
 םהיניב רשקה – הדימלל םיטנדוטס לשו הארוהל םיצרמ לש תושיג :24 טסופ
 א קלח ,םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבהו

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

 לש תושיג ןיב רשקה לע (Hativa & Birenbaum, 2000) רקחמ 1יתיצמת ןפואב ןאכ גיצא ,23 טסופל ךשמהכ
 םיקסועה םיאשונל הימדקאב הארוה יאשונב ילש עדיה תא רושקל ידכ .הדימלל םיטנדוטס לשו הארוהל םיצרמ
 הדימל יאשונב התחמתהש םיובנריב החונמ ׳פורפ יתתימע תא ל״נה אשונב רקחמ תכירעל ילא יתפריצ ,הדימלב
 םויכ םג יטנוולר אוהש רבתסמ םלוא ,הנש 20-כ ינפל םסרופ ןאכ תחוודמ ינא וילע רקחמה םנמא .2הדימלה תכרעהו
 ,םירפסב רמאמה לש םיטוטיצ לע ResearchGate מ םיחוויד ,ידמל ףוכתו ףטוש ןפואב ,ןמזה לכ תולבקמ וניתש ןכש
 .3ןורחאה ןמזה לש םיסנכב תואצרהו םירמאמ

 רקחמה תולאש

 וז הלאש .םהלש םיצרמה לש הארוהל תושיגל עגונב םיטנדוטסה תופדעה ןהמ - הלאשה לע בישהל הסינ הז רקחמ
 :הנשמ תולאש עבראל הקרופ

 ?םיטנדוטסה י״ע 4תוספתנש יפכ םיצרמה לש הארוהל תושיגה ןהמ .1
 ?םיצרמה לש תונושה תושיגה תא םיטנדוטסה תופדעה לש המצועב םילדבה שי םאה .2
 םיצרמה לש תונושה תושיגה תא םהיתופדעה ןיבל הדימלל םיטנדוטס לש תונושה תושיגה ןיב םיסחיה םהמ .3

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

 ?םיצרמה לש הארוהל

 .םיאצממה ראש תא ,אבה טסופבו תונושארה תולאשה יתש יבגל וניאצממ תא גיצא הזה טסופב

 רקחמה ילכ
 םילככ ושמיש - הדימלו הארוהל תושיגל עגונב םיטנדוטסה תוסיפת יוהיזל – 23 טסופב םיגצומה םינולאשה ינש
 תושיג לע (1991) ויתימעו ׳ץירטניפ לש ןולאשה .תירבעב הנבנ הארוהל תושיגל עגונב ןולאשה .רקחמב םייזכרמה
 םינולאש םוגרת לש לבוקמה יטרדנטסה ךילהב תירבעל םגרותו תילגנאב ורוקמב הנבנ הדימלל םיטנדוטסה

(Birenbaum, 1995). 
 
 הדימלה תוביבסו םגדמ ,הייסולכוא
 תא )5 טסופ( ןלגיב לש הימונוסקטה סיסב לע תוגציימש ,ךוניחו הסדנה ,תוטלוקפ יתשמ ורחבנ הז רקחמל םיטנדוטסה
 םוחת ןיב ןיחבמה טביהב םידגונמ םימוחת ינשל תוכייתשמ לבא יטרואית םוחתל ימושיי םוחת ןיב ןיחבמה טביה ותוא
 .ימושייו ךר םוחת גציימה ךוניחל רפסה תיבו ימושייו השק םוחת תגציימש הסדנהל הטלוקפה ןה ולא .ךר םוחתל השק
 ראות רבכש יפכ תידומילה הביבסבו הריוואב תוטלוקפה יתש ןיב םייתועמשמ םילדבה והוז ,םוחתה גוויסב דוגינה בקע
 .םיכרו םישק םימוחת ןיב םילדבה יבגל )20-12( םימדוק םיטסופב

                                                        
 .אלמה רמאמה תא ואר אנ רתוי קיודמו טרופמ רואיתל .רתויב םימצמוצמו םייללכ םה הז טסופב םירואיתה ,תויתיצמת םשל 1
 .םירבדה תגצה רופישל תובר ומרתש ,הזה טסופה לש תמדוק הסרגל תוליעומה היתורעה לע םיובנריב ׳פורפל הדומ ינא 2
 ךוניחה רקח לש םוחתב הנושארה הרושהמ תע בתכב םסרופו The Spencer Foundation  :תיתרקוי תיתורחת ןרק לש ןומימל הכז רקחמה 3
   .הובגה
 .׳השיפת׳ לע הפידע ׳הסיפת׳ ,תירבע ןושלל הימדקאה תצלמה יפל  4



