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ומלומדים  94 מדענים כיום בה חברים בשנת 1959. למדעים נוסדה הלאומית הישראלית האקדמיה
למדעים, התשכ"א-1961 קובע  הישראלית הלאומית האקדמיה חוק הראשונה. המעלה ישראלים מן
מחקר בענייני לייעץ לממשלה מדעית, פעילות ולקדם לטפח הן ומשימותיה העיקריות מטרותיה כי
את לייצג לארץ, בחוץ מקבילים גופים לקיים התקשרויות עם לאומית, חשיבות בעלי מדעי ותכנון
לקדם כדי בהם שיש כתבים לאור מדעיים בין–לאומיים ולהוציא ובאירועים בגופים הישראלי המדע

המדע. את
מתוקף וריבונית. עצמאית כמדינה ישראל מדינת של כינונה עם החינוך הוקם בשנת 1948, משרד
וכלה הגן מגיל החל ישראל ילדי של חינוכם על ממונה המשרד התשי”ג-1953, ממלכתי, חינוך חוק
להוראה אדם כוח הכשרת ממונה על המשרד י"ב. כמו כן כיתה המסתיים בסוף העל–יסודי בחינוך
של הכנה כגון הפדגוגיה, בתחום חינוכית מדיניות מתווה המשרד הוראה. עובדי להכשרת במכללות
כגון תקצוב הארגון, ובתחום וסטנדרטים, הוראה שיטות של ופיתוח ממלכתיות תכניות לימודים
החינוך. מוסדות על ופיקוח מיוחדות בקבוצות אוכלוסייה טיפול לוגיסטי, תכנון החינוך, מערכת

שראשיתה  בישראל, רוטשילד משפחת של  הפילנתרופית  הפעילות את ממשיכה הנדיב  יד
הנדיב יד מבקשת החינוך בתחום ה–19. המאה בשלהי רוטשילד אדמונד דה הברון של ביזמותיו
איכותי לחינוך ההזדמנויות היצע של הרחבה ידי על בייחוד הלימודיים, ההישגים לשיפור לסייע
והיא בחינוך, העוסקים לשירות והמומחיות הידע מיטב את מזמנת הנדיב יד ישראל. תלמידי לכל

בישראל. החינוך מערכת של חיוניים מרכיבים לשפר כדי בה שיש לחדשנות כזרז פועלת
הלאומית האקדמיה של  משותף שנת 2003 כמיזם בשלהי בחינוך הוקמה יישומי למחקר היזמה

שאלות  שביסודו מחקר יישומי בישראל לפתח הנדיב כדי ויד למדעים, משרד החינוך הישראלית
עדכני ידע ההחלטות מקבלי לרשות להעמיד היזמה מטרת בחינוך. ההחלטות מקבלי את המעסיקות
הקמת היזמה למחקר בישראל. החינוך הישגי את לשפר במאמציהם להם ומבוקר העשוי לסייע
האקדמיות התגייסו וממדינות באירופה שבהן הברית על דוגמאות מארצות נשענה בחינוך יישומי
ומניסיון ממחקר למידה של שילוב  תוך  החינוך מערכת קידום  למען  פעולה לשיתוף למדעים
של החינוכיים הישגיהם שיפור בין זיקה מסוימים בתנאים קיימת אלה במדינות כי התברר קודם.
המחקר שמספק ובראיות מדיניות בידע וקובעי מנהלים מורים, שיטתי של שימוש לבין התלמידים

המדעי.
היזמה: של הקמתה עמדו בבסיס עבודה הנחות שלוש

למחקר לתרום עשוי ביצועים, חקר עד המוח מֵחקר שונים, מחקר בתחומי מתפתח ידע •
שניתן לעודדן אחרים, ובתחומים החינוך בתחום מחקר, יכולות בישראל יש ולעשייה בחינוך.

הישגי החינוך. של להתכוון לשיפורם
חינוך חוקרי עשויה לעודד ההחלטות מקבלי של היום מסדר מחקר הנגזרות שאלות של הצבה •
חוקרים עם פעולה שיתוף תוך החינוכי למעשה תועלת בר ידע ליצירת פעילותם את להרחיב
של פיתוח להניב עשויה אלה לשאלות תשובות במתן מאמץ של השקעה אחרים. ידע מתחומי

ושל החינוך. החינוך מערכת של לקידומם חדשים מחקר תאוריות וכלי
תועלת מידע להפיק ירצו החינוך, משרד הנהלת עד ממורים החינוך, בתחום מקבלי החלטות •
כזה. ידע של להתפתחותו המקצועי מניסיונם לתרום ואף לרשותם, שיועמד ומבוקר מוסכם
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פתח דבר

מכן לאחר תש"ך, וסמוך בשנת הוקמה למדעים הלאומית הישראלית האקדמיה
התשכ"א- למדעים, הישראלית הלאומית האקדמיה חוק את הכנסת חוקקה
של וקידום "טיפוח אלה: שני את החוק  מונה האקדמיה תפקידי עם .1961
בעלי מדעי ולתכנון למחקר הנוגעות בפעולות לממשלה ו"ייעוץ מדעית" פעילות
למילוי פועלת האקדמיה שבהם העיקריים התחומים לאומית". אחד חשיבות
מחקרי על תחום מיוחד דגש שימת החינוך. בתחום המחקר אלה הוא תפקידיה
היא  - עצמה החינוכית בעשייה המחקר ממצאי של יישומם דרך ועל  - זה
מובילות ולאקדמיות למדעים הישראלית הלאומית לאקדמיה משותף מאפיין

המערבי. בעולם אחרות
היא ואין גוף מחקרי איננה עצמה למדעים הלאומית הישראלית האקדמיה
דלעיל, התפקידים שני במילוי האקדמיה של פעולתה משלה. מחקרים מבצעת
שונים, לנושאים מומחים ועדות כינון  באמצעות  היא בחוק, שנקבעו כפי
את מלאכתם ועושים והמדענים בישראל טובי החוקרים מבין שחבריהן מתמנים
הרחב ובעולם בישראל הקיים  המחקר את סוקרות אלה  ועדות בהתנדבות.
זה ממחקר העולות המסקנות על ומצביעות מופקדות הן שעליהם בתחומים
ידי הממשלה או נשקלות על ציבורי לדיון בסוגיות מעשיות חשובות העומדות
של ממצאיהן את המסכמים  המסמכים בישראל. האחרים ההחלטות  ומקבלי
הרחב הציבור לידיעת והערכה, שיפוט של הליך לאחר מובאים, הוועדות

של האקדמיה. כפרסומים רשמיים
פי על בחינוך. המחקר בתחום האקדמיה של פעולתה מתבצעת זו במתכונת
היזמה בשנת תשס"ג נוסדה הנדיב יד קרן עם ובשיתוף שרת החינוך של פנייה
שבכל מומחים  ועדות  של שורה הוקמה ובמסגרתה בחינוך, יישומי  למחקר 
המסמך בישראל. החינוכית העשייה בתחום מרכזית סוגיה נבחנת מהן אחת
מומחים ועדת של עבודתה פרי אכן הוא הרך" בגל בחינוך לעשייה "ממחקר
עם בשיחות התחילה בחינוך. פעילותה למחקר יישומי היזמה ידי על שכונסה
והמסמך שמונה, שלוש עד בני של החינוך על החינוך הממונים משרד בכירי
יסייעו להם הוועדה של וההמלצות המסקנות שהממצאים, בתקווה מוגש להם
החוקרים קהילת את ישרתו הממצאים כי היא התקווה כן כמו בהחלטותיהם.
של הילדים הממוסד החינוך את החשובות המלוות בשאלות ציבורי ויעוררו דיון

הקטנים במדינת ישראל.
סוג זה של וביקורת. תגובות לעורר עשוי הפרסום מדעית כמו כל עבודה
ויהי המחקר, ולקידום מושכלת עשייה להמשך פתח יפתח בונה מקצועי דיון

שכרנו. זה

מנחם יערי
למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה נשיא
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הגן בגיל דרכי חינוך לבחינתן של  הוועדה
הספר מבית המרב להפקת וזיקתן

חובה, לימוד לחוק התיקון את ישראל מדינת מיישמת תש"ס משנת החל
ההחלה .4-3 בני לכל גם  חינם חובה חינוך מתן המחייב  התשמ"ד-1984,
את הוא יקיף שנים עשר תוך כי הנחה מתוך הדרגתית היא של התיקון בפועל
של מעמיקה וחקירה בחינה מצריך זה מהלך זה. בגיל הילדים אוכלוסיית כל
על נוסף החינוך. יעדי של מרבית הגשמה שיאפשרו מתאימים חינוך אופני
בשלבי הספר תלמידים בבית של הצלחה בין קשר יש ההבנה כי בעקבות כך,
יותר, החליט בשלבים מאוחרים הלימודיים לבין הישגיהם הלימוד המוקדמים
היסוד החל במיומנויות ב' של תלמידי כיתות שליטתם את לבדוק משרד החינוך
יישומי למחקר היזמה הקימה זה רקע על .(2005/6) תשס"ו הלימודים משנת
בהיבטים הנוגעים אמפיריים ממצאים של לבחינתם מומחים ועדת בחינוך
המופקדים ההחלטות למקבלי על מנת לסייע שונים, ופדגוגיים התפתחותיים
ובכיתות (3 מגיל (החל הילדים בגני צעירים ילדים של הממוסד חינוכם על

היסודיים. בתי הספר של הנמוכות
שונים, מדעיים דעת מתחומי בכירים חוקרים הם המומחים ועדת חברי
בר–אילן. באוניברסיטת לחינוך הספר מבית קליין ש' פנינה פרופסור ובראשם
אחד בכל אחד פה להסכמה להגיע נדרשו שחבריה הוא הוועדה של ייחודה
א' ראשונה באדר לישיבה התכנסה המומחים ועדת עסקה. מהנושאים שבהם
מפתח שהועמדו בשאלות כשנתיים במשך וחבריה דנו ,2005 פברואר תשס"ה,
התוו כיווני ובעקבותיהן מסקנות הסיקו הקיים, הידע מצב את בפניהם, סיכמו

חדשים. ומחקר פעולה

הוועדה חברי

הוועדה יו"ר בר–אילן - אוניברסיטת קליין, פנינה ש' פרופסור
(אמריטוס) בירושלים בלום–קולקה, האוניברסיטה העברית שושנה פרופסור

הקיבוצים סמינר טוראל, מכללת גורלי טלי ד"ר
בנגב בן–גוריון אוניברסיטת הניק, אבישי פרופסור

אוניברסיטת תל–אביב לוין, פרופסור איריס
לחינוך לוינסקי מכללת מבורך, מרים ד"ר

אוניברסיטת בר–אילן מברך, פרופסור זמירה
חיפה אוניברסיטת שגיא–ְשורץ, אבי פרופסור

הוועדה - מרכז ב' יבלון יעקב ד"ר
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תודות

הוועדה. חברי הספרותית ואינם הסקירה תרמו לכתיבת נבחרים חוקרים
מיוחדת: תודה להם להכיר מבקשים אנו

בנגב בן–גוריון אוניברסיטת ברגר, אנדריאה ד"ר
חיפה אוניברסיטת ג'יני, מוטי ד"ר

חיפה אוניברסיטת לוי, ט' שרונה ד"ר
אוניברסיטת בר–אילן אסתר עדי–יפה, ד"ר

בנגב בן–גוריון אוניברסיטת קופמן, אורה פרופסור
בר–אילן אוניברסיטת שיף, רחל ד"ר

הקשורים שונים מתחומים מומחים עם הוועדה חברי התייעצו דיוניהם במהלך
לחינוך הספר מבית רביד דורית לפרופסור תודה מכירה הוועדה לעבודתה.
מיוחדת תודה הקריאה. נושא לבחינת תרומתה על תל–אביב באוניברסיטת
של לכתיבתה תרומתה המקצועית ועל השתתפותה ימין על רעות לד"ר נתונה
ההבשלה עד הוועדה צוות ליווי ועל הקריאה בתחום המחקרית הספרות סקירת
דביר, לשירה אונגר, מיכל לד"ר גם מודים הוועדה חברי כתיבתה. פרות של
של ובהצגה הנתונים באיסוף הסיוע על מלר ולוורדה מלול לדזירה וקנין, למורן
המקוריים האיורים על מלול לגבריאל וכן השונים, בתחומים המחקר ממצאי

ונלמד". מולד עצמי ויסות של "התפתחות על בפרק המופיעים
להנעתם תרמו החינוך במשרד יסודי ולחינוך קדם–יסודי לחינוך האגפים מנהלות
המשרד האחראים בכירי בפני מפתח העומדות שאלות בהציגן מהלכי הוועדה של
א' אגף זיילר, מנהלת אילנה מודה לד"ר הוועדה .8-3 בני של ילדים לחינוכם
הענייני הפעולה שיתוף על לחינוך קדם–יסודי, האגף מנהלת ומ"מ חינוך מוסדות
על יסודי, לחינוך האגף רויטר, מנהלת הוועדה, ולשרה לעבודת הדרך בהתוויית

החינוך. במלאכת מניסיון העושים ידע עמה שחלקה

עמיתים שיפוט
מומחים - עמיתים לשיפוט הועברה הוועדה עבודת את המסכם המסמך טיוטת
ביקורתית חיצונית, לבחינה אותו לחשוף מנת על - לארץ ומחוץ מישראל
להבטחתה האפשר. גבוהה ככל ברמה מסמך לנסח ולסייע לחבריה ואובייקטיבית
למועד עד הוועדה חברי לידיעת השופטים זהות הובאה לא אובייקטיביות של

המסמך. פרסום

המקצועי: על סיועם להודות לשופטים ברצוננו
למדע ויצמן מכון אלון, בת–שבע פרופסור

בירושלים העברית האוניברסיטה גרינבאום, צ'רלס (אמריטוס) פרופסור
קנדה אוניברסיטת טורונטו, ,(Philip D. Zelazo) פרופסור פיליפ זלאזו

בנגב בן–גוריון אוניברסיטת וינר, שלמה (אמריטוס) פרופסור

ט



אוניברסיטת ,(Catherine E. Snow) פרופסור קתרין סנואו
הברית ארצות הרוורד,

אוניברסיטת ,(Jeremy Kilpatrick) קילפטריק ג’רמי פרופסור
הברית ארצות ג’ורג’יה,

החינוך משרד של המרכז מחוז מנהלת לשעבר קציר, רוחמה גב'

שקראו. לטיוטה  ותיקונים תוספות והציעו בונות הערות העירו השופטים 
ההמלצות של ועדת ואת לאמץ את המסקנות השופטים זה לא התבקשו עם
הבאתו לדפוס. המסמך לפני הנוסח המתוקן של ראו את לא ואף המומחים 
המומחים. ועדת על בשלמותה מוטלת זה מסמך של הסופי לתוכן האחריות
בניסן הציבור לעיון ונמסר החינוך משרד ולהנהלת החינוך לשרת נמסר המסמך

.2007 מרס / תשס”ז
ההזדמנות על בחינוך יישומי למחקר היזמה של ההיגוי ועדת לחברי מודים אנו
לאורך המפרה הליווי ועל  הרך, לגיל המומחים ועדת הקמת  עם לנו  שניתנה

עד להשלמת המשימה. הדרך
מנהל החטיבה ,(Michael J. Feuer) פויאר מיכאל לפרופסור נתונה מיוחדת תודה
,(National Research Council) NRC–ב וחינוך התנהגות חברה,  למחקר
הלאומיות  האקדמיות של  NRC–ה מניסיון  בלמידה הנדיב השיתוף על 
עם פעולה שיתופי יצירת ועל (The National Academies) האמריקניות

בתחומיהם בעולם. חוקרים מובילים
הרוח על למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה של העובדים לצוות תודה
הבונה, על הביקורת יד הנדיב לאנשי תודה כל הדרך. הסיוע לאורך ועל הטובה

הידידותית. העזרה ועל המתמשכת התמיכה על
מחשבת מלאכת הסבלנות, על על והלשונית, המדעית דרוק, העורכת לקרי תודה
הספר ביצירת ומקיף יסודי דעת שיקול של הפעלה ועל ביקורתית קריאה של

השלם.
שליוותה בחינוך, יישומי למחקר היזמה מנהלת דרמון, אביטל לד”ר תודה
להשלים וסייעה מראשיתה הוועדה עבודת את ובשקדנות בנחישות במסירות,

זה. בספר המשימה שפרותיה מסוכמים את בהצלחה
במהלך הטובה ועל הרוח המקצועיות על שניידר סטודיו שמעון לאנשי תודה
למחקר היזמה צוות חברות פישל, ולריקי עמית לאתי חמה ותודה הספר, הכנת

הוועדה. עבודת במהלך והסבלני המקצועי הסיוע על בחינוך, יישומי

מרכז יבלון, ב' יעקב ראש יושבת קליין, ש' פנינה

י
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1 מדיניות לקובעי הוועדה מסקנות תמצית
3 ומסקנות ממצאים סיכום

23 מבוא

היבטים התפתחותיים ופדגוגיים א.
נירו–פסיכולוגיים היבטים .1  

31 וחינוך  מוח מחקרי  
הניק אבישי

39 ונלמד  עצמי מולד של ויסות התפתחות  
הניק ואבישי קופמן אורה ברגר, אנדריאה

רגשיים היבטים .2  
ילדים בין רגשיים–חברתיים ביטחון מעגלי   

67 חינוך  במסגרות  למורים
ג'יני ומוטי שגיא–ְשורץ אבי

א, 2: לסעיף נספח   
המרכזיים והיעדים הערכים מערכת  החזון,

מונטגומרי מחוז של החינוך במערכת  המיושמים
89 ארצות הברית במדינת מרילנד,

למבוגרים בין ילדים אינטראקצייה התהליך החינוכי: איכות .3  
התיווכית החינוכית האינטראקצייה מאפייני  

91 הרך  בגיל על ילדים והשפעותיהם
קליין ש' פנינה

תוכניים היבטים ב.
קריאה וכתיבה ותקשורת, שפה: שיח .1  

117 האורייני  השיח ואוריינות: קווים להתפתחות תקשורת שפה,   
בלום–קולקה  שושנה

155 וכתיבה  קריאה  הוראת
שיף ואסתר עדי–יפה רחל

מתמטיים כישורים .2  
177 הרך  לגיל מתמטי חינוך  

מברך זמירה
:2 ב, לסעיף נספח   

195 הגן בגיל מתמטיקה להוראת (סטנדרטים) תקנים

יא



אמנויות .3  
201 הרך   לגיל ומוסיקלי אמנותי יצירתי, חינוך  

טוראל גורלי טלי
ב, 3: לסעיף נספח   

231 הרך בגיל מוסיקה להוראת ושיטות גישות

מבניים היבטים ג.
239 הרך  לגיל ותכנון מבנה ארגון,  

מרים מבורך
ג: לפרק נספח   

צוות אנשי בין מספרי יחס בדבר המלצות
255 לילדים במסגרות החינוך   

257 הרך  לגיל מדעי חינוך :1 נספח
לוי ט' שרונה

271 והיועצים  הצוות הוועדה, חברי :2 נספח

275 מקורות 

355 העניינים  מפתח

והלימוד, החינוך תכניות המוסדות,  מפתח
365 והתקנות  החוקים

367 החוקרים  מפתח

יב



האיורים רשימת
45 אזוריו השונים על המוח של המבנה הכללי :1 איור
49 מיילין עצב, סינפסות ומעטפת תא מבנה :2 איור

אצל חולדות הדנדריטיות והשלוחות המוח עובי קליפת :3  איור
לחולדות בהשוואה גירויים עשירת בסביבה  שגודלו

50 גירויים אך דלי רגילים בתנאי מעבדה שגודלו
69 של ילדים התפתחות לתיאור מודל מערכתי–אקולוגי :4 איור
73 התקשרות של רגשי ביטחון מעגל :5 איור
77 מורה-תלמיד יחסי לאפיון מערכתי מודל :6 איור

לשונית: אוריינות לכישורי דבורה שפה בין קשר :7  איור
130 הנסקרים הממצאים סיכום
217 הקרובה ההעברה תאוריית :8 איור

קווי דמיון בין למידת מוסיקה :9  איור
222 וקריאה שפה כישורי של למידה לבין

הלוחות רשימת
80 מורה-תלמיד אפשריים של יחסי דפוסים :1 לוח

205 הרך בגיל ילדים של המוסיקלית ההתפתחות לחקר גישות :2 לוח
206 הרך של ילדים בגיל המוסיקלית תאוריות בתחום ההתפתחות :3 לוח

יג
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דרכי לבחינת הוועדה עבודת את  מסכם הרך” לגיל  בחינוך לעשייה ”ממחקר
גישות ובין  תאורטיים  זרמים בין איזון מייצג הסיכום הרך. לגיל  החינוך 
גורמים של זיהוי המאפשרים מבוססות על מחקרים הוועדה והמלצות חינוכיות,
של ההוראה-למידה תהליך  וליעילות הילד להתפתחות התורמים  ספציפיים

הרך. בגיל ילדים
החלטותיה כל כלומר קונסנזוס, כוועדת פעלה שהוועדה להדגיש ראוי
משקפות הוועדה המלצות החברים. כל ידי על אחד פה התקבלו והמלצותיה
חינוכית בזה התייחסות לעשייה מוצגת כך מחקר. משום המבוססות על הסכמות
אף דיים. מבוססים שאינם ולא לחידושים מחקרית מבחינה מוכחת שיעילותה
בהמלצות נכללו הן מאליהן, מובנות לקורא להיראות עשויות אחדות המלצות כי
בישראל הרך לגיל  החינוך בתחום הקיים המצב (א) סיבות: משתי  הוועדה
לילדים); (ב) מורים בין היחסים בנושא (למשל אלה בתחומים משקף בעיות

אלה. המלצות של חשיבותן את המדגישים עדכניים מחקרים קיימים
לנכון להציע הוועדה חברי מצאו ובעולם בארץ מחקר ממצאי בהסתמך על
מכוונות אלה המלצות שונים. חינוך לתחומי המתייחסות מפורטות המלצות
כדי בהמשך. יפורטו  והן החינוך בתחום העוסקים ולחוקרים מקצוע  לאנשי

הוועדה. מסקנות להלן עיקרי מדיניות מוצגים לקובעי לסייע

המסקנות עיקרי

החינוכי  לצוות לאפשר מבוגר-ילד: כדי בכיתה והיחס המספרי הילדים מספר .1
ביטוי תוך אליהם להתייחס התלמידים,  כל של  אישיים מאפיינים להכיר
בסביבה להתפתח לילדים  ולאפשר הייחודיים לצורכיהם והיענות  רגישות
בני 4-3, של בכיתה ילדים  16-14 לכלול ממליצה הוועדה למידה,  תומכת
כדי לשמור  א'. מ–25 ילדים בכיתה יותר ולא בני 6-5, של בכיתה 20-16 ילדים
הגיל מקבוצות אחת הילדים בכל למספר מספר המבוגרים בין מתאים יחס על

לכל כיתה. גננת/מורה וסייעת צוות של מומלץ לייעד
מורה- האינטראקצייה איכות את להבטיח יש מורה-תלמיד: האינטראקצייה .2
לשם תהליך ההוראה. של איכותו ומבחינת מבחינה רגשית–חברתית תלמיד
איכותית אינטראקצייה לקיים אחרים סגל ואנשי מורים גננות, להכשיר יש כך

ולשפרם. להעריכם האינטראקצייה, מרכיבי את לזהות הילדים, עם

1
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מתאימה  אקדמית הכשרה  בעלי מקצוע  אנשי רק החינוכי:  הצוות הכשרת .3
בתחום עדכני ידע רכישת תכלול הכשרתם הרך. בגיל ילדים עם יעבדו
של קפדני סינון מומלץ הוראתם. של הדעת ובתחומי ילדים של התפתחותם

לתפקיד. האישית התאמתם מבחינת גם להוראה המועמדים
אוריינות  לטיפוח תשתית בהכנת בגן כבר להתחיל כישורים: מומלץ טיפוח .4
אולם והמתמטיקה, הערבית) (בשפה העברית או והכתיבה הקריאה בתחומי
טיפוח להקפיד על במקביל, יש הספר. בבית תתקיים פורמלי באופן הוראתם
של קיומן להבטיח יש שיח. מאפייני של רחב במגוון דבורים לשוניים כישורים

של תשתיות מתאימות. הבטחתן השונים תוך פעילויות בתחומי האמנות
מיוחדים וילדים בעלי צרכים בעלי ילדים ילדים בסיכון התפתחותי–סביבתי, .5
ככל האפשר ילדים  גבוהה: מומלץ לזהות מוקדם ומוטיווציה מיוחדים כישורים
בעלי וילדים מיוחדים צרכים התפתחותי–סביבתי, ילדים בעלי בסיכון המצויים
חינוכיות תכניות להם להתאים כדי גבוהה, ומוטיווציה מיוחדים כישורים
קיימת זה עם אלה. בילדים בדיוניה התמקדה לא הוועדה כי יצוין הולמות.
בגיל של ילדים ההתפתחות נתיב על להשפיע לאפשרות דעים בנוגע תמימות
הסיכוי הגדלת המאפשרות יעילות, חינוכיות תכניות באמצעות ולקדמו הרך
הגנה. גורמי של והגברה סיכון גורמי של צמצום ידי על מיטבית להתפתחות

ולכן  הרך, בגיל ויישומי  בסיסי חינוכי במחקר  מחסור יש חינוכי:  מחקר .6
כלל– מחקרים לבצע זה, בגיל המתמקדים ופיתוח מחקר לקדם מומלץ
וארוכות הטווח הטווח קצרות הדיפרנציאליות ההשפעות ארציים לבדיקת
בגני התערבות לימודים ותכניות תכניות הרך, שונות לגיל חינוך מסגרות של
סקר (כגון מעקב למחקרי תשתית וליצור נתונים מאגרי להקים הילדים,

בגרות). עד מילדות שנתון
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רקע א

והקוגניטיבית הרגשית–חברתית הפיזית, להתפתחות שהתייחסו רבים חוקרים
ולזיקתו הרך  לגיל החינוך לקידום הנוגעות שאלות עם התמודדו ילדים  של
לקדם כדי כי  ספק אין כיום הספר. בבית  וללמידה להסתגלות להתפתחות, 
כבר לילדים ולחינוך הניתנים לטיפול להתייחס הספר חיוני בבית הלמידה את
לימוד לחוק את התיקון ישראל מדינת מיישמת משנת תש”ס החל הרך. בגיל
הוחלט .4-3 בני גם לכל חינם חובה חינוך המחייב מתן התשמ”ד-1984, חובה,
כל את לכלול צפוי שנים הוא עשר תוך וכי באופן הדרגתי, ייושם התיקון כי
דרכי של מעמיקה וחקירה בחינה מחייב זה מהלך זה. בגיל הילדים אוכלוסיית

יעדיו. של הגשמה שיאפשרו מתאימות חינוך
לבחינתם ועדת מומחים למחקר יישומי בחינוך הקימה היזמה זה רקע על
כדי שונים ופדגוגיים התפתחותיים בהיבטים הנוגעים אמפיריים ממצאים של
צעירים ילדים של הממוסד חינוכם על המופקדים ההחלטות למקבלי לסייע
ועדת היסודיים. של בתי הספר הנמוכות ובכיתות (3 מגיל (החל הילדים בגני
ותפקידיה (2005 (פברואר באדר תשס"ה בא' ראשונה התכנסה לישיבה המומחים

כדלהלן: הוגדרו
כל על הילד התפתחות בדבר המחקר ממצאי את ולסכם לבחון לסקור, .1
תהליך החינוך, דרכי להבנת התורמים הממצאים את ובייחוד היבטיה,
התפתחות של קידומן לצורך הגן, בגיל בילדים הטיפול ומרכיבי ההוראה

הספר. בית של הראשונות בשנים בלימודים והצלחה מיטבית
ולהצביע ילדים של  להתפתחותם  החיוניים המרכיבים על  להסכמה  להגיע .2
הטיפול זה ובכלל הגן, בגיל החינוך על אלה מרכיבים של השלכותיהם על

בילדים, תכניות הלימודים והכשרת המורים.
לסייע כדי נוספת בחינה הטעונים מחקר  ושאלות תחומים על להצביע .3

ההחלטות. למקבלי
המדיניות לקובעי ולהפנותן הוועדה בדיוני שגובשו המסקנות את בכתב לסכם .4

ההחלטות. ולמקבלי
בחוויית הצעיר, הילד של וההתפתחותי החינוכי ברצף עסקו הוועדה דיוני
הוועדה נסמכה הספר. בבית ובזיקתם ללימודים הילדים בגן השהייה והלמידה
מיטבית להתפתחות חיוניים שלהלן התהליכים כי וקבעה עדכניים מחקרים על
כישורי (ב) פיתוח הרגשית–חברתית; ההסתגלות עידוד (א) בגיל הרך: ילדים של

ללמידה ויצירתיות. (ג) טיפוח פתיחות וניצני אוריינות; שפה
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המתאימה לגישה באשר חלוקות זמננו בני ומחנכים חוקרים של דעותיהם
חינוך של חשיבותו את מדגישים  אחדים הרך. בגיל ולהוראה  לחינוך ביותר
ויזומה חופשית פעילות המאפשרת הוראה מעדיפים ואחרים ומובנה, ממוקד
ולהבטיח השונות בין הגישות מושכל באופן בחרה לשלב הוועדה הילדים. של
ובכלל וללמידה, להתפתחות ומגוונות רבות הזדמנויות הגנים לילדי שיינתנו
מובנית ולא מזדמנת למידה משחקית),  ולא (משחקית  חופשית פעילות זה
והוראה הילד של ליזמות בתגובה החינוכי הצוות של ותיווך התערבות וגם

ומובנית. מתוכננת
מסקנות בדבר חבריה בקרב כללית הסכמה התגבשה הוועדה דיוני בתום
החינוכי. בתהליך דגשים בשינוי חיוני צורך משקפות אלה מסקנות מרכזיות.
את שהוכיחו עדכניים מחקרים מממצאי כאמור נובעים המוצעים השינויים
לבין מורים בין נאותים והוראתיים רגשיים–חברתיים יחסים של חשיבותם
יצירתיות. ופיתוח  ולשוני קוגניטיבי טיפוח חבריהם, לבין ילדים ובין  ילדים
ביטויי של ומניעה חיובי רגשי אקלים של הבטחה מאוד מחשיבה הוועדה
את לטפח כי ראוי הסכימו אף חברי הוועדה החינוכי. במסגרת המוסד אלימות
לקדם כדי  עצמם לבין הילדים ובין  לילדים המבוגרים  בין איכות התקשורת
מיומנויות להקנות לילדי הגן יש כי הוחלט כל היבטיה. הדבורה על השפה את
הכרה פונולוגי, ידע זה ובכלל והמתמטית, הלשונית האוריינות בתחום בסיסיות

לספרים. וחשיפה ומספרים אותיות של
יזכו הגן בגיל ילדים כי שיבטיח תהליך יישום על להמליץ מבקשת הוועדה
מבוגרים עם גומלין למגעי ובייחוד מיטבית, להתפתחות בסיסיים לתנאים
לקיים הזדמנויות לצרכיו, הילד, היענות ותגובה כלפי חיובי רגש משדרים אשר
תוך איכותית הוראה התנהגות של ומרכיבים אחרים עם וקשוב איכותי שיח

מובנית. לא מובנית ללמידה למידה נכון בין יחס על שמירה
שהפוטנציאל הבנה מתוך הרך בגיל החינוך לדרכי להתייחס מציעה הוועדה
כמה הכוללת מוקדמת לימודית של סביבה תוצר הוא הספר מבית המרב להפקת
ביטחון לו המעניק הילד, עם הוא קשר חיובי הראשון הרכיב יסודיים. רכיבים
התנהגות השני הוא הרכיב ממנה. וללמוד הסביבה את ותעוזה לחקור בסיסי
של קידום עניינו השלישי הילד. הרכיב עשיר עם שיח וניהול איכותית הוראה
והוראה מזדמנת של למידה שילוב ואמנות תוך אוריינות, חשבון שפה, למידת

מובנית.
בגיל לילדים הניתן החינוך את לשפר ניסיון כל אלה, במסקנות בהתחשב
בגנים הילדים בכיתת הלימוד. מספר של לכלול צמצום משמעותי חייב הרך
תשס"ד).  בממוצע (נתונים לשנת 31 ילדים כיום משרד החינוך לומדים שבפיקוח
שיח וליצירת ללמידה להתפתחות, מיטביים תנאים מספקת אינה זו מציאות

הילדים. עם איכותי
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ובבית הספר. הילדים לנעשה בגן כאמור ומסקנותיה מתייחסים סיכומי הוועדה
הידע תחומי של את ההיבט המקצועי–תוכני בעבודתה לשלב ניסתה הוועדה
עם אמנויות) מתמטית, אוריינות לשונית, אוריינות שפה, (כגון והמיומנויות
מבניים ההוראה), איכות הילד, עם היחסים איכות (כגון תהליכיים משתנים
היחס הכיתה, גודל הלימודית, המסגרת של הארגוני המבנה (כגון וסביבתיים

יומיות ושבועיות). לימוד שעות מספר לילדים, בין המבוגרים המספרי
בעלי הם הקהילה והתרבות הסביבה, המשפחה, לכך שתנאי מודעת הוועדה
פי על אם, גם ילדים. בקרב וללמידה להתפתחות וייחודית משמעותית תרומה
לגן שמחוץ ישיר לגורמים התייחסה במסקנותיה באופן הוועדה לא המינוי, כתב
המשפחתיים, להקשרים מרבית ברגישות ליישמן מוצע הספר, ולבית הילדים
הנלמד החומר התאמת תוך בגן של הילדים והקהילתיים התרבותיים הלשוניים,
מחקרים באופן מהותי לא בחנה שהוועדה אף כך לדוגמה הילדים השונים. לצורכי
ועולים), אתניים מיעוטים בני (למשל שונים אוכלוסייה ממגזרי בילדים שעסקו
וסובלנות מודעות ולפתח שפת האם את ראוי לַשמר כי בדעה מחזיקים חבריה

והמחנכים. כל הילדים בקרב ולרב תרבותיות לשוניות לרב
להתפתחות תרומתה ואת המשפחה חשיבות את במיוחד נציין זה בהקשר
הוועדה האישי. לקידומו החינוכית המסגרת את לנצל יכולתו ולמימוש הילד
להורים מורים בין פורה הדדי קשר בבניית לצורך ראש בכובד להתייחס ממליצה
ההוראה תהליכי את ולהתאים ילד כל של צרכיו את יותר טוב להבין שיאפשר

של ההורים. החינוכיות ולמטרות אלה והלמידה לצרכים
ובהשלכות ילדים של המוטורית ההתפתחות של בחשיבותה מכירה הוועדה
הישגיהם ועל התנהגותם על זו בהתפתחות הקשורים משתנים של אפשריות

זה. בנושא התמקדו לא הוועדה דיוני זה עם הספר. ובבית בגן ילדים של
בנספח המוצגים מחקרים נשענו על הוראת המדעים בתחום הוועדה דיוני
בגיל המדעי החינוך אודות על מוצקות מסקנות להסיק הוועדה של ניסיונה .1
דעת שיקול המאפשר ביסוס מחקרי של משום היעדרו בייחוד צלח, לא הרך
החשיבה בטיפוח הנוגעים סעיפים כוללות להלן המסקנות כן פי על אף מושכל.
ומסקרנות, מעניינות התנסויות לילדים לאפשר מוצע היתר בין המדעית.
ולתאר בתופעות לצפות לחקור, שאלות, לשאול בשיח, להשתתף אותם לעודד
הסברים. ולספק מידע על להתחקות בזהירות, שונות סוגיות לבחון אותן,
מבוגר, יש איכותי של בתיווך מלוות הן כאשר בייחוד לכל ההתנסויות האלה,
חשיבה ולטפח של הילדים לאסטרטגיות חקר את מודעותם לפתח פוטנציאל
בזהירות, אפשריים פתרונות וזיהוי חקירתה בעיה, הגדרת המצריכה מדעית,

ובסבלנות. בשיטתיות
למטרות החינוך. להתייחס גם חייב איכותית הוראה ניסיון לבסס כי כל יצוין
באופן עסקה לא הוועדה זה, לעניין מתייחסים הדוח של השונים שחלקיו אף
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וכדומה. מיצבי תרבותי, בהקשר  החינוך  מטרות  של  השונות בהגדרות ישיר
הרך. לגיל חינוכית בכל מסגרת מקום להתייחס לכך יש כי סבורה הוועדה

למידה לקויות  בעלי ילדים (למשל מיוחדים צרכים בעלי ילדים לבסוף, 
המותאמות לתכניות זקוקים מחוננים) ילדים ואף התפתחותיים קשיים או
הוועדה כן פי על אף  כאלה.  מיוחדות בתכניות דנה לא  הוועדה  לצורכיהם.
השונות האוכלוסייה של ההתייחסות לקבוצות חשיבותה את להדגיש מבקשת
ואת הייחודיים צורכיהן את מוקדם בשלב להעריך יש כי וקובעת לעיל שנמנו

החינוך. מיטבית במסגרת מערכת להן התפתחות ולאפשר גם קשייהן
המחקרי הביסוס כי נדגיש לאחת, אחת הוועדה המלצות את שנפרט קודם
השונים הפרקים כי גם מובן הדוח. בפרקי במפורט מוצג נשענות הן שעליהן
רוב כי ונציין  נוסיף כאן.  הנזכרים מהנושאים  אחד בכל  הדיון את מרחיבים 
לכל הן מתכוונות גם אך ולפעולותיהם, ולמורים ההמלצות מתייחסות לגננות
זכר בלשון השימוש וכן "מורה" במונח הבחירה ילדים. עם הפועלים המבוגרים

הקריאה בלבד. נוחיות למען סרבול נועדו למנוע

מוקדמות הנחות הגן: בגיל ילדים התפתחות ב

הברית ארצות  של למדעים הלאומית האקדמיה בדוח הסתייעה הוועדה 
בגיל התפתחות ילדים אודות שהנחותיו על ,(Shonkoff & Phillips, 2000)

כדלהלן: לדיוניה, בסיס שימשו הרך

בין ומתמשכים פעילים גומלין קשרי  ידי על  נקבעת האנושית ההתפתחות .1
סביבתיים. ביולוגיים לבין גורמים גורמים

משתקפת והיא ההתפתחות האנושית, של כל היבטיה על משפיעה התרבות .2
הסתגלות של לשם קידומה הננקטות ובפרקטיקות גידול ילדים בדבר באמונות

ילדים. של בריאה

ההתפתחות של  הבסיסיים הרכיבים אחד היא העצמי הוויסות התפתחות  .3
ילדים. של תחומי התנהגותם על כל המשפיע הרך בגיל

אנושי דחף המשקפים התפתחותם, בתהליכי פעיל באופן משתתפים ילדים .4
בה. ולשלוט הסביבה את לחקור פנימי

הם יותר מאוחרים יחסים על  מוקדמים יחסים של  והשפעתם אנוש יחסי .5
ילדים. של בהתפתחותם הבניין אבני

ההבחנה על קרובות לעתים מקשים  ילדים בין מגוונים  אישיים הבדלים .6
הפרעות לבין הנורמה  בתחום שהם ועיכובים התפתחותיות וריאציות  בין

הפיכים. בלתי וליקויים ארעיות התפתחותיות

מתאפיינים שמסלוליהם אישיים, בנתיבים מתנהלת הילדים התפתחות .7
משמעות. מעברים בעלי וכוללים וגם באי–המשכיות בהמשכיות
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של בין מקורות מתמשכים גומלין יחסי ידי על מעוצבת ההתפתחות האנושית .8
הסתגלות. של מקורות לבין פגיעּות

אולם התפתחותית, השפעה להיות עשויה הרך בגיל התנסות כל של לעיתוי .9
משנות החל מגוננות להשפעות ופתוחים לסיכונים כלל בדרך פגיעים ילדים

לבגרות. עד הראשונות חייהם

יעילות התערבויות ידי על הרך בגיל ההתפתחות נתיב את לשנות אפשר .10
הסיכוי את  ומגדילות הגנה גורמי לבין סיכון גורמי בין איזון היוצרות 

מיטבית. להתפתחות

ולמידה התפתחות על השפעה מסלולי ג

רגשייםַײחברתיים יחסים .1

הרגשיים–חברתיים הקָשרים בדבר חשיבות הסכמה שוררת המחקרית בספרות
וכתלמיד כאדם  העצמית תפיסתו את המעצב כגורם הילד של הראשונים 
משפיעים אלה קשרים בעתיד. שלו החברתיות לאינטראקציות בסיס ומשמש
לימודיים הישגים להשיג סיכוייו הילד ועל של הקוגניטיביים כישוריו על גם
התפתחותי הכולל רצף של קיומו על מצביעים המחקרים הספר. גבוהים בבית
ומגבירים ביטחון תחושת המבססים רגשי–חברתי ביטחון מעגלי של יצירה
הגורמים של בחינתם לצד היבטיה. לכן על כל התלמיד של התפקוד רמת את
של הרגשית והחברתית ראוי להתמקד בהתפתחות והלימודיים הקוגניטיביים 

הילדים. בגן שהותם בתקופת ילדים

במוסד החינוכי הרגשיַײחברתי w המלצות: האקלים

אך מאליהן, מובנות לכאורה נראות רגשיים–חברתיים ליחסים הנוגעות ההצעות
בישראל. וב' א' ובכיתות הילדים בגני הקיים המצב לנוכח להדגשה ראויות הן
ועל מורה-ילד יחסי של חשיבותם על מצביעים עדכניים מחקרים ממצאי גם

הלמידה של ילדים: השפעתם על פוטנציאל

חיובי רגשיַײחברתי אקלים של בנייה א

רגישות יבטאו הילד לבין החינוכי והצוות המורה בין היחסים כי ראוי .1
מסייעים לילד ובהיענות ברגישות המאופיינים יחסים צרכיו. והבנה של
משאביו את להפנות לו ומאפשרים בטוח רגשי כבסיס המורים את לתפוס
להכיר הצוות החינוכי על כך וללמידה. לשם האינטלקטואליים לחקירה
ורגשיים לימודיים לצרכים ולהיענות ילדים של אישיות תכונות ולהבין

וילד. ילד כל של ייחודיים
עצמם הילדים לבין בין הגומלין ביחסי פרו–חברתיות לעודד התנהגויות יש .2

הספר. ובבית בגן שהייתם בעת
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ובטוחה עקיבה חיובית,  להיות צריכה  החינוכי  הצוות של  ההתנהגות .3
הפעילות. תחומי בכל לתלמידים מודל ולשמש

יש ההוראה וגמישות בעבודת עם הורים פורה שיתוף פעולה לעודד כדי .4
הורים של טווח וארוכות טווח קצרות חינוכיות מטרות של הבהרה לקדם

בפועל. לנעשה התאמתן מידת ואת ומחנכים

שלילי רגשיַײחברתי אקלים של מניעה ב

זה: ובכלל הרגש, לוויסות מודל לשמש המורה על
על שמירתם. ולהקפיד ברורים וגבולות התנהגותיים להציב כללים .1

ותוקפנות של זעם ראויים לא מתפשר ביטויים ובלתי באופן חד–משמעי למנוע .2
תלמידים. ומצד החינוך גורמי כל מצד

יש מורה, של או תלמיד של בהתנהגות מדאיגים סימנים מתגלים כאשר .3
מתאימה. התערבות ולהפעיל מאפייניהם את להעריך

ההוראה ואיכות דידקטיקה .2

כדי שיוכל ולאיתותיו לצרכיו הולם מענה המספקת רגישה לסביבה ילד זקוק כל
מוריו, צוות לו ללמוד. שיאפשרו וקוגניטיביות רגשיות, חברתיות יכולות לפתח

זו. סביבה של חשובים מרכיבים הם ההוראה ואיכות ההוראה דרכי

ההוראה ואיכות דידקטיקה w המלצות:

יש לתלמיד המורה בין הרגשיים–חברתיים  איכות היחסים של הערכה לצד .1
האינטראקצייה ההוראתית. איכות גם את להעריך

אנשים, (למשל הלמידה מושאי כלפי וגם הילד כלפי רגש ביטויי להבטיח יש .2
התלהבות ביטויי (לדוגמה אלה רגש ביטויי ואירועים). תהליכים חפצים,
להבהרת ומסייעים והעתידי המידי הלמידה לתהליך מהותיים הנלמד) מהנושא

הנלמד. החומר של משמעותו

להפיק משמעות בלמידה, להתמקד לילדים לסייע המחנך על במהלך ההוראה .3
ובעתיד. בהווה בעבר, אחרות חוויות לבין ביניהן ולקשר מחוויותיהם

של המידיות הלימודיות את החוויות ירחיב המבוגר ההוראה בתהליך כי רצוי .4
כן כמו ותוצאה). סיבה וקשרי אנלוגיות הכללה, המשגה, ידי על (למשל הילד
(למשל מידע חיפוש של מגוונות באפשרויות להסתייע הילד את לכוון מוצע

ולמחשב). לספרים שונים, לאנשים פנייה

ברמת אתגרים בפניהם המציבה לסביבה זקוקים ילדים להתקדם מנת על .5
המורה. בתמיכת אתם להתמודד שיוכלו כך ליכולותיהם המותאמת קושי

הניתן רצוי שהעידוד ומורים. הורים מצד ולעידוד חיובי זקוקים למשוב ילדים .6
וכיצד. לעשות הצליחו מה מדויק באופן לילדים ויבהיר ומפורט ממוקד יהיה

מרכיב יהיו ילד כל של וההתקדמות ההוראתית האינטראקצייה איכות הערכת .7
של תהליך הלמידה. קבוע
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בגן הילד של היום–יומי התפקוד אודות על מידע של ומתמשך שיטתי איסוף .8
ההוראה, לתכנון יעילים אמצעים הם ופירושו המידע תיאור הספר, ובבית
צוות ועם הילד הורי  עם  משמעותית ולתקשורת הילד  לצורכי  להתאמתה

ההוראה.

לשיפור ולהעריכם כאמצעי תלמידיו עם ומגעיו המורה אחר תפקוד לעקוב יש .9
והנחיה. הדרכה ידי על ההוראה איכות של מתמיד

שונים, ובהם מחקר בכלי להשתמש ההוראה יש תהליך של הערכה כדי לבצע .10
וניתוחן. הגן מילדי אחד בכל תצפיות

עבודה, לפיתוח כדי תוך סדירות, סדנאות הלימודים שנת במהלך מומלץ לקיים .11
של הערכה שוטפת לקראת החינוכי הצוות ואנשי המורים של הגננות, מקצועי

לצרכיו. החינוכית ומידת התאמתה התלמיד, איכות סביבתו תפקודי

בבית לבקר ולהוריהם לילדים שיאפשרו התערבות תכניות להפעיל כדאי .12
הלימודים. תחילת לפני ולהכירו הספר

הרך והכשרתם לגיל מחנכים בחירה של .3

ניכרת השפעה יש מורים  של ההכשרה  ולרמת המקצועית  ליכולת  לאישיות,
הרך בגיל לתלמידים  הניתן הטיפול על חינוכיות, תכניות של היישום  על
בעל מורה של נוכחות  כי מעידים מחקרים הילדים. של התפתחותם  ועל
רבה במידה משפרת הרך לגיל החינוך בתחום אקדמי ותואר הוראה תעודת
בקריאה תלמידים של הישגיהם למשל נמצא כי כך החינוכיות; התפוקות את
של להוראתם הכשרה בקורסי השתתפו מוריהם אם יותר גבוהים ובחשבון
ידע ובכללם להתייחס לגורמים שונים, בחירת המחנכים חייבת אלה. מקצועות
אישיות ומשתני תרבותית, הבנה רגשית כישורי שפה, מודעות ההוראה, בתחום
דיכאוניות נטיות בעלי באנשים מבחירה להימנע יש לדוגמה, נפשית. ובריאות

צעירים. ילדים עם לעבודה
הרגשי–חברתי הקשר איכות את ולשפר שונים ידע בתחומי ילדים לקדם כדי
עם הילד, על ההוראתית של המורה וכן את האינטראקצייה בין המורה לילד
בתחומים ילדים של הנורמטיבית ההתפתחות מאפייני את להכיר (א) המורה
להתוודע (ב) לשלב התפתחותם; בהתאם את יכולותיהם כהלכה ולהעריך שונים
מודע להיות שונים; (ג) בתחומים לימודים ותכניות גישות הוראה של למגוון

התפתחותי, תרבותי וחברתי. אישי רקע על הילדים לשונּות הקיימת בין

הרך והכשרתם של מחנכים לגיל w המלצות: בחירה

אקדמיים במוסדות תיעשה (8-3 (בני הרך לגיל מחנכים של ההכשרה .1
הרך. הגיל של ובפדגוגיה בהתפתחות המתמחים

מגעי גומלין לקיים ויכולת רגשית–חברתית כשירות מחייבת ילדים עבודה עם .2
הרך לגיל הוראה עובדי להכשרת המוסדות כי מומלץ הילדים. עם חיוביים
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החסרים מועמדים סינון תוך והסיום הקבלה בתנאי אלה מרכיבים יכללו
אותם.

ושיטות מתאימות גישות הקניה של על לשים דגש יש בהכשרת המחנכים .3
ההוראה. לתחום

לעבודה ההוראה עובדי את יכינו לגיל הרך ומורים גננות להכשרת תכניות .4
תרבות המוצא, על יכללו ידע רב תרבותיות. תכניות אלה גן חינוכית בכיתות
וגישות ובין–קבוצתיים בין–אישיים מהבדלים הנובעת ילדים בין שונּות

הטרוגנית. תלמידים קבוצת עם להתמודדות חינוכיות

מובנית ולמידה מזדמנת למידה .4

ידי על יזומה פעילות בין מושכל שילוב  כולל  הילדים בגן הלימודים תכנון
ליזום ילד לכל יאפשר שהמורה חשוב המורה. ידי על מכּוונת לבין למידה הילד
ועל יזמות על הולם ובאופן הנכון בעיתוי שיגיב וכן רעיונות, ולבטא פעילויות
הרך בגיל ילדים של הלמידה בתהליך מאוזן באופן לשלב יש לכן אלה. רעיונות
מכוונת למידה לבין ולא מובנית מזדמנת שבין למידה הרצף על שונות חוויות

ומובנית.
תהליך לקידום טבעי באופן המתרחשים יום–יומיים אירועים לנצל כדאי
שיטתי באופן עבודתו את לתכנן נדרש המורה זה עם והלמידה. ההתפתחות
הדעת של תחום הכרה יתבסס על התכנון יעדים מוגדרים. תוך הצבת ומובנה
ילדי הגן של הנבדלות וליכולות להתעניינויות מודעות ועל ורצף ההתפתחות

הכיתה. או

מובנית למידה מזדמנת ולמידה w המלצות:

הוראה ופעילויות חופשי משחק של התפתחות תואם שילוב על להקפיד יש .1
ידי על ומובנות מכּוונות הוראה פעילויות עם הילד של  יזמה בעקבות 

המורה.
המפעילים סגנונות עם ידע בהעברת המתמקדים הוראה סגנונות לשלב ראוי .2

בעצמו. מידע ולחפש ליצור לחקור, לו ומאפשרים הילד את
והלמידה, ההוראה תחומי בכל ילדים, של התפתחותם שלבי של והבנה הכרה .3
החינוכי. והצוות המורה הגננת, של לפעילות בסיס יהוו מצב, ובכל זמן בכל

קריאה וכתיבה שפה: שיח, .5

ויעיל נכון שימוש אנושית. בחברה החיים של היסוד מאבני אחת היא השפה
הלימוד ובשנות בכלל, החינוך ממטרות אחת הוא כתובה ובשפה דבורה בשפה
טווח, קצרות טווח וארוכות השלכות יש בה בפרט. לשפה ולשימוש הראשונות

הראשונים. חייהם בשלבי בשפה כבר שליטה בסיסית לרכוש חייבים וילדים
בעת משמעותיים שיח באירועי השתתפות ידי על שפה רוכשים ילדים
החברתית התרבותית, השונּות זה עם אחרים. ילדים מבוגרים ועם עם תקשורת
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למעשה, לסגנון גדולה. היא ואיכותה מבוגרים עם התקשורת אופי והאישית של
לכת מרחיקת השפעה יש - ומורים גננות הורים, - המבוגרים של התקשורת
המחנך בין התקשורת ולאיכות ילדים, בקרב לשונית ואוריינות שפה רכישת על
תיווך השפה.  התפתחות על מכרעת השפעה יש היסוד ובכיתות בגן לילדים 
ושל של ההורים לשוניים חסרים על לפצות עשוי החינוכי מוצלח במוסד לשוני
תרומה יש אחרים ילדים עם בתקשורת עשירה להתנסות גם כאמור, המשפחה.

עצמה להתפתחות השפה. חשובה וייחודית משל
לשוניים כישורים של פיתוח מוצלחת כוללת ואוריינית לשונית התפתחות
אוצר כולל מפותח  אורייני שיח אורייני. שיח של מורכבים טקסטואליים 
זה שיח מורכבים. וטקסטואליים תחביריים מורפולוגיים, ומבנים עשיר מילים
ובטקסטים מרוחקים כשמדובר בנושאים אך בעיקר הֶקשר, בכל להופיע צפוי
נושאים על וכתיבה קריאה האורייני מאפשרים שיחה, השיח כישורי מסובכים.
מטקסטים משמעות הפקת ועכשיו", מה"כאן רחוקים גם אך קרובים וסוגות
טובה שליטה ומדויקת. בהירה  והתנסחות ולשונית מבנית  מבחינה מורכבים
ובעל פה, טקסטים בכתב ולנסח, להבין לקרוא, מאפשרת בכישורי שיח אורייני
ובהירות פירוט של רמה ועל לכידות על הולם, מִשלב על השומרים מורכבים

ולקוראים. למאזינים המותאמת

מורחב ושיח שיחה כישורי של הקניה w המלצות:

המילולית התקשורת לפיתוח הזדמנויות ייצור הספר ובבית בגן החינוכי הצוות .1
על האורייני ייעשה השיח קידום ולשכלולה. עצמם לבין הילדים ובינם עם
להזדמנויות ער בין הצוות החינוכי לבין הילדים. הצוות יהיה שיחות ניהול ידי
עשירה, בשפה מושכל שימוש ידי על הילדים בקרב האורייני השיח לפיתוח
על שיחות לעודד החינוכי הצוות על  חשיבה.  ומאתגרת מגוונת מורכבת,
במהלך ייעשו  אלה כל המידית. מהמציאות רחוקים וגם קרובים נושאים 

והאישיים. הקבוצתיים הכיתתיים, המפגשים
הזדמנות להבטיח מרחבֵי יש האורייני השיח לקידום התערבויות מכוונות לצד .2
ללוות החינוכי. מומלץ הצוות מצד התערבות ללא ולשיחה חופשיים למשחק
בעתיד. ותכנון פעילויות הילדים של עולמם הבנת בתצפיות לשם המשחק את
פדגוגית להתערבות שיוקדשו זמן  פרקי  בין  נאות  איזון על יקפיד הצוות
זמן פרקי לבין ישירה,  בהוראה וכן בקבוצה  או יחידנית בשיחה  מכּוונת,
ופיתוח חופשי משחק למשל בעת מכוון מלהתערב, כמו באופן יימנע שבהם

עצמם. לבין הילדים בין גומלין מגעי של
פעילויות הילדים בעזרת של האורייני השיח רמת את החינוכי יפַתח הצוות .3

להלן: כמפורט מכּוונות
התנסות שתאפשר הספר ובבית בגן חינוכית–אוריינית סביבה של בנייה (א)
ושתכלול שיח ומבני דקדוקיים מבנים מילים, אוצר של להעשרה מגוונת



הרך לגיל בחינוך לעשייה ממחקר 12

בתחומים מידעיים טקסטים שירים, סיפורים, - מגוונים שיח טיפוסי
מפות, תמונות, ספרים, שונים:  מסוגים  הסמלה  ומערכות - שונים

וכדומה. שלטים
סוגות, במגוון כתוב אורייני שיח של  להכרתו פעילויות של ארגון (ב)
בישול, סיפורים ושירים, ספרי ספרי למשל הסמלה ותצורות - מערכות
התוכני הידע העשרת וסמלים מסוגים שונים. לשם שלטים מדע, ספרי
של ולסוגה התוכן לעולם שיתייחס  פורה דיון  לנהל חשוב והלשוני

במליאה. או קטנות בקבוצות הטקסט,
במגוון פה בעל רצוף אורייני שיח ההפקה של לעידוד פעילויות של ארגון (ג)
על דיווח אישי, סיפור של דיבוב מוכר, סיפור של שחזור כגון סוגות,
פיתוח משחק, הוראות מתן הילדים, בקרב עניין שעורר מדעי נושא
כל הפעילויות האלה ילֻוו היסוד בכיתות או בגן בעל פה. טיעון בדיון
רשימת עריכת  שלט, (הכנת יזומה בפעילות או משחק לשם בכתיבה 

וכדומה). קניות
כישורי השיחה של את לטפח יסייע הספר ובבית בגן הצוות החינוכי (ד) 
לזולת להקשיב  וליכולת תור" ל"חילופי היתר בין ויתייחס הילדים 
הולם. ובמשלב ואינפורמטיבי ענייני באופן דבריו על ולהגיב בסבלנות
שיחות ניהול לשיח עמיתים, זמן הקצאת על ידי ייעשה השיחה טיפוח
ובמסגרת קטנות מאתגר בקבוצות דיון ועידוד של ילדים עם אישיות
בטקסט או משותף בפרויקט בבעיה, בנושא, שיתרכז כולה הכיתה

מסוים.

ראשוניים, אורייניים כישורים של הקניה w המלצות:
והכתיבה הקריאה הכרת

היא יכולת קריאה אוריינית. בחברה תקינה להשתלבות חיונית השליטה בקריאה
בבית מוקנית היא ולפיכך מפורשת, הוראה בעזרת כלל בדרך הנרכשת מורכבת
בשליטה מותנית היא אולם  השפה, בהכרת מעוגנת הקריאה  רכישת הספר.
וזיהוי ובשמן בצורתן האל"ף–בי"ת  אותיות הכרת - אלפביתיות  במיומנויות
בקריאה ראשונית התנסות  לצד בגן,  האלה  המיומנויות  הקניית  צליליהן.
מאוד חשוב לפיכך הספר. בבית  קריאה לרכישת הדרך  את סוללת ובכתיבה,
בדרכים הספר בבית עצמה הבסיסיות בגן ואת הקריאה המיומנויות את להקנות

ומתאימות. יעילות
רכיבים: בשלושה יתמקד 6-3 בני ילדי גן טיפוח האוריינות הלשונית בקרב .1

השפה של להעשרת יפעל החינוכי בגן לשונית. הצוות כשירות (א) פיתוח
בשפה שימוש ידי על ותחבירית מורפולוגית לקסיקלית, מבחינה הילדים
הילדים וחשיפת נושא בכל הילדים עם בתקשורת ומאתגרת עשירה
שיח ירכשו כישורי הילדים שונים. מסוגים טקסטים עשיר של למגוון
יוכלו הם האישיות. יכולותיהם ואת הכרונולוגי גילם את התואמת ברמה
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את ויבינו ולמטרות שונות שונים בנושאים בעל פה בשיחה להתבטא
מידעי. לקטע או לסיפור ובהאזנה בשיחה סוגות, במגוון הנשמע

מוטיווציה וטיפוח וכתיבה קריאה וניצני אלפביתיות מיומנויות של הקניה (ב)
יש אולם בגן, הפורמלית הקריאה בהוראת להתחיל מומלץ לא אוריינית.
ומודעים רגישים יהיו האלפביתי; העיקרון את יבינו שהילדים כדי לפעול
האותיות; של הצורות והצלילים השמות, ויכירו את ולקולותיה לשפה
הכתב; מערכת  של  שימושיה את ויבינו וכתיבה קריאה ניצני  יפַתחו 

הכתובה. בשפה ולהשתמש ולכתוב לקרוא ללמוד ישאפו
יתמצאו הספרים, לשון ואת ילדים ספרות יכירו הילדים לספר. מכּוונות (ג)
ויגלו הקריאה) כיוון (למשל  ובמוסכמותיהן והכתיבה  הקריאה בחוקי

להם. להאזין ורצון בסיפורים עניין
ומשמעותי פעיל שימוש המזמנת סביבה הילדים, עם יחד בגן, ליצור יש .2
את ומבטאת אוריינית פעילות מעודדת הכתובה, ובשפה הכתב במערכת
מילים, שלטי אותיות, סרגלי ספרים, למשל תכלול כזו סביבה בגן. העשייה
מחשב בתכנות סדיר באופן להשתמש מוצע  עוד כתיבה. וכלי כתיבה דפי
טלוויזיה משחק, או כתיבה המאפשרים טכנולוגיים ובאמצעים ייעודיות

ועוד. בתכניות חינוכיות לצפייה
להקפיד רצוי  השאלה. וספריית פעילה  ספרייה  גן בכל להקים מומלץ  .3
לצורכי הפעילות זמינים של ספרים שיהיו מספקת כמות שהספרייה תכלול
כל תקופת בשבוע במשך השאלה הביתה לפחות פעם וגם לשם השוטפת בגן
מסוגות ספרים של מגוון תכלול הספרייה הגן. בפעילות לפגוע בלי הלימודים
וספרי מדע ספרי מילון, אנציקלופדיה, כמו הידע להעשרת ספרים - שונות
מקרא סיפורי עם, ואגדות מעשיות לילדים, ושירה סיפורת ספרי וכן אמנות,
כדי מסוימים של ספרים אחדים עותקים בספרייה רצוי שיהיו חז"ל. וסיפורי

בחברותה. ילדים קבוצת של משותף עיון לאפשר

כתיבה כישורי .6

וכן איות יכולת הכתב, הכרת - אחדות מיומנויות כוללים הכתיבה כישורי
רעיונות של בכתב ולהבעה לארגון לבחינה, הקשורים יותר גבוהים כישורים
הללו. המיומנויות בכל שליטה מחייבת ואיכותית שוטפת כתיבה ומחשבות.
אחידה שיטה נהוגה ואוסטרליה, אנגליה הברית, ארצות בכללן רבות, במדינות
נכון איות כתיבה ידנית, כישורי של הקניה המשלבת בגיל הרך כתיבה להוראת
אחת להוראת שיטה נהוגה בישראל אין זה בסיסיות. לעומת ויכולות אורייניות

הכתיבה.

כתיבה כישורי טיפוח w המלצות:

ליכולתם, בהתאם גרפי, גם באופן עצמם הרך להביע בגיל ילדים לעודד רצוי .1
יש זה עם מומלצים. בגן אינם תקנית כתיבה ותרגול של פורמלית הוראה אך
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מן אותה הכתב ולחקור במערכת להתעניין ילדים הזדמנויות המזמינות ליצור
התקשורתי. ההיבט ומן אות-צליל) (קשרי הגרפי–פונמי ההיבט

ולקדם לה, מסוגלים  שהם ברמה ילדית כתיבה לכתוב לילדים לאפשר  יש .2
רק וזאת כתיבה תקנית, של תחילתה לקראת תואם התפתחות באופן אותם
הילד והיא את המקדמת פעילות היא ילדית" "כתיבה לכך. הם בשלים אם
שרבוט וכוללת ציור בעת כלל בדרך נעשית היא ההתפתחות. מתהליך חלק

חלקית. פונטית אותיות וכתיבה של אקראי כתב, רישום דמויי סימנים של
לציור ולכתיבה תדירות בפעילות גרפית הזדמנויות המתקשים לתת לילדים יש .3
משטחי על באצבעות שרבוט כגון להם, שיתאימו מגוונים באמצעים ילדית

ודומיהם. מחשב מקלדת או פלסטיות אותיות בעזרת כתיבה חול,
הכתב באמצעות תקשורת ויצירת אות-צליל קשרי אותיות, עיצוב לטפח יש .4

הילד. של ההתפתחותי לשלב בהתאמה
הגרפיים– במרכיבים  גם לעסוק יש הכתיבה הוראת של בשלבים ראשונים .5

אחיזת העיפרון. הכתיבה, למשל מוטוריים של
ותיעוד שימור כגון הכתב, של העיקריים תפקידיו את יבינו שהילדים חשוב .6
שהילדים דברים של בכתב תיעוד על  להקפיד  מומלץ הדבורה. השפה של
נוספת הזדמנות  יהיה  הדבורה השפה בתיעוד העיסוק פה.  בעל אומרים 
ואם בעברית אם הכתובה, השפה של הלשוניים לכללים הילדים לחשיפת
שהתקיימו דיונים ולתמלל שסופרו סיפורים לרשום כדאי לדוגמה, בערבית.

אותם. ולהשמיע ולחזור כ”ספר” אותם לערוך בכיתה,

מתמטית אוריינות .7

כמויות, משווים  הם הרך. בגיל ילדים של בפעילויותיהם שזורה המתמטיקה 
תורמות אלה ועוד. פעילויות בונים בעזרת קוביות מודדים חפצים, דגמים, יוצרים

מתמטיקה ומדעים. ללימודי שהיא הבסיס מתמטית, חשיבה לפיתוחה של
ואולי שנתיים בני בהיותם יכולות מתמטיות כבר של מגוון מפתחים ילדים
נרכש במהלכן פורמלי. הוא בלתי בגיל זה הוא המתמטי עיקר הידע לפני כן. אף
בקניון, השעשועים, בגן המשפחה, בבית מתוכננות ולא מזדמנות פעילויות של
אוריינות של לפיתוחה הבסיס הוא זה ידע המשפחתית. ובמכונית במכולת
בגן הילדים תחילה יותר, מאוחר בשלב נרכש הפורמלי המתמטי מתמטית. הידע
הקשורים הנושאים והמושגים כל את כולל הפורמלי הספר. הידע בבית ובהמשך

מכוון. באופן ונלמד בכתב לרוב מיוצג הוא למתמטיקה.
ולעסוק מתמטיות סוגיות  ולהבין לזהות היכולת היא מתמטית  אוריינות
והמדע. החברה הפרט, בחיי המתמטיקה של תפקידה את להעריך גם כמו בהן,
חישובים בביצוע רק מסתכמת אינה הרך בגיל מתמטית אוריינות לכך, בהתאם
בחיי ומיומנויות של ידע יישום כוללת אלא בסדר הנכון, המספרים ובאמירת
תובנה וטיפוח מצבים רחב של במגוון מתמטית להפעיל חשיבה נטייה היום–יום,

מתמטית.
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מתמטית אוריינות של הקניה w המלצות:

לימוד המדגישה המתמטי בחינוך העדכנית מהמגמה נגזרות להלן ההמלצות
חישוב תהליכים מתמטיים, הבנת ,(big ideas) מתמטיים ותכנים רעיונות של

מתמטית: ותקשורת במצבים שונים מודלים מתמטיים יישום חישובים,
ידע בהתבסס על כן, לפני ואף הגן בגיל כבר המתמטית פיתוח האוריינות .1
הפיתוח תהליך של יעדיו ידי ילדים. טבעי על באופן הנרכשים ומיומנויות

כדלהלן: רכיבים בארבעה ויתמקדו גיל תואמי יהיו הגן בגיל
מונה” ”מספר זה ובכלל ”מספר”, המושג כגון מתמטיים תכנים של הבנה (א)
של הבנה ;(ordinal number) ”סודר (cardinal number) ו”מספר
ספָרות; של זיהוי וסדר; כמות גודל, כגון בסיסיים כמותיים מושגים
מספרית תובנה פיתוח מספרים; בין והיחסים המספרים מערכת הבנת
ייצוג ובמרחב; במישור צורות של והבנה הכרה ;(number sense)

והקטנה. הגדלה של שונים ומודלים מספרים
ידיעה של עובדות, וחשיבה, חישובים כגון מתמטיים הבנה של תהליכים (ב)

מתמטיים. תהליכים מתמטיות וגמישות בהבנת הכללות של הכרה
מצבים זיהוי כגון שונים, במצבים מתמטיים מודלים של יישום יכולת (ג)
במספרים ולחשב חישובים לעסוק רצון מתמטי, המצריכים שיקול דעת

והתמצאות בעולם המספרים.
והקניית מתמטית, תקשורת כולל ומטה–קוגניטיבי, מתמטי שיח פיתוח (ד)
ניטור, בעיות, לפתרון המשמשות האסטרטגיות על לדווח היכולת

ורפלקצייה. הכוונה
מטה–קוגניטיביות בשיטות תיעשה ההוראה הרך. בגיל מתמטיקה הוראת .2
אותו שהובילה המתמטית  החשיבה את ולנמק להסביר מהילד  הדורשות

בעיה. של לפתרון
המתמטיקה. בתחום וספרייה שיכללו משחקים וספרים משחקייה הקמת .3

שימוש זה ולפתרון בעיות, בכלל מתמטיים בעזרים לבניית מודלים שימוש .4
מבוגר. של בתיווך במחשבים

תוך בגן היום–יום חיי במהלך מתמטית וחשיבה מתמטיים מושגים לימוד .5
פעילויות של בהקשר מתמטיים ותכנים תהליכים למושגים, התייחסות

יום. חווים מדי שהילדים שונות חוויות או של שונות
את שיכללו הרך בגיל המתמטיקה להוראת (סטנדרטים) תקנים פיתוח .6
גאומטרייה, אלגברה, חשבון, ופעולות מספרים מערכת הבאים: התחומים
לטפח יש הללו מהתחומים  אחד בכל והסתברות.  נתונים ניתוח  מדידות,
קישוריות, והוכחה, הנמקה בעיות, פתרון הבאות: היכולות את ולפתח

וייצוג. תקשורת
התפתחות תהליכי והדגשת הרך מתמטיקה לגיל בהוראת גם הגננת הכשרת .7

אלה. בגילים המתמטית החשיבה
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אמנויות .8

הגישות במחלוקת. שנויים  הרך  לגיל האמנותי החינוך  של  והתפקיד המעמד
על - נבדלות וחינוכיות פילוסופיות תפיסות שתי על נסמכות השונות
עצמו בפני ורצוי הכרחי הומניסטי  דעת  תחום היא  האמנות מהן אחת  פי
בהתפתחות התומך חווייתי כלי היא האחרת פי ועל (art for art's sake)

.(art for people's sake) חוץ–אמנותיים בתחומים ובלמידה הקוגניטיבית
החינוך, הפסיכולוגיה האמנויות, בתחומי עדכניים שערכו מחקרים חוקרים
ילדים של עיסוק  בין לקשר הרך, בגיל ליצירתיות והתייחסו המוח  וחקר
תכניות של ולהתאמה האמנות של הילדית להבנה התפתחותם, לבין באמנות
ילדים של לרווחתם עיסוק באמנות תורם האמנות, מעידים כי לטיפוח לימודים
מלמדות "מה השאלה על והחברתי. הרגשי המוטורי, בתחום ולהתפתחותם
החשיבה את משכללות הן כי אלה  חוקרים משיבים  הילד" את האמנויות
השאיפה את ומחזקות ממוקדת ודמיון מקוריות, תפיסה מפתחות היצירתית,
יכולות ההבנה שכולן רבות ואת מבט נקודות היכולת לזהות עמימות, את לחקור

לדור בכפיפה אחת.
החינוך על ניכרת יש השפעה החינוך הדברים, למטרות בפתח שנזכר כפי
לומד הזדמנות לכל מתן ובהן רבות, מטרות נמנות המחקר לאמנויות. בספרות
התנועתית, המוטורית, ההתפתחות חיזוק וליצירה; להנאה אישי, לביטוי
השייכות ותחושת הקשר טיפוח החשיבה; שכלול האסתטית–אמנותית; הקולית,

חברתיים. כישורים פיתוח לתרבות;

ותנועה פלסטית, מוסיקה אמנות — טיפוח אמנותי w המלצות:

ואביזרים, חומרים עתירי  הולמים, מרחבים  הילדים בגני  לטפח מומלץ .1
באווירה להתפתח לילדים ויאפשרו שונות ביטוי בדרכי ליצירה מוקד שיהיו

יצירה. המעודדת אמנותית
בהתנהגות התחשבות תוך הילדים בגן מיטבית אקוסטית סביבה ליצור יש .2

הגן. ובמבנה האנושית
לבין החינוכי הצוות בין אמנותיים בנושאים מתמשך דיאלוג ניהול לעודד ראוי .3
- יסודיים ולעקרונות למושגים ולתת ביטוי עצמם לבין הילדים ובין  הילדים

קומפוזיציה. לחן, גוון, צבע, צורה, למשל
שהצוות מומלץ הגננת, ידי על המכוונות  אמנותיות  פעילויות על נוסף .4
הילדים, יתייחס ליזמותיהם ויעודד של קשוב למוקדי העניין החינוכי יהיה

הגשמתן. את
מורפולוגיה, כמו שפה כישורי של פיתוחם לשם במוסיקה להשתמש ניתן .5
ותבניות חריזה ממוקד, קשב  של הדגשה בעזרת מילים  ואוצר פונולוגיה

והזיכרון. השינון לשכלול במוסיקה להסתייע וגם חוזרות,
בעת הצורך. להרגעה ולהרפיה במוסיקה ורגיש שימוש מושכל ניתן לעשות .6
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על יצירתית, והוראה יצירתיות תכניות יצירתית, לסביבה חשיפה לשלב יש .7
הילדים של התוצרים הביצועים ואת את אמנותית ולשכלל תפיסה לפתח מנת

האמנויות. בתחומי

מבניים היבטים .9

על הילדים, הישגי על ניכרת החינוכי יש השפעה המוסד של המבניים להיבטים
ברורות אמות מידה להגדיר חשוב החברתיות. ועל מיומנויותיהם התפתחותם
של המקצועית לרמה המוסד, של  והחינוכית האקולוגית  לסביבה הנוגעות
זה בהקשר בפועל. יישומן על ולהקפיד ומקצועיותו, הסגל ולאיכות הניהול
המספרי והיחס בכיתה התלמידים מספר (א) הבאים: לגורמים להתייחס ראוי
ילדים; בגן התחלת הלימודים וגיל הפעילות שעות לילדים; (ב) המחנכים  בין

הילדים. גן של הארגוני המבנה (ג)

לילדים בין המחנכים המספרי והיחס התלמידים בכיתה מספר א

מתחת המיועדת לילדים גן בכיתת התלמידים למספר כי שונים מעידים מחקרים
המורה  עם איכותי  קשר לילד לספק כדי התפתחותם. על השפעה  יש  3 גיל
למבוגרים ילדים בין מספרי יחס על לשמור יש משמעותית הוראה ולקיים
ברגישות זאת לעשות יש ילד. לכל אישית והתייחסות לב תשומת מתן שיאפשר
בגן במיוחד חשוב זה היבט הילד. של ולצרכיו ליכולותיו ההוראה את ולהתאים
הפורמלית הלמידה ראשית ועם חדשה ארגונית למערכת הכניסה עם א', ובכיתה
של הממוצע המספר המערבי בעולם כי זה בהקשר נציין היסוד. מיומנויות של

ילדים. 25 על אינו עולה ב' או א' התלמידים בכיתה
מבוגרים בין מספרי יחס מבניים: קריטריונים לשני מתייחסים המחקרים רוב
מהו לקבוע קשה כי לציין ראוי כיתה. בכל התלמידים ומספר בכיתה לילדים
שונות עקב לומדת, בקבוצה הילדים למספר המבוגרים מספר בין המיטבי היחס
שונות חינוכיות במסגרות  העובדים המבוגרים ובמאפייני הילדים  במאפייני
באופן מחקרים המתייחסים כה עד שלא בוצעו ואף זה, עם .3 גיל מעל לילדים
מספר של ניכר צמצום כיום אין ספק שנדרש אלה, שאלות לשתי וברור ישיר
35 תלמידים (בממוצע 31  על כיום העומד גן, המותר בכיתת  המרבי הילדים

לילדים. החינוך הניתן איכות את כדי לשפר תלמידים),
את לאמץ כדאי הילדים  בגיל הקשורים התפתחותיים בצרכים  בהתחשב
בני 4-3 (תלוי  של בכיתה 16-14 ילדים של רבות, במדינות המקובלת ההעדפה
(תלוי   6-5 בני  של בכיתה ילדים  20-16 של בגן), הצעירים הילדים במספר
אחת  כל כי מוצע א'. בכיתות ילדים  25 ושל בגן) הצעירים הילדים במספר

ידי גננת וסייעת. תנוהל על מקבוצות הגיל בכיתות הגן
גני שבה  בישראל, במיוחד חשוב  בגן לילדים מבוגרים  בין המספרי היחס 
הם שבהן רבות ממדינות המערב לעומת מתנהלים כמוסדות נפרדים, הילדים
מבודד ויכולות פועלות באופן אינן והגננות ספרי מהמערך הבית בלתי נפרד חלק
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ביותר הרבה ההשפעה בעל נציין גם כי המשתנה הספר. בית בצוות להסתייע
בעל מורה של ונוכחותו  החינוכי הצוות של ההכשרה רמת הוא  זה בהקשר
הקובע הגורם כי נמצא למשל כך הרך. הגיל בתחום אקדמי ותואר הוראה תעודת
הכשרה בקורסי המורה השתתפות הוא ובחשבון בקריאה התלמידים הישגי את

אלה. מקצועות להוראת ספציפיים

הילדים בגן לילדים מבוגרים בין המיטבי המספרי היחס w המלצות:

ילדים   16-14 של קבוצה לכל וסייעת  גננת  הוא המועדף  המספרי  היחס .1
בני 6-5 (תלוי במספר  של בכיתה ילדים  20-16 של ,4-3 בני של בכיתה

א'. בכיתות ילדים 25 ושל בגן) הצעירים הילדים
בתחום אקדמי ותואר של מחנכת בעלת תעודת הוראה נוכחות על להקפיד יש .2

הלמידה. הרך בכל אחת מקבוצות לגיל החינוך

הילדים בגן הלימודים התחלת וגיל פעילות שעות ב

בגן והשבועית היומית הפעילות משך  להשפעת  שהתייחסו מחקרים ממצאי
ארוך לימודים ארוך ושבוע לימודים יום בין הבדל להצביע על מאפשרים אינם
התלמידים, להישגי הנוגע בכל קצר לימודים ושבוע קצר לימודים יום לבין
המסגרות ברוב הלימודים שבוע זה עם בריאותם. ולמצב החברתיות ליכולותיהם
ורק בשבוע), ימים (חמישה קצר  הוא המערבי בעולם  הרך לגיל החינוכיות
לימודים יום מקיימות יכולת אוכלוסייה מעוטות לקבוצות המיועדות מסגרות
היסודיים הספר בתי של הנמוכות והכיתות הילדים גני פועלים בישראל ארוך.

לימודים קצר. יום החינוך נהוג מוסדות בשבוע, וברוב ימים במשך שישה
לגן. הכניסה לגיל גם להתייחס  יש  בגן הפעילות  שעות  מלבד זה, לעניין
גם חובה חינם חינוך המחייב מתן התשמ"ד-1984, חובה, לימוד לחוק התיקון
בכל הארץ. אינו מיושם ועדיין הדרגתי אלה באופן נאכף בימים ,4-3 בני לכל
מגיעים נמוכות חברתיות–כלכליות משכבות ילדים כי מעידים המחקרים ממצאי
מהאחרים. יותר מהגן מושפעים מילדים אחרים, אך פחות ללמידה מוכנים לגן

הילדים בגן הלימודים וגיל התחלת הפעילות שעות w המלצות:

מוקדם לגנים להיכנס נמוכות חברתיות–כלכליות משכבות לילדים לאפשר מוצע
ארוך. לימודים יום למענם ולהפעיל (3 (בגיל

גן הילדים של המבנה הארגוני ג

חינוך לגיל של בישראל מפעילה שלושה מודלים ארגוניים הילדים מערכת גני
גנים מדגמים גנים. ואשכול רגיל), חטיבה צעירה (גן מסורתי ילדים גן  הרך:
אך לישראל, ייחודית תופעה במערכת החינוך אינם זה לצד זה הפועלים שונים

הוכח. לא עדיין על פני משנהו אחד דגם של היתרון
של מרבי ניצול לאפשר עשוי הגנים אשכול של הארגוני המבנה כי נראה זה עם
אשכול והצוות החינוכי. הילדים, ההורים, הגננות העומדים לרשות המשאבים
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על ומנוהלת מוסד אחדות באותו גן כיתות חינוכית הכוללת מסגרת הוא גנים
ונותנים עצמאותם על שומרים האשכול שבמתחם הגנים אחת. מנהלת ידי
אשכול בפרט. והגננות הילדים ולצורכי בכלל החינוך מערכת לצורכי מענה
של באינטימיות לפגוע בלי בגודל הגלומים היתרונות את לנצל מאפשר הגנים
אחדות מאפשר גן המאגד בתוכו כיתות למשל אשכול גנים כך המסגרת הגנית.
הצוות של ולהכשרה לתלמידים המיועדות הפעילויות לצורך משאבים איגום
ולתלמידים למורים יותר רבים והעשרה פיקוח שירותי מעניק והוא החינוכי,
בכוחות גם חיסכון אחד מאפשר גנים באשכול גן אחדות של כיתות כינוס כאחד.

הילדים. של ההזנה ובמערך והחצר המבנה של תחזוקה במשאבי עזר,
ראוי לשקול גם אשכול גנים המשרת אחד פיזי של מבנה עקב העלות הגבוהה
ללא גם אחדים גנים בין זיקה יצירת ידי על וירטואלי גנים אשכול של הפעלה
ניצול מיטבי לאפשר עשוי זה מעין וירטואלי גנים אשכול סמיכות גאוגרפית.
הגנים אשכול גן. תומך אפקטיבי מערך של ובנייה המקצועיים העזר כוחות של
הילדים לצורכיהם של מענה הנותנת חינוכית מסגרת לשמש הווירטואלי עשוי
מערך הכשרה, וכן ואישיים–טיפוליים חברתיים בתחומים חינוכיים–לימודיים,

החינוכי. ולצוות לגננות ופיקוח תמיכה

הילדים גן של הארגוני המבנה w המלצות:

שונים, ארגוניים מבנים של ההפעלה יעילות את אמפירי באופן לבחון מומלץ
הפוטנציאלית את תרומתם וכן הווירטואלי, הגנים או אשכול הגנים אשכול כולל

התלמידים. של החינוך לאיכות

המשך למחקרי נושאים הצעת ד

אחד לכל שהתייחסו מחקרים ממצאי על נסמכו ומסקנותיה הוועדה המלצות
את היום סדר  על העלתה הקיים המחקר בחינת עסקה. שבהם מהנושאים 
וההוראה החינוך בתחום יסוד סוגיות של לבירורן נוספת בחקירה הדחוף הצורך
להצביע מבקשת הוועדה החינוך. בתחום ההחלטות למקבלי לסייע מנת על
בשאלות לעוסקים העשויים לסייע במיוחד, אחדים, החסרים מחקר כיווני על

הספר: מבית המרב להפקת הגן ולזיקתם בגיל החינוך לדרכי הקשורות

שונות לימודים תכניות ושל חינוכיות גישות של בחינה .1

ולהערכת שונות חינוכיות יעילותן של גישות להשוואת מחקרים נדרשים •
מאפיינים שונים. בעלי התאמתן לילדים

כתיבה, קריאה, שלמדו תלמידים אחרי ולעקוב אורך מחקרי לערוך מומלץ •
שונות. בגישות ואמנויות חשבון

ראשית הוראת מועד של ההשפעה לבדיקת השוואתיים נדרשים מחקרים •
גם חסר הספר. בבית הלימוד שנות במשך התלמידים הישגי על הקריאה
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הרגשית, ההתפתחות על מוקדם קריאה לימוד של ההשפעה על מחקרי ידע
הרך. בגיל והקוגניטיבית החברתית

והידע הלשונית המודעות הלשוני,  הידע בין  הקשרים את לבחון יש •
הניקוד הוראת של ההכללה גם את השפעת כמו והפונולוגי, המורפולוגי

הקריאה. בהוראת
של ולהוראה הכתיבה ניצני לקידום המתייחסים נוספים במחקרים צורך יש •

הספר. בבית הילדים להישגי שלהם לקשר וכן כתיבה, מיומנויות
החשיבה הכמותית בהתפתחות המתמקד יישומי ומחקר מחקר בסיסי חסר •
בגיל הגן המתמטית החשיבה לקידום התערבות של ובהשפעה בגיל הרך

זמן. ולאורך
הילדים בגני האמנויות כבר בתחום לימודים תכניות הפעלה של לבחון ראוי •
לפיתוח יצירתיות והתרומה התפוקות של ובחינה מטרות הגדרה של תוך
על נוסף "העברה"). (מחקרי אחרים בתחומים התלמיד של ולהתפתחות
אמנים של לפעילותם ילדים של חשיפתם השפעת את לבחון כדאי כך

וליצירותיהם.
יעילותן את ולהשוות המדעים הוראת בתחום המחקר את להרחיב צורך יש •

מדעית. חשיבה של לפיתוחה תרומתן ואת שונות גישות של
זה ובכלל החינוך, משרד בתמיכת הנערכים חינוכיים שניסויים מומלץ •
הסקת שיאפשר  במחקר ילֻוו ותהליכיים, מבניים חידושים של הפעלה 

יישומיות. מסקנות

וההוראתית הרגשיתַײחברתית האינטראקצייה איכות .2

של האינטראקצייה איכות להערכת ביותר היעילות השיטות מהן לבחון יש
לשיפורה. התערבות תכניות השפעותיהן של וכן את הרך בגיל ילדים עם מורים

התפתחותי. בסיכון לילדים מיוחדת חשיבות זה לנושא

השפעתם של משתנים מבניים על התפתחותם .3 
הילדים של הישגיהם ועל

בכיתת למספר הילדים המיטבי הקשורות שאלות בהמשך חקירתן של צורך יש
יום (למשל הלימודים למשך  לתלמידים, מחנכים בין המספרי  ליחס הלימוד,
ההתנהגות הישגים לימודיים ועל משתנים אלה על ארוך) ולהשפעתם של לימודים
תלמידים שלמדו אחרי ולעקוב אורך מחקרי לערוך מומלץ הילדים. הכללית של

צעירה. גנים וחטיבה אשכול מסורתי, גן ובכללן חינוך שונות, במסגרות

מורים הכשרת .4

למשל תלמידיו, הישגי לבין והכשרתו המורה מאפייני בין הקשר את לבדוק ראוי
חלקית הגיעו להישגים במשרה הועסקו שמוריהם אם ילדים ישראלים לבחון

מלאה. שהועסקו במשרה המורים תלמידי מאלה של נמוכים
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עבודה כדי תוך של מורים המקצועי הפיתוח שיתמקד ביעילות במחקר צורך יש
ושיתייחס התלמידים, ועל  המורה  על ובהשפעתו (in–service training)
התלמידים להישגי לתלמידיו, המורה בין  הגומלין למגעי ההוראה, לאיכות

ולהתנהגותם.

עצמי ויסות .5

הוויסות עקרונות אם  ויבהיר העצמי הוויסות בתחום שיתמקד  מחקר נדרש
ויסות עצמי על של ההֶקשר השפעתו ומהי בהֶקשרים שונים, העצמי ישימים
תכניות ושל כיתות של לתכנון לתרום עשוי כזה ידע שיעורו. ועל שונים מסוגים
אסטרטגיות ולהפעיל את הוויסות העצמי לתלמידים לשפר שיאפשרו לימודים

שונים. בהקשרים מתאימות

רב תרבותית חינוך בחברה .6

אוכלוסייה קבוצות של ולקידום  לטיפוח  הקשורות  סוגיות  לבחון מקום יש
תרבותי מיקוד בעלות לימודים תכניות של פיתוחן למשמעות גם כמו מיוחדות,

תרבותית. רב לקבוצות השונות בחברה המתייחסות
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החיים במהלך להתפתחותם  תשתית יוצרות הרך בגיל ילדים של  חוויותיהם
רגישה תקופה  הוא הרך  הגיל רבה. וציבורית מקצועית להתייחסות  וזוכות 
לכן וחברתית. רגשית קוגניטיבית, להתפתחות הזדמנויות חלון מעין במיוחד,
והחינוך הטיפול מרכיבי מהם  לברר כדי  רבים ומאמצים  משאבים מושקעים
בגיל הרך חשיבות החינוך ילדים. של מיטבית המאפשרים התפתחות בגיל זה
גישות של בהתאמתן  וכן בשיפורו להתמקד הצורך את מעלות והשפעותיו 
הוריהם של החינוכיות ולמטרות הילדים לצורכי לימודים ותכניות פדגוגיות
שהשקעתו לכך מחקריות הוכחות גם קיימות חיים. הם שבתוכה החברה ושל
ובטווח הקצר בטווח מבחינה כלכלית משתלמת בגיל הרך בחינוך ציבורי הון של
 Barnett & Masse, 2006; Bracey & Stellar, למשל: ראו (להרחבה הארוך
מסגרות קיומן של כי ספק כיום אין .(2003; Heckman, 2000, 2004, 2006
גורמים הם בהן, הניתן שלוש ואילך, ואיכות החינוך מגיל הרך, לגיל חינוכיות

כולה. החברה ועל הילדים של התפתחותם על רבה השפעה בעלי
ארוכה תקופה שוהים בישראל הרך בגיל ומהילדים מהפעוטות רבים
איכותיים חינוך מוסדות נדרשים ולכן וציבוריות, פרטיות חינוך במסגרות
ויפעלו ראויות וקוגניטיביות חברתיות רגשיות, חוויות להם שיספקו הרך לגיל
כבוגרים. ולחייהם הספר בבית ללמידה הכנתם לשם ביותר הנאותים באופנים
של התפתחותו על והשפעתו הרך החינוך בגיל של שחשיבותו אפוא ייפלא לא
גם אם המחקרית כי בספרות רבה להתייחסות רק לא זכתה במשך חייו הפרט
בישראל נמצא העולם. ברחבי שונות במדינות וממשל חברה גורמי להכרה מצד
המותווית הקדם–יסודית, החינוך מערכת של היסוד בתכנית זו להכרה ביטוי
כי למעשה הלכה נקבע תש”ס), שבה החינוך, החינוך (משרד משרד מנכ”ל בחוזר
.(2.1 סעיף (שם, הילדים” של התשתית לחינוכם הכולל הוא הרך בגיל ”החינוך
לימוד התיקון לחוק ביישום ישראל מדינת החלה בתש”ס כי החל לציין יש
החוק .4-3 בני חינם על כל חינוך חובה שלפיו חל חוק התשמ”ד-1984, חובה,
אוכלוסיית כל את יכלול הוא שנים עשר תוך כי ונראה הדרגתי, באופן מיושם
את יחלו ישראל ילדי כל היום שבו רחוק לא יוצא מכך כפועל זה. בגיל הילדים
חשיבות את יותר מגבירה אף זו מציאות .3 בגיל כבר הילדים בגן לימודיהם

הילדים. באיכות החינוך הניתן לילדים בגני ההכרה
גנטיים, רבים, גורמים של תוצאה הם ילדים של בהתפתחותם הבדלים
לכל ולהתאמתו בגיל הגן החינוך של לטיבו אולם תרבותיים ואחרים, חברתיים,
ובהכנתם בכלל יכולותיהם של הילדים משקל רב בפיתוח יש ותלמיד תלמיד

.(Barnett, 2002) בפרט הספר בבית ללימודים
זה ובכלל הרך, בגיל ההתפתחות לתהליך התייחסו רבים תאורטיקנים
אריקסון), ואריק פרויד זיגמונד (למשל האישיותיים המרכיבים להתפתחות
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לורנס (למשל והרגשיים  ויגוצקי) ולב  פיאז’ה  ז’אן (למשל הקוגניטיביים 
ואופני החינוך אמצעי החינוך, מטרות גם לכך בדומה גרינשפן). וסטנלי קולברג
תאורטית להתייחסות זכו  ילדים של המיטבית ההתפתחות  של ההבטחה
הגישות קצרה של סקירה לרוח הזמן והמקום. בהתאם והשתנו ועודכנו רבה
ה–20  המאה של הראשונות השנים מאז הרווחות ילדים של לחינוכם הפדגוגיות
ואדוארד דיואי ג’ון שטיינר, רודולף של מתורותיהם החל רבה, רבגוניות מעלה
אלכסנדר של רעיונותיהם דרך המאה, של הראשון בעשור שפורסמו ת'ורנדייק
שהוצגו סקינר פרדריק ובורהוס פיאז’ה ז’אן ויגוצקי, לב דירקהיים, אמיל ניל,
ברונר, ג’רום בלום, בנימין של בהצעותיהם וכלה והשלושים, העשרים בשנות
בני גרדנר והווארד גיליגן קרול  פוקו,  מישל  רוג’רס,  קארל מאסלו, אברהם

ימינו.
הפועל אל הכוח מן הוצאתן גם השונות, החינוכיות הגישות ריבוי על נוסף
הגזמה מגוונים. אין יישום שונה והניבה אופני להתייחסות במהלך השנים זכתה
בין ואף שונות בחברות ספר בתי בין רבים הבדלים של קיומם בדבר בטענה
לכן עצמו. בפני מיקרוקוסמוס הם מהם ואחת אחד שכל שונות, לימוד כיתות
בכל המתקיימת הייחודית האינטראקצייה של תוצר היא הלמידה דבר של בסופו
בשנים רבים וחוקרים חינוך אנשי המעסיקה הסוגיה לפיכך כיתה. ובכל ספר בית
אלא הטוב”, החינוך רק בבירור השאלה הכללית ”מהו מתמקדת אינה האחרונות
בעלי לתלמידים המאפשרים והתנאים הגורמים שעניינן לשאלות גם מתייחסת
של ההתאמה באופני עוסקות אלה שאלות בלימודים. להצליח שונים מאפיינים
פוטנציאל את מרבי באופן לנצל לכולם לאפשר כדי התלמידים לצורכי החינוך

שלהם. הלמידה
הרך בגיל החינוך אופני של בזיהוי התמקדה להלן, המוצגת הוועדה, עבודת
הספר. תפקידה בבית התלמידים כלל של והצלחה מיטבית המניבים התפתחות
של הנוגעים בהבנה המחקר ממצאי ולסכם את לבחון לסקור, הוועדה היה של
בזיקה הגן, בילדים בגיל הטיפול מרכיבי ושל ההוראה של תהליך החינוך, אופני
של הראשונות בשנים בלימודים  ולהצלחה מיטבית התפתחות  של לקידומה
המקצועיים ידי הדרגים גם בשאלות שהועלו על ספרי. הוועדה דנה הבית החינוך
- מבנה הילדים בגני החינוך של שונים להיבטים שהתייחסו במשרד החינוך,
והשלכות הלימודים ותפקידיהם, תכניות גן המבוגרים בכל מספר הילדים, גן
כיווני שייצגו הוועדה,  חברי הספר. בבית  התפקוד על בגן והחינוך  הטיפול
אודות על הסכמה לידי להגיע התבקשו שונות, והתמחויות מגוונים חשיבה
השלכותיהם על ולהצביע  ילדים של להתפתחותם החיוניים החינוך  מרכיבי
ועל הלימודים תכניות על על הטיפול בילדים, זה ובכלל הגן, בגיל החינוך על

המורים. הכשרת
שונות במדינות שהתכנסו אחדות ועדות  גם  כמו רבים, מחקרים כי נציין
אלה כל הנוכחית. הוועדה הקשורות לאלה שבהן דנה בסוגיות עסקו בעולם,
אומצו אף ממסקנותיהם ואחדות דיוניה, בבסיס עמדו הוועדה, חברי את שימשו
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בגיל של ילדים התפתחותם על אודות הידע שבידיה את לעדכן על מנת ידיה. על
שפורסם מקיף מחקר והמסקנות של דוח למשל על הממצאים הוועדה נסמכה הרך
 From Neurons to) הברית ארצות של למדעים הלאומית האקדמיה ידי על
Neighborhoods: The; ראו:  Science of Early Childhood Development
אומצו בדוח זה שפורסמו ההנחות המרכזיות .(Shonkoff & Phillips, 2000
האקדמיה ידי על שפורסמו נוספים מסמכים הוועדה. חברי ידי על במלואן
הוועדה, לעבודת רקע חומר תרמו הברית  ארצות של למדעים הלאומית
Eager to Learn: Educating Our Preschoolers הדוח את במיוחד  ונציין
מערכות המתארים מחקר דוחות .(Bowman, Donovan & Burns, 2001)
חומר הם  גם שימשו תלמידיהן הישגי ואת בעולם שונות במדינות חינוך 
Organization for Cooperation and) OECD של שונים פרסומים  רקע.
הוועדה את  שימשו  (Development [OECD], 1998-2000, 2003-2004
 Thematic Review of Eraly Childhood–ה למשל רבות, פעמים זה בהקשר
בקריאה  הבין–לאומיים המחקרים דוחות  ,Education and Care Policy
ארגון הסיכון של דוח התנהגויות וכן (Mullis, Martin & Foy, 2005) ומדעים

.(World Health Organization, 2004) העולמי הבריאות
מקיפים אורך מחקרי של בממצאיהם  גם רחב שימוש  עשו הוועדה חברי
שונות חינוך מסגרות של מאפייניהן  להבנת ייחודית  תרומה תרמו אשר
מחקר את במיוחד  נציין ילדים. של  התפתחותם  על והשפעתן הרך  בגיל
הברית  בארצות  שנערך   Child Care and Child Development האורך
 National Institute of Child Health and) NICHD–ה ידי   על 
 Human Development, Early Child Care Research Network
 Effective Provision) EPPE–ה מחקר  2005d1 ,[NICHD–ECCRN]); את
 2004-1997 בשנים באנגליה שנערך (of Pre–School Education Project
ילדים של התפתחותם על הקדם–יסודי החינוך של השפעתו  לבחינת
את ;(Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj–Blatchford & Taggart, 2004)
 Early Childhood Longitudinal Study, Kindergarten Class of 1998–99–ה
החינוך  ה–National Center of Education Statistics במשרד ידי על שנערך
אורך מחקרי .(U.S. Department of Education, 2006) הברית בארצות
מהתחומים אחד לכל שהתייחסו וסקירות ניתוחי–על (מטה–אנליזות), נוספים
מסמך של השונים פרקיו לכתיבת בסיס שימשו הוועדה, עסקה שבהם השונים

מהם בנפרד. והם מצוטטים בכל אחד זה
שמערכי לישראל, כאלה מחוץ שנערכו מסוימים מחקרים ההישענות על לצד
מגוונות, המחקריות ושיטותיהם גדולים מדגמיהם מקיפים, היו שלהם המחקר
לתרבות, החיים, לתנאי הקשורים בישראל שנערכו למחקרים גם התייחסה הוועדה
ההתאמה עניין של לגופו נבחנה בכל מקרה המקומיים. החינוך ולמערכת לשפה

המקומית. מערכת החינוך הישראלית ולתרבות למבנה של מחקר כל של
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בגן החינוך השפעות רק ולא חלק”, כ”לוח לגן מגיעים אינם ילדים כי נציין
רבים מעידים ממצאי מחקרים והתפתחותם. על צמיחתם חותמן מטביעות את
ובשנים בינקות ועל למידתם התפתחות הילדים והמשפחה על הבית השפעת על
באופן זו להשפעה צורך להתייחס אלה מצביעים על ממצאים יותר. מאוחרות
מנת על שונה,  ותרבותי  משפחתי רקע בעלי הילדים כאשר בעיקר  ייחודי, 
הילדים גני  לצד כי נזכיר כך על נוסף יותר. מאוחר בגיל חינוכם את  לקדם
מסגרות  קיימות החינוך, משרד בפיקוח הפועלים  3 מגיל לילדים הציבוריים
ומשפחתונים”. ”מעונות יום המכונות יותר צעירים טיפוליות–חינוכיות לילדים
המעונות רוב רבים. של ילדים המוקדם על החינוך משפיעות אלה מסגרות גם
מתנ”סים נשים, ארגוני כמו ידי מלכ”רים על מופעלים בישראל והמשפחתונים
למעונות  האגף ידי על פעילותם 2002 מוסדרת משנת החל שונות. ועמותות
הפעילות והתעסוקה. המסחר התעשייה משרד של הרך לגיל ומשפחתונים יום
התשכ”ה- מעונות, על הפיקוח ”חוק על בעיקר נסמכת זה בנושא הממשלתית
יום במעונות מרביים (מחירים ושירותים במצרכים מחירים יציבות "צו ,"1965
ועדה הוקמה אף לאחרונה (תע"ס)". סוציאלית עבודה ו"תקנון ובמשפחתונים)"
ובשנת הרך,  לגיל חינוכיות למסגרות סטנדרטים של ופיתוח לרישוי מייעצת 

והתעסוקה. התעשייה, המסחר משרד המלצותיה לראשי הוגשו 2005
(לשכה   2005 בשנת שהתפרסמו  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני 
היום ובמעונות הילדים בגני כי מעידים (2005 [למ"ס], לסטטיסטיקה מרכזית

מהם 343,971 בחינוך היהודי  429,396 תלמידים, בישראל למדו בשנת תשס"ד
יום,  ומעונות ילדים גני ב–13,326  למדו אלה  ילדים בחינוך הערבי. ו–85,425
כ–132,300  כי נציין הערבי. בחינוך ו–2,549 היהודי בחינוך מוסדות 10,777 מהם
לומדים  הנראה 6-5 (וכפי בני הם הקדם–יסודי החינוך תלמידי כלל מתוך ילדים
בר  (שפרינצק, הערבי בחינוך והיתר היהודי כ–100,100 בחינוך מהם חובה), בגני

ג.4). לוח ,2005 ולוי–מזלום,
החינוך משרד שבפיקוח היהודי  בחינוך ילדים בגני  למדו תשס"ד בשנת
ו–30%  הממלכתי–דתי בחינוך הממלכתי, 20% מהם 50% בחינוך 258,524 ילדים,
81,100 ילדים  שבפיקוח משרד החינוך ביקרו הערבי בחינוך החרדי. בגני החינוך
על בשנת תשס"ד עמד הקדם–יסודי בחינוך מספר עובדי ההוראה .(2005 (למ"ס,

(שפרינצק  הערבי ו–2,020 בחינוך היהודי בחינוך ילדים בגני 9,320 מהם ,11,340
ד.3). ד.2, לוחות ,2005 ועמיתים,

450 לכל  הגנים, סוגי בכל ,6-0 בקרב בני הלמידה שיעור היה בשנת תשס"ד
מהם 636 לכל אלף  ילדים, אלף לכל 6-3 - 664 תלמידים בני בקרב ילדים; אלף
היה בשנה (5 החובה (בני גני בכל החינוך. שיעור הלמידה משרד בגנים שבפיקוח

(למ"ס, 2005). ילדים אלף לכל 934 תלמידים זו
לתלמיד הלאומית ההוצאה  בעולם, לנעשה ובהשוואה תקציבית,  מבחינה
(3,428 דולר) הייתה נמוכה  2001 בשנת בישראל הקדם–יסודי החינוך במוסדות
שנת 2000  מנתוני דולר).  4,490) OECD–במדינות ה הממוצעת מן ההוצאה
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לחינוך,  הלאומית ההוצאה כ–9% מכלל הייתה ש”ח) 12,100) הוצאה זו עולה כי
מימנו  היתר (את הלאומית מההוצאה  75% הייתה הציבורית ההוצאה ואילו
,2005 ועמיתים, (שפרינצק  ותרומות) רווח כוונת ללא מוסדות בית,  משקי

ב.14). ב.13, לוחות
בחינוך החלטות לסייע למקבלי נועדו הנוכחית והמלצותיה הוועדה מסקנות
את למצות בגנים המתחנכים לילדים ולאפשר הילדים בגני מיטבי חינוך להעניק
כולל התייחסות הוועדה, דיוני את המסכם זה, מסמך בהם. הפוטנציאל הטמון
הוועדה של  המלצותיה עיקרי  ומבניים. פדגוגיים התפתחותיים,  להיבטים 
לכל המחקרי והביסוס לעיל, והמסקנות הממצאים בסיכום בנפרד מפורטים
חינוכית עשייה לאפשר בפרקי המסמך השלם להלן. כדי מופיע מההמלצות אחת
הוועדה הקפידה (evidence based practice and policy) ראיות על הנשענת
הוועדה לא דנה מוסכמים ומבוקרים. ממצאי מחקר על לבסס את ההמלצות
העדות מחקרית. כאשר בתמיכה זכו אם אלא עליהן המליצה חינוך ולא בדרכי
במפורש, הוועדה זאת או שלקתה בחסר, ציינה מספקת הייתה לא המחקרית

גישות שונות. בין אפשרו להכריע המחקר לא ממצאי גם כאשר כמו
חוקרים בהשתתפות קונסנזוס ועדת של תוצר הוא זה מסמך לבסוף,
ועדות של למתווה בהתאם פעלה הוועדה שונים. מדעיים דעת מתחומי מובילים
הלאומיות  האקדמיות של  National Research Council–ה של הקונסנזוס
מתוך נעשה השונים מהתחומים המומחים של יחד וכינוסם הברית, ארצות של
ויתקף הדיון את יעשיר השונים הדעת מתחומי המחקרי הידע שילוב כי הנחה
אחד מהנושאים, בכל בדיון הוועדה השתתפו  חברי  כל הממצאים כאחד. את
דיונים לאחר חבריה ידי על אחד פה בהסכמה התקבלו הוועדה מסקנות וכל

ממושכים.
מדעי ידע של לניצולו היסודות בהנחת ראשון שלב רק הן הוועדה המלצות
מקבלי בישראל. הרך  הגיל ילדי של החינוך איכות שיפור לשם  קיים מחקרי
- שימוש מועיל בהן לעשות מוזמנים החינוך, שרי עד ממורים  ההחלטות בחינוך,
לניסיון ולהוסיף  - החינוך עובדי ובהכשרת הגנים לימודים, בארגון בתכניות
תחומים שבהם על הצביעה הוועדה כך על נוסף המתמשכת. ולידע ולצבירתם
כיווני על  והמליצה  היום סדר על להעלותם שראוי נושאים על או  נגעה  לא

חיוניים. מחקר
אלא ילד, לכל הטוב  החינוך מהו לקבוע התיימרה לא הוועדה  כאמור,
על היום, בידינו הקיימת המחקרית הספרות סמך על להמליץ, התבקשה
ילדים של מיטבית להתפתחות תרומה כבעלי שהוכחו הרך בגיל החינוך אופני
של סיכום כאן הוא המוגש המסמך הספר. בבית שונים ולהצלחתם בתחומים

והמלצותיה. הוועדה עבודת
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נירו–פסיכולוגיים היבטים .1

ך ו נ י ח ו ח ו מ י ר ק ח מ

לעתים יוצרים  אנו למקומות או לעצמים  לאנשים,  המתייחס תיאור בקראנו 
לחוש אכזבה עלולים שאנו כך כדי עד ממשיים הדימויים שלהם. קרובות דימויים
בייצוגיהם בסרט צופים כאשר אנו או המקום עצמם, או העצם למראה האדם,
תיאור כאשר קורה מה הקריאה. שיצרנו בעת הדימויים את תואמים שאינם
מלווים מוחיים היבטים ואילו הנקלט, המידע משתנה כיצד במוחנו? נקלט מסוים
המעורבים המנגנונים המוחיים שלנו? מהם השכלית המנטלית ההתנסות את
אילו למידה? המלווים המוחיים השינויים מהם שונים? חברתיים בתפקודים
ליקויי כמו שונים, התפתחותיים קשיים של בבסיסם מונחות מוחיות פגיעות
שחלו ההתפתחויות בעקבות לאתרן? ניתן והאם שונים, למידה ליקויי או קשב
שאלות חלקי על באופן להשיב ביכולתנו יש האחרון בעשור המוח האנושי בחקר
ובתפקוד במבנה הבוחן אותן הוא מדע העצב שמתמקד המחקר תחום אלה.
בעשורים משמעותי באופן התקדם זה צעיר דעת תחום המוח. של הבסיסי
בשנים האחרונות מוחנו. אודות על חשובות תובנות לנו מציע האחרונים, והוא
כמו בתפקודים העוסק הקוגניטיבי העצב מדע של רבה להתקדמות עדים אנו
שהם נוספים ותפקודים קוגניטיביים רגשות שפה, זיכרון, קשב, תפיסה, למידה,

תפקודים מנטליים גבוהים.
אולם תלויים, בלתי במסלולים והחינוך העצב מדע התקדמו רבות שנים במשך
ומחקר אלה. חשיבה תחומי שני בין קשר ליצור ניסיונות נעשו בשנים האחרונות
 Ansari & Coch, 2006;) הידע של להאחדה קראו אחדים מאמרים מחברי
בחשיבה להטמיע והציעו (Goswami, 2006; Posner & Rothbart, 2005
בפרט, הנוגעים הקוגניטיבי, העצב ומדע בכלל, העצב, מדע ממצאי החינוכית את
הוראה עזרי של ליצירתם  הובילו אחרים  ניסיונות  המוח. תפקוד  של בהבנה
נוסף מאמץ לשמרן. קוגניטיביות או מיומנויות שנועדו לשפר מוח”, ”מבוססי
המעודדים עבודה והחינוך, מדע העצב מרכזים לחקר של הקמתם היה בכיוון זה
הלאומית הקרן ,NSF–ה למשל כך אלה. תחומים משני חוקרים של משותפת
דולר  מ–90 מיליון השנים הבאות יותר בחמש תקצה של ארצות הברית, למדע
העצב מדע מתחומי מדענים הכוללים תחומיים רב מחקר צוותי לארבעה
בשנת יזם כלכלי, ולפיתוח לשיתוף הארגון ,OECD–ה גם והחינוך. הקוגניטיבי
פעולה  שיתוף לעודד שנועד המוח” וחקר הלמידה ”מדעי שנקרא 1999 פרויקט
מדיניות, למתווי  חוקרים ובין האחד, מהצד מוח, לחוקרי למידה חוקרי  בין
בין שני פורה גשר להקים אם ניתן קשה לקבוע עדיין זה בשלב מהצד האחר.
הנוכחי במאמר .(Bruer, 1997) ב”גשר רחוק מדי” שמדובר תחומים אלה, או
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העצב ומדע  בכלל, העצב, מדע עשויים שבהם אחדים צמתים בקצרה יוצגו 
החינוך. לתחום ובעל ערך משמעותי מידע בפרט, לתרום הקוגניטיבי,

התפתחותית דיסקלקוליה

אינם שמדענים פלא אין לפיכך בתרבותנו. מקום בכל משמשים המספרים
המספרית הקוגניציה תופעת את  הרף ללא חוקרים  ומאמץ, זמן חוסכים
ומנסים התפתחותן אחר עוקבים ,(Geary, 2006) המתמטיות היכולות ואת
ספציפית, למידה לקות ילדים. בפני מעמידות שהן הקשיים עם להתמודד
,(DD, Developmental Dyscalculia) התפתחותית דיסקלקוליה המכונה
נירו–התפתחותית. לאבנורמליות הקשור ומתמטי מספרי מידע בעיבוד פגם היא
כולל  רבות, מספריות מטלות של בביצוען נכשלים  DD–ב הלוקים ילדים
שרמת אף מספרית, בחשיבה ושימוש חשבוניות בעיות פתרון חשבון, פעולות
אחר התפתחותי מפגם  סובלים  אינם והם  נורמלית שלהם  האינטליגנצייה 
 American Psychiatric Association [APA], 1994; Ardila & Rosselli,)
מטלות הדורשות של בביצוען חולשה מגלים ילדים אלה .(2003; Geary, 2004
הפורמלי החינוך למערכת הצטרפותם לפני עוד מספרים והשוואת חפצים מניית

ספר. בבית בלימודיהם החלו ובטרם
מקשיים  נובעת  DD–ה כי  הסבורים יש זה? קושי של בבסיסו מונח מה 
בתהליכים ליקוי של תוצאה כי היא אחרים גורסים כללי. קוגניטיבי בתפקוד
של התפתחותן עקבו אחר זה בתחום שעסקו החוקרים בסיסיים. רוב מספריים
Ansari & Karmilo –) וכפל חיבור למשל גבוהות, ספריות בית מיומנויות
של מוגבל טווח כמו כלליים, קוגניטיביים בתפקודים והתמקדו ,(Smith, 2002
 Shalev, Auerbach &) קשב ליקויי ,(Bull & Scerif, 2001) העבודה זיכרון
 Bull, Johnston & Roy,) חזותי–מרחבי בתפקוד הפרעה ,(Gross–Tsur, 1995
 Kaufmann,) (חשבוניות עובדות (למשל מהזיכרון מידע בדליית פגם 1999) או
לחקור הומלץ האחרונות בשנים .(Lochy, Drexler & Semenza, 2004
בין הבחנה מנייה, (לדוגמה בסיסיים מספריים כישורים של התפתחותם את
אף לאחרונה שנעשה במחקר .(Ansari & Karmilo –Smith, 2002) כמויות)
הבסיסי לפגם המקביל ,DD בעלי בקרב בסיסי בעיבוד מספרים קושי גילינו
הצענו לכך בהתאם .(Rubinsten & Henik, 2005) התפתחותית בדיסלקסייה
בדיסלקסייה - ראשוניים במנגנונים מפגמים  נובעים המהותיים הקשיים כי
יכולת חוסר דהיינו פונולוגית, מודעות ברכישת בקושי מדובר התפתחותית
מתבקש הילד כאשר (למשל דבורות מילים של הפונמי המבנה את לזהות
בדיסקלקוליה בוחן); ידי על המושמעת מילה של הראשונה הפונמה את לבטא

כמויות. או גדלים לבין ספרות בין בקישור הוא הקושי התפתחותית
יותר. גדולה מהן איזו נשאל ואתה ספרות, שתי לפניך שמוצגות לעצמך דמה
יותר כאשר שתי מהר מגיבים עליה נבדקים כן על פי ואף זוהי שאלה פשוטה,
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קרובות כשהן מאשר ו–8) 3 הזוג (כמו מספרית מבחינה מזו זו רחוקות הספרות
בקרב וגם מבוגרים בקרב מתקבל המרחק) (אפקט זה ממצא ו–5). 3 הזוג (כמו
 Rubinsten, Henik, Berger & Shahar–Shalev,) א' כיתה בתחילת ילדים
הגדלים גם את אלא המספריים הערכים את רק לא משנים קורה כאשר מה .(2002
ומתעלמים הפיזיים בגדלים שהמשתתפים מתמקדים בין הספרות? של הפיזיים
ומתעלמים המספריים בערכים מתמקדים  שהם  ובין המספריים מהערכים
;(Henik & Tzelgov, 1982) תואמות הגודל אפקט מתקבל מהגדלים הפיזיים,
המספר הגדול (כאשר תואמים הממדים שני כאשר יותר מהר נבדקים מגיבים
מאשר כששני (3 5 למשל יותר, גדול ספרה שגודלה הפיזי ידי על מיוצג יותר
הגירויים שבו  הניטרלי, למצב יחסית כלומר,  .(3  5) תואמים אינם הממדים
זירוז  קיים מספריים), ערכים של ו–5 לשיפוט 3 (למשל אחד בממד רק שונים

