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שמעתי פעם ש…
שימוש בהפניות ככלי לפיתוח קריאה ביקורתית של טקסט מדעי
גור אריה לבני אלכסיד ,תיכון האקדמיה למוזיקה ולמחול ,ירושלים
"'טרם נמצאו ראיות חותכות לטענות ,לפיהן שימוש ממושך
ועיקבי במריחואנה גורם בטווח הארוך לשינויים במערכת
העצבים ,להפרעות בפעילות המוח ,או לליקויים בהתנהגות
האדם ובאישיותו' – קבעה האקדמיה הלאומית למדעים
בארצות-הברית".
כך נפתחה מטלת ההגשה של תלמיד שהתבקש לכתוב עבודה
על מריחואנה והשפעתה על מערכות הגוף באדם .בהמשך
העבודה ,בדיוק לפי דרישות המטלה ,ציין התלמיד גם את
מקורות המידע שבהם השתמש .הפסקה הנזכרת צוטטה מתוך
האתר "כאנאביס מריחואנה וחשיש".
בשלב זה ייתכן כי ראוי לשאול מדוע שלח המורה את התלמיד
למרשתת בחיפוש אחר נתונים לצורך כתיבת העבודה .לשאלה
זו כמה תשובות אפשריות ,אולם אחת מהבולטות שבהן נעוצה
דווקא בתוכנית הלימודים בביולוגיה ,שכן מטרת-העל בהוראת
הביולוגיה ,כפי שנכתבה בתוכנית הלימודים ,היא אוריינות
מדעית.
אוריינות מדעית כוללת מספר רב של מיומנויות ,ובהן גם היכולת
לקרוא ולהבין טקסטים מדעיים תוך כדי הפעלת אסטרטגיות
חשיבה מסדר גבוה .יכולת זו עשויה לבוא לידי ביטוי במטלות
כמו השוואה בין מקורות מידע ,בניית טיעונים ,הצדקת ידע
והערכת ידע .אם כן ,מהו אותו טקסט מדעי שהתלמיד צריך
לקרוא ולהבין?
לרוב ,בספרי הלימוד ,אנו חושפים את התלמידים לטקסט ייחודי,
שנכתב והותאם הן לתוכנית הלימודים והן ללומד .בעוד שלספר
הלימוד יתרונות רבים ככלי פדגוגי בכיתה ,הוא אינו מזַ מן בהכרח
את אותן אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוהה הנקראות "אוריינות
מדעית" .כך למשל ,ספר הלימוד מכיל בעיקר עובדות ואינו כולל
את התהליך המדעי או את העדויות שהובילו להסקת המסקנות
).(Yarden, 2009
דוגמה המדגישה את ההבדלים בין הטקסט בספר הלימוד לבין
המאמר המדעי היא האופן שבו מופיעות הפניות )(references

למקורות מידע בתוך מאמרים .השימוש בהפניות במאמרים
מדעיים הוא מוסכמה המשרתת את תחום הידע שבו נכתב
המאמר .במחקרו על סוגי הפניות בתחומי ידע שונים טוען
היילנד ) (Hyland, 1999כי תהליך כתיבת המאמר כולל שיח בין
הכותב לקורא .הקורא יכול לדחות את הידע באמצעות אותה
מערכת של הפניות ,שמטרתה להצדיק או לבסס קביעה או
הנחה .הוא חדל לעשות זאת כאשר הידע הוטמע והוא מקובל
לחלוטין .לכן כאשר מופיעה במאמר קביעה ללא הפניה ,הקורא
מניח כי מדובר בידע שאין צורך לדון בו.

את הידע ,וזאת באמצעות אותה מערכת של הפניות – שמטרתה
להצדיק או לבסס קביעה או הנחה.
ההפניות במאמרים המדעיים נחלקות בדרך כלל להפניות
שמטרתן ייחוס ,כלומר מתן קרדיט לכותב ,והפניות שמטרתן
תיקוף ,כלומר ביסוס טענה באמצעות ראיה ממקור חיצוני
) .(Mansourizadeh & Ahmad, 2011כך או כך ,היעדר הפניות בטקסט
הלימודי עשוי להצביע על החוסר בדו-השיח שמתאר היילנד.
כלומר ,ספר הלימוד בכיתה אינו כולל שיח בין הכותב לקורא,
שכן בדרך כלל הוא מציג את המדע כדוגמתי ,ודאי וסופי ,ולא
רק לעת עתה .ברוב המקרים אפוא ספר הלימוד אינו מזַ מן חלק
מהמטלות הנכללות באוריינות המדעית.
קריאה ביקורתית של מקורות מידע כמו מאמרים מדעיים דווקא
מאפשרת ואף מחייבת מיומנויות כמו הערכת ידע ,השוואה בין
מקורות וקריאה ביקורתית .השימוש בהפניות בתוך מאמר הוא
כלי ליצירת שיח ביקורתי בכיתה ,שכן ההפניות קיימות במאמר על
מנת לייצר שיח זה .אליה וקוץ בה ,זמינות המאמרים המונגשים
לתלמידים ,ובמיוחד המאמרים בעברית ובערבית ,אינה גבוהה.
ללא תרגום וללא עיבוד נרחב שלו על מנת להנגישו לתלמידים
שאינם מומחים בתחום הנלמד ,למידת שפת ההפניות במאמר
תהיה בלתי אפשרית.
בעיה זו ,של חוסר במקורות מידע שאינם ספר הלימוד ,דווקא
מצטמצמת כאשר נושא הלימוד הוא לגליזציה של סמים או
של השימוש בקנביס רפואי .נושא זה הוא אחד מאותם נושאים
הנדונים בהרחבה בחברתנו ,דיון שמוביל לעושר בלתי נדלה
של מקורות מידע במרשתת .כך למשל ,מתוך עשרת התוצאות
הראשונות המופיעות בעקבות חיפוש המילה "מריחואנה"
בגוגל ,חמש הן של אתרים חינוכיים המספקים מידע במטרה
ברורה למנוע את השימוש בסם (אל סם ,מט"ח ודומיהם) .נראה
כי הפניית תלמידים למקורות אלו עשויה לסייע בדליית מידע,
אלא שבחינה קפדנית מראה שהשימוש בהפניות בהם הוא דל.
כלומר ,גם אתרי מידע אלו אינם כוללים את השיח הביקורתי
הנהוג בתחומי הידע המדעיים.
מדוע יש לבצע שיח ביקורתי עם אתרים אלו? התשובה לכך
נובעת ,לטעמי ,דווקא בצד השני של הקשת – בחיפוש אחר

