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 הקדמה

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

ומבססים את השפה הדבורה שלהם בגיל הרך, ואת השפה הכתובה מאוחר יותר על בסיס השפה הדבורה  

 .  (Gough & Tunmer, 1986) שהם כבר רכשו

-Foy & Mann, 2006; St Clair)רכישת האוריינות היא תהליך מורכב הדורש תיאום בין מיומנויות שונות  

Thompson & Gathercole, 2006)  למשל, מיומנות קריאה וכתיבה של מילה מצריכה תיאום בין אלמנטים .

האותיות, צורת האותיות, התאמה    מילולי, כגון ידע על צלילי-רבים הן בתחום המילולי והן בתחום הבלתי

פונמית, משמעות המילה, ידע כללי על מושגי דפוס ועל חלקי המילה, בשילוב עם ידע סמנטי החשוב  - גרפמית

ורות זו  . מיומנויות אלו קש (Cartwright, 2007; Pressley, 2006; Whitehurst & Lonigan, 2003) להבנה

לזו וצריכות לעבוד במקביל ובצורה מתואמת בזמן ִתהלוך שפה, קריאה וכתיבה של מילים, הבנת הנשמע  

(. יתר על כן, רכישת האוריינות דורשת  Berninger & Nagy, 2008; Tunmer & Chapman, 2012והנקרא ) 

לשונית, כמו מודעות פונולוגית, אורתוגרפית, מורפולוגית, תחבירית, וטקסטואלית. כמו כן,  -מודעות מטה 

 Jacobs ,2004ת אסטרטגיה, ובקרה )קוגניטיבית  כמו הגדרת מטרה, תכנון, בחיר-היא דורשת מודעות מטה 

; Larkin, 2009  .) 

ת  ובסיס התשתית לאוריינות מתפתח בגן ולפני שילדים מתחילים ללמוד קרוא וכתוב. מחקרים הראו שיכול

הלשוניתהשפה   היכולות    והמודעות  את  לנבא  היכולים  הבולטים  המשתנים  אחד  היא  בגן  ילדים  של 

(. לפיכך,  Castels, Coltheart, Wilson, Valpied & Wedgwood, 2009האורייניות  בראשית בית הספר )

ישנה חשיבות מרובה להתערבות בקרב ילדים בגילאים הצעירים בכלל וילדים ממיצב נמוך בפרט כדי לפתח  

 .את התשתית הנדרשת לרכישת האוריינות
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מטה מטה  .לשוניות-יכולות  מודעות  -יכולות  כוללות  מודעות  לשוניות  אורתוגרפית,  מודעות  פונולוגית, 

מורפולוגית, מודעות תחבירית ומודעות טקסטואלית. מיומנויות אלו קשורות זו לזו וצריכות לעבוד במקביל  

 ( פונולוגית  מודעות  לדוגמא,  מילים.  של  וכתיבה  קריאה  שפה,  ִתיהלוך  בזמן  מתואמת   ,Briscoeובצורה 

Bishop & Frazier-Norbury, 2001ו גם שיום אותיות והכרת צליליהן הם קריטיים לפצוח העיקרון  ( כמ

לכן ילדים   (.Briscoe, Bishop, Norbury, 2001)האלפביתי, בו הילד לומד כי כל פונמה מיוצגת ע"י גרפמה 

פונמית. מודעות  -שהם בעלי מודעות פונולוגית נמוכה, יתקשו בפיצוח העיקרון האלפביתי, ובהתאמה גרפו

כוללת יכולות זיהוי מבנה המילה משפיעה באופן ישיר על רכישת יכולת קריאת וכתיבת מילים  מורפולוגית ה

(Treiman, Pennington, Shriberg & Boada, 2008 .) 

מטה ניהוליים-יכולות  ותפקודים  קוגניציה .קוגניטיביות  ולשליטתו    מטה  האדם  של  לידע  מתייחסת 

לדבר, להמליל  לארגן, לתכנן,  . מדובר ביכולת לחשוב,  ויטיבית של בתהליכים ובתוצרים של המערכת הקוגנ

כאובייקט בפני עצמו  אליהם  בידע השפתי של הדובר ולהתייחס  בתהליכים הקוגניטיביים וולדון באופן מודע  

(Karmiloff-Smith, 1992י דורשות-כולות מטה(.  תומכים בתהליך    אשרניהוליים    תפקודים  קוגניטיביות 

הלמידה כמערכת כללית, נוסף על השליטה בידע הספציפי של הילדים בתחום הנלמד, והם אחראים לתיאום  

בין המערכות השונות   הם מסייעים  למשל  .  (van der Sluis, de Jong, & van der Leij, 2007)ולתזמון 

המשי לביצוע  הקשורים  השונים  הרכיבים  של  האורייניתבארגון  לגירויים  ו  מה  הקשב  את  מכוונים 

 ( Blair & Diamond, 2008; Blair & Razza, 2007) הרלוונטים לביצוע המשימה הלימודית 

סוציואקונומי נמוך    .מעמד  סוציואקונומי  יכולות   מעמד  וביניהם  שונים,  תחומים  על  משפיע  נמצא 

( אקדמיות.  ומיומנויות  שפה  יכולות    & ,Hackman & Farah, 2009; Hackman, Farah)קוגניטיביות, 

Meaney, 2010; Raizada & Kishiyama, 2010).    ההבדלים בין קבוצות המעמד הסוציואקונומי בהישגים

ונפערים עם הגיל  האקדמיים מתחילים בשנות היל הולכים  והם   ,Bradley & Corwyn)דות המוקדמות, 

2002; Duncan et al., 2007) סוציוא ממעמד  ילדים  ללמידה,  .  מוכנים  פחות  לגן  מגיעים  נמוך  קונומי 

יותר נמוכים  האוריינות  בתחומי  גבוה  והישגיהם  סוציואקונומי  ממעמד  לילדים   & Duncan)  בהשוואה 

Sojourner, 2013; Hackman & Farah, 2009; Sirin, 2005)  הקשור בכל  פחות  מצליחים  הם  לפיכך   ,

  קרא במודעות פונולוגית, בידע אלפביתי, בידע לגבי מילים, בתחביר ובמיומנויות מורכבות יותר כגון הבנת הנ

(Durham, et al., 2007; Fitzpatrick et al., 2014; Huttenlocher, et al., 2010; Nesbitt, Baker-Ward, 

& Willoughby, 2013; Saiegh-Haddad, Shahbari-Kassem, & Schiff, 2020)  .  המעמד הסוציואקונומי

 ;Farah et al., 2006; Hackman et al., 2010)ניהוליים  לרמות נמוכות של תפקודים    נמצא גם קשור הנמוך

Noble et al., 2007)  . 

 האוריינות  להתפתחות  אתגרים: הערבית השפה

וכתוב היא אופייה הדיגלוסי   בולטים של השפה הערבית בהקשר של רכישת קרוא  אחד המאפיינים הכי 

הדיאלקט  קיימת  שבו  (   ;2011Ferguson, 1959,  2008חדאד  -)סאיג )או  המדוברת  הערבית  השפה  לצד 

פה ואשר ילדים רוכשים אותה כשפת  -הספציפי שלה( אשר הדוברים משתמשים בה לתקשורת יומיומית בעל
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אם, שפה אחרת )או גוון לשוני אחר( והוא השפה הערבית הסטנדרטית )או הספרותית( המשמשת בעיקר  

ילדים   של  המוקדמת  החשיפה  וכתיבה.  לייצוג    לערביתלקריאה  קשור  נמצא  והסטנדרטית  המדוברת 

(. כמו כן, נמצא Ibrahim & Aharon-Peretz, 2005לשוניות )-קוגניטיבי של שתי השפות שדומה למצב של דו

לשונית אצל ילדים כמו זאת שאנו עדים  -ה לשתי השפות מאיץ את התפתחותה של מודעות מטכי חשיפה  

(. למרות זאת, יתרון במודעות לשונית לא נמצא קשור  Eviatar & Ibrahim. 2000לשוניות  )-במצב של דו

להפך, ילדים דוברי ערבית כשפת אם תמיד    (. Eviatar & Ibrahim, 2014ליתרון בקריאה כפי שהיה מצופה )

יחסית לילדים דוברי שפות אחרות כפי שאנו לומדים   נמצאו בחסרון ולא ביתרון כשמדובר ברכישת קריאה

בינלאומיים   מהאתגרים  2004וזוזובסקי,    )אולשטיןממחקרים  לנבוע  יכול  זה  שחסרון  מראה  המחקר   .)

הלשוניים והאורתוגרפיים שמציבה השפה הערבית בפני ילדים, אתגרים שיכולים לגבור על היתרון במודעות  

 לשונית ולגרום לקשיים בהתפתחות קריאה. -המט

הלשוני   הפער  הוא  אחד  המדוברת  אתגר  הערבית  הפונולוגיה,  ובין  השפה:  תחומי  בכל  הסטנדרטית 

-Saieghהמורפולוגיה, התחביר והלקסיקון. למשל, יש פונמות שנמצאות בשימוש רק בשפה הסטנדרטית )

Haddad & Henkin-Roitfarb, 2014 מהמילים בשפה המדוברת של ילדים בני חמש אינם   40%(. כמו כן, כ

בשפה ה בשימוש  כ (Saiegh-Haddad & Spolsky, 2014סטנדרטית  נמצאים  נמצא  זה  לשוני  פער  גורם  (. 

וקריאת מלים  ית  כמו מודעות פונולוגבערבית  משפיע על התפתחות כישורים אורייניים בסיסיים  חשוב ה

(Saiegh-Haddad, 2003, 2004, 2007, 2012, Saiegh-Haddad & Schiff, 2016, 2017, 2018; Saiegh-

Haddad, Levin, Hende, & Ziv, 2011; Saiegh-Haddad, Shahbari-Kassem, & Schiff, 2020;  סאיג-

בגן מנבאות את יכולות הקריאה  אצל ילדים  כי היכולות האורייניות    א ות זאת נמצר למ.  (2016,  דאד ושיףח

א   בכיתה  הוא    (Hassunah-Arafat, Aram, Korat, & Saiegh-Haddad, 2017) .בערבית  שני  אתגר 

ריבוי הצורות  ו צורני בין האותיותהדמיון ובמיוחד ה (Eviatar & Ibrahim, 2014המורכבות האורתוגרפית 

של אותה אות. המחקר מראה שאפיונים אורתוגרפיים אלה יכולים לעכב את העיבוד של האות ולהאט את  

 ;Abdulhadi, Ibrahim, & Eviatar, 2011; Ibrahim, Eviatar, & Aharon Peretz, 2002הקריאה )רכישת  

Eviatar, Ibrahim & Ganayim, 2004). 

מחקרים בגיל הגן    4מחקרי התערבות לטיפוח האוריינות בערבית מעטים. בדיקה של הספרות איתרה רק  

  הקשר   את  בדקו(  Feitelson, Goldstein, Iraqi, & Share, 1993)  ועמיתיה  ועוד שניים בגיל בה"ס. פייטלסון

  מצאו   הם.  אחרות  לשוניות  ויכולות  הסטנדרטית  בערבית  הנשמע  הבנת  ובין  בגן  לילדים    סיפורים  הקראת  בין

  בשפה  שימוש  לכדי  והובילה  הסטנדרטית  הערבית  של   ההבנה   כישורי על  לטובה  השפיעה   סיפורים  שהקראת

  כיתה   ילדי  של   הנקרא  הבנת   ביצועי  את(  Abu-Rabia, 2001)  רביעה -אבו  השווה,  אלה  ממצאים  בעקבות.  זו

  ביקורת   קבוצת  של  הקריאה  ביצועי  עם,  הגן  בתקופת  הסטנדרטית  לערבית  ניסיוני  באופן  שנחשפו',  ב-ו'  א

  הנקרא   הבנת  במבחני   שלהם   הביצועים   את   קידמה  הגן   ילדי  של  המוקדמת   שהחשיפה  מצא   הוא.  מקבילה

סאיג   מאוחר  שנתיים ועמיתיה  -יותר.  העבירו   (Saiegh-Haddad, Levin, Hende, & Ziv, 2008)חדאד 

)ידע אותיות: שמות צורות וצלילים( אצל   תוכנית התערבות  לטיפוח המודעות הפונולוגית והאורתוגרפית

של כישורים אלה  ילדי גן ממיצב נמוך בעיר יפו והראו כי יש השפעה חיובית של ההתערבות על התפתחותן  

( בדקו את ההשפעה של שתי  Taha & Saiegh-Haddad, 2016-2017חדאד )-בקרב הילדים. תאהא וסאיג 
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ו  פונולוגית  מודעות  התערבות:  התוכניות    מובהקת    תרומה  ומצאומורפולוגית  מודעות  תוכנות  שתי  של 

כישורים מט ואיות מלים  -הלהתפתחותן של  של קריאת  וליכולת  ובכי לשוניים אלה  ד,  ב,  אריג      .ו-תות 

דורית ארם( ערכה מחקר התערבות בקריאת   ' פרופבהנחיתה של  דיסרטציה לתואר שלישי : 2019) מסארוה 

ובצורה שמשלבת את    סטנדרטית בערבית  מדוברת וערבית  בגיל הגן והראתה כי קריאת סיפורים )ב   םסיפורי

   להתפתחות השפתית והאוריינית אצל ילדים. ת ( תורמשתי השפות

.  למיצב יש השפעה על הסביבה האוריינית בבית ועל החשיפה שהילד מקבל לשפת הספר הסטנדרטית

דים שפתיים  דומלבין הסביבה האוריינית בבית  ה בדקו את הקשר בין מיצב  חדאד ועמיתי -סאיג

-Aram, Korat, Saiegh)ת ערביות בארץ משפחו 109ואורייניים אחרים בגן ובכיתה א מצד שני בקרב 

Haddad, Hassunha-Arafat, Khoury, & Hija, 2013; Korat, Aram, Hassunha Arafat, S., Hag-

Yehiya Iraki & Saiegh-Haddad, 2014)  .  הממצאים מלמדים על ההבדלים בין המיצבים באוריינות

היות והשפה הערבית   .ניים בסיסים בגיל הגןהבית ובהשפעה של מיצב על התפתחותם של כישורים  אוריי

דוברי ערבית בכל העולם הערבי רוכשים תחילה את הדיאלקט המקומי של    , ילדיםדיגלוסיהמאופיינת ב

השפה הערבית המדוברת בסביבה הקרובה שלהם )בית, שכונה, כפר וכו"...(, אך יותר מאוחר, בעיקר  

 במסגרת בית הספר, הם רוכשים את השפה הסטנדרטית, שפת הקריאה והכתיבה. 

