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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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 ולהפעיל פתחל שביקשובשישה ארגונים  לתמוך יורק-יונ של היהודית הפדרציה החלה 0008 בספטמבר

; (Family Literacy Initiative) משפחהה לאוריינות היוזמה .ןלממנו ראלישב משפחה לאוריינות תתכניו

משפחה שפעלו בתפוצה רחבה בארה"ב. תכניות  אוריינותלעל תכניות  התבססה )להלן, "היוזמה"(

האורייניות עם ילדיהם בגיל הרך, להשריש בהם אהבה  תם את פעילו להגביראלה מעודדות הורים 

      ישורי האוריינות של ההורים עצמם ואת ביטחונם העצמי בתחום זה.  לקריאה ולספרים ולשפר את ּכ

. ילד הנולד (Olson, 1994) שפה כתובהבאמצעות יצירת משמעות  של מתמשך תהליךאוריינות היא 

לייצוגים שונים גם , אלא לא רק לשפה שהוא שומע מסביבו ראשוניםה רגעיומלתרבות אוריינית חשוף 

תלויה  אוריינית סביבהל של הילד תומידת חשיפ .כתובים בטקסטים הוא שמקורהתרבות השל 

 .(0003קולקה, -ויש לה השפעה רבה על התפתחותו בעתיד )בלום ,בסביבה המשפחתית שבה הוא חי

 העיקריילדיהם ובדרך כלל הם גם הגורם  של המילים ראוצהורים הם המקור הראשון להתפתחות ה

 ותמודדי אוריינית בסביבה גדלוש ילדים. של הילד עם סביבתו ושפתיים חברתיים גומלין יחסי לפיתוח

 כי מלמדים מחקרים, כךעל  נוסף .(Jordan et al., 2000)אוריינות בבית הספר  עםבקלות רבה יותר 

הקריאה  לימודבורייניות בגיל הגן הגיעו להישגים גבוהים יותר שליטה במיומנויות א וקנשילדים 

אצל  כולם –Bentin & Leshem,1993; Chaney, 1998  0006, ואחריםקורת והכתיבה בבית הספר )

ילדים הגדלים במשפחות ל(. רכישת ידע אורייני עשיר בגיל הגן חיונית במיוחד 0004, שלייפר ואחרים

כלל מאופיינים בסביבה  בדרךמהגרים, מאחר שאלה  משפחותב נמוך וכן כלכלי-חברתימרקע 

 אוריינית דלה.

להפעלת תכניות אוריינות  "קול קורא"פרסמה  יורק-ניו של היהודית הפדרציהההיגוי של  ועדת

 המתגוררות שלוש עד לידה גילמ לילדים משפחות היא היוזמה של היעד אוכלוסיית. משפחה בישראל

 קריאה פעילויות יכללו האוריינות תכניות כי מוצע "קוראה קול"ב .בישראל יכולת מעוטות בשכונות

ילד -הורה קשר לטפח כדי משותפות משחק פעילויות; בבית קריאה לעודד כדי הוריםלו לילדים

של  המצופות הסופיות תוצאותה הקול קורא, לפי. ומשחקים ספרים של השאלה ספריות והקמת

 היוזמה הן: 

 וההורים הילדים של והאוריינות השפה כישורי שיפור 

 בו ההצלחה סיכוייוהמוכנות לבית הספר  שיפור 

 :מסגרת היוזמהב תכניותארגונים קיבלו מימון להפעלת  שישה

 תכנית"מוטב יחדיו", "משחק יחדיו" הפועלת במסגרת באמצעות התכנית  אשלים-ישראל'וינט ג 

 קהילתית כוללנית

 חינוךב רבותולמע התכנית באמצעות קרב קרן 

 לתמיד"סיפור  תכניתה באמצעות בחינוך הטיפוח לחקר המכון" 

 לתמיד"סיפור  תכניתה באמצעות ס רמלה הערבי"מתנ" 



 

 בקרב אוריינות לפיתוח התכנית באמצעות( יק'אג) ושיתוף העצמה, לשוויוןיהודי -הערבי המרכז 

 הורים

 בבית מתחילה"הצלחה  התכנית באמצעות בנימין ספריית" 

תכניות להורים  :ביקשו מנהלי התכניות להשיג באמצעות "היוזמה"העיקריות של  הימטרות את

תכניות בהנחייתו של צוות ו ;תכניות לצוות חינוכי )מטפלות וגננות( ;תכניות להורים בלבד ;ולילדים

 מטרותים בתחום השפה והאוריינות או בתחומי הגיל הרך. הם הגדירו את ציוע –אנשי מקצוע 

 :ות להלןמפורטה בינייםה

  ילדים בגיל הרך שלת לחשיבות קידום שפה ואוריינות ידע ומודעּובקרב הורים לפתח 

 לספק כלים לקידום שפה ואוריינות בבית 

 ילד, בפרט בהקשר האורייני-להעשיר את הקשר הורה 

  ילדו ובקידוםבחינוך  משמעותילהעצים את ההורה כגורם 

 ולתת להם כלים לקידום שפה ואוריינות אצל  4לחזק את הידע של צוותים חינוכיים בגיל הרך

 ילדים

שנתית של -התבקש לערוך מחקר הערכה על תכנית הפיילוט התלת ברוקדיילמכון -ג'וינט-מאיירס

. הדוח "היוזמה"ה הראשונה של תהיוזמה לאוריינות משפחה. הדוח הראשון התמקד בשנת הפעל

 ות בשנה השלישית ליישום.הנוכחי מציג ממצאים משלוש שנות הפיילוט, תוך התמקד

 הדוח מבנה

של התכניות  קצרתיאור  מובא 6 פרקבהמחקר.  מערך מובאמטרות ההערכה ו ותמוצג 0 בפרק

, נסקרות סוגיות בהפעלת התכניות וכן התפתחויות שחלו במהלך שלוש ביוזמה יםוהארגונים הפועל

 האישיים המאפיינים את 4 ופרק התכניות את המפעיל הצוות מאפייני את מציג 5שנות הפיילוט. פרק 

 נקודותרצון המשתתפים,  שביעות ניםדוינ 3 בפרק. ביוזמה המשתתפים ההורים של והמשפחתיים

 כפי המשתתפים עבור התכנית תרומות מוצגות, ולאחר מכן בהפעלתה והקשייםהחוזק של היוזמה 

ים של היוזמה שעשויים דן בהיבט 8פרק  (.9)פרק  המפעיל והצוות המשתתפים בעיני נתפסות שהן

 (.7המחקר )פרק מ עוליםפעולה שהכיווני  ניםדוילבסוף נו מותהיי  ק  את ולקדם והבטיח את המשכיותה 

 

 ההערכה מטרות 1.2

 את היוזמה לאוריינות משפחה לשפר שיאפשר ידע לספק יתההי ההערכה של העיקרית מטרתה

ולא באופן  ,"יוזמה"ההערכה בתמונה הכוללת של יישום התכניות ב התמקדהלפיכך, . ולהרחיבה

 :היו ההערכה מטרות, יותר מפורט באופן 5.ההפעלה של כל תכנית כשלעצמה

                                                   
4
 בכמה מהתכניות אוכלוסיית היעד כוללת גם צוותים חינוכיים העובדים במעונות ובגני ילדים.   

5
  .גוף חיצוניואם באמצעות על ידי מפעיליה  , אםהערכהבכל תכנית נעשית   



 

 הפיילוט שנות במהלך בתכניות שחלו וההתפתחויות היישום בחינת 

 חינוכי וצוות ילדים, הורים – משתתפיהן עבור התכניות של הנתפסות התרומות בחינת 

 המחקר מערך 1.1

יהיה , טווח ארוכת היא –בכיתה א' הילדים  שלהשתלבות מוצלחת יותר  – "היוזמה" תמטרש מאחר

 הביניים בתוצאות התמקדה ההערכה לכן. תוהתכני סיום לאחר רק כראוי אותה לבחון אפשר

 ללשם מימושה ש הכרחית הביניים מטרות ן שלשהשגת הנחהמתוך ה זאת; להשיג ביקשו שהתכניות

 הביניים וצאותת ואת "היוזמה" שלהסופיות  הימציג את תוצאות 3 תרשים .הסופית התוצאה

 :לבחון מבקש שהמחקר

  ותוצאות הביניים של התכניות ביוזמה סופיות תוצאות: 1 תרשים

 

 

 :שנים שלוש לאורך שלבים בשני נערך המחקר

 של התכניות  תןפעלם תחילת הההערכה החלה ע – 0007עד נובמבר  0008נובמבר  – ראשוןה שלבה

עם הורים  ךנער טלפוניסקר על ידי הארגונים. מידע נאסף על הפעלת התכניות בשנה הראשונה ו

 .Stern. A., Girsh Y) 0007שסיימו את התכנית. דוח הביניים על השנה הראשונה פורסם בנובמבר 

and Cohen-Navot, M..) 

 השלישית להפעלה כדי  שנהל נדחתהההערכה  – 0033עד נובמבר  0030אוקטובר  – שניה שלבה

 .הפיילוט שנות בשלוש הסופי התפתחותןלבחון האם התכניות הצליחו להגיע לשלב 

 תוצאות סופיות

 שיפור כישורי השפה והאוריינות של הילדים וההורים -

בו שיפור המוכנות לבית הספר וסיכויי ההצלחה  -  

 תוצאות ביניים

 פיתוח ידע ומודעות בקרב הורים לחשיבות קידום שפה ואוריינות אצל ילדים בגיל הרך -

 מתן כלים לקידום שפה ואוריינות בבית-

 בפרט בהקשר האורייני, ילד-העשרת הקשר הורה -

 העצמת ההורה כגורם המרכזי בחינוך ילדו -

 חיזוק הידע ומתן כלים לקידום שפה ואוריינות אצל ילדים לצוותים חינוכיים בגיל הרך -



 

 6המחקר כלי

 על, הבהפעל סוגיות עלמטרות התכנית,  על המפעיל הצוות ועם התכניות מנהלי עם עומק ראיונות

 עלוכן  למשתתפיםתפסות של התכנית נ תרומות עלההדרכה והליווי של הצוות המפעיל,  דפוסי

ראיונות עומק עם כל  40נערכו בשני שלבי המחקר  הכול סךב .להתמודד נאלצו עמםשוקשיים  אתגרים

 .השני בשלב 00-ו הראשון בשלב 60 – מנהלי התכניות ועם מרבית המפעילים של הקבוצות

פר המשתתפים במפגש, משך על ידי הצוות המפעיל וכללו מידע על מס לאומּו סיכום מפגש טופסי

 .כללי ומשוב קשיים(, עיקריים ונושאים שנלמדו מיומנויות, פעילויות)כגון:  רכיביוהזמן שלו, 

טלפוני שערך צוות המחקר עם הצוות המפעיל  ריאיוןהראשון מולאו מרבית הטפסים באמצעות  בשלב

בשלב השני של ההערכה ת(. קבוצה אחת לפחות מכל תכני –קבוצות  8-טפסים מ 90מולאו  הכול סך)

(. כארבעה מכל קבוצה, קבוצות 30-מ טפסים 40 הכול סךבאמצעות האינטרנט ) םטפסיהמולאו 

ואחד בסיום  מועדים אקראיים במהלך תקופת הפעילות שלושהב טופסהמנחים התבקשו למלא את ה

מידת השינוי  על המפגש האחרון כלל גם שאלות על קשיים מרכזיים בהפעלה ועל הטופסהפעילות. 

קבוצה אחת או יותר, בהתאם  שחל אצל המשתתפים. לצורך מילוי הטפסים נבחרה מכל תכנית

בהנחה שקבוצות אלה מייצגות את אופן הפעילות בתכנית ומאפשרות  ,למספר הקבוצות הפועלות בה

ההבדלים במספר הקבוצות הפועלות בכל תכנית השפיעו על מספר  7.יהלקבל תמונה כוללת על

הנתונים נעשה באמצעות חישוב ממוצע הנתונים בכל  ניתוח(. 3 פסים שהתקבלו מכל תכנית )ר' לוחהט

מציג את מספר הטפסים שהתקבלו מכל  3לוח .  מהן אחתתכנית בדרך שתיצור ייצוג שווה של כל 

 תכנית.

 מפעיל ארגון לפי(, 2111) ההערכה של השני בשלב שמולאו הטפסים מספר: 1 לוח
 שמולאו הטפסים מספר טופס שמילאו צותהקבו מספר 
 51 12 הכול סך

 38 5 אשלים
 5 3 *קרב קרן

 8 0 בנימין ספריית
 5 3 ס רמלה הערבי"מתנ
 33 5 יק'אג

 'ניןסחכולל רק את  *

של  נםשביעות רצונבחנה  .במפגשים ןנוכחותעל מידע על מאפייני המשפחות ו אסףנ 8להורים שאלוןב

בשני שלבי המחקר הועבר להם.  הם נתבקשו לציין את תרומתהנים בתכנית והמשתתפים מהיבטים שו

. במהלך השלב הראשון של ההערכה, בתכניות לי בעברית ובערבית באחד מהמפגשים האחרוניםהּכ

                                                   
 חלק מכלי המחקר הותאמו למטרות ההערכה בשנה השלישית.  6
7
ל בתכנית של המכון לחקר הטיפוח בחינוך לא מילא טפסים אלא שלח סיכומים כתובים של הצוות המפעי 

המפגשים. גם בקרן קרב מעלות לא מולאו טפסים, זאת מאחר שהמפגשים נערכים לרוב בבתי המשתתפים 
 ולא בקבוצה. 

ו על פי רוב רוב ההורים משתתפי התכניות היו נשים )מעט מאוד אבות השתתפו(. מטעמי נוחות השתמשנ 8
 בלשון נקבה.



 

 משתתפים של םגמד בקרב פנים-אל-פניםהשאלון באמצעות ראיונות טלפוניים או ראיונות א ל  מּו

 בשאלון המידענאסף  השני בשלב(. היענות 84% – ראיונות 37 נערכו ,משתתפים 83 של מדגם)מתוך 

 על התבסס המחקר שלבי בשני השאלון 9.התכנית את שסיימו המשתתפים כל את שכלל עצמי למילוי

 אצל ואוריינות שפה כישורי ובין אוריינית סביבה בין הקשר את שבחנו במחקרים ששימשו שאלונים

 ;Bennett et al. 2002; Giordano, 1997; Johnson, 2005; Jordan et al. 2000; Umek et al. 2005) ילדים

Weigel et al. 2006; Yamamoto et al. 2006 .) 

 עם. הוריםהמחקר לאסוף מידע ממספר גדול יותר של  לצוותפשר השימוש בשאלון למילוי עצמי א  

שני שלבי מ הנתונים של ותףמש ניתוח ערוךלאת יכולתנו  הגבילבשיטת המחקר  זהשינוי זאת, 

 או בטלפון כמו) מזוהה ריאיוןב יותר גבוהה רצון שביעות להביע נוטים אנשים כי ידוע, למשלהמחקר. 

לפיכך, הממצאים   10.(עצמי למילוי שאלון)למשל, שאינו מזוהה  ריאיוןמאשר ב (פנים אל פנים ריאיוןב

יצוינו שית להפעלת "היוזמה", אולם המוצגים בדוח מתייחסים רק לנתונים שנאספו בשנה השלי

  .השנים בין במגמותים בולט הבדלים

המשתתפים בקבוצות שבהן הועבר  קרבמהיענות  88% – שאלונים 006 בשלב השני נאספו סך הכול

מתוך כלל  95%מספר זה של שאלונים מייצג  ,הקבוצות לכל הועבר לא שהשאלון מאחר. שאלון

 המשתתפים שסיימו את התכנית. 

