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 :[ב"לפי א] עריכה וריכוז
 

 פדגוגיתה מזכירותה ,רות גבע ועדה רוזנברג מטה החינוך לחשיבה, מירי אורן 
 

 ר שלומית גינוסר ואביב צמח  "ד',  אתי אברמוביץ: צוות מטה
 

 
 
 

 ללא עריכה לשונית    

רכזת  , רות גבעל הספר יבבתינוך לחשיבה על עבודה מקצועית ומסירות לקידום הח רכהתודה והע

צוות החינוך ל. םמדריכיהלכל מרכז תכנית החממות ו לאשרף סביחאת, תכנית בחינוך היסודיה

התומכים  מנהליםללמפקחים ו, רים"למפמ. אביב צמחר שלומית גינוסר ו"ד, לחשיבה מירי אורן

 .על העבודה המקצועית בהובלת התהליך במערכת והגננות מוריםלומאפשרים וכמובן 
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 מדיניות והטמעה -חינוך לחשיבה 

 

 , ה משולבות בתוך תחומי הדעתמהותה הקניית אסטרטגיות חשיב" החינוך לחשיבה"מדיניות 

  .תוך חיזוק תשתית הידע והבנה מעמיקה של התכנים

רואה ישראל בחינוך לחשיבה מטרה חינוכית חשובה ומתמודדת עם האתגר המורכב , כמו מדינות רבות

במטרה , מדיניות זו המזכירות הפדגוגית במהלך השנים האחרונות מובילה .הכרוך בהטמעת הגישה

 .תרבות של חשיבה ולמידה בדרך החקרפר לקדם בבתי הס

, רים האחראים על תחומי הדעת"מתרחשת הן באמצעות המפמ, "החינוך לחשיבה"הטמעת מדיניות 

-הוראה-ההנחה היא שניתן להכניס שינוי משמעותי בדרכי למידה. והן באמצעות מוסדות החינוך

, חשיבה בתחומי הדעתפיתוח המשלבת , באמצעות עבודה מערכתית בית ספרית, הערכה בבית הספר

 .זאת בהובלת מנהלי בתי הספר וצוותים ובתיאום עם נציגות המחוז והמפקחים הכוללים

אסטרטגיות הקניית כולל וחשיבה פעילה של תלמידים  ןזמהערכה מ-הוראה-למידההליכי שינוי זה בת

יכולות חשיבה  כל אלה תורמים לפיתוח. קוגניטיביות-שפת החשיבה ועידוד יכולות מטה, חשיבה

 . הצדקת הידע והערכתו, המאפשרות רכישה ויצירה של ידע חדש תוך הפעלת שיקול דעת, גבוהות

התלמידים מעורבים ופעילים בחיפוש אחר מענה לשאלות אותן הם שואלים על תכנים מתכנית 

 . תוך הפעלת מגוון אסטרטגיות חשיבה, הלימודים או על סוגיות מחיי היומיום

בדרך זו מועשרים ומורים המובילים את תלמידיהם תורמת גם להערכה זו -למידה-הוראהגישת 

 . בחוויות הוראה חדשות ולעיתים מרגשות

 : להלן מספר ציטוטים מדברי מורים המצביעים על כך

 ".הם מגיעים לרעיונות נפלאים, ברגע שנותנים לילדים חופש לחשוב"                                

 ".כיף לראות כיצד הילדים חושבים ויוצרים תוצרים שלהם"                    

 ."מפתח את החשיבה של המורים והתלמידים, פיתוח החשיבה כשמו כן הוא"                    

 ."כעת מובנים במודעות גבוהה יותר, תהליכי ההוראה שנעשו באופן ספונטני"                    

 ...."התלמידים קיבלו לגיטימציה שיש שאלות שאין להם תשובה אחת"                    

  

חוברת זו מציגה תהליכים שונים ומגוונים ליישום תרבות החינוך לחשיבה המתקיימים בבתי הספר 

 . היסודיים ובגני הילדים בהובלה של המזכירות הפדגוגית

ים משקפים היבטים שונים של התקציר. בתי הספר וגני הילדים נמצאים בשלבים שונים של ההטמעה

דוגמאות לתהליכים ושילובים בתחומי הדעת , העשייה וניתן ללמוד מהם על מודלים שונים של הטמעה

 .  וכן על קשיים ותובנות

 !       הערכה רבה לכל השותפים למהלך

                                                      
 ,בברכה                                                                                               

 
 
 
 

 

 עדה רוזנברג        דליה פניג         
 אחראית  חינוך לחשיבה  ר מזכירות פדגוגית"יו. ס

 לפיתוח פדגוגי' אגף א  לפיתוח פדגוגי' ומנהלת אגף א
 המזכירות הפדגוגית
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 בחינוך היסודי חינוך לחשיבה
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 אופירה נבון: בית ספר
 כפר סבא: ישוב

 לילך ביטי: מנהלת
 אביבה גורן: בית ספר מפקחת

 מרכז: מחוז
 אדל בן חמו: שם המדריכה

 

 

 תהליכי חשיבה חקרניים
 

ינוך ח: עומד אתגר, המורים, ע מתוך הבנה שבפנינו"תשהלימודים בשנת החלה חינוך לחשיבה הטמעת ה

אנו מאמינים כי ראשית הדרך להצלחה מצויה ביכולת להקנות  .חיים משתנהשל אזרחי העתיד במציאות 

חשיבה , תכנון, איתור וארגון ידע, שאילת שאלות, כלים וכישורים אקדמאים עדכניים הכוללים בין היתר

 .ביקורתית והסקת מסקנות

נבנתה תכנית בתהליך למידה . חומי הדעתלשלב אסטרטגיות חשיבה בת צוות המורים השתלם והודרך

 . והוגדרו תוצרי התהליך, בהתאם לשכבות הגיל, חקרני

 

 דוגמאות לתהליכי הוראה למידה

ובשילוב היוזמה של ' בהתאמה לתוכנית הלימודים במדעים לכתה ד - חקר בעלי חיים בסביבת מגורים

החינוך לחשיבה בנושא העוסק בהכרות  ל לשיקום יער קפלן פותחה תוכנית לשילוב"עריית כפר סבא וקק

 .בדגש על יחסי הגומלין המתקיימים בין היצורים השונים ביער קפלן, עם בעלי חיים בסביבתם הקרובה
 

שלנו הוזמן לקחת  ספר בית ה. ל"יער קפלן עבר תהליך שיקום ביוזמת עיריית כפר סבא ובשיתוף הקק

נו אל יער קפלן עם מדריכה מטעם היחידה האזורית בכל חודש יצא, בנוסף. חלק פעיל בתהליך השיקום

התצפיות התקיימו לאורך כל . לאיכות הסביבה במטרה לאתר את מגוון המינים המתקיימים במקום

 . השנה

, ח"אודות בע מיפו את הידע הקודםהתלמידים . ח לחקור אודותיו"ח בחרה כל קבוצה בע"מגוון בעמתוך 

התלמידים את המידע אודות יחסי  ארגנו, לבסוף. יתרו מידע אודותיומיינו אותן וא ,שאלו שאלות שונות

 .'ח שלנו"מגדיר בע'תוצרי תהליך הלמידה נערכו במסמך שקראנו לו . ח בתרשים גרפי"הגומלין שבין בע

 

ב נקבעה על ידי משרד החינוך כשנה בה "שנת תשעבנושא אורח חיים בריא ומאמרי עמדה טיעונים 

קבע לעצמו קדימויות בנושא ופיתח  הספרבית . שמטרתה קידום אורח חיים בריא תינתן קדימות לעשייה

 .תוכנית שנתית במטרה להשיג אותן

וביססו  הציגו טענות שונות מתוך עולמם אודות בריאות האדםהם . התנסו בבניית טיעון' תלמידי כיתות ו

 .פריך אותהוחיפשה מידע התומך או מאחת כל קבוצה בחרה טענה . את הטענות שהעלו

לשם כך נדרשו התלמידים להפעיל מיומנויות חשיבה . כמו כן התלמידים התנסו בכתיבת מאמר עמדה

 .חשיבה ביקורתית, הערכת הידע והצדקתו, ארגון מידע, שאילת שאלות: כגון, שונות

כותרת זו הינה דו . 'תופסים בריאות' -את מאמרי העמדה ערכנו יחד כאסופת מאמרים שכותרתה

 ובמשמעותה , טענות שונות, התלמידים חקרו אודות תפיסות שונות -במשמעותה הראשונה, יתמשמע
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התלמידים הציגו את השינוי התפיסתי אותו עברו אודות הטענה שהציגו בעקבות ', תופסים' -הנוספת

 . תהליך הלמידה

ומתן , ענות השונותהוכן סרטון פרסומת שמטרתו הצגת הנימוקים התומכים או מפריכים את הט, בנוסף

 .עצה המקדמת בריאות

 

 ?מה ייחודי בפעילות שהתקיימה בבית הספר

, ובנוסף, הפעילות כולה נעשתה בשיתוף פעולה עם היחידה לאיכות הסביבה בעיריית כפר סבא 'בכיתות ד

בסיום התהליך הוזמנו ההורים לפעילות הורים וילדים שבה חוו התלמידים ביער קפלן עצמו מעט 

 .ות הלמידה של התלמידיםמחווי

לאורך . כתיבת תסריט ובימוי של סרטון פרסומת, התלמידים התנסו בכתיבת מאמר עמדה 'בכיתות ו

 .התהליך כולו הושם דגש משמעותי על העשייה הקבוצתית ועל שיתוף הפעולה בין השותפים לקבוצה

 

 .הסוגה הערכת מאמרי עמדה שכתבו התלמידים בזיקה למאפיינים של: דרכי הערכה

 .הערכת תסריטי הפרסומת בהלימה למאפיינים של פרסומת

 

 .אסופת מאמרים וסרטוני פרסומת, מגדיר בעלי חיים: תוצרים

 

 

 keren.dagan@gmail.com, מורה למדעים, קרן דגן :ליצירת קשר
 

 

 

mailto:keren.dagan@gmail.com
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 אור :בית ספר
 כפר אורנים :ישוב

 מימי שמש :מנהלת
 שרון שני :מפקחת בית הספר

 ירושלים: מחוז
 לעפיאאורד אבו :שם המדריכה

 

 

 בבית ספר אור זרקור על החשיבה
 

 611 -ס כ"בביה. ממוקם בישוב הקהילתי כפר אורניםבית הספר . בית ספר אור הוא שמונה שנתי

 ". חינוך לחשיבהה"שלב את תכנית מס "ביהזו השנה הראשונה בה . מהיישובמרביתם  ,תלמידים

 משלבים את אסטרטגיות החשיבה המורים. שכבות ומורות החינוך המיוחד 1חלק  לוקחותבתכנית 

   .ך וחינוך מיוחד"תנ, שפה ,מדעים :כגון, שוניםחומי דעת בת

החלטנו לשים דגש על פיתוח החשיבה באופן  , במטרה לתת מענה לכלל התלמידים, בתחילת השנה

 :םמערכתי בשלושה היבטי

 כחלק מתוכנית הלימודים - בתוך כיתות האם .1

 ס"לכלל ילדי ביה - בשעות הפרטניות .2

 .לילדים בעלי יכולות גבוהות - (אמירים ושעות פרטניות)שעות מצוינות  .3

 

מובילים את , במהלך השנה, בנושא חינוך לחשיבההשתלמות ההדרכה וה מורים שהוכשרו במסגרת

תחו יפ, אשר השתתפו במסגרת זו של השתלמות והדרכה ,דמורות לחינוך מיוח. הנושא בבית הספר

 בקרב תלמידי החינוך המיוחד והתלמידים המשולבים אסטרטגיות חשיבה ליישוםתוכנית ייחודית 

  .בכיתות הרגילות

מיישום , ואפילו רבות, נתרמים, באמצעות ההדרכה למד הצוות כי גם ילדים לקויי למידה ומשולבים

עשו שימוש  בנוסף. מיון והשוואה, הילדים עסקו בשאילת שאלות. גבוה אסטרטגיות חשיבה מסדר

 .לייצוג הידע הנלמד מארגנים גרפייםב

 דוגמאות

  .משותף ושונה בין הגדות של פסח - מארגן גרפי נעשה שימוש בדגם של  'בכיתות א

יבי על עבודה טיקוגנ -המטושאלון רפלקטיבי  נבנה  -הושם דגש על חשיבה מטה קוגניטיבית 'בכיתה ה

   . בקבוצות

שלהם  התאמהוה( דיאגרמות עוגה ועוד ,דיאגרמות קווים) שונים םהשוואה בין ייצוגינעשתה  'בכיתה ח

 . לנושא הנלמד

על מנת לאפשר לילדים  ,למיון והשוואה במארגנים גרפייםנעשה שימוש  בכיתות החינוך המיוחד

  .יותרלהשתמש באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה בקלות רבה 

יכולים להתקדם , או ילדים המתקשים בכיתות האם/הצוות לחינוך מיוחד הוכיח כי גם ילדים משולבים ו

השימוש באסטרטגיות באופן . אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוהשל ויישום למידה  ,באמצעות חשיפה

 .להם למקד ולקדם את הלמידה מפורש עוזר
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 : מדברי המורות

 ".ההדרכה הייתה משמעותית ורלוונטית ליישום בכיתה"

 " משולבים  עזרו מאוד ביישום האסטרטגיות/המארגנים הגרפיים הנחוצים כל כך לילדים לקויי למידה"

 

 

 

 

 לעתיד  תובנות

ולכן ההדרכה בנושא תשובץ , היסוד של בית הספר ניאבאחת מנוך לחשיבה כבבית הספר תופסים את החי

ה בתחומי הדעת והטמעת החניוך לחשיבה יוכשרו ליישום וספות נמורות  .באופן מובנהמערכת השעות ב

 . כיצד לשלב חשיבה גם בכלים מתוקשבים דוילמ םכל צוות המורים ישתל. השונים

 

 mimash1@walla.com  ס"מנהלת ביהמימי שמש   :ליצירת קשר
 

 

mailto:mimash1@walla.com
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 "אורים"קהילתי   -ממלכתי  :  בית ספר
  קריית ים: ישוב

  אתי וולף: מנהלת
 חגית שוסטיאל: סגנית מנהלת

  זלי מרון: מפקח בית הספר
 חיפה: מחוז

 חגית מן: שם המדריכה
                                                                                               

 
                                            

 שיח מקדם חשיבה
 

פיתוח "בית הספר משתתף זו השנה השנייה בתוכנית .  הינו בית ספר יסודי" אורים"בית ספר קהילתי 

 . "חשיבה

 . וראה ובלמידה כחלק מתרבות של חשיבה טובההמטרה המרכזית הינה הטמעת שפת החשיבה בה

בתחומי דעת ', עד ו' א -בתוכנית לפיתוח החשיבה משתתפים כלל המורים והיא מיושמת בכל הכיתות  מ

 .היסטוריה ומורשת, מתמטיקה, אנגלית, ך"תנ, מדע וטכנולוגיה, ספרות: שונים

עודדו את קידומה והרחבתה , ונההנהלת בית הספר וחברי הצוות המוביל ראו בתוכנית חשיבות עלי

כיום ניתן לראות . מנחת התוכנית מעבירה השנה הנחייה אינטנסיבית לכלל המורים. ב"ל  תשע"בשנה

 .  אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה והרגלי חשיבה בדרכי ההוראה, בשיעורים רבים מיזוג של שפת החשיבה

 : אסטרטגיות ותהליכי החשיבה בהם עסקנו

 , רוצה לדעת, יודע"ו" רואה חושב שואל", "התחלות של שאלה"  - שגרות חשיבהשאילת שאלות ו
, "מעגל נקודות מבט"ובהקשר לה שגרת החשיבה , העלאת נקודות מבט, הסקת מסקנות, טיעון, "למדתי 

ובהקשר לה מיומנות מציאת  זיהוי רכיבים וקשרים, מיון, מה חושב האחר -"א"מח"תמרור החשיבה 

כעת אני , נהגתי לחשוב"ובהקשר לה שגרת החשיבה  קוגניציה-מטא, בין השלם וחלקיויחסי הגומלין 

 ."חושב

 
 ייחודיות התוכנית

שיח מקדם חשיבה המתנהל על פי , הינו המיקוד בשיח הדבור בכיתה, החלק הייחודי לבית ספרנו

התפיסה של  הרחבת. תלמיד-השיח מאופיין בדיאלוג מורה. עקרונות של פיתוח למידה עתירת חשיבה

המורה שואל שאלות . למנחה תהליכי למידה וחשיבה בכיתה" כל-יודע"ממורה : המורה אודות תפקידו

: מאפשר זמן לחשיבה ומחייב שימוש באסטרטגיות שונות כמו, פתוחות המכוונות לכלל קהילת הלומדים

ן יותר מקום ונות, ניתן לראות כי המורה מצמצם את המקום שלו בשיח הכיתתי. הנמקה והשוואה

 . לתלמידים

אשר יתמקד בשיח המיטבי ובהקשר , כחלק מהתוצר הבית ספרי, יום שיאלקראת סוף השנה יתקיים 

 , מורים, הורים: ביום השיא ייקחו חלק כל קהילת בית הספר".  אורח חיים בריא ופעיל"לנושא השנתי 

 

ת ייחשפו לשימוש במגוון המבקרים בכיתו. מדריכים ואנשי חינוך מהישוב, מפקחים, תלמידים

 . אסטרטגיות ובניהול שיח מיטבי

 . של ההורים עם הילדיםפעילות שתכלול גם  הצגת התהליך להורים תתקיים  ביום השיא

 :  דוגמאות לפעילויות המשלבות מושגים ומיומנויות שהתלמידים יתנסו במהלך השנה ויוצגו ביום השיא

חוטים עם משפט שמסביר את /ת ההקשרים על ידי חבליםאיחד  ייצרוהורים וילדים : מפה מושגית

 . הקשר



11 
 

 

 

 

 . בנושא אבות המזון ניסוי מדעי 

סביב עבודות  – "רואה חושב שואל"שימוש בשגרת החשיבה : שאילת שאלות וחשיבה גלויה באומנות

 . אומנות
תוך . לבני נערמכירת אלכוהול , כמו מניעת עישון, בסוגיות חברתיות התבוננות ממגוון נקודות מבט

 .  בריאותיים וחינוכיים, התייחסות להיבטים חברתיים

  . בדיקה של תוויות מזון והשוואה בין המרכיבים: מיומנות ההשוואה במתמטיקה

השאלות לפנים נשאלות  -" לפנים ולאחור. "0: ה בעזרת כלים שוניםקידום האסטרטגי :שאילת שאלות

ולמצוא עוד מידע או " ללכת לפנים"לנו ואנו רוצים להתקדם ועל דברים שאינם מופיעים במידע הנתון 

ומחפשים את השאלות שהובילו או יכלו להוביל למידע " מסתכלים אחורה"בשאילה לאחור אנו . רעיונות

 "חפש את המטמון "משחק . 1  .הנתון

 

בכיתה לצד השנה למדנו והטמענו באופן ממוקד ואינטנסיבי את השיח הדבור :  סיכום ותובנות לעתיד

לצד הפיתוח המקצועי , ראינו את הערך המוסף לתלמידים. חשיפה ושימוש במגוון אסטרטגיות חשיבה

ליישם את עקרונות התוכנית ולשלבה  , אנו מתכוונים להמשיך בהוראה ולמידה בדרך זו. של המורים

 .בתוכנית הלימודים הבית ספרית

 

 w_eti@walla.com  –מנהלת בית הספר  אתי וולף :ליצירת קשר

 hagit.ronen@gmail.com  –סגנית  – חגית שוסטיאל
 

 
 

 אמירות מהשטח של מורים    
 
 " הרגשתי צורך להתאמן על מנת להצליח ליישם בצורה המיטבית ביותר את שפת החשיבה " 
 
 ."ומפנה אליהם שאלות הרחבה, עת אני מנסה פחות לתת משוב על תשובות של תלמידיםכ"
 ."ממש הייתי צריכה להתאמן על מנת להצליח ליישם את זה בשיעור. זה דורש ממני יותר לחשוב"
 
אלא , לא לעצור את התלמיד, אני מנסה לנסח את התגובה שלי, אחרי שאני שומעת תשובה של תלמיד"

 ...".זה מצריך ממני מחשבה מורכבת מראש. שכלל את התשובהלבקש ממנו ל
 
או , !"יפה מאד"קודם הייתי מקובעת בתגובות כמו . יש בי יותר מכוונות לפתח את החשיבה של הילדים"
גילינו מה ניתן לעשות כדי לפתח את , ורק אחרי שנחשפנו לעקרונות של שיח מקדם חשיבה, !"כל הכבוד"

 ".החשיבה
 
 ."אין יותר תשובות של כן ולא, שלי לומדים כיצד לתת תשובות רחבות ומפורטות יותרהתלמידים "
 
יותר ילדים התחילו "  ".אני שואלת יותר שאלות פתוחות. יש בי יותר סבלנות לשהות ולתת זמן לחשיבה"

 ".לדבר ולבטא את עצמם בעקבות השינוי בשאלות שלי ובתגובות שלי לתשובות שלהם
 

 

 

 

 

mailto:w_eti@walla.com
mailto:w_eti@walla.com
mailto:hagit.ronen@gmail.com
mailto:hagit.ronen@gmail.com
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 אלגזאלי: ספר בית    
 כפא קאסם: ישוב    
 כוותר עיסא: מנהלת    
 לה'טארק אבו חג: מפקח בית הספר    
 מרכז: מחוז    
 נעמאן סרסור: מדריך    

 

 

 אמצעי להשגת תוצרים בבית הספר -החשיבה 
 

 תיאור התהליך בבית הספר

ו את התוכנית עם צוות בשלב ראשון יישמנ. א"בית ספרנו הצטרף לתוכנית חינוך לחשיבה בשנת תשע

 .השפה הערבית והשנה צרפנו גם את צוות המדעים

שעות מטעם המזכירות הפדגוגית במטרה ליצור שפה משותפת בין כל המורים  11קיימנו השתלמות בת 

 .'ו-'מכיתות א

, ניסוח שאילות חקר , מיון, שאילת שאילות: בהשתלמות רכשנו כלים להקניית אסטרטגיות החשיבה

  .פיתוח שאלון והצגת נתונים, פרקי  עבודהבניית  

 . הערכה בכיתות –למידה  -שיטות אלה הוטמעו בהוראה

 

 :דוגמאות ליישומים

התלמידים שאלו שאלות '  ו' בכתות ה" סופרים מקומיים מכפר קאסם"בנושא , במקצוע השפה הערבית

המורה והתלמידים נסחו . לותשא 2-1-בקבוצות בחרו התלמידים לעסוק ב. המעניינות אותם על הסופרים

בשלב הבא חפשו . ומהכותרת ניסחו שאלה המובילה לחקר, כותרת לכל קבוצת שאלות מעוררות חשיבה

 . עיבדו אותו והסיקו מסקנות, מידע רלוונטי

 .הם תיעדו וצילמו את הראיונות, חלק מהקבוצות בחרו בראיון עם סופר או משורר כדי לקבל מידע

 

 תוצרים

 המוריםברמת צוות 

 .כנית עבודה עם המדריך בניית ת.0

ופתחו כלים להערכה , השוואה וטיעון, יישום אסטרטגיות חשיבה  ביחידות הלימוד כגון שאילת שאלות.1

 .חלופית

 

  עבודות, עיתון קיר, ראיונות: ברמת התלמיד 

 

 :  סיכום תובנות והשלכות לעתיד

 .אה הפנמת אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה ושילובם בהור .0

 .' שלב ב–השתלמות בית ספרית  .1

 .התלמידים יתנסו בעבודות  מיני חקר ותוצרים נוספים  .1

 

 

 kawthar_a@walla.comנעימה עאמר   : ליצירת קשר

mailto:kawthar_a@walla.com
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  משה'יסודי אלג: בית ספר  
 כפר מגאר : ישוב  
 לביב מוסא: מנהל  
 כמאל שופאני :מפקח בית ספר  
 צפון: מחוז  
 ר סוהר ריחאני בשאראת"ד :הכהמדרישם   
 

 

 החינוך לחשיבה כאורח חיים בית ספרי -תפיסה מערכתית
 

, חינוך לחשיבה של בית הספר עברו השתלמות של, מורים 11-כ, כל צוות  המורים 1111בשנת הלימודים 

שלוש שנים בו קבל בית הספר ליווי צמוד התהליך נמשך לאורך . ראתר ריחאני  בשאר סוה"בהנחיית ד

המורים נחשפו לדרכי פיתוח אסטרטגיות חשיבה באופן מפורש . להרחבה הידע ולהעמקת התהליך

הוראה שאינה מבוסס על שינון ותרגול אלא , המורים חוו חווית הוראה אחרת. ושילובן בהוראת התכנים

המורה נהפך ממעביר . דיון והסקת מסקנות, וואההש, טיעון, שאילת שאלות כגון על פיתוח יכולת חשיבה

להסביר , להתבונן על מה רואים ,מנחה למידה שמעורר את התלמידים לחשוב על המתרחשמורה הידע ל

 . לחפש ראיות והסברים ולנסח שאלות המתעוררות בזמן הלמידה בעקבות המחשבה, תופעות מסוימות

 .הספר ופעפעה לכל מרכיבי המערכת שפת החשיבה הפכה לחלק בלתי נפרד מהתרבות בית

בסוף השנה השלישית התקבל בית הספר כבית ספר ניסויי כאשר המוקד העיקרי הוא פיתוח תוכנית 

 . ספירלית לפיתוח מיומנויות חשיבה

 

  תיאור התהליך בבית הספר

 קבלו צוותי המוריםבנוסף  .והמזכירה השתלמות לכל צוות המורים כולל המנהלהתהליך התחיל ב

את ההשתלמות הזמין המנהל מתוך אמונה . חינוך לחשיבה בתוך הכתותהליישום עקרונות  הדרכה

הנהלת בית הספר שאפה ששיפור .  בחשיבות התהליך לתת תנופה לתהליך החינוכי שמתרחש בבית הספר

עות  בית הספר ראה בהגברת המוד. שינוי שאיננו ארעי, מעוגן באישיות התלמידהזה יהיה מלווה בשינוי 

 . לחינוך לחשיבה את הדרך הנכונה לפיתוח אישיותו של התלמיד

במשך שלוש שנים קבלו המורים השתלמויות והדרכה בחינוך . השינוי התחיל בעבודה עם המורים

במקביל העבירו המורים את ההתנסות שלהם לכיתות דרך פיתוח מערכי שיעור ממוקדי . לחשיבה

 .אסטרטגיות חשיבה

 .בו נחשפו כלל מורי בית הספר לעקרונות ההוראה לפיתוח חשיבה, נהל תהליך רוחביבשנה הראשונה הת

 .בשנה שנייה ושלישית  נמשכה העשייה החינוכית בתחום זה בצורה יותר מעמיקה

 

  תוכנית החשיבה השפיעה על רכיבים רבים במערכת

המורים הבינו שעיקר , וריםשינוי בעמדות החינוכיות ובעקרונות החינוכיים של המ: הרכיב האידיאולוגי

, שאלת שאלות, ההוראה אינו מבוסס על שינון ותרגול אלא על פיתוח יכולת חשיבה מבוססת על דיון

שמעורר את   ,למנחה מיומנויות חשיבה ופיתוח ידע קיים בקרב התלמידיםהפך המורה , והסקת מסקנות

לחפש ראיות והסברים , מותלהסביר תופעות מסוי, לתאר מה רואים ,התלמידים לצפות במתרחש

השנה לאחר עשייה חינוכית ממושכת אנו  .החשיבהולשאול שאלות המתעוררות בזמן הלמידה בעקבות 

לעצב חברה בההורים והקהילה  ,להשפיע על הבוגרים יוכלואר 'גמ' שואפים שתלמידי בית ספר יסודי ה

  .חדשה
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ממוקדת חשיבה ברמותיה השונות  ,ל המקצועותפיתוח תוכנית לימודים ספירלית בכל: הרכיב הפדגוגי

צוות המורים בנה תוכניות לימודים המשלבות חשיבה . להוראה בתוך כותלי הכיתה ומחוץ לה

 החשיבה הפדגוגית החדשה הפך הצוות החינוכי בבית הספר  בעקבות.  במדעים ובערבית, במתמטיקה

תלמידי בית של  ההשפעהשחוקר את מידת ויי בשנה שעברה נבחרנו לבית ספר ניס  .לצוות חוקר וניסויי

 .קהילהאר על ה'גמ' ספר יסודי ה

מורים  ,היום בבית ספרנו מעורבים יותר במה שמתרחש בתוך כותלי בית הספר המורים: הרכיב האנושי

מורים מעורבים יותר בעיבוד תוכנית הלימוד הקיימת והעברת בדרך מאתגרת , מובילים ויוזמים

 .0202קבל צוות המתמטיקה את פרס המורה היזם לשנת  ועל כך .לתלמידנו

 ,חיי בית הספר וגם תפקידו בהתנהלות השיעור מאוד מרכזית ,הפך למרכיב פעיל במערכתהתלמיד 

תלמידנו הפכו להיות סוכני שינוי בקהילה דרך תפקידם כמנחים  .במסדר הבוקר ובכל האירועים

