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 תקציר מנהלים

 רקע

  ההתיישבותי, הינם בתי ספר בתנאי פנימייה המנוהלות כפרי הנוער של החינוך

 על ידי משרד החינוך.

  התלמידים בחינוך ההתיישבותי מגיעים מן הפריפריה החברתית והכלכלית של

 מדינת ישראל ומתאפיינים בקשיים חברתיים, משפחתיים וכלכליים.

  ההישגים הלימודיים של בוגרי החינוך ההתיישבותי בישראל נמוכים יותר

מהאוכלוסייה הכללית ומקבוצת השוואה בעלי מאפיינים דומים אשר למדו 

 בחינוך במסגרת ביתית, הן בסוף התיכון והן בציון הפסיכומטרי.

 מטרת התכנית

 .)הקניית מיומנויות למידה בסיסיות )בתחומי שפה, מתמטיקה וחשיבה 

 .צמצום פערים בהישגים הלימודיים לפני תחילת הבגרויות 

 המסוגלות והערך העצמי. הגברת תחושת 

 תיאור התכנית

בתכנית לוקחים חלק בתי ספר מהחינוך ההתיישבותי המעוניינים בכך ועומדים 

 בתנאים:

  ש"ש, בנושא  120מורי בתי הספר המשתתפים בתכנית עוברים הכשרה של

 התכנית. עקרונות התיווך וכלי העשרה אינסטרומנטלית של פרופ' פוירשטיין

 שנה שלמה. אורכת

  המורים מועצמים כאחראים על פיתוח האינטליגנציה של התלמידים ולא רק על

 .לימודיים הקניית תכנים

 עבור  וכיתתי התלמידים עוברים אבחון בתחילת שנה, ומופק דו"ח אישי מקיף

 .וכיתה כל תלמיד



 

 

  ש"ש של העשרה אינסטרומנטלית בכל כיתה, ובנוסף לפחות עוד  5לימוד של

תמטיקה( נלמד עם אותו המורה תוך כדי יישום עקרונות מקצוע אחד )שפה / מ

 השיטה. 

  המורים מקבלים הנחייה ממנחה מצוות מכון פוירשטיין בתדירות של אחת

 לשבועיים.

 משתתפים

 17 .מוסדות של החינוך ההתיישבותי 

 2  ,'כיתות י'. 4כיתות ט',  13כיתות ח',  5כיתות ז 

  :תלמידים 669סה"כ. 

 ממצאים

 'בכלי' נמצאו שיפורים משמעותיים ומובהקים -פוטנציאל למידה: בכיתות ז 

 ואחרי למידה.  –מבחני האבחון, בין השלבים לפני 

  :שיפור ההישגים בין תחילת השנה וסופה 

o כל מבחני האיתורון ופרוגרסיות מספריות נמצא שיפור משמעותי בב

  .כיתותה

o  נמצא שיפור מובהק בין תחילת השנה וסופה במבחן הבנת הנקרא

 .בכיתה ט'ושיפור לא מובהק  ח'ה בכית

 1לקבוצת ביקורת יעילות התכנית בהשוואה : 

o מבחן איתורון : 

  על פני הניסוי נמצא יתרון מובהק בכיתות ז', ח' וט' לכיתות

 כיתות הביקורת )לכיתה י' לא היה קבוצת ביקורת(.

 

                                            
1
ומהווים ביקורת על תלמידים אשר קבוצות הביקורת הינם הכיתות אשר הצטרפו לתכנית בתחילת שנת הלימודים,  

 סיימו את התכנית במחזור מתחתם. הסבר מפורט מופיע בפרק השיטה בדו"ח.



 

 

 

o מבחן פרוגרסיות מספריות : 

 בכיתה קורת יהניסוי על פני כתות הבת ונמצא יתרון מובהק לכית

 ח' ויתרון לא מובהק בכיתה ז'. 

o מבחן הבנת הנקרא: 

 בכיתה ח' והביקורתהניסוי הבדל בין קבוצת  לא נמצא.  

 

 מסקנות: 

  ניתן לרכוש ולשפר את יכולות החשיבה ואסטרטגיות הלמידה במסגרת בית

 הספר באמצעות העשרה אינסטרומנטלית ועקרונות התיווך. 

