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פתח דבר
ניסיונות רבים נעשים בעשורים האחרונים לחזק את הקשר בין מדע העָ צָ ב
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) (neuroscienceלבין החינוך ,למרות ביקורת שנשמעה בעבר ,ובמידה מסוימת
נשמעת גם בהווה ,מצד חוקרים ואנשי שדה ,על האפשרויות והצורך לעשות כן.
התפתחותן של שיטות דימות בחקר המוח בשנים האחרונות אפשרו לבחון את
הקשר בין פעולות קוגניטיביות מסוימות ,כמו זיכרון ,חשיבה וכיוצא באלה,
לבין הביטויים המוחיים של פעולות אלה .נוצרו תחומי מחקר חדשים ,שהוכתרו
בשמות כמו  Neuroeducationאו  ,Educational Neuroscienceשמטרתם
העיקרית היא לערוך מחקרים שקושרים את שדות המדע הנוירו-קוגניטיבי,
הנשענים על מדעי העצב והפסיכולוגיה ,ושדה החינוך ומיישמים את ממצאי
חקר המוח בעבודת הכיתה ,בהוראה ובלמידה .ואמנם ,בשנים האחרונות
מופיעים בפרסומי הספרות המקצועית ,המדעית והפופולרית ,מאמרים ,שבהם
נדונו בהרחבה האפשרויות ליישום מידע ממחקרי מדע העָ צָ ב בעשייה הפדגוגית
ובמחקר החינוכי .הפרסומים מצביעים על האפשרויות ליישומים כאלה בפיתוח
הקריאה ובלימודי שפות ,בשיפור ההישגים בלימודים בכלל ובמתמטיקה בפרט.
ההכרה בתועלת האפשרית שביישום ממצאי חקר המוח בחינוך הניעה את
המכללה האקדמית אחוה ,בה פועלים בתי ספר לחינוך ,למדעים וללימודים
מתקדמים ,ואת מכון הנרייטה סאלד ,המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות,
לפעול ולהציע דרכי פעולה .ההנחה שביסוד הרצון ליישם ממצאי חקר המוח
בחינוך היא ,שהבנת המערכות המוחיות והתהליכים הנוירו-קוגניטיביים
הכרוכים בלמידה היא בעלת ערך למורים ולכל העוסקים בחינוך .לשדה המחקר
– מוח ,בינה ( )mindוחינוך יש פוטנציאל רב לשפר את תהליך החינוך ,את
תכניות הלימודים ,את הישגי התלמידים ואת האופן שבו תלמידים מטופלים
במערכת החינוך .על בסיס הבנת המערכות המוחיות והתהליכים הנוירו-
קוגניטיביים הכרוכים בלמידה יוכלו המורים ליישם בחיי היום-יום שלהם את
 1רגע של עברית :נוירון הוא עָ צָ ב (בניקוד שני קמצים; לא עצב בניקוד סגול – המבטא צער
ועצבות) .מסיבה זו נוקדו השם עצב והטיותיו בפרסום הנוכחי.
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הידע שרכשו בתחום חקר המוח ,לפי יכולותיהם והבנתם ,וכך תיסלל הדרך
ומ ְצוַ ות אנשים מלומדה למדע
להפיכת ההוראה מאמנות המבוססת על ניסיון ִּ
המושתת על חקר התהליכים המוחיים .מחשבה זו מהווה תפיסה שונה וחדשנית
של הוראה ולמידה.
המכללה האקדמית אחוה ,בשיתוף עם מכון הנרייטה סאלד ,הקימו בשנת
הלימודים תשע"ו מרכז לנוירופדגוגיה ,שיעסוק במחקר ,בפיתוח וביישום
ממצאי חקר המוח בחינוך ,בהוראה ובלמידה ,ובראשו עומד פרופ' יצחק
פרידמן .המרכז לנוירופדגוגיה מיועד להציע ולבחון דרכים ליישום ממצאי
המחקר בתחום מדעי המוח והנוירופסיכולוגיה הקוגניטיבית בעבודה החינוכית
בכיתה ,בבי ת הספר ,בהכשרת המורים ובכל הקשור בחינוך התלמידים ,בפיתוח
כישורים ומיומנויות ובהעלאת הישגיהם הלימודיים של התלמידים .שיתוף
הפעולה בין מכללה שיש בה גם בית ספר להכשרת מורים וגם מחלקות
לפסיכולוגיה ולמדעי הטבע ,לבין מכון המחקר הוותיק בישראל בתחומי החינוך
והחברה ,נועד להשיג פיתוח ויישום של רעיונות ומידע ,פיתוח כוח אדם בהוראה
והפצה יעילה וממוקדת של מידע לשיפור התהליכים החינוכיים והחברתיים
בחינוך .כל זאת תוך שמירה על קשר שוטף עם השדה.
המרכז לנוירופדגוגיה במכללה האקדמית אחוה הציב לעצמו שלושה כיווני
פעולה – מידע ,יישום והכשרה ,שיפעלו כשלושה מישורים משלימים.
מישור המידע כולל חשיפת אנשי השדה – מורים ובעלי תפקיד במערכת החינוך,
על עיסוקיהם השונים ,לידע מתחום חקר המוח ,לממצאי המחקר המעודכנים
ולאפשרויות ליישם ממצאים אלו בעבודתם .הוספת הידע בחקר המוח לבעלי
תפקיד מכהנים תיעשה באמצעות הפעלת מאגרי מידע ממוחשבים בתחום
החידושים הנובעים מחקר המוח ומדעי העָ צָ ב הרלבנטיים לחינוך ,ופרסום
סקירות ספרות מקצועית יישומית .במסגרת המרכז לנוירופדגוגיה במכללה
האקדמית אחוה ניתנה בשנת הלימודים תשע"ה השתלמות לסגל ההוראה של
המכללה על ידי מורי המכללה המומחים בנושא ,לצורך חשיפה והיכרות.
מישור ההכשרה כולל הכשרת אנשי מקצוע בתחום חקר המוח והחינוך ברמה
אקדמית תיאורטית ויישומית .הכוונה היא לגבש במשותף דרכים ליישם
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בעבודתם את הידע שרכשו .הוספת הידע בחקר המוח לפרחי הוראה תינתן
בתהליך הכשרתם .מתוכננת גם הכשרתו של תפקיד חדש במערכת החינוך,
נוירופדגוג ,שיפעל לקיום קשר שוטף בין המחקר והיישום בשדה .הנוירופדגוג
יזום שיתופי פעולה בין מדענים ,קלינאים (מאבחנים) ,ומחנכים ,קשר שיניב
תשתית ראויה ביותר ליישום מוצלח של המחקר המדעי בתחום חקר המוח .כמו
כן יאפשר הנוירופדגוג קיומם של תהליכים משותפים כדי לסקור ,לנתח ולבחון
דרכי יישום של ממצאי מחקרים חדשים ומעודכנים הקשורים בדרכי הוראה,
בתכניות התערבות ובהישגים .הנוירופדגוג יתמיד לקיים קשר שוטף עם אנשי
המחקר במעבדות המחקר בתחום הנוירופסיכולוגיה וחקר המוח ,בתחום
הנוירוקוגניטיבי והחינוכי ובתחום תכניות הלימודים.
מישור היישום כולל גיבוש דרכים ליישום ממצאי המחקר בתחום מדעי העָ צָ ב
לעבודה בבית הספר ובמערכות החינוך ,להכוונת היישום של המידע שנאסף
ורוכז ,להערכת היישום בכלי הערכה ייעודיים ,לצורך הפקת לקחים ולשיפור
היישום.
מטרת הספר הנוכחי היא להציג תכנית ניסיונית ,שגובשה והופעלה במסגרת
המרכז לנוירופדגוגיה במכללה האקדמית אחוה ליצירת פרקטיקה פדגוגית
שונה ,המתבססת על יישום ממצאי חקר המוח בחינוך ובהוראה .התכנית
הניסיונית נשענה על ההנחה ,שלפיה היכרות עמוקה של התהליכים ה ֲעצַ בִּ יים
ודפוסי פעולתו של המוח ויישום הידע הזה בשדה החינוך עשויים לתרום
להשבחת ההוראה ,לשיפור התהליכים החברתיים ,הרגשיים והתרבותיים
בכיתה ובבית הספר ולחיזוק הקשר בין מורים לתלמידיהם והוריהם .התכנית
הניסיונית כללה הכנת תכנית לימודים ייחודית ,הדרכת סגל ההוראה במכללה
ומתן קורס סמסטריאלי במכללה האקדמית אחוה ,שכותרתו הייתה
"נוירופדגוגיה :חקר המוח להשבחת ההוראה והלמידה" .הקורס ניתן בשנת
הלימודים תשע"ו על ידי פרופ' יצחק פרידמן ,ד"ר אריאלה טייכמן-וינברג וד"ר
אתי גרובגלד .מטרות הקורס היו לחשוף את משתתפי הקורס לבסיס העֲצַ ִּבי של
הלמידה ,הזיכרון וההתנהגות ,ולתרומתם האפשרית של חידושי המחקר במדעי
המוח לשיפור ההוראה והלמידה 26 .הסטודנטים שהשתתפו בקורס הם מורים
פעילים וממלאי תפקידים בגני הילדים ובבתי ספר.
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לאור הניסיון שרכשנו בקורס אנו מאמינים ,כפי שביטאנו זאת בפרק המסיים
ספר זה ,שחשוב ביותר שמורים ואנשי חינוך יהיו מצוידים בידע בסיסי במדעי
העָ צָ ב ובהיכרות עם מבנה המוח ותפקודו ,יכולותיו ומגבלותיו .זאת כדי שיוכלו
להבין ,להעריך וליישם את עקרונות הלמידה מבוססות חקר המוח ודרכיה.
בעזרת ידע זה יוכלו להכיר את החידושים ההולכים ומתגבשים בשדה חקר
הלמידה ,לשפ ר את יכולת ההוראה שלהם ,להעלות את הישגי תלמידיהם,
להרבות את הנאתם שלהם עצמם מן ההוראה ולהעצים את הנאתם ומעורבותם
של תלמידיהם מן הלימודים והלמידה בהווה ובעתיד.
הספר הנוכחי כולל ארבעה פרקים .הפרק הראשון מציג את הדיסציפלינות
השונות ,שעניינן הקשר בין חקר המוח לבין מדעי הפסיכולוגיה והחינוך ,את
תרומת הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ומדע-העָ צָ ב להשבחת ההוראה והלמידה ,את
התועלת שיכולה לנבוע משילוב ממצאי חקר המוח בתהליכים החינוכיים ,ואת
עמדותיהם של חוקרים ואנשי השדה והעשייה החינוכית בדבר אפשרויות
היישום של ממצאי חקר המוח בהוראה ובלמידה .בפרק השני מוצג הניסיון
שנרכש במכללה האקדמית אחוה ביישום ממצאי חקר המוח בהכשרת מורים
לתפקידי ניהול במערכות חינוך ,ובכלל זה מוצגים גם תכנים נבחרים שהוצגו
ונלמדו בקורס ,והממצאים והתובנות של ההתנסות הזו .בפרק השלישי מוצגות
התגובות והתובנות של הסטודנטים שהשתתפו בקורס ,בכל הקשור ליישום
ממצאי חקר המוח בהוראה ובלמידה .הפרק הרביעי ,אחרית דבר ,מביא
מסקנות והערכה כללית של הצורך ,האפשרויות והתועלת ,שבחשיפת מורים
לממצאי חקר המוח לבחינה מחודש של הפרקטיקה הפדגוגית הקיימת ,ואולי
ליצירתה של ליצירת פרקטיקה פדגוגית שונה ,בהתבסס על התובנות שהושגו
בקורס שניתן בשנת הלימודים תשע"ו במכללה האקדמית אחוה.
יצחק פרידמן ,אריאלה טייכמן-וינברג ,אתי גרובגלד
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פרק ראשון
חקר המוח ותרומתו לחינוך
עניין גובר והולך במדעי העָ צָ ב ותפקוד המוח האנושי מתעורר בשנים האחרונות
בקרב אנשי חינוך ופסיכולוגיה ,במטרה להשביח את ההוראה והלמידה .עניין זה
מוצא ביטוי ,בין היתר ,במחקר העשיר ,המגוון והענף שמתקיים זה כמה
עשורים במקומות רבים בעולם ובישראל על הקשר בין המוח ,הבינה ()mind
והחינוך ) .(Hinton, & Fischer, 2008; Zull, 2011מחקרי העָ צָ ב ותפקוד
המוח האנושי מכוונים להעמיק את ההיכרות עם ההיבטים ה"בריאים" של
תפקוד המוח כמו חשיבה ,זיכרון ,למידה ,רגשות ,וכיוצא באלה תהליכים,
המפעילים ומקיימים את חיינו .זאת נוסף על המחקר בתהליכים הפתולוגיים,
שמקורם בפגמים או בנגעים מוחיים .חשיבותם של ממצאי חקר העָ צָ ב והמוח
לשיפור החינוך וההוראה מודגשת בפרסומים רבים ,ששכיחות הופעתם הולכת
ועולה בשנים האחרונות .הפרסומים האלה מצביעים על כך שממצאי חקר המוח
יכולים להעמיק את הבנתנו את תהליכי הלמידה והזיכרון ,לסייע בכל הקשור
להוראה ולניהול הכיתה ולהאיר את המסלולים ללמידה משמעותית
) .(Tokuhama-Espinosa, 2011על בסיס ממצאים אלה ,בתי ספר לחינוך
באוניברסיטאות ובמכללות ידועות שם מציעים תכניות לימוד במדעי העָ צָ ב,
חקר המוח והחינוך; אגודות לאומיות ובין-לאומיות מקיימות מפגשים ודיונים
ומפרסמות כתבי עת ,שעניינם מוח ,הוראה ולמידה והקשר האפשרי ביניהם.
א .פסיכולוגיה קוגניטיבית ונוירו-פסיכולוגיה – מה מו ָֹתר?
התנהגות אנוש ,ובמיוחד החשיבה ,הלמידה ,הזיכרון ,קבלת החלטות וביצוען,
שימשו נושא להתעניינות רבת דורות של מדענים והוגי דעות ,במיוחד של חוקרי
הפסיכולוגיה הכללית והקוגניטיבית .ממצאי המחקרים שנעשו במסגרת
הפסיכולוגיה הקוגניטיבית שימשו ,מראשית התפתחותה והתבססותה של
דיסציפלינה זו ,יסוד להבנת תהליכים אנושיים הכרתיים .אנשי החינוך גילו
עניין בממצאי המחקר הפסיכולוגי הכללי ובתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית.
רדינגר ,פין ,ווינשטיין ) (Roedinger, Finn, & Weinstein, 2012ציינו חמישה
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נושאים מרכזיים ועיקריים ,שבהם הפסיכולוגיה הקוגניטיבית תרמה ידע
ותובנות ,שההוראה והחינוך עשו בהם שימוש יעיל במשך השנים .)1( :אחזור
מידע בעזרת מבחנים – המבחנים מחייבים את הנבחנים לחזור ולשנן את
החומר שנלמד ,להבהיר אותו לעצמם ,ובכך להעמיק את הידע שלהם ולחזק את
הזיכרון הנוגע למידע שנלמד .עובדה זו צוינה כבר בראשית המאה העשרים על
ידי אבוט ) .)2( .(Abbott, 1909ריווח משך זמני הלימוד– נמצא כי חומר לימוד
מסוים ,כשהוא מחולק ליחידות לימוד ,שנלמדות ברווחי זמן האחד מן השני,
נקלט באופן יעיל יותר מאשר אותו חומר שנלמד באינטנסיביות ללא ריוּוח של
זמן .אפקט הריוּוח נמצא גם הוא כאחד הממצאים האפקטיביים ביותר בקידום
הלמידה לטווח ארוך ,מזה שנים רבות ).(Ebbinghaus, 1885/1964
( .)3אינטראקציה בין מורה לתלמיד ובין נושאי לימוד שונים ,ואינטגרציה בין
נושאי לימוד שונים ,באופן שבו נעשים שילובים בין יחידות מידע שונות,

מאפשרת לימוד יעיל ומשמעותי ) .(Rohrer & Taylor, 2007ו .)4(-העברה
והכללה – מעברים מתת-נושא אחד למשנהו באותו תחום לימודי ,או בתחומי
לימוד שונים .המיומנויות שנרכשות בכל אחת מן הטכניקות שתוארו לעיל לא
יוכלו להביא תועלת רבה אלא אם יישומן ישמש גם להעברתן לתחומי לימוד
שונים .ההעברה וההכללה מייצגות מטרה מרכזית של הלימוד בבית הספר,
והיא לאפשר תפקוד יעיל במצבי פעולה מחוץ לבית הספר ,וזאת כמובן נוסף על
ההישגים הלימודיים בבית הספר לפי תכנית הלימודים הקיימת (Klausmeier,
) .)5( .1961, p. 352מטה קוגניציה – אנשים מעריכים ומודדים את יכולת
הלמידה וההתקדמות של עצמם בלימודים ,ועושים שימוש בממצאי ההערכה
הזו לכוון את מהלך לימודיהם ).(Nelson & Narens, 1990
המחקר בתחומי הפסיכולוגיה הכללית והפסיכולוגיה הקוגניטיבית התייחס
במשך שנים רבות אל המערכות הביולוגיות של האדם כאל "קופסה שחורה",
וגרס שיש להתרכז בהתבוננות במתרחש בכניסה אל המערכות ההתנהגותיות של
האדם וביציאה מהן ,אך לא בתו ַכן (הגישה העיקרית שמייצגת את התפיסה
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הזאת היא גישת ה .)2Stimulus-Response – SR-אולם עם העמקתו
והתרחבותו של הידע על תפקוד המוח ,נראה כי נפתחה הדרך להתבוננות
במתרחש בתוך ה"קופסה השחורה" כדי להיטיב להבין את ההתנהגות האנושית.
כיוון שהתנהגות אנוש היא תוצר של מערכת העֲצַ בִּ ים והמוח ,ההתבוננות בליבַ ת
ה"קופסה השחורה" עוברת דרך לימוד מעמיק של המוח ,באמצעות תחום
המחקר והלמידה הקרוי מדע העָ צָ ב ) .(neuroscienceהמדע הזה מבקש להכיר
את המבנה האנטומי של המוח ,לתעד ולנתח את התהליכים המתרחשים בו,
לחשוף את דפוסי תפקודו ,את יכולותיו ואת חולשותיו ,וכל זאת כדי להעמיק
להבין את ההתנהגות האנושית .המדע הזה עוסק בהבנת הבסיס הביולוגי של
ההכרה והמודעות ומתמקד בתהליכים המוחיים ,שבאמצעותם אנחנו מרגישים,
פועלים ,לומדים וזוכרים .הוא מקיף טווח רחב של תת-תחומים ,נושאים ושאלות,
בדבר האופן שבו מערכות העֲצַ בִּ ים האנושיות ושל בעלי חיים אחרים מאורגנות,
והדרך שבה הן פועלות כדי ליצור התנהגות .תת-קבוצות של תאי עָ צָ ב מהוות
מקבצי מעגלים נוירוניים ,המהווים רכיבים בסיסיים של מערכות העֲצַ בִּ ים,
שמעבדים סוגי מידע שונים ) ,(Kandel & Hudspeth, 2013, p. 1ויוצרים שלוש
מערכות נוירוניות עיקריות ,שמשמשות להשגת שלוש מטרות שונות וייחודיות:
( .)1מערכות חושיות ) ,(sensory systemsהמייצגות מידע על האורגניזם וסביבתו;
( .)2מערכות תנועתיות ) ,(motor systemsשיוצרות פעולות ומארגנות אותן; ו.)3(-
מערכות מקשרות ) ,3(associational systemsשיוצרות בסיס לתפקודי מוח מסדר
גבוה ,כמו תפיסה ,קשב ,קוגניציה ,רגשות ,שפה וחשיבה רציונלית .יכולות מופלאות
אלו של המוח מצויות בבסיס הבנתנו את בני האדם ,התנהגותם ויכולותיהם .שלוש
המערכות האלה ,בפעולה משולבת ומתואמת ,מהוות את בסיסה של הבינה
) ,(mindהמוגדרת כקבוצה של פעילויות ,הבנות ותהליכים ,המבוצעת על ידי המוח
).(Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, LaMantia, & White, 2013, p. 1
 – SR 2גירוי (או גרייה) ותגובה ,היא גישה בפסיכולוגיה המנסה לחשוף קשרים בין גירויים
מוגדרים (אירועים ,תחושות וכיו"ב) לבין תגובות (התנהגות ,פעולה ,תנועה ,תהליך) ,שמשערים
כי הן נובעות מן הגירוי המוגדר.
 3אלו המערכות של תאי עצב ,שאינן שייכות למערכות החושיות (קלט) או למערכות התנועתיות
(פלט) במוח; הן מקשרות בין שתי המערכות האלה ,מטפלות בתפקודים המורכבים ביותר
והמוגדרים פחות של הפעילות המוחית.
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בניסיון לחבר את מדע העָ צָ ב עם חקר ההתנהגות והבינה ,כשהסברת ההתנהגות
האנושית והתפתחותה במונחים של פעילות המוח היא אחת המשימות המרכזיות,
התגבשו בעשורים האחרונים תחומי חקר חדשים ,כמו ( .)1מדע הפסיכולוגיה
העֲצַ בית

),(neuropsychology

(.)2

המדע

הקוגניטיבי-עֲצַ בי

(cognitive

) neuroscienceו .)3(-מדע-העָ צָ ב בחינוך ( ,)Educational Neuroscienceכמפורט
להלן:
(א) .מדע הפסיכולוגיה העֲצַ בית ) (neuropsychologyמנסה להבין את דפוסי
ההתנהגות האנושית והקשר שלה עם דפוסי הפעילות המוחית .היבט מרכזי במדע
זה הוא חקר הגמישות העֲצַ בית ) (neuroplasticityוהקשרה לתהליכי החשיבה,
הלמידה והזיכרון ,המודעות וההכרה .תחום מחקר ייחודי זה שואב מידע ותרומה
מתחומי ידע כמו רפואה ) (neurosurgeryופסיכומטריקה – המדע שעניינו מדידת
היכולות המנטליות האנושיות ).(Kolb & Wishaw, 2015, pp. 21-25
(ב) .המדע הקוגניטיבי-עֲצַ בי ) (cognitive neuroscienceהוא ,כפי שהדבר מובן
משמו ,שילוב של מדע העָ צָ ב ומדע הקוגניציה ) .(cognitive scienceהוא מכוון
להבין תהליכים מנטליים אנושיים ,בהתבסס על חקר תפקודי המוח והשלכותיהם
על הקוגניציה וההתנהגות ,ומתמקד בתופעות כמו תפיסה חושית ,קשב ,זיכרון,
ידע ,דמיון ,שפה ,פתרון בעיות ,הבנה וקבלת החלטות ) .(Goldstein, 2014נושאי
המחקר העיקריים שבהם עוסק המדע הקוגניטיבי-עֲצַ בי ממוקמים בטווח
שבין חקר תהליכי עיבוד מידע ,תפיסה ותנועה ,לבין חקר מחשבות ורגשות
מורכבים – מדוע אנו זוכרים אירועים מסוימים ואיננו זוכרים אירועים
אחרים; כיצד אנו מפרשים ומבינים את הזולת במגעים חברתיים; כיצד
מתקבלות החלטות וכיוצא באלה נושאים המצויים במרכז ההוויה האישית
והציבורית ).(Purves, Cabeza, Huettel, LaBar, Platt, & Woldorf, 2013, pp. 1-9
המדע הקוגניטיבי-עֲצַ בי יכול להיחשב כחטיבה ייחודית במסגרת הפסיכולוגיה
העֲצַ בית ,או כתחום דיסציפלינרי עצמאי ,במידה מסוימת .למרות גילו הצעיר ,המדע
הקוגניטיבי-עֲצַ בי ,והיבט נפרד שלו – המדע הקוגניטיבי-עֲצַ בי ההתפתחותי
) ,(Developmental Cognitive Neuroscienceהפכו להיות תחומי מחקר מדעי
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פעילים ביותר ,כשהם עוסקים בשאלות המצויות במרכז העניין הפסיכולוגי ,החינוכי
והציבורי ).(Johnson & De Haan, 2015, pp. 9-11
(ג) .מדע-העָ צָ ב בחינוך ( ,)Educational Neuroscienceמשלב פסיכולוגיה ,פדגוגיה,
וחקר המוח והבינה ,וקרוי גם בינה ,מוח וחינוך – (Mind, Brain, & Education

) .MBEהיבט ייחודי של ה MBE-מתייחס ליצירת ידע ,שיטות וגישות חדשות
בהוראה ,ובמיוחד לשיטות הוראה המכוונות לשיפור השיטות להעלאת ההישגים
ולקיום למידה משמעותית ואפקטיבית ) .(Brown & Daly, 2016היבט ייחודי זה
מוגדר על ידי חוקרים כ"-נוירופדגוגיה" ) .(neuropedagogyיש הרואים
בנוירופדגוגיה תחום נפרד במסגרת ה MBE-ויש הרואים בו רק שם נרדף ל.MBE-
תחומי החקר האלה יכולים להיחשב כנפרדים ,שכל אחד מהם מחייב התמחות
ייחודית ,אך הם קשורים זה בזה בקשרים הדוקים .הם ניזונים ומזינים זה מזה,
ונשענים על טכנולוגיות דימות כמוComputerized Tomography (CT); Positron :
;)Emission Tomography (PET); Magnetic Resonance Imaging(MRI
 ,functional MRI (fMRI); Diffusion Tensor Imaging (DTI).וכן על טכניקות
כמו גרייה מגנטית ) ,(Transcranial Magnetic Stimulation – TMSואמצעים
אחרים.
ב .הגישות האפיסטמולוגיות למדע העָ צָ ב בחינוך
מדע העָ צָ ב בחינוך מבקש לפרוץ את "הקופסה השחורה" ולהתבונן במתרחש
בתוכה ,כדי להבין את התהליכים המתרחשים בה ולהביא מידע ותובנות לידיעת
אנשי המקצוע בחינוך ובפסיכולוגיה .כיוון שעבודתם של המורים ,בכל יום של
עבודתם הלימודית והחינוכית ,משנה את מוחם של תלמידיהם ,ראוי שאלה
יכירו היטב את הבסיס העֲצַ בי של הלמידה ,וככל שמורים ידעו יותר על האופן
שבו המוח לומד ,כך תהיה הצלחתם של המורים גדולה ויעילה יותר .שיתוף
פעולה בין נוירופסיכולוגים קליניים ופסיכולוגים חינוכיים עשוי לגבש
פרוצדורות טיפוליות ,שיניבו התערבויות יעילות ומועילות לתלמידים עם קשיים
נוירופסיכולוגיים .שתי גישות אפיסטמולוגיות בסיסיות מנסות להתמודד עם
המשגתו של התחום המדעי הקושר בין המוח ,הבינה והחינוך ( .)MBEהאחת
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גורסת

שהדיסציפלינה

בינה,

מוח

וחינוך

היא

בין-דיסציפלינרית

) ,(interdisciplinaryשמשמעותה היא שלחינוך ,לפסיכולוגיה ולמדעי העָ צָ ב
והמוח מטרות שונות ,אך הן מחליפות ביניהן מידע ).(Howard-Jones, 2012
הגישה השנייה נשענת על ההנחה ,שמטרתו של ה MBE-היא לחצות גבולות
ולשלב בין הדיסציפלינות יותר מאשר רק לקשר ביניהן .הגישה הזו גורסת
שהקשר בין מדעי העָ צָ ב ,הפסיכולוגיה והחינוך ,צריך להתקיים לרוחב
הדיסציפלינות ,או מעבר לדיסציפלינות ,כלומר לקיים ביניהן קשר טרנס-
דיסציפלינרי ) ,(transdisciplinaryשהוא חיבור ושילוב של מידע רלבנטי משתי
הדיסציפלינות ;(Beauchamp & Beauchamp, 2012-3; Coch & Ansary, 2012
) .Knox, 2016לפי הגישה הטרנס-דיסציפלינרית ,הכשרת חוקרי מוח תיעשה על
ידי שילוב אינטגרטיבי של מידע נוירולוגי התפתחותי עם לימודי חינוך,
והכשרתם של תלמידי הוראה תיעשה בשילוב לימודי פדגוגיה בהיכרות עם מדע
העָ צָ ב ,בתחומים הרלבנטיים (לשם הדוגמה ,לימוד התפתחותן של מיומנויות
הבנה והסבר מתמטי ייעשה בשילוב הדוק עם לימוד התפתחותן של מערכות
עֲצַ ביוֹת) .הגישה הטרנס-דיסציפלינרית זוכה בעת האחרונה לתמיכה הולכת
וגוברת בקרב חוקרי תורת הבינה ,המוח והחינוך בארצות רבות ,ובכלל זה
בישראל ).(Brown & Daly, 2016, pp. 1-2; Coch & Ansary, 2012, pp. 40-42

ג .מדוע חקר המוח צריך לעניין מורים ומחנכים?
מורים רבים פועלים ומלמדים מבלי שיש להם ידיעה מספקת על האופן שבו
המוח מתפקד ומתפתח ,גם כאשר הם מצוידים במידע מתוצרת הפסיכולוגיה
הקוגניטיבית ) .(Daniel, 2014ככלל ,מורים נוקטים שיטות הוראה ולמידה,
תוך הישענות על ניסיון העבר ,מבלי לדעת מדוע ואיך שיטות מסוימות
מצליחות ,ואחרות נכשלות .ההוראה היא מלאכת אמנות ,המכוונת על ידי
ניסיון ,כישרון ,יצירתיות ,אמונה ותקווה ,בבחינת "מצוות אנשים מלומדה".
הוק ופארה ( ,)Hook & Fara, 2012התלבטו בשאלה מדוע תחום חקר המוח
והחינוך עשוי ,או צריך ,לעניין את המורים ,ומדוע המורים סבורים שהתחום
הזה רלבנטי לעבודתם .במחקר שערכו כדי להשיב לשאלות האלה מצאו,
שהמורים שנדגמו במחקרם מעוניינים בגירויים אינטלקטואליים ,בחשיבה
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חדשה בכל הקשור בתלמידיהם ובעבודתם שלהם ,ובדרכים חדשות להבנת
הפרקטיקה החינוכית שלהם ,שנשענות על חקר המוח .זאת למרות שהכירו בכך
שהפוטנציאל הגלום בתרגום אפשרי של ממצאי חקר המוח לעבודה בכיתה הוא
בעת הזאת מוגבל .הוק ופארה העלו ,שרכישת מידע בנושא חקר המוח וחינוך
מקנה למורים (א) .תחושת ביטחון ושליטה מקצועית וסמכות ,בכך שהם יכולים
למקם את תהליכי עבודתם ותפקודם במסגרת מדעית רחבה; (ב) .תחושת
פרספקטיבה ,סבלנות רבה ואמפתיה כלפי תלמידים מאתגרים ,שאינם משתפים
פעולה או מפריעים ,וזאת על ידי כך שהם מבינים מקצת מן התהליכים
הייחודיים במוחם של תלמידים כאלה; ו(-ג) .סיפוק מקצועי ודימוי עצמי
גבוהים ,בשל התחושה שכיוון שעיסוקם של מורים הוא בטיפוח תודעתם ומוחם
של תלמידיהם ,חשוב שילמדו על מדע המוח ,גם אם אין רואים בשלב זה יישום
ישיר ומלא של המידע לעבודתם היום-יומית .הוק ופארה סיכמו ,כי המורים
מסתייעים במידע מתוך חקר המוח כדי להגביר סבלנות ,תחושת אופטימיות
ומקצועיות כלפי תלמידיהם ועצמם ,כדי להעצים את מעמדם המקצועי בעיני
עמיתיהם וההורים ,וכדי לאשרר את תחושת המקצועיות של ההוראה כעיסוק
הקשור בפיתוח בינתם ומוחם של תלמידיהם ) .(Hart, 1983, p.10כל אלה
מחזקים את מעמדו של חקר המוח כתומך בחינוך ;(Coch & Ansary, 2012
.)Fischer & Daniel, 2009; Goswarni, 2012, p. 55; Ronstadt & Yellin, 2010
פיקרינג והאוארד ג'ונס ( ,)Pickering & Howard-Jones, 2007שחקרו את
התייחסותם של מורים לתפקידו של מדע העָ צָ ב והחינוך ,מצאו שקיימת
התלהבות רבה בקרב מורים לניסיונות לעשות שימוש במדעי העָ צָ ב והחינוך,
ושהקשר בין אנשי המעשה לבין החוקרים עשוי להיות גורם בעל משקל רב
בהצלחת המאמץ להעשיר את תפקוד המורים בכיתותיהם ,בזכות שילוב הבנת
המוח והבינה ( .)mindגם בישראל הולכת וגוברת המודעות לתועלת שאפשר
להפיק מן הקשר בין חקר המוח לחינוך (ראו בהקשר זה נייר העמדה שחובר על
ידי הניק ועמיתיו ,2008 ,לפי הזמנת המדען הראשי של משרד החינוך) .כמו כן
קיימים הוראה ומחקר בנושא הזה במוסדות שונים בישראל (ובכלל זה
האוניברסיטה העברית ,האוניברסיטאות תל אביב ,בר אילן ,בן גוריון וחיפה,

