
 למידה במבט אחר
 .  את ההיגד על מרכיביו ולעמוד על תכונותיו הייחודיות של ראי הפלאים" פצח"נסו ל. 1

 ,בין היתר, הלמידה היא

 ראי פלאים

שנוצר ומתפתח באופנים 

ובזוויות רבים תוך כדי  

 ,כנחשף וכמסתיר, פעולתו

 כמשקף לנו  יותר ויותר

 פנים" נופי"חוץ ו" מראות"

 .          של עצמנו
 1994כספי                                              

 

בהנחה שבאמצעות ראי הפלאים  . 2

 עשוי להשתקף עולם האמנות

"  מראות החוץ"נסו לברר מהם 

שניתן לפגוש  " נופי הפנים"ומהם 

 .   בעולם זה

משתקף ראי  ,  כיצד לדעתכם. 3

הפלאים בעבודתנו כמורות לאמנות  

תנו דוגמאות למראות  ? בבית הספר 

 ?המשתקפים בו" נופי הפנים"החוץ ו

 ד"בס

...  למידה בשבילי היא כמו
 מטלה הביתה

אתן מוזמנות להציג את ההבנות שלכן  

בעקבות הדיון שערכנו בכיתה באמצעות  

 ?ללמידה מהי, מטפורה חדשה משלכם

 .תיעוד תוצרי סטודנטיות להנאתכם, בהמשך

 זיוה אמיר: ב מכללת תלפיות   מרצה"תשע', שנה ב, קורס מתודיקה להוראת אמנות :מתוך

 (  היכרות –שיעור ראשון )



זהו תהליך למידה לא רק של התלמידים  , הוראה בשבילי "
האופן בו אני רואה למידה הוא כתהליך  . אלא גם שלי

בין אם דע אישי שאני מחפשת להעשרתי  . להעשרת ידע וערכים
או בין אם העשרת תלמידי באמצעות  ...(  להיות אוטודידקט)

בניסיון לרתק ולהפליא אותם בדברים חדשים  , שיח בשפתם
 .כדי שירצו ללמוד עוד ועוד

עם כל קילוף  . הינו רב שכבות...( שלמות)הבצל שצורתו עגולה 
טעם וריח המתעצמים  , והסרה של שכבה אנו מגלים מראה

ככל שנחפש לגלות דברים  , כך גם הלמידה. ומתבהרים
ומתבהרים והידע  ( טעם וריח)חדשים הדברים מתחדדים 

 .מעמיק
 .הוא תמיד משתלם!!!( דמעות)למרות שהתהליך קשה 

 .טעמו עדיין נשאר, אמנם שכבות הבצל נגמרות בשלב מסוים
ושהטעם מתפוגג אני  . תהליך הלמידה אף פעם לא מסתיים 

 .פשוט לוקחת בצל חדש ומתחילה שוב לקלף
 ."והעשרה, גילוי, זוהי למידה רב ממדית שיש עמה סקרנות

 

 אביבה הובר

 למידה היא כמו בצל -הוראה



הוא זקוק למים לאור ולטיפול   -הצמח הוא כמו ילד"
 .הנכון כדי לצמוח ולפרוח

ובמינון  , בזמן, אם נשקה אותו ונטפל בו במקום
, להתפתח, הוא יזכה להמשיך לגדול, הנכון לו

ולפרוח בכוחות המיוחדים שלו וזאת בזכות 
 .ההדרכה שניתנה לו

.  ההוראה היא בעצם מקומו של הגנן בטיפול הצמח
תפקידו להדריך ולתת את הכלים הנכונים לילד על  

מנת שיוכל למצוא את הכוחות המיוחדים הטבועים  
ועל ידי כך להתקדם ולהיות מסוגל  . בו

 .ולהצמיח פירות ולהתרבות  להוציא
לפי האמור לעיל הלמידה צריכה להיות מותאמת  

 .  לילד על פי הצרכים שלו
נוסיף על כך שבתחילת התפתחות הצמח עוד בהיותו  

ורק  , רק כעבור זמן רב, נוכל לראות צמיחה, גרעין
על כן  . לאחר טיפול מסור נוכל לראות ניצנים חדשים

אסור לנו להתייאש בדרך וצריך לזכור שתהליך  
שלא תמיד נראה  , הלמידה הינו תהליך ארוך ומייגע

