופן 

 התלמידים, של מה שקורה איתם, ופה [בשיעור] שנותנים להם חופש, הם משדרים את זה בצורה

 מאוד ברורה, את התחושות שלהם. הם עושים פרצופים, הם יושבים שמוטים, אתה רואה כמה

 מעניין להם, אתה חי בשיעור הזה. [השיעור שראינו הוא] יותר הוליסטי, זה סוג אחר של שיעור.

 גם מאפשרים להתבטא יותר, לטוב ולרע, ואני מרגישה עם זה הרבה יותר…, גם מבחינת ההגינות

שלי, ביחס אליהם. אני חושבת שאני נותנת להם הרבה יותר פתח להיות הם." 

הבניה,  המעודדת  שכוללתבהוראה  חשיבה,  ולגלות  מעולמם  להביא  התלמידים  את  מעודדת   המורה 

 השלכה והכללה. כנרת מתארת את השיעור המוקדש למדרש על שמות לאדם. שיעור זה מתבסס, כאמור,

ולקשרה הבנתם  את  להעמיק  שעשויה  פעילות,  לתלמידים  מציעה  ב')  (שנה  וכנרת  חז"ל  מדרש   על 

לחוויותיהם האישיות: 

 כנרת: עכשיו בואו נראה איזה דברים אנו מוסיפים בעצמנו. אני רוצה שכל אחד יקח פתק ויכתוב, שלושה

 דברים בחיים שלו שהם חלק מהשם שלו, דברים שהוא הוסיף בעצמו. אם קיבלנו הרבה דברים עם הלידה

 מאבא ואמא או קיבלנו בגלל אבא ואמא ולא יכולנו לשלוט בזה, אני רוצה שתכתבו עכשיו שלושה דברים

שאתם הוספתם לעצמכם ויכולתם לשלוט בזה. 

תלמיד: שני האריכה שיער.

 כנרת: יפה מאוד, האריכה שיער, או למדה בלט. תכתבו את זה על הדף, בלי השם שלכם ותביאו לי את

זה. אחרי זה נקריא ונעשה משחק נחמד. 

(כנרת מחלקת דפים).

תלמידה: עדיין לא הבנתי.

 כנרת: שלושה דברים שמאפיינים את השם שלכם או את המהות שלכם, בוא נגיד את מי שאתם ואתם

השפעתם עליהם. אתם עשיתם את זה, למשל… 

(תלמידים כותבים וכנרת מסתובבת ביניהם).

כנרת: סיימתם?

תלמידה: לא. עוד דקה.

כנרת מספרת: 

 "כל השיעור הזה הוא מאוד דינמי והוא בנוי על זה שדברים יבואו מעצמם. [בשיעור התלמידים

 נדרשו] יותר להבעה אישית או בכלל לנכונות לפתיחות, יותר נכון לומר שהם נדרשו לנכונות.

 לפעמים זה יותר קשה, הם לא רגילים לזה, כלומר לדבר על השם שלי, לדבר על איך שקוראים לי

 ושמות חיבה ולדבר ברמה האישית. מיומנויות שהם נדרשו לעשות זה איזה שהיא השלכה ממשהו
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 יותר קונקרטי על משהו יותר עקרוני ופתיחות לשתף. [הם נדרשו] גם להגיע למין מחשבה עצמית

 כזאת, לבדוק בתוך עצמי משהו, אחרי זה להשליך מכל המשחקים האלה לטקסט, או הפוך, להבין

 את הטקסט ולעשות ככה מין הסתכלות אחורה, ולראות איך הדברים האלה היו אמורים לעזור לי

להבין את הטקסט."

 דבריה של כנרת מתארים למידה להבניה שבמהלכה נוצרת הבנה, בין היתר, מקישור של ידע חדש לידע

קודם ותוך התנסות וחשיבה רפלקטיבית של התלמידים. 

התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

ביותר  איריס ושירה, המלמדות בגישת מסירה מפעילה, רואות בהעברת התכנים את המטרה החשובה 

 בתהליך ההוראה-למידה, ובמובן זה הן דומות למורים, שמלמדים בגישות אחרות של מסירה. הפעלת

 התלמידים ומעורבותם בתהליך ההוראה-למידה, חשובות לדעתן, בהיותן הדרך הבדוקה להשיג את קליטת

התכנים ואת השליטה של התלמידים בהם. 

של היהודית  מהזהות  חלק  מהיותם  נובעת  התכנים  חשיבות   – עמדתה  את  מסבירה  ב')  (שנה   שירה 

התלמידים ולאו דווקא כידע אוביקטיבי שיש לשנן:

 "ברור לי ששום טקסט זה לא הכרחי [...] החשיבות בשיעור הזה הייתה על איך, התנסות אחרת

 בלמידה [...] המטרה של כל השיעורים, אין לנו הרי תכנית לימודים, המטרה באופן עקרוני, היא

 להתחכך בטקסטים מהמסורת, להכיר, להיות מיודדים עם הטקסטים האלה [...] מאוד חשוב לי

 העניין של הזהות, הרי אני, כמוהם, למדתי בבית ספר חילוני ולא ידעתי כלום על מסורת, מקורות,

 דברים בסיסיים, לאו דווקא דתיים. מאוד חשוב לי שהם יכירו קטעים מהמסורת היהודית, לא יהיו

 מנוכרים למסורת הזו ואז גם ידברו על הזהות שלהם בתור משהו בעל משמעות, שתהיה לזה

איזושהי משמעות."

 מצד אחד, שירה טוענת, כי "שום טקסט לא הכרחי" ולכאורה, היא עשויה לעודד את התלמידים לבחור

 בעצמם טקסטים ולהביאם לכיתה, מה שעשוי להצביע על הוראה מעודדת הבניה. מצד שני, בפועל היא

 בוחרת את הטקסטים, אלו שנראים לה חשובים ובסיסיים ושיש בכוחם, לדעתה, לחזק את הזהות היהודית

של תלמידיה.

 בדומה לשירה, גם איריס (שנה ב') רואה חשיבות במשמעות התכנים עבור הלומדים, אולם יותר ממנה היא

רואה בידע נכס אוביקטיבי, שבאמצעות שינון נשמר בזיכרון: 

 "אני תמיד חושבת שתכנים, יותר חשוב לי שהם ידעו את המשמעויות של הדברים, אבל עדיין,

 צריך איזשהו בסיס של לדעת מתי תקופת המקרא ומהי תקופת המשנה. נתתי להם איזשהו דף

 ודיברנו על זה בשיעור, והיה דיון מעניין סביב זה ואז אמרתי להם: 'בואו נעשה בוחן, בשבילכם,

 שתלמדו את זה, שתדעו את זה טוב', כי הם לא יודעים. וזה מוזר לי שאת הדברים הכי בסיסיים

כמו תקופות, איפה זה נמצא, באיזה מאות, באיזה..., הם לא רוצים לדעת."
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 מרכזיות התכנים כל כך רבה, שאיריס לא בטוחה שהזמן הקצר העומד לרשותה יספיק כדי להעביר אותם

כך, שיהוו גורם משפיע ומחנך:

  "אני אישית, איריס, מטבעי יותר נוטה לתכנים [...] אני חושבת שזה מאוד חשוב לתת להם את

 הזמן לשאול שאלות ולעשות דיון ושהשיעור יהיה דינמי, ושזה לא יהיה נאומים של המורה או

 תוכן מקובע שעובר [...] אבל עדיין אני מרגישה, במיוחד אם יש שיעור של ארבעים וחמש דקות

 בשבוע, שזה כלום, ואני לא בטוחה שזה יכול לבנות להם משהו על יהדות, אבל לפחות לפתוח

 פתח – אז התכנים הרבה יותר חשובים. כמה שיותר לנסות לבדוק, שהם יבדקו מול עצמם מה

 הזהות היהודית שלהם, מה חשוב להם, למה הם מחוברים, לנסות ליצור להם חיבורים שלא היו

קיימים. זה מה שחשוב לי" (איריס, שנה ב').

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים א'-ב')

 בשלב הראשון של ההתנסות בהוראה, שלוש הסטודנטיות-מורות ממעטות להתייחס בראיונות למערכת

בית הספר, שהן כמעט ואינן באות במגע איתה.

 איריס מסבירה, שההכרות שלה עם מערכת בית הספר היא מצומצמת, מפני שהיא מלמדת רק שעה שבועית

 אחת, ואף היא מוקדם בבוקר. ההתרשמות העיקרית של איריס (שנה ב') מבית הספר קשורה לאווירה

ולנורמות ההתנהגות המקובלות בו, שמתאפיינות בהקפדה רבה על כללי בו  והנעימה השוררת   החמה 

התנהגות ומשמעת: 

 "[קשה לי להתרשם מביה"ס] אנחנו מלמדים שעה, בשעת אפס, שאז כמעט שאין מורים [בחדר

 מורים]. אנחנו מגיעים ראשונים ויוצאים כשכולם מגיעים. בסך הכל מה שאני כן מרגישה שזה בית

 ספר שהוא מאוד חם וגם יודע להעמיד כללים מאוד ברורים של משמעת, התלמידים יודעים איך

 להתנהג. זה לא קורה מעצמו. ראיתי בתי ספר שיש בהם אנרכיה. זה בית ספר שיש בו סדר, זה

 מאוד עוזר, אני לא צריכה לטפל בבעיות משמעת. הבית ספר מארגן את כל העניינים האלה.

מהבחינה הזאת זה מאוד כיף. נותן לי הרבה מרחב להתמקד בדברים אחרים."

 שירה (שנה ב') מלמדת בבית ספר אחר והתרשמותה שונה לחלוטין. היא מתארת את בית ספרה כקר וחסר

סדרי משמעת באופן בולט: 

 "בית ספר ממש מאכזב [...] למשל, איך שהכיתה נראית, נורא מכוערת, אין כלום על הקיר. [אני

 ממש מופתעת שבכיתה] אין סביבה לימודית, איזה משהו מסביב מגרה, משהו נעים יותר… זאת

 כיתה קרה ומנוכרת, מלוכלכת בדרך כלל [...] אין משמעת בבית הספר הזה [...] היו שם חילופים

של מנהלות כבר כמה שנים."

 איריס ושירה מצפות למערכת בית ספרית ברורה וסדורה, שתקל עליהן לבצע פעילויות הוראה מורכבות,

כמו אלו המאפיינות את ההוראה המפעילה, שעל פיה הן מלמדות. 
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 בשנה הראשונה של ההתנסות בהוראה, שנה ב', ההוראה התקיימה בכיתות שמספר תלמידיהן צומצם.

 ובכל זאת, כנרת, שמלמדת בגישת הוראה מעודדת הבניה, מציינת את הקושי שבהוראת מספר רב של

תלמידים ואת החשיבות של משך השיעורים: 

 "ראיתי השנה עד כמה שהדברים מורכבים, באתי בגישה שהכול תלוי במורה ואני רואה שאנחנו

 חיים במציאות [...] אני חושבת שהייתי רוצה שהשיעורים יהיו יותר ארוכים, יותר משלושת רבעי

שעה, ושהכיתה תהיה יותר קטנה" (כנרת, שנה ב'). 

 כאמור, בשנה ב' המסגרת של ההתנסות בהוראה לא חייבה את הסטודנטיות להיות תלויות, יתר על המידה,

 במערכת בית הספר. עובדה זו אפשרה להן, כך נראה, לבחור בגישת הוראה, שאינה רווחת בבתי הספר

בהם הן מלמדות.

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים א'-ב')

 בשנים א'-ב', החזון של שלוש הסטודנטיות-מורות אודות גישת ההוראה הראויה, תואם את הגישה בה הן

 מלמדות בפועל. איריס ושירה מציגות חזון של הוראה בגישת מסירה מפעילה, וזו אכן גישתן בעבודה

 המעשית. כנרת מלמדת בגישה המעודדת הבניה, שלפי השקפתה היא גישת ההוראה הראויה ובכל זאת,

 ניתן להבחין בתהיות שהסטודנטיות-מורות מעלות לגבי אופן ההוראה הראוי, ובמתח מסוים הקיים בין

 החזון לבין יישומו בהוראתן בפועל. כל השלוש שואפות ללמד "טוב יותר", לפי גישות ההוראה בהן הן

של יותר  רבה  הפעלה  בשיעורים  לקיים  מבקשות  ושירה  איריס  ליישם.  משתדלות  הן  ואותן   דוגלות 

 התלמידים וכנרת מעוניינת להגביר את הלמידה בהבניה ואת היוזמה והמעורבות של התלמידים בתהליך

ההוראה-למידה.

 , כמו הוראתן בפועל, מבטא תפיסת הוראה, שבה הפעלת התלמידים הואחזון ההוראה של איריס ושירה

 האמצעי הרצוי למסירת התכנים. שירה (שנה ב') מסבירה, שהוראה-למידה ראויה, מתרחשת על ידי חוויה

של התמודדות התלמידים עם טקסטים, אך במקביל, המורה "צריך לתת גם ידע":

 "בסופו של דבר, העניין הזה של הזיכרון, הוא פחות משמעותי בשיעורים. יותר חשובה לי החוויה

 של ההתמודדות עם טקסטים וכאלה דברים, לא הלימוד השיטתי. מאידך, אני יודעת שהם לא

 חושבים שהשיעור הוא שיעור, אם הם לא לומדים איזה חומר שנכיר, אם הדברים הם רק חוויה

 בפני עצמה. קריאה של טקסטים זה לא נראה להם משהו שהם לומדים ממנו. ואני חושבת שצריך

לתת להם גם איזשהו ידע. צריך גם ידע וגם... אבל יותר חשובה לי פה החוויה."

 על רקע תפיסה מסרנית-מפעילה זו, איריס, המתבוננת בשיעור שהיא לימדה על בריאת העולם, וקטע ממנו

 מוצג להלן, מעלה ביקורת עצמית, שמתייחסת למידה הרבה מדיי שבה היא מעבירה ידע לעומת המידה

הרצויה, לדעתה, של הפעלת התלמידים:

 איריס: שמנו לב, שלאדם יש תפקידים מאוד מעניינים, מצד אחד הוא צריך לכבוש את הארץ, נכון?

 , שימו לב, "ורדו בדגת הים". מה זה לרדות? לרדות במישהו? אתם26להשתלט עליה. כתוב גם בפסוק 

מכירים את המילה רודן? 
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תלמיד: לרדת על מישהו.

איריס: לא לרדת על, אלא אתם מכירים את המילה רודן? מה זה רודן?

תלמידה: לשלוט.

 איריס: לשלוט, זה עריץ. נכון. אז הם צריכים גם לרדות (כותבת על הלוח) בדגת הים, ובעוף השמיים ובכל

 החיות, ובעצם בטבע, נכון? עכשיו, יש פה דבר מאוד מוזר. אני רואה פה סתירה. מצד אחד כתוב שהאדם

צריך, מה הוא צריך לעשות? איזו סתירה אתם רואים פה? 

תלמיד: שהוא לא יכול לאכול אותם אבל הוא צריך לשלוט עליהם.

איריס: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, זאת סתירה ראשונה. מה עוד?

מסבירה איריס (שנה ב'):

 "הנה, למשל זו דוגמה של משהו שאולי אני בתור תלמידה לא הייתי אוהבת שיגידו לי: 'יש פה

 סתירה, איזה סתירה יש פה?' יכול להיות שהיה יותר טוב לשאול: 'מה אתם רואים פה?' [...] אני

 קצת מרגישה שאני כנראה לא סומכת מספיק על התלמידים שהם לא יעלו על זה, שזה ממש

 האכלה מסוימת, אני מביאה אותם לתשובה. אני אומרת להם שזה שלב חשוב בלימוד, אבל שלב

 יותר חשוב, שזה יבוא מהם, שהם יגידו לי מה עולה להם [...] לא נתתי להם להוציא את הדברים

 מעצמם מספיק. זה היה שיעור שבו התשובות היו מונחות מראש, שאלתי שאלות שידעתי מה אני

 רוצה לשמוע. פחות פתחתי את זה לדיון [...] יכול להיות שהיה צריך קצת יותר לתת להם מרחב

 להבין. מצד שני, אז לא הייתי מספיקה את כל מה שעשיתי [...] אני תוהה אם זה שאני כל כך

דומיננטית שם, זה לא חוסם אותם."

ואילו ביקורת עצמית על כך, שהיא דומיננטית מדיי בשיעור   באופן דומה, גם שירה (שנה ב') מביעה 

התלמידים "יותר מדיי פסיביים":

 "[בשיעור שראינו] התלמידים יותר מדיי… התלמידים יותר מדיי פסיביים. זאת אומרת, אני יותר מדיי פה

 'עושה סיכום', למרות ששאלתי אותם בהתחלה מה כל אחד אומר, אבל החתימה שלי של הדברים היא יותר

 מדיי בולטת [...] לא צריכים לשמוע את המילה האחרונה שלי. תמיד יש לי תחושה כזאת של ביטחון שאני

צריכה להגיד את המילה האחרונה, לאסוף את הדברים, אבל לא תמיד צריך את זה, זה יותר מדיי מלל."

 המתח בין תפיסת הסטודנטיות-מורות את ההוראה הרצויה כהוראה במסירה המפעילה לבין הרצון להספיק

 להעביר חומר מתלה בספקות המועלים אודות יעילות ההוראה. מחד גיסא, המורה יכול למסור את הידע

 באופן מהיר וישיר ולהספיק להעביר הרבה חומר, ומאידך גיסא, כאשר התלמידים פעילים בגילוי הידע

 התהליך אכן איטי יותר, אך נראה יעיל יותר. איריס ושירה מתמודדות עם המתח התמידי בין הרצון לממש

את הראוי בעיניהן לבין אילוצי המציאות שבשדה ההוראה: 

 "לפעמים צריך להספיק פחות ולהגיע פחות להישגים, אבל לתת להם שזה יגיע מהם. אני מרגישה

 שזה דבר שאני צריכה לעבוד עליו. זאת אומרת, בסדר, להעביר שיעור אני יכולה, השאלה היא עד

 כמה אני יכולה לתת לתלמיד ללמוד בעצמו. אז זה יהיה אולי פחות לעומק, פחות חומר, אבל מצד

'עכשיו עשרים דקות לי להגיד:  זה קשה, קשה  לי כמורה  וזה שווה.  יגיע לזה לבד   שני הוא 

 מהשיעור אני נותנת להם לפענח חמישה פסוקים', כי בהנחיה שלי הם עושים את זה תוך דקה [...]
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 אני מנסה כל שיעור להרחיב את הזמן שאני נותנת להם גם אם חלק מזה מבחינתי זה נורא לאט או

קצת בזבוז" (איריס, שנה ב').

 , בדומה לגישת ההוראה שבה היא מלמדת בכיתה, מבטא תפיסת הוראה חדשניתחזון ההוראה של כנרת

של הוראה המעודדת הבניה, זו המדגישה את תפקידם הפעיל של התלמידים בהבניית ידע. 

 בראשית ההכשרה, בשנה א', כנרת ביטאה תפיסה, לפיה בהוראה הראויה מקומם של התלמידים הוא מרכזי

והמורה מתפקד כמדריך, כפי שזכור לה לטובה מחוויותיה בתנועת הנוער:

 "איך שיושבים בבית ספר לא מוצא חן בעיניי, איך שמתנהגים בבית ספר, איך שהם מעבירים

 ביקורת, איך שהם מודדים את ההישגיות, הישגיות, איך שהפרט בא לידי ביטוי. הפרט לא בא לידי

 ביטוי ואני חושבת שלא לומדים מספיק, לא כמו שלומדים במסגרות לא פורמליות [...] בעיניי

דברים להביא  אוכל  שאני  מקווה  אני  מורה,  אהיה  אני  אם  עלי,  חושבת  אני  אם  טוב,   מורה 

מהמסגרת הלא פורמלית. לעשות דברים שהם לא ככה, אז אולי אפשר להקביל את זה למדריך."

 לקיים במציאות המורכבת של ההוראה, כנרת (שנה ב') נתקלת בקשיים, המונעים ממנה לממש את רצונה

 למידה אינטראקטיבית פעילה של תלמידים המנהלים דיון ורב-שיח ביניהם. למרות הקשיים, היא אינה

זונחת את החזון:

 "[בשיעור] אני יותר מעלה שאלות ומנהלת דו-שיח. אני חושבת שהדיאלוג צריך להיות גם בין

 התלמידים, ליצור שיחה בין התלמידים, וזה מאוד קשה כי הם לא כל כך מקשיבים אחד לשני.

 [אני רוצה] להבהיר אינפורמציה שהיא לא קרה וסתמית אלא שיש בה משהו שיכול להשפיע על

 החיים ולהיות רלוונטי. פשוט לדבר על נושאים דרך טקסטים, ללמוד מתוך הקשבה, זה מה שאני

הייתי רוצה שיהיה, הקשבה ממש במובן הכי טכני של העניין וגם במובן היותר מהותי."

 מתוך התבוננות במעשה ההוראה, כנרת מבקרת את עצמה על מקומה כמובילת השיעור ש"מביאה את

ומוסרת את התכנים, לעומת תפיסתה את ההוראה הרצויה כהוראה המכוונת ליתר מעורבות  הדברים" 

 ולמידה פעילה של התלמידים. היא שואפת להוראה, שבה המסרים באים מהתלמידים ועוברים בין תלמיד

אחד למשנהו ולא נובעים מהעמדה של המורה, כפי שהיא נוכחה לדעת שקורה בשיעורים שלה: 

 "הפעם אני עדיין מרגישה, שאני שם ואני מביאה את הדברים ואני עדיין הייתי מאוד רוצה להיות

 בעמדה של המנחה. אבל בגלל שמאוד קשה לנהל איתם דיון ובגלל שהדברים, העיניים נשואות

 אליי ולא אחד אל השני, אז אין שם, אין לי יכולת להביא את הדברים ולהשאיר את זה אצלם. כך

 שהכל ממני אליהם ומהם אליי, כל הזמן, הלוך חזור. יש בזה סוג של הוראת דבר. אני לא מרצה

 מבחינה טכנית, כי אני לא רק מרצה כי כן יש שמה איזה שהוא דיאלוג, אבל הדיאלוג הזה הוא לא

 לגמרי אמיתי, כי הדברים הם רק ממני. אני מביאה את הנושא, אני מחליטה איך הוא ייראה, על

 מה צריך לשים דגש. יכול להיות שיש תכנים, דברים, שמעניינים אותם וזה מקבל יותר מקום, אבל

בעיקר זה בא ממני" (כנרת, שנה ב').
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 כנרת (שנה ב') מעוניינת שהשיעור יאפשר לתלמידים תהליכים של הבניה, אך להערכתה, חזון זה אינו

מתממש במלואו ובוודאי לא באופן שמספק אותה:

ולהיצמד ולקדם  עוזר להם להבין  זה  לא...,  זה  צמודות טקסט,  בעיקר  הן]   "[השאלות האלה 

 לשיעור אבל זה לא נותן להם פתח לרבדים גבוהים יותר, וזה גם צמוד לCמה שאני מתכננת, זאת

 הבעיה. אבל, השאלות, באיזה שהוא שלב אני מקווה שהשאלות יבואו מהם. לפעמים השאלות

באות מהם – אני מעדיפה לענות לשאלות."

 לסיכום, הסטודנטיות-מורות המלמדות בגישת מסירה מפעילה (איריס ושירה) ובגישה המעודדת הבניה

 (כנרת), רואות בגישות הוראה אלו את הגישות הראויות. אולם, כל השלוש מעלות תהיות לגבי מימוש

 הראוי בעיניהן, והן מתארות מתח מסוים בין החזון למציאות. מתח זה מקורו בשאיפתן ליישם, במידה

רבה, יותר את עקרונות ההוראה, שכל אחת מהן מאמינה בה, ובפער שהן מזהות בין המצוי לרצוי.

 שנים ג'-ד' 5.2

 בשלב המתקדם של ההתנסות (שנים ג'-ד'), גדל היקף ההוראה וכלל שני מקצועות לימוד בשתי כיתות.

 בשלב זה חל שינוי משמעותי בגישת ההוראה של איריס, שירה וכנרת. לעומת שנה ב', שאז לימדו שירה

ג', כל  ואיריס בגישת מסירה מפעילה וכנרת לימדה בגישת הוראה מעודדת הבניה, הרי מראשית שנה 

 השלוש מלמדות בגישת מסירה מבהירה. גישה זו היא מסורתית-שמרנית, לפיה תפקידו של המורה להעביר

 את התכנים לתלמידים, והללו – תפקידם לקלוט את הידע. חזון ההוראה של השלוש נשאר כמעט כפי

שהיה, חזון של הוראה בגישת מסירה מפעילה, והוא מצוי במתח רב עם הגישה שבה הן מלמדות בפועל. 

המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 בהוראה על ידי מסירה מבהירה, הסטודנטיות-מורות נוקטות בשיעורים בפעולות שונות של הסבר והעברת

בדרכים לרוב  נעשית  הידע  בדרך של הרצאה. מסירת  אותו  מוסרות  הן  כי  דבר,  פירושו של  אין   ידע. 

