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  תקציר

 הקובע ,מדןו שבסופו נוצר א,שיפוטושל הערכה אישי א תהליך וית העצמחוללות 
 באופן ם תורוא לכן ה.שהוא מסוגל לבצע פעילות ,מרגיש/אדם חושבבאיזו מידה 

מחקר זה היא להגיע להבנה -מטרת.  הישגיםמשמעותי למוטיבציה האנושית להשיג
 שימוש ברפלקסיה על באמצעות של התפתחות תהליכי החוללות העצמית עמוקה

   .חוללות עצמית

לטפח ולכוון ,  למחנכים ולהורים לאמןמאפשרת – הכרת תהליכי החוללות העצמית
כך ניתן יהיה להעצים בעתיד .  לכיוונים רצויים– את אמונות החוללות של תלמידיהם

  . ביצועיהם-ת רמאת ההכוונה העצמית שלהם ולהעלות את

  

  סקירת ספרות

, שגים אקדמייםיהבלבין הכוונה עצמית בלמידה ון חוללות עצמית הקשר בי נסקור אתבפרק זה 
  . החוללות העצמית ויתואר האמצעי להתבוננות זו אצל ילדים-יוסבר הצורך לחקור את תהליכי

  

  הקשר בין חוללות עצמית להכוונה עצמית ולהישגים אקדמיים

 ,הקובע, (appraisal)מדן ו שבסופו נוצר א,שיפוטושל הערכה אישי א תהליך ו היתעצמחוללות 
 באופן משמעותי ם תורואלכן ה. שהוא מסוגל לבצע פעילות , מרגיש /אדם חושבבאיזו מידה 

אמונות ביכולת לגייס "חוללות עצמית מוגדרת כ . הישגיםלמוטיבציה האנושית להשיג
" משימה- הדרושים לשליטה בדרישות,פעולה-הלכימשאבים קוגניטיביים ומ, מוטיבציה

)Bandura, 1990, p. 316( .הןומטפח לגבי עצמו ולגבי יכולותיו , מפתח,  שאדם יוצר,אמונות 

 ;Pajares, 2000; Pintrich & Schunk, 2002(מפתח להצלחה או לכישלון אקדמי -כוחות
Sternberg, 1994(.  

סיטואציה -תלויתכאל חוללות  – תעצמיחוללות במחקר זה אנו מתייחסים אל 
 ,)2002, 2001, ץ"כ ( המאפשר לאדם לפתחה,ביולוגי-יש לה בסיס גנטיאשר  ,ספציפית

Schunk, 1997)(.  

  

  

  'תהליכי חוללות עצמית של ילדים בכיתה והתבוננות ב

  ץ"רה כש

כתיבה - התאמת; הכוונה עצמית; מחקר איכותי; מטקוגניציה; רפלקסיה;חוללות עצמית  :תארנים
  . העברה;חשיבה גבוהים- תהליכי;לנמען

חשיבה - תהליכי; כתיבה לנמען; רפלקסיה; הכוונה עצמית בלמידה; חוללות עצמית   :מילות מפתח
 .ביצוע; הישגים אקדמיים; שרה כץ; העברה; מטקוגניציה; גבוהים
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  המרכיבות אתדורש מיומנויות מטקוגניטיביות –בעידן הנוכחי תפקוד אינטלקטואלי יעיל 

 התהליכים ).Flavell, 1979; Schunk & Zimmerman, 1998, 2004( עצמיתההכוונה ה
הפרט לחשוב על החשיבה שלו ולנווט את התהליכים -המטקוגניטיביים מתייחסים ליכולת

, ויסותב, בהכוונהו, בחקר המטקוגניציה מבחינים בידע מטקוגניטיבי. הקוגניטיביים שלו

-  כי ביצועיהם של לומדים בעלי,מראה המחקר :)Flavell, 1979( ידע זהבקרה על בפיקוח וב
. ת זועּוָדמּו-דים חסריְמֹוּלוהם מצליחים יותר בלימודיהם ִמ,  יותריםמודעות מטקוגניטיבית טוב

שגיו האקדמיים יה-עולה רמת,  יותרהוא בעל הכוונה עצמית גבוההככל שהלומד  – במקביל

)Pajares & Schunk, 2002; Zimmerman, 2004(.   

ביכולת אינטלקטואלית ובידע רק אינה תלויה ת מטקוגניטיבית עּוָד כי מּו, נמצא,יחד עם זאת
הלמידה מתרחשת תוך , חברתית-לפי הגישה הקוגניטיביתאולם  ,)1997, בירנבוים(קודם 

 ,Bandura, 1986; Zimmerman(קוגניטיביים וסביבתיים , אינטראקציה של גורמים אישיותיים
 נבחנה על ידי חוקרים – בייםגישה זו של שילוב אלמנטים מוטיבציוניים וקוגניטי). 2004 ,2000

   .רבים

 חשוב לקחת בחשבון אסטרטגיות – שבחקר המורכבויות של תוצאות הלמידה, מסקנתם הייתה
הכוונה עצמית לפי הפרספקטיבה . מוטיבציה-יביות של לומדים בד בבד עם גורמיקוגניט

 שימוש יעיל ,קוגניטיבית מטתעּוָדמּו:  כוללת את שלושת המרכיבים– חברתית-הקוגניטיבית
  .  למידה ושליטה מוטיבציונית– סטרטגיותבא

הוא תוצר של תהליכים , שהוא מרכיב מפתח של מוטיבציה, החוללות העצמית-גורם
חוללות -לאמונות.  כך הוא משפיע על כל המרכיבים של ההכוונה העצמית.מטקוגניטיביים

- יונות לשנות אמונותניס. יםעצמית וההישגהההכוונה - תפקיד חשוב בכל שלבי ישעצמית

 ;Bandura, 1997; Pintrich & DeGroot, 1990( פיעים גם על הכוונה עצמית בלמידהחוללות מש
Schunk, 2000; Schunk & Ertmer, 2000; Schunk & Pajares, 2004; Zimmerman, 2000, 2004(.  

  שליטה - להשגתית לשימוש במיומנויותעצמהכוונה עצמית יעילה תלויה בחוללות 

)Bandura, 1997; Schunk, 1996; Schunk & Pajares, 2004 .(המיומן בהכוונת למידתו,לומד , 
. גןינחוש להשכשהוא , חוללות גבוה ועם מטרות ספציפיות-מדןולמידה עם א-נכנס לסיטואציות

כדי להגדיר לעצמו את  –מנווט ומשווה את ביצועיו למטרותיו , עבודתו הוא עוקב-במהלך
 להמשך שימוש יעיל מנחות אותוערכותיו האישיות לגבי התקדמותו ה. התקדמותו

ללמידה בשלב  החוללות הגבוהה. באסטרטגיות ובמוטיבציה לשיפור ובאמונות חיוביות להישג
.  שבעקבותיוהביצוע והרפלקסיה-שגים בשלבייה-ית להשגתעצמ מתממשת בחוללות – התחילי

. )Zimmerman, 1998, 2004 (בלמידה הבאההחוללות בשלב הרפלקסיה מהווה בסיס לחוללות 
 אם הם ספקנים באשר לחוללותם העצמית לביצוע ,תלמידים לא ישתמשו במיומנויותיהם

מסבירים הכוונה עצמית בלמידה מוטיבציוניים -האספקטים האפקטיביים. מטלות למידה

 ,Bandura, 1993, 1997; Schunk, 2000; Zimmerman, 1995, 2004 Zimmerman(ביצוע אקדמי בו
Bonner, & Kovach, 1996.(   

 מתמקד באמונות האישיות של הלומד כמרכיב – הקו השולט בתחום חקר המוטיבציה היום
. שלון אקדמיי קובע הצלחה או כ הואוכך, ידע ומיומנויות שלוב המנבא מה יעשה אדם ,קריטי

-  משתנה– ספיםמוטיבציה נו- הכוללים משתני, שבמודלים סטטיסטיים,חוקרים מציינים
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והוא מנבא עקבי ,  שיש לו השפעה ישירה על ביצוע,החוללות הוא משתנה המוטיבציה היחיד

 ;Bandura, 1997; Bong & Clark, 1999(יותר של התנהגות אקדמית מכל שאר גורמי המוטיבציה 
Graham & Pajares, 1999; Pajares, 2000 ; Pajares & Valiante, 1999; Pajares & Schunk, 1999, 

Schunk & Pajares, 2004; Pintrich & Schunk, 2002.(   

ככל שאמונות מוערכות באופן : הסבר החוקרים לכוח הניבוי של מרכיב זה הוא הספציפיות שלו
 יכולת הניבוי של  הרי– במיוחד כשהן מוערכות באופן ספציפי למשימהו, ספציפי יותר לתחום

 ביכולת פוגם הדבר – יות מתייחסות לתחום באופן גלובליכשאמונות איש, הפךל ו;הביצוע עולה
  . הניבוי של הביצוע

  : הקשר בין הכוונה עצמית לבין חוללות עצמית הוא כפול

אמונות חוללות משפיעות על . ב, חשיבה גבוהים-בשני התהליכים מתרחשים תהליכי. א
אספקטים אפקטיביים  ועל , מצד אחד– אספקטים קוגניטיביים ומטקוגניטיביים של האישיות

 ,)2006, 2002 ,ץ"כ(וכל אלה משפיעים על הכוונה עצמית ,  מצד שני– ומטאפקטיביים

Zimmerman, 2004; Schunk & Pajares, 2004; Schunk & Zimmerman, 2007) .(   

  

  העברה של חוללות עצמית

  ?חוללות של ילדים-מדוע חשוב לטפח אמונות

 , תורמת לביצוע אקדמי יותר מאשר טיפוח מיומנות בלבד– העלאת חוללות עצמית של תלמידים
חוללות מתרחשת כתוצאה משינוי -העברה של אמונות. חוללות ניתנות להעברה-ון שאמונותוכימ
ית עצמ שחוללות ,מחקרים מראים. קוגניטיבי באמונות של אנשים לגבי כוחם לשינוי עצמימט

וכללת להתנהגות אחרת בסיטואציות  יכולה להיות מ– בהתנהגות ספציפית בתחום מסוים
-  בין תת,בין משימות דומות באותו קונטקסט, בין מקצועות באותו תחום , למשל,כמו: דומות

 בין מיומנויות קוגניטיביות בתחומים ,יןי הקשורות לאותו ענ,בין מיומנויות, מיומנויות דומות
 ,או בין מקצועות, מטיקה בשפה האנגלית אם לומדים מת, לדוגמה; יחדותשונים הנרכש

). Bandura, 1986, 1997; Schunk & Zimmerman, 1998( . אותו מורהידי-להנלמדים ע
  . היא מועברת גם לשני, כשמתפתחת תפיסת חוללות חיובית לגבי האחד

 לאדם מקנה, צוע מיוחדישמתחזקת לאחר הצלחה בב, גבוהה תפיסת חוללות,  ועוד– זאת
  . סופי-ולהשקיע בהם מאמץ אין, רבה דבריםד ה שהוא מסוגל לעשות עו,טחוןיב

  : יהיו, ית בהכוונה עצמית של פעילות ספציפיתעצמלהצלחה להשפיע על חוללות 

   .ית של פעילויות אחרותעצמפוטנציאל של העברה לחוללות   .א

 המשפיעות ,)self-esteem(" הערכה עצמית"כגון  ,תכונות אישיות קבועותלחיזוק  פוטנציאל  .ב

 , Bandura, 1997; Zimmerman, 2000( ,)2006, ץ"כ (כלול התנהגויות הלמידהעל הלומד במ
2004.(  
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  חוללות לבין ביצוע-אומדןפער בין 

 ליצור פער בינו לבין –  ובכך,יתעצמ לתרום לאומדן שגוי של חוללות אחדים עשוייםגורמים 
, ערכת החוללות הכי לבין תהלי– פקוד הפסיכולוגי הנדרשהתאמה בין תחום הת-אי: ביצוע

במשוב  סרוח או סיוןינ-חוסר בגלל פוט שגוי של חוללותיש, הביצוע-הערכה שגויה של משימות
 ,החוללות-יסות של חוויותִויכולות לקרות תוך כדי מעקב ּוש ,הטיות אישיותיות, זמן-לאורך

  . )2006, ץ"כ ( ולא הצלחות,סיונות כושליםי נ לזכור, למשל,כאשר לומד מעדיף

 מדגישים את – )Pintrich & Schunk, 2002; Schunk & Zimmerman, 1998( אחדים חוקרים
, מצד אחד.  המפריעים ללמידה ולביצוע,אומדנים מוגזמיםל ביחסאלי חשיבות האומדן הר

 כדי –  שהלומד ישתמש באינפורמציה נכונה,כוי רב יותרי יש ס,החוללות מדויק-כשאומדן
 אומדן ש,במקרהמאשר ,  על מנת לכוון את למידתולהחליט באילו אסטרטגיות להשתמש

אינו מאוד אלי מדויק אומדן ר, מצד שני. החוללות שלו מוגזם ואיננו מבוסס על ביצוע אקטואלי
  .  שהרגלי למידתו אינם זקוקים לשינוי ולשיפור, הלומד עלול להניח:מוביל ללקיחת סיכונים

א וה . צריך להיות מעט גבוה מהביצועליית הפונקציונעצמהחוללות ה-אומדןש, בנדורה סבור
, תורם למצב פסיכולוגי טוב, שגים אישייםימקדם מימוש עצמי וה"  אופטימיאומדן" ש,קובע

הוא מביא . (task orientation)ינית במטלה יולמעורבות ענ, אישיותללקיחת אתגרים ומחויבויות 
  ית אופטימיעצמות  חוללאומדןמצליחים בעיסוקיהם הם בעלי הראיות לכך שאנשים 

(Bandura, 1997) .  

