
Induction into teaching - research findings and their significance for implementation 
of a mandatory induction program in Isarel / כניסה להוראה (induction) - ממצאי מחקר
ומשמעותם ליישום ההתמחות (סטאז') בישראל  

Author(s): איתן אלדר and E. Eldar 

Source: Movement: Journal of Physical Education & Sport Sciences /  בתנועה: כתב-עת
כסלו, ) lrm;, No. 4&ג .Vol ,למדעי החינוך הגופני והספורט, כסלו, תשנ"ז / נובמבר, 1996
pp. 411-443 ,(תשנ"ז / נובמבר, 1996  

Published by: Academic College at Wingate 

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/23633396

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide 
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and 
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org. 
 
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at 
https://about.jstor.org/terms

is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Movement: Journal of 
Physical Education & Sport Sciences / בתנועה: כתב-עת למדעי החינוך הגופני והספורט

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 10:21:47 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms

https://www.jstor.org/stable/23633396


רקחמ יאצממ ־ (induction) הארוהל הסינכ 
לארשיכ (,זאטס)תוחמתהה םושייל םתועמשמו 

דדלא ןתיא 

תודסומ ."הטילקב יוויל" טקיורפ לארשיב דסמתמו ךלוה הנורחאל 

תיבב םירומכ םינושארה םהידעצב ,םהירגוב תא םיוולמ הארוהל הרשכה 

תכרעמב ('זאטס) תוחמתה תבוח םויק לע זרכוה ךכל ךשמהב .רפסה 

תואסריגל הכז םהב הכימתהו םיליחתמ םירומל עויסה ןויער .ךוניחה 

הסינכה תוינכת ולביק ןורחאה רושעב .תונוש ךוניח תוכרעמב תונוש 

ןופצב רקיעב ,תונוש תויכוניח תומרופר ידי-לע תשדוחמ הפונת הארוהל 

תעינמל יעצמאכ ,םיליחתמ םירומל עויסה תובישחב הרכהה .הקירמא 

תאז םע .קפסב תלטומ הניא ,הארוהה עוצקמל הסינכה תלקהלו הרישנ 

םילדומבו (induction) הארוהל הסינכ חנומה תרדגהב הבר תונוש תמייק 

תוינכת לש ןתוחתפתהל עקרה תא רקוס הז רמאמ .ומושייל םינושה 

יאצממ ראתמו הז חנומל תונושה תורדגהה ןיב ןיחבמ ,הארוהל הסינכ 

ןמושיי תכרעהבו הארוהל הסינכ תוינכתב ךרוצל םיסחייתמה רקחמ 

םיטבלה לע רוא ךופשל איה וז הריקס תרטמ .ךוניחה תכרעמב 
ןוידב עייסל ידכ תאז לכ ;וז היגוסב תורפסב םיחוודמה תונקסמהו 

תכרעמב תוחמתהה םויק אשונב לארשיב הנורחאל להנתמה קימעמה 

תוחמתהה םושיי יבגל םיאצממה תועמשמ הנודינ רמאמה םויסב .ךוניחה 
.לארשי תנידמב 

הרומ לש דמעמל הארוהל הרשכה תינכתב הארוה חרפ לש (סוטטס)דמעמ ןיב רבעמה 

תינכתב .(Morine ־ Deshimer, in DeBoit, 1992)יתמרדו ימואתפ אוה רפס תיבב ליחתמ 

,הנבהב תולבקתמ םהיתואיגש ,הרזעלו הכימתל הארוהה יחרפ םיכוז הארוהל הרשכהה 

רחאל םירופס םישדוח .תיגוגדפה הכרדהה לגסמו םהיתימעמ הנוב בושמל םיכוז םהו 

.הכמסה ;םיליהתמ םירומ !ינפוג ךוניחל םירומ :סינראת 
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רדלא ןתיא 

תוירחא ןיגפהל "םינגומ םיחרפ" םתוא םישרדנ ,םיליחתמ םירומל םתכיפה םע ,ןכמ 

לע רומשל ,םהידימלת לצא תומישרמ תואצות ןיגפהל םהילע .ושעי רשא לכב תיברמ 

ינפב דומעל ןכו ,םהמ םיסונמהו םירגובמה ,עוצקמל םהיתימע םע םיניקת הדובע יסחי 

םיאצמנ םיליחתמה םירומה ,הלא לכ לע ףסונ .םירוה תונולתו תושירד לש ךשמתמ ץחל 

יוור בצמ .תועיבק ןתמו הקסעה ךשמה ךרוצל ,םיחקפמו םילהנמ לש דימתמ בקעמב 

.'דכו רויד תויעב ןורתפ ,םיאושינ תמגוד םיישיא םייונישב םג ללכ ךרדב הוולמ הז ץחל 

םינושארה םידעצב תונומטה ,תועמשמה תבר תיעוצקמה תובישחהו הברה תושיגרה 

הנורחאל .םיליחתמ םירומל תודעוימה עויס תוינכת לש ןווגמ חותיפל וכילוה ,הארוהב 

םירומל עויס עצומ ותרגסמבש ,"הטילקב יוויל" טקיורפ לארשיב ססבתמו ךלוה 

תוברתה ךוניחה דרשמ .(1992 ,רומ) םירומ םירישכמה תודסומה לכ ידי לע םיליחתמ 

- הטילקב יוויל" תארקנה ,הז םוחתב םירמאמ תפוסא הנורחאל םסרפ טרופסהו 

םילדומ לע ןקלחב תוססבתמ הלא תוינושאר תוינכת .(ה"נשת) "דוסימל יוסינמ 

םירזגמב םג תמייקה ,וז הקיז .תירבה תוצראב רקיעב וחתופש ,םיימושייו םייטרואית 

םילדומ םעו תומוד תורגסמ םע תורכיה תבייחמ ,הארוהל הרשכהו ךוניח לש םירחא 
.תירבה תוצראב וחתופש 

ומסרופש יפכ ,הארוהל הסינכה תוינכת רקח לש םיאצממה ירקיע תא רקוס הז רמאמ 
תונושהו ןוויגה לשב .(ןורחאה רושעב הפונתל אשונה הכז םש)הקירמא ןופצב רקיעב 

םיאשונל רמאמב בחרנ קרפ שדקומ ,המושיי ןפואבו "הארוהל הסינכ" תרדגהב הברה 
:םיאבה 

תומרופרמ קלחכ ןתחימצו הארוהל הסינכ תוינכת לש תוחתפתהל עקרה רואית ★ 
ךוניחב 

הנוכמ אוהש יפכ וא ,"הארוהל הסינכ" גשומל תונושה תורדגההו חונימה * 
"Induction" - תילגנאב 

הארוהל הסינכה תוינכת לש תונושה תורטמה ★ 

.הארוהל הסינכה תוינכתב םילולכ תויהל םייושעש םינושה םיביכרמה * 

הארוהל הסינכ תוינכתב קסועה רקחמב םיאצממה ירקיע לש םוכיס ואבוי ךשמהב 

.הז םוחתב דיתעל םיירשפא רקחמ ינוויכ לא רצק טבמו 

הארוהל הסינכה תוינכת תוחתפתה 

תבכרומ תיתרבח תכרעמכ רפסה תיב תא תוארל םישקתמ םיליחתמ םירומ 
המצע ינפב תדמועה "היגולוקא"כו (Goodman, 1987; Zeichner ä Gore, 1990). םלוא 
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רקחמ יאצממ - (Induction) הארוהל הסינכ 

ליחתמה הרומה לע הבר העפשה הנשי תכרעמה לש תויתרבחה תושירדל אקווד 

 (1983 ,Goodman, 1987; Zeichner). הבר תובישח םיסחיימ םיליחתמ םירומ

םה ובש ןפואל הבר תושיגר םילגמ םה .רפסה תיבל תישיאהו תיעוצקמה םתוכייתשהל 

ךוניח תוכרעמלו רפסה תיב לגסל םיכיישה)םיתימע ,םירוה ,םידימלת ידי לע םיספתנ 

תלבוקמ תישיא תימדת תיינבב םיבר םיצמאמ םיזכרמ םהו ,להנימ ישנאו (תורחא 

 .(Fullan, 1982; Hogben 4 Lawson, 1984; Lacey, 1977; Odell, 1988; Veenman, 1984)

תיב תא תנייפאמה תיתרבחה תכרעמה תא ןיבהל םיסנמ םיליחתמה םירומה ,ךכיפל 

תיבב הרומ תויהל - רבדה שוריפ המ" - תורחא םילימב וא ,םידבוע םה ובש רפסה 

.(Lawson, 1989)"הזה םיוסמה רפסה 

ןיד יכרוע דרשמל הסינכ ,לשמל) םירחא םיבר תועוצקמב הדובע תלחתה תמועל), 

םויב לחה ,האלמ תיעוצקמ תוירחא לוטיל הנושארה םתנשב םירומ םישרדנ הארוהב 

םלה" תמגוד םיבר "םיירויצ" םירואיתל התכז וז תידוחיי תוסנתה .ןושארה הדובעה 

 (Muller-Fohrbrodt, Cloetta 4 Dann, 1978; Corcoran, 1981)רבעמה םלה" וא "תואיצמה"

 Ryan et ai.,)חופתב סוגנל"ו" ,(Ryan, 1970)סמסירכל דע ךייחת לא" תמגוד םירפסלו"

תנשל םירושקה םיברה םיישקה תא םיראתמ םירחא םיברו הלא םירפס .(1980 

לכ)עוצקמל םהירבחמ קתונמב ללכ ךרדב םידקפתמ םירומ ,דועו .הנושארה הארוהה 

תועוצקמב לבוקמכ ,םיקיתו םיתימע תכרדהל םיכוז םניאו ("ותתיכב רגוסמ" דחא 

םירחא םיבר Zeichner 4 Gore,) (1990. לש השוחת םירומה לצא רצוי הז ידוחיי בצמ 

"עובטל וא ףוצל" (Goodman, 1987; Houston 4 Felder, 1982; Lortie, 1975), וא 

"יוליגו תודרשיה"(Huberman, 1989). לש ךרדל לגתסהל םירומ ךילוהל הלולע וז השוחת 

היעטו יוסינ (Lortie, 1975) הארוה םע דחא הנקב םילוע םניאש תודרשיה ינונגנמ חתפלו 

הליעי (Huling-Austin, Barnes 4 Smith, 1985). לכ אלל ,הרזו השדח הביבסב דוקפתה 

"וזורק ןוזניבור" לש ובצמל המודב ,ליחתמה הרומה רובע ידוחיי בצמ רצוי ,עויס 

(Lortie, 1975). הרשכהה תינכתב ושכרנש תויונמוימו תונורקע קוחמל לולע הז ךילהת 

םינש ךשמב דיתעב טוקני הרומהש תיתוכמסו תינרמש הארוה ךרד שיגדהלו הארוהל 

 .(McArthur, 1978; McDonald, 1980; Sandefur, 1982) תובר

תודרשיהה תונויסינ יכ אצמנ .תולגתסה יישקמ תועבונה ,תוחוור תובוגת המכ ןנשי 

."באכב םיליחתמ"לו "תולקב םיליחתמ"ה הלאל םיליחתמה םירומה תא םיקלחמ 

םע ןתמו אשמ להנל םירומה תלוכיב ץוענ "באכ"ב הלחתהל הלק הלחתה ןיב לדבהה 

תויגוגדפ תויונמוימ ןיגפהל ,הדימלל תוירחאו דומיל ןמז ןיב ןזאל ,םהידימלת 
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רדלא ןתיא 

הארוהב תובהלתה ןיגפהלו עוצקמל םיתימע םע םימיאתמ םירשק חתפל ,תומיאתמ 

 .(Huberman, 1989)

תשיטנ איה הכימתו עויס תלבק רסוחמו תולגתסה יישקמ תעבונה תרחא הבוגת 

םירומה ןמ 30"/0-כ . (Taylor 8. Dale, 1971; Dale. 1973) הדובע םוקמ יוניש וא ,עוצקמה 

