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  תקציר

  רקע
ל ילהנח שואפת ראל ובשיתוף משרד החינוךמיסודה של קרן גרינספון יש "ספריית פיג'מהתכנית "

גיל קרב בני הב יםיהודי- יםישראליהמורשת הערכים ועל השיח  ולעודדקריאה האהבת לילדים את 

  . משפחותיהםבני והצעיר 

כיתות גן  107-ב . בתחילה הופעלה התכניתתכנית ניסיונית "ספריית פיג'מה" החלה לפעול בתש"ע

בחינוך כיתות גן  7,100-בהופעלה היא . בתשע"ד בה לכיתות נוספותהורח ובשנים שלאחר מכן בישראל

שני ו ןילדי הגלספרים  הוענקו שמונהבמהלך השנה . הדובר עבריתבמגזר דתי -הממלכתי והממלכתי
מתורגמות  והן( לכל ספר צורפו הצעות לשיחה ולפעילות בעקבות הקריאה. לספריית הגןהוענקו עותקים 

  .)"ספריית פיג'מה"האינטרנט של באתר לרוסית ולאנגלית 

ב' -ילדים בכיתות א' 3,000-כ השכלל ספרהתכנית ניסיונית בבתי בשנת הלימודים תשע"ד הופעלה 
על  תמושתת לכיתות הנמוכות בבתי הספר התכניתהרחבת  מרכז.הבמחוז ספר  בתי 24- הלומדים ב

מאחר  קריאההפעילות לעידוד ב ההורים תיווךחשיבות רבה לנודעת  עד כיתה ב'ו שמגיל הגןההנחה, 

ההורים  ם שלהרצון להמשיך את מעורבותבשל וכן  מספקות ינןשמיומנויות הקריאה של הילדים עדיין א

לילדי כיתות א' וב' לספריית המשפחה ועותק ארבעה ספרים במהלך השנה חולקו  .הנמוכותבכיתות 

  לספריית הכיתה. נמסר אחד 

  לקדם הן: " מבקשתת פיג'מהספריי"שתכנית  המטרות המרכזיות

 לשיפור יכולות הקריאה כמטרה); ין הכוונה(א והספראהבת הקריאה עידוד  �

מפתח "בזיקה לתכנית , בבית הספר (בגן שיח על ערכים ועל מורשת יהודית וישראליתקידום  �

  ) ובבית."הל"ב

  מטרות נוספות הן:

  ;האוריינותכישורי העשרת השפה וחיזוק  �

ספרותי וערכי משותף) בין ילדים הקוראים -רחב (מטען תרבותי בותימכנה משותף תריצירת  �

  ספרים;האת אותם 

 ;המשפחתישיח הועידוד חיזוק הרגלי קריאה משותפת  �

האוריינות ולהעמקת החינוך כישורי התורם לחיזוק  הורים-מורהאו  גננת- "מעגל" ילדיצירת  �

  ;לערכים

 ספרים במתנה.הענקת באמצעות  ילדים הנגשת ספרי �

 באותה שנההופעלו קריאה שהתכניות לעידוד  כמהמחקר הערכה של ראמ"ה ביצעה  שנה"ל תשע"אב
  . "מה’ספריית פיג"ו "מדף הספרים הביתי שלי", "מצעד הספרים"ילדים: הבגני 

 וזמופעלת התכנית "ספריית פיג'מה" בגנים  ה שלהטמעתבו מהההערכה הנוכחית מתמקדת ביישו
   סיונית (שנה ראשונה כפיילוט) בכיתות א' וב' בבתי הספר.ינית הנובמסגרת התכ השנה החמישית
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וכן את  יהמטרות ושגוהבדוק באיזו מידה ההפעלה של התכנית וללבחון את דפוסי  נועדהההערכה , כללכ

זהות בעלי העניין לל ויסייע שהממצאיםמקווים ; אנו ההוריםו מוריםה ,הגננות בעיניהשפעותיה הנתפסות 

  בשנים הבאות.י לפעול כיצד כדא החליטולתכנית ואת חסרונותיה יתרונות האת 

  

  שיטהה
לאורך זמן  ההטמעלבדוק אשר נועד מחקר המשך  וינה שנעשה בתשע"ד בגני הילדיםהערכה המחקר 

בוצעה ההערכה בבתי הספר, לעומת זאת,  . למאות גנים נוספים בשנים שחלפוהתכנית  הרחבת ולאור

תכנית "ספריית  ה שלאת התאמתנועדה לבדוק היא , ופיילוטשנת ה עם הראשונה במסגרתפזאת ה

  אופן יישומה. את כיתות הנמוכות בבתי הספר ול פיג'מה"

(ראיונות איכותנית (סקרים) ומתודולוגיה כמותית מתודולוגיה שולבו בהערכת המתרחש בבתי הספר 
ו השגת מטרותיו (תמונה זעל וט לקבל תמונת מצב רחבה ומעמיקה על אופן יישום הפיילו דיכ ותצפיות)

לעומת  ;)ההתנהלותהגוונים של אופן  ונילצד קולות ייחודיים וגבתכנית מבט כללי על המתרחש מציגה 

  ת.בהערכת התכנית בגני הילדים הסתפקנו במתודולוגיה כמותיזאת, 

ננות ג 300גננות בגנים דוברי עברית בלבד ( 600 ןטלפובשיחות  בגנים נסקרוההערכה במסגרת 

הורה אחד הורים ( 600); באותו האופן נדגמו דתי- הממלכתי החינוךמגננות  300-הממלכתי וחינוך מה

  .2014עד ספטמבר  ניבחודשים יונערכו רים הסק). חינוך מכל סוגגנים  300-נסקרו הורים בייצג כל גן; 

 גמו למחקרנעשה במהלך ביקור בשבעה בתי הספר שנדבבתי הספר איסוף הנתונים האיכותניים 
 7פעילות בכיתה (סה"כ הכלל תצפית על  . הביקור)דתיים-מלכתייםמ שנייםומלכתיים מ חמישה(

ראיונות). איסוף  15רכזות התכנית (עם א' וב' וכיתות עם מורי  למחצה-מובניםתצפיות) וראיונות 

  .2014יוני –מאי בחודשיםהנתונים האיכותני נערך 

 א וב' מכל בתי הספר שהשתתפו בפיילוטכיתות מורי של מדגם  בקרבסקרים טלפוניים נערכו בנוסף 
. דוברי עברית בלבד) הורים 460-ל ינוים (פנמדגם הורבקרב ו בתי ספר) 23-מורים מ 197- ו לינ(פנ

 .2014עד ספטמבר  ניבחודשים יונעשו הסקרים 

יג'מה"; תכנית "ספריית פבהם הונהגה שהקשר הרקע או נושאים אלה: ההתמקדו בשאלות הסקר 

נת רצון מהתכנית ותפיסות לגבי תרומתה; אופן הפעלת התכנית; גורמי תמיכה וליווי בהכהשביעות 

קשר עם ההורים סביב ה; במהלך השנהבתכנית פעילויות בעקבות הספרים; הערכות לספרים שחולקו 

ת המשכ ;ת)תכנית "ספריית פיג'מה" (כולל העברת מידע ומסרים לגבי קריאה וקיום פעילויות משותפו
   לגבולות הכיתה.חוץ העיסוק בספרים בבית ומ

  עיקרי הממצאים

בדומה להצגת הממצאים בדו"ח (בשני  ,הגניםלגבי עיקרי הממצאים יוצגו בנפרד לגבי בתי הספר ו

  פרקים).

  

 



 

8 
 

  עיקרי הממצאים בגנים
דות כלליות : עמאלהעל סמך סקרים בקרב גננות והורים בנושאים  להלן עיקרי הממצאים שעלו בגנים

הפעלת התכנית  ;גורמי תמיכה וסיוע לגננות בהפעלת התכנית ;ותגובות כלפי תכנית "ספריית פיג'מה"

המשכיות בין הגן  ;ספרים שהתקבלו במסגרת התכנית בשנת תשע"דההערכות  ;בגנים הלכה למעשה

  הרגלי הקריאה וחשיפה לספרים ללא קשר לתכנית. ;לבית

   "ספריית פיג'מה"תכנית  עמדות כלליות ותגובות כלפי
ויותר)  95%: שיעור ניכר (לאמון רב מצד הגננות וההוריםזוכה , התכנית כללכ: שביעות רצון כללית

חובה בכל להנהיגה כ שימהגננות אף חושבות ש 96%ורוצים להמשיך להשתתף בה.  מרוצים מהתכנית

  ).78%) ובבית (62%בגן ( הגנים בישראל ושיעור ניכר מעריכות שהפסקתה תפגע בעיסוק בספרים

  הן:התכנית עלו בזכות הועיקר הנקודות ש

  ;מעודדת חשיפה לספרים והנעה לקריאה �
  מעצם קבלת הספרים; חוויה חיובית והנאהקנה מ �
  עולמם ושפתם; ,ותורמת להתפתחות הילדיםמעשירה  �
  הספרים; לחשיבות מגבירה את המודעות של ההורים �
  ילדים;ההורים והשל  קריאה משותפתמזמנת חוויה של  �
  .נמוך) חברתי-כלכלימעמד עיקר בקרב (ב הבית תלספרייתורמת  �

תופס מקום הספר שבזכות התכנית נראה  על פי תשובות הגננות: תרומת התכניתתפיסות לגבי 

 49%) ובבית (49%בתכנית הפעילות של הגננת ( וכך גם מהגננות) 70%( יותר מבעברבגן מרכזי 
  .דתיים-מלכתייםלמרכזיותו בולטת יותר בגנים מ יתמההורים). תרומת התכנ

) ייחסו לתכנית תרומה לילדים בהיבטים שונים 90%-כעד  80%- שיעור ניכר מהגננות ומההורים (כ
  שנבחנו, כולל:

  מההורים); 75%- מהגננות ו 83%( ובביתמהגננות)  84%( היקף הקריאה בגןהתרחבות  �
  מההורים); 81%-הגננות ומ 88%–86%( הדיבור ואוצר המילים העשרת שפת �
  מההורים); 87%–82%-מהגננות ו 86%–83%( לערכיםהסיפור וחינוך  הבנת, טיפוח החשיבה �
 83%יום (-הספר בחיי היום ומרכזיותמההורים)  90%-מהגננות ו 93%(מהקריאה  הנאה �

  מהגננות).

 הספריםהערות על  מהנשאליםחלק העירו  : לצד ההערכה הרבה לתכנית כמכלולהצעות לשיפור
  :אלההערות ייחוד המחולקים בתכנית, וב

במגזר הדתי).  ייחודשל האוכלוסייה (ב לערכים ולאורח החייםהתכנים  ה שלהתאמנדרשת  �

ני הספרים כוהערכות נמוכות יותר לת דתיים- מלכתייםמהגנים הגננות העניקו  לכך תאמהבה

  ולאיורים. 
 נמצא כי, כללכ. לגיל הילדים –ורים התכנים והאי –רמת עניין לא אחידה והתאמת הספרים  �

ההיבטים השונים שנבחנו (ואילו גננות בגנים  פי מהספרים עלפחות מרוצות חובה -גננות טרום

  ).במידה רבה יותר מרוצות מהם –וחובה  חובה-טרום –משולבים 
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 ייחוד(ב ספרים בכריכה קשהלחלק (בהיקפים קטנים יותר) הן: עלו הופור שילש הצעות נוספות �
הצעה ( לשתף את הגננות בבחירת הספרים מתבלה מהר);משום שהוא לגן המוענק עותק ה

הצעה שהעלו ופעילויות משותפות ( ספריםה בגן בעקבותפעילויות  להוסיף הגננות);שהעלו 

  .ההורים)

   "ספריית פיג'מה"גורמי תמיכה וסיוע לגננות בהפעלת תכנית 
עצמן,  הגננות ל ידיע הנעש"ספריית פיג'מה" בגן במסגרת תכנית עיקר ההכנה לקראת הפעילויות 

. עם זאת, רק מעטות דיווחו כי הן נזקקות לתמיכה התכנית מספקתתים תוך הסתייעות בחומרים שלע
  .חומרי עזר מוכניםלולהפעלות רעיונות נוספים ל ייחודב, נוספת

  הפעלת התכנית בגנים
שנה שלישית ה וזבתכנית  ףמשתתן גה כי סיפרו רוב הגננות :ה משנה לשנהתוהטמע התכנית יישום

ן בקנה אחד עם דיווחיהן לגבי תרומת התכנית לעיסוק בספרים בגן (באופ .)30%רביעית (ה) או 46%(
במידה רבה משנה לשנה הן משלבות ווחות כי ), שיעור ניכר אף מדוביחס לעיסוקן שלהן בספריםכללי 

) אף 58%שיעור ניכר (ה בעת ב .)31%( יותררב  זמן) ומקדישות לה 42%יותר את התכנית בגן (
בזכות העובדה שהן  , בייחודמשנה לשנה הן מפעילות את התכנית בקלות רבה יותרמרגישות ש

  .פעילויותהצעות להיכן ניתן למצוא יודעות ו מה מצופה מהןמבינות  מכירות אותה,

לא ידעו  36%ספרים ( שמונהמהגנים  57% קיבלו מועד הסקרלפי דיווחי הגננות, עד : חלוקת הספרים

  להשיב והיתר דיווחו שקיבלו פחות).

דיווחו כי מהגננות  94%: קריאה במליאההיא הפעילות המרכזית : פעילויות בגן בעקבות ספרי פיג'מה

פעמים  –הקריאו כל ספר פעם או פעמיים, והיתר  מתוכןכמחצית קראו עם הילדים את כל הספרים; 

או בלתי עיון עצמאי של ת פעילויוקריאה במליאה, בולטות ה לענוסף ים). פעמ 4יותר (בד"כ עד רבות 
בעקבות רוב  הפעילויות מסוגים אלנערכו מהגננות דיווחו כי ויותר  90%( מונחה ושיחה על הספר

  .כולם)בעקבות או  הספרים

כך  דיווחו שנהגו 80%( דילמותעל מורשת ועל שיחה על ערכים, היא רווחת למדי נוספת פעילות 

פתוחות ה, אולם ההיבט הערכי לא עלה כלל בשאלות אחרות, כולםבעקבות או  הספריםבעקבות רוב 

  למשל).

 ,61%( נעשות בתדירות נמוכה יותר – המחזה ואמלאכת יד  –קריאה בקבוצות קטנות ופעילויות יצירה 
  ).כולםקבות בעאו  הספריםבעקבות רוב כי עשו כל אחת מהפעילויות בהתאמה דיווחו  36%-ו 44%

פעולות מורשת וכן על דילמות ועל כי הן מקיימות שיחה על הספר, על ערכים, שיעור הגננות שדיווחו כי 

   .יםאחרגננות בשלבי גיל שיעורן בקרב מחובה בגני גננות רב יותר בקרב  יצירה

חו מהגננות דיוו 87%: משתמשים בהםספרי פיג'מה משנים קודמות ונראה ש יש כמעט בכל הגנים
גם בעקבותיהם עושות הן שדיווחו  56%-תים קרובות) ואו לעבפעם שהן מקריאות אותם (מדי פעם 

  .פעילות אחרת

ים במהלך השנה ספרים קראו עם הילדלעתים קרובות דיווחו כי  84%: פעילויות אחרות לעידוד קריאה

 ישדיווחו כי  55% ).עםבפ מדי פעםדיווחו כי הן עושות כך  12%(ועוד  בתכנית נכללים שאינם אחרים
  . בגן ספריית השאלה
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כי מעט הגננות שחשבו שהפסקת התכנית לא תפגע בעיסוק בספרים בגן ייחסו זאת לפעילויות  נציין

  ספרים אחרים בגן. בעקבותשנעשות 

  הערכות לספרים שהתקבלו בתכנית
 ריית פיג'מה".שחולקו בתכנית "ספ מההורים מרוצים באופן כללי מהספרים 88%-מהגננות ו 83%

התכנים  , כוללהערכות גבוהות לכל אחד מההיבטים הקשורים לספריםהעניקו  86%-ל 72%בין 

), התאמת הספרים לאורח החיים של הילדים 86%–80% –והאיורים (שזכו להערכות הגבוהות ביותר 
 רלוונטיות לעולם הילדים.כן הגילם וול גןאו ל

(הפער  דתיים-ם הממלכתייםגניה גננותמיותר  ם ומהאיוריםמהתכניממלכתיים מרוצות הגנים הגננות 
גם בשאלות ניכר לכך הד  .בהתאמה) 17%-ו 9%הגננות שנתנו הערכות גבוהות עומד על שיעור ב

שביעות רצון מהתאמת התכנים לערכי - איהביעו  תורני-גננות מהמגזר הדתי :פתוחות אחרות בשאלון

 הגן.

ילדי ואילו גננות בגנים המשלבים  )(בכל ההיבטים מהספריםת פחומרוצות חובה - טרוםגני גננות ב

 .)12%-ל 4% הגננות שנתנו הערכות גבוהות נע בין שיעור(הפער ב יותר צותרומוחובה  ובהח- טרום
התאמתם לגיל מייחוד איורים ובמהשביעות רצון מהתכנים ו-איהביעו נזכיר כי בשאלות הפתוחות היו ש

  הילדים.

  

  ביתהמשכיות בין הגן ל
: כמעט כל פיג'מה" בגנים מוכרת לרבים מההורים הרושם הוא שתכנית "ספריית :כרותיחשיפה וה

  ,ההוריםמ 81%-ו בגן של ילדםהשנה (תשע"ד) ו אליהם ידעו כי התכנית הופעלה המרואיינים שפנ
  דיווחו כי התכנית הופעלה גם בשנה שעברה. ,שזאת השנה השנייה של ילדם בגן

 "ספריית פיג'מה"כנית בתאו משתתפים השתתפו האחרים ם המשיבים דיווחו כי ילדימחצית מהבנוסף, 
  או בבית הספר.בשנים קודמות בגן הילדים 

בו הוסבר ומפגש להורים נערך מההורים דיווחו כי  82%לגבי מהלך אקטיבי בגן לחשיפת התכנית, 
  אופן הפעלתה.על מטרותיה ו , על(בין היתר לפחות) על התכנית

סביב תכנית  קשר שוטף עם ההוריםעמדו במהגננות דיווחו כי  58% :של הגננות עם ההוריםקשר ה

על פי ; , באמצעות דפים שנשלחו הביתה או במפגשים בגן)דואר האלקטרוני(ב "ספריית פיג'מה"

  .עדכון על הנעשה בגן בתכניתבוכן כיצד לעבוד עם הילדים  הוריםהבתדרוך מדובר בעיקר  ,תיאוריהן

ספר לילדים ולהורים בעקבות  פעילות משותפתנערכה בגן דיווחו כי  מההורים 19%- הגננות ומ 54%

 צירה,יבעסקו דיווחו כי  79%, פעילות משותפת נערכה ןככי אשהשיבו . מקרב ההורים או יותר)אחד (
  ).תיופעילוכמה סוגי לדווח על  ותאפשרניתנה פעילויות מסוגים אחרים ( נערכודיווחו כי  60%–50%-כו

הקשורה  לקיים בבית פעילויות אוהגננת מעודדת אותם להקריא ספרים מההורים דיווחו כי  62%

או  )90%להם ספרים ( מציעות לילדים לבקש מההורים להקריאעצמן דיווחו כי הן  גננותה. לספרים
צעות שולחות הלעומת זאת, שיעור הגננות ה). 72%( עשות זאתל םפונות באופן יזום להורים לעודד

  בהתאמה). 25%-ו 29%(קטן יותר לפעילויות או מדריכות הורים כיצד לקרוא לילדיהם 
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על הספר או על עם הילדים שוחחו מההורים דיווחו כי  כמחצית: פעילויות בבית לפי דיווחי ההורים

דיווח כי ) 13%( מעטים מאוד. כולםבעקבות או  רוב הספריםדילמות וכו' בעקבות הקראת על ערכים, 

גבוה מעט ות כל אחת מהפעילות דיווחו כי הם נוהגים לעששיעור ההורים שפעילויות יצירה. עסקו ב

  דתי. -החינוך הממלכתימגני בגנים הממלכתיים מזה שבקרב ההורים 

אותן, אך רק  קראו 60%-וכ ספריםל להורים המצורפותמכירים את הפעילויות מההורים  70%-כ

  .בהן השתמשו 15%

  חשיפה לספריםהאה ועל הרגלי הקרי
 אוכמחצית מההורים דיווחו כי באופן כללי ילדם קורא בבית : קריאההחשיפה לספרים והרגלי ה

ומכירים בחשיבות  קריאההרוב ההורים מעריכים שילדם נהנה מככלל, . מקריאים לו פעם ביום או יותר

  . עם ילדם תרומתה לקשרבהקריאה המשותפת ו

ספרי את רוב כי על פי רוב קראו פעמיים או יותר רים דיווחו מההו 89% :קריאת ספרי פיג'מה
הם נוהגים לקרוא לעתים קרובות דיווחו כי  31%בנוסף,  .(תשע"ד) או את כולם פיג'מה שחולקו השנה

  .שחולקו בשנים קודמותלילדם את ספרי פיג'מה 

ספרים רבים  –חצית ל, ולכמורי פיג'מה בסך הכספ 15לכמחצית מהילדים יש בבית עד : ספריית הבית

-ספרים המתאימים לגיל הילדים (כולל פיג'מה וללא השאלה) ול 20יש בבית עד  37%-לבנוסף,  יותר.
פיג'מה בבית מתוך כלל של שיעור ספרי  חישוב נוסף ספרים. 50עד ספרים  20- יותר מ יש בבית 43%

נוספים הם מהווים  12%-וברק ספרי פיג'מה בספריית הבית יש  מהבתים 20%- כי בהראה  הספרים

  הספרים שבבית.) 80%יותר ממחצית (ועד 

  

  ספרהעיקרי הממצאים בבתי 

הראיונות (עם על סמך והורים),  מוריםעל סמך הסקרים ( ספרהלהלן עיקרי הממצאים שעלו בבתי 

: עמדות כלליות ותגובות כלפי תכנית "ספריית אלהבנושאים  התצפיותעל סמך ) וספרה יתבבגורמים 
הערכות לספרים  ;ספרההפעלת התכנית בבתי  ;גורמי תמיכה וסיוע למורים בהפעלת התכנית ;מה"פיג'

 ;המשכיות בין בית הספר לסביבתו (לבית ולגני הילדים) ;שהתקבלו במסגרת התכנית בשנת תשע"ד
  ר לתכנית.חשיפה לספרים ללא קשההרגלי הקריאה ו

   "הספריית פיג'מ"עמדות כלליות ותגובות כלפי תכנית 
ולפי  הן המורים והן ההורים נחשפו לתכנית, נראה כי כללכ: הכרת התכנית והזדהות עם מטרותיה

 ספרה יתבאחרים בגורמים ראיונות עם . עם זאת, ומבינים אותן את מטרותיהמכירים הם דיווחיהם 
ידוד עעל רבה בין הילד לספר, עידוד הקִ  ו שלחשיבותכי הדגש בתפיסתם (בשלב זה) הוא על הראו 

  .ישראליתהיהודית והמורשת הערכים ובנושא ההחיבור לבית ופחות על השיח על הקריאה ו

התכנית זוכה לאמון רב מצד המורים בדומה לממצא בגנים, גם בבתי הספר  כללית:הרצון השביעות 

ויותר)  97%וכמעט כולם ( מההורים) מרוצים מהתכנית 88%-מהמורים ו 94%: שיעור ניכר (וההורים

  ים להמשיך להשתתף בה. עיקר הנקודות שעלו בזכות התכנית (ממורים ומהורים) הן:רוצ

  לקריאה;מניעה מעוררת מוטיבציה לקרואהנאה ומסבה  ,חשיפה לספריםמעודדת התכנית  �
  ;קריאההמיומנויות ור ולשיפ הלהתפתחות השפתורמת התכנית  �
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  ;תערכיהתפתחות לו חשיבהלתורמת התכנית  �
  נמוך); חברתי- כלכלימעמד עיקר בקרב (ב ת הביתיספרי תורמת להרחבתהתכנית  �
  .יוהורל ילדלקשר בין העם ההורים ו ת הספרלקשר של ביתורמת התכנית  �

בכיתה  מרכזי יותרתופס מקום הספר הרושם הוא שבזכות התכנית  תרומת התכנית:תפיסות לגבי 

בבית הן ) ו41%(הן בכיתה  בעברכפי שעסקו בו עוסקים בו יותר מומהמורים),  65%ובקרב הילדים (

). מעניין כי ריית הביתספהרחבת על הקריאה בבית והרחבת שעות דיווחו על  מההורים 70%-(יותר מ
מתבקש יותר  נראה שהעיסוק בספראם כי לכאורה די דומות להערכות שהתקבלו בגנים,  ההערכות אל

  (ללא קשר לתכנית).גן לכיתה א' העם המעבר מ

  , כולל:ומההורים ייחסו לתכנית תרומה לתלמידים בהיבטים שונים שיעור ניכר מהמורים

  בהתאמה); 73%-, ו83%בכיתה ובבית ( גידול בהיקף הקריאה �
  );85%-ואוצר המילים (כ העשרת שפת הדיבור �
  ויותר); 85%- (כ לערכיםהסיפור וחינוך  הבנת, החשיבהטיפוח  �
  ).93%–70%יום (-וםבחיי הי ספרל מרכזיייחוס מקום ו ממנו הנאה, הספר תהכר �

לבין פעלה "ספריית פיג'מה" הובהם שבגנים למדו להשוות בין תלמידים שהמורים התבקשו  בנוסף

ספריית "מייחסים לבבתי הספר גם כי עולה ממצאים המתלמידים שלמדו בגנים שבהם לא הופעלה. 

יג'מה" בגן מהמורים שתלמידיהם השתתפו ב"ספריית פ 68%- בין כמחצית לתרומה רבה:  "פיג'מה

 ,השפההתפתחות בבתכנית, וזאת שלא השתתפו ילדים בהשוואה לכישוריהם טובים העריכו כי 
  יחס לספרים.בסיפור וה תהבנב, בהתפתחות ערכית

קידום לתורמת לקידום תכנית הלימודים, מהמורים אף דיווחו כי תכנית "ספריית פיג'מה"  91%לבסוף, 

  בכיתה.וק בה עיסלו משרד החינוך ו שלתכנית

מורים חלק מהפי לשיפור מ אחדות הצעות: לצד ההערכה הרבה לתכנית כמכלול, עלו הצעות לשיפור

  הורים:חלק מהפי מו

  ; המחולקים להגדיל את מספר הספרים �
  לילדים; את הספרים טוב יותר  להתאים �
  בבחירת הספרים; מוריםאת הלשתף  �
  לפעילויות בכיתה; נוספים  רעיונותו ההדרכלהציע  �
 הספר בעקבותלהורים ולילדים משותפות פעילויות ליזום לתלמידים או  פעילויותהחיב את להר �

  .(הצעה שהעלו הורים)

  "ספריית פיג'מה"גורמי תמיכה וסיוע למורים בהפעלת תכנית 
) 82%( ת הפעילויות לילדי הכיתה בעקבות הספרא הם עצמם יוזמים ומתכנניםרוב המורים דיווחו כי 

הם נערכים  ,מורים בשכבה כמהמהראיונות עלה כי כאשר יש  .)77%( ידת עמיתיםבלממסתייעים  או

  .ואת הפעילות בעצמן המורה מתכנ ,בשכבה תבהם יש כיתה אחשבבתי ספר  ;יחד

בהצעות שבספר, באינטרנט  – פיג'מה" בגורמי תמיכה מטעם "ספרייתשיעור ניכר מסתייעים גם 

בית מבגורמים  יםמסתייע םכי ה יםמדווחשיעור הת זאת, לעומ ).70%-ובעלון המידע של התכנית (כ

  .במדריכת האוריינות) 26%- ו ברכזת השפה יםמסתייע 43%(קטן יותר  ספרה
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 אובתמיכה  ים) מעוניינ20%- יחסית (כשיעור קטן , ובתכנונה הפעילות יזוםביפעילים שהם עצמם אף 
לפעילויות בעקבות  רעיונות נוספיםבהעשרת הפעילויות ובעיקר בבמסגרת התכנית,  הדרכה נוספתב

  הספר.

  הפעלת התכנית בבתי הספר
לפני  קריאההפעילויות שונות לעידוד נערכו ברוב בתי הספר : קריאההפעילויות אחרות לעידוד 

תכניות אחרות לעידוד , ובחלק מבתי הספר היא השתלבה הםלפעול ב"ספרית פיג'מה" החלה ש

שילוב במתרכזת בכך שהיא ניכר  "ספריית פיג'מה"התרומה של סברו כי עיקר קריאה. המרואיינים ה

  .כל ספר בעקבותמגוונות  רצף של פעילויותלהפעיל וכן מאפשרת  ההורים

- (כ כמתוכנן נעשתה חלוקת הספרים לכיתות ,: לפי דיווחי המורים"ספריית פיג'מה"הפעלת תכנית 
עד מועד כי מההורים  57%ה בעת דיווחו ב). הנדרשמספר ויותר דיווחו שהספרים הגיעו במועד וב 80%

  .במסגרת התכניתארבעה ספרים קיבלו הביתה הסקר 

דיווחו כי היו ספרים שהילדים ) 8%מורים מעטים מאוד (: פעילויות בכיתה במסגרת ספרי פיג'מה

 , וכרבעבממוצע הקריאו כל ספר בכיתה פעמיים) דיווחו כי 53%כמחצית ( קיבלו אך לא קראו בכיתה.
  ש פעמים או יותר.ושלהקריאו כל ספר ) 26%( מהם

או עיון  עיקר הפעילויות בכיתה בעקבות הספרים הן קריאה בקול רם לכל הכיתהמהסקרים עלה כי 
פעילויות אלה נערכו או יותר דיווחו ש 80%( ערכים וכד'על קריאה עצמאית וכן שיחה על הספר, ו

 פעילות יצירה הקשורה במלאכת יד) עסקו ב64%( שיעור קטן יותרספרים).  ארבעהאו  שלושה בעקבות
  פעילות אחרת (יצירה מסוג אחר או פעילויות עם גורמים נוספים).יותר עסקו באף שיעור קטן ו

חלק גדול מההצעות ומההמלצות של בכיתות שהמורים מיישמים  מלמדים תצפיותהוהראיונות 

פעילויות הטרמה, הקראה, ביאור מילים ושיעורים  כמה הלךכולל עיסוק בספר במ ,"ת פיג'מהיספרי"

ואף פעילויות יצירה בעקבות הספר. לא נצפו פעילויות מחוץ לגבולות  ופתגמים, פעילויות דידקטיות שונות

  הכיתה.

