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הוראת תלמוד באמצעות כלי חזותיי
במשך דורות לימדו ה"מלמדים" גמרא בצורה מסורתית ,באותו האופן את
התורה באופן ש"המלמד" שלהם לימד אותם .עד היום סבורים חלק מהמלמדים
האלה שאין להשתמש באמצעים ויזואליים ,אלא די להיצמד לטקסט הוורבלי
ולתת לילד הצעיר להתמודד בעצמו עם הקשיים הרבים בלימוד התלמוד .פרופ'
יונה פרנקל ז"ל היה החלוץ בבניית כלים המגשרים בין הלוגיקה התלמודית לבין
המערך הקוגניטיבי של הנער הצעיר .כבר לפני למעלה מחמישים שנה סבר פרנקל
שאין ללמד טקסטים תלמודיים ללא סיוע ויזואלי .הוא הבין שהחשיבה
שמתפתחת אצל הילד בימינו היא חזותית בעיקרה ,ומכאן שיש צורך לגשר בין
הטקסט התלמודי למערך הקוגניטיבי של הילד באמצעות כלים חזותיים .במאמר
זה ניסינו להוכיח באמצעות כלים מחקריים וכלים קליניים את היתרונות של אחד
מהאמצעים החזותיים הנפוצים בהוראת תלמוד – הטבלה .אנו תקווה שהמכללות
למורים יעניקו לפרחי ההוראה כלים מתאימים להוראת גמרא ,ובעיקר ילמדום
את השימוש בכלים החזותיים.

פרופ' יונה פרנקל היה מורה לתלמוד בשורש נשמתו .הוא החל ללמד תלמוד
בשנת  1952בבית הספר הדתי "דוגמא" בירושלי ,ובשנת  1956נקרא להשתת
בהדרכת פרחי הוראה בהוראת הגמרא בבית המדרש למורי ע"ש הרא"
ליפשי .כבר בראשית דרכו פרס חוברת ובה הצעות לטבלאות ותרשימי.
כמורה שלימד את פרק "אלו מציאות" בכיתות ז–ח ראה לנכו להוציא
חוברת למורה "פרק אלו מציאות :הצעות לטבלאות ולתרשימי" )הוצאת משרד
החינו ,המרכזיות הפדגוגיות ,ירושלי תש"( .כבר אז הבי המורה יונה פרנקל
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שאי ללמד היו תלמוד בשיטת החדר המסורתית ,באמצעות תרגו מילולי,
ושללא אמצעי חזותיי אי אפשר ללמד ילדי בתקופה המודרנית.
ד"ר נח נרדי ,מנהל המרכזייה הפדגוגית הארצית ,כתב בהקדמתו לחוברת:
חוברת זו מכוונת למורי העוסקי בהוראת תלמוד בביה"ס היסודי הממ"ד וכ
בביה"ס העליסודי הכללי והדתי ,והיא ראשונה במערכת חוברות שבדעתנו
להכי בתחו הוראת תורה שבע"פ .לפנינו ניסיו ראשו להגיש למורה יחידה
לימודיתתלמודית שלימה המבטאת בטבלאות ותרשימי להוראת הפרק "אלו
מציאות" .אנו מקווי שאמצעי זה יהא בו כדי לעזור לו למורה בהמחשת
החומר ,בפיתוח חשיבה תלמודית אצל תלמידי  ,בהבנת המשא והמת
ובתפיסה מבנה הסוגיות השונות.
אנו מודי למר יונה פרנקל טר היה לו אפילו ב.א .שנענה לבקשתנו וריכז את
פרי ניסיונו כדי להביאו לתועלת הרבי ][...
נודה לציבור המורי על הערותיה וניסיונ למעשה בחומר המוצע.

כחמישי וארבע שני לאחר פרסו החוברת וכמורה לתלמוד במש שלושי
שנה אעיר על פי ניסיוני ,שבימינו ,כאשר החשיבה של התלמידי היא חזותית,
כשהילדי מוצפי בגירויי חזותיי ]טלוויזיה ,מחשב ,טלפו "חכ"[ ,יעילות
של הטבלאות למיניה היא מסתברת ומוכחת .אני סבור שללא תרשימי קשה
מאוד ללמד גמרא.
למעשה ,אי צור להוכיח את יתרונותיה של כלי ויזואליי ואת יעילות
התרשימי לתלמידי הלומדי גמרא .כל מורה לתלמוד נתקל במהל השיעור
ב"דר ללא מוצא" ,חש שאינו מסוגל להסביר את הסוגיה ללא כלי חזותיי,
ובלית ברירה נעזר בטבלאות ובתרשימי .בכל זאת ,נוכל להוכיח את יתרונות
הכלי החזותיי בהוראת התלמוד.
***
לפני כחמשעשרה שנה ,במסגרת עבודת הדוקטור שעשיתי )קנריק ,תש"ס(
חקרתי את לימוד הסוגיה התלמודית בעזרת אמצעי ויזואליי וורבליי בטכניו
בחיפה .בחקר החינו המחקר האמפירי קשה לביצוע .תמיד יש גורמי
המעוותי את האמת ופוגעי במהימנות ובתוק המחקר היכולי להסיט