ךלהמב עוצקמה תא םישטונ ,םהיניבש םירשכומה רקיעבו ,ב"הראב םיליחתמה 

.(Huling-Austin, 1990)הארוהל תונושארה םייתנשה 

הארוהל הרשכה תוינכת תרגסמב השענ הארוהל הסינכל םירומה תנכהמ רכינ קלח 

 preservice)). הסינכב םיבר םידעצ םיצוחנ הרשכהה תפוקת םות רחאל אקווד םלוא

Mager, in)רתויב ינויח אוה תונושארה םינשב םיליחתמ םירומל עויסה ,ךכיפל .הארוהל 

 1992 ,DeBoit). םירומ ,תובכרומ תושענו תוכלוה םירומה ןמ ךוניחה תכרעמ תושירד

לצנל ,תונווגמ םידומיל תוינכתל םמצע םיאתהל ,תוינגורטה תותיכב דמלל םישרדנ 

,הארוהב תוינשדח תוירואיתו רקחמ יאצממ בלשל ,הארוה יעצמא לש רישע ןווגמ 

ידכ ךות תכרעמה תושירדב דומעל ,תכרעמב םיבר םידיקפת ילעב םע הלועפ ףתשל 

תומרופרהמ תבייחתמה תיחווידה תוירחאב דומעל ,תיעוצקמו תישיא החימצל הגאד 

ןמ תיצחמ הארוהמ ושרפ יחכונה תומרופרה לג ינפל םא .דועו םינומשה תונש לש 

הדימעב ךרוצהש חינהל שי ,תונושארה םינשה שמח ךלהמב םיליחתמה םירומה 

תא אליממו םישקתמה זוחא תא ריבגהל ףא לולע וללה םיבכרומהו םישקה םירגתאב 

הכרדהו עויס ןתמל השירדה תא תוקזחמ תורחא תוברו הלא תוביס .םירשונה זוחא 

.(Mager, in DeBoit, 1992)םיליחתמה םירומל םיכשמתמ 

ולחה םידדוב תונויסינב .הכורא הכ הניא הארוהל הסינכ תוינכת לש הירוטסיהה 

תונש ףוסל דע בחרנ ףקיהל ועיגה אל הלא ךא ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל ב"הראב 

רושעב קר .הילרטסואבו הינטירבב ובתכנ וז הפוקתל דע רקחמה ימוסרפ בור .םיעבשה 

תובושח תומרופר .הארוהל הסינכה ךילהתב ב"הראב שדוחמ ןיינע הלגתה ןורחאה 

Carnegy Forum) הארוהה לש "תועצקמתהה" ךילהת תא ושיגדה ךוניחה םוחתב 

 ,Report, 1986; Holmes Group Executive Board, 1986; Howsam, Corrigan S Denemark

תועצקמתה יכילהת תובקעב תכלל ךירצ הארוהה עוצקמ סא חוכיו ןיידע סייק .(1985 

םימיאתמה ,םיידוחיי עוצקמ ילהונ ץמאל שי אמש וא ,םיטפשמבו האופרב םיגוהנה 

תא תושיגדמ הלא תושיג יתש תאז םע .(Soder, 1990) הארוהה לש דחוימה הייפואל 

."תועצקמתה"ה ךילהתב ינויח ביכרמכ הארוהה עוצקמל הסינכה לש התובישח 

השק ךכיפלו ,תונוש רקחמ תוינבתלו תונוש תויפוסוליפל תורושק הארוהל הסינכ תוינכת 
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רקחמ יאצממ - (Induction) הארוהל הסינכ 

ץוענ וז תונושל ףסונ רבסה .וז ןיעמ תינכת לש דיחא יפוא יבגל המכסה תורפסב אוצמל 

.(Lawson, 1991)הליעי הארוה לש הרורב הרדגהל רשקב םימייק ןיידעש תועידה יקוליחב 

ךוניח תוכרעמב ותוא הוולמה רקחמה לשו הארוהל הסינכה ךילהת לש הנבה םשל 
תרחוב איה םהבש םישגדהה תאו תכרעמ לכ לש הינויפא תא דומלל שי תונוש 

הרצק הריקס אבות הארוהל הסינכ תוינכתל תושיגהו םילדומה יוביר לשב .דקמתהל 
הסינכ חנומה לש תונושה תויועמשמה תרדגהו הז םוחתב חתפמ יחנומ תרדגה לש 

.הארוהל 

חונימ 

ןיא ןיידע .םינוש םילדומב הארוהל הסינכ תוינכתל םירושקה ,םידחא חתפמ יחנומ ןלהל 

שי ךכיפל .תונוש ךוניח תוכרעמב הנוש םהב שומישהו ,םשוריפו םידיחא םיחנומ אצמנב 

.הארוהל הסינכ תוינכת םיראתמה םיחנומה תא ריהבהל ךרוצ 

(ילמרופ)ימשר ךוריצ לש עוריא וא ךילהת והז .(induction) הרשמל הסינכ ★ 

טרפה ןמ" לש ךילהתכ הז חנומ עיפומ ירקחמ רשקהב .ןוגראל וא (office) דרשמל 

סחייתמה ,"יקסע"ה שוריפה תא וצמיא הארוהל הסינכה תוינכת םלוא ,"ללכה לא 

והשלכ ןוגראב דוקפתל ליחתמ דבוע תסנכהל 

תדועת ולביקו הארוהל הרשכהה תינכת תא ומייסש םירומ .םיליהתמ םידומ ★ 
ילעב םהו ,הנושארה הארוהה תנשב רפסה תיבב םיקסעומ הלא םירומ .הכמסה 

(Zeichner, 1979) םהמ םיקיתו םירומ לש וזל המוד תוירחא 

,ןויסינ לעב הרומ .(mentor, supporter, helper, peer, buddy) המלמ תימע ★ 
תישפנ הכימתבו תיעוצקמ הצעב ליחתמה הרומה תא הוולמה 

םידבועש ,םיכמסומ אל םירומל תדעוימה תינכת .(internship)חוקיפב הרשכה ★ 
השיש דע השימח רפס תיבב םירומה םיסנתמ וז תינכתב .דחוימ הזוח יפ-לע 

הכרעהו חוקיפ ,עויס םילבקמ םכלהמבו ,הנשה ךשמב תוחפל םישדוח 

וא ,הרומ לש דמעמל הארוה דימלת לש דמעמ ןיב רבעמ . (transition) רבעמ ★ 

םינוש רפס יתבו םינוש םידיקפת ןיב רבעמ 

הדובע ןוישיר ןתמ ךרוצל ךשוממ בקעמ תפוקת .(probation)ןויסינ תפוקת ★ 

יאנתב הכרדה ןתמו בקעמ ךות הארוהב תכשוממ תוסנתה .('זאטס) תוהמתה ★ 

הדובע ןוישיר ןתמ ךרוצל ,תמא 
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םע תינבומ תורכיה תכירעו ךוניחה תכרעמ תגצה .(orientation) תורכיה ★ 
.היביכרמ 

םה םלוא ,תיטירבהו תיאקירמאה ךוניחה תוכרעמב םנמא ורדגוה הלא םיחנומ 

תטילקל םירושקה ,םינוש םיגשומ ןיב ןיחבהל בושח .תופסונ תונידמל םג םימיאתמ 

,(probation)ןויסינ תפוקת ןיב לידבהל שי :םימוד וא םיפפוח םיבשחנו םישדח םירומ 

ןיבל ,םירחא םייטרקורויב םיכרצלו תועיבק יכרוצל םירומה תא ןוחבל תדעוימה 

(orieintation) תכרעמה תגצה ןיב לידבהל שי ןכ ומכ .הארוהל הסינכב תוכמות תוינכת 

הניא םיתיעלו עויסה ךילהתב יתלחתה בלש הווהמ תכרעמה תגצה .הארוהל הסינכ ןיבל 

.הנשה ךלהמב יוויל ךשמהב הוולמ 

"הארוהל הסינכ" גשומה תרדגה 

:םיירקיע םירשקה ינשב רקחמה תורפסב גצומ (induction)"הארוהל הסינכ" גשומה 

דחא (סוטטס) דמעממ רבעמ בלש ראתמה ,(היצזילאיצוס) תורגיח ךילהתכ ★ 
רפסה תיבב ליחתמה הרומה לש ובולישלו ותטילקל רושקה לכו רחאל 

ול עייסלו הרומה לש תורביחה ךילהת תא רפשל תדעוימה ,תוברעתה תינכתכ * 

.החלצהב שדחה ועוצקמל סנכיהל 

םלוא ,הנושארה הארוהה תנשב םירומל ללכ ךרדב סחייתמ "הארוהל הסינכ" חנומה 

תכרעמב דיקפת םיפילחמ וא ,שדח הדובע םוקמל םירבועה םירומ םג לולכל יושע אוה 

,םינש שולשל דעו םישדוח השולשמ ללכ ךרדב ךשמנ הארוהל הסינכה ךילהת .ךוניחה 

םירחא םידיקפת ילעבלו ןוגראו להנימ ישנאל סג סחייתהל הייושע הארוהל הסינכהו 

.(Huling-Austin, 1990) ךוניחה תכרעמב 

ךשמתמ ךילהתכ האדוהל הסינכה 

עוצקמ לש דחוימה ודמעמ רואיתל םיגשומה דחא אוה הארוהל הסינכה ךילהת 

לש דמעמל הארוהל טנדוטס לש דמעממ רבעמב ךורכ ךילהתה .ותרדגהלו הארוהה 

םידוק" ץמאמו שכור הרומה רשאכ ליחתמ אוה .(Griffin ä Hukili, 1983) הרומ 

,היגולואידיאו תוחילש ,היגולונכט ,עדי ,תומרונ ,הפש תמגוד ,עוצקמה לש "םייתוברת 
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רקחמ יאצממ - (Induction) הארוהל הסינכ 

תיעוצקמה הליהקב ןיינמה ןמ רבחכ קסעומו "תועיבקל" הכוז הרומה רשאכ םייתסמו 

 (1991 ,Lawson).

Hall «0 ךשמתמ ךילהתב רדגומ בלשכ ללכ ךרדב תוגצומ הארוהה לש תונושארה םינשה 

 1980 ,Hord). םיבלש השולשל הקולחב יעצמא בלשכ תגצומ הארוהל הסינכה:

(preservice)הארוהל הרשכה ★ 

(induction)הארוהל הסינכ ★ 

.(inservice) םירומ תומלתשה ★ 

.(Locke, 1984)ירקחמ גוויס יכרוצל רקיעב הדעונ וז הקולח 

,(Schempp, 1989) הארוהל "תיתרבח הסינכ"ב םילולכה םיבלש העבראב םיניחבמה שי 
:סה הלאו 

הארוהל הרשכהה ינפלש בלשה - ןומיא םורט ★ 
הארוהל הרשכה ★ 

(field experiences)הארוה תויוסנתה ★ 
.הארוהל הסינכ ★ 

דימלתכו דליכ הרומה לש תומדקומה תויוסנתהה תובישח תא םישיגדמה סנשי ,רמולכ 

.(Mager, in DeBoit, 1992) תיעוצקמה ותומד בוציעב בושח ביכרמכ ,ךוניחה תכרעמב 

םימודה ,חוקיפו הכימת ךשמהל ןיידע םיקוקז םה ובש בלשב םיאצמנ םיליחתמ םירומ' 

םיליחתמה םירומל תרשפאמ וז הכימת .הארוהל הרשכהה תינכתב ולביקש הלאל 

חותיפל תוינכת - אבה בלשל ןנוכתהלו ושכרש הארוהה תויונמוימ תא חתפלו ךישמהל 

הרומה לש תיעוצקמה ותחימצל ועייסי הלא תוינכת .(staff-development) לגס 

.תוברה הארוהה תונש ךלהמב ותושדחתהלו 

יעוצקמ עויסל תינכתכ הארוהל הסינכה 

דחוימב ,ךמותו יתטיש עויס קפסל תדעוימ (induction program)הארוהל הסינכה תינכת 

םימוסרפב .(Zeichner, 1979)תוחפל הנושארה הארוהה תנש ךלהמב ,םיליחתמ םירומל 
הארוהל הסינכ גשומה רדגומ תירבה תוצראב הארוהל הרשכהה דוגיא לש םיבותכה 

ןיבל (preservice) תמדקומה הרשכהה תפוקת ןיב הארוהל הרשכהב רבעמ תפוקת"כ 
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ךירעהלו ,םיליחתמ םירומל עייסל ןתינ הבש ,הרומה לש תיעוצקמה תוחתפתהה ךשמה 

