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5555        
        ????למה להאמין ומה לעשותלמה להאמין ומה לעשותלמה להאמין ומה לעשותלמה להאמין ומה לעשות

צידוק ויישום של הגישות לחינוך צידוק ויישום של הגישות לחינוך צידוק ויישום של הגישות לחינוך צידוק ויישום של הגישות לחינוך 
        החשיבההחשיבההחשיבההחשיבה

  

הגדיר , אחד ההוגים המובילים של התנועה לחשיבה ביקורתית, רוברט אניס
חשיבה שקולה ורפלקטיבית המרוכזת בהחלטה במה "חשיבה ביקורתית כ

 חלק זה של הספר הרי שב2, הגדרה זו נכונה אם1".להאמין או מה לעשות
מה  ולמה להאמיןלענות על השאלה :  חשיבה ביקורתיתנסה להפעילא

) 1(שאל א.  בכל הנוגע לחינוך החשיבה כפי שתואר ונותח עד כהלעשות
משלוש " עשוי"חינוך החשיבה (מדוע להאמין לתיאור ולניתוח שהצעתי 

בהנחה שיש שלוש גישות : מה לעשות, אם להאמין) 2(-ו? )גישות שונות
 האם להורות :איזו גישה אל הגישות ראוי לאמץ ,לחינוך החשיבה

 הן" ?מה לעשות"ו" ?למה להאמין"? או בגישה אחת מועדפת, בשלושתן
שתי השאלות המהותיות והדחופות ביותר שעולות בעקבות מסענו בתחומו 

  . של חינוך החשיבה
391 
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        ????מה להאמיןמה להאמיןמה להאמיןמה להאמיןלְלְלְְל
  

ניטשה ? מדוע לא שתיים או חמש? מדוע שלוש גישות לחינוך החשיבה
." בכל פעם שמחלקים דברים לשלוש או לשבע דעו שמשקרים לכם: "כתב

.  אינו נוטה להתחלק למספרים מקודשים לבני אדם, לפי ניטשה,העולם
רוברט סטרנברג נשאל פעם מדוע הוא . המספר שלוש חשוד אפוא מראש

 שלוש אינטליגנציות המתחלקות לשלושה סוגי :מחלק כל דבר לשלוש
-המתחלקים לשלושה סוגי תת, שלושה סוגי רכיביםתהליכים המתחלקים ל

חלוקות , אכן" …יש לי שלושה נימוקים טובים לכך: "הוא ענה… רכיבים
קל וחומר , קלאינן ניתנות תמיד לצידוק ) במיוחד מנטליים (דבריםשל 

,  תשובותשתייש לנו " ?מדוע שלוש"על השאלה … חלוקות לשלוש
צידוק " – ואת השני ידוק הרמנויטיצנכנה את האחד . כלומר שני צידוקים

  . "אונטולוגי

  

 –מוצאת  לטקסטים של חינוך החשיבה שליהפרשנות : צידוק הרמנויטי
 לא יותר ולא – שלוש גישות לחינוך החשיבה –וממציאה במידה ידועה 

גישות א קוראים מוזמנים למצוה; אין שום דבר קדוש בשילוש הזה. פחות
.  שנמצאו עד כהובים לצמצום מספר הגישותנימוקים ט או למצוא, נוספות

לכלול יסוד המכונן חשיבה טובה ושיטה " גישה לחינוך החשיבה"על 
מערך + יסוד של חשיבה טובה = שכן גישה לחינוך החשיבה , לפיתוחו

אם קריאה כלשהי בספרות של חינוך החשיבה תחשוף גישה חדשה . הוראה
 אזי היא תצורף ללא היסוס – גישה רביעית –בספרות של חינוך החשיבה 
העובדות ", שהוצעה כאןפי הפרשנות -על. אל שלוש הגישות הקיימות

מורות שבספרות של חינוך החשיבה יש שלוש גישות " הטקסטואליות
 האחת מבוססת על היסוד מיומנות חשיבה ועל מערך :לחינוך החשיבה

 ;וח השנייה מבוססת על היסוד נטיית חשיבה ועל מערך הטיפ;ההקניה
הספרות , כלומר. והשלישית מבוססת על היסוד הבנה ועל מערך ההבניה

מהו היסוד (של חינוך החשיבה מציעה שלוש תשובות על השאלה העיקרית 
  .  לא יותר ולא פחות–) ?המכונן חשיבה טובה וכיצד מפתחים אותו

קיומן "ל" צידוק אונטולוגי"אך האם אפשר להמציא הסבר או 
כלומר לעגן אותן , ש הגישות לחינוך החשיבהשל שלו" הטקסטואלי
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אף כי בהקשרו ?  בעצם הווייתה של החשיבה–טקסטואלית -בהוויה חוץ
 פרשנות של טקסטים מרכזיים בספרות של חינוך החשיבה –של חיבור זה 

 אל –ייתכן שאפשר ללכת מעבר לו ,  הצידוק ההרמנויטי מספק בהחלט–
  .    בסיסו האונטולוגי

  

בספרות של חינוך לקיומן של שלוש גישות זה צידוק : "טולוגיצידוק אונ"
על המבנה תיאוריה  ל– משלוש הגישות – הולך מהוראת החשיבה החשיבה

מתיאוריות : בדרך כלל המהלך הוא הפוך(הבסיסי של החשיבה 
 לחלץ אפשרהאם : היאהמנחה השאלה  ).3קוגניטיביות להוראת החשיבה

 , על היסודות ומערכי ההוראה שלהן,יבהמתוך שלוש הגישות לחינוך החש
היא , מדויקת יותר, שאלה מנחה אחרת? תיאוריה כלשהי על מבנה החשיבה

?  לפתחיסוד של חשיבה טובה מבקש כל מרכיב של חשיבהאיזה : זו
מהלכי  מבקש לפתח את המרכיב מיומנויות חשיבההיסוד : התשובה היא

איכויות רכיב  מבקש לפתח את המנטיות חשיבההיסוד ; חשיבה
או נכון , תוכני חשיבה מבקש לפתח את המרכיב הבנההיסוד ; חשיבה

שלושה יסודות של חשיבה טובה כנגד . יותר את אופן החזקתם בתודעה
  ; יבהחשמהלכי  � מיומנויות חשיבה       :שלושה מרכיבים של חשיבה

  . תוכני חשיבה � הבנה; איכויות חשיבה �ה נטיות חשיב

 היסודות של הגישות לחינוך החשיבה והגענו למבנה הלכנו בעקבות
, מהלכים: משלושה מרכיבים" עשויה"פי מבנה זה החשיבה -על. החשיבה
 כרוכה בהכרח בשלושה מרכיבים פעולת חשיבהכל . תכנים ואיכויות

, השוואה, הבחנה, דירוג,  כגון מיוןמהלכיםבכל פעולת חשיבה יש . אלה
 איכותיש , פעולות חשיבה/או פעולת ,בהלכל חשי. וכדומההחלטה , הסקה

שיטתית , רחבה או צרה, החשיבה יכולה להיות עמוקה או שטחית: מסוימת
, ובאותו אופן. ביקורתית או קנאית וכדומה, פתוחה או סגורה, או מקרית

אפשר לבצע אותם באופן : למהלכי חשיבה עשויות להיות איכויות שונות
ביקורתי או , פתוח או סגור,  או מקרישיטתי, רחב או צר, עמוק או שטחי

על "אין חשיבה .  מסויםתוכןלכל פעולת חשיבה יש , ולבסוף. קנאי וכדומה
בלשון (לכל חשיבה יש מושא כלשהו שאותו היא חושבת ; "ריק

מושג . מושא נחשב הוא מושג"). אינטנציונלית"החשיבה היא , הפילוסופים
   . יכול להימצא בתודעה במצבים שונים
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כולם "שכן (נוך החשיבה הוא תחום המבקש לשפר את החשיבה חי
כדברי פרקינס , "חושבים אך לא כולם חושבים טוב כפי שהם יכולים

של חשיבה טובה " נורמטיביים"לשם כך עליו להתאים יסודות ). וסווארץ
חינוך  מהלכי חשיבהאת המרכיב . של חשיבה" דסקרפטיביים"למרכיבים 

איכויות את המרכיב ; מיומנויות חשיבהיסוד  משפר באמצעות ההחשיבה
את ; נטיות חשיבה משפר באמצעות היסוד חינוך החשיבה חשיבה

 משפר באמצעות חינוך החשיבה) או את מצבו בתודעה (תוכןהמרכיב 
  . הבנההיסוד 

 הם נעשים מיומנויות חשיבהסדרה של  מהלכי חשיבהכאשר מקנים ל
, למשל, של הסבר סיבתי" טבעי"ך אין דומה מהל. מיומנים ויעילים יותר

במארגן גרפי , למשל ,חשיבה הנעזר מהלך ;הסבר סיבתי מיומןמהלך של ל
אין דומה מהלך , באותו אופן. של הסבר סיבתי שהמציאו סווארץ ופרקס

, למשל,  מהלך הנעזר;שיקול דעת מיומןמהלך של מקרי של שיקול דעת ל
) שקול את כל הגורמים(ג "שכ) מעניין, שלילי, חיובי(מ "בכלים כגון חש

  . בונו-שהמציא דה) מה חושבים אחרים(א "ומח

 הן הופכות נטיות חשיבה באמצעות איכויות חשיבהכאשר מטפחים 
איכויות חשיבה יכולות להיות איכויות . לאיכויות של חשיבה טובה

איכויות ויכולות להיות ) תקנאּו, תמקריּו, תסגירּו, תשטחיּו(שליליות 
נטיות המעצבות כלומר , )תביקורתיּו, תשיטתיּו, תפתיחּו, תעמקּו(חיוביות 

לאיכויות חשיבה  "טבעיות"אין דומות איכויות חשיבה . חשיבה טובה
 פרקינס ועמיתותיו או שלהחשיבה באמצעות שבע נטיות , למשל, שטופחו

  . ָקליק קוסטה ושלשישה עשר הרגלי החשיבה 

המושגים בתודעה עושים  או תכניםכאשר משפרים את מצבם של ה
 –היטב " מרושתים" תכנים ומושגים – ניםמוַבאותם לתכנים או מושגים 

 או לתכנים ומושגים המאפשרים –קשורים לתכנים ולמושגים אחרים 
של תכנים או מושגים להבנה " טבעית"אין דומה ידיעה . ביצועי הבנה

,  פרקינסשל" תפישת הביצועים של הבנה"ידי -על, למשל, שלהם שהושגה
  . של וויגנס ומקטאי" תפישת ההיבטים של הבנה"ידי -גרדנר ועמיתיהם  או על

, "טבעיות"איכויות , "טבעיים" מהלכים –בהקשר זה " טבעי"המושג 
 – מצביע על כך שחינוך החשיבה על יסודותיו –" טבעית"ידיעה 

