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 בקרב ילדי גן דוברי ערבית כשפת אם בישראלאוריינות טיפוח המחקר התערבות ל

 חדד ופרופ' רחל שיף, אוניברסיטת בר אילן-חוקרות: פרופ' אלינור סאיג

 :תקציר

לשונית ומודעות -הבסיס לאוריינות מתפתח בגיל הגן. מחקרים מראים שמודעות מטה רקע:

קוגניטיבית מנבאים באופן מובהק את התפתחות האוריינות בגילאי בית הספר היסודי. -מטה

לפיכך, התערבות הכוללת מיומנויות אלה כבר בגיל הגן היא הכרחית על מנת להכין את הילדים 

ן גם נובע שתכנית התערבות כזאת נדרשת במיוחד בקרב ילדים שעבורם לרכישת האוריינות. מכא

אם שלומדים  שפתרכישת האוריינות הוא תהליך מאתגר. דוגמאות לכך הן ילדים דוברי ערבית כ

אקונומי -לקרוא שפה בה הם אינם משתמשים לתקשורת יומיומית, ובמיוחד ילדים ממיצב סוציו

ששמה  לבדוק את יעילותה של תוכנית התערבותהיא קר מחההמטרה העיקרית של  מטרות:נמוך.

קוגניטיביות, על רכישת האוריינות בקרב ילדי גן -יכולות מטהו  לשונית,-יכולות מטהדגש על 

הוא בכך ייחודה של התוכנית  אקונומי נמוך בישראל.-דוברי ערבית כשפת אם  ממייצב סוציו

בון את כל המאפינים הלשוניים של השפה שהיא תבנה לשפה הערבית באופן ספיציפי ותקח בחש

 ינית  של ילדים דוברי ערבית כשפתובעיקר את הדיגלוסיה שעומדת במרכז ההתפתחות האורי

, היא היא בכך שהיא תורמת הן לילדים והן לצוותי ההוראהאם. ייחודה השני של התוכנית 

תוכנית ההתערבות . יכולותיו הקוגנוטיביות והרגשיותבילד וובגננת, בהכשרה שלה  מתמקדת

-לשונית ומודעות מטה -תכלול שתי יכולות המסייעות לפיתוח יכולות אורייניות: מודעות מטה

קוגניטיבית.  מודעות מטה לשונית מתייחסת ליכולת להיות מודע לרכיבי השפה. מודעות זו 

ל רכיבי משכללת את היעילות הלשונית של הלומד. היכולת לחשוב, לנתח, לדבר, להמליל ולדון ע

השפה באופן מודע. מודעות מטה קוגניטיבית מתייחסת לידע של הילד ושליטתו בתהליכים 

ובתוצרים של המערכת הקוגניטיבית שלו: תהליכי תכנון, ניטור ובקרה. שתי היכולות האלה 

בגננת, בידע ווך העצמת הרגשת המסוגלות שלו ת שמתמקדת בילדיועברו במסגרת התערבות 

המחקר יתבצע בארבעה שלבים: שלב המחקר שיטה: . ובדרך ההוראה שלהוההכשרה שלה 

שלב המחקר הקודם להתערבות, שלב הכשרת גננות מובילות, שלב הדרכת הגננות וההתערבות, 

ל הגן. לאחר מכן, יבגשל הילדים ות יונריואההמחקר יתחיל במיפוי היכולות ההתערבות.  לאחר

לעוד וליווי גננות מובילות שיתנו הדרכה  10להכשרת  יתיגבש תוכנויבנה תוכנית התערבות  הוא

בחמשה אוזרים בצפון הארץ שמיצגים את חמשת הדיאלקטים ( כל אחת 10מורות ערביות ) 100

השתלמות , : הדרכהההתערבות תכלול את המרכיבים הבאיםהערביים שמדוברים בצפון ישראל. 

 אקונומי-ילדים ממייצב סוציו 1800 המדגם יכלול .שעת מודלינג שבועיתו לפני תחילת ההתערבות

גנים באזור הצפון: קבוצת מחקר וקבוצת ביקורת. קבוצה המחקר תכלול  120-נמוך שלומדים ב

( דוברי כל גן ילד 15* גנים  20ילדים ) 300( וקבוצת הביקורת תכלול גןילד כל  15 * ניםג 100) 1500

אזורי הלהגים חמשת הגנים יבחרו באופן אקראי מתוך עיקריים בצפון הארץ. הדיאלקטים ה 5

ת ההתערבות יפותחו ותכני תכניהמטלות  .והילדים יבחרו באופן אקראי מתוך כל אחד מהגנים

לפני ואחרי תוכנית ההתערבות ייבחנו תוך האורייניות של הילדים במיוחד עבור המחקר. היכולות 

למחקר יש השלכות  שלכות:ה ההתערבות.בקבוצת הביקורת שלא קיבלה את השוואה לילדים 

של ילדי גן דוברי ערבית האוריניות מיפוי יכולותיהם יישומיות חשובות למערכת החינוך כמו 

ידי הגננות, -( עלevidence basedפיתוח כלים ויישום דרכי התערבות מבוססות מחקר ) בישראל,

כה לגננות, והכשרת גננות תוך בחינת האפקטיביות שלהם במחקר מלווה, גיבוש תוכנית הדר

 כמנחות מקצועיות על מנת לסייע בהטמעת התכנית לאחר תום המחקר.וכלו לשמש מובילות שי



 תוכנית המחקר

2 
 

 ומטרות רקע .1

והם ( נולדים )ואפילו לפני ילדים מתחילים לרכוש את שפת האם שלהם מהיום הראשון שבו הם

על מאוחר יותר השפה הכתובה  ואת  ,בגיל הרךשלהם  השפה הדבורה מבססים את ומעמיקים 

וברי ערבית בכל העולם ילדים ד. ((Gough & Tunmer, 1986  רכשו כברהשפה הדבורה שהם בסיס 

שלהם הקרובה ה בבסביהשפה הערבית המדוברת  את הדיאלקט המקומי של רוכשים תחילההערבי 

את השפה  רוכשיםהם בית הספר, במסגרת יותר מאוחר, בעיקר , אך ...(וכו" רכפשכונה, )בית, 

קיים (. 1959זה אחד המאפינים של דיגלוסיה )פירגסון, שפת הקריאה והכתיבה.   ,הסטנדרטית

מרחק לינגוויסטי בין הערבית המדוברת לערבית הסטנדרטית במרכיבי השפה , הלקסיקאלי, 

ריינות או איך ילדים מפתחיםהיא ממצב זה  שעולההשאלה הפונולוגי, המורפולוגי, והסינטאקטי. 

, כיצד הם מפתחים מודעות במלים אחרותבה . בשפה שהם לא מדברים במצב של דיגלוסיה, כלומר

לשונית ויכולת קריאה של מבנים לשוניים סטנדרטיים, אשר עשויים להיות זרים ולא מוכרים 

בקרב ילדי במצב דיגלוסיה  התפתחות האוריינותהיא לבדוק את  מטרת המחקר הראשונהעבורם. 

