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 אובמ
 םוחת ?תורענו םירענ לש תוירדגמה םהיתוסיפת בוציע לע העיפשמ תמאב ךוניחה תכרעמ םאה

 םיאצממה תא זכרל הדעונ ,וז תורפס תריקס .ןכש רוריבב עבוק ךוניחו רדגמ לש יתרוקיבה רקחמה

 םתולהנתה ןיבל םירענ םיסנתמ םהב תויעבהו םיישקה ןיב רשקה תגצה ידכ ךות ,אשונב רתויב םיינכדעה

  .ךוניח תודסומ לש תירדגמה

  :םיקלח ינשל תקלוחמ הריקסה

 תיבה תוליעפה תעפשה לע שגדב ותווהתהל תונושה תוביסהו 'םירענה רבשמ' גצומ ןושארה קלחב

 ,התיכב הרומב הלכו ינרדומה ירפס-תיבה םילקאה חותינ ךרד ,תינוגרא-תילוהינה המרהמ לחה ,תירפס

  .םירענה רובע תירבג-תישיא אמגודכ שמשל ולכויש םייואר יוקיחל םילדומ לש םרדעה לע שגדב

 תומדב םלועה תונידמ בורב םויכ חוורה ,םירענה רבשמל יזכרמה ןורתפה גצומ ינשה קלחב

 ולא היפל היאר ךותמ ,םירענ םע תיביסולקסקא הדובע ךרוצל וננכותש 'תוירדגמ תוברעתה תוינכות'

 הרומא וז המצעה .תולבוקמכ ,תוירבג תויוגהנתה ןווגמ רושיא התרטמש 'תיבחור המצעה'-ל םיקוקז

  ,םירבג-םיחנמ / םירומ תועצמאב ודמליש םיינויווש םירסמ םע םינכת לש תינדפק הריחב תרזעב עצבתהל

 ךוניח' המגידרפה תגצומ וז תרגסמב .םירענה רובע יוקיחל םייואר םילדומכ שמשל ולכוי ולאש החנהב

 ךרואל וגצויש תויעבל ףיקמ ןורתפ קפסל הרומאה ,)GRP – Gender Responsive Pedagog( 'רדגמל ביגמ

   .הריקסה

 

  םירענה רבשמ - ןושאר קלח
 דעו םירשעה האמה לש םיעשתה תונשמ לחה םירענ לש תולהנתההו תוגהנתהה תורוצ תניחב

 הפוקת לכמ רתוי םייביסרגא תויהל וכפה 11-19 יאליגב םינב ויפל יזכרמ יוניש לע העיבצמ ,ונמיל

 לכב רתויב המילאה ליגה תצובק תא םויכ םיווהמ תורגבתהה ליגב םירענש ,ךכ ידכ דע ,ןכ-ינפל המשרנש

 ןיב הריתסה תא חנעפל תלוכיה רסוחמ תעבונ המילאה תולהנתהה יכ איה ךכל תירדגמה תונשרפה .הרבח

 .היסולכואב רתוי תורגוב תובכש ברקב םזינימפה לחנש היצמיטיגלה ןיבל תיתרוסמ תוירבג לש םילאידיא

 ךרד תוירבגה תחכוה לש קסופ יתלב ןחבמל םירוענה תפוקת תכיפהב תואטבתמ וז הריתס לש היתואצות

 ,תורענ דגנכ תינעגופ תוגהנתהו ,היפרגונרופב יביססבוא קוסיע ,היבופומוה ייוטיב ומכ םימילא םיטקא

 ףוג תונפוא ,לוהוכלא ,םימס ןוגכ תויורכמתה לש בחר ןווגמ םיפרטצמ ולאל .םהמ םישלח םירענו ,םישנ

  .םיירגתא תוירבגו הכינח יסקטו םירומיה יקחשמ ,)גיניסירפ יליגעו םיעוקעק(

 תעפשה תדימ תא ןוחבל םירקוח איבה םנמזמ יזכרמ קלח םירענ םילבמ וב םוקמ רפסה יתב תויה

 2011 תנש דע ופסאנש םינורחא םינותנ .רבשמה תורצוויה לע םייכוניח תודסומב םירבעומה םירסמה

 םתוחכונ םג דבב דבו ,תדרוי דומלל םירענה לש היצביטומה תונורחאה םינשה רשעב הנש לכב יכ םיארמ

 לש תומוח ידי-לע םירתסומה תוקפסו דחפ ,ןוחטב רסוחמ םילבוס םירענ רתויו רתוי .תטעמתמ תותיכב

 םיבשחנש ולא םיללכנ וז הצובק ברקב .תוקספהבו םירועישב םיילושל םיקחדנ םהמ םיברו ,תונברבר

 םירענה םג ךא .המודכו םירזומ ,םינוהמית ,םיערפומ ,םיילאוסקסומוה ,'םיליעגמ' ,םישלח ,'םייטיא'

 דבב דב םהמ םישרודש םירתוס םירסמ ןווגמ םע דדומתהל םיכירצ ,תכרעמה תורדגה יפל 'םיחלצומ'ה

 'םיטסיאוגא'ו ,םביבס תורענה יפלכ 'םיבשחתמו םינידע' תויהל ,םייביטרופס תונוחצינ לע 'םחליהל'

  .םיימדקא םיגשיה רחא הריתחב



4 
 

ã ץרווש ןורי ר״ד-ל תורומש תויוכזה לכ. 
 

  םירענה םילגרתמ ןהב רבכש ,תוכומנה תותיכב ליחתמ םיירדגמה םירסמב לובלב לש הז בצמ

 יטסילטיפקה חישה חסונב 'החלצהו תורחת' לש הריוואלו ךוניחה תכרעמ לש תוילאכראירטפה תויפיצל

 אקווד ידוסיה רפסה תיבב תמאתומ רשא תיגוגדפה תינבתה םהילע השקמ ,ולא םירסמ דצל .ירבגה

 תולועפ ראשו הקבדהו הריזג תולוכי ,הרושה ךותב הביתכ ,תורבחמב ןוגראו רדס ומכ הדימל ירושיכל

 ,ןכ םא םידומילב החלצהה .תונושארה םינשב טרפב ,תוריעצ תונב תונייפאמ רשא הנידע הקירוטומ

 ,םייטננימוד רתויכ םיבשחנש ולא בורל ,התיכב  םירענהמ קלח ידי לע תנמוסמו ,תושיגרו תוישנל תרשקנ

 תוערפהב םיביגמו ,וללה תושירדל םמצע םיאתהל םישקתמ םינבה ,הז עקר לע .היוצר אל תוגהנתהכ

 רובע .יתפורת לופיטל םישרדנכ תועטב םינחבואמ םהמ םיבר ,ךכמ האצותכ .םידורי םיגשיהב וא תעמשמ

 ונמוסי ןהב תואבה םידומילה תונש ךרואל םתוא הווליש ךילהת לש ותליחת הווהמ וז העיבק ,םקלח

 בשחיהל תנמ לע תילאוטקלטניא תוליעפמ ענמיהל ופידעי םינב םתוא .םיבלתשמ אלו םייתייעבכ

 ןמ םיבר ,תאז רואל .םביבס םירחאה םידימלתה לש תימדקאה םתוחתפתה לע וחקפיו ושקיו ,'םיחושק'כ

  .געלו תולפשהל ןברוק תויהל רשאמ ,דמול וניאש דצל ףרטצהל םיפידעמ םירענה

 םירענה יכ הדבועה םצע ,רפסה תיבל ץוחמש הרבחב חרכהב םיליבק םניא וללה םיכרעהש תורמל

 יסופד תמאמו רזוח םהיניב רצונה םיוושה םורופש ךכל תמרוג התיכב תוכורא ןמז תופוקת וידחי םילבמ

 ולא ןיב תיכרריה םיסחי תכרעמ תרצוי וז תוירבג .םייתימאל םהיניעב םיכפוה ולא ןכלו ,םימילא תוירבג

 םיילושל םיקחדנו םירחאכ םינמוסמה ,הילא םיפופכה ןיבל תיטננימוד תירבג תוגהנתה וצמיאש

 תכלוה תימדקאה החלצהה תובישחו ,ירבגה דובכה רוקמכ תספתנ םיוושה תצובק תגהנה .םייתרבחה

  .תתחופו

 זעי אל רענ ףא יכ חיטבהל הדעונש 'תוירבג תרטשמ'ל תכפוה תימדקא הנניאש הינומגה התוא

 ירפמ דגנכ הרמוחב ביגהל םילולע וז הצובקב םירבחה םירענה .תולבוקמה תוגהנתהה תומרונ תא רפהל

 רק קשנב שומיש ףא לולכל תויושעש ,תוירזכא תוקצהו תודרטה םדגנכ ליעפהלו תינומגהה תוירבגה יקוח

 :רפסה תיבב םינוש תומוקמב שחרתמ םירענה לש תוגהנתה ינפוא לע םיוושה תצובק לש חוקיפה .םח וא

 לכב ,תירבה תוצראב .התיכב אקווד – לכמ רתויו קחשמה ירוזאב ,לכואה ירדחב ,םיתורישב ,תונורדסמב

 הגירח םיוושה תצובק רובע םינמסמ םהש ןוויכמ ,רפסה תיבל עיגהל םידחפמ םידלי ןויליממ רתוי הנש

 ללגב םירענ לש זוכיר רסוחו תומילא ,וללה םינותנל סחיב .העיגפ גופסל םילולע ןכלו תיתרבחה המרונהמ

  .תוחינזל תוכפוה )ADHD( זוכירו בשק תויעב ומכ תויגולותפ תויעב

 יתרוסמ ןפואב רבועש יטננימוד רסמ םירענל תרשאמ רפסה תיבב תומילאה תעפות לש התוחיכש

 הז רסמ םזינכמכ .תירבג תוחתפתהל האירב ךרד אוה "ףורגא ברק" ,ויפל ,ונבל באמ תובר תוחפשמב

 תדימבו תיתרבח הניחבמ העפותה תרמוחב ריכמ וניא רפסה תיב .התיכה ירבח תועצמאב בושו בוש רשואי

 םיפידעמ ךוניחה תכרעמב םיארחאה םימרוגה ,תאז םוקמב .התוחפתהל תילילשה ותמורתו ותוירחא

  .1ןפואב דדומתהל םהילע המע ,רענה לש תיעבטה יוטיבה ךרדכ וזה תוגהנתהה תא תוארל

 וגצוהש םילדומל םתוגהנתהבו םהיתוכילהב ,םייפואב םימוד לארשיב םינוכיתב םירענה ,ללככ

 םידומילה תנש רחאל ל"הצל יופצה םסויגל עגונה לכב טרפב םינקירמאה םירענהמ םילדבנ םהשכ ,ליעל

 דוע םיגפוס םה תויגשיה לש םירסמה דצל ןכש ,םדצמ תפסונ תודדומתה תררוג וז היצאוטיס .הנורחאה

 אלל םחולל ךופהל תורשפאה .יברק דיקפתל סויגה תובישח יבגל תויואטבתהו תועד לש לולכמ םידליה ןגמ

 ךותמ ,םחור לע הלועה לככ תושעל םירענ לש שפוחה תשוחת תא הריבגמ תוימדקא תולוכי תחכוהב ךרוצ

                                                             
 םיטביהל תוסחייתמ ןניא בורל ולא ךא ,תומילאל עגונב תוברעתה תוינכות לארשיב ךוניחה תכרעמב תומייקש ןייצל שי 1
  .וז תילילש העפות לש םירדגמה
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 ,תורענה ןיבל םניב לדבהה לש רורב רומיש ידכ ךות ינומגהה םדמעמ תא קזחי יאבצה םדיקפתש העידי

 ןיב ןויווש יאה תא תקתעשמ וז היצאוטיס .תומחולה תודיחיל ףרטצהל וילאמ ןבומ ןפואב תוכוז אל רשא

