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  מנהלים מציתת

  רקע

 ,מיסודה של קרן גרינספון ישראל ובשיתוף משרד החינוך ,"ַמ�ָתַ�ת �לַפאנ�ס"ו "ספריית פיג'מה"תוכנית 

והורים ובין ילדים על אודות חוויות  מחנכיםערכי בין שואפת להנחיל לילדים את אהבת הקריאה ולעודד שיח 

ספרים  התוכנית מעניקהבכל שנה  .ובמשפחה בית הספרמעולמם הרגשי, החברתי והתרבותי של הילדים ב

לפעילויות משותפות של כולל הצעות הללו ספרים כל אחד מה .מגיל הגן עד כיתה ב' ,למאות אלפי ילדים

  ספר.אותו הילדים עם ההורים, המיועדות להעמקת ההבנה של הערכים הטמונים ב

  

  מטרות התוכנית

 הן , לפי מובילי התוכנית,מבקשת לקדם "ַמ�ָתַ�ת �לַפאנ�סו" כנית "ספריית פיג'מה"ומטרות המרכזיות שתה

קידום שיח על כמטרה), של התלמידים ונה לשיפור יכולות הקריאה (אין הכו עידוד אהבת הקריאה והספר

 יצירת מכנה משותף תרבותי רחב, האוריינותכישורי העשרת השפה וחיזוק , ובביתבבית הספר ערכים 

חיזוק הרגלי קריאה משותפת , ספריםהאותם  ילדים הקוראים אתהספרותי וערכי משותף) בין -(מטען תרבותי

האוריינות כישורי התורם לחיזוק  ,הורים- מורהאו  מורה-יצירת "מעגל" ילדהמשפחתי, שיח הועידוד 

 .ספרים במתנההענקת באמצעות ילדים  הנגשת ספריו ולהעמקת החינוך לערכים

  

  שאלות ההערכה המרכזיות

ב') בקרב דוברי -בשנת הלימודים תשע"ט נתבקשה ראמ"ה להעריך את התוכנית בבתי הספר (כיתות א'

את ו אופן יישומהאת , כניתולבחון את דפוסי ההפעלה של הת נועדהההערכה ערבית. בקרב דוברי העברית וה

שאלות ההערכה  .ההוריםבעיני המחנכים והשפעותיה הנתפסות כמו גם את  ,יהמטרות ושגוהבה שהמידה 

גורמי ל ,התוכנית תהפעלאופן לשל התוכנית,  נתפסתהתרומה לו כלליותהעמדות המרכזיות מתייחסות ל

המחולקים במסגרתה רצון מהספרים השביעות ל ,כניתובהפעלת הת למורים ולהורים סיועהתמיכה וה

בין בית ם ספריהיות בעקבות פעילוהקריאה וה - בעיסוק בספרים המשכיותל ,והערכת התאמתם לילדים

  .)לתוכניתקשר הלא רק ב(הרגלי קריאה וחשיפה לספרים ו ,ביתבין הוהספר 

  

  שיטה

מאפשר לקבל תמונת מצב סטטיסטית מייצגת , המערך מחקר כמותינבנה  ,כדי לתת מענה למטרות ההערכה

  . יה הרלוונטיתיולהכליל את הממצאים על כלל האוכלוס

ערבית דוברי , בבתי ספר דוברי עברית וב'- מחנכים והורים לתלמידי כיתות א'ההערכה התקיימה בקרב 

באמצעות סקר טלפוני ייעודי. הורים ומחנכים דוברי עברית נסקרו בשפה העברית ודוברי ערבית בשפה 

. )62%מחנכים (שיעור ההשבה של  437- ) ו45%הורים (שיעור השבה של  1,345ל נסקרו והכ- סךב. הערבית

  ממצאי ההערכה מוצגים בפילוח לפי מגזר שפה. ו ,2019ספטמבר -בר במהלך יוניהסקר הוע
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  עיקריים ממצאים

 )90%- (כ וההורים עברית)ה, מעט יותר בקרב דוברי 80%- (כ מרבית המורים -  מהתוכנית רצוןהשביעות  �

וכמעט  יש להמשיך בקיום התוכניתסבורים כי  )90%-(כ . שיעור גבוה של מחנכיםעי רצון מהתוכניתשב

ישתתף בתוכנית גם בשנת ערבית, הביעו רצון שילדם דוברי העברית וה, דוברי )95%-(כ כל ההורים

, משמעותיתככחיובית ו. בנוסף, ההורים והמחנכים תופסים את תרומת התוכנית הלימודים הבאה

ספרים  חיזקה את המקום של קריאתערבית, עולה כי התוכנית המדיווחי מרבית ההורים, בפרט דוברי ו

הורים ומחנכים בבתי ספר דוברי ערבית . בהקשר זה יש לציין כי לאורך כל ההערכה נראה כי לרוב בבית

כמו כן נתגלתה נטייה לדיווח חיובי יותר  .כל אחד מההיבטים האמורים נטו להעריך באופן חיובי יותר

 .  נמוךשלהם כלכלי -חברתישהמדרג המבתי ספר (דוברי עברית וערבית) הורים ומחנכים בקרב 

   

בזמן ובכמות הנדרשת, אולם ליעדם מההיבט הלוגיסטי נראה כי לרוב הספרים הגיעו  - היבטים לוגיסטיים �

דוברי בקרב (יותר  כרבע מהמורים וכשליש מההורים דיווחו כי לא קיבלו את כל ארבעת הספרים

מההורים בבתי ספר דוברי  43%-עברית והרק כרבע מההורים בבתי ספר דוברי כמו כן, עברית). ה

  .בתחילת השנה התקיים בבתי הספר מפגש הסברה על התוכניתערבית ציינו כי ה

  

ככלל, כל הספרים זכו להערכות גבוהות (מעט יותר מצד ההורים). בקרב הורים ומחנכים  - ספרי התוכנית �

. בקרב דוברי )90%-(כ "שלג במתנה" ואהספר האהוב ביותר ה ,דוברי עבריתבבתי ספר  בכיתות א'

-(כ הספר שהילדים הכי אהבו הוא "הילד הבלתי נראה"כי לדעתם  ציינו מחנכיםהההורים ו ערביתה

. בקרב )90%-(כ ציינו לטובה את הספר "צפוף בבית"דוברי עברית  מחנכיםהורים ו בכיתות ב'. )85%

, אך מהספרים שביעות הרצון לגבי מידת ם לגבי הספר האהוב ביותר אותמימות דעי איןערבית הדוברי 

מתשובות ההורים עוד עלה  "החלום של עמנואל".את ניתן לציין לטובה את "זיאד על הר השחף" ו

שפה קלה להבנה, איורים נעימים, והמחנכים כי מרבית חוות הדעת החיוביות נסובו סביב היבטים של 

ארוכים  היושלילה ספרים שלתפיסתם לרוב ציינו ל חנכים. מנגד, הורים וממסר ברור ופעילויות מהנות

  .מידי, כתובים או מתורגמים בשפה קשה להבנה ו/או בעלי מסר מורכב

  

תרומתה הנתפסת של התוכנית בעיני המורים וההורים עבור המטרות שהוצגו קודם לכן  – תרומה נתפסת �

את תרומת התוכנית בבתי ספר דוברי ערבית, העריכו מחנכים, ובעיקר הורים גבוהה. יש לציין כי  היא

המחנכים נטו  , בשני מגזרי השפהככללמהורים ומחנכים בבתי ספר דוברי עברית.  באופן חיובי יותר

עברית גם על הרחבת אוצר הובקרב דוברי  ,לדווח יותר מההורים על תרומת התוכנית לחינוך לערכים

. בנוסף, הורים )91%( והנאת הילד מקריאת ספרים) 91%(, הבנת הנשמע )88%( המילים של הילד

, )94%( תרומת התוכנית להרחבת אוצר המילים של הילדדוברי ערבית נטו לדווח יותר מהמחנכים על 

רקע חברתי  (יותר . זאת ועוד, מרבית ההורים)91%( והנאה מקריאת ספרים )83%( הבנת הנשמע

היבטים הרגשיים של הילד, סבורים כי לתוכנית השפעה חיובית גם על ה )דוברי ערבית כלכלי נמוך ובפרט

  . )75%- (כ והזדמנויות לשיח על זיכרונות ורגשות )85%- (כ אהבה והנאה מקריאת ספריםכמו 
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מתוך  פחות ממחצית מהמחנכים דיווחו ששילבו את הספרים בפעילויות שונות. - פעילויות סביב הספרים �

פחות מרבע דיווחו מצד ההורים, . )40%-(כ אירוע לפתיחת הספרייההיא  השכיחה ביותרכך הפעילות 

 הייתה מפגש עם המורהשצוינה השכיחה ביותר הפעילות ו, כי לקחו חלק בפעילויות הקשורות לספרים

, בעיקר מרבית המחנכים ציינו שהקריאו בקול את הספרים ושוחחו עליהם בכיתה. בנוסף, )45%- (כ

מחנכים דיווחו כי קיימו פעילויות מיעוט מהבהקשר של ערכים ודילמות העולים מהסיפור, אולם רק 

  . סביב כל הספרים בתוכנית יצירה וחוויה

ממחצית מההורים דוברי  מעט יותרבהתייחס לפעילויות ההמשך בבית, כרבע מההורים דוברי העברית ו

. כמו את הספרים בביתיקיבלו הנחיה מהמורה לשוחח או לערוך פעילות בעקבות קרהערבית ציינו ש

המופיעות  מכירים את ההצעות לשיחה ולפעילות משותפת עם הילדיםההורים ציינו כי הם מ 65%- ככן, 

  ם ציינו שקראו את ההצעות לפעילות בכל הספרים. התוכנית, אולם פחות משליש מה בספרי

  

דוברי ערבית על כך מורים (באופן משמעותי) מ מורים דוברי עברית דיווחו פחות - גורמי תמיכה וסיוע �

. בנוסף, נראה כי דוברי ערבית) 53%דוברי עברית,  14%( בהדרכה כלשהי הקשורה לתוכניתשהשתתפו 

בהצעות  ,)65%-(כ מרבית המורים הסתייעו בשכיחות גבוהה בלמידת עמיתים ,לצורך הכנת הפעילויות

ם ג ם, ואולם מרבית)55%- (כ ובעלון המידע של התוכנית )55%-(כ לפעילויות המופיעות בסוף הספר

   .ערבית)הדוברי מ 43%עברית, הדוברי מ 82%( הדרכה נוספתבמעוניינים בתמיכה או ו שהיו ציינ

מכירים את דף הפייסבוק של התוכנית, את אתר האינטרנט של  אינםכלל  85%- כבהתייחס להורים, 

  . עברית)הדוברי קרב (יותר ב התוכנית או את סרטוני ההדרכה שלה

  

נהנים במידה רבה או רבה מאוד מפעילות הם וילדיהם כי ההורים ציינו מ 80%- כ -  הרגלי קריאה קודמים �

(ללא קשר לפעילות התוכנית), אולם  המורה מעודדת את ילדם לקרוא ספריםכי של קריאה משותפת ו

דיווחו בשיעור גבוה יותר , ילדם בתוכניתלהשתתפות ערבית, אלה שזו להם השנה השנייה הבקרב דוברי 

 . מקריאת ספרים ועל הנאת

  

  

תשע"ט שנת בבמסגרתה שביעות הרצון מהתוכנית ומהספרים שחולקו לסיום, מההערכה עולה כי 

גם בשנת הלימודים הבאה. כמו כן,  להמשיך בתוכנית, ומרבית ההורים והמורים מעוניינים גבוההיא ה

של קריאת ספרים נוהג השאכן תורמת לחיזוק  כזוהתוכנית כניכר כי ההורים והמחנכים תופסים את 

בבית, לחינוך לערכים, להרחבת אוצר המילים של הילד, הבנת הנשמע והנאת הילד מקריאת 

יותר  הורים ומחנכים בבתי ספר דוברי ערבית נטו להעריך באופן חיוביכי , נראה זאת ועוד. ספרים

הורים ו כן, . כמעליהם נשאלו בקשר לתוכניתשעברית את ההיבטים השונים הדוברי מקביליהם מ

ביחס נטו להערכה חיובית יותר של התוכנית בבתי ספר מרקע נמוך (דוברי עברית וערבית) ומחנכים 

  . רקע גבוה ובינוניהורים ומורים בבתי ספר מל

, חלוקת הספריםמספר היבטים לוגיסטיים הקשורים ל מקום לשיפורעם זאת, מההערכה עולה כי יש 

. לשם כך סביב הספריםבבית הספר ובבית לקיים יותר פעילויות לעודד את המורים (וההורים) כמו גם 

להעלות למודעות ההורים את קיומם של דף  וכן למורים סיועו גורמי תמיכהלהוסיף מומלץ 

 נהניםההורים מרבית  ,, שכן כפי שעולה מההערכההפייסבוק, אתר האינטרנט וסרטוני התוכנית

  .עם ילדם יאה משותפתרמפעילות של ק
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  רקע

מיסודה של קרן גרינספון ישראל  ,1ערבית)בקרב דוברי (" ַמ�ָתַ�ת �לַפאנ�ס"-ו כנית "ספריית פיג'מה"ות

והורים ובין  מחנכיםערכי בין שואפת להנחיל לילדים את אהבת הקריאה ולעודד שיח  ,ובשיתוף משרד החינוך

התוכנית  .ובמשפחה בית הספרילדים על אודות חוויות מעולמם הרגשי, החברתי והתרבותי של הילדים ב

בגנים ובבתי הספר בחינוך פועלת היא , וכיום 2החלה לפעול בשנת תש"ע בגנים ובתשע"ו בבתי הספר

 - כ ל, בתוכנית משתתפיםוסך הכ .ערבית, בקרב דוברי עברית ודתי ובחינוך המיוחד-הממלכתי, הממלכתי

בתי הספר מ 100%בתי ספר ( 600-בכ ,כל מגזרבמורים  3,000-כו (דוברי עברית וערבית)ילדים  40,000

 דוברי העברית).  ספרהבתי מ 60%- הערבית וכ בחברה

  

לפעילויות הכוללים הצעות  ,מגיל הגן עד כיתה ב' ,למאות אלפי ילדים ספרים התוכניתמעניקה בכל שנה 

, מיועדות להעמקת ההבנה של הערכים הטמונים בספרפעילויות אלה  .משותפות של הילדים עם ההורים

הספרים מגיעים לגנים ולבתי הספר,  דתי במשרד החינוך.-מאושרים על ידי הפיקוח הממלכתי והממלכתיה

ל ילד מקבל עותק כ ,סביבו וחווייתיתהצוות החינוכי מציג את ספר החודש לילדים, ולאחר פעילות יצירתית 

מאפשרת לצוות החינוכי לחבר בין  חלוקת הספרים בגנים ובבית הספר .שי לספריית המשפחהכהביתה, 

ל והכ סךב. ובכך לתרום לחיזוק האוריינות ולהעמקת החינוך לערכים ,הקריאה בבית ובין הפעילות בגן ובכיתה

  .ותלמידי הגנים שמונה ספרים ,במהלך השנה ארבעה ספריםבמתנה  יםמקבלתלמידי בתי הספר 

  

  מטרות התוכנית 

  הן: , לפי מובילי התוכנית,מבקשת לקדם "ַמ�ָתַ�ת �לַפאנ�סו" כנית "ספריית פיג'מה"ומטרות המרכזיות שתה

 (אין הכוונה לשיפור יכולות הקריאה כמטרה); עידוד אהבת הקריאה והספר •

  ;)על מורשת יהודית וישראליתבספריית פיג'מה ו(ובבית , בבית הספר בגןקידום שיח על ערכים  •

  ;האוריינותכישורי העשרת השפה וחיזוק  •

ספרותי וערכי משותף) בין ילדים הקוראים את -יצירת מכנה משותף תרבותי רחב (מטען תרבותי •

  ספרים;האותם 

 המשפחתי;שיח החיזוק הרגלי קריאה משותפת ועידוד  •

האוריינות ולהעמקת כישורי התורם לחיזוק  בנוגע לקריאה, הורים- מורהאו  מורה- יצירת "מעגל" ילד •

  ;החינוך לערכים

 ספרים במתנה.הענקת ילדים באמצעות  הנגשת ספרי •

  

  

  

                                                           
בו מצוינת המילה "תוכנית", הכוונה היא לספריית פיג'מה בקרב דוברי עברית על מנת שלא לבלבל את הקורא יובהר כי בכל מקום  1

  .בקרב דוברי ערבית. במקרים בהם הממצאים מתייחסים רק לאחת מהתוכנית, הדבר יצוין באופן מפורש ַמ�ָתַ�ת �לַפאנ�סול
 השנה השלישית של התוכנית בעברית והשנייה של התוכנית בערבית תשע"ט הנה 2
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  שאלות ההערכה המרכזיות

בקרב דוברי  ב')-בשנת הלימודים תשע"ט נתבקשה ראמ"ה להעריך את התוכנית בבתי הספר (כיתות א'

והמידה בה  אופן יישומהאת , כניתולבחון את דפוסי ההפעלה של הת נועדהההערכה . ערביתדוברי העברית וה

להלן שאלות ההערכה לפי  .ההוריםבעיני המחנכים והשפעותיה הנתפסות כמו גם את  ,יהמטרות ושגוה

  הנושאים:

? כניתוונות להמשיך בתכנית באופן כללי? האם יש נכוכיצד נתפסת הת: ותרומה נתפסת עמדות כלליות �

כנית מהווה והאם ובאיזו מידה הת? כניתווההורים מכירים את מטרות הת מחנכיםמידה הבאיזו 

כנית מעודדת שיח משמעותי ופלטפורמה לשיח בנושא ערכים ולקידום האוריינות בכיתה? באיזו מידה הת

בתי ובין עברית ההאם ישנם הבדלים בין בתי ספר דוברי  בבית הספר ובחיק המשפחה בעקבות הקריאה?

