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The ability to ask questions is considered an essential element in cognitive development and therefore most learning 
theorists encourage nurturing this ability from a young age. Traditional societies, however, base knowledge 
transfer to the younger generation on learning through observation and do not encourage questioning. This may 
cause a problem in a society in transition, such as the modern Bedouin society, where children should be able to ask 
questions in order to adapt to their changing reality. This study followed seven kindergarten teachers that took part 
in a seminar in an unrecognized Bedouin village. A vegetable garden and the natural environment were chosen as 
the setting to practice questioning, assuming that they do not challenge the traditions and social norms. Barriers the 
teachers faced were expressed through a combination of reflective conversations, observations and interviews. All 
teachers indicated difficulties in asking questions and encouraging others to ask questions, a difficulty rooted in the 
education they received as children. However, phenomena observed in the garden evoked interest, and generated 
a shift in the work of some of the teachers. It seems that the acceptance they felt and the encouraging atmosphere 
during the seminar contributed to this change. The study is preliminary and should be extended to other groups of 
kindergarten teachers in the Bedouin sector, to create a change in the way young children are taught.
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חינוך בגיל הרך
גינת הירק

שאילת שאלות
הכשרת גננות

היכולת לשאול שאלות נחשבת יסוד חיוני להתפתחות קוגניטיבית, ועל כן מרבית התאורטיקנים של הלמידה ממליצים לטפחה מגיל צעיר. לעומת 
זאת חברות מסורתיות מבססות את העברת הידע לדור הצעיר על למידה באמצעות התבוננות ואינן מעודדות שאילת שאלות. מצב זה עשוי לע ורר 
בעיה בחברה במעבר, בדומה לחברה הבדואית כיום, שכן ילדים זקוקים ליכולת לשאול על מנת להתאים עצמם למציאות המשתנה. המחקר 
הנוכחי ליווה השתלמות של שבע גננות בכפר בדואי לא מוכר. גינת הירק והסביבה הטבעית נבחרו כבסיס לתרגול שאלות, בהנחה שהתכנים 
שהן מזמנות לא יאתגרו את המסורת ואת הנורמות החברתיות. החסמים העומדים בפני הגננות נחשפו באמצעות שילוב של שיחות רפלקציה, 
תצפיות וראיונות אישיים. כל הגננות העידו על קושי לשאול ולעודד שאילת שאלות, קושי שמקורו בחינוך שקיבלו בילדותן. למרות זאת תופעות 
והמעודדת בהשתלמות תרמה  ואף חוללו שינוי בדרך העבודה של חלק מהגננות. נראה שגם האווירה המקבלת  עניין  מהגינה הצליחו לעורר 
לשינוי זה. זהו מחקר ראשוני וראוי להרחיבו לקבוצות נוספות של גננות במגזר הבדואי, על מנת ליצור בסיס לשינוי בדרך ההוראה בגיל הרך.
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1. מבוא

ובאמצעות  ילדים לומדים על העולם סביבם באמצעות חקירה פעילה 
 Chouinard et( בסביבתם  אובייקטים  על  יוצרים  שהם  מניפולציות 
התאמה,  כתהליך  זאת  תיאר   )Piaget, 1954( פיאז'ה   .)al., 2007
תופעות  המסבירים  )קונספטואליים(  מושגיים  מבנים  יוצר  הילד  שבו 
נתקל  הילד  כאשר  סביבו.  העולם  פועל  כיצד  להבין  לו  ומאפשרים 
בהבנת  ערעור  חל  קודמים,  מושגיים  מבנים  תואמות  שאינן  בתופעות 
עולמו. מצב זה, הנחווה כבעיה, מניע את הילד לנסות ליישב את חוסר 
או  הקיים  המושגי  למבנה  החדש  המידע  התאמת  באמצעות  ההתאמה 
באמצעות שינויו והפיכתו למדויק יותר. ממשיכי דרכו של פיאז'ה ניסחו 
מחדש תאוריית למידה זו וטענו כי הילד חוקר את סביבתו בדרך של 
פיתוח היפותזות ובאמצעות בחינתן ותיקונן על סמך מידע חדש שהוא 
קולט מסביבתו )Gopnik and Kuhl, 1999(. שימור היכולת לשאול 
חיוני בהתפתחות  יסוד  הוא  ולגבי תופעות חדשות  מידע  לגבי  שאלות 
הקוגניטיבית, עד כי המורים נדרשים לעיתים לטלטל את תמונת העולם 
לחולל  מנת  על  מפתיע,  למידע  חשיפה  של  בדרך  למשל  המוכרת, 
 Dreyfus, 1999 ;2004 ,בתלמידיהם למידה משמעותית )אבריאל-אבני

.)Olsher and Dewey, 2007
מנגנון בסיסי זה של הלמידה עומד לעיתים בסתירה לדרך הלמידה 
לשימור  מכוונת  המסורתית  שהחברה  היא  הסיבה  מסורתית.  בחברה 
הידע והמנהגים הקיימים, ועל כן היא מעדיפה למידה מתוך התבוננות 
 Ohmagari and( שינון  באמצעות  למידה  או  המבוגרים  של  וחיקוי 
 Hewlett( פני עידוד חקירה עצמאית של הילד  Berkes, 1997( על 
מסורתית  שבטית  חברה  היא  בנגב  הבדואית  החברה   .)et al., 2011
חברתי  יסוד  היא  במבוגרים  התבוננות  באמצעות  והלמידה  במהותה, 
ראש  הוא  האב   .)Abu-Rabi'a and Kressel, 2005( בה  מובנה 
המשפחה, ובתא המשפחתי יש היררכיה ברורה ונוקשה המבוססת על 
גם תשתית החינוך  ערכים שמרניים מאוד. ערכים שמרניים אלה הם 
שאילת  מעודדת  אינה  מסורת  משמרת  שכחברה  הבדואית,  בחברה 

