
 םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה ?אל ימו הללכמב/הטיסרבינואב םידומילב ןייטצמ ימ :19 טסופ
  םיסרוקב םינויצב

 ,םיסרוקה ינויצב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה לש אשונב םיפסונ םירקחמ יתאצמ אל .א״ת תטיסרבינואב ידי לע ושענ ןאכ םיאבומה םירקחמה*
 תודסומל הזה טסופה לש םיאצממה תא לילכהל ןתינ אל ,ךכו תויה .ירקחמ יאצממב םיכמות ויאצממש Centra (2003) לש דיחי רמאמל טרפ
 .ההובג המרב רקחמ תטיסרבינוא םניאש םיימדקא

 ינפל ,רטסמס לכ לש םינורחאה תועובשב הארוהה ירקס תרגסמב םיצרמה גוריד ינולאש תא םיאלממ םיטנדוטסה ,ללכ ךרדב
 םיסרוקה ינויצ לע דומלל ןתינ אל ,ךכל יא .םיסרוקה לש םייפוסה םינויצה תלבק ינפלש יאדוובו ,םיסרוקה לש םויסה ינחבמ
 זכרמל 2007 תנשב ׳ב רטסמס םויס ירחא םישדוח המכ יתינפ ,םיסרוקה ינויצ תא לבקל ידכ .הארוהה ירקס לש םינותנה ךותמ
 ינאקד לש םרושיאב ,תאז .הטלוקפ לכל םיסרוקה לכ ינויצ לש ןויצחהו עצוממה תא לבקל השקבב ,א״ת ׳בינוא לש םשרמל
 תא גיצמ 1 רויא .זכרמה לש םינותנה סיסבב ורגאנו ורסמנ תוטלוקפה לכמ םינויצה לכש רחאל היה יתיינפ דעומ .זאד תוטלוקפה
 .יתלביקש םינותנה

 :2007 ׳ב רטסמסב הטיסרבינואה לש תוטלוקפהמ תחא לכ יבגל ,הטלוקפל םיסרוקה ללכ ינויצ לש ןויצחהו עצוממה : 1 רויא

 

 תוטלוקפה ןיב ןויצחבו עצוממב םינטק םילדבה וליפא ירה ,םיסרוק יפלא ףאו תואמ רטסמס לכב תמייקמ הטלוקפ לכו תויה
  .תיטסיטטס םיקהבומש יאדוול בורקו םייתועמשמ דואמ םה תונושה

 לוהינל תוטלוקפה טעמל ,םישקה תועוצקמה לש וללהמ ללכ ךרדב םיהובג םיכרה תועוצקמב םיסרוקה ינויצש הלוע 1 רויאמ
  .ךשמהב ןהילא סחייתאש םיטפשמלו

 יעצוממ רשאמ תרכינ הדימב םיכומנ םה (STEM) םישקה םימוחתב םיסרוקה ינויצ לש )םינויצחהו( םיעצוממה :א הנקסמ
 םה )דואמ םיהובגה םינויצה םיעיבצמש יפכ( םידומילב ןייטצהל םהב לק יכהש םימוחתה .םיכרה םימוחתב םינויצה )ינויצחו(
  .)םיימושייו םיכר םימוחת( תילאיצוס הדובעו ךוניח

 לע םיעיבצמ םיאצממה – )89.4 ו 90.1 המאתהב םינויצח םע( ךוניחו תילאיצוס הדובע – תוחפל תוטלוקפ יתשבש ןייצל יואר
  1!!!90% לעמ היה סרוקב עצוממה ןויצה ,הטלוקפב םיסרוקה תיצחמבש דיעמ 90% מ הובגש ןויצח !םינויצ לש היצלפניא

 :ב״הראב רקחממ ךמות טוטיצ ןלהל

It is well established that both grades and ratings vary by subject fields, with the humanities in particular rated higher 
and giving higher grades than the natural sciences (Centra, 2003; p. 479). 

