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הכככתןסיבות.כ eרבסספראכוכהתננדויות
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כנתחסנסהכהכן eהסאסרכפתרון.סוכיךואינו

כהתנברדרכיסוסציעההתננדותכ eסקורהאת

אתפר eכסנתעכפעוכה,יתוף eתוךעכיה

ההוראה.איכות

בכןך 17

הוראהבשיטותחידושיםשליישומםכימראההמציאות

ובהתנגדויות,בהטתייגויותכללבדרךכרוךהגבוהבחינוך

אםביןהבודדבקורטההוראהשיטתבשינוימדובראםבין

בחלקוההוראה,טגלהלימודים.בתכניתרב-היקףבשינוי

לשיטותונצמדושינוייםחידושיםלקבל,מתקשההגדול

פיעלמגניםהחידושיוזמיחטרונותיהן.אףעלהישנות

לשמרנותהתנגדותםאתומייחטיםהמתנגדים,אתרוב

גםאלו,גינוייםההוראה.איכותחשבוןעלכוחולמשחקי

מנגנונילהבנתתורמיםאינםאמת,שלשמץבהםישאם

זה,לעומתעליה.להתגברעוזריםואינםההתנגדות

להמענהומתןההתנגדותשלמקורותיהאחרהתחקות

הטגלחבריאתשיביאומעשייםלצעדיםלהוליךעשויים

הצלחתואתולשפוטהשינויאתלנטותנכונותלידי

אובייקטיביות.בעיניים

 oי eהחי,ו oו eב"בעיות
לשינויההתנגדות,הואהעיקרי,ואוליהראשוןהקושי

המשותףידוע,הבלתימןמפחדלנבועיכולהזו .כשלעצמו

אםגםהמוכר,אללהיצמדאותםוהמביאהאדםבנילרוב

גםלנבועיכולהההתנגדותאולםלליקוייו.מודעיםהם

גבוההמיומנותלעומתהחדשות,בשיטותמיומנותמחוטר

חברלורכשאלהישנותשבשיטותכיווןהישנות.בשיטות

.עודלטכנועלולשינוישכל,הרישלוהמוניטיןאתהטגל

שאינםלשינוי,ה"קנאים"דווקאהםלשינויהמתנגדיםבין

והתיקוניםמחייבתשהמציאותהפשרותאתלקבלמוכנים

הםהמתנגדיםמןמעטיםרקשהגו.בשינוישהוכנטו

הבריאותלמקצועותטפרבית-ה ,. M.Dבנור,דופרופי . ,

 .לרפואהבית-הטפרשלממייטדיוואחדהבריאותלמדעיבפקולטה

השיטהשלבעליונותהובתמיםבאמתשמאמיניםשמרנים,

כוחםמאובדןשחוששיםכאלוקיימיםולבטוף,הישנה.