.)Al-Haj, 2012( שאלות אצל ילדים
ישראל,  )בן  כיום מוגדרת כחברה במעבר  אולם החברה הבדואית 
נוודות  2011(. השינוי מאורח חיים של  ואבו ראס,  2013; רודינציקי 
למחצה, המבוסס על פרנסה ממרעה ומחקלאות אקסטנסיבית, לאורח 
ברמה  הן  מחדש,  התאמה  תהליכי  הפעלת  דורש  מערבי-מודרני  חיים 
החברתית והן ברמה הפרטית )אבו-רביעה קווידר, 2013; טל, 1994(. 
בשל שינויים אלה ילדים נדרשים לפתח מיומנויות וכישורים שיאפשרו 
להם להשתלב היטב בחברה הישראלית ולנהל את סביבתם המשתנה. 
חדש,  לידע  אותם  לחשוף  יכולה  שאלות  שאילת  של  מיומנות  פיתוח 

שאותו הם אינם יכולים לרכוש מהתבוננות בהוריהם.
ספר  ובבתי  ילדים  בגני  כיום  לומדים  בישראל  בדואים  ילדים 
המבוססים על תכנית לימודים מערבית במהותה. עם זאת עדויות רבות 
פה(  בעל  מידע  )אלעטאוונה,  הבדואי  במגזר  מורות  ושל  גננות  של 
מלמדות כי נורמות ההתנהגות שהם מביאים מביתם הן בבחינת מחסום 
בפני שאילת שאלות. המחקר הנוכחי נולד מהניסיון להתמודד עם אתגר 
זה באמצעות פיתוח תכנית למידת חקר לילדי אשכול גנים בכפר בדואי 
והנוי של  הירק  שגינת  הייתה  ההנחה   .)2015 )אלעטאוונה,  מוכר  לא 

הגן היא סביבה מגוונת ומעוררת סקרנות לפיתוח יכולת לשאול שאלות 
)Blair, 2007(, שלא יאתגרו מסורות ונורמות חברתיות )אלקחר וטל, 

 .)2013
שאילת  כי  התכנית  פיתוח  במהלך  התבהר  ההנחה  פי  על  שלא 
שאלות מציבה אתגר גם עבור הגננות, שכולן התחנכו בחברה הבדואית 
הגננות  שבה  בדרך  תצפיות  בעקבות  התגבשה  זו  תובנה  המסורתית. 
הובילו פעילויות למידה בגינה, בדרך שבה הן לא אפשרו לילדים לשאול 
שאלות ומיהרו לתת להם תשובות, או בדרך שבה בחרו לבנות פעילויות 
מבוססות על יצירה במקום על למידת חקר. בשיחות אישיות עם הגננות 
הן העידו על קושי אמיתי בתחום זה. לנוכח זאת קיבל המחקר תפנית, 
לברר מהם החסמים  כפולה:  הגננות במטרה  עבור  ונבנתה השתלמות 
את  תלמידיהן  אצל  לטפח  המבקשות  בדואיות,  גננות  בפני  העומדים 
היכולת לשאול שאלות ביחס לסביבה; ולהעריך את הלמידה באמצעות 

גינת הירק והסביבה כאמצעי להתגבר על חסמים אלה. 

2. שדה המחקר 

2.1 סוג המחקר ומקומן של החוקרות 
בגישה  נערך  והוא   )2001 )יוסיפון,  מקרה  חקר  מסוג  הוא  המחקר 
איכותנית-פרשנית )שקדי, 2011(. החוקרת הראשונה שימשה כמנהלת 
האשכול, כלומר כמנהלת של הגננות, ואילו החוקרת השנייה שימשה 
כמנחת ההשתלמות. החוקרת הראשונה הייתה תצפיתנית במהלך מפגשי 

ההשתלמות ונוסף על כך ערכה ראיונות אישיים עם הגננות.

2.2 היישוב
ק"מ   10 במרחק  השוכן  בדואי  ביישוב  גנים  באשכול  נערך  המחקר 
נקרא  היישוב  שבע–דימונה.  באר  לכביש  סמוך  שבע,  לבאר  דרומית 
בפי תושביו אבו-תלול, על שם השבט שבניו מתגוררים בו, והוא מונה 
כ-5,000 תושבים. על פי עדות תושביו הם הבעלים של 95% משטחו. 
עד קום המדינה עסקו התושבים בגידול צאן ובחקלאות אקסטנסיבית 
2006 החליטה הממשלה  וקיימו אורח חיים בדואי-מסורתי. בפברואר 
לקדם את ההכרה בכפר. היישוב תוכנן להשתרע על פני 11,500 דונם 
שיהיו  ומרפאות(,  ילדים  גני  ספר,  )בתי  ציבור  מוקדי  שבעה  ולכלול 
מדבר(.  נווה  אזורית  מועצה  )אתר  התושבים  ממגורי  הליכה  במרחק 
עמותת "ִבמקום – מתכננים למען זכויות תכנון" קיימה בשנים 2005–

להציג  הייתה  תכנון בשיתוף התושבים, שמטרתן  סדנאות  כמה   2008
תכנית לישוב כפרי-קהילתי המיועד לתושביו בלבד ואשר מאפשר להם 
 .)2017 תכנון,  זכויות  למען  מתכננים   – )במקום  כלכלית  התפתחות 
למרות זאת עד היום לא הושלמה תכנית מתאר לכפר, והיישוב חסר גם 