,  יםהלקסיקאלי  ת הסטנדרטית במרכיבי השפהלערבי   בין הערבית המדוברת שוניקיים מרחק ל

לאור כך  .  (Saiegh-Haddad & Henkin-Roitfarb, 2014) תחביריים, וים, המורפולוגייםהפונולוגי 

במילים אחרות, כיצד הם   ?איך ילדים מפתחים אוריינות בשפה שהם לא מדברים בהה: השאלמתעוררת  

יאה של מבנים לשוניים סטנדרטיים, אשר עשויים  מודעות לשונית ויכולת קריכולות שפתיות, מפתחים  

 להיות זרים ולא מוכרים עבורם.

 בסיסיות: בבסיס המחקר הזה עמדו שתי הנחות 

לשונית הנחוצה להתפתחות  - מטאההלשונית ותפתחות הדיגלוסיה מהווה גורם שמעכב את ה  .א

 ,Saiegh-Haddad, 2003, 2004, 2007, 2018; Saiegh-Haddad, Levin, Hende)  האוריינות

& Ziv, 2012; Saiegh-Haddad & Schiff, 2016; Schiff & Saiegh-Haddad, 2017, 2018) . 

 גבוה-מיצב נמוך ביחס למיצב בינוני ילדים מקרב בהשפעתה של הדיגלוסיה הנה גדולה יותר  .ב

;Saiegh-Haddad, Kassem-Shahbari, & Schiff, 2020; 2016חדאד ושיף,  -סאיג (. 

לשפה הערבית   ספציפית התערבות תוכנית  לפתח ההיית  הראשונה המטרהלמחקר היו שתי מטרות: 

לבדוק    ההיית מטרת השנייהה.  קוגניטיביים-ומטאלשוניים  - מטא, לשוניים היבטים  שכוללתולדיגלוסיה 

 של ילדים.   והקוגניטיבית  האוריינות,  הלשוניתתפתחות העל ה זו  את תרומתה של תכנית התערבות 

 :ה אפיונים ייחודייםשלושהיו מחקר צורך הערבות שנבנתה לתוכנית ההתל

שלה  . התוכנית התמקדה בגננת, בהכשרה לילדים והן לגננותהתוכנית תורמת בצורה ישירה הן   .1

ההוראה שלה. כמו כן, היא התמקדה בהתפתחות   כיאוריינות בערבית ובדר שפה והבתחום ה

 אישיים ביניהם.  -האוריינית של הילדים ובהבדלים הבין

. העובדה הפורמלית ת האוריינותכניסה למסגרת הורא הלפני   גןה בגילת תמקד מהתוכנית  .2

גן לפני כניסתם לכיתה א', אמורה לתרום ליכולות הלמידה וביכולות   יכנית משתתפים ילד שבתו
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של תלמידים עם קשיים   Mathew Effect  (Stanovich, 1986) האורייניות שלהם, ולמנוע תופעת

בסיס להכשרת   . בנוסף, תכנית זו היאמחמירהשרק הולכת ו ופערים גדולים בתחילת כיתה א'

 ההוראה בכיתה א'.  ודרכי תוך התייחסות לתכני  גננות 

באופן ספציפי ולקחה בחשבון את  לשפה הערבית . התוכנית פותחה לשפה הערביתבנויה התוכנית  .3

שעומדת במרכז ההתפתחות כל המאפיינים הלשוניים של השפה ובעיקר את הדיגלוסיה 

 של ילדים דוברי ערבית כשפת אם.    האוריינית

 

  הליך

 כנית ההתערבות ת

  משרד של התוכנית  פי עללשוניים  -והמטא   הלשוניים  התכנים אתכרגיל  למדו הביקורת בקבוצת הילדים 

 . החינוך

  3)  מפגשים 60שבועות וכללה   20ארכה אשר  תכנית ההתערבותהילדים בקבוצת ההתערבות קיבלו  

קניה(  המפגש אחד בנוכחות המדריכה )מפגש ה :ילדים בכל קבוצה 5בקבוצות קטנות של   (מפגשים בשבוע

  5של  B -ו  Aילדים בשתי קבוצות   10בכל גן השתתפו  .אימון(ה ושני מפגשים של הגננת בנפרד )מפגשי 

המדריכה העבירה את מפגש ההתערבות עם קבוצה   ,קניה(ה ילדים בכל קבוצה.  במפגש הראשון )מפגש ה

A   .הדרכה, הגננת העבירה את אותו מפגש התערבות עם   מפגשאחר כך, באותו  מיד והגננת צפתה בה

 והמדריכה צפתה ולאחר מכן נתנה פידבק.  Bקבוצה 

קול  את המפגש על סמך פרוטו  (בלי המדריכה)במפגש האימון הראשון, הגננת העבירה לכל קבוצה בנפרד 

איזה פידבק  ? מלים להשתמש לובאי  ?בדיוק מעבירים את הפעילות איך :של מטרת הפעילות כתוב ומפורט

פרוצדורה  . ?את הילדים בסוף הפעילותועם איזה מלים בדיוק להעריך ואיך  ?לתת כשהילד עושה טעות

י מפגשי  לשנהדרושים מודפסים במפגש האימון השני. הגננת קיבלה את כל החומרים דומה אומצה 

  מהמנחה בהשתלמות חומריםתרגול על השימוש ב במפגש ההשתלמות, והיא קיבלה גם כן   האימון

 .  ומהמדריכות שנכחו בהשתלמות

 דקות וכלל את הרכיבים הבאים:   15-ארך כ( A    +Bעם כל אחת מהקבוצות בכל גן )כל מפגש התערבות  

 שמעוררת ענין )סיפור, שיר, סרט וכו'(. פעילות מקדימה: חשיפה לתופעה הלשונית ופעילות  .א

 הצגת המטרה של המפגש והגדרת התופעה.  .ב

 (אימון/הקנייה)פעילות  .ג

 קוגניטיבית  -תכנון: מודעות מטא •

 משוב: תשובה נכונה ותשובה לא נכונה  •

 סיכום  .ד

 הערכה ותיעוד  .ה

 

נכתב פרוטוקול מפורט  ( 1ננקטו שני צעדים:  fidelity) כדי לוודא נאמנות ועקביות בהעברת ההתערבות )

מרכיבים של כל מפגש התערבות ואופן העברתם ) פעילות מקדימה, מטרה, פעילות, סיכום  הלתכנים ו
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  לשוניים-המטא  ולמאפיינים  מפגש כל של לתכנים  ביחס )ראה נספח(  ובקרה תיעוד דף  נבנה( 2והערכה(.  

  כל  את העבירה שהגננת ת אותם התכנים ושכל הגננות העבירו א  לוודאכדי  קוגניטיביים )הניהוליים(-ומטא

   .הגננת של עצמית בקרה לפתח וכדי,  בצורה שווההילדים  לכל  התכנים

שנלמדים בתוכנית    תבמיומנויולצורך המחקר פיתחנו מערך של כלים שיעזרו לגננת ולילד לעשות שימוש 

האזנה מיקוד  שהוא אמור לעשות ) הספציפיתכמו גם אייקונים שונים שמטרתם להזכיר לילד את הפעולה 

. בנוסף, נעשה  וכו,( הקשב, בקרה עצמית של הילד, שימוש באסטרטגיות ביחס לכל תוכן כמו חלוקה, מיזוג

 ענין אצל הילדים )ראה נספחים(.  לתכנים הנלמדים ומעוררים  יםשרלוונטיסרטונים וסיפורים  שימוש ב

- לשונית, והמודעות המטא-לכל תחומי השפה, האוריינות, המודעות המטא ה תכנית ההתערבות התייחס

קוגניטיבית וכללו: מודעות פונולוגית למבנים הפונולוגיים השונים )חריזה, הברה, צירופים ופונמות(,  

וגזירה: שורש ותבנית(, אותיות )צורה, שם, וצליל(, כתיבת מלים )כתיב   מודעות מורפולוגית )הטיה 

מומצא(, קריאת מלים, הבנת משפטים, הבנת סיפור, הפקת סיפור לפי מבנה מאקרו ומיקרו, ואוצר מלים.  

טבלה א' מסכמת את נושאי ההתערבות לפי הסדר ותאריך  כל מפגש התערבות התחיל עם שיר האותיות.  

 ת ולפי נושא ופעילות ספציפית. היישום בתוכני

 

 . ונושא  כרונולוגי כנית ההתערבות לפי סדרתטבלה א. 

 מפגש שלישי  מפגש שני  מפגש ראשון  נושא/פעילות  שבוע  
מודעות פונולוגית:   4.11-10.11 1

 הברות
 השמטת הברות  הפרדת הברות פירוק וצירוף הברות

מודעות פונולוגית:   11.11-17.11 2
 חריזה 

זיהוי זוגות מילים  
 מתחרזות 

זיהוי זוגות מילים  
מתחרזות ברמה גבוהה 

 יותר

זיהוי זוגות מילים לא  
מתחרזות + זיהוי מילים 

מתחרזות ללא תמיכה  
 חזותית

  מודעות פונולוגית: 18.11-24.11 3
 צירופים 

שיום הקודה )פונמה   בידוד צירופים  פירוק לצירופים 
 אחרונה( 

+  رזיהוי צליל פותח  אותיות: ר' + ז'  25.11-1.12 4
 משולש האותיות
 )צורה/שם/צליל( 

+ زצליל פותח  זיהוי 
 משולש האותיות
 )צורה/שם/צליל( 

זיהוי מיקום הצליל  
 במילה

זיהוי מיקום הצליל   ش   ל פותח זיהוי צלי  س   פותח זיהוי צליל  אותיות ס + ש 2.12-8.12 5
 במילה

זיהוי מיקום הצליל   ف + ث   זיהוי דיגלוסיותאותיות  9.12-15.12 6
 במילה

תיקון לדמות "בלוט אל  
ח'רבוט" )כמו יובל 

 המבולבל( 
אותיות שמיצגות و ا ي  אותיות אהו"י  16.12-22.12 7

+ זיהוי  תנועות ארוכות 
 צורת הפה 

 CVCהרכבת מילים  و ا ي  צירוף עיצור 

השמטת פונמה  לפונמות פירוק  מודעות פונמית 13.1-18.1 8
ראשונה ואחרונה עם  

 תיווך

השמטת פונמה ראשונה 
 ואחרונה ללא תיווך

מודעות מורפולוגית:   19.1-25.1 9
הטיית שמות עצם לפי 

 מין

 סיפור נלווה 
 משחק מחשב

תיקון טעויות של 
 הדמות

 השלמת אנלוגיות 

מודעות מורפולוגית:   26.1-1.2 10
 הטיית שמות לפי מספר

 ריבוי נקבי שלם    
 ריבוי זכרי שלם    
 ריבוי שבור    

תיקון טעויות של 
 הדמות  

 השלמת אנלוגיות 

מודעות מורפולוגית:   2.2-8.2 11
 הטיית פעלים 

- התאם פועל לפי זכר
נקבה והתאם פועל  

 לפי מספר 

תיקון טעויות של 
 הדמות  

 השלמת אנלוגיות 
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מודעות מורפולוגית:   9.2-15.2 12
 שורש

זיהוי מילים   -
 מאותו שורש.  

 זיהוי השורש  -

 

זיהוי מילים   -
 מאותו שורש.  

השלמת   -
 משפטים  

 

שיפוט אם לשתי מילים 
 יש אותו שורש

 

מודעות מורפולוגית:   16.2-22.2 13
 תבנית

זיהוי מילים מאותה   -
 תבנית 

 

זיהוי מילים מאותה  -
 תבנית

 

השלמת אנלוגיות   -
 לפי תבנית

 

 סיפור ממוחשב.  - מילים: קטגוריות אוצר  23.2-1.3 14
 מיון לקטגוריות -
 

 שיום קטגוריות -
 

 יוצאי דופן  -
 

אוצר מילים: מודעות  2.3-8.3 15
לקסיקלית למילה 

 במדוברת ובספרותית 

זיהוי אוצר מילים  -
 בספרותית

 

שיום אוצר מילים  -
 בספרותית

 

מודעות לקסיקלית   -
לקשר בין מילה 

ספרותית למקבילה 
 שלה במדוברת

 
הבנת שאלות על  - נרטיב: מבנה הסיפור 9.3-15.3 16

 הנרטיב. 
היכרות עם מרכיבי   -

 הסיפור 
 

 הפקת נרטיב -
 

 הפקת נרטיב -
 

הבנת שאלות על  - נרטיב: מבנה הסיפור 16.3-22.3 17
 הנרטיב. 

