
 םידומילהמ םתרישנ תעינמל ,םיטנדוטס לש הדימל יישק םע תודדומתה יכרד :18 טסופ
  )ג קלח(

 ןושארה ראותה ידומילל תונושארה םייתנשב , STEM ה ימוחתב םייק סרוקה ישוק בקע םידומילהמ הרישנל לאיצנטופה רקיע ,17 טסופב םיאצממה יפל
 םידמולה םיטנדוטסה ןיב המוצעה תונושל הארוהה בצקו תמר תא םיאתהל םיצרמה לש תלוכיהו עדיה רסוח בקע םרגנ הז ישוק .הנושארה הנשב רקיעבו
 הטושפ הבושת ךכל תתל ןתינ אל ?וז השק היעב םע דדומתהל ןתינ ךיא .הדימלה ירושיכב ןהו סרוקב הדימלל שרדנה סיסבה עדיב – עקרב ןה סרוקה ותואב
 /הלבקה ינויצ י״ע תדדמנה( דסומב םידמולה םיטנדוטסה תמרל ןמיאתהל שי  - ומצע ינפב ימדקא דסומ לכל תודדומתהה יכרד תא םיאתהל שי אלא
 םשל םינוש םיצרמו םיימדקא תודסומ ידי לע םינשה ךלהמב וחתופש תונורתפהו ןויסינהמ דומלל יואר ךכ םשל .דסומ ותואב הארוהה תורטמלו )ירטמוכיספה
 םיטעמ  STEM ירועישבו ,א״ת ׳בינואבו ןוינכטב דואמ םיבר םירועישב יתכרעש תויפצתה סיסב לע תונורתפ המכ ןלהל גיצא .וזה היעבה םע תודדומתה
  .תוללכמ המכב

 תיסחי הכומנ םירושיכו הנכה תמרב םיטנדוטס  STEMידומילל םילבקמש תודסומב תודדומתה יכרד .א

 ,ולא תודסומבש הארנ .םייתש וא תחא הטיסרבינואב ילואו ,STEM יסרוקב הארוה תועיצמש תויללכ תוללכמ וא תויגולונכט תוללכמב רקיעב רבודמ ץראב
 הרטמה .סרוקב םידמולה םיטנדוטסה תמרל הבר הדימב תמאתומו השימג אלא שארמ העובק הניא אובמ סרוק לש םידומילה תינכת יפל דמלנה רמוחה תמר
 ,רמוחה לש ההובג המרל אקווד ואלו הל םילגוסמ םהש תילמיטפואה המרב רמוחה לש הבוט הנבהל םיטנדוטסה ללכ תא איבהל הניה סרוקב הארוהב תירקיעה
 הארוהה תא םיאתהל ידכב - םיטנדוטסה תלעפהב תובר תבלושמ יכ םא ולא תודסומב םג רתויב הצופנה איהש - האצרהה תטישב הארוהב .שארמ העבקנש וזכ
 סרוקל םידומילה תינכתב םילולכה םיאשונה ףקיהבו רפסמב םוצמצ ,הארוהה בצק תדרוה י״ע רמוחה תוסיחד תדימ תא םיכימנמ םיצרמה ,םיטנדוטסה תמרל
 דודיע ,רועישב םפתשל ידכ םיטנדוטסל תולאש תגצה ,תובורמ תומגדהו תואמגוד תגצה רקיעבו האצרהב תובלושמה תויגוגדפב שומישו ,םתמר תדרוהו
 הארוהה ןונגס ,םיבר םירקמב .רועישה ןמזב םיליגרתו תויעב ןורתפו ,םיטנדוטסה תולאשל בישהל םיאתמ ןמז תשדקה ,םיניבמ םניאשכ לואשל םיטנדוטסה
  .ןוכיתה רפסה תיב תמרב תילטנורפה הארוהה ןונגסל דואמ המוד ולא םיימדקא תודסומב םירועישב