 םה ןכש ,הנושארה םידומילה תנשב םיטנדוטסל טרפ ןושאר ראותל םיטנדוטסה ללכ ויה הטלוקפ לכב הייסולכואה
 ןבכרה תניחבמ דואמ ולדבנ תוטלוקפה יתש .הטלוקפב הדימלה תביבסו תריוואב תקפסמ הדימב וסנתה אל ןיידע
 ונכרע .תונב ראשהו םינב 7% קר ויה ךוניחבש דועב םינב ראשהו תונב 9% קר ויה הסדנהב .רקחמה תנשב ירדגמה
 םינולאשב םהיתובושתל עגונב תונבו םינב ןיב תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה םימייק אלש ונאצמו ינושאר בלשב הקידב
  .ךוניחל 85ו הסדנהל םיטנדוטס 83 )5םאולמב םינולאשה תא ואלמ( רקחמב ופתתשה לוכה ךסב .רקחמה תולאשל

 הארוהל תושיגה תא םיטנדוטסה תופדעה :2-1 רקחמה תולאשל תובושת :תואצות

 :ויה תולאשה

 ?םיטנדוטסה י״ע תוספתנש יפכ םיצרמה לש הארוהל תושיגה ןהמ .1
  ?םיצרמה לש תונושה תושיגה תא םיטנדוטסה תופדעה לש המצועב םילדבה שי םאה .2

 תושיגה לש תומלוסה 13 -ל עגונב םימרוג חותינ לש תואצותה תא הגיצמ )טסופה ףוסב ,הטמל ואר( 26 הלבטה
 םהל ונארקו ,תונושהמ 71% וריבסהש םימרוג העברא ההיז חותינה .הארוהל תושיגה ןולאשב םילולכש הארוהל
 תופדעהה תמצוע לש דרוי רדסב ןלהל םירדוסמ םה .ללכ דחא לכש תומלוסה סיסב לע םייפוא תא וראיתש תומשב
  :םיטנדוטסה םגדמ ללכ לש

 רמוחה תא גיצמש הצרמ והז :The clear and interesting instructor - ןיינעמהו ריהבה הרומה .1
 .תוגרד עבש ןב םלוס לע 6.04 :םגדמה תייסולכוא ללכל עצוממה .הריהבו בטיה תינבומ ,תניינעמ ךרדב

 הדימלב םיטנדוטסה ןיב הלועפ ףותיש םדקמה הרומ והז :The providing instructor  - חפטמה הרומה .2
 םהל רזוע ,הל םיקוקז םהשכ הרזע שפחל םיטנדוטסה תא דדועמש ,תוגוזב וליפא - תונטק תוצובק תרגסמב
 .5.05 עצוממה .תוליעי הדימל תוטישבו םהלש הדימלה יבאשמ לוהינב םתוא ךירדמו ,זכרתהל

 :The self-regulation promoting instructor  - הדימלה לש תימצע הנווכה/לוהינ םדקמה הרומה .3
 תויוליעפ גיצמ ,הליעפ הדימל םדקמ ,רמוחה לש היצרגטניאו תיתרוקיב הבישח םדקמו שרודה הרומ והז
 .3.80 עצוממה .הדימלב םיצמאמ תעקשה שרודו ,ימצע הדימל לוהינ תושרודש

 תירקיעה ותרטמש הצרמ והז :The information-transmitting instructor – עדימה ריבעמ הרומה .4
 תייסולכואל תועדומ וא ןיינע רסוח םיגדמשו ,שארמ הננכותש המרב רועישל ןנכותש רמוחה יוסיכ איה
 .3.51 עצוממה .ותתיכבש תמיוסמה םיטנדוטסה

 ןוידו םוכיס

 המיהדמ וליפאו דואמ המישרמ איה – םיטנדוטסה י״ע תוספתנש יפכ הארוהל תושיג עברא לש – הלבקתהש האצותה
 םירקחמב והוזש )תיעצמאה השיגה אלל( הארוהל םיצרמ לש תושיגה עבראל קוידב תוליבקמ ולא תושיג עברא ןכש
 :ןהש 23 טסופב ןתגצה ואר – (Kember, 1997) םיצרמ ואלימש םינולאש לע וססבתהש םיברה

a. עדימה תא קלוח הרומה (imparting information):  
b. הנבומ עדי ריבעמ הרומה (transmitting structured knowledge)   
c. ןיבהל םהל רזועו דומלל םיטנדוטסה לע לקמש ןפואב דמלמ הרומה (facilitating understanding).  
d. םיטנדוטסה לש יתסיפת יוניש/ילאוטקלטניא חותיפל לעופ הרומה    (conceptual change-  

 :םיטנדוטסה תוסיפת תמועל םיצרמה תוסיפת תא ליבקמב הגיצמ ןלהלש 1 הלבט

                                                        
 יפסכב ונשמתשה םאולמב םהילע בישהל םגדמב םיטנדוטסה לע עינהל ידכ ,םיטירפ 200 כ כ״הסב וללכו דואמ םיכורא ויה םינולאשהו תויה 5
 .םינולאשב םיטירפה לכ תא אלימש טנדוטס לכל םלשל ידכ רסנפס ןרק לש קנעמה
 .רמאמב 4 הלבטהמ קלח איהש 6



