
הגכוההכהובאהי eו Jהאהפו
;מ'נה;המכ;;הש;האקדמ'המם;!; , 1רימזרמזטי

לאפיוניםבאשרזכרוננואתלרענןהיאהמאמרמטרת

להפחיתמבליוליעדיהם,הנבוההההוראהשלהאנושיים

משעראני . 2שלההמקצועייםהאפיוניםשלמחשיבותם

השורהמןמרציםבעיניייראולהלןהמובעיםשהרעיונות

אךחרינים.אפילוואוליאידיאליטטייםחוויתיים,כ'רכים',

ואנושיים.בריאיםהםאלושרנשותלינראה

יכוכוגי 09וההתרבותיהרקע
e הגבוההההוראהכ

המוטדבעולם.העתיקיםמביןהואההוראהמקצוע

דרכיושעלבמערבשהוקםנבוההלהשכלההראשון

היהודאיותידיעותלנוישבושהתנהלוההוראה

הטפירהלפניהרביעיתבמאהאפלטוןשייטדה'אקדמיה'

היוםועד-כןלפנישנםטביר-תקופהמאותהבאתונה.

מלמדמורההשתנו:לאהנבוההההוראהעקרונות

שלאחרהואהמענייןהפרונטלית.בשיטהלרובתלמידים

האנושיתוהתרבותהחברהעברושבהןשניםאלפי

הקדמהשלהעצומיםההישניםכולל-עמוקיםשינויים

החברתית,האווירהעלהשפעהכמעטאין-הטכנולונית

זויציבותהנבוהה.ההוראהשלהפיזיתואףהרנשית

 .בחברהעמוקהמושרשבטיטימצבכנראהשזהומרמזת

ההוראהבאמצעותראשית,מקורות.משנינובעזהמצב

לדורותהתרבותייםה/ננים'אתמעביריםאנוהנבוהה

להישרדותהכרחיתנאימהווההיאולפיכךהבאים

בתיווךמועברשהידענםנזכורשנית,שלנו.התרבותית

העיקרייםהמתווכיםהםוטימניםשפההלשון-החשיבה.

שפה . 3התרבותאתהלאהמעביריםאנושבעזרתם

מאוד.יציבההיאביולונייםשורשיםבעלתכמערכת

-האנושייםהאפיוניםעלאעמודהנוכחיבמאמר
אתהמייחדים-והתרבותייםהפטיכולונייםהרנשיים,

הנבוהה.ההוראה

אנשיםביןמרצוןבקשרמתאפיינתהנבוההההוראה

כמוחברתיותממטנרותשנובעהכרחשאיננומבונרים

מיוחדהואהנבוההההוראהמצבבית-הטפר.אוהמשפחה

אחראדםמוליושביםצעיריםאדםבניעשרות-במינו

נתקליםשאנומצבזהאיןדבריו.אתלשמועומעוניינים

כמוריםקרובות.לעתיםוהחברתייםהאישייםבחיינובו

בחלקנושנפלהחד-פעמיתכזכותזאתלראותלנוכדאי

בהתאם.לכךולהתייחטחיוביתרבותימטרלהעביר

אנלוניהואלומד-מלמדשלהמצברנשית,מבחינה

בקשרלזהזהקשוריםהצדדיםשנישבוהורה-ילדליחטי

והשניחטותנותןהאחדזההדדיבקשרעמוק.רנשי

מוכללזהקשרהחטות.נותןעםומזדההאותהמקבל

ולקשרינונוטפותדמויות-מפתחכלפינםבילדות

 • 4בונריםכאנשיםוהזונייםהחברתיים

הפןאתהמייצניםמחשבהכיווניארבעהלראותניתן

כלהלן:בהוראההאנושי

הגבןההבהןראההרגשדרםהקשריםא.

