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 שונות ממחלקות וסטודנטיות סטודנטים 3-כ - מעורבות בקבוצות עבודה1.

  דיסציפלינרי ידע ה/מביא ית/סטודנט כל2.

 בכניסה״ הדיסציפלינה את ״מפקידים - אבל3.

 עמיתים״ ״ביקורת של מתודולגיה ,אתנוגרפיות תצפיות ,case studies-מ למידה4.

 טיפוס ואבות בסקיצות שימוש5.

  שבועות 8 בן הגדול ,מהירים פרויקטים6.

   פרויקט יחד להמציא הסטודנטים על שבתוכו כללי ל״בריף״ מענה7.

 מהרשת ולמידה פתוח בקוד כלים עם עבודה8.

 טכנולוגיה-אדם יחסי בנושא אישית אג׳נדה גיבוש9.

 דיסציפלינריים-אינטר קורסים





  פעילויות במגוון לתמוך כדי החלל בארגון גמישות1.

 היררכיה אין ,לחדר מרכז אין2.

 שונים בהרכבים בעבודה תומכים שונים איזורים3.

.4Making ו- Hands on 

  :שונים תוכן מעולמות כלים5.

 איטס-פוסט ,בד ,וידאו ,חומרים ,חומרה ,תוכנה

 (מוזיקלי) תג עם היממה שעות בכל כניסה - שייכות6.

 דיסציפלינרי-אינטר חלל



 פנים עיצוב חזותית תקשורת עיצוב ,טקסטיל עיצוב ,תעשייתי מעיצוב וסודנטיות סטודנטים 24

 לאמנות המחלקה ,תוכנה הנדסת ,כימית הנדסה ,פלסטיקה הנדסת ,וסביבה מבנה



 חקר תוך ,שונות דיסציפלינות בין אינטראקציות על המבוסס אינטגרטיבי ידע יצירת

 .מסוימת לדיסציפלינה ייחודיות שאינן סוגיות

  -ל בניגוד

 ברצף או בתיאום ,זו לצד זו הדיסציפלינות את שממקמת ,דיסציפלינריות-מולטי•

  הדיסציפלינות מעל להתעלות שמבקשת ,דיסציפלינריות-טראנס•

 לנתץ שצריך מגבילים מבנים בדיסציפלינות שרואה ,דיסציפלינריות-אנטי•

(Thompson - Klein, 2010)  

 אינטרדיסציפלינריות



A common system of axioms 

that transcends the scope of 

disciplinary world views 

through an overarching 

synthesis 

Integrating knowledge and 

modes of thinking in two or 

more disciplines or 

established areas of 

expertise to produce a 

cognitive advancement in 

ways that would have been 

impossible or unlikely 

through single disciplinary 

means 

Additive  

Drawing on knowledge from 

different disciplines but 

staying within their 

boundaries 

Interactive Holistic 

  הגדרות

A taxonomy of interdisciplinarity, Julie Thompson Klein,  The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford University Press (2010) 



 בשנקר ליישום דוגמאות

  דיסציפלינריות-מולטי•

 מחלקות שתי בין קורסים
 כלכליסט עיתון בשיתוף כלכלית להבנה אפליקציות עיצוב•

 דיסציפלינריות-אינטר•

 מחלקתיים רב קורסים
 והנדסה עיצוב שמשלב פרויקט יחד ומפתחים הוגים שונות ממחלקות סטודנטים•

  דיסציפלינריות-טראנס•

  מחלקות חוצת פעילות
   מוזיקה על ״מרקחה״ סדנת ,לדיסציפלינות ישירות רלוונטית שאינה פעילות•



 בשנקר א״ד למידה ביישום סוגיות

 ?למצטיינים רק או ,לכולם1.
   חופשי רישום מול כניסה ראיונות•

  ?בכפייה או ברשות2.
 בשנקר לחובה מרשות המעבר•

  דיסציפלינות מבוסס במוסד א״ד3.
 וסטודנטים מרצים של פרספקטיבות•

 ?אינטרדיסציפלינה הוא התחום האם4.
 מסורים סטודנטים מול רחבים סטודנטים•

 ?טראנס ,מולטי ,אינטר :פורמטים5.



