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 ירתקצ

 
 159(  בקרב 2112במחקר ראשוני  זה נבדקה תרומתה של תכנית ייחודית להוראת תלמוד )וובר, 

תלמידי כיתות ו' בתלמודי תורה חרדים. בשלב הראשון, לבדיקת הרמה ההתחלתית של 

התלמידים הם השיבו לשאלוני יכולת שפתית על בסיס שלושה תת מבחנים ממבחן המ"ם )הבנת 

דפות ופתגמים(, יכולת כללית )מבחן המטריצות של רייבן( ואוצר מילים ניגודים, מילים נר

בארמית. בשלב השני התקיימו שיעורים על קטע חדש בגמרא שלא נלמד קודם לכן. קבוצת 

( למדה n=82( השתתפה  בשיעור על פי שיטתו של הרב וובר, וקבוצת הביקורת )n=77המחקר )

לאחר השיעור התלמידים השיבו על  וגה בת"תים. בשיטה הקיימת שהיא השיטה המסורתית הנה

שאלון שבדק את הבנתם את הסוגיה שנלמדה. השאלון נבנה בהסתמך על מודל לבדיקת הבנת 

והוא פותח לצורך המחקר הנוכחי.  Pearson & Johnson, 1978הנקרא של פירסון וג'ונסון )

הרב וובר היו טובים יותר  הישגיהם של תלמידי קבוצת המחקר שלמדו את הסוגיה על פי שיטת

למרות יתרון יחסי לקבוצת הקיימת( באופן משמעותי מהישגי התלמידים שלמדו בשיטה 

(, בארמית )במילים הנרדפות, בפתגמים ובמבחן אוצר המיליםהביקורת במספר יכולות שנבדקו 

( הם  בןבתחומים אחרים )מילים מנוגדות, מבחן ריי בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת ודמיון

גילו רמת שליטה גבוהה יותר בחומר החדש שלמדו, ובמיוחד בשני תחומים: ידע אינפורמטיבי 

 ויכולת הסקה ויישום.

המחקר מזמן אפשרות ראשונה להבנת תהליכים פדגוגיים בתלמודי תורה חרדיים והוא מספק 

 נתונים ייחודיים על החינוך החרדי לבנים. 
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 מסגרת תיאורטית
 

היא ביצוע הערכה ראשונית לתכנית לימודים מותאמת בתלמוד שפותחה בתלמודי  קרמטרת המח

תורה חרדיים לבנים על ידי הרב וובר. התכנית פותחה על ידו במטרה לאבחן ולקדם תלמידים 

הערכה אקדמית של תכניתם פנו לחוקרים בבקשה למפתחי התכנית . מתקשים בלימודי הגמרא

  הליך זה.  ופנו לצוות המחקר בבקשה לבצע

( נבדקו עמדות המלמדים שנחשפו לתכנית זו כלפי התכנית 2112בעוד שבמחקר קודם )אילוז וכץ, 

ובמיוחד בתחושת המסוגלות שלהם, מוקד המחקר הנוכחי הוא הישגי התלמידים שלמדו בשיטתו 

 של הרב וובר.  

 

לימודים  תכניתשיטתו של הרב וובר נועדה לקדם תלמידים המתקשים בלימוד הגמרא בעזרת 

 מספר שלבים:  תכניתאישית וייחודית המותאמת ליכולותיו ולנקודות התורפה של התלמיד. ב

 עם משותף לימוד תוך ומתבצע, תכניתה מייסד וובר הרב ידי על מתבצע האבחון :אבחון .1

 שיטתו עקרונות את ומשקף הרב של ניסיונו פרי הנו האבחון. שעה כחצי במשך התלמיד

 (.2112, וובר)

 של הייחודיים לצרכיו מותאמת לימודית תכנית קובע הרב :טיפול תכנית קביעת .2

 הצגת, מילים פירושי, בגמרא הקושי הבנת כמו שונים בנושאים יתמקדו בה התלמיד

 ביכולות ולהתמקד הטיפול עקרונות פי על לעבוד מונחה המלמד. ועוד שונות דעות

 .  לילד הייחודיים ובקשיים

 במכון או תורה בתלמוד לשבוע אחת מתקיימים למלמד התלמיד בין מפגשים :למידה .3

 .עבודתו במהלך הדרכה לקבל ממשיך המלמד. וובר הרב שהקים

( המתקיימת בהקשר 2112וובר, שיטתו של הרב וובר פותחה בעיקרה כשיטה להוראה מתקנת )

