שאלות ותשובות על גישת המיזוג
ראיו ע פרופ' רוברט סוואר ,ראש המרכז הלאומי להוראת החשיבה
)מסצ'וסטס ,ארה"ב( ,מפתח גישת המיזוג
ש :כיצד התגבש ב הרעיו של גישת המיזוג?
ת :כאשר לימדתי באוניברסיטה פילוסופיה ,המורי שבאו ללמוד אצלי כיצד ללמד פילוסופיה
לילדי בביתהספר לא היו מרוצי מהדר שבה ביתהספר פועל – דר המבוססת על זכירה
ולא על חשיבה .ה התלוננו שהתלמידי אינ יודעי לחשוב ,לפתור בעיות וכדומה .ראיתי
שהמורי רוצי למצוא דרכי שבה תלמידיה יחשבו על תוכ הדברי שאות ה לומדי –
דרכי מאתגרות שיגרמו לה לא רק להסתפק במה שלמדו או קראו בספר .למעשה מה
שעשיתי היה לנתח ולהבהיר טכניקות שמורי הפעילו כדי שג מורי אחרי ידעו עליה  .כ
טבעתי את המונח "גישת המיזוג" ).(Infusion
ְלמה שראיתי בכיתתו של קווי  ,מורה להיסטוריה בביתספר תיכו ליד בוסטו שבמסצ'וסטס,
נודעה השפעה רבה עליי .תלמידיו של קווי קראו בספר ההיסטוריה את השאלה – מי ירה את
הירייה הראשונה בלקסינגטו גרי שהביאה לפרו %מלחמת העצמאות של ארצותהברית ,בשנת
 .1775לפי מקור אחד היו אלה הבריטי ,ואילו לפי מקור אחר היו אלה המתיישבי .מי
מהמקורות צודק? קווי עורר עניי בנושא הערכת מהימנות של מקורות מידע ,בכ שביי
תגרה בפרוזדור ליד הכיתה לפני השיעור .התלמידי שהיו עדי לתגרה ,נתבקשו לתאר בכיתה
את מה שראו .תיאוריה השוני הובילו לדיו בשאלת מהימנות של מקורות מידע – בפע
הראשונה תלמידי פקפקו במה שכתוב במקורות מידע .ה פיתחו רשימת שאלות שיאפשרו
לה לבדוק מהימנות של מקור מידע ,להבחי בי מקורות ראשוניי למשניי וכדומה .הדבר
הביא לרשימת בקרה שבאמצעותה נית לבחו את עדות של עדי ראייה .במעֲבר מדיו על
התגרה במסדרו לדיו בנושא מלחמת העצמאות של ארצותהברית ,עלו בכיתה שאלות על
המספרי מי ירה את הירייה הראשונה בקרב לקסינגטו  .בנסות להחליט
ַ
המקורות השוני
מי מבי עדי הראייה סיפק את התיאור המהימ ביותר ,התייחסו התלמידי לגורמי השוני
שהשפיעו על עדי הראייה .הדיו נת לגיטימציה לומר שלמעשה אי ה יודעי מי ירה את
הירייה הראשונה ,ואולי יש צור במקורות מידע נוספי .כשה מצוידי בכלי המתאימי
)שאלות מפתח במסגרת מפות חשיבה ומארגני חשיבה גרפיי( ,חשבו התלמידי שוב באופ
ביקורתי ,על הדיווחי השוני ביחס לקרב לקסינגטו  .בי השאר ,ה בחנו בדקדקנות כיצד
ההטיות והדעות הקדומות של אנשי שהיו עדי ראייה לקרב ,גרמו לה לתאר את הדברי כפי
שתיארו .התלמידי השתמשו במיומנות החשיבה של בדיקת מהימנות של מקורות מידע
ַבהקשר המיידי של נושא הלימוד  −מלחמת העצמאות של ארצותהברית .בתו הדיו  ,עלתה
ג השאלה ,מדוע עשויי מקורות היסטוריי מסוימי להיות מהימני יותר מאחרי.
למחרת ,הביא קווי דיווחי סותרי על משחק כדורסל ,ובכ עזר לה לפתח גישה לבחינת
מהימנות של מקורות מידע.
ש :מדוע זכתה גישת המיזוג להצלחה כה רבה?
ת :יש לכ מספר סיבות .מורי טועני שגישת המיזוג עונה על מה שה ניסו בעצ לעשות א
לא הצליחו; לדבריה ,גישות אחרות מדברות בצורה מופשטת על החשיבה בעוד שאנחנו
מדברי על דברי מעשיי ומוחשיי; המורי טועני שהספרי על גישת מיזוג והסדנאות
ידידותיי מאוד למורי וקל לה להגיב לה; בכיתות הטרוגניות קיימי תלמידי חריגי –
לשני הכיווני – שאי מלמדי אות בצורה המתאימה לה .המבני,ת של השיעור עוזרת לה
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לראות את הפרטי יחד ע ראיית השל .היא הופכת את הוראת החשיבה לדבר שאינו מיועד
רק לתלמידי החכמי אלא לכול; המבני,ת של השיעור ג עוזרת למורי בניהול הכיתה;
גישת המיזוג הופכת את חומר הלימודי לרלוונטי ומעניי יותר לתלמידי; הלמידה הפעילה
מתבצעת בקבוצות; א מלמדי בעזרת הטכניקות שאני מציע ,כולל עבודת צוות ע מורי
אחרי – ההוראה נעשית קלה יותר וג קל לבדוק את ההתקדמות; פיתחנו ג גישות ,בעזרת
השימוש במפות חשיבה ובמארגני חשיבה גרפיי ,העוזרות לילדי לנסח ולכתוב את מה שה
מא המודה לנו על כ
חושבי בצורה משכנעת )למשל בצורת מכתב( .לאחרונה קיבלנו מכתב ֵ
שהילדי חושבי .היא כותבת שהייתה מופתעת ממה שה מסוגלי לעשות וא .ה עצמ
הופתעו וכי הדבר חיזק את ביטחונ העצמי.
ש :מה תענה למורי המודאגי מכ שיידרש לה זמ רב כדי להכי כראוי שיעורי מיזוג
ולאסו .חומר מתאי ,וכתוצאה מכ לא יצליחו ללמד את כל החומר הכלול בתוכנית
הלימודי בשעה שהתוכנית דורשת מה "להספיק" חומר.
ת :הוראת חשיבה אכ כרוכה בהשקעה .הנרי פורד אמר" :חשיבה היא המלאכה הקשה ביותר,
וזוהי כנראה הסיבה לכ שאנשי כה מעטי עוסקי בה" .לא קל לתכנ וללמד שיעורי מיזוג.
א מרגע שמורה עושה זאת ,הוא יגלה שהתלמידי מפיקי מעצמ את יכולותיה הטבעיות
שאחרת לא היו באות לידי ביטוי .מורי שהתנסו בעבודה בגישת המיזוג אומרי שלעול לא
יחזרו ללמד בגישת ההוראה הישנה.
גרדנר טוע שיש "לכסות" פחות חומר א להעמיק ולהתרכז יותר בחומר שאותו מלמדי .צרי
ללמוד כיצד להשיג מידע ולחקור לעומק את החומר הנלמד .בכל שנה מוסיפי פרקי לתוכנית
הלימודי בכימיה בביתהספר התיכו בעוד שהזמ המוקדש ללימוד אינו משתנה .גרדנר ער
מחקר בעניי זה שבו השתתפו ארבע כיתות .שתי כיתות למדו בגישה של מיומנויות חשיבה
ושתי הכיתות האחרות שימשו ככיתות ביקורת .כיתות ה"חשיבה" לא הספיקו את החומר ,א
במבחני הבודקי יֶדע נמצא שהתלמידי בכיתות ה"חשיבה" הצליחו יותר מאלה שהספיקו
"לכסות" את כל החומר .סיבה אפשרית לכ היא – שאלה שלמדו מיומנויות חשיבה הצליחו כל
כ טוב בפרקי שאות למדו כ שבס הכול ה הצליחו יותר .המורי טענו שלימוד
מיומנויות החשיבה תר ג לכ שתלמידי שקוד לא ידעו לכתוב ,כותבי עכשיו יפה .מורי
שעבדו במש זמ מסוי )למשל ,חודש( על מיומנות חשיבה )למשל ,קבלת החלטות( בכל
הזדמנות ,טועני שבתחילה אמנ מפגרי בחומר ,אול התלמידי מביני אותו טוב יותר
ולעומק ,כ שהדבר מאפשר לפסוח על חלקי תוכ מסוימי מצד אחד ,ולהאי %את הלמידה של
שאר החומר מצד אחר.
הצעה לפתרו בעיית ההספק :המורי יעבדו ביחד ע מתכנני תוכנית הלימודי.
ש :כיצד אתה עובד על מיזוג התוכ ע פיתוח מיומנות חשיבה?
ת :במבוא לכל מיומנות חשיבה כתבתי מבוא ובו דנתי בשאלות :מדוע חשוב לעזור לאנשי
לפתח מיומנות זאת? מה הקשיי הכרוכי בכ ומה נית לעשות כדי לשפר את מיומנותנו?
באילו אמצעי – מפות חשיבה ומארגני חשיבה גרפיי – נשתמש? כאשר אני נפגש ע מורי
אני שואל אות כיצד יישמו רעיונות אלה במקצועות שלה .אני שואל מורי שכבר השתמשו
בגישה זו בשיעוריה כיצד עשו זאת .כתוצאה מכ עולה רשימת נושאי מתאימי לשיעורי
וכ מתגבשי שיעורי לדוגמה .שיעורי אלה אמורי לתת לכל מורה רעיונות כיצד לייש
את הגישה בשיעוריו – ה עוזרי מאוד למורה לבחור נושאי שיאפשרו לו לשלב את
מיומנויות החשיבה בתוכ  .למשל ,מורה סיפרה בסדנה כי עסקה בשאלה "מה גר לטיטניק
להיתקע בקרחו ?"; היא העלתה ע תלמידיה השערות שונות ובעזרת מקורות שהופקו
מהאינטרנט חיפשו איזו השערה נתמכת ביותר על ידי המקורות .רעיו זה הביא מורי בסדנה
לבנות שיעורי נוספי.
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ש :מה הקשיי האופייניי ליישו גישת המיזוג?
ת :כבר הזכרנו את בעיית הזמ ולח %הזמ .
בעיה נוספת שכבר הזכרנו היא הקושי לבחור נושאי בתחומי התוכ שיתאימו למיזוג ע
מיומנות חשיבה ויצדיקו זאת .כדי להצדיק שיעור מיזוג על קבלת החלטות ,למשל ,הנושא חייב
להיות החלטה חשובה :במדע – הנדסה גנטית או מקורות אנרגיה שכדאי להשתמש בה באר;%
במתמטיקה – להחליט על אסטרטגיה לפתרו בעיות או להחליט על משהו שקשור בחישובי,
כגו החלטה על משכנתא שמקבלי ,גשר התמוטט )איזה סוג גשר ,חישוב חומרי וכו'( .כדאי
מאוד להשתמש בדוגמאות של שיעורי שכבר הועברו.
