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 פתח דבר 

מחקר ההערכה המובא להלן נערך על ידי מכון סאלד עבור רשת "שובו" המפעילה את תכנית 

Waterford . 

שנוסדו במטרה להוות כתובת גנים ובתי ספר  69-מקיפה כהינה רשת של בתי חינוך הרשת שובו 

לספק תכנים  א. מטרת הרשת הי20-של המאה ה 90-עולים מברית המועצות בשנות ה לילדי

קליטתם של ילדים  על)בדגש על מדעים, מתמטיקה ומחשבים( ויהודיים במטרה להקל עיוניים 

שהינה  Waterfordבמסגרת זו הוכנסה לרשת שובו תכנית . בישראל והשתלבותם בחברה אלו

תכנית אמריקאית להוראת אנגלית בסיוע מחשב. התכנית פותחה במטרה להקנות מיומנויות 

גן ובית ספר יסודי. התכנית מציגה לתלמיד משימות מגוונות קריאה באנגלית לתלמידים בגילאי 

ברמות קושי משתנות, המותאמות באופן אישי לכל תלמיד, לפי קצב התקדמותו. התלמידים 

 עובדים באופן עצמאי במחשב והלמידה משלבת שירים, משחקים ומשימות תרגול.

 Waterfordבאמצעות תכניתהשפעת הוראת אנגלית את  בדוקמטרת מחקר ההערכה הייתה ל

(Waterford Early Reading Program)  ועל של רשת שובו בכיתות א' על עמדות מורות לאנגלית

התכנית על  מחקר ההערכה היה הן מעצב והן מסכם והתמקד בהשפעתוהישגי תלמידיהן. עמדות 

שינוי והמיומנויות של התלמידים ובחינת  ם והמורות באמצעות הערכת ההישגיםהתלמידי

  והרחבת דפוסי ההוראה של המורות לאנגלית.

עוד ששיתפו עמנו פעולה במחקר.  ות, ולמנהלותלהודות, קודם כל, לתלמידים, למור ותאנו מבקש

קפלן, וכן לגברת  גוטרמן ולמר מנחםחיים מיכאל להנהלת רשת "שובו" בראשות הרב נודה 

 לאורך כל הדרך. ליאורה צימרמן עמה אנו מקיימים דיאלוג פורה ומפרה 

תודה מיוחדת שלוחה גם לצוות מכון סאלד אשר היה נכון להירתם למאמץ המחקרי בשלביו 

 רוני בארי, שסייעה בעריכת הראיונות עם התלמידים והמורות.  השונים ובמיוחד ל

 

 

 צוות המחקר                                                                                                      
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 ברשת "שובו"  Waterfordכנית הערכת ת –תמצית 

 א. רקע 

 Waterford  (Waterford Earlyבמחקר זה נבדקה השפעת הוראת אנגלית באמצעות תכנית

Reading Program)1  והישגי תלמידיהן א' ועל עמדות על עמדות מורות לאנגלית בכיתות

הינה תכנית אמריקאית להוראת   Waterford. תכנית2הלומדים בבתי ספר של רשת "שובו"

אנגלית בסיוע מחשב שפותחה במטרה להקנות מיומנויות קריאה באנגלית לתלמידים בגילאי גן 

ובית ספר יסודי. התכנית מציגה לתלמיד משימות מגוונות ברמות קושי משתנות, המותאמות 

במחשב והלמידה התקדמותו. התלמידים עובדים באופן עצמאי קצב באופן אישי לכל תלמיד, לפי 

 משלבת שירים, משחקים ומשימות תרגול.

המחקר נערך על תלמידי כיתה א' בשישה בתי ספר המשתייכים לרשת "שובו": שלושה בתי ספר 

כלכלי דומה  -ושלושה בתי ספר מרקע חברתי Waterfordתכנית לומדים אנגלית באמצעות בהם 

גנים ובתי  69-. רשת שובו מקיפה כורתיאלא באופן מס שאינם לומדים אנגלית באמצעות התכנית

. 20-של המאה ה 90-עולים מברית המועצות בשנות השנוסדו במטרה להוות כתובת לילדי ספר 

לספק תכנים עיוניים )בדגש על מדעים, מתמטיקה ומחשבים( ויהודיים במטרה  אמטרת הרשת הי

 התלמידים ברשת. רוב בישראל השתלבותם בחברהעל להקל על קליטתם של ילדים אלו ו

כלכלי אינו גבוה, וחלקם למשפחות חד הוריות. כיום -משתייכים למשפחות שמצבן החברתי

לומדים ברשת גם תלמידים רבים ילידי הארץ ולצדם תלמידים המשתייכים למשפחות יוצאות 

חבר העמים שעברית אינה שפת האם שלהם. מכאן, שעבור חלק מהתלמידים אנגלית היא השפה 

 ותה הם לומדים.השלישית א

למידה עצמאית בכיתה . 1פועלת בבתי הספר של רשת "שובו" בשני אופנים:  Waterfordתכנית 

שיעורים כלל כיתתיים בהם . 2-דקות תלמיד אחר ניגש למחשב המצוי בסוף הכיתה, ו 20כך שכל 

 התלמידים הולכים למעבדת מחשבים שם לכל תלמיד יש מחשב אישי והעבודה נעשית במשך כל

השיעור. המחקר המדווח כאן נערך בבתי ספר בהם נלמדת התכנית במעבדת מחשבים. בשניים 

תה השנה השנייה להפעלת התכנית במתכונת זו ובאחד ימבתי הספר שבניסוי שנת תשע"א הי

  תה זו שנת הפעילות הראשונה במעבדה.ימבתי הספר הי

 ב. מטרות מחקר ההערכה

" פעל כהערכה מעצבת ומסכמת וסיפק מידע עדכני הן Waterfordמחקר ההערכה של תכנית "

התכנית על  . המחקר התמקד בהשפעתולרשת "שובו" תכניתלבתי הספר שבניסוי והן להנהלת ה

שינוי בחינת באמצעות הערכת ההישגים והמיומנויות של התלמידים, מורות התלמידים וה

 ובבית הספר כולו.  לאנגלית, שינוי בחדר מורים רותוהרחבת דפוסי ההוראה של המו

                                                 
1 learning-http://www.waterford.org/products/early 

2 http://www.shuvu.org.il/ 

 

http://www.waterford.org/products/early-learning
http://www.shuvu.org.il/
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 מטרת מחקר ההערכה נגזרו שאלות המחקר הבאות: מ

 

 שאלות המחקר

", האם Waterford: בעקבות הוראת אנגלית באמצעות תכנית "שאלות בהיבט התלמידים . 1

יחול שינוי במידת מעורבות התלמידים בלמידה? האם יחול שינוי במוטיבציה של התלמידים 

שינוי בהישגים של התלמידים )ביחס לקבוצות השוואה וביחס ובאהבת המקצוע? האם יחול 

 לעצמם(?

", האם יחול Waterford: בעקבות הוראת אנגלית באמצעות תכנית "ותשאלות בהיבט המור . 2

אנגלית? אם כן באיזה אופן וכיצד תרמה לכך  ותהמלמד ותשינוי בדפוסי ההוראה של המור

 ?תכניתה

 ג. אוכלוסיית המחקר

 המחקר כללה:אוכלוסיית 

  Waterfordמנהלות בתי ספר: שלוש מנהלות מבתי ספר מרשת "שובו" בהם נלמדת תכנית  .1

תכנית בנושא מנהלות נוספות שהשתתפו בהשתלמות מנהלות  3-( וn = 3במעבדת מחשבים )

Waterford   2011במהלך שנת . 

מורות: מורות לאנגלית בכיתות א' משלושה בתי הספר ברשת "שובו" בהם נלמדת תכנית  .2

Waterford  (  במעבדת מחשביםn=5  ,מורות בתחילת השנהn=4 )8-ו מורות בסוף השנה 

תכנית בנושא מורות נוספות משלושה בתי ספר שונים מרשת "שובו" שהשתתפו בהשתלמות 

Waterford  במהלך השנה. 

תלמידים מקבוצת  138 "שובו": תלמידים מכיתות א' בשישה בתי ספר מרשת תלמידים: .3

תלמידים  106-במסגרת של מעבדת מחשבים  ו Waterfordהניסוי הלומדת באמצעות תכנית 

מרשת "שובו" ואינם לומדים אנגלית  השוואה המשתייכים לבתי ספר אחריםמקבוצת ה

 באמצעות התכנית. 
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 העיקריותד. כלי המחקר ופעולותיו 

  : כלי המחקר ומועדי הפעלתם  1לוח 

 תדירות הפעלת הכלי N כלים

 בסוף השנה  3 ראיונות מנהלות

 ראיונות מורות
 מורות בתחילת השנה 5

 מורות בסוף השנה 4

 בתחילת ובסוף השנה

 DIBELSמבחן 
 תלמידי כיתות א': 

 תלמידים מקבוצת הניסוי  138  
 ההשוואהתלמידים מקבוצת  106 -ו

 בתחילת ובסוף השנה

ראיונות לתלמידים "בזמן 
 אמת" בעת העבודה במחשב

 תלמידים בתחילת השנה  7
 תלמידים בסוף השנה 6-ו

 בתחילת ובסוף השנה

 (2010במהלך השנה )דצמבר  8 שאלון למורות בהשתלמות  

 (2011במהלך השנה )פברואר   6 שאלון למנהלות בהשתלמות 

 

 ה. עיקרי הממצאים 

מהממצאים שהתקבלו מכלי המחקר השונים, ניתן להבחין בתרומת התכנית להיבטים שונים 

 בהוראה ובלמידה וכן בקשיים איתם יש עוד להתמודד:

 

 DIBELSמבחן על פי  -א. ממצאים בנושא הערכת הישגים

 מבחנים תתי 4-מ המורכב מבחן זהו :DIBELSתלמידי קבוצות הניסוי וההשוואה נבחנו במבחן 

 לחלק ניתן, המבחן הנחיות לפי. 3תלמידים בקרב אורייניות יומנויותמ רכישת להעריך שמטרתם

 התלמידים הישגי. וגבוהה בינונית, נמוכה: ביצוע רמות לשלוש מבחן תת בכל התלמידים ציוני את

 . אלו ביצוע לרמות בהתאם גם חושבו והשוואה הניסוי בקבוצות

יש יתרון לתלמידים   DIBELSכי בחלק מהמיומנויות הנבדקות במבחן מהממצאים עולה

 Letter Namingהבודק זיהוי אותיות ) תת מבחן, בייחוד בWaterfordבתכנית אנגלית הלומדים 

Fluencyתת מבחן( וב ( בו נדרשים התלמידים לקרוא מילות תפלNonsense Word Fluency .) 

 : השונים בחניםהמ בתתי התלמידים הישגי פירוט להלן

תה עלייה מובהקת סטטיסטית בהישגי כלל תלמידי יהי Initial Sound Fluency המבחןבתת  . 1

. בהשוואת הישגי צמדי בתי הספר בסוף תשע"א ישנו יתרון בין תחילת השנה לסופה הניסוי

מובהק סטטיסטית לשני בתי ספר שבקבוצת הניסוי לעומת קבוצת ההשוואה. כמו כן, 

נת תשע"א מוקמו הישגיהם של תלמידים רבים, מקבוצת הניסוי ומקבוצת בתחילת ש

ההשוואה ברמת הביצוע הבינונית )מתבסס(. בסוף שנת תשע"א מוקמו הישגיהם של יותר 

                                                 
 בפרק המתודולוגיה DIBELSראה פירוט נוסף על מבחן  3
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תלמידים מקבוצת הניסוי ברמת הביצוע הגבוהה ביותר, לעומת קבוצת ההשוואה. מכאן, 

לרמות ביצוע גבוהות מקבוצת הניסוי קידמה יותר תלמידים  Waterfordשהלמידה בתכנית 

 .בבתי ספר של ההשוואה יותר, ביחס ללמידה מסורתית

תה עלייה מובהקת סטטיסטית בהישגי התלמידים יהי Letter Naming Fluencyבתת המבחן  . 2

. בהשוואת הישגי צמדי בתי הספר , בין תחילת השנה לסופההספר שבניסוי בתימשלושת 

מובהק סטטיסטית לבתי הספר שבקבוצת הניסוי לעומת קבוצת  בסוף תשע"א ישנו יתרון

קמו הישגיהם של תלמידים רבים, בקבוצת הניסוי וההשוואה. כמו כן, בתחילת תשע"א מ

ובקבוצת ההשוואה ברמת הביצוע הנמוכה ביותר. בסוף תשע"א התקדמו מרבית תלמידי 

תלמידי ההשוואה נותרו  קבוצת הניסוי לרמות הביצוע הבינונית והגבוהה, בעוד שמרבית

קידמה יותר תלמידים  Waterfordברמת הביצוע הנמוכה ביותר. מכאן, שהלמידה בתכנית 

 .בבתי ספר של ההשוואה לרמות ביצוע גבוהות יותר, ביחס ללמידה מסורתיתמקבוצת הניסוי 

היו הישגי מרבית התלמידים בתחילת  Phoneme Segmentation Fluencyבתת המבחן  . 3

"א גבוהים יחסית בשתי הקבוצות. בסוף תשע"א חלה עלייה מובהקת סטטיסטית תשע

בהישגי התלמידים, בקרב כלל הנבחנים. בהשוואת צמדי בתי הספר בסוף תשע"א ישנו יתרון 

מובהק סטטיסטית לאחד מבתי הספר שבניסוי לעומת קבוצת ההשוואה. כמו כן, בתחילת 

מקבוצת הניסוי ומקבוצת ההשוואה, ברמת  תשע"א מוקמו הישגיהם של תלמידים רבים,

הביצוע הגבוהה ביותר ורובם נותרו בה גם בסוף השנה.  מכאן, שביחס למיומנות הנבדקת 

ולמידה מסורתית מקדמות את הישגי התלמידים  Waterfordבתת מבחן זה למידה בתכנית 

, תיחסי התחילו את השנה עם רמת ביצוע גבוהה באופןמאחר שהתלמידים . באופן דומה

  ייתכן שהישגיהם אינם נובעים כלל מלמידת אנגלית.

תה עלייה מובהקת סטטיסטית בהישגי תלמידי יהי Nonsense Word Fluencyבתת המבחן  . 4

הניסוי בכל בתי הספר מתחילת תשע"א לסופה. בהשוואת צמדי בתי הספר בסוף תשע"א ישנו 

וי על פני קבוצת ההשוואה. כמו כן, יתרון מובהק סטטיסטית לכל בתי הספר בקבוצת הניס

בתחילת תשע"א מוקמו הישגי מרבית התלמידים ברמת הביצוע הנמוכה ביותר. בסוף תשע"א  

מוקמו מרבית תלמידי הניסוי ברמת הביצוע הגבוהה ביותר, לעומת פחות ממחצית תלמידי 

ביצוע הקבוצת ההשוואה. מכאן, שיותר תלמידים מקבוצת הניסוי הצליחו להגיע לרמות 

 גבוהות, לעומת תלמידים שלמדו באופן מסורתי. ה

עם  להלן יובאו עיקרי הממצאים מהראיונות שנערכו עם מנהלות בתי הספר המשתתפים בניסוי,

שאלונים שהועברו למנהלות שהשתתפו בהשתלמות במהלך שנת מהתלמידים וכן עם ו המורות

2011 . 

 השפעת התכנית על הלמידה  -ב. היבט התלמידים

כי העבודה  עם המנהלות, המורות והתלמידים עולהשנערכו במחקר זה מממצאי הראיונות 

בתכנית תורמת להנאה של התלמידים מהלמידה ולמוטיבציה שלהם ללמידת אנגלית. התלמידים 

לעיתים רואים בלמידה במעבדה כמעין משחק, בעיקר בשל השילוב של משחקים ושירים בלימוד 
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לות מציינות לחיוב אמצעי המחשה אלו, בעיקר בהיבט של  למידת הגייה בתוכנה. המורות והמנה

 נכונה של השפה. 