 .לקהילה

 יםעובד, ביכולות התלמידים הקטנים מאמינים, זן קשבתלאו והפכו הוריםבקרב ה מיםחס הוסרו

בכל חודש שולחים תכנון חודשי , בבית הספר רמת השקיפות בין המורה לתלמיד גבוהה מאוד  .בתיאום

בתחום מטרות , תוכנית מפורטת כולל מהלך השיעור, לכל השיעורים במקצוע המתמטיקה והשפה ערבית

ורים נחשפים לדרכי לימוד חדשים ומקבלים כלים על מנת לעזור וכך הה. התוכן ומטרות בתחום החשיבה

 .לילדיהם בשיעורי הבית ועל מנת ליצור שפה ואווירה לימודית בבית

 .שינוי גדול חל במבנה הארגוני של בית הספר במשך שלושת השנים הללו: רכיב הארגוני

בנוסף לזה הורחב . תחומייםזה התחיל בפיתוח עבודת צוות במקצועות השונים וגם סביב נושאים רב 

הורכב צוות מוביל להנהיג את תהליך . מורים בהנהלה בית הספר הצוות הניהולי והוגברה מעורבותם של

 .השינוי בו שרוי בית הספר

 

 דרכי הערכה

המרכיב ההישגי  .המרכיב ההישגי והמרכיב אישי, הערכת התוכנית מתבצעת דרך הערכת שני מרכיבים

כמו כן בהישגים של  ל לאורך השנים בהישגים הפנימיים במקצועות השונותנמדד דרך השינוי שח

ימי ומידת שביעות רצונם מהשיעור , המרכיב האישי נמדד דרך השתתפות התלמידים בשיעור .ב"המיצ

 . היעדרויות מבית הספר

 

 תובנות לעתידסיכום ו

התהליך לא נשאר נחלתו של  .הספר הצליח להפוך את שפת החשיבה לשפה היומיומית של בית הספר בית

 .תחום מסוים או צוות מורים מסוים אלא בהדרגתיות הוא התרחב לכלל המרכיבים של המערכת 

 .אמונה בחשיבות השינוי שאנו שואפים לו היא מילת הקסם להצלחת השינוי

דבר שיחשב נחלת התלמיד לאורך , הצלחת המערכת נמדדת ביכולתה להשפיע על החשיבה של התלמיד 

 . ל חייו ולא דרך העלאת הישגים דרך שינון שיכולה להיות השפעה  ארעית  שאינה תורמת רבות לעתידוכ

 

 Y-jamsha-mjr-S@kishurim.k12.il מנהל בית הספר     , לביב סרחאןמר  :ליצירת קשר
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 אלואספיה :בית ספר 
 נצרת :ישוב 
 סילביה עזאם :מנהלת 
 'האני פארג :מפקח בית ספר 
 צפון :מחוז 
 ר סוהר ריחאני בשאראת"ד:  הכשם המדרי 
 

 

 דרך יעילה להטמעת השימוש במלות שאלה בלי להתאמץ -שאילת שאלות
 

בשנה הראשונה קבלו המורים . בית ספר אלואספיה השתתף בתוכנית החינוך לחשיבה לאורך שנתיים

בשנה שנייה ההדרכה לוותה . שלוב אסטרטגיות החשיבה בתוכנית לימודים הקיימת הדרכה סביב

 .שעות 11בהשתלמות בת 

, עברית מתמטיקה, ערבית: ממקצועות שונות' מגן ועד כתה ו, בתוכנית השתתפו מורות מכל שכבות הגיל

השואה , אלותשאילת ש: בתוכנית התמקדנו בעיקר בשלוש אסטרטגיות בסיסיות. מחנכים ועוד, מדעים

 .וטיעון

 

 ?מה ייחודי בפעילות שהתקיימה בבית הספר

להעבירן בכיתה , במהלך התוכנית התבקשו המורות לפתח יחידות לימוד משולבות אסטרטגיות חשיבה

 .ולהעריכן עם המדריכה

צוות . ברמה בית ספרית המורים פיתחו יחידת לימוד ממוקדות אסטרטגיות חשיבה בנושאים שונים

בשיעורים עתירי חשיבה אנו רואים  .ברובו מאוד מעודד מהשינוי שעבר ומיישם זאת בכיתותהמורים 

 .לחקור ולדעת, בציה גבוהה מאוד ללמודיתלמידים עם מוט

 

מספר " התפוח המכושף"נלמד טקסט בשיעור שפה בשם ' בכיתה ב: דוגמה לפעילות מקדמת חשיבה

דגש על מילות שאלה , שימוש בשאילת שאלותלימוד הטקסט כלל ". תנא'אלערבייה לוג"הלימוד 

המורה הוסיפה לתלמידים עוד , התלמידים שאלו שאלות והמורה רשמה אותן על הלוח, מקדמות חשיבה

התלמידים הוסיפו עוד שאלות למאגר , שתי מילות שאלה ובקשה מהתלמידים לשאול שאלות בעזרתן

תרמו לשאול שאלות על היבטים רחבים יותר  נערך דיון כיצד מילות השאלה הנוספות, הרשום על הלוח

התלמידים מיינו את השאלות לשאלות שיש עליהן תשובה בטקסט ושאלות שאין עליהן . של הנושא

המורה קיימה שיח רפלקטיבי עם התלמידים ושאלה בין . תשובה בטקסט וכיצד אפשר לענות עליהן

ל שיעור כשהמורה מלמדת אסטרטגיה בכ. השאר על התרומה של שאילת שאלות להבנת הטקסט והנושא

 . מתי כדאי להשתמש בה ואיך להשתמש בה, היא עורכת עם התלמידים דיון על מבנה האסטרטגיה

 

 תובנות לעתיד 

צריך להרחיב ולהעמיק בהדרכה בליווי ובהשתלמויות להטמעת החינוך  .חינוך לחשיבה הוא העתיד

 .ספרלחשיבה בכל תהליכי ההוראה למידה והערכה בבית ה
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 samerazed@yahoo.com,   סגנית מנהלת-סמירה זידאני :ליצירת קשר          

 

 

 : מדברי מורים           

 "השימוש באסטרטגיות החשיבה קצר בצורה משמעותית את הזמן הדרוש להבנת הנושאים השונים"      

 

           יישמתי את אסטרטגיית שאילת השאלות בתחילת , שפעת תוכנית החינוך לחשיבה השנה בה"      

  להפתעתי התלמידים וגם החלשים ביניהם הראו יכולת יוצאת דופן  .'שני בכתה בה סמסטרה       

    ועכשיו אני יודעת שאין צורך לטפל בשאילת שאלות ומלות השאלה כנושא באסטרטגיה זו  בשימוש       

 בשנה הבאה אני יודעת שאני . כי התלמידים כבר יישמו והפנימו את זה בצורה יוצאת מהכלל, נפרד       

 ".הדרך הזו   אאמץ את        

 

mailto:samerazed@yahoo.com
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 אלמנאר: בית ספר
 כפא קאסם: עיר

  ד סרסור'מג: מנהל
 לה'טארק אבו חג: מפקח בית הספר

 מרכז: מחוז
 נעמאן סרסור: מדריך

 
 

 ם בבית הספרהחשיבה דרך חיי
 

 
 תיאור התהליך בבית הספר

 
ב שנה "בכפר קאסם בשנת תשע" פיתוח חשיבה ולמידה בדרך החקר"בית ספרנו מוביל את התוכנית 

צוות מוביל של מורים . צוות השפה הערבית וצוות המדעים משתתפים בתוכנית. שלישית ברציפות

רכש כלים ועקרונות ליישום ו" שילוב אסטרטגיות חשיבה בתחומי הדעת"השתתף בהשתלמות 

 . אסטרטגיות חשיבה בתהליכי ההוראה למידה

 השפעת האור על הצמחים: בתחום המדעים התמקדנו בנושא

 ?מה ייחודי בפעילות

כל קבוצה בחרה לעסוק , התלמידים עבדו בקבוצות  ושאלו שאלות המעניינות אותם על גידול הצמחים

, ראיינו חקלאיים, מקורות כתובים: ידע ממקורות מגווניםאספו מ, ניסחו שאלת חקר, שאלות  2-1 -ב

 . הסיקו מסקנות והציגו את מסקנותיהם בפני הכיתה, עיבדו אותו, מזגו את המידע, ערכו תצפית

 
 :דוגמאות לשאלות של תלמידים

 ?איך משפיע  האור על גידול הצמחים . 0

 ?מהם הגורמים האחרים המשפיעים על גידול הצמחים  . 1  

 ?מה ההבדל בין צמחים  שגדלו באור מלא לבין צמחים שגדלו במעט אור . 1  

 
 :תוצרים ברמת צוות המורים

 .כנית עבודה עם המדריך בניית ת .0

 .המורים רכשו מיומנויות של חקר וכלים להערכה חלופית .1

 . יישום אסטרטגיות חשיבה . 1

 
 

 :  סיכום תובנות והשלכות לעתיד
 למידה –דרך חיים בהוראה הפנמת הוראת החקר כ. 

  שלב ב–השתלמות בית ספרית '. 

  התלמידים יתנסו  בעבודות  חקר מורחבות יותר. 
 

 alshoroqmg@yahoo.com   איאס סרסור : ליצירת קשר
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 אח'אלנג :בית ספר     
 טירה: ישוב     
  נאסר אחמד: מנהל     
 סבע סרסור: מפקח בית הספר     
 מרכז: מחוז     
 נעמאן סרסור: מדריך     
 

 
 חשיבה יצירתית

 
 תיאור התהליך בבית הספר

א עם צוות "התחיל את דרכו בבית ספרנו בשנת תשע" פיתוח חשיבה ולמידה בדרך החקר"תהליך 

 .  השפה הערבית בלבד

 .ו וצרפנו לתוכנית גם את צוות העבריתהשנה חשפנו את התהליך לצוות המורים כול 

צוות המורים השתתף בהשתלמות מטעם המזכירות הפדגוגית ורכש כלים ליישום אסטרטגיות חשיבה 

 .הסקת מסקנות, מיזוג מידע ועיבודו, מיון, אסטרטגיות של שאילת שאלות. ביחידות הלימוד

 .ו בתהליכי הערכהאסטרטגיות החשיבה שנלמדו הוטמעו בהוראה למידה בכיתה  ושולב

 

 טירה בהיבטים שונים: בנושא, במקצוע העברית, דוגמה לשילוב אסטרטגיות חשיבה 

  חפשו חומר , התלמידים שאלו שאלות ועבדו בקבוצות על פי עניין ניסחו שאלות המובילות לחקר

 בחרו והסיקו מסקנות לגבי  ההיבט ש, בצעו ראיונות עם קרובי משפחה, רלוונטי ממקורות מגוונים

 .לחקור על בטירה

 

 דוגמאות לשאלות של תלמידים

 ?איך משפיע  הפלורליזם   ביישוב  טירה על   מערכת היחסים החברתית  בין תושביה . 0

 ?מהם אגפי  הרשות המקומית  המשרתים  את  תושבי  טירה. 1

 ?לאיזה תקופה היסטורית  שייך היישוב טירה. 1

 ?ריים  בטירה  על  חיי תושביה מהי מידת השפעת המוסדות הציבו. 2

 . הכינו לוח קיר ועיתון וכן כתובו עבודה, כסיכום לתהליך הפיקו התלמידים פרוספקטים על העיר טירה 

 

 תוצרים

 ברמת צוות המורים

 .בניית תכנית עבודה עם המדריך .0

 קרני   יישמו תהליך ח, השוואה טיעון ועוד, שאילת שאלות: המורים רכשו אסטרטגיות חשיבה.1

 . ורכשו כלים להערכה חלופית   

 

 :  סיכום תובנות והשלכות לעתיד

 .למידה –יישום אסטרטגיות החשיבה כדרך חיים בהוראה  .2

 .' שלב ב–השתלמות בית ספרית  .1

 .התלמידים יתנסו בעבודות  חקר מורחבות יותר  .6
 

 ahmadnas@hotmail.comאחמד נאסר : ליצירת קשר
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 אלעמריה: בית ספר     
 כפא קאסם: ישוב     
 מוחמד סרסור: מנהל     
 לה'טארק אבו חג: מפקח בית הספר     
 מרכז: מחוז     
 נעמאן סרסור: מדריך     

 
 

 חושבים שואלים ומראיינים 
 

 תיאור התהליך בבית הספר

צוות מוביל של מורים . ב"בשנת תשע" יתוח חשיבהפ"בית ספר אלעמריה  הצטרף לתוכנית החלוץ 

שאילת : ה בהשתלמות מטעם המזכירות הפדגוגית ורכשנו אסטרטגיות חשיבה כגון"השתלם בפסג

בנוסף נחשפנו לכלים לפיתוח שאלון והצגת . פתרון בעיות, ניסוח שאילות חקר , השוואה, שאילות

 .כלים אלה הוטמעו בהוראה למידה בכיתה . נתונים

 

 ?מה ייחודי בפעילות

 . תכנית החינוך לחשיבה התמקדה בתחום השפה הערבית

התלמידים ' ו-'בכיתות ד. שעות לימוד 01הוקדשו   "מנהיגים מקומיים בכפר קאסם" בנושא, לדוגמה

וערכו ראיונות אספו מידע ממקורות שונים . ועבדו בקבוצות עניין, יישמו אסטרטגיית שאילת שאלות

 . עבדו את הנתונים והציגו את המידע בפני חבריהם לכיתה, ים בכפראישיים עם מנהיג

 

 דוגמאות לשאלות של תלמידים בנושא מנהיגים מקומיים  

 ?מהי מידת ההשפעה של מנהיגים על מערכת היחסים בחברה. 0

 ?מה הם המאפיינים הרלוונטיים במנהיגות הדתית. 1 

 ?האם כדאי להיות מנהיג במשפחה או בחמולה. 1

 ?מה ההבדל בין מנהיג כנופיה לבין מנהיג בחברה .2

 

 תוצרים ברמת צוות המורים

 .בניית תכנית עבודה עם המדריך .0

 .רכישת מיומנויות החקר וכלים להערכה חלופית.1

 יישום של אסטרטגיות חשיבה  . 1

 

   לעתיד סיכום תובנות והשלכות

  למידה –הוראת החקר כדרך חיים בהוראה. 

 שלב ב–פרית השתלמות בית ס '. 

 התלמידים ימשיכו להתנסות בתהליכים חקרניים וכתיבת עבודות . 

 

 
 moh942001@yahoo.comאינתהאל   ' פריג: ליצירת קשר

 
 
 

 

mailto:moh942001@yahoo.com
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 יסודי אלשרק: בית ספר  
 נצרת: ישוב  
 סוהיר עבדלראזק: מנהלת  
 איזהאלד עז'ח: מפקח בית ספר  
 ןצפו: מחוז  
 דר סוהר ריחאני בשאראת :הכשם המדרי  
 

 

 פיתוח חשיבה בדגם רב תחומי כדרך להעצמה חברתית
 

במשך התקופה קיבל בית הספר ליווי .  בית הספר נמצא בתוכנית חינוך לחשיבה זו השנה השנייה

ובמקביל חלק  בשנה הראשונה נעשתה חשיפה כללית לכלל מורי בית הספר מכל המקצועות. והדרכה

 .בתוך הכיתות יישוםמהמורים התנסו ב

מורי  ,לקראת סוף השנה הראשונה התגבשה תוכנית ייחודית לבית הספר בה השתתפו מורי המדעים

 .החינוך הגופני ומחנכי הכיתות

הלמידה  .מורים מתחומי דעת שונים אשר חפצים בזהובשנה השנייה הוחלט להמשיך עם הצוות המוביל 

על התוכנית הייחודית הזו קבל בית הספר פרס מהקרן . תוח תוכנית מיוחדת לבית הספרהתמקדה בפי

.  .התלמידים התנסו בשיעורים מעוררי חשיבה, ביצוע התוכנית התחיל בכיתות. לעידוד יוזמות חינוכיות

. בכל כיתה זיהו התלמידים צורך או בעיה שקיימת בסביבתם הקרובה ושהם מעוניינים לטפל בה

שהתחילה בתוך הכיתה והסתיימה ביישום מעשי , ים עבדו בקבוצות והתנסו בלמידה חווייתיתהתלמיד

הסקת מסקנות  ,השוואה ,טיעון, שאילת שאלות: התהליך כלל אסטרטגיות חשיבה שונות .בשטח

 .ופתרון בעיות

 

 ייחודיות התוכנית

ת חלקו בהקניית הידע כאשר כל אחד תורם א ,י שילוב מורים ממקצועות שונים"היוזמה מתבצעת ע

דרך התנסות בבעיות מסביבתו , התלמיד מתנסה ומפנים את אסטרטגיות החשיבה. והמיומנויות השונות

החלק המעשי בשטח מדגיש את חשיבות העשייה הכיתתית ומדגיש את חשיבות תהליך . הקרובה

 .החשיבה

 

הדיונים .לאורך התהליךעבודת הצוות ברמת מורים ותלמידים אפשרה הערכה מעצבת  :דרכי הערכה

 .שהתקיימו בכיתות אפשרו מעקב יום יומי שתרם לאיכות התהליך באופן מתמיד

 

השותפים  'ה' שכבות ד מעבר ל .לנסות להרחיב את היוזמה לכל השכבות בבית הספר :תובנות לעתיד

" מפתאן"כגון בית ספר  ,ספר אחרים-לשתף בתיתובנה נוספת היא  .נוספים תחומי דעת כמו גם, השנה

כמו כן קהילות המתפללים . שאימצנו, גן ציבורי ,הסמוך לבית ספרנו ובתי ספר הסמוכים לאתר העבודה

 .במסגד הסמוך ובכנסייה המרונית

 

 :ליצירת קשר

 raniaaz@walla.com: רכזת מדעים –ראניה שלש

 tzafonet.org.il@101111:  מנהלת - סוהר עבדלראזק

 

 



21 
 

 

 

 
 בארי: בית ספר

 ניהנת: ישוב
 הולבינגר אמיר עמליה: ת/מנהל

 שולי רותם: ת בית ספר/מפקח
 מרכז: מחוז

 מאיר דוידסקו: שם המדריך
 

 בנושא השנתי  חשיבהחקר ופיתוח מיומנויות קידום תהליכי 
 ומדעים אנגלית, במתמטיקה" אורח חיים בריא ופעיל" 

 

מאמין בית הספר  .מורים 11דים בו כיתות ומלמ 02 -תלמידים ב 111לומדים , בנתניה, "בארי"בית ספר ב

בשנת הלימודים הקודמת השתתף . מקדם תהליכי חשיבה וחקר זו השנה השנייהבפיתוח לומד עצמאי ו

בשנה זו קידמנו יעד זה באופן  .מטעם המזכירות הפדגוגית ,כל הצוות החינוכי בהשתלמות בנושא

 .עברית ואנגלית, מתמטיקה, מדעים –במקצועות הליבה  ,'ו-'בקרב תלמידי כיתות ד ,ממוקד

תוך מתן דגש על למידה , תהליך ההטמעה לווה בהדרכה פרטנית של המורים המשתתפים בתהליך

 .יכולות חשיבה ולמידה עצמאית ותהמפתח ותבאמצעות מבני, משמעותית

 

 תיאור התהליך בבית הספר

בדרך עמדות ומיומנויות , להקנות ידע בחרנו" ופעיל אורח חיים בריא"נושא השנתי במסגרת העיסוק ב

 .מדעים ואנגלית, מתמטיקה: המקצועותתוך שילוב , של חקר

, ניסוח שאלת חקר, שאילת שאלות, בחירת נושא: הכוללים, החקר יהתלמידים למדו והשתתפו בכל שלב

ניתוח הנתונים , ייצוג, הסקת מסקנות, סיכום, ידעאיסוף וארגון המ, ניסוח שאלון, העלאת השערות

 .ודיון

לתפקוד הגוף , למדו התלמידים אודות חשיבות השמירה על בריאות טובה מדעים במסגרת שיעורי

, תזונה נכונה ובריאה :תבקשו לחקור נושא אחד מתוך  הנושאיםההתלמידים  .ולשיפור איכות החיים

 .עישון ואלכוהול, פעילות גופנית, מנוחה ושינה, היגיינה, שתייה מרובה

, התלמידים חקרו את הנתונים ופעלו תוך שימוש באמצעים מתוקשבים  קהמתמטיבמסגרת שיעורי 

: כמו, נוספים שנלמדו בכיתהנושאים בתהליך הלמידה  שולבו , כמו כן .גיליון אלקטרוני  –למשל 

 .במצבים אותנטיים אומדן כולל ,ופעולות מספרים

, שעות השינה פרלבנות במסבין בנים  ההבדל: שבהם בחרו התלמידים לעסוקנושאים מספר ל דוגמאות

הפעילות  התלמיד לבין סוג זוויגהקשר בין , התלמיד לסוג האוכל המועדף עליוזוויג הקשר בין 

  .הספורטיבית המועדף עליו

כל מרכיב לשמירה על  ו של הרכב המזון וחשיבותאודות למדו התלמידים  אנגליתבמסגרת שיעורי 

ת לעיתון כתבות וידיעוהתלמידים הכינו  .איכות החייםאת  רשפבמטרה ל ,תפקוד הגוףעל ו בריאות טובה

התלמידים ,  בנוסף. תוך פרסום ההמלצות והתובנות, בנושאים שנחקרושעסקו  בית ספרי בשפה האנגלית

, גות ופרסומות לתזונה נכונה ובריאהמצ, תפריט שבועי מלא ובריא, בריאים מתכוניםהכינו  חוברת של 

 .ל אורח חיים בריא ופעילכרזות המעודדות לשמירה ע

 

 תוצרים

 .הכנת מחוון משותף להערכת עבודת החקר –ברמת הצוות החינוכי 
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מתעד את ומלווה התלקיט התלמידים הכינו גם  , בנוסף לתוצרים שתוארו לעיל –ברמת התלמידים 

ם שונים דיאגרמות ואמצעי, טבלאות, שחוברו על ידי התלמידים שאלוניםהוצגו ה בתלקיט. תהליך החקר

דגם , טבלאות, גרפים, תמונות, נתונים מספריים, שכוללים טקסט, סרט/מצגת/כרזה מדעית: כגון

 .וכדומה

 

 סכום ותובנות 

, התהליך דרש מן התלמידים מידה הולכת וגוברת של עצמאות ויצירתיות במהלך הכנת עבודת חקר

 .ששילבה את הידע הנלמד על כל היבטיו

במטרה לקדם תרבות של שיח המפתח , מיקוד בפיתוח הצוות החינוכי –ד בתוכנית להמשך קידום היע

 .המקדמות את הנושא, כתיבת תכניות לימודים ודרכי הערכה, חשיבה

 

  bearyn@walla.com הולבינגר  אמיר עמליה' הגב ס"מנהלת בי: ליצירת קשר

                  

 

mailto:bearyn@walla.com
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 ד בית חורון"ממ: ספרבית 
 בית חורון: ישוב

 אביבה שלו: מנהלת
 נורית ורהפטיג: מפקחת

 ירושלים: מחוז
 ורד אבואלעפיא: מדריכה

 

 חושבים וחוקרים-בבית חורון 
 

המורים הוכשרו בהשתלמויות מטעם . זו השנה השלישית" החינוך לחשיבה"הספר משתתף בתוכנית בית 

התמקדו בעקרונות החינוך לחשיבה ובהקניית אסטרטגיות שא "תשעע ו"המזכירות הפדגוגית  בשנים תש

                                                                                                            . חשיבה ושילובן בתחומי הדעת

  .תלמידים 061-ו מורים 01, (כיתה בכל שכבה)שכבות  6ס "בביה

 .מחשבים ועוד, מולדת, מדעים, תורה: בכל תחומי הדעתשיבה משולב חינוך לח

המורים מעודדים את . מוקנות לתלמידים באופן גלוי ומפורש שאילת שאלות והשוואהשל  אסטרטגיות

של התייחסות לרעיונות המורים מקפידים על . על נושאים נלמדים שונים לשאול שאלות התלמידים

כל המורים מקפידים על שיח מפתח  .ת בכיתהדעומגוון לשל עמיתים  ומעודדים התייחסות, תלמידים

 .במהלך השיעורים  חשיבהומקדם 

 דוגמאות 

  למשל , בתחומי דעת ובשכבות גיל שונות" שואל-חושב -רואה"בכל הכיתות נלמדה שגרת החשיבה

 . מראות מן החלל: בעקבות קטע מידעבמדעים , כפתיחה לנושא המשפחה 'בכיתות א

 בין סוגי בתים  השוואהערכו  'בכיתה ב: לדוגמה, משולבות אסטרטגיות חשיבה נוספות בנוסף

, מהווה חלק נכבד מהלימוד טיעוןה 'בכיתה ה .תוך שימוש בדיאגראמת ואן, והתאמתם לאקלים

 ".בעד ונגד -יום העצמאות מיד אחרי יום הזיכרון "התלמידים עסקו בדילמות שונות וביניהן 

 עבודות החקר כוללות . מכינים הילדים עבודות חקר מובנות בנושאים שונים', ה בהחל מכית ,ס"בביה

סיכומים ממקורות כן ו, ניסוייםותצפיות , איסוף נתונים בעזרת ראיונות, חקרהמובילות לשאלות  ניסוח

 .על מנת לראות את התהליך, מגישים את העבודות עם כל הטיוטות התלמידים. מידע שונים ומגוונים

הנושאים המרכזים של עבודות   .'וכו משחק, מצגת, דגם: כגון, לבנות תוצר מתאים הם נדרשים בנוסף

ארצות  -'כיתות ה, ירושלים -'כיתות ד בעלי חיים -'כיתות ג, משפחה -'כיתות ב:  החקר בשכבות הגיל

 .אתר בארץ \ מקום -'כיתות ו, הים התיכון

 תוצרים

בנושא  עסקו -'בכיתה ד :דוגמאות .הורים וילדים בנושאמתקיימת פעילות  תהליך הלמידה לסיכום

שבעזרתם נחשפו ההורים וחברי הקבוצה לנושאי  ,משחקים התלמידיםהכינו  סיכוםכמטלת  .ירושלים

 'כיתה וחקרו תלמידי , במדעים. כל קבוצה בנתה משחק בו שיחקה עם ההורים .התלמידיםהחקר של 

הגיעו לתוצאות , ייםוערכו ניס, חקרהמובילות לת ואלו שאלש. את עוצמות הקול בנושא אנרגיית הקול

 . שוניםגרפים  ציגוולמסקנות וה

 :תובנות לעתיד

 .הכרחי לשלב בין תקשוב וחשיבה . חשוב לשלב מראש את ההדרכה בתוך מערכת השעות

 .או הדרכה לקידום הנושא/מומלץ להכשיר את הצוות במסגרת השתלמות ו

   avivashalev@yahoo.com נהלת בית הספרמ, אביבה שלו: ליצירת קשר

mailto:avivashalev@yahoo.com
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 "בית יצחק"זורי א בית חינוך: בית ספר
 מושב בית יצחק: ישוב

 גרבר ויויאן: מנהלת
 שולי רותם :מפקחת

 מרכז: מחוז
 חמו אדל-בן: שם המדריכה

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (אמיר הלמר) "הוא המפתח לידיעה, הכוח בשאלה"
 
 

השנים  2משתתפים בהשתלמויות בנושא חינוך לחשיבה במהלך המורים ומחנכים  11 -בבית החינוך כ

על מנת לסייע למורים ליישם את הכלים והאסטרטגיות  דריכהבנוסף מלווה את הצוות מ. האחרונות

אותו   (דיבייט" )שיח ושיג"בשנה זו מתקיימת השתלמות לכלל המורים בנושא . שנלמדו בהשתלמויות

 כיצד מתנסות בנושא  ומתכננות בהשתלמות המורות .מומחה בדיבייט לנוער, אידוב-מוביל יוני כהן

 . ליישם את עקרונותיו בכיתות

המדריכה . 'ו-'א-מכוון לצוות המחנכות והמורות לעברית בכל שכבות הגיל מ, ליווי האישי של המדריכהה

 . הסגנית וצוות המורות, נפגשת עם המנהלת, מגיעה לליווי אחת לחודש

 .מורשת ומקרא, מולדת, עברית: תחומי הדעת בהם שלבנו את אסטרטגיות החשיבה

סמלים  –לקראת תורה  –' כיתות א: לוב אסטרטגיות החשיבההנושאים שנבחרו על ידי הצוותים לשי

, הווה ועתיד, עבר: עמק חפר –' כיתות ד, יציאת מצרים –' כיתות ג, המשפחה –' כיתות ב, בבית הכנסת

 .דמויות מופת –' כיתות ו ,אתרי הנצחה –' כיתות ה

 

 תיאור התהליך והתכנית בבית הספר

מסמך מנחה , "אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה: "ות לחוברתבימי ההערכות של שנה זו נחשפו המור

למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה מטעם האגף לתכנון ולפיתוח 

צוות המורים פיתח . העוסקת באסטרטגיות חשיבה בדגש על הוראה מפורשתהחוברת . תכניות לימודים

תוכנן יום השיא שבו יוצגו עבודות . מיון וטיעון, השוואה: כגון, מערכי שיעור בשילוב אסטרטגיות חשיבה

המשקפים את , הממוקדות באסטרטגיות חשיבה יחד עם תוצרים יצירתיים, החקר של התלמידים

 .תהליכי הלמידה שעברו התלמידים

 .שובצו אסטרטגיות חשיבה בהתאם למטרות ולנושאים הנלמדים בכל שכבת גיל 

 

