
 םילדבה ?םידומילהמ רושנל לולעו *הללכמ/הטיסרבינואב דומלל השקתמ ימ :17 טסופ
 )ב קלח( םיטנדוטסה לש הדימלה יישקב םיירנילפיצסיד-ןיב

 סרוקב הדימלב ישוקה ןיב רשקה לע םיבר םירקחמ ושענש ףא לע .א״ת תטיסרבינואב ,ידי לע רקחמה תווצ תלבוהבו ינונכתב ךרענ ןאכ אבומה רקחמה *
 תודסומל הזה טסופה לש םיאצממה תא לילכהל ןתינ אל ,ךכו תויה .הדימלב ישוקל םימרוגה רקח לש אשונב םיפסונ םירקחמ יתאצמ אל ,םיצרמה גורידו
 .םהמ תרזגנה הדימלהו הארוהה תוברתו ימדקאה רקחמה תמרו דמעמב ביבא לת תטיסרבינואל םימוד םניאש םיימדקא

 ?םיטנדוטסה לש הדימלה יישקב קוסעל המל

 וניא טנדוטסהשכ תובר םימעפ תשחרתמ הרישנה .רשפאה לככ התוא םצמצל תוסנמו םיימדקא םידומילמ הרישנה תעפותב תוקבאנ תוללכמהו תואטיסרבינואה
  .םיסרוקה ישוק איה ,16 טסופב ׳ג הנקסמ הדיעמש יפכ ,ןוצרה תועיבש יאל תוביסה תחאו הב הסנתמ אוהש הארוההמ הצורמ

 תויהל הטונ הטלוקפב הארוההמ םהלש תיללכה ןוצרה תועיבש ךכ ,רתוי םישקכ םיטנדוטסה י״ע םישפתנ הטלוקפב םיסרוקה לולכמש לככ :׳ג הנקסמ
 !ֿרתוי הכומנ

 :16 טסופב ׳ב הנקסמ י״ע רבסומ הזו ,םיכרה תועוצקמב םיסרוקב רשאמ רתוי הקזח הרישנה STEM ה יסרוקב ,יל עודיש המכ דע

 .םיכרה םימוחתב םיטנדוטסה רשאמ רתוי הברה השקכ םהלש םיסרוקב הדימלה תא םיספות (STEM) םישקה םימוחתב םיטנדוטסה :׳ב הנקסמ
 םוחתהמ רכינ לדבהבו םימוחתה לכ ןיבמ רתויב השקכ תספתנ )יטרואיתו השק םוחת והז ןלגיב ןוימ יפל( םיקיודמ םיעדמל הטלוקפה ימוחתב הדימלה
 םימוחת( תילאיצוס הדובעו ךוניח םה םיטנדוטסה יניעב םישפתנש יפכ הדימלל רתויב םילקה םימוחתה .)ימושייו השק םוחת( הסדנה - םהירחא אבה
  .)םיימושייו םיכר

 לש לגסה ישנא ףותישב ,2011 תנשב יתכרע וז הרטמל .השק סרוקהש םיטנדוטסה תשיפת לע עיפשמ המ ןיבהלו רוקחל בושח ,הרישנה תעפותב םחליהל ידכ

  .ןלהל םיראותמ ויאצממש רקחמ ,ושארב יתדמעש הארוהה םודיקל זכרמה
 
 םיטנדוטסה לש הדימלה יישק יוהיזל יבלש-וד רקחמ
 :הלאשל הטיסרבינואב םיטנדוטסה ללכ לש גציימ םגדמ לש םיטנדוטס ובישה ןושאר בלשב

 היה סרוקה :הארוהה רקסב לולכה טירפה לע הצרמה תא םיגרדמ םתאשכ )םכילע עיפשמ המ( םיסחייתמ םתא םיטביה וליאל רשפאה לככ טרופמב ומשר אנא

 :)הקלחמב/גוחב םיסרוקל האוושהב( השק

 רתויב םיחיכשה ויהש ולא ,סרוקה ישוק לע גורידל םירבסה לש תוירוגטק עבשל םתוא סניכו הז טירפל ולבקתהש םירבסהה תואמ תא ןיימ רקחמה תווצ

 :ןלהלכ ,תוירוגטקה ללכ ןיבמ תיתועמשמ הדימב

 הלודג ןמז תעקשהו הדובע דואמ הברה ינממ שרוד סרוקה .1
  ראותב ולקשמלו יניעב ותובישחל תיסחי ידמ הלודג איה סרוקב תשרדנה ןמזה תעקשה .2
   יתבישח רגתא ביצמו הנבהל השק רמוחה .3
  ידמ ריהמ תומדקתה בצקבו הבר תוסיחדב רועישב רבעומ רמוחה .4
 המ ןיבמ ינניאש השגרהב אצוי ינא רועיש לכ ףוסב ,םינחבמלו סרוקה תולטמל םלוה ןפואב יתוא םיניכמ םניא סרוקה ירועיש( הבוט אל הארוהה .5

