
nil חברI סyn בlul סU ןiI נI שותiI חדI שות

 ilHןרפוספר 1ובבתות HUIברס Iונ Hב ilHור ilן

בות. Iש Iבוד nתן illוד nlןןתן Hשוו iIתון

 . ilר Iספ ilIןפנת IUIרב iI ilHnבתס Iש Hשר

ס llנונ Iח iIונות IUר iIן Iבון lnד iIן Uס Iד nו uו

j1i1 דוln שןןחדשנותסlnl .נו

nil חברI סn תH רI סn ספרliI בIU ןשןסnl וד

iI תןn וודlil בIU סj1nil בI ןI ןסil בנסI שות

iIiI ורilH נחI נוןiI נבוnil il 1ודרנ . iI סU וU נI נןס

 1בשת ilHור iIiIדרנןת Hשוו ilnן Iשנ ilןנונן

un רנותiI חI נוןHiI ןil ון.il שתn ננשI סI ון

ת Hס Iח Iונ nנות Iש lillשנ liIבות. Iש Iבשנרנש

נון Iח iI .ף j1תון ilןס Iונותנת Iנונ Iח iIשתן Iנ

שןדורותדו lnUilנן nTiIנחן nבד nuנות Iש Iב

ונןתו ilובס Iנ lilנ nוס Iחננ nס IIרת lylס Iד lnתן . 
 . ilנפ Uספרותשן ilYפ ilובור Iןח