לניסוח המטרות , ית היו שותפות מלאות לבניית תוכנית ההשתלמות וההדרכהמנהלת בית הספר והסגנ

 . והגדרת תוצרי הלמידה ואף השתתפו במפגשי ההדרכה לעיתים קרובות

, בנוסף. התקיימה הדרכה של הצוותים על ידי הסגנית, בין מפגשי ההדרכה שקוימו על ידי המדריכה

ידע האישי בתחום בנה לשונות בין המורות ופער כמע, התקיימה גם הנחייה אישית למורות בודדות

עם תוצרי ביניים ותיעוד תהליכי , המורות הגיעו למפגשים עם תכנון יחידות ההוראה. החינוך לחשיבה

 . למידה של התלמידים-הוראה

המנהלת וסגניתה ולאחריהם משוב ורפלקציה , התקיימו תצפיות בשיעורים על ידי המדריכה, כן-כמו

 דילמות , במשוב הייתה התייחסות לחזקות. הלמידה של המורות יחד עם הצוות המלווה כחלק מתהליך
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תוך התייחסות לעבודת צוות בקרב , וקשיים בדרך הלמידה החקרנית של המורות ושל התלמידים

 . התלמידים כשכל אחד תורם מכישוריו

 ותעקבב, ת החקר ביום השיאבמפגשי ההדרכה נערך דיון בקרב צוות המורות לגבי אופן הצגת עבודו

 . הפקת לקחים ומשוב משנה קודמת

המורה תציג את . מפגשים כיתתיים בחצאי כיתות ובשיתוף ההורים מתוכננים להתקייםביום השיא 

כדרך להצגת הידע " דיבייט" הנושא ותספר מעט על התהליך תוך התמקדות בדרך הלמידה החקרנית וב

את הידע החדש שרכשו , את תהליך הלמידה מנקודת מבטם, בוצותבק, התלמידים יציגו. בנושא הנחקר

יתאפשר , בין המפגשים הכיתתיים. את אסטרטגיות החשיבה שיישמו בדרך למידה זו, בתהליך זה

 .להורים ולתלמידים לסייר בין הכיתות ולצפות בתוצרי התלמידים בשכבות הגיל השונות

 

 ?מה ייחודי בפעילות שהתקיימה בבית הספר

 .וש באסטרטגיות חשיבה כשפה וכדרך למידה בכל שכבות הגיל ובמרב המקצועותשימ .א

 .פיתוח מיומנויות של עבודת צוות ברמת מורים וברמת תלמידים .ב

 .חשיפת תהליכי למידה ותוצרי תלמידים בפני ההורים וגורמים חיצוניים .ג

שתנה בה חיים המחויבות במציאות החדשה והמ, שימוש באסטרטגיות למידה, גיוון דרכי הוראה .ד

 .הילדים והבוגרים שלנו

 

רפלקציה של , מיצגים יצירתיים, לכל יחידת הוראה בהתאם לנושא ניםמחוופותחו  :דרכי הערכה

 .משוב מן ההורים, התלמידים והמורים

 

 תוצרים

מפגשים כיתתיים הכוללים פתיח של  –יום שיא וחשיפה לקהילת התלמידים והמורים  -ברמת בית הספר 

 .סיור פתוח לתלמידים ולהורים בין הכיתות, כן-כמו. מיצגי תלמידיםוהמורה 

 .תהליך ההוראה וההערכה, תכנון העבודה: ותפותחו יחידות הוראה הכולל–ברמת המורים 

הצגת  .רפלקציות ועוד ,מצגות, דגמים, טבלאות השוואה, עבודות כתובות, סיכומים :ברמת התלמידים

 ".גשיח ושי"ידע התלמידים באמצעות 

 

 תובנות לעתיד

 .הדרכה תכופה יותר לצוות המורות

 .ספרחינוך לחשיבה בשגרה היומיומית ובכל תחומי הדעת בבית הההטמעת 

אסטרטגיות החשיבה אותן  תוך הדגשת ,תכנון יחידות ההוראה בכל תחומי הדעת ובכל שכבות הגיליש ל

 .וללמד הבנות לרוצים 

 

 .sher2711@walla.com–בית החינוך סגנית מנהלת , שרון קדוש:ליצירת קשר
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 בן גוריון: בית ספר   
 יבנה :ישוב   
 ניצה כהן: תמנהל   
 כוכבה ברק: בית ספר תמפקח   
  מרכז: מחוז   
 רזאולגה גנ: כהשם המדרי   
 

 

 למידה-השבחת הוראה

 

 .א"בתשעמסדר גבוה יך של טיפוח חשיבה ואסטרטגיות למידה בן גוריון החל בתהל ש"ע ספרהבית 

 . בבית הספרוהעמקת המיומנויות השנה המשכנו את תהליך הלמידה 

, מתמטיקה :מי דעת שונים ומגווניםמתחו םמעורבים בתהליך ההדרכה והלמידה בכיתות הההמורים 

 . 'ו-'בבשכבות אחרים  ומקצועות ך"תנ, ספרות, מולדת, שפה

 

  התהליך בבית הספרתיאור 

. חינוך לחשיבה בבית ספרנו משולבת כחלק אינטגרלי מתהליך למידה בתחומי הדעת השוניםהתרבות 

האסטרטגיות שנלמדו  .מורותל שהוקנו ,החשיבה את שפת החשיבה ואת אסטרטגיות יםמדוהתלמידים ל

המללת , "החשיבהשפת "רכישת , קוגניציה-תוך שימת דגש על מטה בתחומי הדעת השוניםמיושמות 

  .ופיתוח מארגנים גרפיים, התהליכים הקוגניטיביים

 

צוות המורים בבית הספר הודרך אחת לחודש כיצד לשלב את אסטרטגיות החשיבה בתחומי הדעת 

תכננו המורים יחידות הוראה ובנו פעילויות למידה מגוונות בשילוב , בהתאם להנחיות ההדרכה. השונים

 .הדעת הנלמדים בכיתות אסטרטגיות שונות בתחומי

 

 : ות מהשטחאדוגממספר להלן 

 בעבריתרבות מות יבמש – עוניתיכתיבה ט;  

  בין אתרי יבנה שונים בעבר  מיומנות ההשוואההמשלבת , מולדתמשימת חקר במהלך לימודי 
 ;לעומת ההווה ומתבססת על מדרש תמונות     

 וכו ו בשבט"בלימוד הנושא ט אסטרטגיית מיון'; 

  בין לוח המאה לבין לוח הכפל במתמטיקהההשוואה עריכת; 
 

 ייחודיות בפעילות הבית ספרית

בבית ( ולא רק)אך המורות לשפה , הוא לא דבר יוצא דופן שילוב בין תחום העברית לאסטרטגיות חשיבה

תלמידינו נדרשים היום . קוגניטיבי-והוא ההיבט המטה, ספרנו החלו להוסיף נדבך נוסף לעבודתן בכיתה

המשרתות את מטרת המשימה או , ותר ויותר לבחור באופן מודע באסטרטגיות המתאימות לכל מקרהי

המיומנות הנרכשת " העברת"לבצע , טיביילהמליל את התהליך הקוגנ, לנמק את בחירתם, השיעור

 .אשר ממתין ללומד מחוץ לכותלי בית הספר" העולם הגדול"לתחומי דעת אחרים או ליישמן על 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 י הערכה דרכ

שיחות אישיות בין , המחזות, מבדקים, משימות ביצוע הדורשות שימוש באסטרטגיות חשיבה מגוונות

 . מורה לתלמיד

 

 תוצרים 

למד לתכנן ולבנות יחידות ואמצעי הוראה מגוונים , צוות המורים הועשר בחשיבתו - ברמת צוות המורים

 .המשלבים אסטרטגיות שונות לחשיבה מסדר גבוה

לזהות את המטרה לשמה השתמש , התלמיד למד להבחין ולשיים מגוון אסטרטגיות - התלמידברמת 

 ". שפת החשיבה"-כמו כן הועשר אוצר המילים ב, באסטרטגיה זו

 

 תובנות לעתיד

. שילוב של אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה משביח את ההוראה ומקנה מגוון כלים לרכישת ידע והבנייתו

ד מטרת התוכן בשיעור מזמנת הזדמנות נוספת לתכנון יעיל של ההוראה הגדרת מטרת החשיבה לצ

 . בכיתה

וכן תשולב צפייה בשיעורים במטרה לחדד ולהשביח את , י שכבות גיל"בעתיד תיבנה ההדרכה בצוותים עפ

, עם סיום ההדרכה והפעילות אנו רוצים להודות לגברת אולגה גנזר על ההדרכה .ההוראה למידה בכיתה

 .ת וההתגייסות המקצועיתהאכפתיו

 

 

 mark26@012.net.il -מורה ורכזת שפה , גלית און :ליצירת קשר
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 גילה המאוחד למדעים ואומנויות: בית ספר
 ירושלים: ישוב

 רעיה בן אדון: מנהלת
 יפה דנון: מפקחת בית ספר

 י"מנח: מחוז
 מירב פאול: הכשם המדרי

  

 כדרך הוראה ושפה בית ספרית -החינוך לחשיבה
 

ר עדי בן "בהנחיית ד ,ע"למידה בשנת תש-בתהליכי ההוראהית הספר החל לשלב חשיבה מסדר גבוה  ב

מרב פאול מטעם המזכירות הפדגוגית בתוכנית ' א מנחה את הצוות הגב"החל משנת הלימודים תשע. דוד

שעת  -לכל שכבה . ס מקבל הנחיה אחת לחודש"ביה צוות. שלוב אסטרטגיות חשיבה בתחומי הדעת

תחומי הדעת  .מקצועיים המקבלים הדרכה בהתאם לצורךהההדרכה כוללת  גם את המורים . הדרכה

 . אסטרטגיות החשיבה כוללים את כל מקצועות הלימוד ותמשולב אשר בהם

המשתמשים , למידיםלאחר שלוש שנים הופכת שפת החשיבה לשפה מדוברת המוכרת למורות ולת, כיום

השימוש באסטרטגיות חשיבה הולך ומתרחב והופך . בה בהתאמה לאסטרטגיית החשיבה בה עוסקים

בכיתות עוצבו קירות ובהם מוצגות מילים משפת החשיבה . אינטגראלי בדרך ההוראה בשיעורים רבים

הופך חלק מדרך הולך ומוטבע ו חינוך לחשיבהה. השייכות לאסטרטגית החשיבה שנלמדה באופן מפורש

 .והמורות משלבות את האסטרטגיות ביחידות ההוראה שהן מתכננות, ההוראה

 

בכל שכבת גיל מושם דגש על . 'חשיבה מסדר גבוה משולבת בהוראה מפורשת בכל השכבות החל מכיתה א

, השוואה, שאילת שאלות' ו –' ג, בעיקר שאילת שאלות' ב –' א. אסטרטגיית חשיבה המותאמת לשכבה

 .טיעון וארגון מידע, וןמי

 

 תיאור התהליך בבית הספר

את הנלמד במקביל המורים יישמו . חינוך לחשיבה בשנה הראשונה נחשף כל הצוות והשתלם בנושא

 במהלכו , בכל הכיתות נלמדה אסטרטגית ההשוואה בחודש שהוקדש לייחודו של יוצר. בהוראה בכיתות

שהשתלבה  ארגון מידענלמדה אסטרטגית בהמשך . דובין יוצרים ובין שירים שנלמ השוואהנעשה ב

הושם דגש . לדרך המתאימה להם להגיש את העבודה ותתייחסתוך ה, שילדים נתבקשו להגיש בעבודות

מה ? מה אתה חושב? מה אתה רואה) שואל-חושב-רואה :בעזרת רוטינת החשיבה שאילת שאלותעל 

בנוסף הוקנו במפורש . גיית שאילת שאלותובשימוש במילים המתאימות לאסטרט (?שואל/אתה תוהה

 .הסקת מסקנות וארגון מידע, טיעון, השוואה, מיון : נוספותאסטרטגיות 

המכוונות לשאילת שאלות מסדר חשיבה , בחלק מהכיתות נתלו מוביילים עם דוגמאות למילות שאלה

דים למדו לעשות היל .טבלאות ועוד, אסטרטגיות חשיבה שולבו גם בלמידה מתוקשבת במצגות .גבוה

שימוש באסטרטגיות חשיבה נעשה גם  (.חשיבה על חשיבה)קוגניציה -ומטה( חשיבה על עשייה)  רפלקציה

 .בשיעורי  מחול וספורט
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 דוגמאות 

. בין קורות החיים של היוצרים לבין היצירות שלהם השוואהערכו התלמידים " יחודו של יוצר" בנושא

 . וצרת נורית זרחי וניסו למצוא התאמה בין תולדות חייה ליצירות שכתבהלמדו על הי 'כיתה דתלמידי 

כיצד מרמזת ? מה שונה? הילדים ביחד עם המורות חיברו תבחינים להשוואה מה דומה 'בכיתות ב

 ?היצירה על המשורר

למדו על מנשה " יחודו שלאמן"במסגרת השיעור  'בכיתות ב חשיבהדוגמא נוספת לשימוש באסטרטגיות 

לשאול הילדים נתבקשו  ."כבשה צבעונית"בפתיחת השיעור הוצגה בפניהם תמונה של האמן . ישמןקד

? בהמשך נשאלו הילדים במה השאלות תרמו ללמידה. "שואל-חושב-רואה"רוטינה של על פי  שאלות

, ראיון עם האמן, חיפוש בגוגל: התלמידים התשובות שנתנו? איפה אפשר למצוא תשובות לשאלותינו

 .איסוף המידעם לכליהבכך הורחבו . ר במוזיאוןביקו

אילו  אלו תמונות היית בוחר לתלות במוזיאון וכתובהתבונן במבחר תמונות של האמן ": משימה מסכמת

 ."הסבר ונמק? היית אוצר המוזיאון

התלמידים קיבלו משפטים ותמונות של אנשים  -"שואל-חושב-רואה"הרוטינה י "עבדו עפ 'בכיתה ו

 . במסגרת שיעורי חינוך לחיים בריאים והתבקשו לעבוד בקבוצות מפורסמים

הם חיברו . בין המקור המקראי להגדת פסח בנושא ארבעת הבנים השוואה 'כיתה הבפסח ערכו תלמידי 

 . הדמיון בתוכן, מבנה הלשוני של הפסוקה: דוגמא לתבחינים שחיברו ,להשוואהתבחינים 

 :דוגמא. ך ארגנו מידע באמצעות תרשימי זרימה"בתנ. שוניםבנושאים  לארגן מידעהתלמידים למדו 

 .'סיכמו בתרשים זרימה את הפרקים העוסקים בהמלכת שאול בספר שמואל ב

 

שולבו מושגים ושאלות  בהםנערכו עבודות ומבחנים . חוברו מחוונים ביחד עם הילדים: דרכי הערכה

 .בהתאמה  לאסטרטגיות החשיבה שנלמדו

 

 :תוצרים

 .פיתוח שפת חשיבה :ספרית ברמה בית

המשקפים שימוש בשפת  ארגון סביבה לימודית, בניית מצגות ומערכי שיעור :ברמת צוות המורים

 .שיפור בדרכי  ההוראה למידה, החשיבה ובאסטרטגיות חשיבה

 . ערכו השוואות , מיינו , ארגנו מידע: בהתאם לאסטרטגיות שנלמדו תלמידים עבודות : ברמת התלמיד

 

בשיעורים מקדמי חשיבה  ,עמיתיםבצפייה  גם באמצעותהמשך העמקה בנושא החשיבה : ות לעתידתובנ

בניית . ס"בניית תכנית ספירלית בחינוך לחשיבה לכל שכבות ביה ,בנוסף. ולמידה משותפת בעקבותיה

סביבה לימודית במרחבים המשותפים שתשקף את ההוראה המפורשת של האסטרטגיות ושימוש בשפת 

 .החשיבה

 dinasoudry1@walla.co.il, סגנית המנהלת , דינה סודרי :ליצירת קשר
 

 :מדברי תלמידים

למדנו את נושא ההשוואה בצורה מפורשת ועכשיו אנחנו יכולים  .אנחנו יודעים לחבר תבחינים ולהשוות" 

 "לערוך השוואה בכל נושא

 " למדנו לשאול שאלות ולמצוא את התשובה בטקסט" 

 "אני מבין מה זה שאלה מסדר חשיבה גבוה ויודע לחבר בעצמי שאלות " 

 " בכיתה מגיעים להישגים יפים כי אנחנו לומדים חשיבה " 

mailto:dinasoudry1@walla.co.il
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 " שמעוני. ד"ש  "ע בית חינוך: פרסית הב   
 פתח תקוה  :ישוב   
 איילה אלפרוביץ :מנהלת   
 טליה קורן :מפקחת   
 מרכז :מחוז   
 חמו והמדריכות -אדל בן :שם המדריכות   
 

 
 

 "לחשוב ולהתחשב"

 בית חינוך שמעוני מקדם מיומנויות חשיבה וערכי התחשבות

 
, 111 -התלמידים כ' מס. מתוכן אחת רגשית, כיתות לימוד 06מונה  יסודי ממלכתי, "שמעוני" בית חינוך

 .אנשי צוות 11 -וכ

 הספרבית  .ומהווה חלק מהחזון הבית ספרי" שמעוני"בה הוא בקדימות ראשונה בבית חינוך חינוך לחשי

למידה ומאמין בפיתוח מיומנויות -מעמיד את ערכי החשיבה וההתחשבות במרכז תהליך ההוראה

 .י הפעלת שיקולי דעת ושיתוף פעולה בקבלת החלטות ופתרון בעיות"לצד מיומנויות חברתיות ע, חשיבה

בפיתוח התכנית מתמקדת . תכנית לימודים בית ספרית ייחודיתההנהלה וצוות בית הספר פתחו ך ולשם כ

בתחום ' ד-'בכיתות ב. מיומנויות שפה ומיומנויות תקשוב, תכנית מערכתית המשלבת אסטרטגיות חשיבה

 .גרפיהבגיאו ' ו-'ובכיתות ה מולדת חברה ואזרחות

התכנית . כלומד והן בהרחבה ובהעמקה של התכניתקיימת התפתחות הן של הצוות  במהלך השנים

התכנית מתרחבת מדי שנה לתחומי דעת . ס שותפים לתכנית"כל מורי ביה. הוליסטית ורב תחומית

 . נוספים

 
 תיאור התהליך בבית הספר

היודע להשתמש , מטרת העל של התכנית היא פיתוח בוגר בעל יכולת חשיבה עצמאית :רכיב האידיאולוגי

הרגשיים והלימודיים בסביבתו , ת מיומנויות החשיבה השונות תוך התחשבות בצרכיו האישייםוליישם א

 :מטרות אופרטיביות .הקרובה והרחוקה

 להכיר ולהבין את שפת החשיבה לסוגיה 

 באמצעות מיומנויות החשיבה השונות, למידה-לפתח אסטרטגיות הוראה 

  ינטגרטיביים וניתן ליישמם בתחומי הינם מושגים א" החשיבה וההתחשבות"להבין כי מושגי 

 יום-הדעת השונים ובחיי היום

 המפתחות כישורי חשיבה והתחשבות, סביבות לימודיות ופעילויות חברתיות, לתכנן וליזום 

 

 .צוות המורים פיתח יחידות הוראה הנגזרות מתכנית על הכוללת אסטרטגיות  חשיבה :רכיב הפדגוגי

  .ת הדרכה פנימית וחיצונית וכן באמצעות מומחים בתחומים שוניםס לומד ומשתלם באמצעו"צוות ביה

 :חלקים עיקריים 1-תכנית הלימודים מחולקת ל

, "מדוע חשוב לחשוב"יחידה המתמקדת ב": חשבת הצלחת"ס פותחים ביחידת הלימוד "את התלב .0

זאת . יוםטיפים לחשיבה טובה ויישומים של החשיבה בחיי היום , מהם כשלי החשיבה, מושגי חשיבה

 .בדרך חווייתית המשלבת אירועים  המזמנים חשיבה ועבודת צוות
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 יום ירושלים ואירועים מכוננים מתולדות המדינה  , בנוסףו ישום במולדת חברה ואזרחות .1

 הצגת תוצרים המתעדים ומסכמים את תהליך הלמידה בשיתוף הקהילה: יום שיא .1

, "דמויות פורצות דרך" :בות למידה בנושאים הבאיםהמרחב הלימודי כולל סבי: רכיב המרחב הלימודי

, פסיפס אנושי -י"עליות לא :הכולל" מדינת ישראל מעשה מחשבה", בנושא ירושלים" הגשר אל הקשר"

מחשבה ", דמויות מכוננות בתחומים שונים, מלחמות ישראל, הסכמי שלום, אירועים בהקמת המדינה

 ".איכות הסביבה במחשבה תחילה", "ורגש

 .בניית סביבה מוזיאלית וסיורים לימודיים, העשרת ספריות כיתתיות, רכישת ספרות מקצועית :ו כןכמ

ימי הערכות  , הדרכה,  השתלמויות: ייחוד זמן לפיתוח ולהתמקצעות של הצוות החינוכי  :רכיב ארגוני

שאילת : גוןלבנייה ופיתוח פעילויות המקדמות אסטרטגיות חשיבה מגוונות כבינתחומי ומפגשי צוות 

 .למידה שם דגש על חשיבה רפלקטיבית-תהליך ההוראה . השוואה וטיעון, שאלות

 
 חשיבה וערכי  באסטרטגיותבתהליכי חשיבה ותכנית הלימודים הבית ספרית מתמקדת  אור התכניתית
 

 :התחשבות בהתאמה לשכבות
 

 'ו-'ה 'ד-'ג 'ב-'א
 חשיבה  יצירתית

 :תחום תוכן
 שלי אניה

 ,שלי המשפחה
 אנשים דומים ושונים

 .כללים ותפקידים ,חוקים
 :ערכים להתחשב

 הקשבה -'א
 סובלנות -'ב

 תהליך חקרני
 :תחום תוכן

והתנהגות  גרהשכונה בה אני -'ג
 .ס"ראויה בביה

  .ת"פ–היישוב שלי-'ד
 .ושימור אתרים מיומנויות מפה

 :ערכים להתחשב
 שיתופיות -'ג
 מעורבות -'ד

חשיבה ביקורתית וקבלת 
 טותהחל

 :תחום תוכן
מיומנויות מפה ארצות הים 

 .התיכון
 .ירושליםומישור החוף 

 
 :ערכים להתחשב

 אחריות
 
 

 תוצרים

 .קיימת תכנית לימודים בית ספרית שבכל שנה עוברת תהליכי הערכה ושדרוג :ברמה בית ספרית

 .ך הלמידההתלמידים חיברו המנון בית ספרי שמילותיו משקפות את התהליכים אליהם נחשפו במהל

 .סביבות הלמידה מזמנות פעילויות מאתגרות חשיבה

 .מחוון להערכה שנוצר בעקבות צורך של צוות המורים  

  .יחידות הוראה שכבתיות בדגש על מיומנויות ואסטרטגיות חשיבה בשילוב תקשוב :ברמת צוות המורים

בו הציגו תוצר ששיקף את , "רגלויה לעי"יחד עם מורת אמנות השתתפו במיזם עירוני ' שכבת ד: דוגמה

 .לב חשיבה וזכו במקום הראשוןשמהתהליך ההוראה 

בין נחלים במישור החוף לנחלים בצפון  השוואה: קיימים תוצרים מגוונים בכל שכבת גיל :ברמת תלמיד 

, השוואה בין מקום מגורים במישור החוף לעומת מקום מגורים בצפון הארץ על פי קריטריונים, הארץ

 .טיולים בארצות הים התיכון על פי קבוצות עניין של מטיילים ועודתכנון 

 
 תובנות לעתיד

 .להמשיך ולפתח את כלי ההערכה תוך כדי המשך למידה והתנסות בכלי

 .הרחבת יישום התכנית באופן מעמיק לתחומי דעת נוספים

נות טיעון ושכנוע מיומ דגש עלב, תמקד בשאילת שאלות במיומנויות ההשוואה בכל השכבותלהמשיך ולה

באמצעות  -יהיו הכרוז וינחו את התהליך, המטרה היא שהתלמידים יעלו את הדילמה. בכל שכבת גיל

 .הייד פארק

 .co.ilorly_mls@wallaרכזת פדגוגית     – אורלי מיליס: ליצירת קשר
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  הבוניםממלכתי  :בית ספר  
  קריית ביאליק: ישוב  
  יונה טלר: מנהלת  
  זלי מרון: מפקח בית הספר  
 חיפה: מחוז  
 חגית מן: שם המדריכה  
 
 

 בבית ספר שלנו בונים אסטרטגיות והרגלי חשיבה
 

בתוכנית ". ס היסודי"פיתוח חשיבה בביה"משתתף זו השנה השלישית בתוכנית " הבונים"בית הספר 

 . 'עד ו' והיא מיושמת בכל הכיתות מ א, מורות מקצועיותמשתתפות כל המחנכות ו

, ך"תנ, מדע וטכנולוגיה, ספרות: העקרונות והאסטרטגיות שנלמדים מיושמים בתחומי הדעת שונים

 .היסטוריה ומורשת, מתמטיקה, אנגלית

 .המטרה המרכזית בשילוב התכנית היא פיתוח הרגלי הוראה סביב הרגלי חשיבה

אסטרטגיות , הם לומדים עקרונות בפיתוח החשיבה. חנכים הדרכה אחת לשבועייםהשנה מקבלים כל המ

 . ומיישמים אותם הלכה למעשה בכיתה, חשיבה והרגלי חשיבה

אחד מיעדי ההבנה בהדרכה הוא שהמורים יבינו כי רק הוראה משמעותית תאפשר למידה יעילה 

פיתוח , ו מאפשר קיום למידה משמעותיתוכי שיח מקדם חשיבה הינו העיקרון המרכזי שיישומ ,ומיטבית

 .והבנת תכנים, החשיבה

 
 החשיבה בהם עסקנווהרגלי אסטרטגיות 

   
התחלות "שאילת שאלות ושגרות  חשיבה , הרגל החשיבה הצגת שאלות והצבת בעיות, שיח מקדם חשיבה

, מסקנות הסקת, טיעוןאסטרטגיית ה, "למדתי, רוצה לדעת, יודע"ו" רואה חושב שואל", "של שאלה

מעגל נקודות "ובהקשר לה שגרת החשיבה , העלאת נקודות מבט, הרגל החשיבה חשיבה רחבה וגמישה

זיהוי רכיבים וקשרים ובהקשר , המיון אסטרטגיית, מה חושב האחר - "א"מח"תמרור החשיבה , "מבט

קוגניציה -המט, הרגל החשיבה חשיבה על חשיבה, לה מיומנות מציאת יחסי הגומלין בין השלם וחלקיו

 ".כעת אני חושב, נהגתי לחשוב"ובהקשר לה שגרת החשיבה 

 

 המיושמים בשיעורים בכיתה לשיח מקדם חשיבה עקרונות

 (הכנת התלמידים לדיון, שאלות, נושא)המורה מתכננת את הדיונים  -

 צמצום  הנוכחות של המורה והגדלת הנוכחות של התלמידים -

 וב  ונותנת לתלמידים זמן לחש, המורה שוהה -

 המורה שואלת שאלות פתוחות ומקדמות חשיבה -

 חלופות למשוב שיפוטי -

  (פירוט, תמיכה, הבהרה)המורה מבקשת מהתלמידים לשכלל את התשובות שלהם 

 המורה מפנה את התלמידים להתייחס לדברי חבריהם 
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 אליהו הנביא כגיבור דתי -בנושא ' בכיתה וך "תנשיעור ב מקדם חשיבה דוגמה לשיח
 
 ..מה עלי לבדוק על מנת להגיע למסקנה? אני יכולה לבדוק פ"ע? האם אליהו הנביא הוא גיבור דתי: המורה? 

 ילדה מתחילה לענות. 

 בואו נשער, כעת. הילדים חושבים, רגע בבקשה: המורה. 

 והיא כותבת את ההשערות על הלוח, הילדים מציעים השערות. 

 גיבוראם אני מוצאת משהו שאומר שהוא לא : ילדה? 

 א אומר מה שהוא חושב"שכ, זה מה שיפה ! מצוין: המורה... 

 אבל לא , ידעתם לתאר את התכונה. מאד אהבתי לראות איך אתם מחלצים את התכונות: המורה 
 .תמיד ידעתם להגדיר  או לומר את השם שלה           

 ורוצה להתנגד למה שהוא אמר, אני רוצה להתייחס: ילדה. 

 אתה מוכן להסביר , מישה. וגם נימקת מדוע, זה שאת לא מסכימה עם מישה, ת אומרתאז מה שא: המורה 
 ?שוב את מה שאמרת            

 ומתייחסים לרעיונות של חבריהם, מאד מקשיבים לדברי חבריהם, הילדים מנהלים שיח זה עם זה. 

 למה התכוון ה, אורית: ילדה?' 

 מה דעתכם. בואי נפנה את השאלה לכיתה :המורה? 

