
 תושיגבו ,ימדקא דמעמב ,הרקויב הובגה ךוניחה תודסומ ןיב םילדבה :28 טסופ
 )א קלח( התכרעהלו הארוהל

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

 לש תובר תורשעב ורקחנ התכרעהלו הארוהל תושיגב תונילפיצסיד ןיב םילדבה ,םימדוקה םיטסופהמ םידחאב וניארש יפכ
 הארוהל תושיגב םיבושחו םייתוהמ םילדבה םויקל תויפיצה ףא לע םלואו .םימוסרפ תואמב ילואו תורשעב ונודינו םירקחמ
 תורפסב ןודנ אלו רקחנ אלו טעמכ הז אשונ ,הובגה ךוניחה לש וללה - םיימדקא תודסומ לש םינוש םיסופיט ןיב התכרעהלו
 :םינוש םינוימב םתוא ןיימל ןתינו םיימדקא תודסומ לש םיגוס לש תובר תורשע םימייק .תיעוצקמה

 1הובגה ךוניחב םיימדקא תודסומ לש םינוש םינוימ .א

 :םהבש םיישארה ןלהל .םיבר ןוימ יגוס שי

 בוצקתה רוקמ יפ לע ןוימ

 הלשממ/הנידמה י״ע םיכמתנש  public ,םיירוביצ םיימדקא תודסומ -
 םייטרפ םיפוג תכימתב ףסונבו ,רכינ קלחב דומיל רכש י״ע םינמוממה םייולת יתלב/ private םייטרפ םיימדקא תודסומ -
 education institutions-profit higher-For :2חוור תרטמל םיימדקא תודסומ -

 דועייה יפ לע ןוימ

 םי׳גלוק/תוללכמ -
 doctorate , andmaster ,bachelor םיראת תוקינעמה תואטיסרבינוא -
 םייגולונכט םינוכמ -
 ימדקא ראות אלל תיעוצקמ הרשכהל תודסומ -
 ,הירנירטוול ,םייניש תאופרל ,תואירבה תועוצקמל ,האופרל רפס יתב ומכ ,תדחוימ תודקמתה םע םיימדקא תודסומ -

   תד ידומילל ,תויונמאל ,םיקסע להנמל ,הסדנהל ,םיטפשמל ,תוחקורל

 ב״הראב םיימדקא תודסומ לש יגנרק ןוימ

 לש דרוי רדסב תורדוסמ ולש תויזכרמה תוירוגטקה עבראשכ ,םינוש םימוסרפב ההובג תוחיכשב םשוימו ב״הראב לבוקמ ןוימ והז
  :1ןלהלכ םיימדקא הרקויו גוריד

• Doctorate-granting Universities 
• Master's Colleges and Universities 
• Baccalaureate Colleges 
• Associates Colleges 

                                                        
  .םיימדקאה םיגורידהו תודסומה יגוסמ דחא לכ לע טוריפ רתיב הז רוקמב אורקל ןתינ .תילגנאב הידפיקיו יפ לע 1
 םירוטקריד רבחו )ימדקא אלו( יקסע להנמ אוהש אישנ םע ,חוור תרטמל קסעכ םילהונמה תודסומ םה ולא ,ב״הראב  2

 1940 מ לחה וחתפתה ולא תודסומ .)ימדקא טאנס ירבח םהש לגס ירבח םוקמב( הימדקא ישנא םניאש דסומה תא םילהנמש
 םידומילה תמר לע תרוקיב תובקעב 2010 זאמ .הז גוסמ תודסומ 1000 כ ויה 2007 תנשב .2010 דע דואמ וטשפתהו
 2017 דע( םידימלת תמשרהב דואמ הלודג הדירי הלחה )תויותיחש לע םיזמר לע םגו( ולא תודסומב םידומילבש תלעותהו
 .רגסיהל םיכישממו זאמ ורגסנ וללה תודסומהמ םיברו )תיצחמכל ללוכה םרפסמ דרי



 םיראתה ליפורפ ,וב )םיימדקא םיטרדנטס םויק( הארוהה תורטמ ,דסומה לדוג יפ לע םה ב״הראב רקיעב םישענש םיפסונ םינוימ
 .דועו ,םידימלת תלבקב תויביטקלסה תדימ ,דומילה תונש ךשמ ,קינעמ דסומהש

