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תקציר

המחקר המוצג מושתת על פרדיגמת הקונפליקט, הרואה ביוקרה הנבדלת המיוחסת 

מורים  של  החברתי  הריבוד  ולשעתוק  לשימור  אמצעי  השונים  הלימוד  למקצועות 

מובחנת  ביוקרה  המחזיקים  ומתמטיקה  תנ"ך  הלימוד  מקצועות  כאחד.  ותלמידים 

נבחרו כדי להדגים מהי היוקרה המיוחסת למקצועות אלה בעת שגרה ובעת משבר. 

נמצא  חצי־מובנים  ראיונות  ניתוח  על  המתבססת  איכותנית  מתודה  אימוץ  תוך 

שמתכשרים להוראת תנ"ך ביטאו מודעות ברורה למיצוב יוקרה נמוכה בעת שגרה. 

לעומתם, מתכשרים להוראת מתמטיקה ביטאו מודעות ברורה למיצוב יוקרה גבוהה 

בעת שגרה. המתכשרים בשני המקצועות תיארו מגמות של שינוי יוקרה בעת משבר 

והמעבר להוראה מרחוק. מתכשרים להוראת התנ"ך תיארו מגמות סותרות של עלייה 

יוקרה. לעומתם, מתכשרים להוראת המתמטיקה תיארו מגמות של שימור  וירידת 

וחיזוק היוקרה הגבוהה. מסקנות המחקר מתמקדות בדרכים להעלאת יוקרתם של 

להוראה  מתכשרים  של  הפרואקטיבי  ובתפקידם  ההומניסטיים  הלימוד  מקצועות 

לזיקה  נוגעת למודעות  במיצוב היוקרה של מקצועות הלימוד. תרומתו של המחקר 

שבין מקצועות לימוד לבין היבטים של צדק חברתי וקידום שוויון הזדמנויות בעת 

שגרה ובעת משבר כאחד.
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מבוא

מתאפיין  העל־יסודיים  הספר  בבתי  ההוראה  ארגון  בעולם,  רבות  כבמדינות  בישראל, 

בחלוקה לדיסציפלינות שונות )מתמטיקה, מדעים, היסטוריה, ספרות וכד'(. דיסציפלינות 

(status) הנבדלת המיוחסת להן כפועל  אלה מאורגנות בצורה היררכית בהלימה ליוקרה 

וגלובלית  מקומית  ברמה  המתרחשים  וכלכליים  תרבותיים  חברתיים,  מתהליכים  יוצא 

 .(Bleazby, 2015)

יוקרה היא מושג סוציולוגי המסמל מדד לערך חברתי המיוחס לאנשים, לקבוצות ולארגונים 

על בסיס היררכי של מידת כבוד, הוקרה וכישורים. היוקרה מבוססת על אמונות ותפיסות 

חברתיות ותרבותיות משותפות לגבי מי או מה מחזיק בערך חברתי גבוה, ומי או מה מחזיק 

בערך חברתי נמוך (Sedikides & Guinote, 2018(. אמונות תרבותיות משותפות על ייחוס 

יוקרה מאפשרות לחלוקה לא שוויונית של משאבים וכוח להיתפס כטבעית וכצודקת. כך, 

לדוגמה, במציאות הגלובלית היוקרה המיוחסת לדיסציפלינות STEM )מדעים, טכנולוגיה, 

הנדסה ומתמטיקה( נתפסת כגבוהה יותר מזו המיוחסת לדיסציפלינות הומניסטיות )למשל 

)למשל  בהן  והשותפים   STEM דיסציפלינות  לכך,  בהתאם  וספרות(.  היסטוריה  מקרא, 

שעות  יותר  )למשל  יותר  רבים  למשאבים  חינוך  מערכות  בתוך  זוכות  ותלמידים(  מורים 

הוראה, מבנים ייחודיים( ולתגמול גבוה יותר. תגמול זה מתבטא ביכולת להמיר התמחות 

.(Costa, 2019) בדיסציפלינות אלה לתעסוקות מניבות בשוק העבודה המקומי והגלובלי

מגפת הקורונה גרמה למשבר כלל עולמי בספירות חברתיות שונות – בריאותיות, כלכליות, 

בצורה שונה משנהגו בתקופת  – שנדרשו להתנהל  גם בספירת החינוך  וכמובן  פוליטיות, 

טרום־הקורונה. בספירת החינוך השתנו באבחה אחת תהליכי ההוראה–למידה בבתי הספר 

העל־יסודיים. שינוי זה זימן למתכשרים בתוכנית העל־יסודי שפועלת במכללה במרכז הארץ 

חוויית התנסות חדשה, שכללה הוראה מרחוק תוך שילוב פלטפורמות טכנולוגיות מגוונות. 

המיוחס  היוקרה  מיצוב  על  להשפיע  עשויים  טכנולוגיות  ושילוב  מרחוק  שהוראה  היות 

כיצד  היא:  זה  בפרק  המרכזית  המחקר  שאלת   ,)Yachina et al., 2016( לדיסציפלינה 

תופסים מתכשרים להוראה בבית הספר העל־יסודי המתמחים בדיסציפלינות הומניסטיות 

שגרה  של  במציאות  בה  מתמחים  שהם  לדיסציפלינה  המיוחסת  היוקרה  את   STEMו־

ובמציאות של משבר? באופן מיוחד מבקש המחקר לחשוף אם לתפיסת המתכשרים המעבר 

להוראה מרחוק יצר שינוי כלשהו ביוקרה המיוחסת לדיסציפלינה? מענה לשאלה זו יאפשר 

לבחון דרכים לצמצום פערי היוקרה בין דיסציפלינות והשלכותיהם על ריבוד חברתי )קרי 

אי־שוויון חברתי( במסגרת מערכת החינוך כבר בתהליך ההכשרה.

ִ



3  | חמדעת  | כרך ט"ו  

|  ליאת ביברמן-שלו וגליה סמו 

סקירת ספרות

הנבדלות  תרבויות  מעין  יוצרת  הספר  בתי  בתוך  דיסציפלינות  בסיס  על  ארגונית  חלוקה 

השלכה  לכך  להיות  עשויה  המקרו  ברמת  וביוקרה.  פדגוגיות  פרקטיקות  באימוץ  מזו  זו 

או  הבגרות  בחינות  מתווה  כמו  ארגוניות־קוריקולריות,  רפורמות  שבו  האופן  על  ברורה 

מעבר להוראה מרחוק, עתידות להתקבל או להידחות על ידי המורים ולהשפיע על היוקרה 

.)Biberman-Shalev, 2015) הנלווית לדיסציפלינות שהם מלמדים

STEM יוקרתן של דיסציפלינות הומניסטיות ודיסציפלינות

פי  על  בהגותו של אפלטון.  נעוצה  להן  היוקרה המיוחסת  ובין  דיסציפלינות  בין  ההבחנה 

אמיתות  של  ברכישה  ומתמקדות  מופשטות  הנמקות  המבטאות  דיסציפלינות  אפלטון 

זו  )קרי  חינוך  של  ביותר  הגבוהה  הרמה  לטענתו,  ביותר.  החשובות  הן  אוניברסליות 

ללימוד  מוקדשת  להיות  צריכה  ומנהיגים(  ממלכים  המורכבת  לאליטה  בעיקרה  שנועדה 

של מתמטיקה ופילוסופיה. יתר אזרחי החברה הוערכו ככאלה שאינם מסוגלים לחשיבה 

מורכבת ולכן חינוכם התבסס ברובו על לימוד תעסוקות פרקטיות ויישומיות, למשל מסחר, 

שירות צבאי ואומנויות. אומנם אפלטון העריך תעסוקות אלה, שכן הן הכרחיות להמשך 

קיומה של החברה ושגשוגה, אך הוא ייחס להן יוקרה נמוכה מתעסוקות המבוססות על 

חשיבה אינטלקטואלית. במובן זה, נראה שמתמטיקה, בשונה מפילוסופיה, נתפסת במשך 

יותר מ־2000 שנים כבעלת יוקרה גבוהה והיא ממשיכה לבסס את חשיבותה ואת מקומה 

.(Bleazby, 2015) הגבוה בהיררכיית הדיסציפלינות במערכת החינוך

הסוציולוג הגרמני  מקס וובר )Max Weber( הגה את תאוריית הריבוד של שלושת ה־P. על 

פי תאוריה זו ריבוד חברתי נקבע על בסיס רכוש, יוקרה וכוח. וובר השתמש במושגים אלה 

כדי לתאר כיצד חברות ותרבויות מארגנות ומשמרות בתוכן מבנים מעמדיים והיררכיים. 

ריבוד חברתי המבוסס על היררכיות של ייחוס יוקרה מאשרר רווחים וזכויות יתר, למשל 

משאבים כלכליים ואחרים, השפעה וכוח לקבוע מדיניות למי שמחזיק ביוקרה גבוהה יותר 

לדיסציפלינות  המיוחסת  היוקרה  שבין  הפערים  )Waters & Waters, 2015(. לדוגמה, 

חברתי  ריבוד  של  מצב  משמרים   STEM לדיסציפלינות  המיוחסת  זו  לבין  הומניסטיות 

זוכים   STEMה־ בדיסציפלינות  התיכון  הספר  בבית  המתמחים  תלמידים  והסללה. 

למיצוב חברתי גבוה יותר ונפתחות בפניהם הזדמנויות לרכישת השכלה גבוהה והשתלבות 

הומניסטיות   בדיסציפלינות  המתמחים  אלה  לעומת  בעתיד  יותר  מתגמלות  בתעסוקות 

.)Young, 2007, Freeman et al., 2019(
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לדיסציפלינות בעלות יוקרה גבוהה ארבעה מאפיינים: א. גבולות דיסציפלינריים חזקים 

אינטרדיסציפלינריות;  לימודים  תוכניות  של  עיצוב  למשל,  המונעים,  קוהרנטי,  ותוכן 

על  ג. תוכן מופשט המבוסס  לפרשנויות;  ניתן  ושאינו  זמן  ובוסס לאורך  ב. תוכן שנשמר 

עליה;  לערער  ניתן  שלא  ואוניברסלית  אבסולוטית  כאמת  הנתפסים  וסמלים  תאוריות 

רגש  של  לתחושות  הנקשרת  פרקטית  מפעילות  והימנעות  קוגניטיבית  חשיבה  הדגשת  ד. 

 Grossman & Stodolsky, 1995, Young,( אובייקטיבית   התבוננות  לערער  העשויות 

 .)2007, Freeman et al., 2019

על  עונות  הן  שכן   ,STEM  דיסציפלינות של  יוקרתן  את  מעצימה  הגלובלית  המציאות 

תרבותי  הקשר  כנטולות  נתפסות  הן  מיוחד  באופן  לעיל.  שתוארו  גבוהה  יוקרה  מאפייני 

להאצת  התורמים  אוניברסליים  להיבטים  האפיסטמולוגית  הווייתן  מעצם  וכקשורות 

תהליכי הגלובליזציה )Bleazby, 2015(. הן עוסקות בתוכן מופשט ומורכבות משפה רעיונית 

הדיסציפלינריים  גבולותיהן  על  שומרות  הן  ועקרונות.  סמלים  מספרים,   – אוניברסלית 

הנלווית  הגבוהה  ליוקרה  עדות  יחסי.  באופן  ואבסולוטי  ודאי  מבוסס,  ידע  ומציגות 

עד  שליש  שהיא   ,STEMה־ במקצועות  בעולם  הבוגרים  כמות  היא  אלה  לדיסציפלינות 

מחצית מבוגרי תחומים אחרים, מה שמדגיש את המאבק עליהם בשוק התעסוקה הגלובלי 

 .)OECD, 2017, Freeman et al., 2019(

ביוקרה  מחזיקות  והיסטוריה  דת  שפה,  למשל  כמו  הומניסטיות  דיסציפלינות  לעומתן 

יוקרה  בעלות  דיסציפלינות  מאפייני   .(Addams, 2011) לשוליים  ונדחקות  יותר  נמוכה 

פולמוסי  סובייקטיבי,  תוכן  ב.  ייחודי;  להקשר  זיקה  בעל  קונקרטי  תוכן  א.  הם:  נמוכה 

 Grossman & Stodolsky,) מובחנים  דיסציפלינריים  גבולות  ג. חסרות  לפרשנות;  ונתון 

Rennie, Venville, & Wallace, 2012 ,1995(. עדות ליוקרה הנמוכה של דיסציפלינות 

אלה מתבטאת בתהליך שעובר על מוסדות אקדמיים ברחבי העולם המדגיש צמצום בהיקף 

המעוניינים  סטודנטים  היעדר  או  אי־רווחיות  בשל  ההומניסטיות  והפקולטות  הקורסים 

 .)Costa, 2019( להתמחות בהן

 The Two Cultures and the (Snow, 1959) תיאר בספרו הקלאסי  ראוי לציין שסנואו 

תרבויות"  כ"שתי  והמדעיות  ההומניסטיות  הדיסציפלינות  את   Scientific Revolution 

נבדלות המחזיקות בשפות, בערכים ובאקלים פסיכולוגי שונים. סנואו ראה בקיטוב שבין 

הדיסציפלינות סכנה תרבותית העשויה להוביל לבעיות חברתיות. לכן הדגיש שעל החברה 

מוטלת האחריות לגשר בין שתי תרבויות אלה באמצעות חינוך.
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השלכות משבר הקורונה על מיצוב היוקרה של הדיסציפלינות במערכת החינוך בישראל

מורכבת  החינוך  משרד  מטעם  לתלמידים  המוענקת  בישראל  הבגרות  תעודת  בשגרה, 

משמונה בחינות חיצוניות )קרי בחינות המנוסחות על ידי מומחים העובדים באגף הבחינות 

במשרד החינוך(. על כל תלמיד תיכון מוטלת החובה להיבחן בבחינות אלה על מנת להיות 

זכאי לתעודת בגרות. זכאות לתעודת בגרות היא תנאי הכרחי לכניסה למערכת ההשכלה 

הגבוהה בישראל.