 אמצעי עזר לחשיבה ;"מלאכותי" הוא תחום –הבנה , נטיות, מיומנויות
נטיות , אך לאחר שמיומנויות נרכשות. שלא חונכה באופן שיטתי "טבעית"
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. "טבע שני" ל–" טבעיים"יסודות אלה נהפכים ל, מופנמות והבנות נטמעות
את או , )”the right stuff“ ("החומר הנכון"מטעם זה מכנה פרקינס את 

 "להוסיף"ממציא ומבקש שחינוך החשיבה , )”mindware“" (חושבה"ה
" בינה מלאכותית"בשם  ,כדי לעשותה לחשיבה טובה" הטבעית "לחשיבה

)artificial intelligence" :( חשיבה במיטבה היא פעולה מלאכותית בדיוק
] כף יד מעוקמת, מרפק יד ימין על ברך רגל שמאל[כמו הישיבה המאולצת 

   4". פסלו המפורסם של רודן–' האדם ההוגה'של 

אותנו אפוא אל המרקם האונטולוגי הגישות לחינוך החשיבה מוליכות 
 "נישות"יש שלוש גישות משום שהן מתאימות לשלוש . של החשיבה

, הגישות לחינוך החשיבה.  מרכיבי החשיבה– באונטולוגיה של החשיבה
הן בבואות של , )המכוונת לעניין אחר(אם לנקוט במטפורה של פרקינס 

מתאים של כל יסוד של חשיבה טובה משקף מרכיב . החשיבה עצמה
מנטיות ומהבנות משום , ממיומנויות "עשויה"חשיבה טובה . חשיבה

אם , חינוך החשיבה. מאיכויות ומתכנים, ממהלכים" עשויה"שהחשיבה 
 של חשיבה טובה –בנה ה, טיותנ, יומנויותמ – ה"מנמתן בגדר הוא , תרצו

חשיבה . תכנים, איכויות,  מהלכים–למרכיבים מתאימים של החשיבה 
  .  לחשיבה טובההופכתה של חינוך החשיבה " מנהמקבלת" תטבעי"

שכן , לוקה בכשל לוגי של הנחת המבוקש" הצידוק האונטולוגי", כמובן
 הגישות שאותן אני –מתוך שלושת היסודות של הגישות לחינוך החשיבה 

החוזרים ומצדקים  אני מחלץ את שלושת מרכיבי החשיבה –מבקש לצדק 
יש לשים "  האונטולוגיהצידוק"שאת , כך. הגישותכלומר את , את היסודות

 להימצאותן של שלוש הסבר אונטולוגיבמרכאות ולהתייחס אליו כאל 
  . גישות בספרות של חינוך החשיבה

  

 מדוע שלוש –" ?למה להאמין "השאלה המהותיתניסיתי אפוא לענות על 
ת האח,  שתי תשובותהצעתי? לא יותר ולא פחות, גישות לחינוך החשיבה

תשובה "התשובה הראשונה היא ". יומרנית"והשנייה " צנועה"
פרשנותי לטקסטים המרכזיים של חינוך החשיבה חושפת ": הרמנויטית

תשובה "התשובה השנייה היא . ומעצבת שלוש גישות לחינוך החשיבה
בספרות של חינוך החשיבה יש שלוש גישות לחינוך ": אונטולוגית

המכוננים שלוש ,  של חשיבה טובה יסודותיהתהחשיבה משום ששלוש
  .  מרכיביה של החשיבהתמותאמים לשלוש, גישות לחינוך החשיבה
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        ????מה לעשותמה לעשותמה לעשותמה לעשות
  

מה "המהותית השניה שהתיאוריית שלוש הגישות מעוררת היא השאלה 
ושקיומן ( כלומר בהנחה שיש שלוש גישות לחינוך החשיבה ;"?לעשות

לחנך לחשיבה עלינו כיצד  ,)מצודק כראוי מבחינה הרמנויטית ואונטולוגית
כמו ,  שכן האינטרס של חינוך החשיבהזוהי שאלה דוחקת ביותר ?טובה

ההוגים של חינוך החשיבה . הוא אינטרס מעשי, של כל תחום חינוכי אחר
לאור מה שנכתב עד . רוצים לשנות את החשיבה ולשם כך הם חושבים עליה

את הגישות לחינוך האם ניתן לשלב באופן כלשהו : השאלה היא זו, כאן
בהנחה ? החשיבה או שמא יש לבחור באחת מהן ולדחות את האחרות

חושב טוב (ששילוב כלשהו בין הגישות לחינוך החשיבה הוא דבר רצוי 
 שלוש על הדעת עולות ,)נטיות והבנה, הוא מי שיש לו מיומנויות

, אסטרטגיית הצמצוםאכנה אותן . אסטרטגיות לשילוב אפשרי ביניהן
  . אסטרטגיית החסות וגיית הצירוףאסטרט

  

  אסטרטגיית הצמצום
מערכת מושגית אחת . זוהי אסטרטגיה אגרסיבית ליישוב קונפליקטים

למושגיה שלה  – רדוקציה שלהן –ידי צמצומן -מערכות על" משלבת"
ראו הפרק ; רדוקציה תוצרית(או לתוצריה שלה ) רדוקציה מושגית(
 גישה אחת היתה מצליחה לצמצם את לּו). בחלק הקודם" רדוקציה הדדית"

 –או רדוקציה תוצרית שלהן / לבצע רדוקציה מושגית ו–הגישות האחרות 
במקום שלוש גישות לחינוך :  בין הגישות היה נפתר"הסכסוך"הרי ש

 מערך –במקום שלושה מערכי הוראה ; החשיבה היתה מתקבלת גישה אחת
אך . בש בעל מסר אחידוחינוך החשיבה היה הופך לתחום מגו; הוראה אחד
לגישות לחינוך החשיבה אין כל נטייה להצטמצם אל הגישות , כמו שראינו

לכל גישה יש נטייה לצמצם את הגישות , להיפך; האחרות ולהתפוגג בקרבן
לּו אסטרטגיית . האחרות אל מושגיה ותוצריה ולגרום להן להתפוגג בקרבה

עובדת קיומן של . םמספר הגישות היה מצטמצ, הצמצום היתה עולה יפה
  .  כשלהנ שאסטרטגיה זו מעידה על כךשלוש גישות לחינוך החשיבה 
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  אסטרטגיית הצירוף
במקום לנסות לצמצם . זוהי אסטרטגיה סובלנית יותר ליישוב קונפליקטים

הבה ; לכל גישה יש ערך: את הגישות המתחרות היא נותנת מקום לכולן
כל הגישות לחינוך החשיבה , ומרכל. נצרף את כל הגישות וניישם את כולן

בכל הנוגע לחינוך . פיהן-הבה נקבל את כולן ונלמד חשיבה על; הן חשובות
חושב טוב הוא חושב . אסטרטגיית הצירוף ממש מתבקשת, החשיבה

ידי נטיות חשיבה ראויות -נע עלמּו, המצויד במיומנויות חשיבה יעילות
חשוב טוב באמצעות מחנכים אדם ל. ובעל הבנה של הנושאים הנחשבים

או . טיפוח נטיות חשיבה והבניה של הבנות, הקניית מיומנויות חשיבה
+ נטיות חשיבה + מיומנויות חשיבה = אם חשיבה טובה , בנוסח אחר

טיפוח של + הקניה של מיומנויות חשיבה = הרי שחינוך החשיבה , הבנה
 –פירקנו את החשיבה ליסודותיה . הבניה של הבנה+ נטיות חשיבה 

עתה נשוב ונרכיבה באמצעות ;  לצורך הוראה–הבנה , נטיות, מיומנויות
נטפח נטיות ונבנה הבנות לפי , נקנה מיומנויות": הוראה כוללנית "–הוראה 

  ? מדוע לא. סדר

היא יוצרת : אסטרטגיית הצירוף אכן מתבקשת ואף שובה את הלב
אך .  החשיבה בין כל הגישות לחינוך–" כל הדברים הטובים"הרמוניה בין 

אינם " כל הדברים הטובים"בקיום האנושי נובע מכך שמהותי  קושי ,כידוע
ובכלל זה , )ישעיהו ברלין בכל כתביויפה כפי שהבהיר (עולים בקנה אחד 

מדוע הגישות לחינוך החשיבה אינן עולות . גם הגישות לחינוך החשיבה
ל המשותף מדוע איננו יכולים לרתום את כולן לטובת המפע? בקנה אחד

המפעל איננו יכולים לרתום את כל הגישות לטובת ?  חינוך החשיבהשל
 יש  הגישותחינוך החשיבה משום שבין מערכי ההוראה שלהמשותף של 

  .ניגוד עקרוני וניגוד מעשי

 של הוראת –מערכי ההוראה הם אופנים שונים של עשייה : ניגוד מעשי
כי הוראה בעת ובעונה מורה אינו יכול להורות בשלושה מער. החשיבה

האם הוא מקנה מיומנויות באמצעות טקסונומיה כזו : עליו להחליט. אחת
או שהוא , )שלושת היסודות של מערך ההקניה(הדגמה ותרגול , או אחרת

מופת שלהן ומטלות המטפחות , מטפח נטיות באמצעות עיסוק מפורש בהן
הבנות או שהוא מבנה , )שלושת היסודות של מערך הטיפוח(אותן 

שלושת (עירור וערעור ולמידה חקרנית , "רעיונות גדולים"באמצעות 
וכשם , אלה הם שלושה אופני הוראה שונים). היסודות של מערך ההבניה
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כפי (שלא ניתן לעשות דבר בשלושה אופנים שונים בעת ובעונה אחת 
חשיבה חנך את הכך גם לא ניתן ל, )שקובע חוק הסתירה של אריסטו

  . בעת ובעונה אחת –מערכי חשיבה  –ים אופנבשלושה 

מדוע לא להקנות מיומנויות חשיבה באמצעות מערך ההקניה , אם כך
לטפח נטיות חשיבה באמצעות מערך הטיפוח בפרק זמן , בפרק זמן מסוים

כלומר לא ; ולהבנות הבנות באמצעות מערך ההבניה בפרק זמן נוסף, אחר
 מערך להפעילכל שליש ב, למשל(בעת ובעונה אחת כי אם בזה אחר זה 

אינו יכול ללמד " מורה סביר". גם אפשרות זו אינה מעשית? )הוראה אחר
הציפייה שמורים ידעו . ביותר ממערך הוראה אחד וביותר מתוכנית אחת

למשל (ללמד במסגרת תוכנית המיועדת להקניית מיומנויות חשיבה 
בונו - של דהCoRTאו במסגרת /של ברי באייר ו" הוראה ישירה"במסגרת 

ובמסגרת של , )של פוירשטיין" העשרה אינסטרומנטלית"או במסגרת /ו
" הכיתה החושבת"למשל במסגרת (תוכנית המיועדת לטיפוח נטיות חשיבה 