 ~ס
כוצרכטע

סרכתחיים

 63מכילהיהודי,לחוקהעיקריהמקורשהואהתלמוד,

ממטרותאחת .לטפירההשישיתבמאהונחתםכרכים

ומובןלרלוונטיהתנכיהחוקאתלהפוךהייתהמחבריו

וכןהלכתימשפטידיוןבעיקרכוללהתלמודמבנה .לכול

 .ומשליםאגדות
המאהביןשהתפתחההתלמודית,ההוראהשיטת

והמאההשני)הבית(תקופתהטפירהלפניהשלישית

באלפיבימינולהתקייםממשיכהלטפירה,השישית

זובשיטה .בעולםהגבוההתורניהחינוךשלישיבות

וגישתהמורה)מרכזיות(במקוםבמרכזעומדהלומד

 PBL :(בעיותפתרוןבאמצעותהיאהמועדפתהלימוד
problem based leaming (, שלפהבעלכששינון

מתרחשהלימוד .עצמהבפנימטרהמשמשאינו "חומר"ה

וכשריםמיומנויותלהקנותהואוייעודוקטנותבקבוצות

 .החייםכללאורךמתמשךללימוד

כמרכזושימשוישראלבארץהיוהראשונותהישיבות

נמשכהלגלות,יצאהעםכאשר .מתקדמיםללומדים

התרבותי-הרצףאתלשמרבמטרההישיבותמטורת

ישיבותמרכזיהרבנית.ההנהגהמטורתואתאינטלקטואלי

ומשםוהעשיריתהרביעיתהמאהביןבבבלהוקמוגדולים

אפריקהוצפוןגרמניה,צרפת,טפרד,לאיטליה,התפשטו

הוקמוהשניםבמרוצת .ולאחריההבינייםימיבתקופת

עדהתקיימוהןורוטיה,ליטאבפולין,גםישיבות

לאחר .השנייההעולםמלחמתבימיבשואה,שהושמדו

ישראלהברית,בארצותחדשיםמרכזיםצמחוזומלחמה

 .באירופהושוב

שהתמקדויש-בישיבותתמורותחלוהדורותבמרוצת

,חלקןהיהודיהחוקשלשוניםבהיבטיםוהתמקצעו

- Dי eחדרעיונות
 : Dני eיעקרונות

ה eי Jהאת lleה
 , 2סרנתזמזום lזיסנזזידזד ,נזצרנטע

ב 1אבת;טת 1ברס 1 [וא

כללואחרותישיבותבעודלומדיםמאותוהקיףהתרחב

בעתשהתרחשמשמעותישינוילומדים.שלקטןמטפר

העברית.בצדהמקוםבשפתלהשתמשהנוהגהואהדיונים

ושיח(דיוןהדיאלקטיהמבנה-המרכזיהחינוכיהעיקרון

 .אלהימינועדומשמשבישיבותנשמרהרצאות)ולא

בעולםהגבוהבחינוךחלוהאחרונותהשנהבחמישים

והעקרונותלהוראהבגישותמהותייםשינוייםהמערבי

האוניברטיטאית-בגישהשינויחלבה.הקשורים

מקורוהיווהבמרכזהיההטמכותיהמרצהלפיההמטורתית

המקובלהמרכזיהעיקרון .המפורטותבהרצאותיוהמידע

כשעליוהלמידהתהליךבמרכזהלומדהצבתהואכיום

הלימודחומר .בעצמוהלימודחומרעםלהתמודד

הנושאיםליבתאתהמייצגותבבעיותמתמקד(הטילבוט)

תוךהללוהבעיותלפתרוןדרכיםעםמתמודדוהלומד

עקרונות .פרטיםשלוהזכירההשינוןבחשיבותצמצום

במקוםופעילות,קטנותבקבוצותלמידההםנוטפים

 . 5,4,3פטיבייםמאזיניםרביבאולמות

יבות eביהכימודעקרונותביןהקבכה

ובאוניברסיטאות

הגישותאתזומולזומציגותהבאותהנקודותשבע

הגבוהבחינוךלהוראהכיוםהמקובליםוהעקרונות

בלמידהבשניםמאותזהמקובליםשהיולהללובהקבלה

 .בישיבות

הכמידהתהכי,במרכזהכומדא.
,מחליףהרפואיהחינוך,ובייחודהמודרניהגבוההחינוך

תפקידשבובתוכן""המיקודשלהמטורתיתהגישהאת

 :לומד-מורה",שיתוףבמרכז"הלומדלטובתלמורהמרכזי

במטעושותףמדריךהואהמורההתלמודיבלימוד

תורניתודמותרופא(פילוטוף,הרמב"ם .הידעלחיפוש

טפר"תורהמשנה-בעבודתו ,)-13-12המהמאהחשובה

חידשב,הלכהד,פרקתורה",תלמודהלכות :המדע

והתלמידיםבראשיושבהרבמלמדים,כיצד"וכתב,

ושומעיםהרברואיםכולםשיהוכדיכעטרהלפניומוקפים

אלאהקרקעעלותלמידיוהכיטאעלהרבישב,ולאדבריו



התכמודכהוראת
 1בימינוהגבוהכחינור

 /[[/ 1מיכל-אי/ר

גםהתלמודהכיטאות".עלהכולאוהארזעלהכולאו

שלמקוריתעצמאיתחשיבהכיצדמשל,באמצעותמדגים,

ממעמדיותרחשוביםהאינטלקטואליוכושרוהלומד

המתווכחיםאחדחיזקטוערויכוחשלבעיצומווטמכות.

שלדעתואתצג 11כממהמקורותטימוכיןוהביאטיעונו,את

,השתכנע,בוויכוחכביכולשצפה,-אלוהיםהאלוהים.

לנאמרמנוגדהיותואף(עלהנגדיהטיעוןבנכונות

בבלי(תלמודבני",ניצחוניבני"ניצחוניוהכריזבמקורות)

