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 :  ב שמות משפחה( מחברי הפרקים בחוברת )לפי סדר א"

- ד"ר נורית נוביס,  ד"ר גד מרקוס,  ד"ר איתן כהן,  שלום - ד"ר אורן יהי,  אופיר גליק ,  אורי גביש,  פרופ' חנן אלכסנדר

 .  דויטש 

 *** 

לחבר בין "שמים" ל"ארץ" בעולם הבינתחומיות, כלומר,  שמטרתה  ת ניסיונימספר פרקים מתוך חוברת  להלן 

להנגיש את השפה המיוחדת של בינתחומיות למורים שעובדים עם תלמידים בשטח, ולעזור לצוותי המורים  

החוברת מתבססת על מחקר תיאורטי, על מודלים   .לתרגם את הרעיונות לעולם המעשה החינוכי והפדגוגי בכתה

בינתחומית ועל ראיונות שערכנו עם מורים ומנהלים שהתנסו בהעברת יחידות    פדגוגיים שפיתחנו להוראה

,  ומהם אתגריה  מסביר מהי בינתחומיות הקצר המבוא פרקי החוברת:   עשרת ארבעה מתוך  בינתחומיות. לפניכם 

  של מיומנויות בהבניה משותפת עוסק   3פרק  הכרעות לבנייתה של תכנית בינתחומית. שבע מציב מודל בן   1פרק 

מציע דוגמאות מעשיות לפדגוגיות   6פרק , ולמידים במיומנויות אלהכיצד ניתן להכשיר ת ומציעבינתחומיות  

 . בהלימה לגווני בינתחומיות שונים, בינתחומיות
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 בינתחומיות: המשגה, מטרות, תרומות, ואתגרים מבוא קצרצר ל

 

 למה אנחנו מתכוונים כשאנו מדברים על בינתחומיות?  .1

בא  " הזו  הקהילה  בתוך  חבר  שהוא  מורה  כל  כאשר  התוכניות,  את  ובונים  יושבים  אנחנו 

מדיסציפלינה שונה, ואז על פי הנושא שאנחנו בוחרים אותו, כל אחד מביא את עולם התוכן  

יושבים ופשוט מתחילים לבנות את התוכנית... אין   שלו. ומתוך המכלול הגדול הזה אנחנו 

)רכזת תחום הומניסטיקה    1משום שהתוכנית תמיד מתעדכנת".    שנה אחת דומה לזו שחלפה,

 בבית ספר שאימץ גישה בינתחומית( 

 

? אלו  מקצועות ההומניסטיקה בפרטבבכלל ובהוראה ולמידה    מהי בינתחומיות? ומהי בינתחומיות בתחום החינוך

שבו היא מיושמת. צוות    הן, למעשה, שאלות שונות: למילה "בינתחומיות" יש משמעויות מגוונות בהתאם לשדה

בינתחומי בפיתוח מוצר אינו דומה למחקר אקדמי בינתחומי, וכפי שנראה בהמשך, הוראה בינתחומית בבית הספר  

הייחודיות של בינתחומיות בחינוך, נעצור ונשאל: האם יש    את יחד. אולם רגע לפני שנשרטט  -נבדלת משניהם גם

 ליבה משותפת לכל מה שמכונה "בינתחומי"?  

ויצרו את ה"בינתחומיות". ליבה משותפת אחת היא  -ש לתשובה שני חלקים, הלאי הם שני חלקי המילה שחברו 

 . "בין" והשנייה מגולמת בתחילית " תחוםהמושג "

עולם הידע שבתוכו    :( interdisciplinarity-שב  disciplines  -באנגלית, אלו הן ה )  התחומיותהליבה הראשונה היא  

ישנם מספר   )דיסציפלינות(.  לפי תחומים  וביניהם מדעים מדויקים, מדעי החברה,    על- תחומיאנו פועלים מאורגן 

, כגון ספרות, היסטוריה, פיזיקה וביולוגיה; וכל תחום דעת בתורו נחלק  תחומי דעתעל נחלק ל-ומדעי הרוח; כל תחום 

 לפסיכולוגיה חברתית, קוגניטיבית, קלינית ועוד. . למשל, הפסיכולוגיה נחלקת תחומים -תתל

התחומיות מוכרת לנו היטב, מפני שכל עולם ההשכלה הגבוהה והמחקר בנוי עליו. עם השנים, התחומיות הולכת  

ביוון העתיקה היו שישה תחומי ידע מרכזיים )ספרות, מדע, מתמטיקה, פוליטיקה,    ת, וח לפי דעה רו ומסתעפת: אם 

דיסציפלינות אקדמיות, ועוד  -דיסציפלינות ותת   1300יש מעל    2רי שכיום, לפי שיטות מנייה שונות אמנות ומוסיקה( ה

בתשובה לשאלות: "מהו ידע?" ו"איך  בין הדיסציפלינות התבססה על הבדלים  למרות שבמקור החלוקה היד נטויה. 

שכיום   הרי  ו יודעים?",  מהתמקצעות  בעיקר  נובע  הדיסציפלינרית  ההסתעפות  המודרני,  תהליך  בעולם  התמחות 

ותופעות אלו נובעות מהעובדה שכמות הידע בעולם גדלה בקצב אקספוננציאלי, דבר המקשה להשתלט על יותר  

מאשר פינה קטנה ומגודרת שלו. לא נדיר כיום למצוא, ששני חוקרים מאותה מחלקה באוניברסיטה מתקשים לשוחח  

אחר, מכיר ספרות נפרדת, שייך לאגודות מקצועיות אחרות ונעזר    מחקר, כי כל אחד מהם חוקר נושא  י בעניינביניהם  

 בשיטות מחקר שונות. 

היא   השנייה  הבינתחומיות  ההמפגשליבת  זהו  )באנגלית,  "בין"  בתחילית  ביטוי  לידי  שבא   ,-inter  שב -

interdisciplinarity  ,צמם הוליד  לצמ ן והניסיו(. תהליכי ההפרדה וההתמקצעות של התחומים גובים מחירים כבדים

 

על בינתחומיות, שבו ראיינו מורים ומנהלים לגבי נסיונם    כל הציטוטים בפרק הזה לקוחים מהמחקר המקדים שערכנו בתשפ"א 1

 ותחושותיהם באשר להוראה בינתחומית בבית ספרם.  
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את הבינתחומיות. אחד המחירים של התחומיות היא הנוקשות הנלווית אליה: הפילוסוף הצרפתי מישל פוקו שם לב  

( יש שתי משמעויות, האחת היא "תחום דעת" והשניה היא "משמעת".  disciplineשלמושג "דיסציפלינה" באנגלית )

פוקו    ( ".disciplining studentsברים באנגלית על "כשמדברים על משמוע והענשה של תלמידים, מד)כך, למשל,  

טען שאין זה מקרה: "הדיסציפלינות מאפיינות, ממיינות, מתמחות. הן מארגנות לאורך סקאלה, סביב נורמה, הן  

האופקים של  -טען. הפער בין צרות   ,3יוצרות היררכיות בין פרטים זה ביחס לזה, ואם צריך, הן גם פוסלות ומבטלות" 

לינות לבין המציאות של אתגרים חברתיים מורכבים, הוא שהוביל לצורך בבינתחומיות. אם ניקח, לדוגמא,  הדיסציפ 

נגלה במהרה שהם אינם מתארגנים יפה בתבניות    –אתגרים כמו פערים חברתיים, התחממות גלובלית או גזענות  

לקחת בחשבון תהליכים היסטוריים,  תחומים. ניסיון למגר גזענות בחברה מסוימת חייב  -תחומיות, משום שהם חוצי

תחומי במהותו. על מנת להתמודד עם  -מאפיינים גיאוגרפיים, הסברים פסיכולוגיים ותופעות סוציולוגיות ולכן הוא רב 

גזענות ובעיות בוערות אחרות, חייבים לשלב ידע, משאבים, ניסיון ותובנות מעבר לתחומים. הבינתחומיות פורחת  

 . לדיאלוג ולשיתוף פעולה במקום בו נותנים מקום 

  קירוב רחוקים. עד כאן ציינו את המשותף לבינתחומיות באשר היא, וניתן לסכמו בשתי מילים:  

, אולם לעת עתה נפנה לשאלה: מה  5פרק  ישנם כמובן גוונים שונים בעולם של בינתחומיות, ואנו נרחיב לגביהם ב

 ? בשדה החינוכימייחד את הבינתחומיות 

 

 כאשר הבינתחומיות נודדת מהאקדמיה אל החינוך  .2

"כמה אנחנו מתלהבים כשאנחנו נוסעים לחו"ל, או כשאנחנו נכנסים למוזיאון ולומדים משהו  

גורם    גיל; כל החיים אנחנו מתלהבים מידע חדש. אותו הדבר פה, -חדש? זה לא תלוי  זה 

למורים לסוג של התחדשות ולכן אני בא ואומר: קודם כל, הערך העליון זה המורים. עכשיו  

תבוא ותגיד: רגע, אתה כמנהל בית ספר, לא מתגייס קודם כל בשביל התלמידים? והתשובה  

 )מנהל שמוביל מהלך בינתחומי בבית ספרו(   שלי: מורה מתפתח זה תלמיד מתפתח". 

 

הלימודים ברוב מערכות החינוך בעולם מתבססות על החלוקה האקדמית לתחומי דעת, נתונה  העובדה שתוכניות  

במשך השנים    התרחק הדגש על ידע אקדמי בתכנית הלימודים    לאחרונה לביקורת. בין השאר, טוענים המבקרים כי

שנות    12-ן די זמן ב אי   וכי ממילא   כגון אקטואליה עדכנית והבניית זהות אישית   למידמנושאים רלוונטיים לחיי הת

מקצועות אותם    998-הכיר משרד החינוך רשמית ב   2008לימוד לחשוף את התלמידים לכל תחומי הדעת. בשנת  

אפשר ללמד בבתי הספר, ולכן, חלוקת הלימודים לפי תחומי דעת )בודדים( לא מאפשרת לתלמידים להכיר את עולם  

האופקים לטובת אידיאל האדם המומחה, ממשיכים  -בהידע בצורה משמעותית. בהדרגה נזנח אידיאל האדם רח 

 וטוענים המבקרים.   

בנוסף, מושמעת ביקורת על חוויית הפיצול של התלמידים: בכל שעה או שעתיים הם מחליפים נושא; רק החלו  

שבוע   שלאורך  קורה  כך  הניתוח.  כלי  ואת  התוכן,  המורה,  את  הייחוס,  מסגרת  כל  את  מחליפים  ומיד  להעמיק, 

ולא נוצרות הזדמנויות להבין שיש    באופן נפרד אין לכך פנאי. כל נושא נלמד    -גם לו היו רוצים להעמיק    - דים  הלימו

גם    . 11:00לזה שנלמד בשעה    10:00הקבלות, חיבורים, ניגודים ומפגשים מרתקים בין הנושא שנלמדים בשעה  

ר נאלצת לעבור בכל שבוע בין שש כיתות  המציאות בה כל תלמיד פוגש שישה מורים שונים בכל יום, ושל מורה אש

 

3 Foucault, M. (1975/2020). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. (p. 223). Penguin Classics.  
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לכולם. רצון עמוק לחולל שינוי  נוסיף לכך את העובדה ש   שונות, בעייתית  היומיומית של התלמידים    בחוויהקיים 

, ונבין מדוע יש  21-והמורים, להפוך את הלמידה וההוראה למעניינת, רלוונטית ומותאמת יותר לתלמידים ולמאה ה

כל   רבים  ועניין  בבינתחומיות.  פנייה  את כך  בינתחומית,  להוראה  לפנייה  ומגוונות  שונות  מטרות  ישנן    למעשה, 

 נפרט להלן.   ן ביניהקריות יהע

 

 מטרות הבינתחומיות ויתרונותיה החינוכיים  .3

"לעשות את השינוי בין תלמיד שיודע שהוא צריך לדעת חומר בעל פה ולשנן אותו, למישהו  

זאת מבחינתי הגישה     -והוא רואה אותו ממגוון של נקודות מבט    ,הוא מבין את הנושא   . שמבין 

 הבינתחומית". )מורה המלמדת בצוות הוראה בינתחומי( 

 

, חלקן  , ואנו נמנה פה תשע מהןמעבר חלקי או מלא ללמידה בינתחומית בבית הספר עשוי לשרת מטרות שונות 

 "תוצאות" של התוכנית. ורות יותר ל מטרות שניתן לכנותן "יעדים" ואחרות קש 

 

 קוגניטיביות, התנהגותיות ורגשיות מטרותא. יעדים:  .א

בינתחומית היא  - ארגון הידע  .  1 בין תחומי הדעת השונים כך שחוויית הלמידה   מטרה אחת של הוראה  חיבור 

דים דרך טוויית רשת  תפקיד מרכזי של הבינתחומיות הוא לקדם למידת עומק אצל התלמיקוהרנטית ורלוונטית יותר.  

הלמידה   גבי  על  שנבנית  שהבינתחומיות,  משום  ידע,  של  קוהרנטית  מפה  מקבל  התלמיד  העולם.  על  ידע  של 

התלמיד  באופן זה,    . התחומית, מסייעת להבין את היחסים בין התחומים השונים ובין הידע שנרכש בכל אחד מהם

 .תפיסה הוליסטית יותר של האופן בו ידע בנוי גבש מ

למידה בינתחומית מאפשרת ביצוע חקר מעמיק יותר. כאשר מקדישים זמן רב יותר לחשיבה    - העמקת הידע  .  2 

מידה בינתחומית  לעל נושא מנקודות מבט שונות ומשלבים בין כלים שפותחו בתחומים שונים, מקבלים למידת עומק.  

. אין בה גבולות מלאכותיים, ולכן  ה/אותו   גם יכולה לאפשר התאמה דיפרנציאלית לכל תלמיד/ה ולסוג החקר שמעניין

 היא מתאימה לפיתוח סקרנות וחשיבה עצמאית.  

שאינה מוגבלת לתחומי הדעת או מחויבת לשפה שלהם, יכולה לקחת את הלמידה  למידה    – למידה אותנטית   .3

של בירור וגיבוש הזהות    ממדי-בינתחומיות יכולה לאפשר תהליך מקיף ורבלכיוונים כמו מוסר, אקטואליה וזהות.  

יש רצון שתלמידים  אם  דרך איתור עקרונות, ערכים ואמונות המשותפים למופעים תרבותיים שונים ומגוונים. לדוגמא,  

יגבשו זהות יהודית וישראלית הומניסטית, רצוי שיקדישו זמן ומאמץ לחקור את משמעות המושגים הללו ולהתכתב  

 .תחומית-על  איתם אישית מעבר למקצועות שונים. מטרה כזו מושגת היטב בלמידה

המזמנות יצירתיות למורים    דשות באה לידי ביטוי בתכניות לימודים ח   -  ended-(open(  למידה יצירתית ופתוחה  .4

וגם לתלמידים. בבסיס התהליך היצירתי נמצאים חיבורים חדשים ולא צפויים בין מקורות השראה שרגע לפני כן  

בחיבור   ופתיחות. התהליך ממשיך  סקרנות  מידע,  רכישת  בהכנה,  היצירה מתחיל  תהליך  קשורים.  כבלתי  נדמו 

(, והוא מסתיים בתוצר מפתיע וחדש  combinatory play"משחק בשילובים" ) רעיונות ומידע, באופן שאיינשטיין כינה  

שיש בו ערך. כל אלו מופיעים בלמידה בינתחומית, ולכן היא פלטפורמה מוצלחת לקידום החשיבה היצירתית אצל  

 תלמידים ולפיתוח תכניות לימודים חדשות ויצירתיות אצל המורים.   
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 ב. תוצאות  . ב

אם מטרת ההשכלה היא שיקוף המציאות, הרי שהבינתחומיות    -  ת דע  שיקול יכולת  ו  מורכבת . פיתוח חשיבה  5

ת באופן  ף/ ה שמתנסה בלמידה בינתחומית נחש/משקפת את המציאות המורכבת ואף הכאוטית, של החיים. התלמיד 

להשוות שקשה  נתונים  באלו,  אלו  להמירם  ניתן  שלא  ערכים  קוהרנטיות,  העדר  לסתירות,  נמנע  ביניהם,    בלתי 

מנוגדות    עולם  מורכבות    - ותפיסות  ולהתמודד  /ורוכש  – ובמילה אחת:  כלים להכילה  כזו מהווה  עמהת  בצורה   .

הלמידה הבינתחומית מצע מוצלח לחינוך למורכבות, כאשר המורים מסייעים לתלמידים לעבור מהמובן והברור אל  

 הכאוטי והמורכב, דרך מרחב ביניים של בינתחומיות.   

המשא ומתן בין קולות שונים שמתקיים בלמידה בינתחומית לגווניה, חושף    -   דום הערכת הריבוי והדיאלוג. קי 6

תלמידים לריבוי נקודות מבט ומפתח את מה שמכונה "חשיבת גם וגם": חשיבה שמאפשרת להכיל יותר מתשובה  

ם לומדים שיש פנים רבות לאמת,  אחת נכונה, יותר מדרך אחת לפתור בעיה, יותר מאורח חיים אחד ראוי. התלמידי

 ושהדיאלוג והגיוון מעשירים את הקיום האנושי.   

מנקודת המבט שלפיה בית הספר מכשיר את החניך    - ולדיון בין עמיתים  ם . הכשרת תלמידים לעבודה בצוותי7

תחומיים הופכת למיומנות  -רב   לקראת שוק העבודה, הלמידה הבינתחומית היא כלי חשוב. ככל  שעבודה בצוותים 

פעולה   יותר. המורים שמשתפים  לחשובה  בינתחומי  פעולה  לשיתוף  כך תופסת ההכשרה  בסיס בשוק העבודה, 

בהוראה בינתחומית יכולים להדגים את שיתוף הפעולה המוצלח לתלמידיהם, והתלמידים יכולים ללמוד איך להשמיע  

 קול ייחודי בתוך הפוליפוניה הקבוצתית.  

