
  תויועמתשהו םירבסה ?םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה שי עודמ :22 טסופ

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

 ?םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה לע הכ דע םיטסופהמ ונדמל המ

 ,םיצרמה לש תויטרפהו תויללכה תויוגהנתהב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה שיש וניאר 20 ,19 ,16 ,15 ,13 םיטסופב
 תשיפתב ,)םיצרמה לש ילבולגה גורידה י״ע םידדמנה( םיסרוקהו םידומילהמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבשב
 םינתינה םיסרוק םיוושמשכ ,םיאצממה .םיסרוקב םייפוסה םינויצה לש ןויצחו עצוממבו ,סרוקה ישוק תא םיטנדוטסה
 :1ויה ,ימדקא דסומ ותואב

 םיכרה םימוחתב ולא רשאמ תרכינ הדימב םיכומנ םיסרוקהו םיצרמה/הארוהה יגוריד ,םישקה םימוחתב םיסרוקב .1
 םיכרה םימוחתב רשאמ תרכינ הדימב רתוי השקכ םיטנדוטסה י״ע תשפתנ הדימלה ,םישקה םימוחתב םיסרוקב .2
 םיכרה םימוחתב ולא רשאמ תרכינ הדימב םיכומנ םה םיסרוקב םייפוסה םינויצה ,םישקה םימוחתב םיסרוקב .3
 :הבוט היהת הארוההש ,םיכרה םימוחתב רשאמ רתוי ,דחוימב םיטנדוטסל בושח ,םישקה םימוחתב םיסרוקב .4

 יאנת איה תוריהב .םידימלתל הצרמה ןיב תובוט תויצקארטניא הנייהתשו םיריהב ,םינגרואמ ויהי םירועישהש
 .הבוט הארוהל יחרכה

 םיניינעמ ויהי םירועישהש ,םישקה םימוחתב רשאמ רתוי ,דחוימב םיטנדוטסל בושח םיכרה םימוחתב םיסרוקב .5
 .הבוט הארוהל יחרכה יאנת םה רועישב בשקו ןיינע תריצי .בשקו זוכיר קזחתי הצרמהשו םיקתרמו

 תויטרפ הארוה תויוגהנתהב םישמתשמ ,םישקה םימוחתה םיצרממ רתוי הברה ,םיכרה םימוחתב םיצרמ .6
 תויוגהנתהב םגו ,הרומה םעו םהיתימע םע תויצקארטניא להנלו רועישב ףתתשהל םיטנדוטסה תא תודדועמש
 .םידימלתה יניינעב תוברועמו ,תויתפכא ,הבריק ,םוח תוניגפמש

 תויטרפ הארוה תויוגהנתהב םישמתשמ ,םיכרה תועוצקמב םיצרממ רתוי הברה ,םישקה תועוצקמב םיצרמ .7
  רמוחב תומדקתהה בצקלו הארוהה תוריהבל ,סרוקהו רועישה ןוגראל תומרותש

 
 הארוההמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבשב םילודג ךכ לכ םילדבה שי עודמ ?ולא םילדבה ריבסהל ןתינ ךיא
  ?םיצרמה גורידב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבהב םיאטבתמה ,םיסרוקהמו
 
 םיצרמהמ תרכינ הדימב רתוי ךומנ םתארוה לע םיגרודמ םישקה םימוחתב םיצרמה עודמ
 ?םיכרה תועוצקמב
 ״םירז״ םניא םיאבה םיקומינהמ קלח[ ןלהלכ ,וז הלאשל םידחא םירבסה העיצמ רקחמה תורפס
 (not mutual exclusive) המ תדימב םיפפוח םה ,רמולכ[. 
 