  ?בהיבטים הללו ערביתהר דוברי ספה

באיזו תדירות מבצעות המחנכות פעילויות העשרה ? בבתי הספרכנית מופעלת ו: כיצד התאופן ההפעלה �

כנית? אילו אסטרטגיות פעולה נמצאות בשימוש ובאיזה הרכב (שיח פרטני/ ובכיתה סביב הספרים שבת

להקראה ולמגוון פעילויות (שיחה, יצירה מה נעשה בכל הקשור לקריאה,  ?במליאה/ עבודה בקבוצות)

בפעילויות שגרה אחרות הנערכות  כניתותהכנית? כיצד משתלבת ווכד') בעקבות הספרים המחולקים בת

  בכיתות. באופן שוטף? כמו כן נבחנו ההיבטים הלוגיסטיים הקשורים לקבלת הספרים בכיתה

באילו להפעלת התוכנית?  מחנכיםשל המהם מקורות התמיכה : כניתוגורמי תמיכה וסיוע בהפעלת הת �

ובאיזו  ,ממשרד החינוך) או התוכניתכנית ולהכנת הפעילויות (מוהפעלת התלמסתייעים הם גורמים 

מסתייעים באתר וההורים  מחנכיםה באיזו מידה מהי? ,? האם נדרשת תמיכה נוספת, ואם כןתדירות

     היבט זה?בערבית דוברי העברית לההאינטרנט של התוכנית? האם ניתן להבחין בהבדלים בין דוברי 

מהספרים  מרוצים מחנכיםההורים וה: באיזו מידה רצון מהספרים והערכת התאמתם לילדיםהשביעות  �

הבדלים בשביעות הרצון בין באיזו מידה הם מרוצים מהתוכנית באופן כללי? האם נצפו כנית? ושחולקו בת

  דוברי עברית לדוברי ערבית?

בין בית הספר ם ספריהיות בעקבות פעילובקריאה ובבעיסוק בספרים, : האם קיימת המשכיות המשכיות �

? כלשהו ספר בעקבות לילדים ולהורים שים משותפיםמפגנערכו האם מה טיבה?  –, ואם כן ביתבין הו

מהו  ספרים בבית (קריאה, פעילויות נוספות)?עם ההביתה? מה נעשה  מחנכיםמהאילו מסרים מועברים 

האם  שיעור ההורים אשר מקריאים את הספרים לילדיהם? כמה פעמים ההורים מקריאים כל ספר?

  ההורים מדברים עם ילדם על ערכים, על אוריינות ועל רגשות שעולים במהלך קריאת הספרים?

: מהם הרגלי הקריאה של הילדים? מה עמדות )לתוכניתלא רק בקשר (הרגלי קריאה וחשיפה לספרים  �

  ?(שלא קיבלו מהתוכנית) ההורים והילדים כלפי ספרים? כמה ספרים יש לילדים בביתם
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  הספרים בתוכנית

התלמידים בבתי הספר קיבלו ארבעה ספרים שונים, כפי שמוצג בטבלה תשע"ט במסגרת שנת הלימודים 
  להלן:ש

  

  רשימת הספרים שחולקו בשנת תשע"ט, חלוקה לפי שלב גיל ומגזר שפה: 1לוח 

  

  3דוברי ערבית  דוברי עברית  

  כיתה א'

  המצנח / דני פרקר  מבוקשת: חיית המחמד המושלמת / פיונה רוברטון

  / טרודי לודוויג הילד הבלתי נראה  שלג במתנה / מריה גינבר

  ולרי תומס/  המסע על המטאטא  הדלת הירוקה / רינת הופר

  ים של ממה פניה / מרי וריץ' צ'מברליןקהפנקיי  המגפיים שהצילו את ירושלים / נתן ויעל גובר

  כיתה ב'

  הדבר המופלא ביותר / אשלי ספירס  מסעדה בקצה הקוטב / נורית זרחי

  הילדה שאף פעם לא טעתה / מארק פט וגארי רובניסון  צפוף בבית / אפרים סידון

  החלום של עמנואל / לורי אן תומפסון  סיפור על חברות ושיר / שוהם סמיט –יקינתון 

  זיאד על הר השחף / ג'נס אהלבום  סיפורי חיות / עודד בורלא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  שמות הספרים בערבית:  3

  8Aْرِ?ر دا;:/  ھ8دي 5ظ1ّ3
   BودF GHِرودي/  اDEB:ّ  اBوBد

  Fو85س MB8Hري/  اNLBر1M اI5  J3K 1L;?5Bوار
  Sِ5MIFرBِن وِر8IFرد 85ري/  R 8585 8M;8SطP8ر
   M8ALْرز آ3I:/  ا8MIXء أKظم
  روM8FI;Sن و_8ري MSت 85رك/  أSًدا F\3ط Bم اFّB: اSB;ت
  cوLS5ون آن Bوري /  واNدة ِر_لٍ  3N J3Kم
  آSBوم Mَْ;ز/  اBّ;ورس _Sل Rوق ز8Mد
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  שיטה

מאפשר לקבל תמונת מצב סטטיסטית מייצגת , הנבנה מערך מחקר כמותי ,כדי לתת מענה למטרות ההערכה

  . יה הרלוונטיתיהאוכלוסולהכליל את הממצאים על כלל 

ב', בבתי ספר דוברי עברית וערבית באמצעות -ההערכה התקיימה בקרב מחנכים והורים לתלמידי כיתות א'

בשפה  - דוברי ערבית הורים ומחנכים הורים ומחנכים דוברי עברית נסקרו בשפה העברית וסקר טלפוני ייעודי. 

  . 2019 של שנת ספטמבר-יוניהחודשים הסקר הועבר במהלך הערבית. 

  

  דגימה

, ספר המשתתפים בתוכנית שהגיעו ממובילי התוכנית רשימות בתי על בסיסה תדגימת ההורים והמחנכים נעש

 ;שלבית- דוהיא דגימה הובית ספר של משרד החוץ.  חינוך מיוחדבתי ספר ממזרח ירושלים,  תכולל האינוהיא 

בשלב הראשון נדגמו בתי ספר ובשלב השני נדגמו כיתות וילדים (הורי ילדים) בתוך בית ספר. כמו כן בכיתות 

  הנדגמות נדגמו גם המחנכים.

  

  השאלון

  ה נושאים עיקריים: בעהמתייחסות לש ,שאלות רקע)כולל (שאלות  99 כולל מחנכיםהשאלון 

 ;כניתוהשתתפות בת •

  ;כנית במהלך השנהובמסגרת התערכות לספרים שחולקו לכיתה יה •

  יהם במהלך השנה;פעילויות שנעשו בעקבותקבלת הספרים וכנית: והפעלת הת •

 תמיכה וליווי בהכנת פעילויות בעקבות הספרים; •

 פעילויות משותפות ומסרים המועברים הביתה; ,כניתוהתורים סביב קשר עם הה •

 כיות;בגנים בשנים קודמות, קשר והמש כניתוהתלמידים בת השתתפות •

 .כניתועמדות כלפי ספרים באופן כללי ותרומתה הנתפסת של הת •

  

  עיקריים:  נושאיםשישה המתייחסות ל, שאלות רקע)כולל (שאלות  73 שאלון ההורים כלל

  ;כנית (בשנה זאת ובשנים קודמות)ותההכרת  •

  ;כנית במהלך השנהוערכות לספרים שחולקו במסגרת התיה •

 ;יהםפעילויות נוספות בעקבותעיסוק בו קריאתםכנית, וקבלת הספרים הביתה במסגרת הת •

 קודמות;השנים המ התוכניתקריאה ופעילויות נוספות בעקבות ספרי  •

ומסרים  כניתופעילות משותפת לילדים ולהורים במסגרת הת -  הקשר בין בית הספר לבין הבית •

  ;המתקבלים בבית

  הרצון ממנה.ושביעות כנית ותהנתפסות של ההשפעות עמדות כלפי ספרים, ה •
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  שיעור השבההשתתפות ו

המענה הכללי של  שיעוראפשר לראות כי שיעור ההשבה של ההורים והמחנכים במדגם. מציג את  2לוח 

כי  עולה מהלוח. עוד 60%-ואילו שיעור המענה הכללי של המחנכים עומד על כ ,45%-ההורים עומד על כ

  ערבית, הן בקרב ההורים והן בקרב המחנכים.העברית גבוה מזה של דוברי השיעור המענה של דוברי 

  

  : שיעור ההשבה של הורים ומחנכים במדגם2לוח 

  סה"כ  דוברי ערבית  דוברי עברית  

  הורים
1,091  254  1,345  

59%  23%  45%  

  מחנכים
324  113  437  

69%  48%  62%  

  

  מאפייני המשיבים

  מחנכים

 17דוברי ערבית) עולה כי הם בעלי ותק ממוצע של בבתי ספר ספר דוברי עברית ומדיווחי המחנכים (בבתי 

 ,שנים 12-ותק בבית הספר הנוכחי עומד על כושנים. מתוך כך, בקרב מורים בבתי ספר דוברי עברית ממוצע ה

יתתם מספר התלמידים בכשנים. כמו כן, המחנכים דיווחו כי בממוצע  14- ואילו בבתי ספר דוברי ערבית על כ

לוקחים חלק , ציינו שהשנה הם 4מהמחנכים המשתתפים בתוכנית 50%- . בנוסף, כתלמידים 27עומד על 

. יחד עם זאת, בתוכנית נוספת לעידוד קריאה, לרוב תוכנית בית ספרית או תוכנית אישית ביוזמת המורה

  . קיימת ספריית השאלהדיווחו כי בבית הספר או בכיתה  5מהמחנכים 10%- רק כ

ספר מרקע בתי מהמורים דוברי העברית מלמדים ב 21%, 6כלכלי של בית הספר- חברתיהרקע המבחינת 

כלכלי נמוך. בקרב דוברי -מרקע חברתיבבתי ספר  20%-בבתי ספר מרקע בינוני ו 59%כלכלי גבוה, - חברתי

  ע נמוך. מרקבבתי ספר  81%- וכלכלי בינוני - מהמורים מלמדים בבתי הספר מרקע חברתי 19%ערבית, ה

  

  הורים

- עברית והבקרב דוברי  83%מרבית ההורים שילדיהם משתתפים בתוכנית דיווחו ששליטתם בשפה מצוינת (

מההורים דיווחו כי שפת האם שלהם היא עברית,  80%- ערבית). בקרב דוברי עברית, כהבקרב דוברי  76%

                                                           
  דוברי ערביתבבתי ספר  מחנכיםבקרב  48%דוברי עברית,  מחנכים בבתי ספרבקרב  49% 4
 דוברי ערביתבבתי ספר  10%דוברי עברית, בבתי ספר  9% 5
 7-10= עשירונים נמוך, 4-6, בינוני= עשירונים 1-3= עשירונים גבוה, שטראוסטיפוח לפי מדד  6
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דיווח ששפת האם  1%- אנגלית ו דיווחו ששפת האם שלהם היא 3%דיווחו שהם דוברי רוסית במקור,  13%

  שלהם היא אמהרית. 

מההורים  53%מההורים דוברי העברית דיווחו כי הם בעלי תואר ראשון ומעלה לעומת  61%מבחינת השכלה, 

מבתי הספר דוברי העברית הם  23%כלכלי של בית הספר, -בנוסף, בחלוקה לפי רקע חברתי דוברי הערבית.

 32%ערבית, המרקע נמוך. בקרב דוברי  15%- כלכלי בינוני ו-מרקע חברתי 62%כלכלי גבוה, - מרקע חברתי

  כלכלי נמוך. - מרקע חברתי 68%- כלכלי בינוני ו- מבתי הספר הם מרקע חברתי

  

  אופן ניתוח הנתונים

עליהם התבקשו שיוצגו עמדותיהם של כלל המשיבים לסקר, קרי הורים ומחנכים, לפי הנושאים בדוח זה 

המילה "תוכנית",  מצוינתבו שלהשיב. הנתונים שנאספו יוצגו בפילוח לפי מגזר שפה. יובהר כי בכל מקום 

בהם ש. במקרים ערביתהבקרב דוברי  ַמ�ָתַ�ת �לַפאנ�סלו עבריתהבקרב דוברי  הכוונה היא לספריית פיג'מה

בנוסף, כאשר יתאפשר, בקרב דוברי פן מפורש. ת, הדבר יצוין באווהממצאים מתייחסים רק לאחת מהתוכני

בבתי ספר במחוז  )2015שנעשתה בשנת תשע"ד (תוכנית הפיילוט  תהערכגם ביחס ל עברית הממצאים ישווה

  .כלכלי של בית הספר- וכן בהתייחס לרקע החברתי מרכז

מידה הם מסכימים עם הנאמר בהיגד  ובעבור מרבית ההיגדים המוצגים בדוח, נתבקשו המשיבים לציין באיז

). לצורכי הדיווח על 1) ועד "כלל לא" (5חמש דרגות הנע מ"במידה רבה מאוד" ( בןסולם פני על זאת  ולציין

), כמסכימים עם ההיגד 5או  4ווגו המשיבים שציינו את שני הערכים הגבוהים ביותר בסולם (סֻ  ,הממצאים

ווחים חושב מדד מסכם, שחושב כממוצע של ר חלק מהנושאים המדֻ וחושב שיעורם (באחוזים). בנוסף, עבו

  . 100- ל 0אחוזי המסכימים עם ההיגדים השונים המתארים את הנושא. בהתאמה, ערכי המדד נעים בין 

  

  מגבלות המחקר 

יתרונותיהן  ועל כן בעל היבט כמותי בלבד,הערכה מדובר במחקר מספר מגבלות מחקר. ראשית, למחקר זה 

מדדים סובייקטיביים, למידה מתוך תיאורי מקרה, איתור ו לידי ביטוי (הערכת בארכה האיכותנית לא של ההע

מעצבת ועל הערכה זה הוא מחקר שנית, מחקר  וכו'). תוכניתועיבוד היבטים מקדמים ומעכבים בהתנהלות ה

  אפקטיביות התוכנית.העוסקות, למשל, בעונה על שאלות  ינוכן הוא א
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  ממצאים
  

 יםתמקדמממצאי ההערכה יוצגו ויתוארו בהתאם לשאלות ההערכה אשר הוצגו בפרק השיטה. הממצאים 

  בהיבטים הבאים:

 

ומידת ההיכרות הקודמת של ההורים  , ההיבטים הלוגיסטייםאופן ההפעלה של התוכניתתמקד במ 1פרק  �

 . עם התוכנית מחנכיםהשל ו

  

 , כפי שהיאתרומתהבכן מהספרים בתוכנית ווההורים  מחנכיםשל המתמקד בשביעות הרצון  2פרק  �

 נתפסת על ידי המעורבים בה.

  

, ובכלל זה וההורים על הפעילויות עם הספרים שנעשו בכיתה ובבית מחנכיםמציג את דיווחי ה 3פרק  �

 .בבית את ההורים לקחת חלק בפעילויות מחנכיםעידוד ה

   

את גורמי התמיכה והסיוע העומדים כן ו ים מהתוכניתמציג את שביעות הרצון של ההורים והמחנכ 4פרק  �

  . לרשותם

  
  חשיפה לספרים.על בדיווחי ההורים על הרגלי קריאה קודמים של ילדם ומתמקד  5פרק  �
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  של התוכנית  אופן ההפעלה .1

  

תשובות הפרק את בנוסף יציג . ובהיבטים הלוגיסטיים שלה פרק זה יתמקד באופן ההפעלה של התוכנית

  .קודמת עימהה םהיכרותלגבי אופן החשיפה שלהם לתוכנית ו ההורים והמחנכים לגבי

  

  היבטים לוגיסטיים  .א

דוברי מ 73%( הספרים הגיעו בזמןציינו כי  מחנכיםהיבטים הלוגיסטיים של התוכנית, מרבית הה מבחינת

, אולם רק ערבית)הדוברי מ 93%עברית, הדוברי מ 91%(בכמות הנדרשת ערבית) והדוברי מ 87%עברית, ה

לאורך השנה ערבית ציינו שהבבתי ספר דוברי  מחנכיםמה 83%- עברית והבבתי ספר דוברי  מחנכיםמה 72%

 ואנחנו השנה בתחילת יחד יגיעו הספרים שכל" .7קיבלו את כל ארבעת הספרים שחלוקו במסגרת התוכנית

מההורים  65%רק הורים, אשר ל. מחנכת)( "באיחור הספרים את לקבל במקום שצריך במועד אותם נקריא

לאורך השנה ילדם קיבל ערבית דיווחו כי הספר דוברי הבבתי  הוריםמה 81%-עברית והספר דוברי הבבתי 

  . ארבעה ספרים

בו ש אופןה עלחי ההורים מציג את דיוו 1תרשים תשע"ט. שנת בנוסף, ההורים נשאלו כיצד נחשפו לתוכנית ב

  תוכנית. נחשפו ל

  

 , לפי מגזר שפהאופן החשיפה שלהם לתוכניתדיווחי הורים לגבי  :1 תרשים

  

  

מההורים בבתי ספר דוברי ערבית  43%-ו 8מההורים בבתי ספר דוברי עברית כרבערק שעולה  1 מתרשים

מטרותיה ואופן הפעלתה (או על , בתחילת השנה התקיים בבתי הספר מפגש הסברה על התוכניתציינו כי 

                                                           
 על ידי בתי הספר.החתומות תעודות המשלוח  דיווחה כי באמתחתההאמונה על הצד הלוגיסטי של התוכנית,  ,קרן גרינספון ישראל 7

  .לבדקןתות ויש ימספר השערות הועלו לגבי אי הגעתם של הספרים לכ
 26%לעומת  דיווחו כי התקיים מפגש הסברה במחוז מרכז מההורים בבתי ספר דוברי עברית 65% לשם השוואה, בשנת תשע"ד 8

מההורים שדיווחו  64%בתשע"ט. מתוך כך, בתשע"ד כמעט כל ההורים דיווחו שבמפגש הוסבר להם מהי מטרת התוכנית לעומת רק 
 כך בתשע"ט. 