עוד ניכר כי חלק מהתלמידים מעדיפים לעבוד באופן עצמאי במעבדה: הם מעדיפים להסתייע 

באפשרויות הניתנות בתוכנה, כגון קבלת משוב מהמחשב והשמעה חוזרת של תכנים לצורך למידה 

עצמית ופחות נעזרים במורה. על אף קושי מסוים בתחילת שנת הלימודים, נראה כי לקראת סופה 

 באנגלית. רק ניתנות למרות שההוראות  אופן השימוש בתוכנהים מבינים את מרבית התלמיד

 Waterford תכניתשל המשימות ב ת ההתאמהיולחיוב בידי המנהלות והמורות אפשרו ועוד צוינ

בהתאם לקצב משימות בדרגות קושי משתנות וחזרה על תכנים, רמת התלמידים, תוך הצגה של ל

 . ההתקדמות של התלמיד

 השפעת התכנית על ההוראה -המורות ג. היבט

המורות המלמדות בתכנית אינן מדווחות על שינוי בתפיסת תפקידן, אך הן מציינות כי בשיעורים 

הנערכים במעבדה ישנה אפשרות לקשר אישי יותר עם כל תלמיד. העבודה בתכנית מספקת 

לות את דוחות מנצמדווחות שהן כולן ולמורות כלים נוספים להערכת התקדמות התלמידים 

התלמידים שהתוכנה מספקת לצרכי הערכה. עם זאת, רק בשני בתי ספר ניתן ציון נפרד על 

 העבודה במעבדה. 

עוד מדווחות המורות כי השילוב של הלמידה בכיתה ובמעבדה מאפשר הספק חומר רב יותר, 

מורות מאחר והתלמידים מגיעים לשיעור בכיתה לאחר שלמדו חלק מהחומר במעבדה. חלק מה

מנסות ליצור קשר רציף בין החומר הנלמד בשיעור לחומר הלימוד במעבדה וחלקן מתקשה לעשות 

זאת בשל דרישות תכנית הלימודים. כל המורות מביעות שביעות רצון מההכשרה שקיבלו לשימוש 

 בתוכנה, ומבקשות השתלמויות נוספות בשנה הבאה. 

עה לחיוב על תדמית בית הספר בקהילה, בקרב מדברי המנהלות והמורות נראה כי התכנית משפי

 הורים וכן בקרב גורמים נוספים בקהילה. 

הקושי העיקרי  .המנהלות והמורות אינן מדווחות על חסרונות בעבודה בתכנית המקרים רובב

של תקלות אלו נסוב סביב תקלות טכניות בציוד המחשבים ובמערכת החשמל, אם כי שכיחותן 

 אינה גבוהה.  

 תהמלצו

 :הבאים המהלכים על ממליצים אנו הספרותי ומהדיון זה מחקר מתוצרי, לעיל האמור מכל

כאמור, אחד היתרונות לעבודה עצמית של תלמידים באמצעות תפקיד המורה במעבדה:  . 1

פנוי למורה לסייע לתלמידים מתקשים בזמן ששאר התלמידים עובדים יותר זמן מחשב הוא 

חלק מהמורות שרואיינו רואות את תפקידן במעבדה בסיוע טכני לתלמידים או  במחשב.

בלבד. מכאן עולה החשיבות להעלאת נושא זה בהכשרת המורות, התוכנה בהבהרת הוראות 

תוך התייחסות לאופן בו המורה יכולה לסייע לתלמידים שונים. בהמשך לכך, חשוב כי בית 

 ת בכיתה תהיה זו שתלווה את התלמידים במעבדה.ערך לכך שהמורה המלמדת אנגלייהספר י
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המורות החשיפה של לתחושת מהממצאים עולה כי יצירת רצף לימוד בין הכיתה והמעבדה:  . 2

התלמידים לתכני התכנית במעבדה מסייעת להם להיות מוכנים יותר ללמידה בכיתה ועשויה 

לימוד ירת רצף בין חומר הלהשפיע לחיוב על הישגיהם. עם זאת, חלק מהמורות מתקשות ביצ

על כן, מומלץ להתייחס לנושא זה בהכשרת המורות במטרה  .בכיתה לחומר הלימוד במעבדה

 לנלמד בכיתה.  Waterfordלבנות תכנית עבודה שתקל על השילוב בין החומר הנלמד בתכנית 

אפשרות להשתמש בדוחות ייחודיים  Waterfordלמורה בתכנית  שימוש בחומרי התכנית: . 3

שמפיקה התכנית, שיכולים לסייע לה בהערכת התקדמות התלמידים ובהתאמת חומר הלימוד 

עבורם. המורות אכן מציינות שהן עושות שימוש בדוחות אלו ויש להמשיך ולהעמיק את 

של  השימוש בהם גם בהמשך ולהקפיד שדוחות אלו יבואו לידי ביטוי גם בגיליון הציונים

 התלמידים )באופן נפרד מהציון בכיתה או כחלק אינטגראלי מציון זה(. 
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: רקע ומטרות מחקר ההערכהא' פרק  

 רקע  1א.

 Waterford  (Waterford Earlyבמחקר זה נבדקה השפעת הוראת אנגלית באמצעות תכנית

Reading Program)4  תלמידיהן והישגי א' ועל עמדות על עמדות מורות לאנגלית בכיתות

הינה תכנית אמריקאית להוראת   Waterford. תכנית5הלומדים בבתי ספר של רשת "שובו"

אנגלית בסיוע מחשב שפותחה במטרה להקנות מיומנויות קריאה באנגלית לתלמידים בגילאי גן 

ובית ספר יסודי. התכנית מציגה לתלמיד משימות מגוונות ברמות קושי משתנות, המותאמות 

התקדמותו. התלמידים עובדים באופן עצמאי במחשב והלמידה קצב לכל תלמיד, לפי באופן אישי 

 משלבת שירים, משחקים ומשימות תרגול.

המחקר נערך על תלמידי כיתה א' בשישה בתי ספר המשתייכים לרשת "שובו": שלושה בתי ספר 

לכלי דומה כ -ושלושה בתי ספר מרקע חברתי Waterfordתכנית לומדים אנגלית באמצעות בהם 

גנים ובתי ספר שנוסדו במטרה  69-שאינם לומדים אנגלית באמצעות התכנית. רשת שובו מקיפה כ

 א. מטרת הרשת הי20-של המאה ה 90-להוות כתובת לילדי העולים מברית המועצות בשנות ה

לספק תכנים עיוניים )בדגש על מדעים, מתמטיקה ומחשבים( ויהודיים במטרה להקל על קליטתם 

. רוב התלמידים ברשת משתייכים למשפחות שמצבן בישראל ילדים אלו והשתלבותם בחברהשל 

כלכלי אינו גבוה, וחלקם למשפחות חד הוריות. כיום לומדים ברשת גם תלמידים רבים  -החברתי

ילידי הארץ ולצדם תלמידים המשתייכים למשפחות יוצאות חבר העמים שעברית אינה שפת האם 

 חלק מהתלמידים אנגלית היא השפה השלישית אותה הם לומדים.שלהם. מכאן, שעבור 

 20התכנית פועלת בבתי הספר של רשת "שובו" בשני אופנים: למידה עצמאית בכיתה כך שכל 

דקות תלמיד אחר ניגש למחשב המצוי בסוף הכיתה, ושיעורים כלל כיתתיים בהם התלמידים 

י והעבודה נעשית במשך כל השיעור. הולכים למעבדת מחשבים שם לכל תלמיד יש מחשב איש

המחקר המדווח כאן נערך בבתי ספר בהם נלמדת התכנית במעבדת מחשבים. בשניים מבתי הספר 

תה השנה השנייה להפעלת התכנית במתכונת זו ובאחד מבתי הספר ישבניסוי שנת תשע"א הי

  תה זו שנת הפעילות הראשונה במעבדה.יהי

 . מטרות מחקר ההערכה2א.

ומסכמת וסיפק מידע עדכני הן  כהערכה מעצבת" פעל Waterfordהערכה של תכנית "מחקר ה

התכנית על התלמידים  . המחקר התמקד בהשפעתתכניתלבתי הספר שבניסוי והן להנהלת ה

והמורות באמצעות הערכת ההישגים והמיומנויות של התלמידים, בחינת שינוי והרחבת דפוסי 

 י בחדר מורים ובבית הספר כולו. ההוראה של המורות לאנגלית, שינו

  

                                                 
4 learning-http://www.waterford.org/products/early 

5 http://www.shuvu.org.il/ 

 

http://www.waterford.org/products/early-learning
http://www.shuvu.org.il/
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 ממטרת מחקר ההערכה נגזרו שאלות המחקר הבאות: 

 

 שאלות המחקר

האם ", Waterfordבעקבות הוראת אנגלית באמצעות תכנית ": בהיבט התלמידיםשאלות . 1

יחול שינוי במידת מעורבות התלמידים בלמידה? האם יחול שינוי במוטיבציה של התלמידים 

המקצוע? האם יחול שינוי בהישגים של התלמידים )ביחס לקבוצות השוואה וביחס ובאהבת 

 לעצמם(?

האם יחול ", Waterfordבעקבות הוראת אנגלית באמצעות תכנית ": ותשאלות בהיבט המור. 2

אנגלית? אם כן באיזה אופן וכיצד תרמה לכך  ותהמלמד ותשינוי בדפוסי ההוראה של המור

 ?תכניתה
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 דולוגיה: מתוב' פרק

 

 אוכלוסיית המחקר 1ב.

 אוכלוסיית המחקר כללה:

  Waterfordמנהלות בתי ספר: שלוש מנהלות מבתי ספר מרשת "שובו" בהם נלמדת תכנית  .4

תכנית בנושא מנהלות נוספות שהשתתפו בהשתלמות מנהלות  3-( וn = 3במעבדת מחשבים )

Waterford  2011במהלך שנת . 

מורות: מורות לאנגלית בכיתות א' משלושה בתי הספר ברשת "שובו" בהם נלמדת תכנית  .5

Waterford  במעבדת מחשבים (n=5  ,מורות בתחילת השנהn = 4 )8-ו מורות בסוף השנה 

תכנית בנושא מורות נוספות משלושה בתי ספר שונים מרשת "שובו" שהשתתפו בהשתלמות 

Waterford במהלך השנה. 

תלמידים מקבוצת  138 ת א' בשישה בתי ספר מרשת "שובו":תלמידים מכיתו תלמידים: .6

תלמידים  106-במסגרת של מעבדת מחשבים  ו Waterfordהניסוי הלומדת באמצעות תכנית 

מרשת "שובו" ואינם לומדים אנגלית  השוואה המשתייכים לבתי ספר אחריםמקבוצת ה

 . אלא באופן מסורתי באמצעות התכנית

 

 של אוכלוסיית המחקר פרטי רקע

 מנהלות:

שנים, בטווח הנע  11.3מנהלות בתי הספר שבניסוי: הוותק הממוצע של המנהלות בניהול עומד על 

שנים,  9.6שנים. הוותק הממוצע של המנהלות בניהול בית הספר הנוכחי עומד על  17-ל 6בין 

 שנים.  15-ל 6בטווח הנע בין 

מנהלות בתי ספר מרשת "שובו" שהשתתפו בהשתלמות המנהלות: הוותק הממוצע של המנהלות 

שנים. הוותק הממוצע של המנהלות בניהול  40-ל 12שנים, בטווח רחב הנע בין  22בניהול עומד על 

 שנים.   10-ל 7שנים, בטווח הנע בין  8בית הספר הנוכחי עומד על 

 

 מורות:  

 6.3וותק בהוראה: הוותק הממוצע של המורות בהוראה עומד על י: מורות בתי הספר שבניסו

שנים,  5.3שנים. הוותק הממוצע שלהן בהוראת אנגלית עומד על  5-ל 9שנים, בטווח הנע בין 

 שנים.  4-ל 7בטווח הנע בין 

שעות אנגלית בשבוע, בבתי הספר של  4שעות לימוד שבועיות באנגלית: בכל בתי הספר נלמדות 

נלמדות כל השעות בכיתה ובבתי הספר של הניסוי שתיים מתוכן נלמדות במעבדת  ההשוואה

 .Waterfordמחשבים במסגרת תכנית 

הוותק  :Waterford תכניתב מורות מבתי ספר מרשת "שובו" שהשתתפו בהשתלמות: וותק בהוראה

 שנים. 3-שנים, בטווח הנע בין שנה אחת ל 2.3עומד על  תכניתהממוצע של המורות בהוראה ב
 

כתות נוספות בהן מלמדת מורות מלמדות בכתה ב',  3מורות מלמדות בכתה א',  3כיתות לימוד: 

 ח'.-ז' -ה' ו-מורה אחת הן ג'
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 תלמידים

במחקר השתתפו תלמידי כיתות א' משישה בתי ספר המשתייכים לרשת "שובו". להלן חלוקת 

לפי בתי הספר, בחלוקה לצמדי בתי הספר )בית ספר ניסוי ובית ספר השוואה בעלי  התלמידים

 כלכליים דומים(:  -מאפיינים חברתיים

 

 : חלוקת התלמידים לפי בתי ספר 2לוח 

 קבוצת ההשוואה קבוצת הניסוי  

בית 

 הספר

מספר 

 המשיבים

אחוז 

 המשיבים
בית הספר   

מספר 

 המשיבים

אחוז 

 המשיבים

  1צמד מס' 
בית ספר 

1 
השוואה לבית ספר  37.0 51

1 
50 47.2 

בית ספר   2צמד מס' 

2 
השוואה לבית ספר  48.6 67

2 
31 29.2 

בית ספר  3צמד מס' 

3 
השוואה לבית ספר  14.5 20

3 
25 23.6 

 100.0 106 סה"כ  100.0 138 סה"כ  

 

מערך המחקר  2ב.  

 להלן יוצגו הפעילויות שנערכו במסגרת המחקר: 

ואופני הטמעתה בבתי הספר לצורך הכנת כלי המחקר:  Waterfordכנית שלב לימוד ת .א

והכנת כלי מחקר  לצורך למידהשל "שובו" ביקור בבית ספר  ,מפגשים עם מנהלי רשת "שובו"

התקיים בסוף  - באחד מבתי הספר שהשתתפו בניסוי DIBELSפיילוט של מבחן העברת ו

 שנה"ל תש"ע.

 פעילויות המחקר במהלך שנה"ל תשע"א  כללה:  .ב

 

  : פירוט פעולות המחקר לשנת תשע"א  3לוח 

 תדירות הפעלת הכלי N כלים

 בסוף השנה  3 ראיונות מנהלות

 ראיונות מורות
 מורות בתחילת השנה 5

 מורות בסוף השנה 4

 בתחילת ובסוף השנה

 DIBELSמבחן 
 תלמידי כיתות א': 

 תלמידים מקבוצת הניסוי  138  
 תלמידים מקבוצת ההשוואה 106 -ו

 בתחילת ובסוף השנה

ראיונות לתלמידים "בזמן 
 אמת" בעת העבודה במחשב

 תלמידים בתחילת השנה  7
 תלמידים בסוף השנה 6-ו

 בתחילת ובסוף השנה

 (2010במהלך השנה )דצמבר  8 שאלון למורות בהשתלמות  

 (2011במהלך השנה )פברואר   6 שאלון למנהלות בהשתלמות 
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 כלי המחקר  3ב.

