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 nilחבר Iס  ynב  lulס  Uן  iIנ Iשות  iIחד Iשות

ן  ilור  ilHב Hונ Iברס  HUIות ובבת 1ספר ןרפו ilH
תון  iIשוו Hתן ןן  nlוד  illתן nוד ב Iש Iבות.
שר Hש Iתס

ב ilHn

 iIרב  IUIת

ןפנ  ilIספ Iר .il
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ה lle

 nilחבר Iס  nת Hר Iס  nספר  liIב  IUס שן ן  nlוד

נטע נזצר  ,דזד זיסנזזי  lזמזום

 j1i1דו  lnס ןחדשנות שן  lnlנו.

 iIiIור ilH

נח Iנון

נונן ן  ilשנ Iן  ilnשוו Hת דרנן
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סרנת , 2
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 iIתן nוד ו  lilב  IUס  j1nilב Iן Iס ן  ilס בנ Iשות

 iIנבו  nil ilודרנ.1

ה Jיe

 iIס  Uו Uנ Iס נן

 iIiIור ilH

בשת1

 unרנות  iIח Iנון  HiIן . ilון  ilשת nש ננ Iס Iון
שנרנש ב Iש  Iבות liI .שנ  lillש  Iנות  nונ Iח Iס  Hת

נ Iשתן  iIח Iנונ Iת ונותנ Iס ן  ilן תו  j1ף  iI .ח Iנון

התרחב והקיף מאות לומדים בעוד ישיבות אחרות כללו

ב Iש Iנות  nuד ב nנחן  nTiIן נ  lnUilדו דורות שן

.

תן  lnד Iס  lylרת  IIס  nחננ Iס ו nנ  lilנ Iס וב  ilונןתו

מטפר קטן של לומדים .שינוי משמעותי שהתרחש בעת
הדיונים הוא הנוהג להשתמש בשפת המקום בצד העברית.
העיקרון החינוכי המרכזי

-

המבנה הדיאלקטי )דיון ושיח

ולא הרצאות( נשמר בישיבות ומשמש עד ימינו

ןח  Iבור ו  ilפ  ilYשן ספרות  Uנפ .il

אלה .

בחמישים השנה האחרונות חלו בחינוך הגבוה בעולם
המערבי שינויים מהותיים בגישות להוראה והעקרונות
הקשורים בה .חל שינוי בגישה האוניברטיטאית-

המטורתית לפיה המרצה הטמכותי היה במרכז והיווה מקור

ס~

התלמוד ,שהוא המקור העיקרי לחוק היהודי ,מכיל 63
כרכים ונחתם במאה השישית לטפירה  .אחת ממטרות

כיום הוא הצבת הלומד במרכז תהליך הלמידה כשעליו

מחבריו הייתה להפוך את החוק התנכי לרלוונטי ומובן

להתמודד עם חומר הלימוד בעצמו  .חומר הלימוד

לכול  .מבנה התלמוד כולל בעיקר דיון משפטי הלכתי וכן

)הטילבוט( מתמקד בבעיות המייצגות את ליבת הנושאים

אגדות

והלומד מתמודד עם דרכים לפתרון הבעיות הללו תוך

ומשלים .

שיטת ההוראה התלמודית ,שהתפתחה בין המאה
השלישית לפני הטפירה )תקופת הבית השני( והמאה
כטע כוצר

המידע בהרצאותיו המפורטות  .העיקרון המרכזי המקובל

השישית לטפירה ,ממשיכה להתקיים בימינו באלפי

צמצום בחשיבות השינון והזכירה של פרטים  .עקרונות
נוטפים הם למידה בקבוצות קטנות ופעילות ,במקום
באולמות רבי מאזינים פטיביים .5,4,3

ישיבות של החינוך התורני הגבוה בעולם  .בשיטה זו
הלומד עומד במרכז )במקום מרכזיות המורה( וגישת

הלימוד המועדפת היא באמצעות פתרון בעיות

(, problem based leaming

PBL ):

כששינון בעל פה של

ה " חומר " אינו משמש מטרה בפני עצמה  .הלימוד מתרחש
בקבוצות קטנות וייעודו הוא להקנות מיומנויות וכשרים
ללימוד מתמשך לאורך כל החיים .
הישיבות הראשונות היו בארץ ישראל ושימשו כמרכז
חיים סרכת

ללומדים מתקדמים  .כאשר העם יצא לגלות ,נמשכה
מטורת הישיבות במטרה לשמר את הרצף התרבותי-

אינטלקטואלי ואת מטורת ההנהגה הרבנית .מרכזי ישיבות

e

הקבכה בין עקרונות הכימוד בי יבות
ובאוניברסיטאות
שבע הנקודות הבאות מציגות זו מול זו את הגישות
והעקרונות המקובלים כיום להוראה בחינוך הגבוה
בהקבלה להללו שהיו מקובלים זה מאות בשנים בלמידה
בישיבות .