11

הטכניון ,מכון ויצמן ,המרכז הבין-תחומי ועוד) .ישנם גם בתי ספר יסודיים ועל
יסודיים שמקיימים לימודים שמבוססים על חקר המוח .על בסיס חקר המוח
נוצרו תוכנות מחשב שמיועדות לסייע לילדים מתקשים .החינוך ייטיב אפוא
לעשות אם ייחשף לממצאי מדע העָ צָ ב ומחקרי המוח ,ואם יעשה במידע
שיתקבל שימוש יעיל .יישום מושכל של תובנות המידע שהופק במחקרי העָ צָ ב
והמוח עשוי ליצור פרקטיקה חדשה בהוראה ובלמידה ,והקשר בין מדע העָ צָ ב
לפדגוגיה עשוי לסלול את הדרך להפיכת ההוראה ממקצוע אינטואיטיבי למדע
מבוסס-עובדות.
ד .ממצאים נבחרים מחקר המוח שהם בעלי תרומה פוטנציאלית לקידום
ההוראה ולשיפור הלמידה
כבר לפני כעשור נמצאו מומחי חקר המוח והחינוך שסברו כי קיים מחקר
במידה מספקת ,שהוא בעל רלבנטיות ישירה לפרקטיקה החינוכית  .מומחים
אלו פעלו להביא לידיעת ציבור המורים והמחנכים דרכי עבודה וכיווני
פעולה המבוססים על חקר המוח ,ו הציעו דרכים לייש מם בהוראה ובלמידה
(Ansari, Smedt, & Grabner, 2011; Blakemore & Frith, 2005; Cleary & Scott,
.)2011; Sousa, 2011, pp. 5-6; Sousa, 2010; Twardosz & Bell, 2012; Willis, 2006

לדוגמה ,קיימות עדויות נוירולוגיות ,שמאפשרות הבנה טובה יותר של הפרעות
קשב ,ריכוז והתנהגות ( ,)ADHDכמו גם של הפרעות בקריאה ,ברכישת שפה
והשימוש בה ,במיוחד – במתמטיקה .נמצאו גם קשרים נוספים ,לא בתחום
הצרכים המיוחדים ,כמו מיפוי האנטומיה של המוח הקשורה בלימוד מתמטיקה
וקריאה ושיוך שינויים באנטומיה המוחית של תלמידים מתקשים ,שמאפשרים
להבין את תהליכי הלמידה שלהם ) .(Willis, 2006החוקרים הצביעו על תובנות
נוירולוגיות מתחום חקר המוח ,שהן בעלות תרומה פוטנציאלית לקידום
עבודתם של מורים ולשיפור הלמידה של תלמידים .להלן דוגמאות נבחרות של
ממצאים מבוססים ואמינים ,שמקורם במחקרי המוח ,שיש להם השלכה ברורה
על הפרקטיקה הפדגוגית:
שונות ,ייחודיות ואינדיבידואליות .אנשים שונים זה מזה .המוחות האנושיים
ייחודיים כמו פניהם של בני האדם ,כשהגבעות והחריצים במוח יכולים להיות
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מושווים לטביעת האצבעות .המבנה הבסיסי של המוח ,המבנים ,המיקום
והתהליכים הקבועים הקשורים לדרכי הלמידה ,אמנם דומים מאוד בין אנשים
שונים ,אך אין שני מוחות זהים .בהתבסס על כך שאין מוח אחד דומה לאחר,
בוודאי לא זהה ,ניתן להניח שאנשים אינם שווים גם ביכולותיהם ללמוד ,לפתור
בעיות ולחשוב חשיבה מורכבת .מורים ומחנכים צריכים להכיר בכך שהמוחות
של תלמידיהם שונים אלה מאלה ,וכי הבדלים בין תלמידים צריכים להיות הקו
המנחה בהוראה ובלימודים .בתי ספר צריכים אפוא להגדיל בחירה ,לאפשר
קצב התקדמות שונה לכל תלמיד ולהכיר בכך שתלמידים שונים לומדים אחרת.
גמישות המוח והתחדשותו .למוח האנושי רמה גבוהה של גמישות נוירונית
( ,(neuroplasticityשהיא היכולת של המוח להשתנות .גמישות המוח מתייחסת
לשינויים תוספתיים וגם לתהליכי אבדן וגיזום ) (pruningשל תאי מוח ושל
קישורים בין תאי מוח .במהלך הגדילה וההתפתחות של האדם ,מודגשים אצל
אנשים שונים כיווני התפתחות ופעולה מסוימים ,בעוד שכיווני התפתחות ופעולה
אחרים אינם מנוצלים ,ועל כן הקישורים המוחיים המייצגים אותם מתנוונים
ונעלמים ) .(Minsky, 1986בכל שלב התפתחות ,תאי עָ צָ ב שאין נעשה בהם שימוש
נגזמים ונמוגים ).(Seeman, 1999; Sowell, Peterson, & Thompson, 2003
תהליכים אלו של שימור הקשרים הנוירוניים או אובדנם והיעלמותם מן
המערך המוחי מכונים כתופעת "השתמש בו או אבד אותו" )(use it or lose it
( .)Kang, Shelton, Welcher, & Schuman, 1997מחנכים צריכים לדעת
שהמוח משתנה משעה לשעה ,ובזמן פעילות גם מרגע לרגע .ראו הרחבה בנושא
זה בפרק שני ,סעיף 2ב.
גדילה של תאי מוח מבוססת למידה .מרבית התאים המשמשים במוח לאכסון
מידע קיימים כבר סמוך ללידה ,אולם במהלך החיים מתנוונים ונעלמים תאי
עָ צָ ב רבים בשל היעדר שימוש בהם .לעומת זאת ,מתקיימת גדילה של תאי
תמיכה וקישורים בין תאים ,שמעשירים ומייצבים את התקשורת בין תאי
העָ צָ ב ,ובכך משפרים את היכולות הקוגניטיביות של האדם .גדילה זו היא אחד
הביטויים המובהקים של גמישות המוח ,ונוצרת כתגובה ללימוד ולרכישה של
מידע ומיומנויות ,ניסיון וחוויות .תהליך גדילה זה ניכר ביותר בילדות ,הוא מגיע

13

לריכוז מרבי בגיל  ,11אך הוא ממשיך להתקיים ,להתפתח ולהשתכלל באזורי
המוח הפעילים בעת הלמידה .ככל שלמידה מתרחשת באופנים שונים ,כך נבנים
מסלולי זיכרון מגוונים ורבים יותר ,ומתעצמת יכולת הלמידה וההבנה .בשעת
הלמידה מתרחשים במוח שינויים מבניים .דעיכת הלמידה או הפסקתה באה
לידי ביטוי בהקטנת מספר הקישורים הדנדריטיים ובחיבורים האחרים
שבמבנים המוחיים ,משום שמעברי הקשרים והחיבורים במוח נעלמים מחוסר
שימוש ) .(Willis, 2006, p. 2החוויות שהאדם הצעיר חווה בביתו ,בסביבתו
ובבית ספרו יכולות לעצב את המעגלים הנוירוניים במוחו ולקבוע מה ילמד
ביעילות בשנים המאוחרות יותר .ראו הרחבה בנושא זה בפרק שני ,סעיף 2ב.
על הזיכרון והלמידה .התהליך הכללי הסכמתי של הטמעת חומר לימוד חדש
מתרחש במסלול של קליטת מידע חדש ,ושמירתו באזור הזיכרון קצר המועד
(המשמש גם לצורך קיום פעולות עתידיות מסוימות ,ומוגדר גם כ"זיכרון
עבודה") ,עובר לשלב הקישור עם זיכרון של מידע קיים ויצירת תבניות ידע
וחשיבה ,ובסופו של דבר נאגר בזיכרון לטווח הארוך .זיכרון נוצר ומאוחסן ,בין
היתר ,על ידי יצירת דפוסים ) .(patternsהמוח מקבל מידע מן החושים והופך
אותו בהיפוקמפוס 4למידע נלמד ,בתהליך של קידוד .התהליך הזה דורש בדרך
כלל הפעלה של מידע קודם ,שאגור במוח בדפוס דומה .חיבור מידע חדש למידע
קודם ,השמור בזיכרון ,מאפשר למידה .המוח האנושי מחפש דפוסים ודוגמאות
מוקדמות שעל פיהן הוא מייצר ניבויים ,ומערכות נוירוניות מייצרות תגובות
לדפוסים שחוזרים על עצמם .לדוגמה ,התעמקות וחזרה על מושגי יסוד
מאפשרות לימוד דברים חדשים ,ועל הבסיס הזה אפשר לבנות מידע נוסף.
כאשר מורים פועלים להדגים את הקשרים בין מידע חדש למידע מוכר
לתלמידים ,הם יוצרים קשרים בין תבניות הזיכרון הקיימות במוחם של
תלמידיהם ,בין המידע החדש לבין המידע הקיים ,המשמש בסיס לקליטת
המידע החדש .דבר זה מסביר ומבסס את מהותה של החשיבה האנלוגית

 4היפוקמפוס ( – )hippocampusמבנה בחלק האמצעי הפנימי של המוח ,באונה הרקתית .קשור
בזיכרון לטווח הקצר ובפונקציות רבות אחרות.
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ויתרונותיה בהוראה ובחינוך .אחזור מידע וחזרות עליו מסייעים בתהליכי
זיכרון דקלרטיבי.5
חזרות ,גיבוש הזיכרון וייצובו .הזיכרון אינו דבר יציב וקבוע ,וכשאין משתמשים
בו הוא דועך .לעומת זאת ,בכל פעם שמשתמשים ומפעילים את הזיכרון הוא
מתחדש ומתקבע יותר .ללא ריענון הזיכרון מדי פעם ,תלמידים לא יזכרו חומר
שלמדו ולא יעמדו בהצלחה במבחנים .מורים ייטיבו לעשות אם יפעלו לשדרג
את יכולותיהם של התלמידים בכל הקשור ליכולת הזיכרון שלהם ,על ידי כך
שיחזרו מדי פעם על חומר הלימוד (עקרון החזרות) .מיומנויות ויכולות
מוטוריות או קוגניטיביות נלמדות על ידי ביצוע חזרות על חומרים ופרקטיקה.
עם התרגול והחזרות נעשים הביצועים מדויקים ומהירים יותר והשיפורים
האלה מוכללים ללמידה של מידע חדש .תהליך לימוד המיומנויות עובר מן
השלב הקוגניטיבי ,שבו הידע מיוצג במוח באופן גלוי ,ובו הלומד צריך להשקיע
תשומת לב וקשב רבים לביצועיו ,אל השלב האוטונומי ,שבו המיומנות יכולה
להתבצע ללא השקעה ניכרת וגלויה .כלומר מתרחש כאן תהליך של הטמעה.
הטמעה זו מתאפשרת בזכות התרגול והחזרה ,או באופן כללי יותר – בשל עקרון
החזרות ותרומתן למיצוק ) (consolidationהזיכרון .ככל שישנם גורמים רבים
יותר ,ובעיקר – מגוונים יותר בתהליך קליטתו של מידע חדש ,כך נוצר זיכרון
"טוב" יותר .הפעלה של חושים רבים מקדמת אחסון מידע באזורים רבים יותר
של הזיכרון ) .(Willis, 2006, p. 26מנגנונים רבים פועלים במוח האדם כדי
לשמר זיכרון קיים ,ובכלל זה שימוש חוזר במידע (שינון) ,פמיליאריות ,והטרמה
( .6)primingתוצרי השינון הם הזיכרון שתלמידים נזקקים לו ביותר בשלבי הגיל
השונים בשנות לימודיהם .ללא קישורים מתאימים וללא הענקת חשיבות
עובדתית או רגשית למידע שנקלט ומצוי מאוחסן בזיכרון ,שעבר שינון ,לא
ימשיך מידע זה את תהליך הזיכרון ויישכח לאחר זמן קצר.

 5זיכרון דקלרטיבי (  )declarative memoryזיכרון הזמין לתודעה ,שאפשר לבטא אותו בשפת
הדיבור .נקרא גם "זיכרון גלוי".
 6הטרמה (  )primingעיבוד של גירוי חדש שמתבסס על חשיפה מוקדמת (מודעת או בלתי
מודעת) לגירוי זהה או דומה.
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א חד הממצאים המרכזיים ביותר של חקר המוח בהקשר הלמידה והזיכרון
הוא ,שגם כאשר מידע זכור היטב ,ונעשה בו שימוש בעזרת מנגנוני
הפונקציות הניהוליות (executive functions) 7שבמו ח ,עדיין יש צורך לחדש
אותו על בסיס קבוע וברווחי זמן נאותים .כאשר מידע קודד בזיכרון לטווח
הקצר ,הוא זקוק להיות מופעל מספר פעמים ,כדי שהגמישות העֲצַ בִּ ית תפעל
לשמר אותו .חזרות ) (repetitionsאלו קרויות גם "ריענון" .חשיבותה של
סוגיית השינון והחזרות ותרומתה ללמידה ולמיצוק הזיכרון נשענת על
ממצאים אמפיריים המעידים על כך שפעולות תרגול פיזיות וקוגניטיביות,
המפעילות חושים שונים ,יוצרות קשרים רחבים ומבוססים בין תאי עָ צָ ב
במוח .החזרות יוצרות חיזוק של קשרים נוירוניים קיימים ,מרחיבות
סינפסות ומגדילות את מספרן במוח ומבססות את הקשרים ביניהן.
& (Kandel, Schwartz, Jessell, Siegelbaum, & Hudpeth, 2013, p. 1453; Basu

).Siegelbaum, 2016
ההוראה יכולה לפעול להעצים את יכולת הלמידה .ממצאי חקר המוח יכולים
לסייע למורים ולתלמידים לקיים הוראה שתסייע לתלמידים לעשות שימוש
יעיל יותר בסוגי זיכרון ,כך שאכסון מידע חדש ואחזורו בעת הצורך יהיו קלים
ויעילים יותר .יש לזכור כי ככל שקיימים אזורים רבים יותר במוח האוגרים
מידע על נושא מסוים ,כך קיימים קשרים רבים יותר והלמידה טובה יותר .ככל
שמופעלים קשרים רבים יותר במוח ,כך משתכללת פעילותו של המוח ,והתועלת
הקוגניטיבית ללמידה ולזיכרון גדלה .חזרה על הקניית מידע וקליטתו על ידי
התלמידים ,מסייעת ללמידה על ידי כך שמערכות העֲצַ בִּ ים הקשורות במידע הזה
מופעלות פעם אחר פעם ,ונוצרים קישורים נוספים .כמה אסטרטגיות ,שנובעות
מחקר המוח ,מציעות דרכים לכוון את התלמיד לעשות שימוש במספר גדול של
חושים ככל שאפשר (שימוש בדמיון יוצר ,חישה של תנועה דמיונית ,רישום
ממצאי ההדמיות ,או דיווח קולי עליהן) .באופן כזה נעשה שימוש במסלולים
רבים של תהליכי זיכרון העושים דרכם אל הזיכרון לטווח הארוך.

 7פונקציות ניהוליות  הפונקציות הקוגניטיביות שמאפשרות בקרה גמישה ומכוונת-פעולה ,של
מחשבה והתנהגות .נקראות גם פונקציות הפעלתיות.
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יחידות לימוד וקצב הלמידה .עדויות חדשות מצביעות על כך שיש ערך בהוראת
נושאים חדשים ,כאשר אלו ניתנים לתלמידים ביחידות קטנות .באופן מסורתי
חשבו כי תלמידים יכולים לקלוט שבעה נושאי לימוד פחות או יותר ביחידת זמן
אחת ,כיכולת הקיבול של זיכרון העבודה .להיפוקמפוס יש מגבלת קיבול,
ושתיים עד ארבע יחידות מידע הן מספר מעשי יותר .ההיפוקמפוס הופך להיות
עמוס מדי במהירות ,כשמשך זמן יצירת עומס היתר תלוי בתלמיד וברקע שלו,
ובמידת המורכבות של החומר הנלמד .למידה וזיכרון צורכים מקורות אנרגיה
כמו סוכר ,והמוח צורך אותם במהירות כאשר יש לו פעילות למידה
אינטנסיבית .על כן ,מורים צריכים ללמד ביחידות קצרות יותר ,לאפשר עיבוד
של החומר ,ולתת למוח לנוח .מתן חומר רב מדי ביחידת זמן קצרה מדי,
משמעותה היא שהמוח איננו יכול לעבד את החומר הנלמד .הפסקות תכופות
יותר ומתן אפשרות וזמן לעבד את החומר הנלמד – כל אלו הן אפשרויות טובות
יותר .הכלל הראוי עבור המורים הוא :ככל שהרקע האישי של התלמיד חלש
יותר ,כלומר ככל שהוא יודע פחות כרקע לחומר חדש ,וככל שהחומר יותר
מורכב ,כך תלמדו לאורך פרק זמן קצר יותר .מאידך גיסא ,ככל שהרקע והידע
של התלמיד עשיר יותר ,ככל שהחומר פחות מורכב ,כך אפשר להאריך את
התשומה למוחו.
רגשות .חקר המוח הצביע על האופן שבו רגשות משפיעים על הלמידה ,על
הזיכרון ועל אחזור המידע שנאגר בו .לרגשות יש השפעה רבה על המוח ועל
התהליכים המוחיים .ישנם רגשות מולדים (כמו חרדה ,כעס ,שמחה וכיו"ב),
וישנם רגשות אחרים ש דורשים לימוד ,הכשרה ואימון .תלמידים אינם מגיעים
לבית הספר כשהם מוכנים ובשלים מנקודת הראות של רגשות .כדי שלמידה
תתרחש ,תשומה חושית עוברת דרך מסננים מוחיים ,ומעובדת על ידי האונה
הקדמית של המוח ( .)prefrontal cortexמסנן מרכזי בהקשר הזה הוא המבנה
הקרוי "אמיגדלה" ,8שהתגלה כאתר מווסת קריטי במעגלי קליטתן ועיבודן של
הרגשות .האמיגדלה מגיבה לסכנות ,לפחד ,לכעס ,וגם לרגשות חיוביים .כאשר
נחשפים למצב רגשי שלילי ,האמיגדלה מכוונת את הגירויים הנקלטים למוח
 8אמיגדלה (  )amigdalaמבנה מוחי המהווה תשלובת גרעינית המצויה באונה הרקתית
(הטמפורלית) ,שמה ווה חלק מן המערכת הפנימית של המוח .התפקידים העיקריים שלה
מתייחסים להתנהגות האוטונומית ,הרגשית והמינית.
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התחתון ,שבו נמצאים אזורי התגובה השלילית (בריחה/התקפה/קפיאה) .מצב
בלתי מאיים מאפשר העברה של מידע דרך האמיגדלה ,ללא עיכובים .כאשר
מתקבלים גירויים חיוביים ,האמיגדלה מעבירה את הגירויים האלה לאונה
הקדמית ( .)prefrontal lobeניסויים שנעשו בקרב תלמידי בית ספר הראו
שכאשר התלמידים נחשפים למורים בעלי הבעות פנים נעימות ,האמיגדלה של
התלמידים מראה פעילות מטבולית נמוכה ,ומאידך גיסא באונה המצחית שלהם
ניכרת פעילות מטבולית גבוהה.
ההשלכות היישומיות של האמור למעלה הן בשני מישורים :במישור האחד – יש
ללמד מצבי רגשות (כבוד ,סבלנות ,סלחנות ואמפתיה) כמיומנויות חיים ,כדי
שאפשר יהיה לטפל ברגשות באופן מודע ומבוקר; במישור השני – חשוב לתרגל
רגשות ומיומנויות חברתיות בכל שיעור בכיתה .ככל שהמיומנויות החברתיות
מפותחות יותר ,כך עולים ההישגים הלימודיים .תלמידים שלומדים סבלנות,
קשב ,אמפתיה ושיתוף פעולה יהיו תלמידים טובים יותר .כמו כן ,חשוב למורים
לפעול להפחתת תחושת האיום הנתפש של התלמידים בכיתה לעונש או למבוכה
בפני התלמידים האחרים בכיתה בשל אי הכנת שיעורים ,או חרדה שמא
התלמיד יפגין חוסר ידיעה או יטעה ,שכן באווירת לחץ ופחד יכולת הלמידה
נפגעת.
האווירה החברתית בבית הספר .ההתנהגות הבית ספרית היא ביסודה חברתית,
והיא נקלטת במוח בעזרת תחושה של תגמולים ,קבלה ,כאב ,עונג ,לכידות,
קרבה ולחץ .התנאים והסביבה החברתית בבית הספר משפיעים אפוא על המוח.
לפיכך ,ראוי שבתי הספר יקדמו פעילויות חברתיות מגוונות .יחסי תלמיד מורה
חשובים ,אך לא פחות מכך – גם יחסי תלמידים עם תלמידים.
היוממּות סייע להסביר מדוע הוראה ולמידה בזמנים
ְ
יוממּות 9ולמידה .חקר
מסוימים של היממה יכולים להיות קשים יותר ,הצביע על חשיבות השינה,
ובמיוחד על ההשלכות הלימודיות של היעדר שינה מספקת על יכולת הלמידה

 9יוממות (מחזור העֵ רּות ,או המחזורים האולטרדינאמיים –  .)circadian rhythmsהמהווה
שינויים חוזרים ונשנים במהלך היממה בתפקודים פיזיולוגים ,מחזור שכולל תקופות שיא ושפל
בקשב.
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והזיכרון .לכל תלמיד מחזור אופייני לו ,ולכן קשה לתאם בין כל התלמידים
ביחידת זמן אחת.
פעילות גופנית .נמצאו עדויות לכך שתנועה ואימון גופני משפרים מצב רוח,
מגדילים מסת מוח ומקדמים עיבוד קוגניטיבי .פעילות גופנית ,מנוחה ותנועה,
תומכים בלמידה והם חיוניים ביותר בתהליך החינוכי .הפעילות הגופנית
מסייעת ליצירת קשרים חדשים בין נוירונים קיימים .חשוב שתתקיימנה
פעילויות גופניות לתלמידים בבית הספר במהלך כל שנת הלימודים.
תפקיד האמנויות בבית הספר .נמצא שיש לאמנויות תפקיד חשוב בטיפוח
המוח .אמנויות מסוימות מקדמות קשב ,זיכרון עבודה ומיומנויות ראיה
מרחבית .אמנויות אחרות כמו ריקוד ,תיאטרון ודרמה ,מקדמות מיומנויות
חברתיות ,אמפתיה ,סבלנות ,זיכרון מילולי ומיומנויות חיים אחרות.
ה .מסלולים וחסמים ביישום ממצאי חקר המוח לשדה ההוראה והלמידה
מהי הדרך הראויה והמועילה לגשר בין חקר המוח ומדע העָ צָ ב לבין הפרקטיקה
החינוכית? שאלה חשובה זו אינה קלה למענה ,משום שאנשי דיסציפלינות
מדעיות אינם מניבים בדרך כלל מידע נגיש ושימושי לאנשי ההוראה ולמחנכים.
חוקרים מרוכזים בעבודתם המדעית כשהם מנתקים עצמם מן העולמות שאינם
רלבנטיים לעבודתם .אנשי מדע ,במיוחד אלה הפועלים במסגרות אקדמיות
תחרותיות ,מאמצים את יכולותיהם ,תבונתם וניסיונם ומתמקדים במחקריהם.
מאמצים אלו הכרחיים ואולי אפילו קריטיים בתהליך פיתוח הידע המדעי .נוסף
על כך ,אנשי המחקר המדעי פועלים בסביבה מחקרית ייחודית ושונה מסביבת
עבודתם של אנשי השדה .אנשי הנוירופסיכולוגיה ,למשל ,עובדים במעבדה,
שהיא סביבת עבודה מבוקרת ,שמאפשרת התמקדות בנושא הנחקר.
המתודולוגיה המחקרית שלהם מכוונת "לפקח" על משתנים סביבתיים ,או
לבודד אותם ,שעשויים לערפל את הקשר או הקשרים בין המשתנים הבלתי
תלויים למשתנים התלויים ,המצויים במוקד החקירה המדעית .המעבדה אינה
מייצגת את המתרחש בכיתה וברור כי המציאות המורכבת של הכיתה
וה"רעשים" המצויים בה אינם מהווים תנאים הולמים למחקר מסוג זה .עם
זאת ,ממצאים מופקים מן המעבדה ,נכללים בפרסומים מדעיים ובספרי לימוד,
מתוך כוונה או תקווה שאנשי השדה יעשו בהם שימוש.
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דיוויד דניאל ) ,(Daniel, 2014פרופסור מוערך לחינוך ולפסיכולוגיה ,אמר
בהזדמנויות שונות שגם כאשר מידע מדעי רלבנטי על פניו מועבר על ידי אנשי
המחקר לאנשי השדה ,אין הוא מיושם על ידם באופן מלא ושלם ,או אפילו אינו
מיושם כלל .הוא הדגיש כי ידוע שהידע הרב שנצבר על ידי המחקר המדעי אינו
נתפס על ידי מרבית המורים כרלבנטי להוראתם .לשם הדוגמה ,לתיאוריות
הוותיקות והמוכרות היטב של הפסיכולוגים המוכרים היטב ג'יימס ,ת'ורנדייק
וסקינר בדבר תהליכי הלמידה יש השפעה זניחה על דרך העבודה הנעשית בחיי
היום-יום על ידי המורים .מורים יודעים ויכולים ללמד גם ללא בקיאות
בתיאוריות של הלמידה ,ובדרך כלל מורי המורים המכשירים פרחי הוראה אינם
מרבים לכוון את תלמידיהם לעשות שימוש בממצאי מחקרים .כמו כן ,בתי
הספר ומוסדות החינוך בדרך כלל אינם רואים עצמם ,כיחידים או כארגונים,
חלק ממערכת שחלקיה קשורים זה בזה ,אלא מתמקדים בתחום הדיסציפלינרי
של עצמם ,תוך שהם מתעלמים מן הידיעה שההחלטות המתקבלות ,הבחירה
שנעשית והפעולות החינוכיות והחברתיות קשורות זו בזו בשדות עשייה שונים
ומרובים ,קרובים ואף רחוקים .ברקע הדברים מצויה גם הידיעה כי בדרך כלל
תלמידים להוראה ולחינוך אינם נחשפים למדעי העָ צָ ב בצורה מעמיקה ורחבה,
והלומדים מדעי העָ צָ ב והמוח בדרך כלל אינם נחשפים ללימודי חינוך .הריחוק,
ההתבדלות של מערכת החינוך מן השפע המצוי בסביבה הדיסציפלינרית שיכולה
לעטוף ולהזין אותה במידע ,ברעיונות ובכיווני התפתחות ,גורמת לכך שמערכות
החינוך בארץ ובעולם סובלות ממחסור בידע ,ואינן משתנות ומתחדשות
).(Brown & Daly, 2016; Daniel, 2014
סיבה אפשרית נוספת לכך שממצאי חקר המוח אינם משמשים באופן שכיח את
אנשי החינוך ,היא סוגיית הבשלות וההתאמה של ממצאים אלה ליישום בשדה
העשייה .ברואר ( )Bruer, 1997כתב ,שהמעבר ממחקר המוח לחינוך הוא בחינת
"גשר רחוק מדי" ,זאת משום שהבנתנו את תהליך היצירה והגיזום )(pruning
של הנוירונים במוח ,המועדים הרגישים והקריטיים (ליצירתן של סינפסות
חדשות בתהליך של הלמידה והיצירה) ,וההשפעות הסביבתיות על המוח – לכל
אלו אין עדיין בסיס איתן ליישום ,לא בחיות ולא בבני אדם .נוירופדגוגיה ,שדה
המחקר שמתמקד בהשפעה הפוטנציאלית של מדע המוח על החינוך ,נתפס על
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ידי חוקרים כעיסוק ,שהרלבנטיות שלו רחוקה מלהיות ברורה או מובנת לצורך
הפרקטיקה החינוכית .למרות שברואר פרסם את מאמרו לפני שנים רבות,
ולמרות שהקשר בין מדע העָ צָ ב לפרקטיקה החינוכית התחזק בשנים האחרונות,
עדיין ממשיכים מדענים וסוקרי ספרות להשתמש בביטוי "גשר רחוק מדי"
בבואם לאפיין את הסיכויים ליישם את ממצאי חקר המוח לעשייה החינוכית.
דלה סאלה ואנדרסון ) ,(Della Sala & Anderson, 2012שתיארו את מאפייני
הקשר בין דרכי היישום של מידע נוירולוגי לבין יישומו במערכות החינוך ,ציינו כי
מקצת מן הידע מתוך חקר המוח שמיושם בחינוך מבוסס על ממצאים בדוקים
ואמינים ,ונמצא כבעל יכולת יישום ברור ומובהק לעשייה החינוכית .מקצת מן
הידע ,אף שלא נמצא מבוסס די צרכו על ממצאים אמינים ,או על עדויות אמינות,
משמש ליצירת תכניות פדגוגיות .קיים גם מצב שבו אנשי השדה מפרשים את
ממצאי חקר המוח שלא כהלכה ,או באופן פשטני מדי ,או באופן מוטעה ,ויוצרים
מיתוס )" ("neuro-mythחסר בסיס עובדתי .ממצאים מן הסוג הזה מוליכים
ליישום שגוי בשדה העשייה החינוכית ).(Beauchamp & Beauchamp, 2012
במשך השנים פותחו תכניות פדגוגיות המתיימרות להישען על ממצאי חקר
המוח ,כשאין בנמצא חוקר מדעי העָ צָ ב שיכול להמליץ על יישום המידע הכלול
בהן לשימוש ראוי ואמין בעשייה החינוכית ,ואולי יותר מכך – ישנן בהקשר זה
דעות הפוסלות לחלוטין יישומים כאלה .הניק ( )2009הגדיר כ"מעשיות
נוירולוגיות" אמירות ,הצהרות והכללות ,שאין להן ביסוס בממצאים אמפיריים
ובמציאות המוכרת .לצורך ההדגמה מביא הניק את התלישות העובדתית של
האמירה ,שלפיה שתי ההמיספרות של המוח ,השמאלית והימנית ,מייצגות דרכי
חשיבה הפוכה ,כשההמיספרה הימנית משועבדת לשמאלית ,וכן את האמירה
הנפוצה במידה מסוימת ,שלפיה אנו מנצלים רק כ 10-אחוז מיכולות המוח,
ויתרת ה 90-האחוזים ממתינים לשעת הכושר לשימוש אפשרי.
לגישה הסקפטית ליישום ממצאי חקר המוח לתחום החינוך ישנם שורשים
עמוקים .עוד בשלהי המאה ה 19-השמיע הפילוסוף ,הפסיכולוג והרופא וויליאם
ג'יימס דעה מסתייגת מן היכולת ליישם ממצאי מחקר פסיכולוגי לעבודת השדה
של מורים ומחנכים .הוא כתב..." :אני אומר כי תהיה זו שגיאה ,שגיאה גדולה
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ביותר ,אם אתם חושבים שהפסיכולוגיה ,בהיותה המדע של חוקי הבינה ,היא
דבר מה שמתוכו אפשר להפיק תכניות מוגדרות היטב ,כיוונים ושיטות פעולה
להוראה ,שאפשר להפעיל באופן ישיר בכיתה .פסיכולוגיה היא מדע ,והוראה היא
אמנות; ומדעים אף פעם אינם יוצרים מתוכם אמנות באופן ישיר .בינה יצירתית
צריכה לשמש כמתווכת כדי ליצור את היישום שלה ).(James, 1899/2001, p. 3
לא נס ליחה של גישתו של ג'יימס ,היא קיימת עדיין ,ומובאת בפתח מאמרם של
קוץ' ואנסרי ).(Coch & Ansary, 2012, p. 34
למרות ההסתייגויות האלה ,הצורך בקשר בין חקר המוח והחינוך ,שמובע הן על
ידי אנשי חקר המוח והן על ידי הפדגוגים ,ממשיך להיות חיוני ,ומדענים
מדיסציפלינות שונות ממשיכים לעסוק בו .אחת הגישות המוצעות לגישור בין
חקר המוח לחינוך מתבססת על הפרקטיקה הנהוגה במדעי הרפואה
והפרמצבטיקה ,והמלצה חמה ליישם אותה ביצירת הגשר והקישור בין חקר
המוח והפרקטיקה החינוכית ניתנה על ידי חוקרים רבים (Coch & Ansary,
) .2012; Daniel, 2014דניאל ( )Daniel, 2014הציע חמישה שלבים מרכזיים
בתהליך התרגום של ממצאים מתחום מדעי המוח והפסיכולוגיה לעבודה
החינוכית ,בהתבסס על פרוצדורות מוכרות ומבוססות מתחום הרפואה
והפרמצבטיקה ,ואלו הם :בשלב הראשון יש לקיים מחקרי גישוש וחיפוש אחר
ממצאים מבטיחים ,או כיווני פעולה אפשריים ,בתחום מדעי המוח .בשלב השני,
לאחר שעלו ממצאים מבטיחי-הצלחה וגובשו דרכי פעולה ואפשרויות ליישומם,
יש לעשות ניסוי זהיר בסביבה מבוקרת ותומכת (כיתות לימוד במתכונת של
מעבדה או חממה) .בשלב השלישי ,שהוא בעל חשיבות מיוחדת ,יש לפתח שיטות
עבודה ידידותיות למורה ,לתלמידים ,לכיתה ,או לבית הספר (בשלב זה על
המפתחים לראות לנגד עיניהם את המורה העומד בפני הכיתה ,על צרכיו,
יכולותיו ,מאווייו וקשייו) .שלב זה מהווה מעבר לקראת כתיבת תכנית לימודים,
שהיא תכנית העבודה ליישום ברמת המורה והכיתה .בשלב זה יש להציע דרכים
לכך שהתלמיד יוכל להפיק תועלת מן המידע או התהליכים המוצעים ,ולארגן
את הצגת הדברים כך שיהיו שימושיים למורים ולתלמידים .בשלב הרביעי יש
לבצע ניסוי ,שבו שותפים החוקרים-המדענים ואנשי המעשה ,בתנאי שטח
מורכבים ומייצגים את המציאות היום יומית .בשלב החמישי אפשר כבר להפיץ
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את הידע החדש שנוצר ונוסה ,ולשלב בו תיקונים ,שמתבקשים מן היישום.
דניאל ( )Daniel, 2014הדגיש כי התהליך המוצע מחייב קיומו של שיתוף פעולה
הדוק בין מורים לאנשי המחקר והמדע ,בניסיון להתגבר על כך שאנשי המחקר
והמדע בדרך כלל חושבים ,חוקרים ,וכותבים בלשון מדעית שאינה מוכרת
במלואה למורים ולאנשי השדה האחרים .יש ,על כן ,ליצור מעין שולחנות
עגולים לדיונים משותפים ,כדי להשיג אוצר מילים ומושגים משותף ,תמריצים
ומניעים משותפים .באופן כללי – ראוי שהמלאכה תתבצע על ידי אנשי מקצוע
מדיסציפלינות שונות ,אלה שמצויים היטב בשני העולמות :עולם המדע והמחקר
ועולם המעשה.
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פרק שני
תכנית המכללה האקדמית אחוה ליישום ממצאי חקר המוח בהוראה
ובלמידה – דיאלוג טרנס-דיסציפלינרי
א .עקרונות היסוד והמבנה של התכנית
מודל המכללה האקדמית אחוה ליישום ממצאי חקר המוח בהוראה ובלמידה
נועד להתמודד עם שאלת הדרך הראויה והמועילה לגשר בין חקר המוח
וממצאיו לבין הפרקטיקה החינוכית .שאלה זו נתפסת כחשובה במיוחד
בתקופתנו ,כאשר תחושת אי הנחת מן התהליכים החינוכיים ומתוצאות
המאמצים המושקעים בחינוך מקבלת תהודה רבת עצמה ,בארץ ובעולם.
ההנחה הבסיסית של התכנית הייתה האמונה ,שלפיה חשיפתם של המורים
לידע עדכני של התהליכים ה ֲעצַ בִּ יים ודפוסי פעולתו של המוח ,ויישומו של הידע
הזה בשדה החינוך עשוייםם לתרום להשבחת ההוראה ולהעלאת ההישגים
הלימודיים ,כמו גם לשיפור התהליכים החברתיים ,הרגשיים והתרבותיים
בכיתה ובבית הספר ,ולחיזוק הקשר בין מורים לתלמידיהם והוריהם .מטרה
חשובה של ההתנסות הייתה אפוא להראות ,שההוראה יכולה להשתנות
ממקצוע אינטואיטיבי במידה רבה ,בבחינת אמנות ,למקצוע המבוסס על
עובדות מדעיות ,שמבוססות על מחקרים עדכניים ,חדשניים ופורצי דרך.
התכנית מצאה את ביטוייה בהדרכה ,שניתנה לתלמידי התואר השני בתכנית
למנהל מערכות החינוך במכללה האקדמית אחוה .ההדרכה התבססה על מודל
ייחודי ,שגובש במכללה האקדמית אחוה לחקר ההוראה והלמידה ,הקרוי
"מודל אחוה לנוירופדגוגיה" ,בהובלתו של צוות מומחים בתחום הפסיכולוגיה,
הפדגוגיה וחקר המוח .מודל זה נשען על מדע-העָ צָ ב בחינוך והמדע הקוגניטיבי-
ֲעצַ בי בגישה טרנס-דיסציפלינרית .הוא מתמקד בתהליכים ההוראתיים של
המורים ובתהליכים הלימודיים של התלמידים ,ופועל ליישום ממצאי חקר
המוח להשבחת ההוראה והלמידה בדיאלוג בין נוירופדגוגים למחנכים ומורים.
הדיאלוג מבוסס על כך שמומחי הפסיכולוגיה ,הפדגוגיה וחקר המוח ,מציגים
בפני אנשי החינוך מידע ביולוגי-נוירולוגי-פסיכולוגי רלבנטי ואנשי החינוך
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מציעים יישומים אפשריים במידע זה .הדיאלוג שמתפתח במערכת היחסים
הייחודית הזאת מאפשר גישור וקישור בין הדיסציפלינה הביולוגית-נוירולוגית-
פסיכולוגית (כלומר ,שילוב בין מדע העָ צָ ב ,מדע הפסיכולוגיה העֲצַ בִּ ית ,והמדע
הקוגניטיבי-עֲצַ בִּ י( לבין הדיסציפלינה הפדגוגית ,וכך כל הצדדים יוצאים
מועצמים (ראו תרשים .)1
תרשים  80מורים ומדעי העָ צָ ב – מודל תהליך דיאלוג טרנסדיסציפלינרי