 . בחלק זה יוצגו בקצרה כלי המחקר

: הראיונות נערכו בסוף שנת תשע"א . ראיונות עם מנהלות בתי הספר המשתתפים בתכנית1

, התלמידים ובית הספר, הגדרת הצלחה של מורותוכללו שאלות כדוגמת השפעת התכנית על ה

נית ויתרונות וחסרונות של קשיים, מקום ותפקיד המנהל בהפעלה מוצלחת של התכהתכנית, 

 .התכנית

הראיונות נערכו בתחילת ובסוף שנת . ראיונות עם מורות מבתי הספר המשתתפים בתכנית: 2

תשע"א וכללו שאלות כדוגמת הגדרת מטרת התכנית, יתרונות וחסרונות, תפקיד המורה בתכנית, 

הלימוד בכיתה המסורתית, קשיים, תיאור ההכשרה קשר בין חומר הלימוד בתכנית לבין חומר 

 ראה בעקבות התכנית. שעברה המורה ושינויים בהו

 DIBELS (Dynamic Indicators of Basic Early Literacy SkillsTM 6th. מבחן 3

Edition :)אורייניות מיומנויות רכישת להעריך שמטרתם מבחנים תתי 4-מ המורכב מבחן זהו 

 תהליך אחר לעקוב המאפשר מדד כאל מבחן תת לכל להתייחס ניתן. תלמידים בקרב באנגלית

 .6אלו במיומנויות התקדמותו את לבחון בכדי התלמיד של הלמידה

 Mid) הלימודים שנת באמצע גן לתלמידי המיועדים במבחנים שימוש נעשה המחקר לצורך

Kindergarten )ל"שנה ובסוף בתחילת הועברו המבחנים. 7בארץ שנערך קודם במחקר שנעשה כפי 

 ותהבוחנ הרכב. לאנגלית מורות ידי על ההשוואה ובקבוצת הניסוי בקבוצת הספר בבתי א"תשע

 (1נספח  ראו) הבחינה מועדי בשני קבוע נשאר

 :המבחנים תת תיאור

1. Initial Sound Fluency :4-ל בחלוקה תמונות 16 התלמיד בפני מוצגות זה מבחן בתת 

 מציג מכן לאחר. בה המופיע החפץ שם את ואומר תמונה כל על מצביע הבוחן בתחילה. סדרות

 בה המופיע שהחפץ התמונה על להצביע נדרש והתלמיד, צלילים סדרת התלמיד בפני הבוחן

 של התשובה בזמן בהתחשב גם ניתן המבחן תת ציון. הבוחן השמיע אותו בצליל מתחיל

 . התלמיד

2. Letter Naming Fluency :נדרש והוא באנגלית אותיות התלמיד בפני מוצגות זה מבחן בתת 

 האותיות למספר בהתאם ניתן והציון דקה נמשך המבחן תת. המוצגת האות בשם לנקוב

 . זה זמן בפרק התלמיד שזיהה הנכונות

3. Phoneme Segmentation Fluency :שונות מילים לתלמיד הבוחן מקריא זה מבחן בתת 

 הפונמות למספר בהתאם ניתן והציון דקה נמשך המבחןתת . לפונמות אותן לחלק נדרש והוא

 .זה זמן בפרק התלמיד שזיהה הנכונות

4. Nonsense Word Fluency :נדרש והוא תפל מילות התלמיד בפני מוצגות זה מבחן בתת 

 והציון דקה נמשך המבחןתת . אותן המרכיבות האותיות צלילי את לזהות או, אותן לקרוא

 .זה זמן בפרק התלמיד שזיהה הנכונים הצלילים למספר בהתאם ניתן

                                                 
6 https://dibels.uoregon.edu/ 

7 Shamir, H. (2009). The Effectiveness of Computer-based EFL Instruction among First- and Second-

grade Students in Israel. Waterford Research Institute 
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בתחילת ובסוף שנת תשע"א נערכו בשיעורים המתקיימים  . ראיונות לתלמידים "בזמן אמת": 4

בעבודה היחידנית במחשב. זוהי שיטת  שעבדובמעבדה ראיונות לתלמידים "בזמן אמת" בעת 

מחקר הלקוחה מהמחקר הפסיכולוגי אשר באמצעותה מפיקים דיווחים מילוליים מהמשתתפים 

ב היא משמשת בכדי להבין ולחקור ולרו (Ericsson& Simon 1993)בניסוי, בעת ביצוע הניסוי 

. הייחוד של כלי זה הינו בכך שניתן לעקוב אחר רצף החשיבה (Crutcher, 1994)חשיבה ותפיסה 

של התלמיד בזמן "אמת", כאשר הוא עסוק בעבודה במחשב, ולהיווכח בתגובות "האותנטיות" 

מידע תוך כדי רפלקציה  שלו למצבים שונים )שלא כמו בראיון שם חל תהליך של היזכרות, ועיבוד

של התלמיד על פעולותיו ומעשיו(. כך ניתן היה לראות כיצד התלמיד מתמודד עם העבודה 

במחשב, למשל, האם הוא מבין את שנדרש ממנו לעשות? כיצד הוא מרגיש כשהוא מצליח? מה 

קורה כשהוא נתקל בקושי? האם ומתי הוא מחליט לקרוא לעזרת המורה? וכדומה. הכוונה 

ימוש בכלי זה הייתה לחקור את התייחסותם של התלמידים לכמה תחומים ספציפיים: בש

האינטראקציה בין התלמיד למחשב, תחושת התלמיד תוך כדי אינטראקציה זו, האסטרטגיות 

 .הקשר שלו עם המורהשלו בפתרון בעיות ו

 תתכניהשאלון הועבר למורות לאחר השתלמות בחנוכה ב. שאלון למורה בהשתלמות: 5

Waterford  וכלל שאלות כדוגמת: הציפיות שהיו למורה מההשתלמות, האם  2010בדצמבר

ההשתלמות ענתה על צרכיה כמורה בתכנית, באילו תכנים מההשתלמות היא תשתמש בשיעוריה 

 מהשתלמות עתידית.  ומהן ציפיותיה

 Waterford תכניתהשאלון הועבר למנהלות לאחר השתלמות ב. שאלון למנהל בהשתלמות: 6

וכלל שאלות כדוגמת: יתרונות וחסרונות התכנית בעיני המנהלת, הגדרת הצלחת  2011בפברואר 

והתלמידים בבית הספר, השפעתה על בית הספר כמכלול, קשיים  מורותהתכנית, השפעתה על ה

 .ל התכנית בבית הספרשעלו בהפעלתה ומקום המנהל בהפעלה מוצלחת ש

  

 וגי עיבודיםס –ניתוח כלי המחקר  4ב.

 על הנתונים שהתקבלו מכלי המחקר נערכו מספר עיבודים שונים:

 SPSSנותחו באמצעות תוכנת  DIBELS-הנתונים הכמותיים שהתקבלו ממבחני ה .א

להשוואת ממוצעים  Tות, ממוצעים ומבחני בפרוצדורות סטטיסטיות מקובלות )בהן שכיח

 בלתי תלויים(. 

ונות ושאלוני העמדות נותחו בשיטת ניתוח תוכן, הנתונים האיכותניים שהתקבלו מהראי .ב

 . Narralizer-בחלקם באמצעות תוכנת ה
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 ממצאים': ג פרק
 

 DIBELS  מבחן ממצאי - הישגים הערכת 1ג.

 הלימודים שנת ובסוף בתחילת DIBLES במבחן נבחנו ההשוואה וקבוצת הניסוי קבוצת תלמידי

DIBELS מבחן. א"תשע
8

 מיומנויות רכישת להעריך שמטרתם מבחנים תתי 4-מ מורכב 

 גן לתלמידי המיועדים במבחנים שימוש נעשה המחקר לצורך. תלמידים בקרב באנגלית אורייניות

 א"תשע ל"שנה ובסוף בתחילת הועברו המבחנים(. Mid Kindergarten) הלימודים שנת באמצע

 נשאר הבוחנות הרכב. לאנגלית מורות ידי על ההשוואה ובקבוצת הניסוי בקבוצת הספר בבתי

 :המבחנים. הבחינה מועדי בשני קבוע

1. Initial Sound Fluency :4-ל בחלוקה תמונות 16 התלמיד בפני מוצגות זה מבחן תתב 

 מכן לאחר. בה המופיע החפץ שם את ואומר תמונה כל על מצביע הבוחן בתחילה. סדרות

 שהחפץ התמונה על להצביע נדרש והתלמיד, צלילים סדרת התלמיד בפני הבוחן מציג

 זמןב בהתחשב גם ניתן המבחן ציון. הבוחן השמיע אותו בצליל מתחיל בה המופיע

 . התלמיד של התשובה

2. Letter Naming Fluency: והוא באנגלית אותיות התלמיד בפני מוצגות זה מבחן תתב 

 למספר בהתאם ניתן והציון דקה נמשך המבחןתת . המוצגת האות בשם לנקוב נדרש

 . זה זמן בפרק התלמיד שזיהה הנכונות האותיות

3. Phoneme Segmentation Fluency: מילים לתלמיד הבוחן מקריא זה מבחן תתב 

 בהתאם ניתן והציון דקה נמשך המבחןתת . לפונמות אותן לחלק נדרש והוא שונות

 .זה זמן בפרק התלמיד שזיהה הנכונות הפונמות למספר

4. Nonsense Word Fluency: והוא תפל מילות התלמיד בפני מוצגות זה מבחן תתב 

 דקה נמשך המבחןתת . אותן המרכיבות האותיות צלילי את לזהות או, אותן לקרוא נדרש

 .זה זמן בפרק התלמיד שזיהה הנכונים הצלילים למספר בהתאם ניתן והציון

 

 התלמידים הישגי בין הישגים השוואת נערכה DIBLES מבחן של המבחנים מתתי אחד כל עבור

 הישגי) קבוצה כל בתוך נעשתה ההשוואה. השנה בסוף במבחן להישגיהם השנה בתחילת במבחן

 הניסוי קבוצת הישגי – הקבוצות ובין( סופה לבין השנה תחילת בין לעצמם ביחס תלמידיםה

 ניתן, ההשוואה קבוצת לעומת הניסוי קבוצת של המבחן מממצאי. השוואה קבוצת להישגי ביחס

 במיומנויות התלמידים בהישגי לשינוי תורמת Waterford בתכנית הלמידה האם לראות היה

 .DIBLES במבחן הנבדקות

לכלל הנתונים  .ההבחנות ולמועד ספר לבתי בחלוקה, DIBLES מבחן ממצאי יוצגו להלן

  . 2נספח הקבוצות מוצגים ב

                                                 
 ראו פירוט נוסף בפרק המתודולוגיה.  DIBELSעל מבחן  8
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 Initial Sound Fluency מבחן תת ממצאי. א

 שנבחנו התלמידים כלל עבור Initial Sound Fluency מבחן תת תוצאות מוצגות שלהלן בתרשים

 . א"תשע הלימודים שנת ובסוף בתחילת

 Initial Sound Fluency מבחן תת ממצאי: 1 תרשים

 

בית ספר ו 2בית ספר , 1בית ספר ) הניסוי לקבוצת המשתייכים הספר בתי בכל כי עולה מהתרשים

. סופה לבין א"תשע הלימודים שנת תחילת בין התלמידים בהישגי עליה חלהוכן בכלל הקבוצה, ( 3

כלל ) סטטיסטית מובהק הינו ההבדל כי עלה תלויים בלתי ממוצעים להשוואת T במבחני

 לבתי באשר .(p<0.05 ,3בית ספר , p<0.05, 2בית ספר , p<0.01, 1בית ספר  ,p<0.01הקבוצה, 

 מובהקת עלייה ישנה 3השוואה לבית ספר ב כי נראה ההשוואה לקבוצת המשתייכים הספר

 דומים נותרו התלמידים הישגי 1השוואה לבית ספר ב( p<0.05) התלמידים בהישגי סטטיסטית

 השנה תחילת בין התלמידים בהישגי סטטיסטית מובהקת ירידה ישנה 2השוואה לבית ספר וב

 (. p<0.05) סופה לבין

 כי נראה, והשוואה הניסוי בקבוצות, א"תשע בסוף הנבחנים כלל עבור הספר בתי צמדי בהשוואת

השוואה  לעומת 1בית ספר ב סטטיסטית מובהק א"תשע שנת בסוף התלמידים בהישגי ההבדל
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 הספר בתי לטובת(, p<0.05) 2השוואה לבית ספר  לעומת 2בית ספר וב( p<0.01) 1לבית ספר 

 . הניסוי לקבוצת המשתייכים

 Letter Naming Fluency מבחן תת ממצאי. ב

 התלמידים כלל עבור Letter Naming Fluency מבחן תת תוצאות מוצגות שלהלן בתרשים

 . א"תשע הלימודים שנת ובסוף בתחילת שנבחנו

Letter Naming Fluency מבחן תת ממצאי: 2 תרשים

 

 עלייה חלהוכן בכלל הקבוצה  הניסוי לקבוצת השייכים הספר בתי בכל כי עולה מהתרשים

כלל ) סופה לבין א"תשע הלימודים שנת תחילת בין התלמידים בהישגי סטטיסטית מובהקת

בכלל קבוצת (. p<0.05 3בית ספר , p<0.01 2בית ספר , p<0.01 1בית ספר , p<0.01הקבוצה, 

 לקבוצת המשתייכים ספר בתי בשני( וp<0.01ההשוואה חלה גם כן עלייה מובהקת סטטיסטית )

, p<0.01 1השוואה לבית ספר ) התלמידים בהישגי סטטיסטית מובהקת עלייה חלה ההשוואה

 בהישגי ירידה חלה( 2השוואה לבית ספר ) אחד ספר ובבית( p<0.05 3השוואה לבית ספר 

 . התלמידים

 כי נראה, והשוואה הניסוי בקבוצות, א"תשע בסוף הנבחנים כלל עבור הספר בתי צמדי בהשוואת

השוואה  לעומת 1בית ספר ב סטטיסטית מובהק א"תשע שנת בסוף התלמידים בהישגי ההבדל

 לעומת 3בית ספר וב( p<0.05) 2השוואה לבית ספר  לעומת 2בית ספר ב(, p<0.01) 1לבית ספר 

 . הניסוי לקבוצת המשתייכים הספר בתי לטובת(, p<0.05) 3השוואה לבית ספר 
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 Phoneme Segmentation Fluency מבחן תת ממצאי. ג

 התלמידים כלל עבור Phoneme Segmentation מבחן תת תוצאות מוצגות שלהלן בתרשים

 . א"תשע הלימודים שנת ובסוף בתחילת שנבחנו

 Phoneme Segmentation Fluency מבחן תת ממצאי: 3 תרשים

 

 סופה לבין א"תשע הלימודים שנת תחילת בין סטטיסטית מובהקת עלייה חלה כי עולה מהתרשים

בית , p<0.01כלל הקבוצה, : הניסוי בקבוצת, )הספר בתי מכלמשתי הקבוצות ו התלמידים בהישגי

, p<0.01כלל הקבוצה, : ההשוואה בקבוצת. p<0.05 3בית ספר , p<0.01 2בית ספר ,  p<0.01 1ספר 

 . (p<0.05 2השוואה לבית ספר , p<0.01 1השוואה לבית ספר , p<0.01 3השוואה לבית ספר 

 נראה, ובהשוואה הניסוי בקבוצות,  א"תשע בסוף הנבחנים כלל עבור הספר בתי צמדי בהשוואת

השוואה  לעומת 2בית ספר ב סטטיסטית מובהק א"תשע שנת בסוף התלמידים בהישגי ההבדל כי

 . הניסוי לקבוצת המשתייך הספר בית לטובת(, p<0.01) 2לבית ספר 

 Nonsense Word Fluency מבחן תת ממצאי. ד

 שנבחנו התלמידים כלל עבור Nonsense Words מבחן תת תוצאות מוצגות שלהלן בתרשים

 . א"תשע הלימודים שנת ובסוף בתחילת
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Nonsense Word Fluency מבחן תת ממצאי: 4 תרשים

 

 

 סופה לבין השנה תחילת בין הניסוי מקבוצת התלמידים בהישגי עליה חלה כי עולה מהתרשים

(. הניסוי בקבוצת הספר בתי כלכלל הקבוצה ובב, p<0.01) סטטיסטית מובהקת הינה זו ועלייה

השוואה לבית בבכלל הקבוצה ו, התלמידים בהישגי שיפור חל ההשוואה קבוצת תלמידי בקרב גם

 (. p<0.01) סטטיסטית מובהקת העלייה 1ספר 

 נראה, ובהשוואה הניסוי בקבוצות,  א"תשע בסוף הנבחנים כלל עבור הספר בתי צמדי בהשוואת

השוואה  לעומת 1בית ספר ב סטטיסטית מובהק א"תשע שנת בסוף התלמידים בהישגי ההבדל כי

 לעומת 3בית ספר וב( p<0.01) 2השוואה לבית ספר  לעומת 2בית ספר ב(, p<0.01) 1לבית ספר 

 . הניסוי לקבוצת המשתייכים הספר בתי לטובת(, p<0.05) 3השוואה לבית ספר 

 לפי רמות ביצוע    DIBELSממצאי מבחן  2ג.