ריית פיג'מה" לערכי דיווחו כי הם נוהגים לקשר את תכנית "ספמהמורים  58% התברר כי בסקרים

מפתח "ספרים מתקשר לתכנית עקבות הב םערכיבהעיסוק  כירובם סיפרו ובראיונות מפתח הל"ב, 

בין מועד הגעת הספר לבין פריסת נושאי תיאום תמיד  איןאמרו כי  םמהמרואייני חלקעם זאת,  ."הל"ב
  ".מפתח הל"ב"חיבור לכלל  יןאש ,בראיונותנאמר  ,בחלק קטן מבתי הספר .לאורך השנה "מפתח הל"ב"

 התצפיות הלךבמבמסגרת "ספריית פיג'מה".  הפעילויותחלק מים מתעדחלק מהמרואיינים סיפרו שהם 
ספריית "פינות המיועדות לב' -בכיתות או במרחבי כיתות א'יש רק במחצית מבתי הספר התברר כי 

  ".פיג'מה

  ניתהערכות לספרים שהתקבלו בתכ
ארבעת  מתוך שהושל זכו להערכות גבוהות מאוד המוריםבקרב  :הערכות לספרים שחולקו בכיתה א'

גיל התאמה לה: עלילת הספר, השפה ובחינותכל המ – "נוצות ברוח"ו "ענונת", "אוגי" –הספרים שחולקו 

ההערכה הערכות גבוהות). העניקו מהמורים  98%–85%הילדים, האיורים והערכה כללית לספר (

  ת).הערכות גבוהו העניקו לומהמורים  65%–50%יותר (בין  הנמוכהייתה  "קונצרט בחולות"ל
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 דיווחו דיווחו כי הם מכירים את הספרים וחיוו את דעתם; מתוכם 60%-כמהם עד כמחצית , הוריםלאשר 

הפערים אמנם שהם מתאימים לילדיהם (סבורים כי הם מרוצים מהספרים ו – 90%–80% –הרוב 

  ). "קונצרט בחולותהספר "מפחות מרוצים גם ההורים אך  ,קטנים

 "אוגי"תפס  ,לילדםביותר מתאים מצא חן בעיניהם יותר מכול או הספר  לציין איזהההורים התבקשו כש
). 22%( "ענונת"ו )29%( "נוצות ברוח"), ובפער קטן אחריו ציינו אותו 34%ג (ורידראשון באת המקום ה

   ).ציינו אותו 14%( "קונצרט בחולות"עמד ג ורידאחרון בבמקום ה

הינשוף שראה " יקו הערכות גבוהות מאוד לספרהענ מוריםה הערכות לספרים שחולקו בכיתה ב':

התאמה לגיל הילדים, האיורים והערכה כללית לספר העלילת הספר, השפה ו: בכל ההיבטים "הפוך

–83%(שני תפס את המקום ה "הנסיכה וכיכר הלחם האמיתית" .ויותר נתנו הערכות גבוהות) 94%(
נמוכות קיבלו הערכות  – "האגדות שלנו"ו "תמעשה בחתולים ושאר חיו" –ים האחרים שני הספרו ,)89%

 "מעשה בחתולים"הערכות גבוהות מלבד האיורים בהעניקו להם  72%–69% :די גבוהותיותר אם כי 
  הערכות גבוהות יותר.זכו לש

לגבי ו ;"הינשוף שראה הפוך" –ים את הספר הראשון שחולק דיווחו כי הם מכירמהם  77%הורים, אשר ל

דעתם: מתוכם, הרוב את כי הם מכירים את הספרים וחיוו  60%- בין כמחצית לוחו הספרים האחרים דיו

רים שהפעאף שהוא מתאים לילדם.  סבוריםודיווחו כי הם מרוצים מהספר  – 90%- כעד   75%-כ –

  "האגדות שלנו". ממ"מעשה בחתולים ושאר חיות" ופחות מרוצים המורים, גם ההורים בקרב קטנים, כמו 

לילדם,  ביותר מתאיםאיזה ספר או  םיותר מכולמצא חן בעיניהם ו לציין איזה ספר ההורים התבקש

  הפוך".את "הינשוף שראה ציינו  – 60% –ם רובו

. ומבחינת הערכים שבהם ת שפתםמים לילדים מבחיניתא, רוב הספרים שחולקו נתפסים כמלכלכ
  מסר שלו.לו הוא מעוררשעניין לשביעות הרצון מהספר קשורה לתפיסת התאמתו לרמת הילדים, 

  קשר בין בית הספר לסביבהההמשכיות וה
  ביתבין ההמשכיות בין בית הספר ל

 בפעילות משותפתמהמורים דיווחו כי שילבו את הספרים  70%: עם ההורים המוריםקשר של ה
כי מההורים  47% וה בעת דיווחב .באירוע פתיחת הספרייה רך כלללהורים ולילדים בבית הספר, בד

שבוע באירוע לפתיחת הספרייה או בספר פיג'מה, לרוב  בעקבות פעילות משותפתבכיתה כה נער

להם שהספרים מיועדים  רסבובו העל התכנית והתקיים מפגש מההורים דיווחו כי  65%בנוסף,  ספר.ה

  לקריאה משותפת עם הילדים.

או  לבד –הקריאה  מעודדים את עצםחוד יירוב המורים דיווחו כי הם יוזמים פניות להורים וב
יה יאם באמצעות פנודדים את הקריאה בבית, דיווחו כי הם מע 91%–82%( בבית במשותף עם ההורה

המורה כי  מההורים 61% ה בעת דיווחוב ה להורים דרך ילדיהם).יפניבאמצעות  ואםישירה להורים 

פניות מסוג אחר,  בית.לקרוא ב מעודד את הילדיםא ו) סיפרו כי ה87%יותר (רבים , אולם פונה אליהם

במידה נעשות בתדירות קטנה  ,דרכת ההורים כיצד לקרוא לילדיהם או שליחת דפי פעילות הביתהכמו ה

שהיו מורים שדיווחו על כך בראיונות  אףמהמורים בהתאמה דיווחו כי נוהגים כך,  26%-ו 36%( ניכרת

  במחקר האיכותני).

 עלו שוחחו על הספר או על ערכיםהם מההורים דיווחו כי  כמחצית: פעילויות בבית לפי דיווחי ההורים
  פעילויות יצירה. ב עסקו) 15%–10%( מעטים מאוד. או רובם הספריםדילמות וכו' בעקבות הקראת כל 
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 15%אותן, אך רק  קראו 56%, ספריםל להורים המצורפותמכירים את הפעילויות מההורים מחצית כ
  בהן. השתמשו

  קהילה)בו ת הספרהכיתה (מהגן לביהמשכיות מעבר לגבולות 

שיתקיים רצף בין התכנית  מובילי התכנית ה שלציפייהלמרות  :ת הספרגן לביההמשכיות בין 

כמחצית  : אמנםנתק יש, בפועל נראה כי המיועדת לבתי הספר לבין התכנית המיועדת לגני הילדים

שמעו הם ת פיג'מה" בגנים (לרוב כנית "ספרייהשתתפו בתאו כולם הם תלמידימהמורים העריכו כי רוב 

, נראה עם זאת. בגן לו ספרים חולקוייודעים א) 14%( מעטיםרק  , אךתלמידים או מהוריהם)העל כך מ
היה עוזר הזה שהמידע  דיווחו שהם חושבים 24%רק שהמורים אף לא חשים בנחיצות המידע שכן 

שחולקו "ספרי פיג'מה" ר אחד הונחו רק בבית ספכי  התברר בתצפיות .התכנית בכיתהאת  לילהפע להם

  .ב'-במרחב כיתות א'שמדפי הספרייה על בגני הילדים 

) מכירים את 52%וחלקם ( של ילדיהם בגניםופעלה התכנית הכי מההורים  37%ה בעת דיווחו ב
) שומרים את ספרי פיג'מה 96%כמעט כולם (. הב חיותאאו  השתתפותם של אחיםבזכות התכנית 

  .שקיבלו בעבר

לגבולות הכיתה, לרוב עם חוץ מהמורים דיווחו על שיתופי פעולה מ 71%: שיתופי פעולה מחוץ לכיתה

  כיתות מקבילות.

  חשיפה לספריםהעל הרגלי הקריאה ו
דיווחו כי הוא קורא  שארוחו כי באופן כללי ילדם קורא בבית פעם בשבוע, והכמחצית מההורים דיו

  . זהיותר מ

כל את בעצמו דיווחו כי ילדם קרא מההורים  76%: חולקו השנהפיג'מה שקריאת ספרי ניכרת העדפה ל

לו שהקריאו מהם דיווחו  64%-, ואו את רובם "ספריית פיג'מה" בתשע"ד מטעם הספרים שחולקו
בעצמם חלק דיווחו שהילדים קוראים  יותר). עם זאת,במידה רבה (בכיתות א' מקריאים  את הספרים

   ).21%תם () או יחד א38%( ספרים גם משנים קודמות

המשותפת ומכירים בחשיבות הקריאה  )82%( קריאהה, רוב ההורים מעריכים שילדם נהנה מכללכ

, שיעור גדול יותר דיווחו כי למרות זאת, כאמור. ויותר) 90%(נם לבין הילדים בי תרומתה לקשרבו
  (לעומת הקראה). בעצמםהילדים קוראים את הספרים 

 35%- כבנוסף, . מזה יותראף  17%-לו לוספרי פיג'מה בסך הכ 20–9 תמהילדים יש בבי 44%- ל
ספרי  ם שלחישוב שיעור .המתאימים לגיל הילדים ספרים 20ד ם עבית תרייספיש במההורים דיווחו כי 

מהבתים יש רק ספרי פיג'מה,  17%-כי במראה,  פיג'מה מתוך כלל הספרים המתאימים לגיל הילד בבית

  .מכלל הספרים בבית 99%- פיג'מה מהווים בין מחצית ל נוספים ספרי 21%-וב
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  עתידתובנות עיקריות וכיווני פעולה ל
: ספרהבגנים ובבתי  כל השותפיםצד מ מאוד חיוביות זוכה לתגובות "ספריית פיג'מה", תכנית כללכ

  . הואף להרחיב הפעילהולשיש להמשיך סבורים ו מהתכניתהורים. כמעט כולם מרוצים גננות, מורים ו

הגננות משלבות אותה בקלות רבה יותר היטב, ומשנה לשנה בגנים השתלבה  "ספריית פיג'מה"תכנית 

  .בהומשתלבת של תכנית הלימודים . הן בגנים והן בבתי הספר היא נתפסת כמקדמת בפעילות הגן

ת פעילויו נערכות. ברוב בתי הספר על קרקע בתולה ”מה’ספריית פיג“כנית תלא צמחה בבתי הספר 
בראיונות  אחרת. ממוסדת תכנית עם שילובבספרייה או בבמסגרת הכיתה,  קריאההידוד נוספות לע

שילוב ההורים מתמקדת בהאיכותניים עלה כי "ספריית פיג'מה" שונה מפעילויות אחרות בכך שהיא 

ילויות פעה המרואייניםעיני ב לעומת זאת,. כל ספר בעקבותומאפשרת רצף של פעילויות מגוונות 

  .ובקידומן מיומנויות הקריאהקריאה מתמקדות בעיקר בעידוד האחרות לעידוד ה

  :כל אחד מההיבטים שנבחנולתורמת התכנית סברו הנשאלים כי  הן בגנים והן בבתי הספר

  במוסד הלימודים ובבית; מרכזיהספר תופס מקום  �

 גדל הקריאה היקף ,נמוך)חברתי -כלכלירקע בעלי ילדים עיקר לספרים (בהקוראים נחשפים  �
   ;קריאהההנאה מהקוראים מפיקים ו

  ; קריאההלמיומנויות גם תרומה ניכרת בבית הספר  ;אוצר המיליםו העשרת שפת הדיבור �

  ;םערכילדמיון ותרומה לחינוך החשיבה והפיתוח  �

  ;הבית תספרייהרחבת  �

 ;עם ההורים לקשר של בית הספרבין הילדים להורים ותרומה לקשר  �

  .ללו בכיתהכל ההיבטים העיסוק בו בבית הספר דיםקידום תכנית הלימו �

ההנחיות והמסרים וכך גם ( מתמקדיישום התכנית  בבתי הספרנראה כי בשלב ראשוני זה עם זאת, 

- היבט החינוכימזה בפחות ו לשוני- היבט הפדגוגיבמידה רבה יותר ב) י התלמידיםתהמועברים לב
 ו שלתפיסות בדבר חשיבותהתמקדות נובעת משה ייתכן אףו. ייתכן שנוח יותר לעסוק במוכר, ערכי

 המוסף הערךאת כדאי לבחון  ,דעתנולהמעבר של הילדים לבית הספר.  בשלהלשוני -העיסוק הפדגוגי
  בא לידי ביטוי במטרות התכנית. דברהטים הערכיים כפי שיבהולהדגיש את השל "ספריית פיג'מה" 

  

  :התכנית יה שלרותמטחת מנבקש לבחון את אופן השגת כל א בהקשר זה

ושגת במידה רבה מ וכי מטרה זנראה  – ההשפ יבהיבטוהעיסוק  אהבת הספרהקריאה ועידוד  .1

קומו המרכזי מללעצם העיסוק בספר וניכר כי התכנית תורמת  בגניםהן בגנים והן בבתי ספר. 

שפתם בעקבות החשיפה. את ועולמם מעשירה את הילדים לספרים והיא חושפת את  ;בפעילות

 ההערכה היא שהספרים .המטרה מיושמת היטב במסגרת השיעורים נראה כי תי הספרבב
כי הילדים זוכים  מלמדיםהתצפיות הראיונות ו. םשפת תלילדים מבחינברובם מותאמים  שחולקו

חשפים למטבעות לשון ופתגמים, ספר קריאה, נחשפים לסגנונות כתיבה, נ ו שלללמוד על מבנה

 בעקבותנהנים מהפעילויות  ובאופן כללימתרגלים מיומנויות כתיבה  מרחיבים את אוצר המילים,
 .הספרים
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נראה כי מטרה זאת  – תיהודי-תישראליהמסורת במורשת וב ,ערכיםבועיסוק  שיחהטיפוח  .2

מהגננות  80% אמנם, גניםאשר להספר. בגנים והן בבתי  ןה באופן חלקי אומושגת במלואה 

מורשת בעקבות על דילמות ועל על ערכים,  ותשיחקים בעוסוכמחצית מההורים דיווחו כי הם 

השיח הזה באיזו מידה לא ברור (בשאלות פתוחות אחרות) אמירות כלל הלנוכח הספרים, אך 

 80% ,בתי הספראשר ל ככוונת מובילי התכנית. ,מרכזי ומקדם תשתית תרבותית משותפת
 מורשת בעקבות הקראתעל ת ודילמועל שיחה על ערכים,  ניהלוכי בסקרים דיווחו מהמורים 

בעקבות  השוואה לפעילויות אחרותבזוהי הפעילות הרווחת כי וספרים בתכנית,  ארבעה-שלושה

כמטרה  םערכיבאת העיסוק  מהנשאליםרק חלק הזכירו עם זאת, במחקר האיכותני  ספר.

ת יופעילוה) ורק בחלק מהתצפיות על ההתודע תפער ברממשקף הדבר ייתכן שבתכנית (
 פן הערכי.ב עיסוקה בות הספר נראבעק

היא  שלוש שנות הגןאותם הספרים לאורך  עצם קבלת לדברי מובילי התכניתעם זאת,  .3

  כשלעצמה יוצרת תשתית תרבותית משותפת.

אך תכנית "מפתח הל"ב", בספרים לש םערכיבאף ציפייה לקשר את העיסוק ניכרת בבתי הספר 

קריאת  כי פעלו כך (בעקבותבסקרים דיווחו רים מהמו 58%: הדבר נעשה במידה פחותהנראה ש

עם הפריסה  ינה מתואמתאשהתכנית  םחלקאמרו  בראיונות ואילו ספרים)ארבעה -שלושה

בעיה ב אין מדוברנאמר ש גורמים במשרד החינוךבשיחה עם ". מפתח הל"ב" השנתית של

אין די נראה כי אום. היעדר התילמרות קשר בין שתי התכניות ללדעת כי המורים צריכים  מהותית
החודש בחודש של אותו בערך (ולא  מודעות להנחיה לעסוק בערכי מפתח הל"ב לאורך כל השנה

הקצות מקום רב יותר ל וייתכן שכדאיבבתי הספר יש לחדד את נושא הערכים הרלוונטי). לסיכום, 

 משולביםה( הלשוני החינוך גורמי לצד כניתהת הטמעת בתהליך ערכי-החברתי החינוך ורמילג
  .)היטב

אך המידע הכמותי קריאה בקבוצות קטנות נערכה מהגננות דיווחו כי  61%לבסוף נוסיף כי 

 נעשותבעקבותיה  ההשיחאם הקריאה ואינו מאפשר לקבוע בבירור בתי ספר שהתקבל מ
קבוצה לפיה שאת ההנחיה . גורמים במשרד החינוך המליצו לחדד ותקטנ ותבמליאה או בקבוצ

  .יםערכהקשורים לייחוד בנושאים במיטבית על הספר,  הה יותר לשיחמתאימקטנה 

הושגה אך  וז מטרהנראה כי  – החמשפבין בני ה שיחה חיזוק הרגלי קריאה משותפת ועידוד .4

נים בין שתי (ייתכן שבשל ההבדלים המובְ  בתי הספרהיא הושגה יותר מב בגנים .לא במלואה

התחלת הלימודים עם  בעצמםם יתחילו לקרוא הציפייה של ההורים שהילדיבשל ו המסגרות

כמעט כולם מקריאים ותכנית "ספריית פיג'מה", את  מכיריםההורים ש ניכר בגנים. בית הספר)ב

זאת ועוד, לפי דיווחי  , לרוב יותר מפעם אחת.או את כולם הספרים שחולקו לילדיהםאת רוב 

רים לחשיבות הקריאה ובמידת של ההו םמודעותת ברנראה שהתכנית תורמת להגחלק מהגננות 

רוב , אולי בהתאם לשלב הראשוני בתכנית ,בבתי הספר תפת.מה אף לעידוד קריאה משו

הקריאה  ה שלחשיבותהדגשת קיבלו הסבר על מטרותיה תוך דיווחו כי ו אליה נחשפוההורים 

 פעילות נוספתב עוסקיםאו  לילדים ספרים בבית , אולם רק חלקם מקריאיםתהמשותפת בבי
  .בעקבות הספר

ספרים (בבתי לילדים להקריא יוזמים פניות להורים כדי לעודדם נציין כי הגננות והמורים בעיקר 

את ההורים להקריא), אך  יםמעודד םשהאת הילדים לקרוא ספרים יותר מם מעודדים ספר ה
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וא הורים כיצד לקראת השולחות הצעות לפעילויות או מדריכות קטן יותר מספרן של הגננות ה

  לילדים. ספרים

קריאה העידוד ו : אסטרטגיות קריאהההשפ יהיבטביותר מתמקדים המורים  בבתי ספרכי נראה 

ו להדגיש יותר את חשיבותרצוי סבורים כי גורמים במשרד החינוך לעומת זאת, באופן עצמאי. 
ים כי הם אף סבורל הקריאה. וחוויה חיובית ש םערכיעל  הלשם הבנה, שיח – םתיווך ההורי של

הורה לילד (ולא סביב הכהזדמנות למפגש איכותי בין חוויית הקריאה המשותפת יש להציג את 

  עלולים להיות מלווים במתח).ההכנת שיעורי בית 

כי ספר הלילדים בבתי הורים בפני בפני מורים ו יותרבמידה רבה להדגיש יש בהקשר זה נציין כי 
ערך המוסף טמון בהקראה האלא ש אית של הילדלקריאה עצמלא נבחרו  , על פי רמתם,הספרים

יכולים  ינםא –בבית הספר לומדים שהם כבר אף  –ובחשיפה לתכנים מורכבים יותר שהילדים 

  .בעצמםלקרוא 

מהמורים לעומת  70%בגנים (פעילות משותפת להורים ולילדים יותר מעל  ווחבבתי הספר ד

משותפות יות ופעילנעשות בתי הספר מבים שבר אףמההורים לילדי הגן).  19%-ו מהגננות 54%

גורמים על פי . בהןלהרבות כדאי ו – פעם או פעמיים בשנה –הן אינן רבות , להורים ולילדים

על הורים (התכנים איכותיים כבסיס לעבודה עם ספק ספר מה בעקבותמפגש הבמשרד החינוך, 

גשים ים). זאת ועוד, במפראחמפגשים בגם בטקסים ו אך בבית הספר, ספרייההבפתיחת פי רוב 

  תית הקשורה לקריאה משותפת של ספר.יהכוונה והדרכה לפעילות חוויאפשר להעניק  הכאל

בין בגנים לבתכנית בין המתרחש רצף אין  אך, התכניתמוקדי אחד מהוא  רצף לאורך השנים .5
ינם אאת הספרים שחולקו בגן ואף  מכירים ינםא המוריםעל פי רוב הספר:  יתבהמתרחש בה ב

ילדים הות משותפות עם גני פעילוינערכות . כמו כן לא להם ם יכולה לסייעתכרשהסבורים 

אשר  את ספרי פיג'מהנוהגים לקרוא  ילדיםה . עוד נציין כי גם בבית"פריית פיג'מה"סלהקשורות 

לקיים את יש אם כדאי לשקול  .שקיבלו בשנים קודמות הספריםאת  זהמ ופחות חולקו השנה

  או להציע מנגנונים ברורים לכך. ונותבְ להַ  –כן  הרצף, ואם
  

נראה כי רוב הספרים שנבחרו בשנת  כללכ ,אשר לספרים שחולקו בשנת תשע"ד ואופן בחירתם

המשתקפים  ערכיםוהן ב שפתםלילדים הן ב טובים ומתאימים וחולקו בבתי הספר ובגנים, תשע"ד

מידת על  בייחודבתכנית, ו שחולקוספרים העירו הערות על ה בגניםעם זאת, חלק מהמשיבים . בהם

רמת עניין  וכן על במגזר הדתי) עיקרשל האוכלוסייה (ב התכנים לערכים ולאורח החיים ם שלהתאמת

  חובה).- בטרום עיקר(ב לגיל הילדים )התכנים והאיורים( התאמת הספרים-איעל ו לא אחידה

 ולפתחן; מיומנויות קריאהלקדם  כדי לאשהספרים ניתנים לילדים  הדגישכדאי ל בבתי הספרכאמור, 
בהם עוסקים בבית הספר שים, לנושאים הילדשל ם מלטעהספרים נבחרים על פי מידת התאמתם 

נבחרים הרוב הספרים  .(ולא ליכולתם של התלמידים לקרוא בהם באופן עצמאי)ימודים ולתכנית הל

חלק מהתכנים מורכבים  שכן ,ריאהבזמן העיון והק הורה לילדהתיווך של  – בכוונת מכוון – מזמנים

  וסיוע מצד ההורים.תיווך מצריכים ו
  

 רוב .בתי הספרדומה לזו שבגנים בהתמונה נראה כי  ,צורך בסיוע נוסףלאשר למקורות תמיכה ו
עמיתים (בבתי או בשיתוף  הספרים בעקבותאת ההפעלות בעצמם המורים יוזמים ומתכננים ו הגננות

טפורמות השונות שמציעה "ספריית פיג'מה" ורה אחת בשכבה). הפליש יותר ממאם עיקר ב  ספר
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) דיווחו שהם מהגננות 14%- מהמורים ו 19%(יחסית מעטים . המוריםאת הגננות ואת אף הן משמשות 
והדרכה אשר לתמיכה בעיקר בכל הקשור לרעיונות להפעלות נוספות.  ,ףסיוע נוסלזקוקים לתמיכה ו

רציונל של העל  תהטמעת התכנית בבתי הספר מבוסס ךרד החינולדברי גורמים במשספר, הבבתי 

באופן עקיף. עם זאת, ייתכן נעשית ההכשרה ולכן , "ספריית פיג'מה"קריאה שאינו ייחודי להעידוד 

חשיבות ההקראה בו ספרים בתכניתה בעקבותמהות הקשר עם ההורים כדאי להתמקד בבהשתלמויות ש

והחוויה המשותפת. ה, השיחהקריאה זמנותיה החיובית שמחווב ייחודבו –בבית 
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  מבוא

  אודות התכניתעל 
מורשת העל ערכים והעל שיח  ולעודדקריאה האהבת את ל ילהנח שואפת "ספריית פיג'מה"תכנית 

הרולד  קרן  . התכנית היא פרי יוזמתה שלותיהםמשפחבני ו גיל הצעירקרב בני הביהודית -ישראליתה

תכנית המעניקה  – The PJ Libraryהברית, והיא מבוססת על התכנית המצליחה - בארצות גרינספון

הברית -ברחבי ארצות ויותר אה קהילותיהודית למשפחות במהעשרות אלפי ספרים בעלי זיקה לתרבות 

  1.מקסיקובאוסטרליה וב, נדהוק

בשנים כיתות גן בישראל.  107- ב "מה’ספריית פיג"בשנת הלימודים תש"ע נפתחה תכנית ניסיונית של 

 בשנתו ,יסודי במשרד החינוך-האגף לחינוך קדםבשיתוף  נוספים גניםל התכניתשלאחר מכן הורחבה 
מדד המשתייכים ל )דתי-הממלכתיו ממלכתיהכיתות גן במגזר היהודי ( 7,100-בהופעלה היא תשע"ד 

בנוסף פועלת התכנית  רשויות מקומיות ברחבי הארץ. 164-ב ילדים 190,000נהנו ממנה  .6–1 טיפוח

 מימון(הללא מימון אך  , בפיקוח משרד החינוך10–7 מדד טיפוחהמשתייכים לשובים ייבגנים אשר ב
בשנת בתכנית השתתפו  האלשובים יבי הרשות המקומית).על ידי ההורים או  ידי נעשה על הבגנים אל

  חודש.  בכלספרים  230,000-בסה"כ חולקו במסגרת התכנית כ ילדים נוספים. 40,000-כתשע"ד 

נהל הפדגוגי וקרן האגף לחינוך יסודי במִ : תכנית ניסיוניתבבתי הספר בשנת הלימודים תשע"ד הופעלה 

במחוז  פרס בתי 24- ב' הלומדים ב-יתות א'ילדים בכ 3,000- שכלל כ פיילוטהפעילו גרינספון ישראל 

חשיבות רבה נודעת תפיסה שהתבססה על ההרחבת התכנית לכיתות הנמוכות בבתי ספר  מרכז.ה

מאחר שמיומנויות הקריאה של  ,עד כיתה ב'וגן בקרב ילדים ב קריאההפעילות לעידוד ההורים ב תיווךל

 ם שלממליצים לשמר את דפוס מעורבות ”מה’פיג ספריית“מנהלי זאת ועוד, מספקות.  ינןאהילדים עדיין 
 הרצףחשיבות לנוכח  קריאה בכיתות א' וב'הגן ולהמשיכו במסגרת תהליכי עידוד מתרחש בההורים ב

  ם.ערכידורי על - החברתי הרבהשיח חשוב להמשיך את הבנה שהומתוך 

  לקדם הן:מבקשת  "ספריית פיג'מה"תכנית ש המטרות המרכזיות

 ;שיפור יכולות הקריאה כמטרה)לאין הכוונה ( והספראה הקריאהבת עידוד  �

בזיקה לתכנית , בבית הספר (בגן ישראליתהיהודית והמורשת השיח על ערכים ועל קידום  �

  ) ובבית."מפתח הל"ב"

  מטרות נוספות הן:

  ;האוריינותכישורי שיפור העשרת השפה ו �

בין ילדים הקוראים ותף) ספרותי וערכי מש-רחב (מטען תרבותי מכנה משותף תרבותייצירת  �
  את אותם ספרים;

  בין בני המשפחה;שיח הועידוד חיזוק הרגלי קריאה משותפת  �

                                                 
 .תכניתעם מובילי ה השיחעל ו "ספריית פיג'מה"אתר הנאמר בהמידע מבוסס על  1



 

21 
 

האוריינות ולהעמקת החינוך כישורי התורם לחיזוק  הורים-מורהאו  גננת- "מעגל" ילדיצירת  �

  ;לערכים

 ספרים במתנה. הענקתבאמצעות  ילדים הנגשת ספרי �

 שנהבאותה  ופעלוקריאה שההתכניות לעידוד  כמהערכה של ראמ"ה מחקר ה ביצעה תשע"אבשנה"ל 
 הממצאים הבולטים שעלו ."ספריית פיג'מה"ו "מדף הספרים הביתי שלי", "מצעד הספרים"בגני ילדים: 

  הם:  במחקר ההערכה

להמשיך  יםקריאה ונכונהות לעידוד מכל התכניבמידה רבה רצון  יעשבהגננות וההורים  �

 באות; ולהשתתף בהן גם בשנים ה

תדירות הקראת הספרים בגן ובבית, יחס  שונים, כוללתחומים על לחיוב התכנית משפיעה  �

מגוון), ההיקף וההילדים לספרים (אהבה, הנאה ומרכזיות הספר בחייהם); חשיפה לספרים (
 . ערכיםההבנה והחשיבה, השיפור מיומנויות הקריאה והכתיבה והעשרת אוצר המילים; טיפוח 

מדף הספרים של "ו ”מה’ספריית פיג“הערך המוסף של את היתרון המרכזי ו יינו אתצ המרואיינים �

לכל מאחר ש :רגילה בגן או לתכניות אחרות לעידוד הקריאההבהשוואה לפעילות  "הביתי שלי

לעקוב אחר קריאת הגננת ולהסתכל בתמונות, להמשיך את הקריאה הוא יכול ילד ספר משלו, 

 ת ִקרבה בין הילדים להורים.מזמנהפעילות ב עסוקבבית ול

  ח המלא באתר ראמ"ה."ניתן לעיין בדו

  

  תשע"דב ניםהפעלת התכנית בג
לספריית הוענקו שני עותקים ו )סמלי מחיראו ב(ספרים במתנה  שמונההוענקו לילדי הגן במהלך השנה 

 מופיע לרוסית ולאנגלית תרגומן( לכל ספר מצורפות הצעות לשיחה ולפעילות בעקבות הקריאה. הגן
  .)"ספריית פיג'מה"באתר האינטרנט של 

  ספרים בשנה).ממיליון וחצי ספרים בחודש (יותר  230,000מסגרת התכנית שנת תשע"ד חולקו בב

  .חובה-חובה וטרום –מוצגת רשימת הספרים שחולקו לפי שלב הגן  1 לוחב

  גילהלפי שלב  תשע"דם בהילדי גנישחולקו ב "מה’ספריית פיג"ספרי : 1 לוח

 חובה גני חובה-גני טרום

 )אורה אייל( "ילדה לבדה" )נורית יובל( "נעלי הזהב של המלך"

 )סריג' מולדצ'דסקי ודובינסקי( "טעם של חג" )נעמי שמר( "הטיול הקטן"

 )ג'קי לוי( "אותיות מתוקות" )בוב גראהם( "איך לרפא כנף שבורה"

  )רונית חכם( "תאכל מעיל תאכל" )מרים רות" (מגפיים"

 )לאה גולדברג( "מר גוזמאי הבדאי" )שלומית כהן אסיף" (חומפס"

 )חיה שנהב( "עליזה הברווזה והחברים" )לאה גולדברג( "אורי כדורי"

 )שהם סמיט( "משל על שועל" )דתיה בן דור( "יום שישי של יויו"
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איימי קראוס רוזנטל וטום ( "ברווז? ארנב!"

 )ליכטנֶהלד
 )ליבי גליסון ופרייה בלקווד(  "בצד השני של העולם"

ת יולשילוב הספרים והערכים בפעילונוספים רעיונות  לגננות ציעמ "מה’ספריית פיג"של  אתר האינטרנט
דף אף מציעה  "ספריית פיג'מה". במגוון נושאים הקשורים לקריאה בגיל הרך סרטונים גיצומ הגן

בה ו איגרת דוא"ל חודשיתלצוות הגן נשלחת , ףסנוב. כניתתלספרים והקשורות ללשיתוף חוויות  קפייסבו

וף ברעיונות של גננות עדכונים, חדשות מהשטח ושיתהפניה להצעות לפעילות בגן באתר האינטרנט, 

  .מרחבי הארץ

  מהגננות הן:של תכנית "ספריית פיג'מה" הציפיות 

ת קריאה חוזרבאמצעות ולהחיות את העלילה   סיפוריםהביא לידי התוודעות הילדים לל �
  ;המחשה באמצעותו

  ;המשתקפים בסיפורים באמצעות פעילויות בגן להטמיע את הערכים �

  ;קריאה בבית לעודד �

  ;הספרים בנושאימשותפות עם המשפחות  ליזום פעילויות �

  ."ספריית פיג'מה" ובתצלומים בגלריית התמונות שבאתר לשתף בחוויות �

בפני הגננות רעיונות  ציגשיש לה איה "מה’ספריית פיג" מובילישל  תםעמדהתנהלות הגננות בגן, אשר ל

לילדים  סבשי "שביל הזהב"את דרכי הפעולה ולאפשר להן למצוא את להן אך לא להכתיב  לפעילויות

גננת את האפשרות שולמנוע  להשאיר מקום לטעמה האישי של הגננתרצוי לדבריהם,  מהקריאה.הנאה 

פעילות יתר  יתר על כן, הם סבורים כילילדים.  את התחושהתעביר  מוצא חן בעיניה ינואשספר מסוים 

  סביב הספר עלולה לפגוע בהנאה ממנו בבית. 

.  

  תשע"דב פרבבתי הסהניסיונית הפעלת התכנית 
לספריית הוענק ועותק אחד  במהלך השנה חולקו לילדי כיתות א' וב' ארבעה ספרים לספריית המשפחה

התאמתם על פי מידת גרינספון ולמשרד החינוך  על ידי ועדה משותפת לקרן . הספרים נבחרוהכיתה

מסורות במורשת ובערכים, בטיפוח תרבות של שיחות ועיסוק ו למטרות התכנית: עידוד אהבת הספר

 .הצעות לפעילות משפחתית הקשורות לסיפורים מצורפותבסוף כל ספר  .ותיהודי- ותישראלי

 הגן עד כיתה ב' שבגיל על ההנחה תמושתת הספר יתלכיתות הנמוכות בב התכניתכאמור, הרחבת 
חר שמיומנויות הקריאה של הילדים מא קריאההפעילות לעידוד ב תיווך ההוריםחשיבות רבה לנודעת 

לפיכך  .הנמוכותבכיתות ההורים  ם שלהרצון להמשיך את דפוס מעורבותבשל ו מספקות ינןאעדיין 

של הילדים ולאו דווקא לרמת  מותאמים לרמת ההבנההלקריאה משותפת והמתאימים  םספרינבחרו 

 הקריאה שלהם.