 תונילפיצסידה תוהמב םילדבה .א
 יססובמ - יתומכ יפוא ילעב םה םישקה םימוחתב םיסרוקה תיברמ :םישקה םימוחתב םיסרוקה לש יתומכה יפואה
 םניאש םיסרוק רשאמ תרכינ הדימב רתוי ךומנ םיגרודמ יתומכ יפוא ילעב םיסרוקש םיארמ םירקחמ .הקיטמתמ
 םהירושיכ רשאמ תוחפ םיחתופמ םיבר םיטנדוטס לש םייטמתמה עדיהו םירושיכהש הארנ .הקיטמתמ לע םיססובמ

                                                             
 דואמ תבחרנ הכימת תמייק םיסרוקהו םיצרמה יגורידב םיירנילפיצסיד-ןיבה םילדבהה יבגל אצממל ,ל״נה םיטסופב יתגצהש יפכ 1
 םיאצממה יבגל .תודסומה יגוס לכל הללכהל תנתינ איה ךכיפלו םיימדקא תודסומ לש בחר ןווגמ יבגל תיטנוולרה רקחמה תורפסב
 םיאשונ תדידמב תויתייעבה םושמ הארנכ ,הטעמ תירקחמ תוסחייתה קר יתאצמ םיסרוקב םייפוסה םינויצהו הדימלב ישוקה יבגל
 הזו( םיללוכ םניא םיבר הארוה ירקס ינולאש ,הדימלב ישוקה תדידמ יבגלו םינויצה תדידמב םיישקה תא ראתמ 19 טסופ .ולא
 ןכלו םוחתב םירקוחה תא ןיינע תוחפ םג הז אשונ ילואו הדימלב ישוקה לע לאושה טירפ )!דואמ לבחו ולא םינולאש לש ןורסיח
 ביבא לת ׳בינוא לש םינותנה לע םיססובמה הדימלב ישוקהו םינויצ יבגל ילש םיאצממהש הכירעמ ינא ,תאז םע .רקחנ אלו טעמכ
  .הל םימודה םיימדקאה תודסומה לכל תוחפל הללכהל םינתינ

 



 םניאש םיסרוקב רשאמ רתוי הברה ,םייתומכ םיסרוקב ההובג המרב הנבה גישהלו דומלל םישקתמ םה ןכלו םיילולימה
 .(Cashin, 1990) םירחאה םיסרוקה תא רשאמ רתוי ךומנ םייתומכה םיסרוקה תא םיגרדמ םהו ,יטמתמ עדי םישרוד

 אוה םישקה םימוחתב םיסרוקה תיברמ לש ןכותה :םישקה םימוחתב םיסרוקה לש יכרריה/יתרדסה יפואה
 .וינפל ודמלנש םיסרוק לע יונב סרוק לכו הינפל ודמלנש תודיחיה לע היונב רמוח תדיחי לכ רשאכ יכרריה/יתרדס
 השקתי ,סרוקל תמדקומ השירד םיווהמשו יחכונה סרוקל ומדקש םיסרוקה לש רמוחה לש ססובמ עדי ול ןיאש טנדוטס
 וא םירועיש ץימחהש טנדוטס .סרוקה תליחת ינפל םירסחה תא םילשי אל םא יחכונה סרוקה ןכות תא ןיבהל דואמ
 אל ,רסחה תא םילשה אלו תוקד המכל התיכב השענב זוכירה תא דביא קר םא וליפא יחכונה סרוקה לש םירועיש יקלח
 ינפל הנבהב םירסחה תא םימילשמ אל םא .רועישה לש יחכונה קלחב וא ,יחכונה רועישב דמלנה רמוחה תא ןיבהל לכוי
 תונבה יא ורבצש םיטנדוטס ,רטסמסה ףוסב ךכו .רועישל רועישמ םימצעתמו םירבטצמו םיכלוה םה ,אבה רועישה
 יפוסה ןחבמב לשכיהל םילולעו סרוקה רמוח תא םתנבהבו םהלש עדיב ןוחטיב רסוח םישיגרמ סרוקה ךלהמב תויתוהמ
 תועיבש יא תא םיאטבמ םהו םנולשיכבו םתנבה רסוחב הצרמה תא םימישאמ םה ולאכ םירקמב .ךומנ ןויצ לבקל וא
 .(Ibid)  ךומנ םתוא םגרדב סרוקהמו הצרמהמ םנוצר
 
 – ףיעסב תוראותמה( תונילפיצסידה תוהממ םיעבונה הדימלה יטביהב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה .ב