ק לשלב כך שהמחקר מתייחס ר יחידני אולם במחקר הנוכחי נבדקה השיטה בהקשר הכיתתי

הושוו תלמידים כדי להעריך שלב הלמידה במסגרת כיתתית . הלמידה הקיים במודל של הרב וובר

נציין, כי שלוש מהן בשיטת הרב וובר ושלוש למדו בשיטה המסורתית.  -הלומדים בשש כיתות

מחקר זה מהווה חלק ממחקר מקיף יותר על תהליכים לימודיים הכרוכים בשיטתו של הרב וובר 

( נמצאה תחושת מסוגלות גבוהה 2112גמרא והוראתה. בעוד שבמחקר קודם )אילוז וכץ,  ללימוד
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של מלמדים שנחשפו לשיטת הרב וובר, בעיקר בנוגע ליכולתם לקדם את התלמיד החלש. הרי 

 ניצבים התלמידים.  זהשבמוקד מחקר 

 

 הדעת הנחקר.תחום  -אוכלוסיית המחקר, שנית -ראשית: המחקר הנוכחי ייחודי משני היבטים

 

 אוכלוסיית המחקר: ילדי תלמודי תורה חרדיים

תלמודי תורה חרדיים הם מוסדות לבנים בלבד המקבילים לבתי ספר ממלכתיים בישראל. 

המוגדרים כבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים. תכנית הלימודים מבוססת בעיקרה על מקצועות 

תאם לגיל הילדים. צוות המורים כולל היהדות, וכלולות בה גם מספר שעות של לימודי חול בה

 גברים בלבד, בוגרי ישיבות, שלא עברו הכשרה פורמאלית להוראה. 

 יהודיות קהילות מאוסף חברה ה"בנויהמגדיר את החברה החרדית כ ( 23, עמ' 2111שפיגל )

 שמרנית-אולטרה חברה זוהי .קיצוניים והתנהגות חשיבה דפוסי ביניהן החולקות דתיות

 הקפדה על מבוססים בה והחיים המחמירה הדתית האורתודוכסית המסורת תא המקדשת

 חברת" כונתה זו שחברה עד, הגברים של החיים במרכז עומד לימוד התורה .במצוות דקדקנית

 בשכונות, גיאוגרפיים" גטאות" במעין לרוב מתגוררים החרדיות חברי הקהילות; "לומדיםה

 התנהגות של קודים נהוגים בהם, החיצון עולםה מן אותם המבדילים ויישובים חרדיים

תלמודי התורה שהינם הבסיס לחינוך הבנים הינם בעלי  .קדושה" של מרחב  "האמורים לבטא

חינוכי וחברתי ראשון במעלה. הם מניחים את התשתית לביסוסו של הדור החרדי  -תפקיד דתי

 .1ד כולם' "הבא ומממשים את הציווי הדתי הראשון במעלה 'ותלמוד תורה כנג

תלמודי התורה נבדלים מבתי הספר הממלכתיים דתיים בהיבטים רבים, מדובר על פי רוב 

תלמידים(, אוטונומיים, שמרביתם אינם משתייכים  211-ל 111במוסדות קטנים מאד )בין 

 לרשתות גדולות והם בבעלות עמותות וארגונים שונים.

שתייכות הקהילתית, הוא כולל מוסדות החינוך החרדי מבודל ביותר ומתבסס על קבוצת הה

נפרדים לאשכנזים ולספרדים, לליטאים ולחסידים, לקהילות חסידיות שונות ולעוד תת קבוצות 

 המרכיבות את המגזר החרדי. 

מכיוון שהחינוך החרדי הוא אוטונומי ומבוזר, יש קושי בקבלת נתונים אודות מספרי הלומדים, 

 מבני בתי הספר ועוד. מספרי המוסדות, מאפייני המורים,

                                                 
 משנה, מסכת פאה, פרק א, משנה א.  1
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תכנית הלימודים בתתי"ם מבוססת רובה ככולה על לימודי היהדות, ואינה כפופה להנחיות משרד 

החינוך כפי שהן באות לידי ביטוי בתכנית הליבה. לימודי החול כמו מתמטיקה, אנגלית ומדעים 

ללימודי קודש  מתקיימים ברמה בסיסית ביותר בכיתות היסוד בלבד ורוב רובו של היום מוקדש

 כמו תנ"ך, הלכה, משנה וגמרא. 