א .הכומד במרכז תהכי ,הכמידה
החינוך הגבוה המודרני ,ובייחוד החינוך הרפואי ,מחליף

גדולים הוקמו בבבל בין המאה הרביעית והעשירית ומשם

את הגישה המטורתית של "המיקוד בתוכן" שבו תפקיד

התפשטו לאיטליה ,טפרד ,צרפת ,גרמניה ,וצפון אפריקה

מרכזי למורה לטובת "הלומד במרכז ,שיתוף לומד-מורה" :

בתקופת ימי הביניים ולאחריה  .במרוצת השנים הוקמו
ישיבות גם בפולין ,ליטא ורוטיה ,הן התקיימו עד

בלימוד התלמודי המורה הוא מדריך ושותף במטע
לחיפוש הידע  .הרמב"ם )פילוטוף ,רופא ודמות תורנית

שהושמדו בשואה ,בימי מלחמת העולם השנייה  .לאחר

חשובה מהמאה

מלחמה זו צמחו מרכזים חדשים בארצות הברית ,ישראל

המדע  :הלכות תלמוד תורה" ,פרק ד ,הלכה ב ,חידש
וכתב " ,כיצד מלמדים ,הרב יושב בראש והתלמידים

ושוב באירופה .

במרוצת הדורות חלו תמורות בישיבות

ה (, 13-12-

בעבודתו

-

משנה תורה " טפר

-

יש שהתמקדו

והתמקצעו בהיבטים שונים של החוק היהודי ,חלקן

מוקפים לפניו כעטרה כדי שיהו כולם רואים הרב ושומעים
דבריו ,ולא ישב הרב על הכיטא ותלמידיו על הקרקע אלא

ה
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ב .כימוד ב Jי  eת פתרון בעיות

דרך מתן הרצאות .ראש ה  1ש  1בה מצ  1נ בע  1ה או מתאר

וכימוד עצמי

מקרה ומעלה שאלה הפותחת ד  1ון או ו  1כוח  .על הלומד  1ם
ומור  1הם להמש  1ך בד  1אלו נ ובשא  1לת שאלות ,לנתח את

הכושר לפתור בע  1ות ולהתמודד עמן הוכר בח  1נוך
הרפוא 1

כתכונה הנדרשת ב  1ותר מן האקדמא

1

המקרה מזוו  1ות שונות ולשקול מנוון אפשרו  1ות לפתרון .

והרופא בן

זמננו  .בת  1טפר חדשנ  11ם לרפואה מעודד  1ם ל  1מוד עצמ

השלב הבא בעקבות נ  1תוח המקרה הפרטני ,הוא הכללה
1

והטקת מטקנות.

במקום הרצאות המועברות על  1ד  1מרצ  1ם  .הטטודנט  1ם
נדרש  1ם לאטוף ולעבד מ  1דע באופן עצמא

1

)נם ממאנר  1ם

 .Jצמצו Dה e

ממוחשב  1ם( ולהנ  1ע בכוחות עצמם ,או במטנרת הקבוצה

הלומדת ,להבנה ולפתרון הבע  1ות המקצוע  1ות  .למעשה,
ה"אחר  1ות" על הל  1מוד הועתקה מהמורה אל הלומד  .נתונ

אין מקום ה  1ום לדרוש מהרופא ומכל בעל מקצוע אחר
1

מחקר  1ם מצטבר  1ם מצביעים כ  1ל  1מוד בנ  1שת פתרון בע  1ות

אף מחזק את זכ  1רת החומר לטווח ארוך ומשפר את
מ  1ומנו  1ות

הלמ  1דה • 5,4,3

ל  1מוד התלמוד מתרחש באמצעות ד  1ון ול  1בון בע  1ות ולא

ינוו והזכירה

ש  1נון אלפ  1פרט  1ם של מ  1דע המתחדש  1ם לבקר  1ם ,אותם
נ  1תן למצוא במאנר  1ם כתוב  1ם וממוחשב  1ם .הח  1נוך
האקדמ 1