בעיה אחרת היא בעיית הבידוד .לעתי קרובות המורי מתמודדי לבד ע משימת ההוראה
וא אי ה עובדי במסגרת צוות – יש שאלות שנותרות ללא מענה .רצוי שהמורי יעבדו
בגישת המיזוג כצוות הכולל לפחות חמישה מורי ואיש הנהלה ,כי אחרת הדבר קשה.
ש :מה תאמר לאנשי שכועסי כאשר מציעי ללמד אות לחשוב ,בטענ כי ה חושבי בלאו
הכי.
ת :ברור שאיננו מדברי כא על סת חשיבה .אנו מדברי על חשיבה הנעשית בצורה מיומנת,
קפדנית ,פורה ויצירתית.
כל אחד מקבל החלטות ,אול לא כל אחד עושה זאת בדר מיומנת.
כל אחד פותר בעיות ,אול לא כל אחד עושה זאת בדר מיומנת.
כל אחד מבצע השוואות ,אול לא כל אחד עושה זאת בדר מיומנת.
כדי ללמד לחשוב טוב ,לא מספיק לבקש מאנשי לחשוב .צרי לגרו לכ שיֵדעו מה צרי
לעשות כדי לחשוב טוב .מה פירוש הדבר לעשות השוואה טובה? מה פירוש הדבר להתייחס לשל
ולחלקיו? וכדומה.
לדוגמה ,בפעילויות על השל וחלקיו )למשל ,כ .היד וחלקיה( ,בדר כלל מבקשי מהתלמידי
ותפקוד
לערו רשימה .החשיבה כא היא של זכירת שמות .אול נית לשאול על תפקיד ִ
החלקי ,הא ה חיוניי )מה היה קורה אילו חלק מסוי היה חסר?( ,מה היחסי בי
כלי חשיבה הנקרא "מפת
החלקי וכדומה .השאלות ,שבאות מצד התלמידי ,יוצרות ִ
חשיבה"' המסייע להעמיק את החשיבה .על ידי תרגול של האסטרטגיה אנו מפנימי את
השאלות .מפות החשיבה ה אסטרטגיות גמישות הכוללות שאלות שתפקיד להנחות את
החשיבה .מפת חשיבה צריכה להכיל שאלות שבדר כלל לא נוהגי לשאול אות " .מארג
חשיבה גרפי" הוא כלי העוזר לנו לעקוב אחר מפת החשיבה ,הוא עוזר לארג את החשיבה
ומספק לחושב מקו לרשו בו את מחשבותיו .הוא משמש ייצוג חזותי של מפת החשיבה והוא
חשוב מאוד לבעלי חשיבה חזותית.
בשיעורי חשיבה אי אנו עוסקי רק בסוגי חשיבה שוני )מה היה קורה אילו… ,הבנת
התפקוד ,לא ללכת לאיבוד כשנכנסי לפרטי וכדומה( אלא אנו ג חושבי על החשיבה
)מפעילי מטאקוגניציה( – מה עשינו? הא לדעתכ זוהי דר טובה לחשוב על…? הא נית
לשפר את דר החשיבה? הא כדאי להקדיש לכ זמ ? הבה נחשוב על דברי אחרי שלמדנו
ואולי נוכל להפעיל ג בה את דר החשיבה הזו )למשל על יחסי הגומלי שבי השל לחלקיו(
כדי להבי את הדברי טוב יותר )ואז מגלי שבכל דבר יש חלקי(.
ש :מתי כדאי לעסוק במטאקוגניציה – לפני ,תו כדי או אחרי השיעור?
ת :לדעתי יש מקו למטאקוגניציה בכל עת .מחקרי על מטאקוגניציה הראו שנית להשיג את
מטרת המטאקוגניציה – ניהול החשיבה שלנו .אני יכול להחליט כיצד אחשוב כפי שאני מחליט
על התנהגותי .כאשר תלמיד אומר שמעתה יחשוב על השל וחלקיו בדר מסוימת ,זה אומר
שהוא מנהל את חשיבתו.
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בתחילת תהלי החשיבה המורה יכול לשאול" :כיצד היית חושבי על השל וחלקיו?" ,או
"הא חשיבה על מה שהיה קורה לו חלק מסוי היה חסר הייתה עוזרת לנו להבי את
תפקודו?" .במש השיעור או בסופו נית להשוות בי דר לימוד זו על השל וחלקיו לבי הדר
הקודמת .מה היו שלבי החשיבה השוני?
כדאי להעלות את השאלות שבמפה לדיו מטאקוגניטיבי .השאלה על הערכת מהל החשיבה
)הא הוא היה יעיל? מדוע כ או מדוע לא? הא נית לשפרו? כיצד?( היא שאלה חשובה
במטרה שהתלמידי יחליטו שהמהל היה מוצלח וכי ישתמשו בו להבא.
מצאנו ששיעורי שהייתה לה השפעה של ממש על התלמידי כללו מטאקוגניציה .ללא
מטאקוגניציה לא תהיה העברה .א החשיבה אינה מפורשת – אי מה להעביר .נית לשאול
את התלמידי :כיצד תיישמו זאת בשיעורי ההיסטוריה? יש מחקר מועט על העברה של
החשיבה )מחו %לביתהספר( .מורי טועני שהתלמידי הופכי את אסטרטגיית החשיבה
להרגל ,ושהתלמידי מגיבי בצורה המשקפת שה אכ הפנימו" :אינני חושב שיוני הוא מקור
אמי …".
ש :על כמה מיומנויות חשיבה כדאי לעבוד בשנת לימודי אחת?
ת :כחוק אצבע – לגבי מורי מתחילי – אני ממלי %לעבוד על  4מיומנויות חשיבה .א
המורי עובדי בצוותי או שיש לה מערכת תמיכה – אפשר יותר ,א לא יותר מ6
מיומנויות.
שֵ :אילו עצות תוכל לתת למורי ביחס לדר העבודה ולפיתוח צוות תומ?
ת :התמיכה חשובה ה במישור העידוד וה במישור העבודה .לכ חשוב לפתח צוות שיכלול
לפחות איש הנהלה אחד ומספר מורי .מחקר הוכיח שיישו גישת המיזוג מצרי מערכת
תמיכה ,הכוללת הנחיה אישית וקבוצתית של המורי .א מעבירי סדנאות בלבד ,היישו
מגיע לכ .10%לאחר סיו סדנה שבה נלמדו  3מיומנויות ,עובדי ע כל מורה בנפרד .תפקיד
המנחה אינו למתוח ביקורת ,אלא לעזור; הוא מדווח על מה שהוא רואה .המנחה חייב להיות
גמיש ביחס לכיתה וביחס למורה .כדאי לעבוד ע קבוצה קטנה של מורי שמעונייני לעבוד
בגישה זו .ההצלחה של מורי אלה תשמש מניע להיתוספות של מורי אחרי לצוות .אחרי
שמורה רואה מודל של שיעור הוא חושב מה נית לעשות בכיתתו בנושא זה.
אני מעודד מורי להכריז בתחילת השיעור שנלמד מיומנות חשיבה וג נלמד על המהפכה הצרפתית.
חשוב לעזור למורי לתא ביניה את העבודה כ שלא יחזרו על דברי.
אני ממלי %שכל ביתספר שהופ להיות ביתספר של חשיבה יעבוד בשתי רמות :ברמה
הראשונה ילמדו מיומנויות חשיבה נפרדות :השל וחלקיו ,השוואה וכדומה .ברמה השנייה
ילמדו תהליכי חשיבה מוכללי – קבלת החלטות ופתרו בעיות – שקשורי לכמה מיומנויות
חשיבה .זוהי למעשה המטרה העיקרית שלנו .אי חשיבות לסדר שבו מכירי את המיומנויות
או את התהליכי ,ונראה שתוכנית הלימודי תכתיב אותו ,א חשוב לעשות הכול.

שיעורי מיזוג כאירועי חשיבה
הנחיות ועצות למורי

השיעורי לדוגמה שיובאו בחוברת זו ובחוברות הבאות ה בבחינת הצעות לדרכי הוראה של
נושאי שוני הכלולי בתוכנית הלימודי .הצעות אלו אינ בחזקת מערכי שיעור שלמי.
מערכי שלמי יבנה כל מורה בהתא לצורכי כיתתו ולהעדפותיו האישיות .ההצעות באות
להדגיש כיצד נית להשתמש בגישת המיזוג כדי להפו שיעורי בנושאי לימודיי לאירועי
חשיבה.
גישת המיזוג ממזגת טיפוח של מיומנויות חשיבה ע עיסוק בתוכ  .הניסיו בהפעלתה בכיתות
שונות מלמד ,שהיא משיגה שתי מטרות עיקריות) :א( היא מביאה ללמידה מעמיקה במיוחד של
חומר הלימוד ולשיפור יכולת ההתמודדות העצמית של הלומדי ע מטלות לימודיות; )ב( היא
מסייעת לטיפוח חושב מיומ  ,ומאפשרות העברה קלה של השימוש במיומנויות החשיבה
מהשיעור שבו ה נלמדות לשיעורי אחרי.
לפי גישת המיזוג ,חושב מיומ הוא מי שחשיבתו מצטיינת בשלושה מאפייני עיקריי:
• ארגו  :החושב מארג את חשיבתו בצורה תכליתית לעבר מטרתו;
• מיקוד :בכל שלב ברור לחושב מה הוא עושה ולש מה;
• עומק :החושב אינו מסתפק ברעיונות הראשוני שעולי בדעתו אלא מעמיק ומחפש
רעיונות נוספי.
בהתא למטרה הכפולה של גישת המיזוג ,יש לכל שיעור שמתוכנ ומבוצע לפי גישה זו שני סוגי
מטרות :מטרות תוכ ומטרות חשיבה.
מבחינת התוכ  ,המטרות של שיעור מיזוג אינ שונות מ המטרות של כל שיעור המיועד
ל"התקדמות בחומר"; מבחינת החשיבה ,המטרות מיוחדות לשיעורי – שיעורי שבה
המורה החליט לפתח אצל התלמידי מיומנות חשיבה מסוימת או שהחליט להרגיל
להשתמש במיומנות שאותה כבר למדו .מטרות אלו עומדות אמנ בפני עצמ  ,א ה באות ג
לשרת את העמקת ההבנה של התוכ .
לפיכ ,לדוגמה ,מטרות של שיעור מיזוג בתנ" על זהותו של כותב ספר "קהלת" יכולות להיות:
מבחינת התוכ  :התלמידי יכירו ויבדקו את מקורות חז"ל שמתייחסי לזהותו של כותב ספר
קהלת.
מבחינת החשיבה :התלמידי ילמדו להערי ולבדוק מהימנות של מקורות מידע.
הגשמת של שתי מטרות אלו פירושה :התלמידי למדו מה העקרונות שעליה נית לבסס
הערכה של מהימנות מקורות מידע בכלל )השגת מטרת החשיבה( ושל מקורות המידע של חז"ל
שמתייחסי לזה,תו של כותב ספר קהלת בפרט )השגתה של מטרת התוכ (.
