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 בישראל (FLI) "משפחה לאוריינותיוזמה ה"יורק את -יזמה הפדרציה היהודית של ניו 0008 בספטמבר

לידה עד  מגילילדים של  יהםעבור משפחותשל תכניות אוריינות  ןפיתוח)להלן, "היוזמה"(, לשם מימון 

: להפעלת התכניות במסגרת "היוזמה" מימון קיבלו שישה ארגונים. הפעלתןלשם ו ונות מצוקהמשכ 6

-הערבי המרכז, מתנ"ס רמלה הערביאשלים, קרן קרב, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, -'וינט ישראלג

יו התכניות הופעלו על ידי צוות של מנחים שה'יק( וספריית בנימין. ג)א ושיתוף העצמה, לשוויוןיהודי 

 אנשי מקצוע בתחום השפה והאוריינות או בתחומי הגיל הרך.

, ההורים ושל הילדים של והאוריינות השפה ריישּוּכ שיפור היושל "היוזמה" מטרותיה העיקריות 

לשם השגתן של  .בחייהם הלהצלחכמפתח  בו הצלחתם סיכויי שיפורו לבית הספר מוכנותם שיפור

 :המפורטות להלן בינייםה מטרותעו נקב "היוזמה"העיקריות של  יהמטרות

  ילדים בגיל הרך שלאוריינות השפה וכישורי הקידום שבלחשיבות  ם של ההוריםמודעותהעלאת; 

  כלים לקידום שפה ואוריינות בביתמתן; 

 אורייניבהיבט הילד, בפרט -הקשר הורה תעשרה; 

 םמובקידויהם ילדבחינוך  משמעותיכגורם  יםההור מתהעצ; 

  בכמה מהתכניות אוכלוסיית היעד כוללת גם  חינוכיים בגיל הרךהצוותים ה הידע שלחיזוק(

כלים לקידום שפה ואוריינות אצל  הענקתו צוותים חינוכיים העובדים במעונות ובגני ילדים(

 .ילדים

ך מחקר הערכה על לערויורק -הפדרציה היהודית של ניו על ידי התבקש ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס

לשם לספק ידע  יתההישל ההערכה ת עיקריה המטרת. "היוזמה"שנתית של -תכנית הפיילוט התלת

 . והרחבתה היוזמהשיפור 

 :היו ההערכה מטרות, יותר מפורט באופן

  הפיילוט שנות שלושב בתכניות שחלו ההתפתחויות לבחון את 

 מנקודת  - חינוכיה צוותהו ילדים, הורים - משתתפיהןל התכניות של ןיהתרומות לבחון את

  .ראותם

עם  רק כראוי לבחוןיהיה אפשר  - הילדים בכיתה א' שלהשתלבות מוצלחת  – "יוזמה"ה תמטראת 

 נערך המחקרו הביניים בתוצאות ההערכההתמקדה  פיכךל. , מאחר שהיא ארוכת טווחתוהתכני תום

 :, להלן הפירוטשנים שלוש במשך שלבים בשני
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 של  פעלתןהההערכה החלה עם תחילת  – 0007עד נובמבר  0008נובמבר  –ן ראשוה שלבה

 ךטלפוני נערסקר התכניות על ידי הארגונים. מידע נאסף על הפעלת התכניות בשנה הראשונה ו

  0007.1עם הורים שסיימו את התכנית. דוח הביניים על השנה הראשונה פורסם בנובמבר 

 ההערכה נדחתה לשנה השלישית להפעלה כדי  – 0033ר עד נובמב 0030אוקטובר  –שני ה שלבה

 להגיע לשלב הסופי של התפתחותן. התכניות הצליחו בשלוש שנות הפיילוטלבחון האם 

 :אלו וכמותיים איכותניים בכלים שימוש נעשה המחקר שלבי בשני

 בשטחהמפעיל  הצוותעומק עם מנהלי התכניות ועם  ראיונות 

 בלבד( להפעלה הראשונה בשנה)עיל למילוי עצמי לצוות המפ שאלון 

 שמולא על מדגם של מפגשים עם המשפחות מפגש סיכום טופס 

 לכלל עצמי למילוי ושאלון ,להפעלה הראשונה בשנה – עם מדגם של הורים יםטלפוני נותראיו 

  להפעלה השלישיתבשנה  – המשתתפים ההורים

 הצוות החינוכי  עםו הורים עם מיקוד קבוצות 

 הורים שהפסיקו את השתתפותם בפעילות  עם ייםטלפונ ראיונות 

 התבקש המפעיל שהצוות מפגש סיכום טופסי: הבאים המידע מקורות נבחן על פי התכניות של יישומן

ראיונות עם מנהלי התכניות ועם הצוות המפעיל וקבוצות  2,אקראית שנבחרו מפגשים ארבעה על למלא

 מיקוד עם המשתתפים.