 ביכולת –  שמקורם,וסבורים, קשייהם- הם טועים בהערכת:מדנים שגוייםואיש לילדים רבים 
אינם משקיעים מאמץ ושוקעים בהשוואות חברתיות מתסכלות הם  לכןו, אישית נמוכה

(Bandura,1990a) .שלוןי מתוסכלים לאחר כ– מדנים גבוהים מוגזמיםובעלי א, אחרים(Schunk 
& Zimmerman, 1998) .מדנים שגויים או ו אמונות חוללות בגלל הצורך לשנות אטפחחשוב ל

 שכיח בבתי – אליבאופן בלתי רבדרך גבוה כלל  –  שגויאומדן.  לביצוע טוביםמפריעה ,מוגזמים

  . )Schunk & Zimmerman, 1998( ,)2001, ץ"כ( הספר

במחקר זה . הוא אתגר לחינוךכדי להשפיע עליהם  העצמיתחוללות לחקור את תהליכי הסיון יהנ
יסות  ו–כן ו, חשיבה גבוהים של הכוונה-תהליכימנת להפעיל -נעשה שימוש ברפלקסיה על

  .מוטיבציהעל אפקט ועל , ופיקוח על קוגניציה

  

על , יסות ופיקוח על קוגניציהו, פעלת תהליכים גבוהים של הכוונה אמצעי לה– הרפלקסי
   מוטיבציה עלאפקט ו

לפיכך . המתווך בין מחשבה לפעולה, בור פנימייבור רפלקטיבי הוא דידאו חשיבה חוזרת 

קרי בלמידה י זה הוא התהליך העימינפבור יד. )Vygotsky, 1978(דוד החשיבה יהיא ע, רפלקסיה
- קורותשיח של הלומד עם עצמו ועם מ-התהליך הרפלקטיבי הוא מעין דו. הכוונה עצמית-בעלת
חתירה על ה, בחינתהעל , המחשבה שלו- תוכןעלקורת י היא בהרפלקטיביות שלו. ע שלוהיד

  . וייצרו באמצעותם פרשנות חדשה, שיטילו ספק בפרשנותו הקודמת ,דושיםילהשגת ח

 ,הרפלקסיה עוזרת ללומד לראות דברים). 1996, שריג(פוסק -בלתי,  בתהליך מחזורי– כל זאת
, "מדבר" אדם .היא משפרת את החשיבה, זדמנויות להפעילהככל שרבות הה.  קודםראהשלא 

כל לומד נולד לא . כלי זה הופך את הלמידה למשמעותית יותר". חושב"הוא אדם , "כותב"או 
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של יסות וושל , עיל תהליכים גבוהים של הכוונהלאמן לומד להפאך ניתן  ,עם יכולת לעשות זאת
  . )2006, ץ"כ (פקוח על הקוגניציה

 שיש לרפלקסיה השפעה על ,רפלקסיה שונים ומצא-יקסיה בדק סוגושא הרפלבנהמחקר 
עוצמה לתמיכה -כתיבה של אדם לעצמו היא כלי רב). 2006, ץ"כ(תהליכים מטקוגניטיביים 

  : קורתייבתהליך ההרהור הרפלקטיבי והב

ורך  ואין צ,כי הן מתועדות בכתב, קורתי מחשבות כתובותי קל לחשוב ולבחון באופן ב,ראשית
  . להתאמץ לזכור אותן

מחשבות אל תודעתו ויוצר " מתחבר"בו הלומד ר שא , במהלך כתיבה נוצר מצב מיוחד,שנית
  . חדשות מן החומרים המרכיבים אותה

מתחייב הכותב להסביר לעצמו את מחשבותיו ,  בצורך להעלות משהו על הכתב,שלישית
בו ר שא ,תקשורת פנימי-הו תהליךז. וססים על אבחנות דקות המב,במפורש ולעצב רעיונות

קורת בונה ממרחק של זמן יהוא מתרחק מעצמו ומאפשר ב. הלומד הוא גם הנמען של עצמו
). 1996, שריג(חשיבה -רעיונות ולניהול-שכתיבה היא כלי ליצירת, לפיכך אפשר לומר. סיוןיונ

  ). 2006, ץ"כ( דהדום ההכוונה העצמית בלמייי לקִע אמָצ– רואים בו חוקרים, הלמידה-בתחום

  : לרפלקסיה יש השפעה על תהליכים קוגניטיביים

 העוזרת ,היא סוג של חזרה, הלב באפיונים החשובים של המשימה-היא ממקדת את תשומת
 ללומד לעקוב היא עוזרתו ,ולשליפה ממנו בעת הצורך, כרון לטווח ארוךילאגירת חומר לימוד בז

 שרפלקסיה על מיומנויות ספציפיות ,מראההמחקר . )Schunk, 1986, 1995( ולנווט באופן שיטתי
תהליכים לרפלקסיה יש השפעה על .  קידם את ביצוע אותן מיומנויות– שוניםלימוד -בתחומי

ההערכה של החוללות -על תהליכיוגם הכוונה אישיים -תהליכיעל , ומטקוגניטיבייםקוגניטיבים 
  .)2006, 2001, ץ"כ (טיבייםעיבוד קוגניטיביים ומטקוגני- שהם תהליכי,יתעצמה

 -דישאינו מיוצג ,  שלב גבוה ביותר בסולם המטקוגניציהרואים ברפלקסיה, חשיבה-חוקרי
  . ראהבהוהצורך 

 והעברה לביצועים שונים חשיבה-שינוי יצירתי של ביצועי, קורתיתי בחינה במאפייני שלב זה הם
  . אחרים

שלב ). Perkins & Swartz, 1992( החשיבה-הלומדים לשלב זה הוא אתגר להוראת-העלאת
בו מתרחשים אשר , יתעצמהחשיבה הרפלקטיבית הוא השלב החשוב ביותר בהערכת החוללות ה

   .שנרצה לטפח אותם, )Bandura, 1997(הערכה והכללה , שיפוט, שקילה, בחירה-תהליכי

בלי להתאמץ חוללות קיים -אומדןה לסמוך על יקיימת נטיכי  ,)Bandura, 1997(בנדורה מציין 
 ,ביצוערק אם יחול שינוי משמעותי ב, יתעצמ יאמדו מחדש את חוללותם האנשים. לאמוד שוב

 כאשר אין . שהוא שגה בהערכת חוללותו, והמעריך הבין,שלגביו הוערכה החוללות העצמית
 – נויי הדורשים התאמה וש, במצבים חדשים בהערכת חוללות עצמיתמאמץ מספקת-השקעת

אימון -הרפלקסיה כשיטת ש,ניתן לשערלפיכך . (Bandura, 1997)ע עלולה לרדת רמת הביצוהרי 
   .יתעצמאו טיפוח תהיה גורם מדרבן לאמידה מחודשת של החוללות ה

חוללות -מדניוחשיבה מחזקים את קביעתו של בנדורה בדבר הסתמכות אנשים על א-חוקרי
 ממדיות-חד היא  האנושיתכשלה הטיפוסית של החשיבה שהמ,הם מציינים. יים קיימיםעצמ

בצורה אלא אם כן הם עושים מאמץ מודע לנהוג , טבעיבני אדם נכשלים בהם באופן . וערפול



  ץ"שרה כ
 

  

  ד"כרך י – ט" תשס– "ïðàù"שנתון 

– 266 –  

  

לטענת , הרפלקסיה-גרפיים להנחייתו  סמלים מילולייםשהם ,"החשיבה-מארגני. "אחרת
שים  כי הם דור,אך אינם מופעלים תמיד, באופן פסיביאדם -אצל בניקיימים  – פרקינס וסוארץ

, הרחבתה והבהרתה, בהזמן לחשי-הקדשה,  תרגול חשיבה:רושוי פ– החשיבה-פוריש. מאמץ
חשיבות לרצף ולגיוון קיימת  – חשיבהב. דיוק וארגון החשיבה בשיטתיות, לב-תרגול תשומת

 בחשיבה יתבטאוכל אלה ). Perkins & Swartz, 1992. (להכללה ולהעברה, להנגדה, להשוואה
   .םילפני שיתפתחו הרגלי חשיבה לקוי, ב לפתחה בגיל צעירשחשו, הרפלקטיבית

 , על התהליכיםהמתבססת , הכללה הערכתית, למעשה,וא הית של הלומדעצמהחוללות ה-אומדן
  ). 1996 ,שריג(זו עוזרת לאנשים לראות דברים באופן שונה  .רעו תוך כדי הרפלקסיהישא

יהיה הכוונת  ,במחקר הנוכחיית עצמבדק החוללות היבו תר שא ,צוע הספציפייתחום הב
 ַחֵורֹוָה, גנציה הוורבליתיכתיבה שייכת לתחום האינטל. ההתאמה של הכתיבה לנמען-פעילויות

 ,'ל תלמידי כיתה ועשה בכתיבה שיהכתיבה לנמען ֵת- התאמת. היוםהספר-תוהמוערך ביותר בבי
   .צעוישהם במשימות אותנטיות שנועדה להציג 

  

  ה לנמעןהתאמת פעילויות כתיב

ליכולת , התאמת המבע התקשורתי לידעהיא ) audience adaptation(התאמת הכתיבה לנמען 
 – תפקיד חשוב בשכתוביש לתהליך זה ). 1996, פולמן(החשיבה ולרגישויות המיוחדות של הנמען 

הלב -תשומת. פור איכות הכתיבהיטוי בשיצוע המרות הבאות לביבהיותו גורם מדרבן לב
כבר   נמשכת– פוש מגוון של דרכים להשגתהיחלבכתיבה ו" ת לנמעןעּוָדמּו"רת לההולכת וגוב

. ת לנמען היא מרכיב קריטי בכתיבהעּוָד שמּו,הסכמה רחבהישנה . יותר משלושה עשורים
  ). 2001, 1998, ץ"כ( אורטיות שונות לתהליך זהגיות מגוונות מתבססות על גישות תטכניקות פדגו

  

  מטרת המחקר 

 להגיע להבנה עמוקה של התפתחות תהליכי החוללות העצמית בסביבה אחקר הימטרת המ
   . שימוש ברפלקסיה על חוללות עצמיתבאמצעותטבעית 

  שאלת המחקר 

 חשיבה מתרחשים תוך כדי אימון ברפלקסיה על חוללות עצמית לבצע משימת-אילו תהליכי
  ?כתיבה לנמען

  

  מתודולוגיה

  נחקרים

  . המטפחים הכוונה עצמית בלמידה,ספר- בתי8-ב) n = 306(' תלמידי כיתות ו

  :המחקר-כלי

  : היו הבאיםהמחקר -כלי

פלקסיה על חוללות  משימות הר20. ת לנמעןעּוָדרפלקסיה על חוללות עצמית לכתוב תוך מּו
  . שדה-ראיונות עם מורים ורשימות, תלמידלימודים אחת לכל -עצמית במשך שנת
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 ,Perkins & Swartz ("חשיבה-מארגני"עשה באמצעות נ יתעצמהאימון ברפלקסיה על חוללות 
ניתוח פורמלי , יסודות לטיפוח החשיבה: אורטייםח על סמך שלושה מקורות תהכלי פוַת). 1992

  :  כמפורט להלן– סמך שיחות עם מומחים בתחומים אלהית ועל עצמשל גורם החוללות ה

 מלמדים םבאמצעות. את החשיבה המנחים ,גרפיים/הם סמלים מילוליים" חשיבה-מארגני"
- צועייקורתית בי כדי שידעו להשוות ולבחון בחינה ב,תלמידים לחשוב חשיבה רפלקטיבית

צועים שונים ילעשות העברה לב, חשיבה-צועיילהעריך ולשנות שינוי יצירתי ב, חשיבה קודמים
   .לעשות הכללה הערכתית, ולבסוף, אחרים

- להתאמת עשר פעילויות חשיבה על חוללות עצמיתהם , המרכיבים את הכלי,החשיבה-מארגני
 רשימת ,הוצאת עיקר מטפל,  בחירה,המצאת אפשרויות, טבלאות, מוחין- סיעור:כתיבה לנמען

צועים יהעברה לבו הכללה הערכתית ,חשיבה-צועיי שינוי יצירתי של ב,קורתיהערכה וב, בעד ונגד
 במשך יעור שבועי גם זמן קבוע של ש היה,וקצה לכתיבת הרפלקסיהה ש,הזמן. שונים אחרים

