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 פרסונליזציה בתחומי 
החיים השונים

של  אישית  התאמה  משמעותה  פרסונליזציה 
ולרצונות  ושירותים לצרכים  מוצרים  תכנים, 
הערך  את  להגדיל  כדי  האדם  של  הספציפיים 
יכולה  המוסף שהוא מקבל.331 ההתאמה האישית 
בחירה  של  בדרך  עצמו,  האדם  ידי  על  להתבצע 
ספק  ידי  על  מוצעות;  חלופות  מתוך  מודעת 
השירות או המוצר באופן גלוי או סמוי; או על ידי 
האדם  על  מידע  האוספים  חכמים,  אלגוריתמים 
ומתאימים עבורו את המוצר או את השירות בזמן 

אמת. 
גלובלית המייצגת מעבר  היא מגמה  מגמת הפרסונליזציה 
בהתאמה  ושיווק  לייצור  להמונים  סדרתיים  ושיווק  מייצור 
הטכנולוגיה  של  היכולת  עקב  מתעצמת  זו  מגמה  אישית. 
פרט  כל  של  הספציפיים  הצרכים  את  ולספק  לזהות 

באמצעות מגוון הולך ומתרחב של מוצרים ושירותים. 

מגמה זו מתעצמת גם כמענה להתחזקות מגמת ההעצמה 
של הפרט, הבאה לידי ביטוי בתחומי חיים רבים כגון הכלכלה 
)הלקוח תמיד צודק(, הפוליטיקה )זכות הבחירה(, האומנות 
ההומניסטית  והפילוסופיה  המתבונן(  בעיני  הוא  )היופי 
מייצרת  הפרט  העצמת  מגמת  במרכז(.  )האדם  ליברלית 
רצון למיצוי עצמי של הפוטנציאל והשאיפות של הפרט על 
נאמנות  של  הרעיון  את  לקבל  מוכן  אינו  הפרט  הבנתו.  פי 
ובאידיאולוגיות, בתמיכה  בין שמדובר באמונות  למערכות: 
נוטה  והוא  מכונית,  ברכישת  או  לעיתון  במנוי  במפלגה, 
להחליף נאמנויות במהירות, אם אינו שבע רצון. הוא מעוניין 
שהמערכות יתאימו עצמן אליו כדי לאפשר לו למצות את 

331  ויקיפדיה, פרסונליזציה 

הערך האישי שלו על פי הבנתו והעדפותיו. 

פרסונליזציה מיושמת כיום בתחומים רבים ומגוונים. בתחום 
התעסוקה מתפתחת תפיסה של העסקת מגוון עובדים332 
הפוטנציאלי,  האדם  כוח  של  מיטבי  מיצוי  הן  שמטרותיה 
יצירתיות,  לקידום  העובדים  אוכלוסיית  הטרוגניות  ניצול 
לסביבה.  הארגון  בין  טובה  ותקשורת  ארגונית  חדשנות 
אוכלוסיית העובדים המגוונת מצפה מהארגון לספק מענה 
במגוון תחומים  שונים  צרכים  עם  לעובדים  אישית  מותאם 

כגון נגישות, מגדר, תרבות ושפה, דת, מזון ועוד.

למשתמשים  מאפשרים  תוכנה  מוצרי  הטכנולוגי,  בתחום 
להעדפותיהם  בהתאם  התוכנה  את  ולהתאים  לכוונן  בהם 
מידע  מבקר  לכל  אינטרנט מציגים  אתרי  האישיות; 

המותאם אישית לו על סמך פרופיל הגלישה שלו ובכך 
משפרים את חוויית המשתמש שלו; מנועי חיפוש 

ורשתות חברתיות מציגים למשתמשיהם תכנים 
תלויות  רלוונטיות  פרסומות  אישית,  מותאמים 
מיקום או הצעות להיפגש עם חברים הנמצאים 
בתחומי  שירות  ספקי  הקרובה;  בסביבתם 
התקשורת מציעים ללקוחותיהם חבילות סלולר-

אינטרנט-טלוויזיה מותאמות אישית על פי מאפייני 
ללקוח  מציעות  מזון  שיווק  ורשתות  שלהם,  השימוש 

קופונים למוצרים שהוא נוהג לצרוך בתדירות גבוהה.

פיזיים  מוצרים  של  הייצור  לעולם  גם  חודרת  פרסונליזציה 
המותאמים אישית ללקוח. מדפסות תלת-ממד מאפשרות 
של  אישית  התאמה  תוך  מוצר  מהרשת  להדפיס  לצרכן 
מאפייני המוצר לפי העדפותיו; בתחום הרפואה מתפתחת 
מגמה של רפואה אישית המאפשרת מתן תרופות בעלות 
הרכב המותאם אישית לחולה, המגביר את האפקט הרצוי 
שלה.  רצויות  בלתי  לוואי  תופעות  וממזער  התרופה  של 

332 OECD )2016(. Managing a diverse public administration and effec-
tively responding to the needs of a more diverse workforce, 2015 
EUPAN survey. 
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המבוססת  האסתטית  הרפואה  מתפתחת  כך,  על  נוסף 
על הרצון של פרטים לבצע התאמות אישיות בגופם על פי 
ובעתיד גם מטעמים של  העדפותיהם מטעמים אסתטיים, 

שיפור יכולות פיזיות ומנטליות.

הכלכלה המודרנית המבוססת על דומיננטיות של הצרכן,333 
ולצרוך  פרואקטיבי  צריכה  תהליך  לקיים  לו  מאפשרת 
מוצרים ושירותים המותאמים אליו אישית. הצרכן המודרני 
צורך מידע וידע ממגוון ערוצים, נוהג להשוות ולהתייעץ עם 
עמיתיו לקהילה החברתית, ובוחר שירותים ומוצרים לצריכה 
באמצעות ערוצים דיגיטליים. הצרכן מוכן לאפשר לספקים 
ושירותים  מוצרים  לקבל  כדי  פרטי  אישי  למידע  גישה 
המותאמים אליו אישית, והנתפסים בעיניו כבעלי ערך מוסף 
הצרכנים  כאשר  בעתיד  להתגבר  צפויה  זו  מגמה  גבוה. 
יסחרו במידע האישי שלהם כדי לקבל יכולות וכלים 
מייצר  זה  מצב  אישית.  ומותאמים  משופרים 
אתגרים חדשים בתחום הפרטיות וצנעת הפרט 
והניתוח  האגירה  האיסוף,  מתהליכי  הנובעים 
רבים  גורמים  שמבצעים  האישי  המידע  של 

ממשלתיים, ציבוריים ועסקיים. 

עקרון הפרסונליות 
בחינוך

 תפיסה פדגוגית
יש  שלפיה  חינוכית  גישה  היא  הלמידה  של  פרסונליזציה 
פי  על  תלמיד  לכל  אישי  באופן  למידה  תוכנית  להתאים 

צרכיו: קצב למידה, רמת הלמידה, עניין, חוזקות ועוד. 

תוכל  תלמיד,  לכל  עצמה  את  המתאימה  למידה  תוכנית 
לתלמיד  תאפשר  היא  לו.  המתאים  באופן  אותו  לאתגר 
הישגים  ולהשיג  בו  הטמון  הפוטנציאל  למלוא  להתפתח 

333  TechCast Global. https://www.techcastglobal.com/

מרביים בתחומי התוכן הנלמדים ובמטרות האישיות שהציב 
לעצמו.

וצובר  הלמידה  לתהליך  אחראי  להיות  לומד  התלמיד 
עם  להתמודד  ללמוד,  איך  ללמוד  כמו  חשובים,  כישורים 

מכשולים ולקבל אחריות.

תוכנית 	  פי  על  התלמיד,  של  לעולמו  ונוגע  מגוון   - ידע 
הלימודים.

מיומנויות - אישיות, בין-אישיות וקוגניטיביות.	 

ערכים - מיצוי אישי של הפרט, מתן הזדמנות שווה לכל 	 
הלומדים.

