
מטאפורה להדפסה
התיאוריות שמאחורי יחידת הלימוד



אפלטון באידאות מול רבן גמליאל  

במלאכה

 כעותקים בלתי, ואת הדברים שבו, ראה את עולם החושיםאפלטון-
אידאות אלה בלתי ניתנות לשינוי  . האידאות השכליותמושלמים של 

ייצוג  . התבונהוניתנות לתפיסה אך ורק באמצעות השכל או , ומושלמות
לשוני / האומנותי יצוגוהאידאה במציאות הוא חיקוי מדרגה שניה ואילו 

מסיבה זו דורש  . הוא חיקוי מדרגה שלישית ולכן רחוק מהאמת ומסוכן
.אפלטון לגרש את המשוררים המדינה האידיאלית

 ארץדרך יפה תלמוד תורה עם , גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומררבן  ,
סופה בטלה  , תורה שאין עמה מלאכהוכל . עוןשיגיעת שניהם משכחת 

(ב,באבות . )עוןוגוררת 

 חכמתו  , כל שמעשיו מרבין מחכמתו, (דוסארבי חנינה בן )אומר הוא היה
(ט, אבות ג. )מתקימתאין חכמתו , שחכמתו מרבה ממעשיווכל . מתקימת



קונסטרוקטה מטמיע ומתאים  ויוצר 'פיאז

אין קיום לידע במנותק מהיודע.

למידה היא פעילות הבנייתית.

למידה היא פעילות ממוקמת בהקשר.

למידה היא פעילות חברתית.



וממשיכיו מפנימים ובונים פיגומיםויגוצקי

  מורים אמורים לייעד לתלמידים משימות שהם לא
מסוגלים לפתור בעצמם אך הם כן יוכלו לבצע 

המורים צריכים לספק עזרה  . אותן עם עזרה
לתלמידים כדי לסייע להם ללמוד כיצד להשלים  

את המשימה בעצמם ואז לתת להם משימות  
מורכבות עוד יותר שלפני כן הם לא היו יכולים  

.בעצמםעימןלהתמודד 



קוסטרוקציוניסטימוסיף תוצר פאפרט

יכול להביא  , תהליך למידה אשר מתקיים תוך כדי בניית תוצר ממשי
על פי  . את הלומד להבניה של ידע על בסיס התנסותו האישית

תהליך בנית הידע החדש יהיה יעיל יותר כאשר הלומד  , פאפרט
.יעסוק בבניה של תוצר

הוא מתייחס לחשיבות של  , אישי ומשמעותי, על התוצר להיות מוחשי
תהליך הבנייה המוחשי כתומך בתהליך הבנייה המנטאלי בראשו של  

מכונה מאבני  , סיפור, שיר, התוצר יכול להיות ארמון מחול":הלומד
החלק ". או תאוריה על תולדות היקום, בשפת מחשבתוכנית, לגו

המהותי הוא שהלומד עוסק ביצירה של משהו בעל משמעות לעצמו  
או לסובבים אותו



?מה זאת מטאפורה

  מטפורה היא אמצעי לשוני שנעשה בו שימוש על
. מנת להאיר מושג אחד בתכונותיו של מושג אחר

 Metaהמילה היוונית בהלחםמקור המונח 
phereinשפירושה העברה או שינוי עם המילה 

הוא   X"פירוש המשפט . שפירושה לסחוב או לשאת
מתואר על ידי תכונותיו של   Y⁻הוא ש "Y⁻מטפורה ל

X

עולם"ולא ב" לשון"המטאפורה מתקיימת ב"



מימוש של מטאפורה

העברת המטאפורה מעולם הלשון למציאות.

הפלגה, בשימוש ספרותי יוצרת אבסורד ,
.הומור

 לטמיעמשמעותית בהוראה על מנת ,
להפנים ולהפוך את המושג לכלי  , להתאים

.פעיל



מממש מטפורהל"ריה

 תכבס את בגדיה במי עפרה /

 ותשטחם לשמש זהרה  דמעי

 עם שתי העינותשאלה מי לא  /

 ליפי תארה-ולא שמש , עיני



...(בדרך)אני מדפיסה מטאפורה 

 מצוות נר איש וביתו"הדלקת נרות חנוכה מוגדרת בגמרא כמצוות  ."
הן : בתוך הגדרה זו מכילה בתוכה משמעות כפולה" בית"המילה 

של מבנה משפחתי המורכב מהורים  הסימליתהבית במשמעות 
וילדים שמעיקר הדין אב המשפחה יכול להוציא את כולם ידי חובה  

והן הבית במשמעות הפיזית של ארבעה , במעשה ההדלקה שלו
יחסה של מצוות הדלקת  . קירות וקורת גג שבתוכם המשפחה חיה

ההלכה מגדירה את מקום ההדלקה  : הנרות אל הבית היא מעניינת
כלומר מצד אחד הנרות חייבים  , "פתח הבית הפונה לרשות הרבים"כ

להיות דולקים באופן שיהיה ברור שהם שייכים ונובעים מתוך הבית  
חייבת מעיקר הדין  החנוכיהאך מצד שני , שלנו ולא שייכים לשכנים

.לעולםלפנות אל רשות הרבים ובכך לקיים את פרסום הנס 



"נר איש וביתו"כאן יבוא צילום של חנוכיית 

 הפנאי עושק–את שהלב חושק
(ם"אברהם בן הרמב)