 1םיימדקא תודסומ לש ימדקא גוריד/הרקויה .ב

 םיעודיה .תימדקא הניחבמ רתויב תיתרקויל תבשחנש סוסיקה תגיל/ Ivy League לע םינמנה םיימדקא תודסומ 8 שי ב״הראב
 תגרד התואב םמיע תובצינש ב״הראב תואטיסרבינוא המכ דוע שי .לייו ןוטסנירפ ,דרוורה ,לנרוק ,היבמולוק םה םהיניבמ רתויב
 רקחמ יקנעמל םיכוז וללה תודסומה .דועו MIT, Caltech ,דרופנטס ,סל׳גנא סולבו ילקרבב הינרופילק תטיסרבינוא ומכ הרקוי
 תוחתופמה תונידמה תיברמ ןיבמ תחא לכב םג .םיבורמ םיימדקא םימוסרפ םיקיפמ ןבומכו ,םיבר םיימדקא םיסרפלו םימוצע
 תואצמנה תואטיסרבינואה ,לשמל תדחואמה הכלממב .תימדקאה םתרקוי יפ לע תודסומ לש עודי גוריד םייק םלועב תורחאה
  .׳גדירבמייקו דרופסקוא ןה םינושארה תומוקמב

 ,תודסומה לש גוריד לש םידחא םידדמ וניה 3םלועב םיימדקאה תודסומה ללכ לש ימדקאה דמעמה תאוושהל שמשמה ילכה
 לש םשארבו םיימדקא םיעוציב לש םינוירטירק תמישר לע םיססובמ ולא םידדמ .םידחא םיפוג ידי לע הנשל תחא םימסרפתמה
 םג עודיה Academic Ranking of World Universities אוה הז גוסמ רתויב עודיה דדמה .ותוכיאו םסרפתמה רקחמה תומכ
 Times Higher Education אוה דואמ בשחנ אוה ףאש הז גוסמ רחא דדמ . Shanghai Ranking - יאחנש דדמ - םשב

World University Ranking. תואטיסרבינואה ,דרוי רדס יפל יאחנש דדמב םינושארה תומוקמה 12 ב וללכנ (2019) הנשה: 
 .לנרוק ,ליי ,UCLA ,וגקיש ,Caltech ,היבמולוק ,דרופסקוא ,ילקרב ,MIT ,׳זדירבמייק , דרופנטס ,דרוורה

 וללה םיגורידב םלועב םיבוטה םיימדקאה תודסומה 200 ןיב תוללכנ יבקע ןפואבש תונייטצמ תואטיסרבינוא עברא שי ץראב
 :ןהו )ךכמ ךומנ אל ךא ,300 ל 200 ןיב םוקימב םג תורחא םינשבו תונושארה 100 ןיב וליפא וללכנ ןהמ תודחא תומיוסמ םינשב(
 תואטיסרבינואה .)ןושאר ראותל םידומיל ללוכ וניאש( ןמצייו ןוכמו ןוינכטה ,ביבא לת תטיסרבינוא ,תירבעה הטיסרבינואה
 םיימדקא םימוחתל םיימלוע ללכ םיגוריד םג םימייק .ןלהל םגדומכ ,ךומנ רתוי הברה תוגרודמ ץראב תוללכמה לכו תורחאה
 ה ימוחתב םלועב רתויב תובוטה האמ ןיב תומיוסמ םינשב וגרוד ל״נכ תוילארשיה תואטיסרבינואה עבראו םייטרפ/םימיוסמ
4STEM. 

 םינושארה תומוקמה 1000 ב 2019 תנשב וללכנש ץראב םיימדקאה תודסומה תעבש גוריד :1 הלבט
 יאחנש דדמ יפ לע ,םלועב

 םוקימה
 ץראב גורידב

 גוריד יפ לע ימלועה גורידב םוקימה ימדקאה דסומה
 יאחנש

 85 ןוינכטה 1

 150-101 תירבעה ׳בינואה *3-2

 150-101 ןמצייו ןוכמ *3-2

 200-151 ביבא לת ׳בינוא 4

 500-401 ןוירוג ןב ׳בינוא *6-5

 500-401 ןליא רב ׳בינוא *6-5

 700-601 הפיח ׳בינוא 7

 יתיבאפלא רדסב םירדוסמ גורידב םוקימ ותוא םיקלוחה תודסומ ינש לש תומשה*

 .םינושארה תומוקמה 1000ב הללכנ אל ץראב תוללכמהו תואטיסרבינואה ראש ןיבמ תחא ףא ,יתעידי בטימל