  .םירענה ייחב הרורב המרונכ ותוא תרמשמו ,הרבחב םינימה

 רדגממ דסומכ רפסה תיב תוירחא
 העשתה-האמב םינושארה רפסה יתב לש םתמקהל ואיבהש םיירוטסיהה םיכלהמה תריקס

 םימי םתואב .תירדגמ הטילשל ןוצרה סיסב לע ךוניחה תכרעמ החתופ התישארמ יכ תפשוח ,הרשע

 ךופהתו םירענה לע הערל הנעפשת אלש תנמ לע ,םמוחתל סנכיהל תורענל תתל ןיא היפל המרונה הגהנוה

 ,המאתהבו ,יתיישעתו ירחסמ ,יעוצקמ עדי םירענל קפסל זא היה רפסה תיב דיקפת .םיישנל םתוא

 ,תילגנא ,םיעדמ ,הקיטמתמ ומכ תועוצקמב 'ירבג עדי' לע ותתשוה תונושארה םידומילה תוינכות

 םירעפל ברעמב תובר תונידמב םרג רפסה יתב לש ךוותה דומעל ךפהש הז םידומיל לדומ .תופשו הירוטסיה

  .ונימיל דע עיפשהל תוכישממ םהיתורורגש םיירדגמ

 תינוגרא תוברת ,הדובעה תקולח :רפסה תיב ייחב םייזכרמ םימוחת השולש הבחרהב התע ןחבא

 ןויווש-יאה קותעשו רומיש ךשמהל הערל םימרות ולא דציכ גיצאו ונימי דעו זאמ ובצוע רשא ,חוכ יסחיו

   .ירדגמה

 הדובע תקולח

 ןיב םידיקפתה תקולחש איה רדגמו ךוניח לש רקחמה םוחתב תויזכרמה דוסיה תוחנהמ תחא

-תיב לכב ררבל שי ,ןכל .םידימלתה ברקב תוינויווש-יא תוסיפת בוציע לע העיפשמ רפסה תיבב םירגובמה

 .םינושה הלהנמהו הארוהה תועוצקמ תרגסמב הקולחה דצל םיריכבה םיגרדב תירדגמה הקולחה תא רפס

 םירומה תומכל עגונב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה המסרפש םינורחאה םינותנה תא אמגודל ןחבנ םא

 רפסמ ןיב םימוצע םילדבה לע םיעיבצמ ולא יכ הארנ ,2לארשיב םינושה ךוניחה תודסומב תורומהו

 ןוכיתב קר רשאכ ,םייניבה תוביטחבו ידוסיה ךוניחב ,ידוסי םדקה ךוניחב קלח םיחקולש םישנהו םירבגה

  .טעמב םצמטצמ רעפה

 תרקתמ בורל םילבוס םניא םה ,ךוניחה תכרעמב טועימ םירבגה תויה תורמל יכ בל םישל שי

 םיכוז ,ךכב םיצור םה םא ,ךשמהבו םייעדמה תועוצקמה תארוהל תולקב םילבקתמ ,החישק תיכוכז

 םינש ךשמב יוניש אלל הרשמ התואב תוקסעומ ,םתמועל תורומה בור .הלהנה ידיקפתל ריהמ םודיקב

 רסוח תא קתעשמ הז בצמ .תוהמיאכ םג דקפתל ולכויש ידכ הדובע תועש םצמצל ןהילעש ןוויכמ ,תובר

 ןתויה רואל :תפסונ היעב תרצונ תירבג-תירדגמ הביטקפסרפב ךא ,ךוניחה תכרעמ ךותל הרבחב ןויוושה

 םירומ-ברקב דומלל םיכוז אלו ,ןמע קר םישגפנ םירענה ,הארוהה תורגסמב יזכרמה הדובעה חוכ םישנ לש

 דעו תוקנימ םירגבתמ םה ךכ .ךוניחה תכרעמ ךותב יוקיחל םייואר םילדומ אלל םתוא ריתומש המ ,םירבג

 הידמהמ דומלל םהל רתונ תוירבגה ירקיע תאו ,ורואל תכלל ופאשיש רבג םע יתועמשמ שגפמ אלל תורגב

  .יברעמה םלועה תונידמ ראשב םג אלא ץראב קר אל םיצופנ ,ולא םיבצמ .םיוושה תצובקמו

 תינוגרא תוברת

 תועוצקמ עדומב תקזחמ תינוגראה תוברתה דציכ תפשוח דומילה תועוצקמל הקולחב הילפאה

 ישיא ךוניח ומכ ,'םיכר'ה תועוצקמה רפסה יתב בורב ,אמגודל .םירחא לש םכרעב הטיעממו םימיוסמ

 ,'םישק' תועוצקמש דועב ,'0' תעשב וא םויה ףוסב רמולכ ,הדימלל רתויב תושקה תועשב םינתינ ,יתרבחו
                                                             

 :תבותכב ,ס"מלה לש טנרטניאה רתאב םוסרפה ךותמ 2
http://www.cbs.gov.il/www/publications/education/kohot_oraa/year_koah3.pdf. 
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 איה םידימלתה לש בלה תמושת ןהב הדימלל רתוי תוחונ תועשל םיכוז ,םיעדמו תילגנא ,הקיטמתמ ומכ

 הארוה ,ןיידע ,םויכ םג ןכש ,עדיה תרבעה ךרד לש רודגמל סחיב ןורוויעל תסחייתמ תפסונ היעב .האישב

 לוהינו הטילש ידכ ךות ,חולה דילש ימדקה קלחהמ ,הפטהכ תעצבתמ איה רשאכ תיביטקפאכ תבשחנ

 הקידבו ןויקינו רדס לע הדפקה ומכ ,םידימלתהמ תכרעמה תשרודש תובוחה ,ףסונב .3םידימלתה תובוגת

 תוחישק ,תוכמס ,קזוח תשגדה לש הריווא דחי תורציימ ,'וכו תיב ירועיש תנכה ,תוחכונ לש תינשנו תרזוח

 תועוצקמ םיללכתשמו םיכלוהש לככ ךא ,תוכומנה תותיכב הטעומ הניה וז העפות לש התעפשה .תעמשמו

  .תרדגוממ רתויו רתויל תכפוה םתארוה תרוצש רכינ ,דומילה

 יכ החנה לע תנעשנ םירענל ותגצה ךרדו ,תירבג הביתכ גציימ דמלנה ימדקאה עדיה בור ,ףסונב

 יתרוסמ ןפואב םיסחוימה ולא רשאמ רתוי םיבשחנ םירבגל יתרוסמ ןפואב םיסחוימ רשא תועוצקמה

 תוגה תדמלנ היפוסוליפ וא היגולויצוס ,הירוטסיה ומכ תועוצקמב ,דחא דצמ ,רשאכ שגדומ רבדה .4םישנל

 ומכ תועוצקמ בישחהלו ךישמהל דיפקמ רפסה תיב ינש דצמו ,םיילאכראירטפ םילובמיס ךרד תירבג

 םוחתב רוחבל ופידעי םירענה בור .הרבח ירועיש וא המרד ירועיש ,חורה יעדמ ינפ לע הסדנהו םיבשחמ

 וא ,תורפס ,תונמא ומכ עוצקמ רוחבל זעמש ימש ןוויכמ הרירב-תילב וז ושעי םקלח ךא ,ירבג בשחנש

  .ותוא םיבבוסה לש םדיצמ תודרטהו םירוסיי לש רוקמל ךופהת וז הטלחהש ךכב ןכתסמ ,הקיזומ

 יכ רפסה תיב דצמ םידימלתל רסמ הריבעמ תוחפ םיבושחכ הכאלמהו חורה ,הרבחה יאשונ תגצה

 יבמופב גצומש יזכרמה סותאה תאז םוקמב .םהיניב םיישגרה םיסחיב קוסעל וא רוזעל ןיינועמ ונניא אוה

 תכרעמ ידי-לע םינייטצמה קוזיחו ,הצובקה ךותב תויתורחת ךותמ תילאודיבידניא החלצה לע שגדה אוה

 טרופסה תועוצקמ תא ךפוה תירפס-תיבה תוברתה לש יזכרמ ןייפאמ תויתורחתה תויה .תויגליבירפ לש

 תא ךופהלו טרופסה תועוצקמב החלצה בישחהל םיגהונ םינוכיתב .יתרבח דדמל לגרודכהו לסרודכה ומכ

 ינש .םיעדמב תורגבה תוניחבב םינייטצמש ולאמ רתוי ףא םיתיעל ,תויראלופופ תויומדל םיבכוכה

 ךכ םירענ םה וירבח לש עירכמה בורהש יטסיטילא ןודעומל םיכפוה – םיעדמהו טרופסה - וללה םימוחתה

  .יוניש אלל רמשנ ירדגמה רעפהש

 חוכ יסחי

 ךרדכ דסומה גציימש תויתורחתה תא רפסה תיבב םידימלתה יגוס לכ םיצמאמ ילסקודרפ ןפואב

 תוחפה םידימלתה ,םיהובג םיגשיה לע םירחתמ םינייטצמה םידימלתהש דועב .תימיטיגל תרושקת

 דימלת .תיכוניחה תכרעמה לע רתוי הפירח הרוצב רגית אורקל זעיש הז היהי ימ םהיניב םירחתמ ,םיבוט

 תצובק דצמ ךא ,תיגוגדפה תכרעמה יניעב יתייעבכ בשחיי םישקונה םיקוחה לומ תמעתהל חילצמש

 הרומ רובע תבכרומ היצאוטיס םירצויו ליבקמב םימייקתמ וללה םיבצמה .הדהאל הכזי אוה םיוושה

 לש תונוש תוצובק יתש לומ דדומתהל וילע לעופב ךא ,תכרעמה לש תויתורחתה יכרע תא גצייל רומאש

  .ולומ הלועפה ףותיש רסוח לע הרחתמ ןהמ תחאש ,םידימלת

 לש היזטנפ לע ססובמה ,'רטושה' יומידב שמתשהל םירומה םיברמ םהילע רצונש ץחלה לשב

 תא תכפוה םירומה דצמ וז תוגהנתה .התיכב םיעירפמה לומ תודדומתהל ידיימ ןורתפ תאיצמו הטילש

 .עגר לכב ץורפל הלולעו הרומב תאבחתמה םינפ תרסחו תינוימד תושי התוא ינפמ םימיואמל םידימלתה

 ינפב םיקידצמ םהש ןוויכמ ,הכופה הרטמ םיגישמ ,תינשנו תרזוחה םתעפוהו וללה םיינחוכה םייוטיבה

                                                             
 תוצובקב תיחנומ הדובע הברהב הפידע המוקמבו תיתייעב איה וזכש הארוה תרוצ יכ תעבוק 'רדגמל ביגמ ךוניח' לש המיגדרפה 3
   .םלוק תא עימשהלו רועישב קלח תחקל תודימלתו םידימלת רתויל תרשפאמה
 ןהש תורחא תופשמ לידבהל .םישנ הבר הדימב הרידמו תרדגממ המצע הפשה ןכש ,הז רשקהב דחוימב יתייעב בצמה לארשיב 4
 ."תוילרטנ"
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 יכ הארנ הז רשקהב .תויתרבח תויעב םע תודדומתהל תימיטיגל ךרדכ חוכב שומישה תא םידימלתה

 םיחינמ םירבג םתוא יכ איה ךכל הביסה .תורומל רשאמ חוכ ןגפומ ןפואב גצייל רתוי בושח םירבג םירומל

 רשקנה ,הטילש דוביאכ תיווחנ םירענה דצמ תודגנתה ,םרובעו ,םתוירחאב איה רפסה תיבב תעמשמה יכ

 דסממ רוגתאמו ימינפ סואכמ דחפה .םיילכראירטפה םיכרעה רוערעלו הקזח תוגיהנמ רמשל תלוכי רסוחל