(, הם 2111תלמודי התורה בכלל ואלה שבמוקד המחקר הנוכחי בפרט לא חשופים למחקר )שפיגל, 

אינם משתתפים בשום תהליך פורמאלי של הערכה חיצונית שמתבצע במדינת ישראל כמו מבחן 

בגרות. לפיכך, אין לגבי תלמידיהם  מפמ"ר, מיצ"ב, מבחנים בינלאומיים שונים או אפילו בחינות

נתונים באופן דומה לנתוני הישגים, אקלים, ועמדות הנאספים על יתר תלמידי ישראל בזרם 

 (2113הממלכתי והממלכתי דתי )משרד החינוך, 

(, אין למשרד החינוך דריסת רגל חינוכית או 2117; קפלן, 2111מסיבות אידיאולוגיות )ליאון, 

לימודי וחינוכי בחיי הת"ת. לפיכך, המחקר הנוכחי הוא ייחודי וראשוני בכך  ארגונית בשום היבט

שלחוקרים ניתנת האפשרות ללמוד על תהליכים פדגוגיים המתקיימים בתלמודי תורה ולנתח 

 אותם.

 

 חקר: התלמודנתחום הדעת ה

בשל  הוראת גמרא הינה ייחודית ושונה מלימוד כל תחום דעת אחר הן בשל מאפייני הטקסט והן

 מרכזיות לימוד הגמרא וחשיבותה. 

 

מקצועות היהדות כוללים תחומים שונים, ביניהם: תנ"ך, תלמוד, משנה, ספרות ההלכה, מחשבת 

(. 1991, 1981ישראל ואגדה.  כאשר לכל אחד מהמקצועות הללו מבנה דעת אופייני לו )אייזנברג, 

ווה את מרכזו של הלימוד מבחינת מסורתי ניצב לימוד הגמרא שמה-במרכזו של לימוד הישיבתי

(. 2111השעות המוקדשות לו, המאמץ הרב שמושקע בו והיוקרה העצומה לה הוא זוכה )שפיגל, 

 ללימוד הגמרא ולהוראתה היבטים ייחודים שיוצגו להלן. 

  לימוד התורה הוא בגדר מצווה דתית מחייבת ואינו דומה לפיכך ללימוד תחומי דעת

 אחרים.

 ל העיקרון של אמונת חכמים. התורה שבעל פה מוצגת כדרך הלגיטימית הלימוד מושתת ע

היחידה להבנת התורה שבכתב. כדי ללמוד נכון את התושב"ע יש להסתייע בפרשנים 

 מקובלים, שמאמינים בהנחות היסוד של שלמות התורה ונצחיותה; 
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 לימוד עברית אינה שפת הלימוד היחידה והגמרא כתובה רובה ככולה בארמית. עיקר ה

הוא בהתייחסות לתוכן ולא לצורת הכתיבה, או לאוצר המילים ולתחביר. ניתוח הטקסט 

 אינו ספרותי אלא תוכני.  

  הטקסט אינו טקסט רציף, ואינו דומה  לשום טקסט לימודי אחר. הוא אינו כולל מהלך

בו יש פתיחה, אמצע וסיכום אלא כולל שיח בו סיפורים, דיאלוגים והיגדים קצרים 

 ובים בזה אחר זה.כת

  מטרה מרכזית של הלימוד היא להביא לידי מעשה. מתוך הלימוד נגזרות התנהגויות

 ראויות המחייבות את הלומד: קיום מצוות ההלכה היהודית.

  המימד האינטלקטואלי של הלימוד מודגש וזוכה לחשיבות מיוחדת. היכולת לנתח נכון

ופרשנים ולהעמיק בסוגיה נחשבים  את הטקסט, ללמוד לבד, להבין שיטה של פוסקים

 למטרה בפני עצמה.

