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הערכה כמבט יוצר 
במכנ יקת  הקוו נטי ם" בע י ית ה מדידה"•
מרכ ז  ו פ ר י פ ר יה,  דמות  ו רקע: שדה הראי יה •
כי וו ן  ו כו ו נ ה: רא י י ה ו פ ע ול ה•

Intuition: from Latin intuEri, to look at

Insight

Intellect: from Latin intellēctus, perception

Theory: from Greek theōriā, from theōros, 
spectator : probably theā, a viewing + -oros, 
seeing (from horān, to see).]

Idea: from Greek, a look



בין מבט פנימי וחיצוני
גוף ראשון: המרחב הפנומנולוגי

גוף שלי שי: המרחב הלוגי
המשגה – חוויה

יסודות – גשטלט
אינטלק ט – אינטואיציה

סטטיסטי – ק ליני 
כמותי – איכותני

 נתון– מתהווה
 חלקי ק - גל

-ה ג ל ;  ו ו ל טי יר -ו יק ו ;  )ב רונר(יד יעה   פרדי גמ טית -י ד י עה נ רטיב ית 
;  )ס פרד( רכי שה -השתתפ ות;  אפ ו ל ו -די ונ י ס ס ;   ל ו ג ו ס -פ ס יכה ; ק אנט
emic-etic;   ) ברג ס ו ן(  שכ ל  –משך   ;  )בו בר(לז  - אני –אתה -אני



הפוליט יקה ש ל  המבט
התמים כ פ יקצ יה,  המבט הנ י יטר לי•
נ או ר ות  ו ס י נ וו ר •
המנ רמל  , המבט הממשטר•
לז -יחס י א נ י : הסו בי יקט כאוב י יקט•

“ פנו פ טיק ו ן  " -ם 'רמ י  ב נת'ג
כ ל -הצעה  ל ש יפ ור   המשמעת בבת י  הכ לא   באמצעות מ בט  ר ואה



מימדית-תיוג ש ל ילי  בתרבות חד

Lewis Hine: poster for the 
National Child Labor Committee, 
1915 



ל קר את הערכה דיא לוגית
) בו הר(ע יקר ון  הקומפל מנט ר יו ת  •
את ה-א נ י : גוף  שנ י  כת וו ך•
הדדי -תיקו ף•
ס וב י יקטיב יו ת -אי נט ר •

Varela and Shear: First-person accounts:
why, what, and how

 –ִה ּנֵ ה  ֶאַּק ח ֶא ת ַמ ַּבט ֵעי נֶ י ָך 

,ְצ ח ֹו ק ֹו  הַ ֵּמ ִא יר, עָ ְצּבֹו הַ ָּׁשֵקט

,ָהרְֹך ַהָּברּוְך ָהרֹוֵעף ִמֶּמָך

 –ָהר ֹו ֵפא ְל ִלִּבי ְּכֶמְרַחב הַ ּנִ יר 

,ִה ּנֵ ה  ֶאַּק ח ֶא ת ַמ ַּבט ֵעי נֶ י ָך

... ִה ּנֵ ה  ֶאַּק ח וְ ָצַרְרִּת י ַּבִּׁשיר

א " תרצ, חשון' כ, ר חל

מתו וך /   רכז הערכה כמדריך  



Your soul is oftentimes a battlefield, upon which your 
reason and your judgment wage war against passion 
and your appetite. 

For reason, ruling alone, is a force confining; and 
passion, unattended, is a flame that burns to its own 
destruction .

Therefore let your soul exalt your reason to the height 
of passion; that it may sing ;
And let it direct your passion with reason, that your 
passion may live through its own daily resurrection, 
and like the phoenix rise above its own ashes .
 
The Prophet
by Kahlil Gibran



 בין מבט פנימי וחיצוני: הערכה בחינוך
 ר חגי קופרמינץ"ד

 
 תקציר

אלא שות פה באו פן פעי ל , הטענה המ רכ זית של הרצא ה זו הי א כי  הערכ ה אינה  פעילות נייטרל ית
בעז רת המטפור ה של הערכה  כמ בט ננסה להבי ן . ביצירת המציא ות אותה היא מבקשת לתאר ולשפוט

הניתוח ינסה לחשוף א ת המתח המה ותי שבין  מב ט   . תבונ נותהכיצד הי א יוצר ת ומעצבת את מושאי  ה
פנימי ומבט  חיצוני ולתאר א ת האופי  המיו חד של כל א חד מסוגי  המ בט ומער כת ה יחסים הסב וכ ה  