                                                        
 ףלא דע ,תואמ המכ קר דחא לכ םיללוכ וללה םיגורידהו ההובגה הלכשהה לש תודסומ לש םיבר םיפלא םלועב שי השעמל  3
 םהלש םינוירטירקה יפל םלועב רתויב םיבוטה תודסומה לש םינושארה תומוקמה
 המאתהב םיימדקאה םיטרדנטסה לש םיטביהה יבגל םג ךומנו הובג םיגרודמה תודסומה ןיב ףצר םייקש חינהל רשפא  4



 תימדקא הניחבמ ךומנו הובג םיגרודמה תודסומ ןיב הדימל/הארוהה תוברתב םילדבה .ג

 ןיב םיגוהנש םיימדקא םיטרדנטסב םילדבה לע  (Clark & Trow, 1966; Bowling, 2008) תויודע תומייק תובר םינש הזמ
 :דסומב תטלשה תוברתב םילדבה 2 הלבטב תוגיצמ וללה תויודעה .תימדקא הניחבמ ךומנו הובג םיגרודמה םיימדקא תודסומ

 ןיב ,דסומב הדימלב םהיתורטמבו םיטנדוטסה תונוכתב ,תימדקאה תוברתב םילדבה :2 הלבט
   ימדקא גורידב םיכומנו םיהובג תודסומ

 ימדקאה גורידה
 ךרדב/דסומה לש
 רוקמ ללכ
  בוצקתה

 ירוביצ/ךומנ יטרפ/הובג

 תטלשה תוברתה
 /ימדקאה דסומב

 תורטמה

 רתוי םיכומנ םיימדקא םיכרע םודיק רתוי םיהובג םיימדקא םיכרע םודיקו חופיט

 םיימדקא םיכרע לע םייתרבח םיכרע תפדעה םייתרבח םיכרע לע םיימדקא םיכרע תפדעה

 םיטנדוטסה
 עצוממב

 רתוי תושלח הדימל תולוכי ילעב רתוי תוהובג תוימדקא/הדימל תולוכי ילעב

 רתוי ךומנ ילכלכ-יתרבח דמעממ רתוי הובג ילכלכ-יתרבח דמעממ

 ןמזו ץמאמ עיקשהל רתויב קזח ןוצר םיניגפמ
 םתדימלב

 םתדימלב ןמזו ץמאמ עיקשהל םיניינועמ אל

 - עדיה תעמטהו תשיכר/ךוניחה תא סופתל םיטונ
  המצע ינפב הרטמכ

 עדיה תעמטהו תשיכר/ךוניחה תא סופתל םיטונ
 תורטמ תגשהל יעצמאכ

 וא םילקכ םיספתנש םיסרוק ףידעהל םיטונ אל
 םיצרמ רתוי הובג הארוה ירקסב גרדל
 םילק םהלש םיסרוקהש

 גרדל וא םילקכ םיספתנש םיסרוק ףידעהל םיטונ
 םיסרוקהש םיצרמ רתוי הובג הארוה ירקסב
 םילק םהלש

 תורטמ
 םיטנדוטסה
 ,הדימלב
 תא םתריחבבו
 ימדקאה דסומה

 םידומילה תפוקתב ןמזה לש בוט יוליב תפדעה תרגתאמ הדימלב םיצמאמ תעקשה
 הדימלב ץמאמ םומינימ תעקשהו

  ימדקא ראות תלבקו תויתרבח תורטמ תגשה ההובג תידומיל תלעות תקפה

 ךומנו הובג םיגרודמה תודסומ ןיב הארוהה ירקסב םיצרמהו םיסרוקה יגורידב םילדבה .ד
 תימדקא הניחבמ

 םיטנדוטסה תורטמבו תימדקא הניחבמ ךומנו הובג םיגרודמה תודסומב תטלשה הדימל/הארוהה תוברתב םיינוציקה םילדבהה בקע
 ןיב םיסרוקהו הארוהה גורידב םג ןכלו רגתאמ וא לקכ סרוקה תא םיטנדוטסה תסיפתב םג םילדבה ויהיש תופצל ינויגה ,הדימלב
 הניחבמ םיכומנה תודסומב הארוהה ירקסב םיגורידב (bias) תויטהל רתוי הלודג הייטנ היהת תאז תובקעבשו ,וללה תודסומה
 הארוהה ירקס לש רתויב לודגה זכרמה לש רקחמה תווצל וז הלאשב יתינפ םישדוח המכ ינפל .םיהובגה תודסומב רשאמ תימדקא
  IDEA :ב״הראב

