
 ,תואצותה םוכיס – הדימלל םיטנדוטס לשו הארוהל םיצרמ לש תושיג :27 טסופ
 )ד קלח( םימושייו תויועמשמ

 ביבא לת ׳בינוא ,הארוהה םודיקל זכרמה שאר רבעשל ,הביטח הרינ ׳פורפ י״ע

 .23-261,2 םיטסופב ,הדימלל םיטנדוטס לשו הארוהל םיצרמ לש תושיג ןיב רשקה לע רקחמה לש םוכיס אוה הז טסופ

 רקחמה תולאש

 :הנשמ תולאש עבראל הקרופ - םהלש םיצרמה לש הארוהל תושיגל עגונב םיטנדוטסה תופדעה ןהמ - רקחמה תלאש

 ?םיטנדוטסה י״ע תוספתנש יפכ םיצרמה לש הארוהל תושיגה ןהמ .1
 ?םיצרמה לש הארוהל תונושה תושיגה תא םיטנדוטסה תופדעה לש המצועב םילדבה שי םאה .2
 תונושה תושיגה תא םהיתופדעה ןיבל הדימלל םיטנדוטס לש תונושה תושיגה ןיב תוקיז/םירשק/םיסחיה םהמ .3

 ?הארוהל םיצרמה לש
 תושיגה תא םיטנדוטס לש תופדעהב ךר תמועל השק םוחת ןיב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה םימייק םאה .4

 ?םיצרמה לש הארוהל

 1 הלאשל הבושת

 ולא תושיג .)ןימימ ינשה רוטה , 1 הלבט ואר( םיטנדוטסה י״ע תוספתנש יפכ םיצרמה לש הארוהל תושיג 4 והוז
  )ינמי רוט ואר( םימדוק םירקחמ יאצממ יפ לע ,םיצרמה י״ע תוספתנש יפכ הארוהל תושיגה 4-ל תחאל תחא תומיאתמ

 הארוהל תושיגה תא םיטנדוטסה תופדעהל האוושהב הארוהל םיצרמ לש תוירקיעה תושיגה :1 הלבט

 
 

 
                                                        

 .םירבדה תגצה רופישל תובר ומרתש ,הזה טסופה לש תמדוק הסרגל תוליעומה היתורעה לע םיובנריב ׳פורפל הדומ ינא 1
 ךוניחה רקח לש םוחתב הנושארה הרושהמ תע בתכב םסרופו The Spencer Foundation  :תיתרקוי תיתורחת ןרק לש ןומימל הכז רקחמה 2
   .הובגה
 
 
 



 

 )24 טסופ - הייסולכואה ללכ יבגל ,לאמשמ ישילשה רוטה 1 הלבט ואר( :2 הלאשל הבושת

 הרומה אוה ,הארוהל תושיגה ראשמ רתוי הברה ההובג המצועב ,םיטנדוטסה ללכ י״ע רתויב ףדעומה הרומה -
  הנבומ עדי ריבעמש ,ןיינעמהו ריהבה

 לע לקמש ןפואב דמלמש ,חפטמה הרומה אצמנ ,ההובג ןיידע לבא הברהב הכומנ המצועב ,היינש הפדעהב -
 ןיבהל םהל רזועו דומלל םיטנדוטסה

 חותיפל לעופש ,הדימלה לש תימצע הנווכה/לוהינ םדקמה הרומה אצמנ ,הכומנ רתוי הברה איהש תישילש הפדעהב -
     םיטנדוטסה לש יתסיפת יוניש/ילאוטקלטניא

 דמולה שארל עדימה תא ךפוש/קלוחה ,עדימ ריבעמה הרומה אצמנ רתויב הכומנה הפדעהב -

 טעמכ תומלעתהמ לחה ,דמולל הרומה תוסחייתה לש ףצר לע תואצמנכ הארוהל תושיגה עברא לש הגצהב ,ךכו
 תויוצר תוחפ יכה ןה 1 הלבטב תוינוציקה תושיגה יתש ,ולא םיאשונב הקומע תודקמתה דעו ויכרצו דמולהמ תטלחומ
   .רתויב תופדעומה ןה תויעצמאה תושיגה יתשש דועב םיטנדוטסל