 ךרד םיינומגהה םיכרעה קוזיחב הלהנההו םירומה לש תשדוחמ הכימתל ליבומ רפסה תיב לש תוגיהנמה

 ךילהת איה תודמעה תחשקה יכ אוה םידימלתל ךכב רבעומה רסמה רשאכ ,רפסה תיבב השק די תלעפה

 םסח םיווהמ ,המצוע לש םיאישב םיתיעל - יבמופה ויוליג םג ומכ וילאמ ןבומ חוכה לש ותויה םצע .יעבט

  .תויעב ןורתפלו תרושקתל תויביטנרטלא םיכרד ריכהל תורשפאה ינפב םידימלתה רובע

 םג תימיטיגל תיכוניח הביטנרטלא רדעהב םיירבג תומילא ייוליגמ תועתרנ תורומה בורש תורמל

 קתעושמ ,השיא וא רבג הרומ ידיב ,חוכ תנגפה לש הזכ הרקמ לכב .םייקה השינעה חוכב תושמתשמ ןה

 הרוצב לועפל םיברסמש םירומ .העצבל תוכז םירדגמה ינשל שיש תירבג הלועפ איה חוכ תנגפה יכ רסמה

 תאכדמ ךוניחה תכרעמ בורל ,תינשמ תבשחנ רפסה תיב ייחל םתמורתו ,םייביטקפא-אלכ םיספתנ וזכ

 .הכותב יטנוולר דמעמל עיגהל םהל תרשפאמ הניאו ,ךכ םיגהונש םירומ

 

 תויטסינימפ תועפשה
 םזינימפה לחנש היצמיטיגלל היצקאירכ רצונ םירענה רבשמ היפל הנעטה תא ןכל םדוק יתרכזה

 תורומתל התוא רושקל וז הדמעב ןוידה תא ביחרהל ינוצרב .הייסולכואב רתוי תורגוב תובכש ברקב

-ורפה תוברתה החרפ תונורחאה םינשה םירשעב .5תונורחאה םינשב רפס יתבב ולחש םייונישלו

 ירדגמ יוניש ןעמל ושענש םיכילהתהמ קלח קר אמגודל ולא .ברעמב םיבר ךוניח תודסומב  תיטסינימפ

 ,דומיל ירפס ;םירענל ליבקמב הדובע ירושיכ ןמצעל רוציל ודדוע תורענ :ךוניחה תכרעמב םישנ תבוטל

 יתבמ קלחב ;םיגיצמ םהש תירדגמה הילפאה תדימ תניחבל וקדבנ הארוה יעצמא ראשו םיטרס ,תורבוח

 םישנ לש תונומת ולתנ תונורדסמבו תודבעמב ,תותיכב ;תועדומ תאלעהל תוצובק לועפל ולחה רפסה

 תישנה הריציה לש רשועה תא רתוי הבר הדימב וגיציש ךכ ובתכוש דומיל תוינכת ;תובושחו תומסרופמ

 תוסנתהה זכרמל תישנה היווחה תא איבהל הרטמ ךותמ ועצוב וללה םיכלהמה .הירוטסיהה ךרואל

 רקיע תא וזכירו תיטסינימפה העדותה תא וצמא תובר תורומ ,ףסונב .תווצקב הריאשהל אלו ,תיכוניחה

  .םינבה תוקוצממ תומלעתה ךות תורענה לש םיכרצה ביבס ןתוליעפ

 תורחובו תולוכיש תורענה רפסמב הדחה היילעה רואל ,ירפ ואשנ וללה םיצמאמה יכ הארנ

 White( םייתנש ינפלמ יאקירמאה ךוניחה דרשמ לש םייטסיטטס םינותנ .םיימדקא םידומילל םשריהל

House, 2011( הרבחה יעדמ תועוצקמב ,ןושאר ראותל םיאכזה ללכמ 60% טעמכ תווהמ םישנ יכ םיארמ 

 םיעדמבו ראותל םיאכזה ללכמ 50% תווהמ םישנ ,םיקסעו האופר ,םיטפשמ תועוצקמב .תוגהנתההו

  .םיטנדוטסה ללכמ שילש תווהמ ןה םיבשחמו הסדנה ומכ םיקיודמ

 םיעיגמ םינבהמ 20 קר רשאכ ,הובג עצוממ תולעב ןה תונבהמ 30%-ל בורק ,םיגשיה תניחבמ

 וללה םילדבהה .תונבהמ 11% תמועל ,עצוממה ןמ םיכומנ םינויצ םיגישמ םירענהמ 25% .םימוד םיגשיהל

 תורשעב םינחבואמ םינב .תוגהנתהו תעמשמ תויעב תניחבמ תורענל םירענ ןיב םירעפה ומכ םייטירק םניא

 שילש ינש טעמכ ,ףסונב .תונב תמועל )ADD/ADHD( זוכירו בשק תוערפהמ םילבוסכ רתוי םיזוחא

 םינב יתעמשמה רושימב .דחוימ ךוניח לש הרזע םילבקמו תישגר הערפה ילעבכ םינחבואמ םינבהמ
                                                             

 ךוניחה תכרעמב םג – ךומנ רתוי ןונימב בורל ,תמיוסמ הדימבו ,ברעמב תובר תונידמב ושחרתה וז הקספב תוניוצמה תורומתה 5
  .תילארשיה
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 ירקממ םילבוס םירענ יכ אצמנ ןכש רתוי דוע רומח בצמה ילילפה רושימבו ,םליג תונבמ םיינש יפ םיעשומ

 םה רועיש ןיאל םיבר םיזוחאבו ,תורענמ הרשע יפ םיחצרנ םירענ .תורענ רשאמ רשע-השימח יפ תומילא

  .6םירוצע וא םיאולכ ,רצעמל וא הריקחל םילבומו םיעשפ עוציב תעב םיספתנ

 רבעבש דועב .הדובעה חוכ לש סוטאטסה יוניש אוה םישנ םודיק תבוטל לעפש ףסונ בושח ךלהמ

 םישרודש הדובע ימוחתמ העיגמ הסנרפה בור םויכ ,רוצייה וא תודבכה תוישעתה לע ןעשנ הסנרפה רקיע

  .לופיטו הארוה ,קוויש ומכ 'םיישונא' םירושיכ

 ךוניחה תכרעמ תכיפה לש םיכלהמה יכ םיחיכומ םישנה תבוטל וללה םיברה םינותנה

 רוכינ ורצי דבב דב ךא ,תורענה תא ומיצעה ןכא ,תירוביצה הריזל םישנ לש ןתסינכ בולישב ,תיטסינימפל

 ;תורענ רובע קר ךא – חילצה םזינימפה הרואכל יכ תרשאמ וז תיתרוקיב הדמע .םירענה ינפב רוצעמו

 דצל יכ דומלל בושח ,תאז םע דחי .ןיינע לש ופוגל ךוניח תכרעמו הנידמ לכ קודבל שי הז רשקהבש ןבומכ

 החתפנ ,הכפהמ ורבעי ולאש םוקמבו םירענה רובע ליבקמ ךלהמ שחרתה אל ,תורענ תמצעהב העקשהה

  .תיגולותפכ התע הנחבוא תילמרונה םתוגהנתה התרגסמב הכרעמ םדגנ

 ןוגרא ומכ םירענ רובע תוידוחיי הדימל תורוצ חותיפל הכ דע ולהנתה ןכש םייטסינימפ תונויסינ

 םיעצמאב שומיש ,הווש ןפואב םירדגמה ינשל סחייתהל םירומהמ שרופמ בויח ,התיכה הנבמ לש שדחמ

 תא וריבגה קר בורלו ,םייביטקפא אלכ וררבתה דומילה ירדחב הרוטרפמטה יוניש וליפאו םיילוק-רוא

  .7ירדגמה חתמה

  רבשמב הינומגה
 קלחכ 'םירענה רבשמ' תא םיאור תוירבגה ירקוח ,תויטסינימפה תומרופרה תעפשהל רבעמ

-תוינבמה תומרופרה רואל תירבגה היגולואדיאה ןוכדע רסוח ךותמ עבונש םויכ םירבג םייוצמ וב רבשממ

 ךוניחה תכרעמ ,וז הניחבמ .תונורחאה םינשה םישימחב םישנה ייחב ושחרתהש תויתרבח-תוילכלכ

 תודדומתה יישקל ,תאז דצל .רוחאמ ורתונ תוירבגה תוסיפתה הבש תללוכה תיתרבחה הביבסב תבלתשמ

 ,קתנתמ םאה לומ ישגרה רשקה רשאכ ,תורגבתהה ליג לש ואישב .יתוחתפתה טביה םג שי םירענה לש

 לצב תיווחנש ,וז היצאוטיס .תוהמיא רותב תודקפתמ םגש ,תוכנחמה םע רשקב ראשיהל םירענה לע הפכנ

 םיביתכתה תא תוחדל םהל תמרוגו םירענה לע העיפשמ ,ךוניחה תכרעמב תויטסינימפה תורומתה

 תושמשמ תורומ-תוהמיא ילאסקודרפ ןפואב ,התע .)Ibid( םהל עיצהל וא םהילע תופכל תורומה תוסנמש

 ,תכרעמה לש םינומגהה םיביתכתה רחא ואלמי םירענהש ךכ לע דיפקהל ןדיקפתש תויכוניח תורטושכ

     .ןדמעמב םייונישו תורומתל ךנחל תולוכי ןה תורענה תאש דועב

 תוצפח ןהש רבד לכ טעמכ עצבל םישנל רשפאל רתוח םזינימפהש דועב יכ איה המודו תפסונ הנעט

 .תועיגפו באכ ,השלוח תרתסה ללוכה ישיא יוטיב לש רצ טמרופל םיביוחמ וראשנ םירבגה ,וב

                                                             
 םכותמ ,רעונ ינב דגנ םיילילפ םיקית 22,000-כ וחתפנ 1020 תנשב יכ ןיוצמ לארשיב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנב םג 6

 :ךותמ .םירענ דגנ 91.7%
http://www.cbs.gov.il/publications12/rep_05/pdf/part07_h.pdf 

 רבשמ לע תיטירק הרוצב העיפשהש וז איה ךוניחה תכרעמב היצזינימפה היפל הדמעה תא םיללושה םירקוח שי יכ ןייצל בושח 7
 ,דבלב םייקלח םניה ההובגה הלכשהה ךרעמב תויטנדוטס לש תרבגומה תוחכונל עגונב םינותנה :םהיתונעט ולאו ,םירענה
 ירדגמ רעפ לש ותורצוויהב רבודמ אלש ךכ ,דרי אל םימשרנה םירבגה זוחא ,הלע םידומילל תומשרנה זוחאש דועבש ןוויכמ
 ,תירבה תוצראב ישפוחה קושב ,םויכ םהיפל םינותנ םג םנשי ,תאזמ הרתי .ןויווש תארקל רעפה ןוזיאב אלא םישנה תבוטל
 רתונ ירדגמה רעפה ילכלכ חוור תניחבמ השעמלש ךכ ,הלכשה אלל ןוכית ירגוב םירבג ומכ תוחיוורמ ןושאר ראות ומייסש םישנ
 תונויסינה תורמל ,לעופב יכ ףשחנ דוע .םיירבגכ יתרוסמ ןפואב םיבשחנש תועוצקממ ןמצע תורידמ ןיידע ןבור ,ףסונב ;וניעב
 תבוטל ךוניחה תכרעמב ולחש םייונישה .םיעדמה תועוצקמב בלתשהל תורענל השק םויכ םג ,יטסינימפ םילקא תותיכב רוציל
 דוע לכ .םירענה לע םג הבוטל חרכהב ועיפשה ,םיינטרפ םירועיש וא תינשדח םירומ תרשכה ,הדימל יכרעמ ןוקית ומכ ,תורענ
 לש ישממ ךילהת עצבתה אל ,תינימו תיזיפ ,ףרה אלל תומיואמו תודרטומ תויהל תורענ תוכישממ תירפס-תיבה הביבסב
    .ךוניחה תכרעמב היצזינימפ
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 ותוא דישחהל לולעש רבד םוש עצבל רבגל רוסא ויפל יתרוסמה ללכה תא תרמשמ וז תירבג 'היגולואדיא'