פסיכולוגיה
חינוכית
ופסיכונוירולוגיה

ידע
וטרמינולוגיה
משותפים

מורים
מחנכים ומנהלים

מדעי העצב

עיבוד
מידע

משוב

וידע

הפצת מידע
תוך -ובין
בתי ספר

שיטות ואמצעי
הוראה חדשים

מטרת התהליך ותוצאתו
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המטרה המרכזית של תהליך הדיאלוג הטרנס-דיסציפלינרי ,כפי שניתן לראות
בחלקו התחתון של תרשים  ,1היא יצירתם של שיטות ואמצעי הוראה חדשים,
שנובעים מן השילוב בין הפדגוגיה הקלאסית הוותיקה ,לבין מדעי העָ צָ ב וחקר
המוח .הרעיון הבסיסי הוא ,כאמור ,שהשיטות ואמצעי ההוראה החדשים האלה
יגובשו על ידי המורים עצמם ,לאחר שייחשפו למידע מדעי חדש עבורם .החידוש
והתרומה הייחודית של הרעיון הזה מתמקדים בכך שאנשי השדה הם אלה
שמציעים את היישומים ,בהתבסס על המידע המקצועי המסופק להם על ידי
המדענים ,בעוד שעד היום מדעני חקר המוח הם אלה שנדרשו להציע יישומים
של ממצאי מחקריהם לשימושם של אנשי השדה ,בדומה לפרקטיקה הנהוגה
במדעי הרפואה והפרמצבטיקה .המטרה המרכזית של הדיאלוג הטרנס-
דיסציפלינרי ,כפי שניתן לראות עוד בתרשים  ,1כוללת גם הטמעה של השיטות
ואמצעי ההוראה החדשים בתוך בתי הספר עצמם וגם העברתם לבתי ספר
אחרים .באופן כזה יכולה להתאפשר הפצה של ידע חדשני ,מועיל ומבוסס,
בשיטת "המניפה" ,ידע אשר עבר בחינה מדעית קפדנית ,לאישוש הנכונות
והיעילות.
השלב הראשון בתהליך הדיאלוג הטרנס-דיסציפלינרי (ראו הפינה הימנית
העליונה בתרשים  )1הוא יצירת הקשר המשלב בין הפסיכולוגיה החינוכית
והנוירופסיכולוגיה לבין מדעי העָ צָ ב ,כדי ליצור ידע וטרמינולוגיה משותפים.
הידע המשולב שנוצר מועבר לאנשי חינוך נבחרים (מנהלי ומנהלות בתי ספר,
מנהלות גנים ,מורים בכירים ומנוסים ,ממלאי תפקידים בבתי הספר),
שמבצעים עיבוד ואינטגרציה של החומר שלמדו ,ועל ידי כך מגבשים שיטות
ואמצעי הוראה חדשים להשבחת ההוראה והלמידה .הטמעת המידע והפצתו
בבתי ספר רבים יכולה להיות מלווה בהפקת לקחים ,שיבססו מתן משוב לשיפור
הידע הטרנס-דיסציפלינרי ואפשרויות יישומו על ידי אנשי השדה.
בשנת הלימודים תשע"ו הוכנה תכנית לימודים וניתן קורס סמסטריאלי
שהתבסס על הגישה הטרנס-דיסציפלינרית .במסגרת הקורס ,שכותרתו הייתה
"נוירופדגוגיה :חקר המוח להשבחת ההוראה והלמידה" ,נחשפו  26סטודנטים
לתואר שני במנהל מערכות החינוך לבסיס העֲצַ בִּ י של הלמידה ,הזיכרון
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וההתנהגות ,ולתרומתם האפשרית של חידושי המחקר במדעי המוח והעָ צָ ב
לשיפור ההוראה והלמידה .הציפייה הייתה שבתום ההדרכה ירכשו משתתפיה
תובנה ,המבוססת על ההיכרות עם המוח ודרכי פעולתו ,בדבר רכישת מידע חדש
והטמעתו ,השפעת הרגשות על תהליכי הלמידה ,השפעת השינה על הזיכרון
ועיבודו ,תרומתה של הפעילות הפיזית והשפעת המטען הגנטי על תהליכי
הלמידה .ובמיוחד ילמדו כיצד לקיים תהליכי למידה משמעותית בצורה
המיטבית באמצעות ההוראה ,שמתבססת על ממצאי חקר המוח .ההדרכה
כוונה לשמש מבוא ללימודים מתקדמים בנוירופדגוגיה.
הידע שהוקנה למשתתפי הקורס ניתן בשתי מודולות :האחת כללה את הבסיס
העֲצַ בִּ י של התהליכים הקוגניטיביים ,הרגשיים והמוטוריים ,והשנייה – התרומה
האפשרית של ממצאי חקר המוח למורים ולאנשי חינוך ,ולהבנת תפקודם של
התלמידים ודרכי הלמידה שלהם .השיעורים כללו הצגת ממצאי מחקרים.
תכנית הלימודים במודולה הראשונה כללה היכרות עם המוח  מבוא
לנוירוביולוגיה ונוירואנטומיה פונקציונלית [המבנה הכללי של המוח –
המיספרות ,אונות ,נוירונים ותאי גליה  -מורפולוגיה והעברת סיגנלים; על
גמישות המוח ומערכותיו והתפתחות המוח בשלבי גיל שונים] .תכנית הלימודים
במודולה השנייה התרכזה במוח וההתנהגות האנושית [זיכרון ולמידה – כיצד
המוח לומד ,זוכר ושוכח :התהליכים העֲצַ בִּ יים של זיכרון גלוי וחסוי ,לטווח
קצר וארוך; על חשיבותן של הפונקציות הניהוליות; המבנים במוח וההפרעות
בהן לקוגניציה ,לרגשות ,לזיכרון וללמידה; אמפתיה ,ריחוק וניתוק רגשי
והקשרם להוראה וללמידה; התפקוד המנטלי וההישגים בלימודים ,תפקיד
השינון והחזרה במיצוק הזיכרון; חשיבה ,הבנה ויצירתיות; מוסיקה ,פעילות
גופנית ,מדיטציה ,והקשרם לשיפור הישגי התלמידים] .ההדרכה ניתנה על ידי
שני מורים ,שנתנו הדרכה סימולטנית משותפת .האחד מתחום הנוירו-
פסיכולוגיה ,חינוך ,הערכה ומדידה ,והשני – מתחום הביולוגיה ,מדעי העָ צָ ב
והמוח ,המדידה וההערכה.
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ב .דוגמאות של תכנים שניתנו בקורס "נוירופדגוגיה 8חקר המוח להשבחת
ההוראה והלמידה"
להלן נציג את הנושאים העיקריים שנלמדו בקורס שניתן בתשע"ו ונתאר בקצרה
ובאופן כללי את התכנים שנדונו בשיעורים .הדגמות מפורטות יותר ניתן לקבל
מתוך ציטוט דברי הסטודנטים ,שמופיעים בפרקים הבאים.
 .0חקר המוח ,הזיכרון והלמידה
(א) .מהו מדע חקר המוח וכיצד ניתן ליישם את ממצאיו להוראה וללמידה?
המדע הקרוי "מדעי המוח בחינוך" או "נוירופדגוגיה" נתפס באופן כללי
כשילוב של שלוש דיסציפלינות מדעיות מוכרות :הפדגוגיה ,הפסיכולוגיה
ומדעי המוח (ראו תרשים .)2
תרשים  86מדעי המוח בחינוך כשילוב דיסציפלינות מדעיות

הפדגוגיה נחשבת כחקר האמנות והמדע של ההוראה והחינוך; הפסיכולוגיה
נחשבת כחקר התהליכים המנטליים הקשורים בקוגניציה וההתנהגות ,ומדעי
המוח נחשבים כחקר המבנה והתהליכים הפיזיולוגיים של מערכת העֲצַ בִּ ים
המרכזית (המוח וחוט השדרה) .שילוב שלוש הדיסציפלינות חדש יחסית,
ונועד לשרת בעיקר אנשי חינוך – מורים ,גננות ,מנהלים וצוותי חינוך
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מסייעים .מקובל להציע כי שלושה הם תחומי היישומים העיקריים של
הנוירופדגוגיה :הבנה ,ניבוי והתערבות:
ההבנה המתבססת על מחקרי המוח ) (neurounderstandingיכולה להעשיר
את הבנתנו את הלמידה ורכישת המיומנויות ,להעמיק ולהרחיב את הידע
הקיים על בסיס המחקר הפסיכולוגי והחינוכי .הבנה זו יכולה גם לסייע
בהבנתן של הפרעות נוירולוגיות-התפתחותיות כמו דיסלקציה ,המעכבת
למידה והתפתחות ברמה העֲצַ בִּ ית .ממצאי מחקרים בתחום הנוירופסיכולוגיה
הקוגניטיבית מצביעים על כך שנושאי לימוד מסוימים ,מתמטיקה במיוחד –
אינם בחינת מיומנות יחידנית ,אלא בנויים מרכיבי מיומנויות שונות
(במתמטיקה :חשבון ,פתרון בעיות ,ידע מושגי) ,שלכל אחת מהן יש כיווני
התפתחות ייחודיים ושונים ,ושיש לטפל בהן באופן דיפרנציאלי .הממצאים
שנבעו ממחקרי המוח מספקים גם מידע חדש ,אבל ,ואולי בעיקר – תשובה
לשאלה מדוע וכיצד הדברים פועלים .מחקרי המוח ,ובמיוחד ממצאי הדימות
הקשורים בהם ,ביססו את ממצאי הנוירופסיכולוגיה הקוגניטיבית בכל
הקשור בדיפרנציאליות של תחומי הלימוד במתמטיקה ובנושאים אחרים.
מורים טובים ויעילים גילו ,בהתבסס על ניסיונם שלהם וניסיונם של אחרים,
מהן האסטרטגיות ההוראתיות המועילות וכיצד ליישם אותן .אולם לא
תמיד יכלו לדעת מדוע האסטרטגיות האלה עובדות או אינן עובדות ,מתי
ובנוגע לאילו אוכלוסיות וסוגי תלמידים .כאשר המורים יודעים ומבינים
תהליכים ,הם יכולים להפעיל את אסטרטגיות ההוראה המוכרות להם
ביעילות רבה יותר .כיוון שכך ,מורים צריכים להבין ,כלומר לדעת כיצד
ומדוע האסטרטגיות האלה פועלות (כלומר ,להבין את ה"-למה") ,ולא רק
להכיר את שיטות ההוראה היעילות ביותר; זאת כדי שתהיה להם
המוטיבציה והיכולת המתאימה והנכונה להשתמש בשיטות היעילות האלה.
במסגרת זו חשוב לדעת איך המוח "שם לב" ומקדד מידע חדש שהוא נחשף
אליו ומעביר אותו אל זיכרון העבודה ,משתמש בעקרון הגמישות כדי לבנות
זיכרון ארוך טווח ,מושפע על ידי לחץ ומפתח מעגלים עֲצַ ביים חדשים ,כדי
להפעיל פונקציות ניהוליות.