Individual Development & Educational Assessment 
 יקנע םינותנ סיסב םהל שיש ךכ ,םיגוסהו םינוימה לכמ תוללכמו תואטיסרבינוא תואמב הארוה ירקס עבק ךרדב ךרוע הז זכרמ
 תוירוגטק עבראל( יגנרק לש ןוימה יפל תודסומ יבגל הארוהה ירקס יגורידב םילדבהה תא ןוחבל ונטלחהו דחיב ונלקש  .רתויב ןווגמו
 הכומנכ תבשחנ תימדקאה םתרקויש for-profit גוסמ תודסומה תא םג ונפסוה .)ליעלכ ,תימדקא הרקוי לש דרוי רדסב תורדוסמה
  .ב״הראב םיימדקאה תודסומה יגוס ללכמ רתויב



 ,דסומ גוס לש הירוגטק לכב םיסרוק יפלא תורשע ללכ םייטסיטטסה םיחותינל םינותנה סיסב .תואצותה תא הגיצמ ןלהל 3 הלבט
 .2016-18 םייתנשב וגרודש

Table 3: Institutional differences in Means and SD’s for excellence of Teacher and Course: IDEA Legacy 
dataset, 2016-2018, for the four basic types of Carnegie Classification of Institutions of Higher Education, and 
for-profit institutions 

  Excellence of 
Teacher 

Excellence of Course 

Non-Profit: n M SD M SD 

  Doctoral 55,890 4.34 0.61 4.19 0.60 

  Master’s 104,927 4.34 0.63 4.17 0.63 

  Baccalaureate 51,713 4.36 0.61 4.19 0.60 

  Associate 32,396 4.40 0.60 4.21 0.59 

For-Profit 32,893 4.49 0.58 4.36 0.59 

 
 

 הירוגטקה יבגלש דועב ההז טעמכ אוה םיסרוקהו םיצרמה לש גורידה עצוממ ,הלבטב תונוילעה תוירוגטקה שולשלש הארמ 3 הלבט
 תורישכמ אלא ימדקא ראות תוקינעמ ןניאש תויתנש-וד תוללכמ ללכ ךרדב תואצמנ וז הירוגטקב( תנחבומ היילע רבכ שי תיעיברה
 שולשל תיסחי ,עודי ןפואב הכומנ ןהלש םיטנדוטסה תייסולכואש ךכ )רתוי ההובג תימדקא המרב דסומל רבעמל וא עוצקמל
 .םיסרוקה גורידב דחוימב ,עצוממה הבוגב תנחבומ הציפק שי ,חוור תורטמל תודסומה יבגל ,תאז תמועל .תורחאה תוירוגטקה

 הצרמה רובע ןה ישאר טקפא לבקתה ,יולת הנתשמכ ידומילה דסומה גוס םע (One-way ANOVA) ינוויכ-דח תונוש חותינב
 לכ לש םיעצוממה ןיבל חוור תורטמל תודסומה לש עצוממה ןיב תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה ולבקתה דחוימב .סרוקה רובע ןהו
 םיחותינל קינעמש ,םימגדמה לש םוצעה לדוגה בקע םייופצ םה ולאכש םילדבה .םירחאה תודסומה לש תוירוגטקה עבראמ תחא
 ,ךומנ וא ינוניב לדוגב םיטקפא המכ ואצמש Cohen d’s טקפא לדוג ינחבמ םג ונכרע .תועמשמ םהל שי יכ םא יטסיטטס חוכ קיפסמ
  .םיצרמה יבגל ןהו םיסרוקה יבגל ןה

 םיטנדוטסהש הכומנ תימדקא המרב תודסומב ,יללכ ןפואב וא( חוור תורטמל תודסומב םיטנדוטסהש תועיצמ ולא תואצות
 רשאמ םהלש םיסרוקהו םירומהמ רתוי םיצורמ )ידמ בר ץמאמ אלל הדועת לבקלו ןמזה תא בטיה תולבל ידכ םהילא םימשרנ
 םמצע תא םימיאתמ חוור תורטמל תודסומב םיצרמה יכ תויהל לוכי רבסהה .חוור תורטמל אלש ,״םיליגר״ה תודסומב םיטנדוטסה
 .םירחאה תודסומב רשאמ םיטנדוטסה יכרצו תושירדל רתוי קודה ןפואב