ישר ניצנים ולכן יש לגלות בו הרבה סבלנות ולהינות  
 ."מהדרך

 רבקה קרנץ

 הלמידה היא כמו צמח צומח



 נוי חטואל

זהו תהליך  דיאלוגי שיש בו  יופי ואהבה מצד אחד גם אצל  "
ביטוי  , הכרה ביכולת, נתינה, הלומד  המאופיין בגילוי

אך הלורד היפה הוא קוצני ויש לנהוג בו  . להצלחה והוקרה
 .בזהירות לאחוז במקומות אינם דוקרים ופוצעים

 .אתגר להתמודדות מושכלת
 .מרשים אך גם מזהיר ומתריע, אצילי, חם -אדום

ורדים גדלים בחממות וגידולם מורכב ולהשגת תוצר ראוי  
בהוראה יש   –התמדה ורגישות , אחריות, נדרשים מחויבות 

 ."ל בלומד תוך התחשבות בצרכיו"לנהוג על פי התכונות הנ

 למידה היא כמו ורד -הוראה



,  צבעי המים מייצגים שקיפות: מבחינת התכונות"
על אף השכבות לא נוצרת  , רב ממדיות בשכבות

 אטימות לעומת צבעי השמן שהם אטומים
המלמד צריך להיות עם ראש פתוח ולא אטום  

יש לבחור את  שכבות  ,  לסביבה בה הוא מלמד
הצבע תוך שמירה על שקיפות בה  המלמד והלומד  

גם  . יכולים כל הזמן לראות מבעד ולעשות בקרה
הלומד צריך להביט סביבו ולתוכו ולראות מבעד  

, לשנות, להיות פתוח לקבל. לשכבת הצבע העליונה
 .להסתגל

בחרתי לשים שקף על המטאפורה כדי להתאים את  
פתיחות . לעילהשקפתי הנאמר לעיל ולהדגיש את 

להשקפות שונות היא אחד המסרים הנגזרים  
 .ממנה

כוס השמן והמים מעידות על ניכור ואטימות וחוסר  
לנסות ליצור קשרים , להתגמש, יכולות לקבל

 ."והקשרים מעצימים

 הלמידה היא כמו מים בהבחנה מן השמן

 אביטל ברנע

אל  ללומד או "
למלמד להידמות 
לשמן אלא ללכת 

בדרך צבעי  
 ..."   המים
 



 דניאלה כהן

 .כל הצדדים קשורים בכולם -תהליך הלמידה הוא כקובייה הונגרית"
!  זה משפיע על הכל –מזיזים משבצת וכל התמונה משתנה  –נכנס מידע 

,  חברה, משפחה: זה משפיע על כל תחומי החיים, כך זה בתהליך הלמידה
אני כבר לא אותה ילדה . מהו כל הזמן דינמי ומשתנה –אני עצמי 

לאחר קליטת מידע חדש ועיבודו אני  , מבולבלת שהייתי לפני כן" קובייה"
 .שלמות יותר –מתפתחת  ומגיעה תובנות חדשות 

כי דרושים המון מהלכים בקובייה על מנת להגיע " ויקיפדיה"רשום ב
לא מספיק רק מהלך   –כך בדיוק זה בתהליך הלמידה , לתוצאה מושלמת

המורה מסביר על נושא מסוים ודרושים מהלכים רבים נוספים על  .  אחד
מנת להרחיב ולהעמיק את ההבנה לגבי אותו נושא כגון עבודת מחקר  

 .  עיבודו וייצוגו, הכוללת איתור מידע
 .על מנת שנגיע לתוצאות משמעותיות הרי שלמידה טובה זו הבנייה של ידע

בהגיענו לתוצאה רצויה בנושא או בתחום אחד נוכל לאתגר עצמנו בתחום  
 .אחר ולהתחיל מחדש

בתהליך הלמידה הלומד חושב שהואיודע ומגיע בעצם שלם ואז מתרחש  
 .על מנת לבנות צריל לפעמים להרוס... הפרוק וההזזה

 ."אנאליזה וסינתזה: בטקסונומיה של בלום

 למידה היא כמו קובייה הונגרית -הוראה



י הכרת מגבלות  "תהליך הלמידה צריך להיעשות ע"
המטרה , שיש מפגש עמו( התלמיד)וגבולות הכלי 

בלימוד היא להכניס ולהעשיר את הכלי ועם זאת לבטל  
דברים  " לדחוס"המטרה לא . את קיומיו של הכלי

אלא באמת  , שאינם מתאימים או שאין להם מקום
 .להתאים את סוג וכמות הלימוד לתלמיד שעומד מולי

 :השאיפה היא שהדימוי של הצנצנת ישרת שני מישורים
 .שעומד מול המורה" כלי"התלמיד כ1.
הצנצנת כמאגר  מידע שנרכש  בצורה   –הכלי . 2.

