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2016דצמבר 

:ממצאים ראשוניים
הערכת תכנית

"  מכתבת אלפאנוס"
בגני ילדים דוברי ערבית

ו"ל תשע"בשנה
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, רקע

שאלות   ההערכה 

ושיטה
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ערביתדובריילדיםבקרבהספראהבתאתלהעמיקהתכניתמטרת▪
ספריםקריאתשלתרבותולהטמיע

,התכניתאתמובילהחינוךבמשרדיסודיקדםלחינוךהאגף▪
פרייסוקרןישראלגרינספוןקרןבתמיכת

בגניםחולקו2016יוניעד2015אוקטוברהחודשיםבמהלך▪
טרוםבגנילילדיםספריםשמונה-החינוךמשרדידי-עלהמפוקחים

החובהבגנילילדיםשוניםספריםושמונהחובה

גנים2,300-בכפעלההתכנית▪

כלשלהאחרוניםובעמודים,מיוחדתבמהדורההודפסוהספרים▪
הילדיםעםולפעילותלשיחהלנושאיםלהוריםהצעותשולבוספר

לספרבזיקה

שכללההאלקטרוניבדוארמידעאגרתחודשמדיקיבלוהגננות▪
בגןהילדיםעםלשיחהולנושאיםלפעילויותרעיונות

"אלפאנוסמכתבת "על התכנית : רקע
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בגני"אלפאנוסמכתבת"תכניתאתלהעריךהתבקשהה"ראמ▪
ו"תשעהלימודיםבשנתערביתדובריילדים

ולמובילייסודי-קדםלחינוךלאגףמידעלספק:הנוכחיהמחקרמטרת▪
,בגניםיישומהאופן,התכניתמטרותהשגתלמידתבאשרהתכנית

השוניםממרכיביהוההוריםהגננותשלהרצוןשביעותומידת

בשנהההערכהמחקרשלראשונייםממצאיםמובאיםזובמצגת▪
(ו"תשעל"בשנה)ערביתדובריבגניםהתכניתשלליישומההראשונה

איכותניותמחקרשיטותהכוללמשולבמערךהינוהמחקרמערך▪
וכמותיות

עםו"בתשעשנערכויעודייםטלפונייםסקריםכללהכמותיהמחקר
והוריםגננות

הגןבמרחבותצפיותגננותעםראיונותכללהאיכותניהמחקר

מחקר ההערכה הנוכחי: רקע



ה"ראמ

שאלות ההערכה5

,ובביתבגןהספריםעםנעשיםשימושיםאילו)?התכניתמיושמתכיצד1.
הילדיםהורימעורביםמידהבאיזו,בתכניתכולוהגןצוותמעורבוכיצדהאם

(ובביתבגןהספריםסביבנוצרשיחאיזה,בתכנית

העומדיםהתמיכהומקורותהמיומנויות,הכליםמהם2.
חומרים,כתוביםחומרים)?התכניתביישוםהגננותלרשות

(ועודעמיתיםלמידת,הדרכה,מתוקשבים

מהיבטיםוההוריםהגננותשלהרצוןשביעותמידתמהי3.
והיבטים,הגניםלילדיהתאמתם,הספריםאיכות)?התכניתשלשונים

(הגננותלרשותהעומדיםהתמיכהמקורותלרבותהתכניתשללוגיסטיים

ילדים,גננות)בההמשתתפיםעלמשפיעההתכניתכיצד4.
התכניתכמהעד)?עבורםהנתפסתתרומתהומהי(והורים
או/ולילדיהםהספריםאתהמקריאיםההוריםשיעורמה,הספראהבתאתמעמיקה
עד,בספריםהמוצעותהילדיםעםופעילותשיחהלנושאיההצעותאתמיישמים

(פדגוגיתלעשייהמנוףמהווההתכניתכמה
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שיטה

הכמותיהמחקר

גננות533עםייעודייםשאלוניםבאמצעותטלפונייםסקריםכללהמחקר▪

ילדיםגני2,296-ב(השבה71%)לילדיםהורים980-ו(השבה77%)