 המורה מבקשת מהתלמידים להתבונן על כל מה שנאסף על הלוח ושואלת, בסיום השיעור: 

 ? האם אליהו גיבור דתי -לאור התכונות שמצאנו, יהיה עליכם בהמשך להסיק            

 ?האם בהכרח נמצא תשובה אחידה            

 חות כדי להוכיח את הטענה שלנוושנחפש דוגמאות והוכ, מסכמת ואומרת שחשוב שנקשיב זה לזה -המורה. 
 

כחלק מהתוצר הבית ספרי יתקיים לקראת סוף השנה יום שיא אשר יתמקד בכלי החשיבה  :יום שיא

קחו יביום השיא י".  ספרים וקריאה"בהקשר לנושא השנתי , של אדוארד דה בונו" ששה כובעי חשיבה"

המבקרים בכיתות ייחשפו . מהישוב מדריכים ואנשי חינוך, מפקחים, תלמידים, מורים, חלק הורים

 . לשימוש בכלי החשיבה ובניהול שיח מיטבי

 
 yonataller@walla.comיונה טלר  : ליצירת קשר

 
     

 :של מוריםאמירות    

 ."מיישמיםוכשמלמדים אותם הם , גיליתי שלעיתים המורים פשוט לא מכירים את האסטרטגיות"

אני מחפשת הזדמנויות להרים את החשיבה של . תכנון שיעורעל הלמידה שינתה את החשיבה שלי "

אני מתכננת את השאלות . ולזמן חשיבה מסדר גבוה, אני מנסה להפיק יותר מהשיעורים, התלמידים

 ."על מנת לזמן חקר וחשיבה מסדר גבוה, שאשאל בשיעור

שיניתי את  .הפך אותה ליותר אפקטיבית ומעניינת לתלמידים, מיזוג החשיבה שיפר את ההוראה" 

, אלא יותר להישען על הידע שלהם, שאני צריכה כל הזמן להעביר מידע לתלמידים, התפיסה שלי להוראה

 ."ומשתפת, את מיישמת, למדת -מפגשי ההדרכה התכופים יוצרים מסגרת יותר מחייבת. וממנו לצאת

הקישור לתכני הלימוד . וחשבנו מה היינו יכולות לשנות ולהוסיף, יתחנו יחדנ, במפגשים עשינו  רפלקציה"

למדנו כל . כעת חושבת אחרת אניכי , לימדתי את הילדים לחשוב אחרת" ."מאפשר ליישם ביעילות

 . ללמד את הילדים לחשוב מצוינתזו דרך . איך לחשוב על החומרולא , להעביר את החומרהשנים 

. בשאלות שהתלמידים שואלים, בניהול השיח, בשפה -י הלכה למעשה בכיתהאפשר לראות את השינו

אנחנו מדברים על החשיבה  -גם מישהו מבחוץ יכול להתרשם .קיבלתי כלים לבחון את מה שאני מלמדת

 ." אלא ברמות שונות של חשיבה, השאלות שאני שואלת הן לא רק ברמה של ידע. באותה השפה
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 " הדסים : "  בית הספר
 הדסה –צור  :ישוב 

 תקוה קרואני :מנהלת 
 אינה זלצמן :מפקחת

 ירושלים: מחוז
 אלעפיאורד אבו: שם המדריכה

 
 
 
 
. 
 
 
 

 

 

 ים לפני ולפניםחושב" בהדסים"
 

 .ס בעידן שלנו ככל שהידע נגיש יותר וכולם חשופים אליו"חינוך לחשיבה עומד בבסיס ההוראה בביה

( שנים  00) לשם כך במהלך כל שנותיי כמנהלת , עיקר תפקיד המורה להתמקד בביצועי ההבנה וחשיבה

חלקם הונחו על ידי מדריכים חלקם הובלו על ידי הצוות ו,  מדי שנה כל הצוות נחשף למפגשים  בנושא

קריאת מאמרים ומחקרים עדכניים , הכרות עם אסטרטגיות חשיבה חדשות: המפגשים כוללים. חיצוניים

 .בנוסף ללימודיו ולהתפתחות אישית ומקצועית של כל מורה

ההנגשה , אחריות המורה על התהליך. אנו מאמינים שהוראת חשיבה מתאימה ונכונה לכל התלמידים

מכוון שברור , לשם כך אנו מקיימים תרבות למידה כצוות. של ההוראה ""DNA -לתפיסתנו זה ה והטיפוח

 .לכולנו שאיכות הצוות היא תנאי הכרחי להצלחה

 

      תיאור התהליך בבית הספר 

לשם כך נדרשה למורי . למידה והערכה, ס מחייב שינוי בדרכי ההוראה"פיתוח תרבות החשיבה בביה

: בכל שנה נקבעים מוקדים לטיפוח והטמעה. כתית שתסייע לצוות בלמידה וביישוםס תשתית הדר"ביה

גיוון דרכי הערכה הוראה על פי תפיסת , אסטרטגיות חשיבה, שיח מיטבי, חלוקת זמן מורה תלמיד

בהתאם למיקוד  כל צוות המחנכות ומורי הדיסציפלינות השונות בונה תוכנית . האינטליגנציות המרובות

 .וראה שמטרתה ליישם את אסטרטגיות החשיבה שנרכשו ה/ פעולה 

 .שפה/מטרת תוכן ומטרת חשיבה: לכל שיעור שתי מטרות

עם ביטויים מכוונים משפת החשיבה בכל שיח או משימה   -" לוח חשיבה "   -בכל הכיתות ישנו לוח קיר 

 .סוגי השאלות בנוסף בכל משימה המורים נותנים את הדעת לגבי. הילדים מכוונים להשתמש בהם

' ו –' בכל הכיתות מ  א". שואל, חושב, רואה: "מוקדה על פי המודל שאילת השאלותהשנה אסטרטגיית 

שימוש במודל תרם להעמקת . מולדת חברה ואזרחות, ך"תנ ,ספרות, הילדים התנסו בה בשיעורי שפה

 . ההבנה של הטקסטים הנלמדים

מטרות בתחום  וסחינמוד במקצועות השונים ובהם המורים פיתחו יחידות לי –תוצרים ברמת מורים

 .התוכן ומטרות בתחום החשיבה

, בונים פעילויות לתלמידים, ההדרכה המורים לומדים ומתנסים באסטרטגיות החשיבה השונות יבמפגש

 .  מיישמים בכיתה ודנים ביישום בלמידת עמיתים

שיפור דרכי הוראה למידה מותנה , ס"בשל הקליטה של כוחות הוראה בלתי פוסקת בביה: תובנות לעתיד

להכשיר את הצוות ולהטמיע את התוכנית ישנה חשיבות רבה  על מנת. בתובנות על פיתוח החשיבה

 .להמשך ההדרכה

, ס בשנה הבאה נמקד את ההדרכה במספר דרגים מצומצם בכדי לאפשר יותר צפייה"בשל גודל ביה

 .מודלניג ולמידת עמיתים

 

    tikvakaravani@gmail.com    ,אניתקוה קרו: ליצירת קשר
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 הלטיני יפיע יסודי: בית ספר 
 נצרת: עיר 
 האב אליאס תבאן: מנהל 
 'ר האני פראג"ד: מפקח בית הספר 
 צפון: מחוז 
 רוחי בוארדי: מדריך 
 
 

 שילוב אסטרטגיות חשיבה בתהליכים חקרניים
 

מטרת ההנהלה והצוות החינוכי היא ". החינוך לחשיבה"הספר משתתף זו השנה הראשונה בתוכנית בית 

 . לבסס את תהליכי החשיבה החל מכיתות היסוד ולשפר את הישגי התלמידים

במסגרתה הוקנו למורים מיומנויות חשיבה מסדר גבוה , שעות 11הצוות החינוכי הוכשר בהשתלמות בת 

בשיתוף פעולה עם  , למידה התקיימו בספרית בית הספר-תהליכי ההוראה .וכלים ללמידה חקרנית

 .כדי לאפשר חיפוש מקורות מידע רלוונטיים לנושאים שנחקרו, הספרנית

בדקו , ניסחו שאלות המובילות לחקר, הכפר יפיעעל  שאלו שאלות, עבדו בקבוצות 'כיתה התלמידי 

 .קו מסקנותעיבדו את המידע והסי, וחיפשו מקורות רלוונטיים

שיטות אלה הוטמעו בהוראה . המורות תכננו פעילויות מקדמות חשיבה לתלמידים בצורה הדרגתית

 .למידה בכיתה וכן כדרך חלופית להערכה

 

 תוצרים

 ברמת צוות המורים

 .בניית תוכנית עבודה בהנחיית המדריך ושילוב אסטרטגיות חשיבה בכל הגילאים

 ברמת התלמיד

 .ת המידע שהופק באמצעות מצגותעבודות חקרניות והצג

 

 סיכום תובנות והשלכות לעתיד  

 .הוראה ולמידה חקרנית כדרך חיים של הארגון הבית ספרי 

 .קיום השתלמות המשך בית ספרית 

 
 nawalmarjeya@yahoo.com - סגן מנהל, ייה'נואל מרג: ליצירת קשר

 

mailto:nawalmarjeya@yahoo.com


36 
 

 
 

 

 
 
 
 

 יעקב כהן    ש"ע" ה"הפסג: "ספר בית
  קרית אונו: ישוב

 רוזנשיין מיכל: מנהלת
  אינגביר רבקה : מפקחת בית ספר

 אביב  תל: מחוז
 דוידסקו מאיר: שם המדריך

 
 

 "מורים חושבים קדימה"
 

 .הינו בית ספר בצמיחה הנבנה בראייה חדשנית קהילתית מעוררת השראהש יעקב כהן "בית ספר ע
. בו מחשבות ויוזמות חינוכיות מקבלות משמעות אמיתית ועמוקה -חשיבה פורצת דרך מקום המעודד

בית הספר משלב תכנית  .מעמיקה ונוגעת באנשים, חדוות היצירה עוטפת רעיונות לרמת ביצוע איכותית

מביאה את הביטוי , המפתחת את היצירתיות, מסקרנת ומעוררת חשיבה, חווייתית, לימודים עשירה

בית המקרין חום  .האדם ומציתה את ההנאה והמשמעות בלמידה בדרך של גילוי וחוויההאישי של 

ולהגיע להישגים בעשייה עם לב פועם מהתרגשות לפרוח , לצמוח, לאנשים שבו להתפתחהמאפשר , אנושי

  .ואהבת אמת
דה למי, לטפח צוות מורים כמשאב אנושי ומקצועי המשביח תהליכי הוראה:בית הספר הציב לו כיעד

 . והערכה

 : היעד בא לידי ביטוי בהיבטים הבאים

, שיבוץ כל המורים בהשתלמויות של הכשרת מורים -פיתוח מקצועיליווי כל המורים בתהליך  •

ס ומתן במה במהלך הישיבות לכל מורה להביא "בהתאמה לצרכיו המקצועיים של המורה ולצרכי ביה

 .את הידע שצבר למליאה

קביעת סבב שעות העשרה בהן מורים מעשירים את חבריהם לצוות  לומדחדר מורים  –יצירת תהליך  •

 .במאמר אקדמי בתחום מומחיותם

/ ומתנסה בבניית שיעורים מפתחי  'שנה ב -חינוך לחשיבהה :כל הצוות משתתף בהשתלמות מוסדית •

 .עתירי חשיבה בתחומי ליבה השונים ושילוב מיומנויות חקר

 .ארגון לומד -סבב את הצוות בלמידה מהצלחות בעבודתםכל מורה משתף ב" משתפים בהצלחות" •

מתן משוב בונה לשיעור  :מחנכים ידגימו שיעור לעמיתיהם: פתיחת דלתות הכיתה-למידת עמיתים •

, יצירת שלד. קבלה, י הצוות בתום הצפייה תוך יצירת אקלים מורים המאפשר שיח מקצועי פתוח"ע

 .בספר בנק הזהב שלנוקווים מארגנים לשיעורים מוצלחים ותיעודם 

יצירת מסגרת זמן קבועה למפגשי תמיכה אחת  ליווי פדגוגי ותמיכה רגשית במורים חדשים •

 ( כתיבת תכניות עבודה, עדכון על הנעשה בכיתות, בקשות, הורים, התמודדות עם תלמידים) לשבועיים

  פיתוח עבודת צוות ומערך בעלי תפקידים בבית הספר- הקמת צוות מוביל •

חשיבה והערכה בעקבות  –תלמידים ופרויקטים, תהליכי הערכה ובקרה הערכת מורים הרחבת •

 .מיזמים ושיעורים,תוכניות עבודה, אירועים 
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התלמידים ספרו על  ,בשיעור חינוך -'דוגמה ליחידת לימוד משלבת אסטרטגיות חשיבה בכיתה ד

שפורסמה בכלי , רגל-ת במשחקי כדורעימותים במשחקי כדורגל בהפסקה וביקשו לעסוק בנושא האלימו

 .התקשורת באותו שבוע

 

הלימוד התמקד סביב מגוון טקסטים . המורה בנתה בנושא יחידת לימוד המשלבת אסטרטגיות חשיבה

התלמידים שאלו שאלות ומיינו אותן לשאלות . טקסט מילולי וטקסט חזותי, סרטון: מסוגים שונים

. שיש עליהן תשובות בטקסט שנלמד, סקות בפרטי מידעהמזמינות המשך ברור וחקר ושאלות העו

 . התלמידים מודעים לסוגי שאלות ויודעים לנסח שאלות המקדמות חשיבה

, ערכו מיון, חפשו מידע במקורות שונים, בתהליך הלמידה התלמידים התמקדו  בשאלה המעניינת אותם

 .הסיקו מסקנות וניסחו רעיונות למניעת מקרי אלימות דומים

 

 ?מה קורה –רו למיקרו ממק
 

 :פיתוח כישורי חשיבהעל  בנושא תכנון עבודה בדגש" א בית ספרי.נ.ד"יצירת 

 . המשלבת מיומנויות חשיבה שנתיתהתכנסות הצוות לכתיבה משותפת של תוכנית עבודה  .0

מקצוענות , שקיפות מול הקהילה: הרווחים. והפצתו להורי התלמידים שבועיכתיבת תכנון עבודה  .1

שיתוף פעולה בין מחנך למורה , מנהל כיתה הרואה בראייה רחבה את העשייה בכיתתו, מאורגנת ועבודה

 .שותפות והגברת האחריות הלימודית של הילדים, מעקב תכנון מול ביצוע, מקצועי

 .הכולל מטרות בתחום התוכן ומטרות בתחום החשיבה, על הלוח תכנון סדר יוםכתיבת  .1

 

 

מפתחת חשיבה כיעד מערכתי כחלק אינטגראלי מתרבות המוסד החינוכי שדרוג ופיתוח שפה , ולעתיד

 .כארגון לומד 

 

   michalic@inter.net.il     רוזנשיין מיכלמנהלת בית הספר : ליצירת קשר
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 ממלכתי קהילתי הרטוב: בית ספר 
 צרעה : ישוב 
 חוה מגדל :מנהלת 
 אינה זלצמן :קחת בית ספרמפ 
 ירושלים :מחוז 
 ו-מחנכות א :מורים משתתפים 
 מירב פאול :הכשם המדרי 
  

 
 

 ספרית-לי מתכנית הלימודים הביתאנטגריכחלק א –ינוך לחשיבה ח
 

, א"ס נחשף לראשונה באופן מובנה וישיר לנושא החינוך לחשיבה בשנת הלימודים תשע"צוות ביה

ב מקבלים הצוותים "בשנת הלימודים תשע. ועברו השתלמות מוסדית בנושאבמהלכה הודרכו הצוותים 

השאיפה שלנו היא לשלב את ההוראה המפורשת של מיומנויות חשיבה בתכנית . הדרכה אחת לחודש

, גיאוגרפיה, עברית)שילוב מיומנויות החשיבה מתרחש במקצוע לימוד אחד לפחות בכל שכבה . העבודה

כשהמטרה היא כי המורים ירכשו ידע בשילוב מיומנויות חשיבה ( אנגלית, חקלאות, היסטוריה, מולדת

 .ס וכלל המורים לוקחים חלק בתכנית"כלל תלמידי ביה. ויעבירו את הידע לתחומי תוכן נוספים

 

  תיאור התהליך בבית הספר

 : א"שנת הלימודים תשע

 . השתלמות מוסדית בנושא פיתוח החשיבה .0

עם מורים לצורך חשיפתם לתחום ולאפשרויות שילוב האסטרטגיות מספר מפגשי הדרכה התקיימו  .1

 .בהוראה
משולבת , ס בנושא החינוך לחשיבה"בניית תלב :ב"יעד לשנת הלימודים תשע בעקבות החשיפה הוגדר

 .עם תחומי הדעת השונים

 

 (. אחת לחודש, שעות 1)הדרכה אינטנסיבית של צוותי הוראה :  ב"שנת הלימודים תשע
 .שילוב אסטרטגיות חשיבה בתחומי התוכן השונים –בסיס ההדרכה העיקרון ב

 :דוגמאות לשכבות הגיל השונות

 .ספרים השלמיםמשאילת שאלות בסדרות ה  :'שכבה א

 .השוואה בין יצירותיה של חיה שנהב: 'שכבה ב

 .מיון ושאילת שאלות סביב יצירות ספרותיות: 'שכבה ג

 .הישוב שלי שאילת שאלות ומיון סביב נושא: שכבה ד

 ".יוון העתיקה"ו " ארצות הים התיכון"תכנון והובלת למידה בדרך החקר בנושאים : 'ו-'שכבות ה

 

 דוגמה מפורטת

לקראת ', בכיתה ב: (קטגוריות)בוץ פריטים על בסיס תכונות משותפות יק – מיוןהבאסטרטגיית שימוש 

. ם נרשמו על הלוח ברשימה ארוכההדברי. את כל מה שידוע להם על החגהעלו התלמידים . חג הפסח

לאחר המשימה הציגה כל . ולשיים כל קבוצה, י החלטתם"עפ, התלמידים קיבלו משימה למיין לקבוצות

כדי  לבצע היו צריכים אותם והשלבים העבודה תהליך להתלמידים התייחסו . קבוצה את דרך המיון שלה

 . בפעולת המיון ולקשיים בהם נתקלו לתהליך החשיבה הכרוך, לבחירת הקטגוריות, להגיע למיון
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  תוצרי מורים

 .יחידות הוראה כתובות המשלבות את הוראת מיומנויות החשיבה, מערכי שיעור

 .ס בנושא החינוך לחשיבה"תלב

 

 תובנות לעתיד

הן ברמת הלמידה התיאורטית והן , על כל הצוות להיות חלק מהתכנית, על מנת לפתח שפה בית ספרית

 .שייה הפדגוגיתברמת הע

, ולקיים מפגשי מליאה המוקדשים לחינוך לחשיבה –לכן יש להעמיק את הידע התיאורטי של הצוות 

 .שיקושרו לעשייה החינוכית בתחומי הדעת השונים, כולל הרצאות חיצוניות
ייצוג חזותי לשפת  –בכל כיתה . לוח חיצוני המוקדש לחינוך לחשיבה –חשובה נראות בית ספרית 

 .ה וכן תערוכת עבודות של תלמידים בשכבות השונותהחשיב

ס ומבטא תחושת סיפוק והנאה מדרך ההוראה "ס מעוניין להמשיך בהטמעת הנושא בביה"צוות ביה

 .והעיסוק באסטרטגיות החשיבה

 

 

 chavamig@gmail.com, ס"מנהלת ביה, חוה מגדל: ליצירת קשר

 
 

 

 

 מדברי המורים     

 "כיף לראות כיצד הילדים חושבים ויוצרים תוצרים שלהם"  

   נהניתי מההנחיה של התלמידים בתהליך החקר וראיתי שאין צורך שתהיה לי שליטה מלאה בעולם "  

 "אלא יותר בחינוך לחשיבה, התוכן  

 "המידע במחשב הדבק ממקורות-סוף סוף אנחנו מצליחים להגיע לתוצרים שאינם העתק"  

 "הם מגיעים לרעיונות נפלאים, ברגע שנותנים לילדים חופש לחשוב" 

 

 מדברי  תלמידים 

 "היה לי כיף לחפש מקורות מידע" 

 "נהניתי לחשוב ולחפש את הקריטריונים להשוואה" 

 "כיף לקרוא ולמצוא מידע ולחשוב כיצד לארגן אותו" 

 

 

mailto:chavamig@gmail.com
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 ןאריאל טלמו: בית ספר       
                  טלמון: ישוב       

 בועז לוריא: מנהל        
                      גיל ברדוגו: מפקח בית ספר       

 ירושלים: מחוז        
 ורד אלבוחר: כהשם המדרי       

 
 

 

 חינוך לחשיבה כאורח חיים בית ספרי
 

תלמידים ומעורב  111מונה כ, ח-א,  שנתי 8ר בית ספר אריאל טלמון הממוקם במערב בנימין הינו בית ספ

 . שנים 1-בתהליך למידה בדרך של חינוך לחשיבה מזה כ

 .מחנכים  01צוות של 

ב "תשע-א"בית הספר נטל חלק בהשתלמויות לחינוך לחשיבה מטעם המזכירות הפדגוגית בשנים תשע

 .חינוך לשוני ומדעים, אנבי, במקביל להדרכה בית ספרית לליווי והטמעת התהליך במקצועות תורה

 

  תיאור התהליך בבית הספר

מנהל בית הספר החליט לשים בראש סדר העדיפויות הקנייה ושילוב של אסטרטגיות חשיבה  מסדר 

, כיוון שעל פי תפיסתו זוהי הדרך הטובה ביותר לחנך ללומד ביקורתי ועצמאי ולמידה משמעותית ,גבוה

 .מעניינת  ומאתגרת

ח עבר השתלמות בית ספרית לחינוך לחשיבה במשך שנתיים -בכיתות א, מחנכים 01-צוות מוביל של כ

במהלכן קיבלו המורים כלים להיכרות עם אסטרטגיות מרכזיות והיכרות עם דגמי הוראה המפתחים 

 .חשיבה מסדר גבוה

צף המורים תכננו והעבירו יחידות הוראה בדגש על נושאים מתוך ר, בעזרת ליווי והדרכה בית ספרית

 .הלמידה השוטף ובמגוון תחומי דעת

המורים משלבים בשיעורים מיומנויות מרכזיות כמו  שאילת . חינוך לחשיבה הוא אורח חיים בבית הספר

 .בחירת נושא לכתיבת  טיעון והצגתו בפני קהל, פיתוח דיון  ושיח תרבותי  בכיתה, שאלות

כוללים שאלות ברמות חשיבה שונות בתהליכי ההערכה השונים המורים מתבקשים לחבר מבחנים ה

נוהל שגרתי בבית הספר הוא למלא טופס מעקב  ובו פירוט מיפוי . בדגש על שאלות חשיבה מסדר גבוה

 . שאליו מצורף  המבחן עצמו, תוצאות המבחן

הערכת שיעורים מפתחי חשיבה נעשית באמצעות צפייה של המנהל ורכז מקצוע בשיעורים ומתן משוב 

 .יפורהדדי לצורך ש

 :לשילוב מיומנויות חשיבה דוגמאות

 בסוגיות מהחומש', גלגל המזל'באמצעות עזרים כמו  מיון שאלות  -תורה -ג-כיתות א . 

 מבנה ח סיכום על פי "כתיבת דו, סטורייקריאת ספר בעל רקע ה -היסטוריה וחינוך לשוני  -ו-כיתות ה

 .ספותבפני קהל תלמידי הכיתה וכיתות נו הטיעון והצגת הטיעון

 פיתוח שיח מקדם חשיבה והטמעת תרבות דיון בכיתה -במגוון מקצועות הלימוד-ו-כיתות א.  

תוך הבעת הסכמה או , התלמידים משתמשים באופן תדיר במונחים המבטאים הקשבה אחד לשני

 . בנוסף על הנמקת דעות השונות' אני חולק על דעתך', 'אני סובר כדעתך': מחלוקת במהלך דיון  כמו 
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 תובנות לעתידסיכום ו

בבית הספר מורים ותלמידים מעידים על התקדמות בתהליכים מפתחי חשיבה ועל אוירה בית ספרית 

במגוון תחומי דעת ובכל , כחלק מתרבות בית ספרית, מכוונת להטמעה ושימוש מוגבר בשפת החשיבה

 . כיתות היסוד

כיל להשתמש בכלים להטמעה ופיתוח צוות המחנכים שעבר השתלמויות בנושא חינוך לחשיבה  הש

ניכרים ההבדלים בין מורים שעברו השתלמות והדרכה פרטנית . חשיבה בשיעורים במגוון תחומי דעת

רצוי להגדיל את  החשיפה , בהתאם לכך. שלא נחשפו לכלים אלו במסגרת השתלמות בית ספרית, למורים

 .בהיקף של מורים גדול יותר

 

 

 nataliyosef@gmail.com ,  כזת חינוך לשוניר נטלי יוסף: ליצירת קשר

 
 

mailto:nataliyosef@gmail.com
mailto:nataliyosef@gmail.com


42 
 

 

 
 

 אק'יאנוש קורצ: בית ספר           
 ירושלים: ישוב            
 זומר עופרה: מנהלת            
 ריקי כרמל: מדריכה ורכזת תקשוב            
 ןיפה דנו: מפקחת בית ספר            
 י"מנח: מחוז            
 מאיר  דוידסקו :שם המדריך            

 

 

 חינוך לחשיבה בסביבה מתוקשבת
 

התהליך מתקיים , פיתוח החשיבה בסביבה מתוקשבת זו השנה הראשונה מעורב בתהליךבית הספר 

, דתמול, מדע וטכנולוגיה, מתמטיקה, כישורי שפה: דעתהתחומי ב, (תלמידים 111)' ו-'בשכבות א

 .ואנגלית גיאוגרפיה

 

  תיאור התהליך בבית הספר

בית הספר בחר בהשתלמות של פיתוח החשיבה בסביבה מתוקשבת מתוך רצון למקד את העשייה 

ולראות את התקשוב כאמצעי המשפר ומאפשר להגיע לאיכויות טובות , המתוקשבת בהיבטים הפדגוגים

הוראה , מידת תרומתו? מו של המחשב בשיעורמקו: במפגשי ההשתלמות עלו שאלות. יותר של שיעור

מתוך השאלות שעלו בצוות נבנתה תכנית ההשתלמות שהחזירה אותנו . פרונטלית מול דיפרנציאלית ועוד

אחרי חשיבה נבנתה ? מהו שיעור מיטבי וכיצד אנו בונים אותו בשילוב סביבה מתוקשבת: לשאלה

-רפלקציה ותהליכים מטה, הסקת מסקנות, מידעייצוג ידע ו, השתלמות שהתמקדה בשפה מפתחת חשיבה

סרטונים , ספרים דיגיטליים,  Office ,Google: קוגניציה תוך שימוש בכלים מתוקשבים ומקוונים

 (.ר "מפמ) פורטל התוכן החינוכי ואתרי תחומי הדעת : ואתרים רלבנטיים כגון

 

 ?מה ייחודי בפעילות שהתקיימה בבית הספר

לפיכך ישנו שימוש רב באמצעים , ס כמדגים תקשוב"במסגרת תוכנית התקשוב הלאומית משמש ביה

י הפורמט שנלמד במפגשי "לימוד מתוקשבות עפ' התבקש הצוות החינוכי לכתוב יח, בנוסף.  דיגיטליים

, וןהושם דגש על הבנת תהליכי חשיבה כג. תוך שילוב תכנים ואסטרטגיות שנלמדו, ההשתלמות המוסדית

צוות המורים ניתח את יחידות הלימוד שנבנו . הסברים והנמקות, כתיבת טיעונים, סיבה ותוצאה

בתחילת שנת . באמצעות תהליכי רפלקציה ומחוון לשיעור מפתח חשיבה ושינה ושיפר את היחידות

 .הלימודים הבאה יעלו היחידות לאתר בית הספר ולפורטל התוכן החינוכי וישמשו מורים עמיתים

 

  דוגמה לשילוב החשיבה והתקשוב בתחום השפה

 .מדרש ופיוט –עסקנו במקורות יהודיים '  ד' בכיתות ג

ממחיש את קשיי הסיפור . התלמידים קראו בעיון את הטקסט על חוני המעגל באתר גלים :'שלב א

 .מדיאבל גם את הקשיים של גשמים רבים , הבצורת

 .יוצגת בסיפורהתלמידים התבקשו לנסח לפחות דילמה אחת המ

התלמידים נדרשו לחשוב על ההיבטים . ממצב של בצורת ויובש למצב של גשמי זעף, בסיפור קיים דרוג

 .החיוביים והשליליים בכל אחד מהמצבים ולנמק את דבריהם

 



43 
 

 

 

 ?מביאים גשמי ברכה לאדם" ברכות"התלמידים תארו  אילו : 'שלב ב

 :בקישור הבא Ynet-התפרסמה בהתלמידים קראו  בעיון את  הכתבה ש: 'שלב ג

2057973,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L 
 .נסחו טענה על הקשר בין סיפור חוני המעגל לקטע העיתונאי ורשמו את הנימוקים התומכים בה

 

בקישור , קבלו משימה קבוצתית בעקבות צפייה בסרט על נזקי שיטפון באוסטרליה התלמידים:  'שלב ד

 www.youtube.com/watch?v=aDip6a9kfB0&feature=fvsthttp//::הבא

, למאמר, לסיפור)נלמדו ביחידה נסחו מחשבה חדשה שלכם המתייחסת לתכנים ש: "המשימה שקבלו