הגננות במעבר מהגן  פר לביןסה לקיים קשר והמשכיות בין מורי בתי המליצו, מובילי התכנית זאת ועוד

 הספרת הכרשההנחה היא  לילדים בגן. והספרים שחולק במגווןתה א' ולהשתמש באופן מושכל ילכ
  .ת המסוגלות שלוולתחוששל הילד תורמת לביטחונו  משנים קודמות

  .גילהספר לפי שלב הרשימת הספרים שחולקו בבתי את  גיצמ 2 לוח
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  גילהלפי שלב  תשע"דבבתי הספר בשחולקו  "מה’ספריית פיג"ספרי : 2 לוח

 כיתה ב' כיתה א'

  )יוסי גודארד( "הינשוף שראה הפוך"  )נרי אלומה( "אוגי"

  )הלל 'ע( "החיותמעשה בחתולים ושאר "  )טום ליכטנפלד( "ענונת"

  )שהם סמיט( "האגדות שלנו"  )טוב ורחלה זנדנבק-תמי שם( "קונצרט בחולות"

  )דן הופרט( "הנסיכה וכיכר הלחם האמיתית"  )שלמה אבס( "נוצות ברוח"

גורמים ממשרד כנס השקה והסברה למורים המשתתפים בתכנית, בשיתוף נערך  פיילוטבמסגרת שנת ה

  .)מרכזהמחוז מאשית ומההנהלה הר(החינוך 

בפעילות לשילוב הספרים והערכים נוספים רעיונות  יםורלממציע  "מה’ספריית פיג"של  אתר האינטרנט

לצוות נשלחה  . כמו כןגיל הצעירשל בני הם לקריאה במגוון נושאים הקשורי  סרטונים גיצומהכיתה 

עדכונים, חדשות תר האינטרנט, הפניה להצעות לפעילות בכיתה באבה ו איגרת דוא"ל חודשיתהחינוכי 

  בניסיונם של עמיתים.מהשטח ושיתוף 

  ן:ה הפועלים במסגרת תכנית "ספריית פיג'מה" הציפיות מהמורים

  ;לספרים ילדיםה לחשוף את �

  המשתקפים בסיפורים; הערכים תהטמעלפעול ל �

  ;קריאה בביתאת ה לעודד �

  ;ילדיםההורים וה בהשתתפותשני מפגשים לקיים  �

  ולתת משוב;לתעד, לשתף  �

  .בהדרכה להשתתף �

ספריית “ מובילי תכניתשל  תםעמד :התנהלות המורים בכיתותכך גם גנים, התנהלות הגננות בבדומה ל

את דרכי להם אך לא להכתיב  תהיבפני המורים רעיונות לפעילויות בכ ציגשיש לה גורסת, ”מה’פיג

ינים ימובילי התכנית מעונ מהקריאה. הנאהלילדים  סבשי "שביל הזהב"הפעולה ולאפשר להם למצוא את 

 ומוצא חן בעיני ינואר מסוים שספ מורהאת האפשרות שולמנוע  האישי של המורה מולהשאיר מקום לטע
פעילות יתר סביב הספר עלולה לפגוע בהנאה יתר על כן, הם סבורים שעביר את התחושה לילדים. י

  ממנו בבית.

  

  

  ההערכה הנוכחי חדו
זאת השנה  םבגני ובהטמעתה "ספריית פיג'מה" תכנית מה שלדת ביישוההערכה הנוכחית מתמק

   .הספר יתכיתות א' וב' בבב סיונית (שנה ראשונה כפיילוט)יובמסגרת התכנית הנ החמישית

בדוק באיזו מידה הושגו מטרותיה וכיצד ל ,לבחון את דפוסי ההפעלה של התכניתנועדה ההערכה , כללכ

זהות את בעלי העניין לל ויסייע שהממצאים מקוויםאנו  .ההוריםו ריםמוה ,הגננות בעיניהיא נתפסת 

  בשנים הבאות.כיצד כדאי לפעול  החליטוליתרונות התכנית ואת חסרונותיה 
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  שאלות ההערכה
 – בכל אחת מהמסגרותמוטמעות ומיושמות  כיצד מטרות התכניתשאלת ההערכה המרכזית היא 

, המוקד מותאם לשלב היישום של המסגרות שתיב ותששאלות ההערכה דומאף  ספר.הגנים ובתי ה
  :נושאיםהלפי  התכנית. להלן שאלות ההערכה

נכונות יש : כיצד נתפסת התכנית באופן כללי? באיזו מידה מרוצים ממנה? האם עמדות כלליות �

יחס לספרים, התחומים: ה נסקרו(מה תרומתה הנתפסת להמשיך בתכנית ורצון להרחיבה? 

 .)ערכיםההבנה והחשיבה, הם, פיתוח מיומנויות אוריינות וטיפוח רמת החשיפה לספרי

  .של הפסקת התכניתנערך בירור גם לגבי תפיסת ההשלכות האפשריות בגנים 

מורים שאלה באיזו מידה הבגם מחקר ההתמקד יישום התכנית בבתי הספר  ו שלבהערכת

  .תופסים אותןהמורים כיצד התכנית ו מטרות מכירים אתהורים הו

 ,בכל הקשור לקריאהכיצד התכנית מופעלת בכל אחת מהמסגרות? מה נעשה  :פן ההפעלהאו �
בעקבות הספרים המחולקים בתכנית? כיצד  )וכד' (שיחה, יצירה פעילויותמגוון ול הקראהל

בפעולות או קריאה התכניות אחרות לעידוד וב יותופעילב "ספריית פיג'מה"תכנית משתלבת 

לוגיסטיים הקשורים ההיבטים הכמו כן נבחנו  ?באופן שוטף סגרתבכל מהנערכות אחרות  השגר

  כיתות.וב גניםבקבלת הספרים ל

הפעלת לצורך הגננות המורים ותייעים מסבאילו גורמים  :וסיוע בהפעלת התכנית גורמי תמיכה �

תמיכה נוספת, האם נדרשת ממשרד החינוך)?  ,(מ"ספריית פיג'מה"הכנת הפעילויות לו התכנית

  מהי?  –כן אם ו

גורמים השונים : באיזו מידה מרוצים הרצון מהספרים והערכת התאמתם לילדיםהשביעות  �

 באיזו מידה הם מרוציםמהספרים שחולקו בתכנית? באופן כללי (גננות, מורים, הורים) 
  ?(לגיל ולאורח החיים) לילדים הספרים התאמתתכנים, איורים ו כולל ,שוניםה היבטיםמה

התאמת הבחנה בין תוך  לעומקה, התאמת הספריםנחקרה ת בבתי הספר בהערכת יישום התכני

  .ותגובת הילדים כלפי התכנית הערכים שבהם ת שפתם,מבחינהספרים 

בין הגן ם ספריהיות בעקבות פעילובקריאה ובבעיסוק בספרים, : האם קיימת המשכיות המשכיות �
 שים משותפיםמפגנערכו  האםמה טיבה?  –, ואם כן ביתלבין הבית ובין בית הספר לבין ה

 פיג'מה? אילו מסרים מועברים מהגננותספרי  בעקבותכלשהו או  ספר בעקבות לילדים ולהורים
  ספרים בבית (קריאה, פעילויות נוספות)?במורים הביתה? מה נעשה ומה

בית בין גם בקיומה של המשכיות בין הגן להתמקד המחקר בהערכת יישום התכנית בבתי הספר 

נעשה אם או הילדים מכירים את הספרים שחולקו בשנים קודמות אם בשאלה  חודיי, ובהספר

 .שימושבהם 

מהם הרגלי הקריאה של  :)"ספריית פי'גמה"לא רק בקשר ל(הרגלי קריאה וחשיפה לספרים  �

(מצב  דים כלפי ספרים? כמה ספרים יש לילדים בביתםהילדים? מה עמדות ההורים והיל
 ? )"ספריית הבית"
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  שיטהה
בתכנית "ספריית פיג'מה" ותק ובהתאם ל מעט שונה ההערכה מוקדת ההערכה דומות, ששאלוף א

את לבדוק עד נואשר מחקר המשך  אוהבגני הילדים תשע"ד הערכה המחקר מה. יישושל ולשלב 

לעומת בבתי הספר, . למאות גנים נוספים בשנים שחלפו ההרחבתבעקבות לאורך זמן והטמעת התכנית 

ה את התאמתנועדה לבדוק היא ופיילוט, מסגרת שנת הזאת הפעם הראשונה בהערכה הנעשתה זאת, 
  אופן יישומה. את וכיתות הנמוכות בבתי הספר ל "ספריית פיג'מה" תכנית של

(כפי בהערכת המתרחש בבתי הספר  איכותניתומתודולוגיה כמותית מתודולוגיה שולבו בהתאם, 
  .י הילדים הסתפקנו במתודולוגיה כמותיתבהערכת התכנית בגנ, ואילו )להלןשיפורט 

קושי בהכללת ניכר אך על כל היבטיו, לעומקו לחקור נושא  תמאפשר איכותניתה המתודולוגיה

ראשונה השנה ה( פיילוטהשלב  בעקבות בתי הספרהממצאים. תרומתה חשובה במיוחד במחקר 

יכים של התכנית בתוך הסתכלות בלתי מתווכת על התופעות והתהלהשימוש בה מאפשר  :)יישוםל

המתרחש באופן פתוח ובלתי מובנה מראש, תוך ניתן ללמוד על כן, יתר על . ההקשר שבו הן מתרחשות

  .זיהוי תופעות שמובילי התכנית והחוקרים לא חשבו עליהן

 תלקבל תמונת מצב סטטיסטית מייצגת, כלומר מאפשר תמאפשרלעומת זאת,  ,כמותיתההערכה ה
   .הבירור הוא קונקרטי ואחידהכללה, אולם תהליך 

הערכת התכנית בבתי ספר במתודולוגיה איכותנית הוחלט להשתמש ב בהתאם לשלב ביישום התכנית

- לקבל תמונת מצב (כמותית) ולהשלימה ברעיונות שניתוחם ודיווחם איכותנילצד מתודולגיה כמותית כדי 
 רק במתודולוגיה כמותית שכןש הוחלט להשתמבהערכת התכנית בגנים לעומת זאת,  פרשני בעיקרו.

  2.בשלב הנוכחי פחות דחוף איכותניהמידע הנראה ש רצף הפעילות בשנים האחרונות נוכחל

  

  מערך ההערכה בגנים
 גננות :בקרב מדגם של שתי אוכלוסיות טלפוניים סקריםבאמצעות  כמותיתהערכה בגנים נעשתה 

 .2014 ספטמברעד  נידשים יובחו נערכו הסקרים. (דוברי עברית בלבד) הורים לילדי הגןו

  המשיבים
כלומר  ,)דתי- החינוך הממלכתיממלכתי והחינוך ה( פיקוחסוג מכל  גננות 300גננות,  600 נדגמו באקראי

הורים מכל  300, ייצג כל גן)הורה אחד ( הורים 600אופן נדגמו באותו . היהמדגם אינו מייצג את האוכלוסי

  פיקוח.סוג 

ההיענות בכל את שיעורי בע ובהתאם למערך הכמותי שנקהמשיבים שנדגמו  ימספראת  גיצמ 3 לוח

  .קבוצה

                                                 
בהערכה באמצעות  ולא הסתפקנו צבע" של הדבריםהמובן שבשאלונים שולבו שאלות פתוחות שאפשרו להתרשם מה"גוון ו 2

 .בלבד סולם מספרי
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  מדגם המשיבים ושיעורי ההיענות: 3 לוח

  שיעור ההיענות  סה"כ השיבו  סך הנדגמים  אוכלוסיית הנדגמים

  גננות
  84% 252  300  ממלכתי

  84%  254  300  דתי-ממלכתי

  הורים
  66% 197 300  ממלכתי

  68% 203 300  דתי-ממלכתי

השיבו שהן  128חובה; -טרוםבגני השיבו שהן גננות  157 ;ילדי הגןשל גיל ההגננות נשאלו מה הרכב 

גננות) לא  70ילדי חובה. היתר (וחובה - השיבו שהן גננות בגן המשלב ילדי טרום 151חובה; בגני גננות 

  ילדים בגן. ההשיבו או דיווחו על תמהיל שונה של 

  השאלון
פתוחות כדי שהמשיבים יוכלו  וחלקןסגורות  ןרוב ,שאלות רקע)ושאלות ( 77 כולל שאלון הגננות

  .עליו נשאלושלהסביר, לנמק, לפרט או להרחיב את תשובתם בנושא 

   :מוקדי בירור עיקריים שישה בשאלון

  בגן; קריאההרקע על הפעלת "ספריית פיג'מה" או תכניות אחרות לעידוד  .1

  ;השנה בתכניתספרים שחולקו במהלך הערכות ל .2

שינויים בהפעלתה הו במהלך השנה בגן בעקבות הספרשנעשו : פעילויות תכניתהפעלת ה .3

  משנה לשנה;

תכנית "ספריית פיג'מה": פעילויות משותפות ומסרים המועברים  בעקבותקשר עם ההורים ה .4

 הביתה;

 פעילויות בעקבות הספרים;התמיכה וליווי בהכנת  .5

  תרומתה הנתפסת של התכנית.ספרים באופן כללי ועמדות כלפי  .6

  )1בנספח ובא (השאלון מ

להסביר, אפשר יהיה כדי ש( פתוחות ןרובן סגורות וחלקשאלות רקע); ושאלות ( 61כלל  שאלון ההורים

  .)לפרטו לנמק

  מוקדי בירור עיקריים:  שישהבשאלון 

  ;בליווי ילדים קודמים) קודמות או (השנה ובשנים "ספריית פיג'מה"התכנית ת הכר .1

 , הקראתם וקיום פעילויות נוספות בעקבות הספר;תכניתבמסגרת ההביתה קבלת הספרים  .2

  ;הערכות לספרים שחולקו במהלך השנה בתכנית .3

 ספרי פיג'מה משנים קודמות; בעקבותפעילויות  .4

ומסרים המתקבלים  תכניתבמסגרת הולהורים בגן לילדים פעילות משותפת קשר בין הגן לבית:  .5

  ;בבית

רצון הדוד קריאה בגן ושביעות לעי תכניתנתפסות של הההשפעות ה ,פריםעמדות כלפי ס .6

  ממנה.
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  )2בנספח ובא (השאלון מ

וויות ז כמהמ תמונה רחבה קבלל אפשרוכך  דומות, שאלון הגננותובההורים  ןשאלובחלק מהשאלות 

  שנשאלו במחקר ההערכה הקודם. שאלותא. חלק מהשאלות לגננות זהות למבט על כל נוש

  הערכה בבתי הספרמערך ה

  לצד הערכה איכותנית כמתואר. כמותיתהערכה נעשתה  בבתי הספר

  איכותניתההערכה ה
איסוף הנתונים האיכותניים נעשה במהלך ביקור בשבעה בתי הספר שנדגמו למחקר, מתוכם חמישה 

  .2014יוני –מאי בחודשים דתיים. האיסוף נעשה-ים ממלכתייםים ושניבתי ספר ממלכתי

ל , עב' או בכיתהפעילות סביב ספר בכיתה א' על  תצפיתבכל אחד מבתי הספר נערכה  קורבמהלך הבי
על פינות נערכה תצפית  ). כמו כןב'תות א' ויתצפיות בכ נערכו שבע סה"כב( למחצה- מחוון מובנה פי

  .ב'-במרחב הכיתה ובמרחב כיתות א' המיועדות לעידוד קריאה

ב';  בכיתות אוא'  ותבכית יםהמלמדים עם מור למחצה-ניםמובראיונות ורים נערכו אף ביקמהלך הב

 כנןומעבר למת .מורים המלמדים בכיתות ב' חמישהמורים המלמדים בכיתות א' ו שבעהרואיינו בסה"כ 
  הספר.  יתבבתכנית הרכזות ראיונות עם  שלושה נערכו

הראיונות אפשרו  ;ניתבהפעלת התכ המוריםת נועדו לתרום לזיהוי דפוסי הפעילות והדגשים של התצפיו

ולהבין  תפיסות בדבר מידת השגתן של מטרות התכניות והשפעותיהן הנתפסותהלהעמיק לחקור את 

  .את דפוס הפעלת התכנית
  .וקרן גרינספון ישראל "ספריית פיג'מה" ומטעםבנוסף, רואיינו מובילי התכנית במשרד החינוך 

  כלי ההערכה האיכותניים
  רחביםובמ הכיתבבפעילות  התצפית

של  התצפית התנהלה לפי מתווה מנחה להערכת הפעילות ולהערכת סביבת הכתה ומרחבי הלימוד

  :אלה, והתמקדה בנושאים ב'-כיתות א'

פר המבוגרים והילדים המשתתפים משך הפעילות ומס םובכלל פרטי רקע על אודות הפעילות .1

 ;בה

, תגובות הילדים, המורהות פעול: אלהנקודות על התמקדות מאפייני הפעילות ומהלכה, תוך  .2
 ;בפעילותם ודגשים שונים דימאפייני האינטראקציה בין המורה ליל

, תוך התמקדות בחיבור שבין המרחבים לבין התכנית 'ב-'תה ומרחבי כיתות אימרחב הכ .3
  .ת הספרספריית בימאו  'ב-'כיתות אהספריית מרחב או מ תהימספריית הכ והתרשמות

  רכזיםעם המורים וההראיונות עם 

אחרי התצפית בשיעור, לפי מתווה שהוכן מראש. במוקד  ונעשהרכזים עם המורים ועם  נותהריאיו

  :אלהנושאים  עמדוהריאיון 

  ;יש)אם (קריאה התכניות אחרות לעידוד  ;רקע על המורה ועל יישום התכנית בבית הספר .1

 תפיסת מטרות התכנית; .2
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  ;ת הספראופן הפעלת התכנית בבי .3

 קריאה;הלשוני, החינוך האוריינות, הלדים מבחינת התאמת הספרים לי .4

 ערכי;-חברתיהחינוך ההתאמת הספרים לילדים מבחינת  .5

 תגובת הילדים לספרים ולתכנית; .6

 הילההמורשת, הקריאה, הבתחום של בית הספר לתכניות העשרה  "מה’ספריית פיג"החיבור של  .7
 משפחות;או ה

 חיבור התכנית להורים והקשר עם הבית; .8

 ;ין בתי הספרבין גני הילדים וב התכניתרציפות  .9

 .עמדה כלפי הרחבת התכניתה, ציפיות לעתיד, בתכנית קשייםהת התכנית, סיכום: תועל .10

  

  ספריית פיג'מה""הראיונות עם מובילי התכנית מטעם משרד החינוך ומטעם 

  :אלההראיונות התמקדו בנושאים 

 גנים;התכנית בת לעומ הספר מייחדים את התכנית המיועדת לבתיאפיונים ה .1

 ;ת התכנית ולגבי הצלחתהתפיסות לגבי הטמע .2

התכניות של משרד החינוך  " לביןמה’ספריית פיג"תכנית כלפי תיאום הזמנים בין תפיסות  .3

 ב';המיועדות לכיתות א' ו הובתחום השפ םבתחום הערכי

 בזמן הפעלת התכנית; פרסה פניות מצד בתי .4

  .המרואיינים מצדת חופשיבעת דעות ה .5

  

  כמותיתההערכה ה
וב' מכל בתי הספר  'מדגם מורי א בקרב סקרים טלפונייםבאמצעות  נעשתהההערכה הכמותית 

 נערכו. הסקרים מדגם הורים (דוברי עברית בלבד)בקרב ו בתי ספר) 23שהשתתפו בפיילוט (סה"כ 
 .2014עד ספטמבר  ניבחודשים יו

  המשיבים
נדגמו  מקרב ההורים. )23פיילוט (סה"כ שהשתתפו ב מורי כיתות א' או ב' מכל בתי הספר 197נדגמו 

  הורים לתלמידי כיתות ב'. 10-הורים לתלמידי כיתות א' ו 10בכל בית ספר באקראי 

ההיענות בכל את שיעורי בע ודגמו בהתאם למערך הכמותי שנקהמשיבים שנ מספראת  גיצמ 4 לוח

  קבוצה:
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  : מדגם המשיבים ושיעורי ההיענות4 לוח

  שיעור ההיענות  סה"כ השיבו  סך הנדגמים  המחקראוכלוסיית 

  *73% 144  197 מורים

 70% **324 460  הורים

מכיוון  מורים) 197התכנית (סה"כ  ופעלהה ןבהשב' בבתי הספר - במחקר ההערכה פנינו לכל מורי כיתות א'* 

בתי  22-) מ73%( מורים 144השיבו  פעלה. בפועלהיא יק מראש של המורים אשר בכיתתם שלא היה רישום מדו

בין מורה אחד מכל בית ספר רואיינו  איון.יהמשיכו ברבכיתתם וופעלת ית מדיווחו כי התכנ מהם 79 אך רק ,ספר
   מורים.שבעה ל

  הם הורים לילדים בכיתות ב'. 167- הם הורים לילדים בכיתות א' ו 157הורים שהשיבו,  324מתוך **

  השאלון
פתוחות כדי שהמשיבים יוכלו  וחלקןסגורות  ןרוב ,לות רקע)שאושאלות ( 129 כולל המוריםשאלון 

  יר, לנמק, לפרט או להרחיב את תשובתם בנושא שעליו נשאלו.להסב

  מוקדי בירור עיקריים:  שמונהבשאלון 

 קריאה;התכניות אחרות לעידוד באו השתתפות בתכנית "ספריית פיג'מה"  .1

  ;השנה במהלךבמסגרת התכנית לכיתה הערכות לספרים שחולקו  .2

  במהלך השנה; יהםפעילויות שנעשו בעקבותקבלת הספרים והפעלת התכנית:  .3

 תמיכה וליווי בהכנת פעילויות בעקבות הספרים; .4

קשר עם ההורים סביב תכנית "ספריית פיג'מה": פעילויות משותפות ומסרים המועברים  .5

 הביתה;

 קשר והמשכיות;השתתפות התלמידים בתכנית "ספריית פיג'מה" בגנים בשנים קודמות,  .6

 ן כללי ותרומתה הנתפסת של התכנית;עמדות כלפי ספרים באופ .7

  עיסוק בספרים שלא במסגרת תכנית "ספריית פיג'מה". .8

  )3בנספח ובא (השאלון מ

להסביר, אפשר יהיה כדי ש( פתוחות ןרובן סגורות וחלק ,שאלות רקע)ושאלות ( 77כלל  שאלון ההורים

  .)לפרטולנמק, 

  י בירור עיקריים: בשאלון שישה מוקד

  ;)בשנה זאת ובשנים קודמות( "ספריית פיג'מה"תכנית ת הכר .1

  ;במהלך השנהבמסגרת התכנית הערכות לספרים שחולקו  .2

 ;יהםפעילויות נוספות בעקבותעיסוק בו קריאתםקבלת הספרים הביתה במסגרת התכנית,  .3

 ספרי פיג'מה משנים קודמות; בעקבות נוספות פעילויותקריאה ו .4
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ומסרים  פעילות משותפת לילדים ולהורים במסגרת התכניתבית: בין הל בית הספרן קשר ביה .5

  ;המתקבלים בבית

  ושביעות הרצון ממנה. תכנית "ספריית פיג'מה"נתפסות של ההשפעות ה ,עמדות כלפי ספרים .6

  )4בנספח מס' ובא (השאלון מ

 כמה מ תמונה רחבה בלקל אפשרשאלון הגננות וכך דומות לשאלות בההורים  ןשאלובחלק מהשאלות 
  שנשאלו במחקר ההערכה הקודם. שאלותוויות מבט על כל נושא. חלק מהשאלות לגננות זהות לז

  אופן הצגת הממצאים

  גנים ובתי הספר.ה: עבור כל מסגרת הפעלהב, אחד בשני פרקים נפרדיםהממצאים יוצגו 

הערכה שפורטו לעיל) (בהתאם לשאלות השאי ההערכה בחלוקה לפי נויוצגו הממצאים  בכל פרק

  כדלקמן: 

ומידת רצון של המשיבים מ"ספריית פיג'מה" ה: שביעות עמדות כלליות ותגובות כלפי התכנית .1

  ;הבהנכונות להמשיך ולהשתתף 

  ;בהפעלת התכנית למורים או לגננות תמיכה וסיועגורמי  .2

  ;פעילויות בעקבות הספרב עיסוקהקראת הספרים ו :אופן הפעלת התכנית .3

   ;והתאמתם לילדים , מאפייניהםשחולקו ספריםהערכות ל .4

פעילות משותפת לילדים כולל ולקשר עם הבית,  גן הילדים לבית הספרבין  המשכיות וקשר .5

  ;ופעילויות בעקבות הספר בבית ולהורים

חשיבותה של , כולל תפיסת )"ספריית פיג'מה"(לא רק בקשר ל הרגלי קריאה וחשיפה לספרים .6

 .הורים לילדיםהבין קריאה ותרומתה לקירוב ה

בסולם  5-ו 4 –הערכות גבוהות  העניקוברוב השאלות מוצג בתרשימים שיעור המשיבים שענו בחיוב או 

העוסקות  ובשאלות אחרות ",רבה מאוד"במידה ו "במידה רבה"שמשמעותן בחלק מהשאלות היא  –

  בהשוואה לעבר.  "הרבה יותר"ו "קצת יותר" הציונים הםבהשפעות הנתפסות 

   .המקורי בשאלון הומומלץ לראות את נוסח הוא קיצור של שם השאלהבתרשים ם העמודה ש

(ממלכתי  החינוךנעשה בעיבוד הנתונים שקלול סטטיסטי על פי סוג  ממצאי הגניםבפרק המסכם את 
את כלל הגנים שהשתתפו מייצגים כך הנתונים ו, כדי להציג תמונה מסכמת מייצגת דתי)- וממלכתי

   .3, עפ"י פיקוחדת תשע"בתכניות בשנ

ן בקרב ההן בקרב הגננות ו )דתי-ממלכתיוהממלכתי ה( פיקוחבנוסף, נבחנו הבדלים בעמדות לפי 

- חובה וטרום –חובה או משולב -(חובה, טרום נעשתה הבחנה גם לפי שלב הגיל בקרב הגננות ;ההורים
, הם קים מבחינה סטטיסטיתהבדלים מובהבין משיבים כאשר נמצאו יחד, לפי דיווחי הגננת). חובה 

  ).מובהקים מבחינה סטטיסטית הבדלים שאינםלא יוצגו בדוח בפרק הרלוונטי ( יםתוארמ

                                                 
). דתי-מלכתימשיבים מכל קבוצה (ממלכתי ומ 300כדי שיהיה אפשר לבחון בנפרד את תמונת המצב בכל סוג פיקוח, נדגמו  3

הממצאים  ולכן; השקלול הסטטיסטי נועד להתמודד עם בעיה זו, האת הגנים שבתכנית בהיבטים אללפיכך המדגם אינו מייצג 
  המוצגים בדוח מייצגים את כלל האוכלוסייה שהשתתפה בתכנית. 
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. תשע"אבהערכה המתוארת השוואה לממצאים שהתקבלו במחקר  , בפרקים הרלוונטייםכןיתר על 
  .5 'בנספח מסבאים נתוני תשע"א מו

זה נתונים שנמצאו בסקרים (בתרשימים גו זה לצד יוצ תי ספרבבהמסכם את הממצאים פרק ב

  מרכזיים שעלו בהערכה האיכותנית.הרעיונות כן ה) ולוחותוב

  עמדות ההורים.  –בנושא, ולאחריהן  מוריםה או יוצגו ראשית עמדות הגננות יםפרקאחד מהבכל 

  בסוף כל פרק יובא סיכום של עיקרי הממצאים בנושא.
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  ממצאיםה

  הילדים בגני ממצאיםה פירוט

  ניתמדות כלליות ותגובות כלפי התכע

להמשיך  םנכונות"ספריית פיג'מה" ו תכניתמההורים של והגננות הרצון של  מידת שביעותבפרק זה יוצגו 

בהיבטים שונים  תכניתה ה שלתתרומתפיסת כמו כן תוצג  .להשתתף בה או להרחיבה לכלל הגנים

  .השיפורערכים) והצעות להחשיבה וה, השפה(מרכזיות הספר, עושר 

נכונות להמשיך המתכנית "ספריית פיג'מה" ורצון השביעות   .א
  ה להשתתף ב

  
  דיווחי הגננות

מהן חושבות  96%-ו "ספריית פיג'מה" בתכניתבשנה הבאה רוצות להשתתף דיווחו כי הן כל הגננות 

  חובה בכל הגנים במדינת ישראל. חול כשהיא צריכה ל

כי הפסקתה תפגע סבורות הוהערכות גבוהות  לתכניתהעניקו ש הגננות שיעוראת  גימצ 1 תרשים

  :בעיסוק בספרים בגן ובבית

   : דיווחי הגננות 1תרשים 
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 ויותר) מרוצות מתכנית "ספריית פיג'מה" המופעלת בגן 95%גננות (, כמעט כל ה1תרשים מראה כפי ש
  . הפעילהולש להמשיך וחושבות שי

  :אלה נושאיםהתכנית, עלו להפעיל את יש להמשיך לדעתן בה התבקשו להסביר מדוע שחה בשאלה פתו

"...אם לא יהיה , למשל: והנעה לקריאה מהקריאה סופרים, הנאהלהחשיפה לספרים וחשיבות  .1
; לא יקראו ספרים"; "זה גורם להנאה אצל הילדים, נחשפים למשהו חדש, מאתגר אותם"

 ונים";"התכנית חושפת... לסופרים ש

 ...";מעשיר את השפה ואת הידע ואוצר המילים "...למשל:  ,להעשרת השפה תרומה .2

העלאת מודעות  ,לערכים ,חושפת לקריאה "זו תכנית מצוינת,למשל:  ,בערכיםלעיסוק  תרומה .3

 ודילמות";

יש ..."רבה"; קשר בין הורה וילד בעקבות ספר וזה קִ "...למשל:  ,הורהל ילדבין הלקשר  תרומה .4

 .תם ולקרוא להם"ספר קרוב בבית והם דורשים מההורים לשבת אִ  להם

  

, כנית תפגע בעיסוק בספרים בביתהפסקת התמעריכות כי מהגננות  78% כי 1מתרשים עולה עוד 
  .יסוק בספרים בגןכנית תפגע בעהפסקת התמעריכות כי  – 62% –קצת שיעור נמוך במו

הדגישו  הן ,יפגע העיסוק בספריםית לפרט מדוע בהן התבקשו הגננוש ,שאלות הפתוחותה לעבמענה 

חלק . ההשליליות של הפסקתשפעות הה מהן הסיקניתן ל ומדבריהןאת ההיבטים החיוביים של התכנית 

לפגיעה בעיסוק בכל הקשור עד המשך קיום התכנית. ביעונים מהטיעונים שעלו הן תמונת הראי לט

  :אלהטיעונים בספרים בגן עלו 

בזכותה הילדים קוראים  .התכנית עוזרת"כי למשל:  ,ובהנעה לקריאה פריםפגיעה בחשיפה לס .1

 םתאִ הם יכולים לעבוד  .ספרים"; "כי זה מאוד חשוב לילדים שהם מקבלים הביתה את הספרים
  ."כמה שירצו בבית

"הילדים : פגיעה בחוויה החיובית המקושרת לעולם הספרים מעצם ההנאה מקבלת הספר .2
ום שהם מקבלים את הספר והתכנית צריכה להמשך"; "כי ילדים אוהבים מחכים לי ,ד נהניםומא

   .לקבל דברים הביתה, וזה מלהיב אותם"

" על כל המשתמע מכך מספרפגיעה ב .3  :הספרים של הילד בבית ובחוויה של "ספר משלי
וגם מעשיר את  שהם יכולים לעיין בו... ,"...הילדים מאוד נהנים לקבל ספר שיהיה להם אישי

 מצפים לזה שמקבלים ספר הביתה שנשאר שלהם ..." ,ייה שלהם בבית"; "הילדים נהניםהספר

למשל:  ,פגיעה בחוויית הקריאה המשותפת ובהנעת ההורים לחשוף את הילדים לספרים .4

[זה]  ."אנחנו נמצאים באוכלוסייה שאין הרבה מודעות לכך וההורים הבינו את חשיבות הספר
שילד מגיע עם הוכ ,"כי יש הורים שאין להם כסף ומודעות לספריםקירב מאוד בין ההורה לילד"; 

  ההורים מחויבים לקרוא וזה משפיע המון לטובה על הילדים". ,הספר

למשל:  ,העשרת שפתם בזכות הספריםבהעשרת עולמם וב –פגיעה בהתפתחות הילדים  .5

ל מבחינת כל "הספר חשוב מאוד להעשרת המילים, הכרת סופרים וספרים"; "כי זה מאוד מועי
  זה דבר שמאוד יקר לילדים ולהורים". .ההתפתחות עצמה של ההקשבה, הידע, החשיבה
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 –שבכל מקרה נחשפים לספרים בגן פגיעה הסבירו ביא לידי שהעריכו שהפסקת התכנית לא ת גננות
"תמיד משלבים פעולות ספרים בגן כך שזה לא יפגע"; "יש ספרייה למשל:  ,בפעילויות או בספרייה

  .קוראים ומחליפים" ,שירה והילדים באיםע

  לשני גורמים: מיוחסתהתכנית תבוטל אם  בביתבעיסוק בספרים  הפגיעה

המון הורים שספר למשל: "יש  ,לרכוש ספרים להורים אינן מאפשרותבעיות כלכליות ש .1

ת וזה חוסך להורים וזה הופך להיות יופה זה תכנית מובנ ,בעדיפות אחרונה ויש הרבה מעבר
  .לא תהיה חשיפה לספרים" – רח חיים רציף, ואם זה לא יהיהאו

 ,"כי ההורים לא תמיד מודעים לקריאהלמשל:  ,מודעות של ההורים לחשיבות הקריאהפגיעה ב .2
רה"; "יש הורים שאם לא מביאים להם וכשמביאים לבית ספרים הם נכנסים לתוך זה ואין להם ברֵ 

  .הם לא לוקחים אותו לבד" ,את הספר הביתה

למודעות מעטות הגננות שהעריכו שהפסקת התכנית לא תפגע בעיסוק בספרים בבית והן ייחסו זאת 

"כי זו  ):חברתי גבוה יותר-כלכלימעמד הורים המשתייכים לשל ההורים לחשיבות הקריאה (בעיקר 
מית אקונו-אוכלוסייה שמקריאים הרבה ספרים לילדים בלי קשר לתכנית"; "ההורים יוצאים משכבת סוציו

  .גבוהה, אז גם ככה ההורים מודעים לקריאת ספרים"-בינונית

 

   ההורים דיווחי

רוצים שהגן ימשיך להשתתף בתכנית בשנה  86%-, ומרוצים מהתכניתמההורים דיווחו כי הם  96%

כל מי שהתכנית רלוונטית דיווחו שילדם לא יהיה בגן בשנה הבאה, כך שלמעשה  13%הבאה (

  ). ךמשית התכניתרוצה ש בחינתומ

להסביר מדוע ירצו שהגן ימשיך להשתתף בתכנית, עלו הנושאים ההורים בה התבקשו שבשאלה פתוחה 

  :מוקדים אחרים) אוהמפורטים להלן (חלקם דומים לטיעוני הגננות, אך עלו אף סיבות 

"כי זה חושף אותנו לעולמות חדשים שאין לנו כל : , למשלהעשרת עולמם של הילדיםתרומה ל .1
"התכנית מאוד מעשירה את ; ן להתעסק עם זה. זה מעשיר את העולם של הילדים"כך זמ

 .הילדים ומרחיבה אופקים"

"חושף בפני האוכלוסיות שאין , למשל: והגדלת החשיפה לספרים הבית יתספריתרומה ל .2
ם, יש ילדים שאין להם ספרים בבית וזה נותן להם "תורֵ ; אפשרות חשיפה לספרים" ןבאפשרות

  .ות לקרוא גם בבית"את האפשר

מרחיב את הידע והמגוון של  ,קריאהה"כי זה תורם לעידוד , למשל: הנעה לקריאהמעורר  .3

"זה חשוב לעודד את הילדים ולעודד אותם לקרוא ספרים ; הספרים שהם נחשפים אליהם"
  .מאשר הטלוויזיה"

ד ויא מאה..."; "כי זה כיף לקבל ספרים"למשל: הנאה ושמחה,  מסבהעצם קבלת הספרים  .4
הילדים מתלהבים מזה, נרגשים מקבלת  ,חמד; "נד שמחה לקבל את הספר, וגם אני"ומא

 .הספר"

  .משפר את אוצר המילים""...למשל:  ,להעשרת השפה תרומה .5

 ."מנחיל ערכים"... ;חינוך לערכים"ל"כי התכנית תורמת : למשל ,ערכיםחינוך לל תרומה .6
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הם רוצים  ,צון של ההורים לקרוא להם סיפור"...מעבר לר למשל: ,הורה-ילדלקשר  תרומה .7

 שנקריא להם סיפור".

