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רקחמו ןויע 

לע ינפוג ךוניחל הרומה לש ירקיעה דיקפתה תסיפת 
םידימלת ידי לעו ךוניח ינכוס ידי 

אריס-ןב דוד ,יצרא יגצ ,יתרפא טגנ 

.הארוהה-השעמ תא השעמל הביתכמ ,הרומה ידי לע הארוהה דיקפת תסיפת 

הארוה תויוגהנתהל הארוהה תורטמ תא הרומה םגרתי דציכ ,רמוא הווה 

.הארוה תונונגסלו 

ומצעל שבגמ ינפוגה ךוניחה עוצקמ תארוהל ומצע תא רישכמה טנדוטס 

ןה עפשומ אוה .ירקיעה ודיקפת תא ספות אוה הב ךרדה יפל הארוה תוגהנתה 

םינמאמ םירומ ,ג"ניחל םיחקפמ)ךוניחה ינכוסמ ןה ,ג''ניחב םידומילה תוינכתמ 

.םידימלתהמ לבקמ אוהש בושמהמ ןהו ,(םיפ"דמו 

ךוניחל הרומה לש תירקיעה דיקפתה תסיפת תא תוושהל הזה רקחמה תרטמ 

.םידימלתה יניעבו ךוניחה ינכוס יניעב ,םידומילה תוינכת יבתוכ יניעב ינפוג 

הנש ידימלתלו ךוניחה ינכוסל וקלוחש םינולאש תרזעב ופסאנ רקחמה ינותנ 

.ינפוג ךוניחל םידומילה תינכת לש ילאוטפצנוק חותינ תרזעבו ,ב"י 

לש ודיקפת רקיע תא םיספות םידימלתהש ,ךכ לע עיבצמ ירקיעה אצממה 

תא ספות ךוניחה דרשמ םתמועל .רודיבו "ףיכ" לש קפסכ ינפוג ךוניחל הרומה 

רתוי המוד םיפ"דמה תסיפת .יעוצקמ הרומ לש דיקפתכ הרומה דיקפת 

המוד ג"ניחל הרומה דיקפת תא םיספות םיחקפמה .ךוניחה דרשמ תסיפתל 

לש ודיקפת רקיע תא םיספות םינמאמה םירומהו ,םידימלתה תסיפתל רתוי 

.ןמאמכ ־ הרומה 

ןיבו הדימל־הארוהה השעמ ןיב ,דיקפתה תסיפת ןיב ישקה 
םידומילה תינבת 

ינפוג ךוניחל הרומה לש ירקיעה ודיקפת ספתנ דציכ ןוחבל הניה יחכונה רקחמה תרטמ 

ךוניח ןכוס חנומה .ךדיאמ םידימלתה ידי לעו ,דחמ ךוניחה ינפוס ידי לע 

תכרעה !הדימל-הארוה !רדבמ-הרומ !ןמאמ-הרומ ;יעוצקמ הרומ ;□ידומיל תינכת לש תורטמ :סינראת 
.הארוה יחרפ !םידימלת !םירומ 
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אריס-ןב דוד ,יצרא יבצ ,יתרפא טבנ 

 (curricular agent), רבעמה ךלהמב תרשקמ היילוח הווהמה רדגומ דיקפת לעב :ושוריפ

לש ישעמה עוציבל ,(ינפוגה ךוניחה ונינפלש הרקמב) הנילפיצסידה תורטמ רואיתמ 

אוהו ךוניחה תכרעמ לש יסיסבה ביכרמל ,רמוא הווה .(Massengale, 1992) הארוהה 

.(teaching-learning cycle) הדימל-הארוהה השעמ 

םימייקמה ,םידימלתהו םירומה םה הדימל־הארוהה השעמב םייזכרמהו םיירקיעה םיפתושה 

יפ לע (subject matter) ידומיל רמוח םידימלתל תונקהל םתרטמש ,ןילמוג יסחי םהיניב 

םידומילה תינכתב שרדנה יפ לעו ,הרומה לש (role perception) דיקפתה תסיפת 

 (curriculum).

הרומה לש דיקפתה תסיפת 

תינכת םגרותת הבש ךרדה תא הביתכמ ,הרומה לש ירקיעה ודיקפת ספתנ הבש ,ךרדה 

.הז ןועיט ריהבהל הנעייסת תואמגוד יתש .השעמה תפשל םידומילה 

תויוברת שולש לש םירואית אוצמל ןתינ ,תיללכה ךוניחה תכרעמב תקסועה תורפסב 

,ןמפיש) הרומה דיקפת לש תרחא הסיפתב תנייפואמ ןהמ תחא לכש ,רפס יתב לש 
 1978):

דימלתל תונקהל הדעונ ,הז גוסמ רפס תיבב תוליעפה .יביטמרונה רפסה תיב ★ 

םיחרזא םייחל רישכהל הניה הז גוסמ רפסה תיב תרטמ .תירסומ םלוע תסיפת 

.ערל בוט ןיב ןיחבהל םילגוסמה ירסומ יפוא ילעב 

עייסל תנווכמ הזה רפסה תיבב תוליעפה .ילטנמורטסניאה רפסה תיב 

,תוניחבב דומעל ידכ םידימלתל תוצוחנה תודמעהו תונמוימה ,עדיה תורבטצהב 

,רפסה תיבב םידומילה תא ומייסיש רחאלו ,רפסה תיבב םיבוט םינויצ גישהל 
.הבוט הרשמ גישהל 

עייסל הדעונ הזה רפסה תיבב תוליעפה .(יביסרפסקא) יתעבהה רפסה תיב * 
,וז תוברתב ןייפואמה רפסה תיבב .תונמואל תויטנה לעב וא ,יתריציה דימלתל 

ןניה רפסה תיבב תובר תויוליעפ ןכלו ,תירקיעה הרטמה וניא תונמוימה חותיפ 

תא רורב חרואב ףידעמ הזכ רפס תיב .לגסה לש תוברעתה ןהב ןיאו תוינטנופס 

.תילטנמורטסניאה ינפ לע ,(תיביסרפסקאה) תיתעבהה תוליעפה 

דיקפתה תסיפת יפל ילטנמורטסניא רפס תיבב דמלמו לעופה הרומ ןחבינ הבה 
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םידימלת ידי לעו ךוניח ינכוס ידי לע ינפוג ךוניחל הרומה לש ירקיעה דיקפתה תסיפת 

טווינ ידי לע היישעל וז הסיפת םגרתי ,הזכ הרומ יכ וילאמ ןבומ .ילטנמורטסניאה 

,םלואו .תינומרה הרוצב הז גוסמ רפס תיב לש תורטמה תגשהל ולש הארוהה השעמ 

דואמ דע השקתי - הנממ רזגנה הארוהה השעמ יפלו וז דיקפת תסיפת יפל לעופה הרומ 

יתעבהה רפסה תיב לש דיקפתה תסיפת לע ,לשמל ,ססובמה רחא רפס תיבב לועפל 

.(יביסרפסקאה) 

תא הקדב (1994 ,רהנש)רהנש תדעו .תילארשיה תואיצמה ךותמ החוקל היינשה המגודה 

תא םישיגדמ םייתדה םימרזה ,הדעווה תעדל .יתכלממה ךוניחב תודהיה ידומיל 

תוברתה תסיפת ךותמ תורזגנ ח"ודה תוצלמהש דועב ,הפ לעבש הוותה לש התויזכרמ 

ןהמ תחא לכש תונוש תוסיפת יתש ,רמוא הווה .(0ש)ירוטסיהה הרשקהב תידוהיה 

"רושיגל ןתינ וניאש רעפ" רצונ וללה הארוהה יכרד יתש ןיבו .תרחא הארוה ךרד תבייחמ 

תוחפלש ,ךכל רישי חרואב ,אופא תמרוג תוכמסה רוקמכ ך"נתה תסיפת .(5:1994 ,רוש) 

.תיתד תוחילש לש השוחת ילעב םניה םיינוליחה רפסה יתבב םייתדה םירומהמ קלח 

,וזכ דיקפת תסיפתמ התארשה תא תבאושה הארוהה תדובעש ךכל ךרדה הרצק ,ןאכמו 

האינשמ" איהש ,התאצותו ,ירוטסיהה הרשקהב תודהיה תארוהל תירשפא יתלב הניה 

.(5:םש)"דימלתה לע םירחאה תודהיה ידומיל תאו ך"נתה תא 

איהו ,יללכה ךוניחל תלבגומ הניא הארוהה השעמ לע דיקפתה תסיפת לש העפשהה 

,התייה 80-ה תונש דע ינפוגה ךוניחה תארוהב הגוהנה הסיפתה .ינפוגה ךוניחב םג המישי 

ךכו .הארוהה השעמ תא תונבל שי ויפלש ירקיעה ביכרמה וניה ינפוגה רשוכה חותיפ יכ 

ביכרמל שגדה רבע ןורחאה רושעב קר .ינפוגה ךוניחב דומילה תוינכת תא ושריפ םנמא 

קחשמה יבלשל םאתהב חתפתמכ ספתנ ינפוגה רשוכה וליאו ,קחשמה תנבה לש 

לעופה הרומ לש ישוקה תא רעשל ןתינ .(Bailey Ä Almond, 1983)ויתושירדל םאתהבו 

תטלש הבש ךוניח תכרעמב דמלל ואובב ינפוגה רשוכה חותיפ לש דיקפתה תסיפת יפל 
.הנבהה ביכרמ תא הארוהב השיגדמה הסיפתה 

