
-ןיב םילדבה – הדימלל םיטנדוטס לשו הארוהל םיצרמ לש תושיג :25 טסופ
 )ב קלח( םיירנילפיצסיד

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

 הארוהל םיצרמ לש תושיג ןיב רשקה לע  ,Hativa & Birenbaum)(12000 רקחמה תגצה לש ךשמה אוה הז טסופ
 .2,3הדימלל םיטנדוטס לשו

 רקחמה תולאש

 וז הלאש .םהלש םיצרמה לש הארוהל תושיגל עגונב םיטנדוטסה תופדעה ןהמ - הלאשה לע בישהל הסינ הז רקחמ
 :הנשמ תולאש עבראל הקרופ

 ?םיטנדוטסה י״ע תוספתנש יפכ םיצרמה לש הארוהל תושיגה ןהמ .1
 ?םיצרמה לש תונושה תושיגה תא םיטנדוטסה תופדעה לש המצועב םילדבה שי םאה .2
 םיצרמה לש תונושה תושיגה תא םהיתופדעה ןיבל הדימלל םיטנדוטס לש תונושה תושיגה ןיב םיסחיה םהמ .3

 ?הארוהל
 תושיגה תא םיטנדוטס לש תופדעהב ךר תמועל השק םוחת ןיב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה םימייק םאה .4

 ?םיצרמה לש הארוהל

 טסופב .4 הלאש יבגל םיאצממה תא גיצא יחכונה טסופבו תונושארה תולאשה יתש יבגל וניאצממ תא יתגצה 24 טסופב
 .3 הלאשל סחייתא אבה

 לש תופדעהב ךר תמועל השק םוחת ןיב םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה םימייק םאה :4 רקחמה תלאש
 ?םיצרמה לש הארוהל תושיגה תא םיטנדוטס

 הארוהה לש םינוש םיטביהב ,םישקו םיכר תועוצקמ ןיב רקיעב ,םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה וגצוה 22-13 םיטסופב
 .הדימלו הארוה לש םיטביהב םיפסונ םיירנילפיצסיד-ןיב םילדבה והיז םירחא םירקחמ .התיכב הדימלה תריווא לשו
 םיימדקא םימוחתב דומלל םירחוב םיטנדוטסש ואצמ Entwistle and Tait, (1990); Malaney (1986) ,המגודל
 יכרד תא םמצעל םיצמאמ םיטנדוטסה ,םהידומיל תונש ךלהמב .הדימלל םהיתושיגלו תוישיאה םהיתונוכתל םימיאתמש
 ואצמנ .ולא םיאשונב םהיניב םיירנילפיצסיד-ןיבה םילדבהה תא לידגמה רבד ,םוחתה לש םייפיצפסה הדימלהו הבישחה
 תא םיכירעמ םה ובש ןפואבו הבוטה הארוהה תא םינייפאמ םה ובש ןפואב םינושה םימוחתב םיטנדוטס ןיב םילדבה םג
 ,Barnes & Barnes, 1993; Feldman, 1978, 1989; Hativa & Marincovich, 1995; Jones) םיצרמה

 .24 ,20 ,15 םיטסופ םג וארו (1981

 ,תונוש הדימל תולוכיו תונוכת ,םינייפאמ ילעב םה םישק לומ םיכר םימוחתב םיטנדוטסש חינהל ינויגה דואמ ,ךכ םא
 רקחמה לש 4 הלאש תקסוע ךכבו ,םהלש םיצרמה לצא הארוהל תושיגו תויוגהנתה יבגל תונוש תופדעה םהל שישו
 .ונלש

  ינש הגיצמו ,ירוקמה רמאמה לש 4 הלבטמ החוקל 24 טסופב 1 הלבט .רקחמה ךילה תא הרצקב ראתמ 24 טסופ
 םיטנדוטסה ללכ יבגל ,הארוהל תושיגה תא םיטנדוטסה תופדעה יגוריד לש ןקתה תויטסו םיעצוממה לש םירוט