בינתחומיות מתאימה במיוחד לעיסוק באתגרים הגלובליים שעומדים לפתחה של   - עתיד  - קידום פדגוגיה מוטת  .8

"בעיות נבזיות" כמו אתגרי העוני העולמי, ההגירה והפליטות, הגזענות, צפיפות האוכלוסין,    : 21-האנושות במאה ה 

הפוסט  אתגרי  האקלים,  משבר  המוניות,  הדיגיטלית, -מגפות  בחברה  וסינגולריות.    אמת  טכנולוגיה  סביב  וסוגיות 

למרות שאלו הן הבעיות הבוערות כיום בעולם, לא מרבים להתייחס אליהם בתוכנית בית הספר התחומית, אולם  

ולהפוך את הלמידה לא    ,למידה בינתחומית מאפשרת להסיט את המוקד מ"מה שיש לדעת" אל "מה שצריך לפתור"

 רק למשמעותית אלא גם למשפיעה. 

מבחינת המורים, יש לבינתחומיות ערך נוסף: יש בכוחה    -   . בינתחומיות ככלי לשחרור המורה מכבלי המערכת 9

לימודים   ולתכנית  שעות  למערכת  כפופים  ואף המנהלים,  המורים, התלמידים  מערכתי:  של שחרור  מקור  להיות 

ת את העצמת המורים ומזמינה  שמוכתבת להם על ידי ממסד גדול, ולעיתים נוקשה ומתסכל. בינתחומיות מאפשר

- לחשוב מחדש על מנגנונים ממסדיים מובנים כמו מערכת שעות קבועה, חלוקה תחומית, ומבנה של "מורה אחד/ת

  כיתה אחת", שכן את כל אלו ועוד ניתן לשנות במסגרת הוראה בינתחומית.  

 למרות התועלות הטמונות בלמידה בינתחומית, היא מציבה גם אתגרים.  

 

 הבינתחומיות בבית הספר  אתגרי  .4

בין למידה  של  לכיוון  ולהתפתח  לבוא  היום  שרוצה  צריך  -"מורה  מקום  באיזשהו  תחומית 

להילחם בתלמיד שבו, בעשרות המורים שהוא פגש, בעשרות אלפי שעות ההוראה שהוא  

למד... חלק גדול מהקושי שלי כמנהל ובטח כמורה זה שאני צריך להמציא את עצמי מחדש.  

למחוק את כל מה שאני יודע, להילחם במה שאני יודע כדי לייצר משהו חדש. זה    אני צריך 

כמעט לא קיים באף פרופסיה אחרת. טייס לא יודע לטוס לפני זה אבל כל מורה כבר יודע איך  

 מוביל מהלך בינתחומי בבית ספרו( האמור להיראות בית ספר". )מנהל 
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 הבינתחומית בבית הספר, צפים מספר אתגרים כבולטים במיוחד: כשאנו בוחנים את אתגרי ההוראה 

ראשית, קיים חשש שבינתחומיות תבוא על חשבון העמקה תחומית, שכן כמות שעות ההוראה היא מוגבלת. חשוב  

 לוודא שהתלמידים עדיין זוכים לתשתית התחומית הנדרשת לשם למידה ב"קומה השניה" הבינתחומית.  

כיתה  -רכתיים ניכרים בשילוב למידה כזו בבית הספר שבו המודל השכיח הוא "מורה אחד/ת שנית, ישנם אתגרים מע

אחת". עולה גם השאלה איך ומתי ירכשו המורים את ההכשרה לעסוק במפגש בין מספר תחומים כאשר חלקם  

ומית:  התמקצע רק בתחום ידע אחד. אתגר מערכתי נוסף נובע מהצורך לבצע הערכה של תלמידים בלמידה בינתח

למידה   שעל  יתכן  תחומית?  בלמידה  כמו  הידע,  של  היישום  יכולת  על  או  הידע שהפנימו  על  אותם  נעריך  האם 

יכולת שיתוף   אוטונומית,  יכולת חשיבה  כמו  לחלוטין מאלו הקיימים במערכת,  בכלים שונים  בינתחומית להימדד 

וכדומה, אולם כלי הערכה כאלו אינטגרציה  יכולת  יצירתיות,  עוד לא שולבו בצורה משמעותית במערכת    פעולה, 

 החינוך.  

ברמה הפדגוגית, עבודה קבוצתית, שהיא בדרך כלל מרכזית בלמידה בינתחומית, אינה מתאימה לכל  שלישית,  

 תלמיד, ומציבה אתגרים כמו עריצות הרוב )השתקת קולות ייחודיים בקבוצה( וניצול של יחידים על ידי הקבוצה.  

גבולות, הבינתחומיות  לבסוף, כתהליך חקר   עבור תלמידים שמראים פחות    עלולה להיות מאתגרתעצמאי פורץ 

וסקרנות.   פנימית  לסייע לתלמידים למוטיבציה  כדי  נוספת  להקדיש מחשבה  יש  כאלו  גלות את ההנעה  במקרים 

 הפנימית שלהם. 

 כדי להפיק את המיטב מלמידה בינתחומית, יש לתת את הדעת על כל האתגרים אלו. 

 *** 

בחוברת זו נציע מספר מודלים ללמידה בינתחומית. כל בית ספר, ולעיתים כל כיתה, ואפילו כל תלמיד, תלמידה,  

ללמידה   זקוקים  כן, חלק  והוראה  ומורה  יתר על  לכולם".  "מידה אחת  כאן  אין  ולכן  להם,  בינתחומית שמתאימה 

החינוך לקחת חלק פעיל יותר בעיצוב תכניות  מהסיבה לקדם הוראה בינתחומיות הוא משום שהיא מאפשרת לצוותי  

 הלימודים, ולכן אם נציע תכנית לימודים בינתחומית "מוכנה לשימוש", נאבד חלק מהערך המוסף. 

זו,   בינתחומית  בלמידה  הטמון  הידע  משותפים:  נושאים  למספר  התייחסות  דורש  שייבחר  מודל  כל  זאת,  עם 

לקדם, שיקולים מערכתיים שיאפשרו    עשויהנכללות בה, הערכים שהיא  הפדגוגיות המומלצות ליישומה, המיומנויות ה

   את הטמעתה, ואופני הערכה של למידה כזו. לכל נושא כזה מוקדש פרק בחוברת. 
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  ההכרעות שבעבניית תוכנית בינתחומית על פי מודל  -  1פרק  

 

לים מגוונים שמתאימים להקשרים  כיצד רצוי לבנות ולשלב יחידה או תוכנית בינתחומית בבית הספר? ישנם מוד

לימודיים ומערכתיים שונים, ומומלץ שצוות המורים הבינתחומי יבחר ויעצב את המודל המתאים ביותר לתלמידים,  

ולמאפייני בית הספר. להלן   הכרעות שכדאי לקבל כאשר פונים לעצב תוכנית    שבעלסגנון ההוראה של המורים 

שיקבע את האופי הספציפי של ההוראה הבינתחומית בכיתה, בשכבה או  בינתחומית. השילוב בין ההחלטות הוא  

 צוות נפגש למטרת תכנון מהלך בינתחומי, רצוי לבצע את ההכרעות מהגדול לקטן: בבית הספר. כאשר  

בלמידה בינתחומית    שאנו רוצים לקדם   ערכים המטרות ו החזון,  מהם הכלומר,  אילו ערכים ומטרות?    –  1

 ? במקצועות ההומניסטיקה

 נעסוק?  סוגיהשל התוכנית שנפתח? באיזו  התוכן  מה  אילו תכנים?  – 2

חשובות למטרת התוכנית? האם הן מתאימות לגיל התלמידים,  מיומנויות  אילו  כלומר,   אילו מיומנויות? –   3

 מיומנויות עבודה בצוות, יצירתיות, הבעה בכתב, וכדומה(? לאתגרים שהם חווים, ולייעוד בית הספר )למשל,  

- יתאים ביותר להשגת המטרות ולפיתוח המיומנויות הללו )רב  גוון בינתחומי איזה  כלומר,    אילו גוונים?  –  4

 ? תחומיות או שילוב ביניהם(-על ו תחומיות, -בין תחומיות, -חצייתחומיות,  ת

פדגוגיות?   –  5 של  פדגוגיות  אילו  כלומר,   אילו  אפשרי  גדול  סל  ישנו  השלבים?  מן  אחד  לכל  מתאימות 

 פדגוגיות, אותן כדאי להכיר.  

אירגוניות?    –  6 התאמות  איזו  אילו  אירגונית כלומר,  לבנותמערכתית  -מעטפת  כדי  תוכנית    נחוצה 

 ? בינתחומית

ננקוט כדי להעריך את התהליך הלימודי של התלמידים  הערכה  באילו אופני  כלומר,    איך ניתן להעריך?   –   7

 ?  םי וצוותיואת הצלחת התכנית בהיבטים ארגוניים  

 

   להלן נפרט בקצרה לגבי כל אחת מההכרעות הללו, ושאר פרקי החוברת יעסקו בחלקן בהרחבה.  

 

נובעות מערכים  מטרות  ואילו  מהם הערכים שפיתוח בינתחומי אמור לקדם  הכרעה ראשונה:   .א

 ? אלו

להם מבחינה חינוכית: לאן  חשוב  כדי לבנות תוכנית בינתחומיות המותאמת לביה"ס, חשוב שצוות המורים יכריע מה  

להם   חשוב  ערכים  באילו  חינוכית,  מבחינה  הכיתה  כרגע  זקוקה  למה  להתפתח,  לתלמידים  לעזור  ברצונם 

של בית ספרם ושל הקהילה הרחבה  שהתלמידים יעמיקו. לשם כך, יש צורך בתהליך רפלקטיבי הצוות על החזון  

יותר שבה הם ממוקמים. כדאי שהנושא לא ייקבע בצורה שרירותית )"מה שעלה בסיעור מוחות"( או על פי תוכנית  

הלימודים )"איזה נושא משותף הצלחנו לאתר בתוכנית הלימודים בהיסטוריה וגם בתנ"ך בכיתה ח'"( אלא על פי  

ת הספר. זאת, משום שתחום ההומניסטיקה הוא ההזדמנות לתלמידים לתהות  קריטריונים ערכיים וזהותיים של בי

,  חזון , "בחוברת  2על רוח האדם ולהעמיק בה, ועניין זה קשור הדוקות לחזון ולערכים של קהילת הלמידה. פרק  

, עשוי לסייע בהבהרת התשתית הערכית של קהילת  "בינתחומית  בלמידה  ההומניסטיקה  במקצועות  וערכים   מטרות

 ללמידה בינתחומית.   סוגיהביה"ס, כמצפן לבחירת  
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 נו בתוכנית? ילמידלהבנות לתנרצה  תמיומנויוהכרעה שניה: אילו  . ב

ובו  ,  "ת מיומנויות בינתחומיות הבניי "  , 3פרק  לסוגיית המיומנויות ושילובן בהוראת יחידות בינתחומיות הקדשנו את  

 ובאמצעותה. מנינו מיומנויות שונות שאפשר וכדאי להכשיר בהן את התלמידים במהלך הלמידה הבינתחומית 

מיומנויות   כוללות  בינתחומיות  הקשרי  קוגניטיביות  מיומנויות  באופן  ידע  מיפוי  )כגון:  אינטגרטיבית  מורכבות  של 

)כגון: חשיבת "גם וגם" וחשיבה דיאלוגית( ומיומנויות    חברתיות -רגשיות ומיומנויות של "משחק בשילובים"(, מיומנויות  

יזציה, והשעיית שיפוט בעת יצירה(. מומלץ שצוות המורים ישתמש ב"דימוי  )כגון: מיומנויות של אימפרוב יצירה  של  

החבית" כדי לבחור מיומנות לעסוק בה לקראת הוראת היחידה הבינתחומית: חבית תמיד נוזלת מהחור הכי נמוך  

  שלה, לכן זה החור שיש לסתום ראשון. מהי כרגע המכשלה הגדולה ביותר העומדת בפני תלמידי הכיתה בלמידה 

בינתחומית מוצלחת? מהי המיומנות הבסיסית ביותר החסרה להם לשם כך? האם חסרים לתלמידים מיומנויות של  

הקשבה ודיאלוג? האם הם נוטים לראות את המציאות בצורה דיכוטומית? האם הם חוששים לבטא עצמם בכיתה  

 מית עבור כל יחידה בתורה. באופן יצירתי? חשיבה ממוקדת בכיתה ובמצבה היא שתכתיב את ההכשרה הבינתחו

 

 ה שלישית: מהו הגוון הבינתחומי אליו אנו מכוונים? כרעה . ג

ה של צבעים: ניתן לאפיין גוונים שונים של בינתחומיות המצויים במעגל שבו לכל אחד   אֵלטָּ בינתחומיות דומה לפָּ

ת האינטגרציה הרצויה, והן לפי  של רמ  ם קוגניטיביייתרונות משלו, ורצוי לבחור את גוון לתלמידים הן לפי שיקולים  

מאפיינים נוספים, כמו מידת מוכנותם של התלמידים לנהל דיאלוג, נכונותם של המורים לחצות תחומי תוכן, ועוד.  

 . להלן תקציר האפשרויות: גוונים בינתחומיים שוניםאנו מציעים פירוט רעיוני ופדגוגי לגבי   4בפרק 

רב  מו  תחומית"-"הוראה  ב"שיח  ב"מחים מתאפיינת  כלומר,  התחומית  ,  מומחיותו  על  שומר  צד  כל  שבו  מפגש 

)מומחה למקרא, מומחה לספרות וכדומה( ובמרכז הדיון עומד נושא משותף, שכל מומחה תורם לו מנקודת מבטו.  

המשמעות היא שסוגיה נבחרת אחת נלמדת במקביל בתחומי דעת שונים. למשל, מורים לתנ"ך, ספרות והיסטוריה  

 מושג או נושא משותף, וללמדו מנקודות מבט שונות.  ור ביחד, לבחור יכולים לחב 

כלים או מתודות שמאפיינות    . המורה והתלמידים מפעילים באינטגרציה מתודולוגית   מתמקדת  "תחומיות -חציית "

מורה   למשל,  כך  אחר.  תחום  על  אחד  ולנתח    להיסטוריה תחום  ביחד  לחבור  יכולים  למוסיקה  תקופות  ומורה 

ו"דיסהרמוניה"  "הרמוניה"  של  כלים  פי  על  דמויות  היסטוריות  לנתח  יכולים  לפסיכולוגיה  ומורה  לתלמוד  מורה   .

   תלמודיות באופן פסיכולוגי דרך האגדות על חייהם וכדומה.  

ידע משני תחומים ויותר, כדי לייצר משהו  שבה המטרה הינה לשלב תובנות והיא הוראה    "תחומית- הוראה בין"

חדש. בביה"ס, מודלים כאלו מתאפיינים בבנייה של תוכנית לימודים חדשה סביב נושא שהוא בינתחומי באופיו או  

"לימודי מגדר".   בייצור תחום לימוד חדש והיברידי  לעיתים קרובות נעזרים בעבודות חקר אינטגרטיביות של    כמו 

 ונעזרות בכלים מתחומים שונים כדי לפתור אותם.   ממדי-חקר שנוצרות סביב אתגר רב התלמידים או בקבוצות 

המורים והתלמידים מניחים בצד את כל ההבחנות התחומיות שבדרך כלל מעצבות    שלפיההיא גישה    "תחומית -על "

יותר  ועוסקים בצורה ישי  , )או, במקרה שלנו, את הלמידה בתחומי ההומניסטיקה(  ספרית - את הלמידה הבית רה 

לטובת למידה    תחומיים נעשית  הפרידה ממסגרת שיעוריםלאורך שעות הלימודים.    של החייםגדולות  ה בשאלות  

יותר. במקרים אחרים, מושם דגש על התנסות   המתמקדת במשמעות, זהות, מטרתיות והבנה עצמית מעמיקה 

 .  חברתית - רגשיתאו על התפתחות   ,מעשית, על רכישת מיומנויות, על התפתחות מוסרית-פיזית
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 הכרעה רביעית: מה יהיה תוכן התוכנית? )סוגיה, ציר וצורה(  .ד

הבינתחומית הספציפית שתיחקר מכתיבה הרבה מהעשייה הבינתחומית בכיתה. האם להתמקד  בסוגיה  הבחירה  

העתיד?   על  בחשיבה  הדמוקרטיה?  באתגרי  חברתיים?  ובפערים  בעוני  בחברות?  בחברה?  בנשים  במנהיגות? 

? שמא נאפשר לכל תלמיד או קבוצה לבחור נושא בינתחומי שמעניין אותם? ואולי נתכנן רצף של מספר  בחלומות

 נושאים המשתלבים זה בזה?  

אינסופיים  הם  ההומניסטיקה  בתחום  בינתחומית  ללמידה  הניתנים  התוכן  נושאים    תחומי  ישנם  אולם  כמעט, 

. גם  ממדיים-בינתחומית סביבם; נושאים שמלכתחילה הם רבי פנים ורב שמתאימים יותר מאחרים לבניית יחידה  

נושאים שכוללים בתוכם ידע מתחומים שונים מלכתחילה, גם הם מתאימים במיוחד ללמידה בינתחומית. נושאים  

מרכזיים בחקר האדם ותרבותו מתאימים יותר מאשר נושאים שוליים יותר, ולבסוף, נושאים שמעסיקים ומלהיבים  

 ים ממקצועות שונים, יתאימו במיוחד לבניית יחידה כזו, יותר מאשר נושא שיש לו רק "משוגע אחד לדבר" בצוות. מור

תיאולוגיות.  , שחשוב לקחת בחשבון סוגיות  ממדילדוגמא, הנושא "מקורות חוסר השוויון החברתי" הוא נושא רב  

וגם המורה לאזרחות  פילוסופיות, היסטוריות, גיאוגרפיות ואזרחיות על מנת להבינו.   סביר שגם המורה לספרות 

עומק במקצועות שלהם. לכן, זה נושא מתאים ללמידה בינתחומית. ניקח דוגמא  -יתלהבו ממנו כי הוא נוגע בסוגיות 

ויש   ציפורים,  על  וסיפורים  שירים  שיש  נכון  בינתחומי הומניסטי.  כמוקד  פחות מתאים  "ציפורים"  הנושא  נוספת: 

להבין את המצב האנושי    ןבניסיו שולי יחסית    זהו נושאש אפילו ציפורים עם תפקיד היסטורי, אבל  ציפורים בתנ"ך, וי

 ואת עצמנו.  