 ברי ערבית.גן דו

לשונית הנחוצה להתפתחות המודעות הדיגלוסיה מהווה גורם שמעכב את התפתחות מאחר ש

-בינוניוהשפעתה של הדיגלוסיה הנה גדולה יותר בקרב המיצב  ,(2016חדאד ושיף, -)סאיג האוריינות

תוכנית תרומתה של  לבדוק את  היא  מטרת המחקר השנייה ,גבוה-בינוניביחס למיצב נמוך 

לגשר על הפערים לשונית ו-לפתח מודעות מטההתערבות מובנית שמטרתה לעזור לילדים אלה 

 .האוריינותבין ערבית המדוברת לסטנדרטית על התפתחות הלשוניים 

לשונית  -מודעות מטהתוכנית ההתערבות תכלול שתי יכולות המסייעות לפיתוח יכולות אורייניות: 

מטה לשונית מתייחסת ליכולת להיות מודע לרכיבי השפה. מודעות קוגניטיבית.  -מודעות מטהו

, לדבר, להמליל ולדון , לנתחמודעות זו משכללת את היעילות הלשונית של הלומד. היכולת לחשוב

מודעות מטה קוגניטיבית מתייחסת לידע של הילד ושליטתו על רכיבי השפה באופן מודע. 

שתי היכולות תהליכי תכנון, ניטור ובקרה.  :בתהליכים ובתוצרים של המערכת הקוגניטיבית שלו

יועברו במסגרת התערבות ששמה דגש על הילד ויכולותיו הקוגנוטיביות והרגשיות תוך האלה 

והיכולת שלה להתאים את הפעילויות השונות לילד  גננת העל כן המסוגלות שלו ו תחושתהעצמת 

 הספיציפי.

התכנית  הן לילדים והן לצוותי ההוראה.בכך שהיא תורמת המוצעת היא  ייחודה של התכנית

בדרך ההוראה שלה. לגננת השפעה רבה ו תחום האוריינות בערביתב, בהכשרה שלה מתמקדת בגננת

. בשל תפקידה קוגניטיביותו על הישגי התלמידים ולה  תפקיד חשוב בהקניית יכולות ולשוניות

מיומנויות יציפי, כלומר קשר בין בתחום הידע הספיש להדריכה המרכזי של הגננת בתהליך הלמידה 

כיצד להקנות לתלמידים קוגניטיביות מחד גיסא ואוריינות מאידך גיסא ו-לשוניות ומטהמטה

משום שבשלב על אוריינות בגן ושפה חשיבות גדולה יש לפיתוח קוגניציה  אלה. מיומנויות

 יעילות עלולות להשתרש. -התפתחותי מאוחר יותר התנהגויות אקדמיות לא

-הלשון, והמט-השנים( בתחום השפה, המט5)חובה של ילדים בגיל גן  היכולותהמחקר יבדוק את 

. לאחר מכן בגיל הגן אוריינותהניצני לבין  די לאמוד את היכולות האלה ואת הקשר בינןקוגניציה כ

התכנית תתמקד  בשלושה  תחומים על ידי הגננות . הילדים יקבלו תוכנית התערבות מבוססת מחקר 

 :מרכזיים
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מודעות פונולוגית, מודעות מורפולוגית, מודעות :לשוני העומד בבסיס האוריינות-ידע מטה .1

, )אותיות( (, מודעות אורתוגרפיתבערבית סטנדרטי-מדוברלקסיקלית )מודעות לזוגות מלים 

 מודעות למבנה השיח הלשוני.מודעות אלפביתית, 

 עבודה, תכנון ובקרה.הגדרת מטרה, ארגון, שלבי :קוגנטיבי-מטה ידע  .2

מאפייני ההוראה של הגננת אשר נמצאו כבעלי השפעה רבה על ההתפתחות האוריינית  .3

 והרגשית של הילדים.

 

את  הןקנה לתמחקר ש תמבוססת ופדגוגית טיתאור יקבלו הדרכההמורות לפני תחילת ההתערבות 

 ליישומה של התוכניתשל תוכנית ההתערבות וכמו כן כלים ספיציפיים  והמעשיהרקע התיאורטי 

. גננות מובילות יקבלו הכשרה בתחום זהתבוצע ע"י גננות מובילות ש ההדרכה. בתחומים השונים

. אחרי סיום ההתערבות לאורך כל תקופת ההתערבותבגננות יתמכו , ילוו, יפקחו וידריכואלה 

בהשוואה  יינותבדקו עוד פעם כדי לבדוק את השפעת ההתערבות על התפתחות ניצני האוריהילדים י

 .הם לפני ההתערבות ובהשוואה לקבוצת הביקורתלליכולות ש

. העובדה שבתכנית בגן צוותי ההוראהבוילדים מתמקדת בהוא בכך שהיא התכנית  שני של ייחוד

לפני כניסתם לכיתה א', תורמת להישגים גבוהים יותר ביכולות הלמידה בגן ומשתתפים ילדים 

וביכולות האורייניות, ומונעת תופעה של תלמידים עם קשיים ופערים גדולים בתחילת כיתה א'. 

ולדרכי  א'בכיתה בנוסף, תכנית זו מהווה בסיס להכשרת גננות  תוך התייחסות לתכני ההוראה 

לכיתה א',  הילדים להעברת התכנית בגן הילדים, עוד לפני כניסתההוראה. קיימת חשיבות רבה 

מכיוון שמחקרים מצביעים על כך שככל שההתערבות נעשית בשלב יותר מוקדם, הסיכויים 

 להצלחה בהמשך עולים.

הוא בכך שהיא תבנה לשפה הערבית באופן ספיציפי ותקח  התוכנית המוצעת של השלישי ייחודה 

ם הלשוניים של השפה ובעיקר את הדיגלוסיה שעומדת במרכז ההתפתחות בחשבון את כל המאפיני

 האוריינית  של ילדים דוברי ערבית כשפת אם.  

 

 רקע מדעי .2

אחד המאפיינים הייחודיים ביותר של השפה הערבית, בעיקר בהקשר של דיגלוסיה בערבית:  

. אופי (Al-Batal, 1992, Al-Toma, 1969; Haeri, 2000)רכישת האוריינות, הוא אופייה הדיגלוסי 

המדוברת לתפקידים יומיומיים  -זה קשור בגבולות הברורים בין שימושיהן של שתי צורות השפה 

 והסטנדרטית לתפקידים פורמליים, כמו מתן הרצאה או נאום, ולקריאה וכתיבה. 