 .שיתוף ידע –כל קבוצה הציגה את התובנות שלה בפני הכיתה (". לסרט

 

 ייחודיות

בבעיה ממשית של  -וממשיכה בתיאור מצבים מציאותיים ( יש אומרים אגדה)היחידה מתחילה בסיפור 

 .התמודדות האדם מול איתני הטבע

הלימוד מתרחש , ם שונים ובקשר בין סיבה לתוצאההבחנה במצבי, ההוראה מאפשרת הבנת תהליכים

באמצעות חומרי למידה מגוונים ואמצעי המחשה ויזואליים שמסייעים להבנת הנושא ולניסוח טיעונים 

 .מבוססים
 

 תוצרים

 .כיתות ותחומי דעת , ס לפי שכבות"ביצוע מטלות ופרסומם באתר ביה

 

  תובנות לעתיד

חשוב לשתף את כל צוות המורים , ס"כדרך חיים בתרבות ביה על מנת להטמיע את החינוך  לחשיבה

ובעיקר . בתהליכים רפלקטיביים ולמידת עמיתים, בעיצוב מדיניות עתידית באמצעות למידה מהצלחות

איך אני משלב את הסביבה . לשים לב שהתקשוב אינו מסיט את המורה מהשיעור ממתן מענה לשונות

 ומפתחת חשיבה המתוקשבת כגורם מניע למידה משמעות

 .ג לשם העמקה והטמעת עקרונות לפיתוח חשיבה "חשוב להמשיך במפגשי ההשתלמות בתשע

 

 

 

 riki.carmel@gmail.com, כרמל מדריכה ורכזת תקשוב ריקי : ליצירת קשר

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2057973,00.html
http://www.youtube.com/watch?v=aDip6a9kfB0&feature=fvst
mailto:riki.carmel@gmail.com
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 יגאל אלון: פרבית ס
 גבעתיים: ישוב

 עדנה גלעדי: מנהלת בית הספר
 ר טליה פרידמן"ד: מפקחת בית הספר

 תל אביב: מחוז
 אדל בן חמו: שם המדריכה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יבהפיתוח כישורי חש -ייחודיות בית הספר
 

ע בית הספר הצטרף לתוכנית חינוך לחשיבה והחל לקדם את ייחודיות בית הספר בתחום "ל תש"בשנה

באופן , הכולל חדש חזון בית ספריכחלק מעיצוב ייחודיות בית הספר גיבשנו  .פיתוח כישורי חשיבה

 : גם את טיפוח החשיבה, מפורש

 
 .בקהילה מרכזי וחשוב יהווה עמוד תווך" יגאל אלון" בית ספר "

 ,ישראלית –בעל זהות יהודית , בוגר בית הספר יהיה אדם המכבד את זולתו וסביבתו

 ,תאבי דעת, תלמידים סקרניםצוות בית הספר יטפח . מורשתה ותרבותה, זיקה לארץ

 .המאמינים שאין גבול ליכולותיהם, חושבים ולומדים עצמאיים

 !"ערכיותם ושאיפתם למצוינות, יותםלתלמידים במקצועדוגמה אישית מורי בית הספר יהוו 

 

 תיאור התכנית
בבית הספר פותחו סביבות למידה הבונות ומקדמות חינוך לחשיבה הן במסגרת ההוראה השוטפת בכתות 

לדוגמה פינת רגע חושבים בכתות , כמו כן עוצבו חללים לעידוד חשיבה. והן במסגרת השעות הפרטניות

  .כניסת בית הספר המזמנת חשיבה ועיצוב( שאלות חשיבה ,חידות) 'ח-'א

 

 דוגמאות להטמעת כלי חשיבה בתכנית הלימודים

משמעותו ונגיעתו בכל אחד , התנסות בכל אחד מהכובעים, הכובעים של דה בונו -חשיבה יצירתית

 .כל כובע עודד לחשיבה שונה ויחד התמונה שהצטיירה היתה מלאה, מתחומי חיינו

בתחום החברתי , כישורי שפה, סטוריהיה ,ך"בשיעורי תנ: השוניםשימוש בכובעים בתחומי הלמידה 

 .ועוד

התלמידים הסיקו שישנן שאלות המתאימות . נלמדה בספרות בנושא המשל שאילת שאלותאסטרטגיית 

השאלות תוך שימוש  והעשירו את מגוון, התמקדו בשאלות השאלות המתאימות למשל, לסוגות שונות

 .מידה זה תרם להבנת הטקסט ומוסר ההשכל הטמון בותהליך ל. ברמות חשיבה שונות

 (:למדתי, רוצה לדעת, יודע) ל"כלי חשיבה הנקרא ירהתלמידים מיישמים 

 ,נושא ,ידע עולם על מושג ,ידע קודם -יודע

 (?מה אני רוצה לדעת בנושא) שאילת שאלות המעניינות אותי על הנושא  -רוצה לדעת

 .חר שנרכש ידע חדש מה אני יודע כעתלא, בסופו של תהליך הלמידה –למדתי

 . הילדים מתנסים בארגון מידע במארגנים גרפיים שונים -תרשימי זרימה
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התכנית מכשירה את התלמידים להתמודד . 'ולנציגים בכתות ו' ח' תכנית לתלמידי כתות ז -"שיח ושיג"

 כלי חשיבה  ,הופעה מול קהל ,מיתחשיבה יז ,ניסוח מסרים וטיעונים ,עם אתגרים ליכולות חשיבה וניתוח

נושאי הדיון נבחרים על ידי התלמידים ומועלים לדיון במהלך המפגשים בעזרת הכלים . ביקורתית

 .הנרכשים במפגשים

 

  לסכום התהליכים בבית הספר

במסגרת יום זה חווים . אחת לשנה מקיים בית הספר יום שיא בנושא חינוך לחשיבה בשיתוף עם ההורים

 . ם מפגשים שונים בהם בא לידי ביטוי נושא החשיבההתלמידי

עוסקים בדילמות מעוררות , בפעילויות כיתתיות הורים מורים ותלמידים מתנסים במשחקי חשיבה

 .חשיבה וצופים בהצגות בנושא חשיבה 

 

 תובנות לעתיד

אנו נמשיך .בית הספר רואה חשיבות רבה בביסוס והטמעת תהליכי חשיבה בלמידה ובעשייה היומיומית 

יש להמשיך ולחשוב על דרכים  מגוונות לביסוס כלי החשיבה . להטמיע זאת ברמת המורה והתלמיד

 .בתחומים השונים ויצירת שפה בית ספרית

 

 alongv@walla.co.il, עדנה גלעדי :ליצירת קשר
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 יד לבנים: בית ספר  
 תקוה-פתח: ישוב  
 יוסי גיל ארליך: מנהל  
 טליה קורן: מפקחת בית ספר  
 מרכז: מחוז  
  אולגה גנזר :הכשם המדרי  
 

 

 למנחה תהליכי למידה וחשיבה" יודע כל"ממורה 

 

 . ביקורתית ופיתוח לומד עצמאי, בחר לשים דגש על חינוך לחשיבה יצירתיתובית הספר גיבש חזון 

במסגרת זו המורים  - ידה בכלל ובלמידה בדרך החקר בפרטפיתוח החשיבה כאבן יסוד בהוראה ובלמ

 .מאפשרים למידה מאתגרת ומרתקת הן לעצמם וכתוצאה מכך לתלמידיהם

, הרחבת תפיסת תפקידו של המורה כמנחה תהליכי למידה וחשיבה: בבית הספר הוגדרו מטרות ביניהן

הטמעת שפת , (אמצעות חקרמכוונות לפיתוח חשיבה ב)העשרת מאגר האסטרטגיות שברשות המורים 

 .למידה בבית הספר כארגון לומד-החשיבה כחלק מתרבות הוראה

 

 מצורך לביצוע

, א עלה הצורך בתוכנית לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בקרב התלמידים"ל תשע"בתחילת שנה

לות את נעשתה חשיבה מעמיקה כיצד להע. כתנאי הכרחי לכל תהליך למידה שמטרתו פיתוח לומד עצמאי

 . נושאלמודעות ה

 . צוות הניהול נחשף לנושא ונבנתה תוכנית שכללה יעדים ומטרות, בשלב הראשון

ב זוכה בית "ל תשע"בשנה .חשיבה חשפנו את המורים לרעיון ולחשיבות של פיתוח מיומנויות, בשלב השני

 . ת הפדגוגיתי המזכירו"הדרכה והנחייה בטיפוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ע, הספר בליווי

 

שנלמדו ברמת צוות המורים תכנים     

מיומנויות חשיבה ופיתוח כלי , אקלים מטפח חשיבה ,יתיצירת שיח כיתתי מקדם חשיבה ?חשיבה מהי

,  ייצוג ידע, ארגון ועיבוד מידע והרחבתו, שאילת שאלות מעוררות חשיבה, חשיבה פתוחה ורחבה, חשיבה

 חשיבה ביקורתית ,(רפלקציה)ניהול מחשבות בלמידה , תובנות חדשותהערכה ובניית , משוב ,הבנה פעילה

 .חשיבה רפלקטיביתו

 

 תאור הלמידה 

הוראה מכוונת , הישיבה בכיתות והעבודה בקבוצות: הלמידה בכיתות מתנהלת באופן שונה מבעבר

דת מאתגרת ומעוד, גישת המורים משאירה מקום לקול האישי, לומד העצמאישל מיומנויות ומקדמת 

דרכי עבודה באופן בבשינוי תפיסה ו באה לידי ביטוי הייחודיות בפעילות שמתקיימת בבית הספר .לפעולה

 . מערכתי

לא אחת מוצאים את עצמם התלמידים , הנבנה בהדרגה במהלך העבודה בכיתה ,מלבד פורטפוליו

, ספרי כזה או אחר-תאו בדיון מושכל עם המנהל על אבזור מרחב בי, מנומק היטב, טיעוני מכתב תבכתיב

רלוונטיות לחיי התלמידים וניהול  בדיקה של על כדאיות רכישת ציוד בעקבות , על מכשור חדרי הכיתות

 . ספריים-משאבים הביתה

 

 



47 
 

 

 

 : לתהליכי הטמעת אסטרטגיות חשיבה בשכבות גיל שונות ובמקצועות שוניםדוגמאות  

 התלמידים  נדרשו להציף שאלות : אלותאסטרטגיית שאילת הששולבה  ' בשיעור תורה בכיתה ג

רבות ככל האפשר על המתרחש ולאחר הסבב הראשון והמחזת הפסוק להמחשה שוב חזרו ושאלו שאלות 

סוגי , על חשיבות שאילת השאלות, קוגניטיבי על המתרחש-עסקו במיונן תוך כדי דיון מטה, נוספות

 ;שנשאלות ניתן למצוא תשובה ועוד האם לכל השאלות, מתי אסטרטגיה זו יכולה לעזור, השאלות

 פי השימוש שהאדם עושה בעצים-סוגי עצים על מיוןזימן הזדמנות נהדרת ל' שיעור מדעים בכיתה ב :

לשייכו , פעולה המאפשרת לארגן את רכיבי המידע החדש –מסתור וצל , תרופות ומזון, רהיטים, נוי

 ;לקטגוריות מוכרות וליצור בסיס להכללה

 אמצעים אמנותיים , מבנה, היוותה כלי למידה יעיל בהוראת סוגה טגיית ההשוואהאסטר' בכיתה ה

 . ועוד

 

 הערכה מגוונותמשוב ודרכי 

דיון בתוצרי , מודלינג, צפייה בשיעורים, מורה-שיחות משוב אישיות מנהל -ברמת הצוות החינוכי 

    .הסדנאות בחדר המורים בפגישות מליאה

במהלך שיחות  .ורטפוליו הנבנה בהדרגה במהלך העבודה בכיתהפהתלמיד מנהל  –ברמת התלמיד 

אישיות עם מנהל בית הספר מתמודדים הילדים עם הבקשה המפתיעה להציע תבחיני מיון של חומרי 

הדיון שמתפתח סביב המשימה מהווה הזדמנות לקבלת משוב מיידי ואישי . הפורטפוליו האישי מחדש

ומבוסס על " דיאלוג תלמיד הורה מורה"יום ההורים מוגדר כ. לדבעקבות תהליך קוגניטיבי לו נדרש הי

ביום ההורים התלמיד מספר על . משוב מקדים של התלמיד על תהליך העבודה שלו במהלך המחצית

ובהמשך מתקיימת שיחה על , הדיאלוג סובב סביב נקודות החוזק של התלמיד. דף משוב אישיבעצמו 

 .הדרכים להעצמה ושיפור

 

ביום זה התלמידים חושפים , ס"סוף שנת הלימודים מתקיים יום פתוח לכל קהילת ביהב: תוצרים

מציגים את  התלמידים, למשל .ומציגים את כל התוצרים והתהליכים הלימודיים שעברו במהלך השנה

תוך דגש על שימוש , מסבירים למבקרים את התהליכים שהם עברו במהלך השנההפורטפוליו האישי ו

הצגת תוצרים ברמה בית ספרית יוצרים  . במונחים הלקוחים מהעולם האקדמיבשפת החשיבה ו

 .הזדמנות עבור ההורים להיחשף לתהליך הלימודי והחינוכי המתרחש בין כותלי בית הספר

 

 תובנות לעתיד סכום ו

 .צעירות יותרהבעיקר בשכבות , הספר נותנים את אותותיהם כבר היום-תהליכים המתרחשים בבית

ים זקוק להשתלמות מעמיקה ואינטנסיבית שתתרום להעמקת ידע בתחום טיפוח חשיבה חדר המור

בתחומי  במגוון אסטרטגיות חשיבה ,מאתגרות ומעשירות ,תסייע בבניית יחידות הוראהומסדר גבוה 

היכולת שלהם  בדרך זו נטפח את ההיכרות של התלמידים עם אסטרטגיות חשיבה ואת. דעת שונים

 .רים מגווניםלהפעיל אותן בהקש

למידה המזמנות אפשרויות רבות לטיפוח היכולות ללימוד -בית הספר ימשיך לפתח ולשלב דרכי הוראה

 .תוך שימת דגש על הוראה מפורשת עצמאי בקרב תלמידיו

 
   lebanim@gmail.com,   מנהל בית הספר - יוסי גיל ארליך: ליצירת קשר
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  פסגת זאב, ב יונתן נתניהו"ע, ס לשפות ותרבויות"ביה: בית ספר
  ירושלים: ישוב

 מרים נילי: מנהלת
 יפה דנון: ת בית ספרמפקח
 י"מנח: מחוז

 מרב פאול: הכשם המדרי
 

 

 לניהול שיעור מיטבי - כלי חשיבה

 
 –בשנת הלימודים הנוכחית החל את התהליך , ש יונתן נתניהו"בית הספר לשפות ולתרבויות ע, בית ספרנו

 .ב"תשע

 .מורים 11צוות ההוראה מונה , תלמידים 111בבית הספר לומדים 

הבחירה בנושא החינוך לחשיבה עלה מתוך צורך להקנות למורים כלים לניהול שיעור מיטבי ולטיפוח 

 .אסטרטגיות חשיבה שיאפשרו לילדים רכישת ידע חדש תוך יצירתיות וביקורתיות

 

  יך בבית הספרתיאור התהל

שהתקיימה בשעות , הנושא הוטמע בבית הספר על ידי הדרכת כל הצוות החינוכי בהשתלמות מרוכזת

 .הצהריים וכן בהדרכות פרטניות למורים לפי תחומי הדעת והדרג בו הם מלמדים

הכלים המוקנים למורים מיושמים בשיעורים ומתבטאים בשפה המטפחת שיח מיטבי ובמטלות 

 .יבה במקצועות השוניםהמעוררות חש

 

ס מתבטאת בשילוב בין ההדרכה הניתנת לכלל הצוות בשעות "בפעילות שהתקיימה בביההייחודיות 

 .הצהריים לבין ההדרכה הניתנת באופן פרטני למורות

בו בכל פתיחת נושא חדש  ל"כלי היר, למשל. המורים הונחו להשתמש בכלים השונים המעודדים חשיבה

מעודדים אותם לחשיבה מה , (?'ודע על הנושאימה אני כבר ')ודם של התלמידים מאתרים את הידע הק

ולקראת סוף תהליך הלמידה בנושא מבררים (  ?'וצה לדעת עוד על הנושארמה אני ')הם עוד רוצים לדעת 

אילו שאלות נוספות מתעוררות בי ')ומה היו רוצים ללמוד עוד בנושא (?' מדתי על הנושאלמה ')מה למדו 

 (?'חר שלמדתי את הנושאלא

 

  ותדוגמא

המורה איתרה את הידע הקודם של ' שנלמד בכיתה ד בנושא חשיבות השמירה על איכות הסביבה -

לאחר קריאת טקסט העוסק בנושא המורה בררה . התלמידים בעזרת שמש אסוציאציות שיצרה על הלוח

דעתם על הטענות שמעלה מחבר מה : עם התלמידים מה טוען הכותב ועודדה דיון על ידי שאלות כגון

אלו שאלות היו רוצים ? מה המסר שאותו רוצה להעביר מחבר הטקסט? כיצד הם היו נוהגים? הטקסט

 ?לשאול בעקבות קריאת הטקסט

התלמידים ניסחו את תשובותיהם . המורה חזרה על תשובות התלמידים ושיקפה את דרך חשיבתם

 .יה לדוברים והתייחסות לדברי חבריםהמעודדים פני" השיח המיטבי"בעזרת מרכיבי 

מאחר שהציר הבית ספרי . הההשוואאסטרטגיית נוספת שנכנסה לשגרת ההוראה היא  אסטרטגיה -

 בין ארצות הברית  'למשל בכיתה ו, השוואות בין תרבויות ומדינותנערכו , הוא הכרת תרבויות שונות
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צורת : כאשר התבחינים היו, ם שונים ברוסיהבין ריקודים שונים המאפיינים אזורי 'בכיתה ב, וישראל

 ההשוואה . אביזרים ותנועות אופייניות במהלך הריקוד, תלבושות, הריקוד
תוך עמידה על הבדלים בין ריקודים , העלתה את המאפיינים הדומים לריקודים רוסיים באשר הם

 . הנהוגים באזורים שונים במדינה

תלמידי כתה ד עסקו בנושא , כך למשל. גית הטיעוןלאסטרטתלמידים נחשפו בצורה מפורשת גם  -

שמירה על איכות ב  את תפקידם המשמעותיהתלמידים הבינו  ומתוך העלאת טיעונים, איכות הסביבה

 .הסביבה

 

 תובנות לעתיד

יש צורך להמשיך בהדרכה הצמודה על מנת ששלב היישום יימשך , מאחר שהמורות קבלו השנה כלים 

מפגשי ההדרכה תוך שילוב הצפייה בשיעורים . הטמעה מיטבי בשיעורים השוניםבכיתות ויוביל להמשך 

 .מקדמי חשיבה יתמוך במחויבות המורים לנושא

 

  nili2004@gmail.com, מנהלת בית הספר, מרים נילי :ליצירת קשר

 

 

 

 : מדברי המורים     

 :רכזת השפהלתלמידים מעידה  חינוך לחשיבהעל תרומת ה

בעזרת , ניתן להפיק מהילדים יותר מהידע הטמון בהם. דרך הוראה זו מלמדת את הילדים דברים רבים" 

 -וברמת המורים! אנו מגלים שהתלמידים מצליחים ומסוגלים, כמורים. אסטרטגיות חשיבה וכלי חשיבה

הוא . הפך אצלנו לכלי שבשגרה, ל"לי הירכ. הכלים שלמדנו הם מארגנים טובים לבניית שיעור מיטבי

תורם ללמידה העצמית . מארגן לתלמידים את הידע שיש להם ומגרה ומעורר אותם להמשך הלמידה

על בסיס איתור הידע הקודם , כלי זה מאפשר למורה לתכנן טוב יותר את המשך הוראת הנושא. שלהם

 ".של תלמידיו

 

למדתי להשתמש  -הכלי משמש ממש כמו קביים למורה: "ל"מתייחסת אף היא לכלי היר 'מחנכת כתה ב

 ".הם מבינים אותו ויודעים להשתמש בו באופן עצמאי, הוא ברור לתלמידים: גם בחשבון, בו בכל מקצוע

mailto:nili2004@gmail.com
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 נוף יפה :הספר בית
 ירושלים: ישוב

 שמא רונית :מנהלת
 דנון יפה :מפקחת

 י"מנח :מחוז
 פאול מרב :המדריכ

 

 נוף יפה הספר בבית ההחשיב וטיפוח פיתוח
 

 לה ותורמת הקהילה את המאתגרת, ומשפיעה יוצרת חברתית מנהיגות מצמיח" נוף יפה" הספר בית

 .הגבוהים והישגיה חודייםיהי מכישוריה

, הוראה לידי להביא במטרה, ההוראה השבחת באמצעות לימודיים הישגים קידום: לימודית קדימות

, עמיתים למידת באמצעות זאת. גבוה מסדר חשיבה על וססתוהמב התלמידים בין לשונות המותאמת

 .המורים בצוות ומשתף מעמיק, איכותי ודיאלוג מקצועית התפתחות

, צעירה מנהיגות פיתוח על בדגש, מובילה וקהילה מיטבי ספרי בית אקלים יצירת: חברתית קדימות

 .ובהובלה התנסויות באמצעות, התלמידים בקרב אישי וביטוי ביטחון

 

 תאור התהליך בבית הספר

 לעומק ולומד נחשף כולו המורים צוות .לחשיבה חינוך בתוכנית כשנה מזה משתתף נוף יפה הספר בית

 בצוותים הלמידה מתקיימת .השונים הלימוד ,במקצועות אותם ומיישם שונות חשיבה אסטרטגיות

 .פרטנית ללמידה – מורים 1 עד של, קטנים

 ולטפח לפתח השואף ככזה עצמו רואה הספר בית, בנושא מליאה רכותבהד משתלם כולו המורים צוות

 .התלמידים אצל והן המורים אצל הן, חשיבה ודרכי מיומנויות

 .נוספת ראיה בזווית לגילם םיהרלוונטי התכנים את לומדים הכיתות תלמידי

 החשיבה בכלי לשימוש דוגמאות

 אומנות יצירות לחפש התבקשו התלמידים. בעש ובת דוד סיפור את התלמידים למדו' ו בכיתות: ך"תנ

 .הסיפור את המתארות שונות

 .שונות ראיה ויותומז והתבוננות" דיבור המאפשרת" אחת יצירההיציגה  המורה

 .הסיפור על, התמונה בעקבות חושבים הם ומה רואים הם מה תיארו התלמידים

 

 (.המקראי הטקסט קריאת לפני עוד) העולם נברא לדעתם כיצד לתאר התבקשו התלמידים', ב בכיתות

 המורה הראתה מכן לאחר. אחרת וחשיבה שונות מבט נקודות והראו, במליאה הוצגו התלמידים עבודות

 לאחר. העולם בריאת את המתארות( לו'נגא מיכאל, ברויגיל יאן) מפורסמים ציירים של, אומנות יצירות

 הטקסט מתוך העולם נברא כיצד הילדים קראו, והציירים הילדים של השונות המבט נקודות בין השוואה

 .המקראי

, ומשם המורים תחילה עוברים אותו תהליך. בעיצומו נמצא הספר בבית החשיבה ופיתוח טיפוח: לסיכום

 .ידע כסוכני ולא חשיבה כסוכני עצמו רואה המורים צוות. התלמידים יוצא כפועל

 הספר מגבולות לצאת למורה ומאפשר, הז נושא להטמעת רבות תורם המתוקשבים בכלים השימוש

 .יותר רחב עולם עבר אל, והחוברת

 ומשמעותית אמיתית למידה, לדעתנו, המאפשר זה בתחום ולהעמיק להמשיך גדולה חשיבות רואים אנו

 .הלומדים אצל

 LIMORASIS@GMAIL.COM  עסיס לימור: קשר ליצירת
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 מולדת: בית ספר 
 מבשרת ציון: ישוב 
 יוכי מור: מנהלת 
 רותי בן חור :מפקחת בית ספר 
 ירושלים: מחוז 
 אולגה גנזר :כהשם המדרי 
 

 

 אמיל שארטייה" היטב לחשוב ערכה של החשיבה הוא"
 

ט מנהלת בית "בשנת תשס. שנים 2-בית הספר התחיל את תהליך הכנסת תרבות החינוך לחשיבה לפני כ

מודל מערכתי להטמעת החשיבה  ,"פיתוח חממות חשיבה"והצוות המוביל השתלמו בפרויקט הספר 

בשנתיים האחרונות כל צוות בית הספר השתתף בהשתלמות  בית ספרית  .בתוכנית עבודה בית ספרית

', ו-'א-בשנה האחרונה ליוותה את המורות לעברית מ". שילוב אסטרטגיות חשיבה בתחומי הדעת"בנושא 

 .אולגה גנזר' גב -המזכירות הפדגוגיתמדריכה מטעם , ורים לאנגליתכולל מ

 

  תיאור התהליך בבית הספר

 .ס"במליאת המורים נחשפו המורים לשפת החשיבה על מנת ליצור שפה משותפת בביה

המורות מכינות יחידות הוראה המשלבות תכנים ואסטרטגיות חשיבה בין , במסגרת ישיבות הצוותים

 . נות אסטרטגיות אלה באופן מפורש היתר במטרה להק

 . גם תקשוב ההוראה נבנה בהדרגה תוך התייחסות לחשיבה מסדר גבוה

 . ס התקיימו ימי שיא במתמטיקה ובאנגלית ובמסגרתם שולבו פעילויות חשיבה מסדר גבוה"בביה

 

 דוגמאות של הנעשה במהלך השנה החולפת

 מיון : כמו, שהוצעו בכיתה פי התבחינים-עלתפריטים מוכנים  השוואתעסק בתחום זה ב' צוות ה

סיכמו את , התלמידים ערכו טבלת השוואה. אופן הבישול, הימצאות סוכרים, גיוון, לאבות מזון

וגיבשו המלצה למסעדה בה כל אחד בחר תוך הנמקת בחירתם ושימוש בשפת  הסיקו מסקנות, הממצאים

 ;החשיבה

 יים חזותיים בנושא חוש הראיה תוך שימוש פיתחו מארגנים גרפ' המורות למדעים בשכבת א

וזאת כצורך לפצות על יכולת קריאה מוגבלת בקרב , בין בעלי החיים השונים באסטרטגיית ההשוואה

 ;תלמידי השכבה במחצית הראשונה של השנה

  בניתוח פניות ' טופלה בשיעורי תורה בשכבת ג העלאת אפשרויות מגוונות לצורך פתרון בעיהתבנית

 ;והבאת תירוציו השונים 'ה-משה ל

 תחומי של משימות הבנת הנקרא עם מדעים-למידה התרחשה בשילוב בין-ההוראה' בשכבת ב  :

העריכו את , איתרו את הטענות ופתרונן, עמדו על הקשר של סיבה ותוצאה, שוואההתלמידים ערכו ה

 .צדקתם של דמויות המופיעות בקטע ונימקו את קביעתם בעזרת דוגמאות מהסיפור
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 תובנות לעתידסיכום ו

למידה -ספרית והופכת לחלק בלתי נפרד מתהליכי הוראה-אט לתרבות הבית-שפת החשיבה חודרת אט

 .וחינוך תלמידינו

הנבנה בהדרגה תוך השקעה לא , הקניית אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה הינו תהליך ממושך, ללא ספק

להקפיד על שגרת מטרות חשיבה לצד , מידת עמיתיםבעתיד בחרנו להתמקד בל. מעטה מצד צוות המורים

 .מטרות תוכן  בכל יחידות הלימוד וכן על שילוב תהליכי רפלקציה

 

 Mayawas2@gmail.com, רכזת פדגוגית -מאיה וסרמן :ליצירת קשר
 

 

mailto:Mayawas2@gmail.com


53 
 

 
 
 מעוז המכבים: בית ספר  
 ותרע -מכבים -מודיעין : ישוב  
 יהל לוטן: מנהלת  
 רותי בן חור :רמפקחת בית ספ  
 ירושלים: מחוז  
 אדל בן חמו :כהשם המדרי  
 

 

 "מעוז המכבים"טיפוח חשיבה ולמידה חקרנית בבית ספר 
 

 .כלל הכיתות מעורבות בתהליך הלמידהוזו השנה השנייה חינוך לחשיבה מעורב בתהליך  ת הספרבי

השנה החלנו בתהליך למידת חקר , באופן מפורש שאילת שאלותת באסטרטגייבשנה הראשונה עסקנו 

התקיים  תהליךבהבניית ה .תחום הבריאותובבניית יחידות לימוד במקצוע העברית ת המשלב, בכיתות

 . שיתוף פעולה  מעצים בין מדריכת העברית למדריכת החשיבה

 

 ?מה ייחודי בפעילות שהתקיימה בבית הספר

אך עד מהרה תחום החשיבה נכנס גם למקצועות  ,י היה בשיעורי העבריתאכן הדגש העיקר, בתחילה

הבנו כי תהליכי חשיבה  אינם יכולים להתקיים רק בתחום . מדעים וגיאוגרפיה, כגון מתמטיקה האחרים

 . אחד או רק בלימוד דיסציפלינה מסוימת

קידם ליצר אצל המורים הבינו כי תפ. ס"החינוך לחשיבה שינה את דרכי ההוראה של צוות ביה