סופה.   ועד  מתחילתה  התוכנית  את  נבנה  שדרכה  הציר  את  לבחור  כדאי  סוגיה,  צירים  נחפש  משבחרנו  או  ציר 

נן. צירים לדוגמא הם: ציר הזמן, ציר  אפשריים לחיבורים, כלומר, מתווה הגיוני המתאים לתהליך הלימודי המתוכ

דמויות מופת, ציר משמעות וערך, ועוד. הציר או הצירים הם שהופכים את התוכנית הבינתחומית לתהליך ולא לאירוע  

תחומית הגיוני שלכל מקצוע  -"תוכנית בינתחומית". בלמידה רב  חד פעמי, והם המבחינים בין "שיעור בינתחומי" ל 

אנו מתייחסים  תחומית סביר יותר שכל התוכנית תחלוק ציר אורך משותף.  -ואילו בלמידה בין   יהיה ציר אורך משלו, 

בניית  "נספח  , ומתייחסים לבניית תוכנית בינתחומית בהעוסק בתכנים ובנושא ליחידה  5בפרק  לבחירת צירי תוכן  

כדי לראות איך יכולה להיראות תוכנית לימודים    "ת הסודוקו לפי שיט  תחומית הומניסטית: הצעה לעבודה -תוכנית רב

 תחומית שיש בה צירי אורך וגם צירי רוחב ברורים. -רב

ה, כשאלה, כבעיה נבזית, כאירוע אקטואלי, כדילמה, וכאתגר   מָּ את הסוגיה אפשר לנסח בצורות שונות. למשל, כתֶּ

החוברת,  היישומי.   לאורך  בהמשך  אלו  במושגים  סוגיה  היות שנשתמש  לניסוח  מרכזיות  צורות  של  פירוט  להלן 

 בינתחומית: 

ָמה  • השכל כמו "קשה כשאול קנאה", "הסכנות שבקונפורמיות" או "גבולות  -היא רעיון מרכזי, מסר או מוסר   תֶּ

פרט, במשמעות החיים או בטבע האדם, והן נוטות  - תמות נוגעות בדרך כלל ביחסי חברההחירות האנושית".  

בר למקום ולזמן. מכיון  להשתקף ביצירות אנושיות )יצירת ספרות, יצירת אמנות, סיפור חיים, נאום ועוד( מע

בתחומי   בינתחומיים  לפרויקטים  במיוחד  מתאימות  תמות  מצטברת,  אנושית  ותבונה  תובנות  משקפת  שהן 

רוחב, המשתקפות במקצועות  - ההומניסטיקה והאמנות. ביחידה ארוכה, ניתן לחלק את הנושא למספר תמות

   כולם. 

קה של מספר התחומים כדי להשיב עליה בצורה  היא כלי לניסוח סוגיה בינתחומית המזמנת בדי  שאלת חקר  •

או   בחירה?"  חופש  קיים  "האם  כמו  מאוד  רחבות  להיות  יכולות  בינתחומי  לחקר  מתאימות  שאלות  מלאה. 
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ספציפיות יותר כמו "מה ההבדל בין אש ליצור חי?" שאלה מתאימה צריכה להיות מעניינת, רלוונטית לתלמידים,  

 ניתנת לתשובה ובעיקר, רבת פנים. 

מגלמת בעיה חברתית בוערת וארוכת טווח שאין לה פתרון פשוט בשל מורכבותה המובנית, כמו    בעיה נבזית •

בעיית העוני או הגזענות. ללמידה בינתחומית הומניסטית מתאימות במיוחד בעיות נבזיות שמשקפות מתח בין  

האחר. דוגמאות לכך הן אתגרים  הצורך להבין, להכיר ולקבל את העצמי, לבין הצורך להבין, להכיר ולקבל את  

 ביחסים בין קבוצות אתניות, לאומים, דתות, מגדרים ומגזרים שונים.  

יכול להיות נקודת מוצא מוצלחת לחקר בינתחומי, כאשר המטרה היא העמקה בהבנת המציאות   אירוע אקטואלי  •

בתוכה אנו חיים. אירועים כמו התפרצות הקורונה שהשפיעה על העולם כולו, עלייתו ונפילתו של נשיא ארה"ב  

ב בישראל  הבחירות  מערכות  רצף  או  טראמפ,  דונאלד  אקט  2020-21- לשעבר  לנושאים  דוגמאות  ואליים  הן 

משמעותיים. כדאי לבחור ביחד עם התלמידים בנושא שנמצא בכותרות בעת הלמידה ולאפשר להם לבחון אותו  

 מהיבטים שונים ומגוונים. 

יותר. בדרך כלל מדובר   דילמה  • היא סוגיה פרקטית שמאחוריה נמצא מתח בין ערכים או עקרונות מופשטים 

ערכים מתנגשים, כך שלא ניתן להכריע בצורה פשוטה לטובת  בהצגת מספר חלופות מוסריות מאוזנות המשקפות  

אחד הצדדים, ויש לשקול פנים שונות של הסוגיה. דוגמאות הן המתח בין צדק לחסד, המתח בין אמת לשלום,  

 וכן דילמות אתיות פרקטיות כמו הוצאות להורג, סירוב פקודה, שיבוט גנטי, וכדומה. 

עם היבט פרקטי  ייישומאתגר   • להיות    הוא בעיה  עשוי  יצירתיים. האתגר שמוצב לתלמידים  המזמן פתרונות 

ממוקד )הפלת ביצה מגובה רב מבלי שתישבר(, כולל )פתרונות לצפיפות האוכלוסייה( או דמיוני/עתידני )תכנון  

צורת ההתיישבות העתידית על כוכבי לכת רחוקים(. כדי להציע פתרון מוצלח, יש צורך לאסוף נתונים, להתייעץ  

 מומחים וליישם כלים מתחומים שונים. עם 

 

 הכרעה חמישית: באיזו פדגוגיות בינתחומית נבחר?  .ה

ישנן פדגוגיות שונות ומגוונות שפותחו ללמידה בינתחומית. מטרת הפדגוגיות הבינתחומיות היא להנגיש לתלמידים  

ישנו קשר בין הפדגוגיות  את הגוון הבינתחומי הנבחר, ואת הסוגיה הנבחרת בצורה המעניינת והמערבת ביותר.  

 לבין הגוון הבינתחומי הנבחר: סוגים שונים של מפגש בינתחומי מזמנים פדגוגיות מסוימות יותר מאחרות. 

בצורה  כל אחד מהגוונים השונים של הבינתחומיות  כיצד ניתן ליישם  , אנו מציעים  "בינתחומיות פדגוגיות , "6בפרק  

פת. בצורה דומה,  וחקר דמויות מו  ,אובייקט גבולי, קהילות אפיסטמיות, דיאלוגיות פדגוגית תוך מניית ארבע שיטות:  

(, כדאי לוודא שהיא תואמת לגוון הבינתחומי שנבחר ומעצימה אותה.  כאלו ה אחרת )וישנן רבות  אם נבחרה פדגוגי

אפשר להיעזר במספר פדגוגיות שונות, בשלבים שונים של התוכנית:    יותר  ורך תוכנית בינתחומית ארוכהכמובן שלא 

וארגונו, פדגוגיות אחרות ליצירת אינטגרציה, פדגוגיות נוספות לחיבור הסוגיה אל   פדגוגיות שונות לאיסוף חומר 

 ה"אני", ופדגוגיות לסינתזה מוצלחת של התהליך לכדי תוצר מוגמר. 

 

 רעה שישית: מהי המסגרת האירגונית ומגבלות המערכת? הכ .ו

ִריק  אף אחת מההכרעות שמנינו אינה מתקבלת   התכתבות מתמדת עם המגבלות,  תוך  חינוכי אלא היא נוצרת  בְּ

הדרישות והאפשרויות שמציעה המערכת החינוכית והארגונית של ביה"ס. לדוגמא, אם בחרנו במודל של חציית  

נזדקק לשעות  אופטימלי,    תחומיות,  באופן  ועוד.  בכיתה,  מורים, שעות הוראה משותפות  הכנה משותפות לצמד 
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ספריים והמגבלות  -בוחרים את הרצוי, ומתאימים את המצוי אליו. בפועל, לעיתים קרובות קורה שהשיקולים הבית

פרק  מוקדש    המערכתיות הם שמכתיבים החלטות פדגוגיות ותוכניות. למערך השיקולים המערכתיים הבינתחומיים

   -  שיקוליבין המימדים המערכתיים נכללים    ארגונית תומכת פדגוגיה.-ראייה מערכתית  – בינתחומיות בביה"ס , "7

אפשר שלמידה בינתחומית תתקיים במסגרת מצומצמת של שעות לימוד בודדות בשבוע או תתפרס על    היקף:  •

לות על הדעת תוכניות שתתבססנה על חודש  פני חלקים ארוכים יותר ממערכת השעות של ביה"ס. ניתן גם להע

לימוד בינתחומי מלא בבית הספר, שנה בינתחומית שלמה לשכבה מסוימת או אפילו בית ספר בינתחומי מלא.  

ישנם בתי ספר בזרמים האלטרנטיביים, כמו בתי ספר אנתרופוסופיים ודמוקרטיים מסויימים, בהם הלמידה כולה  

 מתקיימת במודל בינתחומיים.  

אפשר להישאר במסגרת המוכרת של תוכנית לימודים שמורים מתכננים ומעבירים לתלמידים    קיד המורה:תפ •

(top-down  אבל ניתן גם לאפשר מידה רבה יותר של יוזמה עצמאית של התלמידים ולקדם למידה בינתחומית )

ההבדל המשמעותי    (.bottom-upשמונעת ומובלת על ידי התלמידים בקבוצות קטנות או כחוקרים עצמאיים )

 כאן הוא תפקיד המורה: האם נעדיף לראות אותו כמוביל או כמלווה?

ניתן ליצור בינתחומיות מצומצמת בין זוגות של מורים, או להתפרס על פני קבוצות גדולות יותר   שיתופי פעולה: •

מחוץ לבית הספר,    של מורים. גם כאן ניתן להגיע רחוק יותר: אפשר לשקול שיתופי פעולה בין מורים למומחים

 או בין מורים מבתי ספר, מגזרים או מדינות שונות. 

ניתן לפתח תוכנית בינתחומית בין "דומים" )למשל, מקצועות בתחום ההומניסטיקה שבהם    התחומים הנפגשים:  •

מתמקדת חוברת זו( או בין "שונים" )למשל, מדעים וספרות, מתמטיקה ומוסיקה(. אפשר אפילו, שהבינתחומיות  

שוף תלמידים לתחומים שלא נלמדים כלל במסגרת בית הספר. מה לגבי מפגש בין אדריכלות, ארכיאולוגיה  תח

המשונים   השילובים  על  חישבו  מידע?  ומערכות  הוליסטית  רפואה  עסקים,  מנהל  בין  או  רכב?  ומכונאות 

 אם הם מפתיעים ומסקרנים אתכם, כך יגיבו גם התלמידים.  –והמפתיעים ביותר האפשריים 

 

 : באילו גישה נבצע הערכה לתלמידים ולתוכנית? שביעיתהכרעה   .ז

הבינתחומית  היחידה  הוראת  או בתום  או   סוגיית ההערכה במהלך  פדגוגית  ערכית,  הכרעה  להיות  אמנם  יכולה 

מערכתי: האם נידרש לתת ציונים    ממד מקצועית )התלויה בגוון הבינתחומיות הנלמד(, אולם כמעט תמיד יש לה גם  

שיעורים הבינתחומיים? אם כן, כיצד נקבע אותם? האם יש אפשרות להערכה חלופית?  השתתפותם ב על  לתלמידים  

עמיתים?  ע   הערכת  בלמידה  הערכה  תלמידים  הצלחת  להעריך  בבואנו  להעריך  רוצים  אנחנו  בכלל  ומה  צמית? 

מוצלחת? כיצד נרצה לשפרה    ההייתבינתחומית? בנוסף, יש לשקול כיצד נעריך את היחידה עצמה: האם ההוראה  

ה  הערכ" , 8פרק  לקראת הפעם הבאה? על הקשר שבין הוראה בינתחומית לבין סוגיות של הערכה תוכלו לקרוא ב

תחומית,  -מורים על תוכנית רב הצוות  במציע שיטה לעבודה    בחוברת  בנוסף, הפרק האחרון   . "בהוראה בינתחומית 

 שאותה כינינו "גישת הסודוקו".  
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 להלן תרשים המסכם את ההכרעות שכדאי לקבל כאשר בונים תוכנית בינתחומית בבית הספר: 

 

 

 

הכרעות שיש לקבל לקראת בנייה של יחידה או תוכנית בינתחומית. תוכנית בינתחומית    שבע בפרק זה מנינו  לסיכום,  

לא חייבת לשקף הכרעה יחידה בכל שאלה, אלא היא יכולה להתגוון לאורכה, לשקף שילובים רבים ולהשתנות לאורך  

בעי סביב  לבינתחומית  ולהפוך  אקטואליה,  סביב  תחומית  רב  כתוכנית  להתחיל  )למשל,  נבזית(.  התוכנית  ה 

מימדי. יש להתאים את מודל ההוראה הבינתחומית למאפייני המורים, התלמידים  -בינתחומיות היא עולם רחב ורב

והסביבה החינוכית וחשוב להכיר את מנעד האפשרויות הרחב הקיים עת בונים תוכנית בינתחומית שתתאים לצרכי  

 מסגרת חינוכית נתונה. 
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 מיומנויות בינתחומיות  רכישת  -  3פרק  

 מבוא  .1

התוכנית הפדגוגית של משרד החינוך בישראל )אותה ניתן למצוא בין השאר כאן:  

(https://pop.education.gov.il/teaching-practices/practice-map /  ושל מקומות רבים אחרים בעולם ,)

)ידע(, מיומנויות )יכולות( וערכים  (, כוללת שלושה מרכיבים: תוכן  2030-ל  OECD  -)למשל, תוכנית החינוך של ה

 )עמדות(. היכן במערכת הזו משתלבת הבינתחומיות? 

לשלב   להעביר,  דרך  היא  בינתחומיות  כי  אולי לטעון  ראשונה, אפשר היה  במחשבה 

לפי   מאורגן  הידע  עולם  בשגרה,  ידע.  ולהפנים 

תחומים, וכאשר אנו מפגישים ידע מתחומים שונים,  

בלמידה עוסקים  אנו  אנשי    הרי  ואכן,  בינתחומית. 

חינוך רבים משלבים את הבינתחומיות בתוך מרכיב  

של   הרגילה  למערכת  למשל,  החינוך.  של  ה"ידע" 

או   "בינתחומיות",  שיעור  מוסיפים  וכדומה,  אזרחות  היסטוריה,  ספרות,  שיעורי 

 שמשתמשים ברעיון הבינתחומיות כדי לעזור לתלמידים לארגן את הידע מתחומים שונים. 

ולם במחשבה נוספת, בלמידה בינתחומית מעורבים גם מיומנויות וערכים. למשל, הלמידה הבינתחומית היא שדה  א

ה של מיומנויות הקשורות בשיח ודיאלוג בין רעיונות ובין אנשים. גם ההפך הוא נכון: אם רוצים להצליח  הבנייפורה ל

ובמקביל לה. גם לגבי ערכים, רצוי שמי שלומדים  בלמידה בינתחומית, יש מיומנויות שכדאי לרכוש קודם ללמידה  

ידעו   בינתחומית  שיזהו  מדוע  בגישה  כלומר,  הזה,  המאמץ  כל  את  עושים  הם 

ערכים ותפיסות "ראוי" בלמידה הבינתחומית. ולכן המודל שאנו ממליצים עליו הוא  

 זה שבא לידי ביטוי באיור הבא: 

 

מוקדש  הערכים  וקידום  2פרק    לנושא  באפיון  יתמקד  הנוכחי  הפרק   בחוברת. 

נמנה   ראשית,  הבינתחומית.  והלמידה  כחלק מההכשרה  בינתחומיות  מיומנויות 

התלמידים   את  להכשיר  כיצד  נציע  שנית,  לבינתחומיות,  הקשורות  מיומנויות 

 יות, ואז נפרט ונציע כלים לכל שלב. ת הכלים, אימון מודרך ושימוש בשפת המיומנוהבניי במיומנויות אלו בעזרת 

מיומנויות   כוללות  בינתחומיות  הקשרי  קוגניטיביות  מיומנויות  באופן  ידע  מיפוי  )כגון  אינטגרטיבית  מורכבות  של 

)כגון חשיבת "גם וגם" וחשיבה דיאלוגית( ומיומנויות    חברתיות -רגשיותומיומנויות של "משחק בשילובים"(, מיומנויות  

מידה  )כגון מיומנויות של אימפרוביזציה, והשעיית שיפוט בעת יצירה(. ישנן מיומנויות רבות המתקשרות לליצירה  של  

נוספות שיתרמו   לחשוב על מיומנויות  ניתן  אולם  לעיל,  להרחיב על שש המיומנויות שהוזכרו  בינתחומית. בחרנו 

 ללמידה בינתחומית מוצלחת ולפתח כלים כדי להכשיר תלמידים לשימוש בהן. 

 

 מיומנויות קוגניטיביות המקדמות מורכבות אינטגרטיבית  .2

וחומרים מתחומים שונים ולהפגישם, יש צורך במיומנויות הקשורות לאיתור,  כדי להיות מסוגלים לקחת נתונים, מידע  

סינון, והבנת מקורות, ולאחר מכן מיומנויות הכרוכות בהפגשתן: מיפוי ידע, אינטגרציה ודיפרנציאציה. אלו הן כמובן  
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משורר זה לזה(.     גם מיומנויות שנחוצות גם לשם אינטגרציה בתוך תחום יחיד )למשל, בהשוואה של שני שירים של

 מה, אם כן, מאפיין מיומנויות של אינטגרציה בינתחומיות?  

