
  ?ימ י״עו םימסרפתמ םה ןכיה :ב קלח םיטומ הארוהה ירקסש םיארמש םירמאמ
 םידבכנ םיארוק 
 
 תוירוגטק תמישר יתגצה ,הארוהה ירקס תופקת תא םיללושה םירקחמב םיחיכש תואיגשו םימגפ תמישרב קסעש )א קלח( םדוקה טסופב
 :ןלהלכ םימגפה לש תוירקיע

 םיכומנ תופקתו תונמיהמ םע הארוה ירקס תוכרעמב שומישב םימגפ    .1
 וניא רקחמל םגדמהשכ ,ץרא התואב םיימדקאה תודסומה ללכ לש תויסולכואל רקחמ לש תואצות תללכהב םימגפ    .2

 ולא תויסולכוא גציימ
 הארוהה ירקס יאשונב םייקה ימלועה עדיהו תוירואיתהמ תומלעתהב םימגפ    .3
  םייטסיטטסה םיחותינבו רקחמה תוטישב םימגפ    .4
  הקסהב םימגפ    .5
 )תרחא םעפב רבסה( רקסה תואצותל וא הצרמה תארוהל רשקהב םיטנדוטסה תדימל תדידמב םימגפ    .6

  .6-1 תוירוגטקה תיברמ רובע ןכותה ירקיע תא המישר התואב יתטריפ
----------------------- 
 ,םוסרפל רמאמה תלבק ךילהב ,)טנרטניאב רתא ,רפס ,תע בתכ ,ןיזגמ/ןותיע( רמאמה םסרופ ובש ״תיב״ב םימגפ    .7

  רמאמה יבתוכ לש יטנוולרה עקרבו
 םה 7 הירוגטקל םיכיישה םימגפה .םוסרפל םירושקה םיטביה דועבו ,רמאמה םסרופ ובש ״תיב״ב - 7 הירוגטקב קסוע יחכונה טסופה
 :םיקלח ינשל וז הירוגטק דירפא .הארוהה ירקס תא םיללושה םירמאמה ןיבמ רתויב םיחיכשה
 

 הארוהה ירקס תא םיללושה םירמאמ םימסרפמש םיפוגה תוכיאו גוס .א7
 ןלהל .(Cashin, 1999) ימדקא םוסרפ לש היואר המר םימייקמ ןניאש םיפוגב םימסרופמ םירקסה תא םיללושה םיבר םירמאמ
 :וללה םימוסרפה לש םיירקיעה םיגוסה

a. רקיעב ,םיניזגמו םינותיע ומכ תירלופופה תרושקתב וא ,םינווקמ םימורופו ,םיטסופ ,םיגולבכ םימסרופמה העד ירמאמ 
  :םיאבה

The New York Times, the Wall Street Journal, Inside Higher Education, Change Magazine,  
and the Chronicle of Higher Education 

 םהש תונעטב הכימתל םירקחמ םיטטצמ םניאו תוישיא תונומאו תוסיפת ,תויוסנתה ,תויציאוטניא לע םיססובמ העד ירמאמ
  .הפקת הניא ולא תונעטל םיאיבמ םהש תודעה ,ךכיפל הארוהה ירקס תופקת יאל םילעמ

b. םירפס ומכ ,)׳רוויע׳ טופיש ךילהב םיחמומ-םיתימע תכרעה אלל ולבקתהש( ׳םיטיפש׳ םניאש םימוסרפב םירקחמ 
 וא םינווקמ ,םיספדומ תע יבתכו ,םימוכיסו תוחוד ,(proceedings) םיסנכ ירפס ,הימדקאב תורכומ יתלב רואל תואצוהב
 לכל אלא םיחמומ י״ע יביטקייבוא טופיש לש ךילה םוסרפל םתלבק םשל םירבוע םניא ולא םירקחמו תויה .׳םיחותפ׳
 תרבוע הניא םהיתונעטל םיאיבמ םהש תודעה םיבר םירקמב ,ללכב ןוימו טופיש אלל םג םימעפלו ךרועה לש טופיש רתויה
 .הילע ךמתסהל ןיאו ,יואר ףוקית