 רכיבי ליבה 
קצב ורמת הלמידה - היכולת להתאים את רמת הלמידה 	 

והקצב לכל תלמיד.

קבלת 	  בחירה,  באמצעות   - בלמידה  הלומד  מעורבות 
אחריות, הצבת יעדים אישיים ועוד.

תהליכי משוב והערכה מותאמים ונתמכים על ידי המורה 	 
והצוות החינוכי.

עולם החינוך יעבור בהדרגה מחינוך סדרתי להמונים לחינוך 
מותאם אישית334. פרסונליות בחינוך משמעה התאמה אישית 
של מוצרים, תהליכים ושירותים לאדם באשר הוא )תלמיד, 
יכולותיו, צרכיו, רצונותיו ומצבו, כדי  ועוד( לפי  מורה, מנהל 
לספק לו ערך מוסף המעצים אותו. יישום עקרון הפרסונליות 
ועם  המשתנה  המציאות  אתגר  עם  להתמודדות  מסייע 
רלוונטיות החינוך בכמה אופנים: ראשית, ההתאמה האישית 
מהמשאבים  מקבל  שהלומד  המוסף  הערך  את  מעצימה 
ניצול  עקב  אובייקטיבי,  באופן  הן  בו  החינוכיים המושקעים 
והן באופן סובייקטיבי,  יותר של המשאבים,  ויעיל  אפקטיבי 
חינוך  שנית,  ולשאיפותיו.  לצרכיו  המותאם  המענה  עקב 

334  NMC/ CoSN Horizon Report: 2016 K-12 Edition, pp. 32-33
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מותאם  הוא  שכן  עתיד  מוטה  להיות  נוטה  אישית  מותאם 
למאפייניהם, לצורכיהם ולשאיפותיהם של בני הדור הצעיר 
שהם מוטי עתיד באופן טבעי. ולבסוף, חינוך מותאם אישית 
מקל על הלומד את ההתמודדות עם אתגרי העתיד, שכן 
הוא מאפשר לו להתמודד עימם באופן המתאים לו ביותר. 
לא  הוא  אך  אומנם,  חדש  אינו  בחינוך  הפרסונליות  רעיון 
בשל  חינוך  במערכות  ונרחב  מעמיק  באופן  כה  עד  יושם 
תפיסות עבר של קולקטיביזם וסטנדרטיזציה ועקב בעיות 
של ישימות וחוסר בטכנולוגיות תומכות. יש ליישם את עקרון 
הפרסונליות בתחום החינוך באופן פרקטלי כלומר, לא רק 
במנהלים  החל  המערכת,  רובדי  בכל  אלא  הלומדים,  על 

ובמורים וכלה בתלמידים ובהורים.

היא  בפדגוגיה  הפרסונליות  עקרון  יישום  משמעות 
וסטנדרטית  מתקנית  תהפוך  ללומד  שההתייחסות 
למותאמת אישית ללומד בכל היבטי הפדגוגיה. ההתאמה 
או  עצמו  הלומד  ידי  על  המורה,  ידי  על  להתבצע  יכולה 
באמצעות טכנולוגיה המנטרת את הלומד ומתאימה לו את 
הלמידה באופן אוטומטי. לומד המתאים את הלמידה לעצמו 
יבחר ויקדם את כלל מאפייני הלמידה שלו לפי האינטרסים 
כך  אישיותו.  מאפייני  ולפי  יכולותיו  לפי  שלו,  והשאיפות 
באופן מרבי,  הפוטנציאל האישי שלו  למצות את  יוכל  הוא 
לצמצם אילוצים חיצוניים, להגביר את המוטיבציה הפנימית 
הרצוי  לעתיד  מיטבי  באופן  עצמו  את  ולהכין  ללמידה  שלו 
היבטי  בכל  ביטוי  לידי  לבוא  יכול  הפרסונליות  עקרון  לו. 
של  שונים  מרכיבים  של  אישית  התאמה  ידי  על  הפדגוגיה 
הלימודים,  ותוכני  תוכנית  הלמידה,  ספקי  כגון:  הלמידה 
עמיתי  זהות  הלמידה,  וקצב  סגנון  למידה,  וכלי  פרקטיקות 
הלמידה ושותפיה, מיקום ומועדי הלמידה, מרחבי הלמידה 

ואופני הערכת הלמידה ומבצעיה.

בכמה  להתבצע  יכולה  ללומד  אישית  המותאמת  למידה 
רמות, שכל אחת מהן מייצגת מערכת יחסים שונה בין המורה 

ופרסונליות.335  אינדיבידואליות  דיפרנציאליות,  ללומד: 
ההתאמה  שמולו  באובייקט  הוא  הרמות  בין  ההבדל 
הדיפרנציאליות  ברמת  אותה.  המבצע  ובגורם  מתבצעת 
ברמות  ואילו  לומדים  קבוצת  מול  מתבצעת  ההתאמה 
כל  מול  מתבצעת  היא  והפרסונליות  האינדיבידואליות 
נוסף על כך, ברמות הדיפרנציאליות  לומד באופן ספציפי. 
בביצוע  המרכזי  הגורם  הוא  המורה  והאינדיבידואליות 
הגורם  הוא  הלומד  הפרסונלית  ברמת  ואילו  ההתאמה, 
המרכזי בביצוע ההתאמה. מאפייני הרמות מוצגים בטבלה 

הבאה: 

335 Personalized Learning. http://www.personalizelearning.com/p/
home.html
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פרסונליות הלומדאינדיבידואליות המורהדיפרנציאליות המורה

מספק הנחיה מותאמת 
לקבוצת לומדים

מספק הנחיה מותאמת 
אישית לכל לומד

מוביל את למידתו בעצמו

מתאים את הלמידה לקבוצת לומדים
מספק את צורכי הלמידה 

של כל לומד
מתאים את למידתו לאינטרסים 

שלו, לתשוקותיו ולשאיפותיו

בוחר טכנולוגיה ומשאבים כדי לתמוך 
בצורכי למידה של קבוצת לומדים

בוחר טכנולוגיה ומשאבים כדי 
לתמוך בצורכי למידה של כל לומד

מפתח כישורים כדי לבחור 
ולהשתמש בטכנולוגיה ובמשאבים 

המתאימים ללמידתו

מנטר את הלמידה על בסיס 
יחידת קרנגי )זמן מפגש( 
ושכבת הגיל של הכיתה

מנטר את הלמידה על בסיס 
יחידת קרנגי )זמן מפגש( 
ושכבת הגיל של הכיתה

מפגין שליטה בתוכן במודל 
מבוסס מיומנויות

מיישם הערכה כצורת למידהמיישם הערכה של הלמידה מיישם הערכה לשיפור הלמידה

משתמש בנתונים ובהערכות 
כדי לספק משוב שוטף לקבוצות 
לומדים ולומדים אינדיבידואליים 

כדי לקדם הלמידה 

משתמש בנתונים והערכות 
כדי לאשר התקדמות ולדווח 

מה  למד כל לומד 

הופך ללומד מוכוון עצמית 
המנטר את התקדמות למידתו, 
ומספק משוב עצמי על בסיס 

שליטה בתוכן ובמיומנויות

למידה אישית
האישית  הלמידה  פרקטיקת  נגזרת  הפרסונליות  מעקרון 
הלומד  יוכל  אישית  בלמידה  הלומד.  למאפייני  המותאמת 
הספר  בית  בחירת  כולל  שלו,  הלמידה  ספקי  את  לבחור 
מומחים,  בסיוע  יעצב,  הלומד  בו.  ללמוד  מתכנן  שהוא 
אישית  מותאם  לימודים  ומסלול  אישית  לימודים  תוכנית 
מבחינת רמה, קצב, שיטות וסביבות הלמידה. כמו כן יבחר 
הלומד את ספקי תוכנית הלימודים, את תוכני הלמידה ואת 
הטכנולוגיות והמשאבים הרלוונטיים לה. הלומד יוכל לבצע 
למידה אישית במסגרת למידה שיתופית שבה הוא בוחר את 
ולאו  דומים  עניין  בעלי  קבוצת  שלו מקרב  הלמידה  עמיתי 

דווקא לפי גילאים. במסגרת תהליך הלמידה האישית יפתח 
ויישם הלומד יכולות של למידה עצמית וניהול וניטור עצמיים 
במיומנויות  שליטתו  בסיס  על  הלמידה  התקדמות  של 
ובתכנים. הערכת הלמידה תתבצע, במקרים רבים, על ידי 

הלומד עצמו, שיפתח ויישם כישורי הערכה עצמית.