 תושיגה עברא לש הפדעהה תמצועב םילדבההו תוימונוסקטה יתש לש ליבקמ ןוגרא :1 הלבט

Kember, 1997  Hativa & Birenbaum, 2000 

 תוסיפת יפל הארוהל תושיגה
םיצרמה  

 תוסיפת יפל הארוהל תושיגה
 םיטנדוטסה

 לש לדוגה רדס
 הפדעהה תמצוע
 )רתויב הובגה 1(

 גוריד עצוממ
 ללכ לש הפדעהה
 םיטנדוטסה םגדמ

   ןכות תנווכמ/הרומ-תזכורמ היצטניירוא

 3.51 4 עדימה ריבעמ הרומה עדימה תא קלוחה הרומה

 6.04 1 ןיינעמהו ריהבה הרומה  הנבומ עדי ריבעמה הרומה

   הדימל תנווכמ/דמול-תזכורמ היצטניירוא

 לע לקמש ןפואב דמלמה הרומה
 ןיבהל םהל רזועו דומלל םיטנדוטסה

 5.05 2 חפטמה הרומה

 חותיפל לעופה הרומה
 לש יתסיפת יוניש /ילאוטקלטניא
     םיטנדוטסה

 הנווכה/לוהינ םדקמה הרומה
 הדימלה לש תימצע

3 3.80 

 לש וזמ ןהו םיצרמה לש טבמה תדוקנמ ןה ,הארוהל תושיגה לש תוימונוסקט/תויגולופיטה יתש ןיב הלבקהה
 םיטנדוטסה תוסיפת יוהיזל ןולאשה לש תופקתה תא םגו וללה תוימונוסקטה לש תופקתה תא דואמ תקזחמ ,םיטנדוטסה
 .הזה רקחמה תרגסמב דחוימב ונחתיפש ,הארוהל תושיגה תא

 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

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

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

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

 הארוה לש השיגה איה םיטנדוטסה 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

 הארוהש תרמואה ,תימדקא הארוה יאשונב םיליבומה השעמה ישנא לש דואמ הצופנה הנומאה תא תרגתאמ וז האצות
 םינימאמ ךוניחה ישנא תיברמ .םתדימל תא רתויב תמדקמה איהו םיטנדוטסה יניעב רתויב הפידעה וז איה דמול-תזכורמ
 איה ,הדימלב ישיא ןפואב םהל רזועו םהיכרצו םיטנדוטסל סחייתמה ,חפטמה דמולה-דקוממ הרומה לש השיגהש
 םלועב השעמה ייחל םיטנדוטסה תא רתויב בוטה ןפואב הניכמו תיתועמשמ הדימל תמדקמ איה ןכש תילמיטפואה
  .םיטנדוטסה ידי לע תוחפ ףדעומ הז גוסמ הרומש הארמ יחכונה רקחמה םלואו .ינרדומה



 ץמאמו תימצע הדובע עיקשהל םיטנדוטסהמ שרודה הז אוה דמול-תדקוממ הארוהה תשיגב ףדעומ תוחפה הרומה
    .םהיתושיגו םהיתודמע תא תאז תובקעב תונשלו םתדימלב יתבישח

 םהב בשחתהל ילבמ םיטנדוטסה ישארל רמוחה תא ךפושש הרומ-תדקוממ הארוהה תשיגב הצרמה עודמ ןבומ יד
  .םיטנדוטסל יוצר תוחפ יכה הרומה אוה םהיתולוכיבו

 הרומ-תדקוממ הארוה לש השיגל האוושהב דמול-תדקוממ הארוהל תושיגה לש רתוי תוכומנה תופדעהה תא שרפל ןתינ
 םיצמאמ ידמ רתוי עיקשהל םיבהוא אל ,עצוממב ,םיטנדוטסהש ךכב ןיינעמו ריהב ,הנבומ ןפואב עדיה תא הגיצמה
 .םתדימלל רתויב ליעיה ןפואב תמרותה הרוצב ״רמוחה תא םתוא ליכאי״ הרומהש םיפידעמו תימצע הדובעבו הבישחב

 ןעוטה )Willingham )2009 יביטינגוקה גולוכיספה ידי לע תגצומה הירואיתה תא תקזחמ ונרקחממ הלועה וז הנקסמ
 םאשו הבישחב דחוימב םינייטצמ םניא לבא םיינרקס םה םדא ינב ,םעבטמש ,הבישחל יונב וניא ישונאה חומהש
 .הבישחמ ענמיהל ולדתשי םה ,ךכל תומיאתמ ןניא תויביטינגוקה תוביסנה

 תוגייתסה
 ,םיכרה םימוחתב תוחפל ,םיטנדוטסה ןיבמ םיבר וז הפוקת ךלהמבש ןכתייו הנש 20-כ ינפל ךרענ רקחמהש רוכזל שי
 הדימלל היצטניירוא יפלכ תויבויח רתוי תושיג תאז תובקעב וצמיא ילואו דמול-תנווכמ הארוה לש תושיגב רתוי וסנתה
  .ולא ונימיב הז רקחמ לע רוזחל יוצר ,ךכל יא .הז גוסמ
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