 )א
 תשפתנ הדימלה ,םישקה םימוחתב םיסרוקבש וניאר 16 טסופב :םישקה םימוחתה יסרוקב דומלל רבגומה ישוקה
 םישיגרמ םיטנדוטסהו תויה .)ליעלש 2 הדוקנ ואר( םיכרה םימוחתב רשאמ תרכינ הדימב רתוי השקכ םיטנדוטסה י״ע
 םישאהל םילולע םה ,םיבוט םינויצ םהב לבקלו )...עמשמ יתרת( םישקה םיסרוקב םהידומילב חילצהל םהל השקש
  .םיכרה םימוחתב רשאמ רתוי ךומנ םתוא גרדלו םיצרמה תא ךכב
 םייפוסה םינויצה ,םישקה םימוחתב םיסרוקבש וניאר 19 טסופב :םישקה םימוחתה יסרוקב רתוי םיכומנה םינויצה
 םידיעמ םיכומנה םינויצה .)ליעלש 3 הדוקנ ואר( םיכרה םימוחתב ולא רשאמ תרכינ הדימב םיכומנ םה םיסרוקב
 רשאמ בוט תוחפ הברה וב םיטלושו ותוא םיניבמ ,רמוחה תא םידמול םישקה םימוחתב םיטנדוטסה ,עצוממבש
 םיצרמהמו הארוההמ םיצורמ תוחפ םישקה םימוחתה יסרוקב םיטנדוטסה ,האצותכ .םיכרה תועוצקמב םיטנדוטסה
  .רתוי ךומנ םהלש םיצרמה תא גרדל םילולעו םירחאה םיטנדוטסה רשאמ םהלש
 
 םיטנדוטסהו םיצרמה לש תויטנרהניא/תויתוהמ תונוכתמ םיעבונה םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה .ג

 םיברועמה
 םהימוחתב חתפתהלו דומלל וכשמנש לגס ישנא :םינושה םימוחתל םיכשמנה לגסה ישנא ןיב םייתוהמ םילדבה
 (Ibid) הארוהו הדימל ןונגסו ,תויצביטומ ,תורטמ ,תושיגב םינוש תויהל םייושע םינושה

 םיוסמ םוחת דומלל םיכשמנה םיטנדוטס יכ םא :םינושה םימוחתל םיכשמנה םיטנדוטס ןיב םייתוהמ םילדבה
 גורידב םהילוקישל תויטנוולרש תונוכת םיקלוח םה הצובקכש ןכתי ןיידע ,תובר םיכרדב הזמ הז םינוש תויהל םייושע
 .(Ibid) םהלש םיצרמהו םיסרוקה
 
 הכרעההו הארוהה תוטישב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה .ד
 םישקה םימוחתב םיצרמש וניאר 20 ,13 םיטסופב :הארוהה תויוגהנתהו הארוה תוטישב םייתוהמ םילדבה
 7-4 תודוקנ ואר( םיכרה םימוחתב םיצרמהמ הנוש תוחיכשבו תונוש תויטרפו תויללכ הארוה תויוגהנתהב םישמתשמ
 גוסל תומיאתמה תויטרפו תויללכ הארוה תויוגהנתה שרוד םינושה ןכותה ימוחת ןיב יתוהמה לדבההש הארנ .)ליעלש
  .רחא גוסל אלו ןכות לש דחא

 תוטיש לש רתוי בחרנ םוחתב שמתשהל םיברמ םיכרה םימוחתב םיצרמ .הארוהה תוטישב םג םילדבה והוז םירקחמב
 תועיבש תומרוגכ ואצמנ ולא תוטיש .׳הליעפ הדימלל הארוה׳ ומכ םישקה םימוחתב וללה רשאמ הארוה תויוגהנתהו
 םישמתשמ  STEM ה יסרוקב םיצרמ ,האוושהל .םיסרוקהו םיצרמה לש הובג גורידל תואיבמו הארוההמ הבורמ ןוצר
 תוחפכ םוחתב םיחמומה ידי לע תובשחנש ,האצרהה תטישב רקיעב – ’הרומ-תזכורמ הארוה׳ לש תוטישב ללכ ךרדב
   :׳דימלת-תזכורמ הארוה׳ לש תוטיש רשאמ םתדימלל תוליעומ תוחפכו םיטנדוטס ידי לע תויוצר

 (Benton & Cashin, 2014, Franklin & Theall, 1992; Murray & Renaud, 1995; Neumann, 2001). 