26%
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, וניכר שרבים מההורים כלל לא לחילופין הסבר על התוכנית במסגרת מפגש הורים בתחילת שנת הלימודים)

 מה על להורים הדרכה יותר" ; "הדברים של הצגה איזה ולעשות יםהסבר יותרלהורים לתת מודעים אליה, "

 שיש ידעתי לא ספרים. לילדים לספק זה התוכנית מבחינתי" " ;הילדים עם הצהרים אחר לעשות מהם מצפים

במפגש הוסבר ההורים ציינו כי מ 90%- למעלה מ. מתוך כך, "משהו... עוד הזה הדבר של הקלעים מאחורי

  (כלומר שההורה קורא את הספר לילד). להם שהספרים מיועדים לקריאה משותפת עם הילדים

  

  היכרות קודמת עם התוכנית  .ב

בכיתתם ערבית ציינו כי הספר דוברי הבבתי  מחנכיםמה 92%-עברית והספר דוברי הבבתי  מחנכיםמה 86%

בחלוקה לפי שלב חינוך ניכר  .)2(ראה תרשים  בשנת תשע"חגם כל או מרבית הילדים השתתפו בתוכנית 

מאשר  ,גןעת שלמדו בב, כלומר בשנת תשע"ח תלמידי כיתות א' השתתפו בשיעור גבוה יותר בתוכניתכי 

 - , כיתה ב'98% -; דוברי ערבית: כיתה א' 82% -, כיתה ב'89% –תלמידי כיתות ב' (דוברי עברית: כיתה א' 

  . דיברו על כך בכיתהדיווחו כי הדבר נודע להם משום שהילדים  מחנכיםמתוך כך, מרבית ה). 84%

  

, לפי בתוכנית בשנת תשע"חבו התעדכנו לגבי השתתפות הילדים אופן העל  מחנכיםדיווחי : 2תרשים 

  מגזר שפה

  

  

ערבית ציינו הספר דוברי הבבתי  מחנכיםמה 49%- עברית והספר דוברי הבבתי  מחנכיםמה 39%עם זאת, רק 

 מחנכיםמה 28%. בהקשר זה, תשע"חשנת יודעים, ולו באופן חלקי, מהם הספרים שהילדים קיבלו בכי הם 

ערבית ציינו כי אם היו יודעים מהם הספר דוברי הבבתי  מחנכיםמה 73%- עברית והספר דוברי הבבתי 

לסייע להם בעבודתם עם ספרי עשוי  היההדבר  ,קיבלו הילדים בשנת הלימודים הקודמתשהספרים 

ערבית, ציינו כי דוברי העברית וה), דוברי 95%בניגוד למורים, מרבית ההורים (. התוכנית בשנה הנוכחית

  הגן / בית הספר של ילדם השתתף בתוכנית גם בשנת הלימודים הקודמת, תשע"ח. למיטב ידיעתם 

  

86% 87%

46%

30%

18%

7%

92%
88%

34% 34%
28%

9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

כל או מרבית  
התלמידים  

בכיתה השתתפו 
בתוכנית בשנה 

שעברה

הילדים דיברו על  
כך בכיתה

הילדים הביאו  
לכיתה ספרים  

מהתוכנית 
שקיבלו בעבר  

ההורים הזכירו  
זאת בפניך

מהגננת הקודמת אחר

)מבין המשתתפים בתוכנית בשנה שעברה(? כיצד נודע לך

עברית ערבית



16  
 

  

 אולם ,ובכמות הנדרשתהספרים הגיעו בזמן לסיכום, מההיבט הלוגיסטי נראה כי לרוב 

קרב (יותר ב לא קיבלו את כל ארבעת הספריםכרבע מהמורים וכשליש מההורים דיווחו כי 

  עברית). הדוברי 

על  ממחצית מההורים ציינו שבתחילת השנה השתתפו במפגש הסברהפחות בנוסף, 

ערבית), אולם מתוך אלה שכן השתתפו, מרבית ההורים דיווחו הדוברי בקרב התוכנית (יותר 

  .תפת עם הילדכי במפגש הוסבר להם שהספרים מיועדים לקריאה משו

השתתפו בתוכנית  כל או מרבית הילדיםלבסוף, מרבית ההורים והמורים ציינו כי בכיתתם 

בשנה הילדים  לא ידעו אילו ספרים קיבלו, אולם בקרב המורים, רבים גם בשנת תשע"ח

  עשוי היה לעזור להם בעבודתם. ,שלטענתם ,הקודמת, דבר
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   תרומתה הנתפסת של התוכניתשביעות הרצון מהספרים ו .2

הפרק  יציג ,בנוסף .לילדים בשנת תשע"ט שחולקושביעות רצון ההורים והמחנכים מהספרים  מציג אתפרק זה 

, עידוד קריאה בקרב הילדים ובכלל זה ,התוכנית תפיסתם את תרומת את דיווחי ההורים והמחנכים לגבי

  .העשרת השפה, חינוך לערכים ועוד

  

  בתוכניתשחולקו הספרים מ ההורים והמחנכים רצוןשביעות   .א

ב' ארבעה ספרים שונים (לפירוט ראה -במהלך שנת הלימודים תשע"ט חולקו במתנה לכל תלמיד בכיתה א' ו

הילדים הכי אהבו. שמהו הספר להעריך וכן  ,נתבקשו להעריך כל אחד מהספרים מחנכיםההורים וה). 1לוח 

רצון במידה רבה או  לגבי כל אחד מההיבטים כי היו שבעיהתרשימים מציגים את דיווחי אלה מהם שציינו 

  .מחנכיםאת דיווחי ה 6- ו 5ותרשימים את דיווחי ההורים  יםמציג 4-ו 3 מיםתרשיבמידה רבה מאוד. 

  

  מגזר שפהרים בתוכנית, חלוקה לפי על שביעות רצונם מהספלתלמידי כיתה א' דיווחי הורים : 3תרשים 

  

  

עברית הבקרב דוברי שביעות הרצון הגבוהה ביותר עולה כי בקרב הורים לתלמידי כיתות א',  3מתרשים 

בנוסף, עולה . בקרב דוברי ערבית )93%" (הילד הבלתי נראה"ו )91%" (הדלת הירוקה"הייתה מהספר 

, "הילד הבלתי נראה" הוא גם הספר האהוב ביותרמההורים דוברי הערבית ציינו כי  44%כי מהתרשים 

מההורים  10%רק לעומת , הוא האהוב ביותר "שלג במתנה" רהספציינו ש 33%עברית האולם בקרב דוברי 

   דיווחו כי "הדלת הירוקה" הוא הספר האהוב ביותר.ש

שהשפה התאימה לגיל הילדים ההורים אהבו את "הדלת הירוקה" משום מניתוח השאלות הפתוחות עולה כי 

 נוח לה היה ,קצרים משפטים, איורים הרבה" ,, כך שלילדים היה קל להתחבר אליווהספר היה כתוב בחרוזים

הפעילות . בהתייחס לספר "שלג במתנה" ההורים ציינו כי הילדים אהבו אותו בעיקר בגלל "הספר את לקרוא

 בגלליה להם קל להתחבר אליו, "על כן הבחורף, ו הםהעובדה שהוא חולק לבשל וכן  שהוצעה בסופו, העלילה
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בערבית, ההורים אשר לספרים  ".התאים וזה השלג לש התקופה התחילה בדיוק ,זה את שחילקו התקופה

כתוב היטב, השפה קלה בין היתר משום שהוא  ,"הילד הבלתי נראה" ציינו שהילדים התחברו מאוד לספר

      ".כתוב טוב ומעביר את המסר בצורה ברורה ומובנת" של קבלת השונה והאחר, חשובמסר וא מעביר וה

שחולקו ניתן היה למצוא לצד חוות דעת חיוביות גם חוות דעת שליליות. כך יש לציין כי עבור שאר הספרים 

הורים רבים ציינו שהספר "המגפיים שהצילו את ירושלים" אומנם היה עברית הספר דוברי הבבתי למשל, 

 סרשהמ חושב אני ,מדי קצר ולא ארוך לא וסיפור תוכן ויש מאוד אוהבים הילדים" סיפור מעניין ובעל מסר

. לקרוא קושי היה" היה קשה לקריאה וארוךם טענו כי הספר אחרי", אך לצד זאת הורים מכך ומשתמע ברור

". גם עבור הספר "מבוקשת חיית המחמד המושלמת", מעניין היה הסיפור אבל, 'א לכיתה קשות קצת המילים

", מדבר אל הילדים סגנון הדיבור של החיות" לגיל הילדיםהתאמתו לחיות וההורים ציינו לטובה את החיבור 

 ממש היה לא הוא הילד של ההתעניינות ברמת" יפור היה סתמיההורים סברו כי הסחלק מאולם לצד זאת 

הובעה ביקורת בעיקר של ההורים ". בהתייחס לספרים בערבית, לגילו לא ,4 לגיל לדעתי מתאים זה .ןימעוני

אין סיפור, , "תרגום חסר ועם מסר לא מובןארוך מידי, בעל על הספר "המסע על המטאטא", שלדעתם היה 

  ".לא מעניין בכלל

שביעות הרצון הגבוהה ביותר את  הספר "סיפורי חיות"גרף , )4(תרשים  בקרב הורים לתלמידי כיתות ב'

כל ההורים ערבית, ה). בקרב דוברי 30%( "צפוף בבית" הוא הספר האהוד ביותר לדעתם ), אולם86%(

הוא גם האהוד ש"החלום של עמנואל",  מהספרבמידה רבה או רבה מאוד  מרוציםשהיו  ) ציינו100%(

  ). 48%( ביותר

  

  מגזר שפהרים בתוכנית, חלוקה לפי על שביעות רצונם מהספלתלמידי כיתה ב' דיווחי הורים : 4תרשים 

  

  

מורכב משום שהוא "סיפורי חיות" הילדים אהבו את הספר ההורים ומניתוח השאלות הפתוחות עולה כי 

. בנוסף, גם החיבור לעולם בעלי החיים עזר לספר להתחבב על ממספר סיפורים קצרים עם משל ונמשל

מורכב עם זאת, הורים אחרים ציינו שהספר קצת ". כי היא אוהבת חיות והסיפורים קצרים ומעניינים" םילדיה

המסר שהוא מעביר בהתייחס לספר "צפוף בבית", ההורים ציינו שהילדים אהבו אותו בגלל . מידי לילדים
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רדוד מידי מנגד, הורים אחרים סברו שהמסר של הספר  ".היה מאויר נעיםהוא היה בו מסר נחמד ו" :והציורים

ערבית אשר לספר ב ".ארוך מידי, אני חושבת שהוא מתאים לילדים יותר צעירים, "ושהספר עצמו ארוך

ממש אהבתי " המסר שלולספר, בין היתר בגלל מאוד "החלום של עמנואל", ההורים ציינו שהילדים התחברו 

  ".את המשמעות

חוות דעתם של ההורים היו חלוקות. כך למשל, הורים בבתי ספר דוברי עברית הספרים שחולקו,  ליתרבנוגע 

 לי נראהלכיתה ב', " אופטימי אך ילדותי מידיסיפור הספר "מסעדה בקצה הקוטב" הוא אומנם ציינו כי 

כי של חברות ו מסר חשובכי הוא בעל ההורים ציינו  ,סיפור על חברות ושיר" ,ספר "יקינתוןעבור ה ".לגן מתאים

, אולם לצד זאת ההורים "מאוד אנושי, סיפור אמיתי, איך כתבו את השיריש עניין בסיפור שמאחורי הסיפור, "

". אשר לספרים התוכן לא עניין אותו" ,והילדים פחות התחברו אליו כך מעניין- יה כלהספר לא הטענו כי 

   ההורים ציינו לטובה את הספרים, ללא ביקורת מיוחדת. המקרים רוב בבערבית, 

, לשפר שאפשר חושבת אנייש לציין שחלק מההורים סברו שיש מקום לגוון ולעדכן את מבחר הספרים, "

, סופרים של היסטורי רקע, קלאסיקה להכניס, דמויות של גיוון .לגיל הספרים את להתאים, ספרים סגנון לשנות

 צריך" ";ידע בהם שיש ספרים. הילדים של ההתפתחות לרמת הספר את להתאים ,היסטוריה של סיפורים

 שיש משפחות יש . בנוסף,מתאימים לא שהם טובים ספרים הרבה ישנם .הילדים לגילאי הספרים את להתאים

 בזה ואין הסיפורים את מכירים כבר הילדים כי ,וחבל עצמם על שחוזרים ספרים אלינו ומגיעים אחים כמה ןלה

   ."בבית שימוש

 ,5, התרשים הבאגם המחנכים על מידת שביעות רצונם מהספרים בתוכנית. נשאלו בדומה להורים, כאמור, 

וכן את שהשיבו שהם שבעי רצון מהספרים במידה רבה או רבה מאוד  כיתות א' מחנכי דיווחימציג את 

   .לגבי הספר שהילדים הכי אהבותפיסתם 

  

  מגזר שפהרים בתוכנית, חלוקה לפי על שביעות רצונם מהספ כיתות א' מחנכידיווחי  :5 תרשים

  

  

ספר הבבתי  מחנכיםהשביעות הרצון הגבוהה ביותר בקרב בכיתות א',  מחנכיםבקרב עולה כי  5מתרשים 

, והוא גם נתפס כספר שהילדים הכי אהבו, לצד הספר )91%( עברית הייתה מהספר "שלג במתנה"הדוברי 
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שביעות הרצון ערבית, מידת הספר דוברי הבבתי  מחנכים. בקרב "מבוקשת חיית המחמד המושלמת"

על  האהוב ביותרהספר  לדעתם, אולם )79%( הגבוהה ביותר הייתה מהספר "הפנקייקים של ממה פניה"

  . )44%( הינו "הילד הבלתי נראה" הילדים

עברית המחנכים ציינו לטובה את הספר "שלג הספר דוברי הבבתי מניתוח השאלות הפתוחות עולה כי 

זמן חלוקת הספר תאם את ו שהשפה הייתה מונגשת, פעילויות היצירה היו מעניינותבמתנה" בעיקר משום 

לארץ אחרת, דבר  הספר מדבר על אמא ועל געגועים. עוד ציינו המורים ש(חורף) מסופר בספר העליש עונהה

 כיתה לי יש .לעלילה שקשורה פעילות ועשינו החורף של בעיצומו היה זה" מאוד: עולים התחברו אליו שילדים

 מאוד שהיה ,הרגשי האלמנט בגלל חושבת אני", "ולזיכרון לגעגוע התחברו והם חדשים מעולים שמורכבת

 שלג" :". מנגד, מחנכים אחרים טענו שהספר פחות מתאים לילדים דווקא משום שהוא מדבר על שלגמשמעותי

זכה ". גם הספר "מבוקשת חיית המחמד המושלמת" לילדים מתאים פחות, לישראל שאופייני משהו לא זה

לות סביבו הייתה הספר קרוב לעולם הילדים והפעילחוות דעת חיוביות, בין היתר משום שלדעת המחנכים 

 יפה מאוד פעילות עשינו, יכולים ולא חיים בעל לגדל שרוצים ילדיםעם  רבה הזדהות הייתה כל קודם" :מהנה

 ,נהנו מאוד הם בגדול. שהגיע הראשון הספר גם זה כי הקריאה של ראשונית התנסות הייתה. וילדים הורים עם

ולא  הספר היה דלחלק מהמחנכים ציינו כי  ,עם זאת "הרעיון את אהבו והם ילדים עם חיים בעלי של הקשרגם 

ערבית, הספר דוברי ה". בקרב מחנכים בבתי לא היה תוכן לעבוד עם הסיפור" :מתאים לתוכנית הלימודים

הסיפור קרוב לעולמם של לדעת המחנכים בעיקר משום ש ,הספר "הפנקייקים של ממה פניה" היה אהוד

 ".שלהם בגיל ילד שהיה מכיוון ,מתאים היה והסיפור יפים היו הציורים" :הציורים היפים שבו ובשלהילדים, 

 הדמויות של שהשמות בגלל" :קשהשלו השפה שארוך מידי ועם זאת, מחנכים אחרים ציינו שהספר היה 

 מוכרים שלא ומילים שמות קשה, זה הייתה הקריאה, שלהם לגיל מתאימה לא הייתה השפה, זרים היו בספר

השפה ואת העובדה שהעלילה ". בהתייחס לספר "הילד הבלתי נראה", המורים ציינו לטובה את בארץ פה

 לרעיון מסוים דבר משקפים הם... ברורים היו האיורים המסר,את  קלטו הם" :קרובה לעולמם של הילדים

הספר " :השפה הייתה קשהלחלק מהילדים מנגד, מורים אחרים ציינו ש ."ברורים המשפטים בסיפור, מרכזי

  ".מתורגם ויש קושי לילידים מבחינת השפה

יתר הספרים שחולקו, דעות המחנכים חלוקות. כך למשל, מחנכים בבתי ספר דוברי עברית ציינו לטובה עבור 

העובדה שמדובר בספר שירים, אולם אלו גם ההיבטים בספר "הדלת הירוקה" כמו גם את  האיורים את

". בהתייחס לספר "המגפיים שהצילו את אוהבים יותר עלילה ופחות שיריםהילדים הביקורת, " ֻכוונהעליהם ש

 הזה הספר את אהבו הילדים, "הפעילויות שנלוו לספר ואת המסר שלואת ירושלים", המורים ציינו לטובה 

ארוך היה  ", אך לצד זאת גם נשמעה ביקורת על כך שהספרהסיפור של והמשמעות האיורים ,התוכן מבחינת

 על התחבב לא צורה, בשום נגיש לא, השפה לא א', בכיתה לילדים מתאים לא" :מורכבת לילדיםובעל שפה 

