
 תועיבשב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה ?אל ימו הללכמב/הטיסרבינואב דומלל בהוא ימ :15 טסופ
 םיצרמהו הארוההמ םיטנדוטסה לש ןוצרה
 ללכמ םיטנדוטסה ןיב יטנרטניא רקס תכרוע תיצראה םיטנדוטסה תודחאתה ,תימדקאה םידומילה תנש תחיתפ תארקל הנש ידמ
 הארוההמ םהלש ןוצרה תועיבש תא תקדוב תיזכרמה הלאשה .םיאשונ לש בחר ןווגמב תולאשב ץראב ההובגה הלכשהה תודסומ
 .הארוהה תוכיא – םינכמ םהש המ לש דרוי רדסב תרדוסמה םיימדקאה תודסומה לש המישר תונותיעב תומסרפתמ הנש ידמו
 תשוחתב עירכמ לקשמ שי וז ןוצר תועיבשל .םינושה תודסומב םיצרמהמו הארוההמ ןוצרה תועיבש לש האוושה יהוז השעמל
  .הללכמב/הטיסרבינואב םידומילהמ תללוכה ןוצרה תועיבש

 ,הזב קוסענ דועו ךומנ ןפואב ימו הארוההמ ןוצרה תועיבשב הובג יבקע ןפואב םיגרודמש תודסומה םהימ תונותיעהמ םיעדוי ונלוכ
 םידומילהמ ןוצרה תועיבש לע עיפשהל םייושעש םינווגמ םימרוג שיש ןבומכ ?ולא םילדבהל םיפקותמ םירבסה שי םאה לבא
 ןאכ דקמתנ ונא לבא )...חספ שפוחב הנש ידמ תליאב םיטנדוטסל ףיכ סנכ ומכ( הדימלו הארוהל םירושק םניאשו ימדקאה דסומב
 .הדימלו הארוהל םירושקה םימרוגב

 דסומב םידומילהמ ןוצרה תועיבש לע םיעיפשמה םייזכרמה םימרוגה יבגל תורעשה גיצהל הסנא ינא םיאבה םיטסופה תרושב
 .דסומב הדימל/הארוהה תוברתב תורושקש ולאכ ןהו םידמלנה ןכותה ימוחת/תועוצקמה ליהמתב תורושקש ולאכ ןה - ימדקאה

 /ימדקאה םוחתה תוברת לש םיטביהבו ,תוישאר הארוה תויוגהנתהב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה ונרכה םימדוקה םיטסופה ינשב
 טירפה י״ע תדדמנש יפכ ,םיצרמהו הארוההמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבשב םילדבה ההזמ יחכונה טסופה .הנילפיצסידה
  .)11 טסופ ואר( )׳הארוהה לש תללוכ הכרעה׳ :וחוסינ א״ת ׳בינואב( הארוהה ירקסב ׳ילבולג׳ה

 אל יתיליב םינש ןתואבו תויה .הקיזיפל הקלחמהמ ןח ןבואר ׳פורפ היה ביבא לת ׳בינואב םיטנדוטסה ןאקד ,90-ה תונש תליחתב
 אוה תושיגפה תחאב .םעפ ידמ הקלחמב וב יתשגפ ,)14 טסופ ואר( הקיזיפב לגס ישנא םע יתדובע בקע וז הקלחמב ינמזמ טעמ
 לודג רפסמש הארנשו םהלש םיצרמהו הארוהה לע תוטלוקפה ללכמ םיטנדוטס לש תונולת טעמ אל תולבקתמ טנאקדבש יל רפיס
 בשחמה יעדמ ,הקיטסיטטס ,הימיכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמ( םיקיודמ םיעדמל הטלוקפה ידימלתמ אקווד לבקתמ תונולת לש תיסחי
 .תונושה תוטלוקפב הארוההמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבשב םילדבהה לע עודי המ קודבאש עיצהו )דועו