היכרות עם מרכיבי   -
 הסיפור 

 

 הפקת נרטיב -
 

 הפקת נרטיב -
 

 סיפור ממוחשב  - ניצני קריאה  23.3-29.3 18
 זיהוי אותיות  -
קריאת מילים   -

שמורכבות מאותן  
 אותיות

 

 ب، ت، د אותיות  -
קריאת מילים   -

שמורכבות  
מאותיות אלו  

CV:C 
 

 קריאת מילים  -
-  
 

 אותיות נוספות   - خ، ح، ج  ניצני קריאה 30.3-5.4 19
 קריאת מילים 

 קראית מילים 

 סיפור ממוחשב - ניצני הכתיבה  6.4-12.4 20
השלמת האות  -

 החסרה
 

השלמת האות  -
 החסרה 

 

כתיבת מילים   •
 CV:Cבמבנה 

 

 

 

 ההתערבות תוכנית מטלות לבדיקת תרומת 

מטלות שונות פעם לפני ההתערבות ועוד פעם אחרי יישום ההתערבות. המטלות בדקו   30הועברו לילדים 

- לשונית, והמודעות המטא-, האוריינות, המודעות המטאתחומי השפהאת היכולות של הילדים ב

  :קוגניטיבית הבאים

 :בסיסיות(גבוהות ו) יכולות שפה  .1

 הבנת שפה: הבנת סיפור  .א

 הבנת שפה: הבנת משפטים  .ב

 : הבנתי   מליםאוצר  .ג



8 
 

 אוצר מלים: הבעתי  .ד

 ייצוג פונולוגי: אבחנה שמיעתית  .ה

 ידע תחבירי: חזרה על משפטים .ו

 : לשוניות- יכולות מטא .2

 מודעות מורפולוגית: מודעות לשורש  .א

 מודעות מורפולוגית: אנלוגיות מורפולוגיות )הטיה וגזירה/תבנית(.  .ב

 שיפוט חריזה מודעות פונולוגית: מודעות לחריזה:  .ג

   ותמיזוג הבר להברה: מודעות  מודעות פונולוגית :  .ד

 ות הברל פירוק להברה: מודעות : מודעות פונולוגית .ה

 ות  השמטת הבר: מודעות להברה : מודעות פונולוגית  .ו

 : מודעות לצירוף: פירוק לצירופים מודעות פונולוגית  .ז

 : מיזוג צירופים מודעות לצירוף : מודעות פונולוגית  .ח

 : מודעות לפונמה:  בידוד פונמה תחילית מודעות פונולוגית  .ט

 : מודעות לפונמה:  בידוד פונמה סופיתמודעות פונולוגית  .א

 : מיזוג פונמות מודעות לפונמה : מודעות פונולוגית  .ב

 ות פונמל פירוק : מודעות לפונמה :מודעות פונולוגית  .ג

 : השמטת פונמות. מודעות לפונמה : מודעות פונולוגית  .ד

 יכולות אורייניות: .3

 האות  שם  .א

 האות  צליל  .ב

 ותנועה ארוכה שמיוצגת ע"י אות לא ניקוד  CVCפשוטות מבנה   קריאת מלים .ג

 . ותנועה ארוכה שמיוצגת ע"י אות לא ניקוד CVCפשוטות מבנה   כתיבת מלים .ד

 יכולות קוגניטיביות:  .4

 לא מילולית  יהאינטליגנצ  .א

 שיום מהיר: שיום צורות   .ב

 שיום מהיר: שיום אובייקטים .ג

 שליפה מזיכרון טווח ארוך: שטף סמנטי  .ד

 שטף פונולוגי שליפה מזיכרון טווח ארוך:   .ה

 קצר   חזיכרון טוו  .ו

 זיכרון עבודה  .ז

הילדים   על יכולות סטטיסטי ולבדיקת השפעת ההתערבות  המטלות הנ"ל נבנו מדדים לניתוח ה על סמך

לפי התחומים השונים וערכי  מסכמת את המדדים   'בקבוצת הניסוי לעומת קבוצת הביקורת. טבלה ב

 אלפא של כל מדד. 

 אלפא של כל מדד.  מהימנות טבלה ב. מדדים לפי תחום בדיקה וערכי  

 מהימנות אלפא  תת מדדים  שם המבחן תחום -תת תחום כללי 

 0.55  משפטים הבנת  הבנת שפה  יכולות שפה גבוהות

 0.78  סיפור הבנת   
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   מדד כללי   

 0.67  אוצר מילים הבנתי  אוצר מילים  

 0.75  אוצר מילים הבעתי   

   מדד כללי   

יכולות שפה 

 בסיסיות

 אבחנה שמיעתית 

 אבחנה בין מילות תפל 

 

0.74 

  

 משפטים חזרה על   ידע תחבירי 

 

0.76 

- יכולות מטא

 לשוניות

 מודעות מורפולוגית 

 

קרבה מורפולוגית:  

 גזירה )שורש( 

 

0.64 

אנלוגיות מורפולוגיות:    

 הטיה וגזירה 

 

0.86 

   מדד כללי   

    מודעות פונולוגית  

 0.7  זיהוי חריזה  רמת חריזה  

 0.84  מיזוג הברות  רמת הברה  

 0.79  חלוקה להברות   

 0.95  השמטת הברות   

   מדד כללי   

 0.64  מיזוג צירופים  רמת צירוף  

 0.86  פירוק לצירופים   

   מדד כללי   

 0.85  בידוד צליל פותח  רמת פונמה  

 0.86  בידוד צליל סוגר   

 0.9  השמטת פונמה   

 0.79  מיזוג פונמות   

 0.91  פירוק לפונמות   

   מדד כללי   

 0.93  האות  שם ידע אותיות  אורייניות מטלות 

 0.95  צליל האות   

 0.91  מילה  ה תאיקר קריאת מילים  

הפקת צליל אות    

 ראשונה 

 0.87 

 0.85  הפקת צליל תנועה   

 0.87  הפקת צליל אות סופית   

צלילי   חיבור בין  

 אותיות ה

 0.89 
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הפקת צלילים לפי    

 הסדר

 0.83 

שלב  מדד כללי:   

 התפתחותי של הקריאה 

 0.94 

 0.83  מילה ה תביכת כתיבת מלים  

 0.83  כתיבת אות ראשונה   

 0.83  כתיבת תנועה   

 0.86  כתיבת אות סופית   

 0.9  אותיות החיבור בין    

כתיבת אותיות לפי    

 הסדר

 0.89 

שלב  מדד כללי:   

 התפתחותי בכתיבה 

  

   שיום צורות: זמן  שיום מהיר  יכולות קוגניטיביות  

   שיום אובייקטים: זמן    

שליפה מזיכרון   

 לטווח ארוך  

   שניות   60שטף סמנטי:    

שניות   15שטף סמנטי:     

 ראשונות 

  

  60:  ולוגיפונ שטף   

 שניות  

  

שניות   15: ולוגיפונ שטף   

 ראשונות 

  

   ספרות הלוך זכירת  טווח קצר    ןזיכרו 

   זכירת ספרות חזור  זיכרון עבודה  

 

 משתתפים

כשפת  ערבית  דוברי  בילדים  התמקד   חמישה  -המחקר  המייצגים  הארץ  ומרכז  בצפון  נמוך  ממיצב  אם 

דיאלקטים )דיאלקט צפון עירוני, דיאלקט צפון כפרי, דיאלקט בדואי, דיאלקט דרוזי, ודיאלקט המשולש(. 

גנים בלבד      95בנויים על סמך  המדווחים פה  גננות וגנים אך הממצאים    100בתוכנית ההתערבות השתתפו  

בניתוחיםגנים לא    5- הממצאים מ) ביצעו את כל מטלות הפוסט  נכללו  . הגנים האלה הם  כי הילדים לא 

 .  (ברשימה של הגנים בנספח 45,  43, 36, 16,  15מספרי: 

 

)  440ילדים, מתוכם    1,054המחקר כלל  המדגם הסופי של   )  614  –( ו  41.7%בנים  ממוצע  (.  58.3%בנות 

הייתרמת הנשירה     .M = 64.16, SD = 3.52  היה  גילאי כלל הילדים במחקר   )רמת   %12  הבמחקר 
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  - ניסוי ו  95)גנים שונים    108  הילדים נדגמו מתוך (. 15%  -הנשירה המקובלת במחקרי התערבות היא כ

ילדים השתייכו לדיאלקט העירוני    211  ;מיישובים שונים בארץ המייצגים חמישה דיאלקטים  ביקורת(  13

(,  12.0%ילדים השתייכו לדיאלקט הבדואי )  127(,  39.2%ילדים השתייכו לדיאלקט הכפרי )  413(,  20.0%)

  (.14.5%השתייכו לדיאלקט המשולש ) 153 –( ו 14.2%השתייכו לדיאלקט הדרוזי ) 150

הילדים במחקר הנוכחי שויכו לשתי קבוצות מחקר: קבוצת התערבות וקבוצת ביקורת. קבוצת ההתערבות  

)  854כללה   )  344(, מתוכם  81.0%ילדים  )  510  –( ו  40.3%בנים  גנים      95  –(, אשר נדגמו מ  59.7%בנות 

בנות    104  – ( ו  48.0%בנים )  96(, מתוכם  19.0%ילדים )   200שונים ברחבי הארץ. קבוצת הביקורת כללה  

מ  52.0%) נדגמו  לא מילולית    הכל הילדים היו בעלי אינטליגנצי  גנים שונים ברחבי הארץ.    13  –(, אשר 

 תקינה. לא נמצאו הבדלים בין הילדים בקבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת. 

)ראה   במשך יישום התוכנית ת הגננותמדריכות שליוו א 24לצורך הטמעת תוכנית ההתערבות השתתפו  

  30בנוסף לליווי ביישום מדי שבוע, הגננות השתתפו בקורסי השתלמות בני  . רשימה שמית בנספחים(

דוקטורנטיות ופותחו למטרה זו   2שעות שהתקיימו בארבע אזורים בצפון ומרכז הארץ אשר הועברו ע"י 

נים, הגננות והמדריכות שהשתתפו  )ראה נספח שמי של כל הג  ע"י צוות המחקר והחוקרות הראשיות

 במחקר(.

 

 תוצאות 

 

במבחני  טרם   בהישגים  הניסוי(  )קבוצת הביקורת, קבוצת  המחקר השונות  קבוצות  בין  ההבדלים  בחינת 

י האוריינות ומבחני התפקודים  מבחני הידע השפתי, מבחנהמורפולוגית,  המודעות  המודעות הפונולוגית,  

ם בקרב  לבחינת ההתפלגות הנורמלית של כלל המשתנים התלויי  Shapiro-Wilk, נערכו מבחני  הניהוליים

על  כל אחת מקבוצות המחקר. נמצא כי חלק מהמשתנים התלויים במחקר הנוכחי אינם מתפלגים נורמלית.  

הפונולוגית,   המודעות  במבחני  בהישגים  השונות  המחקר  קבוצות  בין  הבדלים  קיימים  האם  לבחון  מנת 

יהוליים כתלות בזמן  התפקודים הנ   מבחניי הידע השפתי, מבחני האוריינות ומורפולוגית, מבחנמודעות הה

שונות ניתוחי  נערכו  )  ANOVAמסוג    המדידה,  כיווני  )2x2דו  חוזרות  מדידות  עם   )Two-way mixed 

ANOVA).  דקי(. המשתנים  קבוצות המחקר )בין נבדקי( וזמן המדידה )תוך נב  המשתנים הבלתי תלויים היו

היו  ה  התלויים  הפונולוגית,  המודעות  במבחני  הילדים  של  הההישגים  הידע מודעות  מבחני    מורפולוגית, 

ה ומבחני  נורמלית,  .  תפקודים הניהולייםהשפתי, מבחני האוריינות  במשתנים התלויים אשר לא התפלגו 

  . ניתוח זה Wilcoxonפרמטרי מסוג  - נבחנו ההבדלים בהישגים של הילדים כתלות בזמן באמצעות ניתוח א

אינו מניח התפלגות נורמלית של ההישגים ובוחן את ההבדלים בין שני זמני המדידה בקרב כל קבוצת מחקר  

הא הניתוחים  ממצאי  לבין  הפרמטריים  הניתוחים  ממצאי  בין  מלאה  התאמה  שנמצאה  מכיוון  - בנפרד. 