 שפעלו לקבוצות חדשים משתתפים גויסו שנה בכל, שנים שלוש נמשך שהפיילוט פי על אףציין כי ל יש

במספר המשתתפים  ניכרתשלישית חלה עלייה ה שנהל להפעלהבין השנה הראשונה  .בתכניות

 מטפלות 300-כ בתכניות השתתפו השלישית בשנה, כמו כן משפחות. 630-משפחות ל 380-בתכניות: מ

, נמצאו שלושה סוגי תכניות .חודשים 7-6 הוא הטווחו תנּוו  ׁש יש התכניותפעילות  זמן שךמב. וגננות

 :להלן פירוטן

 חוויה משותפת. תכניות אלה פועלות בהתנסות וב מתמקדותה וילדים להורים משותפות תכניות

 ;"משחק יחדיו" של עמותת אשליםמפגש שבועי בן שעה ) וכוללותלאורך שנת הלימודים 

 .(מתחילה בבית" של ספריית בנימין והתכנית של קרן קרב "הצלחה

  אותם בהעשרה  שישמשו להוריםבהקניית ידע וכלים  מתמקדותה בלבדתכניות להורים

 כשלושה)נמשכות  טווח קצרות אלה תכניות. םהילדישפה ואוריינות בקרב כישורי ובקידום 

 לחקר המכון ידי על המופעלת" ידלתמ)"סיפור  שעתיים בני מפגשים 30-כ כוללותהן ו( חודשים

 . 'יק(אגותכנית האוריינות של  ;מתנ"ס רמלה הערביעל ידי ו בחינוך הטיפוח

                                                   
1 Stern, A.; Girsh, Y. and Cohen-Navot, M. 2009. Interim Report on the First Year of the Initiative. 

Jerusalem: Myers-JDC-Brookdale Institute 
 .אחת מהןים נעשה באמצעות חישוב ממוצע הנתונים בכל תכנית בדרך שתיצור ייצוג שווה של כל הנתונניתוח  2
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 העובדים עם ילדים  חינוכיים צוותים מכשירותה מטפלות וגננות – בלבד חינוכיהלצוות  תכניות

להורים לפתח סייע להן ו גןב או במעון הילדים שפר את עבודתם עםלומסייעות להם הן  הרך בגיל

 האחרות התכניות עם בשיתוף נערכות אלה תכניות. את כישורי האוריינות של ילדיהם בבית

"הצלחה  ;מתנ"ס רמלה הערביו בחינוך הטיפוח לחקר המכון ידי על המופעלת" לתמיד)"סיפור 

 'יק(. אגותכנית האוריינות של  ;מתחילה בבית" של ספריית בנימין

מקומיים, ו"חבר  שירותים דרך ההפניבקהילה,  יישוג: קר בשלוש דרכיםגויסו לתכנית בעי המשפחות

 שימוש נעשהבמרכזים קהילתיים  המתקיימותילדים לכמו כן, בתכניות להורים ו .מביא חבר"

 .המקומית לאוכלוסייה התכניתלשווק את  רךכד פרסוםב

באמצעות  פוח בחינוך( או)המכון לחקר הטי בעירייהנהלת הגיל הרך באמצעות מ   גויס צוות המטפלות

כקורס  הניתנהתכנית )ספריית בנימין(.  הפיקוח של עמותה המפעילה מעונות מקומיים בבית שמש

 להשתתף בו. חויבו  המטפלות והשתלמות 

נוכחות והתמדה, מגוון הפעילות ונושאי הפעילות  –להלן יתוארו התכניות על פי כמה היבטים 

 העיקריים:

ילדים  30הורים,  30) 04 יההילדים להמשתתפים הממוצע בקבוצות להורים ו מספר – והתמדה נוכחות

היה בתכניות להורים בלבד  מספר המשתתפים הממוצע בקבוצהים יותר(. גדולילדים  4-וכ 6עד גיל 

 . םרובבאו המפגשים כל הן נכחו ב( דיווחו ש80%-)כ אימהותה מרביתלשנה הראשונה,  בדומה. 30

 הפעילויות בלבד להורים תכניותובתכניות המשותפות להורים ולילדים ב – שיםבמפג הפעילות מגוון

 :דומות, להלן פירוטן

 המפתחות את השפהעל חשיבות הספר ועל דרכי קריאה  דיון כולל, סיפור הקראת 

 ילד-להורה משותףאו  קבוצתי, משחק  

 דרכים על הסבר מתן באמצעות או הילד עם בשיחה בפועל התנסות באמצעות, הילדים עם שיחה 

 .הילד עם שיחה לעודד

 :התכניות למרבית המשותפים נושאים זוהו – יםהעיקרי נושאיםה

 שפה לפיתוח בכלים שימוש 

פעילויות אורייניות כמו קריאה לילד, שירה ומשחקי ידיים, חריזה ושיום )מתן שם  הכרת -