יתר על כן, מעבר למאפייני הטקסט הייחודיים יש לתת את הדעת על המרכזיות העצומה שמיחסת 

הלימוד המרכזי בעולם הישיבות. בניגוד לחינוך הממלכתי דתי, בו לימודי  –ללימוד הגמרא 

בחינוך החרדי לבנים לימודי  -ות הלימודהגמרא הינם חלק מתכנית הלימודים, בין יתר מקצוע

כמעט היחיד במערכת  -הגמרא חשובים הרבה יותר, והם מהווים מקצוע הלימוד המרכזי ובהמשך

 -השעות. ניתן לומר אם כן, שבחינוך החרדי מצוקתו של התלמיד המתקשה בגמרא היא עצומה

יים אחרים בהם הוא יכול או אפיקים לימוד -אין לו תחום אחר בו הוא יכול להצליח ולהתקדם

 להתפתח.

 שיטת הרב וובר: יעדים ומבנה

"ילד של חיידר הוא ילד שלומד גמרא רוב היום... הצורך לחבר את הילד בכלים 

איך גם לענות על הקשיים ואיך לפתח את היכולות של הילד דרך  –של הגמרא 

 )מתוך ראיון עם הרב וובר( הגמרא זה בעצם מה שהיה נצרך...

שיטה הינה לקדם תלמידים המתקשים בלימוד הגמרא בעזרת תכנית לימודים אישית מטרת ה

וייחודית המותאמת ליכולותיו ולנקודות התורפה של התלמיד. התכנית כולה נבנתה באופן 

אינטואיטיבי על פי ניסיונו של הרב וובר כמורה. הוא מתייחס למספר כישורים הנחוצים ללימוד 

מש הרב וובר ייחודיים לו ואינם דומים למונחים המוכרים בספרות הגמרא.  המונחים בהם משת

 .  (Bloom, 1956; Perkins, 1995; 1998)הפסיכולוגית בתחומים אלה )למשל,  

 הרב וובר )שנים( מתאר  חמישה כישורים בסיסיים הנחוצים לדעתו בהוראת הגמרא. 
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 הלומד של לעולמו ודיהתלמ הטקסט בחיבור ומאופיינת, ללמידה בסיס מהווה :הבנה .א

 . ללומד ראשוני גירוי זהו, שלו יום היום מחיי דוגמאות באמצעות

  . ההבנה בסיס על וליישם מסקנות להסיק היכולת :חשיבה .ב

 ידו על שהובנו פרטים מספר לארגן התלמיד של ליכולת קשור התפיסה עקרון :תפיסה .ג

 . שלמה אחת תמונה לכדי

 הבנתו את בכתב או בדיבור ולבטא שלמד מה תא לתרגם התלמיד של היכולת :הבעה .ד

 . בסוגייה

  טקסט של הלשון ומושגי הקודים את לפענח התלמיד של יכולת :הנקרא הבנת .ה

  הנכון ובארגון בפיסוק משמעות ברמת

 

                  הנקרא הבנת מעולם מוכרים במונחים התכנית את לנתח ניסיון נעשה הנוכחי במחקר

( Pearson  & Johnson, 1978)  אמפירי באופן תוקפה לא מעולם וובר הרב של ששיטתו מכיוון ,

 . השיטה בניתוח בהם להשתמש לא בחרנו, לו ייחודיים משתמש בהם והמושגים

ייחודיות שיטתו של הרב וובר נובעת מהיותה ממוקדת בתלמיד: בקשייו וביכולותיו )אילוז וכץ, 

הלימוד ממוקד בטקסט, הגמרא נלמדת באופן רציף שנה; וובר, שנה( בעוד בשיטה המסורתית 

וכל אימת שמתעורר קושי בהבנה ניתן לו פתרון מקומי על פי שיקול דעתו של המורה, על פי 

הטקסט הוא משני לפיתוח ההבנה ויכולת הלמידה של התלמיד. לדעתו,   שיטתו של הרב וובר

ד שהתלמיד יפתח את מיומנויות המורה יכול להתנתק מהטקסט, ואף לא לעסוק בו בשיעור ובלב

 שלה היישום לטענתו, היחידנית ברמה כיום מופעלת וובר הרב של שתכניתו אףהלימוד שלו. 