חדל מלהיות מאורגן באמצעות הפניות רק כאשר הגיע לשלב
ידע ֵ
שבו הוא הוטמע לחלוטין באופן שאינו דורש שיח ביקורתי .עד
להטמעה זו הקורא עצמו נמצא בעמדה שבה הוא יכול לדחות
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מילות המפתח "מריחואנה רפואית" :כל עשרת האתרים
הראשונים דנים בזכויות מטופלים ,באופן השימוש במריחואנה
רפואית ובסגולות הפלא של הקנביס ונגזרותיו .בהיעדר שיח
ביקורתי כלשהו ,לתלמיד ,שאינו מומחה בתחום ,אין כל דרך
לעיין במאמרים אלו בצורה ביקורתית.
עושר המידע במרשתת מפתה את התלמידים לקיים למידה
עצמאית ומעודד אותם למצוא ולחקור מקורות מידע מחד
גיסא; אך חושף את התלמידים לאתרים שהמידע בהם
הוא חסר ביסוס ,מוצג בצורה רשלנית או אף שקרי מאידך
גיסא .אם נוסיף לעובדה זו ראיות ממחקרים המראים כי
עושר מידע אינו מניא בהכרח תלמידים משימוש בסמים
) ,(Coggans, Shewan, Henderson, & Davies, 1991עולה החשיבות של
קריאה ביקורתית של טקסטים אלו .בדיוק בשל כך אחד מכישורי
החשיבה והלמידה הנכללים באוריינות מדעית הוא "מידענות",
כלומר הכשרה של תלמידים לחיים בחברה עתירת מידע ואפופת
תקשורת .בסביבה זו נדרשים תלמידים להפיק תועלת מן המידע
מחד גיסא ,אולם גם להישמר מן הסכנות הטמונות בשיטפון
המידע הבלתי מבוקר מאידך גיסא ,כלומר ,ליצור שיח ביקורתי
עם הטקסט .כמו בדוגמה המצורפת ,מיומנות זו ,של קריאה
ביקורתית ,מצריכה לימוד ותרגול בכיתה.
מערך ההוראה המצורף נועד להציג ולתרגל מיומנות של קריאה
ביקורתית .מיומנות זו נבנית לאורך השיעורים דרך ההפניות
המופיעות בטקסט המדעי .מטרת המערך להציג לתלמידים
זווית ראייה חדשה ,שבה הקורא מחפש ביסוס לכל אמירה
המופיעה בטקסט.
כאמור ,בהיעדר ידע נרחב ,תלמידים עשויים להתקשות בעיון
ביקורתי בטקסטים שאליהם הם נחשפים .בעיה זו מהותית אף
יותר כאשר הטקסט שהתלמידים נחשפים אליו כולל מאפיינים
של מאמר מדעי .בשל כך ,הטקסט הפותח פעילות זו הוא טקסט
פסאודו-מדעי שעובד מתוך האתר כאנאביס מריחואנה וחשיש.
טקסט זה מכיל הפניות ,כלומר ,הוא מזכיר במבנהו מאמר מדעי
תקף ,אולם קריאה ביקורתית של ההפניות בו מאפשרת לערער
על תקפותן .לאחר מכן התלמידים נחשפים למאמר מתוך
ירחון מדע פופולרי ,על מנת לחזק בפניהם את האופן שבו יש
להשתמש בהפניות במאמר מדעי .לבסוף התלמידים מתבקשים
לייצר מאמר משלהם ,תוך שילוב מקורות מידע קצרים שתורגמו
לצורך פעילות זו ,ותוך שילוב מושכל של הפניות אלו במאמר
שיצרו.

מערך ההוראה
מטרות הפעילות:
•התלמיד יסביר את הסיבות לשילובן של הפניות במאמר.
•התלמיד יזהה את המאפיינים המבניים של הפניה במאמר
מדעי.
•התלמיד יכיר את הסכנות הטמונות בשיטפון המידע הבלתי
מבוקר.

שיעור  :1מקורות מידע במאמר פסאודו-מדעי (נספח )1
בשיעור זה נכיר מאמר פסאודו-מדעי ,כלומר ,מאמר המתחזה
למדעי אולם אינו מציג מידע מדעי אמין .מכיוון שמטרת המערך
כולו ,ושיעור זה בפרט ,היא לאפשר לתלמידים לזהות בעצמם
את הכשלים במאמר המוצג ,יש להימנע מלתייג את המאמר
כפסאודו-מדעי במהלך הפעילות.
המאמר המוצג עושה שימוש במקורות מידע חיצוניים על
מנת לחזק את דעת הכותב ,ובכך למעשה דומה כתיבתו לזו
של מאמר מדעי .על כן ,המאמר משרת את מערך השיעור בכל
הקשור להכרת הדרך שבה יש להשתמש במקורות מידע .עם
זאת ,המאמר ,והשוואתו למאמר מדעי פופלרי ,עשויים לחדד את
הצורך בשימוש במקורות מידע רלבנטיים ,אמינים ובעלי מבנה
ברור במאמר מדעי.
ציון מקורות המידע במאמר
לאחר קריאת המאמר הציגו את השאלה הבאה :כותב המאמר
מצטט מקורות מידע חיצוניים .מהם מקורות מידע אלו? כתבו
את התשובות על הלוח .מקורות המידע במאמר הם:
האקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית
שאול ביבי ,עכבר העיר – ריאיון עם מרפא הומאופתי
ד"ר ז'אן-ז'אק מורו
אמריה ברינגהאם
ידיעות אחרונות – עו"ד ידוע ומזכירה בכירה
תיאור מבנה הציטוט
בקשו מהתלמידים את הפרטים שמספק לנו כותב המאמר לגבי
מקורות המידע שלו .אפשר להתייחס לפרטים הבאים ולסכם
בטבלה (שימו לב שבחלק מהמקורות חסרים חלק מהפרטים
הרשומים):
תאריך – מתי התפרסם המידע המצוטט
היכן התפרסם המידע
מקצועו של המקור המצוטט
אמצעיות המקור (האם זהו ציטוט ישיר או ציטוט של ציטוט?)
דיון :הצורך בציטוט מקורות מידע ומבנה הציטוט
צרו דיון בכיתה באמצעות השאלה :מדוע לדעתכם הכותב טורח
לכתוב את כל הפרטים הללו? תשובות אפשריות יכולות להיות
יצירת רושם ,הדגשה של חשיבות המקור ואולי אף להקל עלינו
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במציאת המקור בעצמנו.

