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םיטנדוטס תושגה  ךותמ  הנומתב , .הדימלו  הארוה  יכרד  לשו  ןכות  לש  םיטביהל  םתוסחייתה  תדימ  יפ  לע  םיימדקא , םיסרוק  ינכותב  תומייק  לש  בוליש  ןחבנ  רקחמב 
ילאינד ישי  ןב  םוליצ : לאלצבב |  ינברוא  בוציעב  ינש  ראותל  תינכתב 

תכרעמב תומייק  ידומיל  םודיק  אבה –  רודה  ןעמל 
ההובגה הלכשהה 

גלזמה הצק  לע 

, םהידומיל םוחתל  רשק  אלל  םיטנדוטסה , ללכ  תא  ףושחת  לארשיב  ההובגה  הלכשהה  תכרעמש  יואר 
.תיחכונה האמב  קוסיעה  ימוחת  לכל  יטירקכ  אשונה  תייאר  ךותמ  תאזו  תומייק , לש  םינכתל 

ךכ יזכרמה , םאשונ  ןניא  תומייק  וא  הביבסש  םיסרוק  תרגסמב  םג  תומייק  לש  םינכת  רוזשל  שי  ךכ  םשל 
.תיבטימ היהת  םיטנדוטסה  לע  העפשההש 

ינייפאמ ןיב  רשקה  תא  תורקוחה  ונחב  םיימדקא  םיסרוקב  תומייק  ינכות  בולישב  ןויסינהמ  דומלל  ידכ 
.ןוינכטב םימייקתמה  הביבס  יסרוק  רפסמב  הירצותל  הדימלה 

שישכ תלבקתמ  אמייק  - רב חותיפ  םודיקל  לועפל  םיטנדוטס  לש  רתויב  ההובגה  היצביטומה  יכ  אצמנ 
.תישיא תוברועמו  הליעפ  הדימל  לש  םיעטקמ  בולישב  תומייק  לש  תויגוסב  ןויד  לש  בוליש  סרוקה  ךלהמב 

בלשמה ןפואב  תומייק  לש  תויגוסב  םג  וקסעי  הביבס  ינכות  םרקיעש  םיסרוקה  ללכש  ךכל  לועפל  שי 
.תוילכלכו תויתרבח  תויכרע , תויגוסל  תוסחייתה  םע  יעדמ  עדי  תשיכר 

תכרעמה
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ריצקת

עוצקמה ילעב  ברקב  הלא  לכ  לש  חותיפ  .תיעוצקמ  תלוכיו  תועדומ  םוחתב , עדי  ךירצמ  אמייק  - רב חותיפ  לש  םודיק 
םייזכרמה םירגתאה  דחא  .ונימיב  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  לש  םיבושחה  םידיקפתה  דחא  אוה  דיתעה  לש  םיחרזאהו 

לש הדימלה  תא  תיברֵמה  הדימב  םדקיש  ןפואב  םיימדקא  םיסרוקב  תומייק  לש  םינכת  לש  בוליש  אוה  הז  רשקהב 
, םייתביבס םינכתב  םיקסועה  ןושאר , ראותל  םיימדקא  םיסרוק  דציכ  ןוחבל  התייה  הז  רקחמ  תרטמ  .םיטנדוטסה 

ופתתשה 13 ןוינכטב  ךרענש  רקחמב  .תומייקה  םוחתב  םיפתתשמה  לש  הדימלל  םימרותו  תומייק  לש  תויגוס  םיבלשמ 
ףוסיא ללכו  בלושמ  רקחמ  היה  רקחמה  .םייתביבס  םינכתב  וקסעש  םיסרוק  ופתתשהש ב-13  םיטנדוטס  םיצרמ ו-360 

רתאבש םירמוחה  דועית  תונויאר , תויפצת , וללכ : רקחמה  ילכ  .םייתוכיאו  םייתומכ  םילכ  תועצמאב  םינותנ  לש  חותינו 
לש םינכתב  קוסיעה  תדימב  םהיניב  םילדבנ  םייתביבס , םינכתב  םיקסועה  םינוש  םיסרוק  יכ  ונאצמ  .םינולאשו  סרוקה 

ינייפאמ ןיב  םירשק  לש  םימיוסמ  םיסופד  ואצמנ  הוושמ  חותינב  ןכ , ומכ  .םהב  תוטקננה  הארוהה  יכרדבו  תומייק 
לש הבר  הדימ  ילעב  םיסרוקב  רקיעב  אצמנ  תויונמוימ  חותיפ  םהילע : וחוויד  םיטנדוטסהש  הדימל  ירצות  ןיבל  הארוהה 

ןפואב וקסעש  םיסרוקב  רקיעב  אצמנ  תודמע  יוניש  תואצרה ,) תועצמאב  הארוהמ  לידבהל   ) תיפותישו הליעפ  הדימל 
הדימל ירצות  ןווגמ  םע  דחי  היצביטומ  םודיקו  םייעדמ ,) םייתביבס  םינכתב  קר  אלו   ) תומייק לש  םינוש  םיטביהב  שרופמ 

.תיפותישו הליעפ  הדימל  ןיבל  תומייק  לש  םינכת  לע  שגד  ןיב  בוליש  םהב  םייקתהש  םיסרוקב  אצמנ  םירחא 

ךירצמ ההובג  הלכשהב  םיסרוקב  תומייק  לש  םינכת  לש  יבטימ  בוליש  יכ  איה  םיאצממה  ךותמ  הלועה  תיזכרמ  הנקסמ 
לש םייתאו  םייכרע  םייתרבח  םיטביהב  ןויד  בלשל  ץלמומ  םינכתה  תמרב  היגוגדפ : יביכרמו  ןכות  יביכרמ  לש  בוליש 

הלועפ יפותישל  הליעפ , הדימלל  תויורשפא  םיטנדוטסל  ןמזל  שי  הארוה  יכרד  לש  טביהבו  תויתביבס , תויגוס 
לועפל היצביטומלו  תישעמ , תלוכיל  תומייקה , םוחתב  הנבהו  עדי  חותיפל  וליבוי  דחיב  הלא  לכ  .תישיא  - ןיב תרושקתלו 

.תיעוצקמהו תישיאה  המרב  אמייק  - רב חותיפ  םדקיש  ןפואב 

אובמ

םיאבה תורודה  תלוכי  לע  רשפתהל  ילבמ  הווהה  יכרוצ  לע  הנועש  חותיפכ  רדגומ  ( sustainable development  ) אמייק - רב חותיפ 
, םייתרבח םיכילהת  ןיב  שיש  םיידדהה  םירשקב  הרכה  תדמוע  אמייק  - רב חותיפ  לש  ןויערה  סיסבב  םהיכרוצ  . תא  קפסל 
קוסיע םירחאה  . םיאשונה  לע  תועפשהה  תא  ןובשחב  איבהל  ילבמ  דחא  אשונב  לפטל  ןתינ  אלש  ךכבו  םיילכלכו , םייתביבס 

