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בעשורים האחרונים הכול מבכים את מצוקות מערכת החינוך: ההישגים הנמוכים במבחנים 
אתני,  בסיס  על  חברתיים  פערים  היווצרות  המורה,  של  מעמדו  הידרדרות  הבין–לאומיים, 
צמצום תקציבי החינוך והתרבות מקרי האלימות בבתי הספר. הספר מחוויות מפתח לנקודות 
מפנה שובר את פריזמת “החינוך ומגבלותיו” במחקר על חוויות מפתח חינוכיות, ופורט את 
הנסיבות שבהן ההשפעה החינוכית מתגלה במלוא עצמתה. הספר פותח צוהר חדש אל נוף 

המחשבות על חינוך תוך הצגת גישה אופטימית בנוגע לתהליכי חינוך, מחנכים והשפעתם.
החינוכית  ההשפעה  לפיו  המצטבר”,  “הדגם  מודל  רווח  כולו  בעולם  חינוך  במערכות 
מצויה באספקה שיטתית ואטית של הזדמנויות למידה, הנבחנת בעיקר מבעד לפריזמה של 
הישגים לימודיים. במשך שתים–עשרה שנים נחשפים התלמידים למורים שונים ולתכניות 
לימוד מגוונות, רוכשים מיומנויות וידע, ולומדים לשחזר את החומר הנלמד במבחני סיום 
חינוכיות  לחוויות  אדיש  לינארית,  עולם  תפיסת  על  המבוסס  המצטבר,  הדגם  לימודיהם. 
קצרות טווח ובודדות, המציגות נקודות שיא בחיי משתתפיהן, ואינן מתמצות בהכרח בשיפור 
עשויה  אלה  משמעותיות  בחוויות  לדיון  האקדמי  השיח  פתיחת  המחבר,  לטענת  הישגים. 

לספק מפתחות חדשים להעצמת הפעילות החינוכית ומנחיה. 
כשם שכל אדם בישראל בקיא בתחלואי מערכת החינוך, כך כל קורא, גם אם אינו מצוי 
טיפוסית  מפתח  חוויית  בספר.  המתוארות  החינוכיות  החוויות  עם  יזדהה  המקצועי,  בשיח 
מוגדרת כמפגש עם “דמות מופת” או השתתפות בפעילות חינוכית ייחודית. דוגמאות לכך הן 
מפגש עם מורה כריזמטי ויצירתי ששימש כמודל לחיקוי עבור תלמידיו, או ביסס עמם קשר 
חם ואישי ופתח להם צוהר לתחום לימוד שהפך אהוב; ביקור בבית חולים ושיחה עם פצוע 
תאונת דרכים שערערו את המובן מאליו; שימוש באמצעים חזותיים ־ כמו משחק תפקידים, 
העלאת מופע או צפייה בהצגה ־ שיצר הבנה והזדהות עמוקה עם התכנים. חריגות מופעים 
אלה בחוויה הבית–ספרית הנורמטיווית מביאה לעוררות פסיכולוגית חזקה בקרב משתתפיה, 
ומחוללת שינוי עמוק בזהותם. חרף נדירותן, כל אחד מאיתנו יכול להיזכר בחוויה חינוכית 

שחוללה טלטלה בתפיסת עולמו, סייעה לו להעניק פרשנות לחייו, ולעתים אף לשנותם. 
המחבר מציג דגם חדש הנשען על תאוריית הכאוס, לפיה ראשית היקום בנקודה אחת של 
“מפץ” אדיר, שהשפעתו ניכרת בהווה למרות הזמן הרב שחלף מאז התרחשותו. בהתאם לכך, 
ההשפעה החינוכית מתמצה בפעילות חד פעמית וייחודית, היוצרת שבר בחוויה הלינארית 
של הלמידה. ההתנסות מהווה גירוי רב–עצמה עבור התלמיד, מחוללת בו שינוי מהיר וקיצוני 
המחבר,  לטענת  רבות.  שנים  למשך  רישומיה  את  ומותירה  חיובית”,  ל“טראומה  המשול 
משקלה הסגולי של חוויית מפתח זהה לשגרת לימודים ממושכת, והשפעתה אינה מתמצה 
בהכרח בשיפור הישגים לימודיים )אם כי ייתכן שזו תהיה התוצאה(. מצויד במטען תאורטי 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל–אביב 	*