 .  יותר טובה ללמידה התלמידים את להוביל ועשוי הכיתתית ברמה גם אפקטיבי

 

השאלה המרכזית במחקר הנוכחי התמקדה בבדיקה השוואתית של הוראה בשיטת הרב וובר 

 . ת הוראה בשיטה המסורתית כפי שמשתקפת בהישגי התלמידים הלומדים בשיטות השונותלעומ
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 שיטת המחקר

 משתתפים:

. כל התלמידים המשרתים את האוכלוסיה החסידית תלמידי כיתות ו' בתלמודי תורה חרדיים 159

מבחינת  של התלמידים(. בתי הספר דומים במאפייני הרקע 2112ילידי משתייכים לאותו שנתון )

נומי של התלמידים. התלמידים מתחלקים לשתי ואק-סוג האוכלוסייה, שפת הלימוד והרקע סוציו

 קבוצות:

 לומדים בשיטת הרב 77קבוצת הניסוי:  .1

 לא לומדים בשיטת הרב.  82קבוצת הביקורת:  .2

 כלי המחקר:

 כל תלמיד ישיב לארבעה שאלונים לבדיקת יכולותיו הכלליות, וידיעותיו בגמרא.

(. תת מבחנים 1989מבחנים מתוך מבחן המ"ם )גלנץ, -נבחרו שלושה תת: לת שפתיתיכו .1

ביותר  המנוגדת)זיהוי המילה  ניגודים א. :רב בררתיים הבודקים אלה הנם מבחנים

ביותר במשמעותה  הדומהמילים נרדפות )זיהוי המילה ב.  במשמעותה למילה הנבחנת(

)בחירת משפט הקרוב ביותר לכוונה הכלולה בדברי הפתגם(.  פתגמים ג.  למילה הנבחנת(, 

שאלות ולכל שאלה  21יש  מבחן-תתבכל לקוחים מאוצר החכמה היהודית.  הפתגמים

. המבחן התבצע מבניהן הנבחן  לבחור בתשובה המתאימה ביותרשעל ארבע תשובות, 

 ללא הגבלת זמן.

 

 Raven's) רייבן של יצותהמטר מבחן באמצעות נבדקה זו יכולת  :כללית יכולת .2

Standard Progressive Matrices—Raven's Test( )Janda, 1998 .)61 נתונות במבחן 

 החלק מהו לבחור מתבקש הנבחן . מסוים חלק חסר  מהן אחת בכל אשר מטריצות

 יותר קלים פריטים. מטריצה לכל מתחת המופיעים ציורים שמונה אן שישה מבין החסר

 שינויי, באנלוגיה שימוש מצריכים יוצר קשים פריטים בעוד, וייקתמד הבחנה מצריכים

 ללא ונערך, לקבוצה או לבודדים להינתן יכול המבחן. אחרים לוגיים וקשרים צורה

  זמן הגבלת
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כולל ושאלון רב בררתי שאלון זה פותח לצורך המחקר הנוכחי. ה אוצר מילים בארמית: .3

מדרג של מושגים החל ממושגים שכיחים  מושגים בארמית ופירושם. השאלון כולל 25

  ומוכרים מאד ועד מושגים קשים ונדירים באופן יחסי.

: שאלון זה כולל שאלות פתוחות וסגורות שמטרתן לבדוק את מידת הבנת הנקרא בגמרא .4

 בהסתמך על שאלות. הוא נבנה   21ההבנה של התלמיד בסוגיה קצרה שלמד. השאלון כלל 

שפיתחו טקסונומיה של סוגי   (Pearson & Johnson, 1978 )וןשל פירסון וג'ונס המודל

שאלות בהבנת הנקרא הכוללת שלוש קטגוריות של שאלות. טקסונומיה זו מבחינה בין 

מידע המוצג בטקסט לבין מידע הקיים בידע הקודם או בסכמות של הקורא, ובחבירה של 

וש הקטגוריות של של .מקורות מידע אלה יחדיו על מנת לספק תשובה לשאלה שני

 :השאלות הן

תשובות לשאלות מסוג זה  - (Textually Explicit) שאלות של ידע מפורש בטקסט א. 

 . ( Wang, 2006)ים גלויים בטקסטמודדות בעיקר את היכולת לאתר פרט

תשובות לשאלות מסוג זה הן  - (Textually Implicit) שאלות של ידע מרומז בטקסטב. 

ע סמנטי רחב וידע תחבירי רחב, וזאת כדי לעמוד על המשמעות הנרמזת שאלות המצריכות יד

 . (Wang, 2006) לוגית-בין השורות. כלומר, שאלות אלה מצריכות יכולת שפתית

תשובות לשאלות מסוג זה עולות  - (Scriptally implicit) קודם-שאלות של ידע אישיג. 