 .)בעמודנט,דףמציעאבבאשבתמטכת

העת.כתבעורךברשותהבאמהמאמרתורגם .ו

, Notzer, N., Zisenwine, D. & Sarnat, H. (1998). Old thoughts 

new ideas: Comparing traditional Talmudic education with 

508-,) 5 ( 73 , today's medical education. Academic Medicine 

. 510 

דודפרופ' .לרפואההפקולטהרפואי,לחינוךהיחידהראשנוצר,נטעדר' . 2

ראשסרנת,תייםפרופ'לחינוך.הספרביתיהודי,לתינוךהיתידה!יסנווין,

שיניים.לרפואתהספרביתלילדים,שינייםלרפואתהמחלקה

3 . lide jor ןg/ Dent, J. A. & Harden, R. M. (2001). A practica 

medica/ teachers. London, Churchill Livingstone: Harcourt 

. Publishers Limited 

158-: 14 Small group work - Chapter 7: 74-85. PBL - Chapter 

. 168-179 : 15 167. Integrated learning - Chapter 

4 . : Bloom, S. W. (1992). Medical education in transition 

Paradigm change and organizational stasis. ln R. Q. Marston 

. M. J. Roseann (Eds.). Medica/ education in transition & 

. 15-25 , Princeton, NJ: The Robert Wood Johnson Foundation 

5 . Norman, G. R. & Schmidt, H. G. (1992). The psychological 

. basis of problem-based learning: A review of the evidence 

. 557-65 , 67 , Academic Medicine 

... 
iב. 
 iif1ז:

י=
 ... ... • • • = .... ... ... =eו

45 



בעיותפתרוןת eי Jבכימודב.