בספר "המצנח", אך לצד זאת רבים  ציינו לטובה את האיורים". בבתי ספר דוברי ערבית המחנכים הילדים

 מורכבים המשפטיםו קצת ארוך הסיפור" :התרגום שלו מורכבהתאים לגיל הילדים וש ינוציינו שהספר א

". בספר "המסע על המטאטא" חלק מהמורים ציינו לטובה את התלמידים עם לדבר כדי מאמץ צריך ,'א לכיתות

 התאמה הייתה לא, "לא התאים לגיל הילדים ושיעמם אותם, אולם רוב המורים ציינו שהספר הערכים בספר

      ". והבנה השפה מבחינת הילדים לרוב
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כי תוכן הספרים  לרוב דתי ציינו- הספרים, מורים בבתי ספר מהפיקוח הממלכתיחשוב לציין כי עבור מרבית 

 הרבהמחנכת: " .מבחינת ערכים ותוכנית הלימודיםלבית הספר שחולקו השנה בתוכנית לא היה מתאים 

  ."מהספרים, הרב החליט מה לחלק ומה לא חלק קראנו לא ולכן התורני למגזר מתאימים לא ספרים

ספר דוברי הבבתי  מחנכיםהשביעות הרצון הגבוהה ביותר בקרב , )6(תרשים  בכיתות ב' מחנכיםבקרב 

הוא "מסעדה  הילדים הכי אהבולתפיסתם הספר ש אך, )96%( עברית הייתה מהספר "צפוף בבית"ה

ערבית, הספר דוברי הבבתי  מחנכיםה. בקרב )30%) ורק לאחריו "צפוף בבית" (40%( בקצה הקוטב"

הספר  מחנכיםאולם לדעת ה ,)93%( הגבוהה ביותר הייתה מהספר "זיאד על הר השחף" שביעות הרצון

  .)38%( הכי אהבו הוא "הילדה שאף פעם לא טעתה"שהילדים 

  

  מגזר שפהרים בתוכנית, חלוקה לפי על שביעות רצונם מהספ מחנכי כיתות א'דיווחי  :6 תרשים

  

  

צפוף "המחנכים אהבו במיוחד את הספר מרבית שבבתי ספר דוברי עברית  עולה הפתוחות השאלות מניתוח

 התחברו הילדים מצחיק, ספר היה זה, "והם אהבו את המסר שלו ילדיםה הצחיק אתהוא שהיות  ,"בבית

בהתייחס לספר "מסעדה בקצה הקוטב", המורים ציינו  ".השכל מוסר עם הומוריסטי סיפור" ;"ולתוכן לעלילה

 הייתה העלילה, "היותו מצחיק וקלילאת הפעילויות הנלוות, את מוסר ההשכל של הסיפור ו לטובה את

 של הדמות .פינגווינים הכנו ,תערוכות עשינו" ;"הייתה מוצלחת הספר בבית שנעשתה והפעילות מצחיקה

ניתוח תשובות המורים  ".חזק מאוד מסר לנו היה ,התחברו מאוד והילדים דומיננטית מאוד הייתה הפינגווין

מכך ערבית העלה ששביעות הרצון הגבוהה מהספר "זיאד על הר השחף" נבעה בעיקר הספר דוברי הבבתי 

".  והאיורים השפה מבחינת אליהם קרוב היה זה ,מעניין היה הספר" :הסיפור קרוב לעולמם של הילדיםש

וא ה"הילדה שאף פעם לא טעתה", בעיקר משום ש ואשהספר האהוב ביותר על הילדים העוד המורים ציינו 

 אופן ואת התמונות את אהבו הם" :היה קליל אך בעל מסר, כתוב בשפה פשוטה ובעל איורים נעימים

  ".הסיפור של הכתיבה

 ,בהתייחס ליתר הספרים, בבתי ספר דוברי עברית המחנכים ציינו שהתלמידים פחות התחברו לספר "יקינתון

 לא ,העלילה לא ,ב' לכיתה כלל מתאים היה לא" :העלילה והתוכן, בעיקר מהיבט סיפור על חברות ושיר"
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". הספר "סיפורי חיות" זכה לאהדה רבה יותר מצד המורים, בעיקר משום שהסיפורים בו האיורים ולא התוכן

 לסיפורים מחולק היה זה מותאמת. תכנים רמת, מצחיק, הילדים לעולם קרוב..." :קשורים לעולם החיות

ביקורת ספג  ". בקרב מורים בבתי ספר דוברי ערבית, הספר "הדבר המופלא ביותר"עליהם הקל וזה קצרים

 ארוך זה ...הילדים של לגיל התאימו לא הספרים" :הרמה הגבוהה של הטקסט ואורך הסיפורל בשבעיקר 

המורים, משום רבה יותר מצד הספר "החלום של עמנואל" זכה ל אהדה לעומת זאת, ". הקטנות לכיתות מדי

 בשבוע, אליהם מחובר היה הספר" :של הילדים והתוכן היה מחובר לעולמםרבים מסרים היו בו שלתפיסתם 

עם זאת יש שטענו  ".שונים או גלגלים ילדים עם כיסא ועל מיוחד חינוך של ילדים על דיברנו האחר קבלת של

  ".אצלנו מקובלים לא המסרים. ערביים לא שבמקורם סיפורים :מתאים לחברה הערבית ינואשהספר 

  

שני התרשימים הבאים מציגים את הערכות המחנכים לגבי עלילת הסיפור, האיורים והערכים החינוכיים של כל 

מחנכים בבתי ספר דוברי ה(יותר בקרב ברוב המקרים היו גבוהות וחיוביות הערכות שאחד מהספרים, 

  עברית).  

  

מהעלילה, האיורים והערכים של הספר, חלוקה על שביעות רצונם  מחנכי כיתות א'דיווחי  :7 תרשים

  מגזר שפהלפי 

  

  

בכל הקשור  בבתי ספר דוברי עברית נתנו הערכות גבוהות לספריםלכיתות א' מורים עולה כי  7מתרשים 

את כל פחות נטו להעריך המורים לעלילה, לאיורים ולתוכן. עם זאת, ניתן לראות כי בבתי ספר דוברי ערבית 

ההערכה הנמוכה יחסית שניתנה בולטת ובייחוד הספרים, ת והאמורים, ובפרט את עלילאחד מהפרמטרים 

 סיפורים יותר שיהיו ,אצלנו שיש מהשמות מאוד רחוקים השמות" :מחנכת .לספר "המסע על המטאטא"

   ."מתורגמים ספרים פחות כניתולת להוסיף צריך; " "שלנו ולאוטנטיות לתרבות שמתאימים
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הערכות גבוהות  נתנו בבתי ספר דוברי עבריתבכיתות ב'  מרבית המוריםכי  8בתרשים בהמשך, ניתן לראות 

 הסיפור על חברות ושיר" קיבל ,לראות כי עלילת הספר "יקינתון . עם זאת, אפשרלספרים שחולקו בתוכנית

 ,לרוב ההערכות היו גבוהותביחס לשאר הספרים. בקרב מורים בבתי ספר דוברי ערבית במעט  הערכה נמוכה

שתהיה " :מחנכת .ת הספריםובדומה למורים בכיתות א', ניכר כי המורים היו פחות שבעי רצון מעליל אולם

 עצמאיים יותר להיות כלוושי עזרה,באופן עצמאי, ללא  ואלקר קל יהיה תלמידיםשל ילה,קל יותר עלילה

   ".בקריאה

  

מהעלילה, האיורים והערכים של הספר, חלוקה על שביעות רצונם  מחנכי כיתות ב'דיווחי  :8 תרשים

  מגזר שפהלפי 

  

  

  

ככלל, כל הספרים זכו להערכות גבוהות (מעט יותר מצד התרשימים לעיל עולה כי לסיכום, מ

הספר האהוב ביותר  ,דוברי עברית בכיתות א' בבתי ספר מחנכיםבקרב הורים וההורים). 

שביעות הרצון מהספרים, לגבי אין תמימות דעים  . בקרב דוברי ערבית"שלג במתנה" ואה

שהילדים הכי אהבו הוא "הילד הספר דיווחו כי לדעתם  מחנכיםהן ההורים והן ה אולם

  .הבלתי נראה"

ציינו , ההורים ציינו לטובה את הספר "צפוף בבית"דוברי עברית  מחנכיםהורים ובכיתות ב' 

עות רצונם הגבוהה ממנו. בקרב דוברי ידיווחו על שב מחנכיםיותר והבספר האהוב כי הוא ה

, מהספרים ידת שביעות הרצוןלגבי מ אום לגבי הספר האהוב ביותר ערבית אין תמימות דעיה

  ."החלום של עמנואל" אתניתן לציין לטובה את "זיאד על הר השחף" ואך 

שבהם האיורים מהמחנכים היו שבעי רצון מעלילות הספרים,  זאת ועוד, נראה כי מרבית
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מחנכים בבתי ספר דוברי ערבית היו פחות לרוב, בהם, אולם ניכר כי הטמונים  הערכיםמו

מתשובות ההורים והמחנכים  כמו כן,. מעלילת הספריםובפרט מהיבטים אלה, שבעי רצון 

שפה קלה להבנה, איורים עולה כי מרבית חוות הדעת החיוביות נסובו סביב היבטים של 

הורים ומורים ציינו לשלילה במקרים רבים . מנגד, נעימים, מסר ברור ופעילויות מהנות

בעלי /או בשפה קשה להבנה ואו מתורגמים ים היו ארוכים מידי, כתובספרים שלתפיסתם 

   .מסר מורכב

 

  מחנכיםתרומתה הנתפסת של התוכנית בעיני ההורים וה  .ב

תלמידים לקריאת ספרים, המידה הם מעריכים את תרומת התוכנית לעידוד  ונשאלו באיזוהמחנכים ההורים 

קריאת לתוכנית ת התרומעל  מחנכיםמציג את דיווחי ה 9תרשים טיפוח החשיבה ועוד. לשמע, נהבנת הל

   .בהיבט הפדגוגיתרומת התוכנית על  10ותרשים  ספרים

  

  לפי מגזר שפהשיעור המסכימים עם ההיגדים, דיווחי מחנכים על תרומת התוכנית לקריאת ספרים, : 9תרשים 

  

  

לתוכנית השפעה חיובית על עידוד  מהמחנכים סבורים כי 80%- אפשר לראות כי למעלה מ 9מתרשים 

) על כך שהתוכנית 72%המחנכים דיווחו בשיעור נמוך יחסית ( ,. עם זאתקריאת ספרים בקרב התלמידים

. זאת ועוד, ניכר כי מחנכים בבתי ספר דוברי 9תורמת להעלאת מרכזיות הספר בחיי היום יום של הילדים

לעידוד בבתי ספר דוברי עברית על תרומת התוכנית  ממחנכים בשיעורים גבוהים במעטערבית נטו לדווח 

וכן על תרומת התוכנית לקריאת ספרים  ,)בהתאמה 81% לעומת 84%( קריאת ספרים בקרב התלמידים

מדוברי ערבית על בשיעורים גבוהים במעט עברית דיווחו הדוברי ). מנגד, בהתאמה74% לעומת 85%בבית (

בחלוקה . )87% -  ערביתה, דוברי 91% -  10עבריתה(דוברי  ריםתרומת התוכנית לאהבה והנאה מקריאת ספ

                                                           
יום של  םהמרכז דיווחו שהתוכנית תורמת למרכזיות הספר בחיי היומהמורים בבתי ספר דוברי עברית במחוז  83%בשנת תשע"ד  9

 בתשע"ט.מהם  78%הילדים לעומת 
כי לתוכנית תרומה ניכרת לאהבת הקריאה  ודיווח במחוז המרכז מורים בבתי ספר דוברי עבריתובתשע"ט שיעור דומה של  תשע"דב 10

 , בהתאמה)94%-ו 93%( של הילדים

81%
86%

74%

91%

72%

84%
90%

85% 87%

72%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

תרומת  -מדד מסכם
התוכנית לקריאת 

ספרים

הקראת ספרים  
בכיתה

הקראת ספרים  
בבית

אהבה והנאה 
מקריאת ספרים

מרכזיות הספר 
בחיי היום יום

:באיזה מידה יישום התוכנית תורם לפי דעתך לכל אחד מהתחומים הבאים

עברית ערבית



25  
 

 מרקע נמוך נטו להעריך באופן חיובי יותרדוברי עברית מחנכים מבתי ספר לרוב  ,כלכלי- לפי רקע חברתי

הפער בין ואת תרומת התוכנית לכל אחד מההיבטים, כלכלי גבוה ובינוני - ממורים בבתי ספר מרקע חברתי

  .באופן דומה)על פי רוב בינוני דיווחו מרקע (מורים בבתי ספר מרקע גבוה ו 10%- כ עומד על הקבוצות שתי

ובין דיווחיהם בינוני כלכלי - חברתימרקע בבתי ספר במגזר דובר הערבית, לא נמצאו פערים בין דיווחי מורים 

  נמוך. בבתי ספר מרקע 

  

לפי מגזר  שיעור המסכימים עם ההיגדים,דיווחי מחנכים על תרומת התוכנית להיבטים פדגוגיים, : 10תרשים 

  שפה

  

  

התוכנית מסייעת לקידום היבטים פדגוגיים בהמשך, אפשר לראות כי מרבית המחנכים דיווחו על כך ש

של  מסייעת להעשרת שפת הדיבורמהמחנכים דיווחו כי התוכנית  85%- למשל, כ ,). כך10(תרשים  11שונים

על יותר במעט מחנכים דוברי עברית דיווחו באופן חיובי . בנוסף, אפשר לראות כי לטיפוח החשיבההילדים ו

הבנת הנשמע של תרומת התוכנית לבהיבט של , כשהפער המשמעותי ביותר נמצא כל אחד מההיבטים

 כלכלי של בית הספר -בחלוקה לפי רקע חברתי דוברי ערבית). 84%עברית לעומת הדוברי  -  91%(הילדים 

את תרומת התוכנית  חנכים מבתי ספר דוברי עברית מרקע נמוך נטו להעריך באופן חיובי יותרמעולה כי 

רקע ומחנכים בבתי ספר מהפער בין מחנכים מבתי ספר מרקע בינוני וגבוה ובתוך כך כל אחד מההיבטים, ב

ממורים מבתי  מורים דיווחו באופן חיובי יותר מרקע בינוני בבתי ספר דוברי ערבית .10%-נמוך עומד על כ

  .10%-הפער עומד על כוספר מרקע נמוך על כל אחד מההיבטים, 

   

  

  

                                                           
 ,89% תשע"ד –: טיפוח החשיבה במחוז המרכז מורים בבתי ספר דוברי עבריתבדיווחי  הבדלים עלוט ין תשע"ד לתשע"השוואה בב 11

העשרת אוצר  ;94%תשע"ט  ,83%תשע"ד  –העשרת שפת הדיבור  ;87%תשע"ט  ,89% תשע"ד –הבנת הנשמע  ;77%תשע"ט 
  . 84%, תשע"ט 96%תשע"ד  -; חינוך לערכים94%; תשע"ט 86% תשע"ד –המילים 
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תרומה הנתפסת של התוכנית. אפשר לראות כי ה לע דיווחי ההוריםשלושת התרשימים הבאים מציגים את 

קריאת לתרומת התוכנית להיכרות עם הספרייה וחלק ניכר מההורים, בעיקר דוברי העברית, סבורים כי 

מההורים  63%-מההורים דוברי העברית ו 38%למשל, רק  ,). כך11(תרשים  12נמוכה יחסיתהיא ספרים 

מההורים דוברי  90%-ביקורים בספרייה העירונית. עם זאת, כעידוד דוברי הערבית דיווחו כי התוכנית תרמה ל

כמו כן  .תהתוכנית תרמה להגדלת הספרייה הביתימההורים דוברי העברית דיווחו כי  80%-הערבית וכ

דוברי הערבית ציינו שהתוכנית תרמה ההורים מ 90%-מההורים דוברי העברית ו 72%אפשר לראות כי 

הורים  ם שלקיים פער בין דיווחיככלל, אפשר לראות כי  .מספר הספרים שמוקראים לילד בבית העלאתל

באופן חיובי יותר מהורים  לרוב הורים דוברי ערבית נטו לדווח ;הורים דוברי ערביתאלה של דוברי עברית ל

עם  כלכלי של בית הספר, לרוב- בהתייחס לרקע החברתי דוברי עברית על כל אחד מההיבטים האמורים.