 ןייטצמ הצרמ - יסרט לאכימ ׳פורפ םע ןויארמ טוטיצ ןלהל ,םישקתמה םיטנדוטסל המאתהב ישוקה תמרו הארוהה יאשונ ,הארוהה תורטמ תשמגה תמגדהל
 אוהש השק אובמ סרוקב ,םישקתמה םידימלתל הארוהה תא םיאתמ אוה ךיא לאשנ אוה .תיללכ הללכמב םגו א״ת ׳בינואב בשחמה יעדמל הקלחמב דחוימב
 :)ךשמהב םג ואר ,6 ׳מע ,2008 ,רכב( הללכמב דמלמ

 ?ךתתיכבש םיטנדוטסל ךלש םירבסהה תמר תא םיאתמ התא דציכ

 השק אוהש אשונ שי םימעפל .רמוחב םימיוסמה םישגדהה תא וא וגצויש םירבדה תא רחוב ינא הז יפ לעו התיכב םידימלתה לש תיללכה המרה תא ריכהל בייח ינא
 הארנכ הזה םיוסמה רוביצה םעש ימצעל רמוא ינא – ךפיהה תא השוע ינא םימעפל .רתוי רזוחו רתוי שיגדמ ינא רתוי הכומנה המרב םידימלתל זאו םירחאמ רתוי
 רתוי םילק תצק ילוא םהש םירבדב קמעתמו ,עקרב אוהש הפיא םהל ףוציש ,הזכש רבד שיש ועדייש ידכ אשונה תא ריכזמ ינא ןכלו ,הקומע הנבהל עיגנ אלש
  .תמא ןמזב הייעטו יוסינ הפ שי .יוניש תושעל ךירצ יתמ שיגרמ ינא ,רועישה ידכ ךות םישגדה תונשל לוכי ינא .רתוי הבוט הנבהל םתיא עיגהל רשפאו

  האצרהה תטישל תויפולח תויגוגדפ

 םילדתשמ םה .הרישנהו הדימלב םיישקה תייעב םע דדומתהל ידכ םיבורמ םיביצקת םגו םיצמאמ םישידקמ ולא תודסומ ןיבמ םיבר ,האצרהה תטישל ףסונב
 ,הביתכ ,רובידב רועישה ךלהמב ליעפ ןפואב םיפתתשמ םיטנדוטסה ןהבש ״הליעפ הדימל״ הארוה לש תוטישב שומישב רקיעב ,תויפולח תויגוגדפב שמתשהל
  תינגורטה םידימלת תייסולכואל הארוהל תומיאתמה תודחוימ הארוה תוטיש המכ .דועו ,רמוחה תדימלב קוחשמ ,רמוחה תא תומשיימה תומישמ לע הדובע
 םיטנדוטס תעבצה תועצמאב הארוה ,תומישמ/םיטקיורפ תססובמ הדימל ,תויעב ןורתפ תססובמ הדימל ,תוצובקב הדימל :ןה תודחא תוללכמב וסונש
 אוהש ומכ חיכש ךכ לכ היה וופטרמסב שומישהש ינפל דוע - clickers - םיטלש תועצמאב וז הטישב שומישה תא ראתמה Mazur, 2010 ואר( םינופטרמסב
 ללוכ ,םימלוצמ םירועישמ דחוימב ,םינווקמ תורוקממ רמוחה לש תימצע הדימל םע הליעפ הדימלל םייתתיכ םישגפמ תבלשמש ׳תבלושמ הארוה׳ו ,)םויה
 .)״הימדקאב הארוה״ לש 7 סמ תרבוחב ׳ב קלחב םירמאמ ואר( ״הכופה התיכ״

 תיסחי ההובג םירושיכו הנכה תמרב םיטנדוטס  STEMידומילל םילבקמש תודסומב תודדומתה יכרד .ב