שבע בחינות חיצוניות נערכות במקצועות הליבה – מתמטיקה, אנגלית, לשון, מקרא, ספרות, 

לבחירתו  הנתון  מוגבר  במקצוע  אחת  חיצונית  בחינה  לפחות  ועוד  אזרחות;  היסטוריה, 

וכד'(.  המחשב  מדעי  אומנות,  תיאטרון,  פיזיקה,  ביולוגיה,  )למשל  התלמיד  של  האישית 

מקצועות החובה והבחירה יכולים להילמד ברמות שונות המתבטאות ביחידות לימוד בטווח 

שבין יחידה אחת לחמש יחידות. יחידות הלימוד מחושבות על פי מספר השעות שהתלמיד 

מקדיש ללמידת המקצוע. במתמטיקה ובאנגלית נדרש מכל תלמיד להיבחן לפחות ברמה 

כניסה למערכת ההשכלה הגבוהה. רכישת השכלה  לו  כדי שתתאפשר  יחידות,  של שלוש 

גבוהה במקצועות STEM ובמקצועות יוקרתיים אחרים )למשל רפואה ואדריכלות( דורשת 

 .)Ayalon & Yogev,  1997( הצלחה במתמטיקה ברמת לימוד של לא פחות מחמש יחידות

כיוון שכך, גם מערכת החינוך בישראל משקיעה משאבים רבים בהוראת דיסציפלינות ה־

 .(Berkovich, 2019) ואנגלית כשפה זרה ומעודדת לימוד שלהן ברמות גבוהות STEM

השלכות משבר הקורונה הגלובלי החריפו את פערי היוקרה המיוחסת לדיסציפלינות השונות 

לימוד  לשעות  שחלוקה  העל־יסודית,  החינוך  במערכת  בייחוד  בישראל,  החינוך  במערכת 

נמשכו  העל־יסודי  בכיתות  המרכזיים.  הארגוניים  ממאפייניה  אחד  היא  דיסציפלינריות 

הגילאי האחר. הלמידה הממושכת  החינוך  כל  לעומת  יותר  זמן ארוך  הלימודים מרחוק 

מרחוק גרמה ביקורת רבה מצד תלמידים והורים, בטענה שההוראה מרחוק אינה יעילה 

ומקשה על תהליכי הלמידה. באופן מיוחד, הורים הביעו חשש מאי־הצלחתם של התלמידים 

בבחינות הבגרות במקצועות ה־ STEM ובמיוחד במתמטיקה ואנגלית )בטיטו, 2020(. בשל 

הביקורת ניסח משרד החינוך מתווה ייחודי לחינוך העל־יסודי בתקופת המשבר. מתווה זה 

כלל שינויים בהיקפי הבחינות החיצוניות ושיקף את הפער במיצוב היוקרה של מקצועות ה־

STEM לעומת המקצועות ההומניסטיים. 

)קרי במקום  ב־50%  יצומצם  בגדר חובה  פי המתווה, היקף הבחינות החיצוניות שהן  על 

שמונה בחינות חובה יהיו רק ארבע בחינות חובה(. צמצום ההיקף נגע רק לדיסציפלינות 
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בהיסטוריה  בספרות,  במקרא,  חיצוניות  בחינות  ארבע  במקום  ההומניסטיות.  הליבה 

במקצוע  רק  חיצונית  בבחינה  להיבחן  התלמידים  את  החינוך  משרד  חייב  ובאזרחות, 

הומניסטי אחד. מקצוע זה נבחר באופן אוטונומי על ידי הנהלת בית הספר. הציון בשלושת 

בחינות  בסיס  על  נקבע  הספר  בית  הנהלת  ידי  על  נבחרו  שלא  ההומניסטיים  המקצועות 

את  ומכירים  הספר  בבית  המלמדים  המורים  ידי  על  שמנוסחות  בחינות  )קרי  פנימיות 

התלמידים(. הציון הפנימי שהוזן בתעודת הבגרות התבסס על ציון הבחינה הפנימית ועל 

המקצוע.  של  האחרונה  הלימוד  שנת  לאורך  התלמיד  שקיבל  ההערכות  ממוצע  שקלול 

הבחינות החיצוניות במתמטיקה, באנגלית ובעברית נשארו בגדר חובה )וייסבלאי, 2020(. 

חיצונית  בחינה  על  לוותר  התלמידים  יכלו  למשבר  הייחודי  המתווה  פי  על  כך,  על  נוסף 

במקצוע מוגבר אחד, ובמקום זאת הוזן להם בתעודת הבגרות ציון בית ספרי פנימי. על פי 

נתוני משרד החינוך )וייסבלאי, 2020(, 86% מן התלמידים בחרו להיבחן בבחינה חיצונית 

בפיזיקה, 72% בחרו להיבחן בבחינה חיצונית בכימיה, 62% בחרו בבחינה חיצונית במדעי 

המחשב ו־47% בבחינה חיצונית בביולוגיה.

נראה שמתווה זה של בחינות הבגרות בישראל בעת המשבר חיזק באופן מיוחד את היוקרה 

המיוחסת למתמטיקה ולאנגלית )כשפה זרה(, שכן התלמידים חויבו להיבחן במקצועות 

שנוסחה מטעם משרד  בגרות  בבחינת  היבחנות  לפיכך,  חיצוניות.  בבחינות  ורק  אך  אלו 

יוקרה  )קרי  דיסציפלינות  של  ליוקרתן  נוסף  סממן  קיבעה  )חיצונית(  הממשלתי  החינוך 

גבוהה לדיסציפלינה שחובה היה על התלמידים להיבחן בה בבחינה חיצונית לעומת יוקרה 

נמוכה לדיסציפלינה שבה הוזן לתלמיד ציון פנימי בתעודת הבגרות(. 

גם  אלא  השונות  הדיסציפלינות  בהוראת  רק  לא  התבוננות  מתוך  המערכתית,  ברמה 

בהכשרת מורים להוראתן, נראה שהיוקרה הנבדלת המיוחסת לדיסציפלינות הומניסטיות 

ו־STEM מתבטאת גם באתגרי ההכשרה לקראת הוראתן. אתגר מרכזי בהכשרת מורים 

 Costa,( בהן  להתמחות  המבקשים  של  הנמוך  המספר  הוא  הומניסטיות  לדיסציפלינות 

2019(. אתגרים אחרים נוגעים לתחושת המסוגלות הנמוכה של המתכשרים להנחיל ערכים, 

התלמידים  של  הנמוכה  המוטיבציה  מידת  ועם  משמעת  בעיות  עם  שלהם  להתמודדות 

)Cochran-Smith & Zeichner, 2005(. חיזוק לאתגרים אלה  ללמוד דיסציפלינות אלה 

ניתן לראות גם בתוכנית הלימודים בספרות: "הוראת הספרות בשנות בית הספר נועדה 

בראש ובראשונה לעורר את אהבת הספרות אצל הלומדים... זהו ללא ספק אתגר לא פשוט, 

בעיקר לנוכח התרבות העכשווית" )משרד החינוך, 2020(. לעומת זאת האתגרים העיקריים 
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ופדגוגיה.  תוכן  בהיבטים של  בעיקר  STEM מתמקדים  לדיסציפלינות  מורים  בהכשרת 

ולמדעים  למתמטיקה  מתכשרים  בקרב  יצירתיות  פיתוח  כמו  לאתגרים  עדות  קיימת 

הפרוצדורלית  להבנה  מעבר  המתמטיות  הפעולות  מאחורי  הרציונל  את  הבנתם  וחיזוק 

ולמדעים  למתמטיקה  שמתכשרים  נמצא  כן,  כמו   .(Patkin & Plaksin, 2019) שלהן 

מתקשים בניהול כיתה ואינם תופסים עצמם כמחנכים לערכים, אלא מתמקדים בתוכני 

הדיסציפלינה (Maskan, 2007(. מיקוד זה בהיזון חוזר מחזק מאפיינים של דיסציפלינות 

בעלות יוקרה גבוהה.

מתודולוגיה 

שיטת המחקר

 Creswell, 2005;( פנומנולוגית  בגישה  איכותנית  מתודולוגיה  מאמץ  הנוכחי  המחקר 

Griffin & May, 2012(. גישה זו מתמקדת בהבנת תופעות ייחודיות על פי הפרספקטיבות 

והתפיסות של השותפים בהן. מחקר איכותני פנומנולוגי הוא מחקר המבקש מן המשתתפים 

יום־ תופעות  של  בבסיסן  המונחים  ואמיתות  רעיונות  על  ולחשוב  אחורה"  "צעד  לקחת 

יומיות שיש להם חלק בהן. זאת מתוך מטרה להתחקות אחר משמעויות חדשות או חבויות 

 )Creely, 2018;  של התופעה עצמה כפי שאלה נתפסות על ידי האנשים שיש להם חלק בה

הרצון  הוא  פנומנולוגי  איכותני  במחקר  לבחירה  הרציונל   .Tomaszewski et al., 2020(

יוקרה נבדלת המיוחסת לדיסציפלינות שונות בשגרה  להבין תופעה חברתית־חינוכית של 

ובעת משבר ומעבר להוראה מרחוק. במילים אחרות, המוקד או המושא של המחקר המוצג 

הוא התופעה עצמה – היוקרה הנבדלת. המחקר הנוכחי מנסה להבין את התופעה מתוך 

 Griffin &( זו  תפיסותיהם של המתכשרים על אודותיה, שכן הם "שחקן פעיל" בתופעה 

.)May, 2012

משתתפי המחקר

משתתפי המחקר הם 12 מתכשרים להוראת מקרא )שני גברים, עשר נשים( ו־14 מתכשרים 

שלהם  ההכשרה  סיום  לקראת  הנמצאים  נשים(   12 גברים,  )שני  המתמטיקה  להוראת 

בתוכנית לחינוך על־יסודי. שתי קבוצות אלה, המחזיקות במיצוב יוקרה מובחן, מייצגות 

הומניסטיות,  דיסציפלינות  מייצגת  במקרא  התמחות  שונות:  דיסציפלינריות  קבוצות 

ומתמטיקה מייצגת את דיסציפלינות STEM. תחום הדעת מקרא נלמד במערכת החינוך 
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הממלכתית בישראל כמקצוע הומניסטי, המשלב עיון ספרותי והיסטורי בכתובים, ואינו 

הומניסטי  לימוד  תחום  הוא  מקרא  הדעת  תחום  לכן  דתית־אמונית.  גישה  מתוך  נלמד 

מובהק. קבוצות אלה מאפשרות להאיר על תהליכי המקרו והמיקרו המשפיעים על מיצוב 

היוקרה שלהן בעת משבר. 

כלי המחקר, איסוף נתונים ואתיקה

כלי המחקר שנעשה בהם שימוש במחקר הנוכחי הם: א. שאלונים מקוונים שהכילו שאלות 

של  היוקרה  ממיצוב  והתרשמות  מרחוק  בהוראה  ההתנסות  בחוויית  העוסקות  פתוחות 

הדיסציפלינה בעת שגרה ובעת משבר. ב. רפלקציות שכתבו המתכשרים במהלך ההתנסות 

בהוראה מרחוק. 

הבחירה בשאלונים המקוונים נבעה מכך שאיסוף הנתונים עבור מחקר זה נערך בעיצומו 

של הגל הראשון של הקורונה. בשלב זה מתכשרים רבים הביעו תחושות של מצוקה ולחץ 

עקב נסיבות המשבר. עריכת ריאיון פנים אל פנים לא הייתה אפשרית בשל הסגר, ומפגש 

בזום נתפס כעול וכעומס נוסף על שעות הזום שנדרשו מן המתכשרים. לכן הוצע למשתתפי 

נאספו  במקביל  להם.  ומתאים  שנוח  בזמן  בכתב,  הריאיון  שאלות  על  לענות  המחקר 

השאלונים  מרחוק.  בהוראה  להתנסות  המעבר  במהלך  המתכשרים  שכתבו  רפלקציות 

בתוכנית  הלומדים  ומתמטיקה,  המקרא  להוראת  המתכשרים  לכל  נשלחו  המקוונים 

לחינוך העל-יסודי שבמכללה. שני המקצועות מייצגים במחקר הנוכחי את הדיסציפלינות 

שרוב  ההומניסטי  המקצוע  היה  מקרא  כאמור,   .STEMה־ ודיסציפלינות  ההומניסטיות 

אחד  היא  ומתמטיקה  הממשלתית,  הבגרות  בבחינת  בו  להיבחן  בחרו  התיכון  תלמידי 

וקיבל  האתיקה  כללי  על  הקפדה  תוך  נעשה  המחקר  המרכזיים.   STEMה־ ממקצועות 

אישור מטעם ועדת האתיקה המוסדית.

ניתוח הנתונים

ניתוח הנתונים נערך בצורה אינדוקטיבית (Creswell, 2005). כל אחת מן החוקרות ניתחה 

ניתוח מגשש ראשוני, שכלל קריאה  נערך  את הנתונים בשלושה שלבים: בשלב הראשון, 

שלמה של תשובות השאלונים והרפלקציות כמקשה אחת כדי לקבל התרשמות ראשונית, 

לגשש אחר רעיונות מרכזיים ולחשוב על אפשרויות לארגון הנתונים. בשלב השני, נקבעו 

קטגוריות מרכזיות העולות מן הנתונים. בשלב השלישי, נערכה השוואה בין הקטגוריות 

שנחשפו ביחס לכל אחת מן הקבוצות כדי להתחקות אחר הבדלים ונקודות דמיון בתפיסות 
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שנחשפו. לאחר ביצוע שלושת השלבים נפגשו שתי החוקרות והציגו זו לזו את הקטגוריות 

מהן  הוסכם  בין־שופטות  מהימנות  ובחינת  דיון  לאחר  שהתקבלו.  המגמות  ואת  שנחשפו 

מגמות היוקרה שמתארים הממצאים.

ממצאים

הצגת הממצאים מושתתת על השוואה בין תפיסות מתכשרי מקרא ומתמטיקה כמייצגים 

ביחס  המתכשרים  תפיסות  מוצגות  ראשית,   .STEMו־ הומניסטיות  דיסציפלינות  של 

למיצוב היוקרה של הדיסציפלינות בעת שגרה. לאחר מכן, מוצגות התפיסות ביחס למיצוב 

היוקרה בעת משבר. 

דיסציפלינות הומניסטיות

תפיסת מיצוב היוקרה בשגרה 

כל המתכשרים בדיסציפלינה ההומניסטית )מקרא( ביטאו מודעות ברורה ליוקרה הנמוכה 

הנלווית לדיסציפלינה בעת שגרה. ההסברים למיצוב זה היו מגוונים. 

רלוונטיות  היעדר  מסורתיות,  הוראה  שיטות  נמוכה,  אקדמית  יכולת  נמוכה:  יוקרה 

ומוטיבציה, משאבים דלים וקונפליקטים פוליטיים

שתי מתכשרות התייחסו ליוקרה הנמוכה כנובעת מתפיסת היכולות האקדמיות הנמוכות 

:STEMהנדרשות כדי להתמחות בדיסציפלינה הומניסטית בהשוואה לדיסציפלינות ה־

גבה"  "מרימים  אנשים  הרבה  למקרא  מורה  להיות  הולכת  שאני  מספרת  כשאני 

ושואלים "מקרא?! למה לא אנגלית? מתמטיקה? הרי יש לך את היכולת". כלומר 

מספיק  שלי  היכולות  את  מעריכה  לא  שאני  חושבים  אנשים  שהרבה  מרגישה  אני 

)B5 כשאני בוחרת ללכת ללמד מקרא. )שאלון

מורים למתמטיקה ואנגלית נחשבים כאילו למורים יותר חכמים. לא פעם אמרתי 

'וואוו, מקרא!'".  'נחמד', לא  שאני מורה למקרא, ואנשים אמרו: "אה, זה נחמד. 