השינוי.מןכתוצאהומעמדם

מצפיםרביםההערכה.באמצעיקשורהשניהקושי

פניעלהמוצעתהחדשההשיטהשללעליונותהלהוכחה

עדייןכזאתהוכחהאולםלשינוי;יטכימובטרםהישנה,

גדול.בהיקףנוטושטרםחידושיםלגביבנמצאאינה

כמוהחידוש,אתלנטותהמוכןהבודדהטגלחברלפיכך,

מבליבחדשידםאתלשלוחמנטיםכולה,המערכתנם

הקבוצתייםהדיוניםבשיטתללמדלמשל, .הישןאתלהניח

קורטיםלהוטיףהפרונטלית,ההרצאהמןגםלחדוללאאך

הישניםהקורטיםעםלהמשיךגםאךלמזגםאףאוחדשים

משךאתהמאריךשעטנזהיאלעתיםהתוצאה .והבדוקים

של"ניפוח"אוגיטאמחדהמוקצבלזמןמעברהקורט

כך,וביןכךביןגיטא.מאידךהחדשההלימודיםתכנית

יהאהחידוש,שללכשלונוודאימרשםמהוויםשניהם

מראש.המתנגדיםלצדקתו"הוכחה"יהא,אשר

הטטודנטיםהישגינמדדיםהמקריםבמרביתכן,עליתר

באמצעותהשינויעםשהונהנוהחדשותהמטרותפיעל

מטרותיואתמודדותשאינןהישנות,המידהאמות

החידושמטרתכאשרלדוגמה,החידוש.שלהטפציפיות

בין-ואינטגרציהבעיותפתרוןיכולתחשיבה,לעוררהיא

ידעבמבחניהלומדיםשהישגיברורהריתחומית,

 .ירדושאףויתכןיעלו,לאבלבדוזכירהשינוןהדורשים
החדשהבשיטההטטודנטיםהישגיכאשרמזה,גרוע

במוטדותטטודנטיםלהישגיבהשוואהמאודנמוכים

יותרמותאמיםוהםחידוש,אףהונהגלאבהםאחרים,

אחרות.למטרות

מן,ונובעלוגיטטיאוכלכליהואהשלישיהקושי

מעלותהיותרגדולבהוראהחידושכלשלשעלותוהעובדה

גםגדושים.אולמותבפניהפרונטליתההרצאהשיטתשל

עלולהבודד,לקורטמוגבלאלאמערכתיאינוהשינויאם

אחתעללקורט.נוטףמערכתבזמןצורךשלמצבלהיווצר

בחידוש,מעורבתהמערכתכאשרהדברנכוןוכמהכמה

בהוראהחידושקרובותלעתיםאדרבה,רובה.אוכולה

פרונטלית.הרצאהשלמזויותרמטובכתלוגיטטיקהדורש

קבוצותשללקיומןפיזימקוםשלשאלהלהיותיכולהזו

בטפרייה,עזרטפרישליותררביםעותקיםקטנות,דיון

בין-אינטגרציהלאפשרמנתעלאחדיםקורטיםביןתיאום

יותרגבוההעלותועוד.ועודבעת,בההחומרשלתחומית

מרשםהןמטובכת,לוגיטטיקהעםיחדבמקצת,רקואפילו

הפשוטההפרונטלית,להרצאהחזרהמהירהלנטיגהודאי

אם-ועודזאתביותר.והזולה(למרצה)אחרתשיטהמכל

הריבשינוי,מעורביםטגלוחבריקורטיםמטפר

הנורםמרכזי.תיאוםלדרושעשויהמטובכתשלוגיטטיקה



אולנשל,עלוללמשל) ,ההוראהדקאן(טנןהמתאם

להםתה 11שההאוטונומיהמןהמוריםאתכמנשל,להיתפט

לכן.קודם

בחינוךהחידושיםמןמאודשרביםהואהרביעיהקושי

יותרנכוןהדבראינטרדיטציפלינרית.לנישהקוראים

בקורטמדוברכאשרופחותמערכתיהואהשינויכאשר

לפתרוןלחשיבה,לחנךהשאיפהעצםתמידאךבודד.