 תחומיים.  -כדי לענות על שאלה זו, יש להבין משהו אודות תהליכי אינטגרציה חד 

יחסית מבחינה שפתית, מושגית,   כאשר תלמיד משווה שני טקסטים באותו תחום זה לזה, המרחק ביניהם קצר 

, אינטגרציה של טקסטים  4ניתוח של מחקרים העוסקים באינטגרציה של טקסטים בתהליכי למידה ותוכנית. על פי  

היא מיומנות חשובה ביותר בעידן הדיגיטלי. בתוך תחום נתון, תלמיד המשלב טקסטים למעשה עושה תהליך כפול:  

שלהם. למשל, אם  המקורות  של הטקסטים, ובמקביל הוא גם ממפה ומשווה את  התכנים  הוא משווה ומשלב את  

תלמיד קורא מאמר בעיתון בעד חיסונים ומאמר נגד חיסונים, הוא משווה את התוכן של המאמרים, ובמקביל לוקח  

בחשבון את זהות המחברים ועוד פרטים אודות מקור הטקסטים. אם מחבר אחד הוא ראש איגוד הרופאים והשני  

 לול המידע. זאת, לגבי אינטגרציה תחומית.  הוא מתנגד חיסונים ידוע, למידע זה תהיה השפעה על שק 

אולם מה קורה באינטגרציה בינתחומית? ככל שהמקורות לקוחים מעולמות תוכן שונים יותר, כך גדל האתגר של  

בינתחומיות מבקשת   והן מבחינת מאפייני המקורות המושווים.  ביניהם הן מבחינת התוכן המושווה  האינטגרציה 

לבננות".   "תפוחים  אינטגרציה  להשוות  מיומנויות  כלל שתי  בדרך  נדרשות  בינתחומית,  אינטגרציה  בעבודת  לכן, 

תחומיים: האחת היא מיפוי רב תחומי של ידע באופן הקשרי, והשניה היא  -שפחות נחוצות בהפגשת מקורות חד

 .משחקי שילובים: איתור נקודת מפגש ושיח יצירתי וחדש בין המקורות

 

 ן הקשרי מיפוי רב תחומי של ידע באופ .א

ראשית, חשוב לבצע מיפוי של המקורות השונים תוך לקיחה בחשבון שאנו מפגישים כאן תחומי דעת שונים. בנוסף  

לקריטריונים הקשורים, למשל, במומחיות הכותבים, באינטרסים שלהם, באיכות ההוכחות או התימוכין המובאים  

דיסציפלינריי קריטריונים  גם  בחשבון  ניקח  ועוד,  להיות  לטענותיהם  יכולים  האלו  התהליכים  הביניים  בחטיבת  ם. 

פשוטים יחסית: כדאי לעודד תלמידים לזהות את המקור הדיסציפלינרי, לזהות מה הופך מקור בתחום זה למוצלח  

)מה הופך טיעון היסטורי למשכנע, מה הופך טיעון באזרחות לאיכותי(, ולחשוב על נקודות המפגש בין המקורות  

בין תחומים וטיעונים, בה, למשל,  כמפגש  בין המקורות על מפה דמיונית של מושגים  . כדאי לחשוב על המרחק 

המפגש בין שני מקורות מהתנ"ך קרוב יותר מאשר המפגש בינם לבין מקור מספרות אשור הקדומה, ושלושתם  

ין את המורכבות  ימינו בפסיכולוגיה. מיפוי שכזה יכול לעזור לתלמידים להב-קרובים זה לזה יותר מאשר מקור בן

שבהפגשת מקורות מתחומים שונים. בשלבים מתקדמים יותר, אפשר גם להמשיג מיפוי של פרויקט כיתתי כמפה  

 ממדית )עם ממדי המרחק הגיאוגרפי, הזמן, ותרבות( של רכיבי ידע שונים בנושא ואופי המפגשים ביניהם.  -תלת

הקשרים. לא כל קישור הוא מוצדק. לדוגמא, האם  -ייקחשוב להסביר לתלמידים שייתכנו גם חיבורים מזויפים: פ

מוצדק לטעון שאכילת בשר מן החי היא סוג של "שואה"? האם נכון לקשר בין אוטיזם לבין חיסונים? האם נכון לחבר  

בין ציונות לגזענות? בין אפשרות קיומו של אלוהים לאפשרות קיומם של חייזרים? אלו חיבורים שיש לבצע בזהירות  

ו  לעיתים אף לפסול כלא מוצדקים. על מנת לקבוע אם קישור הוא מוצדק וראוי, אפשר להחיל קריטריון של  רבה 

 "אמינות ההקשר" )ראו בלקסיקון מושגים בינתחומיים למורה, בסוף הפרק(. 

 

 

4 Barzilai, Zohar & Mor-Hagani, 2018 
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 שחקי שילובים מ . ב

שני מקורות  שנית, יש להפגיש בין מקורות מתחומים שונים בכמה שיותר מישורים ובכמה שיותר רבדים. כאשר  

עונים בדיוק על אותה השאלה, קל להשוות ביניהם: האם הם מסכימים זה עם זה? מנוגדים? משלימים? אבל כאשר  

שני מקורות עוסקים בנושא משותף כללי מנקודות מבט שונות מאוד זו מזו, אזי יש אפשרויות רבות ומגוונות להפגיש  

ג למחקר פסיכולוגי על סגנונות מנהיגות, האם אחד מסביר את  ביניהם. למשל, אם משווים יצירה ספרותית על מנהי 

עזר במפגש ביניהם כדי ללמוד  ימשנהו? האם השילוב ביניהם יכול להוביל לתובנה חדשה לגמרי? האם אפשר לה

משהו על הזהות האישית שלי או התרבותית שלנו? האם המפגש מצית אצלי רעיון יצירתי חדש שאותו אוכל ליזום  

מידה בינתחומית נועדה למטרות רחבות יותר מאשר איסוף מידע מדויק על תופעה נתונה, ולכן גם סוגי  ולבדוק? ל

 המפגש בין המקורות יכולים להיות רחבים יותר.  

הבחנה במגוון    –מורכבות קוגניטיבית כוללת תהליך של דיפרנציאציה    מורכבות קוגניטיבית.הפגשה כזו דורשת  

ודקות בין  אספקטים או ממדים של המצב   יצירת הבחנות רבות  גבוהה פירושה  דיפרנציאציה  )בהקשר הלימודי, 

פיתוחם של חיבורים מורכבים    – רכיבים שונים בתוך "שלם" כלשהו כמו יצירה ספרותית(. ואז תהליך של אינטגרציה  

הדיפרנציאציה,  בין המאפיינים המובחנים )ובהקשר הלימודי: יצירת ארגון המאחד בתוכו את הרכיבים שזוהו בשלב  

(. חשיבה פחות מורכבת  5ייצוג היחסים שבין המקורות שנלמדו והקשר בין הממדים שעליהם נעשתה הדיפרנציאציה

ממדיים בפירוש המציאות, וקבלת החלטות על בסיס פרטי מידע בודדים בעלי בולטות  -נוטה להישען על חוקים חד 

ממדיים ולקבל החלטות על בסיס מגוון  -עים במונחים רב גבוהה. לעומתם, חשיבה מורכבת יותר נוטה לפרש אירו 

נתונים. נמצא, שככל שאנשים הם בעלי מורכבות קוגניטיבית כך הם מצליחים לפרש את המציאות ולנבא את העתיד  

  6על סמך נתונים מההווה. 

ומרובות; שאין "ספרות לבד"  מהות הבינתחומיות היא ההבנה שרכיבי המציאות קשורים זה לזה יותר בנימים דקות  

וכן   ולכל גיאוגרפיה יש את ההיסטוריה שמסבירה אותה,  אלא לכל ספרות יש את הגיאוגרפיה שמסבירה אותה, 

הלאה. לכן בכיתה, הפן הבינתחומי בא לידי ביטוי באיתור נקודות חיבור מפתיעות, חדשות ומשמעותיות בין תחומים  

בנים חדשים וזיהוי תבניות עומק משותפות תוך הבנה טובה יותר של מורכבות  או נושאים שונים ונבדלים, וביצירת מ

דורשים   חיבורים  של  משחקים  המציאות.  מפגש  1וריבוי  נקודת  מחפשים  בהם  התרבות/תחומים  של  ידע   .2  .

. נכונות לשחק בצורה חופשית עם חיבורים אפשריים ולהיפתח  3כוונה/רצון לקדם ולחדש את התרבות/ התחום.  

 שרויות מרובות של חיבורים. לאפ

 

 חברתיות המקדמות למידה בינתחומית -מיומנויות רגשיות .3

האתגר הרגשי הגדול ביותר בלמידה בינתחומית הוא התמודדות עם הריבוי: ריבוי דעות, ריבוי ערכים, ריבוי תפיסות  

ואי נוחות. אם התלמיד מזדהה  עולם וריבוי טענות ונקודות מבט על סוגיות, כל אלו עלולים לעורר רגשות של אי נחת  

ויתור על התפיסה המרגיעה והבטוחה,   עם נקודת מבט מסוימת, הרי שההכרה בנקודות מבט נוספות משמעותן 

שכל האמת נמצאת אצלו ואצל שכמותו. נדרשת תפיסה פלורליסטית, כלומר, מכירה בריבוי ותומכת בקיומו, לשם  

  או"(  ויכולות דיאלוגיות.- ם" )בניגוד לחשיבת "אוכך יש לפתח מיומנויות וביניהן חשיבת "גם וג

 

 , להרחבה.2009ראו שי וקניאל,  5
 על. -העוסק במנבאי Tetlock & Gardner ,2016ראו לדוגמא את ספרם של  6
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 חשיבת "גם וגם"  .א

(: הנטייה לחשוב על ערכים, אורחות חיים  Both/And reasoningחשיבת "גם וגם" היא חשיבה התומכת בריבוי )

רצוי וכמצב  מציאות  כמשקפים  ושונות  ריבוי  לקבל  נכונות  מתוך  מרחיבים,  אפיסטמולוגיים  במונחים  .  ואידיאלים 

- או" שלפיה אם ישנן שתי עמדות מנוגדות, לא יתכן ששתיהן מוצדקות בו -חשיבת "גם וגם" מנוגדת לחשיבת "או 

או" היא נפוצה ביותר. כך למשל,  - זמנית. אם עמדה אחת נכונה, האחרות הן בהכרח מוטעות. בישראל, חשיבת "או

אדם דתי  מאידך  , או שאורח חייהם ראוי, ואדם חילוני עשוי לחשוב שלא יתכן שאמונתם של אנשים דתיים מוצדקת

עשוי לחשוב שלא יתכן שיש ערך ואמת בתפיסת העולם החילונית. תנאי לחשיבת "גם וגם" היא היכולת להבנת  

 של האחר, היא גם כוללת את היכולת להבין שישנם אמת/ערך/יופי ביותר מאשר עמדה אחת.   נקודות מבט 

 דיאלוגיות   . ב

זוהי תכונה נוספת בעלת ספקטרום רחב: כולנו יודעים מהו דיאלוג ומוצאים עצמנו מידי יום בסיטואציות של דיאלוג,  

מונע   להיות  יכול  ודיאלוג  אוטובוס,  לנהג  נוסע  בין  שיחה  כמו  מינימליסטי  מטרה  מכוון  להיות  יכול  דיאלוג  אולם 

אוטובוס יכולה להיות דיאלוג מקרב, אם אני באמת  מסקרנות אמיתית, אמפתיה ורצון לדעת. גם שיחה עם נהג ה

רוצה להבין מה שלום הנהג. אותו הדבר מתרחש בין התלמידה למורה, בין תלמיד אחד לשני, בין התלמידה לתחום  

הלמידה ובין שני תחומי למידה ויותר, דיאלוג אותו מנהלת המורה או התלמידה. דיאלוגיות ברמה גבוהה בין מקצועות  

ך שיש רצון אמיתי וטהור לשמוע וללמוד את הצד השני. זהו סוג של חיפוש אחר מהות הקשר בין שני  מתבטאת בכ

מקצועות. לא מעט אתגרים יכולים לצוץ בדיאלוג בין תחומים, כמו גם בדיאלוג בין אנשים, והבולט ביניהם הוא אתגר  

שלישי שמגשר על פני פערי השפה.  בין התחומים. אחד הפתרונות הוא לחפש מכנה משותף או תחום    פערי השפה

לדוגמא, תלמיד עשוי להיתקל בקושי לזהות קשר בין הסיפור של מלך שאול בלימודי תנ״ך לבין המהפכה הצרפתית  

בלימודי היסטוריה. יתכן שהקשר יימצא באמצעות שיר בספרות העוסק המחירים שגובה הכוח האבסולוטי של המלך  

 הן למהפכה הצרפתית, ומחבר ביניהם.  מסובביו, ומתחבר הן לשאול המלך ו

 

 מיומנויות לפיתוח יצירתיות  .4

 מיומנויות אימפרוביזציה  .א

מיומנות של אימפרוביזציה עוסקת בהתמודדות עם סיטואציות חדשות ולא שגרתיות. במקום בו מסתיימים התכנון  

ו פעילות )גם אם ההחלטה  או התוכנית, שם מתחילה האימפרוביזציה. האימפרוביזציה מתאפיינת בעשיה מכיוון שז

היא לא לעשות כלום( והיא מתאפיינת בכך שאנחנו מגיבים לסיטואציה כלשהיא שלא התכוננו אליה. חשיבה מחוץ  

לנו   לקופסא הולכת יד ביד יחד עם האימפרוביזציה מכיוון שהיא תהיה דרושה על מנת להגיב למצבים להם אין 

 לנו תגובה חדשה לסיטואציה.  תגובה מוכנה וכתוצאה מכך צריכים ״להמציא״ 

 מוקדמים  בתהליכי יצירהעצמי או קבוצתי  צינזור הימנעות מהשעיית שיפוט ו . ב

קול הפנימי או חיצוני המזהיר מפני כל מה שאינו קונבנציונלי,  אותו  אחת המגבלות הגדולות בפני תהליכי יצירה היא  

מונע יצירה של חיבורים חדשים בין רעיונות, חשיבה  ", "לא הגיוני" או "מביך". הקול הזה  מטופשתחת כינויים כמו "

השעייה  במקורית ויצירתיות. לכן, על מנת לפתור בעיות, להמציא המצאות ולחשוב על קשרים לא צפויים, יש להתאמן  

זמנית של הקול הזה )בעבודה אינדיבידואלית או בעבודת צוות( השופט רעיונות טרם הבשילו ופוסלם )באנגלית:  

half-baked ideas  תהליך יצירתי דורש ריבוי של כיווני מחשבה, וריבוי כזה דורש השעיה של שיפוט. מוכר הסיפור )

אוגוסט קוקלה, שלא הצליח במשך תקופה ארוכה לפענח את מבנה מולקולת הבנזן.    19-על הכימאי בן המאה ה 
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י", קישר אותו לאתגר הכימי  לילה אחד חלם על נחש שבולע את זנבו. בבוקר, במקום לפסול את החלום כ"שטות

שעמד לפניו וכך הצליח לגלות ולהראות שלמולקולת הבנזן מבנה של משושה בעל חיבורי טבעת פנימיים הדומים  

 לנחש שבולע את זנבו. אנו רוצים לעזור לתלמידים לבצע תהליכי יצירה דומים. 

 

 המיומנויות ללמידה בינתחומיות בכיתה  הבניית .5

טובה ביותר לקדם יכולת אינטגרטיבית של טקסטים אצל תלמידים היא לעודדם להיכנס  מחקרים מצאו כי הדרך ה

למעורבות ודיאלוג אקטיבי עם הטקסטים, כלומר, לא רק לסכמם ולחלץ מהם טיעונים, אלא גם ליצור משהו חדש  

ינטגרציה,  מתוך האינטגרציה שהם מבצעים. מחקרים גם מצאו כי ככל שתלמידים נחשפים לדוגמאות ומבנים של א

וככל שהם רוכשים ממוריהם אסטרטגיות ופיגומים שמסייעים להם בתהליך, כך התוצרים שלהם מתקדמים יותר  

מבחינת אינטגרציה. כמו כן נמצא כי חשוב לעודד תלמידים להבין את הערך והחשיבות שבאינטגרציה, במה שמכונה  

למוטיבציה לעיסוק האינטגרטיבי, שאינו פשוט    קוגניציה אודות אינטגרציה" משום שזה מהווה את הבסיס-"מטה

ת הכלי ובאימון חוזר ונשנה.  הבניילתלמידים ודורש מאמץ ניכר. יש לזכור שרכישת מיומנות תלויה בשני מרכיבים: ב

ככל שמתנסים ביישום הכלי בצורות שונות, כך הכלי הופך למיומנות. לכן אנו ממליצים להקנות את הכלי ואז ליישם  

 א הנלמד, כך שמתוך השילוב בין כלי לאימון, נצרת המיומנות. אותה בנוש

 ת הכליהבניישלב  .א

בשלב הראשון, שהוא הגרעין של הספיראלה, התלמידים לומדים על כלי קונקרטי שיעזור להם בלמידה הבינתחומית.  

 לאחר מכן הם מתרגלים את הכלי.  

 להלן תרגילים לדוגמא לכל כלי: 

 ידע תרגילים למיפוי הקשרי של 

דו וידע על פני מפה  בין  -המיומנות הנלמדת היא מיפוי מושגים  מימדית. על מנת לתרגל את הרעיון של קשרים 

מושגים, אפשר להתחיל מ"תרגיל ויקיפדיה": כל תלמיד רושם על פתק ערך שמופיע בויקיפדיה. המורה לוקח/ת את  

את המושגים האלו לשבת ביחד מול ויקיפדיה,  כל הפתקים ויוצרת צמדים של פתקים. עתה, על זוג הילדים שכתבו 

ולנסות להגיע מערך א' לערך ב' בכמה שפחות שלבים. )כלומר, להגיע לערך בו הערך השני מוזכר בקישור(. משחק  

זה מאפשר להתחיל לשוחח על מיפוי מידע ועל הקשרים בין מידע מתחומים שונים. משחקי ויקיפדיה דומים עם  

 . https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Game-שחקי קישורים נמצאים ב ערכים רנדומליים ועוד מ 

אחרי שהתלמידים נחשפים לרעיון של קשרים בין מידע, אפשר להתחיל ליצור מפות ידע בסיסיות. מומלץ ללמד את  

. ישנה  Invisionאו    MIRO  ,Lucidchart באחת ממגוון אפליקציות חינמיות למיפוי ידע, כמו   התלמידים להשתמש 

. להלן תרגיל לדוגמא שנעזר במיפוי  Drawingגם אפליקציה בסיסית בגוגל דרייב שמתאימה לעבודה שיתופית בשם  

 ת הללו:  מושגים בעזרת אחת האפליקציו

כל   עתה,  וכד'(.  גיאוגרפיה,  תנ"ך,  היסטוריה,  )ספרות,  תחום  מקבלת  קבוצה  כל  לקבוצות.  הכיתה  את  מחלקים 

הקבוצות מקבלות מושג רחב )למשל: סובלנות, אויבים, משפחה, עתיד, חלומות(. כל קבוצה צריכה להוסיף למפת  

ך התחום שלהם. למשל, אם המושג הוא "חלום",  מושגים ספציפיים שקשורים למושג הרחב, מתו  5מושגים משותפת  

חלומות תנ"כיים ידועים )חלומות יוסף, חלום פרעה, חלום סולם יעקב, וכדומה(.    5אז קבוצת התנ"ך צריכה לאתר  

חלומות ידועים בהיסטוריה )חלום קונסטנטינוס, חלומו של מרטין לותר קינג,    5קבוצת ההיסטוריה צריכה לאתר  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Game
https://miro.com/apps/
https://www.lucidchart.com/pages/concept-map
https://www.invisionapp.com/lp/ss-freehand-gen-concept-map?utm_source=google&utm_campaign=DG_SS_G_EMEA_Search_NonBranded_Freehand&utm_medium=paid_search&utm_term=&hsa_mt=b&hsa_acc=6415086463&hsa_grp=119915911345&hsa_net=adwords&hsa_tgt=kwd-302862702468&hsa_kw=%2Bconcept%20%2Bmap&hsa_ad=529935114172&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_cam=1660830160&gclid=CjwKCAjwos-HBhB3EiwAe4xM907BQc4JvIawUXKxA1m_Owu6W49RI_81M-07xIjFL_Qo1u_OxPAIgxoCDE0QAvD_BwE
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ודתו של פרויד על חלומות וכד'(, וכן הלאה. עתה, מוסיפים את כולם למפת מושגים משותפת  חלומו של הרצל, עב

ומנסים למקם אותם האחד ביחס לשני: מה קובע אם שני מושגים הם קרובים או רחוקים? האם אפשר לקשר בין  

 מושגים רחוקים בעזרת מושג שלישי מחבר? 