)B8 מקילים בזה ראש. )שאלון
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רוב המתכשרים ייחסו את היוקרה הנמוכה לתפיסת התלמידים את היעדר הרלוונטיות של 

התכנים: 

ונשאר מאחור, הרבה  נראה שמקצוע המקרא איבד מהרלוונטיות שלו 

)B11 רואים בו כספר מיושן שכבר אין בו צורך. )שאלון

שנים?"  מיליוני  לפני  שקרו  דברים  ללמוד  צריך  אני  "מדוע  מתווכחים  תלמידים 

)B7 שאלון(

המתכשרים להוראת מקרא הדגישו את הקושי של התלמידים במקצוע בשל הבנת השפה 

המקראית ובאימוץ שיטות הוראה מסורתיות בקרב המורים המלמדים דיסציפלינה זו: 

השפה התנ"כית היא שפה קשה, ולעיתים קרובות תלמידים רבים מתקשים במקצוע. 

)B10 שאלון(

לי  הרבה פעמים כששאלתי תלמידים מדוע הם שונאים ללמוד מקרא, הם השיבו 

משעממת.  יותר  עוד  הזה  המקצוע  את  שמעבירה  ושהמורה  משעמם  מקצוע  שזה 

 )B6 שאלון(

ומנהלים  הורים  של  המזלזל  ליחס  גם  הנמוכה  היוקרה  את  ייחסו  רבים  מתכשרים 

לדיסציפלינות ההומניסטיות. יחס זה התבטא בהקצאת משאבים נמוכה, כמו למשל כמות 

 STEMה־ דיסציפלינות  לטובת  שיעורים  וביטול  ספרית  הבית  במערכת  הקטנה  השעות 

ואנגלית כשפה זרה:

לעומת  פרטניים.  ושיעורים  לטקסים  חזרות  בשל  בוטלו  שיעורים  רבים  במקרים 

זאת, בשיעורי אנגלית ומתמטיקה שיעורים לא בוטלו. התחושה גם מצד ההורים 

לא  אם  דבר  יפסידו  לא  שהתלמידים  תחושה  מקרא.  לשיעורי  חשיבות  שאין  היא 

)B9 יהיה שיעור. )שאלון

במערכת  ההומניסטיות  לדיסציפלינות  המוקצה  השעות  היקף  בין  השוו  מתכשרות  שתי 

החינוך הממלכתית־חילונית בהשוואה למערכת החינוך הממלכתית־דתית:

התלמידים לומדים מקרא רק שעה וחצי פעם בשבוע בניגוד לבתי ספר דתיים בהם 

)B12 מקרא נלמד הרבה יותר. )שאלון

יוצר  במקרא  שהעיסוק  לכך  הנמוכה  היוקרה  את  ייחסו  בודדים  מתכשרים  כן,  כמו 
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קונפליקטים פוליטיים ואידאולוגיים והצביעו על תפיסת התלמידים את השיוך שלו למגזר 

הדתי בישראל:

למקור  אותו  שהופך  מה  לטקסט,  שיש  הדתי  לפן  קשור  הנמוך  הסטטוס  לדעתי, 

 .)B6 לסכסוכים ואי־הסכמות, ואפילו גם מכניס פוליטיקה לשיעורי מקרא )שאלון

מתכשרים בודדים ייחסו את היוקרה הנמוכה למידת הפרופסיונליות של מורים הומניסטיים 

שאינה נתפסת חשובה:

לעיתים מביאים מורה שהתמחות שלה לא במקרא והיא בכל זאת מלמדת את זה. 

)B10 המנהלים לא רואים חשיבות למצוא מורים למקצוע. )שאלון

תפיסת מיצוב היוקרה בעת משבר

לדיסציפלינות  שיוחסה  היוקרה  בתיאור  מרכזיות  מגמות  שתי  על  הצביעו  הממצאים 

הוסברה  המגמות  מן  אחת  כל  יוקרה.  וירידת  יוקרה  עליית  משבר:  בעת  ההומניסטיות 

בדרכים שונות.

עליית יוקרה: שינוי בשיטות הוראה ועליית מוטיבציה

כמחצית מהמתכשרים תיארו מגמה של עלייה ביוקרה בעקבות המעבר להוראה מרחוק 

ושילוב טכנולוגיות. מעבר זה תואר כבעל השפעה על המוטיבציה של התלמידים ללמוד:

מהמסגרת  לצאת  וניתן  נחשף  הדיגיטלי  העולם  מקוונת  לפלטפורמה  כשעוברים 

את  ויעשירו  שיחדשו  ותכנים  חומרים  למצוא  באינטרנט.  ו"לטייל"  הפרונטלית 

מדבר  זה  כי  למקוון  מתחברים  מאוד  התלמידים  המחשב.  מול  הלומד  התלמיד 

 .)B7 אליהם. )שאלון

לטובה  משמעותי  שינוי  הרגשתי  מגוונים  טכנולוגיים  כלים  עם  שיעור  כשלימדתי 

)B3 בהשתתפות התלמידים בשיעור. )שאלון

אקטיבית  למידה  המדגישות  מתקדמות  הוראה  שיטות  באימוץ  בעיקר  התבטא  המעבר 

בדגש על חקר וחווייתיות:

לפני הקורונה תלמידים השתתפו פחות בדיון הכיתתי, זה פחות עניין אותם. אבל 

כשהתחלתי ללמד מרחוק ועשיתי פעילויות מקוונות כמו לחקור באינטרנט גיליתי 

המעבר  כנראה  והתעניינו.  יפות  כך  כל  תשובות  פתאום  ענו  האלה  שהתלמידים 
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ללמידה מתוקשבת עניין אותם. אולי כי דרך לימוד חווייתית גרמה להם להשתתף 

)B5 יותר ולתת תשובות מעניינות. )שאלון

לשיטות  ומעבר  ההוראה  בשיטות  שינוי  תיקפו  המתכשרים  שכתבו  הרפלקציות  גם 

מתקדמות יותר:

אני מרגישה שלמידה משחקית תופסת את התלמידים גם בימים קשים, גם בשעות 

)B5 שלא בא להם ללמוד מקרא, גם כשלא בא להם לפתוח מצלמה. )רפלקציה

ירידת יוקרה: צמצום משאבים, היעדר מוטיבציה, מצלמות כבויות וגיבוי לאי־השקעה

כמחצית מהמתכשרים תיארו מגמה של ירידת יוקרה. מגמה זו נקשרה לביטולי שיעורים 

בגיבוי  מרחוק  בלמידה  תלמידים  של  ההשתתפות  ומיעוט   STEMה־ מקצועות  לטובת 

הורים:

זה ]המקרא[ הלך ונעלם לטובת המקצועות ׳המרכזיים' כמו לשון, אנגלית ומתמטיקה. 

הם  מהמערכת  יורד  הזה  המקצוע  החירום  שבמצב  ראו  ]התלמידים[  שהם  ברגע  

)B4 הבינו ככל הנראה שהוא לא חשוב. )שאלון

היו  אך  לשיעור,  בבוקר  יקומו  שלהם  שהילדים  אחראים  שהיו  הורים  ישנם 

סיטואציות שנתקלתי שהתלמיד לא נכנס לזום בגלל שהוא לא קם, וההורים ויתרו 

)B6 לו כי המקצוע לא חשוב בעיניהם. )שאלון

חלק מהרפלקציות חיזקו היבטים אלה של היעדר מוטיבציה וקושי לרתום את התלמידים 

להשתתף במפגש:

שישה  תלמידים נכנסו לשיעור ולא יותר. כולם עם מסכים שחורים. לצערי הרב הם 

)B12 לא כל כך השתתפו ובזום יותר קשה להביא אותם להשתתף. )רפלקציה

ההוראה מול "מסכים שחורים" תוארה כמצב של אי־ודאות בכל הנוגע למידת המוטיבציה 

של התלמידים ללמידה: 

הרוב המוחלט של התלמידים לא היה עם מצלמה פתוחה ועלתה בי התהייה האם הם 

עסוקים בדברים אחרים תוך כדי והאם השקט נובע מהקשבה או לא. 

)B14 רפלקציה(

משמעותי  גורם  המשמש  מורה–תלמיד,  אישי  קשר  להיעדר  גם  נקשרה  היוקרה  ירידת 

בהגברת העניין במקצוע:
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בלמידה מרחוק התלמידים "איבדו עניין" לגמרי. חסר היה קשר העין בין התלמיד 

)B2 למורה. )שאלון

מתכשרות בודדות הצביעו על האפשרות לחזק את היוקרה באמצעות שינוי שיטות ההוראה. 

הדגש בשיטות הוראה היה על מעבר לשיטות מתקדמות יותר:

חלק מהמורות, בעיקר החדשות, מצאו את הדרך לעניין את התלמידים בכך שהן 

שינו את הגישה של לימוד המקרא ואנחנו בדרך לשינוי תדמית המקצוע. 

)B9 שאלון(

תוך  היוקרה  לחיזוק  דרכים  הציע  ההומניסטיות  לדיסציפלינות  מהמתכשרים  אחר  חלק 

התייחסות להיבטים של חינוך לערכים:

המקרא מלא ערכים רבים וסיפורים רבים שיכולים ללמד את התלמידים רבות על 

 )B11 עצמם ועל החברה בתקופת המקרא וגם השלכה על החברה היום. )שאלון

חשוב  אלו  בתקופות  דווקא  מתמיד.  ורלוונטי  חשוב  המקצוע  לדעתי  היום  דווקא 

)B1 שנשמור על הערכים המנחים אותנו ונדע לקשר בין העולם הישן לחדש. )שאלון

STEM דיסציפלינות

מיצוב יוקרה בעת שגרה

ההומניסטיות,  לדיסציפלינות  המתכשרים  שתיארו  הנמוך  היוקרה  למיצוב  בניגוד 

המתכשרים לדיסציפלינות ה־STEM ביטאו מודעות חזקה ליוקרה הגבוהה המיוחסת להן. 

ההסברים לכך היו מגוונים. 

גבוהה  מוטיבציה  למידה,  חובת  להצלחה,  תגמול  קשה,  דיסציפלינה  גבוהה:  יוקרה 

ומשאבים רבים

המקצועות  את  תופסים  והתלמידים  ההורים  שההנהלה,  לכך  נקשרה  הגבוהה  היוקרה 

כקשים וכחשובים לשם הצלחה בחיים: 

בבית הספר מקצוע המתמטיקה נתפס כמקצוע חשוב מאוד. הסיבה לכך היא כנראה 

ומתמטיקה  במתמטיקה,  גבוהות  דרישות  יש  רבים  למקצועות  הגבוהה  שבהשכלה 

מהווה תנאי קבלה ללימודי השכלה גבוהה. בנוסף, במקצועות עבודה רבים יש צורך 

בחשיבה מתמטית וידע מתמטי: סטטיסטיקה, הסתברות וגרפים. ההורים מדגישים 
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)2M לילדיהם עוד מבית הספר היסודי כמה חשוב להצליח במקצוע זה. )שאלון

כישורים  דורשת  גבוהות  ברמות  המקצועות  שלמידת  לכך  התייחסה  אחת  מתכשרת 

מיוחדים:

מעבר  נוסף  למידה  וזמן  תרגול  מחייב  יח"ל,  בחמש  במיוחד  המתמטיקה,  מקצוע 

לשעות בית הספר לעומת מקצועות אחרים. לא לכל התלמידים יש את היכולת ואת 

)10M האנרגיה והכוחות ללמוד ברמה זו. )שאלון

הסבר אחר נקשר להקצאת משאבים כמו חובת היבחנות, היקף שעות ההוראה במערכת, 

חלוקה להקבצות לימוד ותגבור לימודים: 

שעות  בהמון  מתבטא  זה  מכולם,  החשוב  הוא  הספר  בבית  המתמטיקה  מקצוע 

)4M במערכת וביותר משאבים שמוקצים לו לעומת מקצועות אחרים. )שאלון

נמוכות עם  ותלמידים מתקשים משובצים להקבצות  זה שהוא מקצוע חובה  עצם 

תכנים פשוטים יותר ולא מוותרים עליו מראה כי הוא מקצוע חשוב במסגרת בית 

)6M הספר. )שאלון

בבית  מקצוע  בכל  לא  הצהריים.  אחר  תגבורים  ]לתלמידים[  לעשות  ממני  ביקשו 

)4M הספר נותנים שעות עזר. )שאלון

השלכות היוקרה הגבוהה התבטאו גם בגורם לבחירה בהתמחות הדיסציפלינרית:

החשיבות למתמטיקה היא מאוד גדולה. מרגישים את זה גם מצד התלמידים וגם 

)11M מצד ההורים. זו אחת הסיבות שבחרתי בהתמחות זו. )שאלון

השלכות אלה התבטאו גם ביחס של התלמידים לדיסציפלינה:

תלמידים בדרך כלל חשוב להם להשקיע יותר במתמטיקה לעומת מקצועות אחרים. 

הם תמיד מגיעים לשיעורים, משתדלים להשתתף והציון הסופי בתעודה נורא חשוב 

)7M להם.  )שאלון
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מיצוב היוקרה בעת משבר

הממצאים הצביעו על מגמה של שימור ואף חיזוק היוקרה הגבוהה שיוחסה לדיסציפלינות 

היו  שלא  ההוראה–למידה  בתהליכי  ערעור  בודדים  מתכשרים  תיארו  זה,  לצד   .STEM

רגילים אליהם בעת שגרה. תיאורים אלה לא נקשרו על ידי המתכשרים למגמה של ירידת 

יוקרה. 