ונשמר אצל התלמיד כחלק  " נסגר"אפקטיבית ו
 .מידיעותיו בהם יוכל להשתמש בהמשך חייו

"  צנצנות מלאות"התלמיד ירכוש , בסוף תהליך הלמידה
מגוון וזמין לשליפה בצורה  , במאגרי מידע שונה

...(  מגירות –ציפור הנפש )מסודרת וברורה להשגה 
,  מידע: מדפים שלמים בנפש עשירים בצנצנות של

מוכרות שמשמרות את העבר  , זמינות –רגישות , חוויות
 ... "ופתוחות להכיל את העתיד

 הילה שמעון

 ריקה/הלמידה היא כמו צנצנת מלאה



 חן אלקסלסי

 למידה היא כמו עץ -הוראה
 עץ חיים -עץ דעת 

 ...הכל מתחיל מגרעין אחד קטן"
אור ועוד מסייעים  , דישון, השקייה, זריעה

 .להתפתחותו של העץ
השורשים מתחזקים ומשפיעים על עוצמת שאר חלקי  

.  ומזינים אותו...מינרלים, העץ ומעבירים אליהם מים
.  האדמה שומרת על יציבותו הגזע מחזק ומתעבה

 .פרחים  ופרות, הענפים מתרבים ועליהם עלים

 , קיים' גרעיני'בתהליך הלמידה הפוטנציאל ה
 .התמדה מוטיבציה והנעה פנימית וחיצונית ללמידה, יש יכולת למידה בסיסית ורצון  עליהם יתווספו השקעה

 .הקשר בין המורה לתלמיד יתבטא בהעברת מידע בהבנת הלומד והכרה בתכונותיו והענקת ביטחון אשר יסייעו ללומד לצמוח
,  רעיונות, בלעדיו ההתפתחות איננה אפשרית  הוא כלי קיבול עם הסתעפויות המקדמות הבנה של תחומים –המוח כמו הגזע 
 .נאגרים ונשלפים על פי צורך, כל אלה נבנים –מטרות וכוונות , שאיפות, מושגים וערכים

 .מימוש עצמי: התוצר –הפירות 
 .הגנן המורה אחראי על תנאי ההתפתחות ומתן תשומת לב לכל צמח

 ."בשלב זה הוא כלומד אוטונומי הלוקח מעצמו. הצמח שבחרתי ומוצג כאן הוא בעל יכולת אגירה וקיום בתנאים בסיסיים ביותר



 תמר סוויסה

 .... ממרכיבי גלם לתוצר"
בלמידה  כמו בניפוי הקמח  אנחנו  

קולטים ומכניסים את כל הידע והפרדה 
בין טפל ועיקר דבר המאפשר התמקדות 

,  ערכים, תוכן)בראוי במתאים , בנכון
ואז חומר הבסיס משתבח ...( התנהגויות

וכל צרוף המשכי ואינטראקציה עם 
מרכיבים נוספים מקדמת תוצר יותר  

בהוראה  . משובח שריחו וטעמו ערבים
המורה צריך להשכיל לברור , עצמה

,  תכנים מתאימים, אסטרטגיות  ראויות
ולראות מבין מכלול הפרטים את הפרטים 

והתכונות בילד את אלו אשר יוכלו 
 ..."להעצימו ולקדמו ושם לתת חיזוקים

 הלמידה היא כמו כברה



הכלי הוא  . הנטלה ככלי קיבול להכיל את מה שנלמד"
 .   ראש פתוח ללמוד דברים חדשים -ריק

הלימודים יכולים להיות נטל  : יש כאן כפל משמעות מילים
אתה צריך . לקחת מהם כמה שיותר, אך גם אפשר ליטול

 .להעמיד לעצמך מטרות ולעמוד במטלות
משהו אתה  , זוהי פעולה שנעשית מתוך בחירה אישית

 .עושה למען עצמך
 ...יש אפשרות להחזיק בידית אחת או בשתיים

 ...יש מימד של סימטריה על מנת ליצר או לשמור על איזון 
באמצעות הנטלה ניתן ללמוד ולפתח מומנויות חשיבה  