דים דוברי עוד מאפיין מיוחד של הדיגלוסיה שיש לו השלכות ישירות על רכישת האוריינות בקרב יל

ערבית הוא האופן בו נלמדות שתי צורות השפה. בעוד שכל הילדים דוברי הערבית רוכשים את 

השפה המדוברת באופן טבעי בבית ובקהילה בה הם חיים, למידת השפה הסטנדרטית הכתובה 

כחלק מהלימוד הפורמלי בבית הספר. לפיכך, הפוסחא איננה שפת אימו של  מתרחשת רובה ככולה

 ובדרך כלל היא איננה מדוברת בסביבתו המיידית של הילד.  םמן הדוברי אף אחד

לשפה הערבית הסטנדרטית קשר לשוני חזק עם כל הדיאלקטים המדוברים: לקסיקון ודקדוק 

, בהינתן ההבדלים בין הדיאלקטים (Kaye, 1972)הזה איננו אחיד  משותף. אבל הקשר הלשוני

 & Saiegh-Haddadמהם אל השפה הסטנדרטית )השונים והמרחק או הקרבה של כל אחד 
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Henkin-Roitfarb, 2014 כמו כן, השוואה בלשנית בין השפה הסטנדרטית וכל אחת מן השפות .)

 .המדוברות תמיד מעידה על הבדלים בכל תחומי השפה: פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר ולקסיקון

הכתובה חולקת את רוב הפונמות שלה עם , בעוד שהשפה הסטנדרטית בתחום הפונולוגיהלמשל, 

 ,Maamouri)השפות המדוברות, אין שפה אחת מדוברת הזהה לשפה הסטנדרטית בכל הפונמות

קוליים. עיצורים -דנטליים קוליים ולא-. לדוגמא, בשפה הסטנדרטית קיימים חוככים אינטר (1998

צפון ישראל. הבדל פונולוגי אלה אינם קיימים במספר דיאלקטים מקומיים של הערבית המדוברת ב

נוסף בין השפה הסטנדרטית והמדוברת קשור למבנה ההברה והמגבלות הפונוטקטיות השונות בכל 

שפה. לדוגמא, בשפה הסטנדרטית הכתובה אין צברי עיצורים בתחילת המילה, אך אלה שכיחים 

 מאוד במרבית השפות המדוברות בעולם. 

בניגוד ית קיימת מערכת עשירה של התאם דקדוקי, בערבית סטנדרט , בתחום המורפולוגיה

 ,Aoun, Benmamoun & Sportiche 1994; Aoun)     למערכת מצומצמת יותר בערבית מדוברת

Benmamoun & Choueiri 2010; Benmamoun 2000; Brustad 2002).  קיימים הבדלים גם

חלק מהבניינים שכיחים יותר  במורפולוגיה גזירתית. הדבר מתבטא בעיקר בתפוצתם של הבניינים.

 & Benmamoun  1991, 2000; Bolozky) בערבית סטנדרטית ופחות במדוברת

Saad 1983) .  ( 2005נדיר ביותר בשימוש במדוברת. עיון במילון אליחי ) )אפעל( أفعل למשל, בניין

בתחום  (.Laks 2011מהפעלים במדוברת ) 3.5%פעלים בבניין זה, המהווים   75מראה כי ישנם רק 

-, שתי השפות נבדלות זו מזו בסדר המילים. הסדר האופייני לערבית סטנדרטית הוא פועלהתחביר

בתחום .  (Bolotin, 1995)מושא-פועל-מושא, בעוד זה האופייני למדוברת הוא נושא-נושא 

שנים( דוברי דיאלקטים  5הליקסיקון של ילדי גן )ש הראו( 2014חדאד וספולסקי )-, סאיגהלקסיקון

היו   40.6%מלים משותפות לשתי השפות ;  21.2%כולל רק  של הערבית המדוברת בצפון הארץ 

מהמילים   38.2% -ו מלים חופפות שהן נמצאות בשימוש בשתי השפות אם במבנה פונולוגי שונה;

מהמילים בשפתו  80%מקובל. ז"א כמעט אין להם אפילו מבנה אורתוגרפי שהיו מלים מדוברות 

של ילד בן חמש הן מילים שונות באופן מלא או חלקי מהערבית הסטנדרטית. במקביל, רק כמעט 

ת מדוברת לסטנדרטית. מאוצר המילים בשפתו הן מילים משותפות באופן מלא בין ערבי  20%

 משמעותיים הם כל כך  בתחומים הלשוניים השונים המדוברת והסטנדרטיתת יהערבההבדלים בין 

 & Ibrahim)עמד הקוגניטיבי של השפה הסטנדרטית דומה לשפה שנייה כי המ סברועד שחוקרים 

Aharon-Peretz, 2005.  

 

בערבית כרוכה בלימוד  רכישת האוריינות השפעת הדיגלוסיה על התפתחות האוריינות בערבית:

שמיצגת  אורתוגרפיתהמערכת הושל השפה הסטנדרטית לשונית המערכת השתי מערכות במקביל: 

. בניגוד לדוברי שפות אחרות, ילדים דוברי ערבית מתמודדים מיד בתחילת רכישת הקריאה אותה

עם הצורך ללמוד מבנים לשוניים שאינם מוכרים להם ובאותו זמן הם נדרשים ללמוד כיצד מבנים 

מבוססת על ידע שקיים בשפה המדוברת, ואם  אם הקריאה אלה מיתרגמים לייצוגים אורתוגרפיים.

אחת מהדרישות המוקדמות לרכישת קריאה היא שהילד יכיר את המבנים הלשוניים של השפה בה 

הוא לומד לקרוא, עולה השאלה מה קורה כאשר אין תשתית לשונית שכזו. במילים אחרות, כיצד 

ם לומדים לקרוא בשפה מפתחים הקוראים המתחילים את מיומנויות הקריאה שלהם כאשר ה

ערבית ילידיים הלומדים  כפי שקורה לדוברי, השונה בצורה משמעותית מן השפה אותה הם דוברים

המדוברת  -לקרוא ערבית סטנדרטית? האם ההבדלים הלשוניים בין שתי צורות השפה 

מפריעים לרכישת מיומנויות הקריאה הבסיסיות? ואם כך הוא הדבר, מה תהיה  -והסטנדרטית 
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והתערבות מובנית בגיל הרך על רכישת האוריינות השפעתה של חשיפה מוקדמת לשפה הסטנדרטית 

 .בערבית

 ,Saiegh-Haddad, 2003, 2004, 2005, 2007, 2012; Saiegh-Haddad) חדאד ועמיתיה -סאיג

Levin, Hende & Ziv, 2011)  הפונולוגי, המורפולוגי הלשוני: בדקו את השפעת המרחק

בין השפה הסטנדרטית והמדוברת על מודעות פונולוגית, מודעות מורפולוגית, ייצוג  והלקסיקאלי

ב'( -פונולוגי, שליפה לקסיקלית, ופענוח מלים בקרב ילדי גן וילדים בכיתות הצעירות )כיתה א' ו