 תמרל ןושארה ראותה ירגוב תא איבהל ןה ןהלש הארוהה תורטמ .תירקחמ הניחבמ תוליבומה וללהב רקיעבו תומייקה תואטיסרבינואב רקיעב רבודמ ץראב
 ולא תודסומב .)םיהובג םיראתל םידומיל תרגסמב( רקחמב קוסעל םתנכהל סיסב ושמשיש ךכ ,תוליבומה תונידמב ולא םימוחתב לבוקמכ םיהובג הנבהו עדי
 לגסה ישנא י״ע שארמ םכסוהש סובליסב( שארמ תרדגומה ההובג המרבו תונושארה םייתנשב רבכ אובמה יסרוק לש רמוחה לכ תא םילשהל חרכהכ םיאור
 רמוחה תרדגה ,ךכל יא .ןושאר ראותל םידומילה תינכתב תומדקתמה םינשב םיסרוקב דמלייש ,םוחתב יוושכע עדי גיצמה רמוחל סיסב שמשיש ידכ )הקלחמב
 תומדקתהה בצקו תמר תא םיאתהל ידכ םילודגה אובמה יסרוק לש הארוהה ןמז ״תחיתמ״ וא המר תדרוה םירשפאמ םניאו שארמ םיעובק ותמרו סרוק לכל
 םניא םיבר םיטנדוטס .תיסחי הלודג תוסיחדב האצרהה תטישב רקיעב )ןווקמ ןפואב םירדושמ םא םג( םירועישב רבעומ רמוחה ,ךכו .םישלח רתויה םידימלתל
 תא םישוע םה .ישיא ןפואב תשרדנה המרל ותנבה תא םילשמ טנדוטס לכ אלא רועישה ךלהמב רבכ תשרדנה המרב הרומה י״ע גצומה רמוחה תא יניבמ
 תורוקמב וא רועישה םוליצב תרזוח הייפצבו ,םינווקמ רקיעב - תורוקמ דועבו רועישב האצרההמ םהיתומישר תאירקב רקיעב ,תונווגמ םיכרדב תומלשהה
 .) MOOCs יסרוק ומכ( םירחא םינווקמ

 :םינשה ךלהמב יתיסנתה םהב םיפסונ תונורתפ 

 וא תילגנאב )תודיחי 5, 4 ,3 ( תוצבקהל המודב ,םינוש ןיינע ימוחתו תומרב םהש םיטנדוטסל םידעוימה םיליבקמ םיסרוק תחיתפ .א
 יתיסנתה הבש דרופנטס ׳בינואב הקיזיפל הקלחמה ,המגודל .)Speaking of teaching, 1997 ואר( םיינוכיתה רפסה יתבב הקיטמתמב
 :ןושאר ראותב ׳א הנשל ״תינויע הקיזיפל אובמ״ לש םיליבקמ םיסרוק העברא המייק ,)14 טסופ ואר( הנש 20-מ הלעמל ינפל ןותבש תנשב



 ימוחתב םידימלתל סרוק ,רתויב הובג יטמתמ עדי וב הדימל םשל שרדו רתויב ההובגה המרב היהש למשח תסדנהו הקיזיפ ידימלתל סרוק
STEM  ידימלתל סרוק ,רתוי ךומנ יטמתמ עדי שרדש הכומנ רתוי תצק המרב םירחא pre-med )ירחא האופר דומלל םידתעתמה וללה 

 קר שרדש ךכ לע דיעמ ומשש  physics for poets- סרוקה היה רתויב הכומנה המרבו ,םהלש םיכרצל תדעוימה המרב )ןושארה ראותה
 ןיעמ - ”general distribution“ לש הטיסרבינואב תוטלוקפה לכב ןושאר ראותל תינכתה תרגסמב ןתינ הז סרוק .הקיטמתמב ילמינימ עדי
 תבכרומה םידומיל תינכת םמצעל םינוב ,תוחמתהל םוחת הזיאב ןיידע וטילחה אלש ןושאר ראותל םיטנדוטס .תיללכ הלכשהל םידומיל
  .וז תרגסמב הדימלל ,סיסב יסרוק רקיעב ,םידחא םיסרוק דעייל תבייח הטלוקפ לכ .הטיסרבינואבש תוטלוקפה ןווגממ םיסרוקמ