את ולהוביל  להוליך   – ותפקידן  ומנחות  ממוקדות  שאלות  שאילת  על  המבוססות  יותר,   מתוחכמות 

התלמידים לקליטה של הידע הנכון והראוי, מה שמקובל לכנות בשפת המורים "שאלות פינג-פונג". 

 כך, לדוגמה, בשיעור תנ"ך, בכיתה ט', שירה מלמדת את הסיפור על מות שאול המלך המובא בספר שמואל

 א' פרק ל"א. התלמידים לומדים בשיעור לנתח את הטקסט על ידי השוואה בין שני מקורות מקראיים,

שהיא כלי אופייני ללימודי הדיסציפלינה:

 שירה: [...] תסתכלו מה שונה שם בין שמואל א' פרק ל"א בהשוואה לפרק בדברי הימים [...] אמרתי לכם,

כושר קצת  לעשות  צריכים  אנחנו  לעשות את ההשוואות האלה,  כדי  בספר התנ"ך),   (מראה באצבע 

באצבעות, כל הזמן להיות עם האצבע על שני המקומות. 

תלמיד מקריא: "וידבקו הפלשתים את שאול ואת בניו וידבקו אחרי שאול ואחרי בניו".
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 שירה: למה יש שוני? שימו לב, אותם דברים בדיוק אבל יש שינוי. למה השינוי הזה? אנחנו רואים שני

 נוסחים נורא קרובים אחד לשני. כי שינוי חייבים לשאול למה השינוי, מה ההסבר לשינוי הזה? קדימה מה

ההסבר?

נטלי (תלמידה): גיוון.

 שירה: אוקיי, זה דבר אחד. התשובה של נטלי היא גיוון. זו תשובה יפה, כי יש לנו שני סיפורים מקבילים

 בעלי מבנה דומה אז לא פעם אנחנו נמצא שינויים שמטרתם אך ורק לגוון, כדי שיהיה מעניין [...] ההסבר

 הזה הוא יפה אבל עדיין נדמה לי שהסבר הזה הוא טוב רק אם לא הצלחנו למצוא הסבר אחר. סגנון תמיד

אפשר להגיד שזה היה שינוי סגנוני, אבל בואו ננסה למצוא עוד איזה שהוא רובד להעשיר את זה.

 תלמידה: יכול להיות שבשני המקרים הם היו בבריחה, אבל "וידבקו את שאול ואת בניו" יכול להיות שהם

הדביקו אותם, תפסו אותם.

 שירה: מצוין. [שירה מעלה השערה לגבי ההבדל בין הפרקים]. כלל חשוב שאנו לומדים שאנחנו משווים

 בין שני כתובים מקבילים ואנחנו רואים שאחד מהם נותן לנו נוסח בהיר יותר, פשוט יותר, אנחנו יכולים

 לחשוד שהוא מתקן לנו את הדברים, שהוא מבהיר לנו את הדברים, מנסה לתקן אותו. עניין ההבהרה

 חוזר הרבה פעמים בכתובים מקבילים.

שירה (שנה ד') מתארת: 

 "זה אחד הדברים הכי חשובים, המיומנויות הכי חשובות זה ההשוואות הפנים תנ"כיות ולדעתי זו

 פעם ראשונה שהם עושים דבר כזה, פעם ראשונה שהם נדרשים באמת לקחת שני קטעים שהם

 דומים ולעבוד עליהם. לראות את ההשוואה, זה כמו ללמד מיומנויות של א'-ב'. מיומנויות מאוד

 פשוטות, בעיניי זה סופר חשוב, סופר חשוב. [רציתי] שיבינו שזה לא מקרי שיש בתנ"ך שני

 קטעים כל כך דומים, ואם יש שני קטעים כאלה חייבים לעשות את ההשוואה כי זה בא להגיד לנו

משהו. בעיניי זה מה שחשוב."

 בדומה לשירה, גם כנרת ואיריס מציגות בפני התלמידים כלים שמשמשים לניתוח הטקסט המקראי. בשיעור

 תנ"ך בכיתה י', כנרת (שנה ד') מלמדת על מלכות רחבעם ומשתמשת בשאלות ממוקדות, בכדי להבהיר

לתלמידים מה היא תקבולת. בסיכום התהליך היא מוסיפה ומנסחת עבורם את משמעות המושג:

 כנרת: המשפט שרשום על הלוח (מקריאה): "אבי יסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים", מי

יותר קשוח? מי יותר יאמלל את העם? באצבע!

תלמיד: תלוי מה זה עקרבים.

כנרת: יפה [...] בפסוק הזה יש תקבולת יש כאן השוואה ב...

תלמיד: בגדול - קטן.

 כנרת: [...] יש כאן העצמה. מהעול הכבד הולכים לעול עוד יותר כבד, זאת אומרת בוא נגיד שבכל אחד

 מהחלקים של הפסוק יש העצמה (כותבת על הלוח: העצמה). עכשיו אם אני, אם האמירה הזאת נאמרת

[...] תקבולת, היא מתמטיקה, תקבולת או שתי מילים ויש לנו פה הקבלה, תקבולת   בחלק הראשון, 

 מקבילות. יש דבר שווה או בעל אותה משמעות כמו הדבר השני. אז יש לנו פה תקבולת שהיא שני

משפטים שיש להם אותה משמעות.

מסבירה כנרת: 

 "סוף השיעור הלך על תקבולת, התחלתי לדבר על תקבולת ועל העצמה. הייתה שם הרבה עבודה

טכנית, של להבין."

185



בהוראת המקצועות אינטנסיבי  באופן  – המתנסות  הסטודנטיות-מורות  של ההכשרה,   בשלב המתקדם 

 מקרא ומחשבת ישראל – מגלות שהתלמידים חסרים כלים בסיסיים לקריאת הטקסטים ולהבנתם. אי לכך,

הן מוצאות לנכון לא רק למסור את התכנים, אלא גם ללמד בדרך של מסירה, מיומנויות למידה:

 "אני בשוק שזה מה שאני הולכת לעשות, כל המיומנויות למידה. לא קלטתי שזה מה שאני אעשה.

 מה שמעניין אותי זה המהות, התוכן, מה שנפיק מזה, איזה קונפליקטים יש בדברים. ואז פתאום

 אני רואה שהם לא יודעים לקרוא, שהם לא יודעים לכתוב. כל מיני מיומנויות. כל מיני דברים

 קטנים כאלה. לא יודעים להשוות בין דברים. זה לא משהו שצריך שכל. פשוט עבודה שחורה,

ואני לא קלטתי שצריך לעשות עבודה שחורה" (כנרת, שנה ג').

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 בהוראה במסירה מבהירה תפקידם של התלמידים לקלוט את הידע, לתרגל ולשנן. הסטודנטיות-מורות,

והן חזרה,  עליו  שנערכה  גם  מה  הנלמד,  החומר  את  יזכרו  שהתלמידים  מצפות  ושירה,  כנרת   איריס, 

מופתעות מאוד להיווכח, שהתלמידים לא זוכרים מה נלמד לפני שבוע-שבועיים. 

איריס מלמדת שיעור תנ"ך בכיתה י' בנושא מלכי יהודה, המוקדש לחזרה על "חומר": 

 איריס: (מדברת ומשרטטת טבלה על הלוח) אוקיי. אז אנחנו רוצים לראות מה קורה בשושלת ישראל

 ויהודה ובמקביל מה קורה עם האויבים מבחוץ. מי זוכר מה היה השם של המלך האחרון לפני הגלות,

 בישראל. לפני גלות אשור? המלך האחרון ששמו אותו בכלא... איזה מלך זה? רגע, רגע, רגע... איזה מלך

הוא היה?

תלמידה: אשור.

 איריס: מלך אשור. יפה. אז באשור יש לנו את שלמנאסר (כותבת על הלוח). ואיך קראו למלך יהודה ששמו

בכלא?

תלמידה: אהה...

איריס: מי זוכר? מי זוכר בפרק י"ז את מה שלמדנו?

תלמיד: מנשה. לא?...

איריס: מנשה זה פרק י"ז פס' אחד עד שש? מי פותח ומהר בודק? נו, נו, נו, נו, נו, נו, הדר תבדקי.

הדר (תלמידה): הושע.

איריס: הושע. יפה מאוד (רושמת על הלוח). אז המלך האחרון הוא הושע, ומה קורה לנו אחרי זה?

מספרת איריס (שנה ג'):

 "[...] הייתי בשוק בהתחלה. הם לא זוכרים מה למדנו לפני שבוע, לפני שבועיים, הם לא זוכרים.

 התחלתי פחות או יותר פעם בשבוע לעשות איזה שהיא סקירה, חזרה. מי היה לפני מי? מי אחרי

 מי? מי הסבא שלו? מי מאיים עליו? מי עשה לו ככה... וזה עוזר [...] זה גם בשבילם וגם בשבילי.

 זה נותן להם רקע, ואני יודעת שכולם מתחילים איתי באותה נקודת פתיחה. שאני אומרת להם

שיאשיהו היה אבא רשע או סבא רשע, אז הם יודעים מי זה, כי למדנו על זה, ועכשיו הם יזכרו."
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 במטרה להבטיח, שהתלמידים יקלטו במדויק את התכנים הנלמדים, הם נדרשים להעתיק למחברת ואחר כך

לשנן ולזכור את החומר: 

 "[בשיעור] קודם כל מחברת תנ"ך על השולחן, כשאני מגיעה, כשפותחים תנ"ך, התנ"כים של

 כולם חייבים להיות פתוחים ולכל אחד חייב להיות תנ"ך. זה שאני כותבת על הלוח זה כמובן

 עוזר, פשוט כי זה ממחיש להם יותר, זה לא אומר שהם צריכים להיות לגמרי פסיביים. לכל הפחות

 שזה יהיה במחברת [...] וחוץ מזה המחברת אצלי זה חשוב: אני רוצה לקחת את המחברת והם

 יוכלו להתכונן מזה. לא זוכרים – אז בשביל זה צריך את המחברת [...] אנחנו גם עושים סיכומים

אחרי כמה שיעורים סיכומים של כמה שיעורים יחד" (שירה, שנה ד').

כנרת (שנה ד') מספרת כיצד היא מנסה להפעיל ללמד את התלמידים לסכם בעצמם: 

 "[החלטתי השנה] לעשות איתם תהליך שיילמדו לסכם. שלב ראשון היה שמתנהל משהו בכיתה,

 נגיד שאלות תשובות פינג-פונג כאלה, שאני לא אוהבת, לא משנה, ואז אני אומרת להם: 'טוב

 עכשיו אני אסכם את הדברים בעל פה ואתם..., או אני אכתוב לכם בנקודות את מה שאמרנו

 ומהנקודות האלה תוציאו סיכום בכיתה', זה היה בתחילת השנה ואז הם הגישו שניים שלושה

 סיכומים, בדקתי את כל הסיכומים, עברתי בכל הכיתה [...] השלב השני הוא שאני מדברת ואז

 נותנת להם שתי דקות לסכם [...] אני הייתי רוצה שהם יצליחו מתוך הדברים שעל הלוח ומתוך

 הדברים שאני אומרת, ליצור לעצמם סיכום ברור, אבל הם לא מיומנים בזה בכלל, הם גם לא

רואים את זה כמטרה לנגד עיניהם."

 ראינו, כי בגישת מסירה מבהירה מתקיימות פעילויות הוראה-למידה שיגרתיות – חזרה על חומר, העתקה

 למחברת וסיכום שיעור. גם חלוקת התפקידים שיגרתית – התלמידים קולטים-סבילים, והמורה הוא יוזם,

פעיל ומוביל את התהליך ומרכזיותו היא ללא עוררין. 

התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 בהוראה בפועל של שלוש הסטודנטיות-מורות המלמדות בגישת מסירה מבהירה, בולטת מרכזיות התכנים

 שהן למדו באוניברסיטה. מדובר בתכנים הנחשבים בעיניהן כאמת אוביקטיבית, שאין עוררין עליה והם

 אינם תלויים באמונות אלו או אחרות. גם אם השיעור מתנהל בסגנון של דיון, עדיין אין בהכרח כוונה לתת

ביטוי לחוות הדעת של התלמידים, אלא לגרות אותם לומר את הידע "הנכון". 

בשיעור של כנרת (שנה ד') הדברים נראים באופן הבא: 

כנרת: למה הפכה מסופוטמיה? 

תלמיד: בבל.

 כנרת: בשלב מאוחר יותר. בשלב מאוחר יותר בבל, מה קרה בין לבין, למשל מי כבשו, אימפריה שכבשה

את ממלכת ישראל בתנ"ך?

תלמידים: כורדים, אשור.
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 כנרת: אשור, מצוין. מי אמר את זה? יפה. עכשיו זה מזרח קדום. אנחנו מדברים על תאריכים מאוד מאוד

רחבים, והטקסט היחיד שלמדנו מהמזרח הקדום הוא?

תלמיד: אנומה אליש.

 כנרת: אנומה אליש. אז אנחנו נעשה ככה, [נרשום בטבלה] תאריכים [...] בואו נגיד שהתאריכים האלה,

זה המאה העשרים לפני הספירה, משהו כזה...

תלמיד: כל מה שאת עושה עכשיו זה יהיה בבגרות?

כנרת: כן. אוקיי. אז מה התקופה שאנחנו מתייחסים אליה יותר מאוחר, תקופה שמה נכתב בה?

תלמיד: התנ"ך?

 כנרת: המקרא, התנ"ך וכמובן שהדברים מאוד גמישים, מאוד לא ברורים, אם הם היו ברורים לא היינו

נמצאים פה ואני לא הייתי לומדת מקרא באוניברסיטה, אז אני לא יכולה להגיד לכם בדיוק מתי...

מספרת כנרת:

[...] גם בחוג למקרא רואים את זה כטקסט מכונן  "אנומה אליש זה טקסט של המזרח הקדום 

 לדברים מסוימים. אבל פשוט זה מאוד מתקשר לדברים שרציתי ללמד על פרקים א' וב' בבראשית

 וזה היה מעניין להשוואה, וגם זה סיפור הבריאה הכי ערוך, הכי מוגדר שיש [...] דברים כאלה כמו

[תאריכים] זה גם כלי שעוזר להם לזכור."

 לדברי הסטודנטיות-מורות, הלימודים באוניברסיטה בחוג למקרא הקנו להן את המודעות לבסיס הידע

החשוב בלימוד התנ"ך.

אומרת שירה (שנה ד'): 

 "אני מנסה לפתח אצל הילדים טיפה של רגישות גם לדברים שהם בין השורות בטקסט ולכן זה

 חשוב בעיניי ההשוואה הזאת. זה בא אצלי מאוד מתוך ההכשרה [כאן בתכנית] וגם אוריינטציה

 מחקרית בתנ"ך. אלה דברים חשובים לי בתנ"ך, קצת להבין את הקשרים השונים בין הטקסטים

 השונים, את הסימונים שלהם, בסך הכול אנו רוצים להראות שזו יצירה ספרותית, יצירה הרבה

 יותר יפה מיצירה ספרותית, אז חלק מהעניין זה שטקסט אחד מגיב לטקסט אחר, טקסט מתקן את

הטקסט האחר."

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים ג'-ד')

 בשנה ד', הסטודנטיות-מורות, שלימדו בגישת מסירה מבהירה, התנסו בהוראת תכנית לימודים לבגרות.

ההוראה במסגרת מערכתית המדגישה ציונים והישגיות, מתוארת על ידן כאליה וקוץ בה. מחד גיסא –

 הבחינות הן אמצעי יעיל לכינון משמעת וליצירת מוטיבציה ללמידה, ומאידך גיסא – ההתמקדות בבחינות

 משמעה לימודים באווירה סמכותית מדיי, שאינה תואמת את תפיסותיהן אודות ההוראה במסירה מפעילה,

מסירה בגישת  דבר את ההוראה  בסופו של  הן מאמצות,  בעיניהן. למרות האמביוולנטיות,   זו הראויה 

מבהירה כגישתן בהוראה למעשה, ומכירות יותר ויותר ביתרונותיה, על אף הבנתן את מגבלותיה. 

ערכם של הציונים מתואר בדבריה של שירה (שנה ד'):
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 "בכיתה הזו אף פעם לא עשיתי בוחן, זו כיתה פשוט מצוינת. אבל כשהתחילה התפרקות, אני

מאוד היה  זה  זה,  שאחרי  בשיעור  בוחן  להם  ועושה  [מאיימת]  הייתי  שאם  לעצמי,   מתארת 

 אפקטיבי לפעם הבאה ואז אם הייתי אומרת בוחן היה משתרר שקט [...] ברור לי שעם הכיתה הזו

זה כן עובד, הם נורא לחוצים על ציונים." 

 כנרת (שנה ד') מספרת שפעלה בניגוד לאמונתה והשתמשה בציונים כאמצעי להשפיע על הלמידה ועל

התנהגות תלמידיה:

 "[כדי להימנע] מבעיות משמעת ניצלתי ממש את הקטע של הציונים, עשיתי הפוך מכל מה שאני

זה כמה  אחוזים,  של  ברורה  בצורה ממש  אותו  חילקתי   – הציון  בתנ"ך   [...]  מאמינה, ממש 

 איחורים, כמה זה חיסורים והם צריכים להגיש את כל שיעורי בית [...] נורא לא כיף לי לבדוק להם

 את התרגילים האלה, אז אני נותנת להם אחת לשלושה שבועות שיעורי בית, כולם עושים, כמעט

כולם מגישים ומי שלא, יורד לו ציון והם יודעים..."

לדעת שלושתן, לצד היתרונות בהוראה המכוונת להצלחה בבחינות, יש בה גם חסרונות:

 "אני מקווה שאני אוכל לשנות את האווירה, שתהיה 'תורה לשמה' [...] יש לי גם ביקורת... יש

אווירה כללית בעייתית בבית הספר, משהו מאוד בסיסי בשביל ציונים ו..." (איריס, שנה ד').

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים ג'-ד')

 איריס, כנרת ושירה מתארות מתח שנוצר מן הפער שבין הוראתן בגישת מסירה מבהירה לבין השקפתן

בנושא ההוראה הרצויה – הוראה בגישת מסירה מפעילה. 

ג') מתבוננת בשיעור שלימדה, ומבטאת אי נחת לנוכח מקומם של התלמידים כ"קולטים" (שנה   כנרת 

ומהמידה המעטה שבה התלמידים פעלו באופן עצמאי:

 "הם מקשיבים. הרבה פעמים יש שקט. לפעמים לא, אבל... כן. זה סתם נראה לי כזה עלוב. לא

 יודעת. לחזור על החומר, לחזור על מה שכתוב בתנ"ך. לכתוב על הלוח או לא לכתוב על הלוח.

 לדבר מולם, לא לדבר מולם. נראה לי פתאום כל כך לא ברור איך לעשות את זה. אחת המסקנות

 שהחלטתי זה שהם יקראו תנ"ך. ממש אחד אחרי השני כל שיעור יפתחו בלקרוא מהתנ"ך. יש בזה

 משהו מכבד יותר [...] השנה רוב הזמן אני קראתי והם קראו רק מדי פעם ושנאו את זה, ממש, הם

נורא נלחצו מזה."

 בדומה לכנרת, גם שירה (שנה ד') אינה מרוצה מעצמה, בשעה שהיא צופה בשיעור בו ניתחה טקסט

בניתוח בעצמם  להתנסות  הזדמנות  עליה לתת לתלמידים  והיה  מדיי,  דומיננטית  היא  לדעתה,   מקראי. 

הטקסט: 

 "ההשוואה הזאת היא חשובה, אבל בשנה הבאה נעבוד רק על ההבדלים החשובים באופן יותר

 ממוקד [...] זה יכול להיות שיעור דווקא מאוד מעניין כי יש בו קונפליקטים ויש בו שאלות מאוד

 ברורות, אבל הוא קצת יותר מדיי נמרח, הוא היה יותר מדיי דקדקני. זה קצת משעמם וזה גרם
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את למצוא  מהתלמידים  לבקש  השיעור  בתחילת  צריכה]  [הייתי  התלמידים.  של   להתפזרות 

 השינויים לבד וכל אחד עובד עם הרעיון לבד, מסמן את השינויים, ואז אני בוררת רק כמה וכותבת

 על הלוח. שתהיה להם התמודדות אישית עם התנ"ך ועבודה עצמית. אני קצת גיבבתי יותר מדיי

 מלל וצריך יותר להתנסות ופחות לדבר. אני לא אוהבת להגיד 'זוהי החשיבות ותצרבו לכם את זה

בראש', זה אמור לצאת דרך ההתנסות וההתנסות לא הייתה מספיק טובה."

 גם כאשר שלוש הסטודנטיות-מורות סבורות כי הפעילות הלימודית ברוח המסירה המסבירה הייתה טובה,

נשמעת בדבריהן אי שביעות רצון:

 "כשהרציתי, נגיד שדיברתי על נושא שעולה מתוך הדברים וממש דיברתי, נתתי דוגמאות, הם

 ממש היו יכולים להיות מרותקים ולהתעניין בזה וגם אני אהבתי את מה שאמרתי ואז זה יצא

 בסדר. אבל זה לא, זה לא למידה, כי לא. זה פשוט לא למידה מפעילה. גם הפינג-פונגים האלה זה

 לא ממש מפעילה. יש בזה משהו נורא דבילי כזה. הלמידה הטובה הייתה אם הם היו שואלים את

 השאלות או היה איזה שהוא, אני יודעת מה, אני כבר לא מצליחה לחשוב על דגם אחר" (כנרת,

שנה ג').

 ובכל זאת, הן מסבירות, שלעתים, סגנון כזה של הוראה הוא בלתי נמנע, אם כי בוודאי אינו אהוד עליהן.

של (לפחות  כהתנצלות  אולי  או  עצמי  כשכנוע  שנשמעים  דברים  להצדיק  נסיונות  מעין  יש   לפעמים 

הסטודנטיות כלפי עצמן).

כנרת (שנה ג') מתארת את תחושותיה משיעור בו הבהירה לתלמידים מהי המילה המנחה שבפרק התנ"כי: 

כנרת: אז מה, הילה, מה הם שני חלקי הנאום? 

. 27 עד 17הילה (תלמידה): מפסוק 

 מה המילה המנחה פה? מה המילה המנחה בחלק הראשון?.39 עד 28כנרת: כן? ו- 

תלמיד: בטח, בטח.

כנרת: בטח? שורש ב.ט.ח? זו המילה המנחה פה? מה המילה המנחה? 

תלמידה: י.צ.ל

כנרת: יפה מאוד, י.צ.ל. בואו תשימו לב [...] 

כנרת מחווה את דעתה:

 "איכס. אני שונאת מילים מנחות וזה... אבל לא נורא, יש לזה שימוש אז זה בסדר [...] זה כזה...

 להתחיל שיעור בCמה המילה המנחה, אוף. נראה לי מבאס, כי זה צריך להיות עם הקשר, אם זה לא

 נכנס לתוך קונטקסט זה נראה סתמי. זה גם מזכיר לי מין עבודה שיגרתית כזו של שיעור תנ"ך

 שאני לא אהבתי. צורה כזאת סטנדרטית – נראה לי שהיא הכרחית לחלק מהדברים. כמו שלא טוב

לי עם בדיקת מבחנים, אבל השנה לא האמנתי כמה שזה מדהים, כמה שזה חשוב."

 הסבר שכיח להצדקת סגנון ההוראה על ידי מסירה מבהירה, נעוץ בהתמודדות עם המציאות המורכבת של

 ההוראה. כאשר הסטודנטיות-מורות מוצאות את עצמן במצוקה, התלמידים מפריעים, לא קשובים ואינם

משתפים פעולה – אזי תהליך מסירת הידע תופס מקום מרכזי: 
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 "היו לי המון שיחות על זה שקצת פחות להעביר אלא יותר לתת להם לדבר, אני כן דווקא למדתי,

 אני חושבת מאז שנה ב', לא להכין עבורם כמות של ידע וזה מה שאני מעבירה נקודה, אלא יותר

 להקשיב להם. למרות ששוב, כשאני מוצאת את עצמי במצוקה כזאת כמו השנה, אז הידע תופס

 מקום מרכזי. [כשתלמידים מפריעים] מורה מיד נכנס למגננה הפוכה ואומר לעצמו אני רק אלעיט

 אתכם בידע ואל תדברו איתי בכלל כי אין על מה לדבר, זה קצת התחושה שלי היום, אני עשיתי

המון נסיונות לשיחות אישיות ועוד דברים וזה לא עזר" (איריס, שנה ד').