לימודי,  לעומס  אשרור  חיצונית,  בבחינה  היבחנות  חובת  גבוהה:  יוקרה  וחיזוק  שימור 

מוטיבציה גבוהה, השתתפות והשקעה בלמידה, מימון חינוך אפור על ידי ההורים

התלמידים  ההנהלה,  שייחסו  החשיבות  מידת  להמשך  נקשר  הגבוהה  היוקרה  שימור 

התלמידים  של  הרבה  בהשקעה  התבטאה  זו  חשיבות   .STEM לדיסציפלינות  וההורים 

וכן בגיוס משאבים כלכליים פרטיים  בלמידת המקצועות על אף הקושי בלמידה מרחוק 

מצד הורים כדי להבטיח את הצלחת ילדיהם:

משמעותי  באופן  השתנה  לא  והורים  תלמידים  מצד  המתמטיקה  למקצוע  היחס 

כל  עבור  והכרחי  משמעותי  נחשב  המקצוע  במשבר  גם  מרחוק.  ההוראה  בתקופת 

תלמיד, הורה ומורה. בגלל חשיבות המקצוע התלמידים משקיעים מזמנם וההורים 

)M12 מכספם בשיעורים הפרטיים. )שאלון

שתי מתכשרות אף תיארו מצב של חיזוק היוקרה הגבוהה המיוחסת למתמטיקה. הסבר 

אחד לכך נקשר לאיזון עומס הלימודים בעת המשבר, שלא פגע בתנאים להוראת מתמטיקה:

]בכל  מטלות  של  מוגבלת  כמות  המשבר[  ]בעת  מקבלים  השכבות  בכל  התלמידים 

המקצועות[. בכל שבוע ולכל השכבות תמיד יש מטלה במתמטיקה. אף מקצוע אחר 

)M3 לא מתקרב לתדירות המטלות הזו. )שאלון

חיזוק היוקרה הגבוהה התבטא גם באפשרות ללמוד רק את מקצועות ה־STEM והאנגלית 

כשפה זרה:

מתמטיקה  רק  ללמד  צריך  הקורונה  שבתקופת  שאומרים  הורים  הרבה  שמעתי 

)M9 ואנגלית כדי לא ליצור עומס על התלמידים. )שאלון

לצד זה, נראה שחלק מהמתכשרים חש בשינוי בהתנהגויות הלמידה של התלמידים בעת 

המשבר. שינוי זה ערער את אזור הנוחות של המתכשרים למתמטיקה, אולם הם לא קשרו 

את חוויית הערעור לתחושה של שינוי ביוקרה המיוחסת למתמטיקה:
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מאוד מאתגר ללמד מתמטיקה דרך הזום ובייחוד הוכחות גאומטריות. התלמידים 

טוענים שהם לא מצליחים להבין כמעט כלום דרך הזום וכי מאוד קשה להם שיטת 

)M8 הלמידה הזו. )שאלון

השליטה על ריכוז התלמידים קשה יותר. תלמיד שלומד מהבית חשוף ליותר קשיים 

מצלמה  מפעילים  לא  אפילו  שלפעמים  תלמידים  יש  הלמידה.  בזמן  דעת  והסחות 

רבים  לכעסים  גרמו  הרבים  הקשיים  לשיעור.  מקשיבים  אכן  אם  לדעת  וקשה 

מצד התלמידים שלא מבינים את החומר בצורה טובה דרך הזום, וייתכן שגם לא 

)M4 משקיעים מספיק ויוצרים פערים. )שאלון

הערעור נקשר גם ליחס השלילי של ההורים כלפי המורים:

המורים. הם  על  וכועסים  במתמטיקה  התלמידים  מתוסכלים ממצב  רבים  הורים 

)M1 לא רואים את המאמץ שעושים כדי ללמד בצורה טובה במצב הנוכחי. )שאלון

הרפלקציות שכתבו המתכשרים תיקפו את תחושות הערעור סביב תהליכי הוראה–למידה 

שהיו רגילים להם בעת שגרה:

של  היום  סדר  על  משפיע  הספר  בבית  המסגרת  שהיעדר  מרגיש  אני 

של  תהליך  אותם.  לאסוף  קשה  ויותר  מפוזרים  יותר  הם  הקבוצה. 

הוכחות ותרגולים לוקח הרבה יותר זמן. זה מוביל לשינוי סדר הזמנים 

לא  מתקדם  שאני  אומר  וזה  הוכחתי  מאשר  יותר  תרגלתי  בשיעור, 

)M4 בקצב שתכננתי לעצמי. )רפלקציה
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טבלה 1 שלהלן משרטטת כסיכום את הקטגוריות המרכזיות שנחשפו ביחס למיצוב היוקרה בשתי 

הקבוצות הדיסציפלינריות:

טבלה 1: מיצוב יוקרה בעת שגרה ובעת משבר

 דיסציפלינות STEM דיסציפלינות הומניסטיותמגמות

משברשגרהמשברשגרה

יוקרה 
גבוהה

-

מוטיבציה גבוהה יותר של 	•
תלמידים ללמוד 

השתתפות של תלמידים 	•
בדיונים סביב התכנים

גילויי סקרנות ועניין מצד 	•
התלמידים כלפי התכנים

שיטות הוראה מתקדמות 	•
המשלבות טכנולוגיות 

למידה

• מקצוע קשה	
• נדרשת יכולת 	

קוגניטיבית גבוהה
• תגמול גבוה  להצלחה 	
• חובת היבחנות בבחינה 	

חיצונית
• מוטיבציה גבוהה ללמוד 	

את המקצוע
• הקצאת משאבים רבים 	

)שעות במערכת, רמות 
לימוד, שיעורי תגבור(

• מימון שיעורים פרטיים 	
על ידי הורים )חינוך 

אפור(

• חובת היבחנות 	
בבחינה חיצונית

• אישור הנהלה לריבוי 	
משימות בתהליך 

הלמידה
• השקעה בלמידה מצד 	

תלמידים
• מימון שיעורים 	

פרטיים על ידי הורים 
)חינוך אפור(

יוקרה 
נמוכה

• הכשרה 	
פרופסיונלית 

הדורשת יכולת 
אקדמית נמוכה

• אימוץ שיטות 	
הוראה מסורתיות

• היעדר רלוונטיות 	
של התכנים לחיי 

התלמידים
• תפיסת התכנים 	

כקשורים לעיסוק 
בדת

• תפיסת התכנים 	
כמעוררים 

קונפליקטים 
פוליטיים לא 

רצויים בכיתה
• מוטיבציה נמוכה 	

של התלמידים 
ללמוד את 

המקצוע
• משאבי הוראה 	

דלים )מיעוט שעות 
במערכת, צוות 

מקצועי קטן(

צמצום משאבים )ביטול 	•
שעות לימוד לטובת 
מתמטיקה ואנגלית(

היעדר מוטיבציה ללמידה	•
כיבוי מצלמות לאורך 	•

השיעור
אי־השקעה בלימוד המקצוע 	•

בגיבוי הנהלה והורים
דיון סביב מידת הנחיצות 	•

בלמידת המקצועות 
ההומניסטיים בשעת משבר

היעדר קשר אישי מורה–	•
תלמיד

-
-

מגמות 
כלליות

• חלק מהמתכשרים הציע דרכים להעלאת היוקרה 	
של המקצוע בדגש על חינוך לערכים, התמקצעות של 

מורים ואימוץ שיטות הוראה מתקדמות.

• הצדקת היוקרה הגבוהה בדגש על הקושי 	
והמורכבות של התכנים ועל הצורך להפגין יכולת 

קוגניטיבית גבוהה בלימוד המקצוע
בעת המשבר – תחושות ערעור סביב התנהגויות 	•

הלמידה של התלמידים )ירידה במוטיבציה, 
בהשתתפות ובהשקעה(

בעת המשבר – תחושות ערעור סביב הקשר הורים–	•
מורים )ביקורת על הספקי חומר והאשמות בנוגע 
למידת המוכנות של התלמידים להצליח בבחינה 

החיצונית(
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דיון וסיכום

המחקר המוצג בפרק זה ערך השוואה בין תפיסות מתכשרים לדיסציפלינות הומניסטיות 

ולדיסציפלינות STEM הלומדים בתוכנית להוראה בבית הספר העל־יסודי ביחס ליוקרה 

הנלווית לדיסציפלינות שבהן הם מתמחים בעת שגרה ובעת משבר. ראשית, ממצאי המחקר 

היוקרה  למיצוב  ברורה  בצורה  מודעים  היו  הדיסציפלינות  בשתי  שהמתכשרים  חשפו 

ואילו  נמוכה  יוקרה  תיארו  ההומניסטיות  לדיסציפלינות  המתכשרים  שגרה.  בעת  הנבדל 

המתכשרים לדיסציפלינות STEM הביעו מודעות ברורה ליוקרה הגבוהה המיוחסת להן. 

לבחירה  בנוגע  זלזול מצד מכרים  לדיסציפלינות ההומניסטיות תיאר  חלק מהמתכשרים 

אקדמיות  יכולות  דורשות  שאינן  ככאלה  הנתפסות  דיסציפלינות  בהוראת  להתמחות 

גבוהות. לעומת זאת, חלק ממתכשרי ה־STEM תיאר את הבחירה להתמחות בהן דווקא 

בשל יוקרתן הגבוהה.

שנית, המתכשרים בשתי הדיסציפלינות תיארו מגמות של שינוי ביוקרה בעקבות המשבר 

מגמות  שתי  תיארו  הומניסטיות  בדיסציפלינות  המתכשרים  מרחוק.  להוראה  והמעבר 

מרכזיות – עליית יוקרה וירידת יוקרה. מגמות סותרות אלה עשויות להצביע על הקשרים 

 STEM בדיסציפלינות  המתכשרים  זאת,  לעומת  המתכשרים.  פעלו  שבתוכם  ייחודיים 

תיארו מגמות של שימור יוקרה גבוהה ואף חיזוק היוקרה. 

המשבר  בעת  היוקרה  ירידת  התבטאה  ההומניסטיות  בדיסציפלינות  המתכשרים  בקרב 

בצמצום שעות ההוראה וביחס המבטל של ההנהלה ושל התלמידים בגיבוי ההורים בכל 

הנוגע ללמידת הדיסציפלינה, עד לכדי האפשרות לוותר לחלוטין על למידתן תוך העדפה 

גם  נקשרה  ירידת היוקרה  זרה.  ואנגלית כשפה   STEMה־ ברורה להתמקדות במקצועות 

העניין  בהגברת  משמעותי  גורם  שגרה  בעת  המשמש  מורה–תלמיד,  אישי  קשר  להיעדר 

החינוך  משרד  בשגרה  כאמור  שכן  מפתיע,  אינו  זה  ממצא  ההומניסטיות.  בדיסציפלינות 

מעודד לימוד של דיסציפלינות STEM ברמות גבוהות, ובעת משבר – אף הציג מתווה ייחודי 

של בחינות הבגרות החיצוניות תוך צמצום בחינות חיצוניות במקצועות ליבה הומניסטיים 

 .(Berkovich, 2019)

של  מיצוב  תיארו  ההומניסטיות  בדיסציפלינות  מהמתכשרים  כמחצית  מפתיע,  באופן 

ההוראה.  שיטות  ושינוי  טכנולוגיות  לפלטפורמות  למעבר  נקשר  זה  שינוי  יוקרה.  עליית 

שינוי אינסטרומנטלי־פדגוגי זה הוביל, לתפיסת המתכשרים, בהיזון חוזר להגברת העניין 

פעילה  בהשתתפות  שהתבטאה  התלמידים  של  המוטיבציה  ברמת  ולשיפור  בדיסציפלינה 
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יותר בשיעורים. לעומת זאת, בקרב המתכשרים בדיסציפלינות STEM המגמה של עליית 

יוקרה הייתה מינורית והיא נקשרה למהלכים אינסטרומנטליים חיצוניים )למשל הוספת 

שיעורים על חשבון מקצועות אחרים, שימור בחינת הבגרות במתמטיקה כחובה( שגובו על 

ידי קובעי מדיניות, הנהלה והורים.

ממצא מעניין שנחשף בקרב המתכשרים בדיסציפלינות STEM הוא תחושת הערעור שחשו 

התלמידים  של  הלמידה  התנהגויות  של  היבטים  סביב  סב  הערעור  משבר.  בעת  בהוראה 

והשתתפות  בריכוז  ירידה  תיארו  אלה  מתכשרים  בשגרה.  מורגלים  היו  לא  שאליהם 

והשקעה נמוכות מצד התלמידים לעומת מאפייני הלמידה בשגרה. אולם בעוד מתכשרים 

המתכשרים  נמוכה,  ליוקרה  אלה  התנהגויות  ייחסו  ההומניסטיות  לדיסציפלינות 

את  ללמוד  ולקושי  המשברית  למציאות  אלה  התנהגויות  ייחסו   STEM לדיסציפלינות 

הדיסציפלינה מרחוק. בכך ניתן לטעון בזהירות שהמתכשרים לדיסציפלינות STEM שימרו 

את היוקרה של הדיסציפלינה תוך הדגשת היותה דיסציפלינה קשה )Biglan, 1973(. היות 

אחרות,  במילים  מרחוק.  הוראה  של  למתכונת  להתאימה  שניתן  ככזו  תוארה  היא  שכך, 

 )internal locus of פנימי  ביטאו מיקוד שליטה  הומניסטיות  בדיסציפלינות  המתכשרים 

)control בנוגע להוראה מרחוק, שכן הם התמקדו בדרכים לשיפור ההוראה שלהם בעת 

חיצוני  שליטה  מיקוד  ביטאו   STEM לדיסציפלינות  המתכשרים  זאת,  לעומת  המשבר. 

)external locus of control( בנוגע להוראה מרחוק, שכן הם התמקדו בהשלכות המשבר 

ופחות בדרכים להתאים את שיטות ההוראה שלהם למציאות  המונעות למידה כבשגרה 

שנוצרה.

ממצאי המחקר מצביעים על שתי המלצות מרכזיות. אחת, יש להעלות את מיצוב היוקרה 

של  דיסציפלינות הומניסטיות הן בעת שגרה הן בעת משבר. דרך אחת להעלות את יוקרתן 

עשויה להיות על ידי הבנייתן מחדש תוך חיזוק זיקתן למציאות הגלובלית. דיסציפלינות 

של  בהיבטים  תתמקדנה  הן  אם  התלמידים  עבור  רלוונטיות  להיות  עשויות  הומניסטיות 

 )Costa, משתנה  בעולם  גלובלי  והומניזם  רב־תרבותיים  יחסים  תרבותית,  זהות  סביבה, 

)2019. חיזוק הרלוונטיות עשוי להתאפשר באמצעות הזיקה שבין דיסציפלינות הומניסטיות 

לבין חינוך לערכים כמו צדק חברתי ואתיקה, החשובים במציאות גלובלית וטכנולוגית. 

