
 

 

 

 

 

 

 "כרון של קוץיז"

 מילדות לבגרות –מבוגרים מחוננים 

 1מידז'נסקישירלי 

 2מבוא

מדהים!  כרוןיזכשהייתי ילדה הייתי רואה את המחשבות שלי, יותר מכך, היה לי 
  .מאז שהתבגרתי קיים מסך של ערפל. יש דברים שנמחקו ואחרים שנחרטו לעד

 'ודבריה של בילדותה אובחנה כמחוננת.  , מרצה באקדמיה.'וידי -הציטוט לעיל נאמר על

 בפרט, של ילדים מחוננים בכלל ושל מבוגרים מחוננים כרוןיזמעלים תהיות ביחס ליכולות ה

מדוע חל שינוי כה  ,מכך, עולה השאלה תרהי ביחס לזיכרונות שיש למבוגרים אלו מעברם.

קרים בתחום חינוך מרבית המח .מה גרם לכך וכיצד הדבר התרחש, 'ודרמטי בזיכרונה של 

מורים ותלמידים ובהיבטים של ותפיסות למחוננים עוסקים באפיון סביבות למידה, עמדות 

כניות לימודים לתלמידים מחוננים ובחלקם גם במיומנויות חשיבה. לעומת זאת, ושל ת

 3מהמחקרים שבוצעו במאה השנים האחרונות %13-מהווה רק כ במבוגרים מחוננים עיסוק

ילדותם והתבוננות אקטואלית על משמעות היותם תקופת שלהם מ כרונותיזה בפרט בחינתו

תקופת הילדות היא הקצרה במהלך חיי כולנו מודעים לכך שיתרה מכך, . ""מבוגרים מחוננים

 אדם. יתרת חייו אינה יכולה להישאר ללא התייחסות. ה

יננו יכולים א, זיכרונות ילדות, הנעימים והכואבים כאחד הינם בעלי משמעות וערך

 ברמת בחינת זיכרונות ילדות חשובה ברמת הפרט, אך גם .בלעדיהםלתאר את עצמנו 

שלו ומאפשר  החברה. הזיכרון הפרטי צופן בחובו ידע חברתי ובכך מרחיב את הפרספקטיבה

                                                           
 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךד"ר שירלי מידז'נסקי 1
 ש.מ. .ים על הקדשת הזמן, שיתוף הפעולה וגילוי הלבאני מודה לכל המרואיינ 2
3 Sekowski & Siekanska, 2008 
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הם ו לזיכרונות תפקיד חשוב בכינון של העצמי שלנו 4לספר את הרקע החברתי של בנייתו.

הספרות  5.ות שאנו מעניקים להם ובשל זיקתם לחיים בהווה ובעתידחשובים בשל הפרשנ

מצביעה על התועלת שאנו מפיקים ממחקרים העוסקים בזיכרונות ילדות הן  6המחקרית

הידע המקצועי על , מסוימת האוכלוסיימבחינת היכולת ללמוד על מאפיינים ייחודיים של 

פציפי לגבי מבוגרים מחוננים, ניכר באופן סועל התמודדותם עם בעיות שונות.  פרטיה של

יהם כרונותיזקיימת חשיבות לאפיין את  על כןו 7,ביחס לעברם כילדים דיפרנטייםכי חלקם 

בהיבטים ספציפיים הנוגעים לתקופת ילדותם מבחינה  ולהתמקדאלו של מבוגרים 

נוך החלטות ואנשי חיהמקבלי  בידילסייע  . אפיון זה עשויקוגניטיבית, חברתית ורגשית

כניות לימודים עבור ושינויים נדרשים בת לבצעאו ו/ לפתח ותהעוסקים בתחום המחוננ

יתרה מכך, הדבר עשוי  .כניות הכשרה למורים בכלל ולמורים למחוננים בפרטובתו מחוננים

ולהבין כי  לסייע בידינו להבין כי חובה עלינו מבחינה ערכית ומוסרית לטפח אוכלוסייה זו

היא מטרת המחקר הנוכחי . חברהד מהפסיפס האנושי המרכיב אותנו כהיא חלק בלתי נפר

 לאפיין זיכרונות של מבוגרים מחוננים ביחס לתקופת ילדותם. 

 שאלת המחקר 

ואילו מרכיבים היו משמעותיים עבורם  את תקופת ילדותם מבוגרים מחוננים זוכריםכיצד 

על התפתחותם כמבוגרים תקופת ילדותם כמחוננים השפיעה לתפיסתם, האם , ובמיוחד

   .ואם כן, כיצד

 של מחוננים כרוןיזומחוננות 

ידי בינה וסימון -על עשריםבשנים המוקדמות של המאה ה פותחו המבחני אינטליגנצי

יחד עם זאת, כיום ידוע ומאז ערכו בהם שימוש נרחב. של הפרט  IQ)8לבחינת מנת משכל )

ולוגית ובימבחינה נוירכולה להתפתח ותלויה יבהחלט אינה דבר סטטי. היא  האינטליגנציכי 

בתנאי שהמוח  ,להתרחש במהלך החיים אשר יכוליםפלסטיות סינפטית של המוח תהליכי ב

רחב גוף הידע העוסק בחינוך מחוננים מייצג ספקטרום  9.מתאימיםגירויים מהסביבה מקבל 

וננים, נכון יהיה היות ומאמר זה עוסק במבוגרים מחשל הגדרות ביחס למונח "מחוננות". 

מבוססות בעיקר על מאפייני מחוננות בגיל הילדות. , הבקצרה להגדרות אלו להתייחס

טען  11ייחס מחוננות לרמת אינטליגנציה אותה ניתן למדוד, בעוד שרנזולילמשל  10טרמן

                                                           
 2009המנחם,  4
 2016שריג,  5
 ang et al., 2019W ;Freeman, 2010; 1994ניץ, ז; בר2001בן פרץ,  6
7 Freeman, 2010; Pollet & Schnell, 2017; Sekowski & Siekanska, 2008 
8 ntIntelligence Quotie 
9 Casals et al., 2019-éSol 

10 , 1947& Oden Terman 
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עדיף להימנע מההנחה הגורסת כי בידיעתנו  אלית למדוד אינטליגנציה ולכןישאין דרך איד

מבחני האינטליגנציה של הפרט, אנו יודעים בוודאות מהי האינטליגנציה שלו. את תוצאות 

רנזולי ציין כי אנשים שהשיגו הכרה בהישגיהם המיוחדים אופיינו ביכולת קוגניטיבית מעל 

הרחיב את הגדרתו ביחס למחוננות וציין  12רנזוליהממוצע, ביצירתיות ובמכוונות למשימה. 

ם את המודעות החברתית ואת הצורך לתרום ולקדם את מחונניקרב כי עלינו לעורר ב

 הקהילה והחברה בה הם חיים. 

יישם האחד יוצר רעיונות והשני מ :טען שיש שני סוגים של מחוננים 13טננבאום

אשר חייבים להתקיים  חמישה מרכיבים הכוללמודל  הציע רעיונות וחידושים. הואבפועל 

ש באופן פרודוקטיבי בבגרות. המרכיבים כוללים: כך שפוטנציאל המחוננות מגיל ילדות ימומ

שאינם  מאפייניםג( ) ;יכולות ייחודיות בתחום מסויםב( ) ;אינטלקטואלית גבוההיכולת א( )

הקדשה מהזמן ד( ) ;ביחס למטרות ראויות, מוטיבציה כגון, יכולת הקרבה קוגניטיביים

טען  14גאגנהומה לטננבאום, בד .ומתן הזדמנויות סביבה תומכתה( )-ו; לטובת הכלל האישי

אם של ידע נרכש בפועל  םלמידה ויישולהזדמנויות תפקיד חשוב בפיתוח המחוננות וכי כי 

של  ןהכישרומהווים חלק מהמכניזם שמקדם את התפתחות  ,בבית הספר או מחוצה לו

פרסים, זכייה בלמשל, תמיכת הורים, כמו ) סביבתיים קטליזטוריםהמחוננים, זאת בנוסף ל

 . וקטליזטורים פנים אישיותיים )מזג האדם ורצונו( כניות העשרה(ות

שכן  ,הוסיף גם את האספקט התרבותי ביחס למחוננות 15, שטרנברג2007בשנת 

 למחוננות לאומיבאופן כללי, חברי האיגוד הקיימים הבדלים בין תרבויות שונות בעולמנו. 

יש להם יכולות יוצאות דופן  ילדים נחשבים מחוננים כאשר טוענים כי 16צות הבריתבאר

מחוננות  .בני גילם. מחוננות יכולה להתבטא בתחום אחד בלבד או במספר תחומיםביחס ל

מהווה למעשה את ערכי החברה, היא ייחודית עבור תחום דעת מסוים, היא  אמורה לשקף

כי  יש הטוענים 17.חברתיים-לכידות של גורמים ביולוגיים, פדגוגיים, פסיכולוגיים ופסיכו

  18.מלווה את האדם לאורך כל חייוהצריכה להיות מוכרת כניסיון הוליסטי  ותמחוננ

לעיתים אף , טובה כרוןיזאחת התכונות שמאפיינות מחוננים מסוימים היא יכולת 

ם ממוח מוחם של מחוננים שונהכי  ןעל מנת להתייחס ליכולת זו, עלינו להבייוצאת דופן. 

תפקודית של הדמיה סריקות מ, אך לנו מחווטים באופן שונהכומנם ו. אההאוכלוסיישל רוב 

                                                                                                                                               
11 Renzulli, 1998 
12 Renzulli, 2002 
13 Tannenbaum, 2003 
14 , 2003éGagn 
15 Sternberg, 2007 
16 0, 201NAGC 
17 2011 ,Worrell &Kubilius -Subotnik, Olszewski 
18 Keating, 2009 
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הממוצע. ן מוחם של מחוננים לרוב גדול יותר מ ,כי מבחינה פיזיתעולה  19MRI(fהמוח )

בפרט ו, מוחם מכיל קשרים רבים יותר בין אזורי מוח שונים יחסית לאוכלוסייה הממוצעת

-קדםבקליפת המוח האטיביים ובין האזורים האסוצי לרוחב כפיס המוחבין ההמיספרות 

 דנדריטים 21"קוצים" ניכר כי מוחם של מחוננים כוללבנוסף לכך,  20.תוהקודקודי תמצחי

כיום ידוע כי  ארוכים יותר ופעילות חשמלית מגוונת ורבה יותר באזורים שונים במוח.

 היאתנודות יוני סידן ובכך  תבוויסותפקידה ש 22"מערכת הקוץ" בחלק מהדנדריטים קיימת

מאפשרת מעבר יוני סידן מהיר אל מערכת זו מאפשרת חיזוק או החלשת קשרים סינפטיים. 

, יותר למידה כרוןיזמהרגיל. סבורים כי משמעות הדבר היא יותר עשרה  פי , בערךהדנדריט

שמעלה מבנים שונים של "קוצים" דנדריטים, דבר  26כיום ידוע על  23.ויותר גמישות מוחית

אינטליגנציה תלויה בארגון הדינמי ש . בנוסף לכך, ידוע כיוםבמוח כרוןיזד את קיבולת הומא

מחקרים בתחום הדימות מתוצאות  24.של רשתות מוח ובשינוי הטופולוגי והמבנה שלהן

מוחית יעילה בעת ביצוע משימות  תמבריקים יש פעילו לאינדיבידואליםכי עולה הנוירולוגי 

-וסולה 26סופרנו וחוב'בספרות המחקרית )למשל,  25.ממוצעת לאוכלוסייהביחס  קוגניטיביות

 הבדלים טופולוגיים במאפייני האינטגרציה והסגרגציה של רשתות ( נמצאו27קאסאלס וחוב'

כל זאת כאמור, המוח בקרב מחוננים בהשוואה לילדים בעלי מנת משכל סטנדרטית. 

