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למדעיהחוגזילברמן,עמיחידר'המנחה:

למינהל.המכללההאקדמיהמטלולההתנהגות,

 ,גורי-רוזנבליטשרהפרופ'המשתתפים:
טלומון,גבריאלפרופ'הפתוחה;האוניברטיטה

המרכזראששר,ערןפרופ'חיפה;אוניברטיטת

בן-גוריון;אוניברטיטתההוראה,לאיכות

ההוראה,לקידוםהמרכזראשפרנק,מוטידרן

 ·הטכניון

ציוןשכנוע,השפעה,עניינוחינוךאם :זילברמודר'

ולערכיםלנורמותבהתאםדבריםוכהנהכהנהועודלשבח

העמדההואבותפקידנועיקרואםבחברה,המקובלים

בבואשיתפטוכךכראוי,מחוברתיםצאצאיםשלחטכונית

להםמקריאיםכשאנואזיבחברה,מקומםאתהעת

כשהםהכתבהבקצבטיכומיםשלנוהישניםמהדפים

שבועשורות,שורותככבשים,שקטיםלפנינוישובים

אםאבל .נאמנהמלאכתנואתעושיםאנחנו-שבועאחרי

מאלהאחדכלשלהזיקבליטושעניינועיקרחינוך

אתלפתחהמטים,משלםשלזהאוכטפםבמיטבששילמו

עלינו,אזי-הביקורתיתהחשיבהואתשלוהייחודיות

שאלה,הכיתהלחלללהפילפעם,אחרפעםבלהט,

אינםכשהםלהיבהלולארםבקוללהתחבטטפק,תהייה,

לגודללהיכנעלאחדש;הטברלנטותאלאמבינים,

מבחינתהטרוגניציבורלהיותםלהיכנעלאהכיתה,

הכיתה.אלאותםשהביאוהמוטיבציותאויכולותיהם

פופולריזציה-רביםכהשלנחלתםהופךהחינוךכאשר

כאשרמחריפות.רקאלושאלות-הגבוההההשכלהשל

מחריפות,אלו,שאלותהנדטיבטורגדלההידעכמות

עודמחריפותהללו,השאלותלכוחהופךהטטודנטוכאשר

 .יותר

האם .בטפקאנימלחנך?גםלהימנעיכוליםאנחנוהאם

מנהמקניםאיננוכאשרתפקידנואתכראויממלאיםאיננו

דרךלחנךניתןהאם .בטפקגםאניידע?שלמטוימת

להתחבטננטהזהבפאנל .איךאולינראההידע?הקניית

אלו.לשאלותובתשובותבשאלותביחד

 ,"הגבוהבחינוךההוראהאיכותקידום"בנושאהעיוןיוםמתוך . 1

המסלולשלוהמחקרההוראהרשותידיעל ,-12.12.04בשנערך

 .לציוןשוןאברנהלילמהמכללהבקמפוסנהלילמהמכללהיהאקדמ

אקחבידישישהקצרבזמןגןרי-רןזבבליט:פרןפ'

האוניברטיטאותהקמתשלהיטטורייםלמחוזותאתכם

היאאקדמיתהוראההאם :לשאלהואתייחטהראשונות

הקמתבבטיטעמדההזאתהשאלה .ידעהקנייתאוחינוך

מאותמתשעלמעלהלפני ,הראשונותהאוניברטיטאות

הקימו ,-1088בבולוניהאוניברטיטתהוקמהכאשר .שנה

אתששכרואמידיםאנשיםהביניים,ממעמדאנשיםאותה

רצולאהם .כמשפטניםאותםשיכשירוורצוהמורים

אפילוהם .למקצועאותםשיכשירואלאאותם,שיחנכו

מחמירמאודתקנוןוקבעושלהםהמוריםאתלחנךרצו

עונשבשיעור,ללמדצריךזמןכמהקבעושבולמרצים,

שמתקצראוהמידהעליתרמתארךשלושהשיעורלמי

יקבלועונשואיזהלחופשה,לצאתלמוריםמותרמתימדי,

שלשהדגםברורמכאן .מהחופשהבזמןיחזרולאאם

אחרותואוניברטיטאותלרפואהבולוניהאוניברטיטת

במרכזושהעמידדגםהיהובטפרדצרפתבדרוםבאיטליה,

שהיוהמקצועותבשלושתמדוברכאשרמקצועית,הכשרה

ותיאולוגיה.רפואהמשפטים,אז:קיימים

הוקמוכאשרשנים,עשרותכמהכעבורזאת,לעומת

נזיריםידיעל,כברואוקטפורדפריזשלהאוניברטיטאות

כמריםלהכשרתטפרביתלמעשהזההיה(בפריזוכמרים

הם .לגמריאחרהיההטיפורנוטרדם),בקתדראלתונזירים

להאכילתפקידו :ביותרמקיפהבתפיטההחינוךאתתפטו

אותםלחנךאותם,להלבישאותם,להליןהטטודנטים,את

 .ההוריםבמקוםמשפטית,הגנהכוללשהוא,תחוםבכל

שממשכך .ההוריםבמקוםשימשובאוניברטיטההמורים

מאודנתוןהואכאןהגילשהיא.בחינהמכלבחינוךמדובר

לאוניברטיטאותשהתקבלושהטטודנטיםמשום ,חשוב

חמש-בניאףחלקםצעירים,מאודהיוואוקטפורדפריז

 .שתים-עשרהבניטטודנטיםעלעדויותאפילווישעשרה,

אוניברטיטאותשעשוממהגדולשחלקכך,אםנתפלא,לא

בגרותתעודתולכןלגימנטיה,עברבראשיתןהבינייםימי

 , bachilleratoובטפרד baccalaureatנקראתבצרפת
 .במשפטיםראשוןתוארהמציינותמיליםכאותן

והיוהאוניברטיטאות,בידיהייתההמשפטיתההגנהגם

מההגלימה,לאנשיהעיראנשיביןטפוראיןמריבות

לעתיםשהיו , town versus gownכ-בטפרותשידוע

מריבהעללכםאטפרכקוריוז .ביותראלימותמריבות

מחקראוניברטיטתלהקמתדברשלבטופושהובילהאחת

באוקטפורדטטודנטנאשם 1209שבשנתידועלתפארת.