דוברי דיאלקטים מקומיים בצפון ישראל. התוצאות הראו שהפער הפונולוגי בין הערבית המדוברת 

ת השפיע לרעה על התפתחותן של מיומנויות אורייניות בסיסיות אלה וכי שכל שהמרחק והסטנדרטי

הפונולוגי היה גדול יותר העיבוד השפתי היה הרבה יותר קשה לילדים. יתרה על זאת, נמצא כי ילדי 

-והמורפוהמודעות המורפולוגית המחקר הראה גם כי ב'. -הגן התקשו הרבה יותר מילדי כיתה א' ו

 למבנים שאינם קיימים בשפה המדוברת היתה גם היא יותר נמוכה מזו של מבניםת סינטקטי

 ,Khamis-Dakwar & Froud, 2007; Khamis-Dakwarמשפתו המדוברת של הילד ) לשוניים

Froud, & Gordon, 2012)( בדקו את השפעת הפער הפונולוגי והלקסיקלי 2016חדאד ושיף )-. סאיג

רטית על דיוק ושטף הקריאה בקרב תלמידי בית ספר בכיתות ב' עד בין הערבית המדוברת והסטנד

מילים מנוקדות ובלתי מנוקדות,  שלי' ומצאו הבדלים כמעט בכל הכיתות בדיוק ובשטף קריאה 

 (.2016חדאד ושיף, -, סאיג(Saiegh-Haddad & Schiff, 2016נמוך הגבוה והובשני המיצבים: 

 

הוא  מושג  (SES)כלכלי -מיצב חברתי: בערבית והתפתחות האורינות (SESכלכלי ) -מיצב חברתי

ממדי המאפיין את ההון המשפחתי על פי שלושה רכיבים: הון פיננסי )משאבים כספיים -רב

חומריים, כגון השכלה ותרבות(, והון חברתי )משאבים -וחומריים(, הון אנושי )משאבים לא

עבודה(. לכל אחד מהמרכיבים הללו ישנה השפעה שמושגים דרך קשרים חברתיים, כגון מעמד ב

רבה על התפתחות הילד ועל הישגיו, והם באים לידי ביטוי באמצעות הזדמנויות הלמידה המוצעות 

-Chiu & McBrideלו, המשאבים הלימודיים, מעורבות ההורים בלמידת הילד והציפיות ממנו 

Chang, 2006)יעים פחות זמן בהקראה לילדיהם, (. מחקרים הראו כי הורים ממיצב גבוה משק

נוטים פחות לרכוש חומרי קריאה ולימוד עבורם, מביאים אותם לעיתים רחוקות לאירועים 

חינוכיים ותרבותיים, ונוטים פחות לווסת את כמות צפייתם בטלוויזיה, אשר חסכים כאלה עשויים 

 .(Bradley & Corwyn, 2002להציב אותם בסיכון התפתחותי ובעיות אקדמיות שונות )

כלכלי יש השלכות ישירות על התפתחותם של ילדים ועל סיכוייהם העתידיים. -למיצב חברתי

מחקרים שבדקו מיצבים שונים הראו כי הבדלים בין מיצבים משפיעים על התפתחות כישורי השפה 

ממיצב . ילדים (Schiff & Ravid, 2012 ;Bradley, 1993, Schiff & Lotem, 2011ויכולת הקריאה 

נמוך, בדרך כלל מפגינים בדיבורם כישורי שפה נמוכים יותר מאלה הצפויים אצל בני גילם, 

משתמשים באוצר מילים דל, מפתחים אוצר מילים בקצב אטי, ובמבחני שפה סטנדרטיים הם 

(. בכדי Rescorla & Alley, 2001מקבלים ציונים נמוכים יתר בהשוואה לממוצע של בני גילם )

הבדלים בהתפתחות השפה והקריאה בין מיצבים שונים, חוקרים בחנו את האיכות  להסביר את

ואת הכמות של חוויות והזדמנויות הקשורות לקריאה שמקבלים הילדים בביתם ובין כותלי בית 

הספר כגון, איכות הסביבה האוריינית הביתית )זמינות ספרים, שעות המוקדשות לקריאה(, 

יות אקדמיות של ההורים ואיכות ההוראה  בבית הספר. במחקרים החשיפה המוקדמת לדפוס, ציפ

נמצא כי אלמנטים כאלה עשויים לחזק או להחליש את מידת הפער הקיים בין שני המיצבים הן 
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(. מחקרים אלה המליצו על התערבות Bradley & Corwyn, 2002בשפה והן ביכולות קריאה  )

 .שנות הגן נים המוקדמות ובעיקר בשמוקדמת וציינו את חשיבות איכות החוויות ב

מחקרי התערבות שונים נעשו בקרב ילדים ממיצב נמוך, ובמיוחד בשלבי תחילת לימוד תהליך 

הקריאה, בכדי לבדוק את השפעת תכניות התערבות על התפתחות יכולות אורייניות בקרב ילדים 

 ,Mcintosh)למשל, מקינטוש וחב' .ת הסיכוי שלהם לפתח יכולות כאלהממיצב נמוך, ולהגביר א

Crosbie, Holm, Dodd, & Thomas, 2007)   חקרו את יעילות ההתערבות, שפותחה ע"י מטפלים

בדיבור ויושמה ע"י גננת, ביחס לשפה ויכולות המודעות הפונולוגית  של ילדי גן ממיצב נמוך. מחצית 

, בעוד שמחציתם לא קיבלו כל ובמודעות פונולוגית ילדי המיצב הנמוך קיבלו התערבות בשפה

שבועות. לאחר כך, התקדמותה של  10התערבות. תכנית ההתערבות הורכבה משתי תכניות שארכו 

קבוצת המיצב הנמוך שעברה התערבות השוותה לשתי קבוצות הביקורת: לקבוצת ילדי המיצב 

לות ביותר הנמוך שלא קבלה התערבות ולקבוצת ילדי המיצב הבינוני. שתי התכניות היו יעי

והביצועים לאחר ההתערבות לא רק עלו על קבוצת הביקורת מהמיצב הנמוך אלא אף השתוו 

לביצועים של קבוצת הביקורת של המיצב הבינוני. בבדיקת ההבדלים בקרב ילדים משני מיצבים 

גבוה ונמוך( על התפתחות האוריינות בשפה העברית, נמצא כי ילדים המגיעים מבתים בהם -)בינוני

ביבת האוריינות דלה נמצאים כבר בראשית כיתה א' ברמה אוריינית נמוכה בכישורים אורייניים ס

. (Schiff & Korat, 2006)עשירה בהשוואה לחבריהם, שבאים מבתים בהם סביבת האוריינות 

כישורים אורייניים אלה עשויים להשפיע על עתיד רכישת הקריאה והכתיבה בכיתות הנמוכות ועל 

 א בכיתות הגבוהות יותר.הבנת הנקר

הידע על השפעת המיצב על התפתחות מודעות לשונית ויכולות קריאה בשפה הערבית מועט. 