סוציולוגיה ישראלית ט )2(  501 תשס“ח–2008 

זה, ראיין צוות המחקר 1,100 מבוגרים. המרואיינים, שהגיעו מכל קצוות הקשת החברתית 
בישראל, נתבקשו לשתף את החוקרים בחוויות חינוכיות הזכורות להם כייחודיות ומלהיבות 
ושהייתה להן השפעה ארוכת טווח. המחקר הניב מאגר של 3,045 חוויות מפתח חינוכיות. 
חקירה אמפירית של החוויות חשפה חוקיות של עוררות רגשית עמוקה שסופה בשינוי של 
הלומד, ולא רק שינוי של מה שהוא יודע. דגם זה משלים את הדגם המצטבר מבחינה זו שהוא 
מאפשר לא רק את הגדלת כלי הקיבול של הלומד ־ הצטברות ידע ומיומנויות ־ אלא גם 
את שינוי תצורתו ־ התפכחות והארה, אימוץ תפיסות עולם, הטבעת עקרונות מנחים וחיקוי 

המלמדים.
חוויית המפתח יוצרת עוררת רגשית חזקה, הבאה לידי ביטוי בהתרגשות רבה, התלהבות, 
תחושת הארה והתגלות, וסופה בחקיקת החוויה בזהותם של הלומדים. עוררות זו מתאפשרת 
על–ידי פעילות המשכילה להפיק מהלומדים השתתפות פעילה, ערנות תודעתית למתרחש 
החוויה  הפעילות,  רכיבים:  שלושה  כולל  המפתח  חוויית  דגם  כן,  אם  ללמידה.  ומחויבות 
ותוצאותיה. חלקו הראשון של הספר מוקדש לשני הרכיבים האחרונים. בחלק השני מוצגת 
הנחיה מעשית ליצירת חוויות מפתח, כלומר רכיב הפעילות באמצעות תיאור חוויות בזירות 

חיברות שונות, החל מהמשפחה ועד הצבא.
לחיי  הקשורות  אותנטיות  חינוכיות  התנסויות  משקף  בספר  המתוארות  החוויות  מגוון 
הלומדים )למשל, התנדבות בקהילה או משחק תפקידים בכיתה(, שימוש ב“שיטות הוראה 
)למשל,  קהל  מול  הופעה  מחקר(,  עבודת  או  ניסוי  ביצוע  תחרויות,  )למשל,  פעילות” 
השתתפות בטקסים(, הצבת אתגר ומיצוי יכולות )למשל, בניית מכשיר פיזיקלי תוך מגבלת 
זמן(, מתן אפשרות בחירה )למשל, בנושא כתיבת עבודה(, שאיפה לשלמות בביצוע משימה 
וקבלת אחריות. מאפייני פעילות אלה, הנחשבים כחריגה מהחוויה החינוכית הרגילה, הם 
אינם  הלומדים  ההתנסות  במסגרת  הלומדים.  של  הפסיכולוגית  החוויה  את  ש“מתניעים” 
משתתפים סבילים, אלא הם נכנסים להתנסות מתוך מודעות ובחירה, ובכוחם לפרש, לשנות 
בנוסף לכך, מאגר החוויות מדגיש את  הייחודיים.  ולכוון את הפעילות בהתאם לצורכיהם 
המלמדים יוצאי הדופן, המעצבים עבור הלומדים, גם אם לא במתכוון, זירה ייחודית, פתוחה 

ומזמינה, המאפשרת התחנכות שסופה גילוי עצמי.
הרכיב השני מציג את העוררות הפסיכולוגית שחש הלומד במהלך החוויה, המגולמת 
רצונו  ואת  הלומד  סקרנות  את  המעורר  ההכרתי,  המנגנון  מנגנונים:  שלושה  באמצעות 
להתנסות ולרכוש ידע; המנגנון הרגשי, המעצים את חוויית הלמידה; מנגנון הגילוי העצמי, 
המאפשר הרחבה של גבולות האני והעצמתו של הלומד. הפעלת “מנועים” אלה, כל אחד 
של  ואופיו  אישיותו  על  החוויה  רשמי  את  להטביע  המאפשרת  היא  יחד,  כולם  או  בנפרד 
והתעסוקתיות,  הלימודיות  ובחירותיו,  העדפותיו  חשיבתו,  ואופן  עולמו  תפיסת  הלומד, 
חינוכיות השפעה מרחיקת  לחוויות מפתח  כן,  רכיב התוצאה. אם  הלוא הם  והתנהגותו ־ 