היום )2017( תשתיות חשמל, מים וביוב. 
הקרבה לבאר שבע משפיעה על היישוב. הוא נמצא בתהליך מעבר 
ממשיכים  מתושביו  מעטים  ורק  מודרנית,  לחברה  מסורתית  מחברה 
להתגורר באוהלים. השינוי באורח החיים מביא להיעלמות מהירה של 
והזקנים מכירים כיום את המסורת  המסורת, ורק האנשים המבוגרים 
מתמקדים  הצעירים  רוב  לעומתם,  לעומקן.  הבדואית  המורשת  ואת 
רמת  כי  אם  הישראלית,  בחברה  להשתלב  ובניסיון  עצמי  בפיתוח 

האבטלה ביישוב גבוהה.
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2.3 אשכול הגנים
באשכול שבעה גני ילדים: שלושה גני טרום חובה )גילאי 3–4(, שלושה 
גני חובה )גילאי 4–5( וגן משולב רב-גילאי )גילאי 3–5(. בסך הכול 
מגיעים  באשכול  הילדים  רוב  תלמידים.   250 הגנים  באשכול  לומדים 
מבתי אב הכוללים 3–4 נשים, ומספר הנפשות במשפחה עולה על 10. 
אינם  נמוך. מרבית ההורים  רוב המשפחות  מצבן החברתי-כלכלי של 
יודעים קרוא וכתוב, והילדים אינם מקבלים בדרך כלל תמיכה בלמידה 
זו  עובדה  ההורים(.  עם  פה  בעל  משיחות  מידע  )אלעטאוונה,  בביתם 

מטילה את רוב האחריות ללימוד על הצוות החינוכי באשכול.

2.4 הצוות החינוכי באשכול
 שבע גננות השתתפו במחקר, לשש מהן תואר ראשון בחינוך לגיל הרך, 
תעודת הסמכה לגננות וותק של 10–20 שנים במקצוע. הגננת הנוספת 
חדשה וצעירה יחסית, ובזמן המחקר היא הייתה בשלב ההתמחות. כל 
הגננות  משש  אחת  כל  בנגב.  מתגוררות  כולן  בדואי,  ממוצא  הגננות 
מונה  החינוכי  הצוות  ילדים.  לחמישה  או  לארבעה  אם  היא  הוותיקות 
גם עוזרת גננת לכל גן ואת מנהלת אשכול הגנים, שהיא, כאמור, גם 

המחברת הראשונה של המאמר.

2.5 הגינה באשכול
שבעת גני הילדים של האשכול מוקפים בגדר היוצרת חצר משותפת. 
בחצי השנה שקדמה לתחילת המחקר החלו הגננות לטפח גינות תבלין 
וירק בחצר   – גינה אחת לכל גן. בכל גן נקבעה תורנות ילדים להשקיית 
הגינה. בהנחיית מנהלת אשכול הגנים החלו הגננות להשתמש בגינות 
לצורך התבוננות בטבע. נוסף על כך הונחו הגננות לטפח "פינת טבע" 
ממצאים  בגינה,  לתופעות  הקשורים  תכנים  בה  ולהציג  הגן  בתוך 

מעניינים וניסויים )כגון הנבטה(.

3. תכנית ההתערבות

3.1 השתלמות הגננות
כאמור ההשתלמות נבנתה כמענה לצורך שעלה תוך כדי פיתוח תכנית 
"למידת חקר באמצעות הגינה". הקושי שהעלו הגננות לעורר שאלות 
הגננות.  עם  שעה  בני  מפגשים  שישה  של  סדרה  הוליד  הילדים  אצל 
יציאות  ושילבו  הגנים  אשכול  מנהלת  של  בכיתתה  נערכו  המפגשים 
פעילות משחקית. חמישה  או  הדגמה, התבוננות  לצורך  לגינה  קצרות 
מפגשים )הראשון, השלישי, הרביעי והחמישי( הועברו על ידי המחברת 
השנייה של המאמר. המפגש השני הועבר על ידי המחברת הראשונה. 

כל המפגשים, מלבד המפגש השני, הועברו בשפה העברית. 
מרבית המפגשים כללו הדגמת תופעה הלקוחה מעולם הגינה ופעילות 
עם הגננות בכיתה או בגינה, במטרה לעורר שאלות. כל מפגש הסתיים 
ולאופן  בשיחת רפלקציה, שבה הן התבקשו להתייחס לחוויה שעברו 
שבו הן יכולות ליישם את הפעילות עם הילדים. לאחר המפגש החמישי 
שהן  הלימודים  תכנית  מתוך  מושג  או  רעיון  לבחור  הגננות  התבקשו 
צריכות להעביר, ולבנות בזוגות פעילות למידה עבור הילדים. המפגש 
רפלקציה  ולשיחת  הגננות  שבנו  הפעילויות  להצגת  הוקדש  השישי 

מסכמת. נושאי המפגשים מפורטים בטבלה 1.

טבלה 1: נושאי המפגשים בהשתלמות הגננות ופירוט הפעילות

מספר 
מפגש

פעילותנושא המפגש

הכרת זרעים ונביטה1 במים;  שהושרו  שונים  בזרעים  התבוננות 
חלקי הזרע ותפקידם ופעילות הנבטה; רפלקציה על 

הפעילות.

והעלאת הרועה וכבשיו2 ועדרו  ברועה  התבוננות  על  מודרך  דמיון 
הגננת  תפקיד  על  דיון  זו;  לתמונה  ביחס  שאלות 

בעידוד שאילת שאלות; רפלקציה על הפעילות.

מגוון העלים 3
בגינה

התבוננות בעלים ושיחה על תפקידם בצמח; משחק 
"לוטו עלים" שבמהלכו התבקשו הגננות לאסוף עלים 
לגבי  שאלות  העלאת  מהגינה;  שונות  צורות  בעלי 
תפקידם של העלים וההבדלים ביניהם; רפלקציה על 

הפעילות.

