
 

 

 06/202121/ תסקירת מחקר יומי

 
 לפניכם סקירה של מחקרים נבחרים ועדכניים על חינוך 

 שביצעה לשכת המדען הראשי של משרד החינוך הרלוונטיים לתקופה זו

 
 

 תקציר הסקירה במבט רחב 

היא תהליך שבו לומדים משלבים    (Interdisciplinary Learning)  1למידה בינתחומית 

וממזגים מושגים, תיאוריות, השקפות, נתונים וכלים ממספר תחומי דעת, במטרה  

בדרכים שלא היו אפשריות באמצעות תחום דעת  להסביר תופעות או לפתור בעיות  

הראשי  יחיד.   המדען  לשכת  של  היומית  בינתחומיתהסקירה  בלמידה  .  עוסקת 

סקוטלנד המציג דגשים  של מחלקת החינוך ב יניות  המאמר הראשון הנו מסמך מד

  . המאמר השני מציג סקירה של מחקרים בנוגע לגישות שונותללמידה שכזו לתכנון  

 ללמידה בינתחומית.  

 

 למידה בינתחומית: גישה שאפתנית ללמידה בעולם מורכב  .1

חינוך   אנשי  עם  משותף  בתהליך  הנכתב  הסקוטית,  החינוך  מחלקת  של  מדיניות  מסמך 

רשויות המקומיות ומבתי ספר, מציג הגדרה של למידה בינתחומית ודגשים לתכנון למידה  מה

משאבים  להקדיש  קובעי מדיניות  להמחברים מסכמים בפנייה למנהיגים בתחום החינוך וכזו.  

בכיתות   בינתחומית  למידה  ליישם  שיוכלו  כך  מורים  של  מקצועי  לפיתוח  הם  אותן  וכלים 

 . מלמדים

 

בינתחומיות חדשניות אחרות על הצלחה אקדמית ומקצועית  וגישות    STEM2-גישת ההשפעת   .2

 של התלמידים 

ולגישות אחרות ללמידה    STEMהמאמר מציג סקירה של הספרות המחקרית בנוגע ללימודי  

, הן לגבי ההישגים  STEMחיוביות של לימודי  במרבית המחקרים נמצאו תוצאות  בינתחומית.  

האקדמיים של התלמידים, הן לגבי המוכנות שלהם לשוק העבודה, והן לגבי הגישות של  

 . בעלי עניין שונים ללמידה כזו

 

 לחץ להצטרפות לרשימת תפוצה 

 לחץ להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ

 לקריאת סקירות קודמות 

 
 

 ב(: בושריאן, ע., דלי, נ., קפלן, ר., שחף, י.  -שותפים בכתיבה )לפי סדר א

 
1 https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/InterdisciplinaryLearningBooklet.pdf  

 תהליך למידה רב תחומי במדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה 2

https://forms.gle/tmi7Ze8pJ7zfSanB9
https://chat.whatsapp.com/LrjcbwsEL9w3JF50QaSCY0
https://chat.whatsapp.com/LrjcbwsEL9w3JF50QaSCY0
https://chat.whatsapp.com/LrjcbwsEL9w3JF50QaSCY0
https://chat.whatsapp.com/LrjcbwsEL9w3JF50QaSCY0
https://bit.ly/3ntYgiR
https://bit.ly/3ntYgiR
https://bit.ly/3ntYgiR
https://bit.ly/3ntYgiR
https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/InterdisciplinaryLearningBooklet.pdf
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חינוך    :תקציר אנשי  עם  הנכתב בתהליך משותף  מדיניות של מחלקת החינוך הסקוטית,  מסמך 

מהרשויות המקומיות ומבתי ספר, מציג הגדרה של למידה בינתחומית ודגשים לתכנון למידה כזו.  

וכלים   משאבים  להקדיש  מדיניות  ולקובעי  החינוך  בתחום  למנהיגים  בפנייה  מסכמים  המחברים 

 . מורים כך שיוכלו ליישם למידה בינתחומית בכיתות אותן הם מלמדיםלפיתוח מקצועי של 

מדיניות ידי    המסמך שלפנינו הוא מסמך  על  ונכתב  בינתחומית  בלמידה  החינוך  שעוסק  מחלקת 

למידה בינתחומית הוגדרה, לאחר דיונים  בשיתוף עם גופים נוספים העוסקים בנושא.    הסקוטית

מודית המחברת בין דיסציפלינות לימודיות שונות  רבים בין השותפים למסמך, כחוויה לי

תחומית  -זאת בניגוד ללמידה רבמאוחד, עקבי ובעל היגיון פנימי אחד.    פרויקטלכדי תכנית או  

בה התחומים השונים נלמדים בנפרד. הדיסציפלינות השונות עשויות להיות מתחומי לימוד קרובים  

שניהם מתחום מדעי הרוח( או מתחומים    –טוריה  חיבור בין לימודי התנ"ך ללימודי ההיס   –)למשל  

 "רחוקים".  