שי ג"ניחל הרומה לש דיקפתה תסיפתל .הארוהה ןונגס לע דיקפתה תסיפת לש העפשהה 

תחא ,(Muska Mosston)ןוטסומ הקסומ .(teaching style) הארוהה ןונגס לע םג העפשה 

יכ ,ןעוט ןורחאה רושעב ג"ניחב תיגוגדפ-תיכוניחה הסיפתה לש תוליבומה תויומדה 

ןונגס לע העיפשמ תוטלחהה תלבקל עגונה לכב ג"ניחל הרומה לש דיקפתה תסיפת 

תונונגס תא םיראתמ (Mosston 8. Ashworth, 1990) 'תרוושאו ןוטסומ .הארוהה 

ךילהתל תועגונה תוטלחה לש הרדס תועצמאב ,ונייה .םורטקפס תרזעב הארוהה 

ןיב בוליש ידי לע וא דימלתה ידי לע וא הרומה ידי לע תושענ תוטלחהה .הדימל-הארוהה 

.(1995 ,ןוריאמ ,ךילרא ,רדלא)םהינש 
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אריס-ןב דוד ,יצרא יבצ ,יתרפא טבנ 

.1 רויאב םיגצומ ,הארוהה תונונגס ןיבו תוטלחה תלבק ןיב רשקהו ,םורטקפסה 

תוטלחה תלבק 

הארוהה ןוצגס הארוהה תרטמ דימלתה הרומה 

םומינימ םומיסקמ 
רוזחש 4 4 

עדיה 

תריצי 

עדי 

םומיסקמ םומינימ 

 (command)יוויצ
 (practice) לוגרת
 (reciprocal)ידדה

(self-check) תימצע הקידב 
 (inclusion) לוליכ

 (guided discovery) החנומ יוליג
 (convergent discovery) דקוממ יוליג

 divergent) תיביטנרטלא הבישח
 (pradurion

 learner's) תישיא תינכת בוציע
 (individual designed program

 (learner initiated) דימלתה תמזי
 (self teaching) תימצע הדימל

 Mosston 8i Ashworth, 1990 יפל דבועמ

:1 רויא 

הארוהה תונונגס ןיבל תוטלחה תלבק ןיב רשקה 

תלבק ביכרמ תא ג"ניחל הרומה ספות הבש ךרדה יכ ,הלוע םורטקפסב ןויעה ןמ 

תלבק לש לטנה רקיע ,ותסיפת יפל םא .ולש הארוהה ןונגס לע עיפשת תוטלחהה 

.לוגרת וא יוויצ וב רקיעהש הארוה ןונגס הרומ ותוא טוקני ,הרומה לע וניה תוטלחהה 

ןונגסב רחבי ,ילמינימכ תוטלחה תלבקב ירקיעה ודיקפת תא ספותה הרומ וליאו 

.תימצעה הדימלה לש וא דמולה תמזי לש השגדה וב שיש הארוה 

ןהו הארוהה השעמ לע ןה העפשה שי דיקפתה תסיפתל יכ ,רמולו םכסל אופא ןתינ 

.הארוהה תונונגס לע 
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םידימלת ידי לעו ךוניח ינכוס ידי לע ינפוג ךוניחל הרומה לש ירקיעה דיקפתה תסיפת 

ןילמוגה יסחיל ,םלואו .םידימלתהו הרומה ,רומאכ ,םיפתוש הדימל-הארוהה השעמב 

,ךוניחה דרשמ :ןיעה ןמ יומס ףתוש ףרטצמ וידימלת ןיבל הרומה ןיב םישחרתמה 

יוטיב ידיל האב תידומילה היצאוטיסב דרשמה לש ותוחכונ .טרופסהו תוברתה 

.ינפוגה ךוניחב םידומילה תינכת תועצמאב ,רמולכ ,"גיצנ" תועצמאב 

,השעמל .םיידומיל םינכת לש (syllabus) םיקרפ ישאר קרו ךא הנניא םידומילה תינכת 

,ינויצו ישרדמ)עוצקמה תוהמ תסיפת וניה םהב ןושארה .םיביכרמ השימח הב םילולכ 

תחא ,(Siedentop) פוטנדיס .ינפוגה ךוניחה תורפסב םג הבחרהב ןודנ הז אשונ .(1984 

תונוש תוסיפת 7-מ תוחפ אל ,לשמל ,ראתמ ,ינפוגה ךוניחה םלועב תוליבומה תויומדה 

ףא םיתיעלו ,דחא הנקב דימת תולוע ןניא הלא תונוש תוסיפת .עוצקמה תוהמ לש 

וזמ וז תילכתב תונוש הארוה יכרד תוביתכמ ןהו ,היינשה תא תחאה תודגונו תורתוס 

 (1990 ,Siedentop), (27 :םש) עוצקמה תוהמ תסיפת לע המחלמה" גשומה ןאכמו.

ךרדה לע ןה הרישי הכלשה ,אופא שי ינפוגה ךוניחל הרומה לש דיקפתה תסיפתל 

ויתויוליעפ ןונכת לע ןהו תינכתה תורטמ תא קוידב ומצעל ראבמ אוה הבש 

אצממ םע דחא הנקב הלוע וז העיבק .וללה תורטמה ןמ תורזגנה ,הארוהה השעמב 

ינפוג ךוניחל הרומה לש דיקפתה תסיפת ןיב רשק אצמנ יכ עבוקה תורפסה ןמ ףסונ 

.(Crum, 1987) םיידומילה םיגשיהה ,ירק ,הדימלה ירצות ןיבל 

םימרוג ינש לש םתעפשהל הרומה ןותנ ,השעמה תפשל תורטמה םוגרת ידכ ךות ,םלואו 

:םיפסונ 

הרומה לש דיקפתה תסיפתל (curricuiar agents) ךוניחה ינכוס לש המורתה ★ 

 (1992 ,Massengale).

תויוליעפל ישעמו רדגומ ,רצ שוריפ הרומה ןתונ היפלש ,הלוכסאה לש העפשהה ★ 

.(Crum, 1986,1987) הארוהה תורטממ תורזגנה 

הארוהה תורסמ לש הסיפתה לע ןמיחה ינפוס תעפשה 

הרדגה ,תחאה .תועפות יתש ידי לע תבתכומ הארוהה השעמ לע ךוניחה ינכוס תעפשה 

.ךוניחה ןכוס לש ודוחיי היינשהו םידומילה תינכת לש הרורב יתלב 
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אריס-ןב דוד ,יצרא יבצ ,יתרפא טבנ 

םידומילה הינכת תורטמ לש הרורג יתלב הרדגה 

,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ תוינידמ תא אלמל םירומה לע המוש יכ תנתונ תעדה 

ךכ םא .ינפוגה ךוניחה לש םידומילה תינכתב תורדגומ ןהש יפכ ,תורטמל םאתהב 

תורטמ תגשה ,םלואו .תשממתמ ןכא ךוניחה דרשמ תוינידמ יכ רמול אהי ןתינ ,השעיי 

.וז הנעטב ךומתל ועייסי תואמגוד המכ .תחטבומ הנניא ,םירומה ידי לע ךוניחה 

,(Zaitman, Fiorio ä Sikorsky, 1987) דנלטוקסב רפס יתב 50-ב ךרענש ,ףיקמ רקחמב 

םידומילה תוינכת תורטמ תא םיספות םירומה םאה ,תחאה .תולאש יתש וקדבנ 

,התייה היינשה הלאשהו .תוינכתה יבתוכ לש םהיתורטמל המאתהב ,םהיתועוצקמב 

םיאצממה .תוינכתה תורטממ בייחתמל הארוהה יכרד תא ומיאתה םירומה םאה 

ידי לע וספתנש יפכ תורטמה ןיגל תוינכתה תורטמ ןיב המאתה האצמנ אל יכ וארה 

בייחתהש יפכ הארוהה יכרד תא ומיאתה אל ףא םירומה ,ןכ לע רתי .םירומה 
.םידומילה תוינכת לש תורטמהמ 

environmental studies) תיתביבס םידומיל תינכתב קסעש ,(םש) רחא רקחמב 

 program). ןיבל הבותכה תינכתה לש תורטמה ןיב המאתה יא לע םירקוחה וחוויד

.םירומה ידי לע וספתנש יפכ ,תורטמה 

guided discovery)יוליג ידי לע הארוהב תדקוממה םידומיל תינכתב ,תפסונ המגוד 

 program) םירומה ןיבל תינכתה יבתוכ לש הסיפתה ןיב תיסיסב המאתה יא התלגתה

Mclntyre a Brown)., 1979)יוליג ידי לע חתפמה גשומל עגונב 

לכל וא תולפרועמ ןניה םידומילה תוינכת לש תורטמה יכ הנעטב תוכמות הלא תואמגוד 

תומיאתמה הארוה יכרד דימת טוקנל הרומל רשפאתש הדימב תורורב ןניא תוחפה 

תללוכה הסיפתה .ינפוגה ךוניחב ןידה אוה .(Leithwood, 1979) תורטמהמ תובייחתמהו 

םוחתב תורטמ ול שיש ךוניח ,ונייהד .ףוגה תועצמאב ךוניח לש התייה ינפוגה ךוניחה לש 

ינפוגה םוחתבו (affective domain) ישגרה םוחתב (cognitive domain) יתרכהה 

 (psychomotor domain). וכמת אל םיינוכיתה רפסה יתב לש תוינכתה ,השעמל ,םלואו

תורטמ לש דבלב ישעמ־ינכטה טביהה לע היה םידומילה תוינכתב שגדהו ,וז הסיפתב 

.(Hellison, 1982) הארוהה 
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םידימלת ידי לעו ךוניח ינכוס ידי לע ינפוג ךוניחל הרומה לש ירקיעה דיקפתה תסיפת 