 )רקיעב דקמתמ וניאו לפטב קוסעל הברמ הצרמה ,םידימלתה תמרל - ישוקה תמרו בצקה ,םירבסהה - הארוהה תא םיאתמ אל הצרמה ,דמלנש
 םינחבמב החלצהלו תולטמה עוציבל – רמוחה םושייל םלוה ןפואב ןיכמ וניא סרוקה .6
 תינוציח הרזעב ךרוצ שיגרמו ,ןחבמה תארקלו הדימלב ןוחטיב רסוח/םינוא רסוח שיגרמ ינא .7
  

 ,רבסה ותוא םע המכסה לש תוגרד 5 ןייצמש םלוס לע ליעלכ םירבסהה תעבשמ דחא לכ גרדל םיטנדוטסה תא ונשקיב ובש רוגס ןולאש ונבציע ינשה בלשב

 ראותל םידומילה תנש ,הטלוקפה לע עדימ ונשקיב ןכ ומכ .)דואמ הבר הדימב( 5 דעו )דואמ הנטק הדימב( 1 מ :גרדמה יניעב רבסהה תובישח לע הדיעמש
 .רדגמהו

 
 עברא תריחב .הסדנהו םיקיודמ םיעדמ ,חורה יעדמ ,תויונמא :תוטלוקפה עברא לש םיטנדוטסה 12,990ל א"עשת 'ב רטסמס עצמאב ל"אודב חלשנ הז ןולאש

 12.4%  םהש 1,615 היה םיבישמה רפסמ .15 טסופב תראותמו ןלגיב לש הירואיתה יפ לע התשענ הטיסרבינואב תוטלוקפה ללכ תא תוגציימכ ולא תוטלוקפ

 יזוחאל ההז טעמכ היה םגדמב רדגמו ראותל םידומילה תנש ,הטלוקפ יפ לע םיבישמה תוגלפתה יזוחאש ונאצמ תויטסיטטס תוקידבב .רקחמה תייסולכוא לש



 לש הייסולכואה לש גציימ םגדמ םיווהמ םיבישמה ,םיבישמה לש ךומנה זוחאה ףא לעש חינהל ןתינ ןכלו תוטלוקפה 4 לש תיללכה הייסולכואב וז תוגלפתה

  .ונחבנש םיטביהה יבגל תוטלוקפה עברא

 תונקסמו תואצות
 סרוקה ישוקל םימרוגה תשיפת .א
 . (n=1615) םירבסהה תעבשמ דחא לכ יגוריד לש ןקתה תויטסו םיעצוממה תא הגיצמ ןלהלש הלבטה

 ׳סמ רבסה עצוממ ןקת תייטס
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 ?סרוקה ישוק תא םגורידב םינוש םיטביהל םיטנדוטסה םיסחיימש תילאיצנרפידה תובישחה תמר יהמ

 .יתבישח רגתא גיצמו הנבהל השק רמוחהש ,הלודג ןמז תעקשהו הדובע דואמ הברה שרוד סרוקהש ךכל :1,3 םיטירפל תסחוימ רתויב ההובגה תובישחה תמר

 םיטנדוטסה יניעב ותובישחל תיסחי ידמ הלודג ןמז תעקשה שרוד סרוקהש ךכל :2,4 םיטירפל תסחוימ רתוי הברה הכומנ תובישח תגרד ,ינשה םוקמב

 .ידמ ריהמ בצקבו הבר תוסיחדב רועישב רבעומ רמוחהשו ,ראותב ולקשמלו

 םימרוגה ןחבמה תארקלו הדימלב ןוחטיב רסוח/םינוא רסוח לש םיטנדוטסה תשגרה :סרוקה ישוק לש גורידה לע תוחפ הברה םיעיפשמ םיטביהה תשולש ראש

 דומלל ישוקה לע טעמ תיסחי העיפשמכ תשפתנ הבוט אל הארוה ,עיתפמבו ,םינחבמלו תולטמל סרוקה ידומילב תמלוה אל הנכה ,תינוציח הרזעב ךרוצל
 .סרוקב

 
 סרוקה ישוקל םימרוגה תשיפתב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה .ב

 יטירפ תעבש תא םיגרדמ תמיוסמ הטלוקפב םיטנדוטס םאה ?סרוקה ישוק יבגל םירבסהל םיטנדוטס םינתונש תובישחב תונוש תוטלוקפ ןיב םילדבה שי םאה

 עברא ןיב קהבומ לדבה ןיאש וארה םייטסיטטס םינחבמ :תילילש איה ונלביקש הבושתה ?תרחא הטלוקפב םיטנדוטס רשאמ הנוש תובישח רדסב סרוקה ישוק
 ישוקל םירבסהה לש תיסחיה תובישחה תא המוד ןפואב םיספות תוטלוקפה ללכמ םיטנדוטסה ,רמולכ .תוירוגטקה עבש לש תובישחה גרדמ יבגל תוטלוקפה

  .סרוקה

 יתועמשמ ןפואב רתוי םיבושחכ ואצמנ 1,3,6,7 םיטירפה .סרוקה ישוקל םירבסהה לש תובישחה תמצוע יבגל םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה ואצמנ ,תאז םע