                                                        
 .אלמה רמאמה תא ואר אנ רתוי קיודמו טרופמ רואיתל .רתויב םימצמוצמו םייללכ םה הז טסופב םירואיתה ,תויתיצמת םשל 1
 .םירבדה תגצה רופישל תובר ומרתש ,הזה טסופה לש תמדוק הסרגל תוליעומה היתורעה לע םיובנריב ׳פורפל הדומ ינא 2
 ךוניחה רקח לש םוחתב הנושארה הרושהמ תע בתכב םסרופו The Spencer Foundation  :תיתרקוי תיתורחת ןרק לש ןומימל הכז רקחמה 3
   .הובגה



 ,ןקתה תויטסו םיעצוממה תא םג הייסולכואה ללכ ינותנל ףסונב הגיצמה ,האלמה 4 הלבט ןלהל .רקחמב םיפתתשמה
  :תוטלוקפה יתש ןיב םילדבהה תוקהבומו t ינחבמ לש תואצותה תאו ,הסדנהלו ךוניחל תוטלוקפל דרפנב



 



 
 4 הלבטמ תונקסמ
  :תועיתפמ ןהש תוירקיע תואצות יתש תולעמ הארוהל תושיגה תא םיטנדוטסה תופדעה יבגל תוטלוקפה יתש תאוושה

 ןיב םיטנדוטסה תופדעהב תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה ואצמנ אלש איה הנושארה העיתפמה האצותה .1
 יבגל ,ליעיהו הארוהה דקוממ הצרמה יבגל :הלבטב תונושארה תושיגה שולש יבגל תוטלוקפה יתש
 העבש יבגל םיקהבומ םילדבה ןיא םג .עדימ ריבעמה הרומה יבגלו ,דימלתה דקוממ - חפטמה הרומה
 ,ליעל ראותמכש םושמ העיתפמ איה וז האצות .וללה תושיגה שולש לש הנשמה תומלוס תנומש ןיבמ
 ןיב דואמ םילודג םילדבהב םיסנתמ םהו םינוש םינייפאמו תונוכת ילעב םה תוטלוקפה יתשב םיטנדוטסה
 .םהיתופדעה לע ועיפשי ולא םילדבהש םיפצמ ונאו ,הדימל/הארוהה תוביבס
 לש תיסחי ההובגה הפדעהה יבגל תוטלוקפה יתש ןיב תוהז טעמכ ידכ דע הברקה העיתפמ דחוימב
 ישיא ןפואב םהל רזועו םהיכרצלו םיטנדוטסל סחייתמה ,דמולה-דקוממ - חפטמה הרומל השיגה
 ןיטולחל תודגונמ תוטלוקפה יתשב הדימל/הארוהה תריוואש םושמ וניתויפיצל תדגונמ וז האצות .הדימלב
 ללכב וא טעמכ הסדנהל םיטנדוטסה ,וז השיגב הארוהב תוסנתהל םיברמ ךוניחל םיטנדוטסהש דועב .הז ןיינעב
 .הארוה/הרומ תודקוממ תוילטנורפ תואצרהב רקיעב םיסנתמ םה אלא םירועישה ךלהמב הב םיסנתמ םניא
 ישיא ןפואב תאז םישוע םה לבא םתדימלב םהידימלתל םירזועש הסדנהב םיטעמ אל םיצרמ שי קפס אלל
 לע אלש הארוהל השיגל ההובג הפדעה םיארמ הסדנהל םיטנדוטסה ,ךכו .התיכב םירועישה תרגסמל ץוחמ
 םתדימלל הליעומ תויהל היושעכ םהל תיארנ איה יביטיאוטניא ןפואבש םושמ הארנכ אלא ,הב םתוסנתה ךמס
 .םהיניעב ןח תאצומ ןכלו
 
 הפדעהה אוה תוטלוקפה ןיב םיקהבומ םילדבה הארמש ולא תושיג שולשמ תחא לש דיחיה הנשמה םלוס
 רפסממ בכרומ םידמול םהש רמוחהש הסדנהל םיטנדוטסלש הארנ .ןגרואמ ןפואב רמוחה תא גיצמה הרומל
 ,ןגרואמ ןפואב רמוחה תא וגיצי םהלש םיצרמהש דחוימב בושח ,םהיניב םירשקהמו םיטירפו םיטרפ לש בר
 ריהב ןפואב רמוחה תגצה יבגל תוטלוקפה יתש ןיב לדבה ןיא םלואו ,ךוניחב םיטנדוטסל רשאמ רתוי הברה
 .ןיינעמו