המורים עשו צעדים מרשימים . "להדליק את האש ולא למלא את הדלי: "התלמידים למידה משמעותית

 ,ביכולתם להעצים את  איכות השאלות וביכולתם לחתור לכך שהתלמיד יגיע לשאול שאלות מיטביות

 .שיובילו לחשיבה מעמיקה

פגש ייחודי אישי עם החומרים השונים המאפשר לכל תלמיד מ, במהלך ההדרכה המחנכות קיבלו כלי

 . רמתם ויכולתם, התלמידים מתקדמים בתהליך הלמידה לפי הבנתם, בתהליך הלמידה

במליאה ויוצרים , בקבוצות, בזוגות, ביחידים: ברמות השונות למידה מגוונתתהליכי הלמידה מציעים 

 . גיוון ולמידה שיתופית, עניין 

 ותורמים לעבודתם דיאלוגהאת רמת  מפתחים, לזקק שאלה מיטבית בין הילדים כשהם מנסים דיונים ה

 . בשיתוף פעולה

 . הצוות מנתב את הדרך ומאיר אותה, הילדים הם אלה שמניעים את הלמידה ומייחדים אותה

 

הבנות עסקו בחקר  –" בנות מצווה"התקיימה פעילות ייחודית בתחום פרויקט  'בכיתות ודוגמה לפעילות 

וראיינו את הבנות פגשו . אשר תרומתה משמעותית וערכית, קטיבית בחיי החברה דמות פעילה וא

השאלות שחברו התלמידים לראיון הביאו לידי ביטוי שאלות מסדר . האישיות אותה בחרו להכיר ולחקור

 . דרך העבודה זיהו הבנות מהי הייחודיות והעוצמה של אותה דמות.חשיבה גבוה

ולהבין מה , שותפות לתהליך מתוך רצון אמיתי להכיר יותר את הדמות הבנות  היו, התהליך היה מרתק

 . ייחודה בחברה הישראלית

ולקחו חלק בלמידה של הבנות , טקסי התבגרות בתרבויות השונות: הבנים עסקו בנושא מרתק בפני עצמו

ר בו הוצגה אש, אותה הציגו התלמידים בפני ההורים בערב ייחודי , הם אלה שערכו את העבודות למצגת, 

 .  התרומה של כל דמות והערך שהוביל אותה
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 דרכי הערכה

 הערכהבתהליך של , נבדקות בכל שלב בתהליך הלמידה, בשכבות השונות, החקר של התלמידיםעבודות 

בעקבות  והתלמידים מתקנים בשלבים שונים של העבודה יםמשוב לתלמיד כותבים יםהמור .מעצבת

את התקדמותו בו ניתן לראות אשר , מעין פורטפוליו של התלמיד התקבלך בעצם בסוף התהלי. המשוב

ההערכה של התלמיד . בהבעה בכתב וביכולתו להבין את הנקרא ולהפיק ממנו מידע רלוונטי לעבודתו

  .הינה אישית בהתאם ליכולתו ולצרכיו

 

 

 סכום 

ת התלמידים ללמידה שביעות רצון ותחושת מסוגלות הנובעת מהיכולת להוביל אהמורים הביעו 

 . אפקטיבית החותרת לתוצרים אותם ניתן להעריך, משמעותית

הבנו , בשיעורי העברית התחלנו את התהליך בשנה שעברה כאשר התעמקנו בשאילת שאלות וחשיבותן

כיצד להחזיר למרחב הכיתה את .  שאלות המעניינות אותם ולשאול כיצד מובילים את התלמידים לחקור

המובילה לעוד , חוקר ומתקדם רק כאשר הוא שואל והשאלה, כי אדם לומד, "אליומובן מ"הדבר ה

דבר המעורר אצל התלמיד סקרנות ורצון לחקור ולגלות את התשובות  -שאלה ואחריה עוד שאלה 

 .לשאלות

הדבר בעבר כאשר עסקנו בחקר . השנה המשכנו את התהליך והתווסף לו  פן נוסף של למידה מתוך חקר

 .ן אינטואיטיבי ולא תמיד כלל את כל השלבים החשובים בתהליךנעשה באופ

המורים מרגישים בטוחים בהובלת , במהלך ההדרכה קיבלו המורים כלי לשיפור מלאכת ההוראה בכיתה

 . הם יודעים מהם השלבים הנדרשים ולמה התלמיד זקוק על מנת להצליח בתהליך החקר, החקר בכיתות

, מתמטיקה  :ליך החקר הם מצליחים לתרגם לתחומי דעת אחריםאת ההבנות שאספו המורים  מתה

 .גיאוגרפיה ועוד, מדעים

 

 תובנות לעתיד

 . יש להמשיך ולטפח את נושא החשיבה בכל זמן ובכל תחום

 . מהלך בית ספרי מונחה מקצועית ובעקביות הכרחי להצלחת השינוי

אלא המבוגר המנחה , עליו למסור לתלמידאותו , יש לחזק ולהטמיע  את ההבנה כי המורה אינו בעל הידע

 .אותו מוביל הילד. את התלמיד בתהליך למידה משמעותי

מאפשר לו להיות לומד עצמאי בחשיבתו ובמיומנויות שהוא מכיר , תהליך כזה מאתגר את התלמיד

 . ומאפשר לכל תלמיד לפעול בתחום יכולותיו ולהצליח, ושולט בהן

 

 lo.yahel@gmail.com, ס"ביהמנהלת  -יהל לוטן: ליצירת קשר
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 "מעוף"-ג "ממ:  בית ספר
 גבעת זאב: ישוב

 יעל כהן :מנהלת
 שרון שני :מפקחת בית הספר

 ירושלים :מחוז
 מרב פאול :שם המדריכה

 
 

 חינוך לחשיבה כדרך חיים
 

:  ל תלמידיו כחלק מתפיסתו החינוכיתבית ספרנו מעודד את החשיבה העצמאית והביקורתית ש

, תלמידים פונים באופן חופשי למורות ולמנהלת בית הספר בנושאים שונים עליהם הם מבקשים לשאול

 .פיתוח חשיבה בבית הספר מהווה המשך חיוני הנבנה על תשתית רעיונית קיימת. להגיב ולחלוק

, ת ספרנו שלוש כתות חינוך מיוחדבבי. 'עד ו' מכיתה א, בבית הספר לומדים מאתיים תלמידים

 .הרגילותשתלמידיהן משולבים באופן מלא בכיתות 

 
חממת "ט לאחר שמנהלת בית הספר ושתי מורות השתתפו ב"החשיפה לנושא פיתוח חשיבה החלה בתשס

חשפו המנהלת והמורות בישיבות צוות את עקרונות התפיסה " חממת החשיבה"כפועל יוצא מ". חשיבה

 .שנה לאחר מכן הורחב מספר המורות שהשתלמו בנושא.  בה לכל הצוותואת שפת החשי

 . א השתלמו כל המורים בבית הספר במסגרת השתלמות מוסדית בנושא חינוך לחשיבה"ל תשע"בשנה

את ההדרכה . הנמשכת במתכונת זו גם השנה, בנושא( אחת לחודש)נכנסה הדרכה , במקביל להשתלמות

 .כה את כלל המחנכות בבית הספרמירב פאול המדרי' מעבירה הגב

 

מנחה   -המדריכה . רכזת החינוך הלשוני בבית הספר לקחה על עצמה להוביל תהליכי חקר בכמה כיתות

 . תוך דגש על שאילת שאלות וניסוח שאלת חקר מקדמת חשיבה, את הרכזת בהובלת התהליך

 . ת אסטרטגיות החשיבהמודלינג ומדגימה למורות כיצד לשלב א עושהבמסגרת ההדרכה המדריכה 

 

 דוגמאות לפעילויות

 . בעקבות עניין וסקרנות שהביעו תלמידים בנושא, התקיים השנה תהליך של חקר עופות' בכיתה ב -

ילדים , לדוגמה. כאסטרטגיה רווחת בפתיחת נושא חדש ולעיתים בסיכומו שאילת שאלות' בכיתה ג -

שיח עם התלמידים . הפנו אליו שאלות, תביםבתוך המכ. אק וכתבו לו מכתבים'למדו על יאנוש קורצ

 . מעיד כי הם מכירים את שפת החשיבה ומשתמשים בה

התלמידים בנו מחוון לכתיבה על . במיומנויות כתיבה תהליכים רפלקטיבייםמתקיימים ' בכיתה ו -

לזהות נקודות חוזק לשימור ונקודות  –הם למדו להעריך את עבודותיהם . סמך תוצרי הכתיבה שלהם

 .   שיפורל

הם כתבו אותו בתוך מארגן גראפי . שתפו הילדים בידע שלהם על חג הפסח ועל חג פורים' בכיתה ד -

התקיים דיון פורה  ומעמיק במהלכו הגיעו . בין מרכיבים הקשורים לשני החגים השוואהונדרשו לערוך 

ך  כתבו התלמידים בסוף התהלי. קטגוריות שמתאימות לתעודת הזהות של כל חג –התלמידים להכללות 

 .לא שגרתית, הילדים נהנו מעצם העובדה שהמידע הוצג בדרך אחרת. תעודת זהות המתאימה לכל חג

דוגמה לפעילות המשלבת את התפיסה החינוכית של בית הספר לחשיבה עצמאית וביקורתית עם  -

 . המתייחסת לכך שהתלמידים נדרשו להקפיד על תלבושת אחיד אסטרטגיית הטיעוןיישום של 
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המורות פינו זמן  , בכיתות. בעד או נגד התלבושת האחידה, מורות והורים הביעו את דעתם, תלמידים

 ועודדו את הילדים לכתוב את עמדתם ולנמק אותה להציג טיעונים בעד ונגד התלבושת 

לחשוב על , אך התהליך אפשר להם להביע את עמדתם, ההחלטה לא נותרה בידיהם אמנם. האחידה -

 .להיחשף לדעות שונות ולשקול שנית את הנושא  -ונים שונים טיע
 

  סיכום ותובנות לעתיד

תלויות סמוך ללוח ' בכיתה ב, לדוגמה. בכיתות קיימת סביבה לימודית המעידה על יישום שפת החשיבה

במהלך השיעורים ניכר כי התלמידים הפנימו את שפת החשיבה ומשתמשים בה  באופן . מילות שאלה

 .תדיר

בהמשך מתוכנן ביסוס למידת עמיתים בקרב המורות על ידי תצפיות זו בזו וניתוח השיעורים על סמך כלי 
 . החשיבה

 
 yaelzvulun@gmail.comיעל כהן  : ליצירת קשר

 
 

 

נחפש , אם לא נקבל תשובות. אנחנו שואלים שאלות כדי ללמוד ולקבל תשובות" תלמידים אומרים

. למדנו שכדאי לנסח שאלות פתוחות. נלמד מטעויות –שאלות ואם טועים  צריך לשאול. בעצמנו תשובות

 ".לפעמים זה לוקח זמן ותהליך, לא תמיד מקבלים תשובות לשאלות

 " בעבודה קבוצתית יותר תלמידים באו לידי ביטוי"

 

 ילדים למדו מטעויות של חבריהם"מעידה כי היא כוונה אותם ללמידה אך כמעט ולא התערבה  המחנכת 

 ".התלמידים היו מעורבים יותר  בלמידה, היה שיח משמעותי בקבוצות ובכיתה, לקבוצה
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 פסגת זאב מערב,  "מרדכי איש שלום"ש "ב  ע"של: בית ספר
 ירושלים: ישוב

 מלכה דוידוביץ :מנהלת
 דליה פינק :מפקחת

 י"מנח :מחוז
 מרב פאול :שם המדריכה

 

 

 "סוף מעשה במחשבה תחילה"
 

התוכנית כללה . טרף בשנה זו לתוכנית חינוך לחשיבה ושילוב אסטרטגיות בתחומי הדעתבית הספר הצ

 .מדריכה לפיתוח חשיבה, נוסר והדרכה פרטנית עם מרב פאולגיר שלומית "ארבעה מפגשי צוות עם ד

ס "אוכלוסיית התלמידים בביה. ו כולל  מורות לחינוך מיוחד ומורת שילוב-בתוכנית השתתפו מחנכות א

 .תלמידים 081-כ מונה

המורות קיבלו . בבית הספר הוחלט להתמקד בהוראה מיטבית באמצעות קידום חשיבה מסדר גבוהה

יישמו בשיעורים בדרך של הוראה מפורשת את האסטרטגיות  וחזרו למפגשי , הדרכה פרטנית מהמדריכה

-השיח המטהחשיבות , השוואה : האסטרטגיות שהוקנו בהדרכה הן. ההדרכה עם תובנות ותוצרים

מיון , השוואה וטיעון, קוגניטיבי של המורות עצמן ושל התלמידים עם המורה ועם חבריהם לקבוצה

כמו כן במפגשי ההדרכה המורות יישמו  שאילת שאלות  בממדי ההבנה  השונים תוך חיבור . והכללה

ר שלומית "דמפגשי המליאה עם . בתחומי הדעת השונים אותן לימדו המורות, לטקסונומיה של בלום

השוואה וטיעון בהיבט , שאילת שאלות: התמקדו בעקרונות החינוך לחשיבה ובהלימה להדרכה , גינוסר

 . התיאורטי והמחקרי

 

 : דוגמאות לאסטרטגיות חשיבה בשיעורים

 השוושונים ו מיונים חשבו ונמקו, התלמידים העלו שמות של עצים, ו בשבט"בשיעור בנושא ט', בכיתה א

 .ת השונותבין הקבוצו

 שאלו שאלותהתלמידים , על הלוח כותרת הסיפור, בשיעור עברית המשלב טקסט סיפורי', בכיתה ב

, לאחר קריאת הסיפור. 'אורך השאלה וכו, נושא השאלה, מיינו את השאלות לפי מילות שאלה, לכותרת

 . היכן אפשר למצוא תשובה –על מה יש תשובה בסיפור  ועל שאלות שאין תשובה 

 ,  בין עץ פיקוס דמיוני לעץ פיקוס אמיתי השוואה, "ילד כרובית"ביחידת השפה ', ה גבכית

   .השוואהעמידה על מאפייני השופטים  באמצעות ' בכיתה ד

 . בין הדמויות השוואהלימדו את  נושא המנהיגות שבא לידי ביטוי במגילת אסתר בעזרת ' בכיתה ה

השוואה , (בהקשר של חנה ושבעת בניה)מול קידוש החיים ' בשיעור היסטוריה בנושא קידוש ה' בכיתה ו

עיבוד מקורות המידע בכיתה ולאחר מכן , בין שני המושגים תוך כדי איסוף מידע ממקורות שונים

 .ולהביע את דעתם על שני המושגים לכתוב מאמר עמדההתלמידים נדרשו 

 

טקסט סרטון , אירוע, מושגס העידה שבשיעורים בהם צפתה המורות העלו "מנהלת ביה :סיכום

י השאלות "והתלמידים נדרשו לשאול שאלות שהיו משמעותיות בשיעור וכיוונו  את המשך ההוראה עפ

 .כמו כן בשיעורים ערכו המורות השוואה בעזרת ייצוגים  גרפים שונים של אותו מידע. ומטרות השיעור
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   michalornan0@walla.comרכזת חינוך לשוני  מיכל אורנן : ליצירת קשר
 
 
 
 
 

  מדברי התלמידים

 ". אפשר לחשוב על דברים שונים מכיוונים שונים ובדרכים שונות, למדתי ששום דבר לא מוחלט"

 ".למדתי לגלות סובלנות גם כלפי דעות שאני לא מסכים להם  ולדעת שיש גם דעות נוספות"

 "לחשוב ורק לאחר מכן להביע את דעתי, לאסוף מידע ממקורות שונים למדתי"

 

 מדברי מורים

 ".במודעות גבוהה יותר יםכעת הן מובנ, תהליכי הוראה שנעשו באופן ספונטני"

. יישום אסטרטגיות החשיבה והחיבור לטקסונומיה של בלום בתכנים הנלמדים ובשיעורים היה מצוין"

 ".ורה יעילה ויצירתית את הנלמדההדרכה עזרה מאוד ליישם בצ

 ".שיש לחפש במקורות מידע שונים, התלמידים קיבלו לגיטימציה שיש שאלות שאין עליהן תשובה אחת"

 "מפגשי ההדרכה והמליאה היו כמו ספא למוח"

. מתי לשאול, איך לשאול, מה לשאול, יצאנו עם מוטיבציה ללמד בכיתה מתוך מודעות איך יש ללמד"

 ". יישומים באופן מיידי המפגשים היו

בשנה הבאה נרצה להעמיק בפיתוח אסטרטגיות הוראה  ולשלבם באופן מושכל ומגוון בתוך  יחידות "

 ".הוראה שנבנה

mailto:michalornan0@walla.com
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 נזירות פרנציסקאניות: בית ספר יסודי 
 נצרת: עיר 
 האחות פיליפה עראף: מנהלת בית הספר 
 'ר האני פראג"ד: מפקח בית הספר 
 צפון: מחוז 
 רוחי בוארדי: יךמדר 

 

 מוטענת אנרגיה הוראה-ללמידהתרבות חינוך לחשיבה כמנוף 
 

מנהלת בית הספר מאמינה בשילוב . זו השנה השנייה" החינוך לחשיבה"בית הספר משתתף בתוכנית 

בחזון של בית הספר יש שאיפה להציב את החשיבה במקום . החל מגיל הגן, החשיבה בתכניות הלימודים

 .נטגראלי מתרבותו הארגונית של בית הספרמרכזי וכחלק אי

. לצוות המורים, מטעם המזכירות הפדגוגית, שעות 11התקיימה השתלמות בת , כדי לקדם מטרה זו

ת בסיסיות והמורים רכשו מיומנוי. 'בהשתלמות השתתפו מורים ומורות מכל תחומי הדעת מגן עד כיתה ו

הכרת תוכנת אקסל להצגת , ה של טקסטים שוניםהכרת מבנ, ניסוח שאלת חקר, שאילת שאילות: כגון

המורות התנסו בכלים שרכשו בהשתלמות ובנו .  בניית שאלון וראיון ככלי לאיסוף מידע, ממצאים

 .מדעים והיסטוריה, דוגמת שפות, לתלמידים פעילויות מקדמות חשיבה במקצועות שונים

 דוגמאות ליישום

ודרכים , מארגנים גרפים ותרשימי זרימה בעזרת וריים סטילימדו כלים לסיכום טקסטים ה בהיסטוריה

 .להסקת מסקנות

מיון שאלות לפי , שאילת שאלות מרכזיות, לימדו לנסח שאלות המזמינות המשך ברור וחקר במדעים

 .הבנת גרפים והפקת לקחים מהם,  קריטריונים

דו בקבוצות סביב שאלה התלמידים עב, בשעות המחנך" עיר ללא עישון"בפרויקט  ערכי-בתחום החינוכי

 .המובילה  לחקר שבחרו

למידה כיצד -מדריך בית הספר שילב בהדרכה שיעורי הדגמה למורים והנחה אותם בתהליכי ההוראה

 .מדריך-תלמיד-התקיימה למידה משותפת של מורה. לשלב חשיבה מסדר גבוה ביחידות הלימוד

 תוצרים ברמת צוות המורים

 שפה משותפת לעשייה ארגונית .0

 הערכה -למידה-ינוי בתפיסת המורים בהוראהש .1

 תובנות לעתיד

 פיתוח חשיבה בשילוב תקשוב. 0

 בפיתוח החשיבה' שלב ב-השתלמות של מתקדמים. 1

 עיגון חינוך לחשיבה בתכנית הכללית של בית הספר. 1

   

 Rouhi_ba@yahoo.com    - מדריך ורכז התוכנית, רוחי בוארדי: יצירת קשר

  :מדברי מורה 

חינוך . במדינת ישראל מתפתחת רפורמה בחינוך ההולמת לחברה הטכנולוגית המודרנית" 

בכך שהוא מכשיר את התלמיד להיות מיומן בחשיבה , זאת לחשיבה נותן מענה לרפורמה

 "הנחוצות לחיים האקדמיים ולקריירה של העתיד , ביקורתית ויצירתית

 

mailto:Rouhi_ba@yahoo.com
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 עדיהו: בית ספר
 בית שמש: ישוב

 זיוה בביאן: מנהלת
 שרון שני: מפקחת בית ספר

 ירושלים: מחוז
 מרב פאול : הכשם המדרי

 

 

 חושב" עדיהו"בית הספר 
 

בתהליך זה לוקחים חלק כלל תלמידי . חשיבההמקדמים  םס מסיים שנה שלישית של תהליכי"ביה

 . ו כולל כיתות מקדמות-ס מכיתה א"ביה

המורות והתלמידים התנסו ופיתוח והטמעת תהליכי חשיבה באים לידי ביטוי בכלל מקצועות הלימוד 

 .ייצוג מידע בדרכים שונותו טיעון, הכללה ,מיון, השוואה, שאילת שאלות: באסטרטגיות הבאות

 

  תיאור התהליך בבית הספר

ועד " האני"מהמעגל הפנימי : ית ספרי של מעגלי השייכותחקר בציר הבהס שם על דגלו את תהליך "ביה

בהן התלמידים והמורים יחדיו , 'עד ו 'בדגש על השכבות הגבוהות ד". אני והעולם" המעגל החיצוני 

 . חוקרים נושא כיתתי

שבו הציגה כל כיתה את תוצריה ואת  תהליכי הלמידה בפני הכיתות " יום שיא "בסוף התהליך התקיים 

 .השונות

בעזרת ההשוואה  -תורה: כמו, בתחומים שונים אסטרטגיית ההשוואהבחרה להציג יישום של  'כיתה ג

 .ח ובצמחים"הילדים גילו בעצמם שהמכות פגעו באדם יותר מאשר בבע .בין מכות מצרים

 .השוואה בין פעולת הכפל לפעולת החילוק לשם חידוד השימוש במושגים המתמטיים -מתמטיקה

 : לדוגמה, שונות בנושא בית שמש עירי  שאלות חקרהציגו  'כיתה דתלמידי 

 כיצד סמל העיר מבטא את ההיסטוריה שלה? 

 אילו שינויים התרחשו במקומות התעסוקה של תושבים? 
ס "בראייה למעבר הצפוי מביה ,ציר זמן של מעברים שונים בחייהםהציגו  מקדמת' כיתה ותלמידי 

 .ב"יסודי לחט

תמונה , כפתן, חנוכיה, מטפחת)חפץ /בו כל תלמיד חקר על מאכל חקר אישי הציגו 'כיתה ותלמידי 

 . העובר במסורת המשפחתית שלו..( ועוד

ס שבו ציינו את התובנות "עם כלל תלמידי ביה טיבייקוגנ-שיח מטהלסיכום יום השיא ערכה המנהלת 

 .מהיום כולו

 

 יםברמת התלמידתוצרים 

 .מידע במארגנים גראפיים שוניםייצוג , תהליכי חקר, תוצרי השוואה 

 

  תובנות לעתיד

לכן נרצה . תהליך חיוני ומקדם למידה הן אצל הצוות החינוכי והן אצל התלמידיםב נמצא ס"ביה

בנוסף נרצה . להמשיך בתהליך זה לקראת עיצוב תלמידנו ללומדים חושבים ובעלי כישורי לומד עצמאי 

 . שיבה לכדי תוכנית בית ספריתלעגן את יחידות ההוראה המשלבות ומקדמות ח

 meitallook@walla.co.il   רכזת שפה–מיטל לוק : ליצירת קשר
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  רינה' יסודי א :בית ספר   
 רינה: ישוב   
 רוז שעבאן: מנהלת   
 סבאח סבאח' ד: בית ספר מפקח   
 צפון: מחוז   
 ר סוהר ריחאני בשאראת"ד: הכשם המדרי   
 

 

 שימוש באסטרטגיות החשיבה להבנת טקסטים בשפה הערבית 
 

 תיאור התהליך בבית הספר

 ,מורים 11בהשתלמות השתתפו , התהליך התחיל בהשתלמות בית ספרית לכלל מורי בית הספר 

, בהדרכי פיתוח חשי, ההשתלמות נתנה מבט כללי על החינוך לחשיבה. מכל התחומים ומכל השכבות

 .שימוש באסטרטגיות חשיבה בהוראה מפורשת

בתחילת התוכנית . המורים גלו עניין רב  במיוחד כשהתנסו בהוראה בכיתות  לפי הנחייה שקבלו בהדרכה

כמו כן , המורים הפגינו חששות רבים ליכולתם בשילוב אסטרטגיות החשיבה במערכי השיעור הרגילים

 .חולל שינוי בכיתהביכולת ההוראה בשילוב החשיבה ל" חשדו"

 .התפוגגה מהר מאוד לאחר ההתנסות בכיתות" החשדנות"לתדהמתנו 

תלמידים פעילים . התגובה של התלמידים נתנה למורים את ההוכחה הנחרצת ביעילות הדרך החדשה

, התלמידים מבקשים ממורים אחרים ללמד אותם באותה דרך, גם התלמידים החלשים, יותר בכיתה

 . ה לעבור על נושא מסוים התקצרהזמן שדרוש  למור

, תוכנית ההדרכה נמשכת בבית הספר זו השנה השנייה ולמרות העומס הרב בהדרכה שבו שרויים המורים

 .הם רואים בחינוך לחשיבה נושא חשוב ביותר שמעוניינים להמשיך בו

 

 ?מה ייחודי בפעילות שהתקיימה בבית הספר

שילוב  .ה-בשכבות ד .מדעים וחינוך חברתי, ביתהערהפעילות המיוחדת הייתה בשיעורי השפה 

 .להבנה מהירה יותר ומעמיקה יותר, אסטרטגיות החשיבה נתנה את ההזדמנות לתלמיד לפעילות מהנה

, המורות התנסו באסטרטגיות החשיבה להבנת טקסטים שנחשבים לטקסטים קשים במיוחד כמו

למדו אותן לפי , ת לפני ההכשרה הזוטקסטים במדעים שיש בהם תופעות וטקסטים בערבית שהמורו

, לאחר ההדרכה נתנו משימות שדורשות חשיבה מסדר גבוה, מיומנויות הבנת הנקרא הבסיסיות בלבד

התוצאות היו מדהימות מבחינת מהירות ועומק ההבנה . נקיטת עמדה ומתן נימוקים, כמו ניתוח תופעה

 . של התלמידים

 

  דרכי הערכה

הערכת הזמן , צפייה בפעילות תלמידים שמוגדרים בינוניים וחלשים, כיתהצפייה בפעילות תלמידים ב

 . הערכת איכות השאלות והתשובות של תלמידים, הדרוש לתלמידים להבין את הטקסט

  תובנות לעתיד

אנו מאמינים שתוכנית . תוצאות המיצב מלמדים שקיימת עלייה ניכרת בהישגים של התלמידים במיצב

לק נכבד בשיפור ההישגים ולכן התוכנית העתידית היא להמשיך ולהתעמק חינוך לחשיבה תרמה ח

 .בחינוך לחשיבה

 
 a_a@walla.comren  מנהלת בית הספר - רוז שעבאן: ליצירת קשר
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 פסגת זאב צפון ,י מתמטי"תל :בית ספר

 רושליםי :ישוב
 אירית רף: תמנהל

 יפה דנון: ת בית ספרמפקח
 י"מנח :מחוז

 מרב פאול  :הכשם המדרי
 

 חשיבותה של השאלה לפיתוח החשיבה

 
 

במסגרת , בעזרת השתלמות בית ספרית של שלושים שעות, בית הספר נחשף לפיתוח חשיבה מסדר גבוה

 . ס להדרכות שכבתיות"יהובעזרת מדריכה שהגיעה פעם בחודש לב" מחשב לכל מורה"פרויקט 

 

  תיאור התהליך בבית הספר

 . הדרכה פרטנית וצפייה בכיתות ליישום הנלמד, פיתוח מקצועי של מורים  שכלל השתלמות

בכל , כמו כן. המורים מודעים לכך שבכל שיעור עליהם לשאול מספר שאלות מסדר חשיבה גבוה, כיום

ביקורת , הערכה, יבות להכניס שאלות של יישוםיש מחו, מבחן ובדפי העבודה הניתנים לתלמידים

 .  וכדומה

 

 ? מה ייחודי בפעילות שהתקיימה בבית הספר

מתן דגש על פיתוח המודעות באמצעות הוראה מפורשת של אסטרטגיות החשיבה ושל כלי החשיבה 

ונות בניית סיטואציות למידה המזמינות את התלמידים לשאול שאלות שונות ומגו,  ששולבו בשיעורים

 . וטיפוח יכולתם לשאול שאלות מסדר חשיבה גבוה

מפגשי הדרכה רבים הוקדשו לתצפיות , בהלימה לתפיסה המובילה, כחלק מהייחודיות של בית הספר

, שאחריהם התקיים שיח עמיתים עם כל אנשי הצוות שצפו בשיעור, עמיתים בשיעורים מקדמי חשיבה

כל זאת מתוך החשיבות הרבה . הלת בית הספר והמדריכהמנ, כולל כמובן המורה שהעבירה את השיעור

 .הניתנת לתחום החינוך לחשיבה בבית הספר

 

במסגרת השתלמות המחשבים כל זוג מורים בחר יחידת לימוד ובנה שיעורים שבהם ניתן ביטוי לחשיבה 

