
 הארוהה לש )הארוהה ירקסל( תיפולח הכרעהל תוטיש :8 טסופ
 ?ןהב שמתשהל ןתינ ךיאו םאה :ב קלח – תימדקאה

 
 ךירצ הכרעהה תא ליעפמש ימדקאה דסומה ,ישעמ ןפואב םשייל היהי ןתינש הארוהה תכרעהל הטיש רוחבל ידכ
 .םרפסמ המו וכרעויש םיסרוקה םהימ רוזגל ךכמו תוירקיעה הכרעהה תורטמ תא ומצעל רידגהל

I. המכ ?ימדקאה דסומה לש טבמה תדוקנמ הארוהה תכרעה לש תורטמה ןהמ 
  ?)רטסמס( דעומ לכב םיסרוק

 :תוירקיע תויצפוא יתש שי ימדקאה דסומה לש טבמה תדוקנמ

 םיסרוקו הארוה לע עדימה ןוגרא רשפאיש דסומב הארוהה יבגל םינש בר םינותנ סיסב רוציל תדעוימ הכרעהה -
 האוושה ,דסומב יללכ ןפואב הארוההו םיסרוקה ןוגרא יבגל תוטלחה תיישעו םיחקל תקפה תורטמל ,תאז .דסומב
 תדעוימה הרטמ .תועיבקו םודיק ,הלבק ומכ םיצרמש לגס ישנא יבגל תוישיא תוטלחה תיישעו ,םיסרוקו םיצרמ לש
 ינפל םיסרוק יבגל עדימ ןתמ איה םיטנדוטסל תדעוימה הרטמ .םיסרוקהו םתארוה רופישל עדימ ןתמ איה םיצרמל
 .םהילא םימשרנש

 יפלא וא תואמ המכ ,רמולכ ,ימדקאה דסומב םיסרוקה ללכ תא רטסמס לכב ךירעהל שי ולא תורטמ גישהל ידכ
  .ץראב ססובמ ימדקא דסומ לכ רובע הכרעה דעומ לכב םיסרוק

 לגס ישנאל םיעגונה םירחא םיישיא םיניינע וא תועיבק/םודיק יכילה יבגל תוטלחה תיישעל קר תדעוימ הכרעהה -
  .םימיוסמ

 תודסומב וללה לש םרפסמ .תוטלחהה תיישעל םידעוימש לגס ישנא םתוא לש םיסרוק קר םיכירעמ וז הרטמל
 .תואמ טעמ וא תורשע המכ ,םילודג תודסומבו ,רתויה לכל תורשע וא םידיחי המכ וניה םיינוניבו םינטק םיימדקא

II. תלעות-תמועל-תולע ילוקיש - תויפולחה תוטישה םושייו תלעפה לש תונכתיה 

 .ולש תומישיהו תונכתיהה תא יתועמשמ ןפואב עבוק םיוסמ ךילה לש ריחמה בור יפ לע ,םיקסעהו םידומילה ייחב
 יעוצקמו ןמוימ םדא חוכ לש דחוימבו ,םדא חוכ וא ףסכ לש הבר העקשה שרודש ךילה לש בחרנ הדימ הנקב םושייה
 לוז םדא חוכו ףסכב וריחמשו הרטמ התוא תגשהל דעוימש ךילה רשאמ םיתוחפ םייוכיס לעב תויהל לולע ,רקי ןכלו
   .רתוי הברה

 תוטישב תובושח תומרופר תורשע לע םירקחמ יתרקס )2003 ,הביטח( רפסה תיב תמרב הארוה לע ירפסב ,המגדהל
 תועקשההו םיצמאמה לכ םעש התארה הנותחתה הרושה .20-ה האמה ךלהמב ב״הראב רפסה יתבל וסנכוהש הארוה
 קר ןמז ךרואלו תואיצמב שחרתה ,םינש 100 מ הלעמל ךשמב ושענש הארוהה ינפ יונישל םדא חוכו ףסכב תומוצעה
 דחא .״רבד ותוא תראשנ איה ךכ ,הארוהה תא םינשמש לככ״ :עודיה טפשמב חצנוהש ,יתועמשמ יתלבו ירונימ יוניש
 שרדנש יונישה ריחמ אוה םהלש הארוהה תוטיש תא תונשל םירומה לש ןוצרה רסוחל ואצמנש םייזכרמה םירבסהה
 ,חולו ריגב שומיש( ןמז ךרואל ומשויו ולבקתהש םידיחיה )םיירונימ םהש( םייונישה .ןמזו ץמאמ יכרעב ,עיקשהל םהמ
 .םישוע רבכ םהש המל תפסונ ןמז תעקשה םירומהמ ושרד אלו טעמכש ולא ויה )םירחא טעמו ,םיפקש ןרקמב ,םישוטב