תרומה שונה לתלמידים שונים: חלשים,  Waterfordהאם ללמידה בתכנית  לבדוק במטרה

בינוניים או חזקים, חולקו ציוני המבחן של התלמידים לשלוש רמות ביצוע, כפי שנקבעו במסגרת 

 מבחן 
9
DIBELSהשונות,  . בתרשימים שלהלן תוצג חלוקת התלמידים )באחוזים( לרמות הביצוע

 בתחילת ובסוף שנת תשע"א. 

 

 ביצוע רמות לפי, Initial Sound Fluency מבחן תת ממצאי. א

 ובסוף בתחילת ביצוע רמות לשלוש בחלוקה Initial Sound Fluency מבחן תת ממצאי יוצגו להלן

 . ביצוע רמת בכל הנמצאים התלמידים אחוז יוצג מועד כל עבור. א"תשע שנת

                                                 
9 https://dibels.uoregon.edu 
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 ביצוע רמות לפי, Initial Sound Fluency מבחן תת ממצאי :5 תרשים

 

 :  DIBELSרמות הביצוע, כפי שהוגדרו במבחן 
 10חסר: ציון המבחן > 

 10> ציון המבחן <= 25מתבסס:  
 25מבוסס: ציון המבחן <= 

 

מהתרשים עולה כי בתחילת שנת תשע"א מרבית תלמידי קבוצות הניסוי וההשוואה מוקמו ברמת 

הביצוע הבינונית )מתבסס(. יותר משליש מתלמידי קבוצת הניסוי וכרבע מתלמידי קבוצת 

ההשוואה מוקמו ברמה הנמוכה ביותר )חסר(. עם זאת, בסוף שנת תשע"א כשליש מתלמידי 

מקבוצת ההשוואה.  10%-צוע הגבוהה ביותר )מבוסס( לעומת כהניסוי ממוקמים ברמת הבי

מרבית תלמידי הניסוי וההשוואה נותרו ברמת הביצוע הבינונית וכרבע מתלמידי ההשוואה נותרו 

תרמה לשיפור רמות  Waterfordברמת הביצוע הנמוכה ביותר. מכאן, שהלמידה במסגרת תכנית 

ברמת בסוף השנה כך שרובם נמצאים  Initial Sound Fluency תת מבחןהביצוע של התלמידים ב

לא תרמה בכיתות ההשוואה למידה באופן מסורתי נראה כי הביצוע הבינונית והגבוהה. לעומתם, 

 לקידום הישגי התלמידים בין רמות הביצוע השונות. 

 

 לפי רמות ביצוע,  Letter Naming Fluency מבחן תת ממצאי. ב

 בתחילת ביצוע רמות לשלוש בחלוקה Letter Naming Fluency מבחן תת ממצאי יוצגו להלן

 . ביצוע רמת בכל הנמצאים התלמידים אחוז יוצג מועד כל עבור. א"תשע שנת ובסוף
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 לפי רמות ביצוע,  Letter Naming Fluency מבחן תת ממצאי: 6 תרשים

 

 רמות ביצוע : 
 15בסיכון: ציון המבחן > 

 15=  > ציון המבחן<27סיכון מסויים:
 27סיכון נמוך: ציון המבחן<= 

 

מהתרשים עולה כי בתחילת שנת תשע"א מוקמו מרבית תלמידי קבוצת הניסוי וכל תלמידי 

קבוצת ההשוואה ברמת הביצוע הנמוכה ביותר )בסיכון(. בסוף תשע"א כשליש מתלמידי הניסוי 

ת וקרוב למחצית נותרו ברמת הביצוע הנמוכה, אך כרבע מהם התקדמו לרמת הביצוע הבינוני

לרמת הביצוע הגבוהה ביותר. לעומתם, מרבית תלמידי קבוצת ההשוואה מוקמו גם בסוף תשע"א 

תרמה לשיפור רמות  Waterfordברמת הביצוע הנמוכה ביותר. מכאן, שהלמידה במסגרת תכנית 

כך שרובם נמצאים ברמת הביצוע  Letter Naming Fluency  תת מבחןהביצוע של התלמידים ב

תרמה לקידום הישגי התלמידים בכיתות ההשוואה בינונית והגבוהה. גם למידה באופן מסורתי ה

 בין רמות הביצוע השונות, אך במידה נמוכה יותר.

 לפי רמות ביצוע, Phoneme Segmentation Fluency תת מבחןג. ממצאי 

 ביצוע רמות לשלוש בחלוקה Phoneme Segmentation Fluency מבחן תת ממצאי יוצגו להלן

 . ביצוע רמת בכל הנמצאים התלמידים אחוז יוצג מועד כל עבור. א"תשע שנת ובסוף בתחילת
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 לפי רמות ביצוע, Phoneme Segmentation Fluency תת מבחן: ממצאי 7 תרשים

 

 רמות ביצוע: 
 7בסיכון: ציון המבחן > 

 7> ציון המבחן<=  18סיכון מסוים: 
 18= סיכון נמוך: ציון המבחן <

 

מהתרשים עולה כי בתחילת שנת תשע"א הישגי מרבית התלמידים מוקמו ברמת הביצוע הגבוהה 

ביותר )סיכון נמוך(. כמחצית מתלמידי קבוצת הניסוי ומרבית תלמידי קבוצת ההשוואה מוקמו 

ברמת ברמת ביצוע זו. כשליש מתלמידי קבוצת הניסוי וכרבע מתלמידי קבוצת ההשוואה מוקמו 

 ים(.בינונית )סיכון מסוהביצוע ה

בסוף תשע"א נראה כי הרוב המכריע של תלמידי קבוצת הניסוי וההשוואה ממוקמים ברמת 

זה למידה בתכנית  תת מבחןהביצוע הגבוהה ביותר. מכאן, שביחס להישגי התלמידים ב

Waterford  וכן למידה מסורתית סייעו בקידום התלמידים לרמות ביצוע גבוהות יותר בשיעור

 דומה. 

 , לפי רמות ביצוע Nonsense Word Fluency תת מבחןד. ממצאי 

 בתחילת ביצוע רמות לשלוש בחלוקה Nonsense Word Fluency מבחן תת ממצאי יוצגו להלן

 . ביצוע רמת בכל הנמצאים התלמידים אחוז יוצג מועד כל עבור. א"תשע שנת ובסוף
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 , לפי רמות ביצועNonsense Word Fluency תת מבחן: ממצאי 8 תרשים

 רמות ביצוע : 
 5בסיכון: ציון המבחן > 

 5> ציון המבחן<=  13:  סיכון מסוים
 13סיכון נמוך: ציון המבחן <= 

 

מהתרשים עולה כי בתחילת תשע"א הישגי מרבית התלמידים בקבוצת הניסוי ובקבוצת ההשוואה 

מוקמו ברמת הביצוע הנמוכה ביותר )בסיכון( ואילו בסוף שנת תשע"א מרבית תלמידי קבוצת 

הניסוי מוקמו ברמת הביצוע הגבוהה ביותר )סיכון נמוך(. מעט פחות ממחצית תלמידי קבוצת 

רמת הביצוע הנמוכה ביותר ומעט יותר משליש מהם מוקמו ברמת הביצוע ההשוואה נותרו ב

 הגבוהה ביותר. 

סייעה לתלמידים  Waterfordזה, למידה בתכנית  תת מבחןמכאן, שביחס להישגי התלמידים ב

 . בכיתות ההשוואה רבים יותר בשיפור רמת הביצוע שלהם, לעומת למידה באופן מסורתי
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 , לסיכום

 לתלמידים יתרון יש  במבחן הנבדקות מהמיומנויות בחלק כי עולה DIBELS-ה מבחן ממצאימ

 מבחן תתוב Letter Naming Fluency מבחן תתב בייחוד, Waterford בתכנית הלומדים

Nonsense Word Fluency . 

 תהיהי הניסוי תלמידי כלל בקרב כי מורים Initial Sound Fluency מבחן תתב התלמידים הישגי

 יתרון ישנו א"תשע בסוף הספר בתי צמדי הישגי בהשוואת. בהישגים סטטיסטית מובהקת עלייה

 מבחן תתב, בנוסף . ההשוואה קבוצת לעומת הניסוי שבקבוצת ספר בתי לשני סטטיסטית מובהק

Initial Sound Fluency ומקבוצת הניסוי מקבוצת, רבים תלמידים הישגי א"תשע בתחילת 

 יותר של הישגיהם מוקמו א"תשע שנת בסוף(, מתבסס) בינונית ביצוע ברמת מוקמו ההשוואה

, מכאן. ההשוואה קבוצת לעומת, ביותר הגבוהה הביצוע ברמת הניסוי מקבוצת תלמידים

 ללמידה ביחס, יותר גבוהות ביצוע לרמות תלמידים יותר קידמה Waterford בתכנית שהלמידה

 . מסורתית

 הספר בתי שלושת בקרב כי מורים Letter Naming Fluency מבחן תתב התלמידים הישגי

 הספר בתי צמדי הישגי בהשוואת. התלמידים בהישגי סטטיסטית מובהקת עלייה יתהיה שבניסוי

 קבוצת לעומת הניסוי שבקבוצת הספר לבתי סטטיסטית מובהק יתרון ישנו א"תשע בסוף

 של הישגיהם מומוק א"תשע בתחילת Letter Naming Fluency מבחן תתב, בנוסף. ההשוואה

 השנה בסוף. ביותר הנמוכה הביצוע ברמת ההשוואה ובקבוצת הניסוי בקבוצת, רבים תלמידים

 בעוד, והגבוהה הבינונית הביצוע לרמות הניסוי קבוצת תלמידי מרבית של הישגיהם התקדמו

 בתכנית שהלמידה, מכאן. ביותר הנמוכה הביצוע ברמת נותרו ההשוואה תלמידי מרבית הישגיש

 . מסורתית למידה מאשר יותר, התלמידים הישגי את קידמה

 ,גבוהים היו השנה בתחילת Phoneme Segmentation Fluency מבחן תתב התלמידים הישגי

 בהישגי סטטיסטית מובהקת עלייה חלה א"תשע בסוף. (והשוואה ניסוי) הקבוצות בשתי, יחסית

 מובהק יתרון ישנו א"תשע בסוף הספר בתי צמדי בהשוואת. הנבחנים כלל בקרב, התלמידים

 Phoneme מבחן תתב, בנוסף. ההשוואה קבוצת לעומת שבניסוי הספר מבתי לאחד סטטיסטית

Segmentation Fluency הניסוי מקבוצת, רבים תלמידים של הישגיהם מוקמו א"תשע בתחילת 

, מכאן. א"תשע בסוף גם בה נותרו ורובם ביותר הגבוהה הביצוע ברמת, ההשוואה ומקבוצת

 מקדמות מסורתית ולמידה Waterford בתכנית למידה ,זה מבחן תתב הנבדקת למיומנות שביחס

 גבוהה ביצוע רמת עם השנה את התחילו שהתלמידים ומאחר דומה באופן התלמידים הישגי את

 . אנגלית מלמידת כלל נובעים אינם שהישגיהם ייתכן, יחסי באופן

 מובהקת עלייה קיימת כי מורים Nonsense Word Fluency מבחן תתב התלמידים הישגי

 ישנו א"תשע בסוף הספר בתי צמדי בהשוואת. הספר בתי בכל הניסוי תלמידי בהישגי סטטיסטית

 תתב, בנוסף. ההשוואה קבוצת פני על הניסוי בקבוצת הספר בתי לכל סטטיסטית מובהק יתרון

 ברמת התלמידים מרבית של הישגיהם מוקמו א"תשע בתחילת Nonsense Word Fluency מבחן
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 הגבוהה הביצוע ברמת הניסוי תלמידי מרבית הישגי מוקמו שנה בסוף, ביותר הנמוכה הביצוע

 הניסוי מקבוצת תלמידים שיותר, מכאן. ההשוואה קבוצת תלמידי ממחצית פחות לעומת, ביותר

 . מסורתי באופן שלמדו תלמידים לעומת, יותר גבוהות ביצוע לרמות להגיע הצליחו

  הלמידה על בתכנית ההשתתפות השפעת – התלמידים בהיבט ממצאים 3ג.

 בהשתלמות שהשתתפו מנהלות, שבניסוי הספר בתי מנהלות מראיונות הממצאים יוצגו להלן

 התלמידים מעורבות במידת שינוי חל האם לבחון במטרה והתלמידים המורות, המנהלות

 . Waterford בתכנית השתתפותם בעקבות, המקצוע ובאהבת ללמידה שלהם במוטיבציה, בלמידה

  ללמידה ומוטיבציה המקצוע אהבת. א

י התלמידים נהנים ללמוד באמצעות כשנשאלו על כך, בתחילת ובסוף השנה טענו כל המורות 

"המציאות היא כשאני מורות בסוף השנה(:  2-תחילת השנה ומורות ב 5) Waterford כניתת

ווטרפורד", אף אחד לא אומר "אוף", הם הולכים מאוד בשמחה. יש גם אווירה מאוד אומרת "

תחרותית, הם מסתכלים מה יש לכל אחד, לאן הגיעו, וזו אווירה טובה, כי הם רוצים להתקדם 

הלאה. זה פלוס גדול ללמידה נכונה ולהצלחה בהמשך... זה צבעוני וזז, והמחשב ממילא מוכר 

 , סוף שנה(.5)מורה  הכול יחד יוצר משהו מאוד טוב" -ואהוב על הילדים  

כי הלמידה באמצעות התוכנה נתפסת בעיני התלמידים כלמידה חווייתית, בעיקר  מעידותהמורות 

מאחר והלימוד נעשה באמצעות משחק ושירים. סיבה נוספת להנאת התלמידים היא הגיוון 

ה לראות ילד שר לעצמו את השירים... הם "את יכולבלמידה והאפשרות לגירוי ויזואלי ושמיעתי:  

לא שמים לב לזה, הם מדברים לעצמם, הם בעולם שלהם ואת רואה איך הם נהנים. כל הקטע 

, סוף השנה(,  4 )מורהנה מאוד מפותחת, הפעילויות מאוד מגוונות" כווהת הטכנולוגי מושך אותם

ים השמיעתיים, השירים, "כן, נהנים מאוד, הם אוהבים את כל הממד הוויזואלי, הגירוי

, תחילת השנה(. בסוף השנה ציינה אחת 2 )מורהכל מה שחוויתי מאוד מושך אותם" -המשחקים 

המורות כי התוכנה תורמת להנאתם של תלמידים בעלי לקויות למידה, וכך גם לאהבת המקצוע 

 , סוף השנה(.1 )מורה

 התלמידים": התלמידים עבור אטרקטיבית משחק באמצעות הלמידהגם אחת המנהלות ציינה כי 

, להם כבד פחות, משחק מתוך יוצא זה כי טוב יותר לזה מתחברים הם, טוב לזה מתייחסים

 למגוון בחיוב התייחסה אחרת מנהלת( השנה סוף, 2 מנהלת)" נחמד יותר, יותר קליל הלימוד

 כמו, ושונים מעניינים תכנים שם ראיתי, ה-ד בכיתות בעיקר מזה התרשמתי" :בתכנית התכנים