שיעור  :2מקורות מידע במאמר פסאודו-מדעי (נספח )2

המשיכו את הדיון – האם פרטים אלו חשובים גם לקורא? האם
יש חשיבות לאמצעיות (ראו להלן) או למקצוע של המקור
המצוטט? להלן תשובות אפשריות לסוגיות הנזכרות מעלה:

תיאור מקורות המידע במאמר
לאחר השיעור הקודם התלמידים כבר מכירים את השימוש
בציטוטים ואת הדרך לנתחם .בשלב זה יש לבקש מהם למצוא
את ההפניות במאמר ולתאר כל הפניה במאפיינים שאותם
תיארנו בשיעור הקודם (תאריך ,היכן התפרסם המאמר וכולי).
התלמידים יכולים לעבוד עצמאית ובאמצעות טבלה (אם הם
בוחרים בכך) .לאחר העבודה העצמאית יש לסכם את המידע
על הלוח.

•תאריך – מידע ישן עשוי להיות לא רלבנטי .מצד שני ,מידע
ישן עשוי להיות אמין ,שכן אם הוא עדיין מייצג את הדעה
השלטת ,הוא בעל תוקף רב יותר.
•היכן התפרסם המידע – האם יש הבדל בין פרסום בעיתון
פנאי ונופש לבין פרסום בכתב עת מדעי?
•מקצועו של המקור המצוטט – מקובל לחשוב שלדעתו של
מדען משקל רב יותר .מצד שני ,ייתכנו מקרים שבהם דווקא
לאדם מהשטח (קרי חקלאי ,צרכן של סם וכולי) דעה בעלת
משקל רב יותר.
•אמצעיות המקור (האם זהו ציטוט ישיר או ציטוט של ציטוט?)
– האם יש בעיה בציטוט של ציטוט?
מהימנות ציטוטים
בקשו מהתלמידים לחפש את הציטוטים המקוריים בעזרת
המרשתת (מחשבים או טלפונים סלולריים) .ברוב המקרים
יתקשו התלמידים למצוא את המקור:
•האקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית :אין תאריך ואין
שום דרך לשחזר את המקור.
•שאול ביבי ,עכבר העיר – ריאיון עם מרפא הומאופתי :אין
אפשרות לשחזר את המאמר .למעשה ,בגרסה המקוונת של
עכבר העיר אין כלל מאמרים של שאול ביבי.
•ד"ר ז'אן-ז'אק מורו – מדובר בטעות .הפסיכיאטר המצוין הוא
ג'אק ג'וזף מורו .גם במקרה זה לא ברור מהו המקור המצוטט
(האם זהו ספרו "חשיש ושגעון" או מאמר אחר?) .ג'אק ג'וזף
מורו עסק בעיקר בהשוואה של ההתנהגות בעקבות עישון
להתנהגות של חולי נפש .אם כי יש גם התייחסויות שלו
לשימוש בחשיש לצרכים רפואיים.
•אמריה ברינגהאם – שם החוקר הוא למעשה אמריה בריגהם
( ,)Amariah Brighamוהירחון הרפואי הוא The American Journal
 of Insanityשלימים שונה ל.The American Journal of Psychiatry -
המחקרים של בריגהם שנערכו באמצע המאה התשע-עשרה
הראו שינויי מצב רוח אצל חולים דיכאוניים שנטלו את הסם,
אולם הסם נמצא יעיל רק כל עוד החולה היה תחת השפעתו.
באמצע המאה העשרים ( 100שנה אחרי בריגהם) נקבע כי
השימוש בסם אינו תרופה לדיכאון וגם אינו יעיל כטיפול
(.)Overholser, 2006
•ידיעות אחרונות – קשה למצוא במרשתת כתבות עיתון
ישנות .ייתכן שהכתבה (ששמה לא זוהה) אכן קיימת.
סיכום ומסקנות :ציטוטים ואמינות
לאחר סיכום הממצאים ערכו דיון שנושאו "אמינות המאמר בעיני
התלמידים" .מהם הציטוטים שנותרו אמינים בעיני התלמידים
בסוף פעילות זו? כיצד הם היו משפרים את אמינות הציטוטים?
האם חוסר האמינות פגם באמינות המאמר כולו?

ניתוח מקורות המידע במאמר
בשלב זה אפשר להתייחס לשאלות שהעלינו בשיעור הקודם
ביחס להפניות .האם ,למשל ,אפשר לשחזר אותן .מפאת קוצר
הזמן לא יהיה אפשר לעקוב אחרי כל ההפניות ,אולם כל מאמר
עּובד כך שיהיה נגיש במרשתת ) .(google scholarלהדגמה של
מציאת מקור מידע (ווידוא מהימנותו) על המורה לחפש את שם
הירחון או המקור בצירוף שנת הפרסום .לעתים יש להוסיף את
מילת החיפוש  cannabisאו כל מילה רלבנטית אחרת .למשל כך:
חיפוש המונח  cannabisיחד עם Proceedings of the National
Academy of Sciences 2012