טגרווחבריוהקולג'בנייןלתוךנמלטהואאישה.בהריגת

למשפט.ולהעמידואותולהוציאהיהניתןולאהדלתותאת

הם .היוםלטדרזהעליעברולאשהםהחליטוהעיראנשי

אוקטפורדאוניברטיטתשלטטודנטיםשניבאקראיתפטו

במינהבהמגבבההאקדמיהמסבוב 4הגובהעב
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מחודשפחותתוךעונשין.כפעולתהעירבכיכראותםותלו

הםלאן .ברחומאוקטפורדומוריםטטודנטים 3,000

להקמתהבטיטהיהוזהלקיימברידג.'ברחוהםברחו?

שלהדירוגלפישהיום,קיימברידג,'אוניברטיטת

בטפטמברשפורטםמשנחאי,יאנג'טון-צאוניברטיטת

הרווארדאחריבעולםהשלישיבמקוםנמצאתהשנה,

מאודדבריםקרולעתים ,רואיםשאתםכךוטטנפורד.

הביניים.ימישלבאוניברטיטאותמרתקים

"מטורתשנקראתבמטורתשדבקותהאוניברטיטאות

עצמןעללוקחותקיימברידג')-(אוקטפורדאוקטברידג'''

אבלהזה.היוםעצםעדהטטודנטיםשלהחינוךתפקידאת

האנגלו-העולםשלמאודקטניםבחלקיםרקמשפיעותהן

שהיומהמקומותובחלקבארה"בבאנגליה,-טקטי

מונהשל"חיוכההטרט .הבריטיתהאימפריהבשליטת

דוגמהמשמשלאחרונה,שהוצגרוברטט,ג'וליהעם "ליטה

-לכולבולחנךשרוצים liberal arts collegeשל
ולא-דיבורלטגנוןלחתונה,שולחן,לנימוטילנימוטים,

והמרכזיהחשוב ,המתחרההדגםלמעשהידע.להקנותרק

שהקיםהאוניברטיטהבדמותקםאוקטברידג,'שללתרבות

-בזמנונקראהזו ;בברליןהומבולטוןוילהלם
העיקרהיהוהמחקרוילהלם,פרידריךהקיטראוניברטיטת

מרכזילנושאהמחקרהפךשנהמאהבתוךבה.

עלדיברולאשנהמאותשמונהכמעטבאוניברטיטאות.

ידע,העברתעלדיברואוניברטיטאות;במטגרתמחקר

האוניברטיטה .וחינוךלחברהשירותמקצועית,הכשרה

שלהפניםשתיאתובהוראהבמחקרטבעההומבולטשל

עלעקומהמאודבצורהלעתיםשמתפרשאקדמי,""חופש

אזהתפרשהאקדמי""החופש .האקדמיהאנשימקצתידי

שלוכזכותורוצהשאתהמהכלוללמדלחקורכזכות

החופשתמציתזוהירוצה.שהואמהכלללמודהטטודנט

הזאתהתרבותההומבוליאנית.האוניברטיטהלפיהאקדמי

שנהשמוניםהשנהחוגגים,ואנחנובארץידינועלאומצה

נוטדהטכניון .בישראלהגבוההההשכלהמערכתלייטוד

שלהזאתוהתרבותשנה,שמוניםלפניבדיוק ,-1924ב

אומץמלא,באופןהשכלהשלאוניברטיטהשלההשכלה,

לנושישהדילמהבארץ.הגבוההההשכלהראשיידיעל

שאנחנוכיווןידע,להקנייתחינוךביןלאהיאכאןבארץ

אנובאקראילא .הידעהקנייתעלמזמןכברהכרענו

ולא "הגבוההההשכלהמערכת"שלנוהמערכתאתמכנים

לאשאנחנוהכרענואנחנו ."הגבוההחינוך"מערכת

 .במלואוכמעטהגרמניהמודלאתואימצנומחנכים

מאודהרבהגםלקחנואדמיניטטרטיביתמבחינה

 .ההשכלהשלהרעיוןאתלקחנובארה"ב.מאוניברטיטאות

היאמבחינתיהזההמושבשלהשאלהלדעתי,לכךאי

הקנייתאוהשכלהלהיותצריכהאקדמיתהוראההאם

הגבוההההשכלהמערכתשלבקונטקטטוזהידע.

 .בישראל

נקודותחמשואציגבקצרה,זולשאלהאתייחטאני

שלהצרבמובןידעהקנייתלביןהשכלהביןשמבחינות

המילהשלהרחבבמובןידעשהקנייתכיווןזאת, .המילה

וכלטפרותאנשיפטיכולוגים,פילוטופים,היוםמעטיקה

הפורוםשלבכנטמזמןלאהייתי .בנרטיביםשעוטקמי

 , Higher Educatioח Reform aח d Kח owledgeה-של
לאשאנחנוובכך "ידעזהמה"בעטקוהרצאותושתי