תורמת  ,"התכנית כפי שהיא מצוינתלמשל:  ,שהתכנית טובה בעיניהםחלק מההורים ציינו באופן כללי 

 לילדים".
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  4התכנית נתפסת שלהה תרומה  .ב
ת החללפני עיסוק בספרים בהשוואה לעבר (ההיבטים: מרכזיות הספר ו כמהתרומת התכנית נבחנה מ

ל הילדים מספרים ולהנעתם לקרוא (כולל תרומת התכנית להנאה ש ;גנים)ב "תכנית "ספריית פיג'מה
חינוך לערכים. להלן דיווחי הגננות וההורים ביחס ללטיפוח החשיבה ו ,היקף הקריאה), להעשרת שפתם

  .הלכל אחד מהיבטים אל

  דיווחי הגננות

או הרבה יותר  יותר מבעברעוסקים בספרים מעט בגן כי  דיווחוש הגננותאת שיעור ג יצמ 2 תרשים

  .מבעבר

  

  : דיווחי הגננות  2תרשים 

  
 
  

  

 הגננות מייחסות לתכנית "ספריית פיג'מה" השפעה לחיוב על העיסוק ,2תרשים מראה כפי ש
בלים מקום מרכזי יותר בתוך ספרים מקה מעריכות כי 70% :הילדים בספרים בגן, הן מצדן והן מצד

 כי הן דיווחו), מחציתן כניתהתהחלת לפני (בהשוואה לעבר  הגן ובקרב הילדים מאז הופעלה התכנית
(היתר  בהשוואה לעבר במידה רבה יותר בספרים במסגרת הפעילות בגן מאז הופעלה התכניתת וקעוס

אז מש דיווחו) מבחינתןרלוונטי א הנוששהגננות . בנוסף, קרוב לרבע (מדיווחו כי המצב לא השתנה)
הילדים דיווחו ש 10%( מספריית הגןיותר ספרים רבים  ואליםשהילדים  "ספריית פיג'מה"הופעלה 

  .שינוי)חל לא ש דיווחו , והיתרשואלים במידה פחותה

                                                 
 של התכנית הלכה למעשה. אפקטיביותעל הבלבד ולא  נתפסותההשפעות הדיווחים על  בפרק זה מוצגים 4
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ההשפעה לחיוב של התכנית בולטת של הגננות, הבדלים לפי פיקוח נמצא כי לפי תפיסתן הבבחינת 

שדיווחו כי הספרים מקבלים מקום מרכזי יותר בגן מאז  גננותה שיעור: דתיים-ממלכתייםהים יותר בגנ

 ממלכתיים גניםה גננותבהשוואה ל דתיים-ם הממלכתייםגניה גדול יותר בקרב גננות הופעלה התכנית
בספרים במסגרת  שלהןן מגמה דומה נמצאה לגבי הדיווחים ביחס לעיסוק .)65%לעומת  75%(

  .)יותרבמידה רבה בהתאמה דיווחו כי הן עוסקות בספרים  46%לעומת  54%בגן (הפעילות 

שהשיבו כי תכנית "ספריית פיג'מה" תרמה לילדים במידה רבה  הגננות שיעור את גיצמ 3 תרשים

 הגננותאת שיעור ג יצמ 4 תרשיםו ,ספריםה תאהבלולספרים רבה מאוד בכל הקשור לקרבה במידה ו
 הבנההשפה, הטים שונים (היקף הקריאה, מה להתפתחותם של הילדים בהיבשהשיבו כי התכנית תר

  .חינוך לערכים)הו

  

 : דיווחי הגננות3תרשים 

 
  

  

הן ניכרת מייחסות לתכנית "ספריית פיג'מה" תרומה , שיעור ניכר מהגננות 3 תרשיםמראה כפי ש
תכנית בגן היישום חושבות ש 93% וטיפוח טעמם בספרים:והן לפיתוח מצד הילדים לאהבת הקריאה 

כי התכנית תורמת  סבורות 83%-, ושל הילדים מקריאת ספרים תםהנאלו ת הספריםאהבלתורם 

מגביר את שיישום התכנית סבורות  90%-כן, כ יתר עלהם. יום של- וםהספר בחיי הי ו שללמרכזיות

בזכות התכנית הילדים מכירים כי או השיבו יכות מער 90%-קרוב ל .של הילדים לקרוא ספרים נםרצו

יפוח העדפותיהם וטעמם האישי של הילדים בבחירת לטהיא תורמת  מעריכות כי 73%-ו ספרים וסופרים 

  .ספרים
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  : דיווחי הגננות4תרשים 

 
  

  

 כל ההיבטיםרבה לרומה תהגננות מייחסות לתכנית "ספריית פיג'מה"  ,4תרשים  הראמכפי ש
היקף הקראת ספרים לילדים בגן ובבית הרחבת בגן תורם לתכנית השיישום העריכו  85%-כ: שנבחנו

תורם להעשרת אוצר המילים ושפת הדיבור שלהם וכן תורם  ,לא ידעו להעריך מה מתרחש בבית) ן(חלק

 כים. חינוך לערול כשמספרים סיפור תםמידת הבנ, לטיפוח החשיבה של הילדיםל

  

  דיווחי ההורים

הילדים  עיניובבתוך הגן  יותר ספרים מקבלים מקום מרכזי לתחושתן דיווחו כישמהגננות  70%לעומת 

בהשוואה  םבביתספרים מקבלים מקום מרכזי יותר הדיווחו כי רים ומהה 49%, מאז הופעלה התכנית

   השיבו כי לא חל שינוי. 50%-ו )כניתהתהחלת לפני (לעבר 

תרם במידה רבה  "ספריית פיג'מה"תכנית של  מהשדיווחו כי יישוההורים  את שיעורג יצמ 5 תרשים

שהשיבו כי התכנית  ההוריםמציג את שיעור  6 תרשים, וחשיפה לספריםלורבה מאוד להיקף הקריאה ו

 מקריאה להנאתם ,וחינוך לערכים) תרמה להתפתחותם של הילדים בהיבטים שונים (שפה, הבנה
  .אההנעתם לקרילו
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  הוריםה: דיווחי 5תרשים 

  
  

 מספרלחיוב על ניכרת לתכנית "ספריית פיג'מה" השפעה  מייחסים ההורים ,5תרשים מראה כפי ש
-כ ספרים;הלת ישאדפוס  לעגם  – אם כי פחות – ובמידת מההקריאה, היקף בבית ועל הספרים 

ה הרחבתלבמידה רבה ובמידה רבה מאוד בגן תורם  "ספריית פיג'מה" ם דיווחו כי יישום תכניתמה 80%
במידה רבה  תורם להיקף הקראת ספרים לילדים בביתאמרו כי הוא  מהם 75%-, והבית תספריי של

מההורים  46%. בנוסף, במידה מסויימת) לכך תורםדיווחו כי הוא  13%-ל 12%בין רבה מאוד (במידה ו

 ביקורלמהם אמרו כי הוא תורם  37%- ו ,לת ספרים מספריית הגןישאתורם למעריכים כי יישום התכנית 
על שאילת  דיווחו על השפעה מועטה 41%(לעומת זאת,  ולשאילת ספרים ממנה בספרייה העירונית

  .)על השפעה במידה בינונית –, והיתר לת ספריםישא לעמאוד על השפעה מועטה  – 50%ספרים, 
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   הוריםהחי : דיוו6תרשים 

 
  

 

ניכרת לתכנית "ספריית פיג'מה" תרומה  מייחסים מההורים 90%-ל 76%בין , 6תרשים מראה כפי ש

מצד  ת הספריםאהבלבגן תורם  "מה’ספריית פיג"עריכו שיישום תכנית ה 90%: כל ההיבטים שנבחנול

העריכו כי יישום  87%ונם לקרוא ספרים; צראת מגביר העידו כי הוא  85%-ם, ומההנאה ילדם ול

לחינוך השיבו כי הוא תורם  82%- ו ,סיפור להם כשמספריםשל הילדים  תםמידת הבנל התכנית תורם

סברו כי הוא תורם  76%-ו להעשרת אוצר המיליםהעריכו כי יישום התכנית תורם  81%לערכים. לבסוף, 

, והיתר ההיבטים אללמעטה או מעטה מאוד  תותרומכי העריכו  9%-ל 6% (בין ספרים וסופרים תלהכר
   .במידה בינונית)העריכו כי הוא תורם 

שנעשה הערכה הבמחקר בנושאים דומים א' מוצגים דיווחי הגננות ודיווחי ההורים שהתקבלו 5בנספח 

מהגננות במחקר  70%: עבור שני מדדיםברק היה הסולם זהה . נדגיש כי בדיווחי הגננות תשע"אב

 קצת יותר מבעברמקום מרכזי תופסים ספרים המהגננות במחקר תשע"א דיווחו כי  74%וכחי לעומת הנ
 41%במחקר הנוכחי לעומת  מהגננות 23%. בנוסף, בתוך הגן ובקרב הילדיםמבעבר יותר או הרבה 

או הרבה  יותר מבעברקצת  ספרים מספריית הגן שואליםהילדים מהגננות במחקר תשע"א דיווחו כי 
  .תר מבעבריו

העריך הערכות הגננות ביחס ליתר המדדים והערכות ההורים התקבלו על סולם שונה (הם התבקשו ל

יום ולא בהשוואה לעבר), אולם ניתן להתרשם כי במקביל להערכות הגבוהות שהתקבלו כמצב את ה

  .ה לעברה בהשוואעל היבטים אלבמחקר הנוכחי, גם בשנת תשע"א רבים ייחסו לתכנית השפעות לחיוב 

  



 

41 
 

   התכנית הצעות לשיפור  .ג
  הצעות הגננות

לשנות דיווחו שהיו רוצות  17%להמשיך להשתתף בתכנית בשנה הבאה, הביעו רצון שכל הגננות אף 
  .המתכונתאת 

 כיוונים:מצביע על כמה המבוקשים השינויים ה הפתוחה לגבי שאלניתוח ה

עירו על הצורך להתאים טוב רבות מהגננות ה – הספרים לילדים להתאים טוב יותר אתיש  .1

 ם:או לגילשל הילדים לאורח החיים שבספרים  איוריםוהואת  תכניםיותר את ה

האיורים את כני הספרים וואת ת להתאיםתורני ביקשו וההדתי גננות מהמגזר   .א

יותר רגישות לגנים הדתיים ושזה יהיה יותר היה תש"למשל:  ,וסייה הדתיתלאוכל

שיעשו כמה סוגים"; "שהאיורים  ,סגנון אחד לכל המגזרים מותאם לילדים. שלא יהיה רק

 .יהיו הולמים לציבור הדתי"

"יותר למשל:  ,לגיל הילדיםהאיורים) את יותר את הספרים (ו טוב להתאיםהיו שביקשו   .ב
"בגן חובה עדיף ; לחלופין: שיהיה פחות מלל" ,חובה-טרום-בטרום ,להתמקד בגיל הקטן

מילים ולא שיהיה שורה אחת בכל דף, וגם פחות לדבר על יותר אוצר , שיהיה יותר מסר

"לפעמים יש איורים שהם ; האיורים קצת מפחידים את הילדים" ,"לדעתי; מפלצות"
  .שהספרים יהיו יותר ברורים ויותר מעולם הילדים" לא ברורים לגיל הילדים, גבוהים...

שמוטב הערות כלליות ו נשמע .לגןהנמסר העותק  ייחוד, בכריכה קשהלחלק ספרים ברצוי  .2

היה י"הספר שהגננת מקבלת שלמשל:  ,עותק שניתן לגןה ייחודב, בכריכה קשהים ספרלחלק 

"לקבל ספר אחד שיהיה תמיד בגן עם כריכה עבה ; שמר"יעם כריכה קשה בשביל שהספר י
אני חושבת  –"הכריכה ; יתנו ספר אחד להקריא בגן"שי ,שאר הרבה יותר זמןישהוא י ,יותר

 ."קשה למרות המחירכריכה צריכה להיות שה

יש למשל: " ,יותר)פחותה  מידהבהערה שנשמעה ( לשתף את הגננות בבחירת הספריםרצוי  .3

חלק קטן  .להתייעץ עם הגננות לגבי הסיפורים ששולחים" ,מקום לבחור את הסיפורים, לשתף

ספרות  יעל פנ יםספרים של סופרים ישראלמעדיפות לקבל  ןכי הבעניין זה מהגננות ציינו 

הייתי מחזקת את הקשר של הספרות עם סופרים יהודים ישראלים, זה מאוד "(למשל:  מתורגמת

חשוב שהסופרים של הספרים יהיו קרובים  חשוב להדגיש את האדם שעומד מאחורי הסיפור,

כנית מותאמים לתה", ספרים קלאסיקות), ספרים שנחשבים ""לתרבות ולמדינה היהודית
"ספרים שיכולים להתאים לנושא שנלמד בגן ברצף החודשי והשנתי למשל:  ,ניםהעבודה בג

היו מותאמים לתכנית העבודה בגנים. שיעשירו אותם. שיהיה דגש על י"חלק מהספרים ש; בגן"
 .הצד הריגשי של התכנים בגן"

שלחו לגן במהלך השנה, ישי לקבל מידע מראש על כל הספריםמעט גננות אמרו שהיו שמחות  .4

 ולי אף לקבל את הספרים מראש כדי להיערך.וא

כדי להתמודד עם שחיקת כל גן מקבל במתנה שני עותקים מכל ספר נציין כי לדברי מובילי התכנית, 

אמצעים: לדואר האלקטרוני  כמהמידע על כל הספרים במראש לדבריהם נשלח יתר על כן,  גן.בהספר 

באתר  גם ספרים המגיעה לגן. המידע מתפרסםשל כל גננת ובמכתב המצורף לחבילה הראשונה של ה

   של התכנית. האינטרנט
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  הצעות ההורים

הנושאים העיקריים  הבשאלה פתוחה ואל, הצעות או רעיונות לשיפור העלותל ההורים התבקשוגם 

  :ונשמעו שחזרו

התאמת הספרים והתכנים על ושל הספרים עניין הלהקפיד על רמת ביקשו מההורים חלק  .1
"...לפעמים הסיפורים חסרי עניין ולפעמים ספרים שאני לא מבינה"; "יש למשל:  ,םלגיל הילדי

ם לגיל מיספרים שהם יותר סיפוריים... וחלק פחות מעניינים..."; "לקבל ספרים שיותר מתאי

 ושיהיה עם מוסר השכל".

ם להוריוכן פעילויות משותפות הספרים עומדים פעילויות שבמוקדן בגן להוסיף חלק הציעו  .2
פעילות בגן וגם עם הורים וילדים יותר "למשל:  ,יותרבמידה רבה לגוון . היו שביקשו גם ולילדים

 .יכול לתרום"

הדתי התאמה למגזר הזכירו ; הרוב להתאים את הספרים למגזרבדומה לגננות, חלק ביקשו  .3
ים יותר שיהיו תכנים בהתאם למצוות"; "להתאים לערכ דתי,- מלכתימ"אם זה גן (למשל:  תורניוה

אז אפשר לתת על  ,"אנחנו לא דתיים: םילהדגיש ערכים ציוניאך אחד ההורים ביקש  תורניים"),
 ים".ייתנו ספרים יותר ערכיים ציונילנו ]ש[ערכים בלי הספרים הדתיים... 

 ,"לגבי האיורים למשל: ,או על התאמתם לילדים איוריםוהאיכות הציורים נסבו על מעט הערות  .4
ציורים שמתאימים לגיל של ילדים יותר בוגרים"; "האיורים  ,יותר מונפשים ,כותייםשיהיו יותר אי

 אין שילוב של צבעים". .לא מתאימים לגיל הילד

 .בכריכה קשההורים ביקשו לחלק ספרים כמה  .5
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  סיכום ":ספריית פיג'מה"עמדות כלליות ותגובות כלפי תכנית 

 מהם : שיעור ניכרההוריםמצד התכנית זוכה לאמון רב מצד הגננות וככלל,  :שביעות רצון כללית
יש מהגננות אף חושבות ש 96%ויותר) מרוצים מהתכנית ורוצים להמשיך להשתתף בה.  95%(

חובה בכל הגנים בישראל ושיעור ניכר מעריכות שהפסקתה תפגע בעיסוק בספרים בגן להנהיגה כ

  ).78%) ובבית (62%(

  הן:בזכות התכנית הורים) המגננות וה(מלו עהוש עיקר הנקודות
  ;מעודדת חשיפה לספרים והנעה לקריאה �
  מעצם קבלת הספרים; חוויה חיובית והנאהמקנה  �
  עולמם ושפתם; ,הילדים מעשירה ותורמת להתפתחות �
  הספרים; לחשיבות המודעות של ההוריםמגבירה את  �
  ילדים;ההורים ושל ה קריאה משותפתמזמנת חוויה של  �
  נמוך)חברתי -כלכלימעמד בקרב  עיקר(ב הבית תלספריי תורמת �

 מרכזי יותרתופס מקום שבזכות התכנית הספר הרושם הוא : תרומת התכניתתפיסות לגבי 
מההורים). תרומת  49%) ובבית (49%מהגננות), בתכנית הפעילות של הגננת ( 70%מבעבר בגן (

  .דתיים-םמלכתייבולטת יותר בגנים מלמרכזיותו  התכנית

) ייחסו לתכנית תרומה לילדים בהיבטים שונים 90%-כעד  80%-כשיעור ניכר מהגננות ומההורים (
  :ובהםשנבחנו, 

  מההורים); 75%-מהגננות ו 83%מהגננות) ובבית ( 84%בגן ( היקף הקריאההתרחבות  �

  מההורים); 81%-מהגננות ו 88%–86%(הדיבור ואוצר המילים  שפת העשרת �

  מההורים); 87%–82%- מהגננות, ו 86%–83%( לערכיםיפור וחינוך הס הבנת, החשיבהטיפוח  �

 83%הספר בחיי היום יום ( ומרכזיותמההורים)  90%- מהגננות ו 93%( מהקריאה הנאה �
  מהגננות).

הערות על הספרים מהנשאלים חלק  העירו לצד ההערכה הרבה לתכנית כמכלול הצעות לשיפור:

  :ייחוד בנושאים אלההמחולקים בתכנית, וב

במגזר הדתי).  ייחוד(ב התכנים לערכים ולאורח החיים של האוכלוסייה ה שלהתאמנדרשת  �

הערכות נמוכות יותר  העניקו דתיים- מלכתייםגננות בגנים מבהמשך נראה שבהקשר זה נציין כי 

  כני הספרים ולאיורים. ולת

, כפי שיוצג כללכ. לגיל הילדים –התכנים והאיורים  –התאמת הספרים -אירמת עניין לא אחידה ו �
היבטים השונים שנבחנו (ואילו גננות במהספרים פחות חובה מרוצות -טרוםבגני גננות  בהמשך,

  ).יותר במידה רבה מרוצות מהם –וחובה  חובה- טרום –משולבים הבגנים 

  הן:הועלו פור שיהצעות נוספות לש

  מהר);מתבלה משום שהוא לגן המוענק העותק  ייחוד(ב בכריכה קשהלחלק ספרים  �

  הגננות);הצעה שהעלו ( לשתף את הגננות בבחירת הספרים �

  ההורים)הצעה שהעלו ( משותפותספרים בגן ופעילויות  בעקבות להוסיף פעילויות �
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 דיווחי הגננות :גורמי תמיכה וסיוע לגננות בהפעלת התכנית

בכל רבה מאוד  במידהבמידה רבה והשיבו כי הן נוהגות להסתייע ש הגננות את שיעור גיצמ 7 תרשים

  :לצורך הכנת הפעילות לילדי הגן בעקבות הספר תמיכההאמצעי מ אואחד ממגוון גורמים 

  

 : דיווחי הגננות 7תרשים 

  

  

או מסתייעות בגורמי מהגננות דיווחו כי הן מכינות את הפעילויות בעצמן  60%-כ, 7תרשים מראה כפי ש
שבספרים, עלון מידע לגננת ואתר האינטרנט של  הצעות לפעילויות להורים כולל ,"ספריית פיג'מה"

הסתייעות בגורמי משרד מעטות דיווחו על . דיווחו שהן מסתייעות בלמידת עמיתים מהן 47% התכנית.

  .החינוך כולל מדריכת הגן והמפקחת (וגם השתתפות בהשתלמויות בתחום)

במסגרת  הדרכה נוספתב אומעוניינות בתמיכה השיבו כי הן גננות)  471(מתוך  14%רק כאמור, 

תמיכה גדל שיעור המבקשות כך בגן שנים רבות יותר, מופעלת ככל שהתכנית שמעניין שדווקא  התכנית.

בהם התכנית פועלת שנה, שנתיים, שגנים במהגננות  25%-, ו16%, 12%, 7%הדרכה נוספת ( או

שאלה הפתוחה ה לע יהןניתוח תשובות הדרכה נוספת). או שלוש ויותר מארבע בהתאמה ביקשו תמיכה

  :אפשריים םשלושה כיווניב מצביע על בקשות לתמיכה

יות עם הילדים וכן לפעילויות משותפות עם הצעות נוספות לפעילו :רעיונות נוספיםצורך ב .1

רעיונות  ,"פעילויות, איך לפתח את הנושא הנלמד מהספר"; "זה יהיה מבורךלמשל:  ,ההורים

  .לשיתוף ההורים"

"דפים מוכנים לסוגי פעילות"; "דפי משימות, : , למשלדפי יצירה ומשימות יחודיחומרי עזר וב .2

  .סיפור ברצף, דפי צביעה"
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"שתהיה הדרכה איך למשל:  ,בכל הקשור לעבודה עם הספר השתלמות מקצועיתאו  הדרכה .3
איך לעבוד עליו,  ,ספרה תאיותר"; "איך להקריא בדיוק בלהעביר את הסיפור בצורה המעניינת 

 .אפילו מישהו מקצועי" ,נים עם הדרכהסרטו

נמצא כי גננות בגני חובה דיווחו כי הן נוהגות  הגןילדי  ם שלשלב גילהבדלים לפי הבבחינת 

לגננת עלון מידע : חובה, כולל-חומרים יותר מגננות בגני טרוםה אוים להסתייע בחלק מהאמצע

   .)32%לעומת  36%( מויותהשתלוכן  )39%לעומת  55%( למידת עמיתים ,)55%לעומת  64%(

 גורמי תמיכה וסיוע על  תשע"אבהערכה הבמחקר ב' מוצגים דיווחי הגננות שהתקבלו 5בנספח 
הובאו של הגננות בהצעות לפעילות להורים ש ןהסתייעותבלטה  בהפעלת התכנית. בשנת תשע"א

רבה במידה ה רבה ומסתייעות בהן במידהן דיווחו ש – מחקר הנוכחישיעורן בבדומה ל – 59%בספרים (

זו דומה ללגבי שאר הגורמים התמונה שהתקבלה מוביל בהשוואה לאחרים). גורם זה נמצא שמאוד, אך 
בולטת הסתייעות בלמידת עמיתים ובגורמי "ספריית פיג'מה" ופחות  :מחקר הנוכחישהתקבלה ב

"ספריית  מהגננות שהשתתפו בתכנית 31%השיבו בחיוב בתשע"א בגורמים מטעם משרד החינוך. 
 שיעורן(קצת יותר מ ת להן תמיכה או הדרכה נוספת במסגרת התכניתאם נדרשכשנשאלו פיג'מה" 

  במחקר הנוכחי).

  

  סיכום :גורמי תמיכה וסיוע לגננות בהפעלת תכנית ספריית פיג'מה

 ל ידיע הנעשעיקר ההכנה לקראת הפעילויות המתקיימות במסגרת תכנית "ספריית פיג'מה" בגן 
תים תוך הסתייעות בחומרים של "ספריית פיג'מה". עם זאת, רק מעטות דיווחו כי עצמן, לע הגננות

  .חומרי עזר מוכניםלולהפעלות רעיונות נוספים ל ייחודב, הן נזקקות לתמיכה נוספת
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 דיווחי הגננות :הפעלת התכנית בגנים
תחושתיהן של הגננות , כולל "ספריית פיג'מה" בגנים תכנית ה שלהפעלהאופן בבפרק זה נתמקד 

שנים; לוגיסטיקה (חלוקת הספרים); פעילויות בגן לגבי התפתחות היישום וההטמעה בגנים לאורך ה

  בעקבות ספרי פיג'מה; ופעילויות אחרות הנעכשות בגן לשם עידוד קריאה.

  ההטמעתו מהיישותכנית והתפתחות הפעלת הבותק הו   .א
ראמ"ה ערכה . במחקר ההערכה שזו השנה החמישית בגניםמופעלת תכנית "ספריית פיג'מה" כאמור, 

. אחת המטרות של המחקר שביעות רצון רבהכי התכנית זוכה ל בשנתה הראשונה של התכנית נמצא
שנים  כמהלאורך הפעלתה ר חרצון ממנה לאהשביעות על הנוכחי הייתה ללמוד על הפעלת התכנית ו

  והרחבתה לגנים נוספים.

   .בתכניתשלהן ותק הולפי  סקרה לעהשיבו ש נותמיפוי של הגנג יצמ 8 תרשים

 : דיווחי הגננות 8תרשים 

  

  

 8תרשים  גננות, אשר כולן הפעילו את תכנית "ספריית פיג'מה" בגן בתשע"ד. 506על הסקר השיבו 
מפעילות את התכנית זו  17%(שנה שלישית או רביעית),  ותיקות בתכניתמהגננות  76% כימלמד 

  מפעילות אותה לראשונה. 5%-והשנה השנייה 

השינוי תחושותיהן לגבי ספר על לה של התכנית בגן ותהטמעאופן חוות דעה על הגננות התבקשו ל

ה בהיקף החדירה יעליעל ומעידות  9. עמדותיהן מוצגות בתרשים הפעלתה משנה לשנהבאופן 

  .וההטמעה של התכנית
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 : דיווחי הגננות 9תרשים 

  

 .פחות; היתר ציינו "אותו הדבר"הן עושות זאת ינו ש) צי6%ות (עד מעט*רק 

  

משנה לשנה הן מפעילות את התכנית בקלות רבה דיווחו ששיעור הגננות ש, 9תרשים  הראמכפי ש

עובדה שהן מכירות את ל עיקרייחסו זאת בשאלה הפתוחה הן תשובתן על הב. 58%יותר עומד על 

"זה פשוט דבר שאתה למשל:  ,תן למצוא פעילויותהיכן נייודעות ו מה מצופה מהןהתכנית, יודעות 
זה יותר קליט, זורם ויותר רץ"; "כי אני כבר רגילה ויודעת  ,כבר רגיל אליו וזה זורם יותר משנה לשנה

לעובדה חלק קטן יחסית ייחסו זאת לחשיפה של הילדים לתכנית בעבר ו. איפה לחפש את הפעילויות"

 3הם מקבלים את זה מגיל  ;"ילדים כבר מודעים לנושאי הספר למשל: ,ספריםה אתתה וואשהם מכירים 
אבל יש להם כאילו מודעות כבר משנים עברו. הם ידעו את כל התכנית מראש לפני  ,חובה-בגני הטרום

הן דיווחו שמעטות מאוד . שהתחלתי"; "ילדים התרגלו לקרוא ספרים. חוויה עבור הילדים והגננות"
  מתאימים לגיל הילדים או לרמתם. ינםסו זאת לספרים שאייחומשנה לשנה מתקשות יותר 

יותר במידה רבה כנית תת את הומשלבהן משנה לשנה דיווחו כי מהגננות  42% כי 9תרשים מראה עוד 

  לתכנית זמן רב יותר בגן.  ותמקדישהן משנה לשנה ש סיפרו 31%- ו בתוכנית הלימודים בגן

  :אלהממצאים ית העלתה ותק בתכנהוהבדלים בעמדות לפי שנת ה סקירת

הגננות מפעילות אותה בגן בקלות רבה יותר משנה  ותק בתכניתשנות הויה ביעם העל  .1

 ו להןשז הגננותמ 58%שנתן הרביעית בתכנית,  ו להןשזהגננות מ 63% . כך דיווחולשנה
  .יה בתכניתישנתן השנ ושז הגננותמ 47%- שנתן השלישית בתכנית ו

: הזמן שהגננות מקדישות לההולך ומתייצב שיעור  כניתותק בתשנות הויה ביעם העל  .2
רביעית בתכנית בהתאמה דיווחו השלישית והיה, ישנתן השנ ושזהגננות מ 26%- ו 31%, 41%

 בהתאמה שציינו 67%- ו 63%, 54% (לעומת רב יותר זמןהן מקדישות לה משנה לשנה כי 
 "אותו הדבר"). –שהן מקדישות לה אותו זמן כבעבר 
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 שיעורבהבדל  איןהעלתה כי  ותק בתכניתהושנת  ל פיע קבוצותהטטיסטית בין השוואה ס .3
.ותק של הגננת בתכניתובגן לפי ה לתכנית הזמן המוקדש
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  לוגיסטיקה (חלוקת הספרים בגן)  .ב
 479(מתוך  57%עומד על  ספרים שמונההתקבלו בתכנית עד מועד הסקר דיווחו כי שיעור הגננות ש
שקיבלו  דיווחו) 7%יודעות כמה ספרים התקבלו, והיתר ( אינןדיווחו ש 36% .שאלה)ה לעגננות שהשיבו 

  .ספריםשישה או שבעה 

  עילויות בגן בעקבות ספרי פיג'מהפה  .ג
אם הן בעקבות ספרי פיג'מה שחולקו במהלך השנה ובגן הגננות התבקשו לדווח אילו פעילויות הן עושות 

דיווחיהן מוצגים  באמצעותם.ו עושות פעילות אחרת א ספרי פיג'מה שחולקו בשנים קודמותאת מקריאות 

  להלן.