שיעור שמשיג מטרות אלו מלמד את התלמידי על הדעות השונות שקיימות במקורות חז"ל
באשר לכתיבתו של ספר קהלת .כמו כ  ,הוא מצליח להשיג שתי מטרות נוספות :התלמידי
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יֵדעו להערי מהימנות של מקורות מידע ג במקרי אחרי ,ומה שחשוב עוד יותר – ה יוכלו
לעשות זאת בדר עצמאית .נכו  ,שהשימוש העצמאי במיומנות חשיבה לא נקנה על ידי
התלמידי כבר לאחר השיעור הראשו המוקדש למיומנות זו ,אול הוא נרכש ע הזמ  .לאחר
שהתלמידי רכשו את היכולת להפעיל מיומנות חשיבה באופ עצמאי ,ה יכולי להשתמש בה
ג כדי להתקד באופ עצמאי בלמידת החומר לבחינת הבגרות )או לבחינה אחרת( ,וג כדי
לענות בצורה מאורגנת ויסודית לשאלות המופיעות בבחינות .היכולת לחשוב על החומר בצורה
עצמאית ג עוזרת לתלמידי לענות על שאלות שונות מאלו שהתרגלו אליה  ,ובכ להצליח
להתמודד ביעילות ג ע שאלות שנחשבות לקשות .ברור שמיומנויות אלה שימושיות ג
להעמקה בחומר שלאו דווקא מכוו להצלחה בבחינות.
המטרה הכפולה ,א כ  ,היא סימ ההיכר הראשו של שיעור מיזוג .גישת המיזוג מיוחדת ג
בכ שהיא מציעה דר מובנית להשגת מטרת החשיבה .דר זו מספקת למורה כלי עזר ,ובד
בבד משאירה עדיי מקו נרחב לשיקול דעתו .המקו הרב לשיקול הדעת של המורה הוא אחד
המאפייני החשובי של גישת המיזוג .מאפיי זה מאפשר למורי שהתמחו בגישה זו "לעשות
מטעמי" מחומרי הלימוד ,ולמורי ה"טירוני" ,שזה עתה מכירי אותה – ללכת בדר
בדוקה וסלולה.
אנחנו ממליצי שמורה שבחר לעבוד בשיטת המיזוג ,יעשה מאמ להבהיר לתלמידי את
עקרונות השיטה ואת הרציונל שלה לפני שיתחיל לעבוד בעזרתה .אי צור! להיכנס לפירוט
רב ע התלמידי .די א המורה יסביר בקיצור את שני המוקדי של השיעור :התוכ
והחשיבה .בניגוד לשיעור רגיל ,בשיעור מיזוג – מוקדש זמ רב לדיבורי על נושאי
שלכאורה נמצאי מחו לחומר הלימודי )כלומר ,מיומנות החשיבה( ,נית מקו רב
לחשיבה פעילה ועצמאית של התלמידי ,התלמידי נדרשי לדבר על החשיבה שלה,
ניתנת לה הזדמנות לשפר את דרכי הלמידה ,ועוד .לכ ,מומל להכי את התלמידי
לשינויי אלו לפני שמתחילי להעביר את שיעור המיזוג הראשו .התלמידי צריכי לדעת
שעומד להתרחש כא משהו שונה ממה שמוכר לה.
לפני שנתחיל לתאר את השלבי השוני שמרכיבי את שיעור המיזוג כאירוע חשיבה ,עלינו
להדגיש ש"יחידת מיזוג" שלמה עשויה להימש כארבעה שיעורי בני  45דקות כל אחד.
"יחידת מיזוג" מורכבת מארבעה שלבי עיקריי:
בתוכ
 .1יצירת עניי
במיומנות החשיבה
 .2חשיבה פעילה
זיהוי מיומנות החשיבה שנלמדה
 .3מטאקוגניציה )חשיבה על החשיבה(

זיהוי השלבי במיומנות החשיבה הזו
שיפוט והערכת דר הפעלת מיומנות

החשיבה
 .4יישו והעברה של השימוש במיומנות החשיבה שנלמדה לנושאי אחרי.
נתאר עתה את תפקידיו העיקריי של כל שלב מהשלבי הבוני את שיעור המיזוג ,מה
האמצעי הדידקטיי המאפייני כל אחד מהשלבי ,מה הקשיי שעלולי להתעורר בה
ומה דרכי התמודדות ע קשיי אלו.
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השלב הראשו :יצירת עניי
לשלב זה ארבע מטרות:
• ליצור אצל התלמידי עניי ורצו ללמוד את החומר;
• להמחיש לתלמידי את הצור בלמידת מיומנות החשיבה;
• להדגיש את פיתוחה של מיומנות החשיבה כאחת ממטרות השיעור;
• להבנות את תהלי החשיבה :ליצור יחד ע התלמידי מפת חשיבה ומארג גרפי ,או
להציג בפניה מ המוכ .
לעתי קרובות קשה לנו ,כמורי ,להאמי שהחומר שאנו מלמדי )אשר לנו הוא נראה מרתק
מאי כמוהו( עשוי להיראות לא מעניי למישהו אחר ,אול המציאות מראה שזהו המצב.
מורי רבי למדו באופ אינטואיטיבי שנחו %ליצור אצל התלמידי את העניי בחומר הלימוד
ולעורר אצל את הרצו ללמוד את מה שהמורה רוצה ללמד .גישת המיזוג ממסדת נוהג חינוכי
חשוב זה ,והופכת את יצירת העניי בתוכ הלימוד לשלב מובח ומרכזי במהל שיעור המיזוג.
יצירת עניי בתוכ מבוססת על איתור ההיבטי התוכניי הרלוונטיי לחיי התלמידי,
והדגשת .למשל ,כשהתלמידי לומדי את פרשת "ל ל" ,על הדר שבה אבר עוזב את
ארצו ,את מולדתו ואת בית אביו – מעשיו של אבר יכולי להיתפס בעיני רבי מהתלמידי
כבלתי רלוונטיי )ולכ ג לא מענייני( .אול אנו יכולי ליצור אצל עניי בחומר הלימוד על
ידי העלאת נושאי של פרידה ,מעֲבר דירה ומעבר מאר %לאר .%לפחות אחת מאלו היא חוויה
משמעותית בחייה של תלמידי רבי.
לעתי ,כאשר קיי כבר עניי בתוכ ואי צור ליצור אותו במכוו  ,אפשר לוותר על שלב יצירת
העניי בתוכ  .למשל ,כאשר המורה משתמש במיומנות החשיבה כדי לטפל בבעיות חברתיות
שעלו בכיתה .הצד החברתי של חיי ביתהספר נתפס בדר כלל כמשמעותי ביותר בעיני
התלמידי .כשמבקשי מתלמידי לתאר יו מחיי ביתהספר ,ה יקדישו בדר כלל את
עיקר התיאור לאירועי חברתיי ,וכמעט שלא יתייחסו לתכני לימודיי.
מקשרי בי המתרחש ברוב השיעורי בביתהספר לבי
מחקרי רבי הראו שתלמידי אינ ַ
החיי .היטיבה לתאר זאת תלמידת כיתה ג' שנשאלה הא היא משתמשת בחיי במיומנויות
החשיבה שהיא לומדת .היא ענתה" :בוודאי ,אני משתמשת בה אפילו מחו %לחיי ,אפילו
בביתהספר!".
ג לגבי יצירת העניי במיומנות החשיבה אנו עלולי לתמוה :הא התלמידי אינ מביני
בעצמ שחשוב ללמוד לקבל החלטות  /לבצע השוואות  /לגבש הסברי סיבתיי וכו'? התשובה
היא :לא .ה אינ מביני .ה מקבלי החלטות ,מבצעי השוואות ,ומגבשי לעצמ
הסברי סיבתיי ג בלי שנלמד אות כיצד לעשות זאת .במסגרת יצירת העניי אנו מעלי
למודעות של התלמידי את המגבלות והחסרונות של חשיבת היויו שלה בהקשרי אלו.
כ מתבהר לה שה יכולי לעשות את כל אלה בצורה הרבה יותר טובה .לכשיתברר לה
שעליה לשפר את מיומנויות החשיבה שלה ,תעלה מידת העניי שלה במיומנות החשיבה,
וה יהיו בשלי ללמידה .כל עוד לא התבהר לה הצור הזה ,אי לה שו סיבה להתאמ%
וללמוד כיצד לחשוב בצורה מיומנת יותר.
מעבר לחשיבות הדידקטית שביצירת העניי במיומנות החשיבה שאותה הדגשנו בסעי .הקוד,
ֵ
לשלב זה יש ג חשיבות חינוכית .הדיו במיומנות החשיבה כשלעצמה ,במנותק מחומר
הלימוד ,מעלה אותה לקדמת הבמה ,ומסמ )וג אומר במפורש( שמיומנות החשיבה הנלמדת
חשובה מספיק כדי לדו בה ולהקדיש זמ ללימודה .בכ אנו משמשי לתלמידי מודל של
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הקדשת זמ לחשיבה .במקו להטי .לתלמידי צעירי על אמונתנו – שחשוב להקדיש זמ
לחשיבה – במסגרת שיעור מיזוג נפעל בהתא לאמונתנו זו.
ליצירת עניי בתהלי החשיבה קיימות לפחות ארבע דרכי:
 .1לדבר על החשיבה .נית לשוחח ע התלמידי על החשיבות של קבלת החלטות ,השוואה,
בדיקת מהימנות של מקורות מידע וכיו"ב ,באופ כללי ,מבלי להזמי אות )בשלב זה(
לקבל החלטה ,להשוות ,וכו' .דוגמה לגישה כזאת נית למצוא ,למשל ,בשיעור על "ל ל"
)השוואת הדומה והשונה(.
 .2להיזכר בחשיבה .נית לעודד את התלמידי להיזכר במקרי שבה ערכו השוואה ,קיבלו
החלטה ,חשפו הנחות ,או גיבשו הסבר סיבתי בחייה בעבר .זיכרונות אלה יכולי להוות
בסיס להמש שיחה על מיומנות החשיבה ,חשיבותה וכדומה .דוגמה לגישה כזאת נית
למצוא ,למשל ,בשיעור על ירבע )קבלת החלטות(.
 .3לחשוב .נית להטיל על התלמידי משימת חשיבה פשוטה ,ולצאת לדיו במיומנות החשיבה
מתו החוויה .ראו ,למשל ,שיעור על חומצות גרעי )מציאת הדומה והשונה(.
 .4המורה יכול לשת .את התלמידי בחוויה שלו או בסיפור שלו שקשור למיומנות החשיבה
הנדונה ,ולשת .את התלמידי :לשאול לדעת ,לבקש את עצת ,לשאול אות כיצד היו
נוהגי במקומו ,וכד' .ראו ,למשל ,שיעור על ערמת אשפה )העלאת אפשרויות(.
לדבר על…( היא היעילה והקצרה ביותר ,א היא חסרה ממד חווייתי ,שעשוי
הגישה הראשונה ) ַ
לעזור לתלמידי רבי ולעורר אצל עניי רב.
