
 םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבהו ,הליעי/הבוט הארוה לש התיכב תויטרפ תויוגהנתה :20 טסופ
 ןיינע תקזחאו תריצי ,תוריהב ,רועישהו סרוקה ןוגרא :הליעי/הבוט הארוה לש תויללכ תויוגהנתה גיצה 11 טסופ
 .םיטנדוטסה םע תיבויח תרושקת תריציו ,בשקו זוכיר

  .תויללכה הארוהה תויוגהנתה לש תובישחב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה גיצה 13 טסופ

 – תויללכה הארוהה תויוגהנתה לש תורטמה תא גישהל ךיא םיצרמה תא עדייל ךרוצ שי ,הארוהה תא םדקל ידכ
 הארוה תויוגהנתה ידי לע גצוימ ״ךיא״ה .המודכו קתרמ ,רורב ,ןגרואמ ןפואב דמלל ךיא םתוא ךירדהל ךרוצ שי

 לכ גישהל ןתינ .תויללכה הארוהה תויוגהנתהל תומרותש תויונמוימ /תוקינכט /תויגטרטסא ןהש תויפיצפס-תויטרפ
  2006,הביטח( התוא תומדקמה תונווגמ תויטרפ הארוה תויוגהנתהב שומישב תויללכה תויוגהנתההמ תחא

Hativa, 1997;(. התוא תגשה םשל ויתימע לש ולאמ תונוש תויטרפ תויוגהנתהב שמתשהל יושע הצרמ לכ 
 .תיללכ הארוה תוגהנתה

 ידכ תושמשמה )100-99 ׳מע ;2006 ,הביטח( וללהמ תודחא ןלהל גיצא ,תויטרפ הארוה תויוגהנתהל המגודכ
 שמתשהל רוחבל לוכי הצרמה ,רועישה תא ןגראל ידכ .׳רועישה ןוגרא׳ לש תיללכה הארוהה תוגהנתה תא גישהל
 :תורחא תופסונבו ,ןלהל תועצומה תויטרפה הארוהה תויוגהנתה לש היצניבמוק לכב

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 תומשו תורתוכ םע םינחבומ םיקלח-תתו םיקלח לש הנבמב רועישה תינכת לוהינ

 :הזכש לוהינל תודחא תויגטרטסא ןלהל

 לכ יבגלו םידחא םיביכר/םיקלח/םיבלשמ תבכרומ תויהל היושע איה ףא ןהמ תחא לכש ,רתוי תונטק תויתארוה תודיחיל אשונ לכ תקולח
 :וזכש הדיחי

o המגדה ,רואית ,רבסה ,הבושת ,הנקסמ ,היעב ןורתפ ,ךילהת ,החכוה :ומכ קלח-תתו הדיחי לכל םשב האירק וא גוויס ,הרדגה, 
 .המודכו םיאנת ,תונקסמ ,םיקומינ ,תוחנה ,םושיי ,םתירוגלא ,יוסינ ,הירואית ,חותיפ ,המגוד

o עיגהל םינווכתמ ןאל ?תושעל םינווכתמ םתא המ :רתוי תולודגה תודיחיהמ תחא לכ לש הרטמה תרהבה?  

 :ידי לע תאז .רועישה ךלהמב ודמלייש םיאשונה לש ׳םיכרדה תפמ׳ תגצה – רועישל אובמב רועישה תינכת תגצה

o רתאב םדקומ םוסרפב וא ,רובידב וא ,)תגצמ לש( ףקש לע וא חולה לע רועישה לש םיקלח/םיקרפ/םיאשונה תמישר תגצה 
 תרחא ךרד לכב וא ,סרוקה

o וללה םיאשונה תובישחל רבסה – לנויצרו ויתורטמו רועישה יאשונ לש תמדקומ הריקס ןתמ 
o חתפמ תולימ ומכ )םיטרופמה רועישה יאשונ לש םוקמב( רועישה ןכות יבגל םיזמר לש קר ,המישר לש רועישה תליחתב הגצה 