אם יש זמן ,אפשר לבצע חיפוש למקור אחד או שניים יחד עם
הכיתה .התלמידים יכולים להעלות רעיונות לחיפוש המקורות.
עם זאת ,על המורה להתכונן מראש בבית ולוודא שהוא יכול
למצוא את המאמרים .אפשר אף להביא דוגמה לרישום מדויק
של מקורות מידע ) (APAולהראות כיצד רישום זה חוסך מהקורא
עבודה.
לאחר מכן יש לתת התייחסות מיוחדת לציטוט של ליסדהל.
מדוע המחבר לא מצטט ישירות את המחקרים האמורים?
הסיבה העיקרית היא מתן ייחוס (קרדיט) לליסדהל כמי שהציגה
אסופת מחקרים זו.
ציון הטענות המרכזיות של המחבר
שאלה שאפשר לשאול בשלב זה היא ,מדוע המחבר מציין כל
כך הרבה מקורות? תשובות אפשריות הן יצירת אמינות ,יצירת
הקשר וביסוס טענות .אנו נתמקד בשלב זה בביסוס טענות.
בקשו מהתלמידים לציין מהן הטענות המרכזיות של המחבר,
כפי שעולה מהמאמר .טענות העשויות לעלות:
1.1השימוש במריחואנה בארצות הברית נמצא בעלייה.
2.2שימוש תכוף במריחואנה גורם להשפעה שלילית על מוחם
של בני נוער ושל מבוגרים צעירים.
3.3מריחואנה גורמת לירידה ביכולת הקוגניטיבית.
4.4מריחואנה גורמת לירידה ביכולת הקשב.
5.5מריחואנה גורמת לירידה בזיכרון.
6.6ראוי כי לצד הפיתוי והרצון להסדיר את השימוש בקנביס
בקרב האוכלוסייה הכללית יישקלו גם המחקרים האחרונים
בתחום המצביעים על סכנה למשתמשים בסם ,ובייחוד לבני
נוער.
אפשר להבחין כי טענות  5–1הן ממצאים של חוקרים אחרים
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והמטרה העיקרית של הכותב היא ביסוס טענותיו .טענה ,6
לעומת זאת ,היא מסקנה של הכותב ,וביסוסה הוא רשימת
הציטוטים הקודמים לה .הפרדה זו חשובה ,שכן באמצעותה
אפשר להבהיר שבעוד שמאמר מדעי מסתמך גם על מקורות
מידע קודמים ,הערך האמיתי שבו הוא יצירת ידע חדש.

לרשום את המקור כסיינטיפיק אמריקן וראוי לדון בבחירה זו.
אם נותר זמן ,אפשר להתחיל ולהציג את המטלה הסופית (שיעור
 )4ואת הדרך להשגתה .כמו כן ,אפשר לבקש מהתלמידים
לנסות ולמצוא מקורות מידע נוספים הנוגעים לשימוש בקנביס
(הן בהקשר של טיפול והן בהקשר של סם מזיק).

קישור בין הטענות המרכזיות למקורות המידע

על הלוח מופיעות עתה שתי רשימות :טענות והפניות .בקשו שיעור  :4יצירת מבוא חדש
מהתלמידים לקשר בין שתי הרשימות .אפשר לעשות זאת
במחברת או על הלוח .שימו לב שלחלק מהטענות יש כמה
הפניות המבססות אותן .יש טענה אחת ,האחרונה ,שאיננה
מבוססת על ידי הפניה .טענה זו היא מעניינת במיוחד ,שכן היא,
למעשה ,הידע החדש שנוצר במאמר זה .אפשר לייצר דיון סביב
טענה זו :האם אפשר לטעון אותה ללא ההפניות בגוף המאמר?
ממה היא נובעת? אפשר להמשיל את המאמר למגדל שבראשו
קובייה אחת הנתמכת על ידי מספר טענות הנתמכות על ידי
הפניות.
סיכום ומסקנות
בסוף השיעור יש לסכם שני נושאים נפרדים:
א .מהי המטרה בהפניות בטקסט המדעי? יש להדגיש את
השימוש בהפניות הן לצורך ייחוס (מתן קרדיט) כמו בציטוט
של ליסדהל והן לצורך תמיכה בטענות הכותב.
ב .ערכו דיון סביב אמינות המאמר שקראנו עתה :מה ההבדל
בין ההפניות במאמר זה להפניות במאמר הקודם? האם
ההבדל יוצר אמינות שונה למאמר?

שיעור  :3יצירת הפניות ממקורות מידע (נספח )3
אפשר לעבוד בשיעור זה בעבודה עצמאית :כל תלמיד יקרא את
חמשת המאמרים ויבצע את העבודה לבדו ,בכיתה או בבית.
אפשרות אחרת היא עבודה שיתופית במתווה של טכניקת
ההרכבה ( :)Jigsawכל תלמיד יקבל מאמר אחר מתוך חמשת
המאמרים .כך ,למעשה ,נוצרות בכיתה חמש קבוצות עבודה .כל
קבוצה תקרא יחד את המאמר ותבצע את המשימה הרלבנטית
לו .לאחר מכן אפשר לאחד את המידע בפורום כיתתי או קבוצתי.
בסוף השיעור לכל תלמיד צריכה להיות רשימה מסכמת של כל
חמשת המאמרים.

הצגת המטלה
אפשרות מעניינת ומאתגרת למטלה מסכמת בעקבות מערך
שיעור זה היא יצירת מבוא חדש .אפשר לתת את המטלה
כעבודת בית או לבצע אותה בכיתה (ביחידים או בקבוצות).
מטלה זו דורשת מהתלמידים בניית טיעונים וכתיבתם .כמו כן,
יש לזכור שגם לאחר החשיפה למספר מחקרים בנושא אי אפשר
לצפות מהתלמידים להפגין מומחיות בתחום.

אם המטלה המצורפת מטה מאתגרת מדי עבור התלמידים
שלכם ,ייתכן שתעדיפו לצמצם אותה .אפשר ,למשל ,לבקש
מהתלמידים לייצר רשימה קצרה של טיעונים והפניות מקבילות
(בדומה לפעילות בשיעור  .)2אפשרות אחרת היא השוואה בין
הרעיונות המרכזיים המופיעים במאמר הפסאודו-מדעי לבין
הרעיונות המרכזיים המופיעים בשאר המאמרים ,בדגש על
ההבדלים בהפניות המבססות אותם.
אם בחרתם לאתגר את התלמידים ביצירת מבוא ,אפשר לנסח
את המטלה באופן הבא:
"אתם קבוצה של חוקרים במעבדה החוקרת חומרים שונים.
לאחרונה החליט ראש המעבדה לחקור את צמח הקנביס .ראש
המעבדה עדיין לא החליט מהי שאלת המחקר שלכם ,אולם
לצורך המחקר עליו לפנות לגורמים שיעזרו במימון המעבדה
(והמשכורות שלכם).