29

הניבוי המתבסס על מחקרי המוח ) (neuropredictionמתייחס לרעיון,
שלפיו ממצאים מסוימים ,שמתגלים בדימות מערכת העֲצַ בִּ ית המרכזית
עשויים לנבא תוצאות התנהגותיות וחינוכיות ,כמו גם את היווצרותן של
הפרעות התפתחותיות .המשגה זו משמשת בעיקר את הפסיכיאטריה ואת
התופעות הפסיכיאטריות כמו סכיזופרניה או דיכאון ,אך היא יכולה להיות
מיושמת גם כדי לנבא התפתחות לקויה של יכולת קריאה ודיסלקציה .דימות
עצבית פונקציונאלית ( )functional neuroimagingעשויה לספק ידע כיצד
המוח רוכש מידע חדש .בין יתר העדויות ההולכות ומתגלות בעשורים
האחרונים הן העדויות בדבר תהליכי חילוף החומרים המוגברים באזורים
מזוהים של מערכות העֲצַ בִּ ים כאשר מידע מקודד אל תוך הזיכרון ,מתי
זיכרונות מאוחזרים ועולים מן האכסון ,ומתי השימוש בפונקציות הניהוליות
( )executive functionsשבמוח קשור בפעילות מעגלים עצביים מוגברים
בקליפת המוח הקדמית .לאור השפע ההולך ומתרבה של המידע על פעילות
המוח בכל הקשור בלמידה ובזיכרון ,הכשרת המורים צריכה לכלול ידע
עמוק כדי להבין ,להעריך וליישם ממצאים אלו ללמידה .בעזרת ידע זה
המורים יוכלו לזהות שימושים עתידיים ופתרונות טובים יותר לבעיות
מוכרות.
מידע נוירולוגי המתבסס על מחקרי המוח ) (neurointerventionעשוי לסייע
בתכנון תכניות התערבות חינוכיות וחברתיות חדשות ולשפר תכניות קיימות.
במתמטיקה ,לדוגמה ,מידע נוירולוגי מצא את ביטויו בסיוע לתלמידים
מתקשים ,בעלי התפתחות מתמטית בלתי שגרתית .מחקרי אורך על
התפתחות המוח גילו כי תחומי הרגשות שבמוח מפותחים כמעט במלואם
בערך בגיל  10או  ,12אבל אזורים האחראים על החשיבה הרציונלית והבקרה
ההתנהגותית מבשילים רק קרוב לגיל  21או  .22עובדה זו אינה מצדיקה כלל
התנהגות בלתי אחראית או בלתי מקובלת של בני נוער ,אך היא עשויה
להסביר התנהגות כזו ,ולכוון לתגובות אחרות מאשר נזיפות ועונשים ,או
לתכנן תכניות התערבות חינוכיות הולמות.
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(ב) .הגדרה של למידה וזיכרון על פי מדע העָ צָ ב .במדע העָ צָ ב ,למידה היא
השם שניתן לתהליך שבו מידע חדש נרכש על ידי מערכת העֲצַ ִּבים ,ושניתן
להבחין בה על ידי שינויים בהתנהגות .זיכרון מתייחס לקידוד ,לאחסון
ולאחזור של המידע שנלמד .גישת חקר המוח לחקר הלמידה מנסה לפתוח את
ה"קופסה השחורה" ,שבגישת ה S-R-בפסיכולוגיה של הלמידה וההתנהגות
האנושית ,להתבונן בתהליכים הפנימיים שמתרחשים בתוכה ולהגיע לתובנות.
התוצאה הצפויה מכך היא הבנת התהליכים שביסוד התופעות המוכרות
והידועות זה מכבר (לא בהכרח חדשנות מובהקת) ,בתחום הלמידה והחשיבה,
וראייה חדשה של תהליכים ,מתן הסברים חדשים ,כיווני חשיבה ופעולה
חדשים.
(ג) .מהו זיכרון? זיכרון הוא היכולת לשמר מידע ,בהתבסס על התהליך
המנטלי של למידה או קידוד שמור לאורך פרק זמן ,וכן אחזור או הפעלה
מחדש של המידע הזה .הזיכרון מאפשר לנו ללמוד מן העבר על ידי שימוש
במידע שנאגר ,להבין טוב יותר את ההווה ולתכנן את העתיד .הפעולות
הקוגניטיביות שלנו אינן יכולות להתקיים ללא הידע המוצק מן העבר ,ולכן
היכולות הקוגניטיביות שלנו תלויות ,במידה זו או אחרת ,בזיכרון .הזיכרון
והשכחה מעסיקים את האנושות מזה דורות רבים .המיתולוגיה היוונית
מספרת על האורקל מטרופוניוס ,שאנשים נהגו לבוא אליו להציג לו בעיה
שדורשת פתרון חשוב ,והוא היה מגיב ופותר את הבעיה או משיב לשאלה .מי
שאהב את דבריו הלך למעיין מנמוזין ) ,(Mnemosyneשותה ממימיו וזוכר
הכול .מי שלא אהב את דבריו של האורקל הלך למעיין לתה ) ,(Letheשתה
ממימיו ושכח הכול .הזיכרון והשכחה נועדו אפוא לשרת את האדם ולעמוד
לרשותו כדי לנהל את חייו באופן הראוי ביותר.
הזיכרון הוא סדרת תהליכים ,שבהם מערכת העֲצַ ִּבים רוכשת מידע מתוך
התנסויות חדשות ,נוצרת את המידע הזה למשך תקופות של זמן ,וזאת כדי
לכוון את התנהגותנו בעתיד .יש לזכור כי מרבית ,אם לא כל ההיבטים של
התנהגותנו הם נלמדים :שפה ,דפוסי התנהגות ויחסים ,הרגלי אכילה,
מיומנויות וקריירה .כל אלו ואחרים תלויים בלמידה ובזיכרון שלנו .הזיכרון
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מתייחס אפוא לקידוד ,לאחסון ולאחזור של מידע שנלמד ,וכולל שלושה
רכיבים אלו:
 קידוד )  (encodingמושג הקידוד ותהליך הקידוד הם החשובים ביותר
ללמידה ולזיכרון .הקידוד הוא התהליך שבו ניתנת תשומת לב למידע
חדש וקשירתו למידע קיים בזיכרון .כדי שמידע חדש יוטמע בזיכרון הוא
צריך להיות מקודד ,ומקושר היטב למידע שקיים כבר בזיכרון ,או במלים
אחרות :לעבור קידוד עמוק .קידוד הוא פעולה מורכבת ,שבה נעשים
שינויים במספר הסינפסות ,על ידי יצירת קשרים חדשים נוספים ,או
בעוצמת הקשר בין נוירונים ,כלומר בין סינפסות קיימות .טיבו של
התהליך הזה קובע באיזו מידה חומר חדש שנלמד אמנם יוטמע בזיכרון.
ישנם חוקרים הגורסים כי למידה היא למעשה שם נרדף לקידוד ,וגם
משמשת כדי לתאר שינויים בהתנהגות כפונקציה של הכשרה ואימון.
הטרמה ) (primingיכולה להיות בסיס חשוב ביותר לקידוד.
 אחסון )  (storageהפעולה שכוללת שמירה ואחזקה של השינויים
הסינפטיים שנוצרו בשלב הקידוד .האחסון קשור גם בסוג המידע
הייחודי שמאוחסן במוח .אחסון המידע יכול להיות לתקופות זמן שונות,
מפרק זמן קצר ביותר ,של מספר שניות או דקות ,ועד לפרק זמן של חיים
שלמים .אחסון לפרקי זמן ארוכים במיוחד מחייב ייצוב מערכות
נוירוניות ,תהליך שנקרא מיצוק ,או קונסולידציה ).(consolidation
מיצוק הוא תהליך שהופך את המידע שאוחסן באופן זמני למידע יציב
ומוצק יותר .תהליך זה דורש ביטוי ייחודי וחדש של גנים וסינתזה של
פרוטאינים ,ואלה יוצרים את השינוי המבני בסינפסות.
 אחזור )  (retrievalהתהליך של הנגישות אל המידע המאוחסן ,שיכול
לגרום לשינוי התנהגות או דיבור ,ולפעמים קשור במודעות מלאה
וגלויה לאדם החווה זכירה .אחזור כולל הבאה בחזרה ("שינוע") של
סוגים שונים של מידע ,שמאוחסן במקומות שונים במוח .אחזור מידע
דומה במהותו למושג התפיסה ) ,(perceptionשחשוף לעיוותים כמו
שהתפיסה נתונה לאילוזיות .מחקרים הראו כי אחזור מידע אפקטיבי
ביותר כאשר החומר הנדרש לאחזור מזכיר לאנשים איך הם בראשונה
קלטו את המידע המאוחזר.
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(ד) .ההיבט הטמפורלי של הזיכרון .מקובל להתייחס אל הזיכרון גם בהיבט
של משך הזמן (ההיבט הטמפורלי) ,ולהבחין בין זיכרון לטווח קצר וארוך,
כאשר הזיכרון לטווח הקצר נמשך משניות ספורות ועד ימים בודדים .מחקר
במסגרת מדעי העצב על מערכות הזיכרון העלה שתי עובדות חשובות.)1( :
הזיכרון לטווח קצר בנוי משני רכיבים :תחום במוח שבשלב הראשון
לקליטת החומר החדש מעבד את המידע למשך שניות ספורות בלבד ,שלב זה
מכונה עתה כ"זיכרון מיידי" ,ותחום במוח שבו המידע מעובד באופן מודע
לתקופת זמן ממושכת יותר ,שנקראת "זיכרון עבודה" (.)working memory
הממצאים האלה שונים מן הידוע בעבר משום שחשבו כי זיכרון העבודה
מאכסן מידע ל משך מספר דקות עד יום אחד לכל היותר ,לפני שהמידע נעלם
ואובד .נראה עתה אפוא כי התלמידים יכולים לזכור פרטים נלמדים למשך
של מספר שבועות ,עד שהזיכרון שלהם נפטר מן המידע כשהתלמידים
סבורים שאין להם בו כל צורך או שימוש (בדרך כלל לאחר מבחן).)2( .
בכיתת הלימוד ,המשמעות המוקנית למידע היא הגורם המרכזי המוליך לכך
שהמוח מחליט מה לקדד לזיכרון ארוך טווח .למידה שהיא משמעותית או
רלבנטית לתלמיד מאוחסנת לאורך זמן במוחם של התלמידים.
(ה) .מאפיינים והשפעות על הזיכרון .מחקרים רבים ביותר נעשו על הזיכרון
ואלה העלו ממצאים רבים ומשמעותיים .לענייננו נזכיר רק כמה היבטים,
ובקצרה רבה.
 זיכרון נשמר על ידי כך שנעשה בו שימוש .כשקידוד זיכרון קצר טווח
נבנה ,הוא צריך עדיין להיות מופעל מספר פעמים ,ובאופן אידיאלי
בתגובה לשינוי נוירולוגי ,כדי לחזק את קיומו המתמשך .בכל פעם
שתלמידים משתתפים בפעולה כלשהי ,מתווספים מספר נוירונים
חדשים .כאשר הפעולה המסוימת הזאת חוזרת על עצמה ,אותם
נוירונים מגיבים פעם נוספת .ככל שהפעולה חוזרת על עצמה מספר
פעמים רב יותר ,כך גדל מספר הדנדריטים והקשרים ביניהם מתרבים.
חיזוק הקשרים הנוירוניים מאושש עוד יותר כאשר זיכרונות חדשים
מקושרים לזיכרונות אחרים ,שמאוכסנים כבר במערך העֲצַ בִּ י ,בקשרים
ובהתייחסות לזיכרונות החדשים ,ויוצרים דמיון או הבדלים .תהליך
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כזה מחוזק על ידי שימוש בגרפים ואמצעי המחשה אחרים ,שמסייעים
לתלמידים ליצור קשרים קוגניטיביים בעצמם .הוראה העושה שימוש
במספר גדול של חושים ,וחזרות על חומר נלמד מקדמים אכסון של
זיכרון במקומות רבים בקליפת המוח ,בהתבסס על סוג הקלט החושי
שבו החומר נלמד ותורגל.
 תנועה מקדמת למידה וזיכרון .בין תנועה ללמידה קיימים יחסי גומלין.
התעמלות גורמת לשחרור נוירוטרנסמיטרים ,ואלו מגבירים את יכולת
הנוירונים לתקשר זה עם זה .התנועה מזרימה דם למוח ,ועמו מזון
חשוב בצורת חמצן וחומרי הזנה אחרים .בזרימה מוגברת של דם
לאזורים השונים של המוח נוצרים קשרים רבים יותר עם האזורים
המופקדים על הזיכרון לטווח ארוך .כך יכולים תלמידים לקשר בין
דברים שכבר ידועים להם לבין דברים חדשים שהם לומדים .תרגול
גופני מעלה את מסת המוח ומגביר את ייצור התאים ,משפר את
התהליכים הקוגניטיביים ומסייע לוויסות מצב הרוח .המוח הקטן
( )cerebellumקשור בפעילויות המוטוריות ,הוא רווי בנוירונים ,ומעבד
תנועה ולמידה הקשורה בתנועה.
 השינה רלבנטית לזיכרון .חוקרים מצאו שהמוח פעיל גם בזמן השינה,
ובזמנים האלה הוא מבצע תהליכים שמסייעים למוח ללמוד ,לערוך
חיבורים ,לזכור ולנקות ערבוביה .מוח נטול שינה מספקת מתקשה
לזכור או לאכסן זיכרונות.
 רגשות ולחץ משפיעים על הזיכרון ויכולת הלמידה .מורים בחינוך
היסודי מורגלים לטפל בבעיות רגשיות של תלמידיהם .לעומתם,
המורים בחינוך העל יסודי מכוונים להקנות חומר ,והרבה .אין להם זמן
לטפל בבעיות רגשיות של תלמידיהם .הם סבורים שתלמידים בבית
הספר העל יסודי צריכים להתנהג כמבוגרים לכל דבר .המחקר במדעי
המוח מצביע על כך ,שראוי ביותר שמורים יבינו את הביולוגיה של
הרגשות ,במיוחד הלחץ ,ויכירו בכך שתלמידים בחינוך העל יסודי אינם
יכולים ללמוד כראוי אלא אם הם מרגישים מוגנים באופן פיזי ובטוחים
רגשית .חקר הדימות העֲצַ ִּבי גילה ,כי מבנה במערכת האונות ,שרגיש
לרגשות ,מהווה תחנת גישור וקישור שקובעת איזה אזור במוח יקלוט
תשומה ויפיק תגובה .מחקרי המוח העלו ,כי כאשר האמיגדלה נמצאת
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במצב של מטבוליזם גבוה או בפעילות יתר כתוצאה מחרדה ,מידע חדש
אינו יכול לעבור דרך האמיגדלה כדי להיכנס לאונה הקדמית .חשוב
מאוד אפוא ,שהמורים יידעו שלחץ מנתק את הזרימה האפשרית של
מידע חדש (למידה) .לחץ כרוני משחרר חומרים כימיים שהורסים
נוירונים בהיפוקמפוס.
(ו) .הישענות על דפוסי מידע ודוגמאות קיימות – בסיס החשיבה האנלוגית.
חקר המוח סיפק מידע חשוב בכל הקשור לקשר בין תהליכי הפעולה של
המוח ושיטות הוראה יעילות .לדוגמה ,כאשר מידע חדש מוצג בפני
התלמידים בדרכים המדגישות התייחסות למידע קיים שאגור במערכת
הזיכרון המוחית מערכת הדוגמאות הטבועה במוח מעצימה רכישה מוצלחת
בזיכרון .המוח מסב מידע מן החושים (ראייה ,שמיעה ,ריח ,מישוש) למידע
נלמד בהיפוקמפוס .תהליך הקידוד הזה דורש הפעלה של ידע מוקדם ,שיש
בו דוגמה או דפוס מוכר ,ושילובו עם תשומת המידע החדש שהתקבל זה
עתה ,כדי ליצור זיכרון קצר מועד .מחקר הדימות העֲצַ ִּבי ,שנתמך במבחנים
קוגניטיביים ,גילה שהבנייה המוצלחת ביותר של זיכרון עבודה קצר טווח
מתרחשת כאשר המוח יכול להסתמך על ידע קודם שנרכש לפני שהמידע
החדש נחשף ונקלט ,בתנאי שהוא דומה לסוג הידע החדש .זיהוי דפוסים
ודוגמאות לשם העברת מידע מגביר את יעילות עיבוד המידע של המוח ואת
יכולותיו להגיע אל מידע קיים המאוכסן באזורים שונים.
(ז) .השפעת האקלים החברתי והתרבותי של בית הספר על הלימודים.
מנהלי בתי ספר ומורים נוטים להדגיש את סוגיית הלימודים וההישגים ,עד
כי אינם ערים להשפעה הרבה שיש לכוחות החברתיים והתרבותיים על
התלמידים על רמת ההערכה העצמית של התלמיד .בני האדם הם 'חיה'
חברתית ,ותלמידים מקיימים קשרים קבועים עם חבריהם .מחקרי דימות
גילו כי במוח קיימים אזורים שמעריכים את המשמעות של אירוע ומחליטים
על סוג התגובה ההולמת להם .התרבות הבית ספרית מאופיינת באופן חלקי
על ידי פתיחות התקשורת ,רמת הציפיות ,מידת ההכרה וההערכה למאמץ,
מעורבות בקבלת החלטות ורמת האכפתיות ...על כן טוב יעשו מורים אם
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יעניקו שימת לב רבה יותר לחיזוק ההיבטים החיוביים של האקלים החברתי
והתרבותי של בית הספר.
(ח) .המוח יכול להצמיח נוירונים חדשים .במשך שנים רבות ,מדענים היו
משוכנעים כי נוירונים הם התאים היחידים בגוף האדם שאינם יכולים
להתחדש ,ומספר הנוירונים נתפש תמיד כהולך ויורד .בעבר האמינו שהמוח
מגיע לשיא התפתחותו בגיל  20ושגידולם של תאי המוח נפסק לאחר גיל זה.
בנוגע למרבית הנוירונים ,דבר זה נמצא כנכון .נמצא כי נוירונים במערכת
העצבים המרכזית שנפגעו אינם יכולים להתחדש או לרפא את עצמם (חוסר
יכולת של רגנרציה) ,והתפקוד של רקמת תאי מוח שנפגעו יכול להיות מוחלף
על ידי רקמת מוח אחרת .החל בשנות ה 90-של המאה העשרים מצאו חוקרי
המוח שהמוח אמנם מצמיח תאי עָ צָ ב חדשים ,לפחות באזור ההיפוקמפוס,
שהוא האזור המופקד על קידוד הזיכרון הארוך טווח .קשרים הבין עצביים
(דנדריטים ,סינפסות ,וציפוי המיאלין) ממשיכים להתפתח בתגובה ללמידה
ולחוויות שהאדם חווה במהלך חייו .מאוחר יותר גילו שהצמיחה הזאת
קשורה במצב רוח ,בזיכרון ובלמידה .אפשר לחזק את הצמיחה על ידי תזונה
טובה ופעילות גופנית ועל ידי שמירה על רמה נמוכה של מתח .נחשפו
התנאים הקשורים בחיזוק מוצלח של מערכות עֲצַ ביוֹת ,כמו הוראה מכוונת
ומודרכת והתנסות המלווה במשוב מתקן תכוף .מורים יכולים להסביר
לתלמידיהם מהם התנאים שבהם יכולים תאי מוח באזור כה חשוב כמו
ההיפוקמפוס להמשיך לגדול ולהתפתח .מחקרי המוח העלו גם כי
האינטליגנציה אינה נקבעת בלידה והתפתחות המוח והאינטליגנציה הם
גמישים ,במובן זה שגירויים פנימיים וסביבתיים משנים באופן תמידי את
המבנה ואת התפקוד של הנוירונים ואת חיבוריהם .כיוון שכך ,המורים
יכולים לסייע לתלמידיהם לבנות ולפתח את מוחותיהם בכל הקשור בקשיי
למידה.
(ט) .המוח יכול לחווט את עצמו מחדש .בעבר חשבו שמערכת הנוירונים
במוח יציבה ,ואם היא משתנית ,הדבר נעשה באיטיות רבה ,לאחר שאנחנו
עוברים את הגיל הבוגר .בראשית שנות ה 2000-העלו מחקרים כי המוח יכול
לחווט את עצמו מחדש (בתהליך המכונה גמישות עֲצַ בִּ ית – )neuroplasticity
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כתוצאה מתשומות סביבתיות .בהתבסס על כך פותחו תוכנות ותכניות
שאפשר לתלמידים דיסלקטיים לקרוא .כמו כן
שיצרו שינויים במערך המוחי ִּ
נמצא כי גמישות המוח ממשיכה להתקיים לאורך כל טווח החיים.
 .6שלבי התפתחות המוח במהלך החיים
בהתפתחות המוח ,התארגנותו ותפקודו יש שילוב בין גורמים תורשתיים לבין
השפעות סביבתיות ,כלומר ההתפתחות תלויה מאד גם בגירויים המגיעים אל
המוח .ילדים שאינם משחקים מספיק או שאינם זוכים למגע ,מוחם קטן ביחס
למוח של בני גילם אשר גדלו בתנאים מטפחים .תפריט דל מדי של האם-ההרה,
תרופות שהיא נוטלת ,מחלות שהיא לוקה בהן – כל אלה עלולים לפגום בתזמון
המדויק של בניית מערכת העצבים ולגרום לליקויים .מחקר בתינוקות הסובלים
מתת תזונה הראה ירידה משמעותית בחשיבה מופשטת ,בזיכרון ובכושר מילולי
ביחס לתינוקות שתזונתם תקינה .יש חלון הזדמנות להתפתחות השפה ,הראיה
והשמיעה ולאחר מכן הוא נסגר ,ולכן ,לדוגמה ,חשוב מאד לאתר לקויי שמיעה
בשנים הראשונות .אי איתור בזמן עלול לגרום להחמצת חלון ההזדמנויות
שיכול לאפשר השפעה על התפתחות השפה ,למרות הלקות בשמיעה .דוגמה
נוספת מתחום השפה מראה שלילדים לאימהות ששוחחו רבות עם תינוקן היה
יתרון בולט מבחינת אוצר המילים .לשם רכישת אוצר מילים אין די בהושבת
התינוק מול הטלוויזיה ,אלא יש צורך בתקשורת אנושית שתחבר מילים עם
משמעות.
חלון הזדמנות או במילים אחרות "זמן קריטי" ,פירושם תקופה מוחית מיוחדת
שבה מבנים מוכנים מראש שהתינוק נולד איתם ,זקוקים לגרייה חיצונית כדי
לפעול ולהתפתח .כלומר קלט מהסביבה יכול ליצור התפתחות של מעגל ספציפי
במוח .כאשר מבנים אלו אינם מקבלים גירוי ועירור מתאים ,הם ניזוקים
ומתדלדלים עד למצב של נזק בלתי הפיך .המוח זקוק לגרייה מתמדת כדי
לשמור על חיוניות והתפתחות .ממחקרים וניסויים עולה ,שמתחילת ההיריון
ועד לגיל שלוש ישנה תקופה קריטית לפגיעה ולגרימת נזקים במוח ,אך מצד שני,
זו גם התקופה לטיפול ולשיקום .חשובים במיוחד הם הזמנים הקריטיים
בהתפתחות מרכזי השפה ,הדיבור ,הראייה והשמיעה .כאשר מרכזים אלו אינם
מגורים ,עלול להיגרם נזק בתחומים אלו .חשוב לשים לב במיוחד למצבים בהם
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תגובת הילדים מעטה ודלה ,שכן במצבים אלו באופן טבעי הסביבה נוטה למעט
בהתייחסות אליהם ,וההיזון החוזר מתמעט אף הוא .חשוב לגרות ולהפעיל את
הילד שאינו מגיב ,או ששפתו דלה .גירוי מוגבר יכול לשמור על המרכזים
המוחיים מפני דלדול .כאשר מפעילים את הילד ומגרים אותו במשחקים,
סיפורים ופעילויות שונות ,ישנה עליה בסיכוי לנצל את מירב הפוטנציאל הקיים
בצורה טובה יותר.
בשלבים העובריים יש סדרה של שינויים במוח .השלב הראשון הוא לידת תאי
העצב (נוירוגנזיס) ,תאי גזע אשר מפיקים תאים לא-מתחלקים הידועים בשם
נבט-עצב ,המבשילים לנוירונים ולתאי-עצב ( .(Gliaאחר כך מתבצעת נדידה של
תאים והבשלתם .בכך שנוצרים אקסונים ודנדריטים ,מתחילה נדידת תאים מיד
לאחר שנוצרו הנוירונים הראשונים ,אבל ממשיכה במשך שבועות לאחר
שהנוירוגנזיס הושלם .בשלב הזה ,מתחילה הבחנה של תאים ,תהליך שבו נבטי-
עצב הופכים לסוגים ספציפיים של נוירונים .ההבחנה של תאים מושלמת
בעיקרה בלידה ,על אף שהבשלה של נוירונים ,שכוללת את הגידול בדנדריטים
(הסתעפויות תאי עצב) ,אקסונים ,וסינפסות ,ממשיכה במשך שנים רבות .לאחר
שנוירונים נדדו ליעדים הסופיים שלהם והובחנו לסוגים של נוירונים ספציפיים,
הם אמורים להתחיל בתהליך הגידול של הדנדריטים כדי לספק את שטח הפנים
לסינפסות עם תאים אחרים .כדי להתחיל היווצרות של סינפסות אחרות ,עליהם
להרחיב גם את האקסונים שלהם למטרות המתאימות .התהליכים האלה הם
חלק מההבשלה העצבית .כדי שנוירון ישרוד ויהפוך תפקודי ,על האקסונים
להגיע ליעדים ספציפיים.
בהמשך נוצרות הסינפסות (סינפטוגנזיס) .הסינפסה הינה מבנה דינמי המשתנה
ללא הרף .בשלבי החיים העובריים המוקדמים נוצרות סינפסות בצפיפות נמוכה,
אחר כך ישנו יצור מוגבר מאוד שלהן ובהמשך מתרחשת היעלמות מהירה של
סינפסות .העיצוב הסינפטי הוא תהליך תלוי-פעילות (" .)"use it or lose itכפי
שסינפסות יכולות להיווצר במהירות במשך ההתפתחות ,בהתבגרות הן יכולות
להעלם בקצב הרבה יותר מהיר .השלב האחרון הוא היווצרות של עטיפות
מיאלין (מיאלוגנסיס) .על אף שאקסונים יכולים לתפקד לפני שהם מצופים
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במיאלין ,תפקוד נורמלי של מבוגר מושג רק לאחר שהושלמה עטיפת המיאלין.
כתוצאה מכך ,יצירת עטיפת המיאלין יעילה גם כמדד גס לבשלות המוח.
כאשר הילד נולד ,הקישורים בין העצבים הם מקריים ואינם מפותחים .עד גיל 3
יש התפתחות של כל הקשרים .במשך שש השנים הראשונות ,ההתפתחות הזו
מושפעת בעיקר מהסביבה .אם המוח אינו מקבל את הגירויים ,החלקים של
המוח אינם מתפתחים .ככל שהזמן עובר ,הפלסטיות של המוח ,כלומר היכולת
לפתח קשרים חדשים ,נחלשת .כמבוגרים ,מתעורר בנו רצון או צורך ללמוד שפה
חדשה והיינו רוצים שהדבר יעשה באותה קלילות שבה ילד צעיר רוכש שפת אם.
לדאבוננו ,ברוב המקרים הדבר בלתי אפשרי ,זה יכול היה להתרחש רק בזמן
התקופות הקריטיות של המוח .תקופות קריטיות מתחילות במועדים מוגדרים
במהלך הילדות וההתבגרות כדי לאפשר לקשרים עצביים להיבנות ולהתבסס,
ושינוי זה המתרחש ללא הרף נקרא הפלסטיות של המוח .פלסטיות נוירולוגית
מוגדרת כיכולת מערכת העצבים המרכזית להשתנות כתוצאה מהתפתחות
נורמלית והבשלת האורגניזם ,מרכישת מיומנויות חדשות בילד הצעיר והאדם
הבוגר וכן מנזקים שונים .הפלסטיות תלויה בפקטורים מרובים ,כגון גיל ,שלב
התפתחותי ,רקע משפחתי גירויים סביבתיים ועוד .כל מידע חדש גורם לשינויים
זעירים בסינפסות .פלסטיּות מתרחשת לאורך כל החיים .אדם תמיד יכול ללמוד
דברים חדשים אך עם השנים התהליך קשה יותר.
מגיל חודשיים מתחיל התינוק להתמודד עם מערכת מורכבת של רגשות .זוהי
תקופה קריטית להתארגנות המרכז לתחושות הנאה והתפעמות .טיפול לא נאות
בתקופה קובעת זו עלול לגרום לפגיעה בהתארגנות ולנזק בלתי הפיך .כתוצאה
מכך עלולות להופיע חרדה ותגובה קיצונית בעקבות כל מצוקה קלה .שלב קובע
קריטי נוסף הוא שלב ההחתמה :מדובר בתהליך שתחילתו ברחם ,שבו מתרחש
שינוי מוחי המאפשר לתינוק לזהות בעולמו החדש ריחות וקולות שנקלטו
בתקופת היותו ברחם ,וכן גירויי ראיה להם נחשף היילוד מרגע לידתו .באזורי
הריח שבמוח נקלטים ריחות שנספגים ,והם מזוהים במשך שנים .כך גם לגבי
קולות .כחודשיים לפני לידתו ,ניחן העובר ביכולת שמיעה ויכול להאזין לסיפור
וכן להקשיב למוסיקה ולאחר הלידה יעדיף התינוק לשמוע דווקא צלילים אלה
מעברו.
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התפתחות המוח בשלב העוברי
בשלבים הראשונים של ההתפתחות העוברית ,המוח הוא עיקרו של הגוף .בשבוע
השלישי להריון ,נוצר צינור העצבים ,ממנו מתפתחת מערכת העצבים .בשבעת
השבועות הראשונים נוצרים נוירונים (תאי עצב) במהירות ובכמויות רבות ,תוך
שהם נודדים ויוצרים קישורים עם נוירונים אחרים.
תינוקות מתחילים את חייהם עם ריבוי סינפסות ואחד השלבים החשובים
בהתפתחות העובר (מוחו ,וגופו בכלל) הוא מוות מתוכנן של תאים (ַאפוֹפְ טוזיס),
אשר במהלכו תאים רבים מתים .מאחר והמוח מכיל מספר כה גדול של תאים
ומספר יותר גדול של קישורים ,מוח התינוק מכיל יותר נוירונים וקישורים ממה
שהוא צריך והוא מתחיל להפחית אותם כבר בשלב העוברי ,בתהליך גיזום אשר
נמשך עד לגיל ההתבגרות .תהליך הגיזום מושפע ממגוון גורמים ,במיוחד
מניסיון חושי ומהורמוני המין .לניסיון יש השפעות עיקריות על ההתפתחות של
מוח נורמלי ויכולתו לשדרג את עצמו נעשית באמצעות שינוי במבנה הסינפסות
(אזור המפגש בין תאי עצב שבו מתרחשים תהליכים כימיים הגורמים להעברת
אותות) ,במספרן וביעילות העברת האותות בהן .כבר מגיל שמונה שבועות
להריון מניע העובר את איבריו ,המערכת החושית של עור הגוף היא הראשונה
שמתפתחת ברחם .מגיל  12-10שבועות הוא עושה תנועות מורכבות יותר
כמציצה ובליעה והוא מתחיל להגיב לכאב .בגיל  3חודשים של העובר משקל
המוח הינו חצי ממשקל העובר .כאשר צינור העצבים נוצר ,יש בו  125,000תאים
ועד הלידה יש במוח  100מיליארד תאים .יצירת המוח מושלמת כמעט לחלוטין
באמצע ההיריון ,בעוד נדידת התאים למגוון אזורים ממשיכה .בסופו של דבר,
על מנת להפוך לנוירונים בוגרים ,התאים הנודדים שהתיישבו במקומם יוצרים
את מערכת השלוחות המסועפת המאפיינת את מערכת העצבים .רשת המגעים
של מערכת העצבים הינה מורכבת ומעבירה מידע בין מיליארדי נוירונים ,שכל
אחד מהם יכול ליצור אלפי ועשרות אלפי סינפסות עם תאים אחרים .לכל נוירון
יש אינפורמציה גנטית המראה את הכיוון אליו ישלח את השלוחות וכיצד
ייווצרו מגעים .תאי הנוירון שולחים שלוחותיהם באופן אקראי ויוצרים מגעים,
כאשר בהמשך רק המגעים הפונקציונליים שורדים .ניתן לתאר את תאי
הנוירונים הללו כ"תאים שיורים" ,ובתהליך זה "תאים שיורים יחד – מחווטים
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יחד" .סינפסות שאין התאמה בין פעילותן ואינן מעבירות אותות באותו הזמן,
מתנוונות ומסולקות.
עד גיל  20שבועות ,מערכת שיווי המשקל מפותחת כמו אצל אדם בוגר .תוך
תשעה חודשים הושלמה יצירת הנוירונים .יש קימוט של קליפת המוח ומתחילה
המיאליניזציה (הוספת חומר העוטף רבים מבין שלוחות תאי העצב ,וכך מבודד
אותם מבחינה חשמלית ומגביר את מהירות הובלת המידע לאורך העצב).
התפתחות המוח לאחר הלידה
בשעת הלידה משקל המוח הוא כ 400-גרם ,בערך שמינית ממשקל התינוק.
מספר הסינפסות בקורטקס המוח בגיל שנה הוא  .1014בגיל שנתיים יש ירידה
של כשליש ממספר הסינפסות ובמהלך ההתבגרות הן יכולות להיעלם בקצב של
עד  100,000בשנייה .ככל שהגיל מתקדם ,מתרחשת ירידה איטית ויציבה
בצפיפות של הסינפסות ,ולבסוף ירידה חדה במשך ההזדקנות לפני המוות.
במשך שנת החיים הראשונה ניכרת גדילה מהירה במספר הדנדריטים (שלוחה
קצרה ומסועפת הבולטת מתאי עצב ומהווה את אמצעי הקלט שלהם) ועליה
במספר ההתפצלויות בקצות הדנדריט.
יצירת תאי גליה (תאי התמיכה לנוירונים) מתחילה לאחר שרוב הנוירונים נוצרו
וממשיכה לאורך החיים .לדוגמא ,יצירת עטיפת המיאלין על הנוירונים של
הקורטקס (השכבה החיצונית של המוח) מתחילה בדיוק לאחר הלידה ונמשכת
כמעט עד גיל  ,18על אף שאקסונים יכולים לתפקד לפני שהם מצופים במיאלין.
תפקוד נורמלי של מבוגר מושג רק לאחר שהושלמה עטיפת המיאלין .כמה
אזורים קורטיקלים יעברו עטיפת מיאלין עד גיל שלוש או ארבע ,בעוד שבאותו
הזמן ,אזורים אחרים לא יראו כל סימן לכך .השטחים שמבשילים יותר מוקדם
שולטים בתנועות פשוטות יחסית ,או בתחושות ,בעוד שהשטחים המאוחרים
שולטים בתפקודים המנטליים היותר גבוהים .אקסונים המכוסים מיאלין
מכונים החומר הלבן ,בעוד שגופי תאי העצב מכונים החומר האפור.
אזור הראיה בקורטקס מבשיל ראשון במוח – תינוק מזהה את בני משפחתו כי
מערכת הראיה בשלה .ההיפוקמפוס הוא אזור מוח החשוב בעיקר לזיכרון .בגיל
חודשיים-שלושה ,התינוק מסוגל לזכור אירוע שנחווה לפני זמן קצר; בגיל 10-7

41

חודשים ,לאחר שחלה התפתחות נוספת של ההיפוקמפוס ,יכול התינוק לזכור
אירוע שהתרחש לפני זמן ארוך יותר.
בחלק הקדמי של המוח מצויות האונות הקדם-מצחיות האחראיות לתכנון
פעולות ,להשהיית התגובה ולעיבוד של קטעי מידע הנפרדים זה מזה בזמן
ובמרחב .אזור זה מתאם את הפעילות המנטאלית הגבוהה .זהו אחד האזורים
המתפתחים ,לקראת סוף שנת חייו הראשונה של התינוק .בתהליך הלמידה
במשך הבגרות ,היווצרות של זיכרונות דורשת היווצרות של סינפסות חדשות;
בפועל אין עלייה במספר הסינפסות ,כי הניסיון משנה מעגלים קיימים ,ויצירת
סינפסות חדשות מאוזנת בדרך כלשהי על ידי אובדן הסינפסות הישנות.
עד גיל שלוש ,מגיע המוח ל 90%-מגודל מוח המבוגר .לאחר גיל שלוש ועד גיל 10
ישנה האטה ביצירת קשרים עצביים .לכן נהוג לומר ש"שלוש השנים הראשונות
הופכות ל'חלון ההזדמנויות' של הלמידה" .עד גיל  20המוח מגיע למקסימום
גודלו ומתייצב על יחס של  1/40ממשקל הגוף .מערכת העצבים הבוגרת עוברת
שינויים כחלק מתהליך הלימוד המתמיד וההסתגלות של הפרט לחייו וכחלק
מיכולתו להתמודד עם אירועים המתרחשים במהלך חייו.
בגילאי שלוש עד חמש צפיפות תאי העצב (החומר האפור) נמצאת בשיא ואחר
כך ישנה תקופה של התייצבות שאחריה מתחילה ירידה של החומר האפור עד
גיל ההתבגרות .הדבר נכון גם לגבי המיאלניזציה (החומר הלבן) ,שהיא
אינטנסיבית עד גיל שמונה ,איטית עד גיל  ,20ואחר כך יש אובדן של חומר לבן.
במשך ארבע השנים הראשונות ,קליפת המוח התנועתית משפרת את מיומנויות
התינוק בתפיסה ,ישיבה ,זחילה ,הליכה וריצה ,זוהי התקופה לפיתוח
המיומנויות המוטוריות הבסיסיות .בין הגילאים שלוש עד  9מתפתחת
המוטוריקה העדינה.
בגיל ארבע  האזור התחושתי מפותח כמעט במלואו ,אזור הראיה מפותח
במלואו ומיומנויות מוטוריות בסיסיות מפותחות כמעט במלואן .עד שילד מגיע
לגיל חמש ,הוא די פרוע כי קליפת מוח הקדם חזיתית (החלק של המוח האחראי
על מיומנויות חשיבה ,חשיבה מופשטת ,ובגרות כללית רגשית) אינה מפותחת.
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בגיל שש  האזור השפתי עדיין אינו בשלב התפתחותי מקסימלי .הוא מתפתח
עד גיל  .10אזור החשיבה האבסטרקטית ,כישורי החשיבה וההתפתחות הרגשית
עדיין צריכים להתפתח .זו אחת הסיבות מדוע ילדים צעירים לא יכולים
להתמודד עם אינפורמציה רבה ונוטים להתפרצויות זעם כשיש להם ריבוי
אפשרויות בחירה .הילד לומד על תגובת ילדים אחרים לגירויים .זה כולל גם את
השימוש בנוירוני מראה )נוירון שמגיב באופן חשמלי ,גם כאשר האדם שבמוחו
הוא נמצא מבצע פעולה כלשהי ,וגם כאשר הוא צופה באחר המבצע פעולה זאת).
מלידה עד גיל שבע  מפותח במוח האנושי האזור הלימבי (השקד) הרגשי ,לכן
רוב הזיכרונות והחוויות נאגרות שם .אם החוויות שהילד עובר בשנים
הראשונות הם חוויות של סיפוק צרכים ,תהיה התפתחותו שונה לגמרי מאשר
ילד הגדל עם חוויות של אי-סיפוק צרכים ,אשר יש לו תסכול קיומי .בשנים אלו
נוצרת 'תוכנה קשיחה' ,תכנית אב המוטבעת במאגר הזיכרונות וקובעת את
התגובות בהמשך החיים.
בגיל תשע  מתפתחות מיומנויות של מוטוריקה עדינה וזה מסביר את היכולת
להשתמש במספריים ,לכתוב מסודר וברור ולהצליח בפרויקטים של מלאכה.
האונות הקודקודיות מתחילות להתבגר ומאפשרות רכישת מיומנויות מתמטיות
וגאומטריות .הלמידה בגיל זה מהירה ויכולה להיות מואצת בעזרת תרגול.
בגילאי   06-01מתפתחות יכולות חשיבה ,הילד מתחיל לראות את התמונה
הכוללת .מתחילה שליטה מוטורית מעולה ויכולת אתלטית ,בשל הקצב המואץ
של התפתחות המוח ,כאשר נוצרים קשרים חדשים ומיומנויות חדשות נעשות
קלות במיוחד ללמידה.
בגיל   01מתחיל גיל ההתבגרות .מבחינת כושר שיפוט ,הקורטקס הקדם מצחי
הוא בין האזורים האחרונים שמתבגרים .עד אז הילד חסר יכולת לשפוט
סיכונים או תכנון תכניות לטווח ארוך .מבחינה רגשית ,היכולת עולה עם
התפתחות הקשר בין המערכת הלימבית והקורטקס הקדם מצחי (חלק
מהמתבגרים נראים עדיין כחסרי בקרה רגשית) .מבחינה לוגית ,האונות
הקודקודיות מתפתחות מהר ,היכולת האנליטית עולה .המערכת הלימבית
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המּונעת בידי הורמונים ,עוברת שינויים דרמטיים בזמן ההתבגרות המינית,
שמתחילה לרוב בין הגילאים  10ו .12-המערכת מבקרת רגשות ותחושות גמול.
היא גם מגיבה עם קליפת המוח הקדם-מצחית במהלך ההתבגרות ומגבירה את
החיפוש אחר ריגושים וסיכונים ואת הנטייה ליחסים הדדיים עם חברים
וחברות.
בגיל   03מוח הילד מתמחה ויעיל כתוצאה מכך שקשרים נוירונליים שלא
נוצלו מתים ,וכך הקשרים הפעילים משגשגים.
בגיל   05מתפתחת המחשבה המופשטת .המוח של המתבגר מסוגל להתמודד
עם מצבים יותר מורכבים מאשר בעבר .יש עליה בקשרים החברתיים והרגשיים
בין מתבגרים .יש יותר תכנון ,לקיחת סיכונים ושליטה עצמית .מה שקובע את
ההתנהגות של בני העשרה אינו ההתפתחות המאוחרת של התפקודים
הניהוליים או ההתפתחות המוקדמת של ההתנהגות הרגשית ,אלא אי-התאמה
בין שני התהליכים .יש חוסר איזון בין רגשות ובין חשיבה.
בגיל   60במהלך תקופת ההתבגרות חלה העצמה בתהליך המיאלינציה של
הנוירונים ובניפוי ,לצורך שיפור התפקוד של תאי עצב באזור הקליפה הקדם-
מצחית הממונה על הפונקציות הניהוליות .כתוצאה מכך ,ישנה עליה משמעותית
בבגרות הרגשית ,שליטה בדחפים וביכולת קבלת ההחלטות .מוחו של בן  21הוא
ברובו בוגר ,אך עדיין יש אפשרות לשפר את הבגרות הרגשית ואת מיומנויות
קבלת ההחלטות וזה יקרה בשנים הבאות.
אצל מתבגרים יש אי-התאמה בין רמת הבשלות של הרשתות העצביות המצויות
במערכת הלימבית ,השולטת על רגשות ומקבלת דגש חזק בגיל ההתבגרות ,ובין
רמת הבשלות של רשתות עצביות המצויות בקליפת המוח הקדם-מצחית,
המתרחשת מאוחר יותר ואחראית על שיקול דעת ועל שליטה בדחפים.
המוח מגיע לכלל התפתחות מלאה עד סוף העשור השני לחיים .המוח הקדום
שהיה המוח הרגשי-הלימבי התפתח ,ונבנתה מעטפת של המוח ,שהוא המוח
הרציונלי ,ובזה הייחוד שלנו מהיצורים החיים האחרים .מבחינה רגשית ,כל
אירוע שמתרחש כיום ,בגיל מבוגר ,מעורר תגובה לאירוע שהתרחש אצל הילד
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לדוגמה בגיל שש .המוח מגיב באותן תגובות רגשיות כפי שהגיב לפני עשרות
שנים .למשל ,אם בגיל מבוגר אדם רואה משהו מפחיד לידו ,הוא יצעק ויברח
בדיוק כפי שעשה בגיל צעיר אם עבר אירוע טראומתי דומה בילדותו .מאפיין
עיקרי של מוח מתבגר הוא היכולת להשתנות בתגובה לסביבה באמצעות
התאמת רשתות התקשורת העצביות המחברות בין חלקי המוח .יכולת
ההשתנות המיוחדת הזאת ,או הגמישות הזאת ,מאפשרת לבני הנעורים
והחברות ,אבל הם יותר חשופים להתנהגות מסוכנת.
להתקדם ביכולת החשיבה ִּ
ההתנהגויות המסוכנות ביותר נובעות מאי-התאמה בין רמת הבשלות של
הרשתות העצביות המצויות במערכת הלימבית ,השולטת על רגשות ומקבלת
דגש חזק בגיל ההתבגרות ,ובין רמת הבשלות של רשתות עצביות המצויות
בקליפת המוח הקדם-מצחית ,המתרחשת מאוחר יותר ואחראית על שיקול דעת
ועל שליטה בדחפים .הבשלת קליפת המוח הקדם-מצחית קשורה גם לעליה
בקוגניציה חברתית ובעיקר למשיכה של בני זוג .אצל אנשים צעירים מתרחב
הפער בין התפתחות הרשתות הרגשיות ובין הרשתות של שיקול הדעת .מוח
המתבגרים אינו מבשיל באמצעות גדילת הנפח ,אלא באמצעות הגדלת
הקישוריות בין חלקי המוח על ידי עליה במיאליניזציה והגדלת מידת ההתמחות
של אזורי המוח השונים .העלייה המהירה בכמות המיאלין עוזרת לחבר ולתאם
את הפעילות בין אזורים שונים של המוח במגוון מטלות קוגניטיביות .במהלך
גיל ההתבגרות יש עלייה דרמטית בקישוריות בין אזורים במוח המעורבים
בשיפוט ,בהתנהלות עם הזולת ובתכנון לטווח ארוך .ההבנה שמוח המתבגרים
ייחודי ומשתנה במהירות עשויה לעזור לבני הנוער להתמודד בדרך טובה יותר
עם הסיכונים ולנצל את ההזדמנויות של גיל ההתבגרות.
המוח דומה לאיברים אחרים בגוף וגם אותו יש לתרגל כמו את השרירים בגופנו.
כדי שתאי המוח יגדלו וייצרו קשרים חזקים יותר ,יש לתרגל גם אותם וזה
תהליך הניתן לקיים בכל הגילאים .מה שיחזק את הסינפסות וישפר את
המסלולים העצביים ,הן החוויות של חיינו .מסלול שאינו מופעל הופך למיותר,
ונכחד .העשרה סביבתית קובעת חלק נכבד מהתפתחות המוח .ההעשרה יכולה
להיעשות בצורות רבות ומגוונות על ידי קריאה ,כתיבה ,לימוד שפה ,האזנה
למוסיקה ,פעילות גופנית ,פיתוח חשיבה ,פתרון בעיות ,פעילות אומנותית
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וכדומה .ההתפתחות המיטבית דורשת סביבה אוהבת ,רגועה ונטולת מצבי לחץ
כמו גם תזונה בריאה ושינה בכמות מספקת .תרגול של מיומנויות מוטוריות-
חזותיות ולמידה של מידע מופשט יכולים להוביל לשינויים במבנה המוחי עבור
צעירים ומבוגרים כאחד .אימון מוחי יכול להתבצע על ידי פתרון תשבצים,
חידות ,משחקי מחשב וכן על ידי תרגילים פיזיים ,כל זאת במטרה לשפר את
המיומנויות הקוגניטיביות והמוטוריות.
ג .טיפולוגיה של תובנות הסטודנטים לאור חשיפתם לממצאי חקר המוח
בתום הקורס ,הציגו הסטודנטים את תגובותיהם ותובנותיהם באשר לתרומת
לימוד מדעי העָ צָ ב וחקר המוח ליישום ממצאי חקר המוח בהוראה ובניהול
הכיתה ,והצעותיהם המעשיות לעשות זאת .דברי התלמידים סוכמו ורוכזו בדוח
פנימי בעריכתן של שתיים ממשתתפות הקורס .בפתח הדוח כתבו העורכות
(רחמילביץ ועזרא ,2016 ,עמ' :)1