 עבודה יעיל יותר.  כרוןיזמאפשר 

 אחת לשבוע ,במסגרות חינוך ייעודיות מרבית הילדים שזוהו כמחוננים לומדים

ישנה או באופן קבוע בכיתת מחוננים שקיימת לרוב בבית הספר הרגיל.  במרכז ייעודי

  על מבוגרים מחוננים. בפרט וזו  החשיבות לבחון השפעות של מסגרות אלו על אוכלוסיי

 השפעות של למידה במסגרות חינוך למחוננים ו/או האצה

כניות למחוננים בילדותם ובכיתות למחוננים ודים כי השתתפות בתמבוגרים מחוננים מעי

 28מחקרו של ואטוו .הן מבחינה קוגניטיבית הן מבחינה חברתיתעבורם יתה חיובית יבלבד ה

כניות למחוננים ובדק מבוגרים מחוננים שלמדו לפחות שש שנים בתקופת ילדותם בת

למבוגרים  מובהק נמצא יתרון כניות אלו.ולמדו בת אמחוננים של בהשוואה למבוגרים

יתרה מכך,  .מבחינת הישגים אקדמיים וחברתיים אלו בילדותםכניות והמחוננים שלמדו בת

                                                           
19 functional Magnetic Resonance Imaging  
20 et al., 2014 Sánchez-Navas 
 .זיזים בגודל אלפית המילימטר המעטרים את הדנדריטים 21
22 Spine apparatus  
23 Basnayake et al., 2019 
24 Barbey, 2018 
25 Fink, 2009 &Neubauer  
26 Suprano et al., 2019 
27 Casals et al., 2019-éSol 
28 Watve, 2008 
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לבית הספר נמצאה כחוויה  המקובלבגיל מוקדם מכניסה כי הספרות המחקרית מצביעה 

מצביע  30ובנבומחקרם של פארק, לובינסקי ו 29.עבור המחונניםגם מבחינה רגשית חיובית 

מצביעה על השפעות למשל, בקרב מחוננים מוכשרים במתמטיקה  האצה )"קפיצת כיתה"(י כ

 בבגרותם במידה ובחרו לעבוד בתחומי מדע, טכנולוגיה, סביבה ומתמטיקה. תפרודוקטיביו

ות כניותאשר עסק בהשפעת  31העל שערכה קים-דומים נמצאו גם בניתוחחיוביים ממצאים 

כניות אלו מאפשרות לילדים המחוננים ללמוד ותם. על מחוננייום העשרה שבועי  של

מרבית השבוע בבית הספר הרגיל ופעם בשבוע לצאת ליום העשרה במסגרתו הם נחשפים 

הספרות סביב תחומי העניין שלהם.  למידה עצמאיתחווים לתחומי דעת מגוונים ו

ת, השפעה חיובית על מחוננים בפיתוח יצירתיו כניות אלוולתהמחקרית מעידה כי 

יש לציין כי יש הטוענים  32.קוגניטיביות, חשיבה ביקורתית ומיומנויות חקר-מיומנויות מטה

. בלבד פעם בשבועבשזו טעות לאפשר למחוננים ללמוד במסגרות ייחודיות גם אם מדובר 

ת לרוב וכוללסביבות למידה ייעודיות עבור מחוננים יש לקחת בחשבון כי יחד עם זאת, 

אחריות אישית וחברתית, יעסקו  עודדומתוכננות כך שיו 33ים למחונניםייחודי של מורצוות 

בקבלת האחר והשונה, יתנו מענה לשונות בקרב המחוננים עצמם ויאפשרו פיתוח של כלל 

 חובה עלינובנוסף לסביבות למידה ייחודיות למחוננים,  34.העשרים ואחתמיומנויות המאה 

 המשפחה. - נניםלהתייחס לסביבה הקרובה ביותר לילדים המחו

 השפעת המשפחה על הילד המחונן

 וולאחר מכן בחיימשפחה היא בדרך כלל הגורם המרכזי המשפיע על התפתחותו של הילד 

ביחס להצלחתם או אי כמבוגר. ביחס למחוננים, אין ספק כי אין די ברמת משכל בלבד 

ילדים המחוננים, כמו היכן גדלו ה ,עלינו לקחת בחשבון גורמים נוספים .הצלחתם בבגרות

האם וכיצד הושפעו מבני משפחה אחרים של הוריהם,  כלכלי-חברתימה היה המצב ה

 )אחים/אחיות( וממשפחתם המורחבת והאם חוו טראומות או התעללות נפשית ו/או פיזית.

 גדלו הילדים )משפחה, סביבה וכו'( משפיע על עתידם כמבוגרים מחוננים.בו ניכר כי האופן 

האחת כללה מבוגרים : םבין שתי קבוצות של מבוגרים מחונניבמחקרו שווה הלמשל  35טרמן

יה של מבוגרים שפחות הצליחו ומצא כי מבוגרים בקבוצה הראשונה יוהשנ שהצליחו בחיים

היו בעלי תארים מן ההורים )בפרט האבות באותה תקופה(  50%גדלו במשפחות בהן 

תואר ראשון. למבוגרים היו בעלי בות מבין הא 15%ה רק יבעוד שבקבוצה השני ,אקדמיים

                                                           
29 2010  .,et al Perrone 
30 , 2012BenbowLubinski &  Park, 
31 Kim, 2016  
32 iedijensky, 2018M; Miedijensky & Tal, 2016; Fiddyment, 2014 
33 Miedijensky, 2018 
34 , 2010NAGC 
35 Terman, 1954 
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של  הוריהם ספרים יותר מאשר בבית 50% בבית הוריהם ובקבוצה הראשונה היהמחוננים 

אינטראקציות בין ליחד עם זאת, אין די בכך. ניכר כי יה. יבקבוצה השנהמחוננים המבוגרים 

מחוננים בפרט ישנה השפעה על  ולסגנון ההורותבכלל בגיל הילדות  הורים לילדיהם

מתבגרים מחוננים נמצא כי הם תופסים את  1500בקרב  36במחקר מבחינת יכולות חברתיות.

אישיות טובות. הם יכולים ליזום שיחה, ליצור ולשמר יחסים עם -ןעצמם כבעלי יכולות בי

כי על כך עמיתים כמותם ו/או שאינם מחוננים כמותם. בנוסף, ממצאי המחקר מצביעים 

תה טובה. ילו במשפחות בהן מערכת היחסים בינם לבין הוריהם הימרבית המתבגרים גד

גארן,  במחקרם שלההורים גילו גמישות ופתיחות ביחס לחינוך ילדיהם והכירו בכישוריהם. 

הורים למחוננים דאגו לכך כי תתאפשר סביבה נמצאו ממצאים דומים.  37מתיוס וג'וללי

 המוטיבציה שלהם לגילויים חדשים, שמרי, תיכולות ילדיהםלטפח את  ניתן)ביתית( בה 

הורים במחקר זה ציינו כי הם דואגים  .דםימצזאת בצד הנחיה והכוונה מושכלת ומעצימה 

לשקף את המציאות לילדיהם ואינם מקלים ראש בכך. יחד עם זאת, יותר ממחצית 

ים ילדיהם ולכן הם אינם מונע מענה לכישורים של אינו מספקמההורים ציינו כי בית הספר 

מחוננים בעלי הישגים ייחודיים אשר גדלו  מבוגריםבצד עדויות אלו, ישנם כמובן  ללמידה.

  38.חוו אלימות ו/או טראומה כלשהי משפחות בהןב

 מאפיינים של מבוגרים מחוננים

אשר היו  11ילדים מחוננים בני  1500אשר כלל מחקר אורך  לערוך 1921 החל בשנתטרמן 

 97% כאשר אספו נתונים בפעם האחרונה, 1999-ב עלה.ומ 135בעלי מנת משכל של 

אחד הממצאים נגע לעובדה שמרבית המחוננים  ויותר. 80ממשתתפי המחקר הגיעו לגיל 

היה אחד החוקרים הראשונים טרמן ובעצם  39,שהשתתפו במחקר היו בריאים ומצליחים

ם זאת, יש לציין יחד ע ששללו את הדעה הרווחת כי מחוננים הם אוכלוסייה חלשה ומוזרה.

ולכן ישנן מגבלות ומעלה כי מחקרו של טרמן כלל ילדים ממשפחות לבנות ממעמד בינוני 

בה גדלו ולעובדה כי ייתכן והסביבה  האוכלוסייהאשר נוגעות לייצוג הולם של כלל  ובמחקר

 . שלהם לא פחות מאשר מנת המשכלעליהם השפיעה הילדים המחוננים 

מחוננים אופיינו כבעלי יכולת אינטלקטואלית  מבוגרים 40בספרות המחקרית

, רגישים, מסוגלים מורכבת, בעלי חשיבה דיברגנטית, בעלי מכוונות עצמית ויכולת התמדה

להבחין בתבניות של התפתחות ומגמות, רודפי צדק, פרפקציוניסטים, בעלי קושי בהבנת בני 

בעלי חוש הומור ייחודי. עם דמויות סמכותיות ו בעלי קושי לעבוד ולהסתדראדם אחרים, 
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גבוהות אכן מנבאות הצלחה  תקוגניטיביומבחינת קריירה ולימודים גבוהים, ניכר כי יכולות 

 למשל, במחקרם שלבחיים הבוגרים הן במוסדות להשכלה גבוהה והן בקריירה עצמה. 

ים מהגבר %50מעל  ,נשים 94-גברים ו 286נמצא כי מתוך  41קרכ-קסווב ובל ,ובנבולובינסקי, 

בפילוסופיה או ברפואה. יחד עם זאת, נמצאו דוקטורט הנשים היו בעלי מ 50%מעל ו

תחומי ההנדסה  תידי נשים וגברים. גברים נטו לבחור א-הבדלים ביחס לתחומים שנבחרו על

רפואה במשפטים, במדעי החברה, בלבחור  טונשים לעומת זאת נ, והמדויקים מדעיםהו

בפרט  ,כי מבוגרים מחוננים מרוצים מעבודתםעולה  42ריתהספרות המחקמן  מדעי החיים.בו

אם הם בעלי עסק או בעמדה מובילה בתחום מסוים או בחברה מסוימת ובלבד שתשמר 

בחירת נתיב  ,םהאוטונומיה שלהם. למרות ממצאים אלו, עבור חלק מן המבוגרים המחונני

. שלהם תן והכישרונועקב ריבוי תחומי העניי הקריירה המקצועית עשויה להיות בעייתית

 וכאלה שלאבנוסף לכך, ישנם מבוגרים מחוננים שאינם עוסקים במקצועות אקדמיים 

מבוגרים אשר בחרו בין אלו נמצאים הצליחו להגיע לפריצות דרך מדעיות ו/או אחרות. 

מבוגרים שבחרו להישאר בדרך חיים שאינה בהכרח מבליטה את כישוריהם הייחודיים או 

  43.ילדיהםבבית ולגדל את 

 מחקרהמערך 

לחשוף לעומק את התייחסות  במטרה זאת 44,פרשנית שת המחקר הינה איכותניתגי

 לשם כך, נערכו שיש להם מתקופת ילדותם כמחוננים.  כרונותיזהאינפורמנטים למחוננות ול

הגדרת )תשעה גברים ושבע נשים(.  48-26 מבוגרים מחוננים בני 16עם חצי מובנים ראיונות 

אשר אובחן כמחונן  25במחקר הנוכחי ל"מבוגר מחונן" היא כל אדם מבוגר מעל גיל  העבודה

ן ישנים נחשבים בוגרים, אך לרוב בתקופה זו צעירים עדי 25-18 מנם גם בניובילדותו. א

על כן, גילאים אלו לא  45מפתחים את האוטונומיה שלהם ומבססים את זהותם העצמית.

במחקר הנוכחי,  46.הומוגניות פסיכולוגיתעל בסיס נבחרו  נכללו במחקר הנוכחי. המרואיינים

ה יפניפי מבחני משרד החינוך. -מבוגרים שאותרו כמחוננים בגיל ילדות עלהכוונה ל

מבוגרים אלו המליצו על  47.דגימת נוחות פי-על ראשונית נערכה לשישה מבוגרים מחוננים

יטריון טווח הגיל הנדרש רק אינפורמנטים שענו על הגדרת קר , אךמרואיינים נוספים

. הראיונות ארכו בין שעה לשעה וחצי בתיאום מראשמחקר הנוכחי. לבסוף ברואיינו 

לציין האם תחום לאפיין את עצמם, לספר על עצמם כיום, למשל, המרואיינים התבקשו 
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לפרט , קשור לתחום דעת מסוים אותו למדו או נחשפו אליו בדרך אחרת בילדותם עיסוקם

 כרים את תקופת ילדותם בכלל ובבית הספר הרגיל ובמרכזי למידה למחונניםכיצד הם זו

לפרט מה היה זוכרים אירועים מיוחדים מתקופת ילדותם כמחוננים,  לציין האם הם, בפרט

ם, לציין הלהתייחס לתקופת ילדותם בבית הורימשמעותי עבורם בהקשר האישי והחברתי, 

 . לדעתם המאפיינים של מבוגר מחונן הם מהמהי תפיסתם כיום ביחס למושג מחוננות ו

נערך על מנת לנתח את קורפוס  48ידי בראון וקלארק-טי כפי שמוצע עלניתוח תמ

ידי -ובוצע הליך הסכמה בין שופטים עלהנתונים. התייחסויות האינפורמנטים קודדו, נותחו 

יב את . לאור זאת, הניתוח הנ95%. ההסכמה עמדה על ביחס לתמות שעלו שתי חוקרות

זו  (3; )מתקופת הילדות כרונותיז (2; )המבוגר המחונן כיום( 1): הבאותהסופיות התמות 

לאורך כל המחקר הוקפדה שמירה על  פרספקטיבה בשלה. –מחוננות ( 4)-; וילדותי השנייה

חס לקודים י האתיקה המחקרית ובפרט על הסכמה מדעת ביחס לאינפורמנטים ובילכל

סטרית וחיסיון מלא של המרואיינים -שמירה על תקשורת דו אתיים מרכזיים, ביניהם

 49.ודמויות אחרות שהוזכרו על ידם במהלך הראיונות

 המבוגר המחונן כיום  .1

לנסות להבין האם וכיצד השפיעו על  מיוחדוב על מנת לעסוק בזיכרונות מתקופת הילדות

 נוכחי,במחקר ה 50.הכרחי לאפיין את מצב הפרט בהווה התפתחות המבוגר כיום,

למצבם המשפחתי, לעיסוקם המקצועי כיום ולמאפייני המרואיינים התבקשו להתייחס 

 ביחסנשואים ובעלי משפחות. הם מבחינת מצב משפחתי, מרבית המרואיינים אישיות. 