, "ם"סת -סופר"בנושא  'בנו יחידת הוראה לכיתה ב' כך למשל צוות מורות כתות א, מסדר גבוה

המשלבת בין , "הלב"נבנתה יחידה בנושא ' עבור כיתות ו.  מיון וטיעון, שאילת שאלות המתבססת על

המשלבת , ובנה יחידה שבמרכזה דמותו של הרצל ופועל 'צוות מורות ב. הספורט והשפה, תחומי המדעים

 . טיעוןמיון ו, שאילת שאלות

 

   דוגמה לפעילות

המורה הציבה את מטרות השיעור על הלוח ( שיעור שפה" )יערות הגשם"בנושא ' בשיעור בכיתה ג

המורה חילקה טבלה שהיא . ול בשאילת שאלותתרג: ביניהן הייתה המטרה המפורשת. בתחילת השיעור

שהתבסס בין השאר על סרטון , שבה התלמידים התבקשו להעלות את הידע הקודם שלהם, עצמה עיצבה

 . לנסח בצורת שאלות מה הם היו רוצים לדעת על הנושא, ("?מה אני יודע על יערות הגשם)"שבו צפו 

: וכן? מה למדתי על הנושא: לאחר קריאת קטע מידע מילאו התלמידים שתי עמודות נוספות בטבלה

 .שאילת השאלות תרמה להכנת התלמידים בטרם קריאת הטקסט? כיצד אני יכול ללמוד עוד על נושא
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 .צוותי ה"יחידות לימוד שנבנו ע: תוצרים

המשך התמקצעות של כלל הצוות ומתן דגש על  יישום פיתוח החשיבה בכל תחומי הדעת  :תובנות לעתיד

 . והיכולת של העברה מתחום דעת אחד לתחום דעת אחר

 

    

 

 irithraf2@gmail.com - אירית רף מנהלת בית הספר: ליצירת קשר

 
 

 : מדברי המורים       

     כ להם "העובדה שהתלמידים עוסקים בחקר בנושא שהוא משמעותי כ : "מקדמת' מדברי מחנכת ו   

   גם התלמידים . התהליך הופך לתהליך למידה משמעותי. מביא לתוצאות גבוהות בהרבה מעל המצופה   

 גם הודות ליכולת הבחירה ולעובדה שהם היו , האתגרים במיוחד התגייסו למשימה והביאו מעצמם  

 ."אלא יש מספר אפשרויות" לא נכון/ וןנכ"שאין , במרכז   

 

  . בה כשמו כן הוא מפתח את החשיבה של המורים והתלמידיםיפיתוח החש:" 'מדברי מחנכת כיתה ג   

 וחושבים על דברים שבעבר  את הדברים החדשים שאנו לומדים יומיוםב מיישמיםכמורים אנו לוקחים   

 ."תור את הטענה שליבטיעון לחשוב על נימוק שיס: לא חשבנו כגון  

 

  דבר , בשנה זו תלמידי הכיתה הגיעו  עם ארגז כלים והתנסות קודמת בתהליך חקר: " 'מדברי מחנכת ו   

 של עיבוד המידע והפקתו לידי  ,המהיר יחסית ,תהליךבאשר בא לידי ביטוי הן בשאלות פוריות והן    

"תוצר אישי   



64 
 

 

 

 
  
 י רמת מוריה"תל :בית ספר 
 ירושלים :ישוב 
 הדס הראל :מנהלת 
 יפה דנון :מפקחת בית הספר 
 י"מנח :מחוז 
 ורד אבואלעפיא :שם המדריכה 
 

 
 י רמת מוריה חושבים קדימה"בתל

 
הסיבות לבחירה . י רמת מוריה החליט השנה לשים דגש בהכשרת מורים על פיתוח החשיבה"בית ספר תל

 :זו נובעות משתי סיבות

, לארגן, גיים רבים המקדמים חשיבה מסדר גבוה והיה רצון למקדס נעשו תהליכים פדגו"בביה .0

 .ולעבור תהליך רפלקטיבי של המורות על אופן עבודתן

 .לגוון את דרכי הערכהוהשאיפה להעלות את הישגי התלמידים  .1

: לדוגמא, המדעיםבהוראת , בעיקר, בתחילת תהליך הטמעת החינוך לחשיבה היישום בא לידי ביטוי

התלמידים שאלו שאלות באמצעות שגרת . זרעים ועוד, קו בעיקר במיון של חומריםעס' בכיתות ג

אין . שאילת שאלות והסקת מסקנות, עסקו בהשוואה' תלמידי כיתה ה, "שואל-חושב-רואה"החשיבה 

 .ס משולבות אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה בצורה שוטפת ומשמעותית"ספק כי בלימודי המדעים בביה

וחשיפת הצוות  לעקרונות החינוך לחשיבה ומתן כלים לשילוב אסטרטגיות חשיבה  בעקבות ההשתלמות

המורות גילו עניין ורצון להמשיך להשתלם ולקבל כלים יישומיים נוספים לעבודה בכיתה , בתחומי הדעת

 . במגוון תחומים

 

 דוגמאות 

בין  מילונים שונים  אההשווערכו  בעברית, בשאילת שאלותהתנסו , תורה עם תחילת לימודי, 'כיתות ב

 .  בספריה

 .ועוד ך"תנ, גאוגרפיה, מדעים: בכל תחומי הדעת השוואההושם דגש על אסטרטגיית ה 'בכיתה ה

 .בנושא בעלי חיים במדעיםהעלאת השערות ו מיוןנעשה שימוש באסטרטגיית ה' בכיתה ד

 

 תובנות לעתיד 

 . להשתלמות ולהדרכה בנושא פיתוח החשיבה"(  על קצה המזלג"אומנם )חברות הצוות נחשפו כבר השנה 

וזאת על מנת להעמיק את תרבות החשיבה , חשוב להמשיך ולהטמיע את דרכי ההוראה גם בשנה הבאה

 .בבית הספר ולהשביח את ההוראה

 

 : ליצירת קשר

 dasird@walla.com:מנהלת בית הספר, הדס הראל 
 

 

 

 
 :וקיבלה הדרכה צוטטה באומרה בנושא חינוך לחשיבההשתלמות שהשתתפה במורה 

 ."ומיים לעבודה בכיתהקיבלתי כלים ייש. הפער בין התיאוריה למעשה, זה בדיוק מה שהיה חסר לי"

 

mailto:dasird@walla.com
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 מות חשיבהחמ

 מודל מערכתי להטמעת החשיבה בתוכנית עבודה בית ספרית
 

 אשרף סביחאת: מרכזמדריך 
 

 ,בתי ספר 1-8 -מ, צוותי מורים+מסגרת למידה בה נפגשים מנהל , מהותן  "חממות חשיבה"

 :למטרות

 פיתוח תפיסה מערכתית בית ספרית בקידום החינוך לחשיבה •

 המקדמת את החינוך לחשיבה , בניית תוכנית עבודה בית ספרית •

 שילוב החינוך לחשיבה בשגרת ההוראה הרגילה בתוכניות הלימודים בתחומי הדעת •

 :נכללים בהן המרכיבים הבאים           

 למידה של עקרונות החינוך לחשיבה- 

 כתיבה של תכנית בית ספרית עצמאית לכל בית ספר המשתתף בחממה- 

 וקידום התכניות למידת עמיתים ומשוב לפיתוח- 

 שיח ארגוני ופדגוגי מפתח חשיבה- 

 

לקדם את החינוך שמטרתם  ,מוסדות מתווכים בסיועבבתי הספר  תמבוצע "חשיבהת חממו"תוכנית 

הערך  .צפון ומרכז ומכללת אלקאסמי במחוז חיפה ותמחוזבספר הבתי במכון ברנקו וייס : לחשיבה

 ,במכללה מנחים ומורי מורים מקרב המרצים הליך בתמשתפת  הוא שהיאהמוסף של מכללת אלקאסמי 

 . בבתי הספר בהתנסות המעשית שלהםמשבצים , פרחי הוראה.נמצאים בקשר מתמשך עם בתי ספר ש

 .הסטודנטים ןדיק ,ר עבדאללה טראביה"הוא ד ת אלקאסמימוביל התוכנית מטעם מכלל

 

אולם ניתן להם גם חופש , ת החממהסילבוס עקרוני וחומרים איתם יוכלו לנהל א קייםלמנחי החממה 

עקרון זה נועד לחזק . פעולה להוסיף או לשנות תכנים בהתאם לתפיסתם האישית ונקודות החוזק שלהם

תוך הפעלת , ס"מתן חופש יצירתי הן למנחים והן לבתיה -את אחד הערכים המרכזיים של הפרויקט

 .בקרה על איכות התוצרים

 

 .עקרונות המהלך ומאירה את ייחודו  הטבלה המופיעה בהמשך מתארת את 
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  תוכנית רב שנתית לפי ממדי התפתחות והישגיות -פרויקט חממות חשיבה

השלב 
 בחממה

 
 

דרכי פעולה במסגרת  שנה
 החממה ומטרות

תוצרים מצופים  מערך מסייע מטרות השלב
 מבית הספר

 תנאי מעבר לשנה הבאה בחממה

 : 0שלב 
הקמת 

 החממה

ללת הקמת חממה הכו - 0
 בתי ספר 1-2

 
י "כל בית ספר מיוצג ע -

 -נציגים 1-1
 

הנציגים יכולים להיות 
רכזי מקצוע או כל מורה 

י המנהל ואשר "הנבחר ע
תהיה לו השפעה פדגוגית 

 בבית הספר
 
אחד מנציגי בית הספר  -

 .הוא מנהל בית הספר

 ביסוס הרעיון של פיתוח חשיבה -
 
התלהבות וריתוק , לעורר עניין -

 ת ברעיוןהצוו
 

של פיתוח חשיבה  תפיסהפיתוח -
 אצל חברי החממה

 
התנסויות  / ביסוס ידע מעשי-

אישיות ביישום המושגים בתוך 
 בית הספר

 61השתלמות -
 שעות לחממה

 
שעות בית  8 -

 ספריות
 
מדריכי החממה  -

 .ומנחי בתי ספר

בניית יחידות  -
לימוד מפתחות 

הכוללות , חשיבה
כמה שיעורים 

ידי  רצופים על
המורים 

השותפים 
 לחממה

 
יישום היחידות  -

 בכיתות
 
צפייה ומשוב  -

בשיעורים על ידי 
 מנחי החממה

 
המנהל יצפה  -

בשיעורים וינהל 
 .משוב

נוכחות עקבית של כל חברי החממה  -
 בהשתלמות

  
 בניית היחידות ויישומן בכיתות-
 
צפייה ומשוב על ידי מנהל בית הספר -

 ם בחממהלמורי בית הספר השותפי
 
הצבת הפרויקט במוקד העשייה הבית -

 ספרית
 
הזמנת השתלמות בפיתוח חשיבה  -
, למורי בית הספר( אופק חדש/השתלמויות)

ובשנה זו , שלא השתתפו בחממה בשנה א
המפתחים , אמורים להיכנס למעגל המורים

 חשיבה בבית הספר 
 

: 1שלב 
העמקת 
 החממה

ארגון השתלמות המשך  - 1
 וות החממהלצ' ש 11של 

 
ארגון השתלמויות בית  -

ספריות מפתחות חשיבה 
להרחבת מעגל המורים 

השותפים בפיתוח 
 החשיבה

נציגי בתי הספר בחממה  -
יכתבו תוכנית עבודה בית 

, ספרית מפתחת חשיבה
תוך שיתוף  צוות המורים 

 הרחב בבית הספר

פיתוח חשיבה העמקת הרעיון של  -
 בכל בית ספר

 
הקניית כלים  לכתיבת תוכנית  -

עבודה בית ספרית ברמת המקרו 
 קוריקולום-מטא -וברמת המיקרו

 
תחילת עשייה בית ספרית -

 מערכתית  מפתחת חשיבה
 
פיתוח צוות כמוביל שינוי וחשיבה  -

 לנציגי בתי הספר בחממה 

השתלמות חממה  -
 ש 11

 
השתלמות בית -

 ספרית מפתחת
 ש 11חשיבה של 

 
צוות ההדרכה  -

והמנחים של 
 החמה

כתיבת תוכנית -
עבודה בית 

ספרית מפתחת 
-מטא -חשיבה

 קוריקולום
 
יישום פיילוט  -

 בית ספרי
 
צפייה ומשוב  -

מצד מנהל בית 
הספר בעשייה 

 הבית ספרית

נוכחות עקבית של כל חברי חממת -
 החשיבה

 
העמקת התוכנית בכל בית ספר על - 

 ההשתלמותבאמצעות 
 
 כתיבת תוכנית עבודה ויישום הפיילוט -
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התחלת פיילוט בית ספרי -

 של תוכנית העבודה
 .1שלב 

עשייה 
ס "בי

מפתחת 
 חשיבה

ליווי והדרכה לבתי  - 1
 הספר

 
הנחיה ממוקדת ברמה  -

 הבית ספרית
 
מפגשים מחזורים של -

צוות החממה ללמידת 
 עמיתים

יישום תוכנית העבודה באופן  -
ז "הדרגתי בבית הספר לפי הלו

 רשנקבע על ידי בית הספ

 הדרכה והנחיה -
 
הרצאות בודדות  -

 .להנחיה ממוקדת

יישום תוכנית -
העבודה לפי 

 ז המתוכנן"הלו
 
צפייה של   -

מנהל בית הספר 
 ביישום בכיתות

 
צפייה ומשוב 

מצד מנחי 
 החממה

 

 

 .2שלב 
 מיסוד

 החממה

ספירא
וגם  לי

שנה 
רביעית 

לפי 
 הצורך

שיחות משוב ורפלקציה  -
על תהליך העבודה באופן 

 מתמשך
 
בירור חזקות וחולשות  -

 והעצמה
 
הדרכה ממוקדת  -

 בחשיבה רפלקטיבית

מיסוד תהליכים פדגוגים בבית  -
 הספר

 
תרבות /הטמעת רעיונות בשגרה-

 בית הספרית 
 
 ראיה מערכתית בית ספרית -

הדרכה והנחיה  -
 .בית ספרית

הטמעת רעיון  -
-המטא

קוריקולום 
בתוכניות 

העבודה של 
 המקצועות בבית

הספר 
 .והתחומים

 
פיתוח החשיבה  -

מחלחל בתוך 
העשייה הבית 

בישיבות , ספרית
, הורים , מורים

תלמידים 
ובהוראה הרגילה 

וכן בבחינות 
 בבית הספר
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 אבן חלדון : בית ספר
 אום אל פחם : יישוב

 סיהאם אבו שקרה :מנהלת בית הספר
 מדחת זחאלקה :ס"מפקח ביה

 צפון: מחוז
 מנסורעבאסי  שירין :מדריכה

 
 

 

 שילוב חשיבה בתהליך הלמידה
 

דוגל ומקדם באמצעות בית הספר . מורים 11והצוות מונה , תלמידים 106אבן חלדון לומדים בית הספר 

ס והתוכניות האופרטביות הנגזרות מתוכנית העבודה הבית ספרית שילוב אסטרטגיות "חזון ביה

למידה , רה להפוך את הלמידה למשמעותיתחשיבה בתהליך הלמידה בתחומי הדעת השונים במט

חשיבה  אסטרטגיותשילוב , כמו כן .המקדמת תלמיד בעל מכוונות עצמית וסקרנות אינטלקטואלית

 .מסדר גבוהה והתמודדות איתן עם התלמידים  מקדמת אצלם הבנה בהקשרים מגוונים

" חממות חשיבה"רת ס אבן חלדון זו השנה השלישית משתתף בשילוב אסטרטגיות חשיבה במסג"ביה

 .בהנחיית מדריכי מכללה אקדמית אלקאסמי והמזכירות הפדגוגית

 

 מהלך התוכנית בבית הספר

בשנה הראשונה השתתף הצוות המוביל בשיתוף המנהלת בתהליך הפיתוח המקצועי ובנה תוכנית 

, צועותלהנחלת ושילוב חשיבה בתהליך הלמידה בכלל המק, אופרטיבית עם צוות המורים הבית ספרית

 .הכוללת תכנון תהליך פיתוח מקצועי לכלל צוות המורים הבית ספרי

 

ובליווי תהליך הפיתוח המקצועי הבית , בשנה השנייה הצוות המוביל המשיך בתהליך הפיתוח המקצועי

במסגרת הפרויקט . בהנחיית מרצי מכללה אקדמית אלקאסמי" פיתוח אסטרטגיות חשיבה"ספרי 

שנרכשו במהלך הפיתוח , רים בנו יחידות הוראה משלבות אסטרטגיות חשיבהבשנה השנייה צוותי המו

 . המקצועי ויישמו אותן בכיתות הלימוד

 

" שילוב אסטרטגיות חשיבה בתחומי הדעת"השנה השלישית שאנו משתתפים בתוכנית , השנה זו

המורים בונה צוות . ומבצעים תוכנית פעילות בית ספרית המבוססת על שילוב חשיבה בתהליך הלמידה

ת שאיל,נווב-הכובעי ד, טיעון, יחידות הוראה משלבות אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה כמו השוואה

 . מיון והסקת מסקנות ,פתרון בעיות, שאלות

 

המבוסס על , "עבודת צוות"משתתף בתהליך פיתוח מקצועי  מר בלאל רבאח אגבאריהרכז התוכנית 

פיתוחם וטיפוח העבודה הפדגוגית , ה עם צוותי המוריםלעבוד" האימון הקוגניטיבי"רכישת כלי 

 .בשיתוף המדריכה שירין מהמזכירות הפדגוגית, המושתת על חשיבה בתהליך הלמידה

 

המורים עושים שילובים גם בפעילויות הבלתי . משלבים את התוכנית בכל השכבות הגילבבית ספר 

 .כישורי חייםתפקיד לכל תלמיד ו, פורמאליות הערכיות  כמו מפתח הלב
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 ? מה ייחודי בתהליך

 :יחידות הוראה משלבות אסטרטגיות חשיבה פיתחו , בליווי המדריכה והרכז, צוותי המורים

  ב-'לכיתות א" איכות סביבה" צוות הגיל הרך' 

  לכיתות ה" סדר פעולות החשבון"צוות המתמטיקה' 

  לכיתה ד" גוף האדם כמערכת"צוות המדעים' 

  לכיתות ג" זונה ואורח חיים בריאת" צוות הערבית' 

  בהתבסס על אסטרטגיית השוואה לכיתות ו" מוסיקה"צוות האנגלית' 

 תוצרים ברמה בית ספרית

 : פיתוח יחידות לימוד עתירות חשיבה ונסינו לשלב תקשוב 

 איסוף מידע , ילת שאלותשאתוך יישום   ,מוסיקהבנושא ' לית לכיתות היחידת לימוד באנג

ומשימה , ושלבנו מצגות וסרטנים ומוסיקה של זמרים מפרסמים, TAC  -בוסף השתמשנו בנ. והשוואה

במצגת  ציגווהמסיים  זמר ידע על מ אספוקבצת תלמידים   כל. המקדמת חשיבה מסדר גבוה בתקשומת

 .מוסיקה מתאמת בשילוב

 שאלת  בשילוב תקשוב ויישום אסטרטגית ההשוואה ואסטרטגיית' ב' יחידות בערבית לכיתות א

 .שאלות

  ח ובניית "ף מטותיבשיחידת לימוד במדעים המשלבת מספר אסטרטגיות במשימות מתוקשבות

 .מצגות רלוונטיות לנושא

  אסטרטגיות חשיבה  בשילוב יםמתוקשב יםבניית שיעורקידמה השתלמות תקשוב בית ספרית

 .טיעון ועוד, השוואה, מיון, שאילת שאלות: מגוונות

 סכום 

חלק אינטגראלי מאורח חשיבה מסדר גבוהה בהוראה ולמידה אה בשילוב אסטרטגיות ס רו"צוות ביה

ס מכוונת לפיתוח תלמיד סקרן ובעל "הלמידה המשמעותית המתרחשת בביה. החיים בבית הספר

 . מכוונות ומסוגלות עצמית

 

 

    ibinkhaldon@gmail.com    האם אבו שקרהיס, ס"מנהלת ביה: ליצירת קשר
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 אלגזאלי: בית ספר     
 בקה אלגרבייה: ישוב     
 חוסאם אבו מוך: מנהל     
 זכרייה חרדאן: מפקח בית ספר     
          חיפה: מחוז     
 מוחמד זיאד, מנסורעבאסי  שירין  :כיםהמדרי מותש     

 

 ום הישגי התלמידיםפיתוח סביבה לימודית לקיד
 

 

של בית  מוביל צוות, בשנה הראשונה. שנים 1מזה " החינוך לחשיבה"בית הספר משתתף בתוכנית 

אשר עסקה , מבתי ספר באזורמשותפת עם צוותים  בהשתלמות השתתף ,מורים  1 -המונה כ, הספר

בשנה . שונותה אסטרטגיות חשיביחידות הוראה המשלבות  בנייה ויישום  ,הנחיה , לתכנון בכלים

 בה הוקנו אסטרטגיות, מורים מבית הספר בהשתלמות המשך בית ספרית 11 -השנייה השתתפו כ

 .הישגי התלמידים את המקדמת, חשיבה שונות והמורים התנסו בכלים  מגוונים לבניית סביבות למידה

תהליך . שיבהויישמו יחידות הוראה מקדמות ח במקצועות השונים תכננו המורים כל, בשנה השלישית

יחידות  .מדריך והצוות המוביל של בית הספר הפיתוח ויישום היחידות בכיתה לווה בהנחיית, התכנון

 .ועוד טיעון, שאילת שאלות, מיון, הסקה, השוואה: מגוון אסטרטגיות חשיבההלימוד שילבו 

 
 דוגמה ליחידת לימוד בינתחומית

תוך שילוב  אסטרטגיות חשיבה שונות , ושפה ערביתמדעים  -המורה בין שני תחומים  שילבה , ביחידה

 השוו,  התנהגותן ועוד, התלמידים למדו על חיי הנמלים. חיפוש מידע והשוואה, שאילת שאילותכגון  

 .ממקורות מגוונים חיפוש מידעתוך , את הנמלים  לחרקים אחרים

 .כמו כן בנו התלמידים דגם של קן נמלים

 

 תוצרים

 :ברמת צוות המורים
 אסטרטגיות חשיבה שונותהמשלבות כלים לתכנון ויישום יחידות הוראה .  0

 בדרכי הוראה בקרב רוב המורים שינוי .1

 :ברמת התלמיד

 עבודה בגישה חקרנית 

  למידהלהעלאת מוטיבציה 

 שיות התלמידיפיתוח א 

 סיכום ותובנות לעתיד
 כמו גם לפתח, קרב המוריםבה ולהדגיש את חשיבות הנושא הצליחה לעורר חשיב הההשתלמות שנערכ

למידה -הוראההדרכי  בשינויאנו נמשיך בעתיד . לכל הצוות המלמד בבית הספר שפת חשיבה משותפת

  .המאפשרות לתלמידים להגיע לרמות חשיבה גבוהות

 

 hanank1@walla.com, חנאן כבהא, סגנית מנהלת: ליצירת קשר

 

mailto:hanank1@walla.com
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 אלחכים :בית ספר
 כפר קרע:ישוב

 זחאלקה מהדיה: מנהלת
 פריד גנאיים: מפקח בית ספר

 חיפה: מחוז

 מנסור שירין עבאסי: הכשם המדרי

 

 

 

  
 

 
 

 

 פיתוח יחידות למידה עתירות חשיבה
 

צוות . מורים 11 -וכיתות  01, 'ו-'תלמידים בכיתות א 111ס יסודי לומדים בו "בית ספר אלחכים הינו בי

 (.כמחציתם בעלי תואר שני)השכלה גבוהה  בעל ,דינאמי ומסור, ס נחשב לצוות צעיר "ביה

 

זו ניזונה מחזונו של אידאולוגיה , ינוך לחשיבהבית ספר אלחכים חרט על דגלו להיות מוביל בתחום ח

בעל מכוונות עצמית וכישורים , סקרן , מצטיין , יצירתי , עצמאי,ביקורתי , ס בפיתוח תלמיד חושב"ביה

ולהיות מסוגל להתמודד בהצלחה עם השינויים בעולם הטכנולוגי עתיר ,מתאמים לתפקד בעולם המחר

 .הידע

שיהווה בסיס לעבודת בית  ,מודל חינוכי לימודיהינו גיבוש , אלחכים ס“האתגר שעמד לנגד עינינו בבי

ומטפחת את  התלמידים תורמת להבניית הידע שלסביבה ה. הספר ויצור סביבה לימודית חינוכית

לדעת , לחפש מידע ולהפוך אותו לידע אישי , יכולתם לשאול שאלות טובות ולמצוא פתרונות הולמים

יכולת , מהימנותו ושילובו במפת המושגים האישית שלו,ונטיות שלולבקר את המידע ומידת הרלו

 למד את, והשבעת אותו ליום אחד - דגתן לאדם " ,להסיק מסקנות ולטעון טענות מנומקות היטב

 ".והשבעת אותו לכל החיים -האדם לדוג 

 

מזה שלוש . ע נבחר בית הספר להיות מבין בתי הספר החלוציים בחינוך לחשיבה"בשנת הלימודים תש

כחלק מהוראת התכנים  והוראה מפורשת וברורה ה לשנים בית הספר שם  את פיתוח החשיבה כמטר

 . של כל מקצועות הלימוד בכל שכבות הגיל 

 

 יך בבית הספרתיאור התהל

י "מקצוען ומיומן אשר עבר שלוש השתלמויות  מיוחדות בתחום  ע, צוות מוביל נבחרע "ל תש"בשנה

בעקבות ההשתלמויות נבנה מתווה תלת שנתי ותכנית התערבות  .מכללת אלקאסמי ומכון ברנקו וייס

הכשרת צוות אחת ממטרותיה החשובות של התכנית היא . להטמעת תרבות חינוך לחשיבה בבית הספר

צוות המוביל הבית ספרי הי "ע  ,לצוותים וליווי מקצועי ואפקטיבי שתלמות בית ספריתההוראה בה

. במסגרת שעות השהייה של המורים ומעבר ליום הלימודיםכל זאת . והמדריכים המקצועניים בתחום

מפתחים  על תכנים לימודיים דיון משותףי "הליווי האפקטיבי נעשה בצוותים בין מקצועיים ע

ועידוד חברי הצוות לפתח הערכה  שיתוף ,יצירת מנגנוני תמיכה, תהליכי עבודה מקצועיים,חשיבה

יצירה סינרגטית של ידע חדש  ,ולמידה מהתנסויות קשות של הצלחהחוויות בשיתוף  ,רפלקטיבית

 .בין חברי הצוות אמון וכבוד הדדיפורייה  תוך מתן  ,מתמדת למידת עמיתיםוטיפוח תרבות 

 

http://he.wikiquote.org/w/index.php?title=%D7%93%D7%92&action=edit&redlink=1
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מענה אפקטיבי לשונות כ, יי צוות התכנון וההערכה הבית ספר"פורמט תכנון שנתי עבבית הספר פותח 

  הפורמט על פי. ביכולות הלמידה והחשיבה שלהם שונות המתבטאת. ס"הקיימת בקרב תלמידי ביה

, ונותשימוש באסטרטגיות חשיבה שהתכנית כללה . השנתית שלהם יםתכננו המורים את תכנית הלימוד

שימוש בהערכה , שימוש בכלים טכנולוגיים ומתוקשבים, לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בהתאמה

עתירי חשיבה בכל והוקמו מרכזי למידה דינאמיים  בנוסף.חלופית ופיתוח תרבות הערכה רפלקטיבית

מוד יחידות הלי 01והמבטאות את  צורכי למידה מגווניםלמותאמות לרמות חשיבה שונות וה,הכיתות

 .שפותחו

 

לחינוך מיוחד נבנתה יחידת לימוד בינתחומית בנושא אורח חיים בריא העוסקת  'בכיתה ו: לדוגמה

הלימוד התמקד . אותו לקטגוריות מיינוהתלמידים מיפו את הידע הקודם שלהם ו. בנושא העישון

ל נזקי נעשה מיון של השאלות להיבטים שונים ש. התלמידים על לנזקי העישון בשאלות ששאלו

התלמידים השוו בין עישון נרגילה לעישון . בריאותיים ופסיכולוגיים, היבטים כלכליים: העישון

 .הסיקו מסקנות ונקטו עמדה אישית כלפי תופעת העישון, סיגריות

 

 ? מה ייחודי בתוכנית 

 י בעל םהתכנים והנושאים  הנלמדים ביחידות הלימוד  ה:  פיתוח יחידות לימוד עתירות חשיבה -

 . את רמת ההתפתחות שלו יםאת הלומד ותואמ יםמאתגר, משמעות אישית ללומד

בשנת  ".אסטרונומיה"בנושא ' נבנתה יחידת לימוד רב תחומית לכיתה הע "בשנת הלימודים  תש

, יחידות לימוד עתירות חשיבה לפי מקצועות הלימוד ולפי שכבות גיל 1א פיתחו צוות המורים "תשע

אורח חיים " ב בית הספר בחר את הנושא השנתי של משרד חינוך "ית תשעבשנת הלימודים הנוכח