  הישגי התלמידים בהשוואה לקבוצת הביקורת במבחני האיתורון ופרוגרסיות

מספריות מצביעים על הקניית אסטרטגיות למידה ודרכי חשיבה ייחודיים אשר 

 ם במסגרת תכנית הלימודים הסטנדרטית.אינם נלמדי
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 רקע

כפרי הנוער של מערכת החינוך ההתיישבותית, מהווים מודל ייחודי לפנימיות בישראל 

ומנוהלים על ידי משרד החינוך. במקור הם נבנו כפתרון לנוער מהגר, אולם במהלך 

וכיום רוב (, Mash, 2001השנים עברו שינוי המשקף את התפתחות החברה הישראלית )

( והיתר עלו מברית המועצות 70%התלמידים בחינוך ההתיישבותי נולדו בישראל )

 ,Hasin( )1%אפריקה )( ואסיה/4%(, אמריקה/אירופה )7%(, אתיופיה )18%לשעבר )

Tzemach-Marom, Branch, B., Dori, Y. & Vaknin, Y., 2014.)  

מענה לנוער בעל רקע מוחלש  ותמסגרות הפנימיה של החינוך ההתיישבותי כיום, נותנ

המוגדר גם כ"נוער בסיכון". אוכלוסייה זו כוללת צעירים מהפריפריה החברתית 

(, טוען כי קיימים רק הבדלים קטנים 2013והכלכלית של המדינה וכן נוער מהגר. זיוון )

בין שתי קבוצות אלו, וכי לשתיהן קשיים חברתיים, אקדמיים וכלכליים, ושתיהן בעלות 

יסטוריה של נכשלות". צעירים אלו מגיעים לכפרי הנוער מתוך מאמץ לענות על "ה

 ,.Kashti, Yצרכיהם החינוכיים והאישיים, שסביבתם הטבעית אינה יכולה לספק )

Shlasky, S., & Arieli, M., 2000.) 

ביתיות, נמצא כי -למרות המאמצים והמשאבים המושקעים בקליטת נוער במסגרות חוץ

אקדמיים נמוכים בהשוואה ביתי הינם בעלי ביצועים -דים בחינוך החוץילדים הלומ

(. Hasin, et al., 2014לתלמידים בני גילם, ונמצאים בקבוצת סיכון להתנהגות לקויה )

 ,Offerסדירה )-כמו כן, הם מתאפיינים במעברים תכופים בין מוסדות חינוך ונוכחות לא

2007; Kahan-Strevichinsky, P. & Levi, D., 2010.) 

יתר על כן, מחקרים רבים מצביעים על  הישגים נמוכים יחסית של בוגרי כפרי הנוער 

(Zeira, 2009 בוגרים אלו הינם בעלי סיכוי נמוך יותר לסיים את בית הספר עם הכשרה .)

 ,Biehal, N., Clayton, J., Stein, M., Wade, J., 1995; Jackson, 1994; Steinמתאימה )

 ;e.g. Cashmore & Paxman, 2006לי סיכוי נמוך יותר לרכוש השכלה גבוהה )( ובע1994

Stein, 2006 באופן כללי, הסטטוס החינוכי של בוגרי כפרי הנוער הוא שלילי יותר .)

 ,.Zeira, A., Artzev, S., Benbenishty, Rהכללית )בהשוואה לעמיתיהם באוכלוסייה 

Portony, H., 2014תה בישראל על קבוצת בוגרי החינוך שנעש (. בהערכת מעקב

ההתיישבותי, מספר הבוגרים שהיו בעלי תעודת בגרות ועברו את הבחינה 

מזה שנמצא בקרב קבוצת ביקורת )נוער בעל  מובהקהפסיכומטרית היה נמוך באופן 

מאפיינים דומים שלא הגיעו ממוסדות לימוד עם מגורים מחוץ לבית(. הציון הפסיכומטרי 



 

 

מזה של שאר הקבוצה,  מובהקהממוצע של בוגרי פנימיות בישראל היה נמוך באופן 

ובהשוואה לקבוצת הביקורת, פחות בוגרים של החינוך ההתיישבותי המשיכו בלימודים 

 (.Artsev, Benbenishty & Zeira, 2014במוסדות להשכלה גבוהה )

Sinclair (1998 זיהה חמישה מסלולים התורמים לכישלון חינוכי בקרב ילדים הנמצאים )

 כגוןבמסגרות פנימייה לנוער בסיכון: חוויית הטיפול הקודמת של הילד, 'חינוך שבור' )

מעבר בין בתי ספר, ושיעור גבוה של השעיות(, ציפיות נמוכות, הערכה עצמית נמוכה 

 וחוסר המשכיות של מטפל. 

Mulford טענו כי ההשקעה בחינוך היא אחת הדרכים הטובות ביותר בהן  (2008) שות'ו

חברה יכולה לתרום לניידות חברתית. כמו כן, נמצא כי חינוך ברמה גבוהה היא אמצעי 

משמעותי ומרכזי לסיפוק הזדמנויות חברתיות ולהשגת הכנסה גבוהה יותר, ולכן היא 

 ,Ben-David & Hadarמעגל העוני )מהווה אמצעי להפחתת שיעורי העוני ולשבירת 

2014; Grupper, 2013 .) 