 ,עזג סיסב לע הילפא לש רצות םה תוירבגה רבשמו םירענה רבשמ יכ איה תפסונ הבושח הדוקנ .8ישנכ

 תינומגהה תוירבגהש ןוויכמ ,םמצע םירבגה ןיב אלא םישנו םירבג ןיב אל ,ליגו ןימ ,תד ,אצומ ,דמעמ

 תורוקמה דחא אוה הז רשקהב ןוכיתה .הנוש טועימכ תובשחנ רשא םירבג תוצובק לומ המצע הרידגמ

  םהש ידכ ךות ימצע ןוחטב ילעבל םיכפוה םירענ ותרגסמבו תיביטמרונה הינומגהה לש התורצוויהל

  .םביבס תורענה לש יתמצועהו ידוחייה ןלוק יוכידל םילעופ

 

 הנבה דצל ךא ,םיירדגמ םיכרע תרמשמ ךוניחה תכרעמ דציכ גצוה הריקסה לש הז קלחב ,םוכיסל

 ולאו ,רפסה תיבב התוא םידמל םירענש יפכ תירדגמה תוהזב תוריתס לש בחר ןווגמ ונשי יכ םג ררבתה וז

 ןויסינ דבלמ רבד םילמסמ םניא םייטסיאו'צמ םייוטיב דועב ,לובלבו תומאתה יא ,תוקפס םברקב םירצוי

 ,וללה םיסקודרפב אקווד שמתשהל תשקבמ תירקחמה השיגה דציכ גצוי ינשה קלחב .תאז ריתסהל שאונ

 הדובע שממתהל הלוכי הכותמ רשא תימינפ היציזופוא רוציל ידכ רענה לש תבצעתמה תירבגה תוהזב

 תויצאוטיס םע תודדומתהל םימיאתמה םייטנרהניא םילכ ןיא ךוניחה תודסומל ,ןיידע .םירענ םע השדח

 GRP – Gender( 'רדגמל ביגמ ךוניח' תמגידרפ לש הלועפה תינכות םג רבסות ןכלו ןנוקיתלו תוירדגמ

sive PedagogyRespon(.   

                                                             
 הסני ,ינומגהה לדומל ומצע םיאתהל השקתמ רשא רבג יכ ,טעמכ הנש םישימח ינפל בתכ )Goffman, 1963( ןמפוג ,המגודל 8
 ןונרבו דיוויד ובציע וירחא .תומילא םיכרדב תאז תושעל ףידעי אוה בורלו ,טועימ תוצובקל רושק ונניאש ךרד לכב חיכוהל
)David & Brandon, 1976( עצבת לא ,הבקנ ומכ גהנתת לא םלועל :םיאבה םיכרעה ךרד תינומגהה תוירבגה לש הרדגהה תא 

 ,זעה דימת ;םירבשמ ינפב ןיסח היה ;רבגה תא םישועה םה ,סוטאטס ,קזוח ,רשוע – 'לודג היה' ;ישנכ ךתוא דישחיש והשמ
 .שממ לש יוניש שחרתה אל הזה רושימב יכ םינווכתמ םירחאו ו'צ ,למיק .םינוכיס חקו "הצקה לע" תויחל הסנ
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 םירענה רבשמל םיירשפא תונורתפ - ינש קלח
 ,הדובע תומוקמב היכרריה ידקומ לומ תומיע ןוגכ םזינימפה םזיש םייתועמשמה םייונישה

 יתבב תודרטהו תוקצה ,הילפא תויעבב יביסנטניא לופיט ןבומכו ,תינימ הדרטה לש םירקמ םע תודדומתה

 איה הנווכה .תירבג תוגהנתה לש רחא גוס לש התוחתפתה תא שורדל הלשב עקרק םויכ ורצי ,רפסה

 ,קדצל ההימכ תבוטל ,םימילא םייעצמאב תגשומ רשא הטילשב ידימתה ךרוצה לע רתוותש תוגהנתהל

 םירענ דצמ שרדנה יונישה תא האור םזינימפה הב ךרדל הפקת וז השיג ,רמוחו לק .ישגר יוטיבו ןויווש

 המורתב ורזענו תויתרוסמ תויגולואדיא םע ותמעתה תורענו םישנש יפכ יכ איה החנהה .רפסה יתבב

 םוקמב ,ימצע שומימל תידוחייה םכרד תא אוצמל םיפידעמ םירענ םג ,ןמצע תא םיצעהל ידכ תיטסינימפה

 הרזע לבקל וחמשי רפסה תיבב יתרבח יוכידמ םילבוסש ולא .תינאכדה תיביטקלוקה המתל דמציהל

 תרשפאמ הניאש תינומגהה הינבהל דגנתהל םילוכי םה דציכ ןיבהל תנמ לע ,תמלוה הכימת לש הרוצב

 תחתמש ןוויכמ ,תירדגמ הכפהמל םיקוקז םייטננימודה םג ,םדצל .יתימאה םלוק תא עימשהל םהל

  .םייוחדה םירענה לש ולאל םימוד םיטקילפנוקמ םילבוס םבור תויוברברתהל

 עיקשהל וילע ךכ ךרוצל ,ירדגמ יוניש לש בחרמל ירדגמ רומיש לש בחרממ ךופהל לוכי רפסה תיב

 :תאז תושעל ןוכנ היהי דציכ ,איה הלאשה .םירענל תיתרבחו תישגר המצעהב תורענ תמצעהל ליבקמב

 תויצקארטניא ,רמולכ ,רדגמה םוחת לש אצוי לעופ םהש םיאשונב םיניינעתמ םירענ יכ רורב ,דחא דצמ

 םירענ ,ולא םימוחתמ תוחפ אל ,ינש דצמ .םייתרבח םידיקפתו תוינימ ,תוירבגו תוישנ ,תונבל םינב ןיב

 תומדמ םימשרתמ םהש הדימ התואבש אלא .תוקחל םיפוצמ םה ותוא ו'צאמה לדוממ םירגתואמ

 ,טופישל םהינפב םידמוע השדחה תוירבגהו ירדגמה ןויוושה .היבגל תויטנלוויבמא םיווח םג םה ,ו'צאמה

 זע ןוצר וב ןיאש וא ,ןרקס וניא אוה יכ רמוא רבדה ןיא ,יטננימוד ירבג לדומ רענה גיצמ ץוח יפלכ םאו

 ירדגמ יונישל םירענה ןוצר תמיתר לש הזכש ךלהמ עוציב ךרוצל ,ןכל .רדגמה םוחתמ תורזגנה תובושתל

 .רפסה יתבב הליגרה םידומילה תינכותב בלתשתש ,תיגוגדפ תוברעתה לש תידוחיי היגטרטסא תשרדנ

 

 )GRP( 'רדגמל ביגמ ךוניח'
 תורענו םירענ ברקב רצייל ןתינ דציכ תורקוחו םירקוח םינחוב ,םינומשה תונש תישארמ לחה

 ,ומצע אשונב קר קוסעתו רפסה יתבב לעפות רשא תוברעתה תינכות תונבל םיצילממו ,רדגמב תוניינעתה

 תונשב .תינויווש הרבח לש התמקהב ליעפ קלח דיתעב תווהל רעונה ינב לצא היצביטומ רוציל הנווכ ךותמ

-תיבה תורגסמב תובלשמ ולחה ,הילרטסואו ,ןפי ,הינמרגו תירבה תוצרא ןהבו ,תובר תונידמ ,םיעשתה

 ישילשה םלועה תונידמב םג ליבקמב ולעפוה םימוד םימזימ .םינימה ןיב ןויוושל ךוניח תוינכות תוירפס

 הרק ךכ .ימלועה תואירבה ןוגראו ,ו"קסנוא ,ם"ואה ומכ םיימואלניב םינוגרא ידי לע ,תוחתפתמ תונידמבו

 ףיקמ עדי הבינה םינורחאה םירוזאב הברה תוליעפה .ילאמו ודוה ,ורפ ,הינק ,שדלגנב תונידמב לשמל

 יסחי ןפואב וכז ברעמב ולעפש תוברעתה תוינכות ,תאז תמועל .דעותו רבצנש ברה ןויסינה לשב אשונב

  .םייטרפ םימרוג ידי-לע רקיעב ולעפוהש ןוויכמ ,טעומ דועיתל

  'רדגמל ביגמ ךוניח' םשב תיגוגדפ המגידרפב שמתשהל שקבא וללה תוברעתהה תוינכות ךותמ

GRP –Gender Responsive Pedagogy)(, המלשהו האלמה ,תשרדנה םילכה תכרעמ תא הליכמ השעמלש 

 תריצי םתילכתש םירטמרפ לולכמל סחייתמ 'רדגמל ביגמ ךוניח' .ינויווש דסומל רפסה תיב תכיפהל רתויב

 םינשב םיחוורה תונויסינה תא הפקיהב הריכזמ וז השיג .םינימה ןיב ןויוושל תירפס תיב תוביוחמ

 סחייתיש ךכ יכוניחהו ילוהינה ךרעמה יוניש ךות ,'תומייק' לש היגולואדיאל םידימלת םותרל תונורחאה
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 םירומה םיחחושמ וזכש תוירחא םמצע לע ולטנש רפס יתבב .ויפלכ תונמאנ ןיגפיו הפשא רזחמל ךרוצל

 הביבסה ,ףסונב .םילזלזמש ולאל םיריעמו םיכמותה תא םילמגתמ ,רוזחימה תובישח לע תותיכב

 םהב קרי ןג וא יח תניפ זכרמ םקומו ,ריינו קיטסלפ ,ןוטרקל רוזחימ יחפ םיפסוותמ ,הנתשמ תירוביצה

 יבגל תיתרוקיב היאר חתפל םידימלתה תא דמלל הרטמ ךותמ תאז לכ .תינגרוא תלוספ יוארכ לצנל ןתינ

 RRP -Recycling ןיעכ ךלהמב תוארל ןתינ .םביבסש םייתרבחה םילגעמל האלה עדיה תא ריבעהלו ,תלוספ

Responsive Pedagogy )רוזחמל ביגמ ךוניח(.  
GRP, תוירחא ומצע לע לבקמ רפסה תיב היפל ,המוד הנווכ ךותמ הנבומ ,'רדגמל ביגמ ךוניח' וא 

 םושיי .ירדגמ ןויוושל תונמאנ ופקשיש ךכ םיגוגדפהו םייתלהנמה םיאנתה יונישל האלמ תירדגמ

 הלהנמה ידיקפת לש תינויווש הקולחב לחה ,תירפס-תיבה תוליעפה ימוחת ללכ תא ףיקמ המגידרפה

 ןונכת ,תוינשדח הארוה תורוצ ךרד ,דומילה תומגמב תירדגמה הקולחב ןויווש לע הדפקה ,הארוההו

 תאז לכ ,םיירדגמ םילדבה םיאטבמ םניאש רזע ירמוחב שומיש דעו ,תינויווש הפש לע הדפקהו םירועיש

 רקיעב אוה GRP-ה .תודימלתל םידימלתה ןיב תינויווש היצקארטניאל סחיב תינדפק בל תמושת םע דחי

 אלא םיפסונ םיביצקת שרוד וניאש אוה ודוחייו ,רפסה תיבב תויוליעפ םאתלו ןוחבל שי ויפל ינויער עצמ

 םירומה תווצ דצמ תויוגהנתהו תודמע לש יוניש אוה וב ןומטה ישוקה בורלש ינוגרא יוניש ,רקיעב

  .9הלהנההו

 תוסיפת בוציעל עגונב המצוע-יבורמ חוכ יזכרמכ םמוקמ תא והיז םלועב םיבר תומוקמב רפס יתב