 .הקודם של הקורא מהאינטראקציה שבין המידע העולה מהטקסט לבין הידע

הסקה ויישום ידע מפורש בטקסט;  לאור זאת נבנו ארבעה מדדים: ידע אינפורמטיבי המבטא

 ידע אישי קודם.  ושאלות ידע עולם ואוצר מילים המבטאיםידע מרומז;   המבטאים

הרב צוותו של שני המבחנים בגמרא פותחו לצורך המחקר הנוכחי ובמהלכו בעבודה משותפת של 

וקרים. במספר פגישות שנערכו שקד הצוות המשותף על בניית מבחנים שיוכלו לשמש החווובר 

כלי מהימן ותקף לבדיקת ידיעותיהם של תלמידי כיתה ו' בחינוך החרדי תוך התייחסות לרמת 

הקושי הרצויה, להיקף הידיעות המקובל בגיל זה ולניסוח מיטבי שיאפשר דיוק באופן ניתוח 

 הנתונים.
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  הליך המחקר:

ועברו ה, השאלונים לתלמודי התורהגיעו הנציגי בר אילן )גברים בלבד( לאחר תיאום מוקדם, 

 שעתיים. הוקצובשעות אחה"צ בשני מפגשים. לכל מפגש יש 

 .)יכולת שפתית; יכולת כללית; אוצר מילים בגמרא( שאלוני יכולות ועברוה בשלב ראשון

ברכות על סוגיה שנבחרה לצורך המחקר.  דקות במסכת 45תקיימו שני שיעורים של ה בשלב שני

, ובקבוצת הביקורת ע"י י מלמד מנוסה בשיטת הרב ווברועברו השיעורים ע"הבקבוצת הניסוי 

 כתה. ההרב של 

 בגמרא. הבנת הנקרא ועברו שאלוני הבשלב שלישי 
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 תוצאות

 

מטרת בשלב ראשון נערכה השוואה הנוגעת ליכולת ההתחלתית של תלמידי שתי הקבוצות. 

בדיקה זו היתה לוודא שיכולותיה של קבוצת הניסוי אינן עולות מלכתחילה על אלה של קבוצת 

 הביקורת בשלושת התחומים שנבדקו: יכולת שפתית, יכולת כללית ואוצר מילים בגמרא. 

 MANOVAראשית נבדקו יכולותיהם של התלמידים בתחום השפה. ניתוח שונות חד כיווני מסוג 

 הצביע על שוויון בין הקבוצות או על יתרון לקבוצת הביקורת.   1המוצג בלוח 

 

 :1לוח 

2ו  Fממוצעים, סטיות תקן ערכי 
ƞ של קבוצת הניסוי והביקורת עבור מבחני השפה 

 

F(1, 148) η ס. תקן ממוצע הקבוצה הגורם
2

 
 

 ניסוי ניגודים

 ביקורת                                    

6.9 

1..3 

2.6 

2.6 

2.. .1. 

 

 16. **27.4 2.5 10.1 ניסוי מילים נרדפות

   1.9 12.0 ביקורת

 04. *6.5 2.7 11.1 ניסוי פתגמים

   2.3 12.1 ביקורת

 

*p<.05; **p<.01 

  

למדגמים בלתי תלויים לבדיקת ההבדלים בין הקבוצות בהישגי מבחן הרייבן   tכמו כן בוצע מבחן 

 ,t(149)=1.2הצביעו על הבדלים מובהקים בין הקבוצות: ליכולת לא מילולית . התוצאות לא 

p>.05  ממוצע קבוצת הביקורת .(M=98.8, SD=13.0)  דומה לזה של קבוצת המחקר ,

(M=95.7, SD=16.9). 

בנוסף לכך, נבדקה רמת הידיעות של התלמידים באוצר מילים בארמית . התוצאות הצביעו 

, ולפיהם קיימת רמת שליטה גבוהה יותר באוצר t(146)=2.5, p<.05על  הבדלים בן הקבוצות 
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בהשוואה לרמת הידע של  (M=83.2, SD=12.1)מילים בארמית של חברי קבוצת הביקורת 

 (.SD=14.2) =M ,77.6קבוצת הניסוי 

בתחומים מסיכום שלב זה נראה כי קבוצת הביקורת בעלת יכולות גבוהות יותר מקבוצת הניסוי  