לש םתוציחנ תא םינייצמ הלא םימוסרפ .(Huling-Austin et ai., 1989: 3)"םתדובע תא 

תוכרעיהו עדימ לש םיימשר םישגפמ .הרדגהה ןמ דרפנ יתלב קלחכ ,הכימתהו עויסה 

םייושע םימרוג המכ .(Huling-Austin, 1990)הארוהל הסינכ תינכתכ רתוי םיבשחנ םניא 

:הארוהל הסינכה תוינכתב םיפתוש תויהל 

דמלמ הרומה ובש רפסה תיב ★ 

הרומה תא רישכהש דסומה * 

דמלמ הרומה ובש זוחמה ★ 

.דמלמ הרומה הבש הנידמב יכוניחה דסממה * 

הסינכה תא םירידגמו הארוהל הסינכ תינכת לכב ישיאה ביכרמה תא םישיגדמה שי 

רשקהב םנורשכו םתלוכי יוטיבב רמולכ ,עוציבב םיליחתמ םירומל עויס"כ הארוהל 

םיכישממ עויסה תועצמאב .תיברמ תוליעי גישהל ידכ תאזו ,םידמלמ םה ובש ידוחייה 

"תוליעיו עוציב ,תלוכי לש םיחנומב םהלש ימצעה יומידה תא בצעל םיליחתמ םירומ 

 .(Mager, in DeBolt, 1992:20)

תויוסנתה תוללוכ ןהו רבעמה בלשב הכימתו עויס תושיגדמ הארוהל הסינכה תוינכת 

םילקתנ םהבש םירגתאלו רפסה תיבל רבעמל תוסחייתמה ,שארמ תוננכותמו תונבומ 

תונייפואמ הארוהל הסינכל תושדחה תוינכתה .(Lawson, 1991) םיליחתמ םירומ 
לש תונושארה הארוהה תויוסנתה תא רמשלו בצעל םימכחותמו םיייתטיש סיצמאמ"כ 

.(Mager, in DeBolt, 1992:13)"םיליחתמ םירומ 

הארוהל הסינכל תיזכרמ תינכת ־ (mentoring) תוכנוח 

דקמתמ וניא הז רמאמ .םינווגמו םיבר םה הארוהל הסינכ תוינכת לש םילדומה 

השקו ,תוידוסיב תורפסב םיראותמ םניא םבורש ןוויכמ ,םינושה םילדומה רואיתב 

ךוניח תוינכתב םירושק הארוהל הסינכל םילדומה בור .םהיניב הרורב הנחבה ןיחבהל 

תונוע הלא תוינכת .םיוסמה רפסה תיב וא ,הארוהה רוזא ,הרשכהה דסומ לש תוימוקמ 

הדיחא הירואיתמ תועבונ ןניא ךא ,םיתרשמ םה ותואש רשקהב םיידוחיי םיכרצ לע 

לש יוויל לע םיססבתמ םינושה םילדומה .(אצמנב הניא ןיידע וז ןיעמ הירואית)הרורבו 

דמלמ ובש רפסה תיב לגסמ םיתימע םירומ לש ,רישכמה דסומה ןמ יגוגדפ ךירדמ 

,םיליחתמ םירומ רפסמ לש הכימת תצובק לשו ירוזאה חקפמה לש ,ליחתמה הרומה 

.דועו ליחתמה הרומה לש תימצע הדובע לע םג ומכ 
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רקחמ יאצממ - (Induction) הארוהל הסינכ 

אוה ךכיפלו ,בחרה ומושיי לשב הארוהל הסינכל יזכרמ לדומ "תוכנוח"ב תוארל ןתינ 

,תורפסב הבחרהב ראותמ תוכנוחה לדומ .הארוהל הסינכל תירקיע תינכתכ ןאכ רדגוי 

תואצות תכרעהו עוציבה יכילה ןויצ ךות ,וילע םייונבה םינוש םיטקיורפ םיטרופמ הבש 

 (1992 ,DeBoit). ץועיי/תוכנוח חנומה ישרוש(mentoring) לש האיסידואה רופיסב םירושק

.םירגובמה םלוע לא סנכיהל ריעצל עייסמה ןויסינ לעבו רגובמ אוה ךתחה .ינוויה רמוה 

,ךוניחה תכרעמל םג הסנכוה הנורחאלו ,םיבר םייקסע םילדומב תמשוימ תוכנוחה 

.הארוהל הסינכ תורטמל רקיעב 

:םיאבה תונורקעה לע םיססובמה ,ךינחל ךנוחה ןיב םיסחיכ תרדגומ תוכנוחה 

חופיט לש ךילהת * 

(ךתחה)ךוניחל לדומ לע תוססבתה * 

דידיכ שמשמו ץעיימ ,דדועמ ,ךמות ,דמלמ ךנוחה * 

תישיא וא/ו תיעוצקמ תוחתפתה לע שגד * 

.(Anderson ä Shannon, 1988)ךינחל ךתחה ןיב םיכשמתמ םיסחי לש תכרעמ * 

.קתו ילעבו םיסונמ םירומ לע םילטומה ,םיבר עויס ידיקפת םימייק ךוניחה תכרעמב 

םינייפאמ הנומש וב ןחבאל ןתינו ,ךינחו ךנוח יסחי תניחבמ ידוחיי אוה תוכנוחה לדומ 

:(Gehrke, 1988) םירחא עויס ידיקפתמ ותוא םילידבמה 

הז תא הז רוחבל םילוכי ךינחה ןהו ךתחה ןה * 

םיישיא־ויב םיסחי חותיפל ןמז שדקומ * 

ךינחל ךנוחה ןיב םיסחיה ןכות יבגל "ןתמו אשמ" חתפתמ * 

ךינחה לש תואמצעו ךתחל ךינחה ןיב ןויווש חותיפ חטבומ ★י 

קנחהו ךתחה לש םיידוחייה םינייפאמב הרכה * 

ךינח-ךנוח יסחיב הכורכה תידדהה העפשהב הרכה * 

רשקב ירקיע ביכרמכ ,םיפתושה ייח לע ףיקמ טבמ ללוכ לדומה * 

.ךינחל ךתחה ןיב חיש-ודה דודיע * 

לש ליפורפ תיינב הרשפיא תידוסי הרוצב ודעותש ב"הראב תוכנוח תוינכת לש הריקס 

תיינב :הלא םה םיירקיעה םינייפאמה .(Mager, 1988)תוליעי תוכנוח תויוליעפו ליעי ךנוח 

ןוחטיב ,תוריהב רסוח םע תודדומתה ,תוירחא תשוחת ,המיאתמ הענה ,תיתתיכ החלצה 

תובישחב הרכה ,הארוהל רושקה לכב תוחיתפ תנגפה ,רשקה לש תיבויח הלחתה ,ימצע 

,םימיאתמ םיאשונב תודקמתה ,תומיאתמ תויוליעפב תוברועמ ,תוליעי תגשה לש 

הדימל ,תונימז ,תובשחתה תנגפה ,תפתושמ תוטלחה תלבק ,תושימג תנגפה 
.דיקפתהמ קופיס תשוחתו ידדה ןומא ,תושדחתהו 
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רדלא ןתיא 

הארוהל הסינכה תינכת תורטמ 

הסינכה תוינכת תא םינייפאמה ,הכימתו עויס לש םינבומ םיטביהב דקמתמ הז רמאמ 

תונייפואמה הארוהל הסינכ תוינכת לש ןווגמ תועיצמ תונוש ךוניח תוכרעמ .הארוהל 

לש םיידוחייה םיכרצהמו תכרעמה ינויפאמ םיעבונ תינכתה יכילה .םינוש םיכילהב 

תא שיגדמ הרומה לש םייוצרה וינויפאל תוסחייתמה תושיגה יוביר .וז תכרעמב םירומה 

.וילא ףואשל ךירצ ליחתמה הרומהש דיחא לדומ תייוותהב ישוקה 

תושיג םיפקשמהו רקחמה תורפסב םיראותמה ,םירומ לש םינוש םינויפא השימח ןלהל 

:(Doyle, 1990)הרומה לש היוצרה ותומד יבגל תונוש 

התיכב תולבוקמה תומרונה תא לבקמה - (the good employee) רוסמה דבועה ★ 

ןעצבמו רפסה תיבבו 

תונמאלו עדמל רושקה עדיב טלושה - (the junior professor) רטוזה רוספורפה ★ 
הארוהה 

החימצב ןחינה - (the fully functioning person) יברמה דוקפתה לעב םדאה ★ 

רורב יוהיזל תונתינה ,תישיא תועמשמבו תישיא תוליעיב ,תישיא 

םירופיש עוציבל רקחמ יאצממו תוירואית םשיימה - (the innovator) שדחמה ★ 
הארוה יכילהתב 

תונקסמ םשיימה - (the reflective professional)ומצע תא קדובה עוצקמה לעב ★ 

.תוטלחה תלבק םשל תונשרפו חותינ ,הייפצ ךותמ 

העפשה תויהל הכירצ ,הרומה לש םייוצרה וינויפאל תוסחייתמה ,הלא תונוש תושיגל 

םיסופד קזחל תואבה ,הארוהל הסינכה תוינכת לעו הארוהל הרשכהה תוינכת לע הרישי 

.םיליחתמ םירומ לצא ומשויי םהש חיטבהלו הלא 

הליעי הארוהל הרשכהבו הליעי הארוהב תקסועה תורפסה לש הפיקמ הריקס תובקעב 

:ןה הלאו ,(Reynolds, 1992)ליחתמה הרומה ןמ תויפיצ לש הרוש הרתוא 

םידימלתה םע תישיא תרושקתו רשק חותיפ ★ 

םידימלתה יפלכ םינגוהו םימיאתמ םילהנו םיקוח לש רומישו הריצי ★ 

םיאתמו הדימלל ךילומה ןפואב ,התיכב םייתרבחהו םייסיפה םיאנתה ןוגרא ★ 
תידומילה הלטמל 

השדח הדימל סחייל םידימלתל תורשפאמה םיכרדב דומיל ינכת לש גוצייו הגצה ★ 

תימצע הדימל לש תויגטרטסא חתפל םידימלתל תועייסמהו תמדוק הנבהל 
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רקחמ יאצממ - (Induction) הארוהל הסינכ 

תואצותה יפל הארוהה תמאתהו הדידמ ילכ לש ןווגמ תועצמאב הדימל תכרעה ★ 

תא רפשל ידכ םידימלתה דוקפת לשו הארוהה תולועפ לש תימצע הכרעה עוציב ★ 
.הארוהה 

דמלי הבש ,תכרדומ הארוה לש הנש יצח רחאל קר עצובת ליחתמה הרומה תכרעה 

היהי רשפא זא קר .וידימלת לעו דמלמ אוה ובש רפסה תיב תוברת לע ליחתמה הרומה 

.(Reynolds, 1992)הלא םינוירטירקל םאתהב ותלוכי תא ךירעהל 

השימח לע עיבצמ םיליחתמ םירומ לש תיעוצקמה םתוחתפתה ינייפאמ חותינ 

הלאו (Kagan, 1992)הארוהל הסינכ תוינכת תועצמאב קזחל ןתינש ,םיירקיע םיביכרמ 
:םה 

םהלש תונומאבו עדיב םילחה םייונישה יבגל םירומה לש תימצעה תועדומה הלוע 

הארוהלו םידימלתל רושקה לכב 

הנתשמ םג ךכו ,עדי תשיכר תובקעב םהידימלת לע תומודק תועיד םינשמ םירומה 

םירומה לש תימצעה תימדתה 

םירומכ םתוישיאב תודקמתהמ - םירומה לש בלה תמושתב תינפת הלח 
םהידימלת תדימלבו הארוהה ןונכתב תודקמתהל 

הגרדהב םיכפוההו הארוהו ןוגרא םיבלשמה ,םיעובק םיכילה םיחתפמ םירומה 
םייטמוטואל 

תכפוה הארוהל רשקב םירומה תבישח .תויעב ןורתפ לש תויונמוימ תורפתשמ 

.דומילל הרשקהב תידוחיילו רתוי םיבר םידממ תלעבל ,רתוי הניחבמל 

תנש תא תונייפאמה ,תויתועמשמ תויוסנתה רשע ורתוא הדנקב ךרענש רקחמב 
םע תיללכ תורכיה :ויה הלא תויוסנתה .םיליחתמ םירומ לש הנושארה הארוהה 

תגשה ,תויפיצ לע תונעל תלוכי ,הרומה דיקפת יבגל תוירחא תשוחת חותיפ ,תכרעמה 

,רפסה תיב תוברתלו רפסה תיב תייליהקל תיעוצקמ תוכייתשהב ךרוצ ,התיכב הטילש 

םינכתב תודקמתה ןיב ןוזיא תאיצמ ,הרומה דיקפתבו הארוהב ןוחטיב תשוחת תגשה 

ידעי תגשה לש הכרעה ,(דמלל דציכ) הארוהה ךילהתב תודקמתה ןיבל (דמלל המ) 