הוראת תלמוד באמצעות כלי חזותיי

433

ולשבש את המחקר ,כגו השפעות ודעות קדומות של המורה ורקע התלמידי.
כדי לנטרל השפעות אלו ,החלטנו לשלב את המחקר במדעי הטבע ולהתמקד
בשינויי פיסיולוגיי המתרחשי בשעת לימוד גמרא.
מכשיר הקרוי  (Event-Related [brain] Potential) E.R.P.הוא כלי לבדיקה
אלקטרופיזיולוגית הרושמת את הפעילות המוחית בעקבות הצגת גירוי 2.המכשיר
מציג שינויי חשמליי הנרשמי בדר כלל על פני הקרקפת .ה"פוטנציאלי
המעוררי" מספקי שיטה לא פולשנית למדידת פעילות המוח כאשר הוא קולט
גירויי )בירנבוי .(1996 ,פוטנציאלי מעוררי ה אותות חשמליי שנקלטי
מהקרקפת ,המשקפי את תהליכי עיבוד המידע המתרחשי במוח.
התלמיד מחובר באמצעות אלקטרודות למכשיר 3בחמש נקודות :ראש
עליו  ,ראש קדמי )בחלק העליו של המצח( ,החלק האחורי של הראש ,מעל
העי )כדי לבדוק את תנועות העי ( ,ועל הזרוע )לש הארקה( .בניסוי השני
חיברנו את התלמיד בעשר נקודות 4.בכל ניסוי השתתפו כשלושה תלמידי
שלמדו אותה הסוגיה.
מטרת הבדיקה ב  E.R.Pהייתה לבדוק את הרכיבי האלה:
א .פיזור על פני הקרקפת :לבדוק אילו חלקי של המוח מופעלי כאשר
מוצגת לפני התלמיד המפה הויזואלית )או גירוי מילולי( 5.הא המפה מעובדת
6
במער החשיבה של הפרט כתמונה או לחלופי כמוצג מילולי.

1

_____________________________________

 1יש הסוברי שמדעי ההתנהגות ומדעי החברה אינ מדעי )בייטמרו ,1990 ,יחידה  ,1עמ' .(30
 2מחקר זה אושר לביצוע על ידי ועדת הלסינקי של ביה"ח רמב" ומשרד הבריאות לנפגעי ראש ב
.17.12.92
 3המכשיר נמצא במחלקה לפוטנציאליי מעוררי בטכניו.
 4הניסוי השני נער ב.24.03.99
 5יש מספר השקפות בעניי צורת הארגו הכללית של המוח .היו "הממקמי" שהאמינו שחלקי
שוני של המוח אחראי לתפקידי קוגניטיביי שוני .ה סברו שהתפיסה ממוקמת באזור אחד
והזיכרו באחר ,עיבוד החומר החזותי – באונה העורפית ,והשפה – באזור השמאלי הקדמי.
בתקופות אחרות ראו במוח מנגנו כללי לעיבוד המידע ואיבר בעל יכולת אחידה ,המסוגל לבצע
תפקודי בכל חלק של מערכת העצבי )הראיה לכ – ילד שמוחו נפגע בצד השמאלי ,הכישורי
המילוליי עוברי לצד ימי( .שיטה זו נקראת נוסחת "הקיפודי" .כל מסת רקמת המוח מתפקדת
באחידות – גרדנר ,1995 ,עמ'  .(142יש הסוברי כמו הדעה הראשונה שקיימת מודולריות של
פעילות המוח ,א מוסיפי שיש אזור בלתי סגור שעניינו "קביעת אמונות ודעות" .למעבד מרכזי זה
יש גישה למידע מהמודלות השונות ,הוא קולט את ה"שדרי“ מהמודלות השונות ,להחליט
החלטות ולפתור בעיות ,כדי שהביצוע של הפרט יהיה על הצד הטוב ביותר.
 6קל לתלמיד לעבד חומר כתוב יחד ע תמונה משו שמופעלי במקביל אזורי שוני של המוח.
א לתלמיד קשה יותר לקבל גירוי מילולי – שאלות מוקדמות או מילת מפתח ובאופ סימולטני ג
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ב .חביו ) :(latencyהמודד את מהירות העיבוד של הגירוי ונמדד
באלפיות שנייה.
ג .משרעת ) :(amplitudeהמודדת את הקצאת המשאבי המנטליי
בנקודת הזמ  .נמדדת במיליוניות וולט )מיקרווולט(.
ככל שידוע לנו ,היה חידוש בעצ השימוש בכלי של המדעי המדויקי
)מדעי הטבע( כדי לשפר פעילות דידקטית בכיתה .לא אכנס לכל תוצאות המחקר
אלא לסיכו הכללי.
במחקר התרכזנו בפעילות המוחית בזמ ראיית הכותר ואת מילת המפתח
התלמודית כמפה ויזואלית או כגירוי ורבלי .מצאנו שיש פחות השקעה של
משאבי במפה א שיש בה יותר אלמנטי קוגניטיביי .א שנדרשו פחות
משאבי מנטליי במפה הוויזואלית ,זמ הפענוח של הסוגיה נמש פחות מזמ
הפענוח של הגירוי המילולי .שני הגירויי היו על המס רק  0.750שנייה ואז
נעלמו מעי התלמיד ,ובכל זאת הבחנו בהשפעה הרבה שיש לגירוי המוקד.
יש שיקשו הא נית להוכיח מפעילות קוגניטיבית של  0.750שנייה ,על
הקורה במש שעות רבות של הוראה" .חשוב לדעת ולהבי שבפסיכולוגיה
7
ובביולוגיה הצביו של ההבדל מבוסס על העיקרו של לקיחת הכל"
) 8.(Orenstein, 1997, p. 16כאשר שיטה מסוימת יעילה יותר ,מהירה יותר,
ועושי פחות טעויות בעת השימוש בה ,הפרט או המער הקוגניטיבי של היחיד
ייטה להשתמש בשיטה זו 9.לדוגמה ,אד הכותב ביד ימי  ,מוצא שהיד הימנית
________________________

לעבד טקסט מילולי ,משו שכא מופעל אותו חלק של המוח .כשמאפשרי לתלמידי לקלוט מידע
ולהגיב לאחר מכ בדר אחרת ,שאינה מתחרה בראשונה ,הביצוע לא נפגע .השאלה היא הא
הכישורי המרחביי והלשוניי מתפקדי בצורה עצמאית או משלימה באותו אזור )לדוגמה מידע
לשוני ומידע מוסיקלי נעשי במרכזי עיבוד שוני( .גרדנר ) (1995סובר שכישורי מרחביי
ולשוניי נעשי באות מרכזי עיבוד )עמ' .(195
7