על מנת להבין ולסייע בתהליכי הוראה ולמידה ,אנו נדרשים היום
כמורים להתעמק יותר ויותר בהבנה ובידיעת המתרחש במוח
האנושי בזמן הלמידה .הבנה זו היא המפתח ליעילות ולשיפור
הלמידה וההוראה .בשנים האחרונות ניתן למצוא מחקרים רבים
ושונים הקוראים להאחדה של הידע החינוכי והמדעי והמציעים
להטמיע בחשיבה החינוכית את ממצאי מדע העָ צָ ב העוסקים
בהבנה של תפקוד המוח .מידע משמעותי זה מאפשר להישען לא רק
על האינטואיציה שלנו בעבודתנו החינוכית אלא גם לבסס את
עבודתנו על בסיס מדעי-מחקרי של תהליכי למידה וזיכרון.
החשיפה המדעית מאפשרת הבנה ,העמקה ,יצירת הקשרים
הוראתיים וחינוכיים ופיתוח שיטות הוראה מותאמות לאורם .חקר
מנגנוני הלמידה שבמוח העניק גיבוי לשיטות הוראה ,שקיימות כבר
שנים רבות ,כמו שינון ,התנסות ובסיס ידע רחב .הקורס אפשר לנו,
כאנשי חינוך שלקחו בו חלק ,להבין את המושגים הבסיסיים,
לקחת תובנות שונות ולסגל לעצמנו תובנות שיסייעו לנו בעבודתנו
החינוכית .הקורס תרם מידע עצום ,מגוון ונחוץ ,המאפשר
שימושים רבים ומגוונים בעבודה ,כל אחד על פי חוויותיו האישיות.
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להלן נביא ציטוטים נבחרים מדברי הסטודנטים ,כפי שנרשמו על ידם .נציג
תחילה דעות ואמירות באשר לתועלת הכללית שהפיקו הסטודנטים מתכני
הקורס ,ולאחר מכן את הצעותיהם ליישום ממצאי חקר המוח לעבודתם בכיתה
ובבית הספר .שמות הסטודנטים שדבריהם צוטטו ,כפי שנכתבו על ידי אומריהם
ומפורסמים כאן בהסכמתם האדיבה ,מסודרים להלן לפי סדר א"ב של
שמותיהם הפרטיים :אירנה קליינרמן ,אחמד כרישאת ,איברהים אבו ,אילנה
רחמילביץ ,אילנית מעטוף ,אליאת עזרן ,באסם בן קטן ,בת אל רויטל אליה,
הדרי ניסים ,יוסף אטרש ,לימור מרום ,מירב פרידמן ,מירי לדרר ,מריאנה
פולבוי ,נירית בינו ,סיגל פרץ דהן ,סימה עזרא ,עינב גם זה לטובה ,פנטה גלגול,
רוית קונקס בן ציון ,רונית דפנה ,רונית סלוצקי הררי ,שירה רום ,שרלי גלמן.
להלן יתוארו התועלת והתובנות שהסטודנטים הפיקו מלימודיהם בקורס.
 .0ההיכרות עם מדעי העָ צָ ב והמוח
 התרשמתי מכל מה שקשור לזיכרון ,עד כמה האימון ,השינון והתרגול
משפרים את הזיכרון והפעם מנקודת ראות מדעית ,שהרי ישנן במוח
נקודות שאחראיות על העצמת הזיכרון .כמו כן הרשימו אותי היכולות של
המוח ,כמו העובדה שהמוח קולט מידע ומפרש אותו תוך שהוא משייך
אותו למידע קודם האצור בו .יכולת המוח להתגמש ולפרש מרשימה
ומרתקת .עם זאת יש מידע שנתפש בעיני כקשה להבנה (ואפילו מרתיע),
והוא ריבוי המושגים הקשורים למערכת העֲצַ ִּבים .לעיתים אני מרגישה
כ"טובעת" בכל המושגים החדשים אשר הפכו לשפה השגורה בשיעור.
לעיתים מושגים פשוטים לכאורה כמו נוירון ,סיגנלים ,סינפסה ,אקסון וכו'
גורמים לתחושת בלבול וחוסר בהירות .אך מאידך למדתי שמידע ראשוני
צריך זמן כדי להיטמע במערכת העֲצַ בִּ ים המוחית ...ומאחר וזהו מידע חדש
הוא צריך זמן להיטמע במוח.
 אחת מהנחות היסוד של הקורס הנלמד היא ,שההוראה יכולה להשתנות
ממקצוע אינטואיטיבי למקצוע המבוסס על עובדות מדעיות .כשמדובר
בפדגוגיה שיש להנגיש לקהל רחב ומגוון של תלמידים ,הדבר מצריך ניסוי
וטעייה .למדע ולחקר המוח יש מה להציע ולתרום בתהליך ההוראה ,בפרט
כשנתקלים במכשולים לאורך התהליך .הכרת תפקודי המוח השונים,
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והאזורים השונים במוח האדם שאחראיים על תפקודים שונים כגון :הבנה,
זיכרון ,תכנון ,ארגון וקבלת החלטות יכולים לסייע לאיש החינוך לתכנן את
ההוראה בכיתה כך שזו תתאים לתלמידים שונים .המשמעות היא,
שבעבודה נתקל המורה בתופעות שאיננו יודע לתת להם הסבר ,למשל ,מה
גורם לתלמיד מסוים להיות מעורב בשיעור אחד ולהרגיש מנותק ומתוסכל
בשיעור אחר .מורה יכול לקבל דו"ח ממטפל או ממאבחן ובו המלצות
כאלה ואחרות להתמודדות עם קשיים ולקויות ,אך המסמכים הללו לא
תמיד מובנים לאנשי חינוך שעברו הכשרה מסוימת ,חינוך מיוחד או טיפול
בצרכים מיוחדים .לפיכך ,מידע מדעי מתחום חקר המוח עשוי להשלים את
המידע שמועבר לאיש החינוך על ידי הגורם המטפל .כאשר מתגבש מידע
מהימן יחד עם טיפול פרטני שנסמך על המלצות של גורמים מטפלים,
ההוראה לאותו תלמיד תהיה מבוססת יותר על ידע ופחות אינטואיטיבית,
מבוססת יותר על מדע מוכח ופחות על ניסוי וטעייה .מאחר ותהליך
ההוראה-למידה מבוסס על תבניתיות ,כלומר ,ידע חדש יכול להתווסף רק
אם יש במאגר הידע הקיים רכיבים מוכרים שמקשרים בין הידע הקודם
לידע החדש ,אזי יש להביא בחשבון את המידע המאוד רלוונטי הזה לאיש
חינוך ,שכן בהיעדרו של מידע חשוב זה ,וחוסר הבאתו בחשבון בתכנון
ההוראה ,לא תתקיים למידה בפועל.
 הבנת מבנהו האנטומי של המוח על כל מרכיביו מאפשרת לנו לדעת איזה
תהליכי למידה מתרחשים באיזה חלק של המוח ,מה תפקידו של כל חלק,
מה מתרחש בו בזמן למידה ומי אחראי על מה .בקורס נחשפתי לתכנים
שסייעו להבנת תהליכי ההוראה והלמידה .במהלך השיעורים למדתי על
המבנה האנטומי של המוח ועל תהליכי הלמידה המתרחשים בחלקי המוח
השונים .הקורס גרם לי להבין מהם תהליכי הלמידה המתרחשים בקרב
הילדים ,ואם יש בעיה מסוימת אוכל להבין יותר את מקורה.
 ההיכרות עם מבנה המוח והבנת הפונקציות שכל חלק ממלא גורמים לי
כמורה לשפר את תהליכי ההוראה שלי .לדוגמה ,למדתי שהאונה הקדמית
הנמצאת באזור הקדם מצחי אחראית על פונקציות הביצוע של התלמיד:
קשב ,זיכרון עבודה ,תכנון ארגון ,ראיית צעדים עתידיים ובקרת צרופים
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אימפולסיביים .לתלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז יכולה להיות בעיה
בתפקוד באזור האונה הקדמית באזור הקדם מצחי .המידע הזה ,שנלמד
במסגרת הקורס ,מאפשר לי להבין זאת לעומק וכן עוזר לי במתן כלים
חלופיים כדי לעקוף את הבעיה .בכיתתי יש תלמיד שמתקשה להתארגן
ללמידה .הוא לא מוצא ציוד בתיקו האישי ,תמיד יש על הרצפה סביבו
מחברות וחוברות וקופסת אוכל ,במחברותיו הוא כותב כל פעם מצד אחר,
מדלג על דפים רבים ,לא כותב בתוך השורות ,כתב ידו גדול ולא קריא
ומחברותיו מקושקשות .עד כה פעלתי באופן אינטואיטיבי אך כעת אני
מבינה את בעיית האר גון והתכנון שלו .הדבקנו על שולחנו מערכת שעות
מאוירת עם הדגשות של ההפסקות .ציירנו ביחד איזה ציוד צריך להיות
בכל שיעור לפי צבעים (עברית – אדום ,חשבון – כחול ,מדעים – ירוק וכו').
בסוף כל יום בדקנו ביחד שכל הציוד השייך לקלמר חזר למקומו ואם היה
חסר הוא בדק בסביבתו על הרצפה .הדגשנו במרקר את השורות בהן
כותבים במחברת ומספרנו את הדפים במחברת .בסוף כל שיעור הוא מגיע
אלי ואם כל הציוד נמצא בתיק הוא מקבל מדבקה .בסוף השבוע ,אם
הצליח לצבור  20מדבקות (מתוך  30שיכול לקבל) ,הוא בוחר פרס קטן.
בעצם ,באמצעות הזיכרון החזותי התקין שלו ,יצרתי תבניות זיכרון
להתנהלות כיתתית תקנית.
 במהלך הקורס למדתי להכיר את המבנה האנטומי של המוח .הבנתי שיש לי
כמורה צורך לשלוט ולהכיר במרכיבי האנטומיה לשם שיפור תהליכי הוראה
והלמידה של תלמידיי .הבנת מבנהו של המוח על כל מרכיביו מאפשרת לי
כמורה לדעת איזה תהליכי למידה מתרחשים בחלקים השונים של המוח
ואילו תפקודים שונים קיימים בחלקיו השונים .כתוצאה מכך אני מאמינה
שההוראה שלי תהפוך להיות פחות אינטואיטיבית ויותר מקצועית .אציג
שתי דוגמאות .דוגמה אחת :האונה הקדם מצחית היא האזור אחראי על
הרצון והבחירות שאנו עושים ( .)administrative functionsפונקציות אלו
כוללות :תכנון ,קבלת החלטות ,בקרה עצמית .לאנשים המאופיינים
בבעיות קשב וריכוז כגון  ,ADD, ADHDיש בעיה בפונקציות המנהליות,
המופעלות באונה הקדמית הקדם מצחית .מידע זה על ליקוי זה (שיכול
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להיות ליקוי התפתחותי) מסייע לנו להבין מה עוברים תלמידים בעלי
הפרעות קשב וריכוז ,מדוע הם מתקשים בתכנון הזמן שלהם ומגלים
קשיים בהתארגנות ובבקרה על פרויקטים בהם הם מעורבים .הידע על
מקור הלקות יעזור לנו כמורים וייתן לנו כיווני מחשבה כיצד להתנהל
איתם .דוגמא שניה :בכיתה שלי לומד תלמיד בעל הפרעת קשב וריכוז
המתאפיינת בחוסר יכולת ארגונית ,אי עמידה במטלות ,הגעה למבחנים לא
מוכן ,הגעה ללא ציוד לבית הספר וכיו"ב .אי לכך סייעתי לו על ידי ארגון
חיצוני .צילמתי לו לוח שנה שבועי ,רשמנו ביחד בלוח את שעות הסיום של
בית הספר ,החוגים והפעילויות הנוספות אחר הצהרים ,שמתקיימות באופן
סדיר ,הוספנו את המבחנים שקיימים באותו שבוע ובדקנו מתי ניתן ללמוד
לפני כל מבחן .הלוח מחולק לפי שעות והפסקות בין לבין כדי שהלמידה
תהיה אפקטיבית .קבענו בינינו פגישה שבועית על מנת לעקוב אחרי
התוכנית ולשנותה בהתאם לקשיים שהתגלו במהלך השבוע .דרך זו נותנת
לו כלים להתמודד עם הקושי של תכנון והתארגנות.
 כל התכנים שנלמדו בקורס עד כה עוררו סקרנות והעניקו ידע והבנה (ברמה
פשוטה ובסיסית) על מבנה המוח והתהליכים אשר מתרחשים בו .הנלמד
עד כה תרם לי בפן המקצועי בכך שחידד באופן מדעי את "תחושות הבטן"
שלי ועזר לי לבנות שיח ברמה אחרת עם ההורים ,ברמת תכנית העבודה.
המידע שהרשים אותי במיוחד הוא גמישות המוח ויכולת ההשפעה על אזור
מוחי אחד למען התפתחות אזור מוחי אחר הנחוץ לתפקוד יעיל של אדם.
חקר המוח מאפשר לדעת איזה אזור אחראי על מה וחיפוש אחר קשרים
וסמכויות טופוגרפיות שישפיעו על פעולות למען השגת מטרות ספציפיות.
בעזרת מדע זה ניתן להשפיע על הלמידה ולייעל את תפקוד הלומד .רוב
התכנים שנלמדו בשיעורים בקורס משכו את תשומת לבי ונראים לי מאוד
רלוונטיים ומסייעים לתחום הפדגוגיה והוראה .אדגיש כאן את השפעת
האימון ,השינון והתרגול על תכונת הפלסטיות של המוח ,מאחר ותכונה זו
של המוח מהווה בסיס לכל תהליך ההוראה והלמידה האפשריים .למדתי
בשיעורים שאימון ולמידה גורמים לשינויים עֲצַ בִּ יים – מרחיבים את
הסינפסות ואף מביאים למצב של רה-ארגון שלהם .פירוש הדבר ,שככל
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שיותר אותות מועברים דרך האקסון לסינפסה ולפוסט סינפסה ,מתרחש
מצב שבו יותר קולטנים מופעלים ,אשר מעבירים את המסר לנוירונים
שכנים .המטרה של התהליך זה היא ליצור זיכרון למידע המועבר לנוירון
המקושר .נוירונים מקושרים יגיבו אחרת למידע חוזר ,וככל ששרשרת
נוירונים כזו תהיה איתנה ומסועפת יותר ,כך הסיכוי לתגובת זיכרון יהיה
גדול יותר.
 המידע המדעי הזה מסייע למורה בהכנת מערכי שיעורים חדשים ובהכנת
שיעורי חזרה לקראת מבחנים .הבנתי שקושי של תלמידים בקליטה
והפנמה של החומר החדש לעתים קרובות נובע מחוסר יכולת לקשור את
החומר החדש עם ידע הקיים במוחם ,בשל חוסר יכולת לבנות תבניות
מוחיות ,המסייעות לתלמיד לשייך את החומר למה שכבר קיים במוחו.
כאשר השנה התחלתי ללמד בכיתה חדשה ,בעקבות מורה אחרת שלימדה
את המקצוע בשנת הלימודים הקודמת ,לקח לי זמן להבין מדוע תלמידים
שהוגדרו כבעלי יכולת לימודית טובה אינם מצליחים להגיע להישגים
טובים במבחן שלי .ביקשתי מאחת התלמידות מחברת מהשנה שעברה כדי
לעיין בה ולהבין מה נלמד וכיצד בדיוק ,ואז "ירד לי האסימון" .ראיתי
שחסרים נושאים מסוימים ,שעליהם התבססתי בלימוד החומר החדש .כמו
כן שיטת הלימוד הייתה שונה לחלוטין מזו שבה אני השתמשתי .ניתוח זה
עזר לי להבין את תמונת המצב ולתקנה .במשך מספר שבועות הצלחתי
לשפר את המצב בכיתת הלימוד שלי באופן משמעותי.
 התוכן שנראה לי כמסייע ביותר להבנת תהליכי ההוראה והלמידה ושהכי
הרשים אותי עד כה הוא היה מחקר החתולים ,שהבהיר לי בצורה מוחשית
ומבוססת כי למידה מתבצעת באמצעות חשיפה משולבת למידע חזותי
קוגניטיבי ופעילות פיזית ,חזרות עוקבות ושיטתיות של החשיפה ,הפרשי
זמן בין חשיפה אחת לאחרת והצטברות של מידע על גבי מידע .ארבע
הפעולות הללו מהוות את הבסיס שחקר המוח מעניק לנו כדי שנבין טוב
יותר את תהליך הלמידה האנושי.
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 התרשמתי במיוחד מהממצאים שהועלו בעקבות המחקר שנעשה על
חתולים (של הלד ועמיתיו) .ידעתי על קיומו של קשר עין-יד/רגל שמונחה,
כמובן ,על ידי מערכת עצבית עם מוח במרכזה ,אך ממצאי המחקר שהוצגו
בשיעור חידדו את הבנתי ,תוך הרחבה והעמקה של חשיבותה של
התפתחותה התקנית של מערכת העֲצַ ִּבית בכל שלביה .הממצאים האלה
מסייעים בהבנה של חשיבותם של כל החושים של בני האדם ושילובם
בהתפתחות הנכונה של המערכת העֲצַ בִּ ית ולצורך התפקוד התקין של האדם
במהלך חייו .התפתחות תקנית של מערכת עצבית מהווה יסוד ליכולתו של
האדם לייצור תבניות חשיבה רבות ומגוונות ,אשר אליהם הוא ישייך את
כל שאר המידע ,שאותו ירכוש במהלך חייו .הממצאים על החתולים
הדגישו זאת באופן חד משמעי .תבניות מצומצמות ולא מגוונות יהוו
מחסום רציני ביכולתו של האדם ללמוד ,להפנים ולזכור סוגי מידע שונים
בעתיד .על סמך הממצאים האלה אני מבינה עד כמה חשובה הוראה,
המשלבת כמה שיותר חושים מגוונים בתהליך הלמידה בגילאים צעירים
בעיקר ,אך לא בהכרח .בעקבות זאת אני אישית משתדלת לשלב בהוראה
גירויים המופנים לחושים שונים במהלך השיעור :מצגת הכוללת סרטון,
תמונות ,מלל ,הפעלה שמחייבת תנועה כלשהי ,כחלק מתהליך ההקניה או
סיכום וחזרה.
 ממצאי חקר המוח יכולים לסייע מאוד למורים בעבודתם היומיומית .להלן
דוגמאות:
(א) .התבניתיות משמשת כבסיס לחשיבה ולקליטת מידע חדש (ההשלכה
להוראה :חשוב להכין תומכי זיכרון לתלמידים שזקוקים לכך וללמד
אותם כיצד להשתמש בהם .לחלק נושאים לימודיים ליחידות קטנות,
לפרק משימות וליצור מכנה משותף).
(ב) .הטמעת חומר חדש וזיכרון לטווח ארוך – הסיגנל ומספר הפעמים שהוא
חוזר על עצמו (ככל שההוראה יותר חווייתית ,היא יוצרת סיגנלים
רבים יותר אצל תלמידים .שימוש בחושים שונים בלמידה ,למידה
משמעותית ,שרלוונטית לתלמידים ובעלת ערך .החזרות חשובות מאוד.
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ניתן לחזור בדרכים שונות ולשלב משחק בהוראה .אפשר גם לשאול את
התלמידים מה לדעתם יהפוך את הלמידה למהנה יותר).
(ג) .תבניות זיכרון וידע מוקדם – תלמיד שמתקשה בהבנת חומר חדש
(בדיקת מאגר הידע הקודם של התלמיד ובכלל זה הרקע המשפחתי,
אבחונים והתאמות .לפעמים נכון וחשוב פשוט לשאול את הילדים מה
הם יודעים על הנושא ,מה מפריע להם ,מה עוזר להם ללמוד .יש
להתבסס על מוקדי כוח של התלמידים ,במה הם כן מצליחים .לנסות
להתאים את הלמידה לסגנון הלמידה של התלמיד – חזותי ,תנועתי,
שמיעתי .חשוב לתת לתלמיד משוב וליצור חוויית הצלחה כדי לעודד
את המוטיבציה הפנימית).
(ד) .הקשר בין רגשות ללמידה ותפקוד האמיגדלה – תלמידים שאינם
פנויים ללמידה מבחינה רגשית ,או תלמידים שחזרו לשיעור אחרי
אירוע מטריד ומכביד בהפסקה ,או מעורבים באלימות ,מריבה עם
חבר ויש ציפייה שילמדו כרגיל (יש להיערך לקיים פגישות אישיות
ודיאלוג עם התלמיד ,צריכה להיות נכונות של המורה להקשיב .יש
להכין מאגר משאבים עם התלמידים להתמודדות עם מצבי לחץ או
להפיג איומים שמפריעים לתלמיד ללמוד).
(ה) .הסביבה החיצונית והפנימית משפיעה על תהליך הלמידה (חשוב להיות
מודעים לכך שיש השפעה של הסביבה החיצונית על תפקוד התלמיד –
ילד שלא ישן כפי שצריך ,או שתזונתו לקויה ,יהיה קשה לו ללמוד .אני
חושבת שהמורים צריכים להיות ערניים לסביבת התלמיד ולהבין את
ההשפעות החיצוניות והקשיים שהתלמידים מגיעים איתם .ללא
צרכים אלמנטריים יהיה קשה לתלמיד ללמוד).
 מעבר לעניין שאני מוצאת בחומר הנלמד בקורס (למרות שלפעמים המידע
צריך כמה ימים כדי "לשקוע" )...אני מצליחה ,בחלק מן התכנים ,לראות את
החיבור לפדגוגיה .למשל ,החשיבות של השינה ללמידה ,תרומת הפעילות
הגופנית ללמידה ,התבניתיות ,שמשמשת כבסיס לקליטת מידע חדש,
לפרשנות וללמידה .אני מוצאת שזהו מידע שהכרחי שידע כל איש חינוך.
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 יש להשביח את ההוראה תוך שהיא לוקחת בחשבון את התפתחות
האזורים השונים במוח בגילאים השונים ,ומתאימה את כליה לכך ביתר
שאת ,אף תוך שימוש בכלים שהמערכת פחות אוהבת להתפאר בהם כמו
שינון .מורה טוב יותר הוא מורה המכיר ומבין את האיבר שבו מתרחשת
הלמידה ואת תהליכי הלמידה בו.
 הממצא שהרשים אותי הוא שמחקרי המוח העלו ,כי האינטליגנציה אינה
נקבעת בלידה והתפתחות המוח והאינטליגנציה הם גמישים .השפעת
הסביבה לעומת הגנטיקה מעמידה אותנו כאנשי חינוך במקום מאוד
משמעותי בפיתוח החשיבה בקרב התלמידים כחומר ביד היוצר .חשוב
מאוד שאנשי חינוך והמחנכים יבינו את ההשפעה הרבה שיש לסביבת
הלמידה ,ול אופי השיעורים להשבחת ההוראה והלמידה כמקדמי חשיבה
ולגרימת הסתעפויות והקשרים בלמידה .כמו כן ,הופתעתי לראות את
המספר הרב של האזורים הפעילים במוח כאשר האדם חושב.
 החומר שהוצג במהלך השיעורים חיזק את התובנה שהמוח האנושי הינו
אחד מפלאי הטבע המעניינים ביותר .המוח הוא האיבר המבצע את
התפקוד הקוגניטיבי ,ולכן החשיפה למדע על המתרחש במוח האדם הלומד
והזוכר ,הבנת מנגנוני הלמידה ומגבלותיו ,הכרחיים להבנה מלאה של
התפקוד הקוגניטיבי .החלק שהרשים אותי בלימוד בקורס הוא מפת המוח
האנושי – הפרונולוגיה המודרנית ,המפרטת את האזורים הרבים
האחראים על התפקוד בתחומים שונים .לדוגמה ,האזורים האחראים על
החשיבה המתמטית מתחלקים לתת-תחומים המפוזרים באזורים שונים
במוח .עובדה זו מסבירה את תפקודי בתחומים הקשורים במתמטיקה,
כאשר הצלחותיי הן קבועות לא בכל תחום אלא בתת-תחומים מסוימים.
הממצא המרשים הנוסף הוא שאפשר לפתח את המוח על ידי פעילות
מוחית או למידה .התחושה היא שמדובר באפשרויות למידה ,התפתחות
והתקדמות כמעט לא מוגבלות .לכן התחום החדש נוירופדגוגיה נחוץ מאוד
לפיתוח והערכת שיטות הוראה יעילות.
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 תמיד ידעתי שהמוח האנושי הוא דבר מורכב ומדהים ,אך מה שהרשים
אותי במיוחד זו ההבנה כי ניתן לאמן את המוח לבצע פעולות מסוימות ואף
לשפר את תפקודו .במהלך השעורים האחרונים הובהר לי כי בשנים
האחרונות מתקיימים מחקרים חדשניים בתחום חקר המוח ,שלהם
השלכות על מגוון תחומים ובכלל זה על תחום ההוראה למידה .אחת
המשמעויות של הדבר הוא ,כי הובן שביכולתנו לאמן ולפתח את המוח
בתחומים השונים לרבות הקוגניציה והרגש .עם זאת ,המידע שנתפס קשה
להבנה בעיניי ודי מרתיע הוא הבנת מבנה המוח ,ההתעסקות באיבריו
הפנימיים ושמותיהם המרובים מלחיצה .המבנה האנטומי של המוח :איזה
חלק שייך למה וכיצד כל זה משפיע על תפקודו של האדם .אני מבינה את
חשיבות העניין ולמה חשוב לדעת איך כל חלק במוח פועל כדי להבין את
הבעיה ומהי ההצעה לפתרון.
 המידע שהכי הרשים אותי הוא הסינפסות .ראשית זהו ידע חדש לגמרי
עבורי ,מעולם לא התחברתי לתחום המדעי ופתאום ראיתי שלא רק שהשד
לא כל כך נורא ,הוא אפילו מרתק .הופתעתי לגלות את התהליך המתרחש
בתרגול ,לימוד ואימון מנטלי ,שבו יותר שלפוחיות עוברות מן האקסון,
הסיגנל נעשה חזק יותר ויש סיכוי רב יותר שהמידע יתקבע במוח .העובדה
כי הטמעת הזיכרון היא פונקציה של עוצמת הסיגנל ושל תכיפות החזרות
של אימון ולימוד עוררה בי מחשבה וגרמה לי להבין שככל שההוראה תהיה
חווייתית יותר ,כך היא תיצור סיגנלים חזקים יותר אצל התלמידים
והסיכוי שהם יצרו זיכרון לטווח ארוך יותר יגדל .השנה בית הספר שלנו
נהיה בית ספר מתוקשב והדבר מאפשר לנו שימוש באמצעי מדיה שונים.
אין לי ספק כי השימוש המגוון במצגות ,סרטים ,שירים ,יוצר למידה
חווייתית יותר ועוצמתית יותר.
 למדנו בקורס כי בהתפתחות המוח ובהבשלתו יש "תקופות קריטיות" .אני
מרגישה כי הגן היא תקופה קריטית והילדים עדיין פתוחים וגמישים
ללמידה משמעותית .אני חושבת שמבין התכנים שנלמדו ,מה שמסייע
להבנת תהליכים של למידה והוראה בין היתר זה הקשר בין השפעת
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הסביבה החיצונית לבין תהליכי הלמידה וקבלת הידע .חשיפה משולבת
למידע חזותי-קוגניטיבי ופעילות פיזית מגדילה את יכולת הלמידה .על ידי
העברת התכנים במגוון אמצעים ושימוש בחושים השונים ,הילדים
מקבלים עוד ועוד ידע .אצלי בגן הדבר מורגש מאוד כיוון שכל תחום נלמד
דרך התנסות ,טעימות ,משחק ,חשבון ,שפה ועוד ...אומרים שילדים הם
כמו ספוג .סופגים וקולטים הכול .אני רואה את זה טוב מאוד בעבודתי בגן
הילדים.
 תכני ונושאי הקורס מאוד זרים לי .מעולם לא למדתי את התחום במסגרת
לימודי התיכון או ההוראה ולכן יש נושאים רבים שסיקרנו אותי מאוד,
כמו למשל :חלוקת אזורי המוח לשלושה חלקים (קדמי ,אחורי ואמצעי),
ובעיקר הפונקציות שכל חלק אחראי להם; ההבנה שחשיבה היא אחת
מהפעולות המפעילות את רוב חלקי המוח ולכן אנו כמורים צריכים לדאוג
לריבוי משימות מחשבתיות; "מחקר החתולים" ,שהצביע על העובדה
ששינויים חושיים מתקיימים בשילוב עם תנועה; כל חתול למד תבנית
אחרת אך התבנית היא החשובה .הוראה מגדלת תאי מוח חדשים ולכן אנו
המורים צריכים למצוא דרכים לתרגם וליישם את ממצאי חקר המוח
להוראה ללמידה ולחינוך .לאחר לימוד ממצאים אלו ,אני מבינה כי אני
באמת לא צריכה לפעול וללמד באופן אינטואיטיבי אלא באופן שמאפשר
לכל הממצאים האלו לבוא לידי ביטוי ולהיות חלק מתהליך ההוראה-
למידה.
 הקורס מעניין ומרתק ומוסיף היבט נוסף לנושאים הנלמדים במהלך
הלימודים לקראת התואר .הקורס הוא ערך מוסף בידע הכללי ובפיתוח
המקצועי של המורה .החומר בקורס מעניין ומרתק .בחרתי בקורס זה
מתוך מודעות והבנת החשיבות של התכנים למען שיפור ההוראה .הקושי
המרכזי המתעורר אצלי הוא זכירת מושגים ושמות.
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 .6אישוש וביסוס מדעי לפעולות ולנוהלי עבודה שהמורים נוקטים ,דבר שחיזק
את ביטחונם בתפקודם ("תמיד עשינו כך ,ועכשיו יש לנו בסיס לחשוב שאנחנו
פועלים נכון")
 כפי שהוצג בנקודת המוצא של קורס לימוד הנוירופדגוגיה ,ההוראה יכולה
להשתנות במידה רבה ממקצוע אינטואיטיבי למקצוע המבוסס על עובדות
מדעיות .במהלך ארבעת השיעורים הראשונים של הקורס חוויתי דווקא
תהליך הפוך ,שבו אני מקבלת "אישור" ו"הוכחה" מדעית לכך שדרכי
העבודה ושיטות ההוראה ,שלפיהן אני עובדת באופן יומיומי ,שהתגבשו
במהלך השנים ,גם מתוך תהליך ההכשרה וההתמקצעות ,גם מתוך הניסיון
שנצבר וגם ,כמובן ,מתוך האינטואיציות האישיות ,שלי הן אכן אפקטיביות
ומותאמות למבנה מוח האדם ולתהליכים המתרחשים בו.
 במהלך עבודתי אני מלמדת בצורה אינטואיטיבית וכיום (בעקבות הלימוד
בקורס) מבינה שאני פועלת נכון .עתה אני מבינה שבהוראה שלי אני נשענת
על העקרונות הבאים :תבניתיות המשמשת כבסיס לחשיבה ,לקליטת מידע
חדש ,לפרשנות מידע וללמידה ,וכן חיבור מידע חדש למידע קיים.
השימושים האפשריים בממצאים שהוצגו בכיתה לעבודה ממוקדת עם
תלמידים הם:
(א) .העצמת הזיכרון נעשית על ידי אימון ,שינון ותרגול .בכל שיעור לא
מספיק רק להקנות חומר חדש ,אלא חובה לתרגל אותו ולשנן אותו
באמצעות שאילת שאלות בעל פה ותרגול בכתב .חשוב לזכור שיש
תלמידים חזותיים ,יש שמיעתיים ויש תנועתיים ,ולכן חשוב לבצע את
הלמידה ,השינון והתרגול באמצעים שונים ,שיתנו מענה לכולם.
(ב) .המוח זקוק לאנלוגיות :הקבלות ,השוואות והסקת מסקנות על פיהן;
כך נוצרות תבניות במוח .לאחר שהתלמיד יודע את החומר ומבין אותו
יש לעבור לרמות למידה גבוהות יותר של הקבלה והשוואה כדי ליצור
תבניות חדשות במוח .התבניות הללו חשובות מאד לקליטה של חומר
חדש .לדוגמא :במסגרת שיעורי מנהל במגמת ניהול עסקי ,שבה אני
מלמדת ,אנחנו מלמדים חומר תיאורטי ולאחר מכן מדגימים אותו על
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הנעשה בארגון מסוים .לאחר מכן אנו עושים הקבלות והשוואות עם
ארגונים אחרים .בדרך זו התלמיד כבר יודע לשייך את הארגון החדש
שמדברים עליו לארגון שכבר דיברנו עליו בעבר.
(ג) .המוח הוא "פרשן" .הוא זקוק למערכת שיוכים והסתמכות על מידע
קודם כדי לפרש ולפעול בהתאמה למידע החדש שנקלט .לדוגמא:
בנושא תחומי הניהול אנו מלמדים את התחומים הבאים :תכנון,
תאום ,תקצוב ,בקרה ופיקוח .התלמידים מבינים שכל מנהל צריך
להיות בקיא בתחומים הללו כדי להצליח .בכל שיעור אני רושמת על
הלוח את הכותרת הראשית "תחומי הניהול" ,ומתחתיה את הכותרת
המשנית של השיעור ,לדוגמא" :תכנון" .כשמסיימים תחום ניהול אחד
ועוברים לשני ,תמיד גם התחום שלמדו וגם התחום החדש נכתבים על
הלוח וכך התלמיד נפגש בכל שיעור שוב עם המושגים הישנים ,מבין
את הקשר שלהם אחד לשני וכן את הקשר של הכותרות המשניות
לכותרות הראשיות.
(ד) .חזרות על מידע הן בסיס מוצק ביותר ליצירת זיכרון קבוע .כל מידע
שנלמד בכיתה מוזכר אחר כך מספר פעמים גם בשיעורים הבאים וגם
בחזרה לקראת הבחינה .לפני כל בחינה נערכת חזרה על החומר
באמצעות שאלות הכנה ותרגול .בשלב ראשון התלמידים עונים על
השאלות בעצמם או בקבוצות ובשלב השני אנו עוברים על התשובות
גם בעל פה וגם באמצעות כתיבה על הלוח ובמחברות .באמצעות
החזרות הללו כל תלמיד מקבל מענה לסגנון הלמידה המתאים לו
וחוזר על החומר מספר פעמים עד שהוא זוכר אותו.
(ה) .ההוראה היא תהליך מודולרי הבנוי נדבך על נדבך ,ולכן יש חשיבות
לארגון החומר לפי סדר הגיוני ולא שרירותי .לדעתי גם כאשר תכניות
הלימוד מובנות מראש יש חשיבות רבה להפעלת שיקול דעת בסדר של
הוראת הנושאים .לא אחת הגעתי למסקנה שכדאי לשנות את סדר
הנושאים כדי שהדברים יהיו ברורים יותר ויהיו קשורים אחד לשני.
לדוגמא :בתוכנית הלימודים של מגמת ניהול עסקי ,תהליך קבלת
החלטות מופיע כנושא נפרד התלוש מהנושאים שלפניו ואחריו .אנחנו
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בצוות החלטנו ללמד את הנושא כחלק מהתהליך הניהול ,משום
שלדעתנו קבלת החלטות הוא תחום ניהולי שכל מנהל חייב להיות
בקיא בו .שינוי הסדר גרם לתלמידים להבין טוב יותר את ההקשר של
הנושא ואת החיבור שלו לתחומי הניהול .בנוסף ,בסיום כל נושא אנו
עורכים ביחד מפת מושגים המבהירה לתלמידים את הקשר של תתי
הנושאים לנושא הראשי .מפה זו יוצרת לתלמידים סדר ומסייעת
בעיקר בזיכרון חזותי.
(ו) .מידע חדש ראשוני צריך זמן כדי להיטמע במערכת העֲצַ בִּ ים המוחית.
לכן אין טעם ללמד חומר חדש רב ביחידת זמן מצומצמת .צריך לתת
לתלמידים זמן לקלוט את הדברים ולהפנים אותם ולכן אני מקדישה
הרבה זמן לשינון וחזרות בכיתה .הדבר מאפשר לי להקנות כל פעם
יחידת לימוד קטנה וגם לנצל את הזמן לשינון ,אימון וחזרה.
 היום אני יכולה להגיד שאני מבינה באופן מדעי (ולא רק אינטואיטיבי) את
החשיבות של המידע החזותי או השמיעתי המגיע לתלמידים באמצעים
הטכניים ,מה שמאפשר עוצמת סיגנלים חזקה יותר .אני מבינה פחות או
יותר מה קורה במוח ,שנוצרים סיגנלים רבים ,שיוצרים עוצמה גבוהה ואז
סביר להניח שזה יצור זיכרון קבוע אצל הילד .ואם נחזור ונשנן ,אז ייווצר
זיכרון ארוך טווח ואולי כבר מידע חדש .בנוסף ,יצרתי קשר עם המורה
לספורט שלנו ושאלתי אותה אם היא תהיה מוכנה בשעות הפרטניות שלה