 90-ה תונש תישארמ לחה ביבא לת ׳בינואב וכרענ הארוהה ירקס :ץראב םירקסה לש הירוטסיהה רומישל תדעוימ האבה הקסיפה
 ללוכ ,ךילהה לכ תא הנגרא הדוגאה .הטיסרבינואה תלהנה י״ע םהל ןתינש ביצקתב שומישב ,םיטנדוטסה תדוגא ידי לעו תמזויב
 תנש לכ תחיתפ תארקל המסרפ הדוגאה .תואצותה תספדהו םוכיסו ,םחותינ ,םפוסיא ,תותיכב ריינ יספוט לע םינולאשה תרבעה
 תרבוחה .)וללה תורבוחה תא היגלטסונכ תרמוש ינא( וגרודש םיצרמה ללכל םיירפסמה םיגורידה תא הללכש תרבוח םידומיל
 תנש תחיתפ ינפלש עובשב םיטנדוטסה דחא לכל הקלוחש הייקיתב םירחא םירמוח םע דחיב הללכנ יכ לודג קימיג התייה
 ומסרפו בר ללש לעכ וללה תורבוחה לע וטע םיימוקמה םינותיעה .)...םיצרמהו םיסרוקה תריחבב םהל רוזעל ידכ( םידומילה
 תשולש לש תומישר ומסרפ דחוימבו )...דחוימב ךומנ םיגרודמה וללה לש ללכ ךרדב( םיצרמ לש םיגורידמ תואמגוד לש םיזוירוק
 תומישר תא םג גישהל וחילצה םיאנותיעה ,יהשלכ ךרדב .הטלוקפ לכב רתויב םיכומנה תשולשו רתויב הובג םיגרודמה םיצרמה
 תורעה לש רחבמ םינותיעב ומסרפו ,הדוגאה לש תורבוחב ומסרופ אל וללהש ףא לע םיטנדוטסה י״ע ובתכנש תוילולימה תורעהה
 הברהו הלודג הגיגח רקסה תואצות ביבס התייה ,רוציקב .םיצרמה תומש ןויצ םע ,םימיוסמ םיצרמ לע ובתכ םיטנדוטסש תוינצקוע
 הגיגחהו םירקסה עוציב תא המצע לע החקל הטיסרבינואה תלהנה 1999 תנשמ לחה ...קדצב אלשו יבמופב ושיוב םידבכנ םיצרמ
 לע ץמוא םידומיל תנש לכ תליחתב םויכ תמסרפמ םיטנדוטסה תודחאתהש םירקסה תכירעל ןויערהש יאדוול בורק .המייתסה
 ...םימוסרפ םתואמ א״ת לש םיטנדוטסה תדוגא השכרש הרקויה סיסב

 הדוגאה תמכסהב ןבומכ( ודרשמל הפופכ התייהש ,םיטנדוטסה תדוגא לש רקסה ינותנ רגאמל השיג יתשקבל יל רידסה ןח ׳פורפ
  .תורבוח יתשב יתמכיסש םייטסיטטס םיחותינ לש ןווגמ יתכרע הזה רגאמה סיסב לע .)המע הלועפ ףותישבו

 .ילבולגה טירפה לש גורידה עצוממ לע ,זאד תוטלוקפה 11 לכ תאוושה לש ל״נה תורבוחהמ תויזכרמה תואצותה תא גיצמ 1 רויא
 )דואמ ההובג ןוצר תועיבש( 5 דעו )דואמ הכומנ ןוצר תועיבש( 1-מ היה גורידה םלוס



   