לכת, המתקיימת מעבר לגבולות הזמן והמקום בהם התרחשו. 
המלמד  במסגרתה  זהות”,  “הרפתקת  בבחינת  שהיא  ההתנסות,  עומדת  החוויה  בבסיס 
מעבר  מציג  הספר  זהותם.  את  ולבחון  מאליו  במובן  ספק  להטיל  מתלמדיו  את  מזמין 
חוויית למידה אינטימית,  לימודיים, לבחינה של  חינוכיות, הממוקדות בהישגים  מתוצאות 
כינון  ומציגה ללומד הזדמנות לעבור תהליך קוגניטיבי משמעותי של  המלווה בהתרגשות 
זהות. השילוב שבין ממד הרגש לממד הזהות, לעניות דעתי, הוא אחד העוגנים החשובים 
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זה. כמו כן הספר מספק מפרט עשיר, מעניין ומרענן של חוויות חינוכיות,  ביותר במחקר 
אשר אינו מתמצה במערכת החינוך לבדה, כי אם בהקשרים חינוכיים נוספים, כגון משפחה, 
של  שונותן  למרות  וצבא.  נוער(  ותנועות  סיורים  העשרה,  )חוגי  פורמליות  בלתי  מסגרות 
זירות החיברות, ניתן לאתר קווי פעילות משותפים, כגון יחס אישי ואותנטי בין “המלמד” 

למשתתפים, אתגור זהות המשתתפים, חוויה של גילוי עצמי והצבת יעד עתידי.
הספר מצליח לשכנע בדבר חשיבות העיסוק המחקרי בחוויית שיא חינוכית, ועם זאת 
סקירתו הנרחבת ושפע הפרטים שהוא מספק מעלים שתי שאלות חשובות שיש לתת עליהן 
את הדעת; האחת מתייחסת לפורמליזציה וליכולת ליישם את הדגם החינוכי המוצע, והשנייה 

נוגעת לשאלת הרלוונטיות של המבנה החברתי. 
למרות ההזדהות עם החוויות המתוארות בספר, עולה השאלה אם ניתן להפוך את הניסיון 
המצטבר בספר לכדי משנה סדורה ומקיפה של דגם חינוכי חדש. ראשית, תיאורן המדוקדק 
של החוויות, ריבוי מאפייני הפעילות וההתייחסות לזירות חיברות רבות ־ כל אלה מקשים 
על הקורא לזקק עקרונות מנחים להנחת תשתית לפעילות. הקורא אמנם יוכל למנות את 
המרכיבים הנדרשים לפעילות, אך הספר אינו מציג בבהירות את הפירמול הנדרש ליצירת 
בחשיבותם,  שונות  קיימת  אם  ההכרחיים,  המרכיבים  מהם  ברור  לא  למשל,  שיא.  חוויית 
אילו צירופים יפיקו את התוצאה האופטימלית וכד‘. שנית, חוויית המפתח, כאמור, מציעה 
לכן  מתלמדיה.  ובהשתתפות  במכוונות  תלוי  מימושה  שאופן  זהות”,  ל“הרפתקת  הזדמנות 
לא מן הנמנע שבאותה פעילות יחווה אחד “טראומה–חיובית”, והאחר יחווה טראומה של 
ביחס  ודאות  אי  יוצר  והדבר  החוויה,  בעיצוב  רבות  חופש  דרגות  קיימות  כי  נראה  ממש. 
לתוצאותיה. לפיכך, אני תוהה אם ניתן לתכנן חוויות שיהוו בוודאות כלי לשיפור והעצמת 
המעשה החינוכי? גם אם יתאפשר לצייד את המלמדים בארגז כלים להבניית הפעילות, אין 

זה מבטיח עדיין גילוי עצמי והעצמת המשתתפים. 
שיכולת  לכך  מספקת  התייחסות  בספר  אין  הקודמת,  מהתהייה  במנותק  ולא  לבסוף, 
ותרבותיים,  חברתיים  מבניים,  לתנאים  בהתאם  משתנה  עתידם  את  לעצב  המשתתפים 
ולבחון במאגר החוויות שנאסף, אם ישנם  החיצוניים להתנסות עצמה. היה מעניין לנסות 
התלמיד  של  המשפחתי  ברקע  למשל,  שמקורם,  והשפעתה  הפעילות  בעצמת  הבדלים 
ובמערכת החינוכית בה הוא למד? כמו כן, ייתכן כי באמצעות איסוף מידע על חוויות מפתח 
שליליות, יהיה ניתן לבחון אם לתנאים הללו השפעה על אופן יישום הפעילות, עד כדי היפוך 
תוצאות החוויה. תשובות לשאלות אלה, במונחים של פערים חברתיים ואי שוויון, עשויות 
להבהיר את התמונה העולה מהספר. שאלות אלה אמנם נותרות ללא מענה, אולם אין בכך 

כדי להפחית מתרומתו של הספר, אלא להזמין לדיאלוג את העושים בתחום.