תורטמ לש (conversion) הרמהב ןומט ברו לודג ישוק יכ רמולו םכסל ,אופא ןתינ 

יוארה ןמ (Massengaie, 1992) רדגומ טסקטנוקל םימיאתמה הלועפ יווקל תינכתה 

יבגל ףא ףקת וניהו ,ינפוגה ךוניחהו ךוניחה םלועל ידוחיי ונניא הז אצממ יכ ןייצל 

.(Zaltman, Florio Ä Sikorsky, 1987) ךוניחה תכרעמל ץוחמש םינוגרא 

ךוניחה ינפוס ידי לע םידומילה תינכת לש תורטמה תסיפת 

ינכוס תמורת וניה הדימל-הארוהה השעמב הרומה לע עיפשמה ןושארה םרוגה ,רומאכ 

םאתהב ומצעל ריהבמו ודיקפת תא ספות אוה הבש ךרדל (curricuiar agents) ךוניחה 

תורטמה תנבהב ,אופא ,ץוענ ןושארה ישוקה .םידומילה תינכת לש תורטמה תא ,ךכל 

.ךוניחה ינכוס ידי לע םידומילה תינכת לש 

ימ ,הלאשה ןיגב ףירחמ השעמה תפשל ןתרמהבו תורטמה לש הרורב הרדגהב ישוקה 

לע ,רמולכ .ןבתכש ימ ידי לע תורדגומ תורטמהש ,רמוא ןויגיהה ?תורטמה תא רידגמ 

.קייודמ הז ןיא יכ הארמ תפסונ הניחב ,םלואו .טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ידי 

,םירומו רפס יתב ילהנמ ,םיחקפמ :ןוגכ ,ךוניח ינכוס המכ ךרד תרבוע םידומילה תינכת 

תא ךוניחה ינכוס םיספות םיבר םירקמבש אלא ,םהיניב המאתה דימת ןיאש קר אלו 

.(House, 1974) הנוש הרוצב םידומילה תינכת 

תא םינחוב רפס יתב ילהנמ יכ ,אצמנ םידומיל תינכת לש תורטמה חותינב ,המגודל 

תוידוחייה תדימ ,ןוכדע ,הרקוי ןוגכ ,םינתשמ ךרד םידומילה תינכת לש תורטמה 

.(היריע :ןוגכ) תורחא תויונכוס םע םיתואנ םיסחי םויקו ןומימ ,(novelty) תינכתבש 

עבוקהו הארוהה יכרד תא ביתכמה ,הנתשמכ תורטמה תא םיספות םירומה ,םתמועל 

ףא החיכש וז העפות .(םש) םידומילה תינכתל םסחי תאו םידימלתה לש םתדמע תא 

הנווכ ךותמ ינפוגה ךוניחה תארוהל םירומ םירכושה םילהנמ שי ,המגודל .ינפוגה ךוניחב 

.(Ojeme, 1988) התיכב הארוה אלו ,תורחבנ ןומיא רקיעב אהי הרומה דיקפתש ,הרורב 

הרומה ןהו ,תללוכה ךוניחה תכרעמב הרומה ןה .הרומה וניה ךוניחה ינכוס ןיבמ ןורחאה 

.הארוהל הרשכהל תודסומב 

,דחוימ דמעמל הרומה הכוז ךוניחה ינכוס לכ ןיבמ .הרומה :ךוניחה ןכוס לש ודוחיי 
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אריס-ןב דוד ,יצרא יבצ ,יתרפא טבנ 

אוה רבדה שוריפ .(pocket veto) (Hanson, 1977)סיכ לש וטו יוצמ ותחתמאבש ןוויכמ 

שוריפהו (תוברתהו ךוניחה דרשמ ידי לע ועבקנש יפכ)םידומילה תינכת לש תורטמה יכ 

לש ופוסב םייולת ,(המודכו רפס יתב ילהנמ ,םיחקפמ)ךוניחה ינכוס ידי לע ןהל ןתינה 

ויניעב הארנש המ תא לעופל איצומ אוה הבש ךרדבו ,הרומה לש ותסיפתב רבד 

תתנכותמ הארוה .וז הדוקנ ריהבהל עייסת המגוד .(0ש) תינכתה תרטמכ 

 (programmed instruction) בצקב םדקתהל דימלת לכל רשפאל העבט םצעמ הדעונ

םידימלת הליחת הנווכב ובכיע םירומש ,אצמנ רקחמב .תישיאה ותלוכי יפל םידומילה 

תורטמ הארוהב בלשל ךרוצ היה םתסיפת יפלש רחאמ ,ידמ ריהמ בצקב ומדקתהש 

,תורחא םילימב .(House, 1974)(םידימלת־הרומ)ןילמוג יסחי לש םויק ןוגכ ,תופסונ 

הרטמה תא ךכב ושבישו ,הדימל-הארוהה השעמ ךלהמב סיכ לש וטו וליעפה םירומה 

.תוינכתה יבתוכ ידיב החסונש יפכ ,םידומילה תינכת לש 

יכ ,הלוע הכ דע ןוידה ןמ .םירומ תרשכהל דסומב הרומה :ךוניחה ןכוס לש ודוחיי 

ןמוגרתו ןתרהבה ךלהמב יכו ,ןכרצ ייד תורורב ןניא םידומילה תינכת לש תורטמה 

םירושקה ךוניחה ינכוס תא .ךוניח ינכוס לש הרוש ךרד תורבוע ןה השעמה תפשל 

Ephraty, Artzi 8. Ben-Sira,) העפשה ירוזא ינשל קלחל ןתינ ינפוגה ךוניחה עוצקמל 

 1986 ,1988):

,םינמנ הז העפשה םוחתב .טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ לש העפשהה רוזא ★ 

:ךוניחה ינכוס דרשמה לש תינוגראה תרגסמל םתוכייש םצעמ 

ינפוג ךוניחל םיחקפמ ־ 

םינמאמה םירזמה - 

םיכירדמה םיאצמנ הז העפשה םוחתב .ימדקאה דסומה לש העפשהה רוזא ★ 

לש הסיפתל םאתהב םתסיפת תא םיבצעמה ,(םיפ"דמה ,ןלהל) םייגוגדפה 

.םידמלמ םה ובש םירומ תרשכהל ימדקאה דסומה 

וניה ,השעמה הפשל ומוגרתו םידומילה תינכת לש תורטמה תרהבה יכ ,בושחל לבוקמ 

ינפוגה ךוניחה תכרעמ לע סג תלבוקמ וז הנעט .םירומ תרשכהל דסומה לש יתוהמ קלח 

שי דיקפתה תסיפתל יכ ,העדל ןתיא סיסב הנקמ הז הבשחמ וק .(1993 ,לקד)לארשיב 

ודיקפת תסיפת שוביג לש תובישחה ןאכמו .הארוהל הרשכהה לע םג הרישי העפשה 

.(Eidar, 1986) םירומ תרשכהל דסומה ידי לע הרומה לש 
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םידימלת ידי לעו ךוניח ינכוס ידי לע ינפוג ךוניחל הרומה לש ירקיעה דיקפתה תסיפת 