ציינו כי הם עובדים בפועל באקדמיה או במסגרות אחרות  כל המרואיינים, עיסוק מקצועיל

מרבית . או לומדים לתארים מתקדמים וך, צבא, עצמאים()למשל, תעשייה, מוסדות חינ

 מספר דוגמאות: להלןציינו כי הם מרוצים מתחום עיסוקם.  (81%) המרואיינים

מחקר  מבצעומתגורר כיום בפרבר קטן ליד ציריך. אני  'ולנ 'היום אני נשוי ואבא לא
זרימה ממדית לייצור של התקני -בתחום ההדפסה התלת טבמסגרת לימודי דוקטור

רכי בדיקות רפואיות. המחקר שלי הוא במסגרת שיתוף פעולה בין וזעירים לצ
את התואר הראשון עשיתי בטכניון בפקולטה בשוויץ.  הטכניון לבין מרכז המחקר

להנדסת מכונות ובין הדוקטורט לתואר הראשון עבדתי בסטרטאפ שמפתח פתרון 
 (33בן  ')ד .לאגירת אנרגיה לתעשייה הכבדה
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אביב. -. חוקר ומרצה באוניברסיטת תלבמרכז וי עם שלושה ילדים חמודים, גראני נש
 ניסוייםיש חברה שהקמתי שעתידה לצאת עם  .אני חוקר ברפואה גנטית. אני גם יזם

 (42בן  ')ע .קליניים עם תרופה שפיתחנו

אני עובדת בפרקליטות הצבאית היום. בעלת תואר שני במשפטים. אני מרוצה. 
ר אותי ומספיק מגוון. העבודה עם האנשים מעניינת, יש לי גם מחקר, המקצוע מאתג

גם פרקטיקה, קיים שילוב של עולמות. אם נושא אחר לא מעניין אותי יותר, אוכל 
לבחור כיוונים אחרים. זה מאתגר אותי קוגניטיבית. כל הזמן לחשוב על דרכים 

יבה, להראות יכולת כתלפתרון, להתמודד עם טענות של גורמים שונים. אני אמורה 
אישיים. כל יום זה אחרת. האמת, לא חשבתי על -ןפה, יחסים בי-יכולת שיח בעל

הכיוון הזה כשהייתי ילדה, אין לי מישהו במשפחה כזה או חברים של ההורים. די 
  (26בת  ')ל .התגלגלתי לזה. בגדול, אני מרוצה מהמקצוע

בן שנתיים. אני עובד כמהנדס חשמל  'וי ארבע בת 'יש לי שני ילדים. נואני נשוי 
מהנדסים ועוד סטודנט כנראה. זה  ארבעהבאלביט. אני ראש צוות. יש לי צוות של 

שנים בתור  שלושמתוך זה  2013משנת מה שמעסיק אותי רוב הזמן. אני באלביט 
מהנדס ואז תוך שנה נהייתי ראש צוות. למדתי בטכניון הנדסת כ ר כךסטודנט ואח

 (33בן  ')נ .מאוחר יחסית. עשיתי צבא ארוך יחסית. אני לא מצטער חשמל. התחלתי

מנים ומחנכים, אני עוסק בהדרכה, בחינוך וכיום אני חי בקומונה שיתופית של א
חברים.  20בכתיבה, הלחנה ועוד. הקמתי תזמורת המונה , וכו', וגם במקצוע המוזיקה

עומד בראש חברה  אני .במרכז הקמתי בית ספר ללימוד כלי מוזיקה בשכונה
ל קשור בהיותי אמן ובמסגרת שאלת מחויבותו ואני חושב שהכ שהקמתי בעפולה.

 (28בן ' )י .מן בחברה הישראליתוותפקידו של הא

חשות החמצה בהשגת ייעודן בחיים מבחינה מקצועית הן מרואיינות בלבד ציינו כי  לושש

 :משתפות כי היו רוצות לבצע שינוישתיים מהן ו

גרת מחוננת, יש לי רגשות אשמה שלא מילאתי את הייעוד שלי או נתתי בתור מבו
 (48בת ' )י .ביטוי לכישרון שלי במוסיקה והפכתי להיות מלחינה או נגנית מפורסמת

והחלטתי  ובהדרכהעסקתי בחינוך . פיזיקהבוגרת הטכניון ב. מורה בתיכוןכיום אני 
למרות  .המחקר המדעי, הגילוי להיות מורה. היום אני קצת מצטערת על כך, חסר לי

 (47בת ' )ד הגיע הזמן לא?אולי אהיה עצמאית, , לעזובהגיל, אני חושבת 

ל לא והיום אני עובדת בחברת הייטק, לא יכולה לפרט בדיוק מה עושה, בסך הכ
אין לי גם זמן מתלוננת. זו עבודה לא קלה בגלל השעות ולעיתים מרגישה שחיקה. 

 .טובה בכתיבה י, תמיד הייתלי מחשבות לעזוב ולכתוב ספר יש[ ...] להכיר בן זוג
 (31בת ' )ו .מאז ילדותי

כמו גם  יהםלחוזקות, בין היתר, מרואיינים התייחסו מבחינת מאפייני אישיות,

הם בעלי אינטליגנציה רגשית טובה ויודעים להסתדר ( ציינו כי 63%מרביתם ) .יהםלחולשות

 :עם אנשים שונים היטב
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אישי הוא הדבר הכי חזק שלי. בכל קבוצה שהייתי בה, גם כיום, -ןי והביהצד החברת
אני תמיד ראשון בפרמטרים הללו. זו חוזקה שהולכת איתי כל החיים. זה בא ביחד 

ביכולת שלי ללמוד ולהבין חזק גם עם יכולת לימודית. בהרבה מסגרות אני יחסית 
 (33בן ' )נ .זקרגשית, אני ח הבאינטליגנצידברים שמתרחשים מסביב. 

אישית ברמה גבוהה -אני מאמין ששתי החוזקות העיקריות שלי הן תקשורת בין
רכי עבודה או ביחסים אישיים אני וויכולת הבנה והסקת מסקנות מהירה. בין אם לצ

מרגיש שאני יכול לדבר עם אנשים ממגוון תחומים ותרבויות ולהעביר רעיונות 
ת. בכל הסביבות המקצועיות שהייתי בהן ומחשבות בצורה שהיא נעימה וענייני

משנה שהובילו את ההטכנאים וקבלני  תמיד ידעתי לתקשר עם המהנדסים סביבי,
הייצור, עורכי פטנטים ועורכי דין ומנהלים במגוון של דרגות. ברמה האישית אני לא 
זוכר סיטואציה חברתית שבה הרגשתי לא במקום או שלא ידעתי לתקשר עם 

, תיכון, מפגשי דודים, ת. מסיבות גן, מפגשים עם חבר'ה מהצבאהסביבה המיידי
  (33בן  ')ד .סבתות מהצד של אשתי או כל אירוע כזה או אחר, דודות

אפשר להם ממרואיינים ציינו גם את יכולתם להבין דברים מהר כיתרון שמן ה 69%

 :קשה להתמודד עם בעיות שונות ולהתקדם בתחום המקצועי. זאת בצד משמעת ועבודה

אני מאמין שהיכולת שלי להבין דברים מהר ללא צל של ספק היא היכולת שעזרה לי 
להגיע לאיפה שאני נמצא היום. יחד עם זאת אני מאמין שהיא לא הדבר היחיד וגם 
לא מספיקה להצלחה. בלי הכלים שפיתחתי בצבא להתמודדות עם אתגרים ומשמעת 

עולם המקצועי שאני נמצא בו. אחרי קשה מאוד עד בלתי אפשרי להתקדם ב ,עבודה
אני סבור ברמה די גבוהה  ,שעבר כבר כמעט עשור מאז שנכנסתי לעולם האקדמיה

שאני מאמין שקיים ]. צריך רף מסוים של שכל overratedשלהיות חכם זה לגמרי 
 ,היום בתור חוקר. [ברמה גבוהה מאוד אצל רוב האנשים בסביבה המקצועית שלי

סיטואציה והבנה של או  שמה שאני חזק בו זה ניתוח התוצאות אני מאמין ,מהנדס
מה שמבדיל בין מי שמצליח למי שלא זה  .מה הצעד הבא שאני צריך לקחת

 ( 33בן ' )ד .ה"ראבאק" להתגבר על אתגרים ומשמעת עבודה

ד שונה מאיך שהייתי ומחוננים כמו כל אחד אחר, מתבגרים ומשתנים. אני עצמי מא
י עם קשיים חברתיים, הייתי עצלן, לא אהבתי לעבוד, לא אהבתי בתור ילד. היית

לאו ]אנשים  בקרבד ומסוגל להניע מהלכים ולהשקיע. היום אני עובד קשה מא
 (42 בן ')ע .. לימדתי את עצמי בכוח[דווקא לגרום להם לשחק כדורגל

של מערכות  בפרט ,טובה בעלי יכולת ניהוליצירתיים, כי הם ציינו  מרואייניםבנוסף לכך, 

 גדולים שלעיתים גם משנים מציאות: מורכבות ויודעים להניע מהלכים

חוזקה שיש לי היא היכולת לראות, להבין ולנהל מערכות מורכבות ומרובות 
 ( 34בן ' )ס .משתנים

ד מכוון מטרה ויודע שזה עוזר לי להשיג דברים, אפילו כאלה שמשנים ואני מא
גבי התרופה שסיפרתי לך עליה, זה יעזור, אני מציאות. למשל, הפטנט שפיתחתי ל

 (34בן  ')ה .בטוח
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החוזקות שלי היא בתחום המקצועי, יודע לחשוב מחוץ לקופסה, יש לי יכולת  אחת
 (42בן  ')ע .להנעת מהלכים גדולים

תמיד הייתי יצירתית והיום, בעבודה שלי, יש לי ממש מקום לבטא זאת. רעיונות 
[ ...] טוב, אולי ככה זה כשמנהלים צוותמוזרים שבהם. שלי מתקבלים בברכה, גם ה

הניע באיזשהו מקום, דווקא היצירתיות שלי, החשיבה המסתעפת שלי עוזרים ל
ייצר עבודה לעוד אנשים. את מבינה, אני גם מחדשת וגם זה מנותב שינויים ול

 (45בת  ')ב .לטובת אנשים

והאם לדעתם היא  שלהם כרוןיזהספציפי נשאלו המרואיינים גם בנוגע ליכולת  באופן

בפרט בכל טוב,  כרוןיזיש להם ( ציינו כי 75%ייחודית ביחס לכלל האוכלוסייה. מרביתם )

, כפי שניתן הקשור ליכולת שלהם ללמוד, אך אינם חושבים שהוא ייחודי לעומת אחרים

 :התייחסויות הבאותלמוד מן הל

ת יותר טוב מאחרים. מנגד, אני שלי הוא טוב. אני לא חושב שהוא משמעותי כרוןיזה
מוצא את עצמי בסביבה של אנשים חכמים לפחות כמוני וזה משהו שמאז הצבא אני 

תו. עוד יתו וטוב לי אי. זה מקום שנוח לי אעליו ]חברת אנשים מסוימים[שומר 
היו טובים ממני ה שהיו איתי 'החברהייתי הכי איטי מבחינה לימודית, דווקא בצבא 

כולות דידקטיות, יכולות ריכוז וזה עזר לי. הזיכרון שלי טוב, אך לא בכל הנוגע לי
 (33בן  ')נ .בהכרח זיכרון שהוא צילומי או משהו כזה

ד. ושלי מצוין ובתחומים אחרים, חלש מא כרוןיזאצלי, ספציפית, יש תחומים בהם ה
. למשל, נוסחאות או דרכי פתרון אני מסוגל לקלוט מהר ואני מסוגל לזכור מצוין

כשאני נפגש . לעומת זאת, אירועים מסוימים שהתרחשו בעבר, אני פחות טוב בזה
אפיזודיאלי. לא זה שחזק במה שקרה  כרוןיזעם חברים מהילדות, אני לא זה שחזק ב

. אז כשמזכירים לי, אני נזכר. כנראה לא שמרתי, לא קל לי 1985למשל באוקטובר 
 (42בן  'ע) .נות, אבל הם לא המוןכרוילהוציא מהרשומות האלה. ברור שיש לי ז

 השקיע רבות, בפרטמאז בית הספר היסודי. באוניברסיטה אצלו גם ציין כי חל שינוי  'ע

להבחין במהות מתוך "כרון ייחודי, אך הוא בהחלט יודע ילטענתו, אין לו זלקראת בחינות. 