 מראה את התפלגות השאלונים שהתקבלו ואת שיעורי ההיענות בכל אחת מהתכניות.  0לוח 

 מפעיל ארגון לפי, ההיענות ושיעורי השני בשלב שמולאו שאלונים: 2 לוח
  

 ההורים' מס
 שסיימו

 
 השאלונים' מס

 שמולאו

 
 היענות שיעורי
 המסיימים בקרב

היענות בקרב  שיעורי
  שהועבר קבוצותה

 שאלוןלהן 
 88% 77% 220 011 הכול סך

 86% 86% 40 36 אשלים
 80% 44% 38 66 קרב קרן

 85% 85% 33 37 בנימין ספריית
 70% 30% 38 60 בחינוך הטיפוח לחקר המכון
 90% 90% 9 30 ס רמלה הערבי"מתנ
 74% 99% 330 354 יק'אג
 

קבוצות( ועם הצוות  3ניות )נערכו בשלב השני של ההערכה עם ההורים בכל אחת מהתכ מיקוד קבוצות

 הידע ברמת שינוי חל האם נבחןו המשתתפים של הרצון שביעות נדונו בקבוצותקבוצות(.  5החינוכי )

 .הרך בגיל ילדים בקרב אוריינותה םודיקבנוגע לדרכי  םובהתנהגות םבמודעות, שלהם

                                                   
9 
על השינוי בשיטת המחקר הוחלט בעקבות ממצאי השלב הראשון שהראו כי רוב המשתתפים, גם אם לא  

קבוצות בגלל  9-כולם, מצוידים בכישורים האורייניים למילוי שאלון בכוחות עצמם. השאלון לא הועבר ב
ידע הסתיים לפני סוף התכנית או בגלל סיבות אלו: התכנית הסתיימה בטרם החלה ההערכה, איסוף המ

 קשיים לוגיסטיים להגיע לכל היישובים הבדואים בנגב.
10  Christian et al., 2005. 



 

ראיונות( כדי ללמוד על  36 הכול סךמכל תכנית,  5-0)טלפוניים עם הורים שנשרו מהתכנית  ראיונות

 כך שתתאים יותר לצרכיהם. ;התכנית רופישל הצעותיהם ועל רצונם שביעות על, לעזיבתםהסיבות 

בשלב הראשון של ההערכה וכלל שאלות על הרקע המקצועי  הועברלמילוי עצמי לצוות המפעיל  שאלון

 ההכשרה ובשיטות מפעילה האדם בכוח קטנים שינויים על וחשדּו מאחר. בתכנית רכיביםשלהם ועל 

 .השני בשלב השאלון העברת על לוותר הוחלט, והליווי

 כדי הם גם נסקרו, הפדרציה עבור מכינים שהארגונים שנתיים דוחות כדוגמת ,התכנית של מסמכים

 .ויישומה התכנית מטרות על נוספות תובנות להשיג

     .שנערכו עם מנהלי התכניותבקבוצות ללימוד עמיתים  המחקר צוות של השתתפותעמיתים  לימוד

. דרכי הפעלת התכנית בכל אחד מהםהתפתחות התכנית בכל אחד מהארגונים ומתוארות זה  בחלק

 בשנההממצאים מתמקדים  ,שנים שלוש שנמשך פיילוט של מסכם בדוח שמדובר מאחרכאמור, 

 .השנים שלושבמהלך  חלוש ושינויים התפתחויותהוא כולל גם  אולם השלישית להפעלתו.

 לפדרציה שהוגשו שנתיים מדוחות, המפעיל הצוות ועם המנהלים עם מהראיונות התקבל המידע

 Family Literacy Collaborative Learning: "העמיתים לימוד על שנכתב ומהדוחיורק -ניו של היהודית

Group Report( "Tolchinsky and Stavans, 2010). 

 התכניות תיאור 3.2

בגילים  םילדיולהוריהם או לצוות החינוכי המטפל ב שלוש עד לידה גילאי ילדיםל נועדוהתכניות  כל

 מרבית. יהודים וערבים – נמוכהכלכלית -חברתית ברמה לאוכלוסיות מיועדותהתכניות . אלה

"ס. הלמכלכלי של -סית באשכול החברתיהתכניות מפעילות קבוצות ביישובים המדורגים נמוך יח

הקבוצות  את מפעילותתל אביב,  דוגמתכ, מעורבת אוכלוסייה בעלי יישוביםב הפועלות תכניות

 מעוטת יכולת.  אוכלוסייהשל  מגוריםבשכונות 

שלישית חלה עלייה ניכרת במספר המשתתפים ה שנהל להפעלהבין השנה הראשונה ש בתקופה

 בשנה בתכנית השתתפו וגננות מטפלות 300-כ, כן כמו משפחות. 630-למשפחות  380-בתכניות: מ

, חדש כיבר  נוסף לתכנית  אחדותוב ,קבוצות יותר השלישית בשנה נפתחו מהתכניות בחלק 11.השלישית

 בהמשך)יפורט  המשתתפים במספר הגידול נבע ומכאן ,ילדים עם או מטפלות עם עבודה ,למשל

 סוגים: לושהחלקות לשהתכניות מת (.תכנית כל בתיאור

 תכניות אלה מתקיימות התנסות וחוויה משותפת מדגישותה תכניות משותפות להורים ולילדים .

אלה  תכניות, נין'סחבמפגש שבועי של שעה. למעט הקבוצה הפועלת בשנת הלימודים במשך 

                                                   
גם באוכלוסייה זו חלה עלייה מהשנה הראשונה. אמנם אין לנו נתונים מלאים מהשנה הראשונה אך ידוע כי   11

ת חינוכי, ובשנה השלישית עשו זאת גם בספריית בשנה הראשונה רק ב"סיפור לתמיד" הפעילו קבוצות לצוו
 בנימין. 



 

ת" "הצלחה מתחילה בבי; )"משחק יחדיו" של עמותת אשלים היהודית האוכלוסייה בקרבפועלות 
 .קרן קרב( שלשל ספריית בנימין ו

 מועד צרותק  . תכניות אלה ילדיהם קידום לשםידע וכלים  להורים מקנותה בלבד תכניות להורים 

 ונמשכים יותר ארוכים המפגשים אך;  הכול סך מפגשים כעשרה כוללות הןו( חודשים)כשלושה 

 לחקר המכון של" לתמידר )"סיפוהערבי  מגזרב עיקרב פועלות אלה תכניות. כל אחד שעתיים

 (.אג'יקו מתנ"ס רמלה הערביב גם הפועלת ,בחינוך הטיפוח

 הילדים עם השוטפת בעבודתןהן  ,מטפלות וגננות מכשירותה בלבד חינוכיהלצוות  תכניות 

 להורים קבוצות גם. תכניות אלה מפעילות ילדים של נוספים מחזורים עםהן בעבודה ו שבטיפולן

 אג'יק ;מתנ"ס רמלה הערביב גם הפועלת, NCJW)"סיפור לתמיד" של  ילדיםלו להורים קבוצות או

 (.ו"הצלחה מתחילה בבית" של ספריית בנימין

  (2111) משפחה לאוריינות התכניות של מסכם לוח: 0 לוח
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בכוח האדם  מתבטאותם מאפייני התכניות מבחינת התשומות הניתנות בהן, המיכומס לעיל 6לוח ב

ת, והתכנירפית של גריסה הגאוהפשל התכניות, הכוללות את  תפוקותהמשמש בתכניות, ומבחינת ה

  תדירות המפגשים.משך זמן ההפעלה ו אתאת סוגי האוכלוסייה המשתתפת, את מספר המשתתפים ו

 ולילדים להורים משותפות תכניות. א

. כוללנית קהילתית תכנית היא" יחדיו"מוטב  :אשלים – ("יחדיו"מוטב )באמצעות  "יחדיו"משחק 

תושבים ואנשי מקצוע לקידום איכות פועלים במשותף  שבמסגרתהתשתית חברתית  לבנות נועדההיא 

 שיעור שבהן בשכונותמופעלת  התכניתהפרויקט.  שכונותהחיים ב בני הנוער שלם של הילדים והחיי

לצרוך שירותים עירוניים ושכונתיים. היוזמה לאוריינות  מתקשיםו בהדרה חיים התושבים של ניכר

 12.חיפהו אביב תל ,ירושלים, העין ראשל "מוטב יחדיו": משפחה מופעלת בארבעה יישובים ש

פועלות במרכזים הן נוסף בתכנית "מוטב יחדיו" ו כיבכר   שולבו" יחדיו"משחק  של הקבוצות

  קהילתיים המפעילים מעונות לילדים. 

 ואת (modeling) ההדגמהמדגישה את  יאה. ולילדים להורים משותפת פעילות כוללת"משחק יחדיו" 

להורים  קבוצות . כמו כן פועלות גם(משחק או קריאה כגון)בפעילויות אורייניות  משותפתה סותתנהה

 – כיבר  עוד ת. בשנה השלישית נוסף לה רּוהו  ה תחוםובאוריינות השפה והבלבד המקנות ידע בתחום 

 .להשָאה   משחקיותמהיישובים הוקמו  בחלק

 לאוריינות התכניתאת  פיתחהקרב  קרן :נוךבחי למעורבות קרב קרן – משפחה לאוריינות התכנית

וביישוב היהודי מעלות. התכנית פועלת  נין'סח הערבית בעיריישובים בצפון הארץ:  שניב משפחה

 שישה ביןפעולה  שיתוףעל  מבוססת התכנית .בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התכניתבמסגרת 

פועלת  הלאומית התכנית. ולחזקם בסיכון ולנוער לילדים שירותים להרחיב, כדי ממשלתיים משרדים

 התכנית 13.שראליב( 38עד  לידה מגיל)יישובים שבהם חיים כמחצית מהילדים ובני הנוער בסיכון  90-ב

 .לגיל הרך בראעםפועלת במרכז  נין'בסח

מפגש שבועי ב מדובר .ת בבתי המשתתפיםנעשישל קרן קרב  הפעילותמשאר התכניות,  להבדיל

 מבקריםהתכנית  במסגרת, מדי פעם מלבד זאתהמדריכה.  שלהילד ו שלורה, הה של םבהשתתפות

  הילדים המשתתפים בתכנית. שלההורים ו כללמפגשים קבוצתיים של  ונערכים בספרייה

 

 המשפחות ולּו בתחילה. בתכניתהאדם  כוח הרכבב יםשינוי ובין שנת ההפעלה הראשונה לשנייה חל

(, תקשורת וקלינאית בעיסוק מרפאה) רפואיים-פרה במקצועות ערק בעלות מדריכות ידי על במעלות

. ואוריינות שפה של בתחום משפחות עם פרטנית הלעבוד המתאים הרקע בעלות שהן ההנחה מתוך

 הרך לגילמדריכות מתחום החינוך והצוות הוחלף ב ,הקלינית הגישה על לוותר הוחלטשנה השנייה ב

                                                   
דפוס פעילותן שונה. אין קבוצות אורגניות: התכנית הקבוצות הפועלות בחיפה לא נכללו בהערכה, מאחר ש 12

 .רשאים להגיע לכל אחד מימי הפעילות מציעה פעילות רציפה והמשכית לאורך השנה כאשר המשתתפים
מצבי סיכון בקרב ילדים ובני נוער: איתור ומיפוי במסגרת (. 0033ר' וחסין, ט' ) לאל,-למידע נוסף ר' סבו 13

 . http://brookdale.jdc.org.il התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון.

http://brookdale.jdc.org.il/


 

ניסיון בחינוך לגיל הרך, שעבדו קודם בתכנית  בעלותמדריכות עובדות כיום  סח'נין. בוהדרכת הורים

 עם.אהדרכה ביתית הניתנת גם היא במרכז בר

בבית שמש  מאיירהוף"ס במתנ שוכנתבנימין  ספריית :בנימין ספריית – "בבית מתחילה"הצלחה 

 .לילדים הורים בין וחיובית חזקה תקשורת לבנות טרתהמ ומשאילה ספרים בעברית ובאנגלית.

בעיות בהתפתחות שפה  שיש להםלילדים  אבחונים קמספה, רקפת מרכזעם  פעולה משתפתהספרייה 

ולכן הוקמו שתי  ,של בית שמש תכלל אוכלוסיי היאהעיקרית  היעד אוכלוסיית ובתחומים אחרים.

קבוצות: קבוצה המיועדת לכלל האוכלוסייה וקבוצה המיועדת לאוכלוסייה החרדית, תוך התאמה 

 .לאופי האוכלוסייה בקבוצהת ייחודי

בוצה למטפלות העובדות במשפחתונים ובמעונות בפיקוח של ק להקים הוחלט לתכנית השלישית בשנה

ידע להפצת תוכני  גוף עשויות לשמש מטפלותשה העריכובנימין  בספרייתש משוםמשרד התמ"ת, 

 .להוריםמודל  להיות גםוהתכנית 

בקבוצות להורים  הניתנתתפת להורים ולילדים ובין הדרכה בנימין משלבת בין פעילות משו ספריית

 פעילותל הפריע שזה מאחרהמשותף, אולם  מפגשב הוריםל ההדרכה ניתנה הראשונה בלבד. בשנה

 . הערב בשעות בנפרד ההורים קבוצת את לקיים הוחלט

 בלבד חינוכיהאו לצוות  להורים תכניות. ב

הוקם  המכון :בירושלים העברית באוניברסיטה נוךבחי הטיפוח לחקר המכון – "סיפור לתמיד"

 מדוברבישראל.  אוכלוסיות חלשותבתחום טיפוחן של  דשניותחתכניות למטרות מחקר ולהפעלת 

 נוער בישראל.בני של הצרכים החינוכיים של ילדים ו עםתכניות המתמודדים עם הבעיות ובמחקרים וב

 התכנית 14נות יום בשני יישובים: יבנה וחולון.פעלה בשנה השלישית במעו תמיד"סיפור לתכנית "ה

 ובגנים במעונות חינוכי צוותולמטופלים במעון וכן לצוות החינוכי העובד בו  שילדיהם להוריםמיועדת 

 הצוות ועם ההורים עם: רבדים בשני פועלת" לתמיד"סיפור  כי נמצא. באזור הפועלים נוספים

 חלבין שנת ההפעלה השנייה לשלישית  .הילדים עם דתםבעבו זה את זה להשלים שיוכלו כך, החינוכי

המשתתפים לקיים את המפגשים בתדירות  של בקשתםשינוי במתכונת התכנית בעקבות 

תשעה חודשים, התקיימה משך בובאינטנסיביות גבוהות יותר. כך, במקום מפגשים של פעם בחודש 

 דשים. שלושה חומשך בהתכנית בשנה השלישית בתדירות של פעם בשבוע 

בתמיכת פרויקט העשרה לגיל הרך  לפעולהחל  0004-ב :ס רמלה הערבי"מתנ – "לתמיד"סיפור 

 שהיאתכניות, בהן תכנית האוריינות  כמהבמסגרתו הוקם מרכז לגיל הרך שכלל  יורק,-קהילת ניו

המכון לחקר  "סיפור לתמיד" של אבמתנ"ס הי הפועלתהתכנית במחקר זה.  ההערכה מחקר מושא

 פועל ס רמלה הערבי"מתנ .וח בחינוך שהותאמה למתנ"ס ולצרכים של האוכלוסייה המגיעה אליוהטיפ

 הבאות, אימהות היא שלו היעד אוכלוסיית. ובדוויות ערביות במשפחות המאוכלסת, ואריש'ג בשכונת

. בשנה השלישית ליישום בה ומתגוררות ברמלה העובדות ומטפלות הסמוכה בדוויתה מהשכונה
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 בשנה הראשונה התכנית פעלה בירושלים ובפתח תקוה.  