יוקרת הדיסציפלינות ההומניסטיות, העולה גם ממצאי המחקר  דרך אחרת להעלות את 

לכך  עדויות  קיימות  טכנולוגיות.  ושילוב  ההוראה  שיטות  שינוי  ידי  על  היא  הנוכחי, 

ושילוב טכנולוגיות מעלים את המוטיבציה של התלמידים ללמוד  ששינוי שיטות הוראה 
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דיסציפלינות מדעיות )Lin & Chen, 2017(. עדויות תחיליות לקשר זה ניתן לראות גם ביחס 

שיטות  שינוי  שכך,  כיוון   .)Bedenlier et al., 2020( הומניסטיות  דיסציפלינות  להוראת 

ההוראה בשגרה ובמשבר עשוי, בהיזון חוזר, לשנות את התנהגויות הלמידה של התלמידים 

הדיסציפלינות  של  היוקרה  את  להעלות  אחד,  מצד  עשוי,  זה  שינוי  הדיסציפלינות.  בכל 

את  ללמוד  שלהם  והמוטיבציה  התלמידים  להשתתפות  בנוגע  לפחות  ההומניסטיות, 

דיסציפלינות  בהוראת  ערעור  של  מצבים  למנוע  עשוי  זה  שינוי  שני,  מצד  הדיסציפלינה. 

STEM בכל הנוגע להתנהגויות הלמידה בעת משבר. מחקרי המשך עשויים לחזק או לערער 

אמפירית מסקנה זו.

המלצה שנייה קשורה למיצוב היוקרה של דיסציפלינות STEM. יוקרה גבוהה בעת שגרה 

בין תלמידים  ישיר  וביחס  דיסציפלינות  בין  אי־השוויון  בעת משבר מחזקת את  שכן  וכל 

המתמחים בהן )Grewenig at al., 2020(. מתכשרים רבים בדיסציפלינות STEM תיארו 

קושי של התלמידים ללמוד מרחוק. בתוך כך, תוארה התגייסות של הורים לממן "חינוך 

זו  אפור" כדי לגשר על פערי הלימוד של ילדיהם באמצעות שיעורים פרטיים. התגייסות 

 .)Zhang & Bray, 2020( משבר  בעת  במיוחד  תלמידים,  בין  אי־השוויון  הרחבת  משמעה 

אולם ממצאי המחקר חשפו שאף אחד מן המתכשרים בדיסציפלינות STEM לא נתן דעתו 

על כך. 

המתכשרים  עם  ההתדיינות  לחשיבות  נוגעות  מורים  מכשירי  עבור  המחקר  השלכות 

בשגרה  הוראה–למידה  תהליכי  על  ובהשפעתו  דיסציפלינות  של  היוקרה  למיצוב  בנוגע 

בדיסציפלינות  מתכשרים  עצמם.  למתכשרים  גם  נוגעות  מרכזיות  השלכות  משבר.  ובעת 

באמצעות  היוקרה  למיצוב  הנוגע  בכל  פרואקטיבית  עמדה  לנקוט  יכולים  הומניסטיות 

שינוי שיטות הוראה והבניה קוריקולרית חדשה (Little, 2017). מתכשרים בדיסציפלינות 

ויפעלו  היוקרה  הנלוות למיצוב  – טוב שיהיו מודעים להשלכות של צדק חברתי   STEM

לקידום שוויון הזדמנויות בשגרה ובעת משבר כאחד (Larnell et al. 2016(. באופן מיוחד, 

חשוב להגביר את המודעות של המתכשרים למאפייני התלמידים הלומדים מקצועות אלה 

ברמה מוגברת. יש לעורר במתכשרים חשיבה ביקורתית בכל הנוגע לשאלה אם תלמידים 

יוקרתיים  מקצועות  ללמוד  הזדמנות  מקבלים  מוחלשות  חברתיות  מקבוצות  המגיעים 

באמצעות הקצאת משאבים מתאימה. 

מחקר זה אינו חף ממגבלות. ראשית, כמות המתכשרים שנחקרה אינה גדולה ומכאן היכולת 

להכליל את הממצאים מצומצמת למדי. שנית, המקצועות מקרא ומתמטיקה הם מייצגים 
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בלבד של דיסציפלינות הומניסטיות ודיסציפלינות STEM. במחקר המשך יש מקום לבחון 

את מיצוב היוקרה של מקצועות נוספים בכל אחת מקבוצות דיסציפלינריות אלה. 

מגבלה שלישית נוגעת לכך שאיסוף הנתונים התבסס בעיקרו על שאלונים מקוונים שמילאו 

משתתפי המחקר ולא על  ראיונות. היות שכך, ייתכן שהמענה על השאלונים המקוונים היה 

חלקי או חסר, ואילו ראיונות עם המשתתפים היו מאפשרים להעמיק יותר בהבנת התופעה 

באמצעות הוספת שאלות מובנות לאורך הריאיון. עם זאת, חשוב לציין שבמחקר הנוכחי 

והן  בהוראה מרחוק  לאורך ההתנסות  ברפלקציות שכתבו המשתתפים  גם  שימוש  נעשה 

שימשו כלי מחקר נוסף שנועד לחזק את התוקף ואת המהימנות של הממצאים. 

המחולקת  ישראל  במדינת  החינוך  מערכת  של  מאופייה  נובעת  נוספת  אפשרית  מגבלה 

למגזרים שונים – ייתכן שבמגזר שאינו יהודי־חילוני עשויים להתקבל ממצאים אחרים. כך 

לדוגמה, לימודי מקרא במגזר היהודי־דתי, וכל שכן במגזר החרדי, הם בעלי יוקרה גבוהה 

לימודי הדת  זו התבטאה, למשל, בהמשך  גבוהה  יוקרה   .STEM ה־  יותר מדיסציפלינות 

בישיבות החרדיות בניגוד להנחיות הממשלה בישראל.

לסיכום, משבר הקורונה והמעבר להוראה מרחוק זימנו למתכשרים אפשרות לחוות שינוי 

במיצוב היוקרה של הדיסציפלינה שהם מתמחים בה והשפעותיו על תהליכי הוראה–למידה. 

מודעות להשלכות מיצוב היוקרה בעת שגרה ובעת משבר עשויה להעמיק את ההבנה שגיוון 

ועושר של ידע חשובים יותר ממגמות פוליטיות היוצרות הבניה היררכית של דיסציפלינות 

והסללה בתוך מערכת החינוך ומחוצה לה. תוכניות להכשרת מורים בבית הספר העל־יסודי 

צריכות לדון בהשלכות היוקרה של הדיסציפלינות על פרקטיקות הוראתיות ועל היבטים 

של צדק חברתי הנקשרים אליהן בעת שגרה ובעת משבר כאחד. 
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The Status of School Subjects in a Reality of a World crisis - The case of 
Mathematics and Bible Classes 

Liat Biberman-Shalev and Galia Semo

Abstract

The current study is situated within the conflict paradigm. The conflict arises 
from the different status that is attributed to the school subjects as a means of 
preserving social stratification of teachers and students alike. The Bible and 
mathematics school subjects were chosen as representatives of the conflict 
paradigm in order to find out whether the status that is attributed to them during 
regular times changes in times of crisis, such as the COVID-19 pandemic. Based 
on a qualitative research method, semi-structured interviews with 26 student 
teachers were carried out and analyzed. Findings point to the  awareness of Bible 
student teachers to the low-status of the Bible and mathematics school subjects 
in regular times The student teachers in the two school  subjects detected trends 
of change in the status of the school subjects’ positioning in times of crisis 
and the transition to distance learning due to the COVID-19 pandemic. Bible 
student teachers describe conflicting trends of high and low status positioning. 
In contrast, mathematics student teachers describe trends of preserving and even 
strengthening the high-status of the mathematics school subject. The conclusions 
of the study focus on ways to raise the status of the humanistic school subjects 
and the proactive role of student teachers in repositioning the status of such 
subjects. The study may bear a possible contribution to the awareness of the 
affinity between school subjects and to the sustainability of social justice during 
regular times and during times of crisis alike.

Keywords: prestige, subjects, gray education, stratification
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	 לע .P־ה תשולש לש דובירה תיירואת תא הגה )Max Weber( רבוו סקמ  ינמרגה גולויצוסה הלא םיגשומב שמתשה רבוו .חוכו הרקוי ,שוכר סיסב לע עבקנ יתרבח דוביר וז הירואת יפ .םייכרריהו םיידמעמ םינבמ ןכותב תורמשמו תונגראמ תויוברתו תורבח דציכ ראתל ידכ לשמל ,רתי תויוכזו םיחוור ררשאמ הרקוי סוחיי לש תויכרריה לע ססובמה יתרבח דוביר רתוי ההובג הרקויב קיזחמש ימל תוינידמ עובקל חוכו העפשה ,םירחאו םיילכלכ םיבאשמ תונילפיצסידל תסחוימה הרקויה ןיבש םירעפה ,המגודל .)Waters & Waters, 2015( יתרבח דוביר לש בצמ םירמשמ STEM תונילפיצסידל תסחוימה וז ןיבל תויטסינמוה םיכוז STEM־ה תונילפיצסידב ןוכיתה רפסה תיבב םיחמתמה םידימלת .ה
	 םיקזח םיירנילפיצסיד תולובג .א :םינייפאמ העברא ההובג הרקוי תולעב תונילפיצסידל ;תוירנילפיצסידרטניא םידומיל תוינכות לש בוציע ,לשמל ,םיענומה ,יטנרהוק ןכותו לע ססובמה טשפומ ןכות .ג ;תויונשרפל ןתינ וניאשו ןמז ךרואל ססובו רמשנש ןכות .ב ;הילע רערעל ןתינ אלש תילסרבינואו תיטולוסבא תמאכ םיספתנה םילמסו תוירואת שגר לש תושוחתל תרשקנה תיטקרפ תוליעפמ תוענמיהו תיביטינגוק הבישח תשגדה .ד Grossman & Stodolsky, 1995, Young,(  תיביטקייבוא תוננובתה רערעל תויושעה .)2007, Freeman et al., 2019
	 לע תונוע ןה ןכש ,STEM  תונילפיצסיד לש ןתרקוי תא המיצעמ תילבולגה תואיצמה יתוברת רשקה תולוטנכ תוספתנ ןה דחוימ ןפואב .ליעל וראותש ההובג הרקוי ינייפאמ תצאהל םימרותה םיילסרבינוא םיטביהל תיגולומטסיפאה ןתייווה םצעמ תורושקכו תינויער הפשמ תובכרומו טשפומ ןכותב תוקסוע ןה .)Bleazby, 2015( היצזילבולגה יכילהת םיירנילפיצסידה ןהיתולובג לע תורמוש ןה .תונורקעו םילמס ,םירפסמ – תילסרבינוא תיוולנה ההובגה הרקויל תודע .יסחי ןפואב יטולוסבאו יאדו ,ססובמ עדי תוגיצמו דע שילש איהש ,STEM־ה תועוצקמב םלועב םירגובה תומכ איה הלא תונילפיצסידל ילבולגה הקוסעתה קושב םהילע קבאמה תא שיגדמש המ ,םירחא םימוחת ירגובמ תיצ
	 הרקויב תוקיזחמ הירוטסיהו תד ,הפש לשמל ומכ תויטסינמוה תונילפיצסיד ןתמועל הרקוי תולעב תונילפיצסיד ינייפאמ .(Addams, 2011) םיילושל תוקחדנו רתוי הכומנ יסומלופ ,יביטקייבוס ןכות .ב ;ידוחיי רשקהל הקיז לעב יטרקנוק ןכות .א :םה הכומנ Grossman & Stodolsky,) םינחבומ םיירנילפיצסיד תולובג תורסח .ג ;תונשרפל ןותנו תונילפיצסיד לש הכומנה הרקויל תודע .)1995, Rennie, Venville, & Wallace, 2012 ףקיהב םוצמצ שיגדמה םלועה יבחרב םיימדקא תודסומ לע רבועש ךילהתב תאטבתמ הלא םיניינועמה םיטנדוטס רדעיה וא תויחוור־יא לשב תויטסינמוהה תוטלוקפהו םיסרוקה .)Costa, 2019( ןהב תוחמתהל
	 The Two Cultures and the יסאלקה ורפסב ראית (Snow, 1959) ואונסש ןייצל יואר "תויוברת יתש"כ תויעדמהו תויטסינמוהה תונילפיצסידה תא Scientific Revolution  ןיבש בוטיקב האר ואונס .םינוש יגולוכיספ םילקאבו םיכרעב ,תופשב תוקיזחמה תולדבנ הרבחה לעש שיגדה ןכל .תויתרבח תויעבל ליבוהל היושעה תיתוברת הנכס תונילפיצסידה.ךוניח תועצמאב הלא תויוברת יתש ןיב רשגל תוירחאה תלטומ
	לארשיב ךוניחה תכרעמב תונילפיצסידה לש הרקויה בוצימ לע הנורוקה רבשמ תוכלשה
	 תבכרומ ךוניחה דרשמ םעטמ םידימלתל תקנעומה לארשיב תורגבה תדועת ,הרגשב תוניחבה ףגאב םידבועה םיחמומ ידי לע תוחסונמה תוניחב ירק( תוינוציח תוניחב הנומשמ תויהל תנמ לע הלא תוניחבב ןחביהל הבוחה תלטומ ןוכית דימלת לכ לע .)ךוניחה דרשמב הלכשהה תכרעמל הסינכל יחרכה יאנת איה תורגב תדועתל תואכז .תורגב תדועתל יאכז.לארשיב ההובגה
	 ,תורפס ,ארקמ ,ןושל ,תילגנא ,הקיטמתמ – הבילה תועוצקמב תוכרענ תוינוציח תוניחב עבש ותריחבל ןותנה רבגומ עוצקמב תחא תינוציח הניחב תוחפל דועו ;תוחרזא ,הירוטסיה .)'דכו בשחמה יעדמ ,תונמוא ,ןורטאית ,הקיזיפ ,היגולויב לשמל( דימלתה לש תישיאה חווטב דומיל תודיחיב תואטבתמה תונוש תומרב דמליהל םילוכי הריחבהו הבוחה תועוצקמ דימלתהש תועשה רפסמ יפ לע תובשוחמ דומילה תודיחי .תודיחי שמחל תחא הדיחי ןיבש המרב תוחפל ןחביהל דימלת לכמ שרדנ תילגנאבו הקיטמתמב .עוצקמה תדימלל שידקמ הלכשה תשיכר .ההובגה הלכשהה תכרעמל הסינכ ול רשפאתתש ידכ ,תודיחי שולש לש תשרוד )תולכירדאו האופר לשמל( םירחא םייתרקוי תועוצקמבו STE
	 תונושה תונילפיצסידל תסחוימה הרקויה ירעפ תא ופירחה ילבולגה הנורוקה רבשמ תוכלשה דומיל תועשל הקולחש ,תידוסי־לעה ךוניחה תכרעמב דוחייב ,לארשיב ךוניחה תכרעמב וכשמנ ידוסי־לעה תותיכב .םייזכרמה םיינוגראה הינייפאממ דחא איה תוירנילפיצסיד תכשוממה הדימלה .רחאה יאליגה ךוניחה לכ תמועל רתוי ךורא ןמז קוחרמ םידומילה הליעי הניא קוחרמ הארוההש הנעטב ,םירוהו םידימלת דצמ הבר תרוקיב המרג קוחרמ םידימלתה לש םתחלצה־יאמ ששח ועיבה םירוה ,דחוימ ןפואב .הדימלה יכילהת לע השקמו לשב .)2020 ,וטיטב( תילגנאו הקיטמתמב דחוימבו STEM ־ה תועוצקמב תורגבה תוניחבב הז הוותמ .רבשמה תפוקתב ידוסי־לעה ךוניחל ידוחיי הוותמ ךוניחה דרשמ חסינ תר
	 םוקמב ירק( 50%־ב םצמוצי הבוח רדגב ןהש תוינוציחה תוניחבה ףקיה ,הוותמה יפ לע תונילפיצסידל קר עגנ ףקיהה םוצמצ .)הבוח תוניחב עברא קר ויהי הבוח תוניחב הנומש הירוטסיהב ,תורפסב ,ארקמב תוינוציח תוניחב עברא םוקמב .תויטסינמוהה הבילה עוצקמב קר תינוציח הניחבב ןחביהל םידימלתה תא ךוניחה דרשמ בייח ,תוחרזאבו תשולשב ןויצה .רפסה תיב תלהנה ידי לע ימונוטוא ןפואב רחבנ הז עוצקמ .דחא יטסינמוה תוניחב סיסב לע עבקנ רפסה תיב תלהנה ידי לע ורחבנ אלש םייטסינמוהה תועוצקמה תא םיריכמו רפסה תיבב םידמלמה םירומה ידי לע תוחסונמש תוניחב ירק( תוימינפ לעו תימינפה הניחבה ןויצ לע ססבתה תורגבה תדועתב ןזוהש ימינפה ןויצה
	 הרקויה תא דחוימ ןפואב קזיח רבשמה תעב לארשיב תורגבה תוניחב לש הז הוותמש הארנ תועוצקמב ןחביהל וביוח םידימלתה ןכש ,)הרז הפשכ( תילגנאלו הקיטמתמל תסחוימה דרשמ םעטמ החסונש תורגב תניחבב תונחביה ,ךכיפל .תוינוציח תוניחבב קרו ךא ולא הרקוי ירק( תונילפיצסיד לש ןתרקויל ףסונ ןממס העביק )תינוציח( יתלשממה ךוניחה הרקוי תמועל תינוציח הניחבב הב ןחביהל םידימלתה לע היה הבוחש הנילפיצסידל ההובג .)תורגבה תדועתב ימינפ ןויצ דימלתל ןזוה הבש הנילפיצסידל הכומנ
	 םג אלא תונושה תונילפיצסידה תארוהב קר אל תוננובתה ךותמ ,תיתכרעמה המרב תויטסינמוה תונילפיצסידל תסחוימה תלדבנה הרקויהש הארנ ,ןתארוהל םירומ תרשכהב םירומ תרשכהב יזכרמ רגתא .ןתארוה תארקל הרשכהה ירגתאב םג תאטבתמ STEM־ו Costa,( ןהב תוחמתהל םישקבמה לש ךומנה רפסמה אוה תויטסינמוה תונילפיצסידל ,םיכרע ליחנהל םירשכתמה לש הכומנה תולגוסמה תשוחתל םיעגונ םירחא םירגתא .)2019 םידימלתה לש הכומנה היצביטומה תדימ םעו תעמשמ תויעב םע םהלש תודדומתהל הלא םירגתאל קוזיח .)Cochran-Smith & Zeichner, 2005( הלא תונילפיצסיד דומלל הדעונ רפסה תיב תונשב תורפסה תארוה" :תורפסב םידומילה תינכותב םג תוארל
	 