 .מורכבמאודהואשהטיפורכךידע,זהמהבדיוקיודעים

ידעלהקנות-הפשוטבמובןלידעכאןמתכווניםאנחנו

שזה-"השכלה"שלהמשמעותמההשכלה.לעומת

מקצועלומדאדםשכאשר,כולקודםמידע?יותרהרבה

זואםוביןמקצועיתהכשרהזואםבין,כלשהו

שלהדעתמבנהאתהיטביביןשהואדיטציפלינה,

מדועיביןשהואלדוגמה,לומד,הואשאותוהמקצוע

משמעה,השכלהשנידברהטבע.למדעישייכתפיזיקה

זהאחרים,למקצועותמתקשרשלומדיםמהכיצדלהבין

היהלאהומבולטפוןוילהלם .משכיללאדםשישהידע

היה,הואנאורפוליטיקאיהיה,הואבכללאקדמיאיש

בתקופתאחריםדעותהוגיושלהגלשלבקטמיושבוי

הואהאוניברטיטהשלשתפקידהוהאמיןההשכלה,

מבניאתלהביןרקלאצריךאז .משכיליםבוגריםלהוציא

אתגםאלאלומדים,שאנחנוהמקצועותשלהדעת

אחרים.למקצועותקשריהם

אנחנואםחשוב.מאודכןגםהנרטיבשלישי,דבר

ביתעלמדבריםאנחנוותפוקה,תשומהעלמדברים

זהקהילה,עלמדבריםאנחנואם .מחשבועלחרושת

 .אחרדברזהארגון,עלמדבריםאנחנואםאחד,טיפור

השיחאתומעצבתיוצרתמשתמשיםאנחנושבההשפה

ביןלמזגישלכך,בנוטף.להמחוץוגםבאקדמיהגםשלנו

שלגדולהחטידהאני .צרההתעמקותלביןיריעהרוחב

-פוטט""בולוניהשנקראמהבאירופה,כיוםשקורהמה
התאריםובעיקרהתאריםמבנהשלמוחלטשינוי

התוארמבנהעלנחשובאנושגםהזמןהגיע .המתקדמים

שהוא ,והחברההרוחבמדעיבעיקר ,שלנווהשלישיהשני

הזמןוהגיעאחרים,במקומותורעאחלושאיןדבר

שנקראמהבאירופהבונים 199sמ-החלשינוי.בולעשות

Schools of Doctoral Studies . למהמאודדומיםשהם

בדוקטורטהרעיון .בארה"ב Doctoral Studiesשנקרא

להיבחןעליךאדיר.יריעהרוחבלךלתת,הואהאמריקאי

לשאולויכוליםהדוקטורט,במהלך Qualifyiח g Examב-

ההקשריםועלשלךבתחוםדברכלעלזובבחינהאותך

עבודהלעשותכשיראותךמוצאיםמכןלאחרורקשלו,

אניבארץ.המצבלאזהמתמחה.אתהשבובתחום

ולהעמיק,לחקורשיודעמיהואמשכילשאדםחושבת

יריעה.רוחבגםלושישאבל

ידעשלאוקיינוטבתוךלנווטהיכולת ;הרביעיהדבר

ראהאוהוורד""שםאתבזמנושקראלמיידע.ופריטי

שהייתהמילידע.נגישותהיההטיפורפעםאזהטרט,את

בית-טפר,שלנולתחוםקוראיםואנחנולטפר,נגישותלו

ולפריטילמידעהנגישותכיום, .המשכילהאדםהיההוא

הואבאוניברטיטאותשלנוהתפקיד .אדירההיאמידע

קוהירנטיידעלאיזשהוהאלההמידעפרטיאתלהבנות

 , U.C. at BerkeleYב- .ובהקשריהםשמלמדיםבתחומים



['לכרמןעמ'ח'ודר'סלומוןגכר'אלפרופ'

והמקודדהכתובהידעכמותלפיומחקר,שנהלפניפרטמו

לכלבהשוואה , 2001עד 1999השניםביןהוכפלבעולם

לשנתועדלכתובהתחילהשהאנושותמאזהכתובהידע

איךולטנן,למחוקאיךללמדהואשלנוהתפקידאז . 1999

,וזהלטפלעיקרביןלהבחיןאיךמהתבן,הבראתלברור

 .האקדמיבעולםלעשותמרביםכולנושלאדבר

כתיבהמיומנויותשלהנושא ,והאחרוןהחמישיוהדבר

ימישללאוניברטיטאותבמעגלאחזוראני .ודיבור

ובאוניברטיטתפאריזבאוניברטיטתשנחשבמה :הביניים

-"הטריו"שנקראמההיהראשון,כתואראוקטפורד
הלשוןתורת-גרמטיקהשלמרכזייםמקצועותשלושה

כללו,והםדיבוריכולת-רטוריקהכללוהם .והטפרות

להיותאבל .דבריםמיניכללימדתכךכדיותוךלוגיקה,

מטוגללהיותהיהבטיטיתהכיברמהמשכילאדם

 .לוגיתובצורהקוהירנטיתבצורהפה,ובעלבכתבלהתבטא

שצמחו,דיטציפלינות-ותתהדיטציפלינותשפעמתוך

צריכהלאאני .דבריםשליםבתוךכיוםטובעיםאנחנו

נמצאתרביםטטודנטיםשלהכתיבהרמתלכם,לטפר

מיוםב"הארץ"כותרתעיניאתצדהוהנהמתמדת.בירידה

הכותרתהכלכלה.שלבמוטףדווקא ,האחרוןשישי

המשכיליםאת E-mailה-הופך"איך :הייתה

ה-אתוהקימורציניים,האמריקאיםלאנאלפביתים".

g חof Writi חal Commissio חNatio . הוציאותאגידים

אתלשפרכדידולרמיליארד 3.1האחרונהבשנהרק

יכולתאז .באוניברטיטאותטטודנטיםשלהכתיבהיכולת

 .מאודחשובדברזהפהובעלבכתבביטוי

באחדהזה,בנושאהבאיםהכנטיםבאחד :טיכוםומילת

לישאחתנראההמושבים,

המרתקותהחשובות,השאלות

היאלשאולשצריךוהמאתגרות

משכילהאוהשכילההאם-

הגבוההההשכלהמערכת

תלמידיה?אתלהשכילבישראל

מגיעאניפרנק:דרי

אנחנושבווהמונח,מהטכניון

לתארכדיבטכניוןמשתמשים

גםעושים,שאנחנומהאת

גםושומרון,יהודהבמכללת

במכוןגםבאורט-בראודה,

המוטדותובכלחולוןהטכנולוגי

הואובעולם,בארץהדומים

לא , eח giח eeriח g educatioח

g חg teachi חeeri חgi חe . יש

 Jourח al ofלמשל
אז . Eח giח eeriח g Educatioח

או"חינוךששואליםלפני

או"השכלהאוידע?"הקניית

למהלבדוקצריךידע?"הקניית

כשאומריםמתכוונים

eering Education חgi חE . הייתהמקצועילחינוךפעם

על,הקפדהנכוניםעבודהלהרגליחינוךשלקונוטציה

הכולזה .נכוןבאופןעבודהכליעםעבודהבטיחות,נוהלי

למונחישהמודרנישבעידןטבוראניאבלחשוב,

Education משמעויותההנדטיהחינוךשלבהקשר

חשיבהשל ,ללמודאיךללמדשלמשמעויות ,נוטפות

עללדבררוצהאניאבלכאלה.דבריםועוד ,ביקורתית

היופעם .המודרניהעידןאתשמאפייןאחדהיבט

יודעיםכולםהטלפון?אתהמציאמיוירטואוזים.מהנדטים

מיאבל .אדיטוןהחשמל?נורתאתהמציאומיבל.