הגישה השלישית )לבצע חשיבה( היא הארוכה והחווייתית ביותר .גישה זו עשויה להביא לדיו
מעמיק וליצירת עניי רב .דר זו היא הארוכה ביותר ,אול השקעת הזמ מתגלית למורי
רבי ככדאית.
הגישה השנייה )להיזכר ב…( יכולה לגשר בי שתי גישות אלה .ההיזכרות מעלה את טע
החוויה ,ויחד ע זאת אורכת פחות זמ מהחוויה עצמה ,וכ מאפשרת להקצות זמ רב יותר
לשלבי השיעור האחרי.
הגישה הרביעית היא הגישה האהובה על התלמידי ,אבל רק א הסיפור נשמע אמי  .צורה זו
של יצירת עניי פועלת טוב במיוחד ע תלמידי צעירי .היא יכולה לשלב מעורבות רגשית לא
מבוטלת בפעילות שעשויה להיות קצרה למדי.

מטרה מרכזית בשלב יצירת העניי במיומנות החשיבה היא הבנייתו של תהלי! החשיבה .נית
לבצע הבניה זו יחד ע התלמידי ,או להציע לה דר מובנית להפעלת מיומנות החשיבה ולדו
בה ִעמ .אול שלב יצירת העניי בחשיבה אינו מסתיי לפני שהתלמידי מכירי לפחות מפת
חשיבה אחת ומארג חשיבה אחד.
בגישת המיזוג ,כל מיומנות חשיבה נתמכת על ידי רשימת שאלות שאות עלינו לשאול את
עצמנו במהל ביצוע מיומ של החשיבה .רשימה זאת נקראת "מפת חשיבה" .כל מיומנות
חשיבה ג נעזרת ב"מארג גרפי" ,שהוא ד .נייר ,שבו מוקדש מקו מיוחד לכתיבת תשובות
לכל אחת מהשאלות המופיעות ברשימה .המארג הגרפי יכול להכיל ג ִחצי ,הצללות ,ושאר
אמצעי גרפיי שממחישי את ההיגיו שבביצוע מיומ של תהלי החשיבה.
לאחר שהתלמידי עורכי היכרות ע מפת החשיבה וע המארג הגרפי ,יש להקפיד שה אכ
יודעי להשתמש בכלי אלו .לש כ יש להבהיר ,רצוי בעזרת דוגמאות ,מהו תפקידו של כל
חלק במארג החשיבה הגרפי .א יתברר בשלב החשיבה הפעילה שיש טעויות בשימוש במארג
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הגרפי נית יהיה להתייחס אליה במסגרת אישית יותר )היות שבשלב הבא העבודה נעשית בדר
כלל בקבוצות קטנות( .אול כדאי להכי את הקרקע לשלב זה בעזרת הדגמה והסבר.
מטרת של מפת החשיבה והמארג הגרפי לתרג את הרעיו של חשיבה מיומנת לסדרת
פעולות קונקרטיות ,ולספק לתלמיד כלי שבעזרת יבצע את החשיבה בשיעור זה
ובהזדמנויות נוספות שבה יזדקק לאותה מיומנות .לפיכ ,הבניית מיומנות החשיבה מיועדת:
)א( לשמש כהכנה לשיעור זה; )ב( לשמש בעת החזרה על המיומנות; ו)ג( לספק כלי שישרת
אותנו בעת ההעברה של השימוש במיומנות זו לשיעורי אחרי ולתחומי חיי אחרי.
כשאנו משתמשי במיומנות חשיבה מסוימת פע שנייה ופע שלישית ע אותה הכיתה,
יצירת העניי במיומנות החשיבה וג הבניית המיומנות מתקצרת ולעתי א' נעשית מיותרת
– א! ,כמוב ,יצירת העניי בתוכ אינה מיותרת.
בעת יצירת העניי במיומנות החשיבה ,כדאי לשי לב לארבעה היבטי :קלילות ,ניתוק,
התחלה וסיו.
במושג קלילות ,אנו מתכווני לכ שהנושא שאותו אנו קושרי למיומנות החשיבה – ואשר
לגביו אנו מזמיני את התלמידי לעסוק בחשיבה ,להיזכר בה ,או לייע %לנו – מוכרח להיות
מעניי  ,א לא טעו מדי .א הנושא לא יהיה מעניי  ,ניכשל ביצירת העניי  .מצד אחר ,א
הנושא יהיה מעניי מדי ,התלמידי יתרכזו רק בו ולא ישימו לב לתהלי החשיבה .נושאי
מתאימי ליצירת עניי ה ,למשל :שחקני קולנוע ,זמרי ,סוגי של ג'ינס ,אופרות סבו ,
דוגמני ודוגמניות וכד' .נית להשוות ביניה ,נית לנסות להחליט לגביה החלטות ,וכ
הלאה .אלו תרגילי שמעוררי מעורבות רבה ויחד ע זאת אינ יוצרי משקעי רגשיי
חריפי מדי )כפי שעלול להיות ,למשל ,א נתייחס בשלב יצירת העניי לנושאי פוליטיי(.
במושג הניתוק אנחנו מתכווני לכ שיצירת העניי במיומנות החשיבה צריכה להיעשות
במנותק מהתוכ המרכזי של השיעור .חשוב שיצירת העניי במיומנות החשיבה תיעשה כ שכל
אחד יוכל להשתת .בדיו  ,ג א אינו שולט בחומר הלימוד .דווקא לגבי תלמידי שנקודות
החולשה שלה ה בתחו החומר הנלמד והידע שלה מועט ,חשובה במיוחד רכישת
אסטרטגיות חשיבה; ה צריכי להפעיל חשיבה רבה כדי להפיק מהידע המועט שברשות
תשובות מוצלחות ככל האפשר – בבחינה ,בשיעור או בחיי היויו .לפיכ ,חשוב במיוחד
שבשלבי הוראת המיומנות עצמה יעסקו בנושאי השווי לכל נפש ,ולא בנושאי שיהיו
ברורי רק לתלמידי שממילא שולטי בה.
במושג ההתחלה ,אנו מתכווני למת ש למיומנות החשיבה .בשיעור המיזוג ,המיקוד מתפצל
לתחו התוכ ולתחו החשיבה .כדי להקל על התלמידי לתפקד ע מיקוד כפול זה ,חשוב
להגדיר בבירור מהי מיומנות החשיבה שבה אנו עוסקי בשיעור .מאחר שיחידת המיזוג
מתמשכת על פני כארבעה שיעורי ,היחידה עשויה להסתיי כשבועיי לאחר שהתחילה .חשוב
שהתלמידי יוכלו להיאחז במשהו ,בי השאר ביכולת לזהות את מיומנות החשיבה שבה
עוסקי.
במושג הסיו אנו מתכווני לכ ,שכשמסיימי את שלב יצירת העניי  ,ולפני שעוברי לשלב
החשיבה הפעילה ,יש בידי התלמידי מפת חשיבה ומארג חשיבה ,וה מביני אות ויודעי
להשתמש בה .השאלות של מפת החשיבה ,שלמורה המיומ יכולות להיראות מובנות מאליה ,
חשובות ביותר לתלמידי .לכ  ,אסור לנו להסתפק בחלוקת המפות והמארגני ,אלא עלינו
להבהיר מדוע עובדי את וכיצד.
ברוב הכיתות ,המורי ימצאו לנכו לחלק את המפות והמארגני ,ולא לבנות אות ע
התלמידי .לעתי המורי ימצאו לנכו לשנות או לשפר את מפת החשיבה או את מארג
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החשיבה המוכ  ,בהתא למקצוע הלימוד ועל פי צורכיה המיוחדי .אול ג אז ,מומל%
מאוד לעבור על מפת החשיבה ע התלמידי ,לבחו כל אחד מסעיפיה ולוודא שה מביני
כיצד הוא מתקשר למארג החשיבה הגרפי .כמוב  ,שבעת החזרות השנייה והשלישית לעבודה
ע אותה מיומנות חשיבה ,נית לקצר חלק זה בצורה משמעותית ,וא .לדלג עליו.
כיתות מתקדמות ,שמתאפיינות ביכולת הפשטה גבוהה ,יכולות לבנות בעצמ את מפת
החשיבה .בנייה עצמית של מארג חשיבה גרפי היא תופעה נדירה ,א כי אנו מכירי מקרי
שבה כיתות עבדו על שיפורו של מארג החשיבה שחולק לה  .כיתות שמסוגלות לכ ,מפיקות
תועלת מבנייה עצמית של מפת החשיבה .מלבד היתרו שבעבודה ע כלי שה בעצמ יצרו,
התלמידי ג רוכשי יכולת גבוהה של התמודדות ע משימות חשיבה שאינ מוכרות לה.
זהו צעד חשוב לקראת פיתוחו של לומד אוטונומי.
כיצד מפתחי מפת חשיבה ע הכיתה?
כמאמר הפתג" :הטבע האמיתי של בני האד הוא ללמוד משגיאות ,לא מדוגמאות"* ,לרוב
האנשי )ותלמידי בכלל זה( קל יותר לזהות שגיאות וגורמי כישלו מאשר התנהגויות נכונות
וגורמי הצלחה.
א בשלב יצירת העניי אפשרנו לתלמידי להתנסות בחשיבה או להיזכר בה ,אנו יכולי
לפתוח את בדיו על הבעיות שהקשו עליה את מהל העבודה .נית לנסח בעיות אלה תחת
הכותרת" :מה היו הבעיות שנתקלת בה בעת החשיבה?" .א א בשלב יצירת העניי רק
דיברנו ע התלמידי על החשיבה )ולא העסקנו אות בביצועה( אנו יכולי להעמיד שאלה זו
באופ ישיר ,בלי לקשור אותה לחוויה מסוימת כלשהי )ראו ,למשל ,שיעור על ירבע בפרק על
קבלת החלטות(.
כעת נית לבקש מהתלמידי להפו את האמירות שרשמנו מתחת לכותרת "מה הבעיות",
לסדרה של עצות חיוביות" :כיצד כדאי לנהוג" .אפשר לנסח רשימת עצות זו ג בצורה של
שאלות ,שכדאי לשאול את עצמנו בשעה שאנו עוסקי בחשיבה מיומנת .סדרת שאלות זו איננה
אלא מפת החשיבה.
לאחר שהצגנו )או בנינו( את מפת החשיבה ,נציג את המארג הגרפי .נפנה את תשומת לב
התלמידי לנקודות הדמיו והשוני שבי המארג הגרפי לבי מפת החשיבה המילולית ,ונסביר
כיצד ממלאי את המארג הגרפי.

השלב השני :חשיבה פעילה
שלב זה הוא לב השיעור .מבחינה טכנית ,נית לתאר אותו כשלב שבו ממלאי את מארג
החשיבה הגרפי ,ונותני מענה מקי .וממצה לשאלות שבמפת החשיבה .מבחינה עניינית ,זהו
פרק הזמ שבו מתבצע הלכה למעשה המיזוג בי מיומנות החשיבה לבי חומר הלימוד .כא
התלמידי מתייחסי לחומר הלימוד בעזרת כלי החשיבה שהובנה בשלב הקוד .המאפיי
החשוב ביותר של שלב זה הוא שהתלמידי חייבי להיות פעילי במהלכו .אשר על כ הוא
נקרא "חשיבה פעילה".