 
 תושיגה יבגל דואמ תומוד תופדעה שי םינוש ןכות ימוחתב םיטנדוטסלש םיעיצמ םיאצממה ,וז הדוקנ םוכיסל
 לע )םיוסמה טביהל טרפ( העיפשמ אלו טעמכ הדימל/הארוהה תריוואש ךכ ,ןלהלכ הדיחי השיגל טרפ הארוהל
 !הארוהל תושיגל םיטנדוטסה לש תופדעהה תיברמ
 
 םיטנדוטס לש תופדעה ןיב דואמ הובג ןוימד ואצמ םה ףאש Emanual and Potter (1992) ידי לע תכמתנ וז האצות
 תויפיצל יתועמשמ דוגינב ,םידימלתהו הצרמה ןיב תרושקתה ןונגס יבגלו םתדימל ןונגס יבגל םינוש םיימדקא םימוחתב
 :םירקוחה

It should be expected that students choosing to major in engineering, for example, would have a 
very different perception of their learning style and a different set of stylistic preferences for 
their professors than students majoring in creative arts or social sciences. (p. 140). 

 
 תושיגה שולש ראש לש תופדעהב תוטלוקפה יתש ןיב לדבהה רסוחל דוגינבש איה היינשה העיתפמה האצותה .2

 הבש הארוהל תיעיברה השיגה תפדעהב תיטסיטטס םיקהבומו םייתועמשמ םילדבה םילגתמ ,הארוהל
 לש יתסיפת יוניש/ילאוטקלטניא חותיפל לעופו הדימלה לש תימצע הנווכה/לוהינ םדקמ הרומה
 יבגל :וז השיג לש הנשמה תומלוס תעבראמ דחא לכ יבגל םג םיקהבומ םניה םילדבהה .םיטנדוטסה
 התיכב הליעפ הדימל לשו ,הדימלב ץמאמ תעקשה לש ,תימצע הדימל לש ,תיתרוקיב הבישח לש םודיק
 .רועישה ךלהמב
 לש ולא רשאמ רתוי תוכומנ הסדנהל םיטנדוטסה לש תופדעהה ,וללה םייתועמשמה םילדבהה ןיבמ דחא לכב
 לש םיטביהב שמתשהל םישרדנ הסדנהל םיטנדוטסהש םושמ ,עיתפמ אוה ףא הז אצממ .ךוניחל םיטנדוטסה
 .ךוניח ידימלתמ יתועמשמ ןפואב רתוי הברה ,םילבקמ םהש תיבה תומישמב רקיעב וזה הדימל/הארוהה תטיש
 תודבכו תושק תויעב יאמצע ןפואב רותפל ,תישיא המזויו תומזי יססובמ םיירוקמ םיטקיורפ עצבל םישרדנ םה



 הדימלב ולא תושירד .ךוניחל םיטנדוטסה רשאמ הבישחבו הדימלב םיצמאמ רתוי עיקשהל עצוממבו ,לקשמ
 שרדנ רשאמ רתוי הברה ,םהיתוסיפתב םיפוכת םייונישלו םתדימל לש ימצע לוהינל םתוא תובייחמ
 הסדנהל םיטנדוטסהש וניפיצ וזה השיגב תיביסנטניאה םתוסנתה בקע .םהידומיל ךלהמב ךוניחל םיטנדוטסהמ
 האצותה וליאו ,ךוניחל םיטנדוטסה רשאמ רתוי הברה ימצע לוהינב הדימל םדקמה הרומה תא ופידעי
 ןמזה לכ םהמ תושרודש תופטושה תוידומילה םהיתויוסנתהש ךכב תאז תוריבסמ ונא .הכופה איה הלבקתהש
 םהל ומרוג םהיתוסיפתו םהיתודמע תא תאז תובקעב תונשלו םתדימלב יתבישח ץמאמו תימצע הדובע עיקשהל
 אל ,עצוממב ,םיטנדוטסה״ ,24 טסופב ונעצהש יפכ .וז השיג יבגל תוילילש תודמעלו תחנ רסוחל אקווד
 ׳רמוחה תא םתוא ליכאי׳ הרומהש םיפידעמו תימצע הדובעבו הבישחב םיצמאמ ידמ רתוי עיקשהל םיבהוא
  .״םתדימלל רתויב ליעיה ןפואב תמרותה הרוצב
 לש תויתייעבלו םיישקל םיפשחנ םניא םה ,ללכב םא ,וז הטישב םיסנתמ אלו טעמכ ךוניחל םיטנדוטסהו תויה
 תויבויח ןה היבגל םהיתודמע ןכלו וז השיגב םתדימלל תונורתי םיאור םה יביטיאוטניא ןפואב ןכלו השיגה
  .תיסחי ההובג וז השיגל םתפדעהו
 ,התיכב הארוהב םימעפל הב םיסנתמ ךוניחל םיטנדוטסהש דועב – ךופה בצמה ,התיכב הליעפ הדימל יבגל
 המיאתמכ םהל תיארנ אל וז השיג יביטיאוטניא ןפואבש הארנו הב םיסנתמ אלו טעמכ הסדנהל םיטנדוטסה
 .הכומנ היבגל םתפדעה ךכיפלו םתדימל םודיקל