 ,Aram, Korat, Saiegh-Haddad, Hassunah-Arafat, Khoury) םועמיתי, ארם לאחרונה, קורת

& Abu-Eljija, 2013; Korat, Aram, Hassunah-Arafat, & Saiegh-Haddad, 2014  בדקו את )

כלכלי במשפחה הערבית בישראל לרמת האוריינות בקרב גני ילדים -הקשר בין רמת המיצב החברתי

-גבוהים ומובהקים בין רמת המיצב החברתי-וכיתה א'. ממצאי המחקר הצביעו על קשרים בינוניים

ה גבוהה כלכלי לבין רוב מדדי אוריינות הילד בגן ובכיתה א' כך שככל שרמת אוריינות הבית היית

יותר, הישגי הילדים היו גבוהים יותר, הן בשפה הכתובה והן בשפה המדוברת. בהתאם לכך, ניתן 

כלכלי בחברה הערבית עשויה להשפיע על רמת האוריינות בקרב גני -להבין שרמת המיצב החברתי

 ילדים וכיתה א'.  

ערבית בישראל של התפתחות האוריינות בשפה ה הסוגיה של המעמד הסוציואקנומי  בהקשר

אלא גם רמות אוריינות נמוכות מאוד בקרב ילדים ממיצב נמוך לא רק חשובה כי המחקר מראה 

 בנוסף,. ממיצב נמוךהשפעה יותר חזקה של הדיגלוסיה על התפתחות האוריינות בקרב ילדים 

 ,Aram, Koratמנבא את רמת האוריינות בגן  ) לא רק המחקר מראה  שההבדלים בין ילדים במיצב 

Saiegh-Haddad, Hassunah-Arafat, Khoury, & Abu-Eljija, 2013; Korat, Aram, Hassunah-

Arafat, Haj Yehiya-Iraki, & Saiegh-Haddad, 2014   הוא ממשיך להסביר הבדלים אלא ש

 & ,Korat, Aram, Hassunah-Arafatמעבר לגיל ולניצני האוריינויות בגן ) א'בקריאה בכיתה 

Saiegh-Haddad, 2017). 

אם דיגלוסיה והפער הלשוני בין השפה המדוברת והסטנדרטית פוגע בהתפתחותן של ניצני 

 . חשיפה זו האוריינות ניתן לצפות כי חשיפה מוקדמת לשפה הסטנדרטית תעזור לילדים בתחום זה

. חשיפה לשפה שאוריינות הבית שלהם דלה בקרב ילדים ממיצב נמוך במיוחד חשובה אולי 

במיוחד במצב דיגלוסיה שבה האוריינות נעשית בשפה שהדוברים אינם  הסטנדרטית חשובה
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הבנת  פה לשפה הסטנדרטית על יכולת-. מחקרים שבדקו את השפעת החשיפה בעלבה שולטים

 ,Abu-Rabia, 2000; Feitelson, Goldstein, Iraqi, & Shareהנשמע והבנת הנקרא אצל ילדים )

לקבוצת הביקורת, ילדים שנחשפו לשפה הסטנדרטית הפגינו מיומנויות ( הראו שבהשוואה 1993

-סאיגבהתמקדות במיצב הנמוך בקרב ילדים בעכו העתיקה, . הבנה טובות יותרו )אוצר מלים( שפה

לשוניות ומטה ( בדקה את ההשפעה של חשיפה לשפה הסטנדרטית על מיומנויות 2011חדאד )

כמו על כישורים יותר מורכבים כמו אוצר מלים כמו מודעות פונולוגית וייצוג פונולוגי לשוניות 

בסיסיות כמו מודעות פונולוגית ומצאה שחשיפה בגן תרמה לשיפורן של יכולות ומודעות לקסיקלית 

צאים אלה מכמו אוצר מלים, ומודעות לקסיקלית. המסכנה ממ מורכבותיכולות יותר ל אך לא 

תוכנית ביש צורך מיוחד במיצב הנמוך, וכי טית אינה מספיקה, בשיפה לשפה הסטנדרחהיתה שאולי 

שמתווכת לילד בצורה ברורה וסיסטמטית את הקשר הלשוני בין מובנית ו   מפורשת התערבות

לכלול גם התערבות מטה ו אמורה זכ. תוכנית השפה המדוברת שלו לבין השפה הסטנדרטית

  .השוניםוהקוגניטיביים הלשונים תהליכים הרפלקציה ובקרה על  ור לילד לפתחשתעזקוגניטיבית 

בקרב  הראשון .בערבית נעשתה בשני מחקריםהשפעתה של תוכנית התערבות לטיפוח האוריינות 

( בדקו את השפעתה של 2016חדאד )-טאהא וסאיגילדי גן. והשני בקרב בית ספר יסודי  יילד

ומודעות מורפולוגית( על יכולת האיות של ילדים בכיתות לשונית )מודעות פונולוגית -התערבות מטה

 (Taha & Saiegh-Haddad, 2016)ומצאו השפעה מובהקת בכל מדדי הקריאה בכל הכיתות 'עד ו 'ב

שהתמקדה ביכולות ( בדקו את השפעתה של תוכנית התערבות 2008חדאד, הינדי וזיו )-לוין, סאיג. 

ההתערבות התבצעה בקבוצות  .על ניצני האוריינות בקרב ילדים ממיצב נמוך ביפו מטה לשוניות

חודשים. ההכשרה  7ילדים( ע"י המורות עצמן שקיבלו הכשרה עיונית וליווי לתקופה של  5קטנות )

התמקדה במבנה השפה הערבית ובאוריינות בשפה הערבית, בנוסף לפעלויות וכלים ספיציפיים 

בגן. המחקר הראה השפעה חיובית ומובהקת של א לשונית והאוריינות מודעות המטלטיפוח ה

: ידע אותיות, מודעות תוכנית ההתערבות על היכולות של ילדים בתחומי ניצני האוריינות שנבדקו

המחקר הזה הוא  (.Levin, Saiegh-Haddad, Hende, & Ziv , 2008) פונולוגית ומודעות אלפביתית 

על  ,חודשים( 7שהיא יחסית קצרה ) ,חיובית של התערבות ע"י הגננת היחיד בעולם שהראה השפעה

 ממיצב נמוך, ולמרות המצב הלשוני הדיגלוסי. גן התפתחות ניצני האוריינות בערבית בקרב ילדים 

 

 

 מטרות המחקר, והשלכותיו למערכת החינוך .3

מהאוכלוסיה( אשר  20%השפה הערבית היא שפת האם של כמעט מליון וחצי אזרחים בישראל )