 שילוביםת מיומנות אינטגרציה דרך משחקי הבנייתרגילים ל 

פותחים במשחק  כדי להתנסות במיומנות זו,    המיומנות הנלמדת היא זיהוי שילובים מגוונים בין מושגים רחוקים. 

שהן   הוא  ביניהן  שקושר  היחיד  מילים שהדבר  זוג  לרשום  תלמיד מתבקש  כל  לטיל?"  פיל  קשור  "איך  שילובים: 

שניות לרשום כמה שיותר קשרים    60אחרים יש  מתחרזות. לפי התור, כל תלמיד מקריא את שני המילים שלו, ול

אפשריים ביניהם. מי שחושב ש"עלה" על קישור מוצלח משתף בכך את הכיתה. הכיתה בוחרת את הקישור המעניין  

 ביותר עבור כל צמד מילים.  

עתה מתאמנים במיומנות האינטגרציה בצורה מעמיקה יותר: מחלקים את התלמידים לזוגות. התלמידים מקבלים  

שני מקורות קצרים בפורמטים שונים: וידיאו, פודקאסט, קומיקס, שיר, סיפור, קטע מהעיתון. המקורות צריכים להיות  

ל קישורים וחיבורים אפשריים בין המקורות.  על נושאים שונים לגמרי. המטרה של התלמידים היא להכין רשימה ש 

בצורה   שהעלו  האפשריים  מהקישורים  שיותר  כמה  לכלול  ובתוכו  דקות  כמה  של  סרטון  להכין  צריכים  הם  עתה 

 יצירתית.  

ניתן ללמד אינטגרציה ברמות שונות של מורכבות. למשל, להלן תרגיל שמסייע להבין את המושג "חציית תחומים",  

טגרציה מסדר גודל גבוה יותר: מבקשים מתלמידים להמשיג רעיון מתחום אחד בעזרת תחום  שהוא סוג של אינ

יצירה כלשהו. למשל, נותנים לתלמידים חומרי יצירה מגוונים ומבקשים מהם להסביר בעזרתם בעיה במתימטיקה;  

 נותנים לתלמידים קטע בהיסטוריה ועליהם להשתמש במוסיקה כדי לפרש אותו. 

 ת מיומנות חשיבת גם וגם הבנייתרגילים ל 

המיומנות הנלמדת היא היכולת לראות כמה נקודות מבט סביב סוגיה אחת, ולשקול את האפשרות שיש אמת בכל  

 נקודת מבט.  

בשלב הראשון מתחילים בתרגיל סימולציה קצר: תלמיד אחד הוא דמות הסמכות )אמא, רב, מורה, שופט, בוס(  

שמגיעות   דמויות  הם  האחרים  את  והשניים  הסמכות  לדמות  מציגים  הם  ביניהם.  מהותית  הסכמה  אי  עם  אליה 

המחלוקת בקצרה וכל צד מנמק במשפט את הסברו )למשל, שני ילדים באים לאמא, אחד טוען שיובנטוס קבוצת  

הכדורגל הכי טובה, והשני, שריאל מדריד הכי טובה(. לא משנה מה אומרים השניים, על דמות הסמכות להתחיל  

 במילים: "את/ה צודק וגם את/ה צודק:" ועתה, עליה להסביר, כיצד זה יתכן ששניהם צודקים.   את תשובתה 

עתה עוברים לתרגיל מאתגר יותר: הכיתה בוחרת בסוגיות שנויות במחלוקת ערכית, מוסרית או חברתית. בשלב  

שהם בוחרים, מקצה אחד  ראשון התלמידים מונים ביחד נקודות מבט שונות לגבי הסוגיה וממיינים אותם על סולם  

לקצה אחר )למשל, עמדות כלפי צמחונות, החל מהעמדה הקיצונית שיש להכריח את כולם להיות צמחונים ולאסור  

על ייצור בשר ועד לעמדה הקיצונית שיש לאסור על צמחונות ולחייב את כולם לאכול בשר. כל תלמיד מתבקש למקם  

בכיתה, כציר על הרצפה, סולם על הקיר וכד'( וכן למקם מספר עמדות  את עצמו על הסולם )אותו אפשר לבנות פיזית  

לייצג אדם שנוקט בגישה שאיתה הוא מאוד לא מסכים.   עמן הוא מאוד לא מסכים. עתה על  כל תלמיד בכיתה 

 מנהלים דיון רפלקטיבי על האתגר והקושי הרגשי בתרגיל, ומה עשוי להיות חשוב בו.  
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 גיותת יכולות דיאלוהבנייתרגיל ל 

 המיומנות הנלמדת: פיתוח יכולות לקיים דיאלוג עם אחר.  

תלמיד אחד שם אטמי אוזניים על מנת להיות כמו חירש, תלמיד אחר קושר את העיניים ותלמיד שלישי מלווה אותם  

)כתרגיל( למסעדה / גן חיות / הצגת תיאטרון או סתם מפגיש ביניהם. התרגיל ימחיש לתלמידים שיש צורות שונות  

 של דיאלוגיות וכמה חשוב להיות מדויק וכנה בהעברת המידע.   

 תרגילי אימפרוביזציה וחשיבה מחוץ לקופסא 

בשלב ראשון, המורה היא הבמאית והתלמידים מספרים סיפור. תלמידה אחת מתחילה וברגע שהמורה מוחאת  

ה וברגע שבמאית מוחאת  כפיים, התלמיד הבא בתור ממשיך את הסיפור. אפשר גם ששני תלמידים משחקים סצנ 

כפיים אז אחד התלמידים מתחלף. הצעה שלישית שהמורה זורק/ת נושא להצגה והתלמידים צריכים לביים את זה.  

 חוק חשוב בתרגולים אלה הוא החיוביות: זאת אומרת, תמיד עונים בחיוב ומתחילים משפטים שאומרים ב ״כן״. 

 תרגיל להשעיית שיפוט בתהליך יצירה  

דקות    5עיגולים ריקים. יש לו    20ן, אפשר לפתוח בתרגילי יצירתיות פשוטים: כל תלמיד מקבל דף ובו  בשלב ראשו

 להפוך כל עיגול למשהו אחר.  

כלל תלמידים   בדרך  נתקלו.  בו  בקושי המרכזי  אחרי שהתלמידים מבצעים את המשימה, מבקשים מהם לשתף 

ות". בחינה מדוקדקת יותר תעלה שהרעיונות לא נגמרו אלא  יאמרו: "אחרי העיגול החמישי )נניח( נגמרו לי הרעיונ

פשיים מידי, לא הגיוניים, מוזרים, משעממים וכדומה. אחרי שמנהלים שיחה על איך ניתן להשתיק את  י"צונזרו" כט

מלבנים( תוך הנחייה    20הקול הפנימי הביקורתי, רק למשך חמש דקות, עושים תרגיל נוסף )הפעם על דף עם  

 שעות את הקול הביקורתי הפנימי, ובודקים אם היה קל יותר לייצר רעיונות תחת תנאי זה.  מפורשת לה

לאחר שנחשפו לטכניקה, התלמידים מתחלקים לקבוצות. בקבוצות קשה יותר להשעות את הקול הביקורתי הפנימי  

ה קרה לך? איזה  שכן חובר לו גם חשש מ"מה יגידו" ומשום שישנה אפשרות שחברי הקבוצה יפסלו רעיונות )"מ

רעיון גרוע!"(. הקבוצה מקבלת הנחיות לקבל כל רעיון, טיפשי או משונה ככל שייראה, בשמחה ובברכה. כל קבוצה  

מקבלת משימה של ייצור פתרונות לבעיה )אתגר פופולארי למשל הוא להפיל ביצה מקומה ראשונה מבלי שתישבר.  

הים, לדאוג שגרביים יצאו מהכביסה בזוגות, למנוע בזבוז  אתגרים נוספים הם: לאתר חפצים בעלי ערך על שפת  

זמן באפליקציות בטלפון ועוד(. המטרה היא לא למצוא את הפתרון הטוב ביותר אלא לייצר כמה שיותר רעיונות  

שונים בזמן קצר. ככל שהרעיון הוא מוזר ומפתיע יותר, כך יקבל ניקוד גבוה יותר. רעיון שלכאורה אינו הגיוני מקבל  

דקות"(. לאחר מכן מבצעים רפלקציה במליאה    10יקוד כפול )"מבקשים מחיית המחמד לקחת את הטלפון אחרי  נ

על התהליך. מתי התחילו להגיע הרעיונות היצירתיים באמת? איך נוכל לשחזר חוויה זו בעת שאנו לומדים על בעיות  

ל אפשר  כיצד  האקלים?  ומשבר  גזענות  עוני,  כמו  המציאות,  של  שניתן  גדולות  לרעיונות  מוזרים  מרעיונות  עבור 

ליישמם? לעיתים קרובות, יש גרעין של פתרון ברעיונות המשונים ביותר, אם רק מבצעים אדפטציה מסוימת( )למשל,  

דקות פעילות באפליקציה, תופיע תמונה של חיית המחמד המבקשת "שחקי איתי    10מתכנתים את הטלפון שאחרי  

 במקום בטלפון!"( 
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 ידות הבינתחומיות: הטמעת שפה ולקסיקון המיומנויות שלב היח . ב

לחלק   הופכים  שנלמדו  והמושגים  למרכז,  עוברים  התכנים  הבינתחומיות.  הלימוד  ליחידות  עוברים  הבא  בשלב 

מהשפה שדרכה מזכירים לתלמידים איך לעבוד, ובעזרתה מאפשרים הערכה של התוצרים. בהדרגה, אמור לחול  

 רציה והחשיבה הדיאלוגית. להלן לקסיקון של מושגים שהמורה יכול לאזכר תוך כדי למידה.  שכלול במיומנויות האינטג

 

 לקסיקון החשיבה הבינתחומית 

 דוגמא שימוש אפשרי בשיעור  הגדרה פשוטה  המושג 

חשיבת  

 "גם וגם"  

חשיבה שלוקחת בחשבון  

אפשרות של יותר מאמת  

 אחת בו זמנית.  

המורה יכול/ה להצביע על  

מצבים בהם תלמיד/ה הרחיב  

את נקודת המבט הכיתתית על  

ידי תגובה שרואה ערך שבכמה 

 נקודות מבט )=חשיבת גם וגם( 

"ספיר אומרת שאלי צודק שחיסונים  

מסוכנים וגם מורן צודקת שהם חשובים,  

לי ומורן לא כל כך מסכימים  שימו לב שא

אבל ספיר ראתה אמת בטיעון של כל אחד  

 מהם. זו חשיבת גם וגם שדיברנו עליה." 

חשיבת  

 "או/או" 

חשיבה שלפיה אם טיעון  

נכון אז טיעון הפוך הוא  

בהכרח מוטעה. חשיבה  

בתחומי   אפשרית כזו 

המדעים, אך אין סיבה  

 . בהומניסטיקהלהחילה 

כשהמורה מזהה מצבים בהם  

הושמע טיעון דיכוטומי היא  

יכולה לשאול אם יש דרך לנסח  

את המשפט במונחים שהם  

 מרחיבים ולא מצמצמים.  

"תהילה, זה מעניין מה שאת אומרת,  

שבגלל שהחילונים צודקים אז הדתיים  

במדינה בטוח טועים. את יכולה לחשוב על  

דרך שבה שניהם צודקים? זה אומר לוותר  

 או". -על חשיבת "או

לחשוב  

 מורכב 

מורכבות קוגניטיבית:  

פתרון בעיה מהמציאות  

המורכבת, שילוב של  

מספר פעולות חשיבה  

ויכולת להבין בו זמנית  

מספר נקודות מבט על  

 אותה בעיה. 

כאשר מוצגת עמדה מסוימת,  

המורה יכול/ה לבקש מתלמידים  

להציג ולהסביר את העמדה  

ההפוכה. עתה עליהם לחשוב  

איך ניתן לבצע אינטגרציה של  

 שתי העמדות.   

"אני שומעת שתלמידים אומרים שאתם  

לא מתחברים לסיפור על השוטר והאסיר.  

בואו נבדוק אם אנחנו יכולים רגע לחשוב  

מה זה אומר לחשוב   מורכב. זוכרים

  ת זוויומורכב? להסתכל על הבעיה מכמה 

שונות. בואו נחשוב על המקרה מנקודת  

 המבט של האסיר." 

המחפש  "

 " מוצא  

תמיד ניתן למצוא חיבור  

או    כלשהו בין מושגים

, גם אם בעזרת  מקצועות 

 תחום שלישי מגשר. 

אפשר להשתמש בזה  

שמבקשים מתלמידים למצוא  

 תחומים שוניםנקודת חיבור בין 

״אני יודע שעל פניו המהפכה התעשייתית  

וסיפור הבריאה לא נראים קשורים זה  

 לזה, אך ׳המחפש מוצא׳״ 

ראוי לקיים דיאלוג   כך דיאלוגיות 

בינתחומי: בצורה כנה  

ואמינה, וללא חשש לבקש  

עזרה מצד שלישי כדי  

 להתגבר על מכשולים. 

כאשר יש בכיתה חוסר הסכמה,  

ויכוח או כעס, אפשר לבקש  

מהתלמידים לראות אם אפשר  

 ליצור פה דיאלוג. 

"הנה, עכשיו ראינו איך יובל ואביתר ניהלו  

ות שכל  דיאלוג ממקום של פתיחות למר

אחד ייצג נקודת מבט שונה מאוד על  

 הנושא" 

 

תחום  

 מגשר  

כוונה היא להכניס תחום  

שלישי על מנת לחבר בין  

נושאים משתי תחומים  

 שעל פניו לא קשורים 

אפשר להשתמש בזה אם אנחנו  

לא מוצאים נקודת חיבור בין  

שתי תחומים ולוקחים תחום  

שלישי שיכול לשמש כנקודת  

 חיבור 

״מכיוון שהיה לנו קשה למצוא נקודת  

חיבור משמעותית בין האולימפיאדה  

בטוקיו ליוון, נעזרנו בהיסטוריה כתחום  

מגשר וראינו באמצעותה שהמקור לכל  

 האולימפיאדות ביוון העתיקה.״
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חוזק  

 הקשר 

קשר  בחינה של  הצדקת  

תוך   בין שתי תחומים 

בחשבון שלא כל   לקיחה

 קישור הוא חזק או מוצדק. 

בכיתה אפשר לתת לתלמידים  

לבחון אם הקשר שנמצא בין  

גודל העיר לאיכות האוויר הוא  

 שרירותי, אמין או מזויף )פייק(  

״אנחנו רואים שלפי הנתונים שיש בידינו  

חוזק הקשר לא מאוד משכנע. אולי צריך  

תחום מגשר )כמו כמות המכוניות בעיר(  

 זק את הקשר״ שיח

״אפקט  

 הפרפר״ 

מסביר איך יש קשר לא רק  

בין תחומים שונים אלה  

בכל דבר שמתרחש בעולם  

 כולל המעשים שלנו 

כתוצאה מהתחממות גלובלית  

הקרחונים נמסים וזה גורם  

למפלס המים לעלות. זאת  

אומרת שלמעשים של כל אחד  

מאיתנו יש השפעה על הסביבה  

 והסובבים אותנו 

״לא להפריד זבל ולא לשים את הבקבוקים  

 אפקט הפרפר״ לדוגמה טובה   ו במיחזור ז

"קירוב  

 רחוקים" 

איתור נקודת מפגש  

מרובות בקרב מקורות  

 המגיעים מתחומים שונים.  

פעילות שעושים בכל פעם  

שרוצים לקשר בין מקורות או  

רעיונות המגיעים מתחומים  

 שונים מאוד זה מזה. 

לאתגר אתכם "לקרב רחוקים":  "אני רוצה 

קחו את הפרק שלמדנו השבוע בתנ"ך,  

ותקשרו אותו לאחד מאתגרי איכות  

 הסביבה בימינו. מצליחים לקרב רחוקים?" 

"למשוך  

 חוט" 

כאשר תלמיד לוקח רעיון  

או מושג מתחום אחד  

ומזהה אותו בתחום אחר,  

או מקשר בין מקור לבין  

 מרכיב בזהותו האישית.  

אפשר לבקש מתלמידים  

טקסט אל  מ"למשוך חוטים" 

עצמם, או אל טקסט אחר.  

מומלץ לבצע זאת במעגל בו  

כמה חוטים ניתן   להמחיש ניתן  

 למשוך מתוך מפגש מקורות.  

ו תמר משכה חוט מהסיפור  "הנה, עכשי

שלמדנו וקשרה אותו אל המקור ההיסטורי  

 הזה".  

 

 תמה  

 :  או )

"חוט  

 זהב"( 

או "חוט זהב" שעובר   תמה

לאורך הטקסט והנושא  

הינה רעיון גדול ובעל  

משמעות שמופיע  

בהקשרים שונים ובצורות  

שונות אך שניתן לזהות בו  

 בסיס רעיוני משותף.  