 הארוה לש השיגה איה םיטנדוטסה ללכ לש הרורבהו הקזחה הפדעההש איה רתויב הבושחו תדחוימ ,העיתפמ האצות
 – הליעי הרוצב רמוחה תא גיצמ הרומה רשאכ ,האצרהה תטישב רקיעבו תילטנורפה הארוהה תטישב הרומ-תזכורמ
 .תניינעמו תנגרואמ ,הריהב

 
 )2 הלבט ואר( :3 הלאשל הבושת
 
 :)23 טסופ( רקחמה תורפס סיסב לע והוזש הדימלל םיטנדוטס לש תוירקיע תושיג שולשל תסחייתמ 2 הלבט

  תויחטש הדימל תויגטרטסאו הדימלל תינוציח היצביטוממ תבכרומה תיחטש השיג .1
 תוקימעמ הדימל תויגטרטסאו הדימלל תימינפ היצביטוממ תבכרומה הקימעמ השיג .2
  תויגשיה הדימל תויגטרטסאו הדימלל תיגשיה/תיתורחת היצביטוממ תבכרומה תיגטרטסא/תנגרואמ השיג .3

 
 :)26 טסופ( הארוהל תפדעומה םתשיג ןיבל הדימלל םיטנדוטסה תשיג ןיב רשקה :2 הלבט

 
 תפדעומה השיגה
 םיטנדוטסה לש הארוהל

 הדימלל השיגה לש םלוס-יתת
 וז הפדעה תאבנמש

 הדימלל םיטנדוטסה תשיג

 הארוהה-דקוממ הצרמה
 עדימ ריבעמה

  ןיא •

 הארוהה-דקוממ הצרמה
 ןיינעמהו ריהבה

  ההובג תינוציח היצביטומ •
 הבישחב ךומנ שומיש •

 תיתרוקיב

 תיחטש השיג

 ההובג םינחבמ תדרח • חפטמה דמולה-דקוממ הרומה
  הרזע שופיחל ההובג השירד •
 הבישחב ךומנ שומיש •

 תיתרוקיב

 תיגטרטסא/תנגרואמ השיג

 םדקמה דמולה-דקוממ הרומה
 הדימלב תימצע הנווכה

 ההובג תימינפ היצביטומ •
 הכומנ תינוציח היצביטומ •

 הקימעמ השיג



 – םיצרמ לש הארוהל תונוש תושיג המאתהב ףידעהל םיטונ הדימלל תונוש תושיג םע םיטנדוטס :הלבטהמ הנקסמ
 םע םיטנדוטס ,ךכיפל .הדימלב םהלש תויגטרטסאהו תויצביטומהמ םיעבונה ,םהלש הדימלה יכרוצ תא תותרשמש ולאכ
 םהלש תוישיאה תושיגה תא תופקשמש ,תונוש םיכרדב הליעי/הבוט הארוה רידגהל םייושע הדימלל תונוש תושיג
  .Entwistle and Tait (1990) לש םיאצממב ךמתנ הז אצממ .הדימלל

 ןיינעל תומאתומ אלא ,םהלש תועובקו תויטנרהניא תונוכת ןניא הדימלל םיטנדוטסה תושיגש איה הבושח הרעה
 ןיינעמ וניא ואשונש םיוסמ סרוקב הדימלל תיחטש השיג ץמאל יושע טנדוטס .םרובע ותובישחל וא סרוקב םהלש
 בושח וא ותוא ןיינעמ דואמש סרוקב הדימלל הקימעמ השיג ץמאי אוהש דועב ול יטנוולר וא בושח וניא וא ותוא
 אוה ינשה סרוקבש דועב ןיינעמהו ריהבה הרומה תא ףידעי אוה ,תיחטש השיג ץמיא ובש סרוקב ,ךכו .ול יטנוולרו
 !הדימלה לש ימצע לוהינו הנווכה םדקמה הרומה תא ףידעי