	היגולודותמ

	רקחמה תטיש
	 Creswell, 2005;( תיגולונמונפ השיגב תינתוכיא היגולודותמ ץמאמ יחכונה רקחמה תוביטקפסרפה יפ לע תוידוחיי תועפות תנבהב תדקמתמ וז השיג .)Griffin & May, 2012 םיפתתשמה ןמ שקבמה רקחמ אוה יגולונמונפ ינתוכיא רקחמ .ןהב םיפתושה לש תוסיפתהו־םוי תועפות לש ןסיסבב םיחנומה תותימאו תונויער לע בושחלו "הרוחא דעצ" תחקל תויובח וא תושדח תויועמשמ רחא תוקחתהל הרטמ ךותמ תאז .ןהב קלח םהל שיש תוימוי )Creely, 2018;  הב קלח םהל שיש םישנאה ידי לע תוספתנ הלאש יפכ המצע העפותה לש ןוצרה אוה יגולונמונפ ינתוכיא רקחמב הריחבל לנויצרה .Tomaszewski et al., 2020( הרגשב תונוש תונילפיצסידל תסחוימה תל
	רקחמה יפתתשמ
	 םירשכתמ 14־ו )םישנ רשע ,םירבג ינש( ארקמ תארוהל םירשכתמ 12 םה רקחמה יפתתשמ םהלש הרשכהה םויס תארקל םיאצמנה )םישנ 12 ,םירבג ינש( הקיטמתמה תארוהל תוגציימ ,ןחבומ הרקוי בוצימב תוקיזחמה ,הלא תוצובק יתש .ידוסי־לע ךוניחל תינכותב ,תויטסינמוה תונילפיצסיד תגציימ ארקמב תוחמתה :תונוש תוירנילפיצסיד תוצובק ךוניחה תכרעמב דמלנ ארקמ תעדה םוחת .STEM תונילפיצסיד תא תגציימ הקיטמתמו וניאו ,םיבותכב ירוטסיהו יתורפס ןויע בלשמה ,יטסינמוה עוצקמכ לארשיב תיתכלממה יטסינמוה דומיל םוחת אוה ארקמ תעדה םוחת ןכל .תינומא־תיתד השיג ךותמ דמלנ בוצימ לע םיעיפשמה ורקימהו ורקמה יכילהת לע ריאהל תורשפאמ הלא תוצובק .קהבומ .רבשמ תעב 
	הקיתאו םינותנ ףוסיא ,רקחמה ילכ
	 תולאש וליכהש םינווקמ םינולאש .א :םה יחכונה רקחמב שומיש םהב השענש רקחמה ילכ לש הרקויה בוציממ תומשרתהו קוחרמ הארוהב תוסנתהה תייווחב תוקסועה תוחותפ תוסנתהה ךלהמב םירשכתמה ובתכש תויצקלפר .ב .רבשמ תעבו הרגש תעב הנילפיצסידה .קוחרמ הארוהב
	 ומוציעב ךרענ הז רקחמ רובע םינותנה ףוסיאש ךכמ העבנ םינווקמה םינולאשב הריחבה ץחלו הקוצמ לש תושוחת ועיבה םיבר םירשכתמ הז בלשב .הנורוקה לש ןושארה לגה לש שגפמו ,רגסה לשב תירשפא התייה אל םינפ לא םינפ ןויאיר תכירע .רבשמה תוביסנ בקע יפתתשמל עצוה ןכל .םירשכתמה ןמ ושרדנש םוזה תועש לע ףסונ סמועכו לועכ ספתנ םוזב ופסאנ ליבקמב .םהל םיאתמו חונש ןמזב ,בתכב ןויאירה תולאש לע תונעל רקחמה םינולאשה .קוחרמ הארוהב תוסנתהל רבעמה ךלהמב םירשכתמה ובתכש תויצקלפר תינכותב םידמולה ,הקיטמתמו ארקמה תארוהל םירשכתמה לכל וחלשנ םינווקמה תונילפיצסידה תא יחכונה רקחמב םיגציימ תועוצקמה ינש .הללכמבש ידוסי-ל
	םינותנה חותינ
	 החתינ תורקוחה ןמ תחא לכ . תיביטקודניא הרוצב ךרענ םינותנה חותינ האירק ללכש ,ינושאר ששגמ חותינ ךרענ ,ןושארה בלשב :םיבלש השולשב םינותנה תא ,תינושאר תומשרתה לבקל ידכ תחא השקמכ תויצקלפרהו םינולאשה תובושת לש המלש ועבקנ ,ינשה בלשב .םינותנה ןוגראל תויורשפא לע בושחלו םייזכרמ תונויער רחא ששגל תוירוגטקה ןיב האוושה הכרענ ,ישילשה בלשב .םינותנה ןמ תולועה תויזכרמ תוירוגטק תוסיפתב ןוימד תודוקנו םילדבה רחא תוקחתהל ידכ תוצובקה ןמ תחא לכל סחיב ופשחנש תוירוגטקה תא וזל וז וגיצהו תורקוחה יתש ושגפנ םיבלשה תשולש עוציב רחאל .ופשחנש ןהמ םכסוה תוטפוש־ןיב תונמיהמ תניחבו ןויד רחאל .ולבקתהש תו
	(Creswell, 2005)