 ןויוושל ךוניח תוינכות רעצמל יזא ,םיאלמ GRP יאנת אל םא ,םייקלו ליחנהל ךרוצה עבנ ןאכמ .תוירדגמ

 תדימל עגונב ךא ,תורענ תמצעהב דואמ וחילצה ףאו םינימה ןיב ןויוושב וקסע ולא תוינכות .ירדגמ

 לע םיעיבצמה םילושכמ רפסמב תוצוענ ךכל תוביסה .רסחב תוקולכ וררבתה ןה םירענ לע ןתעפשה

  .ירדגמ ןויוושל םירענ ךנחל םישקבמ רשאכ תורצונה תובכרומה תומלידה

 המ ,אשונב קימעהל םיניינועמ ויהי םירענ יכ החנהב אוה יזכרמה לשכה ,םירקחמה בור יפל

 רובע ץרתלו תוחנהל יטגולופאה ןויסינל הבוגתכ העיפומ תודגנתהה .לעופב שחרתמ וניא םעפ ףא טעמכש

 םירענ ברקל ןויסינב הצוענ ,תויתייעבה ,רשקה ותואב .הרקיעב תינומגה הנניא רשא תוירבג םירענ

 תוינכותה בור לש לנויצרהו דבלב םישנל םיעגונה םינכתב ,רבד לש ופוסב ,תוקסוע רשא תוירדגמ תויגוסל

 לש ןתחלצה יאל ףסונ רבסה .תוינימו ןימ – םתוא םידירטמ רשא םייסיסבה םיאשונה םע דדומתמ וניא

 תרגסמב תינויווש-יאה םידיקפתה תקולח דוע לכ יכ אוה ,םירענ ברקב ירדגמ ןויוושל ךוניחה תוינכות

 תאז םע .םיינויווש םינכת ,תיתוגהנתה הניחבמ ליכהל וא ,דומלל םירענה וברסי ,הנתשת אל תירפס-תיבה

 תויטסינימפ תוקיטקרפ הלא ויה ,תוינויווש תוקיטקרפ ץמאל רפס-יתב ורחב רשאכ םג יכ דבעידב ררבתמ

  .אשונל םתודגנתה תא ףירחהש המ ,םהיתולוכיב העיגפלו םירענה תרדהל ואיבהש ןרקיעב

 חרכהב הדיעמ אל ,םייטסינימפ תונורקע יטקרפ ןפואב רפסה-תיב ךותב ץמאל הטלחהה ,ףסונב

 הרשכה תורומה תורבוע םא םג .תותיכב השעמל הכלה ולאכש הלועפ יכרד ליחנהל תורומה לש ןתלוכי לע

 תמייקש תפסונ תויתייעב .םירענה רובע אל ךא ,תורענה רובע יוקיחל לדומכ שמשל תולוכי ןה ,תירדגמ

 תוינידמה תא הנכ לע ריתומ אוה ,תויטסינימפ תוקיטקרפ גיהנהל רחוב רפס תיב רשאכ וליפא :הז רשקהב

 םתוא דדועל ךישממ רפסה תיב ,רמולכ ,םילבוקמה םיינומגהה תונורקעה יפ-לע םירענה תא תנווכמה

 ךכל המגוד .תרשאמ הרבחהש תוירבגה תושיגהו תויוגהנתהה ןהש תויוכיא לש םצמוצמ רפסמב ריכהל

 םיילאיצוס םיפוליחב םינד רשא דומיל ירמוח - תינרצי הדובעל םירענ רבחל רפסה תיב תושקעתה איה
                                                             

 .תורענל םירענ ןיב תיתתיכ םינפה היצקארטניאה ןיבל ,GRP-ל רפסה תיב לש ינוגראה ךרעמה תא םותרל ךרוצה ןיב דירפהל בושח 9
 תוליעפל רתוי החונה תורשפאה ןיבל ,הזכש ףיקמ םינפ יוניש ךורעל רפסה תיב לש תלוכיה ןיב בר קחרמ םייקש ןוויכמ שרדנ רבדה
 .ךנחמה תוירחאב – אשונב התיכב הפוצר
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 םלועב תידיתעה םתובלתשהל םירשקנ םניאש ןוויכמ ,הרורב הניא םתאצותש ולאככ םיספתנ רדגמ ומכ

 םישקתמ םה םגש ןוויכמ ,םירבג-םירומ םג אלא ,וללה תויוליעפל םידגנתמ םירענ קר אל .הדובעה

  .תימצע הביטקפסרפב םינדש םירועיש םע דדומתהל

 תחלצומ תוברעתה תינכותל ראתמה יווק
 תתל שי רקיעב ךא ,רפסה תיב דצמ הלועפ ףותיש ןבומכ שרדנ תוברעתה תינכות לש המויק רובע

 עצבתת דציכו ,וללה םינכתה תא וחניש ולא ויהי ימ ,ריבעהל תינכותה הרומא םינכת וליא תעדה תא

 ,ירדגמ חישל םירענ םותרל ךרוצל סחיב וללה םירטמרפה לש םתועמשמ תא התע ןחבנ .לעופב תוברעתהה

   .ללכב תוצובק תייחנהלו טרפב רדגמ תואנדסל עגונב םירקחמ לע תונעשיה ךות

  ?ריבעהל תינכותה הרומא םינכת וליא

 םיאשונה ללכ תא תוסכל תוסנל אלו יפיצפס ןפואב םירענב םיקסועה םינכתב רוחבל שי ,תישאר

 ריהבהל שי .רענה תוהז לש תיביטמרונה הינבהה אוה בושחה ךרעה רשאכ ,יטסינימפה רקחמה קסוע םהב

 ויתולועפ יבגל רענה ידי-לע תוטלחה תלבקב אלא ,יעבט-יגולויב ןפואב הרוקה ליבס ךילהתב רבודמ אל יכ

 רשא םייתרבחה םירסמלו תויפיצל םאתהב ,ילמרונכ ומצע םקמל הסנמ אוה ןכרד ,יטנטסיסנוק ןפואב

 ,תעבוקמ הנוכת הנניא תוירבגה יכ הנבה םירענה לצא רוציל שי .רפסה תיבו הרבחה דצמ וינפב םיגצומ

 םג ןיא ךכמ האצותכ .תוינגומוה וא תודיחא ןניא םלועל רשא 'תויורבג' לש בחר חווט הליכמה היווה אלא

 יטנטסיסנוק-א ךרעמ ךותמ םימייקתמ םהייח ןכש ,חתפתהל םירענ םיכירצ היפ לע העובקו הרורב ךרד

 תיטנרהוק ,תינומרה הנניא םתוהז ךכיפל .םהלש ילנויצרה גוצייה תא ןהו םיישגרה םיפחדה תא ןה ללוכה

 ינא'ה ןיב הטילש קבאמ םייקתמ םיבורמה הידדצ ןיבו ,)תעטוקמ( תירטנמגרפ אלא תילאנויצר וא

 הליבקמ שי הז ימינפ קבאמל .וזל וז תורכונמ תירבגה היווהב תונושה תויוהזה .'עבוקמה ינא'ל 'ןיימודמה

 תויוגהנתה לש םיילושל הקיחד ידכ ךות ,הינומגהה םע תוהדזהל םירענה תפדעהב תאטבתמה תינוציח

  .םיישנכ םתוא ונמסיש תונשגר וא תוכר ,תולבגומ לע דיעהל תולולעה

 .ןורטסוטסט יסומע םירענ לש 'יעבט' ךלהמ הניא ,ןכ םא ,תינומגה תוגהנתהב וא הצובקב הריחבה

 ,םיחא ,םירוה םע ,תודגונמ םיתיעלו ,תונוש תומרב םיסחי תוכרעמ לש תשר ךרד הנבומ לש םהייח ךלהמ

 ןפואב םיבלתשמו ,תוירדגמ תויוהז םיפילחמ םירענ .המודכו ,םירומ ,םיווש תצובק ,םינכש ,החפשמ ינב

 וזכ המרב תיטננימודל תכפוה תירבגה םיוושה תצובק וב עגרל דע ,תונוש תויתרבח תוצובקב יביטיאוטניא

 לש וזל המוד הכסמ םהינפ לע םירענה םיטוע תינומגהה תוהדזהה עגרמ .הנממ קמחתהל רתוי ןתינ אלש

 ,ולא םיחותינ רואל .תויוהז לש ןווגמ לגסל תוסנל רתוי םינכומ םניא יכ םינמסמו ,הצובקל םהירבח

 לש םינוש םיגוס יבגל תוהתלו תוסנתהל םירענה ולכוי וב בחרמ שדחמ רוציל הרומא תוברעתהה תינכות

   .תויתוברתו תויתרבח תוכסמ

 םכפהלו חטשה ינפל םאיבהל ,םברקב 'ורבק'ש תולוק םתואל הרזחב םירענ רבחל אוה אבה דעצה

 םסחכ הרהמב ררבתמ רשא ,םיוושה תצובק דצמ לעפומה ץחלב ץוענ הזכש ךלהמב יופצה ישוקה .םיארנל

 אוצמלו שנעיהל לולע ףשחיהל זעיש ימ .רדגמל עגונב תודמע יוניש ינפמ םירענה לש ירקיעה היצביטומה

 הזכ ,םיילושל םיקחדנש םירענל ןורתפ קפסל ,ןכ םא הכירצ תוברעתה תינכות .ראשהמ דדובמ ומצע

 ףסונב .םיוושה תצובק לש הינומגהה לע םירמוש רשא םידגנתמה ברקב םג תימיטיגלל םתוהז תא ךופהיש

 תודרח ,םידחפ ,תושגר לע שגד ךות ,תומילא לע חחושל שי :םיאבה םיאשונב קוסעל תבייח תינכותה

 ייומידל םסחי תא ןוחבלו ,םירענה םיכירעמ םתוא םייטננימוד םיילאוסקס םיסותימ רגתאל שי ;תוגאדו
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 רצייל תנמ לע תומילאב םישמתשמ םירבג דציכ ףושחל הכירצ תינכותה ,לכמ בושחו ;תינימ הדרטהו ףוג

 .םילאוסקסומוהו םישנ ,םיטועימ :םירחא לש םנובשח לע הלש תויגליבירפהמ תונהילו היכרריה

  ?תינכותה תא החני ימ

 תוטבלתהה .תינכותה יחנמ ויהי ימ ןודל שי ,תוברעתהה תוינכות לש ירדגמה ןכותה תעיבק רחאל

 ,בור יפ לע .רפסה תיבב תורומה וא םירומה ןיבל ,םיילאיצוס םידבוע תומדב  עוצקמ ישנא ןיב איה בורל

 תוינכות תולדתשמ ךכב .םתביבסב תחוורה תינומגהה תוירבגה תא םירענה רובע םילמסמ םיחנמה

 יטננימודהו ץרעומה ירבגה לאידיאל הליבקמ הווהמש יוקיחל לדומב םירענ לש ךרוצה לע תונעל תוברעתה

 תרתוס הנניא יוקיחל תינומגה תומד םאה ,ןכש תבכרומ המליד הבוחב תנמוט וזכ הטלחה םלוא .םהיניעב

 ,ינומגהכ ספתנ ונניאש רבג םלומ בצייתי םא ,דגנמו ?ןויווש לש תומתל םירענ ףושחל תינכותה תורטמ תא

  10?יוקיחל לדומכ םהיניעב לבקתהל לכוי אוה םאה

  םירענה תא החניש ימ ,רמולכ ,לוגרתו המגדה לע ססבתהל ךירצ הארוהה לש רתויב בושחה קלחה

 ושכריש דע המאתהב םידימלתה תא ןווכלו היוצרה תוגהנתהה תא ומצעב גיצהל ךירצ ירדגמ יונישל

 איה החנמה לש רתויב הבושחה ותרטמ ,לעופל אצי הז ךלהמש תנמ לע .תשקובמה תוגהנתהה תא םמצעב