הכישורים   וכן  האמיתי,  בעולם  התופעות  כי  היא  הבינתחומית  הלמידה  מאחורי  העומדת  ההנחה 

אינם מתאימים  בעולם העבודה,  )או    הנדרשים  הבית ספרית  הדיסציפלינרית  את עצמם לחלוקה 

הפרטים טוב יותר לעולם האמיתי. בין היתר,    האקדמית(. הלמידה הבינתחומית, לפיכך, מכינה את

לחשוב על גבולות הדיסציפלינה הספציפית שבה הם    את הלומדיםומלמדת    למידה כזו מאפשרת

  חושבים הלומדים  בנוסף,  עוסקים, ולכן גם לחשוב בצורה יצירתית יותר על הבעיות העומדות מולם.  

כיצד כל אחת מהן רואה את המטרות ועובדת    ומנסים להביןעל הקשרים בין הדיסציפלינות השונות,  

   איך ניתן להשתמש בידע בהקשרים שונים.להשגתן, ו

יכולה   גם  היא  האמיתי,  בעולם  יותר  קרוב  באופן  עוסקת  הבינתחומית  שהלמידה  כיוון  לבסוף, 

התל של  המושגים  לעולם  יותר  קלה  בצורה  יכולות  להתחבר  בפניהם  המוצגות  הבעיות  מידים. 

. כתוצאה מכך ללמידה הבינתחומית יש את  היום יום  עוסקים בחיי  בהן הם להדמות יותר לבעיות  

 הפוטנציאל להיות מעניינת יותר עבור התלמידים ולחבר אותם טוב יותר ללמידה.  

למידה   של  שיתופי  לתכנון  הנוגעים  אתגרים,  מספר  מציין  שיטות  המסמך  ראשית,  בינתחומית. 

ההערכה הסטנדרטיות הקיימות מתקשות לשקף את הישגי הלמידה הבינתחומית. שיטות הערכה  

משאבים מכדי להיות נתונות ליישום בקנה מידה רחב. שנית  בחלופיות, לעומת זאת, יקרות מדי בזמן ו 

אותם   מכינה  אינה  הקיימת  המורים  ולמידההכשרת  המורתבינתחומי  להוראה  מוכשרים  .  ים 

בדיסציפלינה אחת וצריכים להשקיע בעצמם מאמץ ניכר כדי להצליח לחרוג ממנה. לבסוף, תכנית  

ספרית עמוסה ואינה מותירה, בדרך כלל, זמן לתלמידים ללמוד למידה בינתחומית,  -הלימודים הבית

 או למורים לחשוב ולתכנן יחד למידה כזו.  

 
3 is Learning, I. D. L. (2020). Interdisciplinary Learning: ambitious learning for an increasingly complex 
world. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

המסמך   ה של  פירוט  מוצג  בהמשך  הבינתחומית.  הלמידה  של  את  מדגישים    מחבריםחוזקותיה 

  , אלא היא דרך ייחודית כי למידה בינתחומית אינה רק "תוספת מעניינת" ללמידה ה"רגילה"   העובדה

 בעלת מאפיינים שהופכים אותה לאפקטיבית במיוחד: והיא  ללמוד ולחשוב 

ניין אותם ביותר )בתוך  היא מאפשרת ללומדים חופש רב יותר בבחירת הנושא שמע  –ראשית   •

לא רק שהלומד מתחבר לנושא  שבכך    , תחום העיסוק של הדיסציפלינות המרכיבות אותה(

 סוכן למידה בעצמו.  כ ופועל הוא גם לוקח עליו בעלות  אלא

למידה    –שנית   • עם  וקלה  טבעית  בצורה  מתחברת  או   פרויקטיםמבוססת  פעילה  היא 

בעיות.   )פתרון(  מנת    ותמצריכ  ותרבובעיות    פרויקטיםמבוססת  על  בינתחומית  גישה 

 .  אותןלהשלים או לפתור 

 כישורי חשיבה ויצירתיות מאפשרת רכישה שלהיא  –שלישית  •

מומחיות   בעלי  לומדים  שיתופית.  ללמידה  גם  טבעי  באופן  מתקשרת  בינתחומית  למידה 

אחד מהידע של השני, בתווך המורים שהופכים למנחים יותר    בדיסציפלינות שונות יכולים ללמוד

בינתחומית   למידה  אחרות  במילים  ידע.  מעבירי  במתקיימת  מאשר  כלל  למידה  אמצעות  בדרך 

חומר.   הקניית  הכוללת  בהרצאה  ולא  התלמידים,  של  עשויות  עצמאית  הלמידה    ע להיקבמטרות 

לפיכך, ניתן להסיק שלמידה בינתחומית הינה  דיאלוג בין המורה לבין התלמידים.  בבצורה שיתופית,  

 למעורבות שלהם בלמידה.  תורמת החוויה מעצימה עבור התלמידים 

הלמידה   בתכנון  השותפות  הבינתחומית,  לבסוף,  הלמידה  להקנות  במסגרת    ם לתלמידייכולה 

של תכנון, ניהול זמן, חלוקת תפקידים, מתן משוב והערכת רמת הידע    םקוגניטיביי-כישורים מטא

ולבנות שפה   התלמידים  בין  אמון  לייצר  הוא  הזה  בהקשר  המורה  תפקיד  המשותפים.  וההישגים 

 משותפת איתם וביניהם.  