סיכום הרעיונות המרכזיים המופיעים במקורות המידע
לרשות התלמידים חמישה מאמרים שונים (נספח  )3לעבודה
עצמאית או בקבוצות .יש לשלוף את הרעיון המרכזי של כל אחד
מהמאמרים.
אם המורה בוחר בלמידה שיתופית ,וכתלות בזמן ובקצב
העבודה ,אפשר לבקש מכל נציג קבוצה להציג בקצרה את
המאמר שהקבוצה קראה.
סיכום ההפניות בטבלה
לאחר סיכום הרעיונות המרכזיים של המאמרים התלמידים
נדרשים לסכם את המאמר בטבלת ההפניות כפי שעשו בשני
השיעורים האחרונים :מהו התאריך שבו נכתב כל מאמר וכולי.
שימו לב כי המקור החמישי" ,מריחואנה לטיפול באפילפסיה",
כולל הפניות שחסרים בהן פרטים מינימליים ,כך שאי אפשר
למצוא את המקור לכתבות אלו .ייתכן שהתלמידים יבחרו
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נסחו מכתב קצר שמטרתו לגייס כספים עבור המחקר .המכתב
צריך להסביר מדוע צמח הקנביס מעניין ומדוע רצוי לחקור
אותו .על המכתב לכלול טענה מרכזית וברורה כלשהי ,רצוי כזו
שתוביל למימון המחקר שלכם.
אתם רשאים להתמקד בשאלת מחקר ספציפית או להתייחס
לכמה כיווני מחקר אפשריים .כמו כן ,אתם יכולים להתמקד
בגורם מממן אחד (משרד הבריאות ,משרד המשפטים ,חברת
תרופות וכדומה) או להשאיר את המכתב פתוח לכל נמען
אפשרי.
על הטענות שלכם להיות מדויקות ,רלבנטיות ומגובות בהפניות
מתאימות וברורות .הקפידו על שימוש מגוון בהפניות ,הן לצורך
מתן קרדיט והן לצורך ביסוס טענותיכם".
דיון
לפני תחילת העבודה בפורום הכיתתי הציגו בפני התלמידים את
השאלות הבאות:
•האם ,לאחר הצגת המשימה ,יש מאמרים מתוך הרשימה
שתעדיפו להשתמש בהם? מדוע?
•האם יש מאמרים שנראים פחות טובים או פחות אמינים?
מדוע? (הזכירו לתלמידים כי לרשותם גם המאמרים מנספחים
 1ו.)2-
•בסוף המאמר המופיע בנספח  2יש טענה מסכמת .מה
לדעתכם עשויה להיות הטענה המסכמת שלכם? (התמקדות
בטענה מסכמת תסייע לתלמידים לייצר מבנה ברור וקריא
יותר של המבוא).
הערכה
הציון למטלה זו יינתן לפי טיב השימוש בהפניות .את ההפניות
אפשר להציג בצורות שונות (שכן מערך זה אינו עוסק בתבניות
כתיבה של הפניות) אולם עליהן להיות ברורות .קריטריונים
לטיב ההפניה נדונו בחלקים קודמים של המערך וכוללים:
•רלבנטיות
•דיוק בנתונים
•יכולת אחזור של מקור המידע
•שימוש מגוון בהפניות לצורך ייחוס ולצורך תמיכה
נוסף על כך ,על הטקסט להכיל טענה מרכזית כלשהי ,ורצוי
שתהיה מקורית.

נספחים
ברוב הטקסטים המצורפים למערך זה נעשה עיבוד נרחב.
הטקסט הפסאודו-מדעי המצורף עובד על מנת לאפשר קריאה
ברורה ורציפה; מבנה ההפניות עובד על מנת שיהיו קריאות
וברורות יותר .עם זאת ,הטעויות המופיעות בטקסט הן במקור.
הטקסטים שמקורם בירחוני המדע הפופולרי עברו הגהה
הן ברמת השפה והן ברמת המדע על מנת להנגיש אותם
לתלמידים .כמו כן ,ההפניות במבנה הלא מפורש של ירחוני
המדע הפופולרי הודגשו ונכתבו מחדש במבנה מפורש ,וזאת
על מנת לאפשר לתלמידים ולמורה לעבוד איתן .המאמרים