והרפוא

 1החדשנ 1

ממעיט בחש  1בות הזכ  1רה

ומרענן את תכנ  1ות הל  1מוד  1ם העמוטות במ  1דע לע  11פה על
ידי עדכונן והוצאת חלק  1ם מיושנים ובלת  1הכרח  11ם  .הדנש

הוא על ט  1וע ללומד בהבנת עקרונות
ח  1ונ  11ם ו  11שומם  ,בעיקר באמצעות

הפעלת עקרונות אלה לפתרון בע  1ות
רלוונט  1ות לנושא הל  1מוד .זאת ,בנינוד
לש  1נון הפט  1ב

1

הבא תוך כדי האזנה

ורש  1מת ההרצאות .

בל  1מוד התלמוד  1הקלאטי  ,המורה
הוא רק מכש  1ר עזר המאפשר הבנה

עמוקה  1ותר של העקרונות  .בתקופה
המוקדמת ,בכל  1ש  1בה נמצא אדם
מ  1וחד )תנא( שמתפק  1דו ה  1ה לצטט

בעל פה כל טקטט שנדרש לד  1ון,
להזכיר למתד  11נ  1ם את הנאמר בד  1ונ  1ם
קודמ  1ם ודבר  1ם שנכתבו בעבר והם

משל  1כ  1ם על הד  1ון העכשווי  .אותו
"מכש  1ר הקלטה אנושי" ה  1ה המקור
למידע ,כשם שה  1ום טפר  1ות ומאנר

1

מ  1דע ממוחשב  1ם מטפק  1ם את הנדרש

מהלומד מבל  1ש  1ה  1ה ח  11ב לבזבז זמן
בשינונם.

ד .כמידה בקבוצות קטנות
בת  1טפר לרפואה ואונ  1ברט  1טאות
חדשנ  11ם מעודדים ל  1מוד בקבוצות

קטנות של מרבית נושא
המלווה בהדרכה על  1ד

1

1

הל  1מוד,
עמ  1ת  1ם

)ט  1וטור  1ם( בש  1לוב עם הנ  1שה של

פתרון

בע  1ות • 3

ב  1ש  1בה מ  1ושמת ש  1טת ל  1מוד זו

לאורך הדורות  .הלומד  1ם מתארננ  1ם

לל  1מוד בזונות

-

ב " חברותא" .רוב

ה  1ום הם לומד  1ם  1חד באולם נדול
בנוכחות זונות תלמ  1ד  1ם אחר  1ם
ומתכוננ  1ם לש  1עור העיקרי ,תוך החלפת
דעות והת  11עצות עם עמ  1ת  1ם מתקדמ  1ם

 1ותר .לאחר תקופת ההכנה של הטונ  1ה,
הרב מצ  1נ את הנ  1תוח שלו לטונ  1ה,

ובעקבות  1ו נ  1תן ללומד  1ם לשאול שאלות

על הנושא .מצופה מהלומד  1ם להתווכח ,
להרח  1ב ואף לתקוף את דעות הרב .
פנ  1שות אלה הן מבחנ  1ם
~י מ ו ד י ם נ" יש ינ ה "

-

ישרא~ ט~ני .א) ם .א .פ ( .

הגיל ,בניגוד לגישה האריטטוקרטית שהייתה
נהוגה אז בעולם  .מטורת שוויונית זו מודגמת

...

.בi
ו:t

בתלמוד בטיפור על רבי עקיבא )המאה
השנייה לטפירה  ,תלמוד בבלי  ,מטכת נדרים,
דף נ  ,עמוד (.א למרות היותו רועה צאן עני

י=
eו

שהחל את לימודיו בגיל ארבעים  ,הוא היה

לאחד מגדולי הדור .טיפור זה מראה כי
הרבנים היו להוטים לטפח כישרון בכל מקום
שנמצא .

=
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=
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ניתן לשאול ,מה הטעם להשוות גישת חינוך
עתיקת יומין עם שיטות החינוך האקדמי

החדשניות? התשובה היא כי ניתן להפיק
לקחים מהמודל התלמודי ,המתקיים ופורח
כבר למעלה מאלפיים שנה ,על פני תקופות
היטטוריות ותרבויות שונות  .העובדות

מאששות את התקפות והאוניברטליות של
אינטלקטואליים מאתגרים המאפשרים למשתתפים
להבהיר וללבן בעיות באווירה פתוחה וחופשית  .עם גמר
הדיון מציג הרב טוגיה חדשה ומגדיר את היקפה ותלמידי
הישיבה חוזרים ללמוד בחברותא אל תוך

הלילה ...