 ָקליקשל קוסטה ו" הרגלי חשיבה"או במסגרת /של פרקינס ועמיתותיו ו
ובמסגרת תוכנית המיועדת , )של מרזנו" ממדי הלמידה"או במסגרת /ו

" קט זירו'פרוג"של " הוראה לשם הבנה"למשל במסגרת (להבניית הבנות 
קהילת "או במסגרת /של ליפמן ו" פילוסופיה לילדים"או במסגרת /ו

ידי -כל תוכנית נתמכת על. היא בלתי מציאותית) ל הרפז ועמיתיוש" חשיבה
כל תוכנית מצריכה הכשרה . ידי אתוס שיש להפנים-תיאוריה ומודרכת על

אינם יכולים להפנים יותר מתיאוריה אחת " מורים סבירים". ממושכת
גם בתי . ומאתוס אחד ולא להכשיר עצמם להוראה ביותר מתוכנית אחת

כך . הספר אינם יכולים להיערך לתוכניות מגוונות של חינוך החשיבה
ניסיונו לימד אותו שמורים מתקשים ללמד . התרשם גם דיוויד פרקינס

  :ת  במקבילבמסגרת של כמה תוכניו

אין בדרך כלל אפשרות להתרכז , בהקשרים חינוכיים ממשיים
]). מיומנויות[הכוללות אסטרטגיות (בזמן בהבנה ובנטיות -בו

אחד הלקחים החשובים מעבודה מעשית בבית הספר ובמוסדות 
) שלא לדבר על הלומדים(אחרים הוא שהמורים או המנחים 

, למשל. ובעונה אחתאינם יכולים להפעיל תוכניות שונות בעת 
יהיה קשה ואף בלתי פורה למורים ללמוד בו בזמן כיצד לפעול 

. ובמסגרת של עיצוב נטיות" הוראה לשם הבנה"במסגרת של 
אפשר שמורים אחדים בעלי רקע מתאים ומחויבות להוראה 
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בתנאים אחרים ולטווח רחוק . אך רובם ייכשלו, יצליחו בזאת
  5.שותיש כר נרחב לשילוב בין שתי הגי

: הניגוד בין הגישות לחינוך החשיבה אינו עקרוני כי אם מעשי, לפי פרקינס
במציאות החינוכית המוכרת לכול מורה אינו יכול ללמד במסגרת תוכניות 

ראוי היה " בתנאים אחרים ולטווח רחוק"אך . שונות של הוראת החשיבה
מטעמים : זו אמנם גישתם של רוב ההוגים של חינוך החשיבה. לעשות זאת

אך במסגרת של חינוך החשיבה , מעשיים רצוי לדבוק בתוכנית אחת
 חינוך המרוכז כולו בפיתוח החשיבה ואין עליו אילוצי מציאות –האידיאלי 
 יש ללמד חשיבה במסגרת כמה תוכניות להוראת החשיבה –מכבידים 

כלומר להקנות מיומנויות , המשקפות את שלוש הגישות לחינוך החשיבה
  .לטפח נטיות חשיבה ולהבנות הבנות לפי סדר כזה או אחר, חשיבה

אך הניגוד בין הגישות לחינוך החשיבה אינו רק מעשי : ניגוד עקרוני
ראינו שהגישות לחינוך " זיקות אידיאולוגיות" בפרק 6.אלא גם עקרוני

גישת ": חושב טוב"ידי דימויים שונים של -החשיבה מודרכות על
גישת הנטיות מודרכת ; חושב מעשי דימוי של ידי-המיומנויות מודרכת על

ידי דימוי של -גישת ההבנה מודרכת על; חושב חכםידי דימוי של -על
החיים "ידי דימוי מקיף יותר של - דימויים אלה נתמכים על7.חושב משכיל

דימויים אלה אינם .  ערכים שראוי לממש ואמיתות שראוי לקבל–" הטובים
מסרים המובלעים ) בעיקר(ך החשיבה אלא  של הגישות לחינוהצהרות) רק(

מערכי ההוראה של הגישות לחינוך החשיבה . במערכי ההוראה שלהן
כאשר ". החיים הטובים"ושל " חושב טוב"דימויים שונים של " משדרים"

 –הם מנטרלים זה את זה  , מערכי ההוראה מעבירים מסרים שונים
  מתהווה בלבול  ובתודעתם של הלומדים–השפעתם החינוכית מתבטלת 

  . הבה נבהיר נקודה זו. חסר תוחלת

ההוראה שיטת בין ; בחינוך יש קשר פנימי ומחייב בין אמצעים למטרות
אדם עשוי : קשר כזה אינו קיים במצבים אחרים. לדימוי המנחה אותה

. למרכז העיר לא אכפת; ברגל או על חמור, להגיע למרכז העיר באוטובוס
 כאשר האמצעים. ת מחייבות אמצעים מסוימיםבחינוך המטרו, לעומת זאת

  כלומר מעבירים מסרים שונים מאלה–אינם הולמים את המטרות המוצהרות 
 הם מבטלים את המטרות ; הם מבטלים את המטרות–המובלעים במטרות 

 המוצהרותמשום שיש להם השפעה חינוכית חזקה בהרבה מאשר למטרות 
 פוסטמן ניל. )ההקניה ראו להלןעל ההשתמעות של קביעה זו לגבי מערך (
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וצבי , "בחינוך המדיום הוא המסר: "רלס ויינגרטנר ניסחו קביעה זו בהיגד'וצ
  ." השיטה היא התוכן של ההוראה–בחינוך המדיום הוא המסר : "לם הוסיף

 Teaching as aרלס ויינגרטנר את ספרם ' פרסמו ניל פוסטמן וצ1969-ב
Subversive Activityותרתו ובו פרק שכ“The Medium is the Message, 

of Course”.8  הוראת ההוראה "באותה שנה פרסם צבי לם מאמר בשם– 
העיקרון שצריך להנחות את ההוראה ". עקרונות דידקטיים להכשרת מורים

 השיטה –המדיום הוא המסר "הוא , הוא כתב, במוסדות להכשרת מורים
ו רעיון פורה זה מניתוח  שלושת המחברים שאל9".היא התוכן של ההוראה

  .  ויישמו אותו להוראה10של מרשל מקלוהן" מדיה"ה

לא , כתבו פוסטמן וויינגרטנר, המסר האפקטיבי ביותר מבחינה חינוכית
אלא בסביבה , שאותם מלמדים המורים וספרי הלימוד, נמצא בתוכנים

  : במה שהיא מאפשרת לתלמידים ומעודדת אותם לעשות–החינוכית 

פירושו שהמצאת הדיכוטומיה בין תוכן " א המסרהמדיום הו"
פירושו שהתוכן הקריטי . לשיטה היא תמימה ומסוכנת כאחת

של כל התנסות בלמידה הוא השיטה או התהליך שבאמצעותם 
וכך גם כל ַסמל , כל הורה רגיש יודע זאת. הלמידה מתחוללת
מה שנחשב אינו מה שאנו אומרים לאנשים . מחלקה אפקטיבי

מה שהתלמידים עושים … אנו גורמים להם לעשותאלא מה ש
ומה , )כפי שדיואי היה אומר(בכיתות הוא מה שהם לומדים 

כפי שמקלוהן (שהם לומדים לעשות הוא המסר של השיעור 
לרוב הם ? מה התלמידים עושים בשיעורים, ובכן). היה אומר

, לרוב הם נדרשים להאמין לסמכויות. יושבים ומקשיבים למורה
.  כאשר הם נבחנים,ות להעמיד פנים שהם מאמינים להןאו לפח

וכמעט לעולם הם אינם נדרשים . לרוב הם נדרשים לזכור
להגדיר או לבצע פעולות אינטלקטואליות החורגות , לצפות

   11.מחזרה על אמיתות של אחרים

המסר העיקרי של השיעור מובלע אפוא לא במה שהמורה או ספרי הלימוד 
. מה שהסביבה החינוכית גורמת לתלמידים לעשותמכריזים עליו אלא ב

 אינה גורמת לתלמידים לחשוב – הכיתה ובית הספר –הסביבה החינוכית 
, כפי שטענתי בחלק הקודם(בעצמם אלא למחזר את מה שאחרים חשבו 

" סטיית תקן"ספרית תגרום בהכרח לכל מערך הוראה ל-הסביבה הבית
המסר נמצא בשיטה ).  חשיבהטיפוסית ותהפוך אותו למערך הוראה מדכא
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, ותלמידים, משום שהשיטה גורמת לתלמידים לעשות, יותר מאשר בתוכנים
  . לומדים ממה שהם עושים, כמו בני אדם בכלל

   :דברים דומים כתב צבי לם

הוא תוצר של הכלים שבהם הוא , לפי תורתו של מקלוהן, האדם
ון עיקר.  של כלים להעברת מידע–בראש ובראשונה , משתמש

: ידי מקלוהן-זה היה מקובל על מחנכים זמן רב לפני שנוסח על
אולם מאז שעיקרון זה נוסח יודעים . השיטה היא אמצעי

, לא פחות מן התוכנים הנלמדים באמצעותה, המורים כי השיטה
כלומר שלא רק לומדים , משאירה עקבות באישיותו של הלומד

עות באמצ… אלא היא עצמה תוכן של למידה, באמצעותה
יחס אל , דרכי למידה, השיטה הלומד מפתח כושר חשיבה

העזה לבחון את העולם ולגבש לעצמו השקפה על , הלמידה
אמות מידה לבחינת אמות , אמות מידה להערכה, אודותיו

 כל אלה אין ללמדם במישרין מכוח –' המידה שהוא נוקט וכו
הם , אולם אף שעיקרון זה מקובל על המורים. תוכנים כלשהם

… נוטים לזנוח אותו בשעה שתלמידיהם הולכים ומתבגרים
, מועבר הדגש מן השיטות אל התוכנים, ככל שהתלמיד מתבגר

  12.מן האמצעים אל המסרים

או שיטת ההוראה ) פוסטמן ווינגרטנר( הסביבה החינוכית –" המדיום"
והם משפיעים יותר מן ,  יש מסרים משלו"מדיום"ל;  אינו שקוף–) לם(

, ספרי לימוד, מורים( שאותם מבקשים המוענים –התכנים  –המסרים 
מערכי ההוראה ). תלמידים(להעביר לנמענים ) החברה, תוכנית לימודים

, הם השיטה; כלומר המסר, של הגישות לחינוך החשיבה הם המדיום
החושב "הם מעבירים לתלמידים מסרים מנוגדים על אודות . כלומר התוכן

נמצא ברמת בין הגישות לחינוך החשיבה ניגוד ה". החיים הטובים"ו" הטוב
.  מערכי ההוראה–וברמת האמצעים , "חושב טוב" דימויים של –המטרות 

 הרמה האפקטיבית ביותר מבחינת –כיוון שהניגוד נמצא ברמת האמצעים 
פי -פעם על, פי מערך ההקניה- לא ניתן ללמד פעם על–ההשפעה החינוכית 