רוצהאניהחץ?טילאתהמציאמיהלפטופ?אתהמציא

בתעשייהוהפיתוחהמחקרעבודתכלשהיוםלומר

ישהמודרניבעידןולכן .בצוותיםנעשיתהמודרנית,

שהאמריקאיםמהאוצוות,לעבודתלחנךרבהחשיבות

או , team work ,collaborationקוראים

Communication skills . 
 .הזהמהטוגמקצועותאיןההנדטיות,בפקולטותאצלנו

תלמידכל ,בארה"במקומותמאודבהרבהלמצבבניגוד

הומאניים,בנושאיםקורטיםכמהאמנםלקחתיכולאצלנו

ל-חינוךממשאיןאבל,ג'אזאו ,יפןתרבותכגון

communication skills , זהמטוגולדבריםיגותלמנה. 

לערכיםחינוךזהאוניברטלי,דברזהצוותלעבודתחינוך

לדעתקבלה,נתינה,פעולה,שיתוףטולידריות,הומאניים,

פרטיםשלאוטףלאזהצוות .ולהיעלבלהעליבמבלילבקר

קורהפעמיםשהרבהכמויחד,עובדיםשבמקרה

קונפליקטיםפותריםאיך .עבודהלקבוצותכיתהשמחלקים

לזהלחנךצריךבצוות?החלטותמקבליםאיךבצוות?

במינהבהמכבבההאקדמיהמסבוב 4הגובהעב
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יצליח.זולתךשגםלדאוגעליךתצליח,שאתהשכדי

התזהעבודותאמנם .מחקרלצורךגםנדרשתצוותעבודת

ידיעלמבוצעותבאוניברטיטאותולדוקטורטשנילתואר

המו"פכך,אחרהמחקראמרתי,שכברכפיאבליחידים,

גםלמצואואפשרבצוותים,נעשהבתעשייה

לחינוךישלכן .מחקרצוותיהרבהבאוניברטיטאות

המקומות.בכלחשיבותצוותלעבודת

באוניברטיטאותהטגלחבריאתמשכנעיםאיךאז

לאשהםמהיומיוםיודעיםאנחנוהריחשובה?שההוראה

שישאומרצונם,ההוראהלקידוםהמרכזיםאלמגיעים

העולםכשהשקפתבייחודושם;פהבודדיםמתנדביםכמה

טפר,ביתלאזה"תשמע,אומרת:טגלחבריהרבהשל

ידעליצורתפקידיבתחום,המומחהאנימחנך,לאאני

וזההבאים",לדורותהידעאתולהנחילמחקרבעזרת

רקאנינכון.כמובןוזההאוניברטיטה,שלהמהותבעצם

בהצעהלטייםרוצהאנימטפיק.תמידלאשזהאומר

עבודתמחייבותשאינהרנטיתהוראהשיטותישפרקטית.

 Project-Basedשלבמובן , PBLה-למשלכמוצוות,
g חi חLear . זה,מטוגהוראהשיטותבקידוםשנצליחככל

המרכזיםואז ;צוותעבודתשלהנושאבהנחלתנצליחכך

יציעואוליהמטורתי,התפקידעלבנוטףהוראה,לקידום

יבואהמרצהואולילטטודנטים.צוותבעבודתטדנאותגם

גםכךואחרצוות,עבודתלטדנתשלו,הקורטעםאז,

השנה,במהלךהקורטאתילווההוראהקידוםמרכז

מהפכהעלמדברלאאני .צוותלעבודתנחנךכזאתובצורה

לטטודנטיםאחדקורטעלהראשוןבשלבמדבראניגדולה;

קיימיםממילאשכברהרגיליםלקורטיםנוטף .שנהמדי

 .צוותלעבודתחינוךעלהדגשאתנשיםאנחנוהיום,

האומרהניטוחאתלתקןמתכווןאנימלןמןו:פרןפ'

אנחנוידע.הקנייתלעומתהשכלהעלמדבריםשאנחנו

הדבריםרובעםמטכיםאניהידע.הרחבתעלמדברים

אני,אבלמוטיעםגםמטוימתובמידהאמרהששרה

איננהידע""העברתראשיתושם.פהקצתלהרחיבמבקש

אלה .ידעאיננוומידעמידע""העברתהיאידע,העברת

אבלהמידעבטיטעלנבנההידע .שוניםדבריםשניהם

עושהשאנימהזהמידע,להעבירמאודקל .זהיםלאהם

שאלהעדייןזוידע?להיותיהפוךזההאםאבלהרגע,בזה

להתמלא,שצריכיםתנאיםשלשורהיש .מאודרחוקה

 .אותםאמנהואנילידע,ייהפךשמידעכדישלושה,לפחות

רוכשלאלבדהאדםלומדת.קהילהשתהיהצריך-האחד

ביותר.נדירבאופןבמשימהדבקהואכןאםאלא ,ידע

הצרפתיתהמטעדההמרתשלהרעיוןכפוףאגבלכך

"הוראההנקראבמקדונלדאוניברטיטאי""טמינרשנקראת

 virtual teachingשנקראמהשזהו-מרחוק"
produces virtuallearning . מייצרתכאילו""הוראה

מידעלהפוךכדי . footnoteזהאבלכאילו","למידה

התנגשותהמאפשרתלומדתקהילהמוכרחיםנו nאנלידע

ושמיעתהחלופות,שלבחינהדעות,חילופירעיונות,של

לכן .והמכללההאוניברטיטהשלן nכובזה .נוטפותדעות

אותו,שעושיםרצויהבלתיהחריגהןהגדולותההרצאות

עלינו,חביביםשאינםבחייםאחריםדבריםשעושיםכמו

לאאבלברירה,איןיים, nמהלק nזה .למשלמטיםלשלם

מטתשלוםזהחיינואתשמייחדשמהאומריםהיינו

אולםאיננוהגבוההההשכלהאתשמייחדמה .הכנטה

צריךזהועלוד, nהייבזה .הטמינראלאהגדול,ההרצאות

לעבוד.