הובלת המים 4
בצמח

חרצית  בתוך  אדום  בצבע  מים  בהובלת  התבוננות 
לבנה וצביעת הפרח הלבן בצבע ורוד; שאילת שאלות 

ביחס להובלת המים בצמח; רפלקציה על הפעילות.

)שורש, פירות וירקות5 בצמח  לחלקם  בהתאם  ופירות  ירקות  מיון 
גבעול, עלים, פרחים ופירות(; העלאת שאלות ביחס 
ירקות;  לבין  פירות  בין  וההבדלים  הצמח  לחלקי 

רפלקציה על הפעילות.

למידה 6
באמצעות הגינה

הצגת הפעילויות שבנו הגננות )תרגול במניית פריטים, 
הכרת צבעים, הבדל בין חום לקור( ודיון מסכם.

4. איסוף הנתונים וניתוחם

טריאנגולציה,  של  בגישה  נתונים  באיסוף  לוותה  ההשתלמות  העברת 
תופעה  של  בחינה  המאפשר  מידע  מקורות  בשלושה  שימוש  כלומר 
גישת  נקיטת   .)2001 )אלכסנדר,  שונות  מבט  מנקודות  אחת  חברתית 
הטריאנגולציה חיונית. היא מגבירה את האמינות של הממצאים במחקר 
מסוג זה הן משום אופיים האיכותני והסובייקטיבי של הנתונים והן בשל 
מעורבות החוקרות במערכת )Zeichner and Noffke, 2001(. להלן 

שלושת כלי המחקר:
תצפית. המחברת הראשונה של המאמר, שהיא גם דוברת ערבית,  	.1
שימשה כצופה מהצד בכל המפגשים מלבד המפגש השני. התיעוד 
נעשה בכתב. תועדו תגובות הגננות לפעילות )שיחות בעברית עם 
מנחת ההשתלמות(, וכן שיחות בערבית שקיימו המשתתפות ביניהן.
רפלקציה  שיחת  התקיימה  מפגש  כל  בסיום  רפלקציה.  שיחות	 	.2
דנו  אלו  בשיחות  החוקרות.  שתי  בהשתתפות  )בעברית(  קבוצתית 
בגן. השיחות  לילדים  זה  ובדרך להעביר פעילויות מסוג  בהתנסות 

הוקלטו ותומללו.
ראיונות	אישיים. החוקרת הראשונה קיימה ריאיון חצי מובנה עם  	.3
הראיונות  דקות.   30–20 היה  ריאיון  כל  משך  מהגננות.  אחת  כל 
התקיימו בשפה הערבית ותורגמו בידי החוקרת. במסגרת הריאיון 
התבקשו הגננות לספר על סיטואציה בחיי היומיום שעוררה אותן 
לתת  שאלות,  בשאילת  אותן  מגביל  מה  לספר  שאלות,  לשאול 
דוגמאות לשימוש בשאילת שאלות בעבודתן עם ילדים ולסכם את 

השפעת ההשתלמות על עבודתן. 

ניתוח הממצאים נעשה באמצעות ניתוח תוכן )שקדי, 2004( והצלבת 
מידע משלושת כלי המחקר. קריאה חוזרת של החומרים אפשרה לסווג 
את קטעי התמליל לקטגוריות ולנסח תמות מרכזיות בהתאם לשאלות 

המחקר. 
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5. ממצאים 

5.1 תרבות וחינוך כחסם בפני שאילת שאלות
 הקושי לשאול שאלות בלט בכל אחד מהמפגשים. בדרך כלל נפתחו 
לרשום  מהגננות  ובבקשה  עניין  מעוררת  תופעה  בהדגמת  המפגשים 
שאלות שעולות בהן לנוכח ההתנסות. ניכר ששלב זה היה קשה לכולן, 
ולרוב הוא לווה בהתנהגות שהעידה על מבוכה, כמו שתיקות ארוכות 

וצחקוקים. 
הן  הגננות,  כל  אצל  עלתה  שאלות  לשאול  להן  קשה  כי  הטענה 
בראיונות האישיים והן בשיחות הרפלקציה. הגננות הסבירו כי הסיבה 
לכך נעוצה בילדותן. כאשר היו ילדות צעירות דיכאו אצלן את הרצון 
בפרהסיה.  וסקרנות  עניין  להביע  לא  מהן  דרשו  ואף  שאלות  לשאול 

לדוגמה אחת הגננות טענה:
אנחנו מגיל צעיר לא התרגלנו לשאול שאלות, משום כך לא 

במכללה.  וגם  בבית הספר  גם  התנהל  זה  שואלים שאלות. 

אנחנו כל הזמן רק מקשיבים וכותבים. אני לא זוכרת שהיה 

)א',  נותן לנו הזדמנות לשאול שאלות.  מורה אומר לנו או 

ריאיון אישי, יוני 2015(

 ת' קישרה את מניעת השאלות לחינוך המסורתי שקיבלה:
אנחנו תמיד מקבלים וסופגים ]אבל[ לא יוזמים. במשפחה 

כל  לשאול.  אותי  מעודדים  שהיו  זוכרת  לא  בה  שגדלתי 

הוראות:  וקבלת  יידוע  על  מבוססת  הייתה  ]התקשורת[ 

תעשי! תקיימי! )ת', ריאיון אישי, יוני 2015(

חשיבות  מייחסת  שאינה  תרבות  נגלית  אחרת  גננת  של  בדבריה 
לשאילת שאלות: 