כל מערך הוראה גורם לתלמידים .  ההבניהפי מערך-מערך הטיפוח ופעם על
הוראה ; בכל מערך הוראה מוצפנים מסרים אחרים; לעשות משהו אחר

  .  ציניותלי או,מבוכהאולי , אדישותבשלושתם לא תניב חשיבה טובה כי אם 
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עיון  לר: הערה על מצבו המיוחד של מערך ההקניהובהזדמנות זו
השלכות  יש " ההוראה השיטה היא התוכן של–המדיום הוא המסר "

 מערך ההוראה שנועד –חשובות על מצבו המיוחד של מערך ההקניה 
יש " מדיום"למסרים המובלעים ב, כאמור. להקניית מיומנויות חשיבה

 כאשר המסרים 13".מסר"השפעה חזקה יותר מאשר למסרים המובלעים ב
  עולים בקנה– בסביבה החינוכית ובשיטת ההוראה –" מדיום"המובלעים ב

 החינוך הוא עקבי –אין כל בעיה , אחד עם המסרים המוצהרים במטרות
סותרים את המסרים " מדיום"אך כאשר המסרים המובלעים ב. ואפקטיבי

בדומה למורה המטיף נגד עישון תוך כדי : "סטרנברג(המוצהרים במטרות 
סכנה כזו אורבת במיוחד לגישת . מתבטליםהמסרים המוצהרים , ").עישון

זאת .  אינה הכרחית אך היא צפויההיא; ות על מערך ההקניה שלההמיומנוי
המורה מדגים ומתרגל : משום שמערך ההקניה הוא מערך סמכותי מטבעו

, ניתן ללמד באמצעות מערך זה מיומנויות שונות. מיומנויות ערוכות מראש
ללמד באמצעותו מיומנויות של חשיבה )  מוחלטתלא מניעה(אך יש קושי 

  .קורתית ועצמאיתבי, יצירתית

לם כינה אותו (מערך ההקניה דומה לדפוס ההוראה השולט בבית הספר 
גישת ההוצאה אל "אותו  כינו פנסטרמאכר וסולטיס ,"דפוס החיקוי"

לדעת ? מהם המסרים המובלעים בו"). טור האימון "–אדלר ו" הפועל
תר קבלה פסיבית של רעיונות טובה יו: פוסטמן וויגנרטנר המסרים הם אלה

גילוי של ידע הוא מעבר לכוחם של ; מהתייחסות פעילה וביקורתית אליהם
לזכור זה לאגור עובדות ; ללמוד זה לזכור; התלמידים ולבטח אינו מעניינם

יש לתת ; לזכור זה ההישג האינטלקטואלי הגבוה ביותר; שאין קשר ביניהן
יו של דעות; אמון בעמדותיהם של בעלי סמכות יותר מאשר בשיפוט עצמאי

; ם אחרים או השלמה שלהןיתלמיד אינן מהוות רצף לדעותיהם של תלמיד
כל בעיה מוגדרת ; יש תמיד תשובה נכונה לכל בעיה; רגש אינו רלוונטי

; מתמטיקה היא המקצוע הכי חשוב; אין קשר בין מקצועות הלימוד; היטב
כמות מסוימת של ידע בכל מקצוע ואז להיפטר ממנו " לקחת"צריך 

  … כמובן הדברים אינם נאמרים במפורש). של ההוראה" וריית החיסוןתיא("

. אל תתמודדו עם אי וודאות ואפשרויות": אף מורה אינו אומר
 המסר מועבר "! אל תחשבו–ומעל לכול . אל תשאלו שאלות

באמצעות מבנה , ללא הפוגה וביעילות, בחשאי, בשקט
, יבורבכללי הד, בתפקיד התלמיד, בתפקיד המורה: השיעור
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בפעולות הזוכות לשבח , בסידורי התקשורת, בזכויות הניתנות
   14.המדיום הוא המסר, במילים אחרות. או לגנאי

  :ולם כתב

? מה למד התלמיד כאשר למד קריאה או אלגברה בדרך החיקוי
ביחד עם קריאה ואלגברה הוא למד שכל הדברים החשובים הם 

 יש ,עמו ולא הבנתולא ט, לא רצונו ולא התעניינותו: שרירותיים
הוא למד שאת הדברים החשובים . להם חלק בקביעה מה ילמד

בין אם , ואם אין מתאמצים נענשים, ניתן לרכוש רק במאמץ
כלשון ההזהרות (ובין אם בעתיד ) כניסיונו בבית הספר(בהווה 

" לדעת"הוא למד ש). החוזרות ונשנות המושמעות באוזניו
מסוכן לחשוב על מה שלומדים ושלרוב , פירושו קודם כל לזכור

כיוון שמחשבה עלולה לשנות את דיוק השחזור של התשובה 
שלא הוא מוסמך לקבוע מה נכון , הוא למד עוד. המצופה ממנו

הוא למד . ומה אינו נכון וישנן סמכויות שעליו לקבל את מרותן
פי דעתם -הוא למד להעריך את עצמו על… לפחד מפני שינוי

  15.של אחרים עליו

מעביר אפוא מסרים  –ההוראה של גישת ההקניה  מערך – "מדיום"ה
- לפתח חשיבה יצירתית–סמויים החותרים מתחת למסריו הגלויים 

חזקים יותר " מדיום"כיוון שהמסרים המובלעים ב. עצמאית-ביקורתית
מערך ההוראה של גישת המיומנויות הוא , "מסר"מאלה המוצהרים ב

הוא אינו פסול לחלוטין משום . חלוטין לא פסול לאף כי – מערך מסוכן
שאם הלומדים מעוניינים במיומנויות החשיבה שהוא מציע להם ובוחרים 

הרי שהעניין והבחירה , שלהם" תוכנית החיים"בהן משום שהן קשורות ל
מאחר שתלמידים בבית הספר . מנטרלים את הסכנות הגלומות בושלהם 

או (המוצעים להם ) ובידע(ות המצוי אינם מעוניינים בדרך כלל במיומנוי
  . מסוכן בהקשר זה" מדיום"מערך ההקניה הוא , )הנכפים עליהם, ליתר דיוק

  

 אסטרטגיות – אסטרטגיית הצירוף ואסטרטגיית הצמצוםראינו אפוא ש
כישלונה .  אינן מתאימות– הגישות לחינוך החשיבה אתהמבקשות לשלב 

ינה מסוגלת לעשות  אף גישה א:של האסטרטגיה הראשונה ברור לעין
 כישלונה של האסטרטגיה השנייה הצריך .רדוקציה שלמה לגישות האחרות
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דיון זה העמיד אותנו על כך שלא ניתן להורות חשיבה . דיון מפורט יותר
. ניגוד עקרוני וניגוד מעשימשום שבין הגישות יש " גישה אחר גישה"

אה ביותר מבחינה מעשית מורה ובית ספר אינם יכולים להיערך להור
מבחינה עקרונית כיתות שבהן מקנים מיומנויות ; תוכנית אחת-מגישה
כיתות שבהן מטפחים מיומנויות חשיבה וכיתות שבהן מבנים , חשיבה
כיתות שבהן לארגון , כיתות בעלות מסרים אחרים, הן כיתות שונות, הבנות

 למורה ולתלמיד יש תפקידים אחרים ומשמעויות, לשיטת הוראתם, התכנים
כאשר : של פנסטרמאכר וסולטיס" נוסחת ההוראה"ראו לעיל את (אחרות 

: ייתכן שהנוסחה). משתנים כל מרכיבי ההוראה האחרים,  משתנהy-ה
של הנושא (הבנה + נטיות חשיבה + מיומנויות חשיבה = חשיבה טובה 

הקניה של =  חינוך לחשיבה טובה :אך הנוסחה, היא נכונה) הנחשב
אינה , הבניה של הבנות+  טיפוח של נטיות חשיבה +מיומנויות חשיבה 

 לא ניתן לצרף באופן פשוט את הגישות לחינוך החשיבה ואת מערכי :נכונה
  .  ההוראה שלהן משום שיש ניגוד מעשי ועקרוני ביניהם

חושב טוב זקוק , מצד אחד: אנו שבויים אפוא בִמלכוד מתסכל
להפעיל "לא ניתן , ד שניומצ, לנטיות חשיבה ולהבנה, למיומנויות חשיבה

בעת ובעונה אחת או בזה אחר זה את מערכי ההוראה של חינוך " עליו
לטיפוח נטיות ולהבניה של , החשיבה המיועדים להקניה של מיומנויות

  .  אפשר לצאת מהִמלכוד באמצעות אסטרטגיה שלישית? מה עושים. הבנות

  

  אסטרטגיית החסות
בה לאמץ גישה אחת מתוך השלוש  על חינוך החשי, אסטרטגיה זופי-על

 גם את שני היסודות האחרים של חשיבה – בחסותה –ולפתח במסגרתה 
הכרעה "אנו נדחקים אפוא ל.  היסודות של הגישות שנדחו– טובה

לאיזו גישה . עלינו להעדיף גישה אחת על פני הגישות האחרות; "טראגית
מץ כדי להורות איזה גישה ראוי לא? יש עדיפות על פני הגישות האחרות

שאלה "שלי להתשובה ? בחסותה את שלושת היסודות של חשיבה טובה
פשר להביא א. יש להעדיף וראוי לאמץ את גישת ההבנה: היאזו " גורלית

טעם , טעם תיאורטי, טעם לוגי:  ארבעהלהלן; לכך טעמים שונים
  . טעם פדגוגי ואידיאולוגי
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לשאלה מהי . שיעל שאלות בחינוך להישאל בהקשר ממ: טעם לוגי
מיהו קהל , יש להוסיף את השאלה, חשיבה טובה וכיצד מחנכים אליה

; קהל היעד העיקרי שלנו הם תלמידים בבית הספר? מהו ההקשר; היעד
שכן בהקשרו מערכי ההוראה של הגישות צפויים , אולי לא בבית ספר רגיל

  באמצעותחינוךכלומר ,  אך בית ספר שיש בו הוראה,טיפוסיות" סטיות תקן"ל
הוראה היא ; בית הספר עוסק בהוראה: בהקשר זה הטיעון הוא. הדעת

 א בגדר השחתהיהוראה של ידע שלא למטרת הבנה ה; בהכרח הוראה של ידע
  . מכאן שלחינוך החשיבה אין ברירה אלא ללמד להבנה; של החשיבה

הוראה של ידע שלא למטרת הבנה הוא בגדר השחתה של "ההיגד 
לבין " אידיאל סטאטי"ון דיואי הבחין בין 'ג: הבהרה קצרהראוי ל" החשיבה

לפי האידיאל הראשון צבירת מידע היא מטרה . של הוראה" אידיאל דינאמי"
והבנה חשיבה , לפי האידיאל השני מטרת המידע היא לשרת למידה; לעצמה
   .האידיאל השני מפתח אותה; האידיאל הראשון מחבל בחשיבה. נוספות