 וללה םיזמרב רושקה עדימה םלשומו םיטרפה םילגתמ רועישה ךלהמבו ,םירצוקמ תומש וא

  םיכלוה םתא ןאלו םיאצמנ םתא ןכיה רועישה ךלהמב םעפ ידמ םיטנדוטסה עודיי

o רועישה יאשונ תוחתפתה תרגסמב םיאצמנ םתא ןכיה ?םיכרדה תפמב םכמוקימ והמ ?םיאב םתא ןכיהמ – רועישה תינכת תרגסמב 
 רועישה ךלהמב ןמז תדיחי לכב םיאצמנ םתא ןכיה תוהזל םיטנדוטסל רשפאמ הז עדימ ?ללוכ ןפואב סרוקה יאשונ תרגסמב םגו
 ,םהיתורבחמב םושירב םיקוסע ויהש וא זוכירה תא ודבא ,םהיתובשחמב וטסש םושמ םא םכירבדמ קלח םיריסחמה ולאל רשפאמו
  ידי לע ,תאז .וישכע םיאצמנ םתא ןכיהו וצימחה םה המ תעדל

 לש דחא קלח/קרפ/אשונמ רבעמ לכ רורבו שרופמ ןפואב רועישה ךלהמב ונייצ .רועישה יקלח ןיב םירבעמה תשגדה §
 ונייצ .ףקש לע וא חולה לע המושרה רועישה תינכת לע העבצהב וא ילולימ ןפואב תויהל לוכי ןויצה .וירחא אבל רועישה
 המ ונרכה ןאכ דע... ,...ולש םימושיי השולשל וישכע רובענ ...אשונה תא יתמייס תאזב ...[ אשונ לכל האיציו הסינכ
 .]...החכוהל רובענ וישכע ,הירואיתה תרמוא

 .אבה אשונהו םדוקה אשונה לש םג םימעפלו ,וישכע םיקסוע םתא ובש אשונה יבגל םעפ ידמ תרוכזת §
o ליחתמ ןכיה – הדיחי לכ לש םיקלחל סחיב םיאצמנ םתא ןכיה שרופמ ןפואב ורמא – רועישה לש הדיחי-תת וא הדיחי תרגסמב 

 :המגודל .אבה ביכרה היהי המ )םימעפל(ו הלש ביכר/קלח לכ םייתסמו
 ...החכוהה תא ונמלשה ךכו §
 ...הנעטה/טפשמה לש תועמשמה וז §
 ...רשאכ ושמתשת הב החסונה יהוז §



 ....םושייל רובענ וישכעו תויחנהה ויה ולא §
 ...ןוידל רובענ וישכעו הקמנהה התייה וז §
 ...םהלש דוביעל רובענו םינותנה םה ולא §

 :אבה דעצל אובמכ םימדוקה םיביכר/םיקלחה תא םכסלו רוזחל םג ןתינ

 ...הנורחאהו תישילשל רובענ וישכעו ...היינשהו ...התייה הנושארה האצותה §
 ...איה הנקסמהו ...ישילש ...ינש ...ןושאר יאנת :ויה ונגצהש םיאנתה §
  ,...ינש ,.ןושאר דעצ :םה ולא םידעצ ...ידכ רובעל שיש םיירקיע םידעצ העברא וניאר §

 ןמז לש ליעי לוצינלו רועישה םויס ןפואל לשמל תוכיישה ,רועישה ןוגרא תגשהל תורחא תובר תויטרפ תויוגהנתה ןאכ יתללכ אל רוציק םשל
  .רועישה
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 ןכותה ימוחת לכמ םיצרמ לש תותיכב הארוה לש תובר תויפצת וכרע Murray and Renaud (1995) םירקוחה
 םלוכ ,המגודל .תויטרפ הארוה תויוגהנתה ןתואב ושמתשה ןכותה ימוחת לכמ םיליעי םיצרמ ,יללכ ןפואבש ואצמו