תואמים. לא לגירויים בתגובות והפרעה תואמים לגירויים תגובות של
בקרב שמתקבל לזה דומה ג' כיתה תלמידי  בקרב הגודל תואמות אפקט
התנאי של וחסר הזירוז קטן יותר, א' הוא בסוף כיתה בקרב ילדים אך מבוגרים,
ילדים א')  כיתה (תחילת צעיר בגיל  כבר כי  מעידים אלה ממצאים התואם. 
כדי מספקת אינה שליטתם אולם מרחק), אפקט (קיים המספר במושג שולטים
רלוונטית איננה  היא כאשר אוטומטי  באופן המספרית  את המערכת להפעיל
בעבודה הפיזיים). הגדלים לשיפוט מפריעים המספריים הערכים (כאשר למטלה
אפקט  DD מציגים כבעלי המאובחנים באוניברסיטה סטודנטים כי נמצא נוספת
.(Rubinsten & Henik, 2005) כיתה א’ ילדים בסוף ידי המוצג על דומה לזה
כמות או גודל לקשר בין סטודנטים אלה מתקשים מעידים כי אלה ממצאים
לסמלים ייחודי הוא זה אפקט לכך מצאנו כי בהמשך מספריים. סמלים לבין
 Rubinsten & Henik,) של סמלים בהפנמה כללי קושי מסמן מספריים ואינו

.(2006
המעורבים באפקט המוחיים לשער שהמבנים ניתן השונים סמך המחקרים על
(IPS, intraparietal המוח של התוך–קדקודי בעמק נמצאים הגודל  תואמות
.(Dehaene, Piazza, Pinel & Cohen, 2003; Molko et al., 2003) (sulcus1
(Transcranial Magnetic Stimulation) TMS בשיטת השתמשנו לאחרונה
ה– באזור נורמליים מבוגרים של המוח לקליפת זמני וירטואלי נזק ליצור כדי
אפקט יצרה השמאלי, בצדו לא אך המוח, של הימני בצד כזו זמנית פגיעה .IPS
כסובלים המאופיינים נבדקים ידי על המוצג לזה מאוד דומה גודל תואמות
ההשערה את מחזקים אלה ממצאים .(Cohen–Kadosh et al., 2006) DD–מ

.DD–ה בתסמונת מעורב במוח IPS–כי אזור ה
וגם  אבחנה לצורכי ה–DD חשוב תסמונת מאחורי העומדים המנגנונים זיהוי
היכולת כמו בסיסיים, בתהליכים פגם של תוצאה היא התסמונת אם טיפול.
בתקווה יחסית צעיר הקושי בגיל את לאבחן לכמויות, חשוב סמלים בין לקשר
תתעצם הטיפול שהשפעת ייתכן האפשר. ככל מוקדם טיפול להציע ניתן שיהיה
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של במקרים שקורה כפי הספר, בבית ולמידה התפתחותית בשלות בעקבות גם
כתוצאה פונולוגית ברכישת מודעות שיפור שבהם נצפה התפתחותית דיסלקסייה
 Bentin, Hammer & Cahan,) בבית הספר נכונה הוראה מבשלות ובעקבות

.(1991
הסוברים  חוקרים יש אפשריים לקושי. מקורות שני ב–DD צוינו הדיון בתחילת
בזיכרון  (פגיעה כלליים קוגניטיביים קשיים תסמונת ה–DD עומדים כי ביסוד
מציעים אחרים מנגד, בתפקוד חזותי–מרחבי). הפרעה או קשב, ליקוי עבודה,
ייתכן ש–DD היא  בסיסיים. מספריים בכישורים בקשיים נעוץ הליקוי כי יסוד
מהגדרה נובע החוקרים מסקנות בין שהשוני אפשר אולם מאוד. הטרוגנית לקות
אוכלוסיה מאפיין כללי קוגניטיבי קושי דהיינו, - המחקר אוכלוסיית של שונה
.DD–ב לוקה ושאינה (poor math abilities) חלשים המתמטיים שכישוריה
כישורי של חולשה לבין התפתחותית דיסקלסייה בין להבחנה דומה זו הבחנה
 Shaywitz et למשל: (ראו קריאה קשיי של בתחום (poor reading) הקריאה

.(al., 2003; Stanovich, 1988

קשב

עם דרישות יום יום מתמודדות של האדם והרגשיות המערכות הקוגניטיביות
למנגנונים נזקק הוא לפיכך שמסביבו. ובעולם עצמו בו שמקורותיהן מתחרות,
לברור או משולב מענה  לספק אלה, מתחרות  בדרישות לטפל  לו שיאפשרו
עקיבה התנהגות מתאימה, ולגבש אחרת או זו דרישה על להעדיף להגיב ביניהן,
התנהגות מסתגלת. להשגת מהותית הקשב שמערכת מסכימים ומסתגלת. רבים
מערכות המערבים שונים מנגנונים כוללת קשב יכולת כי מראה המחקר
דריכות קשבית של תת–מערכות שלוש כולל הקשב כי הוצע מוחיות נפרדות.
(selective–executive) ברירה-ניהול (orienting) ושל הפניה של ,(alertness) 

.(Fan, McCandliss, Sommer, Raz & Posner, 2002)
למשל לגירויים, גבוהה רגישות או קשבית  דריכות דורשות רבות נסיבות
מעורבים גורמים אילו נמוכה. בשכיחות חלשה גרייה ידי על המאופיינים מצבים
על הקשבית הדריכות מערכת  את לחקור ניתן כזו? גבוהה  רגישות בהשגת
 Posner & Boies,) עצמו הגירוי הופעת אזהרה לפני אותות של הפעלה ידי
המוח של הימנית הקדמית האונה את מערבת זו שמערכת הוצע .(1971
ידי על מושג קשבית דריכות של ויסות ימניים. (parietal) קדקודיים  ומבנים
Rueda, Rothbart,) (NE, norepinephrine) נוראפינפרין  הנירוטרנסמיטר 

.(McCandliss, Saccomanno & Posner, 2005
מעניינים או חשובים למקום או  לחפץ לדמות,  החזותי הקשב הפניית
קשב הפניית הגוף. או העיניים הראש, של גלויות בתנועות כלל בדרך מלווה
מסוים להסתכל למקום מחליטים כשאנו למשל רצוני, להתחיל באופן יכולה
רפלקסיבי באופן להיווצר או צפוי להופיע בו, מעניין כשמשהו החזותי בשדה
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לעבר פונים כשאנו למשל הקשב שלנו, לוכד את משהו כאשר או כוונה, ללא
פגיעות כי שדה הראייה. הוצע של בשוליו לעבר תנועה בחשכה או אור הבהוב
של הפניית המערכת את מערערות המוח, של האחורי בחלק מוחיות, בייחוד
יוצרת הקדקודית ובאונה הקדקודי–רקתי בצומת פגיעה כי מיוחד ובאופן הקשב,
לצד ההפוך בשדה המוצגים  לגירויים להגיב (קושי צד הזנחת  של תסמונת
בשדה שהוצגו מגירויים להיפרד יכולת (חוסר הכחדה או המוחית) הפגיעה
 Friedrich, Egly, Rafal & Beck, 1998; Karnath, Ferber) התקין) החזותי

.(& Himmelbach, 2001
(executive attention) ניהולי (selective attention) וקשב בררני קשב
נדרשים הם קונפליקט שבהם במצבי הנבדקים העמדת ידי כלל על בדרך נחקרים
האחרים הגורמים הגירוי) ולהתעלם מכל היבט של (גירוי או במטרה להתמקד
הן הבררני הקשב לחקירת ביותר השכיחות הפרדיגמות שתי לעין. הנראים
ופרדיגמת (MacLeod, 1991; Stroop, 1935) של סטרופ הצבע פרדיגמת שיום
בעלי חולים של בחקירתם .(Eriksen & Eriksen, 1974) (Flanker) הפלנקר
קדמיים מוחיים מבנים שני כי נמצא מוחית הדמיה ובמחקרי מוחית פגיעה
 ACC,) המוח אמצעי בקליפת קדמי רכס - כאלה במצבי קונפליקט מעורבים
 DPC,) הקדם–מצחית הצדית המוח Anterior Cingulate Cortex) וקליפת
(ACC) האמצעי המבנה כי נראה .(Dorsolateral Prefrontal Cortex
המטלה לדרישות ציות על (DPC) הצדי והמבנה הקונפליקט, לניטור אחראי
מערבת זו שמערכת הוצע .(MacDonald, Cohen, Stenger & Carter, 2000)

.(DE) דופמין הנירוטרנסמיטר את
בעזרת ולשפרה הקשב יכולת את לאמן  ניתן  כי נמצא נוספים במחקרים
הנבדקים אומנו לאחרונה שפורסם במחקר שונות. מטלות של בביצוע אימון
במשחקים אימון וידאו. במשחקי שימוש ידי על החזותי הקשב רמת את לשפר
הברירה שיפור קשב בררני - הקשב החזותי, כמו היבטים שונים של שיפר אלה
בבת לתפוס היכולת שיפור - מנייה מסוימת ויכולת פלנקר, במטלת הקשבית
הנבדק הצליח אימון ללא אם למשל כך .(subitizing) אחדות מטרות אחת
הצליח הוא האימון לאחר קשב, השקעת ללא מטרות שלוש אחת בבת לתפוס
 Green & Bavelier,) השקעת קשב ללא אחת בבת מטרות מארבע לתפוס יותר

.(2003
(self–regulation) עצמי ויסות לבין לעיל שנזכרו הקשב מערכות בין היחס
זה בהקשר ונלמד". מולד  עצמי ויסות של "התפתחות בפרק  בפירוט נידון
מניבים הקשב יכולת שונים של בהיבטים שהבדלים בין–אישיים נראה כי נציין
לימודיים. הישגים על ומשפיעים  רגשות מווסתים דיפרנציאלית,  התפתחות
התנהגות גם אלא הישגים לימודיים רק לא מסייע לשפר רגשות של טוב ויסות
וכן להלן, עצמי מולד ונלמד" ויסות של הרחבה בפרק "התפתחות (ראו חברתית

.(Posner & Rothbart, 2005
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וזהירות נירוַײמיתוסים

החינוך לתחום ממדעי העצב ידע כשמטמיעים העלולים להופיע הקשיים אחד
המתבקשות למסקנות מעבר רחבות, הגולשות הרבה הכללות של יצירתן הוא
או נירו–מדעיות כאמתֹות מוצגות כאלה  הכללות–יתר  המקוריות. מהתוצאות
למשל הטענה היא כזו  .(Goswami, 2004) (neuromyths) כנירו–מיתוסים
שההמיספרה שעה גלובלי, מידע רק מעבדת  המוח של הימנית שההמיספרה
בחן (Navon, 1977) נבון פרטים). מידע מקומי (כלומר רק מעבדת השמאלית
עשויה האות ה (למשל קטנות מאותיות הבנויות גדולות של אותיות תפיסה
המאפיינים עיבוד של  העדפה - גלובלית קדימות ומצא קטנות)  ב מאותיות
המקומיים (האותיות מאפייניו פני על הגדולה) (האות הגירוי הגלובליים של
שונּות נמצאה מוחית, פגיעה בעלי אנשים נבחנו שבו אחר במחקר הקטנות).
הימנית בהמיספרה - ההמיספרות שתי ידי על הללו המידע סוגי שני בעיבוד
לעיבוד העדפה הייתה ובשמאלית גלובליים, מאפיינים לעיבוד העדפה הייתה

 Lamb, Robertson & Knight, 1989; Robertson &) מקומיים מאפיינים
שתי של העיבוד בנטיות הבדל שיש להציע ניתן לכך בהתאם .(Lamb, 1991
הבלתי מהטענה מאוד רחוקה  כזאת מסקנה  אולם המוח.  של ההמיספרות
גלובלי, ואילו מידע בעיקר רק או הימנית מעבדת שההמיספרה מבוססת הנ”ל

מקומי. מידע מעבדת השמאלית ההמיספרה
של ההמיספרות שלשתי והרעיון (המיספרות), חצאים משני בנוי המוח
של השישים שנות מאז שנערכו במחקרים קשור שונות התמחויות יש המוח
מחקרים  פול ברוקה על ה–19 דיווח במאה ה–20. ונמשכו במאה ה–19 המאה
באה המוח של השמאלית בהמיספרה פגיעה כי שהראו מוח פגועי בהשתתפות
ורניקה קרל הגרמני הנירולוג זיהה יותר מאוחר דיבור. בהפקת בקושי ביטוי לידי
אותה המיספרה. של האחורי כתוצאה מפגיעה בחלק דבורה שפה הבנה של אבדן
”חציית  של לניתוחים הובילו באפילפסייה ה–20 ועסקו במאה שבוצעו מחקרים
במקרים לטפל מנת על  מזו  זו  ההמיספרות שתי  את  לנתק  שנועדו מוח”
פרס חתן ספרי, רוג’ר תרופתי.  לטיפול הגיבו שלא אפילפסייה  של מיוחדים
הניב דיווחים אלה, והמחקר חולים מחקר על עם עמיתיו יזם ,1981 לשנת נובל
הרחיקו חוקרים מעטים לא במקרים אולם ההמיספרות. שתי בין הבדלים על
הגאוניות את לשחרר הצורך השתמע מהדיונים מחלק במסקנותיהם. לכת
אחת .(Corballis, 1999) ההמיספרה הימנית את המאפיינת היצירתית הנסתרת
 Edwards,) אדוארדס של בספרה מופיעה סבירות לא להכללות הדוגמאות
חינוך. יותר לצורכי לנגיש המוח הימני של הצד את כיצד להפוך המציעה ,(1979
הגורסת הפשטנית הגישה הוא זה מסוג מחקרים המלווים הקשיים שאחד נראה
הימנית ההמיספרה וכי  הפוכות, חשיבה דרכי מייצגות ההמיספרות  שתי כי

לשמאלית. משועבדת
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מוחית”, כאשר ו”גמישות קריטיות” ”תקופות למושגים קשורה דוגמה נוספת
מסוימים בגילים רק  מסוים מידע של לקליטה גמיש שהמוח  היא ההנחה
זו הנחה הובילה החינוכית  החשיבה במסגרת קריטיות”. ”תקופות  הנקראים
וכי תקופה קריטית, של במהלכה רק להתרחש יכולה שלמידה מסוימת לטענה
אמנם הרצויה. שתתרחש הלמידה בלבד קלוש סיכוי זו יש תקופה של סיומה עם
בתקופות מסוימות, מיטבית היא מסוימים כישורים של למידה כיום כי ידוע
למידת המיטבית. התקופה חלוף לאחר גם נמשכת המוחית הגמישות אולם
יתרה בחיים. מוקדם בשלב שנייה לרכוש שפה קל לכך. טובה דוגמה היא שפות
אם הראשונה שבשפה לזו שנייה עשויה להיות דומה בשפה השליטה רמת מזו,
לרכוש זה ניתן למרות .(12 עד גיל (בערך הבגרות לפני נלמדה השפה השנייה

.(Perani & Abutalebi, 2005; Sakai, 2005) החיים כל במשך שנייה שפה

מסקנות

ובייחוד העצב, מדע במסגרת שנרכשה המוח תפקוד של ההבנה כי נראה
החינוכית בחשיבה מוטמעת להיות עשויה הקוגניטיבי, העצב מדע במסגרת
על ויתבסס בזהירות ייעשה זה  ידע של  אימוצו  כי  ראוי אולם לה, ולהועיל
יתרה ומנירו–מיתוסים. שגויים מושגים של מיצירה להימנע כדי מוצקות עדויות
לחינוך ומהחינוך העצב ממדע - דו–סטרית תהיה המידע זרימת מוטב כי מזו,
כיווני יתווה כי חשוב, וראוי תחומי דעת אלה בין שני דו–השיח העצב. למדע

והטמעה. מחקר
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מבוא א

רגשות לווסת יכולת  הראשונות חייהם ובשנות הינקות בגיל מפתחים  ילדים
חיונית מקשרת נחשבת לחוליה מנגנוני ויסות עצמי זו של התפתחות והתנהגות.
כאדם ותפקוד החיים בראשית התנסויות מולדות, גנטיות תכונות כגון גורמים בין
תופעת .(Eisenberg et al., 1995, 2001; Fonagy & Target, 2002) בחברה בוגר
פסיכולוגים ידי על נחקרה התפתחותה על המשפיעים והגורמים העצמי הוויסות
הוויסות תופעת אודות על היסטורית (לסקירה התמחות תחומי של רחב ממגוון

.(Bronson, 2000 שונות ראו: תאורטיות מבט העצמי מנקודות
לחקר הקשורים העדכניים האמפיריים הממצאים את ומציג אוגד זה פרק
פסיכולוגיה דעת שונים - תחומי המבט של הוויסות העצמי מנקודות תופעת
עוסק ועוד. הפרק חברתית פסיכולוגיה הקוגניטיבי, העצב התפתחותית, מדע
בוויסות עצמי, בין–אישיים להבדלים הגורמים מצד הן ובהשלכותיה בתופעה 
של התפתחות על להשפיע ומחנכים הורים של יכולתם מידת את בוחן כלומר
כלומר עצמי, בוויסות הבין–אישיים ההבדלים תוצאות מצד והן עצמי, ויסות
תפקודו על  ילד של העצמי הוויסות  מיכולת הנגזרות  ההשלכות את  בוחן

לה. ומחוץ הלימודים בסביבת

מהו ויסות עצמי? .1

בהתאם רבות, להגדרות  המקצועית בספרות זוכה העצמי הוויסות  מושג
מתייחס המושג  נחקר. הוא שבמסגרתן השונות התאורטיות המבט לנקודות 
ממנה בהתאם לחדול או התנהגות ליזום לבקשה, או להוראה ליכולת להיענות
מילוליות פעולות של הזמן ומשך התדירות העצמה, את להתאים לנסיבות,
חפץ של (השגה סיפוקים לדחות וחינוכיות, חברתיות בסביבות ומוטוריות
ניטור בהיעדר נאותה/מקובלת חברתית התנהגות לנקוט נחשקים), מטרה או
 Fonagy למשל: (ראו וכו' רגשית תגובתיות לווסת חיצוני, בקרה) לשם (מעקב
 & Target, 2002; Kopp, 1992; Thompson, 1994; Vaughn, Kopp &
לנטר היכולת את מוסיפה המושג של יותר רחבה הגדרה .(Krakow, 1984
להסתגל וכן רצויה להשגת מטרה לפעול רגשות והתנהגות, קוגניציה, ולווסת
בוויסות מדובר כאשר ונסיבות. מצבים של והחברתיות הקוגניטיביות לדרישות
 Thompson,) הרגשית התגובה של וזמן עצמה למאפייני לרוב היא הכוונה רגשי,

.(1994
אם יחיד כלשהו כי לתהליך מתייחסת אינה לעיל המושג ההגדרה הרחבה של
להבחין יש עצמי. ויסות לבצע היכולת ביסוד העומדים ויסות מנגנוני של לקבוצה
העשויים קוגניציה של עצמי ויסות לבין רגשות של עצמי ויסות בין לכול קודם
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כלל נחקרו בדרך הליכים אלה גלויה. התנהגות של לכלול, ויסות או לא לכלול,
מתעוררים המקרים בשני עצמי ויסות של בהפעלתו שהקשיים ודומה בנפרד,
ניתן להלן, בפירוט שיתואר כפי פי כן, על אף להם. ובהתאם שונים במצבים
כמדומה ניתן שמהן הללו, הרחבים הוויסות סוגי שני בין מעניינות זיקות למצוא
של כל צורות הוויסות ביסודן המצוי אחד משותף את קיומו של גורם להקיש
 Fonagy & Target, 2002;) של הקשב הניהולי ההיבט הוא זה העצמי. גורם
פי על .(Kopp, 1982; Posner & Rothbart, 1998; Ruff & Rothbart, 1996
העצמי, והוא הוויסות הרחבה של בהגדרתו ההיבט המרכזי הוא קשב השקפה זו,

ולניטור עצמי. פתרון בעיות של מעכבת, לאסטרטגיות הבסיס לשליטה

הרך בגיל התפתחותיים שלבים עצמי? ויסות מתפתח כיצד .2

הינקות מראשית העצמי הוויסות של ההתפתחות בתהליך החשובים הדרך ציוני
נצפית עצמי ויסות של ראשונית צורה .(Kopp, 1982, 1989) ידי קופ תוארו על
מגנים נירו–פיזיולוגיים ויסות מנגנוני זה בשלב הראשונים. החיים בחודשי כבר
מסוגלים תינוקות מופרזים. במינונים עוררות או גרייה מפני הנולד הרך על
הגירוי (למשל ממקור המבט ידי הסטת הגרייה על רמת את מה להפחית במידת
(כגון עצמית הרגעה שתכליתן בפעילויות השתקעות ידי על או עיניים) עצימת
ערנות להפגין מחזורי התינוק מתחיל היא כאשר הבא ראשית השלב מציצה).
יום של החברתיות  ההגדרות את יחסי באופן החופפים וברורים מובהקים 
לשליטה  להגיב יכולת מפתחים תינוקות 12-9 חודשים, גיל עד בהדרגה, ולילה.
מתוכננות אמצעי-מטרה פעולות של לקיומן המודעות פיתוח לצד חיצונית
העצמי הוויסות סוג לפה). והכנסתו מוצץ אל יד הושטת (למשל לבצען והיכולת
עם בבד בד מתרחש והוא  חושי–מוטורי, ויסות מכונה זה  התפתחותי בשלב
אשר התינוק, של המוטורית והשליטה הניידות כושר של מתמדת השתפרות
הגומלין יחסי את לווסת מנת על שברשותו החושי–מוטורי ברפרטואר משתמש

סביבתו. עם שלו
רמת את לווסת לתינוקות החשובים שנועדו לסייע המנגנונים אחד כאמור,
לחיי הראשונים החודשים בארבעת כי נמצא ואכן קשב. הפניית הוא עוררותם
מרכזי משיכה  ממוקד  קשב  לנתק ביכולתו משמעותי שיפור  מסתמן  התינוק 
.(Johnson, Posner & Rothbart, 1991) היקפית מטרה עבר אל ולהסיטו
תינוקות בקרב הירגעות לבין בין קשב הקשר  תואר מחקר באותו מזו, יתרה
חזותי  גירוי של בעטיו מצוקה שחשו תינוקות כי התגלה חודשים.  6-3 בני
להם. שסופק חלופי מעניין מקור גירוי להתכוונן אל מסוגלים היו שמיעתי או
קודם שניכרו המצוקה אותות  נעלמו החדש  בגירוי התינוקות  התמקדות עם
דיווחיהן של עם אחד עולים בקנה אלה פניהם. ממצאים ובהבעות לכן בקולם
עד להרגיעו: אם מנת התינוק על של הקשב ניצול יכולת על דמויות מטפלות
התינוק, של ונענוע חיבוק הייתה העיקרית ההרגעה שיטת חודשים שלושה גיל
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על ידי רוחו מצב על להשפיע ניסיונות על מדווח ואילך חודשים מגיל שלושה
חלופיים. מקורות גירוי לבו אל תשומת הסבת

על נוסף - להפגין מתחילים תינוקות הראשונה חייהם שנת תום לקראת
להוראותיו ציות של  ראשונות פשוטות צורות - ורגש עוררות  של ויסות
חד–שלביות הוראות וממלאים אזהרה  לאיתותי מגיבים  הם חיצוני. גורם של
מפתחים תינוקות לחייהם השנייה השנה במהלך .(Kopp, 1982) פשוטות
הרפרטואר אוטונומית יותר. נעשית והתנהגותם מודעות עצמית, של תחושה
וגאווה בושה כמו משניים ומתחיל לכלול רגשות יותר מתוחכם שלהם הרגשי
הכישורים .(Lewis, 1992; Sroufe, 1995) עצמית למודעות המיוחסים
את כוונותיו להוציא לתינוק מאפשרים המשופרים המוטוריים והקוגניטיביים
על בשליטה הכרוכות חיצוני גורם  לו לדרישות שמציב ולהיענות הפועל אל
של סוג זה .(Bronson, 2000) רגש ביטויי ועל תקשורת על גופניות, פעולות
לשם ,(Kopp, 1992) עצמי” ל”ויסות בניגוד עצמית”, ”שליטה מכונה ויסות
ביכולת בלבד מוגבלת בגמישות ניחן עדיין הילד זה התפתחותי בשלב כי הדגשה
מוגבלת וביכולת חדשות, נסיבתיות בדרישות לעמוד מנת על פעולות להתאים
רגשותיהם. בניהול מלאה רכשו שליטה זה טרם בשלב ילדים ולהמתין. לדחות
בכי כגון רגשיות ובהתפרצויות גופנית בתוקפנות תסכול על להגיב נוטים הם
המסייעות מטפלות בדמויות מאוד תלויים  עדיין  הם קיצוניים. זעם והתקפי
הנדרשים הם המבוגרים קושי. או  עייפות לחץ,  במצבי בעצמם לשלוט להם
לצפות אותן, לקיים לפעוט לעזור נאותה, להתנהגות המידה אמות את לקבוע
.(Sroufe, 1995) שליטה המאבד ולסייע לילד או מתסכלים קשים מצבים מראש
 30-18 בני ילדים בקרב עצמית עיקריים של שליטה היבטים שני של חקירה
לציית להוראות והיכולת מפתה צעצוע נוכח תגובה לעכב - היכולת חודשים
על ההבדלים נוסף כי הראתה איסוף צעצועים - של מטלה אִמותיהם לבצע
חיובי מתאם נמצא ההיענות, רמת גיל לבין בין במתאם ומעלייה מגיל הנגזרים
הפעוטות של הקוגניטיבית ההתפתחות רמת לבין העצמית השליטה רמת בין

.(Vaughn et al., 1984)
אמתי עצמי ויסות הם נכנסים לשלב של הילדים לגיל הגן בהגיע רק ברם
באסטרטגיות בכללים, להשתמש ומשתפרת ההולכת יכולת רוכשים הם כאשר
אלה דרמטיים שינויים .(Kopp, 1982, 1989) התנהגותם להנחיית ובתכניות
ובהבנה והאחר  העצמי בתפיסת הגן בגיל  המתרחשים לשינויים מקבילים 
להשתמש מתחילים זה בגיל ילדים .(Carlson & Moses, 2001) חברתית
 Berk & Winsler, 1995;) ובמחשבות בפעולות לשליטה כטכניקה בדיבור
המתועדים המעברים אחד .(Bronson, 2000; Luria, 1961; Vygotsky, 1962
שהודגם כפי מתאימה,  לא מתגובה להימנע היכולת בשיפור מתבטא  ביותר
 Beiswenger, 1968; Diamond & Taylor,) שונות ניסוייות מטלות בעזרת
כי נראה ככלל,  .(1996; Luria, 1966; Miller, Shelton & Flavell, 1970
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בין שני  לתמרן ילדים של ביכולתם משמעותית 5-3 חלה התקדמות בגילים
4-2 חל  בגיל .(Zelazo & Jacques, 1996) זה לזה בסתירה חוקים העומדים
נטיית לבטל ילדים נדרשו שבהם אחרים קונפליקט במצבי בתפקוד גם שיפור
קונפליקט המעוררת חלופית בתגובה ולהחליפה דומיננטית–רפלקסיבית תגובה
ואולם, .(Gerardi–Caulton, 2000; Reed, Pien & Rothbart, 1984)
הרך; אדרבה, בגיל אופן מסתיימת בשום העצמי אינה הוויסות התפתחות תהליך
המתחילים ניהוליות, ופונקציות עצמי ויסות של כישורים ראשיתה. רק זוהי
הילדות אורך שנות בשנים הראשונות לחיים, ממשיכים להתפתח לכל להופיע
למעשה, .(Barkley, 1997; Bronson, 2000; Welsh, 2001) ההתבגרות ובגיל
מעבר המתואר לעיל העצמי הוויסות של התפתחותו תהליך לראות בכל ניתן
 Bronson, 2000; Schore,) עצמית פנימית חיצונית לשליטה משליטה הדרגתי

.(1994; Sroufe, 1995
,(Posner & Rothbart, 1998, 2000) ורותברט פוזנר של המודל פי על
הופעתן קצב ידי על כנראה מוכתב הזה  האונתוגני  התהליך של הזמנים לוח
רכישת קשב, של ניהוליים היבטים כגון גבוהות, קוגניטיביות יכולות של
זה נושא  עצמי? לוויסות קשור הוא  וכיצד ניהולי  קשב מהו ודומיהם. שפה 
חלופיים תאורטיים מודלים שקיימים ונאמר נסייג זה עם הבא. בסעיף יובהר
של הוויסות ההתפתחות לבין התפתחות קשבית שבין בקשר המתמקדים פחות
תפקודים ושל עבודה זיכרון של ההתפתחות חשיבות את ומדגישים העצמי
(למשל: וביצוען בעיות לפתרון אסטרטגיות של תכנון המאפשרים ניהוליים

 Davidson, Amso, Anderson & Diamond, 2006; Zelazo, Müller,
.(Frye & Marcovitch, 2003

הבדלים וישנם ויסות עצמי, יכולות של זהה מפתחים רמה הילדים כל לא
משפיעים אחדים גורמים אלה. יכולות של האינדיווידואלית בהתפתחות רבים
תינוקות בין מזג להבדלי חשיבות יש  גיסא,  מחד הפרט. ברמת הבדלים על
לסביבה יש  גיסא, מאידך עצמי); לוויסות שלו וברלוונטיות ג.1 דן במזג (סעיף
כי סברה הועלתה כך למשל רגשות. של עצמי התפתחות ויסות על רבה השפעה
עם היחסים במסגרת המתרחש הדיאדי בוויסות נעוצים העצמי הוויסות שורשי
והחברתית הפיזית הסביבה מזו, יתרה .(Sroufe, 1983, 1995) ההתקשרות דמות
 Bronson,) רגשות התנהגות ושל של לוויסות מסתגל יעדים ואילוצים מציבה
דן  ג.2  (סעיף (2000; Denham, 1998; Sroufe, 1995; Thompson, 1994

הוויסות העצמי). התפתחות על בהשפעות הסביבתיות
בהבדלים החל - העצמי הוויסות בהשפעות גם להלן נעסוק כך על נוסף
כישלון של בתוצאותיו וכלה ו–ד.2) ד.1 (סעיפים של ילדים החברתי בתפקוד
(ADHD) והיפראקטיביות קשב הפרעת  של במקרים כגון  העצמי, הוויסות
ומציע מוטיווציה לבין עצמי ויסות בין בקשר דן ה’ סעיף לבסוף, ד.3). (סעיף

בסעיפים קודמים. שדווחו הממצאים על המבוססות למחנכים המלצות
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קשב ב

על המתחרות  תביעות של פוסק בלתי  אשד בפנינו  מציבים היום–יום חיי 
החיצון בעולם  שמקורן תביעות  - שלנו  והרגשיות  הקוגניטיביות  המערכות 
המתחרות התביעות בין תיווך במנגנון הצורך פנימיים. ממניעים הנובעות וכאלה
ביניהן, להעדיף ולבחור או אותן, לשלב יאפשר כזה מנגנון ומובן - ברור הללו
כי מסכימים רבים  חוקרים  ועקיבה. מסתגלת  התנהגות לגבש  מכך  וכתוצאה
התנהגות היכולת לנקוט תפקיד מרכזי בסיפוק יש של המוח הקשב למערכת
ידי על הנתמכים שונים מנגנונים מפעיל קשב כי עולה ממחקרים כזו. מסתגלת
תת–מערכות בשלוש קשב קשור פוזנר, של המודל על פי במוח. שונים אזורים
 Posner) ניהולי וקשב בררני וכן קשב קשבית הפניה, דריכות - עיקריות נפרדות

.(& Fan, in press

הקשב מערכת .1

פי על החזותית. באופנות בעיקר נחקרה הקשב הפניית .(orienting) הפניה
או העיניים הראש,  של גלויות בתנועות מלווה עניין מקור אל ההפניה  רוב,
להביט לעבר החלטה בעקבות רצוני, באופן להתחולל עשויה קשב הגוף. הפניית
או באופן רפלקסיבי, ללא מעניין, דבר–מה שבו מתרחש להערכתנו מקום מסוים
אור הבזק אל פונים אנו כאשר למשל לבנו, תשומת את לוכד משהו כאשר כוונה,

הראייה. של שדה בשוליו אל תנועה או בחשכה
למטרות מאפשרת להגיב במרחב מסוים מקום לעבר להפנות קשב היכולת
בייחוד באזורים פגיעות מוחיות, כי עולה מן המחקר מקום. המופיעות באותו
הקדקודי–רקתי בצומת נזק ההפניה. למערכת נזק גורמות המוח, של האחוריים
 Bronson, 2000;) צד הזנחת הקרויה תסמונת מחולל הקדקודית ובאונה
בקושי המתאפיינת ,(Denham, 1998; Sroufe, 1995; Thompson, 1994
שהיא ,(extinction) הכחדה וכן לצד הניזוק, ההפוך שמופיע בשדה לגירוי להגיב
פרמקולוגיים מחקרים התקין. בשדה המופיע מגירוי להתנתק היכולת חוסר
מקשרים (Davidson & Marrocco, 2000; Posner & Fan, in press (למשל:

.(ACh) אצטילכולין הנירו–טרנסמיטר עם ההפניה מערכת את
לגירויים, גבוהה רגישות דורשים רבים מצבים .(alertness) קשבית דריכות
המנגנון את לחקור סדיר. דרך אחת בלתי הגירוי חלש או מקור כאשר למשל
(למשל נקודת מיקוד) רמזים מקדימים החולפת של היא מדידת ההשפעה הזה
זה מנגנון כי היא הסברה .(Posner & Boies, 1971) מטרות של תפיסתן על
 Posner) המוח של ימין בצד הקדקודית ובאונה הקדמית באונה מבנים מערב
באמצעות הנירו– מתבצע קשבית דריכות של וכי ויסות ,(& Petersen, 1990
אותה .(Marrocco & Davidson, 1998) (NE) נוראפינפרין טרנסמיטר
לאורך קשבית דריכות של על מצב גם בשמירה כנראה מעורבת עצמה מערכת
מטלה לבצע הנבדק נדרש זו יכולת לחקור מנת על ממושך. קשב המכונה זמן,
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דוגמה למטלה הזמן. פני על הביצוע ברמת תנודות ונמדדות ממושכת ומשעממת,
.(CPT) המתמשך התפקוד מבחן היא זה מסוג

קשב לחקור מנת על .(selective/executive) ניהולי וקשב בררני קשב
או אחד לגירוי להגיב הנבדק על שבו קונפליקט מצב יוצרים הפסיכולוגים בררני
במצבים הגירוי. אחר של מהיבט או אחר מגירוי גירוי ולהתעלם של אחד להיבט
מכל ולהתעלם גירוי) היבט של או (גירוי להתמקד במטרה מתבקש הנבדק אלה
ברירה הן זה של סוג לחקר ביותר השכיחות הפרדיגמות שאר המופעים. שתי
מסוג והמטלה (MacLeod, 1991; Stroop, 1935) Stroop Color Naming
מראים למשל סטרופ  של  במטלה .(Eriksen & Eriksen, 1974) Flanker
הדיו צבע  בשם לנקוב מתבקש והוא  שונים, בצבעים  שנכתבו מילים לנבדק 
(למשל זהים להיות עשויים המילה ופשר הדיו צבע המילה. מפשר ולהתעלם
אדום) בדיו אחרת מילה כל (למשל  ניטרליים אדום),  בדיו ”אדום” המילה
רוב פי על מתגלים קשב כשלי אדום). בדיו ”כחול” המילה (למשל שונים או
הבלתי התכונות מופיעות כאשר התגובה למטרה ביעילות ירידה אופנים: בשני
של פשר (למשל רלוונטי הלא החומר לעיבוד סימנים התצוגה; של רלוונטיות

המטרה. לעיבוד בעליל מפריע הוא כאשר בייחוד מילה)
מטופלים מחקרי אלה. מטלות של רבות גרסות נוצרו השנים במרוצת
פרונטליים מוחיים מבנים שני של מעורבות על מצביעים מוחיות והדמיות
המוח וקליפת ,(ACC) Anterior Cingulate Cortex קונפליקט: במצבי
החומר .(DLPFC) Dorsolateral Prefrontal Cortex הקדם–מצחית הצדית
את  1 מציג איור .(DA) דופמין הנירו–טרנסמיטר כנראה הוא זו במערכת הפעיל
(האזורים זה בפרק הנידונים האזורים של מיקומם ואת המוח של הכללי המבנה

הפרונטלית/קדמית). האונה את יחד מהווים והכתום הירוק הלבן,
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השונים הכללי של המוח על אזוריו המבנה :1 איור

מלול גבריאל מאת האיור

עצמי ויסות בהפעלת הפרונטלית המערכת תפקיד .2

לשם ביצוע חשובה רלוונטי בלתי ממידע ולהתעלם במטלה היכולת להתמקד
לתגובה ולעיכוב הנטייה החלטות קבלת לשם מטלות תובעניות, של מתמשך
ולניטור  שגיאות לאיתור ה–ACC אחראי כי סברה ישנה כאמור, אוטומטית.
בתחומי  הישארות על בשמירה מעורב  DLPFC–ה וכי  קונפליקט, מצבי של 
בהפעלה מעורב זה שמנגנון ייתכן המשימה. לדרישות היצמדות על או ההקשר
כי נראה יהיו, אשר הללו למבנים המיוחסים התפקידים יהיו העבודה. זיכרון של
במצבים אלה. יעיל לתפקוד חיונית המבנים שני של בו–זמנית פעולה מתוזמרת
של רחב מגוון לבין הללו האזורים בין קשר קיים כי מראים מוח הדמיית מחקרי
עבודה זיכרון ,(Posner & Fan, in press) קשב בתחומי פרטניים תפקודים
כאב ,(Bush, Luu & Posner, 2000) רגש ויסות ,(Duncan et al., 2000)
מצבי ניטור של ,(Rainville, Duncan, Price, Carrier & Bushnell, 1997)
ואיתור (Botvinick, Braver, Barch, Carter & Cohen, 2001) קונפליקט
מבנים אותם כי מסתבר מזו, יתרה .(Holroyd & Coles, 2002) שגיאות
לאינטליגנצייה הקשורות משימות שונות ומגוונות לביצוע מגויסים פרונטליים
מטלות כי הראתה (g) הכללית האינטליגנצייה של העצבי הבסיס חקירת כללית.
ה–PFC נכנס  .ACC–ה ואת הצדי PFC–ה גבוה הפעילו את g שהוגדרו כבעלות

.(Duncan et al., 2000) מרחבית או מילולית הייתה שהמטלה בין לפעולה
 Ochsner &) פרונטליים מוחיים מבנים מערבת הרגשית השליטה יכולת
הסחת בררני או באמצעות קשב השליטה ברגשות בחינה של .(Gross, 2005
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הובילה חוקרים הרגשי הגירוי של משמעות קוגניטיבי שינוי וכן באמצעות קשב
מבני בין גומלין ביחסי תלויות הרגשי הוויסות צורות שתי כי למסקנה אלה
המעוררות רגש.  ותת–קורטיקליות קורטיקליות וה–ACC לבין מערכות PFC–ה
השליטה בין המתקיים היחס בדבר ההשערה עם אחד בקנה עולה זו מסקנה

.(Posner & Rothbart, 1998, 2000) וברגש בקוגניציה
משלב החל כנראה פעילות הקשבית והדריכות ההפניה שמערכות בעוד
הילדות במהלך בהדרגה מתפתחת יותר הקדמית המערכת בחיים, מאוד מוקדם

בקשב. לשלוט ומתחילה
לתום סמוך  מבשילה ניהולית  שליטה  של הראשונה  הפרימיטיבית  הצורה 
וגורי תינוקות שנעשו בקרב יד הושטת על לחיים. ממחקרים הראשונה השנה
לפועל ולהוציא לתכנן יכולת דורשת כזו התנהגות של התפתחותה כי עולה קופים
דומיננטיות. תגובה נטיות או מסוימות רפלקסיביות פעולות ולעכב פעולה רצפי
יחסיהם ותכונותיהם, לרבות עצמים בהבנת מתקשים כי תינוקות סבר פיאז’ה
נראה כי תינוקות על פי כן אף .(Piaget, 1952) אלה של עצמים המרחביים
מתקשים  אולם העצם לתפוס את מושג מסוגלים 5 חודשים, רכים, אפילו בגיל
נחקרה לאורן תינוקות בקרב זו התנהגות יד. הושטת ידי על זו להפגין הבנה
תינוק לפני הוצבו (Diamond, 1991) הניסויים באחד אחדות. פרדיגמות של
לה. מחוץ  ולעתים בתוכה  לעתים  שהונחה עץ ולבנת  שקוף  פרספקס תיבת 
ישירה גישה להם התאפשרה הלבנה בידיהם כאשר את לקחת הצליחו תינוקות
התיבה במרכז או שלה, התיבה בצמוד לדופן הקדמית לפני הונחה (כאשר אליה
התיבה, בתוך הונחה  הלבנה כאשר ברם הקדמית). מהדופן מרוחקת  כשהיא
כדי אותה. לקחת התינוקות הצליחו לא אליה, ובצמוד הקדמית הדופן מאחורי
של רצף לבצע עליהם היה האחרון במצב המבוקש העצם את בידיהם לקחת
ראשונה תנועה התיבה: של הקדמית בדופן תיתקל לא שידם כדי תנועות שתי
העצם. אותם חזרה אל תקרב אשר שנייה ותנועה העצם תרחיק אותם מן אשר
באופן רפלקסיבי אותה לפתו התיבה, הם נגעו בדופן התינוקות מזו, כאשר יתרה
בניסיונות  7 חודשים בני המשיכו תינוקות נדירות לעתים את ידם. הרתיעו או
התנהגויות  היו חודשים  10 בני תינוקות בקרב זה לעומת הלבנה. אל להגיע
הצליחו יותר. הם נדירות התיבה בדופן נגיעה לאחר אלה מעין רפלקסיביות 
או השגה פעולת לבצע יכולת פיתחו כי ונראה אלה, בנסיבות הלבנה את לקחת

היד. של הרפלקסיביות התגובות עיכוב וגם כיוון שינוי הדורשת הושטה
בגילים קוגניטיבי בקונפליקט לשליטה נוסף סימן גם התגלה הנ”ל במחקר
.A–not–B - מטלת פיאז’ה ידי על הקלאסית שפותחה לפרדיגמה הללו, הקשור
מכן ולאחר ,A החבוי במקום אל עצם יד ילדים להושיט  מלמדים  בניסוי זה
העדויות  סקירת B (ראו במקום כשהוא מוחבא העצם את יכולתם לחפש נבחנת
פחות בני ילדים .(Marcovitch & Zelazo, 1999 אצל: זה בתחום האמפיריות
העצם  את אף שראו הקודם במקומו העצם את לחפש נוטים  חודשים מ–12 
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הנטייה לעכב את יכולת מפתחים ילדים גיל שנה לאחר .B מקום מאחורי נעלם
ידם  את ומושיטים A המוכר מקום כלפי הדומיננטית–רפלקסיבית התגובתית
מוחיות  בפגיעות הלוקים חולים בקרב שנאספו ראיות החדש.  B מקום אל
השליטה של רמת זה שיפור כי מלמדות קופים בקרב בודד תא עצב ומרישומי
- הפרונטלית המוח בקליפת בשילה של רכיבים של תוצאה בחלקו לפחות  הוא

.(Diamond, 1991) DPFC–וה (SMA) המשני המוטורי האזור
בהפעלת הכרוכים ניהולי קשב תפקודי של הגיבוש כי להניח מקובל זה עם
 Clohessy, Posner &) לחיים השנייה השנה במהלך רק מתחיל ACC–ה
.(Rothbart, 2001; Posner & Rothbart, 2000; Ruff & Rothbart, 1996
קוגניטיביים פשוטים. קונפליקטים לפתור יכולת מפתחים ילדים גיל זה לאחר
לפעוטות, שהותאמה סיימון, אפקט עם סטרופ אפקט את המשלבת במטלה
על להגיב מתבקש והילד מחשב, צג של האחד בצדו פשוטה תמונה מציגים
 Berger & Posner, 2000;) לו המוצג הגירוי את התואם כפתור על לחיצה ידי
או (צעד תואם) הגירוי של בצד להיות עשוי הכפתור התואם .(Gerardi, 1997
היא הדומיננטית–רפלקסיבית התגובתית הנטייה תואם). לא (צעד הנגדי בצד
המטלה ואולם לזהותה. קשר של המטרה ללא בצד המצוי הכפתור על ללחוץ
הדומיננטית–רפלקסיבית ולהשתית התגובתית הנטייה את לעכב מן הילד דורשת
על נמדדת הזה הקונפליקט את לפתור היכולת המטרה. זיהוי על פעולותיו את
עד שנאספו הנתונים המקש. על הלחיצה תגובות של והמהירות הדיוק מידת פי
הקשב ברמת בולט שינוי מתחולל לחיים השלישית השנה במהלך כי מלמדים כה
לחזור על תגובות הנטייה זו בולטת של תקופה בתחילתה הניהולי של פעוטות.
פרונטלי, תפקודי שיבוש עם מקושרת זו נטייה .(perserveration) קודמות
נמצאת עדיין הניהולי יכולת הקשב כי עם הרעיון אחד בקנה עולה זה וממצא
בין  מובהק נמצא מתאם כי מעניין לציין 24 חודשים. בני ילדים בקרב בחיתוליה
לווסת ילדיהם של על יכולתם הורים דיווחי זו לבין מעבדה במטלת הביצועים

.(Gerardi, 1997) שליליים רגשות
עיכוב ובו–בזמן אחד ממקור המתקבלות הוראות ביצוע הדורשת אחרת מטלה
אחר, מסוג בפני הנבדק קונפליקט מציבה הוראות ממקור אחר לבצע הדחף של
הבסיס היא זו קונפליקט משימת .(Posner & Rothbart, 1998) יותר קשה
של בובות בגרסת שימוש נעשה שבהם אחדים, מחקרים אומר”. ”המלך למשחק
 Jones, Rothbart &) 4 בגיל מופיעה זו מטלה לבצע היכולת כי הראו המשחק,
השינוי של התרחשותו .(Posner, 2003; Carlson, 1997; Reed et al., 1984
שכללו נוספים במחקרים אושרה זה בגיל בקשב בשליטה המרשים ההתפתחותי
 Gerstadt, Hong & Diamond, 1994;) בקונפליקט כרוך שביצוען מטלות
.(Jerger, Martin & Pirozzolo, 1988; Zelazo, Reznick & Pinon, 1995
מעכבת של יכולת שליטה לקיומה בלבד מעטות כי נמצאו ראיות לסכם ניתן

.(Posner & Rothbart, 2000) 3 גיל לפני מוצלחת
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הפגינו  חודשים   38-36 בני ילדים  אומר” ”המלך  משחק במסגרת  מזו, יתרה 
שגיאה. לאחר האטה נצפתה לא ואף תגובותיהם, את לעכב מוחלט יכולת חוסר
 Jones et al.,) האטה נצפתה חודשים 41-39 בני ילדים בקרב קבוצת  מנגד,
את ומערבת שגיאות ניטור של יכולת על מצביעה שגיאה אחרי האטה .(2003

.(Bush et al., 2000; Luu, Collins & Tucker, 2000) ACC–ה

קשב ותפקידה ביצירת המצחית של האונה בשילה .3 
עצמי ויסות בהפעלת

קליפת כי נמצא לבשילתם. הנדרש לזמן המוח מבני של גודלם בין קשר קיים
בשילתה וכי חיים, בעלי של בהשוואה למינים אחרים יותר גדולה האנושית המוח
על מעצבת השפעה סביבתית כך מתאפשרת הבגרות. ונמשכת עד יותר ארוכה
המוח בקליפת מסוימים שאזורים הידיעה למרות .(Johnson, 2003) מבנה זה
של התינוק להתנסויות מסוימים, לתפקודים אחראים להיות מיועדים מראש
התפתחותה אופן על הידע מוחו. בהתפתחות מכריע תפקיד יש הלידה לאחר
בני שאינם פרימאטים בקרב  מחקרים על בעיקר מבוסס  המוח קליפת של
.(Luciana, 2003) אדם בבני המוות שלאחר ניתוחים על גם ובמידת–מה אדם,
תמיכה) (תאי גליה או לתאי לנירונים תאים, התמיינותם של התרבות תהליכי
בשבועות האדם אצל בני מתרחשים המוח בקליפת אל יעדיהם נירונים ונדידת
עיקריים  התפתחותיים מתחוללים שני אירועים מכן לאחר ה–18-10 להיריון.
התרבות - שלבים בשני סינפסות היווצרות (א) לקישוריות: המיוחסים
חומר של מעטפת אותה מיילין, היווצרות (ב) ואקסונים; דנדריטים של וגיזום
תא מבנה של הדגמה (ראו הולכה המשפרת העצב תא אקסון סביב מבודד
בתום שנולד תינוק של מוחו קליפת .(2 באיור מיילין ומעטפת סינפסות עצב,
בוגר אדם של מוחו קליפת מנפח כשליש ונפחה בשכבות מאורגנת מלא היריון
תאים, התמיינות של התרבות השלבים הראשוניים .(Huttenlocher, 1994)
של הבשילה שלבי זה ההיריון. עם נשלמים בתום גליה ונדידה לתאי או לנירונים
ותחילת להיריון השני השליש תום לקראת מתחילים ומיילין סינפסות היווצרות
אלה שלבים מאוחרים וההתבגרות. הילדות שנות כל האחרון ונמשכים השליש

יעמדו במוקד הדיון להלן.
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ומעטפת מיילין סינפסות עצב, מבנה תא :2 איור

מלול גבריאל מאת האיור

תחילה  מתרחשת ופרימאטים מכרסמים אצל סינפסות.  היווצרות (א)
ששיעורם האקסונים, של צדיים וסניפים  הדנדריטים  עץ של התפתחות–יתר
עודפים  קשרים של צמצום מתחולל מכן לאחר למבוגרים. ל–150% ביחס מגיע
המוח קליפת באזור מתהווים אלה תהליכים כי נמצא גיזום. הקרוי בתהליך
מזה בשלב מאוחר תכנון ובקרה) לתהליכי האדם (החשוב בני הקדם–מצחית של
ראשוני לעיבוד (הקשור המוח בקליפת הראשוני השמיעה באזור התהוותם של
המוח בקליפת הראשוני השמיעה באזור הסינפסות צפיפות חושי). מידע של
בגיל  הקדם–מצחית המוח קליפת באזור ואילו 3 חודשים, מגיעה לשיאה בגיל

.(Huttenlocher & Dabholkar, 1997) שנים 3.5
את המעצבים תהליכים על סביבתיים גורמים של להשפעה הראיות
ומחקרים סביבתית העשרה - בשניים מקורן ואקסונים דנדריטים של צמיחתם
מעבדה. בקרב חולדות שגודלו בסביבה העוסקים בחסכים חושיים בקרב חיות
הדנדריטיות והשלוחות המוח קליפת עובי של גידול ניכר גירויים עשירת
.(3 (ראו איור גירויים דלי רגילים אך בתנאי מעבדה שגודלו לעומת חולדות
על משפיעים חושיים–מוטוריים שגירויים הראשונה הראיה את סיפק זה ממצא
 Diamond, Krech & Rosenzweig, 1964;) המוח קליפת של הארכיטקטורה
גירויים עשירת בסביבה שגודלו חולדות ועוד, זאת .(Diamond et al., 1966
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ממצא רגילים. מעבדה בתנאי שגודלו מחולדות יותר מבוכים בלימודי הצטיינו
טווח ארוכות השפעות להיות עשויות חושי–מוטורי שלגירוי כך על הצביע זה

.(Hebb, 1947) למידה על

הדנדריטיות והשלוחות המוח קליפת עובי :3  איור
גירויים עשירת בסביבה שגודלו חולדות  אצל

דלי גירויים אך רגילים מעבדה בתנאי שגודלו בהשוואה לחולדות

דלה עשירהסביבה סביבה

מלול גבריאל מאת האיור

 Kolb,) רבים במחקרים אושרו הסביבתית ההעשרה של החיוביות ההשפעות
 Gorny, Soderpalm & Robinson, 2003; van Praag, Kempermann &
כי הראו חתולים גורי על שנערך קלאסי מחקר ממצאי למשל כך .(Gage, 2000
בהתפתחות מערכת מכריע שלב של במהלכו עין של חד–צדית בעקבות חסימה
דומיננטיות–עינית עמודות המוח בקליפת הראייה באזור מופיעות הראייה
יותר רחבות העיניים) מאחת לגרייה בעדיפות שמגיבים תאים של (עמודות
נמנעת פקוחות העיניים שתי כאשר פקוחות. העיניים שתי שבו למצב בהשוואה
לבין (lateral geniculate body) הברך הצדי השלוחות בין גרעין כפילות של
חלשים. לחיבורים חזקים חיבורים בין תחרות באמצעות החזותית המוח קליפת
כך החזקים בחיבורים הפעילות את מצמצמת חד–צדית חושית חסימה ואולם
השבת לאחר גם גיזום ונשארים של תהליך אינם עוברים החלשים שהחיבורים
"עיוורת" תהיה המכרעת בתקופה שנחסמה העין תפקודית מבחינה לעין. הראייה
 Hubel) לא התפתח כראוי ממנה המידע לקבלת המתאים אזור קליפת המוח כי

.(& Weisel, 1965
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של  בצורה חזותי קלט מהם שנמנע 9 חודשים גיל עד תינוקות כי נמצא עוד
חדות של שיפור הדגימו (קטרקט) יָרֹוד בעקבות צלליות) (כלומר מלבד דפוסים
הראייה בחדות השיפור מגע. עדשות של והתאמה הירוד הסרת לאחר הראייה
עד גיל והתקדם צורות לראות התחילו שהתינוקות לאחר אחת משעה נצפה החל
הראייה בחדות שיפור חל בלבד, אחת בעין חזותי בקלט חסך היה כאשר חודש.
ברטייה. כוסתה כאשר וגם גלויה הייתה הבריאה, השנייה, העין כאשר גם זו בעין
המחלימה כאשר בעין פחותה ראייה חדות נצפתה יותר מתקדמים זה בגילים עם
בתקופת כוסתה הבריאה העין  כאשר אולם מכוסה, הייתה  לא השנייה העין
 Maurer, Lewis, Brent & Levin) יותר טובה ראייה חדות נצפתה ההחלמה,
מוקדמים בשלבים חושי קלט  של בחשיבותו תומכים  אלה ממצאים .(1999
כל של הקלט בין התחרות למרות הראייה. מערכת של תפקודית להתפתחות
בגיל רק הראייה מתבטאת חדות להתפתחות שחשיבותו אדם נראה בבני גם עין
בילדות סינפטיים חיבורים של העודפת הכמות כי הגורסים יש יותר. מאוחר
התחולל בטרם המתרחש מוחי מנזק להחלמה ופוטנציאל גמישות מאפשרת
עולה זה ממחקר  .(Kolb & Whishaw, 2001) הזה המסוים באזור  הגיזום
בעל להיות חושיים–מוטוריים עלול גירויים של הקליטה הנורמלית שיבוש כי

חמורות. תפקודיות השלכות
קשרים של גיזום ידי על מסוימים במועדים סינפסות מוּוסת של ייצור עודף
קשב  של  בוויסות מכרעת חשיבות בעל אזור הוא   PFC–שה מאחר עודפים.
ושל הגיזום של סינפסות ההיווצרות תהליכי של לוח הזמנים של ורגשות, הבנה
גיזום כי נמצא עצמי.  ויסות  של תפקודים על אור לשפוך  עשויה  זה באזור
ובאזור ,12 בגיל מסתיים המוח קליפת של הראשוני השמיעה באזור הסינפסות
 Huttenlocher & Dabholkar,) ההתבגרות גיל אמצע לקראת המצחית האונה
מתרחשים הסינפסות של הצפיפות ברמת ולירידה לעלייה במקביל .(1997
בלידה הנמוכה שרמתה במוח, הגלוקוזה של החומרים חילוף בקצב שינויים
קדקודיים,  באזורים 3 חודשים עולה בגיל חושיים–מוטוריים) (למעט באזורים
חודשים   8 בגיל  רק מתרחשת  PFC–ה של וההפעלה ורקתיים, עורפיים
האונה כי הפעילות המוגברת של הועלתה סברה .(Chugani & Phelps, 1986)
בו–זמנית מתרחשת של השנה הראשונה לחיי התינוק השנייה במחצית המצחית

  A–not–B במבחני דומיננטית–רפלקסיבית תגובתית נטייה לעכב למידתו  עם
מתאמים במציאת הקושי חרף .(Bell & Fox, 1992; Luciana, 2003)
במחקרים נמצא ויסות עצמי לבין סינפסות היווצרות מובהקים בין התנהגותיים
האנוי” ”מגדל כגון אחדות, תפקודיות–ניהוליות  מטלות  כי נירו–פסיכולוגיים
מתבצעות מוטורי, ורצף מילולי מראש), שטף פעולות תכנון הדורשת (מטלה
הסינפסות של ההפחתה לתהליך במקביל ,12-10 בגילים בוגרת ברמה

.(Luciana, 2003; Welsh, 2001)
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ניתן להשפיע כי מלמדים ובילדים בבעלי חיים ניסוייים מחקרים לסיכום, ממצאי
נראה ומוטורית. חושית וצמצומן באמצעות התנסות הסינפסות היווצרות על
מבאזורים  מאוחר מתרחשים ב–PFC במועד אדם התהליכים הללו בני כי בקרב
הוא אף כנראה קשור הסינפסות גיזום בתהליכי שיבוש ראשוניים. חושיים
לנפח–יתר עדויות נמצאו אוטיסטים  ילדים בקרב למשל  תפקודיות. ללקויות
 Aylward, Minshew, Field, Sparks & Singh.,) שונים מוחיים מבנים של

.(2002; Courchesne, Carper & Akshoome , 2003
מתקופת  נמשכת במוח המיילין היווצרות כי הוכח מיילין.  היווצרות (ב)
 Giedd) הבגרות וראשית גיל ההתבגרות שלהי וגוברת עד הולכת ואף העוברות
 et al., 1999; Paus et al., 1999; Sowell, Thompson, Holmes, Jernigan
החומר האפור המגיעה לשיאה זאת בניגוד לדפוס התפתחות ,(& Toga, 1999
במגמת  נמצאת ומאז בנים), ו–12 אצל בנות אצל 11 ההתבגרות (גיל במהלך גיל

.(Giedd et al., 1999; Sowell et al., 1999) ירידה
בני פחות ילדים של מוחם גידול את לייחס שניתן הראה אחד לפחות מחקר
יותר גדולה לעלייה ולמבוגרים, שנתיים גיל מעל לילדים בהשוואה משנתיים,
המצחית באונה והאפור בהמיספרה הימנית ובחומר הלבן הלבן החומר בכמות
(למשל עצמי בוויסות קשיים המפגינים ילדים בקרב הרקתית. לאונה בהשוואה
המצחית באונה לבן ואפור חומר פחות נמצא בהפרעות קשב) הלוקים כאלה
 Mostofsky, Cooper, Kates,) גילם בני ילדים של ביקורת לקבוצות בהשוואה
נוספות נפח נמדדו הפחתות אחר במחקר .(Denckla & Kaufmann, 2002
(מוחון) ובצרבלום הסינגולט של הקדמי  בחלק  ורקתיים קדקודיים באזורים

.(Carmona et al., 2005)
התפתחות של (connectionist models) קישוריים מודלים פי על
בין קשרים של  בשילה של תוצאה היא התנהגות  ,(Johnson, 1999, 2003)
עשוי תינוקות וילדים בקרב כי בגישה זו הראו התומכים במוח. חוקרים אזורים
של אזורים שונים של נרחבת בהפעלה כרוך להיות מסוימות של מטלות הביצוע
נתיבים עם התפתחות בבד בד מרחבית מצטמצמים אשר בהמשך המוח, קליפת
מילוליות של משימות ביצוען לגבי תקף גם זה הפעלה המוח. דפוס קליפת בתוך
מכן, המוח, ולאחר בקליפת נרחבים אזורים מפעילות ילדים, שבתחילה בקרב
רקתיים באזורים ומתמקדת  הולכת  הפעילות המילים,  אוצר  התפתחות עם

.(Neville & Bavelier, 2002) שמאליים
לרכישת מיומנויות מקביל ילדים התנהגויות בקרב  אימוץ כי נראה  לבסוף
הראשוניים המאומצים בשלבים הפעילים קדם–מצחיים ואזורים מבוגרים, בקרב
יותר אוטומטית נעשית במיומנות השליטה כאשר פחות פעילים הלמידה של
לדכא מבוגרים של המשופרת היכולת לדוגמה, .(Johnson, 1999, 2003)
לשינוי מיוחסת ,12-8 בני לילדים בהשוואה רלוונטי, לא אגפי מגירוי הפרעה
ילדים  אצל והאינסולה מה–PFC השמאלי מעבר - הראשיים ההפעלה באזורי
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והגרעינים הקדקודית הקדמית, האונה בין האונה המקשרת העצבית הרשת אל
שהפגינו ביצועים ילדים בקרב ועוד, זאת מבוגרים. אצל ימין הבסיסיים בצד
דומיננטית–רפלקסיבית תגובה בעיכוב גילם בני אחרים מילדים יותר טובים
בני 5.3 עד 16 שנים  ילדים בקרב ה–PFC השמאלי. נמדדה פעילות מופחתת של
משימות  לבצע היכולת לבין ה–ACC הימני נפח מתאם משמעותי בין התגלה
המופחתת ההפעלה .(Casey et al., 1997) ממוקדת בשליטה קשבית הכרוכות
ידי על מוסברת להיות עשויה בגיל העלייה עם שמאליים מצחיים אזורים של
אל עצמו האדם של (דיבור פרטי בדיבור פחּות צורך דהיינו אסטרטגי, שינוי
 Bunge, Dudukovic, Thomason, Vaidya & Gabrieli,) לא בקול רם) אך
 PFC–של ה בבשילה יכולת התלויה העצמי לראות בוויסות ניתן 2002). לפיכך

תת–קורטיקליים. מבנים ועם המוח בקליפת אחרים מבנים עם ובהשתלבותו

העצמי הוויסות ביכולת האינדיווידואליים ההבדלים גורמי ג

הם העצמי הוויסות של היכולת ברמת פרטים  בין אינדיווידואליים הבדלים
שיטות למטפל, אישיים (מזג) והשפעות סביבה (התקשרות גורמים של תוצאה

הורות). של וסגנונות

(Temperament) מזג .1

שסביבם בסיסיים אינדיווידואליים הבדלים  לאותם מתייחס "מזג" המונח
שמעבר אינטואיטיבית הגדרה זוהי  הילד. אישיות  דבר של בסופו תתפתח
 Bates,) החוקרים בין מחלוקת  קיימת ולמאפייניה לגורמיה ובהתייחסות  לה
אינדיווידואליים הבדלים מזג מתייחס לאותם כי מסכימים החוקרים רוב .(1989
בראשית כבר המופיעים האדם, בני התנהגותם של ובסגנון בנטיותיהם מולדים
 Goldsmith et al.,) ולאורך זמן שונים במצבים יחסית יציבים החיים ונותרים
הן התנהגותיות נטיות אותן למשל בשאלה אם חלוקים החוקרים מנגד, .(1987
שמא או ,(Buss & Plomin, 1984) ללידה כבר סמוך בהכרח ונוכחות גנטיות
 Posner) המוח בבשילת בתלות הילדות במרוצת מתפתחים השונים היבטיהן
בדיווחי החל משימוש מזג, למדידת שיטות שונות קיימות .(& Rothbart, 1998
ישירות בתצפיות וכלה (Rothbart, Ahadi, Hershey & Fisher, 2001) הורים
.(Goldsmith & Rothbart, 1996) (Lab–Tab) מעבדה הילד בתנאי בהתנהגות
נטייה כגון שונים, היבטי מזג פי על ילדים מאפשרות לדרג הללו השיטות כל

ועוד. חדש גירוי מקור אל לגשת חיוביים, רגשות להפגין
לנושא הרלוונטי ביותר תופעת המזג, המתארים את המודלים השונים מבין
 Rothbart, 1989;) רותברט של המודל הוא זה בפרק הנידון העצמי הוויסות
בתגובתיות, אישיים כהבדלים מוגדר מזג לגישתה, .(Rothbart & Bates, 1998
הרגשית או ההתנהגותית התגובה  של  והעצמה  הסגנון  המהירות, כלומר
הפעלה ידי על התגובה את כלומר היכולת להתאים עצמי, ובוויסות הראשונית,
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ממדי עצמית. שליטה  שתכליתן מאמץ ונקיטת התנהגותיות אסטרטגיות  של
להתבטא העשויות ושליליות חיוביות תגובות וכוללים מולדים הם התגובתיות
אדם בני .(Rothbart, 1989) ונירו–אנדוקריני קוגניטיבי אוטונומי, גופני, באופן
על ועוד. נוסף שלהן במאפייני הזמן בעצמתן, התגובות הללו, בסף זה מזה שונים
זה ילדים שונים העצמי. הוויסות ביכולת אינדיווידואליים קיימים הבדלים כך
הרגעה להתמסר להתנהגויות שתכליתן או בנטייתם מינקות ביכולתם כבר מזה
.(Rothbart, Ziaie & O'Boyle, 1992) או מוצץ אצבע מציצת עצמית, כגון
הדורשות התנהגויות של האימוץ במידת מזה זה שונים ילדים מכול, חשוב
בקרב להתפתח עצמית המתחילות  ושליטה עצמי ויסות  יותר של רב מאמץ
אינדיווידואליים הבדלים שישנם הוא הדבר פירוש ספר. טרום–בית בגיל ילדים
עבר בררנית אל קשב הפניית לבצע ביכולת למשל העצמי, הוויסות ביכולות 
דומיננטית–רפלקסיבית. תגובתית נטייה לעכב או ממנו הקשב את להסיט גירוי,
והוא ,(effortful control) במאמץ” הכרוכה ”שליטה קרוי זה מזגי גורם
(Posner & Rothbart, 2000) קשב של ניהוליים בהיבטים רבה במידה תלוי
במאמץ הכרוכה שליטה כך משום .(Rueda et al., 2005) ניהוליים ובתפקודים

הילדות. במרוצת ומתעצמת הולכת והיא יחסית, מאוחר בשלב מתפתחת
שלילי מתאם התגלה מעבדה וגם בתצפיות ילדיהם מזג על הורים בדיווחי
שכבר וכפי לדוגמה, הרגשית. התגובתיות מידת לבין מאמץ דורשי מזג גורמי בין
כבעלי שהוערכו ילדים כי בקרב הראה כעס הנטייה להפגין על מחקר לעיל, צוין
בכעס או להגיב פחותה נטייה התגלתה במאמץ הכרוכה שליטה של רמה גבוהה
כי עם הרעיון גם אחד אחרים. ממצא זה עולה בקנה רגשות שליליים לבטא
Gerardi–) שליליים רגשות של עצמתם במיתון לסייע עשויים קשב כישורי
מתאם של זה  סוג לעיל, כאמור  .(Caulton, 2000; Rothbart et al., 2001

מבוגרים. בקרב גם נמצא
במאמץ הכרוכה השליטה יכולת של ברמתה אינדיווידואליים הבדלים כי נמצא
Theory of Mind כגון מטה–קוגניטיבי, ידע של אחדים להיבטים גם  קשורים
מאמונותיהם היתר בין אדם נגזרת בני התנהגות של כי לידיעה כלומר ,(TOM)
.(Carlson & Moses, 2001) אחרים מנטליים ממצבים וכן ומתשוקותיהם,
קונפליקט” לזו שבמטלות המודדות ב”מטלות בין רמת הביצוע יש קשר לפיכך
של השפעתם כאשר מנטרלים את גם נמצא  זה קשר .TOM של התפתחות
מעכבת שליטה  (שם). ודומיהם עבודה  זיכרון משכל,  מנת גיל, כגון גורמים 
עם  מקביל, יותר פחות או ציר זמן לאורך ו–TOM מתפתחים במאמץ הכרוכה
התפתחותיים זוהו קשרים כך על נוסף ו–5. 2 בין הגילים התקדמות משמעותית
המצפון לבין התפתחות במאמץ הכרוכה השליטה יכולת של  התפתחותה בין

.(Kochanska, Murray, Jacques, Koenig & Vandegeest, 1996)
הכרוכה במאמץ  שליטה בין שלילי תוקפנות. התגלו מתאם של עצמי ויסות
לרגשות תוקפנות ובין להחצנה תוקפנות בין חיוביים ומתאמים לתוקפנות



55 ונלמד עצמי מולד של ויסות התפתחות

שלא מכיוון .(Rothbart, Ahadi & Hershey, 1994) כעס בייחוד שליליים,
החוקרים לתוקפנות, במאמץ הכרוכה השליטה של ייחודית תרומה נמצאה
התגברות ידי על תוקפנות  לוויסות בעקיפין פועלת כזו שליטה  כי סבורים
והתפרצויות שליליים רגשות של  בבסיסם המצויות  תגובתיות נטיות על
של גבוהה רמה בעלי ילדים למשל כך .(Posner & Rothbart, 2000) רגשיות
קשב להסיט מאחרים יותר להצליח עשויים במאמץ הכרוכה שליטה יכולת
לבם העתקת תשומת ידי על תוקפנית התנהגות של ההיבטים המתגמלים מן

כעס. עם שליליים המקושרים מגירויים
הכרוכה במאמץ. עדויות  השליטה ברמת אינדיווידואליים הבדלים יציבות של
יכולת של האינדיווידואליים מאפייניה יציבות על מצביעות ועקיבות רבות
מחקרי זמן.  ולאורך שונים מדידה לאמצעי מעבר במאמץ, הכרוכה השליטה 
שליטה  יכולת מנבאת 9 חודשים בגיל ממושכת קשב יכולת כי מלמדים אורך
 Kochanska, Murray & Harlan, 2000;) חודשים 22 בגיל במאמץ הכרוכה
אורך מחקרי באותם ועוד, זאת .(Kochanska, Tjebkes & Forman, 1998
רמת המודדות של מטלות מגוון זמן, לאורך בהצלחה ובעקיבות, ביצעו ילדים
במאמץ, הכרוכה השליטה יכולת ליציבות נוספות ראיות במאמץ. הכרוכה שליטה
הגן בגיל ילדים הצליחו שבו הזמן משך כי העידו הורים, דיווחי על שהתבססו
והשליטה הריכוז הקשב, יכולות את ניבא חיזוק קבלת לפני בסבלנות להמתין
 Mischel, 1993;) ההתבגרות לגיל בהגיעם אלה ילדים של שליליים ברגשות

.(Shoda, Mischel & Peake, 1990

השפעות סביבתיות .2

למטפל התקשרות של השפעות א

גם הסביבה הילד, של המטען הגנטי מן האישיים הנובעים על המאפיינים נוסף
המודל פי  על עצמי.  ויסות יכולת של ההתפתחות על רבה במידה  משפיעה 
בגיל המתחיל רגיש לטיפוח מבוגר, בגיל התקשרות יחסי של המנטלי–ייצוגי
ארוכות השפעות יש מטפלת דמות עם הילד של ההתקשרות ולאיכות מוקדם
(Bowlby, 1973, 1980) בגיל מבוגר שלו ההתקשרויות איכות על לא רק טווח
להתמודדות עם מפתח שהוא העצמי הוויסות מנגנוני של איכותם על אלא גם

.(Goldberg, 2000; Schore, 1994) ועקה לחץ מצבי
את מווסתים אם-תינוק יחסי במכרסמים נקבע כי שנעשו מחקרים סמך על
של הקלקול האבדן או משמעות וכי התינוק, של מערכת העצבים התפתחות
רגשיים פיזיולוגיים, תפקודים של ובתיאום בוויסות ליקויים היא אלה יחסים
עמה גומלין ויחסי פיזית אל האם קרבה כי נראה .(Hofer, 1996) והתנהגותיים
לוויסות רבות אפשרויות מספקים גם והם התינוק של להישרדותו חשובים
 Hofer, 1995; Polan & Hofer,) של הילד וההתנהגותית המערכת הפיזיולוגית
ארוכות להשפעות ראיות התגלו אדם בני שאינם פרימאטים בקרב גם .(1999
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התגלה כן כמו חברתית. מיומנות ועל רגשות ויסות על התקשרות של טווח
סרוטונרגיות נירו–טרנסמיטרים למערכות  פיזיולוגית  קשורה זו השפעה כי

.(Suomi, 2000) ודופאמינרגיות
חולדות אצל גורי כמו שבדיוק לכך וגוברת הולכת ניכרת מודעות בספרות
אונטוגנטית מבטיחה התפתחות אם-ילד היחידה בני אדם בקרב גם וקופים,
את בחנו אחדים מחקרים .(Fonagy & Target, 2002) ביולוגיים וסתים של
הכרוכה השליטה יכולת  רמת על השפעה יש אם-תינוק לקשר  כי ההשערה
 Kochanska, 2001; Kochanska et al., 1996; Kochanska,) במאמץ
זו, מחקרים מסדרת .(Murray & Coy, 1997; Kochanska et al., 2000
תינוקות התקשרות של סיווג כי להסיק ניתן ,2001 משנת המחקר מן ובייחוד
רמת הוויסות  את מנבא הזר”, ”מצב הנקרא המעבדתי 14 חודשים, בהליך בגיל
התברר  חודשים.  33 בני בהיותם מכן, לאחר שנתיים כמעט שלהם הרגשי
לא והתקשרות התנגדות (הימנעות, בטוחה  לא התקשרות שחוו ילדים כי
יותר וכעס של פחד והפגינו רגשות את רגשותיהם התקשו לווסת מאורגנת)
במצבים מצוקה ויתר אלה, רגשות לחולל שנועדו במצבים אחרים מילדים
מהאם במהלך שלושת הפרדה חיים בעלי על במחקרים שנועדו לעורר שמחה.
היווצרות שבו עדיין מתרחשת בשלב גמילה), הראשונים לחיים (טרם השבועות
 Parfitt et al., 2004; Romeo et) חרדתיות התנהגויות הגבירה סינפסות, של
או (Mirescu, Peters & Gould, 2004) מוחלש לשחרור al., 2003) והובילה
בתגובה הכליה יותרת מבלוטת קורטיקוסטרון של (Parfitt et al., 2004) מופרז
עקה, שהיא במצבי חדשים עצב התרבות של תאי גם צמצמה אם לעקה. הפרדת

.(Mirescu et al., 2004) עצבית גמישות של בהתפתחותה מכריע תהליך
לתינוק האם בין שהסינכרוניזציה הרגשית אמפירית בכך תמיכה גם קיימת
האם רגשות של סינכרוניזציה  כי נמצא העצמית. השליטה לשיפור  מסייעת
לשליטה  קשורה בן 9 חודשים, ובהיותו 3 חודשים בן בהיותו התינוק, ורגשות
מנת משכל מזג, כגון משתנים של השפעתם בנטרול גם שנתיים עצמית בגיל
אם- הסינכרוניזציה בין הקשר על משפיע הילד של המזג וכי אימהי, טיפול וסגנון
 Feldman, Greenbaum) העצמית יכולת השליטה לבין התפתחות בינקות ילד
הדדי ויסות כי החוקרים גרסו אלה ממצאים על בהתבסס .(& Yirmiya, 1999

עצמי. של ויסות להתפתחות חשוב בגיל הרך רגש של

הורות של וסגנונות שיטות ב

"ִחברות" עצמי. המושג התפתחות ויסות המשפיע על גורם נוסף הוא ִחברות
כישורים מידה, אמות מוסר, ערכי רוכשים ילדים שבאמצעותו לתהליך מתייחס
על משפיעים הורים המסוימת. בתרבותם למקומם בהתאם והתנהגויות
כמדריכים (1) אופנים: בשלושה לפחות ילדיהם אצל זה תהליך של התרחשותו
לחיקוי, כדגם בעקיפין, (2) וגלויים; ישירים ואימון הוראה ידי על כלומר ישירים,
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כלומר הזדמנויות, כספקי (3) שלהם; התנהגותם באמצעות דוגמה הצבת ידי על
לו המאפשרות  ובהזדמנויות אליהן נחשף שהילד בהתנסויות ששולטים כמי 

.(Parke & Buriel, 1998) ותרגול ידי אימון מיומנויות על לפתח
צאצאיהם, עם יחסיהם  לניהול שונים וסגנונות שיטות מאמצים  הורים
בין להבחנה אחד  מודל ילדיהם. אצל עצמי ויסות על התפתחות המשפיעים
מסווג (Baumrind, 1972, 1991a, 1991b, 1991c) שונים הורות  סגנונות 
והקבלה התמיכה החום, מידת כלומר תגובתיות, ממדים: לשני בהתאם אותם
אכיפת גבולות ההורי, הפיקוח מידת כלומר תובענות, לילד; שההורים מעניקים
מניבים הללו הממדים שני של השונים הצירופים ברורים. סטנדרטים של והצבה
גבוהה המתאפיין ברמה ,(authoritative) (1) סמכותי הורות: סגנונות ארבעה
גבולות לילדיהם מציבים סמכותיים הורים תגובתיות. של וגם תובענות של
מאפשרים עת באותה אך בנוקשות, אותם  ואוכפים ברורים וסטנדרטים
הם מזו,  יתרה  שהוצבו. הגבולות בתחומי אוטונומיה של רבה מידה  להם 
סמכותני (2) שלו; המבט  נקודת את ומכבדים  הילד לצורכי  ונענים קשובים 
של נמוכה וברמה תובענות של גבוהה ברמה המתאפיין ,(authoritarian)
הם ילדיהם ולרגשותיהם. לצורכי קשובים אינם הורים סמכותניים תגובתיות.
(3) ועונשים; איומים באמצעות מרותם את לאכוף ונוטים צייתנות דורשים
נמוכה וברמה תגובתיות של גבוהה ברמה המתאפיין ,(permissive) מתירני
לצורכיהם קשובים ילדיהם, ברגשות מתעניינים מתירניים הורים תובענות. של
עצמם את לווסת מהם דורשים האחד, אך אינם מהצד במהירות, להם ונענים
rejecting–) דוחה-מזניח   (4) האחר; מהצד  בוגר, או  הולם  באופן ולהתנהג 
הורים של תגובתיות. וגם תובענות של ברמה נמוכה המתאפיין ,(neglecting
התנהגותם על מפקחים אינם לילדיהם, גבולות מציבים אינם דוחים-מזניחים

בהם. תומכים ואינם
ויסות עצמי התפתחות השפעתם על ושל הורות אלה סגנונות ניתוח של
לסגנון הסמכותני, בניגוד הסמכותי, הסגנון אחדות. מסקנות ילדים מעלה בקרב
איזון חברתיים. מנחים קווים לילד להפנים מסייע הדוחה-מזניח, או המתירני
מסייע הבנתו ואת גיל הילד את ההולם באופן להכוונה תקיפה חום הענקת בין
 Baumrind, 1972;) ולחברותיות לעצמאות  ומוביל עצמית שליטה  בפיתוח
להצליח נוטים סמכותיים הורים של ילדיהם .(Baumrind & Black, 1967
אנטי– התנהגות  ומפגינים המבוגרים, לציפיות בהתאם בהתנהגותם לשלוט 
החברתיים כישוריהם בעצמם, ורמת בטוחים מאוד. הם מעטה במידה חברתית
כן כמו בגיל ההתבגרות. גם השתמרו הילדות בגיל אלה שהתגלו תכונות גבוהה.
 Baumrind, 1991a,) בסמים שימוש של נמוך שיעור תועד אלה ילדים בקרב

.(1991b, 1991c
מודעות של החשובה התרומה על זה בהקשר מצביעים מחקרים ממצאי
התנהגויותיהם וניטור ילדיהם  התפתחות של שונים  להיבטים ההורים



הרך לגיל בחינוך לעשייה ממחקר 58

והצבת בקרה כולל ההתבגרות, גיל לקראת בייחוד ,(parental monitoring)
קשר נמצא .(Capaldi & Eddy, 2005) לבית מחוץ  לפעילויותיהם גבולות 
ושימוש התנהגות בעיות  של גבוהה שכיחות לבין נאות פיקוח  היעדר בין
 Friedman, Lichtenstein & Biglan, 1985; Lipsey & Derzon,) בסמים
הפגינו כאשר על המידה בילדים יתר של אימהות שדחקו ילדיהן מנגד, .(1998
 Nachmias,) יחסית רבים  ויסות קשיי  חוו חדש במצב  זהירה התנהגות 
הורים המעניקים לילדיהם .(Gunnar, Mangelsdorf, Parritz & Buss, 1996
הזדמנויות מתן התנהגותם בעצמם. את לווסת להם אפוא מאפשרים אוטונומיה
מעלה במידה אוטונומי באופן הפועל אל ולהוציאן התנהגויות ליזום לילדים 
החברתית. לפיכך סביבתם של היבטים להפנים יצליחו שהם את הסיכוי רבה
למצוקות ההורים היענות של בחשיבותה ההכרה עם בבד בד כי סבורים אנו
מדי, פעילים הורים המאפשר הסתגלות, סביבותיהם באופן של ולהבניה ילדיהם
ילדיהם ביכולות לפגוע עלולים אוטונומי, לוויסות הזדמנויות מעניקים שאינם

עצמאי. באופן להתווסת
עצמי ויסות בין הקשר מטלות מעבדה לבחינת על שהתבססו במחקרים גם
לדוגמה, אלה.  במסקנות  תמיכה  נמצאה אִמותיהם התנהגות  לבין  ילדים  של
ועבודות איסוף צעצועים (למשל ציות הדורשות ילדים משימות על כשהוטלו
בקרב ילדיהן סיפוקים של הדחייה כי רמת התגלה סיפוקים, דחיית ניקיון) או
של יותר רבה מידה הפגינו כלומר קיצונית, היענות שנקטו אימהות של
פחות, המתערבות אימהות ילדי של מזו נמוכה הייתה הילדים, בחיי התערבות
נמצא מזו, יתרה היענות. הדורשות במשימות הביצוע נתוני קיזוז לאחר גם
לבין לשאלונים) תשובותיהן (לפי עצמאות לעודד אימהות של נטייה בין קשר
 Silverman) סיפוקים של דחיית במצבים לתפקד של ילדיהן משופרת יכולת

.(& Ragusa, 1990
סדרת  של ביצוע במהלך ה–18 חודשים בני ובילדיהן באימהות צפו אחר במחקר
שמקורה פיזיולוגית, מצוקה עוררות בין היחסים של שתכליתן הערכה מטלות
 Calkins & Johnson,) האימהי האינטראקצייה וסגנון רגשי ויסות בתסכול,
את מבצעת (האם מקדימה אימהית התערבות  בין ישיר קשר נמצא .(1998
לבטא מצוקה הפעוטות נטיית לבין בעצמו) לבצעה לילד לאפשר המשימה במקום
ייתכן - המצוקה למקור אפשריים הסברים שני הוצעו מתסכלת. משימה נוכח
אופי להיות תכונת העשויות התפרצויות שליליות, למנוע מנת מתערבת על שהאם
באופן עצמאי מסוכלים לפעול שמאמציהם ילדים שאותם של הילד, או מולדת
מאִמותיהם שקיבלו פעוטות תסכול נמוך. לעומת זה סף מפתחים פעם אחר פעם
מועילות התנהגויות תסכול באמצעות עם נטו להתמודד חיוביים וחיזוקים הדרכה
לבין חיובית אימהית התנהגות בין קשר נמצא לא הבעיה. את העוקפות כאלה או
חיובית לבין אימהית התנהגות בין קשר נמצא אדרבה, מצוקה; לפתח נטיית הילד

מצוקה. מעורר למצב נקלע שהוא בעת רגשי ויסות לבצע הילד יכולת
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ילדים. התנהגות בקרב בעיות איכות ההורות לבין בין קשר כי נמצא לסכם ניתן
היבטים שונים זה בהקשר כוללת איכותית הורות כי ומסתבר מורכב, זה הוא קשר
האוטונומיה וטיפוח חופש שעניינם מתן את אלה, אלה סותרים לכאורה הנראים
מהצד ולפעילויותיהם, גבולות להתנהגויותיהם והצבת האחד, מהצד הילדים, של
ובזמן נכון זיהוי (א) היתר: בין אפקטיבית הם הורות של אלה היבטים האחר.
הבניה (ג) מיותרים; קונפליקטים מיצירת הימנעות (ב) התנהגות; בעיות של
עצמי ויסות של וניסיונות חיוביות התנהגויות ועידוד הנחיה מתן מצבים, של
מערבות שאינן מתונות משמעת דרישות של והפעלה סמכותיות (ד) הילד; של
שיפור בעקבות חיזוקים ומתן הילד של לקשייו לב תשומת (ה) פיזית; ענישה
נוטים חמורות  התנהגות בעיות בעלי לילדים  הורים התנהגותו. של הדרגתי 
 Capaldi, Chamberlain &) מההיבטים הללו כל אחד של להיכשל ביישום

.(Patterson, 1997; Capaldi & Eddy, 2005

העצמי הוויסות ביכולת אינדיווידואליים הבדלים ד

הילד החברתי של והתפקוד ויסות עצמי .1

כי ברעיון  תומך  אמפיריות ראיות של וגדל הולך מקבץ להלן, שיפורט  כפי 
תפקוד על משפיע רגשית שלילית, תגובתיות ויסות של ובפרט עצמי, ויסות
בין קשרים נמצאו לדוגמה, השווים.  קבוצות ובקרב  הספר בבית ילדים של
ויכולת בקשב השליטה רמת עצמתם, שליליים, רגשות של הפגנתם תדירות
הגן בגיל ילדים של חברתית  והתנהגות סוציומטרי מעמד  לבין התמודדות
נמצא גן ילדי  בקרב שנערך  אחר במחקר  .(Eisenberg et al., 1993, 1994)
המיומנויות החברתיות רמת לבין הרגשי העצמי הוויסות רמת גבוה בין מתאם
בין היחסים בפועל כי אף .(Denham et al., 2003) הילדים של והלימודיות
המיטיבים לרסן ילדים יותר, מורכבים הנראה ככל חברתי לתפקוד ויסות רגשי
לשליטה שיטות קוגניטיביות ונוקטים סיפוקים, הולמות ולדחות לא התנהגויות
ואהובים מקובלים חברתית, מיומנים להיות נוטים ובהתנהגותם, ברגשותיהם
 Calkins & Dedmon, 2000;) גבוהה הסתגלות יכולת  ובעלי  חבריהם על
 Eisenberg et al., 1996, 1997, 2001; Gilliom, Shaw, Beck, Schonberg
מנגד, .(& Lukon, 2002; Lemery, Essex & Smider, 2002; Lengua, 2002
חבריהם על פחות מקובלים של רגשיות שלילית גבוהות עצמות המפגינים ילדים

.(Stocker & Dunn, 1990)
לבין התנהגויות כגון שליליים רגשות של חלש עצמי בין ויסות יחסים דומים
מתקיימים והם הילדות, אחרי גם התגלו השווים, קבוצת חברי כלפי תוקפנות
 Caspi, Henry, McGee, Moffitt) ההתבגרות בגיל נוער בני בקרב גם כנראה
תומכים בקיומו אורך אחדים מחקרי ממצאיהם של יתרה מזו, .(& Silva, 1995
ספר בבית חברתי תפקוד לבין הרך בגיל עצמי ויסות בין ניבויי קשר של
.(Eisenberg et al., 1997; Eisenberg, Fabes, Guthrie & Reiser, 2000)
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מעבדה התגלה בתצפיות הסתגלות, עם עצמי ויסות למנגנונים המקשרים באשר
ויסות של ליקויי שונים צירופים להפגין עשויים התנהגות בעלי בעיות ילדים כי
מסוג התנהגות בעיות בעלי ילדים לדוגמה, .(Eisenberg et al., 2001) עצמי
לא שליטה הפגינו אך במאמץ הכרוכה שליטה יכולת להפגין התקשו הפנמה
וגמישות ספונטניות אימפולסיביות, של נמוכה במידה ניחנו הם כלומר רצונית,
זה לעומת לשם הסתגלות בריאה. נחוצים כישורים העשויים להיות - בשליטה
של ילדים רצונית השליטה הלא רמת וגם הכרוכה במאמץ רמת השליטה גם

נמוכה. הייתה מחצינים

והיענות לדרישות ויסות עצמי .2

התפתחותי מאתגר הישג היא מטפלות דמויות מצד ולדרישות היענות להוראות
.(Kaler & Kopp, 1990) הִחברות תהליך במרוצת להתרחש האמור ומכריע
לדרישות להישמע פעולה, לשתף הילד ליכולת מתייחס ”היענות” המונח
הסביבה ידי על שנכפות התנהגותיות מידה אמות עצמו על ולקבל יום–יומיות
”אל לבין היענות לדרישות היענות לדרישות ”עשה” ניתן להבחין בין המטפלת.
אסורה אך  מענגת התנהגות  של בעיכוב כרוכים תעשה” ”אל  מצבי תעשה”. 
התנהגות נקיטת תובעות ”עשה” דרישות מנגד, ממנה. מוחלטת בהימנעות או
אתגרים מציבים הדרישות שני סוגי או המחנך. ההורה להוראות בהתאם חדשה
זמנים לוחות פי על ומתנהלים של הילד, העצמי הוויסות יכולת בפני שונים
מציות יותר קשה אתגר הוא ”עשה” לדרישות  ציות שונים. התפתחותיים
(באחוזים) הציות שיעור מזו, יתרה יותר. מאוחר ומתפתח תעשה” ”אל לדרישות
בקרב הן ”עשה” הציות לדרישות משיעור כלל גבוה בדרך תעשה” ”אל לדרישות
.(Kochanska, 2001; Kochanska et al., 1998) גן ילדי בקרב והן פעוטות
הפסקה מחייב תעשה” ”אל כי ציות לדרישות הוא זה להבדל אחד אפשרי הסבר
של הפסקה תובע ”עשה” לדרישות הציות ואילו קיימת, התנהגות של ריסון או
.(Kochanska & Aksan, 1995) חדשה התנהגות נקיטת וגם קיימת התנהגות

היחסים ההדדיים באיכות גיסא מחד תלויה היענות יכולת ההתפתחות של
אינדיווידואליות, מזג גיסא בתכונות הִחברות, ומאידך ובתהליך לילד האם בין
קשר .(Kochanska, 1993) העצמי הוויסות מתבטאות ביכולת שהן כפי בייחוד
במחקר נאמדה גן. וילדי עצמי נחקר בקרב פעוטות ויסות לבין בין היענות זה
גן, ולילדי לפעוטות שנועדו מטלות  של שורה  באמצעות המעכבת השליטה
צעצוע חיית של בעת הנעה שליטה מוטורית אכילת ממתק, של השהיה ובהן
ציות .(Kochanska, 2001) במשחק תור על שמירה מסילה, גבי על (צב/ארנב)
ומפתים יפים מצד האם נאמד גם במצב שבו צעצועים תעשה” ”אל לדרישת
בצעצועים לשחק התבקש והוא בהם, לגעת הילד על נאסר במעבדה: בחדר הונחו
יותר גבוהים ציונים שקיבלו ילדים לרשותו. שהועמדו שבורים או משעממים

ההורים. לדרישות יותר גבוהה היענות מידת הפגינו מעכבת בשליטה
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כי ונמצא בין–מגדריים, היענות הבדלי תועדו ואילך הגן מגיל כי לציין יש
הורים של ולתביעות לדרישות צייתנית התנהגות מפגינות מבנים, יותר בנות,
 Eaton & Enns, 1986; Feingold, 1994; Maccoby & Jacklin,) ומבוגרים

.(1974; Ruble & Martin, 1998

עצמי: בוויסות התפתחותיות פתולוגיות .3 
והיפראקטיביות קשב הפרעת

על בוויסות עצמי. כלקויות להופיע עשויות אחדות פתולוגיות התפתחותיות
להתמקד בתסמונת של בחרנו לקוי עצמי ויסות של את ההשלכות מנת לתאר
הילדות זו היא מהפרעות קשב הפרעת .(ADHD) והיפראקטיביות קשב הפרעת
 American Psychiatric) אחוזים ל–5 3 בין נעה ושכיחותה ביותר, הנפוצות

.(Association [APA], 1994
 APA, 1994; Breton) בנות מבקרב  יותר בנים בקרב שכיחה  ADHD
יחד. גם וסביבתיים גנטיים גורמים יש זו להפרעה כי נראה .(et al., 1999
גבוה פי 7.6 ללקות  ADHD יש סיכוי בעלי ילדים של ראשונה מדרגה לקרובים
.(Biederman et al., 1992) ADHD ללא לקרובי ילדים זו, בהשוואה  בהפרעה
סיכוי  בעלי הם בהפרעה לוקה  מהוריהם  שאחד מהילדים  60% מזו, יתרה
הגבוהים התורשתיות אומדני .(Biederman et al., 1995) בה ללקות  גבוה 
בקיומה תומכים תאומים במחקרי שהתגלו (75% עד 90%) הקשב הפרעת של
 Goodman & Stevenson, 1989; Larsson,) חזקה גנטית תרומה של
 Larsson & Lichtenstein, 2004; Levy, Hay, McStephen, Wood &
 Waldman, 1997; Rietveld, Hudziak, Bartels, van Beijsterveldt &
מאשרות המולקולרית הגנטיקה מתחום חדשות וראיות ,(Boomsma, 2004
בין קשר אחדים התגלה גנטיים להפרעה. במחקרים של גורמים קיומם הן אף
(DRD4) D4 דופמין של הגן של הקולטן הימצאות ADHD לבין של  ההופעה
(Faraone & Biederman, 1998; LaHoste et al., 1996; Smalley et al., 1998) 
 Cook et al., 1995; Gill, Daly, Heron,) (DAT1) דופמין של הנשא והגן

.(Hawi & Fitzgerald, 1997
יחסים למשל - לתסמונת  תורמים סביבתיים גורמים שגם  נראה אולם
ההפרעה להתפתחות משפחתית קשורים הורה-ילד ומצוקה יחסי משפחתיים,
 Biederman et al., 1995; Cunningham & Barkley, 1979;) ולהחמרתה

.(Jacobvitz & Sroufe, 1987
תסמינים  שלושה ה–ADHD כבעלת הפרעת נתפסת שנים זה למעלה מ–20
 APA, 1994;) והיפראקטיביות אימפולסיביות ירוד, ממושך קשב עיקריים:
בשלב מופיעות אלה התנהגותיות לקויות .(Barkley, 1981; Douglas, 1972, 1983
ההתפתחות שלבי כל לאורך ומתמידות ,7 גיל לפני כלל בדרך הילדות, של מוקדם
באחרונה .(Barkley, 1990; Hinshaw, 1994; Weiss & Hechtman, 1993)
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והיפראקטיביות ואימפולסיביות אוחדו לשניים, תסמינים אלה צומצמו שלושה
הפרעה ההפרעה: תת–טיפוסים של שלושה הוצעו כתוצאה מכך אחת. ללקות
בהיפראקטיביות– בעיקר המתבטאת הפרעה קשב; בחוסר בעיקר המתבטאת

.(APA, 1994) הללו הלקויות שתי את המשלבת הפרעה אימפולסיביות;
הבריאות החינוך, שירותי על כבד נטל הם קשב הפרעות בעלי ילדים
קשב הפרעת מקושרת ההתפתחות במרוצת .(Loeber, 1990) והרווחה
בלימודים, נמוכים בהישגים החל - החיים תחומי בכל כמעט קשיים עם זו
יחסים הספר, מבית סילוק ואף מלימודים השעיות הספר, בבית ירוד תפקוד
ודיכאון, תוקפנות, בעיות חרדה המשפחה, בני ועם קבוצת השווים גרועים עם
בתאונות מעורבות בסמים, בשימוש מוקדמת התנסות דרך ועבריינות, התנהגות
חברתיים, ביחסים מבוגר בגיל בקשיים וכלה מופרזת, במהירות ונהיגה דרכים
 Barkley, 1990, 1997; Barkley, Fischer, Edelbrock) ובתעסוקה בנישואים
 & Smallish, 1990; Barkley, Guevremont, Anastopoulos, DuPaul &
 Shelton, 1993; Barkley, Murphy & Kwasnik, 1996; Biederman et al.,
 1992; Hinshaw, 1994; Murphy & Barkley, 1996; Nadeau, 1995; Weiss
במקרים מוחרפים התפתחותיים עשויים להיות סיכונים .(& Hechtman, 1993
הפרעת כגון נוספות, בעיות התנהגות של קיום בו–זמני דהיינו קומורבידיות, של
Barkley et al., 1990, 1993;) (conduct disorders) ותוקפנות  התנהגות
והיפראקטיביות קשב בהפרעת הטיפול .(Hinshaw, 1987, 1992, 1994
אודות על ולמורים המשפחה לבני  להורים, ייעוץ  מתן רוב פי על כולל
ניהול של בטכניקות ומורים הורים  הכשרת  ומאפייניה;  ההפרעה של טיבה
בתרופות פסיכו–אקטיביות שימוש מיוחדים; חינוך הקצאת משאבי  התנהגות;

.(Barkley, 1997)
בהפרעת הלוקים נבדקים הפגינו במעבדה שנערכו קוגניטיביים בניסויים
שליטה הדורשות מטלות בביצוע במיוחד ירודה יכולת והיפראקטיביות קשב
לכיוון סקדה  ומטלת  ,go/no–go, stop signal) מוטורית היא  אם  מעכבת,
ופלנקר). סטרופ (מטלות קוגניטיבית ואם (anti–saccade tasks - הנגדי
(ראו ממושך קשב הדורשות מטלות בביצוע ירודה יכולת הופגנה כן כמו
 Chae, Jung & Noh, 2001; Epstein, Goldberg, Conners & למשל:
ראיות קיימות .(March, 1997; Weyandt, Mitzlaff & Thomas, 2002
תגובה הדורשות מטלות  בביצוע והתנהגותיות פיזיולוגיות ברמות  ללקות גם
אצל: סקירה גם ראו ;Iaboni, Douglas & Ditto, 1997) ולפרסים  לעונשים

.(Nigg, 2001
והיפראקטיביות. קשב הפרעת של התסמונת  להסבר חלופיים מודלים
ההפרעה את המרכיבות הלקויות  להסברת אחדים מודלים  מציעה הספרות
 Barkley,1997; Douglas & Parry, 1994; Nigg, 2001; Sergeant, (למשל:



63 ונלמד עצמי מולד של ויסות התפתחות

 Geurts, Huijbregts, Scheres & Oosterlaan, 2003; Sonuga–Barke,
הגישות אחת פי על .(2002; Taylor, 1999; Zentall & Zentall, 1983
שליטה של חולשה ,(Barkley, 1990, 1997) רבות שנים זה יותר הידועות
בפונקציות יותר הרחבות  הלקויות  להתפתחות המרכזי  הגורם  היא מעכבת
הפרעת המאפיינות תפקוד הפרעות של רחב למגוון האחראית והיא הניהוליות,
לבין תגובה לעכב היכולת בין זיקה קיימת זה, מודל פי על והיפראקטיביות. קשב
של הפנמה הרגשי, עצמי במישור ויסות עבודה, ניהוליים: זיכרון תפקודים ארבעה
והכוונה ניתוח התנהגותו) וכן את לכוון לילד המאפשר פנימי פרטי (דיבור דיבור
ידי על הנשלטת התנהגות מאפשרים אלה תפקודים ההתנהגות. של אסטרטגית
ארבעת כאשר המטלה. בביצוע עקיבות ובעלת למטרה מכוונת פנימיים, ייצוגים
מטרה פעולות מכוונות של יותר רבה מידה מתאפשרת הללו תקינים, התפקודים
את קיומם מסבירה מעכבת בשליטה לקות מזו, יתרה משימות. והתמדה במילוי
כי ניתן לנבא זה מודל של של רגשות. בעזרתו עצמי בוויסות קשיים ובעיות של
רגשית מוגברת  תגובתיות נמוכה, אמפתיה ב–ADHD יפגינו גם הלוקים ילדים
עתידיים, לאירועים רגשיות תגובות לצפות פחותה יכולת מתסכלים, למצבים
והסתמכות מטרה מכוונת התנהגות בזמן רגשיים מצבים לווסת נמוכה יכולת
הנחוצות והעוררות  המוטיווציה סיפוק  לשם חיצוניים  גירויים על יותר  רבה

מטרה. בביצוע פעולות מכוונות להתמדה
קשב הפרעת של  בתסמונת המרכזית  הלקות מקור  אחרת, גישה  פי על
נשענים זו בגישה התומכים החוקרים אנרגטיים. בגורמים הוא והיפראקטיביות
הפעלה (עוררות, לה המיוחס האנרגטי  ועל המודל מידע עיבוד תאוריית על
 Sergeant, 1995, 1996; Sergeant et al.,) זו מרכזית לבודד לקות כדי ומאמץ)
 2003; Sergeant & van der Meere, 1988, 1990; Sergeant, Oosterlaan
ניתן .(& van der Meere, 1999; van der Meere & Stemerdink, 1999
הקשבית/ מערכת הדריכות חסר של הלקות האנרגטית כפעילות את להסביר
כי ילדים - לעיל הנזכרים הממצאים בבסיס עומדת זו לקות כי ערנות. ייתכן
קשב הדורשות מטלות בביצוע ירודה  יכולת  מפגינים  קשב בהפרעת הלוקים
ילדי קבוצת כלל משל בדרך ילדים אלה ארוכים של זמני התגובה ממושך, וכי
(ראו סקירה שלהם האימפולסיביות הגבוהה כסותרים את הנראים ביקורת -
מאחר מזו, יתרה .(Berger & Posner, 2000; Sergeant et al., 2003 אצל:
היבטים ושל קשב/ערנות דריכות של בהפעלה מעורבת המצחית–ימנית שהאונה
הנירו–אנטומיים הממצאים את גם תואם האנרגטי המודל קשב, של ניהוליים
המוח של זה באזור חריגות על מצביעים אשר להלן, המפורטים והתפקודיים

.ADHD בעלי ילדים אצל
בקשב השולטים הניהוליים מההיבטים קשב בדריכות לקויות לבודד קשה
לאחרונה שנערך במחקר זה עם מבוגרים. ובקרב יותר בוגרים ילדים בקרב
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שטרם שנה בני פעוטות שבקרב  לכך ראשוניות ראיות  נמצאו במעבדתנו
ללקות בסיכון הנמצאים בין הבחינה בערנות לקות ניהולי, קשב יכולת פיתחו

.(Berger et al., 2006) ההשוואה קבוצת ילדי לבין ADHD–ב
לפרסים בתגובה ליקוי שמשמעה מוטיווציונית, לקות מדגישה נוספת גישה
לקות בעלי שילדים היא הטענה .ADHD המרכזית בתסמונת ועונשים, כבעיה
התנהגותם. של הצפויות התוצאות לגבי לרמזים תקין באופן מגיבים אינם זו
לא אימפולסיבית, להתנהגות ובהמשך חברתית, בלמידה לכשל מובילה זו לקות
 Douglas, 1985; Douglas & Parry,) חברתית מבחינה הולמת ובלתי מווסתת
להסביר ניתן  .(1994; McBurnett, 1992; Newman, 1998; Quay, 1997
קרבה (מערכת הגירוי אל מקור להתקרב בין הנטייה איזון כחוסר הלקות את
להירתע הנטייה לבין (BAS, Behavioral Approaching System התנהגותית;
.(BIS, Behavioral Inhibition System התנהגותית; עיכוב (מערכת מגירוי
אלה, מוטיווציה במערכות הוצע כי ליקויים חיים בעלי של מודלים סמך על
מאיימים, שאירועים לכך גורמים הסביבה, עם הגומלין יחסי את המווסתות
מפל אותו את מפעילים אינם ודומיהם, בעונש הכרוכים הקשריים גירויים
אי–הצלחה מחולל שבתורו כשל אחרים, ילדים אצל המתחולל מוטיווציוני
מודל הוצע לאחרונה  .(Gray, 1982) נורמלית חברתית למידה  של בוויסות
המתאפיין  מוטיווציוני כסגנון  ADHD את  המציג  Delay Aversion–ה
יותר מושם כיום .(Sonuga–Barke, 2002, 2003) מדחייה להימנע בניסיונות
להפרעה להוביל עשויים שונים התפתחותיים שמסלולים כך על דגש ויותר
הסביבה לבין הילד אצל וגנטיים מזגיים מקדימים בין אינטראקציוני ולקשר
 ADHD–ו בכלל התפתחותיות פסיכופתולוגיות של הפנוטיפי המימוש בעת
 Nigg, Blaskey, Stawicki & Sachek, 2004; Nigg, Goldsmith &) בפרט

.(Sachek, 2004
- מודלים לשני ADHD–ל הגישות הנ”ל גס את לחלק באופן  לסיכום, ניתן
עקב שנגרם  ניהולי תפקודי ככשל ההפרעה  את  המציג נירו–קוגניטיבי, מודל 
גרעיני הבסיס (ניתן העליון של לחלק המצחית בין האונה הפרעות במעגל העצבי
כגון לקות הקוגניטיבי, בתחום נוספות ללקויות טענות גם זה לכלול בתחום
מוטיווציוני מודל ;(Castellanos & Tannock, 2002 ראו: העבודה; בזיכרון
בין הממוקמים לתגמולים, לתגובה שקשורים  העצביים במעגלים המתמקד
ביותר העדכניות הגישות גרעיני הבסיס. ונטרליים של לאזורים המצחית האונה
רבים להתפתחות מסלולים קיימים פיהן ועל הללו, המודלים את שני משלבות
 Castellanos, Sonuga–Barke, Milham אצל: סקירות ראו (להרחבה ההפרעה
 & Tannock, 2006; Coghill, Nigg, Rothenberger, Sonuga–Barke &

.(Tannock, 2005; Nigg, 2001
והיפראקטיביות. קשב בהפרעת קדמיים מוח באזורי לאבנורמליות ראיות
קשב עם מעכבת, שליטה עם המקושרים במוח קדמיים אזורים של פתולוגיות
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והיפראקטיביות קשב בהפרעת הלוקים בקרב שכיחות קשבית, דריכות ועם ניהולי
לבין בתסמונת הלוקים ילדים בין הבדלים נמצאו .(Berger & Posner, 2000)
על מעכבת בשליטה המעורבים מוחיים אזורים של בנפח השוואה קבוצות ילדי
(caudate nucleus–ה) הבסיס מגרעיני וחלק DLPFC–ה כגון מוטוריות  תגובות
הדמיה טכניקות באמצעות .(Aylward et al., 1996; Filipek et al., 1997)
הדורשות מטלות  ביצוע בעת תפקודית אבנורמליות התגלתה  (fMRI (כגון
Bush et al., 1999; Casey) (go–no–go–ו stop–signal (כגון מעכבת שליטה
שימוש בטכניקות נעשה במחקרים שבהם (et al., 1997; Rubia et al., 1999
אלקטרו–פיזיולוגיים  מוח בתפקודי גם תפקודית חריגות EEG/ERP אובחנה
זה מטלות מסוג ביצוע בעת והיפראקטיביות קשב בהפרעת ילדים הלוקים של
 Dimoska, Johnstone, Barry & Clarke, 2003; Overtoom et al., 2003;)
 Pliszka, Borcherding, Spratley, Leon & Irick, 1997; Pliszka, Liotti &

.(Woldor , 2000

ומוטיווציה עצמי ויסות חינוכיות: טיפוח של ומסקנות סיכום ה

שורשיה כשילוב את איתרנו הילד. של כתכונה עצמי בוויסות זה התמקדנו בפרק
החיים, של מוקדמים סביבתיות בשלבים עם השפעות גיסא, מחד מולד, מזג של
עצמי רגשי של ויסות התפתחות לעידוד המיטבית נסכם שהסביבה מאידך גיסא.