”“winner-take-all principle

 8אורנשטיי משווה את הנ"ל לבחירות .המועמד שיש לו  51%מהקולות "לוקח את כל הקופה"
ויחליט למורת רוח של  49%האחרי הא להחזיר שטחי אר ישראל או להישאר במצב של עימות
ע הפלסטינאי.
 9שוב נביא מטאפורה של אורנשטיי )) :Orenstein, 1997, p. 15כאשר שתי תחנות קולטות לדוגמה
את  , .C.N.Nתחנה  1קולטת את  80% C.N.N.מהזמ והתחנה  2קולטת  60%מהזמ ,או שהקליטה
של תחנה  1בהירה ובתחנה  2מופיע לעתי "שלג" על המס ,ברור מאיליו שבעל המקלט יפתח
באופ טבעי את ערו  1כשברצונו לקלוט  .C.N.Nכאשר ערו  1אינו קולט .הוא יעבור לערו 2
)במטאפורה זו מסביר אורנשטיי מדוע החלק המילולי הוא בצד השמאלי של המוח ,וכאשר יש נזק
מוחי הנפגע משתמש בצד הימני של המוח לביצוע פעילות קוגניטיבית מילולית .המוח בנוי באופ
אסימטרי ,כשהצד השמאלי של המוח בנוי כ שהוא מבצע פעילות מילולית בצורה יעילה יותר
מהצד הימני של המוח(.
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שלו עדיפה משו שהיא מבצעת את הפעילות של כתיבה ומלאכה בצורה יעילה
יותר .כאשר נפגעת היד הימנית הוא ישתמש בלית בררה ביד השמאלית ג
לכתיבה .כ בהוראת התלמוד; מצאנו עדיפות למפה בפעילות הקוגניטיבית
)למרות שמדובר בחשיפה של חלקית השנייה( ,ולכ מומל למורה להשתמש
בשיטה זו.
רק בלית בררה )כשאי לוח או אמצעי אחרי( ייאל המורה להשתמש
בשיטת הוראה מסורתית פרונטלית.
10
מערכות כמו מערכת החשיבה ה רגישות מאוד ומושפעות מכל שינוי קט .
השינוי הקט הזה יכול להשפיע ולקבוע הא יהיה על התלמיד עומס קוגניטיבי
כשהוא לומד את הסוגיה המורכבת והמסובכת ,הא "ישנא" את מקצוע התלמוד
או יזדהה עמו ,ואפילו הא במש חייו הבוגרי "יקבע עתי" וילמד תלמוד.
ההבדל הקט גדול 11שמתבטא במיקרווולט יכול להיות "פיגו" נוס בבניית
שיטות הוראה בכלל ובתלמוד בפרט 12.שינויי בדרכי הוראה ושינויי אחרי
יכולי לגרו אצל חלק מהתלמידי לשינויי בתפיסה כלפי מקצוע התלמוד
ולשינויי בהבנת הסוגיות התלמודיות .לפני כחמישי ראה יונה פרנקל
שהמקרווולט הזה בשיטת ההוראה עושה את כל ההבדל .הוא הראשו שהוציא
חוברת ע טבלאות ותרשימי אחרי .היו ג הציבור החרדי מוציא חוברות
לתלמידי ,ואפילו ללומדי הד היומי.
אד )ימני( מוצא שהפעילות בידו הימנית יעילה יותר ולכ הוא משתמש
בידו הימנית .היד הימנית מתחזקת במש הזמ  ,משו שהיא היד הפעילה
)לעתי זו נהיית חזקה עד פי שתיי יותר( .הלמידה והתקשורת של שנות
האלפיי עברו מהעברת מידע מפה לאוז  ,לעיתו ולספר הכתובי ,ואחר כ
לטלוויזיה ולאינטרנט .כבר מגיל ינקות מספרי לתינוק סיפור מספר מצויר.
_____________________________________

"Perhaps that’s an inordinate leap, but systems like the brain (& the weather) are 10
sensitively dependent upon tiny changes” (Orenstein, 1997, p. 16).
 11בשנות השישי  Edward Lorenzבנה מודלי של מזג אוויר באמצעות מחשב .כדי לחסו בזמ
"עיגל" את הנתוני שבידו מ 127ל .506שינוי "קט" זה עיוות את התוצאות .התאוריה שלו כונתה
לאחר קבלת התוצאות ”.“The Chaos Theory

 12ושוב מטאפורה של אורנשטיי :אד שיש לו בת א' שהיא קצת יותר מוכשרת במתמטיקה מבת
ב' .ההורי מבחיני שא' מוכשרת יותר ושולחי אותה לחוגי העשרה בשיעורי פרטיי ולבית ספר
אליטיסטי .א' הופכת להיות מנתחת מערכות סטטיסטיות ,וב' נשארת עקרת בית כל חייה .ההבדל
הקט בהתחלה הופ להיות הבדל גדול בהמש.
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הלמידה הופכת להיות פחות מילולית ויותר חזותית 13.המער הקוגניטיבי
החזותי הול ומתחזק לעומת המער המילולי ,שתופס מקו חשוב פחות;
ה"אייקוני" על מסכי המחשב והטלפו הנייד מחליפי במהירות את ההוראות
14
המילוליות .יש להיער לכ ג כאשר מלמדי את מקצוע התלמוד.
יש להשקיע בפיתוח כלי חזותיי משו שעיקר תפקידו של המורה
לתלמוד הוא לגרו להזדהות של התלמיד ע מקצוע התלמוד .שיטות מסורתיות
ומיושנות רק ירחיקו את תלמידינו מהגמרא .על המורה לתלמוד למצוא שיטות
חדשות ועדכניות כדי ללמד את התלמיד באמצעי חזותיי ,כגו באמצעות
מחשבי ,מולטימדיה ,אינטרנט ואמצעי חזותיי אחרי.
לאחר שהסקנו שפעילות חזותית משפרת את ההוראה יש להקדיש מאמצי
לפיתוח משאבי הלמידה למקצוע התלמוד ולהתאמת לסביבה האינטראקטיבית
שבה מורגלי תלמידינו לפעול ,כגו מצגות מולטימדיה ואינטרנט ,שיעורי
חזותיי בווידיאו וב D.V.Dועוד.