פירושה ) information(במובן מידע ) knowledge" (דעת"
האמצעים ההכרחיים של חקירה ודרישה , כמות ההון במחזור

לעתים קרובות רואים . של גילוי או לימוד דברים נוספים; נוספת
ואז מוצבת מטרה לאגור , תכלית בפני עצמה, זו" דעת"ב, בה

אידיאל סטטי זה . דעת ולהציגה לראווה כל אימת שנתבעים לכך
הוא אויבה של ההתפתחות , בחינת אחסון במקרר, דעתשל 

לא זו בלבד שהוא מניח להזדמנויות חשיבה . החינוכית
אלא שהוא גוזר כליה על , שתחלופנה ותחמוקנה ללא שימוש

אין אדם יכול לבנות בית על מגרש הזרוע כולו . החשיבה עצמה
שלא , תלמידים שמילאו את מוחותיהם בחומר למינהו. גרוטאות

 ברי שייתקלו –אוהו מעולם עניין לשימוש אינטלקטואלי עש
   16.במכשולים בשעה שינסו לחשוב

, על התלמידים מבלי שתינתן להם הזדמנות לעסוק בו" מונחת"כאשר הידע 
הוא גורם נזק בל ישוער להתפתחותן של , לחשוב איתו ועליו ולהבין אותו

 שתי פנים – זה התוצאות הרעות של מצב: "דיואי. חשיבה והבנה, למידה
ניסיונות החיים הרגילים אינם זוכים באותה תוספת עושר שהם צריכים . להן

והנטיות הנולדות מהתרגלות ; ידי בית הספר-אין הם מּוְפרים על; לקבל
לחומר מובן למחצה ובלתי מעוכל ומקליטתו של חומר זה מתישות את 

   17".כוחה ואת יעילותה של המחשבה
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הלך התפתחותו של המחקר בתחום החשיבה נראה שמ: טעם תיאורטי
להתמצאות בשדות "או " בחזרה לדגים "הטובה הוביל אותו במידה רבה

כלומר להכרה בחשיבות המכרעת שיש להבנה של הנושא הנחשב , "הדיג
 –יותר ויותר מחקרים מראים עד כמה ידע קודם . כיסוד של חשיבה טובה

נה של הנושא הנחשב היא הב. לחשיבה טובההוא חיוני והכרחי  –הבנה 
, אסטרטגיות,  טקטיקות–כלי חשיבה אפקטיבי יותר מכלי חשיבה כלליים 

עם הבנה של " להסתדר"חשיבה טובה עשויה . האוריסטיקות וכדומה
הנושא שעליו היא חושבת גם ללא מיומנויות חשיבה ונטיות חשיבה 

אדם כלי להקנות ל, למשל, יש טעם. אך לא להיפך, שהוקנו וטופחו כראוי
אך גם שליטה מלאה בו לא תסייע לו לעשות , חשיבה לביצוע השוואה

 שהוא מדעיותיצירות אמנות או תיאוריות , השוואה בין תקופות היסטוריות
הוא מסוגל לבצע השוואה טובה , כאשר הוא מבין, לעומת זאת. אינו מבין

, בןכמו. ביניהן גם אם אינו שולט במיומנות הכללית של ביצוע השוואה
 –ביקורתית ויעילה ,  חשיבה יצירתית–הבנה אינה מבטיחה חשיבה טובה 

  . כמעט מספיק, אך היא תנאי הכרחי לה

איני טוען שטיעונים פילוסופיים ומחקרים פסיכולוגיים על חשיבת 
פרקינס וסלומון " (המומחיותתור הזהב של "מומחים מביאים אותנו אל 

 –המומחיות ידי -שהודח על" כלליותתור הזהב של המיומנויות ה"כתבו על 
כלומר להסכמה גורפת שידע תלוי , ) ספציפיחשיבה טובה הנובעת מידע

מחקרים מראים , להיפך. המפתח לחשיבה טובה, ורק הואהוא , תחום
שמיומנויות חשיבה כלליות ונטיות חשיבה הן חיוניות ביותר לחשיבה 

בין , נכון יותר, והבנותנטיות , אך אם צריך לבחור בין מיומנויות, טובה
הרי שהבנות נראות פוריות יותר ממיומנויות , מערכי ההוראה שלהם

חשיבה טובה וגם מבחינת יכולתן " ללדת"ומנטיות גם מבחינת יכולתן 
  . מיומנויות ונטיות–את היסודות האחרים של חשיבה טובה " ללדת"

.  טובההבנה או ידע אינם מספיקים לחשיבה: ראוי לחזור ולהדגישאך 
כאשר אנו מניחים , לעתים קרובות מדי: "סאורלינג כתבו-סטרנברג וספיר

היא מחבלת בחשיבה שלנו במקום להועיל , למומחיות להשתלט עלינו
ידע של . ידע עלול ליצור מגבלות משלו: " סטרנברג וגריגורנקו כתבו18".לה

. לחשיבה צרה ולהתחפרות, מומחים עלול להוביל אותם להשקפה שגורה
כך בדרך אחת של חשיבה עד כי לא יוכלו -מומחים עלולים להיתקע חזק כל

חלק ניכר מן ההתנהגות האינטליגנטית ":  כתב פרקינס19".להיחלץ ממנה
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. תלוי באופן מכריע בידע התמחותי אשר הופנם במהלך התנסות נרחבת
אף כי הם עשויים , אנשים החסרים ידע בתחום מסוים לוקים מבחינות רבות

 מבריקים מאוד באופן כללי ולהגיע מדי פעם לתובנות אשר אנשים להיות
כאשר אנו יודעים : " וכן20."שהפריזו בהתמחותם לא הצליחו להגיע אליהן

אנו נוהגים לפי . הידע שלנו בנושאים תלויי הקשר עלול ללכוד אותנו, הרבה
… טובה יותר, מנהג והרגל מבלי לסגת מהנסיבות ולראות גישה אחרת

 גם 21".גדולים יותר בתחום אינם בהכרח חושבים טוב יותר בתחום זהידענים 
: חיוניים לחשיבה טובה, טוען פרקינס, הקשרתלוי מיומנויות כלליות וגם ידע 

. אסטרטגיות כלליות עובדות במשולב עם ידע מומחה כדי לפתור בעיות"
ת אך גם ידע אינו תחליף לאסטרטגיו, אסטרטגיות כלליות אינן תחליף לידע

אסטרטגיות כלליות חיוניות כאשר החושב אינו יכול להישען … כלליות
   22."רגילים לגמרי על רפרטואר של ידע משום שלבעיה יש היבטים בלתי

הטיעון "ל באות לסייג את מה שעלול להשתמע מן "הקביעות הנ
יש חשיבות ליסודות . כאילו די בידע או בהבנה לחשיבה טובה, "התיאורטי

שלא אך ידע והבנה של הנושא הנחשב הם יסוד , בה טובהאחרים של חשי
לפחות , של חינוך החשיבה" הפרויקט"זו קביעה חשובה משום ש. ניתן לעקוף

לעקוף את הצורך :  ביקש לעשות בדיוק את זה,בגרסת המיומנויות שלו
 ,"התפוצצות הידע"זוהי תשובתו ל(לדעת ולהבין ידע תלוי הקשר 

לבני אדם יש מיומנויות , יתר על כן). "נגישות הידע" ול"התיישנות הידע"ל
לפי ( ברמה בסיסית –להסיק וכדומה , להשוות,  לדרג–חשיבה בסיסיות 

אך חסר להם ידע בסיסי בתחומים רבים , )סמית אין צורך ביותר מכך
נטיות ניתן לטפח ; ובנוגע לנטיות. הם חושביםובאמצעותם שעליהם 

 –מיומנויות כלליות או ידע לצורך הבנה : ןבאמצעות הוראה של כל תוכ
שכן התוכן הוא אינסטרומנטלי , מבחינת גישת הנטיות אין זה חשוב

  .  לטיפוח נטיות

 Teaching as aעשר שנים לאחר שפרסם את ספרו : טעם אידיאולוגי
Subversive Activity) פרסם ניל פוסטמן ספר נוסף) בשיתוף עם ווינגרטן ,

 בספר זה Teaching as a Conserving Activity.23 –בעל מגמה הפוכה 
 24.כמנגנון לעיצוב העדפות חינוכיות" המודל התרמוסטטי"הוא הציע את 

תפקיד החינוך הוא לחמם מגמות תרבותיות חיוביות , פי מודל זה-על
ולצנן מגמות תרבותיות שליליות שהתחממו יתר , שהצטננו יתר על המידה

 תרבותיות של ימינו התרבות- החברתיותנראה כי בנסיבות. על המידה
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החינוך של . הצטננה יתר על המידה) במובן הנורמטיבי של המושג(עצמה 
תועלתנות במובנה המעשי והישיר ; ימינו התמסר להשקפת עולם תועלתנית

ולבטח את הלמידה בבתי , ביותר היא הנרטיב העיקרי המנחה את ההוראה
אדם לא משום שיש בהם עניין או תלמידים לומדים מדעי הטבע וה. הספר

אלא משום שהצלחה , הבנת עצמם והעולםלקדם את משום שהם עשויים 
שתסייע (בהם עשויה להועיל להם בהשגת תעודת בגרות עתירת בונוסים 

כלומר "). השכלה גבוהה"להם להשיג תעודות מועילות נוספות במוסדות ל
 ,שאינה נובעת מהםההישגים התרבותיים הנפלאים ביותר משמשים למטרה 

, חתירה לאמת:  את הערך המכונן אותם– סותרת אותםאף  ,יותר מכךו
). האקולטורציה משמשת את הסוציאליזציה, במונחיו של לם(לטוב וליפה 

לחמם עמדה חינוכית " התרמוסטט החינוכי"בנסיבות אלה על 
רעיונות "המנסה לקרב את הלומדים להבנה של , יותר" אקולטוריסטית"

ולקדם   במובן מעשילא משום שרעיונות אלה יכולים להועיל להם; "ליםגדו
שהם עשויים להעשיר את חייהם אלא משום , שלהםהעתידית קריירה את ה

  . ולתת להם משמעות עמוקה יותר

 שלפיה הבנה עמדה קוגניטיביסטיתידי -גישת ההבנה מּונעת לא רק על
עמדה ידי - עלאלא גם, של ידע רלוונטי היא תנאי לחשיבה טובה

יש ערך מוסף וראוי " רעיונות גדולים" שלפיה להבנה של אקולטוריסטית
 Theספרו של הווארד גרדנר(לפיכך להכירם ולהתמודד איתם 

Disciplined Mindהעמדה האקולטוריסטית  ).25 משקף היטב גישה זו
אף כי אפשר לטעון (אינה קשורה בהכרח בעמדה הקוגניטיביסטית 