  ספרי פיג'מה תשע"ד בעקבותפעילויות 
"ספריית  קראו עם הילדים את כל הספרים שקיבלו בתכנית) דיווחו כי 94%(כמעט כל הגננות 

 40%פעם או פעמיים, כל ספר מספרי התכנית לילדים ) דיווחו כי הקריאו 49%( מתוכןכמחצית פיג'מה". 
  חמש פעמים או יותר. –) 11%והיתר ( ,שלוש או ארבע פעמים -

עליהן נשאלו שפעילויות הגוון מכל אחת מהגננות שדיווחו כי הן מקיימות  את שיעורג יצמ 10תרשים 

  .או בעקבות כולםהספרים שחולקו בתכנית במהלך השנה בעקבות רוב 

 

 : דיווחי הגננות 10תרשים מספר 

  
  

עיקר הפעילויות בעקבות הספרים הן קריאה במליאה, שיחה על הספר , 10ם תרשימראה כפי ש

 ה בוצעופעילויות אלאו יותר דיווחו ש 90%( לא מונחהאו עיון ועיון עצמאי  (במליאה או בקבוצה)
בעקבות נעשו  הנוספים דיווחו שפעילויות אל 7%עד  3%- , וכולםבעקבות או  הספריםבעקבות רוב 
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 80%- כ( דילמותעל מורשת ועל שיחה על ערכים, יא עילות משמעותית נוספת ה). פמהספרים כמחצית
פעילות כי הדיווחו  14%, ועוד כולםבעקבות או  בעקבות רוב הספריםפעילויות אלה נעשו שדיווחו 

  ).בעקבות כמחצית מהספרים נעשתה

או  ספריםהבעקבות רוב נעשתה פעילות זו שדיווחו  61%( פחות תדירהקריאה בקבוצות קטנות 
 עסקודיווחו כי  44%תדירות אף פחות (, ופעילויות יצירתיות )בעקבות כמחציתם 20%- ו כולםבעקבות 

בעקבות רוב  המחזת הסיפורעסקו ב 36%-ו ,)ציור, צביעה, פיסול וכד'מלאכת יד, ( היצירפעילות ב

כמחצית עקבות ב יצירהפעילות נעשתה שדיווחו בהתאמה  37%- ו 34%עוד  או כולם. הספרים

  .מהספרים)

  כמפורט. ,גילהולפי שלב פיקוח גנים לפי ההפעילויות השונות בין של  ןבתדירותאחדים הבדלים נמצאו 

את נוהגות להקריא הן שדיווחו ממלכתיים הגנים הגננות הבדלים לפי פיקוח נמצא כי הבבחינת 

 53%לעומת  67%(ם דתיי- ממלכתייםהגנים הגננות שדיווחו על כך יותר מ הספר בקבוצות קטנות
מגננות  95%( שיחה בעקבותיו נהללו )הספרים או בעקבות כולםדיווחו כי הן עושות כך בעקבות רוב 

דיווחו כי הן נוהגות לעשות כך  דתיים-הגנים הממלכתייםמגננות  93%לעומת הגנים הממלכתיים 

כי אינן נוהגות לעשות  בהתאמה דיווחו 3%לעומת  1%, ובמקביל קבות כולםעאו ב הספריםבעקבות רוב 
  .כך)

  :אלהמובהקים הבדלים נמצאו  שלב גיל הגןהבדלים לפי הבבחינת 

מגננות החובה  97%(שיחה על הספר  נהלותממאחרות כי הן יותר גננות בגני חובה דיווחו  �

) הספרים או בעקבות כולםחובה דיווחו כי הן עושות כך בעקבות רוב -מגננות טרום 94%לעומת 
 75%לעומת  84%( בעקבות הקריאה מורשתעל דילמות מוסריות ועל , םאו על ערכי

בקבוצות  מאחרות שהן נוהגות להקריא את הספר פחות לעומת זאת, הן דיווחו. )בהתאמה

  קטנות.

במליאה הן נוהגות להקריא את הספר שמאחרות  דיווחו קצת פחות חובה-טרוםבגני גננות  �

 )הספרים או בעקבות כולםעשות כך בעקבות רוב דיווחו כי הן נוהגות ל 97%לעומת  93%(
מגננות  51%לעומת  63%( וקצת יותר מאחרות שהן נוהגות להקריא בקבוצות קטנות

  .החובה)

בגיל ה פעילות יצירה עם העליקיומה של המדווחות על שיעור לבסוף, ניכרת עלייה קלה ב �

  .חובה) טרוםדיווחים בין גננות חובה לב 10%-8% (פער של הילדים

בנוגע לפעילויות בגן בעקבות ספרי  במחקר הערכה תשע"אג' מוצגים דיווחי הגננות שהתקבלו 5בנספח 

הספרים או את כולם את רוב במליאה פיג'מה. בדומה למחקר הנוכחי כמעט כולן דיווחו כי הן מקריאות 

בעקבות או הספרים ות שיחה בעקבות רוב נהלומ במחקר תשע"א) 99%במחקר הנוכחי לעומת  96%(

הגננות  שיעורפעילויות אחרות, נצפתה מגמה של ירידה בל אשרבהתאמה).  95%לעומת  97%(כולם 

בהתאמה),  72%לעומת  61%כל סוג של פעילות כולל קריאה בקבוצות קטנות (עסקו בהמדווחות כי 

  ).40%- לעומת כ 59%ופעילות יצירה ( בהתאמה) 85%לעומת  79%שיחה על ערכים (

  

  ספרי פיג'מה משנים קודמות עקבותבפעילויות 

תרשים  . 98%עומד על  משנים קודמות "ספריית פיג'מה"דיווחו כי יש בגן ספרים של שהגננות שיעור 

   .במהלך השנה (תשע"ד)דיווחיהן לגבי השימוש שנעשה בהם  ציג אתמ 11
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   : דיווחי הגננות11תרשים 

  
  

גן ספרים ה או השנה לילדיידיווחו כי הקרשל הגננות  )87%המוחלט ( ןרוב ,11 תרשיםמראה כפי ש

מדי  – 41%-תים קרובות ולעעשו זאת  46%, ן; מתוכשנים קודמותבשחולקו בתכנית "ספריית פיג'מה" 

  .בפעם פעם

הספרים  בעקבות בגןנוספות פעילויות בהשנה  וסקעמלבד הקראה דיווחו כי מהגננות  56%כמו כן, 

 מדי פעםמתוכן  36%-תים קרובות ולע –ן מתוכ 17%( בשנים קודמות ”מה’ספריית פיג“כנית חולקו בתש
  ).בפעם

  

  פעילויות אחרות לעידוד קריאה

), 39%: "מצעד הספרים" (דיווחו שבעבר פעלה בגן תכנית אחרת לעידוד קריאה 20% מקרב הגננות,
שדיווחו כי התקיימה תכנית אחרת נשאלו איזו  אלו( ) או תכנית אחרת37%"מדף הספרים הביתי שלי" (

דיווחו גם על פעילויות בספרייה  , ושלוש גננותלרוב מדובר בפעילות שהגננת יזמה בגןתבר כי תכנית ומס

  .)מפעילים או של עוד שמות שונים של תכניותהוזכרו  .העירונית

דיווחו כי  מהגננות 84%תכנית "ספריית פיג'מה", נכללים בשאינם  חשיפה לספרים אחריםאשר ל

משיבו  12%-ו תכניתנכללים בקראו עם הילדים במהלך השנה ספרים אחרים שאינם לעתים קרובות 

  בגן ספריית השאלה.יש גננות) דיווחו כי  479(מתוך  55%בנוסף, כי עשו זאת מדי פעם בפעם. 
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  סיכום :הפעלת התכנית בגנים

שלישית השנה משתתפות בתכנית זו הנות רוב הגנ: ה משנה לשנהתוהטמעהתכנית יישום 

   .)30%רביעית (ה) או 46%(

ביחס לעיסוקן הן ובאופן כללי הן בקנה אחד עם דיווחיהן לגבי תרומת התכנית לעיסוק בספרים בגן (

במידה ת התכנית בגן אמשנה לשנה הן משלבות ), שיעור ניכר אף מדווחות כי בספריםשלהן 
אף מהן ) 58%שיעור ניכר (ד בבד ב .)31%( רב יותר מןז) ומקדישות לה 42%(רבה יותר 

משום שהן מכירות  ייחודבמשנה לשנה הן מפעילות את התכנית בקלות רבה יותר מרגישות ש

  .פעילויותהצעות להיכן ניתן למצוא יודעות ו מה מצופה מהןאת התכנית, מבינות 

 36%ספרים ( שמונההגנים מ 57%קיבלו מועד הסקר לפי דיווחי הגננות, עד : חלוקת הספרים
  ).מכך לא ידעו להשיב והיתר דיווחו שקיבלו פחותמהגננות 

מהגננות  94%: קריאה במליאההיא עילות המרכזית הפ: פעילויות בגן בעקבות ספרי פיג'מה

 דיווחו כי קראו עם הילדים את כל הספרים; מתוכן, כמחצית הקריאו כל ספר פעם או פעמיים, והיתר 
פעילויות עיון בולטות  קריאה במליאה לענוסף פעמים).  ארבעעד  רך כלליותר (בד פעמים רבות –

ת מסוגים פעילויונעשו מהגננות דיווחו כי ויותר  90%( מונחה ושיחה על הספר או בלתיעצמאי 
  ).או בעקבות כולם הספריםבעקבות רוב  האל

דיווחו שנהגו מהגננות  80%( דילמותעל מורשת ועל שיחה על ערכים, נוספת היא רווחת פעילות 

אחרות, ה, אולם ההיבט הערכי לא עלה כלל בשאלות או בעקבות כולם הספריםכך בעקבות רוב 

  פתוחות למשל).ה

 נעשות בתדירות נמוכה יותר – המחזה ואמלאכת יד  –קריאה בקבוצות קטנות ופעילויות יצירה 
או  הספריםבעקבות רוב  הבהתאמדיווחו כי עשו כל אחת מהפעילויות  36%-ו 44% ,61%(

  ).בעקבות כולם

מורשת על דילמות ועל שיחה על הספר, על ערכים,  נהלותכי הן מדיווחו שחובה הגני גננות שיעור 

  עולה על שיעורן בקרב הגננות האחרות. יצירהעשו פעילויות וכן 
 87%: גנים משתמשים בהםספרי פיג'מה משנים קודמות ונראה שה כמעט בכל הגנים יש

עושות הן שדיווחו  56%-תים קרובות) ואו לעבפעם (מדי פעם  מהגננות דיווחו שהן מקריאות אותם

  .בעקבותיהם גם פעילות אחרת

לעתים קראו עם הילדים במהלך השנה דיווחו כי מהגננות  84%: קריאההפעילויות אחרות לעידוד 

 55% ).בפעם מדי פעםאת דיווחו שהן עושות ז 12%(ועוד אינם נכללים ש ספרים אחריםקרובות 
  . בגן ספריית השאלהיש דיווחו כי 

נזכיר כי מעט הגננות שחשבו שהפסקת התכנית לא תפגע בעיסוק בספרים בגן ייחסו זאת 

  ספרים אחרים בגן. בעקבותלפעילויות שנעשות 
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 ערכות לספרים שחולקו בתכניתהה

היבטים  כמהספרים באופן כללי וביחס להן הגננות והן ההורים התבקשו להעריך את שביעות רצונם מה

  ). םהחייהתאמה לגיל הילדים ולאורח ה(איכות התכנים והציורים ומוגדרים 

  דיווחי הגננות

   .לספרים בהיבטים השוניםהערכות גבוהות העניקו ש הגננותאת שיעור ג יצמ 12 תרשים

  

 : דיווחי הגננות 12תרשים 

  
  

מהספרים שהתקבלו בתכנית "ספריית באופן כללי מרוצות ההגננות שיעור , 12תרשים ראה מכפי ש

ההנאה של  כולל ,מרוצות מהיבטים שונים של הספרים 86%-ל 72%, ובין 83%עומד על פיג'מה" 

של הילדים ולערכיהם התאמת התכנים לאורח החיים  ,איכות התכנים, איכות האיורים, הילדים מהספרים

  .תכנים לגיל הילדיםהתאמת הו

בשל שביעות רצון -אי חלקן הביעו, )לכן (שהוצגו בפירוט קודם פתוחות בשאלוןהבהערות שעלו בשאלות 

שביעות רצון - איהביעו  ן), וחלקתורני-(בעיקר במגזר הדתי , לדעתןהתאמת התכנים לאוכלוסייה-אי

 , לדעתן.התאמתם לגיל הילדים- איבשל  ייחודאיורים ובמהמהתכנים ו

גנים היותר מגננות  ממלכתיים מרוצותהגנים הגננות הבדלים לפי פיקוח נמצא כי ה בבחינת

מאיכות התכנים ו נתנו הערכות גבוהות) 71%לעומת  88%(דתיים מאיכות האיורים -ממלכתייםה

   בהתאמה). 75%לעומת  84%(

ת נמוכות יותר חובה נתנו הערכו-טרוםבגני גננות נמצא כי  שלב גיל הגןהבדלים לפי הבבחינת 

 חובה-טרוםילדי ( יםמשולבה גניםה גננותלעומתן, ). (מלבד איכות האיורים כמעט לכל ההיבטים
אף והן  ,ת הילדים מהספריםלהנאו ) נתנו הערכות גבוהות יותר לאיורים, להתאמה לגיליחד וחובה
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נתנה את חובה לקבוצה ש-ן גננות טרום(הפערים בהערכות הגבוהות בי מהספרים יותר מרוצות

  ).12%- ל 4% נעים בין ההערכות הגבוהות ביותר

  דיווחי ההורים

  .לספריםהערכות גבוהות  העניקוש ההוריםאת שיעור  גיצמ 13 תרשים

   

  ההורים: דיווחי 13תרשים 

  

  

ת "ספריית מהספרים שהתקבלו בתכני באופן כללי מרוציםהההורים שיעור  ,13תרשים  מראהכפי ש

, ת האיוריםאיכו כולל – מרוצים מהיבטים שונים של הספריםושיעור ההורים ה, 88%עומד על פיג'מה" 
 ולערכישל הילדים התאמת התכנים לאורח החיים  ,התאמת התכנים לגיל הילדים ,איכות התכנים

. 86%-ל 78%נע בין  – ורלוונטיות התכנים לעולמם של הילדים ולנושאים המעסיקים אותם המשפחה
  או אחר.) דיווחו כי אינם מרוצים מהיבט זה 5%–3%( הורים מעטים מאוד

ניכרת ככלל, . במחקר הערכה תשע"אד' מוצגות הערכות הגננות וההורים לספרים שהתקבלו 5בנספח 

(איכות  8%מגמה של ירידה בהערכות לספרים כמעט בכל ההיבטים: בקרב הגננות הפער נע בין 
(להתאמה  4%בין התאמה לאורח החיים. בקרב ההורים הפערים קטנים יותר ונעים ל 14%- האיורים) ל

  .לאיכות האיוריםאין כלל הבדל בהערכות  .(לאיכות התכנים) 7%-לגיל) ל
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  סיכום :הערכות לספרים שהתקבלו בתכניתה

 .מההורים מרוצים באופן כללי מהספרים שחולקו בתכנית "ספריית פיג'מה" 88%-מהגננות ו 83%

התכנים  ות גבוהות לכל אחד מההיבטים הקשורים לספרים, כוללהערכהעניקו  86%-ל 72%בין 

התאמת הספרים לאורח החיים של ), 86%–80% ,והאיורים (שזכו להערכות הגבוהות ביותר

 רלוונטיות לעולם הילדים.הו הילדים גילהתאמת הספרים להגן,  או שלהילדים 

הד  .דתיים-ם הממלכתייםגניה גננותיותר ממהתכנים ומהאיורים ממלכתיים מרוצות הגנים הגננות 

שביעות רצון -איהביעו  תורני- גננות מהמגזר הדתי :גם בשאלות פתוחות אחרות בשאלון ניכרלכך 

 מהתאמת התכנים לערכי הגן.

ואילו גננות בגנים  )מהספרים (בכל ההיבטיםפחות מרוצות חובה - טרוםגני כמו כן, גננות ב

שביעות אי הביעו נזכיר כי בשאלות הפתוחות היו ש .יותר רוצותמוחובה  חובה- טרוםלדי יהמשלבים 

  התאמתם לגיל הילדים.-אימ ייחודאיורים ובמהרצון מהתכנים ו
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 המשכיות בין הגן לבית

לחזק הרגלי קריאה התכנית נועדה בין השאר מובילי תכנית "ספריית פיג'מה", של  םתפיסתעל פי 

מטרה זו צורפו לספרים השיג . כדי להמשפחבין בני הולעודד שיח ילדים ההורים וה של בבית משותפת

הגנים התבקשו לקיים שתי פעילויות משותפות להורים ו הנחיות להורים לפעילויות משותפות עם הילדים

   ."מה’ספריית פיג"ספרי  בעקבותילדים לו

לתכנית  של ההוריםחשיפה רמת המוד על מהם ניתן ללוההורים ודיווחי בפרק זה יוצגו דיווחי הגננות 

קיומן של התכנית ( בנושא הקשר בין הגן להוריםעל  ללמוד ;מכירים אותה ולבחון באיזו מידה הם

ומסרים המועברים מהגן הביתה לגבי קריאת הספרים והעיסוק  פעילויות משותפות להורים ולילדים בגן

  .בבית עקבות ספרי פיג'מהנוספות ב פעילויותבו העיסוק בקריאה , וכן על)בהם

  דיווחי ההורים :הוהכרתלתכנית חשיפה ה  .א
 .98%" עומד על ספריית פיג'מה"הופעלה בגן של ילדם תכנית השנה (תשע"ד) ידעו כי ש שיעור ההורים

תכנית הופעלה בגן  שילדם היה בגן בשנה שעברה דיווחו כי למיטב ידיעתם ההוריםמ 81%בנוסף, 

ו דעלא י 7%-ו הופעלה דיווחו שלאמההורים  12% .שעברה (תשע"ג) "ספריית פיג'מה" גם בשנה
  .להשיב

בין היתר על הגננת בו הסבירה ומפגש נערך להורים  בתחילת שנת הלימודים מההורים דיווחו כי 82%
ייעודי או במסגרת מפגש תחילת במפגש ( אופן הפעלתהעל מטרותיה ועל , ”מה’ספריית פיג“תכנית 

  שנה).ה

השתתפו או האחרים ם הכי ילדי השיבו םמחצית :שהכירו את התכנית עוד קודם לכןם דיווחו חלק מההורי

ילד משתתף בה  כידיווחו  מתוך כלל המשיבים 38%בגן הילדים או בבית הספר; משתתפים בתכנית 

  אחד נוסף.

  

  הקשר בין הגן להורים סביב התכנית  .ב
  

  דיווחי הגננות
 58%עומד על  שוטף עם ההורים סביב תכנית "ספריית פיג'מה"קיימו קשר דיווחו כי שיעור הגננות ש

  .גננות) 463(מתוך 

שני ב ה כי הקשר התנהלשאלה הפתוחה בדבר טיב הקשר השוטף עם ההורים עלה לעמהתשובות 
  אפיקים:

הנחיות ואו באמצעות דפים  דואר האלקטרוניבעיקר ב ,כיצד לעבוד עם הילדים הוריםהתדרוך  .1

הצעות לפעילויות"; "מפנה אותם לפעילויות עם "אני שולחת מיילים  של:למ ,הביתההנשלחים 

   ;יות נוספות"ונות לפעילושיש בסוף הספר ונותנת רעי

שולחת את הספרים  ,"מדווחת להם על מה שעושיםלמשל:  ,על הנעשה בגןההורים עדכון  .2

  מייל".-הביתה ומשתפת באי
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פעילויות ב ם לעסוקלעודדכדי וזמות פניות להורים ילדווח באיזו מידה הן  הגננות התבקשו לאחר מכן
 הן נוקטותלעתים קרובות שהשיבו כי  הגננותשיעור  אתג יצמ 14 תרשים .דרכיםבאמצעות מגוון  קריאה

  .ההוריםבקשר שלהן עם  ו להןשהוצגשונות היוזמות ה את
  

  גננותה: דיווחי 14תרשים 

  
  

אם באמצעות הילדים (גננות מופנה לעידוד הקריאה בבית עיקר מאמצי ה, 14 שיםתר מראהכפי ש

דיווחו כי הן מהגננות  90%. הוריםההדרכת לופחות לפעילות נוספת או  ה ישירה להורים)יבפני ואם

 ת את ההוריםומעודדדיווחו כי הן  72%, מההורים להקריא להם את הספריםלבקש לילדים מציעות 
או הנחיות לפעילות דפי פעילות הביתה ת ושולחדיווחו כי הן שגננות שיעור ה .ילדיהםלהקריא ספרים ל

קטן במידה ניכרת  כיצד לקרוא ספרים לילדם אותם ותמדריכו הורים בבית בעקבות ספרהמשותפת עם 

  בהתאמה). 25%-ו 29%(

משותפת לילדים  קיימו פעילותמהגננות דיווחו כי  54%אשר לפעילות משותפת להורים ולילדים בגן, 

הגננות  מתוך שלא קיימו כלל פעילות כזאת. דיווחו 46%- ו ולהורים בעקבות ספר אחד לפחות

 – 24%, או בעקבות כולם רוב הספריםבעקבות  זאתשעשו אמרו  20%כאמור, שדיווחו כי קיימו פעילות 
   מהספרים.מעט  בעקבות – 55%-, והספרים בעקבות מחצית

  דיווחי ההורים
גננת הדיווחו כי מההורים  70%ישירה להורים, הה יפניה עלובקנה אחד עם דיווחי הגננות ד בבד ב

בעקבות  לקיים בבית פעילויות או לילדיהם להקריא ספרים –או אחרת  זוה במיד – מעודדת אותם

או  קרובות תים דילעדיווחו כי הגננת עושה זאת  46% להלן ההתפלגות המלאה: .קריאת הספרים
תים די לעכי היא עושה זאת  דיווחו 8% ,לפעמים דיווחו כי היא עושה זאת 16%, בות מאודלעתים קרו

  .), דיווחו כי אינה עושה זאת כלל30%(והיתר,  מאוד רחוקותאו לעתים  רחוקות
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השנה בגן פעילות  נערכהשיעור ההורים שדיווחו כי אשר לפעילות משותפת להורים ולילדים בגן, 

 גיצמ 15 תרשים .19% – חו כךושיעור הגננות שדיומבמידה רבה נמוך  ג'מהבעקבות ספר פי משותפת
מתוך (מחושב  משותפות בגןהפעילויות הכל אחד ממגוון סוגי נערך דיווחו כי ש ההוריםאת שיעור 

   .)פעילות משותפתשאלה הקודמת בדבר קיומה של ה לעשהשיבו בחיוב  ההורים

  

  ההורים: דיווחי 15תרשים 

  
 

 58%-ל 53%נע בין בגן  נעשתהש הפעילותסוג שיעור ההורים שדיווחו על , 15תרשים מראה כפי ש
פעילות יצירתית או נעשתה דיווחו ש ,80% ,הרובלבחור יותר מתשובה אחת).  אפשרות יתנה(נ

מסוגי  דכל אחנעשה דיווחו כי  60%-, ובין כמחצית לכ(כגון: המחזת סיפור, כתיבה ואיור וכד') יתיתיחוו

שילוב ספר עם ; וכד' מורשתעל מוסריות, מות דילעל שיחה על ערכים,  הפעילויות האחרות, כולל

שיחה על ספר בעקבות ; מסיבה בגן וכו') יה, יום המשפחה,יפתיחת ספר פעילויות אחרות בגן (כגון

 .קישוט תיק הספר; קריאה משותפת של ספר; ההקראה

  דיווחי ההורים :פעילויות בבתי הילדים  .ג
או ספרי פיג'מה שחולקו השנה (תשע"ד) רוב את פעמיים או יותר קראו דיווחו כי שההורים שיעור 

  .89%עומד על  את כולם

הצעות ה אתאם הם קוראים ו פעילויות אחרות בעקבות הספריםבבבית עוסקים אם הם ההורים נשאלו 

 את גיצמ 16תרשים : 17-ו 16דיווחיהם מוצגים בתרשימים . ומשתמשים בהן אשר בספרים להורים
הספרים שהתקבלו כל אחת ממגוון הפעילויות בעקבות רוב עוסקים ב ההורים אשר השיבו כי הםשיעור 

ההורים שדיווחו כי הם מכירים את ההצעות מציג את שיעור  17תרשים ו ,או בעקבות כולםבתכנית 

 את ההצעות שקראומתוכם התרשים מציג גם את שיעור ההורים  ;בספריםשלפעילויות משותפות 
   ).17-ו 16תרשימים  ראו( בעקבות כולם או הספריםרוב בעקבות  ןהשתמשו בהו
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  הוריםה: דיווחי 16תרשים 

  
  

על על הספר או על ערכים, משוחחים עם הילדים מההורים דיווחו כי הם  כמחציתכי מראה  16תרשים 

אינם ו כי דיווח 20%-(כ רובםבעקבות מורשת וכד' בעקבות כל הספרים או על דילמות מוסריות, 

  ט מהספרים). עבעקבות מעושים זאת דיווחו כי הם  30%-ועושים זאת כלל 

(המחזה או מלאכת יד) בעקבות רוב  פעילות יצירהעוסקים ב) דיווחו כי הם 15%- (קרוב ל מעטים
ט עעושים זאת כלל או בעקבות מאינם דיווחו כי  ,70%מעל  ם,רוב(בעקבות כולם או הספרים 

   מהספרים).

  

  ההורים: דיווחי 17ם תרשי

  

 רוב"שהשיבו שיעור ההורים 
 "כל הספרים"/  הספרים"

 שיעור ההורים
 בחיובשהשיבו 
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את הצעות הפעילות להורים המופיעות דיווחו כי הם מכירים מההורים  70%-כ ,17תרשים מראה כפי ש

 ברוב ןדיווחו שהם קוראים אותמתוכם  60%- כ ";מה’ספריית פיג"בתכנית  ובסוף הספרים שקיבל
לא עשו  17%כל הספרים (בש או הספרים ברובש צעותמשו בהשהשתאמרו  15%-לם ווכב או הספרים

  ט מהספרים).עבעקבות מ זאתעשו  61%-וכלל  זאת

מידת תבקשו לדווח על ה ת בספריםלפעילויות משותפות המופיעוהצעות ב השתמשושדיווחו כי ההורים 

 סבההדיווחו כי הפעילות משיבים)  139(מתוך  88% ה.פעילויות אלשאבו מההנאה וההשראה ש
השימוש בהצעות כי דיווחו משיבים)  133(מתוך  56% ;רבה מאודבמידה במידה רבה וילדם לה אהנ

  .רבה מאודבמידה במידה רבה ו ילויות אחרותהשראה לפע הםלהעניק לפעילות להורים 

כי הם נוהגים  דיווחושממלכתיים ההורים לילדים בגנים שיעור הפיקוח נמצא כי  הבדלים לפיבבחינת 
 דתיים-ממלכתייםהגנים ההורים לילדי ה שיעורגבוה מח עם ילדם על הספר בעקבות ההקראה לשוח

או הספרים בהתאמה דיווחו כי הם נוהגים לעשות זאת בעקבות רוב  49%לעומת  59%( העושים זאת
 מורשת יות, עלמוסר דילמותעל על ערכים, לשוחח הנוהגים כך גם שיעור ההורים  .ם)לוכבעקבות 

 9%לעומת  18%בעקבות הספר ( הפעילות יצירב עסוקבהתאמה) או ל 44%לעומת  53%( 'וכד
  בהתאמה).

 בתשע"א דיווחו בנושאים דומים: במחקר הערכה תשע"אשהתקבלו  ההורים' מוצגים דיווחי ה5בנספח 
דיווחו כי  46%השנה),  82%ת (לעומ להצגת התכניתמפגש בגן  נערךבתחילת השנה שמההורים  94%

מההורים במחקר  19%הם השתתפו בה (לעומת כי ילות משותפת להורים ולילדים בגן ופענעשתה 

לקיים פעילויות או  סיפוריםלילדים להקריא אותם מההורים דיווחו כי הגננת מעודדת  61%- הנוכחי) ו

  .בבית בעקבות ספרים

שקיבלו הספרים גדול יותר של הורים דיווחו כי הקריאו את רוב  שיעור, אמנם אשר לפעילויות בבית

ההורים ש המראהכרת מגמה ינבתשע"א), אולם  89%לעומת  95%( םלוכאת או בתכנית בבית השנה 

יווחו כי הם נוהגים לשוחח עם ילדם ד )תשע"א(ב 77%לעומת (בתשע"ד)  55%: עברפחות מבפעילים 

כי  יווחוד (בתשע"א) 65%לעומת (בתשע"ד)  49%ם; לוכבעקבות או הספרים על הספר בעקבות רוב 
ע"ד) ש(בת 13%; וכד' בעקבות הספרים מורשתעל מוסריות,  דילמותעל לשוחח על ערכים, הם נוהגים 

 39%לעומת שע"ד) ת(ב 15%- פעילות יצירה ובם סקידיווחו כי הם עו (בתשע"א) 17%לעומת 
הניסוח  דיווחו כי הם מסתייעים בהצעות לפעילויות להורים (השאלות אינן זהות וייתכן כי(בתשע"א) 

  ).גדול יותר בתשע"ד אותן יםאת הפעילויות וקורא יםמכירשיעור ההורים השכן  ,השונה תורם לפער
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  סיכום :ן לביתהמשכיות בין הג

: כמעט הרושם הוא שתכנית "ספריית פיג'מה" בגנים מוכרת לרבים מההורים :חשיפה והכרות
שזאת השנה השנייה ההורים מ 81%- ושל ילדם בגן השנה (תשע"ד) התכנית הופעלה שידעו  כולם

מחצית מהמשיבים דיווחו כי בנוסף,  דיווחו כי התכנית הופעלה גם בשנה שעברה. של ילדם בגן

או בבית בשנים קודמות בגן  "ספריית פיג'מה"כנית משתתפים בתאו ילדים נוספים שלהם השתתפו 
  הספר.