 תיגולואדיא-תיכוניח םלוע תפקשה תויהל הכירצ בוט החנמל .םידימלתה לצא תוהדזה תשוחת רוציל

 תוללכושמ הארוה תוקינכט עיצהל וילע ,ןכ ומכ .ותוהזלו ותייווהל תרבוחמ רשא ,תקמונמו תעדומ

  .הארוהה יסופדל יכוניחה ןויגיהה ןיב ףצר תריצי לע הדפקה ךות ,וז ותפקשהמ תועבונה תוחכומו

 תמושת לע תורחתהל איה ותמישמ ,ןכל .םירענה ןיבל וניב תישגר היתפמא רוציל בייח החנמה

 תועמשמ .תירדגמ הטירוטואכ ותוא לבקל ומיכסיש ךכ םתוא סייגל חילצהלו ,םהילע בבחתהל ,םביל

 .הניבל וניבש םיסחילו ,יתרבח קדצל ,ןויוושל יתימא החמומכ םירענה ברקב לבקתהל וילעש איה רבדה

 החנמל איה הנווכה .)PRM )Positive Role Model - 'יוקיחל יבויח לדומ' גשומב תרדגומ וז הלועפ ךרד

 םייטמרדה םייונישל םירענה תא ףושחל איה ותרטמשכ ,יתרבח ןוקיתכ ירדגמ ןויוושל ביוחמ ומצע האורה

 יאשונב קוסיע ךרד תונורחאה םינשב רתויו רתוי םיימיטיגלל םיכפוהש תוירדגמ-תויתרבחה תוסיפתב

 יכרעו יעמשמ-דח קוסיעו ,תוירבג תויוהז יוביר ,תושגר תפישח ,םיירדגמ םיפיטואירטס יוהיז :ןוגכ הביל

 ירבח לומ ןזואמ ןפואב םתוא גציילו וללה םייונישב ריכהל ביוחמ יוקיחל יבויח לדומ .תומילאו תוינימב

 .התיכה

  ?תוברעתהה עצבתת דציכ

 הנומאה ךותמ ,ישגר-ימינפה םמלועל םתוא ףושחל איה םירענל תוברעתהה תוינכות בורב הנווכה

 םייטמרד םייוטיב תובלשמה תוקיטקרפב םירחוב םיחנמו םירומ ךכ ךרוצל .רדגמה תנבהל חתפמה והזש

 המרד-יקחשמ .ןויד ידיל שונא יסחיו תושגר איבהל רשפאמ הז ילכש היאר ךותמ ,םידיקפת יקחשמ ךרד

 תועדומ גישהל תנמ לע .'תימצע תועדומ'-ב הרכהל םיאיבמ )ילופיטה חישה ךותמ לאשוהש( יכוניח ילככ

 ךותמו ,םתוא םיבבוסה יפלכ םיאטבמ םהש תויוגהנתהבו הפשב ןנובתהל םירענה תא דמלל שי וזכש

                                                             
 רשקהב ,םאה ."קיפסמ בוטה" החנמה ןיבל "קיפסמ הבוטה" םאה ןיב יתאוושה לדומ תוחסנמ תוצובק תייחנה לש תוירואית 10
 וללה םינמיסל בישקהל היונפ איה ;םאתהב ביגהלו ,תובשחמכ ףוג תווחמ וא םיילולימ-א םירסמ קוניתהמ טולקל הלוכי ,הז
 הנימז איה דבב דב ךא ,התואמצע לעו הימונוטוא לש םיאירב תולובג לע תרמוש איה ;םיימינפ םינכתו תושגר לש בוברע אלל
 "קיפסמ בוטה" החנמה לע ,הלבקהב .ולש תונושה תובוגתל חוטב בחרמ הווהמ איה ,ןבומכו ;קוניתה לש ויתושירדל השיגנו
 תעדל וילע ;תננוגתמ אלו תיטפמא הרוצב ןהינימל תוכלשהו ,תודרח ,תונפקות גופסל תולגוסמו ההובג הלכה תלוכי לעב תויהל
 תויוגהנתההמו הריוואהמ םיילולימ-אל םירסמ טולקל וילע ףוסבלו ;הצובקהו דיחיה תלעותל ןמגרתלו ןתוא ןתמל דציכ
  .הצובקל םתוא ףקשלו ,תיטופיש אל הרוצב םהילע ביגהל ,ומצעל םמגרתל ,הצובקב
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 דדומתהל ןתינ דציכ תעדל םירענה החנמ ךירצ ,וללה םילאידיאל רבעמ .תימינפה םשפנ ןבות םחותינ

 םירענ םילגמש יטנלוויבמאה סחיהמ םע דדומתהל דציכ ןבומכו םייתתיכ םינפ חוכ יקבאמ םע החלצהב

  .םיירדגמ םינכת יפלכ

 

 תונקסמו םוכיס
 תנמ לע )2013 ,ץרווש( םירענל תוירדגמ תוברעתה תוינכותל עגונב יתכרעש ףיקמה רקחמה רואל

 יוניש תריצי לש תורשפאה ינפמ םירענל שיש דחפהו תודגנתהה םע תודדומתה :ןוגכ םיגשיה רצייל

 ,רפסה תיבב ירבגה סרטניאה לש שדחמ היינבהו םירענ ברקב תירדגמ תועדומ חותיפ ,ינומגהה םדמעמב

 :םיאבה םייונישה תא עצבל שי

 הזכ ךלהמ .ץוחבמ תוינכות יחנמ אלו םמצע םירומה עצבל םיכירצ תותיכב תירדגמה היחנהה תא

 תמיוסמ הדימב תכפוה ,םירענה םע תוהדזה תריציל תבכרומהו השקה ,הברה הדובעהש ןוויכמ ףידע אוה

 בור לש תילאיווירטה אצומה תדוקנ הניה השעמל וזש דועב ,תוברעתהה תוינכות יחנמ לש תוליעפה אישל

 םירענל םירומ ןיב םיסחיה תרגסמב םיירדגמ םינכת תעמטהל עקרקה .ךוניחה תכרעמב םירומהו תורומה

 יחנמ ,םתמועל .וידחי הדומצה םתדובע ךותמ םהיניב םימייקה שוביגהו ןומאה חכונ ,רתוי הברה הלשב

 לע הבר תולקב ,ךכ לשב םירתוומו ,םירענ לומ המוד היווח רוציל דואמ םישקתמ תוברעתה תוינכות

 לש הז ןויערל יכ ןייצל שי .בר למעב וכז וב ןומאה תא דבאל ששח ךותמ ,תויגולואדיא-תוירדגמה תורטמה

 החלצהל םיכוז ולאו יברעמה םלועב םימידקת רבכ שי ,םיירדגמ םירוטנמל םיכנחמהו םירומה תכיפה

  .11הבר

 יוניש רצייל םירומ/םיחנמ םיחילצמ םהב םירקמה יכ הארנ ,המצע תוליעפה יפוא תניחבמ

 לכ וא ,הלעפה ,הגצה ,קחשמ ךלהמב תורצונש תויווח רואל םישחרתמ םירענ לצא תירדגמה הסיפתב

 שיש םייתרבח םיטקייורפב תיביטקא הרוצב רתויו רתוי םירענ ברעל ץילממ ינא ןכל .תרחא תישעמ היווח

 שדחמ םמצע תא רידגהל םיבייח ויהי םכלהמב רשאו ,םיירדגמה םיסחיה רוגתיא םושמ םהב

 תובדנתה תוינכותב םירענה לש םבוליש לשמל ,תויורשפא ןווגמ שי תוליעפ לש וזכ הרוצל .םיטקייבוסכ

 ךרעמ תריצי ,רעונל םינופלט הכימת יווקב הרזע ,תוכומ םישנ לש םיטלקמב םיהושה םידליב לופיטל

 רקיעב םויכ םיאלממ וללה םידיקפתה תאש הדבועה .דועו ,רעונ תועונתבו תותיכב ןויוושל עגונב הרבסה

 םיליעפה םירגובל ףרטצהל םילוכי םירענה - הז ןויער תרתוס הניא םיטנדוטס וא םיילאיצוס םידבוע

 תויווחב וסנתי םירענש לככ .ירדגמ קדצ-יא לש תובכרומה תויועמשמה תא םמע דחי תווחלו ,םוחתב

 תונוצרהו םיסרטניאה ,תונשרפהש חינהל ריבס ,ןיינעל םותרש החנמ םע םהילע חחושל ולכוי ףאו ,ולאכש

 לש םיירדגמ-םיינויוושה םיכרצה םע תוהדזה ושוחי םה ,אשונל רוכינ םוקמב .ונתשי רדגמל סחיב םהלש

 .םביבס הרבחה

 GRP ( 'דגמל ביגמ ךוניח' המגידרפה תא תירפס תיב תרגסמ לכב ןתינש המכ דע ץמאל שי ,ףסונב

– Gender Responsive pedagogy(, רפסה תיבב תורומהו םירומה לש םוקימה יוניש תשגדה ךות  

 הרוש לע ץילממ GRP-ה לדומ ,ךכל רבעמ .ירדגמה ןויוושה ןוזח שומימב םיפתושל דצה-ןמ-םידמועמ

 ןויווש תריצי םרקיעש ,ךוניחה דרשמ תמרב הלכו רפסה-תיב תמרב לחה ,םישרדנ םידעצ לש תפסונ

 וזכ המרופר אללש החנה ךותמ ,תורומו םירומ לש הקסעהה יאנתבו םידיקפתה תקולחב ,רכשה תומלוסב

                                                             
 :תבותכב ,Coaching boys into men :טקיורפ ה/יאר אמגודל 11

http://www.futureswithoutviolence.org/content/features/detail/1821/ 
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 הארוהה תוינכות תרגסמב ןה ,דחאכ יומסו יולג ןפואב ,שגרומו קתעושמ תויהל ירדגמה ןויווש-יאה ךישמי

 ןויוושב ךומתל תבייח תירפס-תיבה תוינידמה םג ,תורחא םילמב .םידימלתה לש תירפס-תיבה היווחב ןהו

  . ירדגמ

 לגד יאשונ לש םדמעמו םמוקימש ,ךכל םירע תויהל תויכוניחה תויגטרטסאה יעבוק לע תיתכרעמה המרב

 םורגל רחא וא הזכ יטילופ יונימ לוכי תרחא ,ןיינעה תחלצהל יטירק וניה ךוניחה דרשמב רדגמב קוסיעה

  .אשונב תוינידמה יונישל הליל ןב

 תורומתהו רבצנש ברה עדיה ,לבא ,תויכוניחה תוכרעמב וצמוא אל GRP-ה תונורקע לארשיב םויהל ןוכנ

 וז הבושח תיכוניח המגידרפ תפישחל היד הנשד עקרק ורצי תורענל ינויווש ךוניח תבוטל ושענש תוברה

 ,םינורחאה רובע .ךוניחה דרשמב תוינידמה יעבוק תמרבו רפסה תיב תמרב ,הרומה תמרב – תומרה לכב

 תובישחל עגונב תידיתעה םתדמע תא שבגלו רוזעל תולוכי וז תורפס תריקסב תועיפומש תוברה תויודעה

 .לארשיב יכוניחה םויה רדסב םירענ רובע ירדגמ-יתסיפת יונישל בחרמ תריצי
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 הכ דע עצובש םינימה ןיב ןויוושל ךוניחל רקחמה ירקיע :חפסנ

 לארשיב
 לש ןמוקמב ךוניחו רדגמל עגונב לארשיב רקחמה קסע המכ דע שיגדהל תנמ לע עיפומ הז חפסנ

 םירשקהו םירענל עגונב םירקחמ לש טלחומ טעמכ רדעיה תמועל ,ןדמעמ תא ןקתל ןויסינבו תורענה