יתרונותיו של התרשי הוויזואלי

נמנה את יתרונות השימוש בתרשי:
 .1התרשי משמש כתוח של הנלמד ,מסייע לתלמיד לראות קשר בי
הרעיונות העיקריי והפריטי התומכי ) ,(Hyerle, 1996, p. 87ומאפשר
ביקורת עצמית בהבנת מכלול הסוגיה השלמה .התלמיד יכול לבצע בדיקה
עצמית )רפלקציה( א הבי נכו את המהלכי הלוגיי של עור הסוגיה.
 .2התרשי משמש ג כאמצעי ביקורת של המורה ,לבדוק א התלמיד הבי
את מהל הסוגיה ) .(Hyerle, 1996, p. 88מכיוו שיש רק מעט מילי שעל
התלמיד למלא ,המורה יכול לעבור בזמ השיעור ב"חט" ,לבצע בדיקה מקיפה
ולגלות מי הבי ולמי עדיי חסרי פריטי להבנת הסוגיה .כ יית המורה חיזוק
אקסטרינזי לתלמידי שהצליחו לפענח את הסוגיה באופ מידי.
_____________________________________

 13פרופסור מנח כהנא מהמחלקה לתלמוד של האוניברסיטה העברית העיר על כ כשלימדנו סוגיה
)במסכת כתובות( באמצעות טבלאות ותרשימי.

“The human brain is the most responsive brain to what goes on in the outside world” 14
(Orenstein, 1997, p. 149).
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 .3פיתוח מספר קט של מפות קבועות מקנה תיאוריה ברורה של המקצוע
הנלמד .ככל שהתלמיד יכול לאפיי את הכללי של התחו הנלמד ואת דרכי
ההוכחה של הדיסציפלינה ,כ נית לומר שהוא שולט במקצוע ) & Gelman
 15.(Greeno, 1989, p. 130המפות מאפשרות לראות באופ ברור את עקרונות
החשיבה הפורמליי של מקצוע התלמוד ,מסייעות לאפיי את הכללי ,ובכ
ללמוד לשלוט בסוגיות התלמודיות השונות .באמצעות המפה הוויזואלית הפרט
לומד את כללי המקצוע ויוכל להבחי א הבי את הנלמד כראוי ולא "רימה" את
עצמו.
 .4העובדה שהתלמיד עוסק ג במשימות יצירתיות כאשר הוא ממלא את
16
התרשי לבדו ובמשימות המעודדות חשיבה ,גורמת למוטיבציה אינטרינזית.
בעקבות ההיזו שהוא מקבל מההישג האישי של עצמו )(Hyerle, 1996, p. 88
הוא מגביר את מעורבותו ,ובכ את הנעתו ) .(motivationשיטה זו יעילה במיוחד
לגבי תלמידי בעלי צור הישגי ותלמידי סקרני ,א בהחלט מתאימה ג
לתלמיד המצפוני 17ולתלמיד החברותי )אדר ,תש"ל( 18.התלמיד הוא "יצור
חושב" ,ונהנה לחשוב במיוחד חשיבה יצירתית 19,ודי בכ כדי להגביר
מוטיבציה .כאשר סדרת המטרות נמצאת בהישג יד קוגניטיבי לתלמיד ,הרצו
והעניי להשיג מטרות אלה גוברי ללא היכר ) Farhan – Diggory, 1972, p.
.(216
 .5לרוב התלמידי יש תפיסה ויזואלית ולא שמיעתית ).(Winn, 1987
באמצעות המפה ,מספק המורה קשר ויזואלי בי מיומנויות החשיבה המופיעות
בסוגיה ,ושהוא רוצה להדגיש ,לבי תוכ הנלמד 20.המפה ממחישה את הרעיונות
המופשטי המופיעי ברוב הסוגיות התלמודיות.
_____________________________________

"We say people are experts in physics because their knowledge is organized in term of 15
formal principles of physics…" (Gelman & Greeno, 1989, p. 130).
“The point about cognitive reprogramming is that it may unleash natural competence 16
–and achievement drives far powerful than the promise of an extrinsic reward” (Farhan
(Diggory, 1972, p. 206).

 17תלמיד המרגיש שהוא חייב לבצע תפקידי המוטלי עליו.
 18התלמיד המונע מכ שהעבודה המשותפת נותנת לו את האפשרות ליצור מגע חברתי ע הזולת.
 19מה שמוגדר כ .Self Directed Learningיש המגדירי את הילד כחקר בלתי נלאה
) ,(Chukuvsky, 1968הילד כמדע )) (Piaget, 1983מובא אצל .(Brown & Palinesar, 1989
 20לאחרונה חוקרי המתמחי בפסיכולוגיה חינוכית דוגלי בפיתוח חשיבה באמצעות הנלמד
בכיתה )טישמ ,פרקינס וג'יי.(1996 ,
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 .6המפה מונעת תסכול מתלמידי שיש לה בעיות הבעה בכתב .המורה
מסייע לתלמידי בעלי אוצר מילי מוגבל לארג את הרעיונות והמסר שעור
22
הסוגיה רצה להעביר. (Robinson & Schraw, 1994 ) 21
 .7מחקרי מראי שמי שמפיק את התועלת הרבה ביותר מהמפות
הוויזואליות ה התלמידי טעוני הטיפוח 23.לתרשימי המקני ידע יש יתרו
בזה שה מצמצמי את העומס הקוגניטיבי ומפעילי מיומנויות שאינ מילוליות
).(O`Donnell, 1994, p. 35
 .8לתלמיד ה"טירו " בלימוד גמרא חסר ידע סמנטי וסינטקטי של הסוגיות
התלמודיות 24.השפה של חכמי התלמוד אינה השפה של היו 25.המפה ממקדת
את התלמיד בעיקר ,תו כדי נטרול ה"מוקש" הסמנטי והסינטקטי .המפה
מנטרלת את התסבוכת הסינטקטית ומצמצמת את המלל הרב באמצעות חיבור
החוליות המרכזיות והחשובות שעור הסוגיה מעוני להעביר ללומד
).(O`Donnell, 1994, p. 35
 .9נית להשתמש בדיאגרמות ולתלות בכיתה .אלו ישמשו את התלמידי
להצגה בפינת התלמוד 26.פינת התלמוד תשמש ככלי לחזרה על הסוגיות שנלמדו
בכיתה.
_____________________________________

