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 החזקת המרחב
ותפקידים בהחזקת המרחב כפי  המעבר   עימו שינוי במגוון של משימות  מהוראה להנחייה מביא 

 שיפורטו במדריך. 

 הגדרה להחזקת מרחב:

הלומדים,   עם  המנחה  של  המשותף  לזמן  היא  המרחב  בהחזקת  הופך  הכוונה  המורה  כאשר 

, תהליך הלמידה מבוסס על התנסות ולמידה פעילה של הלומדים. המורה אינו מעביר ידע  למנחה

והתלמידים נדרשים לגלות את הידע בעצמם על ידי התנסויות שונות, אותנטיות, הדורשות בדרך  

 כלל שיתוף פעולה ועבודת צוות ותואמות לצרכים ולרמת האתגר של הלומדים. 

שוב רפלקטיבי תמידי הממשיג ללומדים את הכלים שרכשו, הידע אוסף ההתנסויות הללו מלווה במ

 שנצבר והמיומנויות שבהם התנסו.  

 במסמך זה יפורטו כל הכלים שיעזרו למורה להחזיק את המרחב של הלמידה בצורה אפקטיבית. 

 

 

 

 החזקת המרחב דורשת התייחסות לארבעה מרכיבים:
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 -החזקת תהליך החקר

המתרחשות במרחב הלמידה הן ההזדמנויות של המנחה לתווך ללומדים כיצד מתנהל ההתנסויות  

 חקר, כלומר ללמד את הלומדים כיצד ללמוד. בדגש על הנקודות הבאות: 

 קידום מיומנויות חשיבה ברמת הבנה:   -

ידע.   גוף  עם  חשיבה  דרכי  מיומנויותפיתוח  חילק  הרפז  ל    פרופ'  הבנה.    18אלו  ביצועי 

בזמן   המתגלה  הידע  גוף  עם  פוגש  ההתנסות,  כדי  תוך  שהלומד,  חשיבה  מיומנויות 

מיומנויות   עם  להתמודדות  הלומדים  את  לדחוף  הוא  המנחה  תפקיד  החקר/ההתנסות. 

 '.חשיבה כגון: לטעון טענה, לבטא ידע במילים משלך, לשאול שאלות וכד

 קישור לתחומי ידע:  -

לעזור   המנחה  על  זה,  לצד  אך  ויצירתי,  מעניין  להיות  שואף  המיטבי  ההתנסות  תהליך 

חוג   בין  המבדיל  הוא  הידע  לגוף  )קישור  להתנסות.  הקשורים  ידע  גופי  לחשוף  ללומדים 

לקורס, בין תהליך למידה חוויתי לתהליך למידה אקדמי( למשל להוביל את הלומדים לחקר 

מ אודות  מרחב  החיות  גן  למנהל  לכתוב  הציעו  והלומדים  במידה  מסוימת,  חיה  של  חייה 

 השיפורים שיש לעשות בגן, כדי לאפשר לבעלי החיים לחיות בסביבת מחייה טובה יותר.  

 חיבור הלומדים למיומנויות בתחומי ידע: -

הלומדים, במהלך ההתנסות,   על המנחה לחשוף את  מיומנויות חשיבה,  לקידום  במקביל 

למשלמ כאומן.  הלומד  על  לחשוב  צריך  המנחה  הידע.  בתחום  הקשורות  כיצד   -יומנויות 

במדעים לאומן  הלומד  את  בהיסטוריה  -להפוך  אומן  בספרות  -מדען,  אומן    -היסטוריון, 

משורר וכד'. כדי להפוך לאומן בתחום ידע מסוים, על הלומד לרכוש מיומנויות הקשורות  

ב יעמיק  שהלומד  ככל  הידע,  אומן  לתחום  לרמת  להגיע  יוכל  הוא  אלו  מיומנויות  פיתוח 

 בתחום. 
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 החזקת האותנטיות 
אחת המטרות של מכוונות עצמית, הינה היכולת לשאוף לאותנטיות, כזו שתוביל למוטיבציה וחיבור  

החוזקות  לתהליך הלמידה. ככל שהלמידה היא אותנטית, כך הלומד מצליח להביא לידי ביטוי את  

שלו, דבר שיאפשר לו מיצוי פוטנציאל. במקביל לכך, מיצוי פוטנציאל, כלומר חיבור גבוה ללמידה,  

שינוי   -מאפשר ללומד לתרום לאחר. כלומר תהליך למידה אותנטי, מאפשר שינוי אצל הלומד עצמו

ן שפורץ של התפתחות וצמיחה, ושינוי בעולם, בין אם מדובר בעזרה לחבר ובין אם מדובר ברעיו

 גבולות של קהילה ועם. 