 )ךוניחלו הסדנהל םיטנדוטסה יבגל ,םיילאמשה םירוטה ינש תא 1 הלבטב ואר( :4 הלאשל הבושת
 הרומהו ןיינעמהו ריהבה הרומה תופדעה לש הובגה לדוגה רדסב הסדנההו ךוניחה ימוחת ןיב םייתועמשמ םילדבה ןיא
 םייתועמשמ םילדבה ולא םימוחת ינש ןיב ואצמנ .עדימה תא קלוח/ריבעמה הרומה לש דואמ הכומנה הפדעהבו ,חפטמה
 קהבומ ןפואב תפדעומ וז השיג .הדימלה לש תימצע הנווכהו לוהינ םדקמה הרומה תשיג יבגל קר הפדעהה תמצועב
 םיקהבומ םניה םילדבהה .הסדנהל םיטנדוטסה ידי לע רשאמ רתוי הברה ךוניחל םיטנדוטסה ידי לע תיטסיטטס
 :וז השיג לש הנשמה תומלוס תעבראמ דחא לכ יבגל םג )הסדנה רשאמ רתוי ההובג הפדעהב ךוניח םע( תיטסיטטס
 ךלהמב התיכב הליעפ הדימל לשו ,הדימלב ץמאמ תעקשה לש ,תימצע הדימל לש ,תיתרוקיב הבישח לש םודיק יבגל
 .רועישה

 םימושיי/תויועמתשה /תונקסמ

 םילדבההמ םלעתמש ,הצרמה לש עצוממ ליפורפ קר ףקשמ הארוה ירקסב םיוסמ הצרמ לש גורידה עצוממ .1
 תחקל םיכירצ הארוה ירקסב םיטנדוטסה יגוריד לש תויונשרפ .הבוטה הארוהה תרדגהב םיטנדוטסה ןיב
 .תונוש םיכרדב םיצרמ גרדל םייושע הדימלב םינוש םיכרצ םע םיטנדוטסש ןובשחב

 לש תונושה תושיגל םיסחייתמש םיטירפ ןנכתל שי ,הארוהה ירקס לש םינולאש םינובו םיבצעמ רשאכ .2
 הדימלב םיטנדוטס לש םינושה םיכרצלו ,הארוהל םיטנדוטס

 םיכירצ הארוהה יזכרמ לש לגסה ישנאו םילגרתמ ,ימדקא לגס ישנא ,םיימדקא םידיקפת יאלממ ,םיימדקא םישאר .3
 אצוי לעופכו הדימל יבגל םהיכרצבו םהיתושיגב םיטנדוטס ןיב םילדבה םויק לש תואיצמב ריכהל םלוכ
  .םיצרמה לש הארוהל תושיגה תא םהיתופדעהבו הבוט הארוה יהמ יבגל םהיתוסיפתב םילדבהב

 תא םיפידעמ םימוחתה לכמ םיטנדוטסה לש לודגה בורהש אוה דואמ תובושח תויועמתשה ול שיש ףסונ אצממ .4
 דימלת-דקוממ הרומ םיפידעמ םיטנדוטסה ,התוחפ הדימב .ןיינעמו ןגרואמ ,ריהב אוהש ילטנורפה הצרמה
 ןה ,ימצע ןפואב תלהונמה הדימלל וא הליעפ הדימלל ןווכמש הרומל םהיתופדעה וליאו םתדימלב ךמותש
 הארוהה תוטיש יתשש ךכל ינוציק דוגינב אוה םיטנדוטסה תופדעה לש המצועהו לדוגה רדס .רתוי הברה תוכומנ
 תימדקאה הליהקב הארוהב םיחמומו םירקוח ידי לע םינורחאה םירושעה 3-2 ב םוחב וצלמוה תונורחאה
 יניינעל םיחמומו םירקוח תועד ןיב טסרטנוקה .ידיתעה הדובעה םלועב םדוקפתלו םיטנדוטסה תדימלל תוליעומכ
 םיסרוקב םיצרמל תיפוסוליפ היעב גיצמ הז רקחממ תולועש יפכ םיטנדוטסה לש לעופב תופדעהה ןיבל הארוה
 תומיאתמש הארוהה תוטיש תא התיכב הארוהל ץמאל םאה – הימדקאב הארוהה יזכרמ לש לגסה ישנאלו םיימדקא
  ?םיחמומה לש תודמעלו רקחמה יאצממל תומיאתמש וללה תא וא םיטנדוטסה תוסיפתל