כאשר חוט מחשבה מתחיל  

לבצבץ שוב ושוב לאורך  

תחומים שונים,  בהעבודה 

אפשר לציין שמתחיל לצוץ חוט 

זה זהב כמו בשטיח ארוג. חוט כ 

משותף לכל השטיח, מופיע  

 בהקשרים שונים ויוצר חיבור. 

"אנחנו מסיימים עכשיו את היחידה על  

מנהיגות, ואני רוצה לשאול אתכם: מה  

חוט הזהב במרכזי שכל אחד מכם זיהה  

 במקורות השונים?" 

"לכל  

היסטוריה  

יש גם  

 גיאוגרפיה" 

שלפיו אי   הרעיון ההקשרי

אפשר להבין תופעה מבלי  

להבין את מגוון הקשריה:  

תרבותיים, גיאוגרפיים,  

היסטוריים, אישיותיים,  

 סוציולוגיים וכדומה. 

כאשר לומדים על תופעה, רעיון,  

עמדה או דמות, אפשר לציין  

כמה שיותר היבטים הקשריים  

 שלה.  

"אתמול למדנו על המהפכה התעשייתית  

להזכיר לכם שלכל  באנגליה. ואני רוצה  

היסטוריה יש גם גיאוגרפיה. איך לדעתכם  

השפיעו מאפיינים גיאוגרפיים של אנגליה  

על המהפכה התעשייתית שהתחוללה  

 בה?" 

  שיח 

בין   )שיחה(

 מומחים 

  מדגישבין מומחים   השיח

ובכך    תחומיתזווית ראייה 

מאפשר לתלמידים לזהות  

מה מאפיין כל תחום,  

ראיה  הת וזוויולהבין ש

השונות יכולות להיות  

 מוצדקות במקביל.  

כאשר כל תלמיד מייצג  

דיסציפלינה שונה, אפשר לדבר  

על שיחה בין מומחים ולשאול  

שאלות כמו: מה יאמר על זה  

ההיסטוריון? מה תאמר  

הסופרת? בואו ניקח רגע את  

 אוגרף, וכן הלאה. תפקיד הגי

״כמו שאתם לא מסכימים אחד עם השני  

בכל הנוגע לחשיבות המטלה הזאת  

בשיעור היסטוריה, תנסו לדמיין שיחה בין  

מומחים ואולי תוכלו להבין קצת יותר טוב  

 למה זה אולי כן חשוב.״ 
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 פדגוגיות בינתחומיות   -  6פרק  

בתור מורים 'מקצועיים', נתקלנו כולנו במקרים כמו התלמיד שכשנתבקש במסגרת שיעור אזרחות לסכם מתוך מספר  

הלמידה התחומית מביאה עמה    !'.תחושה של תגלית עמוקה ש'זה כמו סיכום ממזג בלשוןמתוך    צייןמקורות מידע,  

חושה שכל תחום הוא מעין מיקרוקוסמוס  פעמים רבות חוסר יכולת למצוא את ההקשרים בין התחומים השונים ות

שמקיים את החוקים שלו והידע המיוחד לו. נדמה שהתלמידים עוברים במהלך היום בין עולמות מקבילים כאלה  

על  תחום  כזה  עולם  מהיכולת  -כשכל  כתוצאה  לעלות  עשויה  תסכול  תחושת  שאחריו.  וזו  שלפניו  ההפסקה  ידי 

ידי השאלה שאנחנו רוצים לבחון  -פיסה הוליסטית יותר, כזו המוכוונת על המוגבלת שלנו לקדם בתודעת התלמידים ת

 ידי המבנה של מקצועות הלימוד. -או הפדגוגיה שבה אנו רוצים לנקוט ולא על

עשויה   הזו  התסכול  וכשהעקרונות  למשל,  ברורה:    אינהכשהאלטרנטיבה    לגבורתחושת  קיים  בשינוי  כשהרצון 

:  פדגוגית נעסוק בפרק זה בשאלה הלכן,  לעשות זאת הלכה למעשה בכיתה.    הכלליים ברורים אבל לא ברור כיצד 

 כיצד ניתן ליישם יחידה כזו הלכה למעשה בתוך הכיתה?  

- לע ו   תחומיות-תחומיות, בין - תחומיות, חציית-רב   -ארבעה גוונים של בינתחומיות   הפרק יחולק לארבעה חלקים לפי  

מערך  ו - העקרונות שראוי שיעמדו בבסיס התכנון   - יע 'עקרונות עיצוב' כאשר לכל גוון נצ , 4שנידונו בפרק תחומיות, 

יתבסס על מושג תיאורטי    ים . מערך השיעור)כל השיעורים במערכים הם שיעורים כפולים(   אחד כדוגמא   שיעורים 

הם המחשה של יישום אפשרי של פדגוגיה רב תחומית בכיתה   יםהשיעור-שמתאים לגוון של הרב תחומיות. מערכי 

 . ל מנת להבין את העקרונות הפדגוגיים ואת הטכניקה המוצעתע

 

 : הינם , של בין תחומיות השונים  הגוונים לפי ,  המוצעים  מערכי ההדגמה

צרים מצגת שתהווה מה שמכונה  מערך של תשעה מפגשים כפולים בנושא 'מגפות' בו יו  -   תחומיות -רב ל •

 .'אובייקט מתווך' 

מערך של תשעה מפגשים כפולים המיישם מושגים מתחום הצילום בתוך תחום הספרות    -   תחומיות-חצייתל •

 .'קהילה אפיסטמית'תוך גיבוש של מה שמכונה 

ספר'  - מערך של כחמישה מפגשים כפולים העוסק בשאלה 'כיצד יראה יום אידיאלי בבית  -  תחומיות-ביןל •

 .דיאלוגי בהתבסס על מומחי תוכן מתחומים שונים והגעה לתוצר משותף באופן  

 .דמויות מופת מערך של שבעה מפגשים כפולים סביב הנושא של  -  תחומיות -עלל •

 

 Boundary Object)  מתווך )האובייקט  ושימוש בפדגוגיית ה רב תחומיות .1

 

 .התחומית כל צד שומר על מומחיותו  בו" שמומחים  שיח" רב תחומיות מתאפיינת ב

 לקדם: התובנה שהמערך המוצע מתוכנן  .א

התלמידים פעמים רבות מבינים כל מקצוע כעולם תוכן שעומד בפני עצמו ולא מצליחים לראות את נקודות החפיפה  

תתגבש   כך שבסופו  מתוכנן  המוצע  תחומי  הרב  המערך  השונים.  המקצועות  בין  הקיימות  והרעיוניות  המושגיות 

 הספר. -ההומניסטים המרכזיים בבית  תפיסה יותר הוליסטית ופחות פרגמנטרית של היחס בין תחומי הידע 
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 עיצוב ללמידה רב תחומית:  עקרונות . ב

בכדי לשמור על הקשר בין המקצועות השונים בתודעת התלמיד, חשוב להדגיש הן במפגש הפתיחה והן   .1

כשיגלול    -בהמשך את התכנית הכללית של המערך ושהתבניות של כל שקפי המצגת יהיו מוכנים מראש )כך  

 ול עיניו את התבנית הכללית(. הוא יראה מ  - בה 

מומלץ להעלותו    -למשל   - חשוב להקפיד על תיאום בין המורים. אם עלה משהו משמעותי בשיעור ספרות   .2

 או תנ"ך. המטרה היא השמירה על הקשר הרעיוני בתודעת התלמיד.   היסטוריה   -בתחילת השיעור שאחריו  

מהווה את ההזדמנות המרכזית לבחינה של  חשוב להקדיש זמן לתכנון חגיגי מראש של מפגש הסיכום ש .3

הנושא באופן רב תחומי )וניתן וכדאי כמובן לערב תלמידים בתכנון(. במהלך מפגש זה חשוב שכל המורים  

 המלמדים יהיו נוכחים.  

 

 המושג התיאורטי דרכו נקדם תובנה זו:  . ג

לדוגמא    — ולק לקהילות שונות  ( מניח כי העולם שלנו מח Boundary Objectהמושג "אובייקט מתווך" )באנגלית:  

ולכל קהילה יש נקודת מבט ייחודית משלה על העולם. לעיתים, הקהילות    — קהילות מקצועיות או קהילות דתיות  

וזאת למרות שחבריהן   הללו נאלצות לשתף פעולה, למשל כאשר מדובר בפרויקט תעשייתי או ממשלתי מורכב, 

-ופן שוטף אלו עם אלו. אחת השיטות לכינון שיתופי פעולה חוצי אינם בהכרח מסוגלים או מעוניינים לתקשר בא 

קהילות היא באמצעות אובייקטים מוחשיים או רעיוניים שיוכלו לתווך בין הקהילות. האובייקטים שבאמצעותם נוצר  

עבודה   איתם  לעשות  קהילה  לכל  שמאפשרת  בגמישות  מתאפיינים  שונות  קהילות  חברי  בין  הפעולה  שיתוף 

רכיה; אך באותה מידה האובייקט גם צריך לשמור על קשיחות מסוימת כך שכולם יוכלו לזהות את  שמותאמת לצ 

האובייקט בתור מה שהוא. דוגמא טובה לאובייקט מתווך כזה היא טופס של חברת ביטוח לאחר תאונת עבודה בו  

והן האדם שנפצע. הטופס הוא מצד אחד קשיח  ומובן לכולם    -   משתמשים הן רופא המשפחה, הן הפקיד בבנק 

 כטופס, ומצד שני גמיש היות והוא מאפשר שימוש לצרכים הייחודיים לכל קהילה. 

 

 לדוגמה המבוסס על המושג התיאורטי: מערך שיעורים .ד

אנו מציעים מצגת רב תחומית בנושא 'מגפות' בתור אובייקט מתווך. מדובר במערך של תשעה מפגשים    הסבר כללי:

מפגש פתיחה, מפגש סיכום ושבעה מפגשים של המקצועות השונים כשהמצגת תאגד בתוכה את מה    -כפולים  

תחומי דעת,    שנלמד באותו הנושא במקצועות שונים. כאשר התלמידים עובדים על מצגת אחת שמשותפת למספר 

עצם קיומה והדרישה לקוהרנטיות פנימית במצגת יכול לשמש פיגום מצוין ללמידה רב תחומית. הקשיחות של המצגת  

באה לידי ביטוי בכך שמדובר באותה מצגת שמשמשת את כל תחומי הדעת. הגמישות של המצגת באה לידי ביטוי  

ושקפים שמוקדשים לתחומי דעת ש על  בכך שיש בה חלקים שונים  קלות לעמוד  ביתר  יהיה  בכך, אפשר  ונים.  

 ההקשרים שבין מקצועות הלימוד ולתרום לתפיסה פחות פרגמנטרית של מקצועות הלימוד.  
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 : יםמערך השיעור

 

מספר  

 מפגש 

 תוצר של השיעור  מהלך  תחום הדעת  נושא 

מדובר   פתיחה 1

בפתיחה  

כללית  

למערך  

השיעורים  

דרך    שאינה

מקצוע  

 ספציפי 

 ארבעה חלקים: 

במליאה, כל תלמיד מספר על הדבר המרכזי   .1

שהשתנה אצלו בזמן הקורונה בלא יותר  

מארבע מילים. אפשר להציע כמשחק שכל  

תלמיד חייב להשתמש לפחות באחת המילים  

 שהתלמיד הקודם השתמש בהן. 

תיקייה משותפת כשמוודאים שלכל  פתיחה של  .2

תלמיד יש גישה אליה. חלק זה הוא קריטי  

 לעבודה מסודרת בהמשך. 

כל תלמיד פותח מצגת ויוצר בשקף הראשון   .3

אחרי שכתב את השם   -  Google Slidesב

'תערוכת קורונה': סרטון אחד, שתי   - שלו 

תמונות, כתבה ומשהו מרשת חברתית כלשהי  

פיע בתערוכה  שמבחינתו היו ראויים להו

 המוקדשת לקורונה. 

 מציגים בקבוצות קטנות.  .4

מסבירים על מה הולכים לעשות   - במליאה  .5

 במהלך המפגשים הקרובים ובמפגש הסיום. 

תיקייה משותפת שלכל   .1

 תלמיד יש גישה אליה 

כל תלמיד יוצר שקף של   .2

 'תערוכת הקורונה' שלו 

 

 

מגיפות   2

מרכזיות  

 סטוריה יבה

דוגמא קצרה של מגיפה שהייתה  מביאים  .1 סטוריהיה

 סטוריה יבה

עבודה בקבוצות כשהמשימה של כל קבוצה   .2

היא ליצור רשימה של כמה שיותר מהמגפות  

האנושית והזמן בו   היסטוריההמרכזיות ב

 התרחשו. 

פתיחה של שקף שני במצגת ושם לכתוב את   .3

השנים, המגפה שהייתה ופריט מיד אחד  

 מעניין עליה. 

לשאול לסיכום   ניתן ם. מציגים במליאה ומשווי .4

"האם יש משהו המשותף לכל המגפות  

 שעלו?" 

שקף "מגפות מרכזיות  

 " היסטוריהב

שלומית   3

מירון  

 ו'מורטוריום' 

קוראים מהספר 'מורטוריום' של שלומית מירון   .1 ספרות 

את הקטע בו היא מתארת את המגיפה  

 שתתרחש. 

משווים בין מה שהיא כתבה למה שהתרחש   .2

 בפועל. 

לשאלה האם    -בקבוצות ואז במליאה   - עונים  .3

אכן היא חזתה את פרוץ המגיפה או שזה  

 ( בריאיון איתהמקרה? )אפשר להיעזר 

 " 2025שקף "קורונה בשנת 
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כל אחד מכין שקף על איך העולם יראה בשנת   .4

בהקשר למגיפה(. בשקף יהיה גם   2025

טקסט תיאורי ותהיה גם תמונה שתתאר אותו  

 באופן ויזואלי. 

שיצרו במליאה או  כולם מציגים את מה  .5

 בקבוצות קטנות )לפי הזמן(. 

מגיפת   4

הצרעת  

ותפיסת  

הגמול  

 המקראית 

שואלים "מה הסיבה שפרצה מגיפת   - במליאה  .1 תנ"ך 

 הקורונה"?

עוברים על מקרים של אנשים   - במליאה  .2

 שהפכו מצורעים בתנ"ך. 

בקבוצות, אופנים שונים בהם הצרעת הובנה   .3

 בהקשר לתפיסת הגמול המקראית. 

משווים את ההסברים לאלה שאנחנו נותנים   .4

 להתפרצות הקורונה היום. 

כל תלמיד כותב שקף המסכם את מה שעבד   .5

בשיעור בשלושה היבטים: 'מה למדתי לגבי  

מהי צרעת'? 'מהו ההסבר לפי תפיסת הגמול  

המקראית?' ו'האם הסבר זה שכנע אותי  

 ומדוע?' 

'הצרעת ותפיסת  שקף על  

 הגמול המקראית' 

המגיפה   5

השחורה  

 כדוגמא  

מה התרחש בה,    - לומדים על המגיפה עצמה   .1 היסטוריה

מתי, וההשפעה שהייתה לה על יצירתה  

 מחדש של אירופה. 

בקבוצות, כותבים שלושה דברים מרכזיים   .2

השחורה   שהתרחשו כתוצאה מהמגיפה 

הביניים באירופה. לגבי כל תוצאה  -בשלהי ימי

או כבר   - כזו, כיצד לדעתם היא תתבטא 

 במקרה של הקורונה. - התבטאה 

שקף השוואה בין המגיפה  

 השחורה לקורונה

איך   6

מתמודדים  

 עם המגפה 

קוראים יחד על הצרעת ואופן   - במליאה  .1 ספרות 

ההתמודדות איתה מ'תולדות השגעון בעידן  

 התבונה' של פוקו. 

האם משהו בתיאור של פוקו מזכיר   :שואלים  .2

 את אופן ההתמודדות עם הקורונה היום? 

כל אחד כותב דף ביומן אישי של מצורע   .3

מהתקופה שפוקו מתאר ודף ביומן אישי של  

א בבידוד. בשניהם  חולה קורונה מאומת שנמצ

 הוא מתאר את שגרת היום של החולה. 

 במליאה, מי שמוכן מקריא את מה שכתב.  .4

שקף 'יומן אישי של מצורע  

 ויומן אישי של חולה קורונה' 

בעיית הרע    7

במורה  

נבוכים  

 לרמב"ם 

מחשבת  

 ישראל 

למה יש מגיפות בעולם? האם  שואלים:   .1

 מגיפות הן רע? 

מורה נבוכים ג'  קוראים קטעים נבחרים מתוך  .2

 י"ב. 

שקף על "למה יש רע  

 בעולם"? 
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סוגים   אילו לפי הרמב"ם  מנסים לענות ביחד:   .3

של רע יש בעולם, ומה האחריות של האדם על  

 עצמו, על הזולת, ועל הסביבה?

כיצד היה מגיב הרמב"ם  דנים בשאלה,  .4

 למציאות העכשווית בעולם? 

מפגש סיכום   מפגש סיכום  9

 של התהליך 

מפגש 'בית קפה' סביב שולחנות עגולים.   עורכים 

מסדרים שולחנות יפים עם מפות ומכינים שלוש  

מנות כשכל מנה כזו מגיעה גם עם משהו לאכול  

שמתאים למנה וגם עם שאלה לדיון בשולחן. בכל  

שולחן לא יותר משישה תלמידים ולפחות מורה  

אחת שתעזור בהנחיית הדיון. בכל שולחן גם  

ם התיקייה המשותפת פתוחה. חשוב  מחשב אחד ע

להקפיד על זמנים כשהמנחה הכללי דואג שכולם  

 דקות.  20-כיסיימו ויתחילו באותו הזמן. לכל מנה 

מה השקף שעשית   -פתיח   -מנה ראשונה   .1

שאתה הכי גאה בו? כל תלמיד מציג את  

 השקף ומסביר מדוע הוא גאה בו. 

סבב סביב השאלה מה   - עיקרית   -מנה שנייה   .2

אתה מעריך באופן   -תוצאה ממה שלמדת  כ -

שבו מתמודדים עם הקורונה היום ומה היית  

 משנה?

  - אפשר או כמשחקון   -קינוח   - מנה שלישית  .3

כל תלמיד מכין שאלה אמריקאית סביב אחד  

מפרטי המידע שהכי עניינו אותו ואז עונים  

עליהם, או כסבב: מה הדבר שהכי עניין אותך  

ית רוצה לדעת  מכל מה שלמדת ומה עוד הי 

 עליו? 