המ רחב  "ז ה של  לעומת )גוף רא שון(" גיוהמרחב ה פנומ נול" הדיו ן  יבחין בי ן שדה  הראיי ה של . ביניהם
 .  כ ות של אבחנה זו לגב י השיח והפ רק טיקה של ההע רכה  בחינוךויי בחן את  ההשל) וף של ישיג(" הלוגי

 
 

 מקורות 
 
אותו אלקטרון אמור להתנהג באופן אחד כל  עוד איננו מנסים  , בתיאור ה מתמטי של תורת הקוונטים"

במילים אחרות .  ובאו פן  אחר כאשר א נו בוחנים אותו באמצעות מכ שירי מדי דה, לבדוק מה הוא  עושה
 ."אר באו פן שנה כא שר  מתבוננים בו וכאשר  אין מת בונניםהעולם הפיזיק לי מתו

  מציא ות ומ סתורין –תורת הקו ונ טי ם , דב-יואב בן 
 
כי י ש פ רח אחד סמ וי מ ן  , הכ וכב ים יפי ם. הע יקר סמו י מן  העי ן. מה שע יני רו אות אינו אלא   הקליפה"

 ..." שם מסתתרת בו באר-מה ש מ יפה את המד ב ר הוא ש אי ... העין
 הנ סיך ה קטן , זו פריאנט ואן  דה סנ ט  א כ

 
.  נפשי משתוקקת להימצא בראש יתו של העולם, הגעתי לעולם ובליבי רצון להעניק משמעות לדברים"

. התחננתי לזולת, כשאני כלוא ב אובייקטי ביות  הרומסת הז ו.  אך הנה נמצאתי כחפץ בין  שאר החפצים
ותו ך  , שבתי ה אבוד המשיב ל י קלות שח, המחליק על גופי הנעדר פ תאום כל חספוס, מבטו המ שחר ר

, לאחר שאני נתקל בו, בדיוק במורד  הנגדי, אך שם. מחזיר אותי אליו, שהוא מחסיר  אותי מן העולם
כפי שמייצבים תערובת ליצירת חומר  , ומבטי ם, התהגויות, האחר מייצב אותי באמצעו ת מחוות

-א ספו ב ידי  אניהנה החלקים  הזעיר ים שנ. התפקעתי. ללא הוע י ל... תבעתי ה סב ר, זעמתי . צביעה
 ."אחר
 ניסיונו הקיומי של השחור, פאנון פרנץ

 
ולפעמים את ה מביט  החוצ ה ומוצא מ שה ו , לפעמים אתה מבי ט פנימה ומ וצא משהו  בחוץ , מצחיק"

 ."זה מש ונה ומצחיק. בפנים
 כאן  אנה , מר אל, פין
 
מאחר והוא  , וסמל ינותן לנו תיאור שהוא בה כרח  מלאכותי ... הגרעין הנו סך  אורה הקורי  בפינו שכל"

שאינה  אלא  , שהוא  מכו וץ  א ת מלוא פעילו תם של החיים  כדי  צורתה  ש ל פעילות מס ו יימת של אנו ש 
 . גילוי חלקי ומקומי של החיים

בו ברגע שאנו חורגים מן . אין האינטואיצ יה פונה אל המשטח החיצון  בלבד אלא חודרת למעמקי ם
הממשות   מופיעה  לפנינו ,   בה ן את מחשבת נוהמסגר ות שה מיכניות ו התכ ליתנות הקיצונית כולאים

המי כניות והתכליתנו ת אינם איפוא  אלא מראות ח יצוניים שקולטם מי שמשקיף  . כזרימ ה בלתי  פוסקת
אף אם ניתן לבארו   ,  אז מן הנמנע  לחזותו מראש-אם המעשה  כרוך  בכלל אי שיותנו כי . על התנהגותנו
זה טיב ה  של התפתחותנו . עם המוש גהמעשה  הח ופשי ה וא חס ר מידה  משות פת . משעה ש בוצע 

 . הפנימית
כמ ו . ושעניי נו יהיה החיים  בדרך  כלל, אפשר להעלות  על הדעת מחקר הפונה בא ו תו כיוון  כמו ה אמנות

מגיע על יסוד העובדו ת , בלכתו עד קצה הדרך בכ יוון שמסמנתו  התפיסה החיצ ונית, שמדע הפיזיק ה
 לא תזכה פי לוסופיה  זו לה כיר את  מושא ה הכ רה  שתה א  לעול ם, ודאי. האינדיבי דואליו ת לחוקים כלליים