 תוריהב׳ל תמרותה תיטרפ תוגהנתה יהוז( םישדח םיגשומ ריבסהל ידכב תויטרקנוק תואמגודב ושמתשה
 ויה ושמתשה םה םהבש תואמגודהש ךכב הזמ הז ולדבנ ,ירנילפיצסיד םוחת ותואב םג ,םיצרמה םלואו .)׳רועישה
 תומיאתמה תוירנילפיצסידה תואמגודב שמתשהל ועדיש ולא ויה רתויב םיליעיכ והוזש םיצרמה .םינוש םיסופיטמ
 ןכותו םיגשומל ירנילפיצסידה עדיה תא םגרתל ךיא םירחא םיצרממ רתוי בוט ועדיו דמלנה ןכותל וא גשומל רתויב
 .ןיבהל ולכי םיטנדוטסהש

  תויטרפה הארוהה תויוגהנתהב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה

-ןיב םילדבה ואצמ Erdle and Murray (1986); Feldman (1989); Murray and Renaud (1995) םירקחמה
 יעדמב םיצרמ יכ ,אצמנ .התיכב הצרמה לש תויפיצפס הארוה תויוגהנתה לש תוחיכשבו סופיטב םיירנילפיצסיד
 תא תודדועמש תויטרפ תויוגהנתהב שמתשהל STEM ה ירוממ רתוי הברה םיברמ תויונמאו ךוניח ,חורה
 ,םוח תוניגפמש תויוגהנתהב םגו ,הרומה םעו םהיתימע םע תויצקארטניא להנלו רועישב ףתתשהל םיטנדוטסה
 םע ןיע עגמ לע הרימשו םמשב םיטנדוטסל היינפ - המגודל[ .םידימלתה יניינעב תוברועמו ,תויתפכא ,הבריק
  .]רועישה ךלהמ בור ךשמב םיטנדוטסה

 ושמתשה ,םיכרה תועוצקמב םיצרממ רתוי הברה ,םישקה תועוצקמב םיצרמ יכ ואצמ ולא םירקחמ ,ינש דצמ
  :תומרותש תויטרפ הארוה תויוגהנתהב

 ןויצו םיקרפ ישאר םע טרופמו קיודמ סובליס תכירע - סרוקה ןוגראל המגוד[ סרוקהו רועישה ןוגראל -
 תואמגוד .סרוקהו סובליסה לש תיללכה תרגסמב יחכונה רועישה לש םוקימה לש רועיש לכ תליחתב
 ]ליעל ואר ,רועישה ןוגראל

 םיאשונ לש טושיפ ,תונוש םיכרד המכב שדח אשונו גשומ לכ לש םירבסה - המגודל[ הארוהה תוריהבל -
  ]םיבכרומ

 ינפל ״ותיא םידימלתה םאה״ תורצק תולאש המכ תועצמאב הקידב - המגודל[ רמוחב תומדקתהה בצקל -
   .]שדח אשונל רבועש

 ,אוהו תויטרפ הארוה תויוגהנתה לש תוחיכשב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבהל ירשפא רבסה ועיצה ל״נה םירקוחה
 אלו ןכות לש דחא גוסל תומיאתמה תויטרפ הארוה תויוגהנתה שרודה םינושה ןכותה ימוחת ןיב יתוהמה לדבהה
 ישיאה ןיינעל רתוי םיבורק תויונמאו ,ךוניח ,הרבחה יעדמב םידמלנה םיבר םינכתש יאדוול בורק ,לשמל .רחא גוסל
 םינכת ,ינש דצמ .הקיטמתמו הימיכ ,הקיזיפ ,הסדנהב םידמלנה םינכתה רשאמ םהיתויוליעפלו םיטנדוטסה לש
 וזכש הגצה םישרוד ףאו תומרגאידו םיפרגב הגצהל םימיאתמ  STEMה תועוצקמבו הרבחה יעדמב םידמלנש םיבר
  .ךוניחהו תויונמאה ,חורה יעדמב ךכ רבדה ןיא ללכ ךרדבש דועב
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