                                                             
לבקל יתחלצה  ןקתה תויטס יבגל םינותנ 1   אל ירעצל

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



 תרגסמב יתלביקש( םינויצה תא גיצמ 2 רויא ,םינויצה לש ןויצחלו עצוממל תיסחי םיסרוקה רוזיפ הארנ ךיא לש תטרופמ המגדהל
 רויא לש הסדנהב םינויצה םנמא .תורחאה תוטלוקפה תיברמל תיסחי 1 רויא יפל םיכומנ םהש )הסדנהל הטלוקפב יתכרעש רקחמ
 ןושאר ראותל םיבר םיסרוקב עובקה םולוקירוקה בקע לבא ,1 רויא ינויצ לש ולאל םדוק םייתנש ,הנוש רטסמסב ונתינ 2
 םייתוהמ םייוניש ולח אלש חינהל ןתינ ,םיסרוקב םידמלמה םירומבו םיסרוקב וזל וז תובורק םינשב יתוהמ יוניש יאו הסדנהב
 ל בורק הסדנהה יסרוקב םינויצה לש ןויצחה היה 2 רויא רובע םגש םיכסהל ןתינ ךכיפל .וללה םידעומה ינש ןיב םינויצה תמרב

 .85 ל ,עצוממהו 86.3

 םיצרמה גוריד ןיבל הסדנהל הטלוקפב םיסרוקה ינויצ עצוממ ןיב רשקה לש(scattergram)  רוזיפ תמרגאיד :2 רויא
.2005 ,א רטסמסב ״תללוכ הארוה״ טירפה לע הארוהה רקסב

 

 - ףרגב תוננובתהמ .98 ו 63 ןיב - רתויב בחר אוה רטסמס ותואב הסדנהל הטלוקפב םינויצה לש רוזיפה חווטש הלוע ףרגהמ
eyeballing, ףרגה ינותנל םימיאתמכ םיארנ ליעל םיניוצמה עצוממהו ןויצחה.  

 םיטפשמו לוהינל תוטלוקפב ןפודה יאצוי םינויצל רבסה

 אצמיהל הכירצ ויה הלש םידדמה ךכיפל .ךרה םוחתל םיכייתשמה םירחאו השקה םוחתל םיכייתשמה תועוצקמ תללוכ לוהינל הטלוקפה
 הכומנ ,ףוסהמ ינשה םוקמב ליעלש 1 רויאב תאצמנ איה םיסרוקה ינויצ תניחבמ ,הפוצמל דוגינב .םישקהו םיכרה םימוחתה לש ולא ןיב
 )3 רויאב הטמל ןאכו 2 רויא 15 טסופב( תגרודמ איה הארוההמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבש תניחבמו םישקה תועוצקמה לכמ
 יל ןיא ?ךפיהל וא הכומנה ןוצרה תועיבש לע םיעיפשמ דחוימב םיכומנה םינויצה םאה .םישקה םימוחתה לכמ הכומנ ,רתויב הכומנכ
 ?רבסה קפסל לוכי לוהינל תוטלוקפהמ והשימ םאה .וז העפותל רבסה

 ויה םינויצה םגו הארוההמ ןוצרה תועיבש לע הובג םיגרודמ תויהל םיכירצ ויהו ךרה םוחתל םיכייש םיטפשמ :םיטפשמל הטלוקפה
 ללכ ןיבמ רתויב םיכומנה םה וז הטלוקפב םינויצה 2007 תנשב םלואו .תוטלוקפה ללכל האוושהב םיהובגה ןיב תויהל םיכירצ
 טסופב 1 רויא ואר( תוטלוקפה ללכמ םיכומנה ןיב ויה וז הטלוקפב הארוההמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבש 2003 תנשב .תוטלוקפה

 .ךר עוצקמ םיטפשמ תויהמ הל םיאתמש יפכ ,הובגה םוחתב תאצמנ ןוצרה תועיבשו המגמה הכפהתה 2009 תנשב ,דח יונישבו )15
 on the ״וקה לע״ תטישב ועבקנ וז הטלוקפב םיטנדוטסה ינויצ ,2000 תונש עצמא ינפלש איה 15 טסופב יתגצהש יפכ יתרעשה

curve  דואמ םיכומנ תויהל הטלוקפב םינויצל המרג 1 רויאמ הארנש יפכ לבא הדנקו ב״הראב םיטפשמל תוטלוקפב תלבוקמה. 
 לש ךומנ גורידב האטבתהש תיביסנטניא דואמ הרוצב ול ודגנתהו הז בצמ ובהא אל דואמ הטלוקפה לש םיטנדוטסהש רבתסמ
 לש ןוצרה תועיבש דואמ התלע ,תוטלוקפה ראשב תלבוקמה הטישב םינויצל הרזח הטלוקפהש רחאל וליאו ,םיסרוקהו םיצרמה
 .םיטנדוטסה