דיון סביב שולחנות עגולים  ה

אינו מבוסס על מקצוע זה או  

אחר ובכך מדגיש את נקודות  

 הממשק בין המקצועות. 

 

 קהילה אפיסטמית  -תחומיות  חציית .2

 הפעלה של כלים או מתודות שמאפיינות תחום אחד על תחום אחר.  מתקיימתכזכור, בחציית תחומים 

 

 התובנה שהמערך המוצע מתוכנן לקדם:  .א

התלמידים לומדים לרוב כל תחום דעת בהתבסס על הכלים והשפה הייחודיים לו. הכלים והשפה הללו מאפשרים לו  

בלעדית שעלולה גם להסתיר כל  לחקור ולהעמיק בתחום מצד אחד, אך עלולים להגביל אותו בכך שישמשו כעדשה  

מיני תופעות ולתחום את אופן הלימוד בגבולות קבועים. חציית תחומים מאפשרת מבט רענן ומחודש על התחום  

 ופעמים רבות גם חושפת פרספקטיבות מעמיקות, עשירות ומפתיעות. 

 

 המושג התיאורטי דרכו נקדם תובנה זו:  . ב

משמעות רק בתוך הקשר מסוים. מה שאני יודע ומסוגל ללמוד תלוי  המושג 'קהילה אפיסטמית' מניח כי ידע מקבל  

בדברים שאני עושה, באנשים שאני בא איתם במגע, ובמטרות שחשוב לי להגשים. כך    — בעיקר במי שאני בעולם  
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למשל, כאשר אנו משווים בין היכולת של ילד לרכוש שפת אם לבין היכולת של כל אדם ללמוד שפה שניה, ניווכח  

עובדה שלימוד שפת אם הוא תהליך משמעותי ומוצלח הרבה יותר. מדוע? משום שרכישת השפה היא חלק  מיד ב 

מהזהות של הלומד, חיי היומיום שלו, ומטרותיו. רק באמצעות שפת אם יוכל לתקשר עם סביבתו הקרובה. רכישה  

את הלומד בחיי  השפה השניה אינה משמשת    — של שפה שניה, לעומת זאת, מנותקת הרבה פעמים מהקשר  

לאי  מחיר  )או  ברכישתה  אמיתית  תועלת  שום  ואין  שיעילותם של  -היומיום,  הטוענים  יש  דומה,  באופן  רכישתה(. 

תהליכים שקשורים ביצירה ושיתוף של ידע גוברת בתוך קהילה שמתגבשת סביב תיאוריה משותפת, שפה משותפת,  

ת או תיאוריה מדעית או פילוסופית, או אפילו מחויבות  וכלים משותפים. תיאוריה יכולה להיות תפיסת עולם מסוימ

למטרה משותפת. שפה משותפת היא אוסף של קודים, סמלים, רעיונות, תבניות מחשבה, ועוד, שמוכרים לחברי  

הקהילה אך לא למי שאינו חבר בה. כלים הם אמצעי התקשורת שבהם עושה הקהילה שימוש ליצירה ושיתוף של  

 ה מסוג זה מכונה בספרות המחקר בשם "קהילה אפיסטמית".  ידע בין חבריה. קהיל

 

 : תחומים -עקרונות עיצוב ללמידה חוצת . ג

ללמוד ספרות   .1 מציעים  אנו  בדוגמה שלהלן,  למשל,  משני.  דעת  ותחום  ראשי  דעת  תחום  להגדיר  חשוב 

ם  באמצעות השפה והכלים של צילום. לכן, ספרות מוגדרת במקרה זה כתחום דעת ראשי, וצילום כתחו

 משני. 

גנריים   .2 ומונחים  ומונחים שהשיוך שלהם לתחום דעת מסוים הוא מובהק. יש כלים  מומלץ לבחור בכלים 

תוכנה,  מהנדס  שמשמשים באופן שונה בתחומי דעת שונים, שהדמיון ביניהם עשוי להיות מבלבל )למשל:  

ומהנדס   וניהול,  באופן  מהנדס  תעשיה  מונחים ששייכים  יש  זאת,  לעומת  דעת  מכונות(.  לתחום  מובהק 

מנע מבלבול בשימוש בהם )למשל: מטפורה בספרות, או קומפוזיציה של תמונה  ימסוים, ושקל יותר לה

 בצילום(.  

תמיד כדאי להתמחות בשימוש בשפה וכלים בתרבות המקורית שלהם, לפני שעושים בהם שימוש בהקשר   .3

ניישם את המושגים שלקוחים מעולם  חדש. למשל, ביחידת הלימוד שלהלן, נתנסה בצילום ורק לאחר מכן  

 הצילום בתוך הקשר של ספרות.  

תחומים, כדאי להגדיר מהו תחום הדעת שנלמד בשיעור זה: האם זהו  -לכל שיעור ביחידת לימוד חוצת .4

 שיעור ספרות או שיעור צילום?  

 

 המבוסס על המושג התיאורטי:   מערך שיעורים .ד

תוך שימוש    -ספרות    -להעשיר ולרענן את האופן בו תחום דעת אחד מובן  אנו מציעים מערך שמטרתו    הסבר כללי:

לגמרי   אחרת  אפיסטמית  לקהילה  השייכים  לקהילות    - במושגים  ואנשי ספרות משתייכים  שצלמים  מכיוון  צילום. 

  היא   -שימוש בשפה של עולם הצילום כדי לפרש מחדש יצירות ספרותיות    -אפיסטמיות שונות, חציית תחומים כזו  

 בעלת עניין רב לתלמידים והחיבור המפתיע הזה יכול להיות בעל תוצאות מעניינות ברמה הפדגוגית. 
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 להלן פירוט הקשרים האפשריים בין ספרות לצילום, שישמשו אותנו ביחידה זו: 

פי   תחום הדעת  )על    הלימוד   יחידת ספרות 

 במחולל ההוראה( 

 בצילום(  הלימודים  תכניתצילום )על פי 

כללית   גישה 

 ליצירה 

יצירה ספרותית טובה פותחת צוהר  

משמשת   והיא  הפנימי,  לעולם 

הליכים  כמעבדה לעיבוד רגשי של ת

 באופן מווסת ובריא. 

 

הזדמנות   מעניק  הספרות  עולם 

שלב   זהו  ההתבגרות.  בגיל  לעסוק 

חשוב בהתפתחות האדם, שלב שבו  

ומעצבה   זהותו  את  בוחן  המתבגר 

במישורים   התמודדויותיו  בעקבות 

רבים. השינויים החלים בגוף ובנפש  

ורגשות   תהיות  דילמות,  מעוררים 

המתבגר   התנהגות  על  המשפיעים 

את  ו ולפתח  לבנות  אותו  מובילים 

מתנסים   הנוער  בני  אישיותו. 

הבין־אישיים,   ביחסים  ומתאמנים 

שכלית   ביכולת  מההורים,  בפֵרדה 

פיזיולוגיים   בשינויים  מופשטת, 

 העוברים עליהם ועוד. 

 

שישנם   מסתברנושא טוב מבטיח תצלום טוב,  גם אם נדמה ש

דל שלהם  שהתצלום  מרתקים  ולעומתו  נושאים  ם  בנאלי, 

תצלומים מרגשים שהפכו לאבני דרך בהיסטוריה של הצילום,  

המציגים נושאים בנאליים ורגילים לחלוטין )כמו פלפל אדום(.  

לנושא,   הגישה  לתצלום;  מוצא  נקודת  רק  הוא  טוב  נושא 

המחשבה עליו ואופן הצילום שלו הם הדבר החשוב. יש למשל  

הותית  צלמים שצילמו את אותו מקום, אך תצלומיהם שונים מ

וביקש   המצולם  לאתר  שונה  בדרך  התייחס  צלם  שכל  מפני 

 . להדגיש ולחדד דברים אחרים 

בין    שנע חמקמק  ו  אופן ההערכה של תצלומים הוא עניין נזיל 

האישי והספציפי ובין החברתי והתרבותי. עם זאת, יש כמה 

ייראה הנושא   עקרונות שמאפשרים לצלם לשלוט באופן שבו 

הצופים   של  הפרשנות  את  לכוון  לו  מאפשרים  וכך  שלו, 

 בתמונה.  

בבואנו לעסוק בנושא מורכב זה אנו   שפה

  חיבור נדרשים לרגישות רבה, שכן ה 

חיי   לבין  הספרות  יצירות  בין 

הוא   ורצוף    דינמיהתלמידים 

של  הפתעות מהלכים  ,  שיקוף. 

מחודשת וביקורת  ,  חשיפה   הבנה 

פורייה   קרקע  אומנם  משמשים 

לצמיחה, אך בה בעת יש בהם גם  

של   בליבה  המצוי  נפיץ  פוטנציאל 

 סערה נפשית והכרתית. 

הנושאים קומפוזיציה   את  הצלם  מארגן  שבעזרתו  הכלי    היא 

שלו כדי שישרתו את מטרתו )שיכולה להיות אסתטית: תמונה 

יפה, אך יכולה להיות גם פוליטית: תמונת מחאה, למשל, או  

בעזרת   וכדומה(.  מסוים  מוצר  של  האדרה  מסחרית: 

הקומפוזיציה ממקם הצלם את האובייקטים בפריים כדי לכוון  

  ולהוליך את עינו של הצופה לנושאים מרכזיים בתמונה. למשל, 

יכולים   גליים  או  ישרים, אלכסוניים  קווים  שיוצרים  אובייקטים 

 להוביל את העין למוקדים המרכזיים.  

 

  המבט   ודת נקאו    וית הצילום וז מושגי יסוד בקומפוזיציה: קביעת  

ה  קביעת  מצלמים,  ו  מרחק שממנה  מיקום    חיתוך מהנושא, 

, צורת  יחס הזהבהנושא ביחס למסגרת ולאובייקטים אחרים,  

  .אורך לרוחבוהיחס בין   מסגרתה

שמופיעים   כלים  ושירים  בסיפורים  עיון 

 בספרים ובאמצעים מקוונים.  

תוכנות   מצלמות,  באמצעות  במגע  לבוא  ניתן  תמונות שאיתן 

 עריכה במחשב, רשתות חברתיות.  

 

 

 

 

https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6331/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6331/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6331/
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
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 : השיעוריםמערך  

תחומים אשר משלבת בין ספרות לבין צילום. משמעותה של חציית התחומים היא  -להלן הצעה ליחידת לימוד חוצת

מוגדר משני. חציית התחומית    -צילום    -מוגדר כתחום עיקרי, בעוד שתחום שני    -ספרות  במקרה זה    - שתחום אחד  

במערך זה    באה לידי ביטוי בכך שמושגים מתוך הקהילה האפיסטמית של צילום ישמשו בהקשר של לימודי ספרות. 

 השיעורים מוצגים בצורה מעט שונה, על פי תחומי הדעת. 

 

כותרת   תחום דעת 

 השיעור 

יומן אישי   — תוצר  קישור  מטרת השיעור 

 בנושא התבגרות 

התבגרות.   - הצגת נושא היחידה  גוזל עוף   ספרות 

זיהוי וניסוח כמה מוטיבים מרכזיים:  

פרידה, עצב, הזדמנות, תמיכה 

 מרחוק.  

https://learn.edu

cation.gov.il/teac

her/#!/he/unit/dis

play/3530/lesso

n/6333/ 

שיחה דמיונית בין  

הציפור לבין הגוזלים  

 שעזבו את הקן 

דדאלוס   ספרות 

 ואיקרוס 

ת מרכזיות והעמקה בהן.  ניסוח שאלו

מה האחריות האב על בנו? איזה  

 סכנות כרוכות בהתבגרות? ועוד.  

https://learn.edu

cation.gov.il/teac

her/#!/he/unit/dis

play/3530/lesso

n/6428/ 

במה אני דומה או רוצה  

להידמות לאיקרוס?  

במה ההורים שלי  

דומים או רוצים  

 להידמות לדדאלוס? 

נקמה הילד   ספרות 

 המגמגם 

התבגרות כהיחלצות ממשבר  

 וממצוקה פיזית/רגשית 

https://learn.edu

cation.gov.il/teac

her/#!/he/unit/dis

play/3530/lesso

n/6446/ 

מהו הדבר שהייתי  

פרד ממנו עם  ירוצה לה

 התבגרותי? 

לגבי הזהות    דיון בהתלבטות האדם בעיות זהות  ספרות 

חוסר חירותה או יכולתה של   שלו.

הציפור להיות אחראית על הדבר  

הִזמרה, מעיד על בעיית   – הטבעי לה 

זהות. הציפור מסמלת ישות שנוהגת  

כאדם אחר ולא כפי שהיא עצמה 

 רוצה לנהוג.  

https://learn.edu

cation.gov.il/teac

her/#!/he/unit/dis

play/3530/lesso

n/6479/ 

 

מכתב פתוח/אישי  

לאדם אחר שמנסה  

להגיד לי מי אני צריך  

 להיות.  

הרצאה    — מושגי יסוד בקומפוזיציה  קומפוזיציה   צילום 

 והדגמה  

  100-94 עמודים

 הלימודים  בתכנית

 ]אין[ 

סדנא   — מושגי יסוד בקומפוזיציה  קומפוזיציה  צילום 

והתנסות. כל תלמיד/ה מצלמ/ת  

תמונה ואז יש מעגלי שיתוף שבהם  

מציגים את מה שצולם על מחשב  

ומנתחים את הקומפוזיציה על פי  

 המושגים שנלמדו.  

  100-94 עמודים

 הלימודים  בתכנית

רטרט עצמי  צילום פו 

שמבטא באמצעות  

כללי הקומפוזיציה את  

 חווית ההתבגרות שלי.  

https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6333/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6333/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6333/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6333/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6333/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6428/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6428/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6428/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6428/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6428/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6446/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6446/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6446/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6446/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6446/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6479/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6479/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6479/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6479/
https://learn.education.gov.il/teacher/#!/he/unit/display/3530/lesson/6479/
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/madaTech/tikshoret/Photo-OpticnewCuriculum.pdf
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ספרות  

  - חציית)

 תחומים( 

ניתוח  

הקומפוזיציה  

של יצירה  

 ספרותית 

מתחלקים לקבוצות. כל קבוצה 

מנתחת את אחת היצירות שנלמדו.  

במקום לעשות שימוש בכלי ניתוח  

ספרותיים קלאסיים, עושים שימוש  

במונחים ששאולים מתוך עולם  

 הצילום: זוית, נק' מבט, חיתוך, ועוד.  

  

ספרות  

   - חציית)

 תחומים( 

הוראת  

 עמיתים 

דקות את    10-כל קבוצה מציגה ב 

 צירה  הניתוח של הי

  

סיכום  

 רפלקטיבי 

סיכום המפגש בין עולם הספרות   שיעור מסכם 

מה   —לעולם הצילום. רפלקציה  

קורה כאשר לומדים בסביבה חוצת  

 תחומים? 

כל תלמיד/ה בוחר/ת   

יצירה שעמה חווה  

מפגש משמעותי,  

 ומוסיף אותו לתיקייה.  

  

 דיאלוג   -בין תחומיות  .3

 לשלב תובנות וידע משני תחומים ויותר, כדי לייצר משהו חדש   המטרה היא    , בין תחומית גישה הכזכור, ב

 לקדם:  מתוכנןהתובנה שהמערך המוצע 

בבעיות הקשורות לאופן החקירה והמושגים המאפיינים אותו. כאשר אנו רוצים לעסוק  בכל תחום ניתן לנתח ולעסוק  

בבעיות מורכבות אשר אינן שייכות באופן מובהק לתחום מסוים )כגון התחממות גלובלית(, יש צורך באינטגרציה של  

. כך, ניתן להגיע  7הלימוד -ידע המשלבת בתוכה את נקודות המבט והתובנות השונות המתאפשרות בכל אחד מתחומי

אם    - אחד מתחומי החקר שדרכם הן התגבשו. הבין תחומיות  - למעין 'תובנות על' שלא משתייכות באופן מובהק לאף

אדם החיים בתקופה  -מאפשרת עיסוק בבעיות רחבות יותר שנוגעות לרוב בלב ליבן של התהיות שלנו כבני  -כך  

 ומורכבת יותר של היחס בין המקצועות.  מסוימת ובחברה מסוימת ובכך מקדמת תפיסה הוליסטית 

 

 המושג התיאורטי דרכו נקדם תובנה זו:  .א

האחרונים    -  הדיאלוג בעשורים  ובייחוד  סוקראטס  של  מימיו  חוסר    - עוד  הבנות,  אי  כנגד  חינוכי  כאמצעי  הוצע 

של תקשורת,    רציונאליות, תודעה כוזבת ועוד. כשברקע מתקיים דיון ער בשאלה של מה מבחין אותו משיטות אחרות 

סביב שאלה    אינטראקציהניתן להתייחס לשלושה מאפיינים מרכזיים שלו. המאפיין הראשון הוא שהדיאלוג מהווה  

כלשהי בין שני אנשים או יותר. אינטראקציה זו לרוב מאופיינת בכך שכל המשתתפים שווי ערך מבחינת אחריות  

לא שקוראות  גישות  יש  הדדי.  כבוד  בה  ושמתקיים  שפחות  וזכויות  ויש  כללים  מבחינת  יותר  מובנית  ינטראקציה 

  -  מאפיין האידיאליכשלרוב ככל שהנושא )או הכתה( 'נפיץ' יותר, כך עולה יותר צורך בכללים. המאפיין השני הוא ה

מביא    ת/טיבית שמוכוונת לידע. בשונה מפעילויות מוכוונות ידע אחרות, בדיאלוג כל משתתף יהדיאלוג כפעילות קוגנ

לשאלה הנידונה מתוך הבנה כנה שיכול להיות שהיא תשתנה במהלך השיח. לכן,  או שלה  דת המבט שלו  את נקו 

הדיון מאופיין בפתיחות ובענווה כשאין סמכות אפיסטמית )שמתבטאת לרוב בתפיסה ה'קלאסית' של המורה כבעל  

 

and Weber  Rittelלהיעזר במאמר של    ניתן(.  Wicked Problemsבעיות כאלה מכונות בספרות המחקרית 'בעיות נבזיות' )  7

 לעומק.   ןכדי להבינ   (1973)
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דק ואינו מאבק לנצח בדיון, אלא  . הדיאלוג אינו תחרות בשאלה מי צואישי -הבין הידע(. המאפיין האחרון הוא המימד  

הוא מאופיין באכפתיות של המשתתפים אחד כלפי השני ובהבנה שעצם הדיון והמפגש חשובים יותר מהנושא הנידון.  