 כדי לקדם את האותנטיות בלמידה על המנחה לפעול:

 חיבור לתוכן הלמידה:  -

כך שהלמידה   את ההנחייה  לכוון  על המורה  כלומר,  את".  "לעשות  אלא  על"  "לדבר  לא 

ללמוד   ולא  ההיסטוריון,  עבודת  את  לעשות  הלומדים  את  תוביל  התנסות,  המבוססת 

ור עובדות היסטוריות לגבי שאלה אותנטית ולא ללמוד על תקופה  היסטוריה )למשל לחק

מסוימת ולהכיר אותה(, לעשות את עבודת המדען )לשאול שאלות, להניח הנחות ולחקור  

 את התופעה בכלים מדעיים, במקום ללמוד על גוף האדם למשל( וכד'.

 חיבור קשר אישי של הלומד לתהליך הלמידה:   -

הלומד, בזמן תהליך החקר או ההתנסות, למצוא את הקשר האישי על המורה לעודד את  

  - שלו לתהליך, החל מהאמונות שלו, התפיסות שלו לגבי הנושא, נקודת המבט האישית שלו

מה מניע אותו ללמידה הזו? כיצד החיבור שלו לנושא יכול להעצים את הלמידה ולכוון אותה  

דתך לגבי הנושא?", "מה תרצה שידעו  "מהי עמ  -למקומות האותנטיים ללומד? שאלות כמו

עליך?", "כיצד האמונה שלך/ יכולות שלך ישפיעו על החקר?", "מה חשוב לך שיקרה?", "איך  

 את.ה מתחבר.ת לנושא?" 

 : חיבור לעולם האמיתי והיכולת להשפיע על הסביבה  -

ת  הקפיצה הגדולה של החינוך באה לידי ביטוי בשנים האחרונות, בזכות האינטרנט ומהפכ

שכן   וכל  ביסודי,  ילד  האמיתי.  בשדה  ולפעול  החממה  מתוך  לצאת  המאפשרת  המידע, 

בתיכון, יכול להשפיע בהתנסות שלו, על לומדים אחרים במעגלים רחבים של בית הספר, 

קהילה, יישוב, עם, עולם. על המורה לעודד את הלומדים לחקור וליצור תוצרים אותנטיים,  

 על עצמם ועל הסובבים אותם.  כלומר, שיש להם השפעה אמיתית
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 החזקת המשוב והלמידה הרפלקטיבית

בשונה מהוראה, שבה בדרך כלל יש נתיב אחד שבו כולם לומדים, הנחייה מאפשרת כיוונים רבים 

של לומדים לחקירה, תהליך חיובי המחבר לאותנטיות, אך על המורה להחזיק את המרחב של מעקב  

לצורך המשגה ולמידה מתוך ההתנסות, מהלך שימנע התפזרות, שיגרור חוסר שקט מצד הלומדים  

ון בתהליך. על המנחה להחזיק בכל תהליכי הלמידה השונים המתרחשים במרחב כדי  וחוסר בטח

שיוכל להיות משמעותי עבור הלומדים, על ידי מתן משוב, השהייה, הגשת טיוטות ותהליכי רפלקציה  

 תוך כדי התהליך וכמובן בסופו. 

במרחב   בנעשה  שליטה  לאבד  הפחד  הוא  להנחייה,  במעבר  מורים  של  הגדולים  הפחדים  אחד 

הלמידה. הרפלקציה היא הדרך להבטיח שליטה והובלה של תהליכי החקר והובלה ביד רמה את  

 הלומדים, בביטחון רב, למרות העמימות של החקר.  