 , כפי שציין: "הרעש

שלמדתי לעבוד יותר קשה. מה שהשתנה מיסודי, חטיבה, תיכון ואוניברסיטה זה 
באוניברסיטה סיכמתי את הספר, הייתי חנון במובן הזה, עבדתי קשה לקראת 

אלמלא  זה לא בגלל זיכרון ייחודי שיש לי. המבחן. זה עזר לי לקבל ציונים גבוהים.
העבודה הקשה, לא הייתי מצליח. בביולוגיה יש הרבה נרטיב, צריך לזכור פרטים, 

וג הזה של הלימוד לא בא לי בטבעיות, אבל אני יכול להביא סהבניגוד למתמטיקה. 
שרון יאני מסוגל להבחין במהות מתוך הרעש, שם הכ –לידי ביטוי דברים אחרים 

 שלי בא לידי ביטוי.

התייחס גם ליכולת שלו לבצע העברה רחוקה , לעומת המרואיינים האחרים, 'עיש לציין כי 

 תחומיים:-ןחדשים בי הקשריםייע בידו ליצור וכי הדבר מתרחש אצלו באופן טבעי ומס
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להוציא דברים מהקשר, מחוץ לקופסה, לחבר בין תחומי דעת שונים. זה מתרחש 
אצלי באופן טבעי וגם עד כמה שאני יודע להשפיע על המוח שלי, אני מעודד את 
עצמי לחשוב כך. זיהוי אנלוגיות. אם למדתי משהו בחיידקים, אדע ביחס לאדם. זה 

ד מתמטיים וכללו דברים וחלק מהמאמרים בדוקטורט שלי היו מא. לא מעט קורה
 ')ע .שבאופן טבעי לא נכללים במאמרים בביולוגיה בזכות הקשרים האלו שביצעתי

 (42בן 

בלטו שיש להם ולכך שהם מכירים במגבלותיהם.  המרואיינים התייחסו גם לחולשותכל 

 :כנקודת תורפה ולפרפקציוניזם בעיות ריכוזבעיות בסדר וארגון, ללהתייחסויות הנוגעות 

שתי החולשות המרכזיות שלי הם קושי בשמירה על סדר וארגון ונטייה לאיבוד 
, ארוןה, הריכוז. כתב היד שלי לא ברור, אני מאבד דברים בצורה כרונית והמגירה

עבודה נראים כמו אחרי פיגוע בכל רגע נתון. מבחינת הריכוז אני מסוגל השולחן 
ות דברים ותוך כדי לברוח במחשבות למשהו אחר ומשם לנדוד למשהו אחר לעש

ולדחות דברים פשוטים ובסופו של דבר לא להבין איך המפתחות של הרכב נמצאים 
, במקרר. בשנים האחרונות המודעות שלי לבעיות האלה עלתה מאוד ואני פיתחתי

. למשל, לאמץ כלים להתמודדות עם הקשיים האלהואימצתי וממשיך לפתח 
הסמרטפון, מצד אחד יכול להיות קטסטרופה ענקית לאנשים כמוני שכן כמות 

היכולת לנהל יומן מסודר, לדאוג להתראות  ,הסחות הדעת היא ענקית. מצד שני
 (33בן  ')ד .מיוםולנהל צ'קליסט עוזרת לי להתנהל לא רק בעבודה אלא בחיי היו

י גדול להתמיד ולהתעסק במה שלא החולשות שלי שראויות לציון הן קודם כל, קוש
מדליק אצלי את כל הנוירונים של הסקרנות והארוס ללמוד וליצור ולעשות. שנית, 
ואולי היא רק ניסוח נוסף של הראשונה, נוצרת לא פעם תמונה של עצלות או 
אפסות כוחות בתחומים שונים. ההתעסקות המוגברת שלי במה שמדליק אותי, 

ססיה, באה על חשבון לא מעט דברים חשובים אחרים. תים מדגדגת את האובישלע
שלישית, היכולת שלי לשקוע במחשבות, בקריאה או בהתעסקות כלשהי לא פעם 
מנתקות אותי מהעולם עד לרמה כמעט אוטיסטית. רביעית, אם לחזור לגארדנר,  

אישי. בכל ענייני -אני חושב שהתחום שבו האינטליגנציה שלי הכי נמוכה הוא הבין
קט החברתי, הרמזים והדיבור הכפול אני ממש צולע, וגם התחום הרגשי של הט

אמפתיה וחמלה היה יכול להיות קצת יותר מפותח. חמישית, אני חושב שלמרות 
טחון ועמדה ביקורתית נוקבת, העמדה הבסיסית שלי, ישאני משדר לעולם הרבה ב

ני מאשים בין היתר א]ביני ובין עצמי, היא די מבוהלת מהעולם וצמאה לחיזוקים 
את הסבתא שלי היקרה נשמתה עדן שעד גיל שש עשתה לי כל מבחן אפשרי לגילוי 

 (.40בן  ')א [.גאונות ועל כולם הגיבה ב"גאון"

ל, לחקור את כל מה שמעניין אותי. אבל לא מצליחה וד לעשות הכואני רוצה מא
ם זו תכונה שלי מאז ל וזה מתסכל אותי. אני פרפקציוניסטית, פרפקציוניזולעשות הכ

 (48בת ' )י .וזו בעיהשאני מכירה את עצמי 
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 כרונות מתקופת הילדותיז .2

ה זו הניב התייחסויות לבית הספר הרגיל, להשתתפות המרואיינים מניתוח הנתונים בת

 אתייחס לכל קטגוריה כזו להלן. .להשפעות המשפחהו למחונניםמסגרות למידה ב

 בית הספר הרגיל

מן הממצאים עולה כי חלקם  ינו מגוון התייחסויות ביחס לתקופת ילדותם.מרואיינים צי

בבית הספר היסודי. הם חוו השפלות מילדים בני  מיוחד( סבלו מבחינה חברתית, ב25%)

 :הבאותגילם והדבר גרם להם לבידוד ולהתרחקות, כפי שניתן לקרוא למשל בהתייחסויות 

זה אני זוכר. הייתי הרבה פעמים לבד  סבלתי מאוד חברתית בבית הספר היסודי. את
קורא ספרים. קצת בעל כורחי יש לומר. לא אהבתי להיות לבד, אך  בספריה

התנחמתי בספרים. הגעתי לכיתה א' כשאני יודע לכתוב כבר פחות או יותר, ולכן 
כתיבה מלמטה למעלה  - המורה לא תיקנה לי את שגיאות הכתיב המרכזיות שלי

היום( למשל. התעניינתי במוזיקה ובשירה. שרתי במקהלה, ועל בחלק מהאותיות )עד 
לכיתה אשר לא ראו בעין טובה את העובדה  יידי חברי-כן הדבר שם אותי ללעג על

עם [ ...] שהוא שם, י', שליכמו שאומרים. אני חושב שגם השם  ,שאני "נער מקהלה"
אוהב לשחק כדורגל,  מייצר רוך במצלול השם, לצד כך שהייתי ילד שאינו[ ...] האות

ל תרם לאיזושהי הרחקה מהילדים שלמדו והכ - לא חזק בספורט, רזה למדי וכו'
 (28בן  ')י .איתי וגדלו בסביבתי

בישוב בו גרנו קראו לי פחות טובים.  כרונותיזיש לי ספר היסודי הבית מאני חושב ש
יו לי גם ה ר כךזה לא שינה את העובדה שאחועשו לי טקס משפיל.  "הילד החדש"

מי התחילה לשמור שבת ואז היחסים שלה עם יא שמונה,חברים טובים. כשהייתי בן 
 (40בן  ')א .שמונהאבא נהרסו וזה גם ליווה את הילדות שלי מגיל 

, כפי כרונות טובים מתקופת הילדותי( היו ז75%מסתבר שלמרבית המבוגרים המחוננים )

 :'שניתן לקרוא בהתייחסותו של ד

בכיתה ו' עברנו לארצות הברית . קצת רגשות ואולי רגעים מסוימים[ ...] ילדות
הרצופים הם פחות או יותר מהתקופה הזאת.  כרונותיזלרילוקיישן של שנתיים. ה

שהיינו חברים  'חנונים'. היינו קבוצה קטנה של טובהתקופת הילדות שלי הייתה די 
התחלתי ]אני מנגן  התבלטתי בתחום המוזיקה. מאז שאני זוכר את עצמי. טובים

וכשהידיים היו ארוכות מספיק עברתי  שבע , עברתי לבריטון בגילשש חלילית בגיל
. הגעתי לנגינה בתוכניות ארציות למחוננים מוזיקליים )מתא"ן קראו לזה [לטרומבון

אנשים במחנה קיץ והייתי הכי צעיר בקבוצה. הבא בתור  50בזמנו(. אני זוכר שהיינו 
אני זוכר בחטיבת הביניים  .[10הייתי אז בן ]גדול ממני בשנתיים מבחינת גיל היה 

מסיים מהר מי בבחנים ומבחנים במתמטיקה שהייתי עושה תחרויות עם חבר מחונן 
יותר. היינו מסיימים מבחנים של שעתיים בחצי שעה. כשהמורה הבין מה אנחנו 

מסיימים מבחנים עם היה מוסיף לנו עוד ועוד שאלות עד שנגמר הזמן. היינו  ,עושים
 (33בן  ')ד .170ציונים כמו 
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 , זמן זהבכיתת הלימודכי למרות ששהתה רוב הזמן בחצר בית הספר ולא למשל ב' מציינת 

 :זכור לה כחוויה טובה

טובים מתקופת בית הספר. אני יחסית פרחתי בבית הספר, בעיקר  כרונותיזלי יש 
יו מוציאים אותי מהכיתה או מעמידים עם חברים, בעיקר כי רוב הזמן הייתי בחוץ. ה

בוא לבית . אהבתי ל, אבל זה לא הפריע ליאותי ליד הפח. פעם היו משפילים ככה
צאת לחצר, לשחק לבד ובהפסקות לשחק עם חברים. לא למדתי הרבה הספר ול

אותי היא המעבדה. היצורים שהיו שם ובכלל  ןד בבית הספר. הדבר היחיד שענייומא
ל, ובסך הכאם בשירה ואם בנאומים.  ,בטקסים הופעתין זוכרת זה שמדע. מה שאני כ

 (45בת  'ב) .הייתי מחליפה כמה מהמורים שהיו שם, זה בטוח נהניתי.

 .ד לא נהנה בבית הספר-גן ידע לכתוב ולקרוא ולמרות שבכיתות אהציין כי כבר בגיל  'נ

ציין כי תמיד אהב כשעבר לבית ספר אחר דברים השתנו לטובה מבחינה חברתית. הוא 

  :ללמוד, בפרט מתמטיקה ופיזיקה

כשהייתי בגן חובה, סיימתי חוברות של כיתות יסוד. רצתי קדימה בלימודים. 
וזה היה נורא,  בית ספר אחדלמדתי ב 'ד-'הלימודים רוב השנים לא היו אתגר גדול. א

ר כך חבית ספר לא טוב, מלא אלימות. הוריי העבירו את אחותי משם מכיתה ד' וא
 ספרהבית מצד שני,  .אחר בית ספריותר אנשים נסעו ללמוד בר כך גם אותי ואח

היה מקפצה בדברים מסוימים ונהניתי שם ברמה החברתית. ברמה הלימודית,  החדש
לא הלך לי טוב חוץ ממתמטיקה ופיזיקה. בשאר הדברים לא התחברתי. כשעברתי 

. תמיד [הקודם בית הספרלל הפער מבג], זה זרק אותי החדש ישובלחטיבת הביניים ב
אהבתי ללמוד, במיוחד מתמטיקה. גם בתקופות מסוימות שבמקצועות מסוימים הלך 

  (33בן  ')נ .לי פחות טוב. מתמטיקה ופיזיקה הלך טוב, הרגשתי הכי בטוח בהם

יתה בוגרת לגילה, דבר שבכיתה א' היה די מתסכל, אך לאחר ימציינת כי תמיד ה 'ל

 תה ב' בעקבות לחץ של הוריה, השתלבה היטב גם מבחינה חברתית וגםלכי הוקפצהש

 לימודית:

בכיתה א' הייתי די מתוסכלת. לא הבנתי איך אני מבינה ואחרים לא. המורה נתנה לי 
כל מיני תרגילים. ההורים לחצו ואז עליתי לכיתה ב'. זה היה טוב יותר, כי הייתי 

. החברות שלי היו משכבת גיל מבוגרת בוגרת לגילי. לא הרגשתי שאני יותר קטנה
 (26בת  ')ל .. נהניתי גם ללמוד פתאוםיותר

 מסגרות למידה למחוננים

למדו במסגרת של יום העשרה שבועי ציינו כי ( 94%)בתקופת הילדות, מרבית המרואיינים 

ניכר כי המבוגרים מרואיין אחד ציין כי למד בכיתת מחוננים בבית ספרו. למחוננים. 