 ןלגיב יפ לע תוניפיצסידה לש ןוימה תניחבמ תועמשמ םהל שיש ,תונושה תוטלוקפה ןיב עצוממה גורידב םילדבה הלגמ רויאה
 בקע תיטסיטטס קהבומ ןפואב קפס אללו( רתוי הברה םיהובג תוכרה תונילפיצסידב םיצרמה יגוריד ,ןחבומ ןפואב .)5 טסופ ואר(
 ידימלתש תומשרתהה ןכא .תושקה תונילפיצסידב םגוריד רשאמ )םיחותינב ופתתשהש הטלוקפ לכל םינולאשה יפלא תורשע
 שי יכ םא( ןאכ תרשאתמ תורחאה תוטלוקפה תיברמ ידימלתל האוושהב םהירוממ תוחפ םיצורמ םיקיודמ םיעדמל הטלוקפה
 .)...תוחפ דוע םיצורמש תורחא תוטלוקפ יתשב םידימלת

 :עצוממה גורידה לש םייסחיה לדוגה ירדס יבגל םידחוימ םירקמ המכ 1 רויאב שי

 תועוצקמ ללוכ םהמ דחא לכש ךכב תאז הריבסמ ינא .תינוניבה הצובקב םיגרודמ םייחהו הרבחה יעדמ ,האופרה ימוחת •
 תא תללוכ הרבחה יעדמל הטלוקפה ביבא לת ׳בינואב ,המגודל .םיכרו םישק – ןלגיב לש םידגונמה םיאתה ינשמ דומיל
 תכייש ךכיפלו הקיטמתמ לע תובר תססובמש הלכלכ םגו ,םיכר תועוצקמ םהש היגולופורתנאו היגולויצוס םימוחתה
  .תינוניבה הצובקב אוה דחיב הרבחה יעדמל הטלוקפה תועוצקמ לכ לש עצוממה גורידה ןכל .השקה םוחתל התיברמב

 םוחת תגציימ איה םא רמול ידכ קיפסמ בוט התוא הריכמ ינניאו תואנובשחה תועוצקמ תא םג תללוכ לוהינל הטלוקפה •
 ןפואב תגרודמ וז הטלוקפ עודמ ריבסהל תעדוי ינניא ,ךכיפל .םיכר תועוצקמ םגו םישק תועוצקמ ללוכש ברועמ וא השק
 .וניניע תא ריאי וז הטלוקפמ םיארוקה דחא םא חמשא .הכומנה הצובקב יבקע

 ךכל תוסחייתה ואר .ההובגה הצובקב ללכיהל רומאו ךר םוחת אוה ,תינוניבה הצובקב 1 רויאב ללכנש ףא לע ,םיטפשמ •
 .2 רויאב

 הטיסרבינואה ידיל רבע הארוהה ירקס עוציבו ןוגרא רשאכ ,2 רויאב ראותמכ ןכמ רחאל םינש 16 הזה גורידה ךילה לע יתרזח
 ראותמה בשחוממה םינותנה סיסב יתושרל דמעו הארוהה םודיקל זכרמה שארכ זא יתשמיש רבכ ינא .ןווקמ ןפואב עצוב רקסהו
  .14 טסופב

 גורידה .2010-2009 תנש לש םירטסמסה ינשב – םיימעפ ילבולגה טירפה לע תוטלוקפה לכ לש גורידה תאוושה תא גיצמ 2 רויא
                                                                                                                                                                                                                                                               .)דואמ ההובג ןוצר תועיבש( 7 דעו )דואמ הכומנ ןוצר תועיבש( 1-מ םלוס לע השענ

 םימוחתמ תוטלוקפב םיצרמ גוריד עצוממ
1992-3ג”נשת-"םיברועמ"ו "םישק" ,"םיכר"

הובג ינוניב ךומנ



 

 

 ,)הנש 16( םינשב לדבהה ףא לע .1 רויאב תואצותל האוושהב ןהלש תויבקעה תניחבמ תומיהדמ 2 רויאב תוגצומה תואצותה
 תותיכב ריינ יספוט( רקסה תכירע תטישב ,)הטיסרבינואה יפוג תמועל םיטנדוטסה תדוגא( רקסה יכרועבו ןוגראה יכילהב םילדבה
 :גורידה תוצובק שולשל תונושה תוטלוקפה 11 לש הקולחה  ,)תוגרד 7 תמועל תוגרד 5( גורידה םלוסו ,)טנרטניאב גוריד תמועל
 תוצובקה שולשמ תחא לכב תוללכנה תוטלוקפב יוניש ןיאש ךכ יטנטסיסנוק ןפואב םירויאה ינשב תרמשנ ההובגו תינוניב ,הכומנ
 .הצובק לכ ךותב תוטלוקפה לש םוקימב תוזוזת תומייק יכ םא )םיטפשמל טרפ(