מדברים דיאלקטים שונים של השפה המדוברת הפלסטנית. הרוב המכריע של ילדים אלה לומדים 

המחקר  ,בבתי ספר וגני ילדים ערביים שבהם שפת ההוראה בכל המקצועות היא ערבית. למרות זאת

ת הקטנות האמפירי ומבחני האוריינות הבינלאומיים מעידים על רמות ביצוע נמוכות אפילו בכיתו

(Abu-Ahmad, Ibrahim, & Share 2014 Saiegh-Haddad, 2005; 2017b, Saiegh-Haddad & 

Schiff, 2016; ;  ,ממצאים אלה הדאיגו את מקבלי ההחלטות במשרד . (2004אולשטיין וזוזובסקי

החינוך יותר מעשור ולכן גובשה ועדה לפיתוח תוכנית לימודים חדשה לאוריינות בשפה הערבית 

יסודי )בראשותה -פת אם בבית הספר היסודי )בראשותו של פרופ מוחמד אמארה( ובחינוך הקדםכש

יצאה לאור בשנת שנים(  3-5)חדאד(. התוכנית לאורינות בחינוך הקדם יסודי -של פרופ אלינור סאיג

. התוכנית מתארת את מרכיבי ניצני האוריינות בערבית בגיל הגן, כמו גם פעילויות שהמורה 2008

יכולה להשתמש בהם למטרה זו. למרות זאת, העדר תוכנית הטמעה מפורטת וסיסטמטית שמלווה 
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ת בהכשרת והדרכת מורות ובפיתוח כלים ליישום התוכנית הביא לזה שהרבה מורות נטשו א

התוכנית לטובת אמונות תפלות כמו "לא צריך לעבוד על אוריינות עם הילדים בתקופת הגן", או 

ומעוותת, כמו מתן דפי עבודה לילדים ועבודות בית. בשני  יתיישמו את התוכנית בצורה מוטע

הטמעה של המקרים התוכנית לא הצליחה לממש את ייעודה ולא הביאה לשינוי המיוחל בשטח. 

יתה נחוצה בשל העדר הידע של מורות לגבי הרבה מהמונחים וההנחות שעמדו בבסיס התוכנית ה

התוכנית וגם בשל סוגיית הדיגלוסיה בערבית והדרכים שבהם אפשר לטפח אוריינות בשפה 

ודדות של המורה עם המרחק הלשוני ביישום פעילויות אוריינויות משהילדים אינם דוברים וההת

 ודעות פונולוגית.פשוטות כמו קריאת סיפר ומ

ני דברים מענינים המחקר על התפתחות האוריינות בקרב ילדי גן דוברי ערבית בישראל מראה ש

רטית על התפתחות ניצני השפעה של המרחק הלשוני בין השפה המדוברת והסטנדבנוסף ל

הוא שקיים רצף התפתחותי והמשכיות בין ניצני האוריינות בגן ובין  ממצא ראשוןהאוריינות. 

כך שאפשר לנבא הבדלים בין הילדים ברמת האוריינות בכיתה  'התפתחותה של האוריינות בכיתה א

 ,Korat, Aram)קריאת קולית למלים ולטקסט( מניצני האוריינות בגן, בנוסף לגיל ולמיצב כמו א )

Hassunah-Arafat, & (Saiegh-Haddad, 2017 מצביע על כך . זה ממצא חשוב מאוד כי הוא

הממצא השני לרמת אוריינות יותר טובה בגיל בית הספר. תורמת  שהשקעה מבוססת מחקר בגן 

נויות בשפה המדוברת, כמו מודעות פונולוגית ומורפולוגית, מנבאות דיוק ושטף יהוא שיכולות אורי

(. 2016חדאד ושיף, -סאיג   ;Schiff & Saiegh-Haddad, under reviewקריאה בשפה הסטנדרטית )

ממצא חשוב במיוחד כי הוא מראה שאפשר לעזור לילדים לפתח את יכולות הקריאה שלהם זה 

לשוניים בשפה המדוברת, והוא תומך בהעברה -בשפה הסטנדרטית על ידי טיפוח הכישורים המטא

  (.,Cummins, 1979)לשוניות וניצני האוריינות אצל ילדים בגיל הרך -שפתית ביכולות המטא-הבין

וברת והסטנדרטית על של המרחק הלשוני שבין הערבית המד לה ולאור ההשפעהלאור ממצאים א

היכולות ות התפתחהיא לבדוק את  מטרת המחקר הראשונההתפתחות האוריינות אצל ילדים, 

היא לבדוק את   מטרת המחקר השנייה  .נמוךמיצב מ בקרב ילדי גן דוברי ערביתהאורייניות 

תרומתה של תוכנית התערבות מובנית שמטרתה לעזור לילדים אלה לגשר על הפערים הלשוניים 

תוכנית ההתערבות תכלול שתי יכולות  בין ערבית המדוברת לסטנדרטית על התפתחות האוריינות.

ההתעבות קוגניטיבית.  -לשונית ומודעות מטה -המסייעות לפיתוח יכולות אורייניות: מודעות מטה

על גם ששמה דגש על הילד ויכולותיו הקוגנוטיביות והרגשיות ומסגרת  תועבר ע"י הגננת בתוך

המורות תעבורנה הדרכה  .המורה והיכולת שלה להתאים את הפעילויות השונות לילד הספיציפי

יישומיות השלכות התערבות זה למחקר  שיוכשרו למטרה זו. תיאורטית ופדגוגית ע"י גננות מובילות

ידי הגננות, -( עלevidence basedחשובות כמו פיתוח כלים ויישום דרכי התערבות מבוססות מחקר )

תוך בחינת האפקטיביות שלהם במחקר מלווה, גיבוש תוכנית הדרכה לגננות, והכשרת גננות 

 מובילות שישמשו כמנחות מקצועיות על מנת לסייע בהטמעת התכנית לאחר תום המחקר.

 

 המחקר המוצעתיאור  .4

 Schiffקוגניטיביים מקדמים יכולות אורייניות )-לשוניים ותהליכים מטה-מטהמאחר שתהליכים 

et al,  ,2015קוגניטיבית ,לצד לימוד רכיבים מטה-( קיימת חשיבות גבוהה לפיתוח המודעות המטה-

מטרת התוכנית המוצעת היא . גן. לגננות תפקיד חשוב בפיתוח יכולות אלה לשוניים בקרב ילדי

והאורייניות של הילדים ע"י תוכנית התערבות  קוגניטיביות-מטה, הלשוניות-מטהפיתוח היכולות ה

לשוניות -לשוניות ומטההתכנית מבוססת על הקניית אסטרטגיות  שמועברת ע"י המורה.
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ים לתלמיד קוגניטיביות  תוך התחשבות בגורמים רגשיים המקנ-קוגניטיביות ומטהואסטרטגיות 

 התערבות עם ילדים ממיצב נמוך.הלחת צגורמים רגשיים אלה הם קריטיים בהתחושת מסוגלות. 

