
 

 

 

                     

 

     

  :2010 ,מבחן אינטליגנציה וקסלר לילדים )שם הכליHEB IV-WISC( ולמבוגרים ), HEBIII-WAIS

II, 1997I-WMS;1200) 

 :וקסלר על ידי: 2010, 2001 ,1999 פותח בשנת (, 20101997 ,2001 Wechsler). 

  :ין. צוילא על ידי:  ,לא צוייןתורגם לעברית בשנת 

רת הכליטמ 1 ידי שימוש -באופן מותאם לילדים ומבוגרים על מנת משכל/ק רמת אינטליגנציהלבדו 

 .במגוון יכולות קוגניטיביות

ספקטים נעשה שימוש בחמישה תתי מבחנים לבחינת א( 2016במחקר של אירית חן )

  .וזיכרון עבודה אינטליגנציה פלואידיתשל אינטליגנציה קריסטלית, 

לבדיקת שישה תתי מבחנים נעשה שימוש ב (2018תן )וסב השל נע במחקרה

 .האינטליגנציה, הקריסטלית הפלואידית, וזיכרון עבודה

)אוצר מילים, צד  תתי מבחניםשישה נעשה שימוש ב( 2018במחקר של מונא מחאג'נה )

 היהאינטליגנצ( לבדיקת כישורי זכירת ספרותו סידור קוביות לאחור, סידור קוביות, שווה

 ןזיכרווכן לבדיקת  תהקוגניטיביה מרעל מנת לבדוק את ה לואידיתוהפת ליהקריסט

 העבודה.

תתי מבחנים )אוצר מילים,  בשישה(, נעשה שימוש 2019במחקר של אסתר קילברג )

 ( וזכירת טווח מרחבי לאחור ספרות לאחור זכירת, , זכירת ספרותסידור קוביות, צד שווה

ה מרעל מנת לבדוק את ה לואידיתת והפילהקריסט היהאינטליגנצלבדיקת כישורי 

 העבודה. ןזיכרווכן לבדיקת  תהקוגניטיבי

 

 מבחן סוג כלי המחקר  2

3 

 אוכלוסיית היעד 

נבחנו באמצעות גרסת  10-16בגילאי ( ילדים 2016במחקר של אירית חן ) במחקר של

ות גרסת עבחנו באמצנ 40-17( ומתבגרים ומבוגרים בגילאי HEB IV-WISC ,2010הילדים )

  .( 2001HEBIII-WAIS ,המבוגרים )

 מזדקנים עם מש״ה.  41(, 2017, הולצר וניסים )במחקר של גולדשטיין

(, IQ = 50-70מתבגרים ומבוגרים עם תסמונת דאון )(, 2018במחקר של נעה בוסתן )

(, 59-46(, גיל העמידה )45-30(, מבוגרים )21-16בארבע קוהורטים: מתבגרים )גילאי 

 .בלות שכליתסטודנטים בעלי מוג (2018במחקר של מונא מחאג'נה ) +(.60הב )הז וגיל

אוכלוסייה עם מוגבלות שכלית עם וללא תסמונת (, 2019במחקר של אסתר קילברג )

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו  מאגר כלי המחקרמחקר זה נלקח מתוך   כלי 

 ם.חיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותשיפור איכות ה   

 
  הרלבנטי המחקר את ערךש לחוקר לפנות מתבקש מחקר מכלי באחד להשתמש ןהמעוניי כל       

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי השימוש אישור את ולוודא                         
 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

)גילאי  בשלושה קוהורטים: גיל ההתבגרות, גיל הבגרות וגיל העמידה, (IQ=43-70) דאון

 .(41-55-ו 25-40, 16-21

ח אופי הדיוו 4  לא רלוונטי במבחנים 

 משמעות והבנת הוורבלי הידע בדיקת היא המבחן תת מטרת -םמילי אוצר מבחן תת מבנה הכלי 5