 איריס (שנה ג') מוסיפה ותולה את בחירתה במסירה מבהירה בתכונות האופי שלה, לפיהן היא נוטה לנאום

ולהטיף ו"חלשה בלתת לתלמידים יותר מקום":

 "מצד אחד, מבחינה אידיאולוגית אני לא מאמינה בהטפות. מצד שני יש לי קצת בסגנון ההוראה

 שלי משהו קצת כזה... מיסיונרי... לא יודעת איך לקרוא לזה..., אם משהו נורא בוער לי אז אני

 צריכה להגיד אותו בלהט. אני לא יכולה ל..., זאת אומרת יש לי צד כזה של להעביר מסרים, כאילו

 להטיף. אבל אני משתדלת שזה לא יהיה, שזה לא יתפוס יותר מדיי מקום בשיעורים. אבל אני כן

 מרשה לעצמי לפעמים להגיד להם את זה. אני גם חושבת שעצם זה שאני אומרת להם את זה

[...] אני חושבת שאני קצת  בלהט ואני באמת מאמינה בדברים שאני אומרת, זה עובר אליהם 

 נופלת בזה, אני חלשה בצד הזה של לתת לתלמידים יותר מקום. נגיד עבודת כיתה לא לתת חמש

 דקות אלא שעה, ולי חבל על הזמן. צריך לתת להם להצמיח את הדברים. זה משהו ש..., אני באה

כל כך גדושה לשיעור שאני לא נותנת להם."

 לסיכום, משנה ג', שלוש סטודנטיות-מורות משנות את גישת הוראתן הקודמת ומלמדות בגישת מסירה

 מבהירה, שהיא יותר ממוקדת מורה-תכנים. בה בעת, כולן תוהות לגביה ומעלות הסתייגויות מהוראה כזו,

ומתארות את המתח בינה לבין השקפתן אודות גישת ההוראה הראויה, גישת מסירה מפעילה. 

 שנים ה'-ו'5.3

 לאחר סיום הלימודים בתכנית ההכשרה, כנרת, שירה ואיריס הן מורות מן המניין בבתי ספר על-יסודיים

 ועובדות במשרה מלאה. כנרת ואיריס מלמדות בבית ספר המשלב תלמידים דתיים וחילוניים ושירה מלמדת

 בחטיבת ביניים בבית ספר קיבוצי-אזורי. הן ממשיכות ללמד בגישת מסירה מבהירה, כפי שלימדו החל

 משנה ג', בהיותן בשלב המתקדם של ההכשרה להוראה, ונראה, שהדבקות בגישה זו הולכת ומתבססת

 אצלן. על כך ניתן ללמוד מהשינוי שחל בחזונן אודות ההוראה הראויה, שהוא בשלב הזה, חזון של הוראה

בגישה שבין מסירה מבהירה למסירה מפעילה. 

המורה בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')
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 בשיעורים המתנהלים בגישת מסירה מבהירה ההוראה היא פרונטלית, דהיינו הוראה שמציבה את המורה

 במרכז. בהוראה כזו, האמצעים הרווחים להקניית החומר לתלמידים הם: רישום עיקרי הדברים על הלוח

וחזרה על הנלמד: 

 "רוב השיעורים שלי הם פרונטליים שהלוח משמש אותי מאוד מאוד. הכול מוצג להם ויזואלית,

 זאת אומרת, השאלה המרכזית מול העיניים ופירוט הנקודות שאנחנו עוסקים בהם. אני מניחה

 שהמחברות שלהם מאוד מסודרות ושהם מעתיקים, כי אני דואגת שהכול יהיה רשום על הלוח"

(שירה, שנה ה').

 המורות משתמשות בשלל מטפורות על מנת לתאר את דרך הוראתן במסירה. שירה (שנה ה') מתארת את

עצמה כמי ש"טוחנת" לתלמידים חומר ו"מהדקת" אותו לראשיהם:

 "פה אני יותר "טוחנת" להם חומר. זה חומר שלמדנו ועכשיו אני "מהדקת" לראות שהם זוכרים,

 זאת אומרת שאלה ותשובה, שאלה ותשובה וסיכום הרעיונות. זה חזרה. חשוב לי שהם יזכרו,

 להדק להם את זה בראש ועכשיו לצאת למשהו חדש [...] ברגע שהם עונים אני באמת מבינה שהם

כן יודעים והם כן זוכרים את החומר עצמו."

כנרת (שנה ה') אומרת שהיא "מאכילה אותם בכפית": 

 "מבחינת מבנה השיעור זה שיחות פינג-פונג כאלה שלי איתם או שאלות ותשובות או אפילו

עבודת כיתה (נאנחת) ..., אני מאכילה אותם בכפית."

ואיריס (שנה ו') מתארת את ההוראה כ"הנקה": 

 "הדימוי הזה, של הפרה שרוצה להניק יותר משהעגל רוצה לינוק, זה משהו שמלווה אותי הרבה

 בשיעורים כי בסופו של דבר אני מלמדת כי מאוד..., יש לי יצר עז כזה שהם גם ילמדו וידעו וגם

 שהם ירצו ללמוד תנ"ך בעתיד, שהם ירצו לפתוח תנ"ך, שהם ירצו... שזה יעניין אותם, שהם יזכרו

 את זה כחוויה. יש לי רצון גם לרGצות אותם שזה יהיה שיעור מעניין שיהיה להם כיף, שהם יחשבו

הרבה, זאת אומרת שאני לא באה רק בשם החיים הקשים והעבודה השחורה."

בנושאים שהם לא אחת לעסוק  בוחרות  ידע,  נושאות  כמורות   כמקובל בהוראה במסירה מבהירה, הן, 

 בנפשן. לדוגמה, בשיעור תנ"ך בכיתה י"ב עוסקים בספרות החכמה, ואיריס (שנה ו') מלמדת על מיתוס

וארכיטיפ, שהם מושגים בעולמה האקדמי:

 איריס: אני רוצה לבקש מכם להתייחס לזה כאל סמלים, יש משהו שנקרא ארכיטיפ, ארכיטיפ זה סמל שיש

 לו גלגולים בצורות שונות... [...] אני מנסה לתאר דמות ארכיטיפית, ארכיטיפ קשור למיתוס, מיתוס זה

אומר שיש משהו...

איריס מסבירה: 

 "כל מה שאני אומרת להם על המיתוס ועל הארכיטיפ זה דברים שהם ממש בנפשי, זה דברים

זה חוויתי, ה...   שעכשיו בדיוק אני כותבת עליהם בדוקטורט. אני ממש משתדלת להביא את 

 השיעור בשבילי הוא גם חוויה, אני עכשיו רואה את השיעור הזה וזה שיעור שמעניין אותי למרות

שאני זו שלימדתי אותו. כי זה דברים שאני גם ככה עוברת וחושבת עליהם וחיה אותם בכל 
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מיני מישורים [...] לא תכננתי לדבר על זה שיש פה מיתוס אבל זה היה נראה לי מתאים באותו

רגע וזה עלה."

 ובאשר לקליטת חומר הלימוד ומיומנויות הלמידה – המורות נוהגות כפי שמקובל בבתי הספר ובוחנות את

התלמידים באופן שוטף. למשל, כנרת (שנה ו') מלמדת את טעמי המקרא ובוחנת עליהם את התלמידים:

 כנרת: אנחנו עכשיו נעזוב את כל הספרים האחרים וניקח את הספר שלנו. תנ"ך על השולחן. ונתחיל...

 אנחנו נעשה ככה... אני אקרא את החלק הזה ובסוף הלימוד שלנו של הפרק, של החלק הזה של אחד עד

 חמש-עשרה, אני אעשה לכם בוחן קריאה קצר, כמו שבדרך כלל... זאת אומרת שאין פה הרבה מה

 להתכונן רק לשים לב לקריאת הפרק. אז עכשיו אני אקריא ומתי שהוא במהלך היום או בשבוע הבא

כשכבר נגמור את החלק הזה של הפרק נבקש מכמה תלמידים לקרוא את זה שוב. 

מספרת כנרת:

 "אני בוחנת לפי הרשימה, כולם קוראים חוץ מאלה שמתביישים, שהם מבקשים לקרוא בשקט

 אחרי השיעור [...] השנה ממש עבדנו המון על קריאה, הם קוראים מעולה [...] אני משתמשת במה

איזו לזה  בתחילת השנה הקדשתי  פשוט  ניקוד.  של  העניין  קריאה,  לצורכי  בלשון   שלומדים 

 תקופה, ממש כל מיני שיטות [...] למדנו את הפרק, התחלנו בבראשית י"ב ואז אמרתי להם מה הם

הטעמים שהם חייבים לדעת, חמישה טעמים."

 

התלמידים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 בתיאורי שלוש המורות את תפקיד התלמידים בשיעור, חוזרת ועולה הדרישה מהם לשנן ולזכור חומר.

להשקפתן, השינון רצוי והכרחי כאמצעי לרכישת ידע ונכסי תרבות ומתואר כמאפיין את העולם האקדמי. 

על השאלה "כיצד תלמידים לומדים?" משיבה שירה (שנה ה'): 

 "בראש ובראשונה בשינון, מה שכתוב על הלוח, מה שכתוב במחברת, לזכור את זה, זה דבר

 ראשון. עכשיו אני קצת מסייגת את זה, כי, למשל, מבחנים אצלי תמיד עושים עם תנ"ך פתוח ואני

 כל הזמן אומרת להם שתנ"ך פתוח זה אומר שאתם לא צריכים לזכור בעל פה אלא להבין את

 הרעיונות [...] אז אני מקווה שיש בזה מידה של הבנה, רובם עובדים בשיטת השינון. יש להם את

 המחברת והם לומדים את המחברת בעל פה [...] אני נותנת להם לקראת המבחן שאלות לחזרה,

 רשימה ארוכה של שאלות ואני אומרת להם: 'מי שעונה על השאלות האלה בבית – מוכן לבחינה'

ואז כולם עובדים על השאלות ויש שיעור חזרה על השאלות."

 אצל איריס (שנה ה') הציפייה מהתלמידים לשינון החומר הנלמד איננה רק אמצעי לימוד לקראת מבחן,

אלא גם ביטוי לאמונה, הנטועה ברקע האישי שלה, לפיה השינון מאפשר לתלמיד להיות בן בית בתרבות: 

 "שינון? כן! יש לי כיוון אחר של חשיבה על שינון. בכיתה י"ב אמרתי [לתלמידים] ללמוד את

 פרק א' בעל פה והם הסתכלו כאילו קרה לי משהו. זה כי באתי מחינוך רוסי ובחינוך רוסי אתה כל

 שבוע צריך ללמוד שיר בעל פה. זה משהו שגדלתי איתו... אבל זה לא שינון במובן של אתה משנן

 כמו תוכי [אלא] פתאום זה הופך להיות אוצר התרבות שלך, וזה משהו שנמצא אצלך ויש לך את

זה. לימדתי ספר קהלת והם עדיין שולפים לי פסוקים שהם זוכרים כי הם למדו את זה בעל פה."
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 גם כנרת (שנה ה') מדגישה את חשיבות השינון, תוך שהיא נשענת על אנשי אקדמיה הראויים לחיקוי, כמי

שמפגינים ידע בעל פה: 

 "נתתי להם שלושה פסוקים לזכור בעל פה והם זכרו. כל פרק נראה לי שאני אתן להם כמה

 פסוקים ללמוד בעל פה. זה משהו חשוב, זה פסוקים חשובים מפרשת "לך לך" וזה יהיה נחמד

 לזכור קצת דברים בעל פה [...] אבל בעיקרון יש בזה משהו, זה כמו פה באוניברסיטה, אנשים

 לומדים עמודים שלמים של הומרוס בעל פה, זה איזשהי רכישה, הפנמה, עוד סוג של הפנמה של

 ידע, או של הפנמה של משהו לעתיד. זה לא נראה לי רע, העובדה שהפסוקים האלה הולכים איתם

 או איתי ושיש מאחוריהם רעיון והוא רעיון מכונן [...] זה משהו שאני מוכנה להקדיש לו זמן כי

הוא די חשוב."

 

 לפעמים, שלוש המורות אינן מסתפקות במטלות של שינון או לימוד בעל פה, והן מציעות מטלות פעילות

 לתלמידיהן, המשקפות, במידת מה, את גישת מסירה מפעילה. פעילויות אלה מתוארות כשינוי מהתפקיד

בספרייה ומתמקד ו'), שמתנהל  (שנה  כנרת  לכך השיעור של   הסביל, השגרתי, של התלמידים. דוגמה 

בהבנת טקסט מספר בראשית: 

 כנרת: נעבור על הטקסט, על כל הקטע שקראתי מפסוק אחד עד חמש-עשרה ונעשה טבלה. תרשמו את

כל מה שמפריע לכם, כל הדברים שאתם לא מבינים.

תלמידה: ואם אין לי?

כנרת: הכל את מבינה? את מבינה את כל המילים? 

תלמידה: כן.

כנרת: מה זה "כעת חיה"? "כעת חיה" (מבטאת במלרע).

תלמידה: "עת חיה" (מבטאת במלעיל) זה...

תלמיד: מה זה בולתי (משבש את המילה).

כנרת: ב$לותי (מתקנת), מה הפירוש? 

תלמידה: היא כבר בלה.

כנרת: כעת חיה ואת יולדת בן. תבדקי בספרים מה פירוש הביטוי.

כנרת מסבירה:

 "השיעור היה בספרייה כדי ליצור שינוי, שייגעו קצת בספרים, שיכירו את הספרים קצת, כי לא

 הכרתי להם עדיין. כל פעם שיש להם איזושהי בעיה והם לא יודעים אז אנחנו הולכים לספרייה

 ומביאים מילון או קונקורדנציה. אני רוצה שהם יכירו את הספרים, שיידעו איך להשתמש בהם

 [...] הרבה פעמים אני מפרשת להם מילים. לפעמים, אחת המתודות שלי, שהם צריכים לסמן

כותבת להם מקבילה אני  ואז  מילים קשות  והם מסמנים  קוראת להם  או שאני   מילים קשות, 

מהקונקורדנציה, מילה שהם צריכים להגיד מה הפירוש שלה."

 נראה אפוא כי המורים בעלי הגישה במסירה מבהירה מרבים להציב בפני התלמידים משימות טכניות

שונות, שמטרתן – קליטת חומר והכנת תשתית לעיסוק מעמיק יותר בטקסט.
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התכנים בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

 אצל איריס, שירה וכנרת, המלמדות בגישת מסירה מבהירה ידע התכנים הוא המטרה המרכזית של תהליך

ההוראה-למידה.

 שירה (שנה ה') רואה את לב ההוראה בהבנת הטקסט ובבקיאות של התלמידים בידע התכנים, עד כדי כך

שהיא מסיטה הצידה כל דיון בנושאים רעיוניים: 

 "קודם כל, השיעורים עצמם יוצאים מתוך הטקסטים, מה שהטקסט מזמן ולא דברים מבחוץ. אם

 אנחנו מדברים עכשיו על מלך, אז שאלות כמו: למה מלך טוב, למה מלך לא טוב – שאלות כאלה

 לא מעניינות אותי, כל זמן שהם לא עולות מהטקסט. אני נותנת לחפש סתירה או בעיה בתוך

 הטקסט, כמעט בכל פרק יש מורכבות כזאת. לפרק את המורכבות, זה מה שמעניין אותי בשיעור.

 [הבקיאות של התלמידים] חשובה לי מאוד מאוד. השיעורים קשים, הם טקסטואליים. אין בריחה

 [...] יש בי משהו מאוד לא מתפשר, קוראים טקסט כמו שצריך, לא לברוח לשאלות אחרות, לא

 לברוח לדברים שמעבר לטקסט, לסוגיות ערכיות, בשביל זה יש שיעורים אחרים. בשיעור תנ"ך

לומדים תנ"ך, לומדים את השפה הזו, מתחבטים בעניינים שהם טקסטואליים – זה יותר קשה."

 באופן דומה, איריס (שנה ה') מדגישה את החשיבות שבהצגת הטקסט בניסוחו המקורי, למרות המאמץ

הרב הכרוך בכך ועל אף גילויים של התנגדות מצד התלמידים: 

 "המכשול של השפה הוא מאוד... זה לא עברית אלא ארמית וזה באמת דורש מאמץ להעביר.

יש חשיבות להכיר את [...] מבחינתי,  לא קוראים את המקור  אז בעצם הם   שמביאים תרגום 

 הדברים כמו שהם [במקור] וגם חלק מללמוד תלמוד זה ללמוד את השפה. [לפעמים] אני מביאה

 מאמרים [...] הבאתי מאמר של אחד העם, זה היה מאמר ממש קשה בשבילם ולא ויתרתי. יכול

 להיות שזה קצת ללכת ראש בראש עם הכיתה. קראנו אותו וקראנו כל משפט, זה היה משעמם, זה

היה קשה וגם מעיק. כאשר אני מביאה טקסט, מאוד חשוב לי לא לאבד את הרוח של הטקסט."

 בשנים ה'-ו', להבדיל משנות ההכשרה, שלוש המורות מציגות תפיסה מגובשת ומעוצבת אודות מרכזיות

התכנים וחשיבותם: 

 "אני מאוד השתניתי, יש לי כיום משהו יותר מובנה, אני חושבת שהמסר והעניין הטקסטואלי

 בטקסט, צריך להבין אותו, אי אפשר לשנות אותו, אי אפשר לשחק בו... צריך להתייחס בכובד

ראש לכל מילה, כי זה הכלי שלנו" (כנרת, שנה ו').

מערכת בית הספר בתהליך ההוראה-למידה (שנים ה'-ו')

בבחינות התלמידים  להצלחת  היתר,  בין  מכוונת,  ההוראה  בהם  הספר  בבתי  מלמדות  המורות   שלוש 

 הבגרות. הן מזדהות עם התפיסה הבית ספרית ומלמדות בגישת מסירה מבהירה, שלהבנתן מובילה ביעילות
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 להצלחה בבחינות הבגרות. יחד עם זאת, איריס (שנה ה') מציינת את היתרונות שיש בהערכה חלופית.

 לדעתה, יש חשיבות רבה להצלחת התלמידים בבחינות הבגרות, אך לא פחות מכך, חשוב לאפשר להם

כתיבת עבודות יצירתיות:

 "[...] ובגרות, בסדר. אני בעד לתת לזה מקום חשוב אבל לא מרכזי. זה טוב שיש בחינות אבל אני

 יותר ממבחנים בעד עבודות יצירתיות, עבודה שהתלמיד כותב. אם אני הייתי קובעת איך צריכות

 להיראות הבחינות, הילדים היו צריכים להגיש בכל מקצוע עבודה, שהיא יצירה שלהם ומידי פעם

 להיבחן על איזה שהוא ידע בסיסי, כללי. [בשבילי הצלחה בהוראה] זה שאני אשמע שתלמידים

 אומרים: 'כשאני נתקל בספר קהלת – אני נזכר בשיעורים שלך' [...] זה שהם ירצו ללמוד את

 הטקסטים האלה עוד. בשבילי זה לא טקסטים, זה עולם חי, אם קצת מהחיות שלו תעבור אליהם,

 זאת הצלחה, וגם שיצליחו בבגרות, אבל זה יותר בשביל הכבוד שלי. הייתי מורה בסדר, הצלחתי

 להעביר כיתה בבגרות בציונים טובים, יש צד כזה. זה שהתלמידים שלך יחשבו שהשיעורים שלך

מעניינים וזה באמת לא קורה תמיד, זה מאוד נעים. זה ממש הערכה אמיתית כזו של ילד."

בין ההוראה בפועל לחזון ההוראה הרצויה (שנים ה'-ו')

 בשעה שבהוראה בפועל המורות מלמדות בגישת מסירה מבהירה, שקונה לה מקום של קבע אצלן, הן עדיין

סבורות, כי יש לזמן לתלמידים פעילות למידה אקטיבית. 

 איריס (שנה ה') מניחה, כי מה שמביא אותה לנקוט בגישת הוראה על ידי מסירה מבהירה, אינו דווקא

 הרצון להתרכז בצורך וברצון להספיק חומר, אלא תחושת הביטחון, שסגנון כזה של הוראה מעניק לה. עם

דבריה עצמית.  פעם, משימות של למידה  מידי  על התלמידים,  היא מדגישה, שמן הראוי להטיל   זאת 

 והרגשותיה מעידים על תחושת מתח בין ההכרה ביתרונות הגישה, שבה היא מלמדת לבין תפיסתה את

ההוראה הרצויה:

 "בכיתה י"ב עשיתי כמה פעמים עבודה בקבוצות והלוואי והייתי עושה את זה יותר, אבל אני לא

 כל כך שלמה עם זה, כי אני רוצה את זה וגם לא רוצה את זה. אני מרגישה בטוחה במה שאני

[...] אני יכולה לומר בכנות נוח לי להישאר במה שמוכר ובטוח   עושה, בזה שהשיעור אצלי, 

 שהתלמידים שלי לא משתעממים, אבל אני לא יודעת עד כמה הם מולידים את הדברים. זאת

 אומרת, יותר זה היזכרות או שאני מכתיבה להם מה לחשוב. כי אני בטוחה שהם לא יצליחו לבד,

 יש לי מין חשש כזה, חוסר ביטחון, וזה חבל [...] אני קצת בשיעור כמו השחקן, הקוסם, ה... אני

מרגישה שזו האחריות שלי [...] מה שהייתי צריכה זה אולי יותר להעביר את האחריות לילדים."

 בשיעוריה, איריס, המורה, היא הדמות המרכזית והפעילה ועקב כך ביטחונה האישי מתעצם. ביחס הפוך,

סגנון הוראה כזה מותיר את התלמידים פסיביים מאוד:

 "זה בכלל פלא, שהם נשארים שפויים אחרי כל כך הרבה שנים לשבת ולהקשיב לכל מיני אנשים

 שמדברים ולענות להם על שאלות ולהגיב. להיות תלמיד באיזה שהוא מקום זה הרבה יותר קשה

[...] אני מאוד  מלהיות מורה, כי זה להיות פסיבי וכל הזמן לענות על דברים שדורשים ממך 
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 אקטיבית בשיעור, זה העניין של הפרה שרוצה להניק יותר מהעגל, וגם באמת כמה אתה אקטיבי

 בשיעור וכמה אתה נותן להם להיות. אני מרגישה, שזה לא הם שמובילים את השיעור, אני נסחפת

 איתם אבל עדיין אני מחזיקה את המושכות, לפעמים אפילו לא מספיק נותנת לדברים להתארגן

 מצידם, להעביר להם אחריות [...] כי יש לי להט להעביר להם כל מיני דברים, יש לי להט [...] היה

 לי פה [בשיעור] רעיון, שאותי עניין והיה לי חשוב להעביר להם – אז התעקשתי, לא הוצאתי

אותם בזמן להפסקה" (איריס, שנה ו').

 המתח המתמיד מעיק על המורות והן מחפשות עוד ועוד הצדקות, לא רק מנקודת מבטן, כפי שראינו

 במקרה של איריס, אלא גם מנקודת המבט של התלמידים. שירה (שנה ה'), שמזמנת מידי פעם הפעלות

למידה, מוצאת שלפסיביות של התלמידים יש גם יתרונות:

 "[בדף העבודה שנתתי] זה כבר חומר שהם לא למדו, עכשיו [בשיעור] הם מתמודדים עם זה לבד.

 זה אותו פרק אבל מבט אחר על הפרק וזה הם כבר צריכים לעבוד לבד. נתתי להם פסוק והם היו

 צריכים לנתח אותו. שאלתי אותם שאלות על הפסוק כדי להבין. הם שונאים דפי עבודה כי הם

להיות על הקטע של  פסיביים. הם מתים  להיות  יכולים  לא  והם  עבודה  בדפי   צריכים לעבוד 

זה כל וגם קשה להניע אותם לעבודה.   פסיביים, כשהם מתחילים לעבוד הם מתחילים לקטר 

 הכיתות [...] כי הם אוהבים שלועסים, הם אוהבים את זה בקטע פרונטלי, הם אוהבים שיש להם

 את זה על הלוח והם מעתיקים למחברת, מבחינתם ככה הם לומדים. כשאני נותנת להם דף עבודה

כל פעם זה מאבק. אבל הם חייבים לעבוד לבד וללמוד להתמודד לבד."

 בשלב ההוראה בתפקיד, מתייצבת גישת ההוראה של שלוש המורות, שלימדו בתחילת ההתנסות בהוראה

 בגישות מסירה מפעילה/מעודדת הבניה ומראשית השלב המתקדם של ההכשרה, בגישת מסירה מבהירה.

 בהיותן מורות מן המניין, קיימת אצלן הכרה גוברת ביתרונותיה של גישת מסירה מבהירה, אך עדיין קיים

 מתח בין אופן הוראתן בפועל להשקפתן אודות ההוראה הראויה – בגישה שבין מסירה מבהירה להוראה

 במסירה מפעילה.