להעריך באופן חיובי יותר את תרומתם של כל אחד מההיבטים  ההוריםנטו  ,כלכלי- הירידה ברקע החברתי

  ערבית.ה ספר דובריהעברית והן בבתי הספר דוברי ה, הן בבתי האמורים

   

שיעור המסכימים עם קריאת ספרים, לדיווחי הורים על תרומת התוכנית להיכרות עם הספרייה ו: 11תרשים 

  לפי מגזר שפה ההיגדים,

  

  

מהממצאים עולה כי מרבית  13.העשרה שפתיתתרומת התוכנית ל לגבימציג את דיווחי ההורים  12 תרשים

מידת ההבנה של הילד כאשר , בעיקר ללהעשרה השפתית של ילדם תורמתתוכנית הההורים סבורים כי 

דוברי  78%( שלוהרחבת אוצר המילים דוברי ערבית), אך גם ל 95%דוברי עברית,  83%(מספרים לו סיפור 

ת דיווחו על רבי, ניכר כי מחנכים דוברי ע9. בהשוואה לדיווחי המחנכים בתרשים דוברי ערבית) 94%עברית, 

), ואילו מחנכים דוברי עברית נטו לדווח על היבט זה יותר 94%לעומת  83%מההורים ( בשיעור נמוךהיבט זה 

 85%- מההורים דוברי העברית ו 75%-בנוסף, אפשר לראות שכ). 88%לעומת  78%מאשר ההורים (

לראות כי  , ניתן10כמו כן, ובדומה לתרשים . תורמת לחינוך לערכיםדוברי הערבית ציינו שהתוכנית ההורים מ

                                                           
: השאלת ספרים מספריית דומים בחלקם לאלה של ההורים בתשע"טבתשע"ד  (מחוז מרכז) בבתי ספר דוברי עברית דיווחי הורים 12

הרחבת הספרייה  ;47%תשע"ט  ,38% תשע"ד–השאלת ספרים מהספרייה העירונית  ;47%תשע"ט  ,42%תשע"ד  -בית הספר
 . 70%, תשע"ט 72% תשע"ד –ים לילדך בבית מספר הספרים שמוקרא ;72%, תשע"ט 77% תשע"ד –הביתית 

 –: הכרת ספרים וסופרים דומה בחלקה להערכת ההורים בתשע"ט בתשע"ד במחוז מרכז) דוברי עבריתבבתי ספר הערכת ההורים ( 13
העשרת  ;80%תשע"ט  ,84% תשע"ד –הבנת הסיפור  ;72%תשע"ט  ,85% תשע"ד–חינוך לערכים  ;69%תשע"ט  ,72%תשע"ד 

  .79%, תשע"ט 83%תשע"ד  –אוצר המילים 
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ספר דוברי ההורים בבתי הערבית גבוהים מאלה של הספר דוברי ההורים בבתי הדיווחי גם במקרה זה 

  .  עבריתה

נטו לדווח באופן חיובי יותר על כל אחד  הורים דוברי עבריתכלכלי של בית הספר, -בהתייחס לרקע החברתי

דוברי ערבית לרוב בקרב הורים נמוך יותר.  היה כלכלי של בית הספר- רקע החברתיהשככל , מההיבטים

דיווחי הורים בבתי ספר מרקע נמוך לבין דיווחי הורים בבתי ספר מרקע  ןבי לא נמצאו פערים משמעותיים

  בינוני. 

  

לפי מגזר  שיעור המסכימים עם ההיגדים,דיווחי הורים על תרומת התוכנית להעשרה שפתית, : 12תרשים 

  שפה

  

  

ספר ה) מעלה כי מרבית ההורים בבתי 13(תרשים  14תרומת התוכנית בהיבטים רגשייםדיווחי ההורים על 

עברית סבורים כי התוכנית אכן תורמת לילדם הספר דוברי המההורים בבתי שני שליש ערבית וכהדוברי 

התוכנית מההורים דוברי הערבית דיווחו כי  91%- מההורים דוברי העברית ו 78%בהיבט זה. כך למשל, 

מהורים ציינו  67%עברית רק האולם בקרב דוברי , אהבה של ילדם מקריאת ספרלתורמת להנאה ו

 87%- מההורים דוברי העברית ו 64% בנוסף, .הרצון של ילדם לקרוא ספריםאת  גבירהשהתוכנית ה

 מחזקת אני" :תורמת לשיח עם הילדים על זיכרונות משפחתייםמההורים דוברי הערבית סבורים כי התוכנית 

 תפותח .דברים מיני לכ על לדבר הזדמנותונותנת  מעשירהו מלמדת היא ,עליה מברכתו הזאת התוכנית את

כמו כן, ובדומה לשני התרשימים . "חשוב הכי שזה ממנה נהנית והילדה מדהימה כניתות .הדמיון לעולם צוהר

הורים  מדיווחיהם שלדיווחי הורים בבתי ספר דוברי ערבית גבוהים הקודמים, ניתן לראות כי גם במקרה זה 

   .בבתי ספר דוברי עברית

עברית והן בקרב הרי כלכלי של בית הספר עולה כי הן בקרב דוב-בהתייחס לדיווחי ההורים לפי הרקע החברתי

עולה הערכת ההורים לגבי מידת נמוך יותר, כלכלי של בית הספר -רקע החברתיככל שה ערבית,הדוברי 

                                                           
נשאלו רק במחוז מרכז (בתשע"ד ההורים הורים בבתי ספר דוברי עברית ניתן לראות כי קיים פער בין תשע"ד לתשע"ט בתשובות ה 14

  .74%, תשע"ט 84%תשע"ד –אהבת הקריאה ; 67%תשע"ט  ,73% תשע"ד –רצון לקרוא  ):על שני היבטים
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רקע הגבוה הן הורים מהבין דיווחי לרוב הפער ולגבי כל אחד מההיבטים האמורים,  תרומתה של התוכנית

  .   10%-נמוך עומד על כהרקע המאלה ל

לפי מגזר  שיעור המסכימים עם ההיגדים,דיווחי הורים על תרומת התוכנית בהיבטים רגשיים, : 13תרשים 

  שפה

  

  

 ההרגל של, ההורים נשאלו עד כמה לדעתם התוכנית מחזקת את לעילשהוצגו בתרשימים בנוסף להיבטים 

   מציג את התפלגות התשובות בחלוקה לפי מגזר שפה. 14קריאת ספרים בבית. תרשים 

- דוברי עברית ו 52%( דוברי הערבית מרבית ההוריםכמחצית מההורים דוברי העברית ועולה כי  14מתרשים 

הרבה יותר גברה , שקריאת ספרים בביתל הנטייהחיזקה את דוברי ערבית) סבורים שהתוכנית  74%

ל כך שהתוכנית עברית עההורים דוברי ערבית דיווחו יותר מדוברי  זאת ועוד, ניתן לראות כי. בעבראשר מ

בקרב  נמצא כי ,בית הספרכלכלי של -בחלוקה לפי רקע חברתי. את הרגלי הקריאה בביתםבהרבה זקה יח

בהשוואה דיווחו כי שעולה שיעור ההורים  , כךכלכלי-רקע החברתישיורד ה ככלעברית וערבית כאחד,  דוברי

רמת ובין ההווה  תהפער בין רמכאשר , ספרים בביתהקריאת  הרגליאת מאוד התוכנית חיזקה לעבר, 

    .10%- עומד על כ העבר

  תרומת התוכנית לחיזוק קריאת ספרים בבית, לפי מגזר שפהדיווחי הורים על : 14 תרשים
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 כחיוביתלילדיהם תרומת התוכנית ההורים והמחנכים תופסים את  לסיכום חלק זה, ניכר כי

בתדירות גבוהה , קריאת הספרים בבית חיזקה אתעל פי דיווחיהם, התוכנית  .ומשמעותית

דוברי אשר הערכות גבוהות יותר מעל פי רוב ערבית נתנו הדוברי  .עברה לעומתהרבה ב

, וכמו כן הורים ומחנכים מבתי ספר מרקע נשאלועליהם על כל אחד מההיבטים ש עבריתה

י ספר בשני המגזרים העריכו את התוכנית יותר מאשר מקביליהם בבתכלכלי נמוך - חברתי

  . מרקע גבוה יותר

את תרומת  ךהעריל נטו ,בבתי ספר דוברי ערביתובעיקר הורים  ,מחנכים , נראה כיועוד זאת

בבתי ספר דוברי עברית. כמו כן, מהממצאים  מחנכיםמהורים ו התוכנית באופן חיובי יותר

חינוך לנטו לדווח יותר מההורים על תרומת התוכנית  מחנכיםהעולה כי בשני מגזרי השפה, 

על הבנת הנשמע ועל ובקרב דוברי עברית גם על הרחבת אוצר המילים של הילד,  לערכים

על  מחנכיםהנאת הילד מקריאת ספרים. לעומת זאת, הורים דוברי ערבית נטו לדווח יותר מה

הנאה מקריאת להבנת הנשמע ולתרומת התוכנית להרחבת אוצר המילים של הילד, 

ערבית) סבורים כי לתוכנית השפעה חיובית הדוברי קרב ם (יותר בכמו כן מרבית ההורי. ספרים

אהבה והנאה מקריאת ספרים והזדמנויות לשיח על גם על ההיבטים הרגשיים של הילד, כמו 

של קריאת  ההרגלחיזקה את כי התוכנית עוד מדיווחי מרבית ההורים עולה . זיכרונות ורגשות

  .  כלכלי נמוך- ובבתי ספר מרקע חברתי ערביתה, בפרט בקרב דוברי ספרים בביתםה
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  כיתה ובביתבית הספר, בדיווחי מחנכים והורים על פעילויות ב .3

  

עילויות הפעל אודות הפעילויות שנעשות בכיתה ובבית הספר ועל פרק זה יציג את דיווחי המחנכים וההורים 

לחזק  ,בין השאר התוכנית, התוכנית, נועדהמובילי לתפיסתם של ספרים בתוכנית. שנעשות בבית סביב ה

צורפו  ,מטרה זוהגשים כדי לבין בני המשפחה. ולעודד שיח בבית ילדים ההורים ובין ה הרגלי קריאה משותפת

פעילויות משותפות  יזוםל בתי הספרהתבקשו לספרים הנחיות להורים לפעילויות משותפות עם הילדים. כמו כן 

   ם שחולקו בתוכנית.ריספה בעקבותילדים ללהורים ו

 ההוריםשיתוף , ובכלל זה ביתבין הלגבי הקשר בין בית הספר לוההורים  המוריםדיווחי יוצגו בפרק זה 

כמו כן יוצגו דיווחי ההורים על . הביתהמבית הספר  במסרים המועבריםאו  ספרהבית בפעילויות משותפות ב

  .התוכניתבעקבות ספרי בבית העיסוק בקריאה ובפעילויות נוספות 

  

 פעילויות הנעשות במסגרת הכיתה ובית הספר  .א

באתר התוכנית מופיעות הנחיות, הצעות והמלצות להפעלת התוכנית, ספציפית לכל ספר וכן הכוונה כללית 

במסגרת התוכנית על המחנכים ליזום פעילויות שונות למורים (חלק מהצעות אלה נמצאות בספרים עצמם). 

המחנכים . החלוקה עצמואו ביום ליום החלוקה של הספרים בסמוך מהן נמסרות חלק , ספרלקידום הקריאה ב

 .התקיימו הפעילויות השונות כמה מהספרים סביבוכן  ,נשאלו אילו פעילויות הם ביצעו ויזמו במהלך השנה

  שאלות דומות. ההורים בהמשך נשאלו 

בפעילויות משותפות להורים ולילדים  בו שילבו את הספריםשהאופן מציג את דיווחי המורים לגבי  15תרשים 

  בבית הספר. 

  

אופן שילוב הספרים בפעילויות משותפות להורים ולילדים במסגרת בית דיווחי מחנכים לגבי : 15 תרשים

  הספר, לפי מגזר שפה
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ספר המהמחנכים בבתי  50%-עברית וכהספר דוברי המהמחנכים בבתי  30%-ניתן לראות שכ 15מתרשים 

. מתוך כך שילבו את הספרים בפעילויות משותפות להורים ולילדים בבית הספרערבית ציינו שהם הדוברי 

 15רערבית הפעילות השכיחה ביותבבתי ספר דוברי אפשר לראות כי בקרב מחנכים בבתי ספר דוברי עברית ו

. עם זאת, מחנכים בבתי ספר דוברי )33%, דוברי ערבית 43%(דוברי עברית  ספרייהפתיחת הלאירוע הנה 

מפגש ייעודי סביב הספר ואירוע אמצע או סוף , כמו "אחרות"ערבית דיווחו בשיעור גבוה גם על פעילויות 

 של בקטע" :ת חלק בפעילויותקושי ברתימת ההורים לקח ציינו כי ישחשוב לציין כי חלק מהמחנכים . סמסטר

 מהגן זה את הכירו שהם בגלל בהתחלה זה את רצו לא הם .זה את להזמין דרך למצוא לנסות צריך ההורים

 ערכות יותר לשלוח" ; "אותם לשכנע זמן לי לקח ,אותם לעניין דרך למצוא צריך .ספרים אותם שזה חשבו והם

 ההורים את לעודד עצמה התוכנית מטעם גם צריך; " "בבית הנושא על פירוט יותר להם ולתת להורים

   ."בתוכנית להשתתף

לשאלות  ביחסמציג את דיווחי ההורים  16מורים. תרשים ל שהופנו הכאמור, ההורים נשאלו שאלות זהות לאל

  אלה. 

פר, דיווחי הורים לגבי אופן שילוב הספרים בפעילויות משותפות להורים ולילדים במסגרת בית הס: 16 תרשים

  לפי מגזר שפה

  

  

מההורים בבתי ספר כרבע מההורים בבתי ספר דוברי עברית ו 15%- כרק , 16תרשים בלראות  ניתןכפי ש

 התקיימה פעילות משותפת עם הילדים סביב ספר מהתוכניתדוברי ערבית דיווחו כי במהלך שנת הלימודים 

. דיווחו כי השתתפו ביותר מפעילות אחת)מההורים דוברי הערבית  7%-דוברי העברית וכמההורים  2%-(רק כ

מפגש עם המורה ערבית היא בקרב דוברי העברית והמתוך כך, ניכר כי הפעילות השכיחה ביותר בקרב דוברי 

ית בקטגורי. מפגש יום המשפחהדוברי ערבית) ולאחר מכן  56%דוברי עברית,  39%( סביב קריאת ספרים

תפת ו/או פעילויות כמו הצגה בעקבות הספר, מפגש עם הסופר, ארוחה משובדרך כלל "אחר" ההורים ציינו 

 אני" :או תחילת שנה. עם זאת, ההורים ציינו שהיו מעוניינים לקחת חלק ביותר פעילויותשנה מפגש אמצע 

 יותר יהיה הספר שבית רוצה הייתי"; "ההורים עם לשיתוף פרויקטים עצמו על ייקח הספר בית אם אשמח

                                                           
תשע"ט:  ,13%תשע"ד:  -חג : מפגש סביב מצאה הבדלים בדיווחים במחוז מרכז דיווחי מחנכים בבתי ספר דוברי עברית לשהשוואה  15

  . 33%, תשע"ט: 65%תשע"ד:  - אירוע לפתיחת ספרייה ;24%תשע"ט:  ,21% תשע"ד: -מפגש יום המשפחה  ;24%
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 מפגשים או מסיבה של סוג שיעשו ההורים... את שישתפו; ""פעילויות יותר ושיעשו לתוכנית קשרב מעורב

  ."התלמידים לקרוא את לעודד שיגרום מה ההורים, עם יחד מיוחדים

 בהם לא קראו כלל אך היו ספרים שהתלמידים קיבלומהמחנכים דיווחו כי לאורך השנה  11%חשוב לציין כי 

כמה מהספרים שחולקו במהלך  סביבהמחנכים נשאלו  בהקשר זהתפת ולא לבד). ובכיתה (לא בקריאה מש

   .18-16ם מי, כפי שמפורט בתרשי(אף ספר, חלק מהספרים או כל הספרים) השנה הם קיימו פעילויות שונות

הם שדיווחו על כך  דוברי ערבית) 67%דוברי עברית,  57%( ניתן לראות כי מרבית המחנכים 17מתרשים 

 57%( הם שוחחו עם הילדים בכיתה או במליאהכולם על ש, את כל ארבעת הספרים הקריאו בקול בכיתה

 66%דוברי עברית,  50%( שיחה על ערכים ודילמות מוסריותובכלל זה  ,דוברי ערבית) 63%דוברי עברית, 

כלל לא קראו עברית דיווחו שהם הספר דוברי המהמחנכים בבתי  40%- ראות שכל אפשר. עוד דוברי ערבית)

  בנוסף, . את הספר בקול בקבוצות קטנות או שקיימו שיחה על ספרים שהילדים קיבלו בשנים קודמות

, קראו בקבוצות קטנותהם חלק מהספרים בערבית דיווחו כי רק הספר דוברי המהמחנכים בבתי  45%-כ

שוחחו עם הילדים על ספרים שהם קיבלו בשנים  או לערכי תוכנית "מפתח הלב"קישרו את תוכן הספר 

מהמחנכים בבתי  73%-עברית והספר דוברי המהמחנכים בבתי  28%נמצא כי  1בפרק  ,(כזכור קודמות

הדבר  ,דמתקיבלו בשנת הלימודים הקושהילדים ערבית ציינו כי אם היו יודעים מהם הספרים הספר דוברי ה

    . )לסייע להם בעבודתם עם ספרי התוכנית בשנה הנוכחיתעשוי היה 

  

   הספרים בתוכנית, לפי מגזר שפה סביבמגוון פעילויות שיח שנעשו בכיתה דיווחי מחנכים על : 17 תרשים
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שנעשו סביב הספרים,  יצירה וחוויה פעילויותמגוון לגבי מציג את דיווחי המחנכים (בעמוד הבא)  18תרשים 

המחנכים קרב מיעוט מ שבבתי ספר דוברי עברית וחונכות. אפשר לראות , המחזהליתמוסיקפעילות  גוןכ

. בהקשר זה הפעילות דיווחו כי הם קיימו אחת או יותר מהפעילויות האמורות סביב כל הספרים בתוכנית

). פעילות זו דווחה 31%( ד ואומנותמלאכת יכל הספרים היא  סביבשהתקיימה בשכיחות הגבוהה ביותר 

פעילות הקשורה בהמחזת הסיפור  וכך גם, )56%חלק מהספרים ( סביבבשיעור גבוה גם כמי שהתקיימה 

עם המורה  פעילויות כלל לא קיימוהם עברית דיווחו כי הספר דוברי המרבית המחנכים בבתי . מנגד, )49%(

פעילויות עם או ) 68%), פעילויות חונכות (56%), פעילויות בספריית בית הספר (64%( אומנותללמוסיקה או 

   ).64%ההורים סביב קריאת ספרים (

 סביבערבית ניתן לראות כי הפעילות שהתקיימה בשכיחות הגבוהה ביותר הספר דוברי הבקרב מחנכים בבתי 

פעילויות אלה התקיימו ). שתי 31%( פורהמחזת הסי) ולאחריה 41%( מלאכת יד ואומנותכל הספרים היא 

, כמו גם פעילויות עם המורה למוסיקה ועם ההורים סביב קריאת חלק מהספרים סביבבשיעור גבוה גם 