 ישנא לש םיבורמ ץמאמו ןמז תעקשה תושרוד ןלוכש הארנ ןלהל .הארוהל תויפולח הכרעה תוטיש םושייב םג רבדה ךכ
 לכ תכרעה םשל לודג הדימ הנקב םושיי תורשפאמ אלו דואמ תורקי ןה ךכ םושמ .הרומו הרומ לכ תכרעהל הימדקא
 הארמ םויכ ב״הראב תוללכמו תואטיסרבינואב השעמל ןהב םישמתשמש הארוהה תוטיש לש הריקס ןכאו .םיסרוקה
  .בחרנ הדימ הנקב שומישל הצמוא אל וללה תויפולחה תוטישהמ תחא ףאש



  ?הארוהה תכרעהל תוירקיעה תויפולחה תוטישה לש םושיי שרוד המ זא

 יתמשרש תויפולחה תוטישה ללכ ןיבמ עוציבל רתויב הלוזהו הטושפה תיפולחה הטישה יהוז .הצרמה לש ימצע גוריד
 שמשל הלוכי הניא ןכלו תיביטקייבוס דואמ הכרעה יהוז ,םלואו .ימדקא םדא חוכ טעמ יכה תשרוד יכ ,םדוקה טסופב
 .הארוהה תכרעהל תידעלב הטישכ

 םירגובה לכ תא רתאל שי סרוקו סרוק לכל ןכש ישעמ עוציבל ךבוסמ דואמ םירגוב ידי לע - יביטקפסורטר גוריד
 סרוק לש םויס רחאל דחא רטסמס קר השענש יביטקפסורטר גוריד וליפא .הטושפ המישמ הניא וזו ונמזב וב ודמלש
 וליפא םקלחבו םיסרוק המכ ינפ לע אבה רטסמסב םירזפתמ סרוק לכ ירגוב ללכ ךרדב .םיבר םיישקל םורגל לולע
 ןמזב םיקחרתמש לככש וילאמ רורב .םירשונש םג שיו ,םהירחא תוקחתהל השקו םירחא םימוחתב םיסרוקל םיבזוע
 .ירוקמה סרוקב הארוהה לע תיביטקפסורטר העבצה םהל רשפאלו וירגוב לכ תא רתאל השק רתוי ךכ ,ירוקמה סרוקהמ
 .דחוימב השק םרותיא ,ימדקאה דסומב דומלל םיכישממ םניאשו ראותה תלבק רחאל םירגוב לש הרקמב

 תודיחי ישאר( םינוממ וא םידיקפת יאלממ ידי לע רועישה לש ואידיוו םוליצב וא רועישב הייפצ סיסב לע גוריד
 לש דחא רועישב תוחפל )ואידיווב תופצל וא( רקבל שרוד הז גוריד .)הקלחמ התואמ לגס ישנא( םיתימעו )תוימדקא
 לש חותינ םג ךכל ףיסוהל יוצרו )דיחי רועישמ רתויב תופצל תונמיהמו תופקת םשל יוצרו( םיכירעמ ותוא הצרמה
 רועישב רוקיב ,םדוקה טסופב רכזומכ .)םינחבמ ,תיב ירועישו תודובע( סרוקב ןתנ הצרמהש הדימל/הארוהה ירמוח
 םיכירעמה לכו תויה .ןמזו ץמאמ תעקשה תשרוד איה ףאש הרשכה שרוד הצרמה תכרעה םשל הארוה ירמוח חותינו
 שומיש רשפאמ וניאו רקי וניה הז גוסמ םיגוריד עוציבל סומעה םנמז תשדקה ירה ,תימדקאה תכרעמב םיריכב םה וללה
  .הנשב םהמ דחא לכל םידדוב םיצרמ המכמ רתוי תכרעהל וב

 .שומישבש תוטישה ללכ ןיבמ ב״הראב םיימדקאה תודסומב רתויב הצופנה תיפולחה הטישה איה םיתימע תכרעה
 תיביטקייבוס דואמ איה ןכש תוטלחה תיישעב שומישל תדעוימכ לגס ישנא לצא הזע תודגנתה תררועמ איה ,םלואו
 הרוצב םיכירעמ םינוש םיתימע( הנמיהמ אל איהש תוירקחמ תוחכוה םג שי .ךרעומה הצרמה דגנכ הטומ תויהל הלולעו
 שומישל הפידע איה ןכל ,(Berk, 2005) דועו דועו ,סרוקב רועיש ותואב הב ופצ םא וליפא הארוהה תא הנוש דואמ
 .תמכסמ אל ךא תבצעמ הכרעהב

 םתקסעה ,םיכירעמ ותוא סרוק ותואב םידמול םניאש םיטנדוטס ללכ ךרדב םה ולאו תויה .םינתיפצת ידי לע גוריד
 םיטנדוטסה םימשאומ םהבש תונורסח םתוא םהל שי לבא ימדקא לגס ישנא לש רשאמ רתוי הלוז םיצרמה תכרעהב
 תורטמ ומכ ךירעהל םילגוסמ םניא םהש הארוהה לש םיטביה שי – הארוהה רקסב סרוקב הצרמה תא םיגרדמה
 ,סרוקה יאשונב תיזחה וקב עדיה והמ ,אשונב םייקה יללכה רמוחה תא גציימ סרוקה ןכות לש םגדמה המכ דע ,הארוהה
 ינפ לע ןורתי לכ םיכירעמכ םתקסעהל ןיא ,ךכיפל .דועו ,םייואר םה סרוקבש הרומה ןתנש םינויצהו תודובעה המכ דע
 .הארוהה ירקסב םהיצרמ תא םיגרדמה סרוקב םימושרש םיטנדוטסה