סיכום דפוס הוראה העוברת ממסירה מפעילה/מעודדת הבניה למסירה מבהירה

 בעמוד הבא מוצג לוח שמסכם את תהליך השינוי בגישות ההוראה של שלוש סטודנטיות-מורות העוברות

לגישת מסירה מבהירה. בשלב הראשון של התנסותן בגישת מסירה מפעילה/מעודדת הבניה   מהוראה 

 בהוראה שלושתן נוקטות בגישה המקצה לתלמידים מקום פעיל בתהליך ההוראה-למידה. גישות ההוראה

 שלהן הנתפסות אצלן כגישות הראויות להוראה. מהשלב המתקדם של ההתנסות בהוראה, משתנה באופן

 בולט גישת ההוראה שלהן ושלושתן מלמדות בגישה ממוקדת מורה, גישת מסירה מבהירה, והן נצמדות

 אליה גם לאחר סיום ההכשרה, כשהן מורות בתפקיד. כסטודנטיות בשלב המתקדם של ההתנסות בהוראה,

 חזונן אודות גישת ההוראה הראויה הוא חזון של הוראה במסירה מפעילה, וזו נמצאת במתח עם הגישה בה
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 הן מלמדות בפועל. בהמשך, מתח זה הולך ומתפוגג ולהשקפתן, גישת ההוראה הראויה היא בין מסירה

מבהירה למסירה מפעילה. 
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: דפוס הוראה העוברת ממסירה מפעילה/מעודדת הבניה למסירה מבהירה5.4לוח 

מקום מערכת מקום התכניםתפקיד התלמידיםתפקיד המורה
בית הספר

 שלב ההתחלה
 של ההתנסות

בהוראה 
(שנים א'-ב')

הוראה
בפועל

 מוסר ידע תוך הסברים
 והפעלות של תלמידי

 הכיתה עם ביטויים של
עידוד להבנית ידע

 (מסירה מפעילה/
מעודדת הבניה)

 מקבלי ידע תוך
 פעילות אקטיבית

 עם ביטויים של
יצירת ידע

 (מסירה מפעילה/
מעודדת הבניה)

 מסירתם היא
 מטרת ההוראה
 עם ביטויים של

 התייחסות
 לתכנים כאמצעי

 להבניית ידע
 וליצירת

משמעות

 מחייבת במידה
מוגבלת

הוראה
ראויה

 מוסר ידע תוך מידה
 רבה יותר של הפעלת

התלמידים
ועידודם להבנית ידע

 (מסירה מפעילה/
מעודדת הבניה)

 מקבלי ידע תוך
 פעילות אקטיבית

 עם ביטויים של
יצירת ידע

 (מסירה מפעילה/
מעודדת הבניה)

 מסירתם היא
 מטרת ההוראה
 עם ביטויים של

 התייחסות
 לתכנים כאמצעי

 להבניית ידע
 וליצירת

משמעות

קבלת המסגרת

 שלב מתקדם
 של ההתנסות

בהוראה 
(שנים ג'-ד')

הוראה
בפועל

 מוסר ידע לכלל תלמידי
 הכיתה תוך הסברים

והבהרות

(מסירה מבהירה)

 לקלוט ידע מעובד
 באמצעות פעילות

כיתתית

(מסירה מבהירה)

 מסירתם היא
מטרת ההוראה

 הוראה
 במסגרת
מחייבת

הוראה
ראויה

 מוסר ידע תוך הסברים
 והפעלות של כלל

תלמידי הכיתה 

(מסירה מפעילה)

 מידה רבה יותר של
פעולות תלמידים

 (בין מסירה
 מבהירה למסירה

מפעילה)

 מסירתם היא
מטרת ההוראה

קבלת המסגרת

 שלב הכניסה
 להוראה
בתפקיד 

(שנים ה'-ו')

הוראה
בפועל

 מוסר ידע לכלל תלמידי
 הכיתה תוך הסברים

והבהרות

(מסירה מבהירה)

 לקלוט ידע מעובד
 באמצעות פעילות

כיתתית

(מסירה מבהירה)

 מסירתם היא
מטרת ההוראה

 הוראה
 במסגרת
מחייבת

הוראה
ראויה

 מוסר ידע עם נטייה
להפעלת התלמידים

 (בין מסירה מבהירה

 מידה רבה יותר של
 פעולות תלמידים

 (בין מסירה

 מסירתם היא
מטרת ההוראה

קבלת המסגרת
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 מבהירה למסירהלמסירה מפעילה)
מפעילה)

5פרק 

דיון, מסקנות והשתמעויות

. דיון1
שאלות המחקר העומדות בלב העבודה הן:

. מהן גישות ההוראה-למידה של הסטודנטים-מורים בהוראה שלהם בפועל?1

. מהו חזונם של הסטודנטים-מורים אודות גישת ההוראה-למידה הראויה ומה טיב המתח בין החזון  2      

         לבין  גישת ההוראה בפועל?

. האם חלו תמורות בגישות ההוראה-למידה של הסטודנטים-מורים מראשית הכשרתם, במהלכה 3     

         ובעבודתם כמורים, בהתייחסות להוראה שלהם בפועל אל מול חזונם, ואלו הן?

בפרק שלפנינו, תוצג התמונה המתקבלת מהמחקר, באשר לכל אחת מהשאלות הללו, כמו גם מסקנות 

המחקר והשתמעויותיו.

בהוראה1.1 הסטודנטים-מורים  של  ההוראה-למידה  גישות   מהן 
שלהם בפועל?

 בפרק הממצאים הוצגו חמישה דפוסים המתארים את גישות ההוראה-למידה של הסטודנטים-מורים במשך

בגישות אלה. בעוד שתיאור הממצאים ואת התמורות שחלו  ובתחילת דרכם כמורים   תהליך הכשרתם 

בין הדפוסים השונים, תוך בחינת המשותף והמבדיל  התמקד בכל דפוס לעצמו, הדיון הנוכחי משווה 

 ביניהם ותוך התייחסות לגישת ההוראה בפועל של הסטודנטים-מורים. גישת ההוראה של כל אחד ואחת מן

ונבחנה בהתאם לתפיסתה, או בהתאם לתפיסתו את תפקיד המורים, תפקיד  הסטודנטים-מורים תוארה 

התלמידים, מקום התכנים ומקום המערכת הבית ספרית. 

 

בסקירת הספרות הוצג מיפוי של שש גישות הוראה, הממוקמות על פני רצף שבין הוראה ממוקדת מורה-

 Cuban, 1993; Boulton-Lewis et al., 2001; Cuban, 2007; Vanתכנים לבין הוראה ממוקדת תלמידים (

Driel et al., 2007בקצה האחד של הרצף הוצבה גישת הוראה במסירה ישירה, שהיא מבין כולן ממוקדת .( 

כי מופיעה, לעתים,  ביותר בתכנים-מורה. הגישה מתוארת בספרות כרווחת בעיקר בחינוך הגבוה, אם 
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 & Kember & Kwan 2000; Martinez et al., 2001; Cuban, 2007; Limאפילו בבתי ספר על יסודיים (

Chan, 2007; Postareff & Lindblom-Ylanne, 2008בניתוח ממצאי המחקר, עולה שגישת ההוראה .( 

 במסירה ישירה לא נמצאה אצל מי מהם. חמש הגישות האחרות, זוהו כאלה שהסטודנטים-מורים מלמדים

לפיהן: מסירה מבהירה, מסירה מפעילה, מסירה קשובה, מסירה מותאמת והוראה המעודדת הבניה. 

 מתאר את מיקום גישות ההוראה שנקטו הסטודנטים-מורים, על פי מידת ההתמקדות בין מורה-5.1תרשים 

תכנים מצד אחד לבין התמקדות בתלמידים מצד שני.

: מיקום גישות הוראה5.1תרשים 

 ארבע גישות ההוראה במסירה הן בטבען גישות מסרניות פוזיטיביסטיות, שמטרתן העיקרית היא העברת

 ). השוני ביניהן מתבטאSawyer et al., 2005; 2006תכני הדעת אל התלמידים, כידע נתון ואוביקטיבי (בק, 

 במידת התייחסותן לתלמידים בתהליך ההוראה. הגישה החמישית, זו המעודדת למידה בהבניה, נבדלת

 משאר הגישות, משום, שעל פיה תכני ההוראה נתפסים כידע הקשרי וכאמצעי ליצירת משמעות ולהבניית

 ,Von Glasersfeld, 1985; Fosnot, 1996; Brooks & Brooksידע באופן אישי על ידי כל אחד מהלומדים (

2001 .(

בתפיסותיהם, מהם,  ואחת  אחד  כל  של  בעניין  בתלמידים.  בעיקרה  ממוקדת  הבניה  המעודדת   הגישה 

 ;Perkins, 1996; Nuthall, 2002בתחושות וברגשות שלהם, וכל אלה מהווים את התשתית להבניית הידע (

Brooks & Brooks, ביצירת מצבים של למידה פעילה2001  עיקר תפקידם   ). לכן, המורים רואים את 

 ומשמעותית המכוונת להבניית ידע הנתפס כידע הקשרי. כל זאת במסגרת בית ספרית המכירה בחשיבות

מרכזיותם של התלמידים בתהליך ההוראה-למידה. 

 גישת מסירה מותאמת, אף שהיא גישת מסירה, מאופיינת בהתמקדות גבוהה יחסית בתלמידים ומבקשת

 להציע לכל תלמיד ותלמידה את דרך ההוראה המתאימה לו או לה. אמנם, מטרת ההוראה היא מסירת

 התכנים, אך זו מתרחשת באמצעות אכפתיות והקשבה של המורה לתלמידיו ועל ידי התאמת דרכי ההוראה

ולוין,  (שמעוני  שביניהם  ,Darling-Hammond 1998לשונות  בית2005  מסגרת  מחייבת  כזו  גישה   .(; 

ספרית, שיש בה נכונות להוראה יחידנית והיא מקצה לכך אמצעים.

מסירה
 קשובה

מסירה
מבהירה

מעודדת
 הבניה

מסירה
 מפעילה

התמקדות
תכנים-במורה

מסירה
 מותאמת
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 גישת מסירה קשובה, מאופיינת במרכזיות המורים כמוסרי תכני הלימוד, וכמי שקשובים לכל התלמידים

 ,Noddingsכיחידים ומנסים לסייע להם לקלוט את התכנים בעיקר בדרך של חיזוק, אמפטיה וסבלנות (

2001; LeDoux, 2007גישת מסירה קשובה עולה בקנה אחד עם הדרישות הנורמטיביות של המערכת .( 

הבית ספרית, כדוגמת הכנת התלמידים לבחינות הבגרות. 

 גישת מסירה מפעילה מניחה, כי הדרך היעילה ביותר למסירת התכנים היא באמצעות הפעלת כלל תלמידי

 הכיתה כקולטי ידע, תוך שמירה על מקומם המרכזי של תכני הלימודים והיענות לדרישות המערכתיות

). Bruner, 1960; Schwab, 1962; 1999(גלובמן וכספי, 

 גישת מסירה מבהירה, ממוקדת במסירת התכנים לכלל תלמידי הכיתה, כשהם מעובדים לרמת ההבנה

 ). כך באה לידי ביטוי המחויבות ובמידה רבה ההזדהות עםSawyer et al., 2005והקליטה של התלמידים (

הדרישות המערכתיות.

  מוצגת השוואה בין גישות ההוראה בפועל של הסטודנטים-מורים לפי ארבעה מרכיבי ההוראה:5.2בלוח 

תפקיד המורים, תפקיד התלמידים, מקום התכנים והמערכת הבית ספרית בתהליך ההוראה-למידה. 

: השוואה בין גישות ההוראה-למידה5.2לוח 

מקום מערכת ביה"סמקום התכניםתפקיד התלמידיםתפקיד המורהגישה
 מסירה

מבהירה

 מוסר ידע לכלל תלמידי

 הכיתה תוך הסברים

והבהרות

 מסירתם היא מטרתלקלוט ידע מעובד 

ההוראה

 מחייבת ומכוונת

למסירת ידע

 מסירה

מפעילה

 מוסר ידע תוך הסברים

 והפעלות של כלל

תלמידי הכיתה

 לקלוט ידע מעובד

 באמצעות פעילות

כיתתית

 מסירתם היא מטרת

ההוראה

 מחייבת ומכוונת

 למסירת ידע ולהפעלת

התלמידים
 מסירה

קשובה

 מוסר ידע תוך הסברים

 ומגלה הקשבה

ואכפתיות לתלמידים

 לקלוט ידע מעובד

 בליווי יחס אישי

מהמורים

 מסירתם היא מטרת

ההוראה

 מחייבת ומכוונת

 למסירת ידע

 ולהתייחסות אישית

לתלמידים
 מסירה

ותאמתמ

 מוסר ידע תוך הסברים

 והתאמתם

 הדיפרנציאלית ומגלה

הקשבה ואכפתיות

 לקלוט ידע מעובד

 באמצעות פעילות

מותאמת-אישית

 מסירתם היא מטרת

ההוראה

 מאפשרת התאמת

 ההוראה לשונות שבין

התלמידים

 הוראה

 מעודדת

הבניה

 מעודד ומזמן כל אחד

 ואחת מהתלמידים

להבנות ידע

 להיות פעילים

בהבניית ידע

 אמצעי ליצירת

 משמעות ולהבניית

ידע רלוונטי

 מאפשרת התמקדות

 בתלמידים ומעודדת

הבניית ידע
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 בגישת מסירה מבהירה ובגישת מסירה מפעילה, התלמידים כקבוצה שלמה, אמורים לקלוט ידע המועבר

 אליהם על ידי המורה. גם בגישת מסירה קשובה ובגישת מסירה מותאמת, נדרשת מן התלמידים קליטת

 ידע, אך התהליך מלווה ביחס אישי ותומך מצד המורה. לעומת זאת, בגישה המעודדת הבניה, התלמידים

כפרטים נדרשים למעורבות פעילה וליוזמה בתהליך ההוראה-למידה. 

 מן הממצאים מתברר, שכל הסטודנטים-מורים סבורים, שהתלמידים זקוקים למידה זו או אחרת של תיווך

 ;Elbaz, 1981; Elbaz, 1983; Shulman, 1986כדי לקלוט את התכנים ומתפקידם כמורים לסייע להם בכך (

Shulman, 1987; Grossman,  1990; Gudmundsdotir, 1990 5.2). תיווך זה, כפי שניתן ללמוד מלוח, 

בשילוב לעתים,  והסבר;  בהבהרה  לעתים,  שונים:  באופנים  השונות  בגישות  המלמדים  אצל   מתבטא 

 הפעלות למידה מגוונות; לעתים, ביתר תשומת לב והקשבה לתלמיד; לעתים, בהתאמת ההוראה לשונות

שבין התלמידים ולעתים, במתן הזדמנויות להבניית ידע.

 ממצאי המחקר שלפנינו, מצביעים על השכיחות הגבוהה של הוראה בגישות מסרניות. ממצא זה תואם

כי ההוראה אצלם מתנהלת בעיקרה בגישות מסרניות  מחקרים אודות בתי ספר על-יסודיים, המעידים, 

 ,Cuban, 1993; Bruner, 1996; Martinez; 2006; גורדון, 1997; שטראוס ושילוני, 1997(ברוקס וברוקס, 

et al., 2001; Sawyer, et al., 2005; Flores, 2006; Flores & Day, 2006; Cuban, 2007ההסבר העיקרי .( 

 לדומיננטיות של ההוראה במסירה הוא האמונה, הנטועה משכבר, שהוראה כזו משקפת נכונה את תהליכי

 ,Bruner). ברונר (Cuban, 1993; Strauss, 1993; 2000; סלומון, 1997ההוראה-למידה (שטראוס ושילוני, 

 ) מוסיף וטוען, כי להוראה במסירה יש כוח משיכה רב מפני שהיא מציעה פירוט בהיר ומדויק של מה1996

ואמות מידה ברורות להערכת הישגים. אחרים (כרמון,  ,Cuban; 2007צריך להילמד,   ) מציינים,2007 

 שמבנה מערכת ההוראה וסביבת הלימודים הבית ספרית הרווחים, מתאימים במיוחד להוראה במסירה.

 ) טוען, כי מפני שהזרם המרכזי של מערכת החינוך מתאפיין במידור ובמסגור חזקים, הוא2006גורדון (

 בהכרח, מכוון להוראה ממוקדת מורה-תכנים. לדבריו, "הצופן האיסופי הרווח, מעודד הוראה המבוססת

 על דפוס של הנחלת 'אמיתות' ובחינה בכלים קונבנציונליים באיזו מידה קלטו התלמידים את החומר" (שם,

).13עמ' 

לימדו זו  בשנה  ב').  (שנה  בהוראה  ההתנסות  של  הראשונה  בשנה  כבר  החל  במסירה  הוראה   אימוץ 

 הסטודנטים-מורים כיתה המונה מספר מופחת של תלמידים, שעה שבועית אחת, במסגרת מערכתית יחסית

 פתוחה, ולכל אחד ואחת מהם ניתנה ההזדמנות לבנות תכנית הוראה לכיתתו בהתאם להשקפתו. ובכל זאת,

של בגישות שונות  לימדו  דרכם,  בתחילת  אז,  כבר  מתוך השלושה-עשר,  סטודנטים-מורים   אחד-עשר 

מסירה שמטרת כולן – העברת ידע התכנים אל התלמידים. 

וכללה שעות הוראה יותר,  ג' של ההכשרה, כאשר ההתנסות הייתה במסגרת מערכתית מחייבת   משנה 

 אחדות בשבוע, רווחה עוד יותר ההוראה במסירה. עתה, שנים-עשר סטודנטים מתוך השלושה-עשר –

אפילו אלה שגילו בהוראתם מידה די רבה של התייחסות לתלמידים – לימדו בגישות מסרניות.
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 גישת הוראה שונה, המעמידה במרכזה את התלמידים ומתנהלת, בעיקר, בגישה מעודדת הבניה, ננקטה

לאורך כל השנים אצל סטודנטית-מורה אחת בלבד.

 בבחינה של אופני ההוראה על פי פרמטר אחר – ההתייחסות לתלמידים בתהליך ההוראה-למידה, מתקבלת

לגבי כל הסטודנטים-מורים תמונה מפורטת כלהלן. בשנה הראשונה של ההתנסות בהוראה (שנה ב'), אחד-

מתייחסים סטודנטים-מורים  שישה  כך:  נחלקים  מסירה  של  בגישות  סטודנטים-מורים המלמדים   עשר 

 לתלמידי הכיתה בעיקר כקבוצה, וחמישה סטודנטים-מורים אחרים, מתייחסים בצורה בולטת באופן אישי

 לתלמידיהם. שתי סטודנטיות-מורות מלמדות בגישה ההבנייתית, בה כל התלמידים כפרטים, בנים ובנות

כאחד, מעורבים בצורה פעילה ומגלים יוזמה בתהליך ההוראה-למידה.

 משנה ג' להכשרה ועד לתום שנתיים של הוראה בתפקיד, התמונה משתנה: אצל שבעה סטודנטים-מורים,

לתלמידים ולא  כקבוצה  לכיתה  כלל,  בדרך  המורה,  התייחסות  תוך  ידע,  לקליטת  נדרשים   התלמידים 

 כיחידים, אצל חמישה אחרים, התלמידים נדרשים אמנם לקליטת ידע נתון, אך המורים מתייחסים אליהם

 באופן יותר אישי ותומך, ורק אצל סטודנטית-מורה אחת, התלמידים כפרטים מעורבים בתהליך של למידה

פעילה ושל הבניית ידע. 

מוצגת חלוקת גישות ההוראה הממוקמות בין התמקדות במורה-תכנים לבין התמקדות5.4, 5.3בלוחות    

וכן התייחסות לתלמידים פי ההתייחסות לידע כאוביקט למסירה, או כאמצעי להבניה,   בתלמידים, על 

כקבוצה, כיחידים או כיחידים פעילים, תוך ציון מספר הסטודנטים-מורים המלמדים בכל גישה. 

העוסק בשנה ב', השנה הראשונה של ההתנסות בהוראה, מצביע בבירור על הדומיננטיות של5.3לוח    

מעודדת הוראה  של  לעומת השכיחות המעטה  סטודנטים-מורים)  (אחד-עשר  מסרניות  בגישות   הוראה 

 הבניה (שתי סטודנטיות-מורות). באשר להתייחסות לתלמידים קיימת שונות גדולה יותר: מבין המלמדים

 בגישות של מסירה, בהן תפקידם של התלמידים לקלוט ידע, שישה מתייחסים לתלמידי הכיתה כקבוצה

וחמישה מגלים יחס אישי לכל תלמיד ותלמידה. 

ג'-ו', בולטת לעין המשכיות התמונה, שמאפיינת את שנה ב', שנת ההתנסות5.4בלוח  העוסק בשנים    

 הראשונה. באשר להתייחסות לידע, סטודנטית אחת בלבד משנה את גישתה מהבניה למסירה, כך שמגמת

בין השאר, בכך שגדל מספר הסטודנטים-מורים, ביטוי,  לידי  זה בא  יותר. שינוי  עוד   המסירה בולטת 

משישה לשבעה, המתייחסים לתלמידים כקבוצה, שתפקידה לקלוט ידע. ובמקביל, קטן מספר הסטודנטים-

 מורים, משניים לאחד, המלמדים בגישה המעודדת הבניה. שינוי נוסף המשקף את המגמה של הוראה

 ממוקדת מורה-תכנים ואת התמתנותה חזון של הוראה ממוקדת תלמידים, הוא היעלמותה של גישת מסירה

מפעילה והמרתה במסירה מבהירה המתאפיינת בלמידה פסיבית.
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: מיון גישות ההוראה של הסטודנטים-מורים (שנה ב')5.3לוח 

: מיון גישות ההוראה של הסטודנטים-מורים (שנים ג'-ו')5.4לוח 

מסירה
4 קשובה 

'סט

מסירה
מבהירה

'סט4 

מעודדת
2 הבניה  

'סט

מסירה
מפעילה

'סט2 

התמקדות
במורה

תכנים-

התמקדות
בתלמידים

'סט2 הבניה 'סט11 מסירה 

התייחסות לידע

תלמידים קולטים
ידע תוך התייחסות 

המורה לכיתה
כקבוצה

'סט6 

תלמידים קולטים
ידע בליווי יחס 

אישי מהמורה
'סט5  

תלמידים כפרטים
מעורבים באופן

פעיל ומגלים יוזמה
בתהליך הלמידה

'סט2 

התייחסות לתלמידים

מסירה
מותאמת 

'סט1 

מסירה
4 קשובה 

'סט

מסירה
מבהירה

'סט7 

מעודדת
1 הבניה  

'סט

התמקדות
במורה

תכנים-

התמקדות
בתלמידים

'סט1 הבניה 'סט12 מסירה 

התייחסות לידע

תלמידים קולטים
ידע תוך התייחסות

המורה לכיתה
כקבוצה

'סט7 

תלמידים קולטים 
ידע בליווי יחס אישי

מהמורה
'סט5  

תלמידים כפרטים
מעורבים באופן

פעיל ומגלים יוזמה
בתהליך הלמידה

'סט1 

התייחסות לתלמידים

מסירה
מותאמת

'סט1  
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בהוראתם הסטודנטים-מורים  של  ההוראה-למידה  גישות  בדבר  הראשונה,  המחקר  לשאלת   התשובה 

 בפועל, לאורך שש שנים – מראשית הכשרתם, במהלכה וכמורים בתפקיד – מצביעה על שלוש תופעות

מעניינות:

 

 הראשונה – מתברר, כי רוב בולט, אחד-עשר, ובהמשך שנים-עשר, מתוך שלושה-עשר הסטודנטים-מורים

מלמדים בגישות של הוראה במסירה, שהן ממוקדות מורה-תכנים.

 שלפיהן התלמידים נדרשים לקליטת ידע,השנייה – מבין הסטודנטים-מורים המלמדים בגישות של מסירה, 

תוך התייחסות המורה לכיתה כקבוצה (בשנה הראשונה שישה סטודנטים-מסתמנת התפלגות בין אלה המלמדים 

מורים ואחר כך שבעה), לבין אלה המלמדים תוך יחס אישי של המורה לכל תלמידה ותלמיד (חמישה סטודנטים-

מורים). 

 תופעה שלישית, מרשימה ומפתיעה – רוב הסטודנטים-מורים, עשרה מתוך שלושה-עשר, מלמדים כבר

 מתחילת התנסותם בהוראה ועד לתום שנתיים של הוראה בתפקיד, באותה גישה. במילים אחרות, מאמצים

 מיד עם ראשית התנסותם, גישה שתאפיין את הוראתם לכל אורך השנים. שלוש סטודנטיות-מורות מאמצות

גישת הוראה, מאוחר יותר מחבריהן, החל משנה ג', והן ממשיכות ללמד לפיה מאותה עת ואילך.

זה, בתשובה לשאלת פרק  יובא בהמשך  ודיון במשמעותה,  זו   דיון בגורמים אפשריים להסבר תופעה 

.202-200) בעמ' 1.3המחקר השלישית (סעיף 

 מהו חזונם של הסטודנטים-מורים אודות גישת ההוראה הראויה1.2
ומה טיב המתח בין החזון לבין גישת ההוראה בפועל?

והערכים אודות גישת  החזון החינוכי, או "תפיסת הראוי" של הסטודנטים-מורים משקף את האמונות 

 ההוראה הראויה בעיניהם ומתייחס לשאלות, כגון כיצד ראוי ללמד את התכנים וכיצד ראוי שהתלמידים

 ). לרוב, החזון אינו מתאפיין בניסוחים בהירים, אלא מנוסח כשבריvan Dijk, 1995; Nisan, 1996ילמדו (

) Billig, etמחשבות ועשוי להכיל יסודות המתנגשים זה בזה   al.,  ). בספרות המקצועית מקובלת1988 

) – "תאוריות מוצהרות"  בין תפיסות שהמורים מצהירים עליהן  ), לבין Espoused Theoriesההבחנה 

הידע והתפיסות המעוגנות במצבי עשייה ממשיים, "ידע בפעולה" או "תאוריות בפעולה" המכונות: "

Theories in Action" (Schon,  ). לא אחת יש מתח או סתירה בין התאוריות בפעולה לתאוריות1987 

המוצהרות על ידי המורים, כפי שמצביעים, במידה מסוימת, הממצאים במחקר שלפנינו. 

