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 תקציר

 

התכנית הלאומית ללמידה משמעותית החלו במערכת החינוך ביישומה של בשנים האחרונות 

, "30/70ידי משרד החינוך לכינוי "עיקרון -יישום התכנית בשיטה זו זכה על. "ישראל עולה כיתה"

מנושאי תכנית הלימודים יכללו בפרק החובה לבחינת  70%נקבע כי  התכנית במסגרת שכן

 הכולל הערכה חלופית. ,עמקההמהתכנים יילמדו בפרק הבחירה וה 30%יתר שבעוד הבגרות, 

הוא  במסגרת לימודי ההיסטוריה לבחינת הבגרות להילמד כפרק הבחירה וההעמקהנבחר הפרק ש

 , לרבותהספר אמונים על פיתוח תכניות הלימודים-יתי המורים בבצוות, כאשר פרק השואה

לתלמידים; בחירת התכנים  שיוקנהערך מסוים  דהיינויסוד מארגן להוראה, של  הבחיר

 ובחירת דרכי ההוראה וההערכה של התלמידים. ;הנלמדים

פרק השואה הוא ייחודי מבין פרקי הלימוד בהיסטוריה שכן השואה היא אירוע מרכזי 

בהיסטוריה של החברה הישראלית ובשל כך היא בעלת מטען ערכי וחינוכי גדול. על כן, יש לתת 

 הדעת על הערכים שיש לטפח, על התכנים שיש לעסוק בהם ועל דרכי ההוראה של הנושא.את 

פיתוח תכנית לימודים בנושא ב יםים המנחים את המורימהם השיקולים הפדגוג בחן מחקר זה

 : הבאות מחקרהנוסחו שאלות  ,ם אלוילבחון שיקולים פדגוגיעל מנת  .השואה

תכנית לימודים עבור פרק הבחירה  בפיתוח יםהמורים המנחים את ימהם השיקולים הפדגוג .1

  ?" של משרד החינוך30/70לפי "עיקרון  והעמקה בנושא השואה

  ?ים המורים ערכים בעשייה החינוכית שלהםכיצד מטפח .2

  בכיתה? יםמלמד מה מנחה את המורים בבחירת התכנים שהם .3

 בכיתה? יםמבצע מהם השיקולים של המורים בבחירת דרכי ההוראה וההערכה שהם .4

 

 אוכלוסיית המחקר

בהיסטוריה בנושא  30%-חמש מורות המלמדות את פרק הלימוד של האוכלוסיית המחקר כוללת 

 ותשונים במערכת החינוך הממלכתית, בערים שונתיכוניים ספר -המורות מלמדות בבתי. השואה

אקונומית של -הסוציומה ברו בגודלם, בצביונםזה מזה  בדליםנהספר -בתיבמרכז הארץ. 

 שש שנים לבין עשרים שנה ומעלה. בין במערכת החינוך הנע בהוראהניסיון  נחקרותל .התלמידים

 

 מתודולוגיהה

עבור מחקר זה היא שיטת המחקר האיכותנית. שיטת מחקר זו  המתודה המחקרית שנבחרה

פועלת לגלות כיצד אנשים מפרשים את סיפורי החיים שלהם ומעניקים להם משמעות. אחד מסוגי 

כו סיפורי העבודה של מורים (. בשנים האחרונות הפ2002סיפורי החיים הוא סיפורי עבודה )קינן, 

חקירה על דפוסי החשיבה  פורי העבודה של מורים כוללמרכזי בשדה המחקרי. מחקר על סילכלי 

לנסות להבין המטרה היא כלומר, ביחס לתכנון וביצוע תהליכי למידה.  של המורים ותפיסותיהם

 וביללהקדם את הידע על תחום ההוראה ול זאת על מנת ,מדוע המורה עושה את מה שהוא עושה

 , Pajares;2016 , 1992 ;2016בן יהושע, -צבר; 2002)קינן,  לשיפור והתמקצעות במעשה ההוראה

Merriam;1995 ,beraGr ;1993  ,Carter.)  