תיתרוקיב הבישח  ךות  תונורתפ  רחא  שופיח  תויגוסה , לש  םישגנתמ  םיתעלו  םינוש  םיטביהב  הרכה  שרוד  תומייק  לש  תויגוסב 
וא  ) אמייק - רב חותיפל  ךוניח  לש  תורטמה  ךכל , יא  .םינוש  עוצקמ  ילעבו  ןיינע  ילעב  ןיב  םיירופ  הלועפ  יפותיש  תריציו  תיתכרעמו ,

, תיתכרעמו תיתרוקיב  הבישח  ןוגכ  הבישח , תויונמוימ  םג  אלא  יתביבס , יעדמ  עדי  לש  םודיק  קר  אל  תוללוכ  תומייקל ) ךוניח 
היצביטומו   . תועדומ  םייכרע , םיטביה 

ץראה רודכ  תגספ  זאמ  הלחה  תירקיעה  ותוחתפתהש  חמוצו  שדח  םוחת  אוה  ההובגה  הלכשהה  תכרעמב  תומייק  יאשונ  בוליש 
ילבקמ עוצקמה , ילעב  םיחרזאה , םה  םויה  לש  םיטנדוטסהש  רחאמ  הדנ 21  . ' גא ךמסמ  םוסרפו  ורנ ב-1992  הד ז' וירב 

םיכרע הנבה , עדי , םדקל  תישעמו  תירסומ  תוביוחמ  ילעבל  םיבשחנ  ההובג  הלכשהל  תודסומ  רחמה , לש  םינכרצהו  תוטלחהה 
תויטנוולרה לשב  יכ  ןעטנ  ןכ , ומכ  םהב  . םידמולה  םיטנדוטסה  ללכ  ברקב  אמייק  - רב חותיפ  םודיקל  םישרדנה  תלוכיו 
. ימדקאה  דסומה  יבחרב  תועוצקמו  םימוחת  ןווגמב  תומייק  לש  םינכת  בלשל  ךירצו  ןתינ  אשונה , לש  ההובגה 

תוימואל - ןיב תונמא  .תוימואל  - ןיבו תוימואל  תוימוקמ , תובר  תומזויל  הליבוה  םיטנדוטסה  ללכל  תומייקל  ךוניחה  תובישחב  הרכהה 
הלכשהל תודסומה  ילהנמ  לש  ( Talloires Declaration  ) ראוולט תרהצה  ןוגכ  סופמקה , תרגסמב  תומייק  םודיקב  תוקסועה 

. ןהילע  ומתח  םלועה  לכמ  ההובג  הלכשהל  תודסומ  ישאר  תואמו  האמה ה-20 , לש  תונש ה-90  תליחת  זאמ  ומדוק  ההובג ,
סופמקה לועפת  ךוניח , רקחמ , ןהבו  םיכרד , ןווגמב  סופמקב  תומייק  לש  בוליש  םדקל  תולעופ  ןהילע  תומותחה  תואטיסרבינוא 
תצעומ לש  תומייק  םודיקל  המזויה  ןוגכ  תימואלה , המרב  תומזוי  רפסמ  תומייק  םלועב  ןכ , ומכ  .תינוגראו  תיתכרעמ  תוליעפו 

תנשבש 2005 (, The Higher Education Funding Council for England – HEFCE  ) הילגנאב ההובגה  הלכשהה  לש  בוצקתה 
. הנידמב  תואטיסרבינואה  ללכב  תומייק  לש  םינכת  תעמטהל  הבחר  תיגטרטסא  תינכתב  האצי 

: םייגוגדפו םיינכות  םיטביהל  תוסחייתה  ךירצמ  םיסרוקב  תומייק  לש  בוליש 

, הביבס תומייקה –  ידממ  תשולשל  בל  תמושת  תונפהל  שי  תומייק  לש  דומילו  הארוה  תעב  ןכות –  לש  םיטביה 
הכירצו ינוע  תתחפה  יגולויבה , ןווגמה  םילקאה , יוניש  ןוגכ  אמייק  - רב חותיפ  לש  תויגוסב  דקמתהלו  הרבחו , הלכלכ 
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תומייק לש  תויגוסב  תוטלחה  תלבק  .יכרעהו  יתאה  טביהה  אוה  םינכתב  ףסונ  בושח  ביכרמ  תמייקמ  .
תלוכי חתפל  ךירצ  תומייק  לש  דומיל  ןכל , .םינוש  ןיינע  ילעב  לש  םיכרצבו  םינוש  םיטביהב  תובשחתה  הכירצמ 

תויתא   . תושיגו  תועד  ןווגמל  הפישחו  םינויד  לולכלו  םייכרע  םילוקיש  םע  דדומתהל 
לעו הדימלה  יכילהת  לע  העפשהב  הלודג  תועמשמ  שי  הדימלהו  הארוהה  יכרדל  יכ  עודי  הדימלו –  הארוה  יכרד 

תויונמוימ עדי , םללכבו  הדימל  ירצות  לולכמ  םודיקל  תובישח  שיש  רחאמ  תומייק , תארוה  לש  רשקהב  .הירצות 
הארוה יכרדב  שומיש  לע  הצילממ  תורפסה  היצביטומו , תויתפכא  תועדומ , ןוגכ  םיישוגיר  םיטביה  ןכו  הבישח ,

הלאכש הארוה  יכרד  .הדימל  ירצות  לש  ןווגמ  תומדקמ  ןהש  תויה  תיפותישו , תיתוסנתה  הליעפ , הדימל  תוללוכש 
םירויסו  םייתתיכ  םינויד  תויתִמא , תויעבל  תונורתפ  חותיפ  םיטקיורפ , תועצמאב  הדימל  ראשה : ןיב  תוללוכ 

.

ההובג הלכשהב  תומייק  בוליש  לע  םימדוק  םירקחמ 

רקחמה םוחת  םג  תונורחאה  םינשה  םירשע  ךלהמב  חתפתה  ההובגה  הלכשהל  תודסומב  תומייקה  םוחת  תוחתפתה  םע  דבב  דב 
(case study  ) הרקמ רקח  םה : םוחתב  םיירקיעה  םירקחמה  יגוס  .הלא  תודסומב  תומייק  לש  תונורקע  תעמטה  תניחבב  קסועה 

לע ססובמה  רקחמ  םירגובו , םיטנדוטס  לש  הדימלה  ירצותב  דקמתמה  בחור  רקחמ  םידדוב , םיסרוקב  תומייק  תעמטהב  דקמתמה 
.תודסומב להנִמ  יגיצנל  םירבעומה  םירקס  תועצמאב  תומייקה  תעמטה  תא  ןחובה  רקחמו  םיצרמה , ברקב  תודמע  ירקס 

