
הוראה ולמידה בחברותא

הבסיס הרעיוני-עיוני

מהי חברותא?

חוויה  מפורסמים,  חכמים  של  הלימוד  חוויית  אודות  על  מספרת  ובמדרש  בתלמוד  חכמים  ספרות 

שהתאפיינה בלימודי חברותא. רבי שמעון בן לקיש למד עם רבי יוחנן, ורבי מאיר למד תורה עם אלישע 

בן אבויה )שלימים הפך להיות "אחר" ונודה מבית המדרש, אולם רבי מאיר המשיך ללמוד עמו(. אצל 

אלה ואצל רבים אחרים, החברותא  הייתה למעשה חוויית הלימוד המשמעותית ביותר בה עסקו הן 

בהעברת הלימוד הבסיסי ושינון הטקסט המסורתי-קנוני, והן בלימוד בדרך של חקירה, שאילת שאלות, 

ערעור על תפיסות ואמונות ועוד. העדויות הספרותיות מלמדות כי יחד עם הלימוד הטקסטואלי, הייתה 

החברותא גם מקום לצמיחה אישית, לעיסוק אינטימי קרוב בשאלות של התפתחות החיים בהן שאלות 

ואף מקום לשיתוף אישי חברי בתחושות,  גידול הילדים  והזוגיות, שאלות מתחום  מתחום המשפחה 

מצוקות, שמחות ועולם הרגש בכללו. החברותא הייתה שותפות מלאה בלימוד ויותר מזה: היא  הייתה 

מקום לליבון שאלות חיים, לשיח בין-אישי משמעותי, ופעמים אף  הייתה מוקד לוויכוח, לאי-הסכמות 

ולחילוקי דעות קשים. מתוך עולם דימויים זה צמח הביטוי התלמודי: "או חברותא או מיתותא". 

החברותא בבסיסה היא לימוד עצמי של זוג לומדים או קבוצה קטנה. מרחב הלמידה השתנה אולם 

במודל המסורתי, החברותא התמקמה בתוככי בית המדרש, לצד חברותות נוספות. קצב הלימוד 

ותוכני הלימוד היו אינדיבידואליים, והם כללו לימוד גרעין הטקסט ואחריו העמקה והרחבה לאור 

שאלות שהציגו משתתפי החברותא. בחברותא אין מעמדות ואין חלוקת תפקידים ברורה בין לומד 

למלמד, ואף המלמדים המסורתיים הקפידו ללמוד חלק מזמנם עם חברותא. 

במהלך  טקסט.   - אחר   – אני  צלעות:  משלוש  המורכב  משולש  לימוד  היא  החברותא  למעשה, 

החברותא נוצרת בין שני הלומדים זיקת אני-אתה )אותה מתאר בובר(, ונוצרת אמפתיה בין הלומדים 

הניסיון  ידו. האמפתיה מועצמת במהלך  על  ומובן  נראה  וגם  ומבין את האחר  רואה  כאשר האני 

המשותף לברר את מקור הלימוד )הטקסט(. הטקסט עצמו גם הוא הופך להיות שותף פעיל. במודל 

המסורתי הקלסי שהתפתח בעולם הישיבות בבבל ובארץ ישראל בימי הביניים, המונח "חברותא" 

מתייחס לשותף קבוע ללימודים, ופעמים נמשכה שותפות לימודית זו שנים – עשרות שנים יחד.

יתרון הלימוד של החברותא, בשונה משיטת הלמידה העיונית של הפרט או מהשיעור הפרונטלי, 

הוא בהיותה מתודה של למידה שיתופית. הלומד מוצא את דרכו מתוך "הליכה בדרך". הלמידה 

כוללת תמיד התנסות, תעייה, טעייה, וחיפוש דרך. וכל זה יחד עם שותף לדרך, שתפקידו להדהד, 

אתגר  מול  הלומד  את  מעמידה  החברותא  המתפתחת.  ההבנה  על  לערער  או  להאיר,  לחדד, 

המלמד, כחלק מתהליך הבירור העיוני האישי, להציג את הבנתו לחבריו בחברותא, לשכנע אותם, 

ותוך כדי כך מתחדד גם לו התהליך הלימודי. החברותא אם כן מזמנת למידה במודל של הפריה 
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הדדית, ובסיומה יש העמקת הידע, חיזוק תחושת המסוגלות ואף חוויית הצלחה בעצם ההבנה של 

חומר מתחדש. התהליך הלימודי בבסיס החברותא מונחה על ידי הבנה והסכמה כי יש לכבד כל 

דעה, והלימוד מתבצע במרחב בין-אישי של כבוד הדדי וסובלנות לאחר.