ו האינ סטינקט שסבי ב , השכל מוסיף  להיות הגלעין  המאיר. דומה לה כרה  שהמדע מ כיר  את מושאו שלו 
אבל  בהעדר  ה כר ה   .  אינו  אלא  כעין  ערפיל ית עמומה, אף כ שהוא  מורחב  ומטו ה ר לכדי  אינטוא יציה, לו

 האינטואיציה  לסייע לנו לאחוז במה שנתוני השכל לוקים תוכ ל, השמורה לש כל הצרוף, במובנה הנאות 
 ." חטף את הדר ך להשלימם-ו לאפשר לנו בה צצת, כאן בחס רונו
 הה תפתחות הי וצרת , אנרי ברג סון

 



כבאנתרופולו גיה בחינת מדע  ,  אין החוקר  יכול להסתפק, כ שהאד ם בשלימותו הוא נושא העי ון, כאן"
,  בה אחרת  של טבע ולה סיח את דעתו  מן העו בדהלדון באדם  כ דרך שדנים  ב חטי,  ממדעי הט בע

והאנו שי שבו נתפס  לו בדרך חווי ה פנימית שאי ן שום דבר אח ר , הוא עצמו אד ם הוא,  החוקר, שהוא
הווי ה וב מי מד חוויה   -אלא גם במי מד,   נתפס לו לא רק בפ רספ קטיבה אחרת–בטבע י כול עו רר בו   

 ."שונים מאלה  שכל שאר  הד ברים שבעולם  נתפסים לו בהם
 פני  אד ם , מרטין בוב ר

 
. .. גם האדם מתואר לפעמים כאילו אינו אלא מערכת סגור ה שבה פועלי ם לחצים של סיבה ומס ובב"

אבל חופשי הוא  לנקוט  . אין  האדם חופשי  מתנאים. פ סיכולוג יים וסו ציולוגיים, הכפוף לתנאי ם ביולוגיים
ו כן ל היפתח ולהיכנ ס לתוך המימד  ובעשות, יכול הוא באו תה מידה להת עלות מעליהם. עמדה כלפי הם

 ." האנושי
 נשמ עת למשמ עו ת -הזע קה הלא , ויק טור  פרא נקל

 
 

Your soul is oftentimes a battlefield, upon which your reason and your judgment 
wage war against passion and your appetite.  

For reason, ruling alone, is a force confining; and passion, unattended, is a flame that 
burns to its own destruction . 

Therefore let your soul exalt your reason to the height of passion; that it may sing; 
And let it direct your passion with reason, that your passion may live through its own 

daily resurrection, and like the phoenix rise above its own ashes.  
Kahlil Gibran, The Prophet 
 
 
"Just a gaze. An inspecting gaze, a gaze which each individual under its weight will 
end by interiorizing to the point that he is his own observer, each individual thus 
exercising this surveillance over, and against, himself. It is indeed that the gaze has 
had great importance among the techniques of power developed in the modern era." 
Michel Foucault, The eye of power





 

 
 כל-  בא מצעות מבט רו אה משמעת ב בתי הכלאהשיפו ר ל   הצעה-  "פנופטיקון" - ם'רמי בנת'ג

משמש ה מודל  ,  בו מפתח פו קו את מושג  הפנופטיקון,  "הו לדת הכלא: משמע ת וענישה" בספר 
כוח אשר  אינה תלויה באנ שים  -מערכת יחסי ,  כלומר,  הארכ יטקטוני  של בנטהם לתאור משט ר  ראייה

שוויון  במסג ר ת התנאים - במכ ניזם הפועל כאוטומט להס ד רת ולהנצחת יחסי איאלא, המפעילים או תה
 .   חברתיים המ אפיינים את חברת ההמ ונים בעידן הקפי טליזם  והמהפ כה  התעשייתית -ההיסט וריים 

 
  
 

על ידי פוליטיק ה , משטר רא ייה  פירושו ע בור  פוקו תפיסה  שמוכתבת על  ידי אידיא ולוג יה מסוי מת
בד יו ן שמפתח פו קו גם בחיבור יו  . ש ל ייחוס סטי יה  וייצור ס טיגמ ה לאחר, לילימסוימת של  תיוג ש

סוטי  ",  "המצורעים", " המשוגעים "-האחרים  למיניהם , הוא  לעולם אינו מבודד את מוש איו, האחרים
אלא תמיד ממקם אותם בהקשרם   , לכשעצ מם,  ואינו מוכ ן לד ון בהם כנתון  טבעי-" ה פוש עים", "המין

 . נטקסט האידי אולוגי והפ וליט י המכונן א ותם ככאלהבקו , ההיסט ורי
 
 



 

  