	םיאצממ
	םיאצממ

	 םיגציימכ הקיטמתמו ארקמ ירשכתמ תוסיפת ןיב האוושה לע תתתשומ םיאצממה תגצה סחיב םירשכתמה תוסיפת תוגצומ ,תישאר .STEM־ו תויטסינמוה תונילפיצסיד לש בוצימל סחיב תוסיפתה תוגצומ ,ןכמ רחאל .הרגש תעב תונילפיצסידה לש הרקויה בוצימל .רבשמ תעב הרקויה
	תויטסינמוה תונילפיצסיד
	 הרגשב הרקויה בוצימ תסיפת
	 הכומנה הרקויל הרורב תועדומ ואטיב )ארקמ( תיטסינמוהה הנילפיצסידב םירשכתמה לכ .םינווגמ ויה הז בוצימל םירבסהה .הרגש תעב הנילפיצסידל תיוולנה
	 תויטנוולר רדעיה ,תויתרוסמ הארוה תוטיש ,הכומנ תימדקא תלוכי :הכומנ הרקויםייטילופ םיטקילפנוקו םילד םיבאשמ ,היצביטומו
	 תוכומנה תוימדקאה תולוכיה תסיפתמ תעבונכ הכומנה הרקויל וסחייתה תורשכתמ יתש:STEM־ה תונילפיצסידל האוושהב תיטסינמוה הנילפיצסידב תוחמתהל ידכ תושרדנה
	 "הבג םימירמ" םישנא הברה ארקמל הרומ תויהל תכלוה ינאש תרפסמ ינאשכ רמולכ ."תלוכיה תא ךל שי ירה ?הקיטמתמ ?תילגנא אל המל !?ארקמ" םילאושו קיפסמ ילש תולוכיה תא הכירעמ אל ינאש םיבשוח םישנא הברהש השיגרמ ינא)B5 ןולאש( .ארקמ דמלל תכלל תרחוב ינאשכ
	 יתרמא םעפ אל .םימכח רתוי םירומל וליאכ םיבשחנ תילגנאו הקיטמתמל םירומ ."'!ארקמ ,וואוו' אל ,'דמחנ' .דמחנ הז ,הא" :ורמא םישנאו ,ארקמל הרומ ינאש)B8 ןולאש( .שאר הזב םיליקמ
	 לש תויטנוולרה רדעיה תא םידימלתה תסיפתל הכומנה הרקויה תא וסחיי םירשכתמה בור :םינכתה
	 הברה ,רוחאמ ראשנו ולש תויטנוולרהמ דביא ארקמה עוצקמש הארנ)B11 ןולאש( .ךרוצ וב ןיא רבכש ןשוימ רפסכ וב םיאור
	 "?םינש ינוילימ ינפל ורקש םירבד דומלל ךירצ ינא עודמ" םיחכוותמ םידימלת)B7 ןולאש(
	 הפשה תנבה לשב עוצקמב םידימלתה לש ישוקה תא ושיגדה ארקמ תארוהל םירשכתמה :וז הנילפיצסיד םידמלמה םירומה ברקב תויתרוסמ הארוה תוטיש ץומיאבו תיארקמה
	 .עוצקמב םישקתמ םיבר םידימלת תובורק םיתיעלו ,השק הפש איה תיכ"נתה הפשה)B10 ןולאש(
	 יל ובישה םה ,ארקמ דומלל םיאנוש םה עודמ םידימלת יתלאששכ םימעפ הברה .תממעשמ רתוי דוע הזה עוצקמה תא הריבעמש הרומהשו םמעשמ עוצקמ הזש )B6 ןולאש(
	 םילהנמו םירוה לש לזלזמה סחיל םג הכומנה הרקויה תא וסחיי םיבר םירשכתמ תומכ לשמל ומכ ,הכומנ םיבאשמ תאצקהב אטבתה הז סחי .תויטסינמוהה תונילפיצסידל STEM־ה תונילפיצסיד תבוטל םירועיש לוטיבו תירפס תיבה תכרעמב הנטקה תועשה:הרז הפשכ תילגנאו
	 תמועל .םיינטרפ םירועישו םיסקטל תורזח לשב ולטוב םירועיש םיבר םירקמב םירוהה דצמ םג השוחתה .ולטוב אל םירועיש הקיטמתמו תילגנא ירועישב ,תאז אל םא רבד ודיספי אל םידימלתהש השוחת .ארקמ ירועישל תובישח ןיאש איה)B9 ןולאש( .רועיש היהי
	 תכרעמב תויטסינמוהה תונילפיצסידל הצקומה תועשה ףקיה ןיב וושה תורשכתמ יתש:תיתד־תיתכלממה ךוניחה תכרעמל האוושהב תינוליח־תיתכלממה ךוניחה
	 םהב םייתד רפס יתבל דוגינב עובשב םעפ יצחו העש קר ארקמ םידמול םידימלתה)B12 ןולאש( .רתוי הברה דמלנ ארקמ
	 רצוי ארקמב קוסיעהש ךכל הכומנה הרקויה תא וסחיי םידדוב םירשכתמ ,ןכ ומכ רזגמל ולש ךוישה תא םידימלתה תסיפת לע ועיבצהו םייגולואדיאו םייטילופ םיטקילפנוק:לארשיב יתדה
	 רוקמל ותוא ךפוהש המ ,טסקטל שיש יתדה ןפל רושק ךומנה סוטטסה ,יתעדל .)B6 ןולאש( ארקמ ירועישל הקיטילופ סינכמ םג וליפאו ,תומכסה־יאו םיכוסכסל
	 םייטסינמוה םירומ לש תוילנויספורפה תדימל הכומנה הרקויה תא וסחיי םידדוב םירשכתמ:הבושח תספתנ הניאש
	 .הז תא תדמלמ תאז לכב איהו ארקמב אל הלש תוחמתהש הרומ םיאיבמ םיתיעל)B10 ןולאש( .עוצקמל םירומ אוצמל תובישח םיאור אל םילהנמה
	רבשמ תעב הרקויה בוצימ תסיפת
	 תונילפיצסידל הסחויש הרקויה רואיתב תויזכרמ תומגמ יתש לע ועיבצה םיאצממה הרבסוה תומגמה ןמ תחא לכ .הרקוי תדיריו הרקוי תיילע :רבשמ תעב תויטסינמוהה.תונוש םיכרדב
	היצביטומ תיילעו הארוה תוטישב יוניש :הרקוי תיילע
	 קוחרמ הארוהל רבעמה תובקעב הרקויב היילע לש המגמ וראית םירשכתמהמ תיצחמכ:דומלל םידימלתה לש היצביטומה לע העפשה לעבכ ראות הז רבעמ .תויגולונכט בולישו
	 תרגסמהמ תאצל ןתינו ףשחנ ילטיגידה םלועה תנווקמ המרופטלפל םירבועשכ תא ורישעיו ושדחיש םינכתו םירמוח אוצמל .טנרטניאב "לייטל"ו תילטנורפה רבדמ הז יכ ןווקמל םירבחתמ דואמ םידימלתה .בשחמה לומ דמולה דימלתה .)B7 ןולאש( .םהילא
	 הבוטל יתועמשמ יוניש יתשגרה םינווגמ םייגולונכט םילכ םע רועיש יתדמילשכ)B3 ןולאש( .רועישב םידימלתה תופתתשהב
	 תיביטקא הדימל תושיגדמה תומדקתמ הארוה תוטיש ץומיאב רקיעב אטבתה רבעמה:תויתייווחו רקח לע שגדב
	 לבא .םתוא ןיינע תוחפ הז ,יתתיכה ןוידב תוחפ ופתתשה םידימלת הנורוקה ינפל יתיליג טנרטניאב רוקחל ומכ תונווקמ תויוליעפ יתישעו קוחרמ דמלל יתלחתהשכ רבעמה הארנכ .וניינעתהו תופי ךכ לכ תובושת םואתפ ונע הלאה םידימלתהש ףתתשהל םהל המרג תיתייווח דומיל ךרד יכ ילוא .םתוא ןיינע תבשקותמ הדימלל)B5 ןולאש( .תוניינעמ תובושת תתלו רתוי
	 תוטישל רבעמו הארוהה תוטישב יוניש ופקית םירשכתמה ובתכש תויצקלפרה םג:רתוי תומדקתמ
	 תועשב םג ,םישק םימיב םג םידימלתה תא תספות תיקחשמ הדימלש השיגרמ ינא)B5 היצקלפר( .המלצמ חותפל םהל אב אלשכ םג ,ארקמ דומלל םהל אב אלש
	העקשה־יאל יוביגו תויובכ תומלצמ ,היצביטומ רדעיה ,םיבאשמ םוצמצ :הרקוי תדירי
	 םירועיש ילוטיבל הרשקנ וז המגמ .הרקוי תדירי לש המגמ וראית םירשכתמהמ תיצחמכ יוביגב קוחרמ הדימלב םידימלת לש תופתתשהה טועימו STEM־ה תועוצקמ תבוטל:םירוה
	 .הקיטמתמו תילגנא ,ןושל ומכ 'םייזכרמה׳ תועוצקמה תבוטל םלענו ךלה ]ארקמה[ הז םה תכרעמהמ דרוי הזה עוצקמה םוריחה בצמבש ואר ]םידימלתה[ םהש  עגרב)B4 ןולאש( .בושח אל אוהש הארנה לככ וניבה
	 ויה ךא ,רועישל רקובב ומוקי םהלש םידליהש םיארחא ויהש םירוה םנשי ורתיו םירוההו ,םק אל אוהש ללגב םוזל סנכנ אל דימלתהש יתלקתנש תויצאוטיס)B6 ןולאש( .םהיניעב בושח אל עוצקמה יכ ול
	 םידימלתה תא םותרל ישוקו היצביטומ רדעיה לש הלא םיטביה וקזיח תויצקלפרהמ קלח:שגפמב ףתתשהל
	 םה ברה ירעצל .םירוחש םיכסמ םע םלוכ .רתוי אלו רועישל וסנכנ םידימלת  השיש)B12 היצקלפר( .ףתתשהל םתוא איבהל השק רתוי םוזבו ופתתשה ךכ לכ אל
	 היצביטומה תדימל עגונה לכב תואדו־יא לש בצמכ הראות "םירוחש םיכסמ" לומ הארוהה :הדימלל םידימלתה לש
	 םה םאה הייהתה יב התלעו החותפ המלצמ םע היה אל םידימלתה לש טלחומה בורה .אל וא הבשקהמ עבונ טקשה םאהו ידכ ךות םירחא םירבדב םיקוסע
	)B14 היצקלפר(
	 יתועמשמ םרוג שמשמה ,דימלת–הרומ ישיא רשק רדעיהל םג הרשקנ הרקויה תדירי:עוצקמב ןיינעה תרבגהב
	 דימלתה ןיב ןיעה רשק היה רסח .ירמגל "ןיינע ודביא" םידימלתה קוחרמ הדימלב)B2 ןולאש( .הרומל
	 .הארוהה תוטיש יוניש תועצמאב הרקויה תא קזחל תורשפאה לע ועיבצה תודדוב תורשכתמ:רתוי תומדקתמ תוטישל רבעמ לע היה הארוה תוטישב שגדה
	 ןהש ךכב םידימלתה תא ןיינעל ךרדה תא ואצמ ,תושדחה רקיעב ,תורומהמ קלח .עוצקמה תימדת יונישל ךרדב ונחנאו ארקמה דומיל לש השיגה תא וניש
	)B9 ןולאש(
	 ךות הרקויה קוזיחל םיכרד עיצה תויטסינמוהה תונילפיצסידל םירשכתמהמ רחא קלח:םיכרעל ךוניח לש םיטביהל תוסחייתה
	 לע תובר םידימלתה תא דמלל םילוכיש םיבר םירופיסו םיבר םיכרע אלמ ארקמה )B11 ןולאש( .םויה הרבחה לע הכלשה םגו ארקמה תפוקתב הרבחה לעו םמצע
	 בושח ולא תופוקתב אקווד .דימתמ יטנוולרו בושח עוצקמה יתעדל םויה אקווד)B1 ןולאש( .שדחל ןשיה םלועה ןיב רשקל עדנו ונתוא םיחנמה םיכרעה לע רומשנש
	STEM תונילפיצסיד
	הרגש תעב הרקוי בוצימ
	 ,תויטסינמוהה תונילפיצסידל םירשכתמה וראיתש ךומנה הרקויה בוצימל דוגינב .ןהל תסחוימה ההובגה הרקויל הקזח תועדומ ואטיב STEM־ה תונילפיצסידל םירשכתמה .םינווגמ ויה ךכל םירבסהה
	 ההובג היצביטומ ,הדימל תבוח ,החלצהל לומגת ,השק הנילפיצסיד :ההובג הרקויםיבר םיבאשמו
	 תועוצקמה תא םיספות םידימלתהו םירוהה ,הלהנההש ךכל הרשקנ ההובגה הרקויה :םייחב החלצה םשל םיבושחכו םישקכ
	 הארנכ איה ךכל הביסה .דואמ בושח עוצקמכ ספתנ הקיטמתמה עוצקמ רפסה תיבב הקיטמתמו ,הקיטמתמב תוהובג תושירד שי םיבר תועוצקמל ההובגה הלכשהבש ךרוצ שי םיבר הדובע תועוצקמב ,ףסונב .ההובג הלכשה ידומילל הלבק יאנת הווהמ םישיגדמ םירוהה .םיפרגו תורבתסה ,הקיטסיטטס :יטמתמ עדיו תיטמתמ הבישחב)2M ןולאש( .הז עוצקמב חילצהל בושח המכ ידוסיה רפסה תיבמ דוע םהידליל
	 םירושיכ תשרוד תוהובג תומרב תועוצקמה תדימלש ךכל הסחייתה תחא תרשכתמ:םידחוימ
	 רבעמ ףסונ הדימל ןמזו לוגרת בייחמ ,ל"חי שמחב דחוימב ,הקיטמתמה עוצקמ תאו תלוכיה תא שי םידימלתה לכל אל .םירחא תועוצקמ תמועל רפסה תיב תועשל)10M ןולאש( .וז המרב דומלל תוחוכהו היגרנאה
	 ,תכרעמב הארוהה תועש ףקיה ,תונחביה תבוח ומכ םיבאשמ תאצקהל רשקנ רחא רבסה :םידומיל רובגתו דומיל תוצבקהל הקולח
	 תועש ןומהב אטבתמ הז ,םלוכמ בושחה אוה רפסה תיבב הקיטמתמה עוצקמ)4M ןולאש( .םירחא תועוצקמ תמועל ול םיצקומש םיבאשמ רתויבו תכרעמב
	 םע תוכומנ תוצבקהל םיצבושמ םישקתמ םידימלתו הבוח עוצקמ אוהש הז םצע תיב תרגסמב בושח עוצקמ אוה יכ הארמ וילע םירתוומ אלו רתוי םיטושפ םינכת)6M ןולאש( .רפסה
	 תיבב עוצקמ לכב אל .םיירהצה רחא םירובגת ]םידימלתל[ תושעל ינממ ושקיב)4M ןולאש( .רזע תועש םינתונ רפסה
	:תירנילפיצסידה תוחמתהב הריחבל םרוגב םג ואטבתה ההובגה הרקויה תוכלשה
	 םגו םידימלתה דצמ םג הז תא םישיגרמ .הלודג דואמ איה הקיטמתמל תובישחה)11M ןולאש( .וז תוחמתהב יתרחבש תוביסה תחא וז .םירוהה דצמ
	:הנילפיצסידל םידימלתה לש סחיב םג ואטבתה הלא תוכלשה
	 .םירחא תועוצקמ תמועל הקיטמתמב רתוי עיקשהל םהל בושח ללכ ךרדב םידימלת בושח ארונ הדועתב יפוסה ןויצהו ףתתשהל םילדתשמ ,םירועישל םיעיגמ דימת םה)7M ןולאש(  .םהל
	רבשמ תעב הרקויה בוצימ
	 תונילפיצסידל הסחויש ההובגה הרקויה קוזיח ףאו רומיש לש המגמ לע ועיבצה םיאצממה ויה אלש הדימל–הארוהה יכילהתב רוערע םידדוב םירשכתמ וראית ,הז דצל .STEM תדירי לש המגמל םירשכתמה ידי לע ורשקנ אל הלא םירואית .הרגש תעב םהילא םיליגר .הרקוי
	 ,ידומיל סמועל רורשא ,תינוציח הניחבב תונחביה תבוח :ההובג הרקוי קוזיחו רומישםירוהה ידי לע רופא ךוניח ןומימ ,הדימלב העקשהו תופתתשה ,ההובג היצביטומ
	 םידימלתה ,הלהנהה וסחייש תובישחה תדימ ךשמהל רשקנ ההובגה הרקויה רומיש םידימלתה לש הברה העקשהב האטבתה וז תובישח .STEM תונילפיצסידל םירוההו םייטרפ םיילכלכ םיבאשמ סויגב ןכו קוחרמ הדימלב ישוקה ףא לע תועוצקמה תדימלב:םהידלי תחלצה תא חיטבהל ידכ םירוה דצמ
	 יתועמשמ ןפואב הנתשה אל םירוהו םידימלת דצמ הקיטמתמה עוצקמל סחיה לכ רובע יחרכהו יתועמשמ בשחנ עוצקמה רבשמב םג .קוחרמ הארוהה תפוקתב םירוההו םנמזמ םיעיקשמ םידימלתה עוצקמה תובישח ללגב .הרומו הרוה ,דימלת)M12 ןולאש( .םייטרפה םירועישב םפסכמ
	 רבסה .הקיטמתמל תסחוימה ההובגה הרקויה קוזיח לש בצמ וראית ףא תורשכתמ יתש:הקיטמתמ תארוהל םיאנתב עגפ אלש ,רבשמה תעב םידומילה סמוע ןוזיאל רשקנ ךכל דחא
	 לכב[ תולטמ לש תלבגומ תומכ ]רבשמה תעב[ םילבקמ תובכשה לכב םידימלתה רחא עוצקמ ףא .הקיטמתמב הלטמ שי דימת תובכשה לכלו עובש לכב .]תועוצקמה)M3 ןולאש( .וזה תולטמה תורידתל ברקתמ אל
	 תילגנאהו STEM־ה תועוצקמ תא קר דומלל תורשפאב םג אטבתה ההובגה הרקויה קוזיח:הרז הפשכ
	 הקיטמתמ קר דמלל ךירצ הנורוקה תפוקתבש םירמואש םירוה הברה יתעמש)M9 ןולאש( .םידימלתה לע סמוע רוציל אל ידכ תילגנאו
	 תעב םידימלתה לש הדימלה תויוגהנתהב יונישב שח םירשכתמהמ קלחש הארנ ,הז דצל ורשק אל םה םלוא ,הקיטמתמל םירשכתמה לש תוחונה רוזא תא רערע הז יוניש .רבשמה:הקיטמתמל תסחוימה הרקויב יוניש לש השוחתל רוערעה תייווח תא