הרומה דיקפת תסיפתב יונישו הרומה דיקפת לש תועמשמה תנבה רחא שופיח ,הארוהה 

 (1991 ,Olson a Osborne). ידכ הנבומ עויס םיליחתמה םירומל קפסל וצילמה םירקוחה
.הלא תורטמ גישהל 

ןמ תונווגמה תויפיצלו הרומה לש היוצרה תומדל תונוש תושיג לש ,וז תיקלח הריקס 

.הארוהל הסינכה תוינכתל ביצהל ןתינש תורטמה ןווגמ לע הדיעמ ,ליחתמה הרומה 
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רדלא ןתיא 

יוביר םג עבונ ןאכמו ,תמיוסמה תכרעמה תשיגמ תרזגנ תורטמה תריחבש ןבומ 

םילדומה חותינ .הנידמ התואב ףאו תונוש תונידמב םימייקה ,הארוהל הסינכל םילדומה 

לע עיבצהל ןתינ םלוא ,הז רמאמ ידעיל רבעמ אוה הארוהל הסינכה תוינכת לש םינושה 

תרשל תויושע הארוהל הסינכה תוינכת .תונוש תוינכתב תולולכה תוירקיעה תורטמה 

:הלאה תורטמה ןיבמ רתוי וא תחא הרטמ 

עדי ינכות לש תפסותו הארוהל הרשכהה תכראה ידי לע הארוה יעוציב רפשל ★ 

הארוהה תומישמ עוציבב החלצהל םיצוחנה תויונמוימו עדי חותיפב ךומתל ★ 
תונושארה 

םיליחתמ םירומל תוינייפואה תויעב תתחפה םשל ךשמתמ עויס םירומל קפסל ★ 

הליעי הארוה לבקל םידימלתה תויורשפא תא ריבגהל ★ 

תונושארה הארוהה תונשב םירשכומ םירומ לש םתוברועמ תא ריבגהל ★ 

הארוהמ הרישנה תא תיחפהל ★ 

םמצעל םסחי יוניש ידי לע םירומה לש תישיאהו תיעוצקמה םתשוחת תא רפשל ★ 
םתדובעלו 

הארוהל הסינכ תוינכתב תורושקה תכרעמה תושירדב דומעל ★ 

הליהקהו רפסה תיב לש תיתרבחה תכרעמב בלתשהל םיליחתמה םירומל עייסל ★ 

הארוהה עוצקמו תירפס-תיבה תכרעמה תוברת תא םירומה לא "ריבעהל" ★ 

םיסונמ םירומ לש היחנהב ,םדוקפת תא ךירעהלו חתנל םיליחתמ םירומל רשפאל ★ 

 .(Darling-Hammond, 1990; Huling-Austin, 1990; Odell, 1987)

Mager, in DeBoit,) הארוהל הסינכ תוינכת תונייפאמה ,תויללכ תורטמ שולש ועצוה 

 1992):

ידכ םידקפתמ םה הבש הביבסה יאנתל םתלוכי תא "םגרתל" םירומל עייסל ★ 
תיברמ תוליעי גישהל 

םתביבסב ליעי דוקפתל תושורדה תושדח תולוכי שוכרל םיליחתמ םירומל עייסל ★ 

תידוחייה 

םהל ועייסיש הארוה תולוכיל םהיתויוסנתה תא ךופהל םיליחתמ םירומל עייסל ★ 

.דיתעב 

ליעיו יוארכ דקפתמ ,תולוכי לעב הרומ אוה הארוהל הסינכ תינכת לש "רצות"ה 

 .(Mager, in DeBoit, 1992)הארוהה םלוע"ל תחטוב הסינכל סיסב םיווהמה םירושיכ"
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רקחמ יאצממ - (Induction) הארוהל הסינכ 

הארוהל הסינכה תוינכת יכיכרמ 

טלובה ביכרמה .ןהירבחמ תונווכל םאתהב םינתשמ הארוהל הסינכה תוינכת יביכרמ 

רתוי הכרעה תושיגדמ תורחא תוינכת .יתטישו ןנכותמ עויס אוה תוינכתה בורב 

.(היצזילאיצוס) תיתרבח הטילק רשאמ רתוי ןומיא תושיגדמה תוינכת ןנשיו ,עויסמ 

Huiing-Austin,) םיירקיעה ןהיביכרמ והוז הארוהל הסינכ תוינכת ןווגמ לש הריקסב 

:םה הלאו ,(1986 

הקסעה יאנתלו רפסה תיב ילהונל סחייתמה בותכ רמוח ★י 

רפסה תיבב םירוקיבו תורכיה ישגפמ ★ 
םידומיל תוינכתו הליעי הארוה אשונב תואנדס ★ 

עייסמ לגסלו םיוולמ םיתימעל ןומיא תואנדס ★ 

ואדיו םוליצ תועצמאבו תימע וא יגוגדפ ךירדמ ידי-לע ליחתמה הרומב תויפצת ★ 

רועישה רחאל תויפצתה חותינ ★ 

םיסונמ םירומ ידי לע ץועיי ★ 
םיתימע םירומ לש הכימת ★ 

םלוצמ רועישב וא תורישי ,םירחא םירומב הייפצ ★ 

הוולמה תימעה לשו ליחתמה הרומה לש הארוהה סמועב התחפה ★ 

םיליחתמ םירומ לש םייתצובק הכימת ישגפמ ★ 
םירחא םיליחתמ םירומ םע תופתושמ הארוה תומישמ ★ 

הטיסרבינואב םיפסונ םיסרוק ★ 

.םיליחתמ םירומל םידעוימה (newsletters)םינועידי ★ 

ךוניחכ תומרופרמ קלחכ הארוהל הסינכ תוינכת 

עוציבל תויתועמשמ תועצה המכ תירבה תוצראב ומסרופ םינומשה תונש ךלהמב 

Camnegy Forum Report, 1986; Holmes Group Executive) ךוניחה תכרעמב תומרופר 

 1986 ,Board). ותסינכב הרומל עייסל ךרוצל הרישי תוסחייתה תמייק תומרופרה לכב

הרומה תרשכה לש הפוקתה תכראה וא ,םולשתב תוכינח ,דומצ יוויל ידי לע הארוהל 

תועצה .הכרדהבו עויסב הוולמהו רפסה תיבב הארוה תללוכה ,ינשה ראותה ידומילל 

דחאב .הארוהל הסינכה תוינכת םושייל תורורב תוצלמה םג תוללוכ תומרופרה 

תלעפהל תואבה תויחנהה תועצומ הלא תומרופרב םירושקה םיטרופמה תוחודהמ 
:הארוהל הסינכה תינכת 

ןיבו (preservice)הארוהל הרשכהה בלש ןיב ,תיעוצקמה הרשכהה תינכתב ,רשגל ★ 

(inservice) לעופב הארוהה בלש 
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רדלא ןתיא 

רפסה תיב ןיבל (הטיסרבינוא/הללכמ)רישכמה דסומה ןיב הלועפ ףותיש רוציל ★ 

post) ןושארה ראותה תמלשה רחאל תוסנתהו םידומיל תפוקת רוציל ★ 
 baccalaureate) חוקיפב הרשכה בולישב (internship). יאנת הווהת וז השירד

הכמסהל ףאו הדובעל האלמ הלבקל םדקומ 

הטילש ,תונכומ ןיגפהל שרדיי הכלהמבש ,הרומה תומדקתה רחא בקעמ רוציל ★ 

תיעוצקמ תוירחאו 

(simulation) הימדה ,(micro-teaching) הריעז הארוה תללוכה ןומיא תכרעמ רוציל ★ 

.רפסה תיבו רישכמה דסומה ןיב הלועפ ףותיש ךות ,(supervision)חוקיפו 

לע םינותנ ,ךשמתמ בושמ ליחתמ הרומ לכל קפסתש הרקבו בקעמ תכרעמ תונבל ★ 

The Association of Teacher Educators' Blue Ribbon Task) ישיא עויסו ותוחתפתה 

 1986 ,Force Report).

Brooks,) תואבה תויחנהה תא העיצה הארוהל הסינכב הדקמתהש (ATE) תרחא הדעו 

 1987):

ךופהל םיליחתמ םירומל עייסל ידכ ,זוחמ לכב תויחרכה הארוהל הסינכ תוינכת ★ 

םיסונמ עוצקמ ישנאל 

תרגסמל םאתהב ,הרומ לכ לש םיידוחייה םיכרצה לע תוינכתה תא ססבל שי ★ 

דמלמ אוה הבש תיעוצקמה 

הרשכה לבקל םיכירצ ליחתמה הרומל םיעייסמה (םיוולמ םיתימע)עוצקמה ישנא ★ 

תיבב הארוה סמוע םהמ תיחפהל םג שי ךכ ידכ ךות .תכשמתמ הכרדהו המיאתמ 
רפסה 

ךא ,ליחתמה הרומה לש תיעוצקמה תוחתפתהב קוסעל םיכירצ םיוולמ םיתימע ★ 

הרומה לש הכרעההו חוקיפה ךילהתב קלח לוטילמ ענמיהל 

תינכתל הארוהל דמעומה תסינכמ - ךשמתמ ךילהת הארוהל הרשכהב תוארל שי ★ 

ףותיש ךות ,םיבאשמ תוצקהל שי הז ךרוצל .תואלמיגל ותשירפל דעו הרשכהה 

.הנידמב ךוניחה תקלחמו ההובגה הלכשהה תכרעמ ,הארוהה זוחמ ןיב הלועפ 

הארוהל הסינכ אשונב םירקחמ 

םיליחתמ םירומ לש םדוקפת לע ןתעפשהו הארוהל הסינכ תוינכת לש םירואית 

תיבויח העפשה לע םיחווידה .הארוהל הרשכהבו הארוהב םיקסועה תע יבתכב םיעיפומ 

קלחל תוכפוה הארוהל הסינכה תוינכתש הארנו ,םיברתמו םיכלוה הלא תוינכת לש 

תומכ ףא לע .(Mager, in DeBoit, 1992) םיבר םירומ לש םתוסנתהמ דרפנ יתלב 
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רקחמ יאצממ - (Induction) הארוהל הסינכ 

םיקסועה םירקחמה לש םרפסמ לבגומ ןיידע ,הז םוחתב תכלוהו תרבוגה םימוסרפה 

לע םיליחתמ םירומ לש םיישק םיראתמ םירקחמה בור .תוינכתה לש ןתוליעי תכרעהב 

תוינכתב ךרוצה לע םיצילממ הלא םירקחמו ,םירומל םינתינה םייטרדנטס םינולאש יפ 

,םידחא םיירקיע םירקחמ רקוס הז קרפ .וללה םיישקה לע רבגתהל ידכ הארוהל הסינכ 

םיעבשהו םישישה תונשמ םירקחמה בור לש םרוקמ .ךליאו םישישה תונשב ועצובש 

הארוהל הסינכ ירקחמ רבטצהל ולחה םיעבשה תונש ףוס תארקל קרו ,הינטירבב היה 

וז הפוקת ךלהמב םמצע לע םירזוח םיאצממה בורש ןייצל וינעמ .תירבה תוצראב םג 

ךשמתמה ךרוצה לעו םיישקה לש הללכהה תדימ לע הדיעמה הדבוע ,תונושה תונידמבו 

.הלא תויעבל הנעמב 

(םיעגשמו םישישמ תונשמ)הינטירבג םינושאר םירקממ 

הסינכה םוחתב םיבר םיטקיורפבו םירקחמב ךמת הינטירבב עדמהו ךוניחה דרשמ 

םירומהמ 10 0/0 ללכש םגדמ לע ססבתה םירקחמה דחא .םישישה תונשב לחה ,הארוהל 

לע ונע םיקדבנה .(רפסה תיב לגסמ)םהלש םיטלוקה םירומהמו 1966 תנשב םיליחתמה 

יווילה .(Taylor ä Dale, 1971) תונויארב קלח לטנ ףא םהלש ןטקומ םגדמו ,םינולאש 

םיארחאה תא ללכ ושגפ אל םירומהמ 370/0 - דחוימב ליעי היה אלו ןחבמ לש יפוא אשנ 

.הארוהל הנושארה הנשה ךלהמב םהילע 

:ןלהלדכ ויה םירומה ולעהש םייזכרמה םיישקה 

(480/0)תלוכי תניחבמ תוינגורטה תותיכב הארוה ★ 

(290/0)םידימלתה לש םדוק עדי יבגל עדימב רוסחמ ★ 

(280/0)תעמשמ תויעב ★ 

.(280/0)הארוה תוטישב רוסחמ ★ 

:תצקמב הנוש ןפואב םיישקה תמישר תא וגריד םיטלוקה םירוממ 

(600/0)תעמשמ תויעב ★ 

(410/0)תינוגרא תלוכיב םייוקיל ★ 

(400/0)הארוה תויונמוימב םייוקיל ★ 

(350/0)תוינגורטה תוצובק תארוה ★ 

.(250/0)םידדוב םידימלת םע תעמשמ תויעב ★ 
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,םתעד לוקיש יפ לע הארוהה תא ןנכתל םיישפוח ויה םהש ונייצ םיליחתמה םירומה 