c. הימדקאב הרקויו תונימא הנקמש יוניכ( םיטיפשכ םמצע תא םיגיצמש ולאכ ,םיטיפשכ ״םיזחתמ״ה םימוסרפב םירקחמ( 
 םיימדקא םיחמומ םניאש םיטפוש י״ע רקיעב - היואר יתלבו הכומנ תימדקא המרב אוה םהלש םיתימעה טופישש לבא
 שיו הכומנ תימדקא המרב םה םהב םימסרופמה םירקחמה םיתיעלש ךכ ,םיטפוש םה ותואש רמאמה םוחתב וא יללכ ןפואב
 ךמתסהל ןיאו תופקת אלו תויוגש תויהל תולולע םהיתואצות ,ךכו )א קלחב םימגפה תמישר יפל( םימוגפ וליפא םהיניבמ
 אלל טעמכ ,םולשת רובע קר םוסרפל םירמאמ םילבקמה ולאכ( for pay םולשתב תע יבתכ םג םיכייש וז הצובקל .ןהילע
 .תימדקאה םתמרל רשק

d. ולאכ תע יבתכ .היגולוכיספ וא ךוניח םניאש םייפיצפס ןכות ימוחתב םהש לבא םיטיפש תע יבתכב םימסרופמש םירקחמ 
 ףיעסב ראותמכ ,הארוהה ירקסל םירושקה םיאשונב םיאיקב םניא לבא ,יפיצפסה םמוחתב היואר המרב תויהל םייושע
 .םהיתואצותב שמתשהל ןיאש םימוגפ םירקחמ םסרפל םילולע םוחתב עדיה רסוח בקעו ,ב7 אבה

 
 רמאמה יבתוכ לש יטנוולרה עקרהו רמאמה תא םסרפש ףוגה לש ןכותה םוחת .ב7
 
 לש תב תרבח ,יתנבהש המכ דע איהש  SAGE OPEN לש רואל האצוההמ היינפ יתלביק םישדוח המכ ינפל .ישיא רופיסב חתפא
 םיוסמ רמאמ לש הייחד/הלבק לע הטלחהל םיתימע-טופיש ךילהב תכרועכ שמשל השקבב SAGE  ,העודיה רואל האצוהה תרבח
 ררועו יגולונכטו ינשדח דואמ יל עמשנ וראית םהש טופישה ךילהו ״חותפ״ תע בתכ םע הדובעב יתיסנתה אל הכ דע .יתוחמתה םוחתב
 .יתמכסה תא יתתנו רגתאכ וזה תוסנתהה תא יתיאר ךכיפל .יתונרקס תא