ו"תשעבשנתבתכניתהשתתפואשרערביתדוברי

,ערבי:מגזריםארבעה)מגזרפי-עלגלויותבשכבותנערךהדגימההליך▪

,דיווחיחידתפי-עלסמויותובשכבות(צפוןובדואידרוםבדואי,דרוזי

הגןושלברשות

האיכותניהמחקר

,דרוזי,ערבי–המגזריםבארבעתילדיםגני35-בביקורכללהמחקר▪

צפוןובדואידרוםבדואי

הגןמרחבעלקצרהתצפיתובוצעהגננתהרואיינהגןבכל▪

וצפוןחיפהבמחוזותמדריכות5רואיינו,בנוסף▪
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ממצאים

עיקריים
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היבטים ביישום התכנית. א

העברת התכנית בגן•

קריאת הספרים בבית עם ההורים•

שיתוף הפעולה בין הגן להורים•



ה"ראמ

9

העברת התכנית בגן

כי הן הקריאו את כל הספרים או את  מדווחות גדול מן הגננות רוב ▪
קטנותרובם במליאת הגן ובקבוצות 

שיעורים נמוכים יותר הקריאו את הספרים לילדים באופן פרטני▪

..."  באיזה חלק מהספרים שקיבלתם במסגרת התכנית"

"ברוב הספרים"או " בכל הספרים"שיעור המשיבות 

כל 
הגננות

(N=487)

95%?הקראת את הספר במליאת הגן

91%?הקראת את הספר בקבוצה קטנה

61%?הקראת את הספר באופן פרטני

89%?הילדים עיינו בספר באופן עצמאי ללא הנחיה
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העברת התכנית בגן

והעבירו  הקראת הספר הן ערכו עם הילדים שיחה לאחר כי רוב הגננות מדווחות 
פעילויות יצירתיות הועברו בשיעורים מעט יותר  . פעילות להעשרת אוצר המלים

נמוכים

..."  באיזה חלק מהספרים שקיבלתם במסגרת התכנית"

"ברוב הספרים"או " בכל הספרים"שיעור המשיבות 

כל 
הגננות

(N=487)

91%?ערכת שיחה עם הילדים על תוכן הספר לאחר הקראתו

ערכת שיחה עם הילדים על ערכים או על דילמות מוסריות לאחר  

92%?הקראת הספר

ערכת שיחה עם הילדים על רגשות שהתעוררו במהלך הקריאה  

93%?לאחר הקראת הספר

העברת פעילות להעשרת אוצר המלים של הילדים בשפה  

93%?הספרותית

86%?לאחר הקראת הספר' וכוהעברת פעילות יצירתית כמו ציור פיסול 

84%?של המחזת הסיפור לאחר הקראת הספרפעילות העברת 
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איכותני–העברת התכנית בגן 

להעברתכימלמדיםוהמדריכותהגננותעםהאיכותנייםהראיונות▪

:עיקרייםשלביםשלושהישבגןהתכנית

פעילותאיזוומחליטהבעצמההספראתקוראתהגננת:הכנה1.

להתמקדמסרים/ערכיםובאילוהילדיםעםלעשות

שיחהילדיםעםומפתחתבמליאההספראתקוראתהגננת:קריאה2.

,(ועודתמונות,דמויות,והמאיירהסופרשם)הספרעםהיכרות:המשלב

,רגשהבעת)וערכים(ועודהנקראהבנת,חרוזים,אותיות,מיליםאוצר)שפה

נמשכיםוהשיחההקראהמהגניםבחלק.(ועודלחייםמסר,אישיחיבור

קטנותבקבוצות

פעילותבעיקר,הספרעלהמבוססתפעילותעושיםהילדים:פעילות3.

אתלהעציםכדי,המחזהופעילות(ועודהדבקה,צביעה,ציור)יצירה

לעומתהסיפוראתממחיזהעצמההגננתבהםגניםיש)הספרשיוצרהחוויה

(לגןשמגיעותאמהותשלבשיתוףלעיתיםבעצמםממחיזיםהילדיםבהםגנים
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איכותני–העברת התכנית בגן 