 

". לתמיד"סיפור  של אחרות מתכניות אותה המייחדוסף לה רכיב חדש: עבודה עם ילדים, התכנית נ

הופעלו . הקבוצות חמש-בני חצי שנה עד שלוש והשנייה לבני ארבע ילדיםהוקמו שתי קבוצות, אחת ל

העבודה עם הילדים השתלבה  ".לתמיד"סיפור  של בקבוצה לכןקודם  שנה השתתפועל ידי מטפלות ש

וישפר את הסיכוי ליישום  אימהותמתן מענים לילדים יחזק את העבודה עם ה הישלפה עם התפיס

שאין להן היכן להשאיר את ילדיהן  אימהות, היא באה לספק פתרון לכמו כןהתכנים הנלמדים בבית. 

 בזמן המפגש.

 יק'אג מרכז :'יקגא – ושיתוף העצמה, לשוויוןיהודי -הערבי המרכז – "הורים מקדמים אוריינות"

 שוויון השגתבשלושה נושאים:  והוא מתמקד ופיתוח שלום של לאסטרטגיות הנגב מכון במסגרת פועל

 בין פעולה ושיתוף הערבית ייההאוכלוס של ופוליטית חברתית, כלכלית העצמה, החיים תחומי בכל

 בצרכיהבנגב מתוך הכרה  בדוויתהמרכז עובד עם האוכלוסייה ה .לערבית היהודית האוכלוסייה

בדרום ישראל.  יםיבדוו ביישובים אותה והפעילתכנית האוריינות  את. במסגרת זו פיתח הדחופים

-האזורית אבו מועצהל המשתייכים אחרים ביישובים התכנית את להפיץ הוחלטהשלישית  בשנה

 (. קבוצות 7, שבה פעלו הראשונה שנהה לעומתקבוצות )גידול ניכר  34 בה והופעלובסמה 

המפעילות בביתן משפחתונים לילדים בגיל הרך ושקיבלו  מטפלות מדריכות מהותהאי קבוצות את

 . 'יקאגמפגשים מטעם  30מתאימה בת  הכשרהכך  לשם

לשימושן של  ,שלישית נבנתה ערכהה השנה וביןהתכנית  הפעלתלהשנה השנייה  שבין בתקופה

את הערכה פיתחה  .בבית ילדיהם עם לעבודה האימהות של לשימושןהמטפלות בעבודתן עם הילדים ו

בשיתוף עם המחלקה לגיל הרך אשת מקצוע העוסקת בהדרכת מטפלות בעבודה עם ילדים בגיל הרך, 

שפה לפיתוח  קשוריםנושאים הב פעילויות וכן התכנית עקרונות על הסברים כוללת הרּכהע  באג'יק. 

  ילדים.ובין הורים  תרוקשתו

 התכניות יישום דרכי 3.1

 :"יוזמה"דרכי היישום של התכניות ב נבחנותבפרק זה 

 לתכנית ושיעורי הנוכחות במפגשים משתתפים גיוס 

 במפגשיםהעיקריות  הפעילויות 

 המפגשים תוכן 

, מפגש סיכום מטופסי, המפעיל הצוות ועם המנהלים עם מהראיונות התקבל זה בסעיף המידע

 .החינוכי הצוות ועם ההורים עם המיקוד ומקבוצות הורים משאלוני

 ם במפגשיםונוכחות משתתפים גיוס. א

 וסדרכי הגי

 משפחות
בעיקר  לתכניתמגויסות ומהראיונות עם צוותי התכניות עולה כי המשפחות  אימהותה ן שלמדיווח

  דרכים: שלושב



 

 )אסטרטגיה זו שימשה  – יישוג משפחות בקהילה )פנייה יזומה של צוות התכנית למשפחות

מתוך  אימהותמטפלות המפעילות את הקבוצה גייסו את ה. ה(37%) בעיקר בתכנית של אג'יק

בדת באשלים הוקצתה עו המשפחתון שהן מפעילות וכן מקרב המשפחות המתגוררות ביישוב.

 נעזרו בחינוך הטיפוח לחקר מכוןובאו רכזת של התכנית במיוחד לצורך גיוס משפחות,  סוציאלית

  בו הופעלה התכנית. שבמנהלת המעון 

 תאוכלוסיילשירותים הנמצאים בקשר עם  פנה צוות התכנית – ם מקומייםהפניה משירותי 

 ,"טיפת חלב"ותחנות תכנית, כגון מעונות וגנים, מחלקות לשירותים חברתיים, מתנ"ס ה לש היעד

מתאימות. גיוס באמצעות שירותים קהילתיים בלט הבבקשה להציע את התכנית למשפחות 

 במיוחד בקרן קרב.  

 "דיווחו כי הגיעו לתכנית דרך חברים או שכנים. אחוז זה  אימהותהמ 60% – "חבר מביא חבר

(, הפונה לאוכלוסייה החרדית המתאפיינת בקהילתיות 36%גבוה במיוחד בתכנית ספריית בנימין )

 חזקה. 

 וקותמשּוילדים המתקיימות במרכזים קהילתיים לתכניות להורים וה ,אלו דרכים שלוש מלבד

 אשלים(.ו בנימין ספריית) באמצעות פרסום לאוכלוסייה המקומית

 צוות חינוכי
נהלת באמצעות פנייה  גויסו קבוצות הצוות החינוכי . לפיקוח על המעונות בעירייהו הגיל הרךלמ 

 נועדההתכנית אף על פי שלהשתתף בו.  חויבו מטפלות והגננותהשכקורס השתלמות  הניתנהתכנית 

  .הסייעות אוכלוסיית ייתההבפועל גיעה השגננות,  לעתים האוכלוסייה ול למטפלות

 נוכחות והתמדה בהגעה למפגשים

 משפחות

 6עד גיל ילדים  30, הורים 30) 04 יההממוצע ה המשתתפים מספר ילדיםלו להורים בתכניות – נוכחות

 התקבל)המידע  30 היהלהורים בלבד מספר המשתתפים הממוצע  בתכניות. (יותר מבוגרים ילדים 4-ו

 כמחצית. לפחות 6אחד עד גיל  ילדעם למפגשים  גיעוה אימהותה מרבית 15.(מפגש כוםסי מטופס

 .ילדים 6-0 עם הגיעובמפגש עם ילד אחד, והיתר  כחונ אימהותמה

ציינו כי  00%-דיווחו שהן הגיעו לכל או למרבית המפגשים, ו אימהותה מרבית, הראשונה לשנה בדומה

  נוכחותן במפגשים לא הייתה קבועה. 

 חינוכיה צוותה
הייתה  המשתתפות נוכחות ,מתנ"ס רמלה הערביומהקבוצה הפועלת בבנימין ספריית מפי הדיווח  על

)ר'  הקבוצות בין הנוכחות בדפוסי הבדליםוח על חינוך דּובטיפוח הלעומת זאת, במכון לחקר  סדירה.

 .על שביעות רצון של הצוות החינוכי( 3פרק 

                                                   
ר הקבוצות שמפעילה כל תכנית ולכן מספר הטפסים שהתקבל מכל אחת מהן שונה. כאמור, יש הבדל במספ 15

 הניתוח נעשה באמצעות יצירת טופס ממוצע לכל תכנית כך שהיא תיוצג באופן שווה בניתוח הנתונים הכללי.



 

 פעילויות. ב

כל  .קידום שפה ואוריינותלופעילויות  פעולה שיטותמגוון  ללוכהם ובנים מּו היוהמפגשים כי  נמצא

שיוחדו רק כניות )מלבד הת בהדרכת מנחה או מפעילה על מפגשים קבוצתיים התבססוהתכניות 

 שנכחהלצד המפעילה  ,ילדיםלבתכניות להורים וזאת,  לעומת שם הייתה רק מנחה(; –להורים 

 אישית הדרכה שהעניקה, מנחת הוריםורכזת התכנית , למשל ,יםאחר גם נכחובמרבית המפגשים, 

 .המפגש בזמן להורים

ובחלק מהמקרים  הרצאה להורים ,הדרכה קבוצתית יוההפעולה השכיחות בתכניות להורים  תושיט

 הייתהילדים הפעילות השכיחה לתכניות להורים וב, שצוין כפיהדרכה או ייעוץ פרטני להורים. גם 

 .   והילד ההורה של משותפת בחוויה התנסות

      :אלו יוההתכניות  כלב ואוריינות שפהביותר לקידום  השכיחות הפעולה שיטות שלושכי  נמצא

 :ספרים של ספרים בכלל ו שבהכרתחשיבות ה את ציין המפעיל הצוות הקראת ספרים

 ו שלשליטת תוחבפיאופני קריאה המסייעים  הכרתאת החשיבות שבהמותאמים לילד בפרט, וכן 

 .קריאהספרים הביתה כדי לעודד  השאלתוח על הילד בשפה. כמעט בכל התכניות דּו

 :דיווח הצוות המפעיל, תחום זה כולל שירים, דקלומים ומשחקי אצבעות, בהיותם  לפי משחק

המשחק  שבהם. הבפיתוח שפה בקרב גילאי לידה עד שלוש, בשל החריזה והחזר חשובאמצעי 

דרכי השימוש ול ולצעצועים למשחקים ההורים חשיפת – התכניות למטרת מתאיםהקבוצתי 

 בחירה מושכלת של משחקים המסייעים להתפתחות הילד.לבהם וכן 

 שיטת פעולה זו כוללת שיחה עם הילד )בתכניות המשותפות להורים וילדים( או  :שיחה עם הילד

 .ח שיחה )בתכניות להורים בלבד(ותידרכים לפההסבר על 

 למרבית משותפים נושאים צוינועם המנהלים ועם הצוות המפעיל  בראיונות :םייהעיקר יםנושאה

אורייניות )כגון: קריאה לילד, שירת הפעילויות השפה; חשיבותן של  חותילפ בכלים שימוש: התכניות

 ומשחקים ספרים הכרת(; וכדומה לקבוצות חפצים מיון, שיוםשירים, משחקי ידיים, דקלום, 

 אוריינות לקדם כדי בבית שיש ובחפצים מיותיו-יום בפעילויות שימושלגיל הילד, וכן המתאימים 

 .הילדים בקרב

 הדרכה להורים ניתנהלעיל  המצויניםבנושאים  האםן ציילהמפעיל  הצוות התבקש מלבד זאת

פיתוח שפה  מיומנויותכי  עלה הממצאיםמ. (5לוח ר' )בקרב ילדים מקדמות אוריינות המיומנויות ב

למעשים של הילד למילים והתגובה  וחשיבות, מקצב, קריאה לחפצים בשמם( חריזהבדבורה )כגון 

 להורים בתכניות מהמפגשים 80%-וב ילדיםלו להורים המשותפות בתכניותנדונו כמעט בכל המפגשים 

 .בלבד

 שכיחותב צויןונושא זה  ,ותאוריינפיתוח שפה ו ילד מבחינת-הקשר הורהעל  רב מידע ניתןכן,  כמו

 אחוזים תשעיםבתכניות להורים בלבד(.  80%-ו םיוילד להורים בתכניות 76%) במפגשים גבוהה

, כך לע נוסףבבית ומחוצה לו.  עם הילד הדרכה על פעילויות שאפשר לעשותמהמפגשים לפחות עסקו ב

ים בכל המפגשוילדים לנושא התפתחות השפה אצל ילדים נדון בשלושה רבעים מהמפגשים להורים ו



 

להורים בלבד. נושאים נוספים שנכללו במפגשים עסקו בהתפתחות קוגניטיבית בנוגע לרכישת שפה 

התפתחות רגשית לו (בלבד להורים בתכניותבתכניות להורים וילדים לעומת כשליש  כמחצית)

  . (בתכניות להורים בלבד כמחצית לעומתהמשותפות  בתכניות 70%-כוחברתית של הילד )

 (מהמפגשים)%  תכניתה סוג לפי, במפגשים שנדונו : נושאים7 לוח
להורים משותפות תכניות  

 (N=30) ילדיםלו
 תכניות להורים בלבד

(N=20) 
   מיומנויות מקדמות אוריינות

 80 73 דבורה מיומנויות לפיתוח שפה
 80 300 מעשים של הילדול חשיבות התגובה למילים

 של פיתוח  ילד בהקשר-אינטראקציה הורה
 80 76 ותאוריינו השפ

  עם הילד לעשות אפשרהדרכה על פעילויות ש
 70 300 בחוץאו  בבית

   מידע על התפתחות הילד
 300 95 התפתחות שפה

 64 44 התפתחות קוגניטיבית
 30 39 הבנת הרגשות של הילד

 40 87 חברתיתו התפתחות רגשית
 )שנה שלישית( טפסים מספר לפי נתונים, מפגש סיכום טופסי: מידעה מקור

 

 הפיילוט שנות במהלך בתכנית התפתחויותה 3.3

נושא אוריינות הבנתו את על  העבודה שהתבסס גישתבשנה הראשונה להפעלת היוזמה בנה כל ארגון 

עלו  מההערכה. "קורא קול"ב יורק-היהודית של ניו הפדרציהידי  על נוסחהוא שכפי  ,משפחהה

 ניות.התכשל  ןפעילות דפוסיהבדלים רבים ב

 היהודית הפדרציהעל ידי  עמיתים לימודייסודו של  יהה ההערכה לש החשוביםהביניים  מממצאי אחד

 של וניתנת ליישום ברורה הגדרה ליצור הייתה המטרה 16.התכניות מנהלי ששת עבוריורק -של ניו

 הוא גםם אחת מהתכניות במהלך הפיילוט תר בכל שנצבר הניסיון, כן כמו. "אוריינות משפחה" המושג

 משותף בפיתוח ניכרת להתקדמות הוביל אכן העמיתים לימוד כי דיווחו המנהליםת המושג. הבהרל

 לפי התכניות של היישום בדרכי שחלו העיקריים. להלן יוצגו השינויים ת וישימהמגובשהגדרה  של

 :המנהלים דיווח

המונח  הובהרו להםהעמיתים  כי הודות ללימודמנהלי התכניות דיווחו  כל – המונח אוריינות הבהרת

 :התכניות ממנהלי אחד כדברי. שומוייודרכי  משפחהאוריינות 

                                                   
16
  .Tolchinsky, L.; Stavans, A. 2010יורק. -דוח על לימוד העמיתים פורסם והוצג לפדרציה היהודית של ניו 

Family Literacy – Collaborative Learning Group. Final Report. The NCJW Research Institute for 

Innovation in Education. The Hebrew University of Jerusalem. Wertheimer, C.  נוסף על כך נכתב דוח הערכה
פרויקט אוריינות  .0030טהיים, ח'. קליבנסקי, ח' וורעל השפעת לימוד העמיתים עבור הארגונים: 

 מכללת בית ברל.  המשפחה: דוח למידת עמיתים.