וררבתה רפסה תיבב הכימתל רשאב .םיטלוקה םירומה דצמ הובגמ תובתכה אלל 
:םיאבה םיאצממה 

הבושח התיה םיתימע םירומ לשו תכרעמה ךותמ םיטלוק םירומ לש הכימתה ★ 
םייגוגדפ םיכירדמ ומכ ,םיינוציח םימרוג תכימת רשאמ רתוי הברה םהל הצוחנו 

םירחא םיצעויו תוללכמהמ 

ךילהתב ורזעו םייתודידי ויה רפסה תיבב םיתימעהש ונייצ םירומהמ 720/0 ★ 

וז העיבק םע ומיכסה אל 2<י/0 קר .הטילקה 

הפוסב 230/0-ל הנשה תליחתב 150/0-מ לדג עויס םישקבמה םירומה זוחא ★ 

,הנשה ףוסב ;הרזע תשקבב סוסיהו תונשייב םירומה תא ונייפא הנשה תליחתב ★ 

.םישקה הדובעה יאנת תובקעב ץמאמו תופייע םינייפאמה ויה ,תאז תמועל 

:הלא ויה םיליחתמה םירומה ונייצש יפכ ,תוינייפואה תוישיאה תויעבה 

(37"/0)תינפוג תופייע ★ 

(360/0)ישפנ ץחל ★ 
(29<70)תוילכלכ תוגאד ★ 

(130/0)הרובחת תויעב ★ 

(110/0)תודידב ★ 

.(90/0)רויד תויעב ★ 

הנושארה םידומילה תנש ךלהמב הרערעתה םתואירבש ונייצ םירומהמ 30o/o ,ןכ ומכ 

.(םירבגמ רתוי םישנ) 

תא ןכו םיליחתמ םירומ לש ןחבמה תפוקת תכראהל תוביסה תא ןחב רחא רקחמ 

ויה םיירקיעה םימרוגה .(Dale, 1973)הנושארה הנשב הארוההמ םירומ תרישנל תוביסה 

.התיכה לוהינבו ןוגראב ישוקו תעמשמ תויעב םע דדומתהל תלוכיה רסוח 

ץוחמ וכרענש תואנדס לש הרדס הללכש ,הארוהל הסינכ תינכת ןחב רחא טקיורפ 

שדוח תליחתב דחא םוי ןב שגפמ הללכ הרדסה .(Boiam, 1973) רפסה תיב תרגסמל 

םישגפמ תרדס ,(ברעה תועשב)ויתסה תפוקתב תויללכ תוחיש לש הרדס ,רבמטפס 
אל .ילוי שדוחב תמכסמ הנדסו (ברעה תועשב) ביבאב םיידוחיי םיאשונב םינוידל 

האצמנ אל רמולכ ,תרוקיבהו יוסינה תצובק ןיב םייתועמשמ םילדבה לכ ואצמנ 

םיסרוק לש תויטנוולרה רסוחב היה ךכל רבסהה .יוסינה תצובק לע תינכתה לש העפשה 

199« ־ ז 'ינשת 4 תרבוח ,ג ךרכ ,תעונתב 

 426

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 10:21:47 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



רקחמ יאצממ - (Induction) הארוהל הסינכ 

עויסה ימרוגש ויה טקיורפהמ תונקסמה .רפסה תיבב םירומה יכרוצל םיינוציח 
רפסה תיבמ םיסונמ םירומ תויהל םיכירצ םיליחתמה םירומה לש םיירקיעה 
םינורחאכ הללכמה תווצ תאו םיחקפמה תא ונייצ םירומה .עוצקמל םיתימעו 
ןויסינ תונש שולש ילעב חטשהמ םירומ ,תאז תמועלו ,םיוולמכ םיפדעומה תמישרב 

םתובישח תא ונייצ רקחמב קלח ולטנש םירומה ,תאז םע .המישרה שארב ויה הלעמו 
.הכימת תרגסמכ םישגפמה לש תיתרבחה 

:םיבלש העבש תלעב יוויל תרגסמ העצוה הז רקחמ תובקעב 

הבצה ןויאר ★ 

םידומילה תנש תליחת ינפל הנכה ★ 

םידומילה תנש תחיתפ םע הנכה ★ 

ויתסה ישדוחב - תיעוצקמ המאתה ★ 

ביבאה ישדוחב - תיעוצקמ תוחתפתה ★ 

ביבאה ףוסב - תיעוצקמ הרכהו הכרעה ★ 

.הטילקה םוכיס ★ 

םוחתב םירקוח ידי לע ןתכרעהבו הארוהל הסינכ תוינכת תנכהב הכמת הילגנא תלשממ 

םגדמ ידי לע ואלומש םינולאש יפ לע וקסוהש תונקסמה ירקיע ןלהל .הארוהל הרשכהה 

:הארוהל הסינכ תוינכתב םיקסועה םידיקפת ילעב לש 

הארוהל ושדקוי םיליחתמ םירומ לש הרשמה ףקיהמ 750/0 קר ★ 

הטילקה ךילהתב ורזעי רפסה תיב תווצמ םיטלוק םירומ ★ 

Boiam, Baker, McMahon,) םיינוציח תומלתשה יסרוק ונתניי םיליחתמה םירומל ★ 

 1977 ,Davis 8l McCabbe) .

ךליאו םיעבשה תונש ףוסמ םירקחמ 

םיישקב ,םינומשה תונש עצמאל דע ,דקמתה הארוהל הסינכה םוחתב רקחמה 

םירומ לש המאתהה תדימב וקסע הלא םירקחמ .םיליחתמה םירומה לש םיכרצבו 

תעפות הנוכש םוחת - שדחה םדיקפתלו םהלש השדחה תיעוצקמה תואיצמל םיליחתמ 

ידי לע וחוודש םיישקב וקסעש םירקחמ 91 לש הריקס . (Griffin, 1985) תולגתסהה 

םימדקומה םירקחמב וחוודש הלאל םימוד םיאצממ התארה םיליחתמ םירומ 

תורידתל םאתהב םיטלובה םיישקה תא הגיצמ וז הריקס .(Veenman, 1984) הינטירבב 
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:םה הלאו ,םירומה ידי לע ונייוצ הבש 

תעמשמ תויעב ★ 

םידימלת לש היצביטומ ★ 

םידימלתה ןיבש םילדבהה םע תודדומתה ★ 

הדימל ירצות תכרעה ★ 

םירוה םע םיסחי ★ 

התיכב תולטמ ןוגרא ★ 
הדימל ירמוחב רוסחמ ★ 

.םידימלת לש תוישיא תויעב ★ 

,הארוהל הסינכ לש תונבומ תוינכתל םיסחייתמ םניא ןאכ םיחוודמה םירקחמה בור 

.הלא ןיעמ תוינכתב קלח ולטנ אלש םירומ םינייפאמ הלא םיישקו 

ןתינש עויסל וסחייתהש םירקחמ וכרענ ,םיליחתמ םירומ לש םיישקב קוסיעל ףסונב 

(Zeichner, 1979) הנש 15 לש הפוקת לע הססבתהש רקחמ תריקסב .הלא םירומל 

תישיא הרזע :ויה םיירקיעה םילדומה .הארוהל הסינכ לש תונוש תוינכת 11 וקדבנ 

םע רשקו עוצקמל םיתימע וא םיסונמ םירומ לש הייפצ ,תואנדסו םירנימס ,התיכב 

קר ומייקתה תויפצתו תונויאר ;םינולאשמ ולבקתה םינותנה בור .הטיסרבינואה תווצ 

(יוויל)הארוהל הסינכה תוינכת תכרעהמ םיירקיעה םיאצממה .11-ה ךותמ דחא רקחמב 
:הלא ויה 

ןנכותמל םאתהב תוינכתה ומשוי םירקמה בורב ★ 

רפסה תיבמ הרישנ תיתועמשמ הרוצב וניטקה (םייתש)יווילה תוינכת ★ 

ולביק אלש םירומה יעוציבמ רתוי םיבוט טעמ ויה יוויל ולביקש םירומה יעוציב ★ 

(השלח תופקת ילעב םירקחמ השולשב)יוויל 

העברא ךותמ השולשב) םירומ לש תודמעו תושיג לע העפשה התיה אל יווילל ★ 

תמיוסמ העפשה הארה דחא רקחמ .(םירקחמ 

.(םירקחמ ינשב)םהיתודמעו םידימלתה תוגהנתה לע העפשה התיה אל יווילל ★ 

לכב ירה ,תיטסיטטס הניחבמ םיקהבומ ויה אל רקחמה יאצממ בורש הדבועה ףא לע 

.רתויג ץוחנ יווילה היפלו םיפתתשמה ברקב םיעד תודיחא התיה םירקחמה 11 
.הבר התיה הז אשונב םיליחתמה םירומה תובהלתה 

רפס תיבב ודמיל תורומה .םידומע 11 ןב ףיקמ ןולאש תורומ 72 ואלימ רחא רקחמב 
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רקחמ יאצממ - (Induction) הארוהל הסינכ 

ויה ןולאשה יאצממ .(Grant ä Zeichner, 1981) ב"הראב תונוש תונידמ שולשב ידוסי 

:ןלהלדכ 

רתויב בושחה הכימתה םרוג ויה םירבחו םיתימע םע תוחיש ★ 

הנושארה הנשב יווילה ךילהתמ תוצורמ ויה תורומה בור ★ 

דומילה תתיכבו רפסה תיבב תוידוחיי תויעבב ודקמתה רופישל תועצהה ★ 

תורחא תורומב הייפצל ןמז וא ,ןונכתל ןמז ,יונפ ןמז לש תפסות ושקיב תוטעמ קר ★ 

השקיב המוד תומכו ,תידוחיי םידומיל תינכת יבגל הכרדה ושקיב תורומה תיצחמ ★ 
רפסה תיב ילהונ לע עדימ 

םיסונמ םירוממ התיכב הרזע ושקיב תורומהמ 300/0־כ ★ 

הכרעה ךרוצל ,הנשה ךלהמב תוחפל תחא םעפ להנמה ידי לע ופצנ ןהמ 850/0 ★ 

.הארוהל הנושארה הנשה ךלהמב התיכב הרזע לכ ולביק אל ןהמ 790/0 ★ 

ןמ קלחכ הכרדהב הוולמה תישעמ תוסנתה וללכש ,חוקיפב הרשכה תוינכת םג ורקחנ 

,(micro teaching) הריעז הארוה :ויה רקחמב ושמתשה ןהבש תוטישה ,םיימדקאה םידומילה 

.(McDonald 4 Elias, 1982)תוטלחה תלבקו (clinical supervision)ינילק הכרדה לדומ 

חוקיפב הרשכהה תינכתש ררבתמ תוטישה שולש לכ לש הברה ןתחלצה ףא לע 

 (internship) םילוקיש לשב רקיעב ,ב"הראב הארוהל הרשכהה תודסוממ תמלענו תכלוה

םע ןחבמו חוקיפ ובלוש היפלש ,הי'גרו'ג תנידמב תינכת לע סג חווד הז רקחמב .םייפסכ 

ףסונב .הנשב רלוד ןוילימ 2.6 הנידמל התלע וז תינכת .םידחוימ םירומ תועצמאב ןומיא 

.םירומה ןומיא ןובשח לע חוקיפב רתי דוקימב תינכתה התקל ההובגה תולעל 

הסינכ תינכתב םיאבה םיכילהה תא לולכל םירקוחה וצילמה הדנקב ךרענש רקחמב 

 :(Olson a Osborne, 1991) םיליחתמ םירומ לש הארוהל

,םתרשכה תפוקת םויס רחאל רפסה יתבל רשפאה לככ רהמ םירומה תא ץבשל 
תוכייש תושוחת ריבגהלו חתמ תיחפהל ידכ 