 ןכש ,הליחתכלמ תויהל היה רומאש יפכ ההובגל תינוניבהמ - הצובק רבע ןכאש דיחיה אוה גורידב םמוקימ ,םיטפשמ יבגל
 ינויצ ,2000 תונש עצמא ינפלש אוה ,ותונוכנב ןוחטיב אלל יכ םא םורתל הלוכי ינאש דיחיה רבסהה .ךרה םוחתב םה םיטפשמ
 לבא הדנקו ב״הראב םיטפשמל תוטלוקפב תלבוקמה  on the curve ״וקה לע״ תטישב ועבקנ וז הטלוקפב םיטנדוטסה
 התייה 90 ה תונשב םהלש ןוצרה תועיבש ןכל ילואו תיביסנטניא דואמ הרוצב הל ודגנתהו ובהא אל דואמ ונלש םיטנדוטסהש
 .וז הדוקנב וניניע תא ריאהל לכויש ימ לכל הדוא .ןקות הז ןיינעש רחאלש וזמ רתוי הכומנ

 טסופ( ביבא לת תטיסרבינואב םירקסה לש אלפנה םינותנה רגאמל יל התייהש השיגה תא יתלצינ ,םיאצממה לש ןורחא ףוקיתל
 םע םינשה 12 -ל הארוההמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבש יבגל םיירנילפיצסיד ןיבה םילדבהה תא לילכהל תוסנל ידכ )14
 עברא הטיסרבינואה לש תוטלוקפה 11 ןיבמ יתרחב ,תוקדבנה תונילפיצסידה רפסמ תא םצמצל ידכ .יתושרל ודמעש םינותנ
  :ןלגיב לש היצקיפיסלקה לש םיאתה תעברא תא תוגציימש םושמ תוטלוקפה ללכ תא תוגציימש )דואמ תולודג ןהמ שולש(

 יטרואיתו ךר םוחת לש אתה תא תגציימ חורה יעדמ

 ימושייו ךר םוחת לש אתה תא תגציימ תויונמא

 יטרואיתו השק םוחת לש אתה תא תגציימ םיקיודמ םיעדמ

 .ימושייו השק םוחת לש אתה תא תגציימ הסדנה

 .דיחי רפסמ ידי לע גצומ תימדקא הנש לכ לש עצוממהש ךכ םירטסמסה ינשב םיגורידה ללכ לש עצוממ יתכרע תימדקא הנש לכל

 םימוחתמ תוטלוקפב םיצרמ גוריד עצוממ
ט”סשת "םיברועמ"ו "םישק" ,"םיכר"



 .הטיסרבינואה יפוג י״ע רקסה תכירעל תונושארה םינשה 12 ב ילבולגה טירפה לע םיגורידה עצוממ תא גיצמ 3 רויא

 

 רתוי הובג יטנטסיסנוק ןפואב םיגרודמ םיכרה תועוצקמהש רוערעל ןתינ וניאש ןפואב םיגדמ אוה !םיסקמ שממ וניה 3 רויא יניעב
 איה תניינעמ הנחבא דוע .ןווקמ ןפואב וא תותיכב ריינ יספוטב השענ גורידה םא ןיב )רתוי הברה הובג ללכ ךרדב( םישקהמ
 םימוחתה רשאמ רתוי הובג םיגרודמ ןלגיב לש היצזירוגטקה יפ לע םייטרואיתה םימוחתה ,םישק/םיכר לש םוחת לכ ךותבש
 .םיימושייה