 הסטודנטים-מורים המצטיינים, בבואם לתכנית ההכשרה "רביבים", מתאפיינים כמכווני חזון ובעלי "אני

 ;2003; כץ, 2006מאמין" חינוכי-ערכי. מאפיינים אלו נחשפו בכמה מחקרים המלווים את התכנית (ידיד, 

 ). מניע מרכזי לבחירתם במקצוע ההוראה כקריירה, הוא תפיסתם את העיסוק בהוראה כיעוד2003קצין, 
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 וכשליחות ואת ההוראה כמקצוע שיש בכוחו לתרום לתיקון חברתי ולהשפיע על הפרט והחברה. יתר על

 כן, אצל רוב הסטודנטים בחירתם לעסוק דווקא בהוראת מקצועות היהדות, נובעת מהשקפה, שיש בהם

). 2003ייחודיות ערכית, הם מהווים מסד לעיצוב זהות תרבותית וכוללים ידע חיוני (קצין, 

 בחזון החינוכי של הסטודנטים בדבר תפקידי בית הספר – כפי שהוא מוצג על ידם עם כניסתם לתכנית

 ).2003ההכשרה – יש בולטות למפגש הבין-אישי כמו גם לתפקיד בית הספר כמקנה דעת וערכים (כץ, 

 ), שעקב אחרי תפיסות אותם סטודנטים-מורים אודות המפגש2006במחקר אורך (שנים א'-ה') של ידיד (

כי לאורך כל התקופה, הסטודנטים נמצא,  בין מורים לתלמידים,  רואיםהבין-אישי שמתקיים בהוראה    

במפגש זה את אחד המוקדים החשובים ביותר בהוראה, ורובם רואים בו יסוד מרכזי בחזון הפדגוגי שלהם.

 ממצאים אלה וממצאי המחקר שלפנינו, מעידים על כך, שגם בשעה שהסטודנטים-מורים מלמדים בפועל

 בגישת הוראה המבטאת את מרכזיות המורה והתכנים, עדיין הם נשארים נאמנים לחזון המייחס משמעות

 חשיבות שיש לקשר משמעותי בין מורים לתלמידיםלמקומם של התלמידים בתהליך ההוראה-למידה ול

 ). מתוך כך, מסתבר, כי ההוראה בפועל אינה תואמת אצל רובם, אחד2006; ידיד, 2003; קצין, 2003(כץ, 

לאחד את חזונם, והמתח בין החזון להוראה בפועל משתקף מדבריהם בראיונות.

 ראוי לציין, שתפיסות הסטודנטים-מורים, הן לגבי חזונם והן לגבי ההוראה שלהם בפועל, נלמדו מתוך

 דבריהם בראיונות ומתוך התייחסותם הישירה לתצפיות בכיתה. המורים צפו בצילומים של שיעוריהם,

 תיארו והסבירו מנקודת מבטם את אשר התרחש בפועל. כך ניתן היה ללמוד על גישות הוראתם בפועל

מכלי ראשון ולא מתוך נקודת מבט חיצונית המפרשת את ההתרחשויות בשיעורים.

 

 בחינת תפיסות הסטודנטים-מורים את גישות ההוראה ואת התמורות החלות בהן לאורך השנים, מצביעה

 על כך, שאצל כל השלושה-עשר קיים מתח מסוים, המשתנה בממדיו ומתמתן במהלך השנים, בין הגישה

 ) לבין חזונם המוצהר אודות גישתSchon, 1987בה הם מלמדים בפועל, המשקפת את "הידע בפעולה" (

הכרוך תהליך מתמשך  חווים –  שהמורים  הרפלקטיבי  את התהליך  מבטא  זה  מתח  הרצויה.   ההוראה 

 בבחינה מחדש של התנהגות שהתרחשה, ובניתוח מטרות ההתנהגות, על פי אמות מידה של חתירה להשגת

). Zeichner & Liston, 1987תוצאות חינוכיות טובות יותר (

 להלן, יוצג חזון ההוראה של הסטודנטים-מורים, על המתח המסתמן בינו לבין ההוראה בפועל. מתח זה

 ) במהלכם צפו הסטודנטים-מורים בצילום השיעוריםShkedi, 2005עלה, בין היתר, בראיונות המאזכרים (

 שהם עצמם לימדו. תוך כדי הראיונות, קרה לא אחת, שהסטודנטים ביטאו חשיבה רפלקטיבית על דרכי

 ההוראה בהם הם נקטו והתייחסו לפערים שנגלו בהוראתם בין ראוי למצוי. יש לציין כי כפי שמצביעים

הממצאים, שיח זה לא שינה את הקיבעון בגישות ההוראה, שניכר במהלך השנים, אצל הסטודנטים-מורים.
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השלב הראשון של ההכשרה (שנים א'-ב')

 החזון החינוכי של הסטודנטים אודות גישת ההוראה הרצויה, תואר על ידם כבר בראיונות, שנערכו עמם

 כל הסטודנטים-מורים פורשים חזון של הוראה המתווה רמת התייחסות רבהבשנה הראשונה להכשרתם. 

 ), מסתמן מתח בין ההתייחסות שהצהירו5.5לתלמידים. עם זאת בראשית ההתנסות, בשנה ב' (להלן לוח 

 עליה בחזונם לבין זו המתבצעת בהוראתם בפועל. חמישה סטודנטים-מורים, מצדדים בחזונם באוריינטציה

 של התמקדות בתלמידים, בעוד שבהוראתם בפועל הם אוחזים בגישה שונה: ארבעה סטודנטים מלמדים

 בגישת מסירה מבהירה, אולם מציגים חזון של הוראה בגישת מסירה מפעילה. סטודנט אחד המלמד בשנה

ב' בגישת מסירה קשובה, סבור שראוי ללמד בגישה המעודדת הבניה.

 אזכור מדבריו של אסף (שנה ב'), מלמד על מתח מטריד בין הוראתו בגישה, שבה המורה ריכוזי ומעביר

ידע לבין חזונו אודות גישת הוראה, שבה התלמידים יוזמים מצבי למידה והם אלה הפעילים בהבנית ידע:

 "נראה לי שאני יותר מדיי ריכוזי [...] הייתי שמח ליצור מצב של יותר למידה עצמית, יותר שיחה בין

 תלמידים לעצמם..., שהתלמידים הם אלה שינסחו את השאלות, ישאלו אותן וישיבו עליהן, שלא כל

הדברים ינוהלו על ידי."

 

 שמונה סטודנטים-מורים אחרים, מתארים חזון של הוראה התואם את גישת הוראתם, אך שונה ממנה

 במידת העקביות של יישום הגישה. לדוגמה, איריס (שנה ב'), המלמדת בגישת מסירה מפעילה, מעלה

 תהיות עד כמה הוראתה אכן תואמת את הגישה המפעילה. ואמנם, היא מודעת לפער שבין הדומיננטיות

שלה בשיעור לבין מידת הפעלת התלמידים בתהליך ההוראה-למידה:

 "אני תוהה אם אני לא מדברת יותר מדיי ו[נמצאת] במקום הזה של מורה שהוא במרכז הכיתה, הוא

 מוביל את השיעור והוא מנחה [...] אני תוהה כמה מורה צריך לדבר, אני לא יודעת איך נותנים יותר

 מקום לתלמידים. לא רק שיתנו תשובות קצרות, לתת להם יותר [...] יש לי שאיפה שהם יגידו דברים,

יותר ישקיעו במה שהם אומרים."

 נעמה (שנה ב') מלמדת ברוח הגישה המעודדת הבניה, ואף היא מותחת ביקורת עצמית ומתארת מתח

מתון. לדעתה, השיעור "קצת בעייתי" בהיותו מובנה מידיי מן הרצוי:

  "יש לי ביקורת על מבנה כזה של שיעור. אני חושבת שזה קצת בעייתי, מצד אחד פתוח ופחות מובנה,

אבל, בסופו של דבר זה באמת מובנה."

כל אחד גישת ההוראה הראויה.  יישומה של  מידת  לגבי  ותהיות   הדוגמאות שלעיל, מדגימות שאלות 

 מהסטודנטים-מורים אמנם מלמד בגישת הוראה שהיא לדעתו ראויה, אך, בה בעת, הוא דורש מעצמו יתר

עקביות ביישום הגישה ומעלה תובנות לגבי רצונו להעניק תשומת לב רבה יותר לתלמידיו.
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השלב המתקדם של ההכשרה (שנים ג'-ד')

 בשלב המתקדם של ההכשרה להוראה, שנים ג'-ד', בהן ההתנסות בהוראה היא עדיין במסגרת הלימודים

בתכנית, מובחן שוני בין רוב הסטודנטים-מורים, עשרה מתוך שלושה-עשר, למיעוטם, שלוש סטודנטיות-

 מורות. אצל השלוש, חל מעבר מגישת הוראה במסירה מפעילה או מעודדת הבניה להוראה בגישת מסירה

בדומה לתהייה, שאפיינה את  מבהירה. המעבר מלווה בלבטים ומחשבות בדבר דרך ההוראה הראויה 

 חוויית ההוראה של שאר הסטודנטים בשלב הראשון של ההכשרה. רוב הסטודנטים-מורים, עשרה במספר,

 ממשיכים ללמד בגישת ההוראה בה לימדו קודם לכן, כשעתה הם מכירים ביתרונותיה. למרות שלא חלו

 שום שינויים בגישת הוראתם למן השלב הקודם (שנה ב'), דווקא מסתמנת תמורה מסוימת בחזונם –

 "הראוי" "מתקרב" יותר למיושם בפועל. אצל כל אחד ואחת מהסטודנטים מתחזקת האמונה בערכה של

 הגישה שבחרו ללמד, גדלה ההלימה בין החזון למציאות ההוראה ופוחת המתח ביניהם, אם כי עדיין אינו

בטל לחלוטין. 

דוגמה להתמתנות זו, ניתן למצוא באזכור מדבריו של גיורא (שנה ד'), המלמד בגישת מסירה קשובה:

"[...] חלק מההבנה שלי עכשיו, שצריך באמת יותר לחשוב איך להטמיע, איך שהחומר ייכנס להם   

 לראש. עוד פעם ועוד פעם להגיד כי חשוב שיבינו את החומר. בשנה שעברה כשלימדתי, אני לא מספיק

הבנתי את המנגנון הזה, שצריך להכניס להם את זה, שייכנס פנימה, שייכנס לתוך הראש."

שלב הכניסה להוראה בתפקיד (שנים ה'-ו')

 בתום ארבע שנות הכשרה, הסטודנטים מועסקים כמורים בבתי ספר על-יסודיים ממלכתיים. בשלב זה, כל

 השלושה-עשר ממשיכים ללמד באותן גישות ההוראה, לפיהן לימדו בשלב המתקדם של ההכשרה. יתרה

מכך, כל אחד מהמורים "מתמקם" בגישת ההוראה שלו וזו מתקבלת בתודעתו כגישה הראויה. 

דוגמה לקבלת גישת הוראה הננקטת בפועל כגישת הוראה ראויה ולצמצום המתח, שליווה את הסטודנטים-

ה'), (שנה  שירלי  של  מדבריה  באזכור  נמצאת  המקצועית,  התפתחותם  של  הקודמים  בשלבים   מורים 

המלמדת בגישת מסירה מבהירה:

 "השנה... אני מכתיבה ואני מוצאת שזה לא כל כך גרוע כמו שחשבתי, מהרבה בחינות אני חושבת שזה

 טוב [...] בקושי אני מרשה לעצמי לצאת מהסטנדרטי, יכול להיות שזה גרוע, יכול להיות שזה טוב.

 באתי עם רקע והשקפה של תנועת נוער, באיזה שהוא שלב הרגשתי שבית ספר זה לא מקום לעשות בו

שינויים, יכול להיות שעכשיו אני בקיצוניות השנייה שאני מאוד קלסית ואפילו דורשת מהם לשנן."

כאמור, בשלב הוראה זה מתפוגג מאוד המתח בין "רצוי" ל"מצוי", שליווה את ההוראה של הסטודנטים-

מורים בשלב הראשון של ההכשרה והלך והתמתן מהשלב השני והמתקדם של ההכשרה. 
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ולאורך התקופה5.5לוח  בהוראה  המורים  תפקיד  פי  על  ההוראה  גישות  תהליך התבססות  את  מציג    

 שראשיתה בשלב הראשון של ההתנסות בהוראה המשכה בשלב המתקדם של ההכשרה ובשלב הכניסה

להוראה בתפקיד, ובציון מספר הסטודנטים-מורים המשתייכים לכל דפוס הוראה.
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– : בין גישת ההוראה בפועל לחזון ההוראה 5.5לוח 

השוואה בין הדפוסים על פי תפיסת תפקיד המורה

 דפוסי ההוראה

לאורך

 השנים

 שלב התחלת ההתנסות

בהוראה (שנים א'-ב')

 שלב מתקדם של התנסות

בהוראה (שנים ג'-ד')

 שלב הכניסה להוראה

בתפקיד (שנים ה'-ו')
 הוראההוראה בפועל

ראויה
 הוראההוראה בפועלהוראה ראויההוראה בפועל

ראויה

 הוראה

 במסירה

מבהירה

 סט')4(

 מוסר ידע
 לכלל תלמידי

 הכיתה תוך
 הסברים

והבהרות

 מוסר ידע
 תוך

 הסברים
 והפעלה
 של כלל
 תלמידי
הכיתה

 מוסר ידע
 לכלל תלמידי

 הכיתה תוך
 הסברים

והבהרות

 מוסר ידע
 לכלל תלמידי

 הכיתה עם
 נטייה להפעלת

התלמידים

 מוסר ידע
 לכלל תלמידי

 הכיתה תוך
 הסברים

והבהרות

 מוסר ידע
 לכלל

 תלמידי
 הכיתה

 תוך
 הסברים

והבהרות

 הוראה

 במסירה

קשובה

 סט')4(

 מוסר ידע תוך
 הסברים ומגלה

 הקשבה
 ואכפתיות
לתלמידים

 מוסר ידע
 תוך

 הסברים
 ומגלה

 הקשבה,
 אכפתיות
 וביטויים

 של עידוד
להבניה

מוסר ידע תוך
 הבהרה,
 הקשבה

 ואכפתיות
לתלמידים

 מתחזקת
 התפיסה של
 מורה מוסר

 ידע תוך
 הסברים וגילוי

 הקשבה
 ואכפתיות
לתלמידים

 מוסר ידע תוך
 הסברים ומגלה

 הקשבה
 ואכפתיות
לתלמידים

 מוסר ידע
 תוך

 הסברים
 ומגלה

 הקשבה
 ואכפתיות
לתלמידים

 הוראה

 במסירה

מותאמת 

 סט')1(

 מוסר ידע תוך
 הסברים

 והתאמתם
 הדיפרנציאלית
 ומגלה הקשבה

ואכפתיות

 מידה רבה
 יותר של
 התאמת
 ההוראה

לתלמידים

 מוסר ידע תוך
 הסברים

 והתאמתם
 הדיפרנציאלית
 ומגלה הקשבה

ואכפתיות

 מוסר ידע תוך
 הסברים

 והתאמתם
 הדיפרנציאלית
 ומגלה הקשבה

ואכפתיות

 מוסר ידע תוך
 הסברים

 והתאמתם
 הדיפרנציאלית
 ומגלה הקשבה

ואכפתיות

 מידה רבה
 יותר של
 הפעלת

 התלמידים
 בלמידה
 עצמאית

ומותאמת

 הוראה

 מעודדת

הבניה

 סט')1(

 מעודד ומזמן
 כל אחד ואחת

 מהתלמידים
להבנות ידע 

 מידה רבה
 יותר של

 עידוד
 הבניית

ידע

 מעודד ומזמן
 כל אחד ואחת

 מהתלמידים
להבנות ידע 

 מעודד ומזמן
 כל אחד ואחת

 מהתלמידים
להבנות ידע 

 מעודד ומזמן
 כל אחד ואחת

 מהתלמידים
להבנות ידע

 מידה רבה
 יותר של

 עידוד
 הבניית

ידע

 ממסירה

מפעילה/

 מעודדת

 הבניה

 למסירה

מבהירה 

) סט'3(

 מוסר ידע תוך
 הסברים

 והפעלות של
 תלמידי הכיתה
 עם ביטויים של

 עידוד להבנית
ידע

להבניה

 מוסר ידע
 תוך מידה
 רבה יותר

 של
 הפעלת

התלמידים
 ועידודם
 להבנית

ידע

 מוסר ידע
 לכלל תלמידי

 הכיתה תוך
 הסברים

והבהרות 

 מוסר ידע תוך
 הסברים

 והפעלות של
 כלל תלמידי

הכיתה 

 מוסר ידע
 לכלל תלמידי

 הכיתה תוך
 הסברים

והבהרות

 מוסר ידע
 עם נטייה
 להפעלת

התלמידים
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הסטודנטים-1.3 של  ההוראה-למידה  בגישות  תמורות  חלו  האם 
מורים, בהתייחסות להוראתם בפועל אל מול חזונם, ואלו הן?

 התשובה לשאלת המחקר השלישית משתמעת משתי התשובות לשאלות המחקר הקודמות. יחד עם זאת,

 תיבחנה להלן שתי סוגיות משמעותיות: האחת מדגישה את יציבות גישות ההוראה בפועל של כל אחת

עוסקת בשלבי השנייה  לשלב ההוראה המקצועית.  ועד   ואחד מהסטודנטים-מורים, מראשית ההכשרה 

ההתפתחות המקצועית של הסטודנטים-מורים, משתתפי המחקר. 

יציבות גישות ההוראה בפועל

 הממצא הבולט והמרשים עליו מצביע המחקר הוא, שלמעשה, הרוב הגדול של הסטודנטים-מורים, עשרה

 מתוך שלושה-עשר, מאמצים גישת הוראה מיד בראשית התנסותם בהוראה במסגרת ההכשרה ומתמידים

 ללמד לפיה במהלכה וכמורים מתחילים. כמעט כל הסטודנטים-מורים אינם משנים את גישת הוראתם

 במהלך לימודיהם האינטנסיביים בתכנית ההכשרה. נראה, כי למרות הייחוד של תכנית ההכשרה הנדונה,

 שבמהלכה מתנסים הסטודנטים במספר רב של שעות הוראה, אשר מלוות בהנחיה והדרכה צמודות, לא

 מסתמן אצל הסטודנטים-מורים כל שינוי בגישות ההוראה והן מוטבעות אצלם באופן עמוק, וכנראה בלתי

 מודע. כך אצל המלמדים בגישת מסירה מבהירה, בגישת מסירה קשובה או בגישת מסירה מותאמת, וכך

 אצל אחת משתי הסטודנטיות, המלמדות בראשית ההכשרה בגישה המעודדת הבניה. אם היינו מצפים

 שראשית תהליך ההתנסות יהיה מלווה בנסיונות של הוראה בגישות שונות ובבחינתם, באים ממצאי מחקר

זה ומלמדים, כי אימוץ גישת ההוראה נעשה מיידית, ללא שלבי חיפוש ומעבר כלשהם. 

 יוצאות דופן, במידה מסוימת, הן שלוש סטודנטיות-מורות, שמתחילות בשנה ב' ללמד בגישת מסירה

 מפעילה/מעודדת הבניה, ומיד בשנה שלאחריה משתנה גישתן והן מאמצות, מאותה עת ואילך, את גישת

 ההוראה במסירה מבהירה כגישת הוראתן. במילים אחרות, השלוש פונות מהוראה בגישות שהן, יחסית,

 ממוקדות תלמידים, לגישת מסירה מבהירה, שהיא, במידה רבה ביותר, ממוקדת מורה-תכנים ומתמידות

  דיון בהסברים אפשריים לשינוי שחל בגישת ההוראה207ללמד לפיה גם כמורות מן המניין (להלן בעמ' 

 של השלוש). בהתייחס לעובדה, כי בשנת ההתנסות הראשונה, הסטודנטים-מורים לימדו שעה שבועית

 אחת בלבד, קשה להפריז במשקל הסגולי של השינוי שחל אצל שלוש הסטודנטיות-מורות, ואפשר לראות

השנייה ההתנסות  בשנת  האחרים,  מן  מאוחר  אם  גם  הוראה,  גישת  באימוץ  שעקביות  כמי  בהן   גם 

והאינטנסיבית. 

 אצל כלל הסטודנטים-מורים, תופעת "הקיבעון", לפיה הם מלמדים לאורך השנים, איש איש ב"גישתו" –

 גם אם חזונם החינוכי דוגל בגישה שונה וגם אם הם מודעים היטב למתח בין ה"מצוי" ל"רצוי" (כפי שניכר

שקדמה בתקופה  שנעוץ  אפשרי,  להסבר  ניתנת   – המאזכרים  בראיונות  מדבריהם  מהם  אחדים   אצל 

) להוראה  של מתכשרים  המוקדם  הידע  אודות  מחקרים  על  בהתבסס  ההכשרה.  לתכנית  להצטרפותם 
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Lortie,1975; Elbaz, 1981; Connelly & Clandinin, 1988; Tillema, 1995; Weber & Mitchell, 1995; 

Feinman-Nemser & Remillard, 1996; Labaree, 2004; Moore, 2004; Darling-Hammond, 2005,( 

 נראה, כי הגורם המרכזי והדומיננטי, שבאמצעותו ניתן להסביר את האימוץ הספונטני של גישת הוראה ואת

ודפוסים של הסבר הוראה  דימויי  וחוזקם של  הוא עצמתם   חוסר השינוי הכמעט מוחלט של הגישה, 

 והדרכה, המוטבעים בבני אדם החל משחר ילדותם. המורים לעתיד מגיעים אל תכנית ההכשרה טעונים

) ת בתצפית"  "שולי>או של  רבות  שנים  על  היתר,  בין  המתבסס,  מצטבר  Apprenticeshipבידע   of 

Observation)  Lortie,1975דפוסי אותם.  שלימדו  במורים  צפו  לעתיד  הסטודנטים-מורים  במהלכה   ,(( 

 ההוראה וההדרכה אליהם נחשפו הסטודנטים-מורים, הן כתלמידי בית הספר והן כמדריכים במסגרות בלתי

מערכות בכל  גישות המקובלות  מובהקות,  מסירה  בגישות  לודאי,  קרוב  אופיינו,  בצבא,  או   פורמליות 

ם ונסיונם ם ובמחנכי חוויית הצCפייה במורי זה של המתכשרים להוראה,  כי רקע  להניח,  סביר   החינוך. 

וכישורי הוראה, שעשויים להיראות, לעתים, ככישורים יכולות   בהוראה, מהווים מקורות מתוכם רכשו 

 מולדים. עובדה זו מהווה הסבר לדומיננטיות הבולטת אצלם של הוראה במסירה. כך אצל רוב הסטודנטים

 המגיעים אל תכניות הכשרה. הם מאמצים את דפוס ההוראה המסורתי-שמרני, שמוכר להם (לוין ונבו,

2000 ;Lortie, 1975; Kagan, 1992; Shkedi & Laron, 2004בהיותו דפוס ההוראה הרווח בבתי הספר ,( 

 Cuban, 1993; Shkedi & Laronמזה עשורים רבים – דפוס של הוראה בגישות ממוקדות מורה-תכנים (

2004; Cuban, 2007 .(

 תרבות ההוראה המקובלת כמעט בכל בתי הספר היא של הוראה במסירה הניתנת למדידה לפי כמות

 החומר, פרקי ההוראה, שעל המורים ללמד תוך פרק זמן נתון המחייב עמידה בדרישות של הספק. הוראה

 שתוצאותיה, נמדדות במבחנים סטנדרטיים כדוגמת מבחני הבגרות והמיצב המעידים על הישגי התלמידים

ומכוונת להוראה במסירה עד כדי כך זיכרון החומר שהועבר. מערכת החינוך כולה מותאמת   שעיקרם 

 שסטודנטים-מורים המבקשים ללמד באופן שונה מהמוכר להם ומהמקובל, נדרשים למאמץ מיוחד והם

בגדר יוצא מן הכלל.

  

 על רקע זה, ראויה לתשומת לב אותה סטודנטית-מורה, שאמצה את גישת ההוראה המעודדת הבניה. האם

ניתן  היא נחשפה יותר מאחרים למורים מעודדי הבניה? קשה להניח ואין זה משתמע מהתיאור שלה. 

 להסיק, כי מדובר בסטודנטית-מורה שגיבשה לעצמה השקפה של הוראה השונה מהמקובל ומשקיעה את

 מירב המאמצים לא לפעול באופן השיגרתי הרווח, אלא להציב גישת הוראה אלטרנטיבית. ואפשר שהדבר

 נובע, במידה רבה, מאישיותה של הסטודנטית-מורה. יתכן מאוד, שהערה זו אודות מי שנקטה בהוראה

מעודדת הבניה, תקפה גם לגבי הסטודנטית-מורה, שנקטה בגישת הוראה מותאמת. 