-מכון פוירשטיין שם לעצמו כמטרה לצמצם את הפער החינוכי הנובע מהבדלים סוציו

( של המכון הינה תכנית התערבות IEאקונומיים. תכנית ההעשרה האינסטרומנטלית )

יטה יוצרת ייחודית שהוכחה כמצליחה להפוך את התלמיד ללומד יעיל יותר. הש

ומייעלת תהליכי למידה דרך מיקוד באסטרטגיות לימוד, אסטרטגיות למידה וכישורי 

בבתי ספר של החינוך ההתיישבותי נועד לעזור לילדים לחוות   IE-חשיבה. שילוב ה

הצלחה ולרכוש כלים, כישורים וביטחון עצמי על מנת לאפשר להם לשכתב את סיפור 

 .חייהם ולהשתלב בחברה הישראלית

 מטרות התכנית

 )הקניית מיומנויות למידה בסיסיות )בתחומי שפה, מתמטיקה וחשיבה 

 צמצום פערים בהישגים הלימודיים לפני תחילת הבגרויות 

 הגברת תחושת המסוגלות והערך העצמי 

 תיאור התכנית

כפרי נוער של החינוך ההתיישבותי המעוניינים נוכיים מימוסדות חבתכנית לוקחים חלק 

בכך ומוכנים לעמוד בדרישות התוכנית. דרישות אלו כוללות השתלמות מורים בהיקף 

שעות שבועיות לכיתות שבתכנית ללימודי העשרה  5שעות, הקצאת  120של 



 

 

העשרה להוראה של שעות שבועיות לפחות  10 -אינסטרומנטלית, ושיבוץ מורה מרכזי ל

השתלמות המורים נמשכת לאורך שנת לימודים  טרומנטלית + שפה /מתמטיקה.אינס

 . את ההשתלמות מעבירות מנחות מנוסות מצוות המכון. שעות( 120) שלמה

בחודשים הראשונים של שנת הלימודים תלמידי הכיתה עוברים אבחון סטטי ודינאמי 

 10 -ם". משך האבחון כעל ידי צוות של מכון פוירשטיין אשר יפורט להלן בפרק ה"כלי

 Learning Potential –אבחון מבחנים מתוך סוללת ה 6שעות לקבוצה. האבחון כולל 

Assessment Device-LPAD :1 ;וריאציות 4. פרוגרסיות מספריות; 3  . איתורון;2. רייבן .II; 

 . ארגון מילים.6  ;. הבנת הנקרא5

התפלגות סגנונות  הכוללעבור כל כיתה מופק דו"ח ברמה כיתתית וברמה פרטנית 

הלמידה, התפלגות שלבי החשיבה )קלט, עיבוד, פלט(, תמונה מקיפה של החוזקות 

תוצאות  כל תלמיד בנפרד.המאפיינת כל כיתה ו והחולשות וכן רמת יכולת הלמידה

 .בתחילת השנה לצוות החינוכי יםנמסר האבחון

שעות שבועיות של העשרה  5במהלך שנת הלימודים תלמידי הכיתה לומדים 

אינסטרומנטלית בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה. כמו כן, מנחה מצוות מכון 

 .פוירשטיין מגיעה לבית הספר אחת לשבועיים להנחיית המורים

ן שעות, על מנת לבחו 3 -בסוף שנת הלימודים מתקיים אבחון סטטי מקוצר האורך כ

 את השינויים שעברו התלמידים במהלך השנה.

 כלים

Learning Potential Assessment Device (LPAD )– ( 1979פוירשטיין) 

 האבחון הדינאמי בנוי משלושה שלבים:

: כוללת מערכת מבחנים הבוחנת חשיבה מופשטת, למידה' -שלב 'המבחן שלפני 

מילולית, הבנה וביצוע הוראות. המבחן זיכרון, ארגון המרחב, חשיבה מתמטית, הסקה 

 נועד לבדוק את רמתו העכשווית של הנבדק בתחומים קוגניטיביים מגוונים.

בשלב זה, מקנה המאבחן לנבדק אסטרטגיות חשיבה ולמידה עיקריות  – שלב הלמידה

ומשניות שיאפשרו לו לשפר את תפקודו במטלות הללו. מטרת שלב הלמידה היא 

 בתחומים שהתגלו כלקויים.ליצור דגמי שינוי 



 

 

: בשלב זה ניתן לזהות ולהעריך את מידת השינוי שחל למידה' -שלב 'המבחן שאחרי 

אצל הנבדק כתוצאה מההתערבות שניתנה לו. בשלב זה, הנבדק מקבל מטלות דומות, 

 –שהולכות ומתרחקות בהדרגה מהמשימות המקוריות אותן קיבל בשלב 'המבחן 

ן תוך שימוש באסטרטגיות שלמד בשלב 'הלמידה'. בדרך זו שלפני' ומתבקש לבצע אות

נבחנת יכולת הנבדק ליישם את מה שלמד בשלב הלמידה למשימות ההולכות ונעשות 

 שונות מהמשימה המקורית.