איך נראית ההוראה-למידה בשיטה זו?

כדי להוביל תהליך לימודי משמעותי תוך שימוש בשיטת החברותא, חשוב כי מתודולוגיה זו תהווה 

שיטת לימוד והוראה קבועה, והתלמידים יתנסו באופן זה בשיטתיות ובאופן רצוף וקבוע. לכן יש 

לייחד שעה קבועה במערכת במשך שנה, ולקבוע גם תחום דעת או סוגה קבועים. 

פעילות מקדימות והכנה מראש

שיבוץ וחלוקה לחברותות: על המורה לחלק באופן מושכל את הכיתה לחברותות. כל חלוקה המבוססת 

על שיקול דעת המורה היא אפשרית בעניין זה, ובלבד שהחברותא תהיה קבועה, ותיתן מקום מכבד ושוויוני 

שיעור  של  לימודי  מצב  משחזרת  שהחברותא  יקרה  שלא  לב  לשים  ראוי  זהה.  באופן  בה  למשתתפים 

פרונטלי חלופי על ידי התלמידים בינם לבין עצמם אלא מהווה מרחב לימודי שיתופי המתקיים תוך הדדיות, 

כי אפשר לשנות שיבוצי  נציין  והן כמלמד לסירוגין.  הן כלומד  שבו כל משתתף מבטא את עצמו כראוי 

חברותא במשך השנה ואף ראוי לעשות כן בשלבים הראשונים של השימוש במתודולוגיה זו. 

שיטת החברותא מתאימה ללימוד כל תחום המתבסס על טקסט  והכוונה ללימוד עצמי:  חומר הלימוד 

כתוב. על המורה למקד בראשי פרקים את הלומדים בחברותא על אודות חומר הלימוד שעליהם ללמוד 

לתלמידים  והרחבה  להעמקה  הצעות  בתחום  והן  הידע  גרעין  בתחום  הן  גזרה"  "גבולות  לתת  יש  יחד. 

יכול לעסוק בלמידה מטרימה או בהעמקה של חומר לימוד נלמד או אף  מתקדמים. הלימוד המשותף 

למידה מסכמת. תפקידו של המורה הוא לבחון כי מתפתחת היכולת ללמידה עצמאית בתהליך. יש לקחת 

בחשבון את השונות הרבה בכל כיתה ולכן על המורה להכין מגוון רב של חומרים, כדי שזוגות שרוצים 

להרחיב ולהעמיק יוכלו לעשות זאת גם מעבר לזמן שבו הלמידה הפורמלית בחברותא מתבצעת.

כחלק מההכנות מראש, על המורה לרכז חומרים ודפי עזר ללימודים, ביניהם, מקורות משלימים, 

תמונות, חפצים, חומרים מגוונים, מחקרים ומראי מקום נוספים על הנושא שבו הוא רוצה למקד 

לאפשר  ובכך  החברותא  לדיון  מכוונות  שאלות  להצגת  מקום  יש  כן  כמו  בחברותא.  למידת  את 

העמקה מכוונת וניצול של הלמידה המשותפת לחיפוש תשובות לשאלות הגדולות. לשם כך יכין 

המורה מראש שאלות לדיון, פתוחות או סגורות. במפגשים הראשונים חשוב להוביל את הלימוד 

"מה  כגון:  גבוה. עם מבט אישי  באמצעות שאלות מכוונות המשלבות גם שאלות חשיבה מסדר 

מסקרן אתכם בחומרים המוגשים כאן? מה תרצו לשאול זה את זה על החומרים המוגשים כאן?".