נוצרולכןעולמןהשקפתלפיהספריםשלהמסריםאתמפרשותהגננות▪

עלבסיפור,למשל.אחידותלחוסרשמביאמסריםשלגדולמגוון

האכפתיותאתהשנייה,החברותאתהדגישהאחתגננת,הקטןהתנין

לאחרלהזיקלאוהשלישיתהאחרכלפי

לעסוקלאומחליטותהספרשללמסריםמתחברותשלאגננותישנן▪

גביעאתליקקמי"בספרלעסוקלאשבחרוגננותהיו,למשל.בו

לכאורהמינייםמסריםמכילהואבגלל"הגלידה

הדבר.הספריםסביבעושותשהגננותפעילויותשלגדולמגווןקיים▪

.לשטחיותלהביאעלולגםאבלהגננותשלליצירתיותגדולפתחנותן

בסיפורהראשיתהדמותשלגזירהאובצביעהשעוסקתפעילות,למשל

,למשל.לחוויהמעבר,מוסףערךישלפעילויותהאםברורתמידלא▪

הדביקואואותווצבעותניןשהדפיסוכאלההיוהקטןהתניןעלבסיפור

ארטיקשלמקלעלתניןשלדמות
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מידת המעורבות של צוות הגן

קיים שיתוף פעולה של הצוותכי רוב הגננות מדווחות ▪

אך מידת  , ציינו כי גם הגננת המשלימה מעבירה את התכנית77%▪
(63%)המעורבות של הגננות המשלימות נמוכה יחסית 

..."  באיזו מידה"

"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבות 

כל 
הגננות

(N=487)

83%?באיזו מידה קיים שיתוף פעולה של צוות הגן בהעברת התכנית

77%?באיזו מידה הסייעות מעורבות בהעברת התכנית בגן

63%?באיזו מידה הגננת המשלימה מעורבת בהעברת התכנית בגן
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החלק היחסי בספריית הגן ובבית

:הביתספרייתואתהגןספרייתאתלמעשהמהוויםהתכניתשלהספרים

התכניתבמסגרתשקיבלוהספריםשלהיחסיחלקםמהונשאלוהגננות▪

השיבו97%–הגןבספרייתהספריםכללמקרב(קודמותבשניםאו/והשנה)

"הספריםרוב"או"הספריםכלאוכלכמעט"

:כימלמדותהילדיםבגניהתצפיות▪

oב-'אלפיומיעוטןנושאלפימקוטלגותרובן,ספריותישנןהגניםבכל'

oלילדיםנגישיםוהספריםפעילותקריאהפינותישנןהספריותברוב

oבולטבמקוםהספריותבמרביתנמצאים'אלפאנוסמכתבת'ספרי

oוציטוטיםדמויותהמכילה'אלפאנוסמכתבת'שללוח/פינהישהגניםברוב

ועודהילדיםשלפעילותתוצרי,מהספרים

oלוח/לפינתאולספרייהמחוץמוצגיםהפעילותתוצרימהגניםבחלק

'אלפאנוסמכתבת'

במסגרתמהגןשקיבלוהספריםשלהיחסיחלקםמהונשאלוההורים▪

הילדיםבספרייתהספריםכללמקרב(קודמותבשניםאו/והשנה)התכנית

"הספריםרוב"או"הספריםכלאוכלכמעט"השיבו93%–בביתשלהם
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קריאת הספרים בבית עם ההורים

שקיבלוהספריםכלאתלילדםהקריאוכימדווחיםמההורים74%▪
הספריםרובאתהקריאו14%;מהגן

מקריאיםבמשפחהאחריםגםכימצייניםמההורים72%▪

..."  באיזו מידה"

"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבים 

כל 
ההורים

(N=622)

86%?לאחר הקראתותוכן הספר מדבר עם ילדך על אתה 

שלו חוויות אישיות מדבר עם ילדך לאחר הקראת הספרים על אתה 

86%?שקשורות לקריאת הספרים

בעקבות קריאת  רגשות שקשורים לספרים מדבר עם ילדך על אתה 

86%?הספרים

77%?המופיעות בסוף הספריםמשתמש בהצעות אתה 

86%?בעיניךהן טובות המופיעות בסוף הספרים ההצעות

?פי ההצעות המופיעות בסוף הספרים-עלנהנה מהפעילות המשותפת ילדך 
91%
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שיתוף הפעולה בין הגן להורים 