ונות אשר נמצאו  פרמטריים, לצורך נוחות הצגת הממצאים, יוצגו הממוצעים, סטיות התקן וערכי ניתוחי הש 

 . פרמטריים-במקום ממוצעים וסכומי הדירוגים הנהוגים בדיווח ממצאים א  בעריכת הניתוחים הפרמטריים

עקב ריבוי המבחנים וההישגים אשר נמדדו בקרב הילדים במחקר הנוכחי, התוצאות יוצגו בחמישה   

במבחנים הבוחנים את  באשר להבדלים בין קבוצות המחקר  חלקים. החלק הראשון מציג את הממצאים  

. החלק השני מציג את הממצאים באשר להבדלים בין קבוצות  כתלות בזמן  המודעות הפונולוגית של הילדים
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המחקר בהישגים במבחני המודעות המורפולוגית כתלות בזמן. החלק השלישי מציג את הממצאים באשר  

במבחני   בהישגים  המחקר  קבוצות  בין  השפתילהבדלים  בזמ  הידע  את  ן.  כתלות  מציג  הרביעי  החלק 

בזמן כתלות  במבחני האוריינות  בהישגים  בין קבוצות המחקר  להבדלים  לו החלק  יוא  ,הממצאים באשר 

 תפקודים הניהוליים.  אשר להישגים במבחני ההחמישי מציג את הממצאים ב

 

 הבדלים בין קבוצות המחקר במודעות הפונולוגית כתלות בזמן   .1

את המודעות הפונולוגית שלהם. המבחנים השונים  דקים  מבחנים הבו  11  הילדים במחקר הנוכחי ביצעו

היכולת הפונולוגית של הילדים בארבע רמות: רמת ה ורמת  חריזהבחנו את  , רמת ההברה, רמת הצירוף 

לוח   וערכי ניתוחי השונות של ארבעת הרמות השונות של    1הפונמה.  מציג את הממוצעים, סטיות התקן 

מציג בפירוט את הממוצעים, סטיות התקן וערכי ניתוחי השונות של כל    2לוח  ילו  ואהמודעות הפונולוגית  

 המבחנים בחלוקה לארבעת הרמות השונות.   11
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 על פי קבוצות המחקר וזמן המדידה   )מעבר למטלה( המודעות הפונולוגית ם הכלליים שלבמדדישל ההישגים  F: ממוצעים, סטיות תקן וערכי 1לוח 

 

 קבוצות המחקר

F (2ערכי  אחרי  לפני  
pη) 

 אינטראקציה  קבוצה זמן N M SD M SD המדדשם 

 ***79.59 12.83 68.03% 12.24 64.60% 200  ביקורת רמת  החריזה 

(.07) 

25.60*** 

(.02) 

16.77*** 

 13.34 74.82% 13.63 65.57% 854 ניסוי  (02.)

          

 ***253.36 14.73 60.34% 14.14 53.65% 200 ביקורת רמת ההברה 

(.19) 

75.54*** 

(.07) 

42.63*** 

 14.85 72.73% 14.21 56.73% 854 ניסוי  (04.)

          

 ***553.35 26.03 74.95% 24.10 55.35% 200 ביקורת רמת הצירוף

(.35) 

58.73*** 

(.05) 

29.55*** 

 16.72 90.87% 24.09 59.48% 854 ניסוי  (03.)

          

 ***791.51 27.54 39.38% 14.64 19.88% 200 ביקורת רמת הפונמה

(.43) 

103.54*** 

(.09) 

97.18*** 

 24.86 63.76% 18.76 23.22% 854 ניסוי  (09.)

****p < .001
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ציה מובהקת סטטיסטית בין קבוצות המחקר  קיימת אינטראק  ניתן לראות כי   1לוח  מהתבוננות ב 

ההברה, רמת הצירוף ורמת    החריזה, רמת  רמות המודעות הפונולוגית: רמת  בכל ארבעתלבין זמן המדידה  

מובהק   שיפור  הציגו  המחקר  קבוצות  שתי  כי  נמצא  האינטראקציה  מקור  בבחינת  סטטיסטית  הפונמה. 

בקרב  ב יותר  רבה  הייתה  מידת השיפור  השני, אך  המדידה  זמן  לבין  המדידה הראשון  זמן  בין  הישגיהם 

 . (1)תרשים   ביקורתקבוצת הקבוצת הניסוי בהשוואה ל

 

 

ההישגים במדדי המודעות הפונולוגית על פי קבוצות המחקר וזמן : ממוצעים ושגיאות תקן של 1תרשים 

 המדידה 
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 על פי קבוצות המחקר וזמן המדידה  הפונולוגית המודעות מטלותמת בכל אחשל ההישגים  F: ממוצעים, סטיות תקן וערכי 2לוח 

  מודעות פונולוגית 
 קבוצות המחקר

F (2ערכי  אחרי  לפני  
pη) 

 אינטראקציה  קבוצה זמן N M SD M SD שם המבחן
 רמת המילה 

 ***79.59 12.83 68.03% 12.24 64.60% 200  ביקורת זיהוי חריזה   רמת  החריזה 

(.07) 
25.60*** 

(.02) 
16.77*** 

 13.34 74.82% 13.63 65.57% 854 ניסוי   (02.)
 רמת ההברה   

 ***133.41 18.91 85.59% 24.36 78.16% 200 ביקורת מיזוג  רמת ההברה 

(.11) 
23.91*** 

(.02) 
10.41*** 

 11.19 93.52% 19.92 80.31% 854 ניסוי   (01.)
 ***29.15 18.83 76.72% 19.23 73.66% 200 ביקורת פירוק 

(.03) 
28.67*** 

(.03) 
4.53* 

 17.21 84.89% 20.42 77.84% 854 ניסוי   (00.)

 ***179.68 27.05 18.70% 18.98 9.12% 200 ביקורת השמטה 

(.15) 
49.20*** 

(.05) 
42.60*** 

 34.31% 39.79% 22.66 12.04% 854 ניסוי   (04.)

 רמת הצירוף

 ***111.12 20.25 90.20% 27.06 82.30% 200 ביקורת מיזוג  רמת הצירוף

(.10) 
8.31** 

(.01) 
7.73** 

 12.23 96.30% 22.64% 82.74% 854 ניסוי   (01.)
 ***497.02 42.65 59.70% 37.10 28.40% 200 ביקורת פירוק  

(.32) 
65.90*** 

(.06) 
24.58*** 

 28.57 85.43% 38.07 36.23% 854 ניסוי   (02.)
 רמת הפונמה

 ***151.57 38.70 66.30% 34.90 54.90% 200 ביקורת מיזוג  רמת הפונמה

(.13) 
.60 

(.00) 
31.94*** 

 33.10 77.63% 35.72 46.89% 854 ניסוי   (03.)
 ***254.55 38.42 27.30% 23.55 6.50% 200 ביקורת פירוק 

(.20) 
34.45*** 

(.03) 
21.97*** 

 44.22 48.08% 25.29 9.98% 854 ניסוי   (02.)
 ***135.12 23.18 15.91% 14.27 7.59% 200 ביקורת השמטה 

(.11) 
47.10*** 

(.04) 
28.34*** 

 31.90 33.00% 19.12 10.64% 854 ניסוי   (03.)

 ***609.62 42.47 45.33% 28.18 18.00% 200 ביקורת בידוד פונמה תחילית  

(.37) 
150.57*** 

(.13) 
58.00*** 

 28.46 81.71% 34.08 30.00% 854 ניסוי   (05.)

 ***770.13 43.05 42.08% 25.39 12.42% 200 ביקורת בידוד פונמה סופית 

(.42) 
121.88*** 

(.10) 
87.28*** 

 32.50 78.40% 29.68 18.62% 854 ניסוי   (08.)
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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את המודעות הפונולוגית של הילדים קיימת אינטראקציה    מראה שבכל המבחנים הבודקים   2לוח  

מובהקת בין קבוצות המחקר לבין זמן המדידה. בבחינת מקור האינטראקציה התגלו דפוסים מעט שונים  

 כתלות במבחן. להלן פירוט מקור האינטראקציה בכל אחד ממבחני המודעות הפונולוגית: 

 

כי  :  החריזהרמת   מעידים  האינטראקציה  מובהק  שממצאי  שיפור  הציגו  המחקר  קבוצות  תי 

בהישגיהם בין זמן המדידה הראשון לבין זמן המדידה השני, אך מידת השיפור הייתה רבה יותר  סטטיסטית  

 בקרב קבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת 

מובהקת  קיימת עליה  הברות    מיזוגבעוד שבמבחן  ממצאי האינטראקציה מעידים כי  רמת ההברה:   

בהישגים בקרב שתי קבוצות המחקר, עם עדות למידת שיפור רבה יותר במובהק בקרב ילדים  סטטיסטית  

הניסוי לקבוצת  השתייכו  מובהק    הברות  השמטתובמבחן    להברות   פירוק  במבחן,  אשר  שיפור  נמצא 

 רק בקבוצת הניסוי, אך לא בקבוצת הביקורת. סטטיסטית 

הצירוף:   כי  רמת  מעידים  האינטראקציה  במבחן  במבחן  הן  ממצאי  והם  צירופים  פירוק  מיזוג 

בהישגים בקרב שתי קבוצות המחקר, עם עדות למידת שיפור  מובהקת סטטיסטית  צירופים קיימת עליה  

 . רבה יותר בקרב ילדים אשר השתייכו לקבוצת הניסוי

בהישגים בקרב  מובהקת סטטיסטית  ממצאי האינטראקציה מעידים כי קיימת עליה  :  ההפונמ  רמת

, עם עדות למידת שיפור רבה יותר במובהק בקרב ילדים אשר  בכל חמשת המבחנים  קבוצות המחקרשתי  

 . השתייכו לקבוצת הניסוי

 

 לוגית כתלות בזמן  מורפוהבדלים בין קבוצות המחקר במודעות ה  .2

  קרבה מורפולוגית: גזירה של שורש מבחן    :מודעות מורפולוגית  מבחני  2הילדים במחקר הנוכחי ביצעו  

מציג את הממוצעים, סטיות    3. לוח  )משקל ובנין(  : הטיה וגזירה של תבניתומבחן אנלוגיות מורפולוגיות

 מורפולוגית.המודעות ה הישגי הילדים במבחניהתקן וערכי ניתוחי השונות של 
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על פי קבוצות   המודעות המורפולוגית אחת משתי מטלותמורפולוגית ובכל ההמודעות  הכללי של במדדשל ההישגים  F: ממוצעים, סטיות תקן וערכי 3לוח 

 המחקר וזמן המדידה 

 

 קבוצות המחקר

F (2ערכי  אחרי  לפני  
pη) 

 אינטראקציה  קבוצה זמן N M SD M SD שם המבחן

מודעות מורפולוגית: מדד  

 כללי 

 ***586.03 15.00 63.33% 12.88 51.12% 200 ביקורת

(.36) 

57.00*** 

(.05) 

33.72*** 

 14.37% 74.09% 14.58 54.17% 854 ניסוי (03.)

          

קרבה מורפולוגית:  גזירה  

 ( שורש)

 ***154.44 12.47 75.81% 13.15 69.29% 200 ביקורת

(.13) 

13.80*** 

(.01) 

10.53*** 

 12.86 81.05% 14.45 69.91% 854 ניסוי (01.)

          

: הטיה אנלוגיות מורפולוגיות

 וגזירה )תבנית( 

 ***623.90 23.44 50.85% 18.72 32.96% 200 ביקורת

(.37) 

63.03*** 

(.06) 

33.53*** 

 20.71 67.14% 21.44 38.44% 854 ניסוי (03.)

***p < .001 
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קיימת אינטראקציה מובהקת בין קבוצות המחקר לבין זמן המדידה במדד הכללי  מלמד ש  3לוח  

שיפרו    הילדים בשתי קבוצות המחקרשל המודעות המורפולוגית. בבחינת מקור האינטראקציה נמצא כי  

זמני המדידה,   שני  בין  ילדים  את הישגיהם במובהק  יותר בקרב  קבוצת הניסוי  מאך מידת השיפור רבה 

 קבוצת הביקורת.  באלו בהשוואה ל

המודעות המורפולוגית,    מבחניצות המחקר בהישגים בשני  כאשר בוחנים את ההבדלים בין שתי קבו 

הן במבחן קרבה מורפולוגית:    נמצא כי קיימת אינטראקציה מובהקת בין קבוצות המחקר לבין זמן המדידה

וגזירה של תב  ובנין(.גזירה של שורש והן במבחן אנלוגיות מורפולוגיות: הטיה  ים אלו  ממצא  נית )משקל 

על אף ששתי הקבוצות שיפרו את הישגיהם כתלות בזמן בשני מבחני המודעות המורפולוגית,    מעידים כי 

 . (2 )תרשיםבקרב קבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת במובהק מידת השיפור נמצאה גבוהה יותר 

 

 

: ממוצעים ושגיאות תקן של ההישגים במדדי המודעות המורפולוגית על פי קבוצות המחקר  2תרשים 

 וזמן המדידה

 

 

 כתלות בזמן   בידע השפתי הבדלים בין קבוצות המחקר  .3

ביצעו הנוכחי  במחקר  הב  6  הילדים  השפתי את    ודקיםמבחנים  השונים    הידע  המבחנים  שלהם. 