מציין כי נהנה ללמוד במסגרת זו ורכש מיומנויות ' . יתקופה זו לטובה ים זוכריםהמחוננ

  וכלים והתייחס גם לעובדה כי במסגרת זו גם למדו יחדיו ערבים ויהודים:
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מהמסגרת הזאת. זה לא הרגיש בדיוק כמו לימודים אלא כמסגרת  ינהניתאני מאוד 
מה אני זוכר ישעהמורה ר'  גיה עםחופשית יותר. למדתי במספר חוגים: כימיה וביולו

שערכנו ניסויים שכללו זיקוק אלכוהול או גידול נבטים, ולמדנו לרכוש סבלנות 
ה פשוט הסרה של הפחד תיבצפייה במחקר. יותר מאשר הידע הטכני, אני חושב שהי

מלחקור במעבדה. היו שיעורים שפחות התחברתי אליהם אבל מאוד רציתי להצליח 
. למדנו איך מסמנים נקודות על פני C++התכנות ימוד שפת בהם, כמו למשל ל

לזוז  ןהמסך, כיצד יוצרים צורות גאומטריות דוגמת עיגול או ריבוע, כיצד גורמים לה
בצבעים אלו ואחרים. היה לי קשה להבין לבדי  ןעל פני המרקע ואיך צובעים אות

 איך לפצח את השפה הזו, אז נעזרתי הרבה בחברים שהיו לידי. 
אין ספק שהקורסים שהתחברתי להם באופן ההדוק ביותר היו הקורסים במדיום 

ושיעור  [כולל למידת תוכנת עריכה]תהליך הפקה ויצירה של סרטונים  .הקולנוע
צפייה בסרטים, בהם למדתי דבר או שניים על טעם אומנותי וניתוח יצירות. אלה 

  כלים שהלכו איתי דרך.
שבועיים היו לימודים משותפים של יהודים -חדיש לציין שמסגרת הלימודים ה

וערבים, וזה היה תוכן שקיפל בתוכו אי אלו קונפליקטים, אני זוכר שהיו לי מספר 
התנגשויות בלתי נעימות עם התלמידים הערבים בני גילי שלא ידעו כל כך לדבר 
עברית, לצד העובדה המצערת שגם אני לא ידעתי כמעט מילה בערבית. ניסיתי 

כן אני זוכר את בית הספר למחוננים -פי-על-חק מהם במידת האפשר. אףלהתר
אותי עם  הכמסגרת פותחת, מאפשרת ונעימה שהייתה לי מקום טוב מאוד, והפגיש

 (28בן  ')י .חברים שהיו ממש בכיוון של ללמוד

אפשרה לו שבירת שגרה ורכישת חברים  תכנית העשרה שבועיוציין כי השתתפותו בת' נ

 לחיים:

מציאות  ד לטובה מהרבה בחינות. זה אפשר עניין ושבירת שגרה בתוךולי מא כורז
מעש טוטלי. זה היה קיצוני אצלי בתחושה.  וסרוח םיים של שעמובפרט בחטיבת בינ

לעומת מה שלמדתי בבית  ]הרגיל[ ספרהבית בכל המקצועות בחומר שלמדתי ב
שך לאורך כל התיכון. היום הספר בגליל, היה עצום. מאותו זמן שנוצר הפער, זה נמ

בשבוע גרם לעניין מכיוונים אחרים. גם מבחינה חברתית, זה בנה לי קבוצה של 
ד איתם. לא היה צריך לעשות וחברים שחברים איתי עד היום. אני בקשר טוב מא

שם אתגר לימודי, האתגרים באו מכיוונים אחרים והעניין בא מכיוונים אחרים. זה 
 (33בן  ')נ .ערך לשגרה משעממת של לימודים וסיףהיצר משהו אחר ו

חיכה ליום זה. נראה כי נהנה ממכלול החוויה כולל ההסעה עם מציין כי כל השבוע  'ד

 תקופה נהדרת: ב מדוברמציין בחדווה כי ו חברים למרכז יום ההעשרה

אני זוכר את היום בשבוע שהיינו נוסעים לבית הספר למחוננים בתור גולת הכותרת 
בוע. כל השבוע חיכיתי ליום שאני נוסע לשם. נהניתי ממש מכל דבר שהיה של הש

שם. אהבתי את ההסעה כי זה היה זמן לשבת ולצחוק עם החברים. אהבתי את זה 
הריים. אבל אהבתי במיוחד את החופש ושאני יכול לאכול מנה חמה לארוחת צ

פיים אבל אני זוכר להוביל דברים בצורה עצמאית. לצערי אני לא זוכר שיעורים ספצי
עסקתי באומנות. אני לא זוכר יותר מדי דברים לפני  שםשחלק גדול מהתקופה שלי 
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של  עבדנו על פרויקטיםאני רק זוכר תחושת אהבה אדירה לבית ספר.  11-10גיל 
קט היו מדהימים. ילפרומרכז ההעשרה התמיכה והאמצעים שקיבלנו ממשחקים. 

 (33בן  ')ד .תקופה פשוט נהדרת

והרעיונות כנית יום ההעשרה יכלו לבטא את הכישורים וציינו כי בת מרואייניםמן ה 56%

 :שלהם ביתר קלות מאשר בבית ספר הרגיל

שיטות הלמידה היו שונות ומתאימות לי יותר. יכולתי לתת ביטוי ל"כתב אני זוכר ש
, , ושם גם היה לי עם מי להתייעץהצעיר" שהייתי. אהבתי לראיין, לשאול שאלות

 (34בן  ')ה .היה מי שהקשיב להתפלספויות שלי

שרון שלי בציור, לבנות מבנים שמשלבים בין טבע לאדם, בין ייכולתי לממש את הכ
בן  'ת) .מאפייני תרבות מסוימת, שבטים מסוימים לבין הצורך לשמור על כדור הארץ

26) 

נות שלי. העשרה[, יכולתי לעוף עם הרעיוהכנית ותבבקורסים שבחרתי ללמוד שם ]
קיבלו אותי ואת החשיבה שלי, אגב, גם את הציניות שלי קיבלו בהבנה. לא קיבלתי 

 (27בת  ')ע .זה היה כמו חמצן בשביליכאלו אפשרויות בבית הספר הרגיל. המקום ה

כרונות שלה הוא "השקט" שסביבה זו אפשרה לה. ניכר כי מחוץ יציינה כי אחד הז 'ו

 למסגרת זו חוותה לחץ ופחדים:

השקט. השקט שקיבלתי שם. לא פחדתי, לא כרונות הדומיננטיים שלי הוא יהז אחד
כנס לכיתה זו או אחרת. ילא הכריחו אותי לההייתי צריכה לסיים דברים מיד. 

תה לי בחיים בכלל ובבית הספר. יהסביבה שם אפשרה לי שקט. שקט מהמולה שהי
רי פוטר וגם שם. ישבתי את הספרים של הא תהייתי בולעסוג של אי באוקיינוס. 

. בהפסקות אהבתי את וקראתי גם בחדר מורים כשהם לימדו, לפעמים בדרך כלל לבד
האינטראקציה עם החברים, בני הגיל שלי ולפעמים גדולים ממני, כי למדנו גם 

 (31בת  ')ו .לי בבית הספר הרגילהיו  לאגילאית. אלו דברים ש-בכיתה רב

חברתית במרכז יום ההעשרה, אך היות והוא וחבריו הוטרדו  מבחינה נהנהמנם וציין כי א 'א

ידי ילדים מבית ספר שכן, ובנוסף לכך, גם בבית הספר הרגיל, החליט לעזוב -במקום זה על

 את המסגרת הזו: 

ילדים לשחק כדורגל והיו  "לגרד"במרכז ההעשרה למחוננים היה כיף. היינו מצליחים 
תה לי יפר השכן זרקו עלינו אבנים ואז היכמה פעמים שהילדים הדתיים מבית הס

תובנה שאת זה אני לא צריך, יש לי מספיק הטרדות כאלו. אז עזבתי. אני חושב שגם 
השנים הקשות שהיו לי בבית הספר היסודי, אני חושב שהלכה והתפוצצה אצלי 
תשוקה להיות כמו כולם. כעסתי על הוריי למה בחרו בישוב בו גרנו ולא בקיבוץ. 

נראה לי גורל אכזר וגם באמת הייתה לי תחושה במרכז למחוננים שזה לא ל והכ
שווה את הטרחה וגם בבית הספר בקיבוץ הציקו לי שאני יום בשבוע לא בבית 

  (40בן  ')א .הספר
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בפועל לא נהנתה להגיע הדבר היחיד שהיא זוכרת זה קורס דרמה עם יואב צפיר וציינה כי  'י

יתה טעות באבחון שלה ילדעתה, ה לא לבלוט ביחס לאחרים. חוגים אלו ורוב הזמן בחרהל

 כמחוננת:

האמת היא שלא ממש מצאתי את . אני רק זוכרת שלמדתי דרמה עם יואב צפיר
לא נוצרו קשרים [ ...] תה טעות באבחוןיעצמי שם. אני עד היום חושבת שהי

 משמעותיים עם ילדים, היו הרבה ילדים מתנשאים שמנסים להראות מה שהם
 (48בת  ')י .יודעים. לא הרגשתי שאני יודעת כל כך ודי התחבאתי

 משפחה השפעת ה

מרבית המרואיינים ציינו כי הם זוכרים את תקופת ילדותם בחיק המשפחה כחוויה טובה 

בנוסף להוריהם אינטלקטואלית. מבחינה מעשירה וכי זכו למשפחה חמה, אך גם לסביבה 

הסבים והסבתות השפיעו גם ( כי 69%) ב המרואייניםשהיו משמעותיים בחייהם, ציינו רו

  :עליהם ואף היוו עבורם דמויות מודל

תה יד חמה. גם בהיבט האינטלקטואלי היועדיין משפחה מאאנחנו אני חושב שהיינו ו
ד משמעותית בילדותי, בנוסף להוריי. הוא היה והיה דמות מא ,א'דחיפה. סבא שלי, 

סיטת חיפה, פילוסופיה, לימודי היהדות, היו הרבה בטכניון, באוניבר 'בעצמו פרופ
ד עניין, מוקף בספרים ושיחות בגיל צעיר. גם משפחה חמה ותומכת וגם הרבה מא

פעם כמעט פוצצתי את ביתנו כי ערכתי ניסויים בכל . ובגירויים ובשיחות מעניינות
מיני שריפות של חומרים ליד בלוני הגז. אני זוכר את הכעס של אבא שלי, זה עיצב 

 ,ד בטבע מסביב, גם בצד הזואולוגיו. התעניינתי מאאותי. זה היה בכיתה ג' אני חושב
זה משם ש אבא שלי אוהב טבע, טיילנו הרבה ואני מנחש[ ...] חיות וכן הלאה

 (42בן ' )ע .התחיל

ד חזק עבורי. כל הפייטריות ותה מודל מאישסבתא שלי הי בעיקר מה שזכור לי זה
וזה שהיא לא דופקת חשבון לאף אחד. עוף מוזר. תשוקה להיות עוף מוזר עם 

לעבוד חמישה שלו יכולת הטחון עצמי כמו שלה. גם אבא שלי היה מודל עבורי. יב
לעשות הרבה דברים. אני חושב שאבא שלי גם עבור אחיי  שעות ביממה, 20ימים, 

זה קצת התמוסס כשהכרנו את  ר כךד חזק של מוסר ויושרה ואמת ואחונשא דגל מא
 (40בן  ')א .הפרסונה שלו. זה החזיק פחות

כל הזמן הייתי עם מבוגרים. הייתי ילדה ראשונה, נכדה ראשונה.  עם המשפחה,
י נורא נהניתי מזה. ההורים עבדו המון. הייתי יותר לכולם היה צורך לשחק איתי ואנ

מנוי  גם היה לילמדתי המון מסבא וסבתא. חוץ מזה, עם סבא וסבתא ודודים. 
 (26בת  ')ל .לספריה, כל הזמן היינו שם

התייחס בדבריו גם לבעיות שחוו עם הוריהם בגיל ( 13%)חלק קטן מהמרואיינים 

אי נוחות מכך שהוריו שולטים על אורחות חייו, י' התייחס לעובדה כי חש ההתבגרות. 