מכיוון שמדובר באידיאל שקשה להגיע אליו, הדיאלוג מאופיין בדיון רפלקסיבי מתמיד לגבי השאלה של המרחק של  

 . השיח המתקיים בפועל מעמידה בו 

 

 עקרונות עיצוב ללמידה בין תחומיות  . ב

יש להקפיד על הבחנה בין שני התנאים לבינתחומיות: התמחות בתכנים הרלוונטים והאינטגרציה שלהם.   .1

 כדאי שהבחנה זו תבוא לידי ביטוי הן בהצגה של תכנית הלימוד והן במפגשים עצמם. 

קבוצות הלימוד הש .2 בין  הן ההפרדה הפיזית  הייחודי  בשלב ההתמחות חשובים  והן הלמידה באופן  ונות 

 ומתאים לכל תחום. 

על התחום  תוך שזו מתבססת  חשוב לתת מקום לכל מומחה תוכן להביע את עמדתו    הבשלב האינטגרצי .3

 בנושא.    או ידע כללי שלו את עמדתו הכללית   מבטאת ולא  עליו הוא אמון, ש

צע מדובר במערכת שעות ליום  במערך המו  -חשוב שהתוצר יהיה משהו שמחייב את אותה האינטגרציה   .4

ספר. מומלץ במידה והדבר מתאפשר להקדיש יום או יותר במערכת שיבנה הלכה למעשה לפי מה  -בבית 

שהתלמידים יתכננו. באופן כזה, הלמידה תקבל נופך יישומי, המוטיבציה ללמידה תעלה ובהתאם לכך אופן  

 הלמידה יצבע בצבעים אחרים וחיים יותר. 

 

 המבוסס על המושג התיאורטי:   מערך שיעורים . ג

ספר  - 'איך יראה יום לימודים בבית  -אנו מציעים שימוש בדיאלוג בכדי לעסוק בבעיה מורכבת ספציפית    .כללי   הסבר

בנוי    - המורכב מחמישה מפגשים של שני שיעורים כל אחד    - תחומיות, המערך  - אידיאלי?' בכדי לקדם תובנות רב

יפלינה מסוימת  צוש 'מומחי תוכן' אשר ילמדו יותר לעומק את הנושא מתוך דיסבשני שלבים: השלב הראשון הוא גיב

באופן דיאלוגי. השלב השני הוא מפגש בין מומחי התוכן השונים כדי לגבש פתרונות כוללים לבעיה, פתרונות אשר  

ערך זה  מתבססים על התרומה של כל מומחי התוכן אך אינם שייכים באופן מובהק לאף אחד מתחומי הלימוד. מ

 '. Jigsawמכונה גם '

 

 : יםמערך השיעור

 מהלך המפגש  מטרות המפגש  נושא  מספר  

מדובר במפגש   פתיחה 1

 שמטרותיו: 

הבנה ויישום   .1

ראשוני של  

 דיאלוג. 

תחילת החשיבה   .2

על מקצועות  

הספר  -בית

 האידיאלי. 

מתחילים ברקע קצר על מהו דיאלוג ומדגישים את שלושת   .1

 המאפיינים שלו. 

מבקשים מכל תלמיד לכתוב במחברת מהם שלושת תחומי   .2

ספר )מלבד אלה  -הלימוד שהוא היה מוסיף לכל בית 

 הקיימים(. 

לאחר מכן, בזוגות, צריכים להסכים יחד על שלושה   .3

 תחומים. לאחר, מכן אותו דבר ברביעיות ואז בשמיניות. 

 עה. כל קבוצה מציגה את שלושת תחומי הלימוד אליהם הגי .4
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חלוקה לקבוצות    .3

 העמקה 

כל אחד כותב במחברת באילו ממאפייני   -רפלקציה   .5

 הדיאלוג הצליח לעמוד ובאילו לא. 

ספרות,   - מתחלקים לקבוצות לימוד עומק לפי המקצועות  .6

 , תנ"ך/ תרבות ישראל. היסטוריה

מומחי    3 - 2 גיבוש 

 התוכן

 שתי מטרות: 

חזרה על מושג   .1

הדיאלוג ויישום  

 שלו בפועל. 

'התמקצעות'   .2

התלמידים לפי  

הדיסיפלינה  

 שלהם. 

חזרה במליאה על כללי הדיאלוג וחלוקה לקבוצות שעובדות   .1

 במקביל. 

דיון משותף סביב טקסטים    -קבוצת תרבות ישראל   .2

  ספר' העוסקים בחינוך והמקורות. מומלץ להיעזר באתר 

 המאגד טקסטים רבים מהמקורות בנושא למידה. ' האגדה

 מומלץ לשאול שלוש שאלות: 

 מה האגדה אומרת? -שאלת הבנה   -

 הספר שלנו? -איך היא רלוונטית לבית  -

- איך נראה יום לימודים בבית  כיצד היא תשפיע על השאלה -

 פר? ס

דיון משותף סביב טקסטים ספרותיים   - קבוצת ספרות  -

העוסקים בחינוך. מומלץ לבחור בקטעים שניתן לקרוא ללא  

לשאול   ניתן הכוונת מורה כגון 'ניקולא הקטן' של רנה גוסיני. 

מה תהיה   ספר שלנו?-כיצד מה שקראנו קשור לבית למשל: 

המשמעות לגבי מה שחשוב שיהיה במהלך יום לימודים  

 ר? ספ-בבית 

דיון משותף סביב טקסטים העוסקים   -  היסטוריהקבוצת  -

. מומלץ  היסטוריה בחינוך כפי שהיה באחת התקופות ב

לבחור בקטעים שרלוונטים בצורה זו או אחרת לשאלה  

  ?'.בספרטה תלמיד של חייו  נראו  איך 'למשל  - המכווינה 

מה היה חשוב להשיג מבחינת אידיאל   :למשל לשאול   ניתן

האם אנחנו מסכימים עם אידיאל   החינוך בתקופה הזאת? 

- כיצד הוא עשוי להתבטא בחיי היומיום בבית  חינוכי זה? 

 ספר שלנו? 

ייחס  תיספר מה עלה במפגש ו ינציג מכל קבוצה  - במליאה  .3

 לאופן השיח בהתאם לעקרונות הדיאלוג. 

במפגש השני חוזרים על אותו התהליך עם אותם המקורות   .4

 )במקרה והזמן לא הספיק(, או עם מקור נוסף. 

מתן מענה   4+5

לבעיה  

 המורכבת  

גיבוש מענה   .1

לבעיה שהעמיקו  

בה באופן  

 דיאלוגי 

וכיבוד(.  מכינים חלל גדול עם שולחנות עגולים )מומלץ גם מפות 

התלמידים יושבים סביב השולחנות כך שכל שולחן מכיל מומחי  

 תוכן שונים. 

מעלים במליאה שוב את השאלה הכללית שמנסים לתת לה   .1

  -ספר  - כיצד יראה יום אידיאלי בבית - מענה בסוף המפגש 

 ואת כללי הדיאלוג. 

כל מומחה בתורו מתייחס לשאלה בהקשר למה שהוא למד   .2

 ים. בשני המפגשים הקודמ

דנים בשאלה בהתבסס על כללי הדיאלוג. אחרי שכל   .3

 : ביחד שלוש שאלות דנים ב,  דיבר מומחה 

אפשר  -מה התובנה של כל מומחה לגבי הדבר שאי  :בסבב  -

 ספר? - לוותר עליו במהלך יום בבית

https://agadastories.org.il/subject/834
https://agadastories.org.il/subject/834
https://agadastories.org.il/subject/834
https://agadastories.org.il/subject/834
https://agadastories.org.il/subject/834
https://agadastories.org.il/subject/834
https://www.haaretz.co.il/blogs/neilbar/BLOG-1.4408370
https://www.haaretz.co.il/blogs/neilbar/BLOG-1.4408370
https://www.haaretz.co.il/blogs/neilbar/BLOG-1.4408370
https://www.haaretz.co.il/blogs/neilbar/BLOG-1.4408370
https://www.haaretz.co.il/blogs/neilbar/BLOG-1.4408370
https://www.haaretz.co.il/blogs/neilbar/BLOG-1.4408370
https://www.haaretz.co.il/blogs/neilbar/BLOG-1.4408370
https://www.haaretz.co.il/blogs/neilbar/BLOG-1.4408370
https://www.haaretz.co.il/blogs/neilbar/BLOG-1.4408370
https://www.haaretz.co.il/blogs/neilbar/BLOG-1.4408370
https://www.haaretz.co.il/blogs/neilbar/BLOG-1.4408370
https://www.haaretz.co.il/blogs/neilbar/BLOG-1.4408370
https://www.haaretz.co.il/blogs/neilbar/BLOG-1.4408370
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 משותף להן? מה הקשר בין התובנות שעלו? מה  -

מה העקרון שניתן לנסח שהכי חשוב שיכווין את היום   -

 ר? הספ-בבית 

קרון לדברים של יום יום. כל מומחה  י מנסים לפרוט את הע .4

מעלה רעיון אחד מהתחום שלו שקשור לרעיון וניתן ליישום  

במערכת השעות. דנים יחד על מה מהרעיונות חשוב ועל  

 מה ניתן לוותר. 

ממלאים יחד דף קונקרטי שבו רשומות שעות ומה עושים   .5

מה העיקרון   - בכל שעה ומה הסיבה שהיום נראה דווקא כך 

 המכווין. 

 מציגים בכל שולחן מה עשו ומסכמים.  .6

 

 ( Exemplars)  דמויות מופת -  תחומיות-על .4

שבדרך כלל מעצבות את  מניחים בצד את כל ההבחנות התחומיות  על תחומית המורים והתלמידים  גישה  כזכור, ב

 משמעות וזהות. ספרית ועוסקים בצורה ישירה יותר בשאלות גדולות של - הלמידה הבית

 

 התובנה שהמערך המוצע מתוכנן לקדם:  .א

הידע ואופני החקירה במסגרתה לא כפופים לאף אחד מתחומי הלימוד אלא הם פונקציה  ,  על תחומיותעל פי גישת ה

בבעיות שלא    תחומיות לעסוק -העלשל השאלה או הבעיה הנידונה שרק היא מכווינה את המחקר. בכך, מאפשרת  

אופני חקירה 'חופשיים' יותר. בכך, מתעצבת הבנה מורכבת ועשירה  להשתמש בת לאף תחום וכן  ניתן לשייכן ישירו

היתר כלולה בכך התובנה שהרבה מהדברים שהתלמידים עוסקים בהם יום  -יותר של מהו ידע ומהי למידה כשבין 

ום זה או אחר מאפשר  ספר יכולים גם הם להיחשב כלמידה וכידע. בנוסף לכך, חוסר המחויבות לתח- יום מחוץ לבית

 יותר חופש בבחירת השאלות שבהן רוצים להתמקד. 

 

 המושג התיאורטי דרכו נקדם תובנה זו:  . ב

לידי ביטוי את המעלות האנושיות שאנחנו    ותמביאן אשר באופן התנהגות דמויות הן  -   Exemplars - דמויות מופת 

להתנהגות המופתית;   מקור כסיבות: הן נתפסות  , וזאת משלושמעריכים ולכן הם מעוררים בנו הערצה ורצון לחיקוי

ולא 'טבעית' )ולראיה ההבדל בין האופן בו אנחנו מעריצים למשל יופי אל מול נדיבות(;    נרכשתכ  ם נתפסתהתנהגות

מבטא  ו התנהגותם  לעצמם.  לא  דאגהאופן  מאשר  יותר  אנו חר  לפיו  המוסרי,  החינוך  בתחום  טיעון    למדים   ישנו 

. דומה הדבר לאופן  דרך מפגש ישיר עם דמויות כאלה  בראש וראשונה  –  לנהוג צד נכון ולא נכון  כי  -התנהגות מוסרית  

   .  אכילתו ולא דרך דיבור עליו הטעם של מאכל כלשהו דרך  בו אנו למדים את

 

 עקרונות עיצוב לעל תחומיות:  . ג

תחומיות. הכוונה היא שהשיעורים יוגדרו לא כמקצוע זה  -יש לבנות את המערכת באופן שתשרת את העל .1

 כמפגש 'דמויות מופת'(.   - או אחר אלא כמפגש על תחומי )או במקרה שלנו 

תחומי, גם אם הוכשרו לתחום הוראה ספציפי, חייבים לזכור כי בזמן המפגשים  - המורים המלמדים באופן על  .2

 תחומיים. -הלימוד הם אינם המורים לתחום שאליו הוכשרו אלא מורים על-ידת במסגרת יח 
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היתר בהעמקת הפרדיגמה של מהי למידה ומהו ידע הנמצאת בתודעת  -תחומית הוא בין-היתרון בלמידה על  .3

- היתר לשים-הספר(. חשוב לזכור זאת במהלך המפגשים ובין -התלמידים )ואולי אף המורים ומערכת בית 

ומיישמים במהלכם באותם המושגים והביטויים הקשורים לידע שעולים במהלך הלימוד  לב שמשתמשים  

 לפי מקצועות )למשל 'היום נלמד על' או 'מה לדעתכם המסקנה העולה מחלק זה?'(. 

 

 המבוסס על המושג התיאורטי:   מערך שיעורים .ד

המושג של    במסגורהוא מתחיל    אנו מציעים מערך שנבנה סביב דמויות מופת אותן התלמידים בוחרים.  הסבר כללי.

לשים  ויש  מופת  בעל -דמויות  שמדובר  בגלל  שדווקא  יש  - לב  המורה  של  והמסודרת  הברורה  להכוונה  תחומיות, 

-חשיבות עליונה. לאחר הבחירה מתקיימת גם העמקה של ההיכרות עם הדמות וגם פנייה אליה. חשוב גם כאן לשים 

תערוכת    -. המפגש השמיני והתשיעי  בקלות   ניתן להגיע אליהן יחסית שעדיין בחיים ושניתן  לב שהדמויות שנבחרות  

   הוא הצעה כיצד לעבות עוד יותר את החקר.  - הדמויות 

 

 : יםמערך השיעור

 מהלך המפגש  נושא  מספר  

המורה מפגיש את הכתה פנים אל פנים או בזום עם מישהי שבעיניו   .1 מהן דמויות מופת  1

  הותן של ללא הקדמה לגבי   יתבצעהיא דמות מופת. המפגש איתה 

 דמויות מופת או נושא המחקר. 

לאחר השיח עם הדמות, המורה מסביר מהי דמות מופת לפי שלושת   .2

 המאפיינים של דמויות מופת )המופיעים למעלה(. 

סביב השאלה האם באמת מדובר בדמות מופת כשכל  מפתחים שיח   .3

 תלמיד צריך לענות לשאלה זו בהתייחס לשלושת המאפיינים. 

 מבקשים לחשוב בבית על דמות מופת שעדיין חיה.  .4

- בחירה של דמות על  2

 ידי כל תלמיד 

מזכירים את שלושת המאפיינים של דמות המופת וכותבים על הלוח   .1

 לדמויות כאלה. דוגמאות מהתלמידים 

 כל תלמיד בוחר דמות שעדיין בחיים שאותה ירצה לחקור.  .2

יוצרים משחק 'נחש מי' כשכל תלמיד כותב עליה חמישה עשר פרטים   .3

ביבליוגרפיים. בקבוצות, כל פעם נותנים עוד פרט והראשון מהקבוצה  

 שמזהה מי הדמות מנצח. 

ם  מה יש בכל דמות שגר ומסבירים מציגים במליאה את הדמויות   .4

 לבחור בה. 

 בחלק זה התלמידים כותבים בתיקייה משותפת:  חקר הדמות  3-4

ביוגרפיה של הדמות המבוססת על לפחות שלושה מקורות מידע   .1

 ביבליוגרפיה של המקורות בהם השתמשו(.    כולל)

 האופן בו הדמות עומדת בשלושת הקריטריונים של דמות מופת.  .2

 מידע אחד שהפתיע אותו. לבקש מכל תלמיד לשתף בפריט גם  ניתן  

יצירת קשר עם   5-6-7

 הדמות 

 טלפון , מייל –ליצור עם הדמות קשר  מסייעים לתלמידים  .1

 . ליאינסטגרם וכו
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  את הדמות,כל תלמיד מנסח שלוש שאלות שהיה רוצה לשאול   .2

 בהתייחס לדברים שכבר חקר אודותיה. 

מציגים את השאלות בקבוצות של ארבע כך ששאר חברי הקבוצה   .3

 חווים דעתם האם השאלה ראויה והאם הניסוח מתאים. מ

לאחר דיוק השאלות, מסבירים במליאה איך מנסחים פנייה לאדם   .4

 באופן רשמי ומכבד. 

כל תלמיד מנסח את הפנייה ואופן השאלות בקובץ משותף ועוברים   .5

 ת לדמות. עליו לפני ששולחים את השאלו

 את השאלות לדמות.   שולחים .6

 מציגים במפגש את התשובות שהתקבלו.  אחרי המתנה ראוייה, .7

שבחר ומנסה לשכנע למה היא   הדמות יוצרים תערוכה שבה כל אחד מציג את  תערוכת דמויות   8-9

דמות מופתית. ניתן לעשות זאת בדרכים מגוונות חשוב רק שיהיו מוצגים  

פיזיים וזמן להסתובב בתערוכה. אנחנו מציעים שכל תלמיד ייצור מעין פוסטר  

בו יש את הביוגרפיה וההתייחסות לאופן בו היא עונה על שלושת מאפייני  

והרביעי ושני דברים שאפשר ללמוד   דמות המופת אותם עשה במפגש השלישי 

 ממנה )כמובן בהקשר המוסרי(. 

 לאחר שהתערוכה מוצגת ולאחר שהסתובבו בה, כדאי ליצור דיון סביבה: 

אם הייתם חייבים להחליף את הדמות שלכם באחרת מהתערוכה במי   .1

 הייתם בוחרים ולמה? 

 איזו דמות הרגשתם שאתם קרובים אליה/ רחוקים ממנה? .2

 ?על כוס שוקו או קפההייתם יושבים לשיחה  עם איזו דמות .3

 עם מי הייתם רוצים לבלות?  .4

 מקוון( אפשר בסוף להציג את התשובות של כולם )למשל דרך סקר 

 