)הבנתי    , אוצר מילים)הבנת סיפור והבנת משפטים(  בהבנת שפהשל הילדים    השפתיתאת היכולת    העריכו

 .  )חזרה על משפטים( , אבחנה שמיעתית ותחבירוהבעתי(

הישגי הילדים במבחני הידע  מציג את הממוצעים, סטיות התקן וערכי ניתוחי השונות של    4לוח  

   .השפתי
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 על פי קבוצות המחקר וזמן המדידה  ידע השפתיה  ת ממטלות ובכל אחי הידע השפתי במדדשל  F: ממוצעים, סטיות תקן וערכי 4לוח 

  

 קבוצות המחקר

F (2ערכי  אחרי  לפני  
pη) 

 אינטראקציה  קבוצה זמן N M SD M SD שם המבחן תחום שפתי

אבחנה  

 שמיעתית 

מילות  אבחנה בין 

 תפל

 ביקורת

 ניסוי

200 

854 

66.53% 

67.32% 

17.63 

18.53 

71.17% 

79.05% 

19.23 

17.15 

83.15*** 
(.07) 

15.84*** 
(.02) 

15.60*** 
(.02) 

 ***955.75 14.22 64.64% 12.57 53.82% 200 ביקורת מדד כללי  צר מילים או

(.48) 

25.20*** 

(.02) 

69.78*** 

 13.83 73.28% 12.50 54.44% 854 ניסוי   (06.)

 ***666.86 15.37 63.15% 13.78 51.78% 200 ביקורת   הבנתי אוצר מלים  

(.39) 

25.16*** 

(.02) 

54.51*** 

 15.65 72.68% 14.20 52.21% 854 ניסוי   (05.)

 ***712.24 16.33 66.13% 13.80 55.85% 200 ביקורת   הבעתיאוצר מלים  

(.40) 

18.19*** 

(.02) 

45.24*** 

 14.64 73.87% 13.65 56.66% 854 ניסוי   (04.)

 ***227.58 18.40 34.17% 15.35 26.13% 200 ביקורת חזרה על משפטים  תחביר 

(.18) 

76.23*** 

(.07) 

9.60** 

 20.07 47.69% 18.16 35.50% 854 ניסוי   (01.)

 מדד כללי   הבנת שפה 

 

 ***554.03 16.32 66.28% 16.94 54.09% 200 ביקורת

(.35) 

12.21*** 

(.01) 

27.87*** 

 13.45 73.21% 15.75 53.97% 854 ניסוי  (03.)

 ***397.47 16.58 61.95% 16.45 49.14 200 ביקורת הבנת משפטים  

(.27) 

5.29* 

(.01) 

6.20* 

 17.68 66.24% 15.22 49.77% 854 ניסוי   (01.)

 ***260.39 22.40 70.62% 24.84 59.04% 200 ביקורת סיפור הבנת  

(.20) 

11.88*** 

(.01) 

25.17*** 

 16.80 80.19% 22.97 58.17% 854 ניסוי   (02.)

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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קיימת אינטראקציה מובהקת סטטיסטית בין קבוצות המחקר    ניתן לראות כי   4מהתבוננות בלוח  

להלן פירוט מקור האינטראקציה    .בכל המבחנים הבוחנים את הידע השפתי של הילדיםלבין זמן המדידה  

 :הידע השפתיבכל אחד ממבחני 

 

קיימת אינטראקציה מובהקת בין קבוצות המחקר לבין זמן המדידה. בבחינת    אבחנה שמיעתית:

נמצא כי הילדים בשתי קבוצות המחקר שיפרו את הישגיהם במובהק בין שני זמני  מקור האינטראקציה  

 המדידה, אך מידת השיפור רבה יותר בקרב ילדים מקבוצת הניסוי בהשוואה לאלו בקבוצת הביקורת.  

מילים:   המבחנים    נמצאאוצר  תתי  בשני  והן  הכללי  במדד  הן  מובהקת  אינטראקציה  קיימת  כי 

הבוחנים את רמת אוצר המילים של הילד: הבנתי והבעתי. בבחינת מקור האינטראקציה נמצא כי הילדים  

בשתי קבוצות המחקר שיפרו את הישגיהם במובהק בין שני זמני המדידה, אך מידת השיפור רבה יותר בקרב  

 תייכו לקבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת.  ילדים אשר הש

היכולת  :  תחביר את  הבוחן  משפטים  על  חזרה  במבחן  מובהקת  אינטראקציה  קיימת  כי  נמצא 

התחבירית של הילדים. בבחינת מקור האינטראקציה נמצא כי הילדים בשתי קבוצות המחקר שיפרו את  

ר רבה יותר בקרב ילדים אשר השתייכו לקבוצת  הישגיהם במובהק בין שני זמני המדידה, אך מידת השיפו

 . הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת

קיימת אינטראקציה מובהקת בין קבוצות המחקר לבין זמן המדידה במדד הכללי של    הבנת שפה:

הבנת השפה. בבחינת מקור האינטראקציה נמצא כי הילדים בשתי קבוצות המחקר שיפרו את הישגיהם  

אלו  קבוצת הניסוי בהשוואה לבה יותר בקרב ילדים מזמני המדידה, אך מידת השיפור רבמובהק בין שני  

  הבנת השפה   בהישגים בשני מבחניקבוצת הביקורת. כאשר בוחנים את ההבדלים בין שתי קבוצות המחקר  מ

, נמצא כי קיימת אינטראקציה מובהקת בין קבוצות המחקר לבין זמן המדידה  )הבנת סיפור והבנת משפטים(

ממצא זה מעיד כי על אף ששתי הקבוצות שיפרו את הישגיהם כתלות בזמן בשני מבחני  .  בשני המבחנים

)תרשים    , מידת השיפור נמצאה גבוהה יותר בקרב קבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורתבנת השפהה

3) . 
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על פי קבוצות המחקר וזמן   הידע השפתי: ממוצעים ושגיאות תקן של ההישגים במדדי  3תרשים 

 המדידה 

 

 

 כתלות בזמן   במבחני האוריינותהבדלים בין קבוצות המחקר  .4

ביצעו הנוכחי  במחקר  הבודקים  4  הילדים  האורייניתאת    מבחנים  מבחנים  שלהם.    היכולת  שני 

את יכולת קריאת המילים    אות וצליל האות. מבחן אחר בדקאת ידע האותיות של הילדים: שם ה  העריכו

מדדים  שכלל  התפתחות הקריאה  שלב    ופותח מדד שלשל הילדים  עיצור(  -תנועה ארוכה-)עיצור  CVCבמבנה  

צליל תנועה,של   סופית, חיבור של    הפקת הצליל של האות הראשונה, הפקת  צליל של אות  צלילי  הפקת 

התפתחות    שלנוסף    דדמפותח  .  אותיות, הפקת צלילים לפי הסדר ומדד של השלב ההתפתחותי בקריאה

כתיבת האות  מדדים של    שכלל  ( עיצור- תנועה ארוכה-)עיצור  CVCבמבנה    של מלים  )כתיב מומצא  הכתיב  

מציג את   5לוח  ר.הראשונה, כתיבת תנועה, כתיבת אות סופית, חיבור בין אותיות, כתיבת אותיות לפי הסד

 .  השונים  האוריינות  דדיהממוצעים, סטיות התקן וערכי ניתוחי השונות של הישגי הילדים במ
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 על פי קבוצות המחקר וזמן המדידה  האוריינותמטלות בשל ההישגים  F: ממוצעים, סטיות תקן וערכי 5לוח 
  

 קבוצות המחקר

F (2ערכי  אחרי  לפני  
pη) 

יכולת 
 אוריינית 

 אינטראקציה  קבוצה זמן N M SD M SD שם המבחן

ידע 
 אותיות

 ***859.46 25.94 61.21% 26.66 43.07% 200  ביקורת שיום שם האות  
(.45) 

12.04*** 
(.01) 

109.96*** 
 22.49 77.28% 26.94 38.94% 854 ניסוי  (10.)

 ***856.63 38.08 40.91% 19.61 12.17% 200 ביקורת שיום צליל האות   
(.45) 

123.91*** 
(.11) 

55.26*** 
 28.61 70.23% 26.00 21.91% 854 ניסוי   (05.)

קריאת  
 מילים 

 ***247.66 29.09 13.83% 13.41 2.42% 200 ביקורת קרא את כל המילה 
(.19) 

54.67*** 
(.05) 

67.90*** 
 41.37 39.21% 13.38 2.69% 854 ניסוי  (06.)

 ***326.70 31.80 18.17% 14.56 3.92% 200 ביקורת הפיק צליל אות ראשונה  
(.24) 

67.46*** 
(.06) 

81.20*** 
 41.63 47.17% 16.54 4.59% 854 ניסוי (07.)

 ***335.46 31.89 17.58% 14.63 3.83% 200 ביקורת הפיק צליל תנועה   
(.24) 

80.52*** 
(.07) 

93.59*** 
 42.49 49.45% 16.36 4.92% 854 ניסוי   (08.)

 ***330.03 31.92 18.75% 15.72 4.42% 200 ביקורת הפיק צליל אות סופית 
(.24) 

74.55*** 
(.07) 

88.01*** 
 43.19 50.25% 17.60 5.31% 854 ניסוי   (08.)

 ביקורת חיבר את צלילי האותיות  
 ניסוי

200 
854 

4.42% 
5.00% 

16.75 
17.36 

19.58% 
49.75% 

33.56 
43.83 

329.01*** 
(.24) 

64.68*** 
(.06) 

80.21*** 
(.07)  

 ביקורת הפיק צלילים לפי הסדר  
 ניסוי

200 
854 

9.42% 
7.14% 

21.76 
18.85 

24.08% 
56.15% 

34.23 
42.65 

396.11*** 
(.27) 

57.74*** 
(.05) 

115.21*** 
(.10)  

 ***121.77 27.85 46.41% 20.81 45.08% 200 ביקורת שלב התפתחותי של הקריאה 
(.16) 

33.31*** 
(.05) 

103.60*** 
 26.19 73.28% 18.91 40.26% 854 ניסוי  (14.)

כתיב 
 מומצא

 ***104.78 19.30 7.00% 3.70 0.50% 200 ביקורת כתב את כל המילה 
(.09) 

28.26*** 
(.03) 

23.69*** 
 32.90 19.77% 9.08 1.48% 854 ניסוי  (02.)

 ***552.69 36.76 37.00% 26.18 14.67% 200 ביקורת כתב אות ראשונה 
(.34) 

12.53*** 
(.01) 

58.14*** 
 37.35 54.78% 22.58 11.01% 854 ניסוי   (05.)

 ***248.38 27.49 15.83% 15.34 4.33% 200 ביקורת כתב תנועה 
(.19) 

49.18*** 
(.05) 

63.21*** 
 39.55 39.44% 15.66 4.90% 854 ניסוי   (06.)

 ***465.03 35.11 29.58% 21.20 8.42% 200 ביקורת כתב אות סופית 
(.31) 

28.55*** 
(.03) 

48.80*** 
 38.49 50.06% 21.53 8.61% 854 ניסוי   (04.)

 ***174.16 26.34 13.17% 6.64 1.42% 200 ביקורת חיבר בין האותיות  
(.14) 

28.06*** 
(.03) 

23.70*** 
 38.03 28.53% 14.34 3.04% 854 ניסוי   (02.)

 ביקורת כתב אותיות לפי הסדר  
 ניסוי

200 
854 

9.33% 
9.56% 

24.02 
23.56 

33.33% 
52.62% 

37.73 
42.45 

457.07*** 
(.30) 

20.67*** 
(.02) 

36.90*** 
(.03) 

 ***358.73 21.25 57.16% 16.79 45.29% 200 ביקורת שלב התפתחותי של הכתיבה 
(.32) 

6.88** 
(.01) 

72.40*** 
 21.20 71.05% 18.59 39.82% 854 ניסוי   (09.)

***p < .001 
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קיימת אינטראקציה מובהקת סטטיסטית בין קבוצות המחקר  ניתן לראות כי    5מהתבוננות בלוח  

   . של הילדים היכולת האורייניתהבוחנים את  דדיםלבין זמן המדידה בכל המ

האוריינית של הילדים    בבחינת מקור האינטראקציה נמצא כי בכל המדדים הבוחנים את היכולת  

כתלות בזמן בקרב שתי קבוצות המחקר, אך מידת השיפור בהישגים במבחני   קיים שיפור מובהק בהישגים

ראוי  האוריינות בקרב ילדים מקבוצת הניסוי הינה גבוהה במובהק בהשוואה לילדים מקבוצת הביקורת.  

.  במובהק  התקדמוקבוצת הניסוי    ילדי  רק נמצא כי    קריאת מילים  ההתפתחותי של  מדד של השלבכי ב  לציין

הבדלים   נמצאו  ההתפתחותי  לא  השלב  במדד  המדידה  זמני  שני  המשתייכיםבקריאה  בין  ילדים    בקרב 

 .(4)תרשים  קבוצת הביקורתל

 

בקריאה ובכתיבה על פי קבוצות  : ממוצעים ושגיאות תקן של ההישגים במדדי היכולת והשלב 4תרשים 

 המחקר וזמן המדידה 

 

 

 כתלות בזמן   קוגניטיביים  ה   בתפקודיםהבדלים בין קבוצות המחקר  .5

הבודקים מבחנים  מספר  ביצעו  הנוכחי  במחקר  התפקוד    הילדים  יכולת  של  שונים  מרכיבים 

יכולת    ,מהיר  שיום:  ינם ה אשר נבחנו    הקוגניטיביים  םמרכיביה  .(EF – Executive Functionsהניהולית )

מציג את הממוצעים, סטיות התקן וערכי ניתוחי השונות של ההישגים   6לוח  השטף ויכולת זיכרון העבודה. 