  .םייכוניח םיירדגמ

 לארשיב םירענ יכ הרעהה ומכ םיילארשי םירשקה םימעפ רפסמ יתרכזה תורפסה תריקס ךרואל

 םילדבנ םהש הדבועה תאו ,)Mesch, 2005( יברעמה םלועב םהיתימע לש ולאל תומוד תויוגהנתה וצמיא

 ,יול-ןושש ;2006 ,רטפא( הנורחאה םידומילה תנש רחאל ל"הצל יופצה םסויג לשב רקיעב םינורחאהמ

 .)2003 ,חקור-ידא( לוהינהו הארוהה תועוצקמב םירבג תבוטל תרדגוממה הקולחה יתגצה ,ףסונב .)2006

 םניא םה ךא ,רדגמו ךוניחל סחיב רקחמה םלועב תונודנש תומתב תיתדוקנ הרוצב ועגנ וללה םירקחמה

  .אשונב הנבומ הבישח סופרוקמ קלח

 תומילאה יפקיה לש תיתומכ הניחבב רקיעב וקסע םירענל עגונב לארשיב וכרענש םירחא םירקחמ

 תועגונה תובושח ןויפיא תודוקנ םיגיצמ ולאו )2006 ,וניז ;2006 'ץיבוקרב ;2004 ,ןהכ( רעונ ינב ןיב

 ביבס תשחרתמ וז הייסולכוא לש תפתושמה תוליעפה בור ןהיפל ,םילארשי םירענ ברקב תוטלוב תומרונל

 ,תומילאו ןימ יניינע לע בוסנ חישה רקיע יכ רכינ וללה היישעה יבחרמב .הדימלו םיביבחת ,טרופס יקחשמ

 הלגתמ םירענה ןיב תויתורחתה .םיישיא םיגשיה תודוא םיתומיעבו םיידדה תונפקות ייוטיבב הוולמ אוהו

  ."הבקנ"ו "ומוה" תמגודכ םייוטיבב בר שומיש ךות תוילולימ תולפשהב תוולמה תוינחוכ תויואטבתהב

 ללמ שיחכהלו אכדל םיטונ לארשיב םירענ תישגרה המרב יכ םירקוחה ונייצ הטובה חישל רבעמ

 יבחרממ לחה ,םייזיפ םיטקא ךרד םמצע אטבל םירחוב םה תאז םוקמב ;םיעיגפכ םתוא ןמסל לולעה

 םהב םיירוביצ םיבחרמל דעו ,םיישיא םיצפח תקירזו 'תוטיעב' ,'תוחפ'צ'ב םינייפואמה םיישיא הברק

-רמשו דרהרא( םינוכיס לוטיל תונוכנ ךות ,םתוירבגל ןגפמכ שממ לש תיזיפ תומילאב םירענה םישמתשמ

 .)2003 ,םייקלא

 םירענה לש המילאה םתוגהנתה לע םיעיפשמכ םירקחמב ורכזוה יוקיחל םייזכרמ םילדומ ינש

 .)Mesch, 2005( טנרטניאבו עונלוקב ,היזיוולטב תונושה ויתועפוהב 'רוביגה' אוה ןושארה .התוא םיבצעמו

 ,תוירבג לש םינושו םיבר םילדומ ןיבמ "רתויב ירבג"כ םירענה ברקב ספתנה ,'יברקה לייחה' אוה ינשה

 עוגפל תנמ לע קשנב שמתשהל תישממה ותלוכי לשבו ,ירירש ףוג לעבו לאוסקסורטה ותויה לשב תאז

 תוגהנתה ינפוא תניחבב רקיעב וקסעש םירקחמ ךותמ םילוע ולא םיאצממ .)2000 ,רדנלוה( גורהל וליפאו

  .רדגמב ישממו רישי ןפואב ונד אל ךא ,םילארשי םירענ ברקב תומילא ידממ וא

 לארשיב רעונ ינב לש ךוניחו תוגהנתה ירקחמ ןיב םלוהה רושיקה השענ אל ןיידע יכ ןכ םא ררבתמ

 תכרעמב ,'םינימה ןיב ןויווש' ומכ אשונ יכ הארנ .ויד לצונמ אל ךא םייק קפס אללש ,ירדגמה עדיה ןיבל

 קוסיעה בור ,השעמל .תירקחמ תוסחייתה לש יסחי טועימל הכ דע הכז ,טרפב םינוכיתבו ללכב ךוניחה

 םזיש םימוסרפו תוחודב רקיעב הכ דע יוטיב לביק לארשיב םינימה ןיב ןויוושל ךוניח וניינעש ימדקאה

 ואציש םירקחמב וא ,)2001 ,ךוניחה דרשמ ;2000 ,דלפשריה ;1999 ,רחש :לשמל ה/יאר( ךוניחה דרשמ

 תניע-ימהרבא .)2001 ,ןמו רואל ;2000 ,יקסלש( אשונב םיימדקא םירמאמ תופוסא תרגסמב רקיעב רואל

 ןויוושב םיקסועה םינושארה םירמוחה תאצו תוררועתהה תליחת זאמ" :יכ ןודנב םכסמ רמאמב תנייצמ )2007(

 ,םש( "האירמה אל הז םוחתב תירוקמהו תימוקמה הביתכה ךא ,םירושע ינש ורבע םינבלו תונבל ךוניחב תויונמדזה

  .)4 'מע
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 תכרעמ ןהב םיכרדב וקסעש םירמאמו םירפס רפסמ ומסרופ םירשעה האמה לש םינומשה תונשב

 תונויסינבו ,)1987 ,ךוניחה דרשמ ;1985 ,באז-ןבו ריאמ יבצ-ןב( םינימה ןיב הילפא תרצוי לארשיב ךוניחה

 ימדקא ןויע םוי הנושארל ךרענ םיעשתה תונשב .וז הילפא םע תודדומתהל תכרעמה העציבש םיינושארה

 תירקחמ תורפס .)1994 ,תניע-ימהרבאו רחש( ךוניחה תכרעמב םינבו תונבל תויונמדזה ןויווש אשונב

 םינכתב ןויווש תריציו ,תונבל המצעה יכרד דחא שופיחב רקיעב הקסע רושע ותואב העיפוהש תפסונ

 תליחתב .)1996 ,רלמ ;1995 ,ץיבוצקו ןגס ;1991 ,ןלפקו םייח-רב( התיכה ךותב תיכוניחה תוסחייתהבו

 החלצהה יזוחאב םירכינ םילדבה גיצה רשא ,) ,2000Mevarech( ךרבמ ח"וד םסרופ םייפלאה תונש

 רצק ימוסרפ לג היה ח"ודה םוסרפ רחאל .םינוכיתב תורענו םירענ ןיב חורה יעדמו הקיטמתמה ימוחתב

 ,ןמרוזו דוד( ןוכיתה דעו ןגהמ ךוניחה תוכרעמב ירדגמ ןויווש תריציל םיכרדב ונד רשא םינוש םירקחמ לש

 דרשמ גיצה 2002 תנשב .)2001 ,ריאמ יבצ-ןב ;2000 ,ךזו רחש ;2000 ,ןיילק ;2000 ,דלפו והיקדצ ;2000

 דגנכ הילפא לש תונווגמו תונוש תורוצ םיגיצמ ץראב דומילה ירפסמ זוחא 96.4 ויפל ,ח"וד )א2002( ךוניחה

 תכרעמב םינימה ןיב ןויוושה ןיינע לע חוקיפ איה התילכתש הדיחי דרשמב המקוה הנש התואב .םישנ

 ךכב ךוניחה דרשמ ריכמ ויפ-לע )ב2002 ,ךוניחה דרשמ( ימשר ךמסמ םסרופו ,)2002 ,רטכש( ךוניחה

  .רפסה יתב ךותב ירדגמ ןויוושב ךרוצב הרכהה תא םדקל ידכב תומזי תשרדנש

 ,דעלג ;2004 ,ןונגע-ןלוג ;2007 ,דעלגו ץרב :לשמל( אשונב םירפס ץמוק ומסרופ תואבה םינשב

 ךוניחה תכרעמ דציכ וארה םיירקחמ תוחוד דועב ,)2008 ,ןיילק ;2003 ,רחש ;2010 ,תאלמו רטכש

 השירדב רפסה יתבל הנפ )2005 ,תרבד( תרבד ח"וד םנמא .ןויוושה רסוח תייעבמ לעופב םלעתהל הכישממ

 ,עובשב תועש 4 דע 2 לש המרב רדגמה אשונ תא םידומילה תכרעמב בלשלו ירדגמה ןויוושה אשונ תא םדקל

 57% ונעט לארשי ו"ציו רובע ךרענש ינכדע רקחמב .תישממ הלועפב יוטיב הלביק אל וז תוביוחמ ךא

 ןתמו ןויווש לש םייתרבח םיכרעל רעונה ינב תא ךנחל החילצמ אל לארשיב ךוניחה תכרעמ "יכ ,תורענהמ

 תדעו ח"וד; ,2007 רימת;2010 ,רדנלרוק סא( םיפסונ תוחוד .)2012 ,ינמאנ( ."םירבגו םישנל הווש תונמדזה

 היילפא ,םזיסקס ייוטיב םיגיצמ ןיידע לארשיב דומילה ירפס יכ םיפשוח תונורחאה םינשהמ ) 2002,ארג

 .םיפיטואירטסב שומישו

 רקיעב וקסע ,רקחמ לש םירושע השולשכ ךרואל ועיפוהש ,וללה םימוסרפה לש םבור יכ ןייצל שי

 םירשקהב םירענל םג סחייתה םטועימ קר ,רומאכש דועב ,רפסה תיבב תורענהו תונבה דמעמ חותינב

  .)2001 ,יביבאו רחש ;1997 בהרו ינק ,לארה ;1988 ,רחש( םיירדגמ
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 םיפרגוילביב תורוקמ
 תירבעב םיטירפ
  .4 ,עדמבו היגולונכטב ,הרבחב ,ךוניחב-םינויע ."הנתשה אל רבד עודמ" .2007 .'י ,תניע-ימהרבא
 

 ,'ד ,ובנ ,'י ,רורד :ךותב ,תויכוניח תומרופרו םישנ לש הדובע םוקמכ רפסה תיב .2003 .'א ,חקר -ידא
 תיב .םייפלאה תונשב לארשיב ךוניחה תוינידמל םיווק ,ךוניחב תורומת .)םיכרוע( .'ר ,אריפשו

 .288-267 .תומר תאצוה :ביבא-לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפס
 

 :tneY, 18.8 ךותמ ."'הבהא לש םחול' אוה 3 רוד רבג-רבג" .2010 .'א ,יחרזא
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3938600,00.html 

 
 ח"וד – .2010 לארשיב םישנ ?"רחא םוקמ"ל תועיגמ ונחנא םאה לבא תוצר ונחנא .2010 .'י ,רדנלרוק-סא

  .לארשיב םישנה תלודש :ןג תמר  .15+ ןי'גייב ם"ואה תדיעו רובע ןכוהש םיללצ
 

47- :ב"י ,יכוניחה ץועייה ."םילהנמה תיירלקפסאב יכוניחה ץועייה" .2003 .'ט ,םייקלא-רמשו ,'ר ,דרהרא
33. 