 הדימלב םהיכרצ תא םמצעב תוהזל םילגוסמש םייארחאו םירגוב םידמול לאכ םיטנדוטסל סחייתהל העיצמ תחא השיג
 .םהיכרצלו םהל הארוהה תא םיאתהלו םיטנדוטסה לש םהיתופדעה תא דבכל שי ,ךכל םאתהב .םתדימלל בוטש המ תאו
 ,תוריהבה רופישב דחוימבו הארוהה תוליעי םודיקב רקיעב דקמתהל תוכירצ הארוהה רופישל תויוליעפה ,ךכל םאתהב
 תוטישה גוסמ ,םתדימלב םיטנדוטסב הכימתל תוטישב - רתוי הכומנ הדימב לבא ףסונבו רמוחה תגצהב ןיינעהו ןוגראה
  .ךמותה הרומה שמתשמ ןהבש



 יבגל םייארחא יתלבו םירגוב יתלב םהש םישנא לאכ םיטנדוטסל סחייתהל העיצמ הנושארל תדגונמה היינש השיג
 תא תומדקמשו הדימלב םהיכרצל תומיאתמש הארוהה תוטישב ריכהלו תוהזל םילגוסמ םניאש ולאככ וא ,םתדימל
 לש תינורטפה הסיפתב םיגהונ וז השיגב ,ךכל םאתהב .דיתעב םייעוצקמה םהייחל ודמלש המ לש םושייה תאו םתדימל
 .״וניניעב םכתבוטל ןהש םיכרדב דומלל םכילע הפכנו םכתדימל רובעו םכרובע בוט המ םכמ בוט רתוי םיעדוי ונחנא״
 ,םיפידעמ םיטנדוטסהש ולא ויהי אל םיטנדוטסה לע ולעפויש הארוהה רופישל תויוליעפהו הארוהה תוטיש ,וז השיגב
 .תישיא תלהונמ הדימל לש וא הליעפ הדימלל הארוה לש אלא ,ןיינעמו ןגרואמ ,ריהבה – ליעיה הצרמה לש

  ?טוקנל השיג וזיאב זא

  .הטלחהה לבקמ לש תעדה ילוקישבו תישיאה היפוסוליפב היולת וללה תושיגה יתשמ תחאב הריחבה

 תא ורישכיו הדימלה בויטל ואיביש ןה םיחמומה תועד יפל תוטישהש םירובס םה .היינשה השיגב םירחובש םיצרמ שי
 הנווכה תחפטמה הארוה ולגסי םיצרמ רתויש יואר ןכל .21-ה האמב הדובעה םלוע ירגתא םע תודדומתהל טנדוטסה
 יללכל ענכיהל אלו הז גוסמ הארוהל םיצרמ רישכהל הארוהה רופישל םיזכרמה תא דדועל ךירצו הדימלב תימצע
 .״ץמאמ םומינימ תרומת ראות״ לש קחשמה

 ורובע בוט המ תוהזל לגוסמ םדא לכש הנימאמ ינא יכ תיפוסוליפ הניחבמ ןה ,הנושארה השיגב תלגוד ישיא ןפואב ינא
 המאתהב םיקסועש ןלהלכ רקחמה תורפס לש םיססובמ םיפנע ינש ךמס לע ןהו ,יאמצע ןפואב וכרד תא רוחבל יאשרו
 .הארוהב ושענש תובחרנה תומרופרהמ תונקסמבו הארוהה ירקס סיסב לע םתדימלל םיטנדוטס לש תוירחאב

 םיטסופה ןיבמ םידחאב גצוי הז אשונ( הארוהה ירקס תופקת לע תבחרנה תירקחמה תורפסה אוה ןושארה ףנעה
 רגוב ןפואב םהלש םירומה תא םירקסב םיכירעמ םיטנדוטס ,ללככש יטנטסיסנוק דואמ ןפואב הארמ וז תורפס .)םיאבה
 לע םתוא דחשל םהירוממ םידחא לש תונויסינ תובקעב הארוהה ירקסב םיגורידה תייטהל םינתינ םניאו ,ףקתו יארחאו
 לוהינב וא ,םהל עיגמש הממ םיבוטה םינויצ ןתמב וא ,סרוקה תמר תדרוהל ךכבו תוידומילה תושירדב הלקה ידי
 בשחיהל םילוכי ןכא םיטנדוטסהש םידיעמ ,יתסיפת יפל ,ולא םיאצממ .תרדבמו תעשעשמ הרוצב התיכב הדימלה
 תוליעיה ןה הארוה תוטיש וליא יבגל םתנבה לעו םהילע ךומסל רשפאש ,םתדימל לע תוירחא םיחקולה םירגובכ
  .הבוט המרב הדימל תגשה םשל םרובע רתויב