 (לקבוצות מיוןולחפצים 

 יםהילד לגיל המותאמים ומשחק קריאה חומרי הכרת -

 באביזרים ביתיים כדי לעבוד עם הילד   שימוש -

  אוריינות לקידוםעם הילד  מיותיו-יוםפעילויות רתימת 

 ופרקטיקה  אוריהת –הילד והתפתחות שפה  התפתחות 

 ילד-הורה וקשר הורות 
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של אינטראקציה  לנושא במפגשים ניתנהש החשיבות במידת הבדלים נמצאוהתכניות  בין כי לציין יש

 .ילד-הורה

הפעילות  ,בלבד להורים בתכניות הןו וילדים להורים המשותפות בתכניותסוגי התכניות, הן  בשני

 .פרטנית עם הילד לעבודה הזדמנויות ניתנו כי וחדּו המשותפות בתכניות, כך לע נוסף בקבוצות.הייתה 

 יוצאת דופן היא התכנית של קרן קרב שעיקר עבודתה עם המשפחות היא פרטנית.

ממספר המפגשים, ממשך הזמן שלהם  – ווחו על שביעות רצון גבוהה ממתכונת התכניתדי ההורים

של מקום המפגש. כמעט כל ההורים ציינו כי האווירה הייתה נעימה ושהם נהנו  וומנגישות

של הצוות המפעיל ומהיחס והאכפתיות  ומהמפגשים. הם הביעו שביעות רצון גבוהה גם ממקצועיות

  שהפגינו כלפי הקבוצה.

 הרצאות וכללו בלבד ההורים קבוצותזו של ל דומה במתכונת פעלו החינוכיים הצוותים של הקבוצות

על ספרים ועל  ,פעילויות על המלצההתפתחות השפה וו הילד התפתחות, אוריינות בנושאי ודיונים

גם זמן לדיון ולמתן ייעוץ מטעם המנחה על דרכים  הוקצהבקבוצות אלו  משחקים מתאימים.

ודד עם קשיים שחוות המטפלות והגננות בעבודתן השוטפת, כמו הצבת גבולות, קביעת לוח להתמ

 והביע החינוכי הצוותגם משתתפות . הילדים של התנהגות בעיות, מיתיו-יוםזמנים מובנה לפעילות 

 .המפעיל ומהצוות מהתכנית גבוהה רצון שביעות

העובדה שכל ארגון פיתח תכנית  אתצוות המחקר ציין  לעיל( 3)ר' הערה  הראשון הערכהה דוחב

שפרסמה הפדרציה היהודית של  "קול קורא" על פיאוריינות משפחה,  מושגלהמתבססת על פרשנותו 

 "אוריינות משפחה"המושג  שלמדויק ובהיר יותר  בניסוחצורך הולידו את היורק. ממצאים אלה -ניו

  בפעילויות התכניות.  יישומו של אופןו

הכולל עקרונות ליבה ודרכי  מודלשנועדה לעזור בגיבוש  עמיתים לימודכך, הוקמה קבוצת  בעקבות

העמיתים, שנערך בשנה השנייה להפעלת הפיילוט, הניב תוצאות  לימוד 3.ותמשותפעבודה 

 משמעותיעשה בו היה שנ התהליךתכניות שהשתתפו בלימוד העמיתים חשו כי ה. מנהלי ותמשמעותי

 לימודדרכי יישומו בשטח. התבהרו להם ואוריינות משפחה" המושג " להם התבהר ול הודותכי ו

ם נושא האוריינות בגיל הרך. כמה מהשינויים ודילקגישה משותפת העמיתים גם תרם לפיתוח 

    שחלו בתכניות בעקבות לימוד העמיתים מוצגים להלן:   ים בולטה

 שבה מופעלות התכניות אחידה יותר. למשל, כל התכניות  ונתהמתּכ – בודההע בדרכי האחדה

ילדים מוקצה זמן לפועלות היום במתכונת של מפגש שבועי, ובכל התכניות המשותפות להורים ו

 לעבודה נפרדת עם ההורים. 

                                                   
3
את לימוד העמיתים הובילו ד"ר ענת סטבנס מהמכון לחקר הטיפוח בחינוך ופרופ' ליליאנה טולצ'ינסקי,   

לצ'ינסקי, ל' יורק: טו-יועצת חיצונית. דוח המתאר את התהליך פורסם והוצג לפדרציה היהודית של ניו
 .   0030וסטבנס, ע', 
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 בכמה תכניות נוספה  ,לדוגמה. האוריינות תחוםב העבודה את לייעל כדיבתכניות  נערכו התאמות

נעשו שינויים בכוח האדם )גויסו מפעילות עם רקע בתחום הגיל הרך ; חינוכיהצוות העבודה עם 

ניתנה הכשרה לצוות המפעיל ו רפואיים(-הפרוהנחיית קבוצות במקום עם רקע במקצועות 

. הילד של כישוריו השפתיים בקידום ההתמקדות הוא נוסף שינוי ממוקדת יותר בנושא האוריינות.