 

 השיח מתוך שיצאו ההגדרות של הדקויות וכל בית אוריינות מהי של הניסוחים כל"
יש התייחסות יותר מדוקדקת  ...הבתים בתוך שלנו העבודה את לדקדק לנו עזרו, המשותף

 ".הו שהוא אורייני בעקבות למידת העמיתיםשלי לאיך מתרגמים חוויה למש

 :ציין נוסף ומנהל

 חידד הדיון. האוריינות נושא של תאורטית המשגה נתן, הדרכים את חידד העמיתים לימוד"
 היה זהלפני כן, . בהורות וידע הורים מודעות פיתוח של הנושא לכל בנוגע שלנו ההגדרות את

 ".במילים האלהנוסח אבל לא  ,בראש

 ,Tolchinsky and Stavans) נושא אוריינות המשפחהשל  יסוד הנחותהתכניות  מנהלי ניסחו אתמלבד ז

 :פירוטן להלן. (2010

 של הילד ועל רמת אוריינות השל ההורה משפיע ורמת אוריינות 

 בלתי נפרדחלק היא  של אירועי אוריינות בהיבטילד עם ה הורההינטראקציה איכותית של א 

 הילד שלינות הבניית השפה והאורימ

 חיונית  רגשית של ההורה בילדה תותמיכ 

 הב המשתתפיםלאוכלוסיית  חשוב שהתכנית תהיה רגישה תרבותית 

. וריינותוא שפה םודילקתכניות דיווחו על שינוי בתפיסת העבודה המנהלי  – שפה בקידום התמקדות

תים , אשוניםהר בשלבים, וילדלהורה הבין אינטראקציה בהתכניות התמקדו  כל ,לדבריהם לע 

ת מסקנועל פי ה, השלישית נהבש .לאוריינות קשר ללאמטרה בפני עצמה,  היתהיזאת  קרובות,

  , כלומר,לילדיהם ההורים בין משמעותית אינטראקציה בפיתוח התמקדושגובשו בלימוד העמיתים, 

 .תומשותפפעילויות אורייניות 

 :ננקטו צעדים אלה  ים רכיםגילב ריינותהאוקידום  חשיבות בנושאההורים  של הידעהעשרת  לשם

  שכדי שההורים יוכלו לקדם  העריכוממנהלי התכניות  כמה – הקניית ידע תאורטי רלוונטי לתחום

 את שקיבלו לאחר. על שלבים בהתפתחות הילד כללי מידע לקבל עליהםפעילות אוריינית בבית, 

 לגיל הילד ולשלב ההתפתחות שלו.הפעילויות והעזרים  מגווןלהתאים את  יכלו הם הזה המידע

 קידום  לשםש ובןה ,האוריינות הרחבת מושג בעקבות –עזרים לקידום אוריינות  מגווןשימוש ב

 ,למשלם מלבד ספרים, אמצעי מגווןלהשתמש ב אפשרהיכולת האוריינית ולשם העשרת השפה 

-יום פעילויות למשל,, וילדים הורים בין אינטראקציות, גם כמו. םשיריו יצירה פעילותמשחקים, 

 ,עם זאת .: הכנת ארוחת ערב ועריכת קניותכגון, השפה התפתחות את מקדמותש בביתיומיות 

 אהבתם עידודילדים לספרים והשל  תםחשיפ - היאובעינה,  נותרהות עיקריההמטרות  אחת

בהם אין תרבות קריאה או שהילדים ברובם אינם במסגרת שבמקומות . זאת בפרט קריאהל

   .(מתנ"ס רמלה הערביקרב,  קרןבמהלך היום ) חינוכית

 ם שלמידת אחידות גדלה "משפחהאוריינות "המונח של  והבהרת בעקבות – העבודה דרכי האחדת

 בניכל התכניות מפגשים שבועיים קיימו בשנה השלישית להפעלה  ,למשל. כך, בתכניות הפעילות פוסיד

מאחר  זאת; הקצו זמן לעבודה עם ההורים בנפרד דיםיללתכניות להורים וה ;אחד כלשעה וחצי 



 

לא די בהדגמה של "שעת סיפור" או בהתנסות במשחק משותף כדי להפוך את חשו כי  המנהליםש

. בתכנית רכשש ובכלים ידעב בבית שתמשסוגל להמ, הורה שכלומר ;ההורה למשאב עבור ילדו

גם  ,ההורים והילדים המשותפות של קבוצותל נוסף ,הפעילו קרב ובקרן בנימין בספרייתזאת,  בעקבות

מנחה  הוקצתהאשלים של  תכניותקבוצות להורים בלבד, שבהן ניתנו הרצאות במגוון נושאים. ב

 בזמן  בייעוץו תמיכהב הוריםל הסייעו המשותפים במפגשים נכחהגם  והיאנפרדת לקבוצת ההורים 

 .המפגש

 משפחה באוריינות העיסוק את לחדד כדי שנעשו נוספים שינויים – בתכניות שנעשו נוספות התאמות

 :אותו ייעלול

 מהתכניות בחלק חינוכיה צוותה עם עבודה של כיבר   הכנסת 

 קבוצות והנחיית הרך הגיל בתחום רקע עם מדריכות)גיוס  המפעיל צוותהרכב הב שינויים עריכת 

 (וטיפול אבחון של בתחומים ולא

 המפעיל לצוות תאוריינוה בתחום יותר ממוקדתהכשרה  מתן  

התאמה טובה יותר בין מאפייני המשתתפים למאפייני אוכלוסיית היעד.  שגהוה – היעד אוכלוסיית

השלישית כל  בשנה. 4 מהתכניות למשפחות לילדים גילאי לידה עד חלק יועדובשנה הראשונה להפעלה 

תכניות יש קבוצות . עם זאת, עדיין בחלק מה6 עד לידה גילאי לילדים במשפחות תמקדוה התכניות

 (.לעיל 6.0 סעיף' רומעלה ובחלק מהתכניות נוכחים במפגשים גם אחים גדולים ) 5לילדים בני 

 כמה דיווחושחל בדפוסי הפעילות של התכניות,  המיקודו המודללמרות התפתחות  כיחשוב לציין 

ציינו את הצורך וגם  משפחה אוריינות לתכניות מודל לפתח להמשיך רוציםהם עדיין  כי םמנהלימה

  .התכנית בהפעלתחום האוריינות תממומחים ב וייעוץלקבל הדרכה 

הקבוצות. נסקור את  במפעיליבחלק זה של הדוח נתמקד בכוח האדם של התכנית, ובעיקר 

ת תהליך ההכשרה והליווי שקיבלו. הקריטריונים לבחירת המנחים ואת הרקע המקצועי שלהם וכן א

 צורכי הכשרה נוספים. נבחן  כןהליווי ומאת שביעות רצונם מההכשרה ו נבחן כמו כן

 ידע וניסיון מקצועי של הצוות המפעיל  1.2

ניתן לסווג את הכשרה וידע בתחום הגיל הרך.  בעלוח על החשיבות בבחירת כוח אדם בכל התכניות דּו

 לחקר מכוןבהן המנחות הן נשות מקצוע בתחום אוריינות ושפה, כמו בשיות לתכנ "יוזמה"התכניות ב

רקע  בעלותלתכניות הבוחרות במנחות ו ;ובספריית בנימין (ס רמלה הערבי"מתנ)כולל  בחינוך הטיפוח

 ונעש, כאמור ,מהתכניות בחלק(. אג'יקהנחיית קבוצות )קרן קרב, אשלים ובוניסיון בתחום הגיל הרך ו

 .לעיל(  6.3 פרק)ר'  התכנית ולמטרות האוכלוסייה לצורכי אותו להתאים כדי האדם וחבכ שינויים



 

 17ליווי של הצוות המפעילההכשרה והדפוסי  1.1

ת נּושו   יש קדימה הניתנת לצוות המפעיל לפני תחילת התכניתבהיקף ההכשרה המ   – קדימהמ   הכשרה

מזו שניתנה בתכניות  יותר אינטנסיבית הייתה'יק ובאגבקרן קרב שניתנה הכשרה ה :בין התכניות

כי הם השתתפו בהכשרה דיווחו בשנה הראשונה  בכל התכניות הצוות המפעילחברי מ 50%. האחרות

על  בארגונים הסתמכו, כך לע נוסףשסופקה על ידי הארגון המפעיל.  של אוריינות משפחה קדימהמ  ה

 .ך או בתחום האוריינותניסיון קודמים של המפעילים בעבודה עם הגיל הרעל ידע ו

הראשונה ציינו שני שלישים מהמשיבים כי הם קיבלו הדרכה כלשהי וייעוץ  בשנה – הדרכה

הדרכה שוטפת ב החלוח על דפוסי הדרכה וליווי שונים בין התכניות: ממומחים. בשנה השלישית דּו

יות ספציפיות בסוג העשרה-השתלמויותבוסדנאות ב כלהו (מתנ"ס רמלה הערביו אג'יק)קרן קרב, 

השתלמויות על בסיס מקומי(.  התקיימו שבהאשלים, והמכון לחקר הטיפוח בחינוך  ,בנימין ספריית)

 הדרכה לפי הצורך כחלק מהליווי השוטף. ניתנה כוח האדם מצומצם,היה  בספריית בנימיןש מאחר

 מרבית. המנהלמטעם האו התכנית  וח על ליווי מטעם רכזבכל התכניות דּו – וליווי שוטף תמיכה

וח על ליווי בקרן קרב דּו .צורך פי על ניתן אלא פורמלית בנהמּוהיה  לא ליוויאנשי הצוות דיווחו כי ה

ועל דרכי  במהלך הפעלת התכניתעדכונים, משוב ודיונים על סוגיות שעולות  שכלל, קבוע ומובנה

 .של התכניותיישום ה

לראות כי  ניתןשנות ההפעלה.  משךבליווי חלו שינויים רבים בדפוסי ההכשרה וה לא, לסיכום

על כוח  שהתבססותכניות ה נמצא כיאת אופי ההכשרה והליווי.  וכתיבהההבדלים ברקע המקצועי 

היקף כוח האדם וכי  קדימהמשאבים להכשרה מ  קצו האוריינות לא השפה והרקע בתחום  בעלאדם 

על  תרויומנחה או מפעילה אחת  הבהן עבדשתכניות העל אופי ההכשרה והליווי.  השפיעבתכנית 

 ליווי שוטף והדרכה אישית. ושידגהאך  מרוכזותהשתלמויות 

מפעיל הביע שביעות רצון ה הצוות – נוספים הכשרה וצורכי והליווי ההכשרה מדפוסי רצון שביעות

את  ההעל ,גם ברמת המטה וגם ברמת השטח ,האדם כוחם זאת, ע. ולצרכי שקיבל מהליווי ומהמענה

וכן בדרכי הפעלה של  בתחומי אוריינות והתפתחות שפה יותרבהכשרה ממוקדת ו/או מעמיקה רך הצו

לימוד מסגרת בה צוינהכשרת הצוותים  חשיבות. ילדים בגיל הרךלתכניות אוריינות להורים ו

, וכן (0030, וסטבנס'ינסקי טולצהמכון לחקר הטיפוח בחינוך ) וחה בדוח המחקר שלהעמיתים ודּו

 .0033רס אמפגש שנערך בין מנהלי התכניות במנדונה ב

שלרוב מאחר  הורים.ה שמילאוהשאלונים על פי  בתכנית המשתתפיםמאפייני  נבחניםבפרק זה 

  יוצגו בלשון נקבה. מהשאלונים מהות ולא אבות, הממצאים יהשתתפו בקבוצות א

                                                   
( ומהראיונות פנים אל פנים שנערכו N=24המידע התקבל משני מקורות: שאלון למילוי עצמי לצוות המפעיל ) 17

 מפעילים. 39עם 



 

 דמוגרפיים-מאפיינים סוציו 1.2

 ערביות.  33%-שמילאו את השאלון הן יהודיות ו אימהותמה 67% – אוכלוסייה קבוצות

השתתפו  אבותק שני ר; (77%, כמעט כל המשתתפים הם נשים )4כפי שניתן לראות מלוח  – מגדר

לחזק את , כדי תכניתב האבותשבשיתוף  חשיבותהאת הפדרציה הציגה " קורא קול"ב .בתכנית

 נושאש מכיווןלתכנית  אבות לגייסדיווחו על קושי  מנהלי התכניותמעורבותם בחיי ילדיהם. אולם 

 : ותמנהלה תחאאוריינות נתפס כאחריותה של האם, כפי שמציינת ה

"כמעט בלתי אפשרי לגייס אבות... למדנו באופן מובהק שכל מעשה האוריינות נתפס כמעשה 
טיפוח השיח בבית, איך , לספר סיפור, במיוחד מתוך ספר, לשחק... אימהותנשי. זה חלק מה

 מתנהלת השיחה בבית, זו אחריות האימא. קשה לגייס אבות כי אין להם נוכחות שם". 

 היו עדיין הםבמועד המפגשים  שלעתים מאחר, בתכנית להשתתףמ אבותאת ה מנעו טכניות סיבות גם

  .בעבודה

 מתחת מהן 37%-ו 64-03 תבנו ן: כמחצית64 צעירות עד גיל  אימהות היו( 39%)רוב המשתתפות  – גיל

הגיל הממוצע של  :נמצאו לפי מגזר סטטיסטיתהבדלים מובהקים  .60 יהההגיל הממוצע  ;03 לגיל

 , בהתאמה(.65לעומת  60.4יותר מזה של היהודיות ) נמוךהמשתתפות הערביות 

 .פיהמאתיו עלו מהן כמחצית(, אימהות 34לישראל ) עלובמגזר היהודי  אימהותמה 39% – ארץ לידה

 שנה לפחות. 30מרביתן חיות בישראל 

. נשואות היו מהמשיבות 70% טעכמהמגזרים, היהודי והערבי,  שני בקרב – מאפיינים משפחתיים

 דבר ;ארבעה ילדים לפחות היו( 65%)שליש מהמשפחות כעד שלושה ילדים. ל היולשני שלישים מהן 

שיעור משפחות אלה בישראל לעומת  גבוה זהאחוז נמוך.  כלכלי-חברתי מרקעהמאפיין משפחות 

של משפחות מרובות ילדים בקרב המשפחות הערביות לעומת  ארבעהנמצא אחוז גבוה פי  18.(33.4%)

 (. 30%לעומת  40%היהודיות )

מהמשפחות ילד אחד עד גיל  40%-מגיל לידה עד שלוש העלתה כי ל במשפחותבחינה של מספר הילדים 

המשפחות יהיה לפחות ילד  לכלכי  השערהליגוד בנ זאת. אלהלים ילדים בגי 0ולרבע מהמשפחות  6

של  תכניתב המשתתפת בדוויתה לקהילה השתייכו אלהה משפחותהמ הרבה. זה אחד בטווח גיל

 נמצאיםמהילדים אינם  50%. סבתות כןו גם נשים צעירות שטרם הקימו משפחה נכללות בהש, יק'אג

 .אחר משפחה בןידי  על או האם ידי על בבית מטופלים אלאהיום  במהלךמחוץ לבית  חינוכית במסגרת

 (.בהתאמה 00%לעומת  48%)היהודיות  לעומת ותהערבי במשפחותזה גבוה יותר  אחוז

  

                                                   
 .יסטיקה, נתונים לרגל יום המשפחה. הלשכה המרכזית לסטט0.0.0033הודעה לעיתונות,  18



 