איבמ רבדה  ליעל , וראותש  הארוהה  תונורקעל  םאתהב  םיבצועמ  םיסרוק  רשאכ  היפלש  הנומת  הלוע  םירקמה  ירקח  ךותמ 
בורל םה  וז  ךרדב  םיבצועמה  םיסרוק  םלוא , םיישעמו  . םיישוגיר  םיטביהב  םג  ומכ  םייביטינגוק  םיטביהב  הדימלה  םודיקל 

הלוע םיפתתשמ , יבורמ  םירקס  לע  םיססובמה  בחור  ירקחממ  אסיג , ךדיאמ  .םיטעמ  םיטנדוטס  םהב  םיפתתשמש  הריחב  יסרוק 
לש םינכתל  ללכב , םא  דואמ , הטעמ  השיג  לע  םיחוודמ  תומייק  לש  תוידועיי  תוינכתב  םידמול  םניאש  םיטנדוטסה  תיברמש 

ברקב תודמע  ירקס  ןכ , ומכ  םוחתב  . תלוכיו  תודמע  חותיפל  םידומילה  לש  הנטק  המורת  לעו  םהידומיל , ךלהמב  תומייק 
וא םהלש  םיסרוקב  תומייק  לש  םינכת  בלשלמ  םיענמנ  םיבר  םיצרמ  היפלש  הנומת  םיגיצמ  םינוש  דומיל  ימוחתמ  םיצרמ 
אשונ לש  הבילה  ימוחתל  יטנוולר  אל  אשונהש  השוחת  יגוגדפ , עדיבו  ןכות  עדיב  רוסחמ  ןוגכ  תוביס , ןווגמ  לשב  ךכל  םידגנתמ 

תארוה תא  םאות  וניאש  ךר "  " םוחתכ םוחתה  תייאר  הסדנהל ) םיצרמ  ברקב   ) וא אשונל , םיפיטמכ  בשחיהלמ  ששח  סרוקה ,
. הסדנהה

תובידאב ילאינד , ישי  ןב  םוליצ : תיפותישו |  תיתוסנתה  הליעפ , הדימל  תוללוכש  הארוה  יכרדב  שומיש  לע  הצילממ  תורפסה 
לאלצבב ינברוא  בוציעב  ינש  ראותל  תינכתה 

םירקחמב ואצמנש  תומגמל  תומוד  תומגמ  ואצמנ  לארשיב  ההובג  הלכשהל  תודסומב  םיטנדוטס  ברקב  וכרענש  םירקחמב  םג 
תועוצקמ ילעבמ  שרדנש  המ  ןיבל  םינוש , תועוצקממ  םירגובו  םיטנדוטס  לש  תועדומהו  עדיה  תדימ  ןיב  רעפ  םלועה : יבחרב 
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. תויתביבס  - ורפ תויוגהנתהבו  תודמעב  יונישל  םידומילה  לש  הטעומ  המורתו  דיתעה ,

םניאש םיצרמ  םיריבעמש  םימייק , םיסרוקב  תומייק  לש  םינכת  בלשל  םיכרד  אוצמל  שי  יכ  הארנ  ליעל , וראותש  םירגתאה  חכונל 
תונוש םיכרד  ןחובה  רקחמ  לע  ססובמ  תויהל  ךירצ  אוה  ליעי , היהי  הזכ  בולישש  ידכ  .תומייקל  ךוניחה  םוחתב  םיחמומ  חרכהב 

, תלוכי עדי , לש  רשקהב  םיטנדוטסה  תוחתפתהל  םימרות  םיסרוקה  לש  םינושה  בוציעה  ינפוא  דציכו  םיסרוקב  תומייק  תעמטהל 
.הז רקחמ  דקמתמ  ךכב  .אמייק  - רב חותיפ  םדקל  היצביטומו  תודמע  תועדומ ,

הרקמ ירקח  םתוא  טעמל  םיסרוקב , תומייק  בולישל  תומיאתמ  םיכרד  יבגל  תוצלמה  הגיצמ  תורפסהש  יפ  לע  ףא  יכ  ןייצל  שי 
תומייק לש  בולישה  ןפוא  תא  רישי  ןפואב  םיקדובה  םירקחמ  אוצמל  דואמ  השק  םידדוב , םיידוחיי  םיסרוקב  םידקמתמה 

דועית לעו  םירקס  לע  רקיעב  םיססובמ  הארוה  יכרדבו  םידומיל  תוינכתב  םיקסועש  םירקחמה  טעמ  .הימדקאב  םינוש  םיסרוקב 
. םמצע  םיסרוקב  תורישי  תויפצת  לע  אלו  םיכמסמב 

" תומייקל ךוניח   " לש םיסרוקכ  םירדגומ  םניאש  םיסרוקב  תובלושמ  תומייק  לש  תויגוס  דציכ  ןוחבל  התייה  הז  רקחמ  תרטמ 
תונמדזה םה  םייתביבס  םיסרוק  םייתביבס , םינכת  ןיבל  תומייק  לש  םינכת  ןיב  הברִקה  לשב  .םיסרוק  לש  הרישי  הריקח  תועצמאב 

יעדמ עדי  קר  אל  םבוחב  םינמוט  תומייקל  ךוניחו  תומייק  לש  תונויערה  ןיוצש , יפכ  תאז , םע  .תומייק  לש  םינכת  לש  הארוהל  הבוט 
, ךכיפל .םיילכלכו  םייתרבח  םייתביבס , םיכילהת  ןיב  םיידדהה  םירשקל  תועדומו  םייכרע  םיטביה  םג  אלא  הביבסה , תודוא  לע 

םייתביבס םיאשונב  םיסרוק  םא  ןוחבל  התייה  רקחמה  לש  תפסונ  הרטמו  תומייק , תארוהל  חרכהב  ההז  וניא  הביבסה  לע  דומיל 
.ןהלש תויובכרומה  ללש  לע  תומייק  לש  תויגוסב  םג  חרכהב  םיקסוע  םינוש 

: ויה רקחמה  תולאש 

? תומייק לש  תויגוסב  םיקסוע  םייתביבס  םיאשונב  םיסרוק  ןפוא  הזיאבו  םאה 
? םהילע םיחוודמ  הביבסב  םיקסועה  םינוש  םיסרוקב  םידמולש  םיטנדוטסש  הדימלה  ירצות  םהמ 

? םה המ  ןכ –  םאו  םיחוודמה , הדימלה  ירצות  ןיבל  הארוה ) יכרדו  םינכת   ) םיסרוקה ינייפאמ  ןיב  םירשק  שי  םאה 

תוטיש

רקחמה ךרעמו  רקחמה  תביבס 

וז רקחמ  תשיגב  (. multiple case study  ) םיבורמ הרקמ  ירקח  לש  השיגב  השענו  לארשיל  יגולונכט  ןוכמ  ןוינכטב –  ךרענ  רקחמה 
םירקמ ןיב  ינושו  ןוימד  לע  תססובמה  תונקסמ  תקסה  תרשפאמ  איה  .דחא  רקחמ  ךרעמ  ךותב  םירקמ  רפסמב  קימעמ  רקחמ  ךרענ 