	 םידימלתה .תוירטמואג תוחכוה דוחייבו םוזה ךרד הקיטמתמ דמלל רגתאמ דואמ תטיש םהל השק דואמ יכו םוזה ךרד םולכ טעמכ ןיבהל םיחילצמ אל םהש םינעוט)M8 ןולאש( .וזה הדימלה
	 םיישק רתויל ףושח תיבהמ דמולש דימלת .רתוי השק םידימלתה זוכיר לע הטילשה המלצמ םיליעפמ אל וליפא םימעפלש םידימלת שי .הדימלה ןמזב תעד תוחסהו םיבר םיסעכל ומרג םיברה םיישקה .רועישל םיבישקמ ןכא םא תעדל השקו אל םגש ןכתייו ,םוזה ךרד הבוט הרוצב רמוחה תא םיניבמ אלש םידימלתה דצמ)M4 ןולאש( .םירעפ םירצויו קיפסמ םיעיקשמ
	:םירומה יפלכ םירוהה לש ילילשה סחיל םג רשקנ רוערעה
	 םה .םירומה לע םיסעוכו הקיטמתמב םידימלתה בצממ םילכסותמ םיבר םירוה)M1 ןולאש( .יחכונה בצמב הבוט הרוצב דמלל ידכ םישועש ץמאמה תא םיאור אל
	 הדימל–הארוה יכילהת ביבס רוערעה תושוחת תא ופקית םירשכתמה ובתכש תויצקלפרה:הרגש תעב םהל םיליגר ויהש
	 לש םויה רדס לע עיפשמ רפסה תיבב תרגסמה רדעיהש שיגרמ ינא לש ךילהת .םתוא ףוסאל השק רתויו םירזופמ רתוי םה .הצובקה םינמזה רדס יונישל ליבומ הז .ןמז רתוי הברה חקול םילוגרתו תוחכוה אל םדקתמ ינאש רמוא הזו יתחכוה רשאמ רתוי יתלגרת ,רועישב)M4 היצקלפר( .ימצעל יתננכתש בצקב
	 יתשב הרקויה בוצימל סחיב ופשחנש תויזכרמה תוירוגטקה תא םוכיסכ תטטרשמ ןלהלש 1 הלבט:תוירנילפיצסידה תוצובקה
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	 תויטסינמוה תונילפיצסידל םירשכתמ תוסיפת ןיב האוושה ךרע הז קרפב גצומה רקחמה הרקויל סחיב ידוסי־לעה רפסה תיבב הארוהל תינכותב םידמולה STEM תונילפיצסידלו רקחמה יאצממ ,תישאר .רבשמ תעבו הרגש תעב םיחמתמ םה ןהבש תונילפיצסידל תיוולנה הרקויה בוצימל הרורב הרוצב םיעדומ ויה תונילפיצסידה יתשב םירשכתמהש ופשח וליאו הכומנ הרקוי וראית תויטסינמוהה תונילפיצסידל םירשכתמה .הרגש תעב לדבנה .ןהל תסחוימה ההובגה הרקויל הרורב תועדומ ועיבה STEM תונילפיצסידל םירשכתמה הריחבל עגונב םירכמ דצמ לוזלז ראית תויטסינמוהה תונילפיצסידל םירשכתמהמ קלח תוימדקא תולוכי תושרוד ןניאש הלאככ תוספתנה תונילפיצסיד תארוהב תוחמתהל אקווד ןהב
	 רבשמה תובקעב הרקויב יוניש לש תומגמ וראית תונילפיצסידה יתשב םירשכתמה ,תינש תומגמ יתש וראית תויטסינמוה תונילפיצסידב םירשכתמה .קוחרמ הארוהל רבעמהו םירשקה לע עיבצהל תויושע הלא תורתוס תומגמ .הרקוי תדיריו הרקוי תיילע – תויזכרמ STEM תונילפיצסידב םירשכתמה ,תאז תמועל .םירשכתמה ולעפ םכותבש םיידוחיי .הרקויה קוזיח ףאו ההובג הרקוי רומיש לש תומגמ וראית
	 רבשמה תעב הרקויה תדירי האטבתה תויטסינמוהה תונילפיצסידב םירשכתמה ברקב לכב םירוהה יוביגב םידימלתה לשו הלהנהה לש לטבמה סחיבו הארוהה תועש םוצמצב הפדעה ךות ןתדימל לע ןיטולחל רתוול תורשפאה ידכל דע ,הנילפיצסידה תדימלל עגונה םג הרשקנ הרקויה תדירי .הרז הפשכ תילגנאו STEM־ה תועוצקמב תודקמתהל הרורב ןיינעה תרבגהב יתועמשמ םרוג הרגש תעב שמשמה ,דימלת–הרומ ישיא רשק רדעיהל ךוניחה דרשמ הרגשב רומאכ ןכש ,עיתפמ וניא הז אצממ .תויטסינמוהה תונילפיצסידב ידוחיי הוותמ גיצה ףא – רבשמ תעבו ,תוהובג תומרב STEM תונילפיצסיד לש דומיל דדועמ םייטסינמוה הביל תועוצקמב תוינוציח תוניחב םוצמצ ךות תוינוציחה תורגבה תוניחב
	 לש בוצימ וראית תויטסינמוהה תונילפיצסידב םירשכתמהמ תיצחמכ ,עיתפמ ןפואב .הארוהה תוטיש יונישו תויגולונכט תומרופטלפל רבעמל רשקנ הז יוניש .הרקוי תיילע ןיינעה תרבגהל רזוח ןוזיהב ,םירשכתמה תסיפתל ,ליבוה הז יגוגדפ־ילטנמורטסניא יוניש הליעפ תופתתשהב האטבתהש םידימלתה לש היצביטומה תמרב רופישלו הנילפיצסידב תיילע לש המגמה STEM תונילפיצסידב םירשכתמה ברקב ,תאז תמועל .םירועישב רתוי תפסוה לשמל( םיינוציח םיילטנמורטסניא םיכלהמל הרשקנ איהו תירונימ התייה הרקוי לע ובוגש )הבוחכ הקיטמתמב תורגבה תניחב רומיש ,םירחא תועוצקמ ןובשח לע םירועיש.םירוהו הלהנה ,תוינידמ יעבוק ידי
	 ושחש רוערעה תשוחת אוה STEM תונילפיצסידב םירשכתמה ברקב ףשחנש ןיינעמ אצממ םידימלתה לש הדימלה תויוגהנתה לש םיטביה ביבס בס רוערעה .רבשמ תעב הארוהב תופתתשהו זוכירב הדירי וראית הלא םירשכתמ .הרגשב םילגרומ ויה אל םהילאש םירשכתמ דועב םלוא .הרגשב הדימלה ינייפאמ תמועל םידימלתה דצמ תוכומנ העקשהו םירשכתמה ,הכומנ הרקויל הלא תויוגהנתה וסחיי תויטסינמוהה תונילפיצסידל תא דומלל ישוקלו תירבשמה תואיצמל הלא תויוגהנתה וסחיי STEM תונילפיצסידל ורמיש STEM תונילפיצסידל םירשכתמהש תוריהזב ןועטל ןתינ ךכב .קוחרמ הנילפיצסידה תויה .)Biglan, 1973( השק הנילפיצסיד התויה תשגדה ךות הנילפיצסידה לש הרקויה תא ,תורחא םילימב .קו
	 הרקויה בוצימ תא תולעהל שי ,תחא .תויזכרמ תוצלמה יתש לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ ןתרקוי תא תולעהל תחא ךרד .רבשמ תעב ןה הרגש תעב ןה תויטסינמוה תונילפיצסיד  לש תונילפיצסיד .תילבולגה תואיצמל ןתקיז קוזיח ךות שדחמ ןתיינבה ידי לע תויהל היושע לש םיטביהב הנדקמתת ןה םא םידימלתה רובע תויטנוולר תויהל תויושע תויטסינמוה )Costa, הנתשמ םלועב ילבולג םזינמוהו םייתוברת־בר םיסחי ,תיתוברת תוהז ,הביבס תויטסינמוה תונילפיצסיד ןיבש הקיזה תועצמאב רשפאתהל יושע תויטנוולרה קוזיח .2019( .תיגולונכטו תילבולג תואיצמב םיבושחה ,הקיתאו יתרבח קדצ ומכ םיכרעל ךוניח ןיבל
	 רקחמה יאצממ םג הלועה ,תויטסינמוהה תונילפיצסידה תרקוי תא תולעהל תרחא ךרד ךכל תויודע תומייק .תויגולונכט בולישו הארוהה תוטיש יוניש ידי לע איה ,יחכונה דומלל םידימלתה לש היצביטומה תא םילעמ תויגולונכט בולישו הארוה תוטיש יונישש סחיב םג תוארל ןתינ הז רשקל תויליחת תויודע .)Lin & Chen, 2017( תויעדמ תונילפיצסיד תוטיש יוניש ,ךכש ןוויכ .)Bedenlier et al., 2020( תויטסינמוה תונילפיצסיד תארוהל םידימלתה לש הדימלה תויוגהנתה תא תונשל ,רזוח ןוזיהב ,יושע רבשמבו הרגשב הארוהה תונילפיצסידה לש הרקויה תא תולעהל ,דחא דצמ ,יושע הז יוניש .תונילפיצסידה לכב תא דומלל םהלש היצביטומהו םידימלתה תופתתשהל עגונב תוחפל ,תויטסינמוהה
	 הרגש תעב ההובג הרקוי .STEM תונילפיצסיד לש הרקויה בוצימל הרושק היינש הצלמה םידימלת ןיב רישי סחיבו תונילפיצסיד ןיב ןויוושה־יא תא תקזחמ רבשמ תעב ןכש לכו וראית STEM תונילפיצסידב םיבר םירשכתמ .)Grewenig at al., 2020( ןהב םיחמתמה ךוניח" ןממל םירוה לש תוסייגתה הראות ,ךכ ךותב .קוחרמ דומלל םידימלתה לש ישוק וז תוסייגתה .םייטרפ םירועיש תועצמאב םהידלי לש דומילה ירעפ לע רשגל ידכ "רופא .)Zhang & Bray, 2020( רבשמ תעב דחוימב ,םידימלת ןיב ןויוושה־יא תבחרה העמשמ ותעד ןתנ אל STEM תונילפיצסידב םירשכתמה ןמ דחא ףאש ופשח רקחמה יאצממ םלוא .ךכ לע
	 םירשכתמה םע תוניידתהה תובישחל תועגונ םירומ ירישכמ רובע רקחמה תוכלשה הרגשב הדימל–הארוה יכילהת לע ותעפשהבו תונילפיצסיד לש הרקויה בוצימל עגונב תונילפיצסידב םירשכתמ .םמצע םירשכתמל םג תועגונ תויזכרמ תוכלשה .רבשמ תעבו תועצמאב הרקויה בוצימל עגונה לכב תיביטקאורפ הדמע טוקנל םילוכי תויטסינמוה תונילפיצסידב םירשכתמ .(Little, 2017) השדח תירלוקירוק הינבהו הארוה תוטיש יוניש ולעפיו הרקויה בוצימל תוולנה יתרבח קדצ לש תוכלשהל םיעדומ ויהיש בוט – STEM ,דחוימ ןפואב .)Larnell et al. 2016) דחאכ רבשמ תעבו הרגשב תויונמדזה ןויווש םודיקל הלא תועוצקמ םידמולה םידימלתה ינייפאמל םירשכתמה לש תועדומה תא ריבגהל בושח
	 תלוכיה ןאכמו הלודג הניא הרקחנש םירשכתמה תומכ ,תישאר .תולבגממ ףח וניא הז רקחמ םיגציימ םה הקיטמתמו ארקמ תועוצקמה ,תינש .ידמל תמצמוצמ םיאצממה תא לילכהל ןוחבל םוקמ שי ךשמה רקחמב .STEM תונילפיצסידו תויטסינמוה תונילפיצסיד לש דבלב .הלא תוירנילפיצסיד תוצובקמ תחא לכב םיפסונ תועוצקמ לש הרקויה בוצימ תא
	 ואלימש םינווקמ םינולאש לע ורקיעב ססבתה םינותנה ףוסיאש ךכל תעגונ תישילש הלבגמ היה םינווקמה םינולאשה לע הנעמהש ןכתיי ,ךכש תויה .תונויאר  לע אלו רקחמה יפתתשמ העפותה תנבהב רתוי קימעהל םירשפאמ ויה םיפתתשמה םע תונויאר וליאו ,רסח וא יקלח יחכונה רקחמבש ןייצל בושח ,תאז םע .ןויאירה ךרואל תונבומ תולאש תפסוה תועצמאב ןהו קוחרמ הארוהב תוסנתהה ךרואל םיפתתשמה ובתכש תויצקלפרב םג שומיש השענ .םיאצממה לש תונמיהמה תאו ףקותה תא קזחל דעונש ףסונ רקחמ ילכ ושמיש
	 תקלוחמה לארשי תנידמב ךוניחה תכרעמ לש הייפואמ תעבונ תפסונ תירשפא הלבגמ ךכ .םירחא םיאצממ לבקתהל םייושע ינוליח־ידוהי וניאש רזגמבש ןכתיי – םינוש םירזגמל ההובג הרקוי ילעב םה ,ידרחה רזגמב ןכש לכו ,יתד־ידוהיה רזגמב ארקמ ידומיל ,המגודל תדה ידומיל ךשמהב ,לשמל ,האטבתה וז ההובג הרקוי .STEM ־ה תונילפיצסידמ רתוי.לארשיב הלשממה תויחנהל דוגינב תוידרחה תובישיב
	 יוניש תווחל תורשפא םירשכתמל ונמיז קוחרמ הארוהל רבעמהו הנורוקה רבשמ ,םוכיסל .הדימל–הארוה יכילהת לע ויתועפשהו הב םיחמתמ םהש הנילפיצסידה לש הרקויה בוצימב ןוויגש הנבהה תא קימעהל היושע רבשמ תעבו הרגש תעב הרקויה בוצימ תוכלשהל תועדומ תונילפיצסיד לש תיכרריה הינבה תורצויה תויטילופ תומגממ רתוי םיבושח עדי לש רשועו ידוסי־לעה רפסה תיבב םירומ תרשכהל תוינכות .הל הצוחמו ךוניחה תכרעמ ךותב הללסהו םיטביה לעו תויתארוה תוקיטקרפ לע תונילפיצסידה לש הרקויה תוכלשהב ןודל תוכירצ .דחאכ רבשמ תעבו הרגש תעב ןהילא םירשקנה יתרבח קדצ לש
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	The Status of School Subjects in a Reality of a World crisis - The case of Mathematics and Bible Classes 
	Liat Biberman-Shalev and Galia Semo
	Abstract
	The current study is situated within the conflict paradigm. The conflict arises 
	The current study is situated within the conflict paradigm. The conflict arises 
	from the different status that is attributed to the school subjects as a means of 
	preserving social stratification of teachers and students alike. The Bible and 
	mathematics school subjects were chosen as representatives of the conflict 
	paradigm in order to find out whether the status that is attributed to them during 
	regular times changes in times of crisis, such as the COVID-19 pandemic. Based 
	on a qualitative research method, semi-structured interviews with 26 student 
	teachers were carried out and analyzed. Findings point to the  awareness of Bible 
	student teachers to the low-status of the Bible and mathematics school subjects 
	in regular times The student teachers in the two school  subjects detected trends 
	of change in the status of the school subjects’ positioning in times of crisis 
	and the transition to distance learning due to the COVID-19 pandemic. Bible 
	student teachers describe conflicting trends of high and low status positioning. 
	In contrast, mathematics student teachers describe trends of preserving and even 
	strengthening the high-status of the mathematics school subject. The conclusions 
	of the study focus on ways to raise the status of the humanistic school subjects 
	and the proactive role of student teachers in repositioning the status of such 
	subjects. The study may bear a possible contribution to the awareness of the 
	affinity between school subjects and to the sustainability of social justice during 
	regular times and during times of crisis alike.
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	: prestige, subjects, gray education, stratification
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