  )%( #מגזר לפי, אימהותהשל יים כלכל-חברתיים: מאפיינים 5לוח 
 

 נקבה  – מגדר
 (N=137ערבי ) (N=86יהודי ) (N=223סך הכול )

99** 78 300 
 300 300 **111 גיל

04-39 19 8 03 
64-03 78 58 58 

 03 55 00 ומעלה 63
 60.4 65.0 **60 גיל ממוצע- 

 77 86 **90 ישראל –ארץ לידה 

 83 88 87 נשואה –מצב משפחתי 

 300 300 111 מס' ילדים במשפחה^
6-0 66** 88 40 
4-5 18 8 04 
 04 5 16 ומעלה 3
 5.04 0.4 *0.5 מס' ילדים ממוצע- 

 300 300 111 0עד גיל  מסגרת של ילד
 48 00 71 בבית

 50 98 61 במסגרת
 .)שנה שלישית( הורים שאלון: מקור המידע

 אימהותבתכנית של אשלים, ספריית בנימין והמכון לחקר הטיפוח בחינוך; שתתפו היהודיות  אימהות #
 .הערבי מתנ"ס רמלה'יק ואגערביות הן חלק מהתכניות של קרן קרב, 

0* הבדלים מובהקים לפי 
χ, p<0.05 ;**  0הבדלים מובהקים לפי

χ, p<0.01.   
 .34-3, ובקרב הערבים 9-3בקרב היהודים הוא הילדים במשפחה  מספר^ טווח 

 

 מאפייני השכלה ותעסוקה  1.1

 היהודיות והערביות דיווחו על רמת השכלה נמוכה, אך אימהותה – אימהותרמת ההשכלה של ה

במגזר הערבי  אימהותמה 55% ערביות.ה מזו שלגבוהה יותר הייתה היהודיות  תן שלשכלה רמת

 היהודיות אימהותה בקרב 8%לעומת שנות לימוד(  8) סיימו בי"ס יסודיש או דיווחו שלא למדו כלל

תעודת מקצוע  של אימהות בעלותאחוז גבוה יותר היהודיות ניתן למצוא  אימהותה בקרב. שדיווחו כך

 בקרב הערביות(.    33%לעומת  50%)תואר אקדמי עלות ב או

שהשתתפו  אימהותה השכלתן שלמ נמוכה יותר שלישיתת בשנה הוהתכני ותמשתתפהשכלתן של 

סיימו תיכון עיוני וכשליש הראשונה  נהבש ותהמשתתפמ ארבעים אחוזים. בשנה הראשונה בתכנית

את  סיימוממשתתפות השנה השלישית  09%. רק אוניברסיטהמאו  מכללהמתואר הן בעלות ( 65%)

 . תואר אקדמיקיבלו סיימו לימודי מקצוע או  בלבד 06%-ו עיוני תיכוןלימודיהן ב

  



 

  )%( מגזר לפי, אימהותה של השכלה רמת: 6לוח 
 (N=137ערבי ) (N=86יהודי ) (N=223) סך הכול למדה שבו האחרון הלימודים מוסד

 111 111 **111 סך הכול
 30 0 6 כלל הלא למד

 64 7 25 בי"ס יסודי
 34 05 19 תיכון מקצועי

 07 04 27 תיכון עיוני
 7 39 12 ^לימודי מקצוע

 0 04 11 )תואר אקדמי( אוניברסיטהמכללה/
 .)שנה שלישית( הורים שאלון: מידעה מקור

 .0χ, p<0.01 ** הבדלים מובהקים לפי
 .למורים סמינר או מכללה^ 

 עבדו מרביתןשוק העבודה, ל השתייכומהמשתתפות היהודיות  90% – מאפיינים תעסוקתיים

אוכלוסייה ב מהמשתתפות 33%זאת, רק  לעומת(. 60%חלקית ) במשרה השארו(, 90%במשרה מלאה )

במשרה חלקית  והיתר( 63%במשרה מלאה ) מתוכן מעטות –הערבית דיווחו כי הן עובדות בשכר 

( אין מפרנס כלל. תופעה זו שכיחה הרבה יותר 38%ת ). נמצא כי בקרב כחמישית מהמשפחו(37%)

 .בקרב היהודים( 0%אצל הערבים לעומת  08%בקרב המשפחות הערביות )

ציינו כי  ותהמשיב מכלל 63%מספיקות לצרכיה.  המשפחה האם הכנסות גםהתבקשו לדווח  אימהותה

 . "כלל ותמספיק ןאינ"או  "ותלא כל כך מספיק" ןהכנסותיה

 כך כל לא" או" כלל מספיקה"אינה )הכנסה ה שלו ההמשפחיינים תעסוקתיים של : מאפ7לוח 
  , לפי מגזר )%(("מספיקה

 (N=137ערבי ) (N=86יהודי ) (N=223) סך הכול 
 33 90 **08 אם עובדת

 90 70 **78 זוג עובדהבן 
 08 0 **18 אין מפרנס במשפחה

 כלל או  ותמספיק ן"אינ הכנסותה
 63 55 06 "ותספיק"לא כל כך מ    

 .)שנה שלישית( הורים שאלון: מקור המידע
 .0χ, p<0.01 לפי ** הבדלים מובהקים

 

 שפה כישורי 1.3

ובמקרים רלוונטיים  ,בדיבור, בקריאה ובכתיבה בעברית שליטתן רמתלהעריך את  התבקשו אימהותה

השלישית  בשנה ( דוברות העברית79%שלהן. בדומה לשנה הראשונה, כמעט כל ) האם-שפתגם ב

 דיווחו על כישורי שפה טובים או טובים מאוד בכל התחומים. 

 האם-שפתבמידת שליטתן  לגבי שלהן אינה עברית האם-שפתש אימהותה של ןהערכתמציג את  8 לוח

-שפתש אימהותמה 30%-(. כ87%ערביות ) אימהות. חשוב לציין שקבוצה זו כוללת בעיקר עבריתבו

 או"טובה" כ בעברית שלהן והכתיבה הקריאה, הדיבור רמתאת  עריכוהשלהן אינה עברית  האם



 

הערביות דיווחו כי רמת הקריאה שלהן היא  אימהותמה 96%, אם-שפתל בנוגע". מאוד טובה"

 ".מאוד"טובה רמת כתיבה "טובה" או  על דיווחו 93%-", ומאוד טובה"טובה" או "

נקודות אחוז( על כישורי  00-)הבדל של כ ותאימהשל  יותר נמוכים אחוזים דיווחוהשלישית  בשנה

. בהתחשב בכך שמדובר בתכנית אוריינות, ממצאים אלה אם-שפתשפה גבוהים בשפה העברית וב

  .יכולים להצביע על התאמה טובה יותר בין תשומות התכנית לצרכים של אוכלוסיית המשתתפים

 האם-שפתאינה  עבריתהש תאימהושל  (אם-שפתוב בעבריתשליטה טובה ) : כישורי שפה8 לוח
 )%( ^לפי מגזר, שלהן

 (N=123ערבי ) (N=15יהודי ) (N=137) סך הכול 
    עברית

 40 76 **55 דיבור
 44 80 58 קריאה
 43 96 58 כתיבה

    אם-שפת
 96 - - קריאה
 93 - - כתיבה

 .)שנה שלישית( הורים שאלון: מקור המידע
 ."מאוד"טובה "טובה" או  בריתובע האם-שהשליטה שלהן בשפת ^ ענו 

0** הבדלים מובהקים לפי 
χ ,p<0.01. 

 שנהב .לאוכלוסיית היעד עם הזמן יותר טובהעל התאמה  עידיםמ ותמאפייני המשתתפ ,לסיכום

התכניות בחרו לפעול באזורים מעוטי יכולת, בפועל האוכלוסייה אף על פי שכי  נמצאהראשונה 

. אם-שפתב שליטהמבחינת מאפייני תעסוקה, רמת השכלה ו יחסית חזקהשהגיעה לתכנית הייתה 

, נמוך יותר כלכלי-חברתילקבוצת אוכלוסייה מרקע  השתייכו יםניכר כי המשתתפ השלישית נהבש

 . יותר נמוכות אורייניות מיומנויותו יותר נמוכה השכלה רמת

  

 בקבוצה מהפעילות המשתתפים רצון שביעות 1.2

 בחלק זה התקבלו משאלון הורים ומקבוצות המיקוד.  הממצאים

 תכניתמה אימהותהרצון  שביעות

נמצאו הבדלים קטנים לפי  אך, הקבוצה מגודל רצון שביעות הביעו אימהותה – המשתתפים מספר

בקרב הערבים ולעומת זאת, מדי,  על מספר משתתפים מועט וווחיד ותיהודיה אימהותמה 33% :מגזר

 על מספר משתתפים גבוה מדי.   ו( דיווח39%אחוז דומה )

הזמן משך מומספר המפגשים מ נרשמהשביעות רצון גבוהה  – המפגשים ומשך הזמן שלהם מספר

 אימהותמה רבעכשלהם. גם כאן ניתן להבחין בהבדל מעניין בדיווח בין המגזר היהודי לערבי: 

ציינו כי הוא היה  ותמהערבי 09% ולעומתן ( דיווחו כי מספר המפגשים היה מועט מדי,06%) היהודיות



 

במגזר הערבי ציינו כי משך המפגש היה ארוך מדי. יש לציין  אימהות, כחמישית מהמלבד זאתרב מדי. 

 כי התכניות במגזר הערבי הן ברובן להורים בלבד ונמשכות כשעתיים.  

 )%( מגזר לפי, בה וממספר המשתתפים פעילות הקבוצתיתה : שביעות רצון ממתכונת9לוח 
 (N=137)ערבי  (N=86) ייהוד (N=223) סך הכול 

 300 300 **111 מס' ההורים בקבוצה
 5 33 8 מעט מדי
 97 86 81 מתאים

 39 3 11 יותר מדי

 300 300 **111 המפגשים 'מס
 4 06 10 מעט מדי
 38 93 71 מתאים

 09 3 16 יותר מדי

 300 300 **111 שך זמן המפגשמ
 6 4 7 מעט מדי
 98 74 85 מתאים

 37 0 11 יותר מדי
 .)שנה שלישית( הורים שאלון: מידעה מקור

 .χ² ,p<0.01** הבדלים מובהקים לפי 

בנוח  חשו הןשו (74%)עולה כי האווירה במפגש הייתה נעימה  אימהותה וחמדיּו – האווירה במפגש

מהאווירה  רבה שביעות רצון הובעההורים הבקבוצות המיקוד עם  גם .(73)%להשתתף בפעילות 

 דיווחו על קשר טוב בין חברי הקבוצה ועל אווירה ידידותית וסובלנית.    אימהותבמפגשים. 

קל להגיע למקום  ןבכל התכניות דיווחו כי היה לה אימהותמה 70%-כ – נגישות מקום המפגש

 74%זרים אך יש הבדלים ביניהם: בעוד שבקרב המגזר היהודי אחוז זה אמנם גבוה בשני המגהמפגש. 

 (. 83%הביעו שביעות רצון ממקום המפגש, בקרב המגזר הערבי היה אחוז זה נמוך יותר )

וילדים דיווחו כי הפעילויות התאימו לילד  הוריםבתכניות ל אימהות – התאמת הפעילות לילדים

 אימהותלשחק, לפעול ולהתנסות. אחת ה יותחופש ישושהן הרג אימהות(. בקבוצות אלה דיווחו 74%)

"יש כאן גישה אחרת של יצירה חופשית לילד, לא משנה אם הוא מצייר מחוץ לקו, העיקר ציינה: 
 . שהילד עשה"

מהצוות המפעיל והסכימו הביעו שביעות רצון גבוהה  ותהמשתתפ –שביעות רצון מצוות התכנית 

וכי יחסי  (78%)במסגרת הקבוצה  הבינו את החומר הנלמד כי מאוד"רבה "במידה או  ""במידה רבה

(. בקבוצות המיקוד 77%רבה מאוד" )במידה המדריכה עם הקבוצה היו טובים "במידה רבה" או "

, משתתפיהלשבח את המדריכות על הנעימות, הסובלנות והאכפתיות כלפי הקבוצה ו אימהותהרבו ה

את ת ואת המקצועיּו אימהותה שיבחו כמו כן .משפחות""חברה לותוך שימוש במונחים כמו "אחות" 

בנושאים  התלבטויות או קשייםהן יכלו להתייעץ אתם כשהיו להם  כי דיווחוו צוותהידע הרב של ה

 .שפה התפתחות ובפרט הילד התפתחות שונים הקשורים לחוויותיהן בגידול הילדים, למשל,



 

 )%( מגזר לפי, התכנית: שביעות רצון מ11לוח 
 (N=137ערבי ) (N=86) ייהוד (N=223) ך הכולס 

    "במידה רבה" או "רבה מאוד"
 76 77 95 "הייתה נעימהבקבוצה האווירה "
 75 300 *96 "בפעילות הרגשתי נוח להשתתף"
 83 74 *89 "היה לי קל להגיע למקום המפגש"
 - 74 - "שלי /ההפעילויות התאימו לילד"
 79 300 98 "היה מובן לי למדתיהמידע ש"
 78 300 99 "קבוצה היו טוביםל ם בין המדריכהיחסיה"
 78 300 99 "יםנהניתי להשתתף במפגש"
 .)שנה שלישית( הורים שאלון: מקור המידע  

 .χ², p<0.05* הבדלים מובהקים לפי 

 מהתכניתהגיל הרך  במסגרותרצון הצוות החינוכי  שביעות

 מהתכניתוכי במסגרות הגיל הרך דיווחו על שביעות רצון הצוות החינמשתתפות , גם אימהותל בדומה

יתה המקור ספריית בנימין ציינו כי התכנית הישל  בתכנית. משתתפות בקבוצה שפעלה יהנושאומ

הקיימים  לאילוציםו לקשיים, לצרכים הותאמו תכניםגם דיווחו כי ה ןלהכשרה מקצועית. ההעיקרי 

להחליף רעיונות  שקיבלו הלמידה ואת ההזדמנות תהעריכו את אוויר. המשתתפות במשפחתונים

הביעו שביעות רצון ממקצועיות הצוות, מהמומחיות שלו בנושא ומהנכונות  הן. יםעמיתומידע עם 

לדברי אחת  כךקשיים ודילמות שהועלו בקבוצה. בפתרון להן ולסייע לשאלותיהן  לענותשגילו המנחות 

  ".התשובות ניתנושד "אף אחד לא עזב את המפגשים ע מהמשתתפות:

של הצוות בקבוצות  המשתתפותשעות הפעילות. הקשור לוח על קושי דּו התכנית למתכונת בנוגע

 מיד לאחר שעות העבודה,כי המפגשים נערכו לרוב  ציינו ,המכון לחקר הטיפוח בחינוך החינוכי, מטעם

 וחדּו, שבועייםפעם ב תההיי שלה המפגשים שתדירות, הקבוצות באחת. מאוד ותעייפבשעה שכבר היו 

במפגשים ובין  המשכיות בין הנושאים שהועלוהלשמור על  הקשתהנמוכה יחסית הדירות הת כי

 ם בפועל.מיישו

 קרב קרן של בתכנית הביתית מהפעילות רצון שביעות

 לקיים את הפעילות אימהותלשכנע  שהם התקשומנהלי התכנית ו ציינבשלב הראשון של ההערכה 

את הקושי שחוו בהכנסת מדריכה הביתה. הסיבות  אימהות ציינו עדיין השלישית. בשנה ןבבית