:בין הגן להורים אינו גבוה יחסיתכי שיתוף הפעולה נראה 

סבורות כי ההורים משתפים  ( 70%-כ)שיעורים לא גבוהים מקרב הגננות ▪
פעולה

82%רק ; מהגננות קיימו לדבריהן מפגשי הורים וילדים בתכנית95%▪
כךמההורים דיווחו 

מההורים דיווחו שהגננת מעדכנת אותם בקשר לתכנית84%▪

..."  באיזו מידה"

"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבות 

כל 
הגננות

(N=482)

?מעורבים בהעברת התכנית בגןההורים 
69%

?נותנת להורים הדרכה בנושא קריאת הספרים בביתאת 
70%

?מעדכנים אותך לגבי קריאת הספרים בביתההורים 
67%

?משתפים פעולה ומקריאים לילדים בבית את הספריםההורים 

66%
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איכותני–שיתוף הפעולה בין הגן להורים 

:מאדמגווןהואבתכניתההוריםשיתוף

קיומהעלהשנהבתחילתההוריםאתכללבדרךמעדכנותהגננות▪

לילדיםהספריםאתיקראושהםוהצורךהתכניתשל

,העבודהשעותלאחר"(אלפאנוסיום)"שיאיוםשעורכותגננותיש▪

הילדיםעםפעילותשעושיםההוריםבהשתתפות

קריאת:כגון,הבוקרבשעותלפעילויותהוריםמזמינותשגננותיש▪

סביבילדיםשלקבוצותעםעבודה,הספרשלהמחזה,לילדיםהספר

עובדותשאינןאימהותבעיקרמגיעותאלהלפעילויות.ועודהספר

בדרכיםלילדיםהספריםאתלקרואההוריםאתמעודדותשגננותיש▪

,הקריאהחשיבותעלמדברות,לפעילותאימהותמזמינות:הבאות

נותנות,נכונהוקריאהפעילותמדגימות,לפעילותהצעותנותנות

ההוריםביןתחרותמארגנות,משימות
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איכותני–שיתוף הפעולה בין הגן להורים 

ואףבתכניתההוריםאתלשתףלצורךמודעותהגננותמהראיונותניכר▪

הקודםבשקףשצויןכפי,זאתלקדםשונותפעולותעושות

לשיתוףההוריםשלההיענות,הכמותייםמממצאיםשעולהכפי▪

גןבאותושוניםהוריםוביןלגןגןביןמאדמשתנההפעולה

בחיבוריצירתיתלהיותשלהוהיכולתהגננתשלהנחישותכיניכר▪

שלהםהפעולהשיתוףעלמשפיעיםלתכניתההורים

.ההוריםכלבהשגתקושיישנוכיילדים-הוריםמפגשעשיתילאאישיתאני"

"בפעילויותולהשתתףלבואיכוליםלאאשרעובדיםהוריםישנם

אותןמרחיקיםאשרדבריםמיניבכלעסוקותהאימהותרובהיוםלצערי"

אותםולהכריחלהוריםלנדנדצריכותהמורותאנחנוולכןשלהןמהילדים

להםלתתולאהתוכניתשלהמשקלאתלהביןבכדיבכיתהולשבתלבוא

"לזלזולהאפשרותאת
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המיומנויות ומקורות  , הכלים. ב
התמיכה העומדים לרשות 

הגננות ביישום התכנית
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הכלים העומדים לרשות הגננות 

ועולה  שיעורי הגננות שדיווחו כי הן נעזרות בכלים השונים אינם גבוהים 
:בגןצורך ניכר בקבלת כלים ובהדרכה בהעברת התכנית 

התכניתהעברתלצורךהנחוציםהכליםאתבידיהןישכימרגישותמהןגבוהיםלאשיעורים▪
(77%)

הדרכהלקבלרוצותהיו78%-ובגןהתכניתלהעברתכליםלקבלמעוניינותמהגננות83%▪

..."  באיזו מידה את נעזרת"

"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבות 

כל 
הגננות

(N=488)

82%?לפעילות המופיעות בספרים להעברת התכנית בגןבהצעות 

63%?האינטרנט להעברת התכנית בגןבאתר 

50%?להעברת התכנית בגןבפייסבוק 

?  אחרות להעברת התכנית בגןבגננות 
62%

?המידע לגננות להעברת התכנית בגןבדף 
75%
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הגננות מקורות התמיכה של 