ךוניחל חרומה לש הארוהה דיקפת תסיפתב תולוכסאה ןיב ינושה 
ותועמשמו ינפוג 

ךלהמב הרומה לע עיפשמה ,ינש םרוג לעופ ,ךוניחה ינכוס תעפשה םרוגל ףסונב 

השיגה וא הלוכסאה אוהו השעמה תפשל םידומילה תינכת לש תורטמה םוגרת 

.ןתוא ריהבמו הארוהה תורטמ תא ראבמ הרומה היפלש 

תולוכסאה 

ולאו ינפוגה ךוניחל הרומה לש ירקיעה ודיקפת תסיפתל תולוכסא שולש ורתוא רקחמב 

:(Crum, 1987, 1986)ןה 

הסיפתה .(teacher of subject matter) יעוצקמ הרומכ ינפוגה ךוניחל הרומה ★ 
teacher of) יעוצקמ הרומ ינפוגה ךוניחל הרומב האור תיתרוסמה תיכוניחה 

 subject matter), בוליש ידי לע תידומילה היווחב םידימלת ףותיש איה ותרטמש

הארוהה תכרעהל הדימה תומא .תיתצובקה תוליעפה ןיבו הארוה יכרד ןיב ןובנ 

םייחל םתנכהו םידימלתה לכ לש תינפוגה תלוכיה רופיש םניה הזכ הרומ לש 

םהייחב יאנפה יוליב תרגסמב טרופסב קוסיע תויורשפא לש ןווגמלו םיליעפ 

.(Ojeme, 1988) םירגובכ 

תא ספות ןמאמכ ינפוגה ךוניחל הרומה .(coach)ןמאמכ ינפוגה ךוניחל הרומה ★ 

תורחבנ םיקהל הרטמב ,דבלב םינייטצמה לש םדקמבו רחובכ ירקיעה ודיקפת 

הרומה .(1992 ,אריס-ןב ,יתרפא ,ןיגייפ) תויורחתב תונוחצינ הנגשתש תוצובקו 

תא רפשל המגמב ותוליעפ תא ןווכמ ,ןמאמכ ודיקפת תא ספותה ינפוגה ךוניחל 

.טרופסה תועוצקמב ויגשיה תא םדקלו רפשל המגמבו ,דימלתה לש ורשוכ 

.(Eidar, 1986)ינפוג ךוניחב אלו טרופסב קסוע ןמאמה הרומה ,תורחא םילימב 

תא האור תישילש הסיפת .(entertainer) האנה קפסכ ינפוגה ךוניחל הרומה ★ 
דימלתה לש האנהה ."ףיכ" לש קפסכ וא האנה לש קפסכ ינפוגה ךוניחל הרומה 

ךותב - S.N. - ש"ח) "תינפוגה תוליעפל תירקיעה הדימה תמא" הניה רועישב 

 1985:52 ,FIEP)

הארוהל הרשכהה תכרעמ לע תולוכסאה ןיב ינושה תעפשה 

םידיקפת ןיב דוגינ םייק יכ הדבועה תא ופשח ,70-ה תונש ףוסב וכרענש ,םירקחמ 
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 (role conflict), ןיבל יעוצקמ הרומכ ודיקפת תא ינפוגה ךוניחל הרומה תסיפת ןיב

העפות ונניא םידיקפתה ןיב דוגינה .(Lock 8. Massengale, 1987)ןמאמכ ודיקפת תסיפת 

ינפוגה ךוניחב דואמ חיכש דוגינה .ןוכנה אוה ךפיהה .הטעומ התעפשהש תירקמ 

 (1991 ,Siedentop), הרומה לעש ךכמ עבונ ישוקה .הרומה דוקפתב בר ישוקל סרוגו

הלח ,ךכ םושמ .תונוש תויפיצ שי ןהמ תחא לכמו ,תונוש תולטמ תינמז וב תולטומ 

אוה ודיקפתש הסיפתה תרבוגו יעוצקמ הרומכ ודיקפת תא הרומה תסיפתב הגיסנ 

ץחלל םרוג טקילפנוקה ,ןכ לע רתי .(Ojeme, 1988; Massengale, 1981, 1980)ןמאמ 

תורכומה תועפותלו ,(Sage, 1987)"םילבסנ יתלב םידממל" עיגהל םייושעה חתמלו 

םידיקפתה ןיב דוגינהמ עבונה ישוקה .(1992 ,אריס־ןב ,יתרפא ,ןיגייפ)הרומה תקיחשכ 

ךרוצ שיו ליאוה ,הארוהל הרשכהה תכרעמל לחלחמ אוהו ,הרומה תמרב ראשנ ונניא 

.(Ojeme, 1987; Bain ג Wendt, 1983)דיקפת לכל הנוש הרשכהב 

,ךדיאמ ןמאמכו דחמ יעוצקמ הרומכ ינפוגה ךוניחל הרומה לש םידיקפתה ןיב דוגינה 

תחוורה תינפוגה תוליעפה םצעמ רזגנ אוהו ,ןבומ אוה ךא ,יוצר יתלב תויהל לולע 

,תוחתפתה הלח ןורחאה רושעב ,םלואו .יגשיהה טרופסה תכרעמבו ךוניחה תכרעמב 

(entertainer) "ףיכ" לש קפסכו האנה לש קפסכ ספתנ ינפוגה ךוניחל הרומה היפלש 

 (1984 ,Marchbanks, 1990; Logsdon).

דחוי ,(ichper, 1984) ינפוגה ךוניחה ירומ ןוגרא לש סרגנוקב יזכרמה אשונה 

ךכמ תורזגנה תויועמשמה ןוביללו ,ויתורטמ תרדגהל ,"ינפוגה ךוניחה" גשומה תרהבהל 

לש ירקיעה ודיקפתש םוקמב יכ ,ןעטנ (keynote address) החיתפה רמאמב .הארוהל 

רתוי ספתנ והירה ,יעוצקמה הרומה לש ודיקפתל ההזכ ספתיי ינפוגה ךוניחל הרומה 

הקירמאב ןה הצואת תרבוצ "ףיכ"ו האנה קפס לש דיקפתה תסיפת וליאו ,ןמאמכ 

ןוויכ יכ ,ןיוצי .(Eidar, 1986) לארשיב ןהו הפוריא תוצראב ןה ,(הדנקבו ב"הראב) 

לשב הבר הדימב הצואת רבצ ,לארשיב (האנה קפסכ הרומה לש) הז תוחתפתה 

שפונהו יאנפה ימוחתב ינפוגה ךוניחה חופיטב םיקסועה עוצקמה ישנא לש תוצלמהה 

.(1993 ,לקד) 

.1 חולב תוגצומ ,וראותש תולוכסאה שולש לש םיירקיעה םינייפאמה 
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םידימלת ידי לעו דיניח ינכוס ידי לע ינפוג ךוניחל הרומה לש ירקיעה דיקפתה תסיפת 

:1 חול 

תולופסא שולש יפ לע ,הרומה לש דיקפתה תוסיפת לש םינויפאה 

יעוצקמ הרומכ  ןמאמכ  האנה קפסכ  !הלוכסאה 

 (teacher of subject
 matter)

 (coach)  (entertainer) הוומה^' 
^'"'6ינייפאמה 

םע תינפוג תוליעפ בוליש .1 

יטרואית עזי 

היווחב דימלתה ףותיש .2 

תידומילה 

תואירבה לע הרימש .1 

םיינפוג םירשכ חותיפ .2 

תויונמוימ חותיפ .3 

תוירוטומ 

ןוצר תועיבש ,האנה 

"ףיכ" 

תישארה הרטמה 

טנדוטסה רובע 

עוצקמכ ינפוגה ךוניחה 

דומילה גראממ קלח וניה 

לש יטסילוהה ךוניחהו 

רוזשו בלושמ ג"ניחה .דימלתה 

םגה ,דומילה תועוצקמ רתיב 

יעוצקמ םוחת חתפמ וניהש 

ידוחיי 

יעדמ תועוצקמ לע שגד 

,היגולויסיפ :ןוגכ) העונתה 

רוקמ םיווהמה ,(הקינכמויב 

תינפוגה תוליעפל ךרד הרומו 

המיענ הפולח  ינפוגה ךוניחה 

תועוצקמל סחיב 

םירחא 

םיכרד דומילל תנווכמ .1 

תינפוג תוליעפל תונוונמ 

וא תיתצובק תרגסמב 

יאמצע חרואב 

תוצובקב הדובע חופיט .2 

תווצ תדובעו 

,הליעיו תיביסנטניא הדובע 

תמר חופיטל תנווכמה 

העונת ימוחתב םיגשיהה 

םירחבנ 

המיענו הנהמ .1 

"היישע" רתוי .2 

תוליעפה יפוא 

תויהל תויושע תוצובקה 

םילוקישל תופיפכב ,תוינגורטה 

סייגוגדפ-סייטקדיד 

תועבקנה תוינגומוה תוצובק 

תויגשיה לש הדימ תומא יפל 

םידימלתה ידי לע 

םנוצרב בשחתהבו 

תוצובק ןוגרא 

תגשהו תינפוגה תוליעפה תמר 

םידומילה תינכת ידעי 

תמרו ינפוגה רשוכה רופיש 

.תונמוימה 

,הליעיו תיביסנטניא הדובע 

תמר חופיטל תנווכמה 

העונת ימוחתב םיגשיהה 

םירחבנ 

ןוצר תועיבשו קופיס 

םיטנדוטסה לש 

הדימ תומא 

תכרעהל 

םיטנדוטסה 

ינכוסל תלבגומ הנניא וראותש תולוכסאה יפל גי'ניחל הרומה לש דיקפתה תסיפת 

הלאשל עגונב םיאצממה ,םלואו .הארוהל םיטנדוטסה לא םג תלחלחמ איהו ,ךוניחה 

.םייבקע םניא ינפוג ךוניחל הרומה לש ירקיעה ודיקפת תא הארוהה יחרפ םיספות דציכ 

םיספות ,(Chu, 1984) םיליחתמ םירומל המודב ,םירומ תרשכהל תודסומב םיטנדוטסה 
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אריס-ןנ דוד .יצרא יבצ ,יתרפא טבנ 