ציין כי החלו ויכוחים הקשורים להשקפות  'למרות שהשיקולים לכך היו כלכליים. ס

 פוליטיות בינו לבין אביו, דבר שהעכיר את האווירה בבית:
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בעת ההתבגרות שלי חשתי אי נחת מכך ד מכילה. והמשפחה שלי חמה ומא
ות חיי, בגין שליטה מוחלטת בשיקולים של הוצאות שההורים מכתיבים לי את אורח

, גם לימודי קרטהכספיות. אם לא רציתי לעשות דבר מה כמו להמשיך ללכת לחוג 
על הכף. זה הגיע ממש לפיצוצים רציניים בתקופת התיכון,  יםהפסנתר היו מונח

ידי ההורים באופן חד וברור, מה -חדלתי להיות נתמך על 18וכמובן שלאחר גיל 
  (28בן  ')י .שחרר אותי לקיים אורך חיים שאני מבקש, לטוב ולרעש

ם אבי. זה לא היה קשור ליומיום או זוכר הכי הרבה זה את הוויכוחים ע מה שאני
לזה שהחדר שלי לא מסודר או אם אני חוזר מאוחר בלילה מבילוי. בתיכון, גיבשתי 

לכבד זאת, זה שיגע את  יי. במקוםיתה שונה מזו של הוריכבר דעה פוליטית. היא ה
יתה מנסה לפייס, י. באותו זמן, נגררתי למצב הזה של ויכוחים אינסופיים. אמא האבי

אני זוכר שחשבתי כבר אז שככה לא כי זה ממש השפיע לרעה על האווירה בבית. 
בן ס' ) .דואגדל את ילדיי. אתן להם חופש בחירה, חופש לחשוב. זה השפיע עליי מא

34) 

על התפתחותם עימם ולהשפעת היחסים  יהםם ולאחיותהתייחסו גם לאחימרואיינים ה

( ציינו כי לא חוו בעיות מיוחדות והדגישו את 75%כילדים וכמבוגרים כיום. מרביתם )

 העובדה כי ההורים אפשרו סביבה תומכת ומכילה לשונות שקיימת בין ילדיהם:

ם לא היה חסר לי כלום. הייתה טובה מאוד. מעול הוריםבבית הת הילדות שלי יחווי
עם עליות ומורדות כמו בכל קשר  ,אנחנו ארבעה אחים, הקשר בינינו תמיד היה טוב

ר תמיד תמכנו אחד בשני וזה שהייתי מחונן לא היה חסרון או מקו אחים סטנדרטי.
ה לו ייחודיות יתהוריי ידעו איך לנתב זאת וכל אחד הי לתחרות של אחיי מולי.

 (33בן  ')ד .ין גם היוםמשלו. אנו בקשר מצו

אך שונה ממני בכמה  ,יש לי אח תאום, מחונן גם הוא לא פחות ממני. בחור נפלא
, שהיה ברור מן הרגע הראשון שמוזיקה תהיה מנת יבניגוד אלי. דברים מהותיים

חלקי כל חיי, לא היה ברור מה הוא רוצה לעשות כשיהיה גדול. אני חושב שהדבר 
כאשר הלכתי לעשות שנת שירות והוא פשוט  ,ופת הצבאהגיע לנקודת רתיחה בתק

לשריון. אבל לגדול ביחד היה דבר מפרה ומגדל בצוותא. יצרנו שירים ביחד, היו  גויס
היו תקופה  ילנו חברים משותפים עד התיכון ומעבר לו. תקופת החיים בבית הורי

 (28בן  ')י .מוגנת ותומכת

  יהיזו ילדותי השנ .3

כל המרואיינים הללו ת המחוננות בקרב ילדיהם. יחות התייחסו לסוגימרואיינים בעלי משפ

חלק מהמרואיינים ציינו ציינו כי הם רואים ביטוי למחוננות בקרב אחד או יותר מילדיהם. 

 בהתייחסותה של ב': למשל, . ניתן לקרוא זאתכי ילדיהם לעיתים מזכירים להם את עצמם

ה. האחד מחונן יכמו ילדות שני אתווה זח]אני[ יש לי שני בנים. אם להיות כנה, 
והשני החליט ללכת  ,כנית יום העשרהומוסיקלית אשר החליט לא ללמוד בת

ד מזכירים לי את עצמי בילדות ומא. אחד סיים צבא והשני לומד עדייןבעקבותיו. 
. בהבנה המוסיקלית של הבכור, ביכולת שלו לנתח דברים ובעיקר זה ואפילו כעת
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שזה לא בדיוק טוב תמיד. אצל הקטן, אני [ ...] ושב "מורכב", כמונישהוא כל הזמן ח
 (45בת  ')ב .ד יצירתיונוכחת ביכולת שלו לפתור בעיות בכלל ועם אנשים בפרט. מא

כניות העשרה וכי ישמחו שילדיהם ילמדו בת להם ילדים בגיל גן ציינושמרואיינים מרבית ה

 ד': . כך מספרת כחוויה טובה ומעצימהשבועיות למחוננים משום שהם עצמם זוכרים זא

יש לי שתי בנות נהדרות. א' כמעט בת חמש ונ' בת שנתיים. הן עושות המון דברים 
שמדהימים אותי אבל קצת קשה לי להעריך האם הן מעבר לנורמה או שככה זה 
ילדים. יש כמה דברים שבאמת מרגישים לי חריגים אבל לא יודע עד כמה הם 

 15-בגיל ארבע כבר ניצחה אותי במשחק של זיכרון עם יותר מ חריגים. א' למשל,
ממש עומדת בצד ] 'אזוגות של קלפים. את נ' אני רואה בוחנת התקפי זעם של 

עד ]ומשכפלת אותם אחד לאחד למחרת  [משתוללת 'ומסתכלת בלי להגיב בזמן שא
אשמח . ואלה רק שתי דוגמאות. כשהן יגדלו אני [לאינטונציה של הבכי והצרחות

כנית מחוננים. קשה לי לשים אצבע על החשיבות ועל דרגת ההשפעה ושילכו לת
ל החוויה הייתה כל כך חיובית וכיפית שאני מאחל לכל ילד ללמוד ואבל סך הכ

 (33בן  ')ד .דברים באווירה כל כך חיובית

 ע' ציין כי בנו הבכור לומד ביום העשרה שבועי ועתיד להתחיל ללמוד גם באוניברסיטה

הפתוחה. הוא התייחס גם לבתו וציין כי איבדה ענין בחוגי ההעשרה למצטיינים ותיאר את 

 כישורי בנו הצעיר בהתמצאות מרחבית: 

. מתחיל לימודי מתמטיקה 'כנית למחוננים. בכיתה טונמצא יום בשבוע בת 14' בן א
ד כשרוני בהרבה תחומים. הוא מלחין ומנגן ובאוניברסיטה הפתוחה. הוא מא

המתוקה היא בכיתה ו', היא לא מחוננת. עברה שני ' ת ד חמוד.ויטרה. הוא גם מאבג
ד חברותית ולימודי ההעשרה שהוצעו לה. היא מאבן ישלבים, אבל איבדה עני

ד מוצלח והוא מא וזה קצת מוקדם. הוא חכם ומקסים שש בן 'ע ואוהבת כדורסל.
 (42בן  ')ע .בזיהוי של נתיבים, דרכים, מתמצא מרחבית

אם ילדיו מחוננים או לאו. ניכר כי הוא לא חשוב לו כי א' ציין לעומת המרואיינים האחרים, 

יכול להיות ברכה כמו גם קללה. מאידך, הוא מציין כי הוא  "מחונן"מסיק מתוך סיפור חייו ש

 נהנה מכך: הוא מאפיינים שהיו לו בילדותו ו , שאופיינה כמחוננת,מזהה אצל ילדתו הבכורה

. בן חמש הקטן 'לא עשה אותם. שבן תשע  'עשתה מבחנים למחוננים, מ עשר ' בתה
העלה בי שאלות אם אני רוצה שהיא תהיה מחוננת או לא. די ראיתי שזה לא חשוב 

אני לא חושב שבאמת אני חושב שהכותרת הזו של מחוננות כוללת בתוכה מגוון  לי.
סמן או לדרג אותה. נראה לי  כל כך גדול שזה לא חשוב לי להוסיף לילדים שלי איזה

שגם מהסיפור שלי אני יכול לומר שזו גם ברכה וגם קללה ולא כל כך שווה לרצות 
משהו שגם לי היה. בגיל שלה הייתי  אני מזהה אצל הגדולה את זה או לפתח ציפיות.

. היא ממש ולדקדוקיםתה לי תאווה לניסוחים יבטוח שאהיה עורך דין מרוב שהי
העיניים. זה כיף לי לפגוש אותה במקום הזה. מקום אחר שפחות  ככה, נדלקות לה

כיף לי, זה שהיא מגלה עכשיו את הסרקזם שזה תחום שהייתי אלוף בו. בשנות 
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העשרים הכרחתי את עצמי להתמודד עם זה. מאידך, זה נחמד לי לראות זאת, אך 
 (40)א' בן  .אני יודע מה היא עוברת עכשיו

 להפרספקטיבה בש –מחוננות  .4

במסגרת הראיונות, נשאלו המבוגרים המחוננים כיצד הם מתייחסים למונח "מחוננות" 

  והאם לדעתם יש הבדל בין ילד מחונן למבוגר מחונן ומדוע.

ע' למשל, ציין כי קיים ספקטרום ביחס ל"מחוננות" וכי ילדים אלו זקוקים לטיפוח ולמענה 

 על הצרכים שלהם:

חורג מהנורמות, כמה סטיות תקן בתחום מסוים שרון שיהשילוב הוא כמחוננות, 
יש  ,ובנוסף היכולת לחבר בין תחומים שונים ומגוונים. מצד אחד, יש ספקטרום

מאידך, חשוב לעשות זאת, כי [ ...] מסוימת באופן שבו אנו מציגים את זה שרירותיות
 .יש ילדים שצריכים העשרה נוספת עבורם. וגם אולי זה חשוב גם לחברה אחרי זה

 (42בן  ')ע

 מציינת כי מחוננות עשויה להוות מעמסה בתקופת הילדות ולדעתה קייםב' לעומת זאת, 

הבדל בין מבוגר מחונן לילד מחונן. היא מציינת מתוך ניסיונה האישי כי אינה יודעת 

כמבוגרת במה היא מחוננת ומדגישה את החשיבות ביצירת סביבה תומכת מבחינה רגשית 

 ם עד לבגרותם: ומקצועית למחונני

ים לדעתי. יש הבדל בין ילד מחונן , בפרט עבור ילדיכולה להיות מעמסה מחוננות
למבוגר שהוגדר בעברו כמחונן. לפעמים אינני יודעת במה אני מחוננת בדיוק. כאילו 

שרון הציור ישהמחוננות שלי "אבדה" לאורך השנים. מחשבות שהיו לי, שאיפות, כ
מנות. מתסכל אותי לחשוב שצריכים ויון בבגרות באשלי שכבה כשקיבלתי את הצ

לחוות זאת. לדעתי, רק אם תהיה סביבה מתאימה, תמיכה רגשית ומקצועית מקיפה 
ורלוונטית לילד מחונן עד לצבא ואפילו אחרי, זה ייתן מענה ליכולות של ילדים אלו. 

