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  *ביצועי הבנה
  

  .יכולת לבצע מהלכי חשיבה עם ידע על ידע: הבנה

  ;לבטא ידע במילים משלך .1

  ;להביא דוגמאות לידע .2

  ;לבצע הכללה מפריט ידע .3

  ;לזהות ידע בהקשרים שונים .4

  ;למקם ידע בהקשר .5

  ;להסביר תופעות באמצעות ידע .6

  ;להביא נימוקים לידע .7

  ;איות לידעלהביא ר, להצדיק .8

  ; החייםלנסיון, לתחום ידע אחר, להעביר ידע בתוך תחום ידע; טענות, תופעות, להשוות מקרים .9
  ;לגלות סתירות ומתחים בידע .10

  ;)לטענות( לנסח ידע סותר לידע  .11

  ;לחזות תוצאות אפשריות של ידע .12

  ;)אנליזה(לפרק ידע למרכיביו  .13

  ;)סינתזה(לאחד מרכיבי ידע  .14

  ;לבקר ידע על בסיס ידע .15
  ;ליצור ידע על בסיס ידע .16

  ;לזהות הנחות יסוד של ידע .17

  ;להציג ידע .18

  ;ליצור מטאפורה .19

  ;לבנות מודל .20

  ;לשאול שאלה .21

    …ועוד .22
  
  
  
  חינוך .עורך, הרפז יורם:  בתוך 24-25' עמ לקראת הוראה ולמידה בקהלות חשיבההרפז יורם :  ךומת* 

2000ינואר .  חושב ספרתהוראה ולמידה בקהילות חשיבה בדרך לבי, 18' החשיבה מס
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  קונסטנדינוס קוואפיס| איתקה 
 

 ִּכי ֵּתֵצא ַּבֶּדֶרְך ֶאל ִאיָתָקה 
 ְׁש�ל ִּכי ֶּתֱאַרְך ַּדְרְּכָך ְמאֹד

.ְמֵל�ה ְּבַדַעת, ְמֵל�ה ְּבַהְרַּפְתָקאֹות   
 �ל ִּתיָרא ֶאת ַהַּלְסְטִריגֹוִנים ְוֶאת ַהִּקיְקלֹוִּפים

. ַהִּמְׁשּתֹוֵלל�ל ִּתיָרא ֶאת ּפֹוֵסידֹון  
 ְלעֹוָלם לֹא ִּתְמְצֵאם ַעל ַּדְרְּכךָ 

ְוֶרֶגׁש ְמֻעֶּלה , ָּכל עֹוד ַמְחְׁשבֹוֶתיָך ִנָּׂשאֹות  
.ַמְפִעים ֶאת ַנְפְׁשָך ְוֶאת ּגּוְפָך ַמְנִהיג  

 לֹא ִּתָּתֵקל ַּבַּלְסְטִריגֹוִנים ּוַבִּקיְקלֹוִּפים
ם ֵּכןֶאָּלא אִ , ְולֹא ְּבּפֹוֵסידֹון ַהּזֹוֵעם  
.ַּתֲעִמיֵדם ְלָפֶניָך ַנְפְׁשךָ   

.ְׁש�ל ִּכי ֶּתֱאַרְך ַּדְרְּכָך ְמאֹד  
 ִּכי ִּבְבָקִרים ַרִּבים ֶׁשל ַקִיץ ִּתָּכֵנס

ִּבְפִלי�ה ַרָּבה ָּכל ָּכךְ , ְּבֶחְדָוה   
.ֶאל ְנֵמִלים ֶׁשּלֹא ָרִאיָת ֵמעֹוָלם  

ִמְסָחר ֵפיִניִקּיֹות ַּתֲעגֹן -ְּבַתֲחנֹות  
,ְקֶנה ְסחֹורֹות ְמֻׁשָּבחֹות ָלרֹבּתִ   

,ִעְנָּבר ְוָהְבֶנה , ְּפִניִנים ְו�ְלֻמִּגים  
 ּוִמיִנים ׁשֹוִנים ֶׁשל ְּבָׂשִמים טֹוִבים
.ְּכָכל ֶׁשַרק ִּתְמָצא ְּבָׂשִמים טֹוִבים  
 ָעֶליָך ְלַבֵּקר ְּבַהְרֵּבה ָעֵרי ִמְצַרִים

.ִלְלמֹד ֵמֵאֶּלה ַהּיֹוְדִעים, ִלְלמֹד   
ָכל ַהְּזַמן ֲחׁשֹב ַעל ִאיָתָקה וְ   

.ִּכי ִיעּוְדָך הּוא ְלַהִּגיַע ָׁשָּמה  
 �ְך �ל ְלָך ְלָהִחיׁש ֶאת ַמָּסֲעךָ 

.מּוָטב ֶׁשִּיָּמֵׁשְך ָׁשִנים ַרּבֹות  
 ֶׁשַּתִּגיַע ֶאל ָהִאי ֶׁשְּלָך ָזֵקן

.ָעִׁשיר ְּבָכל ַמה ֶּׁשָרַכְׁשָּת ַּבֶּדֶרךְ   
.ָתָקה ַּתֲעִניק ְלָך עֶׁשר�ל ְּתַצֶּפה ֶׁשִאי  

 ִאיָתָקה ֶהֱעִניָקה ְלָך ַמָּסע ָיֶפה
.ִאְלָמֵלא ִהיא לֹא ָהיִיָת ְּכָלל יֹוֵצא ַלֶּדֶרךְ   

.יֹוֵתר ִמֶּזה ִהיא לֹא ּתּוַכל ָלֵתת  
. לֹא ִרְּמָתה אֹוְתָך ִאיָתָקה-ְוָהָיה ִּכי ִּתְמָצֶאָּנה ֲעִנָּיה   

,ִנָּסיֹון-ַרב, ָכםְו�ָּתה חָ , ְוַכֲאֶׁשר ָּתׁשּוב  
.ּתּוַכל �ז ְלָהִבין ַמה ֵהן ִאיָתקֹות ֵאֶּלה  

]1911[  
 

[ ] יורם ברונובסקי: מיוונית  
איש אלכסנדריה והתרבות , הוא גדול השירה היוונית המודרנית) 1933 – 1863(קונסטנדינוס קוואפיס 

  .תיכונית הישנה והחדשה-הים
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 שעון פגישות
  