 שי םאה ?ביבא לת תטיסרבינואל םיידוחיי םה םישקהו םיכרה ןכותה ימוחת ןיב ןאכ ונאצמש םיירנילפיצסיד ןיבה םילדבהה םאה
 ,םיימדקאה תודסומב תוינידמה יעבוק תא ןיינעל הרומאש הלאש יהוזש החינמ ינא ?הז ןיינע וקדבש ץראב םיימדקא תודסומ דוע
 עדימ לכ לבקל חמשא .םיצרמה לש םיגורידה ינותנב תודעווה תורטמל םישמתשמש תועיבקו םודיקה תודעו ישנא תא דחוימבו
 .ךכל רשקב

 תועוצקמב םיצרמש - אצממ ותואל ועיגהו םיימדקא תודסומ לש ןווגמב ושענש הז ןיינעב םיבר םירקחמ יתאצמ תימלועה תורפסב
 עיתפמ ןפואב .םישקה תועוצקמב םיצרמהמ רתוי הברה וליפאו רתוי הובג םיגרודמ ךוניחו תויונמא ,חורה יעדמב דחוימבו םיכרה
 וליא הנשמ אלו תוטלוקפה ראש ןיבמ ךומנ יכה ולא תוטלוקפ תוגרודמ ,הסדנהל תוטלוקפ תוללוכש תואוושהה לכב ,ןויצל יוארש
 םיעדמ לש תועוצקמה ךומנ םיגרודמ ללכ ךרדב ןהירחאל .תיתועמשמ הרוצב ךומנ ללכ ךרדבו ...דסומ ותואב שי תורחא תוטלוקפ
 .ךשמהב ןהילע דומעל הסננו םלועה לכב םיקיודמו הסדנה לש ךומנה גורידל תויתוהמ תוביס תומייקש הארנ ,ךכו תויה .םיקיודמ
 !םתארוהב תוחפ םיעיקשמ וא םיבוט תוחפ ולא םימוחתב םירומהש וליאכ תאז שרפל ןיא ןפואו םינפ םושב

  :םה ב״הראמ םימוסרפהמ םידחא

Braskamp and Ory, 1994; Cashin, 1990; Centra, 2009; Feldman, 1978; Li and Benton, 2017; Neumann, 2001; 
Ramsden, 1991; Wachtel, 1998. 

 .םיימושיי תמועל םייטרואית תועוצקמ לש גוריד תאוושהב קסעש םוסרפ ףא יתאצמ אל

 ולא םילדבה .תושקה תונילפיצסידב םיצרמהמ רתוי הברה הובג יבקע ןפואב םיגרודמ תוכרה תונילפיצסידב םיצרמה :םוכיסל
 וא ימדקאה דסומבו ,גורידה יכרועב ,גורידה דעומב ,גורידה םלוסב ,הלש טסקטנוקבו הארוהה ירקס תכירע תטישב םייולת םניא
 הארוההמ רתוי הברה םיצורמ םלועה לכב םיימדקאה תודסומב םיכרה תועוצקמב םידימלתש הארנ .גורידה ךרענ םהבש הנידמב
 תועוצקמ לש םימוחתב םידימלתש םג הארנ STEM. ה תועוצקמ - םישקה תועוצקמב םהיתימע רשאמ םהלש םירומהמו
 .םיימושייה תועוצקמב וללהמ רתוי הארוההמ םיצורמ םייטרואית

Mean ratings for Overall Teaching of four University representative 
schools, in 12 consecutive years

Rating scale: From 1 (lowest) to 7 (highest) 



 לש הארוההמ ןוצרה תועיבשב םילדבהל תוביסה תא ריבסהל ורזעיש םיפסונ םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה גיצא םיאבה םיטסופב
  .םינוש ןכות ימוחתב םיטנדוטס

 .ולא םיניינעב םיארוקהמ תולאשו תוראה ,תורעה לבקל חמשא
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