 שנהב, היא באשרילד ל הורהבין ה אינטראקציהה עידודב התמקדו שבה, הראשונה השנה לעומת

בהיבט של ו אורייניהקשר בין ההורה לילד בהיבט ה הגברתב התכניותהשלישית להפעלה התמקדו 

 לתחום ההורים של םמודעות הגברת באמצעות נעשה זה דבר. הילדים של שפתיה קידוםה

 והעשרת הילד עם קשרה אופני יצירת על והנחיה הסבר, אורטית ידע הקנייתכדי   תוך ,האורייני

   .המפגשים במסגרת אורייניות בחוויות עצמו ההורה של והתנסות הדגמה וכן, שפתו

 נועדו ביוזמה כל התכניות – בפועל אוכלוסייהלאוכלוסיית היעד  ביןיותר  טובה התאמה 

 הראשונה בשנה, זאת עם. ות חינוכי(ולמטפלים בהם )הורים או צו שלוש עד לידה בגיל ילדיםל

 השלישית בשנה. 4 גיל עד ילדיםלקבוצות  הפעילוו הגיל טווח את הרחיבו מהתכניות כמה להפעלה

 עםכי הגיעו למפגשים  דיווחו אימהותה מרביתו יותר ברורה הייתה היעד אוכלוסיית הגדרת

 . 6לפחות ילד אחד עד גיל 

כלכלי -חברתי במעמד ביישוביםאוכלוסייה  הייתה "היוזמה" שלאוכלוסיית היעד העיקרית , זאת ועוד

היו מועסקים, בעלי השכלה תיכונית הראשונה  בשנה רבים ממשתתפי התכניותנמצא כי  אולם .ךנמו

ברמה נמוכה  משתתפיםה התאפיינוהשלישית  בשנה. אם-שפתכישורי שפה גבוהים ב בעליוומעלה 

 אימהותמועסקות; כמחצית מההיו  אימהותמה כשליש רק, למשל, כך. אלה בהיבטיםמשמעותית 

סיימו  38%-סיימו שמונה שנות לימוד בלבד ושלא למדו כלל או  60%דיווחו על רמת השכלה נמוכה: 

 נמוכים היו התעסוקה ושיעורי ההשכלה רמות הערביות המשתתפות בקרב כי לציין יש. תיכון מקצועי

  .ניכרת במידה

 במטרות הן, התכניות בין אחידות יותר על מצביעים היוזמה להפעלת יתהשליש השנה ממצאי, לסיכום

 של התכניות.  התכנים לימודל שימוש נעשה שבהן הפעילויות ובמגוון בנושאים והן היעד ובאוכלוסיית

 :מפורטות להלן ההערכהמ ועלש חוזק ביישום התכניותה נקודות

 דולגהמשתתפים בהן יכול להיות  מספרש כך ;בתכניות נמוכה עלות ההשתתפות – כלכלי ןיתרו 

 יותר.

 של התרבותי לרקע הפעילות תוכני את להתאים הצליחו התכניות – תרבותית שותירג 

 בנגב(. בדוויםאוכלוסיית הוחרדי המגזר ה)כמו  עובדות הן שעמה האוכלוסייה

 משחקיות,  למשל, ,ריםּכ  מּו תייםקהילבמבנים  רבות משתמשות תכניות :קיימות תשתיות ניצול

 הימנעותתכנית תוך השתתף בל משוך את ההוריםבדרך זו קל ל ."סיםתנומ ציבוריות ספריות

 הסטיגמה הכרוכה בהגעה לשירותים טיפוליים.  מ
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 מרכז המציע מגוון בהתכניות במסגרת תכנית כוללנית או  הפעלת – הארגון במשאבי יעיל שימוש

 ליצור תשתיות יש מאין. צורךמאפשרת להן להזרים משאבים ארגוניים לצורכיהן, בלי שירותים 

 אופן פעולה זה אף סיפק לתכניות מאגר של מועמדים  מתוך המשתתפים בתכניות אחרות בארגון. 

 נערכים בעיקר בבתי המשתתפים, כדי ליצור קרב  קרןשל  תכניתב המפגשים – ביתיים מפגשים

לאפשר כדי הורה לילד בסביבה מוכרת וכן הבין  האינטראקצי, לעודד מיתאינטי הלמיד תסביב