שאלות,  לשאול  התרגלנו  לא  שאנחנו  בגלל  דעתי,  לפי 

ולא  היומיום  בחיי  ספונטני  באופן  שואלים  אנחנו  לפעמים 

לעצמנו  אומרים  לא  אלה.  לשאלות  לב  ושמים  מתמקדים 

שאנחנו עכשיו שואלים. אחרי כמה דקות אפילו שוכחים מה 

שאלנו. לפעמים אין סיבות לשאול שאלות, או שהמקרה לא 

מעורר אותנו לשאול שאלות. )נ', ריאיון אישי, יוני 2015(

נ' הוסיפה שהחינוך שקיבלה דיכא רצון לשאול שאלות:
אני זוכרת שהיינו ילדים היינו שואלים וההורים שלנו לא היו 

עונים לנו ואומרים לנו: תשתקו! וזה גדל אתנו, ונשארנו כמו 

שהיינו קטנים — לא שואלים. )נ', ריאיון אישי, יוני 2016(

גם ע' ציינה את החינוך שקיבלה כגורם מעכב לשאלות עד היום:
המורים שהיו מלמדים אותנו רק רצו שנשב בשקט. מגיל צעיר 

אני זוכרת שזה היה מתנהל כך. לא היו נותנים לנו להתבטא. 

הזדמנות  לי  נתן  שלי  שאבא  זוכרת  לא  אני  תשתקו!  רק: 

להתבטא בחופשיות או לשאול שאלות. רק: תשתקו, ילדים! 

או שלא היה לו זמן להקשיב לנו ]...[ התרגלתי כך שאנחנו 

רק מקשיבים. )ע', ריאיון אישי, יוני 2015(

ובדומה לכך סיפרה ג':
תשב!  שאלות:  מעודדת  שלא  בצורה  התחנכנו  גם  אנחנו 

אותן  זוכרת  שאני  המילים  אלה  אסור!  תקשיב!  תשתוק! 

]מהילדות[. )ג', ריאיון אישי, יוני 2015(

דיכוי השאלות קיים גם היום בחברה הבדואית, כפי שהעידה ס':
וגם  ההורים  גם  שאלות.  לשאול  לא  לנו  מכתיבה  החברה 

המורים. לפעמים אנשים פוחדים להעלות שאלות, שהאחר 

ויגיד שזה לא העניין שלך או התחום שלך.  ינזוף בהם  לא 

פוחדים מתגובות של הסביבה. אני עכשיו שמשוחחת אתך 

חושבת על הילדים בגן שפוחדים לשאול, כי הגננת לא תיתן 

תשובה או אומרת לו: למה אתה שואל? או שצוחקים עליהם 

בגן. )ס', ריאיון אישי, יוני 2015(

5.2 היעדר ביטחון לשאול שאלות
החינוך שדיכא שאילת שאלות פיתח אצל הגננות חשש שהן יבוישו אם 
יעלו שאלות טיפשיות לכאורה. לדבריהן, חשש זה בא לידי ביטוי לא 
רק בקושי שלהן לשאול שאלות בהשתלמות אלא בהתנהגותן כבוגרות 

בכלל. לשאלה "מה מגביל אותך לשאול שאלות?" ענתה ג':
לפעמים בושה ]...[ אפילו במכללות, כשיוצאים להציג ]לפני 

שאר הסטודנטים[ מתחילים לרעוד. )ג', ריאיון אישי, יוני 2015(

גם ת' ציינה את הבושה כגורם שמגביל אותה בלימודים:
לא  כי  לשאול  תעוזה  אין  ביישנות.  בגלל  שואלת  לא  אני 

הייתי  לא  במכללה  בלימודים  אני,   ]...[ לשאול  התרגלנו 

לא  שאני  בגלל  לא  בקורסים.  בדיונים  פעילה  משתתפת 

רוצה. הייתי ביישנית. מרגישה שכולם מסתכלים עליי. )ת', 

ריאיון אישי, יוני 2015(

אחת הגננות סיפרה בריאיון:
לשאלות.  תשובות  נמצא  שלא  פוחדים  ]אנחנו[  לפעמים 

]יש[ פחד מלשאול שאלות שתהיינה לא רלוונטיות ונרגיש 

לומדת  כשהייתי  אתי  קרה  בעצם  זה  אחרים.  מול  במבוכה 

באוניברסיטה. לי תמיד היו שאלות בראש שלי לשאול את 

המרצה אבל ]אני[ לא שואלת את השאלה. אבל כשהאחרים 

שואלים אותה שאלה, אני אומרת לעצמי: איזו סתומה! למה 

לא שאלת את? זה קורה הרבה אתי. ]אני[ פוחדת מהאחרים 

ריאיון  )ס',  במקומה.  תהיה  לא  שהשאלה  או  עליי  שילעגו 

אישי, יוני 2015(

גם ע' סיפרה בריאיון:
תהיה  לא  זו  אולי  שאלות.  לשאול  פוחדת  לפעמים  אני 

השאלה המתאימה או הנכונה. ]אני[ פוחדת מהתגובות של 

האחרים. לפעמים אני רוצה לשאול שאלות, אבל ביני לבין 

עצמי אני חושבת אם זה נכון לשאול את השאלה הזאת, ואם 

יאפשרו לי לשאול את השאלה. )ע', ריאיון אישי, יוני 2015(

כדי  ו"לעג"  "פחד"  במונחים  להשתמש  בחרו  הגננות  שכל  מעניין 
מבטאים  אלה  מונחים  שאלות.  משאילת  להימנעות  הסיבה  את  לתאר 

רגשות חזקים היוצרים אצלן מחסום משמעותי בפני למידה עצמאית. 
חשש זה משפיע גם על החינוך שהן מעניקות לבנותיהן ולבניהן, כפי 

שסיפרה אחת הגננות: 
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לא נתנו לנו הזדמנות לשאול שאלות וזה השפיע עליי עד 

עכשיו. ]וכיום[ אני לא נותנת לילדים שלי הזדמנות לשאול 

שאלות. )י', ריאיון אישי, יוני 2015(

בהמשך הריאיון הודתה י' שגישתם של ההורים היהודים המעודדת 
שמניעת  הסבירה  זאת  עם  בעיניה.  חן  מוצאת  הילדים,  אצל  שאלות 

השאלות מהילדים אינה אלא חלק מהחינוך הבדואי:
]...[ אני לא מתביישת להגיד את זה. אני כל הזמן אומרת 

לילדה שלי שתשב בשקט. אנחנו לוחצים על הילדים שלנו. 