:(Bronson, 2000) האלה המאפיינים בעלת היא והתנהגותי
במידה מספקת; ומגרה בטוחה עקיבה, סדירה, •

שלו; המבט ולנקודות הילד לצורכי ורגישה נענית קשובה, •
ועידוד; ביטחון משרה •

בתקיפות; אותם ואוכפת ברורים וסטנדרטים גבולות מציבה •
לחיקוי; ודגם מופת משמשת •

אוטונומי. עצמי ויסות של לפיתוח לפעילויות הזדמנויות מספקת •
בסביבה ייושמו כאשר חיובית השפעה תהיה אלה למאפיינים כי להניח יש
בייחוד המטפלות, הדמויות כי  מומלץ  כך על  נוסף  והלימודית. המשפחתית
הילדים, בקרב אינטליגנצייה רגשית ויטפחו יעודדו ובגנים, יפתחו, יום במעונות
חברתית של ומיומנות רגשי ויסות עם עז קשר קשורה זו יכולת כי שכן התגלה

.(Denham et al., 2003) ילדים
עולה קשב, יכולות לבין עצמי ויסות בין הזיקה על בהתבסס מזו, יתרה
העצמי בגיל הוויסות רמת את לשפר ניתן האם והחשובה: השאלה המרתקת
כזו להיתכנות ראשוניות ראיות התגלו קשב? אימון באמצעות יותר מאוחר
 Dowsett & Livesey, 2000; Kloo &) תקינה שהתפתחותם גן ילדי בקרב
המשפיעה מוחית פגיעה בעלי ובקרב (Perner, 2003; Rueda et al., 2005
ממצאים כן כמו .(Sohlberg & Mateer, 1987, 2001) הקשב יכולת על
הצלחה על מצביעים כפול עיוורון בתנאי שנערכו מחקרים של ראשוניים
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ADHD–ב הלוקים בקרב ילדים העבודה זיכרון של ועל שיפור קשב  באימוני
.(deBeus, Ball, deBeus & Herrington 2004; Klingberg et al., 2005)

המתמקדת העצמי, הוויסות  לחקר שונה גישה מוצעת החינוכית  בספרות
.(Schunk, 2005) ספרי הבית בהקשר מוטיווציה לבין עצמי ויסות בין ביחס
אינם הלומד של הלימודיות והיכולות האקדמיים הכישורים כי הסבורים יש
כגון אחרים, לגורמים וכי ,(Zimmerman, 2001) הישגיו את תום עד מסבירים
 Schunk,) זה בהקשר ביותר חשוב תפקיד יש עצמי, ויסות וכישורי מוטיווציה
נוטים עצמי ויסות כישורי  של גבוהה רמה בעלי תלמידים  ואמנם, .(2005
 Pintrich,) מעמיתיהם ולמידה משופרת יותר מוטיווציה אקדמית גבוהה לגלות
העצמי. הוויסות רמת את לשפר ניתן אם השאלה נשאלה זה בהקשר גם .(2003
את לשפר  שנועדו התערבויות של השפעותיהן את בוחן מעניין מחקרי ענף 
כך הלמידה סביבת של שינוי באמצעות תלמידים של העצמי הוויסות כישורי
תלמידים עידוד ידי על למשל עצמאית”, מווסתת ”למידה של מסגרת שתהווה
התקדמות, לנטר יעילות, מטלה באסטרטגיות להשתמש מטרות, לעצמם להציב
עבודה סביבת ולבנות לימודיהם את לארגן חשובות, נקודות לעצמם לרשום
מניבים תוצאות סוגי התערבות אלה כי ראיות התומכות בטענה פורייה. ישנן

.(Schunk & Ertmer, 2000) נוספים המוכללות להקשרים ולזמנים חיוביות
בשיפור יעיל במיוחד בעיות בפתרון הדרכה עם עצמי אימון בוויסות של שילוב
 Perels, Gurtler & Schmitz,) הלימודיים וההישגים  העצמי הוויסות  רמת
על המושתתות אינטראקטיביות הוראה שיטות שנקטו מורים כי נמצא .(2005
 Rozendaal,) תלמידיהם בקרב מעמיק קוגניטיבי עיבוד קידמו פעולה שיתוף
מסקנות הסיקו אלה  קבוצות מחקר שתי .(Minnaert & Boekaerts, 2005
בית במסגרות זה מסוג התערבויות של וליעילות להיתכנות באשר אופטימיות
.(Schunk, 2005) זה נוסף בתחום צורך במחקר כי יש נראה עם זה ספריות.
של עצמי ויסות כישורי של שיפורם בדיקת שתכליתם מחקרים למשל נדרשים
בייחוד במחקר שיסייע צורך  יש אקדמית. בלמידה בעודם עסוקים  תלמידים 
השפעתו ומהי שונים, בהקשרים ישימים העצמי הוויסות עקרונות אם להבין
תועלת רב יהיה כזה ידע רמתו. ועל שהופגן העצמי הוויסות סוג על ההקשר של
עצמי ויסות להפגין לתלמיד שיאפשרו  והוראה לימודים  תכניות של בתכנונן
עצמי ויסות של אסטרטגיות  להתאים כיצד תלמידים ללמד ויסייעו  משופר,

שונים. להקשרים
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ם י י ת ר ב ח ַײ ם י י ש ג ר ן ו ח ט י ב י ל ג ע  מ
ך ו נ י ח ת ו ר ג ס מ ב ם י ר ו מ ל ם י ד ל י ן י ב

חושבים, הם שבו פחות מהאופן חשוב לא מרגישים שילדים מה
מה כמו מידה באותה חשוב אליהם מתייחסים שבו והאופן

(Shonko , 2003) אותם שמלמדים

אתגרים. ורב  מורכב  תהליך הוא הספר  לבית  הילדים מגן ילד  של  המעבר
חברתיות מיומנויות (מיומנויות למידה, מיומנויות חדשות לרכוש נדרש הילד
גדולה, (כיתה בגן שהכיר מזו מאוד שונה לסביבה ולהסתגל רגשיות) ומיומנויות
עם פחות אינטימי לקשר ומגוננת פחות, למסגרת חמה יותר), ומרוחקת צפופה
משימות של למגוון נחשף גם הילד יותר. והישגית מובנית ולמערכת המורה
בתוך להשתלב עליו הנקרא), הבנת חשבון, כתיבה, (קריאה, חדשות לימודיות
המצומצמים במשאבים כיתתו חברי עם לחלוק אמור והוא גדולה, גיל בני קבוצת
מורכבים אתגרים הם אלה כל וכיו”ב).  קשב (זמן,  המורה לרשות העומדים
יחסים נזקק למערכת הילד בהצלחה אתם להתמודד מנת מוכרים, ועל ובלתי

המורה. עם קרי מבוגר, עם תומכת
של במסגרת האחר מצד הדאגה לתחושת מיוחדת לב תשומת הקדיש דיואי
חברתית כמערכת הספר לבית המוקדמות בהתייחסויותיו כבר חברתיים יחסים
 zone of proximal development המושג במסגרת .(Dewey, 1902/1990)
להתמודד שיוכלו מוריהם כדי מצד לתמיכה נזקקים כי ילדים הדגיש ויגוצקי גם

.(Vygotsky, 1978a) למידה אתגרי עם בהצלחה
אנשי של מעייניהם במוקד  היו מורה-תלמיד יחסי של  השונים ההיבטים
מודעים מורים לאחרונה רק עשורים אחדים, אולם במשך וחינוך פסיכולוגיה
הרך בגיל החינוך בשנות תלמידיהם לבין  ביניהם הנרקמים שהיחסים לכך
הרגשית החברתית,  להתפתחותם משמעותי באופן תורמים גימל") עד  ("גן
הספר, לבית הסתגלותם על זמן לאורך ומשפיעים הילדים של והקוגניטיבית
אנטי–חברתיים ופחות פרו–חברתיים יחסים פיתוח ועל הלימודיים הישגיהם על
לסקירה ;Pianta, 1999) מורים אחרים בעתיד ועם חברי קבוצת השווים עם
יחסי כיצד .(Pianta, Hamre, & Stuhlman, 2003 ראו: ועדכנית  מקיפה 
ילדים של מיטבית בהתפתחות התומכת תשתית אפוא יוצרים מורה-תלמיד

החינוך? במערכת
התפתחותו, שילד מקיים במהלך אחרים מורה-תלמיד, בדומה ליחסים יחסי
 Bronfenbrenner) יותר ורחב מארג מערכתי–אקולוגי דינמי בתוך ממוקמים
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 & Morris, 1998; Cicchetti & Cohen, 1995; Lerner, 1998; Magnusson
של מגוון כולל זה מערכתי–אקולוגי מודל .(& Stattin, 1998; Pianta, 1999
הילד התפתחות על ומשפיעים  יחדיו  השזורים ותהליכים  מנגנונים  רכיבים,
ורב תחומית מוכללת זמן, לפיכך הוא מאפשר ראייה לאורך בהקשרים שונים
קהילות, משפחות,  כגון הרך בגיל ילדים על המשפיעים גורמים מגוון  של
ותנאי עמיתים מורים, ספר, בתי קוגניטיבית, התפתחות חברתיים, תהליכים
לאחרונה שפותחו עדכניים  מודלים חברתי–כלכלי). מיצב  (למשל מחיה
מכלילה התייחסות הם גם מאפשרים ההתפתחותית הפסיכופתולוגיה בתחום
תקינה התפתחות בגורמי בו–זמנית מטפלים שהם משום ילדים, להתפתחות
עשוי מערכתי–אקולוגי מודל .(Cicchetti, 2003) פתולוגית התפתחות ובגורמי
ותרומתם מורה-תלמיד יחסי להבנת רחבה המשגתית תשתית אפוא לספק

.(Pianta et al., 2003) ילדים של והקוגניטיבית החברתית הרגשית, לרווחה
 4 באיור המוצג ילדים של התפתחות  לתיאור המערכתי–אקולוגי  המודל
של ברונפנברנר של המודל פיתוח עדכני הוא (Cicchetti & Valentino, 2006)
המורכבת כיחידה  מוגדרת מערכת זה במודל  .(Bronfenbrenner, 1977)
מנת על ומתואם מאורגן באופן  ופועלים בזה זה הקשורים  רכיבים מסדרות
יחסי כיתות, משפחות, למשל ואת הישרדותו. כך הפרט של הסתגלותו את לקדם
עצמי, ויסות של התנהגויות קבוצות עמיתים, מורה-תלמיד, יחסי הורה-ילד,
רחב במגוון הילד על מערכות המשפיעות הם כולם ביולוגיים, תהליכים גם כמו
וחלקן ממנו (דיסטליות) מרוחקות חלקן לחייו, אקולוגיות הקשורות רמות של

.(Bronfenbrenner & Morris, 1998) (פרוקסימליות) אליו קרובות
של האקולוגיה את הבונות שונות רמות ארבע כולל זה מערכתי–אקולוגי מודל
האמונות והערכים - ביותר הרחוקה ממנו (macro) המאקרו ממערכת הילד,
- (exso) האקזו מערכת דרך מורה-תלמיד; יחסי על המשפיעים התרבותיים
(micro) המיקרו ומערכת מורה-תלמיד, ליחסי ותרומתם הקהילתיים ההיבטים
סיים המורה; עם יוצר שהוא והקשר תוך–משפחתיים גורמים - יותר לו הקרובה
גורמים - ביותר לו הקרובה (ontogenic) האונטוגנית האישית בהתפתחותו
המורה. עם ומגבש מפתח שהוא ליחסים ותורמים ישיר באופן בילד הקשורים

בכל הפועלים איכות הגורמים - ממד של ממדים נוספים שני כולל המודל
(potentiating) מעצימים גורמים בין המבחין האקולוגיות, מהרמות אחת
(compensatory) מפצים גורמים לבין התפתחותי, לסיכון סיכויים המגדילים
חולפים גורמים בין המבחין זמן של ממד התפתחותי; לסיכון סיכויים המקטינים

.(enduring) מתמשכים גורמים (transient) לבין
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ילדים של התפתחות לתיאור מערכתי–אקולוגי מודל :4 איור

Cicchetti & Valentino, 2006 האיור: מקור

על המשפיעים גורמים  טיפוסי ארבעה מניב אלה ממדים שני  של שילוב
מתמשכים פגיעות  גורמי  :(Cicchetti & Rizley, 1981) הילד התפתחות
גורמים מאתגרים שלילי), חברתי–רגשי כיתה כדוגמת אקלים ,vulnerability)
עם בכיתה או בעייתי עם ילד שלילית למשל התנסות ,challengers) חולפים
למשל מורה רגישה ,protective) מתמשכים מגוננים גורמים מחליפה), מורה
שבו משפחתי אירוע למשל ,buffers) זמניים ובולמים הילד) לצורכי ומְכּווְננת
המודל הספר). לבית המעבר  לקראת וחיזוקים רבה לב  תשומת קיבל הילד
השונים ההגנה וגורמי הסיכון  גורמי של הכולל המאזן  את לבחון מאפשר
במודל מקיף (לדיון זמן לאורך התפתחותו על השפעתם ואת הילד על הפועלים

.(Cicchetti & Valentino, 2006 ראו:
מתרחשים שהתהליכים הרלוונטיים ככל כי היא המודל הנ”ל של היסוד הנחת
האונטוגני), ההקשר אל המאקרו לילד (מרמת יותר קרובות אקולוגיות במערכות
מורכב אלה פועלים באופן תהליכים התפתחותו. עצמת השפעתם על גדלה כך
בקשר  המורה אמונות (למשל השונות המערכות  בתוך גומלין יחסי  וכוללים 
ובין (Brophy, 1985 מסוים; לילד בקשר אמונותיו על משפיעות בכלל לילדים
להכשרתו  קשורות לילדים בקשר המורה אמונות (למשל השונות המערכות 
 Battistich, Solomon, Watson & Schaps, עובד; הוא שבו הספר לבית וגם
כיווניות ורב  הדדיות אינטראקציות של מארג יוצרים הם ובתורם  ,(1997
כסביבה הספר  בבית התמקדות מאפשרת זו ראייה זמן. לאורך המשתנות 
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כשמדובר ילדים. של והתפתחות צמיחה לקידום וסיוע תמיכה מקורות הכוללת
בית הספר מדיניות של בהשפעה משתקפת למשל זו ראייה ביחסי מורה-תלמיד
תלמיד האינטראקצייה בין על בכיתה לתלמידים מורים בין ליחס המספרי בנוגע
זה והמורה התלמיד של קשורה לתפיסות ולרגשות בתורה אשר למורה, מסוים
והרוחביות האורכיות ההשפעות גורמי את ולהבין להכיר אפוא חשוב זה. כלפי
יחס בין  הדדיות השפעות ניכרות למשל כך וביניהן. השונות בתוך המערכות
ועל הכיתה ארגון על משפיעות אשר למורה התלמיד יחס לבין לתלמיד המורה

מהם. מושפעות וגם אקלימה
המערכתי–אקולוגי, במודל המתקיימות האינטראקציות כלל מארג מתוך
מתמשכים, אינטראקצייה דפוסי למבוגרים, בדמות ילדים בין היחסים מערכות
את המקדמים רגשיים למשאבים גישה משיג הילד שדרכו המרכזי הצינור הן
מערכות כי מסכימים רבים מומחים וגדילה. צמיחה המניע והמנוע התפתחותו,
התפתחותית תשתית יוצרות כאחד, ומורים הורים למבוגרים, ילדים בין יחסים
 Birch & Ladd, 1996;) ספריות בית התנסויות יותר מאוחר נבנות שעליה

.(Pianta & Walsh, 1996; Wentzel, 1996
מורה-תלמיד יחסי של מהותם להסברת מוכלל מודל הוצע האחרון בעשור
 Cicchetti &) כמו המודל הנ”ל .(Pianta, 1999) הילד תפקודי על והשפעתם
הגישה המערכתית–אקולוגית על גם היא נשענת זו הצעה (Valentino, 2006
 Bowlby, 1969/1982,) בולבי של ההתקשרות” ”תאוריית עם אותה משלבת אך
האחרונים העשורים  בשלושת שבוצעו מחקרים מגוון על המושתתת  (1988
האם) רוב, פי  (על מבוגר-ילד יחסי לאיכות המתייחס רחב ידע גוף  וביססו
 Cassidy & (למשל הילד של והאינטלקטואלית הרגשית לצמיחה ולתרומתם
ליכולתו קשורות אלה יחסים מערכות של העיקריות האיכויות .(Shaver, 1999
(מילוליים של הילד הרגשיים–חברתיים המסרים את להבין נכונה המבוגר של
קבלה לשדר מותאמת, בסמיכות ובצורה להגיב עליהם כאחד), מילוליים ולא
מסגרת ולהציב מווסתת התנהגות להדגים הצורך, בעת עזרה להציע רגשי, וחום

להתנהגות. הולמים גבולות הכוללת מתאימה
ובתפיסתם מורה-תלמיד ביחסי בהתמקדות הוא זה מוכלל במודל החידוש
בגישות חסר  זה מוקד  .(Hinde, 1987; Samero , 1995) דיאדית כמערכת 
מרכזית הנחה מתבסס על המודל בנפרד. ולמורה שהתייחסו לתלמיד קודמות
עיקרית תאפשר התייחסות כיחידת מורה-תלמיד ביחסי התמקדות הגורסת כי
ספרית, הבית ילדים במסגרת תהליך ההתפתחות המיטבי של של מקיפה הבנה
של את ההבנה משמעותי באופן קידמה הורה-ילד ביחסי כפי שהתמקדות בדיוק
 Bronfenbrenner & Morris,) הביתית במסגרת המיטבי ההתפתחות תהליך
חולקים מורה-תלמיד ויחסי הורה-ילד שיחסי משום (1998; Pianta, 1999
ואינטלקטואלית) (רגשית חקרנית פעילות עידוד למשל דומות, בסיסיות מטרות
של הרעיון ועמיתים. מבוגרים עם קשרים ליצירת חברתיות מיומנויות ופיתוח
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לחקירת להתפנות לילד המאפשרת איתנה כתשתית רגשי בטוח בסיס  בניית
,(Bowlby, 1988; Cummings & Davies, 1996) והמנטלי החברתי עולמו
 Waters &) ההתקשרות תאוריית של ביותר הבסיסיות התובנות אחת הוא
לאחרונה שהתפרסם  היקף רחב  דיווח  סמך על ואכן,  .(Cummings, 2000
לגורמים ושהתייחס זה בתחום מחקר של יובל מחצית לסיכום הברית בארצות
מערכות כי  נראה ולרווחתו, הילד להתפתחות  משמעותי באופן התורמים 
המרכיבים אחד הן ומורים, גננות עם זה ובכלל מבוגרים, עם יוצר שהילד היחסים
במוח עצביים מבנים של ברמה אפילו תקינה התפתחות המקדמים העיקריים

.(Shonkoff & Phillips, 2000)
עם מורים ביטחון ביחסים חוויית של הפיתוח את תהליך מנת להבהיר על
רגשית, לרווחה מתורגמת זו ביטחון חוויית כיצד לתאר וכדי ילדים, בקרב
נתאר הספר, בבית ילדים של תקין  ותפקוד ולהסתגלות  אקדמית למחויבות
יחסי שבאמצעותם תאוריית ההתקשרות, המרכזיים של העקרונות את להלן
"שותפות ליחסי  בהמשך ומתפתחים בטוח"  ל"בסיס מתגבשים הורה-ילד 
המציע המודל את נציג מכן לאחר .(Bowlby, 1969/1982) מטרה" מכוונת
שילוב תוך (Pianta, 1999) מורה-תלמיד ויחסי הורה-ילד יחסי של הקבלה

זו. בהמשגה התומכים מחקרים ממצאי

בטוח) (בסיס רגשי מעגל ביטחון ההתקשרות: תאוריית א
חקרנית וללמידה כתשתית לפעילות

 Bowlby, 1969/1982, 1973,) בולבי עסק ההתקשרות תאוריית את בנסחו
משמעותיים, מבוגרים לבין ילדים בין  יחסים מערכות של בהתהוותן (1988
עם הילד של היום–יומיות האינטראקציות התקשרות”. ”דמויות המכונים
הבסיס הן  הראשונה החיים שנת  במהלך בו שמטפלות  ההתקשרות דמויות 
התנהגותיים ולדפוסי תגובה ורגשי פיזיולוגי ויסות מוקדמות של להתנסויות
שני הצדדים בין ומתמשכת ייחודית יחסים מערכת לבניית היוצרים תשתית
ההתקשרות, תאוריית פי על .(Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978)
כאשר  בייחוד ביטחון לילד, מקור לשמש הוא יחסים אלה העיקרי של תפקידם
אבל גם וחרדה, מובנת ומעוררת מתח סביבתו כעמומה, בלתי את הוא חווה
למערכת כי טען בולבי אותה.  להכיר ולומד חוקר הוא  כאשר רגיעה במצבי
תוך סכנה מפני הגנה מספקת אבולוציונית משום שהיא חשיבות יש ההתקשרות
סיכויי את ידי כך על ההתקשרות המגוננת, ומגדילה קרבה לדמות על שמירה
ואוניברסלי ראשוני  קיומי צורך אפוא  היא  התקשרות הילד. של  ההישרדות
(כגון תקשורתיות התנהגויות במגוון מצויד לעולם מגיע ילד וכל ילדים, של
ולהגן לו לדאוג המסוגל למבוגר קרבה ליצור שתפקידן עין) קשר חיוך, בכי,
בו, אולם איכות  המטפל המבוגר עם התקשרות ילד יוצר יחסי כל לפיכך עליו.
הקרבה למסרי להיענות ההתקשרות דמות של ביכולתה תלויה ההתקשרות
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הילד, לאיתותי עקיב באופן ונענית זמינה ההתקשרות דמות כאשר מביע. שהילד
אינטראקציות ביניהם. מנגד, "בטוח" התקשרות של דפוס גיבוש מקדמת היא
דפוס מקדמות נענית, ואינה זמינה בלתי קבוע שבאופן התקשרות דמות עם
דמות עם ואינטראקציות "הימנעות", של מסוג בטוח ולא חרד התקשרות
דפוס מקדמות צפויות ובלתי עקיבות  לא הן והיענותה  שזמינותה התקשרות
"בסיס (או בטוח" "בסיס של תחושה לפיכך "אמביוולנטי". המכונה התקשרות
דמות עם רגשית תהליכי תקשורת באמצעות בקרב ילדים מתגבשת בטוח") לא
כוללת זו תחושה תומכת); בלתי זמינה ובלתי (או ותומכת זמינה התקשרות
הצורך, בעת אחרים–משמעותיים  של והיענותם זמינותם לגבי ציפיות  סדרת
 Ainsworth et) הבין–אישי ועולמו סביבתו לחקירת כבסיס הילד את ומשמשת

.(al., 1978; Bowlby, 1973, 1988
התקרבות של אופי בעלות התנהגויות הכוללת ההתקשרות, מערכת לוויסות
התרחקות של אופי בעלות התנהגויות  הכוללת החקרנות,  ומערכת ותלות,
את קובע זה  מעין  ויסות ילדים. התפתחות על רבה השפעה יש  ועצמאות, 
של עצמאי. לגישתו באופן לפעול היכולת לבין באחר בתלות בין הצורך האיזון
המצוקה למסרי מגיבה ההתקשרות דמות שבו לאופן ,(Bowlby, 1988) בולבי
בקרבה ומצורך לרגיעה, ממצוקה מעבריו ויסות על רבה השפעה יש הילד של

ועצמאות. לחקרנות ותלות
לבין  ההתקשרות לדמות קרבה איזון בין מייצגת התקשרות בטוחה לפיכך
היעיל השימוש  היא  העיקרית ומשמעותה ממנה, הרחק חקרנית  פעילות 
וגם לו, נותנת ההתקשרות שדמות הבטוח" וב"בסיס בתמיכה עושה שהילד
המספק מבטחים"  כ"חוף זו דמות  של והיענותה זמינותה  על לסמוך יכולתו 
יש .(Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1988) צורך בשעת והרגעה  הגנה
התומכים כ”מעגלי ביטחון" ההתקשרות ביחסי הבסיס הבטוח את המתארים
חלקו .5 באיור מתוארים זה מעגל של צדדיו שני הילד. של החקרנית בפעילות
להתרחק נטייתו ואת הילד של החקרנות צורכי את מייצג המעגל של העליון
זוג ידי על (המיוצגת שלו ההתקשרות שדמות צופה הוא כאשר חקירה לשם
של המעגל הימני בחלקו בשעת צורך. תהיה זמינה לרווחה) הידיים הפרושות
משחק, בזמן עליו  תשגיח שלו ההתקשרות שדמות הילד של הצורך  מתואר
אתו ותיהנה התנהגותית, או רגשית  ולהבניה להגנה  יזדקק כאשר לו תסייע
ההתקשרות מערכת את מייצג המעגל של התחתון החלק החקרנית. מפעילותו
תדלוק לשם בברכה תקבל אותו ההתקשרות שלו שדמות הצורך ואת הילד של
לו ותעזור צורך, בשעת ועידוד הרגעה הגנה, לו תספק אותו, תלהיב רגשי,
לגבולות מעבר  אותו מציפים התנהגותו כאשר אלה ואת רגשותיו את  לארגן
 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell, 2000;) העצמי שלו יכולת הארגון

.(Marvin, Cooper, Hoffman & Powell, 2002
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התקשרות של רגשי ביטחון מעגל :5 איור
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רגשיים ביטחון” ”מעגלי של מפנים התנסויות הילד ההתקשרות, תאוריית פי על
על ידי כונו אלה התנסויות מנטלי. כייצוג ההתקשרות דמויות עם מעין אלה
;Bowlby, 1969/1982, 1973) התקשרות יחסי עבודה פנימי" של ”מודל בולבי
מורכב הפנימי העבודה מודל .(Bretherton, 1990; Main, 1996 גם: ראו
רגשות, כולל  הוא לאחר.  ביחס והעצמי האחר העצמי, אודות  על מתובנות 
להשפיע בכוחו כך ומשום בכלל, יחסים  למערכות  בנוגע וציפיות אמונות
 Bowlby,) ועמיתים מבוגרים  עם ייצור שהילד עתידיות יחסים מערכות  על
על לפיכך, .(1988; Bretherton & Mulholland, 1999; Crittenden, 1990
יש התקשרות יחסי של מוקדמים מופנמים לייצוגים ההתקשרות, תאוריית פי
במשך מהינקות ויציבותה הילד של התפתחותו המשכיות לגבי מכרעת חשיבות

.(Sroufe, 1989 מעגל החיים (למשל: כל
להמשך חשובה תקופה היא ,6-2 בגילים החינוך הקדם–יסודי, בערך תקופת
הבין– כישוריהם ולפיתוח של ילדים, בפרט, ההתקשרות יחסי של ההתפתחות
התקשרות, השימוש של מובחנים דפוסים בינקות שגיבשו לאחר אישיים, בכלל.
"מעגל במסגרת מבטחים", וכ"חוף בטוח"  כ"בסיס ההתקשרות בדמויות
דמויות של הפנימיות כוונותיהן סביב בהדרגה מתארגן המופנם, הביטחון"
המתפתחת יכולתם  באמצעות הילדים  ידי  על נתפסות  שהן כפי ההתקשרות 



הרך לגיל בחינוך לעשייה ממחקר 74

 Bowlby, 1969/1982; Marvin, 1977;) ולהתפשרות רגשי ומתן משא לניהול
ילדים לחיים הרביעית השנה במהלך למשל כך .(Marvin & Britner, 1999
מצבי בין רגשותיה ומחשבותיה, להבחין האם ועל על כוונות לחשוב מסוגלים
המכּוונת האם עם אינטראקצייה ולקיים  האם  של אלה לבין שלהם התודעה
בולבי .(Marvin & Greenberg, 1982) משותפות ותכניות מטרות סביב
ילד-אם הדיאדה שבה של יחסי ההתקשרות, התפתחותם של זו תקופה כינה
מכּוונת "שותפות בשם ומטרות, תכניות של משותף במערך לפעול שואפת
אם מסוגל להבחין זה הילד בשלב .(goal–corrected partnership) מטרה"
אין חפיפה וכאשר חופפות, ההתקשרות דמות ושל שלו התכניות המטרות או
זו ”מעגלי מטרות/תכניות. בתקופה לתאם מנת על משא ומתן הוא מקיים כזו
בטוח” ”בסיס פסיכולוגי לרמה ייצוגית ליצירת הילד מתרחבים של הביטחון”
דמות עם ומשא ומתן תקשורת חוקר, באמצעות והוא ,(Bretherton, 1997)
עולמו את גם אלא החיצוני לא רק את עולמו רגשית, מבחינה זמינה התקשרות
זו בתקופה המופנם הבטוח הפסיכולוגי הבסיס ומחשבות. לרגשות בקשר הפנימי
יום–יומיים, קשיים בהתמודדותו עם עצמית עצמי ומסוגלות ביטחון לילד מקנה
 Moss, Gosselin, Parent, Rousseau &) לסביבה והסתגלות בעיות פתרון

.(Dumont, 1997
הילד של הביטחון צורכי  כאשר כי אפוא מדגישה ההתקשרות  תאוריית
לכינון כשותפה המתפקדת רגשית, מבחינה זמינה התקשרות דמות ידי על נענים
ולהשקיע הרגשיים משאביו את לפנות מסוגל הילד רגשיים, ביטחון" "מעגלי
וליצור סביבתו את לחקור כדי סקרנות) (למשל האינטלקטואליים כוחותיו את
חוויית מפתחים ילדים האם אחרות. משמעותיות דמויות עם יחסים מערכות
מפתחים שהם כפי מקצועי טיפול להם המספקות הוריות לא דמויות עם ביטחון
או חלופיות התקשרות דמויות התאוריה בדבר להנחות בהתאם הוריהם? עם
בגיל ילדים כי נראה אחדים, מחקרים סמך ועל ,(Ainsworth, 1989) משניות
קשר להם יש שאתם התקשרות עם מטפלים לא הוריים יחסי מבססים הרך
 Howes, 1999; Sagi et al.,1995; Van IJzendoorn,) זמן לאורך וסדיר קבוע

.(Sagi & Lambermon, 1992
יחסים מעורבותם במערכות את בהדרגה מרחיבים ההתפתחות ילדים במהלך
Marvin & Stewart, 1990; Stevenson–) לה ומחוץ המשפחה בתוך נוספות,
על הורה-ילד יחסי של ההשפעה תועדה שונים במחקרים .(Hinde, 1990
בין–אישי (למשל התנהגות, קשר חינוכיות תפקודים לימודיים במסגרות מגוון
חשיבה קשב, לימודיים, הישגים הכיתה, לדרישות הסתגלות עמיתים, עם
המורה עם יוצר שהילד  היחסים איכות על וגם הנמקה, תקשורת) מופשטת,
באופן משתקפת זו השפעה .(Davis, 2003; Hamilton & Howes, 1992)
כלפי בהתנהגותו ,(Lynch & Cicchetti, 1992) המורה את תופס הילד שבו
תופס המורה שבו ובאופן ,(Motti, 1986) כלפיו המורה ובהתנהגות המורה
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נראה לפיכך .(Pianta & Steinberg, 1992; Toth & Cicchetti, 1996) אותו
חשובות, התקשרות של התנסויות נוסף יוצרים הקשר מורה-תלמיד יחסי כי
להיות עשויים זמן לאורך הילד עם וקבוע ישיר קשר המקיימים מורים וכי
נוסף מקור גם כמו צורך, בעת וסיוע תמיכה לו המספקות התקשרות דמויות

אופקים. ולהרחבת לחקירה ללמידה, יציאה המאפשר ביטחון לבסיס
מנקודת הורה-ילד יחסי לבין מורה-תלמיד יחסי בין הקבלה קיימת האם
רגשית ההתקשרות? התקשרות מתאוריית הנגזרים "מעגלי ביטחון" של המבט
תחושת לילד המציעים גומלין מיחסי כתוצאה להתפתח עשויה מורה עם
זמין המזהה מורה עם ילד במערכת יחסים התנסות של אתו. ביטחון ביחסיו
בעת אליו ולפנות בו להיעזר המוכן בתלמיד לתמוך עשויה להם ונענה צרכיו את
המורה לילד בין בתקשורת המתבטאת מורה, של רגשית זמינות צורך. כלומר,
הביטחון מעגל את המבסס מנגנון  להיות עשויה לו,  מעביר שהוא ובמסרים
המאפשרים מוגנים  יחסים לילד מציע רגשית זמין מורה לילד. המורה  בין
ללמוד להתנסות, להתרחק, ואף וחרדה, מתח של רגשות ולווסת להירגע לו
מורה להבנה ולסיוע. לתמיכה, זקוק כשהוא המורה אל בעצמו, ולחזור ולחקור
הגומלין ביחסי הנאה ומביע עניין מגלה בפתיחות, הילד את מקבל רגשית זמין
ללמידה מתאימים  תנאים ויוצר הילד לצורכי  התנהגותו את מתאים ביניהם, 
הילד כאשר של איתותיו המזהה את כזה, הילד. מורה של בהתאם לתגובותיו
מדריך מכוון, לכך ברגישות, ובהתאם מסריו הרגשיים על ומגיב מתקשה הוא
לנגישותו בעת צורך. בקשר ביטחון לפתח לילד לעזור עשוי ומסייע בעת קושי,
בהקשר מורה לתלמיד בין לאורך זמן סדירים ומתמשכים כי יחסים להניח ניתן
אודות על מנטליים להפנים ייצוגים לילד עשויים לאפשר הספר ובית הכיתה של
מסוים בשלב כי  להניח ניתן עוד  ההדדיים. יחסיהם  ומערכת המורה  עצמו,
יהיו אלה יחסים לתלמיד, המורה בין  היחסים  מערכת של היצירה בתהליך
הילד כוונות מאבחן את המורה רק לא שבמסגרתה מכּוונת מטרה", ל"שותפות
המורה של והמטרות  התכניות הכוונות, את מזהה הילד גם אלא ומטרותיו, 
מטרות בין אין חפיפה משלו. כאשר ונפרדות שונות  שלעתים הן לכך ומודע
מסייעים רגשי ומשא ומתן של תקשורת הדדית הילד, תהליכים למטרות המורה

משותפות. ומטרות תכניות כוונות, לחלוק
של התקשרות רגשיים ביטחון" ב"מעגלי משותפת מעורבות על ידי לפיכך
סביבתו,  לחקירת לצאת  לו המאפשר ביטחון  בסיס לתלמיד מספק המורה
ספר, ובבית בכיתה עצמאותו את לפתח ובהמשך אחרים, בילדים להתעניין
המודל בשעת צורך. לחזור יכול שאליו הוא מבטחים חוף משמש לו ובמקביל
ההתקשרות, מתאוריית הנגזרות אלה, תובנות משלב (Pianta, 1999) המוכלל
יותר להבין בצורה רחבה המאפשר להלן, שיוצג עקרונות המודל המערכתי עם
הילד של מיטבית להתפתחות מורה-תלמיד  ביחסי  הטמון הפוטנציאל את

כאחת. קוגניטיבית ומבחינה רגשית–חברתית מבחינה
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מורה—תלמיד יחסי לאפיון מערכתי מודל ב

בתקשורת בחום, המאופיינת למורים תלמידים בין רגשית יחסים מערכת
לילדים תחושת מעניקה גבולות, ובהעמדת פעילה במעורבות פתוחה, בתמיכה,
ומקדמת וחקירה, ללמידה רגשית בהתפנות התומכת הספר, בית במסגרת ביטחון
המודל .(Pianta, 1999) ולימודיות חברתיות רגשיות, מיומנויות רכישת
6 וכולל  מוצג באיור (Pianta et al., 2003) מורה-תלמיד יחסי לאפיון המערכתי
בין היחסים ייצוגי  (ג) הילד;  תכונות (ב) תכונות המורה; (א) הרכיבים:  את
השפעות לקשר; (ה) השותפים בין מידע העברת של תהליכים לילד; (ד) המורה

לתלמיד. המורה בין היחסים מתקיימים שבתוכן המערכות של חיצוניות
הפרט (כמו של ביולוגיים מאפיינים כולל מורה-תלמיד יחסי המודל לאפיון
היסטוריה עצמיות, תפיסות אמונות, משכל, אישיות, נתוני ומגדר), גיל מזג,
אחד לכל המנטליים שיש הייצוגים את וכן לקשר של השותפים התפתחותית
של נתפסים כתכונות אינם יחסים ייצוגי ביניהם. הקשר על אודות מהשותפים
היחסים מערכת של דיאדיות תכונות על המושתתים כמבני–על אלא הפרט,
על מורות דיווחי כי נמצא כך למשל השותפים לקשר. דרך ללמוד ניתן שעליהם
שעניינם מדיווחים יותר טוב לימודי תפקוד מנבאים תלמידים עם יחסיהן מערכות
מערכות .(Hamre & Pianta, 2001) בכיתה התלמידים של התנהגותם רק

 Lerner,) השותפים בין הדדית מידע העברת של תהליכים גם כוללות יחסים
לקשר ומתן, המאפשרים ומשא תקשורת אינטראקציות התנהגותיות, ,(1998
מאפיינים - יחסים מערכות של אלה רכיבים כי לציין ראוי בסדירות. להתנהל
אינטראקציות דינמיות מעצבים - העברת מידע של ותהליכים פרטניים, ייצוגים
משפיעות זה כלפי זה ושל התלמיד המורה ההתנהגויות של למשל כך הדדיות.
פרטניים ומאפיינים ,(Stuhlman & Pianta, 2002) הקשר ייצוגיהם לגבי על
היחסים מערכת את והתלמיד המורה לתפיסות קשורים המורה או התלמיד של
 La Paro,) ביניהם ההתנהגותית האינטראקצייה Saft) ואת & Pianta, 2001)
רכיביהן על יחסים, מערכות לבסוף, .(Pianta, Payne, Cox & Bradley, 2002
קהילות, כיתות, ספר, כגון בתי נוספים,  רבים  בהקשרים  מתקיימות השונים,
יש להביא מורה-תלמיד יחסי של ההדדיות למרות כי נציין משפחות ועמיתים.
רמות אחריות שונות למשל לאור גם א–סימטריים, הם בחשבון שיחסים אלה
המבוגר של והבשלות בין התפקידים פער יוצא של פועל שהן הגומלין ביחסי

הילד. ושל
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מורה-תלמיד יחסי לאפיון מערכתי מודל :6 איור
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Pianta et al., 2003 האיור: מקור

השונים המרכיבים הרכיבים לבין מורה-תלמיד יחסי בין הקשרים נפרט את להלן
תכונות התלמיד, המורה, - תכונות יחסים אלה המייצג המודל המערכתי את

חיצוניות. והשפעות מידע העברת של תהליכים ביניהם, היחסים ייצוגי

המורה תכונות .1

ותפיסותיו המורה תכונות שבו האופן אודות על שברשותנו המידע מפתיע באופן
 Pianta, 1999; Pianta) מאוד מועט תלמידיו יחסיו עם מערכת על משפיעות
התלמידים קשורות מול תפקידם אל מורים את תפיסות נמצא כי .(et al., 2003
לייצוגים גם כמו בעברם, יחסים במערכות האישיות לחוויותיהם היתר בין
מוריהם ועם (Kesner, 2000) הוריהם עם   - אלה עבר יחסי של  עכשוויים 
יחסי בעבר  שחוו  מורים למשל  כך  .(Calderhead & Robson, 1991)
בכיתה תפקידם של רחבה תפיסה מתארים הוריהם, עם בטוחים התקשרות
לעבודה מניעים מציינים הם והוראתיים. חברתיים רגשיים, רכיבים הכוללת
יחסים מתייחסים למערכות במטרותיהם, רק ולא בילד הממוקדים גם בכיתה
Horppu & Ikonen–) את תלמידיהם וגם אותם גם תלמידים כמספקות עם
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 Kesner,) תלמידיהם עם בטוחים יותר ליצור יחסים נוטים וגם ,(Varila, 2001
התלמידים בכיתה, כלל עם הכללי של היחסים הסגנון על מעבר להשפעה .(2000
ייחודיים יחסים סגנונות מעצבים המורה של והרגשות המחשבות ההתנסויות,
ההתאמה/אי–התאמה לרמת כי למשל הטוענים יש אינדיווידואליים. ילדים עם
מהצד הילד, התפתחות על מבוטלת לא השפעה להיות עשויה לתלמיד מורה בין
 Goodlad,) האחר מהצד מההוראה, המורה של הסיפוק תחושת ועל האחד,
השפעה" מובחנת ”רגישות  המושג את להזכיר הראוי מן  זה בהקשר .(1991
שלפיו ביטוייה ,(Belsky, 1997) בלסקי differential) שטבע susceptibility)
זה ילד של תלויים בנטייה מובנית ילד על או אחרת השפעה כזו של המסוימים
כך למשל אליו. נתון שהוא נחשף סביבתי או יותר ממארג פחות להיות מושפע
בטוחים יחסים כלל יצליח לגבש בדרך רגישות כלפי תלמידים בעל שמורה ייתכן
יחסים לא בטוחים כי ייצור הנמנע אולם לא מן ,(Kesner, 2000) תלמידיו עם

מיוחד. באופן רגישותו את המאתגרים מסוימים תלמידים עם
המורה כלפי תלמידים עמדות העבר מן יחסים ייצוגי כי נוסף על מסתבר
מורה-תלמיד יחסי לאפיון למודל חשובות פסיכולוגיות תכונות הן וציפיותיו
של אמונתם כי למשל נמצא .(Eccles & Roeser, 1999 ראו: רחבה (לסקירה
ההשקעה מידת טוב של היא מנבא על תלמידיהם להם השפעה יש כי מורים
.(Midgley, Feldlaufer & Eccles, 1989) הישגיו ושל בלימודים התלמיד של
יותר גבוהים להישגים קשורות הן גם מתלמידיהם מורים של גבוהות ציפיות
ואף התלמיד, של  מסוגלות תחושת ושל  עצמי  ערך של יותר טובה  ולחוויה
התנהגות בעיות של במקרים המורה של יותר מוגבלת למעורבות מובילות
 Eccles, 1983, 1993; Roeser, Eccles & Samero , 1998, 2000;) לאורך זמן
מורה-תלמיד ליחסי העשויים להיות קשורים נוספים גורמים .(Rutter, 1987
גם בפרט, כמו ובהוראה בכלל ילדים עם בעבודה המורה של מידת הניסיון הם
בתחום שבוצעו המעטים במחקרים כי לציין חשוב האתני. ומוצאו המורה מגדר
את ותלמידים תפיסת מורים אלה לעצמם לבין בין משתנים קשר נמצא לא זה
אולם עדויות ספורות ,(Battistich et al., 1997) מטפחת כסביבה הספר בית
קשורה התלמיד ושל המורה של האתני והמוצא המגדר בין התאמה כי מראות

.(Holland, 1996; Saft & Pianta, 2001) ביניהם יותר חיוביים ליחסים

התלמיד תכונות .2

יחסי על  המורים של תכונותיהם השפעת אודות על המחקר למצב בדומה 
ילדים של אישיֹות תכונות כיצד שבחנו  המחקרים  גם מעטים מורה-תלמיד,
 Pianta et al.,) המורים עם איכות היחסים על בין–אישיים משפיעים והבדלים
(בדרך מורים ופחות מסוכסכים עם יחסים קרובים קיומם של זה, עם .(2003
,(Hamre & Pianta, 2001 (למשל מבנים בנות יותר ידי מדּווח על מורות) כלל
פחות ילדים עם ,(Hall & Bracken, 1996 (למשל לבן אתני ממוצא ילדים
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 Murray) יותר טובות ולימודיות חברתיות מיומנויות ובעלי התנהגות בעיות
רגשות המפגינים וילדים (& Greenberg, 2001; Pianta & Steinberg, 1992
כמקור לתמיכה המורים על להישען הנוטים כאלה או הספר בית חיוביים כלפי

.(Murray & Greenberg, 2001)

המורה לבין הילד בין היחסים ייצוגי .3

ההתקשרות של הפנימי" העבודה "מודל הוגדר ההתקשרות בתאוריית לעיל בדיון
דמויות יחסים עם למערכות בקשר וציפיות אמונות רגשות, סדרה של ככולל
אשר כאלה, יחסים במערכות התנסות בעקבות הפרט הפנים שאותן משמעותיות
יחסים במערכות והתנהגותו ציפיותיו רגשותיו, בגיבוש אותו ומדריכות מכוונות
יציבים כלל בדרך אלה ייצוגים .(Bowlby, 1969/1982, 1988) ובעתיד בהווה
התנסויות בעקבות מחדש ולהתארגן להשתנות עשויים הם לעתים אולם יחסית,
 Bretherton & Mulholland,) משמעותיות דמויות עם חדשות מעצבות
תחת (שנידונו תלמידים לגבי מורים  של  כלליות מתפיסות בשונה .(1999
הכותרת תחת (שנידונו לגבי מורים ושל תלמידים המורה”) ”תכונות הכותרת
שבו לאופן מורה-תלמיד מתייחס יחסי של המנטלי התלמיד”), הייצוג ”תכונות
ייצוג (למשל שלהם הייחודית היחסים מערכת את ממשיגים הילד וגם המורה
איכויות הקשורות כולל והוא תלמיד מסוים), עם יחסיו מערכת המורה לגבי של
את גם לבחון חשוב לפיכך .(Sroufe & Fleeson, 1986) לקשר השותפים בשני

ביניהם. היחסים מערכת ייצוגי המורה לגבי את וגם הילד ייצוגי
יחסי בין כשעוסקים בקשר הילד, בעיני היחסים של ייצוגי המבט מנקודת
ביותר החשובים המשתנים אחד הספר, לבית הילד הסתגלות לבין מורה-תלמיד
היבטים כי נמצא למשל התלמיד. ידי על נתפסת שהיא המורה כפי תמיכת הוא
ציפיות הערכתם את למידת קשורים לכיתה תלמידים הסתגלות התנהגותיים של
לצורכיהם מתייחס שהמורה הרגשתם למידת וכן ועקיבות, כהוגנות המורה
זו תפיסה .(Wentzel, 1996) חיבה ומביע להם דואג להם, נענה האישיים,
היסודי הספר בית גם לאורך שנות ממשיכה להיות חשובה המורה תמיכת של
של הורים התמיכה לתפיסת (מעבר ייחודי באופן קשורה והיא וחטיבת הביניים,
של נושאים במגוון התעניינותו להגברת בכיתה, הילד תפקוד וחברים) לשיפור
מזו, יתרה .(Wentzel, 1998) חברתיות מטרות ולהשגת ספריים ובית כיתתיים
התלמיד, בעיני נתפסת שהיא כפי המורה, תמיכת כי נמצא אחדים במחקרים
בפני (resilience) משאב חשוב המאפשר לילדים בסיכון לפתח עמידות היא
 Battistich et al., 1997; Brophy & Good, 1986;) הספר בבית  כישלון 
שהיא כפי המורה, לתמיכת כי הוצע כך מתוך .(Hamre & Pianta, 2001
ממסגרת ילד של מעבר בתקופות בייחוד רבה חשיבות יש הילד, ידי על נתפסת

.(Wentzel, 1998) החינוך מערכת בתוך אחרת למסגרת אחת
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י”א-י"ב  כיתות תלמידי  228 בהשתתפות בישראל לאחרונה שבוצע במחקר
קרבה ו"חיפוש רגשית" "איכות של ממדים נבדקו ,(2006 ומחנכותיהם (היימברג,
"איכות הממד תלמידים. בקרב מורה-תלמיד יחסי של בייצוגים פסיכולוגית"
של מערכת ושליליים) חיוביים (רגשות הכללי הרגשי לטון רגשית" מתייחס
פסיכולוגית" קרבה "חיפוש הממד הילד. של מבטו מנקודת המורה עם היחסים
הנוכחית) לקרבה (מעבר רגשית להתקרב מעוניין הילד שבה המידה את מעריך
.(Lynch & Cicchetti, 1992 ראו: אלה ממדים על (להרחבה המורה אל
אפשריים דפוסים ארבעה מניבים הממדים הללו שני ציוני של שונים שילובים
(מאוזן/מיטבי) בטוח  יחסים  דפוס - (1 לוח (ראו מורה-תלמיד יחסי של

ומבולבל). מקופח (מנותק, בטוחים לא יחסים דפוסי ושלושה

מורה-תלמיד יחסי של אפשריים דפוסים :1 לוח

קרבה פסיכולוגית חיפוש

ציון נמוךציון גבוה

מאוזן/מיטבימבולבלציון גבוהאיכות רגשית

מנותקמקופחציון נמוך

 40%) בטוחים הלא לדפוסי היחסים הישראלים סווגו מהתלמידים 67% כי נמצא
דומים  לדפוס היחסים הבטוח. ממצאים אלה 33% מהם ורק ”מנותקים”), היו
 Lynch & Cicchetti,) בארצות הברית מתבגרים בקרב לממצאים שהתקבלו
בעלי במחנכים שמדובר משום דאגה לעורר כדי בהם יש אולם ,(1992, 1997

לצורכי הילד. רגישים ומכּווננים המצופים להיות הכשרה חינוכית,
הבוחן הספר" בבית הרגשי "המארג לבדיקת שאלון פיתחה (2006) היימברג
- "יחסי מורה- תלמידים של רגשית–חברתית התפתחות חמישה ממדים של
יחסים "פיתוח אישיות", יכולות  "העצמת  טובה",  והרגשה  "ביטחון תלמיד",
מנקודת השוואה, ומאפשר ומִשמוע" - ו"ארגון פרו–חברתית"  וגישה הדדיים
התלמידים ספרי. הבית בהקשר למצב הרצוי המצוי המצב של הילד, של המבט
להוציא להם, הרצוי למצב בהשוואה נמוך דירוג המצוי המצב ממדי לכל העניקו
נראה הרצוי. שבמצב מזה גבוה המצוי במצב שדורג ומִשמוע" ה"ארגון ממד
מענה נותנת ספרית הבית המערכת שבו מהאופן מרוצים אינם שהתלמידים

הרגשיים–חברתיים. ההתפתחותיים לצורכיהם
שונים במחקרים  נמצא  המורה, בעיני היחסים ייצוגי של  המבט מנקודת 
והקונפליקט התלות פתוחה),  ותקשורת (חום הקרבה מידת  של התפיסה כי
 Pianta et) הספר לבית הילד להסתגלות קשורה ילדים עם היחסים במערכות
היחסים מערכת חיובית של בין תפיסה קשר מפורט, נמצא ובאופן ,(al., 2003
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 Pianta, Nimetz &) גבוהה ברמה וכישורים יכולות כבעל הילד תפיסת לבין
(Skinner & Belmont, 1993) הכיתה בפעילויות כמעורב ,(Bennett, 1997
.(Birch & Ladd, 1997) בתקופת הגן למידה במיומנויות גבוהה וכבעל שליטה
הילד ליכולת יחסיהן עם מערכת קושרות את איכות גננות גם נמצא כי על כך נוסף
את בחשבון מביאות א’ בכיתה וכי המורות בגן, החינוכית לסביבה הסתגלותו
השינויים .(Pianta & Nimetz, 1991) הספר לבית המעבר בתקופת ההסתגלות
נמצאו הספר, מהגן לבית המעבר בעת שהתרחשו של ילדים ההסתגלות במידת
של היחלשות למשל צפויים:  בכיוונים המורה תפיסות של  לממדים קשורים
שהתחזקותה בעוד מתוחים, יחסים של לתפיסה קשורה ההסתגלות יכולת
.(Pianta, Steinberg & Rollins, 1995) קרובים יחסים של לתפיסה קשורה
ותומכת עם קרובה יחסים מערכת מקיים הוא כי מורה של שתפיסה עוד נמצא
(הישארות בכיתה לשנה מפני סיכון פוטנציאלי מגן גורם תלמיד עשויה לשמש
בסיכון תלמידים אותם של חינוך מיוחד). מוריהם של למסגרת הפניה או נוספת
לחינוך הופנו לא או נוספת שנה בכיתה נשארו לא התהליך של שבסופו גבוה
בהשוואה של עימותים יחסית ועל שיעור נמוך קרבה על יחסי דיווחו מיוחד,
על לחינוך המיוחד שדיווחו הופנו נוספת או שנה ילדים שנשארו בכיתה למורי

מתוחים. יחסים של יותר גבוה שיעור
ובקרב ילדים בקרב  - יחסים מערכות של חיוביים ייצוגים כי  לסכם ניתן
כ"בולמים המערכתי–אקולוגי המודל פי על לשמש עשויים - כאחד מורים

.(Cicchetti & Valentino, 2006) גורמי סיכון זמניים" של
הגישה על שהסתמך נוסף מחקר  בישראל לאחרונה  נערך זה בהקשר
מערכת של איכותה לגבי ייצוגי מורים ותלמידים ובחן המערכתית–אקולוגית,
במחקר .(2006 ושגיא–ְשורץ, (מרק לימודיים הישגים על והשפעתה יחסיהם
יותר  חיובית תפיסה ומחנכותיהם. נמצא כי א’ מ–66 כיתות ילדים 132 השתתפו
מערכת של יותר חיובית המורה קשורה לתפיסה ידי על היחסים מערכת של
הילד את המורה תפיסת ידי על  תּווך זה קשר אולם הילד,  ידי  על היחסים
ייצוגי בנות). לגבי יותר חיובי (ייצוג התלמיד מגדר ידי ועל יכולת וכבעל כמסתגל
דרך תפיסת ובחשבון, בקריאה הלימודיים להישגים עקיף באופן היחסים תרמו
הלימודית. יכולתו את הילד תפיסת ודרך והסתגלותו הילד תפקוד את המורה
שהילד המאמץ לשיעור היחסים ייצוגי של עקיפה תרומה נמצאה דומה באופן
לגבי והתלמיד  המורה תפיסות  דרך מוטיווציה), של (מדד  בלימודים משקיע 
המוטיווציה לבין מדד בין קשר ישיר לא נמצא אולם והסתגלותו, תפקוד הילד
של תחושה כי כך על מצביעים אלה ממצאים הילד. של הלימודיים הישגיו
להשקיע מוטיווציה של רגשי רכיב הן מקדמת מורה-תלמיד ביחסי בטוח בסיס

בפועל. לימודיים הישגים של קוגניטיבי רכיב והן בלימודים
 TRI, Teacher) מורים" של יחסים "ריאיון  פותח  האחרון בעשור
התקשרות, מחקרי של ממצאיהם  על שנשען (Relationship Interview
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 Pianta, 1999;) אינדיווידואלי ותלמיד מורה של יחסים ייצוגי להערכת כשיטה
היבטים שבעה מעריך  המורה של זה  ריאיון .(Stuhlman & Pianta, 2002
עניינו תוכן הנראטיב של (א) הממד שלושה ממדים: פני יחסים על ייצוגי של
והחברתיים הלימודיים הישגיו הכיתה, לכללי הילד היענות לגבי המורה תפיסות
תהליך של (ב) הממד בילד; בסיס בטוח התומך לשמש ויכולת המורה הילד של
בילד בזמן הקשורים בעיקר לנטרול היבטים שליליים מתייחס העברת הנראטיב
הילד רגשות כלפי הבעת הממד של (ג) משיחה עליהם; או הימנעות הריאיון
התנהגות על מסוגל להשפיע הוא כי המורה תחושת כולל את הנראטיב במהלך
חיוביים. רגשות לילד משדר הוא כי או שליליים רגשות לילד משדר הוא כי הילד,
מנטליים. ייצוגי יחסים של משמעותיים רכיבים הם ההיבטים הללו שבעת כל
של מרכזיים תפקידים משקפים הנראטיב תוכן של היבטיו שלושת למשל כך
ותמיכה הוראה חִברות, כסוכני בכיתה התלמידים עם יחסיהם במסגרת מורים
חשובים באינטראקציות מורה-תלמיד, גורמים מארגנים הם ונמצא כי רגשית,
מחקר .(La Paro et al., 2002) של ילדים בכיתה המנבאים תפקוד רגשי–חברתי
ילדים שליליים כלפי רגשות של אודות הבעה על גננות כי דיווחי הראה אחר
 Hamre &) ד’ עד א’ הילדים בכיתות של נמוך חברתי ולימודי תפקוד ניבאו
ייחודי באופן קשורים היחסים ייצוגי כי נראה כללי, באופן .(Pianta, 2001
פרטניים למאפיינים (מעבר התלמיד עם המורה של האינטראקצייה לתדירות
רגשות של ההבעה ולשיעור המורה הרגישות של למידת והתלמיד), המורה של
.(Stuhlman & Pianta, 2002) אתו האינטראקצייה בעת הילד כלפי שליליים
רגשות הבעת של גבוה שיעור כללו מסוים ילד עם יחסיהן שייצוגי מורות
גבוה שיעור והדגימו ילד אותו עם יותר רבה אינטראקצייה קיימו שליליים,
ה– ריאיון של היישומית חשיבותו בפועל. כלפיו שליליות התנהגויות של יותר
שגרתיות  שיחות שיטתי באופן לתעד מאפשר שהוא העובדה לאור TRI גדולה
ילדים אודות על אתם חוויות החולקים מורים ספר עם בבתי פסיכולוגים של
אלה שיחות של ניתוחן לפיכך היבטי הריאיון. לכל ומתייחסים אינדיווידואליים
את רבה לקדם במידה עשוי בין מורה לתלמיד יחסים של מערכות מבט מנקודת
המורה כאחד ושל הילד של לתוצרים התורמים כיתתיים תהליכים ההבנה של

.(Pianta et al., 2003; Stuhlman & Pianta, 2002)

לקשר בין השותפים מידע של העברת תהליכים .4

ומאפשרים ביניהם לגיבוש הקשר מסייעים למבוגר בין ילד חוזר היזון תהליכי
לקשר. ביחס לשותף האחר ייצוגיו ואת התנהגותו מהם לעדכן את אחד לכל
משא מנהלים והילד שבו האם הורה-ילד, האופן ביחסי  כשמדובר למשל כך
מאפיין ומתמודדים עם הקושי, פרדה בתנאי פיזית חרדה או קרבה סביב ומתן
מורים בין חוזר היזון תהליכי הכיתתי בהקשר ביניהם. ההתקשרות איכות את
לתלמיד מורה בין ההדדית האינטראקצייה בדפוסי רק לא מעוגנים לילדים
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המתייחסות הכיתתיות האינטראקציות כלל  באיכות גם אלא אינדיווידואלי,
מנקודת הכיתה  אקלים של רגשיים–חברתיים ולהיבטים הוראתיים להיבטים 
בין– היבטים בהערכה של שהתמקדו היקף רחבי במחקרים בין–אישית.  מבט
והרגשית–חברתית ההוראתית  האינטראקצייה  איכות  כי נמצא  אלה אישיים
היא המוקדם והיסודי הקדם–יסודי החינוך בתקופת למוריהם ילדים בין
ההישגים ולקידום החברתיות המיומנויות לפיתוח משמעותית תרומה בעלת
Howes, Phillipsen & Peisner– למשל: (ראו הילדים של הלימודיים
של מזו יותר (Feinberg, 2000; NICHD–ECCRN, 1996, 2003b, 2004b
הספר, בית של (regulatory) הְַסּדָָרתיים או (structural) מאפיינים מבניים
וכיו”ב (לפירוט הלימודים תכנית סוג בהוראה, ניסיון המורה, למשל הכשרת כמו
טרום–חובה גני 240 שבחנו מחקרים בשלושה .(Pianta et al., 2005 ראו:  נוסף
כיתות  ו–889  (La Paro et al., 2002) חובה גני 223  (Bryant et al., 2002)
איכויות הכוללות אינטראקציות כי נמצא ,(NICHD–ECCRN, 2002) א’
משמעותי לשיפור באופן המורה, תרמו הוראתי מצד ומשוב חום, תמיכה של
התלמידים בהיות גם התגלה השיפור ילדים. של והלימודי החברתי תפקודם
כלי בשני שימוש נעשה אלה במחקרים .(NICHD–ECCRN, 2005a) ג’ בכיתה
איכותם: את ולהעריך המוקדם בחינוך מורה-תלמיד יחסי לתאר שנועדו  תצפית
Bridget, Hamre, LoCasale–)COS, Classroom Observation System
CLASS, Classroom Assessment ;(Crouch & Pianta (in press) 

.(La Paro, Pianta & Stuhlman, 2004) Scoring System
הערכתן  לשם ג’ כיתה עד גן בילדי לצפייה וה–CLASS מותאמים COS–ה
את הכוללים מרכזיים ממדים שני  פני על מורה-תלמיד  אינטראקציות של
עושות המורות מה (דהיינו, הכיתה של (procedural) התהליכיים המאפיינים
ממד (א) - מסוימת) לימודים תכנית מיישמות כשהן בכיתה התלמידים עם
האקלים ממד (ב) מורה-תלמיד; האינטראקציות ואיכות הרגשי–חברתי האקלים

ההוראתי.
מורה-תלמיד כולל  האינטראקציות ואיכות הרגשי–חברתי האקלים ממד (א)
והתמיכה ההדדי הכבוד ההנאה, ההתלהבות, מידת את המשקף חיובי, רגשי אקלים
הכולל שלילי, רגשי אקלים הילדים בינם לבין עצמם; וביחסי מורה-תלמיד ביחסי
המורה, כלומר רגישות הילדים; או המורה מצד תוקפנות או עוינות ביטויי כעס,
בסיס להוות ויכולתו הילדים של ורגשיים לימודיים לצרכים שלו התגובתיות מידת
למשתנים נמצא כי (הרגעה) ועידוד. רגשי רגשית, ויסות ולאפשר תמיכה בטוח
תלמידים של הישגים לניבוי ייחודית תרומה יש בנפרד, אחד וכל יחד כולם אלה,
 La Paro et al., 2002;) א' ובכיתה טרום–חובה בגן וחשבון אוריינות במבחני
של חיובית התנהגות כי נמצא עוד .(NICHD–ECCRN, 2005a; Pianta, 2003
א’ וכיתה חובה ילדי גן בקרב מופנמת להתנהגות אלה תורמת בתחומים המורה
הכיתה בפעילויות הילדים מעורבות את ומגבירה (NICHD–ECCRN, 2004b)
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 Bryant et al., 2002; La) ג’) כיתה עד  טרום–חובה (גן הגילים שנבדקו בכל
זה של ממד היבט נוסף .(Paro et al., 2002; NICHD–ECCRN, 2002, 2005a
היעדר שליטת– סולמות: בשלושה המוערכת הכיתה, של הניהול מתייחס ליעילות
ומידת הילד של ולרצונות לסקרנות ביחס המורה של הגמישות מידת - יתר
- של התנהגות יעיל ניהול ולחשיבה עצמאיות; לפעילות של הילדים  עידודם
יעילות בשיטות ולהשתמש ילדים של הולמת בלתי התנהגות לאתר המורה יכולת
עומדת הכיתה כמה עד - יצרנות יותר; חיוביים לאפיקים אותה לכוון כדי
לנצל לתלמידים היום, והמורה מסייע שגרת הילדים מבינים את זמנים, בלוחות
הישגים מנבא היצרנות סולם ולהתקדמות. יעילה ללמידה הזמן את מיטבי באופן
יעיל התנהגות ניהול א'-ג', ובכיתות טרום–חובה בגן האוריינות בתחום לימודיים
משופרות חברתיות ויכולות בכיתה במתרחש הילד של גבוהה מעורבות מנבא
מופנמת של התנהגות לרמות גבוהות של שליטת–יתר קשורות גבוהות ורמות

.(Bryant et al., 2002; NICHD–ECCRN, 2002, 2005a; Pianta, 2003)
מעודד  המורה כמה עד - מושגים פיתוח ממד האקלים ההוראתי כולל (ב)
הסברים מתן וזיכרון), לעיסוק בעובדות בעיות (מעבר פתרון גבוהה, ברמה חשיבה
הפעילויות השיטות, מגוון - הוראתי למידה מערך מגוונים; רעיונות ופיתוח
בעיסוקים הילדים את לערב מנת  על המורה את  המשמשים הלמידה וחומרי
תהליך את מרחיב שבו המורה האופן המשוב - ללמידה; איכות רצון שמגבירים
מרכיביו והשתתפות בפעילויות. ולדבריהם הילדים תגובה למעשי ידי על הלמידה
הילד בתחום של הלימודי התפקוד את מנבאים המשוב, איכות ובייחוד מדד זה, של
של מוגברת מעורבות ידי על מתּווך קשר זה כללי; ידע של והרכישה האוריינות
ג’ בכיתה כי נמצא כך על נוסף .(NICHD–ECCRN, 2005a) בפעילות הילד
האקלים מממד פחות של ילדים חברתי קשור לתפקוד ההוראתי האקלים ממד
תקניים  סולמות גם ה–CLASS כולל כי זה בהקשר לציין חשוב הרגשי–חברתי.
הטבע החשבון, מדעי האוריינות, בתחומי ילדים של הישגים גיל להערכת מתואמי

החברה. ומדעי
בכיתה ותומכת חמה מורה-תלמיד יחסים מערכת כי מסתבר מזו, יתרה
של גבוהה למעורבות  קשורים חיובי והוראתי רגשי–חברתי כיתתי ואקלים  א'
בקרב פרו–חברתית התנהגות של גבוה לשיעור לימודיות, בפעילויות התלמידים
ובינם למורה בין התלמידים אנטי–חברתית התנהגות נמוך של ולשיעור התלמידים
 NICHD–ECCRN, 2002; Pierce, Hamm & Vandell, 1999;) עצמם לבין
ילדים המפגינים כי המסקנה לאור בייחוד חשובים ממצאים אלה .(Raver, 2002
מצד חיובית פחותה לב בתשומת אנטי–חברתית זוכים התנהגות גבוה של שיעור
חלק לקחת ממעטים הם כי היחידנית; להוראתם זמן פחות המקדיש המורה
פחותה בתמיכה וזוכים גילם  בני אחרים תלמידים עם  משותפות בהתנסויות
נשירה מבית של יחסית גבוהה סבירות קיימת אלה תלמידים בקרב מצדם; כי

.(Raver, 2002) השנים במרוצת הספר
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השפעות חיצוניות .5

המופנים ותקציבים חינוכית מדיניות תרבותיות, נורמות חברתיות, ציפיות
חוויות ועל מורה-תלמיד על יחסי הם השפעות גם מכתיבים החינוך למערכת
כוללים והְַסּדָָרתיים. מאפיינים אלה מבניים מאפיינים דרך הספר בבית התלמיד
ההוראה, סוג  (כולל ההוראה אופן הנלמדת, הלימודים תכנית את היתר  בין
(חצי התכנית פרונטלית), מינון הוראה לעומת בקבוצות קטנות הוראה למשל
בית מבנה בתוך  הגן, כיתות  (בייחוד  ההוראה מיקום  שלם),  יום לעומת  יום
ומיון הכשרה והתנהגות ואופני יישומם, נפרד), ענייני משמעת במבנה או הספר
וגודל לתלמידים בין מורים לגבי כישוריהם, יחס מספרי ודרישות מורים של
הרכב לימודים, במהלך יום נחשף הילד שאליהם המורים השונים מספר הכיתה,
אלה מאפיינים המיוחד. בחינוך ומדיניות השמה בכיתה התלמידים אוכלוסיית
ההישגים ועל למורים ילדים בין האינטראקצייה איכות על להשפיע עשויים
 8-3 הגילים בטווח בייחוד ילדים, של החברתיות  והמיומנויות הלימודיים
של ומייצגים גדולים מדגמים שבחנו מחקרים .(Bogard & Takanishi, 2005)
 La Paro et al., 2002; Pianta et al., 2005; Rimm–Kaufman, גן (למשל: ילדי
(NICHD–ECCRN, 2002) ’א La Paro, Downer & Pianta, 2005) וכיתה
גן,  (1:7 בכיתת תלמידים למורה פחות המונה בכיתה המבקרים כי ילדים הראו
חיוביות  שהן המורה עם יותר רבות לאינטראקציות נחשפים א’) 1:15 בכיתה
כרגישים החוקרים ידי דורגו על גם הללו מורי הכיתות רגשית; מבחינה יותר
גדולות בקבוצות התקיימה כך כאשר ההוראה על נוסף הילדים. לצורכי יותר
המורה עם הילדים של האינטראקציות שיעור היה הכיתה, תלמידי כל לפני או
קטנות. עוד בקבוצות למדו שתלמידיהן לכיתות בהשוואה משמעותי נמוך באופן
נמוך בתלמידים ממיצב חברתי–כלכלי של כיתות המאוכלסות מוריהן כי נמצא
רגשית פחותות רגישות ותמיכה ומפגינים יותר נטל גבוהה תחושת מדווחים על
אחר או זה תלמיד עם אינטראקצייה בזמן יותר נמוכה הוראה איכות גם כמו
טרום– בגן הילד של הכללית החוויה איכות גם נמוך). ממיצב תלמיד דווקא (לאו
היבטים כללה לא הכשרת המורים כאשר באופן משמעותי נמוכה הייתה חובה
.(Pianta et al., 2005) הרך חינוך בגיל או ילדים של התפתחות מוקדמת של
הוראה/ לימודי על נוסף הכשרת מורים תכלול, שכל שרצוי מרמז זה ממצא

 Bogard) הרך בגיל  וחינוך  התפתחות לימודי  גם  ראשון, תואר ברמת  חינוך 
- תהליכיים מאפיינים של ההשפעה כי נמצא לבסוף .(& Takanishi, 2005 
ועל הספר בבית ילדים תפקוד על - הוראתי ואקלים רגשי–חברתי אקלים
של מהשפעתם חזקה לימודית ומבחינה רגשית–חברתית מבחינה הסתגלותם
מסתבר מזו, יתרה .(NICHD–ECCRN, 2005a למשל: (ראו מבניים מאפיינים
המבניים המאפיינים לבין  התהליכיים המאפיינים בין חזק  קשר קיים לא כי

.(Pianta et al., 2005 (למשל:



ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך 86

מכל האמור לעיל נראה כי ראוי שמסגרות להכשרת מורים יתמקדו בין היתר 
באופני היישום בפועל של תכניות לימודים בכיתת הלימוד וידגישו במיוחד את 
חשיבותה של איכות האינטראקציות מורה-ילד. זהו מהלך חיוני בתכנון, ביישום 
ובהסדרה של תכנית לימודים במסגרת המעבר לחטיבה צעירה של "גן עד גימל" -

זו במנגנוני חינוך התורמים לפיתוחם של  בדיוק משום התמקדותה של גישה 
 ;Pianta, 2005) הרגשית  ולהתפתחותם  הרך  בגיל  ילדים  של  למידה  כישורי 
לפיכך   .(http://www.fcd–us.org/PDFs/FCDbrochure6.pdf גם  ראו 
ובית  ”הגן  של  כללית  ראייה  לא  החינוך  במוסדות  ליישם  יש  כי  סבורים  אנו 
הספר כבסיס בטוח לחקירה ולמידה” אלא ראייה ממוקדת יותר של ”יצירה של 
מעגלי ביטחון רגשיים–חברתיים” בין מורים לילדים שיאפשרו לילדים לחקור 
בחופשיות את סביבתם. בהתאם לכך, להלן מפורטות המלצות יישומיות, ברמות 
אקולוגיות שונות, שמטרתן לגבש סביבה חינוכית המדגישה יחסי מורה-תלמיד 
שיפור  ומקדמת  רגשית  בהתפתחות  התומכת  מיטבית  לפיתוח תשתית  כמנוף 
של מיומנויות אקדמיות והישגים לימודיים בקרב ילדים בחטיבה הצעירה של 

החינוך היסודי.

המלצות יישומיות ג 

כאמור, במרכז המודל התאורטי והנחות העבודה שלדעתנו תומכים בהבטחת 
הצלחה בבית הספר עומדים היחסים בין המורה לבין התלמיד בגן ובבית הספר 
והנחותיו  זה  מודל  הילדים.  של  להתפתחותם  בטוח  בסיס  ליצירת  כתשתית 

נסמכים על הרצף הזה:
יצירת

מעגל ביטחון רגשי–חברתי

מאפשרת
יותר ביטחון במסגרות חינוכיות

יותר יחסים פרו–חברתיים, יותר מוטיווציה לימודית והסתגלות מותאמת
למסגרות החינוך והחברה

פחות בעיות התנהגות ויחסים אנטי–חברתיים במסגרות שונות

על פי הממצאים שפורטו לעיל, תמיכת המורה יוצרת בקרב התלמידים:
ילדים ובקרב  בכלל  ילדים  בקרב  יותר  טובה   (resilience) • עמידּות 

בסיכון בפרט;
• תחושת שייכות לבית הספר ותפיסתו כמקום בטוח ודואג (המארג הרגשי–

חברתי של בית הספר בעיני התלמיד);
• ירידה בשיעור בעיות ההתנהגות.
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שקוויה  יישומיות  והשלכות עיקריות המלצות של סדרה עולה כך מתוך
ספרי כיתתי ובית אקלים גיבוש לשים דגש על יש כעיקרון הם אלה: הכלליים
רגשי–חברתי ואקלים אקלים הוראתי - בשני גורמים בייחוד ולהתמקד מיטבי

איכותיים.
את חינוך ומערכות מורים עם העבודה במוקד להעמיד נציע כך מתוך

האלה: הגורמים
רגשי–חברתי חיובי אקלים חיזוק של .1

של ועידודן בילד התומך הרגשי  הקשר ההנאה,  ההתלהבות, העמדת •
מורה-תלמיד; האינטראקצייה במוקד פרו–חברתיות התנהגויות

רצונותיו צרכיו, התלמיד,  כלפי המורה  רגישות של  חשיבותה הדגשת •
והתנהגויותיו;

את להבינן ולהתאים ובחשיבות ילדים של יחידניות ההכרה בתכונות פיתוח •
ורגשיים לימודיים לצרכים המורה של תגובתיות וטיפוח אליהן ההוראה
בעיני להיתפס המורה שעל היא התחתונה השורה תלמידים. של יחידניים
את להפנות להם המאפשר בטוח רגשי בסיס המספקת כדמות תלמידיו

חקירה ולמידה; לצורכי משאביהם האינטלקטואליים
לשם וחם. בטוח כבית המורה ובעיני התלמידים בעיני להיתפס הכיתה על •
(ותשמש הפעילויות שתהווה בסיס לכל של כיתת אם קיומה להבטיח יש כך

המורה). כ"משרד" של גם
רגשי–חברתי שלילי אקלים מניעה של .2

של תלמידיו; רגשי לוויסות מודל המורה להיות על •
להוראה מועמדים של רגשיות–חברתיות תכונות שיטתי באופן להעריך ראוי •
ולהכשיר מתאימים לא מועמדים לדחות גבוהה, להשכלה המוסדות במסגרת

תכונות חיובי; פרופיל בעלי להוראה רק
כל מצד ותוקפנות זעם ביטויי מתפשר ובלתי חד–משמעי באופן למנוע יש •
לעשות ניתן האחר. מהצד התלמידים, בקרב וגם האחד, מהצד החינוך, סוכני
תפקודי מורים תקופתיות של הערכות ואכיפתן, התקנת תקנות על ידי זאת
קבוצתיות השתלמות סדנאות ועריכת הלימוד בכיתות תצפיות באמצעות

ההוראה; של זה להיבט שיוקדשו למורים
כאשר מתגלים מורים של אותם תכונות רגשיות–חברתיות של לבצע הערכה יש •

לצורך. בהתאם ולשקול התערבות דופן במקרים יוצאי מדאיגים סימנים
מורה- הגומלין (למשל טבע יחסי הנ"ל בדגשים של מורים הכשרה והדרכה .3
חיקוי למודל המורה והפיכת איכות ההנחיה על דגש שימת ואיכותם, תלמיד

חיובי). אנושי–אזרחי
הכשרה  ספר ומתן בתי ולמנהלי למורים סדנאות של ושוטפת סדירה הפעלה .4

.(in–service training) כדי עבודה תוך
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בבתי  בין–חברתיים והוראתה חיים כישורי בתחום לימודים תכנית של יצירה .5
הספר.

של אקלים הוראתי  ויצירה כיתה המאפשר הוראה נאותה גודל על הקפדה .6
התלמידים מספר את להקטין  יש כך לשם  חיוביים. רגשי–חברתי  ואקלים
הולם  יחס מספרי ולהקפיד על למצב המקובל כיום) בכ–50% (ביחס בכיתה

הלמידה. בקבוצת הילדים מספר לבין זמינים מבוגרים בין
הלימודיות  היכולות קידום הם הנ"ל ההמלצות יישום של הרצויים  היעדים
המוטיווציה שיפור ושכלולן; ילדים של  והעתידיות העכשוויות והחברתיות
פיתוח הלימוד; בכיתת בנעשה התלמידים של המעורבות והגדלת ללמוד

הילדים. בקרב אנטי–חברתיות התנהגויות וצמצום פרו–חברתיות מיומנויות
במערכות מודלים חינוכיים המיושמים ניתן לאמץ יעדים אלה לממש מנת על
המרכזיים הערכים מערכת ועל העקרונות על דגש שמים אשר בעולם חינוך
במקומות אחרים, מצליחות חינוך ממערכות ללמוד ניתן זה. שהומלצו בפרק
והיעדים הערכים מערכת החזון, (לדוגמה, מחדש" הגלגל את "להמציא צורך ואין
מרילנד, במדינת  מונטגומרי מחוז של החינוך במערכת המיושמים המרכזיים 

.(2 א, לסעיף נספח ראו הברית; ארצות



89 במסגרות חינוך למורים ילדים בין רגשייםַײחברתיים מעגלי ביטחון

:2 א, לסעיף נספח

של החינוך במערכת המיושמים המרכזיים והיעדים הערכים מערכת החזון,
הברית ארצות מרילנד, במדינת מונטגומרי מחוז

http://www.mcps.k12.md.us

Montgomery County Public School (Maryland)
Guiding Tenets Core Values

Vision
Core Values
• Every child can learn and succeed
• The pursuit of excellence is fundamental and unending
• An ethical school system requires fair treatment, honesty, openness, 

integrity, and respect
• A high–quality school system strives to be responsive and accountable 

to the customer
Mission
To provide a high–quality, world–class education that ensures success 
for every student through excellence in teaching and learning.

Vision
A high–quality education is the fundamental right of every child. All 
children will receive the respect, encouragement, and opportunities 
they need to build the knowledge, skills, and attitudes to be successful, 
contributing members of a global society.
System Goals
• Ensure success for every student
• Provide an effective instructional program
• Strengthen productive partnerships for education
• Create a positive work environment in a self–renewing organization

Board of Education Academic Priorities
• Organize and optimize resources for improved academic results
• Align rigorous curriculum, delivery of instruction, and assessment 

for continuous improvement of student achievement
• Develop, expand, and deliver a literacy–based pre–kindergarten to 

Grade 2 initiative
• Use student, staff, school, and system performance data to monitor 

and improve student achievement
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בין אינטראקצייה החינוכי: התהליך איכות .3

למבוגרים ילדים

ת י כ ו ו י ת ה ת י כ ו נ י ח ה ה י י צ ק א ר ט נ י א ה י נ י י פ א  מ
ך ר ה ל י ג ב ם י ד ל י ל ע ם ה י ת ו ע פ ש ה ו

ברור הוראתי. ומרכיב רגשי–חברתי מרכיב כוללת מורה-תלמיד האינטראקצייה
היענות, קבלה, הם שמאפייניה חיובית רגשית לסביבה זקוקים שילדים כיום
ראו (להרחבה התפתחות תואמי בגירויים עשירות חוויות של ומגוון רגישות
על החוקרים בין הסכמה קיימת .(Shonkoff & Phillips, 2000 מחקר: סקירת
להתפתחות לילד מבוגר  בין האינטראקציות של הרגשיים המרכיבים  תרומת
השפעתם אודות על והממצאים האחרונות בשנים שהדגשתם ייתכן אך הילד,
אותן של  ההוראתי במרכיב ההתעניינות את מיתנו בלימודים על הצלחה גם
כמחצית מסביר הוא כי דווח עשורים משני למעלה לפני שכבר אף אינטראקציות

.(Carew, 1980) של ילדים הקוגניטיבי התפקוד מהשונות ברמת

מורה—תלמיד ביחסי הרגשיַײחברתי ההיבט א

ילדים בין רגשיים–חברתיים ביטחון ”מעגלי בפרק בהרחבה נדון זה היבט
של ההוראתי במרכיב לדיון כרקע בקצרה כאן ויוצג חינוך”, במסגרות למורים
לאחרונה הוצע שונים מחקרים ממצאי בעקבות מורה-תלמיד. האינטראקצייה
הילד להתפתחות  הנוגעים בתחומים החינוך  של ההערכה מוקד את לשנות 
היחסים לבחינת במורה או רק משתנים הקשורים רק בילד מחקירת הרך, בגיל
הערכה כי נמצא למשל כך .(Pianta, 2002) הילד לבין המורה  בין  ההדדיים
בית והישגים קוגניטיביים הישגים לנבא מאפשרת מורה-תלמיד יחסי של
 Hamre &) הילדים עצמם של התפקוד רמת של מהערכה יותר ספריים טוב
לבחינת מקיפים מחקרים האחרונות בשנים שביצעו חוקרים .(Pianta, 2001
בו– התייחסות תוך הספר ובבית בגן לילדים מורים בין האינטראקצייה איכות
אלה שני מרכיבים כי העידו ההוראתי, ולמרכיב למרכיב הרגשי–חברתי זמנית
וההסתגלות הלימודיים ההישגים שונות של יותר גבוה שיעור מסבירים יחד
של וניהוליים ארגוניים  מבניים,  גורמים מאשר ילדים  של הרגשית–חברתית 
במורה, הקשורים ומשתנים הלימודים תכניות סוג כגון הספר, בבית הלמידה
 Howes, Phillipsen & Peisner–Feinberg,) בעבודה ובניסיונו בהכשרתו

.(2000; NICHD–ECCRN, 1996, 2003a, 2004a
האנשים לבין ילדים בין האינטראקצייה של ההדדיות ההשפעות של המורכבות
 Bronfenbrenner) ועמיתיו ברונפנברנר של האקולוגי במודל מיוצגת סביבם
 & Morris, 1998; Cairns & Cairns, 1994; Damon & Lerner, 1998;
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של להשפיע על התנהגותו לסכם כי כדי ניתן .(Magnusson & Stattin, 1998
ההשפעות של הדינמית למערכת להתייחס יש ולמידה התפתחות ולעודד ילד
הן היחסים מערכות שכן מורה-תלמיד, יחסי כולל ממנה, חלק שהוא ההדדיות
בעל מהקשר המנותקות בודדות מפעולות יותר הרבה ילדים, על המשפיעות

.(Damon & Lerner, 1998) חברתית משמעות
צעירים רגשית–חברתית של ילדים התפתחות בין ברור כי ההבחנה זה בהקשר
כמערכת פועל למעשה ילד התפתחותם הקוגניטיבית היא מדומה, שכן כל לבין
קוגניטיביים מזו. תהליכים זו נפרדות מערכות כמקבץ של ולא אחת דינמית
עצמי, ויסות חשיבה, הבנה, לקשב, הקשורים  השכלית בהתפתחות מרכזיים
אינם אחרים, עם פעולה ושיתוף (help–seeking behavior) לעזרה פנייה
עם יחסיו של תוצרים אלא הם במידה לא מבוטלת לבדו, הילד של מאפיינים
של אופייה את ומשקפים (Greenspan & Wieder, 1998) בסביבתו אחרים
המאפיינים .(Magnusson & Stattin, 1998) היחסים מהות ואת הסביבה
את לקרוא המבוגר של ליכולתו כקשורים זוהו אלה יחסים של המרכזיים
לבטא עליהם, להגיב אותם, להבין הילד, של והחברתיים הרגשיים איתותיו
התנהגות, לוויסות מודל לשמש הצורך, במידת תמיכה להציע וחמימות, קבלה

גבולות התנהגותיים. ולהציב מודלים קוגניטיביים לספק
כי הממצא לאור תוקף משנה לתלמיד מקבלת המורה בין היחסים חשיבות
מיחסי יותר טוב אחרים ילדים מתייחסים לילדים שבו האופן את מנבאים הם
 Birch & Ladd, 1998; Howes, 2000; Howes, Hamilton &) הורים-ילדים
יחסי בין מובהק קשר מחקרים כי קיים באותם נמצא עוד .(Matheson, 1994
ההתנהגות ההערכה של מרכיב וכי ח', בכיתה הילד הישגי בגן לבין מורה-ילד
בקבלת קשיים נמוכים, הישגים אקדמיים הגננת ניבא ידי על הילד של השלילית

הספר. מבית ונשירה מרות
לתלמידים מורים בין היחסים שנועדו לשפר את התערבות מחקרי של בסדרה
אישית הדרכה למורים ניתנה בעיות, ופתרון רגשות עצמית, ביקורת של בתחומים
 Greenberg, (למשל: הכיתתית במסגרת התערבות בתכנית השתתפו שהם או
בכל .(Kusche, Cook & Quamma, 1995; Hamre & Pianta, 2001, 2005
ועל התנהגותם על של ההתערבות השפעה חיובית הסתמנה האלה המחקרים
רגשיים–חברתיים יחסים היה ההתערבות מושא אמנם הילדים. של הישגיהם
הקוגניטיביים של בהישגים גם ניכרו השפעותיה אולם לתלמידים, בין המורים
הילד יזכה מידה באיזו קובעת מורה-תלמיד יחסי שאיכות אפוא נראה הילדים.

החינוכית. מסביבתו תועלת להפיק
עם ילדים שהאינטראקצייה שלהם אותם מיוחדת לזיהוי יש חשיבות לפיכך
התייחסות זה. מתאימה בהקשר הדרכה למורים לספק חיובית, ואף אינה מוריהם
של הישגיהם לשיפור ניסיונות להכשיל עלולה מורה-תלמיד ליחסי מספקת לא
לומדים. הם שבה במסגרת המיושמות החינוכיות התכניות לסוג מעבר הילדים,
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פתח לפתוח עשוי מורה-תלמיד באינטראקצייה הרגשי–חברתי המרכיב זה עם
עצמה. הלמידה מהות את קובע אינו הוא אך ללמידה,

מורה—תלמיד באינטראקצייה ההוראתי ההיבט ב

מרכיב רק הוא שהוא, ככל חשוב מורה-תלמיד, באינטראקציות הרגשי הגורם
תכניות הילד. על השפעתם משונות חלק רק ומסביר מרכיביהן במכלול אחד
תהליך על המשפיע נוסף מרכזי מרכיב הן המורה של ההוראה ואיכות הלימודים

תוצריו. ועל הילד של הלמידה
לילדים  לסייע בצורך ה–21 קשור במאה החינוך של המרכזיים האתגרים אחד
תפקוד קוגניטיבי. של גבוהות רמות ומצריך במהירות בעולם שמשתנה לחיות
עם באינטראקצייה  חברתיים–רגשיים למשתנים בהתייחסות די לא כך לשם 
של במהלכה ההוראתיות ההתנהגויות באיכות גם להתמקד ראוי אלא המבוגר,

זו. אינטראקצייה
התשובה צעיר? ילד עם אינטראקצייה במהלך איכותית הוראתית התנהגות מהי
אמת על להצביע אי–אפשר שלמעשה הסוברים ויש מורכבת, היא זו לשאלה
לטובה תמיד המשפיעות הוראתיות התנהגויות על כלומר אחת, אוניברסלית
מאחר .(Bomba, Goble & Moran, 1994; Moreno, 1991) הילדים כל על
עליה ניסיון לענות להלן ייעשה במחלוקת, שנויה אינה זו של שאלה שחשיבותה
מכלול את לפלח ניתן האם ואמפיריים. תאורטיים להיבטים התייחסות תוך
לאחרונה אותו? המרכיבים הגורמים על ולהצביע הרך בגיל האיכותית ההוראה
 good teaching,) מוצלחת יעילה או להוראה טובה הוראה להבחין בין הוצע
גישת - מרכזיות הוראה גישות בשלוש ביטוייהן ונידונו ,(successful teaching
על המבוססת והגישה הקוגניטיבית הגישה ,(process–product) תהליך-תוצר

 Fenstermacher & Richardson,) הקונסטרוקטיביסטית הלמידה  תאוריית
להלן. שיפורט כפי ,(2005;Shuel, 1996

ואיכותית יעילה, טובה הוראה שונים של היבטים ג

התלמידים, אולם הישגי תוצריה, כלומר על פי בעיקר מוערכת הוראה יעילה
יעילה הוראה מתברר שתיתכן טובה? הוראה תמיד היא גם יעילה הוראה האם
בהיבטיו בתוצריה אלא גם רק לא קשורה ההוראה טובה, שכן איכות שאינה
ניתן להגיע מתרחשת. הלמידה שבו באופן כלומר ההוראה, תהליך השונים של
ומוסרית, תרבותית מקובלות מבחינה לא מרשימים בשיטות לימודיים להישגים
ההוראה. של הטווח מטרותיה ארוכות עם בקנה אחד עולות שאינן כאלה או
עשויה להיתפס הוראה כזו - את לוח הכפל לדקלם ללמד ילד למשל ניתן כך
להוראה היא לא תיחשב ובאיומים בלחצים שימוש אולם אם נעשה - כיעילה
התפתחותית מבחינה לילד מותאם להיות  צריך  ההוראה תוכן רק לא טובה.
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מקובלות להיות חייבות המורה את המשמשות השיטות גם אלא ותרבותית,
ארוך הטווח. הכללי כחלק מהמארג החינוכי ומוסרית מבחינה ערכית

בדרך נתפסת המורה  התנהגות לבין התלמיד  התנהגות בין ההתאמה  מידת
והיענות משקפת רגישות  טובה הוראה טובה. הוראה כאחד המדדים של כלל
המאה ה–20  של הראשונות בתחילת שנות השמונים כבר לתלמיד. של המורה
- הוראה הערכת של בתהליך אליהן להתייחס שיש פעולות סוגי שני הוגדרו
כוללות הלוגיות הפעולות .(Green, 1971) לוגיות ופעולות פסיכולוגיות פעולות
מתייחסות הפסיכולוגיות תיקון ופירוש. הפעולות הסבר, הדגמה, הגדרה, למשל
פעילויות סוגי שני על  והערכה. תכנון הענשה, חיזוק, עידוד,  למוטיווציה,
 Fenstermacher &) במוסר הקשורות פעולות של שלישי סוג נוסף אלה
 Noddings, 1984,) ואכפתית מוסרית התנהגות למשל ,(Richardson, 2005
 Goodlad, Soder) ויושר לזולת כבוד אמפתיה, סובלנות, אומץ, 1992) וגילויי
להערכה ניתן אלה פעולות מסוגי אחד כל .(& Sirotnik, 1990; Tom, 1984
של סטנדרטים הפעלה ידי הלוגיות ניתנות להערכה על סטנדרטית. הפעולות
מידה אמות בעזרת מספק שמורה ההסבר רמת של הערכה למשל פנימיים,
הפסיכולוגיות הפעולות ולמהימנותו. לתקפותו לבהירותו, לשלמותו, המתייחסות
התלמיד לבין המורה בין האינטראקצייה בחינת ידי על רק להערכה ניתנות
ילד ולעודד לחזק עשויים או אמירה מסוימת המורה של הנהון למשל המסוים,
אחד ממרכיביה כל כאשר מתרחשת טובה הוראה אחר. ילד לא בהכרח אך אחד
הניתנת ההוראה את איכות להעריך כדי לפיכך בהערכה גבוהה. זוכה העיקריים
רמת את מורה-תלמיד ולהעריך באינטראקצייה גם לצפות הרך יש בגיל לילדים

אותה. המרכיבים והפסיכולוגיים הלוגיים התהליכים
לא אך איכותית, להוראה הכרחיים תנאים הם טובה והוראה יעילה הוראה
במוטיווציה קשורים ההוראה איכות על המשפיעים נוספים תנאים מספיקים.
קהילה משפחה, דהיינו החברתית, בסביבה וכן בלמידה להשקיע התלמיד של
ידי על ללמידה  ובהזדמנויות  בלמידה אלה כל של ובמידת תמיכתם וחברים, 
זמן ומשאבי אנוש של ומתאימות והקצאה זמינות, נוחות כינון מסגרות למידה
למערכת לכניסה ילדים של מוכנותם את  להבטיח כדי הנאות. ניצולם לשם
מוקדמת התערבות תכניות של בהפעלתן הצורך את לשקול יש הפורמלי החינוך
המופעלות   Head Start תכניות (דוגמת הללו המשתנים לכל המתייחסות
אורך במחקר לאחרונה הוכחה יעילותן אשר ,(1964 שנת מאז הברית בארצות
 Love et al.,) חינוכיות תכניות ב–17 שהשתתפו ילדים 3,100 שכלל עדכני 

.(2005
לתהליך המתייחסות ואמפיריות תאורטיות גישות שלוש לעיל הזכרנו
והגישה הקוגניטיבית הגישה תהליך-תוצר, גישת - ולהערכתו ההוראה

.(Shuell, 1996) הקונסטרוקטיביסטית
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(למשל התלמיד להישגי כלומר ההוראה, לתוצרי מתייחסת תהליך-תוצר גישת
במסגרות ואפילו בימינו, גם רבים  במקרים מיושמת והיא ,(Folden, 2001
התלמידים כשיקוף הישגי של שההערכה אלא לימודים קונסטרוקטיביסטיות.
התלמיד של מעורבות בחינה בשנים האחרונות גם ההוראה כוללת איכות של

.(student engagement) הלמידה בתהליך
הוראה ועל הקוגניטיבית הגישה על  דגש הושם השבעים משנות החל
 Palinesar & Brown, 1984; Weinstein &) המיישמת אסטרטגיות למידה
 Borko & Niles,) החלטות  וקבלת הערכה תכנון, ותהליכי  (Mayer, 1986
במוקד .(1987; Clark & Peterson, 1986; Shavelson & Stern, 1981
למטרות ומודעותו המורה של החשיבה תהליכי הועמדו הקוגניטיבית הגישה
בעיות) ופתרון תכנון אסטרטגיות זיכרון, תהליכי פיתוח (למשל שלו ההוראה
הוראה ההוראה.  של המשתנים ולתנאים לתלמידים עצמו להתאים ולצורך 
מומחה מורה - המורה של ובניסיון במומחיות תלויה זו, מבט מנקודת טובה,
חינוכיות גישות על נשענת שהוראתו קוגניטיביות, באסטרטגיות המשתמש
כרוכה שהשגתן מומחיות דרגות הוצעו חמש מתחיל. ממורה טוב מבוססות,
לפיתוח אסטרטגיות ולמידה, הוראה תהליכי מבניים, גורמים על ידע ברכישת
של מילולית ובלתי מילולית תקשורת סימני של קריאה קוגניטיביים, כשרים
ילדים המביאות גישות לגבי  אינטואיציה ולבסוף עצמית,  זהות תלמידים,

.(Berliner, 1994) רצויה להתנהגות
יעילות דרכים חיפוש משמעות של בגישה הקוגינטיבית קיבלה טובה הוראה
 Shulman,) הוראתו לשם חומר עיבוד (א) מרכזיות: מטרות שתי לקידום
שונים; להוראת מקצועות מומחים מורים בהכשרת התעורר צורך כלומר ,(1987
ולשימוש תלמידים של חשיבה לתהליכי המורים של מודעותם פיתוח (ב)
 Berliner,) ולצורכיהם ליכולותיהם ההוראה את להתאים כדי זה במידע יעיל
את התנהגות התלמידים, לבחון אחר לעקוב גורמת למורים מודעות כזו .(1992
הלמידה לשיפור יעילות דרכים אותן ולתכנן להבין הלמידה, במהלך תגובותיהם

שונים. בתחומים
ידע כאשר משמעות מפיקים תלמידים הקונסטרוקטיביסטית, הגישה פי על
החברתית מסביבתם אליהם לידע חדש המגיע מתקשר ברשותם המצוי קודם
student–) בתלמיד מתמקדת ההוראה איכות הערכת זו מבט מנקודת והחינוכית.
לתלמידים שיאפשר חייב לארגן את הכיתה באופן וטוב יעיל מורה .(centered
המזמינות מטלות בעזרת למשל למידה, אתגרי עם מיטבית בצורה להתמודד
לרכוש להם שיאפשרו כישורים ולפתח ורעיונות ידע עם במגע לבוא אותם

שלהם. והאמונות הידע מערך ההבנה, את ולשפר חדשות תובנות
תלמידים המביאה מנקודת מבט קונסטרוקטיביסטית היא זו יעילה הוראה
קודם ולידע  לאמונות הקשורות שאלות להעלות סביבתם, את לחקור 
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זה בתהליך עמיתים  ולשתף יותר טובה הבנה לשם חדש ידע לחפש  שלהם,
מתאימה מסגרת הוא לספק זו, גישה  פי על  המורה, תפקיד .(Cobb, 1986)
המבט נקודת את המשקפת הרך לגיל התכניות אחת למידה. לפיתוח והזדמנויות
החינוכית המסגרת היא איכותית כתכנית ומוערכת הקונסטרוקטיביסטית
על אמפיריים נתונים בידינו אין אולם באיטליה, אמיליה רג’יו של הגנים של

יעילותה.
יעילה, תהיה הקונסטרוקטיביסטית הגישה על הנסמכת שהוראה כדי
ללמוד, מוטיווציה ובעלי ”מוכנים” הספר לבית להגיע צריכים התלמידים
לפיכך להם. המוצעים ההזדמנויות ואת התנאים את ולנצל הסביבה את לחקור
עקרונות באימוץ מבט קונסטרוקטיביסטית, מתבטאת מנקודת טובה, הוראה
הקריאה למשל בתחומי שהודגם כפי המורה, של בחשיבתו ובהתנהגותו הגישה,
 Ball, 1990; Cobb, Wood,) והמתמטיקה (Barr, 2001; Richardson, 1990)
ספק בנוגע למידת ההתאמה של גישה עם זה יש .(Yackel & McNeal, 1992
חסרי הספר לבית מגיעים ואחרות חברתיות–כלכליות שמסיבות לילדים זו

.(Delpit, 1988; Lee, 1999) ומוטיווציה מוכנות
להערכת שונות  אמפיריות וגישות תאורטיות השקפות הוזכרו לסיכום, 
שונים בגורמים להתמקד צורך מכתיבות אלה גישות ויעילה. טובה הוראה
מדגישות ההבדלים ביניהן כולן למרות איכותית. אם ההוראה היא להעריך כדי
מהצד חברתית, במסגרת כאדם התלמיד למאפייני ההתייחסות חשיבות את
של ושיפוט הערכה כל זה עם האחר. מהצד ההוראה-למידה, ולתוצרי האחד,
אחרת פני  על אחת  התייחסות גישת של העדפה מחייבים ההוראה  איכות 
חינוכית. מדיניות על אחרות השלכות להיות עשויות גישה שלכל לכך ומודעות
רב–ממדי תתבצע באופן איכות ההוראה שההערכה של מקרה רצוי בכל לפיכך
הוראה המגדירים השונים במרכיבים  התחשבות תוך (multidimensional)
הילדים, מאפייני והמוסריים, הפסיכולוגיים הלוגיים, הגורמים - איכותית
אין ומוריהם. הוריהם של הטווח ארוכות  המטרות  וכן ויכולותיהם צורכיהם
שונים, כולל תצפיות על הערכה בכלי שימוש מחייבת ספק שהערכה מעין זו
ועל ההתנהגות מורה-תלמיד האינטראקציות על הספר, בבית בגן או הנעשה

אלה. לאינטראקציות מהשותפים אחד כל של

הרך בגיל לילדים איכותית הוראה ד

שומעים, כשהם רואים, סביבתם בהתנסות ישירה עם ופעוטות לומדים תינוקות
אלה בחוויות די  לא הרבה חשיבותן למרות אולם ומריחים, טועמים  חשים,
הרך. בגיל ילדים של השכלית ההתפתחות שונות את להסביר כדי כשלעצמן
בעזרת ללמידה זקוקים ילדים קוגניטיבי תפקוד של גבוהות לרמות להגיע כדי
להתעניינויותיהם כך שתתאים אותה ויארגן לבין הסביבה בינם שיתווך מבוגר,
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חוויות, מקשר לילד משמעות של מבהיר ולרמת יכולותיהם. המבוגר המתווך
מספק החושים, ידי  על הנתפסת המידית לחוויה מעבר אותן מרחיב  ביניהן,

שונות. מטלות ולבצע התנהגות לארגן ומסייע משוב
עצמית, התנסות מתוך לומדים ילדים הקונסטרוקטיביסטית, הגישה פי על
התנהגות של לגיבושה תורמים התלמיד עם החינוכית האינטראקצייה מרכיבי אך
של כלומר, למידה עצמית .(Ball & Wilson, 1996) נכונה ואזרחית חברתית
להוביל התלמיד אמורות עם באינטראקצייה המורה מסביבתו והתנהגות התלמיד
אינן הילדים של בסביבתם שההתרחשויות אלא רצויה. להתנהגות התלמיד את
את משמעותן וילמדו יבינו אליהן, לב ישימו בהן, אכן יתמקדו מבטיחות שהם
בגישת לדון כך ראוי משום ללמוד. יכולתם של מרבי שיאפשר ניצול באופן מהן
,(Feuerstein, 1979; Vygotsky, 1978a) התיווכית הגישה - נוספת הוראה
האינטראקצייה ההוראתית ומתמקדת במאפייני השונות את הגישות המצרפת

ילדים. עם מבוגרים של התיווכית
מרכיביה  את פוירשטיין הגדיר ה–20  המאה של השבעים שנות בסוף כבר
מבוגר-ילד שאינטראקצייה כדי שקיומם חיוני המבוגר התנהגות של הבסיסיים
 Feuerstein,) למידה לשפר פוטנציאל בעלת הוראתית אינטראקצייה תהיה
היא שהשפעתן ההתנהגויות שונים במחקרים זוהו אלה מרכיבים מתוך .(1979
 Klein, 1988, 1991; Klein, Raziel, Brish & Birenbaum,) ביותר הבולטת
של כי שכיחות הופעתם נמצא .(1987; Klein, Weider & Greenspan, 1987
ילדים עם באינטראקצייה התיווכית ההוראתית ההתנהגות של אלה מרכיבים
 4 בגיל ילדים אותם של הקוגניטיביים הישגיהם את מנבאת מאוד צעיר בגיל
 Klein, Weider) מוקדם בגיל תפקוד קוגניטיבי ישירים של ממדדים יותר טוב
הפרופיל התיווכי יחסית של גבוהה נמצאה עקיבות באותו מחקר .(et al., 1987
ו–48  36 ,24 ,12 ,6 (בגיל זמן לאורך ילד עם אותו באינטראקצייה המבוגר של
של התיווכית התנהגותו את כי ניתן לשנות נמצא שונים במחקרים חודשים).
על הילד להשפיע פוטנציאל יש וכי להתנהגות זו ילד, עם מבוגר באינטראקצייה
 Klein & Rye, 2004; Teferra באתיופיה: ;Klein & Alony, 1993 (בישראל:
באינדונזיה: ;Fuglesang & Chandler, 1996 לנקה: בסרי  ;et al., 1996

.(Premling, 1996 בשבדיה: ;Hundeide, 1996
מדדי לבין לצורכי הילד מבוגר של והיענות רגישות בין של קשר קיומו כאמור,
התינוק והפעוט ועידוד חם שיחס נמצא רבים. במחקרים הוכח התפתחות הילד
קשורים (restrictive parenting את הסביבה (בניגוד להורות מגבילה; לחקור
 Clark–Stewart, Vandersstoep) תקינה ושכלית רגשית–חברתית להתפתחות
 & Killian, 1979; Cowan & Cowan, 1999; Olson, Bayles & Bates, 1986;
אלה מחקרים מתוך להסיק ניתן כללי באופן .(Pettit, Bates & Dodge, 1997
אופי ובעלת מגיבה  חמה,  סביבה הילד למען היוצרת מבוגר  של  שהתנהגות
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המציבה בתוך מסגרת לחקור וחופש עשירות לשוניות וכוללת חוויות משחקי,
 Lamb, הילד (ראו: של התפתחותו היא המקדמת את ובטוחים, גבולות ברורים

.(1998; Smith, 1998; NICHD–ECCRN, 1998, 2000b
מרכיבי את לתרגם מאפשרים אלה אינם ממצאים הרבה חשיבותם למרות
בגיל ילדים של למידה לקדם המעשה. האם כדי לשפת ההוראתית ההתנהגות
ותקשורתיות לחוויות לשוניות בחשיפה ונענית, סביבה רגישה ביצירת די הרך
לשיפור לתרום כזו העשויים סביבה של מהם מאפייניה לחקור? חופש ובמתן
אחרים מבוגרים ושל ההורים של תפקידם הרך? בגיל ילדים של הלמידה תהליך
כ"בניית הוגדר הלמידה, בתהליך וכמתווכים חִברות כסוכני הילד, בסביבת
 Feuerstein, 1980; Vygotsky, 1978a;) (scaffolding) ללמידה" פיגומים
של ולמידה חקר בתהליכי התומכות חוויות של ליצירה הכוונה .(Wood, 1986
הצטרפות חברתית, כמו ללמידה בהתייחס גם זוהו דומים תהליכי תמיכה הילד.
 Finnie & Russell, 1988; Parke) למשחק הזמנת חברים עמיתים או לקבוצת
של מאפייניה כללית תמונה מצטיירת הקיים סמך המחקר על .(& Buriel, 1998
הניתנים צעירים ילדים עם מבוגרים של איכותית הוראתית אינטראקצייה של
בילד בגילים הטיפול איכות של להערכה מידה אמות הוצעו למשל להערכה. כך
NICHD–) לגיל בהתאם  משתנה הקוגניטיבי המרכיב הדגשת כאשר שונים, 
ששימשו הטיפול של איכות בתינוקות, המדדים כשמדובר .(ECCRN, 2003a

ושלילי,  חיובי יחס לתקשורת, רגישות כללו  NICHD–ECCRAN במחקר
הקוגניטיבית הגרייה תהליך קוגניטיבית. התפתחות של וגרייה ”שטוח” אפקט
מרכיביו בין להבחין ניסיון נעשה לא אולם ,(5-1) דרגות חמש בן בסולם נמדד
54 חודשים שזכו בטיפול  בני ילדים כי נמצא מחקר באותו ולהבהירו. השונים
הילד עם ושיחה ספרים קריאת תשובות, מתן שאלות, שאילת שכלל איכותי
הספר לבית  למוכנות הקשורים  תפקוד בתחומי יותר טובים  הישגים השיגו 
הבנת מועד, קצר זיכרון מילים, השלמת יישומיות, בעיות פתרון אותיות, (זיהוי
יכולת כבעלי והוריהם מוריהם ידי על דורגו אף אלה ילדים מילולי). וביטוי שפה
המושגים גרייה, כזה. איכותי בטיפול זכו לא אשר עמיתיהם משל הסתגלות טובה
והפופולרית המקצועית בספרות קוגניטיבית נפוצים והעשרה קוגניטיבית גרייה
שיעור את להגדיל עלולה איכותית גרייה של להגדרתה באשר אי–בהירות כאחת.
ליכולותיו מתאימים שאינם באופנים ילד לגרות ומורים הורים של ניסיונותיהם
דידקטיים יתרים. ובניסיונות בגירויים להציפו אף ולעתים ולצרכיו הייחודיים,

.(2003 (קליין וגבעון, בישראל יום במעונות ביותר זו שכיחה תופעה
קוגניטיבית והעשרה  איכותי טיפול הקושרים הממצאים ריבוי  למרות
בין הקשר לשאלת המחקרית ההתייחסות ילדים, של התפתחותיים להישגים
על השפעתם לבין מבוגר-ילד  באינטראקצייה ההוראתית ההתנהגות  מרכיבי
מצומצמת ילדים, של קוגניטיבית התפתחות מדדי בייחוד התפתחות, מדדי
של הרגשית ההתפתחות בתחום דווקא ניתנה זו לשאלה תשובה למדי.