 דיסציפלינות מבוסס במוסד א״ד אתגרי

The system of discipline-based departments coupled with interdisciplinary research centers already accomplishes… the 

objective of incorporating interdisciplinarity into the contemporary university without major organizational changes. 

 

Finally, disciplines are porous not only because of their physical proximity on campus but also because of the ubiquity of 

research centers. Each of the top 25 research universities on average has more than 100 research centers, most of which 

claim to be interdisciplinary in scope (author’s analysis of institutional data from Gale Ready Reference Shelf). American 

universities are thus hybrids—discipline-based departments coexist with interdisciplinary research centers. 

 

The Oxford Handbook of Interdisciplinarity (Oxford Handbooks) (Kindle Locations 1426-1429). OUP Oxford. Kindle Edition.  

 

 

Interdisciplinarity can shift power from researchers and departments to deans and presidents, as critics of the 

interdisciplinary initiatives at the University of California, Riverside, and Indiana University contend (McMurtrie 2016). 

Excessive centralization can threaten innovation and creativity that make our system work so well. Creativity in the research 

process requires decisions by those closest to the research issues themselves. Interdisciplinary units tend to shift power 

toward the center of the university, thus perhaps unintentionally promoting more centralized decision-making. 

 

 

Jerry Jacobs 

 דיסציפלינרית״ ״אגוצנטריות ,תקנים שיוך ,דיסציפלינרי מבנה •

(Richter & Paretti 2009) 

  קוריקולום על מחלקתית שליטה •

 ?”jack of all trades, master of none” :עקרונית התנגדות •

 הכנה זמן על לתגמל קושי ,ים/מרצות ריבוי עקב א״ד הוראה של גבוהה עלות •

 מוגבר

  :צנטרליזציה יוצרת א״ד-ה שהגברת טענה •

 בין הבריאה התחרות חשבון על מוסדות ונשיאי דיקנים אצל כוח מרכזת

 (McMurtrie 2016) מחלקות

 



 מדעי תחום לתיאום הגובר הצורך את ממלא המוח למדעי הספר בית

 מדעי ,רפואה ,החיים למדעי הפקולטה כגון שונות בפקולטות הנלמד המוח

 מחקר ויוזם מפתח והוא ,והנדסה מדויקים מדעים ,הרוח מדעי ,החברה

 .המוח בחקר הדרך פורץ המחקר את מקדמים אשר הוראה ותחומי חדשני

Largely inspired by the pioneering work of Professors Robert John 

Aumann (Nobel Laureate in Economics 2005) …. the range of the 

Center’s scientific activity is unparalleled in the world. Most 

interdisciplinary centers aim to promote cooperation between 

researchers in two or three different fields, whereas the Center for 

Rationality is a truly multidisciplinary enterprise, drawing on the 

talents of outstanding scholars from ten different departments in 

four faculties of the University. 

  ,מחקר מרכזי 100 מעל בממוצע יש המובילות האוניברסיטאות 25-מ אחת בכל

 (Jacobs) א״ד רובם

 …כאן כבר אינטרדיסציפלינריות



 

Aalto University was established in 2010 as a merger of three major Finnish universities: 

the Helsinki University of Technology (est 1849), the Helsinki School of Economics (est 

1904), and the University of Art and Design Helsinki (est 1871). The close collaboration 

between the scientific, business and arts communities is intended to foster multi-disciplinary 

education and research.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_University_of_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki_School_of_Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Art_and_Design_Helsinki


 .שונים מקצועות בין במפגשים יעסקו בהן הוראה-למידה זמן משבצות

  