 רתוי םישח םישקה םימוחתה ידימלת .םיכרה םימוחתה ידימלת רובע רשאמ םישקה םימוחתה ידימלת רובע )ינוניבה םוחתב טקפא לדוגו( תיטסיטטס קהבומו

 אל הנכה קפסמ סרוקהשכ ,יתבישח רגתא ביצמו הנבהל השק רמוחהשכ דחוימבו הלודג ןמז תעקשהו הדובע דואמ הברה שרוד אוהשכ השק סרוקהש םירחאהמ

 .תינוציח הרזעב ךרוצב םישיגרמו ןחבמה תארקלו הדימלב ןוחטיב רסוח/םינוא רסוח םיווח םהשכו ,םינחבמלו תולטמל תמלוה

 סרוקה ישוקל םימרוגה תשיפתב ראותל דומילה תנשב םילדבה .ג



 הנשה ידימלת .התובישחב תדרוי ישוקה תמר ךכ ,רתוי תמדקתמ םידומילה תנשש לככ ,סרוקה ישוקל םירבסהה תעבש לכ יבגלש הלוע םייטסיטטס םיחותינמ

 םינשה ידימלתו ,הכומנ רתוי טעמ תובישח תמרב םיגרדמ ׳ב הנש ידימלת ,רתויב ההובגה תובישחה תגרדב סרוקה ישוקל םירבסהה בור תא םיגרדמ הנושארה

 הרזעב ךרוצהו ,ןחבמה תארקלו הדימלב ןוחטיב רסוח/םינוא רסוח :7 טירפ יבגל םיעיפומ רתויב םילודגה םישרפהה .רתוי הברה הכומנ תובישחב ,תומדקתמה

 .ד-ג םינשה םידימלת - רתוי םיסונמו םיקיתווה םידימלתה לש עצוממהמ המלש הדיחיב טעמכ הובג הז טירפ יבגל א הנש ידימלת לש עצוממה .תינוציח

 
 םוכיסל
 :יכ תוארמ רקחמה תואצות

 ירגתא גיצמו הנבהל השק רמוחה םאו ,הלודג ןמז תעקשהו הדובע דואמ הברה םיטנדוטסהמ שרוד אוה םא רקיעב השקכ םיטנדוטסה ידי לע שפתנ סרוק .א
 ולקשמלו םיטנדוטסה יניעב סרוקה תובישחל תיסחי ידמ הלודג איהש ןמז תעקשהל השירד ידי לע תעפשומ סרוקה ישוק תשיפת ,הכומנ רתוי המרב .הבישח

 תתחפומ הדימב לבא סרוקה ישוק לש גורידה לע םיעיפשמה םיפסונ םיטביה השולש .ידמ ריהמ בצקבו הבר תוסיחדב רועישב רבעומ רמוחהשכו ,ראותב

 תמלוה יתלב הנכהו ,תינוציח הרזעב ךרוצל םימרוגה ןחבמה תארקלו הדימלב ןוחטיב רסוח/םינוא רסוח לש םיטנדוטסה תשגרה :םה םימדוקה םיטביההמ

 .סרוקב דומלל ישוקה לע טעמ קר העיפשמכ תשפתנ הבוט אל הארוה ,עיתפמב .םינחבמלו תולטמל

 ,השקכ סרוקה תשיפתל רתויב םיבושחכ ואצמנש םימרוגה לכ .סרוקה ישוקל םירבסהה לש תובישחה תמצוע יבגל םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה םימייק .ב

 .םיכרה םימוחתה ידימלת יניעב רשאמ תיטסיטטס קהבומו יתועמשמ ןפואב רתוי םיבושחכ STEM ה תועוצקמב םיטנדוטסה יניעב םיספתנ

 תדרוי ישוקה תמר ךכ רתוי תמדקתמ דומילה תנשש לככ .סרוקה ישוקל םירבסהה לש תובישחה תמצוע יבגל ראותל דומילה תנש סיסב לע םילדבה םימייק .ג

 טעמ תובישח תמרב םתוא םיגרדמ ׳ב הנש ידימלת ,רתויב ההובגה תובישחב סרוקה ישוקל םירבסהה בור תא םיגרדמ הנושארה הנשה ידימלת .התובישחב

  .רתוי הברה הכומנ תובישחב תומדקתמה םינשה ידימלתו ,הכומנ רתוי

 הארוהה רקס ינולאשב םושייל הנקסמ
 ףסונב ,רקסה ןולאשב לולכל דואמ בושח ,םיימדקאה תודסומה ישאר לכל דואמ בושח םיטנדוטסה י״ע תשפתנש יפכ סרוקה לש ישוקה תמר יבגל עדימהו תויה

   .סרוקה לש ישוקה תמר לע לאושה טירפ םג )11 טסופ ואר( הארוהה תוכיא תא םיגציימש םייסיסבה םיטירפה תעבראל
 
 םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבהו ,םידומילהמ םיטנדוטס תרישנל איבהל הלולעש סרוקב הדימלה לש ישוקה תשיפתב םוצמצל תוימושיי תוצלמה - אבה טסופב
 .םיסרוקה ינויצב
 