ריכוזמהווהטטנדרטיתלימודבכיתתהנבוההההוראה

במישורראשית,מישורים.בחמישהאפשרייםקשריםשל

כיוס,קפת eסהנבוההכלה eלהדות Oבסוההוראה

הסהיריס,ינוייס eההחוסרנות,אתרבה,בסידה

והאופיהאינדיווידואליותהסונדרת,הסקצוענות

הסערבית.התרבותאתהסאפייניסהטכנולוני

 eאנוי Oיחות, eברנהסתבטאי eהאנוהפו eנראה
האפיוניסבוו eחעלהצידהנדחקקבועיסוערכיס

ל eייס eהאנוהאפיוניסאתסצינזהסאסרדלעיל.

בסאסרהרעיונותיעדיהס.ואתהנבוההההוראה

החברה,בסדעי-ההוראהטחי eלכלסתאיסיס

בסדעיהסדויקיס,בסדעיסהטבע,בסדעי

ועוד.הרוח

אנשיםיושביםהשיעורבעתהניל.קבוצתבתוךהקשרים

נוכחותזמן.לאורךהשנילידהאחדפיזיתבקרבהצעירים

זוחוויהלתקשורת.ציפייהחווייתיוצרתלידנוהאחר

הלימודית.הטביבהכלפיפתיחותמייצרת

מבונרתדמותעםהתלמידשלהקשרבמישורשנית,

כלפילהיפתחוחובהצורךחשהצעירבחיוב.המוערכת

תחושהזוחיקוי.כדיעדוהרנשיהקונניטיביבמובןהדמות

ר'מזרמזט'במהלךהתלמידיםמצדבהחשיםהמוריםמאתנושחלק

שכןמצדנומרביתרנישותדורשזהעדיןקשרהשיעורים.

אמוןחווייתליצירתהמורהאתהקשרמשמשניטאמחד

,ומאידךהלימודחומרלקליטתפתיחותיוצרהואובכך

לחשיבהלהפריעהעשויהתלותלעודדהקשרעלולניטא

התלמיד.שלהעצמאית

מוטרית.לדמותהתלמידשלהקשרבמישורשלישית,

יהווהשהמורהביודעיןשלאאוביודעיןמצפההתלמיד

היא:התלמידשלהרנשיתמטקנתוחיובית-מוטרית.דמות

נםטוב".לאומהטובמהמהמורהלומדשאניחש"אני

מאודקלשכןמרביתעדינותמחייבהמורהתפקידכאן

זה.קשרלרעהלנצל

ההתנהגות.למדעיהחוגרימור.מוטידרי . 1

למקצוע:ולעמיתיותמיכתה.הארותיהעלריקילאשתיתודתי

דורוןדריזילברמן.עמיחידר'קליין.זאבפרופ'טגל.דודדר'

עלהעתכתבמערכתחברימביןשם-עלומיוקוראיםגיל

והארותיהם.הערותיהם

בראון).א.צ.(תרגום:החינוך.מטרות .) 1963 (נ.א.וויטה,ן . 2
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העכשוויים.במרכיביהלהשתמששכדאינכבדהקשרמנת