באמצעות שלושת שלבים אלו, האבחון מאפשר ללמוד על מצבו הנוכחי של התלמיד, 

ות חשיפה ללמידה. האבחון מאפשר כמו גם לבדוק את יכולתו ללמוד ולהשתנות בעקב

לעקוב אחר תהליך הלמידה של התלמיד, להתחקות אחר הגורמים להצלחתו או 

 לכישלונו, ולהבחין בין קושי ביכולות התלמידים לקושי בתנאים משניים.

 (1979פוירשטיין ) – LPADפירוט המבחנים הנבחרים מתוך סוללת ה 

ולל בעיות לוגיות צורניות מורכבות, הדורש כ – מבחן המטריצות הסטנדרטיות של רייבן

יכולת חשיבה מופשטת ברמה גבוהה. ניתן דרכו לעמוד על יכולתו של הנבחן לנתח 

בעיות, להקיש יחסים ולחשוף עקרונות בבסיס מטלה נתונה, וכן לשלוט במספר 

 מקורות מידע בו זמנית. 

ללת נתונים, ובהם במבחן זה מוצגות לנבחן בעיות בכתב. כל בעיה כו – איתורון

מובאים שמות של פרטים ומספרי משבצות. על סמך הנתונים צריך הנבחן לשבץ כל 

פרט במשבצת המתאימה. המבחן דורש חשיבה לוגית היסקית שיטתית. ניתן ללמוד 

על יכולת הנבחן להשתמש במידע נתון למטרת איסוף מידע חדש )ישיר ועקיף(, 

ם מידע נוסף, קריאה והבנת הוראות, יכולת העלאת השערות ובחינתן, התמודדות ע

 לרכישת אסטרטגיות וניתוח מידע וורבלי מורכב.

כולל תרגילי חשיבה באופנות המספרית. ניתן לעמוד על  – מבחן פרוגרסיות מספריות

יכולתו של הנבחן ללמוד ולפתח אסטרטגיות לשם יצירת חוקים וכללים, לעמוד על 

תהליכי הסקה, היכולת להעלות השערות, היכולת לחפש קשרים בין אובייקטים, 

תטית וכן היכולת להשתמש בצפנים ולהשליך יחסים בין אירועים, שימוש בחשיבה היפו

 שימוש באופרציות חשבוניות.

כולל מטריצות צורניות המבוססת על פריטים קשים בסדרות  – IIמבחן וריאציות 

המתקדמות של מבחן הרייבן. ניתן לעמוד על יכולתו של הנבחן ללמוד מגוון רחב של 



 

 

אסטרטגיות בתחום המרחבי ובתחום המתמטי, יכולת ביצוע אופרציות מנטאליות 

 סינתזה, פרמוטציות וכפל לוגי( ויכולות עיבוד מידע.)אנליזה, 

במבחן זה שני חלקים. בחלק הראשון נדרש הנבחן לארגן ולמיין   – מבחן ארגון מילים

קבוצת מילים נתונה לקבוצות לפי קריטריונים. בחלק השני על הנבחן לארגן את אותן 

 טקסטים קצרים "קלוזים" לפי ההקשר. 3מילים בתוך 

במבחן זה על התלמידים לקרוא טקסט קצר ולהשיב בכתב על  – הנקראמבחן הבנת 

 ברירתיות ושאלות פתוחות.-שאלות רב

 "העשרה אינסטרומנטאלית"

העשרה אינסטרומנטלית הינה מערכת כלים העוסקת במיומנויות חשיבה נדרשות, 

המיועדת לקדם תהליכי למידה וחשיבה. המטלות בכלים השונים הינן נטולות תוכן 

מודי ועוסקות בתהליכי למידה וחשיבה טהורים. הכלים מועברים באמצעות תהליכי לי

 ( אליהם מוכשרים המורים.Mediationתיווך מיוחדים )

שיח -כלי ההעשרה האינסטרומנטלית מחולקים לתלמידים כדפי עבודה. המורה יוצר דו

ואסטרטגיות חשיבה "מתווך" בינו לבין התלמידים, ובונה אצלם מיומנויות למידה 

חיוניות. בנוסף לכך, מגשר המורה את מיומנויות הלמידה שנרכשו לחיי היום יום של 

 התלמיד.