  :למשל

 השוטפת הלימודים מתכנית כחלק קבועה זמן משבצת -

 ייעודיות למידה ותקופות פרויקטים במסגרת -

 הספר בבית אינטרדיסציפלינריות

  בצוות למידה || פרויקטים מבוססת למידה ||  אינטרדסציפלינריות 



 דיסציפלינות חוצות הן גדולות שאלות .א

 

 כמו ,טרור ,אדם זכויות ,עוני ,הגירה ,אקלים שינויי - בעולם הגדולות והסוגיות הבעיות

 ,תחומי ידע של צבירה ומהמשך אחד מתחום שלם מענה לקבל יכולות לא של סוגיות גם

 .אלו ידע שדות בין היחסים של יותר טובה מהבנה אלא

 ?דיסציפלינרית-אינטר למידה מדוע



 יריעה ורוחב גמישות דורש העבודה עולם. ב

 

, חדשות בעיות עם להתמודד שיכולים אנשים מצריכים הגלובלי העבודה בשוק השינויים

 בעלי אנשים עם ביעילות פעולה ולשתף, גמישה בדרך מומחים של חשיבה ליישם

 נושא לאותו ביחס שונים ורקעים שונות השקפות

 ?דיסציפלינרית-אינטר למידה מדוע



 טבעי״ ״מצב אינן דיסציפלינות .ג

 

 העולם את יותר טוב להבין עניין עם אלא ,דיסציפלינרי עניין עם הספר לבית מגיעים אינם ילדים

 לעיתים גורמת ,ובהתמקצעות בארגון ברור ערך לה שיש ,לדיסציפלינות החלוקה .שסביבם

 שחוצים נושאים בין קישור ולאי ,שונים ידע תחומי בין שרירותית או טבעית לא להפרדה

 דיסציפלינות

 בסיסיות מושגים מערכות הבניית של הקוגניטיבית הנקודה את גם להוסיף 

 ?דיסציפלינרית-אינטר למידה מדוע



 אינטגרטיביים למידה תהליכי קידום .ד

 

 .ועבודה מחשבה צורות של ריבוי ומעודדת ,שונות וגישות לתפיסות חשיפה כוללת א״ד למידה

 בין סינתיזות של ויצירה ,שונים תחומים בין וזיקות קשרים אחר החיפוש נמצא הלמידה בלב

 .רוחב כתחום חשיבה מיישמת א״ד זה במובן .ושיטות נושאים

 ?דיסציפלינרית-אינטר למידה מדוע



 הדיסציפלינות הבנת דרך הידע קידום .ה

 

 מהות ושל הידע ארגון של קוגניטיבית-המטא ההבנה את מקדמות א״ד ועשייה חשיבה

 כך דרך וניתן ,לימוד לנושא בעצמן להפוך יכולות הדיסציפלינריות הפרדיגמות .הדיסציפלינות

 .ביקורתית חשיבה גם לקדם

 (ל"כנ) מאליו מובן לא כי הסבר דורש ?למה

 ?דיסציפלינרית-אינטר למידה מדוע



 דיסציפלינרית-אינטר ללמידה מודל

 רפלקסיבי משקל בשיווי שמצויה חשיבה מערכת

(Boix Mansilla, 2016)  

 

 מטרה הגדרת•

 אינטרדיסציפלינרית

 תובנות גיבוש•

  דיסציפלינריות

 מול זו התובנות בחינת•

  זו

 הבנות יצירת•

 אינטגרטיביות



 

Maya Lin, The Vietnam Veterans Memorial,  Washington, D.C.  



 



STEM - Science, Technology, Engineering and Math      

 vs. 

STEAM - Science, Technology, Engineering, ARTS and Math  

vs. 

STREAM - Science, Technology, Reading, Engineering, ARTS and Math…. 

 א״ד במבנה הדיסציפלינות בין היחסים

STEM - Science, Technology, Engineering and Math  

 vs. 