תומייקה ינכות  בוליש  תא  ןוחבל  התייה  רקחמה  תרטמש  רחאמ  הלא  . תואוושה  ךמס  לע  הללכהו  םימוד , םינייפאמ  ילעב 
םיסרוקה .תויתביבס  תויגולונכטב  וא  הביבסב  םיקסועש  ןושאר , ראותל  םיסרוק  לש 13  ןווגמ  ללכ  אוה  דומיל , ימוחת  ןווגמב 

תסדנה תיתביבסו , תיחרזא  הסדנה  ללחו , הקיטואנוריווא  תסדנה  היגולויב , םירע , יוניבו  הרוטקטיכרא  תוטלוקפ : הנומשב  ועצוה 
, םיסרוק ינש  טעמל  .הסדנהל  ימואל  - ןיבה רפסה  תיבו  היגולונכטו , עדמל  ךוניח  לוהינו , היישעת  תסדנה  ןוזמו , היגולונכטויב 

לע רתוי  טרופמ  עדימ  רמאמב  עיפומ  אל  רקחמב , ופתתשהש  םיצרמה  תוימינונא  לע  הרימש  םשל  .הריחב  יסרוק  ויה  םיסרוקה 
םיטנדוטס םיסרוקה ו-360  לש  םיצרמה  ויה 13  רקחמה  יפתתשמ  .םיירודיס  םירפסמב  קר  םיגצוימ  םהו  םיסרוקה , תודוא 

סיסב לע  סרוק  לכב  ןורחאה  רועישב  רקחמה  ינולאשל  ונע  םיטנדוטסה  .רקחמה  ינולאש  תא  ואלימו  םיסרוקב  ופתתשהש 
ותואב םיחכונהמ  ןיבש 70% ל-100%  חווטב  היה  רקחמב  ופתתשהש  םיסרוקה  דחא מ-13  לכב  םיבישמה  זוחא  .יתובדנתה 

.רועיש
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- רב חותיפ  םדקיש  ןפואב  לועפל  היצביטומל  ראשה  ןיב  וליבוי  תישיא  - ןיב תרושקתלו  הלועפ  יפותישל  הליעפ , הדימלל  תויורשפא 
לאלצבב ינברוא  בוציעב  ינש  ראותל  תינכתה  תובידאב  ילאינד , ישי  ןב  םוליצ : אמייק | 

םחותינו םינותנה  ףוסיא 

וז רקחמ  תטיש  םינותנ  . חותינלו  ףוסיאל  םייתוכיאו  םייתומכ  םילכ  ןווגמבו  ( mixed method  ) בלושמ רקחמב  ונשמתשה 
הארוה יכילהת  לש  קמוע  חותינ  םג  ןמז : ותואב  םינוש  םיטביה  חותינ  תרשפאמו  םיסרוק , ןוגכ  תובכרומ , רקחמ  תוביבסל  המיאתמ 

, םיצרמה םע  תונויאר  תועצמאב  ופסאנ  םיסרוקה  ינייפאמ  תודוא  לע  םינותנה  .םייתומכ  םינותנ  לש  יטילנא  חותינ  םגו  הדימלו 
סרוק םויס  ינולאש  תועצמאב  ופסאנ  םיחוודמה  הדימלה  ירצות  תודוא  לע  םינותנה  .סרוקה  לש  תיבה  רתא  חותינו  תותיכב  תויפצת 

תודוא לע  םיטנדוטסה  לש  ימצע  חווידב  וקסע  תולאשה  .טרקיל  םלוס  לש  הרוצב  הרוגס  הלאשו  תוחותפ  תולאש  שולש  וללכש 
.תומייקה   םוחתב  םתדימלל  סרוקה  תמורת 

ינייפאמ .דרפנב  סרוק  לכב  םיחוודמה  הדימלה  ירצותו  םיסרוקה  ינייפאמ  וחתונ  ןושאר  בלשב  םיבלש : ינשב  השענ  םינותנה  חותינ 
לעו תומייק  לש  תויגוס  וב  ונודינש  ןפואה  יפ  לע  ןייפוא  סרוק  לכו  הראותש , תיטרואתה  תרגסמל  םאתהב  וחתונ  םיסרוקב  הארוהה 

םימרוג חותינ  תועצמאב  וחתונ  תומייק  לש  הדימל  ירצות  אשונב  םינולאשב  תוחותפה  תולאשה  .וב  ושמישש  הארוהה  יכרד  יפ 
לכ 13 ןיב  הוושמ  חותינ  ךרענ  ינש  בלשב  . SPSS21 תנכות תועצמאב  יטסיטטס  חותינב  םירוגסה  םיטירפהו  תוירוגטקל , ךוישו 

ןיב הדימלה  ירצות  לש  םיסופדב  ינושו  ןוימד  לש  חותינו  םיסרוקה , לכב  הארוהה  יכרדו  םינכתה  לש  האוושה  הכרענ  םיסרוקה :
.םהלש הארוהה  ינייפאמב  םינוששו  םימודש  םיסרוק 
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ךותמ הנומתה  .הליעפ  הדימלו  אמייק  - רב חותיפ  לש  םיטביה  לע  ןויד  ובלישש  םיסרוקב  ואצמנ  רתויב  םייתוכיאה  הדימלה  ירצות 
ןוינכטב  תיתרבחה  הממחה  תובידאב  רגניז , םייח  םוליצ : חטשל |  האיציה  תארקל  םייתרבח  םיחמומ  םע  םיטנדוטס  שגפמ 

תואצות

תומייק לש  תויגוסב  קוסיעה  ןפואו  קוסיעה  תדימ 
םיסרוקב

לדבה םהיניב  היה  תאז , םע  .הביבסל  תורושקה  תויגולונכטבו  םייתביבס  םינכתב  וקסע  רקחמב  ופתתשהש  םיסרוקה  לכ 13 
תוליעפ ןיב  םיידדהה  םירשקב  ונייהד , תומייק , לש  םינכתב  ללוכ  קוסיע  םג  ובוחב  ןמט  םייתביבסה  םינכתב  קוסיעה  הבש  הדימב 
םיטביהב קוסיעו  תומייק  לש  תויגוס  ובלוש  םיסרוקה  ןיבמ  העשתב  .םייתביבסו  םיילכלכ  םייתרבח , םיכילהת  ןיבו  הביבסהו  םדאה 