 והתוכנה... עובד לא הוא אז משתעמם כשילד., גרפית מושך מאוד יפה – מדעים, אסטרונומיה

 (.השנה סוף, 3 מנהלת) "אליהם נחשפנו לא שעוד רבים נושאים עוד מכילה

 אוהבים התלמידים כי נראה השנה בסוף תלמידים שישה עם השיעור בזמן שנערכו בראיונות גם

 על אותם מעדיפים (חלשות תלמידות 3) ומחציתם, מהם ונהנים התוכנה באמצעות הלימודים את

 כי מציינים התלמידים, והמנהלות המורות בידי לנאמר בדומה. המסורתית בכתה הלימודים פני

 למידה המאפשרים, ומשחקים שירים של השילוב בשל במעבדה הלמידה את אוהבים הם

 : ושמיעתית ויזואלית המחשה באמצעות
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 "?במעבדה בעבודה נהנית את": מראיינת

 ".כיף זה כי, כן": תלמידה

 "?במיוחד אוהבת את מה": מראיינת

 שאנחנו ומתי האותיות על כשלוחצים, שירים כששומעים ...(הרבה חושבת.... )אמממ ":תלמידה

 (.השנה סוף, צ"ראשל, חלשה תלמידה) "האצבע עם עוברים, אות על לומדים

 "?כאן במחשב ללמוד כיף זה": מראיינת

 על רוקדת) כיף יותר במעבדה אז, לימודים יש ובכיתה, ומשחקים שירים כאן יש"...: תלמידה

  (.השנה סוף, 2בית ספר , חלשה תלמידה) ...("הכיסא

 את מעדיפה היא כי ציינה אף מהן ואחת, בכתה מהלימודים גם נהנות שהן ציינו תלמידות שתי

 נהנות והן שונה הוא ובמעבדה בכיתה הלמידה שאופי מזהות הן כי ניכר מדבריהן. בכתה העבודה

  :מקום בכל שונים מדברים

 "?לכאן לבוא אוהבת את": מראיינת

 "כן" :תלמידה

 "?לכיתה מאשר יותר " :מראיינת

 כיף זה וכאן חדשות ומילים חדשות אותיות ללמוד כיף זה בכיתה... כיף זה בכיתה גם": תלמידה
 ".לשחק

 "?בכיתה או כאן לבד לעבוד מעדיפה את": מראיינת

 ".בכיתה" :תלמידה

  "?למה": מראיינת

 (.השנה סוף, 2בית ספר , חזקה תלמידה) "כולם עם לעבוד כיף זה כי" :תלמידה

 אנגלית לומדים בהם בימים הספר לבית להגיע יותר אוהבים הם כי מציינים תלמידים שני

 : נוספים במקצועות גם כך ללמוד שמחים היו ומחציתם, המחשב באמצעות

 "?במחשב אנגלית שיש ביום הספר לבית לבוא אוהבת יותר את": מראיינת

 ".כן:" תלמידה

 "?במחשב מקצועות עוד ללמוד רוצה היית ":מראיינת

 ".כן:" תלמידה

 "?למה" :מראיינת

, חלשה תלמידה) "למדנו לא שעוד ושירים משחקים, חדשים דברים פה לומדת אני כי:" תלמידה
 (.השנה סוף, צ"ראשל

 

  המחשב עם בלמידה התלמידים מעורבות. ב

 יחסית גבוהה מעורבות מידת לתלמידים מאפשרת המחשב באמצעות במעבדה העצמית העבודה

 בשל הן, מסורתי באופן בלמידה מאשר יותר עצמאיים הם כי מרגישים התלמידים. בלמידה
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 בכוחות בלמידה להתקדם להם המאפשרות במחשב שונות פונקציות בשל והן העצמית העבודה

 . עצמם

 מהמחשב משוב קבלת 1.ב

 פעולות על מיידי משוב לקבלת האפשרות אהו המחשב עם בעבודה הייחודיים טיםההיב אחד

בתחילת השנה ציינו שתי מורות כי התלמידים אוהבים את המשוב החיובי שהם . התלמיד

 עבורם חשיבות ישנה כי ניכר השנה ובסוף בתחילת התלמידים מראיונות גםמקבלים מהמחשב. 

 להמשיך כיצד אינדיקציה להם ומספק מיידי באופן לפעולתם המגיב, אינטראקטיבי ככלי למחשב

 בהתאם וכך, צלילים באמצעות לשאלה בתשובתם טעו או צדקו אם להם מדווח המחשב. ולפעול

 :המורה עזרת ללא עצמאי באופן במטלות להמשיך התלמידים יכולים, שקיבלו למשוב

 "?יודעת את איך, נכון עושה כן או נכון עושה לא את ואם ": מראיינת

 (.השנה סוף, 3בית ספר , חזקה תלמידה)"(...החיזוקים) לי אומרים כי" :תלמידה

 מתקשים או מבינים לא הם כאשר וטעייה לניסוי מהמחשב במשוב משתמשים התלמידים כי ניכר

 :במטלה

 ".נכונה לא שלי התשובה אם רעש עושה המחשב" :תלמידה

 "?עושה את מה ואז ":מראיינת

 (.השנה סוף, צ"ראשל, חלשה תלמידה) "אחרת אות על לוחצת אני" :תלמידה

 התוכנה הוראות עם התמודדות 2.ב

. התוכנה הוראות עם עצמאי באופן להתמודד התלמידים נדרשים בתוכנה מהעבודה כחלק

 מהתלמידים חלק, באנגלית ניתנות וההוראות מאחר כי מהמורות חלק ציינו השנה בתחילת

 מראיונות(. מורות 3) התלמידים בהבנת שיפור ניכר זמן לאורך אך, מהם נדרש מה מנחשים

 של הבסיסיים העקרונות את מבינים לרוב התלמידים כי נראה השנה בסוף שנערכו התלמידים

 . מהמורה סיוע ללא לבדם לעבוד ויכולים התוכנה

 "?לבחור אות איזו יודעת את איך": מראיינת

 האות על ההצבעה לפי הצורה על מסתמכת גם והיא האות צליל נשמע) "יל אומרים" :תלמידה

 (.השנה סוף, 2בית ספר , חזקה תלמידה( )פעם מדי

 "?ללחוץ מה על יודעת את איך": מראיינת

 ".אותה ובוחרת, האות את שומעת אני" :תלמידה

  "?כאן עושים ומה " :מראיינת

, חלשה תלמידה) "ומתפצלחות הראש על לקוף נופלות והן, וקטנה גדולה אות בוחרים"...:תלמידה

 (.השנה סוף, 2בית ספר 
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 מבינים לא הם כאשר וטעייה ניסוי של בדרך למעשה ופועלים, שמנחשים תלמידים ישנם, זאת עם

 :חדשות במשימות נתקלים או ההוראות את

 ?" נכון בחרת אם יודעת את ואיך:" מראיינת

 בכתפיים מושכת: תלמידה

 "?נכון לא זה מתי יודעת את ואיך ":מראיינת

 (.השנה סוף, 3בית ספר , חלשה תלמידה) ".עושה לא אני נכון לא זה אם" :תלמידה

 : המשימה על העבודה במהלך נעשית ההוראות הבנת לעיתים

 "?עושים מה ":מראיינת

 ".ששומעים מה על לוחצים"  :תלמידה

 ושומעים, ופנים איברים לו נוספים ואז עליו להקליק צריך) "?עושים מה ":ליצן מופיע: מראיינת
 (באוזניות המילים את

 ".חדש זה" ...בכתפיים מושכת :תלמידה

 צוחקת היא, הליצן של בפנים איבר מוסיפה שלה לחיצה שכל מבינה התלמידה: מראיינת
 (.השנה סוף, 3בית ספר , חלשה תלמידה)

 

  מהמורה סיוע ובקשת עצמאית למידה 3.ב

 משתמשים הם כי וניכר עצמאית ללמידה אפשרות לתלמידים מזמנת התוכנה באמצעות הלמידה

 שתי עלו התלמידים מדברי. נתקלים הם בהן בעיות עם להתמודדות אסטרטגיות במספר

 : בתוכנה העבודה במהלך קשיים עם להתמודדות עיקריות אסטרטגיות

 "?עושה את מה, משהו מבינה לא כשאת או לך קשה אם" :מראיינת"  :וטעייה ניסוי. 1

 תלמידה)..." אחר משהו על לוחצת אני NO לי אומרים אם... ללחוץ מתחילה אני " :תלמידה
 (.השנה סוף, צ"ראשל, חלשה

 כאשר זו באופציה משתמשים התלמידים כי נראה :התוכנה של" חזרה"ה באופציית שימוש .2

 : שאהבו משהו על לחזור בוחרים כשהם או מבינים לא הם

 "?עושה את מה, בעיה לך יש אם ":מראיינת

, חזקה תלמידה)... " מרוכזת לא פתאום אני אם בעיקר, חזרה כפתור על לוחצת אני" :תלמידה
 (.השנה סוף, 2בית ספר 

 ".רוצה אני אם שוב השיר את לשמוע יכולה אני" :תלמידה

 "?לפעמים זה את עושה את. יופי ":מראיינת

 מצביעה)... כאן, רואה את, הנה. השיר את שוב לשמוע פעמים שתי רק אפשר אבל, כן" :תלמידה

 (.השנה  סוף, 2בית ספר , חזקה תלמידה( )החזרה כפתור על

 בזמן, למורה לקרוא ולא בעצמם המשימות עם להתמודד מעדיפים מהתלמידים חלק כי נראה כן

 : בה נעזרים היו וחלקם יתכן שבכתה
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 "?עושה את מה בעיה לך כשיש" :מראיינת

 ".בראש חושבת אני" :תלמידה

  "?למורה קוראת ואת :"מראיינת

 (.השנה סוף, 3בית ספר , חלשה תלמידה) "לא ":תלמידה

 "?למורה קוראת לא את אז ":מראיינת"

  ".לא" :תלמידה

 "?ובכיתה ":מראיינת

 סוף, 2בית ספר , חזקה תלמידה) "למורה וקוראת מצביעה אני, בעיה לי יש אם בכיתה" :תלמידה
 (.השנה

 כי חשים התלמידים, יותר מצומצמת במעבדה המורה עם שהאינטראקציה למרות, זאת עם

 :איתן יותר הדוק בקשר צורך מרגישים אינם לרוב והם שלהם ללמידה ומודעות מעורבות המורות

 "?בשיעור עושה את מה יודעת שהמורה מרגישה את" :מראיינת 

 ".כן" :תלמידה

 "?איך" :מראיינת

 ".בודקת היא כי" :תלמידה

 "?איתה קשר יותר רוצה היית ואת ":מראיינת

 (.השנה סוף, 3בית ספר , חזקה תלמידה) "טוב זה לבד, לא" :תלמידה

 "?במחשב עושה את מה יודעת המורה, תגידי" :מראיינת

   ".כן " :תלמידה

 "?המורה עם קשר יותר רוצה והיית": מראיינת

 (.השנה סוף, צ"ראשל, חלשה תלמידה) "לא: ת

 : התלמידים לשאלות זמינה המורה הצורך במידת, כן כמו

 "?עושה את מה בעיה לך יש ואם :"מראיינת

 (.השנה סוף, 2בית ספר , חלשה תלמידה)" באה והמורה מצביעה אני" :תלמידה

 אצל יוצרת שהתכנית בכך יתרון רואות מההשתלמות אחת ומנהלת מהתכנית מנהלות שתי

 מרגישים הם, ללמידה לאחריות אותו מחנך גם זה": ללמידה אישית ומחויבות אחריות התלמיד

 של העצמי הביטחון להעלאת מסייעת וכן( השנה סוף, 1 מנהלת) "במצב שולטים שהם

 יותר מרגישים הם, המחשב ליד יושבים כשהם כבוד של תחושה לילד נותן גם זה": התלמידים

 מול לבד יושב כשהוא ביישן תלמיד, למשל, אחר ללמידה שלהם היחס, המחשב ליד מחויבים

  (.השנה סוף, 2 מנהלת)" לביטחון לו מוסיף זה, מחשב
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לתלמיד המשימה של הקושי רמת התאמת. ג  

 יכול שהוא כך, תלמיד לכל אישית מותאמת בה שהלמידה הוא בתוכנה לעבודה נוסף ייחודי היבט

 כל: "התכנית של היתרונות כאחד המנהלות כל בידי צוין זה היבט. רמתו פי על ולהתקדם לעבוד

 מאוד להישגים הילדים את מביא שזה לאנגלית מהמורה והבנתי, שלו וברמה שלו בקצב עובד ילד

, תמיכה שמקבלים והחלשים, קדימה שדוהרים ביותר במוכשרים ביטוי לידי בא זה, גבוהים

, 3 מנהלת" )במעבדה השולחן ליד יושבת פעם אף אותה ראית לא, כולם בין מסתובבת והמורה

 (. השנה סוף

  :קושי דרגות במגוון משימות על עבודה לראות ניתן השנה בסוף התלמידים מראיונות

 "?כאן לעשות צריך מה" :מראיינת 

 ".לגדולה הקטנה האות את להתאים" :תלמידה

 "?לך קל וזה" :מראיינת

 ".כן"  :תלמידה

 "?משעמם זה" :מראיינת

 " .בסדר זה, לא" :תלמידה

 "?קל או קשה זה" :מראיינת

, 2בית ספר , חזקה תלמידה( )רגועה, מחייכת, נהנית שהיא רואים אבל) "קשה קצת זה" :תלמידה
 (.השנה סוף

 או להם קלה המשימה בהם במקרים גם כי ציינו( תלמידים ארבעה) התלמידים מרבית, כן כמו

. חדשים במשחקים גם להתנסות מעדיפים הם כי אם, משתעממים אינם הם בה נתקלו כבר שהם

 אחת. אותה משעממת משימות על מרובה חזרה כי ציינה החזקות התלמידות אחת, זאת עם

 תסכול יוצרת העבודה במהלך שירים על החזרה לעיתים כי היא גם ציינה ההשתלמות ממנהלות

  .מהתלמידים חלק בקרב

 "?עושים עכשיו ומה :"מראיינת

 ".משעמם זה"(. ונכון מאוד מהר עובדת) "P באות בוחרים"  :תלמידה

 "?למה": מראיינת

 (.השנה סוף, צ"ראשל, חזקה תלמידה) "שנייה כל זה את יש כי" :תלמידה

 של האישית ההתאמה את כיתרון רואות השנה בסוף המורות וכל השנה בתחילת המורות מרבית

 מורות 3-ו השנה בתחילת מורות 3) שלו בקצב להתקדם יכול אחד שכל כך, תלמיד לכל תכניתה

 בסוף מורות 2-ו השנה בתחילת מורות 2) הלימוד חומר על לחזרה האפשרות את וכן( השנה בסוף

 כל בכיתה, שלו מהמקום אחד כל – ילד כל צרכי על עונה זה כי גדול פלוס בזה רואה אני(: "השנה

 המבריקים. לו הקצב לפי מתקדם אחד כל וכאן, הכיתה לרמת עצמו את להתאים צריך אחד

 לחומר כבר שהגיעו כאלה יש, במעבדה לאחרים מעבר הרבה של לרמה להתקדם יכולים שבכיתה

 שהם רואים החלשים גם, מאידך. הלאה לרוץ אפשר הזמן כל, עצירה שום אין'... ב כיתה של

. מצליחים שהם מרגישים והם, לאט שזה יודעים לא הם אבל, לאט מתקדמים אמנם, מצליחים
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 פחות שהיא בטוחה אני, המחשב מול נהנית כך כל, בה שצפית זו, אחת תלמידה, למשל, הנה

 זה, הטרוגניות עם להתמודד מנסה שאני כמה. חשק פחות לה ויש לה קשה שם כי, בכיתה נהנית

  (.השנה סוף, 5 מורה" )לחלשים במיוחד, בעייתי עדיין

מתאימה לכל התלמידים, ויש  התכנית כי השנה בתחילת שנשאלו המורות כל ציינו זה בהקשר

"לכולם, על החלשים מורות(:  5באפשרותה לקדם הן תלמידים חלשים והן תלמידים חזקים )

הם מאוד מאותגרים. בשנה שעברה  הם יכולים לרוץ קדימה ולהספיק יותר, -דיברנו, וגם לחזקים 

מי יתקדם הכי הרבה... לא התערבתי, זה היה חיובי בעיניי,  -הייתה אווירה תחרותית בכיתות א' 

זה דירבן אותם. החלשים לא היו מתוסכלים, כי הם לא ממש מזהים באיזה מקום הם נמצאים 

מורות( כי התוכנה תורמת  3, תחילת השנה(. בסוף השנה ציינו המורות )1 )מורהביחס לאחרים"

להתמודדות עם הטרוגניות בכיתתן, כיוון שהלמידה בה מגוונת ומותאמת לכל תלמיד מבחינת 

קצב הלימוד והתאמת המשימות. שתיים מן המורות שמות דגש בהקשר זה על התרומה 

"קושי תמיד יש בכיתה הטרוגנית, אבל אני לא יכולה להשוות את זה לתלמידים החלשים: 

ה ללא התוכנה. התוכנה מצמצמת במשהו את הפערים, ונותנת לי משהו שלא היה עד ללמיד

עכשיו, וגם לא היה בעוצמה כזאת כשהיינו לומדים עם התוכנה בכיתות. במעבדה זה הרבה יותר 

משמעותי. יש להם בכל אות הרבה משימות מגוונות, אז אם לפעמים יש לילד סגנון למידה חזותי 

, סוף 5 )מורההתרגול החוזר על כל אות נותן לו המון, במיוחד לחלשים" טוב יותר, העבודה ו

 השנה(. 