 ינש אוצמל הכירצ שארמ רדגומ ןמז קרפ ךותו ,דיחי םיוסמ רמאמל תכרועכ הנמתמ ינאש - וניה וגיצה םהש טופישה ךילה
 )םינוקית ילב/םע( הייחד/הלבק יבגל םטופיש תא לבקל ןבומכ זאו ,םתמכסה תא לבקלו רמאמה לש םוחתב וחמתהש םיכירעמ/םיטפוש
 לש יוהיזה יטרפ תא הריבעמ ינאש רחאל .תנכותמ ןפואב םדי לע השענ ךילהתהמ רכינ קלח .הטלחהה יבגל םירבסהו תורעה תביתכ םעו
 .ףסונ םש קפסל הכירצ ינאש וא םיכסה םהמ דחא לכ םאב יל העידומו םיטפושכ שמשל השקבב םהילא הנופ הנכותה ,םיטפוש ינש
 תורוכזת םהילא תחלוש ,םהיתובושת ןתמל תוינבתה תאו טופישה ךילה יבגל תויחנהה תא ,רמאמה תא ומיכסהש ולאל תחלוש הנכותה
 ףוריצבו םינתונ םהש תעדה תווחו םיגורידה ךמס לע .םהלש תעדה תווח תא ילא הריבעמו ,ילא םיקתוע םע דעיה יכיראתב ודמע אל םא
 .רמאמה יבתוכלו רואל האצוהל דרפנב תחלושו ,תעדה תווח םוכיס תאו הטלחהה תא תבתוכ ינא ,ילש תעדה תווח
 ןיבל הארוה ירקסב םיצרמה תא םיטנדוטסה גוריד ןיב תויתועמשמ תויצלרוק אצמש רקחמ גיצה טופישל ילא חלשנש רמאמה ריצקת
 יתלב םימרוג י״ע םיטומ הארוהה ירקסש ןבומכ םידיעמ רקחמה לש ולא םיאצממ .םיצרמה לש ליגהו (race) יתדעה עקרה ,רדגמה
  .םהב שמתשהל יואר אלשו םיפקת םניאש ןכלו םייטנוולר
 המישר ,רמאמל םיכירעמ/םיטפוש תאיצמל הרזעכ ,ליימב יל החלש רואל האצוהה ,הז רמאמל תכרועכ שמשל יתמכסה תלבק םע דיימ
 קלחב םיקסוע םלוכש תונורחאה םינשה 20 מ )ב״הראמ כ״דב( םירקחמ ימוסרפ 30 לש ,םהלש הנכותה י״ע יטמוטוא ןפואב הכרענש
 םהלש היומסה החנההש יל הארנ( ליעלכ הצרמה ינתשמ תשולשמ דחא םע תוחפל הארוה ירקס ןיב רשקב :רמאמה לש חתפמה תוליממ
 םירחא לש םירמאמ טופשל לגוסמו הז ימדקא םוחתב החמומ וניה רבחמהש דיעמ םיוסמ ימדקא םוחתב רמאמ לש והשלכ םוסרפש איה
 תיעוצקמה תורפסה רחא בוקעל תלדתשמ ינאש ףא לע ,יל רכומ היה אל יתלביקש םימוסרפה 30 ןיבמ דחא ףא ,יתעתפהל .)םוחת ותואב
 לש( היגולוכיספבו ךוניחב םיליבומה תעה יבתכב םימסרפתמה םייטנוולר םירמאמ אורקל רקיעב ,הארוה ירקס לש םיאשונב תינכדעה
 םירפסב םיקרפ( םוסרפה תורוקמ ויה עיתפמ רתוי םלואו .הארוהה ירקסב תוחמתהל תורומאש תוירקיעה תונילפיצסידה ןהש ,)ךוניחה
 הזו ,היגולוכיספ וא ךוניח ןניאש תויפיצפס תונילפיצסידב ויה םימוסרפה 30 ןיבמ 27 .)טנרטניאב םקלחב ,תע יבתכב םירמאמ רקיעבו
 …האירקל יל םינימז ויה אל ולא םירמאמ עודמ ריבסמ
 :ויה םירמאמה 27 לש םוסרפה תורוקמ ימוחת

Economics, political economy, economics of education, marketing, marketing education, business, 
business education, physics, chemistry, statistics, culinary sciences & technology, management, science 
education, social work education, nursing, dentistry, and women and the law 

 ךרדב איה תודקמתהה ךוניחה תלכלכב לשמל( ינשה םוחתה לע אוה שגדה לבא ,וללה תומשהמ םידחאב העיפומ ״ךוניח״ הלימה םנמא
 .)הלכלכ לע ללכ
 
 ותרטמש ,ב״הראב הארוהה םודיקל םיזכרמה לש דוגיאה י״ע רואל אצויש טיפש םוסרפב (Nilson, 2012) רמאממ התלע המוד העפות
 האיבה םתוא םימוסרפהמ 80% מ הלעמל .םהב שמתשהל םא שדחמ לוקשל שי ןכלשו םיטומ םה הארוהה ירקסש חיכוהל התייה
  .ליעלש המישרבש ולא ומכ ,םייפיצפס ןכות ימוחתב םניה הלש הזתל תויודעכ תרבחמה
 