 )Speaking of teaching, 1997 ואר( תונוש תומרב תומישמב םילדבנה ,לודג סרוק ותואב םידמולה םיטנדוטסל םינוש םילולסמ תריצי .ב
 םהינויצ יפ לע( םידומילב םישקתמה םימיוסמ םיטנדוטס לש )הנושארה םידומילה תנשל ןושארה רטסמסב רקיעב( רשפאה לככ םדקומ יוהיז .ג

 םהל רוזעל – םיישיא םיכנוח/םירוטנמ תדמצה תאז תובקעבו ,)רטסמסה ךלהמב שיגהל םישרדנ םהש תורחא תולטמו תודובע ,םינחבמב
 .רטסמסה ךשמהב םהידומילב

 םיטלש/םירקילקב שומישב הדימל ,״הכופהה התיכה״ תטיש ומכ ליעל תומושרה תויפולחה תויגוגדפהמ תודחא לש האצרהה תטישב בוליש .ד
 .דועו

 ,השיגפב .ךכב םיניינועמש סרוקה ידימלתל תדעוימו תילנויצפוא איהש םיליגרה הארוהה ירועישל ףסונב תיעובש-דח הארוה תשיגפ םויק .ה
 .םייעובשה םיליגרתה ןורתפב םתוא ךירדמו ,םיחכונה תולאשל בישמ ,םיפתתשמה ידי לע ונבוה אלש רועיש יקלח תארוה לע רזוח הרומה
 :דחוימב םיליעי ואצמנשו ,םינשה ךלהמב םהב יתיסנתהש הזכ ןורתפ לש םיטמרופ השולש לש רצק רואית ןלהל

 הקיזיפל םיטנדוטס ,)םירחא םימוחתב םגש החינמ ינאו( הקיזיפב סיסבה יסרוקמ דחא לכל םולשתב הרכש א״ת ׳בינוא לש םיטנדוטסה תדוגא -
 רובע ילמס םוכס ומליש םיפתתשמה םיטנדוטסה .ולא םישגפמל דומיל ירדח הנגראו ,םינייטצמ םירומכ והוזשו םילגרתמכ רבעב ושמישש
 .הז תוריש

 לכב הזכש שגפמ תובדנתהב םייקל גהנ )םידימלת 158( לודג )1 תינויע הקיזיפב תוטיש( אובמ סרוקב דמילש ןמלדנא דוד ׳פורפ יאקיזיפה -
 רשפאש ךכ םתדימלו םתנבהל דואמ הלודגה המורתה לע הבר הכ הדות ול וריכה וידימלת .ליגרה רועישל ףסונב ולש סרוקה ידימלתל עובש
 לש תללוכ הכרעה( ילבולגה טירפה לע הארוהה רקסב ותוא וגרד םה הנש רחא הנשש ידכ דע ,םהל המאתוהש הארוהב תוסנתהל םלוכל
 ול ונתנ )סרוקה ידימלת ןיבמ 70% כ( לודגה בורהש דיעמ אוה ןכש ןמאיי אל טעמכש גוריד והז .7..1 מ םלוס לע 6.7 עצוממב )הארוהה
 םודיקל זכרמה לש רתאב ׳םירפסמ םינייטצמ םיצרמ׳ רודמב רתוי טרופמ רואית ואר( !!!6 כ ותוא וגרד ראשהו )7( ילמיסקמה גורדה תא
 .)הטמל תבותכ ואר ,הארוהה