 .  לו תומוקראו ולפני המוצגות למילים פה בעל הגדרות לתת נדרש הנבדק. מילים של

 ולהסקה מילולית השגלהמ היכולת בדיקת היא המבחן תת מטרת -שווה צד מבחן תת

 מושגים או עצמים המייצגות מילים שתי פה בעל לנבדק מציגים. מופשטת תמילולי

 .  לזה זה דומים המושגים או העצמים שני במה לציין נדרש והנבדק יומיומיים

 המשגה, לארגון היכולת בדיקת איה המבחן תת מטרת -קוביות סידור מבחן תת

 קוביות ותמצעובא מוגבל בזמן לשחזר קשבתמ הנבדק. מרחבית חזותית ותפיסה

. כתמונה המופיעה תבנית או בונה הבודק את שראה התבנית את, לבנות-אדומות

 ארבע או משתיים המורכבת מתבנית, מורכבות ונעשות הולכות לשחזרן שיש התבניות

 .קוביות מתשע כבתורהמ תבנית ועד קוביות

 קדימה ספרות זכירת: תלומט משתי מורכב המבחן -תת מבחן זכירת ספרות

(Forward digit span )לאחור ספרות וזכירת, הפונולוגית הלולאה רכיב להערכת 

(Backward digit span )ספרות זכירת במטלת. המרכזי המעבד רכיב להערכת 

 זכירת במטלת. הבוחן ידי על שהוקראו כפי מספרים ףצר על לחזור צריך הנבדק, קדימה

. ההקראה מסדר הפוך בסדר המספרים סדרת על לחזור רשנד הנבדק לאחור ספרות

 .בשניה אחת ספרה של בקצב מוקראות הספרות

 החזותית באופנות העבודה זיכרון את בודק  -(WMS-IIIתת מבחן טווח מרחבי )

 Forward) קדימה מרחבי טווח תזכיר מטלת: מטלות משתי מורכב המבחן. מרחבית

spatial span )לאחור מרחבי טווח וזכירת, מרחבי ותיחז הלוח רכיב להערכת 

(Backward spatial span )לוח מונח הנבדק לפני. המרכזי המעבד רכיב להערכת 

 להקיש נדרש הנבדק קדימה זכירה במטלת. מסוים במערך קוביות 10 מוצמדות שאליו

)סידור  הפוך ברצף לאחור זכירה ובמטלת, הבוחן שהקיש צףהר באותו קוביות על

 .ןהבוח שהקיש מזה קוביות לאחור(

 -ב מזכה פריט בכל נכונה תשובה 4-1 בפריטים :במבחן ילדים  -תת מבחן אוצר מילים סוג סולם המדידה 6

. דהנקו 1 -ב חלקית ותשובה נקודות 2 -ב מזכה מלאה תשובה 5-37 בפרטים, נקודה 1

במבחן   .70-0: במבחן הציונים טווח. רצופים 0 ציוני שישה לאחר נפסק המבחן

 נפסק המבחן, נקודה 1 -ב חלקית ותשובה נקודות 2 -ב מזכה אהמל תשובה :מבוגרים

 .0-66: במבחן הציונים טווח. רצופים 0 ציוני שישה לאחר

 1 -ב כהזמ פריט לכב נכונה תשובה 2-1 בפריטים  :במבחן ילדים  -צד שווהתת מבחן 

 .הנקוד 1 -ב חלקית ותשובה נקודות 2 -ב מזכה מלאה תשובה, 3-23 בפריטים, נקודה

  :במבחן מבוגרים. 44-0: הציונים טווח. רצופים 0 ציוני ארבעה לאחר נפסק בחןמה

 -ב מזכה מלאה תשובה 6-19 בפריטים, נקודה 1 -ב מזכה נכונה תשובה 1-5 בפריטים

. רצופים 0 ציוני ארבעה לאחר נפסק המבחן. נקודה 1 -ב חלקית ותשובה, נקודות 2

 .  0-33: הציונים טווח

 מזכה הקצוב בזמן נכונה תשובה 3-1 בפריטים  במבחן ילדים: -ביותוק ורסיד מבחן תת



 