 הערכת התכנית

 קבוצתי  LPADפוירשטיין ערך בתחילת שנת הלימודים אבחון הצוות החינוכי של מכון 

את  המנתחתכנת מחשב ונותחו באמצעות ת תוצאות המבחנים לתלמידים שבתכנית.

נקבע פרופיל הלמידה וסגנון החשיבה  . באופן זה(Error Analysisשגיאות התלמידים )

בהמשך, הופקו דוחות הן ברמה כיתתית  והן  של הכיתה וכן של כל תלמיד בנפרד.

ניתנו ו, תוצאות האבחון לצוות החינוכי של בית הספר ולאחר מכן נמסרברמה פרטנית. 

בהתאם לפרופילים שנמצאו בכל  ותאופטימלי המלצות ספציפיות על דרכי הוראה

לגבש אסטרטגיה לימודית ודידקטית לכלל הכיתה יכול היה מורה הבדרך זו  .כיתה

 פרט.כולכל תלמיד 



 

 

הכיתתי אבחון התלמידים בתחילת השנה ובסופה, מאפשר, בנוסף להפקת הדו"ח 

ו"ח הנוכחי האישי עבור כל תלמיד, גם לבחון את השינויים בהישגי התלמידים. בדו

 בהישגי התלמידים: אלמנטיםנבחנו שלושה 

בתחילת השנה, )לפני ההתערבות( המבחנים איתורון ופרוגרסיות : פוטנציאל למידה

 . של התלמידים הדימספריות מועברים באופן דינאמי, ודרכם נבחן פוטנציאל הלמ

: בסוף שנת הלימודים, )לאחר ההתערבות בהעשרה הישגים בסוף שנת הלימודים

בשנית מבחני איתורון, באופן סטטי הועברו אינסטרומנטלית במהלך השנה(, 

השינויים בהישגי התלמידים נבחנו  באמצעותםפרוגרסיות מספריות והבנת הנקרא, ו

 במהלך השנה.

על מנת לבחון את יעילות תכנית  :מול קבוצת ביקורת תכנית ההתערבותיעילות 

ההתערבות, הושוו הישגי התלמידים במבחני האבחון בסוף שנת הלימודים להישגי 

 בתכנית. לפני שהחלותלמידים באותו גיל 

 נבדקים

 -בני נוער אשר למדו בכיתות ז'  עד י', ב 669בשנת הלימודים תשע"ז השתתפו בתכנית 

  מוסדות של החינוך ההתיישבותי. ב 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 להלן מוצגת התפלגות המשתתפים לפי מוסד חינוכי. 1טבלה 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : התפלגות משתתפי המחקר לפי מוסד חינוכי1טבלה 

 

מספר  כיתה

 תלמידים

שכיחות 

 באחוזים

 9.1% 61 ז +ט  בן שמן

 2.7% 18 ח הודיות

 4.9% 33 י +ט  זוהרים

 3.9% 26 ח גבעת וושינגטון

 5.8% 39 ט עיינות

 14.8% 99 י +ט  +ח  מאיר שפייה

 2.1% 14 ט מוסינזון

 1.0% 7 י תום

 10.5% 70 ט נחלת יהודה

 2.5% 17 ח ניר העמק

 4% 27 ט ימין אורד

 3.4% 23 ט קדמה

 3.4% 23 ט קריית יערים

 10.5% 70 י +ט  אורט ימי

 13.9% 93 ט +ח  +ז  כנות

 2.7% 18 ט סילבר

 4.6% 31 ט קציני ים עכו

 100% 669  כ"סה

 

 ממצאים



 

 

 שיפור בהישגי האבחון הדינאמי בעקבות למידה .א

של התלמידים, בשלב טרום ההתערבות  "פוטנציאל הלמידה"על מנת לבחון את 

)בתחילת השנה(, הועבר אבחון דינאמי הכולל את מבחני האיתורון ופרוגרסיות 

דקות( של עקרונות בפתרון בעיות,  15מספריות. נמצא כי התערבות קצרת מועד )

המובנית כחלק אינטגראלי משלבי האבחון הדינאמי, הובילה לשיפור מובהק בביצוע 

 pי איתורון ופרוגרסיות מספריות עבור התלמידים בכל שכבות הגיל, )המטלות במבחנ

< o.oo1כפי שניתן לראות ב ,): 

 .1-4ובגרפים  : ציוני התלמידים במבחנים הדינאמיים בתחילת שנה לפני ואחרי למידה2 טבלה

למידה עבור שני המבחנים, -למידה למדידה אחרי-בחינת המתאמים בין המדידה לפני

הראתה כי קיימים מתאמים חיוביים ומובהקים בעוצמה בינונית בין המדידות עבור 

(. 0.47-0.65; מבחן האיתורון: 0.49-0.68ספריות: י' )מבחן פרוגרסיות מ-שכבות הגיל ז'

 46%-24%למידה נמצאה מסבירה במבחן פרוגרסיות מספריות בין –המדידה לפני

 למידה.-מהשונות אחרי 42%-22%מהשונות אחרי למידה, ובמבחן האיתורון בין 

משמעות הדבר היא שכמחצית מהתלמידים שינו את מקומם בעקבות התיווך שניתן  

כלומר, התלמידים שביצעו את האבחון להם בשלב הלמידה של האבחון הדינאמי. 