 21על פי ניסיוננו בהוראה בבית הספר "ציו עזרי" נמצא ששיטה זו יעילה במיוחד לתלמידי
דיסלקטיי )במצב קשה( או לתלמידי פגועי מוחי שאינ מסוגלי כלל לכתוב אלא רק להקיש
במחשב .המורה מכי את המפה הוויזואלית במחשב ,והתלמיד צרי להקיש מילי ספורות לתו
ה"חלל".

1. “By seeing inferences through 'visual argument', students may extract as much 22
information with a quick glance at a graphic organizer as they can from a longer study of
text” (Winn, 1990); 2. “Diagrams can reduce the amount of search needed to locate
information” (Larkin & Simon, 1987, in Robinson & Schraw, 1994, p. 401).

 23יש לכ יתרו בתחומי מסוימי ,כגו חיפוש אינפורמציה חדשה ,מבחני שבה התלמיד צרי
להשלי משפטי בשלילה.
 24לדוגמה "אלו מציאות" בבא מציעא כה ,ע"ב" ,הני ,אינש אצנעינהו הכא" .ראשית ,מבחינה
סמנטית התלמיד אינו מבי אי מחביאי משהו "בשבילי שבשדות" .מבחינה סינטקטית לא
מדברי כ בזמננו .בלשו ימינו לא נאמר "אלה הגוזלות איש הצניע אות" ,אלא "איש החביא
גוזלות אלה".
 25נמצא שמפות מסייעות מאוד לתלמידי דוברי ספרדית )בברוקלי ,ניו יורק( בהבנת הנקרא
באנגלית .המורי טענו ששפה ויזואלית משותפת מסייעת לתלמידי אלה לתרג מספרדית לאנגלית
).(Hyerle, 1996, p. 88
 26העובדה שמציגי בכיתה סוגיות תלמודיות מהווה מסר סמוי בנוגע להתייחסות בית הספר
למקצוע .כיתה המקושטת בסוגיות תלמודיות מעבירה מסר שמקצוע התלמוד הוא בי המקצועות
החשובי )] ,(Hidden Curriculumשרמר.[1991 ,
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לסיכו :ההרגל בשימוש במפות ויזואליות לא רק יסייע למקצוע התלמוד
אלא ג למקצועות אחרי ,ישפר את איכות החשיבה העצמאית של הילד ויסייע
לו כמבוגר חושב .התלמיד המורגל בשימוש במפות ילמד לייש את הטקסט
שקרא לסיטואציות מחו לטקסט באמצעות כתיבה לא פורמלית ככלי לגילויי
חדשי .הוא ילמד להשתמש בתרשימי בעת הרצאות כדי לסכ את ההרצאה
בצורה מסודרת ).(Thompson, 1993

השימוש בטבלאות

החוברת של יונה פרנקל מתבססת ברובה על טבלאות ,לכ אעסוק בתרשי
הטבלה.
27
"אי מראה עיניי כמשמע אוזניי"" .דיאגרמות מהוות כלי חשוב בייעול
הלמידה של טקסטי לימודיי" )גורי–רוזנבליט .(1989 ,אפשר בקלות יתר
להבי את הסוגיה כאשר במבט אחד רואי את כל התמונה .א א נתאר את
הדברי בעלפה ,הדבר יתבע מאמ רב מצד המורה ,ריכוז לאור זמ והקשבה
רבה מצד התלמיד .באמצעות טבלה אפשר לפעמי להבי במבט אחד סוגיה
שלמה הכתובה בחצי עמוד גמרא .אפשר להכליל חומר רב יותר בטבלה
מבטקסטי כתובי ) ,(Nardi & Miller, 1997טבלאות מצטיינות בהצגה כמות
גדולה של נתוני בשטח קט ובכ שה מסייעות למשתמשי לזהות ערכי
28
נתוני בודדי.
נמצא שכיתור מילה או מספר מסביב מגדיל אות במער הקוגניטיבי של
הפרט .כאשר מביטי על מילה מכותרת היא נתפסת כמוגדלת בעיני הפרט.
עשינו ניסוי אצל תלמידי 29ואצל מבוגרי 30,ונמצא שאמרו שהמספרי
המכותרי גדולי יותר .נציג את הניסוי בגודל הריאלי של העמוד כפי שנעשה
בבית הספר.