HECI - Humanities, Ethics, Creativity and Imagination 

‘Everyone deserves to 

learn about the arts and 

humanities just as much 

as they deserve to learn 

about maths and the 

sciences’.     

- Howard Gardner 

- Gerd Leonhart, Futurist 



  

Yves Lenoir, Abdelkrim Hasni, 2016 

 א״ד במבנה הדיסציפלינות בין היחסים

Degree of fusion of disciplines 

the intensity of relations between disciplines,  

Intensity of relations between disciplines 



 NGSS Next Generation Science Standards - 2013 ,ארה״ב1.

     היסודי בחינוך קוריקולרית רפורמה -  2014,פינלנד2.

 בישראל וניסיוניות קיימות יוזמות3.

 הספר בבית א״ד ללמידה הנוגעות מגמות



1. Patterns 

2. Cause and effect 

3. Scale, proportion, and 

quantity 

4. Systems and system 

models.  

5. Energy and matter: 

Flows, cycles, and 

conservation.  

6. Structure and function 

7. Stability and change 

Crosscutting Concepts 

Disciplinary Core Ideas 

Practices 

Next Generation Science Standards 



Multi-disciplinary learning modules became obligatory with the new curriculum in 

basic education:  

schools must provide these modules for students at least once every school year.  

 

The modules are enquiry-based, exploratory study periods and projects which 

provide opportunities for applying knowledge and skills learned in different 

subjects, and experiencing participation and democratic action, shared problem 

solving as well as constructing new knowledge.  

 

This should allow students to perceive the significance for their own life and 

community, and for society and humankind of the subjects that they learn at school. 

In the learning process, students are supported to expand and structure their 

worldview.  

 

The learning modules offer excellent opportunities for cooperation between different 

study groups, between students of different ages and between the school and the 

community around it (Halinen, 2017; National Core Curriculum for Basic Education 

2014). 

 

Teachers collaborate in planning and implementing the modules. Students 

participate in the planning, implementation and assessment processes of these 

modules.  

 

The objectives and content of the modules must be interesting and meaningful from 

the students’ perspective. The modules must be based on the values and 

development principles of the school culture and promote the development of 

transversal competencies. Everything else – the number of modules, the actual 

objectives, content, ways of working, use of learning environments and materials, 

organizing the cooperation, planning and assessment procedures etc. – is planned 

and decided at the municipal or school level.  

 

Multidisciplinary learning modules do not increase the learning time of students but 

instead themes covered in the subject lessons are incorporated into the planning and 

implementation of the module. 

 מולטידיסציפלינריות למידה יחידות

 

 או קורס ,נושא לפחות הלימוד משנות אחת כל במהלך ללמד ספר בית כל על

 הנושא את יבחן או שונים לימוד מנושאי תכנים שישלב אחד פרוייקט

 .שונים לימוד תחומי מספר של בפרספקטיבות

 

  :לתמידים יאפשרו הלמידה יחידות

 

 במקצועות שנלמדו וכישורים ידע ליישם המאפשרים ,והתנסות חקר למידת זמני•

 שונים

 הקהילה וחיי שלהם לחייהם חשיבות של תחושה•

 הקהילה ועם ,גילאים בין ,תלמידים בין פעולה לשיתוף הזדמנויות•

 לימודי עומס יוסיפו לא•

  .הספר בית תרבות עם אחד ובקו לתלמדיים משמעות בעלי בתכנים עיסוק•

 

 ספרית-בית או המוניציפלית ברמה מתקבלות הביצוע אופן על ההחלטות כל

 

 

Finnish Education Reform 2014 

The objectives and content of the modules must be interesting and meaningful from the students’ perspective. The modules must be based on the values and development principles of the school culture and promote the development of transversal competencies. Everything else – the number of modules, the actual objectives, content, ways of working, use of learning environments and materials, organizing the cooperation, planning and assessment procedures etc. – is planned and decided at the municipal or school level.  