 Franklin and Theall יפל :םתדימלו םיטנדוטסה תכרעהל תוטישבו הארוהה תורטמב םייתוהמ םילדבה
 לש תונוילעהו תוינוניבה תומרב ןהש הארוה תורטמב םישמתשמ םהש וחוויד םיכרה םימוחתב לגסה ישנא  (1992)

 הכרעהו הזילנא ,םושייה תמרב תורטמב רקיעב ,רמולכ ,תויכוניח תורטמ לש (1956) ויתימעו םולב לש הימונוסקטה
 הדימלה תכרעהל תונווגמ תוטישב ושמתשה םג ולא םיצרמ .)תונורחאה םינשה לש הימונוסקטה ןוכדע יפל ,הריציו(
 רקיעב ושמתשה STEM ה ימוחתב לגס ישנא ,םתמועל .(Franklin & Theall, 1992) םינחובו םינחבמל ףסונב
 תכרעה םשל .הכומנ-תיסיסב המרב םושייו ,הנבה ,עדי ןהש םולב לש הימונוסקטב תורטמה לש תוכומנה תומרב
 .רטסמסה ףוסו עצמא ינחובו ינחבמב ידעלב ןפואב ושמתשה םה םיטנדוטסה
 
 לש ןוצרה תועיבשב םילודגה םיירנילפיצסיד-ןיבה םירעפל םיארחאה םה ןאכ וגצוהש םינווגמה םירבסהה ,םוכיסל
 .םיסרוקהו םיצרמה לש גורידבו הארוההמ םיטנדוטסה

  ?םישקה םימוחתב הדימלהו הארוהה םודיק יבגל תועמתשהה יהמ

 ללכ תא ולא םימוחתב הארוהל רישכהל יחרכה ,םישקה םימוחתב תודקמתמ הדימלו הארוהב תויעבה רקיעו תויה
 ישנא תא ףושחל שי .םישק םימוחתב םיסרוק תועיצמש תוללכמבו תואטיסרבינואה לכב STEM ה תועוצקמב םירומה
 תושירד לש קיפסמ יסיסב עדי לש רסוחב ,קיפסמ יסיסב יטמתמ עדי לש רסוחב םיבר םיטנדוטס לש תויעבל לגסה
 םיצרמה תא עדייל םג שי .םייכרריה/םייתרדסו םייטמתמ םיאשונ תדימלל םיכומנ הדימלה ירושיכבו ,סרוקה לש םדקה
 ןהיניבמ תודחא יתראית .וללה םיישקה םע דדומתהל תוירשפאה תונווגמה םיכרדה לע תוימדקאה תודיחיה ישאר תאו
 ישארלו םיצרמל הכימתו הרזע וקפסי וללה םיימדקאה תודסומב הארוהה םודיקל םיזכרמהש בושח .18 טסופב
 .ולא םיאשונב תוימדקאה תודיחיה

 תבותכל וא המישרה לכל תועצהה תא חולשל רשפא .יתגצה ינאש ולא לע תופסונ תועצה םיארוקהמ לבקל חמשנ
 .ןיינועמה לכל תוימינונא לע רומשאו תועצהה חוסינ תא דבעא ינאו ילש ל״אודה

  ?לארשיב םיימדקאה תודסומה לש םירקסב גורידה יבגל תועמתשהה יהמ

 ןיימל סג ןפואב ןתינ .םיעיצמ ןהש םיכר/םישקה םימוחתה ליהמת יבגל םיימדקא תודסומ ןיב םילודג םילדבה םימייק
 :2הז ןיינעב תוירוגטק שולשל תודסומה תא

 ןוכמ םגו ןוינכטה הנושארבו שארב םה ולא תואטיסרבינואה ןיבמ ,ץראב .םישק םימוחת רקיעב םיעיצמה תודסומ
 תוקלחמ ומכ( םיכר םימוחת טעמ םג םימייק ולא ינשמ דחא לכב לבא .)ןושאר ראותל םידומיל םייקמ וניאש( ןמצייו
 .וז הירוגטקל תוכייש ןה ףא תויגולונכטה תוללכמה .)דועו ,הרוטקטיכרא םג ןוינכטבו ,היגולונכטהו םיעדמה תארוהל