בשלב זה שני חלקי ,שכל אחד מה נמש כ 45דקות:
בחלק הראשו התלמידי ממלאי את מארגני החשיבה .מטרתו לאפשר לתלמידי להעמיק
ככל יכולת בלימוד החומר באופ עצמאי ,בעזרת מיומנות החשיבה שבה אנו עוסקי.

*

מתו :ציטטות לכל עת ,בעריכת דוד שח ,הוצאת כתר ,ירושלי.1997 ,
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בחלק השני התוצרי של כל התלמידי נאספי ומסוכמי .מטרתו ליצור מהעבודה שנעשתה
בחלק הראשו תוצר כיתתי .האתגר העיקרי בחלק זה הוא לאסו .את מירב האינפורמציה מבלי
לאבד את הקשב של התלמידי .נית לשלב בי שני חלקי אלו בדרכי שונות ,אול אנו
נתייחס אליה בנפרד ,היות שלכל אחד מה מאפייני דידקטיי משלו.
בשלב החשיבה הפעילה אנו מבקשי מהתלמידי לבצע את תהלי החשיבה בעזרת מילוי
המארג הגרפי .חשוב להקפיד שהתלמידי ירשמו את תוצאות עבודת בתו המארג  ,ולא
במחברות ,היות שהמארג מעצב את תהלי החשיבה .קיימת סכנה ,לפחות בפעמי הראשונות
שבה התלמידי עוסקי במיומנות חשיבה מסוימת ,שעבודה בלי המארג תגרו לתלמידי
לחזור לדפוסי החשיבה שהיו רגילי לה עד כה .מוב שנרצה להגיע למצב שבו התלמידי
יפנימו את המארגני והמפות של מיומנויות החשיבה השונות ויוכלו להסתדר בלעדיה ,אול
כדי שיגיעו לשלב זה יש להקפיד על כ שיתרגלו להשתמש בה .ארגו החשיבה בעזרת מפת
החשיבה ומארג החשיבה הגרפי דומה ,עקרונית ,ללמידת נהיגה בעזרת מורה .כשלומדי
לנהוג ,המורה מזכיר לנו בכל פע מחדש "לא לעלות על הקו הלב " ,כדי שבהמש נזכיר זאת
לעצמנו בלעדיו וכ יהפו המורה למיותר .תפקיד דומה יש לעזרי החשיבה :מפת החשיבה
והמארג הגרפי .אנו רוצי שהתלמידי יסתדרו בלעדיה ,אול עד אז עליה להיעזר בה,
ולעבוד בעזרת.
מומל %לבצע את העבודה בשלב החשיבה הפעילה במסגרת קבוצתית .לכ שתי סיבות
עיקריות :האחת מנקודת המבט של עושר התוצרי שהכיתה תשיג ,והשנייה מנקודת המבט של
יעילות עבודת המורה.
מבחינת התוצרי – עבודה בקבוצות עוזרת לכל אחד מהתלמידי להיות פורה יותר .לתופעה זו
יש כמה מנגנוני ,שלא נמנה כא את כול .בכל אופ  ,הדבר הבולט לעי הוא שכל רעיו שאחד
מחברי הקבוצה מציע מהווה גירוי אסוציאטיבי לחבר אחר .כ עולי בקבוצה הרבה יותר
אסוציאציות ורעיונות מאשר היו עולי אילו כל אחד מחברי הקבוצה היה עובד לבדו.
מבחינת המורה – לאחר שהתלמידי ימלאו את מארגני החשיבה ,יהיה על המורה לרכז את כל
החומר שעלה בכיתה ולסכמו .ואת זאת יהיה קשה מאוד לעשות א כל אחד מארבעי
התלמידי יעבוד לבדו וידווח על תוצריו לחוד.
בזמ העבודה בקבוצות מומל %שהמורה יקדיש זמ קצוב לכל אחד מאזורי המארג הגרפי .דבר
זה יאפשר לתלמידי להתייחס לכל אזור באופ נפרד ,ויעזור לה להפני את ההפרדה בי
השאלות השונות שבמפת החשיבה .הפרדה זו היא אמנ מלאכותית ,א יש לה חשיבות
דידקטית :היא באה להבטיח שבהמש יוכל התלמיד לדעת בכל שלב להגדיר לעצמו במה הוא
מתמקד ,ומה נותר לו עוד לעשות לפני שיוכל לסכ את תהלי החשיבה שבו הוא מעורב.
כשהקבוצות עובדות על מילוי מארגני החשיבה ,חשוב לעבור ביניה ולעזור בשימוש נכו
במארג  .בשלב זה המורה מאפשר לקבוצות התלמידי להתמודד ע החומר באופ עצמאי,
כשתפקידו הוא לייע %בענייני מיומנות החשיבה ולענות לשאלות תוכניות שמתעוררות .הוא
עוזר לתלמידי להשתמש במארג  ,למקד את השאלות ,לברר היכ מקומו של רעיו זה או אחר,
מה לעשות ע טור מסוי במארג וכו' .אול חשוב ביותר ששלב זה ינוצל לפיתוח כושר
ההתמודדות העצמאית של התלמידי ע חומר הלימוד .בשלב זה אמורי להיות לה כל
הכלי לחשיבה מיומנת :מארג החשיבה מולי אות משאלה לשאלה ומשלב לשלב במיומנות
החשיבה שבה ה עוסקי.
מילוי המארג הגרפי על ידי התלמידי בקבוצותיה נמש ,במקרה אופייני ,כשעת לימודי
אחת .בשעה השנייה שמוקדשת לחשיבה פעילה ,על המורה לרכז את החומר שעלה בקבוצות
ולסכמו ע הכיתה .תהלי זה נמש כשעה נוספת .זה המקו להציע כמה הצעות לניהול יעיל
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של איסו .החומר מקבוצות העבודה ,מבלי שהקבוצות האחרות יאבדו את הקשב .לצור זה
אנו מציעי ארבע דרכי עבודה שגילינו כיעילות במיוחד:
 .1כל קבוצה מקבלת מראש נייר בריסטול וכלי כתיבה ,ויוצרת כרזה מהמארג הגרפי שלה.
לאחר שהתוצרי רשומי על הבריסטולי ,מארגני בכיתה תערוכה קטנה ,והתלמידי
עוברי בי המארגני השוני ,שואלי לגבי סעיפי שאינ ברורי לה ,ומעדכני – כל
קבוצה את המארג שלה.
 .2כל קבוצה ממלאת מארג חשיבה אחד ,קבוצתי .המורה אוס .את כל המארגני ,ולקראת
החלק של איסו .החומר מצל את כל המארגני עבור כל התלמידי ,כ שבתחילת
השיעור שבו רוצי לסכ את החומר כל תלמיד יקבל צילו של כל המארגני שמולאו
בכיתה .בשיטה זאת התלמידי אינ קוראי בקול ר כל אחד את תרומתו ,א היא
מחייבת אות להיות פעילי בקריאת התוצרי של הקבוצות האחרות ולהתייחס אליה.
 .3המורה יכול לרכז את התוצרי על הלוח או על גבי שקפי .יתרונ הוא בכ שנית למלא
שקפי רבי בזה אחר זה ,וכ נית לכתוב עליה אינפורמציה רבה יותר מאשר על לוח
אחד; החיסרו הוא שלא נית להתבונ בכל השקפי ביחד .א המורה בחר לאסו .את
התוצרי על גבי הלוח או השקפי ,כדאי לו לבקש מהתלמידי לדווח באופ סלקטיבי.
הדיווח הסלקטיבי מונחה על ידי שני עקרונות :ראשית ,לא חוזרי על דברי שכבר נאמרו;
שנית ,יש לבחור קריטריו ַלדיווח ,כ שכל אחד מהתלמידי ידווח רק על הפריטי
המענייני ביותר שעלו בקבוצתו או על החשובי ביותר וכדומה .נית לעבור ולשמוע תוצר
אחד מכל קבוצה ,ולעשות מספר סבבי עד שלקבוצות אי יותר פריטי חשובי או
מענייני להוסי .ליבול הכיתתי.
 .4המורה יכול להביא לכיתה מארג משלו ,ולבקש מהתלמידי להוסי .עליו .בתהלי כזה
הכיתה כולה ערנית ופעילה .העובדה שלכל אחד יש מה להוסי .על "פתרו ביתהספר"
שאותו הביא המורה יכולה ג להועיל מאוד לתחושת היכולת של התלמידי ולהתפתחות
כלומדי עצמאיי.
בלי קשר לשיטה שבה נקטנו ,חשוב להדגיש ,שבשלב זה המורה אינו מסתפק ב"העתקה אל
הלוח" של תשובות התלמידי ,אלא הוא מנסה להבי אות  .זוהי הזדמנות להדגי בפניה
כיצד להעמיק בחשיבה .כזכור ,העמקה היא אחת ממטרות שיעור המיזוג – כבר ראינו שמפות
החשיבה מדרבנות את התלמידי לחשוב לעומק .כא מנחה המורה את תלמידיו בחשיבה
לעומק ,בהציגו מודל לחשיבה כזו .לש כ ,המורה יכול להיעזר בשאלות כמו" :מה אתה לומד
מנקודת הדמיו הזו?"" ,מה החשיבות של הנחה זו בעיני?"" ,מדוע עובדה זו פוגעת במהימנותו
של מקור המידע?"" ,כבר אמרנו ש… מה יש לנקודה החדשה של להוסי .על כ?" ,וכיו"ב
שאלות שמחייבות את התלמידי להתייחס לתשובותיה .בשלב זה חשוב במיוחד שהמורה
ינהל את הדיאלוג ע התלמיד שהציע את התשובה .כ אנו נותני לתלמיד הזדמנות לחשוב.
חשוב במיוחד לתת לתלמיד את כל הזמ שהוא זקוק לו .תלמידי שאינ רגילי לדיאלוגי
מעי אלו ע המורי ,עלולי להגיב לאט .חשוב לאפשר לה קצב אטי כזה ,ולא למהר ולעבור
לחברי אחרי בכיתה ,שעשויי אולי להיות חסרי סבלנות .א נעבור במהירות לתלמיד אחר,
הדבר עלול להתפרש כאילו מטרת השאלה שלנו הייתה לבחו הא התלמיד מבי את
המשמעות של תשובתו ,בעוד שלמעשה מטרתנו ללמוד מהתלמיד )ולא ללמד אותו( כיצד הוא
רואה את העניי  .רק לאחר שהבנו את נקודת המבט של התלמיד הראשו יהיה זה מ הנימוס
לשת .בשיחה תלמידי נוספי ,ולשמוע מפיה כיצד ה רואי את הנקודה הנדונה .חשוב
להבהיר לתלמידי שטכניקה זו מאפשרת לה להעמיק בתשובותיה ומדגימה בפניה מהי
התייחסות מכבדת ,וזאת ג על ידי אמירה ישירה וג על ידי הדר שבה המורה מנהל את
השיחה בשלב זה .למידה כזו של התלמידי יכולה להעשיר כל חוויה לימודית ,כולל חווייתו של
המורה .לעתי קרובות יקרה שהמשמעות שהתלמידי מוצאי לנקודה זו או אחרת שונה
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מאוד מזו ששיערנו תחילה; עשויות לעלות נקודות רבות שהמורה לא חשב עליה מלכתחילה.