י בכלל אחרת זה בזבוז זמן ועם השפעות שיכולות לשנות חיים. תראי את שלי, אנ
 (45בת  ב') .מנית היוםולא א

א' ציין כי כיום הוא מסתכל על מחוננות כריבוי אינטליגנציות. הוא התייחס באופן נבדל 

משאר המרואיינים וציין כי מחוננים יכולים להיות בעלי ריבוי אינטליגנציות ולעיתים אין 

  יתרון ומציג את עצמו כדוגמה לכך:  הדבר מהווה

לים על המחוננות מהפריזמה של ריבוי אינטליגנציות, מרבית להבנתי, אם מסתכ
המחוננים יהיו או בעלי אינטליגנציה אחת דומיננטית, אולי על חשבון האחרות או 

. אני לגמרי תבעלי אינטליגנציה רחבה שמתבטאת כמעט או בכל סוגי האינטליגנציו
י מגוון נות שלי ואת העשייה שלרמהסוג השני! מאז ומעולם, משכו את הסק

מנות, ותחומים: פילוסופיה ומדעים, מדעי הרוח למיניהם, טכנולוגיה ומחשבים, א
קולנוע וצילום, בנייה, נגרות ושלל מלאכות יד, אומנויות לחימה וספורט, מוזיקה 

וקאלית, חינוך, גינון וטיולים. כדאי לציין, שלמרות שבכל תחום העמקתי וושירה 



ם  י נ נ גרים מחו ת –מבו לבגרו  מילדות 

57 

 

ים לי כרלים של כל אחד מהתחומים האלה מוולמדתי, ולמרות שהשלמות והאידא
 (40)א' בן  .וחשובים לי, באף אחר מהם לא הפכתי למאסטר

ציינו כי לדעתם אין הבדל בהכרח בין ילד שאובחן כמחונן למבוגר ( 25%)מרואיינים חלק מה

ובאחריות של  היכולת של המבוגר להבחין בין טוב לרע זושהוא כיום. הדבר היחיד שמבדיל 

 :הבאות דוגמאותכפי שניתן לקרוא בר למצוא את המחוננות שבו, המבוג

אני לא מאמין שיש הבדל בין ילד מחונן למבוגר מחונן שהוא משמעותי יותר 
מההבדל בין ילד למבוגר. לדעתי ההבדל המהותי בין ילד למבוגר היא הבנה רחבה 

שמבוגר מחונן . אני רוצה להאמין [לטוב ולרע]יותר של הגבולות של היכולות שלנו 
מבין את החוזקות שלו ואת מה שהופך אותו למבוגר ויודע למנף את היכולות האלה 

 (33בן  ')ד .ולהעצים אותן

אתה נתון לחסדי המערכת. אין לך הרבה יכולת בחירה. כשאתה  מחונן, כשאתה ילד
ל פתוח לפניך. אתה נמדד לפי הכישורים שלך. המחוננות היא סתם כינוי ומבוגר, הכ

כישורים בהם אתה יותר מוצלח מאחרים. הכותרת הזו של 'מחוננות' פחות ל
אתה לא צריך מסגרת כזו, אתה פשוט מוצא אותה בעצמך.  לדעתי. רלוונטית

  (26בת ' )ל .האחריות היא עליי, כפרט

 דיון

 פ הארטלי שטען כי "העבר הוא ארץ זרה, הם"מציינת בספרה את הסופר הבריטי, ל 51פרימן

תכן הפרזה יתו כרון יכול להיות לעיתים מתעתעימציינת כי ז היאדברים אחרת".  עושים שם

כרונות שאינם "שלמים" יכרון של זמנים רעים ו/או זמנים טובים. בנוסף, לעיתים זיבז

כרונות שאינם מציאותיים. יחד עם זאת, ישנה חשיבות במחקר ימעובדים עם הזמן לכדי ז

 עבר על העתיד. העוסק בכך, כך שנוכל ללמוד מן ה

כרונותיהם של מחוננים מבוגרים ביחס יז יתה לאפיין אתימטרת המחקר הנוכחי ה

לבחון ו ביחס למחוננות וביחס לזיכרון שלהם יהםתפיסותאת , לאפיין לתקופת ילדותם

לאפיין את  צורך, תחילה היה כךעל מנת לענות על  האם יש לכך השלכות על חייהם כיום.

נשואים ובעלי משפחות ורובם עובדים בפועל הם י מרבית המרואיינים המרואיינים. ניכר כ

לומדים כעת לתארים מתקדמים. מרביתם הביעו  . חלקםבאקדמיה או במסגרות אחרות

אלו תומכים את הקיים בספרות ביחס  ממצאים מצבם ומתחום עיסוקם.משביעות רצון 

המרואיינים  52.בבגרות ת רצון מחייהםעוקיימת שבי המעידים כי למבוגרים מחוננים

רוב המבוגרים המחוננים ציינו כי כרון שלהם. יהתייחסו גם למאפייני אישיות וליכולת הז

כי הדבר  נוהם בעלי אינטליגנציה רגשית ומסתדרים היטב עם אנשים שונים. חלקם ציי

יכולת זו הכרחית ומסייעת  ובנוסף, נמצא בהלימה עם יכולתם ללמוד ולהבין את המציאות

                                                           
51 Freeman, 2010 
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כי המבוגרים  ניכרם להתקדם בתחום המקצועי, אך בליווי משמעת עצמית ועבודה קשה. לה

פוטנציאל לביחס למחוננות ו 53המחוננים שרואיינו בהחלט עונים להגדרותיו של טננבאום

עדויות לעמידה  סיפקובגרות. מרביתם האכן מומש בגיל ו םהמחוננות שזוהה בילדות

באום )יכולת אינטלקטואלית גבוהה; יכולות ייחודיות בקריטריונים שצוינו במודל של טננ

כגון יכולת הקרבה ביחס למטרות ראויות,  ,בתחום מסוים; מאפיינים שאינם קוגניטיביים

בנוסף, . (סביבה תומכת ומתן הזדמנויות ;מוטיבציה; הקדשה מהזמן האישי לטובת הכלל

תורמים  והם אכןומים הישגים באחד או יותר תחהגיעו להמרואיינים מרבית ניכר כי 

  54בה הם חיים. ולחברה לקהילה

ישנם הבדלים מבניים במוח בין עולה כי שנים האחרונות מן ה מחקריםמתוצאות 

מסתבר כי  55ממוצעת. הפרטים בעלי אינטליגנציה גבוהה לבין פרטים בעלי אינטליגנצי

לאוכלוסייה קשרים רבים יותר בין אזורי המוח השונים יחסית יש במוחם של מחוננים 

משערים כי קשרים אלו משפיעים על יעילות התקשורת העצבית והדבר  56.הממוצעת

יותר מפרטים אחרים באוכלוסייה.  ותרבוביעילות מאפשר למחוננים ללמוד במהירות 

בנוסף לכך, משערים כי קיומם של דנדריטים ארוכים יותר מהממוצע במוחם של מחוננים 

יכולת הזיכרון שלהם מרבית המרואיינים ציינו כי צוין כי ימאפשר קיבולת זיכרון טובה. 

כי במיוחד ציינו הם ה. יאינם חושבים שהיא ייחודית לעומת כלל האוכלוסיהם טובה, אך 

הם טובים בהטמעת מידע ומסוגלים לזכור נוסחאות או דרכי פתרון, אך אינם חזקים בהכרח 

מיוחד, בפרט לאור העולה מתוך הספרות אני מוצאת ממצא זה מעניין בכרון אפיזודיאלי. יבז

 כי יכולות הזיכרון של מחוננים הן בדרך כלל ייחודיות. אחד ההסברים 57המחקרית,

כי אין בהכרח  58ו של מרטינזבמחקר תהשהועל העשוי להיות קשור להשערהאפשריים לכך 

כרון עבודה לעובדה כי יכולת זיגם הדבר קשור שייתכן  .קשר בין אינטליגנציה ליכולת זיכרון

אנו נמצאים בתקופה בה  ן מענה חד משמעי לכך.יבעת הנוכחית, אין עדי. דועכת עם הגיל

 . לחקור בתחוםמה מנם מתפתח, אך יש עוד ואחקר המוח תחום 

מרבית  קשור לעובדה כישתואר לעיל ממצא האחד ההסברים שניתן להעלות לאור 

ואף שואפים לעבוד עם אנשים  דומים להםההם נמצאים עם אנשים שהמחוננים ציינו 

יצירתיים ואף עם כאלה שיוכלו ללמוד מהם בעצמם. ייתכן וליכולת הזיכרון הייתה 

דומיננטיות בתקופת ילדותם וכיום יכולת זו קיימת, אך אינה בהכרח בולטת יחסית לאנשים 

עימם הם נמצאים באינטראקציה בחיי היומיום. המבוגרים המחוננים קולטים מידע לא 

                                                           
53 Tannenbaum, 2003 
54 Renzulli, 2002 
55 et al., 2017 Khundrakpam 
56 et al., 2014 Sánchez-Navas 
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ות מאשר בתקופת ילדותם, אך ייתכן והם עורכים בו שימוש שונה מלבד שליפתו מן פח

, הם מיד הבינו וידעו לשלוף את למשל הזיכרון. בילדותם, כשנשאלו שאלות, בבית הספר

המענה. כיום, ייתכן והשימוש בידע האצור בזיכרונם הוא שונה ואף עשוי כאמור להיות 

ותם. אין הדבר מעיד כי אין להם יכולות זיכרון הסובבים א בו עושיםדומה לשימוש 

יכולות אלו אינן בהכרח בולטות והם נדרשים  ,ייחודיות, אלא כי בסביבה בה הם עובדים

שאלה האם ייתכן כי עולה הבנוסף לכך,  יותר ליכולות אנליטיות ולביצוע הקשרים מורכבים.

ת זיכרון לטווח ארוך בגיל יכולות אנליטיות ברמה גבוהה עשויות לבוא על חשבון יכולו

 זו סוגיה מעניינת לביצוע מחקר עתידי.  .המבוגר

קיימת בין אם עוצבה בין זיכרון כיכולת  בחנהאל נשאלת השאלה, האם יש מקום

לבין זיכרונות שיש לנו אשר מעצבים את  ,מבחינה גנטית ו/או מבחינת השפעות סביבתיות

במענה לשאלה זו, עלינו יהיה גם לכלול  .התודעה שלנו ביחס לעבר, להווה ואף לעתיד

 59.בפרט ככל שאנו מתבגרים ,התייחסות למאפיינים שונים של זיכרונות, כגון זיכרונות שווא

מבחינת סוגי זיכרון, ניכר כי אירועים ן רחוקים ממענה לשאלה זו. יאנו עדילדעתי,  על כן,

נסולידציה והפכו בפועל של המבוגרים המחוננים אכן עברו קו תקופת ילדותםמסוימים ב

מרבית המרואיינים ציינו כי יש חלקם דווחו על ידם במהלך הראיונות.  לזיכרון לטווח ארוך.

כרונות טובים מתקופת ילדותם בבית הספר הרגיל והן ממסגרות חינוכיות למחוננים ילהם ז

 הרגיל,, בפרט בבית הספר יש שהתייחסו לעובדה כי רוב הזמן לא למדו בעצםבהן השתתפו. 

יש שציינו כי היות וכבר ידעו לקרוא ולכתוב , וונהנו מכך לכיתהחוץ זמן מובילו יותר 

כשהחלו ללמוד בכיתה א', מרבית הזמן חוו תסכול, אך כשהקפיצו אותם כיתה קיבלו מענה 

 ד בנוח. והרגישו מאהם  קוגניטיבי וגם חברתי למרות הבדלי הגיל. מבחינה מנטלית

כניות יום העשרה שבועיות וחוגים וים שלמדו במסגרות של תכל המבוגרים המחוננ

ד תקופה זו. הם ציינו כי העשירו את הידע שלהם, רכשו ולמחוננים זוכרים באופן חיובי מא

יום בשבוע של כך שיקשיבו להם ולרעיונות שלהם, זכו ל"שקט" מיומנויות שונות, זכו ל

 ,יות שלהם ולרכישת חברים חדשים, להכרה ביצירתחופש בחירהמתוך ההמולה שבשגרה, ל

 ממצאים אלוב תומכיםאכן  61,קים כמו גם מחקרה של 60,מחקרו של ואטוומחוננים כמותם. 

כניות של יום העשרה ות מיוחדעל חשיבותן הרבה של מסגרות לימודיות אלו, ב יםומצביע

 שבועי עבור מחוננים. 

ית "המחונן" גרמה תוולמרבית המרואיינים למרות ממצאים אלו, יש לציין כי 

 המרואיינים ציינו כיבחברת ילדים בבית הספר הרגיל.  עיקרלבעיות חברתיות ורגשיות, ב

חוו הטרדות והשפלות מילדים בני גילם והדבר גרם , סבלו בילדותם מבחינה חברתית הם
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שהו לבדם בסביבות אלו. מציאות זו של תחושת בידוד ותסכול הם להם להתרחקות ולרוב 

חדים מהם גם בבית המשפחה. חלקם חוו גירושים של הורים או מעבר דירה ו/או ליוותה א

מנם מרבית המרואיינים כיום מתפקדים וחיים טוב לדבריהם, אך אין ושוב כחוויה קשה. איי

. אוכלוסייה במעמד שונההמחוננים הם  כי ,מוטלת חובת ההבנהעלינו כחברה ספק ש

דיים, אשר במידה ולא נענים, נעשים פגיעים צרכים רגשיים ייחו בעלי מדובר בפרטים

ביחס למאפייני אישיות מסוימים שאינם  ןעשוי להוביל לקיבעו דבר זהמבחינה נפשית. 

בנוסף לכך, יש  62לחוסר תפקוד במציאות היומיומית. עשויים לגרוםבהכרח רצויים ו

ם. עליהם עצמ המחוננים גם על המבוגריםמוטלת כי אחריות  (63)למשל, לובסקי הטוענים

ללמוד להעריך את עצמם ובמידת הצורך לפנות לתמיכה מקצועית, אחרת הם עשויים 

 .כאוןילחוות קונפליקטים ואף ד

סביבה משפחתית לבית ההורים, מרבית המרואיינים ציינו כי זכו מכרונות ימבחינת ז

סים מרואיינים התייחסו ליחחמה ותומכת, בנוסף לסביבה תומכת מבחינה אינטלקטואלית. 