לא התקיימה שבתוכנית אף אחד מהספרים  סביבדיווחו כי  מהמחנכים 58%. מנגד, ניתן לראות כי ספרים

  .פעילות חונכות של ילדים בוגרים

  שנעשו סביב הספרים בתוכנית, לפי מגזר שפה יצירה וחוויהדיווחי מחנכים על מגוון פעילויות : 18 תרשים

  

  

פעילויות אירוח שהתקיימו בעקבות הספרים , מציג את דיווחי המחנכים לגבי שלוש 19התרשים הבא, 

עברית וכמחצית מהמחנכים בבתי הספר דוברי המהמחנכים בבתי  יםבתוכנית. אפשר לראות שכשני שליש

מהמחנכים  34%עוד אפשר לראות כי  .הפעילויות האמורות כלל לא התקיימוערבית דיווחו כי הספר דוברי ה

 ,חלק מהספרים בתוכנית סביבמפגש עם ההורים והתלמידים עברית דיווחו כי התקיים הספר דוברי הבבתי 
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ות סביב כל הספרים שחולקו בתוכנית. בקרב דוברי דיווחו כי הכיתה אירחה כיתה אחרת לפעיל 8%רק ו

 חלק מהספרים התקיים מפגש של אירוח הורים עבורדיווחו כי  מהמחנכים 45%לראות כי  ניתןית רבעה

 יםהספראחד מכל  עבורהתקיים מפגש של תלמידים והורים מהמחנכים דיווחו כי  12%רק ואילו  ,סביב הספר

    .שחולקו במסגרת התוכנית

  דיווחי מחנכים על פעילויות אירוח סביב ספר, לפי מגזר שפה: 19תרשים 

  

  

  

פחות ממחצית מהמחנכים דיווחו ששילבו את הספרים בפעילויות ניכר כי לסיכום חלק זה, 

. מצד אירוע פתיחת הספרייההיא כן שהתקיימה שבהן והשכיחה בולטת פעילות ההאך  ,שונות

כי לקחו חלק בפעילויות  ציינו המורים) (שיעור נמוך מזה שדיווחו ההורים, פחות מרבע מההורים

בנוסף, מרבית . סביב ספר מפגש עם המורה בהן הייתההקשורות לספרים, כשהשכיחה ביותר 

ערכים בהקשר של בעיקר  ,ושוחחו עליהם בכיתההקריאו בקול את הספרים המחנכים ציינו ש

  .  העולים מהסיפור ודילמות

סביב כל מעין אלה  מהמחנכים דיווחו כי קיימו פעילויות, מרבית ויות שיחבהתייחס לפעיל

המחנכים דיווחו כי קרב בהתייחס לפעילויות חוויה ויצירה, מיעוט מ . עם זאת,הספרים בתוכנית

, בקרב ת שהתקיימה בשכיחות הגבוהה ביותרהפעילושעבור כל הספרים, כ קיימו פעילויות אלה

. זאת ועוד, מלאכת יד ואומנותפעילות הקשורה להיא  ,כאחת ערביתרי הבדועברית והדוברי 

ערבית הספר דוברי העברית וכמחצית מהמחנכים בבתי הספר דוברי ההמחנכים בבתי מרבית 

  תלמידים מכיתות שונות) סביב הספרים.או (הורים  כלל לא קיימו פעילויות אירוח דיווחו כי

מאשר  יותר רבות ת דיווחו כי קיימו והשתתפו בפעילויותהורים ומחנכים דוברי ערבייש לציין כי 

  הורים ומחנכים דוברי עברית. הפעילויות שדווחו על ידי 
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 פעילויות הנעשות במסגרת הבית  .ב

לחזק הרגלי קריאה משותפת בבית בין ההורים  ,בין היתר ,מובילי התוכנית, התוכנית נועדה לתפיסתכאמור, 

לילדיהם וכן לעודד שיח בין בני המשפחה. לשם כך צורפו לספרים הנחיות להורים לפעילויות משותפות עם 

בעקבות במסגרת הבית בתי הספר ליזום פעילויות משותפות להורים ולילדים התבקשו ם. בנוסף, הילדי

  הספרים שחולקו בתוכנית. 

ספר דוברי המההורים בבתי  56%- עברית והספר דוברי הרבע מההורים בבתי ורים עולה כי מדיווחי הה

. קיבלו הנחייה מהמורה או מבית הספר לשוחח או לערוך פעילות בעקבות קריאת הספרים בביתערבית ה

הם ערבית דיווחו כי הספר דוברי המההורים בבתי  71%- עברית והספר דוברי המההורים בבתי  60%כמו כן, 

עם זאת, רק  .תמשותפת עם הילדים המופיעות בספרי התוכני לשיחה ולפעילותהשונות מכירים את ההצעות 

. קראו את ההצעות לפעילויותאכן בכל הספרים הם ערבית) ציינו כי דוברי מההורים (דוברי עברית ו 31%

א קראו את הפעילויות כי למההורים דוברי הערבית ציינו  37%-עברית והרבע מההורים דוברי רק  כמו כן,

 87%-מההורים דוברי העברית ו 70%מתוך כך, בהקשר זה, . שבסוף הספר עבור אף אחד מהספרים

  במידה רבה או רבה מאוד.  הפעילות המשותפת עם ילדם הייתה מהנהמההורים דוברי הערבית ציינו כי 

מציג את דיווחי ההורים  20ית. תרשים על מספר פעילויות ספציפיות ואופן עשייתן בבההורים בנוסף, נשאלו 

  פעילויות אלה. על

  , לפי מגזר שפהואופן עשייתןבבית  פעילויות סביב הספריםהשתתפות ילדם בדיווחי הורים לגבי : 20תרשים 
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הספר האחרון שילדם קיבל במסגרת התוכנית  מרבית ההורים דוברי העברית ציינו כיעולה כי  20מתרשים 

עם זאת,  .בבית )80%( המחזת הסיפור) או 71%( בפעילויות של יצירה של מלאכת יד כלל לא לקח חלק

שיחה על הספר  היוקבל התעבור הספר האחרון שבשכיחות גבוהה יחסית  בבית נראה כי הפעילויות שנעשו

עם  13%מיוזמתו,  8%( ערכים ודילמותעם בן משפחה), שיחה על  52%מיוזמתו,  8%( בעקבות ההקראה

. )עם בן משפחה 49%מיוזמתו,  10%( חוויות אישיות של הילד הקשורות בסיפורושיחה על  )פחהבן מש

שיחה על הספר בעקבות  יותר מהשאר; בקרב הורים דוברי ערבית אפשר לראות שישנן שתי פעילות שכיחות

 9%( חוויות אישיות של הילד הקשורות בסיפורעם בן משפחה) ושיחה על  74%מיוזמתו,  15%( ההקראה

כי ילדם לוקח חלק בכל יותר הורים דוברי ערבית דיווחו זאת ועוד, ניכר כי עם בן משפחה).  80%מיוזמתו, 

     בן משפחה.ובין אם בלוויית מיוזמתו בין אם  ,אחת מהפעילויות

מההורים דוברי  64%. הקריאו לילדם את הספר האחרון שקיבלו במסגרת התוכניתההורים נשאלו אם 

נשאלו לאחר מכן  (הם או בן משפחה אחר).אכן עשו זאת מההורים דוברי הערבית דיווחו כי  84%- העברית ו

כאשר ההורים נשאלו כי עולה  21מתרשים ההורים לגבי האופן שבו ילדם קורא את הספרים שקיבל בתוכנית. 

ילדם קרא את הספר רי העברית דיווחו כי מההורים דוב 44%האם ילדם גם קרא או קורא את הספר לבד, 

. ניתן לראות כי בקרב הורים דוברי ערבית הקטגוריה כךמההורים דוברי הערבית שדיווחו  35%, לעומת לבד

 48%(ילדם קורא את הספר לפעמים לבד ולפעמים עם בן משפחה עליה השיבו היא ששהשכיחה ביותר 

עברית הקטגוריה השכיחה ביותר היא ההורים דוברי הבקרב  ואילו ,דוברי עברית) 32%דוברי ערבית לעומת 

מההורים דוברי הערבית דיווחו כי  17%-מההורים דוברי העברית ו 24%. זאת ועוד, )44%(ילדם קורא לבד ש

  . יחד עם בן משפחהלרוב ילדם קורא את הספרים שקיבל בתוכנית 

  ים שקיבל בתוכנית, לפי מגזר שפהדיווחי הורים על האופן שבו ילדם קורא את הספר: 21תרשים 

  

 

  הביתבין הקשר בין בית הספר ו  .ג

בין הבית (ההורים). ההורים נשאלו באיזה אופן והיבט נוסף שנבדק הוא הקשר וההמשכיות בין בית הספר 

  .22. תשובות ההורים מוצגות בתרשים הספריםלגבי ו המורה מעדכנת אותם לגבי התוכנית
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  , לפי מגזר שפהלגבי אופן ההתקשרות שלהם עם המורה סביב הספרים בתוכניתדיווחי הורים : 22 תרשים

  

עולה כי האמצעי השכיח ביותר להתקשרות בין המורים להורים סביב הספרים בתוכנית הוא  22מתרשים 

דוברי ערבית). בנוסף, ניכר כי  80%-דוברי עברית, כ 60%-(כ הוואטסאפ, בעיקר בקרב הורים דוברי ערבית

כן ) ו9%, ערבית 19%(עברית  עושים שימוש גם בדפי מידעעברית, הספר דוברי הים, בעיקר בבתי המור

 ;(אחר הורים אסיפתו דוא"ל, סקול סמארט, טלפון שיחות, פנים מול פניםאמצעים נוספים, כמו פגישות ב

 של התוכנית הוא האמצעי הפחות שכיח דף הפייסבוק). לבסוף, נראה כי 14%, ערבית 24%עברית 

ב לציין כי חלק מההורים ציינו שהתקשורת בינם חשו להתקשרות בין ההורים למורים סביב הספרים בתוכנית.

 המורים בין תקשורת שתהיה. להורים גם למורים יעבור שהמידע" :לוקה בחסר סביב הספרים בין בית הספרו

 הספרים מבחינת ההורים אתיותר  לעדכן"; "וכדומה צעותה שישלחו למשל ,התוכנית בנושא להורים

   ."לקרוא אותם ולחייב הנחייה לתת, שמקבלים

  

  

ממחצית מההורים דוברי הערבית  מעט יותרכרבע מההורים דוברי העברית ולסיכום חלק זה, 

, את הספרים בביתישקיבלו הנחייה מהמורה לשוחח או לערוך פעילות בעקבות קרציינו 

. כמו כן, באמצעות הוואטסאפ יאדרך ההתקשרות השכיחה ביותר סביב הסברים הכשלרוב 

עם הילדים  מכירים את ההצעות לשיחה ולפעילות משותפתמרבית ההורים ציינו כי הם 

קראו את ההצעות לפעילות אכן המופיעות בספרי התוכנית, אולם פחות משליש מהם ציינו ש

  .לדם נהנו מהפעילות המשותפתיציינו כי הם ומרבית ההורים בכל הספרים. מתוך כך, 

ערבית ציינו שהפעילות שנעשתה בשכיחות גבוהה הורים דוברי בנוסף, הורים דוברי עברית ו

, שיחה על ערכים ודילמות ושיחה על חוויות אישיות של הילד הקשורות בסיפוריחסית היא 

עברית ההורים דוברי ה זאת,. עם יחד עם בן משפחהפעילויות אלה נעשות וכי בדרך כלל 

  .בכוחות עצמועל כך שילדם קורא את הספר ערבית ההורים דוברי המדיווחו יותר 

ערבית ההורים דוברי הלבסוף, יש לציין כי בדומה לממצאי הפרק הקודם, גם כאן ניכר כי 

בין אם ילדם לוקח חלק בכל אחת מהפעילויות, על כך שעברית ההורים דוברי היותר מדיווחו 

  בן משפחה. ובין אם בלווייתמתו מיוז
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   ומגורמי התמיכה והסיוע שביעות הרצון של המחנכים וההורים מהתוכנית .4

  

שביעות רצונם ובכלל זה  ,למידת שביעות רצונם מהתוכנית בנוגעפרק זה יציג את דיווחי המחנכים וההורים 

  . םלרשותשהתוכנית מעמידה גורמי התמיכה והסיוע מ

 בתוכנית המחנכים וההורים לגבי גורמי התמיכה והסיועשביעות הרצון של   .א

תחילה המחנכים אם בתחילת  כדי לעמוד על מידת שביעות הרצון מגורמי התמיכה והסיוע בתוכנית, נשאלו

עברית הספר דוברי המהמחנכים בבתי  14%השנה הם השתתפו במפגש חשיפה או הדרכה סביב התוכנית. 

(מפגש עם נציגת  השתתפו בהדרכה כלשהיערבית ציינו שהם ה ספר דובריהמהמחנכים בבתי  53%- ו

 70%ספריית פיג'מה, מפגש עם מדריכת משרד החינוך, מפגש במסגרת השתלמות או מפגש אחר). בנוסף, 

יזמו, תכננו ערבית ציינו כי הם הספר דוברי המהמחנכים בבתי  73%-עברית והספר דוברי המהמחנכים בבתי 

הספרים  םלצורך הכנת הפעילויות ע. יחד עם זאת, 16הספרים בתוכנית באופן עצמאי סביבוהכינו פעילויות 

במגוון אנשי מקצוע בבית הספר ומחוצה לו, כמו רכזת השפה של בית  גם המחנכים יכלו להסתייע ,בתוכנית

ציג את דיווחי המחנכים מ 23אתר האינטרנט של התוכנית. תרשים או עלון המידע והספר, למידת עמיתים ו/

  . בכל אחד מהגורמים האמורים במידה רבה או רבה מאוד הסתייעוכי  ציינוש

  

דיווחי מחנכים על מידת הסתייעותם עם מגוון גורמים בבית הספר ומחוצה לו לגבי הפעילויות : 23 תרשים

  בתוכנית, לפי מגזר שפה

  

  

  

                                                           
מהמורים בבתי ספר דוברי  82%. בתשע"ד ו רבה מאודמתייחס למחנכים אשר דיווחו על עשייתם את הפעילות במידה רבה א 16

  בתשע"ט.בלבד  67%פעילויות באופן עצמאי לעומת דיווחו כי תכננו ויזמו במחוז מרכז עברית 
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ם הסתייעו ה הספרים סביבבהכנת הפעילויות השונות  מרבית המחנכים דיווחו כיכי  17עולה 23מתרשים 

הצעות דוברי ערבית), אך גם ב 74%דוברי עברית,  59%(למידת עמיתים במידה רבה או רבה מאוד ב

 48%(עלון המידע של התוכנית דוברי ערבית) וב 62%דוברי ערבית,  49%(לפעילות המופיעות בספר 

בשכיחות הנמוכה בו המחנכים ציינו שנעזרו שדוברי ערבית). עוד ניתן לראות כי הגורם  61%דוברי עברית, 

בדוברי ערבית). כמו כן אפשר  33%בדוברי עברית,  14%( ביותר הוא המדריכה לחינוך חברתי בבית הספר

עברית כי הסתייעו הספר דוברי הממחנכים בבתי  ערבית דיווחו יותרהספר דוברי המחנכים בבתי לראות כי 

 43%- עברית והספר דוברי המהמחנכים בבתי  82%בנוסף, בכל אחד מהגורמים במידה רבה או רבה מאוד. 

