
 הארוהה לש )הארוהה ירקסל( תיפולח הכרעהל תוטיש :9 טסופ
 ףילחתכ תוטישהמ וליאב שמתשהל ןתינ םאה :ג קלח – תימדקאה
 ?הארוהה ירקסל

 יכרעב - תונכתיה ןיא ןהמ תחא ףאלש וניארו תימדקאה הארוהה תכרעהל תויפולח תוטיש 15 כ ונרכה 8-ו 7 םיטסופב
 הביס שי ,תלעות/תולע ילוקישל ףסונב םלואו .הכרעה דעומ לכב םיסרוק יפלאו תואמ לש בחרנ ףקיהב םושייל - תלעות/תולע
  .תויפולחה תוטישה לש תופקתהו תונמיהמה תייעב איהו ,הדידמ ילכב שומיש יבגל תינורקע איהש הזכ םושיי תעינמל תפסונ

III. תויפולחה תוטישה לש תונמיהמ וא תופקתב תויעב 

 תושירדה יתש תא דחיב תמייקמכ תיעדמ ססובמ ןפואב האצמנש תויפולחה תוטישה ןיבמ תחא וליפא ןיא ,יל עודיה לככ
 יבגל ידוסי ןפואב הקדבנש ןהמ תחא ףא ןיא טעמכ ,(Linse, 2017) סניל יפל !תופקת םגו תונמיהמ – הדידמ ילכ לכל תויחרכהה
 הטישה לש םושייה ךרד לש תוהמה םצעש שארמ וניבה םירקוחהש םושמ םרגנ הקידבה רסוחש דואמ ןכתיי .התופקתו התונמיהמ
 :הקידבהמ תוענמיהה יבגל תורעושמה תוביסה ןלהל .תופקת וא תונמיהמ לש תונכתיהה תא ללוש

 ,םדא חוכו ,ןמז ,ףסכ תניחבמ דואמ רקי אוה תוטישהמ תחא לכ לש םושייה 8 טסופב ראותמכו תויה .תונמיהמ לש סוסיבה יבגל
 ידכ ,רחא תווצ םע םיסרוק לש םיאתמ רפסמ יבגל תינמז וב ךילהה לע רוזחל - תונמיהמ לש סוסיב םשל - םיילפכ רקיש ירה
  .וזל וז תובורק וא תווש םימעפה יתשב תואצותהש תוארהל

 הכרעהה תואצותב תויטה ןיאשו ,הבוט הארוהמ םיפצמ ונאש המ תא תדדומ ןכא הטישהש תוארהל שי ,תופקת לש סוסיב םשל
 המישרב תויפולחה תוטישה ןיבמ תחא לכב הכרעהה ,היינשה הדוקנה יבגל ןכאו .הדימלו הארוהל תויטנוולר ןניאש תוביס בקע
 ,םיתימע ,ימצע גורידב ומצע הצרמה ומכ( ןיינע ילעב הימדקא ישנא ידי לע דחא-לע-דחא לש תרגסמב תישענ רשא ,7 טסופמ
 לע תוכרעה ,ףסונב .הטומ תויהל ההובג תורבתסה םע ןכלו תיביטקייבוס חרכהב איה ,)וילופטרופ ,םירוטרטסינימדאו םינוממ
 ךלהמב םירועישה ללכ תא תפקשמ הניאש הדיחי תיפצת לע )תולע ילוקישמ ,בוש( םירקמה תיברמב תוססובמ תויפצת לש סיסב
 הנוש ןפואב הפצנה רועישב גהנתהל לולעו תיפצת הז רועישב םייקתתש רועישה ינפל שארמ עדוי הצרמהש דוע המ ,רטסמסה
  .יסופיט יתלבו ליגרהמ

IV. תויפולח תוטישב הכרעה לש תואצותל הארוהה ירקס תואצות תאוושה  

 תכרעה לש ולאל תומוד תואצות תנתונ וז הכרעהש תוארהל איה תיפולח הטישב םיצרמ תכרעה לש תופקת סוסיבל תפסונ ךרד
 יאנתב( םיצרמה תא םיטנדוטסה גוריד איה הכ דע הפקותש הדיחיה הכרעהה תטיש .הפקת תויהל האצמנש תרחא הטישב םיצרמ
 הארוהה ירקס לש תוהובג-דע-תוינוניב תויצלרוק םיארמה םיאצממ שי .)היוארו הנוכנ הרוצב יושע הארוהה רקס לש ךילהה לכש
 .הארוהה תכרעהל תודחא תויפולח תוטיש םע