 .עודוספרים, צעצועים , למשל, בביתלהם  שזמינים באביזריםלמשתתפים להשתמש 

 :נגעו לנושאים אלו הערכתן של התכניותבמהלך  עיקריים שצוינוה קשייםה

 כי  ,לגילאים כה צעירים "היוזמה"הם התקשו לשווק את  וחו כיתכניות דיוה מנהלי :שיווק

הן יעסקו לכן ו בכיתה א' םלקראת השתלבות ת הילדיםהכנלת ומיועד תכניותשהסברו ההורים 

 יעדיהבין  מסוים מתח צרידבר זה  ;על צורכיהם לא יענוולפיכך  ;וכתיבהקריאה בלימוד 

 .כללי באופן הורות של בנושאים להתמקד ההורים של רצונם ובין "היוזמה"הרשמיים של 

 מהמשתתפים 34% בממוצע נשרו להפעלה השלישית בשנה – השתתפותה שמירה על היקף 

עלה כי הסיבות העיקריות  בלבד להוריםשנועדו  תכניותהמ מדברי ההורים שנשרו. בתכניות

 של שונים יםמהיבט רצון שביעותאי  וכן לילדים שמרטף למצוא צורך, זמן חוסר היולעזיבתם 

 (.התכנים העברת ודרכי הקבוצה)גודל  התכנית

 6לגילאי לידה עד  שהתכניות נועדו פי על אף – הגילים טווח כלל מתאימים מענים מתן ,

בני שנה וחצי ומעלה ופחות לקבוצת  פעוטותלהתאימו מטפלות דיווחו כי התכנים הו אימהותה

תם של ילדים בוגרים יותר בפעילות )מעל גיל על רקע השתתפו במיוחד הבלט תופעה זוהתינוקות. 

שנזקקו לשמרטף לילדיהן  אימהותהלהקל על  כדיה תר  (. הבאת ילדים בוגרים יותר למפגש הּו6

נוכחותם של צפיפות גדולה בקבוצות ו בעקבות זאת נוצרהעלה כי  ןהמפגש. אולם מדיווחזמן ב

ישית קושי זה היה מצומצם יותר )בשנה השלמאוד הייתה משמעותית ילדים הבוגרים במפגש ה

 אבל עדיין ניכר בתכניות מסוימות(. 

  התקשוחלק מהתכניות  – כוללנית תכנית במסגרת הפועלתיצירת מסגרת מובנית לתכנית 

 את אלה בתכניות למשתתפים להבהיר חשוב אפוא. הבליט את ייחודן לעומת תכניות דומותל

 למידה לתהליך לתרום עשויות תוהתכני יתוהבניהבהרה זו . הייחודיים ןיעדיהאת ו ןמטרותיה

 .יותר יעיל

 צורך בהכשרה נוספת בתחום על דיווחווהצוות המפעיל  םמנהליה – בבית םהתכני יישום עידוד, 

ם ודילק המיטבית הדרךבשלב זה הם מנסים למצוא את  לדבריהם, .מומחהליווי של יועץ למשל, 

 הנלמדים התכנים את ליישם יוכלו הוריםשה , כדירטבפ הוריםל תולהנחלו בכלל האוריינותנושא 

 .בבית ילדיהם עם
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 להלן. האוריינות תחום הם הבינו מהו התכניתשבזכות  וציינ החינוכי הצוותמשתתפות ו ההורים

 ומקבוצות יםלהור עצמי למילוי השאלון מניתוח כפי שעלה יותעיקרה יהמתרומות כמהמצוינות 

 .החינוכי הצוות ועם ההורים עם שנערכו המיקוד

 צוות חינוכי דיווחו כי הם הו האימהות – ואוריינות שפה קידום של לחשיבות/מודעות הבנה

 שפתם.  תלהעשר אמצעיכילדים ה הקשר שלהם עם נעשו מודעים יותר לחשיבות

 להעשיר את כיצד ו כי למדו בכל התכניות ציינ אימהותמה 70%-כ – ידע וכלים חדשים רכישת

לספר להם סיפור, לנהל עמם שיחה ולשחק אתם וכן לקרוא ולשיר יחד אתם.  :של ילדיהן שפתם

על שפת הילדים ו דרכי ההעשרה שלכי רכשו מידע חדש על  ןההצוות החינוכי דיווחו אף משתתפות 

  תחום האוריינות במעון. קידום

 פעילויות אורייניות  תרשימההורים קיבלו  – הרך הגיל ובמסגרות בבית בתכנית הידע יישום

בתכנית.  ןאם חל שינוי במידה שבה הם עושים אותן עם הילדים מאז השתתפותהבקשו לציין התו

כגון  ,עם הילד קשרקריאה, דקלום ומשחק ופעילויות הקשורות ל פעילויות שלהרשימה כללה 

דיווחו על שינוי כלשהו  ימהותאמה 84%–94%. יומתן תשובות והסברים לשאלותהקפדה על 

לעומת תכנית(. חשוב לציין ששהשתתפו בלפני מה שעשו מ "קצת יותר"או  "הרבה יותר")עושה 

דיווחו כי הן עושות את הפעילויות  אימהותבשנה השלישית אחוז גבוה יותר של  ,שנה הראשונהה

 יותר עשיית על דיווח החינוכי הצוות גם ." ממה שעשו לפני שהשתתפו בתכניתהאלה "הרבה יותר

 .ובגנים במעונות אורייניות פעילויות

 אימהות אחרותהשיחה עם את  בקבוצה העריכו אימהותה – יעוץליו לתמיכה מקורכ הקבוצה 

 וציינהצוות החינוכי גם משתתפות אוריינות. להורות וחלוק עמן את לבטיהן בנוגע ללאת יכולתן ו