מבחינה זו שיעור המיזוג מציע למורי הזדמנות אמיתית ללמוד מתלמידיה .סיטואציה כזו
שבה המורה מקשיב לתלמיד ועומד על כ שג חבריו לכיתה יקשיבו לו ,יכולה בתחילה להיות
קצת מפחידה לגבי התלמיד :הוא משוחח ע המורה כשכול מקשיבי וחושבי שיש לה
תשובות טובות יותר .היא עשויה להיות מפחידה ג לגבי המורה :הוא לא יודע לא יולי
התלמיד את השיחה ,ומתחייב ללכת לש )כל עוד אי בכ סטייה מהחומר( .יש בכ נכונות
להעביר חלק מהשליטה בשיעור לידיה של התלמידי .אול א המורי מרגילי את
התלמידי ואת עצמ לדר העבודה הזו ,נית להפו את הדיאלוגי הללו למודלי של
הקשבה ,סובלנות וחשיבה.
טכניקה זו של ניהול דיו ע התלמידי על התשובות שה מצאו בעצמ או במסגרת הקבוצה,
יכולה כמוב להיות מועילה ג בשיעורי נוספי.
שלב החשיבה הפעילה מסתיי בסיכו התכני הלימודיי שהועלו בכיתה .סיכו זה מהווה,
בדר כלל ,חלק ממפת החשיבה עצמה )למשל :כשמקבלי החלטות – קבלת ההחלטה עצמה
מחייבת סיכו של האפשרויות שעלו והשלכותיה ; בעת מציאת הדומה והשונה – הסקת
המסקנות מחייבת סיכו של נקודות הדמיו והשוני העיקריות שנמצאו ,וכיו"ב( .כא אנו
רוצי להמלי %על שתי דרכי סיכו שמתאימות במיוחד לרוח שיעורי המיזוג:
 .1הדר הראשונה שנתאר היא בת שלושה שלבי קצרצרי ,ואורכת כ 5דקות .תחילה ,כל
תלמיד רוש משפט מסכ אחד או שניי לגבי הלקחי שהפיק מהשיעור )מבחינת התוכ,
לא מבחינת תהלי החשיבה( .לאחר מכ מתחלקי לזוגות .אחד מבני הזוג קורא את
משפטי הסיכו שלו ,והשני יכול לשאול אותו שאלות משלושה סוגי :שאלות הבהרה ) ְלמה
בדיוק אתה מתכוו כשאתה אומר…?( ,בקשה להרחבה )אתה יכול לפרט או לתת
דוגמאות?( ,והתנגדויות )איפה למדת את זה? לי דווקא נדמה היה ש…(.לשלב זה מוקדשות
כשתי דקות .למרות שזה נדמה כזמ קצר מאוד ,שתי דקות זה לגמרי לא מעט זמ כדי
להגיב על משפט אחד או שניי .התלמיד שהציג את סיכומו משפר אותו כראות עיניו ,לאור
השאלות ששאל חבר ,ואז ה מתחלפי בתפקידי.
 .2דר סיכו אפשרית אחרת היא לבקש מכל תלמיד לרשו לעצמו את שלושת הדברי הכי
חשובי שלמד ,ואחר כ לחלק את התלמידי לזוגות ולבקש מה להגיע לרשימת לקחי
מוסכמת.
עיקר מטרתנו בשלב החשיבה הפעילה הוא ,א כ – לעסוק בחומר הלימוד ,להרחיב ולהעמיק
את הבנתו .מטרה זו מושגת על ידי עיסוק בחשיבה יסודית ומאורגנת לגבי חומר הלימוד
ובאמצעות שיחה מעמיקה על תוצרי החשיבה שהתלמידי מביאי לדיו במליאה.
כמות הרעיונות שהתלמידי מביאי לשיעור כזה גדולה לעי שיעור מזו שעולה בשיעור
פרונטלי .כדאי לצפות ג לרעיונות בלתי שגרתיי וזאת בכמות גדולה מזו שבשיעור פרונטלי.
המורה צרי לקחת בחשבו שיעלו בכיתה רעיונות שהוא לא חשב עליה כשהתכונ לשיעור.
זוהי תופעה נפוצה ג בקרב מורי מנוסי שהרבו ללמוד וללמד את החומר והתכוננו היטב
לקראת השיעור .היא אינה מלמדת על התרשלות בהכנה אלא על יכולת של התלמידי
להפתיע אותנו בכל פע מחדש ,א מזמיני אות לכ על ידי עידוד חשיבת העצמאית.
כא יש לציי מאפיי חשוב של שיעור המיזוג :המורה אינו יכול להיות בשליטה מלאה על
התכני שעולי בשיעור .להבדיל משיעורי המתנהלי באופ שבו מורי שואלי שאלות
ותלמידי מנסי לתת "תשובות נכונות" )אלה שאות יודעי המורי( – בשיעורי מיזוג
האחריות ללמידה עוברת במידה רבה אל התלמידי .מאחר שהתלמידי חושבי באופ
עצמאי ,ה עשויי להעלות נקודות שהמורה לא חשב עליה  ,או שהעדי .להתעל מה מסיבה
זו או אחרת .בגישת המיזוג – נקודות אלו עשויות לעלות ,ויש לדו בה  .לש כ על המורה
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להיות מוכ לדו בנקודות שלה אי באמתחתו תשובה מוכנה מראש ,ואולי ג אי לה בכלל
תשובה .אול יש חשיבות עליונה למת מקו של כבוד לכל החומר שמובא על ידי התלמידי,
שא לא כ אנו מוצאי את עצמנו מזלזלי בחשיבת ,וכ בוודאי לא נעזור לה לטפח אותה
ולא נצליח לעודד אות להשתמש בה בשיעורי .מורי שמוכני להעביר לתלמידי את
האחריות להעלאת נושאי הדיו  ,כפי שלעתי קורה באופ טבעי במהל שיעור מיזוג ,מספרי
ששיעורי המיזוג ה מקור להנאה רבה עבור .נקודה זו עלולה להיות קשה לביצוע ,וחשוב
להתמודד ע קושי זה כדי להפו את השיעורי לאירועי חשיבה של ממש .המבנה של שיעור
המיזוג מספק למורה כלי להתמודד ע החשש ל"אבד שליטה" בשיעור ,על ידי כ שהוא
מבנה את החשיבה הפעילה סביב מפות חשיבה ומארגני חשיבה שעדיי משאירי בידיו שליטה
רבה במבנה השיעור .ראוי לציי ששיעורי מיזוג מהווי אירועי חשיבה לא רק לתלמידי אלא
ג למורי.

השלב השלישי :מטאקוגניציה
בשלב זה אנו מבקשי מהתלמידי לחשוב על תהלי החשיבה שביצעו .מחקרי הראו שהדבר
המאפיי את החושב המיומ הוא הדר שבה הוא מנהל את חשיבתו ושולט בה .למרות שבאופ
פורמלי המטאקוגניציה ממוקמת לאחר שלב החשיבה הפעילה ,נית לבצעה בכל שלב – לפני
ביצוע החשיבה ,בעת החשיבה ולאחריה.
מחקרי בנושא ההעברה של מיומנויות נלמדות אל מחו %להקשר שבו נלמדו הראו שהקדשת
זמ למטאקוגניציה מהווה תנאי הכרחי )ג א לא מספיק( להעברה שכזו .היות שאנו רוצי
שהתלמידי ישתמשו במיומנויות אלו לא רק בשיעורי ,עלינו להקדיש למטאקוגניציה את
הזמ הראוי.
בשלב זה ,לאחר ההתנסות בחשיבה ,מתנהלת בכיתה שיחה על החוויה של הפעלת חשיבה בצורה
מיומנת בעזרת מפת החשיבה והמארג הגרפי .שלב זה מעשיר את עול המושגי של התלמידי
בקשר למיומנות החשיבה ,ומעג את החוויה הלימודית שעברו זה עתה באמצעות ההתייחסויות
המילוליות לחוויה זו .עיגו זה ממלא תפקיד חשוב בדר להפנמת המיומנות אצל התלמידי.
במסגרת המטאקוגניציה ,התלמידי מוזמני ג למתוח ביקורת על מפת החשיבה ומארג
החשיבה הגרפי שבה השתמשו בשיעור זה .זוהי נקודה ייחודית נוספת של גישת המיזוג:
המורי מזמיני ביקורת על אמצעי דידקטיי שהביאו לכיתה .התלמידי ,שאינ רגילי
לגישה מעי זו ,עלולי להיות בתחילה חשדניי כלפיה .אול ,ביקורת מעי זו על המפה
והמארג יכולה להביא לשיפור של מפות החשיבה והמארגני הגרפיי ,להעמיק את החשיבה
של התלמידי ולטפח את יכולת לארג את חשיבת באופ עצמאי .יתרה מזו ,הזמנת
שיפורי לעזרי החשיבה שכבר פותחו בשיעור או הובאו על ידי המורה ,מלמדת שעזרי אלו
ובתוכ  ,ואינ הדר
ה רק בבחינת שלד המאפשר לנו לערו דיו מעמיק בתהליכי החשיבה ַ
האחת והיחידה לביצוע החשיבה .לכ  ,ע כל אי הנוחות הראשונית שבשמיעת ביקורת כזו ,יש
לה חשיבות חינוכית רבה.
חשוב במיוחד שתשרה אווירה נעימה ועניינית בעת קיו הדיו המטאקוגניטיבי .בשלב זה
התלמידי נקראי לבקר את עצמ ואת המורה ,ואת זאת נית לעשות רק באווירה תומכת
ונעימה.
להבדיל משלב יצירת העניי במיומנות החשיבה ,שהול ומתקצר ככל שמיומנות החשיבה של
התלמידי משתפרת ,שלב המטאקוגניציה יכול להיעשות דווקא משמעותי וחשוב יותר ע
כל שימוש חוזר במיומנות .זאת משו שככל שהדיו המטאקוגניטיבי מתבסס על ניסיו עשיר
יותר ,כ יהיה עשיר ,מגוו ומשמעותי יותר .ככל שהתלמידי רוכשי ניסיו בדיוני
מטאקוגניטיביי בכלל ובשימוש במיומנות חשיבה מסוימת בפרט ,מתעשרת שפת החשיבה
כלי הביטוי שלה ,והדיו המטאקוגניטיבי הופ להיות רחב ומעמיק יותר.
שלה ,מתרבי ֵ
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הזמ המוקדש לדיו המטאקוגניטיבי מתאר מ 10דקות בפע הראשונה עד ל 25דקות ע
כיתה מנוסה.