,רמוא הווה .(Wendt 8< Bain, 1989a; 1989b)"דמלל לוכי"ש ימכ הרומה לש ודיקפת תא 

הרומה לש ודיקפת ,(Ojeme, 1988 הוושה) םירחא םירקחמב וליאו .יעוצקמ הרומכ 

הרומ לש דיקפתה תסיפתמ הנוש תועמשמ לעבכ ,רמולכ .ןמאמכ ,וידימלת יניעב ספתנ 

לש המרבו הארוהל הרשכהה לש בלשב םיטנדוטסה לש המרב יכ ,אופא ןכתי .יעוצקמ 

ןמאמכ ודיקפת ןיבל יעוצקמ הרומכ דיקפתה תסיפת ןיב דוגינה ןיא ,םיליחתמ םירומ 

ןיב רעפהו ,(Wendt Bain, 1989a; 1989b) ךוניחה תכרעמב הבושח איהש יפכ ,הבושח 

.(Chu, 1981)רושיגל ,ילוא ,ןתינ ףא םידיקפתה 

רקחמה תורעשה 

ורתואש םיירקיעה םיביכרמה .הדימל־הארוהה השעמ היה ןוידה לש אצומה תדוקנ 
:םג םיעיפשמ הארוהה השעמ לע .םידימלתהו הרומה םעה וב 

(סיפ"דמ ,םינמאמ-סירומ ,םיחקפמ)ךוניחה ינכוס * 

ךוניחה ינכוס ידי לע ןה םינוש םישוריפל תונתינ היתורטמש ,םידומילה תינכת * 

.הרומה לש ירקיעה ודיקפת ספתנ ןתרגסמבש תונושה תולוכסאה יפל ןהו 

לש (תילאוטפצנוקה)תיגשומה תרגסמה תא םיווהמ ,2 רויאב םיגצומה ,הלא םיביכרמ 

.רקחמה 

:2 רויא 

(teaching-learning cycle) הרימל־הארוהה השעמב םיביכרמה 
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םידימלת ידי לעו ךוניח ינכוס ידי לע ינפוג ךוניחל הרומה לש ירקיעה דיקפתה תסיפת 

תורעשה שולש תורזגנ ,הדימל-הארוהה השעמב םיביכרמה ןיב ןילמוגה יסחי ךותמ 

:רקחמה 

דרשמ ןיב ,ךוניחה ינכוס ןיב ינפוגה ךוניחל הרומה לש דיקפתה תסיפתב ינוש אהי ★ 

םידימלתה ןיבל ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה 

םיחקפמה ,ירק)תינוגראה תרגסמל םיכיישה ךוניחה ינכוס לש דיקפתה תסיפת ★ 

לש דיקפתה תסיפתל רתוי הבורק אהת ,(םינמאמה םירומהו ינפוגה ךוניחה לע 

תרגסמל םיכיישה ךוניחה ינכוס לש וזמ טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ 

.(םיפ"דמ)תימדקאה 

תא ספות אוה הבש ךרדה יכו קירה ללחב לעופ ונניא ינפוגה ךוניחל הרומה יכ ,לכל רורב 

תרגסמל סאתהגו לעופ אוה םהבש םיאנתל םאתהב הבר הדימב תבצועמ ודיקפת 

:תישילשה רקחמה תרעשה ןאכמ .וילע םיפכנה םיצוליאה 

תסיפת ןיבל ,ינפוגה ךוניחל הרומה דיקפת לש היוצרה הסיפתה ןיב ינוש אהי ★ 

תכרעמב םימייקה תולבגמה תאו םיצוליאה תא ןובשחב האיבמה דיקפתה 

.ךוניחה 

רקחמה תטיש 

רקחמה תייסולכוא 

:הייסולכוא לש תוצובק עברא וקדבנ רקחמב 

זכרמב אצמנה ,ינפוגה ךוניחל םירומ תרשכהל לודג דסומב ,(n = 17) םיפ"דמה לכ ★ 

ץראה 

טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמב ,(ח = 12)ינפוגה ךוניחה לע םיחקפמה לכ ★ 

םיפ"דמה םע תיגוגדפ הכרדה ירשקב םירושקה ,(ח = 27) םינמאמ םירומ ★ 

רקחמב ופתתשהש 

לש (ב"י התיכ)הנוילעה הביטחל םיכיישה ,(ח = 325)ןוכית רפס תיבב םידימלת ★ 

.ינפוגה ךוניחל םירומכ םינמאמה םירומה ושמיש םהבש ,רפסה יתב 
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אריס-ןב דוד ,יצרא יבצ ,יתרפא טבנ 

םינוגינלו ףוסיא 

תינכת לש ןכות חותינ ידי לעו םינולאש תרזעב :םיכרד יתשב השענ םינותנה ףוסיא 

.ינפוגה ךוניחל םידומילה 

יפל םייוניש המכ וכרענ ובש ,יסיסב ןולאש .םינולאש השימח ללכ רקחמה .םינולאשה 

עבראמ תחאל ןווכמ היה םהמ דחא לכ ,םינולאש העברא דוע ולבקתה ךכו ןיינעה 

תוצובק עבראל םינולאש 4• + יסיסבה) םינולאשה תשמח םה הלאו .רקחמה תוצובק 

:(רקחמ 

תשולשמ קרפ לכב .םיקרפ העברא ללוכ יסיסבה ןולאשה *יסיסבה ןולאשה * 

הרומ)ינפוגה ךוניחל הרומה דיקפת לש םינייפאמה םיטרופמ םינושארה םיקרפה 

(Lickert) טוקיל םלוס לע ןמסל היה ךירצ קדבנה .(האנה קפסו ,ןמאמ ,יעוצקמ 

תא ןייפאמ לכ גציימ הדימ וזיאב (הבורמ הדימב) 5 דעו (הטעומ הדימב)1-מ 

.קדבנה תסיפת 

הייסולכואה תוצובקל ןה ומיאתהל ידכ םילק םייוניש ושענ יסיסבה ןולאשב 

תמועל ,ינפוג ךוניחל הרומה דיקפת לש היוצרה הסיפתה ינולאשל ןהו ,הקדבנש 

.ךוניחה תכרעמב םימייקה םיצוליאה תרגסמב דיקפתה תסיפת 

:סה הלאו ,םינולאש העברא אופא ורבוח ,יסיסבה ןולאשל ףסונב 

תסיפת תקדבנ ובש (םיפ"דמ ,םיחקפמ ,סינמאמ-סירומ) ךוניחה ינכוסל ןולאש * 

קדבנה לש תיכוניחה ותסיפת יפל ,ינפוגה ךוניחל הרומה לש היוצרה דיקפתה 

תסיפת הקדבנ ובש (םיפ"דמ ,םיחקפמ ,םינמאמ םירומ) ךוניחה ינכוסל ןולאש 

תכרעמב םיצוליאה תרגסמב דיקפתה 

ותלוכיב ןיא םיתיעל" :וז תפסותב היה םדוקה ןולאשה ןיבל הז ןולאש ןיב ינושה 

ותסיפת יפל ,םימיוסמ םימוחתב ודיקפת תא אלמל ינפוגה ךוניחל הרומה לש 

ךל הדונ .תכרעמב םימייקה םינוש םיצוליא םע דדומתהל וילעש ןוויכ ,תיכוניחה 

תכרעמב םיצוליאה יפל ןהו תיכוניחה ךתסיפת יפל ןה ןלהל תולאשה לע הנעת םא 

."ךל םירכומ םהש יפכ ,ךוניחה 

.תילגנאל תידנלוהמ (םירבחמה תשקבל) םגרותו ,(Crum, 1986) תידנלוהב בתכנ יסיסבה ןולאשה 
תילגנאמ םגרותש)טירפ לכ תנווכש ,אדוול (תירבעל תילגנאמ)םגרתמה תווצל עייס (Crum) רבחמה 

.(תידנלוהב)ירוקמה ןולאשה לש הנווכל תמאות אהת ,(תירבעל 
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םידימלת ידי לעו ךוניח ינכוס ידי לע ינפוג ךוניחל הרומה לש ירקיעה דיקפתה תסיפת 

.ינפוגה ךוניחל הרומה דיקפת לש היוצרה הסיפתה וב הקדבנש םידימלתל ןולאש * 

ןיבש ינושהמ םיבייחתמה םייוניש וב ויה ךא יסיסבה ןולאשל המד הז ןולאש 

:בתכנ םיתימעל ןולאשב ,המגודל .דימלתה ןיבל ןולאשה לע הנועה תימע 

םידימלתל ןולאשב וליאו /וגו "...דימלתל עייסל ינפוגה ךוניחל הרומה דיקפת" 

'וגו "...ךל עייסל ינפוג ךוניחל הרומה דיקפת" :בתכנ 

ינפוגה ךוניחל הרומה לש דיקפתה תסיפת הקדבנ ובש דימלתל ןולאש ★ 

יניעב םיארנ הלאש יפכ ,הרומה לעופ םהבש םיצוליאהו תולבגמה תרגסמב 
.רפסה תיבב דימלתה 

