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תפיסות היכולת האנושית

קשורה בדרך כלל להערכה  הגישה הפסיכומטרית •
המבוססת על  תוצאות מבחנים קוגניטיביים  

 (IQ ,הישגים וכשרון)

:הגישה האיכותיתעל פי •

.התייחסות לפעולות תודעה מעבר לקוגניציה•

.הזמנה לשימת דגש על מוטיבציה ויצירתיות•



מחוננות

1977המודל התלת טבעתי של רנזולי



:רמות גבוהות של חשיבה מופשטת
הגיון מילולי ומספרי•
יחסי מרחב•
זכירה ושטף מילולי•
הסתגלות לסיטואציות חדשות ועיצובן•
שליפת אינפורמציה מהירה מדויקת וסלקטיבית•

.היכולת להשתמש בידע וכישורים כלליים לפתרון בעיות ספציפיות וביצועים ספציפיים

טבעת היכולות 

כושר כללי גבוה 

כושר ספציפי 



מעורבות בפתרון בעיה•

נחישות, שקדנות•

להתלהב ולהתפתח מול משימה  , היכולת להביע עניין•

לאורך זמן

ספקנות, הרפתקנות, סקרנות•

צורך הישג ואמון ביכולות  , תחושת ערך, ביטחון עצמי•

הביצוע

היכולת להציב סטנדרטים גבוהים לעבודה ולעמוד בהם    •

פתיחות לביקורת•

טבעת הדבקות במטרה



שטף•

גמישות ומקוריות בחשיבה•

פתיחות להתנסויות חדשניות•

ספקנות מתוך  , הרפתקנות, סקרנות•

בחירה/ידיעה

לקיחת סיכונים•

נכונות לעבודה בתנאי אי וודאות•

טבעת היצירתיות 



אינטליגנציה ויצירתיות

.היכולת לייצר רעיונות חדשים ובעלי ערך: יצירתיות•

ישנה קורלציה חיובית בין אינטליגנציה גבוהה ויצירתיות  –

,  ארכיטקטים, מתמטיקאים, דמויות יצירתיות ביותר, וגם–
.  דומה לעמיתים יצירתיים פחותIQמדענים ומהנדסים היו בעלי 

(Simonton, 2000)

יצירתיות הנה דרך חשיבה אחרת באופן איכותי  לא רק  •
גבוההאינטיליגנציה



פיזיולוגיה-אינטליגנציה ויצירתיות

חשיבה מתכנסתמבחני אינטליגנציה•
נגמרת בכך שיש רק תשובה אחת  )

)נכונה

נעלמת בעת נזק לדופן האונה השמאלית  –

חשיבה מסועפתמבחני יצירתיות–
(חשיבה על מגוון תשובות אפשריות)
היכולת נפגמת בעת פגיעה באונה הקדמית–



 ?מיהו יצירתי, ובכן

(Sternberg, 1988, Sternberg & Lubart, 1991, 1992)המרכיבים של יצירתיות  5•

מומחיות. 
בסיס ידע רחב•

•“Chance only favors the prepared mind.” (Louis Pasteur)

מומחי שחמט-דוגמא •

מיומנויות חשיבה דמיוניות. 

.התבוננות בעיניים חדשות, לעשות הקשרים, היכולת לגלות דפוסים•

.חשיבה על דברים מזוויות חדשות, הגדרה מחודשת של שאלות•

.קופרניקוס-לדוגמא•



?מיהו יצירתי, ובכן

אישיות הרפתקנית. •

.עמידה בתנאי   אי ודאות ומוכנות לנטילת סיכונים•

.  דבקות במשימה והתמדה מול מכשולים•

.תומס אדיסון-לדוגמא•

מוטיבציה פנימית  •

סיפוק מהעבודה וכוחות פנימיים ולא חיצוניים, מונעים על ידי אתגר•

.סר אייזיק ניוטוןלדוגמא •

סביבה יצירתית  •

מאתגרים ותומכים, מנטוריםמוקף בעמיתים המהווים •

.תמיכה גם בהיבטים הרגשיים•

.וציינוןשחרור מלחצי הערכה •



היצירתיותומימדימעגל הלמידה 

וסקרנותמתוך עניין גיוס

התפעמותתחומי תוכן מתוך גילוי

לתופעות ושאלותהסבר

רעיונות ומיומנויותעיבוד ושכלול

תוכן ותהליכים  הערכת

שאלות פורות ומאתגרות

שאלות מבזרות  

יצרנות יצירתית  



עקרונות למידה מקדמת יצירתיות
קריטריוניםמאפיין

בעיות ונושאים שמעניינים  , לחקור לעומק ובאופן עצמאי תופעותלמידה עצמאית. 1

( .  חקר, למידה משמעותית, PBL)באופן אישי 

היכולת לרכוש מידע באופן יעיל ובקורתיטיפוח יכולות קוגניטיביות. 2

חשיבה אסטרטגית,

חשיבה רב כיוונית ורב תחומית, חשיבה רפלקטיבית ומטא קוגניטיבית

יצירת ידע חדש ומניפולציה בידע, היכולת לחשוב בתנאי אי ודאות.