 הארוהה ירקס לע םירמאמה תא ןיימל םוחתב םידחא םיחמומ ועיצה ,םיפסונ םירקמ המכב םמצע לע ורזחש ולאכ םיאצממ סיסב לע
 :םידגונמ םיאצממ םע תוצובק יתשל סג ןפואב
 וללה לש םתיברמ .ולאה םירקסב שמתשהל יואר ןכלשו הארוהה ירקס לש תופקתב םיכמות םהיאצממש םירמאמ :א הצובק
 ןפואב םיברועמ ויהש םיימדקא םירקוח י״ע ,הנש 20 מ הלעמל ינפל )קר אל ךא( רקיעב ,היגולוכיספו ךוניח לש תעדה ימוחתב ומסרופ
 הארוה יאשונב ללכבו ,םתארוה רופיש לע ימדקאה לגסה ישנא םע הדובעב ,הארוה ירקס לש חותינו לוהינ ,תלעפהב ישעמ ישיא
 י״ע םה רתויב םיענכשמה( הארוהה ירקס תונמיהמו תופקתב םיכמותה םירקחמ שי תונורחאה םינשב םגש ןייצא .התכרעהו תימדקא
 תורשעב םיטנדוטס ינולאש יפלא תואמ הירקחמב תברעמש , IDEA הארוה ירקס תלעפהל ב״הראב רתויב תולודגה תורבחהמ תחא
 ,רומאכ לבא  ( Cashin, W.E.; Benton, S.L.; Li, D ),  ,י״ע םימוסרפ ואר ,םיימדקא תודסומ לש תובר תואמבו םיסרוק יפלא
 .ןלהלכ ׳ב הצובקל םיכייש הארוה ירקס לע םימוסרפ לש לודגה בורה ,תונורחאה םינשה םירשעב
 ומסרופ םתיברמ .םהב שמתשהל ןיאו םיפקת םניא ןכלשו םיטומ םה הארוהה ירקסש םיחיכומ םהיאצממש םירמאמ :ב הצובק
 ומסרפ ןהבש תויפיצפס תונילפיצסיד ןתואב אוה םתוחמתה םוחתש םירקוח י״ע ,היגולוכיספ וא ךוניח ןניאש תויפיצפס תונילפיצסידב
 .התכרעה וא המודיק ,תימדקא הארוה יאשונב תישעמ וא תירקחמ ,תיטרואית תוחמתה לכ םהל ןיאשו ,םהירמאמ תא
 
 םיגוסה תששמ תויתוהמ תואיגשו םימגפ ואצמנ ,םויכ םיירלופופו םיחיכש ךכ לכ םהש ,׳ב הצובק לש םירמאמהמ לודג קלחב ,םלואו
 לש םויק ללוש וניא הז לכש גייסא .ןהילע ךמתסהל ןיאשו תופקת ןניא םהיתואצותש ,רמולכ .)א קלח( תמדוקה יתמישרב יתטריפש
 יתלב םימרוג שיש וא ,תונמיהמו תופקת ירסח ןכא םה )םלועבו( ץראב םימיוסמ םיימדקא תודסומב םיכרענש יפכ הארוה ירקסש םירקמ
 ).תרחא םעפב ךכ לע( םהלש תואצותה תא םיטמש םייטנוולר
 
 ללוכ ,התכרעהבו תימדקא הארוה יכילהתב הקימעמ הנבה תשרדנ הארוה ירקס לע םירקחמ תכירעלש קיסהל ןתינ תאז לכמ
  .תויטסיטטס תוצרה המכו רקוחה לש תויציאוטניא תוקיפסמ אלו ,הארוה ירקס תלעפהב תוברועמ
 



 ?וז המישרב שמתשהל ךיא

 ןכיה ןושאר רבדכ וקדיב ,וב גצומה עדימל סחייתהל ךיא םילקוש םתאו הארוהה ירקס לש תופקתה תא ללושש רמאמ םכדיל עיגה םא
 שי ,תימדקא תוכיא תניחבמ הכומנ המרב אוהש יאדוול בורקש רמולכ ,א7 ףיעס לש תוירוגטקהמ תחאב םסרופ אוה םא .רמאמה םסרופ
  .ויתואצותב שמתשהל ןיאו ףקת וניא רמאמהש הובג יוכיס
 )היגולוכיספ וא ךוניח וניאו( יפיצפס וניה ןכותה םוחת םא .רמאמה םסרופ ובש רפסה וא תעה בתכ לש ןכותה םוחת והמ וקדב דחוימב
 םיטביה ללוכ וניא םאב תוהזל ידכב תויתרוקיבב )םוכיסה וא ריצקתה תא קר אלו( אלמה רמאמה תא וארקתש בושח ,ליעל גצומכ
  .וז הרדיס לש ׳א קלחב יתטריפש יפכ ,םימיאתמ ילב וא םייוגש
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