ולכן הבנה של הרעיונות המכוננים את , ד תלוית תרבותשחשיבה היא תמי
השיקול . עמדה אידיאולוגית עצמאיתהיא ; )התרבות חיונית לחשיבה טובה

כאשר . אידיאולוגי-אינו נותן לה צידוק אובייקטיבי או חוץ" התרמוסטטי"
מושגים [יופי וטּוב , מושגים כגון אמת: "כותב, למשל, גרדנר

וצרים בתוכם ריח של עץ מלוטש שעבר זמנו א] אקולטוריסטים לעילא
כפי ( הוא מעיד רק על העדפה אידיאולוגית 26,"בתרבות הפלסטיק של ימינו

 )ת וערכים המכוננים את התרבות המערביתאמיתֹו(" עץ"ל) שהיה אומר לם
-תרבות הצרכניתת וערכים המכוננים את אמיתֹו(" פלסטיק"על פני 

כפי (שלו " האני האידיאלי"ציה של או על פרויק, )בידורית של ימינוה
אינן , )בעקבות פופר(כפי שהראה לם , אידיאולוגיות). שהיה אומר איגן

הכרעה לטובת אידיאולוגיה כלשהי . ניתנות להפרכה ולכן גם לא לאישוש
 אדם אינו יכול לתת ביסוס ;כשם שהיא הכרחית" שרירותית"היא 
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 אינו יכול ללא עמדה אך הוא, אובייקטיבי לעמדה האידיאולוגית שלו
" טעם האידיאולוגי"ל. שכן עמדה כזו הכרחית לפעולה בעולםאידיאולוגית 

של מי " התרמוסטטית"ת לבו יאין אפוא על מה לסמוך מלבד על נטי
שנחרד מהשטחיות והתועלתנות המאפיינות את התרבות השלטת ומבקש 

  27.לפתח בתודעתם של צעירים העדפות ורגישויות אחרות

:וגיטעם פדג
28

בין , אף כי לא באופן סדיר, המטוטלת החינוכית נעה "
כתבו קרל " ההוראה הדידקטית המקובלת לבין החינוך של הילד במרכז

אך מה היא , חייבת להיות אפשרות שלישית. "ברייטר ומרלין סקרדמליה
שכן היא , לא פשרה כלשהי בין שתי האפשרויות האחרות? יכולה להיות

זה מאה שנים נעה המטוטלת החינוכית ,  אכן29".הספרקיימת כבר ברוב בתי 
החינוך של "ו" ההוראה הדידקטית המקובלת"בין שני קטבים אלה של 

ון דיואי עמד על תופעה זו 'ג. ומייצרת תערובות שונות שלהם" הילד במרכז
, דיואי .30".חינוך חדש"ל" חינוך ישן" להבחין בין כבר לפני שלושה דורות

הוא ביקר את אופן ; וז הת הדיכוטומיהטל את ההבחנביקש לב, יש לציין
וחתר ,  או כהיפוכו"החינוך הישן"כנגד " החינוך החדש"התהוותו של 

, כןכמו ". המודל השלישי" למה שנכנה בהמשך – למיזוג דיאלקטי ביניהם
;  הוא היה יוצרו העיקרי–" החינוך החדש"דיואי לא רק צפה בהתהוותו של 

השינוי המתרחש "(בחינוך " יתאהפכה הקופרניקהמ" שחולל את מיהוא 
בדומה , זוהי מהפכה, זהו שינוי. פנה של מרכז הכובדעתה בחינוך הוא ִמ

. כאשר המרכז האסטרונומי פנה מהארץ לשמש, למהפכה של קופרניקוס
הוא ; במקרה זה הילד הפך לשמש שהמערכת החינוכית סובבת סביבו

 שנתן חומר והשראה לממשיכיו ימהוא ; )31"המרכז שסביבו היא מתארגנת
") חינוך חדש"או " חינוך ישן"או " ( או…או"לחושבי ה, "דיכוטומיים"ה

  . שעליהם הוא מתח ביקורת

 "מסורתי-ישן"הוגים שונים ִשכללו את ההבחנה של דיואי בין חינוך 
 –" הגיונות"הבחין בין שלושה , למשל, צבי לם. "פרוגרסיבי-חדש"לחינוך 

ונס סולטיס 'גרי פנסטמאכר וג; אינדיווידואציהאקולטורציה ו, סוציאליזציה
גישת השחרור ,  גישת ההוצאה אל הפועל–" גישות"הבחינו בין שלוש 

 חינוך –" חינוכים"וקירן איגן הבחין בין שלושה ; וגישת הטיפול
 הגיונות הסוציאליזציה 32.חינוך אפלטוני וחינוך רוסויאני, כסוציאליזציה

גישת ההוצאה אל הפועל וגישת השחרור של ,  לםוהאקולטורציה של
וחינוך כסוציאליזציה והחינוך האפלטוני של איגן , פנסטרמאכר וסולטיס



  פיתיון ודגים, חכה    410

בעוד שהגיון ,  של דיואי"מסורתי-ישן"שייכים באופן כללי לחינוך ה
הגישה הטיפולית של פנסטרמאכר וסולטיס ,  של לםאינדיווידואציהה

 של "פרוגרסיבי-חדש"ים כולם לחינוך הוהחינוך הרוסויאני של איגן שייכ
מודל "ו" מודל תמיכה "–בין שני מודלים של חינוך הבחין אלפי קֹון (דיואי 
לסייע לתלמידים לפעול "תפקיד החינוך הוא , לפי המודל הראשון". דרישה

אנשים מחוץ "לפי המודל השני ; "בהתאם לתשוקתם לתת מובן לעולם
 מחליטים מה הלומדים –מעליה , י ואם להתבטא באורח ציור–לכיתה 

" ישןה" לחינוך מודלים אלה הזיקה של 33".בכיתה נדרשים לעשות
  ).   היא ברורה" חדשה"ו

מה שמעיד על אי שביעות , החינוך מיטלטל בין שני קטבים, כך או כך
אומרים ברייטר , מן הטלטול חסר התכלית הזה. רצון מתמדת וחוסר מוצא

ההוראה "ניתן עוד להגן על ההנחות של לא . יש לצאת, וסקרדמליה
כשם שקשה להגן על ההנחות של  , )"החינוך הישן"" (הדידקטית המקובלת

" ההוראה הדידקטית"ההנחות של ). "החינוך החדש"" (הילד במרכז"
אין (הופרכו שוב ושוב ומכל זווית אפשרית בעשרות השנים האחרונות 

ת בעיטה נוספת בחינוך ספורט חביב יותר על הוגי חינוך מאשר המצא
 תנו לילד חופש להתפתח –" הילד במרכז"והנחת היסוד של , )המסורתי

 אינה עומדת בבחינה –באופן טבעי או בהתאם להנעותיו הראשוניות 
 –ודאי , "ילדותית"אפשר לומר שהיא (אמפירית ותיאורטית ראשונית 

" מרכזהילד ב"ברייטר וסקרדמליה טוענים שהחינוך ברוח ; "רומנטית"
ללכת " ילד"שכל עיקרו הוא לגרום ל, שולל בעצם את אפשרותו של החינוך

המחברים מציעים מודל ). "באופן טבעי"מעבר למקום שבו הוא נמצא 
מודל שאינו מהווה תערובת כלשהי של שתי , ספרי-חדש לחינוך הבית

מודל של : מודל שלישיאלא , )שתיהן כבר מסורתיות (ל"ההשקפות הנ
  : מייצרת ידע) research group(ר קבוצת מחק

מדוע אפוא שקבוצת מחקר לא תהיה מודל לבנייה מחדש של 
האם בניית ידע הנעשית במתכונת ? ספרי-החינוך הבית
של קבוצות מחקר מציעה את הדרך השלישית הפרוגרסיבית 
 בתקופה מוקדמת יותר ניתן היה לפטור רעיון… ?לניהול החינוך

התלמידים ; לים או יוצרים ידע חדשהחוקרים מג: זה כרומנטי
אך כיום אנו יודעים שתלמידים . לומדים רק את מה שכבר ידוע

הדבר נכון כאשר הם לומדים מספרים . בונים את הידע שלהם
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הרצאות כשם שהוא נכון כאשר הם רוכשים ידע תוך כדי מו
אף כי אנשי חינוך אחדים מתייחסים (אין זה עיקר אמונה . מחקר

זו מסקנה ברורה מכל תיאוריה סבירה של רכישת ; )אליו ככזה
מסקנה נוספת היא שיצירת ידע חדש ולמידת ידע קיים אינן . ידע

כך שאין . כך זו מזו מבחינת התהליכים הפסיכולוגיים-שונות כל
ספרי - לחינוך הביתלהקנותכל סיבה גלויה לעין מדוע לא ניתן 

מחסומים אם יש . את האופי הדינמי של בניית ידע מדעית
  34.מקורם הוא בחברה ובגישה ולא בקוגניציה, כבירים

-knowledge (קהילה בונה ידעהמחברים ממליצים על מודל של 
building community (עיקרה של קהילה . לבנייה מחדש של בתי הספר

חתירה משותפת למשמעות ולהבנה שבה הילדים משתתפים עד "זו הוא 
כינויים . שמודל כזה אכן הולך ומתהווהיש עדויות לכך " .לגבול כשירותם

 ועוד מרמזים" קהילה רפלקטיבית", "קהילת חושבים", "קהילת לומדים"כגון 
, 'קהילה'ידי השם -הנישא על, בכל הווריאציות האלה הרעיון העיקרי. "עליו

   35".ספרי להיעשות למאמץ משותף להבין את העולם-הוא שעל החינוך הבית

המאפיינים של המודל החינוכי , קרדמליהלפי ברייטר וס, אלה הם
מחקר מעמיק של נושא במקום כיסוי שטחי ) 1": (המודל השלישי", החדש

, "הלב"במקום (דגש על בעיות ולא על קטגוריות של ידע ) 2(; "חומר"של 
שהמורים (ידי שאלות של לומדים -מחקר מּונע על) 3(; ")?איך הלב פועל"

התקדמות ) 5(; ת הוא האתגר העיקרימתן הסבר לתופעו) 4(; )מעבדים
) 6(; היא שעומדת במוקד, לא ביצוע אישי, לקראת הבנה והערכה משותפת

עבודה בקבוצות קטנות על היבטים של , במקום עבודת בית ספר מקובלת
) 8(; הדיון בשאלות שעל הפרק נלקח ברצינות רבה) 7(; מטלה משותפת

יש ;  תרומתם אינה מכרעתאך, מורים תורמים את מה שהם יודעים לדיון
המורה נשאר המנהיג אך תפקידו משתנה ממי שעומד ) 9(; מקורות נוספים

" המודל השלישי" ההנחות של 36.מחוץ לתהליך הלמידה למי שמשתתף בו
אלא שהם , טוענים ברייטר וסקרדמליה, מקובלות כיום על רוב אנשי החינוך