יגשומ חותינ היה רקחמה ינותנל ינשה רוקמה .םידומילה תינכת לש ןכות חותינ 

 (conceptual analysis) דרשמ לש הדמעה תרהבה .ינפוגה ךוניחל םידומילה תינכת לש

ידיב השענ ,ינפוג ךוניחל הרומה לש דיקפתה תסיפתל רשאב טרופסהו תוברתה ,ךוניחה 

ונעש ,(ינפוגה ךוניחב םידומילה תינכת תביתכב םיפתוש ויהש 2 םהמ)םיחמומ השולש 

תימשרה םידומילה תינכתמ תונקסמ תקסהו ןכות חותינ ידי לע יסיסבה ןולאשה לע 

.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ לש 

םינולאשה ףוסיא 

לע ןולאשה תא םיקדבנה ואלימ הליחת .תחא השיגפ ךלהמב השענ םינולאשה יולימ 

דיקפת תסיפת לע ןולאשה תא ןכמ רחאל דיימו ,הרומה דיקפת לש היוצרה הסיפתה 

,םיפ"דמ)ךוניחה ינכוס לש תוצובקה שולשל םינולאשה .םיצוליאה תולבגמב הרומה 

תרשכהל דסומה לש סופמקב םירקוחה ידיב ופסאנו וקלוח (םיחקפמו םינמאמ םירומ 

םירומה ידיב ופסאנו וקלוח ,םידימלתל םינולאשה וליאו ,רקחמה ךרענ ובש םירומה 

.םינושה רפסה יתבב םינמאמה 

יטסיטטסה חותינה 

תצובק :ינוויכ-וד תונוש חותינ תועצמאב הנחבנ םידיקפתה תשולש ןיב האוושהה 

תאוושה .ןורחאה הנתשמה לע תורזוח תודידמ םע ,דיקפתה תוסיפת שולש x םינועה 

לע ךילה תועצמאב העצבתה ,תונושה חותינב תוקהבומ תואיצמ לש הרקמב ,םיעצוממ 

.(Tukey)ייקוט םש 
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אריס-ןב דוד ,יצרא יבצ ,יתרפא טבנ 

ןוידו םיאצממ 

דיקפתה תסיפתב ינושה 

ךוניחל הרומה לש דיקפתה תסיפת ןיב ינוש אהי יכ ,התייה הנושארה רקחמה תרעשה 

תסיפת ןיבו ךוניחה ינכוס תסיפת ןיב ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ידי לע ינפוגה 

תינכת לש ,(הרומה דיקפת תסיפת לש) ,(ילאוטפצנוקה)יגשומה חותינה .םידימלתה 

ךוניחה ינכוס תוסיפתו ,(Lickert) טרקיל םלוס לע תדבועמ ינפוג ךוניחב םידומילה 
.3 רויאב םיגצומ ,םידימלתהו 

,ןימחה דרשמ 

טוקיל םלוס טףופסהו תובות-, 

2.90 םידימלת 
(זו=325) 

חיננ 5.0 

 4.5

 4.0

 3.5

'יוניב 3.0 

 2.5

יימי 2.0 

 t ז
האנה קפסכ ןמאמב יעוצקמ הרומכ 

הרומה דיקפת תסיפת 

:3 רויא 

תוברתה ,ןומהה דרשמ ידי לע ינפוגה ךוניחל הרומה לש ירקיעה ודיקפת תסיפת 

םידימלתה ידי לעו ,ךוניחה ינכוס ידי לע ,טרופסהו 
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םידימלת ידי לעו ךוניח ינכוס ידי לע ינפוג ךוניחל הרומה לש ירקיעה דיקפתה תסיפת 

ןיב רורבו דח חרואב תוניחבמ ךוניחה דרשמ תוסיפת יכ ,הלוע 3 רויאב םיאצממה ןמ 

הרומכ הרומה דיקפת לע אוה ירקיעה שגדה .דיקפתה תסיפת לש תולוכסאה שולש 

2.1)ןמאמכ הרומה דיקפת תסיפת לע ןה טעומ שגד תמועל (5 לש םלוס לע 5)יעוצקמ 

הז אצממ .(5 לש םלוס לע 2.1)האנה קפסכ הרומה דיקפת תסיפת לע ןהו ,(5 לש םלוס 

ךוניחל הרומה לש תיעוצקמה הקיתאה דוקכ תגצומה הסיפתה םע דחא הנקב הלוע 

.(1993 ,לקד)ינפוג 

סופדל תומוד ,(ינפוגה ךוניחה לע םיחקפמהו םיפ"דמה) ךוניחה ינכוס לש תוסיפתה 

.םינושה םידיקפתה ןיבש סחיב םינוש ךא ,ךוניחה דרשמ לש הסיפתה 

לש ,ךוניחה דרשמ לש הסיפתה סופדמ הנוש ,תאז תמועל ,םינמאמה םירומה תסיפת 

3.48)ןמאמ לש דיקפתה אוה םהיניעב ירקיעה דיקפתהש ,ךכב םיפ"דמה לשו םיחקפמה 

רקחמ .תירבה תוצראמ םיחוויד םע דחא הנקב הלוע הז אצממ .(5 לש םלוס לע ,3.70 

רקיע תא ואר םירקחנהמ 610/0־ש ךכ לע עיבצמ ב"הראב םיינוכית רפס יתב 30-ב 

.(Chu, 1984) םייעוצקמ םירומכ 390/0 קרו ,ןמאמכ ינפוגה ךוניחל הרומה לש ודיקפת 

:תולאש יתש ררועמ הז אצממ 

ינפוגה ךוניחב םדיקפת רקיע תא םיספותה םירומ יכ תופצל ןתינ דציכ ,תחאה ★ 

יעוצקמה טביהה תא רקיעב השיגדמה םידומיל תינכת יפ לע ודמלי ,םינמאמכ 

?הארוהה לש 

רישכהל הרשכה דסומ לוכי דציכ ,איהו הרשכהה תכרעמל הרושק היינשה הלאשה ★ 

תסיפתש םינמאמ םירומ לש םעויסב יעוצקמ הרומ לש דיקפתל הארוה יחרפ 

?(Ojeme, 1986)ןמאמ לש אוה םהלש ירקיעה דיקפתה 

הרומכ דיקפתה תסיפת ןיב המאתה יא לש רתויב הברה הדימה יכ ,סג הלוע 3 רויאמ 

.םינמאמה םירומה תייסולכוא ברקב החיכש ,ךוניחה דרשמ תסיפת ןיבל ,יעוצקמ 

המוש ,םלואו .הרמחה עונמל ידכ וז היסולכוא ברקב המידקמ הלועפ לועפל שיש ןכתיי 

.םיפסונ םירקחמב ותוא ששאל שיו הז אצממל הבר תוריהזב סחייתהל שי יכ ןייצל 

םידימלתה תסיפת ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ תמועלו ,ךוניחה ינכוס תמועל 

תסיפתל רומג דוגינב .ןיטולחל הנוש ,ינפוגה ךוניחל הרומה לש ירקיעה ודיקפת תא 

תא םידימלתה םיספות ,ךוניחה ינכוס תסיפתלו םהירומ תסיפתל ,ךוניחה דרשמ 
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אריס-ןב דוד ,יצרא יבצ ,יתרפא טננ 