)י', ריאיון אישי, יוני 2015(

בריאיון האישי סיפרה אחת הגננות על יחסה לשאלות של בנה לפני 
שנחשפה לרעיון של חשיבות עידוד שאלות:

ולא  הזמן,  כל  אותי  ומשגע  שאלות  שואל  היה  שלי  הילד 

הייתי עונה לו, והייתה לי הרגשה שהילד הזה יש לו בעיה. 

)א', ריאיון אישי, יוני 2015(

5.3 שאלות הן בזבוז זמן
התמה, ששאילת שאלות היא בזבוז זמן, עלתה במסגרת ההשתלמות 
ובעת החשיפה לתופעות לא מוכרות. למשל בפעילות של מיון ירקות 
כי  לה  כשהתברר  הגננות  אחת  הופתעה  הצמח  חלקי  לפי  ופירות 

הכרובית אינה אלא פרח. עם זאת בשיחת הרפלקציה היא טענה:
הנה אני כבר בת 35, עד היום לא ידעתי את זה ולא קרה לי 

לבזבז את  וחבל  הזה,  הידע  צריכים את  לא  הילדים  כלום. 

רפלקציה,  שיחת  )ס',  חשובים.  דברים  ללמד  במקום  הזמן 

מאי 2015(

גננת אחרת הסבירה את העדר השאלות בחוסר צורך בהן:
]...[ יש אנשים שמספיק להם המידע שיש להם ולא מחפשים 

ידע חדש. לא מגרה אותם לשאול שאלות. )ג', ריאיון אישי, 

יוני 2015(

ניסיונן של הגננות לעורר שאלות, כפי שנרשם  אפשר לראות את 
באחת  לדוגמה,  זו.  לתפיסה  נוסף  כסימן  בגנים,  ההתנהגות  בתצפיות 
גבי  על  פרפר  לראות  ילדים  סביבה  שאספה  גננת  נצפתה  ההפסקות 
פרח בגינה. הילדים עמדו סביב הגננת ושתקו, אף שנראה היה שהם 
מתבוננים בפרפר בעניין. בתגובה הגננת החלה להציע שאלות בעצמה 
לילדים  גננת  הציעה  אחרת  בהזדמנות  לענות.  לילדים  לאפשר  מבלי 
פעילות של הנבטת זרעים וביקשה מהם לשאול שאלות. כאשר הבחינה 
שהילדים שותקים, היא לקחה על עצמה את תפקיד שאילת השאלות. 
גם במקרה זה נשאלו השאלות על ידי הגננת בקצב מהיר מאוד, מבלי 
כזו  התנהגות  בעצמם.  שאלות  על  לחשוב  או  לענות  לילדים  לאפשר 
יכולה להעיד גם על חוסר התנסות בתרבות של שאילת שאלות, כפי 

שסיפרה אחת הגננות:
רק  הילדים  נמלים,  קן  על  תצפית  לקיים  כשיצאנו   ]...[

הסתכלו בלי תגובה של שאלות. מסתכלים ובעיניים שלהם 

]ניכרת[ הפליאה. אבל הם לא שאלו שאלות. התחלתי אני 

לשאול אותם שאלות. )ע', ריאיון אישי, יוני 2015(

5.4 מציאות חדשה מחוללת שאלות
חוסר הצורך לשאול שאלות בתרבות המסורתית שבה התחנכו הגננות 
נמצא בניגוד לדרישות המציאות כיום. ג' התייחסה לכך כאשר ניסתה 

להסביר מדוע הילדים שלה שואלים יותר שאלות ממנה:
]...[ גם אני לא זוכרת שנחשפתי להרבה גורמים בחיים שלי 

שסקרנו אותי להעלאת שאלות. עכשיו, הילדים שלי יוצאים 

אתי להרבה מקומות ונחשפים להרבה אלמנטים והם מעלים 

שאלות. )ג', ריאיון אישי, יוני 2015(

היום  שהמציאות  העידה   )2015 יוני  אישי,  )בריאיון  ס'  לעומתה 
הבדואית  בחברה  קיימות  היו  שלא  לתופעות  אותה  גם  חושפת 
המסורתית, לדוגמה מפגש עם קבצנית בהיריון שעמדה בצומת הכניסה 
לשגב שלום. הקבצנית עוררה בס' שאלות רבות )מה גורם לה לעמוד 
כך? האם זה נורמלי מה שהיא עושה? אם היא נזקקת לעזרה, למה היא 
היא חששה  זאת  עם  כך?(.  לעמוד  האומץ  מניין  יפה?  כך  כל  לבושה 
ואני  רלוונטיות  יהיו  לא  הפחד ש"השאלות  את השאלות בשל  להביע 

ארגיש מבוכה מול אחרים".

5.6 הגינה מעניינת, אז שואלים
על  העידו  הגננות  יצר סביבה מעודדת שאלות.  ובטבע  בגינה  העיסוק 

השינוי.
שיהיה  אבל  שאלות,  לשאול  חופשייה  מרגישה  אני  עכשיו 

מולי מקרה מעניין או מסקרן, אז אשאל שאלות. )א', ריאיון 

אישי, יוני 2016(

בעקבות  יותר  מעניינת  נעשתה  שהסביבה  העידו  מהגננות  חלק 
התופעות שאליהן הן נחשפו במפגשים.