 .תוך מתן מענה לשכבות הגיל לפי שכבות גיליחידות לימוד עתירות חשיבה  01כנושא מארגן ל " בריא

הלמידה בתהליכי  במטרה לקבל תמיכהבעשייה הבית ספרית  משתף את ההורים ס אלחכים"בי -

ועד הורי בית הספר .משפיע לטובה על השיגי תלמידיושיתוף זה . רלשפר את איכות בית הספ ועזרה

 . הראשוניים בפיתוח יחידות לימוד עתירות חשיבההתהליך בשלבי  השתתף

 

 דרכי הערכה 

 .לשפר את ההוראה ולקדם את הלמידה על מנתבית הספר אימץ את הגישה האיכותית בהערכה 

תוך שהם  ,לתם של הלומדים ביישום התכנים שלמדוביצוע במטרה להעריך את יכו המורות בנו מטלות

 .וחשיבה ביקורתית הסקת מסקנות, ארגון ומיזוג מידע, תכנון: כגוןמפעילים מיומנויות חשיבה גבוהות 

 .המאפשר ללומד חשיבה מטה קוגניטיבית, הלמידהתהליך ב פורטפוליו התלמידים ניהלו, בנוסף

, ניתוח, נימוק בעד ונגד, השוואה, הסבר)רמה גבוהה ב חשיבהשאלות שולבו מבחנים הכוללים גם ב

שהציבו  ,באמצעות משוב מפורט בהתאם ליעדיםניתנת ההערכה על בחנים ומבחנים  .('הערכה וכד

 .המורים והלומדים למהלך הלמידה

תהליך פיתוח יחידות הלימוד  לבחינת,צוות ההערכה הבית ספרי פיתח כלי הערכה למורים ,כמו כן

ובדק את  מדגם מייצג לחלק מהתלמידים בנוסף הצוות ערך. היבטים שוניםמ,בודת המורהותרומתו לע

 תרומת היחידות לתהליך הלמידה
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 תובנות

 . יכולות חשיבה חיוניות להצלחה ולתפקוד יעיל בכל היבט של חיי הפרט בחברה משתנה ובעידן הידע -

 .תהליכית  למידה מחייבת חשיבה פיתוח על בדגש הוראה -

 .למידה -וב חשיבה מצריך הקצעה של זמן במסגרת תהליך ההוראה שיל -

 

 rsahalka@gmail.com, רכזת פדגוגית, ראניה מסאלחה: קשר ליצירת 

 

mailto:rsahalka@gmail.com
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 "אלחכמה"יסודי  :בית ספר
 מלק אזל :לתמנההשם 

 זכריה חרדאן: מפקח בית הספר
 חיפה: מחוז

 עוסמאן ר מדחת"ד :מנחה ממכללת אלקסאמי
 אשרף סביחאת :מדריך

 

 

 
 

 

 

 

 "יתרונות וחסרונות: מדע וטכנולוגיה בשירות האדם"-חממות חשיבה
 

. טרטגיות חשיבה בתכני הלימוד החל השנה בתחילת הסמסטר השניתהליך פיתוח  התכנית לשילוב אס

מה , מקצוע הלימוד, דנו במטרות הפרויקט, בפגישה הראשונה בהובלת המנהלת ערכנו תיאום ציפיות

 .  שיטת ההוראה ואסטרטגיית החשיבה שתשולב ביחידת הלימוד, צפוי להיות התוצר הסופי

. היות שזה תחום ההתמחות של המנהלת וחלק מהמורים בשלב ראשון החלטנו לבחור בתחום המדעים

 .בהלימה לתוכנית הלימודים, בחרנו נושא בהתאם לתוכנית העבודה הבית ספרית במדעים וטכנולוגיה

נושא המזמן עיסוק , "יתרונות וחסרונות: מדע וטכנולוגיה בשירות האדם"הנושא שבחרנו לעסוק בו 

 .באסטרטגיית הטיעון

 . חומר הלימוד ובנו פעילויות מתאימות להעמקה בנושא ולקידום האסטרטגיההמורים הכינו את 

איך , בשלב הראשן  הוצג רקע תיאורטי על הנושא במטרה לאתגר את התלמידים על יד שאלות כגון

 ? השפיעו המכשירים הטכנולוגים על הקשרים במשפחה ועל קשרים חברתיים

ספו מידע  ובדקו איך התלמידים בבית הספר  באמצעותו התלמידים א, בהמשך שילבנו את הסקר

יחסית לזמן , כמה זמן התלמידים מבלים עם המשפחה והחברים? מבלים את זמנם במהלך היום

 ?מחשב ופלאפון, טלוויזיה: שמבלים מול המכשירים הטכנולוגיים

, הנתוניםעיבוד , תכנון וביצוע סקר, בניית שאלה המובילה לחקר, הצגת הנושא: יחידת הלימוד כללה

באמצעותה הצגנו את , הקניית אסטרטגיית הטיעון. הסברים אפשריים ומסקנות, תאור התוצאות

המורה לערבית למדה את אסטרטגיית  -שלבה בין מורים ממספר תחומיםיחידת הלימוד . המסקנות

 המורים למדעים הובילו, המורה למתמטיקה לימד עיבוד נתונים והצגתם בגרפים מתאימים, הטיעון

 .את הנושא בתיאום עם שאר המורים

 .יחידת הלימוד בוצעה על פי התכנון בהובלת המנהלת ותוך שיתוף פעולה מלא של הצוות

 

 סיכום 

שיתוף הפעולה המלא של הצוות והברק בעיניים . עבודות החקר  עמדו בצפיות שלנו ואפילו מעבר לכך

התלמידים שיתפו פעולה בכל . הפרויקטבתהליך הלמידה הם העדות להצלחת , של התלמידים והמורים

יחידת הלימוד שבנינו תהיה  מודל  לבניית יחידות .  שלבי היחידה וגילו מעורבות והבנה עמוקה בנושא

 .לימוד בנושאים רבים  בהמשך

 

 

 תובנות לעתיד 

 . להגדיל את מספר שעות ההדרכה בבית הספר

, אזל מלק' גב, ובלה והרצינות של המנהלתללא הה, למנהל משקל מכריע  בהובלת התהליך והצלחתו 

 . לכן יש חשיבות לרתום את המנהל לתהליך .   התהליך לא היה מצליח

 

 azalmalek@yahoo.comמנהלת בית הספר  , מלק אזל: ליצירת קשר

mailto:azalmalek@yahoo.com
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 יסודי –אלסלאם: בית ספר

 ערערה : ישוב
 בו עקלרחמן א עבדאל: מנהל

 מישיל סולימאן: מפקח בית ספר
 חיפה : מחוז

 ורסמנעבאסי שירין  :הכשם המדרי

 

 בית ספר חושב -בית ספר אלסלאם
 

 ',ו-'א-כיתות מ 08בבית הספר . השנה השלישית ומעורב בתכנית חינוך לחשיבה ז" אלסלאם"בית ספר 

ישמים בכיתות את אסטרטגיות כל המורים משתתפים בתהליך הלמידה ומי. תלמידים 211-מורים  ו 11

) הנהלת בית הספר והמורים מתכוונים להפוך את בית הספר לבית ספר חושב ברמה לימודית . החשיבה

בחזון בית הספר שואף הצוות שכל תלמיד יגיע להישגים גבוהים . חברתית וחינוכית, ( בכל המקצועות

 . היה הדרגתי ומובנה תהליך בניית התוכנית. וישתמש באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה

שלווה את התהליך , ר עבדאללה טאראבה ממכללת אלקאסמי"חשוב לציין את תרומתו האדירה של ד

 .היה קשוב לצרכים ושמר על קשר עם הצוות המוביל ועם כל המורים. במשך שלוש השנים האחרונות

 
 

 תיאור התהליך בבית הספר

ל מורים ותלמידים השתתפנו בפיילוט חממות מתוך אמונה בחשיבות פיתוח חשיבה מסדר גבוה אצ

מתוך הבנה  כי שינוי נבנה באופן שיעזור למורים , השינוי לא הונחת על המורים ועל התלמידים. חשיבה

 .ללמידה משמעותית" חשיבה מסדר גבוה"להאמין ולהפנים את חשיבות ה, וייתן להם ללמוד
שייצג את כל השכבות להשתתף  בהשתלמות  , בשנה הראשונה של התהליך נבחר צוות מוביל בית ספרי

 התוכנית חשפה את המנהל ואת הצוות המוביל לתרומה . המנהל גם השתתף בהשתלמות. הכנה לתהליך

המנהל וצוות הניהול הובילו מהלך למידה בו חשפו את . בפיתוח  דרכי חשיבה  אצל תלמידים ומורים

 .הבאות כלל המורים לשינוי שבית הספר עומד לעבור בשנים

בהשתלמות נחשפו המורים לעקרונות . בשנה השנייה  כל המורים השתתפו בהשתלמות בית ספרית

במקביל להשתלמות כל צוות מקצוע בנה .החינוך לחשיבה והוקנו להם  אסטרטגיות חשיבה מגוונות

 . ששילבה באסטרטגיות חשיבה,שיעורים לפחות 2יחידה בת 

היה חשוב לצוות מוביל למקד את . גלי אכילה נכונים ובריאיםכל היחידות שנבנו עסקו בחינוך להר

כל המורים יישמו את היחידות שבנו במשך . המורים בנושא אחד ולעזור להם ליישם אותו בתוך הכתות

תוך כדי יישום  ולימוד היחידות התנהלו בהשתלמות דיונים בקשיים ובהצלחות בעקבות היישום . השנה

 .והועלו הצעות לשיפור

, בכל מקצוע, וכל מורה, ה השלישית כל המורים בנו יחידות לימוד המשלבות אסטרטגיות חשיבהבשנ

 . בכל השכבות יישם בכיתתו יחידות לימוד המקדמות אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה

יישום אסטרטגיות חשיבה מתבצע בתוך תוכנית הלימודים ומשולבות  -שנה זו מאד משמעותית 

 .בתחומי הדעת

 . עקבה וסייעה  בתהליך, תמכה, הבית ספרית עזרההמדריכה 
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 דוגמאות

שאילת שאלות אסטרטגיות שימוש ב-"האפרוח המכוער"סביב הסיפור  'כיתות אלת לימוד יחיד -

 .האהשווו

 ושילוב שוואהההמיון והת ובאסטרטגישימוש  - 'לכיתות גנות השנה ובנושא עבעברית יחידת לימוד  -

ששולבו ,הכינו שאלותבקבוצות תלמידים   ".מי זוכה במיליון"ם כגון יומשחק משימות מתוקשבות

 .מסכמת במשחק מתוקשב כפעילות

 

 דרכי הערכה

תצפיות של  1ההערכה נבנתה בעיקר על . בית הספר נבחר השנה להיות בית ספר המעריך את כל מוריו 

הוא שימוש (כמנהל)אחד השינויים שהכנסתי לתהליך ההערכה שלי. מנהל במורים בשיעורים

בנוסף צפיתי אצל כל המורים בשיעורים ביישום היחידה שכל צוות . באסטרטגיות חשיבה בתוך השיעור

היה . ואחרי התצפיות היה משוב מסכם, לפני התצפית התקיימה שיחת הכנה לתיאום ציפיות. הכין

שיתופי והצפייה כיוון שהיחידה נבנתה באופן , חשוב גם לשלב מורים ועמיתים  בצפייה בשיעור שני

 .על השימוש באסטרטגיות חשיבה בכלל ובהערכה בפרט, המשותפת אפשרה הערכה ולמידת עמיתים

 

 תוצרים 

 .שנים 1יחידות לימודיות במשך  10יחידות לימוד שנבנו בכל שנה לכל צוות מקצועי סך הכול  1 -

 .תוכנית לימודים שנתית בכל המקצועות ששלבה שימוש באסטרטגיות חשיבה -

 (.עדיין בתהליך)הבניית תרבות בית ספרית שמתמקדת בפיתוח דרכי חשיבה  -

 חלק משמעותי מהילדים משתמשים בהרבה מושגים ואסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה כחלק  -

 . מתהליכי הלמידה שלהם  

 

 

 תובנות לעתידסיכום ו

 במיוחד . שיבהלחלק גדול מהמורים יש סיפוק בכך שהתלמידים מדברים ומשתמשים במושגי ח

 . לחלק מהמורות לא היו צפיות לרמה כל כך גבוהה בתשובות של תלמידים. בכתות  א ו ב

   כדי להפוך את החינוך , שנים' הוא תהליך שמצריך עבודה עקבית מס" חממת החשיבה" תהליך

למרות שהתקדמנו צעד אדיר ויש הסכמה גורפת . לחשיבה לתהליך משמעותי בתרבות בית הספר

 .עדיין צריך ללמוד ולהפנים את  דרך העבודה כאורח חיים, ות פיתוח החשיבהלחשיב

 חשוב לשימור תרבות בית ספרית חושבת, ליווי מקצועי מטעם המשרד ומטעם  מוסדות מקצועיים . 

 .הופכים את הלמידה למשמעותככל  שמתרגלים שיטות הוראה למידה מקדמות חשיבה 

 

 akil444@gmail.com, גיתרכזת פדגו -חנין עקל: ליצירת קשר
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 ביר אלאמיר קהילתי: בית ספר      
 נצרת: ישוב      
 אמינה מוסלח: מנהלת      
 אזי'חג אלד'מר ח: מפקח בית ספר      
 צפון: מחוז      
 אשרף סביחאת: שם המדריך      

 

במסגרת תוכנית " ביר אלאמיר"בקהילת בית ספר פיתוח חשיבה יצירתית 

 "חממות חשיבה"

 

הורים ומורים , שבה תלמידים , קהילייה לומדתחממה ל בעצם היותהשל החממה שלנו היא ייחודה  

 .מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בכלל וחשיבה יצירתית בפרטלקראת חברה בעלת , לומדים ומתפתחים

התוכנית הינה כלל מערכתית . תלמידים 111בבית הספר . ט"שסבית הספר משתתף בתוכנית משנת ת

רוב מורי בית הספר מעורבים בתוכנית וקיבלו הדרכה בתוך . ו-בכתות  א, ומיושמת בכל שכבות הגיל 

 .אשר קדמו את הצוות, בהדרכה התקיימה למידת עמיתים באמצעות תצפיות ודיונים. הכתות

כיום בעקבות התהליך , מתמטיקה ושפה ערבית, ה במדעים בתחילת התוכנית התמקדנו בשילוב החשיב

השנה התקדמנו . שילוב החשיבה בהוראה נעשה חלק אינטגראלי מההוראה בכתות, שעברו המורים

 .ופיתחנו משימות מתוקשבות המבוססות חשיבה

( הצוות שהשתתף בחממה)החלטנו . המושג יצירתיות נפוץ מאד בספרות המדעית הקשורה בחשיבה

ולפתח בדרכי ההוראה של המורים את , גילפורד ליצירתיותר ליישם מעשית את הגישה של שאפש

 .המרכיבים הכלולים בהגדרה ולקדם את החשיבה היצירתית אצל התלמידים

 :הה ארבעה גורמים הקשורים ליכולת החשיבה היצירתית יגילפורד ז

 ונההיכולת לנקוב במספר פתרונות אפשריים המקיימים דרישה נת -שטף. 

 ולא להיצמד לגישה אחת בלבד, גישות והיבטים פתיחות -גמישות. 

 היכולת להגיע לפתרונות חדשים ולא מקובלים -מקוריות. 

  היכולת לפתח ולשכלל את רעיונות היסוד –שכלול. 
 

 תאור התהליך בבית הספר 

הקשיים .  יתהיו לנו קשיים בהכנת חומרים מתאימים לשילוב וקידום החשיבה היצירת בשנה הראשונה

נבעו מחוסר מיומנות של המורים בפיתוח תכניות מסוג זה וכן מהעובדה שלא נמצאו חומרים מוכנים 

, המורים הבינו כי עליהם לתכנן ולהכין בעצמם את חומרי הלמידה.  המתאימים לצרכי בית הספר

 . והתחיל שיח בנושא

, הן התקיים שיח בקידום כלי חשיבה שובצו במערכת ישיבות צוות בשלושה מקצועות וב בשנה השנייה

 . ואחת לחודש הוכן שיעור המשלב חשיבה ומקדם את אחת המיומנויות

שולבו . הורחבה הלמידה של מיומנויות חשיבה הן של המורים ובמקביל של  התלמידים  בשנה השלישית

 . צפייה בשיעורים ומשובים 

לפיתוח  ס "והוביל לפיתוח תלב, ומובנה השימוש בכלי החשיבה הינו שיטתי ב"תשע -בשנה הרביעית

כל שנה נוספה מיומנות נוספת  -תוך הסתכלות ספיראלית לאורך שכבות הגיל, מיומנויות חשיבה 

ושולבו משימות גם , פותחו פעילויות למידה ודרכי הערכה . והועמקו מיומנויות שהוקנו בשנים הקודמות 

 . בעבודות הבית 
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 : דוגמאות

 שאלות שאילת : כתה א

 שאילת שאלות ומיון : 'כתה ב

 השוואה , מיון, שאילת שאלות: 'כתה ג

 פתרון בעיות , טיעון, השוואה , מיון, שאילת שאלות: 'כתה ה

 
 

 ?מה ייחודי בפעילות שהתקיימה בבית הספר
 

ן ארגון ותכנו ,שיטת העבודה בכתה, החומרים הלימודיים מגוון  :המורות פיתוח התוכנית נעשה על ידי 

 . מקצועיות לתחומי הדעת השותפים לתוכניתמורות  בשיתוףבניית יחידות לימוד  ,החומר הלימודי

קיבלנו הדרכה צמודה , הוראת עמיתים וצפייה בשיעורים אפיינה מאד את התהליך בבית ספרנו

 .והמשכנו בעשייה שהוכיחה את הצלחתה, מהמדריך לחינוך לחשיבה

 
 

 תוצרים ברמת מורים

מערכי השיעור יושמו בכיתות , רי בתחומי דעת שונים המבוססים על מיומנויות חשיבהמערכי שיעו

 .ושודרגו על פי ההמלצות וההערות של מורים שצפו בשיעור

 

 תוצרים ברמת תלמידים 

השוואה בין  –במתמטיקה . שיר לקטע ספרותי השוואה בין -בשפה הערבית :לדוגמה, עבודות תלמידים

התלמידים עורכים משוב ורפלקציה . השוואה בין עבודה קבוצתית ולבין יחידנית ,כמו כן. מלבן למעוין

 .על תהליך הלמידה

 

 

 sbaihata@gmail.com  ,אשרף סביחאת: ליצירת קשר
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 חינוך  לחשיבה בחינוך הקדם יסודי

 

   , עוספיה, כרמל-דליית אל, עכו, נשר, נס ציונה, רחובות, גדרה, באר יעקב: יםישובב גני ילדים         

 טבעון ונופית, חיפה, פורדיס ,מגדל העמק                                          

                                                                                                                            חיפה וצפון, מרכז :ותמחוז         

 לאה אילנה: מלווה   כיתרה שובלי ושפרה אטישקין: כותשם המדרי         

 רחובות, מכון ויצמן למדע, המחלקה להוראת המדעים: גוף אקדמי         
 

            

 תכנית אגם לחינוך חזותי

 

יעקב " שאנו נותנים לילדינו גורם גם להם להיות כאלה החינוך. אנו כולנו אנאלפביתים מבחינה חזותית"

 .אגם

ולקלוט את , לאפשר לילדים להבין -מטרת התכנית לחינוך חזותי היא בראש וראשונה חינוך העין, לפיכך

לשלוט , להבחין בשינויים דינאמיים בו, להכיר את היסודות הבסיסיים שבו, עולם הצורות הסובב אותם

 . ולפתח יצירתיות, לת לשנותובעולם הצורות תוך יכו
  

?גניםמה ייחודי בפעילות שהתקיימה ב  

   שפועלים בתכנית זו , על ידי המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן בגנים 1118במחקר שנערך בשנת      

:נמצאה ייחודיות בתכנית            
 ממצאים קוגניטיביים

 שיפור מובהק ברמת האינטליגנציה הכללית •

 מתמטיקהבפרט מוכנות לכתיבה ול, ס"ות גבוהה יותר לביהרמת מוכנ •

 גבוהה יותר( בעיקר גיאומטריים)הכרת מושגים ויזואליים בסיסיים  •

שימוש במיומנויות חזותיות  המצריכות ,כושר למידה טוב יותר במטלות חזותיות בלתי מוכרות •

 'גמישות חזותית וכו, נתזהיזיכרון ושחזור חזותיים וכן יכולת אנליזה וס, זיהוי: כגון, בסיסיות

 פיתוח נוהלי עבודה הקשורים בהתמדה ובריכוז •

למשל )מושגים ותהליכים מתמטיים מתקדמים בגילים צעירים " שיטת אגם"יכולת ללמוד לפי  •

 ('ג-'לימוד פרופורציה ואינטואיציה מספרים כבר בכיתות ב
 

 תרבותיים-ממצאים סוציו

 מבוססות ושאינן מבוססות: אקונומיות שונות-יוהתוכנית מקדמת ילדים מאוכלוסיות סוצ •

 התוכנית מתאימה להוראה ומקדמת גם קבוצות של ילדים אשר היו במסגרת של חינוך מיוחד •

בעקבות השתתפות בתוכנית הגיעו ילדים עם חסכים סביבתיים , כלומר. התוכנית סוגרת פערים •

 ורת שלא השתתפו בתוכניתמקבוצת הביק ,לאותה רמת הישגים אליה הגיעו ילדים מבוססים

 אשר לא בא לידי  ,בעקבות ההשתתפות בתוכנית התגלה הפוטנציאל האינטלקטואלי של ילדים רבים
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על הצלחה בתחומים אחרים ואפשרה להם  השפיעה, הצלחתם בתוכנית. ביטוי בתחום המילולי •

 לסגור פערים לפני כניסתם לבית הספר

 

 אור התכניתית

לפעמים מביעה הצורה . עות אשר לא תמיד ניתן להבעה באמצעות מיליםלצורות יש תוכן ומשמ

היא יצירת שיווי משקל בין  מטרת התכנית, ךכאי ל. לכשעצמה הרבה יותר מהמילה המגדירה אותה

שיווי משקל זה . המילה שקיבלה משמעות יתר בחינוך הקונבנציונאלי והצורה שהפכה לחסרת חשיבות

עד לדרגות  ,חייב להתקיים לאורך המסלול של הילדואינטלקטואלים מפתח ומגביר את הכישורים ה

 .הגבוהות ביותר של החינוך הגבוה

אנו הולכים מן הקל אל . פרוגרסיבית-אנו מציגים את הפעילויות בצורה הדרגתית ,בכךכדי להצליח 

 :שך כדי העשרה הדרגתית של המידע הנרכות, מהיחיד אל הרבים, מן הסטאטי אל הדינמי, הכבד

 הזיהוי .0

 פיתוח הזיכרון .1

 השחזור .1

 

בית -את כל יסודות האלף, דהיינו.'ואת המרחב וכ, את הקו, מאפשר לילד להכיר את הצורה שלב הזיהוי

אשר בו על הילד  ,החיפוש האקטיבי אחר היסוד, יכולת ההבחנהבו מתפתחים . החזותי שעליו לרכוש

פעילויות אלה  כדי תוך. פה-בעל אובכתב , ולית כלשהילהבחין ואת הרגישות החזותית ללא עזרה מיל

באים לידי ביטוי  ,כמו כן .ו ומתאר אותן בצורה גרפיתיעוסק בצורות ביד, משתמש בגופו, משחק הילד

הפנמת כל אחד מיסודות האלף בית  היא המטרהכש. החוש החברתי של הילד והאוטונומיה שלו גם יחד

 .החזותי ושליטה בהם

וכן להיזכר ולהשתמש , בית החזותי במהירות-כל אחד מיסודות האלף שלוףמטרתו ל יכרוןשלב פיתוח הז

לאגור מידע חזותי מורכב  יתןנ ,בעזרת הזיכרון החזותי. בהם במהלכן של פעילויות זיהוי וזיהוי מחדש

ללא ספק מטרה חשובה הוא זיהוי . לתקשורת וליצירה, בו ניתן יהיה להשתמש להבנת העולם ,ועשיר

שאליו אפשר , המידע החזותי" ראגו"ליצור קשר חיובי עם אותו חלק במוח בו   אפשרבעזרתו , יותרב

 .בשעת הצורךלהתייחס 

הילד יכול , שהאלמנטים המרכיבים את האלף בית החזותי נרכשו ונרשמו בזיכרון בהנחה, בשלב השחזור

גם להשתמש בכל היסודות  אאל ,במהירות, את הדברים בהם הבחין ,מעט בו זמניתכ ,לא רק לשחזר

רה ישימוש זה יביא את הילד ליצ. זו בתכניתבמהלך הפעילויות המוצעות  ,החזותי בזיכרונו שנקלטו

לפתח את יכולת   םג הילד יוכל. ויגביר את השליטה העצמית והמשמעת המיומנויותיפתח את , עצמית

תתפתח באופן ניכר  ךוכ, ינן בעברהתמונה והנתונים החזותיים שש, הביטוי הישרה שלו בעזרת הציור

.היצירתיות שלו  

 ,ברשות הילד שפה חדשה יש, והשחזורפיתוח זיכרון , הזיהוי: שלושת התהליכים מופנמיםכאשר 

. המילולית וביצירתיות שלו בעת ובעונה אחת באינטליגנציהלו יכולת נוספת לפתח ולהשתמש  מעניקהש

איזון בין השכל  יוצרתו ואורך כל מסלול לימודיאת תהליך רכישת הידע שלו ל מאיצהשפה זו 

 . המביאה להבנת העולם מנקודות ראות שונות אוניברסאליתזוהי שפה חדשה  .לאינסטינקטים
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 בנושא עיטוריםת שנעשות בגנים פעילויו

כל מחזור  .בזמן או שניהם, ת במרחבוהסדרה יכולה להיות מחזורי. סדרה מחזורית של צורות הואעיטור 

: דוגמת המחזור חוזרת על עצמה באופן זהה מבחינת המשתנים (.תבנית)בסדרה בנוי לפי אותה דוגמה 

 .צבע ורווח, מספר, גודל, צורה

הזהים , מוסיפה בקצב קבוע עיגולים אחריםהיא לאחר מכן ,הגננת מציגה עיגול : הצגת עיטור של עיגול

זהו "עיטור שיצרה ואומרת העל  המצביע יאה .יוצרת סידרת עיגוליםו לעיגול הראשון בגודל ובצבע

באותו  .קבועים במרווחים היא מפנה תשומת לב הילדים לכך שעיטור מורכב מצורה חוזרתובכך , "עיטור

רת יהילד מתנסה ביצ, לאחר מכן. ב"וכיו ועיטור של ריבוע ועיגול, אופן הגננת מציגה עיטור של ריבועים

 .נן בעיטורים שלו ושל חבריו ומנסה לזהות את מבנה עיטורהוא מתבו, םתומציג ארים משלו ועיטו

במספרים , בצבעים)עיגולים וריבועים : שהם" יןיאבני הבנ"עם " הפשוטים"בעיטורים לאחר שהתנסו 

מצורות השונות זו  הם מתנסים בעיטורים מורכבים יותר הבנויים, ניהםיוהרווחים שב( ובגדלים שונים

 . בועיםמזו ומרווחים שאינם בהכרח ק

לאחר . עיטוריםעצמים המכילים בעצמם הילדים מחפשים עיטור והגננת מציגה עצמים שונים המכילים 

הילדים , כמו כן .העיטוריםאת חפצים שבהם הילדים זיהו המציגים את  שבובגן  מרכזפותחים , מכן

: במשחק קבוצתי הילדים משחזרים כרטיס זיכרון .מתנסים בכרטיסי זיכרון בדגמים שונים של עיטורים

הילדים משחזרים את . ורות שלפניהםצהברקת כרטיס זיכרון והילדים ביחד צריכים לשחזרו עם ה

 .מחיאת כף פעם אחת לכל עיגול ושתי מחיאות כף לכל ריבוע:הכרטיס הזיכרון בעזרת מקצב לדוגמה 

. 'כפתורים וכד, גזירה והדבקה של צורות, השחלת חרוזים :רה עיטוריםייצסדנת ההילדים יוצרים ב

וטפיחות על הירכיים או , מחיאת כף פעם אחת: הילדים יוצרים עיטורים בעזרת מקצבים שונים בגוף 

 .הקשה בשליש, צלצול אחד בפעמון, נקישות בתוף מרים 1: עיטורים בעזרת כלי נגינה שונים. רקיעות

הם , למעשה, טוריםהעי. רואים איך השפה החזותית הולכת ונבנית, יםהעיטורעם בפעילויות 
 .שעליה מדבר האמן יעקב אגם" משפטים בשפה החזותית"

 

 דרכי הערכה

שבע -בת' פרופ-במכון ויצמן למדע , במחקר בראשות ראש המחלקה להוראת מדעים, התכנית מלווה

הערכת הילדים מתבצעת באמצעות הפעילויות השונות בשלבים השונים בתכנית וכן , כמו כן. אלון

 .ותבאמצעות תצפי

 

 תובנות לעתיד

 .הפצה והפעלה של התכנית במספר רב של גנים

 .תיקות בתכניתולמויות לגננות חדשות ולותהש

 
 

 lea.ilani@weizmann.ac.il,  לאה אילני' גב: אשת קשר
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