 הרשכה תשרדנ ןאכ םג .בר ןמזו תויחמומ ,ימדקא לגס ישנא םהש ,םיטפושהמ תשרוד וילופטרופ תכרעה .וילופטרופ
 םיגוסמו םיבר םירמוח לע רובעל םיכירצ םיטפושה .םיכמסמה ןונייצ/גורידל חתפמ/ספוט/ךירדמ תנכהו םיכירעמה לש
  .ךירדמה/חתפמה יפ לע םהמ דחא לכ טופשלו דועו ,הרומה ידי לע םנונייצו תיב ירועישו םינחבמ ,סובליס – םינוש

 םידמלמ םהש סרוק לכב תוחותפה תולאשל םיטנדוטסה תובושת חותינ ,םמצע םיצרמל םג .תוחותפ תורעה/תולאש
 תא םילבקמ םיצרמשכש אצמנ םירקחמב .שידקהל םינכומ )אל םהיניבמ רכינ קלח ילואו( םלוכ אלש בר ןמז שרוד
 םגורידל דחוימבו ,םיטירפה לכ לע םגוריד לש תוירפסמה תואצותל רקיעב םיסחייתמ םה ,הארוהה ירקס לש תואצותה
 דחוימב( תורעהה תא תוידוסיב םיארוק םהיניבמ םיטעמ קר .״הארוהה לש תללוכ הכרעה״ ילבולגה טירפה לע
 ןה ובש רדסה יפל ןתוא םיארוק םהו )לודג תויהל יושע וללה תורעהה רפסמ זאש הלעמו ינוניב לדוגב םיסרוקב
 ירשפא יתלב טעמכ ,םיבכרומו םילבלובמ ,םיברועמ ,םינווגמ תויהל םייושע תורעהבש םיאשונהו תויה .ולבקתה
 .ותארוה יבגל תויוארו תוליעומ ,תורדוסמ תונקסמ תיראניל האירק ידכ ךות קיסהל הצרמל



(Beran et al., 2005, 2007; Gravestock & Gregor-Greenleaf, 2008). 

 םיישיאה םיסרוקה רובע תוחותפה תורעההמ תלעותו תועמשמ קיפהלו ןמזה תא שידקהל םישקתמ םמצע םיצרמה םא
 קיפהל ידכ סרוקב הצרמ לכ יבגל הבר העקשהל שרדנש ינוציח ךירעמ ךכב השקתי המכו המכ תחא לע ,םהלש
 המכל תוריש םינתונ הארוהה יזכרמ לש לגסה ישנא ,םימעפל .הצרמה תא ךירעהל ידכו תוחותפה תורעההמ תועמשמ
 רקיעב הרוק הז( םהלש סרוקה יבגל תוחותפה תורעההמ תונקסמה תא םרובע םינגראמו םיחתנמו םיצרמה ןיבמ
  .םיסרוקו םיצרמ לש תיסחי ןטק רפסמ לע קר םשוימ תויהל לוכי הז ןבומכ לבא ,)תבצעמ הכרעהב

 ךילה לכב תוחותפ תורעהב שומישה לע םירסוא שרופמ ןפואבש ב״הראב םיימדקא תודסומ שיש תעדל בושח ,ףסונב
 תוילילש תוינוציק תועדל תובורק םיתיעל תורשפאמו תויביטקייבוס תעד תווח תוללוכ וללה ןכש םיצרמה תכרעה לש
 .הצרמה תכרעה לע עיפשהל תודדוב

 זא ,םושייל הבר העקשה תשרודו תבכרומ דואמ איה המצע הטישה .Scholarship of teaching תדמולמ הארוה
 .בחרנ הדימ הנקב הכרעה תטישכ שמשל הלוכי הניאש יאדווב

 רפסמ לע קר תמשוימו תלעפומ תויהל הלוכי תויפולחה תוטישה תחא לכ ,תלעות/תולע ילוקישמ רקיעב :הנקסמ
 ןהיניבמ תחא ףאב שמתשהל ןתינ אל .תוישיא תוטלחה תיישעל רקיעב ,רמולכ ,םיסרוק/םיצרמ לש תיסחי ןטק
 תוטישה לכו תויה .םיסרוק יפלאו תואמ ,תובר תורשעב - בחרנ הדימ הנקב הארוהה רופישו האוושה תורטמל
 תידעלב הטישכ ןהמ תחאב שמתשהל תונכתיה ןיא ,הכומנ תלעות תמועל ההובג תולעמ תולבוס תויפולחה
 .הארוהה ירקס תא ףילחתש תימדקאה הארוהה תכרעהל

  .תויפולחה הכרעהה תוטיש לש תונמיהמהו תופקתה יאשונב קוסענ )9 סמ( אבה טסופב
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