לשאלה כיצד לנהל דיו מטאקוגניטיבי שאכ יעזור לתלמידי לעג את חוויית החשיבה
כתהלי שאליו יתייחסו בעתיד יש תשובות רבות .להל נפרט כמה מה  .המורה יבחר מתוכ בהתא
להבנתו והיכרותו ע הכיתה .יחד ע זאת ,חשוב לחזור ולהדגיש ששאלות חשובות במיוחד ה
השאלות ,הטריוויאליות לכאורה ,אשר מבקשות מהתלמידי לזהות את מיומנות החשיבה ולפרט
את שלביה.
דר נפוצה לנהל דיו המטאקוגניטיבי היא בעזרת שלושה סוגי מרכזיי של שאלות:
 .1סיווג :באיזו מיומנות חשיבה השתמשנו? )= מה עשינו?(
 .2ניתוח :מה היו שלבי החשיבה שאות עברנו? )= אי עשינו?(
 .3הערכה ותכנו  :מה דעתכ על דר החשיבה המיומנת שהפעלנו? כיצד היית משפרי
אותה?
השאלה הראשונה עשויה להישמע תמוהה" :אנחנו עובדי כבר ארבעה שיעורי על קבלת
החלטות )למשל( והתלמידי צריכי תזכורת לכ שזהו הנושא שבו אנו עוסקי?" .התשובה
היא :כ  .דווקא משו שהתחלנו לעסוק בנושא זה לפני ארבעה שיעורי ,קט הסיכוי
שהתלמידי ידעו לזהות בבירור ובחדות מהי מיומנות החשיבה שבה ה עוסקי .מאז
שהגדירו את מיומנות החשיבה התלמידי עברו חוויות רבות ,חלק משמעותיות ומסעירות
)הכלב חלה ,החברה הכי טובה נפרדה מהחבר ,וכו'( ,ורוב הסיכויי שיצטרכו לרענ את
מעבר לרענו הזיכרו  ,מטרת השאלה היא להעלות למודעות את התהלי שעברו,
זיכרונֵ .
ולאפשר לה לחזור בנחת על מה שעשו בשלב החשיבה הפעילה ,כשה "מרכיבי את
המשקפיי" של בחינת תהלי! החשיבה ,תו דפדו .במחברותיה והתייעצות זה ע זה.
כשאלת זיכרו נהנית שאלה זו מ"ניקוד" נמו לפי הטקסונומיה של בלו .למרות זאת ,שאלה
פשוטה כזו עוזרת לתלמידי ליצור מהתהלי הארו והמורכב תמונה ברורה וקוהרנטית .היא
ג עוזרת לה להיזכר בכל השלבי )שאת חלק עברו בימי קודמי( ,ולהתייחס בצורה
עניינית לשאלות הבאות .לפיכ ,היינו ממליצי למורי לבדוק כיצד התלמידי מתמודדי ע
שאלה זו למרות שעל פניה היא נראית לא מעניינת.
השאלה השנייה ,של זיהוי השלבי השוני בחשיבה על מיומנות החשיבה ,דומה באופייה
לשאלה הראשונה .לכאורה ,זוהי שאלת זיכרו  .אול אי בכוונתנו לבחו כא את זיכרונ של
התלמידי ,אלא לאפשר לה לרענ אותו .התלמידי יענו לשאלה זו תו כדי דפדו.
במחברותיה .א תלמיד מציע שלבי השוני מאלה שהיו במפת החשיבה – חשוב לא לתק
אותו ,אלא "להחזיר" את השאלה לכיתה .ייתכ בהחלט ,שלמרות שקיימת מפת חשיבה,
הכיתה )או חלק ממנה( עבדה בסדר שונה .במקרה כזה אנו יכולי לדו ביתרונות ובחסרונות
של הדר שבה אות התלמידי עבדו ,ומכא לעבור באופ טבעי לדיו בהצעות לשיפור הדר
המיומנת שאותה קבענו בתחילת השיעור )השאלה הבאה בדיו המטאקוגניטיבי( .ייתכ ג
הסדר שהצענו בעת הצגת מפת החשיבה,
הסדר שמציע התלמיד לבי ֵ
שאי הבדל עקרוני בי ֵ
וראוי לציי זאת .ייתכ ג שהתלמיד טעה ,והקדי את המאוחר ,ואז ראוי להעמידו על טעותו,
אול כדאי לאפשר לתלמידי לעשות זאת ,כדי שהתיקוני יבואו מתו קבוצת השווי וכ
נית יהיה לדו בה ביתר חופשיות .תיקוני שמביא המורה עלולי להתקבל כ"כזה ראה
וקדש" ,גישה שהיא זרה ברוחה לשיעורי המיזוג ,או לטיפוח חשיבה עצמאית בתלמידי לפי כל
גישה שהיא.
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בהקשר זה חשוב להבהיר ,שהתלמידי מתבקשי לזהות את שלבי תהלי! החשיבה ,ולא את
שלבי השיעור .כ ,למשל ,א במהל החשיבה הפעילה התלמידי השתמשו באטלס ,קריאת
המפות אינה שלב בחשיבה .א תלמידי מציעי את קריאת המפות כשלב ,נית לשאול אות
באיזה שלב של החשיבה השתלבה קריאת המפות .חשוב להבהיר שאנחנו רוצי לנצל חלק זה
בשיעור כדי ללמוד על תהלי החשיבה ,ולא על התוכ הספציפי שעסקנו בו .לכ  ,אנחנו מנסי
למנות את השלבי השוני בשמותיה הכלליי ביותר )כגו  :איסו .אינפורמציה( ולא בשמות
פרטיי )כגו  :קריאת מפות מהאטלס( .בהמש ,כשננסה לראות כיצד נית היה לשפר את
החשיבה יהיה מקו לדו בשאלה הא נוח לי למצות מידע ממפות ,או שמקורות אחרי
)טקסטי ,למשל( נוחי לי יותר ,ומה היתרונות והחסרונות של כל אחד מה.
בעיקר בשיעורי הראשוני השאלה השנייה עשויה להישמע בנלית וא .פוגעת :הרי זה עתה
עברנו על השלבי בעזרת המפה והמורה מבקש ממני לחזור עליה?! נית להתגבר על מכשול
זה באמצעות ניסוח שונה של השאלה – למשל" ,איזו עצה היית נותני למי שמתקשה בביצוע
סוג החשיבה שביצענו?" ,או "מה היה קורה לולא היינו כוללי בתהלי שלב מסוי?" .אלו
בעצ שאלות מטאקוגניציה שחוזרות על התהלי שהתלמידי עברו.
את השאלה השלישית נית לפרק למספר שאלות משנה :מה הרגשת? מה היה קשה? מה היה
קל? מה תר לכ? במה שונה דר עבודה זו ממה שעשינו בעבר ובמה היא דומה? כיצד נית
לשפר את מפת החשיבה ואת המארג הגרפי? מה נעשה בפע הבאה? הזמנת הביקורת יכולה
להיות בעייתית ה מבחינת המורה וה מבחינת התלמידי .כמורי ,איננו רגילי ללמד דבר
מה בשיטה מסוימת ובסופה לשאול את התלמידי :מה דעתכ על האמצעי הדידקטיי
שהבאתי לכיתה? בעיה זו נפתרת בדר כלל כאשר שני הצדדי מתרגלי לכ שמתכוני
החשיבה ומארגני החשיבה שהמורה מביא אתו ,ג א נלקחו מתו ספר זה ,אי ה מושלמי
ונית לשנות – כל אחד יכול למצוא בה פגמי ולנסות לשפר בהתא לצרכיו .איננו נכנסי
לכיתה ע אמת מוחלטת לגבי מיומנויות החשיבה .אנחנו נכנסי ע הצעות .הצעות שה בדר
כלל טובות דיי כדי שנית יהיה להתחיל לעבוד בעזרת  ,אול ה בשו אופ אינ מושלמות,
ובוודאי אינ מתאימות בצורה מושלמת לכל התלמידי ,לכל הכיתות ,או לכל ההקשרי
שבה ירצו התלמידי להשתמש במיומנות חשיבה זו בעתיד.
דר אחרת לקיי דיו מטאקוגניטיבי היא לערו את הדיו בעזרת ששת כובעי החשיבה.
"ששת הכובעי" ,שכל אחד מה בצבע שונה המייצג סוג חשיבה מסוי ,מהווי כלי חשוב ורב
עוצמה לעריכת דיוני בכלל ,ולדיוני מטאקוגניטיביי בפרט .את הכלי עצמו יוכל הקורא
להכיר לעומק בספרי אחרי* .בהקשר הנוכחי ,נציג את הכובעי ואת השאלה האופיינית
לחובש הכובע המסוי.
 .1כובע לב )מייצג חשיבה על אינפורמציה( :מה בדיוק עשינו ,וכיצד? )שאלה המקבילה
לשתי השאלות הראשונות בגישה הקודמת(.
 .2כובע אדו )מייצג מת לגיטימציה לתחושות ,רגשות ואינטואיציות( :כיצד הרגשנו
במהל החשיבה? )תגובות מסוג זה עשויות לעלות במסגרת הגישה הקודמת ,כאשר נבקש
לבקר את מפת החשיבה ואת המארג  .אול בגישה זו אנו מפרידי בי תחושות לבי דעות
מנומקות ,שנית לה מקו בשאלות הבאות .הפרדה זו ג נותנת לגיטימציה ל"תחושות
בט " .במסגרת הדיו נית לעתי ג להבהיר ממה נובעות תחושות הבט הללו ,וכיצד נית
לשפר את המפה והמארג כדי להקטי אות – א ה שליליות – או להגביר (.

*

אדוארד דהבונו ,למד את ילד! לחשוב ,הוצאת מכו ברנקו וייס לטיפוח החשיבה ,ירושלי.1994 ,
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 .3כובע צהוב )מייצג חשיבה חיובית ומנומקת( :מה היתרונות של ביצוע החשיבה בעזרת
מארג החשיבה הגרפי ובעזרת המפה ,ומדוע ה יתרונות? )בגישה הקודמת שאלה זו הייתה
מובלעת בבקשה להביע דעה על המפה והמארג  .כא אנו מכווני את התלמידי למציאת
יתרונות במפה ובמארג  ,ומדגישי את חשיבות הנימוק(.
 .4כובע שחור )מייצג חשיבה ביקורתית ומנומקת( :מה החסרונות של ביצוע החשיבה
בדר שניסינו להפעיל בשיעור זה ,ומדוע ה חסרונות?
 .5כובע ירוק )מייצג חשיבה יצירתית( :מה עניי אתכ במיוחד בעת החשיבה המיומנת?
כיצד היית מציעי לשפר עוד יותר את תהלי החשיבה? )עוד שאלה שכלולה בבקשה
הכללית להביע דעה על דר העבודה שבה התנסינו .יש חשיבות מיוחדת להפניית תשומת
הלב לדברי המענייני ,לא רק לשליליי ולחיוביי ,משו שלעתי קרובות אנו לומדי
הרבה מאות היבטי שאי לנו גישה שיפוטית לגביה .ההזמנה לשיפור שזורה בגישה זו
ע החיפוש אחר המעניי  ,כי שתיה נשאלות תחת הכובע של הזמנה ליצירתיות(.