 כאמור, היצמדות הסטודנטים-מורים להוראה במסירה, ממוקדת מורה-תכנים, תואמת את האופן הרווח של

 ההוראה בבתי הספר. ייתכן, כי על מנת להשפיע על הנטייה של הסטודנטים לנהוג באופן המוכר נדרשת

הוראה מכוון  באופן  המעודדת  הכשרה  רפלקטיבי.  כמקצוע  ההוראה  לתפיסת  המותאמת   הכשרה 

) בהוראה  ההתנסות  של  מודרך  רפלקטיבי  בליווי  ומתמקדת  Listonרפלקטיבית   &  Zeichner,  1991; 

Zeichner, 1995; Darling-Hammond, 2002 .(
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שלבי ההתפתחות המקצועית של הסטודנטים-מורים

 מתחילה עם כניסת הסטודנטיםההתפתחות המקצועית של מורים מתחילים היא תקופה, שמקובל לראותה כ

לתכנית ההכשרה והמשכה – במהלך שלב ההתנסות בהוראה ובשלב הכניסה לתפקיד כמורים מוסמכים (

Fuller,  1969;  Fuller  & Bown, 1975;  Kagan,  1992;  Marlow et  al.,  1997;  Day,  1999;  Feiman-

Nemser, 2001; van den Berg, 2002; Flores, 2004; Korthagen, 2004; Sabar, 2004; Flores, 2006; 

Flores  & Day,  2006) The Process). ההנחה הרווחת במחקר היא, שתהליך ה"היעשות למורה"   of 

Becoming a Teacher) הוא תהליך של צמיחה והתפתחות מקצועית כתוצאה מהצטברות ניסיון בהוראה (

Burn, et al., 2003; Conway & Clark, 2003; Watzke, 2007.(

שבפתח בסקירה  בהרחבה  שהוצגה  מתחילים,  מורים  של  מקצועית  תהליכי התפתחות  אודות   בספרות 

וגביש,  (פרידמן  זו, מוכרות שלוש קבוצות של מודלים לתיאור התהליך  ,Fuller; 2001עבודה   1969; 

Fuller & Bown, 1975; Kagan, 1992; van den Berg, 2002; Sabar, 2004; Flores & Day,  2006,( 

שלפיהן ניתן, לכאורה, לבחון את ממצאי המחקר שלפנינו.

המורה דאגות  של  מפרספקטיבה  המתחילים  המורים  של  ההתפתחות  תהליך  את  בוחנת  אחת   קבוצה 

 ). על פי המודל, מתכשרים להוראה עובריםFuller & Bown, 1975המתחיל ומציעה מודל ארבע-שלבי (

 ),Preteaching Concernsמשלב של דאגות מוקדמות, שאינן מעוגנות במציאות הריאלית של ההוראה (

 ), המרוכזות בהישרדות האישית בהוראה, וממנו לשלב של דאגותSelf Concernsלשלב של דאגות עצמי (

) הוראה  Teachingלמצבי   Situation  Concernsבביצוע המתחילים  המורים  בהתמקדות  המתאפיין   ,( 

 Concerns about). לבסוף, מגיעים המורים לשלב של דאגות לתלמידים (Task Concernsמשימת ההוראה (

Pupils) ודאגות להשפעת ההוראה (Impact Concerns .וזאת לצד אימוץ שיגרות הוראה (

העצמית הזהות  בניית  של  מפרספקטיבה  מתחילים  מורים  של  ההתפתחות  את  בוחנת  שנייה   קבוצה 

) ,Kaganהמקצועית   1992;  Furlong  & Maynard,  1995;  Korthagen, של 2004  המודל  לדוגמה,   .(

) מתאר תהליך של מעבר משלב של אידיאליזם ראשוני (Furlong & Maynard, 1995פורלונג ומיינרד (

Early Idealism) דרך שלב של הישרדות אישית ,(Personal Survivalושלב של התמודדות עם קשיי ( 

 ) ושלב שבו צפויהHitting the Plateau), אל שלב של התייצבות (Dealing with Difficultiesההוראה (

).Moving Onפריצת דרך והתקדמות (

 ), כתהליךThe Process of Becoming a Teacherקבוצה שלישית בוחנת את תהליך ה"היעשות למורה" (

 ,van den Berg, 2002; Sabar, 2004; Flores, 2004; Floresשל חיברות והסתגלות לתרבות בית הספר (

2006;  Flores  & Day,  2006) ומציעה מודל שבו שלושה שלבים: התלהבות – משבר – הסתגלות   (

Fantasy – Reality Shock – Adjustment) (Lacey,  1977; Bullough, 1987; Sabar, 2004; Flores & 

Day,  ). על פי המודל, יש לתרבות בית הספר בו משתלבים המורים המתחילים, השפעה רבה על2006 

של המורכבת  המציאות  והבנת  ההוראה  של  לקונטקסט  ההסתגלות  ההוראה.  אודות  השקפתם   עיצוב 
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 התהליך החינוכי מתוארת כתהליך שראשיתו שינוי עמדות, והמשכו בנייה מחדש של הזהות המקצועית

).Day, 1999; Schempp et al., 1999; Flores, 2006ורכישת שליטה וביטחון ביכולת ללמד ולהשפיע (

 אפשר היה בנקל להתבסס על כל אחת משלוש קבוצות המודלים המוצגים לעיל ולתאר את התפתחותם

 המקצועית של הסטודנטים-מורים, משתתפי מחקר זה. אולם, אף לא אחד מהמודלים האלו יכול להצביע

של המקצועית  ההתפתחות  תהליכי  בחינת  הסטודנטים-מורים.  של  ההוראה  בגישות  ההתפתחות   על 

 משתתפי המחקר שלפנינו, שעיקרם באימוץ והתבססות גישות הוראה, מלמדת, כי המודלים, שמוכרים

הללו המודלים  המורים.  צמיחת  אודות  המהימנה  התמונה  להצגת  מסייעים  אינם  המחקרית,   בספרות 

 מתמקדים בתהליכים פסיכולוגיים פנימיים, שמתרחשים אצל הסטודנטים המתכשרים להוראה, אך אינם

 עוסקים בשאלה כיצד תהליכים אלו באים לידי ביטוי בהוראה בפועל. התמורות עליהן מצביעים כל אחד

 משלושת המודלים מתייחסות לעולמם הפנימי של המורים, אבל לא לאופן ההוראה שלהם ובוודאי לא

לקשר בין התהליכים הפנימיים להוראה בפועל.

 כזכור, במחקר שלפנינו, הממצאים מצביעים, כי רוב הסטודנטים-מורים הגיעו אל ההכשרה כשכל אחד

 ואחת מהם כבר "נשא" איתו גישת הוראה שהוא נקט בה לכל אורך הדרך כמעט ללא שינוי. אם חלו

 תמורות, הן כמעט שלא התבטאו בגישת ההוראה בפועל, אלא בתפיסת גישת ההוראה הראויה, שנמצאה

זה הלך והצטמצם במרוצת הזמן, כמעט עד לכדי היעלמותו עם ההוראה בפועל. מתח   במתח מסוים 

של אמונתם  גברה  המקצועית  ההתפתחות  תהליך  במשך  בהוראה.  ההתנסות  של  הבאים   בשלבים 

הסטודנטים-מורים בגישת ההוראה שלימדו והם ראו בה את הגישה הראויה ביותר להוראה. 

) המתחיל  המורה  דאגות  Fullerמודל   &  Bown, בדאגות1975  שינויים  של  ליניארי  תהליך  מתאר   ,( 

 ובלבטים לגבי כמה היבטים של ההוראה, אולם אינו מתייחס לביטוי בפועל של יישום הידע המקצועי

לסוגיות המתייחסים  במודל,  המתוארים  השינויים  כי  יתכן,  המתחילים.  המורים  של  ההוראה   ולדרכי 

המטרידות את הסטודנטים-מורים, קיימים גם אצל משתתפי מחקר זה, אך לא נראה, שבכוחו של מודל

ניווכח בשינויים בדאגות, החלים אצל הסטודנטים- זה להצביע על התפתחות גישות ההוראה. גם אם 

 מורים, עדיין אין הדבר מגיע לידי ביטוי בגישות ההוראה שלהם, שהן מתבססות ומתקבעות ואינן משתנות

לאורך השנים. 

 

) ,Kaganמודלים של התפתחות הזהות המקצועית   1992;  Furlong & Maynard,  1995;  Bullough & 

Baughman, 1997; Korthagen, 2004; Flores & Day,  ), בוחנים את תהליך ההתפתחות, על פי2000 

 גיבוש הזהות המקצועית של המורים המתחילים ועיצובה. הם אינם בוחנים את מעשה ההוראה בפועל, ואת

המתח בינו לבין תפיסת הראוי ואת היחסים ביניהם.

 מודל הסוציאליזציה בתרבות הבית ספרית מתמקד בשינוי עמדות, ברכישת ביטחון ובהסתגלות מנטלית,

ואין זה מן הנמנע, שכך מתרחש גם במקרה שלפנינו. אולם, לפי הממצאים במחקר זה, גם אם הסטודנטים-

 מורים חווים תהליכים של סוציאליזציה, הם מהירים ביותר וגישות ההוראה של רובם מתקבעות כבר בשלב
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 הראשון של ההכשרה ואצל רובם הן תואמות עד מאוד את המקובל בבית הספר. יתרה מזאת, ממצאי מחקר

 זה המצביעים על השתלבות בגישת ההוראה המסרנית המקובלת בבית הספר, עשויים להביא למסקנה

 שבכל הקשור לגישת ההוראה, תהליך הסוציאליזציה מתרחש עוד טרם הכניסה להוראה, והוא תולדה של

רבות של "שוליאות בתצפית" כתלמידים בבית הספר  נביא בחשבון אתLortie,1975שנים   )). גם אם 

 השפעת הסביבה הבית ספרית על המורים המתחילים, לכל היותר נוכל להסביר בדרך זו את התמורות

 החלות בתפיסות הראוי של הסטודנטים-מורים. ממצאי מחקר זה מלמדים, כי במרוצת השנים, כל אחד

ומכיר מלמדים  היא  או  הוא  לפיה  ההוראה  בגישת  ויותר  יותר  מאמין  מהסטודנטים-מורים   ואחת 

ביתרונותיה, והמתח בינה לבין גישת ההוראה הראויה הולך ומתפוגג.

למעשה, כל המודלים מתעלמים לחלוטין מההיבט העיקרי של ההתפתחות המקצועית – גישות ההוראה-

 למידה, כפי שהן מיושמות בפועל. אמנם, נראה, כי הסטודנטים-מורים צברו במהלך השנים ניסיון בהוראה,

התמקצעות פיתחו  שברשותם,  המורה  ידע  את  והרחיבו  חיזקו  הוראה,  שיגרות  אימצו  ביטחון,   רכשו 

) והסתגלו לתרבות ההוראה, הנהוגה בבתי הספר בהם הם מועסקים כמורים  Dreyfusפרופסיונלית   & 

Dreyfus, 1986אך המסקנה שעולה ממחקר זה, היא שכל השינויים הללו, כמעט ואינם משפיעים על .( 

 התבססות גישות ההוראה, של הסטודנטים-מורים במרוצת השנים. מי שהיגיע אל ההכשרה כשהוא מלמד

 בגישה של הוראה במסירה מבהירה, המשיך ללמד בגישה זו לכל אורך השנים, וכך מי שלימדה בגישה

 המעודדת הבניה, ואחרים שלימדו בגישת מסירה קשובה ובגישת מסירה מותאמת. אם חלים שינויים, הרי

 אלו שינויים בתפיסת גישות ההוראה הראויות, תפיסות שבמהלך השנים "מתיישרות" עם גישת ההוראה

הננקטת בפועל. 

 לפיכך, מן הממצאים של מחקר זה, ראוי להציע מודל חדש, המתאים לתיאור תהליך ההתפתחות של גישות

ההוראה של סטודנטים-מורים מתחילים. מודל תלת-שלבי אודות התבססות גישות הוראה:

שלב ראשון - אימוץ ספונטני של גישת הוראה, תוך תהייה והתלבטות לגבי טיבה.

שלב שני - היצמדות לגישת ההוראה שאומצה, תוך הכרה ביתרונותיה.

שלב שלישי – המשך ההוראה על פי אותה גישה, תוך קבלתה כראויה ביותר.

 מודל "התבססות גישות ההוראה" מתאר תהליך, שתחילתו באימוץ, הנראה כספונטני של גישת הוראה. זהו

 תהליך שראשיתו אצל רוב הסטודנטים-מורים מיד בתחילת השלב הראשון של התנסותם בהוראה. אימוץ

 גישת ההוראה אינו מלווה בחיפושי דרך והתלבטות, אלא נראה, על פניו, מהיר והחלטי (אין כוונה לטעון

 כי אין לסטודנטים-מורים התלבטויות לגבי טקטיקת הוראה זו או אחרת, אלא שברמה של גישת הוראה

 האימוץ הוא ברור ועקבי). הסטודנטים-מורים מאמצים גישת הוראה, אם כי זו מלווה בתהיות והרהורים

 אודות התאמתה לחזונם ולמציאות הבית ספרית איתה הם נפגשים לראשונה כמורים. בשלב הזה, ניכר אצל

 רוב הסטודנטים, מתח גדול, יחסית, בין תפיסת הרצוי למצוי, שנובע מהפער בין ההוראה בפועל בגישה

שהיא יותר ממוקדת מורה ותכנים לבין חזון ההוראה, הנוטה יותר להוראה ממוקדת תלמידים. 
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מתוארים שהם  כפי  ההוראה,  ואודות  עצמם  אודות  מתחילים  למורים  שיש  האידיאליסטיים   הדימויים 

 ;Fuller & Bown, 1975; Kagan, 1992; Furlong & Maynard, 1995במודלים השונים שהוצגו לעיל (

Sabar, 2004.כמאפיינים את השלב הראשון של ההתפתחות המקצועית, מצויים גם במודל המוצע כאן ,( 

 אולם, הם באים לידי ביטוי, בעיקר, בדברי הסטודנטים-מורים אודות גישת ההוראה הראויה ולא בגישת

 ההוראה בפועל. הם גם נאמרים ברובם בשנה א', עוד לפני חווית ההתנסות בהוראה, ופחות בנוגע לגישת

 ההוראה בפועל. ממצאי מחקר זה ומחקרים נוספים, שבחנו את הסטודנטים-מורים, המשתתפים בתכנית

 ההכשרה "רביבים", מצביעים בבירור, שהסטודנטים מגיעים אל ההכשרה כשהם שואפים, כל אחד בדרכו,

 ).2003; קצין, 2003; כץ, 2006לממש את חזונם החינוכי ואת האידיאלים שהם מאמינים בהם (ידיד, 

 כאשר הם מתחילים להתנסות בהוראה ומאמצים, כאמור, גישת הוראה באופן הנראה כספונטני, עולות

אצלם שאלות לגבי ההלימה שבין החזון לבין האופן שבו הם התחילו ללמד. 

 בשלב השני, הסטודנטים-מורים נצמדים, בדרך כלל, לאותה גישה שבה לימדו בשלב הקודם. כעת, אצל

 רובם, המתח בין מצוי לרצוי מתמתן וגוברת ההכרה בגישת ההוראה המבוצעת על ידיהם למעשה, כגישה

 בעלת יתרונות ברורים. במקרה שלפנינו, ההתמודדות עם מציאות ההוראה – שבחלק מהמודלים אודות

 ;Fuller & Bown, 1975התפתחות מקצועית של מורים טירונים, מתוארת כשלב של משבר או הישרדות (

Furlong & Maynard, 1995; Sabar, 2004) או כשלב של בניית דימויים מחדש (Kagan, 1992גורמת – ( 

 לרובם דווקא לשמIר את תבנית ההוראה המוקדמת. הסטודנטים-מורים אינם משנים את האופן שבו הם

מלמדים, אלא להיפך, הם מתחזקים בדעתם, כי דרך הוראתם מלכתחילה, היא הראויה.

 

 ממצאי מחקר זה מלמדים, כי רק אצל מקצת הסטודנטים-מורים חל שינוי בגישת ההוראה בפועל, מהוראה

 בגישות המקנות מקום רב יותר לתפקיד התלמידים להוראה בגישה שמרנית יותר. ניתן לנסות להסביר שינוי

 זה, שחל במעבר משלב א' לשלב ב' של ההכשרה, וליתר דיוק בין שנה ב' לשנה ג' של ההכשרה, בעזרת

 ). לפי מודל זה, השלב הראשון שלFuller & Bown, 1975מודל דאגות המורה המתחיל של פולר ובאון (

 ההתנסות בהוראה מתאפיין בתפיסה בלתי מציאותית של ההוראה ובשלב השני מתעוררות אצל המורים

 המתחילים דאגות בדבר הישרדותם כמורים. ההתמודדות עם מציאות ההוראה שתוצאתה דאגה להישרדות

 האישית, עשויה להיות גורם לשינוי גישת ההוראה של אותם סטודנטים-מורים שפנו מגישת הוראה בה

 מוקצה לתלמידים תפקיד יחסית פעיל ותפקיד המורה עיקרו בהנחיה ללמידה אקטיבית, לגישת הוראה בה

המורה הוא היוזם והשולט בתהליך והתלמידים מתפקידם לציית לדרישות המורה. 

ומיינרד ( פורלונג  ניתן להסתמך על  ,Furlong & Maynardבאופן דומה,   ) המתארים את השינוי1995 

 מהשלב הראשון לשני כמעבר משלב של אידיאליזם ראשוני לשלב של התמקדות בהישרדות, שתוצאתו

 אימוץ דפוסי הוראה שמרניים, שעיקרם נקיטת פעולות שונות להשגת שליטה בתלמידים ועיצוב מחדש של

תפיסות הוראה.

 המודלים המתארים את ההתפתחות המקצועית של המורים המתחילים כתהליך של השתלבות בתרבות

 ) יכולים לסייע אף הם בהסבר השינויSabar, 2004; Flores, 2006; Flores & Day, 2006הבית ספרית (
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 בגישת ההוראה, שניכר אצל שלוש סטודנטיות שהשתתפו במחקר זה. בשלב הראשון, שלב ההתלהבות,

 המורים המתחילים רואים את עצמם כמי שמגשימים את חזונם אודות ההוראה הראויה (כך לגבי רבים

קצין,   – קודם  מחקר  ממצאי  שמצביעים  כפי  זה,  מחקר  מגלים2003ממשתתפי  הם  השני,  בשלב   .( 

תגובה של וכתוצאה מכך, אצל חלקם, תיתכן  בדמיונם  באופן שונה מזה שהם חזו  פועלת   שהסביבה 

 קונפורמיות למערכת. ייתכן שהמעבר של הסטודנטיות מהוראה במסירה מפעילה/מעודדת הבניה להוראה

 בגישה מבהירה, משקף את הסתגלותן לגישת ההוראה הרווחת בבתי הספר, זו המבהירה. גישה התואמת

 את התרבות הבית ספרית הנפוצה בה תהליך ההוראה-למידה הוא ממוקד הישגים בבחינות סטנדרטיות

 שברובן בודקות זיכרון ושינון של ידע ולא ממוקד בתהליך משמעותי של למידה ומעורבות של הלומדים

בתכניה.   

 בשלב השלישי, לאחר סיום הכשרתם הפורמלית, כאשר בוגרי תכנית ההכשרה מועסקים כמורים לכל דבר

 בבתי הספר, מתבססת אצלם ההוראה באותה גישה, שבה לימדו מלכתחילה, ורובם ככולם, רואים בה את

 הגישה הראויה להוראה. איזון בין ההוראה בפועל לתפיסת ההוראה הרצויה, מתואר גם במודל גיבוש

 ) כמאפיין את השלב המאוחר של ההתפתחותFurlong & Maynard, 1995הזהות של פורלונג ומיינרד (

 ), מתואר איזון, שמתבטא בהסתגלות של המורים המתחיליםSabar, 2004המקצועית. במודל של צבר (

 לתרבות הבית ספרית שלהם. ייתכן שללא נקיטת אסטרטגיה של צמצום קונפליקטים או פתרונם עשויים

). Beach & Pearson, 1998המורים לעזוב את המערכת (

 ראוי לשים לב, כי בשלבים הראשונים של ההתנסות, רוב הסטודנטים-מורים לימדו בבתי ספר בהם נהוגה

 גישת הוראה התואמת את זו שאומצה על ידם מלכתחילה (היינו גישות מסרניות), ואחדים לימדו בגישות

 שאינן רווחת בבתי הספר שהתנסו בהם. אולם, מעניין לגלות, כי כשנתאפשר לסטודנטים-מורים לבחור את

 מקום ההוראה שלהם, הם העדיפו, עד כמה שניתן, ללמד בבתי ספר שהולמים את גישות הוראתם. המורות

 המלמדות בגישת הוראה מסרנית-מותאמת והגישה המעודדת הבניה, השתלבו בבתי ספר שהתרבות הבית

 ספרית שם מעודדת הוראה בגישות אלה. רוב המורים המלמדים בגישת מסירה קשובה, בחרו ללמד בבתי

מסירה בגישת  המלמדים  ואלו  מתקשים  תלמידים  של  בכיתות  או  פריפריה,  ביישובי  הטרוגניים   ספר 

 מבהירה מלמדים בבתי ספר, שזו גישת ההוראה המקובלת אצלם. נראה אפוא, כי הסטודנטים-מורים נוטים

 להשתלב בבתי ספר שמעודדים גישות הוראה תואמות לשלהם, ולא בהכרח, תרבות בית הספר היא זו

המשפיעה על דפוסי הוראתם.

 לסיכום, מניתוח הממצאים מוצע מודל התבססות גישות הוראה, מודל תאורטי המעוגן בנתונים שעלו

) Groundedבמחקר   Theory)  (Strauss  &  Corbin, ההתפתחות1990  תהליך  את  מתאר  זה  מודל   .( 

 המקצועית של מורים מתחילים, תוך בחינת התבססות גישות ההוראה שלפיהן הם מלמדים. המודל מצביע

) ועמידותו של הידע המוקדם המצוי אצל הסטודנטים-מורים המצטרפים לתכנית ההכשרה  חוזקו  על 

Lortie,1975;  Feinman-Nemser  &  Remillard,  1996;  Labaree, ההוראה2004  גישת  רובם,  אצל   .( 

 שלימדו בה מיד עם התחלת ההתנסות, תקפה גם כאשר הם מלמדים בהמשך, תוך תהליך תלת-שלבי של

 התפתחות, שבו הגישה מתייצבת ומתקבלת על ידיהם עד להיותה נתפסת כגישת ההוראה הראויה. מודל זה
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 משקף את התמונה שהתקבלה במחקר הספציפי ובהקשר לאוכלוסייה הספציפית הנחקרת. יחד עם זאת,

 מהכרות שיש לנו עם סטודנטים להוראה ועם מורים מתחילים, ניתן להניח, שהמודל יהיה תקף גם לגבי

 אוכלוסיות ומקרים נחקרים אחרים. כללי הזהירות המחקריים מחייבים לסייג הנחה זו, אבל יהיה מעניין

בעתיד לבחון את התמונה בהקשרים נוספים. 

. מסקנות2
לשורה ארוכה של מחקרים העוסקים סטודנטים-מורים מצטרף  של  בגישות הוראה  זה, העוסק   מחקר 

 ,Fuller, 1969; Fuller & Bown, 1975; Kaganבהתפתחות המקצועית של מורים מתחילים ובתפיסותיהם (

1992;  Furlong  &  Maynard,  1995;  Bullough  &  Baughman,  1997;  Corley,  1998;  Lipka  & 

Brinthaupt, 1999; Schempp et al., 1999; van den Berg, 2002; Burn, et al., 2003; Flores, 2004; 

Korthagen, 2004; Sabar, 2004; Flores, 2006; Flores & Day, 2006; Watzke, 2007 .(

המייחד את מחקר האורך שלפנינו, הוא בחינת גישות ההוראה של הסטודנטים-מורים, כפי שהן באות 

לידי ביטוי בדרכי ההוראה שלהם בפועל בשיעורים, וזאת, לפי דברי ההסבר והתיאורים של הסטודנטים-

וייחודי – בחינת המתח בין גישות ההוראה בפועל לבין חזון  מורים את התנסותם בהוראה. דבר נוסף 

 הסטודנטים-מורים אודות גישת ההוראה הראויה. מסקירה נרחבת של הספרות, יש לציין, כי למיטב ידיעתי

לא נערכו עד כה מחקרים ובוודאי לא מחקר עומק, המתמקדים בבחינת גישות ההוראה של הסטודנטים-

 מורים המתכשרים להוראה, במשך זמן כה ממושך, של שש שנים, המלוות את כל אורך תהליך ההכשרה

והכניסה להוראה. 