יכולהזואינטנרציה.בת 11מחהחלטותולקבלתבעיות

בתוךאו(דיטציפלינות),שוניםידעתחומיביןלהיות

בקורטיםשנלמדחומרלביןהקורטחומרביןהידעתחום

בשטחהתמחוהמוריםכלאולםומקבילים.קודמים

בדיטציפלינהמעונןטבעושמעצםאחר,אוזהטפציפי

תכניתלכך,אי .בתוכהמונדרבתחוםאומונדרת

 :ם 11השתמןלאחתלהפוךעשויההחדשניתהלימודים

בלמידה-לפי-בעיות(כמולחלוטיןה 11הבנחטרתלתכנית

שליכולתועלורקאךהמטתמכתלמשל),ברפואה,

עדמובניתהיאלהיפך:אועצמאיבאופןללמודהטטודנט

הקורטיםביןלתאםמנתעליוד"שלקוצו"לדרנת

ם 11הקשעללענותאחתובעונהובעתהשוניםוהתחומים

רבהבמידהשוללתבאמתכזאתת-יתר 11הבנ .ם 11הלוניטט

 .האינדיווידואליהמורהשלהאוטונומיהאת

הבודדהמורהשעלולהפניעהמןנובעהחמישיהקושי

רביםומאמציםזמןמהקדשתכתוצאהבקידומולהיפנע

מבוטטתוהקידוםם 11המינושיטתעודכללהוראה.יותר

הרי,מדעיבפריוןהמתבטאתמחקריתמצוינותעל

היאאלאמתונמלת,שאינהבלבדזולאבהוראהשהשקעה

יותר.נמוךפרטומיםמטפרבנלללאחורהמורהאתמטינה

חדשנותשכלההננותהואוהאחרוןהשישיהקושי

חזרהלהידרדרשלאמנתעלבהן,עצמהמקיפהבחינוך

כלשהיבהננהב 11חשחידושברורכיאם .הישנותלשיטות

אלוהננות .עלותובנללרק,ולושמניתיהטיבותכלבנלל

מועצותועדות,ידיעלמוקדםאישורחובתלכלוליכולות

בתכנית,אובקורטשינויכלשלדקאניםאופקולטה

הננת-יתראולם .ועודהשינוילאישורמיוחטרובהנהנת

תנובהשתמנעכזאתבצורההחידושאת"להקפיא"עלולה

החדשנותבעתיד.נוטפתוהתפתחותמשתניםלצרכים

לשמרנותארוךלאזמןתוךלהפוךכךידיעלעלולה

 .חטרותאינןהרחבבעולםלכךודונמאות ,נרידא

 Dי eהחידו Dו eבייהבעיותכפתרוןהצעות
 ."תרופות"בששלהשתמשניתןאלום 11קששישהכננד

ככל .מוריםהכשרתהיאשבהןוהעיקריתהראשונה

תפחתכןהחדשה,בשיטההמורהשלמיומנותושתשתפר

המוניטיןאתלטכןיצטרךלא,הואמזויתרה .התננדותו

צריכהזומוריםהכשרת .לקויהביצוערמתבנללשלו

 .המוצעלשינויומכוונתטפציפית ,הדבריםמטבע ,להיות

כלעללהתנברותלתרוםעשויהיעילהמוריםהכשרת

 .ולוניטטיקהבעלויותלקושי,פרטלעילשפורטום 11הקש

ם 11טפציפהערכהאמצעיפיתוחהיאה 11השנהתרופה

לבדוקמנתשעלהריהקודמת,לדונמהנזדקקאםלחידוש.

יכולתלשיפורהביאהאמנםהחדשהההוראהשיטתהאם

כלילפתח,אולאמ'),שישהריבעיות,ולפתרוןחשיבה

במבחנילהשתמשבמקוםאלוכישוריםשיבדקוהערכה

הערכהאמצעיפיתוחהיאאחרתדונמהם. 11המטורתהידע

ששינהלרפואהבבית-הטפרקהילתיתנטציה 11אורשיבדקו

למבחני,הזדקקותבמקבילזה,בכיווןהלימודיםתכניתאת

להכשירעצמםאתהמועידיםבמוטדותהנהוניםהידע

אחריםמוטדותעםהשוואה .בתי-חוליםעבורמומחים

עםהשוואהואילולעזור,יכולהדומהבחידוששהתנטו

להיותעלולהמטורתיתהיאההוראהשיטתשבהםמוטדות

מוכנותהואהתנאיאךלחיטולו.ולהביאלחידושקטלנית

לבדוקשנועדוהישנים,ההערכהבאמצעימשיפוטלהתנער

 .אחרותמטרות

תינמולהיאמכולן,היעילהואוליהשלישית,התרופה

עלכזהתינמולמאפשרהמוטדאם .בהוראההשקעהעבור

אם .טובמה-בהוראהנות 11להצטהודותבדרנהה 11עלידי

למשל, .אלטרנטיביותתינמולבדרכילהשתמש,ניתןלאו

ראשנושא,מרכזכמוהחינוכילתפקידהקשוריםתארים

(אושנהמרכזמורים-תלמידים,ועדתיו"רהערכה,ועדת

עוזריהעמדתכטפי;נמולבליאועם ,וכדומהמחזור)

ומעוכבלהוראהמזמנוהמקדישהמורהלרשותמחקר

פרטומםתוךנויות, 11הצטעבורכיבודיםהענקתבפרטומיו;

 .וכדומהברבים

 ) anti "קפאוןנונד"יצירתהיאהרביעיתהתרופה
) freeze , החידוששלתקופתיתלבחינהמנננוןנו, 11דה