99 הרך בגיל ילדים על והשפעותיהם התיווכית החינוכית האינטראקצייה מאפייני

יסוד על נבנית בעיקר הרך בגיל ילד של החברתית כי התנהגותו נמצא ילדים.
ומטפלים) מורים (הורים, מבוגרים כאשר ומתרחשת חברתיות אינטראקציות
להם  קוראים (כלומר משיימים אותם הילד,  של רגש ומגיבים לביטויי נענים
 Sarrani, Mumme & Campos, 1998;) עליהם עם הילד ומשוחחים בשמם)
 Shonkoff & Phillips, 2000; Zahn–Waxler, Radke–Yarrow, Wagner
דיבור  להרחיב הנוטים הורים  של ילדיהם כי נמצא  .(& Chapman, 1992
בין בהבחנה דיוק של יותר גבוהות רמות מגלים וחברתיים רגשיים בנושאים
 Brown, Donelan–McCall & Dunn, 1996; Brown) רגשית ובהבנה רגשות
זה כלומר, בהקשר .(& Dunn, 1996; Denham, 1998; Nelson, 1993, 1996
משמעות הבהרת מיקוד, כגון של המבוגר, מסוימות התנהגויות בין קשר נמצא

הרך. בגיל ילדים של התנהגות חברתית מדדי לבין והרחבה,
תפקוד תחומי המקדמים הוראתית התנהגות של דומים תהליכים לזהות ניתן
מחקרים ועל תאורטי מודל על מבוססת להלן הצגתם ילדים. של קוגניטיבי
הוראתית באינטראקצייה התנהגות מאפייני בין סיבתי בקיום קשר התומכים
ראו: תאורטית (לסקירה ילדים של הקוגניטיבי התפקוד רמת לבין מבוגר-ילד
ילדים בתרבויות קבוצות בקרב זה נחקר קשר .(Klein, 1996; Feuerstein, 1980
 Chiswanda, 1997;) ומשפחותיהם מיוחדים צרכים בעלי ילדים ובקרב שונות
 Klein, 1996, 2001, 2003; Klein & Alony, 1993; Klein & Rye, 2004; Klein,
של וסגנון ההופעה השכיחות הוערכו במחקרים אלה .(Weider et al., 1987
(מיקוד, אחרים) מבוגרים של (או הורים של תיווכית התנהגות מרכיבי חמישה
התנהגות). נמצא ויסות יכולת, תחושת מתן הרחבה, משמעות, ריגוש ותיווך
הקוגניטיבי התפקוד רמת לבין שזוהו התיווכית ההתנהגות מרכיבי בין קשר
 Klein, 1996, 2003; Klein & Alony, 1993;) שונים בתחומים הילדים של

.(Tzuriel, 1999
קוגניטיביים תהליכים לבין  המבוגר של התיווך התנהגויות  בין זה קשר
ושל (Vygotsky, 1978a) ויגוצקי של התאוריות סמך על הוסבר הילד של
התנהגותיות נטיות הפנמת של כתוצר (Feuerstein, 1979, 1980) פוירשטיין
ולא מעורפל ברור מידע לקבל הצורך למשל הילד, אצל צרכים מסוימות ויצירת
הצורך יותר; רב בדיוק ולחוש לשמוע לראות, דרכים לחפש הצורך החושים; דרך
מידע נוסף על להתחקות הצורך משמעותן; את ולהבין חוויות בין ליצור קשרים
ולתכנן הצורך לווסת אחרות; קישורה לחוויות ידי על החוויה המידית להרחבת
צרכים מטלות. ולהשלים בעיות בהצלחה, לפתור אתגרים עם להתמודד פעילות,
המכוון מבוגר בחברת ונשנות חיוביות חוזרות חוויות בעקבות מוטמעים אלה
את לנסות ולשפר הנטייה את להפנים לו מסייע ולמעשה הילד הלמידה של את
ולחוש התנהגות לווסת חוויות, והרחבה של משמעות לחפש התפיסה, דיוק
המחייב כתהליך הוגדר מבוגר-ילד באינטראקצייה יעיל תיווך יכולת. תחושות
הפעילות ואת הסביבה את עם הילד להתאים באינטראקצייה הנמצא האדם את
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נתון, ברגע ולהתעניינויותיו יכולותיו ולרמת הילד של העכשווית להתנהגות
רחוקות חינוכיות מטרות של הגשמתן לקראת הלמידה תהליך את לכוון גם אך
של במאפיינים בין היתר קשורות אלה מטרות ידי המבוגר. על שנקבעו יותר
זה תהליך חי. הוא  והתרבות שבתוכן ושל הקהילה של משפחתו הילד, הורי
בין לקשר אמפירי לניסיון בנוגע לאחרונה הוזכר צרכים ויצירת הפנמה של
מסוימים צרכים יצירת לבין חווה שהילד מסוימות חיוביות רגשיות חוויות

.(Fredrickson, 2001) הילד על טווח ארוכת מהשפעה כחלק
ופוירשטיין (Vygotsky, 1978a) ויגוצקי של התאורטיים המודלים בעקבות
 Klein, 1996; Klein &) בישראל  שנערכו ומחקרים  (Feuerstein, 1979)
 Klein & Rye, 2004; Teferra) באפריקה ,(Alony, 1993; Tzuriel, 1999
 Colter, 1996;) הברית (Premling, 1996) ובארצות באירופה ,(et al., 1996
הורים תיווכיות של התנהגויות הוגדרו ונחקרו ,(Klein, Weider et al., 1987
משפיעים הופעתן ושכיחות סגנונן אשר בילד) המטפלים אחרים מבוגרים (או
ידי על למידה פוטנציאל לקידום בעלי דפוסים ילדים ויוצרים של התנהגותם על
הגירה מדינת ישראל בהיות והבעתו. עיבודו מידע, רכישת של תהליכים שיפור
תיווכיות להתנהגויות נתייחס תרבותית, מבחינה הטרוגנית אוכלוסייה בעלת
המקובלים אחרים תיווך סגנונות נציג  ובהמשך  המערבית, בתרבות רווחות

אחרות. בתרבויות

ההוראתית התיווכית ההתנהגות של מרכיבים עיקריים ה

חושיות בחוויות מתנסים  כאשר הם מבוגר ליווי של ללא גם  לומדים ילדים
שחוויות וכדומה - אלא טועמים חשים, שומעים, רואים, שונים - הם מסוגים
מוסברת זו ילדים. שונות בקרב ההתפתחותית השונות מסבירות את אינן אלה
לילד. המבוגר בין באינטראקצייה התיווך איכות של מדדים בעזרת יותר טוב
להעביר לילד המבוגר כוונת שבבסיסה הוראתית התנהגות למעשה תיווך הוא
לו קשרים, להבהיר לו, להסביר לבו, תשומת את למקד כלשהו, או מסר מידע
השקפת עולם פעולה, נטיות ערכים, לפתח ולעוררו רגשיות לשתפו בחוויות
שבה התרבות במסגרת הילדים מחיי מהותי חלק אפוא הוא התיווך ודומיהם.
העיקריים הגורמים אחד החִברות שלהם. של תהליך עיקרי ערוץ והוא חיים, הם
כדי מודע באופן פועל המבוגר ההתאמה. הוא התיווך תהליך את המייחדים
לרמת להתעניינויותיו, ליכולותיו,  - לילד  החינוכית "תכניתו" את להתאים
לומד שהוא נוספים ולמשתנים שלו הקשב לטווח ערנותו, למצב פעילותו,
מתאפשרת זו התאמה עמו. האינטראקצייה במהלך הילד התנהגות מתוך עליהם
במידת מתבטאת  התיווך  איכות הילד.  עם וארוכה  מקיפה היכרות  בעקבות 
המתּווָך. הילד לבין המַתוֵוך המבוגר בין באינטראקצייה המושגת ההתאמה
שרשרות של ובאורכן ובהיענות ברגישות הדדי, בקשב משתקפת זו התאמה
על תצפית ידי על להערכה ניתנת והיא לאינטראקצייה, השותפים בין התקשורת
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שהעיקריים אחדים, בסיסיים תהליכים כולל התיווך הוראתית. אינטראקצייה
ויסות וכן יכולת תחושת של והענקה עידוד הרחבה, ריגוש, מיקוד, הם שבהם

התנהגות.
לדאוג לכך  כלומר הילד, עם הדדי לקשב להגיע מבוגר של מיקוד הוא ניסיונו
ופעיל תהליך מודע הוא כלשהו. מיקוד יחד בנושא יתמקדו וגם הילד הוא שגם

כלל את המרכיבים האלה: הכולל בדרך
מורה) או (הורה המבוגר של במודעות היא המיקוד התנהגות של ראשיתה .1
לשמוע, לראות, יוכל שהילד להבטיח  כדי מסוימות  פעולות לבצע לצורך
רוצה הוא שאותם בסביבה המצויים דברים לחוש או לטעום לגעת, להריח,
מנת על הסביבה לילד את להתאים כדי לפעול שיש בפניו. המודעות להציג

הבא. לשלב אותה מובילה לחוות שיוכל
הבאת למשל - מיקוד לצורך ומגוונות שונות התנהגויות כולל השני השלב .2
שיראה כדי גדול מעצם הילד הרחקת אותו; יריח או יראה שהילד כדי פרח
חזרה או האטה החלשה, קול, הגברת ממנו; קטן חלק רק ולא בשלמותו אותו
המילים. ואת הקול ישמע את אכן שהילד כדי להבטיח מילים על או עליו
שהילד חווה להבטיח המאמץ הוא האלה ההתנהגויות לכל המכנה המשותף

שיחווה. התכוון המבוגר אשר את
התאמה קיימת שאכן להבטיח הניסיון הוא המיקוד של השלישי המרכיב .3
לאור להניח, סביר האם הילד. תגובת לבין המבוגר של הפעולה תכנית בין
החוויה? את חווה אכן שהוא הילד,  של ותגובתו  הסביבתיות הנסיבות
חש או מריח רואה, שומע, אכן לבדוק אם הילד המבוגר, המכוונות התנהגויות
היכולת ואת הילד כלפי הרגישות את מגבירות בפניו, המוצגות החוויות את
את מגדילות אלה התנהגויות מילוליים. והבלתי המילוליים מסריו את לקרוא
סמך על שכן התיווך, המיוחדות של החוויות יחווה את אכן שהילד הסיכוי
ברגע הילד לצורכי כדי להתאימה התנהגותו "מתקן" את המבוגר הילד תגובות
התיווכית המטרה לבין הילד של והעניין היכולת בין ההתאמה תהליך נתון.
למשל הילד, ליזמות בתגובה המבוגר מתווך כאשר יותר פשוט המבוגר של

אליו. ומתייחס לילד אותו מקרב המבוגר משהו על מביט הילד כאשר
או  באדם בחפץ, הילד שנועדו להגביר את העניין של התנהגויות ריגוש כולל
בתהליך הריגוש המיקוד. בתהליך לבו תשומת הופנתה שאליו דבר אחר בכל
מעניק שהוא  ובמשמעות  ובהתלהבותו ברגשותיו הילד את משתף  המבוגר 
לכול קודם להיות חייבות הן אלה תחושות להעביר מנת על בסביבה. לדברים
החסרים או מורים הורים מבוגרים, המתווך. של מהרפרטואר הרגשי–שכלי חלק
התיווך. של זה מרכיב  של  בניהולו יתקשו ההוראה, בחומר  ועניין  התלהבות
השתתקות (כולל וקצבו הדיבור טון של שינויים כוללות ריגוש של התנהגויות
גירוי והעצמה של עליהם חזרה ומילים, קולות צלילים, של פתאומית), הדגשה
פנים. הבעות התפעלות ושינוי של קולות השמעת על ידי תחושתי אחר או חזותי
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"זה היה למשל: מילים, באמצעות גם משמעות העברת או ריגוש ניתן לבצע
את לַשמר מנת על חיוני הריגוש וכדומה. יפהפייה" כלנית "הנה סבא", של הגביע
הן שיום התנהגויות התיווך. ולאפשר את המשך המיקוד בתהליך שהושג הקשב

התפיסתית. לחוויה משמעות להוסיף כדי בהן יש שכן הריגוש, מתהליך חלק
בין עצמים,  ציון קשרים הסברים, מתן הרחבה כוללים התנהגויות של תהליכי
וקשרים סיבתיים קשרים רצפים, הקבלות, הצגת ותהליכים, אירועים אנשים,
החוויות את לקשר לילד מסייע  המבוגר  הרחבה  תהליכי  באמצעות אחרים.
יחווה בעתיד. או בעבר חווה שהוא אחרות חוויות עם חווה המידיות שהוא
על ישירות לנתפס מעבר ושימושי חשוב מעניין, למידע ציפייה יוצרת ההרחבה
מאכיל כאשר הורה נוסף. למידע במבוגר כמקור להסתייע צורך החושים, או ידי
פעולת מבצע לגוף, הוא ותרומתו מקורותיו מאפייניו, על המזון, לו ומספר ילד
(distancing) "התרחקות" המקצועית בספרות לעתים נקראת הרחבה הרחבה.
שבגללה המידית מהמטרה למעשה מתרחק בה המשתמש שהמבוגר משום

המוחשיים. וממאפייניה האינטראקצייה החלה
המבוגר  שבאמצעותן התנהגויות תחושת יכולת משמעם של עידוד והענקה
את ממקד המבוגר מוצלחת. שפעילותו התחושה את לילד להעביר מנסה
את לו וכן מבהיר וטוב, יפה נכון, מה דבר שעשה בעובדה של הילד הלב תשומת
מגיב "יפה, ציור, והמבוגר למבוגר מראה כשילד את גורמיה. או מרכיבי ההצלחה
יפים", צבעים הרבה כך השתמשת בכל "יופי, אומר לו או הדף", כל על ציירת
לקראת בעתיד פעולתו את ומכוון הצלחה תחושת לו מעניק אותו, מעודד הוא
ויוצרות הילד של הפעילות רמת את משפרות כאלה חוויות נוספות. הצלחות
עלול הצלחה המלווה הנעימה את התחושה חווה שלא ילד להצליח. "תיאבון"

להצליח. מאמץ כדי להשקיע מחוסר מוטיווציה לסבול
התנהגות  אסטרטגיות ולפתח מטלה לבצע לילד לסייע התנהגות נועד ויסות
ולחשוב המסר שכדאי לעצור לילד את יעילה. ויסות התנהגות מעביר לעשייה
לשם פעולה  שלבי  או שונות תגובה אפשרויות לשקול מנת על פעולה  לפני 
של ניסיונות כולל התנהגות ויסות של תיווך מטרה. השגת או בעיה פתרון
שרוך נעל, לפתור לקשור למשל כמו פעולה, לבצע כיצד הילד המבוגר ללמד את
ויסות התנהגות, הוא מבצע מבוגר כאשר חשבון. שאלות לענות על תשבץ או
מידע על הפעילות ועל למודעותו להעביר מנת על לו הילד או מדגים מדבר אל

אותה. לבצע היעילה הדרך
(שאילת להרחבה בייחוד דרישה תיווך, של התנהגויות גבוהות שרמות נמצא
בהסבר המלווה עידוד ומתן  והקשרם) דברים של  משמעותם על שאלות
ילדים של יותר טובים להישגים קשורות בלבד) סתמי עידוד ממתן (להבדיל
 Klein & Alony, 1993; Klein & Rye, 2004;) שונים קוגניטיביים בביצועים

.(Tzuriel, 1999
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של חשוב כמאפיין המקצועית בספרות מקובלת הלמידה בתהליך הילד הפעלת
אחרות, מבמשפחות יותר מחוננים, ילדים של במשפחות כי נמצא יעילה. למידה
ולשחזר בעיות לפתור נדרשים ילדים שבהן רבות אינטראקציות מתקיימות
עניות משפחות של  ילדיהן כי נמצא לכך,  בדומה .(Gross, 1992) חוויות
ולשחזרן חוויותיהם על המשפחה לדבר האינטראקציות בתוך במהלך שנדרשים

.(Heath, 1983) לבית הספר יותר מגיעים מוכנים
בשנות שנערכו מחקרים סמך ועל הקלאסיות הלמידה לתאוריות בהתאם
בחיזוקים ובעידוד ילדים הזוכים ,(Fagot, 1973 :למשל) ה–20 המאה של השבעים
מבעבר. יותר גבוהה בשכיחות פעולה אותה לבצע ייטו מסוימת לפעולה בתגובה
מתייחסת שאינה ונשנית,  חוזרת סתמית,  שלילית  ביקורת כי  נמצא כן כמו
התנהגות. לשיפור תורמים אינם סתמי, עידוד וגם המבוקר, לאירוע דווקא
גבוהים הישגים ומשיגים מורכבות בעיות לפתרון יותר רב זמן מקדישים ילדים
להעניק מרבים פחות, ביקורתיים סביבם המבוגרים כאשר חשיבה במבחני יותר
האינטראקצייה במהלך שליליים בחיזוקים להשתמש וממעטים חיוביים חיזוקים
ראוי להדגיש במיוחד .(Arnold, McWilliams & Arnold, 1998) ההוראתית
המסוימת לפעילות מתן עידוד המתייחס באופן מפורש של הרבה החשיבות את
התייחסות מפורשת, ללא בעידוד ומשתמשים חוזרים מורים הילד. כאשר של
בעידוד, הם זוכים בדיוק על מה לילדים ניסיון להבהיר לא נעשה כאשר דהיינו
ניתן העידוד או החיזוק כאשר מנגד, התנהגותם. על השפעה העידוד לפעולת אין
של תפקוד ביותר הטובים הוא אחד המנבאים בהסבר, ומלווה בתזמון מתאים

.(Klein & Alony, 1993) ילדים של מוצלח קוגניטיבי

טווח ארוכות חינוכיות למטרות מודעות ו

להבהירן. חשוב ולכן פעילותו  את מנחות המבוגר של  החינוכיות המטרות
חשבון, כתיבה, קריאה,  כמו מקצועות  כוללת ספרית  הבית הלימודים  תכנית
קוגניטיביים תפקוד לתהליכי התייחסות חסרה אך ואחרים, מוסיקה מדע,
בעיות, פתרון יצירתיות, זיכרון, מידע,  בקליטת הקשורות (אסטרטגיות
סובלנות, אמפתיה, עצמי, (ביטחון ומוסריים רגשיים–חברתיים ביטוי), תכנון,
שהילד בחוויות שימוש ידי על ולשכללם אלה תהליכים לפתח ניתן אופטימיות).
לתחומי מעבר מתקדמת, כבסיס ללמידה ובבית הספר בגן השהייה במהלך חווה

הרשמית. הלימודים בתכנית הנכללים הלימוד
של ומפורש מכוון חיזוק הילד, של הקשב מיקוד של תיווך התנהגויות
הילדים, התנהגות על להשפיע עשויים והסבר הרחבה רצויות, התנהגויות
טווח, ארוכות ברורות, חינוכיות מטרות יגבשו ומורים שהורים חשוב כך משום
המבוגרים על  לילדים. להקנות  רוצים הם שאותן להתנהגויות  המתייחסות 
בהגשמתן ולהשקיע מאמצים מטרותיהם את לעצמם הילד להבהיר של בסביבתו

יזומה. או מזדמנת הזדמנות בכל לעיל שנמנו התיווך פעולות באמצעות



הרך לגיל בחינוך לעשייה ממחקר 104

האחרות המערביות המדינות וברוב הברית בארצות בגנים הלימודים תכניות רוב
 Dunn, Beach & Kontos, 2000;) אורייניים של הישגים בקידומם מתמקדות
שלמידת ספק אין קריאה, בהוראת בדיון להלן שנראה כפי .(Neuman, 1999
כי זה נמצא הרך. עם בגיל אוריינות לקדם ניתן וכי אוריינות חשובה ומרכזית,
הקוגניטיבית ההתפתחות חינוכית שהתמקדה בקידום בתכנית שהשתתפו ילדים
ההסתגלות בתחום הישגיהם אך הקוגניטיבי, בתחום טובים הישגים השיגו
של הלימודיים הישגיהם היו א’  בכיתה  גם  פחות.  מרשימים היו החברתית
משל התלמידים יותר הרבה תוקפנית הייתה התנהגותם אך אלה גבוהים, ילדים
בהוראת שהתמקד  מרכיב לתכנית  הוכנס כאשר  .(Haskins, 1985) האחרים
 Finkelstein,) ירדה ילדים אותם של התוקפנות רמת חברתיות, מיומנויות

.(1982
החינוכיות. ממודעותו למטרותיו מושפעת של המורה ההוראתית ההתנהגות
עלולה בלבד, וחשבון כתיבה קריאה, כמו אקדמיים תכנים של בלמידה התמקדות
לפיכך ראוי נמוכה. ברמה תישאר הילדים של החברתית שההסתגלות לגרום לכך
רגשיים– (קוגניטיביים, הרצויים התכנים מנעד בכל מאוזנת התמקדות על להקפיד
של הטווח ארוכות החינוכיות המטרות להבהרת ולדאוג ומוסריים) חברתיים
כאשר כי לאחרונה נמצא באנגליה הילדים בגני שעסק הלאומי במחקר המורים.
הילדים זהה, חשיבות רמת ורגשי–חברתי קוגניטיבי לפיתוח מעניק הגן צוות
כי נראה במקביל .(Sylva et al., 2003) התחומים בשני יותר טוב מתפתחים
בין הבדל נמצא למשל את התנהגותם. כך תפקידם מכוונת את המורים תפיסת
של התנהגותם לבין בלבד,  ידע כמעבירי  עצמם  שראו מורים  של התנהגותם
שהאמינו מורים וכי הילדים, לתהליך החִברות של אחראים עצמם שראו מורים
ישיגו שתלמידיהם לכך גרמו הלימודיים  ההישגים  על להשפיע שתפקידם
.(Midgley, Feldlaufer & Eccles, 1989) אחרים משל יותר טובים הישגים
הנמצאים החינוכיות של המבוגרים המטרות הרבה של הבהרת החשיבות מכאן
ארוכות מטרות  - מטרות של רמות שתי קיימות הילד. עם  ממושך בקשר
מטרות החינוכי. בתהליך חשוב תפקיד יש ולשתיהן - טווח וקצרות טווח
התחשבות למשל וכן לכישוריו בעתיד, מתייחסות למאפייני הילד טווח ארוכות
טוב זיכרון משמעויות, חיפוש סקרנות, חקרנות, סובלנות, אמפתיה, באחר,
ספציפיים יותר, למשתנים מתייחסות טווח קצרות מטרות וחשיבה ביקורתית.
פרי על הילד ללמד את למשל ספציפיות, מיומנויות או פרטי ידע להוראת כמו
הטווח ארוכות למטרות מורים של מודעותם וכדומה. וחיסור חיבור גשם, הדר,
הילד של החוויות הלימודיות את לארגן שיוכלו מנת חשובה על הטווח וקצרות
לו לקבל ולאפשר טווח, וקצרות טווח ארוכות מטרות השגת באופן שיאפשר
ארוכות למטרות מודעות משמעות. ויעניק להן אלה חוויות בין שיקשר תיווך
הוראה לצורך מזדמנות חוויות של בניצולן גמישות למורים מאפשרת טווח

בהתנהגותו. הגלומות להשפעות המורה מודעות את מחדדת וגם טובה
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- עיקריות לשלוש קבוצות הקוגניטיביים התהליכים לחלק את ניתן  כאמור,
מטרות לגבש  ניתן המידע. והצגת המידע עיבוד מידע, של קליטה תהליכי 
אלה. מרכזיים תהליכים משלושה אחד כל לשיפור טווח ארוכות חינוכיות
תשומת מדויקת, תפיסה - מיקוד) (הכולל המידע קליטת בתחום לדוגמה:
שונים; מידע בו–זמנית למקורות התייחסות השלם וחלקיו, הבנת לפרטים, לב
עבודה, זיכרון ספונטנית, השוואה משתנים, בין קישור - המידע עיבוד בתחום
ביצועי, שימוש שטף מילולי, שטף - המידע הצגת בתחום טווח; זיכרון ארוך

מילולית. ובלתי מילולית בתקשורת יעיל

לילד הניתן התיווך סגנון על והשפעותיה תרבותית שונות ז

ואף בסגנון התיווך, מזו זו נבדלות שונה ותרבותי מיצבי בעלות רקע קבוצות
בין שנערכה לדוגמה, בהשוואה ילדיהן. של בתפקוד הקוגניטיבי הבדלים נמצאו
 Santolini, Danis) בצרפת הרך בגיל לילדים מרכזים בארבעה למורים הורים
כללו ילדיהם עם הורים צרפתים האינטראקציות של כי נמצא (& Tijus, 2003
בביצוע לדייק הכוונה ויותר כלליים ותהליכים ידע הרחבת של התנהגויות פחות
600 ילדי  בהשתתפות במחקר המורים. להתנהגויות בהשוואה שונים, תפקידים
הורים מרמה חברתית–כלכלית נמוכה ילדי נמצא כי (Klein, 1982) בישראל גן
נמוכים וציונים מדויק ביצוע נדרש שבהם במדדים יותר גבוהים ציונים השיגו
של לציוניהם בהשוואה ההורים, ידי על נבחנו כאשר יצירתיות במדדי יותר
ילדיהן לגבי דומים ממצאים נמצאו (לא זר בוחן ידי על נבחנו כאשר ילדים אותם
בעת לילדים שהועבר המסר בינונית). חברתית–כלכלית מרמה משפחות של
כנראה שיפר והוא היזהרו מטעויות”, היה ”דייקו, ההורים עם האינטראקצייה
תפקודם את בין אפשרויות, ומנגד הגביל במטלות שדרשו בחירה תפקודם את
איכות של  הערכה כלומר, רעיוני. ושטף יצירתית חשיבה שהצריכו במטלות 
לילד המועברים התייחסות למסרים לכלול חייבת ההוראתית  האינטראקצייה

לבצע. מתבקש שהילד הקוגניטיביים התפקודים מאפייני של בהקשר במהלכה
של ההוראתית בפרופיל ההתנהגות הבדלים גם הוא שהדגים נוסף, במחקר
ההוראתיות האינטראקציות השוואה בין הילדים, נערכה על השפעתם ואת הורים
 Moreno,) אנגלי–אמריקני וממוצא מקסיקני ממוצא 4 בני לילדים אימהות של
יותר גבוהה הדגימו שכיחות אנגלי–אמריקני האימהות ממוצא כי נמצא .(1991
וכי מקסיקני, לאימהות ממוצא בהשוואה והדגמה עידוד, הכוונה התנהגויות של

יותר. גבוהים היו של ילדיהן הקוגניטיביים ההישגים
התרבות של המרכזי תפקידה את נס על מעלה (Bruner, 1990) ברונר
ההוויה אותם. ומכוונת החיים מהות את קובעת התרבות לדעתו, האדם. בחיי
החינוכית את הפילוסופיה הקובעת היא ומורים חיים הורים שבתוכה התרבותית
את וכן עולמם תפיסות את בחייהם, המרכזיים הערכים את אותם, המנחה
המורה של של ההורה, האידאלית הדמות ואת את תפקידם ותפיסתם הבנתם
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החינוכיות, על מטרותיהם על לא מבוטלת במידה משפיעים אלה כל ושל הילד.
לילד. יחסם ועל התיווכית התנהגותם

התערבות וכל הרך בגיל  ילד של התפתחותו סיכויי את להעריך  ניסיון כל
לעולם היתר בין חייבים להתייחס התפתחות שנועדה לקדם וטיפולית חינוכית
בית הגן, הילד (המעון, הרחבה של המשפחה ולסביבה החינוכית של התרבותי
מההורים הנתונים הרלוונטיים איסוף ידי על זאת ניתן לעשות הקהילה). הספר,
אינן אחרת לתרבות אחת מתרבות המיובאות חינוכיות מטרות ומהמורים.
התרבות בני והילדים ההורים של הצרכים ואת הציפיות את לעתים תואמות
.(Klein & Rye, 2004) תצליח שההתערבות רב סיכוי אין כך ומשום האחרת,
החינוך, איש או הפסיכולוג המומחה, עם פעולה משתפים ההורים כאשר גם
הטרייה, הלמידה על של התרבות כוחה מאחוריהם גובר נסגרת שהדלת ברגע
אתיופיות משפחות למשל כך הקודמים. התנהגותם לדפוסי חוזרים רבים והורים
את המבין צנוע, עניו, ילד המטרה לגדל ילדיהן את של החינוך במרכז מעמידות
את פחות מחשיבות הן בידו; אשר את עמו ולחלוק לאחר להעניק מוכן הזולת,
אגוצנטריות, של טיפוח שוללות אף קרובות ולעתים וההישגיות, המשכל פיתוח
החברה של ממאפייניה בעיניהן שהן אחרים, חשבון על והתקדמות תחרותיות
להטמיע היו באתיופיה ההורים של המרכזיות החינוכיות המטרות המערבית.
בין– באינטראקצייה  (אטיקט) ארץ ודרך נימוס של התנהגויות ילדיהם בקרב 
לשון וחידודי לשון מטבעות להכיר מבוקרת,  בצורה לדבר ללמדם אישית,
של למטרותיהם דומות אינן אלה מטרות .(Zewdie, 1996) בהם ולהשתמש
ועצמאות יזמה בקידום הצלחה, המעוניינים המערבית המודרנית, בתרבות הורים
דומות מסקנות ובשכלולה. של הילד יכולת הלמידה בטיפוח מאמצים ומשקיעים
מטרה דוחים הורים כי הראו שממצאיו באינדונזיה, שנערך במחקר התקבלו
היה רצויה להם, לא הייתה מסוימת לא וכאשר מטרה חינוכית הזרה לתרבותם,

.(Hundeide, 1996) אותה להגשים כדי לפעול להניעם סיכוי
את מווסת לילד מבוגר בין תיווכית באינטראקצייה מהמשתתפים אחד כל
אותו העברתו, ומתאים אופן את וכן להעביר רוצה שהוא את המסר התנהגותו,
בהקשר זה הנתון. במצב הזוג בן את תופס הוא שבו לאופן בהתאם לבן זוגו
גרוע ומתווך  אחד ילד  עם באינטראקצייה מעולה מתווך להיות  עשוי מבוגר 
כך משום שונה. באופן תופס או מעריך הוא שאותו אחר ילד עם באינטראקצייה
לבחון צורך יש אלא ילדים, קבוצת עם מורה של אינטראקצייה להעריך די לא
לו. שמתאימה איכותית זוכה באינטראקצייה הקבוצה מילדי ואחד אחד כל אם
אסטרטגיות של התכנון איכות ושל לילד הניתן התיווך איכות של הערכה
של האינטראקצייה. הדינמיקה מהות של יסודית הבנה הרך דורשת בגיל הוראה
הילד הורים/מורים את בתפיסתם של הגורמים משום שזיהוי מכרעת כזו היא הבנה
במידה מגדיל שכיחות ההתנהגויות התיווכיות האפקטיביות שלהם, את המגבירים

תרבותם. במסגרת את איכות התיווך הניתן לילדים לשפר הסיכוי את רבה
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במהלך יותר רבה ביעילות מתווכים ילדים של בחייהם המרכזיים המבוגרים
שהתערבות כך רצוי משום היטב. ומכירים מאוד מעריכים תכנים שהם של למידה
ידי על המועדפים תכנים תכלול הניתן לילד התיווך איכות את לטפח שמטרתה
הילדים עם במהלך האינטראקצייה בהם את השימוש ותקדם והמורים ההורים

אחרים. לתכנים למעשה מתייחסת הלמידה כאשר גם
נשענים רק לא שונים בגילים ילדים עם המבוגרים של האינטראקצייה דפוסי
ידי על מעוצבים אלא גם רבות, שנים במשך תרבותיים שהתגבשו יסודות על
אימהות, נצפו אוסלו באוניברסיטת למשל כך אפנתיות. חינוכיות תאוריות
ולא שיחק כאשר  תינוקם של גבו מאחורי  שישבו  לפסיכולוגיה, סטודנטיות 
חופש לילד לאפשר מאמינות שיש שהן הסבירו אימהות אלה במשחק. השתתפו
הפרעה מצד המבוגר. או התערבות ללא וכיצד, לעשות מה הוא רוצה לבחור
מוחלטת שאי–התערבות על האמונה אותן התבסס שהנחה ההתנהגותי המודל
”אימהות טובות”, להיות שאיפה מתוך כך, ומשום טובה, אימהות רכיב של היא

.(Klein, 1996) כל תיווך מנעו מילדיהן כמעט הן
להיות עשויה חינוכיות תכניות של  מטרות  בהגדרת הנכללים למושגים
דומים. לכאורה נשמעים גם כאשר המושגים שונות בתרבויות שונה משמעות
זו בחברה ההורים ורוב חיובי, מושג הוא המערבית בחברה חכם” ”ילד לדוגמה,
בקרב מנגד, מרכזית. חינוכית מטרה הוא הילד של החכמה טיפוח כי סבורים
”מכבד,  היא ”חכם” המושג משמעות קנדה, בצפון  Cree משבט האינדיאנים
”ערמומיות”, מייצג המערבי המושג בעיניהם ומתמיד”. היטב חושב כבוד, מלא
מי הוא המערבית בתרבות ”חכם” ולתפיסתם ,”backward knowledge”
כלומר, .(Berry & Bennett, 1992) הזולת את ”לסדר” כדי חכמתו את שמנצל
את להבין יש ילד, של מסוימת לשיפור תכונה מתייחסת חינוכית תכנית כאשר

גדל. הילד שבה התרבות במסגרת זו מטרה של משמעותה
ויספר דברים יחזור - מנטלי" "מאמץ הדורשות פעולות יבצע הדרישה שילד
יזהה דמויות, בשמם, לדברים יקרא במקום), נכח שההורה (אף זה עתה שחווה
המצריכות בעיות  ויפתור דברים בין יקשר בתמונה, עצמים או חיים  בעלי
מסורתיות בתרבויות זה  לעומת המערבית. בתרבות מאוד  רווחת - חשיבה
פונקציונלי תפקיד  לו  שאין משום מקובל איננו דרישה של  זה סגנון  אחרות
האינטראקצייה הילד. של החשיבה את לאמן לצורך מודעות ואין למוחשי, מעבר
שהילד מעשיים תפקידים סביב אלה בתרבויות כלל בדרך מתנהלת הילד עם

לבצע. מתבקש פיזיות שהילד סביב מטלות או למלא נדרש
המשחק של הרבה לחשיבות  מודעות קיימת המערבי בעולם  כי נציין
ואין להנאה, בעיקר עם ילדים נועד בתרבויות אחרות משחק הילד. להתפתחות
התנהגויות על במחקר למשל כך למידה. לקידום בו הטמון לפוטנציאל מודעות
מסלקים הורים הספר לבית כי טרם הכניסה נמצא במצרים אימהות של תיווך
 Van) שצריך" "כמו בבית הספר ללמוד יתחיל כדי שהילד הצעצועים כל את
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פעוטות עם לשחק אימהות התבקשו בישראל שנערך במחקר .(Loop, 1998
עגולים ובתוכה צימוקים וחטיפים צלחת בין המשחקים הוצבה תצפית. בחדר
כי הילד של ראייתו משדה הצלחת את לסלק התאמצו האימהות רוב ומלבניים.
מהן אחת לא חינוכיים, אולם אף במשחקים הילד רצו לשחק עם הן לדבריהן
או השונות לצורות בהתייחס (למשל העשרה לצורכי שבצלחת באוכל השתמשה

.(Klein & Alony, 1993) לימודית או משחקית כחוויה לכמות)

קריאה והוראת תיווך ח

המבוגר של השפעת ההתנהגות ההוראתית התיווכית הבוחנים את רבים חוקרים
לפעוטות לתינוקות, בעיקר מתייחסים  ילדים של  קוגניטיבית התפתחות על
של הוראתית בהתנהגות והתמקד בישראל לאחרונה שנערך במחקר גן. ולילדי
קריאה לקידום שונות התערבות תכניות שלוש של השפעותיהן הושוו מורים
 130 השתתפו במחקר .(Schiff & Rosenthal, 2005) כיתה א’ בקרב תלמידי
השתתפו שכולן  קבוצות לשלוש חולקו התלמידים כיתות. משש תלמידים 
כל מורי ומורפולוגית. פונולוגית קריאה בהוראת שהתמקדה התערבות בתכנית
דומות היו ההדרכות וכל הדרכה, פגישות של זהה במספר השתתפו הקבוצות
השתתפה הראשונה הקבוצה ההוראה. ובאופן בחומרים בזמן, השימוש מבחינת
ההתערבות בתכנית השתתפה השנייה הקבוצה בלבד; ההתערבות בתכנית
מטה–קוגניטיביות, באסטרטגיות להשתמש כיצד גם כך על נוסף והודרכה
השתתפה השלישית הקבוצה לקריאה; הקשורות ומורפולוגיות פונולוגיות
והמורפולוגית, הפונולוגית המטה–קוגניטיבית, ובהדרכה ההתערבות בתכנית
עם ההוראתית האינטראקצייה את לשפר כיצד הודרכו מוריה כך על ונוסף
שמוריהם הודרכו השלישית, הקבוצה ילדי כי העידו המחקר הילדים. תוצאות
הגבוהים הציונים את קיבלו ההוראתית, האינטראקצייה איכות את לשפר כיצד
הבנת ורמת  הקריאה ושטף בקריאה, פחות שגו המורפולוגי, באבחון ביותר 
נמצא שחלק ניכר האחרות. הקבוצות שתי ילדי משל טובים הנקרא שלהם היו
ההתנהגות מאיכות נבע אלה  ילדים של  הקריאה ברמת  המוסברת מהשונות
המורים של בהתנהגותם ההתערבות ניכרה ההשפעה של מוריהם. של התיווכית
מממצאים הסיקו החוקרים המורה.  תפקיד וכלפי הילדים  כלפי ובעמדותיהם
בכיתה א' מבוגר-ילד ההוראתית האינטראקצייה איכויות של הדגשה אלה כי
מורים עמדות וארגונית, משפיעה על ההוראה מבחינה דידקטית את משפרת

הילדים. של הקריאה רמת את ומקדמת

במחשב שימוש הוראתית סביב התנהגות ט

במחשב והילדים יכולים להשתמש מחשב, פינת החובה בישראל קיימת גני בכל
משפר לא בהכרח במחשב השימוש עצם בגן. והמשחק מסביבת הלמידה כחלק
המשתמש מבוגר מתווך כי שימוש במחשב בליווי נמצא למידה, אולם כישורי
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מצמצם הילדים, של הריכוז את משפר איכותית הוראתית התנהגות של ברכיבים
 Nir–Gal) הבעיות פתרון הרמה של את ומעלה במתן תשובות אימפולסיביות

.(& Klein, 2004

לא מובנית או הוראה מובנית י

הגישה על  מבוססות המערבי בעולם גן לילדי המיועדות רבות תכניות 
תכניות שרוב בעוד מובנית,  לא גישה בעיקרה שהיא הקונסטרוקטיביסטית 
למידה באשר התלבטות קיימת עדיין זה עם מובנות. הן הספר בבתי הלימודים
א'. וכיתה גן לילדי חינוכיות במסגרות המובנית ההוראה הדגשת של הראויה
על מוחלט דגש בין הנע רצף על מקומן פי על שונות מסגרות להעריך ניתן
משחק על דגש מלא לבין מבוגרים, ידי על ומנוהלות לימוד היזומות תכניות
הציונים מובנית חינוכית גישה המעדיפות במסגרות הילד. ביזמת חופשי
של מאלה גבוהים לימודיים הישגים ובמבחני משכל במבחני משיגים שהילדים
 Goelman & Pence, 1987; Hadeed) מובנות לא במסגרות הלומדים ילדים
 & Sylva, 1999; McCartney, 1984; Phillips, McCartney & Scarr, 1987;
Sylva et al., 2003; Sylva, Roy & Painter, 1980; Warash & Markstorm–
כי נמצא (2003a) NICHD–ECCRAN מחקר במסגרת .(Adams, 1995
ילדים הצופים של והבנת השפה מילים אוצר הישגים בחשבון, הציונים במבחני
שהשתתפו באותו ילדים מציוני  נמוכים היו במעון בגן או רב בטלוויזיה זמן
המתמקדות תכניות נראה כי מזו, יתרה יותר. מאתגרות ומובנות בתכניות זמן
התפקוד לקידום תורמות ומעשירות מאתגרות קוגניטיביות להתנסויות בחשיפה
הספר. כניסתם לבית עם הלימודיים הישגיהם ולשיפור ילדים הקוגניטיבי של

מידת בין הקשר לשאלת בהתייחסות הצורך את חידדו ואחרים אלה מחקרים
ותחומי השפעתן השפעתן חינוכיות לגיל הרך לבין מידת תכניות המובנות של
מהלך את הזמן המבוגר מנהל רוב גבוהה, בתכניות שרמת מובנותן ילדים. על
מטרה להגשמת המבוגר על ידי המכוונות עוסקים במטלות הילדים העניינים.
אינטראקצייה לנהל  או פעילויות ליזום רבות הזדמנויות להם ואין  מוגדרת,

ילדים אחרים. עם המבוגרים או חופשית עם
למרחב מוחלט באופן חודרים לא המבוגרים מובנות לא בתכניות מנגד,
הם .(non–intrusive instruction) עליו משתלטים ואין הילד, של הפעילות
לילדים מעניקים הלימודיות, אך לפעילויות ואת החומרים הרקע את מכינים
מובנית לא בסביבה  ולבחירותיהם.  לרצונותיהם ולפעול בהתאם ליזום  חופש
מלמדים או מגבילים אך אינם לילדים, מנחים ומסייעים מעודדים, המבוגרים
מבלים ילדים לא מובנה באופן הלומדות בכיתות כי פורמלי. נמצא באופן אותם
בפעילות פיזית מרבים חבריהם, עם פעולה יותר משתפים במשחק, רב יותר זמן
 Connolly) שאלות ולשאול עליה לדבר בפעילות, להתמיד ונוטים ודמיונית
 & Smith, 1978; Johonson, Ershler & Bell, 1980; McCartney, 1984;
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הראו הילדים גבוהה, הייתה  המובנות  רמת כאשר .(Miller & Dyer, 1975
מתוחות), פנים הבעות ציפורניים, (כסיסת נפשי לחץ של יותר רבים סימנים
המבוגרים פעולה עם לשתף המעיטו והם יותר, נמוך היה העצמי הלימודי דימוים
 Stipek,) בינונית מובנות ברמת שלמדו כיתות מתלמידי יותר ממושמעים היו אך
 Feiler, Daniels & Milburn, 1995; Stipek, Feiler, Ryan, Milburn &

.(Salmon, 1998
מובנית ולא מובנית למידה של העדפה שהשוו שונים מחקרים סמך על
מובנות תכניות מעדיפים  ילדים  כי להסיק ניתן הילדים,  של  מבטם מנקודת
 Wiltz) חופשי למשחק הפרעה פעולותיהם את להבנות בניסיונות ורואים פחות
נוטים ומורים גננות הורים, מטפלות, מבוגרים, זה לעומת .(& Klein, 2001
מה להחליט מהאחריות אותם פוטרות כלל שבדרך מובנות תכניות להעדיף
- הגישות שתי של שהשילוב אפוא לומר ניתן אי–ודאות. ומונעות וכיצד  לעשות
באופן המותאם האחר, מהצד חופש, ומתן ואי–מובנות האחד, מובנות, מהצד

הרך. לחינוך בגיל מתאים - ולצרכיו הילד ליכולותיו של
משחקם שלפיו מחקר על מבוססת המשלבת הגישה ליעילות נוספת הוכחה
במהלך בלבד מובנים שיעורים (שני פחות מובנית שלמידתן בכיתות ילדים של
ילדים של שבמשחקם מזו גבוהה רמת חשיבה ושיקף יותר מורכב היה יום) חצי
בנושא ביותר המקיף המחקר .(Sylva et al., 1980) יותר בתכניות מובנות שלמדו
מודל יצרו אלה חוקרים .(Miller & Dyer, 1975) שנים זה נערך לפני כ–30
אותו מובנותן, ובחנו במידת מזו זו השונות חינוכיות גישות שכלל ארבע ניסויי
וכן הלימודים במהלך שנת הילדים הישגי אחרי מעקב על ידי ספר בתי בארבעה
בדיוק ידעו מובנית, שמוריהם תכנית בגן שלמדו מכן. הילדים לאחר שנים שלוש
טובים משל ילדי הישגים פעילות, השיגו לומר בכל צריכים הם ומה הילדים מה
ומבנה מילים אוצר בחשבון, הישגים במבחני משכל, במבחן האחרות הקבוצות
בסוף כיתה לאחר מכן, שנים בתפקידים קשים. שלוש במבחן התמדה משפט, וכן
במבחני ילדים אותם מובנית), נבחנו הייתה היא וב’ גם א’ בכיתות (הלמידה ב’
נמצא וסקרנות.  יצירתיות מילים), והבנת מספרים (אותיות, הישגים משכל, 
כך, שנים אחר גם נעלמו כליל. המובנית שהושגו בתכנית שההישגים הטובים
הדגימו רמה המובנית בתכנית שהשתתפו הילדים והתיכון, היסודי בבית הספר
לעמיתיהם בהשוואה ולימודיות חברתיות במיומנויות שליטה של יחסית נמוכה

שלמדו בשיטות מובנות פחות.
שרמת אחדות ניסוי תכניות פיתחו (Miller & Dyer, 1975) חוקרים אותם
בשיעורים השתתפות על הללו נשענה אחת התכניות בינונית. הייתה מובנותן
ומספרים, אותיות וזיהוי צורות העתקת שולחן, משחקי שכללו אקדמיים
רמת מובנות. פעילויות בחירה וגם הילדים, פעילויות עם לאחד אחד שיחות
בעקבות עלו ואוצר מילים מתמטיקה במבחני התלמידים והישגיהם של המשכל
בתכנית שהשתתפה הקבוצה תלמידי של אלה גם כמו בתכנית, השתתפותם
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הנכונות של הסקרנות, הגברה של גם הניבה הלא מובנית הלמידה אולם מובנית.
חברתיות. בפעילויות ההשתתפות שיעור ושל לימודית בפעילות להשקיע
גם כללו במחקרם א’. החוקרים כיתה סיום לפחות עד אלה התמידו הישגים
המסתייעת ,(Montessori, 1995) מונטסורי בשיטת שלמדה השוואה קבוצת
לא באופן בהם להשתמש לילדים מאפשרת אך מובנים, ולמידה משחק בחומרי
של ציוניהם היו הלימודים שנת בסוף המורה. של מועטה מעורבות עם מובנה
בלימודים להשקיע ונכונות סקרנות במדדי זו, בשיטה שלמדו א’ כיתה תלמידי
שוב ביטוי לידי באו אלה גבוהים הישגים מאוד. גבוהים משכל, ובמבחני
מובנית לא לתכנית הושוו אלה תכניות ב’. כיתה בסוף שהתבצעה בהערכה
זמן רוב את בילו בה שהשתתפו שהילדים ,(child–centered) ממוקדת בילד
בספרים עיון תצרפים, משחקי - ידיהם על יזומה חופשית בפעילות הלימודים
ב', כיתה בסוף וגם א', כיתה בסוף וסיפורים. שירה טיולים, מדעיים, ובחומרים
וציוניהם יותר, תוקפניים אך חברתית מבחינה ופעילים סקרנים הילדים היו
הקבוצות של מאלה נמוכים היו לימודיים הישגים ובמבחני קוגניטיביים במדדים
ילדי בקרב שנערך לאומי מחקר ידי על לאחרונה נתמכו אלה ממצאים האחרות.
ילדי להוראת המיטבית החינוכית הגישה כי זה ממחקר להסיק ניתן באנגליה. גן
על ופעילות חופשית יזומה המבוגר ידי על יזומה זו המשלבת פעילות היא גן
איכותית הוראתית התנהגות להבטיח צורך יש .(Sylva et al., 2003) הילד ידי
הפעילויות במהלך הילדים  עם  באינטראקצייה המבוגר  של  ויעילה) (טובה
אמות את מיישמות אלה כי פעילויות וכן לוודא כאחת, מובנות והלא המובנות
מומלץ כך על נוסף לעיל. שהוזכרו והמוסריות הפסיכולוגיות הלוגיות, המידה
להתנהגותם בנוגע והורים מורים של טווח ארוכות חינוכיות מטרות להבהיר

והוריהם. הילדים של ולצורכיהם

הספר לבית הכניסה בתהליך תיווך יא

להכין שמטרתן חינוכיות התערבות בתכניות בצורך תומך מבוסס תאורטי רקע
 National Education Goals Panel,) הספר לבית המעבר  לקראת  ילדים
התכניות רוב .(1998; Pianta & Kra –Sayre, 2003; Pianta & Walsh, 1996
הורי הילדים, עם פגישה קבוצתית כוללות לבית הספר מהגן המתמקדות במעבר
לפני הספר לבית להגיע והילדים ההורים והזמנת התכנית על מידע הצגת
בדבר ההסכמה למרות .(Pianta, Cox, Taylor & Early, 1999) השנה תחילת
מחקר התערבות שממצאיו הצביעו נערך רק לאחרונה הכנה כזו, חשיבותה של
 Schulting, Malone, Kenneth &) אלה תכניות של יעילותן על במפורש
ספר.  מ–992 בתי ילדים 17,212 אחר מעקב נערך זה במחקר .(Dodge, 2005
לבית ספר לקראת הכניסה הילדים את להכין שנועדו פעילויות רבות נמצא כי
קשורות ילדיהם היו של הלמידה בחוויות ההורים של ומידת המעורבות מסוים
נמוך חברתי–כלכלי ממיצב ילדים ובקרב בכלל, יותר, טובים לימודיים בהישגים
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ובינוני, בפרט, בסוף שנת הלימודים הראשונה. משתנה מרכזי שהשפיע על קשר 
בעקבות  ילדיהם.  הלמידה של  בחוויות  ההורים  מידת המעורבות של  היה  זה 
ממצאים אלה נראה כי ראוי לשקול יישום של תכניות מעבר מהגן לבית הספר 
של  בלמידה  מעורבותם  והגברת  הורים  של  פעולה  שיתוף  של  עידוד  גם  כמו 

ילדיהם.

יב סיכום

בסיכומו של דיון זה, ועל סמך המחקרים שהוצגו לעיל, ניתן להמליץ על הפעלה 
וכן  ומוסריות  של תכניות חינוכיות המיישמות אמות מידה רגשיות–חברתיות 

התנהגות הוראתית תיווכית טובה ויעילה.
מומלץ  ילד.  כל  לבין  מורה  כל  בין  האינטראקצייה  איכות  את  להעריך  יש 
יהיו  שהמורים  רצוי  מובנות.  ולא  מובנות  חינוכיות  פעילויות  של  שילוב 
מודעים למטרות החינוכיות ארוכות הטווח של ההוראה, וישכילו לקשר בינן 
לבין המטרות המידיות, קצרות הטווח, בתהליך האינטראקצייה החינוכית עם 
הילד. כדי להתאים את התכניות החינוכיות לעניין ולצרכים של הילדים, וכדי 
להבטיח העברה (transfer) של הלמידה לתכנים ולמצבים אחרים בעתיד, יש 
להעריך את מאפייני התיווך שהילד נחשף אליהם בביתו ובמסגרת האקולוגית 
והתרבותית הרחבה יותר שבה הוא חי. בהתאם לכך יש מקום לשקול הכנה של 

הילדים למעבר מהגן לבית הספר.

יג המלצות

• יש להעריך את איכות היחסים הרגשיים–חברתיים ואת איכות האינטראקצייה 
ההוראתית בין המורה לבין כל אחד מתלמידיו.

• רצוי שעידודם של ילדים בגיל הרך, הזקוקים למשוב חיובי ולעידוד מצד 

הורים, גננות ומורים, לא יהיה סתמי אלא מוגדר ומפורש, וכי המשוב יבהיר 
לילד במה הצליח ובמידת האפשר גם את הסיבות להצלחה.

• ראוי למקד את ההוראה בתכנים לימודיים וגם רגשיים–חברתיים ומוסריים.

וברורות בתחום הקוגניטיבי,  יהיו מטרות מוגדרות  יש להבטיח שלמורה 
הלימודי, הרגשי–חברתי והמוסרי.

• נדרשת הבהרה של המטרות החינוכיות ארוכות הטווח של ההורים והמורים 
בהתייחס לכל ילד. יש לתאם את המטרות ארוכות הטווח ואת המטרות 
קצרות הטווח (אלה הקשורות לפעילות היום–יומית) של ההורים והמורים 

ולאפשר שיתוף פעולה.
מובנים  ולא  מובנים  הוראה  תהליכי  בין  מתאים  יחס  על  להקפיד  • חשוב 

בהתאם לגיל הילדים.



113 הרך בגיל ילדים על והשפעותיהם התיווכית החינוכית האינטראקצייה מאפייני

בתהליך  ובין–מיצבית  בין–תרבותית לשונות להתייחס מקום יש •
וחברתי–כלכלי תרבותי רקע בעלי  ילדים עם  ההוראתית האינטראקצייה
כבר  שונים ילדים את הצרכים המיוחדים של לזהות יש זה בהקשר שונה.

פורמלי. חינוך למסגרות כניסתם עם
הספר בבית  לבקר לילדים המאפשרות התערבות תכניות ליישם מומלץ  •

הלימודים. תחילת לפני ולהכירו
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קריאה וכתיבה ותקשורת, שפה: שיח .1

: ת ו נ י י ר ו א ו ת ר ו ש ק ת , ה פ  ש
י נ י י ר ו א ה ח י ש ה ת ו ח ת פ ת ה ל ם י ו ו ק

והגדרות מושגים מרכזיות, שאלות מבוא:

שיח בשפה כישורי של היא ששליטה באשכול בפרק זה הנידונה הטענה המרכזית
החיונית תשתית מורחב, מספקת שיח וכישורי כישורי שיחה הכולל הדבורה,
משביעי לימודיים ולהישגים בין–אישית לתקשורת האוריינות, להתפתחות
של ההתפתחות בתחום מרכזיות שאלות ארבע של לאורן נבדקת זו טענה רצון.
בשפה תקשורת העיקריים של כישורי הרכיבים (א) מה הם ואוריינות: לשון
הלשונית להתפתחות הילדים בגן הדבורה השפה של התרומה מהי (ב) הדבורה?
התפתחותם על ושל הבית הגן השפעתם של (ג) מהי בכיתות היסוד? והאוריינית

זה? עמיתים בהקשר לשיח ואוריינות ואיזה תפקיד יש כישורי לשון של
של החינוכיות ההשלכות על הוא הדגש חינוכית. מבט מנקודת נכתב הפרק
ילדים בקרב האוריינית והכשירות הלשונית הכשירות התפתחות על המחקר
המיטבית התשתית ליצירת  המחקר תרומת את לבחון במטרה  הגן, בגיל
ובשנים הילדים אוריינות בגני וכישורי שפה כישורי מוצלח של לטיפוח הנדרשת

היסודי. הספר בית של הראשונות

שיח  לכישורי עד מן ההגה תקשורתית: כשירות א 

מתחומים מורכב ידע לשלב הדובר דורשת מן גבוהה ברמה תקשורתית כשירות
התפתחותית, מנקודת מבט בהרחבה שנחקר הראשון הלשון. התחום של שונים
לבין צלילים בין המקשרת  הכללים  מערכת - הלשוני  הידע  (א) את כולל
(פונולוגיה, תורת  ולהגאים למילים הצלילים של הצטרפותם ואופני משמעות
למשמעות (צורנים) צלילים צירופי בין השיטתיים הקשרים (ב) ההגה);
לפסוקיות מילים של ההצטרפות אופני (ג) הצורות); תורת (מורפולוגיה,
למילים מילים לעולם ובין מילים המשמעות בין יחסי (ד) (תחביר); ולמשפטים
השיח  כישורי עניינו השני התחום המשמעים).1  תורת סמנטיקה, (לקסיקון,
התמקדות מהם תוך ומתפתחים הקודמים על הכישורים הנשענים (פרגמטיקה),
החברתיים–תרבותיים. בהקשריה בשפה השימוש את המנחות הכללים במערכות
במערכות שליטה גם אפוא כוללת הדוברים של גבוהה ברמה תקשורתית כשירות
יעיל שימוש לשוני ודקדוק וגם כישורי שיח המאפשרים של לקסיקון הלשוניות
ובכתב. פה בעל שונים, תקשורת במצבי  ותרבותית  חברתית מבחינה והולם

;1997 רביד, דרומי, 1998; לדוגמה ראו אלה בהקשרים עברית כשפת אם שעניינם התפתחותיים למחקרים  1
.Berman, 1999
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פחות מההתפתחות שנחקרה של כישורי השיח, בהתפתחות נתמקד בעיקר להלן
הלימודים שנות כל במשך המתרחש יותר מורכב תהליך היותה למרות הלשונית

הספר. ובבית בגן
במשך מבשיל תקשורת לצורכי בשפה השימוש שיח? כישורי מתפתחים כיצד
ונשען (usage based) תקשורתית מעוגן בפעילות הראשונה, והוא החיים שנת
יכולת (א) אחדים: נדבכים הכוללת והחברתית הקוגניטיבית ההתפתחות על
(ב) חפצים; או אנשים אירועים, סביב הזולת עם משותף קשב מיקוד של
לכול: תקשורתיות; ומעל כוונות לפענח יכולת כבעל הזולת מתפתחת של הבנה
 Tomasello,) תקשורתיות מטרות של השגתן לשם בשפה סמלי שימוש (ג)

.(2003
השפה התפתחות על חברתית–הֶקשרית השקפה בעלי פסיכולוגים
והתרבות הלשון חִברות בתחומי של תהליכים לשוניים החוקרים ואנתרופולוגים
 Snow,) השפה להתפתחות הכרחי החברתי הוא תנאי הממד כי גורסים כאחד
מנקודת .(1984; Tomasello, 2003; Watson–Gegeo & Nielsen, 2003
ילדים אחת: כמקשה נתפסים והתרבות השפה לימודי חברתית–תרבותית מבט
התרבותיות בפרקטיקות השתתפותם במהלך בו–זמנית ותרבות לשון לומדים
התקשורתיים השיח כישורי (כלומר הפרגמטית ההתפתחות קהילותיהם. של
כוללת (Ninio & Snow, 1996 ראו: בהקשר; בלשון שימוש לשם הנדרשים
לומדים ילדים וקהילה קהילה בכל - תרבותי שיח סגנון של מרכיב אפוא בתוכה
תרבותם של למוסכמות בהתאם לשוניות התנהגויות ולפענח לשונית להתנהג

.(Rogo , 2003; Schieffelin & Ochs, 1986)
שבהן מתקיימת  פרגמטית מתמקדים בזירות בהתפתחות העוסקים חוקרים
בין הורים - בייחוד ילדים למבוגרים תקשורת בין בין שזו תקשורת טבעית,
 Dickinson &) הילדים בגן לילדים גננות בין גם פחותה ובמידה לילדים,
Blum–) עמיתים  שיח - לילדים ילדים בין תקשורת או -  (Tabors, 2001

.(Kulka & Snow, 2004b
התקשורתית הכשירות של התפתחותה את לתאר נוטים התפתחות חוקרי
כיצד הזמן נדרשים ללמוד במהלך ילדים של יציאה לעצמאות. הדרגתי כתהליך
המבוגרים של השיחתי הסיוע אליהם. עוברת לשיחה האחריות כאשר לתקשר
והילדים הזמן, עם כליל  נעלם או מתמעט מכוונות) שאלות  בעזרת (למשל
מבנים ובעלי  שונה אורך בעלי ברצפים כוונות ולנסח להגיב ליזום, לומדים 
לפענח ומסוגלים אותם המכירים מטפלים עם תקשורת במהלך רק לא שונים
ברור שלא שיח  בני עם גם אלא רבה, בעמימות נוסחו אם גם דבריהם  את
גישה של תומכיה ושלם. בהיר באופן ינוסח לא אם הנאמר את יבינו כי מראש
מרכזי נועד תפקיד סביבתם ילדים לבין תקשורת בין כי להתנסויות גורסים זו
תקשורתיות, כוונות ניסוח (כגון הלשונית התקשורת עקרונות של בהפנמה
השיח וכישורי הלשוניים הכישורים ובשכלול ועוד) בשיחה מעורבות הדדיות,
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הבעה המאפשרים הלשוניים האופנים מגוון בהכרת מדובר למימושה. הנדרשים
ביכולת וגם שיחה בעת הולמת תגובה לנסח במסוגלות ופיענוחן, כוונות של

הסבר. מתן או לזה במהלך סיפור זה משפטים לחבר
הנראה ככל הנרכשים מרכיבים שני  לפחות  יש התקשורתית לכשירות

במסלולים מקבילים:
ותרבותיים  כולל כישורים חברתיים הדבורה, בין–אישית בשפה שיחה כישורי א.
 Andersen, 1990; למשל: (ראו לנסיבות השפה  התאמת המאפשרים
 Bruner, 1983; Dorval & Eckerman, 1984; Hamo & Blum–Kulka,

.(2007; Schley & Snow, 1992
רצפי  של  בנייה המאפשרים והכתובה, הדבורה בשפה  מורחב  שיח כישורי ב.
 Barbieri,) והסברים) סיפורים (למשל  שונות  בסוגות  לכידים טקסט
 Colavita & Scheuer, 1990; Berman & Slobin, 1994; Ninio &

.(Snow, 1996

שיחה כישורי של התפתחות .1

שיחה. כישורי של  מרכזיים אשכולות שני על מתחקים התפתחות  חוקרי
שייכים זה לאשכול לשליטה במגוון חילופי התורות. קשור הראשון האשכול
כמאזין (לזהות  לשיחה כניסתו את נכונה לתזמן לדובר כישורים המאפשרים
שלו ולסמן התור על לשמור אחרים), של בדיבורם רלוונטיים מקומות חילוף
מטפלים מבוגרים, עם בתקשורת בעיקר מתפתחים אלה סיומו. כישורים את
את המסביר  חברתית לתקשורת מולד רצון ידי על הנראה כפי מּונעים והם
צד רק (כאשר מתוזמנות היטב בפרוטו–שיחות פעוטות להשתתף של נכונותם
שהם לפני רב זמן קולות) השמעת ידי על או במבט מגיב והשני מדבר אחד

.(Trevarthen, 1979) לומדים לדבר
לבן נחשב הילד המערב, שבהן תרבויות בני שנערכו בקרב מחקרים ממצאי
חילופי של כישורים של מוקדמת התפתחות על מצביעים אכן לידתו, מרגע שיח
לתקשר ברצפים ארוכים יחסית מצליחים תורות. פעוטות בריטים ואמריקנים
 Ervin–Tripp,) עמיתים (Snow, 1977) ועם אִמותיהם עם תורות חילופי של
תקשורת  משאבי על להסתמך מסוגלים גם הם 4 ואילך ומגיל ,3 כבר בגיל (1979
ואת תור חלקים להבטיח חילופי על מנת תחביר והנגנה) (כמו מבט, אחדים
אינו מבוגרים שיחות של המדויק התזמון זה עם הבא. הדובר של בחירתו
לתור תור בין הארוכות ההפסקות היא לכך והעדות צעירים, לילדים זמין
דוריות רב בשיחות מתגבר הקושי .(Garvey & Berninger, 1981) בשיחותיהם
הדיבור תור להתחרות על מתקשים הצעירים הילדים משתתפים, כאשר ורבות
של ובסיום בפתיחה גם קרובות לעתים מתקשים ילדים .(Blum–Kulka, 1997)
ובחילופי הבהרה) ושאלות ”הממ” (כמו כמאזינים הולמת תגובה בהפקת שיחות,

.(Ninio & Snow, 1996) כמאזינים כדוברים או במהלך השיחה תפקידים
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משמעות והפקת תיהלוך של ביכולות מעוגן השיחה כישורי של האשכול השני
המשכיות להבטיח מנת על נדרשים אלה כישורים שיחה. במהלך משמעות
בין ולכידות קישוריות על שמירה ידי  על השיחה התקדמות עם נושאית
קישור חזרה, לשוני, (משחק  שונים  באופנים מושגת  הקישוריות  לתור. תור
של לגופו תגובות על ידי קישור דקדוקיים), ואילו הלכידות אמצעי לקסיקלי,
מבחינת כמות אותו וממשיכות הקודם בתור הנאמר את בחשבון עניין המביאות
דיאלוגיים  כישורים הם המסוימת. אלה לשיחה הנכונים והקצב הדיבור, הסגנון
הראשונים ההתפתחות בשלבי חילופי התורות. מכישורי יותר לאט המתפתחים
שמספקים המבוגרים, על ילדים בתקשורת עם השיחתי המאמץ עיקר מוטל
על לשמור אותם ומכוונים השיחה, המשך את המאפשרים פיגומים ולילדה לילד
פחות ולא יותר לא (לומר האינפורמטיביות לעניין), (לענות הרלוונטיות כללי

.(Grice, 1975) בבהירות) (להתנסח והאופן רגע) באותו מהנדרש
של בהתפתחותם מגמות שש של קיומן על מלמדים המחקרים  ממצאי

שיחה: כישורי
- ילדים תורות קישור בין אמצעי ומתרחב של מנעד הולך אמצעי קישור: •
בין תורות לקשר צליל כדי משחקי ועל חזרות להישען על צעירים מרבים
אמצעי קישור וגוברת בתכיפות הולכת יותר נוקטים בוגרים דיבור, וילדים
 Garvey, 1984;) וסמנטי) דקדוקי (קישור מבוגרים  בשיחות המקובלים

.(McTear, 1985
(כפי שנחקרה נושאית לכידות על לשמור שיפור היכולת לכידות נושאית: •
בהגברת גם  כמו יותר, הדוק נושאי בקשר מתבטא  (11-7 בני בקרב 
 Dorval & Eckerman,) הזולת של המבט לנקודת המוקדשת הלב תשומת

.(1984
בנות, שתי בין עמיתים שיח על אורך במחקר הנושאיות: היזמות של תכיפותן •
עם בשיטתיות הנושאיות עלתה היזמות תכיפותן של כי נמצא 4 עד 6, מגיל
כיתות תלמידי יותר, גדולים ילדים בקרב מחקר ;(McTear, 1985) הגיל
כ"מיטיבי שיחה" מבוגרים שופטים ידי על שהוערכו ילדים כי ב’-ו', הראה

.(Schley & Snow, 1992) נושאיות יזמות של גבוה שיעור הפגינו
שיח לפתח אפיזודות היכולת אפיזודות שיחה: של ואורכן אורך השיחה •
לאורך בשיחה להמשיך היכולת הגיל, כמו גם עם משתפרת אחד נושא סביב

.(Blum–Kulka, Avni, Bar & Hamo, 2005; McTear, 1985) זמן
העוסקות  רפלקסיביות והערות מטה–פרגמטיות (הערות ויסות, תיקון יכולת •
מציגים הגן בגיל  ילדים לשונית):  מודעות על  ומלמדות ובשיחה  בשפה
של משחק ממסגרת ויציאה כניסה של בסימון גבוהה יכולת מטה–פרגמטית
(לדוגמה: "תגידי של חבריהם המשחקי אופן הדיבור על ובהערות מכוונות
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על המעיד תיקון, באמצעי השימוש גובר הגיל עם תינוקים"2); של בשפה
ולתקן אחרים ושל שלהם השיח לווסת את ילדים של יכולתם התחזקות
 Aronsson & Thorell, 2002; Blum–Kulka,) הצורך במקרה אי–הבנות

.(Huck–Taglicht & Avni, 2004
ההולם לשוני (מִשלב) לבחור בסגנון היכולת סוציולינגוויסטיים: כישורים •
ילדים מוקדם: בשלב מתגלה הדיבור אירוע של החברתיות הנסיבות את
 Andersen,) 4 כבר בגיל ולמגדר יחסית לקרבה יחסי, למעמד מגלים רגישות
בחירות דרך משמעויות לסמן יודעים (11-10 (בני טרום–מתבגרים .(1990
תרבות עם הזדהות להבעת המשמש ב"סלנג" בחירה למשל כמו לשוניות,

.(Hoyle & Adger, 1998 למשל: (ראו המגדר עם או העמיתים
בסגנון מזו זו שונות תרבויות  מובהק. תרבותי גוון יש  הללו הכישורים לכל
שנעשו מחקרים ואתוס תרבותיים. נורמות בתורו משקף השיח וסגנון השיח,
דפוסי של חִברות לרכישה זירת מהווה עמיתים שיח מראים כיצד ילדים בקרב
ילדים של ו”שולם” ”ברוגז” טקסי כגון תרבותית, מבחינה ייחודיים שיח
איטלקים ואמריקנים ילדים של וטיעון דפוסי דיון או (Katriel, 1985) ישראלים

.(Corsaro & Rizzo, 1990)
בישראל. המחקרים מעטה במידה נחקרה רק השיחה כישורי ההתפתחות של
ובייחוד הורית, לתמיכה באשר לעיל שהוזכרו הממצאים את מאששים שפורסמו
שיחה. כישורי לרכישת חִברות כזירת העמיתים שיח של למרכזיותו הנוגע בכל
ישראליות משפחות בקרב הרווחים התקשורת דפוסי אלה, מחקרים פי על
ייחודי שיח סגנון על מצביעים בלבד) תיכונית או גבוהה הורים (השכלת
ותמיכה תיווך משתמשים באסטרטגיות כי ההורים ומראים תרבותית מבחינה
 Blum–Kulka,) הספר בית ובגיל  הגן  בגיל ילדים  עם השיחה  את  המקדמות

.(1997, 2002
(בני וטרום–מתבגרים  גן ילדי עמיתים של בשיח שעסקו ממצאי מחקרים
לשון במשחקי השימוש  (א)  אחדות: בולטות תופעות  על  מצביעים (12-9
שיחות גם נעדרות הגן. לא ילדי בקרב שכיח התורות הקשר בין לסימון ובחזרות
(שיחות מבוגרים בשיחותיהם של לזה הנהוג דומה חילופי התורות מנגנון שבהן
השיחה); צורכי את ומשרתת מוצדקת שהופעתן בלבד, מעטות חפיפות עם
לפעילות, או למשחק קשורות עצמם לבין בינם גן ילדי של שיחותיהם רוב (ב)
ולא חברתי  הוא המרכזי שתפקידן שיחות גם מתקיימות זה בגיל כבר אולם 
שיחות  חבריהם עם 12-9 מנהלים בני ילדים (ג) משחקי; או אינסטרומנטלי
(רכילות צרכים חברתיים שונים המשרתות מאפיינים שיחתיים מלאים, בעלות
מוסיקה כמו משותפת, ילדית תרבות של בנושאים דיון וחברים, מורים על
גבוהה שיחתיות רמת  לעתים  מופיעה עמיתים בשיח (ד)  ועוד);  וספורט,

הילדים  בגן אורייני שיח של  סוגות בהתפתחות מחקר שעסק  מנתוני נלקחו ואילך  מכאן הדוגמאות כל  2
בלום-קולקה, תשס"ב). (ראו: בישראל ובכיתות היסוד
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שכיחה בשיח שאינה משותף) ובעניין לשיחה הדדית בתרומה ביטוי (הבאה לידי
היחסית מהשוויוניות  כנראה נובע זה הבדל למבוגרים; ילדים בין המתקיים 
היוצרות משותף, שיח עולם בבניית הגבוהה וממעורבותם הילדים חברת של
ראו שיח מורחב, (כולל בכלל שיח כישורי של הדדית עשירה ללמידה תשתית
 Hamo תשס"ב; והוק–טגליכט, (בלום–קולקה בפרט שיחה כישורי ושל להלן)

.(& Blum–Kulka, 2007
ולהבינן, כוונות לנסח אפוא יכולת לשוניים–חברתיים כוללים שיחה כישורי
שיח בני עם דיאלוג לנהל ויכולת התורות חילופי מנגנון של בכללים שליטה
תקינה, להתפתחות אלה כישורים של מצבור  הכללית לתרומה מעבר שונים.
של נוסף מצבור בבית הספר. והלימודית ההצלחה החברתית על משפיעים הם
מורחב". שיח "כישורי הקרוי  זה הוא הספר בבית להצלחה  הקשור כישורים
להתפתחות אמיץ  קשר קשורים המורחב השיח כישורי להלן, שנראה  כפי

האוריינות.

מורחב כישורי שיח התפתחות של .2

של מצירוף הנוצר לשיח מתייחס (extended discourse) מורחב" "שיח המונח
תיאור, הסבר, בסוגות כמו נתונה, חברתית מטרה לטקסט בעל אחדים מבעים
והיא בעלת מבניים עקרונות על נשענת אלה מסוגות אחת כל טיעון. סיפור או
הסוגות בהתפתחות העוסקת הרחבה הספרות סקירת משלה. התפתחות מסלול
בשיח הנוגעות תופעות רק כאן ונציין זה, פרק של למסגרת מעבר היא השונות
שונות לסוגות המשותפים עקרונות–העל שני הם כאלה הוא. באשר מורחב
(בלום–קולקה, והמפורשות  ההרחקה ועקרון הרצף עקרון מורחב:  שיח של

תשס"ב).
לזה  זה משפטים  לחבר היכולת הוא הרצף עקרון עניינו של עקרון הרצף. 
המאפשר עניינים נהיר, וסדר פנימי היגיון ברור, מארג טקסטואלי בעל ברצף
היכולת למשל מדובר, הגיבורים שבהם את הנושאים או את שלב בכל לזהות
בבהירות, מוצגים התרחשויותיו גיבוריו וסדר שפעולות סיפורי טקסט לבנות
דרכם הגיוני. בתחילת השונים חלקיו בין והיחס ברור הסבר שמושאו לנסח או
כאלה. להפיק טקסטים רציפים מנת על רבה ילדים זקוקים לתמיכה הלשונית
שאלותיו של המטפל המערבי בעולם צעירים ילדים ועם בשיחות עם פעוטות
יחדיו בונות של הפעוט כך?" וכדומה) ותשובותיו אחר "מה קרה "מי?" ("איפה?"
אחר מעקב במהלך למשל כך .(Snow, 1984) הסיפורי או התיאורי הרצף את
שלבים שלושה זוהו ספרדית, דוברות ,3-2 בנות ילדות של שתי  טבעי שיח
הראשון בשלב אחרים. רבים במחקרים גם שאוששו רצף בניית של טיפוסיים
בעכשיו בכאן, קשורים נושאיה המבוגר, של משאלותיו בעיקר נבנית השיחה
מילה היותר לכל או "לא",  או "כן" היא הילד ותשובת היום–יומית,  ובשגרה
חדש, מידע בעצמו הילד מספק  מתרחב, הנושאים השני מעגל  בשלב יחידה.
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אירועי של השחזור השלישי בשלב ועבר. הווה של בפעלים שימוש ומופיע
אלה  רצפים  3 בגיל אולם גדלים,  הדיבור ורצפי סיפורי כמבנה מנוסח  העבר
למאזין ואינם תמיד ברורים כרונולוגי באופן עדיין אינם מאורגנים כלל בדרך

.(Eisenberg, 1985) להם
להשתחרר אפוא נדרשים הילדים הלשונית–פרגמטית ההתפתחות במהלך
הבהרה) ולבנות ושאלות מקדמות (שאלות המבוגרים של מהתמיכה השיחתית
שנות כל זו נמשכת במשך התפתחות עצמאי. שיח מורחב באופן של טקסטים
של המבניים הבסיסיים הרכיבים שכל אף למשל, כך הספר. בגן ובבית הלימודים
 Peterson) 5 בני ילדים של הדבורים בסיפוריהם כבר להופיע עשויים סיפור
לפיתוחו והטקסטואליים  הלשוניים האמצעים מכלול  ,(& McCabe, 1983
הספר בבית הלימודים שנות כל לאורך להשתכלל ממשיך הנראטיבי הרצף של

.(Berman, 1995; Berman & Slobin, 1994)
על  המוטלות ביותר הקשות המשימות והמפורשות. אחת ההרחקה עקרון
הזולת. של הידע מצב את להעריך נכונה הסביבה היא עם תקשורת במצבי ילדים
ניסוח של כל ההכללה ורמת המפורשות רמת של להתאמה כזו חשובה הערכה
(או המאזין של למצב הידע המשוער כשמדובר בשיח מורחב, בייחוד לשוני,
התקשורת מתבססת הראשונים ההתפתחות בשלבי הקורא). של יותר, מאוחר
בפעוט המטפלים מלא. משותף ידע בעלי הם כי ההנחה על למבוגרים ילדים בין
שגרת את היטב מכירים שהם משום כוונותיו את לנחש יכולים לדבר המתחיל
הצעיר הילד כמו אתו. הפעוט, מצדו, של השיחות שניהלו ההיסטוריה ואת יומו
ומכירים לעולמו מלאים מוריו) שותפים שיחו (כולל בני כי מניח יותר, מאוחר
,contextualized) הֶקשר צמוד הוא השיח משותף ידע קיים כאשר היטב. אותו
מדובר. במה להבין מסוגלים מסוים לידע השותפים כשרק מהוקשר), - להלן
האוטונומיים המאפיינים הטקסטים נמצאים המהוקשרות רצף הנגדי של בקצה
היטב מותאמת שלהם המפורשות שרמת טקסטים כלומר האקדמי, השיח את

קוראים. או מאזינים של רחבים לקהלים
עצמאיים, לטקסטים המובהקות הדוגמאות אחת הן מילוניות הגדרות
קודם ידע על שפחות כמה להסתמך ממחבריהם הדורשים מאוד, אוטונומיים
פריט הוא  "כובע ולדקירה";  לחיתוך המשמש אוכל כלי הוא  "סכין (למשל 
לספק וד' ג' כיתות  מתלמידי מבקשים כאשר הראש"). על שחובשים  לבוש
האוטונומיה של ציר שונות המתמקמות על נקודות מתקבלות תשובות הגדרות,
ואישיות מהוקשרות הגדרות  להציע נוטים מסוימים ילדים  הטקסטואלית.
לנו נהיה אז הרבה אם נוגעים בו שורט. ג': "חתול? שהוא כיתה רונן, (למשל
פורמליות, הגדרות לנסח מסוגלים גיל, אותו בני ואחרים, כאלה"), בעור טולילות
ולבעל ארבע רגליים לו שיש חיים "חתול זה בעל ג': כיתה מילוניות (גיא, כמעט
בהצלחה בנוסח הפורמלי הגדרות לקבוע היכולת ושפם"). גם זנב הזה יש חיים
הקטגוריה וסיוג הרלוונטית לקטגוריה הולמת גג מילת של (בחירה המקובל
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הפורמליות ההגדרות ושיעור ,7 בגיל מגיעה לבשלות הפריט המוגדר) לאפיון
לנסח היכולת בהמשך, שיפורט כפי .(Snow, 1990) הגיל עם בעקיבות עולה
ובהבנת בקריאה הצלחה של ביותר הבולטים ממנבאיה היא פורמליות הגדרות
ההגדרה כי יכולת לכך, נמצא בדומה .(Dickinson & Tabors, 2001) הנקרא
מילים של השמיעתי רמת הפיענוח את הגן ניבאה בגיל ישראלים ילדים של

.(Aram, 2005) 7 בגיל
המורחב השיח התפתחות של אחדים  מרכזיים מאפיינים  על להצביע ניתן

בסוגות שונות:
בסוגות  לכידים טקסטים להפיק השנים עם לומדים ילדים פיתוח מבני.  •
ואטי, ארוך הסוגה. התהליך של התשתיתיים למבני השיח בהלימה שונות
נאמנים טקסט של הפקתו במהלך אשר הילדים שיעור עולה גיל ובכל
שליש רק למשל כך הסוגה. את המאפיינות הבסיסיות השיח לסכמות
נקודת  הכולל "קלאסי" סיפורי במבנה סיפור ה–5 מספרים בני מהילדים
שלישים עולה לשני פתרון); שיעור זה ללא "התרה", כלומר ללא (אבל שיא

.(Peterson & McCabe, 1983) 8 בקרב בני
הגיל  עם הטקסט.  בהבניית המשמשים הלשוניים האמצעים השתכללות •
הטקסטואלי המארג  את הבונים הלשוניים האמצעים מנעד  מתרחב
היא הבולטות התופעות הטקסט. אחת השונים של חלקיו בין ומקשרים
של רחב למגוון ואז...) (ו... וזמן חיבור קשרי של מצומצם מאוצר המעבר
אמילי הפעוטה לדוגמה, כך...). ומשום ולכן... כן... (לפני וסיבה זמן קשרי
במשך השינה. לפני  בעריסתה סיפורים לעצמה כשהיא מספרת הוקלטה
מארגון אירועים  עברה 33-28 חודשים) היא בת (בהיותה חודשים חמישה
האירועים, בין הקשר לסימון נוסף, סימון ללא התרחשותם, סדר לפי
גם ולבסוף זמן, ַסמָני באמצעות מכן לאחר החיבור, וי"ו באמצעות תחילה

.(Bruner & Lucariello, 1989) סיבה קשרי באמצעות
מהתלות  ההדרגתית כדוברים. ההשתחררות שיחתית עצמאות של השגה •
לפתח לילדים מאפשרת השיח בן ידי על המוענקים שיחתיים בפיגומים
לספק סיפור, לספר מנת על דיבור בתורות ולהשתמש כדוברים עצמאות

או לפתח טענה מורכבת. הסבר
נכונה  להעריך היכולת פיתוח עם טקסטואלית.  אוטונומיה של ביסוסה •
בהדרגה מתפתחים הקורא), או (המאזין השיח בן של הידע מצב את
של גם עצמאית בנייה המאפשרים והטקסטואליים הלשוניים הכישורים
משותפת על נוכחות יתרה הישענות ללא עצמם, העומדים בפני טקסטים
שילדים הטקסטים משותף. נסיבתי  ידע  של קיומו  בדבר הנחות על או
וקהל האורייני האקדמי, השיח של למוסכמותיו ויותר נדמים יותר מייצרים
הוא זה תהליך ומתרחב. הולך שלהם הפוטנציאליים והקוראים המאזינים
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היטב ניכרים ניצניו הספר, אולם בית כל שנות לאורך ונמשך ואטי ארוך
תשנ"ו). תשס"ב; פלד, והוק–טגליכט, הגן (בלום–קולקה, בגיל כבר

המעניינים  מִגוון הנושאים טבעי תחומי העניין. באופן של התרחבות המגוון •
גם קשורה המורחב השיח התפתחות הגיל. עם ומתרחב הולך ילדים
והעכשיו. הכאן מן הרחוקים בנושאים ולהתעניינות זו להתרחבות
שימוש מצריכה בכתב, או  פה בעל מרוחקים, נושאים  עם ההתמודדות

רציפים. טקסטים והפקה של מורכבת בשפה
לחברו,  חודשים)  וארבעה   6 (בן אילן שסיפק דינוזאורים, על הבא, ההסבר
רעיון (פיתוח מורחב התור - כאן שהוזכרו המורחב השיח מתכונות כמה מדגים
"אתה למדי: ולכיד מקושר אוטונומי, והטקסט מרוחק, הנושא אחד), בתור שלם
כל את אכלו חלקם בספר? כתוב מה יודע אתה דינוזאורים. על סיפור מה? יודע
(בלום–קולקה ככה" לכן זה הרבה. היו צמחונים היו מעט. בשריים הצמחונים.

תשס"ב).3 והוק–טגליכט,
הולכת והתפתחותו בגיל הגן, ילדים של כבר בשפתם מופיע המורחב השיח
שיח כישורי של משמעותם הספר. בבית הלימודים שנות כל לאורך ונמשכת
ובכתב פה בעל  ומפורש נהיר לשוני רצף לבנות ביכולת שליטה היא  מורחב
יחסי קיימים מרכיביו שבין אשכול  יוצרים אלה  כישורים שונות. בסוגות
שיח מורחב אחד של מרכיב שבודק במבחן המצליחים ילדים גומלין חזקים: 
כישורים, אשכול אותו של אחר מרכיב שבודק במבחן גם להצליח צפויים
כישורי .(Snow, 1991) שיחה כישורי הבודקים  במבחנים  בהכרח  לא אולם
להלן, שיח שיפורט כפי אמיצים לאוריינות. בקשרים קשורים השיח המורחב
עשויה השיח אוריינות זה עם אורייני". "שיח בהגדרה הוא ומקושר לכיד מורחב
בין מורחב. לקשר שיח של בסוגות מופיעים שאינם לשון גם בשימושי להתממש
העוסקים נדון במחקרים היסטורי, והוא פן לבין האוריינות יש הדבורה השפה
החשיבה על אלה של תרבויות ובהשפעתן בתרבויות שונות הכתב בהתפתחות

.(Olson, 1994 (לדוגמה, המערביות התרבות ועל

מה הקשר? — ואוריינות שפה דבורה .3

רקע א

"בר– ומהביטוי (תורה) "אורייתא" הארמית מהמילה נגזר "אוריינות" המונח
התורה. בתחום  בייחוד ידע, ובעל משכיל בן–תורה, אדם משמע - אוריין" 
היא  הראשונה שהוראתה  literacy למילה כתרגום בעברית נקבע המונח
מחקר בשדות היום  המקובלת המורחבת, ומשמעותה וכתוב” קרוא  ”ידיעת

הסיפור  בהתפתחות המורחב השיח בתחום בישראל שנעשו המחקרים רוב התמקדו האחרונות לשנים עד  3
והטקסט תשנ”ו) (פלד, ההסבר הן שנחקרו נוספות סוגות .(Berman, 1995 (לדוגמה: ובכתב פה בעל
הסוגות את כל למפות ניסיון לאחרונה נעשה .(Berman, 2004; Ravid, 2004) והכתוב הדבור הטיעוני
זה יידונו ממחקר ממצאים תשס”ב). והוק-טגליכט, (בלום-קולקה טבעי בשיח צעירים המשמשות ילדים

להלן. 3 בסעיף
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יותר הרבה המקיפה  רחבה,  חברתית–תרבותית–לשונית התנסות  היא  שונים,
היא אוריינות זו, רחבה בראייה והכתיבה. הקריאה של הטכניים מההיבטים
החברה, בידי המצויים וכתובים דבורים בטקסטים כהלכה להשתמש היכולת
לפתח אישיות, מטרות להשיג על מנת על ידיה, ומוערכים לה כנחוצים נתפסים
(ראו בחברה פעיל באופן ולהשתתף הידע את לשכלל האישי, הפוטנציאל את
זו יכולת .(Ferdman, Weber & Ramirez, 1994 אצל: מאמרים קובץ למשל
ובאה עשירות, כתב מסורות בעלות תרבויות בקרב ההיסטוריה במהלך התפתחה
לשפה ייחודיות ביטוי דרכי לפתח הצורך והכתובה. הדבורה בשפתן ביטוי לידי
של הכותב משותפת אי–נוכחות נדרשת להתגבר על זו ששפה מכך הכתובה נובע
אוטונומיה של לבנייתה שונים אמצעים פותחו כך לשם מוכר. בהקשר והקורא
בהקשר תלויה להבינם אינה שהיכולת טקסטים דהיינו להפקת טקסטואלית,
אולסון, הדבורה. לשפה ביטוי גם אופני אותם הזמן חדרו במשך המידי. הנסיבתי
בתרבות המערב, החשיבה התפתחות על הכתובה השפה את השפעת שחקר
במשאבים להשתמש האנושית היכולת היא הרחב, במובנה "אוריינות", כי טוען
כתב תרבויות של במסורותיהן שנים אלפי במהלך שהצטברו אינטלקטואליים
התרבות כתב, כמו של עשירה מסורת בתרבויות בעלות .(Olson, 1994) שונות
הדבורה והכתובה בשפה מופיעים שמרכיביו לשוני כלים” ”ארגז היהודית, פותח
יסודות המשתמש באותם דהיינו שיח ”שיח אורייני", נוצר המושג כך כאחת.
נהיר רצף (כגון וטקסטואליים מורכב) ותחביר עשיר מילים אוצר (כגון לשוניים

ולכתיבה. לדיבור גבוהה) מפורשות ורמת

האורייני השיח רכיבי ב

לשוחח, יכולת אמורים לרכוש ילדים הספר ובבית הלימודים בגן שנות במהלך
מורכבים להבין טקסטים הרחוקים מהכאן והעכשיו, על נושאים ולכתוב לקרוא
לספר המילים, בבחירת לדייק בבהירות, להתנסח ולשונית, מבנית מבחינה
רמת התאמת תוך טענה, ולטעון ומושגים  מילים  ולהגדיר להסביר סיפור,
ביטוי לידי יבוא  אלה בכל פונים. הם שאליו לקהל מבעיהם של  המפורשות
אורייני, כמו טבעם שיח מעצם המזמנים וסוגות יש נושאים השיח האורייני.
האורייני השיח חולין, בשיחות כמו אחרים, במקרים הרחוק. העבר על סיפורים
ברמת או התחבירית במורכבותו בדיוקו, המפתיע בניסוח לפתע להבזיק עשוי

שבו. וההרחקה ההכללה
יסודות בהם שיש לשון שימושי אותם כל את אפוא כולל האורייני השיח
בנסיבות עשוי להופיע הוא ומפורשות. פנימית לכידות דיוק, הרחקה, תכנון, של
לפני בהרצאה כמו רציף, טקסט בניית של כישורים בעיקר נדרשים שבהן שיח
שיחה (יכולת להביע כישורי בעיקר נדרשים כאשר וגם או בכתיבת מאמר, קהל
(בלום– בשיחה) התור  בחילופי ולהשתלב הולם באופן לזולת להגיב  כוונות,

תשס"ב). קולקה,
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בשיח שימוש  טבען מעצם מצריכות סיפור, או טיעון כגון מסוימות, סוגות 
סוגות זה. לצד זה וההרחקה הרצף עקרונות את ומממשות ואורייני, מורחב
הזדקקות ללא בשיח אורייני מרוחק, הגדרות, מזמינות שימוש למשל אחרות,
גם להופיע אורייני עשויים שיח  טקסטואליים ארוכים. סממנים של לרצפים
והעכשיו. מהכאן המרוחקים בנושאים כשמדובר בייחוד יום–יומיות, בשיחות
טבעיים בהקשרים בשפה המשתמשים את אפוא משרת האורייני השיח
לאוריינות דהיינו הכתובה, ולשפה להשכלה אמיץ קשר קשור הוא אך שונים,
התנסויות של במהלכן האורייני מתפתח צעיר השיח בגיל המסורתי. במובנה
בזירות הדבורה בשפה שיח מורחב של בסוגות שונות ילדים של משמעותיות
והכתובה הדבורה שונות בשפה סוגות של למידה ובהמשך בעת שונות, ִחברות

.(Pellegrini & Galda, 1998; Wells, 1985) כאחת

האוריינות רכישת ג

שליטה האורייני? השיח של ללמוד את כל היבטיו יצליחו שילדים כדי נדרש מה
הבעה בעל יכולות גם אלא היבטיה, כל על קריאה יכולת רק אינה בשיח אורייני
אחד מרכזי פן כמובן היא שונים. קריאה ובתחומי דעת סוגות במגוון ובכתב פה
המבוססות יכולות בין להבחין חשוב בקריאה מדובר כאשר אולם זו, שליטה של
לבין וברהיטות, בדייקנות מילים ומשפטים בקול של קריאה כמו פיענוח, על
שני הנקרא). (הבנת משמעות הפקת לשם הכתוב תיהלוך שעניינן יכולות
להבנת הכרחי תנאי הן פיענוח יכולות שונות: בדרכים בזה זה תלויים הכישורים
מהמחקרים הרבים חלק להבינו. בלי גם הכתוב את לפענח אפשר הנקרא, אך
כישורים אילו לברר נועדו הנקרא ובהבנת בקריאה האחרונות בשנים שעסקו
הנקרא והבנת קריאה יכולות של ומוצלחת מהירה רכישה מבטיחים לשוניים
מבטיחים כישורים אילו לשאלה התייחסו אחרים מחקרים צעירים; ילדים בקרב
והבעה בשיח הבנה יכולות גם הכוללת זו יותר, הרחב במובן רכישת אוריינות

.(Bowman, Donovan & Burns, 2001 ראו: (לסקירה אורייני
אשכולות שני בין להבחין אפוא ניתן פסיכולינגוויסטית מבט מנקודת
"אוריינות הראשון, האשכול הפרט. של האוריינות סל את המרכיבים כישורים
השפה של  ולהצפנה להבנה לפיענוח, הנדרשות היכולות את כולל כתב", 
ידע לשוני וכן ספרים  ועל דפוס על מושגים וכתוב, ידיעת קרוא הכתובה -
אך הכרחי תנאי זה הוא כי אשכול נטען מורפולוגי ותחבירי. בהמשך לקסיקלי,
על שיח", נשען אוריינות מלאה. האשכול השני, "אוריינות מספיק לרכישת לא
של ובכתב, בעל פה ההבנה וההפקה, כישורי עליו את הראשון ומוסיף האשכול
הלשוניים מדובר בכישורים למעשה, ידע. עולמות עשיר של במגוון טקסטים
באופן להשתמש היכולת - המשכיל  האדם את המאפיינים  והטקסטואליים
באָפנויות שיח" שונים),  ("עולמות רבים  ובהקשרים בשפה בתחומים  מושכל
בהפקה מדובר כאשר  שונות. חברתיות ובנסיבות ובכתב) פה (בעל  מגוונות
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לידע המותאמים לשוניים בניסוחים לבחור  יודע המשכיל האדם טקסט, של
וליחסים החברתיים לנושא ("רמת מפורשות") וכן לו של המאזינים המשוער

תשס"ב). (בלום–קולקה, המשלב) (בחירת השיח משתתפי בין
באופנים שונים. זה מושג הוגדר אוריינות ברכישת שעסקו במחקרים שונים
המונח - ביותר המקובלות בהגדרות נשתמש להלן הסקירה של במהלכה לפיכך
של הבנה הנקרא" יציין "הבנת המונח הכתב; פיענוח יתייחס ליכולות "קריאה"
סוגות ייחדו אורייני" או "שיח מורחב" המונחים "שיח ומשמעויותיו; הטקסט

ובכתב. בעל פה אורייניים בעלות סממנים שיח
עניינו האחד התחום לשני תחומי חקירה נפרדים. נתייחס המחקרים בסקירת
ייבדקו היסוד. בכיתות הנקרא והבנת הקריאה ויכולות הילדים בגן הדבורה השפה
בשתי אלה יכולות ברכישת  הצלחה המנבאים העיקריים הלשוניים  הגורמים
הספר בית יותר של גבוהות ובכיתות הספר, לבית מהגן - במעבר זמן נקודות
מנקודת ובשפה  באוריינות  הנוגעות בשאלות  מתמקד האחר התחום  היסודי. 

הלשונית–תקשורתית. הכשירות בהתפתחות כמרכיב יותר, רחבה מבט

הקריאה ויכולות הילדים בגן הדבורה השפה ב
היסוד הנקרא בכיתות והבנת

יכולות של רכישה לבין בגן הילדים השפה הדבורה בין בקשרים שעסקו מחקרים
מאוד לשתי שונות תשובות מספקים יותר מאוחר בגיל הנקרא קריאה והבנת
הם בעלי הדבורה השפה כישורי סל של מרכיבים אילו (א) שאלות מרכזיות:
כמדד נחשב מה (ב) הנקרא? והבנת קריאה יכולות ברכישת הצלחה לנבא כושר
את למצות נועדה לא להלן הקצרה הסקירה ומתי? אוריינות ברכישת להצלחה
ובוחנת החינוכי בהיבט מתמקדת היא הקריאה. רכישת של הענף התחום כל
בגיל הדבורה בשפה לשוניים כישורים בין קשרים על המצביעים הממצאים את
כפי שיפורט, הספר. בית בגיל הנקרא והבנת קריאה יכולות של לבין רכישה הגן
כי לטענה מוצקה תשתית כיום מספקים אלה בתחומים המחקר ממצאי כי נראה
רכישת מכרעת על השפעה הדבור והשיח הדבורה השפה לכישורי צעיר יש בגיל

הספר. היבטיה, בבית כל האוריינות, על
לבין בגן דבורה שפה בין קשרים נבדקו שבהם במחקרים אמפיריים, במונחים
הכשירות הלשונית השונים של הממדים תורגמו מאוחר יותר אוריינות בשלב
לממדים לב תשומת מתן תוך משתנים של אחדות לקבוצות לעיל שנסקרו
- (coding skills) צופן כישורי בין נבחין להלן מלאחרים. יותר מסוימים
להרכב מודעות כלומר פונולוגית", ("מודעות הפונולוגי הממד את הכוללים
ידע וכן שנבדקו, הקריאה ממדי מבין הבולט המדוברת), המילה של הצלילי
שפה כישורי לבין - ובמוסכמות הכתב) בספר (התמצאות ומושגי דפוס אותיות

יותר  נדירות מילים, ולעתים מבחני אוצר כלל בעזרת בדרך הנבדקים דבורה -
גם: ראו ;Pullen & Justice, 2003 (ראו: ותחביר מורפולוגיה מבחני בעזרת
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מעטה לב לתשומת מורחב זכו שיח כישורי .(Whitehurst & Lonigan, 1998
שכללו מחקרים אחדים נערכו כי אף הנקרא, והבנת קריאה המסוים של בהקשר
הגן בגיל הלשונית הכשירות בהערכת הנשמע והבנת פה בעל הבעה של מדד

.(Roth, Speece & Cooper, 2002 (למשל:
הממדים היחסי של המשקל מהו היא זה בהקשר השאלות המרכזיות אחת
מחקרים במיוחד לענייננו חשובים לפיכך אורייניים. כישורים של בניבוי השונים
נבדקו שבו מחקר  למשל אחד, מחקר במערך אחדים ממדים שולבו  שבהם
ומחקר ,(Burgess & Lonigan, 1998) פונולוגית ומודעות בדקדוק שליטה
מורפולוגיה, מילים, אוצר תחביר, יכולות פונולוגית, במודעות שעסק מקיף

.(NICHD–ECCRN, 2005b) בעל פה הבעה ויכולת הבנת הנשמע
- אשכולות לשלושה זה בהקשר שנחקרו והשיח השפה כישורי את לחלק  אפשר

שיח מורחב: וכישורי לשוניים כישורים כישורי צופן,
למערכת ישיר באופן הקשורים כישורים אותם הם (code skills) צופן כישורי
קשר ליצירת כישורים הנדרשים וכן אותיות, וידע על דפוס מושגים כמו הכתב,

פונולוגית. מודעות כמו הכתב, למערכת הצליל מערכת בין
להבין  המאפשר דקדוק, ושל מילים אוצר של ידע כוללים לשוניים  כישורים 
ובמבנים מילים הולם באוצר באופן ולהשתמש מבעים רחב של מגוון פעיל באופן

שונים. ובסוגות בתחומים תחביריים
סוגות  של מגוון ולהבנה להבעה הכישורים הנדרשים מורחב הם שיח כישורי

בתחומי ידע שונים.
כפי  להלן. שייסקרו המרכזיים המחקר ממצאי בתמציתיות 7 מוצגים באיור
(comprehensive language approach) המקיף הלשוני המודל מגבשי שהציעו
 Dickinson, McCabe,) לשונית אוריינות של רכישתה מהלך לתיאור
קריאה יכולת רכישת ,(Anastasopoulos, Peisner–Feinberg & Poe, 2003
מהם תרומה אחד ואוריינית, שלכל לשונית כשירות אחדים של מושפעת מממדים
בפיהם הנקרא מהמודל שונה זה מודל ועמיתיו, דיקינסון לטענת ושונה. ייחודית
שלפיו ,(phonological sensitivity approach) הרגישות הפונולוגית" "גישת
להיות הופכת שבתורה פונולוגית מודעות לרכישת הבסיס הוא המילים אוצר
אוצר המילים לבין בין הקשר (כלומר, הקריאה מתבססת יכולת מרכזית שעליה

פונולוגית). מודעות ידי על מתווך הקריאה
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לשונית אוריינות לכישורי דבורה שפה בין קשר :7  איור
הנסקרים הממצאים סיכום

כישורי צופן
מודעות פונולוגית

ידע אותיות
מושגי דפוס

כישורים לשוניים
אוצר מילים

תחביר
מורפולוגיה

כישורי שיח מורחב
הבנה והבעה

סיפור/הסבר/תיאור/
הגדרה

כישורי קריאה
זיהוי אותיות
קריאת מילים

כישורי קריאה
זיהוי אותיות
קריאת מילים

אוריינות בגיל 6—7

שפה דבורה: כישורים לשוניים וידע אורייני בגיל 3—5

אוריינות בגיל 8—9

כישורי הבנת 
הנקרא
הבנת

פסקאות

כישורי הבעה 
בע”פ ובכתב
שיח מורחב

סיפור/הסבר/
תיאור

כישורי הבנת 
הנקרא
הבנת

פסקאות

כישורי הבעה 
בע”פ ובכתב
שיח מורחב

סיפור/הסבר/
תיאור

לאחד. אחד המרכזיים המחקר ממצאי ייסקרו להלן

בשלבים בעיקר לידי ביטוי באה כישורי הצופן של התרומה .1 
הקריאה של לימוד הראשונים

המודעות הצופן, כישורי של הראשון המרכיב של הקריאה ללימוד התרומה
רבים. במחקרים לעומק נבחנה הפונולוגית,

ייחודית ליכולת תרומה הגן יש בגיל מודעות פונולוגית של כי לרכישה נמצא
וב’, א’ ומדומות בכיתה מילים אמתיות חובה ושל בגן מילה בודדת של הקריאה

 Cooper, Roth, Speece & Schatschneider,) ג’ בכיתה הנקרא להבנת ואף
חוקרים .(2002; Speece, Ritchey, Cooper, Roth & Schatschneider, 2004
משכל, כמנת משתנה המודעות הפונולוגית למשתנים נוספים את צירפו אלה
כושר בעל מודל ובנו הגן, בגיל מוקדמת  קריאה  ויכולת משפחתית אוריינות

הקריאה.4 בלימוד הצלחה של גבוה ניבוי
פונולוגית מודעות שליטה בכישורי כי יותר מעידים מוקדם מחקר של ממצאיו
.(Muter & Snowling, 1997) בגיל 9 איות יכולת גם 5 ובגיל 9 מנבאת בגיל

מהמשתנים המנבאים. כל אחד של הייחודית התרומה לבחינת באמצעות רגרסיה זה נבחן מודל 4
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 Lonigan, Burgess & Anthony,) 6-3 בני בקרב ילדים אחר, שבוצע במחקר
לשליטה  גם קשורה  3 בגיל הפונולוגית המודעות רמת (א) כי נמצא ,(2000
רמת על ומשפיעה ושליטה דקדוקית) מילים זה (אוצר בגיל לשוניים בכישורים
בכישורי צופן השליטה על בתורה משפיעה (ב) זו ;5 בגיל הפונולוגית המודעות
המודעות רמת (ג) דפוס; מושגי אותיות והכרה של ידע כגון זה, בגיל נוספים
לרמתן  כמובן 6 (הקשורות בגיל אותיות ורמת כישורי הזיהוי של הפונולוגית
פי על זה. בגיל הילד של הקריאה יכולת על משפיעות (5 בגיל יכולות אלה של
וכישורים הצופן, כישורי של ברכיביהם קשורה פונולוגית מודעות זה, מחקר
מוקדם. הקריאה בגיל על יכולת משפיעים שנות הגן, כל היציבים במשך אלה,
החשיפה דרמטי בעקבות באופן עולה הפונולוגית כי המודעות נראה במקביל
על גם דווח לאחרונה .(Bentin, Hammer & Cahan, 1991) לכתב בכיתה א'
הנקרא הבנת בקריאה ועל דיוק על הפונולוגית של המודעות מאוחרת השפעה
 Caravolas, Volin & Hulme,) ז’ כיתה עד לפחות יותר, גבוהות בכיתות

.(2005; Roth et al., 2002
אחר שעקבו במחקרים במיוחד מודגשת  הפונולוגית  המודעות חשיבות
למשל כך הגן. של הלימודים בתכניות התערבות תכניות של השפעותיהן
שיפרה הגן הפונולוגית בגיל המודעות בשכלול בתכנית שהתמקדה ההשתתפות
התייחסות (המודעות הלשונית, המטה–לשונית ואת היכולת האיות יכולת את
.(Brennan & Ireson, 1997) השנה בסוף הילדים עצמה) של ללשון רפלקסיבית
פונולוגית, מודעות לילדים להקנות היא גם שנועדה אחרת, תכנית אחר מעקב
 Blachman, Tangel) א' בכיתה הקריאה על לימודי חיובית השפעה על הצביע
ליחידות מודעות (טיפוח פונמית הכשרה כי הראה אחר מחקר .(& Ball, 1999
היכולת את שיפרה בגן בשפה) משמעות הנושאות ביותר הקטנות הצליליות
א’ בכיתה והכתיבה הקריאה  רמות ואת  הגן  סיום עם הילדים  של הפונמית

.(Byrne & Fielding Barnsley, 1991)
הפונולוגית. מהמודעות יותר רחוקות לעתים נבחנו אותיות וידע דפוס מושגי
רמת המודעות שהראו כי ,(Lonigan et al., 2000) הנ”ל המחקר ממצאי מלבד
כי נמצא דפוס, מושגי של  הכרה ועל אותיות ידע על  משפיעה הפונולוגית
א' בכיתה הנקרא הבנת יכולת לניבוי תורמת כשלעצמה לדפוס המודעות גם
סביבתי דפוס של זיהויו חשיבות את המדגישים יש .(Roth et al., 2002)
וטוענים בשלט) האיקון לפי מקדונלד'ס זיהוי למשל ;environmental print)
להבנה הבסיס היא פעולה או חפץ אדם, של כאיקון לשמש יכול שסמל ההבנה כי
 Snow, Tabors, Nicholson &) אלפביתי כעיקרון צליל-אובייקט יחסי של
כסמל המוזהבות הקשתות את מזהים ילדים צעיר מגיל כבר .(Kurland, 1995
אך לדפוס הדיבור בין הקשר במיפוי חשוב שלב הוא כזה זיהוי מקדונלד’ס. של
שיום לו. מעבר הילד להתקדם שעל הדפוס של עקרונות בהבנה ראשון צעד רק
ממנבאיה הוא הדפוס, מושגי ההיבטים של בשמן), אחד האותיות (זיהוי אותיות
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חוקרים .(Scanlon & Vellutino, 1996) הקריאה יכולת של ביותר החזקים
אבחון אפשרה אותיות לשיים היכולת רמת כי ומצאו גן ילדי כאלף בדקו אלה
קריאה.  ומי כבעל קשיי טובה קריאה מי כבעל יכולת 83% מהילדים, של נכון
כזה בין שיום קשר נמצא עברית דוברי ילדים קבוצת בקרב במחקר אחר שבוצע
הספר בית של הראשונות ובכיתות בגן והכתיבה הקריאה ראשית לבין אותיות
 Levin, Shatil–Carmon & Asif–Rave, 2006; Shatil, Share & Levin,)

5.(2000
קשורות ליכולות עברית דוברי ילדים של הצופן יכולות כי זה דווח בהקשר
על במחקרים (לדיון (Korat, 2005) (emergent writing) מוקדמות כתיבה
של ממצאיו גם וכתיבה"). קריאה "הוראת הפרק ראו בעברית קריאה רכישת
כי מלמדים (NICHD–ECCRN, 2005b) בהרחבה להלן שיפורט אורך מחקר
בתורן  ואלה א’,  בכיתה הצופן יכולות על  משפיעות  4½ בגיל הצופן יכולות

ג'. בכיתה הקריאה יכולות על משפיעות
של ובייחוד של כישורי הצופן, הללו מצוינת חשיבותם הרבה מהמחקרים בחלק
חשוב זה עם הספר. בבית אוריינות כתב כתשתית לרכישת הפונולוגית, המודעות
שפה (אוצר כישורי לצד כישורי צופן נבחנו אלה שבהם בייחוד רובם, להדגיש כי
על הצביעו י', כיתה עד מהגן והבנה הבעה וכישורי ומורפולוגיה), תחביר מילים,
מאפשרים הם כלומר בלבד; לרכישת יכולת קריאה הצופן כישורי של תרומתם
בודדות, מילים בסיסיות של וקריאה איות יכולות ביתר קלות לרכוש לילדים
יותר, מתקדמות בכיתות לקריאה תשתית יוצרים ואף נמוכות, בכיתות כנדרש
כולל הבנת האורייניים, של כלל הכישורים בפיתוחם כשמדובר בהם לא די אך
 Nation & Snowling, 2004; Storch & Whitehurst, למשל: (ראו הנקרא
ברורה לחלוטין לא הייתה עדיין מסקנה זו .(2002; Dickinson et al., 2003
אולם ,(Snow, Burns & Griffin, 1998) ועמיתים של סנואו הדוח כשפורסם

מכן. שבוצעו לאחר במחקרים אמפירי קיבלה אישוש היא

המילה, ברמת לשוניים כישורים של חשיבותם .2 
בשלבים ניכרת ותחביר) מורפולוגיה (לקסיקון, והמשפט הצירוף  

יותר בשלבים מאוחרים וגם הקריאה של רכישת הראשונים  
הכתוב הטקסט (processing) תיהלוך של  

 8 בני בקרב הקריאה על לשוניים כישורים של בהשפעתם שעסק מחקר ממצאי
המאוחרים  בשלביה וגם הראשונים בשלביה גם ניכרת היא כי בבירור ו–13 הראו
הכישורים  8 נבחנו בגיל .(Nation & Snowling, 2004) רכישת הקריאה של
המודעות וסמנטיקה),  מילים (אוצר הדבורה בשפה הילדים של הלשוניים 
הקריאה ויכולות הבנת הנשמע פונולוגית”), גם ”רגישות (הנקראת הפונולוגית
הנקרא); הבנת וכן ייחודיות ומילים מדומות מילים של קריאה מילים,  (זיהוי

היא אף  ולעתים מילים, לקרוא לילדים בהכרח מסייעת האותיות לא שמות של הכרה כי הטוענים יש עם זה  5
.(2005 ותובל, (גוברמן אותם לבלבל עלולה



133 האורייני השיח ואוריינות: קווים להתפתחות תקשורת שפה,

אותם  כי נמצא נוספת.  פעם  הילדים של הקריאה  כישורי  נבחנו  13 בגיל
מילים וקריאה של הנשמע הבנת פונולוגית, מודעות לשוניים, - כישורים  משתנים
בגיל הנקרא את הבנת בחזקה מודלים המנבאים של מאפשרים יצירתם - מדומות
ייחודית, היא הללו מהמשתנים אחד כל של תרומתו כי לציין חשוב ½8 ובגיל 13.
של רכישתה על להשפעה מעבר תפקיד ממלאים הלשוניים הכישורים כלומר
הכישורים הפונולוגית, הרגישות גישת של במודל מהמוצע בשונה יכולת קריאה.
הם אלא רק תשתית שעליה מתפתחת יכולת קריאה ראשונית, אינם הלשוניים

הבית ספרית. האוריינות של הרכישה תהליך כל מלווים את
מודעות אמנם כי שהראה מחקר ממצאי ידי על גם נתמכות אלה מסקנות
יכולות דווקא אך וב', א'  בכיתות  בודדת מילה של  קריאה  מנבאת פונולוגית
הגן תורמות ליכולת בשפה) בגיל משמעות של יחסי סמנטיות (ידיעה והבנה
 Roth et al.,) ב' בכיתה הבנת הנקרא רמת המנבאות את א', והן בכיתה הקריאה
(Dickinson et al., 2003) ועמיתיו דיקינסון גם .(2002; Speece et al., 2004
אוריינות ילדים ולניצני של הקריאה ליכולת המילים של אוצר התרומה כי הראו
הפונולוגית  המודעות של פונולוגית.6 השפעותיהם מודעות של מהתרומה נבדלת
בחשבון הובאו גם כאשר נשמרו המוקדמת הקריאה על יכולת המילים אוצר ושל
חברתי ויחס מעמד מגדר, (גיל, דו–לשוניות, חברתיים–דמוגרפיים משתני בקרה

בבית). לילדים מבוגרים בין מספרי
חשובה הפונולוגית, הרגישות על נוסף ודקדוקית, תחבירית מודעות גם
מחקר ממצאי .(Muter & Snowling, 1997) 9 בגיל האיות רמת של לביסוסה
י’ (כשש פעמים), הראו כי היכולות  כיתה  מגיל 3 עד 316 ילדים ובחן שחזר
בכל הפונולוגית מהרגישות יותר טוב הקריאה יכולת את ניבאו הלשוניות
 Frost,) ב' בכיתה שנערכה הקריאה של יכולת הראשונה במדידה למעט הגילים,

.(Madsbjerg, Niedersøe, Olofsson &, Sørensen, 2005
כישורי הקשר בינן לבין הוא הלשוניות היכולות לא פחות של חשוב היבט
על הלשוניות היכולות של הטווח ארוכת ההשפעה על נוסף הצעיר. בגיל צופן
מוקדמים. צופן בגילים של כישורי הבסיס להתפתחותם הן ייתכן כי האוריינות,
אותיות) ושיום פונולוגית (מודעות הצופן וכישורי הלשוניים הכישורים רמת
 Burgess) בגיל ½5 הפונולוגית הרגישות רמת את היתר בין ½4 ניבאה בגיל
 3½ בגיל לשונית יכולת כי הראתה אף זו מחקר קבוצת .(& Lonigan, 1998
שנמדדו בגיל הצופן כישורי מרכיבי ולכל גיל באותו הפונולוגית קשורה לרגישות
הכוללת  ההשפעה כי למעשה להניח ניתן (Lonigan et al., 2000).7 לפיכך 5
מההשפעה רחבה אף האוריינות היא כישורי כלל הלשוניים על הכישורים של

השונים. במחקרים שנמדדה הישירה

אחד  כל של הייחודית בתרומה שנועדה להבחין המרובה בשיטת הרגרסיה בדיקה של תוצאה הוא זה ממצא  6
שנבחנו. המנבאים מהמשתנים

גיל 3 לגיל 5. בין שימורם מידע על זה בשלב בגיל 5 ואין רק נמדדו הצופן כישורי  7
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שהקיף ,(NICHD–ECCRN, 2005b) NICHD–ה המחקרים של ממצאי אחד
לשוניים בכישורים השליטה חשיבות את מחזקים ילדים, של גדול מספר
רמת של ההשפעה את לבחון נועד מחקר זה הנקרא. ולהבנת קריאה ללמידת
יכולות מורפולוגיה) ועל מילים, אוצר (תחביר, מרכיביה מגוון הדבורה על השפה
1,137 ילדים  באופן שיטתי דגמו החוקרים הספר. לבית המעבר הקריאה בעת
עברו  זו הילדים תקופה ג'. במשך כיתה 3 עד מגיל אחריהם ועקבו ,1991 ילידי
הילד  של השפה הדבורה רמת 3 ובגיל ½4 נבחנה ארבעה מחזורי בדיקה: בגיל
בכיתה השלישית בפעם נבדקו אלה יכולות פה); בעל והבעה הנשמע (הבנת
פונולוגית) (מודעות צופן כישורי הילד, של המילים אוצר גם עליהן ונוסף א’,
בכיתה לאובייקט); כתובה מילה בין והתאמה מילים (זיהוי קריאה ומוכנות
זה ארוך טווח מחקר של ממצאיו הנקרא. הבנת ורמת הקריאה נבחנו רמת ג’
מאוחר, בגיל לבין רמתה מוקדם הדבורה בגיל השפה בין רמת קשר על הצביעו
נמצא כאן גם מאוחר. בגיל הקריאה ומוכנות צופן בכישורי השליטה לבין וגם
½4 הסבירו  בגיל הדבורה והשפה הצופן כישורי ברמת הילדים בין ההבדלים כי
בכיתה הללו היכולות על בסיס וכי א’, בכיתה ביכולות אלה מהשונות ניכר חלק
זה  מחקר של ביותר המעניין אולם הממצא ג’. הבנת הנקרא בכיתה התפתחה א’
הנקרא  לרמת הבנת תרומה ייחודית 3 תרמה בגיל הדבורה השפה רמת כי היה
הבנת את מנבאים א' בכיתה הצופן כישורי כי נמצא כך על נוסף ג'. בכיתה
נמוך מאשר חברתי–כלכלי רקע בעלי ילדים בקרב יותר טוב ג' הנקרא בכיתה

יותר. הגבוה החברתי–כלכלי המעמד בני עמיתיהם בקרב
אורך מחקר של תוצאותיו על ידי רבה חוזקו במידה הנ"ל הממצאים ולבסוף,
(אוצר לשוניים וכישורים דפוס מושגי צופן, כישורי של השפעתם נבדקה שבו
(הבנת הנקרא ודיוק הקריאה רמת על יסוד) ומושגי מילים, יכולת נראטיבית
שהשתתפו  626 ילדים כלל מחקר זה .(Storch & Whitehurst, 2002) בקריאה)
צופן  טרום–חובה (כישורי בגן החל לאורך זמן, Head Start ונבחנו בפרויקט
מכיתה מהכיתות ובכל אחת כישורים), (אותם חובה גן לשוניים), דרך וכישורים
הגן נמצא ילדי בקרב ואכן, קריאה). ויכולות לשוניים (כישורים ד’ עד כיתה א’
במשך כל יציבה הייתה ורמתם צופן, כישורי לבין לשוניים כישורים קשר בין
שני סוגי הכישורים נפרד בין הבלתי לקשר מספק תימוכין הגן. ממצא זה שנות
שנות במהלך כי כך התברר על נוסף הקריאה. הכפולה ליכולות ולתרומתם הללו
בגן. שנרכשו הצופן לכישורי בחזקה קשורה הקריאה רמת המוקדמות הלימודים
תחומים הם שני הנקרא הקריאה והבנת דיוק מכן שלאחר בשנים זה לעומת
באופן משפיעים  השפה כישורי כאשר שונים,  מכישורים המושפעים נפרדים 

הקריאה. דיוק על הנקרא ולא הבנת על ישיר
ה–National Research Council האמריקני  מחקרים קבע של בסיכום סדרה
לבין אוריינות הדבורה השפה יכולות הקשר בין כי (Bowman et al., 2001)
ילדים ילדים: של שונות אוכלוסייה קבוצות בשלוש הוכח יותר מאוחר בשלב
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בדיבור, פיגור בעלי וילדים בקריאה פיגור בעלי ילדים נורמלית, שהתפתחותם
משמעות) להפקת הנקרא (קריאה להבנת יותר ביחס הרבה חזק זה ”קשר לאמור:
הרבה יותר אצל וחזק מילים בודדות), בקול של (קריאה מאשר ביחס לקריאה

עמ' 189). לקרוא" (שם, מתחילים שרק ילדים אצל מאשר בוגרים ילדים
המיומנויות ילדים בהפעלת אותן באימון שלא די לא רק כי אפוא מסתבר
שיום או צלילים זיהוי (כמו מהאחרות יותר לאוריינות לכאורה הקשורות
עשוי כזה שאימון אלא מיומנים, וכותבים קוראים להיות להכשירם כדי אותיות)
חשובים, אולם הצופן אחרים. כישורי מנושאים חיוניים הלב תשומת להסיט את
וכישורי לשוניים כישורים של רחב לטווח זקוקים ילדים כלל. מספיקים אינם
אוריינות, כישורי של המלאה התפתחותם  לשם  מורחב) שיח (בייחוד שיח
 Dickinson & Tabors,) שקריאתם משתפרת עולה ככל אלה וחשיבותם של
את להבטיח המיטבית אפוא הדרך .(2001; Whitehurst & Lonigan,1998
לשונית סביבה טיפוח ידי על היא כקוראים גן ילדי של העתידית הצלחתם
על ולא לחייהם, הראשונות השנים חמש במהלך ואוריינית מאתגרת עשירה,
 Tabors, Snow & Dickinson,) הגן לשנות הוראת הקריאה של הקדמה ידי

.(2001

רציף מורחב שיח כישורי הדבורה: בשפה אוריינות של ראשיתה .3 
ובכתב פה בעל והבעה הבנה יכולות מנבאים

יכולות קוגניטיביות עומדות מורחב בשיח נהירים טקסטים היכולת לנסח ביסוד
הבנה המאפשרות אלה, יכולות והעכשיו; מהכאן הינתקות המזמנות ולשוניות
נחשבות ,(decontextualized) מהוקשרת בלתי אוטונומית, שפה של והפקה
זו בטענה התומכים החוקרים האוריינית. הכשירות מליבת לחלק רבים בעיני
לנבא צפויה בגיל הגן מורחב שיח סוגות של ובהפקה הצלחה בהבנה כי גורסים
בפרט, מאוחרות יותר ובכתב בשנים פה לשונית בעל בהבנה ובהפקה הצלחה
.(Snow & Dickinson, 1991; Wells, 1985) בכלל הספר  בבית  והצלחה 
(ראו זו טענה הבולטים של הם ממוביליה ועמיתיה קתרין סנואו של מחקריהם

להלן).
 Home School) הספר” לבית ”מהבית בשם הידוע מקיף אורך במחקר
 Snow & Dickinson, 1991; Snow et al., 1995; Tabors ראו: ;Study
בעלות  אמריקניות משפחות של ילדיהן  84 אחר מעקב נערך (et al., 2001
כמועמדות הרווחה שירותי ידי על (שהוגדרו נמוכות והכנסה השכלה רמות
ובבית  בגן בבית, - התיכון הספר בית סיום 3 עד מגיל ,(Head Start לתכנית
משימות הילדים ביצעו שבמהלכם שנתיים בית בביקורי הנתונים נאספו הספר.
ובתצפיות משפחתיות ערב ארוחות של בהקלטה האימהות), עם (חלקן שונות
נמדדו הילדים של והאורייניים הלשוניים הכישורים הספר. ובבית בגן ובהקלטות
חוזרים שנתיים מבחנים בעזרת טבעיות בגן וכן אינטראקציות ניתוח ידי על
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:(outcome measures תוצר", ("מדדי מגוונים לשוניים להיבטים שהתייחסו
והבנת סיפורים הפקת פורמליות, הגדרות פסיבי, מילים אוצר אוריינות, ניצני
היא לשונית למידה הייתה כי של המחקר ההשערות המרכזיות אחת סיפורים.