 לש םודיקה תשיג יבגל ךוניחו הסדנה ידימלת לש תונושה תופדעהה בקעש )4 הלבט ואר( בל ומיש
 דועב הסדנהל םיטנדוטסה לש תופדעהב יעיברה םוקמל תדרוי וז השיג ,הדימלה לש תימצע הנווכה/לוהינ
 .ךוניחל םיטנדוטסה יבגל ישילשה םוקמב תראשנ איהש

 ןהב םיסנתמ אל םהש הארוהל תושיג םיטפוש םיטנדוטסהש הלוע ליעלש םיאצממהמ םידחא ריבסהל ןויסינהמ
 תא הובג םיפידעמ הסדנהל םיטנדוטסה .וללה תושיגהמ םהיתויפיצ לע - יביטיאוטניא סיסב לע ,השעמל
 הארוה תושיגב התיכב תישעמ תוסנתה אלל ,רועישב הליעפ הדימל םדקמה הרומה תא ךומנו חפטמה הרומה
 םדקמה הרומל תיסחי ההובג תופידע םיארמ ךוניחל םיטנדוטסה ,םתמועל .יביטיאוטניא סיסב לע אלא ולא
  ..הסדנה ידימלת רשאמ תוחפ הברה יללכ ןפואב וז השיגב םיסנתמ םהש ףא לע הדימלה לש ימצע לוהינ

 םוכיסל
 

 תושיגה תיברמ יבגל דואמ תומוד תופדעה שי ,םישקכ םיכר ,םינושה ןכותה ימוחתב םיטנדוטסה ללכל •
 /הארוהה תריוואש קיסהל ןתינ .הדימלה לש תימצע הנווכהו לוהינ םדקמה הרומה תשיגל טרפ ,הארוהל
 .הארוהל תושיגה תיברמל םיטנדוטסה לש תופדעהה לע העיפשמ אל הדימל

 ידימלת ןיב הדימלה לש תימצע הנווכהו לוהינ םדקמה הרומה לש תופדעהב םיקהבומה םילדבהה יכ הארנ •
 תוסנתה לש םויק-יא וא םויקמ רקיעב םיעבונ )המאתהב םיכרו םישק םימוחת ןיב הללכהבו( ךוניחו הסדנה
 ישעמ ןפואב הב םיסנתמה םיטנדוטסה יניעב תיתייעבכ תספתנ וז השיגש רבתסמ .וז השיג םושייב תישעמ
 ןפואב וז השיגל םתפדעה תא הניטקמו תחנ יא םהל תמרוג וזה תוסנתההשו )הסדנהל םיטנדוטסה( ףטושו
 .)ךוניחל םיטנדוטס( הב םיסנתמ םניאו טעמכש םיטנדוטסל האוושהב ,קהבומ

 תוגייתסה
 הארוה לש תושיגב וסנתה םיטנדוטסהמ קלח וז הפוקת ךלהמבש ןכתייו הנש 20-כ ינפל ךרענ רקחמהש רוכזל שי
 יא .תונושה הארוהה תושיגל םהיתופדעהב ךכ בקע יוניש לח ילואו ,ןהב וסנתה אל יחכונה רקחמב םיטנדוטסהש גוסהמ
  .ולא ונימיב הז רקחמ לע רוזחל יוצר ,ךכל
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