יישום עיקרון זה מחייב רכישת מיומנויות אישיות כגון אוריינות 
עצמית,  פנימית  הניעה  עצמית,  ומשמעת  אחריות  רגשית, 
ניהול עצמי, חוסן ויכולת התאוששות ועוד. רכישת מיומנויות 
של למידה אישית ועצמאית תאפשר ללומד לפעול וללמוד 

באופן עצמאי במשך כל חייו הבוגרים. 
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יישום עקרון הפרסונליות ידרוש הרחבה של תפקידי המורה 
ורכישת התמחויות הוראה תומכות למידה אישית. תפקיד 
שקיומו  האישי  החונך  של  הוא  זה  בהקשר  מהותי  הוראה 
חיובי על כל  ישפיע באופן  כמבוגר משמעותי בחיי הלומד 
ממדי החינוך שלו. על החונך האישי להכיר את הלומד באופן 
ואת סביבת מגוריו. תפקידו  כולל את משפחתו  רב-ממדי, 
הוא לספק ללומד מעטפת ליווי תומכת באמצעות פגישות 
ליחסים  ללמידה,  המתייחסות  פנים-אל-פנים,  קבועות 
תפקיד  ועוד.  זהות  לשאלות  רגשיים,  להיבטים  חברתיים, 
יועץ לבניית תוכנית  נוסף תומך למידה אישית הוא  הוראה 
לימודים אישית, המסייע ללומדים בבניית תוכניות לימודים 
אישיות. כמו כן יידרשו תפקידי מאמן כושר ללמידה אישית, 
בפרקטיקות  במיומנויות,  שליטה  לרכוש  ללומדים  המסייע 
ובכלי למידה שבהם הם מעוניינים לעשות שימוש במהלך 
המתמקד  למידה,  הזדמנויות  מכווין  תפקיד  וכן  הלמידה; 
והכוונת  ואי-פורמליות  פורמליות  למידה  הזדמנויות  בייצור 

הלומדים למיצוי הזדמנויות אלו. 

יישום למידה אישית
בסביבה  גם  מהותיים  שינויים  יצריך  אישית  למידה  יישום 
יותר  גבוהה  אוטונומיה  רמת  תידרש  והפדגוגית.  הארגונית 
לבתי הספר, לסגל ההוראה וללומדים עצמם, שתאפשר את 
בלמידה  הנדרשים  העצמי  והניהול  הבחירה  יכולת  מימוש 
וגיוון  התאמת  גם  תאפשר  זו  אוטונומיה  אישית.  מותאמת 
יעדי  של  אפקטיבית  למדידה  פורמליים  הערכה  מנגנוני 
פרסונליות  ליישם  כדי  אישית.  מותאמים  למידה  ותוכני 
להתמחות  עצמם  המורים  על  אישית  מותאמת  ולמידה 
בחינוך פרסונלי ובלמידה מותאמת אישית במסגרת מסלולי 
ההכשרה והפיתוח המקצועי שלהם. במסלולים אלו עליהם 
ליישם עקרונות של פרסונליות ולמידה מותאמת אישית כדי 
לאפשר להם להתנסות בעקרונות אלו כלומדים. על מערכת 
אוטונומיה  למורים  להעניק  הספר  בית  והנהלת  החינוך 
שאיפותיהם  ואת  מטרותיהם  את  ליישם  להם  שתאפשר 

האישיות והמקצועיות. 

מינוף הטכנולוגיה
הטכנולוגיה היא גורם קריטי ביישום עקרון הפרסונליות. היא 
בכיתות  אישית  מותאם  חינוך  ביישום  הקושי  על  מגשרת 
מרובות תלמידים, הנובע ממשאבי הוראה בלתי מספקים. 
הסביבה הדיגיטלית, המקוונת והווירטואלית תומכת בחינוך 
ההתאמה.336  ובר  הגמיש  טבעה  מעצם  אישית  מותאם 
ענן  מחשוב  טכנולוגיות  הנייד,  האישי  המחשוב  טכנולוגיות 
וטכנולוגיות חינוך פתוח מקוון ברשת, מאפשרות לכל לומד 
ובכל  מקום  בכל  בחירתו  לפי  למידה  אפליקציות  להפעיל 
זמן כדי לצרוך מגוון תכנים ושירותים מהענן בעלות נמוכה 
תוכני  למידה,  שירותי  של  ספקים  ולבחור  להעריך  ולאתר, 

למידה וכלי למידה המתאימים לו. 

מאפשרת   )PLE( אישית  למידה  סביבת  טכנולוגיות 
לימודיים  תכנים  להעריך  לשתף,  ליצור,  ללומד 

ולקבל אימון ותמיכה בזמן אמת. טכנולוגיות של 
מאפשרות  אישית  מותאמת  דיגיטלית  סביבה 
המשקף  הלומד,  עבור  אישי  פרופיל  הגדרת 
לצורך  שלו  והעניין  המומחיות  תחומי  את 

 ,)LMS( הכוונת הלמידה במערכות ניהול למידה
באמצעות  האישית  הלמידה  נתוני  ואיסוף  ניטור 

טכנולוגיות האינטרנט של הדברים, אגירת נתוני הלמידה 
האישית במאגרי נתוני עתק )Big data(, ניתוח נתוני הלמידה 
האישית והצפת תובנות והמלצות לשיפור הלמידה האישית 

באמצעות טכנולוגיות למידה.

 )Adaptive Learning( המסתגלת  הלמידה  טכנולוגיות 
הלומד  של  והגופני  הרגשי  הקוגניטיבי,  מצבו  את  מנטרות 
כדי  שונים  אלגוריתמים  ומפעילות  פעילותו  דפוסי  ואת 
כך,  אמת.  בזמן  אלה  למאפיינים  הלמידה  את  להתאים 
לבצע התאמת  תוכל מערכת הלמידה המסתגלת  למשל, 
תוכן הלמידה או סגנון הלמידה בזמן אמת בהתאם לקצב 
ההתקדמות של הלומד, רמת הריכוז שלו או מצבו הרגשי. 

336  Technology compass for education Kennisnet Trend Report 
2016-2017. pp. 42-72 https://goo.gl/J6rEj2 
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מייצרות  רשת  ומשחקי  מדומה  מציאות  כגון  טכנולוגיות 
לומד,  לכל  אישית  מותאמים  וירטואליים  למידה  מרחבי 
מייצרות  תלויות-מיקום  רבודה  מציאות  טכנולוגיות  ואילו 
מרחבי למידה היברידיים, המותאמים ללומד אישית על פי 
מיקומו ומצבו. ממשקי אדם-מחשב חכמים יאפשרו ללומד 
אחרים  למידה  עמיתי  ועם  המחשוב  סביבת  עם  לתקשר 
טכנולוגיית  למשל,  כך  עבורו.  אישית  המותאמות  בדרכים 
דרך  בעצמים  נגיעה  המאפשרת  הדיגיטלי,  המישוש  חוש 
אמצעי  לתפעל  מוגבלויות  עם  ללומדים  תסייע  מגע,  מסך 
אמת  בזמן  דיבור  ותרגום  קול  זיהוי  טכנולוגיות  מחשוב; 
יאפשרו לכל לומד לשוחח עם המחשב בשפתו הוא, לצרוך 
שפות  דוברי  עם  ולתקשר  זרות  בשפות  מולטימדיה  תוכני 
יספקו  מלאכותית,  בינה  בעלי  וירטואליים,  עוזרים  אחרות; 
לומד  כל  של  הספציפיות  לשאלותיו  מעובדות  תשובות 
תחומי  של  רחב  במגוון  אישית  והדרכה  הנחיה  לו  ויספקו 
למידה; טכנולוגיות המדיה החברתית ופלטפורמות למידה 
חברתית יאפשרו ללומד לבחור את עמיתי הלמידה ואת כלי 
הלמידה שלו, ואילו טכנולוגיות הדפסת וסריקת תלת-ממד 
יאפשרו ללומד להפוך ליצרן )Maker( וליזום, לתכנן וליצור 