ךותמ תויתביבס , תויעבל  םייעדמו  םייסדנה  תונורתפ  לש  תונורסחהו  תונורתיה  לע  םינויד  וכרענ  .הדימלה  ךילהתב  םייכרעו  םייתא 
תעבראב .קרפה  לעש  תונוש  תויגוס  לש  םייכרעה  םיטביהה  לע  םינוידו  םיילכלכו , םייתרבח  םייתביבס , םיטביה  לע  תללוכ  הבישח 
עייסל תולוכיש  תויגולונכט  לע  וא  הביבסה  לש  םייעדמו  םייפיצפס  םיטביה  לע  רקיעב  היה  הדימלב  שגדה  םירתונה , םיסרוקה 

.קרפה לעש  תויגוסה  לש  רתוי  םיבחר  םיטביה  לע  אלו  תויתביבס , תויעבב 

, תואצרה התייה  תידעלב  טעמכהו  תירקיעה  הארוהה  תטיש  םיסרוקהמ  השישב  .הארוהה  יכרדב  םג  םהיניב  ולדבנ  םיסרוקה 
ןלהל .הדימל  יכרד  ןווגמ  תומדקמה  הארוה  יכרד  לש  ןווגמב  שומיש  השענ  םירחאה  תעבשב  .תמכסמ  הניחב  ךמס  לע  עבקנ  ןויצהו 

: דמלנה רמוחב  תישיא  תוברועמו  םיטנדוטס  ןיב  הלועפ  יפותיש  הליעפ , הדימל  תומדקמש  הארוה  יכרדל  תואמגוד  רפסמ 

; םהב רייסל  ואצי  םיטנדוטסהש  רעי  יחטשב  יגולוקא  רקח 
; סרוקב ודמלנש  הקורי  היינב  לש  תונורקעל  םאתהב  הנבמ  ןונכת 

; םלועהמ הרקמ  ירואית  לע  תוססבתה  ךות  תונורתפ  תעצהו  הפיח , ריעב  תומייקל  הרושקה  היעב  רותיא 
; טנדוטסה לש  וירוגמ  ריעל  יתביבס  ךוניח  תינכת  חותיפ 

; רחא ףתתשמ  םעפ  לכב  איבמש  תומייק  לש  תויגוס  תודוא  לע  סרוקה  יפתתשמ  ןיב  םינווקמ  םיינויד 
, תוליהקה יכרוצ  תדימל  ךות  ןתיא  תודדומתמ  ןהש  תויעבל  םייסדנה  תונורתפ  חותיפו  תוחתפתמ  תוליהקב  םירויס 

.אמייק - תב הסדנה  לש  תונוש  תויגולונכט  לש  דומיל  ןמזב  ובו 

סרוקה ךלהמב  ושגוהש  תודובע  ךמס  לע  סרוקב  ןויצה  עבקנ  הליעפ , הדימלב  םהב  ושמתשה  םיצרמהש  םיסרוקה  תעבש  לכב 
הארוהה יכרד  לש  םידממה  יפל  םיסרוקה  תסירפ  תא  גיצמ  רויא 1  .וכרואל  ולהנתהש  הדימלה  תויוליעפ  לע  תוססובמ  ויהשו 
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.ןכותה ידקומו 

רויא 1
הארוה יכרדו  םינכת  לש  םיחנומב  םיסרוקה  ינייפאמ 

(. תיארקא הרוצב  םירפסוממ   ) רקחמב ופתתשהש  םיסרוקה  דחא  תא  למסמ  םילוגיעה  דחא מ-13  לכ 

םינושה םיסרוקב  םיחוודמה  הדימלה  ירצות 

ולא םידגיה  חותינ  .תומייקה  םוחתב  הדימל  ירצות  םיראתמה  םיטנדוטסה  לש  םידגיה  וליבוה ל-402  תוחותפה  תולאשה  שולש 
, תועדומ  ) םיישוגיר םיטביה  תויעוצקמ , תויונמוימ  עדי , םימוחת : העבראל  וצבוקש  הדימל , ירצות  לש  תונוש  תוירוגטק  הלעה 11 

גיצמ רויא 2  םידדוב .) םירקמב  קר  חווד  תוגהנתה  יוניש   ) תוגהנתהו םיישגר ) םייוטיבו  אמייק  - רב חותיפ  םדקל  היצביטומ  תודמע ,
וב 30 ולבקתהו  םיטנדוטס  וב 30  שיש  סרוקב  לשמל , ךכ  .טנדוטסל  עצוממה  םידגיהה  רפסמ  תאו  סרוק  לכב  םירצותה  ןווגמ  תא 

םידגיהב ןוויגה  תדימב  םהיניב  ולדבנ  םיסרוקה  רויא 2 , תוארל ב ןתינש  יפכ  אוה 1 . וב  טנדוטסל  םידגיהה  עצוממ  םידגיה ,
םידגיה ינשכ  אוה  טנדוטסל  םידגיהה  עצוממ  םיסרוקהמ  קלחבש  דועב  .םרפסמבו  תומייקה  םוחתב  הדימל  ירצות  םיראתמה 

םיטנדוטסה ידי  - לע הווחנ  אל  סרוקה  עמשמ , טנדוטסל , דחא  דגיהמ  תוחפ  עצוממב  שי  םירחאב  הזמ , הלעמל  ףאו  טנדוטסל 
לכב םיטנדוטס  ידי  - לע הראות  יטרואת  עדי  תשיכר  דועב  יכ  תוארל  ןתינ  ןכ , ומכ  .יתועמשמ  ןפואב  תומייקה  םוחתב  הדימל  םדקמכ 

תויונמוימ לש  םודיק  לעו  היצביטומו , תודמע  ןוגכ  םיישוגיר , םיטביה  לע  םיחווידב  םיסרוקה  ןיב  ההובג  תונוש  התייה  םיסרוקה ,
.תויעוצקמ 
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רויא 2
םינושה םיסרוקב  הדימלה  ירצות  ןווגמ 

םיטביה םיעבצ : לש  הצובק  ידי  - לע תגצוימ  הדימל  ירצות  לש  הירוגטק  לכ  תיארקא .) רפסוממ   ) סרוק תגציימ  הדומע  לכ 
- םימודא ינווגב  לוגסב , םיישוגיר  םיטביה  דבלב ;) םידדוב  םידגיה  רפסמ  תגציימ  וז  הירוגטק   ) ההכ רופאב  םייתוגהנתה 

.םילוחכ םינווגב  הבישח  תויונמוימו  עדי  קוריב ; תויעוצקמ  תויונמוימ  םידורו ; םינווגבו  םימותכ 

חווטב  ) סרוקב טנדוטסל  םידגיהה  עצוממ  א ) : ) יוטיב ב ידיל  םיאבש  םיסרוקה  ןיב  םילדבהה  לע  דומלל  ןתינ  רויאה  ךותמ 
םה םידגיהה  תיברמ  סרוקב 1  לשמל ,  ) םיסרוקב םיראותמה  הדימלה  ירצות  לש  רוזיפו  ןווגמ  ב ) -) ו ןיבש 0.6 ל-2.4 )