היות וזוהי שיטה מקובלת , (Multiple Case Studyערך בשיטת חקר מקרים מרובים )נמחקר זה 

של מורים. החשיבות הגדולה של החקר בשיטה זו היא הפדגוגיים שיקולים הכיום לבחינת 



מהם ניתן להסיק מסקנות על תופעות אנושיות שוואה ובניגוד בין המקרים השונים, בהחיבורים, ב

באמצעות חקר מקרה ניתן לחקור אודות החשיבה של מורים באשר לתהליכים חינוכיים רחבות. 

בן -צבר; 1995)זילברשטיין, ותפיסותיהם החינוכיות המובלים אותם לפיתוח תכניות לימודים 

 (.Thomas;1998  ,Merriam , 2011 ;2007פרט, שלסקי ואל; 2016יהושע 

 :כלי המחקר שנבחרו כללו

  ראיונות עומק חצי מובנים שנועדו לתעד את חוויותיהן של הנחקרות בפיתוח וביישום תכניות

 .(תשס"ג ,שקדי; 2013ג'וסלסון, ) המקנות לחוויות אל ןת המשמעות שההלימודים וא

  על ידי הנחקרות במטרה לזהות תהליכים בשיעורים שהועברו תצפיות אשר התמקדו

יהושע,  בן-)צברשעלו במסגרת הראיונות  ולתובנותבהתאם לשאלות המחקר  ,והתנהגויות

  .תשס"ג( ; שקדי,1990

  ראיונות מאזכרים שבמהלכם הועלו קטעים נבחרים מהתצפית ונותחו על ידי הנחקרות

  (.Simons, 2010 ג;שקדי, תשס"; 1994זילברשטיין, )

 תכניות לימודים, תכנים וחומרי למידה שפותחו על ידי הנחקרות  םהב שונים, ח מסמכיםותינ

 (.2016; 1990יהושע,  בן-צבר)

הקפדה הייתה זה  במחקרעל כן,  ביצוע מחקר. דרישות האתיות בעתל התנהל בהתאםמחקר זה 

לפיכך, זהותן של הנחקרות חסויה לחלוטין . ותהמידע ועל האנונימיות של הנחקר יתרה על חיסיון

למלא טופס  התבקשו ותהנחקר ,טרם תחילת הליך איסוף הנתוניםושמותיהן שונו. בנוסף, 

איון להקלטת הרנתנו הסכמתן חקר ולמהלכו, ובתוך כך הסכמה מדעת בהתאם למטרות המ

 שימושצפית; וללשם ת הן(; לכניסה לשיעורים שלתבהתאם להעדפת הנחקר –מקול ש)וידאו או ר

 בתהליך ההוראה.  ןחומרים הכתובים המשמשים אותב

 

 המחקר ממצאי

 להלן הממצאים המרכזיים העולים מתוך מחקר זה:

ערכים יסודות מארגנים ומספר  זהות בתכניות הלימודים שפותחו על ידי הנחקרותניתן ל .1

דילמות על ידי אנשים; עיסוק ב השבוצעהתבוננות בשואה כפעולה  :םביניה ,מרכזיים

בני העמים הכבושים העם הגרמני,  דילמות של בני כגון והכרעות של אנשים בתקופת השואה

של העם היהודי והחברה הישראלית ותפיסת השואה בהיבט הפרטיקולרי  ובני העם היהודי;

 . והאקטואלי לחברה האנושית כיום ובהיבט האוניברסלי

כולן עוסקות ערך הרלוונטיות הינו הערך המרכזי בפיתוח תכניות הלימודים על ידי הנחקרות.  .2

ודרכי ההוראה בשאלה כיצד לחבר את התלמידים לתכני הלמידה וכיצד להפוך את התכנים 

התייחסות משמעותית  לבעלי חשיבות בעיצוב הערכים המובילים את חייהם של התלמידים.

רת התכנים הנלמדים, הן בפיתוח דרכי ההוראה והן בטיפוח הדיון לערך זה ניתנת הן בבחי

 הערכי בכיתות הלימוד. 

 התכנים המרכזיים המנחים את השיקולים הפדגוגיים של הנחקרות כוללים:  .3

 יסטורי מעמיק אודות תקופת השואה.ידע ה 

 ישית ולחיים האישיים של התלמידים.חיבור של תכני הלימוד למורשת הא 

  דיון במסקנות שניתן להסיק מהשואה לגבי החברה וחיבור של תכני הלימוד לאקטואליה

 האנושית כיום.