וכיים המוכרים מנסים לממש אותם במסגרת אחד משני המודלים החינ
החלק הקשה הוא לתרגם את הרעיון של קהילה בונה ידע : "להם

הוראה '[בלות של החינוך לפרקטיקה שאינה גולשת לאחת הצורות המקו
   37".]'הילד במרכז' או 'דידקטית
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… או… גם ברברה רוגוף ועמיתיה טוענים שיש להיחלץ מאותו או
או פשרה " (חינוך חדש "או" חינוך ישן"כלומר או , המאפיין את החינוך

שני , למעשה. היא מדומה, הם טוענים, הדיכוטומיה הזו). כלשהי ביניהם
; אלא אופן חינוך אחד, המודלים הללו אינם שני אופני חינוך מנוגדים

המודל של . שניהם מבוססים על הנחות יסוד משותפות בנוגע ללמידה
נות ומציע פריצת  מבוסס על הנחות שו– קהילת לומדים –רוגוף ועמיתיה 

  .  יציאה מתנועת המטוטלת של החינוך–דרך 

מבוגרים -מודל הוראה מונהג, מודלים אלה של הוראהשני 
)adult-run] ("ילדים -ומודל הוראה מונהג] "החינוך הישן
)children-run] ("מוצגים לרוב כקטבים ] "החדש החינוך

ת מנוגדים בקיצוניות של תנועת המטוטלת בין שליטה אנכי
-מבוגרים ומונהג-אנו טוענים שבין המודלים מונהג… וחופש

במובן זה ששניהם כרוכים בהנחה , ילדים יש קרבה רבה
התיאורטית שלפיה למידה היא תולדה של פעולה של צד אחד 

מודל ההוראה של ). בהתאם לעמדה, של מבוגרים או של ילדים(
שר הוא אינו מפ: קהילת לומדים מבטל את המטוטלת לחלוטין

הרעיון . ילדים-מבוגרים ומונהג-או מאזן בין המודלים מונהג
התיאורטי המונח בבסיסו הוא שלמידה היא תהליך של שינוי 

שבו מבוגרים ) transformation of participation(של שיתוף 
לאנשים בעלי רקע . וילדים נותנים תמיכה וכיוון למאמץ משותף

שה שלא להטמיע צדדיים של למידה אמנם ק-של מודלים חד
מבוגרים -את המודל קהילת לומדים בדיכוטומיה שבין מונהג

   38.ילדים-ומונהג

אך הם לומדים דברים , תלמידים לומדים בשלושת המודלים של ההוראה
 היחס לידע הנלמד ולקהילה שבמסגרתה הלמידה –שונים בנוגע לעיקר 

) למידה-של הוראה" המודל החרושתי("מבוגרים -במודל מונהג. מתרחשת
תלמידים אינם צריכים להבין את הנושאים הנלמדים ואת תכליתם ואף לא 

. תפקידם הוא לקבל ידע ממורה פעיל המנהל את התהליך. לגלות בהם עניין
של המורה נובעים מההנחה שלמידה היא תולדה ) agendas(סדרי היום "

צדדית של ידע ומיומנויות ממי שמחזיקים בהם למי -של העברה חד
התלמידים אינם שותפים בעיצוב סדרי היום ואף אין " .רים אותםשחס

תפקידם הוא , במקום להשתתף במאמץ משותף. "מצפים מהם להבינם
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אף כי יש תיאום כלשהו בין . לבצע את הפעולות שהמורה תכנן עבורם
בניגוד למצב של , הפעולות ממודרות, פעולות המורה לפעולות התלמידים

   39".ינטרסים של אנשים מתמזגים זה בזהשיתוף שבו רעיונות וא

מבוגרים אנשי חינוך הציעו את מודל ההוראה -בתגובה למודל מונהג
הילדים הם בונים פעילים של ידע בעוד מעורבות "מודל שבו , ילדים-מונהג

ילדים -במודל מונהג. המבוגרים נתפשת כחסימה פוטנציאלית של הלמידה
ות בכוחות עצמם או בעזרת יחסי האידיאל הוא ילדים המגלים את המציא

פעילים בלמידה ) agents(הילדים נעשים סוכנים ; גומלין עם בני גילם
ועולם המבוגרים נתפש כמקור פסיבי לחומרים או כמקור השפעה שלילית 

   40".העלול לחבל בפוטנציאל הצומח של הילדים

 – וזו הטענה העיקרית של רוגוף ועמיתיה –פי שני המודלים -על
שניהם מכוננים . יך הלמידה יש צד אחד פעיל וצד אחד סבילבתהל

שבה מבוגרים וילדים מתחרים על " צדדית של הוראה-פילוסופיה חד"
בהתאם לקריאתו של . "שניהם מהווים חלופה הדדית מוגבלת; שליטה

אנו טוענים שמודל קהילת הלומדים לא , דיואי ללכת מעבר לדיכוטומיה
הוא מסלק את ההנחה שלומדים ; צדדי-דנמצא על מסלול המטוטלת הח

ומעצב אותם מחדש כמעורבים הדדית , ומורים נמצאים משני עברי המתרס
   41".בחתירה משותפת

בין שני " איזון אופטימלי"המודל קהילת לומדים אינו פשרה או 
-אלא מודל הוראה מובחן המבוסס על, צדדיים-המודלים החד

אף ; צדדים פעיליםבקהילת לומדים כל ה… פילוסופיה אחרת
בקהילת … צד אינו מחזיק בכל האחריות ואף צד אינו סביל

אף כי , לומדים ילדים ומבוגרים גם יחד פעילים בבניית החקירה
ילדים ומבוגרים משתפים פעולה . בתפקידים שונים בדרך כלל

המבוגרים אחראים בדרך כלל להנחיית ; במפעל הלמידה
שתתף בניהול הלמידה והילדים לומדים אף הם לה, התהליך

אנו טוענים שהמודל קהילת לומדים עשוי … שלהם עצמם
לאפשר למבוגרים בנסיבות מסוימות לספק הנהגה נמרצת או 

לתלמידים לאפשר ו, הסברים רחבים כדי לסייע לקבוצה
   42.בנסיבות מסוימות להוביל את התהליך ולקחת אחריות עליו
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 –יה ושל רוגוף ועמיתיה ברייטר וסקרדמל של המודל השלישימה בין 
פי -על? גישת ההבנה ובין –מודל קבוצת המחקר ומודל קהילת הלומדים 

גישת ההבנה עשויה להיות ראש החץ של המוצע כאן " הטעם הפדגוגי"
מה . הקוגניטיבי שלו- המודל השלישי או היסוד האינטלקטואלי

ד מה שמכשיר גישת ההבנה לתפקי? מכשיר את גישת ההבנה לתפקיד הזה
  ".הבנה "–זה הוא מעמדה המיוחד של הקטגוריה המרכזית שלה 

במשמעות הקונסטרוקטיביסטית שלה המקובלת " (הבנה"לקטגוריה 
בלב העמדה הקונסטרוקטיביסטית נמצאת : "בתחומו של חינוך החשיבה

יש שני ) 43".והיודע מהווה חלק אינטימי מן הידוע, הטענה שכל ידע נבנה
קוטב "או " קוטב פנימי"ו" קוטב תרבותי"או " קוטב חיצוני: "קטבים

,  זיקה לתכנים תרבותייםלהבנה יש, מבחינת הקוטב הראשון". פסיכולוגי
להבנה , מבחינת הקוטב השני;  שאותם מבינים ושאותם ראוי להביןתכנים

. יש זיקה לתהליך פנימי של בניית משמעויות המוּוסת באופן עצמאי
 על "מסורתי/החינוך הישן"לים את כשמתרכזים רק בקוטב הראשון מקב

כשמתרכזים רק בקוטב השני מקבלים את ; "תוכנית הלימודים במרכז"
פרוגרסיבי במובן פיידוצנטרי ולא במובן  ("פרוגרסיבי/החינוך החדש"

פי גישת ההבנה לא - בחינוך על". הילד במרכז"על ) המורכב של דיואי
אלא המפגש , "דהיל"היא שעומדת במרכז ולא " תוכנית הלימודים"

היחיד בונה את זהותו : במפגש הזה נבנים היחיד והתרבות כאחת. ביניהם
,  עם תרבות–עתיר חשיבה וביקורתי ,  מפגש פעיל–מפגש בואת השקפותיו 

והתרבות מקבלת משמעות ומתעשרת ברעיונות , "רעיונות גדולים"עם 
ת רשו"ו" רשות הרבים"הבנה היא אפוא צומת שבה נפגשים . חדשים
" קנה ובנה" היא פעילות של ,אם תרצו, הבנה. לצורך בנייה הדדית" היחיד

   44. בתודעה– "בפנים"ובנה אותם ומהם , מהתרבות, "בחוץ" קנה חומרים –

שלנו לטובת גישת ההבנה הוא אפוא שגישת ההבנה " הטעם הפדגוגי"
היא עשויה להוביל אותו . עשויה להוביל את המודל השלישי של החינוך

 נמצאת בין פעולה יצירתית –" הבנה "–ם שהקטגוריה המרכזית שלה משו
ובין משמעויות ) ביטוי החביב על ברונר" (עשיית משמעות"יחידאית של 

הקליינט האמיתי של  "–היחיד . תרבותיות נתונות שאיתן ונגדן היא פועלת
ולא מתוך ,  יכול להיבנות רק תוך כדי מפגש עם תרבות–) לם" (החינוך
כפי שסברו אלה שהעמידו אותו , או מתוך הנעותיו הראשוניותעצמו 

התרבות אינה כפויה עליו שכן חירות היא תנאי קוגניטיבי הכרחי ". במרכז"
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למידה זכות מוסרית או חוקית אלא צורך של היא אינה רק . לבניית הבנה
לרוגוף ואנו מצטרפים אפוא לברייטר וסקרדמליה .  לשם הבנהוחשיבה

ולהוגים מרכזיים של חינוך החשיבה שלא כתבו על דיואי ול(ועמיתיה 
) 45 למשל פרקינס וגרדנר–אך התכוונו אליו לפי פרשנותנו " מודל שלישי"

בקריאה לעצב מסגרת חינוכית תיאורטית ופרקטית שיש בכוחה לחלץ את 
מן הדיכוטומיה ; "חינוך חדש"ל" חינוך ישן"החינוך מתנועתו העקרה בין 

אנו מציעים . אידיאולוגיות חינוכיות שפשטו רגלהמשתקת בין שתי 
, המודל השלישיבחזית , גישת ההבנה, "הגישה השלישית"להעמיד את 

, "הילד במרכז"גם לא , "תוכנית הלימודים במרכז"חינוך שאינו מודל של 
 –" ילד"ו" תוכנית" בין –אלא חינוך שבו המפגש הדיאלוגי ביניהם 

     .הוא במרכז

  