תורכיה ישגפמ םייקלו הארוהה רוזאו רפסה תיב לע הכרדה תרבוחב םתוא דייצל 

רסוח תשוחת תא תיחפהל ידכ תאזו ,תויפיצו םילהנ םיריהבמה םימדקומ 
םירומה לש תואצמתהה 

תימעה לע .םוחת/התיכ התואב הוולמה תימעהו ליחתמה הרומה תא ץבשל 
ויתוגאד לע חחושל ליחתמה הרומה תא דדועלו חותפו יתודידי תויהל הוולמה 

ידכו ישוגיר ןוחטיבו תישיא תוברועמ ריבגהל ידכ הארוהל רשקב ויתובשחמו 

הארוהל ךשמתמ יבויח סחי חתפל 
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ךוניח ,דחוימ ךוניח ,הקיסומ ,הכאלמ ןוגכ תועוצקמב ,םיליחתמ םייעוצקמ םירומ * 

םיסונמ םירומ םע וצבושי ,רפסה תיבב םעוצקמב םיתיעל םידיחיה ,('דכו ינפוג 

םירחא רפס יתבב םידמלמה ,תוחמתה חטש ותואב 

.תורחא תותיכב םיתימע םירומ לש םירועישב רקבל םיליחתמה םירומל רשפאל ★ 

לע .ורקח םתואש םירומה לש םתוסנתהמ עבונ הלא םיכילהב ךרוצה יכ ונייצ םירקוחה 

ךוניחה תכרעמב םויכ םימשוימ םה ןיא ,רתויב םיינויגה וללה םיכילההש הדבועה ףא 

.הדנקב 

םע תונויארמו םירקסמ ףסאנש עדימ לע םירקוחה וססבתה גנוק גנוהב ךרענש רקחמב 

ללכ רקחמה .(Cooke ü Pang, 1991) םילהנמ םע תונויארמ ןכו םיליחתמ םירומ 129 

,הרשכה ולביק אלש םירומ ,הרשכה ולביקש םירומ :םיליחתמ םירומ לש םיגוס השולש 

,םיכרצ ,םיישק ,םירומה לש תויווח ויה ןוידה יאשונ .תיקלח הרשכה ולביקש םירומו 

ורקסנ .הארוהה תא בוזעל וא רפסה תיב תא ףילחהל תונווכו הדובעל תולגתסה ,עויס 

םה םיכרד וליאבו ,םיליחתמ םירומ לש םתומדקתה לע םיעיפשמה םימרוג םג 

ךרוצה תא שיגדמו םיליחתמ םירומל עויסה תובישח תא קזחמ רקחמה .םיעיפשמ 

תויבויח תויוסנתה ריבגהל םייושעש םיכילה ןונכתב תובישח שי .ינדפק ןונכתבו ןוויגב 

שולש לכב ,ליחתמ הרומ לכ לש ךרוצה לע עיבצמ רקחמה .תוילילש תויוסנתה תיחפהלו 

תא שיגדהל עויסה לע .הארוהב םיישק לע רבגתהל ידכ עויס לבקל ,תוצובקה 
לצא (היצביטומ) העינה תרבגה ,הארוה ירזיבא ,הארוה תוטיש :םיאבה םימוחתה 

תכרעה ,םידימלתה תולוכי יפל הארוהה ןונכת ,םידימלת לש תלוכיה תעידי ,םידימלת 

.ץועיי תויונמוימו ןמזה לש ןוכנ לוהינ ,םירומה תוליעי 

םיבר םיישקב ולקתנ דחאכ םירשכומ אלו םירשכומ םירומש םיארמ רקחמה יאצממ 

הרשכה תוינכת םג אלא עויסה תוינכת קר אל ,ןכל .הארוהב תונושארה םהיתויווחב 

םיטרופמה הלא ןוגכ ,םיליחתמ םירומ לצא םייתייעב םיאשונ שיגדהל תוכירצ הארוהל 

.הלעמל 

 (mentoring) תוכנוח ירקחמ

הז ידוחיי אשונב ומסרופ םיטעמ םירקחמ קר יכ הארנ תוכנוח ירקחמ תריקסב 

(Gaivez-Hjornevik, 1986). לש תויבויחה תואצותה תא םישיגדמ םיירקיעה םירקחמה 
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רקחמ יאצממ - (Induction) הארוהל הסינכ 

הבימתה תובישח תא ,םיליחתמ םירומ לש הארוהל הסינכמ קלחכ תוכנוחה 
וקוזיחבו הז םוחתב רקחמה ךשמהב ינויחה ךרוצה תאו הנושארה הארוהה תנשב 

 Galvez-Hjornevik, 1986; Huling-Austin, Barnes A Smith, 1985; Joyce S> Showers,)

Mager a Corwin, 1988; Showers, 1984 ;תוינכת ןיב לידבמ תוכנוחה ירקחמ רקח .(1982 

ןפואב תונגרואמה) תוימשר תוינכת ןיבל (ינטנופס ןפואב תונגרואמה) תוימשר אל 

םירשק לע תועיבצמ תוימשר אלה תוינכתה .(ךוניחה תויושרו רפסה תיב ידי לע הנבומ 

וליג ,םייעוצקמ םילדומכ ושמיש םיכנוחה .ךינחל ךתחה ןיב םינבומ אלו םיינטנופס 

רוזעל ןוצר וניגפהו םיליחתמה םירומה יפכ תונלבוסו תוחיתפ ,תורבח ,תויתפכא 

 .(Gehrke Ä Kay, 1984) עיפשהלו

תרושקתו ץועיי יכרד ץומיאל הרושק ךוניחה חטשב תוכנוחה תוינכת תובחרתה 

Gray ä Gray,) הארוה לש רשקהל ןתמאתהו םיקסע ומכ םינוש םיחטשמ תוחוקלה 

ושמתשה ב"הראב תונוש תונידמב הארוהל הסינכ תוינכת שמח לש הריקסב .(1985 

ךא ,םיידוחיי םינייפאמ ויה תינכת לכל .(DeBoit, 1992)ירקיע תוברעתה לדומכ תוכנוחב 

םירושקה םיצחלה תא תיחפהל התייה תוינכתה לכ לש תירקיעה תפתושמה הרטמה 

םירומל תיעוצקמ תוחתפתה קפסל :ויה תוינשמ תורטמ .הנושארה הארוהה תנשב 

תיחפהל ,ההובג הלכשהל תודסומו םייתליהק רפס יתב ןב הלועפ ףותיש חתפל ,םיכנוחה 

טועימ תוצובקמ םירומה תומכ תא לידגהל ,םיליחתמ םירומ ברקב תמדקומ הרישנ 

.םיליחתמה םירומה לצא תויעב ןורתפו תוטלחה תלבק לש תויונמוימ רפשלו 

תוינכת לש בחרה ןווגמה תורמל .םיכנוח םירומ תרשכה היה תינכת לכב בושח ביכרמ 

יחרכה עדיו תויונמוימ ושיגדה תוינכתה לכ :הרשכהה תוינכתב בר ןוימד היה תוכנוחה 

תוטישו רגובמה תוחתפתהב םיבלש ,ןויד לוהינו הייפצ תויונמוימ תמגוד ,םיכנוחל 

רחאלו ,םייעובש םירנימס תרגסמב ץיקה תפוקתב התשענ הרשכהה .תוליעי הארוה 

.תימצע הדובעו תויתפוקת תואנדס ןכמ 

:ןלהלדכ ויה הלא תוכנוח תוינכתב ולעש םיירקיעה םיכרצה 

ההובג הלכשהל תודסומו םייתליהק רפס יתב ןיב הלועפ ףותיש ★ 

םהילע םיעיפשמה םירבגומ םיצחלו תויפיצ בקע םיליחתמ םירומב הכימת ★ 

טועימ תוצובקמ םירומב הכימת ★ 

תכשוממ הכימתו תמיוסמה ךוניחה תכרעמ לש ידוחיי רשקהב הרשכה ★ 

.םיכינחלו םיכתחל תידדה המורת ★ 
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רדלא ןתיא 

:תואבה תוצלמהה ולעוה תונושה תוכנוחה תוינכת תריקסמ 

הכימת םהל קפסל ידכ התיכהמ םיליחתמ םירומ איצוהל ךרוצ ןיא * 

תוכנוחה תוינכתב (תועיבק אלל םוקמ יאלממ)םיפילחמ םירומ ףתשל םוקמ שי * 

הארוהל תישילשהו היינשה הנשה ךשמב םג תינכתה ךשמה * 

םתכרעה לע םיליחתמ םירומל עויס ןתמ ףידעהל שי * 

.הכורא הקספה יירחא הארוהל םירזוחה םירומל הכימת קפסל יוצר * 

הארוהל הסינכה רקה יאצממ םוכיס 

המוד הנומת םירייצמ תונוש ךוניח תוכרעמב הארוהל הסינכב וקסעש םיבר םירקחמ 

עויס תוינכתב רוסחמ םייקש ררבתמ .םהיכרצו םיליחתמה םירומה יישקל רשאב 
םירקמה בורב .ךכל רשכומה םרוג ידי לע תועצובמו תוננכותמ ,תונגרואמש ,תוימשר 

 Cooke 81 Pang, 1987; Grant 8: Zeichner, 1981;) רידס אלו ירקמ ,ימשר אל היה עויסה

 Henry, 1986; McDonald, 1982; Murdock, 1978; Talor 8! Dale, 1971; Tisher, Fyfield 81

 .(Taylor, 1978-1979; Veenman, 1984; Vonk, 1983

תישאר זאמ םירבטצמו םיכלוה תונבומ תוינכתל םיסחייתמה הארוהל הסינכ ירקחמ 

ןתינ הארוהל הסינכל תונושה תושיגבו תורדגהב הברה תונושה ףא לע .םינומשה תונש 

:ףקות הנשמב םמצע לע םירזוחה ,םיאצממ ינוויכ המכ ןייצל 

לש םיטביהל םירושק םיירקיעה םיישקה .םיליחתמ םירומ לש םיישקו םיכרצ ★ 
םירוה םע רשקו םידימלת תכרעה ,תותיכב תוינגורטה ,תעמשמ ,התיכה להונ 

 (1984 ,Veenman). לע רבגתהל ידכ הנבומ עויסב ךרוצה רבדב המכסה תמייק

הלא םיישק 

םיידוחייה םיכרצל יווילה תינכת תא םיאתהל רורב ךרוצ םייק .תינכתה תושימג ★ 

ותדובע םוקמ לש תושירדלו םינויפיאל םאתהב ,הרומ לכ לש 

אוה הרשכה תינכת לכב רתויב הבושחה הילוחה .הוולמה תימעה לש ותובישח ★ 

ותחלצה ירה ,םלוה יוציפו המיאתמ הרשכה לבקמ וניא אוה םאו ,הוולמה תימעה 

(Huling-Austin, 1990)רתויב תלבגומ 

ליחתמה הרומה רושק ןהילאש תונושה תויושרה ןיב הלועפ ףותישב ךרוצה ★ 

םירומ ,הדובעל םתסינכב דימ .החלצה תורשפאמה תומישמ תמאתהב ךרוצה ★ 

ףאו ,םיקיתו םירומ לע תולטומה ולאל תוהז תומישמ םילבקמ םיבר םיליחתמ 

ןולשיכ עונמל ידכ הרומה לש ןויסינל תומישמה תא םיאתהל שי .רתוי תושק 
.החלצה דדועלו 
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רקחמ יאצממ - (Induction)הארוהל הסינכ 