Rating scale: From 1 (lowest) to 7 (highest). Correlation: r = 0.13



 ?תימלועה תורפסב הכימת

 םינוש ןכות ימוחתב תוטלוקפ הנומשב רמגה ינויצ עצוממ תא הוושה הרטנס .Centra, 2003 :וז הלאשב קסעש דיחי רקחמ קר יתאצמ
  .רתויב םיכומנה ויה םיקיודמ םיעדמל הטלוקפב וליאו רתויב םיהובגה ויה חורה יעדמל הטלוקפב םינויצהש אצמו

  הארוההמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבש ןיבל םיסרוקה ינויצ עצוממ ןיב רשקה

 יבגל םג ךמתנ ,הטלוקפב םינויצה הבוגל הארוההמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבש תא רשוקה םיטפשמל הטלוקפה יבגל ליעל רבסהה
 ,םיהובג םה םיכרה םימוחתב םינויצה ובש 1 רויאב הלבקתהש תוטלוקפב םיסרוקב םינויצה גוריד לש לדוגה רדס .תוטלוקפה ללכ
 םיכרה םימוחתה ובש ,15 טסופב 2 רויאב גצוהש יפכ הארוההמ ןוצרה תועיבש לש לדוגה רדסל הבר הדימב םיאתמ םיכומנ – םישקבו
 :3 רויא םשב ןאכל ותוא הקיתעמ ינא ,םכתוחונל .ךומנ םישקהו הובג םיגרודמ

 תונושה תוטלוקפב הארוההמ ןוצרה תועיבשב םיירנילפיציד-ןיב םילדבה :3 רויא

 

 םינויצ תוקינעמה תוטלוקפב וללהמ רתוי הובג םיגרודמ םיהובג םינויצ תוקינעמה תוטלוקפב םיסרוקו םיצרמש םיעיצמ ולא םיאצממ
 וזכור ,םיסרוקה ינויצ לש עצוממהו הארוההמ ןוצרה תועיבש לע גורידה :םינתשמה ינש ןיב רשקה תא רישי ןפואב קודבל ידכ .םיכומנ
  :האבה הלבטב דיחי רטסמס לש םימיאתמ םינותנ

 םיסרוקה לכ רובע ,םיסרוקה ינויצ עצוממ לשו )תללוכ הארוה( הארוהה לש ילבולגה טירפה לש סרוקל גורידה עצוממ :1 הלבט
  .ילבולגה טירפה לש דרוי רדסב םירדוסמ םיעצוממה .2007 ׳ב רטסמסב ,ביבא-לת ׳בינואב תוטלוקפה תחא לכל

 .)רתויב הובגה ךרעה( 7 דעו )רתויב ךומנה ךרעה( 1-מ גורידה םלוס

 

 

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



School Mean rating 
for Overall 
Teaching 

Average Course Grades (%) No. of 
courses 

  Mean Median  

Education 6.0 88.5 89.5 256 

Humanities 5.8 86.3 87.7 1,368 

Social work 5.7 89.4 90.1 138 

Law 5.6 83.6 84.7 217 

Arts 5.5 87.5 88.3 700 

Social sciences 5.5 86.4 87.5 630 

Natural sciences 5.5 84.8 86.9 498 

Life sciences 5.3 86.1 87.4 345 

Management 5.1 84.6 85.6 399 

Engineering 5.0 85.2 86.4 578 

 

 רתויב-הבוטה-המאתהה וק תאו )הטלוקפ תגציימ הדוקנ לכ( 1 הלבט ינותנ לש תיפרג הגצה :4 רויא

 

 ינויצ עצוממ ןיבל הארוהה לש תללוכ הכרעה לע סרוקל גורידה יעצוממ ןיב (r = 0.59) ההובג-תינוניב המרב תיבויח היצלרוק דחיב םיגיצמ 4 רויאו 1 הלבט
  .ביבא לת ׳בינוא לש תוטלוקפהמ תחא לכל ,סרוק ותוא

 
 תויהל הטונ הטלוקפב הארוההמ םיטנדוטסה לש תיללכה ןוצרה תועיבש ךכ ,רתוי םיהובג הטלוקפב םינויצהש לככ :ב הנקסמ
 ֿרתוי ההובג
 .הזה טסופה יאשונב םיארוקהמ תולאשו תוראה ,תורעה לבקל חמשא
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 .Rating scale: From 1 (lowest) to 7 (highest). Best-fit line: y =0.1x-3.2; r2 =0.35; r =0.59