מוצרים ייחודיים משלו. 
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השלכות פדגוגיות וארגוניות 

 השלכותהיבט 

תוכן ותכניות לימודים

תוכנית לימודים מותאמת אישית

התלמיד בוחר תכנים מתוך מגוון

התלמיד בוחר ספקי למידה 

מיומנויות חשיבתיות
חשיבה ביקורתית

אוריינות דיגיטלית

מיומנויות אישיות
מסוגלות אישית

אוריינות רגשית 

יכולת השתלבות עם האחר מיומנויות חברתיות

פרקטיקות למידה
למידה מותאמת אישית

למידה בניהול עצמי

פרקטיקות הוראה
חניכה אישית

מבחר אסטרטגיות למידה-ללמד את הלומדים איך לומדים

הערכה מסתגלתפרקטיקות הערכה

מקדמת אחריותיות וניהול עצמי של התלמיד מנהיגות ניהולית חינוכית

ארגון ותכנון: 

סדירויות גמישות לתלמידתכנית עבודה

הכשרת צוות לתוכנית לימודים מותאמת אישיתכח אדם

הקצאת משאבים לצורך חניכה אישיתתקציב

התלמיד חובר לגורמים שונים לקידום הלמידה האישיתחיבוריות ושיתופי פעולה

טכנולוגיות ומרחבים פיזיים ללמידה והוראה מותאמות אישיתתשתיות פיזיות וטכנולוגיות
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עקרון 
השיתופיות

״
 טובים השניים מן האחד 

״
)קהלת, ד, ט(

״
 אין סכין מתחדדת 

אלא בירך של חברתה 

״
)בראשית רבה, פרשה סט, סימן ב(
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שיתופיות בתחומי 
החיים השונים

יותר  או  ישויות  שתי  שבו  תהליך  היא  שיתופיות 
יעד משותף  להשיג  או  לממש  כדי  יחדיו  פועלות 
טמון  השיתופיות  של  המוסף  הערך  בהצלחה.337 
להם  ולאפשר  השותפים  את  להעצים  ביכולתה 
אחד  כל  להשיג  יכלו  שלא  מטרות  יחדיו  להשיג 
להשגת  עוצמה  רב  כלי  היא  שיתופיות  לבדו. 
הישגים גבוהים יותר ופרודוקטיביות מוגברת, שכן 
משמעותית  להגביר  יכולה  קולקטיבית  יעילות 
והחוסן  המורל  המוטיבציה,  השאיפות,  רמת  את 

לאתגרים של קבוצה.
בסיסי  פעולה  למנגנון  אותה  הפכו  השיתופיות  יתרונות 
הסביבה  הכלכלה,  הטכנולוגיה,  החברה,  בתחומי  הנפוץ 
והפוליטיקה. בתחום החברתי קהילות מייצרות חזון חברתי, 
כדי  ומשאבים  אחריות  וחולקות  משותף  רוחני  או  פוליטי 
ובני דור ה-Z הגדלים בעולם   Y-זה. בני דור ה ליישם חזון 
כמרכיב  נתפסת  מקוונת  שיתופיות  שבו  ומחובר  מרושת 
טבעי וחיוני של החיים, מיישמים את השיתופיות בכל מרחבי 

החיים ובמיוחד במרחב הווירטואלי, המקומי והגלובלי. 

טכנולוגיה תומכת בשיתופיות
בתחום הטכנולוגי טכנולוגיות מידע חדשות מאפשרות מגוון 
רחב ומתוחכם של דפוסי שיתופיות בכל תחומי החיים מתוך 
גישור על פערי מרחב, זמן, רגולציה, תרבות ומגבלות פיזיות. 
טכנולוגיות כגון אינטרנט מהיר, חיבור אלחוטי, מחשוב אישי 
נייד, תוכנות ואפליקציות שיתוף ורשתות חברתיות מאפשרות 

שיתופיות ברמה גלובלית של ארגונים, יחידים והמונים. 

337  Wikipedia, Collaboration

דוגמה בולטת ליישום עקרון השיתופיות בתחום הטכנולוגי 
קוד  )Open source(.338 תוכנת  היא תנועת הקוד הפתוח 
פתוח היא תוכנה שקוד המקור שלה פתוח ונגיש לכול, והוא 
חופשי לשימוש, לצפייה, לעריכת שינויים ולהפצה מחודשת. 
בכך  שחפץ  מי  לכל  בעצם  מאפשרת  כזו  פיתוח  שיטת 
על  וזאת  לשיפורה  התוכנה ולתרום  בפיתוח  חלק  לקחת 
בסיס תפיסת עולם שלפיה התוכנה שייכת להמונים. תפיסת 
הקוד הפתוח, אשר התרחבה בשנים האחרונות לתחומים 
מוצרים  פיתוח  מאפשרת  החומרה,  תחום  כמו  נוספים 
Ar- וחומרת מיקרו בקר Linux  איכותיים ונפוצים כגון תוכנת

.duino

קולקטיבית  בתבונה  התומכות  טכנולוגיות  פלטפורמות 
Wis-( המונים339  וחוכמת   )Collective intelligence(

יכולתן  את  לנצל  מאפשרות   )dom of the crowd
קוגניטיבית  שיתופית  לחשיבה  קבוצות  של 

קבלת  בעיות,  פתרון  חדשנות,  בתחומי 
החלטות וביצוע תחזיות. פלטפורמה שיתופית 
פלטפורמת  היא  ביותר  ושימושית  מוכרת 
ולערוך  לייצר  הוויקיפדיה המאפשרת להמונים 

מקוונת.  באנציקלופדיה  ערכים  שיתופי  באופן 
)שו"ת(  ותשובות  לשאלות  שיתופיות  פלטפורמות 

 Yahoo או   Quora, Answers.com בשם  אתרים  כדוגמת 
answers מאפשרות ליחידים להעלות שאלות ולקבל מגוון 
התומכות  אחרות,  פלטפורמות  הרחב.  מהציבור  תשובות 
 Qmarkets כדוגמת  קולקטיביים  והיוועצויות  דיונים  בניהול 
תהליך  לקיים  ולקהילות  לארגונים  מאפשרות  תובנות,  או 
מענים  לגיבוש  קבוצתית  חשיבה  של  ואינטגרטיבי  מובנה 
תחזיות  שוקי  פלטפורמות  ואילו  מורכבות,  שאלות  על 

מאפשרות לקבוצות ליצור תחזיות קבוצתיות משותפות.

338  ויקיפדיה, קוד פתוח

339  ויקיפדיה, חוכמת המונים
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שיתופיות בכלכלה
בתחום הכלכלי, מיושם מנגנון הסחר שהוא בעיקרו מנגנון 
חלוקת  התמחות,  בו  למעורבים  המאפשר  שיתופיות 
מעורב.  גורם  כל  של  היחסיים  היתרונות  וניצול  העבודה 
ועוצמה  עושר  השגת  המאפשרת  הגלובלית  הידע  כלכלת 
באמצעות שליטה מתוחכמת ברעיונות ובמידע היא כלכלה 
המבוססת על קישוריות-על.340 היא מושתתת על מודלים 
גלובליים של כלכלה ותעסוקה כגון מסחר מקוון  שיתופיים 
ומיקור  היצרנות343  תנועת  שיתופית,342  כלכלה  גלובלי,341 
המונים.344 כמו כן, נוהג הצרכן המודרני לשתף פעולה וידע 
כמקור  בקהילה  ומשתמש  החברתית  עמיתיו לקהילה  עם 

כוח להשגת יעדיו.