 ;("חששתי שזה משרד הרווחה או מביטוח לאומי")רשויות שהועלו היו בין השאר חשש שמדובר ב
"יש נשים שאומרות 'למה את משתתפת בתכנית? את לא ) הקרובה הסביבה צדחוסר הבנה וביקורת מ

)"אנשים  בית בביקורי כרוכההסטיגמה ה ;(ך איך לדבר עם הילד שלך'"צריכה מישהו שידריך אות
. (חושבים שאם מישהו מגיע אלייך הביתה סימן שיש בעיה, שמשהו לא בסדר אצלך. יש סטיגמה"

בין היתר  ,פרסומהאת ויותר של התכנית  נרחבתצורך בהפצה ציינו את הבהצעות לשיפור התכנית הן 

 את הסטיגמה. להפיגכדי 

 את מהן חסכו אשרבבית  יםשביעות רצון רבה מהמפגש אימהותהביעו ה תזאת, לאחר התנסועם 

כל המשתתפות היה נוח "במידה למהשאלון עלה כי כמעט  ."לארגן את כולם לצאת למפגש"צורך ה



 

פשר "ּאהביתה והן דיווחו שהמפגש בבית  ןרבה מאוד" שהמדריכה הגיעה אליהבמידה רבה" או "
שיבחו את המדריכה הביתית, את האווירה  אימהות ות לחפצים שיש לי בבית".להתאים את הפעיל

דיווחו כי היחסים עם  אימהותמקצועיותה. כמעט כל האת ו התחּונינו  את במפגש,  יצרההנעימה שהיא 

ושהמידע  תהא   רגישו נוח להתייעץן הרבה מאוד", שהבמידה המדריכה היו טובים "במידה רבה" או "

"זו  :אימהות. כך לדברי אחת ההדעת שיקולגם הביעו אמון במדריכה וב ן. הלהן בןהיה מושקיבלו 
, לכל משפחה יש את הסודות שלה. המדריכה יודעת לשמור על פרטיות של אימהותתכנית סודית ל

 .מא, של המשפחה, אנחנו מרגישות פתוח לדבר. היא כמו פסיכולוג, יש סודיות"יהא

  התכנית של חוזקה נקודות 1.1

 אסטרטגיות ייחודיות הקיימות בתכנית:על דיווחו על נקודות חוזק ו המפעיל והצוות התכניות מנהלי

אחת ההנחות שנוסחו בלימוד העמיתים היא החשיבות של התאמת התכנים  – תרבותית ההתאמ

בספריית . עניין זהב שנעשו המאמציםאת  ציינומנהלי התכנית  .אוכלוסיית היעד של התרבותי רקעל

רים ומקובלים ּכבה עובדים עם אוכלוסייה חרדית, ציינו את הבחירה בספרי ילדים מּוש למשל, מין,בני

תוך שימוש במונחים מתאימים  ,ולריתוּפבספרות ילדים ּפאת השימוש על הקהילה החרדית וכן 

 הובא מגזר הערביב המופעלות בתכניות .לאוכלוסייה של מפעילות התכניתתוך התאמתן ו לקהילה

, בו מתקיים פער בין השפה הכתובהשמצב לשוני )בשפה הערבית יגלוסיה הד נושא בוןבחש

 סיפורים קריאתב זו תופעה עם להתמודד נחו כיצדהּו ההוריםו (המדוברתלבין השפה  ה"ספרותית"

 משמעות אתלילד ולהסביר הספרותית בשפה )למשל, הומלץ להם לקרוא את הסיפור  םהלילדי

 ימהותא בשל התופעה שלמחסור בסיפורים בשפה הערבית וכן  בגלל כמו כן,. (שואל ואהאם  המילים

תוך הנחיה להשתמש  – על שימוש בספרים בשפות זרותגם וח דּו ,בקריאה ובכתיבה ותהמתקש

ערכה של מערכי פעילות  נבנתה, בדווית, המופעלת בחברה האג'יק. בבתמונות ולהמציא סיפור

, בדוויתהפעולות המוכרות מחיי המשפחה על ו יומיות-יום סצנות והתבססה על המקומיבניב שנכתבה 

 חגים ומועדים.   לרבות 

, חלק מהתכניות פעלו במסגרת מערך שירותים רחב כאמור – יעיל במשאבים של הארגון שימוש

 בלי, לצורכיהן קיימים ארגוניים משאבים להזריםפשרה להם יותר )אשלים, קרן קרב(. עובדה זו ּא

 לתכניות מועמדים מאגר לתכניות סיפק אף זה פעולה אופןתשתיות חדשות יש מאין.  לבנות שיידרשו

 .בארגון אחרות בתכניות המשתתפים מתוך

את התכנית במבנה מפעילים  מתנ"ס רמלה הערביאשלים, ספריית בנימין ו – קיימות תשתיות ניצול

משחקיות, ספריות למשל, , משתמשות במבנים קהילתיים קיימים אלהתכניות  .קיים בקהילה

של התושבים לתכנית ומאפשרת למנוע את  םציבוריות ומתנ"סים. בחירה זו מעוררת את מודעות

בספריית בנימין ציינו את היתרון בהגעה  כמו כן,הסטיגמה הכרוכה בהגעה לשירותים טיפוליים. 

את היתרון של הדגישו  מתנ"ס רמלה הערביוב ,קריאההלפיתוח תרבות  , כי זה מסייעלספרייה

דיווח כי הפעלת התכנית במעונות  בחינוך. המכון לחקר הטיפוח התהפצבו המתנ"ס בשיווק התכנית

ביניהם  "החיבור הטבעי"מטפלות מאותו מעון חיזקו את עם עבודה עם הורים והובגנים ושילוב 

 . ובמעון בבית בילד לטיפול האחראים בקרבידע ה את להנחיל ואפשרו



 

 שימושהו המצומצם האדם כוח היקףבזכות  כי ציינו התכניות ממנהלי כמה – םכלכליי יתרונות

 למספר פשרּא עבודה של זה יעיל מודל. נמוכה הייתה בתכניות משתתף כל של ועלות קיימות בתשתיות

 .שתתף בפעילויותלה וילדים הורים של יותר גדול

 שימושלבד המבתי המשתתפים. של קרן קרב המפגשים נערכים בעיקר ב בתכנית – ביתיים מפגשים

 אףאופן פעולה זה לפעול בסביבה מוכרת. מנהלת התכנית פשר ּאבאסטרטגיה של עבודה פרטנית, 

קשר אינטימי עם ההורה בה ליצור  קל יותרהסביבה הביתית היא המקום הטבעי לילד ועל כן  כי ציינה

 המטפל. 

 התכניות בהפעלת קשיים 1.3

 :התכנית ליישום בנוגע המפעיליםשל ו התכנית מנהלי יווחם שלעל פי ד קשייםה יוצגו להלן

מנהלי התכניות דיווחו כי הורים תופסים את המונח אוריינות כהכנה  –בשיווק התכנית  םייקש

 קשה היה לעתים כי צויןלקריאה וכתיבה ותוהים על נחיצותו בשלב כה מוקדם של התפתחות ילדיהם. 

ונטיות של הנושא לילדים בגילים רכים כל כך. אחת המנהלות לשנות תפיסה זו ולהסביר את הרלו

"אני לא אוהבת להשתמש במונח אוריינות... זה גולש לכיוון קריאה, כתיבה, שפה כתובה מתארת:  
"צריכים כל הזמן להסביר היא:  ף. מנהלת אחרת ציינה אוהורים לא מתחברים לזה בגילים הללו"

ד. זה לא במודעות. השם עצמו הוא בעייתי כי עולה ממנו הכנה שאוריינות מתחילה ביום שתינוק נול
 .לכיתה א' ופחות אינטראקציות לקידום שפה"

וקה להם כתכנית דיווחו כי היא שּוש אימהותמה צתקמ על ידיגם  צוינה התכניתסוגיה זו של שיווק 

במידע  נםרצון בי לעתים מתח היצר ההורים ציפיותשהתכנית לא תמיד תאמה את  העובדה. תרּולהו  

ה קושי של המנח  ה צוין המיקוד מקבוצות באחתהספציפיים של התכנית. תכניה כללי יותר ובין 

. כך ןבגידול ילדיה ותחו   ןלקבל מענה לקשיים שה אימהותמקד בנושא האוריינות בגלל דרישת ההתל

 בקבוצה: אימהותלדברי אחת ה

עם ספרים שהיא רוצה להמליץ אבל  "היא ]המנחה[ כל פעם מנסה לבוא עם משהו... מגיעה
אנחנו מספרות לה את הבעיות שלנו והיא מייעצת... אנחנו לא מספיקים להגיע למה שהיא 

 תכננה כי באמת לכולנו יש הרבה בעיות".  

תרמה  ן כי היא אכןתחושתעל אף ן הגבוהה מהתכנית ונביעות רצוש שלמרותעלה  אימהותמדיווח ה

כשנשאלו כיצד היו  ,לכן. הן רצו להתייעץבנוגע להם שנושאים דחופים יותר שעדיין יש חשו  ן, חלקןלה

 הקשורות מיומנויותבולא רק  בכללהורות  כישוריהתמקדות במהן  כמה ציינואת התכנית,  ותמשפר

 אוריינות.ל

 הראשונה השנהלמרות הגידול במספר המשתתפים בין  – ובמניעת נשירה קשיים בגיוס משתתפים

במיוחד בתכניות  בולטבגיוס משתתפים. קושי זה נותרו קשיים  עדיין, השלישית לשנה להפעלה

שישמור על  לשמרטףלדאוג אחרות והצורך  שהתחייבויותדיווחו  אימהותלהורים בלבד. ות יועדהמ

 להגיע. ןיהעל יםהילדים מקש



 

 שתתפיםהמ מכלל 7%ו עזב הכול סךמשתתפים ) הניסיון למנוע עזיבת עלאלה השפיעו גם  קשיים

נשירה הייתה קשורה הבתכניות מסוימות  .34% היהבכלל התכניות  נושריםה ממוצע(. בתכניות

במפגשים  נוכחותב חדהוח על ירידה . כך, בספריית בנימין דּווחופשות חגים כמו ,חיצוניים בגורמים

הנשירה התרחשה  מתנ"ס רמלה הערביסביב חג הפסח; באחת הקבוצות של אשלים ובקבוצה של 

וח אף על התפרקות של אחת הקבוצות לאחר מספר דּו מתנ"ס רמלה הערבילקראת חודש יולי. ב

קרן קרב דווח על שיעורי של ו יק'אגמפגשים בגלל נוכחות דלה מאוד של משתתפים. בתכניות של 

 אימהותמסודר של נוכחות ה לא  'יק הסיבה לכך היא רישוםבאגנשירה נמוכים מאוד )ייתכן כי 

 במפגשים(.

 הסדרתנוכחות מלאה במפגשים כמו תזכורות טלפוניות,  לקדםהמפעיל דיווח על אסטרטגיות  הצוות

תחבורה )הסעות( למקום המפגש, וכן מתן תמריצים בצורת ספרים או משחקים להורים המתמידים 

 בתכנית.

 *, לפי תכניתמסיימים ונושרים: התפלגות 11לוח 
  

 סך הכול
 

 אשלים
ספריית 
 בנימין

 
 קרבקרן 

 לחקר המכון
 בחינוך הטיפוח

 
 'יקגא

מתנ"ס 
 רמלה הערבי

 011 36 37 66 60 354 30 (Nמסיימים )

 06 3 39 6 60 33 9 נושרים )%(
 * על פי רשימות שניתנו לנו בתחילת הפעילות ודיווח המפעילים לקראת סוף הפעילות.

  

על הכשרת הצוות  5בפרק  כפי שעלה – בבית התכנים יישום בנושא עידוד מתאימה הכשרה העדר

הניתן  המידע כדי שיוכלו להעביר את  הכשרהרצו לקבל המפעיל, מנהלי התכניות והצוות המפעיל 

רקע  איןהמפעיל  צוותלצוין במיוחד בתכניות שבהן צורך זה בקבוצות גם בבתי המשפחות. להורים 

)לפירוט,  הרך לגיל אוריינותה תפיסבת רבה תנּוו  ׁש אנשיו בין קיימת כן ועל, ואוריינות שפהבתחום של 

 .לעיל( 5ר' פרק 

 דיומטפלות דיווחו כי לא קיבלו  אימהות – התכנית של הגילים בטווח התכנים במיקוד קשיים

גילים ל יותר הותאמו במפגשים התכנים, ן. לטענתחודשים 38 גיל עדכלים לעבודה עם תינוקות 

 . אחת המטפלות סיפרה:מוגבלת הייתהתינוקות ל םשלה הרלוונטיותשלוש( ו-הבוגרים יותר )שנתיים

כי הילדים שלנו לא יכולים לספר  ,לנו להשתמש בזהו"אנחנו שעובדות בתינוקייה לא יכ
אבל זה קצת קשה... אנחנו מראות להם תמונות...  ,סיפור, הם לא מדברים... אנחנו מספרות

 .למעשה לא קיבלתי מענה מספק באמת מה לעשות עם הקטנים"

הובא  לא ,הילדים של הבסיסיים צרכיהם את לספק המתמדת הדאגה בשל כי מטפלותאמרו ה דעו

 זו התאמה אי, אימהותה לדברי. הידע ביישום להתמקד המקשה, תינוקות עם העבודה אופי בחשבון

 למרות, לעיל שצוין כפי. במפגשים יותר בוגרים ילדים של השתתפותם בגלל עוד התעצמה התכנית של

 כדי בפעילות להשתתף 6 גיל מעל לילדים תרהּו מסוימות בתכניות, בתכנית שהוגדרה גילה הגבלת

 גדולה צפיפות על ווחּד כך בעקבות. לשמרטף שיזדקקו בלי במפגש להשתתף אימהות על להקל

 אימהות העלו התכנית לשיפור כהצעה. הפעילות על הגדולים הילדים "השתלטות" ועל במפגשים

  .   שונים בגילים לילדים נפרדות קבוצות ליצור תהאפשרו את ומטפלות



 

 מבניםב שפעלו תכניותה, כאמור – רחב שירותים מערך במסגרת מובנית תכניתביצירת  שיוק

 ,לעתים ,זאת עם. התכנית את שווקל וזה חיזק את יכולתן קיימת תשתיתב והשתמש קהילתיים

הפועלות באותה ל מתכניות אחרות ד  ב  יההתקשו ל הן, קיים בשירות או בתכנית נוסף רכיבבהיותן 

, הורים אשר השתתפו ביותר מתכנית אחת באותו כך. ייםהעיקר תכניםהו מטרותה מבחינתמסגרת 

בין הספציפיים של התכנית והתקשו להבחין בינה ל הליעדיהיו מודעים תמיד מערך שירותים לא 

 תכנית שיש להן אורגניות קבוצות וצרונ לאתכניות אחרות. קושי נוסף שעלה הוא שבתכניות מסוימות 

 להגיע היהאלא כל הורה יכול  ;, כפי שנעשה בתכניות אחרות הפועלות ביוזמהושבועית מובנית עבודה

. מובנה למידה תהליך ליצורו הקבוצה לגבש את התקשההנוחה לו ולהשתלב בפעילות. שיטה זו  בשעה