הזה tutoringה-אםבין ,ההנחיההואהשניהתנאי

עלטיפורישקיימברידג.'דמויאו ,אוקטפורדדמויהוא

"חמישהלדלפקהגיעטטודנטהאלה:המוטדותשני

ואזטוב,כלמלאהעגלהעםבטופרמרקטבלבד"מוצרים

ואתהלקרואיודעלאשאתה"אוהמוכרת:אותושואלת

לטפוריודעלאשאתהאואוקטפורד,מאוניברטיטתבא

לפעילותמתכווןאניב"הנחיה"מקיימברידג''.'באואתה

דוקטורט. , MAלתוארטיוםבעבודותביטויהאתשמוצאת

עםקונפליקט,עםהתמודדותזההשלישיהתנאי

שנכנטמהכלעםטפק,עםמבוכה,עםפתוחות,שאלות

הם .טופיתמוגדריםשאינםדבריםשלהקטגוריהתחת

לאמידעחשיבהובלילחשיבה,המדרבןהכוחאתמהווים

אפשרהידע,אתלהעביראפשרשאימשוםלידע,ייהפך

טפק,שלמצביםבהשכלהניצורלאאםאותו.לבנותרק

אנחנואםאפילואזבזה,וכיוצאקונפליקטדעות,החלפת

משובחת,ברטוריקההכלל,מןיוצאתבדרךמידעמעבירים

הגבוההבהשכלהרואהאניעושים.איננוהעיקראתהרי

נוצר .טופייםשאינםרעיונותמגלגליםשבוהמוטדאת

ובמחקרטופייםרעיונותלנוישבהוראה-מנוגדמצב

ביןהשילובהואהעניין .ידועלאשעודבמהעוטקיםאנחנו

שעוטקתזוהיאטובהאוניברטיטאיתוהוראההשניים,

 .והקונפליקטיםהטפקותאתומגלגלתות nפתובשאלות

אחר.עולםלפניעומדיםשאנחנוכברהזכירושני:נושא

היוםהבגרותבחינותכי ,חדשותזההחינוךלמשרדאז

 .שנה 50כמעטלפניעברתישאניהבגרותלבחינותזהות

להשתנות.צריכיםדבריםהגבוההההשכלהמבחינתאבל

הואהגבוההההשכלהשלשייחודהלהביןצריכיםאנחנו

 .הידעאתלבנותלתלמידניתןשעליההבמהביצירת

לטפח . 1 :דבריםשלושהלעשותמוכרחיםנו nאנ

למיומנויותנוטפותמיומנויותעלמדברואנימיומנויות,

 .מורכבותיותרמיומנויותיש .וכדומההאזנהכתיבה,

לנטח-פשוטרעיוןשאלה?לנטחתלמידיידע,איךלמשל

תטתיים.הזושהמאהלפניעליהלענותניתןשגםשאלה

וכולםפרוידזיגמונדלהיותרוציםשכולםתלמידיםלייש

הםאבל ,שנהמאהתוךלפתורשאפשרשאלותרוצים

,למשל,או .טובהממוקדתשאלהלנטחמאודמתקשים

השערהבדיקתביןההבדלמההשערה?בודקיםאיך

השערהבדיקתלביןהיטטוריה,אומקראכמובתחום

אפשרהמקריםבשניפיזיקה?אוביולוגיהכמובתחום

שונהגישהדורשתהדיטציפלינותאבלהשערות,עללדבר

 .שונותומיומנויות

משהוישתחוםבכל .מורכביותרקצתהואהשניהדבר



 :מ'מ'ןלמעלה

-גור'~רהפרופי

 .~רערןפרופי .ט'בל Jךור

למטה:

פרנקמוט'דר'

לחשובללמודזה . meta-kח owLedgeידע-על,שנקרא

ללמודהיטטוריון,כמולחשובללמודמתמטיקאי,כמו

שלהפרטיםלאשהואידע-על,זהוכפטיכולוג.לחשוב

הרבהזהאלאאחרת,אוזותיאוריהאואחר,אוזהניטוי

מכיריםאנחנוזה.אתלהגדירדרךבדיוקליאיןזה.מעבר

היטטוריוניםכמושחושביםהיטטוריוניםישכאלה.אנשים

היטטוריה.טכנאישהםואחרים

לטקרנותנטיותנטיות.פיתוחהואהשלישיהדבר

אניטפקנות.כמו,נטיותיושרכמונטיותאינטלקטואלית,

הטכניוןשלנשיאאותועלמפורטםמאודבטיפורנזכר

להציעיכול"אני ;המטיימתהמהנדטיםכיתתעלשאמר

 .לאשקלוןמאילתדםשיעבירצינורלתכנן-פרויקטלהם

לאאףאבלהפרויקטים,מיטבאתמקבלאנישבועייםתוך

הטיפוראז ."?המלהעברתצינור-וישאלאלייבואאחד

שאנינטיות,פיתוחשלהדברבדיוקזהואבלומוכר,ידוע

 .הגבוההההשכלהמןהכרחיחלקשהואחושב

שלנושהבוגרהואהרעיון .הידעהכפלתהואנוטףדבר

כשהוא .ללמודיצטרךהואחייו,וכלבחיתוליועדייןהוא

לשוםמוטמךלאהואבאוניברטיטה,לימודיואתמטיים

באחדללמודשטיימהבתלייש .צעדיובראשית,הואדבר

 .גבוההלהשכלההמוטדות

היאטיימהשהיאביום

משוםטיפוח,טעונתהייתה

לעבודלשטחיצאהשכשהיא

שהיאמהשביןהתברר

מהלביןבמוטדלמדה

שלפערישבשטחשנדרש

אנחנושנים.עשרלפחות

אתבחשבוןלקחתמוכרחים

תחלופתשלהעניין

לנואומרים .מקצועות

מאיתנו,וחכמיםגדולים

שיטייםמישהיום

מכללהאואוניברטיטה

מקצועואתלשנותעתיד

עלמדברלאאנירבותי, .שלושעדפעמייםחייובמהלך

מדבראניטלונים,מהנדטלהיותשייהפךמטבחיםמהנדט

יהיואלהקלינית.פטיכולוגיהללמודשיבואמהנדטעל

מאוד.קיצונייםמעברים

אתעובדיםעדייןשלנובמוטדות,אנחנוהאחרוןהדבר

גמרעבודתעללחשובאצלנויתחילומתיהיחיד.עבודת

משאיראניבצוותים?טמינריוניתעבודהאודוקטורטאו

 .פתוחהכשאלהזאת
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או"חינוך ;המושבשלהכותרתבאמתשר;פרןפ'

להיותצריךבטחזהמתאימה.ממשלאהיאידע",הקניית

החינוך?כוללמהחינוך?זהמה ;השאלה-זהוגםזהגם

הרחב,במובןלחינוךכאןמתכווניםאיןבטחב"חינוך"