 :ולהבהיר מוגי תוכן באמנות ובכלל
 ... עומק, משמעות, הכלה –נפח במובן הפיזי והרוחני  

 .  למידה רב ממדית –תלת מימד 
 ,זוויות מבט שונות,  חוץ, פנים -אור צל

 .הקבלה והשוואה, שיקוף -סימטריה 

 הלמידה היא כמו נטלה

 שרי זאגה



 !כחומר ביד היוצר
פלסטלינה היא חומר רך הניתן ללישה  "

לכל אחד יוצא  . ועיבוד באופנים שונים
הלמידה צריכה להיות  . תוצר אחר

,  לא סכמתית ולא בנאלית, דינמית
 צבעונית ומלאת שמחה ותנועה

 זרימה, גמישות, שינוי: מילות מפתח
הגדרת  , עקרונות! )אבל בתוך מסגרת

 ...(כללים, מטרות
 :ביצירה שלי 

 !המסגרת צבעונית
גוון חום ערוב של כל    –הפנים חומות 

 .פתיחות לשונויות-מביע . צבעיי היסוד
העיניים והלב מחומר אדום  להביט  

בעיניים של הילד באהבה ולראות גם  
 ."לתוך ליבו

 רעות קרייף

 הלמידה היא כמו פלסטלינה



 אורית עופרי

בתהליך הלמידה . בחרתי בחלון מפני שמצאתי בו הרבה דברים שניתן ללמוד דרכו ובעיקר לימוד מושגים באמנות"
זווית ראיה ונותן למראה פרשנות  , ובוחר נקודת מבט( הלב, המוח, העיניים)צופה דרך חלונות , התלמיד מתבונן

 ...להתעלם, דברים שהוא בוחר לא לראות הוא יכול כבחלון לסגור וילון.  משלו
 .הילד מגיל צעיר סקרן והחלון מהווה עבורו מקור מידע שמאוד מעסיק אותו. החלון משקף לנו את המציאות

את המציאות )כשהוא בוגר הוא  מפרש את הדברים שרואה ,בכל פעם הוא רואה דברים אחרים שלא ראה קודם
 (גם צללים ודברים שהיטשטשו מהעבר. )בצורה אחרת( שבחלון

 ..."רפלקציה, בקרה, שקיפות. ניתן גם להסתכל  מבחוץ פנימה. לחלון שני צדדים

 הלמידה היא כמו חלון



 שלומית בישיץ

 הלמידה היא כמו גרם מדרגות
אבן  מסמלת את הקושי  . בחרתי במדרגות אבן

 .בלמידה ובוראה  אך גם את הפוטנציאל
יש אנשים עם חלב של אבן ויש אבנים  "כמו בשיר 

יש תלמידים שנראים מבחוץ קשים   –" עם לב אדם
 .  אך דווקא להם יש רוך רגישות פנימית, כאבן 

,  בלמידה כמו במדרגות אנו עולים שלב אחרי שלב
קל לסגת אך  , לעלות יותר קשה  מאשר לרדת

לעיתים צריך ללכת אחורנית  . מאתגר יותר להתמודד
 .לצורך התקדמות

כשהתלמיד מתקשה בלמידה יש לאפשר לו להיאחז  
בצידי הדרך יש  .  המסייע לו, במורה, במעקה

 ...  לפעמים שיחים היכולים להיות מסיחים
 .  גם במובן של שיתוף והידברות –שיח 

השאיפה היא תמיד להגיע למעלה עוד ועוד ותמיד  
סוף הדרך  לעיתים לא נראית ולא  . יש לאן לעלות

תמיד , כך גם טבעו של האדם הלומד. גלויה לעין
 !לשאוף ליותר



 !"לא הבישן למד"
כשהאדם מגלה כי הוא זקוק למשקפיים "

,  הוא יכול לבחור בין משקפיים לעדשות מגע
. אך הוא מבין שהוא לא יכול בלעדיהם

המשקפים מסמלות את ההכרה במגבלה 
בתהליכי למידה לא  . והתמודדות איתה

להסתפק בתחום מוכר וקל לתפיסה אלא 
. להכיר בקושי ולנסות להתמודד איתו

לנסות להגבר על . ולהסתייע, לבדוק, לחקור
 . נקודות חולשה תוך הישענות על חוזקות

יש  להתאים את  –מידה מותאמת -הוראה
המשקפים לצרכי הראייה במדויק על מנת 

 .להשיג את היעד הרצוי
 מסגרת כהגנה –מסגרת המשקפיים 

 ‘הגנה מפני קרינת יתר –משקפי שמש 
 ."ויסות האור כויסות הלמידה

 רז שטרית

 הלמידה היא כמו משקפים



 ליבנה אליקים

ואת  , בחרתי בלגו כמייצג את תהליך הלמידה"
 .התפתחות הלומד עצמו

, הן בסיס הלמידה( בצבעי היסוד)קוביות הלגו  
הם יסודות הבניין שהמורה צריך לספק 

צבעים )מגוונים , יסודות חזקים. לתלמידיו
 .  וגדלים שונים

אטרקטיבי  , תהליך הלמידה צריך להיות דינמי
 .מעניין וגורם הנאה, מושך, עבור התלמיד

כל התלמידים יקבלו אותם יסודות אך כל אחד  
,  יכולות, ייצור מבנה משלו על פי ידע קודם