 4-8 בפריטים. נקודה 1 -ב מזכה נוסף ניסיון לאחר רק נכונה תשובה, נקודות 2 -ב

 בזמן נכונה תשובה 9-14 בפריטים. ותנקוד 4 -ב מזכה הקצוב בזמן נכונה תשובה

 לאחר נפסק המבחן. ועיצהב מהירות פי על שנקבעות נקודות 4-7 -ב מזכה הקצוב

 תשובה 6-1 בפריטים  במבחן מבוגרים:. 68-0: הציונים טווח. רצופים 0 ציוני שלושה

 1 -ב כהזמ נוסף ניסיון לאחר רק נכונה תשובה, נקודות 2 -ב מזכה הקצוב בזמן מלאה

 פי על שנקבעות נקודות 4-7 -ב מזכה הקצוב בזמן נכונה תשובה 7-14 בפריטים. נקודה

 .0-68: הציונים טווח. רצופים 0 ציוני שלושה לאחר נפסק המבחן. יצועבה ותמהיר

 קדימה ספרות זכירת -מהמטלות אחת בכל  מבחן ילדים:ב -תת מבחן זכירת ספרות

 0 ציון קבלת לאחר מופסק המבחן. נקודה 1 -ב מזכה וןניסי בכל נכונה תשובה, ואחורה

 בשתי הציונים טווח. 0-16: מטלה בכל הציונים טווח. פריט אותו רעבו הניסיונות בשני

 בכל נכונה תשובה -במטלת זכירת ספרות קדימה  במבחן מבוגרים: .32-0: המטלות

 אותו עבור הניסיונות בשני 0 ציון קבלת לאחר מופסק המבחן. נקודה 1 -ב מזכה ניסיון

 ניסיון בכל נכונה תשובה -לאחור ספרות זכירת במטלת. 0-16: הציונים טווח. פריט

. פריט אותו עבור הניסיונות בשני 0 ציון קבלת לאחר מופסק המבחן. נקודה 1 -ב מזכה

 .0-30: המטלות בשתי הציונים טווח. 0-14: הציונים טווח

 -ולאחור קדימה זכירה -טלותמהמ אחת לבכ  -(WMS-IIIתת מבחן טווח מרחבי )

 בשני 0 ציון לתקב לאחר מופסק המבחן. קודהנ 1 -ב מזכה ניסיון בכל נכונה שובהת

 הציונים טווח. 0-16 מהמטלות אחת בכל הציונים טווח. פריט אותו עבור הניסיונות

 אין הפרדה בתת מבחן זה בין ילדים ומבוגרים. .0-32: המטלות בשתי

ים בכליסוג הפריט 7  לו.  קראותהגדרה בעל פה של מילים המוצגות לו ומו -ת מבחן אוצר מיליםת 

 פה.-מציאת דמיון בין שני עצמים המוזכרים בעל -תת מבחן צד שווה

 שחזור תבניות המורכבות מקוביות צבועות באדום ולבן. -קוביות סידור מבחן תת

פוך מסדר ן ובסדר החזרה על רצף מספרים בסדר הקראת -תת מבחן זכירת ספרות

 הקראתן.

ה קשות על הקוביות בסדר זהרצף החזרה על  -(WMS-IIIתת מבחן טווח מרחבי )

 ובסדר הפוך.

 במבחן. עולה קושי בסדר המסודרות מילים 37 :לילדים במבחן  -תת מבחן אוצר מילים אורך הכלי  8

 . עולה קושי בסדר המסודרות מילים 33 :למבוגרים

. עולה קושי בסדר המדורגים מילים צמדי 23 :ילדיםל במבחן  -תת מבחן צד שווה

 .עולה קושי בסדר םהמדורגי מילים צמדי 19 :וגריםלמב במבחן

  .עולה קושי בסדר המדורגים פריטים 13 :לילדים במבחן  -קוביות סידור מבחן תת

 .עולה קושי בסדר המדורגים פריטים 14 :למבוגרים במבחן

 קדימה ספרות זכירת -מהמטלות אחת בכל :םמבחן ילדיב -תת מבחן זכירת ספרות

 עולה קושי בסדר מדורגים פריטיםה. ניסיונות שני פריט כלב טיםפרי שמונה, ולאחור

 שמונה של רצף האחרון ובפריט ספרות שתי של רצף מופיע ראשון בפריט כאשר

 פריט בכל, פריטים שמונה, קדימה ספרות זכירת במטלת :למבוגרים במבחן  .ספרות

 של רצף פיעמו וןראש בפריט כאשר עולה קושי בסדר מדורגים הפריטים. ניסיונות שני

, לאחור ספרות זכירת במטלת  .ספרות תשע של רצף האחרון פריטוב ספרות שתי



 