בו ומפגש להורים  נערךרים דיווחו כי מההו 82%מהלך אקטיבי בגן לחשיפת התכנית, אשר ל
  אופן הפעלתה.על מטרותיה ועל  ,) על התכניתהוסבר (בין היתר

בעניין  קשר שוטף עם ההוריםעמדו במהגננות דיווחו כי  58% :הגננות עם ההורים ביןקשר ה

תיאוריהן פי  ועל , באמצעות דפים שנשלחו הביתה, או במפגשים בגן)דואר האלקטרוני(ב תכניתה

  .עדכון על הנעשה בגן בתכניתבוכן כיצד לעבוד עם הילדים  הוריםהבתדרוך מדובר בעיקר 

לילדים ולהורים בעקבות  פעילות משותפת נעשתה בגןדיווחו כי  מההורים 19%-מהגננות ו 54%

  ) אך גם פעילויות מסוגים אחרים.79%( הפעילות יציררוב על פי  ,או יותרספר אחד 

 הגננות .לקיים בבית פעילויות אויא ספרים הגננת מעודדת אותם להקרי מההורים דיווחו כ 62%
פונות או  )90%להם ספרים ( עיקר מציעות לילדים לבקש מההורים להקריאן דיווחו כי הן בעצמ

שולחות הצעות שיעור קטן יותר של גננות ). 72%( להקריא םומעודדות אותבאופן יזום להורים 

  ).25%הורים כיצד לקרוא לילדיהם (את ה או מדריכות )29%( לפעילויות

שוחחו על הספר או על ערכים, שמההורים דיווחו  כמחצית: פעילויות בבית לפי דיווחי ההורים
פעילויות עסקו ב) 13%( מעטים מאוד. או רובם הספריםילמות וכו' בעקבות הקראת כל דעל 

 יותרגבוה בגנים הממלכתיים מעט  דיווחו כי הם נוהגים לעשות כל פעילותשהורים שיעור היצירה. 
המופיעות להורים מכירים את הפעילויות  70%- כדתיים. -ם הממלכתייםגניבהורים מזה שבקרב ה

  בהן. השתמשו 15%ך רק אותן, א קראו 60%-וכ ספריםב
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  ובכלל) התכנית חשיפה לספרים (של העל הרגלי הקריאה ו

לספר על הרגלי הקריאה של ההורים התבקשו  ,"כלפי תכנית "ספריית פיג'מהיהם עמדותתיאור מלבד 

ילדיהם בבית (אחת המטרות של  הספרים של מספרוכן על  עמדותיהם כלפי קריאת ספריםעל ילדיהם ו

  ).הבית יתספריולהרחיב את  ספרים במתנההענקת ילדים באמצעות  ספרי התכנית היא להנגיש

  הוריםהדיווחי  :הרגלי קריאה וחשיפה לספרים  .א
פעם ביום או ספר/ים מקריאים לו  אובאופן כללי ילדם קורא בבית דיווחו כי ) 52%(ההורים כמחצית מ

  פעם בשבוע או פחות. – )6%( יםטעבין פעמיים לארבע פעמים בשבוע, ומ – 43% ,יותר

, או את כולם שחולקו השנה (תשע"ד)הספרים  קראו את רוב 89% ,"ספרי פיג'מה"קריאת אשר ל
נוהגים לקרוא לילדם את ספרי הם לעתים קרובות דיווחו כי  31%בנוסף,  יותר. פעמיים אובדרך כלל 

  .)בפעם מדי פעםזאת  עושים 40%- (ו נים קודמותפיג'מה שחולקו בש

ומכירים בחשיבות הקריאה  קריאהההורים מעריכים שילדם נהנה ממוחלט של הה םרוב, כללכ
רבה "במידה או  "במידה רבה"ציינו  97%-ל 94%(בין  בינם לבין ילדם תרומתה לקשרבהמשותפת ו

  . )"מאוד

  גם בתשע"א.מאוד חיוביות קריאה היו כלפי העמדות כלפי ספרים ו ,ו5נספח מראה כפי ש

  הוריםהדיווחי  :הבית יתספרי  .ב
ספרים במתנה. ההורים  שמונה במהלך השנהכל ילד  " מקבלכאמור, במסגרת תכנית "ספריית פיג'מה

מספר ספרי גבי הערכתם לאת  גימצ 5 לוח. הבית יתבספרייש לילדם ספרים ספר כמה התבקשו ל

כולל ספרי פיג'מה אך באופן כללי,  ספרי הילדים בביתםמספר לגבי ו (שתי העמודות מימין) בבית'מה גפי

ספרי פיג'מה מהו שיעור על סמך דיווחיהם  חושב. בנוסף, )(שתי העמודות משמאל ללא ספרי השאלה

  .6 לוחב מוצגים ה. נתונים אלהבית תיימסך כל הספרים בספר

  (דיווחי ההורים)  הבית תבספריישהספרים מספר ושבבית "ספרי פיג'מה" מספר : 5 לוח

  

ספרי מספר "
 שבבית "פיג'מה

 שיעור הההורים 
 ספריםמספר ה  

מתאימים ה בבית
 הילדלגיל 

 ההורים השיעור 

 18%  10עד  14%  7עד 

 19%  20-ל 11 בין 10%  8

 13%  30-ל 21 בין 30%   15-ל 9בין 

 11% 40-ל 31 בין 26%  20-ל 16 בין

 18% 50-ל 41 בין 20% )50(ועד  20מעל 

 21% )100(ועד  50מעל    
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  (דיווחי ההורים) הבית תבספרייכלל הספרים מ"ספרי פיג'מה"  שיעור: 6 לוח

  

  ההוריםשיעור  בביתמכלל הספרים  "פיג'מהספרי "שיעור 

  2% 10%עד 

  16% 20%-ל 11%בין 

  14% 30%-ל 21%בין 

  20% 40%-ל 31%בין 

  12% 50%-ל 41%בין 

  6% 60%-51%בין 

  6% 70%-ל 61%בין 

  5% 80%-ל 71%בין 

  20% )"ספרי פיג'מה"כל הספרים בבית הם ( 100%

סה"כ תר מספרי פיג'מה בביתם רבים יוהשיבו ש אשרהורים  34משיבים ( 297הערה: מבוסס על *

 ).לא נכללו בחישוב הבית תבספריי הספרים

 יותר – םל, ולכמחציתוספרי פיג'מה בסך הכ 15לכמחצית מהילדים יש בבית עד , 5 לוחמראה כפי ש
וללא  "פיג'מהספרי "(כולל  םספרים המתאימים לגיל 20יש בבית עד מהילדים  37%-בנוסף, ל .מזה

   ספרים. 50ועד ספרים  20-יותר מ – 43%-השאלה) ול ספרי

 20%-כי במראה  פיג'מה מתוך כלל הספרים המתאימים לגיל הילד בביתספרי  ם שלחישוב שיעור
מחצית מכלל הספרים בבית הוא בין ספרי פיג'מה שיעור נוספים  12%-מהבתים יש רק ספרי פיג'מה, וב

  .80%- ל

 

  סיכום :חשיפה לספריםהעל הרגלי הקריאה ו

 אוכמחצית מההורים דיווחו כי באופן כללי ילדם קורא בבית : ריאהקהחשיפה לספרים והרגלי ה
ומכירים  קריאהה, רוב ההורים מעריכים שילדם נהנה מכללכמקריאים לו פעם ביום או יותר. 

  . עם ילדם תרומתה לקשרבבחשיבות הקריאה המשותפת ו

או את תשע"ד) ספרי פיג'מה שחולקו השנה (קראו את רוב מההורים  89% :קריאת ספרי פיג'מה
הם נוהגים לקרוא לילדם לעתים קרובות דיווחו כי  31%בנוסף,  רוב פעמיים או יותר.על פי , כולם

  .את ספרי פיג'מה שחולקו בשנים קודמות

ספרים  םל, ולכמחציתוספרי פיג'מה בסך הכ 15בבית עד לכמחצית מהילדים יש : ספריית הבית

  יותר.רבים 
השאלה) ספרי פיג'מה וללא ספרי ם (כולל ספרים המתאימים לגיל 20יש בבית עד  37%-לבנוסף, 

 12%-וברק ספרי פיג'מה בספריית הבית מהבתים יש  20%-ב .50עד ספרים  21בין  – 43%-ול
  ).80%(ועד  הספרים בבית מחציתרב יותר משיעורם נוספים 
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  בבתי הספר ממצאיםפירוט ה

  עמדות כלליות ותגובות כלפי התכנית
תכנית "ספריית יה של מטרותאת  באיזו מידה ההורים לילדי בית הספר והמורים מכיריםבחן נ בפרק זה

(על בסיס המחקר האיכותני). באיזו מידה המורים מבינים את מטרותיה ומזדהים עמן גם  . נתאר"פיג'מה
להמשיך  םנכונותאת מידת ו תכניתהמההורים של ו המוריםשביעות הרצון של את נציג , בהמשך

חשיבה ה, השפהבהיבטים שונים (מרכזיות הספר, עושר ה תתרומוכן כיצד נתפסת  ,תף בהלהשת

  .מחקר ההערכההתקבלו בש הצעות לשיפור התכניתה את נביא. כן ערכים)הו

   מןהזדהות עהו תןהבנמטרות התכנית, ת הכר  .א
היה י מטרותיה. במחקר האיכותנאת התכנית ובסקרים אם הם מכירים את הורים נשאלו המורים וה

המטרות, כפי שיוצג עם  ספרהבית בלהעמיק לחקור את מידת ההבנה וההזדהות של גורמים אפשר 

  .להלן

  ך המחקר האיכותנימתו :ספרהבית בגורמים  ם שלדיווחי

  הן:  מוביליהרו יגדכפי שה "ספריית פיג'מה" תכנית יה שלמטרותכאמור, 

  עידוד אהבת הקריאה והספר;  �

   ;ישראליתהיהודית והמורשת ה עלערכים ועל עידוד שיח  �

  .בין בני המשפחהשיח החיזוק הרגלי קריאה משותפת בבית ועידוד  �

בכנס להם וכי הם נחשפו אליהן  מטרות התכנית ברורותש המרואיינים אמרו במחקר האיכותני

  ."ספריית פיג'מה"של  האינטרנט אתר באמצעותכן ו ההסברה בתחילת השנה

עידוד  ו שלחשיבותהם הדגישו בעיקר את ; מטרות התכניתלמסכימים  רוב המרואיינים אף אמרו שהם

לא הזכירו את המטרה הקשורה אך  החיבור לביתאת עידוד הקריאה ואת רבה בין הילד לספר, הקִ 

"המטרה הברורה ביותר היא למשל:  ,ישראליתהיהודית והמורשת על הערכים ועל לעידוד השיח 
ד מחוברת למטרות התכנית. זה משהו שלא הייתי ו."; "אני מאקידום הקריאה והיא מיושמת בכיתה..

  עושה בכתה ב' ללא התכנית והכוונה היא בעיקר לקשר עם ההורים".

  מתוך הסקרים :הוריםהדיווחי 

בבית מהם דיווחו כי  65%: כי הם נחשפו לתכנית וכי הם מכירים אותהדיווחי ההורים בסקרים מעידים 

כמעט כולם  .אופן הפעלתהעל מטרותיה ועל על התכנית, וסבר בו הו מפגש הסבר להוריםהספר נערך 

  במפגש שהספרים מיועדים לקריאה משותפת עם הילדים.הוסבר להם ש דיווחו
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נכונות להמשיך הו"ספריית פיג'מה" מרצון השביעות   .ב

  בהלהשתתף 
וחושבים שיש  בה השתתףל כמעט כולם רוצים להמשיך ;, ניכרת שביעות רצון רבה מאוד מהתכניתכללכ

הסיבות העיקריות  ובאווידיווחי המורים וההורים של  פירוט לבתי ספר נוספים. להלן יוצג הלהרחיב

  המשיבים.עלו המהתכנית. בחלק הבא יוצגו הצעות לשיפור ששביעות הרצון ל

 מתוך הסקרים :מוריםהדיווחי 

ית יספר"מתכנית  רבה מאוד)במידה (במידה רבה ו יםמרוצ הם באופן כללירים דיווחו כי מהמו 94%

דיווחו כי הם  כמעט כולם. בנוסף, ולהפעילהלהמשיך שיש  שביםחו 96%-ו המופעלת בכיתה "מה'פיג

וצים להמשיך שהיו ר 43%השיבו  בתכנית בשנה הבאה (מתוכם תמשיך להשתתף תםכיתשרוצים 

  עות לשיפור)., כפי שיפורט להלן בחלק העוסק בהצהשינויים במתכונתלאחר להשתתף בתכנית 

נימוקים עלו  ,התכניתאת  ולהפעילבה התבקשו המורים להסביר מדוע יש להמשיך ש ,פתוחההבשאלה 

  :אלה

היא אף  .מעודדת אותם לקרואהנאה ומסבה להם לספרים, התכנית חושפת את הילדים  .1

"יש לתכנית הזאת הרבה דברים טובים, ערך מוסף למשל:  ,קריאההשיפור מיומנויות תורמת ל
  בזכות זה הם נהנים יותר ..." .משפר, מעודד קריאהו

למשל:  ,דמיוןהחשיבה והערכים, ה ולהתפתחות הילדיםשפתם של להעשרת תורמת התכנית  .2

"...חושף לעולם של רגשות וערכים..."; "לספר יש משמעות מאוד גדולה לפיתוח העולם הדמיוני 

  של הילדים בגיל הרך..."

לא לכל  ."זה נחמד שילדים מקבלים ספריםלמשל:  ,תהבי תמרחיבה את ספרייהתכנית  .3

  .זה מעודד קריאה" ההורים יש אפשרות לקנות...

בין הילדים קשר הידוק העם ההורים ול ת הספרקשר של ביהידוק הלתורמת התכנית  .4

 .להורים

  

  מתוך המחקר האיכותני  :ספרה יבתבדיווחי גורמים 

 הרחיבהלאת התכנית והמליצו  כל המרואייניםיבחו ש בדומה לממצאים בסקרים, גם במחקר האיכותני
"הילדים למשל: אוד, חיוביות מ כי תגובות התלמידים כלפי התכניתאף דיווחו הם  לבתי ספר אחרים.

הילדים אוהבים את התכנית "; מצפים לספרים, שמחים לקבל את המתנה. הספרים מעוררים עניין"

על מה שעשו בבית עם הספרים, על מי קרא בעצמו ומי באים ומספרים בהתלהבות  ומחכים לספרים, הם

  .קרא יחד עם ההורים"

  :תחומים אלההמרואיינים מיקדו את תרומת התכנית ב גם כמו בסקרים,

"הפעילות מקדמת חשיפה לספרים, לחבב את הקריאה, למשל:  ה,שפלהעשרת התרומה  .1
  העשרת אוצר מילים, הבעה, שיפור קריאה, שטף קריאה".

"הילדים למשל:  ,נמוךחברתי -כלכלירקע בעלי ילדים עיקר בקרב ב ,יפה לספריםקידום החש .2
  .אוהבים את הספרים. יש ילדים שלא קונים להם ספרים והנה הם מקבלים"
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ילד. - וחשיפה לקשר הורה ד...ו"התכנית תורמת מאלמשל:  ,יםילדל הוריםבין התרומה לקשר  .3

  היות ככה".ל וזה צריך לול מהכוהספרים טובים, יש בהם הכ

. הרושם להתפתחות ערכיםאתגרת וחווייתית, רלוונטית לחיי התלמידים ותורמת מהתכנית  .4
כל הקשור לערכים ת למידה משמעותית (לפחות בזמנמדברי המרואיינים הוא שהתכנית מ

ת למידה שיש לכל יי"התכנית מאפשרת למידה משמעותית. מאפשרת חוולמשל:  ,רלוונטיות)ול
צד האורייני לד, מוסיפה ו"התכנית חשובה מא; ירתיות, חיבור משמעותי למילה"ילד את ספרו, יצ

  .והן מבחינה מוסרית וערכית, מציגה פתרון בעיות לכל מיני מצבים שילדים נתקלים בהם"

  מתוך הסקרים :הוריםהדיווחי 

'מה" מתכנית "ספריית פיג רבה מאוד)במידה (במידה רבה ו רוציםמכי הם  דיווחושיעור ההורים ש
בתכנית  תמשיך להשתתף םשהכיתה של ילדרוצים  97% ; יתר על כן,88%עומד על  בכיתההמופעלת 

  . בשנה הבאה

שיבחו התכנית, ולהפעיל את יש להמשיך  לדעתם בה התבקשו ההורים להסביר מדועשבשאלה פתוחה 

שהעלו קים נוספים . נימוטוב מועילה או מעשירה ושהרעיון את התכנית באופן כללי וציינו שהיא חלקם

לשפה בתרומתה לעידוד קריאה, ומתמקדים  המוריםעלו הש הדומים לאל בזכות התכניתההורים 

 לקשר עם ההורים.כי היא תורמת  וחלק אף ציינו ם,ערכילו

  

  5התכנית נתפסת שלהה תרומה  .ג
פר ת הס: מרכזי*תחומים כמהל התרומתלצד שביעות הרצון הכללית מהתכנית נבחנו העמדות לגבי 

לקריאה הנעתם הנאה של הילדים מספרים והתכנית), ה החלתעיסוק בספרים בהשוואה לעבר (לפני הו

להלן דיווחי המורים וההורים חינוך לערכים. הטיפוח החשיבה והשפה, העשרת (כולל היקף הקריאה), 

   .האל תחומיםביחס לכל אחד מ

  מתוך הסקרים :מוריםהדיווחי 

 או הרבה יותר מבעברמבעבר  פחותעוסקים בספרים הם שדיווחו כי  ריםהמואת שיעור ג יצמ 18 תרשים
   .הופעלה התכניתמאז 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 הלכה למעשה. אפקטיביותנבדקה הבלבד ולא  נתפסותהשפעות העל הדיווחים  בפרק זה מוצגים 5
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 המורים: דיווחי 18תרשים 

 
  

  

ובקרב  בכיתהמקום מרכזי יותר תופסים ספרים המהמורים דיווחו כי  65%, 18תרשים מראה כפי ש

 יםעוסקדיווחו כי הם  41% .)כניתהתהחלת לפני (בהשוואה לעבר  הילדים מאז הופעלה התכנית
 28%בנוסף, ). כניתהתהחלת לפני (עבר יותר משעסקו בהם ב כיתה מאז הופעלה התכניתב בספרים

 "ספריית פיג'מה"הופעלה אז דיווחו שמבית הספר ה או בתכיספרייה בהמורים שבבית ספרם יש מ
הילדים דיווחו ש 10%( הכיתה תספריימ אובית הספר ריית מספ רבים יותר ספריםשואלים הילדים 

  שינוי).השיבו כי לא חל , והיתר שואלים במידה פחותה

בהיבטים של הילדים תרומה להתפתחותם לו יםאהבת הספרוללספרים רבה אשר לתרומת התכנית לקִ 

תכנית  של מהיישו תרומתאת משתי זוויות מבט: האחת, להעריך ביע דעה לההמורים התבקשו  ,שונים

ילדים בין להשוות  – יהי"), והשנתרומה בערך מוחלט(להלן " לכל אחד מהתחומים ”מה’ספריית פיג“

ולציין את ההבדלים  ילדים שלא השתתפו בהבין בגן ל ”מה’ספריית פיג“כנית שהשתתפו בעבר בת

   ").תרומה יחסית(להלן " בכל אחד מהתחומים ביניהם

ג יצמ 19תרשים : מוחלטהתרומת התכנית בערך  עליווחי המורים דאת גים יצמ 20- ו 19 םמיתרשי
רבה מאוד במידה שהשיבו כי תכנית "ספריית פיג'מה" תרמה לילדים במידה רבה ו המוריםאת שיעור 

שהשיבו כי התכנית  המוריםמציג את שיעור  20 תרשיםספרים, וה תאהבלו לספרים רבהבכל הקשור לקִ 

  .חינוך לערכים)ההבנה והשפה, היבטים שונים (היקף הקריאה, תרמה להתפתחותם של הילדים בה
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 המורים: דיווחי 19תרשים 

 
  

  

 ניכרת לתכנית "ספריית פיג'מה" תרומה  מייחסים מהמורים, שיעור ניכר 19 תרשיםמראה כפי ש
מהמורים  93% :וטיפוחלוטעמם בספרים לפיתוח מה גם - במידתושל הילדים לאהבת הקריאה 

סבורים שהיא  83%-, וםהנאה של הילדים מקריאתלו ת הספריםאהבלתורם  תכניתהיישום ש חושבים

חושבים שיישום התכנית  מהמורים 86%כן, יתר על הם. יום של- הספר בחיי היוםלמרכזיות  תורמת

הילדים מכירים נית התכבזכות כי  מעריכים 80%. לבסוף, של הילדים לקרוא ספרים נםרצומגביר את 

יפוח העדפותיהם וטעמם האישי של הילדים לטסבורים כי התכנית תורמת  70%-ו ספרים וסופרים

  .בבחירת ספרים

אליהם  וליחסלספרים בכל הקשור לקרבה  לתרומת התכנית לילדים ביחס דיווחי המוריםמעניין לציין כי 

הן  ;ספרים וסופריםת ות לתרומה להכרביחס לילדי הגן (למעט הערכ הגננות דיווחידומים מאוד ל
  בקרב המורים).נמוכות במקצת 
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 המורים: דיווחי 20תרשים 

  
  

  

(במידה רבה ניכרת לתכנית "ספריית פיג'מה" תרומה  המורים מייחסים ,20 תרשיםמראה כפי ש
 פה שלהיקהרחבת תורם ל תכניתהכו שיישום הערי 85%-: ככל ההיבטים שנבחנולרבה מאוד) במידה ו

העריכו  85%-כ ;קריאת הספרים בבית פה שלהיקהרחבת ל – 73%- ו בכיתהספרים לילדים ההקראת 

העריכו שיישום  90%-. לבסוף, כתורם להעשרת אוצר המילים ושפת הדיבור שלהם שיישום התכנית

יותר רבים אף , וסיפור להם מספרים אשרכ תםמידת הבנלו טיפוח החשיבה של הילדיםתורם ל התכנית

מעטים . היתר העריכו שהתרומה בינונית (רק לחינוך לערכיםהעריכו שיישום התכנית תורם  – 96% –

  העריכו שהתרומה מועטה או מועטה מאוד). – 1% – מאוד

  

 (נשאלו רק מורים אשר תרומת התכנית באופן יחסיעל דיווחי המורים את גים יצמ 22-ו 21 יםימתרש
המורים שדיווחו כי  שיעור את גיצמ 21תרשים : )בגן בעבר בתכנית ידעו לדווח כי תלמידיהם השתתפו

בגן  "מה’ספריית פיג"כנית ילדים שהשתתפו בעבר בתלטובת ה –קטן או גדול  – הבדלבחינים במהם 
 22 תרשים .ספריםלספרים ולאהבת בכל הקשור לקרבה וזאת שלא השתתפו בה,  ילדיםבהשוואה ל

ספריית "כנית ילדים שהשתתפו בעבר בתלטובת ה הבדל יםמוצאשדיווחו כי הם  המוריםמציג את שיעור 

בכל הקשור להתפתחותם של הילדים בהיבטים  , וזאתשלא השתתפו בה ילדיםבהשוואה לבגן  "מה’פיג

  .)שונים
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 המורים: דיווחי 21תרשים 

  
  

  

לחיוב על ילדים שהתכנית משפיעה המורים רואים קרב ניכר מ שיעור ,21רשים תמראה כפי ש

הבדל קטן או גדול מהם הבחינו ב 56%–50% בתכנית "ספריית פיג'מה". בגן שהשתתפו בעבר

הילדים לטובת דיווחו על הבדל גדול  31%( לאהבת הקריאהבהיבטים הקשורים אלה ילדים לטובת 

דיווחו על הבדל  39%( התלהבות מקבלת ספרי פיג'מהל, )הבדל קטן על 26%- ו שהשתתפו בתכנית בגן

 יום-מרכזיות הספר בחיי היוםלו) קטןדיווחו על הבדל  17%-ו בתכנית גדול לטובת הילדים שהשתתפו

. מעט יותר )קטןעל הבדל דיווחו  29%- ו בה דיווחו על הבדל גדול לטובת הילדים שהשתתפו 21%(

ספרים  תהכרבהבדל לטובת התלמידים שהשתתפו בעבר בתכנית גם ש יהעריכו כי  )65%-(קרוב ל

  בהתאמה). 33%-ו 28%( לקרוא ספרים רצוןבו בהתאמה) 36%-ו 28%( וסופרים
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 המורים: דיווחי 22תרשים 

 
  

ילדים שהשתתפו ניכר מהמורים רואים השפעות לחיוב על  שיעור :מגמה דומהמצביע על  22תרשים 

קוגניטיבית התפתחות הב, השפההתפתחות בגם  בתכנית "ספריית פיג'מה" בגן בעבר

דיווחו כי הם רואים הבדל לטובת הילדים שהשתתפו בעבר בתכנית מהם  62% .םערכיהתפתחות הבו

דיווחו כי הם  48%-והבדל קטן),  ראו 41%-הבדל גדול וראו  21%( אוצר המיליםב "ספריית פיג'מה"

הבדל ראו  15%(בשפת בדיבור  רואים הבדל לטובת הילדים שהשתתפו בעבר בתכנית "ספריית פיג'מה"

דיווחו כי הם רואים הבדל לטובת הילדים מהמורים  68%כן, יתר על . הבדל קטן) ראו 33%-גדול ו

 הבדל קטן) ראו 40%-ו הבדל גדול ראו 28%( ערכים עללפתח שיח  םיכולתשהשתתפו בעבר בתכנית ב
הבדל  ראו 49%- ו הבדל גדול ראו 15%( סיפור להם הבנה של הילדים כשמספריםבראו הבדל  64%-ו

  .קטן)

) העריכו שיש הבדל קטן או גדול לטובת ילדים שלא השתתפו בעבר 5%–0%( מעטים מאודנציין כי 
  .22- ו 21בתכנית בהיבטים המוצגים בתרשימים 

של תכנית ל ,קידום תכנית הלימודיםל להםתורמת  "גמהספרית פי"תכנית מהמורים אף דיווחו כי  91%

שאלה הפתוחה "במה? מדוע?" בתשובתם על ה(ואינה מפריעה).  עיסוק בה בכיתהלו משרד החינוך

  :אלהלקבוצות מגוון הדעות ת התכנית בעיניהם. ניתן לחלק את את תועל כמעט כל המוריםפירטו 

כנית ות בין היעדים לתה מטרות משותפ"יש הרבלמשל:  ,השפהלקידום מיומנויות תרומה  .1

  ...", סידור ברצף, קריאה משותפת וקריאה קוליתםהשפה שבכיתה, פיתוח עידוד קריאה, איורי

למשל: "כל ספר זה דבר שמעשיר  ,"ב"מפתח הל"וקשר לתכנית  םערכיללחינוך תרומה  .2

  התחומים".מתחבר לכל  'ב"מפתח הל'..."; "...ותחום במיוחד שהוא עם ערכים לימודיים

למשל: "יש ילדים שבכלל לא הולכים  ות,שונות ספרותיסוגות לחשיפה לספרים ולהזדמנות  .3

סוגי הכתיבה השונים"; "... סוגים שונים של ד חשוב"; "...ולספרייה, לא קוראים בכלל וזה מא

  .ספרות"
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ויות ופעיל... עידוד קריאת ואהבת הילד לספרללמשל: "תורמת  ,קריאה ואהבת הספרהעידוד  .4

 ..."מגוונות בעקבות הספר"; "מקרב את הילדים לקריאה בצורה חווייתית מאוד

  

  מתוך הסקרים :הוריםהדיווחי 

החלת לפני  –בהשוואה לעבר  םבביתמקום מרכזי יותר תופס עתה פר סהדיווחו כי שההורים שיעור 

מעטים ( 59%מד על . שיעור המדווחים כי מקום הספר דומה למקומו בעבר עו39%עומד על  – כניתהת

  .מאוד השיבו כי מקומו מרכזי פחות)

במידה תרם במידה רבה ו "ספריית פיג'מה"שדיווחו כי יישום תכנית ההורים  את שיעור גיצמ 23 תרשים

שהשיבו כי התכנית  ההורים שיעור מציג את 24 תרשים, וספרים לתיושארבה מאוד להיקף הקריאה 

מהקריאה להנאתם  ,וחינוך לערכים) שונים (שפה, הבנה תרמה להתפתחותם של הילדים בהיבטים

  .הנעתם לקריאהלו

  

 

 הוריםה: דיווחי 23תרשים מספר 

  
  

 

מייחסים לתכנית "ספריית פיג'מה" השפעה משמעותית לחיוב על  ההורים ,23 תרשיםמראה כפי ש

 .לת ספריםישאגם על דפוס  – אם כי פחות – ובמידת מה ,בבית ההקראההיקף על הספרים ומספר 
הוא ש העריכו 72%- ו הבית תספריי ה שלהרחבתתורם ל בכיתהתכנית המההורים דיווחו כי יישום  74%

לת ישאמעריכים כי יישום התכנית תורם ל 48%תורם להיקף הקראת ספרים לילדים בבית. בנוסף, 

 41%- ו 37%(לעומת זאת,  ספרהריית בית מספלת ספרים ישאל – 42%-ו מהספרייה העירוניתספרים 
   לת ספרים).ישא עלבהתאמה דיווחו על השפעה מועטה ומועטה מאוד 
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 הוריםה: דיווחי 24תרשים 

 
  

  

ה רוממייחסים לתכנית "ספריית פיג'מה" תמההורים  85%- ל 72%, בין 24תרשים מראה כפי ש
ת הקריאה אהבבגן תורם ל תכניתההעריכו שיישום  85%-כ :נוכל ההיבטים שנבחלמשמעותית 

שיעור נמוך , להבנת הסיפור ולחינוך לערכים. וה, להעשרת אוצר המילים שלמנמ םהנאה של ילדול

 תלהכרהעריכו כי יישום התכנית בכיתה תורם לרצונם של הילדים לקרוא ספרים ו – 72% –במקצת 
  ספרים וסופרים. 

  

  הצעות לשיפור   .ד
. להלן הנושאים המרכזיים שחזרו בשאלות ההיו שפירטו הצעות לשיפור ההערכות הגבוהות לתכנית לצד

  הפתוחות בסקרים ובמחקר האיכותני.

  )מתוך הסקרים(הצעות המורים 

מהם  43%תמשיך להשתתף בתכנית בשנה הבאה,  תםכיתשמעוניינים שכמעט כל המורים אף כאמור, 

 השינויים המבוקשיםשאלה הפתוחה לגבי התשובות על ה. הם במתכונתשינויילראות דיווחו שהיו רוצים 
  כיוונים: הצביעו על כמה

  .הצעות נוספות לפעילויות, כולל רבה יותר הדרכהקבל היו שביקשו ל .1

  .רבים יותר ספריםלחלק היו שהציעו  .2

 דיכ לגיל הילדיםו (לתקופה העכשווית להתאים טוב יותר את הספרים לילדיםהיו שביקשו  .3
  .)בעצמםא ווכלו לקרשי

  .בהרכבת הרשימה להתייעץ עם המוריםספרים או את השר לבחור היו שהציעו לאפ .4
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  )המחקר האיכותנימתוך ( ספרהבית בגורמים מהצעות 

  כמפורט להלן: יםשיפוראו הציעו יקויים בתכנית על להצביעו  מרואיינים מעט

  .מעורבים אינםם שכן חלק בתכנית מעורבות ההוריםהגביר את להיו שהציעו  .1

לשפר את כדי  תקבלאמורים להספרים לבית הספר אילו מראש הודיע ל כדאיהיו שאמרו ש .2

בזמן הכנתה, וזאת  תכנית הלימודים השנתיתל קשר אותםלולאפשר  לקראתם ערכות המוריםיה

"הייתי ממליצה שהמורות ידעו את התכנים של למשל: לערכים, בתחום השפה ובתחום החינוך 
ר יהיה לחבר לתכנית השנתית. אם יודעים מראש שדם ואת מועד ההגעה, כדי שאפהספרים קו

אפשר לחבר אותו לתכנית השנתית וגם למיומנויות השפה  ,איזה ספר יגיע ומה התוכן

  .הנלמדות"

 ."מה’ספריית פיג"מטעם  להוסיף הדרכה למוריםהמליצו היו ש .3

. תקציר של כל ספרבצירוף הספרים  ה שלרשימנשלחה למורים המשתתפים בה לדברי מובילי התכנית 
נה הראשו יםחבילת הספרלשצורף  ובעותק מודפסדואר האלקטרוני אמצעות הב הרשימה נשלחה מראש

ייתכן  לפיכך רסמת באתר האינטרנט של התכנית.פתרשימת הספרים מ ,כןיתר על . שנשלחה לכיתה

  לא היו מודעים לכך.ספר לבית ה ישלחאמורים להספרים הודיע מראש אילו שביקשו למי ש

  הצעות ההורים

  הנושאים העיקריים שחזרו: הואל לפרט הצעות או רעיונות לשיפורההורים בשאלה הפתוחה התבקשו 

פעילויות משותפות וכן  שבמוקדן הספרים פעילויותבבית הספר להוסיף חלק מההורים הציעו  .1

   .הספר) בעקבותת יותר רבופעילויות בגן הילדים היו להורים ולילדים (היו שציינו ש

   .יותרם במידה רבה ולהנחותאת ההורים בעניין הספרים לערב מהורי כיתות ב' עלה אף צורך  .2

  .רבים יותר ספריםלחלק הציעו ההורים חלק מגם  ,כמו המורים .3

   .ילדיםגיל הל להתאים את הספריםולהקפיד היו שביקשו  .4

, להוסיף קלאסיתהספרות לחלק ספרים מה, יותרספרים מוכרים לחלק  :דגשים נוספים שהוזכרו .5
 הקשורים ליהדות. מסרים ערכיים או מסרים הכוללים ספרים 

 

  סיכום ":ספריית פיג'מה"עמדות כלליות ותגובות כלפי תכנית 

נחשפו לתכנית , נראה כי הן המורים והן ההורים כללכ: הכרת התכנית והזדהות עם מטרותיה

בבתי הספר גורמים  הם שלדברי. עם זאת, בינים את מטרותיהומהם מכירים אותה  ולפי דיווחיהם

רבה בין הילד עידוד הקִ  ו שלחשיבותכי הדגש בתפיסתם (בשלב זה) הוא על מלמדים שרואיינו 

יהודית המורשת הוערכים בנושא ההשיח על  ופחותהחיבור לבית על עידוד הקריאה ועל לספר, 

  .ישראליתהו

לאמון רב מצד התכנית זוכה  מצא בגנים, גם בבתי הספרבדומה למ :כלליתהרצון השביעות 

כמעט ו ) מרוצים מהתכניתמההורים 88%-מהמורים ו 94%(מהם : שיעור ניכר וההורים המורים

 מוריםהמרוצים להמשיך להשתתף בה. עיקר הנקודות שעלו בזכות התכנית (ויותר)  97%כולם (
  הורים) הן:המו
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  לקריאה; והנעה מהם הנאה ,חשיפה לספריםמעודדת התכנית  �

  ;קריאההמיומנויות  שיפורול ההשפלהתפתחות תורמת התכנית  �

  ;םערכיחינוך ללו חשיבהלתורמת התכנית  �

 ;נמוך)חברתי ה-הכלכלימעמד בעיקר בקרב ה( ית הביתיספרלהרחבת תורמת התכנית  �

הקשר בין ההורים  עם ההורים ושלבית הספר קשר של הידוק הלתורמת התכנית  �

  .לילדים

תופס בכיתה מקום שבזכות התכנית הספר הרושם הוא : תרומת התכניתפיסות בדבר הת

כך גם ) ו41%( עוסקים בו יותר מבעברבכיתה  .)מהמורים 65%( הילדיםכך גם בעיני ו מרכזי יותר

מעניין ). ספריית הביתשל  הדיווחו על תרומה להיקף הקריאה בבית ולהרחבת 70%- יותר מבבית (

 נראה שהעיסוק בספראף שלכאורה להערכות שהתקבלו בגנים,  למדי מותדו הכי הערכות אל
  (ללא קשר לתכנית).גן לכיתה א' העם המעבר מ מתבקש במידה רבה יותר

  , כולל:שוניםתחומים יעור ניכר מהמורים ומההורים ייחסו לתכנית תרומה לתלמידים בש

  );73%ובבית () 83%(בכיתה  בהיקף הקריאהגידול  �

  );85%-(כ יבור ואוצר המיליםשפת הדהעשרת  �

  ויותר); 85%- (כ לערכיםהסיפור וחינוך  הבנת, החשיבהטיפוח  �

  ).93%–70%יום (- הספר בחיי היום ומרכזיות מהם , הנאהעולם הספרים תהכר �

בין בהם פעלה "ספריית פיג'מה" ושבגנים  למדוהמורים להשוות בין תלמידים ש התבקשו בנוסף
בין כמחצית תרומה רבה: תכנית מייחסים להמורים עולה כי צאים ממהומפעלה, לא ילדים שבגנם 

הבדל לטובתם  ישהעריכו כי  מהמורים שתלמידיהם השתתפו ב"ספריית פיג'מה" בגן 68%-ל

סיפור ת , הבנעולם הערכים, השפההתפתחות וזאת ב בה שלא השתתפותלמידים בהשוואה ל

  .יחס לספריםהו

קידום תכנית לתורמת להם  "ספריית פיג'מה" כניתמהמורים אף דיווחו כי ת 91%לבסוף, 

  .עיסוק בה בכיתהלו משרד החינוך ו שלתכניתלקידום , הלימודים

  :ת לשיפורהצעוהמורים וההורים עלו ה לצד ההערכה הרבה לתכנית כמכלול: הצעות לשיפור
  ;חלק ספרים רבים יותרל �

  ;לילדים את הספריםטוב יותר  להתאים �

 ;ספריםלשתף מורים בבחירת ה �

  בכיתה; לפעילויותרעיונות נוספים ו הדרכהלהציע  �

להורים  משותפותפעילויות לתלמידים או  – הספר בעקבותרבות יותר  פעילויותלקיים  �

   .ולילדים (הצעה שהעלו הורים)
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  ת הספרבבי בהפעלת התכנית למוריםגורמי תמיכה וסיוע 

  )מתוך הסקרים(מורים הדיווחי 

בכל במידה רבה ובמידה רבה מאוד השיבו כי הם נוהגים להסתייע ש המוריםיעור את שג יצמ 25 תרשים

   .בעקבות הספר הכיתהלצורך הכנת הפעילות לילדי  אמצעי תמיכהב אואחד ממגוון גורמים 

 המורים: דיווחי 25תרשים 

 
  

  

 יםאו מסתייעאת הפעילויות בעצמם  יםנמכי םדיווחו כי ה מהמורים 80%-כ, 25תרשים מראה כפי ש
הצעות  כולל ,"ספריית פיג'מה" ם מטעםורמימסתייעים בגדיווחו כי הם  70%-; כלמידת עמיתיםב

 .מטעמהעלון המידע באו של "ספריית פיג'מה" אתר האינטרנט בבספרים, המובאות לפעילויות להורים 
 מסתייעים 43%-ו אוריינותהשפה וה בהשתלמויות בתחוםדיווחו כי הם מסתייעים  55%לבסוף, 
של  האוריינות במדריכתדיווחו כי הם מסתייעים  – 26% –מעטים יותר של בית הספר.  שפההברכזת 

  בית הספר.

