
  ?תירדגמ םיטומ הארוהה ירקס םאה :6 טסופ
 )5-4 םיטסופל ךשמה(
 
 הרבחב םישגופ ונאש גוסהמ ,םינוש םיאשונ יבגל טופישב תויטה שי ,שונא ינב לכל ומכ ,םיטנדוטסל
 תויטההש וארי םירקחמ םא .דיחא ןוויכב ןלוכ ןניא ןה אשונ ותואב םג בור יפ לע ךא ,יללכ ןפואב
 ,לשמל( דיחא ןוויכב ,רמולכ ,תויטנטסיסנוק לודגה ןבורב ןה הארוהה ירקסב םיטנדוטסה לש תוירדגמה
 הארוה יאנת םתואב רבודמשכ םישנ תוצרמ רשאמ רתוי הובג םיגרודמ םירבג םיצרמ יבקע ןפואבש
 ללוכה גורידה לע יתועמשמ ןפואב עיפשהל ידכ תקפסמ ןתמצע םאה איה הלאשה ,)ןכות םוחת ותואבו

 .תירדגמ םיטומ הארוהה ירקסש קיסהל ןתינ םאה ןאכמו ,םהלש םיצרמה תא םיטנדוטסה לש
 
 ,הארוה ירקסב תירדגמ היטה לע תובר תונולת בקע ,םילעפומ הארוה ירקסש םינשה תורשע ךלהמב
 ילואו תובר תורשע וכרענ ,)ירבג םיצרמ בור םע םהש STEM ה תועוצקמב דחוימבו( תוצרמ לש דחוימב
 תודסומ יגוסב ,םינוש הייסולכוא יפקיהב ,תונווגמ תוטישב ושענ םירקחמה .וזכש היטה לע םירקחמ תואמ
 היה 2000 ה תונש דע .תורתוס ףאו תוברועמ ויה ולבקתהש תואצותה .םינוש ןכות ימוחתבו ,םינוש
 לע םישנל םירבג ןיב גורידב םייתועמשמ םילדבה ואצמנ אלש םוחתב עוצקמ ישנאו םירקוח ןיב סוזנסנוק
 לבא ,םירבג תבוטל תוירדגמ תויטה ואצמש םיבר םירקחמ ומסרפתה ,2000 תנשמ לחה םלוא .םתארוה
 ויה ואצמנש םיירדגמה םילדבהה ,לודגה םקלחב .םישנ תבוטל ויה םהבש תויטההש םיטעמ אל םג
 ואצמנ וללה םירקחמה תא ומסרפש םירמאמהמ ןטק אל קלחש ריכזהל בושח .םייתועמשמ אלו םינטק
 ושענשו )2 ,1 םיטסופב תומושרה תוביסהמ( ימדקא םוסרפ לש תוכיאב םידמוע םניאש םייתייעבכ
 .םילודג אל םיפקיהב
 
 ץמאל יוארו ליעומ הז ןיא ,תירדגמ היטה אשונב תויללכ תונקסמ קיסהל ידכש ירה הכ דע רומאה רואל
 םירקחממ תונקסמ לע ךמתסהל יחרכה אלא םידחא םיטעמ םירקחמ לש וא דיחי רקחמ לש תואצות
 Research)םירקחמ ימוכיס םיגיצמש וא ,קנע תויסולכוא לע ושענש ולאכ - ׳םילילכמ׳ ןאכ הנכאש

summaries) , םירקחמ לש תויתרוקיבו תופיקמ תוריקס לע םיססובמש וא (reviews of literature), וא 
 ךוניחב הארוהה םוחתב םיחמומ ידי לע ללכ ךרדב םישענ ולאכ םירקחמ .המודכו ,הזילנא הטמ יחותינ לע
 םיליבומ תע יבתכב ומסרופ םה ללכ ךרדבו ,םיאקיטסיטטסו היגולודותמ ישנא םג םיללוכש הובגה
 .םהלש תואצותה תא ץמאל תובוט תוביס שי ךכיפל .םוחתב
  

 אל הארוה ירקסב רדגמ ייולת םילדבה לע ושענש םילילכמה םירקחמה לכ טעמכש תוארמ תואצותה
  :ואר .םייתועמשמ םילדבה ואצמ

(Feldman, 1993; Gravestock & Gregor-Greenleaf, 2008; Wright & Jenkins-
Guarnieri, 2012 

 םיסרוק 25,000 מ הלעמל - תיקנע הייסולכוא לע השענש (Li & Benton, 2017) ןורחאה ןמזה לש רקחמ
 קדבשכ אל םג ,םייתועמשמ רדגמ ילדבה אצמ אל אוה ףא - םיימדקא תודסומ 250 מ רתויב
 ירקס לש תואצותב רדגמ ילדבה הז רקחמב ואצמנ אל ,רמולכ .ןכות ימוחת םע רדגמ לש תויצקארטניא
 .STEM  vs  ומכ )5 טסופ ואר( ׳םיכר׳ה םימוחתהמ וא ׳םישק׳ה םימוחתהמ תונילפיצסידב דרפנב הארוה

non-STEM. 
 