שלנו יש להעדיף את גישת ההבנה על פני שתי " טעמים"פי ארבעת ה-על
 בחסות הגיונה של גישת ההבנה ומערך –הגישות האחרות וללמד בחסותה 

יש בכך לא .  גם את היסודות האחרים של חשיבה טובה–ההבניה שלה 
מעט אירוניה שכן מניע עיקרי של להופעתו של חינוך החשיבה היה הניסיון 

 הידע חוזר בדלת ראשית בדמותה של גישת  והנה,את הידע" לעקוף"
אימוץ גישת ההבנה אין פירושו : יש לחזור ולהדגישעם זאת . ההבנה

על גישת ההבנה . ויתור על הקניית מיומנויות חשיבה וטיפוח נטיות חשיבה
להקנות מיומנויות חשיבה ולטפח נטיות חשיבה במסגרת המטרות 

מיומנויות יש ). ות הבנות להבנ–בנוסף כמובן לעיקר (והאמצעים שלה 
חוקרים חווים אותן כנחוצות להמשך -להקנות בהקשר אותנטי שבו לומדים

 ונטיות יש לטפח באמצעות גילומן בהתנהגות 46,הלמידה והמחקר שלהם
עיסוק בהן בהזדמנויות מתאימות והתנסות בפעילויות , השוטפת

פרויקט של ו אינ, אם כן,  הפרויקט שלנו47.אינטלקטואליות המזמינות אותן
 מיפוי הגישות לחינוך החשיבה וניפוי גישות שאינן –" מיפוי וניפוי"

 אלא של ניסיון לכלול את כל הגישות –משרתות כראוי את חינוך החשיבה 
  .   בחסות הגיונה של גישה אחת

  

" ?מה לעשות"ניסינו לענות על השאלה החינוכית המהותית : ולסיכום
גישת ההבנה את כל היסודות של חשיבה יש ללמד בחסות : תשובתנו היא

אך אין זו תשובה תקפה לכל מצבי . נטיות והבנה,  מיומנויות–טובה 
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בתחום החינוך על , ")טעם הלוגי"ב(כפי שאמרנו . החינוך האפשריים
מה "התשובה על . שאלות להישאל ועל תשובות להינתן בהקשר ממשי

שואלים את רוברט כאשר .  במידה רבההיא אפוא תלוית הקשר" ?לעשות
איזה תוכנית להוראת החשיבה היא הטובה ", כך הוא מספר, סטרנברג

  : הוא עונה" ?ביותר

. אין אף תוכנית שהיא הטובה ביותר לכל אחד בכל מקום
 –ואחרות , תוכניות אחדות מתאימות יותר לילדים בוגרים יותר

 –ואחרות , תוכניות אחדות מתאימות לילדי עיר; לצעירים יותר
תוכניות אחדות מתאימות לילדים ; ילדים באזורים חקלאייםל

תוכניות אחדות ;  למוכשרים פחות–ואחרות , מוכשרים יותר
;  מיומנויות סינתטיות–ואחרות , מדגישות מיומנויות אנליטיות

 –ואחרות , תוכניות אחדות דורשות הכשרה ממושכת של מורים
שנים -בתתוכניות אחדות דורשות התערבות ר; הכשרה קצרה

הנקודה היא שאין .  התערבות לפרק זמן קצר–ואחרות , בהוראה
  48.תשובה לשאלה איזו תוכנית היא הטובה ביותר

אך " ?מה לעשות"ממד ההקשר אכן הכרחי למתן תשובה אחראית לשאלה 
הטעם . יש צורך בהכרעה עקרונית קודמת; הקשר בלבד אינו מספיק

שלנו לטובת חינוך החשיבה הפדגוגי - האידיאולוגי- התיאורטי- הלוגי
ידי ההקשר - גם עלמחוזק טיעון זה .בגישת ההבנה מהווה הכרעה כזו

תלמידים במערכת : כלומר קהל היעד העיקרי של חינוך החשיבה, הממשי
  . החינוך
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  ה של חשיבה טובה"מנ
 הגישות לחינוך החשיבה

 יומנויותיומנויותיומנויותיומנויותממממהההה

 טיותטיותטיותטיותננננהההה

 בנהבנהבנהבנההההההההה

 גישתגישתגישתגישת

 גישתגישתגישתגישת

 גישתגישתגישתגישת

 תנו לילד חכהתנו לילד חכהתנו לילד חכהתנו לילד חכה

 תנו לילד פיתיוןתנו לילד פיתיוןתנו לילד פיתיוןתנו לילד פיתיון

תנו לילד התמצאות תנו לילד התמצאות תנו לילד התמצאות תנו לילד התמצאות 
 בשדות הדיגבשדות הדיגבשדות הדיגבשדות הדיג

איכויות איכויות איכויות איכויות 
 החשיבההחשיבההחשיבההחשיבה

תוכן תוכן תוכן תוכן 
 החשיבההחשיבההחשיבההחשיבה

חשיבה חשיבה חשיבה חשיבה 
 טובהטובהטובהטובה

מהלכי מהלכי מהלכי מהלכי 
 החשיבההחשיבההחשיבההחשיבה
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כאשר אנו זורקים לחללו של חינוך : ן מילולי אנו יכולים לסכם כךבאופ
 השאלה הבסיסית שכל תיאוריה או – השאלה העיקריתהחשיבה את 

מהי " –גם אם לא במפורש , תוכנית של חינוך החשיבה מתמודדת עמה
מהו היסוד המכונן ":  או ביתר דיוק"?חשיבה טובה וכיצד מחנכים אליה

כל .  אנו מקבלים שלוש תשובות"?תחים אותוחשיבה טובה וכיצד מפ
: התשובות הן". התשובה הנכונה "–תשובה מתחזה לתשובה אחת ויחידה 

מקנים אותן ; היסוד המכונן חשיבה טובה הוא מיומנויות חשיבה. 1
 היסוד המכונן חשיבה טובה הוא נטיות .2. ך ההקניהבאמצעות מער

היסוד המכונן חשיבה . 3 .מטפחים אותן באמצעות מערך הטיפוח; חשיבה
מבנים אותה באמצעות מערך ; )של הנושא הנחשב(טובה הוא הבנה 

גישות  – לאחר פיתוחן –את התשובות הללו פיתחנו וקראנו להן . ההבניה
הגישות לחינוך החשיבה הן מסגרות מושגיות לכידות . לחינוך החשיבה

את פיתוח להנחות , או ביתר דיוק, שמטרתן להנחות את חינוך החשיבה
 תחום חדש ומובחן –התחום חינוך החשיבה . היסודות של חשיבה טובה

אפוא משלוש גישות " עשוי "–) כפי שהראינו בחלק הראשון של חיבור זה(
אלא תחום ,  כפי שהוגיו ואוהדיו נוטים להניח, הוא אינו תחום אחיד. שונות

ה חשיב,  תחום המבליע שלוש תפישות שונות של חשיבה–" משולש"
  . טובה והוראת החשיבה

אילו היו ; הגישות לחינוך החשיבה אינן מודעות לעצמן ואינן מגובשות
צריך היה למצוא ולהמציא . העבודה שנעשתה כאן היתה מיותרת, כאלה
אך . זו אכן היתה העבודה שנעשתה בחיבור זה. לחשוף ולעצב אותן, אותן

 גישות לחינוך ,לחשוף ולעצב, להמציאוהחיבור הזה לא ביקש למצוא 
הוא ביקש ; הוא ביקש להסביר את תחומו של חינוך החשיבה; החשיבה

להסביר את תחומו של חינוך החשיבה משום שהתחום סובל מעמימות 
ויותר , עמימות זו מקשה על פיתוח תיאורטי נוסף. המאיימת על עצם קיומו

 החיבור הזה הוא מעין. בהוראההקיימות  על יישום התיאוריות –מכך 
 התובנהזה היא " מסע"נקודת המוצא של ". מסע להצלת חינוך החשיבה"

-המצאת מסגרת מטאתיאור וניתוח שיטתיים שלו ו, שרק הסבר של התחום
פי התיאור -על. יוכלו להניח בסיס חדש לעיון ולעשייה בותיאורטית 

חינוך החשיבה סובל מעמימות משום שמתרוצצות , שנפרשו כאןוהניתוח 
רק לאחר שגישות אלה . ות בלתי מנוסחות לחינוך החשיבהבו שלוש גיש
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התחום כולו מתבהר ונפתח מרחב לעיסוק פורה ותכליתי יותר , מובהרות
  . בתכניו

כל הבהרה יוצרת עמימויות חדשות שיש . אך לא לגמרי, התחום מתבהר
 – עמימות מבנית קיבלנו ועמימות מושגית )קווההבה נ(ביטלנו . להבהיר
. ובין הגישות יש מתח מעשי ועקרוני, משלוש גישות שונות" עשוי"התחום 

התחום היה מתבהר , אילו אפשר היה למצוא ולהמציא גישה אחת בלבד
כראוי והופך לתחום בעל מסר אחיד ומגובש הממתין בביטחון ליישומו 

גילינו שלוש גישות הנלחמות על שליטה במקום זאת אך . בשדה ההוראה
, בשלב העמימות הראשון. חת בעמימות אחרתהמרנו עמימות א. בתחום

לפחות אפשר היה להתנחם בתקווה שלאחר , העמימות המושגית
ידי - תחום המונחה על–שהעמימות תובהר יתגלה תחום הדובר בקול אחד 

במקום זאת . חשיבה טובה והוראת החשיבה, הגדרה מוסכמת של חשיבה
ידי שלוש -על תחום המונחה –קיבלנו תחום הדובר בשלושה קולות 

, זו" קובלנה"אך למרות . הגדרות של חשיבה טובה ושלוש שיטות לחינוכה
 המושגיתהעמימות . העמימות המבנית פורייה בהרבה מהעמימות המושגית

אחד , קבע פרנסיס בייקון" טוב לצאת מטעות מאשר מבלבול("יצרה בלבול 
ה אותנו  מעמידהמבניתהעמימות ; )מאבותיו הקדומים של חינוך החשיבה

  –מול המבנה של התחום חינוך החשיבה ומאפשרת לנו לחשוב ולפעול בו 
  .  ביתר יעילות–באופן עיוני ובאופן מעשי 

אף כי ניסינו לעגן את שלוש הגישות לחינוך החשיבה בפרשנות שיטתית 
תהיה זו , של הספרות של חינוך החשיבה ובאונטולוגיה של החשיבה עצמה

הגיע " המסע להצלת התחום" כל השאלות וכי טעות להניח שהשבנו על
חלקן מערערות , מעלות שאלות חדשות, כידוע, תשובות. לסיומו המוצלח

החשיבה על החשיבה וחינוכה הוא כפי הנראה מסע . על התשובות עצמן
  . שאין לו סוף
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  מראי מקום והערות לחלק חמישימראי מקום והערות לחלק חמישימראי מקום והערות לחלק חמישימראי מקום והערות לחלק חמישי
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