:בגןבהעברת התכנית בחיזוק מקורות התמיכה של הגננות צורך עולה 

מתכננות לבד את העברת התכנית בגן  ( 84%)רוב הגננות ▪

ת  /מהן נעזרות במדריכה של הגן או במפקח60%-כרק ▪

..."  באיזו מידה"

"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבות 

כל 
הגננות

(N=480)

84%?באיזו מידה את מתכננת לבד את העברת התכנית בגן

63%?באיזו מידה את נעזרת במדריכה של הגן להעברת התכנית בגן

60%?ת של הגן להעברת התכנית בגן/באיזו מידה את נעזרת במפקח

?ת בהעברת התכנית בגן/ת מעורב/באיזו מידה המפקח
77%
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איכותני–כלים ומקורות תמיכה לגננות 

רבמשקלישאךשוניםומקורותבכליםמשתמשותהגננותרובההכנהבשלב▪

הפעילותבבחירתשלהןהאישיולניסיוןלידע

אניולכןשנים26שלניסיוןלייש.שליהעצמיתהיצירהעלמתבססתאישיתאני"
"סיפורכלבסוףההצעותמאשררעיונותיותרלהפיקיכולהשאניחושבת

בספריםהצעות

לאהןאםגם.הגננותעבורמאדושימושיזמיןמקורהןבספרההצעות▪

לפעילותהשראהעבורןמהוותהןכלשונןאותןמיישמות

היו,זאתלעומת.מספקותולאעצמןעלחוזרותההצעותכישציינוגננותהיו▪

אותולפתחשניתןטובבסיסנותנותהןכישציינוגננות

חוזרותהןשנים3שאחריהרגשתיאניאךויפותמתאימותהמוצעותהפעילויות"

"יותרייצרתישהואמהלראותרוצהאני.לשטחיותונכנסותעצמןעל

התכניתשלהאינטרנטאתר

מדוברכיניכרלאאךבאתרוהמלצותפעילויותוקוראותשנכנסותגננותיש▪

עבורןרבמשקלבעלבמקור
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איכותני–כלים ומקורות תמיכה לגננות 

פייסבוק

רבשימושעושותלאשרואיינוהגננותכינראה,הכמותייםלממצאיםבהלימה▪

שלהןתכניםמפרסמותלאאךבתכניםשצופותגננותיש.בפייסבוק

:הןלכךהסיבות▪

פייסבוקלהןאין

בפייסבוקתכניםלפרסםיודעותלא

הילדיםשלבפרטיותומפגיעהעצמןמפרסוםחוששות

אחרותגננותכייותרזאתתעשהלאכיציינהבעברשפרסמההגננותאחת▪

מפרסמותולאלעצמןשלהןהתכניםאתשומרות

פרסוםשמסרביםהוריםוישנםהילדיםשלהתמונותבגללמפרסמתלאאני"

"שלהםהילדיםשלתמונות

נמצאותעדייןאך,אחריםממגזריםמגננותיצירתיותיותרבוודאותאנחנו"

.שלנוובחברהבמקוםמוגבלותעדייןאנחנו.מהפרסוםהפחדבקונספט

"בעצמנושלנוהפנימיהביטחוןחוסרבגלל,הבמהעללהופיעמהססות
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שביעות הרצון של הגננות . ג
וההורים מהיבטים שונים 

בתכנית
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3-4גילאים –שביעות רצון מהספרים 

(N=432)" ?באיזו מידה ילדך נהנה לקרוא כל אחד מן הספרים": הורים▪

(N=306)" ?באיזו מידה כל אחד מן הספרים תורם לעידוד קריאה בקרב הילדים": גננות▪

71%

74%

79%

78%

85%

80%

80%

85%

86%

88%

91%

91%

92%

93%

93%

93%

סיפור נקודה במחברת לבנה  

שבעה עכברים עוורים

התמסח הקטן מחפש חבר

השירים הכי יפים

המתנה הכי יפה

אני מדהימה

דונה רוצה

?איפה אמא

" מאודבמידה רבה "או " במידה רבה"שיעור המשיבים 

הורים

גננות
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5-6גילאים –שביעות רצון מהספרים 