 הדרכה נוספתלזקוקים לתמיכה או שהם מעוניינים או ערבית ציינו שהיו הספר דוברי המהמחנכים בבתי 

 להעביר איך השנה בתחילת אותי שיכוונו מאוד שמחא אני" :ותוכן פעילויות, בעיקר סביב במסגרת התוכנית

 רוצה הייתי"; "מהתוכנית חיצוניות ופעילויות ולהורים לילדים וטובה נכונה חשיפה מיטבית, בצורה התוכנית את

 מורה שכל ככה עשו הם מה ישתפו שהמורות, התוכנית בעקבות עשו האחרים המורים מה באינטרנט לקבל

שכתוב  למה מעבר הספרים עם לעשות מה לנו שיגידו; ""להתייעץו להראות ,לשלוח אפשרות שיש תדע

   ."באינטרנט

מציג את  24בה הסתייעו באתר ובדף הפייסבוק של התוכנית. תרשים שבהמשך, ההורים נשאלו על המידה 

  אתר האינטרנט וסרטוני ההדרכה.עם מידת היכרותם עם דף הפייסבוק של התוכנית, לגבי דיווחי ההורים 

  

  מקורות מידע אינטרנטיים של התוכנית, לפי מגזר שפהדיווחי הורים על מידת היכרותם עם : 24 תרשים

  

                                                           
במרבית חלה ירידה בהסתייעות המורים בתשע"ט כי  דוברי עברית במחוז מרכז בתשע"ד ניכרבהשוואה לדיווחי מורים בבתי ספר  17

 -ר האינטרנט את; 56%תשע"ט , 70%תשע"ד  - הצעות המופיעות בספרים ;71%תשע"ט  ,77% תשע"ד -הגורמים: למידת עמיתים 
תשע"ט  ,55%תשע"ד  - השתלמויות בתחום שפה ואוריינות; 57%תשע"ט , 67%תשע"ד  -עלון המידע ; 60%, תשע"ט 67%תשע"ד 

  .  42%, תשע"ט 26% תשע"ד -מדריכת האוריינות של בית הספר  ;51%"ט תשע ,43% תשע"ד - רכזת השפה של בית הספר ;24%
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, 92%(דוברי עברית  מכירים את דף הפייסבוק של התוכנית ינםכלל אעולה כי מרבית ההורים  24מתרשים 

מההורים  3%, שם רק 22). תוצאה זו עולה בקנה אחד עם הממצאים שהוצגו בתרשים 78%דוברי ערבית 

אינם עולה כי מרבית ההורים גם  21דיווחו כי ההתקשרות עם המורה נעשית דרך הפייסבוק. בנוסף, מתרשים 

לא את סרטוני ) וגם 81%, דוברי ערבית 91%(דוברי עברית  מכירים את אתר האינטרנט של התוכנית

 בנושא המידע כל את צריך להנגיש" :ההור .)82%, דוברי ערבית 96%(דוברי עברית  ההדרכה של התוכנית

 לגביי לעדכן, להורים מידע יותר" ";הנושא לשיפור לתרום לעזור שיכול מה וכל ,ילדיםול להורים פעילויותה

 מפורט דף שיהיה מעדיפה יהיית""; ההורים עם משותפות פעילויות מיני כל שיהיו, ידעתי שקיים לא כי האתר

 ,להורים הסברה יותר לתת שצריך חושבתאני "; "הספר את להסביר ואיך הספר את הילד עם לקרוא איך

 ישימו פרהסת שבבי"; "התוכנית הגדרתשל  ופרסום דגש מספיק אין. פעילויות יותרגם ו ותזכורות קישורים

 הרבה לעשות שיכולתי לב שמתי עכשיו .התוכניתמ המיטב את להוציא כדי ,ההורים מעורבות על דגשים יותר

   ."יותר

מקורות מהורים דוברי עברית על היכרותם עם  הורים דוברי ערבית דיווחו יותר ,אפשר לראות כי ככלל בנוסף,

   .  כלל , גם אם הם לא עשו בהם שימושהאינטרנטיים של התוכנית המידע

  

  

ערבית הדוברי המורים עברית דיווחו פחות (באופן משמעותי) מהמורים דוברי הניכר כי  לסיכום,

לצורך הכנת . בנוסף, נראה כי השתתפו בהדרכה כלשהי הקשורה לתוכניתשעל כך 

בלמידת עמיתים, בהצעות לפעילויות הפעילויות מרבית המורים הסתייעו בשכיחות גבוהה 

, ואולם מרבית המחנכים ציינו שהיו המופיעות בסוף הספר ובעלון המידע של התוכנית

יחד עם זאת, יש לציין כי . עבריתהקרב דוברי , בעיקר בהדרכה נוספתבתמיכה או מעוניינים ב

הסתייעו מעמיתיהם דוברי העברית כי ערבית דיווחו יותר הספר דוברי הככלל מורים בבתי 

ציינו כי יזמו, תכננו ערבית) דוברי מהמורים (דוברי עברית ו 70%- בגורמים השונים. כמו כן, כ

  הספרים בתוכנית באופן עצמאי. סביב והכינו פעילויות

מרביתם כלל לא מכירים את דף הפייסבוק של התוכנית, את ראה כי בהתייחס להורים, נ

. עם זאת, הורים דוברי ערבית אתר האינטרנט של התוכנית או את סרטוני ההדרכה שלה

דיווחו יותר מהורים דוברי עברית על היכרותם עם מקורות המידע האינטרנטיים של התוכנית, 

     . כלל שגם אם הם לא עשו בהם שימו

  

 

 שביעות הרצון הכללית של המחנכים וההורים מהתוכנית  .ב

המחנכים וההורים נשאלו לגבי מידת שביעות הרצון הכללית שלהם מהתוכנית וכן אם היו מעוניינים שהתוכנית 

  תמשיך לפעול בבית הספר גם בשנת הלימודים הבאה. 

מידת שביעות הרצון שלהם מהתוכנית כמו גם המשך הפעלתה גבי את דיווחי המחנכים ל יגמצ 25תרשים 

יותר  אךבמידה רבה או רבה מאוד,  מרבית המורים שבעי רצון מהתוכניתבבית הספר. אפשר לראות כי 

דוברי ערבית). זאת ועוד, מהתרשים  75%דוברי עברית,  84%עברית (הספר דוברי המחנכים בבתי הבקרב 
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דוברי עברית,  90%( של מחנכים סבורים כי יש להמשיך בקיום התוכניתשיעור גבוה אף יותר עולה כי 

 ספרים לילדים יש כאשר טוב זה, תמשיך הזו תוכניתה אם מאד אשמח אני" :מחנכת .דוברי ערבית) 84%

 ערך ויש המון תורמת והתוכנית ברוכה היוזמה; ""זה את צריכה כך שכל אוכלוסייה וז ,מבורך פרויקט"; "בבית

  . "תמשיך והתוכנית הלוואי. הספרים קריאת מאחורי מוסף

מרקע גבוה ובינוני עברית הדוברי ספר הכלכלי של בית הספר נמצא כי מורים מבתי -בחלוקה לפי רקע חברתי

מורים מבתי ספר מרקע נמוך הביעו שביעות רצון גבוהה יותר וכן יותר רצון נטו לדווח באופן דומה ואילו 

כלכלי  -הפער בדיווחים בין מורים מבתי ספר מרקע חברתי .בשנת הלימודים הבאהשהתוכנית תמשיך גם 

מורים מבתי ספר דוברי ערבית מרקע נמוך . 15%-נמוך עומד על כובין מורים מבתי ספר מרקע גבוה ובינוני 

ה ממורים מבתי ספר מרקע בינוני. בנוסף, מורים מרקע נמוך הביעו עמד הביעו שביעות רצון גבוהה יותר

מורים מרקע מורים מרקע נמוך להחיובית יותר לגבי המשך התוכנית גם בשנת הלימודים הבאה, כשהפער בין 

  . 20%- בינוני עומד על כ

  

שיעור המסכימים עם דיווחי מורים על שביעות רצונם מהתוכנית ומהמשך הפעלתה בבית הספר, : 25תרשים 

  לפי מגזר שפהההיגדים, 

  

  

מרבית ההורים , מציג את מידת שביעות הרצון של ההורים מהתוכנית. כפי שניתן לראות, 26התרשים הבא, 

הביעו רצון שילדם ) 95%-בדוברי ערבית), וכמעט כולם (כ 94%דוברי עברית,  89%( שבעי רצון מהתוכנית

 אני""; הבאה שנהב שימשיך ומקווים מהפרויקט מרוצים מאוד" :ישתתף בתוכנית גם בשנת הלימודים הבאה

 ומקווים מערכים מאוד. מבורכת כניתוהת"; "'ב בכיתה להפסיק ולא להמשיך צריכה שהתוכנית חושבת

   ."תמשיךש

עם הירידה נמצא כי  ערביתההורים דוברי הו עבריתההורים דוברי ה קרבכלכלי ב-בחלוקה לפי רקע חברתי

כמו גם הרצון שילדם ישתתף  של בית הספר עולה שביעות הרצון של ההוריםכלכלי - החברתיברקע 

רקע הורים מבתי ספר מהורים מבתי ספר מרקע גבוה להבתוכנית גם בשנת הלימודים הבאה, כשהפער בין 
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הורים רקע בינוני להורים מ ןבי, וזוהי גם רמת הפער שנמצאה גם 10%-הוא כעברית הבקרב דוברי נמוך 

  ). 10%-(כערבית הרקע נמוך בקרב דוברי מ

  

שיעור המסכימים עם יווחי הורים על שביעות רצונם מהתוכנית ומהמשך השתתפות ילדם בה, ד: 26תרשים 

  לפי מגזר שפהההיגדים, 

  

  

  

(יותר בקרב דוברי  מרבית המורים וההורים שבעי רצון מהתוכניתנראה כי לסיכום חלק זה, 

). בשני מגזרי השפה כלכלי נמוך- ובקרב בתי ספר מרקע חברתי בקרב ההוריםוכן  ,עבריתה

קרב (מעט יותר ב יש להמשיך בקיום התוכניתזאת ועוד, שיעור גבוה של מחנכים סבורים כי 

ילדם ישתתף , הביעו רצון שכאחת עברית), וכמעט כל ההורים, דוברי עברית וערביתהדוברי 

  . בתוכנית גם בשנת הלימודים הבאה
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  הרגלי קריאה קודמים וחשיפה לספרים  .5
  

ובחיק  בית הספרשיחה משמעותית בעקבותיה בשל לעודד תרבות של קריאה וכאמור, התוכנית שואפת 

, הרגלי הקריאה של ילדיהםעמדותיהם כלפי קריאת ספרים ו ם עלבדיווחי ההוריפרק זה יתמקד . המשפחה

  . ולאחר מכן בעקבות ההשתתפות בתוכנית ,תוכניתבללא קשר להשתתפותם 

  

  הרגלי קריאה   .א

מציג  27ההורים לגבי הרגלי הקריאה של ילדיהם, ללא קשר להשתתפותם בתוכנית. תרשים נשאלו תחילה 

, תוך הבחנה בין מי שציינו 18ומידת ההנאה שלהם מכך הרגלי הקריאה של ילדיהםלגבי את דיווחי ההורים 

זאת, חשוב לציין כי בשנת הלימודים הקודמת (תשע"ח) לבין אלו שלא ציינו זאת. עם גם שהשתתפו בתוכנית 

  מההורים דיווחו כי למיטב ידיעתם ילדם השתתף בתוכנית גם בשנת הלימודים הקודמת.  95%

  

  , חלוקה לפי השתתפות קודמת בתוכנית ומגזר שפהמקריאת ספרים ת ילדםהנאדיווחי הורים על : 27תרשים 

  

  

במידה רבה או רבה הם וילדיהם נהנים מההורים דיווחו כי  80%-עולה כי למעלה מ 27מהממצאים בתרשים 

(או עם בן משפחה), ומעט פחות מכך מדווחים כי ילדם נהנה מפעילות  מפעילות של קריאה משותפתמאוד 

ערבית, אלה שזו ה(יותר דוברי ערבית). עם זאת, ניתן לראות כי בקרב דוברי  באופן עצמאישל קריאת ספרים 

מקריאת ספרים.  ילדם על הנאת דיווחו בשיעור גבוה יותר ,תכניילדם בתולהשתתפות השנה השנייה להם 

מההורים שילדם השתתף בתוכנית בשנה שעברה דיווחו כי הם נהנים מפעילות של קריאת  94%למשל,  ,כך

 ילדם בתוכנית.להשתתפות מההורים שזו להם השנה הראשונה  81% רק ספרים משותפת עם ילדם, לעומת

נהנה מפעילות של קריאת השתתף בתוכנית בשנה שעברה דיווחו כי ילדם מההורים שילדם  81%כמו כן, 

זאת ועוד, בקרב אלו  בתוכנית.להשתתפות מההורים שזו להם השנה הראשונה  47%, לעומת ספרים לבד

דוברי עברית על הורים תשע"ח, הורים דוברי ערבית דיווחו יותר משנת שציינו שילדם השתתף בתוכנית גם ב

                                                           
 שיעור ההורים שהביעו עמדות חיוביות (השיבו "במידה רבה" או "במידה רבה מאוד") 18
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מההורים דוברי הערבית  85%-ו 19מההורים דוברי העברית 91%, כמו כןויות האמורות. כל אחת מהפעיל

(ללא קשר לפעילות התוכנית) לעיתים קרובות או קרובות  המורה מעודדת את ילדם לקרוא ספריםדיווחו כי 

  מאוד.    

אפשר  28תרשים ממקריאים ספרים לילדם במסגרת הבית. הם בה שתדירות הההורים לגבי נשאלו בנוסף, 

לילדם ספרים פעם  ואיהקרמההורים דוברי הערבית דיווחו ש 47%- מההורים דוברי העברית ו 35%לראות כי 

למשל,  ,. כךבתדירות נמוכה יותר. עם זאת, ניכר כי מרבית ההורים מקראים לילדם ספרים ביום או יותר

וש לארבע פעמים בשבוע וכרבע מהנתונים עולה כי כחמישית מההורים מקראים לילדם ספרים בין של

או מקראים לילדם ספרים בערך פעמיים הם דוברי ערבית) דיווחו ש 19%-ודוברי עברית  27%מההורים (

בהקשר מקראים ספרים לילדם בערך פעם בשבוע או פחות מכך. הם מההורים דיווחו ש 15%- שלוש בשבוע. כ

(לעומת  וא לילדם ספרים בשפה סטנדרטיתמעדיפים לקרמההורים דוברי הערבית ציינו שהם  73%זה, 

מההורים דוברי הערבית ציינו שפעמים רבות או מידי פעם ) 56%(שפה מדוברת). זאת ועוד, למעלה ממחצית 

שדיווחו כי אינם משתמשים כלל  11%הם מכניסים לשיחה עם ילדם מילים בשפה סטנדרטית (לעומת בפעם 

  ם זאת לפעמים).שעושי 33%- בשפה סטנדרטית ו בכללאו כמעט 

  

  דיווחי הורים על תדירות הקראת ספרים לילדם במסגרת הבית, לפי מגזר שפה: 28תרשים 

  

    

 ספריית הבית  .ב

. יחד עם הספרים שקיבלו בתוכנית, כמה ספרים יש לילדם בספרייה הביתית תבקשו להעריךההורים נתחילה 

יא , אולם התשובה השכיחה ביותר הספרים 33שבממוצע יש בביתם דוברי העברית עולה מתשובות ההורים 

 הנה הגבוהה ביותר ספרים שמתאימים לילדם 20-דיווחו כי בביתם יש כשהורים שכיחות ה, קרי ספרים 20-כ

, אך התשובה ספרים שמתאימים לילדם 27דוברי ערבית דיווחו שבממוצע יש בביתם . הורים )16%(

  . )21%(ספרים  30 ייתההשכיחה ביותר ה

                                                           
בתשע"ד ובתשע"ט שיעור דומה של הורים דוברי עברית במחוז מרכז דיווחו שהמורה מעודדת את הילדים לקרוא ספרים בבית  19
 , בהתאמה)85%ת לעומ 87%(
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נתבקשו להעריך את מספר ספרי  במסגרת התוכנית כל ילד מקבל ארבעה ספרים במתנה, וההוריםכזכור, 

הורים  .וכו') , קרובי משפחהחבריםשפחה אחרים, מבני מקיבלו ילדם או שקיבל (בספריית ביתם  התוכנית

שכיחות , קרי 10 יתהתשובה השכיחה ביותר היהו ,ספרים 16בממוצע יש בביתם  כי דוברי עברית דיווחו

. )16%( שניתנו הוא הגבוה ביותר מבין התשובות ספרים מהתוכנית 10דיווחו כי בספריית ביתם יש שהורים ה

   .)19%( 20אולם השכיח עומד על  ספרים 18הורים דוברי ערבית דיווחו כי בממוצע יש בביתם 

  

 ספרי התוכנית משנים קודמות  .ג

ילדם משתתף בתוכנית בה איננה השנה הראשונה שראינו, מרבית ההורים דיווחו כי זוהי כבר כפי ש

כיוון שכך, ההורים נשאלו גם לגבי  התוכנית.יותר מארבעה ספרים שקיבלו במסגרת ביתם יש שבספריית ו

תדירות הם מקריאים לילדם ספרים מהתוכנית  ובאיזההורים נשאלו תחילה הספרים שקיבלו בשנים קודמות. 

ממנו  צעירים לאחים מקריא או עצמאי באופן קוראילדם  באיזה תדירות ולאחר מכן ,קודמותהקיבלו בשנים ש

שהשיבו שפעילות אלה מתקיימת לעיתים קרובות  מציג את תשובות ההורים 29. תרשים את הספרים הישנים

  . בפעם או מידי פעם

  

(לעיתים קרובות או  דיווחי הורים על הקראת ספרים שקיבלו במסגרת התוכנית בשנים קודמות: 29תרשים 

  , לפי מגזר שפה)בפעם מדי פעם

  

 

מההורים דוברי  75%-מההורים דוברי העברית ו 68%אפשר לראות כי  29מדיווחי ההורים המוצגים בתרשים 

התוכנית בשנים  תספרים שקיבלו במסגרבפעם  לילדם לעיתים קרובות או מידי פעם מקריאיםהערבית 

לעיתים י הורים דוברי עברית דיווחו פחות מהורים דוברי ערבית על כך ש. בנוסף, אפשר לראות כקודמות

ילדם קורא באופן עצמאי או מקריא לאחים צעירים ממנו ספרים שקיבל בתוכנית בפעם קרובות או מידי פעם 

  דוברי ערבית).  80%דוברי עברית לעומת  68%בשנים קודמות (

מההורים  53%מסגרת התוכנית שכבר אינם בשימוש. ההורים גם אם יש ספרים שקיבלו בנשאלו בהמשך, 

 ,בחיוב מתוך המשיבים). 30ציינו שישנם כאלה (ראה תרשים  רביתמההורים דוברי הע 51%-דוברי העברית ו
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למעלה ממחצית מההורים דוברי עולה כי  30ספרים שאינם בשימוש. מתרשים בההורים נשאלו מה הם עשו 

עור נמוך יותר של הורים י. שנמצאים בבית הספרים עדייןהעברית ציינו שמההורים דוברי  86%-העברית ו

שיעור קטן של הורים דוברי ). 16%( נמסרו לחברים) או 24%(נתרמו לספרייה דוברי עברית ציינו שהספרים 

   ציינו שמסרו את הספרים לילדים נזקקים ("אחר").אף ערבית 

  

קיבל במסגרת התוכנית בשנים קודמות אך שכבר אינם בשימוש, דיווחי הורים על ספרים שילדם : 30תרשים 

  לפי מגזר שפה

  

  

  

הם וילדיהם נהנים במידה רבה או רבה מאוד מפעילות של שציינו  ההורים מרביתלסיכום, 

(ללא קשר לפעילות התוכנית),  קריאה משותפת ושהמורה מעודדת את ילדם לקרוא ספרים

ילדם בתוכנית דיווחו להשתתפות ערבית, אלה שזו להם השנה השנייה האולם בקרב דוברי 

. בנוסף, מדיווחי ההורים עולה כי מרביתם מקריאת ספריםהנאת ילדם ה יותר על בשיעור גבו

  עברית). ה(יותר בקרב דוברי  נמוכה מפעם ביוםשהיא מקראים לילדם ספרים בתדירות 

, ספרים 30- ל 20ספרייה מונה בין התים נראה כי במרבית הבאשר לספריית הילד בבית, 

ערבית). בהקשר ה(יותר בקרב דוברי  ספרי התוכנית מהווים כמחצית מהספריםמתוך כך ו

ספרים בפעם זה, מרבית ההורים ציינו שהם מקריאים לילדם לעיתים קרובות או מדי פעם 

כשלעיתים קרובות ערבית), הדוברי בקרב (יותר  שקיבלו במסגרת התוכנית בשנים קודמות

ספרים שקיבל או מקריא לאחים צעירים ממנו את ה או מידי פעם ילדם קורא באופן עצמאי

  בתוכנית בשנים קודמות.