בהתלבטויותיהן ולקבל רעיונות חדשים הקשורים הן יכלו לשתף אחרים קבוצה במסגרת הכי 

 .ממומחה ייעוץ לקבל הזדמנותה היא צוינהנוספת ש התרומ. במעוןהשוטפת  עבודתןל

הערביות על תרומות התכנית היה חיובי יותר  האימהות ווחיד שנות ההפעלה בשתימעניין לציין כי 

פתיחה שלהן הייתה נמוכה יותר בכל בכל ההיבטים שנבחנו. ייתכן כי ממצא זה נובע מכך שנקודת ה

 .ןולאיכות הנוגע לכמות  הפעילויות האורייניות שנהגו לעשות עם ילדיהן

נדרשות התכניות הפועלות במסגרת היוזמה לאוריינות משפחה לשקול את  יילוטּפהשנות  שלוש בתום

אוריינות בגיל הרך, ובפרט  בקידוםהאתגר ה. המשך דרכן ולתת דעתן על סוגיית ההטמעה וההפצ

 מקצועהאנשי את מדיניות והקובעי מוכנות לבית הספר, הוא אחד הנושאים המעסיקים את קידום ה

על שיכולים להצביע  את הגורמים העיקריים לזהותעל תכנית הפיילוט, ניתן  בהתבסס. בישראל

 :ולהתרחב התפתחל ,התקייםל להמשיך התכניות ן שליכולת

 תכניות להפעלת משותפת גישה התפתחה הפיילוט בשנות – הקשורים לתכנית עצמה גורמים

 .בהן המשתתפים מספר את ולהגדיל לצמוח יכולת התכניותהראו , כן כמו. משפחה אוריינות
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בשלבי התכנון נוצרו מנגנונים המסייעים לקיימות של  כבר – פעילמה לארגון הקשורים גורמים

 התכניות. 

 את לחלוקשל ארגוני מפתח בתחום של הגיל הרך  היכולת לפיתוח משמעותית תרמה התכנית -

 .האוריינות בתחום שפיתחו הידע

, דבר המאפשר נוספות תכניות המספקיםמכך, כל התכניות הופעלו על ידי ארגונים  יתרה -

 .המשך הפצה של הידע בין התכניות

או מערך שירותים רחב יותר שחלק מהתכניות פועלות במסגרת תכנית כוללנית  העובדה -

)"משחק יחדיו" של אשלים הפועלת במסגרת "מוטב יחדיו" ו"התחלה חדשה", והתכנית של 

  .קרן קרב הפועלת במסגרת "התחלה חדשה"( מגדילה את הסיכוי להמשך הפצה שלהן

 תתכני של תכניות סלבאת התכנית  להכלילהאחרות שוקלות אף הן דרכים  התכניות -

 .כוללנית

 :לעשות ארגוניםה שמתכנניםם נוספים צעדי

מתכננות לנקוט צעדים  ןדיווחו כי המהתכניות  כמהליצור תמיכה בקהילה, ות ולמנף את התכני כדי

משפחה. צעדים האוריינות נושא לחשיבות של אנשי מקצוע  שללעורר את המודעות וכדי להפיץ ידע 

ם ובארגונים העובדים עם אוכלוסיית בשירותי בעלי תפקידאלה כוללים: השתלמויות והכשרה של 

 .וילדים הורים בקרב אוריינותעל דרכים לקדם  לימודייםחומרים בנייה והפצה של  וכןהגיל הרך, 

שניתן להסתייע בהן. אולם  חוזקותבהפעלת התכניות וציינו מספר  להמשיךהארגונים הביעו עניין רב 

 הפעלתחלופיים ולכן המשך  מימוןמקורות ם עדיין לא הגיעו לשלב של פיתוח בד בבד צוין כי ה

  סוגיה פתוחה.התכנית הוא בחזקת 

 עבודה ודרכיהגישה  הגובש בוו עמיתים לימוד של פורוםבין השנה הראשונה לשלישית הוקם 

-וכ משפחות 600 מעל "היוזמה" כללהבתכניות היוזמה לאוריינות משפחה. בשנה השלישית  ותמשותפ

 משתתפיהן העלות את מודעותם שלל הצליחו התכניות .מצוקה משכונות וגננות לותמטפ 300

ידע מעשי לביצוע פעילויות  להם ולהעניק הרך בגיל ילדים בקרב ואוריינות שפה קידום של לחשיבות

היא פיתוח שיטות להפעלת תכניות אוריינות  נוספת. תרומה חשובה , במעונות ובגניםאורייניות בבית

 . כך שיוכלו לשמש באופן נרחב גם ארגונים אחרים ;בישראל לגיל הרך

ההערכה מצביעים על כמה כיווני פעולה אפשריים שעשויים לספק דרכים לשיפור התכניות  ממצאי