שתי מגמות: על  מצביעהלגבי ההסתייעות בגורמים שונים המורים  דיווחיבין השוואה בין דיווחי הגננות ל

הפעילות לילדי מסתייעים בכל אחד מהגורמים לקראת הכנת דיווחו כי הם שהמורים שיעור ראשית, 

הגורמים שהתקבל בשתי האוכלוסיות די דומה,  מדרג ,; שניתשדיווחו כך הגננותגבוה משיעור  הכיתה

ֵ ר+ "ספריית פיג'מה"ם מטעם או על אמצעי תעצמיהההסתמכות ו יותר ביחס להסתייעות בגורמים  חַ ו

  . ספרהבית מ

. במסגרת התכנית הדרכה נוספתב אומעוניינים בתמיכה  בסקרים כי הם דיווחו מהמורים 19%
 קבלת רעיונות נוספיםבבהעשרת הפעילויות ועלה בעיקר הצורך  שאלה הפתוחה בסקרה לעבתשובה 

לא  ,דברים בלתי שגרתיים ,"בעיקר הפעלה חווייתית בעקבות הספריםלמשל:  ,לפעילויות בעקבות הספר

"להעשיר את הפעילויות, קשרים לשוניים וחיבור לעוד מקורות מידע או ; "הלצאת מהקופס ,משהו נדוש
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או  יםחיצוני יםכגון מנח להוסיף פעילויות או לשלב גורמי חוץהיו שהציעו  .מקורות ספרותיים ויצירות"
  הצגה.

  )מתוך המחקר האיכותני( ספרמבית הדיווחי גורמים 

. בהפעלתה אמצעי תמיכהאם הם זקוקים לתכנית והאם הם מכירים את המרואיינים  נשאלו בראיונות
. באחד מבתי הספר וקיבלו הסברים על התכנית השתתפו בכנס במשרד החינוךהרוב אמרו ש

  .שלא ניתנו למורים כלים משמעותיים להפעלת התכנית על כך הושמעה ביקורת כלפי הכנס 

נעזרו פרו כי במהלך השנה רוב המורים סיסקרים: שעלו בהד לממצאים  נשמעלכך, בראיונות פרט 

ד לפעילויות עם הילדים. הם והצעות מועילות מאממנו דלו ו "מה’ספריית פיג" האינטרנט של באתר
  .יםבספרהמובאות ההצעות לפעילויות הזכירו לטובה גם את 

ולפעמים  שפההרכזת מאו  בבית הספר רכזת התכניתמחלק מהמורים אמרו שקיבלו הדרכה 

  .ד החינוךשפה של משרהממדריכת 

, או עם עמיתיםאת הפעילות בעצמם מתכננים  מהםרבים  בהמשך לדיווחי המורים בסקרים, שהראו כי
בהתאם למספר הכיתות  בכל בית ספרנה וש ותכנון הפעילות דפוס ההיערכותבראיונות עלה כי 

ביב תכנית ס יםמראש ובונ יחד יםנערכ יםהמור ,כיתות בשכבה כמהבהם יש שבבתי הספר בשכבה: 

"יש לנו ישיבה למשל:  ,שפההיחד עם רכזת התכנית או עם רכזת  תכנית נעשיתהלפעמים כל ספר. 
שיעורים ונותנת חמישה -לארבעהעם הרכזת הפדגוגית. היא כותבת תבנית מערך  'ב-'אקבועה של צוות 

את  ן בעצמוכל מורה מתכנ ,תה אחת בשכבהיכש בהם ישבבתי ספר לעומת זאת, . המלצות"

  .. כל מורה נערכת בנפרד"'ומורה אחת לכתה ב 'תה אי"יש מורה אחת לכלמשל:  ,לויותהפעי

ובאותה נשימה אמרו שהרעיונות באתר  זקוקים להדרכה נוספת אינםרוב המרואיינים אמרו ש

הדרכה נוספת מטעם  ביקשומעטים  או בסוף הספר מספקים אותם. "מה’ספריית פיג"של האינטרנט 

הייתי הולכת אליה. מצפה  ,"מה’פיגספריית ""אם הייתה השתלמות של משל: ל ,”מה’ספריית פיג“

להיחשף לרעיונות נוספים, פעילויות, איך ללמד את הספר ולהוציא ממנו את המיטב. אולי אם הייתי 

 ומהמרואיינים אמר חלק קטן, בנוסף. זה היה יותר מוצלח" ,בצורה אחרת 'קונצרט בחולות'נחשפת ל
  .)למשל, מורה שהחליפה מורה שיצאה לחופשת לידה( סיוע ושלא קיבל

  

  סיכום ":ספריית פיג'מה"בהפעלת תכנית  למוריםגורמי תמיכה וסיוע 

 את הפעילויות לילדי הכיתה בעקבות הספר הם עצמם יוזמים ומתכנניםרוב המורים דיווחו כי 
 ,מורים בשכבה מהכמהראיונות עולה כי כאשר יש  .)77%( בלמידת עמיתיםמסתייעים  ) או82%(

  .תיואת הפעילו ן בעצמוהמורה מתכנ ,בשכבה תבהם יש כיתה אחשספר הבבתי  ;יחדהם נערכים 

בהצעות  – ם "ספריית פיג'מה"בגורמי תמיכה מטעמסתייעים גם מהמורים שיעור ניכר 

  ).70%- אינטרנט ובעלון המידע של התכנית (כאתר ה, ביםשבספר

 יםמסתייע 43%( ספרהבית מ בגורמים יםמסתייע םכי ה יםמדווחמעטים יותר לעומת זאת, 
  .במדריכת האוריינות) 26%- ו ברכזת השפה

במסגרת התכנית,  הדרכה נוספתב אובתמיכה  ים) מעוניינ20%- יחסית (כ יםמעטעם זאת, 

  .יםלפעילויות בעקבות הספר רעיונות נוספיםבהעשרת הפעילויות וב ובעיקר
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 מורים)החי הספר (דיוו יתבבהפעלת התכנית 
רקע שבו ה , כולל"ספריית פיג'מה" בבתי הספר באופן ההפעלה של תכניתבפרק זה נתמקד 

  . ספריםהבעקבות  פעילויות בכיתהבוחלוקת הספרים של  לוגיסטיקההופעלה, ב

  : רקעקריאההפעילויות אחרות לעידוד   .א
  )מתוך המחקר האיכותני( בבתי הספרגורמים  ם שלדיווחי

ברוב בתי הספר לא הופיעה בבית הספר על קרקע בתולה. לדברי המרואיינים,  ”מה’גספריית פי“תכנית 

, השאלת בכל יום בשיעור הראשון: קריאה קריאההלעידוד  מסוגים שונים אחרותפעילויות נעשות 
  ועוד. ת הספרמתנדבים, פעילויות בספריית בי מפיספרים, הקראת ספרים 

שילוב במתמקדת 'מה" שונה מפעילויות אחרות בכך שהיא תכנית "ספריית פיג ,דברי המרואייניםל

  .כל ספר בעקבותרצף של פעילויות מגוונות חותרת לוכן  ההורים

  קריאה:הפעילויות אחרות לעידוד במשתלבת תכנית השהמרואיינים בחלק מבתי הספר סיפרו 

 ספר,ת הבספריית ביקריאה הוד פעילויות לעידבבחלק מבתי הספר נאמר שהתכנית משתלבת  .1
ת בין אנשים. ... הייתה פעילות שקשורה לשונ*ספרהבית  תבספריי"פיג'מה שולבה למשל: 

. הילדים עיינו בספרים ולמדו 'ענונת'הנחתי על השולחן מספר ספרים שעוסקים בכך וגם את 
  .שיש ספרים שונים שהמוטיב מופיע בהם"

ים המורים הפנו לשם תלמידבכיתות ו בפינות הקריאהספרי פיגמ'ה הונחו בחלק מבתי הספר  .2

מתנדבים, קריאה מפי קריאה בכיתה (כגון הקראת ספרים הבמסגרת פעילויות אחרות לעידוד 

 עצמית של התלמידים וכו').

 :("מצעד הספרים") קריאההתכנית אחרת לעידוד בבבית ספר אחד נאמר שהתכנית משתלבת  .3
   ."'פיג'מה'פרים וזה כולל ספרים מ"...בסוף השנה הילדים צריכים לבחור ספר במסגרת מצעד הס

 

  )מתוך הסקרים(מורים הדיווחי 

מקרב המורים שיישמו  30% גם מהסקרים: עולהלזאת שהתקבלה בראיונות בבתי הספר ה תמונה דומ

- (וקריאה ה, כמורים, בתכנית אחרת לעידוד משתתפיםהם בתשע"ד כי  דיווחו את התכנית בכיתתם
  קריאה בשנים קודמות). הספת לעידוד בתכנית נוהשתתפו שדיווחו  23%

בתי ספר) ותכנית  מעט"קריאה בהנאה" (כל אחת ב ,מורים הן: "מצעד הספרים" כמהרו יזכתכניות שה

  דקות לקריאה בשיעור). 10 הקדשת (כגון ספרהבית  תביוזמ

"ספריית שאינם במסגרת  ספרי קריאה אחריםהילדים במהלך השנה קראו דיווחו כי  88%במקביל, 
) או מהמשיבים 41%, לבד (באופן עצמאיייחוד קצת יותר), ב היה שיעורם גבוהפיג'מה" (בכיתות א' 

  ). מהמשיבים 41%, כולם יחד (מונחהעצמאי וגם באופן 

  .ספרייה כיתתית אובבית הספר ספריית השאלה  ישמהמורים דיווחו כי  82%בנוסף, 
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  הספרים הספר וחלוקת יבבת "ספריית פיג'מה"הפעלת תכנית   .ב
  )מתוך הסקרים(מורים הדיווחי 

לה התכנית "ספריית פיג'מה" הופעכי מורים)  79( 55% דיווחו ר,סקה לעמורים שהשיבו  144מתוך 

הם  58% ,המורים שהשיבו 79ך מתובסקר.  יתר השאלות לעהמשיכו להשיב . רק הם השנה בכיתתם

  ) מורי כיתות ב'.42%מורי כיתות א' והיתר (

נקבו במספר  9%( ספרים ארבעה בתכנית התקבלו עד מועד הסקר דיווחו כי – 86% –רוב המורים 

  ).ארבעהפחות מ קיבלו , והיתרארבעהגדול מ

שהספרים שנשלחו במסגרת העידו  87%- ו במועד המתוכנןו מורים דיווחו כי כל הספרים הגיעמה 81%

  .בכמות הנדרשתהתכנית הגיעו לכיתתם 

  

  הוריםהדיווחי 

ספריית "תכנית  הופעלה השנה בכיתה של ילדם סקר דיווחו כי למיטב ידיעתםה לעשהשיבו הורים  324

  הורים לילד בכיתה ב'. –) 53%הם הורים לילד בכיתה א' והיתר ( םהמ 47% 6;"פיג'מה

הביתה ארבעה ספרים קיבלו עד מועד הסקר מההורים דיווחו כי  57%אשר לקבלת הספרים הביתה, 

  ).ארבעהנקבו במספר גדול מ 16%-(ו שני ספרים או שלושה דיווחו כי קיבלו 25%-ו, במסגרת התכנית

  

  ספרי פיג'מה בעקבות בכיתהפעילויות   .ג
 הפעלת תכנית "ספריית פיג'מה": ניתנותבאתר "ספריית פיג'מה" מופיעות הנחיות, המלצות והצעות ל

אופן העיסוק ית למורים להכוונה כלל תניתנו משולבות אף בספרים עצמם) והן( הצעות לגבי כל ספר

  בספרים כדלקמן:

  ;מוכרים-פי מילים בלתימוצע לעסוק במילים ובצירו .1

  כל כיתה;לפר ול סבהתאם לכ מומלץ לגוון את דרכי הצגת הספרים בפני הילדים .2

למשל לפתוח בסיפור רקע, להתחפש לפני שמראים את הספר,  מוצע לקיים פעילות הטרמה .3

  ור;לאחת הדמויות, להמחיז את הסיפ

מושג מהספר לפני הקריאה של הספר או בעקבות בציטוט או בביטוי, במוצע לעסוק בערך,  .4

  הקריאה;

או הערכים המשתקפים בסיפור לנושאים אחרים  מוצע לחשוב כיצד מתחבר הספר, הסופר .5

  ת בקהילה של התלמידים;מתרחשוההנלמדים בכיתה או לחוויות מזדמנות 

  שותפת;מוצע להזמין את ההורים לפעילות מ .6

תה יהספר, למשל כבנושא בשיתוף אתם לעבוד שכדאי תה יחבור לגורמים מחוץ לכמוצע ל .7

 .היישוב יתבספרימקבילה, פעילויות 

                                                 
 או לא. יודעים אם היא מופעלתאינם מופעלת בכיתה או ש ינה) השיבו כי התכנית א6%ו אליהם (ינשפנההורים מ 29 6
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להלן יוצגו דיווחי המורים בסקרים ותובנות מהמחקר האיכותני לגבי הפעילויות הנעשות בכיתה בעקבות 

  ספרי פיג'מה.

  )מתוך הסקרים(מורים הדיווחי 

. בעקבות ספרי פיג'מה שחולקו במהלך השנה יםסקאילו פעילויות הם עובבקשו לדווח המורים הת
כמחצית  .ספרים שהילדים קיבלולא קראו בכיתה חלק מהדיווחו כי  –מהמורים  8% –מעטים מאוד 

  ש פעמים או יותר.ושל –) 26%, וכרבע (בממוצע הקריאו כל ספר בכיתה פעמיים) דיווחו כי 53%(

 26תרשים נעשות בכיתה בעקבות הספרים: הפעילויות הגים דיווחי המורים לגבי יצמ 27- ו 26 םמיתרשי
ועל ערכים בעקבות  יו(באופנים שונים) או שוחחו עלאת הספר קראו השיבו כי ש המוריםאת שיעור ג יצמ

פעילויות יצירה מסוגים עסקו בהמורים שהשיבו כי את שיעור ג יצמ 26תרשים ספרים, וארבעה -שולשה

   .ספרים בתכניתארבעה -שלושה פעילויות אחרות בעקבותבונים או ש

  

 המורים: דיווחי 26תרשים 

 
  

  

) 92%(בקול רם  עיקר הפעילויות בעקבות הספרים הן קריאה במליאה, 26תרשים  הראמכפי ש
 רווחות שתי פעילויות .ספריםארבעה -שלושהבעקבות  )95%( במליאה או בקבוצהשיחה על הספר ו

 דילמותעל מורשת ועל על ערכים, בכיתה שיחה ית וכן מונחבלתי  תעצמאי קריאה או עיוןהן  נוספות
בהיקפים קטנים יותר הן קישור ). פעילויות ספרים ארבעה- שלושה בעקבותהן נעשו שווחו די 80%- כ(

  ).43%) וקריאה בקול רם בקבוצות קטנות (58%( "מפתח הל"ב"לערכי 
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 המורים: דיווחי 27תרשים 

 
  

 64%אחרות נפוצות פחות בבתי הספר: הפעילויות ה, רוב פעילויות היצירה ו27תרשים  מראהכפי ש
 בעקבות ציור, צביעה, פיסול וכד' הקשורה במלאכת יד כגון הפעילות יצירעסקו במהמורים דיווחו כי 

כי  – 17%-, והקשורה בהמחזת הסיפור הפעילות יצירעסקו בכי  דיווחו 28%ספרים, ארבעה -שלושה
ספרים. פעילות  ארבעה-שלושה בעקבות מנותאאו עם המורה ליקה זפעילות עם המורה למונעשתה 

אירוח כיתה אחרת לפעילות או  פעילות חונכות של ילדים בוגרים יותר סביב הספרמסוג אחר, כולל 

   ).9%(מעטים מאוד רק במקרים נעשתה  ארבעה ספרים-בעקבות שלושה הספר בעקבות

  )מתוך המחקר האיכותניבבתי הספר (דיווחי גורמים 

 – פעילויות בעקבות שני ספריםעל הבעיקר ( תצפיותההשנה ונעשו מכלול הפעילויות שבדבר ראיונות ה
ל מההצעות שהמורים מיישמים חלק גדו מלמדים) "הנסיכה וכיכר הלחם האמיתית"ו "נוצות ברוח"(

  .כפי שפורטו לעיל" ספרית פיג'מה"האינטרנט של  באתרמופיעות הומההמלצות 

כמה  הלךבמ פעילויותכמה נעשות שבבתי הספר  מדברי המרואיינים ומהתצפיות עולה �

עוסקת (רק מורה אחת אמרה שהיא  "ספריית פיג'מה"מתקבל מה ספרה בעקבותשיעורים 

ובה , פעילות הטרמה רך כללנעשית בד הראשון במפגש. כל ספר) בעקבותפעילות אחת ב

על כני הספר וכן משוחחים על הסופר וולגבי תהתלמידים מעיינים בכריכה ומעלים השערות 

מילים  שהילדים קוראים בעצמם והמורה מבאראו  הספרים מקריאים אתלאחר מכן . המאייר

מהתלמידים להקריא רים המולא ביקשו . מעניין לציין, שבתצפיות קשות או משפטים מורכבים

  בעצמם.מהספרים שקיבלו אלא הקריאו 

 התמצאות בספר, כתיבת סיום אחר כגון פעילויות דידקטיות שונותבמרבית התצפיות נראו  �
 .חזור הסיפורלספר, כתיבת מכתב לסופר, ש
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 ""הנסיכה וכיכר הלחם האמיתיתבעקבות למשל,  .פעילויות יצירה בעקבות הספרתים נצפו לע �
מועד סמוך לחל ש פעילות הקשורה לתהליך הכנת לחם ונעשה קישור לחג השבועות נעשתה

 .הספרקבלת 

 נעשו פעילויות שעל הבתצפיות עם זאת, . ניתוח פתגמיםעל ערכים ועוסקים בדיונים נערכים  �
 רך כלל מנקודת מבטה בדערכים הידיון בבפן הערכי והעסקו שרק בחלק מהן נראה  בכיתות

   ת.ליאוניברס

התברר כי  . בתצפיות בשיעוריםספר בעקבותפעילות עם ההורים נעשתה לק מבתי הספר בח �

  .בבית נעשתההמשך לפעילות שבגדר תה יהפעילות בכהיייתה רק בבית ספר אחד 

עירונית או הספרייה הנצפו פעילויות משותפות עם כיתות אחרות או פעילות במסגרת  לא �

 מסגרות קהילתיות אחרות.

  מפתח הל"ב"לתכנית "קישור 

מפתח "ספרים מתקשר לתכנית המשתקפים ב םערכיבלדברי רוב המרואיינים, בדרך כלל העיסוק 
הגיע בחורף  'ענונתהספר 'אני משייכת את הספרים ל'מפתח הל"ב'. למשל,  "יש חיבור...למשל: "; הל"ב

אחד דרך הכוחות טבת על נושא הגבורה. דרך ענונת דיברנו על האומץ... כל - ואז דיברנו בחודש כסלו

 ,שלו יכול להביע את הגבורה שלו. אם הספר מגיע לכתה ויש בו ערכים שדיברנו עליהם במהלך השנה
תכנית לקישור  נעשהנאמר שלא מעטים בבתי ספר . אני מקשרת וחוזרת אל הערך שכבר דיברנו עליו"

רכים פחות ממה לא עוסקים בנושאים ערכיים. מדברים על ע "אנחנו כמעט: למשל ,"מפתח הל"ב"

  ".'מפתח הל"ב'שמוכתב. תכנית פיג'מה לא מתחברת לתכנית 

לבין  בבית הספרהספר קבלת בין מועד יש תיאום זמנים לא תמיד  מהמרואיינים דיווחו כי חלקנציין כי 
מודעות להנחיה לעסוק די (מדבריהם עולה כי אין  לאורך השנה "מפתח הל"ב"פריסת נושאי תכנית 

  לאורך השנה). םולחזקבערכים 

  כיתותבתיעוד הפעילויות 

בכיתות ובבתי הספר ולשתף נעשו לתעד את הפעילויות שמורי בתי הספר מובילי התכנית ביקשו מ

חלק מהמרואיינים  סיפרו בראיונות. "פיג'מה"גלריית התמונות שבאתר אמצעות בחוויות ובתצלומים ב

לאתר תצלומים שהם שולחים  ם סיפרוחלק .כולןלא את רך כלל בדאך  שהם מתעדים את הפעילויות

  בבית.הנעשות בעקבות פעילויות תמונות ם מהוגם מקבלים תמונות להורים שולחים  םחלקו

  הספר ימרחבי "פינות פיג'מה" בבת

ב' פינות המיועדות -בכיתות או במרחבי כיתות א' ישמחצית מבתי הספר רק בהתברר כי  תצפיותב
ציורים שהכינו הילדים, דברים שכתבו ראו פינות כאלה, נבהם שיש בבתי הספר  ;"ספריית פיג'מה"ל

  .ותוצרים שהכינו בעקבות פעילויות עם ההורים

  או במרחבים הכיתתיים.בכיתה ברוב בתי הספר הונחו עותקים של ספרי פיג'מה במדפי הספרים 
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  סיכום :בבתי הספרתכנית הפעלת ה

פעילויות שונות לעידוד בכיתות  נעשוי הספר ברוב בת :קריאההפעילויות אחרות לעידוד 

תכניות אחרות לעידוד בהיא השתלבה  םהחלק מ, וב"ספרית פיג'מה"החלת לפני  קריאהה

שילוב למייחסת חשיבות בכך שהיא קריאה. המרואיינים מיקדו את התרומה של ספריית פיג'מה ה

  .כל ספר בעקבותמגוונות  רצף של פעילויותוכן מאפשרת  ההורים

ו שהתכנית הופעלה ) דיווח55%( 144מורים מתוך  79 :"ספריית פיג'מה"פעלת תכנית ה
ויותר דיווחו שהספרים  80%- (כ כמתוכנן לכיתותחולקו הספרים  ,לפי דיווחי המורים בכיתתם.

קיבלו הביתה עד מועד הסקר כי מההורים  57%ד בבד דיווחו בבמועד ובכמות הנדרשת).  תקבלוה

  .רת התכניתבמסגארבעה ספרים 

לא קראו בכיתה דיווחו כי  – 8% –מורים מעטים מאוד : פעילויות בכיתה במסגרת ספרי פיג'מה

, בממוצע פעמייםכל ספר בכיתה הקריאו ) דיווחו כי 53%כמחצית ( .הילדים קיבלוספרים שחלק מה
  ש פעמים או יותר.ושל –) 26%וכרבע (

או  קריאה בקול רם לכל הכיתה הספרים הןעיקר הפעילויות בכיתה בעקבות מהסקרים עלה כי 
 עסקו בכך או יותר דיווחו ש 80%( וכד' ערכיםעל קריאה עצמאית וכן שיחה על הספר, או עיון 

פעילות יצירה הקשורה במלאכת יד שיעור קטן יותר דיווחו על ספרים).  ארבעה-שלושהבעקבות 

סוג אחר או פעילויות עם גורמים כל פעילות אחרת (יצירה מעסקו ב קטן מזהאף שיעור ) ו64%(
  נוספים).

חלק גדול מההצעות ומההמלצות של בכיתות שהמורים מיישמים  מראים תצפיותהוהראיונות 

פעילויות הטרמה, הקראה, ביאור שיעורים וכמה  הלךכולל עיסוק בספר במ ,"ית פיג'מהיספר"

עקבות הספר. לא נצפו פעילויות ואף פעילויות יצירה ב מילים ופתגמים, פעילויות דידקטיות שונות

  מחוץ לגבולות הכיתה.

את לקשר  כי הם נוהגיםמהמורים  58% דיווחו בסקרים ,ב""לתכנית "מפתח הלקישור לאשר 

ספרים ב ם המשתקפיםערכיביסוק העכי  םרובסיפרו לערכי מפתח הל"ב, ובראיונות הספרים 

בין מרו כי לא תמיד יש תיאום זמנים אם מהמרואייני חלק. עם זאת, "מפתח הל"ב"מתקשר לתכנית 
מודעות להנחיה די אין נראה כי ו לאורך השנה "מפתח הל"ב"הספר לבין פריסת נושאי קבלת מועד 

הם מקשרים כלל  יןאש בראיונותנאמר  מעטים ספרבתי ב השנה. כל לאורך םולחזקבערכים לעסוק 

  ."מפתח הל"ב"ל את הספרים

  במסגרת "ספריית פיג'מה".הנעשות  הפעילויותחלק מים חלק מהמרואיינים סיפרו שהם מתעד
ב' פינות המיועדות - בכיתות או במרחבי כיתות א'יש רק במחצית מבתי הספר כי  התברר תצפיותב
  ".ספריית פיג'מה"ל

  



 

84 
 

 הערכות לספרים שחולקו בתכניתה
בקשו לציין המורים הת כל אחד מהספרים שחולקו במהלך השנה.העריך לההורים התבקשו וה המורים

התאמה לגיל העלילת הספר, השפה ושל הספרים: אלה פיינים מאבעיניהם כל אחד מ באיזו מידה טוב

מהספר  יםמרוצ הםבאיזו מידה  לציין באופן כלליההורים התבקשו  ; האיורים והספר באופן כללי.הילדים

הם התבקשו ובמקרה זה , בו ואת הספר ולא עיינ יםמכירכן אינם אלא אם ( םשהוא מתאים לילדסבורים ו

  ספר). העריך את הלציין זאת ולא ל

התבקשו לציין הם  מרוצים מהספר/ים נשאלו מדוע. כמו כן ינםאכדי לקבל מידע נוסף, משיבים שדיווחו ש

  ולנמק. יותר מכולםמצא חן בעיניהם איזה ספר 

תקבלו בשאלות הנושאים המרכזיים שעלו בהערות שהכן ו ערכות המשיבים לספריםלהלן יוצגו ה

בכיתות ספרים שחולקו בעבור השחולקו בכיתות א' ו ספריםהעבור בהפתוחות. הממצאים יוצגו בנפרד 

   .ב'

  הערכות לספרים שחולקו בכיתות א'ה  .א
  )מתוך הסקרים(מורים הדיווחי 

   .לספרים בהיבטים השוניםהערכות גבוהות  העניקוש המורים את שיעורג יצמ 28 תרשים

  

   המוריםחי : דיוו28תרשים 

 
  

  

מתוך ארבעת  שלושההערכות גבוהות ל העניקוויותר)  85%רוב המורים ( ,28תרשים מראה כפי ש

"נוצות ברוח" –שחולקו במהלך השנה  הספרים ", "ענונת" ו הספר,  בכל ההיבטים (עלילת – "אוגי
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הערכות ל זכההספר "קונצרט בחולות" כללי). והספר באופן  האיורים ,התאמה לגיל הילדיםה ,השפה

דיווחו  65%רבה מאוד, במידה במידה רבה והספר טוב בעיניהם באופן כללי ציינו ש 57% :נמוכות יותר

  בעיניהם. ותטוב התאמה לגיל הילדיםהעלילת הספר, השפה ושדיווחו  50%-שהאיורים טובים בעיניהם ו

  (מורים) הראיונותמתוך הסקרים ו :ספריםהנימוקים להערכות 

מצא חן איזה ספר כן לציין מדוע נתנו הערכות נמוכות ו לגבי כל ספר לנמקהמורים  התבקשו בסקרים

לילדים ציין באיזו מידה מתאימים הספרים ל המורים התבקשו בראיונותגם ומדוע. בעיניהם יותר מכול 

(בשאלות לגבי כל ספר לי ובאופן כל ריכוז הנושאים שהעלו המוריםלהלן וערכיהם.  ת שפתםמבחינ
  .הפתוחות בסקרים ובראיונות)

סברו כי  שרואיינורוב המורים מבחינת השפה והערכים,  לילדיםלהתאמת הספרים באופן כללי אשר 

"ספר ששימש יותר מבחינת העיסוק (למשל:  "ענונת" .לילדים המתאימוכי שפתם טובים הספרים 
- א' זה ללמד עלילון: איך מנסחים דיבור ישיר ומה זה דו. חלק מהתכנית של כתה 'ענונת'השפתי הוא 

שם שפה עשירה: לשונה  יש... ""נוצות ברוח(למשל:  "נוצות ברוח" ");שיח ומבחינה זו הספר התחבר

) וכל מיני מילים קשות" 'נצור לשונך מרע'למדנו ביטויים כמו  "ברוחנוצות "גם בספר  ; "...חדה כתער וכו'"
  ."אוגיוכן "

קשורים בדרך מתאימים לאוכלוסיית התלמידים ו הםכי סברו המורים  בספרים, ערכייםהכנים תלאשר 

(ולכן מזמנים למידה  יק אותםעשויות להעסהמעסיקות אותם או הלעולמם ולסיטואציות  כלל
יצר יותר שיח ערכי. עוסקים שם בלקיחה של משהו שלא שייך לי  "אוגי""הספר , למשל: משמעותית)

  .העסיק מבחינה ערכית" "נוצות ברוח"ד חומד אותו בצורה יוצאת דופן. גם הספר ומאלמרות שאני 

  :וספר להלן ההערות שהתקבלו בראיונות ובשאלות הפתוחות בסקרים לגבי כל ספר

1. " לילדים  מאוד מתאיםהמורים כי הספר  בסקרים ציינו שאלה הפתוחהה לעבמענה  :"אוגי

הספר מאוד התחבר " למשל: ,םערכיהוגם  חוויםם מבחינת העלילה והשפה, החוויות שהילדי

לילדים, הילדים עוברים חוויות דומות למה שמסופר בספר. הייתה שיחה נהדרת סביב הספר וגם 

; קריאה שלהם היו מתאימים לילדים"ההאיורים ויכולת  ,התוכן"; "ההורים מאוד אהבו את הספר

ילדים והילדים התחברו אליו והערכים "בעלי חיים מחבר לילדים, עלילת הספר מדברת לגיל ה

  כמובן".

