
 הסבר
תיאוריות והמחשות משוכללות 

שמסבירות באופן ידעני , והולמות
פעולות , ומנומק אירועים

  .ורעיונות

מה מסביר ? למה זה כך
מה פשרה ? אירועים כאלה
כיצד ? של פעולה כזו

ְלמה ? אפשר להוכיח זאת
איזו דוגמה ? זה קשור

איך זה ? תמחיש זאת
  ?מה משתמע מזה? עובד

איור להבנה 1היבט 
 :

עמוס אלנבוגן
 

הבנה 
בכוונה

 

שאלות 
 מנחות



 פרשנות
נרטיבים ותרגומים , פירושים

  שמעניקים משמעות

למה זה ? מה המשמעות
מה זה ? אז מה? משנה

מדגים או ממחיש בחוויה 
איך זה קשור ? האנושית

הבנה   ?מה נראה הגיוני? אליי
בכוונה

 

 להבנה 2היבט 

איור
 :

עמוס אלנבוגן
 

שאלות 
 מנחות



 יישום
היכולת להשתמש בידע באופן 

אפקטיבי במצבים חדשים 
  .ובמגוון הקשרים מציאותיים

כיצד והיכן נוכל להשתמש 
במיומנות או בתהליך , בידע
כיצד נצטרך לשנות את ? הזה

חשיבתנו או את מעשינו כדי 
לעמוד בדרישות המצב 

הבנה  ? הנתון
בכוונה

 

איור להבנה 3היבט 
 :

עמוס אלנבוגן
 

שאלות 
 מנחות



 פרספקטיבה
נקודות מבט ביקורתיות 

  .ומאירות עיניים

מאיזו ? מנקודת מבטו של מי
מה משוער או ? זווית ראייה

משתמע שצריך לעשותו 
מה ? מפורש ולהביאו בחשבון

האם ישנן ? מוצדק או נאות
האם זה ? ראיות מתאימות

מהן נקודות החוזק ? הגיוני
? ונקודות התורפה של הרעיון
? האם הוא מתקבל על הדעת

 ? אז מה בכך? מה גבולותיו

הבנה 
בכוונה

 

איור להבנה 4היבט 
 :

עמוס אלנבוגן
 

שאלות 
 מנחות



 אמפתיה
היכולת לתפוש מבפנים את 
רגשותיו ואת השקפת עולמו 

  .של הזולת

מה הם ? איך זה נראה לך
מה אני ? רואים שאני לא רואה

מה ? צריך לחוות כדי להבין
, חשב או ראה הכותב, הרגיש

ומה , האמן או המבצע הזה
הוא ביקש לגרום לי להרגיש 

  ?ולראות

הבנה 
בכוונה

 

איור להבנה 5היבט 
 :

עמוס אלנבוגן
 

שאלות 
 מנחות



 ידיעה עצמית
החכמה להכיר את בורותך 

ולדעת כיצד דפוסי המחשבה 
והפעולה שלך תורמים להבנה 

  .וגם מסיטים אותה ממסלולה

איך זהותי משפיעה על 
מהם גבולות ההבנה ? עמדותיי

מהו עיוורון המומחים ? שלי
מה אני מּועד לא להבין ? שלי

הרגלים , בגלל דעות קדומות
הבנה  ? או סגנון

בכוונה
 

איור להבנה 6היבט 
 :

עמוס אלנבוגן
 

שאלות 
 מנחות