 םיסרוק םג שי ןתיברמב יכ םא ,הארוהל תוללכמה רקיעב םה ולא ץראב .םיכר םימוחת רקיעב םיעיצמה תודסומ
 .םישקב רשאמ םיכרה םימוחתב תוינכת רתוי תועיצמ תויללכה תוללכמה תיברמ .םישקה םימוחתב תיסחי םיטעמ

 ,ןמצייו ןוכמו ןוינכטל טרפ תואטיסרבינואה לכ ןה ולא .הנתשמ ליהמתב םיכרו םישק םימוחת לש בורע םע תודסומ
 .ליעל תורכזנל טרפ תוללכמה ראש לכו

-ןיב םילדבה לע םיטסופב יתגצהש םירקחמב ומכ ,םישקו םיכר םימוחתב םיסרוק םיוושמ רשאכש תעדל בושח
 יבגל תודסומה ןיב םילודגה םילדבהה בקע ,דסומ ותואב םיעצומה םיסרוק יבגל קר תאז תושעל שי ,םיירנילפיצסיד
 .םינווגמ םיטביה

                                                             
 .תוראהו תורעה לבקל חמשא תקיידמ ינניאש ןכתייו לבגומ ילש עדיה ,ץראב תודסומה ןוימ ןיינעב 2



 :ליעלש םיאצממ ינשמ תעבונ םיימדקאה תודסומה לש הארוהה ירקסב יתאוושה גוריד יבגל הבושח הנקסמ

 םימוחתב ולא רשאמ תרכינ הדימב םיכומנ םיסרוקהו םיצרמה/הארוהה יגוריד ,םישקה םימוחתב םיסרוקבש אצממהמ -
 עצוממ ךכ ,רתוי ךומנ םיכרה זוחאו רתוי הובג דסומב םישקה םימוחתב םיסרוקה זוחאש לככש קיסהל ןתינ ,םיכרה
  .רתוי ךומנ תויהל רומא הארוהה ירקסב םיסרוקה לכ לש גורידה

 רשאמ תרכינ הדימב םיכומנ םיסרוקהו םיצרמה/הארוהה יגוריד ,םהב דומלל םיטנדוטסל השקש םיסרוקבש אצממהמ -
 דסומב הדימלל םישקה םיסרוקה זוחאש לככש קיסהל ןתינ ,םהב דומלל םיטנדוטסל לק רתויש םיסרוקב םיגורידה
 הארוהה ירקסב םיסרוקה לכ לש גורידה עצוממ ךכ ,רתוי ךומנ םהב דומלל לקש םיסרוקה זוחאו רתוי הובג ימדקאה
  .רתוי ךומנ תויהל רומא

 יפכ םיימדקא תודסומב םיסרוקה ללכ לש עצוממ גוריד םיוושמשכש אצממה תא ריבסהל םייושע ולא םילוקיש
 ,םישק םימוחת לש ךומנו םיכר תועוצקמ לש הובג ליהמת םע וללה רקיעבו ,תוללכמה הנש ידמ תונותיעב םסרופמש
 הדימלב ישוקהו הלוע םישקה םיסרוקה ליהמתש לככו גורידה עצוממב רתויב הובגה םוקמב ללכ ךרדב תואצמנ
 םימרוג דוע םימייקו תויה לבא יטרואית ןפואב ךכ תויהל רומא הז .דסומה לש גורידה עצוממ דרוי ךכ ,הלוע םיסרוקב
 גרוד ןוינכטה תונורחאה םינשב ,יל רוכזש המכ דעו הז ללכב םייוניש שי ,םיסרוקה גוריד לע םיעיפשמש םיידסומ
 רשאמ רתוי הבוט תוללכמב הארוההש דיעמ הז אצממש תונותיעב תוזרכהה ...םינושארה תומוקמהמ דחאב עצוממב
 ליהמתהמ עבונ תואטיסרבינואה לש תיסחי ךומנה גורידהמ קלח יכ הקלחב קר לבא הנוכנ הארנכ איה תואטיסרבינואב
  .םישק תועוצקמ לש תיסחי הובגה
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