, עדי םהבו  הדימל , ירצות  לש  ןווגמ  סרוקבו 6  תויעוצקמ , תויונמוימ  אשונב  םתיברמ  סרוקב 4  יטרואת , עדי  אשונב 
(. םיישגר םייוטיבו  היצביטומ  תודמע , תויעוצקמ , תויונמוימ 

הדימל ירצות  ןיבל  םיסרוק  ינייפאמ  ןיב  םירשקה  יסופד 

םינייפאמ ילעב  םה  םימוד  םינייפאמ  ילעב  םיסרוק  יכ  הארמו  םיסרוקה , לכב 13  הדימלה  ירצות  ןיב  הוושמ  חותינ  גיצמ  רויא 3 
: לשמל תומייקה , םוחתב  הדימל  ירצות  לש  םימוד 

; אמייק - רב חותיפב  שרופמ  ןפואב  וקסעש  םיסרוקב  רקיעב  חווד  רויאב ) םימותכ  םינווג   ) תודמעב יוניש 
; הליעפ הדימל  םהב  הבלושש  םיסרוקב  רקיעב  חווד  רויאב ) ריהב  רופא  ןווג   ) תויעוצקמ תויונמוימ  חותיפ 
םיסרוקב וחווד  היצביטומו ) תויונמוימ  תודמע , תועדומ , עדי ,  ) הדימל ירצות  לש  רתויב  םיהובגה  רפסמהו  ןווגמה 

ואצמנש םיסרוקה  ויה  הלא  ןכ , ומכ  .הליעפ  הדימלל  תויונמדזה  ונתנו  אמייק  - רב חותיפ  לש  םיטביה  לע  ןויד  ובלישש 
.אמייק - רב חותיפ  םודיקל  לועפל  היצביטומ  לש  רתויב  םיברה  םיחווידה  םהב 
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רויא 3
ןכות ינייפאמ  לש  תונוש  תוצובקל  םיכייתשמה  םיסרוקב  םיחוודמה  הדימלה  ירצות 

הארוה יכרדו 
ירצות ןווגמש  לככ  רתוי  לודג  לגעמה  .ורובע  וחוודש  הדימלה  ירצות  רפסמ  תא  גציימ  ולדוגו  סרוק , גציימ  לגעמ  לכ 

ירצות םיראתמה  םידגיהה  תומכב  םג  המוד  םימוד  הארוה  ינייפאמ  ילעב  םיסרוק  תצובק  לכ  .רתוי  לודג  סרוקב  הדימלה 
.הב וחוודש  הדימלה  ירצות  לש  םיירקיעה  םיגוסבו  הדימל ,

םוחתב הדימלל  סרוקה  תמורת  תסיפת   " לש ללוכ  דדמ  ונינב  .םירוגסה  םיטירפב  תובושתה  רובע  חותינ  היה  השענש  ףסונ  חותינ 
ימרוג יפל  םיסרוקל  םתוכייתשה  יפ  לע  םיטנדוטס  ןיב  הז  דדמב  תונושה  הרקחנ  ימרוג  - וד תונוש  חותינ  ןחבמ  תועצמאבו  תומייקה ,"

הדימל לש  בוליש  תמועל  האצרה  לע  שגד   ) הארוה יכרדו  תומייק ) לש  תויגוס  בוליש  תמועל  םייעדמ  םיטביה  לע  שגד   ) ןכות
יכרד םרוג  ידי  - לע ןה  ןכותה  םרוג  ידי  - לע ןה  הרבסוה  סרוקה  תמורת  תסיפתב  תונושה  יכ  ולעה  חותינה  יאצממ  תימצעו .) הליעפ 
תומייק תדימלל  סרוקה  לש  רתוי  ההובג  המורת  לע  וחוויד  תומייק  לש  תויגוס  לע  שגד  םהב  ןתינש  םיסרוקב  םיטנדוטס  .הארוהה 

םיטנדוטס (. F  =17.1, p<0.001  ) הביבסה לש  םייעדמ  םיטביה  היה  םהב  ןתינש  שגדהש  םיסרוקב  םיטנדוטס  רשאמ 
םיסרוקב םיטנדוטס  רשאמ  תומייק  תדימלל  סרוקה  לש  רתוי  ההובג  המורת  לע  וחוויד  הליעפ  הדימלל  שגד  םהב  ןתינש  םיסרוקב 

.היצקארטניא טקפא  אצמנ  אל  (. F  =5.43, p<0.05  ) תואצרה לע  הססבתה  םהב  הדימלהש 

.תוחותפה תולאשה  לש  יתוכיאה  חותינה  תועצמאב  השענש  חותינה  תא  ףקתמו  רשאמ  יטסיטטסה  חותינה 

, םייתביבס םינכתב  םידקמתמה  הלאככ  ורדגוהש  םיסרוק  ויה  רקחמב  ופתתשהש  םיסרוקה  ליעל , ןיוצש  יפכ  יכ  שיגדהל  בושח 
ויה תומייק  לש  רשקהב  הדימלה  ירצות  דועב  יכ  ןכתיי  םירקמהמ  לודג  קלחב  ךכיפל , .תומייקל  ךוניחבו  תומייקב  אקווד  ואל  ךא 

.סרוקה תושירד  םעו  הצרמה  תויפיצ  םע  דחא  הנקב  ודמע  סרוקה  אשונב  הדימלה  ירצות  םיכומנ ,

תונקסמו ןויד 

לש תויגוסב  קוסיעה  תדימב  םהיניב  םילדבנ  םייתביבס  םינכתב  םיקסועה  םינוש  םיסרוקש  ךכ  לע  םיעיבצמ  רקחמה  יאצממ 
אצמנ ןכ , ומכ  .דומילה  ינכותב  תישיא  תוברועמ  תורשפאמה  תוסנתהו  הליעפ  הדימל  םיטנדוטסל  םינמזמ  םהש  הדימב  ןכו  תומייק 

יאצממ .םיטנדוטסה  ידי  - לע םיחוודמה  תומייקה  םוחתב  הדימלה  ירצות  לע  םיעיפשמ  םיסרוקה  ינייפאמב  הלא  םילדבה  יכ 
לש תויגוסב  ןויד  החיטבמ  הניא  םייתביבס  םינכתב  קסוע  סרוקש  הדבועה  םצע  תישאר , תונקסמ : רפסמל  םיליבומ  רקחמה 

תרשכהל תוינכתהמ  לודג  קלחב  יכ  ןעטנ  רבכ  םימדוק  םירקחמב  .תויתביבס  תויגוס  לש  םייתאו  םייכרע  םיטביהבו  תומייק 

(1, 346)

(1, 346)
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םילוע רקחמה  יאצממו  םייתאו , םייתרבח  םיטביה  אל  ךא  הביבסה  יעדמב  שרדנה  יעדמה  עדיה  תא  םישיגדמ  םיסדנהמ 
.הלא םיאצממ  םע  דחא  הנקב 