מטכיםאניחשוב.יותרזהשאגב,ואם,אבכיבודלמשל

האתיקהלגביטעןגבישידידימהעםאחוזבמאה

שצריךהחינוךעיקרשזהחושבאניהביקורתית.והחשיבה

עםמטכיםגםאניהידע,הקנייתולגבילתלמידים.להעביר

לאאתההלימוד.דרךשלהצורהלגביוגםשאמרת,מהכל

שנלמדרוצהאתהנכון?הידע,אתעליהםשנעמיטרוצה

היהשנה, 1,500מלפניטרפון,רביידע.לרכושאיךאותם

לנוהגנחרצתבצורההתנגדהשלוהגישהמצטיין.מורה

עלומעמיטידיעותיואתלתלמידיוומשמיעמדברשמורה

טוקרטטעלהתבטטשכנראהטרפון,רביואותו .זיכרונם

לאהמורהעלשלו;במיליםכיאםכך,,אמרלפניושהיה

להביא,ובכךדיוןלנהלשאלות,לשאולהמורהעלללמד,

עצמםהםהתלמידיםכלומר,בנושא.לעייןתלמידיואת

הםכךורקבזיכרונם,שמורשהיההידעאתרוכשים

זהאתשאמרמאמיןאתהעצמאיים.כלומדיםמתפתחים

הם,וכאשרלתלמידיושאלותלהציערגילהיה!הוארב?

והיהלדובבםמשתדלהיה,אלאעונההיהלאאותו,שאלו

אתם!אמרו-להםאומר

למינהל;המכללההאקדמי,המטלןלטגל,דןד 'דר

לגמרילמעלההקתדרהעליושביםשאנחנוחושבאני

במינהבהמכבבההאקדמיהמסבוב 4הגובהנגב

וי:
 ....וי:
 ....וי: =ו-
rב. 
וי: = ....וי-יייי
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ם 1ל 1ובמבמכללותכשמדוברבייחודאות, 1מהמצבמנותק

ל 1להבדבור. 1וצקהלאוות 1פופולאראוזם 1פופול

לקוחות,עלם 1מדבראנחנובמכללותטאות, 1ברט 1מהאונ

שאתםממהאחרלמשהום 1ומצפכטפםטב 1במם 1שמשלמ

לאהםוהטפק,הנוחות 1אאתם 1רוצלאהם .לתתם 1רוצ

אתלעשותלכאןלבואם 1רוצהםהקונפליקט,אתם 1רוצ

שהואושקט,רגועשהואלעצמםם 1מדמיינשהםמה

אחדאף .ם 1מדברשאתםדה 1במלאאבלאתגרי,

עםלנוש 1ש 1ד 1התמומתןלמשאהתייחטלאם 1מהדובר

אנחנוהאםהשאלהעלם 1ע 1משפשמאוד,שלנוהלקוחות

אצלםוצר 1אתהאם 1כללמד. 1כדבכללשםם 1נמצא

רוציםלאהםמאודמהר ,קושיאונוחות 1אשלרה 1אוו

אךחשוב,מטפיקלאזהטה 1ברט 1באונאוליאותך.

מהיקיים.לאאתה-אותךם 1רוצלאאםבמכללות

המאודה 1טואצ 1הטעםלהתמודד 1כדשנדרשתות 1נ 1המד

הזאת?ת 1עכשוו
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הייתי :ב'רןשל'םהעבר'תהאןנ'ברס'טהקדר,חנה

בי,שעולהמחשבהאלהתייחטותכםאתלשמועשמחה

ביודעיןביןמחנ,ךמודלהואמרצה,כלמורה,כלשבעצם

מתייחטהמרצהשבהבדרךמתבטאזהביודעין.שלאובין

אותוומבטאלהםרוכששהואהכבוד ,שלום 1ד 1התלמאל

 ,שלוההתנשאות,הזלזול-פך 1להאו ,שלובשיעורים

הדרךלהתייעצויות;קבלה,לשעותלשאלות,שלושות 1הנג

משמשכשהואה 1אלם 1נחשפהםאםגםמתנהג,הואשבה

הרבהם 1מעלאלהכל .שלוהמחקראתכמנהלאוכחוקר

שהואביןהמקצוע,שלהאתיקהעלוהשלכותשאלות

כךעלמדברלאכשהואובעיקרבמפורשכךעלמדבר

 1ואופנם 1ערכמאודהרבהם 1ר 1מעבאנחנו .במפורש

 .ם 1טטודנטם 1מלמדאנחנושבהבצורההתנהגות

המכללההאקדמ'המסלןלר'מןר,ר'ק'דר'

חט 1בהקודמתרה 1לאמלהצטרףחשובליגםלמ'נהל:

 .ידע"הקנייתאונוך 1"חהזה:המושבשלכותרתוטוח 1לנ

שלא 1ונ 1רדוקצנראהוה"או"צורםהזהטוח 1הנ 1לגם

נוך 1חשלם 1המונחשלנודן 1שבעחושבתלאאני .לצורך

ם 1כ 1צראנחנוזה.אתזהא 1להוצם 1כ 1צרדע 1והקניית

חד 1נוך. 1וחדע 1הקנייתאודע, 1והקנייתנוך 1חעללדבר

עלפרנק 1מוטשאמרם 1לדברלהתחבררוצה 1אנזאת,עם

שטומנתצוות,עבודתת, 1ב 1קולקטעבודהשלהנושא

לה 1המעללוותרשלא 1לותרשום. 1ערכשלעושרבחובה

עםחד 1לחנך,ם 1כ 1צרום 1האנחנו ."נוכיים 1חערכים"