 .6כובע כחול )מייצג חשיבה על החשיבה( :מה הלקחי העיקריי שלמדת בשיעור זה על
החשיבה שלכ? )שאלה כללית ,שמחד גיסא באה לסכ ומאיד גיסא – להפנות את
תשומת הלב מ התהלי הספציפי שעברנו יחד אל הסתכלות כללית יותר על החשיבה שלנו
ככלל(.
כדאי לפרט חלק מהשאלות הללו כדי שהדיו בה יהיה ממצה וממוקד .למשל ,את השאלה
בדבר ההרגשה נית לפרק לשאלות משנה כגו  :איזה חלק היה קל ביותר ,ואיזה קשה ביותר?
הא היה חלק מעצב  ,משעשע ,או מכביד? הא הופתעת במהל העבודה מדברי שנאמרו?
וכ הלאה.
שתי השאלות בדבר החסרונות והיתרונות קוראות ,למעשה ,להשוות בי החשיבה המאורגנת
שהתלמידי התנסו בה לבי החשיבה הפחות יסודית ,שבה ה מורגלי .נית כמוב לערו
השוואה כזו ג בדרכי אחרות .למשל :נית לשאול מה ההבדלי בי השיטה הנוכחית לבי
ההרגל הקוד ,או מה נקודות הדמיו וכ הלאה.
השאלות בדבר התחושות והרגשות יכולות לעזור לעג את החוויה בזיכרו לטווח הארו ,ג
א לא תמיד ה מעשירות אותנו בתובנות חדשות לגבי תהלי החשיבה .לעתי קרובות נעי
לענות עליה  ,ובכלל נעי לדעת שלמישהו אכפת ג אי אנחנו מרגישי ,ולא רק מה אנחנו
חושבי .נוס .לכ ,יש תלמידי שהשאלות הדנות ברגשות ובתחושות ה השאלות הנגישות
ביותר עבור בעוד שה מתקשי מאוד בשאלות הדורשות הפשטה והכללה .התועלת
שתלמידי אלו יפיקו משאלות על רגשות ותחושות גדולה מ התועלת שיפיקו מכל השאלות
האחרות.
השאלה בדבר הלקחי העיקריי של התלמיד מ השיעור יכולה להתפרש ברמות רבות .יהיו
תלמידי שיאמרו :למדתי שאנשי שוני חושבי בצורה שונה ,וכל הצורות יכולות להועיל.
יהיו שיגידו :למדתי שנית ללמוד הרבה יותר מהשוואה ממה ששיערתי )או ממיומנות חשיבה
אחרת( א עושי אותה כראוי .תלמידי אחרי יתייחסו ללקחי יותר ספציפיי ,כמו:
למדתי שיותר קל לי לשפוט אפשרויות שכבר הוצעו מאשר להציע אפשרויות מקוריות .ככלל,
זוהי שאלה שמזמינה יכולת הפשטה ומודעות; אול ,עבור קהלי שיכולי להתמודד אתה,
היא יכולה להיות בעלת ער רב ביותר.
כיו ,נוס .שנית להעניק לדיו מטאקוגניטיבי הוא לברר מתי ,א בכלל ,כדאי להשתמש
בחשיבה המיומנת שהכרנו בשיעור המיזוג ,ומדוע דווקא במקרי אלו? מתי ,א בכלל ,עדי.
לחשוב בצורה פחות מאורגנת ומעמיקה? למשל :הא כל תהלי קבלת החלטות דורש מאתנו
מהל חשיבתי של של הגדרת מטרה ,העלאת אפשרויות ,בחינת ההשלכות ,החשיבות
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והסבירות של כל אפשרות ושקילת האפשרויות השונות זו כנגד זו? ייתכ שעדי .לעתי
להשתמש בתהלי מקוצר )למשל :להעלות אפשרויות רבות ולבחור ביניה "לפי הרגש"(.
שאלות כאלו מכירות בכ שהשימוש בחשיבה מיומנת אינו בגדר חובה ,אלא הוא בא לשרת
אותנו .לעתי הוא משרת אותנו היטב ,ולעתי אסטרטגיות אחרות עשויות לשמש אותנו טוב
יותר .התלמידי חשי בכ ממילא ולכ טוב נעשה א נודה באמת פשוטה זו ,ונצא ממנה
לדיו בשאלה – כיצד נזהה את המצבי שבה כדאי להפעיל חשיבה מיומנת ומתי חשיבה
שהיא פחות ממוקדת ,מאורגנת ומעמיקה ,יכולה לשרת אותנו באותה מידה של יעילות או א.
במידה רבה יותר.
שאלה מטאקוגניטיבית טובה היא לבקש מהתלמידי להשוות בי מפת החשיבה לבי מארג
מעבר לעובדה שבמארג החשיבה ישנו מקו המיועד לתשובות ,בעוד שמפת
החשיבה הגרפיֵ .
החשיבה מכילה שאלות בלבד ,יכולי להיות הבדלי נוספי ,כגו במידת הפירוט ,בשאלות
עצמ  ,או כשנתייחס לכל מיומנות חשיבה בפירוט ,במהל השיעורי שמודגמי בהמש.
העלאת שאלה זו עוזרת לתלמידי לתת לעצמ די וחשבו על הבדלי אלו ולהעמיק לחשוב
על מיומנות החשיבה ועל התרומה של המפה והמארג להבנייתה של מיומנות זו.
חשוב לזכור בכל מהל הדיו המטאקוגניטיבי שאי כא תשובות נכונות או שגויות .רק בזיהוי
מיומנות החשיבה ושלביה עשויות להיות תשובות שגויות; בדר כלל ג בנקודות אלו ניתקל
לעתי קרובות יותר בזיהוי לא מדויק או שנוי במחלוקת מאשר בזיהוי שגוי לגמרי .תלמיד
המבקר את מפת החשיבה ,אינו יכול להיות צודק או לא צודק ,שהרי הוא רק מביע את דעתו.
אבל חשוב שהוא יֵדע לנמק אותה ,או לפחות שידע שאינו מסוגל לנמק אותה .אי כא מקו
לשיפוט .זהו שוב אחד החידושי של העבודה לפי גישת המיזוג :התלמידי מוזמני לחשוב,
ואיש לא ישפוט א חשבו "נכו " .ה לא צריכי לקלוע לדעתו של איש אלא לגבש לה דעה
משל עצמ .אולי דרוש זמ עד שמתרגלי לגישה זו ,א היא מתגלה כפורייה ביותר וכנדב
חשוב בדר ללמידה עצמאית של תלמידי.
ההתייחסות המוקדשת כא לשלב המטאקוגניציה היא ארוכה ומפורטת ביותר ,הואיל וזהו
שלב מורכב ,והיות שמורי רבי אינ רגילי להעביר שיעורי מסוג זה.

השלב הרביעי :העברת השימוש במיומנות החשיבה לנושא אחר
"העברה" פירושה הפיכת של מיומנויות החשיבה ,מכלי שמשמשי בהקשר שבו נלמדו –
לכלי שמשמשי את התלמיד בכל הזדמנות שהוא זקוק לה ,בכל תחומי הלימודי וא.
מחו %לכותלי ביתהספר; זוהי המטרה האמיתית של שיעור מיזוג מבחינת החשיבה .השימוש
בחשיבה מיומנת יכול להיות משמעותי רק א הוא הופ לכלי זמי לתלמידי ,ואינו תלוי
בהקשר תוכנִ י מסוי .השאלה הגדולה היא – אי עושי את זה?

למותר לציי  ,שג כא אי פתרונות קס .אול יש דרכי שעשויות לקרב אותנו ,עקב בצד
אגודל ,למטרתנו .בשלב זה מספקי לתלמידי הזדמנויות להשתמש באותה מיומנות חשיבה
כשה מתמודדי ע מטלות לימודיות שונות ,בהקשרי אחרי ובנושאי שה רחוקי
מהנושא שבו פגשו לראשונה במיומנות החשיבה.
בדר להעברה ,עוברי התלמידי בדר כלל ארבע תחנות:
התחנה הראשונה היא למידת המיומנות ,כפי שנעשה בשלושת השלבי הראשוני של שיעור
המיזוג.
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בתחנה השנייה ,המורה יוז העברה של המיומנות לתחומי אחרי .בשלב זה הוא מבקש
מהתלמיד להשתמש במיומנות החשיבה הנדונה בהקשרי אחריֶ .הקשרי אחרי אלו
יכולי להיות קרובי להקשר שבו נלמדה מיומנות החשיבה לראשונה )העברה קרובה( ,או
רחוקי ממנה )העברה רחוקה( .רצוי לעבור במש הזמ מהקרוב לרחוק .ג במסגרת אותו
מקצוע הוראה יכולה ההעברה להיות רחוקה .למשל :מורה לביולוגיה יכול ללמד את מיומנות
החשיבה שנקראת "יחסי הגומלי שבי השל לחלקיו" כשהוא מלמד על מבנה התא ,וכהעברה
רחוקה לדרוש מהתלמידי להשתמש במיומנות זו כשה מנתחי מערכת אקולוגית .בפרקי
הבאי מובאות דוגמאות למשימות העברה מדרגות קרבה שונות .רצוי ,כמוב  ,שיהיה תיאו
בי מורי במקצועות שוני בנושא השימוש במיומנויות השונות ,כדי שלא יחזרו על דברי
ידועי.
בתחנה השלישית ,מזמי המורה את התלמידי להשתמש במיומנות חשיבה ,מבלי לציי באיזו
מיומנות כדאי ,לדעתו ,להשתמש .הא יש כא מקו לקבלת החלטות או להשוואה? לחשיפת
הנחות או להעלאת אפשרויות? התלמידי ה אלו שעוני על שאלות אלו ,ובוחרי במיומנות
המתאימה למצב.
בתחנה הרביעית ,כל היוזמה נמצאת בידי התלמידי :ה מזהי את ההזדמנות להשתמש
במיומנות חשיבה שלמדו ,ה בוחרי איזו מיומנות מתאימה לכא ומבצעי את החשיבה.
זוהי ההעברה במיטבה .נית להגיע אליה א עוברי דר התחנות הקודמות בסבלנות ובאור
רוח.
כדי לקצר את הדר להעברה ,כדאי לנצל הזדמנויות רבות לשימוש במספר מצומצ של
מיומנויות חשיבה .כדאי לקיי דיו מטאקוגניטיבי משמעותי לאחר כל הפעלה של המיומנות,
ְל ַה ְבנ<ת את כלי החשיבה בצורה חיונית ובהירה ,וליצור את העניי במיומנות החשיבה בצורה
מלהיבה ומשכנעת.
א נעשה את כל אלה ,יש לנו סיכוי סביר שיכולת החשיבה תשתפר בהדרגה ,ושהיכולת ללמוד
ביעילות ,כמו ג יכולת ההבעה ,ישתפרו א .ה  ,ול ,אצל חלק מהתלמידי.
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