עצמיוכימוד
מתאראוה 1בענ 1מצבה 1ש 1הראשהרצאות.מתןדרך

ם 1הלומדעל .כוח 1ואוון 1דהפותחתשאלהומעלהמקרה

אתלנתחשאלות,לת 1ובשאנאלו 1בדך 1להמשהם 1ומור

 .לפתרוןות 1אפשרומנווןולשקולשונותות 1מזווהמקרה

הכללההואהפרטני,המקרהתוח 1נבעקבותהבאהשלב

מטקנות.והטקת

נוך 1בחהוכרעמןולהתמודדות 1בעלפתורהכושר

בןוהרופא 1האקדמאמןותר 1בהנדרשתכתכונה 1הרפוא

 1עצממוד 1לם 1מעודדלרפואהם 11חדשנטפר 1בת .זמננו

ם 1הטטודנט .ם 1מרצ 1ד 1עלהמועברותהרצאותבמקום

ם 1ממאנר(נם 1עצמאבאופןדע 1מולעבדלאטוףם 1נדרש

הקבוצהבמטנרתאועצמם,בכוחותע 1ולהנם) 1ממוחשב

למעשה, .ות 1המקצועות 1הבעולפתרוןלהבנההלומדת,

 1נתונ .הלומדאלמהמורההועתקהמוד 1הלעלות" 1ה"אחר

ות 1בעפתרוןשת 1בנמוד 1ל 1כמצביעיםם 1מצטברם 1מחקר

אתומשפרארוךלטווחהחומררת 1זכאתמחזקאף

 • 5,4,3דה 1הלמות 1ומנו 1מ

ולאות 1בעבון 1ולון 1דבאמצעותמתרחשהתלמודמוד 1ל

J . צמצוD הe והזכירהינוו

אחרמקצועבעלומכלמהרופאלדרושום 1המקוםאין

אותםם, 1לבקרם 1המתחדשדע 1משלם 1פרט 1אלפנון 1ש

נוך 1החם. 1וממוחשבם 1כתובם 1במאנרלמצואתן 1נ

רה 1הזכבות 1בחשממעיט 1החדשנ 1והרפוא 1האקדמ

עלפה 11לעדע 1במהעמוטותם 1מוד 1הלות 1תכנאתומרענן

הדנש .ם 11הכרח 1ובלתמיושניםם 1חלקוהוצאתעדכונןידי

עקרונותבהבנתללומדוע 1טעלהוא

באמצעותבעיקר ,שומם 11ום 11ונ 1ח

ות 1בעלפתרוןאלהעקרונותהפעלת

בנינודזאת,מוד. 1הללנושאות 1רלוונט

האזנהכדיתוךהבא 1ב 1הפטנון 1לש

 .ההרצאותמת 1ורש

המורה,הקלאטי 1התלמודמוד 1בל

הבנההמאפשרעזרר 1מכשרקהוא

בתקופה .העקרונותשלותר 1עמוקה

אדםנמצאבה 1ש 1בכלהמוקדמת,

לצטטה 1הדו 1שמתפק(תנא)וחד 1מ

ון, 1לדשנדרשטקטטכלפהבעל

ם 1ונ 1בדהנאמראתם 1נ 11למתדלהזכיר

והםבעברשנכתבום 1ודברם 1קודמ

אותו .העכשוויון 1הדעלם 1כ 1משל

המקורה 1האנושי"הקלטהר 1"מכש

 1ומאנרות 1טפרום 1שהכשםלמידע,

הנדרשאתם 1מטפקם 1ממוחשבדע 1מ

זמןלבזבזב 11חה 1ה 1ש 1מבלמהלומד

בשינונם.

 ).פא.ם..א(ט~ני ~ישרא- "היניש"נםידומ~י

קטנותבקבוצות.כמידהד
טאות 1ברט 1ואונלרפואהטפר 1בת

בקבוצותמוד 1למעודדיםם 11חדשנ

מוד, 1הל 1נושאמרביתשלקטנות

ם 1ת 1עמ 1ד 1עלבהדרכההמלווה

שלשה 1הנעםלוב 1בשם) 1וטור 1(ט

 • 3ות 1בעפתרון

זומוד 1לטת 1שושמת 1מבה 1ש 1ב

ם 1מתארננם 1הלומד .הדורותלאורך

רובחברותא"."ב-בזונותמוד 1לל

נדולבאולםחד 1ם 1לומדהםום 1ה

ם 1אחרם 1ד 1תלמזונותבנוכחות

החלפת,תוךהעיקריעור 1לשם 1ומתכוננ

ם 1מתקדמם 1ת 1עמעםעצות 11והתדעות

ה, 1הטונשלההכנהתקופתלאחרותר. 1

ה, 1לטונשלותוח 1הנאתנ 1מצהרב

שאלותלשאולם 1ללומדתן 1נו 1ובעקבות

 ,להתווכחם 1מהלומדמצופההנושא.על

 .הרבדעותאתלתקוףואףב 1להרח

ם 1מבחנהןאלהשות 1פנ



למשתתפיםהמאפשריםמאתגריםאינטלקטואליים

גמרעם .וחופשיתפתוחהבאווירהבעיותוללבןלהבהיר

ותלמידיהיקפהאתומגדירחדשהטוגיההרבמציגהדיון

 ...הלילהתוךאלבחברותאללמודחוזריםהישיבה

כחיקויכמודכהמורהה.
היאלרפואההטפרובבתיבאקדמיההחינוךמטרת

שלתהליךכדיתוךהמקצועילייעודוהלומדאתלהכין

ללומדמידעכמקוררקלאנתפטהמורה .טוציאליזציה

 .) role model (לחיקויודמותכמדריךגםאלא
לחיקויכמודלהמורהאתראתההתלמודיתהמטורת

רביאמר .מקצועיבהקשררקולאהחייםשטחיבכל

חייב-בגדועלרבבשנמצאחכםתלמידכל" :יוחנן

 .)אעמודקיד,דףשבתמטכתבבלי,(תלמודמיתה"

נוהגשבההדרך-ברורההיאזואמרהשלכוונתה

דוגמהלהוותצריכהההיבטיםבכלבחייםהמורה

 .גבוההאחריותתחושתמהמורהנדרשתלכן .לתלמידו

 Dהחייכאוררכימודו.