לעשות איתי מעין התנסות קטנה של שיתוף פעולה בתחום משחקי לשון
ואוצר מילים .כלומר לימוד חלק מהטקסט דרך משחק ספורטיבי כלשהו.
המורה שמחה על הרעיון ואמרה לי שהיא חושבת על זה כבר הרבה זמן.
אנחנו נמצאות בשלב של תכנון הנושא ומצפות להתחיל אותו בחודש
דצמבר.
 התכנים שנלמדו בקורס חיזקו את הפעולות שאני מבצעת בהוראה.
חשיבות החשיבה לפעילות המוחית הנו תחום נוסף שהוזכר בקורס ותרם
לי גם בפן ההוראתי .למשל ,לפני כשבוע התלמידים בכיתה "נאלצו" לתרגל
את אוצר המילים שנלמדו ביחידת הלימוד על ידי קריאה וביצוע מטלת
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הבנת הנקרא .הצגתי שאלה על הלוח וביקשתי מהתלמידים לעיין בחומר
הנלמד ,גם בזה שנלמד בשיעור קודם ,ולתת פתרון .ארבעה תלמידים
הרימו אצבע והשאר פשוט ויתרו על מתן תשובות .הם פטרו אותי בכך שזה
קשה .מצאתי את עצמי עוצרת ומספרת להם אנקדוטה מאחד השיעורים
בקורס אודות "חשיבות החשיבה" ועל כך שהמוח שלנו פועל יותר כשאנו
חושבים (כפי שראינו מומחש בהצגת ה ,)fMRI-ואז ביקשתי מכולם
לחשוב ,להיעזר בספרים ובמחברת .כעבור שתי דקות לערך הבחנתי
שמרבית תלמידי הכיתה כבר התמודדו עם השאלה ויש להם פתרון .מאז
בכיתה הזו בחמש הדקות האחרונות של כל שיעור אנחנו מקדישים זמן
לחשיבה .התלמידים מתבקשים לאתר חידות ושאלות בעלות אופי מאתגר,
ולהציגן על הלוח .הפינה נקראת "זה הזמן לחשוב".
 בעבודתי כמורה להוראה מתקנת ובכיתות לחינוך מיוחד ,למען קידום
ילדים בתחום הלמידה וצמצום פערים ,נדרשת התאמה מרבית של השיטות
וחומר ההוראה ליכולות התלמיד .מה שלמדנו בקורס חיזק את דעתי כי
חזרה ושינון ,בניית תבניות המתבססות על ידע קודם וקטגוריזציה של ידע,
הם הבסיס להוראה למען למידה יעילה .הדוגמא של "ניסוי החתולים"
המחישה ונתנה תוקף מדעי לאינטואיציות ולניסיון שעליהם הרבה פעמים
מושתתת עבודה בחינוך המיוחד.
 שמחתי לשמוע הוכחה שהמוח גמיש ואפשר לפתח חלקים מסוימים במוח,
אחרי שמשערים מהם המכשולים ללמידה ,וקיימת תקווה לקידום ילדים
אשר ההתקדמות שלהם מאוד איטית ואף מייאשת .כמו כן ,בעבר הייתה
לי השערה שלחצים משתקים למידה ,ובקורס הוצגו מחקרים שמאששים
אותה .אביא דוגמה מהשטח .התלמידה א' בת  9וחצי ,לומדת בכיתה ג'
בבית ספר רגיל בכיתה רגילה .היא אובחנה בעבר כמעוכבת התפתחות
והומלץ להפנות אותה למסגרת לימודים מותאמת לצרכיה .ההורים סרבו
לכך .לאחר תהליך למידה של שנתיים וחצי בהוראה מותאמת בשעות
השילוב וניסיון להטמיע את התוכנית המותאמת בכיתה ,הישגיה של א'
הראו שיחסית לעצמה היא התקדמה :היא רכשה קריאה טכנית ,היא
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מודעת לתבניות שהוקנו לה באופן מודע – סימני פיסוק ,איתור פרטים,
תבניות בחשבון ועוד ...עם זאת ,א' אינה משתפת פעולה בלמידה על פי
תכנית אישית בחומרי למידה נבדלים מכלל התלמידים .הוריה אינם
מרוצים מהתקדמותה האיטית כי היא אינה מצליחה להתמודד עם הנדרש
בכיתה ג' ואינה מצליחה ללמוד ללא תיווך .בנוסף ,במצבי תסכול א' מגיבה
בהימנעות ובתלונות על כאבי בטן ויציאות מרובות לשירותים .לאור הנלמד
בקורס אני יכולה להסביר את המגבלות בהתקדמות שלה ,בכך שהמוח
שלה זקוק לחזרה ולשינון רבים ,לעזרה בבניית קטגוריות ואנאלוגיות,
נדרש תיווך (הגדלת עוצמות במעבר האינפורמציה משלב הקליטה לשלב
העברה ועיבוד במערכת העֲצַ בִּ ית) ,בקליטה ובעיבוד החומר הנלמד .כמו כן,
ואולי במיוחד – הלחץ מצד ההורים גורם לחרדה ,המתבטאת בהימנעות
מאינטראקציה עם הסביבה ואנשים מוכרים (חברים ומורים) .כמו כן,
לאור הנאמר בקורס ,התנסות חושית בשילוב תנועה גורמת לתגובה
ולמידה אפקטיבית .לכן הימנעות היא גורם בולם התקדמות במקרה שלה.
בנוסף ,החרדה מפעילה גם מערכת מוחית (האמיגדלה) ,הפועלת באופן
עצמאי ומשפיעה באופן רגרסיבי ובולם על הלמידה.
 אני עובדת כמורה באגף לחינוך מבוגרים מזה  22שנה באולפנים להנחלת
הלשון העברית .התלמידים הם בוגרים .ישנן כיתות צעירים (מגיל  20עד
 )59וכיתות קשישים ( ,)+60כיתות בוקר וערב .אני מדגישה את עניין הגיל
משום שאופי הלמידה והאינטנסיביות שלה בכיתות השונות ,כולל תכנית
הלימודים ורמת מבחן הסיום ,לה נדרשים התלמידים להגיע ,מותאמים
לגיל הלומדים .דבר זה מתיישב עם מה שנלמד בקורס ,שלפיו בהתפתחות
המוח ובהבשלתו יש "תקופות קריטיות" .הדבר מסביר גם מדוע העולים
עצמם מעידים על כך שעבור ילדיהם למידת השפה החדשה הרבה יותר
קלה מאשר עבורם .יחד עם זאת ,כפי שנלמד בקורס ,המוח האנושי הוא
בעל רמה גבוהה של גמישות וממשיך להתפתח לאורך השנים .המוח יכול
לחווט עצמו וליצור קשרים חדשים בין סינפסות נוירוניות ,וההוראה
מגדלת קשרים חדשים בין תאי מוח .תכונה זו של הפלסטיות של המוח
והיכולת שלו להשתנות ולהתפתח היא הבסיס המוביל אותנו ,אנשי
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ההוראה באולפנים ,באמונה כי אדם שעזב את מולדתו באמצע החיים (או
אפילו בשלב מאוחר יותר) והגיע לארץ לאולפן במטרה ללמוד את שפת
המקום על מנת להשתלב בחברה ולהפוך חלק ממנה ,אכן מסוגל לעשות
זאת.
 עכשיו ,לאחר הלמידה בקורס ,אני יודעת שוויסות חושי נמצא באונה
הקדמית/המצחית שזוכה להבשלה מאוחר יותר ממרבית האונות האחרות,
לכן הגיוני שילדים צעירים מתקשים יותר בארגון הוויסות החושי מפני
שהמערכת המוחית שלהם עדיין לא בשלה לזה.
 שיפור הישגיו של תלמיד מתקשה ייעשה באמצעי הוראה ,כגון תבניות
עבודה ושימוש רב באמצעים חזותיים :מפה של סמלים ,חפצים ,סיפורים,
שירים ודקלומים קצרים .אופן הלמידה הוא שינון ותרגול – במשך שבוע
חוזרים על החומר שנלמד בשבוע הקודם ,ורק אז ממשיכים לנושא חדש
תוך כדי קישור ,וזאת על מנת לבנות ידע חדש על ידע ישן .כל זה על מנת
לבסס אצלו למידה משמעותית והטמעה של החומר.
 כאשר הידע הישן מוטבע כראוי ,הוא מגדיל את הסיכוי שהמידע החדש
ייקלט היטב .ככל שהתלמיד יתרגל ,יתאמן וישנן את החומר הנלמד
באמצעים שונים ובפרקי זמן שונים תוך הנאה ומעורבות ,הוא יגרום לאותו
סיגנל לחזור מספר פעמים ,הקשר בין הנוירונים יגדל ,וזאת בשל העברת
הסיגנלים העֲצַ בִּ יים פעמים רבות ,דבר שגורם להתרחבות ולהתעשרות
הסינפסות ,ולבסוף לצריבה טובה יותר של המידע בזיכרון.
 .1כיווני חשיבה ופעולה חדשים ובלתי מוכרים ("הידיעה איך המוח פועל
מאפשרת לנו לבנות דרכי הוראה שונות")
 המידע המדעי שקיבלתי בקורס תרמו לעבודת ההוראה שלי בתחומי פעולה
רבים ,וביניהם הנושאים האלה .)1( :הכנת חומרי למידה/הקנייה חדשים
שאמורים להתבסס על ידע וכישורים הקיימים אצל התלמיד; ( .)2הכנת
שיעורי חזרה במהלך תהליך הלמידה וכהכנה לקראת מבחנים ,בחנים
ועבודת הגשה; ( .)3הדרכה של התלמידים כיצד עליהם ללמוד בבית תוך
התייחסות לסוג החומר ,שכבת הגיל של התלמידים וסוג המבדק אליו
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עליהם להתכונן; ( .)4הבנת הסיבתיות והמקורות של מגוון
התנהגויות/תגובות של התלמידים במהלך השיעורים ,תוך התייחסות
מבינה ,הולמת ומתאימה של המורה להתנהגויות אלה .כך ,לדוגמא ,חוסר
סבלנות של מורה לאי הבנה של חומר הלימוד על ידי התלמיד מהווה תגובה
לא מבינה ולא ראויה .על המורה להגיע לשורש הבעיה ,להבין מהם
המחסומים של התלמיד ,האם חסרה לו יכולת לשייך את החומר לחומר
הקיים במוחו והאם יש לו תבנית חשיבתית מתאימה לסוג החומר שהמורה
מלמד.
 על מנת שייווצר קידוד עמוק ,אם נשלב תחומי הוראה שונים בלימוד מידע
חדש ,הוא ייקלט באופן עוצמתי יותר וחזק .אם אלמד את תלמידי כיתה
א' ,לדוגמא ,את נושא המספרים הזוגי והאי זוגי על ידי שילוב מוזיקה,
קצב ותנועה ,כלומר לימוד מתמטיקה ומוזיקה יחדיו ,הדבר יצור אצל
הילד למידה אחרת ,חווייתית ומשמעותית יותר .צלילים ומספרים ,תווים
וספירה ,ועוד .למידה זו מאפשרת שיפור ותרגול זיכרון העבודה ,המבוסס
על מוטיבציה פנימית של התלמיד .כך שככל שהלמידה תהיה מעניינת יותר
ומגוונת יותר ,החומר ייקלט טוב יותר בזיכרון העבודה .חווית הלמידה
תעורר זיכרונות חיוביים ,נעימים ומהנים ולא זיכרונות של בהלה ,חשש
ופחד מהלא מוכר ,וזה יתרום להצלחת מעבר המידע מהזיכרון לטווח קצר
לזיכרון לטווח ארוך.
 כמורה בתיכון ,אני מלמדת לרוב שיעורים כפולים ואף שלוש שעות רצופות
לימוד אותו מקצוע באותה כיתה .זוהי משימה מורכבת וקשה מבחינת
השגת קשב של תלמידים לאורך הזמן .אני משתדלת לחלק את הזמן בין
משימות שונות במהלך השיעור ,מתוך הבנה שגיוון משימות ודרכי ההוראה
יכולות לסייע במשימה שיש להשיגה בכל שעת לימוד .במהלך הקורס
נחשפתי להיבטים חדשים ,להם לא הייתי מודעת בעבודתי כמורה ,כגון
זיכרון עבודה ,המחזורים האולטרדינאמיים ,הבעיות להן מביאות לקויות
בזיכרון עבודה ודרכים לטיפול בהן ,ניגודים ועוד.
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 .2כלי חשיבה והוראה חדשים ,מבוססי ידע נוירופדגוגי
 ביחידת לימוד של חומר חדש אחלק את היחידה למספר מקטעים וביניהם
הפסקות ,על מנת ליצור עניין ,למנוע עייפות ולהישאר בגבולות זמן אחסון
הזיכרון קצר המועד (זיכרון העבודה) :מקטע הוראה ראשון – בו אציג את
החומר הנלמד על ידי מצגת ,קריאה ,הרצאה ועוד .מקטע הוראה שני –
אצור תרגול שידרוש שליפה של המידע שנלמד במקטע הראשון .מקטע
הוראה שלישי – אתן לתלמידים מטלת הבנה ויישום .בין המקטעים אשלב
הפסקות קצרות של מספר דקות ,או תנועה בכיתה במשחק ותרגול ,או
עבודת יצירה כמו עבודה עם בצק לבנייה ,סביב החומר הנלמד .המטרה
בלמידה כזו היא גם ליצור חזרות במרווחי זמן של  10עד  15דקות ,על מנת
לדאוג שהמדע החדש שנלמד אמנם ייקלט בזיכרון לטווח ארוך .ההפסקות
באות לתת לילדים אוורור ,עניין ,ערנות וכן לאפשר הפסקה מתודית בין
החזרות .דרך זו מאוד יעילה ללמידה על בסיס ידע – עובדות ,מושגים,
הגדרות ,בשילוב עם דגש על שליפה וקישורים משמעותיים .כמו כן ,הדבר
מאפשר להקדיש זמן רב יותר ללמידה עצמאית ופעילה המאפשרת הבנה,
הסקה ,ניתוח ויישום ,לדוגמא למידה מבוססת פרויקטים ) (PBLמאפשרת
התאמה לטווחי הקשב היעילים של תלמידים במגוון גילאים ויכולות.
למידה זו יכולה להגביר את המוטיבציה ללמידה אצל הילדים מתוך
סקרנות ,עניין ויעילות.
 למדתי בקורס שחשוב מאוד שהלימוד ייעשה דרך התנסות אישית .אני
מגלה שדברים שעברתי באופן אישי כדוגמת התבוננות בתמונות ,עוזרות לי
להפנים את החומר ולזכור אותו .אני מבינה שעלי לאמץ את הגישה הזו
כמורה .יחד עם זאת מדובר בכמויות רבות של חומר עיוני מעולם תוכן
חדש וזר לי ,ולעיתים אני חשה שהשיעורים עמוסים מדי בפרטים .אולי
ניתן לשלב בין החומר האקדמי לדוגמאות מהפרקטיקה החינוכית ,וכך
ייווצר חיבור בין השניים ,שיסייע בתהליך הלמידה .המידע שהכי הרשים
אותי הם התרגילים שערכנו בתחום התפיסה .מתוכם למדנו ,שהזיכרון
האנושי בנוי בצורה הבאה :המידע ניקלט ,מעובד במוח ,משויך למידע
קיים ונאגר בזיכרון .במהלך התרגיל חוויתי דרך התבוננות בתמונות התלת
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ממד את יכולת הלמידה התבניתית ,החוויה שחווינו בקורס איששה את
תחושתי שהפיצוי ללקות הלמידה האישית שלי ,מתקיים אצלי על ידי
בניית תבניות תומכות בזיכרון.
 .3שינוי בהתייחסות אל התלמידים ("עכשיו אנחנו מיטיבים להבין את
קשייהם וצרכיהם של תלמידינו")
 סיפורה של שני ,תלמידת כיתה י"א בשיעור מתמטיקה לבגרות .בשיעור
מתמטיקה ,דורית המורה ביקשה מהתלמידים לפתור תרגיל באופן עצמאי,
שאת נושאו לימדה בשיעור הקודם .עבור שני ,משימה זו הייתה מורכבת
מדי ,והיא נדרשה "לתיווך שונה" ממה שניתן לה .שני ביקשה מדורית
לפשט לה את התרגיל ,אולם דורית לא הייתה יכולה לעשות זאת באותו
רגע .שני לא הצליחה לפתור את התרגיל ,והתסכול הרב גרם לה לבכי
ולעזיבת הכיתה בכעס רב ובבושה .כמנהלת שוחחתי על כך עם דורית,
בשיחה שכללה אמפטיה ותמיכה ,עידוד ומתן אפשרת לפרוק תסכול .יחד
עם זאת ,הצעתי לה שנחזור לרגע לאבחון של שני ונבדוק מדוע זה כל כך
מורכב עבורה .בקריאת ממצאי האבחון מופיעות מספר מסקנות .האחת
מהן ,חשובה ביותר  זיכרון העבודה של שני לקוי ,יש לה קושי בזיכרון של
פרטים רבים ועומס אינפורמציה .לעומת זאת הזיכרון החזותי שלה תקין.
מכאן ,השיח התמקד באמירה כי אם נבין מהיכן מגיע הקושי של שני ,נוכל
לעזור לה יותר .במקרה הזה ,הבעיה הייתה בעיית זיכרון עבודה שתפקידו
לאחסן מידע המופנה לעיבוד והוא משמש לביצוע פעולות קוגניטיביות.
זיכרון עבודה מאפשר לאדם לשמור מידע במודעות לזמן קצר וקצוב,
ולהשתמש בו על מנת להנחות את אופן הפעולה שלו .שוחחנו על כך שבעיית
זיכרון עבודה אומרת כי ישנה מורכבות באחד משלבי קליטת מידע חדש,
כפי שנלמד בקורס ,ואצל שני הקושי הוא בלאגור מידע המופנה לשלב
העיבוד .נתתי לדורית מעט טיפים שיכולים לעזור בהתמודדות עם זיכרון
עבודה חלש .אסטרטגיה יעילה בזיכרון העבודה היא לקבץ את המידע
ל"גושים" .בד"כ אנחנו זוכרים במקבצים של מספרים .כלומר זוכרים בין
 9-5פריטים .לדוגמא :מס' טלפון  הרעיון הוא לזכור במקבצים/קבוצות
קטנות ,למשל עדיף לנסות לזכור את המספר  0528-655-368מאשר את
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המספר  .0528655368דוגמא נוספת היא בכל מה שקשור לביצוע הוראות.
ילד עם קשיים בזיכרון העבודה יתקשה לעבוד על פי רצף של פעולות.
לדוגמא ,יתקשה לעקוב אחרי ההוראה "שבו ,הוציאו את הספר ,קיראו עד
עמ'  15וענו על המשימות" .ההוראות חייבות להיות ממוקדות ,או לחלופין
יש לרשום את המשימות על הלוח בכדי שיוכל לעקוב ולבצע אותן על פי
הסדר.
 ברצוני לשתף בסיפור על תלמידה שלי ,שלומדת בכיתה ה' ,שהרמה
הוורבאלית שלה גבוהה ביותר ,היא בעלת אוצר מילים רחב ,ידע עולם
ויכולת להמליל את מחשבותיה ורגשותיה ברמה גבוהה מעבר ליכולת של
בני גילה .הילדה מוגדרת כילדה אינטליגנטית מאוד ,אך יחד עם זאת
מתקשה מאוד ברכישת הקריאה והכתיבה ואינה עומדת בסטנדרטים
הנדרשים מילדה בגילה ובכיתתה .הילדה הומלצה על ידי בית הספר
לאבחון ולאחר ביצוע האבחון על ידי מומחה בתחום אובחנה כדיסלקטית.
היא קיבלה תכנית של הוראה מתקנת ותכנית מותאמת המומלצת לבית
הספר .חלק מרכזי בהמלצות להוראה מתקנת היה המלצה לתוכנית אימון,
הומלץ למורים לעבוד עם הילדה בתבניות של שינון ושימוש בלוחות תרגול
לפיתוח קריאה אוטומטית ומדויקת .לי ברור כעת כי לתכנית המשלבת
אימון כפי שנזכר בשיעורים בקורס יש השלכות על השינוי המוחי והשינוי
ההתנהגותי .בשיעור נלמד כי המוח הוא גמיש ועל כך שיכולים להיווצר
אזורים מפצים על פונקציות שאינן מתפקדות בשל הדיסלקציה.
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פרק שלישי
דיווחים מפורטים של סטודנטים על אפשרויות יישום ממצאי חקר
המוח לעבודת המורה בכיתה ובבית הספר להשבחת ההוראה
והלמידה
הסטודנטים התבקשו לציין את האפשרויות והדרכים שבהם יישמו את
הממצאים שנחשפו אליהם במהלך הקורס שניתן להם .תחומי הממצאים והידע,
אותם ציינו הסטודנטים ,נבחרו על ידם ,וכללו  7סוגיות מרכזיות אלו :תבניתיות
( ;)patternsזיכרון ,למידה ושינויים סינפטיים; חזרות ) (repetitionsושינון
לחיזוק הקשרים הסינפטיים; הטרמה ) ;(primingרגשות וקשב בפרספקטיבה
עֲצַ בִּ ית; תנועתיות ,פעילות גופנית ולמידה; ויוממות (.)circadian rhythm
א .תבניתיות (  )patternsדפוסים ודוגמאות מוקדמות הקיימות בזיכרון במוח
כבסיס לקליטת מידע חדש ,לחשיבה ,לפרשנות מידע וללמידה
 כאשר בשיעור בקורס הציגו בפנינו תמונות שיכולות להתפרש לשני פנים,
הבנתי שהמוח זקוק לאנלוגיות :הקבלות ,השוואות והסקת מסקנות .כך
נוצרות תבניות במוח ואלו למעשה כללי יסוד להוראה ולמידה .גם כך ,על
המורה ללמד בצורה תבניתית כדי להקל על התלמיד בקליטת הנלמד.
נקודה חשובה מאוד  תלמידים לומדים על ידי חיבור מידע חדש למידע
קיים .כאשר מורה נתקל בקשיי הבנה בחומר החדש שנלמד ,עליו לבדוק
כמה דברים :מהו מאגר הידע הקודם של התלמיד ,מהם הרפלקסים
הקוגניטיביים שלו ומהו עולם המושגים והתובנות שהוטבעו בלימודיו
הקודמים .חזרות על מידע הן הבסיס למיצוק זיכרון.
 התבניתיות היא אחד ממאפייניה הבולטים של הלמידה באולפן .נקודת
המוצא היא ,שבמשך חמשת חודשי הלימוד באולפן בלתי אפשרי ללמוד או
ללמד את כל המילים של השפה .לכן מטרתנו היא ליצור לומד עצמאי
שמסוגל לקלוט מידע חדש ,לפרש אותו ולהשתמש בו באופן עצמאי על ידי
שימוש באנלוגיות ,הקבלות והשוואות .אתן דוגמה :בחודשיים הראשונים
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של הלמידה אנחנו יוצרים ומטמיעים בקרב הלומדים את החלוקה של
הפעלים בעברית לבניינים השונים והטייתם בגופים השונים ובזמנים
השונים .המטרה היא ,שכאשר הלומד ייתקל בפועל חדש בתוך הקשר
(בקריאת טקסט או שמיעה) ,הוא יוכל לפרש אותו ואף להשתמש בו בהטיה
בגופים ובזמנים שונים .כך עם יצירת התבניות של שורשים ומשקלים או
שמות פעולה ,כמו בהתנסות שנערכה בכיתה עם התמונות .החשיפה
החזותית החוזרת על עצמה של הדמויות והבנת העיקרון יוצרת במוח
תבנית שנמצאת שם .כשמוח התלמיד נתקל במילה חדשה בעברית (בכתב
או בשמיעה) ,הוא לא רק מצלם או מקליט אותה ,הוא גם מפרש אותה,
וזאת על פי הבסיס התבניתי שקיים בו .ככל שבמהלך הקורס התלמיד
ילמד ויצבור תבניות (בעיקר דקדוקיות אך לא רק) ,הוא יהיה מסוגל לפרש
מידע חדש שמתבסס על התבניות שיש לו במוח.
 בתחילת כל שיעור אני חוזר על סיכומי השיעור הקודם בכדי לקשור בין
המידע החדש למידע הקיים בבסיס הידע של תלמידיי .באופן עקבי ,ישנם
מספר תלמידים אשר שואלים מייד 'האם צריך להעתיק את זה? ,דבר
הגורר תשובות מהתלמידים האחרים' :אבל למדנו את זה' .דוגמא נוספת,
שביצעתי בכיתת התיכון בעקבות הלמידה בקורס – ביום רביעי ,לקראת
סיום השיעור בכיתה ,אמרתי לתלמידים כי נתחיל נושא חדש ,שעליו
ארחיב בשיעור של יום שני .המטרה הייתה 'לזרוע' אצלם את הבסיס
לחומר המקצועי ולמנוע מהשיעור של יום שני להיות ה'חשיפה' ,אלא
להיות מפגש שני ולדעת שהתלמידים 'פגשו' את החומר התיאורטי (מסקנת
ביניים  השיעור של יום שני היה רגוע יותר ,התלמידים למדו במהירות ,כי
החומר לא היה חדש בעבורם).
 מבנה השעורים – השיעור שלי בדרך כלל נפתח בשאלה :מה למדנו בשיעור
הקודם? השאלה הזו היא המשכו הישיר של השיעור שהיה לפניו ,מצב כזה
גורם לתלמידים להיזכר מה היה קודם ...ומאפשר לתאים שהיו פעילים
בשיעור הקודם להתעורר .המשך הלמידה בשיעור ולמידת ידע חדש או
מיומנות חדשה מאפשרת לנוירונים חדשים לפעול ,ובמוח נוצרים כבר יותר
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מושגים שמתקשרים למושגים קודמים .הידע החדש נבנה על בסיס הידע
הקודם .הרבה פעמים חשיפת הידע הקודם נעשית בהצגת השאלה :מה
למדנו? ובפעמים אחרות אני כותבת מושגים שנלמדו ומבקשת מהילדים
למצוא קשר ביניהם ,מראה תמונה/סרטון ושואלת כיצד זה קשור למה
שלמדנו ,מבקשת מכל התלמידים לכתוב את התשובה לשאלות האלה
במחברת ...כך כולם מפעילים חשיבה ולא רק התלמידים שעונים בעל פה.
 אני פותחת כל שיעור בחזרה על החומר שנלמד בשיעור הקודם ,מבססת
אותו ובונה עליו פרק חדש .הייתי עושה זאת בעבר ,אך לא באופן עקבי,
משום שרציתי להספיק ללמד פרק חדש .אך כעת ,מכיוון שאני יודעת שידע
חדש נקלט טוב יותר כאשר הוא משויך לידע מוכר וכן יש בחזרה ובשינון
כוח המסייע לזכירת הנלמד ,אני מקפידה לחזור על השיעור או על היחידה
שנלמדה.
 התלמיד נדרש להפגין ידע ושליטה בחומר הנלמד במהלך תקופת זמן
מסוימת ,לעתים שליש של שנת הלימודים ,לעתים שנה שלמה ולפעמים אף
שנתיים .מה הסיכוי שייזכר בפרטי מידע שלמד לפני חודשים ארוכים?
קיבלתי בסיס מדעי פיזיולוגי לכך ,שמוח יוצר תבניות או קטגוריות ,לכן
אחזור המידע יכול להצליח רק בתנאי ,שכל המאגר שנוצר וקיים בזיכרון
מסודר לפי קטגוריות ומידע חדש שתלמיד מקבל הוא מסוגל לחבר
לתבנית/קטגוריה שכבר קיימת במוחו .לכן ,חזרה ושינון החומר מאפשרים
בהחלט להצליח במשימה לא פשוטה זו .ושוב ,בהתבסס על מה שנלמד
במסגרת הקורס ,חשוב שגם חזרה על החומר תבנה על ידי המורה כך,
שתאפשר אחזור המידע בדרך של חיבור לקטגוריה הקיימת במוחו של
התלמיד ,ע"י גירוי חזותי ,שמיעתי או קוגניטיבי כמו מילות/מושגי מפתח,
היגד ,תמונה ,קטע מסרטון וכיו"ב.
 כשביקשנו בבית הספר לגבש כרטיס ניווט לתכנון שיעור מיטבי ,באו בו
לידי ביטוי מרכיבים שנתמכים בחקר המוח .כרטיס הניווט לתכנון שיעור
מיטבי פותח ע"י חברי צוות הניהול של בית הספר מתוך מטרה ליצור
אחידות בצוות בנוגע לתכנון שיעור .כמובן שאיש מחברי צוות ההנהלה לא
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למד בהרחבה את מדע המוח ,ובכל זאת על סמך ידע שהצטבר ממקורות
שונים ,כמו לימודים קודמים בתחומי ההוראה והחינוך וניסיון העבודה,
חברי צוות ההנהלה ניסחו את כרטיס הניווט .כרטיס הניווט מביא בחשבון
את הצורך להישען על ידע קודם .לכן ,הוא מוצב כקריטריון ראשון שיש
להתחשב בו בעת תכנון של שיעור .שיעור מיטבי ,לפי תפיסתנו ,תמיד
ייפתח בבירור הידע הקיים אצל הלומדים ומשברור שקיימת תשתית הידע
המתאימה ,או אז מקנים את הידע החדש ,הנוסף .מעבר לבירור תשתיות
ידע קיימות ,חיבור לידע קיים מאלץ את התלמיד לשלוף פריטים
מהזיכרון ,אלה שיהיו רלוונטיים לידע החדש שיתווסף .הפעלה של הזיכרון
תורמת לביסוס הלמידה .לפיכך ,הבירור שעלינו לקיים כדי לדעת איזה
מידע יש בידי התלמיד שיסייע לו בצבירת מידע חדש ,יש לו חשיבות
כפולה :הראשונה ,בסיס או תשתית לידע חדש ,והשנייה ,שליפה מהזיכרון
שמבססת את הלמידה .ניקח כדוגמא את תהליך רכישת הקריאה ,תלמיד
שנבקש להקנות לו את הקריאה ,תחילה יש לוודא שהמודעות הפונולוגית
שלו מפותחת דיה כך שהוא מסוגל לזהות צליל פותח במילה ,צליל סוגר
מילה ,לפרק מילה להברות ,לצרף הברות למילה ולחרוז חרוזים .משרכש
התלמיד את המיומנויות הללו ,ניתן יהיה להתקדם לשלב הבא שהוא הכרת
הקשר בין האות לצליל אותו היא מייצגת .נבקש מהתלמיד לשלוף
מהזיכרון מילים שמתחילות בצליל שנלמד .באופן זה ,השליפה מהזיכרון
תתרום לביסוס הידע החדש והזיכרון ישמש אותו גם להוספת מידע חדש
בעתיד ,שיישען על האחרון שרכש.
ב .זיכרון ,למידה ושינויים סינפטיים  דרכי היצירה והמיצוק של הזיכרון
בפרספקטיבה עצַ בִּ ית
 זיכרון ,היכולת לשמר מידע ,כולל  3שלבים :קידוד ) ,(encodingאחסון
) (storageואחזור ) .(retrievalקידוד הוא נתינת תשומת לב למידע חדש
וקשירתו למידע קיים בזיכרון .אחסון הוא שמירה ואחזקה של המידע.
אחזור הוא הנגישות למידע המאוחסן .תהליך הקידוד קיים בעבודתו
היומיומית של המורה ,אך הוא נעשה ברוב המכריע כפעולה אינסטינקטיבית
ללא ידע וקשר לתהליכים במוח .זהו תהליך שבו ניתנת תשומת לב למידע
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חדש וקשירתו למידע הקיים כבר בזיכרון .פעולה זו יוצרת משמעות לחומר
הנלמד ולכן אני הופכת אותו לבעל סיכוי גדול לזכירה.
 בלימוד חומר חדש ,וכדי להשיג זיכרון לטווח ארוך ,אין להסתפק בקליטת
החומר ,אלא לקיים תהליכי אחזור של החומר פעמים רבות .לימוד
אפקטיבי מבחינת יצירת הזיכרון הוא לימוד פרוס על פני זמן ונעשה
בשלבים ,לאחר שכל שלב זכה להטמעה בתודעה .הכוונה שהחומר
הלימודי נלמד במנות קטנות של מידע ולעיתים תכופות.
 תאי העָ צָ ב פעילים כתוצאה מהגירוי שנוצר ,בהמשך עשוי להתחיל תהליך
ארוך של שינוי בחוזק הקשרים בין תאי העָ צָ ב .במידה ונוצרו קשרים
חזקים מספיק ,אשר מאפשרים לשחזר את דפוס הפעילות בזמן הלמידה –
אנחנו מסוגלים להיזכר במידע במועד מאוחר .זהו הזיכרון שהוא בעצם
שינוי לאורך זמן במידע האגור במוח והוא המכתיב את התנהגות האדם,
כתוצאה מניסיונו של המוח .ככל שהסיגנל עוצמתי יותר ,נוצרות יותר
סינפסות והמעבר העֲצַ בִּ י משמעותי יותר .חשוב לכל מורה או מרצה
להפנים ,שכאשר הוא חושף את תלמידיו לחומר חדש ,הוא חושף אותם
למעגליות .הוא צריך להרחיב את הסינפסות באמצעות סיגנלים עוצמתיים
שייצרו סינפסות רבות יותר .כך החומר ייקלט יותר טוב במוחו של
התלמיד ותתאפשר עבודה ממוקדת יותר עם התלמידים.
 קיימת השפעה של מספר הגירויים שניתנים לתא הקדם-סינפטי .אם ניתן
גירוי ועוד גירוי ועוד גירוי ,בסוף הגירוי התא מגיע לערך הסף .תפקידי
כמורה ,להגיע לכך שמערך הסינפסות של התלמידים יהיה עשיר ומגוון ,על
ידי פעולות חוזרות ונשנות של הזרקת סיגנלים רלוונטיים.
 למידה מגוונת ,באמצעות טכניקות הוראה שונות ושימוש רב בחושים של
התלמיד ,יש בידיהם ליצור קשר עוצמתי יותר בין תאי העָ צָ ב .תפקידנו
לדאוג ,שמערך הסינפסות של התלמיד יהיה עשיר ומגוון יותר ומתואם
יותר לאורך זמן .למידה שמאפשרת מענה לסגנונות שונים :סגנון שמיעתי,
סגנון ויזואלי (מילולי ,מרחבי) ,סגנון קינסתטי (תנועתי ,מגעי) ,תאפשר
למידע להיטמע בזיכרון לטווח ארוך ,וכמו כן לבסס מידע ישן ולעצב
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הזיכרונות .שיעורי טבע  ככל שהלמידה תעשה במרחב הפתוח ,בטבע ,תוך
התנסות מעשית ,חקר של מה שנקלט בחושי הראייה ,המישוש והשמיעה
של התלמיד ,כך אגביר את הסיכוי להיווצרות קשרים עוצמתיים וחזקים,
אצור סקרנות ולמידה חווייתית.
תחום הגיאומטריה  אם ברצוני ללמד את תכונות משולש שווה הצלעות,
הייתי בוחרת באמצעים מוחשיים ככל האפשר ללמידה על מנת ליצור
זיכרון משמעותי וחווייתי ,וזאת על ידי הבאת דגמים של משולשים שונים
בגדלים שונים ,ועל ידי הפעלת מספר חושים של ראייה ומישוש להכיר
אותם ואת ההבדלים ביניהם .בשלב הבא  להגיע עם הילדים להגדרת
ההבדלים ומיונם .במהלך המיון אגדיר מספר תכונות למשולש שווה
הצלעות ,שהילדים מהבנתם וראייתם הבסיסית העלו במהלך החשיפה
למשולשים השונים ,ובאמצעות מד מדידה שהיה ברשותם חקרו את
המשולש תלת הממד .אמשיך בשיעור בנית משולשים באוריגמי ,ומשם
לצורות מעט יותר מורכבות ,הבנויות ממשולשים שווה צלעות .לימוד
תכונות משולש שווה צלעות הינו תהליך של מספר מפגשים ,שמטרתו
חשיפה לחומר הנלמד ,השהייה שלו בתהליך הלמידה ,תוך שימוש באמצעי
למידה שונים ובעיקר תהליך מוחשי המשלב בין החושים .המטרה
המרכזית שלי באמצעות למידה חווייתית שכזוף ליצור תבניות זיכרון
ולמידה שהן תוצאה של קשרים חזקים בין הדנדריטים לאקסון ,שיגרמו
למידע להתיישב ולהיקלט באופן משמעותי .ככל שהתלמיד יתנסה יותר
בחומר הנלמד ,בכל פעם בדרך שונה וחווייתית ,ייטמע המידע החדש הזה
בזיכרון ,ויקושר טוב יותר למידע שכבר קיים בו ,הווה אומר קידוד עמוק.
 אני כמורה צריכה לאפשר למידה מגוונת יותר וחווייתית יותר ,על מנת
שזה ישפיע על עוצמת הסיגנלים ,וככל שהעוצמה גבוהה יותר כן תהליך
הזיכרון לטווח הארוך יגדל .למשל ,כפתיחת נושא בריאת העולם ,הגעתי
לבית הספר בשעות הערב ויצרתי בלגאן בכיתה .הפכתי כיסאות ושולחנות,
הוצאתי מגירות ממקומן ,פיזרתי דפים על הרצפה ,כיביתי את האור
ודאגתי שדלת הכתה תישאר נעולה לבוקר .בבוקר כשהגעתי לכיתה הילדים