 התוכנית כוללת שלושה מוקדים:

לשוניים שונים, כגון מודעות פונולוגית, מודעות -הקניית מאפיינים לשוניים ומטה – בתחום הלשוני

השיח. הדבר נעשה תוך  תמבנה ושפלמורפולוגית, מודעות לקסיקלית, מודעות תחבירית, מודעות 

התייחסות לאפיוניה היחודיים של השפה הערבית ובמיוחד בדרך שאפשר לטפח כישורים אלה 

מדוברת של הילדים והשפה השפה ה יה ע"י התחשבות במרחק הלשוני שביןבמצב דיגלוס

 יה ועוד. מישורי השפה: פונולוגיה, מורפולוגהסטנדרטית בכל 

המאפשרים התמודדות עם  קוגניטיביים-קוגניטיביים ומטהפיתוח תהליכי   –בתחום הקוגניטיבי 

טקסטים כתובים ודבורים והקניית אסטרטגיות מתאימות להבנה ולהתמודדות עם מטלות 

 . הגדרת מטרה, ארגון, שלבי עבודה, תכנון ובקרהכמו  אקדמיות שונות

מחשת מידת הומוטיבציה תוך  self-efficacy) פיתוח תחושת מסוגלות עצמית ) :בתחום האפקטיבי

 ההתקדמות.  

ובדרך ההוראה שלה. לגננת  , בידע וההכשרה שלההוא ההתמקדות בגננת ייחודה של התכנית

השפעה רבה על הישגי התלמידים, ולה תפקיד חשוב בהקניית יכולות קוגניטיביות ולשוניות, בפרט 

יש להדריכה כיצד  להקנות לילדים בגן. בשל תפקידה המרכזי של הגננת בתהליך הלמידה  

דולה יש לפיתוח מיומנויות אורייניות  ולעודדם לפיתוח חשיבה מוקדם ככל האפשר. חשיבות ג

יעילות עלולות -קוגניציה בגיל הגן  משום שבשלב התפתחותי מאוחר יותר  התנהגויות אקדמיות לא

כדי לרכוש מיומנות על המורה ללוות את התלמיד לאורך כל שלבי הלמידה, להדגים את להשתרש. 

גוונות בהן  דרך הפעולה הרצויה, לכוון וללמד במפורש את התהליכים האלו ולספק הזדמנויות מ

 התלמיד יוכל ליישם את אשר למד. 

הוא דרך ההוראה של הגננת , כיצד לשפר  ההיבט הראשוןהתכנית תתתמקד  בגננת  משני היבטים: 

את  יעילות ההוראה, מהי החשיבות  של תכנון פעילויות הגן  ושל הצגת המטרות, כיצד לקשר בין 

קוגניטיבית, בקרה אישית על -ים  לחשיבה מטהדהפעילויות השונות  ולסכמם, כיצד לעודד את היל

ההתקדמות ועל תהליך הלמידה, כיצד לשלב הוראת מיומנויות ואסטרטגיות במהלך הפעילויות , 

הוא בהתאמת תכנית הלימודים לצרכים  ההיבט השנילתת פיגומים והדגמות  ומשוב יעיל לילדים. 

דרך ההקנייה לילדים באופן דיפרנציאלי  להתאים את השונים של הילדים. הגננות תלמדנה  כיצד

 .יים של הילדיםבהתאם ליכולות ולקש

 השתפקיד יתעמקצו מדריכהתיכנס , גןלכל הדרכה:  .1 ההתערבות תכלול את המרכיבים הבאים:

והלומדים והנחייתם לקראת הטמעת תהליכי הוראה יעילה, העמקת הידע  הגננות , הגןליווי 

 הגננות תיפגשנה המקצועי וכפועל יוצא שיפור הישגי הלומדים במיומנויות האורייניות השונות. 

לצרכי אחת לשבוע בליווי המדריכה. מטרת מפגש ההדרכה הנה הטמעת התכנים, התאמתם 

שתתקיים אחת בהשתלמות תשתתפנה  גננותכל הלפני תחילת ההתערבות:  השתלמות. 2. הילדים

ושם יתכנים תיאורטיים ומעשיים בתחום הוראת השפה והחשיבה. וכן,  יילמדובהשתלמות  לשבוע.

דגש על פיתוח היבטים הוראתיים יעילים ולהעצמת הבנת חשיבותו של תהליך הוראה למידה יעיל. 

יפתחו י העומד בבסיס הקניית הקריאה, ההבנה והכתיבה, למדו את הרקע התיאורטיהמורים 

כלים לבניית תכנית עבודה יכירו נוכחית של הלומד, הכולת המיומנויות אבחון לצורך הערכת י

מותאמת אישית וכמובן, כלי התערבות יעילים הכוללים התייחסות לעקרונות התיווך, ידע שפתי, 

שיעור מודלינג שבועי.  יינתן ת גן בכל כיתג שבועית: שעת מודלינ. 3 קוגניטיבי ומטה קוגניטיבי.
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מטרת השיעור הנה הדגמה של התנהגויות הוראה יעילות ושילוב העקרונות שנלמדו באופן תיאורטי 

. השיעורים המודגמים מבוססים על תכנית בםעילויות בגןבהשתלמות ובהדרכות הלכה למעשה 

התאם לסטנדרטים הנדרשים. מהלך השיעור בהתאם לצרכיה וב כיתת הגןכוללת שנבנתה עבור 

מורכב מהקנייה כיתתית קצרה ועבודה בקבוצות המותאמת לצרכיהם של הלומדים בכיתה. 

העיקרון המוביל הנו מתן מענה מותאם לצרכיו של כל לומד במהלך השיעור ולפיכך, דרכי ההוראה 

דלינג מוקדשות להדגמה מגוונות והתכנים מותאמים ומשתנים מקבוצה לקבוצה. חלק משעות המו

לצורך בקרה על יישום התכנים באופן מיטבי. על בסיס שיעור המודלינג בונה בגננת וחלקן לצפייה 

שיעורי הקנייה נוספים לצורך חיזוק והטמעת התכנים במהלך השבוע. שיעורים אלו נבנים  גננתה

 בליווי המדריכה בשעת ההדרכה השבועית. 

כוללת התייחסות  גננתוהלומד עצמו. ההנחיה הניתנת ל גננתעומדים הכאמור, במוקד ההתערבות 

לצרכי הלמידה של כלל ילדי הכיתה. מעבר לכך, ניתנת הדרכה ספציפית ביחס לילדים בעלי צרכים 

 מיוחדים. 