 דרופנטס ׳בינואמ ןבויק יראל ׳פורפ ךוניחה ןוירוטסיה ךרעש תניוצמו תידוסי ,תבחרנה הריקסה אוה ינשה רקחמה ףנע
(Cuban, 1986; 1990; 1993)  םיעצמאב שומיש לש ללוכ( הארוהב תומרופר לש דואמ תובר תורשע לע 

 הנקסמה .םינש האמכ ךשמב ב״הראב םינוכיתו םייניב תוביטח ,םיידוסי רפס יתבב וכרענש )הארוהב םייגולונכט
 םע הליחתה המרופר לכש )351-349 ׳מע ,״התיכב הארוה יכילהת״ ירפסב רתוי טרופמ רואית ואר( התייה תיזכרמה
 םתוא ןיכתו םידימלתל ליעותו הדימלה תא רפשת השדחה םידומילה תטיש המכ דע התארהש רקחמ תססובמ הירואית
 תלבוהב ,םיינויסינ רפס יתב תצובקב הירואיתה תא ומשייש םיטקיורפב קנע יביצקת ועקשוה ךכ רחא .רחמה םלועל
 תטיש םושייב םירומ לש תיביסמ הרשכהב התוול וללה םיטקיורפה תלעפה .הירואיתה תא וציפהו ובציעש םירקוחה
 תועצמאב הדימלל הלודג החלצה הארה םירקמה לכב טעמכש ,תואצותהו עוציבה לש קדקודמ רקחמבו השדחה הארוהה
 תוכימתה םג וקספנ ןמעו וללה םיטקיורפב תויפסכה תוכימתה ומייתסהש רחאל תודחא םינש לבא .השדחה הטישה
 טקיורפה תטישב דמלל ורשכוהש םירומה ,םיטקיורפה ילהנמ םיחמומה ידי לע השדחה השיגה לש ימוימויה םושייב
 ׳פורפ .טקיורפה תלחה ינפל ולהינ ןתואש תונשי הארוה תוטיש ןתואב דמלל ורזחו השדחה הטישב הארוהה תא וחנז
 םהל חונו לק רתויש המ יפ לע דמלל םיטונ םירומש ,וללה םירקמה דחא לכל ךרעש םיחותינה ךמס לע קיסה ןבויק
 תלעותב םיריכמ םה םא וליפא ,תושדחה תוטישה תרגסמב הרקש יפכ ץמאמו ןמז לש תפסונ העקשה םהמ שרוד אלשו
 ולשכנ ,רצק ןמזל החלצה וארהש המרופר רחא המרופר רחא המרופר ,ךכו .םהידימלת תדימלל תושדחה תוטישה לש
 תוטיש ףידעהל )םיטנדוטס הז הרקמב( םישנא חירכהל רשפא יאש איה יתנקסמ ...ךורא חווטל תומשוימ תויהל
 .קוחרהו בורקה דיתעב םהל הנלעות ןהש םהלש םירומה לש הנעט סיסב לע םהל תוחונ ןניאש הדימל

 



 ןודינב םכתעד תא עומשל חמשא ,םידבכנ םיארוק

 

 האירק תורוקמ

 .דלוגכר דוד :ןולוח .הארוה לגס חותיפל תימדקאה האצוהה .היינש הרודהמ .התיכב הארוה יכילהת .)2003( .נ ,הביטח
Cuban, L. (1986). Teachers and machines: The classroom use of technology since 1920 (Second 
Edition). NY: Teachers College Press. Teachers College, Columbia University. 
 
Cuban, L. (1990). Reforming again, again, and again. Educational Researcher, 19(1), 3-13. 
 
Cuban, L. (1993). How Teachers Taught: Constancy and Change in American Classrooms, 
1890-1990. (Second Edition). NY: Teachers College Press. Teachers College, Columbia 
University,  
 
Entwistle, N. J., & Tait, H. (1990). Approaches to learning, evaluations of teaching, and preferences for 
contrasting academic environments. Higher Education 19(2): 169–194. 
 
Hativa, N., & Birenbaum, M. (2000). Who prefers what? Disciplinary differences in students' approaches 
to teaching and learning styles. Research in Higher Education, 41(2), 209-236. 

 
 

 
 
 