האחטנהלהעמקתמשמשתהרנשיתשהעוצמההוזכרכבר

לטווחבזיכרוןהמצוייםשהחומריםידועלימודי.חומרשל

משניבעיקרמורכביםהלימודיהחומרמאוחטןשבוארוך

בלוויאישייםזכרונותדהיינואפיזודיים,חומרים : 5טונים

הנחמד("הילדהלמידהומקוםזמןוציוניהרנשיהצבע

הפארק"),לידכשנרנושבועבטופיעמוששחקתי

הרנשיהלוויללאידעהכולליםטמנטייםוחומרים

שחומרידועכןקורטיקה").לידלאינורש("נפוליאון

 • 6חיובירנשי-אישילוויבצירוףיותרטובנזכרטמנטי

יממשאםזה.לענייןלתרוםיכולבשיעורהלימודיהמצב

וחברתי,אישיערךוכבעלכרלוונטיהשיעוראתהמורה

הןיאוחטןהשיעורהתלמיד.בעינינםכךהשיעורייתפט

הזיכרוןמתאחדכךהטמנטי.בזיכרוןוהןהאפיזודיבזיכרון

החוויהשלהאפיזודיהזיכרוןעםלימודיחומרשלהטמנטי

שלהעיבודרמתאתלהעמיקהזדמנותונוצרתהאישית

ההשפעהאתזוכריםמאיתנורביםטמנטי.לימודיחומר

חרוטיםשנשארואמיתיים''שיעוריםאותםשלהחזקה

מטנרתאחרות,במיליםארוך.לטווחבזיכרוןאצלנו

השיעורתוכןהעברתבעתביותרחשובההיאהשיעור

 .ךמהתוכןחשובהאףואולי

פסיכןלןגיכצןרךגבןהההןראהג.

הואהנבוההההשכלהבמטנרתהמלמדיםהמוריםניל

ההתפתחותשלבמבחינתשלושים.מעלכללבדרך

ללמדהצורךאלהבנילאיםמתנבריםהפטיכולונית,

שבופטיכולונינילזהו . 9-8מההוראהההנאהובעקבותיו

המיידיתולמשפחהלזוניותמעברלהתרחבשואףה'אני'

חותםולהשאיריותררחביםחברתייםמענליםלעבר

ככלמימושחשיםאנוזו,נישהפיעלכמבונרים,בעולם.

 .אחרינושבאלדורתרבותייםמטריםמעביריםשאנו

נטיון-חייםידע,מעצמולתתצורךמרנישהמבונרה'אני'

התאמהקיימתכלומר,הצעירים.לדורותורנש

האקדמית.ההוראהמקצועלביןהנילביןאבולוציונית

שלזהכיווןונפתחלכךמודעיםשנהיהרצויכמורים,

אישיותנו.

במצבלראותניתןהפטיכולוני,הצורךשלזהבהקשר

קבלהבוישבזוניות,כמוזוניות.שלמצבמעיןהלימודי

האובייקטיביהמצבמשפיעבזוניות,כמוהדדיים.ונתינה

המצבביןהפערמזה.זההצדדיםשניציפיותמאשרפחות

שביעותמידתאתשקובעהואהציפיותלביןהאובייקטיבי

בשיעור.נם,כמוו Oמהזוניותהרצון

אושרהמביאותהדרכיםאחתהיאשנתינהנםנזכור

לתלמידמורהביןהאינטראקציה.בתהליךולנותןו

איכותיתתוטפתשהיאנתינההמורהמצדמתממשת

,בייחודשלנוהקשריםאתהמהדקתהחברתייםלחיים

נותן.הואלולאדםהנקשרהנותןאצל

ליפה""המשיכהכהדגשתגבןהההןראה.ד

לקראתהנעהשלמצבהואהטבעיהאנושיהמצב

ניתןהעכשווי.המצבעלעדיףשהואמשהולקראתמטרה,

אפלטוןשלבמילותיואולחיובי''משיכהזאתלכנות

הבולטיםהמצביםאחדהיאההוראהליפה"."המשיכה

המורהעלזו.אנושיתהנעהומממשיםשמייצגים

אתהמקדםטבעיכבכליזההנעתיבפוטנציאללהשתמש

המורהעלהתוכן,מבחינתהשיעור.שלהתכניםהעברת

האמתהחוקיות,,הדיוק,הטדרהיופי,אתלהדניש

מצבלעומתזאתהלימוד.שבחומרההטברהאוניברטלית,

הרנשמבחינתכן.לפניששררווכאוטאי-ידיעהשל

שבחיפושההנאהאתלהדנישהמורהעלהנלווה,

הדןלפטיכולוניהבשיעורלדונמה,הפתרון.ובמציאת

בפתרוןהמדעיתהדרךפריצתאתהמורהידנישבפרויד,

העצומההרבנוניותאתאחת'ב'מטרייההמטבירפרוידשל

לחשבונאות,בשיעורהאנושיות.ההתנהנויותמןשעולה

שבתכנהאושבנוטחההדיוקואתהטדראתהמורהידניש

אידיאולונית,מבחינהשנתיים.עטקייםנתוניםהמקבצות

אפלהבתוךאורשלומתרחבתהולכתראייההואשיעור

חלקית.