   .של הילדים במבחני התפקודים הניהוליים
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 על פי קבוצות המחקר וזמן המדידה יםקוגניטיבידים ההתפקו במבחנישל ההישגים  F: ממוצעים, סטיות תקן וערכי 6לוח 

  

 קבוצות המחקר

F (2ערכי  אחרי  לפני  
pη) 

 אינטראקציה  קבוצה זמן N M SD M SD שם המבחן תפקוד ניהולי 

 ***14.99 34.52 95.27 33.41 92.61 200  ביקורת שטף שיום מהיר: צורות

(.01) 

.45 

(.00) 

35.45*** 

 29.62 89.19 36.44 101.77 854 ניסוי   (03.)

 **9.22 25.50 89.33 21.38 87.63 200 ביקורת שטף שיום מהיר: אובייקטים 

(.01) 

.06 

(.00) 

20.92*** 

 23.38 83.89 26.81 92.30 854 ניסוי   (02.)

 ***37.71 6.92 20.64 6.18 20.92 200 ביקורת שניות  60 שטף סמנטי 

(.04) 

13.59*** 

(.01) 

49.88*** 

 7.78 24.44 6.08 20.43 854 ניסוי   (05.)

 ***51.30 3.64 10.50 2.90 10.14 200 ביקורת שניות  15 

(.05) 

16.55*** 

(.02) 

26.24*** 

 4.17 12.34 3.34 10.17 854 ניסוי   (02.)

 ***112.87 4.63 6.75 4.76 6.65 200 ביקורת שניות  60 שטף פונמי

(.10) 

29.00*** 

(.03) 

106.34*** 

 9.12 12.35 4.51 5.64 854 ניסוי   (09.)

 ***132.71 2.74 3.83 2.57 3.53 200 ביקורת שניות  15 

(.11) 

26.48*** 

(.03) 

95.77*** 

 4.69 6.63 2.40 3.01 854 ניסוי   (08.)

 ***32.92 1.54 5.39 1.47 5.13 200 ביקורת קדימה  זכירת ספרות 

(.03) 

1.66 

(.00) 

3.17 

 1.64 5.65 1.52 5.14 854 ניסוי   (00.)

 ***153.61 1.36 1.86 1.18 1.27 200 ביקורת אחורה 

(.13) 

6.05* 

(.01) 

6.86** 

 1.30 2.21 1.18 1.31 854 ניסוי   (01.)
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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ניתן לראות כי קיימת אינטראקציה מובהקת סטטיסטית בין קבוצות המחקר    6מהתבוננות בלוח  

לבין זמן המדידה בכל המדדים הבוחנים את יכולת התפקוד הניהולית של הילדים, למעט במבחן הבוחן את  

 להלן פירוט הממצאים:יכולת זיכרון העבודה של הילדים בזכירת ספרות קדימה. 

 

  RAN  –מבחן ה  .  במבחן זה נבחן מדד השטף שהינו זמן ביצוע במבחן  :  RAN  שיום מהיר  מבחן

ובייקטים. נמצאה אינטראקציה מובהקת סטטיסטית בין קבוצות המחקר לבין זמן המדידה  אצורות וכלל  

במבחן   במבחן    RANהן  והן  )  RANצורות  הביצוע  זמן  במדד  השטףאובייקטים  מקור  מדד  בבחינת   .)

הבי זמני  כי  נמצא  ילדי  האינטראקציה  בקרב  במובהק  התקצרו    ההתערבות   לאחרהניסוי  קבוצת  צוע 

קבוצת הביקורת לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית    בקרב ילדי  .התערבותה  שלפני  לזמן  בהשוואה

 אובייקטים. RANצורות ושל מבחן  RANבין שני זמני המדידה של מבחן 

שטף ארוך  מבחני  לטוח  מהזיכרון  ופונ  שליפה  אינטראקציה  :  (ולוגי)סמנטי  קיימת  כי  נמצא 

בין קבוצות המחקר   הפונ לבין  מובהקת סטטיסטית  והן בשטף  הסמנטי  הן בשטף  הן  ולוגיזמן המדידה   ,

ה   כלל  של  של    60  – בשטף  הראשוני  בשטף  והן  מקור    15שניות  בבחינת  למבחן.  הראשונות  השניות 

קבוצת הניסוי לאחר    ה בקרב ילדי הילדים עלת של    נולוגיהאינטראקציה נמצא כי מידת השטף הסמנטי והפו

קבוצת הביקורת לא נמצאו הבדלים מובהקים   ההתערבות. בקרב ילדיההתערבות בהשוואה לזמן שלפני  

 .נולוגיסטטיסטית בין שני זמני המדידה הן במדד השטף הסמנטי והן במדד השטף הפו

וזיכרון  זיכרון   נמצא כי קיימת אינטראקציה  :  (Digit span  -  זכירת ספרותעבודה )לטווח קצר 

אחורה אך לא  בהישגים במבחן זכירת ספרות  מובהקת סטטיסטית בין קבוצות המחקר לבין זמן המדידה  

)זיכרון    אחורהרמת זכירת הספרות  . בבחינת מקור האינטראקציה נמצא כי  במבחן זכירת ספרות קדימה

י ההתערבות.  ההתערבות בהשוואה לזמן שלפנקבוצת הניסוי לאחר   לדים עלתה בקרב ילדישל היעבודה(  

ברמת זכירת  קבוצת הביקורת לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין שני זמני המדידה    בקרב ילדי

נמצא כי שתי הקבוצות שיפרו במובהק  )זיכרון לטווח קצר(    קדימהבמבחן זכירת ספרות    .אחורההספרות  

 ן המדידה השני, ללא שינוי במידת השיפור בין שתי הקבוצות. את הישגיהם בין זמן המדידה הראשון לבין זמ

 

 דיון ומסקנות 

- לשונית ומודעות מטה-הבסיס לאוריינות מתפתח בגיל הגן. מחקרים מראים ששפת הגן, מודעות מטה 

קוגניטיבית מנבאים באופן מובהק את התפתחות האוריינות בגילאי בית הספר היסודי. לפיכך, התערבות  

ויות אלה כבר בגיל הגן היא הכרחית על מנת להכין את הילדים לרכישת האוריינות. מכאן  הכוללת מיומנ

גם נובע שתכנית התערבות כזאת נדרשת במיוחד בקרב ילדים שעבורם רכישת האוריינות הוא תהליך  

מאתגר. דוגמאות לכך הן ילדים דוברי ערבית כלשון אם שלומדים לקרוא שפה בה הם אינם משתמשים  

 אקונומי נמוך. -ת יומיומית, וילדים ממיצב סוציולתקשור

לשפה הערבית ולדיגלוסיה    ספציפית התערבות תוכנית לפתחהמחקר הנוכחי היתה  של הראשונה המטרה

לבדוק את תרומתה   היתה השנייה המטרהקוגניטיביים. -ומטאלשוניים  -מטא, לשוניים  היבטים שכוללת

- דוברי ערבית בישראל ממיצב בינוני האוריינות של ילדיםו  הלשוניתתפתחות  השל תכנית התערבות על ה

 . נמוך
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להלן פירוט הממצאים של המחקר בנוגע להשפעה של תוכנית ההתערבות על ההתפתחות הלשונית,  

אצל הילדים שקיבלו את תוכנית ההתערבות ביחס לילדים    קוגניטיבית-המטאולשונית ,  -המטאהאוריינית,  

 בקבוצת הביקורת.  

מטא על  לשונית-מודעות  הילדים  עם  עבודה  הייתה  התוכנית  של  חשובות  הכי  המטרות  אחת   :

המודעות הפונולוגית שהיא הבסיס להתפתחות האוריינות. התוכנית העבירה פעילויות עם הילדים במטרה  

המודעות הפונולוגית  שלהם בכל הרמות ובאופן הדרגתי לפי ההתפתחות המתוארת בספרות: להעלות את  

ממודעות לחריזה למודעות להברה, לצירופים ובסוף לפונמות. הממצאים הראו שיפור גדול מובהק בקבוצת  

ב פונולוגית.  מודעות  שבדקו  המדדים  בכל  הביקורת  לעומת  המדדיםהניסוי  הפונולוגי   כל  המודעות  ת  של 

 מצאנו שיפור בשתי הקבוצות אך שיפור יותר גדול בקבוצת הניסוי. 

הערבית   השפה  של  המורפולוגי  העושר  לאור  המורפולוגית  במודעות  גם  התמקדה  ההתערבות  תכנית 

עבדה עם הילדים על  . התוכנית  גם בגזירה )שורש ותבנית( וגם בהטייהולשכיחות של המבנה המורפולוגי  

ת )משקלים ובנינים( של מלים. היא גם כללה תרגול של המבנה ההטיתי של שמות  לשורשים ולתבניוות  מודע

עצם ופעלים ביחיד ורבים, ושמות עצם ושמות תואר בזכר ונקבה )אלה הקיימים בשפה המדוברת(. עבודה  

ולתבניות   פירות ולראיה הממצאים הראו שיפור של הילדים בקבוצת הניסוי במודעות להטיות  זו הניבה 

 ולים יותר מהשיפור שנצפה בקבוצת הביקורת.  שהיו גד 

התחום של יכולות שפה כלל אבחנה שמיעתית, אוצר מלים הבנתי והבעתי, תחביר,  :  יכולות שפה

הממצאים   סיפור.  והבנת  משפטים  הישגיהם  הבנת  את  שיפרו  המחקר  קבוצות  בשתי  הילדים  כי  הראו 

יותר בקרב ילדים מקבוצת הניסוי בהשוואה לאלו  במובהק בין שני זמני המדידה, אך מידת השיפור רבה  

 מקבוצת הביקורת. 

אורייניות של  יכולות  האוריינות(  )ניצני  האורייניות  היכולות  בפיתוח  גם  התמקדה  ההתערבות   :

, קריאה וכתיבת מלים. המחקר בדק את היכולות של ילדים  )שם האות, צליל האות(  ידע אותיות:  הילדים

הגן הילדים אינם אמורים ללמוד לכתוב או לקרוא מלים שלמות, והמטרה היא    בתחומים אלה. בגלל שבגיל

אותיות    3להכין אותם לקראת קריאה וכתיבה, מטלות הקריאה והכתיבה היו  פשוטות וכללו מלים של  

נבנו  לצורך המחקר הנוכחי  )עיצור, תנועה, עיצור(. מתוך המלים האלה    CVCשמייצגות מבנה פונולוגי של  

. המדדים  את השלב ההתפתחותי שהילד נמצא בו בתהליך רכישת הקריאה והכתיבה  בחנורכם  מדדים שד

את כללו  תנועה(,    האלה  אותיות,  )צליל  צלילים  של  של  הפקה  החיבור  הצלילים/האותיות,  של  הסדר 

   על סמך מדדים אלה בחנו את השלב ההתפתחותי של הילדים בקריאה ובכתיבת מלים. .    הצלילים/האותיות

מדדי האוריינות: שם אות, צליל אות, מדדי קריאה ומדדי הכתיבה , למרות שהיה  בכל  צאים הראו שהממ

שיפור בשתי הקבוצות, הילדים בקבוצת הניסוי הראו שיפור יותר גדול מהילדים בקבוצת הביקורת.  בנוסף,  

י ולא בקבוצת  נמצא כי במדדי השלב ההתפתחותי בקריאת ובכתיבת מלים השיפור נצפה רק בקבוצת הניסו

הביקורת. כל זה מעיד על ההצלחה של תכנית ההתערבות בהבניית הבסיס האורייני של הילדים בקבוצת  

 הניסוי שמקל על הילדים ברכישת הקריאה בכיתות ביה"ס היסודי.  

שטף פונולוגי, רק קבוצת  וניטיביים: שיום מהיר, שטף סמנטי,  ג במדדים הקו    .:קוגניטיביות  יכולות

הניסוי הראתה שיפור לאחר ההתערבות בהשוואה לזמן שלפני ההתערבות. ביכולות הזכירה לטווח קצר  

העבודה(   )זיכרון  אחורה  הספרות  בזכירת  אך  מידה  באותה  השתפרו  הקבוצות  שתי  קדימה(  רק  )ספרות 

השתפרו. הניסוי  הבדלים  קבוצת  נמצאו  לא  הביקורת  ילדי  קבוצת  בזכירת    בקרב  המדידה  זמני  שני  בין 

 ספרות אחורה. 
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לסיכום,  הממצאים מראים שתוכנית ההתערבות הצליחה לתרום להתפתחותם של הילדים בכל  

וגזרונית, יכולות   הטייתיתמודעות פונולוגית בכל הרמות, מודעות מורפולוגית התחומים שנכללו בתוכנית:  

. אנחנו בטוחים שעם בסיס איתן של יכולות  כולות אורייניות ויכולות קוגניטיביות, ישפה בסיסיות וגבוהות

לשונית ותפקודיים ניהוליים, הילדים שהשתתפו בתוכנית ההתערבות יפתחו  -שפה, אוריינות, מודעות מטא

 .   יכולות טובות יותר בקריאה וכתיבה בהמשך דרכם הלימודית

 

 השלכות יישומיות 

תוכנית זאת  .  מצביע על התקדמות משמעותית של הילדים שעברו את תוכנית ההתערבותהנוכחי  המחקר  

וקוגניציה  ולצשפותחה   אוריינות,   , שפה  ממוקדת  התערבות  תוכנית  ידי  שעל  מעידה  הנוכחי  המחקר  רך 

לעזור   אפשר  מציבה,  שהיא  הלשוניים  ולאתגרים  הערבית  לשפה  בצורה  ושבנויה  להתקדם  לילדים 

יכולה להיתרגם    התערבות זורך רכישת קריאה וכתיבה בערבית.  ומשמעותית בכל התחומים הנדרשים לצ

ת  אוריינילפעילויות אורייניות בגנים בארץ ולהוות חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים לטיפוח התשתית ה

 בגנים. 