 ,באופן כזה ניתן לומר. הלומד יכול היה לכתוב בכל זמן שרצה –וגם זמן חופשי הלימודים -שנת

. )Perkins & Swartz,1992 ( כפי שממליצים פרקינס וסווארץ,שטיפוח החשיבה היה יומיומי
  . קבועועי ההאימון השבו, קבוע-בלתיאפשרות לכתוב יומיום באופן  היה ההרצף

.  להתנסות אותנטית שוטפת אחרת– חסות של הרפלקסיה בכל פעםיתבטא בהתיה הגיוון
 ו עבריםהמור. תהי בכתיבה הרפלקטיבית בככה שתמ,פח אווירהיוון את הפעילות וטימורה כה

   .הקיץ-להם בחופשת נהתני ש,בסדנהברפלקסיה תרגול ה-תהליךאת 

אוריה ית לפי התעצמתוח פורמלי של גורם החוללות ה הוא ני, שעליו מתבסס הכלי,מקור שני

, בחירה-כלי לטיפוח תהליכיהרפלקסיה הייתה ה. (Bandura, 1997)חברתית -הקוגניטיבית
   .יחד שהוא הכללה הערכתית של כל התהליכים , השיפוטיאומדןהערכה עד לשלב הושקילה 

  

  ניתוח הנתונים

  . )Glazer & Strauss, 1967(הניתוח הייתה השוואה מתמדת -שיטת

 קטגוריות ה שלאסטרטגיה זו משלבת מיון ויציר. ם נחקרי306רפלקסיה של - עבודות6120נותחו 
מתוך ראיונות , הלומדים- שעלו מתוך עבודות,אינדוקטיביות תוך השוואה מתמדת של מבנים

שהוא  ,Grounded Theory המהלך היה מהלך של. שדה של החוקרה-עם מורים ומתוך רשימות

כל האינטרפרטציות של הנחקרים על  ).Denzin & Lincoln, 1994(מהלך של המשגת נתונים 
תוצאת ניתוח זה .  אינטרפרטציות של המורים ושל החוקרבצירוף עובדו – התהליך ועל עצמם

  .גומלין אלה-הודות לפעולות שנבנתה במשך הזמן ,היא סינתזה
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  תוצאות

   התחלתי תהליך הערכת החוללות העצמית בשלב. 1

 הוא חשיבה אינטואיטיבית )3-1(מאפיין שכיח בתקופת כתיבת משימות הרפלקסיה הראשונות 
  : בעקבות זאת אין רפלקסיה כלל. ת לחוללות עצמיתעּוָדמּו-או חוסר

-  ... "ÈÓˆÚ ÏÚ „È‚‰Ï ‰Ó Ú„ÂÈ ‡Ï È‡ .Ú„ÂÈ ‡Ï È‡ ‰ÓÂ Ú„ÂÈ È‡ ‰Ó Ú„ÂÈ ‡Ï È‡ . ‡Ï

 ÏÚ È˙·˘ÁÌÈ¯·Á‰ È‡Â ÈÏ˘ ‰·È˙Î‰ ÚˆÓ‡· Â‰˘ÈÓ ÏÚ ·Â˘ÁÏ ÏÂÎÈ ‡Ï) "262 ,1( .  

   )מספר נבדק = 1, מספר רפלקסיה = 262: מקרא(

  

  .םיאו יש גלישה אסוציאטיבית לרפלקסיה על נושאים אחרים בלתי רלוונטי

-  " Ûˆ¯· È˙·˙Î‰ÏÁ˙‰·‰˘‰ ˘‡¯ ÏÚÂ ÌÈ‚‰Ó ÏÚ ... ÛÂÒ·Â ‰¯Â˜ ‰Ó ÏÚ È˙·˙Î 
Ú·Ë·) "37 ,1(.  

  

הוא אינו . קורתיעל הערכה או על ב, נטואיטיבי ואיננו מבוסס על תיהלוך חשיבההשיפוט הוא אי
   .ולעיתים הוא לוקח בחשבון היבט אחד בלבד, מכיל נימוקים

-"  ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ È‡ËÚÓÎ¯·„ ÏÎ ) "102 ,2 .(  

  

  .טחיטרטגיות התאמת כתיבה לנמען הוא שסהידע של א

-  " ÍÈ‡ Ú„ÂÈ ‡ÏÌÈ·˙ÂÎÔÚÓÏ  ,Ê ‰Ó Ú„ÂÈ ‡Ï‰ .¯‚Â·ÓÏ ·Â˙ÎÏ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ) "290 ,1 .(  

  

   המשקפים חוסר הרגלי חשיבה עמוקה,מצאים מחזקים את המומנהלים עם מורים ראיונות

  . חשיבה- חוללות אינטואיטיבית ללא תיהלוךאו הערכת

-  ‰¯ÂÓ" : ·Â˘ÁÂ ·˘˘ ‰ˆÂ¯ È‡„ÁÈ˙Â˘ÚÏ ‰Ó  . ÌÈÏÈ‚¯ ‡ÏÂ ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï ÂÏˆ‡ ÌÈ„ÏÈ‰
·Â˙ÎÏ . Ì‰Ï ÔÈ‡"‰·È˙Î ÈÚÂ¯È‡ ..."Â ‰˙Î „Ú ÂÁÓˆ '˘ÓÓ ‰·È˙Î ‡ÏÏ , È„ÏÈ Ì‰

˙¯·ÂÁ )¯ .26.11 .(  

   )תאריך = 26.11 ,ראיון= ר : מקרא(

  

  תהליכי הערכת חוללות עצמית של הלומדים במשך השנה . 2

יה הגדולה יהעל. ההתפתחות של תהליכי הערכת החוללות העצמית-במשך השנה עולה רמת
  . 8ת רפלקסיה מתרחשת בדרך כלל בסביבו

  :  כפי שעלו מניתוח הרפלקסיות,להלן תיאור התהליכים

  

  ת עצמית עּוָדמּו. א

במשך השנה חל מעבר הדרגתי עם . ת עצמיתעּוָד הוא מּו, העולה מתוך הראיות,הראשוןהתהליך 
ת גבוהה יותר של חוללות עצמית עּוָד למּו– ת עצמית נמוכהעּוָדּוהבדלים אינדיבידואליים מּמ

  :ת זו לא יתרחשו תהליכי הערכת החוללות העצמיתעּוָדללא מּו. אמת כתיבה לנמעןלהת

-  ..."‰ˆÂ¯ È‡˘ ‰Ó ˙‡ ·Â˙ÎÏ ÁÈÏˆÓ ÍÎ ÏÎ ‡Ï) "148 ,12 .(  
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-  "˙ÂÈÂÒ˙‰ È˙˘ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ È˙Î¯Ú .. ÁÂË· ¯˙ÂÈ È˙˘‚¯‰ ‰Ï·Ë‰ ˙Â·˜Ú·
‰ÁÏˆ‰Ï ˘ÂÁ ¯˙ÂÈÂ ÈÓˆÚ·... ‰Ê‰‡¯Ó‰‰Â·‚ È„ ‡È‰˘ ÈÏ˘ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ . ÈÏÚ 
˙ÂÈˆ¯‰ ˙‡ ˙ˆ˜ ¯Ù˘Ï ...Â ‰ÈÊÈ·ÏË ˙Â‡¯Ï ˜ÈÒÙ‰Ï.... Ï·˜Ó È‡˘ ÏÎÎ˘

˙ÂÈˆ¯‰ ˙Ó¯ ˙‡ ¯È·‚Ó È‡ ÌÈ˜ÂÊÈÁ) "14 ,7 .(  

-  " ÚÈ˜˘Ó È‡ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ ÈÓˆÚ ÏÚ È˙ÈÏÈ‚ ‰Ï·Ë· È˙È˘Ú˘ ‰‡ÂÂ˘‰‰ ˙Â·˜Ú·
ÔÚÓ· ·˘Á˙‰Ï ıÓ‡Ó , ‰È‰ ‰Ï·Ë‰ ÈÙÏ ‰È‰˘ ‰Ó ÏÎ ÈÎ È˙Ú„ ˙‡ È˙ÈÈ˘
· ‰È‰˘ ‰ÓÓ ÍÙ‰‰‰Ï·Ë , ÌÈ¯·„ ÌÈ·Â˙Î ÂÈ‰ ‰Ï·Ë· ÈÎ) È˙·˙Î È‡˘

ÌÓ‡ (ÈÓˆÚ ÏÚ È˙Ú„È ‡Ï È‡˘ "ÈÓˆÚ· ÁÂË· È‡˘ È˙·˘Á ‰Ï·Ë‰ ÈÙÏ , Í‡
˙Ó‡· È˙Ú„È˘ ‰Ó È˙·˙Î ÈÎ ÏÙ˘ÂÓ È„ È˙ÈÈ‰ ‰Ï·Ë‰ È¯Á‡ . ‰Ó˘ È˙È‡¯Â

‰ÓÊ‚‰ ‰È‰ Ì„Â˜ È˙·˘Á˘) "....140 ,8.(   

-   "Ï˘ÓÏ ÈÓˆÚ ÏÚ ˘„Á Â‰˘Ó „ÓÂÏ È‡ ‰„Â·Ú ÏÎ· :.... ˘È˘Î „ÂÓÏÏ ·‰Â‡ È‡˘
„·Ï „Â·ÚÏ ·‰Â‡ È‡ ‰ÊÎ ‚ÂÒÓ ˙Â„Â·Ú·Â ‰·È·Ò· Ë˜˘ ,ÈÏ˘ ˙ÂÂÈÚ¯‰ ÌÚ .

ÈÏ˘ ‰·È˘Á‰ ÌÚÂ .ÈÓˆÚ ÏÚ Ì„Â˜ ÂÏ‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ ˙‡ È˙Ú„È ‡Ï ... ·Â˘Á˘ ‰Ó
 ÌÚÙ Í‡Â ÈÏ˘ ˙ÂÂ¯ÒÁ‰ ˙‡ Ú„ÂÈ È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÌÚÙ Û‡ ‰Ï‡‰ ˙ÂÈÒ˜ÏÙ¯‰ ÈÏ·˘

¯Ù˙˘Ó È˙ÈÈ‰ ‡Ï . ÈÂÙˆ „Â‡Ó È˙ÈÈ‰ÌÈ˘Â„ÈÁ ÂÈ‰ ‡ÏÂ ÈÏ˘ ˙Â„Â·Ú· , È˙ÈÈ‰ ‡Ï
¯Ù˙˘‰Ï ÍÈ‡ ˙Ú„Ï ÏÂÎÈ) ..111 ,11.(   

  

  סטרטגיות ושימוש נכון בהןתהליך רכישת ידע של א. ב

 הוא תהליך רכישת ידע של אסטרטגיות התאמת כתיבה , העולה מתוך הראיות,השניהתהליך 
לידע ספציפי עמוק של מספר  –  אחתטחי של אסטרטגיהע שַדֶּיבמשך הזמן חל מעבר ִמ. לנמען

  : מוש נכון בהןיוש סטרטגיותא

-" ÈÓˆÚÏ È˙·˘Á ,‰‰¯ÂÓÏ È˙·˙Î Â˙Â‡˘ ÌÂÎÒ ,‡ ˜È˙Ú‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‡Ï È‡Â˙Â ‰˙ÎÓ „ÏÈÏ 
‚ ,ÌÈÈÂ˘ Â· ÒÈÎ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ È‡.. . È˙ÈÒÈ ‰ÓÎ ÌÈÏÈÓ· ˙Â˘˜‰ ÌÈÏÈÓ‰ ˙‡ ·Â˙ÎÏ

˙ÂËÂ˘Ù ¯˙ÂÈ˘ ,ÌÂÎÒ‰ ÔÂ‚Ò ˙‡ È˙ÈÈ˘ ,È˙˘Ó˙˘‰· ‚ ˙ÂÈ˙Â‡ È„Î ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÂ„
‚ ‰˙Î· „ÈÓÏ˙˘ ,‡Â¯˜Ï ÏÎÂÈÂ· ·Â˙Î‰ ˙‡  ˙ÂÈÚ· ÈÏ· , È˙ÈÒÈ ˙Â‡È‚˘ ÈÏ· ·Â˙ÎÏ

‰ÊÓ „ÓÏÈ „ÈÓÏ˙‰˘ È„Î ˜ÂÒÙÔ ·È˙Î ,‚ ‰˙Î· „ÏÈÏ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ È˙·˙Î˘Î ,Ì‚ Â‡· 
ÌÈ˘„Á ˙ÂÂÈÚ¯ Ú Ï˘ÓÏ ‰˘‰ ˘‡¯ Ï‚ ‰˙Î· „ÏÈ˘ ,Ú„È ‡Ï ÔÎ ÈÙÏ. )36 ,1(.   