לימודיתוכןכלשלאזה,,בהקשרלטעוןניתןלכאורה

"משיכהשללמטנרתשייךלימודכללא,ולכןחיוביהוא

באופןקיימתחיובילאתוכןשלבמקריםנםאולםליפה".

תכניםמלמדיםאנו,כאשרלמשלליפה.משיכהדיאלקטי

כמובנושאיםהדניםבפילוטופיהאובפטיכולוניהשליליים

נפשמחלותייאוש,אבטורד,חברתית,טטייהפשע,

אנלוניהויפה.חינוכיתבצורהאותםלהצינניתןוכדומה,

ציוריםלדונמה,שונים.אמנותבתחומיקיימתלכך

עשוייםביותרשלילייםתכניםבעלישהםטוריאליטטים

 .בהםהצופהאצלהתפעמותשלרנשלעורר

 Dlloכ
.בעיקרהו 2בלבדמקצועיתהוראהאינהנבוהההוראה

בתרבותנואנוש.יחטיושלהתרבותשלביטויהיא

האנושי-שהפןנראהוהמהירה,המקצועניתהחומרית,

נבוהההוראהליצורכדיביטוי.לידיפחותבאהמשמעותי

לעניותוערכים.רנששלזהכיווןלהדנישעלינואיכותית,

לכיווניוהתלמידיםהמוריםמצדלב,תשומתדעתי

האנושיהפןאתלשפריכוליםכאןהמתואריםהמחשבה

הרנשיים,אפיוניהעלעמדנוזה.במאמרהלימודיבמצב

אניהגבוהה.ההוראהשלוהתרבותייםהפטיכולוגיים

באיטיותיתפטוומשמעותייםאיכותייםשהיבטיםמקווה

שלוחומרנייםפרנמטייםמאפייניםשללצדםמקומםאת

יותר.ולחיוביתלאנושיתאותהוישנוהנבוההההוראה
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שלמקצועואלהתלמידשלהקשרבמישוררביעית,

זה,במישורוכדומה).רואה-חשבון(פסיכולוג,המורה

אולי-המקצועאישזהומקצועי.כמודלהמורהמשמש

הולךזהקשרשיטתי.באופוהתלמידנפגשעמו-הראשון

התלמידבונהובאמצעותוהמפגשיםבמשךבאיטיותונוצר

נוספתפתיחותיוצרזהקשרהמקצוע.עםהזדהותואת

 .הלימודחומרלקליטת

 ,החיובי-הקשרשלהאחרוניםהמישוריםשלושת
שלפסיכולוגיפוטנציאלבעליהם-והמקצועיהמוסרי

כילדיםשלנוההדדימהקשרמודעיםלאתכניםהעלאת

אלהתכניםלילדיהם.עמוקותשדואגיםוכהוריםלהורים

מכיווןאחדכליחד,גםוהמורההתלמידבנפשפועלים

שונה.

החברתיהקשרשלהמישורקייםחמישית,לבטוף,

אתהמורהוהוהתלמידיםהוחשיםזהבקשרוהקבוצתי.

כתלמידיםהחברתייםתפקידיהםשביוהאינטראקציה

לביווכמנהיגכקבוצהמטוימתבמידהאפילואווכמורה

חשצדכלבודינמימשקלשווישלמצבזהאישיותם.