שי תואצרה  לש  תויתרוסמה  הארוהה  יכרדב  שומיש  ךות  תומייקה  ינכות  תגצה  יכ  איה  רקחמה  יאצמממ  הלועה  תפסונ  הנקסמ 
יושע רבדה  הליעפ , הדימלל  תונמדזהה  תנתינ  םיטנדוטסל  רשאכ  םלוא , .םיטנדוטסה  ברקב  תודמע  יוניש  ףאו  עדי  םדקל  ידכ  הב 
רקח גוסמ  םימדוק  םירקחמ  יאצממב  םיכמות  הלא  םיאצממ  .תומייק  םודיקל  לועפל  היצביטומו  תלוכי  עדי , לש  השיכרל  םורתל 

םייטנוולרה תונורקע  םתוא  יכ  ךכמ  הלוע  תומייקל  . ךוניחה  תונורקע  יפ  לע  ונבנש  םידדוב  םיסרוקב  ודקמתהש  הרקמ ,
ואלו םהב , דחא  ביכרמ  קר  אוה  תומייקל  ךוניחהש  םיסרוק  רובע  םג  םינוכנ  תומייקל , ךוניח  איה  תירקיעה  םתרטמש  םיסרוקל 

, תואצרה תועצמאב  הארוהב  קפתסהל  ןתינ  אל  תומייק  לש  תויגוס  לש  תיתועמשמ  הדימל  םדקל  ידכ  ךכ , לע  ףסונ  .ירקיעה  אקווד 
תובישח תא  םישיגדמ  הלא  םיאצממ  .תיפותישו  הליעפ  הדימלל  תונמזה  ןתמ  ךות  תומייק  לש  םינוש  םיטביהב  קמעתהל  שי  אלא 

לש יעדמה  דצה  תא  קר  אל  וכותב  לפקמ  הז  קוסיעש  תויה  תומייק , לש  תויגוסב  קוסיעל  הביבסה  יעדמ  לש  הארוה  ןיב  הנחבהה 
.תומייק לש  םיילכלכו –  םייתא  םייתרבח , םיפסונ –  םיטביה  לש  הארוה  םג  אלא  תויתביבסה  תויעבה 

.ימושייו יטרואת  יגולודותמ , םיטביה : השולשב  ההובגה  הלכשהל  תודסומב  תומייקל  ךוניחב  רקחמה  הדשל  המורת  הז  רקחמל 
תומייק לש  םינכת  לש  בולישה  ןפוא  רישי , ןפואב  רקחש , םלועב  םינושארה  םירקחמה  דחא  הארנכ  והז  תיגולודותמ  הניחבמ 

תותיכב םינכתה  בוליש  ןפוא  לש  הנבה  תרשפאמ  וז  השיג  .הרקמ  ירקח  תועצמאב  םינוש  םימוחתב  םייעוצקמ  םיסרוקב  םיבלושמ 
תומייקל ךוניח  לש  תורפסב  תועיפומה  תונעטה  סוסיבל  רקחמה  םרות  תיטרואת  הניחבמ  .רקס  לע  ססובמה  רקחמ  תמועל  דומילה 
, םייתביבס םייעדמ  םינכת  תארוה  תעב  םייתאו  םייכרע  םיטביה  בוליש  לש  תובישחה  תודוא  לע  ההובגה  הלכשהל  תודסומב 
, ןכ ומכ  .הליעפו  תיפותיש  הדימל  לש  תובישחה  תודוא  לע  תונעט  ןכו  תודמעו , תועדומ  ןוגכ  הדימל , ירצות  םודיקל  יעצמאכ 

היצביטומה תרבגהב  היגוגדפו –  ןכות  וללה –  םיטביהה  ינש  לש  בוליש  לש  ןורתיה  תא  םיגדמ  אוהש  ךכב  תידוחיי  המורת  רקחמל 
יבגל תוצלמה  לש  הרוש  רקחמה  יאצמממ  רוזגל  ןתינ  תימושיי  הניחבמ  .הדימלה  ירצות  ןווגמ  תלדגהבו  אמייק  - רב חותיפ  םדקל 

.םייקמ םלוע  לש  ומודיקל  םיבושחה  הדימל  ירצות  ןווגמל  םורתיש  םיבר  םימוחתב  םיסרוקב  תומייק  לש  םינכת  בוליש  ןפוא 

ידכ .םיעדמהו  הסדנהה  םוחתב  דומיל  תוינכתב  ןייפואמה  דבלב , דחא  ימדקא  דסומב  ךרענ  אוהש  איה  רקחמה  לש  תירקיע  הלבגמ 
יעדמו הרבחה  יעדמ  ימוחתמ  דומיל  ילולסמבו  םירחא  דומיל  תודסומב  םימוד  םירקחמ  ךורעל  שי  רקחמה , יאצממ  תא  לילכהל 

.חורה

ןוינכטב תיתרבחה  הממחה  תובידאב  םרש , יסוי  םוליצ : םי |  תיירקב  םיטנדוטסו  םיבשות  שגפמ 

תוצלמה

: תואבה תוצלמהה  תועצומ  ליעל  וראותש  רקחמה  תונקסמו  םיאצממה  ךמס  לע 

אלא סרוקה  לש  יזכרמ  אשונכ  אקווד  ואל  םיסרוק , לש  רשפאה  לככ  בר  רפסמב  תומייק  לש  םינכת  בלשל  שי 
.סרוקה ינכותב  ינשה  טוחכ  רבועה  ןויערכ 

לש תויגוסב  יתכרעמו  בחרנ  ןויד  ךרעייש  ךכל  הבורע  הניא  םייתביבס  םינכת  תארוה  ויפלש  אצממה  לע  ססבתהב 
רתוי םיבחרה  םיטביהב  םג  וקסעי  םייתביבס  םינכתב  םיקסועה  םיסרוקהמ  קלח  תוחפלש  ךכל  לועפל  שי  תומייק ,

[7 , 1  ]
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.הלא תויגוס  לש  םייתאהו  םייכרעה  םיילכלכה , םייתרבחה , םיטביהל  בל  תמושת  ןתמ  ךות  תומייק , לש 
תישיא תוברועמ  םהל  ורשפאיש  םיכרד  לש  ןווגמ  תועצמאב  תומייקה  אשונ  תא  דומלל  םיטנדוטסל  רשפאל  שי 

.םינכתה םע  הליעפו 
ןיב רשקה  לע  עדי  םיצרמהמ  שרוד  אוה  .םיטביה  רפסממ  רגתאמ  םיסרוקב  תומייק  לש  םינכת  לש  ליעי  בוליש 

עוצקמ דמלל  ךרוצה  םע  דדומתהל  תלוכי  ןכו  תומיאתמ , הארוה  יכרד  לע  עדי  םהלש , יעוצקמה  םוחתל  תומייק 
תומייק לש  בולישה  תא  יבטימ  ןפואב  םדקל  ידכ  יכ  הארנ  תאז , לכ  רואל  .םייכרעו  םייעדמ  םיטביה  בלשמה 

