
  .העדר רצו� ויכולת לייש�,  ההיגיו� שבשיטה–אינטרדיציפלינאריות בהשכלה 
  

ריות השונות הבאות לידי ביטוי בגיליו� זה משקפות אציפלינסדיהגישות האינטר
  .שתי מגמות עיקריות הקיימות כרגע בשדה החינו� ובשדה האקדמיה

� מקצועיהמגמה הראשונה הינה ביקורת הגישות של המודרנה הרואות בכל תחו ,
גישה זו אשר אפיינה את החשיבה . אשר עומד בפני עצמו, אפיסטמולוגיה משלו

הולכת ונסדקת אל מול התפוצצות , המערבית המודרנית לאור� שתי מאות ויותר
 �" בעיות" אל מול , הרבי� הקיימי� בפועל�הדיסציפלינארייהמידע והחיבורי

בורי� הקיימי� וטשטוש הגבולות החי. פרשנות המציאות וניתוח סוגיות, מחקריות
ושדה , שדה המחקר, כלומר. ומי הידע הולכי� ונעשי� יותר ויותר אקוטיי�תחב
  . מעלה את סוגיית שבירת הגבולות, ידע המצטבר האנושיה

, והיא באה לידי ביטוי במערכות החינוכיות בעול�, היא הפוכה, המגמה השנייה
� בגישה המסורתית בה ישנה חלוקה הממשיכי� לדבוק, המהוות מבצרי� שמרניי

בחינות נפרדות והיגיו� , ע� קוריקולו� נפרד, ברורה בי� הדיסציפלינות השונות
  .דידקטי נפרד

חלק מנסי� להוריד , בעקבות לחצי� פוליטיי�, מדי פע�. המצב אינו שונה, בישראל
 לאפשרהליבה כדי לאפשר היבחנות בפחות מקצועות ומבחינות הבגרות במקצועות 
�חלק מהרציונאל של הורדת מקצועות הוא דווקא ; יותר בחירה של התלמידי

רק .  פע� אחרי פע� מגמה זו נבלמתאול�. דיסציפלינאריות החיפוש אחרי האינטר
ה חלקית בחינו� בחטיבות בחינו� היסודי ובצור, ות של הלמידהברמות הנמוכ

�וזה המקו� ,  הלמידהקיי� עדיי� חופש בחירה של צוותי הוראה בדרכי, הביניי
  . איפה שישנה צמיחה יחסית של גישות של שילוב אפיסטמולוגי

בחינו� הבלתי פורמאלי ובדיו� ,  בשדה החינו� הפורמאלילעומת המגמה הרווחת
סוגיית האינטר, בייחוד זה העוסק בתחו� המחקר–  ברמות בינלאומיותהאקדמי

 הדבר בא לידי ביטוי בייחוד .ציפלינאריות מהווה תשתית לכל דיו� אקדמיסדי
יש לקחת בחשבו� שמגמה זו היתה קיימת כבר , אול�.  רה והרוחבבתחומי מדעי הח

�ביניה� אנשי רוח בולטי� כמו וולטר , וכמה פילוסופי�, בתחילת המאה העשרי
מרחב של , ראו בשדה הפרשנות התרבותית, באכטי� ועוד, תיאודור אדורנו, בנימי�
מדעי , אנתרופולוגיה, אסטטיקה, יות המחברת בי� סוציולוגיהדיסציפלינאראינטר

  .המדינה ועוד

Edgar Morin , כא�ורפתקציר סאשר �גי הדעות המובילי� הוא אחד מהו,  מתפרס
�ו לקד� את התוכניות לרפורמה "קבל תמיכה מצד האונסקוהוא מ, בתחו

רות הלמ. אנו עדיי� בתחילת תהלי� ארו� מאוד, אול� .במערכות חינוכיות
היא נתפסת ככזו המערערת על הידע , ריותאציפלינסדישל האינטר, "סקסאפיל"

במילי� . והאינטרסי� הבנויי� של בעלי הסמכות הקוריקולרית בחינו� הפורמאלי
עי� והמבנה ההיררכי לבי� האמצ, בי� פיתוח הידע האנושיקיימת התנגשות , אחרות

ל המהירות שבו הידע בגל, בי� היתרהפער הקיי� נובע .  מפעילי� אותהשדרכ� אנו
. האנושי התקד� מצד אחד והתאבנות מערכות חינוכיות פורמאליות מצד שני

 הצור� במומחיות, ריי�אציפלינסדיהחיבורי� האינטר, הקפיצות הטכנולוגיות
 החברה הוליסטית של התופעות בטבע או ראייה  ומצד שני הצור� ב אחדמצד

התכנסות אפיסטמולוגית וחלוקה מחודשת של הידע מחייבי� ראייה של , האנושית
האנושי על בסיס של תחומי� המדגישי� את האינטליגנציות השונות ונקודות 

  .החוזק של הפרט
שאינו מאפשרת ראייה , הוא עול� מקוטע, הידע כהצבר של נישות של ידע

על ראיית רוחב של ו, ציפלינאריות מאפשרת ראייה כוללניתסדיהאינטר. ביקורתית
�  . העול

 �נות, חברה במערכת כתב העת ומנחת השכלה בתכנית, מאמרה של ורד עמית
במישור של , תדיסציפלינאריות והאינטגרטיביוסקירה מקיפה של הגיות האינטר

  .מאמרה מהווה סיכו� ממוקד של הגישות הלל באר!. ההגות החינוכית בישראל



  
  . מרסלו וקסלר, קריאה מהנה