לבסוף, כמחצית מההורים ציינו שבספריית ביתם יש ספרים שקיבלו במסגרת התוכנית שכבר 

ה, י(לספרי חלק קטן מהם העביר את הספרים הלאה רק, אולם ניכר כי אינם בשימוש

  לחברים או לילדים נזקקים).  
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  סיכום
 ,מיסודה של קרן גרינספון ישראל ובשיתוף משרד החינוך ,"ַמ�ָתַ�ת �לַפאנ�ס"ו "ספריית פיג'מה"תוכנית 

והורים ובין ילדים על אודות חוויות  מחנכיםערכי בין שואפת להנחיל לילדים את אהבת הקריאה ולעודד שיח 

ספרים מעניקה  התוכניתבכל שנה  .ובמשפחה בית הספרמעולמם הרגשי, החברתי והתרבותי של הילדים ב

לפעילויות משותפות של הילדים עם כוללים הצעות אלו ספרים  .למאות אלפי ילדים מגיל הגן עד כיתה ב'

  טמונים בספר.ההורים, המיועדות להעמקת ההבנה של הערכים ה

ב') בקרב דוברי -בשנת הלימודים תשע"ט נתבקשה ראמ"ה להעריך את התוכנית בבתי הספר (כיתות א'

את ו אופן יישומהאת , כניתולבחון את דפוסי ההפעלה של הת נועדהההערכה ערבית. בקרב דוברי העברית וה

  .ההוריםהמחנכים ובעיני השפעותיה הנתפסות כמו גם את  ,יהמטרות ושגוהבה שהמידה 

 ,עבריתהיותר בקרב דוברי מעט ( מרבית המורים וההורים שבעי רצון מהתוכניתמהערכת התוכנית עולה כי 

). זאת ועוד, שיעור גבוה של מחנכים בשני מגזרי השפה נמוך כלכלי- ובבתי ספר מרקע חברתי הוריםהבקרב 

עברית), וכמעט כל ההורים, דוברי עברית ה דובריקרב (מעט יותר ב יש להמשיך בקיום התוכניתסבורים כי 

. בנוסף, ההורים והמחנכים ישתתף בתוכנית גם בשנת הלימודים הבאה, הביעו רצון שילדם כאחד וערבית

חיוביות ערבית נתנו הערכות הלרוב דוברי ובתוך כך, , משמעותיתככחיובית ותופסים את תרומת התוכנית 

. זאת ועוד, מדיווחי כלכלי נמוך)-(וכן מחנכים והורים מבתי ספר מרקע חברתי עבריתהדוברי אשר יותר מ

קריאת ספרים של  ההרגלחיזקה את ערבית, עולה כי התוכנית המרבית ההורים, ובפרט בקרב דוברי 

הורים ומחנכים בבתי ספר דוברי  ברוב המקריםבהקשר זה יש לציין כי לאורך כל ההערכה נראה כי  .בביתם

   טו לדווח ולהעריך באופן חיובי יותר כל אחד מההיבטים האמורים. ערבית נ

  

  היבטים לוגיסטיים 

כרבע מהמורים אולם  ,הספרים הגיעו בזמן ובכמות הנדרשת במרבית המקריםמההיבט הלוגיסטי נראה כי 

ממחצית פחות (יותר דוברי עברית). בנוסף, לא קיבלו את כל ארבעת הספרים  דיווחו כי וכשליש מההורים

(יותר דוברי ערבית), אולם מתוך  השתתפו במפגש הסברה על התוכניתציינו שבתחילת השנה  ההורים

הוסבר להם שהספרים מיועדים לקריאה משותפת עם אכן דיווחו כי במפגש  םשכן השתתפו, מרבית ההורים

  הילדים.

  

  ספרי התוכנית

ככלל, כל הספרים זכו להערכות גבוהות (מעט יותר מצד ההורים). בקרב הורים ומחנכים בכיתות א' בבתי ספר 

אין תמימות דעים  ערביתה. בקרב דוברי )90%- (כ "שלג במתנה" הואהספר האהוב ביותר  ,דוברי עברית

הספר שהילדים הכי אהבו  דיווחו כי לדעתם מחנכיםהן ההורים והן ה שביעות הרצון מהספרים, אולםמבחינת 

ציינו לטובה את הספר "צפוף דוברי עברית  מחנכיםהורים ובכיתות ב'  .)85%-(כ הוא "הילד הבלתי נראה"

עות רצונם הגבוהה ממנו. ידיווחו על שב מחנכיםכספר האהוב יותר והציינו אותו , ההורים )90%-(כ בבית"

, אך מהספרים לגבי מידת שביעות הרצון הוב ביותר אום לגבי הספר האתמימות דעי איןערבית הבקרב דוברי 

. מתשובות ההורים "החלום של עמנואל" זכו להדים חיוביים יותר-ניכר כי הספרים "זיאד על הר השחף" ו

שפה קלה להבנה, איורים כי מרבית חוות הדעת החיוביות נסובו סביב היבטים של עוד והמחנכים עלה 
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היו ארוכים . מנגד, הורים ומורים לרוב ציינו לשלילה ספרים שלתפיסתם הנותנעימים, מסר ברור ופעילויות מ

  .בעלי מסר מורכב/או בשפה קשה להבנה ואו מתורגמים מידי, כתובים 

  

  תרומה נתפסת

לרוב העריכו את  ,בבתי ספר דוברי ערביתאשר לתרומה הנתפסת של התוכנית, מחנכים, ובעיקר הורים 

 עברית. כמו כן, בשני מגזרי השפההספר דוברי המחנכים בבתי המהורים ו תרומת התוכנית באופן חיובי יותר

עברית גם על הובקרב דוברי  חינוך לערכיםלנטו לדווח יותר מההורים על תרומת התוכנית  מחנכיםה

. לעומת )91%( לד מקריאת ספריםוהנאת הי )91%( , הבנת הנשמע)88%( הרחבת אוצר המילים של הילד

 תרומת התוכנית להרחבת אוצר המילים של הילדזאת, הורים דוברי ערבית נטו לדווח יותר מהמחנכים על 

דוברי קרב . כמו כן מרבית ההורים (יותר ב)91%( והנאה מקריאת ספרים )91%( , הבנת הנשמע)94%(

אהבה והנאה מקריאת ערבית) סבורים כי לתוכנית השפעה חיובית גם על ההיבטים הרגשיים של הילד, כמו ה

כי ככל  נראה בשני מגזרי השפהעוד . )75%-(כ והזדמנויות לשיח על זיכרונות ורגשות )85%-(כ ספרים

ה תלתרומ בנוגעכים ה בדיווחי ההורים והמחניחלה עלייותר, כך  נמוךכלכלי של בית הספר -רקע החברתישה

  הנתפסת של התוכנית.

  

  פעילויות סביב הספרים

אירוע הבולטת שבהן היא אך פחות ממחצית מהמחנכים דיווחו ששילבו את הספרים בפעילויות שונות, 

, פחות מרבע דיווחו כי לקחו חלק בפעילויות הקשורות לספרים. מצד ההורים, )40%- (כ לפתיחת הספרייה

מרבית המחנכים ציינו שהקריאו בקול את . בנוסף, )45%-(כ מפגש עם המורה הייתכשהשכיחה ביותר ה

מיעוט  , אולם רק, בעיקר בהקשר של ערכים ודילמות העולים מהסיפורהספרים ושוחחו עליהם בכיתה

הפעילות . עם זאת, ניכר שסביב כל הספרים בתוכנית יצירה וחוויהמהמחנכים דיווחו כי קיימו פעילויות 

פעילות היא  ערבית,דוברי , בקרב דוברי עברית וכל הספרים סביבשהתקיימה בשכיחות הגבוהה ביותר 

מהמחנכים בבתי ספר דוברי עברית וכמחצית . זאת ועוד, מרבית )35%-(כ אומנותלהקשורה למלאכת יד ו

רים, תלמידים מכיתות שונות) (הו כלל לא קיימו פעילויות אירוח מהמחנכים בבתי ספר דוברי ערבית דיווחו כי

 ערבית דיווחו כי קיימו והשתתפו ביותר פעילויותהדוברי מחנכים ההורים והיש לציין כי  סביב הספרים.

  עברית.המחנכים דוברי ההורים ואלו שבהם נטלו חלק המאשר 

  

וברי ממחצית מההורים ד מעט יותרכרבע מההורים דוברי העברית ובהתייחס לפעילויות ההמשך בבית, 

 .את הספרים בביתיקיבלו הנחייה מהמורה לשוחח או לערוך פעילות בעקבות קרהערבית ציינו ש

. כמו כן, מרבית ההורים )70%-(כ באמצעות הוואטסאפנעשתה ההתקשרות השכיחה ביותר סביב הספרים 

המופיעות בספרי התוכנית, אולם  מכירים את ההצעות לשיחה ולפעילות משותפת עם הילדיםציינו כי הם 

הורים הורים דוברי עברית ו כמו כן,פחות משליש מההורים ציינו שקראו את ההצעות לפעילות בכל הספרים. 

שיחה על ערכים ודילמות ושיחה על  ערבית ציינו שהפעילות שנעשתה בשכיחות גבוהה יחסית היאדוברי 

. יש לציין כי גם יחד עם בן משפחהלרוב עילויות אלה נעשו פוכי , חוויות אישיות של הילד הקשורות בסיפור

על כך שילדם לוקח חלק בכל אחת  הורים דוברי עבריתהערבית דיווחו יותר מההורים דוברי הכאן 

  מהפעילויות, מיוזמתו או עם בן משפחה.
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  גורמי תמיכה וסיוע

ערבית על כך שהשתתפו בהדרכה כלשהי דוברי מורים (באופן משמעותי) מ מורים דוברי עברית דיווחו פחות

מרבית . בנוסף, נראה כי לצורך הכנת הפעילויות )53%, דוברי ערבית 14%(דוברי עברית  הקשורה לתוכנית

 , בהצעות לפעילויות המופיעות בסוף הספר)65%- (כ המורים הסתייעו בשכיחות גבוהה בלמידת עמיתים

מעוניינים בתמיכה או אולם מרבית המחנכים ציינו שהיו ו ;)55%- (כ ובעלון המידע של התוכנית )55%- (כ

ערבית) ציינו כי דוברי מהמורים (דוברי עברית ו 70%- עברית. כמו כן, כה, בעיקר בקרב דוברי הדרכה נוספתב

  הספרים בתוכנית באופן עצמאי. סביביזמו, תכננו והכינו פעילויות 

מכירים את דף הפייסבוק של התוכנית, את אתר  ינםכלל א )85%-(כ מרביתםבהתייחס להורים, 

הורים הערבית דיווחו יותר מההורים דוברי ה. עם זאת, האינטרנט של התוכנית או את סרטוני ההדרכה שלה

עברית על היכרותם עם מקורות המידע האינטרנטיים של התוכנית, גם אם הם כלל לא עשו בהם הדוברי 

  שימוש.    

  

  קודמים הרגלי קריאה

נהנים במידה רבה או רבה מאוד מפעילות של קריאה הם וילדיהם כי ציינו  )80%-(כ בית ההוריםמר

 (ללא קשר לפעילות התוכנית), אולם בקרב דוברי משותפת ושהמורה מעודדת את ילדם לקרוא ספרים

 לדםי דיווחו בשיעור גבוה יותר על הנאתילדם בתוכנית להשתתפות ערבית, אלה שזו להם השנה השנייה ה

נמוכה שהיא מרביתם מקראים לילדם ספרים בתדירות . בנוסף, מדיווחי ההורים עולה כי מקריאת ספרים

ציינו כי בכיתתם כל ) 90%-(כבהקשר זה מרבית ההורים והמורים עברית). ה(יותר בקרב דוברי  מפעם ביום

השתתפו בתוכנית גם בשנת תשע"ח, אולם בקרב המורים, רבים לא ידעו אילו ספרים או מרביתם הילדים 

  הילדים בשנה הקודמת, דבר שלטענתם עשוי היה לעזור להם בעבודתם.קיבלו 

ספרים, כשמתוך כך  30- ל 20במרבית הבתים ספריית הילד מונה בין אשר לספריית הילד בבית, נראה כי 

ערבית). בהקשר זה, מרבית ההורים ציינו ה(יותר בקרב דוברי  הספריםספרי התוכנית מהווים כמחצית מ

ספרים שקיבלו במסגרת התוכנית בשנים קודמות בפעם שהם מקריאים לילדם לעיתים קרובות או מידי פעם 

ילדם קורא באופן עצמאי או מקריא בפעם ערבית), כשלעיתים קרובות או מידי פעם הדוברי קרב (יותר ב

  .מנו את הספרים שקיבל בתוכנית בשנים קודמותלאחים צעירים מ

  

  תשע"דשנת השוואה ל*

הורים ומורים בבתי ספר דוברי עברית בכיתות א' בקרב של התוכנית תשע"ד התקיים מחקר הערכה שנת ב

שנת דיווחי ההורים והמורים בתשע"ט העלתה כי שנת אוכלוסייה זו ב. השוואת הנתונים לוב' במחוז מרכז

ופן חיובי יותר מספר תשע"ט המורים העריכו באשנת . עם זאת יש לציין כי בחיוביים יותרלרוב תשע"ד היו 

, להשאלת ספרים של הילדים העשרת שפת הדיבור ואוצר המיליםתרומת התוכנית להיבטים, כמו 

מש לא נמצאו הבדלים של מסביב חג. כמו כן הקשורות לספרים יותר פעילויות לקיום מהספרייה העירונית ו

בדיווחי ההורים לגבי עידוד המורים את הילדים לקריאת ספרים בבית ובתפיסת המורים את תרומת 

  . התוכנית לאהבת הקריאה של הילדים
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  המלצות

המלצות יש לציין כי . בהתייחס לממצאים שעלו בדוח ההערכה, להלן מספר המלצות שאליהן כדאי לשים לב

להן יש לתת ניכר כי לאור ממצאי ההערכה  , אולםַמ�ָתַ�ת �לַפאנ�סלאלה מתייחסות הן לספריית פיג'מה והן 

  עברית. הספר דוברי הבבתי  יתר דגש

  אופן הפעלת התוכנית

למצוא דרכים נוספות כן ו כל ארבעת הספרים אכן הגיעושמומלץ לוודא מול בתי הספר במהלך השנה  �

 לכיתות ולתלמידים. של צוותי בתי הספר להגעתם של הספרים והערנות המחויבותלהעלאת 

לוודא מול ההורים שהם אכן מכירים את מומלץ עם ההורים בתחילת השנה, בנוסף למפגש ההיכרות  �

, פגש בתחילת השנהאם לא התקיים מפגש כזה או שההורה לא נכח במ , כך שגםומטרותיה התוכנית

 לתוכנית. בנוגע יקבל את המידע הנדרש הוא עדיין

, כולל תקציר עם תוכן הספרים שחולקו בשנת הלימודים הקודמת רשימה עם שמותכדאי להעביר למורים  �

 .ולהמליץ להם לשאול את התלמידים בתחילת השנה מי מהם השתתף בתוכנית בשנה שעברה ,הספר

  הספרים בתוכניתבחירת 

  .תלמידים והוריםמחנכים, קבוצת מיקוד עם  יש מקום לערוךקודם לבחירת הספרים שייתכן  �

  סביב הספריםפעילויות הצעות ל

 .הוסיף יותר פעילויות הממוקדות בהעלאת מרכזיות הספר בחיי היום יום של הילדיםמומלץ ל �

אשר  ,מודעות המורים להצעות לפעילויות הנשלחות למרכזת התוכנית בבית הספרמומלץ להעלות את  �

 ).בדף הספר(זמינות גם באתר התוכנית 

פעילויות שאינן ממוקדות רק בשיח אלא גם בהיבטים יותר מלץ לעודד את המורים להכין סביב הספרים מו �

 .אחרים (יצירה, הצגה, מוסיקה וכו')

סביב ערכיה ובכך לעודד אותם לקחת חלק במגוון הפעילויות, ללתוכנית ויותר מומלץ לחבר את ההורים  �

  .בבית ובבית הספרהתוכנית 

  גורמי תמיכה וסיוע

 .פעילויות סביב הספריםבכדאי לתת למורים יותר הדרכות הממוקדות בתוכן ו �

שהם ו מורים יזמו באופן עצמאיעילויות נוספות שובה מאגר נגיש עם פ תומכת מומלץ ליצור קהילות מורים �

 בהן. יכולים לשתף

יות סביב מעבר לפעילויות המוצעות בסוף הספר, מומלץ לתת למורים יותר הדרכות ורעיונות לפעילו �

 .הספרים שאינן פעילויות שיח

ולעודד אותם לעשות  סרטוני התוכניתאת אתר האינטרנט ואת דף הפייסבוק,  אתהורים מומלץ להכיר ל �

 .בהם שימוש

  אה קודמיםיהרגלי קר

לילדים אחרים (למשל, יריד  אינם בשימוש ולהעבירםכבר ששל הספרים מסודר מומלץ לבצע איסוף  �

 .ספריות וכו')ללילדים נזקקים, בשימוש החלפת ספרים או העברה מרוכזת של הספרים שאינם 