ש עתידי  אנו ממליצים  על  מחקר  של התוכנית  של  יבחן את ההשפעה  ילדים אלה  ההתפתחות האוריינית 

לתשתית שהילד מביא אתו לבה"ס. כמו    זה חיוני מאוד להתאמת הוראת הקריאה בערבית  בכיתות ב. מחקר

ולטיפוח קריאה וכתיבה  בגן  תשתית זו  כן, המחקר יספק מידע אמפירי לגבי ההתערבות הכי יעילה לטיפוח  

 .  הנמוכותבכיתות   בערבית
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 נספחים: 

 

 ת יוקוגניטיב-מטא לשוניות ו-: יכולות מטא אייקונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 להתרכז 

 

 להקשיב/לראות 

 לומר את התשובה 

 לנמק 

אסטרטגיות לביצוע  

המשימה )מותאמת לכל  

 מטלה(  

 קשר בין מילה מדוברת לסטנדרטית   זיהוי תנועה  השוואה  חלוקה ומיזוג 

 מציאת השורש  אנליזה וסינתזה 
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 אייקון דמות לשיפוט נכון/לא נכון.  

 

הדמות המבולבלת הוצגה לילדים על להטמיע ולחזק את הלמידה של הנושאים. הדמות כל פעם התבלבלה  

ואמרה תשובה לא נכונה והילדים היו צריכים לתקן ו"ללמד" אותה איך לפתור נכון את התשובה בהסתמך על  

 קוגניטיבי המוצג למעלה.  - התהליך המטא
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 אייקונים להתערבות בתחום הנרטיב:  

 המרכיבים של כל אפיזודה בסיפור כוללים: מטרה, פעולה, תוצאה ושימוש במילים המייצגות מצב מנטלי. 

 

 

 

 

  

 (  attemptפעולה ) ( goal)  מטרה

מילים המייצגות מצב   (  actionתוצאה )

)רגשות,    מנטלי

מחשבות, תחושות,  

 תפיסות( 
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 שימוש בסרטונים ללימוד אסטרטגיות ונושאי ההתערבות:  

 

 

 

 

 

 

 

מתוך סרטון שמדגים חלוקה  

 פונמית  

מתוך סרטון "ד'יאב מוכר הצעצועים"  

להקניית אסטרטגיית הקטגוריזציה  

 בהתערבות באוצר מילים  
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מתוך סרטון "סאמי קורא שלטים"  

 להקדמה לנושא קריאת מילים

מתוך סרטון "סאמי כותב מכתב"  

 להקדמה לנושא כתיבת מילים
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 בכל שבועימולא במפגש השלישי  –טופס תיעוד לגננת 

: תאריך : ____________ שם המדריכה: _________________ שם הגננת

:  נושא ההתערבות ______________________:יישוב ______________ 

________________    

 לא \ כן؟ האם העברת את כל חלקי ההתערבות -1

לדוגמא סיכום/הערכה( )؟ אם ענית לא, אילו חלקים לא הצלחת להעביר -2

___________________ __________________________________________ 

__________________________________________________________ ؟מדוע

_ _ 

 ?______________ האם העברת מפגש קבוצתי לכל הגן בנושא ההתערבות -3

 ? ___________________________________ כמה פעמים

ד לאיזו מידה הצלחת להעביר את המפגשים כפי שמצופה ממך? תבחרי את התשובה  ע -4

 הנכונה. 

5 4 3 2 1 

בצורה טובה  

 מאוד

 

 בצורה טובה

 

 בצורה מוטעה בצורה בינונית

 

בצורה מועטה  

 מאוד

 :  בשאלות הבאות, תעריכי את התשובות שלך לפי הסולם המצורף -5

5 4 3 2 1 

 נמוך מאוד נמוך טוב טוב מאוד מצוין 

 

 2קבוצה  1קבוצה  

 5 ילד 4 ילד 3 ילד 2 ילד 1 ילד 5 ילד 4 ילד 3 ילד 2 ילד 1 ילד 

           שם הילד 

באיזו מידה הצלחת 

 לגרום לילד לשים לב? 
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באיזו מידה הצלחת 

לגרום לילד להתרכז 

 במטלה? 

          

באיזה מידה הצלחת 

לגרום לילד להבין את  

 הנדרש ממנו?

          

באיזו מידה הצלחת 

לגרום לילד לתכנן את 

 שלבי ביצוע המטלה? 

          

באיזו מידה הצלחת 

לגרום לילד להעריך 

את הביצוע שלו 

 למטלה?  

          

באיזו מידה הצליח 

הילד לבצע את המטלה 

ולרכוש את  

 המיומנויות?  

          

 

 

 5 ילד 4 ילד 3 ילד 2 ילד 1 ילד 5 ילד 4 ילד 3 ילד 2 ילד 1 ילד 

האם הזדקק הילדים  

למפגשי תרגול  

נוספות? אם כן תרשמי  

כמה פעמים העברת  

 מפגש תרגול נוסף. 

                    

הערכה למימנויות ספיציפיות לכל נושא התערבות )המדריכה תיתן את הפרמטרים בסוף 

 ההדרכה( 

       מדדים

 

   

          1 ילד

          2 ילד

          3 ילד
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          4 ילד

          5 ילד

          6 ילד

          7 ילד

          8 ילד

          9 ילד

            10 ילד
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  לפי קבוצה )התערבות וניסוי( ולהגגנים בפרויקט  החלוקת 

 גנים המיועדים להתערבות

 מחוז צפון

 צפוני:-להג כפרי -1

  )מחוז צפון( להג כפרי  -קבוצת התערבות

ارقام   שם נסיינית  שם מדריכה  שם מפקחת יישוב  מספר טלפון שם גננת 

 تسلسلية

אומימה   .1

 חסין

 ספאא' בסול  נהאיה ספדי יפיע  0526869084

0507375289 

 מרים ברבור 

0527979199 

1-10 

 ספאא' בסול  נהאיה ספדי יפיע  0503284448 רנא חטיב  .2

0507375289 

 11-20 מרים ברבור

 נרמין קסיס פוזיה  כפר מנדא 0506381884 עולא קדח  .3

0502009126 

 חנין עודה 

0505941106 

61-70 

סמאהר    .4

 מוראד

 נרמין קסיס פוזיה  כפר מנדא 0522368478

0502009126 

 71-80 חנין עודה 

חיתאם   .5

 נסאר 

 נרמין קסיס פוזיה  כפר מנדא 0505875342

0502009126 

 81-90 חנין עודה 

אמינה   .6

 מוראד

 נרמין קסיס פוזיה  כפר מנדא 0525623922

0502009126 

 91-100 חנין עודה 

רודינה    .7

 סעיד

עטאף  נחף 0549469072

 ח'ואלד

 רנדה איוב

0543054127 

 דועאא מסרי

0549491938 

141-150 

יה ורא  .8

 קאדרי

עטאף  נחף 0508145664
 ח'ואלד

 רנדה איוב

0543054127 

 151-160 דועאא מסרי

עטאף  נחף 0522252844 סעיד אמאל   .9
 ח'ואלד

 רנדה איוב

0543054127 

0549491938 161-170 

עטאף  נחף 0543107933 נאדיא סעיד  .10
 ח'ואלד

 רנדה איוב

0543054127 

 171-180 דועאא מסרי

רשא  מג'ד אל כרם 0544840398 ופא דאהר  .11

 עטאללה 

 רנדה איוב

0543054127 

 פאתן 

0549411061 

181-190 

אמאל    .12

 גטאס 

רשא  מג'ד אל כרם 0524251742

 עטאללה 

 רנדה איוב

0543054127 

 191-200 פאתן 
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מוניבה   .13

 סרחאן

מג'ד אל  0524342809

 כרום

רשא 

 עטאללה 

 רנדה איוב

0543054127 

 201-210 פאתן 

רשא   מג'ד אל כרם 0547381126 ופא מנסור  .14

 עטאללה 

 רנדה איוב

0543054127 

 211-220 פאתן 

עיאדה   .15

 טראביה

סוהילה  סכנין 0509740127

 עספור

 סלוא הדהוד

0545977010 

 מרווה עותמאן 

0543550470 

221-230 

סוהילה  סכנין 0506868914 לורית שקור  .16

 עספור

 סלוא הדהוד

0545977010 

 231-240 מרווה עותמאן 

לילא   .17

 חיאדרי 

סוהילה  סכנין 0542019618

 עספור

 סלוא הדהוד

0545977010 

שאהיןאלאא   241-250 

סוהילה  סכנין 0507244034 חיסן בשיר  .18

 עספור

 סלוא הדהוד

0545977010 

 251-260 אלאא שאהין

סמאח   .19

 יאסין

עטאף  עראבה  0526484210

 ח'ואלד

 אחלאם להואני 

054556384 

 זוהור עלי 

0542164335 

301-310 

אמינה   .20

 בדארנה 

עטאף  עראבה  0543095996

 ח'ואלד

 אחלאם להואני 

054556384 

 311-320 אלאא שאהין

לביבה   .21

 עאסלה 

עטאף  עראבה  0544723629

 חואלד

 אחלאם להואני 

054556384 

 זוהור עלי 

0542164335 

321-330 

עטאף  עראבה  0509944806 לובנא יאסין  .22

 חואלד

 אחלאם להואני 

054556384 

 זוהור עלי 

0542164335 

331-340 

נגלא    .23

 חביבללה 

 מנאל שחתות  נהאיה ספדי עין מאהל 0503777935

0526843049 

  אבו לילחנאן 

0459573460 

341-350 

סוהיילה   .24

 אבו ליל

 מנאל שחתות  נהאיה ספדי עין מאהל 0523537326

0526843049 

 351-360 חנאן אבו ליל 

פאיזה   .25

 חביבללה 

 מנאל שחתות  נהאיה ספדי עין מאהל 0502620773

0526843049 

0459573460 361-370 

מייסון    .26

 חביבללה 

 מנאל שחתות  נהאיה ספדי עין מאהל 0509977059

0526843049 

 371-380 חנאן אבו ליל 

סנאא    .27

 סלימאן

 אליאנה קסיס  נהאיה ספדי משהד  0524697442

0505997276 

 רימא סלימאן 

0546580064 

381-390 

סובחיה   .28

 חמדאן

 אליאנה קסיס  נהאיה ספדי משהד  0542329662

0505997276 

 401-410 רימא סלימאן 
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אח'לאס    .29

 חנא

 אליאנה קסיס  נהאיה ספדי משהד  05055704734

0505997276 

 411-420 רימא סלימאן 

תמאם   .30

 זועבי

סנאא עלאא   נין 0546568698

 אלדין

 דועאא' זועבי

0502631592 

 421-430 רשא זועבי 

יאסמין   .31

 זועבי

סנאא עלאא   נין 0524242684

 אלדין

 דועאא' זועבי

0502631592 

 431-440 רשא זועבי 

ראניה   .32

 שומר

 מרים ברבור אליאנה קסיס   עילוט 0546580074

0527979199 

391-400 

פריאל   .33

 תותרי

-1212 מרים ברבור אליאנה קסיסד   עילוט 0503762450

1221 

 

 צפוני -להג עירוני -2

  להג עירוני )מחוז צפון(  -קבוצת התערבות

שם  יישוב  מספר טלפון שם גננת 

 מפקחת

 ارقام تسلسلية שם נסיינית  שם מדריכה 

מרים    .34

 סולימאן

עטאף  תרשיחא 0504291099

 ח'ואלד

   אנג'אם סבית זהור עלי

 

461-470 

עטאף  תרשיחא 0547803076 דארין ח'ורי   .35

 ח'ואלד

 471-480 אנג'אם סבית  זהור עלי

מכר-ג'דידה 0526792781 אמנה חאג   .36  גאדה זוהור עלי  סנאא בכרי  

0545558482 

541-550 

מכר-ג'דידה 0548177351 נילי כנעאני  .37  גאדה זוהור עלי  סנאא בכרי  

0545558482 

571-580 

מכר -ג'דידה 0508214840 ופא מחול   .38  גאדה זוהור עלי  סנא בכרי  

0545558482 

561-570 

סאגדה   .39

 עישאן

מכר -ג'דידה 0522482700  גאדה זוהור עלי  סנא בכרי  

0545558482 

551-560 

עטאף  ג'ש 0506055577 נואל אליאס   .40
 ח'ואלד

 נאדין ג'רייס 

0528227867 

 נרדין עלאם

0523786965 

 