דיתעל רקחמ ינוויפו ןויד 

הרורב הנומת קפסמ וניא ןיידע ךא ,הנורחאל רבוגו ךלוה הארוהל הסינכה תוינכת רקח 

תויודע םנמא ןנשי .(Huling-Austin, 1990)תוליעי םושיי יכרדו המיאתמ היגולודותמ יבגל 

תא ריבגהל ,םיליחתמה םירומה דוקפת תא רפשל תויושע הארוהל הסינכ תוינכתש 

תולבגמ תומייק ןיידע ךא ,רפסה תיב תוברת תא םהילא "ריבעהל"ו םתוברועמ 

.(Huling-Austin, 1990)םירתוס םיאצממ םג םנשיו הלא םירקחמב תויגולודותמ 

,(qualitative) תינתוכיא היגולודותמ לע םיססובמה םירקחמה וברתהו וכלה הנורחאל 

הלא םירקחמ ךא .תיעוצקמה םכרד תישארב םירומ לש םתוחתפתה תא םיראתמהו 

תיעוצקמה םתוחתפתה רבדב ליעיו רורב עדי רבטצה םרטו ,תידוחיי תואיצמ םיראתמ 

וא ,םידיחי םירומב םיקסוע םיינתוכיאה םירקחמה בור ,דועו תאז .םיליחתמ םירומ לש 

,(םייביטינגוק) םייתרכה םיביכרמב םידקמתמ םהו ,םירומ לש תונטק תוצובקב 
תמגוד םיגשומ .(Kagan, 1992) הלא םירומ לש תונומאו (םיילאטנמ)םיישפנ םיכילהת 

היבוברעב םישמשמ 'דכו הדמע ,תוביוחמ ,הגאד ,עדי ,הביטקפסרפ ,תואצמתה ,סחי 

Carter,) םהיניבש תונושב הנחבה אלל םיתיעל ,רקחמ יאשונכ וא םייולת םינתשמכ 

יבגל ךשמתמה ןוידה תובקעב יהשלכ המכסהל עיגהל ןתינש חינהל השק .(1990 

םייתומכ םירקחמ תמועל םיינתוכיא םירקחמ לש תויטנוולרהו תיסחיה המורתה 

 (1990 ,Carter, 1990; Kagan, 1992; Richardson), םירקחמה רפסמ יכ רורב םלוא

ירקחמב רוסחמה .םייתומכה םירקחמה תומכ לע ךורע ןיאל הלוע םיינתוכיאה 

ןבומו טלוב הארוהל הסינכל תונוש תוינכת לש תוליעיה תא םיקדובה תוברעתה 

רשאב תוריהב יא רצוי הז רוסחמ .םמושייב םיכורכה םייגולודותמה םישקה תניחבמ 

תונקסמה בור ,תאזמ הריתי .תונוש ךוניח תוכרעמב ליעפהל ןתינש ,םיצלמומ םילדומל 
תועד תא םיראתמה םיבותכ סינולאשמ תועבונ הארוהל הסינכה תוינכתל תוסחייתמה 

ירצות לש הניחבו חטשב הייפצ ידי לע ןפקתל ילבמ ,םירחא ךוניח ישנאו םירומה 
.הארוה 

ורקחמב)הליעיה הארוהה רקח יאצממ לע רתי תוכמתסהמ םיריהזמה םירקוח סנשי 

Griffin, 1985; Johnson, 1989;) הארוהל הסינכ תוינכתל סיסבכ (Reynolds, 1989 לש 

 1990 ,Tom, 1984; Tom b vaiii). תודבוע לע תכמתסמה)תיטסיביטיזופ השיג ,םתעדל

תשיג םע דחא הנקב תולוע ןניאש תורחא תושיגמ סלעתהל הלולע וז (תויריפמא 

לע עיפשהל הלולעש תפסונ הלבגמ .םהלש רקחמה תינכתב תואצמנ ןניאו םירקוחה 

תורושק תוינכתה םהבש םירקמב .תכרעמה תושירד איה הארוהל הסינכ תוינכת 

,(mentor) ךנוח הרומ ידי לע הדיחא וא הרורב הארוה ךרד תייוותהלו םירומ תכמסהל 
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רדלא ןתיא 

םע דדומתהל וכרד תאו הרומה לש וינויפא תא לטבמה ,ינכט הארוה ןונגס רצוויהל לולע 

.(Fulian, 1990)תכרעמה ירגתא 

דעיה .תונושארה הארוהה תונשב םיליחתמ םירומב תודקמתמ הארוהל הסינכ תוינכת 

בר ,רבעמ בלשב החלצהב דומעל ידכ םירומל עויס ןתמ אוה הלא תוינכת לש יזכרמה 

,רבעמ יבלש המכ םישחרתמ הרומה לש הדובעה תונש ךלהמב םלוא .הז תועמשמ 

רישכמ לש דמעמל הרומ לש דמעממ רבעמ ןוגכ ,הארוה יסופדו תודמע יונישב םיכורכה 

.(Morine-Dershimer, in DeBoit, 1992)(ןמאמ הרומ ,יגוגדפ ךירדמ ,תימע הרומ) םירומ 

דיקפתב םירומ ירישכמ לש הרורב היחנהבו הרשכהב ךרוצב הרורב הרכה ןיא ןיידע 

דחא רפס תיב/רוזאמ אוה םירומ לש הריירקה ךלהמב שחרתמה ףסונ רבעמ .הז בושח 

הרומהש םילהנ לע "רותיו" ,השדחה תרגסמל המאתה ךירצמ הז ןיעמ רבעמ .והנשמל 

.םישדח דיקפת ילעב םע הלועפ ףותיש ךות דוקפת יונישו םינש ךשמב םהילא לגרתה 

םהל עייסיש ,יעוצקמ ךרעמ םיבייחמ הרומה ייחב הלא םיבושח םייונישש ןכתיי 

תרדגה תא הביחרמ וז הסיפת .ויתושירדלו השדחה דיקפתה תרדגהל םמצע םיאתהל 

םיסנכנה קתו ילעב םירומל םג םיליחתמ םירומל תסחייתמה הארוהל הסינכב יווילה 

.שדח דיקפתל 

םיידיתע רקחמ ינוויכ ןייצל ןתינ הארוהל הסינכה רקחב תשדוחמה הפונתה עקר לע, 

וצלמוהש ,רקחמל םיאשונהמ םידחא ןלהל .הכ דע רבצנש יתועמשמה עדיהמ םירזגנה 

 Griffin, 1985; Huling-Austin,) הארוהל הסינכה רקח םוחתב םיליבומ םירקוח ידי לע

 :(1990; McCaleb, 1985; Morine-Dershimer, in DeBoit, 1992

ז ליחתמ הרומ לש תיתואיצמ הרדגה יהמ ★ 

המודב ,םירורב םילדומו תוסיפת לע הארוהל הסינכ תוינכת ססבל ןתינ םאה ★ 
?הארוהל הרשכהל תוינכתב השענל 

לש תיעוצקמה תוחתפתהה ךילהתב הארוהל הסינכה תוינכת תוספות םוקמ הזיא ★ 
?ליחתמה הרומה 

?הוולמל הוולמ ןיב יוצרה סחיה והמ ★ 
?תוולל יוצר םתואש םירומה ינויפא םהמ ★ 

?םיוולמל קינעהל שי הרשכה גוס הזיא ★ 

?חוקיפו הכרעה ןתמ ,עויס ןתמ ןיב דירפהל ןתינ דציכ ★ 

?עודמו הארוהל הסינכ תוינכתב קלח לוטיל ליחתמה הרומה תא בייחל שי םאה ★ 

דוקפת לע תוידוחיי תוינכת לש חווטה תוכוראו חווטה תורצק תועפשהה ןהמ ★ 

תכרעמב םתודרשיה לעו עוצקמכ הארוהה תא םתסיפת לע ,םיליחתמה םירומה 
?הארוהה 
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םיליחתמה םירומה יכרוצ לע (context)תידומילה הביבסה לש היפוא תעפשה יהמ ★ 

הסינכ תינכת םיאתהל ןתינ דציכ ?הארוהל הסינכל תשרדנה תינכת יפוא לעו 
?םיידוחייה הארוהה יאנתל הארוהל 

?הארוהל הסינכ תוינכת ךירעהל ןתינ דציכ ★ 

להנימ ישנא ידי לע םיטקננה םיישעמ םידעצל רקחמ יאצממ םשייל ןתינ דציכ ★ 

?ןוגראו 

תורושקה תועפות תוזחלו ריבסהל ,ראתל עייסתש הירואית חתפל ןתינ םאה ★ 
?תונוש תוינכת תכרעהבו םידעי תעיבקב החנתו הארוהל הסינכב 

לארשיב הארוהל הסינבה תוינבת 

לדומ תעיבקב ברה ישוקה לע העיבצמ הז רמאמב םיראותמה רקחמה יאצממ תריקס 

:ךכל תוביס יתש ןנשי יכ הארנ .םיליחתמ םירומל עויסל (יטנרהוק)יבקעו רורב 

קלח ןיידע תווהמ ןניא ןה םלועה תונידמ בורבו תוטעמ ןיידע הלא ןיעמ תוינכת 

.ירפס תיבה ךרעמהמ וא ,חוקיפה ךרעממ ,הרשכהה תכרעממ דרפנ יתלב 

תסיפתו םידומילה תוינכת בוציעו ,ןתויזוכיר תא תודבאמו תוכלוה ךוניחה תוכרעמ 

תא תרשל ידכ םמצע רפסה יתבלו דומילה תוזוחמל הגרדהב םירבוע הארוהה 

חרכהב איבמ הז ירוזיב ךילהת .תיכוניח הביבס לכ לש םיידוחייה םינייפאמה 
.הארוהל הסינכה תוינכתב הבר תונושל 

הכימתו עויס לבקל םיאכז הארוהל הרשכהל תוינכתה ירגוב לכ ,לארשי תנידמב 

דרשמב תומלתשהלו הרשכהל ףגאה בצקתו םזיש תינכת ,"הטילקב יוויל" תרגסמב 

הלועפה ףותיש תא שיגדמ הארוהל הסינכ לש הז לדומ .טרופסהו תוברתה ,ךוניחה 

םיתימעה םירומהו הרישכמה הללכמה יגיצנ ןיבל םיליחתמה םירומה ןיב "ילאיגלוקה" 

תוחמתה תבוח לוחת (ז"נשת ,ירשת) ,וז הנשמ לחה .(1992 ,רומ) םתוא םיוולמה 

יוויל טקיורפל ליבקמב וא ,םוקמב הארוהל הרשכהה תוינכתל םילבקתמל ('זאטס) 

תבייחמהו המצע תא תדבכמה "היספורפ"ל ץוחנה ךילהת איה תוחמתהה .הטילקב 

תוינכת ירגוב לע יכ איה החנהה .תתרשמ איה התואש הרבחה ןמ תיניצר תוסחייתה 

(הארוה ןוישיר)הקנפשוגו בושמ לבקל ידכ חטשב הדובעב תוסנתהל םירומ תרשכהל 

.הז בושח דיקפתב שמשל םתמאתה לעו הארוהה עוצקמל ףרטצהל םתונכומ לע 

הכרעהה ביכרמ ובש ,הטילקב יוויל לש הלאמ םינוש תוחמתהה תפוקת לש םינייפאמה 
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התיחנ" לש ךילהת םייקל ידכש איה החנהה הטילקב יווילב .ןווכתמב ,ללכ םייק וניא 

"םימייאמ" חוקיפ יביכרמ ריסהלו םירומב ךומתל שי תירפס-תיבה תכרעמב "הכר 

.החנמה הרומה ןיבל ליחתמה הרומה ןיבש יסיסבה ןומאב עוגפל םילולעש 

קלח)ימשר דיקפתב אשונ רבכ הרומה רשאכ ,םייקתמ ('זאטס) תוחמתהה ךילהת 
תססובמ תוחמתהה ."הארוה חרפ" לש דמעמב דוע וניאו (רפסה תיבב הארוהה לגסמ 

:םיאבה תונורקעה לע 

רישכמה דסומה ידי לע אלו ינוציח םרוג ידי לע תנתינ (ןוישיר ןתמ)הכרעה ★ 

ךשמו םינמיהמו םיפקת הכרעה ילכ םידמוע ('זאטסה תושר) םיכירעמה תושרל ★ 
תנגוה הכרעהל ריבס ןמז 

לדומ הווהמהו הכימת םירומל קינעהל לגוסמה דסומב םייקתת לעופב תוחמתהה ★ 
תיתוכיא הארוהל ליעי 