 וגרד םיטנדוטסש אצמנ רקיעב .טנדוטסה רדגמ םע הצרמה רדגמ לש תויצקארטניא ואצמנ ,תאז םע דחי
 םינטק ויה םילדבהה םיאצממהמ קלחב יכ םא( הילא וכייתשהש רדגמ תצובק התואמ םיצרמ רתוי הובג
 :יכ אצמנ םידחא םירקחמב .)םייתועמשמ אלו

  :םיצרממ הובג רתוי תוצרמ וגרד תויטנדוטס
Centra & Gaubatz, 2000; Feldman, 1993 

  :תוצרממ הובג רתוי םיצרמ וגרד םיטנדוטסו



Boring, 2017 
 

 ןתינ דימת אל ,הארוהה ירקסב םייתועמשמ רדגמ ילדבה לע םיעיבצמ םימיוסמ םירקחמ םא םג ,ףוסבלו
 ןיב םילדבהב תואצותה תא ריבסהל ןתינ םימעפל .הארוהה ירקס לש תופקת-יאל החכוהכ םהילע זירכהל
 .ןלהל רבסומכ םיסרוקב הארוהל  (assignment)םיונימב וא םהלש הארוהה תוטישב םישנל םירבג

 ןונגסב תירדגמ תונושב תאז וריבסה ,םירבגמ רתוי הובג תוגרודמ םישנש ואצמש םידחא םירקחמ
 ימוחתמ קלחב תוחפל ,םירבג רשאמ תונוש הארוה תוטישבו ןונגסב דמלל תוטונ םישנש אצמנ .הארוהה
 התיכב תויצקארטניאו םינויד רתוי להנלו האצרהה תטישב תוחפ שמתשהל תוטונ תוצרמ - ןכותה
 תויהל הטונ םיטנדוטסל םישנ תורומ לש ןסחי ,ףסונב .לדוג תצובק התואב תותיכב םג ,םיצרמל האוושהב
 רצוי ישיאה סחיבו הארוהה ןונגסב הז גוסמ תונושה .םירבג םירומ לש סחיה רשאמ חפטמו ישיא רתוי

  .הארוהה ירקסב רתוי הובג גוריד ומעו םישנה תארוהמ רתוי ההובג ןוצר תועיבש םיטנדוטסה לצא
 ןמ״ לש דמעמב םג ןה םיבר םירקמב( םישנה תיברמ תא תונמל גוהנ )ב״הראב( תודחא תוקלחמב

 דמלל םינממ םירבגה תיברמ תאש דועב דואמ םילודגו הבוח יסרוק םהש דוסי יסרוקב הארוהל )״ץוחה
 םיראתבו ןושאר ראותב תומדקתמה דומילה תונשב םיעצומה םירנימסבו תיסחי םינטק הריחב יסרוקב
 בקע אלא תירדגמ היטה בקע אל עבונ םירבג לשמ םישנ לש רתוי ךומנה גורידה ,ולאכ םירקמב .םיהובג
 דוסי יסרוקו םילודג םיסרוק ,הבוח יסרוק ללכ ךרדב .םידמלמ םירבגו םישנש םיסרוקה לש הנושה גוסה
 .םירחאה םיסרוקהמ רתוי ךומנ םיגרודמ ןושאר ראותל תונושארה םייתנשב
 

 םג ןוכנ הזו ,תירדגמ םיטומ םניא הארוהה ירקס יללכ ןפואבש רמול ןתינ ,םוכיסל
 אל היצקארטניא האצמנ .דרפנב )׳םיכר׳ תמועל ׳םישק׳ םימוחת( ןכותה ימוחתל
 םיטונ םיטנדוטסש הארמש וזכ ,הצרמה רדגמ םע טנדוטסה רדגמ לש תיתועמשמ
  .רדגמ ותואמ םיצרמ רתוי הובג גרדל
 
 לכב ומכש אלא ,הארוהה ירקסב תירדגמ היטה תמייק אל םעפ ףאו ללכש ןעוט וניא הז םוכיסש ןייצא
 היטה האצמנ אל ,בחרנו יללכ ןפואב ,עצוממבש םירמוא םילילכמה םירקחמה םג ,םיעצוממ םע רקחמ
 .תירדגמ םיטומ םה הארוהה ירקסש הללכהב ןועטל רשפא יאש ךכ תיתועמשמ תירדגמ
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