  התלמידים הישגי על השפעה. ד

 הן. התכנית הצלחת לבחינת המדדים כאחד בהישגים עלייה מציינות בתכנית מהמנהלות שתיים

 של ההישגים בשיפור תכניתה של יתרונה את מהמורות חלק ציינו השנה בסוף והן השנה בתחילת

 השנה בתחילת מורות שתי) התלמידים בקרב השפה בידיעת השיפור את ולמעשה, הכתה כלל

, בקריאה" נופלים"ש ילדים לנו אין, המעבדה את לנו שיש מרגע(: "השנה בסוף אחת ומורה

. לקרוא יודע לא שילד מצב אין... פרטיים שיעורים וצריכים קוראים שלא כאלה כבר אין, כלומר

 כי, כאלה תלמידים' ג בכיתה לי אין השנה, בקריאה קושי בגלל נפילה תמיד תהיהי' ג בכיתה אם

 שלמדו', ד כיתות לעומת ההבדל את רואה אני. אותם חיזקה והיא התוכנה עם עבדו החלשים גם

 יכולה שם לאנגלית המורה', ב בכיתה השנה. לאנגלית המורה עם ופחות בכיתות התוכנה את אז

 סוף, 1 מורה" )במעבדה שלהם שנייה שנה הייתה זו.... כזאת' ב כיתה לה הייתה שלא להעיד

 האפשרות בשל בעיקר -עלו התלמידים הישגי כי מציינת ההשתלמות ממנהלות אחת גם(. השנה

 . רמתו לפי תלמיד כל של לעבודה

שהעלו אחת המורות ומנהלות )אחת ממנהלות בנושא של הישגים בתחום השפה,  נוסף היבט

התכנית ושתיים ממנהלות ההשתלמות( הוא הגייה נכונה של התלמידים בעקבות הלמידה עם 

"הם לומדים ככה להגות את המילים עם מבטא נכון, וזה מצוין. הם כבר בהתחלה התוכנה: 

 זה דבורה שפה לרכוש" , סוף השנה(,3 )מורהיודעים להגיד את המילים עם המבטא הנכון..." 

 יותר כשנוספים. נכונה בהגייה לשמוע מאפשרת גם, בגדול זה את נותנת והתוכנה חשוב מאוד

, זה בהקשר(. השנה סוף, 1 מנהלת) "טוב יותר השפה את לקלוט לילדים אפשרות נותן זה חושים

 השפה שיפור את תכניתה כמטרת רואות המורות מרבית השנה בסוף והן השנה בתחילת הן
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 - בארץ בעיה זאת, ולדבר לעמוד יוכל שהוא למצב יבוא שהילד": שימושית לשפה והפיכתה

 והתכנית, פה שמשקיעים השנים כל לעומת, שוטף מדברים לא אבל, דקדוק כללי המון יודעים

 עכשיו כבר שומעת אני. הטבעית ולשפה, למבטא חשוף הוא כי, הבעיה את לפתור יכולה

 כך. שמעו שהם מה של ביישום ועסוקים, מילים מיני כל לבטא בהפסקות מתחילים שהתלמידים

 מורה" )משמעותן את מבינים לא אם גם, לשיר מנסים הם, שירים שומעים שהם בזמן גם, למשל

 (. השנה תחילת, 5

 משמעת בבעיות שיפור. ה

 לשיעור בהשוואה משמעת בעיות פחות ישנן במעבדה בשיעורים כי ציינו והמנהלות מהמורות חלק

 עוזר וזה, ציוד על לשמור, למשל, התנהגות כללי אותם ללמד גם לנו עוזר הזה החדר": רגיל

 .(השנה סוף, 3 מנהלת) "למעבדה היציאה את מכבדים מאוד אנחנו, בכלל בחינוך

 

  ההוראה על בתכנית השתתפות השפעת – המורות בהיבט ממצאים 4ג.

 שהשתתפו מנהלות, שבניסוי הספר בתי מנהלות מראיונות שנאספו הממצאים יוצגו להלן

 המורות של ההוראה בדפוסי שינוי חל האם לבחון במטרה והמורות המנהלות בהשתלמות

 . התכנית לכך תרמה וכיצד אופן באיזה כן ואם, אנגלית המלמדות

 חושבת אני"(: מנהלות 2) בהעשרתן היא למורות התכנית של העיקרית התרומה המנהלות לדעת

 ההוראה כלפי חיובי יחס וביצירת(, השנה סוף, 1 מנהלת) "המורות את העשירה שהתכנית

 כל עם. בכיתות היה כשזה, ס"ביה על נטל יהיה שזה חשבו המורות בתחילה": המחשב באמצעות

 הרמה את למצות רוצות הן, השתנה לתכנית שלהן היחס, המחשבים לחדר נכנס שזה ברגע, זה

 (. השנה סוף, 2 מנהלת) "התלמידים ושל התוכנה של הגבוהה

  בתכנית המורה תפקיד. א

המורות נשאלו מהו אופי תפקידן כמורות בתכנית. המורות מדווחות כי אופן העבודה במעבדה 

"פה אני קצת מאפשר מתן יחס אישי לתלמידים )מורה אחת בתחילת השנה ושתי מורות בסופה(: 

שואלת אותם שאלות, אני יכולה להחמיא להם, לתת להם קצת מגיעה אליהם אישית יותר, אני 

, 1 )מורה יותר את היחס האישי, אני מאוד משתדלת, אני רואה בזה הזדמנות, אני מכוונת אותם"

סוף השנה(. בסוף השנה אחת המורות ציינה כי תפקידה קל יותר במעבדה, כיוון שהיא לא צריכה 

, סוף השנה(. מורה נוספת, ציינה כי במעבדה 5 )מורהלשבת עם כל ילד ולהסביר לו את החומר 

, סוף השנה(. חלק מהמורות ציינו 3 תפקידה הוא לחזור על החומר, ולא להסביר חומר חדש )מורה

לדאוג שהילדים יעבדו, לתרגם במקרה הצורך, להנחות –כי תפקידן במעבדה הוא בעיקר טכני 

 מורות בתחילת השנה ומורה אחת בסוף השנה(.  3ולעזור במקרה שתלמיד נתקע )

  



35 
 

 
 

 ב. שימוש בדוחות תלמידים

ת התקדמות התלמידים. ניכר כי למורות ישנה אפשרות להוציא מהתוכנה דוחות המתארים א

-מורות בתחילת השנה ו 4מרבית המורות עושות שימוש בדוחות התלמידים המופקים מהתוכנה )

מורות בסוף השנה(. הדוחות משמשים את המורות בעיקר להערכת התקדמות התלמידים  3

 ולמתן ציונים:

חשב ורואה דוחות "כן, אחת לחודש אני יושבת על המ מעקב אחר התקדמות התלמידים: .1

מעקב, וכך אני רואה אם התלמיד התקדם או לא ואני יודעת במה הם מתקשים, איפה כל אחד 

עומד, אילו אותיות עדיין לא יודעים, לפעמים זה תורם לי לדעת מה כל הקבוצה לא יודעת ואני 

עקב ואני "כן, כל כמה זמן מוציאה לי דף מ, תחילת השנה(, 5 )מורהיכולה להתמקד בזה בכיתה" 

אלה שקשה להם יותר, ואלה שההורים איתי  -רושמת לי לגבי ילדים מסוימים אם הם התקדמו 

 , תחילת השנה(.3 )מורה בקשר אליהם. זה מאוד עוזר לי"

"הציון מתאים למה שיוצא בדוחות: אנחנו מסתכלים על הממוצע . מתן הערכה וציונים: 2

, סוף 1 )מורה מעל הממוצע או מתחת" –מידים הכיתתי בדוחות, ולפיו מתאימים ציונים לתל

 השנה(.

מעניין לציין כי בשניים מבתי הספר ציינו המורות כי יינתן ציון נפרד על עבודה במעבדה. בבית 

 הספר השלישי הציון על העבודה במעבדה כלול בציון למקצוע האנגלית.

 ג. הקשר בין השיעור בכיתה לבין העבודה במעבדה 

שנה מציינות חלק מהמורות כי העבודה במעבדה מסייעת לתלמידים להגיע בתחילת ובסוף ה

מורות בתחילת השנה ושתי  3מוכנים יותר לשיעור בכיתה, דבר התורם להספק חומר רב יותר )

"אנחנו מרוויחים מזה הרבה, למשל, עכשיו כשאני מלמדת בכיתה אותיות (: מורות בסוף השנה

מוכנים לאותיות מהתוכנה. היום למשל כתבתי אות חדשה על  זה לוקח לי חצי מהזמן, כי הם כבר

  , סוף השנה(.5 )מורה , והם אמרו לי מיד איזו אות זאת, וכבר ידעו מה הצליל שלה"P  –הלוח 

בתחילת השנה המורות התייחסו לחשיבות יצירת קשר בין החומר הנלמד בכיתה לבין העבודה עם 

"אמור להיות קשר, עוד לא התחלתי עם זה. שר זה בפועל: מורות(, אך לרוב לא יצרו ק 3התוכנה )

 -"רק בכיתה א' יש קשר , תחילת השנה(, 5 )מורהכנראה ידברו איתנו על זה בהשתלמות הקרובה"

אני גם מלמדת אותיות בכיתה, והם לומדים אותן גם במעבדה. אני לא לוקחת חומרים מהתוכנה 

, תחילת השנה(. לעומת זאת, בסוף 2 )מורה". כי אני צריכה לעמוד בהספקים הנדרשים ממני

"עכשיו אני השנה המורות נכונות יותר לשלב היבטים מסוימים בכיתה ובמעבדה )שתי מורות(: 

יכולה לשלב לכולם נושאים דקדוקיים שאנחנו לומדים בכיתה, ואני שותלת להם את זה בתוך 

 לחזק או לחדד, זה ממש מוצלח"המחשבים, זה מצוין כשאני רוצה להתעכב על נושא מסוים או 

לקחתי מילים  -"בכיתה א' שניתי את אוצר המילים בכיתה בעקבות התוכנה, סוף השנה(,  5 )מורה

שיש להם בתוכנה, או למשל, פתאום התחלתי ללמד גם מילים חדשות מהתוכנה, וגם שילבתי 

השנה(.  אחת המורות , סוף 3 )מורהגם בכיתה עם הטייפ"  –שירים מהדיסק שמופיעים בתוכנה 

ציינה בסוף השנה כי בשנה שעברה השתדלה לשלב יותר בין התכנים, אך כיום יש תכנית חדשה 

, סוף השנה(. 1 והיא פחות משלבת. בשנה הבאה היא שואפת לחזור ולשלב בין החומרים )מורה



36 
 

 
 

ין אחת מהמנהלות שהשתתפו בהשתלמות מציינת כי לדעתה אין מספיק חיבור בין התוכנה לב

 תכנית הלימודים באנגלית. 

 ד. הכשרת המורות לשימוש בתוכנה

מורות בתחילת השנה  4בתחילת ובסוף השנה הביעו המורות שביעות רצון מההשתלמויות שעברו )

מורות בסופה(. הן ציינו כי ההשתלמות תרמה להיכרות טובה יותר עם התוכנה ולשילוב  3-ו

השתלמות תורמת ומוסיפה, יש לנו קשר עם "ההתכנים הנלמדים בה בהוראת האנגלית: 

המדריכה כל הזמן, אם יש בעיה, היא תבוא, היא כמו אמא של התוכנה בשבילנו. בשביל להכיר 

את כל התוכנה צריך לשבת עליה ימים ולילות, והמדריכה יודעת לכוון אותי לאפשרויות ולצרכים 

, סוף השנה(, 5 )מורה את זה"שלי. למשל, לנושאים דקדוקיים שאני מלמדת. חשוב להמשיך 

"ההשתלמות תורמת מאוד, יש מפגשים שיותר וכאלה שפחות, אבל אני לומדת כלים חדשים 

להשתמש בתוכנה בצורה יותר מתוחכמת כל פעם. אני כבר יכולה למצוא נושאים לחזק אותם 

ם. בעצם ואני יכולה לשתול את זה למחשבים של כולם, והם סופגים את זה תוך כדי העבודה שלה

, סוף השנה(. בסוף השנה ביקשו 1 )מורה אנחנו כל הזמן לומדים להוציא את המרב מהתוכנה"

 המורות להמשיך בהשתלמויות גם בשנת הלימודים הבאה. 

 עוד ציינו שתי מורות בסוף השנה את למידת העמיתים המסייעת להן בנוסף להשתלמויות. 

 

  הספר בית היבט 5ג.