.הדנקבו ב'יהראב תחוורה הסיפתה תא םיפקשמ ךכבו ,האנה קפסכ הרומה דיקפת 

child) זכרמב דליה לש תיללכה תיכוניחה הסיפתה לש הרישי האצות וזש ןכתיי 

 centered) הסיפתה תסרוג ,ב"הראב תחוורה הסיפתל דוגינב .הדנקבו ב"הראב תחוורה

ודמעמב תוחיפל תמרוג ,(האנה קפסכ) הרומה לש וז הסיפת יכ לארשיבו הפוריאב 

ךוניחה עוצקמ לש ירלוקירוקה ודמעמב תוחיפלו רפסה תיבב הרומה לש יעוצקמה 

.(Eldar, 1986) רפסה יתבב ינפוגה 

העפשה ימוחת יפ לע דיקפתה תסיפת 

לעו םיחקפמה ידי לע דיקפתה תסיפת יכ תופצל היה ןתינ ,היינשה רקחמה תרעשה יפל 

ןיגב ,ךוניחה דרשמ ידי לע דיקפתה תסיפתל רתוי המוד אהת םינמאמה םירומה ידי 

יניעב דיקפתה תוסיפת וליא ,(יתלשממ דרשמ ,ירק העפשה םוחת ותואל םיכייש םתויה 

םיגצומה םיאצממהמ .הנוש אהת ,ימדקאה םלועל םיכיישה ,םייגוגדפה םיכירדמה 

דרשמ תסיפתל רתוי הבורק םיפ"דמה תסיפת ,הרעשהל דוגינב יכ ,ררבתמ 3 רויאב 

םלוס לע 4.08)יעוצקמ הרומכ הרומה לע קהבומ חרואב וניה הסיפתב שגדה .ךוניחה 

.האנה לש קפסכ (5 לש םלוס לע 2.69)הטעומ הדימב קרו ,(5 לש 

תוקהבומ אלל ךא ,םיפ"דמה תסיפתל רתויב המודה דיקפתה תסיפת לש סופדה 

לע תוחפ ,(3.90) יעוצקמ הרומכ הרומה לע שגד :םיחקפמה לש הז וניה ,תיטסיטטס 

תסיפת .האנה קפסכ הרומה דיקפת תסיפת לע ,(3.20) תוחפו (3.70)ןמאמכ הרומה 

הרומכ דיקפתה תסיפתב קר תיטסיטטס הנוש םינמאמהו םירומה יניעב דיקפתה 

הכומנ ,(3.06) האנה קפסכו (3.48) ןמאמכ דיקפתה תסיפתב וליאו ,(3.42) יעוצקמ 

.קהבומ חרואב אל יכ םא ,םיחקפמה תסיפתמ תצקמב 

ינפוגה ךוניחל הרומה דיקפת תא וספתי םינמאמה םירומהו םיחקפמה יכ ,הרעשהה 

ךוניחה דרשמל ינוגראה ךוישה יכ החנהה לע הנעשנ ,ךוניחה דרשמ תסיפתל המודב 

הלוע םיאצממה ןמ .ךוניחה ינכוס תסיפת לע עיפשמה עירכמה סרוגה אוה תוברתהו 

םה ,תימדקאה תרגסמה ןמ םיאבה ,םיפ"דמה אקוודו ,הששוא אל וז הרעשה יכ 

.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ תסיפתל רתויב המודה הסיפתה תא םילגמה 

ךוניחה ןכוס לש ךוישל תועמשמ ןיא ,דיקפתה תסיפתל עגונה לכב יכ ,אופא ,ןכתיי 

.הימדקאל וא ךוניחה תכרעמל 
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םידימלת ידי לעו ךוניח ינכוס ידי לע ינפוג ךוניחל הרומה לש ירקיעה דיקפתה תסיפת 

תכרעמב םיצוליאה לשב דיקפתה תוסיפתב יוניש 

הרומה לש היוצרה דיקפתה תסיפת יכ החנהה לע הססבתה תישילשה רקחמה תרעשה 

תוסיפת .ךוניחה תכרעמב םימייקה םיצוליאה ןובשחב ואבוי םא הנתשת ,ינפוגה ךוניחל 

ינכוס ידי לע ךוניחה תכרעמב םיצוליאה תרגסמב ,ינפוג ךוניחל הרומה לש דיקפתה 

.4 רויאב תוגצומ ,םידימלתה ידי לעו ךוניחה 

טוקיל םלוס  ,ךוניחה דרשמ 

הטג 5.0 
טרופסהו תוברתה 

 4.5

 4.0

 3.40
 / _ 3.54

םיפ"דמ 

(ח=12) 

 3.5
 3.30

3.00 ^ ־' 

 3.12

ג" \ 

.*י"** 

 3.30

י■/. 

םיחקפמ 
(ח=12) 

ינזנט 3.0 

 2.5

ויטנ 2.0 

'' 'י /' 
2.76 ־'' ^'־ 

,/יי 
/יי 

 / 2.54

 /

 2.69

 N 2.61

םידימלת 
(ח=325) 
םירומ 

םינמאמ 

(זו=27) 

 t
האנה קפסכ 

 t
ןמאמכ 

 t
יעוצקמ הרומכ 

הרומה  דיקפת  תסיפת 

A רויא 

תוברתה ,ךוניחה דרשמ ידי לע ינפוגה ךוניחל הרומה לש ירקיעה ודיקפת תסיפת 

תכרעמב םיצוליאה רואל ,םידימלתה ידי לעו ךוניחה ינכוס ידי לע ,טרופסהו 
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אריס-ןב דוד ,יצרא יבצ ,יתרפא טבנ 

ויב םירעפה יכ ,ומה 4 רויא ןיבל 3 רויא ןיב האוושהב ןיעל טלובה ןושארה אצממה 

,רבדה שוריפ .ומצמטצה תוצובקה עבראב ןמאמכ הרומה לש דיקפתה תוסיפת 

2.69 לש חווט ינפ לע הסרפתהש ,םייוצר םיאנתב ןמאמכ הרומה לש דיקפתה תסיפתש 

הבריק ,רמוא הווה .3.40 דע 3.07 לש חווטל המצמטצה ,(5 לש טרקיל םלוסב) 3.70 דע 

.תוצובקה לכ ןיב םיעד תודחאל רתוי הלודג 

קפסכ םידימלתה יניעב הרומה לש ודיקפת תסיפתבש אוה טלובה ינשה אצממה 

ךוניחל הרומה לש יוצרה ודיקפת רקיע ,םידימלתה תעד יפל .קהבומ יוניש לח האנה 

תרגסמב ירקיעה ודיקפת וליאו ,(5 לש םלוס לע 3.68) האנה לש קפסכ אוה ינפוגה 

.(5 לש םלוס לע 2.54) קהבומ חרואב הנתשה ךוניחה תכרעמב םימייקה םיצוליאה 

רתויב ךומנכ ,םידימלתה ידי לע האנה קפסכ הרומה דיקפת התע ספתנ ,השעמל 

ןמאמכ הרומה דיקפת תסיפתב היילע הלח דב דב .ךוניחה ינכוס רתי לכל האוושהב 

הרומכ הרומה לש דיקפתה תסיפתב הדיריו (2.69 םוקמב ,5 לש םלוס לע 3.07) 

.םיקהבומ םניא םילדבהה יכ םא ,(2.90 םוקמב 5 לש םלוס לע 2.61)יעוצקמ 

תסיפתבש דועב .םיחקפמה יניעב דיקפתה תסיפתב יוניש לע עיבצמ ישילשה אצממה 

הרומל האוושהב (5 לש םלוס לע 3.90)ירקיעכ יעוצקמה הרומה ספתנ יוצרה דיקפתה 

ונתשה ,םיצוליאה תרגסמב םידיקפתה תסיפתבש ירה ,(5 לש םלוס לע 3.70)ןמאמכ 

יעוצקמה הרומה וליאו ,(5 לש םלוס לע 3.40)ירקיעכ ספתנ ןמאמכ הרומה .םישגדהה 

.(5 לש םלוס לע 3.30)ול ינש 

תסיפת ןיב דוגינהש ןכתיי יכ תוריהזב רעשל קר ןתינ ,קהבומ ונניא לדבההו ליאוה 

ןובשחב םיאיבמ םה רשאכ ,רבוג ינפוגה ךוניחה לע םיחקפמה תצובק ברקב םידיקפתה 

.תכרעמה יצוליא תא 

ינכוס ןיב דיקפתה תסיפתב ינושה יכ ,הרעשהב ךמות ונניא הז אצממ ,תאז ףא תאז 

יכ הבשחמל םיררועמ 4 רויאב םיאצממה .(2 הרעשה)ינוגראה ךוישה לע ססבתי ךוניחה 

.הדשל הבדיקל רושק ,יעוצקמ הרומכ הרומה דיקפת תסיפתב ינושהש ןכתיי 

םיספות ,הדשהמ םינמאמה םירומהמ ןהו םיחקפמהמ ןה רתוי םיקוחר םהש ,םיפ"דמה 

םידימלתהו םיחקפמה ,םינמאמה םירומה וליאו ,תחא הרוצב הרומה דיקפת תא 

יצוליא לש םיאנתב לעופה הרומה דיקפת תא םיספות ,םוי ידמ הדשב םילעופה 

.המוד חרואב תכרעמה 
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םידימלת ידי לעו ךוניח ינכוס ידי לע ינפוג ךוניחל הרומה לש ירקיעה דיקפתה תסיפת 

,ךוניחה ינכוס ןיב תוסיפתה רעפב םיאטבתמ םהש יפכ תועדה יקוליח יכ ,הארנ םוכיסב 

יוצרה דיקפתה תסיפתב ןה ,ןמאמכ הרומה לש דיקפתה תוסיפתב רתויב םינטק ויה 

.ךוניחה תכרעמב םיצוליא לש םיאנתב דיקפתה תסיפתב ןהו 

םיצוליאה תרגסמב לדג יעוצקמ הרומכ הרומה דיקפת תא ךוניחה ינכוס תסיפתב רעפה 

ןיבל ךוניחה ינכוס תסיפת ןיב רעפה ,ןכ ומכ .יוצרה דיקפתה תסיפת תמועל ,תכרעמב 

הרומה דיקפת לש הסיפתב לח רתויב טלובה יונישה .אוה ףא לדג ךוניחה דרשמ תסיפת 

.תכרעמה יצוליא תא ןובשחב םיאיבמ םה רשאכ ,םידימלתה יניעב האנה קפסכ 

ידי לע ןהו ךוניחה ינכוס ידי לע ןה ,םיספתנ םהש יפכ ,םיצוליאה יכ ,רמול ןכ םא ןתינ 

ינפוגה ךוניחל הרומה לש דיקפתה תסיפתב םירעפה םוצמצל םיעייסמ םידימלתה 

תוברתה ,ךוניחה דרשמ ידי לע דיקפתה תסיפתמ קחרמה תלדגהל םילעופו ,דחמ 

.ךדיאמ טרופסהו 

תורטמה לש הרהבההו המאתהה יפל ,הבר הדימב ,תעבקנ תכרעמ לש התוליעי 

ןתינ .ךוניחה תכרעמב ןידה אוה .םידיקפתה יאלממ לכ ןיב ןהמ תורזגנה תויוליעפהו 

,ךוניחה דרשמ ןיב ינפוגה ךוניחל הרומה דיקפת תסיפתב המאתהה יא יכ ,רעשל 

.תיכוניחה תכרעמה תערל תלעופ םידימלתה ןיבל ךוניחה ינכוס ןיב ,טרופסהו תוברתה 

,תחאה .(role perception gap)הסיפמה־רעפ םוצמצל םיכרד יתש שי יטרואית ןפואב 

תא תונשל הניה היינשה ךרדה .הסיפתה ירעפ םוצמצל תיביטקא הלועפ לש הטיקנ 

המל ,ירק ,הדשה תוסיפתל רתוי המיאתהלו טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ תסיפת 