Life-Iong learning 
להתעדכןומהרופאמהמדעןתובעהגבוההחינוך

לימודכישוריולרכושבהתמדההנערמיםבחידושים

 .חייולאורךמתמידלומדלהיותכדיעצמאי
שלפורמליטיום .לחייםייעודהואהלימודבישיבה,

ללימודזרהואבאוניברטיטאותהמקובלהלימודים

 .מטתיימיםאינםלעולםהלימודיםשבהבישיבה,

השגתלצורךנועדוניתנות,הןאםבישיבה,גמרתעודות

אותוהמלווההרבניתוהטפרותהתלמוד .משרה

 ."ים"כ-מוגבליםובלתיכרחביםמתוארים

f . הכומדיבחירתD 
אתמבטטיםדמוקרטייםואוניברטיטאותטפרבתי

פיעלולאוכישוריהםיכולתםיטודעלהלומדיםבחירת

בחינותשלמערכותהוקמוכךלשם .החברתימעמדם

 .מיוןודרכי

 .קיומןמתחילתכברבישיבותנהגואלהעקרונות

קבוצותולכלהגברים)(מביןלכולפתוחהואהחינוך

שהייתההאריטטוקרטיתלגישה,בניגודהגיל

מודגמתזושוויוניתמטורת .בעולםאזנהוגה

(המאהעקיבארביעלבטיפורבתלמוד

נדרים,מטכת ,בבליתלמוד ,לטפירההשנייה

עניצאןרועההיותולמרות .)אעמוד ,נדף

היההוא ,ארבעיםבגיללימודיואתשהחל

כימראהזהטיפורהדור.מגדולילאחד

מקוםבכלכישרוןלטפחלהוטיםהיוהרבנים

 .שנמצא

דיון

חינוךגישתלהשוותהטעםמהלשאול,ניתן

האקדמיהחינוךשיטותעםיומיןעתיקת

להפיקניתןכיהיאהתשובההחדשניות?

ופורח,המתקייםהתלמודימהמודללקחים

תקופותפניעלשנה,מאלפייםלמעלהכבר

העובדות .שונותותרבויותהיטטוריות

שלוהאוניברטליותהתקפותאתמאששות

-מקצועאנשילהכשרתיעילותהבשלהתלמודיתהשיטה

הזמן,במבחןשעמדוהיטודות .מעוליםוחוקריםרבנים

והראוייםבישיבההחינוכיתהשיטהשלעיקריהשהם

וחקרבעיותפתרוןבאמצעותלמידההם ,בימינוליישום

למידה , problem solving and case study) (מקרים

תפקידותפיטת ,) small group study (עמיתיםבקבוצות

לחיקויכמודלהמשמשכמדריךהמורה

) mentoring and ro\e modeling ( כדמותבמקום

התלמודיתהגישהבאמצעותשטופחוהיכולותטמכותית.

למשל,הכוונה, .הגבוהבחינוךגםכיוםהנדרשותאלוהן

ושימושעובדות,איטוףעלהמבוטטתמטקנותלהטקת

לדרכיוליישמםכללייםעקרונותלנטחמנתעלבמטקנות

-ברפואהלדוגמהחיונייםאלהכישורים .פעולה
אובעיה,לניתוח-בהיטטוריהוטיפול,אבחנהלקביעת

 .בעייתימצבלניתוח-בהנדטה

ללומדמהמורההאחריותהעברתשלבישיבות,הגישה

) student-centered learning (, הגבוה,לחינוךרלוונטיתהיא

הקטנה,הקבוצהאלהלמידהמטגרתהעתקתגםכמו

כחלקוהעמקה,דעותשלחופשיתבהחלפהשיתרונה

לחתורהמורהשעלהרעיוןוהרופא.המדעןמהכשרת

להשבחתחשובואתיתמקצועיתלהתנהגותמודללשמש

לישיבה.כמוהגבוהה,ההשכלה

חדשנייםרעיונותביןהמשותףעלהצבענוזהבמאמר

 .התלמודיתהחינוכיתוהשיטהבעולםהגבוההחינוךשל

החינוךבשיטתוהידעהניטיוןהצטברותלדעתנו,

אותנולשרתיכולההדורות,במבחןשעמדהבישיבות,

לאתגריהגבוהבחינוךהלומדלהכנתמתאיםכמודל

המחר.
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