   1 בנספח ראודוגמאות נוספות 

  

  היזכרות בהתנסויות קודמות. ג

בהתנסויות קוגניטיביות או ) recall( הוא היזכרות , העולה מתוך הראיות,שלישיתהליך 
 הנעשית תוך ציון ,בחשיבה זו. אפקטיביות קודמות של חוללות עצמית להתאמת כתיבה לנמען

  :  כגון,ישנו מעבר מסיבות חיצוניות, שלוןיסיבות להצלחה או לכ

-  "ÁÏˆ‰ ‡Ï‰·È˙Î· È˙ , È˙Â‡ ‡ÈˆÂ‰Â È˙È‡ ¯·„Â ‡· ÔÂ¯˘ ÈÁ‡˘ ÔÂÂÈÎÓ
ÊÂÎÈ¯‰Ó" )102, 4.(   

-  "..·ÂË ÈÏ Â¯È·Ò‰ ‡Ï˘ ÏÏ‚·..)7 ,3(. – "... „„ÂÁÓ ‰È‰ ‡Ï ÈÏ˘ ÔÂ¯ÙÚ‰˘ ÏÏ‚·

È˙·˙Î ‰Ó ÔÈ·‰ ‡Ï ‡¯Â˜‰Â…) " 179, 3.(  

-   "·ÂË‰ ÈÎ‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ È˙ÈÒÈ ,˜ÈÙÒÓ ¯ÓÂÁ ÈÏ ‰È‰ ‡Ï Ï·‡) "...14 ,7.(  
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, זמן-הקדשת, יןיענ ,מאמץ-השקעת(מוטיבציה :  כגון,בות פנימיות ולחשיבה עמוקה יותרילס
  :)מצבי חרדה, התמדה

-  " ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡· È˙˘ÙÈÁÂ È˙ˆÓ‡˙‰ È˙Ú„Ï ÈÎ ·ÂË ¯ˆÂ˙Ï ÚÈ‚‰Ï È˙ÁÏˆ‰
 ÌÈÚÂ¯È‡ È˙·˙ÎÂ  

  ÔÈ·¯ ˜ÁˆÈ ÏÚ .Ú ‰Ê ÈÎ Ì‚ ‡Ï‡ ‰ÓÈ˘Ó ÂÊ ÈÎ ˜¯ ‡Ï ˙ÂÈˆ¯· È˙„·Ú Ì‚ÈÈ Ô
È˙Â‡ „Â‡Ó. . ‰È‰ ‰Ê ÈÎ ‰˙Â‡ ·Â˙ÎÏ È˙È‰ ‰„Â·Ú‰ ˙‡ È˙·˙Î ¯˘‡Î

 È˙Ú˜˘‰ Ì‚Â ÔÈÚÓ)5 ,2.(   

-  "˙È·· ‰Ê ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÁÂÂ ÔÓÊ ÈÏ ‰È‰˘ ÏÏ‚· ‡¯Â˜· ·˘Á˙‰Ï È˙ÁÏˆ‰) "9 ,
6.(   

-  "..‰¯Ó‡ ‡È‰ ‰˜„· ‰¯ÂÓ‰˘Î Ï·‡ È˙¯·‚˙‰˘ È˙·˘Á ÁÏˆÂÓ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê˘ .
È˙Ù‡˘Â ÔÓÊ‰ ÏÎ ‰ˆÂÁÏ È˙ÈÈ‰˘ ‰ÊÓ Ú· ‰Ê ÈÏÂ‡‰ÏÂÎÈ È‡˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈÏ  ,

‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂÎÈ È‡˘ ‰ÁÂË· È‡ Ï·‡ .È„ÈÓ ‰ˆÂÁÏ È˙ÈÈ‰ ËÂ˘Ù ..ÌÚÙ· 
 ‰È‰˙ ‰·È˙Î‰ Ï˘ ˙ÂÎÈ‡‰˘ ‰ÁÂË· È‡ Ê‡Â ÔÓÊ ˙ÙÒÂ˙ ˘˜·‡ ÈÏÂ‡ ‰‡·‰

¯˙ÂÈ ‰·ÂË" )40 ,3.(  

-  "‰Èˆ·ÈËÂÓ Ì‰ ÈÏ˘ ˙ÂÁÏˆ‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ È˙Ú„Ï ,ÚÈ˜˘Ó È‡˘ , ‰˘Ú‡ È‡˘ ÔÈÓ‡Ó
‰·ÂË ‰„Â·Ú ,‰ ·˘ÂÈ‰„Â·Ú‰ ÏÚ ÔÓÊ ‰·¯ ..ÈÏ˘ ÔÂˆ¯‰ ˙¯ÊÚ· ÏÎ‰.. È‡ Ì‡Â

ÁÈÏˆ‡ È‡ ‰ˆ¯‡)...1,7.(   

-  "˙ÂÒÏ ‰Èˆ·ÈËÂÓ ÈÏ ‰˙ ÁÈÏˆ‡ ‡Ï È‡˘ ‰·˘ÁÓ‰ .ÛÂÒ·... ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰
‰¯ÊÚ) "12 ,8 .(  

-  ‰¯ÂÓ " :ÁÈÏˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰ ÌÈˆÂ¯ Ì‰ Ì‡˘ ÂÈÈˆ Ì‰ ÔÂÈ„·) "‰„˘ ˙ÂÓÈ˘¯ ,
12.99.(  

  

  :פתיחות-הקשבה וגילויי

-  " È˙ÁÏˆ‰ ÈÓÈ‡Ï ·Â˙ÎÏ ÏÎ‰ È˙‡ˆÂ‰Â ÈÏ˘ ‡Ó‡ ÈÙÏÎ ˙Â˘‚¯ È˙Ú·‰˘ ÏÏ‚·
‰ˆÂÁ‰") 8, 2.(   

-  "ÁÏˆÂÓ ˜ÈÙÒÓ È˙·˙Î ‡Ï˘ È˙·‰ .·˙Ó È‡˘ ÏÏ‚· ‰Ê˘ ·˘ÂÁ È‡È „È‚‰Ï ˘È
‰Ó ÌÏÂÎÏ ·˘ÂÁ È‡ . ·˘ÂÁ È‡Â ÈÓˆÚ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ È˙ÏÁ˙‰ ÔÂ¯Á‡‰ ÔÓÊ·

ÔÎ È‡ ‰ˆÂ¯ È‡ Ì‡˘  ·Â˙ÎÏÂ ÈÓˆÚ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ÏÂÎÈÈ˙Â˘‚¯ ˙‡) "19 ,3.(   

  

  :נקיטת יוזמה אישית

-  "... ÍÈ‡ È˙È˘Ú ËÂ˘Ù È‡Â ‰„Â·Ú‰ ˙‡ È˙·‰ ‡Ï˘ ÏÏ‚· È˙ÁÏˆ‰ ‡Ï˘ ˘È‚¯Ó È‡

 ‡ÏÂ È˙·‰˘È˙Ï‡˘ .˘ ·˘ÂÁ È‡‰‡·‰ ÌÚÙ· ÁÈÏˆ‡ Ï‡˘‡ Ì‡) ".1, 3.(  

  

  :הערכה עצמית

-  " È˙ÏÂÎÈ ‡Ï È˙ÏÁ˙‰˘ Ú‚¯· Ï·‡ ÁÈÏˆ‡ È‡˘ ÁÂË· È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰ÏÁ˙‰·
ÈÒÙ‰Ï˜ .·˘ÂÁ È‡ ·ÂË È˙·˙Î˘ .‰Ê ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ È‡˘Â . ÂÏÈ‡Î ·Â˙ÎÏ

ÏÈÁ˙Ó È‡˘ÎÂ È˙ÈÓ‡ ‡Ï Â‰˘ÈÓÏ „·Ï ‡· ‰Ê) "19 ,2.(   

  

  :או דעות של אחרים על עבודות קודמות שלו סיון בעברינ



  'התבוננות בתהליכי חוללות עצמית של ילדים בכיתה ו
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-  "„È˙Ú· ÁÈÏˆ‰Ï ‰·ÂË ‰˘ÂÁ˙ ÈÏ Ô˙ ‰Ê ¯·Ú· È˙ÁÏˆ‰˘ È˙¯ÎÊ˘) "31, 6.(   

-  "·ÂË ‰Ê˘ ÈÏ Â¯Ó‡...˘ ‰Ó ‡ˆÈ ¯ˆÂ˙‰˘ ˙Â‡¯Ï ‰Ê ˙ÂÏ‚ÂÒÓ ˘È‚¯‰Ï ÈÏ Ô˙
˙‡Ê ÌÈ¯ÓÂ‡Â ¯ˆÂ˙‰ ˙‡ ÌÈ·‰Â‡ ÌÈ˘‡˘Â ·ÂË.... ˙‡ ÌÈÎÈ¯ÚÓ ÌÈ˘‡˘ 

‰˘ÂÚ È‡˘ ‰Ó...) "11 ,6.(   

  

   :ואמונה בעצמ

-  " ¯˙ÂÈÏ ˙Ï‚ÂÒÓ È‡˘ ÈÓˆÚ ÏÚ È˙„ÓÏÌÈˆÓ‡Ó ÈÓˆÚ· ÔÈÓ‡‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˜¯ È‡) "105, 
2.(  

  

  :צבו ולמסוגלותוה בדומים לו וישום ממצבם למיצפי

-  .."È˙ÁÏˆ‰ ‡Ï˘ È˙·˘Á ÈÎ ÔÂÏ˘Î È˙˘‚¯‰ ˘ÓÓ ˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ ‰¯ÊÁ· ‰˙ ‰¯ÂÓ‰˘Î ,
 ÛÂÒ·Ï˙ÂÈÂÚË ˘È ‰˙Î‰ ÏÎÏ ÌˆÚ·˘ È˙È‡¯ÌÈ¯·„ ÔÂÓ‰ ¯Ù˘Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰Â  ,È˙Ú‚¯ "

)26 ,6.(   

-  "‰ÏÂÎÈ È‡ Ì‚ Ê‡ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÎ˘ ‰Ê ˙ÂÏ‚ÂÒÓ ˘È‚¯‰Ï ÈÏ Ô˙Â˘ ‰Ó . ˙‡ˆÂÈ ‡Ï È‡
ÙÂ„Ô.ÈÓˆÚ· È˙Ó‡‰Â ‡¯Â˜· È˙·˘Á˙‰˘ ÏÏ‚· È˙ÁÏˆ‰˘ ˙·˘ÂÁ È‡Â ... È‡ È¯‰Â 

ÌÏÂÎÓ ‰Â˘ ‡Ï . È‡ Ì‚˘ ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê Ê‡˙Ï‚ÂÒÓÂ ‰‡¯Î‰ÓÈ˘Ó· Ì‚˘   ˙‡Ê‰
ÈÓˆÚ· È˙Ó‡‰ .È˙ÁÏˆ‰ ‰Ê ÏÏ‚· ÁË·) "34, 6.(   

  

בה טחית לחשי יש מעבר מחשיבה ש– שלונותילחות ולכהתנסויות תוך ציון סיבות להצ-בהעלאת
 לחשיבה עמוקה על מספר –  ולאחר מכן,עמוקה יותר על התנסות אחת של חוללות עצמית

   . שהלומד מציע בעצמו, קריטריוניםפי-על ןזמנית תוך השוואה ביניה-התנסויות קודמות בו

-  " ˙Â·Â˘˙‰ ˙‡ È˙·˙Î˙·"Í‰ÙÈ ÁÂÒÈ·Â ‰‰Â·‚ ‰Ù˘· ¯Â¯·Â  .· ‰È‰È˘ ‰ ˙‡
ÌÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈ¯·„‰ ,‰Ï‡˘‰ ÈÙÏ...ÌÈËÂËÈˆ È˙ÙÒÂ‰Â Ë¯ÂÙÓ·Â ˜ÂÈ„· È˙ÈÚ...È˙·˙Î˘Î 

 ˙‡‚˘ÂÓ‰ ÈÙ„ÌÈÈ˙ÈˆÓ˙ ÂÈ‰È Ì‰˘ È˙‚‡„  ,, Í‡‰È‰È ÏÚ ÈËÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ 
‰ÂÈÏÚ ¯·Â„Ó˘ ‡˘Â....È‡  ‰·È˙Î· È˙¯Ù˙˘‰˘ ‰˘È‚¯Ó , ÚÈ·‰Ï ˙Ï‚ÂÒÓ Â˘ÎÚ È‡ ÈÎ

˘‚¯ ,‰˘ÂÁ˙ .‡Ï Ì„Â˜) "2, 6.(  

  

  השוואה . ד

 הבחנה בין עיקר ואין ב, א כלליו בשלב ראשון ה:ההשוואה-יךתהל הוא רביעיחשיבה -תהליך
  :משפטים ללא עיבוד- שהוא אוסף, בכיוון אחד עם סיכוםמתמקד, א חלקיואו ה, לטפל

ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜  ÂÁÈÏˆ‰˘ ˙ÂÈÂÒ˙‰  ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈÂÒ˙‰  ˙Â·ÈÒ  