רכישת אוריינות. לקראת ראשון חשוב צעד
בגן הדבורה השפה בין הקשרים על המעידים הממצאים חשובים לענייננו
 Tabors et al., ראו: מסכם (לדיון מאוחר יותר אורייניים בגיל כישורים לבין

:(2001
הילדים  ציוני בין  גבוהים מתאמים  נמצאו הנקרא:  והבנת מילים אוצר •
אוצר בין וכן ובכיתה ד’, הגן בגיל (PPVT–R) פסיבי מילים אוצר במבחן
משמעותו ז’. ועוד יותר בכיתה ד’ בכיתה לבין הבנת הנקרא הפסיבי המילים
במבחן ה–PPVT–R בגיל  הילדים של ההצלחה שרמת היא זה של ממצא
הבנת ושל שלהם הפסיבי המילים אוצר רמת של חזק מנבא היא צעיר

מכן. שנים לאחר חמש ושמונה הנקרא
צלילים במילים,  אותיות, זיהוי וסיפור, זיהוי מושגי דפוס אוריינות - ניצני •
הנקרא  גבוה עם הבנת גם הם במתאם נמצאו סביבתי8 - ודפוס כתב מושגי

מכן. לאחר שנים ושמונה חמש הפסיבי המילים ואוצר
ההגדרה  יכולת כי נמצא קודמים במחקרים כבר פורמליות:  הגדרות •
ש…,   Y הוא   X–ש האומר קבוע  מבנה בעל מכליל (במשפט הפורמלית 
לעומת נושך", ולפעמים על הבית - ששומר חיים בעל זה - ”כלב למשל:
כזה אפור לי היה נורא - חמוד שהוא - נוסח "חתול הגדרה מהוקשרת
זה מחקר גם אותה. ואכן, ומנבאת הנקרא להבנת דרך קבע קשורה שנאבד")
הבנת רמת את ניבאה בגן פורמליות הגדרות של בניסוח הצלחה כי הראה

מכן. לאחר שנים ושמונה חמש המילים ואוצר הנקרא
הבנת  עם בינוני במתאם היו בגן סיפורים בהפקת הילדים סיפורים: ציוני •

וח'. ד' בכיתות המילים ואוצר הנקרא
זה. בהקשר שנחקרו המורחב השיח סוגות מבין במיוחד בולטת הסיפורית הסוגה
התערבות. מחקרי כולל רבים, ממחקרים מתבררת האוריינות לקידום תרומתה
כיתה עד מהגן קבוצת ילדים, שלוש שנים אחר שעקבו במשך חוקרים למשל כך
אוריינית משפחתית סביבה לצד המילים ולאוצר נראטיבי לשיח כי הראו ג',
.(Roth et al., 2002) א' בכיתה יש תרומה ייחודית להבנת הנקרא דפוס, ומודעות
ילדי של הנראטיביות היכולות את לשפר ניתן כי נמצא שונים התערבות במחקרי
צפויים סיפור של משימות בהצלחה למלא המסוגלים ילדים וכי אימון, בעזרת גן
 Nicolopoulou, 2002;) שונות אורייניות משימות  של במילוין  גם להצליח

.(Ryokai, Vaucelle & Cassell, 2003; Whitehurst & Lonigan, 1998

ההסבר  יכולת קריאה. של מוכח ניבוי כושר אין סביבתי לדפוס שלפיו מחקר גם פורסם לנאמר כאן בניגוד  8
סביבתי דפוס ולכן ולא משום שזיהו אותיות, ההקשר לפי שילדים מזהים דפוס סביבתי הוא זה במחקר הניתן

.(Blair & Savage, 2006) הקריאה רכישת תהליך את מקדם אינו
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הניבוי הדיפרנציאלית יכולת את לעומק שבדק מחקר זה במיוחד בהקשר מעניין
 Griffin, Hemphill, Camp & Wolf,) המורחב השיח השונים של רכיביו של
לשלוט ליכולת (א) החוקרים התייחסו שונים שיח כישורי של בניתוח .(2004
וטפל עיקר יחסי וכן נראטיב  של מבנה–העל הטקסט, למשל של במבני–העל
סיפורי; למשל טקסט שונות, סוגות של להפקה קריטית זו - יכולת עיוני בטקסט
תמונה (לתאר מידע מדויק שנמסר בטקסט אקספוזיטורי על לחזור ליכולת (ב)
לעיבוי המשמשות הפסוקיות את לזהות ליכולת (ג) אותה); רואה שאינו למי
אורך, זה, שהיה מחקר במחקר הסיפורי. בטקסט ואת דרכי תפקודן ולהערכה
זמן  נקודות והם נבחנו בשתי שהתפתחותם הייתה נורמלית, 32 ילדים השתתפו
סיפוריים  אירועים של החשיבות רמת את לזהות יכולתם 5 נבדקה בגיל שונות:
אלה  יכולות בין הקשר 8 נבדק בגיל אינפורמטיבי. טקסט ולייצר פה בעל בסיפור

כתובה. שפה של והייצור ההבנה יכולות לבין
מורחב שיח יכולות של גבוהה רמה כי היו המחקר של המרכזיות ההשערות
בעל  מידע פה ולהפיק את חשיבות המידע הנמסר בעל להבין 3 מאפשרת בגיל
שפה  כישורי כאשר 8 גם בגיל והכתיבה הקריאה יכולת את מנבאת והיא פה,
גם כי החוקרים הניחו קודמות עבודות על בהסתמך קבועים. מוחזקים אחרים

וכתיבה. קריאה יכולות קשר עם דפוסי דבור יראו שיח של שונים ממדים
למבני–העל המקושרות שיח יכולות אלה. השערות איששו המחקר ממצאי
של  היכולת רמת את 5 ניבאו בגיל העיוני הטקסט ושל הנראטיבי הטקסט של
בגיל דבור בטקסט המתרחשים אירועים לזהות היכולת ;8 כתיבת סיפור בגיל
 5 בגיל עיוני בשיח מידע לייצג היכולת בגיל 8; הנקרא הבנת רמת את 5 ניבאה
מורחב של שיח כישורים כלומר, .8 הנקרא בגיל הבנת רמת את היא ניבאה אף
כתוב של שיח ההפקה כישורי ואת ההבנה כישורי את מנבאים בגיל הגן דבור

הספר. בית בגיל

של התפתחותם על והבית הילדים גן השפעת ג
ואוריינות לשון כישורי

המשפחתית הזירה .1

יש - ומורים גננות הורים, - מבוגרים עם ילדים של התקשורת לסגנון
 Dickinson) וכישורי שיח שפה ברכישת הצלחתם על לכת השפעה מרחיקת
אילו אפוא לברר חשוב .(& Tabors, 2001; Heath, 1983; Rogo , 2003
תרבויות בני בוגרים, (siblings) ואֲָחאִים מבוגרים נוקטים תמיכה אסטרטגיות
על להצביע ניתן המשפחתית, ואם בסביבה ילדים באינטראקצייה עם שונות,

מאחרות. יעילות שהן אסטרטגיות
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המחקרי הרקע א

היא השיח כישורי ועל הלשונית ההתפתחות על המשפחתית הסביבה השפעת
חוקריםפסיכולינגוויסטים יחד. פסיכולוגיםואנתרופולוגיםגם בקרב הדיון במוקד
לבין הלמידה של המטפלים התשומה הלשונית הקשרים בין מתמקדים בשאלת
הפרט, את במרכז מציבים אנליטית, גישה נוקטים הם הילדים. של הלשונית
מבוקרים מבחנים עם טבעי של שיח תצפיות והקלטה של מתודולוגיה משלבים
 Dickinson & Tabors, 2001; Gallaway &) זמן לאורך הישגים ובודקים
התמקד היסטורית מבחינה .(Richards, 1994; Snow & Ferguson, 1977
המערבית, בתרבות המשפחתית  בזירה בעיקר תחילה הפסיכולוגי  המחקר
.(Lieven, 1994 ראו: (לסקירה לפעוטות אימהות בין באינטראקצייה ובייחוד
בודדים. חקירה של מקרים במסגרת תצפית זה בעבודות מחקר  של ראשיתו
התשומה אופי בין הקשרים לבדיקת  המחקר זירת  הורחבה השנים במהלך
המחקר מסורת  זה לעומת הילדים. של הלשוניים ההישגים לבין ההורית 
 LS, Language) הלשוני הִחברות כאסכולת המוכרת האנתרופולוגי–לשוני,
דפוסי והבין–עדתית של הבין–תרבותית השונות הדגישה את ,(Socialization
הופכים ילדים  כיצד היא השאלה בלשון. שליטה לקראת הלשוני הִחברות 
את ולהבין לתאר היא והמטרה גדלים, הם שבתוכה התרבותית בקהילה לחברים
הלשוני. הִחברות תהליך מתרחש שבאמצעותם התרבותיים–לשוניים הדפוסים
שיח שונות. בקהילות זמן לאורך אתנוגרפיות תצפיות באמצעות זו מושגת מטרה
הלשוני הפסיכולוגים, חוקרי הִחברות את להתמקדות בפרט, המאפיינת בניגוד
 Heath, 1983; Ochs, 1988; Schieffelin, (לדוגמה, בקהילה כולה מתמקדים
תרבויות בקרב הלשוני הִחברות חקר של האנתרופולוגית במסורת .(1990
וכוללת רחבה, היא מראש שבה מתבוננים היחידה המשפחתית ושונות רבות
שתי .(Watson–Gegeo & Gegeo, 1989) המורחבת המשפחה  בני  כל את
בחקר האחרונות בשנים וגובר העניין ההולך את מלוות הללו החקר מסורות
ערב ארוחות למשל משתתפים, רבי חברתיים בהקשרים האינטראקצייה דפוסי
המשלבת נוספת חקר מסורת .(Blum–Kulka & Snow, 2002) משפחתיות
ונציגתה הפסיכולוגית–תרבותית, המסורת היא מבוקרים, וניסויים תצפיות

.(Rogo , 2003) רוגוף ברברה היא הבולטת

הלשון בתחום ביןַײתרבותית בתהליכי ִחברות שונות ב

משמעותיות השלכות יש הלשוני הִחברות בדפוסי ואתנית תרבותית לשונות
בשנות זה שנעשה בהקשר בולט במחקר הספר. בבית של ילדים הצלחתם על
,(Heath, 1983) קרוליינה בדרום שונות קהילות בקרב ה–20 המאה של השבעים
מפעל) באותו פועלים היו (הגברים נמוך חברתי ממעמד קהילות שתי הושוו
פרוטסטנטים לבנים של רודוויל קהילת - תרבותן גם ולכן שונה, האתני שמוצאן
לצדן פרוטסטנטים אדוקים. הם גם אמריקנים–אפריקנים, טרקטון של וקהילת
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שכללה אנשים בינוני מעמד בני של קבוצה גם נחקרה אלה שתי קהילות של
האתניות בני הקהילות שתי אנשי בין העיקרי ההבדל שונה. אתני בעלי רקע
במשפחה. בקרב הילד מעמד של שונה תרבותית בתפיסה היה המעמד הנמוך
ובדומה זו, ברוח באופן ישיר. וללמדם ילדים לחנך כי יש האמונה רווחה הלבנים
לידתו, מיום שיח בן בילד ראו במערב, משכילות משפחות בקרב למקובל
לדבר. שהתחיל לפני רב "שיחות" זמן אתו אליו ולנהל לפנות נהגו והמבוגרים
וכי בעצמם, ומתפתחים גדלים ילדים כי שסברו האמריקנים–אפריקנים, מנגד,
אליו פנו ולא שיח לבן התינוק את החשיבו לא מיותרת, היא ישירה הוראה כל
האמריקנים–אפריקנים נחשפו התינוקות גם זה עם לדבר. שהתחיל ישירות לפני
לשיחות אלא אליהם שהופנה ישירות לדיבור כי לא אם - רבה במידה לדיבור
כמנהג בהן נוכחים שתינוקות ופעילויות התכנסויות אותן בכל המבוגרים בין
הילדים הלבנים הגיעו לבית הספר, הקהילות כאשר ילדי שתי כי הקהילה. נמצא
כבר קשיים היו האמריקנים–אפריקנים לילדים ואילו א', בכיתה היטב השתלבו
השיח סגנון בין ההלימה קושר לרמת שתי הקבוצות ילדי בין ההבדל זה. בשלב
מבחן, שאלות כמו דפוסים למשל - הספר בבית המקובל השיח סגנון לבין בבית
וכמובן לבנים הורים בקרב רווחים מראש,  התשובה את יודע השואל כאשר
בקרב הקהילה וכלל כלל מקובלים אינם אולם הספר, בבית בקרב המורים גם

השחורה.
והם רב, זמן החזיקה מעמד לא א' בכיתה הלבנים של ילדי הצלחתם עקא, דא
ההסבר וג'. בכיתות ב' כבר משכילים מבתים לילדים בלימודים בהשוואה פיגרו
הדפוסים ושל השיח סגנון של שונים להיבטים ומיוחס יותר מורכב זו לתופעה
לבני בהשוואה ממעמד הפועלים, הלבנה הקהילה את בני המאפיינים החינוכיים
ולספרים בכלל, לאוריינות היחס למשל - המשכיל הבינוני הקהילה מהמעמד
בין כאלה הספר. הבדלים לבית הילדים בהכנת של ההורים תפקידם ותפיסת
בארץ שבוצעו  אחרים במחקרים גם  התגלו שונה  השכלתי רקע בעלי הורים 
.(2003 וסנפיר, בכר קורת, פסיכולוגיים (למשל: כמו גם אנתרופולוגיים ובעולם,
בקרב משפחות האוריינות שתפיסת מכך נובעים ההבדלים כי החוקרים סבורים
- קריאה דתית מסוימת גם ובמידה אינסטרומנטלית, היא בעיקר מעוטות השכלה
היא משכילות במשפחות מנגד, התפילה. ואת היום–יום צורכי את לשרת נועדה
אזרחית לימודית, קריאה קריאה פנאי, קריאת כמו תפקידים נוספים, ממלאת
של הפועלים בני של ילדיהם בהכנת היה די לא למשל כך ועוד. עיתון) (קריאת
למלא מהם שהוריהם דרשו עבודה חוברות בעזרת הספר לכניסה לבית רודוויל
כשבאמתחתם הגיעו לכיתה א' הם אמנם הספר. להם הצלחה בבית לאפשר כדי
לחלוטין), האמריקנים–אפריקנים לילדי (שחסרה מסוימת אוריינית תשתית
לימודיהם, בראשית האל"ף–בי"ת בלמידת להם שסייעו צופן כישורי בייחוד
וכישורי שפה כישורי של בפיתוחם לתמוך כדי הספיקה לא זו תשתית אולם

ואילך. א' מכיתה המקצועות בכל להצלחה הנדרשים מורחב–אורייני שיח
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לילד המכוון דיבור ג

 Gallaway & ראו: ;CDS, Child Directed Speech) לילד המכוון דיבור
מטפלים ידי על  הננקטות שיח אסטרטגיות של  סל הוא (Richards, 1994
סוף מאז פסיכולוגים שערכו תצפית במחקרי זוהו אשר לתינוקות, בפנייתם
מחקרים .(Snow & Fergusson, 1977) העשרים של המאה השבעים שנות
הלשונית לרמה דיבורם את מתאימים מטפלים המערב בתרבויות כי הראו רבים
מבעיהם את  מפרשים  פונים, הם שאליהם התינוקות/הילדים של  המשוערת 
השיחה את המקדמות שאלות שואלים גם הם הצורך. בשעת אותם ומשלימים
 Bruner,) ברונר של בלשונו כוונותיהם. את  להבהיר הילדים את ומכוונות
לילדים מספקים שהם בכך השיחה לניהול אחריות לוקחים המטפלים ,(1983

שונים. בהקשרים משמעות להפיק כיצד לומדים הם שבעזרתם פיגומים
כאשר שלה, לילד או לתינוק האם בין כלל בדרך זוגית, תקשורת של במצבים
הפנייה את לשון המאפיינות אסטרטגיות בין להבחין ניתן מכוון לילד, הדיבור

התגובה. לשון את המאפיינות אסטרטגיות לבין לפעוט
התינוק קשורים לתגובת שאינם ביטוי אופני כוללת של המטפל הפנייה לשון
הבא והלקסיקלית, התחבירית המורפולוגית, ברמה לשוני פישוט (א) הילד: או
(כינוי מפורקות ובצורות מצומצם מילים באוצר קצרים, במשפטים ביטוי לידי
את להקל ניסיון על כלומר ההנהרה, עקרון על ובנוי ָחבּור), כינוי ּפָרּוד במקום
גובה מיוחדת - פרוזודיה (ב) פישוט תחבירי; על דווקא ולאו התיהלוך הלשוני,

בדיבור. והפסקות הדיבור קצב ההנגנה, הקול,
(כלומר שווים שיחה בין לפיתוח המכוונות כוללת אסטרטגיות התגובה לשון
ניחוש ("תסתכלי/תראי"); הלב תשומת מיקוד כגון השיח), ברמת דיאלוגיות
שאתה ("נכון רצונותיו המללת לאכול?"); רוצה ("אתה הפעוט של כוונותיו
הרחבת עם לעתים דבריו, על חזרה הבהרה; ושאלות מבעיו פירוש רעב?");
מבעי סמנטית את ההולמת ותגובתיות רלוונטית ממוקדת המשמעות; הקשבה

הזולת.
(כמו משתתפים רב בין–דורי שיח  אחר  שעקבו  יותר מאוחרים מחקרים
מצביעים השיח, של האתנוגרפיה גישת את ונקטו משפחתיות) ערב ארוחות
בין הורים באינטראקציות שיח המופיעות מקדמות אסטרטגיות כמה וכמה על

במשפחה: בין ילדים לילדים אחרים ולעתים גם לילדים
.(Blum–Kulka, 1997) דו–לשוניות של שימור •

 Fasulo,) אירוניה והומור של והבעה זיהוי יכולת לשון, של משחקי פיתוח •
.(Liberati & Pontecorvo, 2002

והסבר סיפור של בבניית רצפים ותמיכה סיפורית והסברית יזמה של עידוד •
.(Blum–Kulka, 2002; Georgakopoulou, 2002)

האסטרטגיות של חשיבותן העיד כי זה מחקר בתחום שנות עשרים של סיכומן
חיוביים, לספק מודלים התיהלוך, עומס את להקטין כדי שיש בהן בכך היא הללו
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בשיחה השתתפות ולעודד הלשונית התשומה של הסגמנטציה על להקל
אחדות. עדיין נותרו שאלות פתוחות אולם .(Gallaway & Richards, 1994)

 4 - גיל (תקרת  ובילדים צעירים בתינוקות המחקרים עסקו מכיוון שרוב
התופעה של הגילי הטווח מהו ידוע לא עדיין בלבד, מסוימות ובתרבויות שנים)

הבין–תרבותית. השונות טווח ומהו
המחקרים רוב זה. בתחום המינים להבדלים בין באשר שאלה עולה כך על נוסף
כל כאשר משפחות דו–לשוניות, שנערך בקרב אולם במחקר במטפלות, התמקדו
אותו האם, כמו בדיוק נוקט, האב כי נמצא בשפתו, הילד אל דיבר מההורים אחד

.(Goodz, 1994) הילד אל המכוון דיבור של אסטרטגיות סל
אסטרטגיה כל של הייחודית התרומה  שיעור  בדבר השאלה ולבסוף,
קשה כי הטוענים יש היא. פעוטות נותרה פתוחה גם של הלשונית להתפתחות
אוכלוסייה קבוצות בקרב לשונית שהתפתחות משום ייחודיות תרומות לזהות
סגנון של השפעתו ולכן רבה, עצמה בעלת אוניברסלית תופעה היא נורמליות
זה מחקרים עדכניים עם .(Snow, 1994) גדולה להיות יכולה אינה ההורי השיח
המבוגרים בלשון מסוימות ודקדוקיות לקסיקליות תבניות בין קשר על מצביעים
ילדים, השתמשו שבהם הראשונים שהפעלים נמצא למשל כך הילדים. לשון לבין
בלשון גבוהה ביותר בשכיחות שגורים היו אלה, פעלים שבהם הופיעו והמבנים
לקסיקליים בין מבנים הקשר כי להסיק מאפשרים זה ודומיו ממצא האימהות.
מכפי שפה חזק לומדים ילדים שבה הדרך לבין לילד המכוון ודקדוקיים בדיבור
 Cameron–Faulkner, Lieven & אלה ראו: מחקרים (לסיכום שסברו בעבר
תריסר ניסויית של בקבוצה כי למשל הראו חוקרים אלה .(Tomasello, 2003
מסוימות) מילים (עם מהמבעים ברבים השתמשו הילדים ופעוטות אימהות
של הילדים היה השימוש קצב מסוימים ובמקרים שבהם השתמשו האימהות,

בלשון האימהות (שם). השימוש עם שכיחות במתאם גבוה

המשפחה תפקיד על אמפירי פסיכולינגוויסטי מחקר ד

של התפתחותם על המשפחתית בזירה הלשונית התשומה אופי של ההשפעה
מעמיק אמפירי אישוש מקבלת בפרט שיח וכישורי בכלל לשוניים כישורים
ההשערות אחת .(Dickinson & Tabors, 2001) הספר" ”מהבית לבית במחקר
צעירים ילדים בין פה בעל התקשורת אופי כי הייתה זה מחקר של המרכזיות
מאוחרים בגילים  וכתובה דבורה לשונית התפתחות לנבא עשוי למטפליהם 
קשרים על שהצביעו ממצאים ארוכה של ידי שורה על אוששה זו השערה יותר.
לבין צעיר בגיל לילדים מבוגרים בתקשורת בין מורחב שיח מדדי בין מובהקים
לאחר אחדות קריאה שנים ובמבחני ושיח לשון הילדים במבחני של הצלחתם

מהממצאים המרכזיים: כמה נמנה כאן מכן.
בעת קריאה  המורחב סיפורים: שיעור השיח של קריאה בעת השיחה אופי •
לעולם,  טקסט  בין קשרים יצירת דרך הזה (במקרה   3 בגיל סיפור של
עם גבוה חיובי במתאם נמצא שפה) על או דפוס על והסברים הערות
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וכושר מושגי דפוס פה, בעל המסופר סיפור הבנת באוצר מילים, שליטה
(שם). 5 בגיל סיפורי

הדיבור  שיעור בין חיובי מתאם נמצא ארוחות:  במהלך מורחב דיבור •
פורמליות  הגדרות לספק היכולת 3 לבין בגיל ערב ארוחות במהלך המורחב

.(DeTemple & Beals, 1991) 5 ולספר סיפור בגיל
המילים  שיעור לילדים:  אימהות בין בשיחה נדירות במילים שימוש •
ארוחות, (במהלך לילדים אימהות שבין בשיחה מילים והסברי הנדירות
במבחני אוצר  3 מנבא הצלחה בגיל ובעת קריאת סיפורים) משחק בשעת
 Weizman & Snow,) 5 פורמלית בגיל הגדרה ויכולת מילים סטנדרטיים

.(2001

הגננת תפקיד בגן: הלשונית הזירה .2

המחקרים רוב בלבד. מעטים במחקרים נותחו לגננות ילדים בין התקשורת דפוסי
תכניות של היחסית האפקטיביות את ובדקו בהערכה עסקו זה בתחום החינוכיים

הגננת. של לתשומה הלשונית התייחסות ישירה ילדים, ללא בגני לימוד
של בהשפעה הנוגעים אחדים בולטים ממצאים על להצביע ניתן כן פי על אף
על הצביע של נתונים ניתוח–על הילדים. שיח על עם הגננת התקשורת דפוסי
השפה הדבורה והקריאה כישורי הגננת בגן על עם של פעילות קריאה השפעה
וככל קטנות, בקבוצות התקיימה הפעילות כאשר גדלה זו השפעה הילדים. של
במחקר אחר, שנבנה סביב התערבות .(Blok, 1999) יותר צעירים היו שהילדים
באופן סיפורים המספרת עם תכנה בגן של ילדים משחקם אחר עקבו מתוכננת,
 Ryokai et al.,) אוריינות התורמות לפיתוח נראטיב של יכולות לפיתוחן שמכוון
היו לאחר ההשתתפות בתכנית, אלה, ילדים יכולותיהם הלשוניות של .(2003
סיפרו הם - בתכנית השתתפו שלא ביקורת קבוצת ילדי של מזו גבוהה ברמה
בציטוטים והשתמשו בלשון, השימוש מבחינת התכנה לסיפורי שדמו סיפורים
כך הילדים על נוסף יותר. רבה במידה זמן ובביטויי נדירים ישירים, בביטויים

הסיפור. את לשפר כיצד והציעו לתכנה סייעו
 Dickinson & Tabors,) הספר" שנזכר לעיל לבית במסגרת המחקר "מהבית
גן, 84  הפרויקט (58 כיתות ילדי בגנים של תצפיות שיטתיות גם 2001) נערכו
שיח .(Dickinson & Smith, 1994) שנים שלוש במשך המחקר) בתחילת ילדים
הפעילות למסגרות בהתאם נותחו והממצאים שלם, יום במשך הוקלט הילדים
התמקדות תוך - קבוצתי ומפגש ארוחה  חופשי,  משחק - הגן של השונות
נבדקו השונות. הפעילויות במהלך הילדים לבין הגננת בין התקשורת באופי
השיח ושיעור הנדירות המילים שיעור הדיבור, כמות כגון לשוניים, תשומה מדדי
מרוחקים, שאלות נושאים על שיחה הרחבות, הסברים, - זה המורחב (במחקר
הצלחת לבין מדדי התשומה בין והקשרים בשעת קריאה), מחשבה מעוררות
מילים אוצר  אוריינות, (ניצני  ואוריינות  שפה  של שנתיים  במבחנים הילדים 
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מידה באיזו נבדק כן סיפור). כמו והפקת סיפור פורמליות, הבנת הגדרות פסיבי,
של תוצאותיהם את ניבאו בשנה הראשונה התשומה מבדקי של תוצאותיהם
הבדיקות מכל שעלה ביותר החשוב הממצא השלישית. בשנה התוצר מבדקי
הגננת לילדים בניבוי הצלחתם בין התקשורת אופי על התפקיד המרכזי של העיד
העיקריים הממצאים יותר. מאוחר בשלב בפרט והאוריינות בכלל השפה בשכלול

אלה: היו שנים, לשלוש ומעבר שנתי בחתך זה, מחקר של
בארוחה ובשעת  נדירות במילים הגננת של השימוש שיעור נדירות: מילים •
פורמליות,  הגדרות אוריינות, ניצני של היכולת רמות את חופשי מנבא משחק

הילדים. של פסיבי מילים ואוצר סיפור הבנת פחותה ובמידה
את  המשתף אנליטי שיח הקבוצתי:  במפגש סיפורים של הקריאה סגנון •
רמות את מנבא קריאתו בשעת הסיפור סביב משמעותית בשיחה הילדים

הילדים. של הנשמע הבנת ויכולת המילים אוצר
אפקט  להיות עשוי בשיח השליטה חופשי: להשעיית משחק בשעת איפוק •
של הילדים החופשי במשחק מלהתערב נמנעה הגננת כאשר - דווקא חיובי
משיעורם נמוך היה  הילדים של לזה  ביחס  הגננת של המבעים  (שיעור
כל לבין הלשונית התנהגותה בין גבוה מתאם נמצא אחרות) בהזדמנויות

התוצר. מדדי
בשעת הגננת של המרחיבים המבעים שיעור :(expanding) מרחיב שיח •
פורמלית אוריינות והגדרה היכולת של ניצני רמות מנבא את חופשי משחק

הילדים. בקרב
קוגניטיבי  ואתגור מיקוד קשב מעורבות, של המפגש הקבוצתי: יצירת ניווט •
ניצני של היכולת רמות  על משפיעים  הקבוצתי  במפגש  השיח במהלך

הילדים. בקרב סיפור והפקת אוריינות
השונות במהלך הפעילויות לילדים הגננת בין אופי התקשורת כי אפוא נראה •
הילדים של הדיבור למשל כמות כך הפעילות. הארגון של מאופן מושפע בגן
חשיפת אתם. ושוחחה הילדים הגננת ישבה עם כאשר גדלה הארוחות בזמן
ולכן נדיר, מילים מזמנת אוצר הארוחה מרוחקים בשעת לנושאים הילדים
של הבנת סיפור ואוצר במבחנים הצלחתם את זה מפתיע שהיא ניבאה אין

.5 מילים פסיבי בגיל
מבחינת הגננות בין רבה שונות נתגלתה בגן ספרים קריאת על בתצפיות גם
המעורבות עידוד הכולל הספר. הסגנון האנליטי, סביב והשיחה הקריאה סגנון
שאלות (דרך הסיפור סביב מחשבה ומעוררות רפלקסיביות בשיחות הילדים של
חיוביים מובהקים נמצאו מתאמים ביותר: נתגלה אפקטיבי "למה" ו"איך"), של
סיפורים  הבנת וכן בינו לבין הגן, סיום 3 ועם בגיל מילים אוצר מבחני לבין בינו

.4 בגיל
הוא חופשי בשעת משחק שהיה האפקטיבי ביותר של הגננת הדיבור סגנון
עלו לילדים יותר והקשיבה פחות דיברה שהגננת ככל העצור. הסגנון דווקא
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ניצני - סיום הגן שהועברו עם ההערכה מבחני אחד מארבעת הילדים בכל ציוני
הגדרות וסיפורים. מילים, אוריינות, אוצר

הקבוצתי המפגש בשעת מרבית השפעה כבעלות שהתגלו האסטרטגיות
בנעשה, וכן אותם ולערב לעניין וההצלחה הילדים של הקשב מיקוד כללו גם
ודיון הפיזי העולם על הכללות שכלל קוגניטיבית, מבחינה מאתגר שיח ניהול
קשורות היו האלה האסטרטגיות ,3 בני היו כשהילדים מרוחקים. בנושאים

ולהפקת סיפור. לניצני אוריינות
חסכיהם על לפצות בגן ותומכת עשירה לשונית סביבה של בכוחה יש האם
ניתוחים סדרת זה? את זה משלימים והבית הגן האם ההורים? בבית הילדים של
חיובית תשובה מספקת הספר" לבית "מהבית המחקר ממצאי סוכמו שבה
ביחס  עקיבים ממצאים נתגלו  9.(Dickinson & Tabors, 2001) זו לשאלה
בארבעה - פסיבי מילים ואוצר סיפור הפקת אוריינות, ניצני - מדדים לשלושה
לא תומכת בבית ובגן, סביבה תומכת מצבים: סביבה תומכת בבית ובגן, סביבה
ביתית סביבה במפתיע, שלא בבית. לא אך בגן תומכת וסביבה בגן לא אך בבית
רמת את בעקיבות מנבאת הזירות) בשתי (תמיכה/אי–תמיכה דומה וגנית
לממוצע (מתחת אי–ההצלחה או התומכת) בסביבה לממוצע (מעל ההצלחה
ההפתעה הנ"ל. את המדדים שבדקו במבחנים של הילדים תומכת) הלא בסביבה
ביתית שגדלו בסביבה הילדים הישגי כי נמצא - המצב הא–סימטרי לגבי היא
זה ולעומת בכל המדדים, הממוצע בקרבת היו תומכת גנית לא ובסביבה תומכת
מעל היו תומכת גנית ובסביבה תומכת לא ביתית בסביבה שגדלו הילדים הישגי
מצוינים "גנים כי היא זה ממצא החשובה של ההשלכה המדדים. בכל לממוצע
בהרבה נמוכה  ואוריינית  לשונית תמיכה המספקים בתים על לפצות  עשויים 

.(326 עמ' (שם, מהממוצע"

עמיתים שיח הלשונית בגן: הזירה .3

דמיוני סיפור עסקו בטוויית הילדים כאשר בגן ירושלמי הוקלטה להלן השיחה
המדומיינים. והעלילה הדמויות ציור כדי תוך

סיפור  בניית בשעת וחודשיים) (6 שנים ואורן חודשים) ו–3 שנים 6) רפאל
בדיוני:10

ש–(...) מי לאוטואים. רצפה זאת (...) רפאל:

בית  סביבת אפשריות: ארבע קבוצות על שהתבסס רגרסיה במודל נעשה שימוש זו שאלה לבחון מנת על  9
סביבת ללא תומכת גן סביבת תומכת, גן סביבת ללא תומכת בית סביבת תומכת, גן בסביבת מלווה תומכת
ה-90  באחוזון שנמצאה כסביבה הוגדרה תומכת סביבה תומכות. שאינן גן וסביבת בית וסביבת תומכת בית
שנמצאה כסביבה הוגדרה תומכת שאינה סביבה לכך, בדומה במחקר. שנבחנו האוריינות קריטריוני בכל
הביתית  שסביבתם רבים ילדים נמצאו שלא מכיוון במחקר. שנבחנו האוריינות קריטריוני ה-10 בכל באחוזון
ציוניהם את לנבא מנת על סטטיסטיות פעולות בוצעו ה-10, לאחוזון או לאחוזון ה-90 השתייכה או הגנית

אלה. בסביבות ילדים של
 = מיל- הדוברים; בין חפיפה ברורה; [מילה] = לא אמירה = הם: (…) בדוגמה זו המשמשים התעתיק 10 סימני

הערות. = באמצע היגויה; ((מילה)) שנקטעה מילה
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[מתכוון] חניה. אתה אורן: 
חניה לאוטואים (...) ש–(...) שלא] מי [מי רפאל: 

חניה למכוניות? אתה מתכוון אורן:
((ממשיך)) (...) למכוניות חניה (...) כן רפאל: 

"רצפה על רפאל מדבר ולמידה. הוראה של שקוף מתרחש תהליך זה במקרה
("אתה עקיפות תיקון אסטרטגיות בהצלחה פעמיים נוקט ואורן לאוטואים",
ב"חניה לאוטואים" "רצפה את להמיר רפאל את המניעות ל…") מתכוון
זירה מהווה בין ילדים עמיתים שיח האם שכיחה? זו כמה תופעה עד למכוניות".
החוקרים רוב אולם אינו חדש, בין עמיתים העניין בתקשורת הלשוני? לִחברות
מתמקדים ואינם וקוגניטיביים, חברתיים בהיבטים עוסקים זו זירה הבוחנים

.(Blum–Kulka & Snow, 2004b (לסקירה ראו: הלשוני דווקא בעניין
האחרונות בשנים המחקרית הזירה למרכז חזר עמיתים שיח של זה נושא
טבעי, מאידך.11  בשיח הילדים ובשפת מחד, שיתופית, בלמידה בעקבות העניין
ההתפתחות הלשונית– לבחינת טבעי של ילדים בשיח תצפית של מחקרי בסדרה
 Blum–Kulka & אצל: מאמרים (ראו אסופת שיח עמיתים באמצעות חברתית
ומשמעותית לִחברות  מרכזית זירה הוא עמיתים כי שיח Snow, 2004a) הוצע
זו לטענה ההוכחות שיח. כישורי של ולרכישה לשון ללמידת גם כמו בכלל
של בתפקיד מחודשת מהתבוננות ראשית, - כיוונים משני ומצטברות הולכות
מבוססי שיח ממחקרי ושנית, ִחברות ולמידה, של שונות בזירות עמיתים שיח
משחק במצבי שיח עמיתים של מפורטים תעתיקים המסתמכים על אתנוגרפיה

מבוגרים. נוכחות ללא
וִחברות קוגניטיבית התפתחות של שונות זירות על רחב התפתחותי במבט
של סדרה על להצביע  קשה לא שנייה, ובשפה האם בשפת הלשון  בתחום
להתפתחות עמיתים בין תקשורת של המרכזית תרומתה על המצביעות תופעות

ולשונית–חברתית: קוגניטיבית
ממלאים אחאים בקרבנו) החרדית החברה (כולל בעולם רבות בחברות •
זה בהקשר הלשון. בתחום ִחברות כולל ִחברות, בתהליכי מרכזי תפקיד
כגון שונים, לשוניים דפוסים של ישירה  הוראה בדבר עדויות קיימות
 Heath, 1983;) ומתן משא ודפוסי  בקשה  דפוסי נימוס,  של  רוטינות

.(Rogo , 1981, 2003; Watson–Gegeo & Gegeo, 1989
של ידע כל ללא להגיע לגן עשויים מהגרים רבות ילדי מהגרים בחברות •
שונה נשמרת והיא הבית שפת כאשר ובייחוד כאלה, המקום. במקרים שפת
כי אם מרכזי, משאב יהיו המקומיים הגן ילדי כי לשער ניתן הגן, משפת

העמיתים.  לתרומת בהשוואה ילדיהם לִחברות ההורים של היחסית בתרומה הדיון הוא נוסף מעניין 11 הקשר
טעו ביחסם ההתפתחותית הפסיכולוגיה חוקרי הוצע כי הקיימת המחקר ספרות של סמך ניתוח-על על
העמיתים לתרבות (כ-50%), הגנטית לתרומה מעבר למעשה, וכי הִחברות, בתהליך מרכזי תפקיד להורים

.(Harris, 1995) זה בתהליך לא פחות חשוב תפקיד יש
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ביפן מהגרים ילדי בקרב חלקית תועד התהליך לשונית. ללמידה בלעדי, לא
לא נחקר אך עדיין ,(Tabors, 1997) הברית (Kanagy, 1999) ובארצות

בישראל. כלל
דו–לשוניות תכניות  כי  הראו הברית בארצות שנערכו  הערכה  מחקרי •
כשמחצית שפות - בשתי לסירוגין המתנהלות  (bilingual programs)
אם, והמחצית כשפת אנגלית דוברי חד–לשוניים, המקום, בני התלמידים הם
ספרדית או סינית צרפתית, דוברי חד–לשוניים, מהגרים, השנייה הם ילדי
המהגרים לילדי השנייה השפה בהקניית יותר אפקטיביות - אם כשפת
עמיתים של  לנוכחותם כי מעיד זה ממצא זרה. שפה להוראת מתכניות 
- זה (במחקר למידת שפה על חיובית השפעה יש דוברי אנגלית) זה  (במחקר
דו–לשוניות מסוג תכניות מזו, יתרה מהגרים). ילדי בקרב למידת אנגלית
(immersion programs) "הטמעה" מתכניות יותר אפקטיביות גם זה
לומדת אנגלית) זה - (במחקר אחת אם שפת ילדים בעלי קבוצת שבהן
 Thomas &) צרפתית) - (במחקר זה השנייה המקצועות בשפה כל את

.(Collier, 2002
של למידה הדדית יעילותה שיתופית מצביעים על מחקרים שבחנו למידה •
(למשל: חשיבה ומתמטיקה פיתוח טיעונים, ניסוח בתחומים של ילדים של

.(Pontecorvo, 1993; Schwarz, Neuman & Biezuner, 2000
בתפיסת תומכים שונות  בשפות טבעי שיח תעתיקי של ניתוח  ממצאי גם
חקר וִחברות חברתי. הלשון בתחום ִחברות של מרכזית העמיתים כזירה שיח
המורכבות ועל הייחודיות על מצביע הגן ילדי של החברתית–תרבותית הזירה
העמיתים שיח כאשר זה, בגיל והמשחקית החברתית המערכת של הגבוהה
כניסה (למשל הילדים של בעולמם חשובות חברתיות בעיות לפתרון משמש
כל מגדריות, וזהויות חברתיים  יחסים על ומתן מתמשך למשא וכן למשחק)
.(Corsaro, 1985; Sawyer, 1997) בכפוף לצורכי חברת הילדים ותרבותם זאת
כולל למשחק, כניסה  של סימון דרכי  של רחב  לשוני מנעד נמצא  למשל כך
עכשיו") סוס "אני משמע סוס", ("הייתי בדיוני" "עבר של פועל בזמן שימוש
 Aronsson & Thorell,) הבדיוני לעולם מעולם המציאות המעבר סימון לצורך

.(2002; Blum–Kulka, 2005a
בנות ישירות האם בשאלת המגדר - נוגע רבות בהקשר זה נוסף שנחקר פן
ואסרטיביים וכחניים בנים  המצבים  בכל ומנומסות מהם? האם מבנים פחות
בקרב מחקרים אלה אינה חד–משמעית. ממצאי התשובה לשאלות מבנות? יותר
כך זה. בתחום  רבה  בין–תרבותית שונות  קיימת  כי מלמדים שונות  תרבויות 
אמריקניות שילדות בעוד מבנים, יותר אסרטיביות סיניות ילדות כי נמצא למשל
גם משתנה המגדרי השיח סגנון .(Kyratzis & Guo, 2001) פחות אסרטיביות
של סמלי משחק בעת (למשל מסוימות בנסיבות כי נמצא לנסיבות: בהתאם
ובנסיבות הבנים, כמו מידה באותה אסרטיביות אמריקניות ילדות משפחה)
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באסטרטגיה מרבות להשתמש הן למשחק) בשלבי ההתארגנות (למשל אחרות
.(Goodwin, 1990) ריכוך ובאמצעי עקיפה

יחסים על ומתן למשא מרכזית זירה הוא עמיתים שיח כי אפוא מתברר
וללמידה לשונית ללמידה גם משמש הוא האם מגדריות. זהויות ועל חברתיים
התשובה מזה?  זה ושיח שפה לומדים ילדים האם שונים? שיח מבני  של
שרוב משום עקיפות, הן בעיקר אולם ההוכחות היום חיובית, היא המסתמנת
נערכו ולא מבוגרים-ילדים בשיח עתה עד התמקדו זה בתחום החוקרים
על בבירור להצביע ניתן כן פי על אף  הזירות.  שתי בין שיטתיות השוואות
המורכבות רמת על עמיתים, בשיח ללמידה הזדמנויות של אחדים יצירה אופני
הוראת עמיתים ישירה על גם ולעתים שונים, בתחומים שיח זה הגבוהה של

זה). סעיף פתחנו שבו הקטע (כדוגמת זו בזירה

אורייני שיח עמיתים סוגות של התפתחות א

מקבלת אישוש ואוריינות שפה כישורי להתפתחות עמיתים שיח התרומה של
ילידי הארץ,  40 ילדים ישראלים במחקר אורך שעקב במשך שלוש שנים אחרי
שכבת ילדי הראשונה המחקר בשנת גיל. שכבות בשתי שונה, חברתי רקע בעלי
במהלך נאספו הנתונים .9 בני הבוגרת השכבה וילדי ,5-4½ היו בני הגיל הצעירה
ובמהלך הצעירה) (השכבה בגן שלוו בהקלטות משחק בשעת טבעי בשיח תצפיות
המחקר) מנהלי (ביזמת במסעדה ארוחה בשעת ילדים שני בין בשיח תצפיות
בהקלטות (השכבה הן גם שלוו הילדים), בחירת (לפי בבית בשעת מפגש או
ארוחות המדגם, והוקלטו ילדי כל עם ראיונות שנה כל במקביל נערכו הבוגרת).
אתנוגרפיות עם תצפיות שילב המדגם. המחקר מילדי חלק של ערב משפחתיות

תשס"ב). (בלום–קולקה, פרטני שיח ניתוח
הזדמנויות זירת הוא עמיתים שיח כי המלמדים בולטים ממצאים כאן נזכיר
אורייני. ראשית שיח שיח, בייחוד כישורי הדדית של למידה מרכזית המאפשרת
שונות. זמן העמיתים בנקודות בשיח הסוגות העולים מניתוח ממצאים יוצגו
היו שבהן באינטראקציות העמיתים שיח של ממצה מיפוי על התבסס זה ניתוח
(שנה הזמן נקודות מארבע אחת בכל הגיל, שכבות בשתי המדגם, ילדי מעורבים
לפי ראשיות לאפיזודות חולקו השיחות גיל). שכבות בשתי ושלישית ראשונה
חברתית). שיחה או משחק הסבר, סיפור, (כגון מרכזית וסוגה משותף נושא
לשוניים (אמצעים כיול משניות וסמני אפיזודה סוגות בכל זוהו כך על נוסף
ועוד). לשוני–משחקי  הומוריסטי, בדיוני, כגון השיח, נימת את המסמנים 
(דיון, שיח מורחב טיפוסי–על: לארבעה המסכם בניתוח השונות קובצו הסוגות
עשייה) סביב (דיבור פעילות שיח חברתית), (שיחה שיחה והסבר), סיפור
ילדי הגן של השיח של טיפוסי הפיזור סוגי המשחק). כל (כולל ושיח משחקי
הצביע ושלישית) ראשונה (שנה זמן נקודות בשתי לטרום–מתבגרים בהשוואה

:(Blum–Kulka, Avni et al., 2005) האלה המגמות על
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ילדי בשיח של כבר שונים, בשיעורים מופיעים, השיח ארבעת טיפוסי כל •
ושיח פעילות שיח הם בגן המועדפים השיח טיפוסי .(5 גיל (סביב הגן
ממצא של המשמעות מורחב ושיחות חברתיות. שיח ולאחריהם משחקי,
שני שהם משחקי, ובשיח פעילות בשיח  למעורבות מעבר כי היא זה
גם מעורבים הצעירים  הילדים  זה, בגיל  ביותר השכיחים  השיח  טיפוסי
במאפיינים הדורשות שימוש בסוגות לשוניים של רצפים משותפת בבנייה
מילים באוצר דיוק בשימוש (כגון אורייני שיח וטקסטואליים של לשוניים
כלומר שיחה, לשם שיחה של לניצנים עדים אנו במקביל וקישוריות).
גם: (ראו חברתית בתקשורת הדיבור תפקידי של וגוברת הולכת להבנה

.(Blum–Kulka et al., 2004; Hamo & Blum–Kulka, 2007
בשיח רק לא זה בגיל ביטוי לידי בא האורייני השיח בהמשך, שיפורט כפי •
המקרים בשני המשחקי. השיח  במסגרת גם רבה  במידה אלא המורחב
רצפים של בניית יסודות וכן מ"הכאן ועכשיו", הרחקה של יסודות מופיעים
הטבעית  הלשונית התשתית כי אפוא הבודד. מסתבר למבע מעבר לשוניים
מספק העמיתים ושיח דבור, אורייני שיח של סוגות כוללת גן ילדי של

אלה. סוגות של ולשכלול משותפת לבנייה הזדמנויות מגוון
מובהקת בשיעור השימוש לידי ביטוי בעלייה באה התפתחות כישורי השיח •
אפיזודות בשיעור בעלייה גם ובמקביל  הרציף,  המורחב השיח בטיפוסי
השיח ועל  הפעילות  שיח על ההישענות בשיעור ירידה תוך  השיחה 
הסוגות:  במנעד מובהק באופן מזו זו שונות הגיל שכבות המשחקי. שתי
ובקרב  והפעילות, המשחק סוגות הן  7-5 בני בקרב המועדפות הסוגות
היא  האלה הממצאים משמעות המורחב. והשיח השיחה 11-9 סוגות בני
שיח אוריינות של כישורים לפיתוח ההזדמנויות להתרבות במקביל כי
ההזדמנויות גם מתרבות  ודיון) הסבר סיפור, של יותר רבות  (אפיזודות
איזו כמובן לדעת קשה בין–אישית. שיחה של תקשורתיים כישורים לפיתוח
בתרבות אוריינית, ילדים של לשונית התפתחות של פרי אלה היא ממגמות
בית במסגרת כתובה לאוריינות מהחשיפה ישירות מושפעת מהן ואיזו
שיח אורייני של המוגברת לסוגות לחשיפה להניח כי סביר עם זה הספר.
על גם השפעה יש היסודי הספר בית של הגבוהות בכיתות הכתובה בשפה

הדבורה. השפה
תמיכה אסטרטגיות של מגוון הגילים בכל עמיתים בשיח לזהות ניתן •
ובעקיפין השיח,  בהפקת  ישירות לזה זה מסייעים ילדים  שבאמצעותן 
איכותני  שיח  מניתוח עולה זה  ממצא שיח.  כישורי זה את זה מלמדים
חופפות האסטרטגיות השונות. באינטראקציות השיחות תעתיקי של
(CDS) לילדים המכוון הדיבור של אסטרטגיות  המגוון את רבה במידה

  Gallaway &) CDS במחקר כמו לילדים. מבוגרים בין בתקשורת שזוהו
התשעים  לשנות השבעים שנות בין הראשונה, Richards, 1994) בתקופתו
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לתוצר, תשומה בין אמפירית של קשרים בדיקה כלל שלא של המאה ה–20,
ברור כן פי על אף ועקיפה בלבד. היא משוערת  ללמידה העדות כאן גם
הזדמנויות יוצרות  כן ועל שיח, בהפקת מסייעות אלה שאסטרטגיות 

ללמידה.
בנייה (א) אלה: הן  לעיל שנסקרו המחקרים בסדרת הבולטות  התופעות
המוזכרים פריטים  לזיהוי הבהרה שאלות שאילת תוך סיפור של  משותפת
גם: (ראו וקידום העלילה גיבורים) בין שני  הבחנה (כגון (רפרנטים)  בסיפור
מטה–לשוניות (בענייני לשון) של הערות (ב) הופעה ;(Blum–Kulka, 2005b
ביקורתי באופן לשפה המתייחסות  שיח) (בענייני מטה–פרגמטיות  והערות
”רצפה לאוטואים” של במקרה (כמו לשוני ”תיקון” מזמין ורפלקסיבי, שלעתים
שנאמר שלנו” הערש שיר היה (כמו במבע ”זה שיח מודעות מבטא או לעיל)
(”אלדד וחריזה  לשון משחקי של  המצאה (ג) השיר);  ביצוע לאחר בדיעבד, 
לבקשות בתגובה או עצמית ביזמה הסברים סיפוק (ד) שמנטוז”); פדד/תפוז
העלים ”נכון והתגובה: על הדלת?” מצייר עלים אתה ”למה (השאלה: הבהרה

שנשרו”). העלים את מצייר אני אז מעץ? נשרו

בגן הבדיוני המשחק ב

הנטייה היטב. מוכרת ילדים של להתפתחותם המשחק של הרבה התרומה
והמשחק לשחק, גבוהה מוטיווציה בעלי הם מלידה, בילדים טבועה למשחק
עצמי לוויסות חברתי, פעולה לשיתוף עצמי, לביטוי הזדמנויות להם מזמן

.(Bowman et al., 2001) וחשיבה לשון של ולהתפתחות
בדיוני, מצב - יסודות שלושה למשחק יש חברתית–תרבותית מבט מנקודת
 Bodrova אצל: ויגוצקי של תורתו סמויים (ראו פירוש וחוקים קבועים תפקידים
כישורים מפתח  הוא  כי הגן  בגיל לילדים  נחוץ  המשחק  .(& Leong, 1998
והכללים התפקידים מורכב; של מידע הנדרשים ללמידה ויסות וכישורי חברתיים
ובסמלים ולקדם מורכב בלשון בשימוש המאפשרת להתאמן מספקים תמיכה
מתפקדים ילדים משחק בעת כי טען עצמו ויגוצקי המנטלית. ההתפתחות את
יותר מאוחרים מחקרים .(Vygotsky, 1978b) הרגילה מיכולתם הגבוהה ברמה
בקרב כבר  קיימת המשחק  דרך  אפשריים עולמות לברוא  היכולת  כי מראים 
הקוגניטיבית להתפתחותם מתמשכת משמעותית תרומה משום בה ויש פעוטות,
הסמלי המשחק בבסיס העומדת הקוגניטיבית היכולת .(Harris, 2000) והרגשית
לילדים "המאפשרת שהיא דמיוניים, מצביים מודלים לכונן המיומנות היא
בו–זמניות" שאינן אפיזודות  על מורחב שיח להפיק דבר של  ובסופו  להבין,

.(194 (שם, עמ'
הפחותה הלב  לתשומת שזכה זה למשחק, המיוחסים התפקידים כל  מבין
של להתפתחות הסמלי, המשחק בייחוד המשחק, תרומת הוא במחקר ביותר
והאוריינות השפה לבין התפתחות המשחק בין זה  קשר אוריינות. ושל שפה
כדרך באופן מפורש ידי ויגוצקי, שהצביעו עליו פיאז'ה ועל על ידי כבר הוצע
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 Pellegrini & Galda, גם: (ראו וטרנספורמציה ייצוג של כישורים להתפתחות
(הזירה בכלל ֲחבֵרות קשרי של חשיבותם על המעידים מחקרים ממצאי .(1993
אמפירית עדות מספקים האורייני השיח בקידום הבדיוני) המשחק של המרכזית
רוכשים ילדים חברי קשר עם באינטראקציות כי למשל נמצא זה. לקשר עקיפה
חברי; קשר  ללא  באינטראקציות מאשר קלות ביתר אוריינית שפה  כישורי 
ומביעים קונספטואליים בקונפליקטים מעורבים חברים כי הוא המוצע ההסבר
רפלקסיבית אוריינית בשפה השימוש את מלא באופן הממצים רגש מצבי
שילדים מבלים  הזמן כמות (Pellegrini, Galda & Flor, 1997).12 הממצא כי
במבחני הישגים עם גבוה במתאם נמצאת שנים שלוש במשך בגן בדיוני במשחק
זה לקשר יותר ישירה עדות מספק אוריינות, וניצני לשונית רמה הבודקים תוצר

.(Dickinson & Tabors, 2001)
הבדיוני המשחק של  אחדות צפויות ייחודיות  תרומות על  להצביע ניתן

ואוריינית: לשונית להתפתחות
(הכשירות משלבית כשירות - לשוניים–חברתיים כישורים פיתוח •
ואת הנתונות החברתיות הנסיבות את  ההולם בסגנון לבחור המאפשרת
ילדים מעצבים  דרמטי חברתי משחק אפנּות השימוש בשפה). במהלכו של
לנעליהן ונכנסים בדיוניים ומטקסטים מהחיים הנלקחות שונות דמויות
במשחק ההשתתפות הלשוני. ובמנעד המשחקית בעשייה אלה דמויות של
ובני הנוצרת, הבדיונית למסגרת בהתאם שונים במשלבים בחירה מצריכה
של  סדרה התפקיד. דרישות לפי בשיטתיות כאלה מעברים ו–5 מבצעים 4
למעמד רגישות למשל מגלים בגיל זה כיצד ילדים הדגימה מבוקרים ניסויים
 Andersen,) ול"חולה") ל"רופא" שונה  באופן פונה  ("האחות" חברתי
מפגינים טרום–מתבגרים ילדים כי הראו טבעי בשיח ותצפיות ,(1990
המשלב של התאמה החברתי הדרמטי יכולת מפותחת של המשחק במהלך
.(Hoyle, 1998) זולתם של לזה גם אלא עצמם של לתפקיד רק לא הלשוני
אלה.  ממצאים מאששות 9 ישראלים ובני גן ילדי טבעי של בשיח תצפיות
בתוך המשלבית הגמישות בולטת רמת ילדי הגן של הבדיוניים במשחקים
המושקע  הניכר המאמץ ה–9 בולט בני במשחקי ביותר; קצרים זמן פרקי
רמת מבחינת במשחק המיוצג המצב  לדרישות  המשחק שפת בהתאמת
("מיד לתחום הייחודי מילים  באוצר השימוש מבחינת  וגם הפורמליות
 Blum–Kulka et) ב"חנות בגדים") במשחק באפנה" מאוד או "זה אתפנה"

החברתיים,  והקשרים המזג משתני בייחוד השווים, קבוצת של השפעותיה את המתווה מודל בנו אלה 12 חוקרים
על רפלקסיבי דיבור אוריינית" כ"שפה זיהו (החוקרים הילדים בקרב דבורה אוריינית" "שפה של למידה על
עמיתים: בין קשרים של אפשריים סוגים שני בין מבחינים הם ורגש). חשיבה מצבי ועל אוריינות על שפה,
שעקב במחקר חברים. יותר בין טוב נלמדים האוריינית השפה כישורי כי חברי, וגורסים לא וקשר חברי קשר
החברי מנבא 69% מהשונות בכישורי  הקשר כי נמצא שנה לאורך עמיתים שיח של במצבים 56 ילדי גן אחר

זו. משונות 43% רק מנבא חברי הלא הקשר ואילו האוריינית, השפה
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המשחק שמספק משלבים של רחב במנעד העשירה ההתנסות .(al., 2004
וללמידתם. להפנמתם הזדמנות אפוא יוצרת הסמלי

שיח  ייחודיים. ניתוח ומבנים צירופים לשון, משחקי - לשוניים כישורים •
משמשת הבדיוני זירת המשחק כי מלמד בגן ישראלי משחקים תעתיקי של
הטיפש "מיהו נוהג באש" - הטיפש ("קואש למשחקי צליל וחריזה פורה כר
שימוש במבנים הצירוף תוך ברמת לשוניות (שם)) ולהמצאות לו אש" שורף
הלבנה/גן הקטנים"). הרוחות/נסיכת התינוקות/דירת סמיכות ("כלוב של
על ושמירה ורציף מורכב מידע של וארגון זכירה - אורייני שיח פיתוח •
של  וארגון זכירה מהילדים בו–זמנית דורש בדיוני לכידות השיחה. משחק
נעשית הבדיונית העלילה של ההתוויה (הרי היווצרותו עם מיד מורכב מידע
כללי (מצבים מידע אם קודם, על מידע שונות ברמות במשותף) והסתמכות
מצטבר הסיפורי הטקסט ומסרטים. מסיפורים הנשאב מידע או מהחיים)
עם לכידותו על ולשמור אותו לזכור נדרשים והמשתתפים המשחק, במהלך
כאשר לציין כי מעניין בהקשר זה .(Blum–Kulka, 2005b) חדש מהלך כל
הצעצועים את ”לזכור” אחת פעם וביקשו מהם שונים צעצועים לילדים נתנו
בעקבות יותר טוב הצעצועים את זכרו הילדים בהם, ”לשחק” שנייה ופעם

13.(Newman, 1990) ”לזכור” ההוראה בעקבות מאשר ”לשחק” ההוראה
(אינטר– התודעה נוף של ופיתוח הרחקה - אורייני שיח פיתוח •
במשחק  המתרחשים הרחקה סוגי שני על לדבר ניתן סובייקטיביות). 
אפשריים עולמות של בנייה ידי על הנוצרת הרחקה הראשון, הסוג הסמלי:
בחפצים סמלי שימוש ידי על ועכשיו", מ"הכאן ובזמן במרחב המרוחקים
ומחשבות כוונות של ייחוס ידי על הנוצרת הרחקה השני, הסוג ובשפה;

.(Harris, 2000) המדומיין העולם בתוך הבדיוניות לדמויות

אלה:14 היטב נקודות להלן ממחישה הדוגמה

הגן בחצר משחקים  חודשים)  ו–11 שנים 5) ודני וחודש) שנים 6)  אורן
בדיוני: במשחק

[עכשיו]. האמיתי הסיפור כל את לך, אספר אני אורן:
קרוק? הסיפור, פיקא [כן], מה דני:

התחפש אחד  דנטיל אלי, התחפשו הדנטילים, ובאיטיות)) ((בלחש אורן: 
זה.  את עשיתי שאני תחשוב שאתה ש–, רצה כי הוא, כי הוא כי אלי,  

שלו. מכשיר ההדמיה בגלל מדויקת תחפושת הייתה לו פשוט

גן  של ילדי סמלי משחק כדי תוך הנבנים בדיוניים סיפורים לבין מציאות מבוססי סיפורים 13 בהשוואה בין
והם יותר מורכבת עלילתם המציאות, מסיפורי שניים פי ארוכים הבדיוניים הסיפורים כי נמצא ישראלים
Blum-Kulka, Habib, Huck-) המציאותיים האירועים מהסיפורים על רבות יותר מבט נקודות כוללים

.(Taglicht & Kampf, 2005
מילה  = מיל- הערות; ((מילה)) = הדוברים; בין חפיפה = [מילה] הם: זו המשמשים בדוגמה התעתיק 14 סימני

בדוגמה. המודגש העניין = הדגשה = הארכת הברה; מי::לה שנקטעה באמצע היגויה;
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רע? היה הוא דני:
מא::וד. רע אורן:

איפה הוא נמצא. פיקא, דני:
החצר)). ברחבי הדנטיל את לחפש מתחילים ((הילדים

תשס”ב). והוק–טגליכט, (בלום–קולקה

כל כולו בעולם בדיוני שבו מתרחש לרעהו ילד ”הסיפור האמתי” שמספר כאן
לסיפור ”פוקימון”. ההנפשה מסדרת דמות של תפקיד מגלם הילדים משני אחד
דמויות לשלוש וכוונות במיוחד, הכולל ייחוס רצונות מורכב תודעה נוף עצמו
מזמן האינטר–סובייקטיבי המרחב נעדרת. ואחת נוכחות שתיים בדיוניות,
קריאה יכולות עם גבוה במתאם המצויה פרקטיקה קוגניטיביים, בפעלים שימוש
(על מטה–קוגניטיבי רפלקסיבי שיח עם גם כמו ,(Torrance & Olson, 1985)
הם ומטה–לשוניים מטה–קוגניטיביים כישורים שפה). (על ומטה–לשוני חשיבה)
 Bialystok & (לדוגמה, אוריינות במבחני הצלחה לניבוי היטב מוכחים מדדים
בשני עשיר רפלקסיבי שיח מזמנים הסמלי המשחק סיפורי .(Mitterer, 1987
של ומתן המשא סביב של המשחק, פעולת המסגור של במישור - מישורים
;(Sawyer, 1997 (לדוגמה: שלו והשימור אליו הכניסה המשחקי, המסגור יצירת
התסריט של הולם ביצוע על  ומתן  במשא  אם  המשחק,  עולם של במישור
של בשאלה בדיון או תינוקים") של בשפה ("תגידי הדרמטי החברתי במשחק
 Aronsson) ספרים ועל סרטים על המבוסס הסמלי במשחק לטקסט נאמנות

.(& Thorell, 2002; Blum–Kulka, Avni et al., 2005; Garvey, 1974

ושיח גננת—ילדים עמיתים שיח זירות מקבילות: שתי ג

באשר ומחנכים פסיכולוגים בין  רחבה דעים תמימות  כיום רווחת כאמור,
(ראו בפרט הסמלי, ושל המשחק בכלל, של המשחק, ההתפתחותיים ליתרונות
המשחק הוא הפעילות .(Bowman et al., 2001, pp. 215-220 סיכום אצל:
לפיכך בגן.  עמיתים שיח של במצבים הילדים על ביותר והחביבה השכיחה 
יותר הרחב בהקשר  גם ולאוריינות לשפה הצפויה תרומתו את לבדוק  כדאי
לילדים מבוגרים לתקשורת בין בהשוואה בגן ילדים לילדים בין תקשורת של
שוויוניים אינם אם ילדים לילדים מאופיינת ביחסים שגם בין התקשורת בגן.
הילדים כך על יותר מיחסי מבוגרים-ילדים. נוסף בוודאי שוויוניים הם לחלוטין,
באמצעות ונוצר ההולך לילדות, ייחודי משותף, חברתי–תרבותי עולם חולקים
של משמעויות  ועל  נושאים  על המבוסס תרבותי עולם וגם  העמיתים,  שיח 
אלה תנאים הפופולרית). שני מהתרבות (תכופות וטקסטים משותפים חוויות
הסמלי בפרט. ובמשחק בכלל עמיתים בשיח הילדים של גבוהה יוצרים מעורבות
מרחב מצדה יוצרת משותפים ילדות עולמות של בבנייה הנמשכת המעורבות
שיח כישורי התפתחות של כולל שיח, כישורי של עשיר להתפתחות הזדמנויות
הסמלי. המשחק דרך בייחוד ובמרחב, בזמן מרוחקים בעולמות מורחב אורייני
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שונות, מזירות מצטברות מעדויות אישוש מקבלות אלה טענות שראינו, כפי
שפה ורכישת שונות  בתרבויות הלשון בתחום ִחברות אחאים, בין  שיח כמו
מחקרים יחסית של קטן מבוסס אתנוגרפיה וממספר שיח וכן ממחקרי שנייה,
סגנון השפעת על מעטות לא עדויות  הצטברו  במקביל  מבוקרים. אמפיריים
אלה, עדויות הילדים. של והאוריינית הלשונית ההתפתחות על הגננת של השיח
הילדים, עולות את מקדמות ומרחיב אורייני בשיח הנוקטות המראות שגננות
על ההורים בבית הרווח השיח  סגנון השפעת על לנו  הידוע עם אחד בקנה
נאו–ויגוצקיאניות, סוציו–תרבותיות תאוריות ועם האורייני, השיח התפתחות
של בקידומם מרכזי תפקיד יש באינטראקצייה בכירים לשותפים שלפיהן

יותר. זוטרים שותפים
גננות-ילדים שיח שעניינם האלה המחקר מסלולי שני כי להדגיש חשוב
את המעודדים יתרונות על מצביע מהם אחד כל בנפרד. נבחנו עמיתים ושיח
לזה. זה בהשוואה בהכרח ולא שלו, בזירתו האורייני השיח רמת של קידומה
על שיצביע מחקר נעדר עדיין כי  אפוא היא  המתבקשת המחקרית המסקנה
החינוכית המסקנה זו. מול אל זו הזירות שתי של יחסיים וחסרונות יתרונות
מרחבי להבטיח חיוני הגן של והתקשורת הפעילות בתחומי כי היא המתבקשת

גננות לילדים. בין ומקדמת אוריינית לתקשורת וגם עמיתים הזדמנות לשיח

ומסקנות סיכום

משמעותיים, שיח באירועי השתתפות ידי על שפתם את רוכשים ילדים כי ראינו
שונות קיימת כי למדנו גם בסביבתם. אחרים ילדים מבוגרים ועם עם בתקשורת
עם מבוגרים ילדים של התקשורת באופי רבה ובין–אישית תרבותית, חברתית
יש - ומורים גננות הורים, - מבוגרים עם התקשורת לסגנון וכי ובאיכותה,
במקביל, שפה ואוריינות. של ברכישה הילדים על הצלחת לכת מרחיקת השפעה
וייחודית חשובה תרומה תורמת אחרים ילדים עם בתקשורת העשירה ההתנסות

ואוריינית. להתפתחות לשונית עצמה משל
פנים: שני  לפחות יש ומבוגרים ילדים של הלשונית–תקשורתית ליכולת 
בשפה בין–אישית שיחה מוצלח של ניהול שיח מורחב. וכישורי שיחה כישורי
ילדים כך על נוסף וכמאזין. כדובר התורות חילופי במנגנון שליטה דורש דבורה
במהלך השיחה נושאי על קשר לשמור לעניין, כיצד להגיב יודעים מיטיבי שיח
שונה השיחה סגנון ולתקנן. בשיחה תקלות לאתר נושאיים, ויזמה חידוש תוך
חברתיים– כישורים של רכישה כולל השפה רכישת ותהליך לתרבות, מתרבות
המוסכמות לפי לנסיבות שפתו את להתאים לדובר המאפשרים תרבותיים

המקובלות בתרבותו.
שיח רציף, ובכתב, פה בעל ולהבין, לנסח מאפשרים המורחב כישורי השיח
סיפורים הסברים, טיעונים,  כגון סוגות במגוון היעד, לקהל  ומותאם נהיר
וטקסטואליים לשוניים כישורים  נדרשים המורחב השיח  לבניית והגדרות.
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והקשורים הספר ובבית בגן הלימוד  שנות כל  במשך המתפתחים מורכבים
בפרט. האורייני והשיח בכלל האוריינות להתפתחות

והכתובה הדבורה בשפה שימוש מושכל מאפשרת לאדם אורייני בשיח השליטה
עשיר מילים באוצר מאופיין האורייני השיח וסוגות. נושאים של רחב במגוון
בשפה, השימוש נסיבות בכל להופיע  עשוי והוא מורכבים,  לשוניים ובמבנים
כלומר מורחב, שיח של בנושאים מרוחקים ובנסיבות מדובר כאשר בעיקר אולם
בכישורי טובה שליטה למשפט הבודד. טקסט מעבר של והרחבה פיתוח במהלך
- שונים מסוגים טקסטים לנסח היטב לדוברים ולכותבים מאפשרת אורייני  שיח
הולם, משלב על שמירה כדי - תוך וסיפורים הסברים  הגדרות, טיעונים, כגון
או לשומעיו המותאמת מפורשות  רמת  ועל  לכידותו  על  הטקסט, בהירות על

לקוראיו.
בכלל, בגיל הגן, הדבורה השפה כישורי כי מלמדים המחקר האמפירי ממצאי
האוריינות לרכישת אמיץ בקשר בפרט, קשורים הדבור, האורייני השיח וכישורי
בקול), וקריאה הכתוב (פיענוח קריאה של נדבך כוללת אוריינות הספר. בבית
פה של הבעה בעל ונדבך לשם הפקת משמעות) (קריאה של הבנת הנקרא נדבך
להסביר לדווח, לשכנע, לתאר, מנת על רציפים טקסטים לבנות (היכולת ובכתב
פונולוגי ידע כולל דבור, ידע לשוני על האלה מושתתות האורייניות היכולות וכו').
(ניהול שיח של ודקדוק) וידע מילים (אוצר שפה של צלילים), ידע זיהוי (כמו
מודעות הדבורה - של היכולת השונים מהרכיבים לכל אחד ושיח אורייני). שיחה
הידע האוריינות. ייחודית להתפתחות תרומה יש - וידע שיח לשוני ידע פונולוגית,
בייחוד ועל ההבעה, הנקרא הבנת על בעיקר משפיעים וכישורי השיח הלשוני
אותיות) וידע פונולוגית מודעות (כגון הצופן כישורי ואילו הגבוהות, בכיתות

א'. בכיתה של הקריאה הראשונים השלבים על רכישת בעיקר משפיעים
השפעה יש בגן הצוות החינוכי של השיח לסגנון גם כי מעידים המחקר ממצאי
וקוגניטיבית לשונית מבחינה מאתגר שיח סגנון האוריינות. פיתוח על ישירה
ומקל זמן לאורך הילדים של השפה והשיח כישורי של התפתחותם את מקדם
התרומה על מחקריות עדויות ומצטברות הולכות במקביל האוריינות. רכישת את
להתפתחות הסמלי, המשחק שיח של זו בייחוד עמיתים, שיח של הייחודית

שפה ואוריינות. כישורי
מרכזיות: שלוש השלכות חינוכיות מסתמנות מכאן

יצירה היא הילדים בגן ואוריינות שיח כישורי לפיתוח המיטבית האסטרטגיה א.
לשון כישורי שיטתי ומזדמן של קידום לשונית עשירה, הכוללת תשתית של
ובשילוב צופן, וכישורי שיח ידע לשוני, ידע בין איזון תוך שונים מסוגים ושיח

לספר. ולמכוונות לקריאה הנעה טיפוח עם
לשיח הזדמנות  מרחבי  הגן, של והתקשורת הפעילות בתחומי להבטיח,  יש  ב.

לילדים. גננות ומקדמת בין לתקשורת אוריינית וגם עמיתים
וטיפוח אלפביתי ידע הקניית משלב היסוד בכיתות המיטבי הלשוני החינוך ג.

ובכתב. פה בעל ושיח לשון כישורי של שיטתי



155

ה ב י ת כ ו ה א י ר ק ת א ר ו ה

מתקשים מעטים לא שילדים מורכבות מיומנויות הן וכתיבה קריאה יכולות
בשלב ואוניברסלי טבעי באופן הדבורה השפה על משתלטים ילדים ברכישתן.
הוראה מצריכה וכתיבה קריאה יכולות של הקניה אולם התפתחותם, של מוקדם
על שבוצע ארצי סקר למשל כך הצלחה. תמיד מבטיחה אינה היא שגם מפורשת,
מסיימי  ל–3,000 תלמידים קרוב והקיף 2005 בשנת והתרבות החינוך משרד ידי
(לא  ישראל כ–20% מתלמידי כי הראה ישראל, ברחבי שונים ספר מבתי א’ כיתה
עיצורים, תנועות של בקריאה רבה במידה מתקשים החרדי) את המגזר כולל
ורבהון–דמתי,  (שיף הנקרא בהבנת גם וכ–40%  שוטפת, בקריאה וכן ומילים,

.(2005
חיוניות מיומנויות הן סבירה ברמה כתיבה  ויכולת קריאה שיכולת מכיוון
לכל שיאפשרו להקנותן מתאימות דרכים למצוא יש בסביבה אוריינית, לחיים
לזהות אפוא היא הנוכחית הסקירה מטרת  ובהצלחה. ביעילות התלמידים
המשפיעים המשתנים והאמפירית, את ברמה התאורטית המחקרית, בספרות
בספרות המתועדים המרכזיים במשתנים נתמקד אלה. יכולות של ההקניה על

ומרכיביה. הקריאה יכולת של בהגדרה ונפתח

ומרכיביה הקריאה יכולת א

לפענח מסוגלות היא  אלפביתיות בשפות קריאה יכולת של  רווחת הגדרה
(למשל: משמעות מהם ולהפיק פונולוגיים מבנים כמייצגים הכתב סימני את
בהבנת העיקרון ובראשונה בראש תלויה יכולת זו .(1997 פרוסט, ;2002 לוין,
מיוצגים המילה הדבורה את המרכיבים שהצלילים כלומר בתובנה האלפביתי,
כתובה למילה המצטרפים גרפיים  סימנים  ידי  על עקיב  אך שרירותי באופן
זו, הגדרות להגדרה תאורטית אולם מעבר .(Snow, Burns & Griffin, 1998)

הקריאה. יכולת של מרכיביה על ללמד עשויות אופרטיביות
הקריאה טיב להערכת המשמשים מרכזיים מדדים בשלושה נדון להלן
- הקריאה יכולת של  מרכיביה את מתארים אלה השונים. מדדים במחקרים
הקריאה. נשתמש ושטף הנקרא ומהירות הכתב, הבנת של מדויק פיענוח פונטי
בהתייחס ובמונח "שטף" בודדות מילים של לקריאה "מהירות" בהתייחס במונח

טקסט. לקריאת
(comprehension) הבנה  ויכולת  (decoding) פיענוח יכולת כי נמצא
פיענוח .(Aaron, Joshi & Williams, 1999) נפרדות מיומנויות שתי הן
,(Gough & Tunmer, 1986) פונולוגי קידוד דרך  מילה  זיהוי משמעו
גרפמות ותרגום פונטיים לקודים אותיות צירופי של ההמרה תהליך כלומר
למשל: בשפה, ביותר הקטנות הצליליות (היחידות לפונמות אותיות)  (סימני
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משמעה זה לעומת .(Aaron et al., 1999; Perfetti, 1985) (/m/ ,/b/ ,/o/
הטקסט את יכולת לקלוט גם מילה בודדת אלא של רק הכרה אינו הבנה של
הכותב. של המסר ואת מילים, משפטים וטקסטים של משמעותם את - השלם
קריאת הנשאלות לאחר קצרות שאלות בעזרת כלל בדרך ההבנה נמדדת יכולת
 Aaronoutse, Van–Leeuwe, Voeten & ;1987 (אורתר, קצרים טקסטים

.(Oud, 2001
מחקרים של ארוכה שורה בסיכום לזו. זו קשורות אלה נפרדות מיומנויות שתי
ממוצע  קורלטיבי קשר ה–20 צוין המאה של והתשעים השמונים בשנות שבוצעו
 Hoover & Tunmer,) הנקרא הבנת הפיענוח לבין יכולת יכולת בין 0.55 של
בבית הספר, הראשונות בעיקר בשנות הלימודים ביטוי לידי בא קשר זה .(1993
קשר על הצביעו נוספים מחקרים ממצאי הקריאה. רכישת בראשית כלומר
והבהירו (Adams, 1990; Snow et al., 1998) המיומנויות שתי בין תלות של
מפרכת, משימה הוא המילים זיהוי אם הטקסט מן משמעות להסיק קשה כי

ושוטף. מהיר מדויק, מזוהות באופן אינן המילים וכאשר
ילדים המצליחים קבוצת הבחינו, בתוך (Aaron et al., 1999) ועמיתים ארון
ובמהירות, לבין באופן מדויק מילים בודדות קוראים המזהים בין לפענח כתב,
קבעו הם זו הבחנה בעקבות באטיות. אך מדויק באופן מילים המזהים קוראים
מדד בין ומהירות. ההפרדה דיוק יכולת פיענוח - של שונים לבדיקה מדדים שני
הפיענוח דיוק נוספים. במחקרים ביטוי לידי באה המהירות מדד לבין הדיוק
pseudo–) תפל מילות או  הקשר ללא מילים של בקול שיום ידי  על נמדד
של השיום דיוק ידי על יעילות הפיענוח נמדדת ומדויק; נכון באופן (words
מדויק באופן לקרוא מצליח שילד המילים מספר כלומר ומהירותו, אלה מילים
.(Aaronoutse et al., 2001; Hatcher, Hulme & Snowling, 2004) בדקה
מדד מרכזי לאחרונה היא המדויק, הפיענוח מיכולת בנפרד מהירות הקריאה,
והיא ,(Adams, 1990) קריאה קשיי לאיתור כלי ואף קריאה יכולת של במדידה
כיכולת לקרוא מוגדר שטף קריאה .(fluency) קריאה” ”שטף למושג נקשרת
 Meyer) מאמץ רב ללא כמעט אוטומטית, חלקה, זורמת, מהירה, טקסט בצורה
מתוך קורא שילד המילים מספר ידי על למשל נמדד השטף .(& Felton, 1999
ההולמת פרוזודיה גם זו בהגדרה הכוללים יש אך בדקה, מדויק באופן נתון טקסט
מעניין .(Gunn, Smolkowski, Biglan & Black, 2002) (הטעמה) התוכן את
בסקירת הנקרא. הבנת הקריאה לבין שטף שנמצא בין החיובי הקשר במיוחד
היתר בין מסייעת מהיר בשטף קריאה כי התברר זו לסוגיה שהתייחסו מחקרים
בזיכרון עיבוד ומעודדת לטווח הקצר של הזיכרון הקיבולת מגבלות על להתגבר
הכתוב מן הטקסט המסר העולה את להבין את היכולת ולכן משפרת העבודה,
אמנם אטי, הקריאה שטף כאשר זה לעומת .(Breznitz & Berman, 2003)
הבנת אך רמת יותר), מדויקת (הקריאה המילים בפיענוח פחות טעויות חלות

הנקרא נמוכה יותר.
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הבודדת המילה  רמת קריאה: רמות לשתי מתייחסים הקריאה לסיכום, מדדי
מדויק פיענוח ליכולת המידה אמת הבודדת, המילה ברמת השלם. הטקסט ורמת
למהירות המידה ואמת תפל, ומילות מילים של קולי) (שיום נכונה הגייה היא
שטף נבדק ברמת הטקסט בדקה. מילים של המדויק קצב השיום היא הפיענוח
זמן פרק תוך הילד מגיע בטקסט מקום לאיזה טקסטים, כלומר של הקריאה

הטקסט. ולהסיק מסקנות מן מרכזי מסר וכן היכולת להבין קצוב,
תורמות קריאה, יכולת של מדידה אופני הקובעות אלה, אופרטיביות הגדרות
יכולת התאורטית. הגדרתה  את והולמות זו יכולת של מהותה  להבנת אפוא
ולהפיק ושוטף מהיר מדויק, טקסט כתוב באופן לפענח מסוגלות כוללת הקריאה
קולית. ולא דמומה כלל בדרך היא מיומן קורא של הקריאה משמעות. ממנו
מדויק באופן טקסט לקרוא מסוגלות היא קריאה יכולת של הרכישה מטרת
ויעילותה, דיוקה מבחינת הדמומה, הקריאה רמת בדיקת דמומה. בקריאה ויעיל
עד בכך עסקה המקצועית הספרות אך הקולית, הקריאה מבדיקת יותר מורכבת

בלבד. מעטה במידה כה
להתפתחות תקינה התורמים הגורמים מהם בשאלה עוסקים מחקרים רבים
משתנים נזכרים ההתפתחותית הפסיכולוגיה בספרות הקריאה. יכולת של
שיכולת הדיבור הראייה והשמיעה מערכות החושים (ובהם - התפתחות אחדים
(ובתוכה התפיסה מערכות התפתחות העצבים, מערכת בשלות בהן), תלויה
רגשית התפתחות  וכן והחשיבה השמיעתית) והתפיסה הוויזואלית התפיסה 
השאלה נשאלת עדיין אולם .(1979 ואראל, לימור  זרצקי, (ווהל, וחברתית 
בריאים, ילדים של הקריאה יכולת התפתחות על אלה משתנים משפיעים כיצד

או התפתחותית. חושית בעלי לקות שאינם
של הילד האינטליגנצייה רמת כי מעידים לאחרונה שנערכו ממצאי מחקרים
קשיי בעלי ילדים  לבין ממוצעים קוראים בין המבחין העיקרי הגורם  אינה
 Kelly, 1998; אצל: סקירות למשל (ראו הלשוניות יכולותיהם אלא קריאה,
מערכת השפה הדבורה של תקינה התפתחות נראה אפוא כי .(Stanovich, 1993

הכתובה. בשפה השליטה להתפתחות הכרחית

לשונית ומודעות לשוני ידע

קבוצות בין אחדות לשוניות במיומנויות בשליטה הבדלים שבדקו מחקרים
הלשוני. הידע של חשיבותו את מדגימים הקריאה ברמת מזו זו השונות ילדים

רמת את בדקו (Ben–Dror, Bentin & Frost, 1995) ועמיתים בן–דרור
קריאה, לקויי ילדים קבוצת קבוצות: שלוש של העברית בשפה הלשוני הידע
מתֹואמת השוואה וקבוצת כרונולוגי גיל  מבחינת מתֹואמת השוואה קבוצת
הקריאה לקויי הילדים של רמת שליטה נמוכה נמצאה המילים. אוצר מבחינת
תפיסה במהלך לשוניים חוקים של ליישום הדרושות הלשוניות במיומנויות
לקבוצה השייכות מילים במניית למשל התקשו אלה ילדים מילה. של והפקה
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בין מורפולוגי קשר  של ובזיהוי  במילה פותח צליל בזיהוי  מסוימת,  סמנטית
רק קשורה לא לשוניות במיומנויות נמוכה שליטה רמת כי נמצא מילים. עוד
קריאה לקות אובחנו כבעלי לקריאתם של מי שלא אלא גם קריאה ללקויות
לקות כבעלי אובחנו בין קוראים טובים לחלשים (שלא מבחינה והיא מוגדרת,

מוגדרת). קריאה
בגן,  - הקריאה יכולת התפתחות בראשית תלמידים נבדקו אחר במחקר 
מדויק באופן כתב המפענחים בין ההבדל  כי  ונמצא - ג' ובכיתה א' בכיתה
במיומנויות השליטה במידת ביטוי לידי בא נמוכה פיענוח יכולת בעלי לבין
המילולי השיום וברמת הזיכרון ביכולת לפונמות), (כגון הפרדת מילה פונולוגיות
הייתה אלה במיומנויות השליטה .(Vellutino, Scanlon & Lyon, 2000)

בהמשך. שיתברר כפי נוספים, במחקרים גם הפיענוח ליכולת קשורה
אוצר של בתחומים הדבורה השפה של רחב ידע כי משערים רבים חוקרים
קריאה. של יכולת לרכישה הוא גם קשור שיח ותהליכי תחביר, סמנטיקה מילים,
ג’) כיתה עד (מגן טרום–חובה אורך במחקר אינם עקיבים. זה בעניין הממצאים
אלפביתיות למיומנויות קשורה קריאה יכולת של רכישה אם השאלה את שבחן
מילים (אוצר מאידך לשוני ולידע ועוד) פונולוגית מודעות אותיות, (ידע מחד
הקריאה בכיתות רמת כי נמצא למשל ,(Storch & Whitehurst, 2002) בלבד)
האלפביתיות המיומנויות רמת ידי על הוסברה הנקרא) והבנת (פיענוח וב' א'
הוסברה בכיתה ג' הנקרא רמת הבנת זה הלשוני. לעומת הידע ידי רמת על ולא
לכך, בדומה  הלשוני. הידע  רמת ידי על והן הפיענוח יכולת  רמת ידי על  הן
את ניבאו הגן  בגיל וכתיבה ואיות פונולוגית מודעות כי נמצא אחר  במחקר
ההורים בבית האוריינית והסביבה קריאה ניצני ואילו ג', בכיתה הפיענוח רמת
לשונית יכולת ג'. בכיתה הנקרא הבנת רמת את ניבאו בגן הלימודים בתקופת
 Speece, Richey,) לניבוי לא הוסיפו דבר ויכולת סמנטית ותחבירית כללית
הראו אחרים  חוקרים זה עם  .(Cooper, Roth & Schatschneider, 2004
הפונולוגית המודעות להתפתחות  הכללית הלשונית היכולת  של התרומה כי

 Cooper, Roth, Speece) קריאה יכולת של רכישה על גם עקיף באופן משפיעה
יכולת רכישת על השפעות שבחן מחקר ממצאי גם .(& Schatschneider, 2002
וגיליס–קרליבך, שיף (כהן, דומות מסקנות על הצביע העברית בשפה קריאה
קבוצות תלמידים בקרב הדבורה בשפה השליטה רמת נותחה במחקר זה .(1996
כי נמצא המשכל. ורמת  הגיל מבחינת מתֹואמות שונות, קריאה רמות בעלי
ילדים של הסיפורית היכולת רמת וכן ובתחביר במורפולוגיה השליטה רמת

קרוא. יודעי ילדים של מאלה משמעותי באופן נמוכות בקריאה המתקשים
ידי על היא קריאה לבין יכולת לשוני ידע הקשר בין על ללמוד נוספת דרך
הראשונות בשנים בקריאה ההצלחה את המנבא כמשתנה הלשוני הידע של הדגמה
בקרב לשוניים מדדים של רחב טווח בדקה (Shatil, 1997) שתיל הספר. בבית
של אותם מילים הזיהוי של יכולת ואת בגן לימודיהם עברית בסוף ילדים דוברי
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מודעות ויזואלי–אורתוגרפי, עיבוד כגון גורמים כי ומצאה א’, כיתה בסוף ילדים
כ–33%  ניבאו אותיות) ידע אוריינות (למשל פונולוגי וניצני זיכרון פונולוגית,
כ–5%  רק ניבאו כלליים קוגניטיביים גורמים וכי מילים, של הזיהוי מיכולת
(NICHD–ECCRN, 2005c) הברית בארצות שנערך נוסף במחקר זו. מיכולת
בתחום טרום–חובה ידע בגן כי נמצא הגן, בגיל של ילדים רחב מדגם בהשתתפות
- תרם ומורפולוגיה מילים תקשורתית, תחביר, אוצר יכולת - השפה הדבורה
יכולת לניבוי וגם ג', בכיתה לא א' אך הפיענוח בכיתה יכולת לניבוי ייחודי באופן

ג'. בכיתה הנקרא הבנת
השימוש מיומנות של מוקדם כי פיתוח לשער ניתן אלה מחקרים סמך על
תחביר פונולוגיה, שיח, יכולות מילים, אוצר של פיתוח כגון - הדבורה בשפה
יותר בשלב מאוחר קריאה יכולת של הרכישה להצלחת יתרום ומורפולוגיה -

ברורה. אינה עדיין של המיומנויות השונות הייחודית התרומה כי אף
המטה–לשוני הידע בתחומי לשוניות ליכולות התייחסה ענפה מחקרית ספרות
באופן  קשורות אלה יכולות הנוכחית. בסקירה נתמקד הלשונית שבהן והמודעות
ולפיתוח (Ravid & Tolchinsky, 2002) הכללית האוריינות להתפתחות הדוק
 Roth, Speece, Cooper & אצל: סקירה הקריאה והכתיבה (ראו מיומנויות

.(De La Paz, 1996
מטה–לשוני, המוכר ידע של מסוים מרכיב כי היא כיום התפיסה המקובלת
מודעות קריאה. בלמידת מכריע גורם הוא פונולוגית", "מודעות בשם בספרות
ולבצע דבורות מילים  של  הצלילי המבנה את לזהות יכולת  היא  פונולוגית
 Bentin, Hammer & Cahan, 1991; Pratt &) זה מבנה על מניפולציות
חריזה, מטלות  למשל שונות,  במשימות ביטוי  לידי הבאה  ,(Brady, 1988
אותה, המרכיבות לפונמות מילה פירוק מילה, סוגר או הפותח צליל של זיהוי
הצלילים מחיבור נקבל מילה ”איזו (לדוגמה: נתונות מפונמות מילה  חיבור
נוריד אם נקבל מילה ("איזו פונמה והשמטת 'דוב'") המילה - ?/d//o//v/
- בעברית למשל: (ראו 'לי'") התשובה - /d/ הצליל את 'דלי' מהמילה
Ehri, Nunes, Willows, Yaghoub–Zadeh - באנגלית ;2000  קוזמינסקי,
קריאה לקויי בקרב שבוצעו רבים מחקרים ממצאי .(Shanahan, 2001 &
 Habib, - באנגלית ;Ben–Dror et al., 1995 - בעברית ראו: (דיסלקטים;
תקינה קריאה יכולת  בעלי  ובקרב (2000; Swan & Goswami, 1997
 Stanovitch, Cunningham & Caramer, 1984; Tummer & Nesdale,)
על העידו (Mann, 1998 אצל: סקירה וראו ;1985; Vellutino et al., 2000

קריאה. לבין יכולת פונולוגית מודעות בין קשר חיובי של קיומו
המילה מתפתחת של הפונולוגי המבנה על מניפולציות לבצע כי היכולת נמצא
ילדים בקרב הקריאה ביכולת מהשונות משמעותי חלק ומסבירה הגן בגיל כבר
 Cornwall, 2001; Liberman, (למשל: הספר בבית הראשונות  בשנותיהם
המשתנים בין שני לוודא שהקשר כדי .(1987; Shatil, Share & Levin, 2000
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על מודעות פונולוגית, של מודרך פיתוח כי האפשרות סיבתי נבחנה הוא הללו
יכולת את ישפר חוזרים, ואימונים הילדים על מוגדרות משימות הטלת ידי
רק לא גן  תלמידי בקרב כזה מודרך פיתוח כי נמצא ואכן, שלהם. הקריאה 
והאיות הקריאה יכולת את קידם גם אלא  המשימות ביצוע של שיפור הניב
קוזמינסקי (למשל: הספר בבית הראשונות לימודיהם שנות במהלך הילדים של
 Lundberg, Frost & Peterson, 1988; Lyon, 1994; וכן ;1994 וקוזמינסקי,

.(Stanovitch, 1993
לצורך רק לא הרך חשוב בגיל הפונולוגיים  הכישורים  פיתוח  כי לציין יש
הדבורה. השפה של תקינה להתפתחות גם אלא קריאה של תקינה למידה
לשם הכרחית מדויק ובאופן במהירות  המילים מאוצר  מילים לשלוף היכולת
של הפונולוגיים הייצוגים של גבוהה בנגישות תלויה והיא הדבורה, בשפה הבעה
הפונולוגיים, לייצוגים לקויה נגישות משמעות. לייצוגי הנכון ובחיבורם המילים
עלולה והקריאה, השפה לקויות התפתחותיות בתחום בעלי ילדים המאפיינת
התקשורתיים בכישוריהם גם מכך וכתוצאה מילים, לשלוף ביכולתם לפגוע
הצלילי למבנה המודעות של את חשיבותה מאשרים אלה ממצאים והלימודיים.
המחקרים ממצאי  והאיות. הקריאה יכולת לניבוי תרומתה ואת המילה  של
יכולות לבין מודעות פונולוגית בין קשר של על קיומו מצביעים רק לא הרבים
פיתוח קודם כי דהיינו סיבתי, הוא הקשר כי מעידים גם אלא קריאה ואיות,
 Schiff &) יכולת הקריאה של קידום מאפשר הפונולוגית יכולת המודעות של

.(Levi, 2006
חשיבות רבה הפונולוגיים לפיתוח הכישורים יש עברית דוברי בקרב ילדים
את ובלתי משתנה עקיב  באופן משקפת בעברית שכן מערכת הכתיבה יותר,
לאופן .(Bentin, 1992; Frost & Bentin, 1992) המילים של הפונולוגיה
אותיות, מאיות שנוצרים מרצף הכלל מן יוצאים יש מעט המילים ההגייה של
Geva, Wade–) תנועות של בצירוף או במילה הפונמה של ומיקום אידיוסינקרטי
לאורתוגרפיה נחשבת בעברית המנוקדת הגרסה .(Wooley & Shany, 1993
העיצורים המנוקדת כל בגרסה עקיבה. גרפמה–פונמה המשקפת התאמת שטוחה
ידי אותיות וכן על ניקוד סימני ידי על מיוצגות והתנועות ידי אותיות, מיוצגים על
מסוימים עודף, ובמקרים מדויק, פונולוגי מידע מספקת המנוקדת אהו”י. הגרסה

בעברית. הכתובות המילים על
היחידות ברמת המילה של מבנה בדיקה בלשני היא ניתוח של נוספת רמה
משמעות הנושאות ביותר הקטנות הלשוניות היחידות כלומר המורפולוגיות,
המורפמה ומן ”רפת” הבסיס ממורפמת מורכבת למשל ”רפתן” המילה (מורפמות).
נושאות המילה את המרכיבות ותפקיד. המורפמות עיסוק המציינת ”ָ-ן” הסופית
יחידות של יש לזיהוין שלה. לפיכך את הקטגוריה הדקדוקית ומציינות משמעות
ייתכן כי מכאן והמשפט. עיבוד המילה ותחביריות על סמנטיות אלה השלכות
ליכולת לזהות כלומר המורפולוגית, למודעות גם הפונולוגית, בהקבלה למודעות
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מורפמות על מניפולציה ולבצע המילה את המרכיבות המורפמות את מודע באופן
תלמידים בקרב זו השערה שבדקו במחקרים הקריאה. ליכולת קשר יש אלה,
תלמידים בקרב מורפולוגית מודעות של  גבוהה רמה נמצאה אנגלית דוברי
בעלי לתלמידים בהשוואה ומילות תפל של מילים גבוהה פיענוח יכולת בעלי
 Carlisle & Nomanbhoy, 1993; Fowler למשל: (ראו נמוכה פיענוח יכולת
 & Liberman, 1995; Shankweiler, Lundquist, Dreyer & Dickinson,
יכולת קריאה, מורפולוגית לבין מודעות בין חיובי מובהק נמצא מתאם .(1996
 Casalis & Louis–Alexandre,) הנקרא הבנת ויכולת פיענוח יכולת כולל
,(2000; Nagy, Berninger, Abbott, Vaughan & Vermeulen, 2003
השונות של חלק ייחודי מסבירה המורפולוגית רמת המודעות המחקרים וברוב
הפונולוגית, המודעות רמת ידי על המוסבר לחלק מעבר אף הקריאה, ביכולת
הנקרא הבנת יכולת ושל יחידות מילים של הפיענוח יכולת של ניבוי ומאפשרת

.(Deacon & Kirby, 2004; Mahony, Singson & Mann, 2000)
בגיל העלייה  עם המורפולוגית  המודעות שיפור אחר אורך  מעקב ממצאי 
יכולת של פיתוח לבין המטה–מורפולוגי הידע בין הדדי קשר על מצביעים
 Casalis & Louis–Alexandre, 2000;) לאחר תורם האחד כי ומראים הקריאה,
השפעה על המעידים מחקרים ממצאי מזו, יתרה .(Deacon & Kirby, 2004
על שיפור של יכולת מורפולוגית מודעות הדורשות חיובית של אימון במשימות
הללו המשתנים שני בין לקשר כי מציעים הנקרא) והבנת פיענוח (כולל הקריאה
את של התלמיד משפר המורפולוגית המודעות שפיתוח כיוון סיבתי, דהיינו יש
;Elbro & Arnbak, 1996 - דיסלקטים למשל: בקרב שלו (ראו הקריאה יכולת

.(Lyster, 2002 - רגילים ילדים ובקרב
אור להטיל עשויים העברית השפה של המורפולוגיה של והעושר הייחודיות
בעברית. הקריאה  רכישת לבין המורפולוגית המודעות בין הקשר על  מיוחד
על ידע גם כמו לבסיס ולמוספית, לתבנית, התייחסות לשורש, כוללת זו מודעות
הסמנטי–פונקציונלי. נציין ומהכיוון הצורני–מבני מהכיוון ונטייה תהליכי גזירה
בניינים שורשים, הכוללת מורפולוגית מבחינה עשירה שפה היא ערבית גם כי
הכוללת השורש, ממורפמת מורכבות העברית בשפה המילים רוב ומשקלים.
וגם תנועות. עיצורים הכוללת התבנית, וממורפמת עיצורים, כלל שלושה בדרך
מאפיין ייחודית. משמעות בעלת מילה יוצר התבנית בתוך השורש של שילוב
משורגת, בגזירה השימוש  הוא העברית, ובכללן השמיות, השפות  של ייחודי
”וכשתלמידנו” המילה למשל כך .(Berman, 1986 ;1993 (ניר, קווית רק לא
זמן; לציון - ”כש” ו’ החיבור; של המורפמות: הלינארית מהשרשרת מורכבת
"תלמיד" מילת הבסיס לציון השייכות. - הסיומת "נו" מילת הבסיס; - "תלמיד"
השם ”תקטיל” תבנית המשורג בתוך (lmd) "ל–מ–ד" מהשורש בעצמה מורכבת
המרכזית השורש, מורפמת .(Schwarzwald, 2001 מתוך (הדוגמה (ta_ _ i_)
תנועות ”לובשת” אלא פונולוגית מסוימת, צורה  בעלת אינה העברית, בשפה
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מורכבות המילים. מן חילוצה עלול להקשות על וזה שונות, בתבניות שונות
המורפמות של והפירוק הזיהוי תהליכי את לאתגר אפוא עשויה העברית השפה
השלמה. המילה של הזיהוי תהליך את גם לאתגר ולכן המילה את המרכיבות
שילובן, אופני ושל מורפמיות יחידות של הרב העושר מן נובעת נוספת מורכבות
וכוללת ועקיבה סדירה לרוב היא הפועל מערכת השם. במערכת בעיקר ובולטת
השם לא מערכת זה, לעומת שבהן משתרג השורש. בלבד (בניינים) שבע תבניות
תבניות (משקלים). מכאן ממאה ויש בה יותר עקיבה, כך ולא כל כך צפויה כל
היצירה ואפשרויות מורפולוגית, מבחינה מאוד ומורכבת עשירה העברית שהשפה
 Bolozky, 1999;) אינסופיות כמעט ומגוונות, רבות הן בעברית מילים של
מערכת המורפולוגיה העברית, ובייחוד .(Ravid, 1990; Schwarzwald, 2001

המשתרגת. וצורת הגזירה במיוחד בזכות עושרה מעניינת אפוא הגזירה,
העברית קשורה בשפה מורפולוגית מודעות של התפתחותה כי מחקרים הראו
(אפל– ולאיית לכתוב וליכולת הנקרא להבנת הקריאה, מיומנות לרכישת היא גם
 Ben–Dror et al., 1995; ;1996 ועמיתים, כהן ;2000 בר–און, ;2000 משרקי,
צעיר בגיל קיים זה קשר .(Levin, Ravid & Rapaport, 2001; Ravid, 2001
ויכולת ומילות תפל מילים של הפיענוח יכולת נובאו ב' וכבר בכיתה יחסית,
הדורשות מגוונות משימות של הביצוע תוצאות ידי על בהצלחה הנקרא הבנת
על מצביעים אלה ממצאים .(2005 (ימין, המילה על מבנה מניפולציה עריכת
הבנת ויכולת פיענוח יכולת רכישת לבין המורפולוגית המודעות פיתוח בין קשר
ושל טיב הקשר של מלאה יותר הבנה ונדרשת עדיין מעטים, הם אך גם הנקרא,

הפונולוגית. זו לבין המורפולוגית הניתוח רמת בין האינטראקצייה
מורפולוגית מודעות וגם פונולוגית מודעות גם כי זה בהקשר לציין יש
על המצביעות עדויות מצויות המחקרית ובספרות הקריאה, לרכישת חשובות
 Carlisle &) א' כיתות ילדי בקרב נמצאו אלה עדויות ביניהן. מובהקים קשרים
 Shankweiler et) בקריאה ג’ המתקשים כיתות ילדי ,(Nomanbhoy, 1993
מחקר שעסק גם ממצאי .(Mahony et al., 2000) ג’-ו' כיתות וילדי ,(al., 1995
המודעות הפונולוגית בין מובהקים חיוביים קשרים על העברית הצביעו בשפה
ונטייה אופציונלית (גזירה, נטייה מרכיביה כל המורפולוגית על המודעות לבין

.(Schiff & Levi, 2006) ובסופה א’ כיתה בתחילת אובליגטורית)
נראה ,(NICHD–ECCRN, 2005b) NICHD–ה של להצעה בדומה לסיכום,
והן הידע המטה–לשוני (מודעות פונולוגית ומודעות מורפולוגית) הן הידע כי
להתפתחותה. ותורמים הקריאה ליכולת קשורים הדבורה השפה של הלשוני
בהוראת העוסקת שאלת מפתח אפוא נשאלת  אלה מחקריים  ממצאים לאור
לתלמידיהם הצלחה ברכישת לאפשר כדי לעשות החינוך על אנשי הקריאה: מה

קריאה? יכולת
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הוראת הקריאה ב

גישות נזכרותשתי בספרות אחדותדעיםבנושא הוראת הקריאה. בימינו קיימת לא
מזו בתפיסת זו הנבדלות הקריאה, של ההוראה לאופני בסיסיות המתייחסות
המוצא נקודת מבחינת כלומר בתהליך הקריאה, הנכללים הראשוניים התהליכים
או הסינתטית/פונטית הגישה היא האחת הגישה מכתיבה. שהיא ההוראה ודרך
של הראשוני השלב שלפיה ,(phonemic instruction) המיומנויות" "גישת
למעלה”. ”מלמטה כלומר מן הכתב, הסימנים הגרפיים של קליטה הוא הקריאה
יחסי הגרפמה–פונמה, על הקריאה לימוד ראשית את להשתית זו, יש גישה פי על
עיצורים צירופי אותיות, - הכתובה השפה של היסוד מרכיבי את ללמד כלומר
- הגלובלית/אנליטית הגישה היא השנייה הגישה ומילים. הברות ותנועות,
הלועזי המונח של חופשי (תרגום השלמה" "השפה או כמכלול" "השפה גישת
המסר הבנת היא הזו  הגישה מצדדי של המוצא  נקודת .(whole language
השערות מעלה והילד השלמה,  המילה  מן מתחילה  כשהלמידה  הטקסט, מן
לטענתם, .(2001 (ולדן, כדי קריאה תוך אותן ובודק של הכתוב תוכנו בדבר
השפה של גם באותיות, בצלילים ובמורפולוגיה זו עוסק גישה לפי הלומד ילד

.(Dahl & Scharer, 2000)
בבעיות נתקלים שונות קריאה שיטות של טיבן את להעריך הבאים מחקרים
הבעייתיות נעוצה בבתי הספר, הטבעית, נערך בסביבה המחקר אחדות. כאשר
של משתנים קריאה בנוכחותם יכולת רכישת של מציאות מורכבת בניסיון לשקף
את להתאים מורה של נטייתו למשל  הוא מתערב  משתנה רבים. מתערבים
יחידה בשיטה משתמשים כי אינם מדווחים מורים רבים לכיתתו. הלימוד שיטת
שונות גישות על נסמכות אף  שלעתים הוראה אחדות שיטות משלבים אלא
מחקרים מנגד, .(Slaughter, 1988 ;2005 ורבהון–דמתי, שיף למשל: (ראו
כלל בדרך מאפשרים אינם השונים המשתנים את לבודד המנסים מבוקרים
.(Smith, 2000) כיתת הלימוד המורכבת של למציאות של הממצאים גם הכללה
בהשפעת נדון אלא  מסוימת, בשיטה או בגישה זו בסקירה נתמקד  לא לכן
על השונות) השיטות מתוך (שנלקחו מסוימים עקרונות על המתבססת למידה

ההישגים בקריאה.

פונמית מודעות פיתוח .1

כלומר האלפביתי, העיקרון הכרת על נשענת הכתב מן לפענח שהיכולת הובהר
 Aaronoutse) השפה צלילי את ושרירותי סמלי באופן מייצגות שמילים הבנה
לעיל) (המצוטטים פונולוגית למודעות שהתייחסו המחקרים .(et al., 2001
פירוק יכולת השאר  בין  הכוללת הפונמית, המודעות אולם  זאת.  מדגימים
עיצורים ותנועות - בודדים הוספתה (צלילים או פונמה של לפונמות, השמטה
(צירופי ולתת–הברות להברות פירוק מיכולת לקריאה יותר משמעותית בנפרד),
פונמית מודעות של פיתוח .(Bentin & Leshem, 1993) ותנועה) עיצור
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הקריאה יכולת פיתוח  של  קריטיים מרכיבים אפוא הם  בה בשימוש  ואימון
ידי על להיעשות יכול פונמית במודעות בשימוש אימון אלפביתיות. בשפות
או בכתיבה התנסות ידי על שלהן, הצלילי במבנה הממוקדים מילים משחקי
הללו הדרכים כל לצליליהן. אותיות קישור ידי על מילים בקריאת לילדים סיוע

קריאה וכתיב. יכולות לרכישת להועיל ועשויות פונמית מפתחות מודעות
יכולת של תרגול הכוללת  קריאה להוראת שיטה של  השפעתה בחינת
 Hatcher et) 5-4 בני ילדים בקרב הקריאה  הישגי על הפונמית  המודעות
פונמה בהפחתת מילה לפונמות, ילדים בהפרדת אימון כי הראתה (al., 2004
כן כמו פיענוח. יכולת בייחוד קריאה, יכולת של לרכישה תורם ובהחלפתה
(כגון ההברה ברמת הפונולוגית המודעות  יכולת  של תרגול הוספת כי נמצא
ילדים של  הקריאה יכולת לקידום תורמת להברות) והפרדה לחריזה מודעות 
גם התגלתה פונמית מודעות של בהפעלה האימון חשיבות לקרוא. שמתקשים
תכנית של השפעתה בבדיקת בגיל בית הספר. ילדים בקרב שנעשו במחקרים
פונמית בסגמנטציה תפל, ולמילות למילים פונמות בחיבור שעסקה אימון
על הדיוק ממילה, פונמה ובהפחתת אותן) המרכיבות לפונמות (הפרדת מילים
תכנית זו כי נמצא וג’, ב’ כיתות תלמידי בקרב מילים של הפיענוח ועל מהירות
 Blachman) הילדים של הקריאה יכולת את משפרת בה ההשתתפות וכי יעילה,
של בהפעלה אימון של תרומתו על גם הצביעה מחקרים סקירת .(et al., 2004

.(Ehri et al., 2001) הנקרא הבנת לפיתוח פונמית מודעות
ותורמת חשובה פונמית מודעות כישורי של מפורשת שהוראה אפוא נראה
את לזהות היכולת את ילדים יש לפתח בקרב לפיכך הקריאה, בלמידת להצלחה
כי זה בהקשר לציין חשוב  מניפולציות. עליהם ולבצע הבודדים  השפה צלילי
של צורת להלן, הכרה שיוצג כפי מספיק. אינו לבדה פיתוח המודעות הפונמית
לא וחשובה הפונמית למודעות קשורה מייצגות שהן הצלילים ושל האותיות

הכתב. מן הפיענוח יכולת של לפיתוחה פחות

אותיות ידע .2

כולל זה ידע ואיות. קריאה יכולות ברכישת חיוני גורם הוא אף אותיות ידע
בכתב. מייצגות שהן הצלילים ושל שמותיהן של האותיות, צורת של הכרה
מיוצגת מהן אחת כל שכן מורכבת, היא העבריות האותיות צורת של ההכרה
היא הערבית  בשפה  יד.  לכתב והאחרת לדפוס מיועדת האחת  צורות,  בשתי 
בהתאם למיקומן במילה צורתן רבות משנות את אותיות יותר כי מסובכת אף
 Abu–Rabia & Taha, 2006a, 2006b;) בסופה) או באמצעה (בראשיתה,

.(Holes, 2004; Maamouri, 1998
את מסבירה אותיות ובידע פונולוגיות במיומנויות השליטה מידת כאמור,
 Naslund) הספר ילדים בגיל בית של האוריינית השונות ברמת היכולת רוב
הפונמית קשורה למודעות של האותיות השמות הכרת .(& Schneider, 1996
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שהיא הצליל לבין הגרפי) (הסימן  האות  בין הקשר ולמידת ,(Share, 2004)
 Treiman, Tincoff &) המילה את לכתוב יש כיצד לשער מסייעת מייצגת
מילים אנגלית דוברי לילדים הוצגו שבו ניסוי .(Richmond–Welty, 1996
שם של הצלילי נעזרו ברצף הילדים כי הראה בכתיב מקוצר, שנכתבו חדשות
קלות ביתר למדו ילדים למשל כך המילה. את לקרוא כיצד ללמוד כדי האות
 team שהמילה משום ,tame ולא כמו team כמו TM נקרא האותיות צמד כי
 Treiman,) הזה את הצמד הפותחת T האות לשם הזהה ,/ti/ הצליל את מכילה
וכיתה חובה גן ילדי העברית בשפה גם כי נמצא .(Sotak & Bowman, 2001
הצלילים רצף הופיע המילה בראש כאשר יותר רבות מילים לזהות הצליחו א’
נוספים מחקרים ושל אלה מחקרים של ממצאיהם .(2000 (לוין, האות שם של
 Levin, Patel, Margalit & Barad, 2002; Levin, Shatil–Carmon &)
 Asif–Rave, 2006; Share, 2004; Treiman & Kessler, 2003; Treiman et
הקשר בלמידת מסייעת בצליל בשם או האותיות הכרת כי מעידים (al., 1996
מילים לזהות יכולת של לרכישה ותורמת אותו המייצגת האות לבין הצליל בין

לאיית מילים. בודדות ויכולת
ולהכרת פונולוגית מודעות לטיפוח התערבות תכניות כי לציין חשוב
 Ball & Blachman, 1991; Bradley & Bryant, 1983, 1985;) אותיות
שהתמקדו מאלה יותר קריאה יכולת של לרכישתה תרמו (Cunningham, 1990
אחת כי הקידום של רק הטוענים אף יש בלבד. בפיתוחה של מודעות פונולוגית
תורם אינו האחרת, בסיסית במיומנות בהיעדר שליטה אלה, מיומנויות משתי
רק לקידום משולב כי המסקנה נובעת מכאן והאיות. לקידום יכולות הקריאה
 Schneider, Roth &) את היעד להגשים פוטנציאל יש שתי המיומנויות של

.(Ennemoser, 2000; Snowling, 1996
לבין אותיות לשיים היכולת בין קורלטיבי קשר המדגימים מחקרים בסקירת
היכולת ישיר:  אינו הקשר כי הוצע  ,(Foulin, 2005) והאיות הקריאה יכולת
הצליל שהיא לבין האות בין היחס אודות על לידע תורמת בשמן לקרוא לאותיות
גם משפר זה הקריאה. ידע ליכולת ישיר באופן התורם זה הוא וידע מייצגת,
האלפביתי ולהתפתחות העיקרון להתפתחות תורם ובכך המודעות הפונמית את

והכתיבה. הקריאה יכולות
השפה לבין הכתב חלק ממערכת היחסים הכללית שבין הם אות-צליל יחסי
כי יראו להלן שיוצגו המחקרים ממצאי הגרפמה–פונמה. יחסי דהיינו הדבורה,
דהיינו הגרפמה–פונמה, תרגום יכולת את גם לפתח חשוב הקריאה לימוד במהלך
מייצג, שהוא הצליל לבין  הגרפי הסימן  בין  היחסים את  לזהות היכולת את

פונטיים. לקודים במילים הנכללים כתובים גרפיים סימנים ולהמיר
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גרפמה—פונמה יחסי .3

והצלילים הסימנים של והצירוף לצלילים  גרפיים  סימנים של ההמרה למידת
.(Wyse, 2000) מן הכתב לפענח היכולת שיפרה את הקריאה בראשית לימוד
יכולת לשיפור לא רק ותרמה יעילה הייתה לפונמה בין הגרפמה היחסים הוראת
לבצע  6 שלמדו בני תלמידים כי נמצא על כך נוסף ומילות תפל. מילים של הפיענוח
מעמיתיהם יותר טוב התמודדו הפונטית”), (ב”שיטה גרפמה-פונמה התאמת
עם גם אלא תפל, מילות של קריאה עם רק לא השלמה”, ”השפה בשיטת שלמדו
אטית הייתה קריאתם מוכרים; אמנם ולא בטקסטים קשים הטמון המסר הבנת
 Connelly, Johnston &) יותר גבוהים היו הנקרא בהבנת ציוניהם אך יותר,
קשה במילה אלה נתקלו תלמידים החוקרים, כאשר לדעת .(Thompson, 2001
קריאת ושוב על שוב ידי חזרה על השאר בין לפענח אותה, ניסו מוכרת הם ולא

בו. יותר את הנאמר את הטקסט וזכרו טוב כך הם שיננו הטקסט.
 Aram & Biron, 2004; Aram) עברית דוברי בקרב שנערכו מחקרים ממצאי
בכתיבה פורמלי בלתי (סיוע כתיבה תיווך בין הקשר את הדגימו (& Levin, 2002
אורייניות. יתרה במיומנויות השליטה שיפור לבין לילדיהן) אימהות ידי שניתן על
בקריאה הילדים הישגי את ניבאה הכתיבה תיווך של האיכות כי נמצא מזו,
ידי על לילדיהן שסייעו אימהות .(Aram & Levin, 2004) ב’ בכיתה ובכתיבה
את שמות לשלוף לצלילים, מילים לחלק אותם הנחו גבוהה ברמה תיווך כתיבה
כזה תיווך ולעצבן בכתב. צורת האותיות וכן את הצלילים המייצגות את האותיות
יחד פונמית מודעות בהפעלת אימון לעיל: שנידון העקרונות שילוב את מדגים
שילוב לבין צליליהן. האותיות בין והיחסים צורתן של האותיות, שמן לימוד עם
הקריאה. יכולת תורם לפיתוח לעיל, שנזכרו ממצאי המחקרים שהראו כפי כזה,

הניקוד מערכת .4

שהיא הניקוד, למערכת התייחסות גם לכלול הגרפמה-פונמה חייב ביחסי דיון
עיצורית בעיקרה היא העברית השפה הכתובה. העברית השפה של ייחודי מאפיין
פחות ברור באופן מיוצגות בה והתנועות ,(Ravid, 1996; Shimron, 1993)
הניקוד. מערכת ובעזרת הקריאה אִמות בעזרת אופנים: בשני אחרות, מבשפות
 Levin) מושלמת ואינה עקיבה אינה אהו”י) (אותיות הקריאה אִמות מערכת

.(et al., 2001
את התנועות ומייצגת מלא קולי מידע מספקת הניקוד זה מערכת לעומת
בעיקר מופיע והוא  הקריאה, לימוד ראשית עם נלמד הניקוד מושלם.  באופן
המיועדים תפילה ובסידורי (שירה) ספרותיים בטקסטים גם אולם ילדים, בספרי
מעליהן לאותיות, מתחת הניקוד של מיקומו .(Share & Levin, 1999) למבוגרים
באפשרות הוא הקורא בפני מעמידה הניקוד שמערכת הקושי בתוכן. אף  או
”אַהֲבָה” במילה /a/ התנועה (למשל אחדים באופנים דומים צלילים לסמן

חטף–פתח וקמץ). פתח, - שונים ניקוד סימני שלושה מבוטאת בעזרת
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משמעותי תפקיד לו שיש מסתבר ילדים, בספרי בעיקר מופיע הניקוד אם גם
צוין (1997 (שימרון, מחקרים בסקירת מתחילים. בקוראים כשמדובר רק לא
הקשר חסרות מילים של בקריאה  בעיקר  הניקוד  לסימני  נזקק הקורא כי
(הומופוניות). משמעות רבות  הן ניקוד שבהיעדר  מילים של או (context)
לזירוז מסייע הניקוד ידי על הנתרם פונולוגי מידע כל כי ומדגיש מוסיף שימרון
עברית קוראים שדוברי נוסף העלה מחקר קריאתן והיגוין. המילים, הפיענוח של
אטי יותר קריאתם קצב אך אנגלית, מדוברי יותר מדויק באופן מילים מנוקדות
בשלבי הקריאה נדרש מחקר שיעסוק כי נראה אפוא .(Katzir & Schi , 2006)
- לפונמה הגרפמה בין היחסים ללימוד האותיות מלימוד ובמעבר הראשונים
בכיתות ניקוד עם מלימוד קריאה המעבר גם והניקוד והגייתם. האותיות צירופי
של תפקידו נהיר לא וכמוהו דיו, ברור לא מכן לאחר ממנו ל"גמילה" הראשונות

והבנת הנקרא. פונולוגית מודעות של הניקוד בפיתוח
הוא העיקרי תפקידה בה  וגם  הערבית בשפה גם  קיימת  הניקוד מערכת
שהתנועות קצרות, בעוד תנועות מייצגים ניקוד סימני התנועות. שלושה ייצוג
גם בעברית, כמו יחדיו.  ניקוד  סימני עם אותיות ידי  על מיוצגות  הארוכות
להוציא למבוגרים, המיועדים בטקסטים כלל בדרך מופיע אינו הניקוד בערבית
כלומר הומופונית, קרובות לעתים מנוקדת היא בלתי כתובה ומילה קודש, ספרי
הגייה על מנת להחליט על שונים. באופנים הנהגות מילים אחדות לסמן עשויה
לניקוד בהקשר. להיעזר יש משמעותה ועל מנוקדת בלתי מילה של נכונה
האחרונה שהתנועה משום תחבירי תפקיד גם יש מילה, בסוף בהופיעו בערבית,
מנת על וכו'). ישיר מושא  (נושא, במשפט  המילה של  תפקידה את מציינת
התפקיד להבין מהו הקורא מנוקדות על המילים שאינן סופי נכונה את להגות
תהליכי הקריאה מקשה על ניקוד היעדר לפיכך המילים במשפט. התחבירי של

.(Abu–Rabia, 1996, 2001) הנקרא הבנת ועל
בכיתות הקריאה  יכולת  לפיתוח  התורמים  גורמים  שלושה  נידונו  לסיכום, 
ויחסי אותיות ידע פונמית, מודעות ולהבנתו. הנקרא לפיענוח בייחוד וב’, א’
בלמידת ומסייעים בזה זה  הקשורים כישורים שלושה  הם גרפמה-פונמה

הקריאה.
הקשורים נוספים, גורמים נמצאו הללו המרכזיים הכישורים שלושת על נוסף
גורמיםאלההםמרכיביה יכולתהקריאה. אשרתורמיםגםהםלקידומהשל אליהם,
והשפעתם  אורייניות, מיומנויות של לפיתוחן התורמת אוריינית  סביבה של
.(emergent literacy) אוריינות" ניצני של ל"קידומם בתכניות ביטוי לידי באה
ובמודעות גרפמה-פונמה ביחסי אותיות, בשיום מלבד עוסקת, זה מסוג תכנית
וכן מוסכמות הכתב, על ידע ביסוס של אוצר מילים, של בפיתוח פונולוגית, גם
Whitehurst & Lonigan  1998;) הפרטי) השם (כתיבת  הכתיבה   בראשית

.(Whitehurst et al., 1999
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משותפת  ספרים קריאת אוריינית הוא סביבה לפיתוחה של הקשור גורם אחר
רמת את מנבא ספרים של הקריאה שיעור כי נמצא הילד. עם משותפת וכתיבה
 Bus, van IJzendoorn & Pellegrinil, 1995;) אורייניות במיומנויות השליטה
יש כי סבורים החוקרים זה בהקשר גם אך ,(Scarborough & Dobrich, 1994

 Bus &) אותיות פונולוגית וידע מודעות של פיתוח עם של ספרים קריאה לשלב
הבנת הקשר את משפר כתיבה משימות של גם שילוב .(van IJzendoorn, 1999
ממצאי .(Dahl & Scharer, 2000) את רכישת הקריאה האות לצליל ומקדם בין
תכנית של השפעתה על רק לא העידו עברית דוברי בקרב שנעשו המחקרים
וידע מילה  (כתיבת הגן בגיל האורייניות המיומנויות שיפור על תיווך כתיבה
רמת כי גם אלא ,(Aram & Biron, 2004; Aram & Levin, 2002 ראו: לשוני,
הנקרא, בהבנת ההישגים של שיפור מנבאה גן לילדי אימהות של הכתיבה תיווך
ביישום כי נמצא עוד .(Aram & Levin, 2004) ב’ בכיתה לשוני ובידע באיות
כשלעצמה, לפעילות רק לא ולילדיהם יש להתייחס להורים משותפת תכנית של
 Senechal) במהלכה המתרחשת האינטראקצייה ולמהות למטרותיה גם אלא
הורה- אינטראקציות של סוגים שני השוו אלה חוקרות .(& LeFevre, 2002
קריאה הוראת שמטרתן  אינטראקציות המקיימת תיווך תכנית כי  והראו ילד
על פיתוחן השפיעה ודומיהן, לספר, השמעת סיפור  חשיפה רק וכתיבה, ולא
בסוף מילים של הקריאה רמת את המנבאות מוקדמות אורייניות מיומנויות של

א'. כיתה
ההוראה ומשפיעים לדרכי הקשורים נוספים גורמים קיימים עוד כי נוסיף
האישי הפדגוגי לסגנון התייחסות למשל בחשבון, להביאם ושראוי יעילותה, על
של הידע גם כמו ,(Wyse, 2000) קטנות בקבוצות והוראה לתלמיד המתאים

.(2005 ורבהון–דמתי, (למשל: שיף הדעת המורים בתחום ושל הגננות

להתחיל ובמה? מתי הקריאה: גיל הוראת .5
האומנם? - כ"א) ה', אבות, (פרקי למקרא..." שנים חמש ''בן

לפיתוח יכולת התורמים למידה ועקרונות שונים גורמים סוכמו בסקירה לעיל
ראוי מתי נשאלה השאלה הקריאה. לימוד של הצלחתו ומשפיעים על הקריאה
העיקרון את רצוי ללמד מתי למשל, הללו. מהעקרונות כל אחד לילדים להקנות
באופן היעיל ביותר לפיתוחה פונמית מודעות האלפביתי ולאמן ילדים בהפעלת
של התפתחות תחומים: בשלושה נעסוק להלן בדיון הקריאה? יכולת של
ספר עם התנהגות למערכת הכתב, התייחסות מוקדמת (למשל אוריינות ניצני
הפונמי. העיקרון והוראת פונולוגית מודעות פיתוח כתיבה), בראשית והתנסות
הרמה את להביא בחשבון כהלכה יש השאלה שנשאלה לענות על שכדי מובן
הספר. בית של הראשונות ובשנים הגן בגיל ילד כל נמצא שבה ההתפתחותית