 .םיימדקא תודסומ לש םינוש םיגוס ןיב הארוה ירקסב םיסרוקו םיצרמ לש גוריד םילדבה קדבש רחא רקחמ ףא יתאצמ אל 
 תימדקא הניחבמ הובג םיגרודמה תודסומב םיטנדוטסש אצמ Bowling (2008) :םירחא םיאשונב םילדבה יבגל םירקחמ ינש יתאצמ
 ,ולא םיסרוקב םיצרמה תאו םילק םיסרוק רתוי ךומנ םיגרדמו ,םישקכ םיגרודמ םהלש םיסרוקהש םיצרמ רתוי הובג םיגרדמ
 הניחבמ םיכומנ תודסומב םיטנדוטסש םיעיצמ Clark and Trow (1966) .תימדקא הניחבמ םיכומנ תודסומב םיטנדוטסל האוושהב
 הניחבמ םיהובג תודסומב םיטנדוטסל האוושהב ,עיגמ רשאמ רתוי םיהובג םינויצ םינתונש םיצרמ רתוי הובג םיגרדמ ,תימדקא
 .2 הלבטב טרופמה יפל ,דסומב תטלשה תוברתה סיסב לע ולא םיאצממ ריבסהל ןתינ .תימדקא
 

 הארוה ירקסב ץראב םיימדקא תודסומ לש גוריד תאוושהל םיאצממה םושיי .ה

 ןיבו ץראב ההובג הלכשהל תודסומה לכמ םיטנדוטסל םינולאש ןווקמ ןפואב תיצראה םיטנדוטסה תודחאתה הציפמ הנש ידמ
 עצוממ תא )הצופנה תונותיעב( תמסרפמ תודחאתהה ,הז סיסב לע .םהלש דסומב םיסרוקהו הארוהה תא גרדל םהמ תשקבמ ראשה
 לש ןוצרה תועיבש לע םינושה תודסומה גוריד לש האוושה תרוצב הארוההו םיסרוקה תא םיימדקאה תודסומה לש גורידה
 םג ורבעש םינשב .)םינושה תודסומב הארוהה תוכיא לע גורידכ ,יוארכ אלש ,םישרפמ םיברש( דסומב הארוההמ םיטנדוטסה
 .םיימדקאה תודסומה ןיב ולאכ האוושה ירקס םעפ ידמ הכרע ג״למה



 וניהיז 22 טסופב .סרוקב הארוהה תוכיאב םייולת םניאשו גורידה הבוג לע םיעיפשמש םימרוג םיעיצמ םינוש םירקחמ ,םלואו
 יגוריד ,םישקה םימוחתב םיסרוקבש וניאר .דסומב םישקו םיכר םימוחתמ םיסרוקה ליהמת אוהו הזכש דחא םרוג
 םיסרוקה זוחאש לככש קיסהל ןתינ ןאכמו םיכרה םימוחתבש ולא רשאמ תרכינ הדימב םיכומנ םיסרוקהו םיצרמה/הארוהה
 הארוהה ירקסב דסומ ותוא לש םיסרוקה לכ לש גורידה עצוממ ךכ ,רתוי ךומנ םיכרה זוחאו רתוי הובג דסומב םישקה םימוחתב
  .רתוי ךומנ תויהל רומא

 אוה הז םרוג .סרוקב הארוהה תוכיאב יולת וניאשו םיסרוקה לש גורידה עצוממ לע עיפשמש ףסונ םרוג עיצמ יחכונה טסופה
 תודסומב םיטנדוטסש םיעיצמ ןאכ םיגצומה םיאצממה .דסומה לש תימדקאה המרל םג הרושקש ,ימדקאה דסומב תטלשה תוברתה
 הניחבמ םיהובג םהש תודסומב רשאמ רתוי הובג םהלש םיצרמה תא עצוממב םיגרדמ תימדקא הניחבמ תוחפ םייתרקוי םהש
 םיטנדוטסה יכרצו תושירדל רתוי םמצע תא םימיאתמ תימדקא המרב םיכומנה תודסומב םיצרמהש רבסהה תא ליעל ונעצה .תימדקא
 .םירחאה תודסומב רשאמ
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