   המחקרהשערות 

להישגים האורייניים של ילדי  קוגניטיביות-לשוניות והמטה-המטהיהיה קשר בין היכולות  .1

  .הגן

קוגניטיביות  והאורייניות של הילדים ישתפרו בעקבות -מטהלשוניות, ה-מטההיכולות ה .2

 .ההתערבות

  תכנית ושיטות עבודה

, הכשרת גננות מובילות בשלהתערבות, שלב המחקר הקודם לשלבים: המחקר יתבצע בארבעה 

 . ההתערבות לאחרשלב המחקר תערבות, ההושלב הדרכת הגננות 

כל הילדים בשתי הקבוצות )המחקרית  : בשלב זההמחקר הקודם להתערבות : שלב#1 שלב

( 2(, בע"פ הבנת הנשמע, הפקת טקסטשפה )אוצר מלים, ( 1תחומים: בשלושה בחנו יוהביקורת( 

הברה ופונמה, מודעות -ה, תתרהב: לשונית )מודעות פונולוגית ברמות השונות-מודעות מטא

מודעות ( ניצני אוריינות:  4ית, מודעות טקסטואלו ,תחביריתמודעות  : הטיה וגזירה,מורפולוגית

 . , קריאת מלים)כתיב מומצא( כתיבת מלים :כתיבידע אותיות: שם, צליל, צורה, אלפביתית, 

: השלב הזה יתמקד בגיבוש קבוצה קטנה של עשרה מורות : שלב הכשרת גננות מובילות#2שלב 

קבלו הכשרה תיאורטית באוריינות ובמבנה השפה הערבית והכשרה פדגוגית ביישום שימובילות 

 תוכנית ההתערבות. 

בשלב זה הגננות המובילות בשיתוף פעולה עם : הדרכת המורות וההתערבות : שלב#3שלב 

שיתן את הרקע  מורות כל אחת( 10מורות )  -100החוקרות הראשיות יקיימו קורס הדרכה ל 

דגוגי לתוכנית ההתערבות והתנסות ודיון במטלות והכלים שישמשו ליישום התיאורטי והפ

ביישום התוכנית בגנים השונים עם ליווי, פיקוח ותמיכה של הגננות ילווה התוכנית בגן. הקורס 

 ששהתקופה של  ילדים כל קבוצה( במשך  3-5טנות ). ההתערבות תתבצע בקבוצות קהמובילות

 מפגשים( במשך חצי שעה כל מפגש. 48חודשים פעמיים בשבוע )

ה הילדים יבחנו עוד פעם בכל המבחנים שנערכו זבשלב  : מחקר לאחר ההתערבותה: שלב #4שלב  

ה יתמקד בבדיקת ההשפעה של תוכנית ההתערבות תוך השוואת ז. הניתוח בשלב הראשוןבשלב 

 שתי הקבוצות: קבוצת המחקר וקבוצת הביקורת.הביצועים של הילדים לפני ואחרי ההתערבות ב

 מדגם
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, בארץ נמוך באזור הצפון-בינוניאקונומי -יצב סוציוממ ילדים 1800 -גנים ו 120 במחקר ישתתפו

 1500 -גנים ו 100 קבוצת מחקר וקבוצת ביקורת. קבוצה המחקר תכלולמחולקים לשתי קבוצות: 

. ילד(  15* גנים  20ילדים ) 300 -גנים ו 20 תכלול( וקבוצת הביקורת ילד 15  *גן 100)ילדים 

גוריון בנגב, מומחית לדיאלקטים ערביים -בהתיעצות עם פרופ רוני הינקין מאוניברסיטת בן

בדוי צפוני הלהג הבצפון הארץ: המדוברים עיקריים הדיאלקטים מחמשת ה בארץ, הילדים יודגמו

צפוני כפרי כמו סחנין, הלהג הירוני כמו נצרת, צפוני עהלהג הללאמה או בסמת טבעון, כמו ואדי ס

הגנים  .המשולש כמו אום אלפחםשל להג האלכרמל או עוסופיא, ו -דרוזי כמו דאליתהלהג ה

כל אחד יבחרו באופן אקראי מתוך והילדים  אזורי הלהגים האלהיבחרו באופן אקראי מתוך 

למשרד ממשרד המדען הראשי מתאים ישור קבלת א יסוף הנתונים יתחיל רק לאחרא .מהגנים

ת ההתערבות תכני תכני. של הילדים שיודגמו מההוריםבים וחתומים וכתומכתבי הסכמה החינוך 

יפותחו בדיקת הכישורים של ילדים לפני ואחרי ההתערבות לתוכנית והוהכלים שיפותחו ליישום 

 במיוחד עבור המחקר. 

 

 למערכת החינוך יישומיותהשלכות 

המחקר היא לגבש תוכנית התערבות לטיפוח האורינות בקרב ילדי גן דוברי  המטרה העיקרית של

למטרה זו  ערבית כשפת אם בישראל ולבדוק את השפעתה על רכישת ניצני האוריינות אצל ילדים.

 & Saiegh-Haddadוהוראת הערבית כשפת אם )  השלכות תיאורטיות חשובות לאור הדיגלוסיה 

Everatt, 2017) של התערבות לטיפוח האוריינות בערבית  התיאורתית של יעילותה ות. מעבר להשלכ

דרכי התערבות לאור הדיגלוסיה, יש למחקר השלכות יישומיות חשובות כמו פיתוח כלים ויישום 

ידי הגננות, תוך בחינת האפקטיביות שלהם במחקר מלווה, -( עלevidence basedמבוססות מחקר )

כמנחות מקצועיות על מנת  שיכולות לשמששרת גננות מובילות גיבוש תוכנית הדרכה לגננות, והכ

 לסייע בהטמעת התכנית לאחר תום המחקר.
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הקניית אוריינות הקריאה בישראל: ממצאי המחקר (. 2004אולשטיין, ע., וזוזובסקי, רץ )

 אביב.-. הוצאת רמות, אוניברסיטת תלPIRLS 2001הבינלאומי באוריינות הקריאה 

 שמציבה הדיגלוסיה לילדים הרוכשים תהליכי קריאה  (. על האתגר2008חדאד, א. )-סאיג
  .105-127, 1, אוריינות ושפהבסיסיים בערבית.  

 מערבית תרומתם של החשיפה לערבית סטנדרטית ושל המרחק הפונולוגי  (.2011חדאד, א. )-סאיג
בתוך  קורת, א. וארם, ד. )עורכות(, קסיקלי בערבית סטנדרטית. מדוברת לעיבוד הל

(. הוצאת ספרים ע"ש י"ל 321-336) לשוניות וקשיים-אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו
 מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

 השפעת הדיגלוסיה על התפתחות המודעות הפונולוגית  (. 2016חדאד, א. ושיף, ר. )-סאיג
מנוקדת: -והמורפולוגית ועל יכולת הקריאה באורתוגרפיה הערבית המנוקדת והלא

סופי שהוגש למדען הראשי במשרד חקר מ. דו"ח השוואה בין מיצב גבוה למיצב נמוך
 החינוך.

 