]...[ התחלתי לשים לב בחיי היומיום שלי לתופעות שאליהן 

נחשפתי בהשתלמות. )נ', ריאיון אישי, יוני 2015(

דברים שהיו מובנים מאליהם נהפכו ללא ידועים:
]...[ למדתי איך להתבונן. יש דברים שאני חשבתי שמבינה 

אותם, ויצא שאני לא מבינה. המרצה הייתה מסקרנת אותנו 

וזה היה מעצבן אותי. )ס', ריאיון  אבל לא נותנת תשובות, 

אישי, יוני 2017(

מתברר שההתעקשות של המרצה לא לתת תשובות לשאלות עוררה 
את הגננות ללמידה עצמאית. לדוגמה במהלך פעילות של שיוך ירקות 
ופירות לחלקי הצמח הביעו חלק מהגננות חוסר אמון במידע שתפוח 
שהתגלע  הוויכוח  של  בעיצומו  הצמח.  של  הגבעול  אלא  אינו  אדמה 
אדמה  תפוח  של  שתיל  עם  קצר  זמן  אחרי  ושבה  הגננות  אחת  יצאה 
נראה שהצבת  ובחנה אותו בעיון עם שאר הקבוצה.  שתלשה מהגינה 
מודל הוראה זה שימש גורם משמעותי בשינוי התפיסה החינוכית. אותה 

גננת התייחסה לאירוע בריאיון:
האדמה  תפוח  על  נועה  לבין  ביני  הוויכוח  את  זוכרת  אני 

ולאיזה חלק של הצמח הוא שייך. הפעילות הזו שינתה אצלי 

שלא  צמחים  הכרתי  אני   ]...[ לי  שהיה  הקודם  הידע  את 

ידעתי קודם לכן ]...[ ההורים והסבים שלי היו מכירים אותם, 
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אבל אני לא נחשפתי להם לעומק במהלך החיים שלי. )ת', 

ריאיון אישי, יוני 2015(

ציטוט זה מעלה נקודה מעניינת נוספת והיא הפוטנציאל של הלמידה 
באמצעות הגינה ליצור חיבור מחודש אל מסורת הרועים ואל הסביבה. 
למידה  של  חיוביות  חוויות  על  הגננות  סיפרו  האישיים  בראיונות 
רבות  שאלות  ועל  ההשתלמות  בעקבות  הילדים  עם  חוץ-כיתתית 
נעו  הילדים  עם  משותפות  לפעילויות  דוגמאות  העלו.  שהילדים 
ועד הכנת דשונת )קומפוסט(  ובציפורים  מהתבוננות בעלים, בחרקים 
וביצוע ניסויים של הנבטה. במפגש הסיום של ההשתלמות הפגינו כל 
הגננות חשיבה יצירתית בשאלות כיצד להשתמש בלמידה בגינה ובטבע 
על מנת להעביר תכנים מתכנית הלימודים, כגון גודל יחסי, חום וקור 
ומניית פריטים. עם זאת חלקן העידו על עצמן בכנות שיש להן עדיין 

צורך ללמוד שיטות שיעודדו את הילדים לשאול שאלות.
בכל פעם שהיינו מסיימות מפגש מההשתלמות, הייתי חוזרת 

 ]...[ שאלות  לשאול  לילדים  אגרום  אני  איך  וחושבת  לגן 

אפילו שאלה אחת. )א', ריאיון אישי, יוני 2015(

לפתח  רצון  עוררה  והטבע  הגינה  באמצעות  ללמידה  החשיפה 
מיומנות זו של עידוד שאלות ולמידת חקר.

]...[ בכנות, התרגלנו שאנחנו נדבר והילדים מקשיבים. אני 

מתכננת לעודד את הילדים לשאול שאלות ולתת להם את 

להם.  להקשיב  אלמד  בחופשיות.  להתבטא  שלהם  המקום 

להן  ולתת  הילדים  של  לשאלות  לב  לשים  גם  התחלתי 

חשיבות. )ע', ריאיון אישי, יוני 2015(

נראה שלמרות הסביבה המעניינת, גם הגננות וגם הילדים זקוקים 
עדיין לאימון בשאילת שאלות.

6. דיון 

השתלמות הגננות נולדה מתוך הקושי שזיהינו אצל הגננות לעודד שאלות 
בקרב תלמידיהן. התצפיות במהלך המפגשים איששו את התחושה כי 
הגננות עצמן חשות קושי לשאול שאלות. בשיחות הרפלקציה בסיום כל 
אחד מהמפגשים ובראיונות האישיים טענו כל הגננות כי קושי זה קשור 
לדיכוי הרצון שלהן לשאול שאלות עוד בילדותן, ממצא הדומה למתואר 
בחברות מסורתיות אחרות )Hewlett et al., 2011(. דיכוי הסקרנות 
משפיע על הגננות עד היום והן נמנעות מלשאול, הן בחייהן הפרטיים 
נובעת  משאלות  ההימנעות  ובאוניברסיטה.  במכללה  כסטודנטיות  והן 
מביישנות או מפחד שהשאלות שלהן יהיו שגויות או שייראו כמובנות 

מאליהן בעיני אחרים. 
עשיר  כמקור  ההשתלמות  במהלך  התגלו  הטבעית  והסביבה  הגינה 
 Blair,( קודמים  ממחקרים  לממצאים  בדומה  בגננות,  סקרנות  ליצירת 
Miller, 2007 ;2007(. עם ההתקדמות בהשתלמות נראה היה שמעורבות 
התופעות  על  בתצפית  שלהן  הפעילה  וההשתתפות  מעמיקה,  הגננות 
מהטבע ומהגינה וכן השאלות שהעלו, הלכו והתגברו. ההזדמנות שהגינה 
לנסח  יכולתם  ולפיתוח  בגניהן  הילדים  של  הסקרנות  לפיתוח  יוצרת 
שאלות, עלתה גם בשיחות הרפלקציה וגם בראיונות עם כל הגננות. יתרה 
מזו, נמצא שהגננות מיהרו ליישם את הנלמד בהשתלמות והפגינו חשיבה 
יצירתית ופורייה בתרגום הנלמד לתופעות טבע נוספות. הן החלו לבצע 

