
  ?תונילפיצסידה ללכל הדימל/הארוה לע רקחמ לש תואצות לילכהל רשפא ךיאו יתמ :5 טסופ
 )4 טסופל ךשמה(
 .תונילפיצסידה ללכב הארוהל )הלכלכ( תחא תיפיצפס הנילפיצסידב הארוה לע השענש רקחמ תואצות לש היוגש הללכה גיצה 4 טסופ
 .תונושה תונילפיצסידב דואמ תונוש הארוה תולוכי שורדלו דואמ הנוש תויהל היושע הארוההש םושמ איה היוגש הללכההש הנעטה
 הארוהה תוקינכט/תויגטרטסאו תויוגהנתה ,הארוהה תורטמ ,םולוקירוקה ,הארוהה תוטיש ומכ םיבר םיטביהב אטבתהל הלוכי תונושה
 םיסרוקב הארוהל םיצרמ לש (assignment) האצקה/יונימה ,)אלש וא תויצקס םע ןגוע יסרוק לש םויק לשמל( םיסרוקה יגוס ,התיכב
 .דועו דועו םינוש םיגוסמ
 לע רקחמה תא ךורעל איה ,תונילפיצסידה ללכל ויתואצות לילכהל היהי ןתינש הדימל/הארוה לע רקחמ ןנכתל רתויב המיאתמה ךרדה
 .םינוש םימוחתמ תונילפיצסיד ןווגממ וא תונילפיצסידה ללכמ םיסרוק תברעמש הייסולכוא
 לש 4-1 ,ןטק רפסמב וא ,הדיחי הנילפיצסידב קר הארוה לע םיוסמ רקחמ תושעל ןתינש ,תויטקרפ תוביסמ רקיעב ,םירקמ שי םלואו
 לכ תא הנגצייתש ךכ רקחמל תונילפיצסידה תא רוחבל שי ,תונילפיצסידה ללכל ויתואצות תא לילכהל היהי ןתינש ידכ .תונילפיצסיד
  .ןלגיב ידי לע תונילפיצסידה לש classification ןוימה איה רתויב תמכסומהו תלבוקמה הירואיתה .יהשלכ הירואית יפ לע ,ראשה
 ויהש ןכות ימוחת 36 ןיימ אוה .תונילפיצסיד לש היצקיפיסלק לש לדומ םיבחרנ םירקחמ ךמס לע הנב (Biglan, 1973) ןלגיב ינוטנא
 הברה וללה םידממהמ דחא .םידממ השולש ןיבמ דחא לכל םיאת ינש ,(2X2X2) םיאת הנומשל תוללכמו תואטיסרבינואב ונמזב םימייק
  :םיאת העבראלו דבלב םידממ ינשל ןאכ סחייתנ )רקחמה תורפסב גוהנ םג ךכו( תוטשפ םשל .םירחאה םיינשהמ עיפשמו בושח תוחפ
 תמועל )המגידרפה םושיי לש ההובג הגרד(  hard ׳השק׳ :םה םיאתה ינש :םוחתב המגידרפה תוחתפתה וא סוזנסנוקה תגרד :א דממ
 )הכומנ הגרד( soft  ׳ךר׳
 pure ׳יטרואית׳ תמועל applied ׳ימושיי׳ :םה םיאתה ינש :)תויטקרפה( תוימושייה תגרד :ב דממ
 
 י״ע תונייפואמ ןה . STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics לש ולא רקיעב ןה ׳תושק׳ה תונילפיצסידה
  ,)הקיטמתמ( יתומכ עדי לעו )םדוקה עדיה לש הקומעו תססובמ הנבה בייחמ שדח עדי לכ טעמכש ךכ( עדיה לש רבטצמ/יכרריה הנבמ
 ,ללכב םא ההובג המרב הקיטמתמ לש עדי תושרוד ןניא ןה ללכ ךרדב .ךוניח ,תויונמא ,חורה יעדמ המגודל ןה ׳תוכר׳ה תונילפיצסידה
  .השקונ יכרריה וניא ןהלש עדיה הנבמו
 )הירוטסיה( יטרואית-ךר ,)ךוניח( ימושיי-ךר ,)הקיזיפ( יטרואית-השק ,)הסדנה לשמל( ימושיי-השק :ךכ םא ויהי םיאתה תעברא
 