 .עיקרון הבחירה.  כישורים ונטיות לב
,  למידה נכונה היא למידה הנבנית בתהליכים

 .בדרך אוטונומית
 .למידה דורשת לעיתים פירוק והרכבה מחדש

הבליטות בכל  . זוהי למידה מורכבת ומותאמת
קובייה הן בסיס הידע הקודם אליו מתחבר  

 . "  זהו תהליך הבנייה. הידע הקודם

 "לגו"הלמידה היא כמו 



 בת שבע יהב
ישנן צורות שונות של אופניים   "

.  שאמורות להתאים לגילאים שונים 
רכישת מיומנות הרכיבה נעשית 

" בימבה"הפעוט רוכב על . בשלבים
אחר כך הוא רוכב על תלת אופן , 

, או על דו אופן עם גלגלי עזר 
אשר נועדו לתת ביטחון והגנה 

 .  ולמנוע מן הילד נפילות

 ...אופנוע... הלמידה היא כמו רכיבה על אופניים

יורידו לו את גלגלי העזר ימשיך המבוגר לצעוד לצידו של הרכב הצעיר  , רק כאשר הילד מרגיש מספיק ביטחון ובשל
המבוגר צריך להישאר בסביבתו כדי שהילד ירגיש  .  ויניחו לנפשו כשזה ירגיש בטוח לרכב באופן עצמאי לגמרי

הקצב  ויקבע לעצמו יעדי  , מכוון בעצמו את הכיוון, בהמשך הרכיבה היחד פעיל. אוטונומי אך במרחב בטוח ומוגן
 ... עד לאן יוכל לרכב, ביצוע

ישנם גם אופנים מקצועיות  ...( הכידון, הגבהת הכיסא)האופניים גמישות ובעלות יכולת התאמה לגוגל ולהתפתחות 
קשיים  , נפילות, לאחר שלבי ההתלמדות בהם יש אכזבות.... אופני הרים וכו, אופני שטח, למתמחי רכיבה מקצועיים

לקיחת , החלטה על עצירה בזמן עייפות, באופנים יש מעצורים המאפשרים שליטה. למיניהם יש כיף גדול והנאה רבה
 ."פסק זמן והתחלה מחדש

 



 יעל  דרור

 הלמידה היא כמו משאבה

   

 ...המשאבה לוקחת אוויר ומוציאה אוויר והיא עושה את פעולתה רק אם היא ממלאה ומוציאה"
להיות פתוח ללמוד וגם , להקשיב –צריך לדעת גם לקחת , אדם שרוצה ללמוד היטב: כך גם בהוראה ובלמידה

גם אדם שרוצה להורות וללמד ההוראה שלו תהיה טובה יותר אם ידע לא רק להעביר . לשתף בידע שלו –לתת 
 ."ולזרום עם  צרכי הלומדים, לקבל פידבק, ידע אלא גם להקשיב ללומדים 



 רויטל רז

 .תהליך הלמידה הוא כמו ריקמה, בעיני "
כל פיסת מידע תורמת להבנה , כמו בלמידה

נדבך על  –זוהי הבנייה . הכללית של הידע 
 !נדבך

כך גם בריקמה כל תפר תורם ליצירה הכללית  
 !והאפשרויות הן אינסופיות

גוון ועובי שונים  , ישנם חוטים שונים מסוג
חור גדול או )אליהם יש להתאים מחט מתאימה 

כך בהוראה למידה יש להתחשב ...( חור קטן
דרכי הריקמה  . בשוניות ולזמן למידה מותאמת

 . השונות מקבילות לאסטרטגיות הוראה
 . סבלנות והתמדה, הריקמה דורשת דיוק

בדרך כלל אנו מציירים את הדוגמה לפני תחילת  
בבחינת הצבת יעדים ותכנון . עבודות הריקמה
 ."הלמידה בשלבים

 הלמידה היא כמו ריקמה