   
 ,הפיח תטיסרבינוא :הפיח ."ךוניחב )רדנ'ג( רדגמ תויגוס" רועישל ,ךוניחו רדגמ .2001 .'ש ,ריאמ יבצ-ןב

 .ךוניח תוכרעמ חותיפלו לוהינל םוחתה ,ךוניחל גוחה
 

 םינבו תונב :תלכתבו דורוב םידוכל .1985 .'י ,תניע-ימהרבא :תופתתשהב .'א ,באז-ןבו ,'ש ,ריאמ יבצ-ןב
 .רגניסמ .י ש"ע הארוהה יכרד רופישלו םיעדמה תארוהל ןוכמה :הפיח .הרבחה יניעב

 
-ונתאה ךוניחה לש רתוי הבוט הנבה תארקל :תויתיינבה טבמ תודוקנו היפרגונתא" .2000 .'צ ,ןמרקב

 .51-71 :11 ,ךוניחה רקחב ינתוכיאה רקחמה - הריציו ןויע רקחמ :הללכמב ."יתוברת
 

 .םידלי תורפס תועצמאב יטסינמוה ךוניח - השדח הדגאל תיכולכלמ .1991 .'ל ,ןלפקו ,'ר ,םייח-רב
 .םדא תשרדמ :םילשורי

 
 - הוחא :יכאלמ-תירק .הרבחו ךוניח רדגמ :ךלש לוקה ,ילש לוקה .2007 .)תוכרוע( .'א ,דעלגו ,'ל ,ץרב

 .ךוניחל תימדקאה הללכמה
 

 תוחישו םירמאמ ."םידימלת ברקב תומילאל תונברוקו תומילא תלעפה ןיב רשקה" .2006 .'ר ,'ץיבוקרב
 .23-31 ,םילעופ תירפס :ביבא לת .ךוניחב

 
 .לבב תאצוה :ביבא-לת .ךוניחב ןויווש-יא .2004 .)תכרוע( .'ד ,ןונגע-ןלוג
 
 הללכמה הוחא .השעמל הירואת ןיב – ךוניחב ירדגמ גולאיד .2010 .'ש ,תאלמו ,'מ ,רטכש ,'א ,דעלג

 .ךוניחל תימדקאה
 
  .לבב תאצוה :ביבא-לת .ךוניחב םזירטילימ ,2005 .)תכרוע( 'ח ,ויז-רוג
 

 תוברתה ךוניחה דרשמ .)תרבוד ח"וד( רתוי עיגמ דלי לכל יכ  - ךוניחל תימואלה תינכתה .2005 .'ש ,תרבד
 .םילשורי :טרופסהו

 
 םיירדגמ םיפיטואירטס" - דומילה ירפסב םיירדגמ םיפיטואירטס תקידבל הדעווה .2002 ,ארג תדעו ח"וד

 .םילשורי:תסנכ ."לארשיב ךוניחה תכרעמב דומילה ירפסב
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/shivion/alhahinuchleshivion/stereotipim/streotip.htm 

 
 הטיירנה ןוכמ :םילשורי .םירגתאו םיגשיה :םישנו תונב תרחא םג רשפא .2000 .'ר ,ןמרוזו ,'ח ,דיוד

  .דלאס
 

 ראות תלבק םשל הדובע .לארשיב םירגבתמ םירענ ברקב הריחמ תסיפתו תוירבג ייומיד .2000 .'ע ,רדנלוה
  .ןג-תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,ךמסומ
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 ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ :םילשורי .הכרעה ח"וד - "2000 ןויווש" טקיורפ .2000 .'נ ,דלפשריה

 .םינימה ןיב ןויוושל ךוניחה לע הנוממה ,הכרעהו רקחמ תקלחמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה
 

 טבמב ןוכיס תויוגהנתהו תואירב ,תיתרבח החוור :לארשיב רעונ .1997 .'ג ,בהרו ,'ד ,ינק ,'י ,לארה
 .תואירבה לש היגולויצוסל המגמה :ןליא רב תטיסרבינואו ליידקורב ןוכמ טניו'ג .ימואלניב

 
 .16:13-1 ,השעמו ףועמ ."תויגולואידיאל תונויגה ןיב :בוט הרומ" .2010 .'י ,זפרה
 
 .רפסה תיבב תומילאה םע תודדומתהה תאו תומילאה תא לארשיב רענ ינב לש םתסיפת .2006 .'ע ,וניז

 .ןג תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע
 

 הטיירנה ןוכמ :םילשורי .תודדומתה תוינכתו תויגטרטסא :רפס יתבב תומילא .2004 .)תכרוע( .'ר ,ןהכ
 להנימה ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,תוגהנתהה יעדמב רקחמל יצראה ןוכמה ,דלאס
 .יצועיי-יגולוכיספה תורישה ,יגוגדפה

 
 ,םיכרעל ךוניחל הרדתקה ,ןליא רב תטיסרבינוא :ןג תמר .ךוניחו רדגמ .2001 .)תוכרוע( .'ד ,ןמו ,'ר ,רואל

 .גרוב ףסוי ר"ד ש"ע םולשלו תונלבוסל
 
 הארוה ןונכתל לדומ :עדונ ילבה לא עסמ :רכומה תיילשא" .2004 .'מ ,ילאינרקו ,'פ ,גרבגנל ,'ת ,הנביל

7- השעמו ןויע ,רקח תוניירוא ,טפירקס ."םירומ תרשכהל הללכמב היגולוכיספה תארוהב תנווכמ
 םירפסה תאצוהו ייק םש לע תימדקאה תללכמה היגולונכטו תונירוא דחוימ ןויליג .173-194 :8
 .ןוירוג ןב תטיסרבינוא

 
 תע-בתכ , לארשיב תויתרבח תויגוס ."תוישיא וא תוברת רצות :תינימ הדרטה" .2012 .'א ,יראבו 'א ,רומ

 .130-111 :13 ,הרבח יאשונל
 

 .17:8-21 ,תישפוח תודהי ."לארשיב דומילה ירפסב השיאה תומד" .1996 .'צ ,רלמ
 

 תלודש :ןג-תמר .תורענל תשדוחמ הכרדה תינכות - יוניש תוליבומ תורענ .ש.מ.נ .2006 .'ג ,תונרגו ,'צ ,רלמ
 .ךוניחה דרשמו לארשיב םישנה

 
  ךוניחה דרשמ :םילשורי .דומילה ירפסב תבלו ןבל תוסחייתה .1987.)השיאה דמעמל הדעוה( ךוניחה דרשמ

 .םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו
 

 דרשמ :םילשורי .ךוניחה תכרעמב רעונו םידלי ברקב תומילאה םוצמצל הדעוה ח"וד .2001 .ךוניחה דרשמ
 .רבודה תכשל ,ךוניחה

 
 הדעווה ח"וד - לארשיב ךוניחה תכרעמב דומילה ירפסב םיירדגמ םיפיטואירטס .א2002 ,ךוניחה דרשמ

  .לארשי תנידמ :םילשורי .דומילה ירפסב םיירדגמ םיפיטואירטס תקידבל
 

  .ךוניחה דרשמ :םילשורי .ךוניחה תודסומב ירדגמ ןויוושל ךוניח .ב2020 ,ךוניחה דרשמ
 
 .onlife רקס .ןויוושב תונימאמ אל ,הריירק תוצור אל .2012 .'צ ,ינמאנ

http://www.onlife.co.il/ ןויוושב - תונימאמ - אל - הריירק - תוצור - אל - תורענ - רקס /38539/ ןיינע / יאנפ  
 

 דרשמ :םילשורי .הארוה ידבועל הארקמ - ונויווש תא ןימ אצמ .1995 .)תוכרוע( .'א ,ץיבוצקו ,'נ ,ןגס
 .םילשורי ךוניחב םינימה ןיב ןויווש לע הנוממה ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה

 
 .רואל האצוה הדסמ :םייתעבג .הדימלבו הארוהב יתוכיאה רקחמה .1990 .'נ ,עושוהי ןב-רבצ
 

 .רואל האצוה ריבד :דול .יתוכיאה רקחמב םימרזו תורוסמ .2001 .)תכרוע( .'נ ,עושוהי ןב-רבצ
 

 :אבס רפכ .להנמבו הארוהב ךוניחב תומזוי :ישילשה ףלאב ךוניח .2000 .)םיכרוע( .'מ ,דלפו ,'ש ,והיקדצ
 .לרב תיב ,ןולא לאגי ש"ע םירומל יכרע ךוניחל השרדמה

 
 .1.0810.1 ,"השיאל" ."?ךוניח וא עבט הז :דליל רודכ ,הדליל הבוב" .2008 .'א ,ןיזק
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 .ךוניחב רדגמו תוינימ .)ךרוע( .'ש ,יקסלש :ךותב ."רפס-יתבו רדגמ תיינבה לש םיכילהת" .2000 .'א ,ןיילק

 .113-134 .תומר תאצוה :ביבא לת
 

 תאצוה :ביבא לת .ךוניחבו הרבחב ותופקתשהו רדגמ :םוניהיג וא ןדע ןג ,אוהו איה .2008 .'א ,ןיילק
  .םינווג

 
 לת .ל"הצב תויברק תודיחיב תוינימו תוירבג ,תוהז לע :םירחא םילייחו ןתנוהי ,דיוד .1999 .'ד ,ןלפק

  .דחואמה ץוביקה :ביבא
 

 לש תיעוצקמה םתוחתפתהל הטישכ - ימושיי יכוניח טקייורפב תירקחמ תופתוש" .1997 .'מ ,ילאינרק
 :םירומ תרשכה ,ינשה ימואל ןיבה סוניכה לש  (proceedings)םירמאמה רפס ."םירומה ירומ
 .651-672 .ת"פומ ןוכמ תאצוה :ביבא לת ,)רודילו יתרפא :םיכרוע( .תונשדחו תוחתפתה ,תונרמש

 
 .לילכ תאצוה – ת"פומ ןוכמ :ביבא לת .'םיקופד ונחנאש ידיגת אלש הרומה' .2004 .'מ ,ילאינרק
 

 םינוכיתב ירדגמ ןויוושל םירענ ךוניחב תומליד :)םינשי( םירענ םיכנחמ )םישדח( םירבג .2013 .י ,ץרווש
-רב תטיסרבינוא ,טרוטקוד ראות תלבק םשל הדובע .ש.מ.נ תוברעתהה תינכות תרגסמב לארשיב
 .ןג-תמר ,ןליא

 
-רב תטיסרבינוא ,טרוטקוד ראות תלבק םשל הדובע .לארשיב רעונה ברקב גוז-ןב תריחב .1988 .'ר רחש

 .ןג-תמר ,ןליא
 

 תכרעמל לבוי .)ךרוע(.'א ,דלפ :ךותב ."ןוזחו תואיצמ ,םינימה ןיב תויונמדזה ןויווש" .1999 .'ר ,רחש
 .ןוחטיבה דרשמו ךוניחה דרשמ :םילשורי .לארשיב ךוניחה

 
 ."םנוצר תועיבש לש ןתעפשהו הריחבל תוביסה – 'םיישנ' תועוצקמב ורחבש םירבג ינויפא" .2003 .ר ,רחש

 .258 – 231 ,ה"כ ,וביבסו ךוניחה
 

 ,יאמב 27 ( ןויע םוי :ךוניחה תכרעמב םינבלו תונבל תויונמדזה ןויווש .1994.'י ,תניע-ימהרבאו ,'ר ,רחש
 .לארשיב םישנה תלודש :םילשורי .)1993

 
  .77-121 :22 .וביבסו ךוניחה  ."ךרה ליגב תויונמדזה ןויווש" .2000 .'ד ,ךזו ,'ר ,רחש
 

 .107-130 :23 .וביבסו ךוניחה ."רעונה ברקב םילא רוזיח" .2001 .'נ ,יביבאו ,'ר ,רחש
 

 תכרעמב ןמושיי – תויגטרטסאו תוינידמ ,םהיניבש המו ךוניח ,רדגמ :םינימה ןיב ןויווש .2002 .'מ ,רטכש
  .ךוניחה דרשמ ,םימוסרפה תקלחמ :םילשורי .ךוניחה

 
 .תומר תאצוה :ביבא-לת .ךוניחב רדגמו תוינימ .2000 .)ךרוע( .'ש ,יקסלש
 

 .דחואמה ץוביקהו סנגאמ :םילשורי .םידמב תויוהז .2006 .'א ,יול-ןושש
 

 .םישנה תלודש :ןג תמר .2006 לארשיב םינש :תואיצמל הירואית ןיב .2007 .'ט ,רימת
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