ה .המורה כמודכ כחיקוי

השיטה התלמודית בשל יעילותה להכשרת אנשי מקצוע

-

רבנים וחוקרים מעולים  .היטודות שעמדו במבחן הזמן,
שהם עיקריה של השיטה החינוכית בישיבה והראויים
ליישום בימינו  ,הם למידה באמצעות פתרון בעיות וחקר
למידה

מקרים ), (problem solving and case study
בקבוצות עמיתים )  (, small group studyותפיטת

תפקיד

המורה כמדריך המשמש כמודל לחיקוי

מטרת החינוך באקדמיה ובבתי הטפר לרפואה היא

) ( mentoring and ro\e modeling

במקום כדמות

להכין את הלומד לייעודו המקצועי תוך כדי תהליך של

טמכותית .היכולות שטופחו באמצעות הגישה התלמודית

טוציאליזציה  .המורה נתפט לא רק כמקור מידע ללומד

הן אלו הנדרשות כיום גם בחינוך הגבוה  .הכוונה ,למשל,

אלא גם כמדריך ודמות לחיקוי

) .(role model

להטקת מטקנות המבוטטת על איטוף עובדות ,ושימוש

המטורת התלמודית ראתה את המורה כמודל לחיקוי
בכל שטחי החיים ולא רק בהקשר מקצועי  .אמר רבי
יוחנן  " :כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו

-

חייב

מיתה" )תלמוד בבלי ,מטכת שבת דף קיד ,עמוד (.א
כוונתה של אמרה זו היא ברורה

-

הדרך שבה נוהג

במטקנות על מנת לנטח עקרונות כלליים וליישמם לדרכי
פעולה  .כישורים אלה חיוניים לדוגמה ברפואה
לקביעת אבחנה וטיפול ,בהיטטוריה
בהנדטה

-

-

-

לניתוח בעיה ,או

לניתוח מצב בעייתי .

הגישה בישיבות ,של העברת האחריות מהמורה ללומד

המורה בחיים בכל ההיבטים צריכה להוות דוגמה

), (student-centered learning

לתלמידו  .לכן נדרשת מהמורה תחושת אחריות גבוהה .

כמו גם העתקת מטגרת הלמידה אל הקבוצה הקטנה,

היא רלוונטית לחינוך הגבוה,

שיתרונה בהחלפה חופשית של דעות והעמקה ,כחלק

ו .כימוד כאורר החיי D

מהכשרת המדען והרופא .הרעיון שעל המורה לחתור

Life-Iong learning

לשמש מודל להתנהגות מקצועית ואתית חשוב להשבחת

החינוך הגבוה תובע מהמדען ומהרופא להתעדכן
בחידושים הנערמים בהתמדה ולרכוש כישורי לימוד

עצמאי כדי להיות לומד מתמיד לאורך

חייו .

בישיבה ,הלימוד הוא ייעוד לחיים  .טיום פורמלי של

הלימודים המקובל באוניברטיטאות הוא זר ללימוד
בישיבה ,שבה הלימודים לעולם אינם מטתיימים .

תעודות גמר בישיבה ,אם הן ניתנות ,נועדו לצורך השגת
משרה  .התלמוד והטפרות הרבנית המלווה אותו
מתוארים כרחבים ובלתי מוגבלים

-

כ " ים ".

 .fבחירת הכומדי D
בתי טפר ואוניברטיטאות דמוקרטיים מבטטים את

בחירת הלומדים על יטוד יכולתם וכישוריהם ולא על פי
מעמדם החברתי  .לשם כך הוקמו מערכות של בחינות
ודרכי מיון .

עקרונות אלה נהגו בישיבות כבר מתחילת קיומן .
החינוך הוא פתוח לכול )מבין הגברים( ולכל קבוצות

ההשכלה הגבוהה ,כמו לישיבה.

במאמר זה הצבענו על המשותף בין רעיונות חדשניים
של החינוך הגבוה בעולם והשיטה החינוכית התלמודית .
לדעתנו ,הצטברות הניטיון והידע בשיטת החינוך
בישיבות ,שעמדה במבחן הדורות ,יכולה לשרת אותנו
כמודל מתאים להכנת הלומד בחינוך הגבוה לאתגרי
המחר.

47