 הארוהה ירקס תואצות םע ההובג-דע-תינוניב היצלרוקב אצמנ ,םימיוסמ םיסרוק לש םירגוב ידי לע ,יביטקפסורטר גוריד
 הצרמה תא םיטנדוטסה תוכרעהש איה הז אצממ לש הנקסמה .םיירוקמה םיסרוקב ודמלשכ םיטנדוטס םתוא ידי לע וכרענש
 יבגל רתויב םיצופנה םיסותימה דחא ךרפומ ךכב .תיביטקפסורטר הכרעהב ,ןמזה ףולח םע יתועמשמ ןפואב םינתשמ םניא סרוקהו
 רחאל לבא םויכ םתארוה תא םיכירעמ אל םיטנדוטסהש םינעוט ךומנ גוריד םילבקמש םיצרמ תובורק םיתיעל - הארוהה ירקס
 וכירעי םה ,ראותה תלבק רחאל הדובעה םוקמב תוסנתה לש וליפאו ,םיאבה םיסרוקב הדימל/הארוה לש הביטקפסרפ ולבקיש
  .הצרמה תא ומנ וגריד ובש סרוקב ולביקש הארוהה תא הובג רתוי הברה

 (Ory & Ryan, 2001; Overall & Marsh, 1980; Theall & Franklin, 2001) 

 םיתימע י”ע הכרעה ומכ תורחאה תויפולחה תוטישהמ המכו הארוהה ירקס ןיב תוינוניב תויצלרוק ואצמ םידחא םירקחמ
)Feldman, 1989(,  תוטישהמ תחא לכ יבגל ךכב הכימתל תויביסמ תויודע ןיא םלואו .םירחא םינתיפצתו םיחמומ ,םינוממ 
  .וללה



 הרוצב עצוב הארוהה רקסו )תובר תורשע תוחפל( קיפסמ לודג היה ךרעומה סרוקב ןרפסמ רשאכ ,תובותכ תורעהל רשאב
  .ירפסמה גורידה םע ההובג היצלרוקב ואצמנ ןה ,היואר

V. לש םלוק תעימש – תויפולחה תוטישה לע הארוהה ירקס תפדעהל תפסונ הביס 
 םיטנדוטסה

 הדיחיה הטישה יהוז .תויפולחה תוטישה ראש לע הארןהה תכרעהל תידעלב הטישכ םיפידע הארוהה ירקס ,תינורקע הניחבמ םג
 םיכירעמשכ עמשיהל יוארו ךירצ םיטנדוטסה לש םלוק .הארוהה יבגל םיטנדוטסה לש םהיתועד תא תגציימש תוטישה רחבמ ןיבמ
 רועישב תויפצת תמועל( ךשמתמ ןפואב הארוהל םיפושחש םידיחיה םה ,הארוהה תכרעהב ןיינעה ילעב ללכמ .םהלש םירומה תא
 תולאש תגצה ,םירועישב תופתתשה ומכ הרומה םע היצקארטניא םימייקמש םידיחיה םהו )ללכ ךרדב ימעפ דח עוריא ןהש ,לשמל
 לש דוקפתהמ יזכרמ קלח ןניה וללה תויצקארטניאה .דועו םהיתואצות תלבקו םינחבמו תודובע תשגה ,הל הצוחמו התיכב הרומל
 הרוצב וב תובשחתמש וא הז ביכר ןובשחב תוחקול ןניא ללכ תויפולחה תוטישה תיברמ .ותכרעהב לקשמ ןהל תתל בושחו הרומה
 .תיתועמשמ יתלב

VI. הארוהה ירקסל תויפולח תוטישב שומיש יבגל הנותחתה הרושה 

 תונכתיה לש תויעב בקע זא ,םודיק ומכ תוישיא תוטלחה תיישעל וא האוושה םשל הארוהה תכרעה איה הרטמה םא
 הטישכ יתועמשמ הדימ הנקב הארוהה תכרעהל תיפולח הטיש ףאב שמתשהל ןתינ אל ,תונמיהמו תופקת לשו )תלעות/תולע(
 ילעב/םירקוח/םיחמומה ןיב סוזנסנוק םויכ שי ,ךכו .םהב הכימתלו הארוהה ירקסל תפסותכ קר אלא ,  (standalone)תידעלב
 תימדקאה הארוהה תכרעהל תויפולחה תוטישה לכ לע רועיש ןיאל םילוע היואר הרוצב םייושעה הארוהה ירקסש םירחא ןיינע
 םשל הארוהה ירקסל ףסונב תיפולח הטישב שומישה ,תאז םע .םיטנדוטסה גוצייו ,תונמיהמו תופקת ,תונכתיה תניחבמ
 .לגס ישנא יבגל תוטלחה תיישע לש םירקמב דחוימב ,ץלמומ דואמ אוה היצלוגנאירט

 (Arreola, 2007; Benton & Cashin, 2012, 2014; Benton & Li, 2017; Benton & Ryalls, 2016; Berk, 2006, 
2013; Hativa, 2014a, 2014b; McKeachie, 1997; Seldin, 2006; Theall, Abrami, & Mets, 2001). 

 תויפולח תוטיש המכב שמתשהל ןתינ ,הארוהה רופישל תונויערו תויחנה םיצרמל תתל קר איה הכרעהה תרטמ םא ,תאז תמועל
 .הארוה ירקס םוקמב

 ?אבה טסופב המ
 תוגהנתהב םייזכרמה םיטביהה לע רקחמהמ עודי המ 10 טסופב גיצא ,םיארוקה דחא לש הלאש ןכ ינפל הלעת אל םא
 .הבוט הארוהל םימרותש רועישב הרומה
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