 Hiebert, 1988; Johnson) בגיל הרך כבר מופיעים המוקדמת ניצני האוריינות
 Pinnell,) 4-3 בגיל מתפתחת למערכת הכתב המודעות .(& Sulzby, 1999
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לעצמם ”קוראים” הילדים בספר, המופיעות בתמונות בהיעזרם לדוגמה, .(1996
הפותחת באות למשל בגן, הם נעזרים ברמזים מן הכתב, מכן, לאחר סיפורים.
תכנית ששילבו מחקרים ממצאי .(Snow et al., 1998) המילה את הסוגרת או
כי מעידים (Bus et al., 1995; Whitehurst et al., 1994 התערבות (למשל:
לסיפורים, להקשיב ספרים, לבחון הזדמנויות שכללו גן ילדי בהשתתפות תכניות
כישורי את ששיפרו הן הודעות ולדבר על מערכת הכתב, לכתוב חרוזים, לחרוז

.(Stahl & Yaden, 2004 (למשל: הספר בבית הילדים של הקריאה
הגן, בגיל כבר אותיות מתפתחים וידע מודעות פונולוגית לעיל, שצוין כפי
בית של הראשונות בשנים בקריאה ההצלחה של העיקריים המנבאים והם
 Cunningham, 1990; Hogan, Catts & Little, 2005; Leopola,) הספר
 Pokiparta, Laakkonen & Niemi, 2005; Lundberg et al., 1988; Lyon,
 1994; Schatschneider, Fletcher, Francis, Carlson & Foorman, 2004;
 Share, Maclean & Matthews, 1984; Shatil et al., 2000; Simpson &
NICHD–) מחקרים של ארוכה שורה של ניתוח–על מזו, יתרה .(Everatt, 2005
תורם בגיל הגן פונמית מודעות של בהפעלה כי אימון הראה (ECCRN, 2005c
הרבה הקריאה, יכולת ושל הפונמית  המודעות  של  ביותר משמעותי לשיפור
מקדם אותיות בידע אימון עם שילוב וכי א’, בכיתה הנעשה כזה מאימון יותר
כל של בשליפה ילדים לאמן צורך  אין כי  לציין יש  יותר. עוד אלה כישורים
ולסייע בלבד, פונמות כמה של בשליפה להסתפק אפשר אלא ופונמה פונמה
חשוב לפיכך מפונמות. מורכבות שמילים הבסיסי העיקרון את להפנים לילדים
פונמית ומודעות בכלל אותיות ידע ושל פונולוגית מודעות של בקידום להתמקד

בפרט בגיל הגן.
מבחינה אפשרית הפונמי העיקרון של הוראה כי מראים המחקרים ואכן,
של זה יחסי אות-צליל והכרה בשלב כבר ללמד בגיל הגן. ניתן התפתחותית כבר
טרום– מגני עברית דוברי ילדים בחקירת שהודגם כפי ובשמן, בצורתן האותיות
ילדים  ללמד 5 ניתן בגיל כי כבר כן דווח כמו .(Levin et al., 2006) וחובה חובה
של 16-10 שבועות  כ–40 פונמות תוך זמן קצר ולאיית לקרוא אנגלית דוברי
הברית בארצות הקריאה פאנל דוח גם .(Harvey, 2005 אצל: ,McGuiness)
השפעתה את שבחנו רבים מחקרים נסקרו שבו ,(NICHD–ECCRN, 2005d)
של שיטתית הוראה כי להסיק הפונמי, מאפשר העיקרון להוראת תכנית של
לשמן וליחסי האותיות, לצורת פונמית, למודעות המתייחסת העיקרון הפונמי,
מתחילים אם קריאה יכולת של להקניה ביותר יעילה שיטה היא אות-צליל,
שלמדו בשיטה של ילדים הקריאה והאיות א'. רמת או בכיתה הגן כבר בגיל בה
זה עם נחשפו לה. שלא גילם בני של מזו גבוהה הייתה אלה בתקופות גיל זו
להיות מותאמת חייבת הגן בגיל ההוראה לגופו מקרה בכל כי החוקרים מציינים

הילדים. של התפתחותם לרמת
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הקריאה ראשית יסודות  את להניח  ניתן כי אפוא  מראה האמפירי  המחקר
כבר בגיל קונבנציונלית" ל"אוריינות מוקדמת" מ"אוריינות המעבר ולבצע את
אותם ולאמן פונמית מודעות ואף פונולוגית מודעות לילדים להקנות ניתן הגן.
שמות את להכיר אותם ללמד ובייחוד א', לכיתה כניסתם לפני עוד אותן להפעיל

שהן מייצגות. הצלילים ואת צורתן האותיות, את
הגן, בגיל קריאה בהוראת מתחילים  בישראל החרדי  במגזר כי לציין יש
.(1956 צירופיהן השונים (חשין, ואת וצליליהן, האותיות והילדים מכירים את
של והכתיבה הקריאה הישגי  הושוו  שבהם בארץ,  שנעשו  מחקרים ממצאי
כי הדיוק הראו הממלכתי, המגזר תלמידי גילם בני ושל החרדי תלמידי המגזר
דויטש, (למשל: יותר גבוה  החרדים  הילדים  בקרב  האיות  ושל הקריאה של
אלה במחקרים שננקטו החקירה מערכי אולם .(2005 ורבהון–דמתי, שיף ;1998
של הגיל תוצאת זה הוא ממצא כי חד–משמעי לקבוע באופן מאפשרים אינם
נובעים החרדים הילדים הגבוהים של למשל שההישגים ייתכן ההוראה. ראשית
שכפי הפונטי, העיקרון על  המבוססת צלילית, הוראה  בשיטת השימוש מן
יכולת לפיתוח ביותר  היעילה השיטה  היא לעיל,  שצוטטו המחקרים  שהראו
הוא תורם גם החרדי במגזר הגבוה המוקנה לקריאה הערך כי ייתכן הקריאה. עוד

זה. בתחום ההישגים לשיפור
בגיל שונות בעולם ארצות בין השונות את זה בהקשר להוסיף ולהזכיר ראוי
ללמוד מתחילים  למשל  בבריטניה הקריאה. הוראת של להתחלתה  המקובל 
ורק  ספרית", "קדם–בית 6 למסגרת בני ילדים נכנסים בפינלנד ;5-4 לקרוא בגיל
רבות  במדינות הספר. בבית הקריאה של הפורמלית ההוראה 7 מתחילה בגיל
של ההתחלה מועד לשנות את רצוי אם בשאלה דיון רווח כיום פינלנד) (כולל
בארצות שונה זה כאמור מועד כי אף כי זה בהקשר ראוי לציין הקריאה. לימוד
בהבנת הנקרא וההישגים הפיענוח יכולת של הרכישה מהירות גם שונות, וכמוהו
על בין–לאומיים מנתוני השוואה ללמוד אי–אפשר היסודי,  הספר בית בשנות
אחד מקשיי כי ידוע על ההישגים. ראשית הקריאה גיל של ההשפעה האפשרית
גדולים פערים קיימים  וכי האורתוגרפיה, מעמימות נובע והאיות  הקריאה
אורתוגרפיה היא למשל מנוקדת  עברית שונות. כתב מערכות  בין זו מבחינה
האנגלית. נוסף מאשר את יותר לקרוא אותה ללמוד ולכן קל שקופה יחסית,
הכלכלי, במצבה גם תלויים מסוימת במדינה ילדים של הקריאה הישגי כך על
היטב שולטים אינם שילדיהם בה החיים המהגרים ובשיעור חברתיים בפערים

הספר. לקרוא בבית לומדים שאותה הם בשפה
על הישגי הקריאה תחילתה של הוראת השפעתו של גיל את מנת לבדוק על
תזמונים  של יעילותם מתוכננים לבחינת מחקרים יש לערוך הילדים בתחום זה
נעדר מחקר כך עדיין נוסף על ארוך. לטווח על הישגי הילדים שונים והשפעתם
ההישגים האורייניים על רק הקריאה לא גיל לימוד של השפעתו הבוחן את שיטתי
הרך. והקוגניטיבית בגיל החברתית הרגשית, התפתחותם על גם הילדים אלא של
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הקריאה הוראת סיכום: .6

עם מתמודדים ילדים לכן קודם ואף הספר בבית הראשונות הלימודים בשנות
לימוד שונות שיטות כיום מיישמים החינוך מוסדות קריאה. יכולת רכישתה של
גדול. עדיין קריאה בעלי קשיי הילדים מספר כן על פי אף אך קריאה, להוראת

הוא קורא טוב קורא כי מלמדת הקריאה רמת של להערכה סקירת המדדים
מחברו. בחינת כוונות את הטקסט ולהבין ושוטף את מדויק באופן המסוגל לפענח
הידע הלשוני, ובתוכו כי הראתה הקריאה יכולת הגורמים הקשורים להתפתחות
המשמעותיים הגורמים הם - והמורפולוגית הפונולוגית - הלשונית המודעות
שני בין לאינטראקצייה נדרשים מחקרים שיתייחסו עדיין כאמור אולם ביותר.
של לפיתוח תרומתן ואת אימון תכניות של השפעתן את ויבחנו האלה הגורמים

הקריאה. של יכולת לשונית ולקידומה מודעות
תרומתם על הצביעה קריאה להוראת שונות תכניות של השפעתן בדיקת
הם שבהם הבולטים הקריאה. יכולת של לקידומה אחדים בסיסיים גורמים של
שהם בין הגרפמה לפונמה, היחסים והכרת אות וידע מודעות פונמית  פיתוח
ניתן, כי מראים המחקרים ממצאי אלפביתיות. בשפות בעיקר חשובים עקרונות
לבית הכניסה טרם הגן, בגיל כבר הלשון האלה  מרכיבי את ללמד רצוי, ואף
הקריאה רכישת להקל את עשוי הלימודים הגנית שילובם בתכנית וכי הספר,
לבית הספר. בכניסה כבר הכתב" מן "מפענח של למצב הילד את ולזרזה ולהביא
הללו בכל המרכיבים  העוסקות הפעילויות את להתאים יש כי  יודגש זה  עם
צורכיהם על העונים עניין, מעוררי והפעלות משחקים ידי על למשל הרך, לגיל
הוא הקריאה גם בהוראת הניקוד הוראת של שילוב צעירים. ילדים הרגשיים של
מעבר חלק לילד לאפשר על מנת ושלביו, בייחוד עיתויו למחקר, נושא הראוי

מנוקדים. לא "בוגרים", טקסטים לקריאת האפשר ככל
נמצאו עוד הפיענוח מיומנויות לפיתוח התורמים הגורמים השפעת נוסף על
למשל כמו בה, השליטה ועל רמת הקריאה רכישת יכולת על המשפיעים גורמים
הפדגוגי הסגנון בכתיבה, עניינו האוריינית, סביבתו הילד, של המדוברת הלשון
הגורמים לכל כי מוצקות מחקריות עדויות יש מוריו. והכשרת לו המתאים
ראוי להשקיע וכי אוריין", כ"בר הילד של בהתפתחותו נכבד יש תפקיד הללו
גורמים של מושכל שילוב לשקול מקום יש שיטתי. באופן אותם ולפתח בהם
יעילה להיות כזו עשויה תכנית ומאוזנת. לימודים אינטגרטיבית בתכנית אלה
של הראשונות ובשנים  בגן צעירים ילדים של הקריאה הישגי בקידום  ביותר

הספר. בית

כתיבה מיומנויות של רכישה ג

רק לרכישה ניתנת היא מיומנות וככל מוטורית–קוגניטיבית, מיומנות היא כתיבה
 Adi–Japha & Freeman, 2001; Bitan & Karni, 2004;) התנסות כדי תוך
 Hauptmann, Reinhart, Brandt & Karni, 2005; Korman, Raz, Flash
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כיום המוקדש הזמן משך כי החוקרים בין הסכמה קיימת .(& Karni, 2003
יסודות את להקנות לילדים מנת על מספיק אינו בבתי הספר כתיבה ללימוד

.(National Commission on Writing, 2003) כהלכה הכתיבה
 Graham) הברית כתיבה בארצות לימודי לבחינת מחקר מקיף של ממצאיו
באמצעות העתקה בעיקר כתיבה מלמדים המורים הראו כי (& Harris, 2005
לארגון שיטות מקנים שאינם וכמעט הכתבות,  ובעזרת ומילים אותיות של
הכיתה כל כי באותו מחקר ציינו שהשתתפו אחוז מבין המורים עשרים הכתיבה.
בלבד,  בשיטה אחת לומדת הכיתה כי כל 40% דיווחו אחיד; לכתוב בקצב לומדת
מצביעים על ממצאים אלה בכיתה. הנעשה על בקרה אימון וללא ללא תוספת
וכלים שיטות של אי–הכרה ידע ועל היעדר הכתיבה, על בהקניית גמישות חוסר
מורים להוראת הצורך להכשיר על וכן כתיבה, עם קשיי מתאימים להתמודדות

זה. בתחום תלמידים של להתמודד עם קשייהם כיצד ולהנחותם כתיבה
הערכה ממחקרי אך ידוע, לא בכתיבה המתקשים בישראל הילדים מספר
יש  הספר בבתי  מהילדים   50% עד  ל–25%  כי עולה  הברית בארצות שנעשו 
 Greenwald, Persky, Campbell & Mazzeo, 1999; Hooper) כתיבה קשיי
בעיות כוללות כתיבה הפרעות .(et al., 1993; Persky, Daane & Jin, 2003
שוטפת, לא כתיבה האותיות, צורות של עיוותים ברור, לא יד כתב כגון שונות,
שלא הפסקה והטקסט המשפט, ברמת רעיונות בכתיבת כתיב וכשלים שגיאות
הקושי כלקויה כאשר כתיבה מוגדרת הבעה. קריאה או לייחסם להפרעות ניתן
לא לימוד ידי רמת על או לקוי שכלי תפקוד ידי על אינו מוסבר הכותב של

.(American Psychiatric Association [APA], 1994) מספקת
החזקת (למשל גרפו–מוטורית מיומנות כולל והוא רחב, הוא ”כתיבה” המונח
נוספות מיומנויות  וכן אותיות כתיבת של מיומנות בקו), שליטה עיפרון, 
המיומנויות בכתב). רעיונות או הבעת (למשל איות אורייניות ביכולות הקשורות
האורייניות. מהיכולות בנפרד אותן ללמוד וניתן כלליות, הן הגרפו–מוטוריות
במקביל נרכשות יותר גבוהות כתיבה ויכולות אותיות של כתיבה יכולת מנגד,
לבין אותיות כתיבת בין הקשר אחרות. אורייניות מיומנויות של לרכישתן
השונים על אופניה הלשונית בסוגה אימון בעקבות הלשונית מתפתח המערכת
 Berninger, Abott, Graham & Richards, 2002; Houghton & Zorzi,)
2003; Longcamp, Anton, Roth & Velay 2003; Longcamp, Zerbato–

.(Poudou & Velay, 2005
העברית השפה ללימודי אחדים שהתייחסו מחקרים ממצאי לכך, בהתאם
לימוד כתיבה כי נמצא קריאה. לימוד לבין כתיבה לימוד בין קשר הצביעו על
לצליל, המיוחס האלפביתי הסמל בחירת לצלילים, המילה בחלוקת אימון הכולל
המיומנויות האורייניות, וכי את משפר וכתיבתה, שליפת צורתה שיום האות,
תלמידי כיתה של והכתיבה את הישגי הקריאה מנבאת אף הכתיבה איכות תיווך
אולם ממצאים .(Aram & Biron, 2004; Aram & Levin, 2002, 2004) ב’
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הסובלים הקריאה או הלשון ללא בעיות בתחום ילדים יש כי מעידים עדכניים
 Adi–Japha et al., 2007; Graham &) דיסגרפיה כולל כתיבה, מהפרעות
שילוב היא דיסגרפיה .(Harris, 2005; Mayes, Calhoun & Crowell, 2000
וכתב כתיב שגיאות הכתיבה: קשיי בתחום ביותר הנחקרים ההיבטים שני של

.(Deuel, 2001) ברור לא יד
שבעזרתו העיקרי היא האופן הכתיבה כי עדכניים נראה מחקרים סמך על
לאיסוף גמיש וזמין את ידיעותיו למורה. כתיבה מזמנת לתלמיד כלי מדגים הילד
רעיונותיו את לפתח לילד מאפשרת גם היא לאחרים. והעברתו זכירתו מידע,

.(Graham & Harris, 2005) ולארגנם שונים בנושאים

הנכתב התוכן איכות על והשפעתם ואיות כתיבה .1

- ולמיומנויות ואיות יד כתב - בסיס למיומנויות הכתיבה את יכולת לחלק נהוג
הפרעות כתוב. כטקסט וארגונם בחינתם רעיונות, להבעת הקשורות גבוהה ברמה
אחדים ילדים באופנים של כתיבתם להגביל את עלולים וקשיי איות היד בכתב
הצורך .(Graham, 1990; Scardamaila & Bereiter, 1986) להלן שיוצג כפי
עלול לגזול הכתיבה של ההפקה בתהליכי הבסיס במיומנויות להתרכז במודע
להפיק תוכן ולארגנו. ולהפריע לילד למשל (Brigance, 1978) זיכרון משאבי
לידע של מבדקים שהתייחסו סדרה ערכה (Berninger et al., 1992) ברנינגר
מילים, לזיהוי פונמית, להבנה ויזואלית–מוטורית, לאינטגרציה אורתוגרפי,
בית  וג’ של ב’ א’, 300 תלמידי כיתות בקרב ולשפה לקריאה משפט, לתחביר
האיות ועל על היד, כתב על של משתנים אלה ההשפעה בבדיקת הספר היסודי.
הילדים בין השונות את המסבירים הגורמים כי נמצא חיבור, לכתוב היכולת
היו יכולת לכתוב חיבור, השונות ביכולת ובייחוד את בשליטה במיומנויות אלה,
מהירה ותנועה איות של מהירה קידוד יכולת האל"ף–בי"ת, של אוטומטית כתיבה
 Graham, Berninger, Abbott, Abbott) נוסף כף היד. במחקר אצבעות של
ביניים וחטיבות יסודיים ספר בתי תלמידי בקרב כי נמצא (& Whitaker, 1997
הטקסט הכתיבה ולאיכות לשטף מובהק באופן קשורים ויכולת האיות היד כתב
לכתוב באופן היכולת של ההקניה חשיבות את מדגישים אלה המופק. ממצאים

היסודי. הספר כבר בבית נכון וגם לאיית וביעילות ברור

אחרות לארצות בהשוואה בישראל הכתיבה לימוד .2

3 עד  מגיל הכתיבה להוראת אחת מקובלת שיטה למעשה נהוגה אין בישראל
אנגליה ואוסטרליה, מקובלת הברית, ארצות כמו במדינות רבות, לעומת זה .8
עד סיום הגן מן וכתיבה, קריאה כולל אורייניות, יכולות להקניית תכנית אחידה
גם  כוללים  K–12 תכנית של הראשונים השלבים .K–12 המכונה הספר, בית
מתמקדים הם וכן חול) (כגון  שונים משטחים על באצבעות  אותיות עיצוב
הן אף כי בישראל, מסודר נלמדות באופן אלה אינן מיומנויות באחיזת העיפרון.
מאפשר בהן השליטה אחר וגם המעקב של הכתיבה נכון לימוד לצורך הכרחיות



הרך לגיל בחינוך לעשייה ממחקר 174

ובאיות הילדים של בכתיבתם ניתן להיעזר בכתיבה. המתקשים ילדים איתור
שונות בארצות  כמקובל האוריינית, הלמידה קידום לשם ידיהם על המומצא 
בגן הלימודים במהלך ,K–12 תכנית של  יותר המתקדמים השלבים בעולם. 
כותבים. שכבר ילדים בקרב אורייניות יכולות של ברכישתן מתמקדים החובה,

שמיומנויות משום חובה גן לפני מומלץ אינו בכתב אותיות עיצוב של התרגול
זה. מפותחות בגיל אינן עדיין אותיות לכתיבת הנדרשות המוטוריקה העדינה
של מצומצם מספר רק לכתוב כלל בדרך מסוגלים ילדים טרום–חובה גן בגיל
יש כי אף ,(2004 עדי–יפה, ;1999 והתרבות, החינוך (משרד פשוטות אותיות
בין הקשרים הבנת את לטפח ניתן  זו.  מטלה  עם  להתמודד המוכנים ילדים
על אצבעות בעזרת כתיבה ידי על הכתובות המילים הכרת ואת לצלילים אותיות
בארצות באותיות מוכנות. כך מקובל שימוש ידי או על חול או קצף, כגון משטח

באנגליה. למשל שונות,
על היא  הרך בגיל העדינה המוטוריקה מיומנויות את לתרגל נוספת דרך 
הספרות מן גרפיים. הבעה אופני  הם  וציור כתיבה  לצייר.  הילדים עידוד ידי
Adi–) אלה שתי מיומנויות בין התפתחות תלוי קשר כי קיים עולה המחקרית
ילדים בקרב גרפית ייצוג כמערכת בציור השימוש .(Japha & Freeman, 2001
נוספות, כמו גרפיות ייצוג השימוש במערכות את מעצב הספר בגיל טרום–בית
ברקע משלבים הרך בגיל רבים ילדים  הספר.  בית  בגיל ילדים בקרב כתיבה,
מזהה כיחידה הילד שאותו הילד שם זה הוא מכלל (יוצא ואותיות ציוריהם ספרות
הדף על ומיקומו הקשורות בתכנון הציור וההתנסות בפתרון בעיות לוגו–גרפית),
 Arnheim, 1969; Ferreiro,) המוקדמים בשלביה הכתיבה לתכנון הבסיס היא
 Levin &) 4½-2½ בני בקרב ובהולנד בישראל שנערך אחר במחקר .(1986
ילדים הכתיבה. רמת לבין הציור רמת בין גבוהים מתאמים נמצאו ,(Bus, 2003

אינם  עדיין אולם ציוריות, מצלמיות הנבדלים כתב כסימני אותיות 4 מזהים בני
 Landsman & Karmilo –Smith,) תקשורתית משמעות לכתב מייחסים
וילדים כתיבה,  להפקת  ציור הפקת בין משמעותי הבדל אין  זה בגיל  .(1992
 Adi–Japha & Freeman, ;2004 (עדי–יפה, הכתב סימני את מציירים למעשה
ילדים זה בגיל הספר. בבית בכתיבה האימון עם ,6 בגיל משתנה זה מצב .(2001
שאף משמעותיים, הבדלים וניכרים תקשורתי, ככלי בכתיבה יותר משתמשים
הרכישה בעת מזו, יתרה ציור לבין הפקת כתיבה. הפקת בין הגיל, עם גדלים
ברקע המצויר הציור הפקת באופן הרעה חלה אימון בעזרת הכתיבה בסיס של
פחות. והיא שוטפת יותר רב זמן נמשכת הציור הפקת במקרים אלה הכתב.
לשם חלופיים גרפיים הבעה כאופני משמשים והכתיבה הציור זו בתקופה
השיפור בהפקת הכתיבה עם וקטנה הולכת הציור על תקשורת. השפעת הכתב
(שם). מבוגרים בקרב נעלמת והיא המרכזי, הגרפי התקשורתי לכלי והפיכתה
לגיל בכתיבה האימון גיל הקדמת הילדים, בגן הכתיבה עידוד כי הוא החשש
לבוא על עלולים מוקדם בגיל מרכזי גרפי תקשורתי לכלי הכתיבה הגן והפיכת
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מבוססת למסקנה להגיע מנת על כי מובן הציור. יכולת של פיתוחה חשבון
התערבות לבחינת יש לערוך מחקרי בין כתיבה לציור הקשר ההתפתחותי על
כיווניהן. ואת השפעות הדדיות ולבדוק הצעיר הציור בגיל או הכתיבה טיפוח

נעשה. כזה עדיין לא מחקר
בישראל הילדים בגני ליישום לאחרונה המוצעת הלימודים תכנית כי אף
הלשוני הבסיס בלימוד בעיקר מתמקדת (2006 וכתיבה, קריאה לקראת (תשתית
לשם הנדרשת מוטורית לקדם שליטה את הצורך מציינת גם היא הכתב, של
של הנכון העיצוב עם מלא באופן מתמודד הילד למעשה זה עם יד. בכתב כתיבה
אחידה להקניית הכתיבה מערכת להפעיל מומלץ הספר. רק בבית האותיות בכתב
של הנמוכות ולכיתות חובה גן לתלמידי התפתחותית מבחינה שתותאם והכתיב,
והתייחסות הכתיבה בהקניית תבטיח רציפות כזו מערכת היסודי. הספר בית
בה. המשולבים והמוטוריים האורתוגרפיים הפונולוגיים, לרכיבים בו–זמנית
באחיזת  גם K–12 מתמקדים תכנית כי השלבים הראשונים של מזו, נזכיר יתרה

בישראל. באופן מסודר נלמד נושא שלא העיפרון,
העוסקת בישראל  היסודי הספר בית של  הלימודים בתכנית כך, על  נוסף
החינוך (משרד ותחביר כתיב - הכתיבה למרכיבי התייחסות יש לשוני בחינוך
מורכב כתהליך  כיום נתפסת הכתיבה מנגד, תשס"א). והספורט, התרבות 
וסיומו בשלבים ותכנון), (חשיבה הכתיבה שלפני בשלבים ומתפתח, שתחילתו
את תהליך המרכיבים השלבים כי כל לפיכך מומלץ ותיקון). שאחריה (עריכה
בכתיבת עוסקים הילדים כאשר הלימודים,  תכנית  במסגרת יילמדו הכתיבה
סמך מחקר ועל הכתיבה, קשיי של היקפם את לצמצם מנת על סיפור. חיבור או
 Graham &) בארצות הברית שנעשה הכתיבה להוראת שיטות להערכתן של
ידע למורים ולהקנות הלימודים תכניות את לעדכן מומלץ ,(Harris, 2005

קשיי כתיבה. בעלי ילדים של להדרכתם יעילים אבחוני וכלים
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מתמטיים כישורים .2

ך ר ה ל י ג ל י ט מ ת מ ך ו נ י ח

- הראשונות חייהם משנות החל פעוטות של בפעולותיהם שזורה  המתמטיקה
מקוביות מבנים בונים חפצים, מודדים דגמים, יוצרים כמויות, משווים הם
מחוץ לבית לחייהם משמעות להעניק לילדים מסייעת מתמטית ועוד. יכולת
 National Association for) הספר להצלחתם בבית יציב ומהווה בסיס הספר
 the Education of Young Children [NAEYC], 2002, 2006; National

.(Council of Teachers of Mathematics [NCTM], 2000
תכנית בוחרים מוצרים, רוכשים אנו  כאשר  מתמטי. בעולם חיים כולנו
כמותיים, דוחות קוראים או אלקטרוני בגיליון משתמשים בריאות, או ביטוח
תקשורת וכלי תקליטורים אינטרנט, מתמטית. הבנה על מסתמכים אנחנו
ועקיף ישיר באופן הקשור מהותי מידע  של  גדולות כמויות מפיצים אחרים
מתמטית חשיבה מעובדיהם דורשים תעסוקה מקומות גם המתמטיקה. לתחום
 Kilpatrick,) בעיות פתרון של מתקדמות במיומנויות ושליטה סבירה ברמה

.(Swafford & Findell, 2001a
לשאוף עלינו המתמטיקה. לימודי את מיוחד באופן להדגיש ראוי כזה בעולם
להעניק המתמטיקה, של איכותית להוראה נגישות התלמידים לכל להבטיח
מקצועית סדירה להם התפתחות ולאפשר תמיכה סבירה למורים המקצועיים
מתמטיקה, שתפגיש ללימודי עשירה תכנית לתלמידים להציע יש ומתמדת. לכן
מקסימלית שליטה להם ותקנה מהותיים מתמטיים ועקרונות מושגים עם אותם
נגישות לתלמידים  לזמן  יש  ועוד, זאת הדעת. תחום  של  שונים בהיבטים 
גישה של האימוץ המתמטית. הבנתם של  והעמקה הרחבה לשם לטכנולוגיה
ישאפו יותר רבים שתלמידים לכך יוביל הספר בבתי מתמטיקה להוראת כזו
מתמטיקה, כגון גבוהה, מתמטית יכולת הדורשים במקצועות להתמחות בעתיד

.(NAEYC, 2002, 2006; NCTM, 2000) ומדע הנדסה סטטיסטיקה,
במהלך לו סביר שיידרשו בסיס מתמטי כיום לרכוש אינם זוכים מהילדים רבים
ותכניות ללמוד, מוטיווציה במקריםרביםהםחסרי .(NCTM, 2000) חייהםבעתיד
ילמדו שילדים להקפיד חשוב לפיכך לצורכיהם. מתאימות אינן הקיימות הלימודים
להם שיאפשרו החשיבה הכמותית ושל המתמטיקה הבסיסיים של העקרונות את

ובתושייה רבה. יצירתי באופן בעיות ולפתור שוטף באופן לחשב חישובים

והכללות מושגים מתמטית: שפה א

מ”מילים” מורכבת היא גם שפה שפה. ככל היא מתמטיקה כי לחשוב מקובל
אלגבריים), ביטויים משוואות, (כגון מ”משפטים” משתנים), ספרות, (כגון
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כללי (כגון ”דקדוק” ומכללי החשבון)  פעולות סימני  (כגון וסמלים מסימנים
לגודל, לסדר, לכמויות, מתייחסת המתמטית השפה הסוגריים). של הפתיחה

ולדומיהם. להסתברויות לנפחים, לשטחים, לצורות, זמן, למושגי
המתמטית השפה את גם רוכשים ילדים הדבורה השפה רכישת עם בבד בד
טבעי באופן משתמשים  הם הרך בגיל  כבר .(Miura & Okamoto, 2003)
בקניון ובמגרש הילדים, ובגן בגנון בבית, היום–יומי בשיח במושגים מתמטיים
מתמטיים  מושגים מכירים הילדים רוב (5-4 שנים) הגן לגיל בהגיעם המשחקים.
להתאים ויודעים בעיות  לפתרון  אסטרטגיות בעצמם  מגבשים  הם רבים.
הגן בגיל הילדים רוב כי נמצא  לפתור. רוצים שהם  הבעיה לסוג אסטרטגיה
של ערך יודעים לזהות הם העשרת. מבנה את מבינים רבים לספור, וכי יודעים
ומכירה. קנייה של בהקשרים חשבוניות פעולות לביצוע זה ידע ולנצל מטבעות
ואף כמויות ומפחיתים מחברים שווה, באופן ממתקים לחלק יודעים ילדים
ולבנות מבנים צורות גאומטריות לזהות הם מסוגלים האפס. מושג מבינים את
מתמטית בשפה שימוש תוך האלה הפעולות כל את מבצעים ילדים גאומטריים.
ולעודד האפשר ככל רבות הזדמנויות להם לספק ועלינו ,(Baroody, 1987)

במתמטיקה. לעסוק אותם
מאליהם, כברורים ידי מבוגרים על רבים הנתפסים מתמטיים חוקים זה עם
כדי תוך בהדרגה  אותם  לומדים והם  הרך, בגיל  לילדים מובנים  בהכרח  לא
את משמעותי באופן משנים קלים ניסוח הבדלי אפילו כי נמצא מזדמנת. למידה
התבקשו שבו זה, במחקר .(Ginsburg, 1982) תרגיל אותו של הקושי מידת

יותר  היו ציפורים כמה ו–3 תולעים. ציפורים 5 ”היו הבעיה: את לפתור גן ילדי
יותר הרבה לפתרון קשה הייתה הזה בניסוח  הבעיה כי הסתבר מתולעים?”
רצתה  ציפור כל  תולעים. ו–3  ציפורים 5 ”היו שונה:  בניסוח  הבעיה  מאותה 
מכך נבעו הקושי תולעים?” הבדלי היו לא לכמה ציפורים אחת. תולעת לאכול
הציפורים בין חד–חד–ערכית התאמה לבצע הילדים את כיוון השני שהניסוח
לפעולת כלל בדרך המקושרת ”יותר”, המילה הראשון, שבניסוח בעוד לתולעים,
הציפורים מספר את הילדים והובילה אותם (בטעות) לחבר את הטעתה חיבור,

התולעים. ומספר
הילדים, בגן הלמידה היסוד של מאבני הוא אחד המתמטית השפה טיפוח
קווים ואוריינות: תקשורת ”שפה, בפרק (ראו בכלל השיח מטיפוח כחלק
ילדים לחבריהם בין מתמטית מתרחשת האורייני”). שיחה להתפתחות השיח
השפה העשרת מבוגרים אחרים). הורים, אחים, (גננת, למבוגרים  ילדים ובין

טובה. התחלה מצעדיה הראשונים של דיוקה הם והקפדה על המתמטית

מתמטית אוריינות .1

וטיפוחה. המתמטית האוריינות פיתוח על דגש מושם האחרונות בשנים
 OECD Programme for) חינוך מערכות להשוואת הבין–לאומי במחקר
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בחסות שנערך ,(International Student Assessment [PISA], 2003
המתמטית האוריינות הוגדרה ,(OECD) כלכלי ולפיתוח פעולה לשיתוף הארגון
את תפקידה להעריך היכולת כמו גם ולעסוק במתמטיקה, להבין כ”יכולת לזהות,
זו, תפיסה פי על .(20 עמ’ (שם, החברה והמדע” בחיי היחיד, המתמטיקה של
המיומנויות המתמטי ואת הידע את ליישם יכולת בעיקר מתמטית היא אוריינות
הדגשת ה”עיסוק טכני. לבצע חישובים באופן ולא רק מצבים, המתמטיות במגוון
בתכנית המוגדר בחומר לשליטה מעבר ההגדרה את מרחיבה במתמטיקה”
תובנה ולטיפוח המתמטיקה להערכת כמותית, חשיבה להפעלת גם הלימודים
של לסקרנותו הדוק קשר קשורים אלה גורמים .(number sense) מתמטית

תחום הדעת. כלפי ולעמדותיו העצמי הילד, לדימויו
מתמטיים תהליכים  תכנים, ממדים: שלושה כוללת מתמטית אוריינות 

(שם): והֶקשרים
ומופיעים  בזה זה  הקשורים  מושגים של  למקבץ  מתייחס התכנים  ממד
גדולים" "רעיונות נקראים אלה מקבצים המקצועית בספרות דומים. בהקשרים
ויחסים שינויים וצורות, מרחבים כמויות, כוללים הם היתר בין .(big ideas)
מתייחסים המתמטית האוריינות במהלך ההקניה של לדוגמה, אי–ודאות. ומושגי

חיבור וחיסור. חשבון של רק לפעולות ולא הגדלה והקטנה למודלים של
 PISA מחקר מתייחס המתמטיים התהליכים בתחום גם תהליכים מתמטיים:
פעולות מקבץ הוא ביותר הפשוט המקבץ בודד. לתהליך ולא תהליכים למקבצי
מוכרות. ”סטנדרטיות” בעיות של פתרון שיטות כולל השני המקבץ החשבון.
כמותית, בחשיבה הקשורים רפלקטיביים, לתהליכים מתייחס השלישי המקבץ
שאלות שאילת שונים, במצבים גורמים זיהוי מתמטיים, ניתוחים הכללות,

פתרונות. וחיפוש
גדול בהם עוסקת שהמתמטיקה ההקשרים מגוון :(contexts) ֶהקשרים
ואף הגן בגיל כבר בהם נתקלים שילדים היום–יום מחיי מצבים כולל הוא מאוד.

מדעיים. מצבים חברתיים ומצבים כן, לפני
אוריינות שעניינן ההגדרות אולם בבני 16-15, PISA מתמקדים מחקרי אמנם
לילדים בייחוד) (ואולי לרבות הגיל, שכבות לכל מתייחסות והדגשתה מתמטית
לבצע יכולת רק לא אפוא כוללת הרך בגיל מתמטית אוריינות הרך. בגיל
הידע המתמטי של יישום אלא גם הנכון, המספרים בסדר את חישובים ולומר
מתמטית חשיבה להפעיל נטייה היום–יום, בחיי המתמטיות המיומנויות ושל
תהליכים והפעלת מתמטית בשפה להשתמש יכולת מצבים, של רחב במגוון

מתמטיים. בהקשרים מטה–קוגניטיביים
במשחקים, מסתייע  מאוד צעיר בגיל מתמטית אוריינות של  פיתוחה
האינטראקצייה החינוכית "מאפייני בפרק (ראו מובנות ולא בפעילויות מובנות
הורים אחים, הרך") ובשיח עם ילדים, והשפעותיהם על ילדים בגיל התיווכית
הבנה על להתבסס  צריך  חישוב בתהליכי אימון גם לכן אחרים.  ומבוגרים 



הרך לגיל בחינוך לעשייה ממחקר 180

היעילה הדרך אשר ,(Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001b) מתמטית
שהילדים החוויות בתוך הבנה ה”בונה הוראה באמצעות היא לפתחה ביותר

.(Hiebert, 2003, p. 18) חווים”

המתמטיקה מטהַײקוגניציה בתחום .2

כ”חשיבה אותו שהגדיר ,(Flavel, 1979) פלבל טבע מטה–קוגניציה המונח את
מודעות רכיבים: שני הכוללת (cognition about cognition) חשיבה” על
של התפתחותם ביסוד עמדה זו ראשונית הגדרה ובקרתו. הקוגניטיבי לתהליך
בבחינת מתמקד אחד מחקר ערוץ המטה–קוגניטיבי. בתחום מחקר ערוצי שני
או ידע, פותר בעיות רוכש לומד, הוא שבו לאופן מודע של האדם להיות יכולתו
כיצד את השאלה במרכז מעמיד השני הערוץ אחרת. פעילות קוגניטיבית מבצע
התהליכים הקוגניטיביים את (controls and monitors) ומנתב מבקר האדם
שלבי בכל אותו המשמשות לאסטרטגיות התייחסות לרבות מפעיל, שהוא
הוא כאשר הפתרון  ולאחר הפתרון  בעת הפתרון, לפני  - בעיות של  פתרונן
במהלך כי עצמו. ואמנם נמצא הפתרון ועל על תהליך הפתרון לאחור משקיף
מטה–קוגניטיביים תהליכים מפעילים (experts) "מומחים" בעיות של פתרונן
המומחים .(novices) מ”טירונים” יותר רבה וביעילות יותר גבוהה בתדירות
אופן את ומתכננים ידיהם על המופעלים הקוגניטיביים לתהליכים מודעים
עוצרים, הם לעתים הפתרון במהלך בפניהם.  הניצבת הבעיה של הפתרון
שונות, אסטרטגיות מפעילים חלופיות, פתרון דרכי מציעים המצב, את מנתחים
התקדמותם את מנתבים לרשותם, העומדים אחרים ובמשאבים בזמן שולטים
תהליכי של לעיצובם הובילו אלה ממצאים הדרך. כל לאורך רפלקצייה ומפעילים
פתרונן בעת מטה–קוגניטיביים תהליכים להפעיל הלומד את המכוונים הוראה

.(Mevarech & Kramarski, 1997) מתמטיות בעיות של
בית ובילדי במבוגרים רק לא התמקדו המטה–קוגניציה בתחום שונים מחקרים
הראו ההתפתחותית הפסיכולוגיה חוקרים בתחום הרך. בגיל בילדים גם אלא ספר
מפעילים שהם הקוגניטיביים לתהליכים היטב מודעים צעיר בגיל ילדים גם כי
כבר .(Schneider & Pressley, 1997) אחרים ידי על המופעלים לאלה ואף
לשאלה:  זכירה (למשל בתשובה אסטרטגיות מסוגלים לדווח על 3 ילדים בגיל
 Whitebread, Coltman,) לגן”) משהו  להביא  לזכור כדי עושה  אתה  ”מה
5-4 הם מצליחים גם  בגיל .(Anderson, Mehta & Pino–Pasternak, 2005
נכונה ולהעריך (Mevarech, 1995) מתמטיות בעיות לפתרון אסטרטגיות לתאר
 Veenman, Van) כי...”) הגיוני לא איכות הפתרון (”זה ואת המשימה קשיי את

.(Hout–Wolers & Afflerbach, 2006
שיטות של יעילותן על הצביעו האחרון בעשור שנערכו מחקרים ממצאי
על דרכי הילד של והרפלקצייה המתמטי השיח חשיבות את הוראה המדגישות
.(Mevarech & Kramaski, 1997; Kramarski & Mevarech, 2003) הפתרון
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,(IMPROVE) השבחה” ”שיטת כגון מהשיטות הללו, אחת הנוקטים מורים
פתרון בעת מטה–קוגניטיביות  שאלות עצמו את לשאול הילד את  מכוונים
כדי מתאימה אסטרטגיה איזו ממנו? דורשת הבעיה מה במתמטיקה: בעיות
אחרות שפתר לבעיות דומה זו בעיה בחינה מאיזו ומדוע? הבעיה לפתור את
בדרך את הבעיה לפתור שניתן הפתרון הגיוני או האם מהן ומדוע? שונה או
בסדרה נבחנה זו מטה–קוגניטיבית בשיטה של הוראה ההשפעה ומדוע? אחרת
 Mevarech, 1999; Mevarech & Kramarski, (למשל: מחקרים של ארוכה
של במתמטיקה ההישגים כי נמצא .(1997; Kramarski & Mevarech, 2003
ההנמקה יכולת  גם  כמו ניכרת, במידה השתפרו זו בשיטה שלמדו  תלמידים 
אך ספר, בתי תלמידי בקרב נערכו אלה מחקרים אמנם הכמותית. והחשיבה
כבר  מטה–קוגניטיביים תהליכים מפעילים  5-3 בני ילדים  כי העדויות לאור 
ניתן להכליל כי סביר להניח ,(Whitebread et al., 2005) הילדים בגן בהיותם

הגן. ילדי על הללו גם הממצאים את
לשיפור יעילות שנמצאו מטה–קוגניטיבית הוראה של נוספות אסטרטגיות
ואת הבעיה את ולהסביר בקול לחשוב תלמידים מעודדות המתמטית, החשיבה
לקשיים מחזקות את המודעות בקול), הפתרון את (לא רק לומר פתרונה אופן
פתרון של תהליכים לכוון תלמידים ומאמנות פתרון ולאסטרטגיות מסוימים
ובייחוד שונות, באסטרטגיות להשתמש השערות, לשער בהם, ולשלוט בעיות
 Veenman et al.,) הנ"ל מהסוג מטה–קוגניטיביות שאלות עצמם את לשאול
החוקרים הפתרון. על ולא רק וקישוריות, הסברים, הנמקות על הוא הדגש .(2006
את לתכנן הילדים את המכוונות הוראה אסטרטגיות של חשיבותן את מדגישים
לבחור באופן שאלות, לשאול לרשותם, העומדים המשאבים את הפתרון ולארגן
מתמטיים, להעריך מצבים ולבדוק לחקור המתאימות, את האסטרטגיות מודע
תהליכי של רפלקצייה תהליכים, לערוך לפניהם, לשיים העומדים הקשיים את
אלה תהליכים הם גם להפעיל צריכים והגננות המורים אותם. ולתחקר החשיבה

מודל לתלמידיהם. לשמש ההוראה כדי בעת
ואת הבעיה את לעמיתו מסביר ילד כאשר  עמיתים, למידת כי נמצא עוד
המסביר וכי הילד גם למסביר, אלא ההסבר רק למקבל לא פתרונה, תורמת אופן
תהליכים טבעי באופן מפעילים ילדים ההסבר במהלך מעמיתו. יותר אף נתרם
הפתרון בתהליך ושולטים מכוונים מנמקים, מסבירים, הם מטה–קוגניטיביים.
גם דומים ממצאים נמצאו  לאחרונה .(Shamir, Tzuriel & Rozen, 2006)
תהליכים כי טיפוח לציין יש .(Whitebread et al., 2005) הגן ילדים בגיל בקרב
בהלימה נמצא הרך בגיל במתמטיקה בעיות פתרון בעת מטה–קוגניטיביים
מורי של האמריקנית הלאומית המועצה ידי על שנקבעו (סטנדרטים) לתקנים
(ראו נספח לסעיף (NCTM, 2000) הגן בגיל מתמטיקה להוראת המתמטיקה

.(2 ב,
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הגן המתמטית בגיל התפתחות החשיבה ב

החוקרים הצעיר. הילד של החשיבה המתמטית בהבנת התמקדו רבים מחקרים
ובבית בגן  הנרכש פורמלי ידע - רכיבים לשני המתמטי הידע את מפרקים 
בגן (בבית, פורמליות בלתי בפעילויות הנרכש פורמלי בלתי וידע הספר,
באופן כלל בדרך ועוד) בפארק המשפחתי, ברכב במכולת, בקניון, השעשועים,

מילולי. ביטוי לידי בא אינו ולרוב (אקלקטי) לקטני
כבר בגיל פורמלי באופן בלתי מתמטיות של יכולות מגוון ילדים מפתחים
הסיק פיאז’ה ההורים. בתיווך כלל בדרך ,(Coates & Thompson, 1999) 5-4
כפי זה, פורמלי ידע בלתי הרב של הפוטנציאל אולם ,1965 כבר בשנת מסקנה זו
שונה באופן זה שידע ברור כיום בזמנו. הצורך די הוערך לא שיודגם בהמשך,
בגורמים תלוי הוא וכי שונות חברתיות משכבות הבאים ילדים בקרב מהותי
מסקנה .(Baroody, Benson & Lai, 2003) כגון מצב חברתי–כלכלי סביבתיים
להצלחה הוא הבסיס הבלתי פורמלי הידע המתמטי על כולם: מקובלת אחת
 Ginsburg & Baroody,) הספר ובבית המתמטיקה הפורמליים בגן בלימודי

מהותו. ולהבין את לרכיביו זה ידע לפרק ניסיונות ולפיכך נעשו ,(2003
המלווה במתמטיקה עיסוק במהלך כי מראות ילדים בגני שנערכו תצפיות
שונות מתמטיות, מוצאים אסטרטגיות ילדים מגיעים להכללות מתמטי בשיח
ומגלים מתמטיים מודלים גמישות מחשבתית, בונים מוכיחים בעיות, לפתרון
 Baroody, 1987; Carpenter, Ansell, Franke, Fennema) מספרית חשיבה
הגן רבים בגיל כי ילדים ואחרים מדווחים חוקרים אלה .(& Weisbeck, 1993
המספר, את משמעותו של מושג מבינים אינם בדרך כלל לספור גם אם יודעים
בין מספר להבחין הילדים לספור” על כדי ”לדעת ועיקר. כלל שאינה פשוטה
עליהם .(ordinal number) סודר  מספר  לבין   (cardinal number) מונה
לבין הנספרים  העצמים בין חד–חד–ערכית התאמה של המשמעות להבין את
הקבוצה את מייצג המנייה במהלך ה”אחרון” המספר כי לתפוס עליהם ספרות.
מייצגת אינה האחרונה במשפט המילה מילולי שבקריאת טקסט (בעוד כולה
האובייקט תלוי בגודל הכמות אינו את המספר המייצג כולו), וכי המשפט את
אותו על ידי נמלים מיוצגים ושלוש פילים במספר האובייקטים (שלושה אלא
די לא לספור לדעת כדי כי נובע מכך הנמנה). האובייקט לגודל קשר ללא מספר,
יותר ודורש הרבה מורכב המנייה תהליך וסדרן. הספרות של בידיעת שמותיהן
מושגים רוכשים הילדים רוב יסודיים. כאמור, מתמטיים מושגים של הפנמה
מפעילים הם יותר בשלב מאוחר במספרים. כדי עיסוק תוך טבעי באופן אלה
גדול מגוון ממציאים ילדים כי נמצא בעיות. לפתרון כאסטרטגיה מנייה תהליכי
 Carpenter, למשל: (ראו במספרים העיסוק כדי תוך אסטרטגיות של מאוד

.(Fennema, Franke, Levi & Empson, 1999
היסוד של חוקי שלב את אחרי שלב בונים ילדים מראות כיצד כמה דוגמאות
מובן אינו לדוגמה (a+b=b+a) החילוף חוק .(Baroody, 1987) המתמטיקה
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התרגיל את בקלות יודעים לפתור שילדים רבים הרך. בעוד בגיל לילדים מאליו
את לפתור מעטים מתקשים לא ילדים ,N העוקב של המספר ציון N+1 על ידי
את  מפעילים ואינם מ–1 והלאה הספרות שהם מונים את מכיוון ,1+N התרגיל

החילוף. חוק
חיבור בעיות  של  בסיסיים סוגים ארבעה בין מבחינים אחרים  חוקרים 
בעיות :(Carpenter et al., 1999) נוספות) לקבוצות מתמיין סוג (כל וחיסור
חלק– בעיות ,(separate problems) הפרדה בעיות ,(join problems) צירוף
.(compare problems) השוואה  ובעיות   (part–part–whole) חלק–שלם
קבוצה אליה  מצטרפת מכן  ולאחר עצמים של קבוצה נתונה  צירוף בבעיות 
כמה  עוד 2 ילדים. אליה הצטרפו לאוטובוס. חיכתה 3 ילדים של (”קבוצה נוספת
קבוצה תחילה נתונה הפרדה בבעיות דומה, באופן לאוטובוס?”). חיכו ילדים
מתארים אלה בעיות סוגי שני חלקית. קבוצה מתנתקת מכן ולאחר עצמים של
זוהי  של הסיטואציה. המבנה המתמטי על אקטיבית המרמזת השתנות פעולת

לפתרון. יחסית שבעיות אלה קלות כנראה הסיבה
בבעיות השוואה. ובבעיות חלק–חלק–שלם בבעיות כשמדובר שונה המצב
על נשאל והילד סטטיות, תת–קבוצות שתי נתונות בחלק–חלק–שלם העוסקות
חלקית, וקבוצה כולה הקבוצה השוואה נתונה בבעיות כולה. הקבוצה אודות
זה במקרה גם כולה. לקבוצה  החלקית הקבוצה את להשוות  מתבקש והילד
לאריאל  עוגיות.  5 יש ("לסיגל משתנות שאינן סטטיות קבוצות מתוארות
הראו  רבים חוקרים מלאריאל?") יותר  לסיגל  יש עוגיות כמה עוגיות.  3 יש
יותר לפתרון קשות פעיל, שינוי  מתרחש לא שבהן  הסטטיות, הבעיות כי
 Carpenter et al., 1999;) אקטיבית השתנות לפעולת המתייחסות מהבעיות

.(Ginsburg, 1982
הקושי דרגת את קובע הבעיה מבנה כי נמצא הבעיה. למבנה מתייחס נוסף מיון
מהסוג צירוף בעיות החשבון הנדרשת. או פעולת המספרים גודל רק לא שלה,
מהסוג בעיות ואילו ,a+®=c מהסוג מבעיות צירוף לפתרון יותר ®=a+b קלות

התייחסות  נקודת  לילדים  שחסרה  לפתרון משום ביותר  הקשות  הן  ®+b=c
חוק שהפנימו את (לפני הפתרון את להתחיל יכולים שממנה הם (®) ראשונית

החילוף).
ילדים כי נמצא ומבוגרים ידי ילדים שננקטו על פתרון אופני הושוו כאשר
בין בעיות הבחינו רק המבוגרים ואילו שונה, באופן בעיה סוג של המשיגו כל
הבדלים נמצאו בילדים מדובר כאשר מכך כתוצאה חיסור. בעיות לבין חיבור
קטנים ודרשו מספרים הן כללו כאשר גם של הבעיות הקושי רמות גדולים בין
היו לא ההבדלים בקרב המבוגרים ואילו בשליטת הילדים, שהיו חשבון פעולות

בלבד. זניחים שהיו או קיימים
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הרך בגיל מתמטיקה להוראת (סטנדרטים) תקנים ג

הלאומית המועצה השנים גיבשה שהצטבר במשך והניסיון הרב המחקר סמך על
להוראת מתמטיקה (standards) תקנים המתמטיקה מסמך של מורי האמריקנית
המתמטיקה להוראת העקרונות ששת .(2 ב, לסעיף נספח ראו (לפירוט הגן בגיל

:(NCTM, 2000) אלה הם זה במסמך שנוסחו
גבוהות  ציפיות להציב יש מתמטי בחינוך מצוינות של מימוש הגינות: לשם .1

להצליח. המאפשרת לכל אחד איתנה תמיכה התלמידים בליווי מכלל
בלבד.  פעילויות של יותר מאוסף לכלול חייבת הלימודים: התכנית תכנית .2
היטב ומוגדרים מנוסחים להיות צריכים ויעדיה וממוקדת, לכידה להיות עליה

הגילים. לכל ביחס
הקודם  לידע להתוודע לעומק המורים על תהיה יעילה שההוראה הוראה: כדי .3
למורים מאפשר כזה מידע ללמוד. עליהם מה ולהבין הילדים ברשות המצוי

בלמידה טובה. התומכת אווירה וליצור תלמידיהם לאתגר את
את להבנות עליהם הבנה. מתוך מתמטיקה ללמוד התלמידים על למידה: .4

הקודמות. וידיעותיהם ניסיונם מתוך החדש הידע
וחשיבה  מיומנויות של פיתוח רק לא לשקף אמורה הלמידה הערכה: הערכת .5
מידע ולספק הילדים, המתמטיקה בחיי חשיבותה של את גם אלא כמותית

ולתלמידים. למורים מועיל
והן  ללומדים הן חיונית האלפיים שנות של הטכנולוגיה טכנולוגיה:  .6
של המוטיווציה את ומחזקת לנלמד נדבך מוסיפה היא מתמטיקה. למלמדים

התלמידים.
בגיל  המתמטיקה להוראת קבע ה–NCTM תקנים אלה עקרונות של על בסיסם
היסודי. הספר בית של ב’ כיתה עד  הטרום–בית ספרי החינוך למסגרות הרך
הקשורים תהליכים ולחמישה תוכן תחומי לחמישה מתייחסים אלה תקנים
המספרים מערכת (1) אלה: הם  התוכן תחומי חמשת  אלה. תוכן לתחומי 
ניתוח נתונים (2) אלגברה; (3) גאומטרייה; (4) מדידות; (5) חשבון; ופעולות
;(problem solving) (1) פתרון בעיות אלה: התהליכים הם  והסתברות. חמשת
;(connections) (3) קישוריות ;(reasoning and proof) והוכחה (2) הנמקה

.(presentation) (5) ייצוג ;(communication) (4) תקשורת
המתמטיקה לימודי להמשך הנדרש בסיס יחד יוצרים אלה תקנים עשרה
בשנת 2006 על  שפורסם נוסף, ה–21 (למידע במאה תקין ולתפקוד הספר בבית
בנספח ;www.nctm.org/focalpoints/bygradeK.asp ראו: ,NCTM–ה ידי
ההישגים ומפורטים התקנים של סיכום מוצג (2 ב, לסעיף (נספח זה לפרק

ב’). כיתה עד גן מילדי המצופים
המתמטיקה בהוראת משמעותית  דרך פריצת הוא הגן לגיל  תקנים גיבוש
והתהליכים של התכנים  והעומק ההיקף מבחינת ניסוחם אלא מעצם  רק לא
במתמטיקה הגנית הלימודים תכנית התמקדה בעבר אם הצעיר. בגיל הנלמדים
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התקנים חשבון, פעולות ובמעט במנייה בספירה, המספרים, בהכרת בעיקר
מודגש חשבון למידת על נוסף יותר. הרבה כוללים החדשים האמריקניים
כי נמצא וניתוח שינויים). כמותיים יחסים דגמים, אלגברה (הבנת ללמוד הצורך
תכופות במושגים אלגבריים לעתים משתמשים הרך של תלמידים בגיל מוריהם
 Taylor–Cox,) אלה מושגים לומדים התלמידים  וכי לכך,  מודעים שהם בלי
נוסחאות, נעלמים, עיקריים: רכיבים חמישה יש האלגברית לשפה .(2003
נהנים מיצירה בחומרים, ותוך מטבעם ילדים דגמים מוכללים, משתנים ויחסים.
החפצים ובכל שנה, בתמונות בלוחות בבגדים, מגלים דגמים הם הפעילות כדי

המצויים בסביבתם הקרובה.
גם כוללים הגן האמריקניים לגיל התקנים חשבון ואלגברה למידת על נוסף
במישור גאומטריות של צורות תכונותיהן של (זיהוי והכרה גאומטרייה לימודי
לבצע (היכולת מדידות אלה), צורות של וחקירה השערות העלאת תוך ובמרחב,
נתונים ניתוח הנמדד), כלי המדידה לחפץ ולהתאים את שונים בכלים מדידות
השנים, במשך באטיות מתפתחת ההתמצאות במרחב שיכולת מכיוון והסתברות.
וליכולת המרחבית  לגאומטרייה מיוחדת לב ה–NCTM מקדישים תשומת תקני
ולחזות ולחקור צורות ולמיין לצייר להדגים, לתאר, יוכלו שהתלמידים מנת על

וגופים. של צורות ושינוי חילוק של צירוף, התוצאות את
van Hiele & van Hiele–) הגאומטרייה להוראת שהוצעו הדגמים אחד
על הרך כשבגיל למידה, שלבי חמישה כולל (Crowley, 1987 בתוך: ,Geldof
להמשך  מוצק בסיס ליצור כדי  2-0 השלבים את  להשלים לשאוף המחנכים 

אלה: הם השלבים הבאות. חמשת בשנים הלמידה
הנדסיות. של צורות ושיום הכרה - בדמיון ויזואליזציה, העלאה :0 שלב

תכונותיהן. תיאור - ניתוח :1 שלב
התכונות. פי על והכללות סיווג - פורמלית בלתי דדוקצייה :2 שלב

ובאקסיומות. בהוכחות להשתמש היכולת פיתוח - דדוקצייה :3 שלב
גאומטריות. מערכות של מגוון על עבודה - חומרה :4 שלב

ליצור מנת על גופים של תכונותיהם על תגליות לארגן יכולים תלמידים
הגופים הללו. של והתת–קבוצות הקבוצות מגוון של פורמליות הגדרות בלתי
את  מכירים ה"ריבוע". הם צורת את מזהים צעירים  ילדים  0 בשלב לדוגמה,
יש  "לריבוע לומר: מסוגלים 1 ילדים בשלב חלקיו. בין להבחין יכולת ללא השלם
להשוות יותר, הם לומדים המתקדם ,2 בשלב שוות". צלעות וארבע פינות ארבע
להתייחס למידע על המרובעים, ממשפחת צורות למיין בין ריבוע למקבילית,
ושל הצורות של פורמליות בלתי הגדרות ולנסח הצורה בחקר וליישמו הזוויות
בגיל הגאומטרייה של ההוראה תקני כי  במיוחד  לציין ראוי שחקרו. הגופים
לילדים המאפשרת בסביבה המרחב חוש של הפיתוח תהליך את מדגישים הרך
משחקי ידי על למשל כהלכה,  בו  המצויים הגופים  ואת  המרחב את לחוות
התחלה מטפחת פעילה למידה מסמרים. בלוחות ועבודה נייר קיפולי קוביות,
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בטכניקות שימוש ידי על  איתן בסיס בונים מורים כאשר  כי התברר טובה.
גם גאומטרייה בלימודי הצלחות חווים תלמידים פורמליות, בלתי גאומטריות

.(Clements, Sarama & DiBiase, 2004) בכיתות הגבוהות יותר
שאלות, לשאול היכולת לפיתוח מתייחסים התקנים נתונים, לניתוח באשר
הסתברות מושגי עשויים להבין הגן בגיל ילדים ולנתחם. לדוגמה, נתונים להציג
משחקי במהלך  מסקנות ולהסיק אותם לחקור  נתונים, לארגן כיצד וללמוד 
ויזואלי. לפיכך באופן הטלות הקובייה תוצאותיהן של ניתוח קובייה בעקבות
ללימודי מתמטיקה לימודי בין לקשר הצורך את מדגישים מסוימים חוקרים
לרכוש חייבים  שבהם, החלשים ובייחוד התלמידים, כל כי וסבורים מדעים, 
למתמטיקה ולקשרן  נתונים  וניתוח תצפיות ניהול כגון מדעיות  מיומנויות 

.(Oakes, 1990)
לשער השערות, לנמק, לדעת הגן ילדי על הידע אחד מתחומי כאמור, בכל
ולהשתמש מתמטיים רעיונות רפלקצייה, לבנות קשרים בין לערוך בעיות, לפתור
מיומנויות אלה ולפתח להמשיך יש רעיונותיהם. את להביע כדי בשפה מתמטית
כל במשך (2 ב, לסעיף נספח (ראו האמריקניים בתקנים המתוארות ואחרות

הילדים. מגן החל הלימודים, שנות

הרך לגיל במתמטיקה לימודים תכניות ד

חייבות בישראל החינוך במוסדות המיושמות במתמטיקה הלימודים תכניות כל
לא עדיין המשרד (2007 (שנת זה  בשלב החינוך.  משרד  באישורו של לזכות 
רק כיום קיימת בגני הילדים. מתמטיקה מחייבת להוראת ליבה תכנית פרסם
באתר משרד (ראו הרך" חשבונית בגיל "טיפוח חשיבה המכונה תכנית כללית
היא זו תכנית  תשנ"ז). לימודים, תכניות  יסודי,  קדם לחינוך האגף החינוך, 
חשבונית בגיל חשיבה שטיפוח ההנחה שביסודה לגננת, המיועדת למעשה ערכה
היכולת ברמת משמעותיות פעילויות בעזרת להיעשות צריך הגן במסגרת הרך
וקלסר, הפעלה מדבקות, כרטיסיות קלפים, מכילה ערכה זו הילדים. של האישית
כמויות ייצוג של השוואת קבוצות, ומנייה, פרקים: ספירה בנויה מארבעה והיא
מתאימות פעילויות של היצע  מטרות,  מבוא, כולל  פרק  כל בעיות. ופתרון
נלווים בעיות בפתרון העוסק לפרק המשך. פעילויות של ומגוון הגן משגרת
סיפורים ליצירת כרטיסיות רב–כיווניים,  אתגרים ובהם  ייחודיים, עבודה כלי
לניצול כרטיסים וסדרת מלאי ספירת של אתגרים שונות, ותבניות חשבוניים
שעל היא הציפייה  חשבונית. חשיבה של  טיפוחה לשם בגן שגרה פעילויות 
הילדים לקבוצת בהתאמה כלים הגננות לפתח ימשיכו האלה האתגרים בסיס
לא שלה והאפקטיביות זו תכנית של יעילותה בגן. בהם שעוסקים ולנושאים
לתקנים בהשוואה למדי מצומצמת שהיא נראה מזו, יתרה אמפירי. באופן נבחנו
תכניה והן הן מבחינת (NCTM, 2000) NCTM–ה ידי על שגובשו הגן לגיל

מתמטיות. מיומנויות וטיפוחן של פיתוחן מבחינת
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עזרי הוראה שונים, לשימוש החינוך משרד אישר זו על תכנית כוללנית נוסף
בייחוד אחדים, במחקרים הוכחה בהם השימוש שיעילות ,D.G. בדידי כגון
כן כמו .(Razel & Eylon, 1990 ;2003 (סלע, ובמנייה בספירה הקשור בכל
להוראת זיקה לה שיש חזותית” חשיבה לפיתוח אגם ב”תכנית גם שימוש נעשה

הגאומטרייה.
במדינות אחרות המיושמות הרך לגיל במתמטיקה הלימודים רוב תכניות גם
מוכנות על והשפעתן יעילותן לבחינת השוואתיים הערכה למחקרי נחשפו לא
זוהו בסקירת התכניות השונות זה עם הספר. ללמוד מתמטיקה בבית הילדים
של האינטרנט אתרי מתוך סוכמו בעיקר (עקרונות אלה אחדים מנחים עקרונות

התכניות השונות), כדלקמן:
מתרחשת הבנה הבנה. תוך למידה המתמטיקה הוא הוראת של היעד המרכזי •
של המבנה המנטלי של להיות חלק אינטגרלי הופך המושג המתמטי כאשר
השלב רק הוא להזניחו, אין שאמנם החישוב, .(mental structure) הילד
על המבוססת הסכמה, כיום  קיימת המשמעות. הבנת  אחרי הבא השני
משמעויות, הדגשת תוך להיעשות המתמטיקה הוראת על כי מחקר, ממצאי
הסיכוי את ומגדילה הזכירה ואת הלמידה  את משפרת כזו הוראה שכן
 Grouws &) חדשות בעיות של פתרונן בעת הנלמד החומר ליישום

.(Cebulla, 2000; Hiebert, 2003
זו המנותקות מיומנויות של להקניה מצטמצמים המתמטיקה לימודי כאשר •
הנרכשת ההבנה רמת זה לזה, מקושרים אלגוריתמים שאינם ולשינון מזו

מספקת. אינה
הילדים בקרב לעצב כדי מצבי הצלחה להתבסס על צריכה הלימודים תכנית •

העצמי. דימוים לחזק את וכדי כלפי המתמטיקה חיובית גישה
קונסטרוקטיביסטית בדרך להתנהל  צריכה המתמטיים  המושגים הוראת •

.(Mix, 2002)
משלביה אחד שכל כך ספירלי באופן להיעשות צריכה המתמטיקה הוראת •
שנלמדה בשלב מזו גבוהה העמקה ברמת דומים לתכנים יכלול התייחסות

לו. שקדם
המורה על הילדים. הקודם של הידע על צריכה להישען הלימודים תכנית •
את ולקשר תלמידיו יכולותיהם של את להכיר הקודם,  הידע את לזהות

לידע הקיים. הלמידה החדשה
ולזהות שלהם הידע להרחיב את לילדים צריכה לסייע הלימודים תכנית •
ממשחקים שונים החל היום–יומיות, בפעולות מתמטיים ולהכיר היבטים
שירה, סיפורים, קריאת כגון אמנות בפעילויות וכלה וקוביות תצרפים כגון

ודומיהם. ציור
הרלוונטיות הילדים בעיות אותנטיות צריכה להציב לפני הלימודים תכנית •

לחייהם.
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לציורי מהמוחשי אחדים: בשלבים להיבנות חייבת מושגים של הוראה כל •
מקיבוע. להימנע על מנת מגוונות שימוש בדוגמאות תוך ולמופשט,

המושגים את לחקור הזדמנויות לתלמידים לספק צריכה הלימודים תכנית •
דרכים את הבעיה, יאתרו יחקרו התלמידים כדי להבינם לעומק. המתמטיים

.(Fuson, 2004) לפני החברים בכיתה הפתרון לפתרונה ויציגו את
מנושא מלעבור להימנע ויש רוחב, ציר  על תיבנה לא הלימודים תכנית •
יש לעצב קצר למדי). זהה, זמן למידה מוקצב נושא לכל  (כאשר לנושא 
העמקה לעומק. אחד מושג נבחר לחקור אורך, כלומר ציר על התכנית את
ביסודו העומדים המתמטיים העקרונות את להבין מאפשרת אחד בתחום
גישה פי על אחרים. תחומים לבין בינו הקשר את להבין הזדמנות ויוצרת
יותר זמן רב אחד לנושא להקדיש ורצוי כדאי דהיינו יותר", "פחות שווה זו
קצר זמן מוקצב נושא כשלכל רבים נושאים ללמד ולא לעומק, אותו וללמד

בלבד.
דעת ולתחומי נוספים למקצועות המתמטיות הפעילויות את לקשר יש •
יש (למשל אינטרדיסציפלינרי מקצוע היא שהמתמטיקה להראות אחרים,
הגאומטרייה). להוראת זיקה יש חזותית חשיבה לפיתוח לתכניות כי להדגים
מכיוון המדעים לימודי לבין המתמטיקה לימודי בין ולגשר לקשר מומלץ
השוואות, עריכת דומות: יסוד פעולות על נשענים אלה דעת תחומי ששני
והסקת הכללות נתונים וניתוחם, ארגון השערת השערות, ומדידות, סיווגים

.(Charlesworth & Lind, 1999) מסקנות
המורה ידי על מודרך (א) באופן בשלושה אופנים: בגן תילמד המתמטיקה •
(ג) עמיתים; עם חברים פעולה שיתוף תוך (ב) התלמידים;  את המנחה

ילד. כל עצמאי על ידי באופן
הפתרון דרכי ואת המתמטית  חשיבתם את ולנמק להסביר  הילדים על •

ידיהם. על המוצעות
בשולחן החול, כגון הגן, פינות בכל מתמטיות בפעילויות הילדים יעסקו •

המדידות. ובמרכז בשולחן המים הספרות, במרכז
התלמידים ישמעו שבמסגרתה מתמטיקה, לומדי של קהילה ליצור יש •
פועלים הילדים כל כזו בקהילה .(Kamii, 1985) אותה ויחוו מתמטיקה

משותפת. עשייה מתוך ולומדים יחד
בין טוב תקשורת ערוץ הילדים. הורי עם הדוק פעולה שיתוף לבסס יש •
מקצוע כי  - סמוי מסר  לילדים  מעביר הספר בית  או  הגן לבין  הבית

.(Coats & Thompson, 1999) ומשמעותי לחייהם המתמטיקה חשוב
לזמן המורה  על המתמטיקה.  בלימודי ומהותי מרכזי תפקיד  יש למורה  •
בשיחה במשחק, - פעילויות היום–יום מתמטיים בכל אירועים לתלמידיו
את לאתר המורה על .(Clements et al., 2004) אחר אפשרי מצב ובכל
להמשיך וללמוד, ואז צריכים הם מה להבין תלמידיו, הידע העכשווי של
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ביותר הטובה בצורה הנדרש את שילמדו כדי בהם ולתמוך אותם לאתגר
.(NCTM, 2000)

בלומדות למשל טכנולוגיים, גם בכלים המתמטיקה בהוראת להסתייע ניתן •
מחשב.

מבטיח להוות בסיס אחדים העשויים נושאים משותפים אלה כוללים עקרונות
ואיכות והגננות המורים הכשרת כי נציין הרך. בגיל מתמטית חשיבה לפיתוח
מחקרים דחוף בעריכת צורך וכי יש ליישום העקרונות, תנאי הכרחי הן ההוראה
העקרונות בגיל הרך. מתמטית חשיבה של לפיתוחה בשיטות הוראה שיתמקדו

אלה: הם הללו המשותפים
בהתבסס של הילדים התפתחותם את התואמת אוריינות מתמטית פיתוח •
ומחוצה בגן טבעי בפעילותם רוכשים באופן מיומנויות שהם ועל ידע על

לו.
לגן הילדים מחוץ הקשור בחוויות יום–יומי במתמטיקה של עיסוק עידודו •
בספרים במשחקים, שימוש ידי על מתאים בתיווך ומלווה הגן פינות ובכל

לטכנולוגיה. נגישות לרבות מתאימים, ובעזרים
על במתמטיקה לעסוק ורצון המתמטיקה  כלפי  חיוביות עמדות פיתוח •
להתנסות מתמשך ועידוד  חיובי  משוב מתן הצלחה,  מצבי  יצירת ידי

במתמטיקה.
מתמטי שיח של ולפיתוח מתמטיים מושגים של לחקירה הזדמנויות יצירת •
ידי על מודרכת פעילות על עצמאית, למידה על המבוססים ורפלקצייה,
ההבנה לקדם את מנת וזאת על עמיתים, פעולה עם ועל שיתוף המורה

המתמטית של הילדים.
ותומכים הילדים גיל את  התואמים הערכה ובמצבי  במדדים שימוש •

בלמידה.
על לסכם ניתן המתמטיקה להוראת להקדיש יש זמן כמה לשאלה בתשובה
בהקשר שיעורים שונים או פני על ההוראה זמן פיזור המחקר הקיים כי סמך
הנרכש הידע של יותר טובה לזכירה מוביל חווים שהילדים שונות חוויות של

.(Willingham, 2002) אחד בשיעור המרוכזת ללמידה בהשוואה

תלמידים הערכת ה

לתכניה הקשורות בתפיסות ניכרות תמורות חלו האחרונים העשורים בשני
כן למעשה, אלה התממשו שתפיסות ככל המתמטיקה ולמהלכיה. הוראת של
בכיתות הנלמדים המתמטיקה ותוכני ההוראה אופי בין הפערים והעמיקו הלכו
מכיוון התלמידים. הישגי של ההערכה בתהליך שנבחנו והתכנים האופי לבין
אופניה, על וגם תוכני הלמידה על המשפיע גורם חשוב היא הישגים שהערכת
בתחום ובלמידה בהוראה  שחל לשינוי ההערכה שיטות את  להתאים ראוי

הרך. לגיל המתמטיקה
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תוכני פירוט מעריכים? אנו מה (1) שאלות מרכזיות: לארבע להלן יתייחס הדיון
נבצע כיצד הרך; (3) בהערכה בגיל בעיות אנו מעריכים? מי (2) את ההערכה;
ילדים של הישגים להערכת אופנים (4) ההערכה; פירוט טכניקות טובה? הערכה

צעירים.

ההערכה תוכני פירוט מעריכים? אנו מה .1

מתרחשת מתמטיקה למידת כי היא לעיל מהדיון העיקריות המסקנות אחת
מבחינתם משמעות בהקשרים בעלי הנלמד משתמשים בחומר תלמידים כאשר
היא כאשר יותר יעילה למידה שרכשו. הידע ליישום אתגרים המציבים ובאופנים
תוך תקשורת מתמדת ומתנהלת התלמיד של חייו ניסיון פעילה, מתבססת על
משפטים להוכיח דגמים, לבנות לחשוב, ללמוד צריכים תלמידים אחרים. עם

אלה. יעדים לשקף חייבת ההערכה לפיכך טענות. ולבסס
את לגלות כדי אסטרטגיות במגוון שימוש לכלול נכונה הערכה על כי הוצע
להם מתאימות  למידה שיטות  אילו ולבחון הילדים שברשות  המתמטי הידע 
הראשון השלב כי סבורים אלה חוקרים .(Kilpatrick et al., 2001a) ביותר
שהתפתחותו המתמטיקה", בתחום מיומן "ילד להגדיר הוא הערכה תהליך בכל

בתחומים האלה: מאוזנת צריכה להיות
והיחסים (conceptual understanding) מתמטיים מושגים  הבנת •

ביניהם.
בדייקנות, בגמישות,  (procedural fluency) מתמטיים מהלכים ביצוע •

לנאמר ולנכתב. ביעילות ובהלימה
מתמטיות, בעיות לנסח (strategic competence) אסטרטגית יכולת •

ולפתרן. לייצגן
ורפלקטיבית  לוגית חשיבה דעת, שיקול של הפעלה ידי מידע על לעבד יכולת •

.(adaptive reasoning) ומנומק נכון הסבר לספק ויכולת
:(productive disposition) המתמטיקה כלפי חיובית עמדה אימוץ •
אישי בפוטנציאל  אמונה וכדאית, מועילה כהגיונית, המתמטיקה ראיית 

באופן יעיל. ללמוד ויכולת התמדה בתחום המתמטיקה,
אחד לכל התחומים הללו. משלבת את כל חמשת מתמטית מאוזנת התפתחות
לתלמידיו להציב המורה על קצוות. שני בעל דמיוני ציר יש אלה מתחומים
את ולהעריך קצוותיו) (לא מרכז הציר המידה של אמות על המבוססות משימות

(שם). ביצועיו במילוי משימות אלה על סמך אחד מהם של כל הישגיו

הרך בגיל בהערכה בעיות מעריכים? אנו מי את .2

assessment המושגים שני של בעברית  האקדמית המילונית   ההגדרה
(NCTM, 2000) NCTM–ה אולם חוקרי הערכה. זהה - היא evaluation–ו
של תהליך  מעצבת assessment משמעה הערכה מסוג הערכה ביניהם: מבחינים
התלמידים במהלך הלמידה, המתבצע וראיות על הלמידה, שעניינה איסוף מידע
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הנתונים  של מסכמת הערכה evaluation משמעה מסוג הערכה המורה; ידי על
התהליך להלן בהערכת עוסקים אנו סופי. ציון גם ניתן כשבמידת הצורך שנאספו
אינה טובה שהערכה הנחה מתוך מסכמת, בהערכה ולא בלבד, (assessment)
ומטרתה יחד, התלמידים עם מבפנים אלא התלמידים, על מבחוץ מתבצעת 

ולעודדה. הלמידה את להנחות משוב, לספק
הזדמנויות לספק להם של ילדים צעירים המורה חייב הערכה מאוזנת לבצע כדי
ההערכה על ומגוונות. שונת בדרכים שברשותם הידע את ולהציג להמליל לדבר,
בין שבה מתקיימת אינטראקצייה הזדמנות יום ובכל זמן, בכל בכל להיעשות
אלא הלמידה תוצרי את רמת רק לא להעריך מורים צריכים לתלמידים. מורים
מגיעים שהם עד  בו משתתפים  שהתלמידים הלמידה תהליך  איכות  את גם
התחלת לפני זמן: נקודות ההערכה להתבצע בשלוש על לפיכך המוגמר. לתוצר

סיומו. ועם תהליך הלמידה תוך כדי הלמידה, תהליך

טכניקות ההערכה פירוט טובה? הערכה כיצד נבצע .3

ולמעשה מזו, זו שונות פעולות בהכרח אינן הולמת והערכה איכותית הוראה
עבודת  את להעריך יכולים מורים אחרות, מובחנות. במילים בלתי שיהיו ראוי
למידה. הערכה יעילה פעילויות לו מספקים הם שבו זמן התלמיד באותו פרק
כוללת והיא והלמידה, ההוראה מתהליך נפרד בלתי חלק מתמשכת, פעולה היא

שברשותם. את הידע להציג לילדים הזדמנויות יום–יומיות מתן
האמור להנחות את המורה הוא הציר המרכזי השיפור של לימודי המתמטיקה
ותכלול באופן שוטף שההערכה תיעשה חשוב תלמידיו. לכן להעריך את בבואו
יעילה הערכה כי להסכים  ניתן  ולילדים. להורים ברורות  שיהיו  מידה אמות

חייבת ואפקטיבית
וללמידתם. לילדים מועילה להיות •

המיוחדים. צורכיהם ואת של הילדים המתמטיות היכולות את לזהות •
הלימודים בתכנית הנכללים המרכזיים ובמושגים למידה בתהליכי להתמקד •

במתמטיקה.
את המרכיבים והתהליכים הפעולות ואת המתמטיים הכישורים את לשקף •

המתמטיקה. מקצוע
הלימודים בתכנית הנכלל ההישגים לוח של המידה באמות להשתמש •

במתמטיקה.
והערכה (התפתחותית) מעצבת הערכה  אבחנה,  - מטרות מגוון לשרת •

מסכמת.
זמן. לאורך מתמטית צמיחה ולקדם מתמשכת להיות •

הערכה עצמית. מידה ברורות ולאפשר לילדים אמות להתבסס על •
וגם תהליכים גם להעריך המאפשרים ואסטרטגיות כלים מגוון לכלול •

תוצרים.
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עליו שבהם  התחומים את ולפרט התלמיד  של הידע בביסוס לסייע  •
להשתפר.

התפתחות הילד. את התואמים הערכה כלי לכלול מגוון •
בהערכה. המידה המשמשות אמות את לתלמידים ולהוריהם להבהיר •

ולשינויים להתאמות הזקוקים אלה כולל הילדים, כל של לצרכים להתייחס •
הרגילה. הלימודים בתכנית

צעירים ילדים להערכת הישגים של אופנים .4

של במגוון להשתמש יש ילדים צעירים ההבנה של מידת את להעריך מנת על
מסקנות מהן להסיק שניתן ראיות של איסוף המאפשרים ותהליכים כלים

אמינות, מהימנות ותקפות.
באסטרטגיות  השימוש במעשיהם. הבנתם את חושפים צעירים תצפיות: ילדים
להעריך מנת על חיוני הוא נוקבות שאלות ושאילת האזנה צפייה, של הערכה
היא התצפית רמת הבנתם. ואת ידיעותיהם של ואת העומק המרחב את נכונה
בגישה תצפיות לפרש ויש הרך,  בגיל להערכה ביותר  החשובה האסטרטגיה
והתרבותי הלשוני הרגשי, החברתי, הפיזי, הרקע את בחשבון המביאה הוליסטית
ביותר היעיל באופן משקפות יום–יומיות פורמליות בלתי תצפיות ילד. כל של
להשתמש חייבת מתמשכת מעצבת הערכה כל לפיכך הרך. בגיל הלמידה את

בתצפיות.
רשמיים  להיות יכולים הראיונות הריאיון. היא נוספת ראיונות: אסטרטגיה
ולכלול מסוימת במטלה או לימודי בתוכן להתמקד ועליהם מזדמנים, או
למורה מידע מספקות התלמיד כאשר תשובות מובנות, חצי או שאלות מובנות
כראוי את לאמוד מסוגלים המורים זה  באופן  שלו. הלמידה תהליך חדש על
ההישגים לתרום לשיפור עשויה נכונה הערכה הילדים; הלימודית של יכולתם

הלימודיים.
מהלך  על מידע לאסוף מאפשרים מתמטיים ודיונים ודיונים: שיחות שיחות
להתקיים יכול  הדיון התלמידים. של  חשיבתם  ועל הלמידה של ההתקדמות 
מראש הדיון מטרת את להגדיר יש קבוצתית. בשיחה או "אחד–לאחד" של במצב
בעיה של בפתרון אפשר לדון בראשיתו. כבר מהי המטרה הילדים את וליידע
אחר. מוגדר עניין בכל לעסוק שרוצים לבצע או פרויקט יחד לנתח מסוימת,
לעמיתיהם בין ילדים מתמטית תקשורת של טבעי מצב המתמטיות הן השיחות

למורה. הילדים ובין
עבודות  של דוגמאות  אוסף הוא פורטפוליו  עבודה:  ודוגמאות פורטפוליו
ונייר, בניית בעיפרון שימוש של תוצאה הן אלה דוגמאות זמן. הילדים לאורך
הדוגמאות לאיסוף האחריות ראוי כי ציורים ודומיהם. תמונות, הכנת מודלים,
ואת ידיעותיהם  את להציג לילדים מאפשר  הפורטפוליו הילד. על תוטל 

יכולותיהם.
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למשוב  הזדמנות מספקות  אלו גם שוטפות:  יום–יומיות ועבודות מטלות
בפרק הזמן הנלמד את מבינים התלמידים אם להעריך למורה מידי, המאפשר

הנוכחי.
שברשותם, בידע אחרים לשתף לתלמידים מאפשר יומנים ניהול יומנים: ניהול
זה תיעוד ללימודי המתמטיקה. הקשורים בקשייהם וברגשותיהם בחוויותיהם,
ההבעה יכולת את גם היתר בין מפתח הוא שכן הצעירים, לילדים מאוד חשוב

בכתב.
יכולותיהם  את בעצמם להעריך הזדמנויות לילדים לספק עצמית: יש הערכה
מגוונות ופעילויות שונים משחקים בעזרת זאת לעשות ניתן הישגיהם. ואת

עצמי. להיזון משוב לילדים מספקת בהם אי–הצלחה או שהצלחה
מידע מספקים קצרים וכן מבחני סיכום ובחנים אלה מגוונות אסטרטגיות

הצעירים. הילדים של המתמטיות יכולותיהם על מקיף

במתמטיקה החדשות הלימודים תכניות הערכת ו

בפרט במתמטיקה לימודים תכנית ושל בכלל חינוכית מדיניות של הקביעה
של ההערכה בסוגיית הדיון למרות  מחקריות. עדויות  על שתישען לה ראוי
כי העקרונות ואף ,(Sutton & Krueger, 2002) במתמטיקה הלימודים תכניות
שנועדו ,(NCTM, 2000) י”ב כיתה עד מהגן מתמטיקה להוראת והתקנים
הלמידה ואת תוצאות את ההוראה ולאפשר לאמוד למעשה המחקר לקשר בין
אין בידינו כאמור לעיל עדיין - ומקיף איתן על בסיס תאורטי איכותה, נסמכים
השונות התכניות של שאלות בדבר האפקטיביות על לענות כדי מספיק מידע

הרך. בגיל המתמטיקה להוראת

סיכום ז

ממצאי הגן. בגיל המתמטי בחינוך המתמקדים מחקרים נסקרו זה בפרק
ומפתחים רוכשים ידע ילדים כי בבירור מעידים הללו ומסקנותיהם המחקרים
התפתחות עם בבד בד מאוד. צעיר בגיל כבר מרשים באופן מתמטיות יכולות
פורמלי, בלתי באופן תחילה המתמטית, שפתם גם מתפתחת הדבורה השפה
הילדים ובבית בגן פורמלי באופן ולאחר מכן גם מזדמנות, פעילויות במהלכן של
המתמטיקה להצלחה בלימודי פורמלי הוא הבסיס המתמטי הבלתי הידע הספר.

מרכיביו. את ולזהות אותו להבין חשוב ולכן הפורמלית,
לחמישה הנוגעים הרך, בגיל מתמטיקה להוראת (סטנדרטים) תקנים הוצגו
המספרים מערכת הם התוכן תחומי חמשת תהליכים. ולחמישה תוכן תחומי
חמשת והסתברות. וניתוח נתונים מדידות אלגברה, גאומטרייה, חשבון, ופעולות
הנמקה בעיות, פתרון הם אלה תוכן מתחומי  אחד לכל הנוגעים התהליכים
הוראת את יחד מרחיבים התקנים עשרת וייצוג. תקשורת קישוריות, והוכחה,
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להמשך בסיס הנדרש יוצרים הם כאמור, ניכרת. במידה בגן הילדים המתמטיקה
ה–21. במאה תקין בבית הספר ולתפקוד המתמטיקה לימודי

ודיונים תקשורת המאפשרות עבודה לדרכי המלצות כוללים התקנים
התקנים מתמטיים.  ותהליכים תכנים על לתלמידיו המורה בין משותפים 
שהן כפי בעיות ממשיות, של להוראה עצמם לסגל מורים נדרשים כי מדגישים
בסביבתם אותן לבדוק השערות, תלמידיהם לשער את ולחנך לילדים, מוכרות
להרבות ממליצים החוקרים מבדיקותיהם. הנובעות מסקנות ולהסיק הממשית
הגננת ידי על היזומות חקר בפעילויות להתנסות הגן לילדי הזדמנויות במתן
נשענת במידה הרך בגיל חקר פעילויות של הדגשתן עצמם. הילדים על ידי וגם
לפיאז’ה שבניגוד ,(Vygotsky, 1962, 1978a) של ויגוצקי על מחקריו גם רבה
גם אלא קוגניטיביים,  גורמים  רק לא החינוך  במרכז העמיד  (Piaget, 1965)
כמעצבת השפה ואת  הילד להתפתחות חברתיים גורמים של  תרומתם את
של בהקשר ויגוצקי מהתאוריה של הנובעת המסקנה העיקרית ולמידה. חשיבה
נובעת צעיר בגיל שהבנת המספר היא הרך המתמטית בגיל החשיבה התפתחות
הופכת זמן היא לאחר גומלין חברתיים עם שותפים, ורק ראשון מקשרי בשלב

מופנם. לידע
לא כוללת טובה הוראה כי החינוך חוקרי בקרב רחבה הסכמה כיום קיימת
על הנלמד של הבנה לתלמידים להנחיל שואפת אלא טכניקות של הקניה רק
המתמטית החשיבה תוך יישום הרך בגיל כבר אוריינות מתמטית של פיתוח ידי
עדכניות ממגמות נגזרת מתמטית אוריינות של ההקניה מצבים. של רחב במגוון
הגדולים” ”הרעיונות ההבנה של את ילדים לקדם בקרב הצורך את המדגישות
צריכות הלמידה להערכת פעולות גם שונים. במצבים וליישמם (big ideas)
צריך הרך  בגיל מתמטית אוריינות פיתוח אלה. לגישות מותאמות להיות 
בגן ומגוונות שונות פעילויות של במהלכן יום, יום הזדמנות, בכל להיעשות

הילדים.
והמטה–קוגניטיביות הקוגניטיביות הדרישות בין משמעותי קשר קיים
למידה מצבי רב על דגש הילדים. מושם למידתם של ההוראה לבין גישת של
מטה–קוגניטיבי. ממד בעלות משימות ומזמנים מתמטית שיחה המעודדים
מודעות ומתוך רפלקטיבית בצורה שלהם הידע את בונים הילדים כאלה במקרים
ידי על שנקבעו לתקנים בהלימה נמצאת מטה–קוגניטיבית הוראה לפעולותיהם.

.NCTM–ה
המתמקדים במחקרים דחוף צורך על  מצביעה  המחקרית הספרות סקירת
ברמה בהקנייתה התומכים  באופנים מתמטית  חשיבה של ובטיפוח  בפיתוח
להתפתחות התשתית הרך היא בגיל הלמידה כי תמימי דעים שהכול אף טובה.
של הערכה מחקרי כמעט לחלוטין נעדרים מכן, עדיין שלאחר בשלבים תקינה
של בעריכתם דחוף צורך אפוא יש הילדים. בגני במתמטיקה לימודים תכניות

שונים. מסוגים התערבות ומחקרי אורך מחקרי הערכה, מחקרי
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:2 ב, לסעיף נספח

הגן בגיל מתמטיקה להוראת (סטנדרטים) תקנים
(NCTM, 2000 על (מבוסס

ותהליכים, ומפרט  תוכן פי תחומי ה–NCTM על תקני את מסכם הבא הלוח
התוכן והתהליכים תחומי ב’. עשרת כיתה גן עד מילדי ההישגים המצופים את

אלה: הם
החשבון ופעולות המספרים מערכת .1

אלגברה .2

גאומטרייה .3

מדידות .4

והסתברות נתונים ניתוח .5

(problem solving) פתרון בעיות  .6

(reasoning and proof) והוכחה הנמקה  .7

(connections) קישוריות  .8

(communication) תקשורת  .9

.(presentation) 10. ייצוג

החשבון ופעולות המספרים מערכת .1

גן-י”ב הכיתות: לכל ב'תקנים עד כיתה גן מילדי ההישגים המצופים

מערכת את להבין
בין ואת היחסים המספרים
ייצוג את להכיר המספרים;
ציר מערכת ואת המספרים

המספרים

הנדרשת הכמות של וזיהוי הבנה תוך למנות לדעת
להשתמש לדעת קבוצה; בתוך  יש" "כמה ולומר
הערך את לזהות יכולת לפתח כדי שונים במודלים
של היחסי של המיקום את המשמעות להבין הכמותי;
ביניהם; והקשר  מונה ומספר סודר המספרים: מספר
לדעת השלמים,  המספרים של המשמעות את להבין 
גמישות: לקשר בדרכים בהם ולהשתמש לייצג אותם
שם את לקשר אותם; ולחבר  אותם  לפרק ביניהם,
במגוון שימוש תוך שלו הגרפי ולייצוג לספרה המספר
הבסיסית המשמעות ולדעת לייצג את להבין מודלים;

היום–יומי בשימושם ו–1/4 1/3 ,1/2 של
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פעולות משמעות את להבין
פעולה כיצד להבין החשבון;

לאחרת קשורה אחת

של וחיסור חיבור של  השונה המשמעות  את להבין
אלה; פעולות בין הקשר את גם כמו שלמים, מספרים
וכי וחילוק כפל של המהותית המשמעות את להבין
מייצג וחילוק שוות, קבוצות חיבור משמעותו כפל

שוות לקבוצות חלוקה

שוטפת בצורה לחשב
הגיוני אומדן לקבוע ולדעת

של פעולות כשבמוקד חישוב אסטרטגיות לפתח
בצירופים שוטפת שליטה יכולת לפתח וחיסור; חיבור
בשיטות להשתמש לדעת וחיסור; חיבור של השונים
בשיטות חפצים, באמצעות לחשב כדי שונים ובכלים
נייר ובעזרת אומדן "בראש"), על ידי (לחשב מנטליות

ועיפרון ומחשבון

אלגברה .2

גן-י”ב הכיתות: לכל ב'תקנים עד כיתה גן מילדי ההישגים המצופים

יחסים דגמים, להבין
ופונקציות

ותכונות מספר גודל, לפי חפצים ולסדר לסווג למיין,
בצלילים, למשל דגמים, ולהרחיב לתאר לזהות, אחרות;
לייצוג אחד אותם מייצוג במספרים, ולתרגם או בצורות
הדגם שביסוד החוקיות את להבין דגמים, לנתח אחר;

זו הדגם בהתאמה לחוקיות כיצד להרחיב את ולדעת

ומבנים מצבים להציג
שימוש תוך מתמטיים

ולנתח אלגבריים בסימנים
אותם

בחיבור החילוף חוק כמו היסודיים, החוקים את להבין
בייצוג להשתמש ;AXB=BXA ,A+B=B+A וכפל
של הסימנים הבנה לפתח כדי בציור או קונקרטי, מילולי
סימנים לפתח המוסכמים. לאפשר לילדים האלגבריים

מסוימות פעולות של לייצוגן משלהם

בדגמים להשתמש
להציג ולהבין מתמטיים כדי

כמותיים יחסים

תוך שלמים במספרים וחיסור חיבור של מודלים להבין
ובסמלים בתמונות בחפצים, שימוש

בהקשרים שינויים לנתח
מגוונים

ואת ילד  לתאר לדוגמה איכותי, שינוי לתאר לדעת 
שינוי לתאר לדעת ילד; בגובהו של  החלים השינויים
שחל בגובה השינוי את לכמת ניתן כיצד כמותי: לתאר

הילד
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גאומטרייה .3

גן-י”ב הכיתות: לכל ב'תקנים עד כיתה גן מילדי ההישגים המצופים

ותכונותיהן אופיין את לנתח
גאומטריות צורות של

ותלת–ממדיות; דו–ממדיות
הקשרים את להבין
ביניהן הגאומטריים

צורות ולמיין  להשוות  לצייר,  לבנות,  לשיים,  להכיר, 
ואת תכונותיהן את ותלת–ממדיות; לתאר דו–ממדיות
התוצאות את ולשער לחקור אלה; צורות של חלקיהן

אלה צורות של והפרדה הרכבה של

חוש התמצאות לפתח
במרחב

אחרי, לפני, יחסי המקום במרחב: את ולשיים לתאר
ומרחקים כיוונים ולשיים לתאר ועוד; למטה למעלה,
לאתר ועוד; ימינה שמאלה, אחורה, קדימה, במרחב:
ולתאר יד, על ליד, למשל: במרחב, עצם של המקום את
מפה רלוונטיים, כגון עזר אמצעי אלה בעזרת יחסים

תרשים או

של המשמעות את להבין
צורה וסימטרייה שינוי

מתמטיים במצבים

וסיבוב; הזזה שיקוף, של השימוש את ולזהות להכיר
צורות ליצור ולדעת סימטריות צורות להכיר

סימטריות

מרחב ביחסי להשתמש
דמיוניים ובדגמים

לפתור כדי גאומטריים
מתמטיות בעיות

תוך גאומטריות  צורות  לציין  היכולת  את לפתח 
ולהציג מרחבי; לזהות ובדמיון בזיכרון מרחבי שימוש
רעיונות בין לקשר שונה; מבט מנקודת שונות צורות
ולמדידות; למספרים הקשורים רעיונות לבין גאומטריים

הקרובה בסביבה גאומטריות צורות ולאתר לזהות

מדידות .4

גן-י”ב הכיתות: לכל ב'תקנים עד כיתה גן מילדי ההישגים המצופים

המדידה מהות את להבין
את חפצים; להכיר של

את המוסכמות, היחידות
תהליכי ואת המדידה שיטות

המדידה

נפח, אורך,  השונות: המדידות של מהותן את להבין 
התוצאות לפי חפצים ולסדר להשוות וזמן; שטח משקל,
למדוד בעזרת ולהבין כיצד המדידה; לדעת השונות של
יד, אצבע, רגל, (כף תקניות ולא תקניות יחידות מידה
יחידת המידה את לדעת להתאים וכו'); אגודל, אמה

הנמדד החפץ לסוג המדידה כלי ואת

ובכלים בטכניקות להשתמש
מדידות כדי לבצע מתאימים

ניירות כמו שונים, מדידה כלי בעזרת למדוד לדעת
להשתמש לדעת ועוד; משרד סיכות שונה, בגודל
למדוד, כדי המתאים ובגודל אחיד מדידה באמצעי
החדר יש צורך בכלי את למדוד למשל: לדעת כי כדי
מדידה די בכלי כדי למדוד שולחן גדול, אולם מדידה
מוסכמים: מדידה  בכלי להשתמש לדעת יותר;  קטן
משותפת מידה אמת לפתח וכו';  מדידה סרט סרגל,
ביניהם להשוות ניתן שיהיה מנת על המדידה כלי לכל
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והסתברות נתונים ניתוח .5

גן-י”ב הכיתות: לכל ב'תקנים עד כיתה גן מילדי ההישגים המצופים

שאלות המתייחסות לנסח
לארגן לאסוף, לנתונים;

רלוונטיים נתונים ולהציג
המספקים תשובות לשאלות

אלה

ועל עצמם על נתונים  ולאסוף  שאלות  להעלות
מאפייניהם ולארגן על פי ולסווג חפצים סביבתם; למיין
ממשיים, חפצים בעזרת נתונים לייצג הנתונים; את

ודיאגרמות תמונות

בעיבודים לבחור
שונים סטטיסטיים

לנתח כדי בהם ולהשתמש
נתונים

ולפרשם חלקיו ואת הנתונים גוף כלל את לתאר

לפתח יכולת להקיש דבר
השערות לשער דבר, מתוך
המבוססים חיזויים ולחזות

נתונים על

ולדעת התלמידים לחוויות הקשורים אירועים לתאר
הדעת על מתקבלים הם אם לבחון

של בסיסיים מושגים להבין
הסתברות וליישמם

גדולה, קטנה הסתברות שיש אינטואיטיבי להבין באופן
אירוע של או מסוים אירוע של להתרחשותו שווה או
או קובייה בהטלת אסטרטגיה, במשחקי לדוגמה אחר,

מטבע בזריקת

ב'): כיתה עד טרוםַײחובה (גן בעיות פתרון .6

בעיות. פתרון דרך במתמטיקה חדש ידע לרכוש •
אחרים. ובתחומים המתמטיקה בתחום בעיות לפתור •

בעיות. לפתרון של אסטרטגיות הולמות מגוון ולעבד ליישם •
בעיות. פתרון תהליכי ואחר מתמטיים תהליכים אחר לעקוב •

ב'): כיתה עד טרוםַײחובה (גן הנמקה והוכחה .7

המתמטיקה. בסיסי של כהיבט בהנמקה ובהוכחה להכיר •
אותן. ולחקור מתמטיות השערות לשער •

ולהעריכן. מתמטיות הוכחות ולפתח ויכוחים לנהל •
בהם. הוכחה ולהשתמש ושיטות הנמקה סוגי ממגוון של לבחור •

ב'): כיתה עד טרוםַײחובה (גן קישוריות .8

בהם. ולהשתמש מתמטיים רעיונות בין הקשרים את להכיר •
שלם ידע גוף ובונים בזה זה משתלבים  מתמטיים  רעיונות כיצד להבין •

מובהק.
לתחומה. שמחוץ בהקשרים המתמטיקה של מקומה את להכיר •
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ב'): כיתה עד טרוםַײחובה (גן תקשורת .9

בדרך המתמטית  חשיבתם את ולגבש לארגן התלמידים לכל לאפשר  •
תקשורתית.

אודות על אחרים ועם עם מורים עם עמיתים, ועקיב ברור באופן לתקשר •
המתמטית. חשיבתם

אותה. ולהעריך הזולת המתמטית של החשיבה את לנתח •
בדייקנות. מתמטיים רעיונות להביע מנת על המתמטיקה בשפת להשתמש •

ב'): כיתה עד טרוםַײחובה (גן ייצוג .10

רעיונות ולהסביר לארגן, לתעד בהם; מתמטיים ולהשתמש ייצוגים ליצור •
מתמטיים.

כדי לפתור בעיות. מתמטיים ייצוגים לבחור, ליישם ולתרגם •
חברתיות פיזיות, ולפרש תופעות להדגים מתמטיים כדי בייצוגים להשתמש •

ומתמטיות.
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אמנויות .3

ך ר ה ל י ג ל י ל ק י ס ו מ ו י ת ו נ מ א , י ת ר י צ י ך ו נ י ח

מתייחסים והציבורי–תקשורתי הפדגוגי המחקרי, התאורטי, הפילוסופי בשיח
ואמנות (cra מלאכה ( הכולל האּומנות ולתחום (art) האמנות לתחום בנפרד
זה מתקיימים האמנות בתחום .(folk and traditional art) ומסורתית עממית
המקוריות יצירותיהם - (child art) אמנויות: אמנות הילד זה שלושה סוגי לצד
יפות אמנויות החזותית והמוסיקה; האמנות הריקוד, הדרמה, בתחומי ילדים של
 art for) לילדים אמנות ידועי שם; אמנים קלאסיות של יצירות - (fine arts)
ילדים, למטרות דידקטיות למען מבוגרים אמנות שנוצרת בידי - (children

לשם שעשוע. או
והיישומי שנצבר המחקרי התאורטי, הפילוסופי, הידע את לסכם זה נועד פרק
חינוכיות המלצות ולנסח בגיל הרך, החינוך לאמנויות בתחום האחרונות בשנים
מדיניות החינוך ליישמו ולקובעי החינוך לפרנסי שיסייעו ידע זה הנסמכות על
המחקרית התאורטית, המחשבה כל סך כי היא המוצא הנחת למעשה. הלכה
שונות חינוכיות אידאולוגיות ניתן להשעין שעליו רחב בסיס יוצר והיישומית
ובהצלחה מבוקר באופן לבנות מנת על מגוונים, חינוכיים צרכים עם המתמודדות

היום–יומי. החינוכי המעשה את
התפתחות במחקרי וניעזר לאמנויות החינוך של הפילוסופיים בשורשים נעסוק
ואתנוגרפיה), (אתנומוסיקולוגיה ופנומנולוגיים אנתרופולוגיים איכותניים,
עיצובי מחקר החינוך, (ביקורת יישומית מגמה בעלי ובמחקרים מוח במחקרי

החינוכי. המעשה לבין התאוריה בין הפערים על שיגשרו פעולה), ומחקר
על לסוגיו מהמחקר ניתן ללמוד מה הן העומדות לפנינו המרכזיות השאלות
ואילו צעירים,  ילדים על בפרט  המוסיקה ושל בכלל  האמנויות השפעתן של
מלווה הללו  השאלות את הולם. אמפירי מענה ללא פתוחות נותרו סוגיות 
נוספות תאורטיות פרדיגמות מאמצים בפיתוח של להשקיע ראוי אם דילמה:
לניסיונות להניח עלינו שמא או אלה,  פרדיגמות  של לאישושן מחקר וכלי
היא חינוך מערכת כל מחויבותה של כי ולהסתפק באמונה וההוכחה ההשערה
כדי האמנויות, תחום עם גם ובהם החיים, תחומי כל עם רכים ילדים להפגיש
ליישב זה ננסה בפרק לו. שמתאים מה את מהם להפיק מהם יוכל אחד שכל

זו. דילמה גם
היצירתית, הגישה - כיום הרווחות בחינוך האמנות לטיפוח השונות הגישות
- התרבותית האוריינות וגישת הדיסציפלינרית הגישה הפולי–אסתטית,  הגישה
לכן בעבר.  שנהגו ואידאולוגיות פילוסופיות פרדיגמות של מצע על צמחו 
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גם תתייחס האלה מהגישות  אחת כל של היישום אופני של  שהבחינה ראוי
למעשה. ולמידת הגשמתה הלכה לאידאולוגיה העומדת מאחוריה

אותה לפתח וצריך אפשר אשר אנושית כתכונה ומוכרת הולכת היצירתיות
של כאחת ממטרות–העל לאחרונה הוכר היצירתיות טיפוח חינוך. לפיכך באמצעות
שונים בעולם. היצירתיות בבתי ספר תכניות הלימודים ושל הפיתוח של החינוך
ולצמיחה לכלכלה לתרום שבכוחה ואנושית–חברתית אישית להתפתחות דרושה
היצירתיות. בהתפתחות מכריעה כתקופה נחשבת המוקדמת הילדות במדינה.
הסביבה השפעת ואת של היצירתיות את מרכיביה להבין מנסים שונים מחקרים

התפתחותה. ועל הופעתה על המוקדמת בילדות
הקריאה ואוריינות המדעים בתחומי ישראל ילדי של הדלים ההישגים תמונת
פרנסי את הדוחפת היא בעולם) העדכני והמצב קודמות שנים (לעומת והכתיבה
ותכניות רעיונות וכן הכשל גורמי את מומחים בעזרת לחפש החינוך מערכת
אולם בתחום החינוך הרך. בגיל כבר המצב של שיפור לימודים חדשות שיניבו
הערכת הישגים, ואין רצויים הגדרה של הישגים אין עדיין הרך לאמנויות בגיל

הילדים. על החינוך השפעת אודות על ידע נעדר ולכן
הטבעית להתפתחות למידה להתאים מבקשים חינוך ועובדי הורים כאשר
להבנות עשוי כזה ידע  עדכני. מחקרי ידע להם נדרש צעירים,  ילדים של
אולם מתאימות, ופדגוגיה לימודים תכניות של פיתוח שתאפשר כוללת תאוריה
דעת מתחומי מושפעת צעירים ילדים של והיצירתית האמנותית ההתפתחות
איש של קיימת "תאוריה שכן אין המבט, את נקודת רצוי להרחיב ולכן רבים,

הופעותיה. כלל של הסברתן עם להתמודד היכולה אחד"
לימודים תכניות של אפקטיביות כי נראה טובה? היא לימודים תכנית מתי
ידע תחומי שלושה על נסמכת ההוראה  כאשר  מושגת האמנויות בתחום
כל ההולם הלמידה תהליך של טבעו האמנות, של ותכניה טבעה משלימים:
אף לא הלומדים. של החוויות וההתנסויות הלימודיות ותכנון אחת מהאמנויות

האחרים. ללא השניים די בו מהשלושה אחד
על עונות האמנויות כי ילדים נמצא התפתחותם של אחר שעקבו במחקרים
מקיימות הן וחברתיים - ובכך פסיכולוגיים התפתחותיים - ביולוגיים, צרכים
ילדים של האמנותית ההתפתחות חקר ילדים. של לרווחתם ותורמות טבען את
- הלמידה תלויה במה שאלות: בשלוש  מתמקד  השונים האמנות בתחומי
לומד האם הוא - ללמידתו הילד עצמו תרומתו של מהי או בסביבה? בתורשה

או מקטעית? רציפה היא הלמידה האם ולבסוף, פעיל? או לומד סביל
לא עדיין  והסביבה,  התורשה להשפעות  המתייחס  הראשון, המחקר  ציר 
גם מושפעת האמנותית  ההתפתחות כי נראה אך חד–משמעית, תשובה  הניב
אל פעילה למידה - האחרים המחקר צירי  בשני מהסביבה. וגם מהתורשה
התקדמות חלה - מקטעית למידה אל מול רציפה ולמידה סבילה למידה מול
של ממצאיהם סקירת ישירות. חינוכיות השלכות בעלת מעניינת מחקרית
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מצויד הֶקשר, תלוית שלמידתו הפעיל, הלומד כי מעידה השונים המחקרים
אותן ולהבנות האמנותיות בהתנסויותיו משמעות לחפש ובנטייה פנימי בעניין

מתאימים. וייצוגים פנימיים מושגים בעזרת
ילדים? וללמידה של להתפתחות האמנויות של תרומתן הפוטנציאלית מהי
היצירתית; החשיבה לשכלול מובהק באופן תורם באמנויות העיסוק כי נראה
ודמיון; תפיסה ממוקדת מקוריות, רהיטות, שטף, הרגלי חשיבה, של לפיתוח
לפיתוחם רבות. מבט נקודות לזהות והיכולת עמימות לחקור השאיפה לעידוד
התפתחות לכל משמעותיות השלכות הרך יש בגיל כבר הללו הכישורים כל של
- קוגניטיבית התפתחות למשל האמנויות, מתחום החורגות אלה גם  ולמידה,
רגשית התפתחות  וגם - במרחב התמצאות  בעיות,  פתרון חשבון, קריאה, 

הרפיה. צוות, עבודת פעולה, שיתוף - וחברתית
למעמדו ומתייחסים הרך בגיל אמנותי בחינוך העוסקים החוקרים בקרב
אל האמנות הטובה את לקרב הוא העיקרי תפקידו כי הגורסים ולתפקידיו יש
שיש ומפני האמנות"), ("אמנות למען חשיבות לעצמה לה שיש משום הילדים
בני למען ("אמנות האדם של התקינה להתפתחותו צורך בה ויש טעם בה
לעשירים, כמותרות האמנויות את מייצגת זו גישה כי סבורים אחרים האדם").
- ִחברות של דווקא תפקיד להן יש האדם בני רוב העממית של במציאות וכי

המדינה. של העתידיים אזרחיה של המקצועית בהכשרתם לסייע
היא לאמנויות מטרת החינוך כי וטוענים אלה שתי גישות המצרפים יש מנגד,
בני כי בהיות מוסיפים הם משמעות. ובעלי רגש מלאי חיים עמוקים, לאפשר
משמעויות ריבוי לזהות משמעות, היכולת הרודפים אחר ייחודיים יצורים האדם
מוביל אנשים המשמעות חיפוש יותר. וחיוני עמוק חיים ניסיון מאפשרת להם
והאמנויות אותו, ולחקור בעולם להתבונן חייהם, במשך וללמוד להמשיך

מתמידות. וחקירה למידה ולהגדיר עצמם מחדש תוך ליצור להם מאפשרות
הרך ואת בגיל האמנותי החינוך את יסקור לא זה פרק היריעה בגלל קוצר
בגיל מוסיקלי באופן מיוחד בחינוך יתמקד תחומיו. הדיון להלן כל על חקירתו

האחרים. תחומי האמנות כל את פרטי המייצג כמקרה הרך

הרך בגיל ומוסיקה יצירתיות התפתחות: מחקרי א

לחינוך המתייחסת והפדגוגית המתודית הספרות של מקיפה מוקדמת בסקירה
ללימודי מטרות שבע ונקבעו וסווגו, קוטלגו ממצאים, נאספו הרך בגיל מוסיקלי

:(Draper & Gayle, 1987) הרך בגיל מוסיקה
ויצירתיות. הנאה אישי, ביטוי לאפשר .1

וריתמית. מוטורית התפתחות לחזק .2
לפתח חוש אסתטי. .3

והלשונית. הקולית היכולת את לשכלל .4
מוסיקלית. תרבותית מורשת לעודד .5
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מופשטת. התפתחות קוגניטיבית ומחשבה לטפח .6
וקבוצתיים. חברתיים כישורים בפיתוח לתמוך .7

שאלות בשלוש ועדכניות ויתמקד מאוחרות סקירות יישען על זה בפרק הדיון
מהי או בסביבה? (ב) בתורשה - המוסיקלית הלמידה במה תלויה מרכזיות: (א)
היא הלמידה המוסיקלית האם (ג) המוסיקלית? ללמידה הילד עצמו של תרומתו
 2002-1964 בתקופה שנערכו מחקרים סוכמו שבו ,2 מקטעית? בלוח רציפה או
ממצאיהם מפורטים הרך, בגיל ילדים של המוסיקלית התפתחותם אחר ועקבו
בעקבות: הוכן (הלוח אלה שאלות לשלוש בהתייחס השונים המחקרים של
 Colwell & גם: להרחבה ראו 3.1 בעמ’ 19-18; טבלה בייחוד ,Flohr, 2005
שנשענו מחקרים אותם ממצאי אחר לעקוב בחר פלוהר .(Richardson, 2002
הללו החדשות מהתאוריות כל אחת כי אך ברור חשיבתיות, דרך פריצות על
שדה מחקרי על וחברתיות, פילוסופיות עמדות על קהל, דעת על נסמכה
המחקר תחומי את להרחיב מציע אף  הוא קודמים.  אמפיריים מחקרים ועל
המוח וההֶקשרים חקר את וגם הפסיכולוגיה את גם בהם הרלוונטיים ולכלול
המחקרים הנ”ל.  התאוריות שפותחו בעקבות 3 סוכמו עיקרי בלוח החברתיים.
הרך  בגיל מוסיקה להוראת שונות ושיטות גישות 3 מפורטות ב, לסעיף בנספח

.(Campbell & Scott–Kassner, 2002; Flohr, 2005 (בעקבות
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הרך בגיל ילדים של המוסיקלית ההתפתחות לחקר גישות :2 לוח
Flohr (2005) בעקבות

לומד סבילהחוקר
פעיל או

למידה רציפה
מקטעית או

השפעת
או תורשה

סביבה

Pflederer כמופעיל(1964) שלבים על דגש
"שימור"

תורשה

Petzold (1966)רמות מקטעית:
ומישורים

תורשה

Gardner (1973); 
Davidson (1994)

תקופותפעיל לפי תורשהלמידה

Moog (1976)תקופותפעיל לפי משולבתלמידה

Reider (1981)(פיאז'ה) תורשהשלביםפעיל

Regelski (1982)פעיל, גישה
קונסטרוקטיביסטית

Sloboda (1985)מודעות פעיל:
רפלקטיבית

התקדמות מתמשכת:
לינארית

תלוית
הקשר

Cuttietta (1985)גילסביל תלויתתלוית
הקשר

Swanwick & 
Tillman (1986)

גילפעיל תלוית תורשהמקטעית,

Dowling (1988)תלויתרציפהפעיל
הקשר

Serafine תהליכים(1988) פעיל,
קונסטרוקטיביסטיים

(פיאז'ה) תורשהמקטעית

Boardman (1988, 
1989)

חופשי הילד פעיל:
להבנות את למידתו

שרשרת מקטעית:
של התפתחות שלבים

וריתמית מלודית

תלוית
הקשר

Sims (1988, 1991)פיפעיל על לשוני רמזים יש
(פיאז'ה) הגיל

תורשה

Bamberger 
(1991, 1994, 2000)

יותרפעיל רמות רציפה:
שלבים מאשר

תלוית
הקשר
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לומד סבילהחוקר
פעיל או

למידה רציפה
מקטעית או

השפעת
או תורשה

סביבה

Gordon (1994, 
1997)

רציפה וגם מקטעית;פעיל גם
רציפה התפתחות
הטונליות בתחום
המקצב ותבניות

תורשה

Flohr & Miller 
(1995); Janowsky 
& Carper (1996)

שלפעיל חריגות עם רציפה,
אי–המשכיות

תורשה

Hargreaves 
(2001-2)

גורםפעיל הוא הגיל רציפה:
משפיע

Holgersen (2002)האסטרטגיותפעיל רציפה:
אינן הילד של

משתנות הייררכיות, הן
תוך מתרחשות ואינן
 התקדמות לינארית

אקראית אלא

תלוית
הקשר

הרך בגיל ילדים של המוסיקלית ההתפתחות בתחום תאוריות :3 לוח

התאוריההחוקר

Pflederer (1964);
Zimmerman & 
Sechrest (1968); 

Zimmerman (1982)

הממצאים שגיבשה בעקבות פלדרר והתאוריה של מחקריה
היא החינוכי–מוסיקלי. במחקר מפנה נקודת היו שאספה
על פיאז'ה של התאוריה  את ליישם לראשונה  ניסתה
היו ממשיכיה צעירים. ילדים של המוסיקלית ההתפתחות

ועמיתיו. צימרמן

Petzold (1966)וגילה ההתפתחותי ההיבט את תקופה באותה בחן פצולד
התפיסה השמיעתית בהתפתחות מכריע הוא מרכיב שהגיל
זה בתחום ההתפתחות  מרב  את ממקם  הוא ילדים.  של

התפתחותית. ישורת בגיל 8 7-6 ומוצא בגילים
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התאוריההחוקר

Gardner (1973);
Davidson & Colley 

(1987); Davidson 
& Scripp (1988); 
Davidson (1994)

ועמיתיו,  גארדנר של התאוריה הפציעה ה–70  בשנות
בחינה מניב ובמוסיקה ביצירתיות באמנויות, שעיסוקם
היתר בין  ילדים. של האמנותית התפתחותם של כוללת 
לרכישת מקבילה המוסיקליות היכולות שרכישת הוצע
על מצביע גארדנר בו. להשתמש והיכולת הסימבולי הידע
המוסיקליות היכולות בהתפתחות משמעותיים שינויים
ההתפתחותיות התקופות תאוריית את מחזק ,7-5 בגילים
בהתפתחות להן מקבילה גם פלדרר ופצולד ומוצא שפיתחו
דוידזון  ה–80 הם ממשיכיו בשנות המלודי. של הקו ההבנה

ועמיתיו.