 בדיון במסקנות המחקר, מן הראוי להעמיד אל מול התמונה שהתקבלה במחקר, את תפיסותיהם של הוגים

 ;1985ומחנכים אודות גישות ההוראה הראויות להוראת מקצועות היהדות בבתי הספר הממלכתיים (כהן, 

 & Rosenak, 1986; Rosenak, 1995; Shkedi & Laron, 2004; Shkedi; 2005; שקדי, 2002אלכסנדר, 

Nisan, 2006את התקוות שתלתה ועדת שנהר במורים חדשים ובתכניות חדשות להכשרת מורים (עם ,( 

 ).1999), ואת היעדים שתכנית "רביבים" וקברניטיה הציבו לעצמם ("רביבים" מסמך פנימי, 1994ועולם, 

 ראוי להדגיש, כי הן דו"ח שנהר והן המטרות שלשמן הוקמה תכנית "רביבים" הדגישו את המפגש האישי

 והייחודי בין כל תלמיד ותלמידה לבין התכנים היהודיים. ההנחה הייתה, שלא די להעביר לתלמידים מידע,

אלא יש ליצור אצלם מעורבות כלפי התכנים היהודיים. מעורבות כזו מחייבת מפגש אישי-ייחודי. 

 מן ממצאי המחקר עולה, כי רוב הסטודנטים-מורים מאמצים, מראשית ההכשרה, גישות הוראה מסרניות,

 הממוקדות בתכנים ובמסרים שהמורה מבקש להעביר לתלמידיו. במהלך תקופת ההכשרה, כמעט ולא

 מתרחשים שינויים בגישות הננקטות בהוראה בפועל. אם חלים שינויים, הם מבטאים את התחזקות ההוראה

 במסירה ואת התמרכזות תהליך ההוראה-למידה במורה-תכנים ולא בתלמידים. שינויים אלה, מעידים, בין

 היתר, על השתלבות הסטודנטים-מורים בשיגרת ההוראה הבית ספרית, לפיה בלימודי דיסציפלינות שונות
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 ניתן למצוא את הגישה הרווחת של הוראה במסירה, אם כי תוך התאמתה למבנה דעת ספציפי. במקרה

 שלפנינו, בו הוראת תחום הדעת, מקצועות היהדות, מזמנת מפגש אישי ייחודי בין כל תלמיד לבין התכנים

 ) אין כמעט ביטוי להוראה כזו, למרות שנראה כיRosenak, 1986; Shkedi & Laron, 2004היהודיים (

 ; רביבים מסמך1994הייתה מלכתחילה ציפייה כזו הן מצד קברניטי התכנית והן מצד תלמידיה (עם ועולם, 

כי הכשרת המורים הנדונה התמקדה בלימוד אקדמי2003; קצין, 2003; כץ, 1999פנימי,   ). יש לציין 

 ואינטנסיבי של תחומי הדעת, תואר ראשון ושני בארבע שנים ובגילויים של תפיסה המדגישה את חשיבות

 ) אם כי, כאמור, גם למקום ההתמחות בהוראה הוקדש2004ההשכלה וידע התוכן של המורים (בוגוש, 

חלק נכבד בתכנית. 

 ועולות השאלות: האם הוראה מסרנית, המכוונת לכלל תלמידי הכיתה או אפילו ליחידים, שמתפקידם

 לקלוט ידע באופן סביל, עשויה להשיג את המטרות שלשמן נוסדה תכנית ההכשרה הייחודית? האם בכוחה

 של הוראה ממוקדת מורה-תכנים, שעיקרה העברת הידע לתלמידים, להפוך את המפגש בין התלמידים

 לתכנים למפגש אישי משמעותי, מכונן זהות תרבותית? והאם זו הדרך שתביא לידי שינוי במעמדם של

לימודי יהדות בחינוך הממלכתי?

הרווחת הגישה  את  משמרים  יהדות,  מקצועות  להוראת  המורים  הכשרת  תכנית  בוגרי  רוב   למעשה, 

 והמקובלת של הוראה במסירה, שבמרכזה התכנים. על כן, ניתן לשער, כי בהתייחס לגישות ההוראה, לא

 צפויה להתממש התקווה שתלו בהם – יצירת שינוי ועצירת המשבר המתמשך בהוראת מקצועות היהדות.

 יש לסייג ולומר, כי אין בדברים אלו כוונה לטעון, שהוראה מסרנית איננה עשויה להיות מרתקת ומעניינת

 וכי אין מבין המורים המסרנים, כאלה שהם כריזמטיים ושובי לב. בוודאי יימצאו תלמידים, שיגלו סקרנות

 וימצאו עניין ומשמעות בהוראה-למידה מסרנית, ויהיו כאלה שיפתחו אהדה למורשתם התרבותית. אולם,

 השפעתה של הוראה כזו היא אקראית והיא מתקשה לחדור לליבותיהם של תלמידים רבים. הוראה שעיקרה

 שינון ידע על ידי תלמידים, במטרה להציגו בבחינות בגרות, עשויה אולי לתרום לרכישת ידע, אך היא

 מוגבלת ביכולתה ליצור מעורבות עמוקה ומפגש אישי, מורכב ומעניין של התלמידים עם המקורות, והיא

 איננה כרוכה בתהליך חווייתי משמעותי שבו נרקם, מתוך חופש בחירה וריבונות, ידע ושיקולי דעת חדשים

ומאתגרים של התלמידים לזהותם התרבותית, היהודית-ישראלית. 

 מממצאי המחקר שלפנינו, נראה, לכאורה, כי אם ההוראה הראויה אמורה להיפגש עם כל ילד וילדה במקום

 שבו הם נמצאים ולסייע בידם לעצב את זהותם היהודית על בסיס מקורות היהדות – אין ראיה שנבנתה

 התשתית לכך. יתרה מזאת, נראה, שלהכשרת המורים אין השפעה על גישות ההוראה הננקטות בפועל על

 ידי הסטודנטים-מורים. תהליך ההתפתחות המקצועית המתואר לעיל, ב"מודל התבססות גישות ההוראה"

 מלמד על הצטמצמות המתח הקיים בראשית ההכשרה בין חזון ההוראה לבין גישת ההוראה בפועל, והכרה

 הולכת וגוברת ביתרונותיה של גישת ההוראה. אותה גישה שהסטודנטים-מורים מאמצים כבר עם כניסתם

 להכשרה כגישת הוראתם, נצמדים אליה בהמשך, וכמורים מבססים אותה תוך הערכתה כגישה הראויה

של העצמית  ובהמעטה של הביקורת  הרפלקטיבית  בחשיבה  בירידה  להוראה. התהליך מתבטא   ביותר 
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בין  לידי היעלמות המתח  ואודות דרכי עבודתם, כמעט עד  הסטודנטים-מורים, אודות גישת הוראתם 

רצוי למצוי. 

 מחקר זה, מצביע על ה"קיבעון" בגישות ההוראה של הסטודנטים-מורים. ה"קיבעון" הנראה כחסין בפני

 ההכשרה האינטנסיבית, בפני ההתנסות הרבה בהוראה ובפני ההנחיה הקבוצתית וההדרכה האישית, אינו

 שולל את תרומתה והשפעתה של ההכשרה בתחומים אחרים. הסטודנטים-מורים זוכים בהוראה המלווה

 בהנחיה המאפשרת להם לרכוש ניסיון וביטחון ולהשתלב בקלות יחסית כמורים מן המניין בבתי הספר.

 מחקר שבדק בקרב אותם סטודנטים-מורים את חוויית ההכשרה מצביע, כי ההתנסות נתפסת בעיניהם

 ). יתר על כן, יתכן שלהכשרה, המקיפה2007כתורמת ומשמעותית בתהליך ההתמקצעות שלהם (עידו, 

 התנסות בהוראה בכשלושה בתי ספר שונים, תרומה משמעותית להשתלבות של כל אחת ואחד מהם כשהם

 כבר מורים ומגובשים בגישות הוראה, דווקא בבתי ספר המעודדים את גישת הוראתם, זו שבה כל אחד או

אחת מהם מלמד. 

. השתמעויות3
השתמעויות להכשרת מורים להוראת מקצועות היהדות3.1

 ממסקנות המחקר עולה השאלה: מה בכל זאת ניתן לעשות, בכדי לשנות את הגישות המקובלות להוראת

נודע  מקצועות היהדות, מגישות של הוראה-למידה מסרנית ממוקדת מורה-תכנים, להוראה-למידה בה 

קבלת בדבר  המלצות  בין  להפריד  יש  זו,  לשאלה  בתשובה  ולעולמם?  לתלמידים  יותר  מרכזי   מקום 

סטודנטים לתכניות הכשרת מורים לבין המלצות בדבר תהליך ההכשרה. 

קבלת סטודנטים לתכניות הכשרת מורים

 שורה ארוכה של מחקרים, העוסקים בעיקר באמונות של סטודנטים להוראה, מצביעים, כי הללו מגיעים

 לתכניות הכשרה עם ידע הוראה קודם, שנבנה אצלם עוד בטרם נחשפו לתכנית הלימודים הפורמלית של

(בק,  הפרופסיונלית  ,Lortie; (2008ההכשרה   1975;  Kagan,  1992;  Zeichner,  1995;  Darling-

Hammond, 2001; Labaree, 2004המחקר שלפנינו – ייחודי מסוגו כמחקר הבוחן מהשלב הראשון של .( 

 צטרף לטענה בדבר חוזקו של ידע ההוראהההכשרה, דווקא את ההוראה בפועל של מתכשרים להוראה – מ

המוקדם, ומצביע על התופעה, כי ידע זה בא לידי ביטוי גם בגישות ההוראה הננקטות על ידי סטודנטים-

  לאור זאת משתמע, כי בתהליך הקבלה ללימודי הוראה, יש להביא בחשבון את הידעמורים מתחילים בהוראתם.

של המועמדים לגבי הוראה.

זה, התקבלו, כאמור, לתכנית ההכשרה היוקרתית בעיקר על סמך הישגים  הסטודנטים-מורים, משתתפי מחקר 

נסיונם הקודם ותיארו את   גבוהים במבחני אינטליגנציה אקדמית, ועל סמך ראיון, בו פרסו את חזונם החינוכי 

 ), שלדבריGoleman, 1995; Goleman, 2006האינטליגנציה הרגשית והחברתית (בהוראה בלתי פורמלית. 

 ) עולה בחשיבותה על מנת המשכל, לא היוותה מדד מובחן ורשמי בתהליך הקבלה. אמפטיה,1995גולמן (
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ויכולת להבין אנשים אחרים והם, אכן,חמלה, אכפתיות  טיפוליים,  חיוניים למקצועות  ככישורים   , נחשבים 

 ). אולם נראה, כי אם יש כוונה לגרוםNoddings, 1984נתפסים כמאפיינים ראויים לגבי העוסקים בחינוך והוראה (

לשינוי בדפוסי ההוראה בבתי הספר העל-יסודיים, יש להקצות מקום לבחינת תכונות אלה כחלק מתהליך הקבלה.

תהליך הכשרת המורים

 תהליך הכשרה המבקש לכוון את הסטודנטים-מורים להוראה בגישות המקנות תפקיד פעיל לתלמידים

 ולעולמם, צריך להביא בחשבון את הידע המוקדם שלהם בדבר גישות ההוראה. מתוך כך, מוצע להתאים

 את תכניות ההכשרה לתפיסות המתכשרים ולהתערב בדרכי ההוראה שלהם באמצעות הכרת תפיסותיהם

ושטראוס,  (מבורך  לאישיותם  עליהם עמדות המנוגדות  לכפות  לנסות  ומבלי  -Feiman; 2002ועולמם 

Nemser  &  Floden,  1986;  Strauss, של1996  העצמית  המודעות  הגברת  שעניינה  מלווה,  הדרכה   .( 

 הסטודנטים לתפיסותיהם, מפגש שלהם עם גישות הוראתם על היבטיהן השונים ודיון בזהותם ובחזונם

לימודי של  ובמשמעות  ההוראה  באופן  לשינוי  הסיכוי  את  להגביר  דעתי,  לעניות  עשויה,   –  החינוכי 

 מקצועות יהדות עבור התלמידים. הספרות העוסקת בשינוי אמונות, תפיסות וכשרים מצביעה על כך, כי

מדובר ביסודות מאוד מוצקים ששינוי בהם יכול לחול במצבים קיצוניים, המעמידים את הסטודנטים-

להמשיך המורים  רוב  יעדיפו  כאלה,  מצבים  בהעדר  המציאות.  עם  משמעותיים  בעימותים   מורים 

זה יש השלכה כבדת  באמונותיהם, תפיסותיהם ודרכי פעולתם באופן סטיכי ולרוב בלתי מודע. לנתון 

משקל לגבי תהליך ההכשרה. 

 ; שטראוס ושילוני,1997מפני שברוב בתי הספר, ההוראה הרווחת היא בגישות של מסירה (ברוקס וברוקס, 

 ,2000Bruner, 1996; Goodald & Oakes, 1988; Cuban, 1993; Cuban, 2001; Sawyer; לוין ונבו, 1997

et  al., ), מותר להניח, כי כבטודנטים-מורים ובודאי אחר כך כמורים מוסמכים, רוב הסטודנטים-2005 

 מורים ילמדו בסביבת הוראה שיגרתית. על כן, ראוי לזמן להם, כבר בשלב המוקדם של הכשרתם, התנסות

בפועל את זו תחייב את הסטודנטים לבחון  ספר המעודדים הוראה ממוקדת תלמידים. התנסות   בבתי 

 אמונותיהם ודרכי הוראתם ולעמת אותם עם המציאות בה הם פועלים. בשלב ראשוני של ההכשרה, כאשר

יתעמתו שבה  להתנסות  השפעה  להיות  עשויה  גישתם,  בדבר  ומתלבטים  תוהים  עדיין   הסטודנטים 

 הסטודנטים-מורים עם הוראה בגישה שונה מזו שהם מאמצים כגישתם, כבר מראשית לימודיהם בתכנית

הכשרת המורים. 

השתמעויות למחקרי המשך3.2

 המחקר הנוכחי מצטרף למחקרים אחרים, העוסקים בהתפתחות מקצועית של מורים מתחילים, בתפיסות

גישות מורים. כדי לפתח את המודל המוצע כאן, בדבר התבססות  ובתכניות להכשרת  ולמידה   הוראה 

 ההוראה של סטודנטים-מורים, מוצע להרחיב את המחקר לאוכלוסייה גדולה יותר של מתכשרים להוראה

 ולבחון את הקשר בין מאפיינים אישיים של סטודנטים-מורים כדוגמת מיגדר, השכלה קודמת, ניסיון קודם
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בהדרכה וכיו"ב לבין הגישות בהן הם מלמדים. כמו כן, מוצע לבחון את תקפות המודל בקרב סטודנטים-

מורים, תלמידי תכניות הכשרה אחרות, שיש בהן דגשים שונים בתהליך ההכשרה.

 

 בהתייחס למתח שקיים אצל הסטודנטים-מורים בין חזונם לבין ההוראה בפועל, שהוא הולך ופוחת עם

 ), ולהצביעVan Manen, 1977התבססות גישות ההוראה, מוצע לבחון את החשיבה הרפלקטיבית לסוגיה (

על מקורו וטיבו של המתח בכל אחד משלבי ההתפתחות. 

 בהקשר לגישות ההוראה-למידה עליהן הצביע מחקר זה, נראה, כי מחקר המשך, שיבדוק את תפיסות

 הלמידה של הסטודנטים-מורים (להבדיל מתפיסות הוראה), עשוי להוות נדבך חשוב נוסף בחקר התפיסות

 של מתכשרים להוראה ומורים מתחילים, וזאת על בסיס מחקריו של שטראוס אודות ההשפעה של תפיסות

). Straus, 1993; Straus, 1996; Strauss, et all., 1999; Strauss, 2001למידה על תפיסות הוראה (

 היבט מעניין אחר הראוי למחקר אודות דרכי הוראה, הוא הקשר שבין אינטליגנציה רגשית וחברתית של

מורים לבין גישותיהם להוראה.

 הדגשים של תכניות להכשרת מורים והקשר בין ההכשרה לגישות ההוראה של סטודנטים-מורים, הנם

 סוגיות מחקריות מהותיות, המתבקשות גם הן כמחקר המשך למחקר שלפנינו. השאלות המרכזית הן: האם,

 למרות עוצמתן הרבה של גישות הסטודנטים להוראה, יש ביכולתה של ההכשרה להשפיע עליהן? האם

עשויה ההכשרה,  מראשית  עוד  הסטודנטים-מורים  של  הוראתם  דרך  שזו  מסרניות,  בגישות   הוראה 

להשתנות במהלך הכשרה המכוונת לשינוי כזה? 
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). תל-161-151 (עמ' תמורות בחינוך, קוים למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפייםשפירא (עורכים), 

אביב: אוניברסיטת תל-אביב ביה"ס לחינוך והוצאת רמות.

 עבודת גמרמה חדש בהוראה המסורתית? – על דרכי הוראה החדשניות בחינוך הדתי. ). 2005זמרוני, ח' (
לתואר מוסמך במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך. 

(עמ' מקרא וחינוך). ריחוק צורך קרבה. בתוך: ש' גלנדר (עורך), 1995זקוביץ, י' (  ). אורנים: בית16-7 
הספר לחינוך של התנועה הקיבוצית. 

 הבנת המקרא בימינו –). הוראתו של ספר יהושע בימינו. בתוך מ' פרנקל וא' דיטשר (עורכים), 2004--- (
 (עמ' יא-כא). ירושלים: מאגנס. סוגיות בהוראתו

. תל-אביב: ההוצאה האקדמית לפיתוח סגל הוראה. תהליכי הוראה בכיתה). 2003חטיבה, נ' (

. 2006ידיד, א' (  תפיסות סטודנטים-מורים את המפגש הבין-אישי בהוראה בין מורים לתלמידים: חקר)
היהדות. מקצועות  להוראת  מצטיינים  הכשרת  של  הרוח,מקרה  במדעי  מוסמך  לתואר  גמר  עבודת    

האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך. 

 יובל). הוראה מותאמת: ההלכה והמעשה. בתוך: פלד, א' (עורך) 1999יוסיפון, מ', בריקנר, ר' וחכם, א' (
). ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט. 347-331 (עמ' למערכת החינוך בישראל

 ). תפיסות אפיסטמולוגיות של ילדים: מה חושבים ילדים בבית הספר היסודי על2007יועד, צ' ולוין, ת' (
. 129-49, 19, הלכה ומעשה בתכנון לימודיםמהות הידע ועל מהות הידיעה? 

 בית-ספר). ארבע רמות בדידאקטיקה: מצע תיאורטי לגיוון ההוראה. בתוך: צ' לם (עורך), 1985כהן, א' (
). ירושלים: מאגנס.100-89 (עמ' וחינוך

. 2007כהנא, ר' ורפופורט, ת' (  נעורים והקוד הבלתי-פורמלי – תנועות נוער במאה העשרים ומקורות)
 ירושלים: מוסד ביאליק.הנעורים הפוסט-מודרניים.
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. 2003כץ, ג' (  החזון החינוכי של סטודנטים להוראה והקשר לחוויות שלהם כתלמידי בית הספר: חקר)
היהדות. מקצועות  להוראת  מצטיינים  הכשרת  של  הרוח,מקרה  במדעי  מוסמך  לתואר  גמר  עבודת    

האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך.

 ). ארגון הידע בבית הספר: ממקצוע בית ספרי לדיסציפלינה פדגוגית. בתוך: ד' גורדון2006כרמון, א' (
במבחן:(עורך),  לימוד  הספר מקצועות  בבית  הקונבנציונלית  להוראה  תל-118-54(עמ' חלופות   .(

הקיבוץ המאוחד.  אביב:

) - --2007 . אפשרויות) השלכות,  המשגה,  החינוכי:  הידע  דוקטורארגון  תואר  קבלת  לשם  חיבור   . 
לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 תל-אביב: ספריית פועלים. הייתכן חינוך בעידן הפוסטמודרניזם?). 2000לביא, צ' (

 ,החינוך וסביבו). תרבות של שאלות או שאלות של תרבות: על השאלה במערכת החינוך. 2003לוין, ג' (
.20-7כ"ה, 

) י'  ונבו,  . 2000לוין, ת'  ירושלים:תהליכי שינוי בבתי ספר המתנסים בלמידה על תחומית הבנייתית.)   
משרד החינוך, התרבות והספורט, המחלקה לתכניות ושיטות.

 ). למידה שיתופית ומיומנויות חקר בהוראת הביולוגיה. בתוך: ע'2006לזרוביץ, ר' והרץ-לזרוביץ, ר' (
מאגנס. ). ירושלים:165-133 (עמ' למידה בדרך החקר - אתגר מתמשךזוהר (עורכת), 

) נ'  . 1995ליבוביץ,  תנ"ך) וללמד  לחינוךללמוד  המחלקה  העולמית,  הציונית  ההסתדרות  ירושלים:   . 
ותרבות תורניים בגולה. 

). ערק לארוחת בוקר. תל-אביב: שוקן.2008ליבליך, ע' (

. תל-אביב: ספרית פועלים.ההגיונות הסותרים בהוראה). 1973לם, צ' (

 ). המורה הישראלי – רוטיניזציה של שליחות. בתוך: ו' אקרמן, א' כרמון וד' צוקר (עורכים),1985--- (
הישראלית המערכת  מתהווה-  בחברה  (עמ' חינוך  המאוחד 598-63  הקיבוץ  וירושלים:  תל-אביב   .(

ומוסד ון ליר.

) ---a1988 .76-57 ,130, החינוך המשותף). הבסיסים האידיאולוגיים של לימודי יהדות בחינוך הישראלי.

) ---b1988 ,(עורכת) ערכים, חינוך). כמה ספקות באשר לקשר בין התפתחות וסביבה. בתוך: ב' פוליטי 
). תל-אביב: המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה.7-3(עמ' וארכיטקטורה 

. י' הרפז (עורך). תל-אביב: ספרית פועלים.לחץ והתנגדות בחינוך – מאמרים ושיחות). 2000--- (

 ). מודלים מנטליים בפעולה של מורי מורים מנוסים וטירונים לגבי מהי2002מבורך, מ', ושטראוס, ס', (
.75-46, 34, . דפיםלמידה של סטודנטים להוראה

 ). רפורמות בתכנון לימודים בחינוך הממלכתי והמאבק על הזהות.2004מטיאש, י' וצבר-בן יהושע, נ' (
.108-84), 1, מג(מגמות

) ג'  ר'  . 1998מרזאנו,  מושכלת) הוראה  לקראת  הלמידה:  לטיפוחממדי  וייס  ברנקו  מכון  ירושלים:   . 
החשיבה.

) והתרבות  החינוך  ירושלים:1959משרד  הספר הממלכתי.  בבית  היהודית  התודעה   המדפיס ). העמקת 
הממשלתי.
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) ח'  וסרנת,  ד'  זיסנויין,  נ',  ישנים: השוואת הגישה להוראת2002נוצר,  עקרונות   - רעיונות חדשים   .( 
.47-44, 1, על הגובההתלמוד לחינוך הגבוה בימינו. 

. תל-אביב: מכללת לוינסקי לחינוך. מורים ותלמידים שואלים שאלות ברמות גבוהות). 1999סוסק, ז' (

 ). טובעים בפעילות: האם פעילויות טפלות הגוזלות זמן לימודים יקר הן תחליף לטיפוח2001סיוול, ג' ט' (
.19-14, דצמבר, הד החינוךחשיבה פעילה? 

) מפגש לעבודה חינוכית-). קווים לפדגוגיה הלא-פורמלית: דימויי זמן ומקום. 2001סילברמן-קלר, ד' 
.36-15, 15, סוציאלית

. 117-97, 19מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית,). בצומת ההגדרות של הלמידה הלא-פורמלית. 2004--- (

 החינוך הבלתי). הפדגוגיה של החינוך הבלתי פורמלי. בתוך: ש' רומי ומ' שמידע (עורכים), 2006--- (
). ירושלים: מאגנס.120-97 (עמ' פורמלי במציאות משתנה

. תל-אביב: עם עובד.אדם בצלם – חינוך הומניסטי ולימוד מקרא). 1991סימון, אר' (

 יריעות: מסה, עיון). מעמד המקרא בחברה הישראלית: ממדרש לאומי לפשט קיומי. 1999סימון, או' (
.35-7, ומחקר במדעי היהדות המשיקים למדעי הרוח והחברה הכלליים

) ---2002 .  . תל-אביב:בקש שלום ורדפהו - שאלות השעה באור המקרא, המקרא באור שאלות השעה)
ידיעות אחרונות וספרי חמד.

. חיפה ותל-אביב: אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן. טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע). 2000סלומון, ג' (

) א'  . 2007עידו,   תפיסות סטודנטים-מורים את ההתנסות בתהליך הכשרתם להוראה: חקר מקרה של)
היהדות. להוראת מקצועות  לתואר מוסמך במדעי הרוח, האוניברסיטההכשרת מצטיינים  גמר  עבודת    

העברית בירושלים, בית הספר לחינוך. 