 

 :אשר עשו שימוש בכלים קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט מחקרשם ה

 בעלי בקרב והבגרות ההתבגרות בתקופת יכרוןוהז האינטליגנציה התפתחות נתיבי(. 2016אירית חן )

 או מקביל, לקוי: אפשריים נתיבים שלושה - תקינה התפתחות לבעלי בהשוואה - שכלית מגבלה

 פר לחינוךבית הסבתואר "דוקטורט לפילוסופיה" רישות לקבלת ה. עבודת גמר כמילוי חלק מהדמתמשך

 ופרופ' אלי וקיל. יץיפשפרופ' חפציבה ל . בהנחיית : אילן-אוניברסיטת בר

615 

 למחקר המלא

השפעות על המים:  ללכת (,2017)פרופ׳ אברהם גולדשטיין, פרופ׳ יהשיהו הולצר, ד״ר מיכל ניסים 

אוכלוסייה מזדקנת ת במילוליו-קוגניטיביותועתית במים על סיכון לנפילות ויכולות בות תנתכנית התער

 .עם מוגבלות שכלית התפתחותית

152 

 למחקר המלא

ת דאון תסמונ בקרב מתבגרים ומבוגרים עם וןהתפתחות האינטליגנציה והזיכר(. 2018נעה בוסתן )

מדדים לרומת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים ות בזיקה לשלושה נתיבים: לקוי, יציב או מתמשך )מפצה( 

 בבית הספר לחינוךעבודת גמר כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "דוקטורט לפילוסופיה" . אלה

 ה ליפשיץ.. בהנחיית: פרופ' חפציבאילן-אוניברסיטת בר

628 

 למחקר המלא

מרחבי ומנגנון הבקרה המרכזית( בשלוש רמות  -יכרון עבודה )פונולוגי, חזותי(. ז2018חאג'נה )מונא מ

 דנטיםוסטובקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית הלומדים בהעשרה אקדמית מותאמת  יקוגניטיבעומס 

" סיטהודת גמר כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניבר. עביםהמשולבים בקורסים רגיל

 ץ.' חפציבה ליפשיבבית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן. בהנחיית: פרופ

653 

 למחקר המלא

העבודה  ןזיכרוהשפעת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים על נתיבי התפתחות (. 2019קילברג )אסתר 

בקרב מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית: הנתיב  תקוגניטיביבשלוש רמות של עומס הטריאדי 

עבודת גמר כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "דוקטורט צה(. הלקוי, היציב או המתמשך )מפ

 . בהנחיית: פרופ' חפציבה ליפשיץ.אילן-אוניברסיטת בר נוךבבית הספר לחילפילוסופיה" 

631 

 למחקר המלא

 

   `    

      למאגר המחקרים של קרן שלם •

 חקר של קרן שלםלמאגר כלי המ •

             

 כאשר, עולה קושי בסדר מדורגים הפריטים. ניסיונות שני פריט בכל, פריטים שבעה

 .ספרות שמונה של רצף חרוןהא ובפריט ספרות שתי של רצף מופיע ראשון בפריט

 -ולאחור הקדימ זכירה -מהמטלות אחת בכל  -(WMS-IIIתת מבחן טווח מרחבי )

 .עולה קושי בסדר מדורגים הפריטים, ניסיונות שני פריט בכל, פריטים שמונה

 ,Roweמ"ש )אוכלוסייה עם נמצא בשימוש בקרב  בחן טווח מרחבי לאחור,תת המ  מהימנות  9

Lavender, & Turk, 2006 .) גבוהה -בינוניתמהימנות עקיבות פנימית נמצאהα = .63. 

נמצא כמייצג את  צד שווה וסידור קוביות( )תתי מבחנים: אוצר מילים, וצרהמבחן המק תקיפות 10

 ,Canivezיה הרגילה )יכישורי האינטליגנציה הקריסטלית והפלואידית הן באוכלוס

Konold, Collins, & Wilson, 2009 אנשים עם מ"ש ( והן בקרב(Temple, 

Drummond, Valiquette, & Jozsvai, 2010.) 
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 זכויות יוצרים לי המחקר בשל שמירה עללא ניתן לפרסם את כ

 

 

 

 