המדעיים עובדו וקוצרו אף הם בצורה משמעותית וזאת על מנת
לאפשר לתלמידים להשתמש בהם כמבוא למטלת הסיכום ,בלי
לחייב אותם להתעמק בתחום הדעת עצמו.
נספח  :1קנביס ,מריחואנה וחשיש
עובד מתוך" :ההשלכות הנפשיות של צריכת הסמים הרכים",
באתר כאנאביס חשיש ומריחואנה ,אוחזר ב 2 -באוגוסט .2016
"טרם נמצאו ראיות חותכות לטענות ,לפיהן שימוש ממושך
ועקבי במריחואנה גורם בטווח הארוך לשינויים במערכת
העצבים ,להפרעות בפעילות המוח ,או לליקויים בהתנהגות
האדם ובאישיותו" – קבעה האקדמיה הלאומית למדעים
בארצות-הברית.
ההשלכות הנפשיות של צריכת הקנביס על האדם תלויות בראש
ובראשונה באישיותו של היחיד ובאופיו .מריחואנה וחשיש אינם
תרופות פלאיות למופרעים ולחריגים חברתיים ,ולא נוסחאות
שמימיות לפתרון בעיות .באותה מידה אין לראות בהם גורמים
המעודדים התפתחויות שליליות באנשים בעלי הערכה עצמית
מפוכחת ומעשית :הסם עשוי להעתיר השפעות חיוביות על
אדם מסוים ,ולפעול במישור שלילי לחלוטין על אחר ,גם אם
התנאים המקדימים של שניהם זהים.
"הגראס הוא המגבר של עצמך .הוא מגביר ומחדד תחושות
ומחשבות הקיימות בך ממילא ,וגורם לחוויות להיות מוחלטות
עד כדי הצפה .יש כאלו שלפעמים אינם עומדים בזה נפשית.
איני חושב שראוי להפיל את זה על המריחואנה" – טען מרפא
הומיאופתי בריאיון לשאול ביבי ,כתב העיר ,בינואר .1996
אנשים המוגדרים מבחינה פסיכיאטרית כנורמליים חשים
העשרה רוחנית לאחר העישון .ליקויים ושינויים הנגרמים
בעקבות צריכה מדודה של קנביס ,אינם מיוחסים בדרך-כלל
לעישון (להבדיל משיכורים או מנרקומנים ,המתקשים בעליל
להסתיר את השפעת הסם עליהם ואת תלותם בו) .תחושת
ה"ריחוף" של מעשן המריחואנה המנוסה אינה פוגמת ביכולתו
לנהל אורח חיים מקובל ,לנהל שיחות ענייניות או לספק תגובות
ותשובות מתקבלות על הדעת לסובבים אותו.
לעומת זאת צרכני מריחואנה וחשיש הסובלים מאישיות
מעורערת ,מסתכנים במצבי טירוף רעילים ("פסיכוזות
טוקסיות") ,במרה שחורה ובמחלות נפש בעלות אופי דיכאוני.
ה THC-מגביר כידוע את פעילות מעבירני הדופאמין במערכת
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העצבים המרכזית .צריכה מוגזמת של החומר ושימוש לא מבוקר
בו עלולים להחריף מחלות נפש מסוימות ,בייחוד את הקיצוניות
שבהן ,בשל פעולת יתר של דופאמין.
מבחינה זו אין הבדל ניכר בין השימוש המוגזם בקנביס ובין
השימוש בכל סם אחר אצל בעלי אופי חלש :אלו גם אלו
חשופים יותר מכל קבוצת אוכלוסייה אחרת למעידות העלולות
להוביל להידרדרות גופנית ורוחנית ,לסכיזופרניה ,להפרעה דו-
קטבית (מאניה-דיפרסיה) ,לתסביכי רדיפה (פרנויה) ולתופעות
פסיכופתיות ופסיכונוירוטיות ,עד כדי התפוררות מוחלטת של
הרוח ושל הנפש ("דה-פרסונליזציה" בעגה המקצועית).
ד"ר ז'אן-ז'אק מורו ( ,)Jean-Jack Moreauהרופא הראשי בבית
החולים לחולי נפש בפריס במאה התשע-עשרה ומייסדה של
הפרמקולוגיה המדעית ,בדק את השפעות החשיש על מטופליו.
את ממצאיו פרסם בשנת  1845בספר חשיש ותופעות של אי-
שפיות .בספר תואר תהליך השיפור במצבם של חולים דיכאוניים
ושל חולי מאניה שטופלו בתמצית צמח הקנביס ,התכשיר
הרפואי הראשון בהיסטוריה שניתן לחולי רוח.
אמריה ברינגהאם ,עורכו של ירחון רפואי בארצות-הברית ,דיווח
ב 1846-על מחקר שבו נבחנו השפעות תרכיז הקנביס ההודי
על חולים דיכאוניים ומלנכוליים .לדבריו דמו תגובות המטופלים
להשפעות תרופה אנרגטית ומרוממת רוח.
בעיתון ידיעות אחרונות מיום  11.10.1995התוודה עורך דין תל-
אביבי ידוע ,בן  ,35בעל משרד עצמאי ,נשוי ואב לשלושה" :אני
מעשן מגיל  .18אין לי ספק בכך שהמריחואנה תרמה רבות
להתפתחותי ולהתבגרותי האישית והנפשית .היא עוזרת לי
להחזיק מעמד בעולם מטורף ולהישאר שפוי" .והוסיפה מזכירה
בכירה" :לא שחסר רע בחיים ,אבל דווקא המריחואנה היא זו
שנותנת לי את הפרופורציות הנכונות .היא צובעת לי את העולם
למה שהייתי רוצה שיהיה".
נספח  :2שימוש קבוע במריחואנה פוגע במוחם של בני נוער
עובד מתוך :איגוד הפסיכולוגיה האמריקני :בעקבות עליית ריכוז
ה ,THC-שימוש קבוע במריחואנה פוגע במוחם של בני נוער,
אתר הידען 12 ,באוגוסט .2014

השימוש במריחואנה בארצות הברית נמצא בעלייה ,זאת לפי
נתונים שאסף המכון האמריקאי למלחמה בסמים (National
) .Institute on Drug Abuseבשנת  6.5% ,2012מתלמידי התיכון