הינם בעלי פוטנציאל השתפרות משמעותי ביכולות הלמידה שלהם בהינתן התערבות 

  מתאימה של העשרה אינסטרומנטלית.

: 2טבלה 

ציוני 

התלמידי
ם 

במבחנים 
הדינאמיי

ם 

בתחילת 
שנה לפני 

ואחרי 
 למידה

 שם המבחן כיתה
שלב העברת 

 N M SD המבחן

 ז'

פרוגרסיות 

 מספריות

 18.93 32.25 77 לפני למידה

 22.03 44.66 77 אחר למידה

 איתורון
 22.04 35.93 72 לפני למידה

 26.63 55.22 72 אחר למידה

 ח'

פרוגרסיות 

 מספריות

 23.63 35.11 80 לפני למידה

 26.56 55.86 80 אחר למידה

 איתורון
 28.25 42.15 66 לפני למידה

 27.91 63.42 66 אחר למידה

 ט'
פרוגרסיות 

 מספריות

 24.00 47.26 306 לפני למידה

 26.59 57.91 306 אחר למידה



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ואחרי למידה -הישגי כיתה ז' לפני : 1 תרשים 

 איתורון
 29.13 48.77 276 לפני למידה

 29.52 58.84 276 אחר למידה

 י'

פרוגרסיות 

 מספריות

 23.25 56.05 79 לפני למידה

 24.93 72.35 79 אחר למידה

 איתורון
 22.05 56.16 56 לפני למידה

 23.84 65.41 56 אחר למידה



 

 

 

 ואחרי למידה -: הישגי כיתה ח' לפני 2תרשים 

 

 ואחרי למידה -: הישגי כיתה ט' במבחנים לפני 3תרשים 



 

 

 

 

 ואחרי למידה -: הישגי כיתה י' במבחנים לפני  4תרשים 

 

 שיפור בהישגים בין תחילת השנה לסופה .ב

על מנת לבחון את התקדמות התלמידים במהלך השנה הושוו הישגיהם בין תחילת 

במבחנים מתוך אבחון  ,לסופה )לפני שלב הלמידה של האבחון הדינאמי( ההשנ

. ציוני המבחנים, ומובהקות ההבדלים ביניהם כיתות ח' ו ט'ב ובהבנת הנקרא  LPADה

 .5-8, ובגרפים 3טבלה עבור כל שכבה מופיעים ב

 : השוואת ציוני התלמידים בין תחילת השנה וסופה, עבור כל שכבת גיל3טבלה 

 כיתה
 תחילת שנה שם המבחן

M   ׂ (SD) 

 סוף שנה

M   ׂ SD  ׂ  

 N מובהקות

 ז'
 p < .001 44 (24.21) 63.07 (20.59) 32.57 פרוגרסיות מספריות

 p < .001 42 (28.23) 72.50 (19.81) 33.81 איתורון

 ח'

 p < .001 62 (21.41) 67.94 (24.43) 34.56 פרוגרסיות מספריות

 p <.001 54 (24.62) 79.59 (28.63) 43.52 איתורון

 p <.05 45 (19.62) 70.44 (22.26) 61.67 הבנת הנקרא

 ט'

 p < .001 244 (20.72) 71.90 (24.52) 47.77 פרוגרסיות מספריות

 p < .001 198 (24.48) 78.13 (29.75) 50.70 איתורון

 p = .11 151 (19.30) 73.11 (22.41) 70.39 הבנת הנקרא

 י'
 p < .001 56 (18.71) 80.63 (23.30) 59.18 פרוגרסיות מספריות

 p < .001 25 (26.16) 80.31 (26.10) 50.60 איתורון



 

 

 

 

 

 : ציוני כיתה ז' בתחילת השנה וסופה5גרף 

 

 : ציוני כיתה ח' בתחילת השנה וסופה6גרף 
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 איתורון פרוגרסיות מספריות



 

 

 

 : ציוני כיתה ט' בתחילת השנה וסופה7גרף 

 

 : ציוני כיתה י' בתחילת השנה וסופה8גרף 

 