םיצורע רוצילו  םיצרמל  עויסלו  יווילל  םיכרד  חתפל  שי  ההובג  הלכשהל  תודסומב  םישדחו  םימייק  םיסרוקב 
.אשונב  עדיב  ףותישל 

(. תואצרה תועצמאב  הארוהמ  לידבהל   ) תיפותישו הליעפ  הדימל  לש  הבר  הדימ  ילעב  םיסרוקב  רקיעב  אצמנ  תויונמוימ  חותיפ 
תיתרבחה הממחה  תובידאב  רגניז , םייח  םוליצ : חטשל |  האיציה  תארקל  םייתרבח  םיחמומ  םע  םיטנדוטס  שגפמ  ךותמ  הנומתה 

ןוינכטב

תורוקמ

1. Arnon S, Orion N, and Carmi N. 2015. Environmental literacy components and their
promotion by institutions of higher education: An Israeli case study. Environmental
Education Research 21: 1029-1055.

2. Azapagic A, Perdan S, and Shallcross D. 2005. How much do engineering students
know about sustainable development? The findings of an international survey and
possible implications for the engineering curriculum. European Journal of Engineering
Education 30: 1-19.

3. Ben-Zvi-Assaraf O and Ayal N. 2010. Harnessing the environmental professional
expertise of engineering students – The course: "Environmental management
systems in the industry". Journal of Science Education and Technology 19: 532-545.

https://magazine.isees.org.il/?p=16080



4. Christie BA, Miller KK, Cooke R, and White JG. 2013. Environmental sustainability in
higher education: How do academics teach? Environmental Education Research 19:
385-414.

5. Cortese AD. 2003. The critical role of higher education in creating a sustainable future.
Planning for Higher Education 31: 15-22.

6. Cotton DRE, Warren MF, Maiboroda O, and Bailey I. 2007. Sustainable development,
higher education and pedagogy: A study of lecturers' beliefs and attitudes.
Environmental Education Research 13: 579-597.

7. Domask JJ. 2007. Achieving goals in higher education: An experiential approach to
sustainability studies. International Journal of Sustainability in Higher Education 8: 53-
68.

8. Goldman D, Ben-Zvi-Assaraf O, and Shemesh J. 2014. ‘Human nature’: Chemical
engineering students’ ideas about human relationships with the natural world.
European Journal of Engineering Education 39: 325-347.

9. Higher Education Funding Council for England (HEFCE). (nd). Viewed Oct 2015.

10. Holmberg J, Svanström M, Peet DJ, et al. 2008. Embedding sustainability in higher
education through interaction with lecturers: Case studies from three European
technical universities. European Journal of Engineering Education 33: 271-282.

11. Hopkinson P, Hughes P, and Layer G. 2008. Sustainable graduates: Linking formal,
informal and campus curricula to embed education for sustainable development in
the student learning experience. Environmental Education Research 14: 435-454.

12. Johnson RB and Onwuegbuzie AJ. 2004. Mixed methods research: A research
paradigm whose time has come. Education Researcher 33: 14-26.

13. Kagawa F. 2007. Dissonance in students' perceptions of sustainable development and
sustainability, implications for curriculum change. International Journal of
Sustainability in Higher Education 8: 317-338.

14. Lambrechts W, Mulà I, Ceulemans, K, et al. 2013. The integration of competences for
sustainable development in higher education: An analysis of bachelor programs in
management. Journal of Cleaner Production 48: 65-73.

15. Lozano R, Ceulemans K, Alonso-Almeida M, et al. 2015. A review of commitment and
implementation of sustainable development in higher education: Results from a
worldwide survey. Journal of Cleaner Production 108: 1-18.

16. Mintz K and Tal T. 2014. Sustainability in higher education courses: Multiple learning
outcomes. Studies in Educational Evaluation 41: 113-123.

17. Orr D. 1995. Education for the environment: Higher education's challenge of the next
century. Change 27: 43-46.

18. Sipos Y, Battisti B, and Grimm K. 2008. Achieving transformative sustainability
learning: Engaging head, hands and heart. International Journal of Sustainability in

https://magazine.isees.org.il/?p=16080



Higher Education 9: 68-86.

19. Stake RE. 2006. Multiple case study analysis. New York: Guilford.

20. Stevenson RB. 2006. Tensions and transitions in policy discourse: Recontextualizing a
decontextualized EE/ESD debate. Environmental Education Research 12: 277-290.

21. Tal T. 2005. Implementing multiple assessment modes in an interdisciplinary
environmental education course. Environmental Education Research 11: 575-601.

22. Wals AEJ and Corcoran PB. 2006. Sustainability as an outcome of transformative
learning. In: Holmberg J and Samuelsan BE (Eds). Drivers and Barriers for
Implementing Sustainable Development in Higher Education. Viewed May 2013.

23. Wals EJ and Jickling BJ. 2002. From doublethink and newspeak to critical thinking
and meaningful learning. International Journal of Sustainability in Higher Education 3:
221-232.

24. WCED. 1987. Our common future, the Brundtland Report. Oxford: Oxford University
Press.

25. Yavetz B, Goldman D, and Pe’er S. 2009. Environmental literacy of pre-service
teachers in Israel: A comparison between students at the onset and end of their
studies. Environmental Education Research 15: 393-415.

26. University Leaders for Sustainable Development (ULSF). (nd). Viewed Oct 2015.

27. UNESCO. Education for Sustainable Development. (nd). Viewed Oct 2015.

28. UNESCO. 2007. The US Decade of Education for Sustainable Development (DESD
2005-2014). The First Two Years.

29. UNESCO. 1992. Agenda 21. The United Nations Program of Action from Rio. New
York: UN.

https://magazine.isees.org.il/?p=16080

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development

	למען הדור הבא – קידום לימודי קיימות במערכת ההשכלה הגבוהה
	על קצה המזלג
	תקציר
	מבוא
	מחקרים קודמים על שילוב קיימות בהשכלה גבוהה

	שיטות
	סביבת המחקר ומערך המחקר
	איסוף הנתונים וניתוחם

	תוצאות
	מידת העיסוק ואופן העיסוק בסוגיות של קיימות בקורסים
	איור 1
	מאפייני הקורסים במונחים של תכנים ודרכי הוראה

	תוצרי הלמידה המדווחים בקורסים השונים
	איור 2
	מגוון תוצרי הלמידה בקורסים השונים

	דפוסי הקשרים בין מאפייני קורסים לבין תוצרי למידה
	איור 3
	תוצרי הלמידה המדווחים בקורסים המשתייכים לקבוצות שונות של מאפייני תוכן ודרכי הוראה


	דיון ומסקנות
	המלצות
	מקורות