 כדי להצליח בכך עליו לפעול בדרכים הבאים:

 : מידה ומשובים מיידייםמעקב אחר תהליך הל -

המנחה שותף לתהליך היצירה של הלומדים )למשל גוגל דוקס, או תיקיה שבה נאגר החומר  

יכול לעקוב אחר הנעשה בקבוצות )בעקבות השנה   זמין לכל הלומדים(. כך המורה  והוא 

גוגל קלאסרום,   ענן כמו  ורבות    365האחרונה, המעקב אחר הלומדים באמצעות תוכנות 

צר בשלות גבוהה יותר של הלומדים לעבוד בענן ולאפשר למנחה יכולת מעקב טובה  אחרות י

מיידי למשוב  המנחה  את  להוביל  יכול  המעקב  את    -יותר(.  לקדם  שיכולה  הערה  כגון 

מסלול   לחשב  הלומדים  את  להוביל  שיכולה  שאלה  או  בתהליך,  אותם  ולמקד  הלומדים 

 מחדש. 

לצורך רפלקציית "עד כאן" או כאשר המנחה  משובים מסכמים או השהיית מהלך הלמידה  -

 חש כי קורה תהליך חשוב שיש להמשיג אותו והוא שווה השהייה של הלמידה:  

תהליכי רפלקציה אלו יכולים להיעשות בדרכים שונות, ההמלצה שלנו היא לבצע רפלקציה  

הרפלקציה מתחילה    -חלקים: שחזור  3הכולל    מודל הלמידה ההתנסותית של קולב על פי  

החלק השני הוא להמשיג את    -בשחזור כדי ליישר קו עם הלומדים לגבי מה שהיה, המשגה

כלומר,    -ונקרטי למופשטהחלק השלישי, הוא העברה מהק  -מה שקרה ולשיים אותו. יישום

כיצד ניתן להשתמש בכלי שהמשגנו כעת למצבים אחרים בלמידה או בחיים. כל תהליך  

מתוך   שנבעו  ומיומנויות  למידה  אסטרטגיות  לרכוש  הלומדים  לקבוצת  מאפשר  כזה 

 ההתנסות. 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA
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 : פיתוח מיומנויות קבלת משוב -

הרפלקציה שמלווה את תהליך הלמידה באופן שוטף, מלמדת את הלומדים להיות פתוחים  

לקבלת משוב, הערות מקדמות, אשר ידרשו מהם לעיתים לחזור על הפעולה מחדש ולנסות  

 דרכים אחרות בלמידה.  

 : משובי עמיתים -

הליך,  היכולת לדעת לקבל משוב מובילה למשובי עמיתים. משובים שמתקיימים תוך כדי הת

בהם הלומדים ממשבים לומדים אחרים, בתחילה באופן מבוקר ומנוהל על ידי המנחה, כדי  

לוודא תהליך משוב חיובי, ולאחר מכן באופן עצמאי. משובים אלו מאפשרים למנחה לעקוב  

 אחר התהליך, מבלי שהוא בעצמו חייב למשב כל הזמן.
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 החזקת עבודת הצוות 

למידה במרחב תיצור פעמים רבות למידה שיתופית, הדורשת מהלומדים מיומנויות של יכולת לעבוד  

זו הינה מסובכת והמנחה נדרש להחזיק את עבודת הצוות האפקטיבית בדרכים  בצוות. מיומנות 

 הבאות: 

 :  לעודד את הלומדים לשתף פעולה -

ק תפקידי אחריות, לקבוע  תלוי כמובן ברמת הקבוצה, על המורה לעודד את הלומדים לחל

כללים לשיח מיטבי, לדעת לתכנן את הזמן, להציע מודלים, תבנית עבודה וכלים נוספים  

 וכמובן למשב את הלומדים על תהליכי למידה שיתופית.

 :  לעודד את הלומדים לקבל החלטות -

כוללת   אותנטית  קבוצתית  למידה  בעבודה  אולם  צרכיו,  לפי  הלומד  והתאמה של  בחירה 

היכולת לבחור ביחד הינה קשה הרבה יותר. על כן על המנחה לתמוך ולהוביל את הלומדים 

למיומנויות של משא ומתן, ניהול קונפליקטים ובחירה מושכלת לטובת הקבוצה. לאורך זמן  

חוקים והסכמות כיצד לנהל שיח בקבוצה  על המנחה לקדם מיומנות זו על ידי פיתוח נורמות,  

"מה הקריטריון שחשבתם עליו כאשר קיבלתם את ההחלטה הזו    -וכן על ידי שאלות כגון

יותר את   יכולים לקדם טוב  מבין האפשרויות השונות?" או להציע דרכים משלו שלטעמו 

.תהליך הלמידה השיתופית 
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