דיווחו על עישון יום יומי של מריחואנה ,לעומת  2.4%בשנת
 .1993בנוסף 31% ,מהצעירים בני  25–18דיווחו על שימוש
במריחואנה ,הידועה גם בשם קנביס ,לפחות פעם בחודש.
נתונים אלו עשויים להיות מדאיגים במיוחד ,שכן מחקרים חדשים
מלמדים כי שימוש תכוף במריחואנה גורם להשפעה שלילית על
מוחם של בני נוער ומבוגרים צעירים .השפעות שליליות אלו
כוללים ירידה ביכולת הקוגניטיבית ,1ביכולת הקשב ובזיכרון.
באוגוסט  2014נערך הכנס ה 122-של איגוד הפסיכולוגים
האמריקאי בוושינגטון .בין הנואמים בכנס הייתה גם ד"ר
קריסטה ליסדהל ( ,)Krista Lisdahlמנהלת מעבדה למדעי המוח
באוניברסיטת ויסקונסין .במהלך נאומה הציגה ד"ר ליסדהל
סקירה של מחקרים מרחבי העולם הנוגעים להשפעות של
קנביס על יכולות קוגניטיביות בבני נוער.
כך למשל ,על פי אחד מהמחקרים שהציגה ,רמת המשכל
של אנשים המתמכרים למריחואנה עשויה לצנוח עד הגיעם
לבגרות .תוצאות אלו נאספו במהלך מחקר ארוך שנים של
 1,037משתתפים מניו-זילנד .המחקר ,שפורסם בכתב העת
 Proceedings of the National Academy of Sciencesבאוגוסט ,2012
עקב אחרי המשתתפים בו מרגע לידתם בשנת  1972ועד גיל
 .38החוקרים מצאו כי  36מתוך המשתתפים במחקר מעשנים
מריחואנה ואף החלו לעשן לפני גיל  .18בקרב נבדקים אלו
נצפתה ירידה של ארבע-עשרה נקודות במנת המשכל.
במחקרים אחרים שהציגה ליסדהל נעשה שימוש ב ,MRI-מכשיר
המאפשר הצגה של מבנה המוח .הדמיות אלו הראו שינויים
משמעותיים במבנה המוח של מתבגרים המעשנים מריחואנה.
חריגות במבנה החומר האפור במוח ,הקשור לאינטליגנציה,
נמצאו אצל בני .16-19
"לכמה סוגים חוקיים של מריחואנה יש רמות  THCגדולות
מאשר לזנים אחרים ",אומר ד"ר אלן בדני ) (Alan Budneyמקולג'
דארטמות' THC .הוא קנבינואיד ,תרכובת כימית בעלי הקנביס,
והוא אחראי לרוב ההשפעות הפסיכולוגיות של מריחואנה.
כמה מחקרים הראו כי שימוש תדיר במריחואנה בעלת שיעור
 THCגבוה יכול להגדיל את הסיכון לבעיות אקוטיות ועתידיות
של דיכאון וחרדה" .המחקרים מראים שהיחס בין מריחואנה
ומחלות נפש יכול להתמתן במידה ותדירות השימוש וריכוז
ה THC-פוחתים ".אמר בונדי" .למרבה הצער ,מרבית הידע שלנו
על מריחואנה מבוסס על נבדקים שעישנו מריחואנה בעלת
ריכוז נמוך בהרבה של  THCמאשר היום".
ד"ר בטינה פרייז ) ,(Bettina Frieseמהמכון הפסיפי למחקרים
והערכה בקליפורניה ,הציגה נתון נוסף וחשוב הנוגע לדרך שבה
תופסים בני נוער את הסכנות שבעישון מריחואנה .במחקר
בהשתתפות  17,482מתבגרים השוו החוקרים בין מספר בני
הנוער המעשנים מריחואנה לבין מספר התושבים שהצביעו בעד
לגליזציה של מריחואנה רפואית .נמצא כי השימוש במריחואנה
היה גבוה יותר באזורים שבהם הצביעו התושבים בעד לגליזציה

1
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של מריחואנה רפואית .מנתונים אלו אפשר להסיק כי ההיתר
לשימוש במריחואנה רפואית גרם להפחתת תפיסת הסיכון אצל
מתבגרים ולעלייה באחוז המעשנים בקרב אותם מתבגרים.

הפעיל במריחואנה ,וזאת במטרה לבחון כיצד  THCמשפיע על
פעילות מוחית ומוביל לאובדן זיכרון .מאמר שלו ושל עמיתיו
למחקר התפרסם בכתב העת  Nature Neuroscienceב.2009-

בישראל קיימות קריאות רבות ללגליזציה של מריחואנה .כך
למשל ,מסקר שערך מכון מדגם ופורסם בעיתון הארץ בשנת
 ,2013עולה כי  34%מהנשאלים תומכים בהסדרה ובלגליזציה
של מריחואנה לשימוש עצמי .מתן היתר לעישון סמים והסדרת
השימוש במריחואנה עשויים להיות בעלי השפעה נרחבת ואף
הרסנית .ראוי כי לצד הפיתוי והרצון להסדיר את השימוש
בקנביס בקרב האוכלוסייה הכללית ,יישקלו גם המחקרים
האחרונים בתחום המצביעים על סכנה למשתמשים בסם,
ובייחוד לבני נוער.

המדענים בקבוצת המחקר של אנדרה מצאו כי חיקוי פעילותו
של  THCבעכברים מקדמת ייצור חלבונים במוחם .במקביל
לעלייה בריכוז חלבונים אלו נצפתה בעכברים גם פגיעה ארוכת
טווח בזיכרון .בנוסף לכך ,חשיפה של העכברים לתרופה
רפמיצין ,המדכאת ייצור של חלבונים אלו ,מנעה את הפגיעה
בזיכרון בעכברים.

נספח  :3קנביס ,מקורות מידע
מקור א' :קנבינואיד מונע את ההשפעות השליליות של אירוע
טראומטי
עובד מתוךKorem, N. & Akirav, I. (2014). “Cannabinoids Prevent the :
Effects of a Footshock Followed by Situational Reminders on Emotional
Processing”. Neuropsychopharmacology 39(12), 2709–2722. https://
doi.org/10.1038/npp.2014.132

הפרעת דחק פוסט-טראומתית היא הפרעה נפשית המתפתחת
בעקבות חוויית אירוע קשה מאוד .הלוקים בהפרעה מגיבים
לרוב בתחושה של חרדה מתמדת ועיסוק מוגבר באירוע
הטראומטי גם זמן רב לאחר החשיפה לאירוע .נחשון כורם
ואירית עקירב ,מאוניברסיטת חיפה ,החליטו לבדוק אם
קנבינואידים יכולים למנוע את ההשפעה של שוק חשמלי על
עיבוד רגשי .מאמרם ,המתאר את מחקרם בנושא ,פורסם בכתב
העת  Neuropsychopharmacologyב.2014-
בחלקו הראשון של ניסוי זה עברו חולדות אירוע טראומטי על
ידי קבלת שוק חשמלי .החולדות שהו בתא שחלקו מואר וחלקו
חשוך .כאשר עברו לאזור החשוך בתא ,חושמלה רצפת התא
שלהן .שעתיים לאחר האירוע הוזרקו ל 10-חולדות מקבוצת
הבקרה תמיסת מלח ואילו ל 10-חולדות הוזרק קנבינואיד.
לאחר  8ימים נבדקה התגובה של החולדות לתא החשוך.
בחולדות מקבוצת הבקרה נצפתה התנהגות פוסט-טראומתית
שכללה הימנעות מהתא החשוך לאורך זמן ,תגובת בהלה מוגברת
ושינויים ברגישות לכאב .בחולדות שהוזרק להן הקנבינואיד,
לעומת זאת ,לא נצפתה התנהגות פוסט-טראומתית .בנוסף
לכך ,בקבוצת הבקרה נצפו בעקבות החשיפה לטראומה שינויים
במבנה המוח ,שלא נצפו בקבוצת החולדות שהוזרק להן
הקנבינואיד.