מהםמראשלהחליטב 11חהבודדהמורהנם .ותוצאותיו

וכמהכמהאחתעללכישלון,אולהצלחההקריטריונים

ללאהםטטודנטיםהישני .מערכתיהואהשינויכאשר

אולםכזאת,תקופתיתלהערכההקריטריוניםאחדטפק

הטנלרצוןשביעותכמו ,נוטפיםקריטריוניםלזנוחאין

לוניטטיקה ,לקורטהתלמידיםמוכנות ,והטטודנטים

תרומת ,עמןוההתמודדותוכישלונותתקלות ,ועלות

תקופתיתהערכהרקועוד. ,אחריםלקורטיםהחידוש

עלבהתחדשותלהמשיךהשינוילמנמתתאפשרכזאת

המשתניםלצרכיםהמתנלים,ם 11לליקותנובהלאפשרמנת

נהליםלמטדלפיכך,יש, .חדשהמציאותשללכינונהאו

ההערכהמתבצעתמיידיועלמתיכיצד,שיקבעו

השניםבמהלךלהכניטרשאימיהחידוש,שלהתקופתית

למציאותלהתאימהמנתעלשהתקבלהבתכניתשינוי

ב 11חמיהמורה,שלהטמכותנבולותמהםהמשתנה,

= -. 
 ....וב.
וי-
 =:ו

ויייי-ין =

םוו

= .. 
iב

== 

67 



הריעקרוני,כיווןשינויעלמדוברואםהשינוי,אתלאשר

כזאתתקופתיתעצמיתבחינה .רובבאיזהגםלקבועשיש

היישוםבלהטיותרמאוחרותלתקופותנדחיתכללבדרך

הקשייםששתכלעללהקלעשויההיא .וחבלהחידוש,של

 .בפזתטולאלא,לפיכך,,ותרומתהשפורטו
שלשניתן,כמהעדפישוט,היאחמישיתתרופה

בבעיותההתעטקותמןהמוריםושחרורהלוגיטטיקה,

 .לוגיטטיות

 ,רב-היקףמערכתישינויאודותמדוברכאשר ,ולבטוף

למטפרהנוגע,וטדיכלל-מאופקולטטי ,מחלקתי

התרופהטגל,וחברידיטציפלינותקורטים,שלמשמעותי

אישיתמעורבותיצירתהיאהעליונההחשיבותבעלת

השינוייבוצעכתפיושעלהטגלכלשלאמיתיושיתוף

מןהחרדהאתמקטינהכזאתשותפותהחידוש.בתכנון

המיומנויותשלהדרגתיתרכישהמאפשרתידוע,הבלתי

הטטטוטעלהאיוםאתמקטינההנדרשות,החדשות

שלהדרגתיתהטמעהלפרטמאפשרתהמורה,שלהאישי

ומקלהכגיגית,הרבבחינתעליונכפהשאינוכךהחידוש

 .השווים-העמיתיםקבוצתבאמצעותהשינויקבלתעל

מי .מנהיגותבטגנוןגםקשורהכזאתאישיתמעורבות

להכתיב,ולאלכווןחייבהמערכתיהחידושאתשמוליך

גםחייבהוא .לשלוטולאלהנהיגלכפות,ולאלשתף

שלאפרודוקטיביותהצעותולקבללהתפשרמוכןלהיות

להיותעשויההטופיתהתכניתשכן,בעצמועליהןחשב

טמכויותהאצלת ,זהבהקשר .בחזונושראהמזושונה

עצמה.רבימנהיגותכליהםבמידעושיתוף

ות Jeחדקוטכימחץטי geמ
 ...כנו eהבעיהאתמביןאינר •
 . ..כעבודיכוככאזהאבכבתיאוריה,מאודטוברעיון •
 . ..כנו eכינה 9צי Oכדי Dמתאיאינוהואארמצוין,רעיון •
 ...טובהכהיותמוכרחההיאומתמיד.מאזקיימתהייתהכנו eיטה eה •
 ... Dקודזהעכב eחוהיההו eמיטוב,היהזה Dא •

 ...אדם/תקציבזמו/כוחזהביכ eבכנואיו •
 ...מהזמוזהעכוב eנחהבה •
 ...ז 9כהיחצורראיומעט.נמתיןהבה •
 ...ר eהקאתרואהאינני •
 ...זהביכ eבמדי Dגדוכיזה/אנחנוביכ eבמדי Dקטניאנחנו •
 . ..זאתות eכערות e9מאאינוהתקנות •
 . ..זהבמקרהאותנוות oמכ eתקנותאיו •
 ...אחריותנוזואיו •
 ...כזהינוי eות eכעמדיכזה/מאוחרינוי eעכוב eכחמדי Dמוקד •
 ...ו eמיומדיני/יותר eחדמדייותר •
• e אתהוב?!!!! 
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