
 םימגפה תמישר ךמס לע ,הארוה ירקס לש היטה לע רמאמ לש תואצות תייחדל המגדה :4 טסופ
  2-1 םיטסופב
 
 לש תירדגמ היטהל ןעוטה רמאמ גיצה ובו וז המישרב םיפתתשמה דחא חלשש ליימל הבוגתכ בתכנ הז טסופ
 :הארוהה ירקס

  Mengel, F. and Ulf Zolitz, J.S. (2019). Gender bias in teaching evaluations. Journal of the European 
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 רתוי םיכומנ םינויצ יבקע ןפואב תולבקמ םישנש - הארוהה ירקסב תירדגמ היטה שיש הארמ רקחמה םא״ :ארוקה ירבדמ םיטוטיצ
 ?רקחמה תואצותל סחייתהל ןיא ןכלו ,םימוגפ הארוה תכרעה ירקס וקדבנ רקחמב - תויהל הכירצ ונלש הבוגתה םאה ,םירבג רשאמ
 ,םיצרמה ,ונחנאש בושח רסמ והז .םיטומו םיגציימ םניא ,םויכ םהש יפכ ,הארוהה ירקס - רמול םיכירצ ונחנא יתעדל .אל יתעדל
 ילש םיטנדוטסהש םושמ םודיק יכילהתב ןורתי לבקא ,רבגכ ,ינאש יואר םאה .ונלש תודסומה תולהנהל הלעמ יפלכ ףקשל םיכירצ
 ״?רתוי םיהובג םינויצ יל םינתונ
 בתכב םסרופ רמאמה ,ןוכנ .)םהשלכ םילשכ יתספספש ןכתי יכ םא( תיגולודותמ הניחבמ יואר יל הארנ רקחמה״ :בתכ אוה בקוע ליימבו
 ״.ומצע ינפב רמאמה תא לסופ אל ,תויתייעבל היצקידניא רתויה לכל תויהל לוכי הז לבא ,םינלכלכ ידי לע ,ינלכלכ תע
 תע יבתכב םיעיפומ םיטומ הארוהה ירקסש םיחיכומש םימוסרפהמ דבכנ קלחש יתיארה ובש 2 טסופ סיסב לע וז הרעה בתכ ארוקה
 םניא ולא םימוחתב םירקוחהש םושמ יאדוול בורק ,םייוגשכ ואצמנ ולא םימוסרפמ םיבר .)הלכלכ לש ,ןאכ ומכ( םייפיצפס םימוחתמ
   .הארוהה תכרעהו ,הדימל ,הארוה םהש הארוהה ירקס סיסבב םיאשונה תא תישעמו תיטרואית הניחבמ םיריכמ םניאו םיחמומ
 
 לש דחוימבו םיפסונ לגס ישנא לש תועד תגציימ איה קפס אללש םושמ יחכונה טסופל סיסבכ השמישש תבותכתה תא ןאכ יתאבה
 ישאר - םהילע םינוממהמ שורדל הז גוסמ םירמאמ ךמס לע םילולעשו ,הארוהה ירקס תופקת תא םיללושה םירמאמ לש םיבר םיארוק
  .םיטומ םהש םושמ הארוהה ירקס לש תואצותב שומישה לוטיב תא - תוימדקא תודיחי
 .רמאמל יתבוגת ןלהל
 השענ רקחמהש ,ןוידה ךשמה םשל החינמ ינאו ותוכיאל סחייתהל הלוכי ינניאש ךכ יתרוקיב ןפואבו ואולמב ןודנה רמאמה תא יתארק אל
 תא ץמאל ןתינ אל ךכיפלו 1 טסופב יתמשרש םימגפה ןיבמ !השימח תוחפל תומייקמ רמאמהמ תונקסמה ,תאז םע דחי .היואר תוכיאב
 :)םודא טנופב הבותכ תטרופמה יתוסחייתה( טוריפה ןלהל ,תוללכמבו תואטיסרבינואב םיסרוקה תייסולכוא ללכל ויאצממ

 םוחתב תע בתכב םסרופ ,רומאכ רמאמה :םוחתה לש הנבה רסוח םיעיצמה ,םירקוחה לש עקרבו םוסרפה ״תיב״ב םימגפ .1
 םהל הנתינ אלש ךכ ,היגולוכיספו ךוניח ישנא םהש הארוהה ירקס םוחתב םיחמומ י״ע ללכ ךרדב ארקנ וניאש הלכלכה
 י״ע בתכנ אוהש יאדוול בורק .ידיל עיגהשכ וישכע השוע ינאש יפכו ךכב םיניינועמ ויה וליא תרוקיב וילע ריבעהל תונמדזה
 הנבה םהל ןיאשו הארוהה ירקס םוחתב םיחמומ םניאש ,םינלכלכ י״ע ןכ םג םוסרפל הלבק םשל טפשנו ךרעוהו הלכלכ ישנא
  .הז םוחתב םייזכרמ םיאשונב היואר

