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 תיאור התכנית

רבדים הוא מיזם משותף של קרן רש"י, ג'וינט ישראל והפדרציה של דטרויט שהחל בשנת 

ופועל ברמה הארצית כדי לתמוך בהעצמה והתחדשות של בתי ספר יסודיים בחינוך  2010

הממלכתי, בדגש על אלה הנמצאים בפריפריה הגיאוגרפית או החברתית. המיזם פועל לצד 

עם משרד החינוך. בתי הספר של רבדים נהנים מסיוע  מערכת החינוך הציבורית ובשיתוף

מקצועי וארגוני בשאיפה להפוך אותם תוך שלוש עד ארבע שנים לבתי ספר המתפקדים 

צמצום פערים לימודיים ויצירת מסגרות לטיפול  –ברמה גבוהה ומציגים שיפור ניכר בהישגים 

 בצרכים אישיים, רגשיים ומשפחתיים. 

 מטרת המחקר 

לבחון את מידת האפקטיביות של התכנית בשיפור הישגים לימודיים של תלמידים במבחני 

 המיצ"ב ובבחינות פנימיות. 

 מתודולוגיה 

לצורך בחינת השפעת התכנית על ההישגים הלימודיים של תלמידי בתי הספר נערך ניתוח 

תי הספר ובהשוואת לבשל הישגי בתי הספר בבחינות המיצ"ב לפני ואחרי כניסת התכנית 

בזמן הבדיקה  )בתי ספר דומים שלא השתתפו בתכנית שלוש קבוצותל הישגי בתי הספר

, כלל בתי הספר בארץ ובתי ספר מקבילים במשתנים 2012ונכנסו למיזם לאחר שנת 

 כלכליים(. בנוסף לכך, נותחו הישגי התלמידים בבחינות פנימיות במקצועות הליבה-חברתיים

בלו יתלמידים שק נכללו ת הבחינות הפנימיותמתמטיקה(. במוקד בדיקו )אנגלית, עברית

להלן תלמידים במיקוד )השתתפות  –במסגרת התכנית תמיכה לימודית ורגשית אינטנסיביים 

 בתגבורים ובפעילויות מכוונות פרט(. 

 ממצאים עיקריים 

  הישגי בתי הספר במקצועות ממצאי המחקר מעלים כי מיזם רבדים אפקטיבי בשיפור

. בניתוח הנתונים עולה כי חל שיפור עקבי בחינות המיצ"ב תוצאותמכפי שעולה  הליבה

הממוצע של השיפור  שיעורהטמעת התכנית. ה אחרשבמיזם לבהישגי כלל בתי הספר 

נקודות  35( עומד על )אנגלית, עברית, מתמטיקה ומדעים בארבעת מקצועות הליבה

כמו כן, בהשוואת  (.100וסטיית התקן היא  500שהממוצע שלו הוא  י,רב שנת מתוך סולם)

הישגי בתי הספר ב השיפור שחל עולה כי השוואההישגי בתי הספר במיזם לקבוצות ה

וטובים מעט יותר  ,במיזם טובים יותר משמעותית מקבוצת הביקורת )בתי ספר דומים(

 י הספר ברחבי הארץ. בתומכלל  ,כלכלית-ר מקבוצת ההשוואה החברתיתמבתי הספ



 השיפור הממוצע בהישגי בתי הספר בבחינות המיצ"ב לפני ואחרי הטמעת תכנית ההתערבות

 

 מקצועות הליבה.  ארבעת בבחינות המיצ"ב חל כאמור בכל השיפור בהישגי בתי הספר

הן ביחס  ,יחד עם זאת, ניכר כי במקצועות השפה והמדעים השיפור הוא הרב ביותר

הייחוס  תביחס לנורמה הארצית ולקבוצ שלהם לפני כניסת התכנית והן ועיםלביצ

 כלכלית. -החברתית

 בבחינות הבית ה המחקר אחר ציוניהם של התלמידים בקבוצת המיקודעוד התחק-

במסגרת  זו קבוצהלתלמידי מממצאי המחקר ניתן להסיק כי המענים הניתנים ספריות. 

. בניתוח באופן משמעותי ביותר מודיים שלהםתורמים לשיפור ההישגים הלי התכנית

הישגי התלמידים בתחילת השנה לעומת סוף השנה ניכר כי אצל מרביתם חלה התקדמות 

,  86%בעברית, מתמטיקה ואנגלית ) הבית ספריות שיפור בהישגים בבחינותהמתבטאת ב

 16-כ)קרי  16%גודל השיפור שחל בהישגיהם עמד על  ,בממוצע .1בהתאמה( 74%-ו 80%

 5יפרו את הישגיהם בלפחות מהתלמידים ש 70%-זאת ועוד, כ (.1-100נקודות בסולם של 

 .נקודות

 שיעור התלמידים שהישגיהם השתפרו

 

                                                           
1
 בשנת הפעילות האחרונה לא נערכו תגבורים בתחומי המדעים ולכן מקצוע זה לא נכלל בבדיקה   

35 

18 

32 30 

 רבדים

N=32 

 ביקורת

N=12 

כלל בתי הספר 

 בארץ

קבוצת השוואה 

 כלכלית -חברתית

86% 
80% 

74% 

 שפה
(N=706) 

 מתמטיקה
(N=597) 

 אנגלית
(N=433) 