Moog (1976)  הקהילייה את זה מחקר של פרסומו ה–80 הפתיע בשנות
אודות על  הגורפים ובתיאוריו הרחב בהיקפו המדעית 
שנה מגיל חצי וילדים תינוקות של ההתפתחות המוסיקלית
אמינות  על אודות נוקבת הושמעה ביקורת ½5 שנים. עד
נחרצת מדעית עמדה למעשה נקבעה לא היום ועד מחקריו,
בהפניית הייתה המחקר של העיקרית  חשיבותו לגביהם.
המוסיקלית ההתפתחות של הטבעיים לשלבים הלב תשומת
הנכבד וכן למקומה צעירים, וילדים תינוקות, פעוטות בקרב

זו. בהתפתחות התנועה של

Reider (1981)עם של טיפול במוסיקה התעשר דווקא מפרקטיקום התחום
הוויזואליות המטלות בהסבת שעסק זה מחקר של פרסומו
את  ובחן מוסיקליות–שמיעתיות, של פיאז'ה ל–15 מטלות
אלה בגיל מטלות עם להתמודד המסוגלים שיעור הילדים

זאת. לעשות מחציתם הצליחו הגיל שבו את וכן נתון,

Regelski (1982)אחרת, ולפיה יושגו הישגים זה הוסיף נקודת מבט מחקר
יהיו הרך בגיל  שהילדים ככל משמעותיים מוסיקליים 
ביקר זה חוקר מוסיקה. בעשיית יותר ומעורבים פעילים
הספר  בבתי  ה–70  בשנות  ששלטה  החינוכית הגישה  את 
המילולי הידע את מאוד הדגישו שלפיה הברית בארצות
ההתנסות את ופחות המוסיקה אודות על הילדים של

ביצירתה. החווייתית

Sloboda (1985)להתפתחות המחנכים תשומת לבם של את הפנו מחקריו
.10-5 בני המתרחשת בקרב המוסיקלית העצומה

Cuttietta (1985);
Janata, Birk, Van 

Horn, Leman, 
Tillmann, & 

Bharucha (2002)

לבין פיתוח  בין מחקרי מוח  ה–80 התבסס הקשר  בשנות
המוח כי העידו קוטייטה של הממצאים לימודים. תכניות
הוליסטי המוסיקליים באופן את הצלילים ומשמר מקטלג
מוח מחקרי גוון. מקצב, צליל, גובה כמו מרכיבים פי על ולא
איתרו ועמיתיו, מחקרם של ג'אנאטה למשל כמו עדכניים,
היזכרות בעת  המוחית הפעילות של המדויק המקום  את

בלחן.
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התאוריההחוקר

Dowling (1988)התבניות שקביעות לכך תשומת הלב  את הסב זה מחקר
בין נע התפתחותה וטווח תרבות, תלוית היא הטונליות

.8 הלידה לגיל

Serafine החשיבה(1988) התפתחות  בתחום במחקריה  שעסקה סראפין, 
המוסיקלית שבחשיבה כך על שהצביעה זו הייתה בצליל,
סגנונית, הבחנה קיימת לצליל, ייצוג קיים המתפתחת
מחקריה הנשמעת.  המוסיקה של כללי עיבוד  ומתרחש 
המוסיקלית בחשיבה מיוחד התפתחותי פרץ שיש  הראו

.10-8 בני ילדים של

Boardman (1988, 
1989); Bergethon, 

Boardman & 
Montgomery (1996)

גישה מייצגים ברונר, של תורתו על הנסמכים אלה, חוקרים
לבדוק כיצד ביקשו מוסיקה בגיל הרך. הם כוללת ללימודי
התאוריה נוספת. למידה המוסיקה בלימודי להכליל ניתן
(מבוגרים הסביבה שלפיה זה במובן הקשר תלוית שלהם
הילד את לעודד צריכה פיזית) חינוכית סביבה משמעותיים,

בעיות. ופתרון חקירה בפעילויות לעסוק

Sims (1988, 1991)ההתנהגות את מוג והדגישה ממצאיו של על נסמכה סימס
את איתרה היא הרך. בגיל  כך כל האופיינית  התנועתית
וטענה   9-4 בני בקרב והזיהוי ההבחנה ביכולת השינויים

של פיאז’ה. התאוריה על ידי מוסברים חלק מהם שרק

Bamberger (1991, 
1994, 2000)

על למידה ויגוצקי של התאוריה בעקבות במברגר חקרה,
בהקשרים המוסיקלית ההתנהגות את חברתי, בהקשר

חברתיים.

Gordon (1994, 1997)להתפתחות הלשון התפתחות  בין הקשר  על בהתבססו
- audiation - חדש מושג טבע גורדון המוסיקלית  השפה
היכולת את המייצג שמיעתי–מוסיקלי”, ”קשב שמשמעו
במצלול נשמע שאינו זה את אפילו ולהבינו, מצלול לשמוע
ניסח הוא והרמונית). מלודית פנימית (שמיעה החיצוני
סוגים שלושה הכולל זו, יכולת של לפיתוחה הכנה מודל
טיפוסי שמונה הכול (בסך שמיעתי–מוסיקלי קשב של
ששמיעה מוסיקלית וטען התפתחות), ושישה שלבי קשב
הבחין הוא גם מקודמיו כאחדים .5 מגיל החל ניכרת טובה

.9 בגיל המוסיקלית היכולת של בהתייצבותה

Davidson, Flohr & 
Miller (1995);

Janowsky & Carper 
(1996)

המוסיקלית ההתפתחות  את  הם  גם  תיארו אלה  חוקרים
בגיל ביותר מתרחש המשמעותי המשכי, כשהשינוי כרצף

.7-5

Hargreaves (2002)רציפה מוסיקלית התפתחות על מצביע זה מחקר
והמשכית.
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התאוריההחוקר

Jensen–Fink (1997); 
Holgersen (2002)

ילדים בקרב המוסיקה במשמעות עסק ג'נסן–פינק
התבסס מכן לאחר מוסיקליות. בפעילויות המשתתפים
,Merleau–Ponty) החי" "הגוף תאוריית על  הולגרסן
של שילוב - ישות אינטגרטיבית הוא ילד כל שלפיה (1965
אותו לפעילויות מכוון שילוב זה וטען כי - ידע ומִגדר חושים,
להתפתחותו. תורמות שתוצאותיהן משמעות בעלות
האיכותנית–הרמנויטית, הגישה את מאמצים אלה מחקרים
לחוויותיהם מייחסים שנחקרים למשמעות חשיבות המקנה
על החוויה האישית האמירה את הרשימה ומעמידה בראש

ומכוננת. מעניינת לגיטימית, כפרשנות

תשובה אין בידינו עדיין לסכם כי מאפשרת ו–3) 2 (לוחות המחקרים סקירת
כי ההתפתחות ונראה מול סביבה, אל של תורשה ההשפעה חד–משמעית לשאלת
המתייחסים האחרים, המחקר צירי בשני אלה. גורמים משני מושפעת המוסיקלית
למידה רציפה ובין האחד, מהצד סבילה למידה לבין פעילה למידה להבחנה בין
בעלת מסוימת, מחקרית התקדמות חלה  האחר,  מהצד בשלבים למידה לבין
של חשיבותה את מדגישים שנסקרו המחקרים ישירות. חינוכיות השלכות
לחפש ונוטה פנימי בעניין מצויד הלומד כאשר ההֶקשר, תלוית הפעילה, הלמידה
וייצוגים פנימיים מושגים בעזרת ולהבנותן המוסיקליות בהתנסויותיו משמעות
”תורשתית”, בנקודת מבט הוחלף חלק” ”לוח הוא הרך הרעיון שהילד מתאימים.

.(Flohr, 2005, p. 23) גם יחד הֶקשר צומחת ותלוית
אחרונים במחקרים וכלה ויישומיה (Piaget, 1928) פיאז’ה בתאוריה של החל
עדים אנו ,(3 לוח (ראו קוגניטיבית התפתחות לבין מוסיקה בין המקשרים
ילדים של ההתפתחות הקוגניטיבית כי התפיסה ונשנים בין חוזרים למעברים
התפתחות כי התפיסה מזה באופן מובהק, לבין המובחנים זה בשלבים מתקיימת
אולם של פיאז’ה, השלבים בגישת תומכים רבים מחקרים רציפה. אמנם היא זו
למעשה המורכב משלבים שהם כרצף ההתפתחות את גוברת הנטייה לתפוס כיום
החוויה במהלך זה  גבי  על  זה הנאספים והתנסות ידע  של  מצטברים  רבדים
בכל ולהתמודד להתעמק מאפשרת ללומד ספירלית כזו התפתחות המוסיקלית.

יותר. גבוהה ברמה מטלה אותה עם התפתחותי שלב

טיפוח הערכה, התפתחות, הרך: בגיל יצירתיות ב

אישית התפתחות תקינה, לשם הנדרשת ומיומנות אנושית היא תכונה היצירתיות
ניתן שבמהלכה מכריעה כתקופה נתפסת המוקדמת הילדות ואנושית–חברתית.
אתההשפעההדיפרנציאלית וחוקריםמנסיםלהבין לפתחאתהיצירתיותולטפחה,
והתפתחותה. היצירתיות הופעת על זו תקופה של השונים היבטיה של
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ויגוצקי למשל: ובהם יצירתיות, של  פיתוחה  חשיבות את מדגישים רבים
High Scope גישת ,(Montessori, 1995) מונטסורי ,(Vygotsky, 1978a) 
.(Malaguzzi, 1993) אמיליה רג’יו וגישת  (Hohmann & Weikart, 1995)
מתייחסות קוגניטיבית ובהתפתחות באינטליגנצייה העוסקות תאוריות גם
ותאוריית (Gardner, 1999) ריבוי האינטליגנציות למשל תאוריית ליצירתיות,
חוקרים .(Sternberg & Spear–Swerling, 1996) התלת–הייררכית החשיבה
וטוענים לאמנות היצירתיות של הבלעדי החיבור תקפות על חולקים מסוימים
ההבעתיות, היצירתיות אינה האמנויות לבין יצירתיות בין קשר חזק יש גם אם כי
במתמטיקה, גם במדע, נכבד יש לה תפקיד - של האמנויות הבלעדית נחלתן

.(Robinson Report, 1999) אחרים ובתחומים בעסקים
הלאומית והקרן המועצה לאמנויות ביזמת דוח שהוכן על יתבסס להלן הדיון
והתפתחות היצירתיות בתחום מחקרים מופו זה בדוח באנגליה. חינוכי למחקר
היחסים את להבין ביקשה המועצה .(Sharp, 2004) הילד שנערכו במדינה זו
תחומי לזהות ,6-3 בני ילדים בקרב התפתחות היצירתיות לבין האמנויות בין
לחקירה קדימויות ועל במחקר פערים  על ולהצביע  דיפרנציאליים השפעה
היצירתיות  החינוך, הפסיכולוגיה, מתחומי כ–1,200 מחקרים נסקרו בדוח נוספת.
היצירתית  ההתפתחות 2000-1988 לבחינת בשנים שנערכו לאמנויות והחינוך
תקינה הכללית  שהתפתחותם  צעירים ילדים בקרב השונים האמנות  בתחומי 
ילדים בקרב מחקרים מדיניות, טהורים, מחקרי תיאוריים מחקרים נכללו (לא
מתוך חוץ–אמנותיים). בתחומים יצירתיות מחקרי או מחוננים, או חריגים

לדיון מעמיק. נבחרו 67 שנסקרו 1,200 המחקרים
תאורטי ידע המשלב קפדני, מטה–אנליטי שדה למיפוי דוגמה הוא זה דוח
ליצירתיות החינוך של בחינה אמפיריים. נתונים ואיסוף החינוכי המעשה על
החינוך ממטרות–העל של מערכת היצירתיות כאחת שהציבה את פיתוח במדינה
בעל  בוחן  מקרה  היא  זה15  בתחום מקיפות לימודים תכניות ופיתחה שלה
ובגלל ולשון,  תרבות הבדלי ולמרות בעולם, החינוך מערכות לכל משמעות 
החינוכי גם למעשה רלוונטי מידע מאגר משמש הוא של הדוח, הגדול היקפו

אחרות. במדינות
על תאוריות תחומים: הנבחרים חולקו לשלושה המאמרים של ממצאיהם
המוקדמת בילדות היצירתיות על התפתחות מחקרים ויצירתיות, מוקדמת ילדות
האלה התחומים שלושת כל במוקד יצירתיות. על התאוריות של שדה ויישומי

 Early (למשל:  החינוכית-חברתית הלאומית מהמדיניות כחלק  לאמנויות חינוך תכניות פותחו 15 באנגליה
;Years Development and Childcare Partnerships; Early Excellence Centres, Sure Start
הלימודים לגיל  1999 כחלק מתכנית משנת מיושמות החל תכניות אלה .(Simpson, 2000 ראו: להרחבה
 Qualifications and Curriculum Authority [QCA],) הלימוד  מוגדרים שלבי 6-3) שבה (בני הרך
יצירתית - התפתחות ואחד מהם הוא עיקריים, נושאים שישה לגיל הרך מקיפה הלימודים 1999). תכנית
בקישור סיוע וכן הדמיון ומשחק התפקידים משחק הריקוד, המוסיקה, האמנות, בתחומי והבנה ידע פיתוח

אלה. שונים למידה תחומי בין
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של התפתחותה תהליך  צעירים, ילדים בקרב היצירתיות הגדרת  עומדים
צעירים. ילדים בקרב יצירתיות לעידוד ומהלכים הערכתה אופני היצירתיות,

היצירתיות הגדרת .1

תכונה היא יצירתיות כי  מדגישות כולן בספרות ההגדרות  ריבוי למרות
אישיים מופעים גם לה שיש כולו), האנושי למין (משותפת ג'נרית אנושית
(Dust, 1999 אצל: ,Barron) בארון מאלה. המבדילים אנשים אלה ייחודיים
 The Three) ותוצר יצירה  תהליך אדם, בין המפגש היא יצירתיות כי  סבור
כולל (Dust, 1999 אצל: ,Mar'l) מארל .(Ps: Person, Process, Product
וכישורי פתרון הכללה יכולת דמיון, מקוריות, של הפעלה בהגדרת היצירתיות
או אמנותי ערך בעל הוא שלו יצירתי אם התוצר הוא תהליך כי וקובע בעיות,

שימושי.
אליטיסטית" "יצירתיות לבין דמוקרטית" "יצירתיות בין מבחינים אחרים
יצירתיות בין ההבדל בתפיסת גם קשורה זו הבחנה .(Robinson Report, 1999)
הדמוקרטית הגישה תומכי האחר. מהצד וכישרון אינטליגנצייה לבין האחד מהצד
על הנסמכת ההוראה מדיניות נגזרת ומכך יצירתי, פוטנציאל ילד בכל רואים
באמת כי אנשים יצירתיים גורסים האליטיסטית מנגד, תומכי הגישה זו. גישה
הוא הידיעה בה”א יצירתיות של זה סוג וכי בתחומם, שינוי המחוללים אלה הם

.(Gardner, 1999) בלבד מעט מתי של נחלתם

היצירתיות של התפתחותה תהליך .2

מלידתם בורכו ילדים כי סבורים ילדים בהתפתחות העוסקים התאורטיקנים רוב
סביבתם וניסוי של של חקירה ויצר סקרנות יצירתיות, דמיון, גבוהה של ברמה
ההתבגרות. עם בהכרח אינן נשמרות אלה נטיות טבעיות אבל והמושגית. הפיזית
מסתעפת, חשיבה במבחני ברמת היצירתיות הנמדדת נסיגה בדבר עדויות נמצאו
רצף של שבירה ובדבר ,(Meador, 1992) 6-5 בגיל לגן נכנסים כשילדים
של סיכום .(Albert, 1996) המינית ההתבגרות  בגיל  היצירתית  ההתפתחות 
אי–הסכמה בעניין על מצביע היצירתיות בהתפתחות העוסקות תאוריות אחדות
את המייחסים יש .(Runco, 1996) יצירתיים הם ילדים שבו ההתפתחות שלב
יצירתיות כי סבורים ואחרים המוקדמת, הילדות לתקופת היצירתיות ראשית
גיל לפני מופיעה אינה מסוים) בתחום מקורי להיות היכולת (משמע, אמתית
התפתחות נבחנה שבו טווח ארוך מחקר של ממצאיו אלה מול אל ההתבגרות.
רציפה התפתחות - אפשריים כיווני התפתחות שני על מצביעים היצירתיות,
בעלת מקוטעת התפתחות מול אל והבגרות הילדות שנות לאורך והמשכית
מכלול תוצאה של הם אלה שונים התפתחות כיווני שונים. שונה בגילים עצמה
וסביבתו לפניו ההזדמנויות הנקרות ופרט, פרט של כל והכישרונות התכונות

(שם). הדיפרנציאליות והשפעותיה האישית
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של התפתחותה על (Davis & Gardner, 1993) וגרדנר דייוויס של התאוריה
היכולת את תופסים אלה חוקרים מרבים. אחד מודל היא הרך בגיל הציור יכולת
התפתחות של הזהב כתור המוקדמת הילדות תקופה ואת כ”מתנה”, לצייר
העולם עם ורציפים שוטפים גומלין יחסי מקיימים הרך בגיל ילדים היצירתיות.
ילדים השפה  של הסמלי במחוז והסמלי. הרגשי הרעיוני, בתחום מסביבם 
הם המשחק של הסמלי במחוז שירה; דמויות מילוליות אסוציאציות יוצרים
הציור של במחוז הסמלי אמתי; בתאטרון כמו פנים לשחק ולהעמיד יכולת בעלי

מודרניות. אמנות של יצירות איכות לעבודותיהם יש
הוא - בשיאה זו התפתחות נמצאת החינוך  מערכת עם הילד של במפגש
ותקשורת. ציור דיבור, לצורך ובמטאפורות משחק לצורך בדמיון משתמש
U האות לצורת ההתפתחות מהלך את המדמה ,U-ה תאוריית  פי  על 
הילד של בחייו זה שלב ,(Davis & Gardner, 1993 אצל: ,Strauss, 1982)
הרך בגיל החינוך .U-ה של השמאלית הזרוע של הגבוהה ההתחלה נקודת הוא
על ידע אינטואיטיבי דורשת ציור של שהפקה משום זה משמר גובה ילדים בגני
של מוקדם בשלב סמליות מלמדים אין כאשר לכן מושכל, ידע ולא סמלים אודות
אולם טבעית של יצירתיות. התפתחות מושגת הגרפית של ילדים, ההתפתחות
הולך הספונטני הדיבור המטאפורי הספר, לבית הילד מגיע כאשר מכן, לאחר מיד
הכפוף תפקידים מפנה מקום למשחק הדרמטי המשחק ,(Winner, 1988) ונעלם
הגן ילדי של ההבעה  רבי הציורים של מקומם  ואת ,(Piaget, 1962) לחוקים
התפתחות זה בשלב הצדדים. שני שמאכזבים כנראה את מוסכמים ייצוגים תופסים

.(U-ה של ביותר הנמוכה (הנקודה המדרגה בשפל נמצאת היצירתיות
(אקולטורציה)  ִתרבות תהליכי של תוצאה כנראה ה-U היא תחתית אל הירידה
ילדים .(Gardner, 1980) הספר בבית לימודיו בתקופת חווה שהילד וִחברות
ויעלו מקצועיים עם התבגרותם, לאמנים ברבות השנים, יהפכו בלבד מעטים
המדרגה” ”בתחתית יישארו  הרוב אך ,U-ה של הימנית הזרוע במעלה שוב
הילדית הראשונית. האמנות היצירתית החוויה ואת את האמנויות לנצח וינטשו
סיום עם... קצרצר, שהיעלמותה צפויה אורך חיים שברירית בעלת ”מתנה היא
פיקאסו: של ובלשונו ,(Davis & Gardner, 1993, p. 203) היסודי” הספר בית
(ראו ילד” כמו לצייר כדי שלמים חיים לי נדרשו אבל רפאל, כמו ציירתי ”פעם

.(Gardner, 1980 אצל:

יצירתיות של הערכה אופני .3

בלתי הערכה סמך על הרך בגיל ילדים  היצירתיות של רמת את לקבוע ניתן
של שיפוט ידי על פורמלי באופן או חינוך, ועובדי הורים ידי על פורמלית
המבחנים ומבחנים. מגוון תצפיות וידאו, צילומי בעזרת באמצעות מעקב מומחים
 Alternative Uses–ה הוא שבהם הנפוץ אך גדול, הוא בהערכה כיום המשמשים
למשל  נתון, ככל האפשר לחפץ רבים מתבקש להציע שימושים הנבחן Test שבו
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מלכתחילה נועדו שלא אחרים מבחנים גם כי נמצא .(Torrance, 2000) קובייה
מסתעפת, חשיבה רמת המעריכים אלה למשל היצירתיות, רמת של למדידה
.(Runco, 1990) ילדים צעירים בקרב יצירתיים ביצועים של שימושיים לניבוי
האמנות מתחום מומחים של שיפוט היא יצירתיות של לזיהויה חלופית שיטה
קריטריונים פי על הצעיר הילד של האמנותי התוצר את להעריך המתבקשים
בכך חסרונה אמנותיים, אולם תוצרים להערכת מאוד זו נפוצה גישה מסוימים.
רבים שלדעת היצירה, מתהליך ומתעלמת המוגמר לתוצר רק מתייחסת שהיא

(שם). ואיכותה הילד היצירתיות של רמת יותר של החשוב הביטוי הוא

צעירים ילדים בקרב יצירתיות לעידוד מהלכים .4

ההתפתחות את  לדכא, וגם לעודד, שניתן מסכימים היצירתיות חוקרי  רוב
היכולת של נסיגה על שהעיד הממצא צעירים. ילדים בקרב וההבעתית היצירתית
 Meador,) הילדים לגן  הצטרפותם לאחר צעירים  ילדים בקרב היצירתית 
הִחברות תוצאה טבעית של תהליכי היא השאלה אם נסיגה זו את העלה (1992
ניתן וכיצד הילדים, בגן ההשתתפות חוויית  של תוצר שהיא או וההתבגרות

אותה. עליה או למנוע להתגבר
לעידוד לימודים תכניות ולתכנן  זו  מהותית  שאלה  על להשיב ניסיונות
רכיביה לזיהוי מאמצים ראשון בשלב כללו הילדים בגני ולפיתוחה היצירתיות
(א) זו: יכולת של עיקריים נמנו ארבעה רכיבים למשל כך היצירתית. היכולת של
משפחתי); ורקע מגדר של היבטים הייחודיות (כולל ותכונותיו ילד כל של אופיו
מפיק; שכל ילד התוצרים איכות (ג) ילד; כל של הייחודיים תהליכי החשיבה (ב)
 Hill, אצל: ,Rhodes) היצירתי התהליך מתממש שבתוכה הסביבה מאפייני (ד)

.(1992
רגשיים תהליכים לבין יצירתיות בין היחסים להסברת מודל הוצע מכן לאחר
תהליך כל של להגשמתו הכרחיים רכיבים שלושה על הנשען ,(Russ, 1996)
לעמימות, סובלנות עצמי, ביטחון כמו כלליות, אישיות תכונות (א) יצירתי:
בעת רגשיות פנטזיות כמו רגשיים, תהליכים (ב) וסקרנות; גבוהה מוטיווציה
לדאגה וסבולת במשימות מעורבות אתגר, בזמן תענוג משחק, עם התמודדות
יכולת ”לשעתק” מסתעפת, חשיבה כמו קוגניטיביים, כישורים (ג) חרדה;  או
ידע מרחב לבעיות, רגישות  ועיקשות,  מידע), התמדה מחדש  (לארגן חשיבה

ויכולת הערכה.
בקרב ילדים יצירתיות לפיתוח מנחים וקווים המלצות ניסחו חוקרים אחרים
על שיישענו הילדים בגני התערבות תכניות ליזום הוצע למשל כך צעירים.
והוראה יצירתיים מורים יצירתיות; פעילויות יצירתית; סביבה מרכיבים: שלושה

.(Mellou, 1996) יצירתית
מאוד  בולט נושא הוא המשחק  לשחק.  ילדים מעודדת יצירתית  סביבה
משחקי כי מחקרים מראים צעירים. ילדים בקרב על יצירתיות רבים בדיונים
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המעודדים הילד), בחירת (לפי "פתוחות" ופעילויות תפקידים משחקי דמיון,
של יסודותיה הם התמדתם,  ואת שלהם המוטיווציה את והמגבירים  בחירה
 Mellou, וכן ;Mellou, 1996 אצל: ,Lytton) בגיל הרך יצירתית סביבה חינוכית
.(1994; Prentice, 2000; Russ, 1996; Tegano, Moran & Sawyers, 1991
הילד בתהליכי למידתו של האישית מעורבותו חשיבות החוקרים מדגישים את
 Runco,) הפיזית הסביבה גירויי ליצירתית, את תרומתם של  לחינוך כמפתח
לילד שיאפשרו  מספיקים זמן פרקי  ללמידה  להקצות הצורך ואת  (1990
בדרך חשיבתו ולממשן תוצאות את לפועל להוציא חשיבה יצירתית, להפעיל
 Edwards & Springate, 1995; Malaguzzi, 1993; QCA, 2000;) יצירתית

.(Robinson Report, 1999
ניתן  כי נראה שונים מחקרים של ממצאיהם סמך יצירתיות: על פעילויות
היצירתיים כישוריהם את ולשכלל ילדים של היצירתית היכולת את לשפר
High Scope גישת למשל (ראו מיוחדות לימודים תכניות  באמצעות
נמצאה עדכניים התערבות במחקרי במקביל, .(Hohmann & Weikart, 1995
צעירים ילדים בקרב יצירתיות פיתוח על אמנות לימודי של חיובית השפעה
 Anderson & Yates, 1999; Mendecka, 1996; Ulfarsdottir & Erwin,)
לאמנויות חינוך של שהתמקדו בהשפעה רחבות היקף סקירות שתי מנגד, .(1999
חד–משמעיים הניבו ממצאים לא צעירים, ילדים היצירתיות בקרב פיתוח על
סתירה .(Sharp, Benefield & Kendall, 1998; Winner & Cooper, 2000)
לבחינת ומהימנים תקפים מחקרים של מהיעדרם לוודאי קרוב נובעת זו גלויה
לפיתוחה של יצירתיות בהגדרה המיועדות לאמנות חינוך השפעותיהן של תכניות

זה. נושא של בהערכתו מתמקדות מדידותיהם ואשר ולטיפוחה,
היצירתיות  בחיזוק מפתח רכיבי שני יצירתית הם יצירתיים והוראה מורים
ביצירת המורה של תפקידו את מדגישים רבים חוקרים צעירים. ילדים בקרב
הילדים של חופשי לביטוי אפשרויות מתן לבין מובנית הוראה בין מיטבי איזון
בגיל יצירתיות לעודד יכולים חינוך  ועובדי מורים  כי סבורים הם הצעירים.
הדגמה של לעמימות, סבולת של פיתוח פתוחות, שאלות שאילת ידי הרך על
חשיבה של ושיבוח והתמדה ניסויים של עידוד יוצרת, והתנהגות יוצרת חשיבה
 Cra , 2000; Edwards & Springate, 1995;) צפויים בלתי יצירתיים ומעשים

.(Mellou, 1996; Runco, 1990; Tegano et al., 1991
יצירתיות של לפיתוחה המיטביים התנאים כי סבורים ואחרים אלה חוקרים
של יחסי קיומם כוללים צעירים ילדים של היום–יומיות במהלך התנסויותיהם
ליצירתיות. ומודלים תומכים, מאמנים של הממלאים תפקיד מבוגרים, עם גומלין
של מופעים לדכא גם עלולים מבוגרים כי ומבהירים מוסיפים רבים אולם
היא דידקטית הוראתם כאשר יצירתית לפעילות הזדמנויות יצירתיות ולחסום
ידי כך ועל מוגזמת, במידה נוקשים כללים קובעים כשהם או המידה, יתר על
הצעירים הילדים של התעוזה את הדמיון ואת ומגבילים הפנטזיה את מסלקים
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,Torrance וכן ,Malaguzzi, 1993; Prentice, 2000; Tegano et al., 1991)
.(Mellou, 1996 אצל:

  Qualifications and Curriculum–ה של ההנחיות קבעו זו גישה בעקבות
יש  יצירתיות לעודד מנת על כי הברית בארצות  (QCA, 2000) Authority
אחרים. יצירתיים ומבוגרים אמנים לצד לעבוד הזדמנויות צעירים לילדים לספק
(איטליה). אמיליה רג’יו של הילדים בגני למעשה הלכה מיושמת זו הצעה
בפרויקטים להשתתף הצעירים הילדים את מעודדים אלה ילדים בגני המחנכים
כב”שפה גרפית” להשתמש בציור מבוגרים, של אמנים מורחבים בהשתתפותם
רג’יו של החינוכית המערכת ותובנותיהם. רגשותיהם רעיונותיהם, את ולהקליט
בעלי יכולת ואנשים חומרים, מכשירים מרחבים ”עתירי לילדים אמיליה מספקת
אזורים כולל המכונה אֶָטליֶה, כזה, מרחב כל .(Malaguzzi, 1993) מקצועית"
מגוונות) ביטוי (שפות שונים באופנים להתבטא לילדים המאפשרים מובחנים

רגועה. באווירה ממוריהם ומעמיתיהם וללמוד לחקור וכן

חוץַײאמנותיים בתחומים הרך בגיל ללמידה האמנויות תרומת ג

על  להשיב ניסיון ה–Royal Society of the Arts נעשה לפני שנישאה בהרצאה
תכונות כי נטען היתר בין .(Eisner, 1999) האמנויות?” מלמדות ”מה השאלה
וכי האמנויות, מתחום בלתי נפרד חלק באופן מובהק הם מסוימים וכישורים
אמנותיות. שאינן מטלות עם ההתמודדות יכולת על גם השלכות להם שיש ייתכן
לזהות והיכולת  עמימות  לחקור  השאיפה אפשרויות, לדמיין  הנכונות  הוזכרו 
חשיבות בעלי חשיבה הרגלי גם זו לרשימה הוסיפו אחרים רבות. מבט נקודות
תפיסה מקוריות, ורהיטות, שטף יצירתית, חשיבה - למידה של תהליך בכל

.(Burton, Horowitz & Abeles, 1999) ממוקדת
אם האמנויות עשויות השאלה עם להתמודד ניסיון ייעשה  זה בתת–פרק 
בתחום למשל חוץ–אמנותיים, דעת בתחומי והישגים יכולות לשיפור לתרום
בתחום במרחב; התמצאות בעיות, פתרון חשבון, קריאה, - הקוגניטיבי
יש שאלה זו לענות על כדי הרפיה. צוות, עבודת שיתוף פעולה, החברתי -
קוגניטיביים כישורים ומשפרות מחזקות האמנויות בדיוק כיצד להראות

אחרים. בתחומים גם הנדרשים וחברתיים
לילדים המוסיקה לימודי את תרומת המוסיקלי בחנו החינוך מתחום חוקרים
כישורים של כמותיים והערכה מדידה  מחקרי  בעזרת אופנים: בשלושה

אתנוגרפיים. מוח ומחקרים רגשיים וחברתיים, מחקרי קוגניטיביים,

קוגניטיביים, של כישורים והערכה כמותיים מדידה מחקרי .1 
וחברתיים רגשיים

ומדעי המדעים בתחום למחקר  הנורווגית המועצה ידי  על שהוזמן במחקר
גבוהה מוטיווציה הם בעלי כי ונמצא מוסיקה, של תלמידי הישגים נבדקו הרוח,
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בין וחד–משמעי ישיר קיים קשר כי הוכח למידה אחרים. בתחומי גם להישגים
של ציוניהם וכי הספר, בבית להצלחה ולהישגים מוטיווציה לבין מוסיקה לימודי
למדו שלא חבריהם משל גבוהים היו קוגניטיביים במבחנים המוסיקה תלמידי

.(Lillemyr, 1983) מוסיקה
שלמה התפתחות על אמנות לימודי של השפעתם את שבחנה כללית בסקירה
באוניברסיטת הספר לרפואה מבית קליני נירולוג מחקר של אוזכר היחיד של
המוסיקה, של לביולוגיה הבין–לאומית הוועידה באי בפני שהוצג קליפורניה,
של וחברתית פיזית רגשית, שכלית, התפתחות מאיצים נגינה לימודי כי המוכיח
,Wilson) ושמיעה ראייה זיכרון, ריכוז, קואורדינציה, יכולות ומשפרים ילדים

.(Muller, 1984 אצל:
לבין מוסיקה לימודי  בין יותר  ספציפיים קשרים  בחנו אחרים  מחקרים
כישורי - וחברתיים רגשיים קוגניטיביים, והישגים כישורים של התפתחותם
בלימודי והישגים וחברתית רגשית התפתחות וקריאה, שפה מרחבית, חשיבה

ומתמטיקה. חשבון

מרחבית וחשיבה מוסיקה א

שש, לגיל שנתיים גיל בין גדילה פרץ עוברות האנושי המוח של הקדמיות האונות
קוגניטיבית מאוחרת להתפתחות הקשורים אחרים מוח לאזורי ונוצרים קשרים
מערכת לבין התפתחות חינוך קשרים בין החוקר ,(Coulter, 1996) קולטר יותר.
להתפתחות המוקדמת בילדות מוסיקלית העשרה של בתרומתה דן העצבים,
ומאפשר הקדמיות, האונות התפתחות את מעשיר ”מקצב כי ומציין המוח
רמה שפיתחו ילדים בקרב רק המוח] [של הניהולי’ ’המרכז ולהיות להפוך להן

.(92 עמ' מקצביות” (שם, מוטורית וזרימה של התנהלות מסוימת
לבצע היכולת  לבדיקת מבחן כוללת משכל מבחני של המקובלת הסדרה 
פיזי, למשל מודל של בהיעדרו דמיוני שכלי ייצוג סמך על מטלות טמפורליות
 Rauscher, Shaw & Ky,) השלמה התמונה בהיעדר (פאזל) תצרף הרכבת
ויזואליים כישורים דורש אובייקט של שכלי ייצוג כי היא ההנחה .(1993
לשיפור מתייחסות תאוריות שתי .(spatial temporal reasoning) מרחביים

מוסיקה: מלימודי כתוצאה מרחב מטלות בביצוע
זו תאוריה של הוגיה .(neural connection) הנירולוגי הקשר תאוריית
הקשורים במוח  הנתונים עיבוד מרכזי כי מניחים  (Huttenlocher, 1984)
בקורטקס נירולוגיים קשרים בגלל וכי חופפים, במרחב ולהתמצאות למוסיקה
התמצאות לכישורי מוסיקליים כישורים של ההתפתחות בין קשר יש המוח
 Trion;–ה (מודל (spatial/temporal) מרחב/זמן כישורי בייחוד במרחב,

.(Shaw, 2000
חלקו קוגניטיביים פסיכולוגים .(near transfer) הקרובה ההעברה תאוריית
.(Gardner, 1983 (למשל: הנירולוגי של מודל הקשר הבסיסיות הנחותיו על
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שונים סוגי מידע שלפיה המוח פעילות של המודולרית על התאוריה נסמכו הם
שלפיה הקוגניטיבית ההעברה תאוריית על וכן במוח, שונים באזורים מטופלים
הדורשים למידה שונים סוגי בקליטה ובעיבוד של המוחית הקשורה הפעילות
היא במרחב) והתמצאות מוסיקה (למשל  שונים  ביצוע כישורי של הפעלה

.(8 איור (ראו (Hetland, 2000) נפרדת

הקרובה ההעברה תאוריית :8 איור

הקרובה ההעברה  על תאוריית שנשענו מוסיקלי, בחינוך  העוסקים החוקרים 
ללמוד, מנת על אחדים חשיבה סוגי דרושים כי מניחים ,(Gardner, 1983)
התמצאות כישורי מוסיקליים וגם שכישורים מכיוון מוסיקה. אולם וליצור לבצע
תהליכי עיבוד מרחבי רב–ממדיים, ניתן על הפעלה מוחית של במרחב מתבססים
בעקבות עשויים להשתפר המרחב כישורי של והרמה כי המנעד לדעתם להניח

מוסיקלי. אימון
בניתוחי–על נחקרה לימודיים הישגים על אמנות לימודי של ההשפעה
אפשריים קשרים נבדקו (Winner & Hetland, 2000) מהם באחד אחדים.
לבין וריקוד) חזותית  אמנות  דרמה, (מוסיקה, יותר או  אחד אמנות  סוג בין
בעיות פתרון  מרחביות, בעיות פתרון המתמטיקה, הלשון, בתחומי הישגים 
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את  שבדקו כלל כ–553 מחקרים זה וחשיבה ויזואלית. ניתוח–על לא מילוליות
מוסיקליות, לא קוגניטיביות מטלות של בביצוע הישגים על המוסיקה השפעת
מחקר  רק אלה מכל במרחב. בפתרון בעיות ספציפי באופן עסקו ש–15 מהם
בביצוע לבין הישגים של מוסיקה פעיל בין לימוד קשרים אפשריים בחן יחיד
ממצאיו .(Hetland, 2000) היסודי הספר ובית גן ילדי בקרב מרחב מטלות
את כנראה משפרת מוסיקה  של פעילה למידה כי העידו זה  יחיד מחקר של
במהלך השיפור נמשך מרחב/זמן. במטלות יסודי ותלמידי גן של ילדי ביצועיהם
אף שהתמתן. הפסקתם, לאחר כשנתיים וכנראה המוסיקה תקופת לימודי כל
של הנמוכה למהימנות הלב תשומת את הפנו הללו ניתוח–העל מבצעי זה עם
של התרחשותו ולאפשרות ביקורת קבוצת של להיעדרה שבוצעו, המדידות

שאלה. בסימן ממצאיו והעמידו את הות’ורן, אפקט
כישורי של פיתוח לבין מוסיקה לימודי בין לקשר שהתייחסו נוספים מחקרים
(1) המוסיקלי: החינוך של ספציפיים בממדים התמקדו במרחב התמצאות
במקלדת; נגינה לימוד (2) נגינה; לימוד ללא מובנית, לא בשיטה מוסיקה לימודי

אפקט מוצרט. וקודאי); (4) (אורף מובנית בגישה מוסיקה (3) לימודי

נגינה לימוד ללא מובנית, לא בשיטה מוסיקה לימודי
הרך בגיל מרחביות יכולות על והשפעתם

 Nelson,) 11 גיל  עד הגן מגיל  ילדים  11 של הישגיהם את שבחן במחקר
היקש מבחן - מבחנים  בשלושה  שימוש  נעשה (Barresi & Barrett, 1992
.(Gordon–PMMA) גורדון ומבחן היקש מרחבי מבחן (analogy) מוסיקלי,
של מטלות ביצוע לצורך דומות באסטרטגיות השתמשו הנבחנים כי התברר
ממצאים חיזקו זה מחקר  של  תוצאותיו מרחבי. היקש  ושל  מוסיקלי היקש
של התפתחות לבין בין גיל קשר על שהצביעו קבוצת חוקרים אותה של קודמים
לפתור מתבקשים הם כאשר צעירים ילדים בקרב אינטלקטואליות אסטרטגיות
(שמיעה) באנלוגיות מוסיקליות המשתמשות מטלות ביצוען של במהלך בעיות

.(Nelson & Barresi, 1989) (ראייה) ומרחביות
בקרב במרחב התמצאות כישורי של פיתוח לבין מוסיקה לימודי בין הקשר
של כישורי השיפור משמעותי. אך קטן אפקט על הצביע יסודי ספר גן ובית ילדי
מבצעי שלדעת אלא (שנתיים),  הלימודים תקופת כל במשך  התמיד המרחב
הייתה נמוכה אלה במחקרים המחקר ששימשו מכשירי של הניתוח מהימנותם

.(Hetland, 2000)
של החזותית שיפור היכולת המרחבית נוסף הצביעו על מחקר של ממצאיו
אחד  כל בני 30 דקות שבועיים מוסיקה בשיעורי בני 4-3 שהשתתפו 30 ילדים
במערכת הילדים השתמשו אלה שיעורים של במהלכם חודשים. שבעה במשך
בין ההבדלים אולם ,(Gromko & Poorman, 1998) (songbells) פעמונים
ההשוואה קבוצת ילדי לבין המוסיקה) בשיעורי (שהשתתפו הניסוי קבוצת ילדי
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כאשר והם נעלמו בציונים הגולמיים, רק אלה) התגלו השתתפו בשיעורים (שלא
היכולות שיפור על הצביעו התוצאות לא הילדים, כלומר של גילם בחשבון הובא
היה המוסיקלי האימון כאשר גם האחרים. גילם לבני בהשוואה הניסוי ילדי של
טוב וזמן מרחב מטלות ביצעה המוסיקה תלמידי קבוצת כי נמצא יותר, מגוון
לאורך נמשכה  לא המוסיקה  לימודי של זו השפעה אולם הביקורת,  מקבוצת 

זמן.

המוח תפקוד על במקלדת הנגינה  השפעת
בגיל הרך המרחבית ועל היכולת

בפסנתר נגינה אימוני בקרב ילדי גן ובדקו את הקשר בין שנערכו מחקרים ממצאי
קצרת היא המוסיקלי השפעת האימון כי במרחב הראו ההתמצאות יכולת לבין

האימון. סיום לאחר נמשכת אינה היא וכי טווח,
השפעתם את לבחון על מנת התנהגות שימוש במבחני נעשה שבו במחקר
הישגי כי נמצא  צעירים ילדים של המוחי התפקוד על מוסיקה לימודי  של
הבודקים במבחנים במקלדת) נגינה שיעורי (כולל מוסיקה שלמדו הילדים
השתתפו שלא ביקורת קבוצת ילדי של מהישגיהם גבוהים היו מרחביות, יכולות
 Rauscher et al., 1994; Rauscher, Shaw, Levine et) מוסיקה בשיעורי

.(al., 1997
בשיעורי פסנתר השתתפות כי והראו אלה ממצאים אישרו מחקרים נוספים
יכולתם את משמעותי באופן  קידמה ניסוי) (קבוצת בשבוע  פעם יחידניים
בהשוואה הלימוד הראשונות שנות שתי במהלך גן של ילדי המרחבית–חזותית
הניסוי קבוצת בין ההבדל כי שהראה נוסף ממצא אולם ביקורת. קבוצת לילדי
שההשפעות המוסיקה, מראה לימודי של השלישית בשנה הביקורת נעלם לקבוצת

.(Costa–Giomi, 1998, 1999) מתמידות אינן
 Rauscher) בגיל הגן בפסנתר של לימודי נגינה האפקט נבדק במחקר אחר
פעם נבחנו ניסוי) בשיעורי נגינה (קבוצת שהשתתפו ילדים .(& Zupan, 2000
חודשים ארבעה של במרווחים נוספות ופעמיים הלימודים תחילת לפני אחת
הושוו צילומי וזיכרון מרחב/זמן במבחני והישגיהם הלימודים, תקופת במשך
של הישגיהם כאלה. השתתפו בשיעורים ביקורת שלא מקבוצת ילדים להישגי
זיכרון במבחני אך לא מרחב/זמן במבחני יותר גבוהים הניסוי היו קבוצת ילדי

לימוד. חודשי שמונה לאחר הושג ביותר הגדול ההבדל צילומי.

מרחביים כישורים על מובנית והשפעתם בגישה מוסיקה לימודי
קודאי) ושיטת אורף (שיטת

הניבו  בשבוע, פעמים שלוש 45 דקות במשך אורף בשיטת בגן מוסיקה לימודי
אך מרחבית–חזותית, יכולת המשתתפים במבחני הישגי של משמעותי שיפור
שיעורי של ההפסקה לאחר שבועות שישה  נעלם והוא ארעי היה האפקט

.(Persellin, 1998) המוסיקה
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כישורים לבין קודאי בשיטת  מוסיקה לימודי בין הקשר  נבחן אחר במחקר
שלוש בקרב במרחב התמצאות כישורי על האפקט נבדק היתר ובין קוגניטיביים,
ילדי קבוצת הניסוי .(Hanson, 2003) ילדים) 54 הכול גן (סך של ילדי קבוצות

במשך שבעה  30 דקות בשבוע שיעורים בני שני קודאי, בשיטת למדו מוסיקה
ללא מחשב, בשיעורי במקביל השתתפו אחת ביקורת בקבוצת ילדים חודשים;
מוסיקה בשיעורי השתתפו לא שנייה ביקורת בקבוצת וילדים מוסיקה; הוראת
המילוליות יכולותיהם ונמדדו מרחב/זמן במבחני השתתפו הילדים מחשב. או
לא .(post–test) סיומו  ולאחר   (pre–test) הניסוי תחילת לפני  והמרחביות
לאחר לא  וגם הניסוי  לפני הקבוצות שלוש בין משמעותיים הבדלים  נמצאו 

סיומו.

מרחבית חשיבה ויכולת מוצרט אפקט

האפקט  לבדיקת חדשני ניסוי ה–20 בוצע המאה של התשעים שנות בראשית
Spatial–Temporal–) STRT במבחני הישגים על למוסיקה האזנה  של
קולג’ תלמידי של ניסוי קבוצת בקרב סטנפורד–בינה, של (Reasoning Test
הושוותה הניסוי קבוצת חד–פעמית). (האזנה מוצרט של לסונטה שהאזינו
להוראות הרפיה מוקלטות שמטרתן הורדה לקבוצת ביקורת שהאזינה באותה עת
,Trion–מודל ה פי על התנהל (Rauscher et al., 1993). הניסוי דם לחץ של
מוצרט של לסונטה ההאזנה כי המוח. נמצא קורטקס של בהתפתחותו העוסק
במבחנים שהישגיה  הניסוי קבוצת של  המרחבית  החשיבה יכולת את  שיפרה
כ–12  התמיד זה שיפור הביקורת; קבוצת של מאלה נקודות ב–10-8 גבוהים היו

בתקשורת. רב הד עורר עתה זה שהתגלה מוצרט אפקט ההאזנה. לאחר דקות
את 'לחמם' עשויה לתופעה: "מוסיקה כללי סיפק הסבר שאו גורדון הפיזיקאי
לחשיבה קשר להן מורכבות שיש לתבניות עצביות מורכבת מסייעת מוסיקה המוח:
עצמה על החוזרת מורכבת ולא מוסיקה פשוטה שחמט. מתמטיקה, כמו מרחבית
מרחבית" לחשיבה הקשורים לאטום מעברים עצביים הפוך: באופן להשפיע עלולה
מודל בעזרת מוצרט הסבירו את אפקט אחרים חוקרים .(Shaw, 2000, p. 18)

עיבוד מוסיקלי  בפעילויות של שמעורבים ה–Columns המתייחס לנירונים במוח
מרחביות. מטלות לביצוע של משמשים גם שלגישתם ,(Hetland, 2000)

- והעברה מודולריות - אז לשני היבטים ידועים עד בסתירה עמד מוצרט  אפקט
 Crncec, Wilson &) הצלחה ללא אך לשחזורו, אחדים ניסיונות נעשו ולכן

.(Prior, 2002
נערך  הברית, ארצות הרוורד, אוניברסיטת של  Project Zero במסגרת
מוצרט באפקט העוסקת המחקרית  הספרות של ביותר  מקיף ניתוח–על
שלא כולל אלה הזמינים, המחקרים כל את כלל ניתוח זה .(Hetland, 2000)
בגלל הפרסום של אפשרית הטיה למנוע מנת (על המדעית בספרות פורסמו
את בחן הניתוח חיוביים). ממצאים בעיקר לציין חוקרים של אפשרית נטייה
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מחקרים  ב–36  שנמצאו אקדמיות יכולות לבין לאמנויות חינוך בין הקשרים
,Spatial Temporal Measures–ה בעזרת שנבחנו נחקרים 2,465 בהשתתפות
 Spatial–ה בעזרת שנבחנו נחקרים בהשתתפות 2,089 נוספים ב–31 מחקרים וכן
אפקט מוצרט. של מעידים על קיומו ממצאי הניתוח .Temporal Outcomes
לדמיין יכולת הדורשות התמצאות במרחב ספציפיות של למטלות מוגבל האפקט
פיזי. מודל של ועמדה בהיעדרו מיקום ומשנה שהוא נע תוך מסוים אובייקט
מסורתי הישגים באופן משיגות שנשים (אף לגברים נשים בין נמצא הבדל לא
הוא זה אפקט אם ידוע לא זה). מסוג מטלות בביצוע הגברים משל נמוכים
האזנה לסוגי מתרחש בעת ייחודי ליצירותיו המוסיקליות של מוצרט, או שהוא

אותו. המוסיקליים היוצרים ההיבטים בודדו לא שונים, ועדיין מוסיקה
תוצאה מוצרט הוא שאפקט ייתכן כי צוין (שם) הנ”ל של ניתוח–העל בסיכומו
 Rauscher) הראשון במחקר הות’ורן) (אפקט ביקורת קבוצת של היעדרה של
מוצרט] אפקט [של המידיות החינוכיות ”ההשלכות זה בשלב וכי ,(et al., 1993
(Crncec et al., 2002) אחרים חוקרים .(Hetland, 2000, p. 69) אפס” הן
”כהערה בחומרים שייצרה: שימוש מפני ומזהירים הסערה מקורה של על רומזים
של] ב[הופעתו המעורבים הפוליטיים לכוחות  מודעים להיות עלינו מסכמת,
הלימודים המוסיקלי בתכניות של החינוך הרעוע כלומר למעמדו מוצרט, אפקט
מיוחד יש קסם מוצרט אפקט של מסוגו לתופעות השנים האחרונות. במשך
’חוץ–מוסיקלית’, להשפעה  פוטנציאל  המוסיקלי  לחינוך  מעניקות  שהן משום
מסייעות הן ובכך  האקדמי, התפקוד  של  אחר בתחום  הישגים שיפור  כלומר

.(69 עמ' הלימודים” (שם, בתכנית המוסיקה לימודי את הכללת להצדיק
הסתייגות הוסיפה  לראשונה,  האפקט את שגילתה החוקרת  ראושר,  גם
חכם אותך יעשה ’מוצרט כמו כותרות הנושאים ”מאמרים לממצאיה: מסוימת
בכוחה יש כי גרמו לקוראיהם להאמין פעולת המוח’, ממריץ את ו’מוצרט יותר’
לתרום בפרט, מוצרט של]  ו[ליצירותיו בכלל קלאסית ל]מוסיקה  [האזנה של

 SAT מבחן ובביצוע מתמטיקה בלימודי תינוקות של הישגיהם של עתידי  לשיפור
לאיינשטיינים. בריאים ממוצעים ילדים ולהפוך ,(Scholastic Aptitude Test)
מדעיים לממצאים המתייחסים עיתונאיים דיווחים של בכוחם יש הצער, למרבה

.(Rauscher, 2002, p. 70) מדיניות” וקובעי מחנכים הורים, להשלות

וקריאה שפה וכישורי מוסיקה ב

מוסיקלי לחינוך ביותר חשובים למוסיקה שפה בין בקשר העוסקים מחקרים
והשימוש המשותף השמיעתי  הבסיס בעלי התחומים שני בין  הדמיון בגלל
מקבלים השפה שצלילי לאחר אולם  צלילים. לסימול  כתב במערכת המקביל
נתיב - מהמוסיקה עצמאי, הנפרד למסלול מנתבים עצמם הם ומשמעות מובן
אנשים שבו על האופן רב ידע בידינו יש והתקשורת הבין–אישית. המשמעות
ואותות דבורה שפה צלילים, בצורת מסביבתם המגיע שמיעתי מידע מעבדים
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קווי השונים, כולל רכיביה על השפה רכישת תהליך את מכירים מוסיקליים. אנו
משמעות מתן של התהליך מילים, פונמות ותנועות. פראזות, פרוזודיים, מתאר
חוקרי פסיכולוגים, בין שיתוף פעולה נחקר תוך הוא גם אלה צליל ליחידות

.(Fassenberger, 1996 אצל: מקיפה סקירה (ראו ונירולוגים לשון
המוסיקה כיצד הבודקים מחקרים (א) כיוונים: שלושה כולל זה בתחום המחקר
(ב) הלימודיים; ההישגים לשיפור תורמת ובכך והבנה זכירה שינון, משרתת
ואיכותה הקריאה רמת לשיפור תורמים מוסיקה לימודי אם השואלים מחקרים
לימודי מוסיקה המתפתחת במהלכם של היא שיכולת קשב, - ההנחה וכיצד
למשל לשוניות, הבחנות גם מחדדת שמיעתית, הבחנה של יכולות ומחזקת
בין הקשר שעניינם מחקרים (ג)  מורפופונמיות; ותבניות  חריזה פונולוגיה,
טקסטים תווים ושל קריאה של יכולת לבין תווים מוסיקליים קריאה של יכולת

.(9 איור (ראו לשוניים
שנערכו בשנים  ו–24 מחקרי קורלציה ניסוי שכלל שישה מחקרי בניתוח–על
כלשהי התנסות  בעלי  ,9 בני  ילדים של הקריאה  ביצועי  הושוו  1998-1988
גילם, חסרי בני ילדים של לאלה תווים), של וקריאה (כתיבה בתחום המוסיקה
מבחנים בעזרת קריאה יכולת שבחנו מחקרים רק כלל הניתוח זה. בתחום ניסיון
שיעורי לאחר שהועברו (Scholastic Achievement Test) סטנדרטיים
סטטיסטי מידע סיפקו ואשר רקע), מוסיקת של השמעה (ללא המוסיקה
לבין לימודי מוסיקה בין ואמין  חזק קשר נמצא אפקט.  גודל לקבוע  שאִפשר
לימודי של אפקט לא נמצא אך סטנדרטיות, קריאה מילוליות מטלות של ביצוע

.(Bresler, 2002) הקריאה רמת שיפור על המוסיקה

שפה וקריאה כישורי של למידה לבין מוסיקה למידת בין קווי דמיון :9 איור

�

�

Butzlaff, 2000 האיור: מקור

והפונולוגי המורפולוגי בתחום שפה כישורי של בהקניה תומכים מוסיקה לימודי
של חריזה, הדגשה ידי על את התוכן המילולי לזכור המסייעים באמצעות לחנים
.(Butzla , 2000; Douglas & Willats, 1994) הנקרא חוזרות והבנת תבניות
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מוסיקה של בליווי נעשה כשהוא יותר יעיל שיום מילות של שינון כי נמצא כן כמו
.(Mohanty & Hejmadi, 1992) היצירתית היכולת על גם המשפיעות ותנועה,
בקרב שונים גוף חלקי  של של שמותיהם וזכירה קליטה בדקו  אלה חוקרים
מבחן טורנס.  בעזרת הילדים של היצירתיים את כישוריהם 5-4 וכן בני ילדים
את שלמדה ניסוי קבוצת ביקורת; קבוצת - קבוצות לארבע חולקו הנבדקים
המחזה; על ידי אותם שלמדה שנייה ניסוי קבוצת פשוט; באופן מילולי השמות
עשרים ותנועה. לאחר מוסיקה באמצעות אותם שלמדה ניסוי שלישית קבוצת
היצירתיות. במבחן גם ביצועים ובמקביל של השמות הזכירה שיעור נבדק ימים
הניסוי שלוש קבוצות בכל הנבדקים של היצירתיות רמת הזיכרון וגם רמת גם
ותנועה מוסיקה באמצעות שלמדה הקבוצה הביקורת. קבוצת משל גבוהה הייתה

ביותר. הגבוהים ההישגים את השיגה
בתחום לימודים  תכנית של תפוקות  אחר שעקבו  אחרות מחקר קבוצות 
של חשיבה יצירתית, דמיון, ריבוי לפיתוח על תרומתה הן האמנויות, דיווחו גם
 Luftig,) אלה כישורים של בהקנייתם התמקדות ידי על ומקוריות מבט נקודות

.(1994; Moga, Burger, Hetland & Winner, 2000

רגשית וחברתית מוסיקה והתפתחות ג

כישורים רכישת ועל הרגשית ההתפתחות על המוסיקלית הפעילות של ההשפעה
למידת עמיתים ויגוצקי על של התאוריה רבות. שנים נחקרה במשך חברתיים לא
ומהם כזו השפעה קיימת אם לבדוק הצורך את חיזקה (Vygotsky, 1978a)
זה. בתחום מחקריות להתפתחויות עדים אנו האחרונים העשורים ובשני היבטיה,

 Storr,) בין אנשים מילוליים לא תקשורת ערוצי פותחת כי המוסיקה נמצא
המורה, מאפשרת תלמידים ובינם לבין בין פעולה ויחסי גומלין בונה שיתוף ,(1992
מעניקה השונה, ולקבלת לסובלנות חינוך מקדמת הטרוגנית, בכיתה אישי ביטוי
.(Giles, 1991) ילדים של בבריאות הנפש ותומכת להבעת רגשות לגיטימציה
במהלך רוקנרול) עממיים ומוסיקת (שירים מוסיקת רקע של השמעה למשל כך
הילדים, בין החברתיים הגומלין מגעי כמות את הגדילה חובה בגן הפעילויות
 Godeli, Santana, Souza) לבין הגננת הילדים בין המגעים כמות והקטינה את

.(& Marquetti, 1996
שנים הייתה במשך שלוש שלמדו לנגן בפסנתר של ילדים ההערכה העצמית
 Costa–Giomi,) לנגן למדו שלא  עמיתיהם של  מזו  משמעותי באופן  גבוהה
(הכנסת הורים, רקע משתני פיקח על במחקר זה הנתונים אמנם ניתוח .(1999
לאו ממצאיו את לייחס ניתן כי נטען אך הורים), ותעסוקת משפחה מבנה מגדר,
ברסיטלים ניגנו לביתם, קיבלו פסנתר לכך שהילדים אלא הנגינה ללימודי דווקא

לנגינה. ממורה אישית לב בתשומת וזכו
במידה רק נחקר ילדים רגשית של לבין התפתחות מוסיקה בין הקשר גם
 Swanwick,) ילדים של קומפוזיציות מוסיקליות המתבססת על תאוריה מעטה.
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9-4 מטפלים  בני על כך שילדים מצביעה (1991; Swanwick & Tillman, 1986
כך על מצביעים המחקר במוסיקה. ממצאי הלכי רוח של במערכים פעיל באופן

מוסיקה. באמצעות רגשית בהבעה עסוקים ילדים ביותר צעיר שבגיל
שונים רוח להלכי  ילדים של הרגשיות תגובותיהם לבחינת מחקר  ממצאי
תגובותיהם בין רב על דמיון הצביעו במוסיקה קלאסית, מתבטאים שהם כפי
בהתאמה נמצאת זו מסקנה .(Giomo, 1993) בני 9 של 5 לתגובותיהם בני של
גיל לאחר שלפיה ילדים, של אמנותית התפתחות על גארדנר של לתאוריה
 7 גיל ולאחר אמנותיים, בסמלים מומחים” ”משתמשים הם ילדים שנתיים
של והתבדלות מתמשך שכלול רק אלא בתגובותיהם יסודי שינוי עוד חל לא

.(Gardner, 1980) האמנותיים כישוריהם
בתי ילדי  בקרב אלימות גילויי של שיעוריהם בהפחתת שהתמקד מחקר 
לאפיקים הפיזית האנרגיה את מנתבת למוסיקה חשיפה כי הראה יסודיים ספר
ורגועה שקטה  סביבה עיצוב על משפיעה  ובכך  וצליל תנועה של חיוביים 

.(Achbacher & Herman, 1991)
לפסיכולוגיה  האמריקני האיגוד בשביל שבוצע 20 מחקרים של ניתוח–על גם
חשיפה כי נמצא זה במחקר הרגעה. של חיובית השפעה יש למוסיקה כי העיד
יסודי ספר בית תלמידי במבחנים קוגניטיביים הרגיעה השתתפות לפני למוסיקה

.(Moon, Render & Pendley, 1985) את הישגיהם ושיפרה

ומתמטיקה חשבון בלימודי והישגים מוסיקה ד

שנחשפו תלמידים בקרב במתמטיקה הישגים שבדקו מחקרים של ניתוח–על
בין גדול לא חיובי מתאם של קיומו על הצביע מוסיקה למדו או למוסיקה
חוקר .(Vaughn, 2000) במתמטיקה הצלחה לבין בחירה מתוך מוסיקה לימודי
מוסיקליים, דווקא מגורמים שאינם נובע שהמתאם החיובי ייתכן כי סבור זה
המקצים הספר בתי שאותם והעובדה מבוסס כלכלי משפחתי רקע למשל
שההישגים מוסדות כלל בדרך הם מוסיקלי לחינוך יחסית גבוהים זמן שיעורי

ממילא. גבוהים תלמידיהם של הלימודיים
במוסיקה לימודים לתכניות שנחשפו יחידים כי נמצא שונים ניסוי במחקרי גם
(נמצאו במתמטיקה יותר גבוהים מעט הישגים השיגו החובה מלימודי כחלק
לתלמידים רקע מוסיקת של השמעה .(Bresler, 2002) סיבתיים) קשרים
אולם במידת–מה, הישגיהם  את שיפרה מתמטית יכולת מבחני  של במהלכם
אם השאלה הועלתה בהקשר זה משמעותי (שם). קטן ולא היה שנמצא האפקט
את לימודי דווקא מקדמת רקע מוסיקת כי לקבוע מאפשרים זה ניסויים מסוג
מכיוון אחרים על תחומי לימוד גם לה השפעה חיובית שיש או המתמטיקה,

.(Vaughn, 2000) ורגיעה שלווה משרה שהיא
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מוח מחקרי ד

שונה במה  (א)  היקף: רחבות שאלות  ארבע על  לענות מבקשים מוח  חוקרי 
התכונות האם (ב) מוסיקאים? שאינם אלה משל מוסיקאים של המוח פעילות
האם כלומר, מוסיקלי? אימון של הן תוצר מוסיקלי לכישרון הקשורות המוחיות
שאימון מוסיקלי יימצא אם (ג) סביבה? השפעת של או תורשה תוצאה של הן
קוגניטיביים כישורים על גם משפיע הוא האם המוח, התפתחות את משנה
(ד) העברה)? יש (האם מוסיקלי לביצוע הקשורים לאלה מעבר ותפיסתיים
לבדיקה (ניתן המוח על טווח ארוכות השפעות יש מוסיקלית להתנסות האם

שונים. באופנים נחקרו אלה שאלות קשישים)? בקרב רק
EEG בטכניקת משתמשים המוחיים המבנים את הבוחנים מוח  חוקרי
מנת המוח) על של החשמלית מדידת הפעילות ;Electroencephalography)
;Magnetoencephalography) MEG ובטכניקת חשמליים, שינויים  למדוד
מחקרים ממצאי מגנטיים. שינויים למדוד מנת על במוח) מגנטיים שדות מדידת
מוסיקלי פיתוח כי  הראו אלה בשיטות שימוש נעשה נירו–מוסיקליים שבהם
מוסיקליים גירויים  על המגיבים האדם, לבני ייחודית ביולוגית, ”זכות”  הוא
בין במוח בטרנספורמציות הבדלים התגלו אלה במחקרים זקנה. עד מהרחם
כי המוח ונמצא כזה, מוסיקלי לבין אלה שלא עברו אימון אימון אנשים שעברו
מוסיקליות מטלות מבצעים ספציפיים מוח מבני כי מודולרי, הוא המוסיקלי
במוסיקה לעסוק חולים מסוגלים או מוגבלויות אנשים בעלי גם וכי ספציפיות,

.(Hodges, 2000) המוח גמישות בגלל
של ולפוטנציאל (malleability) המוח את לעצב ליכולת כיום מודעים אנו
מוסיקלי עשוי אימון כי ויודעים נירולוגיים, קשרים על להשפיע סביבה עשירה
של גם על ביצועיהן מוסיקליות אלא מטלות רק על הביצוע של לא להשפיע
אנשים בקרב גם אלא אנשים מחוננים רק בקרב לא אחרים, בתחומים מטלות

.(Flohr, Miller & deBeus, 2000) רגילים
בשנת צעירים? ילדים במוחותיהם של העיבוד המוסיקלי אפוא מתרחש היכן
לפסיכולוגיה)  (פרופסור ומילר למוסיקה) (פרופסור פלוהר יחד חברו  1993
עדינים  שינויים EEG לחקר בטכניקת והשתמשו בטקסס הנשים מאוניברסיטת
לילדים השמיעו הם .(Flohr & Miller, 1993) המוח של החשמלית בפעילות
הפעילות  את סרקו עת ובאותה אירי,  עם  ושיר ויוולדי של מוסיקה  5 בני
במוסיקה ביקשו הילדים הלב של תשומת למקד את מנת על המוחית שלהם.
פעילות נצפתה מקצב. מקלות באמצעות קבועה פעמה להקיש החוקרים מהם
ביססו אלה ממצאים הילדים. של (temporal) הקשב מרכזי  באזור  מוגברת 
מוחית  ילדים ולאיתור תגובה שימושי לחקירתם של את טכניקת ה–EEG ככלי
ה–EEG ובוצע  בטכניקת שוב במחקר מאוחר יותר, שהשתמש מוסיקלי. לגירוי
המוסיקה  סוגי 5 לשני של ילדים בני לא הפיקו תגובותיהם ו–7, 5 בקרב ילדים בני
השמאלית האונה באזור בייחוד מוגברת פעילות נמצאה אולם ,EEG–ב שינויים
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 Flohr &) המוסיקה תלויה בסוג ה–7, שהייתה בני המוח של הטמפורלית של
.(Miller, 1995

מוסיקה הוראת של האפקט את להעריך ניסיון נעשה נוספת מחקרים בסדרת
 Flohr & Miller, 1993,) חזותית מרחבית אחד - יכולת קוגניטיבי היבט על
מקרי  באופן חולקו אלה במחקרים 5-4 שהשתתפו בני ילדים גני תלמידי .(1995
בשיעורי השתתפה הניסוי קבוצת ביקורת. וקבוצת ניסוי קבוצת - קבוצות לשתי
ופעילויות הלחנה האזנה, תנועה, נגינה, בכלי נגינה שירה, שכללו מוסיקה
במשך  - פעמיים בשבוע 25 דקות, מוסיקה, של וטרום–כתיבה טרום–קריאה
הפעילות השני. במחקר שבועות עשרה ובמשך הראשון, במחקר שבועות שבעה
הניסוי לילדי קבוצת כי נמדדה, ונמצא שתי הקבוצות ילדי של (EEG) המוחית
מידע לעבד כדי פחותה חשמלית פעילות נדרשה המוסיקה בשיעורי שהשתתפו

בשיעורים כאלה. השתתפו קבוצת הביקורת שלא לילדי מרחבי בהשוואה
5 ילדים  גיל לאחר כי ההשערה את ביססו הללו השונים המחקרים ממצאי
אלה הבדלים לאתר ניתן מוסיקה, וכי של לסוגים שונים מובחן באופן מגיבים

.(Flohr, Miller & Persellin, 1996, 1999) EEG–ה טכניקת באמצעות
יתרון לילדים מעניק אימון מוסיקלי בשאלה אם עוסק עכשווי קנדי מחקר
הקוגניטיבי התפקוד ובשימור כתיבה, ויכולת מילוליים כישורים של בהתפתחותם
 Pantev,) כזה אימון  קיבלו שלא לעמיתיהם בהשוואה זמן, למשך העדיף 
אלה  חוקרים  16.(Roberts & Trainor, 2006, personal communication
(החיבורים התיול על  מוסיקלי אימון של השפעתו אחר  לעקוב מבקשים
(בני צעירים ילדים בקרב זו שאלה ובוחנים במוח, הגיל תלוי במוח) החשמליים
ובקרב או בפסנתר, בכינור נגינה הלומדים יסודיים בתי ספר ותלמידי ,(6-4
מבחנים יעברו  הקבוצות  בשתי הנבדקים בילדותם. מוסיקה שלמדו  מבוגרים 
ביקורת לקבוצת בהשוואה והתפיסתיים הקוגניטיביים כישוריהם את שימדדו
להיות עשויות זה מחקר של לממצאיו מוסיקלי. חינוך כל תקבל שלא גיל שוות
ולחינוך תפקודו התקין בכלל ושימור המוח חשובות להבנת התפתחות השלכות
שלאימון יימצא אם מתחשל ומתעצב מילדות לבגרות. "המוח בפרט: מוסיקלי
המוסיקלי, הביצוע לתחום מעבר המוח, תפקודי על מועיל אפקט יש המוסיקלי
של החיים לכל אסטרטגיות על וכן ילדים, חינוך על השלכות לכך להיות יוכלו
של מחדש ואימון שיקום של אסטרטגיות ועל המזדקן, המוח של הכושר שימור

(שם). מחלה" משבץ או שנפגע מוח
איתור המאפשרת גם היא ,(Magnetic Resonanace Imaging) MRI טכניקת
לקיומה פיזיות הוכחות על להתחקות לניסיון פתח פתחה במוח, פעילות אזורי

 California-based International-ה ידי על נתמך המחקר פורסמו. עדיין לא זה בתהליך מחקר של ממצאיו 16
 University of-מה (C. Pantev) פנטב כריסטו ד”ר ידי על Foundation for Music Research, ומנוהל
טרינור וד”ר לאורל א’ רוברטס לארי וכן ד”ר גרמניה, ,Münster Institut f. Experimentelle Audiologie
 Rotman Research Institute at Baycrest Centre for Geriatric-מה (L. A. Roberts & L. Trainor)

קנדה. טורונטו, ,Care
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על הצביעו שונים מחקרים לאחר. אחד מוח מאזור השפעות של העברה של
אזורים של ופעילות התפתחות לבין מוסיקלית פעילות בין קשר של קיומו
השאלה אולם .(Rauscher, Shaw & Ky, 1997 (למשל: במוח  מסוימים 
קשורים שאינם מוח גירוי באזורי יוצר גירוי מוסיקלי אם היא כיום הנשאלת
אחרים קוגניטיביים תפקודים על  גם ומשפיע מוסיקלי,  לעיבוד ישיר באופן
 Bresler,) בחיתוליו מצוי עדיין זו בשאלה העוסק המחקר .(Gruhn, 2000)
לידיעה מתקרבים איננו נירון ואף כל עושה יודעים מה איננו ”ו[עדיין] ,(2002

.(Gruhn, 2000 אצל: ,Gardner) לחנך את ילדינו” כיצד

אתנוגרפיים מחקרים ה

על שנשאלה ילדה  מרואיינת, אומרת המוסיקה", את להרגיש אוהבת  "אני
מקורית מאלפת, עבודה מתוך לקוח  ההיגד מוסיקה.  אודות על מחשבותיה
אודות על  ילדים רואיינו שבה  ,(Campbell, 1998) בשדה המחקר וחדשנית 
המחקר למסורת בהתאם לחייהם.  ותרומתה  מוסיקה  על מחשבותיהם
של האישי הצד האלה: לקבוצות סווגו הילדים אמירות הנראטיבי/אתנוגרפי,
לימוד המוסיקה; של הפונקציונלי הצד המוסיקה; של החברתי הצד המוסיקה;

מוסיקלי”. מחינוך בחירות מוסיקליות; ”יותר מוסיקה; של עצמי
הנחשף ילד  של החוויה מהות את  מבהירים זה  מסוג אתנוגרפיים מחקרים 
אותי מניעה ”המוסיקה של הילדים: אמנותית. בלשונם או מוסיקלית להתנסות
”אני הרוב”, ורק אני, את את זה, אני עשיתי את זה! אני כוח”, ”אני יודע לי ונותנת
אחד לנגן”, ”אף לי שעוזר ”השירה שלי מבפנים היא מה לנגן”, את עצמי מאתגר
שכולם נראה שרה אני ”כאשר האישי); (הצד אני” רק שלי, המוסיקה את יודע לא
לאחרים”, ”אסור ולהתייחס עושה במה שאני להתרכז מנסה ”אני אוהבים אותי”,
(הצד לזוז” לך גורמת והיא כאשר יש מוסיקה בשקט לשבת חייב יהיה אחד שאף

זה” (הצד הפונקציונלי). עם לגדול צריך ”אני חושב שאתה החברתי);

לאמנויות החינוך בתחום המשך למחקרי המלצות ו

בגיל ילדים על  האמנויות של ההשפעה לבדיקת המשך נחוצים מחקרי מדוע
לאמנויות וכן החינוך תכניות כפי שראינו, הרצויים? המחקר כיווני הרך, ומהם
חד–משמעיות תשובות  מספקים לא  עדיין כה  עד שהצטברו המחקר  ממצאי
הוראת האמנויות, לתחום סדור מחקרי יום סדר לקבוע יש זו, ולפיכך לסוגיה
שישתפו על מנת רבים של חוקרים החשובות לפתחם את השאלות יציב אשר
הראשונים  העשורים של הלימודים תכניות כי עליהן.17 ראוי להשיב וינסו פעולה

ואייזנר (Bresler, 2002) ברסלר של במאמריהם המצוי הרב השימושי המידע סמך על נוסחו ההמלצות 17
מעמדן ולביסוס ידע גוף ואת תרומתם להבניית עד כה שבוצעו המחקרים את שניתחו ,(Eisner, 2002)
סוג על ולהצביע של חוקרים אלה עמדותיהם את לצרף ניסיון נעשה בחינוך. בשורות הבאות האמנויות של

האמנותי. החינוך לקידום כיום הנחוץ המחקר
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שייערכו  שהמחקרים ורצוי ליברליות, חינוך גישות על של המאה ה–21 יישענו
10-5 אורך (במשך מחקרי ויהיו ומהימנים תקפים מחקר מערכי  יתבססו על
התפתחות כיווני לאתר ניתן טווח ארוך מחקר בעזרת שרק מכיוון שנים),

והשפעות. קשרים ולזהות
את הקובעים נתונה הם זמן חברה בתקופת בכל הערכים הרווחים כי נטען
מערכי נשענים שעליהן הפרדיגמות ואת תקופה באותה המחקרי היום סדר
- עומק ראיונות ועד איכותניים תצפית מחקרי דרך כמותי, ממחקר -  המחקרים
או ,(Bresler, 2001) הממצאים מנעד ואת התפוקות את קובעים שבתורם
סוגי הדגים קובעים את טווים שאנו הרשתות ”סוגי אייזנר, בלשונו הציורית של
פתח בעתן, פותחות המשתנות פרדיגמות המחקר, .(Eisner, 2002) דגים” שאנו
מבט מנקודות מחקר חדש ישנים ומאפשרות מחודשת בממצאים להתבוננות
תרבותיות, רב פוסט–מודרניסטיות, פרדיגמות בזמננו למשל לחלוטין, שונות
הכמותי המחקר  ה–20, המאה של  המחקר למגמות בניגוד ואחרות. מגדריות 
הולכים הרך לגיל החינוך בתחום איכותני. למחקר מקום לעתים כיום מפנה
של ברורה העדפה ומתבססת במעבדות, המבוצעים הניסוי מחקרי ופוחתים
החיסרון השונות. החינוך המשפחה או במסגרות בבית טבעית, בסביבה חקירה
ואפשרויות בקרה היעדר כמובן החדשות הוא המחקר פרדיגמות של העיקרי
העוסקים בפני פותחים זו  בדרך הנאספים הרבים הממצאים  אולם השוואה,
גוף להבנות מנסה המחקר העדכני נוספים. תאורטיים ומעשיים כיוונים בחינוך
רוחב נתוני לאסוף מתיימר אינו הוא ושקוף. סובייקטיבי חדש, מחקרי ידע
תופעות להבין ובניסיון מקרה בתיאורי קרובות לעתים מסתפק אלא מרשימים,
המחקר תפוצתן. על מידע ללא הרך בגיל אמנותית התנהגות או למידה של
ריבוי ואת היחסיות את מדגיש אך ומעשה, תאוריה לחבר מבקש העכשווי

מתוארת. תופעה לכל האפשריות הפרשנויות
אחדים למחקר כיוונים מפרטת העכשווית הספרות אלה בעקבות שינויים
מחקר כיווני  ארבעה מציע  למשל אייזנר  לאמנויות.  החינוך  בתחום עתידי 
לימודים תכניות של חקירה שימושיות: תאוריות של ולבנייה הידע להעשרת
התפתחות ומחקרי העברה מחקרי היסטוריים–דמוגרפיים, מחקרים והוראה,

(שם).

והוראה לימודים תכניות של חקירה .1

ילדים על השפעתן ולבחינת לימודים  תכניות לפיתוח  השונות הגישות חקר
המשלבות תכניות למשל לחקור ראוי בעתיד. להוראה להועיל עשוי צעירים
להבהיר השילוב, ביסוד העומד הרציונל את להבין שונות, אמנויות של הוראה
תפוקות. וחסרונות ולהעריך יתרונות לברר הלמידה, אחר תהליך לעקוב מטרות,
בגיל הרך עובדי חינוך בהשתתפותם של מחקרי פעולה, מערך של ניתן לקיים
הצלחות וימפו מקצועי יצירתיות, שיאספו נתונים בפיקוח בפיתוח המתעניינים
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תכניות (ילוו ניסויים שיהיו שראוי זה, מסוג מחקרים יצירתיות. בטיפוח
יזמות של האפקטיביות את  יבדקו אקראי, נבדקים מדגם  ויכללו התערבות)
מרכיבים ויאתרו צעירים,  ילדים בקרב היצירתיות לחיזוק לאמנויות  בחינוך

מצליחות. התערבות תכניות של מרכזיים
יצירתיות לפיתוח תכניות של משווה בחינה הוא מחקרים של אחר סוג
אילו לברר ינסה זה  מסוג מחקר  אחרים. לימוד ובתחומי  האמנויות  בתחומי
ניתנים אילו שונים, לימוד בתחומי  שכיחים  היצירתית  החוויה של היבטים
את מקומם לבחון ראוי כן כמו נושא. תלויי ואילו לאחר, אחד להעברה מתחום
פיתוח על הפוטנציאלית השפעתם ואת האמנויות בהוראת מקצועיים אמנים של
עניין (למשל חוץ–אמנותיים האמנות ובתחומים בתחומי ילדים, בקרב יצירתיות

יצירתי). פעולה שיתוף קשב, חברתי,

היסטורייםַײדמוגרפיים מחקרים .2

העשייה את היסטוריים–דמוגרפיים שימפו מחקרים קורא לעריכת (שם) אייזנר
בחינוך האמנויות של מעמד בדיקה יאפשרו מחקרים כאלה עצמה. החינוכית
בעתיד. פוטנציאליות בעיות  ולזיהוי חינוכית מדיניות לעיצוב  ויתרמו בפועל
ויאפשרו  ימינו, עד ה–19  במאה  החל לאמנויות  החינוך הבנת את  יקדמו הם 
המחקר של לתרומתו כדוגמה זה. לתחום  שחדרו  כלכליים אינטרסים לזהות
תקופה מאיזו לברר שנועד פמיניסטי מחקר אייזנר מביא ההיסטורי–דמוגרפי
לאמנויות ברוח ולהציע שינוי בחינוך והאסתטיקה לתחום נשי, נחשבו הציור
היסטורית לתחום ששויכו הריקוד, לימודי את וכן בת–זמננו, התפיסה המגדרית
עצמאי. לימוד אמנותי מוגדרים כתחום הם שינוי, וכיום הגופני, עברו החינוך
מתקופה המעבר על אור לשפוך עשויים  היסטוריים–דמוגרפיים  מחקרים
שינויים של וחסרונותיהם יתרונותיהם ועל החינוך בתחום שינויים על לתקופה,
משמר היסטורי, ממד לאמנויות לחינוך מעניק זה מסוג במחקר העיסוק אלה.
שיטות ואילו לימודים תכניות אילו - התמצאות מפת ומייצר הזיכרון את
ומה ומי המוצא, הנחות היו מה לימד, מי נתונה, תקופה בכל נהוגות היו הוראה

הובילו כל שינוי.

העברה מחקרי .3

של זה סוג הרך. בגיל האמנויות הוראת על לסנגור בעיקר נחוצים העברה מחקרי
הלימודים בזכות בתכנית מסוים מקום לתפוס לאמנויות לסייע מחקרים עשוי
 Eisner,) אייזנר אחרים. דעת ותחומי מקצועות ללמידת האפשרית תרומתן
מנת על בהעברה  העוסק  המסורתי  המחקר במודל  להשתמש  מייעץ  (2002
כזה במחקר אחרים. לתחומים האמנויות מתחום העברה של קיומה את להוכיח
שיטות החקירה את שואפים, שאליהן האקדמיות התוצאות את לנסח היטב יש
ולקבוע זה מחקר כיוון לסייג ראוי כמובן התפוקות. של ההערכה אופני ואת
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לאמנויות אינו שחינוך יוכח בעתיד אם גם פנים כי לשני משתמע באופן שאינו
לו יש אחרים, בתחומים ילדים של להתפתחותם תורם ואינו העברה מאפשר

לוותר עליהן. שאי–אפשר עצמו משל ייחודיות ותרומות חשיבות יתרה

מחקרי התפתחות .4

בקרב לאמנויות החינוך של באפקטיביות לאחרונה התמקדו רבים מחקרים
ראוי .(Hetland & Winner, 2001 (למשל: התיכוניים הספר בתי תלמידי
על והורים, מורים של וכן הרך, בגיל ילדים של דעות על גם נתונים לאסוף
אור ישפוך כזה מחקר צעירים. ילדים  על  אמנותית פעילות של ההשפעה
כולל ילדים, של  להתפתחותם  האמנויות מתחומי אחד כל  של  התרומה על
הנכון החינוכי המעשה מהו להבין למחנכים ויסייע היצירתית, התפתחותם

הרצויות. התפוקות להשגת
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:3 ב, לסעיף נספח

הרך בגיל מוסיקה להוראת ושיטות גישות
(Campbell & Scott–Kassner, 2002; Flohr, 2005)
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ך ר ה ל י ג ל ן ו נ כ ת ו ה נ ב מ , ן ו ג ר א

שיהוו נתונים באיתור היתר בין עוסקים הרך הגיל בתחום חינוך חוקרי
של לחינוכם משאבים  של  ההקצאה מדיניות לגבי החלטות  לקבלת  תשתית
מקיפים מחקרים שבהן נערכו אנגליה ואירלנד, בארצות הברית, צעירים. ילדים
לקבל המדיני, הממסד קרי ההחלטות, מקבלי ביקשו זה, לנושא שהתייחסו
הרך. לגיל בחינוך הגבוהה ההשקעה התקציבית את שיצדיקו אמפיריים נתונים
חינוכיות במסגרות צעירים ילדים של השתתפותם אם הייתה המרכזית השאלה

ורגשי. חברתי יתרון בריאותי, קוגניטיבי, להם מקנה פורמליות
נעסוק ותפקודם. הרך לגיל חינוך מוסדות  של המבנה יידונו זה בפרק
של הבלעדי החינוך מתחום הילד הצעיר היוצא את שקולטות חינוך במסגרות
של החברה בבואה הן אלה מסגרות הפורמלי. החינוך למערכת משפחתו ונכנס
מחקרים להלן נציג מיטבית. התפתחות לו לאפשר אמורות גדל והן הילד שבה
ונוסחו המלצות ארציות ורפורמות קיימות מסגרות נבחנו שבהם ותיאורי מקרים

יישומיות.

רקע

חי ומתפתח. הוא הסביבה שבה של מיקרוקוסמוס הצעיר הוא של הילד עולמו
בתנאים ללמוד מילדיה אחד לכל לאפשר חברה כל של מחויבותה נובעת מכאן
תנאים בו. הטמון הפוטנציאל את מיטבי באופן למצות לו שיאפשרו אנושיים
הבטחת נאותה, למידה סביבת של בנייה סבירה, תזונה מתן כוללים אנושיים
מוטלת תרבותית רב פרטנית. בחברה לב של תשומת והענקה האישי הביטחון
ולכבדה הילד תרבותו הייחודית של את החובה להכיר החינוך גם מערכת על

כולה. לחברה המשותפת התרבות בתוך והתפתחות צמיחה לו ולאפשר
בגיל הרך, החינוך של בחשיבותו ההכרה בעולם התגבשה בשנים האחרונות
חיים היא תקופת  ,8 גיל עד מלידה  המוקדמת, הילדות כי הידיעה והתחזקה 
 Bowman,) הבוגרים חייו בהמשך הפרט להתפתחות  יתרה משמעות בעלת
 Donovan & Burns, 2001; Genishi, Ryan, Ochsner & Yarnall,
 2001; National Association for the Education of Young Children
 [NAEYC], & National Association of Early Childhood Specialists in
 State Departments of Education [NAECS/SDE], 2002; Sure Start,
שנועדו ציבוריות ועדות של מסקנות פורסמו בעולם שונות בארצות .(2004
מחקרים ממצאי וכן חשיבותו,  ואת הרך בגיל של החינוך מעמדו את לקבוע
האינטרנט של ארגון אתר ראו (להרחבה זמן לאורך השפעתו שהעידו על מידת
והן חד–משמעיות, אלה ומחקרים ועדות  של וההמלצות המסקנות .(OECD
לילדים איכותיות חינוך מסגרות של הגדולה ובתרומה החשוב בתפקיד תומכות
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יותר שגן הילדים פועל כבר הרך, מגיל שנתיים ואילך. עם זה אף על פי בגיל
תפקודו. ואת הארגוני מבנהו את בחנו מעטים מחקרים רק שנים, מ–150

במהלך הצטבר ישראל במדינת ישראל ובהמשך בארץ היהודי היישוב בקרב גם
בגיל וההתפתחות בתחום החינוך רב ופדגוגי ידע מקצועי האחרונות השנים מאה
(Wollons, 2000 אצל: ,Froebel, Pestalozzi, Montessory & Piaget) הרך
עמד בבסיס ידע זה .(1986 (גולדשטיין, היהודי החדר של המסורת מן שנבדל
ילדי את השנים במשך  שקלטו חינוכיים כמוסדות הילדים גני  של פעילותם
יהודים - תושביה כל ילדי המדינה את ועם הקמת לארץ, שהגיעו הפזורות כל

מקיף. שיטתי במחקר לוו לא העשירים והניסיון הידע זה עם וערבים.
של מצבה את שבחן שבוצעו, מהמעטים לדוגמה, אורך מחקר נציג להלן
לרפורמות נתייחס בהמשך בבריטניה. ספרית הקדם–בית החינוך מערכת
במהלך שהופקו ההמלצות ואת  הלקחים את נסכם בעולם,  שנהגו חינוכיות
של בסיומו בישראל. הרך לגיל החינוך מערכת של מצב תמונת ונתאר יישומן,

לעתיד. המלצות ננסח הפרק

 Sure Start — בטוחה התחלה א 
EPPE: Effective Provision of Pre–school Education  

בקרב (Sure Start, 2004) 2004-1997 בשנים שנערך בבריטניה אורך מחקר
בני 4-3 עד  לילדים המיועדים ספריים קדם–בית 3,000 תלמידי 130 מוסדות
משפחתית,  במסגרת שטופלו גילם בני ילדים ו–300  (nursery schools) 7
על הרך לגיל מסגרות של ההשפעה מהי (א) שאלות: חמש על לענות נועד
מוסדות האם  (ב) ילדים? של והתנהגותית חברתית קוגניטיבית, התפתחות 
(ג) הילדים? של ההתפתחות בקידום מאחרים יעילים הרך לגיל מסוימים חינוך
הביתית של הסביבה של ההשפעות (ד) מה הן יעיל? מוסד של מהם המאפיינים
לטווח מעמד ספרי מחזיק האפקט הקדם–בית האם התפתחותו? (ה) על הילד

ספרית? הבית במערכת גם וניכר ארוך
בתחום הבית ספריים ההישגים כי חד–משמעי באופן זה העידו מחקר ממצאי
לגיל  חינוך במוסדות 7 שלמדו בני ילדים של והמתמטית הלשונית האוריינות
ההורים בבית שטופלו גילם בני משל טובים הספר לבית הכניסה לפני הרך
מוקדמת והצטרפות תומכת ביתית סביבה  של  לשילוב כי נמצא זו. בתקופה
של להתפתחות משמעותית תרומה יש שנתיים, מגיל החל החינוך, למערכת
א’. כיתה סיום עד לפחות מעמד ומחזיקה הספר לבית בכניסה הניכרת ילדים
איכותית ספרית קדם–בית  חינוך במערכת ההשתתפות כי הוכח  מזו, יתרה
מלעמיתיהם יותר במידה רבה חלשה ביתית הגדלים בסביבה לילדים תורמת

מבוססות. משפחות בני
התפתחותם על השפעה יש הביתית לסביבה גם כי התברר כך על נוסף
ביותר המשמעותי המשתנה כי נמצא האוכלוסייה.  שכבות מכל ילדים של
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- מזה ופחות ילדיהם, לבין ההורים בין החינוכית האינטראקצייה איכות הוא
ההורה, בבית עם למידה תעסוקה). השכלה, (הכנסה, ההורים הרקע של נתוני
וטיפוח מושגים הבהרת בספרייה, ביקורים ילדים, ושירי ספרים קריאת הכוללת
הילד. של והחברתית הרגשית הקוגניטיבית, ההתפתחות את מקדמת מיומנויות,
.7 בני הילדים בהיות המחקר סיומו של הורגשה עד הביתית ההשקעה תרומת

הקדם– החינוך מוסדות של ביותר על יעילותם המשפיע הגורם כי נמצא עוד
הוראה, סגל של גבוהה הוא איכות הילדים ההתפתחות של בקידום ספריים בית
בעלי מוסמכים מורים של גבוה בשיעור המוסד, של מקצועי בניהול המתבטאת
התפתחותם של בתחום בבקיאות הילדים, כלפי ואוהד חם ביחס ידע פדגוגי,
המשתנים שני של ההשפעה הלימודים. תכנית של ובהכרה הרך בגיל ילדים

פונולוגיות. מיומנויות של ההוראה בתהליך בעיקר בולטת האחרונים
להתפתחות דומה המעניקים חשיבות במוסדות ביותר נצפו הגבוהים ההישגים
בשונות מתחשבים הילדים, של והרגשית החברתית ולהתפתחות הקוגניטיבית
בתחום איכותית בהוראה מתמקדים בחיוב, אליה ומתייחסים ילדים שבין
בתהליך הורים ומשתפים והמדע, המתמטית  האוריינות  הלשונית, האוריינות

הילדים ובבית ההורים. בגן החינוכית העבודה החינוכי בשלבם את
אמפירית  הצדקה ההחלטות למקבלי אפוא EPPE מספקים ממצאי מחקר
הרך,  לגיל חינוך 3 במוסדות מגיל ילדים של חינוכם לקידום משאבים להקצאת
מגיל כבר הפורמלי החינוך החלת של הפוטנציאל את לבחון המלצה בליווי
למחקר הוקצה תקציב את המסקנות הנ”ל, וכדי לחזק כך, נוסף על שנתיים.

.8 ולבני שנתיים לבני הנתונים איסוף את המרחיב המשך

Head Start תכנית ב 

בארצות  המופעלת תקציב ורבת היקף רחבת פדרלית תכנית Head Start היא
רשת  של להפעלתה פדרלי, ובמימון נשיאותי צו פי על  1964 מאז הברית
שחלק  חלשות, חברתיות–כלכליות אוכלוסייה 5-3 מקבוצות גנים לילדים בני
אתר ראו (להרחבה נוספות ממוגבלויות או למידה מלקויות גם סובלים מהם

.(Head Start Project של האינטרנט
הפערים  את  לצמצם (א)  הם  Head Start תכנית של העיקריים יעדיה
של ילדיהן לבין נמוך חברתי–כלכלי רקע בעלי ילדים בין הרך בגיל החינוכיים
לכניסה הילדים כל של מוכנותם את ולהבטיח מבוססות אוכלוסייה קבוצות
משוויון ליהנות  מסוגלות ובעלי זהים פתיחה נתוני בעלי כשהם א’  לכיתה
מגן הילדים של כל האפשר ככל חלק מעבר לאפשר (ב) בבית הספר; הזדמנויות
המותאמות לשלבי חינוכיות פעילויות על נשענת התכנית א’. הילדים לכיתה
טיפול של זמינות וכוללת הילדות המוקדמת בתקופת ילדים של התפתחותם
טיפול דם); ובדיקות שיניים בדיקות ראייה, בדיקות (כגון ומשקם מונע רפואי
והכנה תפריט  בניית כולל ראוי, תזונתי חינוך הצורך; בעת בריאות בבעיות 
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הענקת וכן מיוחדים צרכים בעלי בילדים נאות טיפול מזינות; ארוחות של
חברתיים; וכישורים למידה מיומנויות של הטיפוח בתחומי למשפחות תמיכה
של וביסוס פיתוח ועוד); מחלות מניעת (היגיינה, בריאותית מודעות של יצירה
הידע של והעמקה הרחבה והאודיו–ויזואלי; המוטורי בתחום הילדים יכולות
ופתרון חשבון ואותיות, של מספרים מדע, הכרה טבע, בנושאי הדיסציפלינרי
 Currie & Duncan, 1993; Florida Head Start Association) בעיות
 [FHSA], 2004; National Center for Education Statistics [NCES],

.(2005
ביצועיהם את מתמשך ובאופן בשיטתיות מתעד התכנית של החינוכי הצוות
תיעוד תלקיט. ועבודות ראיונות תצפיות, בעזרת אחריהם ועוקב הילדים של
תוך לומד לכל המותאמת אישית  לימודים  תכנית  לתכנן  למורים מאפשר זה
הייחודיות. ובמגבלותיו שלו העניין בתחומי בהתקדמותו, ביכולותיו, התחשבות
לקידום החינוכי לתהליך השותפים התלמיד, הורי עם נבנית הלימודים תכנית
שנאספו הנתונים את ההורים בפני מציגה המורה–הגננת הילד. של התפתחותו
מטרות קובעים החינוכי  והצוות וההורים  השונים,  התיעוד בשלבי  ילדם על
שיוכלו כדי למשפחות הדרכה מפגשי ומתכננים לימודים ותכנית חינוכיות
נמצא החינוכי הלימודים. הצוות שעות לאחר הילד בלמידה של לתמוך להמשיך
על הגן סיום התלמידים לאחר יישלחו שאליהם בתי הספר עם מתמיד בקשר
ככל חלק מעבר להם ולאפשר לדרישותיהם התכנית תלמידי את להכין מנת

א’. לכיתה האפשר
גלילאו”  ”שיטת את היתר בין Head Start מאמצת של החינוכית התכנית
שהילד הרעיון עומד שבמרכזה ,(Galileo של האינטרנט אתר ראו (להרחבה
למעשה על הלכה בה הטמון הפוטנציאל את לממש שניתן שלמה הוא ישות
בהכנתו המתמקדים למידה  תחומי לשמונה המתייחסת שיטתית  עבודה ידי
אלה תחומים בכלל. בוגר לחיי תלמיד ומחיי בפרט א’ לכיתה מהגן למעבר
פונולוגית, מודעות מילים, (אוצר לשונית אוריינות וניצני שפה כישורי כוללים
מודעות והכמות); המספר (הכרת מתמטיקה ניצני וסמלים); אורתוגרפיה
(חוקי ורגשיים חברתיים  כישורים נכונה); ותזונה שיניים (צחצוח  לבריאות
המבוגרים); יצירתיות; של הוראותיהם ומילוי הקשבה קשרים חברתיים, הגן,
ומדע טבע נכון); משחק נכונה, ותנועה, אחיזה (יציבה ועדינה גסה מוטוריקה
ללמידה והרגלי נכונות טכנולוגית); ולסביבה הקרובה לסביבה (סקרנות ביחס

ועוד). סקרנות יזמה, חקר, מידע, (איסוף למידה
של השפעתה נבחנה בהיקף פדרלי, שנות התשעים, בראשית שנערך במחקר
כלל  שנדגמו מתוך ואמריקנים–אפריקנים ילדים לבנים Head Start על תכנית
רקע בעלי תלמידי התכנית היו רוב .(Currie & Duncan, 1993) האוכלוסייה
הברית ארצות שלטונות ידי על שהוגדר העוני לקו קרוב נמוך, חברתי–כלכלי
לנטרל מנת על לזה בגיל. זה אחים הקרובים צמדי החוקרים דגמו מתחתיו. ואף
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של האפקט את האפשר ולבודד ככל הרקע המשפחתי משתני של האפקט את
Head Start (קבוצת  בתכנית האחים להשתתף אחד הנבדקת, נשלח התכנית
את להבטיח כדי כי נציין ביקורת). (קבוצת אחרת בתכנית והאחר ניסוי)
מהקבוצות התקבלה לכל אחת יופנה מהילדים ההחלטה מי מהימנות המחקר

למחקר. קשר ללא
 PPVT,) משכל מבחן התלמידים בין הועבר בתכנית ההשתתפות בסיום
התלמידים ציוני אחד מצד והושוו (Picture Peabody Vocabulary Test
הניסוי קבוצת בתוך האמריקנים–אפריקנים  התלמידים ציוני  לעומת הלבנים
התלמידים ציוני לעומת הניסוי מקבוצת התלמידים כלל ציוני האחר ומהצד
הקבוצות. בשתי כיתה  שנשארו התלמידים שיעורי וכן הביקורת  מקבוצת
היה (Head Start בתכנית שהשתתפו  (תלמידים הניסוי בקבוצת כי  נמצא
התלמידים של מזה  שניים פי גבוה הלבנים התלמידים של הממוצע  ההישג
לכמחצית בהשוואה הלבנים, מהתלמידים שליש רק וכי האמריקנים–אפריקנים,
נשארו  הניסוי בקבוצת +10 שהשתתפו בני האמריקנים–אפריקנים, מהתלמידים
הברית אוכלוסיית ארצות כלל בקרב למצב האחרון הממצא השוואה של כיתה.
בכ–20% מן  כיתה גבוה שנשארו הניסוי מקבוצת התלמידים כי שיעור העידה
כיתה הניסוי שנשארו הלבנים מקבוצת שיעור התלמידים כי מנגד נמצא הנורמה.
ההבדל  ואילו כיתה, שנשארו הביקורת מקבוצת אחיהם ב–47% משיעור נמוך
מקבוצת אחיהם לבין הניסוי מקבוצת האמריקנים–אפריקנים התלמידים בין

משמעותי. היה לא הביקורת
תכנית של בהמשך תקצובה הטעם את בספק העמידו מחקר זה של תוצאותיו
פערי  את אינה מבטלת זו בתכנית ההשתתפות שהעידו כי Head Start מכיוון
החוקרים המלצתם של זה עם לאמריקנים–אפריקנים. לבנים בין ילדים ההישגים
אם שגם התכנית משום את הפעלת ראוי להמשיך שלמרות הממצאים הייתה
פחות והרבה הלבנים התלמידים בקרב בעיקר ההישגים של שיפור הניבה זו
ללא התלמידים  השארת פני על עדיף זה  מצב האמריקנים–אפריקנים, בקרב 
המשפחות שרוב מכך נבעו הדיפרנציאליים הממצאים החוקרים, לדעת טיפול.
וחסרות עניות בשכונות מתגוררות פחות, משכילות האמריקניות–אפריקניות
להתפתחותם לתרום וחסרי יכולת עניים חינוך לומדים במוסדות וילדיהן יציבות,

הלבנות. בהשוואה למשפחות זמן לאורך הישגי התכנית את ולַשמר
גם נזכיר השונות הברית ארצות במדינות הנערכים נוספים למחקרים כדוגמה
;FHSA, 2004) בפלורידה התכנית של והתפוקות ההפעלה הוערכו שבו מחקר
הצלחה על הצביעו זה מחקר של ממצאיו .("NEW" אתר האינטרנט גם ראו
נמצא כי לעיל. שנמנו בכל התחומים הילדים והוריהם של מרשימים ועל הישגים
ובעלי חברתי–כלכלי חלש רקע בעלי בסיכון, אוכלוסייה תלמידים מקבוצות גם

מסוימת. במידה את הישגיהם הצליחו לשפר מיוחדים, צרכים
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שני המחקרים של מהימנותם על ביקורת הועברה יותר מאוחר כי במחקר נציין
על מצביעים אינם ודנקן קארי של ממצאיהם כי נטען .(Davis, 2005) הנ”ל
(במבחן בלבד משכל בנתוני התמקדו שהם מכיוון התכנית מטרות הגשמת
זה השתתפו בעיקר משום שבמחקר  ,FHSA–ממצאי ה גם וכמוהם  ,(PPVT
הוסיף אמריקנים–אפריקנים. דיוויס תלמידים מאוד מעט לבנים ורק תלמידים
אלה לבין שהשתתפו בתכנית תלמידים בין ההישגים את הבדלי לבחון ראוי כי
אמריקנים–אפריקנים, לתלמידים לבנים תלמידים בין וכן בה, השתתפו שלא
ומדויקת מצב מהימנה תמונת לקבל מנת על התכנית, שהוגדרו כיעדי בתחומים

את תפוקותיה. האפשר שתשקף ככל
 Head Start בתכנית שהשתתפו הילדים הישגי בין השווה (שם) דיוויס ואכן,
השתתפו בה. לא גיל, קבוצת אותה בני שתלמידיה, ביקורת קבוצת לבין הישגי
של הנתונים סיכומי ביניים באביב 2006. 2002 וסיומו בסתיו מחקרו ראשית
נאים תלמידיה להישגים את מובילה בתכנית ההשתתפות מעידים כי שנאספו
אותם לבריאות) ומכינה והמודעות הלמידה מיומנויות הידע הכללי, (בתחומי
התלמידים הישגי למרות כי נראה אולם א', לכיתה הכניסה לקראת היטב
בין - צמצום הפער המוצהרות ממטרותיה אחת התכנית והיתרונות הרבים של
מוגשמת. אינה - חברתי–כלכלי חלש לבין יתר האוכלוסייה רקע בעלי ילדים
מאמין והוא את התכנית,  להספיד ממהר אינו דיוויס זה  כן בשלב פי על אף
כהכנה טוב להם ומעניק להם בסיס לוקחים חלק בתהליך המסייע שתלמידיה
הראשון המחסום של היא פריצה זו צנועה גם תרומה וכי א', לכיתה לכניסה

הארוכה. בדרכם

לאומית ברמה חינוכית רפורמה ג
Good Start, Grow Smart - No Child Left Behind  

הברית  בארצות שיושמה חינוכית רפורמה היא  Good Start, Grow Smart
של אתר האינטרנט גם ראו ;No Child Left Behind [NCLB], 2004, 2006)
הרך כהשקעה בגיל המתמקדת רבים, משאבים ובהקצאה ביזמת הנשיא (NCLB
היתר בין הם זו  רפורמה של העיקריים יעדיה ארוך. לטווח ביותר  הכדאית
מטפלים  הורים, של הידע העמקת לעיל), Head Start (ראו של תקציבה הגדלת
העיוני הידע בין הפער צמצום ושכלולו, המוקדמת הילדות תקופת על ומורים
ילדים בין החינוכיים הפערים והקטנת למעשה חינוך פעולות לבין בידינו המצוי
מהצד מבוססות, משפחות ילדי שונות: חברתיות–כלכלית אוכלוסייה מקבוצות
ההנחה האחר. מהצד אתניים, מיעוטים ובני חלשים מגזרים של וילדיהם האחד,
הרך בגיל בחינוך העוסקים הדרכת  ידי על אלה יעדים  להגשים ניתן כי היא
צעירים. ילדים של התקינה להתפתחותם ולתרום ביעילות לפעול והכשרתם
במדינות וילד ילד  לכל שוות חינוכיות הזדמנויות להעניק נועדה  הרפורמה
ראוי. כאזרח בוגרים כהלכה לחיים להכינו על מנת הברית ארצות של השונות
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להגברת חומרי הסברה ניתנת בהשתלמויות ובחלוקת במורים ובהורים התמיכה
הרפורמה במסגרת השונים. במהלכיו ומעורבותם החינוכי לתהליך מודעותם
נתבעים הספר בתי וכל חינוכית, פעילות כל של שקיפותה חשיבות מודגשת
לאפשר מנת על היסוד במקצועות השנתיים המבחנים תוצאות את לפרסם
ספר מבית להעבירו ילדם, או ילמד שבו הספר לבחור בבית התלמידים להורי
על נוסף אחר. ספר לבית כושלים הישגים עקב ציפיותיהם אחר ממלא שאינו
את לשפר שהצליחו למורים בעלי הישגים גבוהים וכן ספר לבתי תגמול ניתן כך

תלמידיהם. הישגי
המיועדות בתכניות להשקעה הביאה הרך לגיל בחינוך להתמקד ההחלטה
ולהחלטה ,Pre–K או   Head Start כגון המוקדמת, הילדות בתקופת לילדים
פעילותם  לגבי חשובות השלכות Head Start יש תקציבי תכנית להגדיל את
 NCES,) מורים בהכשרת בעיקר  מושקע הנוסף התקציב הילדים.  גני של
ההשקעה חדשים. מבנים ובבנייה של הגנים לצרכים מבני של בהתאמה ,(2006
מפורטים לבדיקת תוצרים. הצעירים מלווה בסקרים התקציבית בטיפוח הילדים

הדרגתי. שיפור על מעידים ראשונים נתונים

איטליה אמיליה, ברג'יו הילדים גני רשת ד

הראשון  1960 המרכז בשנת איטליה, נפתח ,(Reggio Emilia) אמיליה ברג'יו
ילדים של גני לרשת והתרחבה שפעילותו הלכה ,6-3 בני של ילדים לחינוכם
עד 3  3 חודשים בני גם השישים שנות בשלהי וכללה אלה, לגילים המיועדים
בתקופת בילדים הפוטנציאל הטמון על הנסמכת במרכזים אלה, העבודה שנים.
במשך השנים זכתה התהליך החינוכי, העמדתם במרכז ועל הילדות המוקדמת

העולם. ברחבי כלל–עולמית, והיא מאומצת כיום במרכזי גנים רבים להכרה
כאדם, לילד  כבוד במתן דוגלים  אמיליה  ברג'יו  הילדים  גני רשת מפעילי 
החינוכי בין הצוות פעולה ובשיתוף חושית רב חקר מפעילה, בעבודת בלמידה
מאפשרים אלה כי רק וקהילתם, אחיהם הוריהם, לבין הילדים, מרכז כל של
 100" המכונה תכנית בגן, ילדים. תכנית הלימודים של ומלאה התפתחות שלמה
ובמיומנויות חקר באסטרטגיות ילד כל  של  לציודו מכוונת השונות", השפות
של שילוב ידי על בחיים, בהמשך דרכו שיסייעו לו האפשר ככל רבות למידה
רגשית וחברתית קוגניטיבית, לשונית, להתפתחות התורמות פעילויות מגוונות

.(Filippini & Vecchi, 2000; Giudici &Vecchi, 2003) ילדים של
על וללמוד ליצור לגלות, כל ילד לחקור, של זכותו עומדת התכנית במרכז
אינם  שעדיין הילדים, שבאמתחתו. השונות” השפות  100” באמצעות עולמו
ובהבעות במחוות משתמשים בחושים, בשפת המבוגרים, מספקת במידה שולטים
תומכת ההוראה  גישת מסרים. ולהעביר מידע לעבד ללמוד, לדבר, מנת  על
סגנונות למידה להם מתאימה שונים, וצרכים שונות משכל רמות בילדים בעלי
אחד לכל ומאפשרת בזיכרון, ואחסנתו מידע עיבוד של ומודלים דיפרנציאליים
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מאסטרטגיות אחת (שם). ומתמשך פעיל פתוח, גמיש, התפתחות תהליך מהם
המשלבת חושית רב חקר בעבודת התלמידים הפעלת היא העיקריות הלמידה
להכרת  סדנה המרכזים אחד 2001 תכנן בשנת למשל מוסיקה ומדע. כך אמנות,
אמן של בהשתתפותו ועוד) ברזל פלסטיק, (עץ, בסביבה המצויים חומרים

.(Alberto Burri) אלברטו בורי המחזור האיטלקי
ההנאה (א) אחדות: יסוד הנחות כולל אלה חינוך מרכזי של מאמין” ה”אני
החינוכי. התהליך המידע הסובב אותנו הן מאבני היסוד של והבנת מהלמידה
קשיים עם והתנסויות שונות, חוויות עם להתמודד לסייע לילדים המחנכים על
פעולה שיתוף (ב) רבה; מניבות הנאה הבנה, הלמידה, קרי תוצאות אתגרים. ועם
במרכז הלמידה חוויית את משפר וקהילה חינוכי צוות ילדים, הורים, בין מפרה
להעשרת ולתרום לסייע יכולים הורים אותו. הסובבת החברה את ומקדם כזה
וצרכים זכויות  בעל אדם הוא כי ילד כל של התחושה ביסוס (ג) הילדים; 
ומלאה; תקינה התפתחות לו מאפשר לגיטימיים, וחברתיים תרבותיים ביולוגיים,
בקולות, המתבטא ומילוליות, גופניות שפות, של מגוון אוצר יש לילדים (ד)
למידה (ה) אותו; ולעבד עולמם להם לחקור את ומסייע פנים ובהבעות במחוות,
מסייעת בקבוצה, או פרטנית וגילוי חקר עבודת המשלבת מפעילה, חושית רב
לאחסון ילדים, של והחברתית  הרגשית הקוגניטיבית, הלשונית,  להתפתחות
נעזרים ילדים  הסמנטיים.  הקשרים מפת ולהרחבת הנלמד המידע  של  יעיל
זאת חופש לעשות להם להעניק וחשוב סביבתם, את לחקור על מנת בחושיהם
כזו; לפעילות בטוח וחופשי מקום של וארגון סקרנותם הטבעית עידוד ידי על
לצד ודרמה מוסיקה ופעילויות יצירה עבודות ואמנויות, חי פינות של שילוב (ו)
ורוּוית מתפתחת לימודים תכנית של יצירה מאפשר פורמלית פדגוגיה של יישום
יש החינוכי בתהליך (ז) ויצירתית; גמישה חשיבה של פיתוח ומניב פרויקטים
פרונטלית בהוראה מסתפקים אינם הם וככאלה מתווכים, של מעמד למורים
חשיבות (ח) יש הילדים; של ולחוויותיהם הלמידה שותפים להתנסויות אלא
בשיחות לילדים. מעצב משוב מתן המאפשר החינוכית, הפעילות לתיעוד רבה
מסקנות לעתיד. מטרת ומסיקים מתדיינים ומגיבים, המשוב הילדים מאזינים
פרשנות ההתרחשויות, על נוספת  מבט  נקודת  לילדים  לספק היא התיעוד
לגבש חבריהם, לתגובות להאזין לאחור, להתבונן להם מאפשר הוא והסברים.
צדדים בילדם לגלות להורים  גם מסייע התיעוד ידע. ולהבנות  עצמית זהות

(שם). פעולה שיתוף החינוכי תוך מעורבים בתהליך ולהיות נוספים
לעצמה שקנתה זו, מרשימה חינוכית עולם תפיסת של היישום כי נציין
ואין ותוצרים, השפעות של בבחינה כה  עד  לווה לא העולם, ברחבי מוניטין
אמיליה בהמשך רג’יו בגני הילדים של הישגיהם על מספיקים נתונים בידינו כיום

החינוך. במערכת דרכם
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הישראלי הילדים גן ה

ילדים המחנך ומשתנה, מוסד חינוכי מורכב, מתפתח הוא הישראלי הילדים גן
תחילת מאז  תרבותית. רב בחברה החיים והמגזרים העליות העדות, כל  בני
והמוסיקה העברית השפה בהצבת מוביל למוסד הגן נעשה שעברה המאה
אחד. עם לכדי ישראל כל עדות בני את כגורמים המאחדים הישראלית והספרות
של אימוץ השנים במהלך האוכלוסייה הישראלית חייבה בקרב הרבה השונות
אחרים. להלן דגשים בעל מהם אחד שכל הילדים, גני של שונים דגמים ארגוניים
והחטיבה הגנים אשכול המסורתי, הילדים גן - דגמים שלושה בקצרה נתאר

הצעירה.