 לש הנבהה רסוחל תחצינ החכוה )ןלהל 4-2 םימגפ ואר( ומצע רמאמב שי .םודא לגד הפינמ ןכא איהו 2 טסופב יתסחייתה וז היעבל
 םיסרוקה ללכל הללכהל םינתינ םה וליאכ םהלש םיאצממה תא ריצקתב םיגיצמ םירקוחה .תימדקא הארוה יאשונב רמאמה יבתוכ
 )4-2 תודוקנ בוש ואר( םהלש רקחמה תייסולכואש םושמ תאז .ןיטולחל היוגש איה וז הגצהש העשב ,םיימדקאה תודסומה ללכב
 םהלש רקחמה תואצות ,ךכל יא !יסופיט ימדקא דסומב םימייקה םיסרוקה לש דואמ ןטק זוחא קר תגציימו תידוחיי דואמ איה
 הדבועה .םיימדקאה תודסומב םיסרוקה לש לודגה בורל הללכהל תונתינ אלו םיסרוקה לש דואמ ןטק זוחאל קר תויטנוולר
 םיסרוקה ללכל הללכהל תונתינ םרקחמ תואצותש ונימאה םהש הדיעמ רמאמה לש ריצקתב הז ינויח עדימ ונייצ אל םירקוחהש
 ירקסב ךכל םאתהב גרודיו( הנוש תוכיאב דמלמ הרומ ותואש םיעדוי םניא םה :הארוה יאשונב םתנבה רסוח לע םג הדיעמ ןכלו
 תונטק תותיכב וא )לוגרת תמועל האצרה ומכ( וזמ וז דואמב תונושה הארוה תוטיש םישרודה םיסרוקב )הנוש ןפואב הארוהה
  .םינוש ןכות ימוחתב הארוהב הלודג תונוש שישו ,תולודג תמועל
 
 הארנ :תולודג תמועל תונטק תותיכל תונוש הארוה תולוכי תושרדנשכ ,תותיכה ללכל תונטק תותיכמ היוגש הללכה .2

 דבלב םינטק םיסרוק תייסולכוא לע ךרענ רקחמהש )רמאמה לש ריצקתב בותכ היה אל הזש םושמ( ההיז אל ל״נה ארוקהש
 :הללכמ/הטיסרבינואב םיסרוקה תיברמל הללכהל םינתינ אל םיאצממה ןכלו תידוחיי דואמ איה הב הארוההש

 תיברמבש דועב )סרוקב םידימלת 15 דע( םינטק םיסרוקב הדקמתה רקחמה תייסולכואש הלעמ רמאמב הטישה רואיתב רצק ןויע
 תונוש הארוה תולוכי םישרודו םילודג רתוי הברה וליפאו ,םילודג רתוי םה םיסרוקה תיברמ )םלועבו( ץראב םיימדקאה תודסומה
 האצרה לש תויוכיא רתויו דימלת-תדקוממו הליעפ הארוהו םיטנדוטסה םע היצקארטניא תוחפ ,לשמל( םינטק םיסרוקב רשאמ
 תוכיאב םילודגו םינטק םיסרוק םידמלמ הללכמ/הטיסרבינואב םיבר לגס ישנאש םיארמ םירקחמ .)הרומ-תדקוממ הארוהו הבוט
 םימעפלו תולודגו תוינוניב תותיכב רשאמ תונטק תותיכב רתוי הברה הובג הארוה ירקסב גרודמ הצרמ ותוא ללכ ךרדב( הנוש
 לע םינטק םיסרוקב הארוהב ןולשיכ וא החלצהמ לילכהל ןתינ אל ,ךכיפל .)הטמל תורוקמ לש הרצק המישר ואר ,יראניל אל רשקה



 םיסרוקה תיברמל תונטק תותיכ לע ידעלב ןפואב השענש הארוה לע רקחמ לילכהל ןתינ אלו רתוי םילודג םיסרוקב הארוהה תוכיא
 .רתוי תולודג תותיכב םיכרענה ימדקאה דסומב
 
 םג ארוקה :תונוש הארוה תולוכי תשרודה ןיטולחל הנוש הטישב םיסרוקל תחא הארוה תטישב םיסרוקמ היוגש הללכה .3