התלמיד בחברותא: השתתפות לימודית בחברותא ותהליך של למידה משמעותית פירושם "למידה 

יונחו ללמוד למידה קולית, המפגישה את שניהם  פעילה ומשתפת". לפיכך, הלומדים בחברותא 

השיח  ההדדית,  השאלות  שאילת  גם  ומשותף.  אחיד  ראשוני  מפגש  הלימודי  הטקסט  עם  כאחד 

והחקירה, יתקיימו בקול ובדיאלוג בין הלומדים. מומלץ כי הלומדים יציינו לעצמם ברשימות ראשי 

פרקים שעלו בדיון ביניהם - הן ראשי פרקים של שאלות לבירור והן נקודות מהותיות בהבנת החומר.
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של  ייחודה  מובחנת.  גיל  קבוצת  לה  אין  ואף  מוגדרת  זמן  יחידת  אין  לחברותא  הלימוד:  יחידת 

יכול  המשותף  הלימוד  זמן  משך  ואף  רב-גילית  בלמידה  להתקיים  יכולה  שהיא  הוא  החברותא 

להימשך שעות אחדות ברצף בלא חלוקה לשיעורים כפי שהדבר מאפיין את יחידות הזמן בלימוד 

וחצי  שעה  של  זמן  ביחידות  חברותא  לקיים  הראשונים  בשלבים  מומלץ  זאת,  עם  יחד  פרונטלי. 

ברצף לכל היותר, בתנאי שנעשתה הכוונה מראש לגבי התוצרים ותחומי הלימוד המתבקשים.

מה נרוויח מלמידה בחברותא?

נרוויח תלמידים סקרנים שאינם מפחדים לשאול שאלות ולבדוק תכנים שונים ומגוונים.   

כולם גם לומדים וגם מלמדים, ולכן פעילים בלמידה, ואינם יכולים להיות פסיביים.   

נוצרים רווחים חברתיים מיוחדים מאחר שבני זוג ללמידה תלויים זה בזה.   

על  ולא  המתפתח,  על  וצפייה  ליווי  החומר,  הכנת  על  אחראי  הוא  תפקיד:  מחליף  המורה   
ההוראה בפועל. 

יש יתרון בהנגשה של החומר הלימודי לתלמיד על ידי תלמיד ובשפה של תלמידים, העצמה   
והמשגה לתלמידים בשפה של תלמידים.

מה צריך לעשות מוסד חינוכי המעוניין להטמיע דרך זו?

השלבים היישומיים להטמעת לימודי חברותא במוסד החינוכי:

בוחרים תחום דעת מתאים.  .1

בוחרים קבוצת גיל, כיתה, שכבה, רב-גילי.  .2

בוחרים מורה או צוות מורים מלווה. יש לתת למורים המובילים מתודולוגיה לימודית זו תהליך   .3

הכשרה מתמשך וליווי מקצועי.

בוחרים יחידות זמן קבועות במערכת לשיבוץ החברותא.  .4

מנסחים מדדי הצלחה.   .5

מנסחים ציפייה לתוצר לימודי שנתי / סמסטריאלי.  .6

קובעים לוח זמנים שנתי הכולל יחידות של שיחות משוב מלוות לתלמידים. תפקידו של המשוב   .7

הוא להעריך את מידת ההתאמה של החברותא זה לזה, וכן את מידת הלמידה המשמעותית 

המתקיימת ביניהם.

אתגרים ומגבלות הדרך; אוכלוסיות מועדפות

גיל: מתאים ביותר לתלמידי כיתות ד' ומעלה.  

מיוחד  חינוך  לתלמידי  שילוב,  לתלמידי  מתאים  פחות  מיוחדים:  צרכים  עם  אוכלוסיות   
ולתלמידים עולים.

מרחב לימודי: חברותא מחייבת מרחב לימודי מרווח בדומה לבית המדרש במודל המסורתי.  

מקום  ייתן  המורים  צוות  שבו  במקום  רק  מיטבי  באופן  תתפתח  חברותא  מוביל:  צוות   
להתפתחותו של לומד עצמאי כערך בתהליכי הלמידה המשמעותית