היא  בכלכלה  השיתופיות  עקרון  ליישום  בולטת  דוגמה 
שהיא   ,)Collaborative Economy( השיתופית345  הכלכלה 
חברתיים וכלכליים המאפשרים  של מוסדות  קבוצה 
מערכות  ולכישרונות.  לשירותים  למוצרים,  משותפת  גישה 
כדי  המידע  טכנולוגיית  את  מנצלות  שיתופית  כלכלה 
שיתוף  הפצה,  באמצעות  אדם  בני  של  העצמה  לאפשר 
ושימוש חוזר בעודף קיים של משאבים ושירותים. הכלכלה 
השיתופית מאפשרת ניצול יעיל יותר של משאבים כלכליים, 
לזה  זה  מוכרים  אנשים  חדשים כאשר  ויוצרת שווקים 
אל השוק  לפנות  במקום  להם  שיש  מוצרים  או  שירותים 
העסקי הפרטי. פלטפורמות הכלכלה השיתופית מאפשרות 
בהקשרים  ספקים  של  בדירוגים  ולצפות  לדרג  ללקוחות 
בכלכלה  מרכזי  מרכיב  ועוד.  אמינות  השירות,  איכות  של 
 collaborative( השיתופית346  הצריכה  הוא  השיתופית 

340  OCDE. Trends Shaping Education 2016. http://www.oecd.org/
edu/trends-shaping-education-22187049.htm

341  ויקיפדיה, מסחר אלקטרוני 

342  ויקיפדיה, צריכה שיתופית

343  Wikipedia, Maker culture

344 Howe, J. )2006(. The rise of crowdsourcing. Wired maga-
zine, 14)6(,pp. 1-4.

345  אקו-ויקי, כלכלה שיתופית

346  ויקיפדיה, צריכה שיתופית

שילוב  על  המבוסס  כלכלי,  הסדר  שהיא   ,)consumption
המשתתפים  שבו  משתמשים,  וקהילת  טכנולוגיה  של 
במקום  ושירותים  במוצרים  לשימוש  נגישות  רוכשים 
הן  השיתופית  הצריכה  במודל  לשימוש  דוגמאות  בעלות. 
 ,)Rentitb( מכוניות  כגון  בתחומים  פלטפורמות שיתופיות 
השכרת   ,)Airbnb( קצר  לטווח  חדרים  או  דירות  השכרת 
חניות פרטיות, ביקוש וביצוע שירותים )TaskRabbit( ומימון 

על ידי הלוואות עמית לעמית. 

Crowd- מימון המונים  )בתחום הפיננסי מתפתחת מגמת 
עסקים  למימון מיזמים,  פיננסית  שיטה  שהיא   ,)funding
וארגונים המבוססת על כסף שמושקע או נתרם על ידי מספר 
רב של אנשים פרטיים. שיטת מימון המונים מתבססת על 
Indi- או   Kickstarter כגון אינטרנטיות  מימון   פלטפורמות 

egogo ועל שינויי חקיקה במדינות רבות המאפשרים 
לכמות רבה יותר של משקיעים קטנים להשקיע 

לאחזקה  בתמורה  דרכם  בתחילת  במיזמים 
ישירה בחברות.

שיתופי פעולה בתוך הארגון ובין 
ארגונים

פנים- נרחב  פעולה  שיתוף  מתקיים  הארגוני  בתחום 
כדי  ולציבור  ליחידים  ארגונים  ובין  ארגונים   בין  ארגוני, 
בין  פנים-ארגוני  פעולה  שיתוף  משותפים.  יעדים  להשיג 
הארגון  בתוך  יותר  טובה  תקשורת  מאפשר  הארגון  חברי 
של  אינטגרציה  ומקדם  הארגונית,  הערך  שרשרת  ולאורך 
רעיונות שונים מאנשים רבים ליצירת ידע ארגוני. כדי להשיג 
פעולה  דפוסי  מיישמים  ארגונים  פנים-ארגוני,  פעולה  שיתוף 
ארגון  או  מטריציוני  ארגון  כגון  שיתופיות  מקדמי  ומבנים 
פרקטלי. המבנה המטריציוני מאפשר לארגון להקים ולנהל 
אדם  כוח  משאבי  המשלבות  משימה  קבוצות  דינמי  באופן 
והתמחויות מיחידות שונות בארגון כדי להתמודד עם אתגרי 
הארגון. המבנה הפרקטלי מאפשר ליחידים בארגון להתארגן 
ובעלות  שיתופית  עבודה  לקבוצות  ודינמי  עצמאי  באופן 
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לזהות  מסוגלות  אלו  קבוצות  ארגוניים.  למשאבים  נגישות 
אתגרים בסביבה ולגבש עבורם באופן עצמאי ומהיר מענים 

המותאמים למטרות העל של הארגון. 

בו  הלוקחים  לארגונים  מאפשר  בין-ארגוני  פעולה  שיתוף 
מטרות,  להשיג  כדי  הדדי  באופן  משאבים  להשקיע  חלק 
לשתף מידע, משאבים, תגמולים ואחריות, ולנהל במשותף 
תהליכי קבלת החלטות ופתרון בעיות. אחת הדרכים לייצר 
שיתוף פעולה בין-ארגוני היא הוצאת משימות במיקור חוץ 
יתרונם  את  לנצל  כדי  אחרים  לארגונים   )Outsourcing(
פעולה  משתפים  ארגונים  הארגון.  מטרות  לקידום  היחסי 
מיקור  פרקטיקת  באמצעות  הציבור  ועם  יחידים  עם  גם 
המוניםCrowdsourcing( 347(, המאפשרת הפניית משימות, 
ידי  על  או  בידי עובדי חברה  מתבצעות  היו  בעבר  אשר 
גדול  קהל  ידי  על  לביצוע  אחרים  מארגונים  ספקים 
אינטרנטיות  טכנולוגיות  פלטפורמות  )"המונים"(. 
נגישות  לארגון  מאפשרות  המונים  מיקור  של 
משימות  לביצוע  ורלוונטי  אקראי  אדם  לכוח 
להגיע  ניתן  הגלובוס.  רחבי  בכל  הארגון 
למומחים בכל נושא, לחובבים ולעובדים-לרגע 
בארצות לא מפותחות, המוכנים לבצע משימות 
בתשלום נמוך או אף בחינם. דוגמאות מוכרות של 
פלטפורמות מיקור ההמונים הן האנציקלופדיה השיתופית 
"כיכר שוק"  oDesk, שהוא בבחינת  ואתר חברת  ויקיפדיה 
מאפשר  האתר  חוץ.  לעובדי  מעסיקים  בין  המחברת 
של  רחב  מגוון  ביצוע  לצורך  עובדים  למצוא  למעסיקים 
הקשר,  לניהול  שירותים  ומספק  וזמניות  קבועות  משימות 

כולל טיפול בהעברת התשלומים. 

שיתופיות בתחום האקדמי
בתחום האקדמי מתרחבים שיתופי ידע ופעולה בין חוקרים 
יחסיים  יתרונות  לנצל  כדי  העולם  בכל  מחקר  ומוסדות 
נוסף  משותפים.  מאמרים  ופרסום  משותף  מחקר  לקידום 

347  ויקיפדיה, מיקור המונים

פתוח348  מחקר  של  שיתופיות  גישות  מתפתחות  כך,  על 
כדי  פתוח  קוד  של  טכניקות  המיישמות  פתוח,349  ומדע 
ותוצאותיו  המחקר  נתוני  המחקר,  מתודולוגיות  את  להפוך 
לזמינות באמצעות האינטרנט באופן המאפשר למקצוענים 
ולחובבנים לקחת חלק בביצוע המחקר. גישות אלו מיישמות 
פתוחים,  מחקרים  בעד  קמפיינים  כגון  שיתופיות  טכניקות 
לחשוף  עידוד מדענים  באתרים,  פתוחים  פרסום מחקרים 
ולשתף יומן מחקר פתוח, ושיטות וכלים המקלים על פרסום 

ותקשור ידע מדעי.