(, ואינה נבדלת מקבוצת בארמית ות, בפתגמים ובמבחן אוצר המילים)במילים הנרדפמסויימים 

 .הניסוי בתחומים אחרים )מילים מנוגדות, מבחן רייבן(

 

שאלת המחקר המרכזית עסקה בהשפעתו של לימוד התלמוד על פי שיטתו של הרב וובר. כדי 

ו נושא. לבדיקת לבדוק זאת, נבחנו התלמידים על סוגיה בתלמוד בעקבות שיעור של שעתיים באות

למדגמים בלתי   tשמטרתו לבדוק הבדלים בין שתי קבוצות. תוצאות מבחן  tשאלה זו בוצע מבחן 

 . t(157)=2.1,p<.05 תלויים הצביע על הבדל מובהק סטטיסטית בין הקבוצות

מהתלמידים שהיו  (M=64.0, SD= 12.1)  התלמידים שלמדו בשיטת הרב וובר קיבלו ציון גבוה   

 והציגו שליטה טובה יותר בחומר הנלמד.  (M=59.9, SD=11.1)הביקורת   בקבוצת

כדי לנתח את מאפייני ההבדלים בין הקבוצות, ולהבין במה הצליחו התלמידים שלמדו בשיטת 

ובו  MANCOVAמסוג הרב וובר מעבר לציון הכללי הגבוה יותר שלהם,  נערך ניתוח שונות 

 והמשתנה המפוקח היה אוצר המילים בארמית.   המשתנים התלויים היו מרכיבי השאלון

F(4, 142)=9.51, p<.001, ƞהניתוח הצביע על הבדל מובהק בין הקבוצות 
2
המשתנה  . 21.=

F(4, 142)=9.62, p<.001, ƞהמפוקח היה שליטה באוצר המילים בארמית. 
2
=.28. 

וצת המחקר הינו בניתוחי שונות נבדלים על כל אחד ממרכיבי השאלון, נמצא שהיתרון של קב

בשני תחומים: ידע אינפורמטיבי והסקה ויישום . לעומת זאת, לא נמצאו הבדלים בידע עולם 

 (. 2ובאוצר מילים )ראו לוח 
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 : 2לוח 
2ו  Fממוצעים, סטיות תקן ערכי 

ƞ של קבוצת הניסוי והביקורת עבור מרכיבי שאלון הידע בגמרא 
 

ממוצע וס.  הגורם
ת תקן  קבוצ
 הניסוי
N=77 

ממוצע 
 מתוקנן

 ממוצע וס. תקן
קבוצת 
 הביקורת
N=82 

ממוצע 
 מתוקנן

F ƞ
2

 

ידע 
 אינפורמטיבי

86.7 

(15.0) 

 76.9 

(18.6) 

 19.8*** .12 
 

 51.9 הסקה ויישום

(13.2) 

 44.1 

(12.5) 

 20.1*** .12 

 
 

 
 84.7 ידע עולם

(29.8) 

 85.5 

(25.6) 

 .06 .00 
 

 
 71.5 אוצר מילים

(33.4) 

 80.9 

(30.5) 

 .76 .00 

       

***p<.001 

 
)במילים הנרדפות, לסיכום, למרות יתרון יחסי לקבוצת הביקורת במספר יכולות שנבדקו 

 ודמיון בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת(, בארמית בפתגמים ובמבחן אוצר המילים

שלמדו בשיטת הרב וובר  , תלמידי קבוצת המחקרבתחומים אחרים )מילים מנוגדות, מבחן רייבן(

הצליחו במידה רבה יותר במבחן הבנת הנקרא שנערך להם. הם  גילו רמת שליטה גבוהה יותר 

 בחומר החדש שלמדו, ובמיוחד בשני תחומים: ידע אינפורמטיבי ויכולת הסקה ויישום.
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 דיון ומסקנות

רב וובר )שנה( להוראת המחקר הנוכחי הינו חלק מפרוייקט מחקרי שתכליתו הערכת תכניתו של ה

גמרא. במסגרת מחקר זה בוצע מחקר עמדות בקרב המורים המלמדים בשיטת הרב )אילוז וכץ, 

 12( , והמחקר הנוכחי מתמקד בתלמידים. במהלך המחקר הושוו שתי קבוצות תלמידים בני 2112

בוצה הלומדים בתלמודי תורה חרדיים. בשתי הקבוצות למדו טקסט חדש מתוך מסכת ברכות. ק

למדה בשיטה הקיימת שהיא השיטה המסורתית אחת למדה בשיטתו של הרב וובר, וקבוצה שניה 

 הנהוגה בת"תים.  