עקביות ונחישות בביצוע.

קולגיאליות ושיתוף פעולה.

היכולת לקבל החלטות ערכיותטיפוח ערכים ומחויבות לחברה  . 3

מודעות לדילמות מוסריות וחברתיות.

  קשב ורגישות לזולת

יכולת עבודה בצוות והכרת ערך קבוצה

חופש ואוטונומיה בקבוצה–גבולות , טיפוח מעורבות הדדית.

,למטלותמחוייבותהתמדה בביצוע משימות ודחיית סיפוקים טיפוח אישיותי. 4

מקוריות והתחדשות,

סקרנות יוזמה אישית  ,

הכרה ביכולת להשפיע, תחושת מסוגלות,

התמודדות עם סטראוטיפים,

טיפוח מנגנון נפשי להערכה עצמית ועמידה מול מצבים עמומים.

פיתוח מודעות לבעיות חברה וסביבה העומדות על סדר היום וחינוך  שאיפה לפתור בעיות חברה סביבה. 5

.להתמודדות עמן

ומאפשרת את  " חוויה מגבשת"סביבה מעשירה ומאתגרת המזמנת פדגוגיה חדשנית מזמנת ומאתגרת  . 6

עיר  , STEM ECOSYSTEM, מצויינותמרכזי , אמירים)חדוות הגילוי 

...(.דיגיטלית

לעודד חיפוש אחר פתרונות יצירתיים מנקודות ראות שונות לבעיות  חתירה לפריצת דרך.7

המעניינות אותם ופריצות דרך בתחומי תוכן שונים
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הישגים יוצאי דופן



מודל ההעשרה הבית ספרי
( Renzulli SEM)

סינתזה של המודל הטבעתי המשולש

ושל מודל ההעשרה המשולש



מה יתרונו-מודל ההעשרה הבית ספרי 

יצירתיות  

דבקות 

במשימה

יכולת מעל  
הממוצע 

TYPE I

-חשיפה

פעילויות  

העשרה לכל  

התלמידים

TYPE II

המשך  -העמקה 

העשרה בכיתה  

על פי תחומי  

עניין

TYPE III

לימוד  , בקבוצות קטנות-חקר

ארוך טווח המכוון להשגת  

והצגת תוצרים

תכנית  
הלימודים

סביבת
הלמידה

המודל התלת טבעתי של  
תפיסת המחוננות

מודל ההעשרה התלת שלבי

תכנית ההעשרה הבית  
(SEM)  ספרית

ל"ת

למידה והוראה של העשרה
TYPE I TYPE 

II

TYPE III

סביבה

הפורטפוליו הכללי

טכניקות לשינוי תכנית הלימודים



The Schoolwide Enrichment Model- SEM 
Joseph S. Renzulli and Sally M. Reis

University of Connecticut, Storrs, Connecticut, USA

:מודל זה מאפשר
.התמקדות בהוראת תפיסות מרכזיות של הדיסיפלינות•
.למידה בין תחומית•
.למידה סביב נושאים מרכזיים•
.מעקב והערכה של עבודת התלמידים, שימוש בפורטפוליו לתעוד•
.למשל למידה רב גילאית, הגמשת מבנים ומסגרות של הלמידה•
למידה אוטנטית המזמנת יישום ידע ומיומנויות חשיבה מסדר  •

.גבוה בפתרון בעיות מורכבות 



מטרות המודל
חשיפת אוכלוסייה רחבה של תלמידים לתחומי ידע  •

.  מגוונים ולפדגוגיות לא שגרתיות

ומתן הזדמנויות  " התנהגות מחוננת"פיתוח •
.להצטיינות  לקבוצה גדולה יותר של תלמידים

למידה והעמקה בתחום  –" למידה דיסיפלינרית"•
באופן הדומה לעבודתם של מומחים  )הדעת 
(.בתחום

בעיות אותנטיות ופתרונן תוך שימוש  , העלאת שאלות•
(.PBL)באסטרטגיות מגוונות 

.טיפוח מקוריות ויצירתיות•

רעיונות ובכלל טיפוח  , של ידע, "יצרנים"פיתוח •
הכושר להפיק תוצר באופנים שונים  

.הקרנת תרבות של מצוינות לכלל המערכת•



TYPE I פעילויות העשרה

חשיפה

של תלמידים לתחומי ידע מגוונים שאינם  אוכלוסייה רחבהחשיפת •
אנשים  , מקומות , תחביבים, נלמדים בתוכנית הלימודים הפורמאלית