מספריות עלו  פרוגרסיותואיתורון הנמצא כי ציוני התלמידים במבחני  שהוצג להלןכפי 

שכבות הגיל. במבחן באופן מובהק בין תחילת השנה וסופה עבור התלמידים בכל 

ועלייה לא  ח' הבכיתנמצאה עלייה מובהקת בין תחילת השנה וסופה הבנת הנקרא 

 'מובהקת בכיתה ט



 

 

בחינת הישגי התלמידים אשר השתתפו בתכנית מול קבוצת  .ג

 ביקורת

 יתכאשר השכבה בה נעשי',  –תכנית ההתערבות של פוירשטיין פועלת בכיתות ז' 

ציוני התלמידים שטרם החלו כתוצאה מכך,  2ההתערבות משתנה בהתאם לבין הספר.

את ההתערבות בתחילת השנה בחלק מבתי הספר, מהווים קבוצות ביקורת לשכבת 

תחילת כיתה י' מהווה  הגיל הצעירה מהם בסיום שנת ההתערבות הקודמת )לדוגמא

, במקרים בהם התלמידים לא למדו העשרה אינסטרומנטאלית בקרה לסוף כיתה ט'

 (. בכיתה ט'

ואת במהלך השנה  אינסטרומנטליתלימודי העשרה את  כוללתנית פוירשטיין תכ

על מנת להבחין  .)כפי שהוזכר לעיל בפרק הכלים(הלמידה" את "שלב האבחון הכולל 

רומנטאלית, ללא השפעת הלמידה בזמן האבחון, י העשרה אינסטבהשפעה של לימוד

הושוו הישגי התלמידים בסוף שנת הלימודים להישגי כיתות הביקורת במבחני האבחון 

 בתחילת השנה מושווים הישגי התלמידים במבחנים לפני הלימודבשלב אחרי התיווך. 

מוצגים ההבדלים בין כל שכבה לשכבה  גרף ב .LPADהמובנה במסגרת אבחון ה 

 מעליה. 

 

לפני  : השוואת ציוני כיתה ז' בתחילת השנה ובסופה לציוני כיתה ח' )קבוצת הביקורת( בתחילת השנה9גרף 

 .ואחרי תיווך

 , בהתאם למבחן. 75-85מספר הנבדקים בקבוצת הביקורת נע בין 

 .48ובסוף השנה  78מספר הנבדקים בקבוצת הניסוי בתחילת השנה הוא 

                                            
2
 בחירת השכבה בה ייעשה ההתערבות בכל בית ספר ובכל שנה נעשה בתיאום מול בתי הספר ומכון פוירשטיין. 
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 סוף שנה לתחילת שנה סוף שנה לתחילת שנה
 ניסוי ביקורת

 פרוגרסיות מספריות איתורון

p = .13 

p <.05 

p = .58 

p = .30 



 

 

אין הבדלים ולפני שלב הלמידה של האבחון  לפני ההתערבותניתן לראות כי 

 .במבחני האיתורון ופרוגרסיות מספריותמשמעותיים 

בהשוואה בין הישגי התלמידים לאחר ההתערבות בסוף כיתה ז' )מחקר(  לעומת זאת,

המבחנים,  בשתיהביקורת המגמה מתהפכת בכיתת  ,בלבדשלב הלמידה ולאחר 

 .הניסויובמבחני האיתורון נמצא יתרון מובהק לכיתת 

 

 חילת השנה: השוואת ציוני כיתה ח' בתחילת השנה ובסופה לציוני כיתה ט' )קבוצת הביקורת( בת10גרף 

 .לפני ואחרי תיווך

 כתלות בין המבחנים. 75ל  54מספר הנבדקים בכיתות הניסוי נע בין 

 .320ל 204ביקורת נע בין המספר הנבדקים בכיתות 

לפני ההתערבות ולפני שלב הלמידה ניתן לראות כי כיתה ח', בבניתוח יעילות התכנית 

יש יתרון מובהק לכיתה ט' )ביקורת( במבחן פרוגרסיות מספריות על פני  של האבחון,

 כיתה ח' )מחקר(, ויתרון לא מובהק במבחני הבנת הנקרא והאיתורון.