). ירושלים: מסדה.12-10 (עמ' כתבי יוסף עזריהו). הוראת התנ"ך. בתוך: 1946עזריהו, י' (

 דו"ח הועדה לבדיקת לימודי היהדות בחינוך הממלכתי). 1994עם ועולם – תרבות יהודית בעולם משתנה (
 ירושלים: משרד החינוך והתרבות.– דו"ח ועדת שנהר.

. 191-167, 20, חינוך החשיבה). טיפוח מוטיבציה פנימית ללמידה בבית הספר. 2001עשור, א' (

. 10-4, 8 חינוך החשיבה,). גישה קונסטרוקטיבסטית להוראה. 1996פון גלזרפלד, א' (

 עקרונות מנחים ומשימות לעבודה מעשית בהוראה במסלול לבית הספר העל) (עורך). 1997פסטרנק, ר' (
 תל-אביב: מכללת לוינסקי לחינוך. יסודי.

. 2001פרידמן, י' וגביש, ב' (  ירושלים: מכון הנרייטההמורה המתחיל: הקשיים, התמיכה וההסתגלות.)
סאלד.

 ערכים וחינוך). ניסיון שנכשל: זלמן ארן והתודעה היהודית. בתוך: מ' בר לב (עורכת), 1999צמרת, צ' (
מורים בהשתלמויות  סוגיות   – (עמ' לערכים  והספורט356-345  התרבות  החינוך,  משרד  ירושלים:   .( 

והאוניברסיטה העברית.

 הגורמים המשפיעים על הצטרפות לתכנית להכשרת מצטיינים להוראה: חקר מקרה של). 2003קצין, א' (
היהדות. להוראת מקצועות  לתואר מוסמך במדעי הרוח, האוניברסיטההכשרת מצטיינים  גמר  עבודת    

העברית בירושלים, בית הספר לחינוך.
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 ). גישה חדשה להכשרת מורים למקורות ולמורשת היהודית באוניברסיטה1999רביבים, מסמך פנימי (
ישראלהעברית.  ולמחשבת  למקרא  מורים  להכשרת  ניסיונית  תכנית  העבריתרביבים:  האוניברסיטה   . 

בירושלים, מרכז מנדל להמשכיות יהודית. 

ירושלים: מאגנס.. צריך עיון, מסורת ומודרנה בחינוך היהודי). 2003רוזנק, מ' (

.18-6), 21 ג(פתחים). הוראת מקצועות היהדות בבית הספר התיכון במדינת ישראל. 1972שביד, א' (

.23-7, 126 גשר,). יהדות כתרבות – תכנים לימודיים וחינוכיים. 1993--- (

 תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. חינוך הומניסטי-יהודי בישראל, תכנים ודרכים.). 2000--- (

  חיבור לשםלימודי יהדות באמצע החיים בקרב מורים חילונים.  מורה מחפש משמעות:(.2006שור, פ' (
קבלת תואר דוקטור. אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך.

 ,חינוך החשיבה). מודלים שיש למורים על שכלם ועל למידתם של ילדים. 1997שטראוס, ס' ושילוני, ת' (
11 ,63-53.

  עבודת גמר לתואר מוסמךהתנ"ך בכיתה החילונית – בין ספר קודש למכונן תרבות.). 2004שיינברג, א' (
במדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב.

. תל-אביב: דביר. פרקי חינוך: יהדות וחינוך בזמן, הזה). 1966שכטר, י' (

. 228-220המקרא ואנחנו (). כוחו החינוכי של המקרא. בתוך: א' סימון (עורך), 1987--- (  תל-אביב:)
המכון ליהדות ולמחשבה בת זמננו והוצאת דביר. 

 ). מהות החינוך הבלתי פורמלי, גישות תיאורטיות והגדרות. בתוך: ש' רומי2006שמידע, מ' ורומי, ש' (
ירושלים: מאגנס.  ).28-11(עמ' החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה ומ' שמידע (עורכים), 

) א'  ולוין,  ש'  . 1998שמעוני,  אחרת) לומד  אחד  כל  אחרת,  יודע  אחד  כל  אחרת,  חושב  אחד  . כל 
מכון מופ"ת. תל-אביב:

) . 1999שקדי, א'  להוראת מקצועות היהדות: השלכות לפרויקט "רביבים".) מורים  ירושלים:הכשרת    
המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון. האוניברסיטה העברית, מסמך פנימי.

. תל-אביב: רמות.מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום). 2003--- (

 ). תאוריות הוראה מול תאוריות של מורים: הילכו שנים יחדיו בלתי אם נועדו? בתוך: מ' פרנקל2004--- (
 (עמ' רס"ג-רצ"ג). ירושלים: מאגנס.הבנת המקרא בימינו – סוגיות בהוראתווא' דיטשר (עורכים), 

 מיהו היהודי המחונך? עיונים). ערכי היהדות בכיתה: מפגש של שפות. בתוך: י' כהן (עורך), 2005--- (
(כרך י', עמ' נ"ז-פ'). ירושלים: המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון, האוניברסיטה העבריתבחינוך יהודי   

בירושלים, 

 שפות). מתכנית לימודים להוראה בכיתה: המקרה של הוראת התנ"ך. בתוך: י' כהן (עורך), 2007--- (
). ירושלים: מאגנס.305-275(עמ' וספרויות בחינוך היהודי – מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק 

. תל-אביב: רמות. בית הספר החדשני – ארגון וההוראה). 1998שרן, ש', שחר, ח' ולוין, ת' (

.19-7, 24 דפים). מה מורים יודעים על הערכת הישגים. 1997תמיר, פ' (
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 ). החקר בהוראת המדעים והשתקפותו בהוראת הביולוגיה בישראל. בתוך: ע' זוהר (עורכת),2006--- (
מאגנס. ). ירושלים:56-15 (עמ' למידה בדרך החקר - אתגר מתמשך
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Abstract

The goal of this study is to examine over a period of six years the changes in teaching-

learning approaches of student-teachers  that  are being trained to teach Jewish studies 

subjects in public non-religious secondary schools, from the beginning of the training 

program, through the training and into the first two years  on the job. Three different 

aspects of this subject will be considered:

A) teaching approaches adopted and implemented by student-teachers.

B) student-teachers' ideal vision regarding the desirable teaching-learning approach. C) 

the tension between the students' ideal teaching approach and that which is implemented 

in the classroom.

Teaching approaches are defined as a structure of higher principles, which represent a 

philosophical  paradigm  and  its  epistemological  aspects.  This  structure  guides  the 

teacher's behavior. Among the various teaching approaches are: positivist approaches of 

knowledge  transmission;  constructivist  approaches  that  encourage  constructivist 

learning;  student-centered  teaching  approaches;  or  teacher-curriculum-centered 

approaches (Boulton-Lewis et al., 2001; Meyer & Eley, 2006; Cuban, 2007).

Research Context
The Israeli non-religious public education system must constantly face the question of 

the students' Jewish and Israeli identity. This issue greatly concerns the Jewish public in 

Israel and the Diaspora, which is troubled by a sense of deep distaste on the students' part 

towards  Jewish  thought  and  heritage.  The  Shenhar  committee  (Am ve-Olam,  1994) 

pointed out the ongoing decline in the status of Jewish Studies, and suggested that "An 

active policy must be taken, which will make the Israeli culture and heritage a positive, 

meaningful,  non-alienating component in the molding of the young secular's identity" 

(ibid p. 9). The committee mentioned that a key to changing the current state of affairs 

"must  be  expressed  by  training  a  cadre  of  suitable  teachers,  from the  students'  own 
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community and society and by their ability to encourage the various parts of the secular 

public to express its values, develop its culture, criticize its achievements and encounter 

its younger generation" (ibid).

Research Method
The research method chosen to identify the student-teachers' teaching approaches – based 

on beliefs, life experiences and actual teaching experience – was a qualitative research 

method framed in the constructivist paradigm. Qualitative-constructivist researchers wish 

to understand researched phenomena as they are understood by the participants, and their 

goal is to come as close as possible to the unique construction of the participants' world, 

as perceived and experienced by the participants themselves (Shkedi, 2005).

Researchers  using  the  qualitative-constructivist  method  reach  their  conclusions  in  a 

dynamic, continuous and methodical process of gathering data and analyzing them. From 

these data emerge concepts and the connections between them are revealed. These are 

examined and reexamined until a well-grounded theory, which is true to the area studied, 

is  formed  (Strauss  &  Corbin,  1990).  This  kind  of  theory  includes  many  conceptual 

relationships, which are presented in a rich context of theoretical and conceptual writing.

The strategy chosen for this  research is to examine multiple case studies (Yin,  1984; 

Shkedi,  2005).  Every  one  of  these  "cases"  –  the  thirteen  student-teachers  –  reflects 

similar  experiences:  participating  in  a  teachers'  training  program,  practical  teaching 

experience  and  an  aspiration  to  realize  their  vision  of  the  ideal/desirable  teaching 

approach. The combined analysis of these cases yields common categories, which enable 

a comparison between the cases and allows insights into the studied phenomenon.

The participants  in  the  research  were thirteen  student-teachers  in  an honors  program 

training Jewish education teachers for state sector junior high schools and high schools. 

The program was established in the Hebrew University following the recommendations 

of the Shenhar Committee, which stated that there is a "continuing decline in the status of 

Jewish  education  in  all  levels  of  education"  (Am  ve-Olam,  1994).  Among  the 

committee's  recommendations  was  that  "as  a  necessary  step  towards  changing  the 
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condition of Jewish education in the state sector, a solution must be found to the severe 

lack of suitable teachers in this field" (ibid.).

The training program accepted those candidates that had the highest matriculation and 

psychometric  exam  scores,  and  that  also  had  an  educational  vision  and  a  sense  of 

mission.  Most  of  the  candidates  had  previous  experience  as  instructors  in  informal 

education frameworks. Those graduating from the four-year program are awarded both 

undergraduate and graduate degrees as well as a teaching certificate.

The training program strongly emphasizes field experience combined with educational 

theory studies (Calderhead, 1995). Throughout the practical field experience, the student-

teachers  were  supervised  closely  by  pedagogical  supervisors  with  vast  teaching 

experience.

During each of the six years  of research,  a large amount  of data was collected from 

documents, direct observation and in-depth interviews (Lincoln & Guba, 1985), which 

allowed the student-teachers (the interviewees) to describe the teaching approaches they 

practiced or believed in, from their own perspective. Classroom observations that were 

made during their  field experience,  were also videotaped.  Large parts of the in-depth 

interviews were conducted in the stimulated-recall interview technique (Shkedi, 2005). 

During  the  stimulated-recall  interview,  the  observation  video  is  shown  to  the 

interviewees  and they  are  requested  to  describe  it  as  they  understand  and  recall  the 

lesson.  Through the use of this  technique,  the student-teachers'  attitudes  toward their 

actual teaching practices are exposed and presented in a unique and optimal manner. 

Data  analysis  was  based  on  thematic  analysis,  which  focuses  mainly  on  what  the 

participants  say,  describe  and  explain.  Analysis  was  carried  out  in  a  systematic  and 

transparent  manner  (Strauss  & Corbin,  1990)  in  four  continuous  stages.  The  various 

stages  included a  categorical  mapping,  which  emphasized  themes  common to all  the 

student-teachers as well as their individual characteristics. In the fourth (and concluding) 

stage, the categorical map was translated into theoretical concepts (Shkedi, 2003). The 

result is a "grounded theory" on the perceptions of pre-service student-teachers and their 

development.
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Main Findings
1.  Five  teaching  approaches  used  by  the  student-teachers  were  identified.  These 

approaches can be placed on a continuum that runs from teacher-curriculum-centered 

teaching  approaches  to  student-centered  teaching  approaches  and  from  teaching-as-

transmission approaches to approaches that encourage constructivist learning. The five 

approaches  identified  are:  illuminative  transmission,  activizing  transmission, 

transmission with caring, adaptive transmission, and encouraging constructivist learning. 

The first four approaches are by nature positivist transmission approaches, which hold 

that the main objective of teaching is transmitting content knowledge to the students, and 

which  perceive  the  knowledge  content  as  a  given  (knowledge  is  "out  there")  and 

objective (Sawyer et al., 2005; Beck, 2006). These four approaches differ in the degree 

that they relate to the students during the teaching process.

The  illuminative  transmission  approach  focuses  on  transmitting  content  to  the  entire 

class, all the while adapting the content knowledge to the students' level of understanding 

and comprehension (Sawyer et al., 2005).

The activizing transmission approach presumes that the most efficient way to transmit 

content  knowledge is  to  activate  the  students  as  a  group.  However,  the  centrality  of 

content knowledge is strictly maintained (Bruner, 1960; Schwab, 1962; Globman and 

Caspi, 1999).

The transmission with caring approach is characterized by the centrality of the teacher as 

a content knowledge transmitter and by the idea that teachers should be attentive to each 

student  and  attempt  to  assist  the  class  in  comprehending  content  knowledge,  in  a 

reinforcing, empathic and patient manner (Noddings, 2001; LeDoux, 2007).

The adaptive transmission approach focuses strongly on the students and wishes to offer 

each and every student an appropriate teaching method that will allow optimal content 

knowledge transmission.

The fifth approach, that which encourages constructivist learning, differs from the other 

four approaches  in  that  it  views knowledge content  as contextual  and as a  means  to 
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generate meaning and construct knowledge by the learners themselves. The role of the 

teachers, according to this approach, is to facilitate and encourage this kind of active 

learning (Perkins, 1996; Brooks & Brooks, 2001; Nuthall, 2002).

2.  The findings  of this  research indicate  that  teaching-as-transmission approaches are 

highly frequent among the student-teachers. These findings correspond with several other 

researches that found that, especially in secondary education, teaching-as-transmission is 

the most  frequent  teaching approach (Cuban,  1993; Bruner,  1996;  Brooks & Brooks, 

1997; Strauss & Shiloni, 1997; Sawyer, et al., 2005; Flores, 2006; Flores & Day, 2006; 

Gordon 2006). In the first stage of the training program, during the second year, eleven 

out of thirteen students were already teaching using teaching-as-transmission approaches, 

and  from  the  third  year  onward,  twelve  out  of  thirteen  were  teaching  with  these 

approaches.

3.  It  was  found  that  approximately  half  of  the  student-teachers  implement  teaching 

approaches that give specialized, individual attention to each and every pupil, to some 

degree.  When  the  student-teachers  began  teaching  in  the  classroom  seven  of  them 

utilized  the  approaches  of  transmission  with  caring,  adaptive  transmission,  or 

encouraging constructivist  learning approaches, and later, from the third year onward, 

only six student-teachers utilized these approaches. The rest of the teachers taught using 

approaches  in  which  the teacher's  attention  is  given to the  class as  a group,  without 

paying specific attention to individual pupils.

4. The most prominent and surprising finding of this research is, that not only did most of 

the student-teachers – ten out of thirteen – adopt a specific approach to teaching from the 

outset of their field experience (second year of the program), but that they continued to 

adhere  to  that  approach  in  the  classroom  during  the  training  period  and  after  it  as 

neophyte  teachers.  The remaining three students adopted a fixed teaching approach a 

short time after they started their field experience, during the third year of the program.

5. The students enter the training program driven by their educational vision and with a 

seemingly clear opinion regarding the proper teaching approach. In the beginning of the 

program (first year), every student-teacher declares his or her espoused teaching ideal. In 

the students' espoused approaches to teaching, the pupils play a more central role than 

250



they do in the student-teachers actual teaching approaches practiced in the classroom. 

From the outset of their teaching experience (the second year in the training program), all 

the thirteen students actual approach to teaching in the classroom is at variance with their 

espoused  approach to  teaching,  to  different  degrees.  The  intensity  of  this  dissonance 

differs from one student to the other, but tends to decrease over the years. The first stage 

of  the  training  program  (first  and  second  years)  is  characterized  by  a  process  of 

consideration  and  pondering  the  compatibility  between  the  actual  teaching  approach 

implemented in the classroom and the student-teachers' vision of the desirable approach 

to teaching.  In the second stage of the training program the student-teachers begin to 

identify  the  advantages  of  the  teaching  approach  exercised  in  the  classroom,  and 

afterward, recognize the intrinsic value of the practiced teaching approach, identifying it 

now as the desirable teaching approach.

6. From the analysis of these findings a new model unfolds to describe the process of 

professional growth among pre-service and beginning teachers, a model that focuses on 

desirable teaching approaches espoused by the neophyte teachers and the actual teaching 

approaches they implement in the classroom.

This  research  offers  a  three-stage  model  of  the  evolvement  of  the  student-teachers' 

approach to teaching:

• First  stage  –  an  almost  naive  embracing  of  an  initial  teaching  approach 

accompanied by a process of questioning its suitability.

• Second stage – adhering to the initial  teaching approach while recognizing its 

advantages.

• Third stage – the entrenching of the initial teaching approach and identifying it as 

the desirable approach for teaching.

This model  of "adopting teaching approaches"  describes a process that  begins with a 

seemingly naïve embracing by each student of a certain teaching approach, at the very 

first stage of field experience. While each student-teacher has embraced his or her initial 

teaching approach, they also consider the approach's compatibility with their educational 

vision and with the everyday realities  of teaching in the school environment.  At this 

stage, one may discern among most of the student-teachers a relatively high variance and 

tension  between their  desirable  teaching  ideal  and the  actual  teaching  approach  they 
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embraced. This tension stems from the discrepancy between the actual teaching practices, 

which follow a teacher-centered approach,  and the teaching vision,  which leans more 

towards student-focused teaching.

The findings of this research – together with other researches, which focused on student-

teachers that participated in the "Revivim" teaching training program – clearly show that 

when the students begin their training they aspire (each in their own way) to realize their 

educational vision and their ideals (Yedid 2006; Katz, 2003; Katzin, 2003). However, 

when they begin their practical teaching experience and adopt a teaching approach, they 

begin  to  question  the  compatibility  between  their  vision  and  their  actual  teaching 

practices.

In the second stage, most of the student-teachers adhere to the initial teaching approach 

they adopted beforehand. By now, the tension between their desirable teaching ideal and 

their  adopted  teaching  approach  is  mitigated,  and  they  recognize  that  the  teaching 

approach they already practice has obvious advantages. Not only do the student-teachers 

not change their  teaching approach,  they become convinced that their  initial  teaching 

approach is the most proper one. As they progressed from the first stage to the second 

stage a small  part of the student-teachers changed their teaching practices from those 

which did stress the role of the pupil, to more conservative ones. This change can be 

explained  as  a  result  of  a  transition  from an initial  stage of  idealism to focusing  on 

survival or a form of acquiescence and adaptation to the school environment (Fuller & 

Bown, 1975; Kagan, 1992; Furlong & Maynard, 1995; Sabar, 2004; Shkedi & Laron, 

2004; Flores, 2006).

In  the  third  stage  –  when  the  student-teachers  finish  their  formal  training  and  are 

employed  as  regular  schoolteachers  –  their  initial  teaching  approach  becomes  well 

entrenched, and most of them recognize and accept it as the proper teaching approach. A 

convergence of the actual teaching approach practiced and the perceived ideal approach 

is  also  described  in  Furlong  and  Maynard's  identity  formation  model  (1995),  which 

characterizes  the  latter  stage  of  professional  development.  Sabar's  model  (2004) 

describes an equilibrium, which is achieved when the beginning teachers adapt to their 

school's culture.
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7. In the first stages of field experience, most student-teachers were teaching in schools 

that were already applying the teaching approaches that each student-teacher had initially 

adopted. The rest practiced teaching approaches that were not prevalent in the schools 

they were assigned. It is interesting to note that when the student-teachers were given an 

opportunity to choose their schools, they chose, as much as possible, to teach at schools 

that matched their own teaching approach. The teachers that practiced more progressive 

student-centered  teaching  approaches  were incorporated  in  schools that  had a  culture 

which encouraged these approaches.  Most of the teachers  practicing the transmission 

with caring approach, chose to teach in heterogenic schools in rural areas or in remedial 

classes, while those practicing illuminative transmission teach in schools that apply this 

approach. It therefore appears, that rather than the school culture affecting the teaching 

patterns of student-teachers, the student-teachers tend to choose to work in schools that 

encourage the teaching approaches they practice.

Contribution of the Research
This  study  adds  to  several  studies  that  deal  with  the  perceptions  of  neophyte  and 

experienced teachers regarding teaching approaches and to studies about the professional 

development  of  nascent  teachers.  The  distinctive  contribution  of  this  study is  that  it 

examines the student-teachers' own perceptions of their teaching methods. While other 

researches  focus  on  the  process  of  becoming  a  teacher  and  discuss  the  inner 

psychological  processes  of  pre-service  teachers  (Fuller,  1969;  Fuller  & Bown,  1975; 

Kagan,  1992;  Furlong  & Maynard,  1995;  van  den  Berg,  2002;  Sabar,  2004;  Flores, 

2006), this study examines the actual teaching practices of the subjects. The research 

method is also unique, in that it does not take an external point of view in interpreting the 

happenings in the classroom – events are described and explained in the interviews from 

first-hand  accounts  of  the  student-teachers,  while  they  were  being  shown  video 

recordings  of  their  lessons.  In  this  manner,  it  was  possible  to  discover  the  teachers' 

knowledge-in-action  (Schon,  1987)  and allowed the  researcher  to  familiarize  himself 

closely with the student-teachers' teaching experiences.

Another distinctive feature of the current research is the extended time period during 

which  the student-teachers  were studied:  from the beginning of  the training program 

through the first two years of employment (six years altogether). Relevant literature – in 
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the area of training and development of beginning teachers – does not include similar 

longitudinal research and certainly does not include such in-depth qualitative research of 

this scope and length.

The current research may contribute to three areas: the first – the world of pre-service 

teachers and their training; the second – teaching Jewish studies subjects in non-religious 

public schools; the third – qualitative research.

In the first  area,  this  research serves as an important  source of information for those 

involved in  teacher  training  and in  supervising nascent  teachers  when they enter  the 

schools. Revealing and exposing the pre-service teachers' teaching approaches – those 

actually practiced as well as those composing their educational vision – may provide an 

awareness and insights both to the student-teachers and to the professionals in charge of 

their  training,  and  assist  in  the  professional  development  of  pre-service  teachers. 

Furthermore, confronting the student-teachers with their own teaching approaches may 

encourage  them  to  ask  questions  and  develop  their  critical  thinking  regarding  the 

underlying assumptions of these approaches. This awareness might also prompt them to 

examine  the  appropriateness  of  these  approaches  to  types  of  teaching  that  aim  to 

influence and create change in teaching-learning processes.

The  findings  of  this  research  offer  an  important  contribution  to  the  field  of  teacher 

training  in  that  they  suggest  that  the  student-teachers'  teaching  approaches  are  set, 

unchanging, and to a certain degree are even predetermined. The student-teachers enter 

the  training  programs  with  preexisting  teaching  knowledge.  In  accordance  with  this 

knowledge,  they naïvely and “naturally”  adopt  a  teaching  approach,  which  they will 

practice from that day onwards. Awareness to the large impact of preexisting teaching 

knowledge may contribute to teacher training instructors who wish to uproot traditional 

teacher-curriculum-centered teaching  conceptions,  and  instill  innovative  progressive 

student-centered  conceptions.  Furthermore,  it  is  important  to  understand  and 

acknowledge that  student-teachers  – even if  they are  honors students  with a  burning 

sense  of  mission  –  arrive  at  the  training  program  after  years  of  going  through  the 

standard  school  system,  which  is  intended  mainly  to  prepare  students  for  the 

matriculation  exams.  This  system  strongly  influences  the  formation  of  the  student-

teachers'  teaching  approaches.  The  findings  of  this  research may assist  in  building  a 
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training  program  that  can  help  the  student-teachers  gain  teaching  experience  in 

innovative schools, where the spupils play a central role in the teaching-learning process.

In the second area – Jewish education – this research sheds light on the training and 

teaching methods of student-teachers in a program aimed to improve the state of Jewish 

education in state sector schools. Identifying the teaching approaches and the way they 

become established, may contribute to teacher training methods in the field of Jewish 

education.

In the third area – qualitative research – this study makes a significant contribution. By 

using  a  qualitative-constructivist  methodology,  a  multi-case  study  strategy,  and 

stimulated-recall  interviews  (Shkedi,  2005),  it  was  possible  to  expose  the  student-

teachers' teaching approaches as they were described by the participants themselves. The 

findings of this research reinforce the effectiveness of this methodology in order to probe 

and understand the world of pre-service teachers in particular and of teachers in general.

In conclusion, the findings of this study show that the student-teachers enter the training 

programs with entrenched preexisting practical teaching knowledge that is unaltered in 

actual  teaching,  and  for  the  most  part  maintains  traditional  teacher/subject-centered 

teaching  conceptions.  It  is  therefore  imperative  to  ask  if  such  traditional  teacher-

curriculum-centered teaching approaches that focus on the transmission of knowledge to 

the pupils, can transform the pupils’ encounter with the subject matter  into a positive, 

meaningful,  non-alienating  component  forming  their  cultural  identity.  Similarly  the 

question arises as how teacher training programs can offset the entrenched preexisting 

approaches to teaching, so innovative and progressive approaches will be internalized by 

the student-teachers.
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