 השפעת על נשאלו המנהלות בהשתלמות שהשתתפו והמנהלות שבניסוי הספר בתי מנהלות

 ומהו הספר בית על השפעתה מהי, להפעלתה מיוחדות דרישות ישנן האם: הספר בית על התכנית

 . התכנית בהצלחת המנהלת מקום

  הספר מבית מיוחדות דרישות. א

 בחלקן: התכנית של כניסתה בעקבות הספר מבית דרישות מספר ישנן כי עולה המנהלות מדברי

 שתי) השעות במערכת ושיבוץ ציוד התאמת, מתאים חדר מציאת הכוללות טכניות דרישות אלו

 שתי) ביניהם לקשר ותוכל המעבדה בשיעורי גם שתלמד לאנגלית מורה מציאת וכן(, מנהלות

 דרישה הייתה זו – באנגלית בכיתה לתכנים המעבדה שבין בתכנים קשר ליצור לדאוג"(: מנהלות

" המעבדה של התכנים לבין בכיתה הלמידה בין טובה אינטגרציה ליצור לנו חשוב. שלנו רצון וגם

 כיוון, מורותמה השקעה יותר דורשת תכניתה כי מנהלות 2 ציינו כן כמו(. השנה סוף, 1 מנהלת)

 דורש שזה אומרות המורות, המורים של ההשקעה מבחינת": משלו בקצב מתקדם תלמיד שכל

 ויש יתרון בזה רואות יש, דבר כל כמו. אחד כל ולראות, תלמיד כל אחר לעקוב, למשל, יותר מהן

, 1 מנהלת) "להמשיך ורוצות פעולה ומשתפות מרוצות כולן כ"בסה אבל, עליהן מכביד שזה כאלה

 . התכנית בעקבות הספר מבית מיוחדות דרישות היו לא 2 מנהלת לדברי(. השנה סוף

 המורות ציינה כי צריכה להיות תמיכה טכנית קבועה בבית הספר ואחריות על הציוד )מורהאחת 

ציינה כי לטעמה זקוקים למחשבים נוספים על מנת שכל הכתה תוכל רת ואח ,, סוף השנה(1

 , סוף השנה(.4 ללמוד יחדיו )מורה
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  התכנית בהצלחת המנהל תפקיד. ב

 רואה המנהלות אחת. שונה מעט בצורה זה בהקשר תפקידה את רואה מהמנהלות אחת כל

 יותר צריכה שאני הבנתי בהשתלמות כשישבתי": התחומים בכל ומעורבות גיבוי מתן בתפקידה

, יותר אותה להכיר צריכה שאני חושבת אני, יותר יודעת לא שאני והצטערתי, התוכנה את ללמוד

(. השנה סוף, 1 מנהלת) "התכנים את להכיר וגם טכנית גם, הבחינות מכל גיבוי לתת ותפקידי

 שלי התפקיד": כללי באופן הספר בית להצלחת לדאוג מתפקידה כחלק זאת רואה אחרת מנהלת

 גם, דבר בכל מעורבת אני. כולם של הצלחה היא שלנו הצלחה, בכלל ס"לביה להצליח לעזור הוא

 בהימצאות חשיבות רואה השלישית המנהלת ואילו(. השנה סוף, 2 מנהלת) "הזה המחשבים בחדר

 כל בשטח להיות, הפרטים כל על לעבוד צריך, עבודה בכל כמו": השונים הפרטים והיכרות בשטח

 זה ועכשיו יותר ממני דרש זה בהתחלה. הנשמה את שנותן וטוב מקצועי צוות פה לנו יש. הזמן

 למרות(. השנה סוף, 3מנהלת) "שעה חצי התכנית רכזת עם שיחה בשבוע פעם לי יש. לשגרה נכנס

 מדברי גם. בפרויקט ותמיכתן במעורבותן חשיבות רואות המנהלות שלושת כי ניכר, אלו הבדלים

 .ההנהלה מצד לתכנית אוהד יחס ישנו הספר בבתי לרוב כי ניכר המורות

 הספר בית תדמית  על התכנית הפעלת השפעת. ג

 תדמית להעלאת תורמת תכניתה כי טענו ההשתלמות ממנהלות ושתיים בתכנית המנהלות שלושת

: ההורים בעיני התדמית את מעלה היא כי ציינו במחקר שהשתתפו המנהלות שלושת. הספר בית

 עיתון בפסח הוצאנו למשל, לזה מסייעים גם אנחנו. ההורים יניבע התדמית על השפיעה התכנית"

 מסייע, ההורים ניבעי המקצוע את מכבד זה"(, השנה סוף, 1 מנהלת)" למעבדה במה ונתנו ס"בי

 פעולה משתפים יותר הרבה ההורים – בטלפונים, למשל, ההורים עם המורה של פעולה לשיתוף

 שם מוסיף גם זה"(, השנה סוף, 3 מנהלת)" לנו יותר חשוב הזה שהמקצוע מבינים והם, המורה עם

, אנגלית פה שלומדים בגלל אחרים ספר מבתי יותר טוב" שובו"ש ידוע כלל בדרך. ס"לביה טוב

 אחד: שניים יש אצלנו אבל מחשבים חדרי יש הספר בתי בכל'. א מכיתה ומדעים מתמטיקה

 המורים בעייני ס"ביה תדמית את מעלה זה, הזאת לתכנית – והשני, והשחמט המחשב ללימוד

 התדמית כי  צוין(. השנה סוף, 2 מנהלת) "מכובד יותר נראה ס"ביה. ותלמידים הורים, והמבקרים

 מורים, מבקרים בקרב וכן(, השנה סוף, 3 מנהלת) בעירייה למשל, נוספים גורמים בקרב גם עולה

: לפעול מתחילה היא שבו לגן רישום מעודדת תכניתה, כן כמו(. השנה סוף, 2 מנהלת) ותלמידים

 אני לומדים הם. לגן רישום מעודד וזה, למעבדה הגן ילדי את גם להכניס מנסים אנחנו עכשיו"

" שלהם לקצב עצמו את מתאים המחשב כי איטי יותר הכול אבל', א כיתה כמו הבסיס את חושבת

 (. השנה סוף, 3 מנהלת)

 קשיים. ד

 מרבית. הספר בבית התכנית בהפעלת קשיים ישנם האם נשאלו והתלמידים המורות, המנהלות

 המורות ציינו השנה בסוף, זאת עם. בתכנית בעבודה חסרונות רואות אינן והמנהלות המורות

 כי ציינה המנהלות אחת(. מורות 3) ובחשמל במגעים ובעיות ציוד של בלאי כמו טכניות בעיות

 התוכנה ועם התכנים עם מספקת היכרות אין מורותל כי וגם, טכניות בעיות לפעמים קיימות

 לתחזוקת גבוהה מעלות שנובע לקושי גם התייחסה אחרת מנהלת בנוסף(. השנה סוף, 1 מנהלת)
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 בשנה... שמתבלה ציוד להשלים צריכים כשאנחנו כספיות הוצאות קצת זה על לנו יש": הציוד

 (.השנה סוף, 3 מנהלת) "למעבדה ציוד השלמת עבור מראש תשלום מההורים נבקש הבאה

 

 , לסיכום

 של להנאה תורמת בתכנית העבודה כי מורים והתלמידים המנהלות, המורות ראיונות ממצאי

 במעבדה בלמידה רואים לעיתים התלמידים. המקצוע ללמידת ולמוטיבציה מהלמידה התלמידים

 מציינות והמנהלות המורות. בתוכנה ושירים משחקים של השילוב בשל בעיקר, משחק כמעין

 . השפה של נכונה הגייה למידת  של בהיבט בעיקר, אלו המחשה אמצעי לחיוב

 להסתייע מעדיפים הם: במעבדה עצמאי באופן לעבוד מעדיפים מהתלמידים חלק כי ניכר עוד

 ופחות עצמית למידה לצורך תכנים של חוזרת והשמעה מהתוכנה משוב קבלת כגון באפשרויות

נראה כי לקראת סופה מרבית התלמידים , השנה בתחילת מסוים קושי אף על. במורה נעזרים

 באנגלית.רק ניתנות למרות שההוראות  אופן השימוש בתוכנהמבינים את 

 קושי בדרגות משימות הצגת תוך, לתלמידים המשימות של ההתאמה אפשרות לחיוב צוינה עוד

 . בהתאם להתקדמות התלמיד, תכנים על וחזרה משתנות

 בשיעורים כי מציינות הן אך, תפקידן בתפיסת שינוי על מדווחות אינן בתכנית המלמדות המורות

 מספקת בתכנית העבודה. תלמיד כל עם יותר אישי לקשר אפשרות ישנה במעבדה הנערכים

 התלמידים דוחות את מנצלות שכולן ונראה התלמידים התקדמות להערכת נוספים כלים למורות

 . במעבדה העבודה על נפרד ציון ניתן ספר בתי בשני רק, זאת עם. הערכה לצרכי מספקת שהתוכנה

, יותר רב חומר הספק מאפשר ובמעבדה בכיתה הלמידה של השילוב כי המורות מדווחות עוד

 מהמורות חלק .במעבדה מהחומר חלק שלמדו לאחר בכיתה לשיעור מגיעים והתלמידים מאחר

 לעשות מתקשה וחלקן במעבדה הלימוד לחומר בשיעור הנלמד החומר בין רציף קשר ליצור מנסות

 ומבקשות, בתוכנה לשימוש שקיבלו מההכשרה רצון שביעות מביעות המורות כל. זאת

 . הבאה בשנה נוספות השתלמויות

 בקרב, בקהילה הספר בית תדמית על לחיוב משפיעה התכנית כי נראה והמורות המנהלות מדברי

 . בקהילה נוספים גורמים בקרב וכן הורים

 העיקרי הקושי, בתכנית בעבודה חסרונות על מדווחות אינן והמורות המנהלות, המקרים רובב

 .  גבוהה אינה שכיחותן כי אם, החשמל ובמערכת המחשבים בציוד טכניות תקלות סביב נסוב
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 : דיון'ד פרק

 

בפרק זה יובאו ממצאים ממחקרים שונים בנושא השפעת המחשב על הלמידה, תוך התייחסות 

 השוואתית לממצאים העיקריים שעלו במחקר זה. 

 

". המחקר המדווח כאן נערך על תלמידי כיתות א' משישה בתי ספר המשתייכים לרשת "שובו

שעות שבועיות, שעתיים באופן מסורתי ושעתיים נוספות  4תלמידים אלו לומדים אנגלית במשך 

באופן יחידני במעבדת מחשבים כאשר לכל תלמיד תכנית המותאמת Waterford, בעזרת תכנית 

 לקצב התקדמותו. 

 

המודל המקובל בספרות המחקרית לשילוב מחשבים בלמידה כולל לרוב מחשב נייד לכל תלמיד, 

מחשב למורה ומקרן בכיתה. לעיתים התלמידים רשאים לקחת את המחשבים הניידים לביתם 

במטרה ליצור רצף למידה מתוקשב בין בית הספר לבית התלמיד. מודל הלמידה בתכנית 

Waterford בל בספרות, מאחר והוא מוגבל בזמן ובמקום וכולל רק עבודה שונה מהמודל המקו

 . תלמידים במחשב, ללא מליאה כיתתיתעצמית של ה

עם זאת, מממצאי המחקר עולים כמה היבטים הנוגעים ללמידה באמצעות מחשב התואמים את 

 אלו שנמצאו במחקרים על שילוב של מחשבים ניידים בהוראה ובלמידה, כפי שיפורט בהמשך.

 

 מחשב באמצעות שפה תלמיד של הייחודיים מהמאפיינים כמהרכישת שפה ו. א

 מודעות בהן, שונות במיומנויות שליטה לבין קריאה רכישת בין קשר הציגו שונים מחקרים

 & Bentin & Leshem,1993 in Mioduser,Tur-Kaspa). אותיות זיהוי ויכולת פונולוגית

Leitner,2000, Mann, 1993 in Mioduser,Tur-Kaspa & Leitner,2000, Steven & Bruce, 

1994 in Mioduser,Tur-Kaspa & Leitner,2000).  

ישנן כמה תיאוריות המתייחסות לקשר שבין מיומנות של מודעות פונולוגית לבין רכישת קריאה. 

 Van Kleeck, 1984 in) השפה רכישת עם נרכשת הפונולוגית המודעות אחת תיאוריהלפי 

Wallach & Bulter, 1984  ,מודעות של מיומנויות, נוספת תיאוריה לפי. (1997אצל ליטנר 

 פי על (.1997,ליטנר( הספר לבית הכניסה לאחר קריאה מלמידת כתוצאה נרכשות פונולוגית

. (1997 ,בנטין) פונולוגית למודעות קריאה רכישת בין גומלין יחסי קיימים, יותר נפוצה תיאוריה

 שנות במהלך הפונולוגית המודעות של התפתחות ישנה כי ההנחה מתוך יוצאת זו תיאוריה

 קריאה לימוד בעקבות חיזוק מקבלת אך(, הספר לבית הכניסה לפני בחלקה המתרחשת) הילדות

(Stanovich et al., 1984; Tunmer & Nesdale, 1985  ,1997אצל ליטנר) .יכולה זו תיאוריה 

 של המבחן בתת וההשוואה הניסוי קבוצות תלמידי של הגבוהים הישגיהם בהסבר לסייע

Phoneme Segmentation Fluency הנבחנות מהמיומנויות וחלק יתכן. א"תשע שנת בתחילת 

 הקריאה לימוד תחילת, זאת עם. הספר לבית הכניסה טרם, הילדות במהלך נרכשו זה מבחן בתת

 התלמידים בהישגי שיפור ישנו השנה בסוף ולכן אלו מיומנויות ולחיזוק לפיתוח תרמה' א בכיתה

 . לתחילתה ביחס
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 בין פער נמצא ובו(, 1997, ליטנר מתוך, 1990) המר שערך במחקר למצוא ניתן לכך תמיכה

. פונולוגית מודעות הבודק במבחן' א כיתה תלמידי של הישגיהם לבין גן ילדי של הישגיהם

 הרכישה תהליך כי מלמדת הגן ילדי לעומת' א כיתה ילדי של הצלחתם כי הייתה המר של מסקנתו

 . בלבד קוגניטיבי הבשלה תהליך ואינו הקריאה מרכישת גם נובע פונולוגית מודעות של

 לסייע יכולים מחשב באמצעות למידה של הייחודיים המאפיינים כי לציין חשוב זה בהקשר

 -הוויזואלית התצוגה בין לקשר היכולת הוא חשוב פן. פונולוגית מודעות של מיומנויות ברכישת

 ותמונה קול משלבת המחשב באמצעות הלימוד חומר הצגת. שלה הצליל לבין אות של גרפית

 ,Hohn & Ehri)  שלה צלילה לבין האות הצגת בין ומידי אקטיבי קשר ליצור לתלמיד ומאפשרת

1983 in Mioduser,Tur-Kaspa & Leitner,2000, Ehri, 1989 in Mioduser,Tur-Kaspa & 

Leitner,2000) .בתכנית מתבצע אשר ,זה למידה ואופן יתכן Waterford ,תלמידי בקרב חיזק 

 בהם במבחנים הגבוהים להישגיהם אפשרי הסבר להוות שיכול דבר, צליל -אות הקשר את הניסוי

 . תפל מילות ולקרוא אותיות לזהות נדרשו

 התכנים של ההצגה אפשרות הוא שפה לרכישת התורם מחשב באמצעות למידה של נוסף היבט

 מאפשרת  Waterford בתכנית למידה. וצליל קול, תמונה, טקסט בין שילוב תוך ממדים במגוון

 שירים, אנימציה באמצעות) שלהן ההמחשה באופן הן מגוונות למשימות להיחשף לתלמיד

 בתהליך מסייעים הם גם אלו היבטים. לתלמיד המותאמות, שונות קושי ברמות והן( ומשחקים

 .(Speziale & La-France, 1992 in Mioduser,Tur-Kaspa & Leitner,2000)  שפה רכישת

( 1996ווין וסניידר ). התלמיד פעולת על מיידי משוב קבלת מחשב באמצעות לימוד מאפשר עוד

ות לו להבין היכולות לתת לתלמיד משוב על ביצועיו, מסייעמתוקשבות טוענים שסביבות למידה 

 .טעויות של חשיבה או אי הבנה ולתקנן

 

  השפעת הלמידה באמצעות מחשב על הישגי תלמידים. ב

 להיות עשויים מחשב באמצעות הלומדים תלמידים של הישגיהם כי מלמדים שונים מחקרים

דוח מחקר הערכה מטעם משרד החינוך , למשל. מסורתי באופן הלומדים לתלמידים ביחס גבוהים

על למידה בסביבה מתוקשבת בבתי ספר יסודיים בישראל הראה כי הישגי תלמידים  2002משנת 

שלמדו בכיתות ששילבו מחשבים במסגרת השיעורים נמצאו מעט גבוהים יותר במבחני המיצ"ב 

  (.2002)ראמ"ה, לעומת הישגי תלמידים אשר נעזרו במחשב בנפרד מכיתת הלימוד 

 של ממחקרם שעולה כפי, שפה לרכישת תורמת מחשב באמצעות שלמידה לכך עדויות ישנן

 שהוגדרו גן ילדי נבחנו זה במחקר. Mioduser,Tur-Kaspa & Leitner,2000) ) בריווח מיודסור

 נבחנו המחקר לצורך. לומדה באמצעות בעברית קריאה ולמדו למידה ללקות בסיכון כילדים

. מילים וזיהוי אותיות זיהוי, פונולוגית למודעות מבחנים בהם, מבחנים במספר התלמידים

, פונולוגית מודעות בתחומי ניכר שיפור הראו מחשב באמצעות שלמדו שילדים מלמדות התוצאות

 שאינה התערבות שקיבלו או מחשב עם למדו שלא הביקורת לקבוצות ביחס ואותיות מילים זיהוי

 . Mioduser,Tur-Kaspa & Leitner,2000) ) מחשב באמצעות

 ממוצא 5-6 בגילאי ילדים לקבוצת יתרון על המלמדים דומים ממצאים מציגה( 2004) גיטאית

 ביחס הישגיהם את ושיפרו הפונולוגיה בתחום מולטימדיה תוכנת באמצעות שלמדו אתיופי

 .השוואה לקבוצת
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 שלמדו יסודי ספר בית תלמידי בקרב גם נמצאה להישגים מחשב באמצעות הלמידה תרומת

 לקבוצת ביחס באנגלית הישגיהם את ושיפרו" הדעת עת" בתכנית נייד מחשב באמצעות

 וכתיבה ובקריאה( 2011, ואפרתי בארי, ינסקי'טיקוצ-ברגר, איקן-מני) בישראל -ההשוואה

 (. Rosen, 2011) הברית בארצות

 באמצעות שלמדו ביניים חטיבת תלמידי בקרב גם בהישגים שיפור מראים נוספים מחקרים

 (2004, ושפה חשבון, מדעים, קריאה בהם שונים בתחומים סטנדרטיים במבחנים, נייד מחשב

Gulek & Demirtas ,2005, Muir, Kenzik & Christensen) . 