  

 ביכולת שנבדקו בסיסיות יכולות במספר הביקורת לקבוצת יחסי יתרון למרות   כי מצאנו במחקר

 המחקר קבוצת ןבי ודמיון(, בארמית המילים אוצר ובמבחן בפתגמים, הנרדפות במילים) השפתית

 שלמדו המחקר קבוצת תלמידי(, רייבן מבחן, מנוגדות מילים) אחרים בתחומים הביקורת לקבוצת

 רמת גילו  הם. להם שנערך הנקרא הבנת במבחן יותר רבה במידה הצליחו וובר הרב בשיטת

 קההס ויכולת אינפורמטיבי ידע: תחומים בשני ובמיוחד, שלמדו החדש בחומר יותר גבוהה שליטה

 .ויישום

 

בתוצאות המחקר ניתן לראות עדות ראשונית לאפקטיביות בשיטתו של הרב וובר . התלמידים 

שלמדו שני שיעורים לפי שיטתו הגיעו להישגים גבוהים יותר ביכולתם להבין את הטקסט, וידעו 

להשיב טוב יותר הן לשאלות בהם נדרשו לאתר ידע המפורש בטקסט והן לשאלות שהתבססו על 

 ע הרמוז בו. יד

עם זאת, יש להיזהר מהסקת מסקנות גורפת וחד משמעית. הכללה של התוצאות מעבר לקבוצות 

שנבדקו מחייבת התבססות על נתונים נוספים בקרב יותר נבדקים, בלימוד טקסטים שונים 

 ומגוונים לאורך זמן.  

אל תוך תהליכים  מחקר זה הוא מחקר ייחודי מכמה בחינות. ראשית, הוא מאפשר לראשונה מבט

פדגוגיים המתרחשים בתלמודי תורה חרדיים. תלמודי תורה אלו אינם משתתפים בתכנית     

הערכה  כלשהיא, ואין כל נתונים לגבי הישגי התלמידים או עמדותיהם בניגוד ליתר התלמידים 

בארץ שמשתתפים באופן סדיר במחקרי הערכה שונים כמו מבחני מיצ"ב להערכת הישגים 

ידת אקלים בית ספרי )ראמ"ה( או מבחנים בינלאומיים שונים. במחקר זה לראשונה נאספים ולמד
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נתונים אודות היכולת וההישגים של התלמידים החרדיים. נתונים אלו יכולים להוות בסיס 

 לאיסוף נתונים  נוסף בהמשך.

ה לבין רבנים לבסוף, אין להמעיט בחשיבותו של שיתוף הפעולה שנוצר בין חוקרים ואנשי אקדמי

מהמגזר החרדי שיש להם עניין בחוות דעת מחקרית. שיתוף פעולה זה עשוי ליצור תשתית 

ראשונית למחקר עתידי שיוכל לתרום להבנה רבה יותר של תהליכים חינוכיים וחברתיים 

 המתקיימים בתלמודי התורה. 

 

אשונית של תחום למחקר תרומה תיאורטית ופדגוגית. בהיבט התיאורטי הוא מאפשר חקירה ר

שלא נחקר עד כה. בהיבט הפדגוגי מחקר זה יספק מידע חשוב למפתחי התכנית ולעוסקים 

בהטמעתה בתלמודי התורה, כשיטה ללימוד יחידני ואף כשיטה המתאימה לכיתות שלמות ויסייע 

למלמדים בת"תים במאמציהם לעיצוב תכנית הלימודים החדשה ולהטמעתה. מנהלי המוסדות 

על פי  רו השאלונים יקבלו דו"ח מחקר מסכם, שיוכל לסייע להם בעבודתם הפדגוגית.בהם יועב

ממצאי הדוח יוכלו המנהלים והמורים לנתח את יכולותיהם של התלמידים בכיתות ולמפות את 

ידיעותיהם בגמרא בזיקה ליכולותיהם הכלליות. זאת ועוד, המבחנים יוכלו ליצור לראשונה נקודת 

תלמידים ובין כיתות ולאפשר בניית תכנית לימודים שיטתית  מותאמת לצרכי  עוגן להשוואה בין

 התלמידים.
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