 לוגרת יסרוקב םירומ התייה רקחמה תייסולכואש )רמאמה לש ריצקתב בותכ היה אל הזש םושמ יאדוול בורק ,בוש( ההיז אל
 םיסרוקה יגוס לש ןטק טועימ םיווהמהו תידוחיי דואמ םהבש הארוהה תטישש )האצרהה תטישב ןגוע ירועיש לש תויצקס(
  .האצרהה תטישב םימייקתמה םיסרוקה לש לודגה בורה תמועל ,םיימדקאה תודסומב
 םגו םיעדמ ,היגולונכט ,הסדנה ,הקיטמתמ ומכ םייתומכ םיטביה םע תונילפיצסידב דחוימב ,לוגרת יסרוקב החיכשה הארוהה תטיש
 ירועישב ונבוה אלש םיאשונ םיריבסמ ,)תיב ירועישכ ונתינש ולאכ םימעפ הברה( תויעב רועישב םירתופ םירומהש איה הלכלכ
 וללה םיטנמלאה תיברמ לש םמויק יאל דוגינב ,םידימלתה לש הליעפ תופתתשה םירשפאמו םידימלת לש תולאשל םיבישמ ,ןגועה
 יסרוקב רשאמ דואמ הנוש לוגרת ירועישב הארוהה תטיש ,ךכו .תולודגו תוינוניב תותיכב דחוימב ,האצרהה תטישב םירועישב
 תונתינ ןניא לוגרת יסרוק לע קר ססובמה הארוה לע רקחמ לש תואצות ,ךכיפל .תונוש הארוה תולוכי הרומהמ תשרודו האצרהה
 .האצרה יסרוקל רישי ןפואב הללכהל
 
 תויהל היושע הארוההשכ ,תונילפיצסידה ללכמ םיסרוקה ללכל הדיחי תיפיצפס הנילפיצסידב םיסרוקמ היוגש הללכה .4

 ולש רקחמה תייסולכואש הזה דיחיה רמאמה תונקסמ תא ץמיא ארוקה :דואמ תונוש הארוה תולוכי שורדלו דואמ הנוש
 תודסומה ללכב תונילפיצסידה ללכל דנלוהבש טכירטסאמ תטיסרבינואב הלכלכו םיקסעל רפסה תיבב םיסרוקב םירומ איה
  .היואר הללכה יהוז םאה קודבל ילבמ ,ומצע ולש ימדקאה דסומל טרפבו םיימדקאה

 ןטק רפסממ לילכהל ןתינ יתמ ריבסמ )אשונה לש תדרפנ תרתוכ היהתש ידכ( דרפנב ךא הז טסופל תינמז וב חלשנש 5 ׳סמ טסופ
 תא רישי ןפואב לילכהל ןתינ אל ,הדיחי הנילפיצסידב ךרענש ןאכ רקחמה לש הרקמב .תונילפיצסידה ללכל תונילפיצסיד לש
 ויתואצותש וילאמ ןבומ םאה ,דבלב הלכלכ ירועישב הארוה לע ךרענ רקחמהו תויה ,המגודל .תונילפיצסידה ללכל ויתונקסמ
  ?תויונמאב םיסרוקל םג םייטנוולר

 
 רמאמה תואצות תא ץמיא ארוקה :הארוהה ירקס יאשונב םייקה ימלועה עדיהו תוירואיתהמ תומלעתהב םימגפ .5

 םהיאצממ םהמו הארוהה ירקס לש תירדגמ היטה לש אשונב םירחא םירקחמ ושענ םא קודבל ילבמ ,םהש תומכ
 יללכ ןפואב .הארוה ירקס לש תירדגמ היטה לע םלועב ושענש םיבר םירקחממ עודי המ גיצי האבה םעפב חלשאש 6 ׳סמ טסופ
 ינפל ,םינפ לכ לע ?ןימאהל ימל איה הלאשהו הז רקחמב םיאצממל םירתוס םיאצממ הברהו םג םינימאו םיססובמ םירקחמב ואצמנ
 !הז אשונ לע םירקחממ עודי דוע המ קודבל בושח ,התלב ןיאש תמאכ םיוסמ אשונב דיחי רקחמ לש תואצותה תא םיצמאמש
 
  .רמאמה יאצממ לש ץומיאהו הללכהה תא תוחדל איהו הדיחי תירשפא הנקסמל םיאיבמ וללה םייתוהמה םימגפה תשמח
 
 המישרה המכ דע םיגדמש המ ,1 טסופב םימגפה תמישרב םילולכ ולאה םימגפה תשמח לכש בל ומישתש בושח ,םידבכנ םיארוק
 םוחתב םירקחמב יללכ ןפואבו( הארוהה ירקסב םיקסועה םירקחמב תויעב יוליג םשל תישומישו תיטנוולר םכרובע יתכרעש
 קודבל ,םיטומ הארוהה ירקסש םיחיכומה םירקחמ לע םירמאמ וז המישרל דיתעב הלעיש ימ לכל הנופ ינא ,ךכל יא .)הארוהה
 ץומיא םשל דבלב ריצקתה תאירקב קפתסהל אל ןפוא םושבו 2-1 םיטסופב םימושרה םימגפב םייוקל םניא םא ןכ ינפל בטיה
  !!!םיאצממה
 
 )2 ףיעסל( הארוהה ירקסב גורידו התיכה לדוג ןיב רשקה לע רקחמ תורפס לש הרצק המישר
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