˘¯„ ıÓ‡Ó  ÔÂ·˘Á 9  ˙ÈÏ‚‡ 6  ‰„Ó˙‰Â ‰ÓÈ˘Ó È˘Â˜  

˘¯„ ıÓ‡Ó  ˙Â¯ÙÒ 10  „ÓÌÈÚ 7  ˘¯„ ıÓ‡Ó  

˘¯„ ıÓ‡Ó  Ì„‡ ˙ÂÈ‰Ï 10   ˙"Í 7  ‰„Ó˙‰Â ‰ÓÈ˘Ó È˘Â˜  

-  " ÂÈ‰ÂÈÂÒÁÈÈ˙‰˙È˙ÁÏˆ‰ ‡Ï˘Â È˙ÁÏˆ‰˘  .ÈÎ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ : ˘ÈÂ ÚÈ˜˘‰Ï ‰ÒÓ È‡
‰ÒÓ È‡ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ‰ÁÈÏˆÓ ‡Ï È‡˘ ˙ÂÈÂÒ˙‰ . „Â˜È Ì‰Ï È˙˙ È˙ÁÏˆ‰˘ ‰Ï‡

ÍÂÓ „Â˜È Ì‰Ï È˙˙ È˙ÁÏˆ‰ ‡Ï˘ ‰Ï‡Â ‰Â·‚) ."204, 7.(   

-   " ˙ÂÈÂÒ˙‰‰ È˙˘ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ È˙Î¯Ú....Â È˙˜ÓÚ‰Â È˙Ú˜˘‰ Ë¯Ù¯·˘ ‡ˆÂÈ ...
ÈÓˆÚ· ÁÂË· ¯˙ÂÈÂ ÁÈÏˆ‰Ï ˘ÂÁ ¯˙ÂÈ È˙˘‚¯‰ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·...... ‰ÊÂ‰‡¯Ó ˙ÏÂÎÈ‰˘ 

‰‰Â·‚ È„ ÈÏ˘) "14,7.(  
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. בהמשך אפשר למצוא השוואות יסודיות ומעמיקות של התנסויות וידע מסיטואציות שונות
חשיבה של הערכה - כתוצאה מפעולות– ואות אלה כבר מכילות שיפוט מושכל ומנומקהשו

, בהשוואות הללו יש ניסוח מסקנות של התלמיד.  הלוקחת בחשבון מספר היבטים,ביקורתית
התוצאה המתקבלת מכך היא אחת התרומות החשובות של .  בנייה של ידע חדשואשהן מיזוג 

   .תהליך האימון

  

  הסקת מסקנות. ה

 הוא תהליך הסקת המסקנות על סמך השוואה וניתוח , העולה מתוך הראיות,החמישיהתהליך 
 כאשר , מוסבר בבהירות– פי חוט מקשר-ניסוחן בסדר הגיוני על. התנסויות קודמותשל 

הידע וההתנסויות מובילים . ביטויידי  והידע החדש שנוצר בא ל,הקשרים בין הרעיונות מודגשים
-הערכת, בעיות- שיש בהן הגדרת,למטרות של יוזמות קוגניטיביות ברורות או הצעות רלוונטיות

חשיבה על חוללות עצמית והמלצות -אפשרויות ופירוט של תכניות והשערות לשינוי ביצועי
  ).2 דוגמאות בנספח ראו. (מנומקות ליישום

   

  העברה. ו

כתיבה -להתאמתחוללות העצמית ה הוא תהליך ההעברה מ,ולה מתוך הראיות הע,שישיתהליך 
ובהמשך , חוללות אחרים- תחומי עםבהתחלה יש קשר מעורפל. חוללות אחרים- לתחומי– לנמען

  . ע לתחומים או לכיוונים נוספים תוך גיבוש ההבנה מה הם מלמדים זה על זהָדישנו קשר מּו

-  .."È ÒÁÈÈ˙‰Ï ˙Ï„˙˘Ó È‡ ÌÂÈ‰ÔÚÓÏ ¯˙Â. ÂÏÈÙ‡ ˙˘Ó˙˘Ó È‡ ˙¯·„Ó È‡˘Î ‰Ê· .

 ÈÏ˘ ˙Â·ÂË ÈÎ‰ ˙Â¯·Á ÌÚ ‰Ó‚Â„Ï‰ÁÂ˙Ù ¯˙ÂÈ È‡…È˙¯·Ú˘ È¯Á‡  ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡

 ·Â˘Á ‰Ê ‰ÓÎ „Ú È˙·‰ È·ÈË˜ÏÙ¯‰¯Â·„· Ì‚ ‡Ï‡ ·˙Î·Â ‰˙Î· ˜¯ ‡Ï ¯·ÚÓ 
‰È·Ï"Ò.  ˙Â·Â‚˙‰ ÏÎÂ ¯‚Â·Ó‰ ÌÚ ÌÈ¯·„Ó˘ ÍÈ‡ ÌÚ ˙ÂÈÚ·‰ ÏÎ ÌÈ‡· Ì‚ ‰ÊÓ

‰Ï‡‰" )150, 12.(   

-  "˙Â·ÂÓ ÔÈ‡˘ ÌÈÏÈÓ ˘È Ì‡ ·Ï ‰Ó˘ È‡ È¯·Á Ï‡ ˙¯·„Ó È‡˘Î ,˙‡ ‰¯È·ÒÓ È‡ 

Ô˘Â¯Ù .Ï‡ ÈÏ˘ ¯Â·È„‰˘ ˙‚‡Â„ È‡˘ Â‡  ‰È‰È ‡Ï È¯·Á Ï‡Â ‰¯ÂÓ‰Â˙Â‡¯Â·„  . ÌÚ
È¯·Á ÌÚ Í‡ ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ÈÂ˘Ï ·Ï˘Ó· ¯·„Ï ¯˘Ù‡ ‰¯ÂÓ‰ ,„ÈÓ˙ ‡Ï . ˙·˘ÂÁ È‡Â

‚ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÌÈÓÂÁ˙ „ÂÚ· È˙Á˙Ù˙‰˘Ì˙Â‡ È˙ÈÏÈ) "56 ,16 .(  

-  .. "È„ÂÓÈÏ‰Â È˙¯·Á‰ ·ˆÓ‰ ÈÏˆ‡ ¯Ù˙˘‰) "11 ,19 .(  

-   "ÌÈ„ÂÓÈÏ· ‰˙˘‰ ÈÏÏÎ‰ È·ˆÓÂ ÌÈ‡˘Â‰ ÏÎ· ËÚÓÎ È˙ÈÏÚ ÈÎ È˙ÈÏÈ‚) "2 ,20 .(  

-  "˙ÂÂ˘ ˙Â·È˙Î· ÈÓˆÚ ÔÂÁË· ¯˙ÂÈ ÈÏ ˘È ‰·È˙Î‰ ˙‡ ÈÏ ¯Ù˘Ó ‰Ê) "140 ,12 .(  

-  "‰ ‰·È˙Î‰ ÏÚ ‰ÚÈÙ˘‰ ˙‡Ê‰ ˙ÂÏ‚ÂÒÓ‰ÈÏ˘ ˙È˙¯ÈˆÈ ,·¯ ÈÓˆÚ ÔÂÁË· ÈÏ ˘È "..
)58,20.(  

-  "Ï˘ÓÏ ÌÈÓÂÁ˙ ÈÈÓ ÏÎ· È˙·È˘ÁÂ È˙·È˙Î ÏÚ ‰ÚÈÙ˘‰ ˙È·ÈË˜ÏÙ¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ :˙·"Í  

  ‰Ê ˙ÂÎÊ·,ÈÏ ‰È‰ ‰ÎÎÂ ËÒ˜Ë‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï È˙ÏÁ˙‰  Ï˜ ¯˙ÂÈ . È˘È‡ ‡˘Â· Ì‚
È˙¯Ù˙˘‰..Ï˘ÓÏ ˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· Ì‚  :ÂÈ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·‰Ï Ï˜ ¯˙) "160, 12.(  

-  "ÌÏÚ˙Ó È‡ Â˘ÎÚÂ ‰ÏÈÓ ÏÎÓ Ú‚Ù È˙ÈÈ‰ ‰˘‰ ˙ÏÁ˙‰· ,ÚÂ‚¯ ¯˙ÂÈ , ÔÂÁË· ˘È‚¯Ó
ÈÓˆÚ ,Ï·Â˜Ó ˘È‚¯Ó) "36 ,12 .(  

-  "ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂÁ˙· ˙È˘È‡‰ È˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ÈÏ ˘È˘ ‰˘È‚¯Ó È‡ , ÈÂËÈ·Ï ‡· ‰Ê
˙ÈÏ‚‡· ,‡¯˜‰ ˙·‰Â ÔÂ·˘Á) "54,15.(   

-  ..."· ÌÈÏÈÓ ¯ˆÂ‡· ¯ÂÙ˘...· ..¯‰Â˙ÈÏÏÎ ˙ÈÓÈËÙÂ‡ ˙È˘È‡ ˙ÂÏ‚ÂÒÓ ˙˘‚) "36 ,15.(  
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-   "ÌÈ¯·ÁÂ ÏÂ„‚‰ ÈÁ‡ ÌÚ Ï‚¯Â„Î ˙ˆÂ·˜· Ì˘ È˙˜Á˘ ÔÂÂÈ· È˙ÈÈ‰˘ ˘„ÂÁ ÈÙÏ ...
‰ÈÒ˜ÏÙ¯‰ Ï˘ ÍÈÏ‰˙‰ ÏÎ ˘‡¯· ÈÏ ¯·Ú Ê‡Â ÂÏ ÍÏ‰ ‡Ï ‰ÏÁ˙‰· , ÍÓˆÚ· ÔÈÓ‡‰Ï Ï˘

Â...Ê‡Â ...Ì‰Ó ÂÁ˙Ù˙‰ ÈÎ ‰Ï‡Î ˙ÂÈÂÚË ÂÈ˘Ú˘ ÏÊÓ .˙ÈÏ„Ó ÂÏ·˜ ÛÂÒ··‰Ê ) "1 ,
18.(  

-  .."ÏÒ¯Â„Î· ÈÏ ¯ÊÚ ‰Ê .¯ÊÚ ‰Ê Ï·‡ ¯ÊÂÓ ˙ˆ˜ ÚÓ˘ ‰Ê ÈÏÂ‡) "..15 ,20.(  

-  " ‰˜È·Â¯‡ ‚ÂÁ· ÂÓÎ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯· Â¯·Ú˘ ‰Ï‡Ï ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯·„ ÈÏ ÌÈ¯Â˜ ÌÂÈ ÌÂÈ‰ ÈÈÁ·
ÌÈ„Â˜¯Â.. „ÂÓÏÏ ÁÈÏˆ‡ ‡Ï ÌÏÂÚÏ˘ È˙·˘ÁÂ ‰ÂÓ‡Â ÈÓˆÚ ÔÂÁË· ÈÏ ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÁ˙‰·

„Â˜È¯‰ ˙‡ ... ‰È‰ ÛÂÒ·ÌÈË‚Ù˘ ˙Â˘ÚÏ È˙ÁÏˆ‰Â ÔÂÁË· ÈÏ ,ÌÈÂÏ‚Ï‚Â ÌÈ„È ˙Â„ÈÓÚ . „Ú
ÈÓˆÚ ÔÂÁË· ˙‡ÏÓ È‡ ÈÎ ˙‡Ê ‰˘ÂÚ È‡ ÌÂÈ‰) "10 ,20 .(  

-  "‰ ˙ÂÏ‚ÂÒÓ‰ ÏÚ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯‰ ˙Â·˜Ú· ÛÂÙÈ˙· È˙¯Ù˙˘‰ È‡ ... ÂÓÎ ‰Ê ÛÂÙÈ˙·
‰·È˙Î ,Á˙ÙÓ ÈËÙ˘ÓÂ ÌÈ˘‚„‰ ˘È Ì˘ Ì‚...ÈÏ˘ ‰˜ÈÊÂÓ· ˙ÂÎÈ‡· ¯Ù˙˘Ó È‡Â) "24 ,

20.(  

-  "È˙Ù˙˙˘‰ ‡Ï ÌÚÙ Û‡ ‰‡ÈÏÓ ‰˙È‰˘Î ¯·Ú· . È˙„ÁÙÂ ÈÓˆÚ· ‰ÁÂË· È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÈÎ
˙ÂÚËÏ .Á¯˜‰ ÏÚ ˜ÈÏÁ‰Ï È˙ÎÏ‰˘Î Ì‚ ÍÎ . ÌÚ ÂÏÁ˙‰˘ „Ú ÏÂÙ‡˘ È˙„ÁÙ

˙ÂÈÒ˜ÏÙ¯‰ ... ÌÈÓÂÁ˙· Ì‚ ÈÓˆÚ· ‰ÁÂË· ˙ÂÈ‰Ï È˙ÏÁ˙‰ ‰·È˙Î È„Î ÍÂ˙ Ê‡Â
‰Ï‡) "65 ,20.(   

-  "˘Á ÈÎ ÈÓˆÚ ˙‡ ËÂÙ˘Ï ‰˘˜ ÈÏ ‰È‰ ¯·Ú·ÏÎ· ÔÈÂˆÓ È‡˘ È˙· .‰ÏÂ„‚ ˙ÂÚË È˙ÈÚË .
ÁÙÂÓ Â‚‡ ÈÏ ‰È‰ .·ÂË ËÙÂ˘ È‡ ÌÂÈ‰ . „ÈÓ˙ ‡Ï È‡˘ Ú„ÂÈ È‡ ·ÂË ÈÎ‰ ÈÈ‡