921-930 

עטאף  ג'ש 0522563827 נסרין  .41
 ח'ואלד

 ג'רייס  נאדין

0528227867 

 931-940 נרדין עלאם



45 
 

מרוות    .42

 שחאדה 

 ח'ולוד מוטאנס סנאא בכרי  כפר יאסיף  0508509777

0544331400 

 מוניקה עסאף 

0525959461 

481-490 

 ח'ולוד מוטאנס סנאא בכרי  כפר יאסיף  0528464902 סוהא עווד   .43

0544331400 

 מוניקה 

0525959461 

491-500 

 ח'ולוד מוטאנס דלאל  כפר יאסיף  0525224326 חורי  נדא  .44

0544331400 

 581-590 מוניקה 

 ח'ולוד מוטאנס דלאל  כפר יאסיף  0506658144 סמר מלחם  .45

0544331400 

 591-600 מוניקה 

חיאת   .46

 ראשד 

 ריהאם ח'ורי  אח'לאס  שפרעם 0526586111

0527337011 

 לורא חאג' 

0507662033 

101-110 

חולוד    .47

 עטאריה

 ריהאם ח'ורי  אח'לאס  שפרעם 0526356788

0527337011 

 לורא חאג' 

0507662033 

111-120 

בות'יינה   .48

 נח'לה 

 ריהאם ח'ורי  אח'לאס  שפרעם 0524569956

0527337011 

 לורא חאג' 

0507662033 

121-130 

 ריהאם ח'ורי  אח'לאס  שפרעם 0526586111 סחר סעד  .49

0527337011 

 לורא חאג' 

0507662033 

131-140 

סוהילה   .50

 סמארה 

רשא  נצרת 0507536886

 עטאללה 

 לינא חאג'

0508502153 

 אמל מרואת 

0506319995 

1202-1211 

ג'ידאא   .51

 פאהום

רשא  נצרת 0502773564
 עטאללה 

 לינא חאג'

0508502153 

 21-30 אמל מרואת 

רשא  נצרת 052748616 נאדיא כיואן  .52
 עטאללה 

 לינא חאג'

0508502153 

 41-50 אמל מרואת 

רשא  נצרת 0544212403 חאולה פרח  .53
 עטאללה 

 לינא חאג'

0508502153 

 51-60 אמל מרואת 

 

  מחוז דרוזי:  -3

   מחוז דרוזי   -קבוצת התערבות

שם  יישוב  מספר טלפון שם גננת

 מפקחת

 ارقام تسلسلية שם נסיינית  שם מדריכה 

ופאא   .54

 חמדאן

 ח'ולוד מוטאנס ג'סון יאנוח  0509028128

0544331400 

 נדין פראג' 

0506615099 

510-501  

 ח'ולוד מוטאנס ג'סון יאנוח  0522592042 ראויה פרג   .55

0544331400 

520-511 נדין פראג'   
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רותי    .56

 ביבאר

530-521 נדין פראג'  זהור עלי ג'סון יאנוח  0507464143  

ופייה    .57

 ביבאר

540-531 נדין פראג'  זהור עלי ג'סון ג'ת 0506833785  

 ריהאם ח'ורי  דלילה אבו סנאן  0544201461 ורדה חורי   .58

0527337011 

 ח'זנה אבריק 

0524803397 

601-610  

 ריהאם ח'ורי  דלילה אבו סנאן  0503996664 נסרין ח'ורי   .59

0527337011 

611-620 ח'זנה אבריק   

רודיינה    .60

 רלשיך

        אבו סנאן  0526086639

 דלילה

 ריהאם ח'ורי 

0527337011 

621-630 ח'זנה אבריק   

אפנאן   .61

 חורי 

 ריהאם ח'ורי  דלילה אבו סנאן  0506621550

0527337011 

631-640 ח'זנה אבריק   

אימאן   .62

 חדאד

 רג'אא' ג'אנם  איהאב  מג'אר 0525759493

0526879444 

 אנג'אם סבית 

0509888559 

261-270 

 רג'אא' ג'אנם  איהאב  מג'אר 0506392664 דינה עלי  .63

0526879444 

280-271 אנג'אם סבית   

סמר   .64

 סרחאן

 רג'אא' ג'אנם  איהאב  מג'אר 0502122089

0526879444 

 סירין סרור 

0542353836 

651-660 

ראויה   .65

 נבוואני

 רג'אא' ג'אנם  איהאב  מג'אר 0546708213

0526879444 

 סירין סרור 

0542353836 

641-650 

 

 וז בדואי: מח -4

   מחוז בדואי  -קבוצת התערבות

שם  יישוב  מספר טלפון שם גננת 

 מפקחת

 ارقام تسلسليّة שם נסיינית  שם מדריכה 

לילה   .66

 חוג'יראת

ביר אל  0503063100

 מכסור

 זינב ג'דבאן דלאל 

0523023471 

 אמאני אלמאז 

0527950563 

661-670 

פאוזיה    .67

 ג'דיר 

ביר אל  0547334103

 מכסור

 זינב ג'דבאן דלאל 

0523023471 

680-671 אמאני אלמאז   

מהא   .68

 בהותי

ביר אל  0502227335

 מכסור

 זינב ג'דבאן דלאל 

0523023471 

690-681 אמאני אלמאז   

נאילה    .69

 חגיראת

ביר אל  0504663267

 מכסור

 זינב ג'דבאן דלאל 

0523023471 

700-691 אמאני אלמאז   
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סומייה   .70

 גואמיס

 זינב ג'דבאן נגוא כעביה 0525534426

0523023471 

 פאדיה  

0504696945 

  

710-701  

תמאם   .71

 אלמאז 

 זינב ג'דבאן נגוא כעביה 0528856278

0523023471 

720-711 פאדיה  

אסיה   .72

 סעדי

 זינב ג'דבאן נגוא כעביה 0525970871

0523023471 

730-721 פאדיה  

מונא   .73

 אלמאז 

 זינב ג'דבאן נגוא כעביה 0522369576

0523023471 

740-731 פאדיה  

סאמיה   .74

 נוגידאת

 אשואק דלאשה  דלאל  נוג'ידאת 0523066531

0506769245 

 סירין סרור 

0542353836 

281-290 

 אשואק דלאשה  דלאל  נוג'ידאת 0503280286 אסמהאן   .75

0506769245 

 291-300 סירין סרור 

  חדיגה  .76

 שיבלי

אנג'ו שיבלי 0503599512  רנא מוקטרן 

0523439623 

450-441 סלאם שיבלי   

 אינתסאר   .77

 שיבלי

אנג'ו שיבלי 0509933746  רנא מוקטרן 

0523439623 

460-451 סלאם שיבלי   

 

 מחוז חיפה 

 חיפה  -1

   קבוצת התערבות 

שם  

 גננת 

שם  יישוב  מספר טלפון

 מפקחת

ارقام   שם נסיינית  שם מדריכה 

 تسلسليّة

גורגינה    .78

 חורי 

 חנין עדוי  נרמין\סמר נביהה  חיפה  0508787681

0524310996 

750-741  

לורא   .79

 פראג

ה נביה חיפה  0522360113 נרמין\סמר  770-761 חנין עדוי    

זינב   .80

 סעדי

ה נביה חיפה  0528403331 נרמין\סמר  760-751 חנין עדוי    

אמאל    .81

 פרחאת

דליית   0508567367

 אלכרמל 

ה נביה  הדיל נאטור 

0524606228 

 נור חתר

0524281489 

790-781  
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אמאל    .82

 נסראלדין

דאלית  0548192984

 אלכרמל 

 הדיל נאטור נביהה 

0524606228 

810-801 נור חתר  

שרה   .83

 והב

 הדיל נאטור נביהה  עוספיא  0534206181

0524606228 

820-811 נור חתר  

עסמת    .84

 זאהר 

 הדיל נאטור נביהה  עוספיא  0547222743

0524606228 

800-791 נור חתר  

 

 משולש:  -2

   המשולש -חיפהמחוז  -קבוצת התערבות

שם  יישוב  מספר טלפון שם גננת 

 מפקחת

 ارقام تسلسلية שם נסיינית  שם מדריכה 

אינתסאר    .85

חאג 

 אחמד

אום אל  0535615206

 פחם 

 רים מחאג'נה הנאא 

0502580841 

 אדיל מחאג'נה 

0505588161 

830-821  

אום אל  0506622773 מיי מואסי   .86

 פחם 

 רים מחאג'נה הנאא 

0502580841 

840-831 אדיל מחאג'נה   

מונא   .87

 מחאגנה 

אום אל  0507538185

 פחם 

 רים מחאג'נה הנאא 

0502580841 

מחאג'נה אדיל   850-841  

ראניה   .88

 מחאגנה 

אום אל  0526530385

 פחם 

 רים מחאג'נה הנאא 

0502580841 

860-851 אדיל מחאג'נה   

שירין    .89

 חלף

כפר   0544645557

 קרע

סנאא  

עבד 

 אלח'אלק 

 מאי עסלי

0546631427 

 רואן אגבריה

0527264370 

861-870 

עביר   .90

 מסאלחה 

כפר   0544702309

 קרע

סנאא  
עבד 

 אלח'אלק 

 מאי עסלי

0546631427 

 רואן אגבריה

0527264370 

880-871  

סוהא   .91

 גוהגאה

כפר   0523941338

 קרע

סנאא  
עבד 

 אלח'אלק 

 מאי עסלי

0546631427 

 רואן אגבריה

0527264370 

890-881  

למיא   .92

 מדלג

כפר   0524718839

 קרע

סנאא  
עבד 

 אלח'אלק 

 מאי עסלי

0546631427 

 רואן אגבריה

0527264370 

900-891  

פאתן   .93

 זחאלקה 

סנאא   ערערה 0507102213
עבד 

 אלח'אלק 

מעאלי 

 אגבאריה 

הזאר 

 מחאג'נה 

0549924704 

901-910 
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פאדיה    .94

 גמאל 

סנאא   ערערה 0542016359
עבד 

 אלח'אלק 

מעאלי 

 אגבאריה 

הזאר 

 מחאג'נה 

920-911  

ערין    .95

 אלחאג 

סנאא   ערערה 0528986768
עבד 

 אלח'אלק 

מעאלי 

 אגבאריה 

הזאר 

 מחאג'נה 

990-981  

נאדיה   .96

 כבהא 

סנאא   ערערה 0524709573

עבד 

 אלח'אלק 

מעאלי 

 אגבאריה 

הזאר 

 מחאג'נה 

1000-991  

 עולא ע'רה ח'ולה קלנסוה  0526677737 רנא קאדי  .97

0549841235 

 אחלאם 

0532372776 

941-950 

כפאיה   .98

 מתאני 

 עולא ע'רה ח'ולה קלנסוה  0528257974

0549841235 

960-951 אחלאם   

ניבין    .99

 מתאני 

 עולא ע'רה ח'ולה קלנסוה  0525116342

0549841235 

0532372776 970-961  

מאי   .100

 נסיראת 

 עולא ע'רה ח'ולה קלנסוה  0525410864

0549841235 

980-971 אחלאם   

 



50 
 

 גנים המיועדים לקבוצת הביקורת

 להג כפרי:  -מחוז צפון

מספרים  נסיינית  טלפון גננת  שם מפקחת יישוב  

 סידוריים 

סוהילה  סכנין  .1

 עספור

עאישה 

 גנאיים

 1020-1040 אלאא שאהין 0525837204

1080-1087 

תהאני  עטאף חואלד בענה   .2

 בדארנה 

 פאתן 0546447991

0549411061 

1061-1080 

אמירה  עטאף עראבה   .3

 בדארנה 

  1001-1020 זוהור 0525444487

،  1003)نا عدا 

1005 ،1009 ) 

נאדיה אבו  נהאיה ספדי עין מאהל  .4

 ליל

 1081-1200 חנאן אבו ליל 0503369687

ריהאם  נהאיה ספדי עילוט  .5

 מנסור

 1091-1100 כאותר 0523753862

 להג עירוני:  -מחוז צפון

   טלפון גננת  שם מפקחת יישוב  

 1161-1180 אומניה 0542301940 סוהא גנים רשא עטאללה  נצרת  .6

אמאל   רשא עטאללה  נצרת  .7

 שרביני

 1041-1160 אומניה 0524377929

 1088-1090 כאותר  0505933001 אימאן כנג'  נצרת  .8

31-40 

 מחוז דרוזי 

   טלפון גננת  שם מפקחת יישוב  

עולא  איהאב  מע'אר  .9

 הזימה

  1041-1060 סירין  0505769949

 (3)ناقص 

 להג בדואי

   טלפון גננת  שם מפקחת יישוב  

ואדי    .10

 סלאמה 

נבילה  נגוא

 מריסאת 

 1121-1135 מוניקה 0525399228

ואדי    .11

 סלאמה 

אשואק   נגוא

 מריסאת 

 1121-1135 מוניקה 0525399228
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 מחוז חיפה

   טלפון גננת  שם מפקחת יישוב  

חנאן   חיפה   .12

 מחמוד

 771-778 חנין עדוי  0523451936

 משולש

   טלפון גננת  שם מפקחת יישוב  

אום אל   .13

 פחם 

אמאל   הנאא 

 קבלאווי

 1101-1120 אדיל מחאג'נה  0525926791
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