אלאלמצב,אחראיכפרטהוארקשלאומבין

מצבשיוצרתהיאתפקידוביואישיותביוהאינטראקציה

מועילהזותובנה'מורה-קהל-תלמידים'.שלמקרו-חברתי

הצדהבלטתאובלבדבתפקידהתגדרותהצדדים.לשני

למצבמפריעההתלמידשלאוהמורהשלבלבדהאישי

הלימודי.

התלמידשבומצביוצריםהאלההמישוריםחמשת

מוריםהרגשית.מהבחינהלזהזהחיוביתפתוחיםוהמרצה

בהםהמביטותהתלמידיםעיניכמהעדלחושעשויים

שלעיניוכמהעדלחושעשוייםותלמידיםאותם,משנות

הואלו .עליהםמשפיעותפניהםעלהחולפותהמורה

לכדיהטמטטרבמשךהמתפתחותחיוביותרגשיותחוויות

הדדית.הצדדיםשנימגששיםשבהחשובהרגשיתהיכרות

ולחוויהלהתנגדותלהפוךעלולההפתיחותרגישותה,עקב

קולכהרמתהמרצה,מצדאחתשמ'טעות'אפשר .שלילית

הציפייהתהפוךבוטה,בדיחהסיפוראובמקומהשאינה

התלמיד.מצדלגיחוךהחיובית

~ 

כמולפחותחשובהלימודיבמצבהרגשיהפולטיכום,

שלהטפיגהיכולתאתמחזקהואכיהקוגניטיביהפו

ומקבלהמורהלדמותנקשרהחומרהקוגניטיבי.החומר

ומהפשטותמהדיוקלמדעיםהמורההתלהבותרגשי.צבע

המורהאצלהפילוטופיהספקהדגשתשבמתמטיקה,

המורהאצלאדםלבניבדאגהההתמקדותלפילוטופיה,

המורהאצלהליברליותהבלטתהחברתיים,למקצועות

פניואתלתלמידלקבועעשויים-המדינהמדעילמקצועות

רביםאישיותו.עלולהשפיעלבואלעתידהמקצועיים

עלינושהשפיעמיוחדמורהאותואתזוכריםמאיתנו

רבותשניםהרגשיתהחוויהאתזוכריםאנובאקדמיה.

אינטנטיביותעצמו.הלימודחומרמזכרוננושנמוגלאחר

הדדיים.ולהזדהותללמידהפוטנציאליוצרתבכיתההקשר

התרבותייםהערכיםכיבודאתבתלמידיומעריךהמרצה

הלימודילחומרהצעירהדורשללפתיחותונמשך

אלאהלימודחומראתרקלאמהמרצהלומדיםוהתלמידים

עמדתואתהמקצועי,לחומרהמרצהיחטאתגם

מוערךכאדםאנושיותוואתמקצועכאישוהתנהגותו

ובתרבות.בחברה

בעברלעןמתבהןןההמתמקדתגבןהההןראהב.

גםמתמקדהואבעבר,מתרכזהשיעורשנושאבמקריםגם

אפלטוןשלבפילוטופיההעוטקשיעורלדוגמה, .בהווה

למעשה,אךשנה,-2,500כלפניביווןשקרהמהעלמלמד

מלמדאפלטוןעלבשיעורבהווה:בעיקרהשיעורמתמקד

המאוחטניםהגדולהפילוטוףשלחייםרעיונותהמורה

קייםלא .כיוםאותנוומניעיםהאנושיהקולקטיביבזיכרון

חשבוןראייתשהואביולהווה,שייךשאינולימודיחומר

מתייחטיםהשיעורחומריניאנדרטלית.היטטוריהאו

עלינוהאחרים.ולמקומותלעברובנוסףולמקום,להווה

לביוההווהביולהפרידשלאשאפשרכמהעדלנטות

העבר.

שניעלהמשפיעותרגשיות,פעילויותבשיעורקיימות

שאנומזהיותרארוךזמולהימשךהעשויותהצדדים,

זוהיום-יום.בחייקשרבמצביאחרנושאבכלמשקיעים