בהשוואה בין הישגי התלמידים לאחר ההתערבות בסוף כיתה ח' )מחקר(  לעומת זאת,

 הניסוית ולאחר שלב הלמידה באבחון בכיתת הביקורת נמצא יתרון מובהק לכית

 המספריות. לא נמצא הבדל במבחן הבנת הנקרא.במבחני האיתורון והפרוגרסיות 
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לתחילת  
 שנה

לתחילת   סוף שנה
 שנה

לתחילת   סוף שנה
 שנה

 סוף שנה

 ביקורת

 ניסוי

 הבנת הנקרא פרוגרסיות מספריות איתורון

p = .15 

p < .001 

p < .001 p = .14 p = .51 

p <.001 



 

 

 

 : השוואת ציוני כיתה ט' בתחילת השנה ובסופה לציוני כיתה י' )קבוצת הביקורת( בתחילת השנה11גרף 

 .לפני ואחרי תיווך

 334ל  240נע בין  –מספר הנבדקים בכיתות הניסוי 

 .86ל  59הביקורת נע בין  מספר הנבדקים בכיתות

לפני ההתערבות ולפני שלב הלמידה ניתן לראות כי בניתוח יעילות התכנית לכיתה ט',  

יש יתרון מובהק לכיתה י' )ביקורת( במבחן פרוגרסיות מספריות על פני  של האבחון,

 כיתה ט' )מחקר(, ויתרון לא מובהק במבחן האיתורון.

ההתערבות בסוף כיתה ט' )מחקר( ולאחר שלב  בהשוואה בין הישגי התלמידים לאחר

במבחן  הניסויהלמידה באבחון בכיתת הביקורת )י'( נמצא יתרון מובהק לכיתת 

 האיתורון ובמבחן פרוגרסיות מספריות הפער בין שתי הקבוצות נעלם.

 מסקנות

של )רבע שעה(  ת מועדקצר למידהבשלב הראשון של הניתוח נמצא כי בעקבות 

ביצועיהם  אופן משמעותי אתבהצליחו לשפר  התלמידיםפתרון בעיות, אסטרטגיות ל

פוטנציאל ללמוד  הפגינוהמבחנים. כלומר, בהינתן התיווך המתאים, התלמידים  כלב

 ולהפנים חומר לימודי חדש וליישמו באופן מיידי כדי לפתור בעיות חדשות.

ה עלייה מובהקת נמצא ,בשלב השני בו נבחנו השינויים בין תחילת השנה וסופהגם 

 עלייה לאההגיל, למעט במבחן הבנת הנקרא לכיתה ט' בו בכל המבחנים בכל שכבות 

 מובהקת. הייתה

54.69 

65.42 

56.82 

72.19 

48.38 

76.04 

46.27 

71.06 

30
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90

 סוף שנה לתחילת שנה סוף שנה לתחילת שנה

 ביקורת

 ניסוי

 פרוגרסיות מספריות איתורון

p = .08 

p < .01 p = .68 

p <.001 



 

 

 הבשלב השלישי, בו נבחנה השפעת תכנית ההתערבות מול קבוצת ביקורת, נמצא

במבחן האיתורון נמצא יתרון מובהק לקבוצת . סוג המבחןמעורבות בהתאם ל המגמ

במבחן פרוגרסיות מספריות, נמצא על פני קבוצת הביקורת. השכבות  ושבשל הניסוי

תרון לא מובהק בכיתה ז', ובכיתה ט' לא נמצא בכיתה ח' וי הניסוייתרון מובהק לקבוצת 

הבדל בין הקבוצות. יש לציין שגם קבוצות הביקורת קיבלו הסבר ואסטרטגיות לפתרון 

אלית במהלך השנה. במבחן הבנת מבחנים אלו, אך הם לא למדו העשרה אינסטרומנט

 רת לקבוצת הניסוי.הנקרא לא נמצאו הבדלים בין קבוצת הביקו

עולה מכאן כי השפעתה המרבית של תכנית העשרה אינסטרומנטאלית באה לידי 

 . פרוגרסיות מספריותביטוי במבחן האיתורון ולאחריו במבחן 

ר הלימודי הישיר הנלמד מבחנים אלו, לעומת מבחן הבנת הנקרא, לא בוחנים את החומ

בבית הספר אלא מתמקדים ביכולות התלמידים להעלאות השערות, לנתח מידע 

. מיומנויות אלו, הם אבני היפותטיתמורכב, להשליך יחסים ולעשות שימוש בחשיבה 

הן בבית הספר והן באופן עצמאי. בהתאם לכך,  ,היסוד ללמידה מורכבת בהמשך

עליהם ניתנים הדגש בתכנית העשרה אינסטרומנטאלית, וניתן לראות שהתלמידים 

 .גבוהות יותר מעמיתיהם בתחומים אלובתכנית אכן הפגינו מיומנויות אשר השתתפו 

מצליח לזהות את הנעשה בתחילת השנה,  LPADאבחון ה לסיכום, ניתן לראות כי 

ובהמשך השנה להקנות להם מיומנויות ואסטרטגיות התלמידים של  הדימנציאל הלפוט

 למידה אשר אינם נלמדות במסגרת הסטנדרטית של תכנית הלימודים.
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