_____________________________________

“ People are highly visual, they relate to pictures.” ( Robyn, 1992, p. 16). 27

 28את הכלל הזה כתבו בהקשר ליעילות של גיליונות אלקטרוניי כדוגמת ” “Excelשבה
הטבלאות מכילות חומר רב ,לכ מפתחי התכנה בנו את הלוח בצורת טבלה.
 34=N 29תלמידי כיתות ז וח בתחילת שנה"ל תשנ"ט.
 1=N3 30מורי.
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 100%מהתלמידי טענו שקבוצת מספרי אחת ושלוש היו בגופ גדול יותר
מאשר השאר .המצב אינו כ  ,כל המספרי ה באותו גודל גופ  31.כ נמצא
שהמספרי המכותרי בריבוע קלי יותר לזיכרו בטווח הקצר.
הסיבה לכ שהתלמיד רואה את המספר במסגרת כגדול יותר מוסברת כ:
כאשר הפרט רואה את המספר בתו המסגרת ,הוא נראה כתופס חלק יחסי גדול
מתו מרחב ההתייחסות שלו ,בה בשעה שהמספר שאינו ממוסגר "הול
לאיבוד" בתו המרחב הגדול יחסית של ד הנייר או הלוח שהעי מתייחסת אליו
)שוור .(1998 ,המסתכל תופס את המספר באופ יחסי למרחב שבו הוא מוצג.
לכ א אנו רוצי לסייע לתלמיד להתמקד בטקסט מסוי ,נטיב לעשות א
נמסגר אותו באופ שהתפיסה הוויזואלית תראה אותו כחלק דומיננטי מתו שטח
ההתייחסות.
מצאנו תופעה זו אצל נַשקי )בצבא( המעתיקי באופ ידני את מספר כלי
הנשק מרשימה המונחת לפניה על טופס .נמצא שכאשר מספר הכלי מוק
בריבוע )כמו לעיל ,כל ספרה לבדה( הנַשק צרי לעיי במספר שממנו הוא
מעתיק פחות פעמי .הוא קולט במבט אחד יותר מספרי .מכא נית לומר

_____________________________________

 31כל המספרי מוקלדי בגופ מספר  12במעבד תמלילי ”.“Word
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שמשפט המכותר בריבוע כמו בטבלה ,קליט יותר בעיקר בתחו הזיכרו לטווח
הקצר.
לאור ממצאי אלה יש לשי לב למבנה הטבלה .אי להכי טבלה שהקצוות
שלה פתוחי כדוגמת זו:

מומל להכי את הטבלאות כדוגמת זו:

א סגירת הריבוע מגדילה ומדגישה את הטקסט ,רצוי אפוא שנעשה זאת תמיד.
לכאורה רעיו ה"מקב" ,כלומר היכולת לאגור אוס של אובייקטי
בזיכרו לטווח הקצר ולבצע עיבוד ויזואלי ומנטלי נוס ,חלה על הרבה פורמטי
ויזואליי 32.השקפה זו נראית רלוונטית לטבלאות .סידור פריטי הנתוני בשורות
ובטורי מאפשר קיבו יעיל ,מאחר שהמשתמשי יכולי לזכור את הערכי
בשורה או בטור ואחר כ לבצע משימות קוגניטיביות אחרות שכוללות את
הערכי ).(Nardi & Miller, 1997
הפרשנות שמאחורי השורות ,הטורי והתאי מוסכמת על המשתמשי
ומובנת לה ,זאת משו שטבלאות משמשות לעתי קרובות להצגת נתוני
מסוגי רבי .אפשר למצוא טבלאות בספרי טבע ,גאוגרפיה ובחוברות עבודה
בתורה ונ".
_____________________________________

“Research has shown that studying a map and text together improves text recall more 32
than using other study aids” (Stock et. al., 1995).
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אי ספק שהטבלה משמשת ככלי ארגו שמסייע לתלמיד לארג את מהלכי
הסוגיה ,ו"לסדר" את החומר הרב שבה .מתכנני תכנת  ExcelשבWindows
הבינו שללא טבלאות יהיה קשה מאוד למשתמש החדש לארג ולתכנת לבד
חומר חדש ) 33.(Nardi & Miller, 1997הטבלה יכולה להיות כלי מצוי להכנה
עצמית של הסוגיה התלמודית ,ומהווה כלי יעיל לעידוד אינטרקציות בי
תלמידי ,א שהידע הקוד והיכולת להכנה עצמית של התלמידי השוני אינו
שווה.
טבלאות נמצאות בשימוש כבר כחמשת אלפי שנה ) Nardi & Miller,
 ,1997בש קמרו  .(1989 ,טבלאות מלאי ,לוחות כפל וטבלאות של ערכי
הדדיי נמצאו על ידי ארכיאולוגי שחפרו וחקרו את תרבויות המזרח התיכו .
פתולומאוס 34,קופרניקוס 35,קפלר 36,יולר 37וגאוס 38השתמשו בטבלאות.
בחוברת "פרק אלו מציאות :הצעות לטבלאות ולתרשימי" )תש"( כתב
יונה פרנקל שהטבלה משמשת כמתווה דר ,כעזרה לחזרה 39,כמסייעת להעמקה
וכמבססת ידיעות בשעת הסיכו .על אלה נוסי את השימוש בטבלה לצורכי
הכנה עצמית.
להל נרחיב ונסביר את שימושי הטבלה השוני:
_____________________________________

 33ה"אקסל" בנוי על בסיס  Visi-Calcשהוא הגיליו האלקטרוני הראשו שעוצב על פי צורת הרשת
של ניירות של מנהלי חשבונות ,צורה של טורי ושורות .הגיליו האלקטרוני של היו ,א שהוא
משופר בהרבה ,לא שינה את הפורמט הבסיסי של  .Visi-Calcרשת טבלתית שבה השורות
ממוספרות באמצעות אותיות מאפיינת את כל הגיליונות האלקטרוניי הזמיני מסחרית.
 34קופרניקוס ניקולאס מהמאה השנייה לספירה – ידוע ג כקלודיוס פתולמאוס או כתלמי
האלכסנדרוני – היה מתמטיקאי ,אסטרונו וגיאוגר ,ונחשב לאחד החוקרי הבולטי של העת
העתיקה .בספרו "אלמגסט" שעוסק בתיאוריה של מבנה היקו ,ובספרו "גיאוגרפיה" שמתאר
עקרונות לשרטוט מפות ,הוא משתמש בטבלאות ותרשימי שוני.
 35אסטרונו פולני שגר למהפכה בהשקפת העול של בני דורו ,כאשר חלק על פתולמאוס שסבר
שהעול סטטי והשמש והירח סובבי אותו )זאת הייתה הדעה במש כ 1,500שנה( .קופרניקוס
קבע כי כדור האר הוא מרכז היקו וכי הוא מסתובב סביב השמש .היה רופא ,מתמטיקאי,
אסטרונו ותיאולוג .בשנת  1510כתב תצהיר על דעותיו ושלח אותו לכמה אסטרונומי .בתצהיר זה
מופיעות טבלאות הממחישות את שיטתו.
 36קפלר יוהאנס ,מהמאה ה – 16אסטרונו ,מתמטיקאי ותיאולוג גרמני ,ממניחי יסודות
האסטרונומיה החדישה .הוא ניסח את חוקי היסוד של תנועת כוכבי הלכת באמצעות טבלאות.
 ,Leonhard Euler 37מתחילת המאה ה ,18אסטרונו ,מתמטיקאי ,אופטיקאי ועוד .ברבי
מארבעי ושבעה מספריו מופיעי טבלאות ותרשימי להמחיש רעיונותיו.
 38גאוס ,קרל פרידרי ,מסו המאה ה ,18מגדולי המתמטיקאי והאסטרונומי ,ונחשב למייסד
התאוריה המתמטית של החשמל .את חלוקת המעגל לשבע עשרה קשתות תיאר בטבלאות.