שיתופי פעולה פוליטיים
בתחום הפוליטי מתגבר שיתוף הפעולה הן ברמה הפנים-
מדינתית והן ברמה הבין-מדינתית. ברמה הפנים-מדינתית 
והפרטה350  ביזור  תהליכי  מקדם  הממשלתי  המגזר 
המגזר  כגון  בחברה  גורמים  של  משקלם  את  המעצימים 
הכוח  ביזור  השלישי.  והמגזר  מקומיות  רשויות  העסקי, 
מייצר צורך בשיתופי פעולה בין המגזרים השונים בחברה, 
והמגזר  העסקי  המגזר  והציבורי,  הממשלתי  המגזר  כגון 
השלישי, כדי להתמודד טוב יותר עם האתגרים המורכבים 
מיישם  המגזר הממשלתי  בנוסף,  של המציאות המשתנה. 
בשקיפות  הדוגלת  הפתוח,351  הממשל  גישת  את  בהדרגה 
ואת  יעיל,  ציבורי  פיקוח  לאפשר  כדי  לציבור  שלטונית 
להתערב  לאזרחים  המאפשרת  פתוח",  קוד  "שלטון  גישת 

ולהשתתף בהליכים חקיקתיים ושלטוניים.

שיתופי פעולה ברמה המדינית
פעולה  שיתופי  ומתהדקים  מתעצמים  המדינית  ברמה 
סטנדרטים  נורמות,  של  מערכת  בסיס  על  המדינות  בין 
כלכליים,  חברתיים,  בתחומים  בין-לאומיות  והסכמות 
שיתופי  היא  לכך  מייצגת  דוגמה  ופוליטיים.  סביבתיים 

348  Wikipedia, Open research

349  Wikipedia, Open science

350  TechCast Global. https://www.techcastglobal.com/

351  ויקיפדיה, ממשל פתוח
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הפעולה הגלובליים המתקיימים כדי להתמודד עם תופעת 
זה,  אתגר  עם  ההתמודדות  הגלובלית.352  ההתחממות 
באמצעות תפיסות ותהליכים כגון קיימות רחבה353 וכלכלה 
ירוקה,354 היא נחלת המין האנושי כולו ולכן מהווה כר נרחב 

לשיתופי פעולה גלובליים. 

עקרון השיתופיות בחינוך 

 תפיסה פדגוגית
או  שניים  יחדיו  פועלים  שבו  תהליך  היא  בחינוך  שיתופיות 
להשיג  בודדים  כפרטים  יכולתם  את  המעצים  באופן  יותר 
לבדו.  אחד  כל  להשיג  יכלו  שלא  משותף  פדגוגי  יעד 
ומוסדות  יחידים  בין  פעולה  לשיתוף  מובילה  השיתופיות 
לייצר  כדי  אותו  הסובבת  החברה  ועם  החינוך  עולם  בתוך 

חינוך משמעותי ומצמיח לפרט ולחברה.

ידע - אוריינות חברתית, מגמות עולם בתחום השיתופיות 	 
כגון כלכלה שיתופית, קואופרטיב, הכרת כלים וירטואליים.

מיומנויות - מיומנויות רגשיות, מודעות והערכה עצמית, 	 
ניהול  בין-אישית,  תקשורת  חברתית,  אינטליגנציה 
בניית  התקדמות,  ניהול  קבוצה,  ארגון  קונפליקטים, 

קונצנזוס.

נקודות מבט שונות, אמפתיה, העצמה, 	  - הבנת  ערכים 
אחריות אישית, אמון, שקיפות.

352  המשרד להגנת הסביבה )2015(. דוח ההערכה החמישי של הפאנל הבין-
https://goo.gl/hXeDAN .1 'עמ ,IPCC ממשלתי לשינוי אקלים

353  הרשת הירוקה ומרכז השל )2012(. חינוך לקיימות רחבה: מתווה לבית ספר 
של המאה ה-21. 

354  המשרד להגנת הסביבה )2013(. צמיחה ירוקה - מחברים בין כלכלה לבין 
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/Do-  סביבה.

cLib2/Publications/P0701-P0800/P0720.pdf

 רכיבי ליבה
מתוך 	  בקבוצה  ביטוי  לידי  בא  היחיד  של  המוסף  הערך 

התייחסות לחולשות ולחוזקות שלו וגיבוש תוצר משותף 
לחברי הקבוצה.

מיומנויות בין-אישיות המתבטאות בתקשורת בין-אישית, 	 
התקדמות,  ניהול  קבוצה,  ארגון  קונפליקטים,  ניהול 

הסכמה בין המשתתפים.

הערכה המשלבת תהליך ותוצר.	 

שיתופיות בחינוך
או  שניים  יחדיו  פועלים  שבו  תהליך  היא  בחינוך  שיתופיות 

בודדים,  כפרטים  יכולתם  את  המעצים  באופן  יותר 
יכלו להשיגו כל  יעד פדגוגי משותף שלא  להשיג 

לשיתוף  מוביל  השיתופיות  עקרון  לבדו.  אחד 
החינוך  בעולם  ומוסדות  יחידים  בין  פעולה 
ובחברה הסובבת אותו כדי לייצר חינוך רלוונטי 
מסייע  בחינוך  השיתופיות  עקרון  יישום  יותר. 

להתמודדות עם אתגר המציאות המשתנה ועם 
רלוונטיות החינוך בכמה אופנים: ראשית הוא מעצים 

את יכולתם של פרטים וארגונים לבצע למידה אפקטיבית או 
לשפר את מאפייני החינוך הניתן ללומדים. כמו כן, שיתופיות 
המציאות  את  להבין  היכולת  את  הלומדים  אצל  מייצרת 
היא  לכך  הסיבה  יותר.  טוב  באופן  והמשתנה  המורכבת 
שכל שותף מביא עימו את זווית הראייה הייחודית לו והטיות 
מקוזזות  פרטים  של  המשתנה  המציאות  שונות בהבנת 
שיתופיות  לבסוף,  אחרים.  קבוצה  חברי  ידי  על  ומתוקנות 
ולפעול  ללמוד  מבוזרות  או  מקומיות  לקבוצות  מאפשרת 
יחד כדי לעצב עתיד רצוי משותף ומוסכם ברוח האתגרים 

והזדמנויות הנגזרים באופן דינמי מהמציאות המשתנה. 
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שתי פרדיגמות לשיתופי פעולה בחינוך
שיתוף פעולה בתחום החינוך מיושם על פי שתי פרדיגמות 
שיתוף  מיומנויות  פרדיגמת  זו:  את  זו  המשלימות  שונות 
כתהליך  פעולה  שיתוף  ופרדיגמת  חינוכי  כתוצר  פעולה 
פעולה  שיתוף  מיומנויות  פרדיגמת  תוצרים.355  להשגת 
פעולה  שיתוף  מיומנויות  בפיתוח  מתמקדת  חינוכי  כתוצר 
קבוצות  של  או  יחידים  של  וחברתיות  אישיות  קוגניטיביות, 
למשל  כך  השיתופיות.  תהליכי  של  הרצוי  החינוכי  כתוצר 
כאחד   P21 ארגון  ידי  על  פעולה  שיתוף  מיומנויות  הוגדרו 
ה-21.  במאה  ביותר  החשובות  המיומנויות  סוגי  מארבעה 
להשגת  כתהליך  פעולה  שיתוף  פרדיגמת  זאת,  לעומת 
תוצרים מתמקדת ביישום תהליכי שיתוף הפעולה להשגת 
זו  בפרדיגמה  השיתופית.  הפעולה  של  רצויים  תוצרים 
כל  שהשיג  התוצרים  רמת  ומוערכות  נמדדות 
משתתף, ורמת התוצרים שהשיגה הקבוצה כולה 

במסגרת תהליך שיתוף הפעולה. 