למידה בינתחומית  לדבריהם,  המחברים מסכמים בפנייה למנהיגים בתחום החינוך ולקובעי מדיניות.  

זמן  דורשת   התפתחות מקצועית של המורים על מנת לבנות אצלם את היכולת לתכנן  ב השקעת 

במשותף למידה כזו. יש לייצר כלים, להקדיש משאבים, וללמוד על עקרונות תפעוליים של למידה  

להציע למורים תמיכה בפיתוח מחקרי פיילוט שיעמיקו את הידע שלנו    ראויכזו מהשטח. לשם כך  

יש להסיר מחסומים    ,שלא עובד בלמידה בינתחומית. לא פחות חשוב מכךמה שעובד ומה    לגבי

בינתחומית   למידה  לייצר  בכך  המעוניינים  ממורים  המונעים  ובירוקרטיים  הלימוד  מבניים  בתחומי 

     שלהם.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 וגישות בינתחומיות חדשניות אחרות על   STEM-השפעת גישת ה      

 4הצלחה אקדמית ומקצועית של התלמידים

 

 

 

ולגישות אחרות ללמידה    STEMהמאמר מציג סקירה של הספרות המחקרית בנוגע ללימודי  תקציר:  

תוצאות    בינתחומית. נמצאו  המחקרים  לימודי  במרבית  של  ההישגים  STEMחיוביות  לגבי  הן   ,

התלמידים, הן לגבי המוכנות שלהם לשוק העבודה, והן לגבי הגישות של בעלי עניין  האקדמיים של  

 שונים ללמידה כזו. 

ובשילוב של תחומים  למידה בינתחומית   רחוקים או קרובים. אחת  יכולה להתבצע בצורות שונות 

היא   בינתחומית  ללמידה  ביותר  הנפוצות  ההגישות  המדעים,    STEM5-גישת  תחומי  את  המשלבת 

הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה. המאמר שלפנינו מתאר סקירה של הספרות המחקרית. סקירה  

ירה המוצגת  בהתאם לכך, נסובה הסק   6להגדיר ולמפות את תחום המחקר בנושא מסוים. מיועדת  זו  

 הממצאים הנוגעים להם:  שיוצגו לצד שאלות מחקר  4סביב מאמר ב

או גישות    STEM-הפרקטיקות המחקריות הנפוצות במחקרים הבוחנים את גישת ה  ןמה:  1שאלה  

 בינתחומיות אחרות.  

 ממצאים: 

• ( נוקטים בשיטות מחקר כמותניות )סקרים, מבחנים  ( שאותרו בנושא זה  22רוב המחקרים 

שיטות מחקר איכותניות     – ( ולבסוף  17אקדמיים ועוד(. לאחר מכן שיטות מחקר משולבות )

(9   .) 

יותר   • הייתה תלמידים, בעיקר בגילים המאוחרים  רוב המחקרים    – אוכלוסיית המחקר של 

 . ן מוריםחטיבת הביניים או בתיכון. חלק משמעותי אחר מהמחקרים בח

 : מהן ההשפעות המרכזיות שמצאו המחקרים לגבי גישות אלו? 2שאלה 

נוגע   • בבחינה של הביטויים הנפוצים במאמרים הרלוונטיים, נמצא כי חלק משמעותי מהם 

הגישה   של  החיוביות  הישגים    – בהשפעות  על  התלמידים,  גישות  על  חיובית  השפעה 

 .  7על המודעות שלהם לצרכי שוק העבודה לימודיים, על כישוריהם בתחומים הנלמדים, או 

עסקו  • נוספים  הלמידה    מחקרים  כלפי  ותלמידים  חינוך  אנשי  של  חיוביות  בעמדות 

 הבינתחומית. 

 
4 Korucu, A. T., & KABAK, K. The Effects of STEM and Other Innovative Interdisciplinary Practices on 

Academic Success, Attitude, Career Awareness: A Meta-Synthesis Study. Journal of Learning and 
Teaching in Digital Age, 6(1), 27-39. 

. גישה דומה, המשלבת גם את לימודי האומנות )ונקראת לכן   Science, technology, Engineering, Mathראשי התבות של  5

STEAM .הופכת בשנים האחרונות לפופולארית יותר ויותר ,) 
 
 מאמר אחד מצא שאין השפעה כלשהי על הישגי התלמידים.  7



 

 

 

 

 

 

, והצביעו על  מספר מאמרים נגעו בחשיבות של פעילויות מחוץ לבית הספר על הלימודים •

 עמדות חיובית של התלמידים כלפי פעילויות אלו.  

על תפיסות לגבי למידה בינתחומית וגישות מספר מאמרים נגעו במגדר כמאפיין משמעותי   •

 בינתחומיות חדשות אחרות.  

 היכן מיושמות הגישות הללו?  –:3שאלה 

מחקר אחד או   –מדרום קוריאה, והשאר  10%-מהמחקרים בוצעו בארצות הברית, כ 30%-כ •

 מדינות נוספות.     19שניים מחולקים בין 

 