 : , להלן פירוטםולנקיטת צעדים שיאפשרו הפצה נרחבת יותר שלהן

 ציינו את הצורך התכניות  מנהליההתקדמות שחלה,  בעקבות – המשך ביסוס מודל העבודה

התערבות ומומחיות בתחום של אוריינות בגיל גישת להמשיך את תהליך העבודה המשותף בביסוס 

הרך. פגישות נוספות של המנהלים יכולות לתרום לתהליך זה. לדוגמה, הועלתה אפשרות ליצור 

זאת,  אחידה הכוללת נושאי חובה שיש לכלול בכל תכנית לאוריינות משפחה. עם לימודיםתכנית 
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להתאים את התכנית הספציפית שלהם למאפייני  הארגונים ימשיכוחשוב שלצד תהליכים אלה 

 צורכי המשתתפים ועוד. להארגון, 

  התכניות הביעו צורך בהכשרה נוספת של הצוות  מנהלי – לצוות המפעיל נוספתמתן הכשרה

 של המקצועי הרקע ןשבהזה חיוני במיוחד בתכניות  ענייןמשפחה. ההמפעיל בתחום אוריינות 

 כמהשהציעו  כפיאוריינות. השפה והתחום  לאו דווקאחינוך לגיל הרך ובעיקר הוא  המפעיל הצוות

 נושא. ב  מחה תארגון המשל מקצוע או  איש ו שלהכשרה בהובלת תכנית להקיםלשקול  יש, מנהלים

  בגיוס התכניות דיווחו על קשיים  צוותי – שיעורי ההשתתפות להגדלתמציאת דרכים

 טוב"שיווק" ושי זה, למשל, משתתפים. בהמשך פיתוח התכניות יש למצוא דרכים להתמודד עם ק

 משפחות פנושי   כדי קהילתיים שירותים עם הפעולה ףשיתו חיזוק, הנושא חשיבות שליותר 

 . אחריםה ילדיהןלהשתתף בתכנית בלי  האימהות על להקל דרכים מציאת וכן לתכנית

 כלוסיית היעד המוגדרת של התכנית על פנייה לאו דגש 

כלכלי נמוך המשתתפות בתכנית. -מספר המשפחות מרקע חברתיעלה שנות הפיילוט  בשלוש -

התכנית לאוכלוסייה שהוגדרה מראש  שבפנייתה שלחשוב להדגיש את החשיבות 

גבוהות יותר בקרב כ תרומות נתפסותממצאי המחקר, שמהם עלה שה. כאוכלוסיית היעד

 את מדגישים(, בדוויות אימהותמאפייני השכלה ותעסוקה נמוכים יותר )למשל,  בעליהורים 

 .זו באוכלוסייה התכניתשל  שבהתמקדותה החשיבות

 להמשיך וחשוב שלוש עד לידה גילאי בילדיםגברה ההתמקדות  הפיילוט במהלך, לכך בדומה -

 ."יוזמה"ה כוונות את התואמת זו במגמה

 הפעילויות  כי דיווחו ומטפלות הורים – בני שנה וחצי ומטהמענים לצרכים של תינוקות  מתן

 התאיםל צורך יש. וחצי שנה גילאי לידה עד תינוקות עבור ופחות ,6-0 בני לפעוטותבעיקר  התאימו

 .זו גיל לקבוצת מענים

 הבליט את ייחודן לעומת ל התקשוחלק מהתכניות  – התכנית של הייחודי היאופי הדגשת

 ןיעדיהאת ו ןמטרותיה את אלה בתכניות למשתתפים להבהיר אפוא חשוב. תכניות דומות

  .יותר יעיל למידה לתהליך לתרום עשויות תוהתכני יתוהבניהבהרה זו . הייחודיים

 סוגייתהתכנית נמצאת כעת בשלב שבו היא בשלה לדיון על  – התכניות של והפצה המשכיות 

החוזק של הארגונים המפעילים, נרכש ונקודות ש, תוך ניצול הידע הרחבה יותר ההפצה

בנושא,  שונים רעיונות עלוה התכניותמנהלי  .קדם את הנושא באופן משמעותיהמאפשרים להם ל

 עלהידע  תנוספת והפצ הכשרה יצירת, תוכוללניה" ימטרי תותכנימסגרת "התכנית ב למשל, שילוב

 אנשי מקצוע בקהילה.  בקרבגיל הרך אוריינות ב  

 פעילותההמשך  אתלהבטיח  השגת תמיכה ארגונית ומימון הנדרשיםרטגיה לצורך ליצור אסטיש 

 להעלותע יעקרונות פעולתה עשויים לסיתכנית והש מטרות ובילג המשך פעילות. הרחבתהאת ו

שירותים שעובדים באנשי מקצוע  של םתמיכת לגייס אתו הציבורי היום סדר על אותה

 של בהקשר הן להיעשות יכולים ארוך לטווח עלהוהפ מימון להבטחתמאמצים אלו   .קהילתייםה

 .בכלל "יוזמה"ה של בהקשר והן עתה שמופעלות התכניות



x 

 לאפשר כדי, יורק תמכה בשישה ארגונים בולטים בתחום בגיל הרך-הפדרציה היהודית של ניו, לסיכום