(N=270)" ?באיזו מידה ילדך נהנה לקרוא כל אחד מן הספרים": הורים▪

(N=266)" ?באיזו מידה כל אחד מן הספרים תורם לעידוד קריאה בקרב הילדים": גננות▪

66%

81%

75%

76%

84%

83%

82%

86%

87%

89%

92%

92%

93%

93%

94%

95%

כשריצפתי את הים

?איפה היית בורזוק

פני פרח 

ארנבת  

נעל אלטנבורי

ונגל'מלך הג

?מי יתחרה בארנב

העז וילדיה הקטנים

" מאודבמידה רבה "או " במידה רבה"שיעור המשיבים 

הורים

גננות
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גננות –כללית מהספרים שביעות רצון 

בעיקר,גבוהההגננותבקרבמהספריםהכלליתהרצוןשביעות
הילדיםלגילהספריםהתאמתומאיוריםמה

..."  באיזו מידה"

"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבות 

כל 
הגננות

(N=485)

שבעת רצון מאיכות התכנים של הספרים שהגן קיבל השנה  את 

87%?במסגרת התכנית מכתבת אלפאנוס

שבעת רצון מהאיורים בספרים שהגן קיבל השנה במסגרת את 

91%?התכנית מכתבת אלפאנוס

שהגן קיבל השנה במסגרת התכנית מכתבת אלפאנוס הספרים 

92%?מתאימים לגיל הילדים
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איכותני–שביעות הרצון מהספרים 

כישציינווהיומהספריםרבהרצוןשביעותהביעוהגננות,כלליבאופן

מיעוטכלפיביקורתנשמעה,זאתעםיחד.ו"בתשעשיפורחל

:הבאיםבהיבטיםמהספרים

נמוכהשפה,ברורהלאעלילה,מסרואיןמטרהאין-תוכן▪

נוחותחוסר,קטןגופן,ארוכיםטקסטים,מתאימהלאכריכה-מעטפת▪

לעולםחלקיתהתאמה,חובהלטרוםהתאמהאי-לגילהתאמה▪

הילדיםשלולערכיםלצרכיםחלקימענה,הילדים

מהמציאותהרחוקיםמתורגמיםספריםישכינטען–לתרבותהתאמה▪

שלהםומהתרבותהילדיםשל

גביעאתליקקמי"-מפורשתביקורתלגביהםשצוינהספרים▪

ספריםכולם)"זחליםושניכבשהלובשתסיסי","נפנוף","הגלידה

(המחקרעריכתלפני,ה"בתשעשחולקו
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הורים –שביעות רצון כללית מהספרים 

גם היא גבוהה מאודהוריםהבקרב שביעות הרצון מהספרים 

..."  באיזו מידה"

"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבים 

כל 
ההורים

(N=721)

אתה שבע רצון מאיכות התכנים של הספרים שקיבלתם במכתבת  

93%?אלפאנוס

91%?שבע רצון מהאיורים בספרים שקיבלתם במכתבת אלפאנוסאתה 

92%?שקיבלתם במכתבת אלפאנוס מתאימים לגיל של ילדךהספרים 

התכנים של הספרים שקיבלתם במכתבת אלפאנוס רלוונטיים  

92%?לעולמו של ילדך ולנושאים המעניינים אותו

של הספרים שקיבלתם במכתבת אלפאנוס מתאימים  התכנים 

92%?לערכים של המשפחה שלכם
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–מהתכנית רצון כללית שביעות 
הורים 

..."  באיזו מידה"

"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבים 

כל 
ההורים

(N=721)

?באיזו מידה אתה שבע רצון ממכתבת אלפאנוס באופן כללי
93%

באיזו מידה הילד שלך אוהב את הפעילות  של מכתבת אלפאנוס 

94%?בגן

באיזו מידה הילד שלך אוהב את קריאת הספרים של מכתבת  

92%?אלפאנוס בבית

באיזו מידה אתה נהנה מקריאת הספרים של מכתבת אלפאנוס 

92%?בבית
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גננות –מהתכנית שביעות רצון כללית 

גם היא גבוהה מאודגננותההרצון מהספרים בקרב גם שביעות 

..."  באיזו מידה"

"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבות 

כל 
הגננות

(N=485)