תחומית״ הרב ״התכנית י׳ שכבת , לוד אורט ,  

 מקומיות דוגמאות כמה

מדע״ ״קדימה   העולמית אורט ,

  

"תשע מגמה כל של יסודות למידת + היכרות – י כיתה : ז  

"תשע י כיתה : ט "   תחומיים רב צוותים של גמר עבודות  - ב

משותף פרויקט במיני התנסות – א"י כיתה:  ח"תשע  

"תש י כיתה : פ " ” + 2 מחזור ב    סקיילינג״
'ג טק  אם  

דה ן רב למי י ב ת ו מי   תחו



 ?טראנס ?מולטי ?א״ד האם•

  ?המורים בין ?תלמידים בין / תלמיד בתוך•

 ?פרונטלית בלמידה / בפרויקטים•

 ?מסויימים מגילאים ?לכולם•

 ?כחובה / כבחירה•

 ?בכלל או תחומים של מסוימים בסוגים•

 ?זאת לאפשר כדי מהמערכת נדרש מה•

 ?הספר לבית א״ד נכנסת ואיך מתי



 ?וא״ד דיסציפלינרית למידה משתלבות כיצד

 

  א״ד למידה ואחריה ,דיסציפלינרית למידה-א

 עבודה ביצוע ואז ,האחרונות התיכון שנות עד דעת תחומי של דיסציפלינרית למידה :דוגמה

  .התלמידה של ועיצוב בחירה לפי אינטרדיסציפלינרית

 

  א״ד ללמידה במקביל דיסציפלינרית למידהב-

-רב בנושא עיסוק בהם שיש שיעורים ושל דיסציפלינריים שיעורים של במקביל קיום :דוגמה

 הגדולות״ ה״שאלות אחת כמו תחומי

 

  דיסציפלינרית למידה ואחריה ,דיסציפלינרית(-קדם) אינטר למידה-ג

 לדיסציפלינות חלוקה כך ולאחר הביניים חטיבת במהלך יחד תחומים מספר של הוראה :דוגמה

  בתיכון

 א״ד למידה ביישום מרכזיות סוגיות 



  ?האינטרדיסציפלינריות מתקיימת מי אצל

 

 ותכני לימודים תכנית יחד מעצבים ,הדיסציפלינרית ההתמחויות בעלי המורים - המורים בין•

 התלמידים עבור א״ד לימודים

 פעולה משתפים והם ,דיסציפלינרית מיומנות ה/מביא ה/תלמיד כל זה במודל - התלמידים בין•

  .מגמות בין משותף בפרויקט למשל ,ביניהם א״ד אינטגרציה ליצירת

 ת/מיישמ ואז ,תחומים מספר של דיסציפלינרית למידה ת/לומד ה/התלמיד - התלמיד בתוך•

 כפרויקט למשל ,א״ד למידה

 א״ד למידה ביישום מרכזיות סוגיות 



 

 ?דיסציפלינות אילו בין

 

 א״ד למידה ביישום מרכזיות סוגיות 



 

 א״ד למידה ביישום מרכזיות סוגיות 

 ?דיסציפלינות אילו בין

 



 

 א״ד למידה ביישום מרכזיות סוגיות 

 ?דיסציפלינות אילו בין

 



 א״ד למידה ביישום מרכזיות סוגיות 

 ?א״ד למידה מעריכים כיצד

 .להערכה אתגר מציבה א״ד למידה

 

  - גיל ,לדוגמה .הקשר תלוית להיות ההערכה על

  .התחומים בין הקשרים הבנת על דגש תשים הערכה צעירים בגילאים•

  .עצמאית אינטגרציה יכולות של להדגמה לצפות ניתן יותר מבוגרים בגילאים•

 .ובמדידתה בתכנונה הלומדים את תערב כזו שהערכה כדאי

 