 

 לתלמידים יתרון על הוא אף הצביע בישראל Waterford תכנית על שנערך קודם מחקר, כן כמו

 גבוהים הישגיםל הגיעו" שובו" ברשת' א כיתה תלמידי. השוואה לקבוצת ביחס, בתכנית הלומדים

 מיומנויות רכישת להעריך נועד אשר) DIBELS מבחן של המבחנים תתי ארבעת בכל יותר

 ארבעה מתוך בשלושה יותר גבוהים הישגיםל הגיעו' ב כיתה תלמידי(. תלמידים בקרב אורייניות

 DIBELS (Shamir,2009.) מבחן של מבחנים תתי

 

 ג. השפעת הלמידה באמצעות מחשב על המורה, התלמיד והאינטראקציה ביניהם במהלך השיעור 

במעבדת המחשבים מתנהלים במסגרת שונה  Waterfordשיעורי אנגלית במסגרת תכנית 

מהלימוד בכיתה: כל תלמיד עובד באופן עצמאי במחשב ומקבל מהתוכנה משימות המתאימות לו 

אופן אדפטיבי. המורה המלווה את הכיתה מפקחת על עבודת התלמידים ומסייעת להם בהתאם ב

; 2002)זעירא, לצורך. אופן למידה זה מאפשר העברת חלק מהאחריות ללמידה בכיתה לתלמידים 

ויכול להפוך את התלמידים למעורבים ופעילים  (2003ברוך, -טובין, מיודוסר, נחמיאס ופורקוש

  (.Levin & Dinista-Schmidt, 1996) ;Frigaard,2002ה בתהליך הלמיד

הממצאים במחקר זה מעידים על כך שהתלמידים המשתתפים בתכנית מעדיפים לעבוד באופן 

 Waterfordעצמאי ומבקשים פחות עזרה מהמורה. ממצאים דומים עלו במחקר שנערך על תכנית 

וכן  10ר עצמאיים בעבודתם על המחשבבמקסיקו שהעלה כי התלמידים הופכים להיות ליותר ויות

איקן, -באמצעות מחשב נייד )מניאנגלית במחקר על תכנית "עת הדעת" בה לומדים התלמידים 

 (.2011טיקוצ'ינסקי ווולף, -ברגר

השפעה נוספת של למידה באמצעות מחשבים היא הפגנת עמדות חיוביות של התלמידים כלפי 

מדווחים על מוטיבציה ללמידה, היבט שנמצא גם  הלמידה. תלמידים הלומדים באמצעות מחשב

לשיפור בהתנהגות  במחקר זה ונותר יציב גם בסוף שנת הלימודים תשע"א. עוד נמצאה תרומה

; פלד 1999התלמידים בכיתה וליתר מיקוד ולריכוז בחומר הלימוד )אסולין, פרוינד, שילד ושלייר, 

  (.2008ורותם, 

התלמידים ללמידה יכולה להביא לשינוי בתפיסת התפקיד של עלייה במעורבות ובאחריות 

המורה, שרואה עצמו כמתווך וכמנחה ופחות כמקור הבלעדי של הידע. שינוי זה בתפקיד המורה 

 & Hennessy, Deaney ) מאפשר לו גם פנאי רב יותר להסתובב בין התלמידים ולעזור למתקשים

Ruthven, 2005, Kennewell & Beauchamp, 2003 .) 

                                                 
 שהתקבלו מרשת "שובו".מחקר שנערך בידי שמיר, מתוך דוחות פנימיים  10
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עם זאת, מממצאי מחקר זה עולה כי המורות אינן חשות בשינוי בתפיסת התפקיד שלהן, אך 

 לעבודה אישית עם תלמידים.  זמן פנוימדגישות כי במהלך העבודה במעבדה יש להן יותר 

היבט שלילי של העדפתם של התלמידים להתנסות במשימות בכוחות עצמם על פני קבלת סיוע 

של זמן אינטראקציה בין המורה לתלמידים. בכיתה בה ישנה פחות  מהמורה הוא אובדן

הלמידה תהיה קשה יותר עבורם שלשאול פחות שאלות, ואז יתכן  נוטיםאינטראקציה תלמידים 

(Frigaard,2002 על כן ישנה חשיבות לסיוע האישי של המורה לתלמידים שונים במהלך העבודה )

 קציה בינה לבין התלמידים. במעבדה, במטרה לשמור על מידת האינטרא

 

 לסיכום,

המציעה לימודי אנגלית באמצעות תוכנת מחשב המותאמת לרמתו של כל  Waterfordתכנית 

ד'. במחקר זה נבדקו הישגיהם של -תלמיד, מוטמעת בארץ ברשת בתי הספר "שובו" בכיתות א'

ומחציתם  Waterfordתלמידי שובו הלומדים אנגלית בכיתה א', מחציתם באמצעות תוכנת 

המעריך רכישת  (DIBLES)בשיטה מסורתית. ההישגים נבדקו באמצעות מבחן סטנדרטי 

 Waterfordונראה כי התלמידים שלמדו באמצעות תוכנת  יומנויות אורייניות בקרב תלמידיםמ

( Letter Naming Fluencyבמבחנים הבודקים זיהוי אותיות ) במיוחד הישגים גבוהיםהגיעו ל

(. מכאן נראה כי יש להוראה באמצעות Nonsense Word Fluencyאת מילות תפל )וקרי

Waterford .פוטנציאל לקדם הישגים באנגלית במיוחד בלמידה של אותיות וצלילים 

מלוא הפוטנציאל של התכנית נראה כי יש ללוות את ההטמעה בהכשרה טכנולוגית לנצל את כדי 

לנצל באופן אופטימאלי את אפשרויות התוכנה ואת זמן העבודה  מורותופדגוגית אשר תאפשר ל

 היחידנית להנחיית תלמידים מתקשים ובכך לתרום באופן אקטיבי לצמצום הפערים בכיתה.  

 

 המלצות

 על ממליצים אנו זה בתחום המחקרית ספרותב ומהדיון זה מחקר מתוצרי, לעיל האמור מכל

 :הבאים המהלכים

מחשב כאמור, אחד היתרונות לעבודה עצמית של תלמידים באמצעות ה: . תפקיד המורה במעבד1

. בזמן ששאר התלמידים עובדים במחשבלמורה לסייע לתלמידים מתקשים  זמן פנוייותר הוא 

חלק מהמורות שרואיינו רואות את תפקידן במעבדה בסיוע טכני לתלמידים או בהבהרת הוראות 

להעלאת נושא זה בהכשרת המורות, תוך התייחסות לאופן בלבד. מכאן עולה החשיבות התוכנה 

ערך לכך שהמורה יבו המורה יכולה לסייע לתלמידים שונים. בהמשך לכך, חשוב כי בית הספר י

 המלמדת אנגלית בכיתה תהיה זו שתלווה את התלמידים במעבדה.

חשיפה של המורות הלתחושת מהממצאים עולה כי . יצירת רצף לימוד בין הכיתה והמעבדה: 2

התלמידים לתכני התכנית במעבדה מסייעת להם להיות מוכנים יותר ללמידה בכיתה ועשויה 

לימוד להשפיע לחיוב על הישגיהם. עם זאת, חלק מהמורות מתקשות ביצירת רצף בין חומר ה

על כן, מומלץ להתייחס  בכיתה לחומר הלימוד במעבדה, לעיתים בשל דרישות תכנית הלימודים.

בהכשרת המורות במטרה לבנות תכנית עבודה שתקל על השילוב בין החומר הנלמד  לנושא זה

 לנלמד בכיתה.  Waterfordבתכנית 
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אפשרות להשתמש בדוחות ייחודיים  Waterfordלמורה בתכנית  . שימוש בחומרי התכנית:3

שמפיקה התכנית, שיכולים לסייע לה בהערכת התקדמות התלמידים ובהתאמת חומר הלימוד 

ורם. המורות אכן מציינות שהן עושות שימוש בדוחות אלו ויש להמשיך ולהעמיק את השימוש עב

בהם גם בהמשך ולהקפיד שדוחות אלו יבואו לידי ביטוי גם בגיליון הציונים של התלמידים )באופן 

 נפרד מהציון בכיתה או כחלק אינטגראלי מציון זה(. 
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 (Shamir,2009כפי שתורגם בידי ) -מבחן דיבלס

 

Initial Sound 

הצביע על עכבר( מתחיל )  mouse, flowers, pillow, letters  .Mouseזה )הצביע על כל אחד( 

 ?fl. איזו מתחיל בצליל m, mouse. הקשיב/י mבצליל 

 

 

 תשובה לא נכונה תשובה נכונה

 ,fl. הקשיב/י flמתחיל בצליל   fl.  Flowersמתחיל בצליל   Flowersנכון. 

flowers בוא/י ננסה שוב. איזה מתחיל בצליל .fl? 

 

Pillow  הצביע על כרית( מתחיל בצליל(p הקשיב/י ,p, pillow באיזה צליל מתחיל .letter  הצביע על

 המכתב(?

 

 תשובה לא נכונה תשובה נכונה

. l, letters. הקשיב/י lמתחיל בצליל   l.  lettersמתחיל בצליל   Lettersנכון. 

 ?lettersבוא/י ננסה שוב. באיזה צליל מתחיל 

 

 הנה עוד תמונות, הקשיב/י היטב למילים.

 

 )הצביע על התמונות( yard, giraffe, present, bridgeזה 

 y ?    0   1איזו תמונה מתחילה בצליל  .1

 j ?    0   1איזו תמונה מתחילה בצליל  .2

 pr  ?    0   1איזו תמונה מתחילה בצליל .3

 bridge ?    0   1באיזה צליל מתחיל  .4

 

 )הצביע על התמונות( crutches, feather, toothpaste, cityזה 

 s ?    0   1איזו תמונה מתחילה בצליל  .5

 f ?    0   1איזו תמונה מתחילה בצליל  .6

 t  ?    0   1איזו תמונה מתחילה בצליל .7

 crutches ?    0   1באיזה צליל מתחיל  .8

 

 )הצביע על התמונות( dime, sofa, peanuts, horseזה 

 h ?    0   1איזו תמונה מתחילה בצליל  .9

 s ?    0   1יל איזו תמונה מתחילה בצל .10

 d  ?    0   1איזו תמונה מתחילה בצליל .11

 peanuts ?    0   1באיזה צליל מתחיל  .12

 

 )הצביע על התמונות( mop, footprints, dishes, goatזה 

 m ?    0   1איזו תמונה מתחילה בצליל  .13

 f ?    0   1איזו תמונה מתחילה בצליל  .14

 g  ?    0   1איזו תמונה מתחילה בצליל .15

 dishes ?    0   1באיזה צליל מתחיל  .16

 

 

 סה"כ נכון/שניות60X סה"כ נכון _____   זמן _____שניות

 

 1נספח 
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 אותיות

הנה כמה אותיות )הצבע אל האותיות(. בבקשה תאמר/י לי את השמות של כמה אותיות שאת/ה יכול/ה. 

הדף )הצבע/י(. כשאני אומר התחל/י, התחיל/י כאן )הצביע על האות הראשונה(, והמשיך/י לאורך 

הצביע/י על כל אות ותאמר/י לי את השם של האות. אם את/ה מגיע/ה לאות שאינך יודע/ת, אני אגיד לך 

 אותה. שים/י את האצבע על האות הראשונה. מוכן/ה. התחיל/י.
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Segmenting 

ם אני אומר אני הולך/ת להגיד מילה. לאחר שאגיד את המילה את/ה תגיד לי את כל הצלילים במילה. אז א

sam  את/ה תגיד/יs/a/m בוא/י ננסה אחד. תגיד לי את הצלילים ב .mop . 

 

 תשובה לא נכונה תשובה נכונה

. תורך, אמר/י לי את m/o/pהם  mopהצלילים ב  m/o/pהם  mopנכון. הצלילים ב

 .mopהצלילים ב 

 

 אוקי, הנה המילה הראשונה שלך.
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Nonsense words 

תית. תראה/י אותי קורא/ת את המילה: צביע על המילה(. זוהי מילה לא אמהזו )תהסתכל על המילה 

s/i/m, sim  ,אני יכול/ה להגיד את הצלילים של המילה .s/i/m   הצביע על כל אות( או שאני יכול/ה(

 )הזז את האצבע מתחת למלה(. simלקרוא את כל המילה 

הכי טוב שאת/ה יכול/ה. שים/י לב להגיד את כל . קרא/י את המילה הזאת אמתיתתורך לקרוא מילה לא 

 הצלילים שאת/ה יודע/ת.

 

 תשובה לא נכונה תשובה נכונה

זכור/י את/ה יכול/ה להגיד את הצלילים או את/ה    lutאו  l/u/tנכון. הצלילים הם 

יכול/ה  להגיד את כל המילה. תסתכל/י עלי: 

 . בוא/י ננסה שוב. קרא/יlutאו  l/u/tהצלילים הם 

את המילים הכי טוב שאת/ה יכול/ה )הצבע על 

 המילה(

  

תיות. התחל/י פה והמשיך/י לאורך הדף. כשאני אומר התחל/י קרא/י את המלים הכי הנה עוד מלים לא אמ

טוב שאת/ה יכול/ה. הצבע/י לכל אות ותגיד/י לי את הצליל או קרא/י את כל המילה. קרא/י את המילה 

 ם/י את האצבע על המילה ראשונה. מוכן/ה, התחיל/י.הכי טוב שאת/ה יכול/ה. שי
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 2נספח 

להלן יוצגו ממצאי תת המבחנים השונים, בחלוקה לקבוצת הניסוי וקבוצת השוואה ולמועד 

 בהמשך יוצגו מבחני המובהקות לבחינת ההבדלים בין הקבוצות בתחילת ובסוף השנה. המבחן. 

 תשע"א: תוצאות תתי המבחן בתחילת 1תרשים 

 

 תשע"א סוף: תוצאות תתי המבחן ב2תרשים 
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לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הישגי להשוואת ממוצעים בלתי תלויים   Tבמבחן 

קבוצת הניסוי להישגי קבוצת ההשוואה בתחילת השנה. בסוף השנה נמצא הבדלים מובהקים 

 Initial Sound Fluencyמבחן תת בסטטיסטית, לטובת קבוצת הניסוי, בכל המבחנים שנבדקו )

t(241.11)=-5.32, p<0.01 בתת מבחן ,Letter Recognition Fluency t(204.82)=-11.24, p<0.01 ,

 Nonsenseובתת מבחן  Phoneme Segmentation Fluency t(242)=-2.87, p<0.05בתת מבחן 

Word Fluency t(205.46)=-10.23, p<0.01) . 

 

 

 