הנחקרות מתמקדות בטיפוח מיומנויות וכישורים  של ותהמרכזיוההערכה ההוראה דרכי  .4

תוך ובטיפוח מיומנויות אורייניות באמצעות למידת תכנים  21-מאה הב תלמידיםהנדרשים ל

הזדמנות לטפח מיומנויות הכרחיות  30%-רואות בתכנית ה הנחקרות שימוש בטקסטים.

 .בכלל 21-לתלמידיהן כלומדים בפרט וכאזרחי העולם במאה ה

צוותי ההוראה. של המורה ו ה המקצועית שלעבודהעל  "30/70"עיקרון  ה חיובית שלהשפע .5

יותר  משמעותיתהספר ומחויבות -יותר בין המורים בבתי ושיתוף גדולניכרת עבודת צוות 

 להטמעה מיטבית של תכניות הלימודים.

יתרונות משמעותיים להתפתחותן ורואות בה  "30/70"עיקרון בתכנית הנחקרות תומכות  .6

לתלמידים, אשר לא נרכשים על  יםולפיתוח ערכים ומיומנויות רלוונטיהמקצועית כמורות 

 ידם בלמידה לבחינת הבגרות. 

בחירת נושא השואה כנושא הנלמד במסגרת ל קשוראחד הלבטים הגדולים בקרב הנחקרות  .7

קיימת הסכמה כי בשל חשיבות נושא השואה והסוגיות הערכיות  ,מחד גיסאהרפורמה. 

עולה הטענה כי דווקא בשל  ,. מאידך גיסא30%-העולות ממנו ראוי שיילמד במסגרת תכנית ה

 מדו באופן נרחב ולבחון עליו את התלמידים. יש לל של הנושא חשיבותו הגדולה

הנחקרות מרגישות מועצמות מתוקף האוטונומיה שיש בידיהן בתכנון תכניות הלימודים  .8

מחויבות ואחריות גדולה  ןהן מרגישות שיש לה ,בעתבחירת התכנים ודרכי ההוראה. בו בו

. מתן האוטונומיה מגדיר עבור התלמידים להוביל ליישום משמעותי של תכניות הלימוד

מחדש את מקומו של המורה במרחב הלימוד ומזמן עבורו את האפשרות ללמד מתוך תשוקה, 

 יצירתיות, חשיבה מעמיקה ואהבה גדולה למקצוע. 

 

 תרומת המחקר

הפרק שנבחר להילמד בהיסטוריה במסגרת התכנית הלאומית ללמידה כאמור פרק השואה הוא 

 ספרם בנושא השואה-יתמורים נדרשים לפתח תכניות לימודים לבמשמעותית ולפיכך צוותי ה

 .מתכני הלימוד 30%בהיקף של 

תפיסותיהם החינוכיות של מורים, כפי שהן באו לידי ביטוי במסגרת תכניות  ונבחנבמחקר זה 

דגש על הערכים  ניתן בתכנון תכניות הלימודים לימודים שהם מפתחים בנושא השואה.ה

. 21-של המאה ה השואה בתחילתה בהוראהשיש להתמקד בהם  הנבחרים התכניםוהמובילים 

לנוער  טבי מיומנויות חשובות ותורמותדרכי ההוראה וההערכה שיטפחו באופן מי ונבחנ כן,כמו 

 . 21-בחברה האזרחית במאה ה

מחקר זה עשוי לתרום לכל העוסקים בפיתוח תכניות לימודים בנושא השואה, בכך שהוא מציע 

שראוי לקחת  המבוססים על תפיסותיהם החינוכיות של מורים, ,פדגוגייםסל של שיקולים 

להביא לקידום ושיפור  , המחקר עשוייתר על כןבחשבון בעת תכנון ויישום של תכנית הלימודים. 

בהיסטוריה בפרט  30%-בהוראת תכנית ה יםעשייתם החינוכית של כל ציבור המורים העוסק

 והמלמדים במערכת החינוך בכלל.

 

 

 