McDaniel et al., 1987, p. 87: "In a visual display relationship between facts are 39
represented pictorially and spatially as an aid to recall".
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 .1מתווה דר :לפי פרנקל שימוש זה מתרחש בשעת השיעור הפרונטלי:
"התלמידי יבינו שיחד ע לימוד הסוגיה תתמלאנה המשבצות ,וכל כמה דקות
ייפסק הלימוד שבספר ויירש משהו בטבלה" .נסכי שטבלה היא מתווה דר
חשוב ,אבל אי צור להפסיק באמצע הלימוד; אפשר להשלי את כל הטבלה
לפני הלימוד בשיעור ,וכ היא תשמש מתווה דר לתלמיד בהכנת הסוגיה באופ
40
עצמאי.
 .2עזרה לחזרה :לשיטת פרנקל סוגיות רבות נלמדות בתחילה ללא טבלה,
ובזמ חזרה על השיעור המורה רוש את שלד הטבלה על הלוח והילדי עושי
כמותו ,המורה ממלא את טורי המפתח )החלק העליו והצדדי( ,ובמקרה הצור
ממלא ג משבצת אחת .אחרכ יחזרו התלמידי על הסוגיה בספר וימלאו את
כל המשבצות לבד.
לפי גישת ההוראה של "המפה הקוגניטיבית" שפיתחתי במש שני,
התלמידי יכינו את הטקסט כהכנה עצמית .הטבלה שהוכנה על ידי התלמידי
לפני הלמידה הפורמלית בכיתה ,תוכל ג לשמש כחזרה בכיתה או כחזרה
למבח  .נמצא שכשמוני אחוזי של תלמידי כיתות ו עד ח משתמשי בטבלאות
ותרשימי שהכינו כהכנה עצמית ככלי חזרה לקראת מבח .
 .3סיוע להעמקה :לדעת פרנקל "היא מגבשת את ענייני הסוגיה ומבליטה
את העיקר ולכ אפשר להעמיק יותר" .א אפשר להבליט את העיקר כשהמורה
מלמד באופ פרונטלי בוודאי אפשר להבליט את העיקר כשהתלמיד מכי את
הסוגיה לבדו .התלמיד המבי את מהלכי הסוגיה באמצעות "המפות
הוויזואליות" ומבי אי מתחברי פרטי המידע לעיו מרכזי ולמבנה הגיוני,
יהיה מסוגל להתעמק בסוגיה .א הוא חסר ביטחו בהבנת המהלכי הלוגיי
41
של הנלמד אי אפשר לדרוש מהתלמיד העמקת יתר בנלמד.
 .4ביסוס הידע" :בשעת סיכו ,מתאימה הטבלה כשנסתיי לימוד ארו של
סוגיה גדולה ,בעלת חלקי רבי שהקשר ביניה רופ .אפשרי ג לסכ תוצאות
_____________________________________

 40בקר )תשכ"ז( מגדיר את הטבלה "המחשה בעזרת שרטוט" .לדעתו הטבלה ישמש כמתווה דר על
ידי זה שאפשר להעמיד זה מול זה ,שני ענייני שוני; להעמיד זה מתחת זה ענייני דומי כדי
להבליט את הדמיו ביניה; להעמיד באופ מוחשי זה ליד זה דברי הקשורי בקשר הגיוני כדי
להבליט את הקשר הזה.
 41בשנת הלימודי תשנ"ו תלמידי כיתה ח בבית הספר "ציו עזרי" בירושלי ,שלמדו את פרק
המפקיד באמצעות מפות קוגניטיביות ,הכינו חוברת "חידושי תורה" על פרק המפקיד .ה התעמקו
בראשוני ואחרוני ,הקשו קושיות ,תירצו תירוצי והתפלפלו בסוגיות שנלמדו בכיתה.