ןורתפה תא ריאשהל ןיא יאדווב ,אהת רשא ךרדה אהת .הארוהב לעופב שחרתמש 

,םיאצממה יפלש תורמל)ךוניחה תכרעמב הרומה לעופ םהבש םיצוליאל רעפה םוצמצל 

ךא ,ןטק םנמא הסיפתב רעפהש ןוויכ ,תאזו .(רעפה םוצמצל םיעייסמ תכרעמה יצוליא 

.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ תסיפתמ תוקחרתה ריחמב 

םוכיס 

תורטמ יפל ,הבר הדימב ,עבקנ ,ךוניחה תכרעמ לש הביל בל ,הדימל-הארוהה השעמ 

םימרוג ינש .םידומילה תוינכתב ךוניחה דרשמ ידי לע תורדגומ ןהש יפכ ,ךוניחה 
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ינכוס .ךוניחה ינכוס ךרעמ דחאה .השעמ ללכל וללה תורטמה םוגרת לע םיעיפשמ 

ינשה םרוגה .םיחקפמהו םינמאמה םירומה ,םיפ"דמה םניה הז רקחמב ורתואש ךוניחה 

רקחמב .םידומילה תינכת תורטמ תא ומצעל הרומה ריהבמ היפלש ,הלוכסאה וניה 

,יעוצקמ הרומכ הרומה :תויזכרמ תושיג שולש תופקשמה תולוכסא שולש ורתוא 

.האנה קפסכ הרומהו ןמאמכ הרומה 

ךוניחה דרשמ ידי לע ןה הרומה דיקפת תוסיפת תא ןוחבל התייה רקחמה תרטמ 

.םידימלתה תוסיפת םע הלא תוסיפת תוושהלו ,ךוניחה ינכוס ידי לע ןהו תוברתהו 

לע העפשה שי ינפוגה ךוניחל הרומה לעופ םהבש ,םיצוליאל יכ הכרעהה ןיגב ,םלוא 

תסיפת תמועל הרומה לש יוצרה דיקפתה תסיפת הקדבנ ,הרומה דיקפת תסיפת 

ןה ופסאנ רקחמב ולבקתהש םינותנה .תכרעמב םימייקה םיצוליאה יאנתב ודיקפת 

(ילאוטפצנוק)יגשומ חותינ ידי לע ןהו םירקחנ לש תוצובק עבראמ םינולאש תועצמאב 

.ינפוגה ךוניחב םידומילה תינכת לש 

דרשמ לש דיקפתה תסיפת ןיב קהבומ רעפ םייק יכ וניה ןיעל טלובהו ירקיעה אצממה 

.ךדיאמ םידימלתהו ךוניחה ינכוס לש דיקפתה תסיפת ןיבל ,דחמ ךוניחה 

,ומצמטצה דיקפתה תוסיפתב ךוניחה ינכוס ןיב םירעפה יכ ,וניה ינשה טלובה אצממה 

.ינפוגה ךוניחל הרומה דבוע םתרגסמבש תכרעמה יצוליא ןובשחב וחקלנ רשאכ 

ךא ,ךוניחה ינכוס ןיבש רעפב םוצמצ םנמא לח יעוצקמ הרומכ הרומה דיקפת תסיפתב 

.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ תסיפת ןיבל ךוניחה ינכוס תסיפת ןיב רעפה לדג 

דיקפת תסיפת ןיב המאתהה וניה תיכוניחה תכרעמה לש תוליעיה יביכרממ דחאו ליאוה 

לועפל שי יזא ,םידימלתה ידי לעו ךוניחה ינכוס ידי לע ,ךוניחה דרשמ ידי לע הרומה 

התלעוה .ינפוגה ךוניחל הרומה לש דוקפתה תוסיפתב המאתהה תרבגה לש ןוויכב 

,הדימל-הארוהה השעמ שחרתמ ובש םוקמה ,ונייהד ,"חטש"ל הבריקה יכ הרעשה 

ידי לע ןהו ךוניחה ינכוס ידי לע ןה הרומה דיקפת תסיפת ןיב םירעפה םוצמצל עייסמ 

ךוישהמ וא ינוגראה ךוישהמ רתוי קזח וניה ,"חטש"ל הבריקה ,הז םרוג יכו ,םידימלתה 

.ךוניחה ינכוס לש ימדקאה 
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תורוקמה תמישר 

הקסומ יפל "הארוה תונונגס לש םורטקפסה" .(1995).ר ,ןוריאמ ,.מ ,ךילרא ,.א ,רדלא 

.10-3 ,(4מ ,טרופסהו ינפוגה ךוניחה .ןוטסומ 

יתלגה טרופסהו ינפוגה ךוניחה חותיפלו םודיקל הנוילעה הדעווה .(1993).י ,לקד 

,ךוניחה דרשמ :םילשורי .(הדעו ח"וד) תוצלמהו םינויד ?לארשיב ילמרופ 
.טרופסהו תוברתה 

תינויערה הסיפתה !םידומיל תינכת אורקל דציכ .(1984).ש ,ינויצ , נ ,ישרדמ 
.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ :םילשורי .סובליסב 

.ינפוג ךוניחל םירומ לצא הארוהב הקיחש .(1992).ד ,אריס-ןב ,.נ ,יתרפא ,.נ ,ןיגייפ 

.29-7,4 ,העונתב 

:םילשורי .(הדעו ח"וד) הנתשמ םלועב תידוהי תוברת :םלועו םע .(1994).ע ,רהנש 

.טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ 

רפסה יתב לש תינוליחה תוהזל היצמיטיגל קינעמ רהנש ח"וד .(1994 רבמצד) .י ,רוש 

.5 ,(4)טס ,ךוניחה דה ,םייתכלממה 

.ןומדקא :םילשורי .רפסה תיב לש היגולויצוס .(1978).ד.מ ,ןמפיש 

 Baily, L. &1 Almond L. (1983). Creating change: By creating games? Physical
 Education Review, 6 (1), 16-18.

 Bain, L.L. & Wendt, J.C. (1983). Undergraduate Physical Education major
 perceptions of the roles of teacher and coach. Research Quarterly for
 Exercise and Sport, 54(2), 112-118.

 Chu, D. (1984). Teacher/coach orientation and role socialization: A
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 3(2), 3-8.
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 (Eds.), Sociology of sport: Diverse perspectives, Proceedings of the 1st
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 Denver, Colorado: Leisure Press.
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 Crum, B. (1986). The use of learner report for exploring teacher effectiveness
 in physical education. In: M. Pieron & G. Graham (Eds.), Sport
 Pedagogy. Champaign, IL: Human Kinetics Books.

 Eldar, D. (1986). Physical education and sport in schols. Paper presented
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 story. The Physical Educator, 39(2), 67-70.

 House, E.R. (1974). The politics of educational innovation. Berkeley, CA:
 McCutchan Publication Corporation.

 Leithwoold, K.A. (1979). A framework for planned curriculum change (A
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 O.I.S.E. Quarterly, 49(2), 162-174.

 Lock, L.F. 8c Massengale, J.D. (1978). Role conflict in teacher/coaches.
 Research Quarterly. 49(2), 161-174.

 Logsdon, B.J. (1984). Physical education for children: A focus on the teaching
 process. Philadelphia: Lea 8c Febiger.

 Mclntyre, D. 8c Brown, S. (1979). Science teachers' implementation of two
 intended innovations: Mixed ability teaching and guided discovery
 methods. In: P. Tamir, A. Blum, A. Hofstein 8c N. Sabar (Eds.),
 Curriculum implementation and its relation to curriculum development
 in science. Israel: Hebrew University.

 Marchbanks, B.P. (1990). Be an educated entertainer: Fine tune your teaching
 skills to guarantee a thriving class. Ideas Today, 8(8), 31033.

 Massengale, J.D. (1992). Applications of sport sociology to the teaching
 profession. In: A. Yiannakis 8c S.L. Greendorfer (Eds.), Applied
 Sociology of Sport. Champaign, IL: Human Kinetics Books.
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