ÁÈÏˆÓ .Â‰˘Ó ÈÏˆ‡ ‰˙˘‰ . ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï Ú„ÂÈ È‡˘ ÈÏ ÂÓ¯‚ ˙ÂÈÒ˜ÏÙ¯‰˘ ·˘ÂÁ È‡
‰‡È¯˜ ˜Á˘Ó ÔÂ‚Î ¯Á‡ ¯·„ ÏÎ· ‡Ï‡ ÔÚÓÏ ‰·È˙Î· ˜¯ ‡ÏÂ ·ÂË ÈÓˆÚ , ÂÏÈÙ‡ Â‡

È¯·˘ÁÓÂ ‰ˆ) "13 ,14 .(  

-  ‰¯ÂÓ" : ÌÈ¯·Á ÌÚ ·È¯ È„Î ÍÂ˙ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯ ÌÈ˘ÂÚ Ì‰˘ ÌÈÈÈˆÓ Ì‰ ÌÓÚ È˙ÂÁÈ˘·
·È¯Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ÌÈÁÈÏˆÓÂ ,¯˙ÂÈ ·ÂË ÌÈ¯·„ÓÂ ÌÈ·˙ÂÎ Ì‰ , ˙ÂÏ·Ò ¯˙ÂÈ Ì‰Ï ˘È

‰¯·Á· ˜Ù‡˙‰Ï ,‰ÏÚ ÏÏÎ· ÌÈ„ÂÓÈÏ·Â ·˘ÁÓ· ˘ÂÓ˘· ÌÂÁË· . ÌÈÈÈˆÓ Ì·Â¯
‰Ï ¯ÂÊÚÈ ÔÚÓÏ ‰·È˙Î· ¯ÂÙÈ˘‰˘¯Á‡ ÌÂÁ˙ ÏÎ·Â ÌÈ„ÂÓÈÏ· ˙Â‡·‰ ÌÈ˘· Ì‚ Ì ."

)‰„˘ ˙ÂÓÈ˘¯ ,5.99 .(  

  

התרומה החשובה ביותר של האימון ברפלקסיה לתהליך , גוריות בניתוח גודש הקטפי-על
  .  הסקת המסקנות וההעברהיאהחוללות ה

עבודות רפלקסיה . רפלקטיביות של הלומדההיא ,  תוצאה של האימון,נוספתחשובה תרומה 
יוונית יותר כ- מורכבת ורב,נטיתוורל,  והלאה הן ראיות לשפה עשירה מדוייקת8ממשימה רבות 

המעידים על התרחשות של ,  עם התבוננות רטרוספקטיבית וקול אישי– ביחס לעבודות קודמות
  . תהליכים מטקוגניטיבים

-  "‰Ò· ‰ÊÎ Â‰˘Ó Â‡ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯ ·˙ÂÎ È˙ÈÈ‰ ÌÚÙ"˙Â¯Â˘ ‰ÓÎ· Î , ÂÏÈÙ‡ Â‡
ÈËÙ˘Ó ‰ÓÎ·Ì .‡ÏÓ Û„ ÏÚ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯ ·Â˙ÎÏ ÏÂÎÈ È‡ ÌÂÈÎ..... ÌÈÏÏÎ‰ ÏÎ „ÂÚÂ

ÔÂ‚Î Ì„Â˜ È˙¯Î‰ ‡Ï˘ :˜ÂÒÈÙ ÈÓÈÒ ,ÌÈ‡˙Ó ÌÈÏÈÓ ¯ˆÂ‡ ,¯È˘Ú , ‰·¯‰
‡¯Â˜Ï ˙ÂÒÁÈ˙‰Â ‰·È˙Î) "114 ,20.(  

-  " ÏÚ ·Â˘ÁÏ ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê˘ ‰·È˘Á ÏÚ ‰·È˘Á ‡È‰ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯ ‰ÏÈÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó
ÍÂÏ‰È˙ Â˘ÁÏ Â‡ ·Â˘Ó ÈÓˆÚÏ ˙˙ÏÂ È˙¯·Ú˘˙Â˘ÚÏ È˙ÏÂÎÈ˘ ÌÈ¯ÂÙÈ˘ ÏÚ · .·ÍÎ 

˙·˙ÂÎ È‡˘  ‰ÓÂ¯˙ ˙‡ÊÂ È˙ÂÁÏˆ‰Â ÈÈ˘˜ ÏÎ ˙‡ Ë¯ÙÏ ‰ÏÂÎÈ È‡ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯
„Â‡Ó ‰ÏÂ„‚ ,È‡˘ Ì‚ ˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰ÏÂ ÈÓˆÚ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ . ˙Â·˜Ú·

ÔË˜ ÈÂÈ˘ ÈÏˆ‡ ÏÁ ˙ÂÈÒ˜ÏÙ¯‰ ˙·È˙Î ,˙Úˆ·Ó È‡˘ ‰·È˙Î ˙ÓÈ˘Ó ÏÎ· ,
ÔÁ·Ó ,ÂÎÂ ¯ÂÈˆ '¯ ÈÓˆÚÏ ‰˘ÂÚ È‡˘‡¯· ‰ÈÒ˜ÏÙ:  È˙ÁÏˆ‰ Ì‡‰ ˙·˘ÂÁ È‡
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‡Ï Â‡ ?˙‡Ê ˙Ú„ÂÈ È‡ „ˆÈÎ ?È˙Ú˜˘‰ ÏÏÎ· Ì‡‰Â?  ‰ÈÒ˜ÏÙ¯Ï ‡Ó‚Â„ ˙‡Ê
‰˘ÂÚ È‡˘ ¯·„ ÏÎ· ËÚÓÎ ˙Úˆ·Ó È‡ ¯˘‡ ‰ËÂ˘Ù .ÈÏˆ‡ , ˙·È˘Á

ÌÈ·¯ ÌÈÓÂÁ˙Ï ˙ÎÏ˘ÂÓ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯‰... ÈÓˆÚ ÌÚ È˙·˘È ‰Ò„‰· ÔÁ·Ó‰ ¯Á‡Ï 
È˙·˘ÁÂ :‡Ï Â‡ È˙ÁÏˆ‰ Ì‡‰ ? ‰˙È‰ È˙·Â˘˙ ÏÎ˘ ÈÙÓ È˙ÁÏˆ‰ „Á‡ „ˆÓ˘

ÔÂÎ ‰È‰ ˙Â˘ÚÏ È˙˜ÙÒ‰˘ ‰Ó .È˙˜ÙÒ‰ ‡Ï ‰·¯‰ È˘ „ˆÓ Í‡ .ÎÁ‡ '
È˙¯‰¯‰ :ÔÁ·Ó· È˙Ú˜˘‰ ÏÏÎ· Ì‡‰ ?ÔÎ ‰˙È‰ È˙·Â˘˙ .˙‡ÊÂ  È‡˘ ÈÙÓ

ÔÁ·Ó· È˙ˆÓ‡˙‰˘ È˙˜Ò‰ ÔÎÏÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ· ÁÈÏˆ‰Ï ˙ˆÓ‡˙Ó „Â‡Ó .ÛÂÒ·Ï 
‰Ò„‰· ¯‰Ó ¯˙ÂÈ ·Â˘ÁÏ ÏÎÂ‡ „ˆÈÎ È˙·˘Á ?ÚÈˆÈ‰ È¯Â‰ È‡ Í‡ ‰¯ÊÚ ÈÏ Â

 ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï Â‡ ˙Â˘Ï ÏÎÂ‡ „ˆÈÎ ÔÈ·‰ÏÂ „·Ï ˙‡Ê ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰ˆÂ¯
‰Ò„‰· È˙·È˘Á .˜¯ ‡Ï Í‡ ‰Ò„‰· , È‡‰˘ÂÚ È‡ ¯˘‡Î Ì‚ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯ 

È˙ÂÁ‡ ÌÚ ‰·¯ . Ì‚ÂÌÈÓÂÁ˙ „ÂÚ·") 50, 9.(   

-   "ÙÚ· Ï·‡ ÌÂÈ ÌÂÈ ÌÈÎÈÏ‰˙ Ì˙Â‡ ˙‡ Úˆ·Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ È‡') "10 ,19 .(  

-  ‰¯ÂÓ :"ÈÒÂÈ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯‰ ˙‡ È‡¯˙ ,ÔË˜Â ÛÂÙˆ ·˙Î‰ , ÏÎ‰
‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ Ï‡Ó˘Ï ÔÈÓÈÓ ˙È·ÏÓ ‰¯Âˆ· ·Â˙Î . ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÈÎ ‡Â¯˜Ï ¯˘Ù‡ È‡

˙ÂË˜ ÍÎ ÏÎ .˙ÂÂ¯Á‡‰ ˙ÂÈÒ˜ÏÙ¯‰ ˙‡ È‡¯Â : ÏÂ„‚ ‰‚¯„‰· ·˙ÂÎ ‡Â‰
¯˙ÂÈ ¯˘ÈÂ ¯˙ÂÈ . ÁÈÏˆÓ ‡Â‰˘ ÈÏ ¯Ó‡ „ÏÈ‰"˙Â·˘ÁÓ ¯¯Á˘Ï "ÌÂÈ‰ , ‡Ï˘ ‰Ó

ÚÏ ÏÎÈÌ„Â˜ ˙Â˘) "‰„˘ ˙ÂÓÈ˘¯ ,3.99 .(  

-  ‰¯ÂÓ" :ÌÏ˘ ÂÈÏÂÙ Û„ ËÚÓÎ ÌÂÈ‰ ·˙ÂÎ˘ „ÏÈ ‰Ê .‰„ÈÓÏ ÈÈ˘˜ ÌÚ „ÏÈ , ‰È‰ ‡Ï
ËÙ˘Ó ·Â˙ÎÏ Ï‚ÂÒÓ .ÔÓÂ‡È ‡Ï ‰Ê ‰Ê‰ „ÏÈÏ ‰˘Ú ‰Ê‰ ¯˜ÁÓ‰˘ ‰Ó) "Á .

‰„˘ ˙ÂÓÈ˘¯ ,13.1.99 .(  

-  ‰¯ÂÓ " :Ì‰Ï˘ ‰·È˙Î· ¯ÂÙÈ˘ ‰˘È‚¯Ó È‡ . Ì‰ ÍÈ‡ ˙Â‡¯Ï ‰‰Ó ‰È‰
ÂÏÈÁ˙‰ÌÂÈ‰ Ì‰ ÔÎÈ‰Â Ì‰Ï˘ ‰·È˙Î‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ) "‰„˘ ˙ÂÓÈ˘¯ ,10.1.99 .(  

-  ˙Ï‰Ó" :˙Â·¯˙Ï ˙È˘È‡‰ ˙ÂÏ‚ÂÒÓ‰ ÏÚ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯‰ ‰ÎÙ‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÎÊ· .
ÂÏˆ‡ È˘ Ú·ËÏ) "‡ .3.99.(  

-  ‰¯ÂÓ" :˙È·ÈËÈ‡ÂËÈ‡ ÌÈÂÚ ‡Ï ¯·Î Ì‰ ,·Â˘ÁÏ Â„ÓÏ) "È .4.99.(   

  

  כום ומסקנותיס

גוריות הקט. תר של תהליך החוללות האישיתלהבנה עמוקה יושימוש ברפלקסיה אפשר להגיע ב
אורי גדוש ושיטתי בכתיבה הרפלקטיבית של כלל הלומדים במשך יבלו ביטוי תי שק,העיקריות

  :  משקפות את התהליכים וההבנות הבאים– השדה-בראיונות האישיים וברשימות, ההשנ

  : תהליכים אותרו בתוך תהליך החוללות-שבעה תת .א

-מרבית. שיפוט אינטואיטיבישיפוט הרווח על חוללות עצמית לפני האימון הוא לרוב ה .1

ללא , מען שהם מסוגלים או אינם מסוגלים להתאים את כתיבתם לנ,הילדים קובעים
אינם מסוגלים "או " יןינאין להם דעה בע" או ;חשיבה על חוללות-התרחשות תהליכי

- בה אסוציאטיבית על נושאים בלתישיואינם כותבים דבר או גולשים לח" לחשוב
  . מה שמדגיש את חשיבות טיפוח החשיבה על החוללות העצמית– יםירלוונט

 שבמשך ,מהראיות עולה. היא תהליך בסיסי להערכת חוללות עצמיתת עצמית עּוָדמּו  .2
ת עצמית גבוהה עּוָד למּו– ת עצמית נמוכה ומעורפלתעּוָדהאימון מתרחשת התפתחות ממּו

,  הערכה כגון, לא יתרחשו תהליכים גבוהים יותר של חשיבה– לא תהליך בסיסי זהל. יותר
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החשיבה -תהליכי, ת הנמוךעּוָד הנשארים בשלב המּו,אצל לומדים. שיפוט, הסקת מסקנות
  . אינם מתממשים– הגבוהים להערכת חוללות עצמית