444

צבי קנריק

של סוגיה בבחינת מועט המחזיק את המרובה" )פרנקל ,תש"( .כאשר התלמיד
ימלא את המפה הוויזואלית כהכנה עצמית ,עליו למלא את הטבלה לפני הלמידה
בכיתה והלמידה תתנהל "בדר הגילוי" 42.את חיבור הקשרי הלוגיי הרופפי
בסוגיה יחבר התלמיד בעצמו.
 .5מפה קוגניטיבית לצורכי הכנה עצמית :לשיטתנו ,המפה הוויזואלית היא
תרשי גרפי המציג את המושגי והגורמי המרכזיי של הקטע בסוגיה או בכל
הסוגיה .התרשי הגרפי מאפשר לתלמיד לחזות בטר יתחיל לאסו פרטי
בסוגיה ולחקור את המבנה הארגוני והלוגי של הקטע.
חשוב לצמצ את מספר סוגי הטבלאות למינימו ה לטובת המורה ה כדי
להקל על התלמיד .צבי טלמו עושה הבחנה בי הטבלאות השונות ומונה כ24
סוגי .בניגוד לשיטתו אני סבור שטוב לצמצ את מספר הסוגי ל 5–4סוגי
בלבד ולהכליל כמה שיותר סוגי תרשימי תחת הגדרה אחת וכ לעשות
אינדוקציה של הטבלאות.
43
נמנה את תשעת הסוגי העיקריי של הטבלאות שמנה טלמו :
) (1הקושיה ) (2התירו ) (3קשר ענייני ) (4קשר מילולי ) (5ביאור סתו –
על התלמיד למלא בעמודה הימנית את לשו הגמרא ובעמודה השמאלית
התלמיד ימלא בתרגו חפשי (6) ,חידוש בדי  (7) ,השוואה ,למשל בדיני
השומרי (8) ,פסוק ומדרש (9) ,ארמיתעברית ,השוואה.
לדעת טלמו הקו האמצעי) :א( מבחי בי רישה לסיפה) ,ב( מבחי בי
דברי חכמי בדושיח) ,ג( מבחי בי דעות שונות בעניי אחד) ,ד( מתא בי
הדיני במקרי שוני) ,ה( ממחיש מונחי שוני )בעמודה הימנית המורה ימלא
את המונח ובעמודה השמאלית התלמיד יפרש את המונח() ,ו( ממחיש תשובות
שונות לשאלה אחת) ,ז( משלי לש חזרה.
לדעת טלמו  ,על המורה להשתמש ברשת מלבני כאשר שני טורי אינ
מספיקי להמחשת החומר וצרי לרשו שלושה טורי או יותר ,לדוגמה:
 . Aהמקרה ,הדי והטע
 . Bהמקור ,ההוכחה ודחיית התירו
 . Cהמקור ,התלמוד והביאור
_____________________________________

 42לדעת ברונר ) ,(Bruner, 1966למידה מתרחשת א ורק דר הגילוי.
 43מובא על ידי שטיינברגר ,תשכ"ד ,עמ'  .262טלמו מצמצ את עניי ההמחשה לשימוש בטבלה
בלבד ,ללא תרשימי גרפיי אחרי.
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 . Dהבהרת שתי גרסאות בעניי אחד
 . Eסיכו משא ומת תלמודי בעניי אחד
 . Fסיכו ענייני במסגרת אחידה
העיקרו המחייב בחלוקת טבלאות ותרשימי הוא שיהיה מספר קט של סוגי
תרשימי כדי שהתלמיד יוכל לרכוש אסטרטגיית הכנה עצמית על ידי המפה
הוויזואלית .א "תפסת מרובה לא תפסת" ,יכול להיות שאי אפילו צור לחלק
אל הטבלאות לתתקבוצות .תלמיד הרוכש מיומנות בחלוקת המושגי על ידי קו
מפריד ,יוכל להעביר אסטרטגיה זו לכל סוגיה המתאימה לשימוש בסוג זה של
תרשי .לשיטתנו ,נחלק את תרשי הטבלה לארבע תתקבוצות.
הצעה למיו הטבלאות
 .1הטבלה – מקרה ,די  ,סיבה )לא תמיד מופיעה סיבה בטבלה(.
)נית לצר תחת קבוצה זו את הסוגי  , 8  6  5  4  1א–ד ,וְ  Aשל
טלמו (
 .2טבלת המחלוקת – שיטה ,די  ,סיבה
)דומה ְל , 7 6  5  4  1ג  ד  ,וְ  Dשל טלמו (
.3טבלת פתרו בעיות – )א( שואלת הגמרא ,מתרצת הגמרא; )ב( איבעיה להו;
)ג( מאי נפקא מינה ) .דומה ל  , 9  7  6  5  3  2וכ ו של טלמו (
.4טבלת הפסוקי – טבלאות חלופיות של) :א( פסוק ודי – על התלמיד למלא
את הדי הנלמד מהפסוק; )ב( שיטה ,פסוק ודי – על התלמיד למלא את הפסוק,
כאשר יש מחלוקת בגמרא אי ומה ללמוד מהפסוק.
ייתכ שהמורה יכתוב בטבלה רק את הפסוק והתלמיד ישלי את הדי
הנלמד כאשר אי מחלוקת ,או לחלופי – המורה יכתוב את הדי והתלמיד
ישלי את הפסוק.
)דומה ל 9  6  5 4של טלמו (
 .5טבלת קל וחומר – טבלה זו אינה מופיעה לעתי קרובות בתכנית הלימודי
עד כיתה ח .המורה כותב בראש הטבלה נושא ,מדוע קל ,הדי  ,נושא ,מדוע
חומר ,הדי בוודאי )ככותרות בראש הטבלה(.
)דומה ל , 5, 4ה E ,F ,של טלמו (
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סיכו

הטבלה משמשת לכמה מטרות (1) :ככלי שמסייע לפרט לשמור בזיכרו לטווח
הקצר מספר פריטי ביחד; ) (2כמערכת מונחית לגילוי עצמי; (3) 44לחיסכו
בזמ בתפיסת המסר – נמצא שקליטת החומר באמצעות טבלה מהירה יותר
באופ משמעותי ממשפטי ורבליי 45.מהירות תפיסת הנלמד לא רק תורמת
לניצול הזמ ביעילות אלא ג מסייעת לתלמידי בעלי יכולת ריכוז נמוכה.
בעיית הריכוז היא בעיה נפוצה בעיקר בכיתות המקדמות ,ובזכות הוראה
באמצעות מפות ויזואליות אפשר ללמד ג גמרא; ) (4כ משמשת הטבלה ככלי
יעיל להכנה עצמית של תלמידינו .המורה מרגיש את יכולת הפענוח של הסוגיה,
ומשלי בהתא את הפריטי השוני של הסוגיה הנלמדת.
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