אתבנו 1שמנתעלנו 1ד 1לתלמם 1ר 1מעבשאנחנודע 1המ

 1הרגלכל :השניאתאחדמוציאיםשלאם 1דבראלה .דע 1ה

גםם 1שייכוקבלה,נה 1נתבזולת,ההתחשבותהעבודה,

 1אנכךבהשראתם,ייבנהטובדע 1ודע, 1לרקולאנוך 1לח

בתוךכלל 1להכןגםכולות 1ציין 1שגבות 1הנטנה. 1מאמ

המרצהשלהצורךזההערכי,,התחום 1נוכ 1החהתחום

 .הפרטשלות 1ות 1ש 1אות 1צ 1טפוז 1ופרדות 1בנטלהתחשב

לה 1ע 1הוראה .שלוההוראהלות 1ע 1מחשובמאודחלקהן

ותיקחם 1הטטודנטשלות 1נטבאותןתתחשבהטתםמן

 .בחשבוןאותן

ההוראהעללהגנהלצאתרוצה 1אנמהקהל:דןבר

טלומון.פרופ' 1ד 1עלד 1נף 1בהכאןשבוטלהת, 1רטואל 1הוו

אתוק 1בדג 1שתשבצורהבהלהשתמש,אפשר 1לדעת

לא-שהואאףעלמפרה,ון 1דכגוןשהצגת,המטרותאותן

אותן,ולנצלהפטקותלעשותכזהון 1בדאפשר. 1מייד

ם 1דבראלה .ולחזורם 1אחרלמקורותלטפרות,ללכת

כמה 1פטב 1ה 1רטואל 1הווון 1בדאותםלעשותשאפשר

 .תה 1בכ 1המיידון 1הדמאשרוכמה

ר 1להגדשצריךכאןאמרמישהו :נבל'ט Tגור'-רןפרןפ'

כמו ,ם 1ההורבמקוםלשמשזהנוך 1שחם 1ר 1כשמגד .נוך 1ח

כות 1צרלאטאות 1ברט 1שהאונטפקאין ,קודם 1שאמרת

שלת, 1ש 1אדוגמהשלברמהחינוךאבל .זהאתלעשות

זואבל .שכן 1וודאמלמד,אתהואיךכבן-אדםאתהאיך

 1לקחתבכוונה 1ואננוך, 1חשלמצמצמתמאודמאודהגדרה

עלמשהולומררוצה 1אנ .רחבהותר 1להגדרהאותה

ת 1אקדמתרבות .הקהלשת 1דר 1לגבהמאתגרתההערה

מצרהואני . Bottom-upלאפעםאף .ז op-doWחנוצרת

רקלאבארץשקיימתת 1האקדממהתרבותשחלקכךעל

נמוכותות 1פ 1צבה 1מצטאות, 1ברט 1באונגםאלאבמכללות,

נאמרבבוקרששמענובהרצאהם. 1מהטטודנטותר 1ב

 .להרבהמהםשמצפיםמחניףמאודזהם 1שלטטודנט

ם 1טטודנט 1כשלנום 1לטטודנט 1מדנמוךרףם 1ב 1מצאנחנו

ם 1ונדרשת, 1באנגלם 1שולטלאפחות,ם 1קוראבארץ

ם 1דברלעשות-ראשוןתוארברמתבעיקר-ם 1לפעמ

התוצרזהואזם, 1ב 1מצשאנוהרףוכשזהו .טטיים 1מל 1נ 1מ

הואה 1אקדמ 1כאנשנו 1בפנשעומדהאתגר .ם 1מקבלשאנו

ולאטאות, 1ברט 1באונוגםבמכללותגםהרף,אתלהעלות

ם 1מאמרהרבהש 1 .הקהל"שת 1לדרם 1נכנע"אנחנוד 1להג

א 1הההגדרותאחת-הטטודנטהו 1מבשאלהם 1שעוטק

הרבהם 1שמשלמהענייןאתצרנו 1אנחנו .כצרכןהטטודנט

ותר 1זה ,בשנהדולראלף 42ם 1משלמבטטנפורדכטף?

 , 1לנו 1ותאמנהל 1למבמכללהם 1שמשלמממה

ם 1האתגראתם 1רוצבטטנפורדשהטטודנטים

הםלהםנותניםוכשלא,ביותרם 1הגבוהנטלקטואליים 1הא

מצפהשמשלם 1שמשלומרכך .אותםם 1שמאכזבם 1ש 1מרג

 .אותימקומםממשזהכטף,שלטטעלהכוללותנו 1ש

כלם 1חושב 1ואנששרה 1דעת 1לאאניסלומון:פרןפ'

לחזוררוצהאניהזה.הקואתרגעאמשיך 1אנדומה,כך

נכון, .מצטעראני .הקהלשללטעמוענות 1ההלעניין

ה 1החולככוחא 1ההשרשרתשלשכוחהלומראפשר

להקשהקטר, 1בלשרכבתגםנכוןאבלותר, 1בהחלשה

ואםם, 1קטרהםאלהוהמכללותטאות 1ברט 1האונלנטוע.

זהככהאזהאחוריים,הקרונותשלשות 1לדרייכנעואלה

אני .הגבוההההשכלהלות 1ז 1מפנמאודחושש 1אנייראה.

ות"ת 1לאנשבעיקראומר 1אנבמפורש.זהאתלומרכול 1

 1ד 1בתלמהשורותאתלמלא 1כדשיקשיבו:רקומל"ג,

חלקם . 420 1כומטר 1פטעםם 1ד 1תלמם 1מתקבלהרוח 1מדע

 420 1כומטר 1פט .יטודיעלטפרת 1בבם 1מורות 1להם 1הולכ

ההוראהאתם 1מ 1ומתאלא,ותווכתובקרוא 1ודע 1זה

 .ד 1מפחזה .הזולרמה



בכמהלהתחרותצריכיםלאשאנחנולהיותיכולרבותי,

תלמידייהיוהתיכוןבוגרימכל-50%שהכרחואיןמדינות

רק,נאמרילמדושכןשאלהלהיותיכול .אוניברטיטה

 .הגבוההההשכלהאתשתצדיקברמהלפחותיהיו , 40%

אויטוד""לימודישנקראמהפעםניטושבטכניוןיודעאני

מצטערואניהצליחלאהזההעטקאך ,"כללייםלימודים"