72

באו להתלונן שהכיתה נעולה .יחד איתם הלכתי לכתה ופתחתי את הדלת
והבלגאן נגלה לעיניהם .הם כל כך נבהלו מהבלגאן ולא הבינו מה שקרה.
דיברנו על הבלגאן והזכרנו את המילה תוהו ובוהו ואז הדלקתי את האור
והתחלנו לסדר את הכתה .אין ספק שהייתה זו חוויה מלמדת של המושג
תוהו ובוהו על כל המשתמע מכך .דוגמה נוספת ,כאשר למדנו על מצבי
צבירה שונים ועל נושא הפרדס (חורף) ,ביקשתי מכל תלמיד להביא לכיתה
תפוז ,מסחטת מיץ ותבנית להקפאת קרח .סחטנו תפוזים ולמדנו על תהליך
הפיכת נוזל למוצק ולהיפך.
 על מנת שייווצר זיכרון למשך זמן ארוך יותר ,צריכים להתרחש שני
דברים :עוצמת סיגנלים גבוהה וחזרה רבה של אותו סיגנל .ככל שהעוצמה
חזקה יותר ,ה סיגנל גדול יותר וכך יש סיכוי שהתהליך יתקבע במוח שלנו.
הסיכוי שייווצר זיכרון למשך זמן ארוך יותר תלוי בעוצמת הסיגנלים
ומספר הפעמים שאותו סיגנל חוזר אל התודעה שלנו.
 בלימוד חומר חדש ,וכדי להשיג זיכרון לטווח ארוך ,יש לאחסן ,לשמור
ולתחזק את השינויים הסינפטיים שנוצרו בקידוד על ידי קיום של תהליכי
אחזור שלו פעמים רבות ,בהקשרים שונים ובדרכים שונות .כמובן שתוכנית
הלימודים שבנויה בצורה ספירלית ומתפתחת מותאמת לשימור ,תחזוק
וחיזוק השינויים הסינפטיים האלה.
 פעילות מתואמת של טרמינל עצבי סינפטי ותא עָ צָ ב פוסט סינפטי תחזק
א ת הקשר ביניהם או תניב ענפים חדשים ,בעוד פעילות בלתי מתואמת בין
השותפים תחליש את הקשרים הסינפטיים .התאוריה של הב ( )Hebbנועדה
להסביר איך נוצר הזיכרון לטווח ארוך .החיזוק של הקשר בין הטרמינל
העֲצַ בִּ י סינפטי ותא העָ צָ ב הפוסט סינפטי יושג על ידי לימוד ואימון שיוסיף
שלפוחיות חדשות ,ובסופו של דבר יצור סינפסה חדשה שתשלח שלוחה
חדשה ותיצור ארגון וקשר סינפטי חדש.
 הוראת הריקוד כוללת הוראת תנועות והוראת גושי תנועה .על התלמידות
לשנן מקבץ של תנועות ,מצופה מהן לזכור ולהפיק קבוצות של תנועות ,כגון
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תרגילים הכוללים משפטים תנועתיים שונים ,ודפוסי תנועה שהם דרכים
שונות לביצוע התנועה שוב ושוב .בתהליך זה ,הבנות משתמשות גם בזיכרון
לטווח קצר וגם בזיכרון לטווח ארוך .כאשר צריך לזכור משפט תנועתי או
ריקוד ,נזכרות הבנות ברצף התנועות מהזיכרון לטווח ארוך .על מנת לבצע
ריקוד ,צריכות הבנות לזכור כל צעד בנפרד ובתוך תבנית התנועה ,ולבסוף
לזכור את רצף הצעדים לפי סדר .הבנות אינן מסוגלות לבצע סדרת תנועות
אם הן אינן מכירות את תבניות התנועה שמהן מורכב הריקוד .בלימוד תרגיל
חדש שאמור להתבצע מייד ,יש צורך בזיכרון לטווח קצר .בתהליך זה קיים
שימוש גם של זיכרון לטווח ארוך לגבי צעדים ,אולם בסדר של הרצף החדש
נזכרים באמצעות הזיכרון לטווח קצר .בנוסף ,כאשר מפיקים תנועה חדשה
בשיעור ריקוד ,הזיכרון לטווח קצר משמש להיזכרות בתנועה המועברת
לבסוף אל הזיכרון לטווח ארוך .תפקידי כמורה לבלט הוא לעזור לתלמידות
בהנחיה כיצד לעבד את המידע באופן שיהיה להן הגיוני ומובן .מאחר ואני
מאובחנת כלקוית למידה ,פיתחתי לעצמי קביים ,והתבניות שלי מאוד
מסודרות ומאורגנות ולכל תנועה או תרגיל יש לי הסבר הגיוני מדוע הוא
מתבצע בצורה שבחרתי .התלמידות צריכות לארגן לעצמן את המידע בדרך
הקלה להן ולזכור אותו על ידי תיקון ותרגול במשך כל הזמן הנדרש.
 ככל שההוראה יותר חווייתית היא יוצרת סיגנלים חזקים יותר אצל
התלמידים וכך יש סיכוי שהסיגנלים ייצרו תהליך של זיכרון לטווח ארוך
יותר גדול .בהוראת סיפור הבריאה למשל ,הילדים הצעירים לא זוכרים את
סדר הבריאה .על מנת לעזור להם לזכור את הסדר ,לאחר לימוד הבריאה
של כל יום אנו לא עוברים ללימוד הבריאה של היום הבא ,אלא מעמיקים
בבריאה שנלמדה ע"י טקסט סיפורי ועבודת יצירה .הטקסט הסיפורי
מלווה בשאלות הקשורות לעולמם הפרטי והיצירה מתייחסת לבריאה של
אותו יום ,כאשר בסוף התהליך אנו יוצרים מובייל של בריאת העולם.
דוגמה נוספת היא למידה באמצעות המשחק .יצרתי משחקים רבים
העוזרים לתלמידים לתרגל נושאים נלמדים .דרך המשחק הם מתרגלים
נושאים שלמדנו בכיתה .החוויה עוזרת להם לזכור את תוכן הלימוד
ולאחסן את המידע במוח.

74

 הוראה אינטר-דיסציפלינרית .ככל שאני כמורה אציע למידה מגוונת יותר
וחווייתית יותר ,זה ישפיע על עוצמת הסיגנלים ,וככל שהעוצמה תגדל
תהליך הזיכרון לטווח הארוך יגדל .שילוב דיסציפלינות בהוראה יכול
ליצור חוויות עוצמתיות ושונות ללמידה .לדוגמא ,אוריגמי וגיאומטריה,
תחומי למידה שונים שהקשר ביניהם רב כי האחד מתבסס על השני .ברגע
שאלמד את תלמידיי את נושא המשולשים השונים ,לא רק באופן תיאורטי,
אלא אשלב יצירה באוריגמי המאפשרת לי למידה מעשית של גדלים שונים
של צורות ,החיבור ביניהם ,הגדלים של זוויות המשולש לצורך התאמה
למשולש הבא .כל זה יאפשר למידה יצירתית של נושא המשולשים
בגיאומטריה שכנראה גם תעצים מדעית את עוצמת הסיגנלים המתרחשים
במוח תוך כדי הלמידה הזו ,ותיצור זיכרון לנושא הנלמד לטווח ארוך
ומשמעותי יותר ,מתוך היותה למידה שונה וחווייתית יותר.
 ככל שניצור חוויות למידה המעוררות תחושות של הנאה ,שמחה וסקרנות,
כך נסלול את השביל של מעבר החומר לזיכרון לטווח ארוך .לצד זה ,עלינו
להיזהר מליצור חווית למידה המעוררת חרדה ופחדים ולשים לב כי
הילדים מגיעים אלינו עם מגוון זיכרונות רגשיים ולנו יש משימה לעזור
להם להפוך כל חווית למידה באשר היא לחוויה חיובית.
ג .חזרות ) (rehearsalsושינון לחיזוק הקשרים הסינפטיים
 חזרות על מידע הן הבסיס המוצק ביותר ליצירת זיכרון קבוע ,כך נבנית
מערכת העֲצַ בִּ ים של הזיכרון .למידה מתרחשת ע"י הפעלה חוזרת ונשנית
של הזיכרון .בנקודת הסיום של האקסון ,הבוטונים מתחברים לדנדריטים
של עֲצַ בִּ ים אחרים .אם תא קיבל עוצמה מרובה ,הוא מעביר לתאים
נוספים .כמה מאיתנו יודעים על עצמם או על ילדיהם הפרטיים ,שהחזרה
על קריאת הספרים באוזני הילדים והחזרה על השירים ששרנו להם ואיתם
נצרבו בזיכרוננו ובזיכרונם ,כלומר המוח הבין שהם חשובים ושמר אותם
אצלו .חזרות יכולות להתפרש בטעות כשינון אבל לא לזו הכוונה ,השינון
היה נכון ללמידה לפני כמה שנים ,היום עם התפתחות הטכנולוגיה
והאמצעים הדיגיטליים והעזרים השונים התורמים להמחשות העומדים
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לרשותנו ,ניתן לעבור משינון להבנה .חזרות ,שנעשות בדרך נכונה שתתרום
להבנה וליצירת משמעות ,הן הדרך הנכונה.
 הצורך בחזרות בלמידה ובשמירה בזיכרון התחדד יותר ויותר .ההבנה,
שככל שנחזור בכיתה על תכני הלימוד בסמיכות רבה זה לזה ,כך יבינו
התלמידים שהתכנים האלה חשובים וישמרו אותם במוחם לטווח ארוך.
למדנו בקורס שהתמדה והרבה חזרות משפרות את יכולות התלמיד.
 אפשר להגיע לתוצאות עם שינון ותרגול במערך הלמידה .מגוון פעולות
חוזרות ונשנות מובילות להזרקת סיגנלים רלוונטיים .שינון מידע חדש
חשוב ביותר לצורך זיכרון .הדרך ללמוד משהו חדש הוא לחזור עליו
בצורות שונות .במידה והמורה תחזור על אותו הדבר ,היא לא תשיג את
המטרה .שינון חומר חדש וחזרות מרובות עליו חשוב ביותר כאשר הוא
מלווה בהבנת החומר ,תוך התייחסות למשמעות עבורנו .חשוב שמורים
יהיו בפיתוח מקצועי ללמידה מתמדת וייחשפו למגוון טכניקות ושיטות
קריאה/אוצר מילים בדרכים שונות :הדגשת המילים ,משחק זיכרון,
הברקות של מילים.
 באחת מהישיבות הפדגוגיות שנכחתי בהן ,מחנכת כתה א' הציגה תלמיד
בעל קשיים מרובים בלמידה ובעיקר ציינה את הקושי שלו בזיכרון של
תנועות חדשות ומילים חדשות שנלמדו .שמחתי על ההזדמנות שיכולתי
לשתף את הצוות שנכח בישיבה במעט על מה שלמדתי בקורס :חשיבות
השינון בדרכים שונות ,הצורך לשלב אולי אצל התלמיד תנועה ולמידה,
חשיפה חזותית של התכנים הנלמדים .המורה מאוד שמחה (זו מורה
וותיקה אבל זו שנתה הראשונה בכתה א') ,ואמרה שבהחלט תנסה דרך של
הוראה אחרת עם התלמיד.
 במקצוע המתמטיקה אני נתקל בקשיים רבים עם התלמידים עקב בעיות
זיכרון ,בין לבין כשלמדנו על הזיכרון ועל התפתחות המוח פיתחתי רעיון
שהצליח איתם .תלמידיי לא יכלו לזכור את לוח הכפל ונתקעתי איתם,
זאת אומרת אני לא יכול להתקדם לנושאים חדשים אם לא יזכרו וישלטו
בלוח הכפל .הרעיון שעלה לי הוא פשוט שכל יום אתן להם טור שעליהם