מקור ג' :חוקר פיתח שיטה להורדת לחץ דם באמצעות קנביס
סינתטי
עובד מתוך" :חוקר מהאוני' העברית פיתח שיטה להורדת לחץ
דם באמצעות קנביס סינתטי" ,אתר הידען  18ביוני .2006
חוקר צעיר מהאוניברסיטה העברית פיתח שיטה להורדת לחץ
דם באמצעות תרכובת סינתטית הדומה במבנה הכימי שלה
לתרכובת בצמח הקנביס .התרכובת גם נמצאה כבעלת תכונות
אנטי-דלקתיות .על מחקרו קיבל יהושע מאור ,דוקטורנט
במחלקה לפרמקולוגיה בבית הספר לרוקחות של האוניברסיטה
העברית ,פרס קיי לפיתוחים חדשניים.
מחלות לב וכלי הדם גורמות לכשליש ממקרי התמותה במדינות
מתועשות ,והן סיבה שכיחה לביקור אצל רופאים ולנטילת
תרופות מרשם .עם זאת ,לא כל המטופלים מגיבים היטב
לתרופות הקיימות ,ולמעשה ,אין כיום תרופה מושלמת לטיפול
בלחץ דם גבוה.
תרכובות שנמצאו עד כה והופקו מצמח הקנביס הוכחו
אומנם כיעילות בהפחתת לחץ דם ,אולם היו מלוות בפעילות
המשפיעה על המוח ,שגרמה בין היתר לשינויים במצב הרוח
ולהזיות .ניסיונות קודמים להפריד בין הפעילות המוחית לבין
הפחתת לחץ הדם מתרכובות הקיימות בקנביס (קנבינואידים)
נחלו הצלחה חלקית בלבד.
בהנחייתו של פרופ' רפאל משולם מבית הספר לרוקחות
של האוניברסיטה העברית ,הצליח מאור לסנתז חומר הנגזר
ממרכיב משני של הקנביס ,קנביגרול ,הנעדר השפעה על מצב
הרוח .ניסויי מעבדה שביצע עם פרופ' מיכל הורוביץ מהמעבדה

מקור ב' :כיצד המריחואנה פוגעת בזיכרון?
עובד מתוךPuighermanal, E., Marsicano, G., Busquets-Garcia,:
A., Lutz, B., Maldonado, R. & Ozaita, A. (2009). “Cannabinoid
modulation of hippocampal long-term memory is mediated by mTOR
signaling”. Nature Neuroscience 12(9), 1152–1158. https://doi.
org/10.1038/nn.2369
אובדן זיכרון הוא אחת התוצאות השליליות הידועות של השימוש
במריחואנה .עם זאת ,המנגנון המדויק האחראי לשיבוש זה לא
היה ידוע עד כה .אנדרה אוזאיטה ( ,)Andrés Ozaitaמאוניברסיטת
פומפו פאברה ( )Pompeu Fabraבספרד ,התמקד ב ,THC-המרכיב
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לפיזיולוגיה סביבתית גילו כי התרכובת החדשה גורמת לירידה
בלחץ הדם אצל חולדות שקיבלו מינון נמוך של החומר .בדיקות
נוספות גם גילו הרפיה בכלי הדם .במחקר שנערך עם פרופ'
(אמריטוס) רות גלילי ממרכז לאוטנברג נמצא שהתרכובת
גורמת תגובה אנטי-דלקתית.
מקור ד' :עישון מריחואנה גורם לנזק מוחי בקרב משתמשים
צעירים
עובד מתוךGilman, J. M., Kuster, J. K., Lee, S., Lee, M. J., Kim, B. :
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גודלם וצורתם של שני אזורים במוח ,הקשורים לרגשות
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מריחואנה לפחות פעם בשבוע; כך עולה ממחקר אשר פורסם
בשנת  .2014ד"ר ג'ודי גילמן וצוותו ,מאוניברסיטת נור'תווסטרן,
השתמשו במערכות  MRIכדי לבחון את מוחם של צעירים בני
 25–18שדיווחו על עישון מריחואנה לפחות פעם בשבועMRI .
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מבנה המוח של עשרים הצעירים המעשנים הושווה לזה של
עשרים צעירים שלא עישנו מריחואנה באופן קבוע .נתוני
ההדמיה חשפו כי למעשנים היו הבדלים משמעותיים במבנה
המוח .המדענים השוו את הגודל ,הצורה והצפיפות של הגלעין
הנסמך ושל גרעין השקד (אמיגדלה) .הגלעין הנסמך הוא אזור
במוח הידוע כמעורב בתהליכי גמול ,ואילו גרעין השקד הוא
איזור במוח המשחק תפקיד מרכזי ברגשות.
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כל משתמש מריחואנה בניסוי התבקש להעריך את צריכת
הסמים בתקופה של שלושה חודשים ,לרבות מספר הימים
שבהם עישן וכמות הסם שצרך בכל יום .המדענים גילו כי
ככל שהמשתמשים דיווחו על שימוש גדול יותר ,כך נרשמו אי-
נורמליות בגלעין הנסמך ובגרעין השקד – צורתם וצפיפותם של
שני האזורים הייתה שונה בין משתמשי המריחואנה לבין אלו
שלא השתמשו בה.
"המחקר מאתגר את הרעיון שלפיו שימוש קל במריחואנה לא
גורם נזק ",אומר אחד החוקרים.
המחקר מומן בידי המרכז הלאומי לשימוש יתר בסמים ,המשרד
למדיניות לאומית בתחום הסמים ,המרכז להערכת טכנולוגיות
למלחמה בסמים והמכון הלאומי להפרעות נוירולוגיות ושבץ.
מקור ה' :מריחואנה לטיפול באפילפסיה
קראו את המאמר באתר סיינטיפיק אמריקן ישראל :מריחואנה
לטיפול באפילפסיה.
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