 ריעהמכ תקופהב הנמצאים שלוש עד לידה גילאי ילדיםל משפחהלהפעיל תכניות אוריינות  להם

תכניות  באמצעות. דיו מפותחהיה  לא אלה לגילאים האוריינות טיפוחאז  עד; הלשונית בהתפתחותם

תחת קורת גג אחת אנשי מקצוע מובילים, הפדרציה  שריכזו עמיתיםהלימוד  קבוצת קמתוה הפיילוט 

שעשוי  שאנו ,בישראל האוריינות תחום של לפיתוחו תרמו המבצעים והארגונים יורק ניו של היהודית

 שתי, בין היתר, בהלכך מצוי ראיה .בישראל הרך בגילילדים ב הרב העניין לאורבמיוחד  להתרחב

ושעשויות להוות פלטפורמה  האחרונה בשנהשל ילדים  בתחום ישראל במדינת שהתקבלוהחלטות 

עד התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, שנכון למו. א": יוזמה"ת בוה של התכניתפצהלהמשך 

 ועדתהמלצות דוח . ב ;והפעלתה הרחבתה להמשך מהמדינה ניכרתמימון  תוספתכתיבת הדוח קיבלה 

 בקיץ בישראל שפרצה החברתית המחאהכלכלי שהוקמה בעקבות -ועדה לשינוי חברתי – טרכטנברג

 בני בקרב לעשייה אחריותה ואת מחויבותה את להגדיל הממשלהעלה כי על  ועדהוה מהמלצות. 0033

 בחברה מגמה על מעידים אלה צעדים. 6 עד לידה לגיל גם הגילים טווח של הדרגתית הרחבה תוך ,5-6

 פעולה להמשך הייפור קרקע להוות שיכול דבר; הרך בגיל ילדיםה קידוםאת  הדגישל הישראלית

 . האוריינות בתחום הידע הפצתלו

 

, נכון למועד ארגונים בשישה יורק ניו של הודיתהי הפדרציה תמכה שבה שנים ארבע בת תקופה בתום

 ואת הידע את ולהפיץובכוונתה להנחיל  ,הכשרה יוזמות/תכניותהפדרציה בשתי  תומכתפרסום הדוח 

   .הפועלים בתחום החינוך בגיל הרך בישראל למגוון רחב של אנשי מקצוע  המיומנויות

 

 

  



xi 

 .שלביו כל על המחקר בביצוע לנו סייעו שרא אלה לכל להודות לנו היא נעימה חובה

 ועדת לחברי: במחקר ההערכה התמיכת עליורק -ניו של היהודית לפדרציה להודות ברצוננו תחילה

בחטיבה לערבות  משפחותלנוער ולילדים, הוועדה ליו"ר , רייצ'ל אפשטייןתודה מיוחדת ל, ההיגוי

 ., על תמיכתן המתמשכתבות הדדיתבחטיבה לערמנהלת תכנון  אורן,-פלם אלישבעולהדדית 

מודים למנהלי התכניות בששת הארגונים המפעילים את היוזמה: לשרון פורת, מנהלת היוזמה  אנו

באשלים; לאריאלה פדרמן וליוסרא סאלימאן, מנהלות היוזמה בקרן קרב; לעמאד מולהיים, מנהל 

טבנס, מנהלת היוזמה במכון של עמותת מכון הנגב; לד"ר ענת ס יק'אגהמחלקה לגיל הרך במחלקת 

 בבית בנימין בספריית היוזמה רכזתאלימלך,  רדוד"ר לחקר הטיפוח בחינוך באוניברסיטה העברית; ל

  .ס רמלה הערבי"מתנ מנהל, פאנוס ללמיכאו, שמש

 שיתוף, להורים ולצוות החינוכי על השונים ביישובים התכניות ולמפעילי התכניות לרכזי גם תודה

 .בחוויותיהם אותנו לשתף הסכמתם ועל המחקר עבביצוהפעולה 

, שסייעו לכל אורך הדרך בתמיכה ובעצה. תודה ברוקדיילמכון -ג'וינט-במאיירסנודה לעמיתינו  לבסוף

שטרן ולירון גירש שביצעו את  לאייבמיוחדת לצוות עבודת שדה שסייע בהעברת השאלונים להורים, 

 לאיתן דיאמונד, ת המחקרהצע שכתבה אתרי ריבקין ולדו ההערכה בשנה הראשונה להפעלת היוזמה

 ללסליאת הדוח, וכן  הערכענת ברבריאן של שסייע לגבש את המסמך הסופי ומסמכים נלווים לדוח,

 .שהביאה אותו לדפוס קליינמן
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