לאורך שנה או מחציתה–ופדגוגיות לא שגרתיות 

אשכולות העשרה או נושאים  :החשיפה תעשה במתכונת של העשרה •
תחומייםבין

.נושאים המעודדים חקר עצמי•

.מגוון תחומי דעת ויצירה•



מיומנויות עבודה עצמית וחקר -העמקה- Type II

(.פרקינס)ללמוד איך ללמוד •

אסטרטגיות לפתרון )הקניית מיומנויות חקר וחשיבה מסדר גבוה •
חשיבה , חשיבה ביקורתית, שפת חשיבה, קבלת החלטות, בעיות

לפי טקסונומיה מפורטת וכלים מתודולוגיים , (יצירתית ועוד
.הדרושים לתלמיד לביצוע מחקר

.איסוף וארגון החומר-מיומנויות כלליות של מידענות•

יכולת להתמודד עם תסכול זמני הנגרם -מיומנויות אפקטיביות•
.עקב התמודדות עם חומרים בדרגות קושי גבוהות

.עבודה בצוות•

..תכנון זמן ועוד, פרזנטציה, כתיבת דוחות•

יכולת לדחות סיפוקים•

.נכונות לקחת סיכון ולהעז לבטא רעיונות לא שגרתיים•



Type III-  חקר עצמי של בעיה או נושא
אותנטיים

חקר

לבחון וללמוד , התלמידים הופכים לחוקרים בעצמם ומנסים לחקור•
.המעניינים אותם( אותנטית)נושא או בעיה 

בעולם "שימוש במתודולוגיות ואמצעים המשמשים מומחים •
".האמיתי

, חיבור, מיצג, הרצאה, עבודה)הצגת התוצר על פי בחירת התלמיד •
...(טיול ועוד, שיר



חשיפה-"דולק וזה אינו חסרזה, המדליק נר מנר"

-מצויינותחשיפת אוכלוסייה רחבה יותר של תלמידים בבית הספר לתרבות למידה המעודדת 
" מצויינותתרבות של "

העמקה-"החיפוש אחר ניצוץ האור שבפנים"
המקום הנכון של כל אחת ואחד–איתור נקודות החוזק 

נרות בערב מדליקיןבשמונת הימים " 

על פתחי הבתים 

חקר-" בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס

הפקת תוצר באופנים שונים  והפצתו בקהילת  , יצירת ידע חדש , פיתוח מאגר כישרונות בית ספרי
הלמידה

מודל ההעשרה המשולש



תשתיות ערכים פדגוגיה

תחום דעת מארגן ומזמן-רצף נושאי

דרגת קושי–רצף אתגרי 

('י–' ט(   )'ז–' ו( )'א–גן )–רצף גילאי 

תפיסה ועקרונות–רצפים ומעברים 

ספירליות בתכנית הלימודים–רצף פדגוגי 

רצף הזדמנויות למימוש פוטנציאל ייחודי

עירייה
אגף חדשנות, חינוךמנהל

ארגוני מגזר 
שלישי

אקדמיה
,  מכללות אקדמיות, אוניברסיטה

מכללה טכנולוגית

מוסדות מעשירים בקהילה
הגן הזואולוגי, לונדע, פארק קרסו

מרכז מדעים

בתי ספר
מנהלים ומורים

משרדי 
ממשלה

מעבר  –משרד הביטחון 
,  גליל-נגב, ל דרומה"צה

משרד הכלכלה  
והתעשייה

משרד החינוך 
מחוז דרום

הקהילה
תלמידים, הורים

המגזר העסקי
תעשייה, היי טק

ס יסודי"בי

גןבינייםחטיבת

ל"צה

טכנולוגיחינוך
ד"י–ג "י

תיכון

גבוהההשכלה

תעסוקה



Policy makers

Municipal heads

Educators

Practitioners

Partners
Scholars, NGOs

שותפות
שותפויות כמנוע 
לצמיחה אישית

וצמיחה  
קולקטיבית

צמיחה  
חברתית  
וכלכלית

לכידות  
מקצועית  
וחברתית

מייצר הזדמנויות  

מכפיל  , ייחודיות

כח אדיר ויעיל

מגדיל הזדמנויות

מאגם משאבים 

ומעלה מחויבות  

ושותפות ייעוד

,  יוצר סביבה יצירתית

יצרנית מאתגרת ותומכת 

לכלל השותפים והמגזרים

מגדיל את ההון החברתי



.התלמידים המחנכים וכלל השותפים יוצרים ידע חדש•

עידוד הגישה שהביאה להתפתחות הדברים הגדולים  •
.בעולמנו

I can be.. I can do...I can create

high-end learning      תוצר מכוונת למידה



מצרכנים ליצרנים

בגישה זו התלמידים נעים אל מעבר  
להיותם צרכני ידע והופכים ליצרנים  

פעילים של ידע חדש בהנחיית  
.מנחים/המורים

“We don’t expect little children to do 
great things, but we expect them to do 
little things in a great way…”