תמכסמה הכרעהה ינפל םתדובע לע בצעמ בושמ ולבקי םירומה ★ 

הרשכהה תינכתב ושכרנש ,היכילהו הארוהה תונורקע לע ססבתי תוחמתהה ךילהת ★ 
.הארוהל 

ךוניחה תכרעמב (הכרעהו) תוחמתהל (הכרעה אלל) הטילקב יווילמ רבעמהש יוצר 

לע םיעיבצמ הז רמאמב םיראותמה רקחמה יאצממ .הבורמ תוריהזב השעיי לארשיב 

םיוולמה ןיבל םיליחתמה םירומה ןיבש םיכמותה םיסחיל שיש תערכמה תובישחה 

דסומה לש וזל) תפסונ הכרעה לש התוציחנב קימעמ ןויד םייקל שי ךכיפל .םהלש 

הנוש לעופב הארוה יכ ,שיגדהל שי תאז םע .הארוה ןוישיר ןתמל יאנתכ ,(רישכמה 

,ןכתיי .ומצע ינפב דעי לאכ הילא סחייתהל שי ךכיפלו ,הרשכהה ךילהתב תוסנתהמ 

הדובע ךשמה רושיאב רימהל ןתינש ,הכרעהה יפואב הצוענ הז טקילפנוקל הבושתהש 

לש הארוהה תוכיאב הנתומ ומצע רושיאה .(ליחתמה הרומה הסנתמ ובש רפסה תיבב) 

ותועמשמ תא השיגדמ וז היגוס .טלוקה רפסה תיב לש הכימת ןתמ ךות ,הרומה 

ריבס .ליחתמה הרומה הסנתמ ובש (םיוסמה רפסה תיב)ידוחייה רשקהה לש תערכמה 

תמיוסמ הסיפת לעב רפס תיבב הבורמ החלצהב תוסנתהל יושע םיוסמ הרומ יכ חינהל 

םינייפאמ לעב רחא רפס תיבב םיישק תולגל ךא ,הנממ תרזגנה םידומיל תינכתו 

רשקהל תוידוחיי היהת תוחמתהה תנש ףוסב הכרעההש איה הצלמהה ,ךכיפל .םירחא 

הוולמה ,וז תידוחיי הכרעה .רפס תיב ותואב ותדובע ךשמהלו הרומה הסנתמ ובש 

הרשכהה תודסומ יכ החנהה לע תססובמ ,טלוקה דסומה לש תכשמתמ הכימתב 

םתלוכי תא הדיפקב ונחב ,דיתעל םירומה ,סהירגובל הארוה תדועת םתונקהב ,הארוהל 

.םתוסנתהו םהידומיל תונש עברא ךשמב הארוהל םתמאתהו 
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רקחמ יאצממ - (Induction) הארוהל הסינכ 

תוינכתו תוללכמה)הרשכהה תודסומ לש יסחיה םקלח איה ןוידל היוארה תפסונ היגוס 

ךילהתב (חוקיפהו רפסה יתב) םיטלוקה תודסומה לשו (תואטיסרבינואב הרשכהה 

תיעוצקמה הביבסה םהש ,רפסה יתב לע לוחל ךירצ דיקפתה רקיע יכ רורב .תוחמתהה 

רקיעב אטבתהל הכירצ םירישכמה תודסומה לש םתמורת .דיתעל םירומה לש 

דסומב ושכר התואש השיגה םושיילו םירומה לש עדיל םירושקה םיימדקאה םיטביהב 

ושכר ןתואש תויכוניח תוסיפתו תויונמוימ לש "הקיחמ"ה תעפות תעינמ) רישכמה 

ןיב הלועפ ףותיש לע רמאנו בתכנ תובר .(הרשכהה תינכתב םיליחתמה םירומה 

הרומ לש דמעמל הארוה חרפ לש דמעממ רבעמ - הז טביה יכ הארנ .הדשהו הימדקאה 

.הז ןיעמ הלועפ ףותיש םשייל תניוצמ תונמדזה אוה ,ןיינמה ןמ 
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תורוקמה תמישר 

.75-63 ,14 ,םיפד .ותוחתפתהו טקיורפה - הטילקב יוויל .(1992).ד ,רומ 

.(ה"נשת) ת"פומ ןוכמ ,הארוה ידבוע תרשכהל ףגה ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ 

.ת"פומ ןוכמ :ביבא-לת .דוסימל יוסינמ הטילקב יוויל 

 Anderson, E. M. 8c Shannon, A. L. (1988). Toward a conceptualization of
 mentoring. Journal of Teacher Education, 39(1), 38-42.

 Association of Teacher Educators' Blue Ribbon Task Force Report (1986).
 Visions of reform: Implications for the education profession. Reston:
 VA: Author.

 Brooks, D. M. (1987). Teacher induction: A new beginning. Reston, VA:
 Association of Teacher Educators. (ERIC Document Reproduction
 Service No. ED 279 642)

 Bolam, R. (1973). Induction programs for probationary teachers. A report on
 the Action Research Project funded by the Department of Education
 and Science and carried out at the University of Bristol School of
 Education Research Unit, 1968-1972. Bristol: University of Bristol,
 School of Education.

 Bolam, R., Baker, K., McMahon, A., Davis, J. 8c McCabbe, C. (1977). The
 1977 National Conference on Teacher Induction. Bristol, England:
 University of Bristol, School of Education.

 Carnegy Forum on Education and the Economy, Task Force on Teaching as a
 profession (1986). Anation prepared: Teachers for the 21st century.
 New York: Author.

 Carter, K. (1990). Teacher's knowledge and learning to teach. In W. R.
 Housten (Ed.), Handbook of research on Teacher Education. New
 York: Macmillan.

 Cooke, B. L. 8c Pang, K. C. (1987). Experience and needs of trained and
 untrained beginning teachers in Hong Kong: A pilot study.
 Educational Research Journal, 2,18-27.

 Cooke, B. L. 8c Pang, K. C. (1991). Recent research on beginning teachers:
 Studies of trained and untrained novices. Journal of Teacher
 Education, 7(1), 93-110.

 Corcoran, E. (1981). Transition Shock: The beginning teacher's paradox.
 Journal of Teacher Education, 32(3), 19-23.
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 Dale, I. R. (1973). A survey of wastage among women teachers during their
 first year of service. Bristol: University of Bristol, School of
 Education.

 Darling-Hammond, L. (1990). Teachers teaching: Signs of a changing
 profession. In W. R. Houston (Ed.), Handbook of research on
 Teacher Education (pp.267-290). New York: Macmillan.

 DeBolt, G. P. (Ed.). (1992). Teacher induction and mentoring: School-based
 collaborative programs. State University of New York Press,
 Albany.

 Doyle, W. (1990). Themes in Teacher Education Research. In W. R. Houston
 (Ed.), Handbook of research on teacher education (pp. 3-23). New
 York: Macmillan.

 Fullan, M. (1982). The meaning of educational change. Toronto, Ontario:
 OISE Press.

 Fullan, M. G. (1990). Staff development, innovation, and institutional
 development. In B. Joyce (Ed.), Changing school culture through
 staff development (pp. 3-25). Alexandria, VA: Association for
 Supervision and Curriculum Development.

 Galvez-Hjornevik, C. (1986). Mentoring among teachers: A review of the
 literature. Journal of Teacher Education, 37(1), 6-11.

 Gehrke, N. J. (1988). On preserving the essence of mentoring as one form of
 teacher leadership. Journal of Teacher Education, 39(1), 43-45.

 Gehrke, N. J. tk Kay, R.S. (1984). The socialization of beginning teachers
 through mentor-protege relationships. Journal of Teacher
 Education, 35(3), 21-24.

 Goodman, J. (1987). Factors in becoming a proactive elementary school
 teacher: A preliminary study of selected novices. Jouriial of
 Education for Teaching, 13,207-229.

 Grant, C. A. 81 Zeichner, K. M. (1981). In-service support for first year
 teachers: The state of the scene. Journal of Research and
 development in Education, 14,99-111.

 Gray, W. 8c Gray, M. (1985). Synthesis of research on mentoring beginning
 teachers. Educational Leadership, 43(3), 37-43.

 Griffin, G. A. (1985). Teacher induction: Research issues. Journal of Teacher
 Education, 36(1), 42-46.

 Griffin, G. A. 8c Hukill, H. (1983). First years of teaching: What are the
 pertinent issues? ( Report No. 9051 pp. 1-59). Austin, TX: The
 University of Texas at Austin, R. 81D. Center for Teacher Education.
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 Hall, G. E. Sc Hord, S. M. (1980). A national agenda for research in teacher
 education in the 1980's. Journal of Teacher Education, XXXII(2), 4-8.

 Henry, M. A. (1986). Strengths and needs of first year teachers.
 Teacher Education, 22(2), 10-18.

 Hogben, D. Sc Lawson, M. J. (1984). Trainee and beginning teacher attitude
 stability and change: Four case studies. Journal of Education for
 Teaching, 10,135-153.

 Holmes Group Executive Board, (1986). Tomorrow's teachers. East Lansing,
 MI: Author

 Houston, W. B. Sc Felder, B. D. (1982). Breaking horses, not teachers. Phi
 Delta Kappa, 63, 457-460.

 Howsam, R. B. Corrigan, D.C. Sc Denemark, G.W. (1985). Educating a
 profession. Washington, DC: American Association of Colleges for
 Teacher Education.

 Huberman, M. (1989). The professional life cycle of teachers. Teachers
 College Record, 91(1), 31-57.

 Huling-Austin, L. (1986). What can and cannot reasonably be expected from
 teacher induction programs. Journal of Teacher Education, 37(1), 2
 5.

 Huling-Austin, L. (1990). Teacher induction programs and internships. In W.
 R. Houston (Ed.), Handbook of research on teacher education (pp.
 535-566). New York: Macmillan.

 Huling-Austin, L., Barnes, S. Sc Smith, J. (1985). A research based staff
 development program for beginning teachers. Paper presented at
 the annual meeting of the American Educational Research
 Association, Chicago.

 Huling-Austin, L., Odell, S.J., Ishler, P., Kay, R. S. Sc Edelfelt, R. A. (1989).
 Assisting the beginning teacher. Reston, VA: Association of
 Teacher Educators.

 Joyce, B. Sc Showers, B. (1982, October). The coaching of teaching.
 Educational Leadership, 4-8.

 Johnson, M. (1989). Embodied Knowledge. Curriculum Inquiry, 19(4), 361-377.

 Kagan, D. M. (1992). Professional growth among preservice and
 beginning teachers. Review of Educational Research, 62( 2), 129
 169.

 Lacey, C. (1977). The socialization of teachers. London: Methuen.
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 Lawson, H. A. (1989). From rookie to veteran: Workplace conditions in
 physical education and induction into the profession. In T. Templin
 Sz P. Schempp (Eds.), Socialization into physical education:
 Learning to teach (pp. 145-164). Indianapolis: Benchmark Press.

 Lawson, H. A. (1991). Three perspectives on induction and a normative
 order for physical education. Quest, 43,20-36.

 Locke, L. F. (1984). Research on teaching teachers: Where are we now?
 [Monograph]. Journal of Teaching in Physical Education. 2,1-86.

 Lortie, D.C. (1975). Schoolteacher: A sociological study. Chicago: University
 of Chicago Press.

 Lyons, N. (1990). Dilemmas of knowing: Ethical and epistemological
 dimensions of teacher's work and development. Harvard
 Educational Review, 60(2), 159-180.

 Mager, G. (1988, April). New teacher induction through mentoring. Syracuse,
 NY. Unpublished manuscript.

 Mager, G. M. Sz Corwin, C. (1988). A report to the State Education
 Department on the New York State Mentor Teacher-Internship
 Program for 1987-1988: The mentor-intern relationship. Syracuse:
 Syracuse University, School of Education (ERIC Document
 Reproduction Service, No. ED 312 234).

 McArthur, J. T. (1978). Directory of teacher induction programs (Report No.
 7216). Austin, TX: University of Texas at Austin, R. Sz D. Center for
 Teacher Education and the Commission on the Teacher Induction
 Process.

 McCaleb, J. L. (1985). Summary of research on induction. Paper presented at
 the Forum of Teacher Education, Virginia Beach, VA.

 McDonald, F.J. (1980). The problems of beginning teachers: A crisis in
 training: Vol. 1. Study of induction programs for beginning teachers.
 Princeton, NJ: Educational Testing Service.

 McDonald, F. J. (1982). Study of induction programs for beginning teachers.
 Princeton, NJ: Educational Testing Service.

 McDonald, F. J. Sc Elias, P. (1982). The transition into teaching: The
 problems of beginning teachers and programs to solve them.
 Summary report. Berkely, CA: Educational Testing Service.

 Muller-Fohrbrodt, G., Cloetta, B. Sz Dann, H. D. (1978). Der Pratisschock bei
 junger lehrern [The Reality Shock of Beginning Teachers].
 Stuttgart: Klett.
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