השגת  של  ההצלחה  סיכויי  את  להגביר  כדי 
החינוך  מערכת  על  חינוכיים  ויעדים  מטרות 
שיתוף  של  ופדגוגיים  ארגוניים  תהליכים  לקדם 
שלה.  העניין  בעלי  כלל  את  המערבים  פעולה 
שותפויות אלו יכולות להתקיים ברבדים שונים, באופנים 
כגון:  החינוך  תחום  של  שונים  עניין  בעלי  ובין  מגוונים 
וגופי מטה  תלמידים, מורים, מנהלי מוסדות חינוך, מחוזות 
איגודים, משרדי ממשלה, אקדמיה, מגזר  במשרד החינוך, 
עסקי, מגזר שלישי, מערכות חינוך במדינות אחרות ועוד.356 

הוא  בחינוך  המרכזיים  הפעולה  שיתוף  מתהליכי  אחד 
שני  של  קבוצה  שבו  תהליך  זהו  השיתופית.  הלמידה 
בסיס  על  מבנה ידע במשותף  לומדת  יותר  או  משתתפים 
היכולות הייחודיות של כל משתתף ועל בסיס קשרי הגומלין 

355  P21.What We Know About Collaboration 

http://sites.education. שיתופית  ללמידה  פעולה  מסגרות  החינוכי,  הענן   356
 gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lemida_shitufit_act.aspx

חשוב  רכיב  הוא  מהם  אחד  כל  עמיתי הקבוצה.357  בין 
והקוגניטיבית  הלימודית  החברתית,  ההתפתחות  בתהליך 
ושל עמיתיו. הלמידה השיתופית מבוססת בדרך כלל  שלו 
על  דגש  במרכז,  הלומד  מרכזיים:  עקרונות  ארבעה  על 
פתרונות  ופיתוח  בקבוצה  למידה  חברתיות,  אינטראקציות 

לבעיות אותנטיות. 358 

שלוש רמות שיתופיות בלמידה
שיתופיות  של  עיקריות  רמות  לשלוש  להתייחס  מקובל 
 Sharing, Cooperating ,:שיתופית בלמידה  גם  הקיימות 

 360 359 . Collaborating

מחליפים  הלומדים   ,Sharing הבסיסית,  השיתוף  ברמת 
רעיונות או משתפים לומדים אחרים בתוצרים מוגמרים, כדי 
שימוש  בהם  לעשות  מהם,  ללמוד  ליהנות,  יוכלו  הם  שגם 
או אף לתת משוב. היתרונות של השיתופיות ברמה זו הם 
לגביו  משוב  בקבלת  וכן  המידע,  של  ובהנגשה  בהעברה 
באופן המקדם הפריה רעיונית ללא צורך באינטראקציה או 

ברכישת אמון עמוקה בין חברי הקבוצה. 

מתייחסת   ,Cooperating שיתופיות,  של  השנייה  הרמה 
לתהליך מכוון ליצירת תוצר משותף שמתקיימת בו חלוקת 
עבודה ברורה בין חברי הצוות – התוצר המשותף נוצר על 
לחלק  אחראי  מהם  אחד  כל  כאשר  שותפים,  מספר  ידי 
מסוים, מוגדר ומובחן במשימה. לדוגמה, כתיבה משותפת 
של מסמך, כאשר כל חבר כותב פרק, או קבוצה של מורים 
בסיום  מתכונת.  לקראת  שאלות-תשובות  מאגר  היוצרים 
והאחדה  עריכה  של  תהליך  מתקיים  היצירה  או  הכתיבה 
של המרכיבים שנוצרו לכלל תוצר סופי. חברי הצוות יכולים 

ויקיפדיה, למידה שיתופית  357

358  NMC Horizon Report: 2016 K-12 Edition, pp. 12-13 

http://sites.education.gov.il/ שיתופית   למידה  רמות  החינוכי,  הענן   359
 cloud/home/lmida_shitupit/Pages/ramot_shituf.aspx

https://digitalpedagogy.co/2014  כלים קטנים גדולים, רמות של שיתוף  360
/07/27/%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95

 /%D7%AA
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על  העבודה  שבה  המקבילה  השיתופיות  בשיטת  לעבוד 
המרכיבים מתבצעת בו-זמנית וללא תלות באחד הלומדים, 
או בשיטת השיתופיות העוקבת שבה קיימת תלות בין סיום 
חלקו של חבר צוות להתחלת עבודתו של חבר צוות אחר. 

הרמה השלישית של השיתופיות, Collaborating, מתייחסת 
כל  לאורך  הצוות  חברי  של  ודינמית  משותפת  לעבודה 
תהליך היצירה כדי לייצר תוצר משותף. על אף שיש חלוקת 
לביצוע  מחויב  מהם  אחד  כל  הצוות,  חברי  בין  תפקידים 
מתבצעות  המשימה  חיי  אורך  לכל  הכוללת.  המשימה 
ולצרכים  לביצוע  התפקוד  והתאמת  מצב  הערכת  בשוטף 

של חברי הצוות באמצעות התייעצות וסיוע הדדי.

לפי  תיקבע  מסוימת  למידה  במשימת  השיתופיות  רמת 
ורמת  ויכולותיהם  התלמידים  אופי  המשימה,  מטרות 
האמון בתוך הצוות. למידה שיתופית היא למידה 
פעילה ,שבה ללומד יש אחריות לתהליך ולתוצר 
בפני עצמו ובפני שותפיו לקבוצה. ככל שחברי 
הצוות מאמינים כי שותפיהם למשימה מסוגלים 
כך  בנאמנות,  זאת  ויעשו  את המשימה  לבצע 
המשלבת  משימה  עם  להתמודד  הצוות  יכול 

שיתופיות ברמה גבוהה יותר.

יישום עקרון השיתופיות בחינוך צריך לבוא לידי ביטוי במכלול 
וברכישת  בהתנסות  להתבטא  עליו  הפדגוגיה.  תחומי 
מיומנויות רגשיות, קוגניטיביות וחברתיות תומכות שיתופיות 
כגון הערכה עצמית, אחריות אישית, מודעות עצמית, הבנת 
נקודות מבט שונות, אמפתיה לזולת, אוריינות ואינטליגנציה 
ניהול  מילולית,  תקשורת  גבוהה,  ברמה  חשיבה  חברתית, 

עצמי, כישורי מנהיגות, יכולת עבודה בצוות וירטואלי ועוד. 

יישום פרקטיקות למידה והוראה שיתופיות 
יישום עקרון השיתופיות גוזר יישום פרקטיקות למידה והוראה 
שיתופיות מגוונות. פרקטיקות למידה שיתופית אפשריות הן 

שיח  בניהול  ועשייה,361  למידה  בקהילות  עמיתים,  בלמידת 
למידה  במיזמי  מרובת משתתפים,  בלמידה משחקית  ודיון, 
מקוונים ובאירועי למידה. בתחום פרקטיקות ההוראה מוביל 
חדשים.  הוראה  ומקצועות  דפוסי  ליישום  השיתופיות  עקרון 
בלמידה  חלק  הלוקחים  למידה  כעמיתי  לפעול  יוכלו  מורים 
הוא  נוסף  שיתופי  הוראה  דפוס  תלמידיהם.  עם  השיתופית 
המורה כמארגן קהילתי ומרשת.362 תפקידם של מורים כאלה 
יהיה לבצע רישות פנימי בבית הספר ורישות חיצוני בין בית 
הספר לסביבה החיצונית. הרישות הפנימי יתמקד בחיבור בין 
לומדים לחונכים, ביישום פלטפורמות טכנולוגיות של למידה 
תלמידים  של  ועשייה  למידה  קהילות  ובהנעת  חברתית 
בין  פעולה  יתמקד בטיפוח שיתופי  ומורים. הרישות החיצוני 
בית הספר, המורים והתלמידים לגורמים חיצוניים המתאימים 
לשמש כמנחים בבית הספר, יחבר את בית ספר לתהליכים 
והקהילה  היישוב  המקומית,  הרשות  ברמת  המתרחשים 
כן,  ויטפח את שיתוף הפעולה עם הקהילה. כמו  המקומית, 
מקוונים  פעולה  שיתוף  מהלכי  המרשת  המורה  ויניע  ייזום 
תלמידים  בין  יחבר  ובעולם,  בארץ  ספר  בתי  עם  ופיזיים 
לגורמי מגזר עסקי ואקדמיה, למיזמי למידה מקוונים גלובליים 
הוא  רלוונטי  שלישי  הוראה  דפוס  ארציים.  למידה  ולאירועי 
כושר פדגוגי המאמן את הלומדים בשיטות  המורה כמאמן 

למידה שיתופית.