  .Becher & Trowler, 2001) ישעמו יטרואית ןפואב לדומה תא ופקיתש םיבר םירקחמ וכרענ ןלגיב לש היצקיפיסלקה םוסרפ זאמ
 את ותואל תוכיישה וללהש דועב וזמ וז תונוש הדימל יכרדו הארוה תוטיש תושרוד םינוש םיאתל תוכיישה תונילפיצסידש רעש ןלגיב
 ׳השק׳ל ןוימ לש א דממ יבגל דחוימב ,םינוש םירקחמב הרשוא וז הרעשה םג .הדימלו הארוה לש תוטיש ןתואב שומיש תורשפאמ
-ןיב םילדבה לע םירקחמב ןלגיב לש היצקיפיסלקב ושמתשה םיבר םירקחמ .(Neuman, Parry & Becher, 2002) ׳ךר׳ תמועל
 .םיירנילפיצסיד ןיב םילדבה לש שוריפו יוהיזל רקחמבו הירואיתב רתויב םישיה אוה הז לדומש ךכ הדימלו הארוהב םיירנילפיצסיד
 
 םיבקוע םירועיש 3-2 ץימחי לשמל הירוטסיה וא תורפסל טנדוטס םא ,הדימלו הארוה לע יכרריהה הנבמה לש טקפאה תא שיחמהל ידכ
 הבוט המרב ןיבי ןיידעש יאדוול בורק ,אבה רועישב ףתתשי רשאכ זא ,)רבעב דמל אלש םיאשונב( ןושאר ראותל יסיסב סרוק ךלהמב
 יסיסב סרוק ךלהמב םירועיש 3-2 ץימחי ,לשמל הקיטמתמ וא הקיזיפ ,הימיכל טנדוטס םא ,תאז תמועל .התיכב גצומה ןכותהמ רכינ קלח
 רועישה לש ןכותה תיברמ תא ןיבי אלש יאדוול בורק ,אבה רועישב ףתתשי רשאכ זא ,)רבעב דמל אלש םיאשונב( ןושאר ראותל
 הנבמל הארוהה תמאתהב םירומה תא םיבייחמ ,הז ןיינעב קר אלו הז ןיינעב םילדבהה .ריכמ וניאש םיגשומו םיחנומ דואמ הברה שוגפיו
 .לשמל הקיזיפו תורפס ןיב הנוש גוסמ הארוה םיבייחמ ןכלו רמוחה
 
 .תויפיצפס תונילפיצסיד לש ילמינימ רפסמב דקמתהל םיכירצשכ ,הדימל/הארוה לע םירקחמ לש תרגסמב רתויב ישומישה אוה א דממ
 תא לילכהל ןתינ היהיש ידכ זא ,)ימושיי-השק :אתה( הסדנהב חיננ הדיחי הטלוקפב וא הנילפיצסידב רקחמ תושעל םיצור םא ,המגודל
 ,׳ךר׳ה אתל תכיישה תפסונ הטלוקפ וא הנילפיצסידב םג רקחמה תא עצבל דואמ בושח ,תוטלוקפה וא תונילפיצסידה ראשל תואצותה
 תוגיצנ רובע תואצות ןתוא תא םילבקמ םא .חורה יעדמב וא הירוטסיהב לשמל ,יטרואית-ךר אוהש ןלגיב יפל ידגנה אתב יוצר דחוימבו
  .תוטלוקפה ללכל הללכהל םינתינכ רקחמה יאצממ תא תוארל לבוקמ ,םיאתה ינש
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