המסורתי הילדים גן .1

גן  הוא בישראל, הגנים בכ–90% ממערך המשמש ביותר, השכיח הארגוני הדגם
בכיתות   6-3 בני ילדים לומדים שבו הפרטי, או הממלכתי המסורתי הילדים
וצוות סייעת של  בסיוע גננת, ידי על  המנוהלות  דו–גיליות או  חד–גיליות
של משרד אתר האינטרנט ;2004 (ביגר, מיוחדים צרכים בעלי בילדים התומך
 Wollons, אצל: ,Froebel) פרֹוּבל של מדרשו מבית זו,  גן מסגרת החינוך).
הרך בגיל לילדים מספקת ,1898 בשנת ישראל בארץ לפעול שהחלה ,(2000
במצבי אישית והתנסות יום–יומיות חוויות המאפשרות לפעילויות נרחב כר
פורמליות פעילויות במהלך מתקיימת הצעיר הילד של הלמידה ממשיים. חיים
המשחקים השונים מכוונות. פורמליות, לא ספונטניות בלתי מכוונות ופעילויות
קוגניטיביים. כישורים ומחזקים ומפתחים וחברתיים רגשיים צרכים מספקים
ותצפיות משחקים בעזרת כיום נעשית בגן הפעילות תפוקות של המדידה גם
אתר האינטרנט ראו (להרחבה כאחת פורמליות והבלתי בפעילויות הפורמליות

קדם–יסודי). לחינוך האגף של
משרד ;2004 (ביגר, ילדים ניסויים גם גני הילדים המסורתיים כולל גני מערך
יזמות של פריצת גבולות ופיתוח המאפשרים (2005 והספורט, התרבות החינוך
בגיל ילדים של התפתחותם בתחום חדש ידע של ההצטברות זה עם וחידושים.
בכל בייחוד הביקורת, בעין המסורתית במתכונתו הילדים גן את העמידה הרך
למסגרות המעבר לקראת צעירים ילדים של בהכנתם לתמוך ליכולתו הנוגע

חלופיים. דגמים פותחו הביקורת בעקבות הספר. בבית יותר גדולות

גנים אשכול .2

המנוהלות גן אחדות כיתות כולל ,1986 שנת אשכול הגנים, המופעל מאז דגם
גן כיתת של המקצועי הצוות .6-2 בני לילדים ומיועדות אחת מנהלת ידי על
גן חד–גילית לכיתת ילדים של שיבוץ מאפשר האשכול מבנה גננת וסייעת. כולל
כל איגום ידי על בין–כיתתיות, משותפות, פעילויות של וקיומן גילית רב או
האשכול והצוות של מנהלת לתכנון בהתאם של האשכול המשאבים המקצועיים
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הנהנים הצעירים לילדים אחת  ובעונה בעת מועיל גילי  רב שילוב המקצועי.
לעמיתיהם המסייעים הבוגרים לילדים וגם מהם, הבוגרים עמיתיהם מתרומת
של יצירה גם מאפשר הגנים אשכול המבנה של כך. ידי על ומתחזקים הצעירים
תלמידיו יופנו שאליו הספר בית עם ומפרה מתמיד קשר המקיים ארגוני מערך

לשלב לימודיהם הבא.
וחינוכיים, יוצר ארגוניים משאבים פיזיים, של איגום מאפשר אשכול הגנים
להתפתחותו, בהתאם הילד הפעוט, של מעבר הדרגתי ומאפשר התפתחותי רצף
התפתחות בקצב  תומך זה מבנה יותר. בוגרת גן לכיתת צעירה גן  מכיתת
וצרכים התפתחותיים קשיים בעלי בייחוד שונים, ילדים של דיפרנציאלי
מאגר של ויצירה ומתפתח לומד חינוכי סגל של בנייה מעודד הוא ייחודיים.
בין פעולה ושיתוף צוות עבודת של לפיתוח מסייע צוות, אנשי של מקצועי
התמחותה. צוות בתחום חברת לכל ייחודית תרומה האשכול ומעניק גננות כל
בדגם הגן גננות בין הקיימת הבין–אישית התחרות את הממזערת עצמת הקבוצה,
במסגרת חינוכיים חדשניים פרויקטים של והפעלה מאפשרת יזמות המסורתי,
עם הורים שיתוף פעולה מקומית, תרבות של בנייה למשל החינוך הפורמלי, כמו

עם הקהילה. וקשר
(השקעה הגבוהה עלותו  בגלל ובייחוד  זה,  דגם של היתרונות  למרות
אמפיריות בדבר הוכחות של והיעדרן החינוכי) ובצוות פיזיים גבוהה במבנים
במערכת החינוך נפוץ איננו אחרים, הוא לדגמי גן בהשוואה יעילותו והישגיו

הישראלית.

צעירה חטיבה .3

א’, וכיתות חובה גן כיתות הכוללת חינוכית מסגרת היא הצעירה החטיבה
בית במסגרת אוטונומית כיחידה ומתפקדות יחד השוכנות ב’, כיתות גם לעתים
5 נכללת בחוק לימוד  לבני חובה בגן הלימודים שנת .(1992 יסודי (פוליטי, ספר
להצטרף בישראל  ילד  כל חייב זה מגיל החל  כי הקובע  חובה, תש”ט-1949,
ילד חינוך לכל לספק חובה מוטלת המדינה על וכי הפורמלי, למערכת החינוך

יסודי חינם.
טענה המדינה, קום בימי הרך לגיל החינוך כראש שכיהנה גליק, פייאנס ד"ר
היא נפרדים מוסדות במסגרת א' ושל כיתה הילדים גן של ההפעלה כי אז כבר
את קוטעת והיא הילדים לטובת אינה היא וכי היסטוריות, נסיבות של תוצאה
הפרלמנטרית הוועדה .(1992 פוליטי, אצל: בראשיתו (פייאנס, החינוכי התהליך
המליצה רימלט אליעזר ד"ר בראשות ישראל  במדינת החינוך מבנה לבחינת
שתיצור  צעירה, חטיבה חדשה, חינוכית מסגרת להקים היתר 1968 בין בשנת
ועדת במסקנות גם הודגשה זו המלצה היסודי. הספר לבית הילדים גן בין רצף
החטיבה כי  הוצע  .(1973-1972) במצוקה נוער ובני לילדים הממשלה ראש
של משאבים  גדול 5 עד 7 או 8 ותאפשר חיסכון בני תכלול תלמידים הצעירה
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לכיתות ז'-ח' אז עד שהוקצו היסודיים, הספר בבתי לימוד בחדרי ידי שימוש על
לחטיבות ביניים נפרדות. ועדה אותה שהועברו בעקבות המלצת

של 15-10 חטיבות  פתיחתן על אלון יגאל דאז החינוך שר 1972 הורה בשנת
לאחר יעילותן. את לבחון מנת הלימודים תשל"ד על בשנת ניסיוניות צעירות
מסגרת את להרחיב באופן מבוקר הוחלט בתום תקופת הניסוי, שנים, שלוש

.8-5 בני ילדים של לחינוכם חלופה שיהיו כך הצעירות החטיבות
רבים. היו הצעירות החטיבות  הקמת את שהנחו החינוכיים  השיקולים
צורכיהם למילוי ביותר המתאימה  המסגרת היא הצעירה  החטיבה כי נטען
מתחזקים שבו השלב זה של ילדים בטווח גילים זה. הייחודיים ההתפתחותיים
במרחב וההתמצאות הגוף איברי בין התיאום המוטורית, השליטה ומתבססים
לימודי בשפה, שליטה בעתיד שיאפשרו כישורים מבשילים זו בתקופה ובסביבה;
מסורתיות חינוך במסגרות ילדים של  הלמידה  ומתמטיקה. כתיבה קריאה,
לחוות הנדרשים הילדים על ומקשה באמצעו  זה התפתחותי תהליך קוטעת
והדרישות וההישגית הנוקשה המסגרת בעל הספר לבית כניסתם עם חד מעבר
גם מהתחלפות נובע וההסתגלות ללימודים לכיתה א' המעבר המחמירות. משבר
למען לימודים המשחק שעות הילדים ומצמצום חברת ושל הצוות החינוכי של
לעתים וגורמים מעטים לא בילדים פוגעים אלה כל יותר. הרבה פורמליים
הצעירים בייחוד רבים, ילדים הראשונים בכיתה א'. בחודשים תפקודית לנסיגה
הצעירה החטיבה זה, ומסגרת פתאומי למעבר אינם בשלים עדיין שנתון, בכל
(פדר– וילד ילד כל האישי של למצבו התאמה בהדרגה תוך לעשותו מאפשרת

.(1995 שיין,
במסגרת הללו  ולקשיים לבעיות מענה לתת נועדו הצעירות החטיבות 
והיא האחר,  מהצד  א' לכיתה וגם האחד מהצד לגן גם רבה במידה  הדומה 
והצוות הפיזית הסביבה האפשר. ככל מעטות טלטלות עם המשכי רצף יוצרת
תוך שלו היסוד בקצב את מיומנויות ילד ללמוד לכל הקבוע מאפשרים החינוכי
מקיים הילד הגן בשלב וצרכיו. יכולותיו האישיים, בשלותו בנתוני התחשבות
מורתו עם ,(1998 (פלצ'י, גיליות רב ילדים קבוצות עם יום–יומיים גומלין מגעי
א' לכיתה המעבר מפני וחרדותיו ספריות, הבית הדרישות ועם א' בכיתה לעתיד
הוא הבוגרים, לשכבת שייך וכבר א', בכיתה הילד בהיות גם בהדרגה. פוחתות

ממנו. הצעירים הילדים עם ממגעיו נתרם
הקדם–יסודי הממסד בקרב  התנגדות עורר  הצעירות החטיבות  של ייסודן
אחדים: לעניינים התייחסה בקרב הורים. ביקורת זו אף ולעתים החינוך במשרד
היעילות ואת המוסף הערך  את המוכיחים אמפיריים בנתונים  למחסור (א)
של לדומיננטיות (ב)  המסורתי; הילדים לגן בהשוואה החדשה  המסגרת של
עבודה לעומס (ג) הגנית; התרבות על להשתלט העלולה הספר בית תרבות
הילדים  בגן 35 ילדים על שם סייעת האחראית בגן, על הצוות הזוטר מדי גדול
למרחב  (ד)  הצעירה; החטיבה במסגרת ילדים  ב–70  לטפל נדרשת  המסורתי 
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גירויים, של ומכביד מאוזן  לא ריבוי היוצר הלמידה, אזור  של הפתוח הפיזי
הצעירה החטיבה בין מצדדי (ה) לאי–ההסכמה השוררת משמעת; וקשיי רעש
הצעירה, החטיבה על ספרי הבית לפיקוח (ו) המסורתי; הילדים גן מצדדי לבין
האחרות מהיחידות אחת כאל אליה ומתייחס אוטונומית ישות בה רואה שאינו
בייחוד זו, מסגרת של פוגעים בהפעלה כל אלה המבקרים, לדעת הספר. בבית

בשלב הגן.
ארגוני דגם  של העדפה על המקשים גורמים שלושה לציין ניתן לסיכום, 
מעורר ושינוי חידוש כל (א) הרך בישראל: בגיל לחינוך ביותר כמתאים מסוים
את מערער שהוא מפני מנומקות, לא מסיבות לעתים התנגדות, כלל בדרך
על הפוליטית ההתמודדות (ב) וידוע; מוכר קיים, מצב שמעניק הביטחון
היא החינוך ממנה בתוך משרד הסמכויות הנובעות החינוך הגני ועל על השליטה
יתרונות על המצביעים של נתונים אמפיריים חסרונם (ג) לאי–הסכמה; מקור
שיאפשר מושכל דעת שיקול הפעלה של מהדגמים מונע אחד כל של וחסרונות

פני האחר. על האחד העדפה של

מסקנות והמלצות ו

של ההכשרה התוכן, ממד הרך לפי החינוך הישראלית לגיל מערכת את לנתח ניתן
ומסתמכות זה מניתוח הנובעות ולנסח המלצות והארגון המבנה החינוכי, הצוות

ממצאים אמפיריים. האפשר על ככל

תכנים .1

 Barnett (ראו למשל: הרך לגיל תכניות ייחודיות של וסקירה מחקרים שונים
המלצות שלוש מניבים (& Hustedt, 2005; Giudici & Vecchi, 2003

עיקריות:
החינוכיות על התכניות של ותפוקות מרביות מיטבית הפעלה כדי להבטיח •
יאפשר תיעוד כזה יום–יומי. על בסיס בגן ההתרחשויות לתעד את הצוות

ושיפור. מחדש הערכה, בדיקה משוב, מעקב,
ליידע יש כך הגן. לשם של הורים בהפעלה של שיתוף פעולה לעודד ראוי •
שיופעלו והאמצעים יעדיה הלימודים, תכנית אודות על ההורים את

להגשמתם.
למשל: (ראו הגנית הלימודים בתכנית להלן התחומים את להכליל יש •
וניצני שפה כישורי :(Bowman et al., 2001; Sure Start, 2004 
ניצני סמלים; אורתוגרפיה, פונולוגית, מודעות מילים, אוצר - אוריינות
הבריאות העשרה בתחום מיון; סדירה, כמות, הכרת המספר, - מתמטיקה
יציבה תנועה,  נכונה,  תזונה שיניים, צחצוח - לבריאות מודעות  ופיתוח 
קשב הוראות, מילוי לחוקים, ציות - ורגשיים חברתיים כישורים הולמת;
חשיבתית, גמישות - יצירתיות רגשי; ביטחון חברתיים, קשרים וריכוז,
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אחיזה ותנועה, יציבה - ועדינה גסה מוטוריקה לחידושים; ופתיחות יזמות
הסביבה חקר סקרנות, - עידוד ומדע מוטורי; טבע משחק יכולת נכונה,
הרגלי - ללמידה וגישה ללמוד נכונות הטכנולוגית; הסביבה הכרת הקרובה,
- ספרות ילדים תרבות סקרנות; יזמה, וגילוי, חקר עבודה, איסוף מידע,
על דגש הושם כאשר  כי הוכח ומוסיקה.  חזותית  אמנות ילדים,  ושירי
הילדים, בין לשונות התייחסות תוך אלה תחומים של איכותית הוראה
פירוט (ראו יותר גבוהים ורגשיים חברתיים קוגניטיביים, הישגים הושגו

השונים). הדוח בפרקי אלה מנושאים אחד כל של

הכשרת הסגל החינוכי .2

ילדים להוראת להכשרה ובייחוד החינוכי, הסגל של ההכשרה לרמת כי נמצא
איכות על מכרעת השפעה יש התפתחותיים,  בהיבטים  המתמקדת הרך בגיל
 Barnett &) החברתיים כישוריהם ועל הילדים  הישגי  על החינוכי, המוסד
 Hustedt, 2005; Siraj–Blatchford, Sylva, Muttock, Gilden & Bell, 2002;
בתחומי ידע רחב לרכישת להתייחס תהליך ההכשרה על .(Sure Start, 2004
ולפדגוגיה לימודים לתכניות והחברתית, הרגשית הקוגניטיבית, ההתפתחות
בייחוד זרה, שפה אם וגם (שפת לשונית לאוריינות הילדים וכן לגיל המתאימות
ידע לרכישת רבה חשיבות קיימת כן כמו ומתמטית. תרבותית) רב בחברה
בית לכיתות הגן כיתות בין של רצף חינוכי קיומו המאפשר והתפתחותי מקצועי

נובעות ההמלצות האלה: הספר. מממצאים אלה
תעודת בעלת מחנכת הרך לגיל המיועדת חינוכית מסגרת בכל להעסיק יש •
והחינוך לגיל ההתפתחות בתחומי ראשון תואר ולפחות הוראה מתאימה

הרך.
מנת שבעתיד ולמורות על לגננות  לימודים מתקדמים לפתח מסלולי  יש •
לפחות שני תואר בעלות ניהול תפקידי הממלאות והגננות המורות כל יהיו

לעבודתן. הקשור בתחום
ההתפתחות בתחומי הכשרה יקבלו סמך–מקצועי  עבודה וכוח סייעות •

.(NICHD–ECCRN, 2000a) והפדגוגיה המתאימה
שירה, ספרות, - תרבות נושאי והמורות הגננות בהכשרת לשלב חשוב •

מתקדמת. טכנולוגיה חזותית, וגם ואמנות מוסיקה

מבנה גן הילדים .3

35 תלמידים  כיום הוא בישראל גן בכיתות המותר המרבי הילדים מספר •
31 תלמידים בכיתה). מספר זה גבוה מהמקובל במדינות  (הממוצע בקבוצה
 Knitzer & Kreader, 2004; ;2004 (אמיר, המערבי  בעולם מפותחות 
את לשפר כדי .(Palmerus, 1996; Stevenson, Lee & Graham, 1993
מספר את להקטין מומלץ לילדים הניתנים החינוך ושל הטיפול של איכותם
16-14 ילדים בכיתה  המקובלת כיום: את ההעדפה ולאמץ הילדים בכיתה
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של 20-16 ילדים בכיתה  בגן), הצעירים הילדים במספר 4-3 (תלוי בני של
בכיתות  ושל 25 ילדים בגן) הצעירים הילדים במספר 6-5 (תלוי בני של
בולטת הילדים הישגי על הכיתה גודל של ההשפעה היסודי. הספר בית
זקוקים התלמידים כל כי ברור אך ,3 לגיל מתחת ילדים בקבוצות במיוחד
שהענקתן הייחודיים, לצורכיהם פרטנית ולהתייחסות אישית לב לתשומת
בין היחס הוא  נוסף חשוב משתנה יחסית. קטנה בקבוצה רק  אפשרית
מחקריים נתונים אין כי נציין בכיתה. המחנכים מספר לבין הילדים מספר
הגיל, מקבוצות אחת בכל לילדים מבוגרים בין המיטבי היחס על ספציפיים
ומבוגר ,6-5 ילדים בני שמונה לכל מבוגר הוא הרצוי היחס כי אולם נראה
בין  מספרי יחס המלצות בדבר ראו (לפירוט  8-6 בני ילדים עשרה לכל

ג). לפרק בנספח חינוך במסגרות לילדים צוות אנשי
ילדים של מצבם הבדלים בין לא נמצאו אמנם הפעילות בגן. שעות שינוי •
במסגרת שלמדו ילדים של מצבם לבין קצר לימודים יום במסגרת שלמדו
שונות במדינות סוגיה זו מממצאי מחקרים שבחנו ארוך, אולם לימודים יום
יום להעדיף רצוי חלשות אוכלוסייה בקבוצות כשמדובר כי עולה בעולם
Clark, 2001; Cryan, Sheehan, Wiechel & Bandy–) ארוך לימודים

.(Hedden, 1992; Miller, 2001
הגן/בית הספר האקולוגית, אקלים הסביבה קרי החינוכי - איכות המוסד •
על ניכרת השפעה בעל גורם היא  - והסגל ההנהלה של והמקצועיות
להערכתם מידה אמות בבירור להגדיר יש לכן והישגיהם. הילדים התפתחות
West, Denton & Germino–) מימושן על ולהקפיד אלה משתנים של

.(Hausken, 2000

היבטים ארגוניים .4

של אחדים ארגוניים דגמים במקביל כיום פועלים בישראל החינוך במערכת
גנים, אשכולות  מסורתיים, ממלכתיים ילדים  גני - הרך לגיל חינוך מסגרות 
מחקרים בוצעו לא היום עד  פרטיים. וגנים יום מעונות  צעירות, חטיבות
ממצאיהם אלה. ממסגרות אחת כל של הייחודית ההשפעה להערכת השוואתיים
מחקרים המועדפים. הדגם/הדגמים  לקביעת יסייעו זה  מסוג מחקרים של
שונים בקידום היבטים הצעירה החטיבה של יתרונותיה מצביעים על אחדים
עם .(1998 פלצ'י, ;1995 (פדר–שיין, ספרית למערכת הבית הילד הסתגלות של

מיוחד. תקציב של בהקצאה כרוכה צעירות חטיבות של הקמתן זה
במערכת החינוך, הרך בגיל ילדים של מרבית השתתפות כדי לאפשר אולם
עם הצורך להתמודד מנת ועל חלשות, אוכלוסייה קבוצות של בייחוד ילדיהן
משאבים, לאגם בינתיים מומלץ כזו, השתתפות להגשים כדי ניכרים במשאבים
גני של ולהקים מקבצים ארגוניים הגנים דגם אשכולות היישום של את להרחיב
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אשכולות גנים - גנים אשכולות של מערכים שני להקים מוצע ילדים אחדים.
רב אשכולות אחת; גג תחת קורת מצויות הגן שלהם כיתות שכל חד–מבניים,

פדרטיביים. מבניים
מיפוי  לאחר  כזה אשכול להקים מומלץ  מבני:  הרב הגנים אשכול מערך
ילדים גני  יכלול האשכול אותה. המשרתים החינוך ומוסדות האזור, הקהילה
גם האפשר ובמידת המיוחד, החינוך של גנים וממלכתיים–דתיים, ממלכתיים
ותתאפשר ,6-3 בני ילדים יכללו קבוצות הגן בכל אשכול הערבי. המגזר של
בכל הגן כיתות בין תקשורת אופני יוגדרו אישי. בקצב התפתחות ילד לכל
הרך ואנשי לגיל מומחים שתשלב תחומית רב לימודים תכנית אשכול, ותפותח
על וביניהן.  הגיל  קבוצות בתוך התפתחותית זרימה ותדגיש טיפוליים  סגל 
הארגון התקצוב, בעלת השכלה אקדמית בתחום הניהול, להיות האשכול מנהלת
בגיל ילדים של התפתחותם ובתחום האחד, מהצד מחנכים, צוותי של והפיתוח
יכללו תפקידיה ילדים. בגן בעבודה קודם ניסיון בעלת וכן האחר, מהצד הרך,
ילדים שילוב הקהילה, עם הקשר הגנים, הובלת בצוות מקצועית פדגוגית תמיכה
ואבחונם, התפתחותיים קשיים לזיהוי הכוונה בגנים, מיוחדים צרכים בעלי
טיפול האשכול, גני בין משאבים חלוקת הסמך–רפואיים, הכוחות בין תיאום
ומקצּועו הצוות כוח האדם, הנחיית משאבי טכניים, ניהול של בנושאים מרוכז

ועבודה. לימודים שנתית של תכנית ובניית

חינוכית מדיניות .5

הרך. בגיל החינוך למדיניות הנוגעות אחדות ערכיות דילמות לדיון להעמיד יש
החברה הדומיננטית של זה להיות מכוון לתרבות בגיל החינוך האם על למשל:
מגזרי לכל ולהתייחס תרבותית רב  גישה לנקוט  ראוי שמא או הישראלית,
בעל פרט כל בטיפוח המשאבים את מרב להשקיע יש האם השונים? החברה
לדרישות מענה כול קודם לתת מוטב שמא או האישי, ובקידומו ייחודיים צרכים

הכלל?

מחקר והערכה .6

אחדות, שנים לאורך מקיף, מחקר בעריכת לצורך נוגעת העיקרית ההמלצה
להשקעת מיטביים כיוונים אודות על נתונים ההחלטות למקבלי שיספק
לגיל החינוך למסגרות ראוי שיתייחס כזה מחקר  הרך. בגיל בחינוך משאבים
לתנאים לתכניות לימודים, אלטרנטיביות, ולמסגרות כיום בארץ הפועלות הרך
הילדים של כל הלמידה תנאי של ולהשוואה החינוכי הסגל אקולוגיים, להכשרת
לגיל מצליחים של מוסדות מקרים סיפורי לנתח גם האוכלוסיה. ניתן מגזרי מכל

הצלחה. המאפשרים פעולה ודרכי עקרונות מהם ולגזור ובעולם, בארץ הרך,
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סיכום

התשומות לגיל הרך, מסגרות חינוך שונות המיועדות הוא פרק זה של עניינו
ולנוכח האוכלוסייה כלל של המבט מנקודת ותפוקותיהן, בהן המושקעות
את הפערים החינוכיים לצמצם והשאיפה חלשות של קבוצות אוכלוסייה צורכיהן
יש איכותיים מבוססים. למוסדות חינוך מגזרים מבוססים ובלתי בין הקיימים
ידי על מראש ייקבע לא  צעירים ילדים  של  שעתידם לכך  לתרום פוטנציאל
חינוך ולימודים ידי על יקודם והחברתית אלא הביתית של סביבתם החולשה

ומקדמת. מטפחת מאתגרת, בסביבה
 Boocock, (למשל: בעולם האחרונים בעשורים שנערכו מחקרים ממצאי
ההשתתפות כי מעידים (1995; Bowman et al., 2001; Sure Start, 2004
רקע בעלי לילדים תורמת לגיל הרך חוץ–משפחתיים איכותיים חינוך במוסדות
הביקור ששנות ככל הגבוה, וכי הרקע בעלי יותר מלעמיתיהם נמוך חברתי–כלכלי
לכן נראה כי יותר. הספר גדולה אלה בבית של ילדים ההצלחה בגן רבות יותר,
של  להענקה ההכרחי המינימום 3 היא לפחות מגיל חובה לימוד חוק ההחלה של
וגם בעתיד בהווה, בחברה כבוד של חיים לחיות צעיר ילד לכל שוויון הזדמנויות

של המדינה. הבוגרים לאוכלוסיית תושביה לכשיגדל ויצטרף
הגננת בדרך ומקדם, תומך מקצועי כוח הם שצוותיהם הספר, בשונה מבתי
קהילות מקצועיות של הקמתן על הומלץ לכן המקצועית. בודדה בעבודתה כלל

המקצועיות. יכולותיהן את שיקדמו גנים אשכולות של במסגרת גננות של
נאותים ולימודיים פיזיים תנאים ליצירת בעיקר התייחסו נוספות המלצות
בקבוצת הילדים  מספר להקטנת צעירים,  ילדים  של בהתפתחותם התומכים 
ולצורך הגורף בעריכת מעקבים הלמידה של הלמידה, לקידום ההיבט התרבותי
גני הילדים של והמבנה הארגון להערכת אופני טווח וארוכי ומחקרים שיטתיים

הפעלתם. והליכי
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ג: לפרק נספח

חינוך במסגרות לילדים בין אנשי צוות מספרי יחס בדבר המלצות

Standard 1.002: 
Ratios for Large Family Child Care Homes and Centers
(American Academy of Pediatrics, American Public Health 
Association, and National Resource Center for Health and Safety 
in Child Care, 2002, p. 3)

Maximum Group SizeChild–Staff RatioAge

63:1Birth-12 months

63:113-24 months

84:125-30 months

105:131-35 months

147:13–year–olds

168:14–year–olds

168:15–year–olds

2010:16-8–year–olds

2412:19-12–year–olds

“When there are mixed age groups in the same room, the child: 
sta  ratio and group size shall be consistent with the age of the 
majority of the children when no infants or toddlers are in the 
mixed age group. When infants or toddlers are in the mixed age 
group, the child: staff ratio and group size for infants and toddlers
shall be maintained” (p. 4).
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מבוא א

התייחסות תוך  הרך לגיל מדעי  לחינוך נפוצות גישות  יתוארו זו  בסקירה
הסקירה  זה שונים.18 עם מחקריים בדבר האפקטיביות שלהן במישורים לממצאים
על המבוסס העצום בידע מן ה"יש". המחסור מאשר ה"אין" יותר מן תחשוף
 Ginsburg (למשל: רבים עדכניים ובדיווחים במאמרים נזכר זה בתחום מחקר
 & Golbeck, 2004; National Research Council of the National
של של רמתן ואיכותן ההערכה זה ניכר בתחומי מחסור .(Academies, 2005
והאפשריים, הראויים תוכני הלימוד של ותרומותיהן, הבחינה לימודים תכניות
הארגונית החיצונית התמיכה המורה, מקום בלמידה, החברתי של ההקשר תפקידו
מיוחדים צרכים בעלי בילדים והטיפול ההורים מעורבות הלמידה, מערך בתוך
השונים). גווניו  על המיוחד החינוך  ותלמידי נמוך  חברתי–כלכלי רקע  (בעלי
בספרות המדווחים במחקרים המעטים די אין יצוין כי המאוחר הקדמת מתוך
של הלימודים ובדוחות ותכניות הקדם–יסודי החינוך למידת המדעים, בתחום
של העדפה לקבוע כדי אלה לתחומים שהתייחסו מרכזיות אקדמיות ועדות
בלבד, וחלקיים מעטים המחקרים הילדים. בגני מדעים ללמידת מסוימת גישה
למשנהו אחד ממחקר משתנות ואף בעייתיות לעתים וההערכה המחקר ושיטות
המתייחסים מחקרים של  עושר קיים  מנגד, השוואה.  מאפשרות  אינן ולכן
חיים תפיסת למשל  - הרך בגיל ילדים בקרב מדעיים מושגים  של להבנתם
 Kaiser, McCloskey) תנועה של תפיסות ;(Stavy & Wax, 1989) בצמחים
.(Matan & Carey, 2001) אדם ידי מעשה מוצרים תפיסת ;(& Proffitt, 1986
 Gelman & (למשל: גניות לימודים תכניות של מפתחים משרת זה מצטבר ידע
המשכיות נעדרת אך ,(Brenneman, 2004; Kamii & DeVries, 1978/1993
נציג מנת להשלים את התמונה, ועל לפיכך, הבוחנת את יישומן בגן. מחקרית
הידע סוג אותן לפי ונמיין הרך לגיל המדעי בחינוך רווחות של גישות מיפוי להלן

מתייחסות אליו. המדעי שהן
המתמטיקה, הלשון וניצני של היסודות למידת של כמו המעמד האיתן שלא
שנוי עדיין זה בשלב מדע בלמידת הצורך הקדם–יסודי, בחינוך האוריינות
בילדות מדע ללמד ראוי ”האם המאמר: של כותרתו שמבהירה כפי במחלוקת,
מעוגנת בגן מדע למידת כאשר גם .(Eshach & Fried, 2003) המוקדמת?”
ממרכז רחוקה היא ונתמכת בספרות מקצועית לגננת, עדיין לימודים בתכניות
המחקרית הספרות במיעוט התאורטי, בתחום הן משתקף זה מצב הבמה.

לקשר  מתייחסת ואינה הגן בגיל מדעים ללימודי תכניות של טווח ארוכות השפעות כוללת אינה 18 הסקירה
אלה. בנושאים היעדר ספרות מחקרית העוסקת היא התפתחות רגשית. הסיבה לכך לבין ביניהן
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ומורות גננות רחבה של בהסתייגות המעשה, בתחום זה, והן בנושא העוסקת
 Gado, 2005; Gustafson & Rowell, 1995;) מעיסוק בו היסודי בבית הספר

.(Kelly & Staver, 2005; Tosun, 2000
תדיר מועלית בגן מדעים הוראת נחיצותה של  בדבר השאלה בחינת בעת
העובדה מוזכרת זו טענה כנגד זה. בגיל להילמד מכדי מופשט זה ידע כי הטענה
אודות על ללמוד ופתוחים הם סקרנים מדעיות, וכי בתופעות מוקפים שהילדים
של תיאור שונות המדעי לרמות לסווג את הידע מזו, ניתן יתרה תופעות אלה.
מחנכי העומד בפני האתגר והסמלי. המופשט לבין המוחשי הנעות בין והסבר
בהישג המצויים מרכזיים מדעיים ותופעות נושאים לזהות אפוא הוא הרך הגיל
היום– לחייהם רלוונטיים שהם כאלה צעירים,  ילדים של ולמידתם חשיבתם

הלוגית. יכולות חשיבתם ומקדמים את יומיים

בגן הילדים מדעים גישות ללמידת ב

עצמים מצויים ייעודית שבה מדע בפינת מתרחשת בגני הילדים המדעים למידת
במסגרת הגן, בייחוד בחצר משתנה; לימודים לתכנית לחקירה, בהתאם נבחרים
במהלך מים); משחקי (כגון מסוימת חינוכית בהנחיה המלוות חופשיות פעילויות
אלה? בסביבות מתרחשת למידה איזו במליאה. או בקבוצות מודרכות פעילויות
פיתוח (1) בגן: מדעים ללמידת הרווחות  הגישות של  קצרה בסקירה נפתח
חקר; (4) מושגי; (3) למידת שינוי של כתהליך מדעי (2) חינוך פיזיקלי; ידע
טכנולוגיות. מערכות של ובנייה עיצוב דרך למידה (5) פרויקטים; דרך למידה
בתחום שהתבססו גישות חלוקה בין משקף הללו להלן הגישות של ההצגה סדר
המקובלות מגישות הנגזרות אלה לבין (2-1 (גישות ההתפתחותית הפסיכולוגיה

.(5-3 (גישות המדעים בהוראת
אחדים. כולן משותפים עקרונות ולכולן מזו, זו לחלוטין נבדלות אינן גישות אלה
החקירה וכי הפיזי, בעולמם מתעניינים צעירים ילדים כי ההנחה על בעיקר נשענות

אותם. ומרתקות מלהיבות בו המתרחשות השונות התופעות של והלמידה

פיתוח ידע פיזיקלי .1

יישומה של את דה–וריס וריטה קמיי קונסטנס מובילות השבעים מאז שנות
 DeVries, Zan, Hildebrandt, Edmiaston) הילדים בגני המדעים למידת
השפעה נודעה ולעבודתן ,(& Sales, 2002; Kamii & DeVries, 1978/1993
בשכיחות ומצוטטים הרך בגיל לחינוך בהכשרה תדיר משמשים ספריהן רבה.
בגנים אף שפעילויותיהן זה. בתחום לימודים העוסקת בתכניות בספרות גבוהה
משום מרכזיותה גישתן עיקרי את להלן נפרט שיטתי, באופן כה הוערכו עד לא

בעשורים האחרונים. הילדים בגני המדעי החינוך והשפעותיה על
אלא מדעי  בחינוך  עוסקות שאינן ודה–וריס קמיי מצהירות ספרן  בפתח 
בגיל מדעיים נושאים כתשתית להבנת גן ילדי בקרב  הפיזיקלי הידע בפיתוח
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(שאף פיאז’ה של הקונסטרוקטיביסטית מתורתו נגזרת גישתן יותר. בוגר
הגן בגיל הנפוץ המדעי החינוך  את מתארות  הן לספרן).  ההקדמה את כתב
התנהגותיות מטרות ידי  על המונחות פעילויות  הכולל קיצוני,  כסטראוטיפ
הן לדעתן פעילויות אלה הילדים. התפתחות את תואמות קרובות אינן שלעתים
הגננת. ידי על מוכתבים המשמשים בהן והניסויים והחומרים דידקטיות, בעיקרן
מגישות הרך נבדלת בגיל המדעים ללמידת ודה–וריס קמיי המסוימת של גישתן
לא השונות הפעילויות זה בשלב כי סבורות הן עניינים: בשני בייחוד אחרות
האפשרות את להם אלא לזמן מדעיים ויחסים הילדים מושגים את ללמד נועדו
תשתית תיווצר וכך פעולתם, תוצאות את ולבחון שונים עצמים עם לפעול
כאלה הילדים מגבשים תובנות פעילויות במהלך ללימודי פיזיקה וכימיה בעתיד.
הזמן. ושל המרחב האופרציות של בהבניית מכן אותם לאחר שישמשו בסיסיות
ליזמותיהם המחנכים של ופתיחותם הגן ילדי של הפעולה חופש הוא האחר
של מוקפד ומתכנון הגננת של מיזמה להתחיל עשויה הפעילות ולרעיונותיהם.
ורעיונות בעיות שאלות, ידי על בעיקר מונחה מהלכה אך עשירה, למידה סביבת
ולהציע רעיונות להביע הילדים גירוי של אווירה ליצור היא המטרה הילדים. של
לצפות שונים, ובעצמים בחומרים שונות פעולות לבצע אותם להניע וכן יזמות
של חשיבותו את מדגישה זו גישה  ולהבינן. אלה  פעולות של בתוצאותיהן
הילדים: של הלמידה מסביבת משמעותי חלק היא הגננת התקשורתי. הממד
הבנתם לעקוב אחר על מנת ובעקבותיה במהלך הפעילות משוחחת אתם היא
של מקור אינה הגננת התנסויותיהם. של נוסף לעיבוד לגרום וכדי וחשיבתם
כל של בראשיתה הלמידה. בתהליכי לילדים לסייע הוא תפקידה אלא ידע,
שישמשו השונים העצמים את ראשוני באופן להכיר לומדים הילדים פעילות
ומכוונת הילדים בין פעולה שיתוף מעודדת הגננת ובהמשכה זו, בפעילות אותם

ובתוצאותיה. במהלכיה הדדי לדיון אותם
באמצעות מתבצע ודה–וריס, קמיי בגישת הילדים, של הפיזיקלי הידע פיתוח
עצמים, של בתנועה עוסקות האחד מהסוג התופעות תופעות: של סוגים שני
מהסוג בעצמים. התופעות פעולה שהילד מבצע בעקבות מתרחשת  והלמידה
ילד שכל  תצפיות הלמידה הוא ומקור בעצמים, שינויים החלים האחר עניינן

השינוי. תהליכי מעקב אחר תוך התערבות בהתרחשות, ללא מקיים,
בפעולה  ומתמקדות במכניקה עוסקות אלה פעילויות בתנועה:  עצמים
מעורב הילד כאשר זה, מסוג פעילויות כי סבורות ודה–וריס קמיי הילד. של
יוצרות בסביבתו, המצויים העצמים על המשפיעים מהלכים ומבצע בהתרחשות
הפיזיקלי הידע לפיתוח ותורמות לתוצאותיה הפעולה מאפייני בין התאמות
על עצמים קשית דרך נשיפה משתמשות בפעולת הן כדוגמה ולהבנת העולם.
ניתן לבדוק ידי נשיפה?". על  אפשר להזיז הנבחנת היא "מה שונים, והשאלה
זווית של שינוי שונים, על עצמים נשיפה שונות, כגון פעולות ידי על זו שאלה
מגדירות אמות מידה העצם ועוד. ארבע הרחקת הקשית מן נשיפה תוך הנשיפה,



הרך לגיל בחינוך לעשייה ממחקר 260

כמו (שלא הילד פעולת של תוצאה היא העצם תנועת (1) מוצלחות: פעולות
יוצרת תנועה היא הפעלתה שמרגע מגנט, או מנוע סוללה, במערכת הכוללת
בעצם, המבוצעת להשתנות הפעולה פוטנציאל יש (2) הילד); מעורבות של ללא
הפעולה המבוצעת (3) תוצאותיהן; שונות לבין בין פעולות קישור המאפשרת
לתוצאה; סיבה בין התאמות בניית לאפשר כדי לצפייה ניתנות ותוצאותיה בעצם
בבניית תומך המידי המשוב - מידיות הן בעצם המבוצעת הפעולה תוצאות (4)

תוצאותיה. הפעולה לבין בין קשר
מתבססות  בעצמים החלים שינויים שעניינן הפעילויות בעצמים:  שינויים 
ערבוב פעילויות של התוצאה לדוגמה, פעולה. על ופחות תצפית על בעיקר
בעיקר תלויה  - בישול בעת חומרים  וערבוב  צבעים  ערבוב למשל  - שונות
אם גם אותם. המערבב הילד בפעולת ופחות מערבבים שאותם בחומרים
לעיל שנמנו המידה אמות ארבע בכל עומדות  תמיד לא זה מסוג פעילויות
פעולות בין קישור המאפשרת בעצם המבוצעת הפעולה של השתנות אין (למשל
זה עם בהן. גם להשתמש ממליצות ודה–וריס קמיי תוצאותיהן), לבין שונות
לצפות קדומים ואפשרו בזמנים שהתקיימו לכאלה את הפעילויות מגבילות הן
מודרניים, משימוש במכשירים (הן נמנעות וגם בתוצאותיה הפעולה באופן גם
מעבר היא ולכן בפעולתם, ניתן לצפות למיניהם, שלא חשמליים מכשירים כגון

צעיר).19 ילד של להבנה
של בחירה המנחים עקרונות של עקיב מערך מתארות ודה–וריס קמיי
של ללמידתם לסייע שנועדו גם פעילויות תיווך כמו ותכנונן, למידה פעילויות
לתחום המשויכים נושאים של רחב במגוון אלה עקרונות מדגימות הן הילדים.
ועוד. וצל אור מים, זרימת  משופעים, במישורים עצמים  תנועת המדעים:
מפורש ניכר עיצוב מתוכנן ומוקפד של סביבות הלמידה שנעשה באופן בספריהן
הגננת ומעורבות התנהלות הילדים של מפורט וניתן תיאור עקרונות–העל, לפי
הצעותיהן והמעשית התאורטית העבודה עושר למרות אולם הלמידה. בתהליך

אמפירי. במחקר נבחנו לא עדיין

מושגי שינוי של כתהליך מדעי חינוך .2

 conceptual) מושגי שינוי של כתהליך המדעים לימודי את תופסת אחרת גישה
למידת בתחום ספרות על הנסמכת זו, גישה פי על .(Carey, 2000) (change
חלופיות. מושגיות במסגרות מחזיקים ילדים שונים בגילים והמתמטיקה, המדע
ידע של תהליך הוספה היא מדעים למידת פיהן שעל לגישות מוקדמות בניגוד
קיים ידע עם להתמודד נדרשים חינוך אנשי המושגי השינוי גישת פי על חסר,

רמות  כוללת - וכימית מכנית - ביולוגית, כל תופעה מדעית בעייתי. כמעט זו הגבלה של היישום כי 19 ייתכן
- לפחות נצפות תיאור רמות שתי של קיומן ממליצה להקפיד על אני לכן לצפייה. ניתנות שאינן תיאור
בועות יוצרים אחת) (רמת תיאור החומרים האחרים לבין בין השמרים יחסי הגומלין עוגה אפיית בעת למשל
ניתן עוד כל חשמליות במערכות שימוש גם בלמידה לכלול לדעתי ניתן לפיכך שנייה). תיאור (רמת האחיד בבצק
בתוצאות באופן מידי. ולחזות אלה גומלין יחסי לגוון השונים, הרכיבים בין פונקציונליים לצפות במגעי גומלין
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ללימודי תכניות מחברי מוצקות. חלופיות תאוריות על המבוסס תלמידים של
מגוונים, באופנים זו תובנה עם מתמודדים יותר בוגרים לגילים המיועדות מדעים
בין הסברים עימות הסברים, למתן דרישה המוקדם, הידע של הכוללים חשיפה
של משפט) ושימוש ניהול ידי חברתיים (למשל על ומושגים שונים באמצעים

מושגי. בירור לצורך באנלוגיות
Preschool - זו גישה  על הנשענת הרך בגיל  המדעים ללמידת תכנית 
- (Gelman & Brenneman, 2004) Pathways to Science, PrePS©
 National Research Council of the National (למשל: רבים להדים זכתה
ובייחוד אחדים,  עקרונות על מבוססת זו תכנית  .(Academies, 2005
לתחום ספציפיות תאוריות  של התפתחותית  מסגרת  בתוך מושגי  שינוי  על
יישומן .(Gelman, 2000) (domain–specific theories of development)
מושגי של ללמידה שנבחרו המובחנות בדרכים ביטוי לידי בא אלה תאוריות של
סיבתיות. של על מונחים המתבססת פיזיים על עצמים למידה לעומת מספר
בחינה מקיפה ידי על נשמרת תחום מסוים בתוך במושגים עקיבות השימוש
וצמחים. חיים בעלי קבוצה של בתוך ”תנועה”, כגון נתון,  מושג של ומגוונת
גם הכולל מוקדם, ידע לילדים שיש בכך מותנית הנלמדים המושגים בחירת
נלמדים מושגים לא בביולוגיה). חיים מושגי (למשל תאוריות אינטואיטיביות
של זה עיקרון אופטיקה). לחלוטין לילדים (למשל הזרים לתחומים השייכים
המתחיל מידע למידה מתמשך, של מסלול תפיסה מבוסס על בחירת המושגים
העדפה יש של נושאי הלמידה בבחירה עם התחום המסוים. ומהיכרות קודם
- לרוחב  רבים  נושאים  של למידה פני על לעומק מסוים נושא  למידת  של 
ולהכליל לקשור להרחיב, מנת על  הקשרים במגוון  במושגים מתמשך עיסוק
אותן ומקשרת מדעי פעילויות של חקר תכנית זו מדגישה הנלמד. המושג את
תפקיד יש לגננת ניבוי ובחינה. תצפית, כגון ולתהליכים מדעיים למושגים לשפה,
של הלמידה לתכנון גישה מציגה התכנית והפעילויות. המושגים בבחירת מרכזי
נתונות. לימוד יחידות  מכתיבה  ואינה  רחב אופנים  במגוון  מרכזיים  מושגים
לשונית אוריינות של בלמידה רבה  במידה משולבים  המדע לימודי לבסוף,

לגני הילדים. מקיפה תכנית פעילות יחד ומתמטית ויוצרים
בתחום  מוקדמת מחקרית תשתית על מבוססת  PrePS© התכנית כי אף
של שיטתית הערכה כה עד בוצעה לא צעירים, ילדים של מושגיהם התפתחות

ותפוקותיה. יישומה אופני

חקר למידת .3

חשיבה ודרכי מיומנויות  פעילויות, גם אלא ידע גופי רק לא  כולל המדע
רבות גישות .(Zimmerman, 2000) אלה ידע גופי של בבנייתם המשמשות
חקר פעילויות המדעים. בלמידת החקר פעילות של מרכזיותה את מדגישות
בין מבחינות ילדים, פיתוח יכולות החשיבה המדעית של את במרכז מעמידות
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אלה השונות התופעות  את וקושרות והסברתן תופעות תיאור לבין  נתונים
הילדים מגוונות שבמהלכן בפעילויות כך לשם חקר משתמשת למידת לאלה.
אותן לבסיס תוצאותיו וקושרים את מפרשים מבצעים אותו, מעצבים מחקר,
את ולומדים מתעניינים הילדים המחקר של עיצובו בעת שברשותם. הידע
המאפשרות דרכים ומגבשים מעניינות שאלות מזהים לעומק, הנידון הנושא
מבצעים או תצפיות עורכים הם הניסוי במהלך אלה. שאלות על לענות להם
או תצפית) (מניפולציה ישירים באמצעים שונים ובחומרים ניסויים בעצמים
בטבלה לעתים  (המאורגנים הנתונים  אוסף מתוך שונים.  מדידה כלי ובעזרת 
ניסוחם לאחר המשמשים ותופעות, יחסים מתבררים והתצפיות בשרטוט) או
מרכזית היא שיטה הניסוי. למידת חקר הידע העומד ביסוד מעמיק של לבירור
- נוסף עיצובי ממד  אליה ונלווה שונות, גניות לימודים בתכניות  ורווחת
.(hands–on) ובעצמים בחומרים מגוון עיסוק תוך הילדים של רבה פעלתנות
בצורה הילדים) כלפי (לפחות מנוסח החקר תהליך הבאה, בדוגמה שנראה כפי

שלבים. או ארבעה הכוללת שלושה פשוטה
פרויקט במסגרת  פותחה  (French, 2004) ScienceStartTM התכנית
מאורגנת והיא  נמוך, חברתי–כלכלי רקע בעלי לילדים המיועד  ,Head Start
מתוארת  והיא  5-3 לבני בגנים משמשת  התכנית חקר. תהליכי של  במבניֹות
הלאומית הוועדה של האמריקני במסמך למשל רבים, במסמכים בהרחבה
כלל את מקיפה התכנית .(Bowman, Donovan & Burns, 2001) למחקר
היא המוצא נקודת מדעיים. ומושגים נושאים סביב המאורגנים בגן, הלימודים
מתאימה תשתית יוצרת בסביבתם מדעיות בתופעות ילדים של שהתעניינותם
של המוכר בעולמם מתמקדת התכנית אחרים. בתחומים גם משמעותית ללמידה
בתופעות ההתמקדות לצפייה. משמעות הניתנים בעלי היבטים בהדגישה הילדים
הילדים של בחייהם למעשה מיוצגים שאינם נושאים של למידה מוציאה נצפות
עיסוק גם כמו הרחק מהם), המתגוררים לילדים או אוקיינוסים דינוזאורים (כגון
מגנטיות).20 למידת  בהן (כגון לצפות שאי–אפשר כאלה מופשטות או בתופעות
ולפיתוח מתמטיקה לימודי של לשילובם עשיר כר היא המדעיים הנושאים
ויכולת ויסות חברתיות אינטראקציות לטיפוח וכן אוריינות, וניצני כישורי לשון
מרחב הגן מתרחשות בכל הפעילויות רבות). תכנון פעילויות על ידי עצמי (למשל
העשרת בתוכן הנלמד, עוסקים הספרים - המרכזי הנושא למידה של ומזמנות
החברה, המתמטיקה, מדעי מתחום ההרחבות וכמוהם מתייחסת אליו, השפה
זו גבי זו על הנבנות פעילויות כולל הלמידה רצף בחצר. וגם המשחק האמנות
והן מבחינת המיומנויות הנושאים מורכבות מבחינת שבועות אחדים, הן במשך
ScienceStartTM היא  לימודים אחרות, לתכניות בהשוואה הנדרשות ללמידתם.

”אוויר”. במושג בהרחבה עוסקת (Bowman et al., 2001) Eager to Learn זה הדוגמה המוצגת במסמך 20 עם
התופעות המקרים בשני באוויר; העיסוק לבין במגנטים העיסוק בין משמעותי הבדל אין כי לי נראה

נראות. בלתי העיקריות
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פעילויות חקר גם ובתוך מבנה מתוכנן מראש משולבות גבוהה, בעלת מובנות
(כגון המדעים בהבנת יסוד למושגי  מתייחסים המרכזיים  הנושאים פתוחות.
במרכז נמנעת מהעמדה והתכנית חומרים), תכונות ואור, ומיפוי, צבע מדידה
מן אחד כל של הלמידה אדום”). ”הצבע (כגון מאליהם מובנים נושאים של
להעשיר, להרחיב ולהכליל  כ–12-8 שבועות, ומטרתה לבסס, נמשכת הנושאים
השתתפותם אופני מבחינת הפעילויות עצמן פתוחות הנלמדים. המושגים את
בעיות לפתרון מדעית גישה סביב מובנות אך ההתפתחותי, והאתגר הילדים של
פעולה וניבוי;  תכנון ושאלה; רפלקצייה הבא: בסדר אחדים, הכוללת שלבים
ומובילה מפרשת מבארת, הגננת השנה בתחילת ורפלקצייה. דיווח ותצפית;
האחריות את על עצמם בהדרגה מקבלים במהלך השנה הילדים אך זה, תהליך
כל - ממערך הפעילויות נפרד בלתי חלק היא ההורים לבסוף, מעורבות לניהולו.

ההורים. עם בבית לביצוע מובנית בפעילות מלווה לימוד יחידת
בקרב גבוהה  עניין  רמת על דיווחו יושמה התכנית שבהם הגנים  גננות 
ידע רכישת על  בפעילויות, וההשתתפות הדיבור בכמות עלייה על  הילדים,
שש במשך .(French, 2004) בעייתיות התנהגויות של הפחתה ועל רחב
בעזרת הילדים התקדמות של  הערכה התבצעה התכנית  של ההפעלה שנות
הקוגניטיבית הרמה את הבוחן ,Peabody Picture Vocabulary Test–ה

המבחן  תוצאות של והשוואה 195 ילדים, נבדקו צעירים. ילדים של והלשונית
ל–87  מ–79 הציונים של ממוצעת עלייה על הצביעה ובסופה השנה בתחילת
שלוש שכלל ספר בבית קבוצת ביקורת, נערך שכלל נוסף, מחקר .(p<0.001)
ושני האחרים ,(N=61) המטרה בתכנית השתמש אחד גן .(N=162) גן כיתות
 Peabody Picture–ה של תוצאותיו השוואת  אחרות.  בתכניות  השתמשו
לטובת  הקבוצות בין מובהק הבדל על הצביעה השנה Vocabulary Test בסוף
הניסוי בקבוצת הממוצע - הציון בתכנית המטרה שהשתמשה הניסוי קבוצת

.(t(1,160) = 4.68, p<0.0001) 101 - ובקבוצות הביקורת ,109 היה

פרויקטים דרך למידה .4

מתחום רק (לא שונים מתחומים פעילויות מאגדת פרויקטים דרך הלמידה גישת
בנושא עוסקים הגן ילדי זמן פרק בכל משותפת. מטרה סביב המאורגנות המדע)
או גינה ושתילת עיצוב כגון תכנון, ארוכת טווח, במטרה הממוקד אחד מורכב
ונשען שונים דעת תחומי המשלב באופן מתנהל הפרויקט להורים. מסיבה הכנת

הילדים. של והרעיונות העניין על
חקר של "אירועי עריכה היא הרך בגיל זו גישה של הדוגמאות ליישומה אחת
אירועים .(Eshach & Fried, 2003 ;2003 (אישך, הילדים בגן רבי–היבטים"
למשל הילדים, של מעולמם  השאובות מעשיות בעיות סביב  מתנהלים אלה
רק לא חקר ומתייחסת על מתבססת הלמידה לגן. אורח בואו של לקראת הכנה
עוסקים הילדים  בגן.  המתרחשות הפעילויות למכלול אלא מדעיים  לנושאים 
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של ושטח משקה כמויות לחשב כדי במתמטיקה הגן, את לקשט כדי באמנות
בעת ובטכנולוגיה מתרכיז, מיץ הכנת לצורך ריכוזים לחשב כדי במדעים שולחן,
להתייחס ממליצים אלה חוקרים למפיות). מתקן (כגון שונים אביזרים הכנת
לידע הפעילויות בהתאם  תכנון בעת הגננת של הראייה לזווית מיוחד  באופן 

שלה. ולעניין

טכנולוגיות של מערכות עיצוב ובנייה דרך למידה .5

תכנון ידי על האמתי  בעולם בעיות בפתרון הלמידה את ממקדת  זו גישה
הנוקטים לימודים תכניות  מתכנני מוחשיים. והתקנים מערכות  של ובנייה
המתבססות מערכות של בבנייה מדעיים מושגים של למידה משלבים אותה
לעתים .(Bers, Ponte, Juelich, Viera & Schenker, 2002) אלה מושגים על
 Anning, 1994; Carr, 2000;) המדעים מלמידת מופרדת הטכנולוגיה למידת
גן ילדי אחר עקבו שבמהלכם אחדים מחקרים מוצגים להלן .(Fleer, 2000

טכנולוגיות. מערכות וחוקרים בונים המתכננים,
מתכנית חלק היא  הטכנולוגיה למידת שם באוסטרליה, שנערך  במחקר
בני 5-3  16 ילדים בו שלמדו בגן אופיינית פעילות תוארה בגן, מחייבת לימודים
דמות ולבנות לתכנן להם התבקשו הילדים שסופר סיפור בעקבות .(Fleer, 2000)
החומרים ובציון הדמות בציור התבטא התכנון סיפור. לאותו שתצטרף נוספת
קופסאות, היתר בין שכללו מוכר של חומרים מאגר (מתוך לבנייתה הדרושים
ובניתוח שבועיים, ארך המשימה ביצוע שונים). מסוגים וחיבורים קרטון גלילי
יצרו הילדים הסופי. רוב המוצר המוקדם לבין התכנון הקשר בין תואר התהליך
תכניותיהם חרגו רופף. היה הסופי המוצר לבין בינה שהקשר תכנית מוקדמת
בבנייה רוחן נשמרה מעבר לחומרים הזמינים וליכולת הביצוע, אך כלל בדרך

רעיונות. של וחיקוי גירוי כללה החברתית הדינמיקה התכנון. שלאחר
,(Bers et al., 2002) 5-3 בני לילדים בגנים שהופעלה אחרת, בתכנית
מתכנני רובוטים). (למשל מערכות בקרה ולתכנות של לבנייה בערכות השתמשו
 constructionism; Papert,) הקונסטרוקציוניזם גישת על נשענו התכנית
ושימוש למידה לצורך ושימושיים משמעותיים עצמים בניית שלפיה ,(1980
זו בגישה מיוחדת. עצמה בעלי הם העולם חקירת לצורך מוחשיים בעצמים
מרכזיים וגם עצמו חשובים ללומד גם שהם של רעיונות זיהוים חשיבות מודגשת
הלמידה. מתהליך כחלק הרפלקצייה חשיבות מודגשת וכן הנלמד, הדעת בתחום
השתמשו להכשרת גננות, שבה שיושמה בקורס ועמיתיה מתארים תכנית ברס
לאחר שונות ששימשו מערכות בקרה בנו הגננות רובוטים - בנייה של בערכות
כיתות תלמידי בבנייה השתתפו אחד במקרה  בגנים. הילדים לפעילות מכן
יישומים שונים  של קצרים מקרה חקרי ארבעה מתוארים יסוד.21 במאמר הנ"ל

 Gillespie &) בקרה מערכות לבנות גם אלא קיימות, מערכות לחקור רק לא חובה גן לילדי לאפשר ניתן 21
.(Beisser, 2001; Mioduser, Levy & Talis, in press; Papert, 1980
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של שיתופית חקירה שולבו אלה ביישומים אחדים. שבועות שנמשכו בגנים
אישיות שיחות סיפורים, דיונים, קריאת כגון ופעילויות שונות, בקרה מערכות
שונים, בנושאים ועסקו המבוקרת, למערכת שיחוברו וסביבות עצמים ועיצוב
די מספקים אלה אינם מקרה חקרי אמנם ואיזון. החיים מטמורפוזה, מחזור כגון
הילדים, של נמרצת פעילות על דווח אולם ואופייה, הלמידה אופן להבנת מידע

הבנה של הרעיונות שיוצגו. הנאה ועל על
מושפעת שהיא כפי מכנית",  "יציבות המושג למידת את  בחן נוסף מחקר
הנבחן העצם את המרכיבות היחידות  של ומהמשקל  מהרוחב מהמיקום,
במשך   6-4½ בני  ילדים  37 אחר עקב המחקר  .(Hadzigeorgiou, 2002)
נבחנו נטוי. מישור  גבי על מגדלים  בבניית  בקבוצות  עסקו כאשר  שבועיים
הנוגעות במאפיינים שאלות תיווך שכלל הגננת - ידי על תנאי תיווך שלושה
שנועדו שאלות ניבוי וכן את המגדל, שאלות היחידות המרכיבות של השונים
תיווך שהגדיר תהליך הבנייה; על וברפלקצייה בתוצאת הבנייה את הילדים למקד
בהגדרת שהסתפק  תיווך  אותה; הבינו שהילדים והבטיח הבנייה  מטרת  את
המבנים ניתוח ידי על התבצעה הלמידה  הערכת  בלבד. הבנייה של מטרתה
נמצא ובסופו.  התהליך בתחילת  הערכה מטלות של סדרה  בעזרת וכן שנבנו 
והיה מבנים יציבים, בבניית התקדמות ניכרה הראשונים תנאי התיווך בשני שרק
של תרומתם את מדגים זה מחקר הראשון. התיווך בתנאי שפעלו לילדים יתרון
כל אחד הידע של בהערכת לוקה הוא אך ילדים, ללמידת תנאי תיווך מתאימים

מתודולוגיות נוספות. בבעיות גם כמו מהילדים בנפרד,
של בנייה של שילוב הפוטנציאל על אור שופך מהמחקרים לעיל אחד כל
עשויות זה מסוג פעילויות הגן. בגיל המדעים בלימודי טכנולוגיות מערכות
טכנולוגיות של להכרה בעיות, ופתרון תכנון של מיומנויות לפיתוח לתרום
המתודולוגיות הבעיות בשל זה עם המדעיים. המושגים וללמידת מתקדמות
או מועילות זה מסקנות בשלב  מהם  להפיק ניתן  לא  אלה,  מחקרים המלוות

קווי פעולה. להמליץ על

וגישות מבנה מדעי: ידע ג

דרך המדעי להלן בידע נדון בגן מדעים ללמידת שונות של גישות מיפוין לצורך
החשיבה תהליכי של והממד התוכן ממד העיקריים: ממדיו שני של האספקלריה

והפעולה.

ההצהרתית ברמה ידע התוכן: ממד .1

והסברים יסוד, תופעות מושגי - הלמידה תהליכי מושא מגדיר את התוכן ממד
התכנים של הבחירה כמדעי. המוגדר  העולם בפלח  העוסקים - (תאוריות)
כימיה כגון פיזיקה, - הדעת המדעיים השונים תחומי מבוססת על הנלמדים
התלמידים לחיי  שלהם ברלוונטיות גם ומתחשבת מהם נגזרת - וביולוגיה 
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וההסברים של המושגים התפתחותית ובהתאמה אזרחים בוגרים, של ולחייהם
בגיל נתון. תלמידים של הלמידה להבנה וליכולת

של הנכונה הבחירה שאלת סביב ער  ויכוח  מתנהל המקצועית בספרות
נשענת שעליהם המקורות משלושת אחד לכל הרך. בגיל ללמידה מדעיים תכנים
וההתאמה הילדים הרלוונטיות לחיי המדעיים, תחומי הדעת - התכנים בחירת

ללמידה. שונות בגישות אחר משקל - ההתפתחותית

הדעת מתחום הנגזרים תכנים א

עוסקים הדעת,  מתחום כנגזרים התכנים מודגשים שבהן לימודים בתכניות 
פעילויות של וממודר מדרגי ארגון ידי על מרכזיים ועקרונות מושגים במיפוי
עולם ונושא החומרים נושא ללמידת נפרדות יחידות קיימות למשל כך הלמידה.
נראה בפועל אוריינות. בניצני העוסקת הלימודים תכנית לצד הנלמדות החי,
 STS–ה וגישת  פרויקטים דרך הלמידה גישת על הנסמכות לתכניות פרט כי 
בתכניות זה ממודרת. עם בצורה בתכנים עוסקות התכניות להלן), רוב (שתתואר
הידע הפיזיקלי, פיתוח גישת ליזמות הילדים, כגון הפתוחות על גישות הנשענות

הלימודי. הרצף בתוך מגוונים נושאים לעתים משלבים
מחקרים ידי על נתמכים בהם והדיון שונות לימודים בתכניות התכנים עיצוב
מסוימים מושגים של הבנה של מחקרים שבחנו סדרה פורסמה היתר בין רבים.
טווח. וקצרות ממוקדות התערבות בתכניות שהשתתפו צעירים ילדים בקרב
סקירה זו, עוסקת שבו במובן לימודים תכניות בחנו לא אלה אמנם מחקרים
יעילות התערבויות לבחינת ממדים אודות על תובנה גיבוש מאפשרים הם אך
הלמידה תהליך אחר מעקב נערך מהם. אחדים נזכיר מושגים. למידת לצורך
צד בכל מספר המשקולות בין מאזניים (הקשר שלפיהם פועלים הכללים של
של (encoding) קידוד הוראת ידי על המאזניים) הטיית לבין הציר מן ומרחקן
של יעילותם הושוותה ;(Siegler, 1976) המטלה של הרלוונטיים המאפיינים
והתברר שונים, בגילים של פעולת המאזניים הלמידה בעת שונים קונפליקטים
מאמץ או תנועה (תחושת קינסתטי קונפליקט צעירים, בילדים כשמדובר כי
 Druyan,) למידה לצורך מתצפית או חברתיים מקונפליקטים יעיל הגוף) באיברי
בזרימת הקשורים הפיזיקליים הכללים את לומדים גן ילדי כיצד הודגם ;(2001
גן של ילדי נחקרה למידתם ;(Levy, 2001) מים מערכות בנייה של במהלך מים
מניפולציה על שהתבססה התערבות בעקבות ביממה והאור החושך מחזור על
 Valanides, Gritsi, Kampeza & Ravanis,) השמים של גרמי מודלים של
תצפית לערוך רק לא נדרשים ילדים כאשר יותר יעילה הלמידה כי נמצא ;(2000
 Pine & Messer,) מאזניים) (איזון הנצפית התופעה את להסביר גם אלא
ממוקדות בדבר מאפיינים ותובנות עשיר ידע בסיס מחקרים כאלה תרמו .(2000
ללמידה התורמים מבוגרים של תיווך ופעילויות  מטלות למידה, סביבות של
המנחים מהם עקרונות להפיק ניתן אם גם אולם מושגים מדעיים. של יעילה
בנוגע ישירות מסקנות להסיק מאפשרים אינם הם לימודים, תכניות של עיצוב
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לאורך הנכללת מדעים של למידת רבת המשתנים הפרקטיקה של לתוצאותיה
הילדים. בגן הרחבה הלימודים בתכנית זמן

הילדים התכנים לחיי הרלוונטיות של ב

לחיי שלהן הרלוונטיות את מדגישים לימודים תכניות של מפתחיהן כאשר
בחיי והתרחשויות אירועים ללמידה. מזדמנת גישה לנקוט עשויים הם הילדים,
הילדים גני מפעילי התלמידים. ידי על היזומה ללמידה נושאים מזמנים הגן
 Project Zero & Reggio) זו גישה נוקטים באיטליה אמיליה רג’יו באזור
דרך פרויקטים הלמידה גישת על הנשענים אלה וכמוהם גם ,(Children, 2001
המדעים, ללמידת נוספת גישה המאמצים אלה גם לעיל. שנידונה טווח ארוכי
הרבה מדגישים במובן רחב ,Science/Technology/Society (STS) הקרויה
 Bybee, 1987;) ללומדים הלימוד תוכני של הרלוונטיות  חשיבות את יותר
לעיל  נסקרה STS לא גישת .(Solomon & Aikenhead, 1994; Yager, 1996

ונחקרה. יושמה היא שבהם ילדים גני נמצאו שלא משום
מתבטאת ובעתיד בהווה התלמידים לחיי הלימוד תוכני של הרלוונטיות
המדע בין גומלין יחסי בניית תוך החברתי במישור שמקורן בבעיות בהתמקדות
של בהקשר האנרגיה נושא את ללמד ניתן למשל כך החיים. תחומי שאר לבין
ולהתייחס שונים דלק מסוגים ולחומרי כוח הקשורים לתחנות סביבתיים נזקים

זה. נושא סביב המתנהל הציבורי לוויכוח גם

ההתפתחותי ההיבט ג

של תפיסה על תיגר האמר קרא (Hammer, 1999) חריף ביקורת במאמר
”אנרגיה” (כגון מדעיות במילים בשימוש המתמקדת הרך בגיל מדעים למידת
ילדים שאתן הפיזיקלי העולם תופעות של הסברתן לצורך ו”אינטראקצייה”)
במילים האלה, להשתמש צעירים עשויים כי ילדים סבור הוא יום. נפגשים מדי
בפיהם ומהסבריהם השגורות יותר מהמילים וראויות להם מתוחכמות הנראות
של משמעותן את אינם מסוגלים להבין זה הם אולם בשלב האינטואיטיביים,
הכולל דעת  לתחום המדע בהפיכת  נזק יש לדעתו לפיכך  המדעיות. המילים 
את ומותירים הילדים קסם על המהלכים מסתוריים ומופלאים והסברים מילים
הפליאה ממד חשיבות את המדגישים יש מנגד, חסרה. המדעיות התופעות הבנת
של לבלבדיות ומתנגדים (Hadzigeorgiou, 2001 (למשל: הלמידה בסביבת
המדעים. מידה לבחירת נושאים ופעילויות בלמידת התפתחותית כאמת התאמה
כלפי חיובית עמדה ליצירת ההפתעה גורם  של תרומתו על מצביע זה חוקר
העיסוק לפיתוח כקרש קפיצה בקרב הילדים, הסקרנות והעניין ולגירוי המדע
בלמידה לכלול ממליץ הוא  לכן המדעית.  והחקירה  החשיבה  ולטיפוח במדע
ניפוח או למים) מאכל צבע הוספת ידי (על לבן פרח צביעת כגון פעילויות
ההסבר אם גם זמן, למשך בשמש והשארתו בקבוק לראש קשירתו ידי על בלון

הילדים. של ההבנה בטווח אינו הנצפית לתופעה
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מהקניה להימנע עשויים ההתפתחותי  ההיבט את המדגישות  הגישות תומכי
שאינן מפעילויות או של הילדים קודם על ידע מתבססים שאינם מושגים של
הידע פיתוח בגישת הלמידה. מושאי על ישירות ותצפית פעולה מאפשרות
הזדמנות מתן הוא הפעילות מוקד (Kamii & DeVries, 1978/1993) הפיזיקלי
בין התאמות וליצור מגוונים באופנים חומרים ועל עצמים על לפעול לילדים
ללמד לשאוף כי אין סבורים זו גישה הנוקטים לבין תוצאותיהן. אלה פעולות
למכניקה המדעי הלימוד נושאי את לצמצם ועדיף מסוימים, מושגים הילדים את

.(French, 2004 גם, (ראו ולחומרים
מדעים לימודי משלבות (STS ובהן) הנ"ל הגישות מן טכנולוגיה: חלק על
מתחום הנגזרים נושאים אלא  מחשב לימודי לא  - טכנולוגיה לימודי עם
התנועה של הפיזיקה בלמידת  למשל כך  אדם. ידי מעשה  עולם - ההנדסה
הקשורות פעילויות המכונות. הנדסת מתחום מכניים מנגנונים לשלב ניתן
להילמד או (2003 (אישך, המדעים לימודי במארג להיכלל עשויות לטכנולוגיה

.(Anning, 1994; Carr, 2000; Fleer, 2000) בנפרד

ברמת התהליך ידע והפעולה: החשיבה תהליכי הממד של .2

מסוימות (ובתכניות גם אלא תכנים רק לא נלמדים המדעים לימודי במסגרת
(ג) מודלים; חקר מדעי; (ב) (א) - ופעולה מיומנויות ודרכי חשיבה בעיקר)

בעיות טכנולוגיות. פתרון
והתיאום  וההבחנה תאוריה לבין ראיות בין הקשר מדעי. בחינת חקר (א)
 Kuhn & Pearsall, 2000;) במדע מרכזי  חשיבה כתהליך מתוארים ביניהן 
לימודים מגוונות תכניות לפיכך פותחו .(Metz, 1995; Zimmerman, 2000
יכולות החשיבה את לפתח מנת על במרכזן הועמד המדעי” ש”תהליך החקר
על מובנות הנשענות מדעי חקר פעילויות כוללות הללו רוב התכניות המדעית.
המושגי. השינוי גישת פרויקטים ועל דרך גישת הלמידה על החקר, למידת גישת
כגון שונות, חשיבה מיומנויות יותר מטפחים בוגרים לילדים המיועדות בתכניות
נתונים, ארגון וניסוי, תצפית ניסוי, תכנון השערות, העלאת שאלות, שאילת
היסודי הספר בית סוף הניסוי. לקראת של תוצאות והסבר הנתונים מתוך הסקה
בגיל משתנים. של ובקרה בידוד כגון יותר, פורמליים היבטים מודגשים ואחריו
ליכולותיהם בהתאם הללו,  החשיבה ממיומנויות בחלק רק  לעסוק נהוג הגן
מסוימים חוקרים זה עם והשוואה. מדידה תצפית, סדירה, מיון, - הילדים של
הם מסוגלים לעסוק וכי יותר, ילדים צעירים רחב של טווח היכולות טוענים כי

.(Metz, 1995 (למשל: נתונים מתוך ובהסקה בהסברים גם
בחינוך מתבסס המדעי, תהליך החקר של הלמידה הדגשת לצד מודלים. (ב)

 Clement, 2000;) ובחינתן תאוריות בניית דהיינו במודלים, העיסוק המדעי
מסוימת, תופעה או מערכת נבחנת כאשר .(Gilbert, 2004; White, 1993
את בה, הכלולים האובייקטים  את  המגדיר מודל  לבנות לומדים  התלמידים
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שימוש נעשה אלה מודלים של בבנייה ביניהם. היחסים ואת תכונותיהם
ובחשיפה בייצוג במיפוי, כרוך זה תהליך ומוחשיים. דיגיטליים שונים, באמצעים
לגבש מנת על הנבחנת למציאות ביחס והערכתן העולם אודות על הנחות של
המדעי בחינוך במודלים העיסוק ככלל, המודל. מושא של עמוקה סיבתית הבנה
פעילה ובהשתתפות מודלים, בחקירה של מודלים נתונים של בבנייה מתמקד
של טווח קצרת פעילות שהתבסס על מחקר כדוגמה נזכיר חברתיים. במודלים
 Valanides) ביוון 6-5 בני גן ילדי בקרב במודלים פעילה והשתתפות חקירה
פעילות ואחרי לפני הילדים של  תובנותיהם  את בחן המחקר .(et al., 2000
מתנועת כדור כתוצאה היום והלילה הסבר תופעת לשם השמים שעסקה בגרמי
בשלב שלבים: בשני קטנות, בקבוצות התקיימה החקירה צירו. סביב הארץ
של ייצוג שהוא והודגש  - הגלובוס - המודל האחד של חלקו הוצג הראשון
הדיון ומאיר. גדול כדור - השמש למודל נוספה הבא בשלב הכדורי. הארץ כדור
בעזרת בהדרגה להבהיר שנועדו סוקראטיות שאלות שאילת באמצעות נוהל
ה"סביבונית". ואת תנועתו כדור הארץ על פני לאור וחושך התנאים את המודל
ממנו. חלק עצמם הילדים היו במודל פעילה השתתפות של נוספת בפעילות
להסביר כדי השמים  מגרמי או אחד והשמש הארץ  ככדור פעלו ילדים  זוגות
ואת זו במערכת  התנועות את הבנתם וניצני הגופנית התנסותם באמצעות 
33 ילדים; מספר הילדים  השתתפו זה במחקר היממה. מחזור לבין בינן הקשר
לבין מחזור היממה צירו סביב הארץ כדור תנועת בין הקשר שהבינו נכונה את
נתונים  במאמר מוצגים (לא המסכם ל–17 במבחן המקדים במבחן משניים עלה

נוספים). סטטיסטיים
לימודי  משלבות המדע תכניות כאשר טכנולוגיות.  בעיות פתרון (ג)
בעיות פתרון בתהליכי המתמקדות נוספות חשיבה תבניות נלמדות טכנולוגיה,
תבניות מוצר. או דגם של (design) לעיצוב זמן מוקדש שבסופם טכנולוגיות
העלאת מיומנויות של ודורשות המדעית החשיבה מתבניות אלה נבדלות חשיבה
ובחירה בפתרון החלטה קבלת הבעיה, הערכתם לשם לפתרון רעיונות חלופיים
בגני ילדים בידודם). (לא משתנים רבים וצירופם של שילוב תוך המתאים ביותר
עשייה עיצוב, - מסוג זה פעילות לתיאור דגם תלת–שלבי משמש באוסטרליה

.(Fleer, 2000) והערכה

סיכום ד

המחקר הסקירה, שנאמר בפתח כפי מאכזבת. זו התמונה סקירה של בסיכומה
הילדים מועט בגן מדעים ובגישות חינוכיות ללמידת לימודים העוסק בתכניות
מתודולוגיים ליקויים בעלי הם שנסקרו המעטים המחקרים מזו, יתרה למדי.

מערכתית. מדיניות ברמה מאפשרים גזירת שאינם
העוסקים קיימים  מחקרים בממצאי  להתמקד  עדיף  כזה במצב כי  ייתכן
לספק עשויים אלה לעיל). (ראו ותיווך למידה סביבות של ממוקדים בממדים
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של פיתוחן ולעודד תכניות קיימות של עיצוב לבחינתן ועקרונות מידה אמות
של גישות לבחינה השוואתית מחקרים ליזום ראוי יתרה מזו, תכניות חדשות.

בהם. לתמוך ואף מדעים בגן ללמידת שונות
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ם י צ ע ו י ה ו ת ו ו צ ה  , ה ד ע ו ו ה י ר ב ח :2 ח פ ס נ

המרב הגן וזיקתן להפקת בגיל חינוך הוועדה לבחינת דרכי חברי
מבית הספר

קליין ש' פנינה פרופסור

לחקר בייקר מרכז מנהלת בר–אילן, באוניברסיטת בחינוך המניין מן פרופסור
כושר לחקר הקתדרה וראש הרך בגיל וילדים תינוקות של התפתחות קשיי
התפתחותית פסיכולוגית היא קליין פרופסור מצ’אדו. ע”ש האנושית ההשתנות
הברית, ארצות רוצ’סטר, מאוניברסיטת  החינוך בתחום  דוקטור תואר בעלת
לייצוגה ילדים, עם והאינטראקצייה התקשורת איכות לחקר שיטות שפיתחה
בישראל נערכו  מחקריה התפתחותם. על השפעתה פוטנציאל של ולהערכה 
של בתמיכתם הברית ובארצות באירופה באסיה, באפריקה, שונות ובארצות
גבוהה להשכלה במועצה חברה קליין פרופסור שונים. בין–לאומיים ארגונים
בפורום ישראל  את מייצגת רבות, מחקר ועדות של בראשן עמדה בישראל, 
התכניות את בגוף המנהל וחברה הרך בגיל בילדים לחינוך וטיפול הבין–לאומי
רבים ספרים פרסמה היא באוסלו. שמושבו ילדים לקידום הבין–לאומיות
הברית, בארצות באוניברסיטאות  אורח כפרופסור כיהנה מחקרים,  ועשרות
בעולם. שונות במדינות לגופים הילד התפתחות בתחום יועצת משמשת והיא

בלוםַײקולקה שושנה פרופסור

הספר ובבית ועיתונאות לתקשורת במחלקה (אמריטוס) המניין מן פרופסור
דוקטור תואר בעלת סוציולינגוויסטית בירושלים, העברית באוניברסיטה לחינוך
התפתחות השיח, חקר הם העיקריים מחקריה תחומי העברית. מהאוניברסיטה
כראש הוועדה לקביעת כיהנה בלום–קולקה פרופסור וחינוך לשוני. פרגמטית 
הוועדה בראש עומדת היא וכיום אם, כשפת עברית להוראת לימודים תכנית
כפרופסור כיהנה היא שנייה. כשפה עברית להוראת לימודים תכנית לקביעת
הברית, ארצות הרוורד, ובאוניברסיטת אנגליה לונדון, באוניברסיטת אורח
תקשורת תרגום, של שונות סוגיות שבחנו רבים ומאמרים ספרים ופרסמה
בשנים לשונית–פרגמטית. והתפתחות מדיה שיח משפחות, שיח בין–תרבותית,
שיח של סוגות התפתחות אחר העוקב אורך מחקר מנהלת היא האחרונות

גן וילדים טרום–מתבגרים בישראל. ילדי אורייני בקרב

טוראל גורלי טלי ד”ר

הצוות ומרכזת המיוחד והחינוך הרך  הגיל היצירתי,  החינוך במסלולי מרצה
מאוניברסיטת דוקטור תואר בעלת הקיבוצים, סמינר במכללת המוסיקה להוראת
מלידה ילדים בהתפתחות מוסיקלית של מחקריה העיקריים עוסקים בר–אילן.
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המוסיקליים המוקדמת והזיכרונות המוסיקלית בילדות החוויה חקר ;6 גיל עד
לקראת הישגים על והשפעתה הגן בגיל פונולוגי לטיפוח התערבות המבוגר; של
צעירים; וילדים פעוטות תינוקות, בקרב וחקירה סקרנות פליאה, קריאה;
גורלי המחנכת. ד”ר ידי על ופרשנותן המוקדמת בילדות גוף פנים ומחוות הבעות
הפונולוגיה, המוסיקה, בתחומי לחינוך לגיל הרך תכניות בפיתוח עוסקת טוראל
אוכלוסייה חלשות לקבוצות התערבות תכניות וכן העממית הספרות והמוסיקה
בוועדה חברה והיא קרב, וקרן החינוך משרד העברית, האוניברסיטה במסגרת

החינוך. במשרד המוסיקה להוראת

הניק אבישי פרופסור

כדיקן מכהן בנגב, בן–גוריון  באוניברסיטת לפסיכולוגיה המניין  מן פרופסור
לנירופסיכולוגיהקוגניטיבית ומופקדעלהקתדרה הרוחוהחברה, הפקולטהלמדעי
העברית מהאוניברסיטה תואר דוקטור בעל הניק הוא פרופסור זלוטובסקי. ע”ש
בתר– לימודי השלים הוא  כהנמן. דניאל  פרופסור  של בהדרכתו  בירושלים,
לפסיכולוגיה במחלקה  פוזנר,  מיכאל פרופסור אצל שנתיים  במשך  דוקטורט
הברית. ארצות בפורטלנד, אורגון, העצב למדעי אורגון ובמרכז של באוניברסיטה
קשב, עיבוד ובנושאי בכלל,  הקוגניטיבי, העצב בתחום מדע מחקריו עוסקים
מחקריו התרחבו האחרונות בשנים בפרט. נומרי, מידע ועיבוד בודדות מילים
וכראש למדעי ההתנהגות בעבר כיהן כראש המחלקה ליקויי הלמידה. לתחום גם

בן–גוריון בנגב. באוניברסיטת זלוטובסקי ע"ש העצב המרכז למדעי

לוין איריס פרופסור

תל–אביב, באוניברסיטת לחינוך הספר בבית (אמריטוס) המניין מן פרופסור
בפסיכולוגיה דוקטור תואר בעלת התפתחותית–חינוכית,  פסיכולוגית
האוריינות עוסקת בהתפתחות לוין פרופסור העברית בירושלים. מהאוניברסיטה
והיא זו,  התפתחות על וחברתיות תרבותיות ובהשפעות הרך בגיל והשפה 
רכישת על וערבית) (עברית והכתב האם  שפת מאפייני השפעת את חוקרת
הורים בין האינטראקצייה ואיכות הבית אוריינות השפעת את וכן אוריינות,
יהודיים ילדים בגני התערבות מחקרי עורכת היא הילדים. התפתחות על לילדים
פרופסור אוריינות. כמטפחי לקדם מחנכים מנת על משפחות ובקרב וערביים
לכתיבת ועדה בראש ועמדה הקריאה לקידום בוועדות כחברה כיהנה לוין
פרסמה היא בישראל. הילדים בגן האוריינות קידום שעניינה לימודים תכנית
שני וערכה פרקים בספרים, ועשרות בין–לאומיים בכתבי עת מאמרים עשרות
פרופסור בישראל”. ”הילד ”מגמות” על בכתב העת וחוברת מקצועיים ספרים
באוניברסיטת הספר למשפטים בבית הקלינית בהתנדבות ליחידה מסייעת לוין
הדין לבית המוגשות חינוך בנושאי מקצועיות דעת חוות של בכתיבה תל–אביב

הגבוה לצדק.
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מבורך מרים ד"ר

המסלול ומרכזת אקדמית כמרכזת כיהנה ובעבר לחינוך, לוינסקי מכללת ראש
ועסקה תל–אביב מאוניברסיטת תואר דוקטור בעלת היא זו. במכללה הרך לגיל
זמנה את מקדישה מבורך ד”ר תל–אביב. באוניברסיטת אקדמית בהוראה בעבר
העיקריים מחקריה תחומי לוינסקי. במכללת ולמחקר אקדמית להוראה כיום
היא צעירים. ילדים של פרקטית ואינטליגנצייה וגננות מורים של קוגניציה הם
של ואישור הערכה ממונה על הייתה כנסים בין–לאומיים, בעשרות השתתפה
הרך וחברה צוות הגיל כיו”ר וכיהנה בישראל, החינוך הרך במערכת לומדות לגיל
הרך לגיל היגוי בוועדות היא חברה ”ועדת דוברת”. של החינוכי הרצף בוועדת
בעיר וכן החינוך, משרד של קדם–יסודי לחינוך האגף במסגרת הארצית, ברמה

הרך. לגיל הכשרה תכניות מפתחת והיא תל–אביב,

מברך זמירה פרופסור

בעבר בר–אילן. באוניברסיטת הרקטור וסגנית בחינוך המניין מן פרופסור
הראשית וכמדענית בר–אילן  באוניברסיטת לחינוך בית הספר כמנהלת כיהנה
מאוניברסיטת דוקטור תואר בעלת היא מברך פרופסור החינוך. משרד של
מטה–קוגניטיביות הוראה שיטות של בחקר עוסקת והיא הברית, ארצות שיקגו,
כפרופסור כיהנה היא בפרט. והמתמטיקה  בכלל  המדעים בתחום ומתמקדת
בעשרות השתתפה אירופה, ובמדינות הברית  בארצות באוניברסיטאות אורח
פרופסור יוקרתיים. עת בכתבי מאמרים עשרות ופרסמה בין–לאומיים כנסים

בישראל. PISA 2000, 2006 מחקר ומנהלת הראשית החוקרת היא מברך

שגיאַײְשורץ אבי פרופסור

ובעבר הילד התפתחות לחקר המרכז ראש לפסיכולוגיה, בחוג המניין מן פרופסור
ושלישי שני ראשון, תואר בעל חיפה. באוניברסיטת מתקדמים לימודים דיקן
מישיגן, ומאוניברסיטת חיפה מאוניברסיטת ופסיכולוגיה סוציאלית בעבודה
במהלך רגשית–חברתית התפתחות הם העיקריים מחקריו תחומי הברית. ארצות
לחץ למצבי  ילדים  של הסתגלות רב–תרבותית, בפרספקטיבה החיים  מעגל 
הטיפול בתחום מדעיים ידע יישומי הילד, למען ושירותים בסיכון ילדים קשים,
פרופסור ילדים. וחקיקה בנושא משפט ציבורית, וכן מדיניות הרך, לגיל והחינוך
ובמדינות בארצות הברית באוניברסיטאות אורח מכהן כפרופסור שגיא–ְשורץ
מעגל  במהלך התקשרות לחקר הקתדרה על מופקד 2005 היה בשנת אירופה;
כעמית  כיהן  2006 ובשנת הולנד, ליידן,  באוניברסיטת מיין מרי  ע”ש החיים
ארצות וושינגטון, ,(USIP) לשלום האמריקני רנדולף במכון ינינגס ע”ש מחקר
בעולם וכאחד בעלי שם עת כתבי של מערכת וכחבר משמש כשופט הברית. הוא
זכה שגיא–ְשורץ פרופסור .Early Childhood Research Quarterly–ה מעורכי
יותר פרסם כנסים בין–לאומיים, ממאתיים הופיע בלמעלה רבים, מחקר במענקי
הילד התפתחות לחקר החברה חתן הפרס מטעם והוא מדעיים, פרסומים ממאה
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תרומתו  2007 על לשנת (Society for Research in Child Development)
הילד. התפתחות בתחום תרבותי רב למחקר השנים רבת

יבלון יעקב ב' ד"ר

בהצטיינות ראשון בעל תואר בר–אילן. לחינוך באוניברסיטת הספר בבית מרצה
מאוניברסיטת בחינוך בהצטיינות שלישי ותואר ובחינוך בפסיכולוגיה יתרה
פולברייט באוניברסיטת הרוורד, כמלגאי לימודי בתר–דוקטורט בר–אילן. בוגר
ומחקריו התנהגות ולמידה, רגשיים של עוסק בהיבטים ד”ר יבלון הברית. ארצות
ובחינוך מניעה בתכניות בבתי ספר, של תלמידים סיכון בהתנהגויות מתמקדים
בספרים כפרקים אותם ופרסם רבים  בכנסים מחקריו  את הציג הוא לשלום.
בחינוך למחקר יישומי היזמה צוות כחבר בין–לאומיים. בכתבי עת וכמאמרים

הוועדה. עבודת את יבלון ד”ר ריכז

הוועדה: ואינם חברי הספרותית הסקירה שתרמו לכתיבת חוקרים

למדעי במחלקה התפתחותית לפסיכולוגיה  המגמה ראש ברגר, אנדריאה ד"ר
על "התפתחות הפרק בכתיבת השתתפה בנגב. בן–גוריון ההתנהגות, אוניברסיטת

ונלמד". מולד עצמי ויסות של

אוניברסיטת לפסיכולוגיה, החוג הילד, התפתחות לחקר המרכז ג'יני, מוטי ד"ר
ילדים בין רגשיים–חברתיים ביטחון "מעגלי על הפרק בכתיבת השתתף חיפה.

חינוך". במסגרות למורים

חיפה. חיברה אוניברסיטת לחינוך, הפקולטה החוג לחינוך, ט' לוי, ד"ר שרונה
הרך". "חינוך מדעי לגיל על 1 נספח את

ע"ש המוח לחקר תחומי והמרכז הרב לחינוך הספר בית עדי–יפה, אסתר ד”ר
"הוראת על הפרק בכתיבת השתתפה בר–אילן. באוניברסיטת (גולדשמיד) גונדה

וכתיבה". קריאה

ההתנהגות, למדעי במחלקה לנירופסיכולוגיה המסלול ראש קופמן, אורה פרופסור
ויסות של "התפתחות על בנגב. השתתפה בכתיבת הפרק בן–גוריון אוניברסיטת

ונלמד". מולד עצמי

בר–אילן. באוניברסיטת חדד מרכז וראש לחינוך, הספר בית שיף, רחל  ד"ר 
וכתיבה". קריאה על "הוראת הפרק בכתיבת השתתפה
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,204-203 ,112 ,107 ,105-103 ,100 ,96 ,95 ,93 ,24 ,23 ,16 ,10 ,8 מטרות 6-5,   
242 ,210  

267 ,246-245 ,215 ,210 (תכנית 100 השפות) 96, אמיליה ברג’יו הילדים גני  
,91 ,88 ,86 ,85 ,83 ,24 ,23 ,21 ,20 ,19 ,16 ,10 ,9 ,6 ,3 ולימוד 2-1, חינוך תכניות   
,169 ,168 ,167 ,165 ,164 ,146 ,142 ,131 ,112 ,111-101 ,109 ,107 ,104 ,103 ,93   
,246 ,241 ,229-228 ,227 ,214 ,213 ,210 ,202 ,189-186 ,184 ,177 ,173 ,171   

268 ,267 ,266 ,261 ,258 ,257 ,253 ,251 ,250 ,248  
ממשל חינוך; ומסגרות מוסדות  והוראתו; מדע התערבות; למידה;  הוראה; גם ראו
החינוך תכניות המוסדות, במפתח ולימוד" חינוך "תכניות [וכן החינוך מערכת וחברה,
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והתקנות] החוקים והלימוד,
,246 ,242 ,215 ,213 ,211 ,203 ,188 ,179 ,104 ,97 ,95 ,84 ,74 ,6 חקרנות, סקרנות 

חקרנית פעילות, והוראתו; מדע אינטראקצייה; גם ראו ,258 ,251
ראו מתמטיקה, חשבון חשבון,

 150 ,149 ,146 ,126 ,125 ,110 ,107 ,105 ,104 ,103 ,95 ,92 ,84 ,74 ,36 חשיבה  11,
,258 ,246 ,223 ,215 ,214 ,213 ,211 ,208 ,203 ,194 ,190 ,180 ,175 ,157 ,152 ,12 הע’

268 ,251-250 ,217 ,213 ,269 ,268 ,261
226 ,221-218 ,216 ,220 ,217 ,216 ,188 מרחבית 187, וחשיבה חזותית  

חשיבה מתמטיקה,  מדעית;  חשיבה והוראתו, מדע יצירתיות; אמנויות;  גם  ראו
קוגניציה מתמטית;

,268 ,251 ,242 ,189 ,184 ,177 ,142 ,109-108 ,31 ,15 ,14 ,13 וִמחשוב  8, טכנולוגיה
גם מדע והוראתו ראו ,269

,208 ,185 ,150 ,82 ,81 ,80 ,82-79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,73 ,63 ,31 ייצוג פנימי, מנטלי 
וחזותי, סמלים גרפי ביטוי ראו גם ,216 ,209

,242 ,241 ,135 ,112 ,106-105 ,103 ,99 ,81 ,20 ,6 מיוחדים  2, צרכים בעלי ילדים
קבוצת שווים התפתחות; ספר; בית הילדים; גן גיל; ראו גם ,257 ,253 ,248 ,243

,250 ,242 ,229 ,228 ,215-209 ,204 ,110 ,105 ,103 ,20 ,17 ,16 ,8 ,4 יצירתיות  3,
250 ,246 ,229 ,223 ,215-209 ,203 ,202

כתיבה וחזותי, גרפי ביטוי ראו כתיבה,

,95 ,94 ,92 ,84 ,83 ,81 ,80 ,79-78 ,76 ,75 ,74 ,66 ,50 ,37 ,31 ,24 ,8 ,7 ,4 למידה  3,
,204-202 ,190 ,187 ,181 ,147 ,146 ,145 ,122 ,112 ,107 ,106 ,103 ,100 ,99 ,98 ,96
,251 ,247 ,246 ,245 ,244 ,242 ,228 ,225 ,223 ,221-218 ,217 ,215 ,214 ,209 ,206

266 ,262 ,259 ,258
267 ,263 ,178 ,9 מובנית) 4, (לא ומזדמנת מובנית  

,82 ,81 ,79 ,78 ,76 ,74 ,67 ,66 ,62 ,59 ,35 ,21 ,20 ,18 ,9 והישגים 7, מיומנויות   
,109 ,108 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102 ,98 ,97 ,95 ,93 ,92 ,91 ,88 ,86 ,85 ,84 ,83   
,222 ,219 ,217 ,216 ,207 ,202 ,189 ,181 ,172 ,170 ,164 ,138 ,117 ,111 ,110   

251 ,246 ,245 ,244 ,242 ,241 ,224 ,223  
חינוך; התפתחותית; דיסקלקוליה דיסלקסייה;  דיסגרפיה;  אינטראקצייה; גם ראו

קשב, הפרעת– פעילות, חקרנית; והוראתו; מתמטיקה; ילדים; מדע

,120 ,119 ,118 ,113-97 ,91 ,83-82 ,71 ,70 ,53 ,41 ,11 ,4 מבוגר-ילד  מבוגרים, יחסי
אינטראקצייה; גם ראו ,214 ,208 ,183 ,178 ,153 ,152 ,147 ,141 ,138 ,137 ,123 ,122

תיווך משפחה; מספרי; יחס חינוך, ומסגרות מוסדות הוראה; הורות;
229 ,228 ,223 ,221 ,213 ,209 ,147-146 ,141 ,133 ,121 ,81 ,78 ,76 ,61 מגדר  52,

252-170 ,246 ,242 ,241 ,210 ,202 ,188 ,186 ,84 ,20 והוראתו  5, מדע
269-268 ,261 ,20 ,7 מדעית 5, חשיבה  

מתמטיקה טכנולוגיה ומִחשוב; גם ראו
226 ,225 ,65 ,64 ,59 ,53 ,52 ,48-45 ,43 מוח  39-31,
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225 ,219 ,217 ,216 ,64 ,63 ,53-48 ,43 ,43 37 ,35 אונות 34,  
65-64 ,53 ,52 ,51 ,47 אזורים 43,  

71 ,53-48 בשילה 47,  
227-225 ,222 ,215 ,207 ,204 ,201 ,38-31 הקוגניטיבי) 16, (מדע–העצב ה– חקר  

53 ,52 ,44 ,35 מוחיים 34, מבנים  
226 ,65 ,51 ,47 ,43 ,36 נזק 35, פגיעֹות,  

220 ,216 ,65 ,53 ,52 ,50 ,51 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 קליפת המוח 35,  
פנימי; קשב ייצוג ראו גם

251 ,249 ,242 ,216 ,203 ,174 ,173 ,171 ,65 מוטוריקה  62,
,214 ,213 ,184 ,177 ,149 ,102 ,96 ,94 ,88 ,86 ,81 ,66 ,64 ,63 ,42 ,13 מוטיווציה  2,

216-215
112 ,109 ,103 ,102 ,101 ,59 ועידוד 8, חיזוק  

,24 ,23 ,19-17 ,11 ,9 ,6 ,2-1 עובדי חינוך  חינוך, לימוד והכשרת ומסגרות מוסדות
254 ,240 ,186 ,171 ,94 ,85 ,81

252 ,109 ,106 ,98 ,87 ,85 ,84-83 ,70 ,69 ,26 ,8-7 אקלים 4,  
253-252 ,241 ,239 ,94 ,85 ,62 ,27-26 לחינוך 23, משאבים הקצאת  

,5 ,4 בכיתה 1, האוכלוסייה והרכב הילדים מספר לילדים, מבוגרים בין מספרי יחס   
254 ,252-152 ,88 ,85 ,70 ,24 ,20 ,18-17  

257 ,255-239 ,91 ,85 ,42 ,24 ,20 ,19-18 ,17 וניהול 5, ארגוני מבנה  
254 ,250 ,249-248 ,245 ,85 ,19 פיזי 17, מבנה  

סביבה וחברה; ממשל חינוך; הילדים; גן ספר; בית גם ראו
150 הע’ 12 ,76 ,64 ,60 ,56-53 מזג  42,

,84 ,83 ,82-81 ,46 ,43 ,41 ,37 ,27 ,26 ,25-23 ,20 ,19 ,9 ,7 ותצפית  2, ניסוי מחקר,
253 ,242 ,239 ,230-227 ,214 ,201 ,182 ,153 ,138 ,110

227 ,216 ,215 ,201 ,153 ,147 ,145 ואתנומוסיקולוגיה 138, אתנוגרפיה  
החוקרים] מפתח [וכן פסיכולוגיה מוח, חקר ה–; התערבות; אנתרופולוגיה; גם ראו

,177 ,149 ,137 ,111 ,105 ,103 ,100 ,99 ,84-82 ,63 ,76 ,37 36 ,32 ,31 ,8 מידע  7,
251 ,246 ,245 ,242 ,217 ,213 ,190

,143 ,140 ,118 ,112 ,105 ,103 ,102 ,101 ,100 ,99 ,45 ,43 ,40 ,21 ,16 ,8 מיקוד  4,
קשב גם ראו ,265 ,225 ,215 ,265 ,225 ,203 ,144 ,143 ,140 ,118 ,144

239 ,85 ,62 ,26 ,23 ושירותים  וחברה, גורמים ממשל
253 ,170 ,94 ,26 בישראל 25, החינוך מערכת  

והתקנות החוקים והלימוד, החינוך תכניות המוסדות, מפתח גם ראו
תיעוד ומשוב ראו הוראה, משוב,

משחקית ולא משחקית פעילות, ראו משחק,
,211 ,210 ,157 ,130 ,111 ,110 ,109 ,106 ,76 ,65 ,56 ,54 ,45 משכל, אינטליגנצייה 

245 ,244 ,243 ,216
,130 ,117 ,106 ,103 ,100 ,99 ,94 ,76 ,74 ,69 ,68 ,65 ,62 ,61 ,26 ,11 ,5 משפחה, בית 

243 ,242 ,240 ,228 ,224 ,223 ,213 ,141 ,137138 ,136 ,135 ,133
245 ,243-242 ,179 ,153 ,145 אחאים 137,  

הורות גם ראו
,217 ,216 ,210 ,200-177 ,146 ,110 ,96 ,34 ,33 ,32 ,31 ,15-14 ,5 ,4 מתמטיקה  2,

262 ,257 ,261 ,251 ,250 ,249 ,242 ,241 ,240 ,224
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,224 ,216 ,215 ,203 ,193 ,185 ,184 ,183 ,179 ,110 ,109 ,84 ,83 ,81 ,67 חשבון 4,   
242  

,189 ,188 ,187 ,186 ,183-182 ,181 ,180 ,179 ,177 ,20 ,15 מתמטית 14, חשיבה   
199 ,194  

שפה, מתמטית התפתחותית; גם דיסקלקוליה ראו

חקר מוח, ראו נירולוגיה,

,91 ,86-85 ,78 ,76 ,74 ,65 ,64 ,61 ,59-55 ,50-49 ,48 ,42 ,40 ,39 ,34 ,6 סביבה  5,
,211 ,209 ,208 ,204 ,202 ,171 ,167 ,144 ,131 ,118 ,112 ,106 ,99 ,98-97 ,96 ,92
גן הילדים; ספר; גם בית ראו ,252 ,251 ,246 ,242 ,239 ,228 ,225 ,225 ,224 ,213

קהילה גרייה; משפחה; הורים;

צוות הוראה, ראו עובדי חינוך,
עצמי ויסות אישיות; גם ראו ,246 ,95 ,92 ,87 ,80 ,78 ,73 עצמי ואחר  41,

,202 ,180 ,157 ,152 145 הע’ 1, ,140 ,138 ,118 ,94 ,68 ,67 ,64 ,39 פסיכולוגיה  16,
258 ,225 ,222 ,217-216 ,214 ,210 ,204

142-141 ,138 פסיכולינגוויסטיקה 127,  
,194 ,182 ,154 ,112 ,111 ,110 ,109 ,99 ,84 ,83 ,81 ,54 ,40 ,18 ,17 ,10 פעילות  6,

261 ,259 ,258 ,252 ,246 ,245 ,241
,263 ,246 ,245 ,208 ,203 ,104 ,98 ,96 ,86 ,76 ,75 ,72 ,71 ,70 ,5 חקרנית    

268 ,265-264  
,147 ,146 ,143 ,142 ,110 ,109 ,107 ,98 ,15 ,13 ,11 ,10 משחקית 4, ולא משחקית   
262 ,251 ,247 ,214-213 ,212 210 הע’ 15, ,193 ,189 ,179 ,154 ,152-149 ,148  

אישיות ראו פרט,

וחזותי ביטוי גרפי ראו ציור,

,121 ,109 ,98 ,96 ,94 ,76 ,74 ,73 ,70 ,68 ,67 ,62 ,59 קבוצת שווים (עמיתים) 11,
–עמיתים שיח, גם ראו ,223 ,181 145 הע’ 1, 150 הע’ 12, ,122

253 ,248 ,246 ,245 ,138 ,118 ,106 ,100 ,94 ,76 ,68 קהילה  5,
,68 ,66 ,62 ,59 ,54 ,46 ,43 ,42 ,41 ,39 ,34 ,31 ,24 ,23 ,20 ,16 ,8 ,7 ,4 קוגניציה  3,
,145 ,144 ,143 ,135 ,111 ,109 ,105 ,104 ,103 ,102 ,99 ,98 ,97 ,95 ,93 ,92 ,91 ,81
263 ,251 ,247 ,239 ,227 ,226 ,225 ,220 ,218 ,217-215 ,213 ,194 ,159 ,154 ,152

,204 ,203 ,170 ,149 ,145 ,118 ,108 ,96 ,92 ,75 ,68 ,67 קוגניטיבית 41, התפתחות   
246 ,245 ,241-240 ,216 ,210 ,209  

194 ,181-180 ,179 ,152 ,108 ,54 מטה–קוגניציה 15,  
חשיבה; מוח ראו גם

וחזותי, קריאה גרפי ראו ביטוי קריאה,
,208 ,100 ,92 ,74 ,67 ,66-65 ,63 ,55 ,54 ,46-43 ,40 ,37-34 ,33 ,31 קשב  16,

250 ,229 ,222
54 ,45 ,44 ,43 ,35 בררני 34,  
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65 ,64-63 ,63 ,54 ,47 ,46 ,44 ,43 ,42 ,40 ,35 ניהולי 34,  
מיקוד היפראקטיביות; גם ראו

,59 ,56 ,55 ,54-53 ,43 ,42 ,41 ,39 ,34 ,24 ,23 ,20 ,16 ,9 ,8 ,3 רגשיּות   רגש,
,103 ,102-101 ,99 ,97 ,93 ,92 ,91 ,86 ,85 ,83 ,82 ,79 ,77 ,76 ,75 ,73 ,70 ,78-68
,245 ,241 ,239 ,224-223 ,216 ,215 ,213 ,212 ,203 ,170 ,157 ,150 ,149 ,112 ,104

251 ,250 ,247 ,246
87 ,83 ,75 ,72 ,71 ,65 ,63 ,58 ,56 ,47 ,46 ,45 ,41 רגשות 39, וויסות ניהול  

179 ,178 ,158 ,153 ,148-147 ,146 ,145 ,143 ,141 ,139 ,18 ,12 ,10 שיח  4,
154 ,151 ,150 ,148 ,147 ,128-125 ,12 אורייני 11, שיח אוריינות–,  

188 ,178 ,154 ,153-152 ,149-144 ,121 ,118 –עמיתים 12,  
,142-141 ,139 ,137 ,135 ,129-128 ,127 ,125-117 כישורי– 13-11, פרגמטיקה,   

203 ,159 ,154 ,153 ,149 ,148 ,152 ,149 ,148 ,147 ,145  
153 ,148 ,122-119 ,13 לה 12-11, וכישורים שיחה  

ראו גם ויסות ,65 ,64 ,63 ,62 ,60 ,56 ,55-54 ,47 ,46 שליטה  41,
,141 ,135 ,126 ,154-117 ,98  ,52 ,51 ,42 ,37 ,36 ,25 ,16 ,12-10 ,9 ,5 ,4 שפה, לשון 
261 ,257 ,249 ,247 ,246 ,245 ,222-123 ,212 ,208 ,194 ,157 ,153 ,149 ,148 ,145

,109 ,98 ,20 ,14-12 ,11 ,5 ,4 וטיפוחם 3, הקנייתם כישורים: מיומנויות, אוריינות,   
,261 ,251 ,250 ,242 ,241 ,240 ,226 ,222 ,217 ,159 ,158 ,157 ,154-128 ,110   

263 ,262  
,53 ,52 ,41 ,36 ,12 ב– 2, והבעה אוריינות התפתחות, בעל–פה): מילולי (מסר דיבור   
,137-135 ,134 ,132 ,129-128 ,127 ,126 ,119 ,106 ,105 ,101 ,98 ,70 ,63   
,221 ,212 ,193 ,178 ,171 ,162 ,160 ,159 ,158 ,155 ,154 ,148 ,142 ,141-140   

245  
,134 ,133 ,132 ,131 ,129 ,128 ,126 ,110 ,109 ,52 מלים) 11, (ואוצר לשוני ידע   
,242 ,235 ,234 ,171 ,168 ,167 ,160 ,159 ,158 ,157 ,154 ,144 ,143 ,142 ,136   

250 ,246 ,243  
153 ,145 ,138 ,121 ִחברות לשוני 118,  

199 ,162 ,158 ,152 ,149 מטה–לשונית 131, יכולת  
199 ,193 ,186 ,185 ,179 מתמטית 178-177, שפה  

וכתב תרבות, תקשורת; שיח; וחזותי; גרפי ביטוי גם ראו

,84 ,83 ,75 ,72 ,71 ,70 ,65 ,64 ,63 ,57 ,55 ,54-53 ,47 ,44 ,42 ,4 תגובה, תגובתיות 
עצמי; שליטה ויסות גרייה; ראו גם ,140 ,120 ,119 ,102 ,101 ,99 ,92 ,87

224 ,111 ,104 ,87 ,83 ,62 ,59 ,55-54 ,41 תוקפנות  8,
265 ,259 ,246 ,182 ,172 ,168 ,166 ,121 ,113-96 ,43 ,15 ,11 תיווך  5,

63 ,58 תסכול  41,
,148 ,141 ,125-117 ,105 ,100 ,98 ,95 ,76 ,74 ,71 ,41 ,13-12 ,11 ,10 תקשורת  4,
ביטוי אינטראקצייה; גם ראו ,259 ,253 ,245 ,223 ,199 ,190 ,184 ,174 ,159 ,154 ,153

שפה שיח; מידע; וחזותי; גרפי
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,126 ,125 ,119 ,118 ,117 ,100 ,99 ,94 ,93 ,85 ,68 ,26 ,25 ,23 ,16 ,9 ,6 תרבות  5,
254 ,253 ,251 ,247 ,246 ,228 ,212 ,152 ,149 ,148 ,146

126 וכתב 125,  
,141 ,140 ,138 ,137 ,121 ,112 ,108-105 ,21 ,11-10 ושונּות 5, תרבותיות רב   

251 ,247 ,228 ,239 ,208 ,153 ,146  
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, ד ו מ י ל ה ו ך ו נ י ח ה ת ו י נ כ ת , ת ו ד ס ו מ ה ח ת פ מ
ת ו נ ק ת ה ו ם י ק ו ח ה

מוסדות
25 העולמי הבריאות ארגון

224 לפסיכולוגיה האמריקני האיגוד
25 ,6 ארצות הברית של למדעים האקדמיה הלאומית

27 הקונסנזוס הברית, ועדות ארצות הלאומיות של האקדמיות
 262 ,257 ,134 ,27 ,3  National Research Council הוועדה הלאומית למחקר

248 ישראל במדינת החינוך מבנה לבדיקת הפרלמנטרית הוועדה
3 בחינוך יישומי למחקר היזמה

 26 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
 National Council of Teachers) המתמטיקה של מורי הלאומית האמריקנית  המועצה

 194 ,193 ,190 ,189 ,186-184 ,181 ,177  (of Mathematics [NCTM]
210 באנגליה חינוכי למחקר הלאומית והקרן לאמנויות המועצה

31  (NSF) הברית בארצות למדע הלאומית הקרן
248 נוער במצוקה ובני לילדים ראש הממשלה ועדת

American Psychiatric Association (APA)  32, 61, 62, 172
California-based International Foundation for Music Research  226 n. 16
Effective Provision of Pre-School Education Project (EPPE)  25
Florida Head Start Association (FHSA)  242, 243, 244
National Association for the Education of Young Children (NAEYC)  177, 239
National Association of Early Childhood Specialists in State Departments of 
Education (NAECS/SDE)  239
National Center for Education Statistics (NCES)  25, 242, 245
National Commission on Writing  172
National Education Goals Panel  111
National Institute of Child Health and Early Child Care Research Network 
(NICHD-ECCRN)  15, 25, 83, 84, 85, 91, 98, 109, 129, 132, 134, 159, 162, 169, 
251
National Research Council of the National Academies  134, 257, 261
Organization for Economic Cooperation and Developpment (OECD)  25, 26, 31, 
178, 179, 239
Qualification and Curriculum Authority (QCA)  210 n.15, 215
Rotman Research Institute at Baycrest Centre for Geriatrics  226 n. 16
Royal Society of the Arts  215
Science/Technology/Society (STS)  267, 268
University of Münster Institut f. Experimentelle Audiologie  226 n. 16
U.S. Department of Education  25

תכניות חינוך ולימוד
247 ,174 והתרבות החינוך משרד (תכניות)

175  2006 וכתיבה”, קריאה לקראת ”תשתית
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Early Excellence Centers  210 n. 15
Early years Development and Childcare Partnerships  210 n. 15
Effective Provision of Pre-School Education  240–241
Good Start, Grow Smart  244–245 
Pre-K  245
Preschool Pathways to Science  261
Head Start  94, 134, 135, 144–242, 245, 262
ScienceStartTM  262–263 
Sure Start  210 n. 15, 239–241, 250, 251
Programme for International Student Assessment (PISA) 179

ותקנות חוקים
26 מעונות (התשכ"ה) הפיקוח על חוק

248 (תש”ט) חובה לימוד חוק
254 ,23 ,18 ,3 (התשמ”ד) חובה לימוד חוק
26 ובשירותים במצרכים מחירים יציבות צו

26 סוציאלית עבודה תקנון
250 ,249 ,186 ,155 ,26 ,24 והתרבות החינוך משרד

(תש"ס) 23 מנכ"ל חוזר  
26 יום ולמשפחתונים למעונות האגף והתעסוקה, התעשייה, המסחר משרד
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36 צ"פ אדוארדס,
126 ד’ אולסון,
156 ג’ אורתר,

229 ,228 א”ו אייזנר,
268 ,263 ח’ אישך,

251 ר’ אמיר,
157 ע’ אראל,
156 ארון, פ”ג

23 א' אריקסון,

74 ,72 ,71 ,70 ג’ בולבי,
247 ח’ ביגר,
139 בכר, א’
24 ב' בלום,

125 הע’ 3, ,122 ש' בלום–קולקה,
152 ,147 ,128  
157 י’ בן–דרור,

26 א’ בר,
91 ,68 ו’ ברונפנברנר,

208 ,140 ,105 ג”ט ברונר,
24 ג’' ברונר,
36 פ' ברוקה,

212 ,224 ,207 ,24 ה’ גארדנר,
240 י’ גולדשטיין,

208 גורדון
24 ק' גיליגן,

158 מ’ גיליס–קרליבך,
248 פ' גליק,

209 ג’נסן–פינק
24 ס' גרינשפן,

260 ,259 ,258 ר' דה–וריס,
207 מ”ק דוידזון,

170 ע’ דויטש,
67 ,24 ג’' דיואי,

244 ,212 ג’ דייוויס,
24 א' דירקהיים,

244 דנקן
117 הע’ 1 א’ דרומי,

267 ד’ האמר,
152 125 הע’ 3, ד’ הוק–טגליכט,

80 ע’ היימברג,

,100 ,99 ,98 ,97 ,67 ,41 ,24 ל'  ויגוצקי,
223 ,210 ,208 ,194 ,149  

157 א’ ווהל,
163 צ’ ולדן,

36 ק' ורניקה,

157 ג' זרצקי,

170 חשין, מ”ח

162 ר’ ימין,

158 כהן, א'
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135 ק' סנואו,
139 מ’ סנפיר,

36 ר' ספרי,
24 ב"פ סקינר,

ם י ר ק ו ח ה ח ת פ מ

209-205 עמודים ראו מחקרים, של שמות מקבצי
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100 ,99 ,98 ,97 פוירשטיין
248 ב’ פוליטי,

225 ,204 ג”ו פלוהר,
24 מ' פוקו,

,194 ,182 ,149 ,46 ,24 ז’' פיאז’ה,
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180 פלבל, ג”ה
125 הע’ 3 פלד, נ’

206 פלדרר
252 ,249 מ’ פלצ’י,

207 ,206 פצולד
6 ז' פרויד,

155 ר' פרוסט,

206 ק’ צימרמן,

244 ס’ קארי,
159 א' קוזמינסקי,

160 ,159 ל' קוזמינסקי,
24 ל' קולברג,

216 מ”ל קולטר,
40 ק”ב קופ,

139 ע’ קורת,
260 ,259 ,258 ק' קמיי,

117 הע’ 1 ד’ רביד,
  170 ,168 ,163 ,155 נ’ רבהון–דמתי,

138 ב' רוגוף,
24 ק' רוג’רס,

53 ,42 מ”ק רותברט,

220 שאו, ג'
81 א' שגיא–ְשורץ,

24 ר' שטיינר,
167 י’ שימרון,

170 ,168 ,163 ,155 שיף, ר’
26 ד’ שפרינצק,

24 א' ת’ורנדייק,
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הרך לגיל בחינוך לעשייה ממחקר
בחשיבותה ההכרה ישראל במדינת ומתגבשת  הולכת האחרונות בשנים
זו הכרה מחקריות. ראיות על המושתתת ממלכתית חינוך מדיניות של
הלאומית האקדמיה מטעם רב–תחומית מומחים ועדת להקמת הובילה
לכנס, מנת על לוועדה התגייסו בארץ החוקרים מטובי למדעים. הישראלית
בעיצוב ההחלטות למקבלי לסייע העשוי המחקרי הידע את ולסכם לבקר
הוועדה דיוני היסודי. הספר בית של הראשונות ולכיתות הרך לגיל החינוך
השנים ועד הגן מגיל הילד בהתפתחות הנוגעים חינוכיים במחקרים עסקו
ובזיקתם הילדים  בגן והלמידה  הספר, בחוויית השהייה  הראשונות בבית
עדכניים על מחקרים נסמכה הוועדה הספר. בבית ולהצלחה  להסתגלות
ילדים של מיטבית להתפתחות חיוניים ומאפיינים תהליכים על והצביעה
כישורי של ההסתגלות הרגשית–חברתית, פיתוח בכללם, עידוד הרך, בגיל
המתמקדות וליצירתיות, ללמידה פתיחות טיפוח אוריינות, וניצני שפה
מבניים ומאפיינים וההוראה הלמידה בתהליך ההוראתיים היחסים באיכות
המחקר מממצאי העולות המסקנות המורים. והכשרת החינוך מערכת של

בחינוך. המלצות לקובעי המדיניות לכלל גובשו

גורמים  של תפקידם  וחינוך; מוח  מחקרי בספר:  הנידונים הנושאים בין
ילדים בין  אינטראקצייה מוקדמת; בהתפתחות וחברתיים רגשיים 
חינוך ומתמטיקה; קריאה, כתיבה של ותקשורת; אוריינות שיח למבוגרים;

ומדעים. יצירתי

בר–אילן, יו"ר; פרופסור  אוניברסיטת הוועדה: פרופסור פנינה קליין, חברי
גורלי טלי ד"ר בירושלים; העברית האוניברסיטה בלום–קולקה, שושנה
בן– אוניברסיטת הניק, אבישי פרופסור הקיבוצים; סמינר מכללת טוראל,
מבורך, ד"ר מרים תל–אביב; אוניברסיטת לוין, איריס בנגב; פרופסור גוריון
בר–אילן; אוניברסיטת מברך, זמירה פרופסור לחינוך; לוינסקי מכללת
ד"ר ריכז הוועדה עבודת את חיפה. אוניברסיטת שגיא–ְשורץ, אבי פרופסור

יבלון. יעקב

הלאומית האקדמיה של משותף מיזם בחינוך, יישומי למחקר היזמה
שנת בשלהי הנדיב, הוקמה יד ושל החינוך משרד למדעים, של הישראלית
מקבלי של שאלות שביסודו  יישומי מחקר  לפתח כדי (2003) תשס"ג
לרשות מקבלי להעמיד היזמה מטרת בישראל. החינוך החלטות במערכת
החינוך בישראל. בקידום להם לסייע שיוכל ומבוקר עדכני ההחלטות ידע
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