  :שבה המידה את יבחן הערכה מחוון

 דיסציפלינריים ותכנים שיטות ,ממצאים ,תיאוריות על מתבססים הלומדים•

 חדשים ותוצרים הבנות לקדם מנת על הדיסיצפלינריות התובנות של אינטגרציה מיושמת•

  האינטרדיסציפלינרי המהלך לגבי רפלקסיבית ותובנה הבנה קיימת•



 וסגל הניהול צוות ,הספר בית למאפייני א״ד למידה של היישום ואופן היישום היקף את להתאים יש•

  .המהלך לטובת שעומדים ובמשאבים ,המורים

 התכנים של הפיתוח את המאפשרת משאבים והקצאת הניהול צוות של תמיכה ,המורים של רצון•

 בלומדים ותמיכה המורים ידי על הא״ד

 ,פעולה שיתוף עומדים שבבסיסה היות ,בכך מעוניינים שאינם מורים על א״ד עשייה לכפות ניתן לא•

 .יצירתיים אינטגרציה ומהלכי תקשורת

  .מורים ובהכשרת בגיוס אותה ולהדגיש ,מרכזית כאג׳נדה הא״ד את להעמיד הספר בית על•

 .השונות הדיסציפלינות מן המורים של משותפת לעבודה משמעותיות שעות דרושות•

 וסיוע ,א״ד למידה של ותכנים תהליכים ביצירת מקצוע מבעלי והנחייה לתמיכה זקוקים הספר בתי•

 .כזה למידה סוג בהכנסת קשיים מול אל

 א״ד למידה להצלחת תנאים 



 
 הדדית והפריה צוות עבודת

 והתחדשות יצירה

 הצוות של הובלה

 התלמידים לחיי הרלוונטית הוראה

 קדימה הוראה תכנון

 מושקעים שיעורים

 רבה משאבים הקצאת מצריך הפרויקט

 עבודה של רבות שעות

 לכל נזק לגרום עלול מתאים לא שיבוץ

 המקצועות

 ביה״ס כלל שיתוף

 מתאימים מורים שיבוץ

  ולשון הבעה שילוב

 הוראה מתודות – עצמאי לומד יצירת

 המרחב של פדגוגיה

 לפרויקט וותיקים מורים רתימת

 והערכה מדידה

 מיומנויות של פדגוגיה

 גבוהות חשיבה רמות על עבודה

 היום של הטכנולוגיה עם קו יישור

 אינטלקטואליות

 הטרוגניות כיתות עם עבודה

 וייס ברנקו ,לוד אורט - תחומית״ הרב ״התכנית ,השקוביץ ומשה סגל נטע ,מסכם ניתוח



  והמלצות סיכום

 ורפלקסיבית מעמיקה חשיבה מעודדת ,גדולות שאלות דרך למידה מאפשרת א״ד למידה

 א״ד .דיסציפלינרית העמקה על לוותר מבלי ,מורכב עולם עם להתמודדות תלמידים ומכינה

 על לעבוד ולהמלצה ,הספר בית ברמת לאוטונומיה הועדה להמלצות הדוק קשר קשורה

 יש ,לפיכך .הלומדים וברמת המורים ברמת דיסציפילינה חוצי ,רוחב כישורי לאור ידע הבניית

 .דיסציפלינרית למידה לצד ,ספר בבתי אותה ליישם

 החינוך במערכת נמצאה לא אולם .א״ד למידה של דוגמאות של ניכר מספר כיום קיים בשטח

 כולל ,הספר בבתי תחומית רב והערכה הוראה ,ללמידה עקרונות של ומאורגנת מסודרת תורה

 כדי למורים נחוצים כלים ואילו תחומית בין למידה לקיים כדאי תנאים ובאילו מתי בשאלה עיסוק

 לפיתוח משאבים בהקדם להקצות החינוך למשרד ממליצה הוועדה .מיטבי באופן אותה לקיים

 .מהשטח ביזמות העזרות תוך ,תחומית רב ללמידה "מקצוע וועדת" מעין - ל"הנ
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