 . תכניתבכל  המדויקהמשתתפים  רמספאת  לבררזה השפיע על המאמצים  נושאמכך,  יתרה

. המידע התקבל באמצעות השאלון להורים םמשתתפיה בעיניתרומות התכנית  מוצגותבחלק זה 

 אימהותדיווחו ה ןעליהשכל התרומות  .החינוכי הצוותקבוצות המיקוד עם ההורים ועם באמצעות ו

 .המפעיל הצוותמנהלי התכנית ו ציינומות שתרוהוהמטפלות עלו בקנה אחד עם 

 הודות כי דיווחו המיקוד בקבוצות אימהות – הבנה/מודעות לחשיבות אוריינות והעשרת שפה

 הןשיבות האינטראקציה והשיחה עם הילד כדרך להעשיר את שפתו. לח יותר מודעות הןתכנית ל

כיצד זה  יןהבל בליכפעולה "טבעית", אבל זה נעשה  ,קראו סיפורים ושרו עם הילדיםסיפרו שגם בעבר 

כי  אמרו אג'יקשהשתתפו בקבוצת המיקוד ב אימהות. חלק מההילדשל  ויכול לסייע להתפתחות

, אבל בעקבות מבינים אינםם הש, כי חשבו קטנים מאוד ילדים הטילו ספק בחשיבות השיחה עם

שהדרך לשכנען בחשיבות ו ציינ אימהותהחשיבות האינטראקציה עם הילד. הן הבינו את  התכנית

של נושאים אלה על  תםהשפע אתמנחות התכנית  ההדגשה שלשפה הייתה האוריינות והעשרת הנושא 

 :אימהותה אחת. כפי שציינה עתידב ןיהלדישל  םהתפתחות

"היא )המנחה( תמיד אומרת את שורת המחץ, שבלי שפה נכונה אף אחד לא מצליח. שזה  
  שיר. העשרה של הילדים שלנו היא המפתח להצלחה". אוצר מילים ע –הבסיס להצלחה 

והעצימה את לנושא האוריינות והעשרת שפה  ןשהתכנית העלתה את מודעות ציינו המטפלותגם 

 :מטפלותחשיבותו בעיניהן, גם אם פעולות אורייניות שונות נעשו גם בעבר. כפי שמציינת אחת מה

ני מבינה כמה זה תורם להם להתפתחות אבל עכשיו כשא ,"עד היום גם דיברתי עם הילדים
לדבר אל ילדים שלא עונים לי ...  קשה . זה היה קצת זאת השפה אז קל לי יותר לעשות

 .כי אני מבינה את התרומה לטווח הקרוב והארוך" ,עכשיו זה יותר קל לי

ספר לו להעשיר את שפת הילד, ל כיצדכי למדו  דיווחותכניות ה בכל אימהותמה 70%-כ – ידע רכישת

כיצד  שלמדוומטפלות  אימהות ציינובקבוצות המיקוד  גם(. 30 תו )לוחלשחק א או שוחח אתוסיפור, ל

 להתמודד עם קשיים אחרים בהורות. אימהותל עזר אף זה ידע כי וחדּו .לדבר עם הילד

להימנע כדי לקדם  עליהןוהצוות החינוכי אף קיבלו טיפים כיצד עליהם לנהוג וממה  אימהותה

הודגשה החשיבות של הומלץ להדגיש מילים חשובות,  ,למשל ,ריינות בקרב ילדים צעירים. כךאו



 

, לבקש מהילדים לספר את הסיפור במילים שלהם קריאה חוזרת של סיפורים לבקשת הילדים

 במהלך הקריאה.    לבדיקת הבנת הילד ולהימנע מלשאול שאלות 

, האימהותדיווח  פי על  (רבה מאוד"/ידה רבה"במ) לקידום הילדדרכים על ידע קבלת : 12לוח 
  )%( לפי מגזר

 (N=137ערבי ) (N=86) ייהוד (N=223) סך הכול הילד אוריינותלקידום  דרכים
 76 86 **89 להעשיר את שפת הילד

 76 76 90 לספר לו סיפור
 74 84 *91 לשחק אתו

 78 70 **95 לנהל אתו שיחה
 70 86 *88 לבחור לו ספר קריאה

 79 97 **91 לבחור משחק לשחק אתו
 - 87 - להתמודד עם שתי שפות^

 93 - - להתמודד עם ערבית מדוברת וספרותית
 .)שנה שלישית( הורים שאלון: מקור המידע

0* הבדלים מובהקים לפי 
χ, p<0.05. 
 .0χ, p<0.01 ** הבדלים מובהקים לפי

 (.N=9^ נשאלו רק הורים שהשפה העיקרית בבית אינה עברית )

 זמן השקעת דורשלציין כי ההורים העריכו גם את העובדה שקידום שפה בקרב ילדים אינו  מעניין

. כמו כן, הם הילד עם אינטראקציה ודרך מיותיו-יוםאלא יכול להיעשות באמצעות פעילויות  מיוחדת

 לדברי כךם. קניית ספרים וצעצועים יקרי כמו שקידום שפה אינו כרוך בהוצאות כלכליות כבדות ציינו

 :אימהותה אחת

"השכונה הזאת... מבחינות מסוימות, במיוחד כלכלית, המצב לא טוב ויש לזה השלכות 
בחינוך, נתינה לילדים, חוגים... המנחה הסבירה שכדי להעשיר את הילד, כדי לקדם אותו 

לספר בשפה, זה לא חייב להיות בכסף... כדי לתת לילד את הדברים הנכונים... בשביל לשבת ו
 ".סיפור לילד לא צריך כסף. זו נקודה חזקה שהיא נגעה וזה ייאמר לזכותה

והצוות החינוכי אף רכשו ידע בנוגע לבחירה של ספרים או משחקים באמצעות המלצות  אימהותה

דיווחו כי  אימהותמה 70%-כ קונקרטיות על ספרים מסוימים ומתוך למידה על שלבי התפתחות הילד.

"ילד אחת האימהות: כפי שמציינת  (.30ית כיצד לבחור ספר או משחק לילדן )לוח למדו במסגרת התכנ
. לכל ילד יש את התקופה שלו, יש אירועים שונים, וזה בא לידי ביטוי גם 6הוא לא כמו ילד בגיל  4בגיל 

  . במונחים של ספרים ואיך לספר סיפור לילד"

מתוך רשימת  לציין התבקשו אימהותה – בתכנית בבית/במסגרות לגיל הרך שנרכשיישום הידע 

"הרבה יותר",  פעולות אלה הילדים עם עושות ןאם מאז הצטרפותן לתכנית הה פעולות אורייניות

קריאה, דקלום  כמות אורייניות מובנות יוכללה פעילו הרשימה ."מעט יותר" או "אותו דבר או פחות"

כי  וווחיד אימהותמה 84%-ל 94%ילד. בין עם ה האינטראקציה ושיח הכוללות פעילויות כןאו משחק ו

  (.36חל שינוי כלשהו )עושים "מעט" או "הרבה יותר" מקודם( בכל תשעת ההיגדים שניתנו )לוח 



 

הצטרפותן לתכנית הן עושות "הרבה  מאזדיווחו כי  אימהותכמחצית מה – פעילות אוריינית מובנית

( 43%(, דקלום שירים ומשחקי ידיים )57%ם )את ספריית כגון קרות מובנות אוריינייויותר" פעילו

ממה שעשו  פעילות זו "מעט יותר" ותעוש ן(. שליש דיווחו שה53%ומשחק במשחקים או בצעצועים )

  לפני שהשתתפו בתכנית.

 )%(  האימהות דיווחעל פי  התכניתבעקבות  פעילויות עם הילדה היקף: שינויים ב10וח ל
 יותר הרבה  יותר מעט דבר אותו 

    מובנות פעילויות
 58 65 39 "סיפוריםלו קוראת/מספרת "
 53 69 00 "מידע כתובלו קוראת/מראה "
 57 64 35 "שירים/חרוזיםאתו מדקלמת "
 53 67 33 "משחקת אתו במשחקים/צעצועים"

    הילד עם אינטראקציה
 40 60 33 "ל להביןויכהוא שברמה דברים לו מסבירה "
 40 07 00 "אלותיומקפידה לענות על ש"
 67 63 03  "ראהשטלוויזיה או על קלטות מדברת אתו על תכניות "
 60 09 53 "הולכת אתו לספרייה"
 58 66 00 "מדברת אתו על כל מיני נושאים"

 .)שנה שלישית( הורים שאלון: המידע מקור
 
ציינו  ,סיפורים להם ולספר  ילדיהם עם לשיר רגילים שהיו אלו במיוחד ,ורים בקבוצות המיקודה

 התכנית סייעה אלה להורים. "איכותיותה"אורייניות הפעולות ה חשיבותן שלאת להעריך למדו שהם 

 :סיפרה אחת אימא. הילדים עבור יותר משמעותיותל עשייתןבו הפעילויות בשדרוג

משמעות נוספת,  –"היינו רגילים לקום בבוקר ולשיר שירים, היום אנחנו גם מספרים אותם 
זה נכנס ליהם עחבת יותר. מודעים לשירים ולתכנים, זה משהו אחר. דברים שמדברים מור

 למודעות ועושה משהו".

דיווחו כי התכנית תרמה לתקשורת טובה יותר עם הילד  אימהותמה 75% – אינטראקציה עם הילד

יש דיווחו על כל מיני נושאים ושל ""הרבה יותר ןילדיהעם  ותמדבר ןשהדיווחו  ן(. כמחצית34)לוח 

 ילדמה שהברלאיכות האינטראקציה )למשל, "מסביר דברים  אשרב"מעט יותר".  אתז ן עושותהש

 זאת "הרבה יותר"  ותעוש ןהדיווחו כי  ן"(, כמחציתלושאלות שה כליכול להבין", "מקפיד לענות על 

 (. 35זאת "מעט יותר" )לוח  הן עושותבהתאמה דיווחו כי  07%-ו 60%-ו

 פעילויות ביצוע בתדירות שינוי על( שלישים)כשני  ותהמשתתפ מרבית דיווחו להפעלה ההראשונ בשנה

. )"מעט יותר"( מועט היה השינוי כי דיווחו ןרוב, השלישית לשנה בניגוד אולם, הילדים עם אורייניות

 "הרבה יותר" אלההן עושות פעילויות  כישדיווחו  אימהותבאחוז ה ניכרתה יעלי חלה השלישית בשנה

  בתכנית. ןבעקבות השתתפות

הערביות על תרומות התכנית היה  האימהות ן שלוחּוידבשנה הראשונה להפעלה,  כמו, כך לע נוסף

חיובי יותר בכל ההיבטים שנבחנו. ייתכן כי ממצא זה נובע מכך שנקודת הפתיחה שלהן הייתה נמוכה 

 .ןולאיכות ילדיהן יותר בכל הנוגע לכמות  הפעילויות האורייניות שנהגו לעשות עם



 

 יותר הרבה עושה") בעקבות התכניתאורייניות עם הילד הפעילויות ה היקףהרחבת  :17לוח 
 , לפי מגזר )%(על פי דיווח האימהות ("התכנית לפני מאשר

 (N=137ערבי ) (N=86יהודי ) (N=223) סך הכול 
    פעילויות מובנות

 48 60 78 "קוראת/מספרת סיפורים"
 40 06 71 מידע כתוב קוראת/מראה

 43 68 79 מדקלמת שירים/חרוזים
 44 63 76 משחקת אתו במשחקים/צעצועים

    אינטראקציה עם הילד
 33 68 52 ל להביןויכהוא שברמה דברים לו מסבירה 

 43 68 51 מקפידה לענות על שאלותיו
 טלוויזיה או על מדברת אתו על תכניות 

 53 09 09  שראה קלטות    
 65 03 02 כת אתו לספרייההול

 46 67 78 מדברת אתו על כל מיני נושאים
 .)שנה שלישית( הורים שאלוני: מקור המידע

 (.36 לוח" )ר' התכנית לפני מאשר יותר"מעט ו" התכנית לפני כמו דבר: "אותו כללו נוספות קטגוריות~ 
    .0χ, p<0.01 ** הבדלים מובהקים לפי

רקע  בעלותלמשפחות  לפיה היא מיועדתש –אחד עם תפיסת  התכנית  בקנה  עולים ההערכה ממצאי

בהתנהגותן מאז הצטרפותן  דיווחו כי לא חל שינוי אימהותכחמישית מהכלכלי נמוך. נמצא כי -חברתי

 45%עובדות ) אימהותהעלתה כי מדובר באוכלוסייה חזקה יותר:  ן. בדיקה של מאפייניהלתכנית

בלבד בקרב סך  33% סיימו תואר אקדמי לעומת 55%( ומשכילות )ותהמשיב כלל בקרב 68%לעומת 

 (. ותהמשתתפ

 

ציינו את כמו כן, הן  .אורייניות פעילויותהן התמקדו יותר ב ,אף הן כי הודות לתכנית ציינומטפלות ה

הכוללת יצירה, המחזה של הסיפור וכן מתן אפשרות לילדים לספר את  ,הפעילות סביב הספרת עמקה

"זה חידוש בשבילנו כי תמיד אנחנו מקריאים לילדים ם. אחת המטפלות סיפרה: צמהסיפור בע
סא ומספר, וילדים אחרים רוצים גם לספר... זה יופתאום אנחנו מאפשרים לילד לספר, והוא יושב על כ

 .  היה שינוי גדול בשבילי"

כיצד למדו  הן סביבה הפיזית של הגן.ל לב בשימת גם התבטא היישום כיחלק מהמטפלות דיווחו 

התלויים  ולכרזותתייחס לשלטים ואף החלו לה ר "פינת ספר" אטרקטיביתויצלאת הספרים ו שילהנג

 לא פעם"אנחנו אומרים להם: 'פה כתוב: פורים שמח'. על קירות הגן, כפי שמתארת אחת המטפלות: 
 את מצלמים, מסתכלים הםהיום אנו יודעים ש .לקרוא יודעים לא הם, מה חשבנו ,אומרים היינו

 ."קודם עליו חשבנו שלא משהו זה, האותיות

 ןלהעזר  ותאחר אימהותדיווחו שהמפגש עם  אימהותמה 70%-כ – הקבוצה כמקור לתמיכה ולייעוץ

(. ותהיהודי מהאימהות 86%לעומת  ערביותה אימהותמה 76%רבה מאוד" )במידה "במידה רבה" או "

חברים חדשים  ברכישתרבה מאוד" במידה בה" או ""במידה ר ןדיווחו כי התכנית תרמה לה 80%



 

 המפעיל צוותה(. גם בקרב היהודיות 37%לעומת  73% – ותערבי אימהות)סוגיה זו עלתה בעיקר בקרב 

 ותמיכה.  מקור המידעשקבוצות ההורים הפכו ל ציין

 )%( על פי תפיסת האימהות, לפי מגזרנוספים  : תרומת התכנית בתחומים15לוח 
 (N=137ערבי ) (N=86יהודי ) (N=223) סך הכול 

    בה מאודר /במידה רבה
 77 80 **90 תרומה לביטחון כהורה

 78 87 **97 התקשורת עם הילד טובה יותר
 76 86 *89 המפגש עם הורים אחרים עזר

 83 83 80 אופציה לפעילות לשעות הצהריים
 79 80 **91 קבלת מידע בנושא גידול ילדים

 74 80 **91 ות עם גידול ילדיםסיוע בהתמודד
 73 37 **82 חברים חדשים

 .)שנה שלישית( הורים שאלון: מקור המידע
0* הבדלים מובהקים לפי 

χ, p<0.05. 
 .0χ, p<0.01 ** הבדלים מובהקים לפי

( דיווחו כי קיבלו מידע וסיוע 34)ר' לוח  אימהותמה 70%-כ – לקבל ייעוץ ממומחה הזדמנות

  דול ילדים.בהתמודדות עם גי

כהורים  לביטחונןדיווחו כי התכנית תרמה  אימהותמה 76% – ת הוריתגלּומוגברת של מסּו תחושה

(. היהודיות בקרב 80%לעומת  ותערביה אימהותמה 77%רבה מאוד" )במידה "במידה רבה" או "

ונות העזרה, התמיכה והידע שקיבלו בסוגיות ש כי וחודּוזו צוינה גם בקבוצות המיקוד  תרומה

 .ןהקשורות בגידול ילדיהם תרמה להורות שלה

 הרך בגיל החינוכי לצוות התכניתתרומות 

 ההזדמנותקבוצה כמקור לתמיכה וייעוץ והעריכו את ה את ציינו, גם המטפלות אימהותל בדומה

, למשל, סיפרו על שיתוף בפעילויות אורייניות שנעשו עם הילדים: כך .למקצוע מעמיתיהן ללמוד

תה ממש יהתגבשה יותר כי פתאום כולן ראו את הרעיונות אחת של השנייה, וכל אחת הי "הקבוצה
את גם ציינו  ןה . חומרים ולהפעיל את הילדים"בלגבי איך להשתמש  מקסימיםדברים  עלומעיין נובע. 