76

ללמוד אותו בבית ולחזור עליו הרבה פעמים ולזכור אותו פעל פה ,כאשר
אני נשען על החומר שלמדנו בקורס .הבנתי שצריך במיוחד לעשות הפסקות
כדי לאפשר ללמידה להתבצע ,להתרכז בדבר אחד ולא בכמה דברים בו
זמנית ,כי כמות המשאבים שיש להשקיע באחת תבוא על חשבון המאמץ
שיוקדש לשנייה ושצריך זמן שיאפשר את הלמידה .ביקשתי מהם שיעשו
הרבה חזרות כדי שלוח הכפל ידבק להם בזיכרון .נתתי דפי עבודה ובהם
תרגילים שונים על הכפל כדי שיצליחו לזכור אותם ויבחנו את עצמם .זה
הצליח עם התלמידים והם היום שולטים בלוח הכפל שליטה מלאה ואנו
מתקדמים טוב במתמטיקה.
 בתהליך רכישת שפה יש חשיבות רבה לאימון ,לשינון ולחזרה ,שכן אלה
מסייעים בהטמעתה .תלמידים צריכים להיחשף לאוצר המילים הנלמד
באופנים שונים ובמספר רב של פעמים .שכן כפי שנלמד בקורס ,בזמן
אימון ,כאשר עוצמת הסיגנל שמתקבל חזקה יותר ,מתרחש תהליך בו
השטח הפוסט סינפטי מתרחב .וככל שהסיגנל חזק יותר ,בעוצמה גבוהה
יותר ,יש סיכוי שהמידע יתקבע במוחנו בזיכרון לטווח ארוך .כמו כן ,חשוב
שמספר הפעמים שאותו סיגנל חוזר אל התודעה יהיה רב על מנת לקבע את
המידע .לכן ,חשוב שהתלמידים ייחשפו לאוצר המילים הנלמד בדרכם
שונות ואף יתנסו בכך בכיתה באופן חווייתי.
 למידה ואימון או תרגול מביאים למצב של הוספת סינפסות ורה-ארגון
שלהן במוקדים בהם היה חיבור בין נוירונים באופן תדיר ובעל עוצמה
גבוהה .מכך ניתן להבין ,שלמידה חוזרת על החומר הלימודי מביאה למצב
בו המידע יישאר בזיכרון לטווח ארוך ,גם אם הקשר בין נוירונים לא היה
עקבי והתחדש לאחר זמן מה .מהירות ויעילות של ההתחדשות תהיה
גבוהה יותר לעומת קשר סינפטי חדש.
 אחד מהקריטריונים המאפיינים רצף תנועתי במחול הוא הדיוק
והקואורדינציה .קואורדינציה היא אחת המיומנויות החשובות ביותר
בתנועת ריקוד .נפתח זאת על ידי חזרות ותרגול.
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 ראשית ,אנו מתרגלים אירועים מנהליים בסוף כל נושא שנלמד .לדוגמא,
כשלומדים את תחומי הניהול מתרגלים באמצעות אירוע ושאלות כל אחד
מהתחומים :תכנון ,תאום ,תקצוב ,פיקוח ,בקרה – כל תחום בפני עצמו.
כשמסיימים את נושא תחומי הניהול כולו מתקדמים לאירוע יותר מורכב
הכולל שאלות מכל תחומי הניהול ואז התלמיד חוזר על כל המידע הרלוונטי
שלמד בתחום .לעתים ,אם יש אפשרות ניתן להכניס לאירוע גם שאלות
מחומר קודם ,ישן יותר ,על מנת לחזור עליו בהקשר שונה .דוגמא נוספת היא
"קירות מדברים" .קירות הכיתה צריכים לדבר את החומר הנלמד .בכל
כיתה שבה אני מלמדת אני מקשטת את אחד הקירות באמצעות מושגים
שנלמדו בכיתה .באמצעות שיטה זו ,התלמידים כל הזמן רואים מול עיניהם
מושגים שנלמדו ,וגם במהלך השיעורים פעמים רבות אנו מסתכלים ביחד על
קיר ומשתמשים ב"קיר המדבר" .כך אנו משלבים מידע מילולי ומידע חזותי
המשפר את הזיכרון והלמידה .ברוב הפעמים תלמידי הכיתה שותפים להכנת
הקישוט ,בדרך זו המושגים הופכים עבורם יותר משמעותיים וכשהמידע
יותר משמעותי יש סיכוי רב יותר שיזכרו אותו.
 חיזוק קשרים סינפטיים  היום אני נותן לכיתות שלי דפי עבודה על
נושאים שלמדו קודם (חודשים ואפילו שנים) ,וזאת במטרה לשמר את
הידע שכבר רכשו :בכיתה ג' הם לומדים בעיקר את המבנה העשרוני,
בכיתה ד' את ארבע פעולות החשבון ובכיתה ה' הם לומדים בעיקר שברים,
אם אני לא אתרגל את המבנה העשרוני ואת פעולות החשבון ואתמקד רק
בלימוד שברים ,התלמידים ישכחו מהר את הנושאים האלה .לכן ,אני
מתרגל נושאים ישנים (בדרך כלל בעבודות בית) ,כדי לשמר את הקשרים
שכבר נוצרו להם במוח .הרבה פעמים אני מגלה שהם אכן שכחו את מה
שלמדו מזמן ,דבר שמצריך אותי לעשות להם רענון זיכרון.
 לימוד ואימון משמעותי ועוצמתי ,בדרך כלל באותו נושא ,יוצרים סינפסות
נוספות ,יוצרים קשר הולך וחוזר בין התאיםויש לו סיכוי רב ליצירת זיכרון
לטווח ארוך .חשוב שיחידות הלימוד שלנו יתוכננו בדרך שתיצור חזרה על
כל חומר חדש שנלמד ,ביצירת הקשרים וחיבורים ,בכל שיעור ושיעור .זאת
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על מנת לאפשר את אותו תיאום עצבי ,שיעצב את הזיכרון של הנלמד
לטווח הארוך.
ד .הטרמה )  (primingחשיפה מוקדמת לגירוי באופן מודע או בלתי מודע
 הטרמה היא שינוי ביעילות של עיבוד גירויים .השינוי מתרחש מחשיפה
מוקדמת לאותו גירוי או לגירוי דומה .כשהמוח שלנו קולט מידע חדש ,הוא
קודם מחפש מידע ישן שיוכל להניח עליו את המידע החדש .ישנה הטרמה
ישירה ,שהיא תפיסתית ומושגית ,כלומר ידע חדש נשען על אירועים
משמחים או עצובים או על ידע קודם ,וישנה הטרמה עקיפה ,סמנטית,
הדורשת יכולת הכללה והרחבה מושגית .ישנן מספר קבוצות של דפוסי
למידה :הטרמה ,התניה ,למידה לא אסוציאטיבית ,הביטואציה ,למידת
מיומנויות .הדפוס הבסיסי ביותר הינו ההטרמה והוא היסוד העיקרי של
הלמידה .הנטייה של מילים או רעיונות אשר השתמשנו בהם בתדירות
גבוהה או לאחרונה לצוץ בתודעה בקלות ולהשפיע על האופן בו אנו
מפרשים מידע חדש .ידוע גם כי הטרמה תלויה בחוויה הנוצרת אצלנו
בתהליך רכישת המידע החדש.
 אחד היסודות העיקריים של הלמידה מוגדר כשינוי ביעילות של עיבוד
הגירויים שמתרחש מהיחשפות מוקדמת לאותו גירוי או גירוי דומה.
בתהליך ההטרמה המורה הוא המתווך ובעל הידע ותפקידו לחשוף בפני
התלמידים אפשרויות שונות אשר ישפרו את הבנתם.
 אם תהליך ההטרמה הוא הבסיס והוא משמעותי ביותר בתהליך הלמידה,
עלינו כמורים לדאוג להעביר כל ידע חדש שנלמד בטכניקות הוראה ולמידה
שיאפשרו גם הטרמה ישירה וגם הטרמה עקיפה .ישנם ילדים שאצלם
תהליך ההטרמה העקיפה הוא דרך הלימוד המשמעותית וישנן תבניות
חזקות שנוצרו במוחם .יש אחרים שאצלם הטרמה ישירה היא החזקה
וקשה להם יותר עם העקיפה .לכן ,כל פעם שאלמד חומר חדש ,עלי לדאוג
ללמד בדרכים שונות שיוצרות את שני סוגי ההטרמה .על ידי כך אהיה
בטוחה שתהליך ההטרמה התרחש אצל כל ילד וילד ,כל אחד ממקום
החוזק שלו .דוגמא מעשית :בלימוד שפה בכיתה א' ,כאשר נלמד מילים
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המתחילות באות מסוימת באמצעות תמונות של אותיות המילה הכתובה –
כרטיס עליו כתוב שעון ,לאות ש' ,ניתן מענה להטרמה הישירה המושגית.
כלומר הילד ילמד לשייך מילה לאות ש' הנלמדת בכיתה .על מנת ליצור גם
הטרמה עקיפה ,נשחק את משחק השלשות ,מילה-אות-תמונה .על הילד
יהיה להרכיב כמה שיותר שלשות ,כמו לדוגמא :כרטיס ועליו תמונת שעון,
כרטיס נוסף עם המילה שעון וכרטיס שלישי עם האות ש' .דבר זה יפתח
הכללה והרחבה מושגית  הטרמה עקיפה .ישנה חשיבות עצומה להשתמש
בשתי טכניקות הלמידה.
 ההטרמה יכולה להיעשות במסגרת הכיתתית ובמסגרת מצומצמת יותר.
במסגרת הכיתתית ניתן לבצע הטרמה על ידי התייחסות לרמזים חוץ
טקסטואליים ,למשל התייחסות לכותרת טקסט ,לתמונה שמופיעה בצמוד
לו ,על ידי הקרנת סרטון או השמעת שיר ,כשכל אלה קשורים בחומר
שיילמד בשיעור ומטרתם לעורר עניין ובעיקר להאיר ולהעיר קשרים
סינפטיים קיימים ,כלומר אוצר מילים ,מבנים ,ידע וניסיון מוקדם אותו
אנו מעוניינים לפתח ולחזק .אני נוהגת להשתמש בהטרמה גם במסגרת
הקבוצה הקטנה ,של התלמידים המתקשים שנמצאים בפער משאר תלמידי
הכיתה .בדרך כלל יום או יומיים לפני שאני מלמדת חומר חדש אני נוהגת
לשבת איתם ולחשוף אותם לחומר שיילמד למחרת ,לדוגמה לקבוצת
מילות מפתח חדשות שיופיעו בטקסט שיילמד בכיתה .אני מסבירה את
המילים בעברית ,במידת הצורך (אם ההסבר לא הובן) ,מתרגמת את
המילים ,שומעת כיצד התלמידים משתמשים במילים בתוך משפט וכדומה.
אני מבקשת מהתלמידים לחזור על המילים בבית .למחרת ,כשהטקסט
נלמד בכיתה ,לתלמידים המתקשים יש עוגנים ,יש תמיכה ויתרון שהושג
על ידי ההטרמה שנעשתה יום לפני .התלמידים האחרים מתמודדים עם
המילים החדשות על ידי מיומנויות ואסטרטגיות של שימוש בשורשים,
בהקשר ,בהמרות וכדומה על מנת לפצח ולהבין את המילים החדשות.
מניסיוני ,ההטרמה מאוד מועילה ומסייעת לתלמידים המתקשים ,מחזקת
את הביטחון שלהם ,המוטיבציה והמעורבות שלהם בנעשה בכיתה ותורמת
לצמצום הפערים הלימודיים שלהם.
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 כך נראה ,שבשנים האחרונות יש מגמה בגן ובבית הספר למעבר מעבודה
בקבוצה גדולה לעבודה בקבוצות קטנות .בקבוצה הקטנה אצלי בגן אנו
חוזרים על ידע קודם בדרכים חדשות ומגוונות .הקבוצה הקטנה מאפשרת
לילדים שקטים שאינם באים לביטוי בפורום גדול ,להתבטא .ישנה הטרמה
עקיפה-סמנטית ,לפיה משייכים מושגים חדשים למושגים אחרים על רקע
סמנטי ,דבר המחזק את יכולת ההכללה והקישור למשהו שקיים כבר
במוח .בימים אלו אני מתחילה עם בני הבכור את העיסוק בבר המצווה .מה
שאומר כניסה לשורשים ,לימוד חדש והתבססות על מושגים מהעבר עם
חיבור לגיל העכשווי ולידע שנצבר עד עכשיו .אנחנו משפחה חילונית הגרה
בקיבוץ ובכל זאת חשוב לנו לתת לילדינו את ערך הדת .אין לי ספק שילדי
הבכור יעשיר את עולם הידע שלו אף אם יהיה זה רק לצורך החוויה.
ה .רגשות וקשב בפרספקטיבה עצַ בִּ ית
 רגשות שליליים כמו חרדה ולחץ נקלטים באמיגדלה .הדבר מונע העברת
סיגנלים אל ההיפוקמפוס ובכך משבש את התהליך של הלמידה והזיכרון.
החשיבה והזיכרון מושפעים מלחץ וזה עלול לפגוע בזיכרון לטווח קצר
וביכולת ליצור זיכרונות לטווח ארוך .ההיפוקמפוס מקבל סיגנלים
שמועצמים כאשר מתווספים אליהם סיגנלים חזקים ממקורות שונות
וביניהם האמיגדלה .שלב הקידוד והאחסון ,תלוי אם כן ,גם בתפיסות
ובחוויות של האדם ממה שנקלט .ככל שאירוע ,החוויה ,יעורר רגשות של
שמחה ,הנאה ,סקרנות ,סיפוק ,הוא יצור זיכרונות חזקים יותר שיאוכסנו
טוב יותר .לצד זה ,יתכן כי חוויות טראומתיות המעוררות רגשות קיצונים
של פחד ,בהלה ,חרדה ,גם כן יצרבו את האירוע במוחו של התלמיד.
 האמיגדלה – מבנהו קטן מאוד בגודל שקד .גרעין השקד הוא מבנה מוחי
דמוי שקד (אמיגדלה  -מלשון שקד) ,השוכן פנימה לאונת הצדע (הרקה) של
קליפת המוח הגדול ,מכונה על ידי פרופ' יצחק 'קצין משמר הכנסת' של
רגשות המוח .לאמיגדלה חשיבות רבה בתהליך הלמידה .למידה אשר פונה
אל הערוץ הרגשי משאירה חותם גדול יותר על המוח ,ובכך מקבעת בזיכרון
ארוך הטווח את הנושאים שנלמדו .כמו כן ,רגשות שליליים באשר ללימודי
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השפה מונעים העברת סיגנלים אל ההיפוקמפוס ומשבשים את תהליך
הלמידה והזיכרון .חשוב מאוד ליצור אוירה של הכלה ,קבלה ופתיחות
בכיתה .כשאדם חווה תחושות נעימות ,חושב מחשבות חיוביות ועושה
דברים שגורמים לו סיפוק והנאה ,הוא ישקיע מאמץ בלימוד החומר,
בהבנתו ובזכירתו .רגשות שליליים (חרדה ,לחץ ועוד) נקלטים באמיגדלה
והמבנה הזה מונע העברת סיגנלים אל ההיפוקמפוס ,וכך משבש את
התהליך של הלמידה והזיכרון.
 רגשות שליליים כמו לחץ וחרדה מונעים העברת סיגנלים אל ההיפוקמפוס,
וכך משתבש תהליך הלמידה והזיכרון .כשתלמיד נמצא בחרדה הוא לא
זוכר כלום .זה לא אומר שהוא לא יודע .לעיתים התלמיד נכנס ללחץ
כשהוא רואה דפים רבים מלאים בשאלות ובסעיפים יש לו בעיה כרגע
בשליפה וצריך לסייע לו .במבחנים ניתן לעשות זאת על ידי הסתרה של
חלק מהשאלות ואז התלמיד רואה כל פעם רק סעיף אחד .זה פחות מלחיץ.
דרך נוספת היא טכנית ,לרווח את הכתב ואת השאלות ולכתוב שאלה בכל
דף .בנוסף ,גם במבחנים וגם בסתם יום רגיל בבית הספר יש לתת את הדעת
למצבם הרגשי של התלמידים ,משום שתלמידים עם קושי רגשי אינם
פנויים ללמידה .יש לקיים שיחות תמיכה ,לתת חיזוקים חיוביים ,תרפיה,
לקיים שיחות עם היועצת ,להרגיע ולעודד.
 ילדים שנמצאים בחרדה במבחן ולא זוכרים שום דבר ,נכנסים ללחץ ואין
שליפה של המידע .הלחץ משפיע מאוד על התפקוד ומקפיא את התלמיד.
דוגמאות לכך  תלמידים החשופים לחששות מהמצב הביטחוני בשל איום
של ירי קסאמים ,ילדים המרגישים מאוימים מבחינה חברתית ואינם
פנויים ללמידה ,תלמידים שחוו השפלה מהמורה או מנודים מבחינה
חברתית .יש לברר את מקור הבעיה ,מהם התנאים שעלולים ליצור לחץ,
מהו הגורם ללחץ ,גורם בכיתה/המורה/המצב הביטחוני/המצב החברתי.
חשוב שהצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר יכיר אסטרטגיות אישיות
שמפחיתות ומשחררות לחץ ,כגון נשימות ,מדיטציה ,דמיון מודרך .שחרור
לחץ על ידי פעילויות ספורטיביות ,ריקוד ,משחק חברתי ,הכנת מאגר
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כיתתי/בית ספרי של משאבים שניתן להשתמש בשעת לחץ ,יצירת תמיכה
של מערך חברתי להגברת תחושת השייכות והמוגנות.
 בכל הקשור לוויסות רגשות ותפקידה של האמיגדלה במוח ,אני מלמד בבית
ספר בו התלמידים באים מהפזורה הבדואית .תלמידים אלה סובלים
מקשיים סוציואקונומיים ,וכאשר אני מלמד אותם אני תמיד מנסה לחשוב
על הבעיות שלהם (רגשיות ובריאותיות) ,ואני מודע שאולי החומר לא ייקלט
אצל חלק מהתלמידים בגלל בעיות אלה .זאת חשיבה שבאה אחרי שלמדתי
על תפקיד האמיגדלה במוח .דוגמא לכך  לפני חודש הייתה לי תלמידה
שבאה עם סנדלים בשיא הקור של חודש ינואר .פניתי אליה ושאלתי למה
היא בלי נעליים ,היא אמרה שנעליה נקרעו לפני כמה ימים ולהורים שלה אין
כסף לנעליים חדשות .פניתי ליועצת וסידרנו לה נעליים חדשות אבל כל הזמן
חשבתי איך התלמידה תלמד ותקלוט חומר אם כל הזמן קר לה.
 ברגע שאני מזהה שתלמיד שלי נמצא במתח או חרדה ממבחן ,מחיסון,
מאיום חברתי או כל דבר ,אני לוקחת אותו לחדר העצמה (חדר עם פינות
זולה ,פופים ומשחקים) ,ותוך כדי משחק ושיחה אני גורמת לו להשתחרר
מהלחץ ואז הוא פנוי ללמידה.
 במהלך הוראתי בכיתות הבחנתי ,כי קיים קושי רגשי בכל הנוגע לרכישת
השפה .כל זאת לאור מספר גורמים המהווים מחסום רגשי עבור הלומדים,
כגון המצב הביטחוני המתוח ,החשיפה המועטה לשפה ,תעדוף נמוך של
הורים ותלמידים אודות חשיבות לימודי השפה ,רפורמות במשרד החינוך
ששמות את השפה הערבית במקום פחות ערך ,ועוד .כמו כן ,לא אחת אני
נקלעת לשיחות עם תלמידי חט"ב המגוללים בפניי את הקושי בלימודי
השפה ,את חוסר הרצון ללמוד את השפה ,חוסר ההתעניינות וההימנעות
מלימודי השפה .כדי לסייע לתלמידים להתמודד עם קשיים אלו ולהתגבר
עליהם הבנתי ,כי יש להפוך את הלמידה לרלוונטית וחיובית .אי לכך,
במסגרת עבודת הגמר שלי פיתחתי תכנית אשר נשענת על תיאוריות שהוזכרו
ונלמדו בקורס ,כמו גם על תיאוריות נוספות .התכנית כוללת מגוון כלים
הנותנים מענה ומתייחסים להיבטים בהם בחרתי להתמקד ,אותם אפרט
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בהמשך .במישור הרגשי ,לצורך הסרת המחסומים הרגשיים הוכנסו לתכנית
מפגשים חווייתיים עם מורים דוברי השפה הערבית כשפת אם ,התקיימו
שיעורי ערבית מדוברת על נושאים רלוונטיים בחיי היומיום ,התקיימו
מפגשים עם נציגים מחיל המודיעין ,התקיימו מפגשי העשרה בנושאי תרבות,
והתקיים שיח אודות פיתוח הסובלנות התרבותית בליווי סדנאות ,תוך
שימת דגש על תרומת לימודי הערבית בחיי היומיום .יש לציין ,כי לאורך כל
השיעורים התלמידים כותבים יומן רפלקטיבי ,המהווה בסיס לדיאלוג שבועי
ומשוב אודות תהליך הלמידה .מתוך התנסותי ומן הממצאים בשטח עד כה,
ניכר כי תלמידים רבים שינו את גישתם כלפי לימודי השפה הערבית ,ולימודי
השפה הפכו לרלוונטיים עבורם .כאן המקום להדגיש ,כי כאשר הלמידה
רלוונטית לחיי הלומד היא הופכת משמעותית יותר והיא נאגרת בזיכרון.
בנוסף לאלו ,היה חשוב בעיני להפחית את תחושת התסכול המלווה את
הלומדים בתהליך רכישת השפה הערבית ,תסכול אשר הביא לתחושת
מסוגלות נמוכה ולהימנעות מלימודי השפה .תלמידים רבים הביעו כעס על
החובה ללמוד את השפה הערבית ,היו אף תלמידים שהביעו חשש מכישלון
ומעומס לימודי ,והיו שנמנעו מהלמידה בשל תסכולים נוספים שצברו
במקצועות לימוד שונים .אלה בחרו שלא להיכנס כלל לשיעורים .אי לכך,
בלב ליבה של התכנית שולבו שיעורים חווייתיים ,אשר נוגעים בשני תחומים
יחד .מצד אחד הפיכת הלמידה לחוויה חיובית בהיבט הרגשי ,ומצד שני
יצירת תהליך למידה מזמן הצלחות .כלים אלו נוגעים גם בהיבט השני בו אני
מתמקדת ,היבט הלמידה המשמעותית.
 האמיגדלה מעורבת בזיכרון הרגשי ,וכאשר החוויה נתפסת כחיובית
ומשמעותית היא נטמעת בזיכרון לטווח ארוך .בעבודתי כקב"סית ,המטרה
של תכנית ההתערבות בתחום הלימודי הינה ,בראש וראשונה ,ליצור חווית
הצלחה משמעותית בתחום הלימודי (להתחיל משני מקצועות) .אצל תלמיד
מתבגר עם  ADHDוהיפראקטיביות ,לדוגמא ,הרעיון להגדיל את כמות
שעות האימונים עבור הנער בבית הספר התבסס על הידיעה כי הפעילות
הגופנית מגבירה או מאזנת את רמת הנוירוטרנסמיטרים שפועלים
כמווסתים במוח :סרוטונין ,נוראפינפרין ודופמין.
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 בעקבות שיחה עם תלמידת תיכון ,נחנכת שלי ,על העומס הלימודי
לבגרויות ,היא פתחה בפניי תסכול גדול מהתנהלות של אחת המורות
לבגרות בתנ"ך .התלמידה מספרת כי המורה באופן קבוע יוצרת אווירה של
לחץ וחרדה סביב הבגרות במקצוע הנלמד .כל פרק שנלמד מתווספות אליו
אמירות של 'זהו פרק קשה להבנה'' ,אם לא מקשיבים מורכב יהיה
להצליח'' ,הוא תמיד מופיע בבחינה' .וכך הן האמירות גם לגבי הבחינה,
שהיא 'מורכבת וקשה מאוד להצליח בה' .לאחר השיחה ,בחרתי לפנות
למורה המדוברת ובשיח מאוד נעים ,שיתפתי אותה בעיקרי הדברים
המשמעותיים שלמדתי בקורס בהקשר של קידוד אירועים בזיכרון על פי
התחושה והחוויה שהם מעוררים בך .הסברתי לה את המעבר העֲצַ בִּ י שנוצר
בחשיפה לחומר חדש הנלמד והדרך שהוא עובר בחלקי המוח השונים ,עד
עיצובו בזיכרון לטווח ארוך והקשרו לרגשות המעורבים בתהליך .מעבר
התלוי בתחושות המתעוררות בלומד של הנאה ושמחה או לחץ וחרדה,
מחוויית למידה שהוא עבר .וגם אם בעינה החוויה לא נתפסת כמאיימת או
מלחיצה ,אם בעיני התלמידה זה כך ,אז צפויה מורכבות לעיצוב הזיכרון
הלימודי של החומר בזיכרון לטווח ארוך ,כתוצאה מהאמירות שיצרו את
הלחץ והחרדה .שוחחנו רבות ,אם כך ,על החשיבות שהתלמידים ירגישו
בטוחים ונינוחים עם החומר הנלמד ובכך לזמן להם הצלחה לימודית.
 כדי שהתלמידים שלנו יהיו קשובים ומרוכזים ,אנחנו צריכים מדי פעם לתת
לתלמידים המנומנמים שבתחתית סולם הקשב לעמוד ולהתמתח ,כי זה עוזר
להעלאת רמת הקשב .לכן אני ביקשתי מהמורים ,כאשר הם רואים תלמיד
מנומנם לתת לו לעמוד ולהתמתח כדי שרמת הקשב שלו תעלה .ונושא חשוב
נוסף שאני מדגיש מאוד למורים ,שצריך לעשות הפסקות בלימוד חומר חדש
עד אשר תתבצע למידה והבנת המשמעות של החומר הנלמד ולא לעבור
במהירות מחומר לחומר חדש אחר .וכדי לקבל הקשבה בכיתה ,במיוחד
כיתות א' וב' הקטנות ,על המורה לתת תשומת לב לתלמידים דרך תנועה או
משרוקית כדי שהם יתרכזו בדבר אחד.
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ו .תנועתיות ,פעילות גופנית ולמידה
 לאימוני הכושר יכולה להיות השפעה (חלקית) כמו לריטלין ,במיוחד כאשר
האימונים מודרכים על ידי מאמן כושר טיפולי .ביסוס תכנית ההתערבות
על ידע בתחומים השונים כגון פסיכולוגיה ,נירולוגיה ,פדגוגיה ,הוראה
מתקנת ועוד מגבירים את הסיכון להתאים את התכנית לצרכי התלמיד
ולעלות את אחוזי הצלחתה.
 תנועה מקדמת למידה וזיכרון .בעבר ,כשהייתי בתחילת דרכי בהוראה,
מאוד הפריע לי שתלמידים מקשקשים במחברת ,מציירים ועונים על
שאלות בכתב כשהם שומעים מוזיקה באוזניות .היום אני מבינה שיש
תלמידים שהתנועה הזו מסייעת להם .כמובן שיש גבולות בכיתה וכל
תלמיד יודע מה מותר לו ומה אסור לו ,אבל תלמידים יודעים שהם יכולים
לפנות ולבקש ולפי הצרכים שלהם אאשר להם .אחד התלמידים השנה פנה
אלי ואמר לי שהוא חייב לצייר בזמן שאני מסבירה כי רק ככה הוא מתרכז.
עשינו ניסיון ואכן התלמיד צייר ,הקשיב ואף ענה לשאלות כששאלתי אותו
על החומר הנלמד.
 הבנת התהליכים העֲצַ בִּ יים במוח ,שנחשפנו אליהם בקורס ,הכוללים עוצמת
סיגנלים וחזרות של הסיגנל ,מסייעת לי כמורה להכיר לעומק את תהליכי
הזיכרון לטווח ארוך .אלו דברים שהבנתי באופן אינטואיטיבי ,אך בעקבות
הקורס יש לכך גושפנקה אקדמית .כדי להקנות ידע ,יש לגוון את הלמידה,
ליצור למידה משמעותית ,לחזור על החומר הנלמד במגוון דרכים על מנת
לבסס את הזיכרון .דוגמה :המורה לתולדות המחול לימדה חומר מורכב של
הבלט הקלאסי ,בנושא התקופה הרומנטית של הכוריאוגרף ג'ורג' בלאנשין.
זהו חומר לא פשוט ואף משעמם במקצת .המורה משלבת בלימודי תולדות
המחול למידה פרונטלית ,וידאו ומצגות .למרות השימוש במגוון דרכים,
המורה הרגישה שהדבר לא מספיק משרת אותה בהעברת החומר .כאן
נכנסתי לתמונה כמורה לבלט קלאסי .לקחתי את אחת היצירות של בלאנשין
("סרנדה") ,ודרך לימוד חלק מהרפרטואר הדגמתי לבנות את יישום
עקרונותיו של בלאנשין על אמנות המחול :מבנה ,כיוונים ,לבוש.
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 מעסיקה אותי רבות השאלה כיצד תיראה מערכת החינוך העתידית .הרוחות
החדשות בשנים האחרונות בתחום החינוך מנשבות לכיוון הטכנולוגיה,
כלומר ,שילוב אמצעים טכנולוגיים בתהליך ההוראה-למידה .מאידך גיסא,
מדע המוח מצביע על קשר הדוק בין פעילות גופנית וקוגניציה .הייתי מציעה
כיוון חשיבה אחר ,לפיו התלמיד יהיה פעיל יותר מבחינה פיזית .הכוונה היא
לכך שהתלמיד ילמד בדרכים אחרות ולא רק בישיבה על כיסא .ההרצאה
מפי הפסיכיאטר ג'ון רייטי ( )http://www.johnratey.comממחישה עד
כמה חשובה פעילות גופנית ללמידה .הוא מצביע על נתונים בתכנית
ניסויית ,ששילבה פעילות גופנית בשגרת הלמידה .הנתונים מראים עליה
חדה בביקור הסדיר בבית הספר בקרב תלמידים מאתגרים וירידה
משמעותית בבעיות משמעת בקרב התלמידים .בכתבה המצולמת של
הוושינגטון פוסט עולה התרומה וההשפעה של למידה תוך כדי תנועה על
חווית הלמידה של התלמיד .In This Classroom, Kids can't Sit Still
ניתן להניח שצורת למידה מן הסוג שנראה בכתבה ישפיע לחיוב במיוחד על
תלמידים הסובלים מרמה כזו או אחרת של הפרעת קשב ,שפוגשים יותר
ויותר מהם בעולם המערבי.
ז .יוממות ()circadian rhythm
 הנני בטוחה שכל מורה נתקל בתופעה של תלמידים שמנסים לנמנם
בשיעורים ,בעיקר באלה המתקיימים בשעות הבוקר .כמורים ,כאנשים
בוגרים ,כבר למדנו להתרגל לאורך חיים המתחיל בשעות מוקדמות ,וכאשר
אני נכנסת לכיתה בשעה  ,8.10אני כבר ערה לפחות שעה וחצי ,שמהלך זמן
זה הספקתי לעשות מספר דברים ולשתות את הקפה של הבוקר שלי .רוב
התלמידים ,לעומת זאת ,קמים צמוד לזמן תחילת השיעור ,לא שותים ולא
אוכלים ,הולכים לישון מאוחר מאוד ,לכן מתחילים את יום הלימודים
שלהם בשפל של מחזור הקשב שלהם .למדתי מתכני הקורס ,שגם במהלך
השיעור שנמשך יותר משעתיים רצופות התלמידים יכולים להגיע לתחתית
מחזור קשב ולהיות מנומנמים .בהסתמך על ידע זה ,הנני משתדלת לבצע
פעולות שיעירו אותם מהנמנום הזה ,כגון לבקש מהתלמידים לקום
ולהתמתח ,לא מונעת מהם לאכול כריך שהביאו מהבית ,לשתות מים ואף
לקום ולעמוד דקה.
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פרק רביעי
אחרית דבר ,לקחים ומסקנות לקראת יישום מודל אחוה
לנוירופדגוגיה לשיפור ההוראה והלמידה
ברקע היוזמה להנגיש את ממצאי חקר המוח למורים והקורס שניתן
לסטודנטים במכללה האקדמית אחוה כשלב ראשון בתהליך ,עמדו טיעונים,
שהושמעו על ידי חוקרים במדינות שונות ,ולפיהם ממצאי חקר המוח אינם
בשלים עדיין ליישום בשדה החינוך .כמו כן נאמר ,שגם כאשר מועבר מידע ראוי
ליישום לאנשי השדה והעשייה בחינוך ,ישנם מקרים רבים שבהם היישום מעוות
והופך בשל כך להיות שגוי .למרות שרבים הם הדיונים ורב העיסוק בסוגיה הזו,
לא נעשו ניסיונות רבים על ידי מדענים למצוא את הדרך הראויה ליצירת גשר
בין המחקר המדעי בתחום מדעי העָ צָ ב לבין הפרקטיקה החינוכית .כיוון שכך,
ידע מדעי בתחומי מדע העָ צָ ב וחקר המוח בדרך כלל אינו מועבר על ידי המדענים
לאנשי החינוך ,שעשויים למצוא בו עניין ותועלת .הניסיונות הבודדים שנעשו
ליצירת קשר בין ממצאי חקר המוח לבין החינוך יצאו מתוך ההנחה ,שעיקר
העול בבניית הגשר צריכה להיות מוטלת על מדעני העָ צָ ב ,שנדרשו להציג את
ממצאיהם באופן שיובנו על ידי אנשי החינוך וייושמו על ידם .כל זאת בניגוד
לאמירות ,שלפיהן קיימים קשיים אימננטיים בתקשורת בין אנשי הדיסציפלינות
האלה.
במכללה האקדמית אחוה הוחלט לנקוט גישה שונה וייחודית להקניית ממצאי
חקר המוח לתועלת ההוראה והלמידה .היא גרסה ,כי קשר מועיל בין ממצאי
חקר ה מוח לבין אנשי המעשה החינוכי יכול להיעשות על ידי דיאלוג
ואינטראקציה מתמשכת ועמוקה בין נציגי הדיסציפלינות האלה .לפי הגישה
הזו ,יש להציג בפני מורים ,אנשי חינוך והכשרת מורים מידע מעודכן ואמין בכל
הקשור לאנטומיה ,לפיזיולוגיה ולתפקוד מערכת העצבים המרכזית ,תוך הדגשת
הקשרים האפשריים בין ממצאי חקר המוח לתהליכי הלמידה והזיכרון,
הרגשות והקשב .הציפייה הייתה שמורים יוכלו להטמיע את המידע שיוצג
בפניהם ,להציע יישומים ולהפעילם בעבודתם בשדה ההוראה.
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במשך סמסטר שנמשך כשלושה חודשים ,נחשפו מורים ,מנהלי בתי ספר
ומנהלות גן למידע בתחום מדעי העָ צָ ב והנוירופסיכולוגיה ונתבקשו לחשוב
ולהציע יישומים למידע שנחשפו אליו .הם התבקשו גם לנסות ליישם את
מסקנות היישומים שגיבשו ,במידת האפשר .המפגש של הסטודנטים עם תכני
מדעי העָ צָ ב לא היה קל בראשיתו .למרבית הסטודנטים ,אם לא לכולם ,הקורס
היה החשיפה המשמעותית הראשונה עם המוח ודרכי פעולתו .גם סטודנטים
בעלי רקע מוקדם בביולוגיה דיווחו כי לא נחשפו למידע מעמיק בנושא הזה.
הניסיון לקשור את הידע בדבר מבנה המוח ופעולתו לתהליכים החינוכיים ,היה
אפוא חדש ,ואף זר במידה רבה .דיווחיהם מצביעים על הרושם שהמפגש הותיר
בהם .היו סטודנטים שדיווחו כי החשיפה למושגים הביולוגיים המורכבים,
שמרביתם ביוונית ,בלטינית ובאנגלית ,הרתיעה והדאיגה .קושי התעורר בזכירת
מושגים ושמות .אולם כעבור מספר שיעורים קטן יחסית ,התפוגגה התחושה הזו,
והתחלפה בגילויי עניין והשתתפות ערה .סטודנטית אחת ציינה:

המידע הביולוגי על מבנה המוח ועל תפקודו מעניין אותי מאוד
ומאתגר אותי להבינו .זה הנושא שהיה אמור להרתיע אותי או
לפחד ממנו" :איך אפשר להבין בכלל את המוח?" ,זו הבנה
ששמורה אולי למומחים בתחום ...אבל אני רואה שמשיעור
לשיעור ,הודות לחזרה על התכנים ביחד עם הצגת המצגות,
הסרטונים ,התמונות והדיונים בכיתה ,אני מצליחה לגבש הבנה
אודות מבנה המוח ובמיוחד הבנה אודות המבנה ,התפקיד והפעולה
של תא העָ צָ ב.
המידע שנרכש בקורס נתפס כמאפשר תובנות באשר לתנאים ולתשומות
החושיות המועילות ביותר כדי לקיים את יכולתו של המוח לקלוט מידע חדש,
לעבד אותו ולקיים למידה מועילה ומשמעותית .הנושאים שמשתתפי הקורס
ציינו כרלבנטיים וחשובים לעבודתם כמורים היו :תובנות כלליות על הזיכרון
והלמידה והדרכים לחיזוקן; תבניות זיכרון (תבניות החשיבה והידע המוקדם
כבסיס ללימוד חומר חדש); חזרות (על חומר הלימוד כבסיס האיתן לקליטה
מוצלחת וללימוד ידע חדש); סוגיית ההטרמה ( ;)primingזיכרון העבודה וחלקו
בלימוד חומר חדש; אכסון הזיכרון ואחזור המידע השמור בו; ריווח ההוראה
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לצורך ייעולה; הפרעות קשב וריכוז; רגשות והקשרם ללימוד ולהתנהגות
חברתית; תנועה ולימוד; יוממות.
הקורס הוערך על ידי הסטודנטים כמועיל ביותר ,יישומי ומרתק ,שהוסיף היבט
נוסף לנושאים הנלמדים במהלך הלימודים האקדמיים לקראת התואר .הם
בחרו בקורס מתוך מודעות והבנת החשיבות של התכנים למען שיפור ההוראה,
והוא נמצא כבעל ערך מוסף לידע הכללי ולפיתוח המקצועי של המורה .כמה מן
הסטודנטים סיפרו כי יישמו בבית ספרם ובכיתותיהם מקצת מן החידושים
שרכשו בקורס .סטודנטית ,מנהלת בית ספר ,סיפרה שבתום הקורס נערכה
לקיים השתלמות בית ספרית למוריה ולאנשי הצוות האחרים בבית הספר
שבהנהלתה ,שמבוסס על הידע והחומרים שרכשה בלימודיה בקורס.
המסקנה הראשונה שאפשר להסיק מן הקורס שניתן לסטודנטים במכללה
האקדמית אחוה בשנת הלימודים תשע"ו היא ,שהטיעונים שהושמעו בדבר
היעדר הצורך או חוסר התועלת שביישום ממצאי חקר המוח לעבודת המורים
בהוראה ובלמידה ניתנים להפרכה .מסקנה זו נוסחה בבהירות על ידי
הסטודנטים עצמם:

שילוב הדיסציפלינות המדעיות של פדגוגיה ,פסיכולוגיה ומדעי
המוח ,תמיד היה ידוע כשילוב שקיים סביב מקצוע ההוראה ,אך
נושא התהליכים במוח היה תמיד מסתורי מבלי שנדע כיצד לקשר
את הפרופסיה (פדגוגיה) עם עובדות מדעיות .אנשי חינוך,
בתפקידיהם השונים ,פועלים רבות מתוך אינטואיציות ,שבמודע או
שלא במודע יש להן חלק בתהליך קבלת ההחלטות בעבודתם.
במקרים רבים ההוראה האינטואיטיבית נפגשת עם המדע ,שלא
במודע .הניסיון המקצועי של איש החינוך והאתגרים הרבים שמזמן
המפגש בין תלמידים לאנשי הוראה תורמים לאופן ההתנהלות
וההתמודדות עם האתגרים.
המורה נתקל בעבודתו בתופעות שאיננו יודע לתת להם הסבר,
למשל ,מה גורם לתלמיד מסוים להיות מעורב בשיעור אחד
ובשיעור אחר להרגיש מנותק ומתוסכל .למדע ולחקר המוח יש מה
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להציע ולתרום בתהליך ההוראה ,בפרט כשנתקלים במכשולים
לאורך התהליך .הכרת תפקודי המוח השונים ,האזורים השונים
במוח האדם שאחראים על תפקודים שונים כגון הבנה ,זיכרון,
תכנון ,ארגון וקבלת החלטות ,יכולים לסייע לאיש החינוך לתכנן
את ההוראה בכיתה כך שזו תתאים לתלמידים שונים.
על בסיס תגובות הסטודנטים והמשוב שסיפקו במהלך הקורס ובסיומו,
מתבקשת מסקנה נוספת והיא ,שחשוב ביותר שמורים ואנשי חינוך יהיו
מצוידים בידע בסיסי במדעי העָ צָ ב ובהיכרות עם מבנה המוח ותפקודו ,יכולותיו
ומגבלותיו .זאת כדי שיוכלו להבין ,להעריך וליישם את עקרונות הלמידה
ודרכיה .בעזרת הידע הזה יוכלו להכיר את החידושים ההולכים ומתגבשים
בשדה חקר הלמידה ,לשפר את יכולת ההוראה שלהם ,להעלות את הישגי
תלמידיהם ,להרבות את הנאתם שלהם עצמם מן ההוראה ולהעצים את הנאתם
ומעורבותם של תלמידיהם מן הלימודים והלמידה בהווה ובעתיד.
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מודל אחוה לנוירופדגוגיה

יישום ממצאי חקר המוח בהוראה ובלמידה

איך תלמידים לומדים? איך ומה תלמידים זוכרים ואיך ומה שוכחים? מה גורם לתלמיד מסוים להיות מעורב בשיעור אחד ובשיעור
אחר להרגיש מנותק ומתוסכל? המדע החדש ,נוירופדגוגיה ,יכול לסייע למורים ולמחנכים להתמודד עם שאלות כאלה ואחרות.
לחקר המוח יש מה להציע ולתרום למורים ולתהליך ההוראה .בעשורים האחרונים התפתח התחום החדש ופורץ הדרך ,שמטרתו
העיקרית היא לקשור את מדעי העצב והפסיכולוגיה עם שדה החינוך ,וליישם את ממצאי חקר המוח בהוראה ובלמידה.
המכללה האקדמית אחוה ומכון הנרייטה סאלד ,המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות ,פיתחו מודל פדגוגי חדש ,המוצג בספר זה.
הספר סוקר את תרומת חקר המוח להוראה וללמידה ,מציג את מודל אחוה לנוירופדגוגיה ואת יישומו בפועל.
פרופ' יצחק פרידמן הוא ראש התכנית למנהל מערכות חינוך במכללת אחוה .לשעבר בכיר במשרד החינוך ,מנהל מכון סאלד וחוקר
בכיר בו .תחומי התמחותו הם נוירואנטומיה רפואית ונוירופסיכולוגיה ,פסיכולוגיה קלינית וארגונית בחינוך ,הערכה ומדידה .לימד
בבית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ובמחלקה לפסיכולוגיה קלינית בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת קולומביה בניו
יורק.
ד"ר אריאלה טייכמן-וינברג היא מרצה בכירה בתוכנית למנהל מערכות חינוך ובמחלקה למדעי החיים במכללה האקדמית אחוה .את
התואר השני והשלישי למדה במחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע .המשיכה לפוסט דוקטורט בארה"ב ולאחר מכן הצטרפה
לסגל המכללה האקדמית אחוה.
ד"ר אתי גרובגלד מנכ"ל המכללה האקדמית אחוה ומרצה בכירה במחלקה למדעי החיים .בעלת תואר שני בכימיה אורגנית
מהאוניברסיטה העברית ותואר שלישי מהמחלקה לבקרה ביולוגית במכון ויצמן למדע .לשעבר רקטור המכללה האקדמית אחוה
ומנחה בהתמחות בניהול אקדמי במכון מופ"ת.
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