 תועשה שולש תא ריבעהל גהנ ,)14 טסופ ואר( דרופנטסב הקיזיפל הקלחמהמ לבונ סרפ ןתח ,Douglas Osheroff ׳פורפ )ב״הראמ המגוד( -
 ימ לכ תא ןימזהו ,ודרשמב םוקמב התיכ רדחב )םויכ םג ילואו( 90-ה תונשב דרופנטסב הצרמ לכמ ושרדנש םיטנדוטס תלבק לש תויעובשה
 םיקלחב ףתתשהל היה לוכי דימלת לכ( םישגפמב ףתתשהל ,זא דמיל אוה ובש ןושאר ראותל יסיסבה סרוקה ידימלת 300 כ ןיבמ ןיינועמש
 הליעוה וז הרזעש הארנ .םיטנדוטס 40-30 כ עובק ןפואב ופתתשה ולא םירועישב .)ותוחונ יפל דעומב תאצל וא אובל - תועשה שולש ןיבמ
 יגוריד סיסב לע ,ןושאר ראות יסרוקב ותארוה לע תונייטצה יסרפב הז סרוק דמילש םינשה ןיבמ תחא לכב הכז אוה יכ דע ךכ לכ םהל
 .םיטנדוטסה תוצלמהו

 תמועל הכומנ םירושיכו הנכה תמרב STEM ימוחתב םיטנדוטס םילבקמש תודסומב הארוהה תמרו בצק תמאתה לש המגדה
 ההובג

 םיטנדוטסה תנבהל רשקהו בשחמה יעדמב אובמ סרוק תארוהב תוריהב״ הרקחש - רכב הבהז ׳רד – ישילש ראותל תיטנדוטס יתכרדה 2000 ה תונש תליחתב
 הובג ללכ ךרדב הטיסרבינואב סרוקב םילשכנה זוחאו דואמ וב םישקתמ ׳א הנש ידימלתש ״הדידב הקיטמתמ״ היה רקחנש אובמה סרוק .״תרושקת לדומלו
 לכ תא המליצ רכב ׳רד ,רקחמה תרגסמב .ביבא לת רוזאב תיללכ הללכמב ןהו ביבא לת ׳בינואב ןה סרוקה תא דמילש יסרט לאכימ ׳פורפ היה הרומה .דואמ
 ינושה והמ – םג התייה תונויארב ולעש תולאשה ראש ןיב .)2008 ,רכב( תוכורא ותוא הנייאר םגו ,ותארוה תא החתינו הללכמב ןתינש סרוקב וירועיש
 רתוי הברה ןמזבו הכומנ רתוי המרב גצומ רמוחה הללכמבש בישה יסרט ׳פורפ ?וללה םינושה תודסומה ינשב םולוקירוק ותוא םע סרוקה ותוא תארוהב
 ...השולש ךשמב ,רתוי הכומנ המרבו רתוי םצמוצמ רמוח םע – הללכמבו םירטסמס ינש ךשמב דמלנ הטיסרבינואב סרוקהש ךכ ךשוממ

 םישקתמ םיטנדוטס םע תודדומתהל םיימדקאה תודסומב םיצרמה תרשכה

 דדומתהל דציכ םיעדוי םניא םה ,םתוהזל םיחילצמ םה םאו םהיתותיכב םישקתמה םיטנדוטסה תא רטסמסה ךלהמב תוהזל םילגוסמ םניא םיצרמה ללכ ךרדב
 דמלל םידמול םיצרמ ךיא לע הפיקמ תורפס תריקס .STEM ה ימוחתב ןושאר ראות יסרוק םידמלמה םיצרמה לכ תא ךכל רישכהל בושח .בצמה םע
 :הז גוסמ הרשכה םילבקמ םניא םה ללכ ךרדבש הארמ STEM  (Winberg et al, 2019)ה תועוצקמב

The majority of studies reviewed did not address the key issues of what makes STEM disciplines difficult to learn and challenging to 
teach (p. 930).  

 

 לש ,םישקתמה םיטנדוטסל הארוהה תמאתה לש םהלש ימדקאה דסומב תוגוהנה תוטיש לע חוודל וז המישרב םיארוקה תא הנימזמ ינא
 םיאשונב האירקל םיפסונ תורוקמ לע וא ,ולאכ םידימלת םע דדומתהל םיצרמ תרשכה לשו ,םידומילמ הרישנ תעינמ םייגוגדפ םיצמאמ
 .ולא
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