 ,עבור חלקםם הסבים ו/או הסבתות. עייחודיים עם אחד ההורים או עם שניהם ואף 

על  השפיעהד דומיננטית וויתה מאיהסבים והסבתות הו/או של  של ההורים דמותם

מן . בגרותםעיצבה את דרך חשיבתם עד אף חלקם אצל ילדות וההאישיות שלהם כבר בגיל 

לרוב בעלי רמת אינטליגנציה גבוהה הם  ניםכי הורים למחונ עולההספרות המחקרית 

וכי קיימת חשיבות רבה לאינטראקציות בין הורים  ,אחד ההורים אצלמהממוצע, לפחות 

 הינם 'מחוננים' בהורות שלהם מרבית ההוריםיש הטוענים כי  64.בגיל הילדות לילדיהםאלו 

ים על בית הספר ורבים מהם אינם סומכ ונוטים לעודד יצירתיות בקרב ילדיהם המחוננים

 הורים אלו 65.מתן מענה לצרכים של ילדיהם ולכן דואגים לכך באופן עצמאיבעניין הרגיל 

יודעים להתמודד עם תחושות התסכול של ילדיהם ולספק עבורם סביבה תומכת גם 

  66מבחינה רגשית.

במשפחה,  כרונות שיש למבוגרים המחוננים ביחס לאחים ולאחיותיזהמבחינת 

חלק . רובם ציינו כי חברים משותפיםהיו להם ואף ו כי היה להם קשר טוב מרביתם ציינ

מהאחים היו מחוננים בעצמם ואלו שהיו היחידים במשפחתם לא חשו תחרות או בעיה 

יחד עם הם תולים זאת בעובדה שהוריהם ידעו לספק להם סביבה תומכת ומכילה.  .כלשהי

, מתוך המרואיינים חווה קשיים קטן םמנוזאת, ממצאי המחקר מעידים כי חלק מסוים, א

על מנת להתגבר על בעיות אלו, קיים צורך ותסכולים בכל הנוגע ליחסים עם הוריהם. 
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לסייע להורים למחוננים מבחינת התמודדות עם ילדיהם ופיתוח סגנון הורות מותאם 

 67.סדנאות הכשרה ומפגשי ייעוץ תקופתייםאמצעות עריכת ב

רובם ינים, ניכר כי אחד או יותר אובחנו כמחוננים. מבחינת ילדיהם של המרואי

יוצאת דופן, יכולת  וןכריציינו כי הם מזהים בילדיהם סימנים של מחוננות כמו יכולת ז

שפות זרות, יכולות חשיבה ביקורתית, יצירתיות, דמיון  לשגבוהה, יכולת קליטה  מילולית

והמדעים. ממצאים אלו תומכים מפותח, רגישות גבוהה לזולת ובולטות בתחום המתמטיקה 

 חלק מהמרואיינים ציינו כי ילדיהם לעיתים 68בעדויות דומות שקיימות בספרות המחקרית.

כניות של יום וציינו כי ישמחו שילדיהם ילמדו בת מרביתםמזכירים להם את עצמם כילדים. 

שציינו  יחד עם זאת, היו משום שזו זכורה להם כחוויה מעצימה. ,העשרה שבועי למחוננים

כי מחוננות יכולה להיות ברכה או קללה ולכן אינם מעוניינים להוסיף לילדיהם "תווית" 

התייחסויות אלו מסבירות גם את השונות שבלטה במענה של המרואיינים ביחס כלשהי. 

יש שציינו כי לא קיים הבדל לתפיסתם את המחוננות כיום מנקודת מבט של מבוגר מחונן. 

של המבוגר להבחין בין טוב לרע באופן בהיר  ון מבוגר מחונן, למעט יכולתבין ילד מחונן לבי

  הייחודיים. וועל כך שבאחריות המחונן לממש את כישורי

 .נשאר מחונן גם כמבוגראכן בספרות המחקרית דנים בשאלה האם ילד מחונן 

אלו אין סיבה ששהרי  69,מבחינת מנת המשכל ויכולות אינטלקטואליות המענה הוא חיובי

צעו מבחני אינטליגנציה על שם וקסלר בו 70'וחוב במחקרם של לאנג ,יצוין כי מחדייעלמו. 

נמצאה שונות  מאידךאך  ,מנם כל המבוגרים הציגו יכולות גבוהותווא 71מחוננים למבוגרים

ביניהם ביחס ליכולות קוגניטיביות. לטענתם, הדבר עשוי לנבוע מנתוני רקע כגון רמת 

מנות, איכויות רגשיות וא, כמו גם יכולות שאינן קוגניטיביות, כגון אהשכלה, מגדר ומוצ

אחרת: האם  נחזור לשאלה הקודמת, אך הפעם היא תנוסחוחברתיות ומאפייני אישיות. 

ילדים מחוננים פיתחו עם הזמן את כישוריהם או את היכולות הייחודיות שלהם וערכו בהם 

אחד יצוין כי  72.ם? המענה לכך אינו חד משמעישימוש כמבוגרים או הגיעו להישגים ייחודיי

המרואיינים התייחס לעובדה כי מחוננים יכולים להיות בעלי ריבוי אינטליגנציות ולעיתים 

ן ילטענתו, ריבוי העני .הציג את עצמו כדוגמה לכך . הואסרוןיהדבר מהווה דווקא ח

מרבית  לאצמיטבית.  לרמה או לפתחםמסוימת והכישורים שלו לא הובילו אותו להתמחות 

ידי מבחן -המחוננים הכישורים או המחוננות לעיתים נרחבים ואינם ניתנים למדידה על

                                                           
67 Morawska & Sansers, 2009 
68 Perrone et al.,  2010 
69 , 2019Lang, Matta, Parolin, Morrone & Pezzuti 
70 ibid 
71 , 2008Wechsler 
72 2015 Bishop,Rinn &  
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לבצע כל דבר בהחלט אחדים יכולים  73.סביבה בה גדלומהרובם נובעים מגנטיקה וו, כלשהו

, בעוד שאחרים מתרכזים תחומים אחריםבו פילוסופיהבמוזיקה, באם מדובר בספורט, 

את הם מוצאים  ,םהכישורי לעיתים בגלליקה. זלבד כמו מתמטיקה או מובתחום אחד ב

יש  74.או תוכל להבין ה הרגילה לעולם לא תחווהיעצמם במצבים מאתגרים אותם האוכלוסי

תם באה לידי ביטוי מלא ולציין כי ביחס למחוננות, מרואיינים ציינו כי אינם חשים שמחוננ

מלווים את המבוגר הבר תלוי במכלול גורמים אין הסבר יחיד לטענה זו. הדבבגרותם. 

גנטיקה, אופיו כאדם, הדימוי העצמי ההסביבה בה גדל, , בכללם המחונן מאז תקופת ילדותו

אחת המרואיינות ציינה כי אינה מבינה כיצד  שלו כילד מחונן בעבר וכיום כמבוגר מחונן.

בחון. טענה זו אינה תה טעות באיאינה מחוננת וזו הי היא אובחנה כמחוננת. לטענתה

שחושבים כך. יתרה מכך, הם משוכנעים שאינם כאלו.  רביםנדירה, להפך, ישנם מחוננים 

 דבר זה .בוגר לפתח תחושת זהות כמחונןו של המאי יכולתהתבטאויות אלו מעידות על 

גם השפעות יש כך ול בהם ניחן הייחודייםהכישורים  לבטא אתשלו האפשרות מגביל את 

  75.בחייו ובעבודתושלו סיפוק על תחושת ה

זיכרונות.  ם שלבפני הקורא תמונת פאזל המורכבת מרבדי סהבמאמר הנוכחי נפר

 - , אלא לפתוח צוהר לעולם ייחודיהאין במאמר זה כוונה לבסס תאוריה אחת על פני השניי

אחת מהן מחקר זה מעלה מספר שאלות מרתקות.  עולם זיכרונותיהם של מבוגרים מחוננים.

ילדותם על גיבוש העצמי תקופת כרון שיש למבוגרים המחוננים מיסקת בהשפעת הזעו

מחקרים העוסקים במבוגרים מחוננים בכל הנוגע לזיכרון וליכולות המבוגר שלהם. 

 ממליצים לבצע מחקרי אורך על מנת לבחון האם 76חוקריםאינטלקטואליות הם נדירים. 

במחקר הנוכחי ניכר כי  וננות בגיל ילדות.ת אינטלקטואלית אכן תלויה בזיהוי מחוהתפתח

. הייתה השפעה על גיבוש העצמי כמבוגריםתקופת הילדות ל ,המרואייניםחלק מעבור 

ציינו כי דווקא . אחרים ילדות אכן השפיעו עליהםהציינו כי חוויות שחוו בגיל מרואיינים 

 ,כגוןלדות שחסרו להם בישירות סייעו בידם לפתח מאפיינים התקופת הצבא או שנת 

אחרות כי המאמר הנוכחי אינו עוסק באוכלוסיות  צייןאמשמעת עצמית ומכוונות למטרה. 

 הטוענת 77,פרימןראוי לאזכר את חד עם זאת, ובהחלט ייתכן וממצא זה יימצא גם בקרבן. י

ניכרת השפעה של תקופת הילדות על גיבוש העצמי  ,קרב אוכלוסיית המחונניםמיוחד בבכי 

 כמבוגרים.

                                                           
73 Wai, 2014 
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 שעלינוהנדרשת למחוננים ווהחברתית סוג התמיכה הרגשית ב עוסקתאלה נוספת ש

כי תקופת הילדות הינה קריטית עבור המחוננים. ראים ממצאי המחקר מ להם.כחברה לספק 

תחושות עלבון שחוו, אכזבה ופחד. יש  - המרואיינים ציינו מגוון של התייחסויות לפן הרגשי

וו כילדים, לרוב מילדים אחרים בבית הספר ובסביבה בה אלימות מילולית אותה חשתיארו 

אותו קיבלו ממורים הן בגיל ולעיתים אף משפיל יחס שיפוטי ציינו גם דוגמאות לגדלו ו

פי העדויות, הדבר גרם לחלקם לזנוח כישורים מסוימים בהם -עלילדות הן בגיל ההתבגרות. 

  בזמנו.בלטו 

באופן ספציפי מה עלינו לספק  הינהשאלה נוספת שעולה מתוך המחקר הנוכחי 

עלינו לחשוף אותם גם לאתגרים ולמצבים מורכבים אותם חובה האם  .למחוננים בילדותם

בהעשרת הידע רק לעסוק או  ,ובעתיד כבוגריםכילדים הם עשויים לפגוש בחייהם בהווה 

ננים, עיסוק באוכלוסיית המחומענה לשאלה זו כרוך בהבנה כי  .פיתוח הכישורים שלהםבו

שרון או ילמרות שכחייב להיות מרכזי בהוויה שלנו כחברה.  ,הן ילדים הן המבוגרים שבהם

אם נרצה לקרוא לכך מחוננות בתחום אחד או יותר הם אישיים, אנו כחברה לא יכולים 

אם המטרה  זו חייבת להיות משימה חברתית ערכית מן המעלה הראשונה.להתעלם מכך. 

שיש להם ם היא שיהיו תוצרים חדשניים ו/או רעיונות חדשים הסופית של חינוך מחונני

ועלינו  78השפעה על החברה ואף על האנושות, הרי שמבוגרים מחוננים אמורים לספק זאת

ולקבל יחד עם זאת חשוב להבין כחברה לסייע למחוננים לפתח את יכולותיהם הייחודיות. 

לחיות את חייהם כראות עיניהם שירצו בין המחוננים גם כאלו שיהיו תמיד את העובדה 

 לחברה בה הם חיים. באופן חדשני לתרום  יעסקו תמיד בחשיבה כיצד עליהםולאו דווקא 

מבחינה תאורטית, ממצאי מחקר זה עשויים לתרום לגופי הידע העוסקים במחוננות 

ממצאי המחקר הנוכחי עשויים לסייע , פרגמטיתבכלל ובמבוגרים מחוננים בפרט. מבחינה 

כניות לימודים למחוננים, ובלי ההחלטות במשרד החינוך ביחס לתכנון ולפיתוח תלמק

להכשרת יועצים  כמו גם לפיתוח השתלמויות למורים בכלל ולמורים למחוננים בפרט

ולילדים  ילדים מחונניםשבהן יש למשפחות  בנוסף, ממצאי המחקר עשויים לסייע. חינוכיים

כרונות של מבוגרים מחוננים ים לסיפורי חיים ולז. חשיפת ילדים מחונניהמחוננים עצמם

השלכות אפשריות , בהבנה ביחס לעשויה לסייע בידם בהבנת תהליכים שהם חווים בפועל

 עם מצבים שונים.  ללמוד כיצד להתמודד באופן מושכלעתידם, כמו גם על 

                                                           
78 08Simonton, 20 
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