למדנובזמנושאנחנו,כמויטודלימודיגם .זהעל

הקהלדעתלחץמחמתבוטלו ,העבריתבאוניברטיטה

מעט ,היטבמובנה ,כטףשלטטעלהכולאתשרצתה

לנו"תנושלהטפרבבתיבדרישהכמובדיוק-חשיבה

זה,אתקונהלאאניאבלמצטער,אניבית".שיעוריפחות

בטווחלנותזיקדברשלשבטופוכניעה,שזוהיחושבאני

הארוך·

שהוא,בתנאינכוןמחנך?הואמרצהכלנוטפת:נקודה

כלומרשלא.לאלהפרטהמרצים,כלעלחלזה .טובמודל

שלנטיות,שלמודלשהואמרצהבאמתלראותיכולאני

למהמחשבהשמקדישמישלמודלדיוק,שלטקרנות,

לאשהםמודליםמעטלארואהאנילצעריעושה.שהוא

 .זהבדיוק

מרחוק,למידהעלמשהולומררוצהאניאחרונה,נקודה

אניטתםלאהגבוהה.ההשכלהלענייןנוגעתשהיאמשום

צרפתיתמטעדההמרתשלבמטפורהמשתמש

ישמאוד,טעיםהואפישמקדונלדטעלאף .במקדונלדט

חדש,קשה,דברשלשלמידהלכך,ראיותוישהכרה,

בדרךלהיעשות,חייבתרגשירובדעםלפעמיםתובעני,

בת,אובןההתבגרות,בגילילדלךיש .פניםאלפניםשל

אלכוהולשלריחבשבת,בוקרלפנותבארבעשחוזר

שולחואבא-לולומרמהיש,ולאבאממנונודףוטיגריות

מתיישבהוא-לא ? SMSלושולחאלקטרוני?דוארלו

שכשדבריםמשום ,לפניםפניםלאף,אףבמטבח,איתו

ולאלמצואמצליחיםלאאנחנותובעניים,להיותמתחילים

שרקגםמהפנים.אלהפניםאתשעוקפותדרכיםמצאנו

-147כשהשוותהאנליזה,המטההתפרטמהלאחרונה

הוראהשבדקהתלמידים,אלף 48כמומשהועםמחקרים

היאוהמטקנה-פניםאלפניםהוראהלעומתמרחוק

מנצחת.והשחוקההעייפהלויןשגברת

חשיםאנחנוכאילותחושהאצלינוצרהשר:פרןפ'

אתרוציםהםכאילו .הטטודנטיםלביןבינינוקונפליקט

-לאלא,לא,"אומריםואנחנוותעודה,וקלמהרהכול
 .שונהבדעהאניחברים,חלילהלא, ."תלמדו!דווקאאתם

במקדונלדטאוכלשהואלמרותהזה,שהנוערחושבאני

בעלשהואחושבואני ,ביותרמשובחנוערזה , SMSושולח

מה .חושביםשאנחנוממהיותרהרבהגבוהותיכולות

אנחנו ,לאככה?רוצים"אתםלהגידלנוחלילה ,שכן

 .חזק"יותרהאףמישלונראהבאףאףנשבככה!רוצים

שלנוהטטודנטיםשאתחושבאניההיפך.בדיוקלא,

שלבמטלולמתחיליםשהםלפנילשכנע,צריכיםאנחנו

לטובתשלטובתם,במכללה,אובאוניברטיטההלימוד

עליהםוכדומה,שלהםהאישיתהקריירהלטובתעתידם,

שאםחושבאני .וכזאתכזאתבצורההחומראתללמוד

נצאכולנובהתחלה,הראשאתלהםלהפוךנצליח

 .ובטובמורווחים

טקרבטכניוןפעםעשינוהזה,לענייןבהמשך :פרנקדר'

רוציםהםמהתעשיינים,שאלנו-בתעשייהצרכים

היההבולטיםהממצאיםאחד .הטטודנטיםאתשנלמד

לנו"תוציאו-בטלנגזאתמנטחהייתיאם ,לנושאמרו

קורטעודמאשראדם""בנישיבואוחשוביותראדם".בני

במהתומךזהאזחלקיות.דיפרנציאליותבמשוואותאחד

אזצריכים.באמתשהטטודנטיםמהלגביערן,שאמרת,

גםלשכנעיכוליםכאלהנתוניםאוכאלהטקרים

הדברבאמתזהכאןמתכווניםשאנחנושמהטטודנטים,

ובהרבהבטכניוןהמרציםאחת,הערהעודלעשות.הנכון

גדולות.מאודכיתותרבותפעמיםמלמדיםאחריםמוטדות

להתאיםאיךהטרוגניות,בכיתותבייחודבעיה,ישתמיד

שאניהבולטותמהתופעותואחתהקצב,ואתהרמהאת

איזהעלללכתמנטים,שהםאלישבאיםממרציםשומע

החלש,לכיווןדווקאממוצעזהולרובממוצע,שהוא

אלהטוביםהתלמידיםדווקאבאיםפעמיםהרבה .המעכב

ברמהיותר,מהרללכתומבקשיםומתלונניםהמרצה

יש .אינטלקטואלייםאתגריםיותרולתתיותרגבוהה

וכךהטטודנטיםאתולאתגרהרףאתלהעלותחשיבות

הרמה.אתלהעלות

ליהיה .שאמרתמהאתלהשליםברצונימלומוו:פרופ'

 .הזהבנושאבדיוקודוברבארה"ב, Shellהנהלתעםקשר

אנשיםלנותביאו :אומרשאתהמהאתבדיוקאמרוהם

 .לקדוחאותםנלמדכבראנחנומשכילים,

האוניברטיטהאשתבתורעליט: Tגורי-רופרופי

צריךלא .גביעםמטכימהלאאנישבומשהוישהפתוחה,

הוראהאופניםאלפניםאושל:דיטיונקציהלעשות

 Techח ologiesשנקראטפרמטיימתכרגעאני .מרחוק
s חg Expectatio חSweepi -חHigher Educatio חi 

d Moderate Effects חa . שלי,הדעהאתמציגגםזה

ההיברידי,שהמודלברורומעבר.מעלהיושהציפיות

,ממשאבל .ביותרהטובהמודלהואשניהם,אתשמחבר

גבי, .הווירטואליתמהטכנולוגיהלהתעלםכיוםאפשראי

בלתיזהבארץמקומותלעשרהכמרצהאותךלהביא

באמצעות .הווירטואליתההוראהעםאלאאפשרי,

נהדריםדבריםלעשותיכולאתההווירטואלייםהאמצעים

שניאתממזגאתהאם .קודםאפשרייםבלתישהיו

הטובאתמשיגאתה ,הכללמןיוצאזה ,יחדגםהדברים

 •העולמותשבשני

בכתובתההוראהרשותבאתרוידאו,וקטעיהרב-שיחתמלולי

www.colman.ac.il/rashut 

במינהבהמכבבההאקדמיהמסבוב 4הגובהעב

r: 
r: .... 
 .... :r =ו-
rב. 
 :r = ....וי-יייי

31 