 גםבמעון. הן  שלהןמית יו-יוםהתרומה של התכנית להתמודדות עם קשיים ודילמות העולים בעבודה ה

מקצוע מנוסים על  מאנשילקבל יעוץ והדרכה  בשבילןיכו את העובדה שהתכנית היוותה הזדמנות הער

ייחודיות התרומות ה ולהלן יוצגגם באיתור וזיהוי ילדים עם עיכוב התפתחותי.  כמוקשיים שהן חוות, 

 שצוינו על ידי המטפלות:

 את העלתה הילד והתפתחות האוריינות בתחום שרכשו הידע – פיתוח כישורי התבוננות על ילדים

 הן כי ציינו המטפלות. לילדים שלהם הקשב ואת הרך בגיל החינוכי הצוות של ההתבוננות כישורי

ילד מספר ה כיצדלבחון  ,למשל .אורייני בהקשר התנהגותם דפוסי ועל הילדים על להסתכל החלו

  שהוא יושב ומסתכל בספר. בזמןסיפור  ולעצמ



 

, עם הורים יעילות תרודרכי תקשל כלים רכשומטפלות ציינו כי  – ריםתקשורת טובה יותר עם ההו

 הן. וכדומהדיווח להורה על תפקוד הילד בגן  ,על הפעילות בגןלוח המודעות  של שוטפים ניםעדכו כמו

שיש בעיה בהתפתחות/תפקוד הילד בגן. אחת  מרגישות הן כאשרלהורה  להסביר דרכים על למדו גם

 המטפלות ציינה:

 לא... אותם ולהפחיד לומר דבר כל לא. ההורים כלפי רגישות לגלות לנו אמרה חההמנ"
 לא, הדדית, שווה בצורה להורים לגשת שצריך שהבנו הוסיף מאוד זה …ההורה את לתקוף

 ."הילד טובת את רוצים שנינו. מעליכם אני

קצוע נוספת של רכישת הידע והזמינות של איש מ תרומה – המטפלת שלהעצמה מקצועית 

 תיארהאחת המטפלות של המטפלות ושיפור האינטראקציה שלהן עם ההורים.  חיזוק איהלהתייעצות 

 :היטבלא דיבר  לכןלמצוץ רוב היום מוצץ ו שנהגעם ילד  התמודדלהתכנית סייעה לה  כיצד

כמה פעמים שמוצץ זה לא טוב אבל לא ידעתי יותר מזה. הודות  מאילא"כבר אמרתי  
שאין מרחב של  ,( ידעתי לומר לה מה המוצץ עושה, שהוא פוגע בלסת)לתכנית ולמנחה

 טחוןיבהיה לי יותר  מא.יהאולכן הילד לא מדבר טוב. עם הידע הזה שכנעתי את  ,הלשון
 ".ויותר כלים, יכולת להסביר

 חוקרים(. sustainability) תּוימי  וק   יישום, ופיתוח תכנון: שלבים שלושה כולל תכנית של החיים מחזור

 Barab) בהצלחה יושמו הראשונים השלבי כאשר גובריםקיימא -בת להיות תכנית של סיכוייה כי מצאו

et al., 1998.) מהפסקת הפעלתה, דרך המשך הפעלה  :תכניות חברתיות נעה על רצף של ןשרידות

כלוסיות ולמקומות נוספים בתבנית דומה ובאותו ארגון וכלה בהרחבת התכנית או בהפצתה לאו

 & Harvey and Hurworth, 2006; Sulimani, 2002, Renihan וגם ;0008ברק, -ואלרן שפירו)סויה, 

Renihan, 1989, Cohen-Navot and Lavenda, 2003, Bowman et al., 2008, Kaufman & Gidron, 2006, 

Kalafat & Ryerson, 1999 .) 

נדרשות התכניות הפועלות במסגרת היוזמה לאוריינות משפחה של  ,טפיילוהשנות  שלוש בתום, כיום

יורק לשקול את המשך דרכן ולתת דעתן על סוגיית ההטמעה וההפצה. -הפדרציה היהודית של ניו

ת לבית הספר, הוא אחד הנושאים התפתחות ואוריינות בגיל הרך, ובפרט מוכנּו בקידוםהאתגר 

נבחן סוגיה זו באמצעות שלוש  להלןמקצוע בישראל. השי אנ אתמדיניות והאת קובעי  המטרידים

 :(0008, ואחרים)סויה גורמים קבוצות 

חלה התקדמות ניכרת, כולל  עבודהה מודלגיבוש  בתהליך :הקשורים לתכנית עצמה גורמים .1

תפתחויות במהלך שנות הה ו.מויישו תודרכי הפעלהאחדת ו "אוריינות משפחה"מושג ה הבהרת

עלייה במספר ה ,סדירההפעילות ה :נמצאות בשלב מתקדם של יישום התכניותכי הפיילוט מעידות 

 נערכוכן,  כמוהיעד.  לאוכלוסיית בתכניותטובה יותר של המשתתפים ההתאמה וכן ההמשתתפים 

 מעידה דבר ,העמיתים בלימוד שנוסחו לעקרונות פעילותן את להתאים שנועדו בתכניות שינויים

 .אותן המפעילים הארגונים שלו התכניות של הגמישות על



 

מנגנונים  פועלים ןבהשנבחרו תכניות כבר בשלבי התכנון  :המפעיל לארגון הקשורים גורמים .2

  :ןהמשך הפצתלו של התכניות ןרידותׂשלשיכולים לסייע 

 .נוספות תכניות המספקים ארגונים ידי על מופעלות התכניות כלעצם העובדה ש -

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

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

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

ל את התכנית בסל ולכלשוקלות אף הן  שאינן חלק מתכנית כוללנית אחרות תכניותעלה כי 

יורק דיווחו -תכניות רחבות יותר. בהצעות לחידוש המימון שהוגשו לפדרציה היהודית של ניו

'יק על כוונתם לכלול את התכנית שלהם בסל התכניות של ואגהמכון לחקר הטיפוח בחינוך 

סל אשלים ציינו את כוונתם לכלול את התכנית ב; התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון

 התכניות של "מוטב יחדיו".

תרמה משמעותית לפיתוח היכולת הארגונית של הארגונים כגורמי  "יוזמה"ה כי נראה, לסיכום

 .עם אחרים מפתח בתחום האוריינות לגיל הרך וליכולתם לחלוק את הידע שפיתחו בתחום

בקהילה, ליצור תמיכה ות ולמנף את התכני כדי ארגונים לעשות:ה שמתכנניםצעדים נוספים  .0

אנשי  שללעורר את המודעות ו צברוש ידעאת המתכננות להפיץ  ןמהתכניות כי ה כמה דיווחו

 :הבאיםצעדים , תוך נקיטת ההרךנושא אוריינות המשפחה בקרב ילדים בגיל מקצוע לחשיבות של 

 השתלמויות והכשרה: 

ים של יהיישוב לרכזיםנועדה . היא לאוריינות מובנית הכשרה תכנית פיתח "אשלים" -

 .המידע את להפיץ מוטל שעליהםהרך,  גילל במסגרות ולרכזים"מוטב יחדיו" 

 לערוך יום עיון בנושא אוריינות לאנשי מקצוע שעובדים בקהילה   תמתכננ נין'סחקרב  קרן -

 יק אגלדברי מנהל התכנית, הערכה שפותחה על ידי  :הנושאעל  לימודייםחומרים  של הפקה'

שניתן להפיץ בקרב אנשי מקצוע שעובדים בתכניות הפועלות על  יכולה לשמש "תקציר" מידע

ת עבודה לאוריינות וח כי הם כותבים ערּכדּו נין'סחבקרן קרב  מלבד זאתהארגונים.  ידי

 מקצוע. הפץ בקרב אנשי תּווכי היא משפחה בעברית ובערבית 

מסוימות נבנו מלכתחילה  תכניותלציין כי מלבד התכנון להמשיך להכשיר אנשי מקצוע בקהילה,  חשוב

באופן שיבטיח את המשך הפצת הידע. באמצעות הכשרת צוותים חינוכיים בגיל הרך, המכון לחקר 

'יק יצרו ערוץ שבאמצעותו הן יכולות ואג, ספריית בנימין מתנ"ס רמלה הערביהטיפוח בחינוך, 

  להמשיך להפיץ את הידע בקרב הורים וילדים.   

די להבטיח את המשך התכניות, זוהו שני ממדים חיוניים לשרידות תכניות הפעולות שכבר נעשו כ לצד

 שאינם מתקיימים במלואם בתכניות: 



 

התחומים החיוניים ביותר לשרידות של תכנית הוא  אחד מימון ארוכי טווח ומרובים: מקורות

 של יעיל שיווק של יוצא פועל כי לציין כדאי. הארוך בטווחמציאת מקורות מימון שיתמכו בתכנית 

 . )ראה לעיל( להפעלה חיצוניים מימון מקורות מציאת הוא התכנית

הגורמים  אחד מומחיות צוותי התכניות בנושאים הקשורים לתכנית באמצעות הכשרה: הגברת

באמצעות  המפעיל והצוות המנהליםשהוכחו כמסייעים בשרידות של תכנית הוא פיתוח מומחיות של 

הצוות קיבלו הדרכה והשתלמויות אולם נמצא כי הן לא היו מספיקות הכשרה והדרכה. כאמור, אנשי 

 עקרונות ושיטת גיבוש בעקבות במיוחד עלה זה צורך. תכניותוהם חסרים ידע בנושאים הנלמדים ב

, בניית הכשרה וחיזוק אוריינותב רקע בעלי ןבראש והעומדים התכניות מפעילי כל שלא מאחר. עבודה

 נכון של הנחות היסוד שגובשו בלימוד העמיתים.  יישוםב ףנוסיהיו צעד  שלהםהמומחיות 

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

-וכ משפחות 600 מעל "היוזמה" כללהות בתכניות היוזמה לאוריינות משפחה. בשנה השלישית משותפ

 משתתפיהן העלות את מודעותם שלל הצליחו התכניות .מצוקה שכונותמ וגננות מטפלות 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

 . שיוכלו לשמש באופן נרחב גם ארגונים אחריםכך  ;לגיל הרך בישראל

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

 : , להלן פירוטםולנקיטת צעדים שיאפשרו הפצה נרחבת יותר שלהן

 רך התכניות ציינו את הצו 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 

אחידה הכוללת נושאי חובה שיש לכלול בכל תכנית לאוריינות משפחה. עם זאת,  לימודיםתכנית 

להתאים את התכנית הספציפית שלהם למאפייני  הארגונים ימשיכולצד תהליכים אלה חשוב ש

 הארגון, צורכי המשתתפים ועוד. 

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

 של יהמקצוע הרקע שבהןזה 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

  התכניות דיווחו על קשיים בגיוס  צוותי – שיעורי ההשתתפות: להגדלתמציאת דרכים

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

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

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

  



 

 עד המוגדרת של התכנית על פנייה לאוכלוסיית הי 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 אימהותשכלה ותעסוקה נמוכים יותר )למשל, מאפייני ה בעליהורים 

 .זו באוכלוסייה התכניתשל  שבהתמקדותה החשיבות

 להמשיך וחשוב שלוש עד לידה גילאי בילדים מיקוד יותר חל הפיילוט במהלך, לכך בדומה -

 ."יוזמה"ה כוונות את התואמת זו במגמה

 הפעילויות  כי דיווחו ומטפלות הורים – צי ומטהמענים לצרכים של תינוקות בני שנה וח 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 ירלהבה חשוב אפוא. 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 

ארגונים המפעילים, נרכש ונקודות החוזק של הש, תוך ניצול הידע הרחבה יותר ההפצה

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

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

 אנשי מקצוע בקהילה.  בקרבגיל הרך אוריינות ב  

 פעילותההמשך  אתלהבטיח  ת תמיכה ארגונית ומימון הנדרשיםהשגצורך ליצור אסטרטגיה ליש 

 להעלותעקרונות פעולתה עשויים לסייע תכנית והש מטרות ובילג המשך פעילות. ואת הרחבתה

שירותים שעובדים באנשי מקצוע  של םתמיכת ולגייס את הציבורי היום סדר על אותה

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

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

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

להם להפעיל תכניות אוריינות משפחה לילדים גילאי לידה עד שלוש הנמצאים בתקופה מכריעה 

חותם הלשונית; עד אז טיפוח האוריינות לגילאים אלה לא היה מפותח דיו. באמצעות תכניות בהתפת

הפיילוט והתכנית ללימוד עמיתים שריכזו תחת קורת גג אחת אנשי מקצוע מובילים, הפדרציה 

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

ראיה לכך מצויה, בין  הרך. בגילשל ילדים  התפתחותםבמיוחד לאור העניין הרב בישראל ב להתרחב

ושעשויות להוות  האחרונה בשנהשל ילדים  בתחום ישראל במדינת שהתקבלוהחלטות  שתיהיתר, ב

ת ב"יוזמה": א. התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, וה של התכניתפצהפלטפורמה להמשך 

. ב; והפעלתה הרחבתה להמשך מהמדינה ניכרתמימון  תוספתכתיבת הדוח קיבלה שנכון למועד 

 החברתית המחאהכלכלי שהוקמה בעקבות -ועדה לשינוי חברתי – טרכטנברג ועדתהמלצות דוח 

 ואת מחויבותה את להגדיל הממשלה. מהמלצות הוועדה עלה כי על 0033 בקיץ בישראל שפרצה

 צעדים. 6 עד לידה לגיל גם הגילים טווח של הדרגתית הרחבה וךת, 5-6 בני בקרב לעשייה אחריותה



 

 להוות שיכול דבר; הרך בגיל הילדים קידום את להדגיש הישראלית בחברה מגמה על מעידים אלה

 . האוריינות בתחום הידע ולהפצת פעולה להמשך פורייה קרקע
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