יא אחת  הסטרטגיות התאמת כתיבה לנמען ושימוש נכון בהןרכישת ֶיַדע של א  .3
 גם כאן ברפלקסיה מתרחשתבמשך האימון . גוריות העשירות ביותר בראיותהקט

שימוש של מַדע וֶּיִמּו, מוש ספציפי יותרישל לֶיַדע ו– טחימוש שישמַדע וֶּיהתפתחות ִמ
שימוש של לֶיַדע וְל – )כתיב ולשון-של שגיאות: בדרך כלל(סטרטגיה אחת או שתים א
  . סטרטגיות רבותא

היזכרות בהתנסויות קוגניטיביות או  היא , העולה מתוך הראיות,רביעיתיה גורקט  .4

 בציון סיבות להצלחות – הקשורות לחוללות עצמית, )recall(אפקטיביות קודמות 
  שלהמעבר ההתפתחותי הוא מסיבות חיצוניות ועד לסיבות פנימיות .שלונותיולכ

הקשבה , )החרד-מצבי, תמדהה, זמן-הקדשת, יןינע, מאמץ-השקעת(מוטיבציה : הבאים
דעות על עבודות , סיון בעברינ, הערכה עצמית, יוזמה אישית-נקיטת, פתיחות-וגילויי
   .ישום ממצבם וממסוגלותם לאלה שלויה בדומים לו ויצפי, אמונה בעצמי, קודמות

 בתקופה .השוואה והנגדה היא תהליך של , העולה מתוך הראיות,חמישיתגוריה קט  .5
קר לבין יכך היא כללית ואינה מבחינה בין ע-ר אח;האימון היא אינה קיימתראשונה של ה

- ובהמשך היא יסודית ורב, או בלעדיוכום יאו היא מתמקדת באספקט אחד עם ס, טפל
  . כיוונית

התנסויות של  על סמך השוואה וניתוח  הסקת מסקנות היא תהליך שלשישיתגוריה קט  .6
, ההשוואות הן בשלב ראשון שטחיות. ה לנמעןכתיב-חוללות עצמית להתאמתבקודמות 
 ,בשלב מתקדם יותר. ההשוואה-כום מועתק מטבלתיבשלב הבא יש ס. כוםיללא ס

חשיבה של הערכה -לותכתוצאה מפעו – שיפוט מושכל ומנומקהשוואות אלה מכילות 
בשלב גבוה יותר מופיע בהן ניסוח מסקנות .  הלוקחת בחשבון מספר היבטים,קורתיתיב

 יש סדר הגיוני – בידע החדש שנוצר. ידע חדששל  יהמיזוג ובני שהן ,ים של הלומדבמיל
 ברורות או הצעות רלוונטיות מטרות של יוזמות קוגניטיביותידע זה מוביל ל. ובהירות

   . בעתידביצועי חשיבה שינויל

 כתיבה לנמען-מחוללות עצמית להתאמתהעברה  היא תהליך של שביעיתגוריה קט  .7
החוללות הוא בהתחלה -הקשר בין תחומי. הלומד-חוללות עצמית אחרים בחיילתחומי 
תהליך ההעברה הוא תהליך חשיבה גבוה .  ואחר כך הוא נעשה ברור ומגובש,מעורפל
   .לא כל אחד יכול להגיע אליוו, ביותר

כושר זה .  המתפתח תוך כדי ביצוע משימות הרפלקסיה,הכושר הרפלקטיבי של הלומד. ב

 ובקול בהתבוננות ,כיוונית- ורב, מדוייקת,בשימוש בשפה עשירה: יכות הרפלקסיהמתבטא בא
  .  המעידים על התרחשות תהליכי חשיבה גבוהים,אישי

בשתי המשימות . 18 איכות הרפלקסיה עולה ממשימת רפלקסיה ראשונה ועד משימת רפלקסיה
יה י להיות על,כנראה , שבשלב מסוים לא יכולה,ניתן להבין מכך. האחרונות אין התקדמות

לאחר  – 18-20ראיות הקשורות לתקופה החקר האיכותיים חושפים -אמצעי. נוספת באיכות זו
אשר בה ניתנות  ,ירידה כללית במוטיבציה של מורים מעידות עלאלה ראיות . חופשת הפסח

על "או , הספר שהשתתפו במחקר-תפקידים כמעט בכל בתי-בעלישל תלמידים ושל  משימות
- השפעה על תהליכי העבודהיש לירידה זו . הפסח-כבר לפני חופשת"  לחופש הגדוליאהיצ
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 כסיבה לירידה זו בלי – בראיונות מציין כל צד את האווירה הכללית. למידה בתקופה זו-חשיבה
חקר מ הם אמנם נושא ל, הנוצרים בהקשר זה,התהליכים. תרומתו שלו לאווירהב להתחשב

  . יש לבדוק –אותם ו ,ים לעצירה זו בהתפתחות איכות הרפלקסיהתכנו גורמים נוספיאך י, אחר
-לטפח ולכוון את אמונות,  למחנכים ולהורים לאמןמאפשרתהכרת תהליכי החוללות העצמית 

וונה העצמית שלהם כך ניתן יהיה להעצים את ההכ. החוללות של תלמידיהם לכיוונים רצויים
  . הביצוע וההישגים שלהם-ולהעלות את רמת

הספר -המורים ויישומה בבתי-ידי מורי-דת נושא הרפלקסיה והחשיבה מסדר גבוה עללמי
 ,מורה. מורים-למורי  הכרחםהקדשת זמן לחשיבה ופיתוח רפלקסיה כהרגל ה, להכשרת מורים

  . תלמידיוחשיבה נכונים ל-ה להקנות הרגלי יתקש,שאינו עושה זאת בעצמו

  

  בליוגרפיהיב
  . רמות:אביב-תל.  בהערכת השגיםחלופות). 1997 ('מ, בירנבוים

האוניברסיטה  :אביב-תל. השיח בתקשורת כתובה-התחשבות בבן: דיוקן הקורא בטקסט הכותב ).1996 ('ש, פולמן
  . הפתוחה

  . מסדה: גבעתיים. כשורי עיון וחקירה: לדעת דבר ).1996 ('ג, שריג

פור ירוי לשיכג "התאמת הכתיבה לנמען"ועד לפור איכות הכתיבה ירוי לשיכג" מודעות לנמען"מ). 1998(' ש, ץ"כ
  .31-44, ד ,אנןש .הכתיבה ולהכוונת אופי השיח בהקשר

לנמען בעקבות אימון  ההתאמה של כתיבה בהכוונת פעילויות) Self-Efficacy(הערכת חוללות עצמית  ).2001( 'ש, ץ"כ
 , בירנבוים'מ' נחית פרופבה" ופיהדוקטור לפילוס" חיבור לשם קבלת התואר, דיפרנציאלי ברפלקסיה

  .אביב-אוניברסיטת תל

  .163-182 ,ח ,אנןש .המרכיב המוטיבציוני המנבא הטוב ביותר של ביצוע אקדמי – חוללות עצמית). 2002(' ש, ץ"כ 

  .297-349 ,יא ,אנןש .קליברציה של חוללות עצמית כתוצאה מאימון דיפרנציאלי ברפלקסיה ).2006(' ש, ץ"כ
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  1נספח 

  תהליך רכישת ידע של איסטרטגיות ושימוש נכון בהן. ב

התאמת כתיבה  הוא תהליך רכישת ידע של אסטרטגיות , העולה מתוך הראיות,השניהתהליך 
ע ספציפי עמוק של מספר ַדֶי ְל– ע שטחי של אסטרטגיה אחתַדֶּיבמשך הזמן חל מעבר ִמ. לנמען

  : מוש נכון בהןיוש אסטרטגיות

-  " ‡È‰ ‡¯Â˜Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÂÈÚ¯Â ÌÈ‚˘ÂÓ ˙¯·Ò‰· È˙ÏÂÎÈ˘ ‰˜ÒÓÏ ÚÈ‚Ó È‡
‰·ÂË,‰Ó‚Â„Ï  : ÌÈÏÈÓÏ ˜¯ ÌÈ¯·Ò‰ ·˙ÂÎ È‡ ÈÏÈ‚· Ô·Ï ·˙ÂÎ È‡ Ì‡

ÂÒÓÔÂ‚Î ˙ÂÎ·,ËÙ¯‡ ,‰È‚ÂÏÂÈ· ,„ÎÂ ‰È‚ÂÏÂ‡È‚, .. ÌÈ‡˘ÂÏ Ú˜¯ ·Â˙ÎÏ È˙ÏÂÎÈ

‰˘ÏÁ .ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈ‡˘ÂÏ Ú˜¯ ·˙ÂÎ „Â‡Ó ˙Â˜ÂÁ¯ ÌÈ˙ÈÚÏ È‡… È˙ÏÂÎÈ 

Ú ‡¯Â˜‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï" ÈÂÈ‚‰ ¯„Ò È... ,Ï˘ÓÏ ‰·ÂË ‡È‰: ¯ÂÙÒ‰ ÏÚ ‰„Â·Ú·
ÈÂÈ‚‰ Ûˆ¯· ÔÎÂ˙‰ ˙‡ È˙·˙Î ÈÓÓÚ‰ ,¯ÓÂÏÎ :¯Ú˘ ,‡Â·Ó ,ÛÂ‚ Ú‰ ‰„Â·

 ‰˜ÒÓÌÂÎÒÂ .‰Ó‚Â„Ï ‰·ÂË ‡È‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ ˙ÂÂÈÚ¯Ï ˙Â‡Ó‚Â„ ÍÂÈ˘· È˙ÏÂÎÈ :
ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÏÎÏ ˙Â‡Ó‚Â„ È˙˙ ˙‡Ê‰ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯· . È˙˜Ò‰˘ ‰˜ÒÓ „ÂÚ

˙ÈÂÈ· ‡È‰ ˙Â‰Â·‚ ÌÈÏÈÓ· ÔÂ˘Ï· ˘Ó˙˘‰Ï È˙ÏÂÎÈ˘ ‡È‰… . ·Â˙ÎÏ È˙ÏÂÎÈ

˙Â‡È‚˘ ‡ÏÏ „Â‡Ó ‰·ÂË ‡È‰ ˜ÂÒÈÙ ÌÚÂ ·È˙Î……) 67 ,5.(   

-  "... È˙·‰˘ „Ú ÌÈÓÚÙ ¯ÙÒÓ È˙·˙Î˘ ÚË˜‰ ˙‡ È˙‡¯˜ È˙ÓÎÒ˘ È¯Á‡
·ÂË ¯˙ÂÈ Â˙Â‡ .ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈÚË˜‰ ˙‡ ˘ÏÁ ÔÂ¯ÙÚ· È˙ÓÈÒ Ê‡Â. Â˘ÎÚ 

¯˙ÂÈ ˙ÂÁÒÂÓ ÌÈÏÈÓ· ËÙ˘Ó ÏÎ È˙·˙Î .·È˙Î ˙Â‡È‚˘ È˙˜„· ‰Ê ÏÎ È¯Á‡Â .
˜ÂÒÈÙ ÈÓÈÒ ·ÈˆÓ È‡ ¯„Ò· ÌÈÁÂÒÈ‰˘ ˜„Â· È‡˘ È¯Á‡ . ÏÎ ˙‡ È˙Ú˜˘‰

ÌÈˆÓ‡Ó‰  ·‰Â‡ ‡Ï È‡Â ÌÈ„ÏÈ‰ Ì‰ ÌÈÚÓ‰ ÈÎ ·ÂË ‰È‰È ÌÂÎÒ‰˘ È„Î
ÈÏ ÌÈ¯ÈÚÓ ÌÈ„ÏÈ‰˘ .‰·¯‰ Â· È˙Ú˜˘‰ ÈÎ ·ÂË ÈÏ˘ ¯ˆÂ˙‰˘ ·˘ÂÁ È‡ . È˙ÁÒÈ

ÍÈ¯ˆ˘ ÂÓÎ ÌÈËÙ˘Ó,È˜ „È ·˙Î·  ,¯„ÂÒÓÂ ¯Â¯·) "2, 6.(   

-  "‰‰Â·‚ ÈÏ˘ ‰·È˙Î‰ ˙ÂÏ‚ÂÒÓ˘ ·˘ÂÁ È‡...ÈÏ˘ ‰·È˙Î‰   ‰Ó ˙¯ÒÂÓÂ ‰¯Â¯·
‰Ï ‰ˆÂ¯ È‡˘ÚÈ· .Â˙Â‡ ·˙ÂÎÂ ¯ÂÙÒ ‡ÈˆÓÓ È‡˘Î Ï˘ÓÏ ,È‡  ˙‡ ¯È·ÚÓ

‰¯ËÓ‰ ˙‡ ÂÈ·È˘ È„Î ¯ÂÙÒ‰ ÔÂÈÚ¯ ,ÒÈÒ·‰ ,ÔÂÈÚ¯‰.... È‡ ·˙ÂÎ È‡˘Î 
‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎ ÏÚ ÈÓˆÚ· ·Â˘ÁÏ ‰ÒÓ"Ï ,È„Î  