?שבעת רצון מתכנית מכתבת אלפאנוסאת 
96%

?אלפאנוס הפכה לחלק מהפעילות היומיומית בגןמכתבת 
91%

?מכתבת אלפאנוס מתאימה לתרבות של הגןהתכנית 
95%

?אוהבים את הפעילות  של מכתבת אלפאנוסהילדים 

96%
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איכותני–קשיים ביישום התכנית 

ועבודההחינוךמשרדשלהלימודיםתכנית,נוספיםמפרויקטיםנובע-עומס▪

(המפקחתשללביקורתוהכנהדוחותכתיבת)מנהלתית

אזביקורתליישהחודשבסוף.בגןמפעיליםשאנחנופרויקטיםעודלנויש"

פעילויותביצועגם,דוחותמילויגם.הדרישותבכללעמודיכולהלאאני

מספיקהשאיניחינוךממשרדדרישותהמוןלייש.ותיעודפרסוםוגםבכיתה

"אותםלעשות

בפעילויותלהשתתףלהזמנותנעניםלאהורים–הוריםשלפ"שתחוסר▪

.לילדםספרלקרואזמןמקדישיםולאבגןפעילויותבהכנתלעזוראווהדרכות

שפהאוריינותחסריאועסוקיםשהםמכךנובע

.אתנושלהםהפעולהשיתוףאיהיינוהעיקריהמכשולההוריםעם"

מאמיניםההוריםורובהקריאהלגביובתפיסותבתרבותמחסורישלפעמים

"'אבכיתהלהיותצריכהבקריאההעיקריתשההשקעה

כמעטמגיעיםספריםשניבהםמקריםיש–ספריםשלסדירהלאהגעה▪

הגננתשלהתכנוןביכולתפוגע.מהםאחדעללוותרונאלציםזמןבאותו
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ההשפעות הנתפסות של  . ד
התכנית בבית ובגן

השפעות בסביבת הגן•

השפעות בבית•

השפעות על עידוד הקריאה•
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גננות והורים–השפעות בסביבת הבית 
ההורים והגננות  ( 90%-כ)חיובית בסביבת הבית לפי רוב השפעה ▪

ההורים"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבים ..."  באיזו מידה"

(N=709)

92%?התכנית תורמת לכך שתקריא לילדך יותר סיפורים בבית

91%?התכנית תורמת לכך שאתה נהנה להקריא לילדיך

90%?התכנית תרמה לשיפור היחס של המשפחה לקריאת ספרים

87%?התכנית מעשירה את השיח  המשפחתי

"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבות ..."  באיזו מידה"
הגננות

(N=480)

88%?התכנית מעודדת הורים להקריא לילדים סיפורים בבית

87%?התכנית מעשירה את השיח בין ילדים והורים בבית

89%?התכנית תרמה לשיפור היחס של המשפחה לקריאת ספרים
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הורים–השפעות בסביבת הבית 

גםהקריאהנושאעלחיוביתהשפעהנודעתלתכניתההוריםדיווחיפי-על▪
יותרהרחבהמשפחתיבמעגל

..."  באיזו מידה"

"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבים 

כל 
ההורים

(N=709)

91%?התכנית מעשירה את אוצר המלים בשפה המדוברת בבית ביומיום

87%?התכנית אתה מקריא לילדך יותר ספרים בכללבעקבות 

86%?התכנית בני המשפחה קוראים יותר ספריםבעקבות 

83%?במשפחה כמתנה ספרי קריאהנותנים התכנית בעקבות 

82%?או האחיות  במשפחה קראו את הספרים והשתמשו בהם/האחים ו
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גננות–השפעות על עידוד הקריאה 

הרוב המכריע של הגננות סבורות כי לתכנית תרומה ניכרת לעידוד  ▪
הקריאה בקרב ילדי הגן  

..."  באיזו מידה"

"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבות 

כל 
הגננות

(N=482)

97%?תורמת לרצון של הילדים בגן לשמוע סיפוריםהתכנית 

95%?מעשירה את השפה ואת אוצר המלים של הילדים בגןהתכנית 

97%?תורמת לאהבת קריאה והנאה מקריאה בקרב הילדים בגןהתכנית 

94%?תרמה להיכרות של הילדים עם השפה הערבית הספרותיתהתכנית 

96%?שיפור בנושא עידוד הקריאה בגןחל התכנית בעקבות 
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הורים–השפעות על עידוד הקריאה