עם הילדים פעילויות ותצפיות רבות בשטח, ובכך אפשרו להם לחקור 
באופן עצמאי וסייעו להם בתהליך. ניכר בכך הניגוד לדרך ההתמודדות 
להעניק  ממהרות  היו  הן  שבה  שאלות,  שאילת  עם  שלהן  ההתחלתית 

תשובה לילדים על שאלותיהם או לשאול במקומם כאשר שתקו. 
שנוצרה  והמעודדת  המקבלת  האווירה  את  הגננות  ציינו  בראיונות 
להחמיא  המנחות  של  התעקשותן  רב-חשיבות.  כגורם  בהשתלמות 
לשאלות אבל לא לתת תשובות הרגיזה חלק מהגננות במהלך המפגשים, 
אולם בריאיון בסיום ההשתלמות הן ציינו התעקשות זו כגורם לטלטלה 
סמך  על  שציפינו  כפי  ליישם.  שהחלו  ולשינוי  שעברו  המשמעותית 
הגינה  שזימנה  שהתכנים  ניכר   ,)2013 וטל,  )אלקחר  קודמים  מחקרים 
וההתבוננות בטבע לא התנגשו במסורת. עדות שההפך הוא הנכון באה 
לידי ביטוי בדברי אחת הגננות, לפיהם הלימוד על הטבע מזכיר לה ידע 
שהיה לאבותיה והספיק להישכח. קישור זה לתרבות הבדואית המסורתית 
מצביע על פוטנציאל נוסף שיש ללמידה באמצעות הגינה במגזר הבדואי, 
והוא תרומה תרבותית וקהילתית משמעותית, נוסף לתרומה בהקשר של 

שאילת השאלות. כיוון זה ראוי למחקר ולפיתוח נוספים.
עם  בלבד.  שבע  גננות,  של  קטן  מדגם  על  התבסס  שלנו  המחקר 
זאת, האווירה הפתוחה שנוצרה במהלך המפגשים, הראיונות ונכונותן 
עמם,  מתמודדות  שהן  ומחסומים  חששות  בכנות  לחשוף  הגננות  של 
החינוכית  בגישה  השינוי  אתגר  על  מעמיקה  התבוננות  מזמנים 
ושל  הגינה  של  יתרונותיהם  למרות  לו.  נדרשות  הבדואיות  שהגננות 
הטבע כסביבה המעודדת שאלות, הממצאים שלנו מעידים שהתגברות 
עם  להתמודד  מהגננות  דורשים  סקרנות,  הבעת  בפני  המחסומים  על 
נורמות חברתיות שהפכו להן לטבע שני. מחסומים אלה בפני מתן ביטוי 
לסקרנותן הטבעית מתנגשים עם הכשרתן כגננות לגיל הרך, זאת משום 
שהן יודעות כי עידוד הסקרנות ושאילת שאלות נחוצים להתפתחותם 
.)Dewey, 2007; Gopnik and Kuhl, 1999( הקוגניטיבית של הילדים

הכשרת  בתהליך  שינוי  לחולל  הצורך  על  מצביעים  אלה  ממצאים 
הגננות הבדואיות. תהליך ההכשרה צריך להתייחס למורכבות תפקידן 
לילדים  לסייע  נדרשות  במעבר  בחברה  חינוך  שכנשות  הגננות,  של 
לפתח כלים שיעזרו להם להתמודד עם המציאות המשתנה. מחד גיסא 
בהכשרתן נדרשת התייחסות לחסמים תרבותיים שנטבעו בהן, כמו כן 
מאידך  הרך.  בגיל  שאלות  ושאילת  חקר  בלמידת  מיוחד  אימון  נדרש 
שהן  התרבותית  למורשת  כבוד  לרחוש  ההכשרה  תהליך  על  גיסא 
ועל  הרבה  החשיבות  על  מצביעה  שלנו  הקצרה  ההתנסות  מייצגות. 
הפוטנציאל הטמונים במחקר ובפיתוח תהליך הכשרת הגננות בשיתוף 
הגננות הבדואיות. שיתופן יאפשר לעצב כלים חינוכיים תוך כדי גילוי 

רגישות לתרבות ולשינויים שחלים בה.

7. אחרית דבר

כשנה לאחר ההשתלמות ניתן לצפות בשינויים שחלו בגישת ההוראה 
מעודדות שאילת שאלות  הגננות  מישורים.  בכמה  והצוות  הגננות  של 
כותבות מערכי שיעור שבתוכם  הגננות  להן כבוד משמעותי.  ונותנות 
יש גם התייחסות לעידוד שאלות. במערכים אלה הן משלבות תחומים 
תצפית,  של  חקר  במיומנויות  ומשתמשות  וסביבה  מדעים  של  שונים 
ניסוי וגילוי. אחת מהגננות שהשתתפו בהשתלמות הפכה לגננת מובילה 
במגזר, והיא מעבירה השתלמויות בגנים אחרים בנושא חשיבות שאילת 
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שאלות וברתימת תופעות מהטבע לעידוד ילדים לשאול. נוסף על כך, 
השתלמויות  להעביר  החלה  האשכול,  מנהלת  הראשונה,  החוקרת 
ובהן  הסביבה,  וחקר  מדעים  בנושא  שונים  באזורים  בדואיות  לגננות 

היא מתייחסת לעידוד שאילת שאלות.
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