  ‰¯Âˆ ÂÊÈ‡·Â ¯ÂÙÒ‰ ˙‡ ÔÂÂÎ‡ ÈÓÏ Ú„‡˘ . ÏÏ‚· Ì‚ ‰·È˙Î‰Ó ‰‰ È‡
È˙ÏÂÎÈ Ô‡ÏÂ Ï‚ÂÒÓ È‡ ‰ÓÏ ÔÈ·Ó È‡˘‰ÚÈ‚Ó  .È‡˘Î  Ú„ÂÈ È‡ Â‰˘Ó ·˙ÂÎ

ÌÈ¯Á‡Ó ˙ÂÂÈÚ¯ ˙Á˜Ï ‡ÏÂ ·˘ÂÁ È‡˘ ‰Ó ˙‡ ‡Ë·Ï . È¯„Ò ÏÚ ¯ÓÂ˘ Ì‚ È‡
‰·È˙Î‰ :ÌÈ˜ÈÒÙ ,˙Â„Â˜ ,‰‡È¯˜ ÈÓÈÒ ,ÈÓÈÒ  ÌÈÏÈÓÂ ÌÈÏÚÙ ÔÎÂ ‰Ï‡˘

˙ÂÂ˘... ˙‡ ¯Ù˘Ï ÈÏ ÌÈ¯ÊÂÚ˘ ˙ÂÂÈÚ¯ „ÂÚ ‰ÏÚÓ È‡ ‰·È˙Î‰ ÔÓÊ· 
‰·È˙Î‰. .‰˘ Ú„ÂÈ È‡ ·˙ÂÎ È‡˘Î ˙‡ ‡¯Â˜ Ì‚ È‡˘ ÌÂ˘Ó ‰·ÂË ‰·È˙Î

È‡ Ê‡Â ·˙ÂÎ È‡˘ ‰Ó  Â·˘ÁÈ ÌÈ‡¯Â˜‰ ‰Ó ·Â˘ÁÏ ÏÂÎÈ) ˘È „Á‡ ÏÎÏ˘ ˙Â¯ÓÏ
¯Á‡ ÌÚË .(¯„Ò‰Ó Â‰È ÌÈ‡¯Â˜‰˘ Ú„ÂÈ È‡ ˜ÂÒÈÙ‰ÓÂ „Â˜È‰Ó) "252 ,2.(   

-  ‰¯ÂÓ" :ÔÂÎ ÈÂ˘Ï ·Ï˘Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈ„ÏÈ ¯˙ÂÈ . ¯˙ÂÈ ·ÂË ÌÎÒÓ È„
ÌÂÈ‰ ,‡Ï ÁÈÏˆÓ ÈÁˆ¯˙ÂÈ ·ÂË ÂÏ˘ ‰·È˘Á‰ ˙‡ Ô‚¯ ... ˙‡ ÌÈÎÈ¯ÚÓ Ì‰

Ì‰È˙Â„Â·Ú ,ÌÈ˘È‚Ó˘ ÈÙÏ ÌÈÈÓÚÙ Â‡ ÌÚÙ ÌÈ‡¯Â˜ , Ì‰˘ ÌÈ‡Â¯ Ì‰ ÌÂ‡˙Ù
ÌÈ˜˙ÓÂ Â·˙Î Ì‰˘ ‰Ó ˙‡ ÌÈÈ·Ó ‡Ï ÌÓˆÚ· . ˙˙ÏÂ ·ÈÁ¯‰Ï ÌÈÏ‚ÂÒÓ Ì‰

‰¯‰·‰Ï ˙Â‡Ó‚Â„) "‰„˘ ˙ÂÓÈ˘¯ ,3.99 (  
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  2נספח 

  הסקת מסקנות. ה

 הוא תהליך הסקת המסקנות על סמך השוואה וניתוח ,ך הראיות העולה מתו,החמישיהתהליך 
 כאשר הקשרים , מוסבר בבהירות–  חוט מקשרפי-עלניסוחן בסדר הגיוני . התנסויות קודמות

הידע וההתנסויות מובילים למטרות . ביטויידי  והידע החדש שנוצר בא ל,בין הרעיונות מודגשים
הערכת אפשרויות ,  שיש בהן הגדרת בעיות, רלוונטיותשל יוזמות קוגניטיביות ברורות או הצעות

ופירוט של תכניות והשערות לשינוי ביצועי חשיבה על חוללות עצמית והמלצות מנומקות 
  . ליישום

  

  קריטריונים

   נושאים

השקעה   הנאה
  בתוכן

השקעה 
  בעיצוב

מוטיבציה 
חשק לעשות (

  )עבודה זו

  קושי  מאמץ

  6  9  8  8  7  5  ך"תנ

  4  7  8  7  9  10  נושא 

  7  10  9  9  7  9  דף מושג

  5  7  8  6  3  3  חשבון

  8  10  9  8  9  10  אנגלית

  5  9  10  10  9  10  קומיקס

  8  9  8  9  10  7  אקטואליה

  5  5  9  7  9  7  הנדסה

  0  0  10  10  10  10  מכתב

  

י את הניקוד אני נותנת לפ. ההשקעה בתוכן ובעיצוב, הקושי, המאמץ, המוטיבציה, בטבלה זו אני משקפת את הנאתי

   . . . . . . . .לא כך ולא כך, יהיה כמו נדנדה – 5. הנמוך ביותר – 1. הגבוה ביותר – 10 :שיקול דעתי

  

  : הערות על הנושאים המוצגים בטבלה

דף  .יש לי קושי קטן בהבנת המילים אך אני משתדלת להשקיע כמיטב יכולתי בעבודות ולהתאמץ, נהינית, ך"תנ 
בנושא זה אני לומדת ...:אקטואליה ...מצריך יצירתיות. נושא מענין ומרתק: קומיקס .....:אנגלית .... חשבון ,...מושג

 :מכתב לחניכה... :הנדסה. נעזרת במורה ובכתתי, אני לומדת את הרוב בעצמי. על העולם האמיתי ועל המתרחש בו
  . .."אחריות עליה"יש לי .... הרגשתי .. לכתוב מכתב זה מפני ש...נהיניתי . מכתב זה עשיתי מיוזמתי האישית

  

  :כוםיס

 בשאר ...אני מסוגלת לספק רקע על הנושא, בכתבה. ...באקטואליה יש לי מסוגלות להבהיר מושגים ורעיונות לקורא
אני מעדיפה להביע את באחרות .  בכתבות אני משתמשת בדוגמאות...הנושאים אני מסדרת את עבודתי ברצף שהוא

  .אין לי בעיות ניסוח ופיסוק, לי בעיה שהיא שגיאות כתיבעדיין יש . דוגמאותללא דעתי 

  



  'התבוננות בתהליכי חוללות עצמית של ילדים בכיתה ו
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  מסקנותי 

זו אחת ( מפני שברוב עבודותי אני שואלת שאלות ועונה עליהן בקול רם מודעת במידה רבה לתהליך כתיבתיאני 
ר קל כך יות( אשר קורא את עבודותי אני מעמידה את עצמי בתור הקורא). ..הדרכים שעוזרות לי להבין את התשובה

אני מרבה להשתמש במילים . ..עבודותי מרובות בשגיאות כתיב).  מצפים ממניהלי להבין מהן שגיאותי ובעיותי ומ
 מבדילה אני חושבת שאני. )שעדיין לא סיימתי לבנות(אוצר המילים הרחב שלי  מפעם לפעם אני נעזרת ב.יומיומיות

 הקש.  עד לסופוא לנושא לפני שאני מסיימת אחד מהםולא עוברת מנושאני מתמקדת בנושא אחד . בין עיקר לטפל
, לא חולמים אותו דבר, לא חושבים אותו דבר: מפני שכל אדם שונה מחברו, להעמיד את עצמי בתור מישהו אחרלי 

אני עדיין לא הצלחתי להתמודד . וכל אחד דורש ממני לכתוב אחרת, לא מרגישים אותו דבר, לא אוכלים אותו דבר
פטר ילה: מטרותי למחצית ב. וברורכתב ידי קריא . מפני שאני לא יכולה להפוך את עצמי למישהו אחרעם בעיה זו 

  ).8 ,3( !!!משגיאות הכתיב

  

  : ידע חדש שנוצראשר בהן מתבטא , ותראיות נוספות למסקנות לאחר השוואות עמוק

-  "‰¯Ù˙˘‰ ÈÏ˘ ˙ÂÏ‚ÂÒÓ‰ È˙Ú„Ï .Ï ÂÒÈÎ‰˘ ËÂ·Â¯ Â‡ ‰ÂÎÓ ÂÓÎ È˙ÈÈ‰ È‡ Â
 Â˘ÎÚÂ ˘„Á Ë˜ÒÈ„ ‰ÊÈ‡"ÈÏ˘ ÌÈ‡¯Â˜‰ "ÈÏ˘ ‰·È˙Î‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ ÌÈÈ·Ó "

)110 ,20 .(  

-  " È˙Ú„È ‡ÏÂ ÈÓÓ ˘¯„ ‰Ó È˙·‰ ‡Ï ˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙ÂÈÒ˜ÏÙ¯‰ ˙·È˙Î· Ì‡
ÈÓˆÚ ˙‡ ‡Ë·Ï „ˆÈÎ , ÔÂÁ·Ï ÈÏÚ Ë·Ó ˙Â„Â˜ ÂÏÈ‡Ó È˙„ÓÏ ÔÓÊ‰ ÌÚ˘ È¯‰

È˙Â˘‚¯ ˙‡Â ÈÓˆÚ ˙‡ .˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ ÔÁÂ· È‡˘Î, Ï‚ÂÒÓ È‡ 
¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ˙ÂÎÈ‡· ÔÚÓÏ ·Â˙ÎÏ) "44 ,15.(  

-  "‰ÈÒ˜ÏÙ¯‰ ˙Â·˜Ú·.. ˙Ù‡Â˘ „ÈÓ˙ È‡Â ˘˘Á ÈÏ· ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈ·‰Ï ¯˙ÂÈ ÈÏ Ï˜
¯˙ÂÈÏ ÚÈ‚‰Ï ,¯˙ÂÂÏ ‡ÏÂ ¯˙ÂÈ „ÈÓ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ È‡".. )11 ,10.(  

-  " ÂÊ ‰·È˙Î· ¯ÎÊ‡ ÁÈÏˆÓ ‡Ï È‡˘ ·Â˘Á‡ ¯˘‡Î ‰‡·‰ ÌÚÙ·
„„ÂÚ˙‡Â)"12 ,8 .(  

-  "ÌÚÙÏÎ‰ ˙Ï‚ÂÒÓ È‡˘ È˙·˘Á  .ÌÂÈ‰ ,ÈÏ˘ ‰·È˘Á‰ Í¯„ ˙‡ È˙ÈÈ˘ , ‡Ï È‡
˙Ï‚ÂÒÓ „ÈÓ˙ . . . . )127 ,8 .(  

-  "Ó „Â‡Ó ‰ˆÂ¯Ó È‡ ‰ÈÒ˜ÏÙ¯‰ ˙Â·˜Ú· ........ ¯˙ÂÈ ‰ˆÂ¯Ó È‡ ¯˜ÈÚ·
ÈÓˆÚÓ) "58 ,15.(   

-  ‰ÈÒ˜ÏÙ¯‰ ˙Â·˜Ú· ‰¯Ù˙˘‰ ÔÚÓÏ Ì˙·È˙Î˘ ÌÈÈÈˆÓ ÌÈ·¯ ÌÈ„ÈÓÏ˙ :
‰¯Â¯· ‰·È˙Î , ˙ÂÁÙ˙Â‡È‚˘ ,·Á¯Â ·ÂË ÌÂÎÒ ,‰·È˙Î· ÔÈÈÚ ,ÔÂˆ¯ ÁÂÎ ,

¯˙ÂÈ ‰·Â¯Ó ‰·È˙Î ,˙Â˘ÂÁ˙ ˙Ú·‰· ˙ÂÁÈ˙Ù ˙Â·˘ÁÓÂ.... ˙Â˘ÚÏ ÂÎÈ˘ÓÈ Ì‰
· ÂÏÈÙ‡Â ˙ÂÈÒ˜ÏÙ¯ÏÚ-‰Ù‰È·Ï ¯Â˘˜˘ ‰Ó· ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ " ‰Ê ÈÎ Ò" ÏÚ ·Â˘Ó

ÍÈ˙Â˘ÂÁ˙ ÏÚÂ ÍÓˆÚ ,‰ÎÂÓ Ì˙ÏÂÎÈ˘ ‰˜ÒÓÏ ÂÚÈ‚‰ ÌÈ„Á‡ ÌÈ„ÏÈ ÈÈÂ˜Ï ÏÏ‚· 
‰Ï˘ ‰„ÈÓÏÌ) "˙ÂÓÈ˘¯-‰„˘ ,3.99.(   
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