לתכנית תרומה ניכרת לעידוד הקריאה  גם רוב ההורים סבורים כי ▪
בקרב ילדי הגן  

..."  באיזו מידה"

"במידה רבה"או " במידה רבה מאוד"שיעור המשיבים 

כל 
ההורים

(N=717)

מעשירה את אוצר המלים של ילדך בשפה המדוברת  התכנית 

?ביומיום
90%

90%?תרמה להיכרות של ילדך עם השפה הערבית הספרותיתהתכנית 

91%?תורמת לכך שילדך רוצים שתקריאו להם סיפורים בביתהתכנית 

91%?תורמת לכך שילדך אוהבים קריאה ונהנים ממנההתכנית 

91%?שיפור בנושא עידוד הקריאהחל התכנית  בעקבות 
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איכותני–השפעות התכנית 

,היבטיםשלרחבמאדמגווןמקדמתשהתכניתציינוהגננות

:שבהםשהעיקרים

ומונחיםמושגיםמיליםאוצרהרחבת,טקסטיםוהבנתשפההעשרת▪

והנאהלקריאהומוטיבציהקריאהאהבת▪

ונכונהיפהבשפהלדקלםויכולתהקלאסיתהערביתלשפהיחס▪

ולשמירתולחשיבותוומודעותהספרכלפימכבדיחס▪

ותרבותייםחברתייםערכיםשלוהפנמהרכישה▪

משמעותישיח.וחוויותרגשותשלוביטויעצמיתהבעה▪

התייחסות,ספריםקריאת,מיליםואוצרשפתיתיכולתקידמההתכנית"

מודעותיותרלהםיש,לוממתינים,הספרעלשומריםיותרהילדים,לספר

אהבו,הדדייםועזרהכבודכמו,ערכיםגםרכשוהילדים,הספרלחשיבות

מענייןמאודהשינוי,האישיותחוויותיהםוביטאוהביעו,הצגותלהציג

"...ויפה
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מאודגבוההרצוןשביעותמביעיםוההוריםהגננות▪
תרומהלתכניתכיוסבוריםומהספריםמהתכנית

ובביתבגןקריאהלעידודמשמעותית

ובאשרזובתכניתהשטחשללצורךבנוגעקונצנזוסקיים▪
הקריאהלעידודותרומתהלחיוניותה

:ושדרוגלמחשבהנקודותמספרעולות,זאתעם▪

ספריםשלסדירהלאהגעה▪

הלימודיםלתכניתבהתאםהספריםהגעתתזמון▪

מסוימיםמספריםנמוכהרצוןשביעות▪

נמוכהמהםהרצוןששביעותהספריםעלמחודשתחשיבה▪
יחסיבאופן
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:בעבודתןרבעומסחשותהגננותכיבהינתן▪

,ושיחההספריםהקראתלרובכוללתבגןהתכניתהעברת▪
פעילויותשלגדולמגווןקיים.יצירתיתפעילותופחות

הספריםסביבומסרים

ולפעילותמיטביתלקריאהסטנדרטיםשלערכהבניית▪
לגננותוהנגשתההספריםסביבמיטביתערכית

הכליםעזרתללא,ההעברהאתלבדמתכננותהגננותרוב▪
מעוניינותוהן(והפייסבוקהאינטנרטאתרכגון)השונים

והדרכהכליםלקבל

סביבערכישיחולניהולהתכניתלהעברתלגננותכליםבניית▪
ממוסדשיתוףובחינתהפייסבוקבנושאהספריםחשיבה

שיאימי;עמיתיםלמידת;לגננותוהתמיכהההדרכהמערךחיזוק▪
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מאודוהילדיםהספריםאתמקריאיםההוריםרוב–בבית▪
בסוףבהצעותמשתמשיםגבוהיםלאשיעוריםאך,נהנים

הספרים

גבוהאינולהוריםהגננותביןהפעולהשיתוף▪

עםההוריםלחיבורנקטובהןדרכיםהעלמהגננותלמידה▪
(עמיתיםלמידת)התכנית

ולקידוםההוריםמודעותלהעלאתלגננותכליםמתן▪
התכניתעםשלהםהפעולהשיתוף

פעילותלאפשרכדיהספריםבסוףההצעותהנגשת▪
ההוריםעםבביתמיטבית
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