הערכה של שיתופיות בחינוך
בתחום ההערכה על מערכת החינוך ליישם שיטות להערכת 
יעילות תהליך הלמידה השיתופית והאפקטיביות שלו בייצור 
תוצרי למידה איכותיים וכן שיטות להערכת רמת המיומנויות 
השיתופיות שרכשו הלומדים בתהליכי הלמידה השיתופית. 
והארגוני על בתי הספר לשים דגש על  בתחום המנהיגותי 
שיתופיות בכל הרמות ולהטמיע סדירויות המיישמות דפוסי 
בית  של  ההתנהלות  מתווה  בכל  שיתופיות  של  פעולה 

361  ויקיפדיה, קהילה לומדת וירטואלית. 

362  הרשת הירוקה ומרכז השל )2012(. חינוך לקיימות רחבה: מתווה לבית ספר 
של המאה ה-21. עמ' 28. 
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הספר. בתחום החיבוריות על בתי הספר לאמץ מדיניות של 
שיתופי פעולה ופתיחות לעולם הסובב אותם. עליהם לאמץ 
את תפיסת הכיתה השטוחה, הדוגלת בהסרת המחיצות בין 
שיתופי  של  מערך  וליצור  החיצונית  המציאות  לבין  הכיתה 
ומתרבויות  בארץ  שונים  חינוך  מזרמי  לומדים  עם  פעולה 
שונות בעולם, ועם גורמים בקהילה, במגזר העסקי, במגזר 

האקדמי, במגזר השלישי ועוד.

טכנולוגיות תומכות ביישום שיתופיות 
בחינוך

גורם מפתח המאפשר ומקדם את יישום עקרון השיתופיות 
בדרכים חדשות הוא מגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות 
פעולה  שיתופי  של  וזולה  מהירה  גמישה,  יצירה  שיאפשרו 
תוך כדי גישור על פערי מרחב, זמן ותרבות.363 טכנולוגיות 
תשתית  מהוות  ענן  מחשוב  וטכנולוגיות  נייד  אישי  מחשוב 
המאפשרת לכל לומד להתחבר ולשתף פעולה עם לומדים 
בסיס  על  זמן.  ובכל  בכל מקום  העולם  רחבי  בכל  אחרים 
בטכנולוגיות  שימוש  לעשות  לומד  כל  יכול  אלו  תשתיות 
שירותי  לצרוך  לו  המאפשרות  ברשת,  מקוון  פתוח  חינוך 
למידה שיתופית מספקי למידה בכל העולם. כלי ניתוח נתוני 
שיתופית  למידה  של  ואפקטיבי  יעיל  ניהול  יאפשרו  למידה 
וניתוח דפוסי הלמידה השיתופית של קבוצה כדי לשפר את 

תהליך הלמידה ולהתאימו לקבוצה.

ללומד  יאפשרו  מושתל  ומחשוב  לביש  מחשוב  טכנולוגיות 
ייצוג דיגיטלי במרחב הווירטואלי והרבוד באופנים המייצרים 
טכנולוגיות  מקוונת.  שיתופית  ללמידה  חדשות  אפשרויות 
פעולה  לשתף  ללומדים  יאפשרו  ממד364  תלת-  הדפסת 
באמצעות  להדפיס  יהיה  שניתן  מוצרים  ובתכנון  בעיצוב 
מדפסות תלת-ממד. סביבות וירטואליות יאפשרו ללומדים 
לשתף פעולה במשחק מציאות רבודה תלוי מיקום, לתכנן 
חלק  לקחת  או  מדומה  מציאות  של  בסביבה  מוצר  יחדיו 

363  NMC/CoSN Horizon Report: 2016 K-12 Edition, pp. 12-13

364  NMC/CoSN Horizon Report: 2017 K-12 Edition, pp. 40-41 

בלמידה שיתופית בעולם וירטואלי, כגון Second Life, תחת 
חכמים  אדם-מחשב  הלומד. ממשקי  שבחר  מייצגת  זהות 
ביעילות  מקוונת  שיתופית  למידה  לבצע  ללומדים  יאפשרו 
קול  זיהוי  טכנולוגיות  יאפשרו  לדוגמה  כך  ובאפקטיביות. 
ותרגום דיבור בזמן אמת לכל לומד לצרוך שירותי למידה 
זרות  שפות  דוברי  עם  פעולה  ולשתף  בשפה  תלות  ללא 

מכל רחבי העולם. 

טכנולוגיות רשתות חברתיות, מדיה חברתית ופלטפורמות 
למידה חברתית יאפשרו ללומד להרחיב את מעגל עמיתי 
יהיה  שהוא  למידה  קבוצות  ולבחור  לאתר  שלו,  הלמידה 
דיונים  לניהול  מערכות  כן,  כמו  אליהן.  להצטרף  מעוניין 
להצטרף  ללומדים  יאפשרו  משתתפים  רבי  קולקטיביים 
בעיות  בפתרון  דיונים  במסגרת  פעילה  שיתופית  ללמידה 

פדגוגיים,  גורמים  שמנהלים  תחומים  במגוון  כלליות 
ממשלתיים, חברתיים, עסקיים, אקדמיים ואחרים 

מרחוק,  נוכחות  טכנולוגיות  ובעולם.  בארץ 
הולוגרמות  על  או  אוואטרים  על  המושתתות 
יאפשרו למשתתפים מכל  המופעלים מרחוק, 
רחבי הגלובוס לקיים למידה שיתופית מבוזרת, 

פנים-אל- מקומית  שיתופית  כלמידה  הנחווית 
מוח- שממשקי  ייתכן  יותר,  הרחוק  בעתיד  פנים. 

מחשב-מוח יאפשרו צורות תקשורת שיתופיות חדשות כגון 
טלפתיה סינתטית, כלומר העברת מחשבות בין אנשים.365 

365  Wikipedia, Brain computer interface 
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השלכות פדגוגיות וארגוניות

 שיתופיות

למידת מושג השיתופיות בעולמות תוכן שוניםתוכן ותכניות לימודים

מיומנויות חשיבתיות
ניהול משא ומתן

סנגור עצמי

מיומנויות אישיות
זיהוי אישי של חוזקות וחולשות במצבי שיתופיות

אמפתיה לאחר

אוריינות חברתיתמיומנויות חברתיות

למידה שיתופיתפרקטיקות למידה

הוראה שיתופית            פרקטיקות הוראה

         פרקטיקות הערכה
הערכת תהליך השיתוף 

הערכה של כלל הגורמים בלמידה

מקדמת תרבות של שיתוף פעולה מנהיגות ניהולית חינוכית

ארגון ותכנון: 

אפשרות להוראה ולמידה שיתופיתתכנית עבודה

צוות בעל יכולת למידה והוראה שיתופיתכח אדם

הקצאת משאבים לקידום למידה והוראה שיתופיתתקציב

ביה”ס משתף פעולה עם הקהילה המקומית ומוסדות חינוך אחריםחיבוריות ושיתופי פעולה

טכנולוגיות ומרחבים פיזיים ללמידה והוראה שיתופיותתשתיות פיזיות וטכנולוגיות
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