למשל:  ,ההתאמה הטובה של הספר לילדיםאת מהמורים  חלקבסקרים הדגישו  :"ענונת" .2

"הספר מתאים לילדי הכיתה מבחינת העלילה, הערכים והמוסר השכל. הספר ילדותי ומשך 
  מאוד את הילדים".

 במסר הערכיהעיסוק בתיאום עם רף, בעונת החו – את עיתוי חלוקת הספרציינו לחיוב  םחלק
"כי התאים לי ערכי, שפתי, זה היה ברמה של  למשל: ו,ה) בכיתה בתקופה זנֶ (ההתייחסות לש+

"כי ; הילד, התאים לחורף, זה התאים לתכנית של משרד החינוך, הילדים ממש התחברו לספר"
שתמיד אפשר לעשות  ,ןראינו מישהו שהוא שונה, קט .הסבירו את התהליך של יצירת גשם ומפה

  עם זה משהו".

הספר ראשית,  ציינו שני היבטים: צדדים חיובייםבסקרים משיבים שהדגישו ה :"נוצות ברוח" .3

  . "חזק, המסר של הספר טוב"; בנוסף, והילדים התחברו אליו דיבר אל הילדים

מוסר  תילדים צעירים מתקשים להבין א מהספר הסבירו כי שלא היו מרוציםמשיבים לעומתם, 

  .'מתאים יותר לתלמידי כיתה בכי הוא ושל הספר ההשכל 
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על שני מורים ביקורת  מתחו ,בראיונות האיכותניים, לצד רוב המורים שהעריכו לטובה את הספר

ד ו"מא; ברמה קצת גבוהה מבחינה של הרמה הלשונית" "נוצות ברוח""הספר האחרון  :הספר
ושבת שאישה רכלנית זה לא תוכן מתאים לכתה . אני ח"אישה רכלנית"קשה להתחבר למילה 

  .א'"

 ההערות ;על השאלה מדוע אינם מרוצים מהספרבסקר מעט מורים ענו  :"קונצרט בחולות" .4
; הילדים או לא מענייןמדי או  ארוך; הספר לא מותאם לגיל או לעולמו של הילדשעלו: הספר 

 ."לספר לא התחברו"המורה 

פחות אמרו שהילדים  מהמורים . חלקבאופן יחסיפחות התברר כי הספר מומלץ  בראיונות

למשל:  ,ומבחינת התכנים המתאימים לתקופה אחרתהשפה  תהתחברו לספר מבחינ

לא מתאים בכלל! יותר מדי מלל. כתיבה קצת גבוהה. עוסק בתקופה שלא  'קונצרט בחולות'"

אחד מבתי הספר , רכזת התכנית בגיסא מאידך מדברת לילדים. צריך ספר שמדבר לילדים".

 "קונצרט בחולות"תה א' הספר י"בכ: ערך מוסף ווהיה ל התאים מבחינת התכניםאמרה שהספר 
  כי דרך הסיפור ידעו פעם ראשונה מהו קונצרט". ,ה שלנויהיה משמעותי עבור האוכלוסי

  )מתוך הסקרים(הורים הדיווחי 

 , וכן את שיעור ההוריםעיינו בוכי ו דיווחו כי הם מכירים כל ספרש ההוריםאת שיעור ג ימצ 29 תרשים
  .רבה מאודבמידה שהוא מתאים לילדם במידה רבה וסבורים דיווחו כי הם מרוצים מהספר ושמתוכם 

  

   ההורים: דיווחי 29תרשים 
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  כם,בו. מתו דיווחו שהכירו כל אחד מהספרים ועיינומההורים  62%-ל 48%בין  ,29תרשים מראה כפי ש
שהוא סבורים (לספר "אוגי") דיווחו כי הם מרוצים מהספר ו 91%-(לספר "קונצרט בחולות") ל 78%בין 

  מתאים לילדם.

 לילדם ביותר מתאיםאו ה םיותר מכולמצא חן בעיניהם לציין איזה ספר ההורים  התבקשו בשאלה אחרת 
תפס את המקום  "אוגי"קודמים, בקנה אחד עם ממצאים  .בלבד) (הם התבקשו לבחור ספר אחד

במקום האחרון עמד ). 22%( "ענונת"ו )29%( "נוצות ברוח"), ובפער קטן אחריו 34%(הראשון בדירוג 

   ).14%( "קונצרט בחולות"

  מתוך הסקרים (הורים) :ספריםהנימוקים להערכות 

הערכות פר העניקו לסמדוע בשאלות פתוחות בסקרים ההורים התבקשו לנמק גם בדומה למורים, 

 ריכוז הנושאים שהעלו ההוריםלהלן ומדוע.  םיותר מכולמצא חן בעיניהם נמוכות וכן לציין איזה ספר 
   :כךהשיבו על בלבד מעטים ; נדגיש כי לגבי כל ספר

קל, קצר ומדבר מהספר מכיוון שהוא  דיווחו כי היו מרוצים ההוריםגם בדומה למורים,  :"אוגי" .1

בלבד דיווחו שהספר לא היה  ארבעה הורים .שהילד אוהב חיותו . היו גם שציינאל הילדים

  הילד. לא מצא חן בעיני מעניין או ש

וילדם  מעניין, מתאים לילדיםמכיוון שהוא מצא חן בעיניהם הספר  ההורים סיפרו כי :"ענונת" .2

   ציינו את האיורים היפים). שני הורים( "התחבר לספר"

 היו ,מוסר ההשכלהילד התקשה להבין את ם שחשבו שבניגוד לחלק מהמורי :"נוצות ברוח" .3
  .מתאים לילדים הואכי ו מוסר ההשכל בזכותמרוצים מהספר חו כי הם שדיוו הורים

מצא חן  שציינו כי הספר ההורים. ספרחיוו את דעתם על היחסית מעטים  :"קונצרט בחולות" .4

התחברו אליו. לעומת ילדים או שה ומתאים לילדים קשור להיסטוריהדיווחו כי הסיפור  בעיניהם

 אל ילדם. "דיבר"זאת, שני הורים סיפרו שהספר לא 
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  הערכות לספרים שחולקו בכיתות ב'ה  .ב
  )מתוך הסקרים(מורים הדיווחי 

לספרים שחולקו בכיתות ב' בהיבטים הערכות גבוהות  העניקוש המורים את שיעור גיצמ 30 תרשים

  .השונים

 

   ריםהמו: דיווחי 30תרשים 

 
  

  

 31–27 אחד מהספרים אינו גדול ונע ביןכל ביעו דעה על מספר המורים שה, 30 תרשים מראהכפי ש
  הנתונים.על פי משנה זהירות בהכללה איש; לפיכך יש לנקוט 

ן מוחלט באופר (ביות גבוהותההערכות זכה ל "הינשוף שראה הפוך"הסתייגות שצויינה לעיל, הספר ב
במידה דיווחו כי הספר טוב בעיניהם במידה רבה ו 97%( הערכות גבוהותהעניקו לו ויותר  94%ויחסי): 

 תושפ, עלילת הספרש ציינו 94%-רבה מאוד באופן כללי, כולם ציינו שהאיורים טובים בעיניהם ו
מקום השני תפס את ה "הנסיכה וכיכר הלחם האמיתיתבעיניהם). " ותלגיל הילדים טוב ווהתאמת

מעשה " –). שני הספרים האחרים הערכות גבוהות בכל אחד מההיבטיםהעניקו לו  89%–83%( גבדירו

 72%–69%די גבוהות (אם כי יותר נמוכות הערכות זכו ל "האגדות שלנו"ו "בחתולים ושאר חיות
   ות יותר).הערכות גבוהל זכוש "בחתולים ושאר חיות מעשה"איורים בלמלבד  ,הערכות גבוהות העניקו

  מתוך הסקרים והראיונות (מורים) –ספרים הנימוקים להערכות 

מצא חן כות וכן לציין איזה ספר הערכות נמוהעניקו מדוע  מק לגבי כל ספרלנהמורים  התבקשו בסקרים

ת התאמת הספרים לילדים מבחינחוות דעה על התבקשו ל הם בראיונותגם ומדוע.  םיותר מכולבעיניהם 
ריכוז הנושאים מים שחולקו לתלמידים. להלן ספרים מסויחיוו דעה על וחלקם אף  והערכים השפה

  (בשאלות הפתוחות בסקרים ובראיונות).באופן כללי ולגבי כל ספר  ריםשהעלו המו



 

89 
 

רוב המורים , לילדים םוהערכי ההשפשל התאמת בהיבט להתאמת הספרים באופן כללי אשר 

: ספרים שלושההזכירו לחיוב הם  .לילדים המתאימתם וכי שפטובים ספרים שההעריכו  שרואיינו
היה ספר  'מעשה בחתולים ושאר החיות'"הספר של ע' הלל (למשל:  "מעשה בחתולים ושאר החיות"

הנסיכה וככר " .)טוב. יש שם משחקים לשוניים וזה מאד שימושי... משחקי המצלולים היו מצוינים"

"יש ספרים ששימשו אותנו יותר בתחום האוריינות. ל: למש( "הינשוף שראה הפוך"ו ",הלחם האמיתית
  ).נדרום. זה מושג משמעותי"ישם למדו מה זה פל 'הינשוף שראה הפוך'למשל, 

התכנים מתאימים ומתחברים כמו בכיתות א', המורים העריכו כי  בספרים, ערכייםהתכנים אשר ל

ערכים: ל אום נגיעה לנושאים "הספרים התאימו מבחינה ערכית. הייתה בהלמשל:  ,לעולם הילדים

 'הינשוף שראה הפוך'הלל התחבר יותר מבחינת אהבת האחר.  'אהבת האחר, השונה, סובלנות. ע
  .מתחבר לילדים עם קשיים בלימודים"

  בראיונות ובשאלות הפתוחות בסקרים לגבי כל ספר:נשמעו להלן ההערות ש

למשל:  ,אל הילדים "מדבר"ו צויןמשל הספר המסר המורים ציינו כי  :"הינשוף שראה הפוך" .1

"כי התוכן שלהם היה מצוין, הציורים והבדיחות , עולם הילדים"; "הספר מדבר על הכתיבה 

למשל: את השפה, מפתח הספר היו שציינו כי  ".והקריאה ההפוכה שממש מאפיין את הילדים

מיוחד, מבחינה "הילדים הכירו מושג שלא הכירו, העשיר את אוצר המילים שלהם"; "הוא מאוד 

מתחבר לנושא השנתי  של הספר המסר הערכי. לבסוף היו שציינו כי לשונית היו מילים הפוכות"

 .ת שזה היה הנושא של השנה"הוא היה מקסים ויכולנו לדבר על שונ*למשל:  ,במערכת החינוך
חד עם היה אפשר להעביר את המסר לילדים בהמון צורות וגם י .יכולנו לעשות אתו הרבה דברים

  ההורים".

 ציינו שני היבטים:פר בס צדדים חיובייםשהדגישו  מורים :"מעשה בחתולים ושאר החיות" .2
"מתחבר לנושא למשל:  ,לנושא השנתי של מערכת החינוךקושר המסר הערכי מראשית, 

למשל:  ,את השפההספר מעשיר , שנית. שהאחר הוא אני, מדבר אל לבם של התלמידים"

  .והה וכך מעשיר את הידע ואוצר המילים של הילדים""השפה בספר מאוד גב

  ."הילדים פחות התחברו לספר"ששני מורים לא היו מרוצים מהספר והסבירו לעומת זאת, 

הדגישו את  בשאלה הפתוחהחיוו את דעתם ש מורים :"הנסיכה וכיכר הלחם האמיתית" .3

"כי זה הגיע  ;ורצף" עלילה ,רמהלמותאם " למשל: ,התאמת הספר לעולמם של הילדים ולגילם
הילדים והרעיון של  .ספר מעשיר מותאם לילדים התוכן. ."ספר בדיוק בזמן ;יותר לעולם הילדים"

  שיתפו פעולה יחד". ,שיתוף עם ההורים ,הסיפור

הספר  : שענו על השאלה מדוע אינם מרוצים מהספר פירטו את הסיבות מורים :"האגדות שלנו" .4

הערה אחת  ;לא התחברו לספרהילדים או המורה  תה ב');הילדים (כי מותאם לגיל ינוא

 .של הספר לבית ספר ממלכתיההתאמה התמקדה במידת 

  
. חלק ממורי כיתות ב' אמרו פחות באופן יחסי מומלץ "האגדות שלנו" ספרהתברר כי ה בראיונות

"הייתה השגה למשל:  ,מבחינת התכנים ורוח התקופה לספר פחות התחברושהם והילדים 
, שני גיסא אידךמ .. זה היה להם קצת תלוש. לא ידעו למה להתחבר""האגדות שלנו"י ספר לגב

ד חשוב ומא 'האגדות שלנו'"הספר : הערכיתמהבחינה  חשוב הספרש בראיונותציינו מורים 

  .ברמה הערכית, מוקדש לפיוטים וספרות האגדה"
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  )מתוך הסקרים(הורים הדיווחי 

מתוכם את שיעור ההורים דיווחו כי הם מכירים כל ספר ועיינו בו וש ההורים את שיעור גימצ 31 תרשים

  .רבה מאודבמידה ווחו כי הם מרוצים מהספר וחושבים שהוא מתאים לילדם במידה רבה ודיש

 

   ההורים: דיווחי 31תרשים 

 
  

  

הפוך" וחיוו את  אהשרר "הינשוף ווחו כי הכירו את הספדי, שיעור ההורים ש31תרשים מראה כפי ש

בין  כם,ועיינו בו. מתו האחרים דיווחו שהכירו כל אחד מהספרים 60%–48%. 77%עומד על  עליו דעתם
") דיווחו כי הם מרוצים מהספר הינשוף שראה הפוך(לספר " 88%-") להאגדות שלנו(לספר " 74%

  וחושבים שהוא מתאים לילדם.

"האגדות ממ"מעשה בחתולים ושאר חיות" ו פחות גם ההורים מרוצים שהפערים קטנים, כמו המוריםאף 
  שלנו". 

לילדם, ביותר מתאים איזה ספר או  לםיותר מכומצא חן בעיניהם איזה ספר ההורים התבקשו לציין 

  ציינו את "הינשוף שראה הפוך". – 60% –הרוב ו

  מתוך הסקרים (הורים) –ספרים הנימוקים להערכות 

בהן התבקשו ש שאלות הפתוחותה לעמענה באים שהעלו ההורים לגבי כל ספר ריכוז הנושלהלן 

  :םיותר מכולמצא חן בעיניהם הערכות נמוכות לספר ואיזה ספר העניקו לנמק מדוע 

היבטים חיוו דעה על שמההורים, בנימה חיובית רבות התקבלו תשובות  :"הינשוף שראה הפוך" .1

שבמוקד הספר והיו שדיווחו שילדם  תהשונ-נושא  עניין,ההמסר, מוסר ההשכל, שונים, כולל 

  התחבר לספר.
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 מענייןציינו שהוא  הספר מצא חן בעיניהםששדיווחו  הורים :"מעשה בחתולים ושאר החיות" .2
   .אותו אהבאליו או התחבר ושילדם 

של ילדים  מתחת לרמתםהוא מהספר משום ש שלא היו מרוציםציינו , שישה הורים לעומת זאת

  כל כך.אינו מעניין וש תה ב'יבכ

מוסר את המסר, ציינו את מצא חן בעיניהם שהספר  הורים :"הנסיכה וכיכר הלחם האמיתית" .3

  , והיו שציינו שילדם התחבר לספר.הלקח או את השכלה

4. "  שבו המסרכי ו לספר הילד התחברוציינו כי חיוו דעה חיובית  הורים: שבעה "האגדות שלנו
  (תורה, הלל הזקן). חשוב

  

המרואיינים הדגישו בראיונות באופן כללי נציין כי ד הנימוקים להערכות שניתנו לספרים בסקרים, לצ

מצבים המתארים ערכים ומעוניינים לקבל בעתיד ספרים בעלי מסרים בתשובותיהם שהם 

"הייתי רוצה לקבל בעתיד ספרים שיש בהם מסר ערכי וחינוכי למשל:  ,רלוונטיים לעולמם של הילדיםה
"בעתיד מעדיפה לקבל ספרים עם ערכים שמתאימים לשכבת הגיל עם ; ו חביבים ויתאימו לרמה"ושיהי

ד שנקבל ספרים ו"חשוב מא; וגם שיגעו בפתרון בעיות חברתיות" ןסיטואציות שהם יכולים להתחבר אליה
  .שיש בהם מסר ולקח ברור"
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  סיכום :ספרים שהתקבלו בתכניתההערכות 

 –וך ארבעת הספרים שחולקו שה מתושל, המוריםבקרב  :בכיתה א'שחולקו ות לספרים הערכה
 ,זכו להערכות גבוהות מאוד בכל ההיבטים: עלילת הספר, השפה – "נוצות ברוח"ו "ענונת", "אוגי"
הערכות גבוהות). לו  העניקו 98%–85%הערכה כללית לספר (ההתאמה לגיל הילדים, האיורים וה

  הערכות גבוהות). העניקומהמורים  65%–50%הערכות נמוכות יותר (זכה ל "קונצרט בחולות"

 דיווחו כי הם מכירים את הספרים וחיוו את דעתםבקירוב  60%-, בין כמחצית לההוריםבקרב 
שהם מתאימים סבורים דיווחו כי הם מרוצים מהספרים ו) 90%–80%( מתוכםהרוב ; עליהם

  ). "קונצרט בחולותהספר "מ פחות מרוציםההורים  גם , אךרים קטניםהפעאמנם לילדיהם (

 "אוגי" ;לילדםביותר  מתאיםהאו  םיותר מכולמצא חן בעיניהם ההורים התבקשו לציין איזה ספר 
 )29%( "נוצות ברוח"), ובפער קטן אחריו ציינו אותו 34%ג (ורידראשון בתפס את המקום ה

   ).ציינו אותו 14%( "ותקונצרט בחול" ואג הורידאחרון בה. )22%( "ענונת"ו

 הערכות זכה ל "הינשוף שראה הפוך"בקרב המורים,  :הערכות לספרים שחולקו בכיתה ב'ה
התאמה לגיל הילדים, האיורים והערכה כללית ה ,עלילת הספר, השפה: בכל ההיבטיםמאוד גבוהות 

ס את המקום תפ "הנסיכה וכיכר הלחם האמיתית" .הערכות גבוהות)העניקו לו יותר ו 94%לספר (
האגדות "ו "ם ושאר חיותוליבחתמעשה " –שני הספרים האחרים ) ו89%–83%( גורידשני בה

הערכות גבוהות העניקו להם  72%–69%(די גבוהות אם כי יותר נמוכות קיבלו הערכות  – "שלנו

  שקיבל הערכות גבוהות יותר). "מעשה בחתולים"איורים במלבד ל

בין . "הינשוף שראה הפוך" –מכירים את הספר הראשון שחולק  דיווחו כי הם 77%בקרב ההורים, 
בין  – מתוכםעליהם. הרוב  דעתםאת הספרים וחיוו יתר דיווחו כי הם מכירים את  60%-כמחצית ל

שהפערים  אףשהוא מתאים לילדם. סבורים ודיווחו כי הם מרוצים מהספר  – 90%-לכ 75%-כ

  "האגדות שלנו". ממ"מעשה בחתולים ושאר חיות" ו תפחו מרוציםגם ההורים  קטנים, כמו המורים

ורובם לילדם, ביותר מתאים האו  םיותר מכולמצא חן בעיניהם ההורים התבקשו לציין איזה ספר 

  ציינו את "הינשוף שראה הפוך". )60%(

שביעות הרצון ת שפתם וערכיהם. , רוב הספרים שחולקו נתפסים כמותאמים לילדים מבחינכללכ

  בו והמסר שלו.ה לתפיסת התאמתו לרמת הילדים, העניין שמהספר קשור
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  לסביבה ת הספרהמשכיות וקשר בין בי

 לחזק הרגלי קריאה משותפת, התכנית נועדה בין השאר "ספריית פיג'מה"מובילי לדעתם של כאמור, 
נחיות לספרים המטרה זו צורפו הגשים כדי לבין בני המשפחה. ולעודד שיח ילדים ההורים ובבית בין ה

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

  . "מה’ספריית פיג"ספרי  בעקבותילדים ללהורים ו

 ההיכרותרמת  בית:בין הלגבי הקשר בין בית הספר לוההורים  המוריםדיווחי קודם כול יוצגו בפרק זה 
 במסרים המועבריםאו  ספרהבית בפעילויות משותפות ב ההוריםתוף שיו פריית פיג'מה"סתכנית " של
  העיסוק בקריאה ובפעילויות נוספות בעקבות ספרי פיג'מה בבית. עלדיווחי ההורים יוצגו כן  . כמוהביתה

אם  –המשכיות הפעילות מעבר לגבולות הכיתה על בחלקו השני של הפרק יוצגו דיווחי המשיבים 

עם גורמים כיתות אחרות בבית הספר ועם בשיתוף פעולה ואם  גןבפיג'מה"  כהמשך לפעילות "ספריית

 קהילה.ב

  והבית ת הספרין ביהקשר ב   .א
דיווחי המורים יוצגו . להלן קשר וההמשכיות בין בית הספר לבין הביתהיבט אחד שנבחן הוא הכאמור, 

   .הנושאים אלעל  ראיונות)בראיונות) ודיווחי ההורים (בסקרים וב(

  )מתוך המחקר האיכותני(ספר י הבתבי גורמים דיווח

ההורים  ף את ההורים לתכנית ולקיים קשר עםהמרואיינים סיפרו על פעילויות שונות שנועדו לחשו

המורים חשפו את התכנית בפני כי  ספר דיווחוברוב בתי ה: ראשית, עידוד קריאה משותפתשמטרתו 

מההורים דיווחו כי  65%זכיר כי במחקר הכמותי , באסיפת ההורים הראשונה (נההורים בתחילת השנה

בתחילת בנוסף, בחלק מבתי הספר דיווחו המרואיינים כי  התקיים מפגש הסבר להורים בבית הספר).

"בספר הראשון . למשל: השנה התקיימה פעילות משותפת להורים ולתלמידים במסגרת התכנית
רים. המטרה הייתה לקבל את הספר הראשון עשינו מסיבת פיג'מות ביום שישי בבוקר והזמנו את ההו

  וגם לתת טיפים להורים איך להקריא סיפורים בבית".

, בד"כ פעילות במהלך השנה ילדיםלפעילויות משותפות להורים ובחלק מבתי הספר דיווחו כי התקיימו 
  במהלך השנה.משותפות שלוש פעילויות  שהתקיימואחת. רק בבית ספר אחד נאמר 

אמרו שכאשר מגיע לביה"ס נו שרואיירוב המורים  ,בין מורים והורים בנושא הספריםקשר שוטף לגבי 

. חלק מהמורים אמרו שהם לבצע פעילות בביתומבקשים מהם  דפי הסברספר, הם שולחים להורים 
"אני מיידעת את ההורים במייל על מה רים על פעילויות שנעשות בכתה. למשל: את ההו מעדכנים

  .רים לעבוד עם הילדים, שולחת להם הצעות לפעילות וגם סיכום פעילויות"נעבוד. מבקשת מההו

  )מתוך הסקרים(מורים הדיווחי 

 תרשים . להורים ולילדים בבית הספר שילבו את הספרים בפעילות משותפתמהמורים דיווחו כי  70%
  .ריםפעילויות עם ההוהכל אחת ממגוון סוגי  ביצעושדיווחו כי  המוריםציג את שיעור מ 32
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  המורים: דיווחי 32תרשים 

  
  

  

במסגרת בפעילות ילדים ההורים וה בוליא שיביותר ה תמקובלפעילות ה, ה32תרשים מראה כפי ש

דיווחו כי עשו כך). פעילויות משותפות נוספות, אם כי בהיקפים קטנים  65%( היאירוע לפתיחת הספרי

  המשפחה, אירוע שבוע הספר או מפגש סביב חג.יותר, הם מפגש יום 

 לעודד פעילויות קריאה. כדיהתבקשו לדווח באיזו מידה הם מפעילים את ההורים באופן יזום אף המורים 
 כדי לעודד אתיוזמות שונות נוקטים  םהלעתים קרובות שהשיבו כי  המורים את שיעור גיצמ 33תרשים 
   .לפעול ההורים
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   המורים: דיווחי 33תרשים 

 
  

  

 – בבית בעיקר מעודדים את עצם הקריאה מעידים על עצמם כי הם המורים ,33תרשים מראה כפי ש
מההורים לעודד את הילדים  יםמבקשהם לעתים קרובות דיווחו ש 90%-: כלבד או במשותף עם ההורה

שיבקשו מההורים להקריא להם את הספרים או לקרוא יחד לילדים  יםמציעאו  לקרוא את הספרים בבית

להקריא ספרים יוזמים פניות להורים כדי לעודדם הם לעתים קרובות מדווחים כי  80%-. בנוסף, כםתא

 יםמדריכ םהלעתים קרובות דיווחו כי  36%לויות אחרות נעשות בתדירות נמוכה יותר: רק . פעילילדיהם
או הנחיות דפי פעילות הביתה  יםשולחהם לעתים קרובות ש – 26%-ו םהורים כיצד לקרוא ספרים לילד

  .הורים בבית בעקבות ספרהלפעילות משותפת עם 

  )מתוך הסקרים(הורים הדיווחי 

 ההוריםאת שיעור ג יצמ 34תרשים  מהמורים.הנחיות מקבלים  אם הם לדווחגם התבקשו ההורים 
   .כל אחת מהיוזמותבתים קרובות ים פונים אליהם לעשהשיבו כי המור
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  ההורים: דיווחי 34תרשים 

  
  

  

(אם כי  לילדים ומעט פחות להוריםעיקר המורה פונה ב מדווחים כי ההורים, 34תרשים  הראמכפי ש
 61%-, ומעודד את הילדים לקרוא ספרים בביתהמורה לעתים קרובות דיווחו כי  87%: ניכר)בשיעור 

או מבקש לקיים בבית פעילויות לילדם להקריא ספרים  םהמורה מעודד אותלעתים קרובות שדיווחו 

  . הגננות)קטן מזה שבקרב (שיעור ניכר אך  בעקבות קריאת הספרים

  פעילויות בבתי הילדים  .ב
  

  )מתוך הסקרים(הורים הדיווחי 

 ספרי פיג'מהאת רוב  מובעצ קורא או קרא םילדכי השיבו מההורים  76%בפרק הבא, פורט כפי שי
את הספרים לילד  וקריאהאו מישהו אחר מבני המשפחה  שהםדיווחו   64%- ו ,שחולקו או את כולם

אם הם קוראים ושחולקו בתכנית פעילויות בעקבות הספרים בבבית עוסקים אם ההורים נשאלו . בבית

 תרשים: 36-ו 35רשימים דיווחיהם מוצגים בתאת ההצעות להורים המובאות בספרים ומשתמשים בהן. 
כל אחת עסקו ב בעצמוילדם ובן משפחה אחר או ילדם שדיווחו כי  ההוריםאת שיעור  גיצמ 35

ההורים מציג את שיעור  36תרשים ו ,או בעקבות רובםשחולקו  הספריםהפעילות בעקבות כל מ

את  שקראו שיעורה –מכירים את ההצעות לפעילויות משותפות בספרים, ומתוכם שדיווחו כי הם 

  או בעקבות כולם.  בעקבות רוב הספריםוהשתמשו בהן  האלההצעות ה
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   ההורים: דיווחי 35תרשים 

 
  

  
על שיחה על הספר או על ערכים, מנהלים מההורים דיווחו כי הם כמחצית כי מראה  35תרשים 

אינם דיווחו כי  30%-(כ רובםבעקבות או  מורשת וכד' בעקבות כל הספרים על ילמות מוסריות,ד
  ט מהספרים). עאו בעקבות מ עושים זאת כלל

- (כ או בעקבות כולם הספריםמלאכת יד בעקבות רוב  מסוג לות יצירהפעיעוסקים בדיווחו כי הם  מעטים
ל את כלדיווחו כי אינם עושים ז הרוב .)10%( פעילות יצירה מסוג המחזת סיפורעוסקים בהם  וכי )15%

)73%.(  

  גנים. ה לדיווחי ההורים לילדי למדי דומהספרי פיג'מה  בעקבותית פעילות בב עלדיווחי ההורים 
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  ההורים: דיווחי 36תרשים 

  
   

 

הפעילות להורים המופיעות את הצעות מכירים דיווחו כי הם מההורים  50%-כ ,36תרשים  הראמכפי ש

 הספרים או ברוב ןאות קוראיםשהם  דיווחו מתוכם 56%-, ו"מה’ספריית פיג"בתכנית  ויבלספרים שקב
דיווחו כי לא עשו זאת כלל  23% .הוראות שברוב הספרים או בכולםשהשתמשו ב דיווחו 15%בכולם. 

  .ט מהספריםעבעקבות מעשו כך כי  דיווחו 65%-ו

 דיווחו שהם ותר מקרב ההורים לתלמידיםקטן י שיעורבהשוואה לממצאים שהתקבלו במחקר הגנים, 
  בספרים. המופיעות ת ההצעות לפעילות משותפת להורים ולילדים מכירים א

  )מתוך המחקר האיכותניבבתי הספר (דיווחי גורמים 

עוסקים שלדעתם ההורים  אמרו םחלקעל הנעשה בבית.  המורים והרכזים נשאלו במחקר האיכותני

שולטים בשפה אינם מכיוון ש ינם עושים זאתאהורים האמרו ש םלקפעילויות עם הילדים בבית, חב

"אנחנו מקבלים משובים למשל:  ,יודעים בדיוק מה נעשה בביתם נאיהעברית וחלק מהמורים אמרו ש
יש  .'מא נהנתה, הספר היה יפה, אבא הקריא לי את הספר...יא'טובים מההורים. הילדים מספרים: 

אז אח בוגר מקריא. מכיוון שיש בעיה  ,אויש הורים שלא יודעים לקרהורים שמתעדים את הפעילויות ו
"ההורים מקריאים בבית לילדים. לא יודעת האם ; תה"יעיקר הפעילות מתקיימת בכ ,בחלק מהבתים

"אני לא יודעת מה ההורים עושים עם הספרים. אני חושבת שהקשר עם ; עושים משהו חוץ מהקראה"
  .הילדים אוהבים שמקריאים להם כמה פעמים" ההורים רלוונטי יותר לגן. שם

  הילדים לבית הספר ןהקשר בין ג  .ג
חשיבות . לאורך זמן קריאההפעילויות לעידוד של רצף חשיבות לנודעת תפיסת מובילי התכנית, על פי 

בין גם רצף חשוב גם ה, אולם (כפי שהוצג בחלק הקודם) בבתי הילדים נעשותלפעילויות הרבה מיוחסת 

הספרים" או  רובב"שהשיבו השיעור 
 "כל הספרים"ב

שהשיבו  השיעור
 בחיוב
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קשר על הבחלק זה מוצגים ממצאים  מיועדת לבתי הספר לבין התכנית המיועדת לגני הילדים.התכנית ה

   .הספר יתבבין המשכיות בין הגנים להו

  )מתוך הסקרים(מורים הדיווחי 

. בגן הילדים " כשלמדוספריית פיג'מה"אם הילדים בכיתתם השתתפו בתכנית נשאלו המורים  ראשית
כנית השתתפו בת כולםאו הילדים בכיתתם דיווחו כי רוב  51% ,להשאה לעמורים שהשיבו  69מתוך 

ט מתלמידיהם עשהעריכו שמ 27%בתכנית בגן (לעומת השתתפו שמחציתם  השיבו 22%- , ובגן הילדים
 לא השתתפו בתכנית בגן). יש מהםאו א

ת אם הילדים השתתפו בתכני שאלה כיצד הם יודעיםשל התשובות על הההתפלגות את ג ימצ 7 לוח
  .לציין יותר מתשובה אחת)היה אפשר מכיוון ש 100%-ליותר מהסיכום מגיע ( כשלמדו בגן

  השתתפו בתכנית בגן (דיווחי המורים)בכיתתם יודעים שהילדים המורים : כיצד 7 לוח

  

 המורים שיעור הנימוק

 93% הילדים דיברו על כך בכיתה

 61% ההורים הזכירו זאת בפני המורה

 52% כיתה ספרים של "ספריית פיג'מה" שקיבלו בעברהילדים הביאו ל

 56 משיביםה ך כלס

שהשיבו) מורים  57(מתוך  14%ולקו בגן; הספרים אשר חאם הם מכירים את המורים נשאלו לאחר מכן 

באופן חלקי). עם זאת, רק השיבו כי הם מכירים  25%-(ויודעים אילו ספרים קיבלו הילדים דיווחו כי הם 

  כנית בכיתה.להפעלת התהמידע עוזר ) העריכו כי 49(מתוך  24%

  

  )מתוך המחקר האיכותני( בבתי הספרדיווחי גורמים 

ספריית "בנושא  קשר עם גני ילדיםלהם שאין כל המרואיינים אמרו תמונה דומה: הצטיירה ראיונות ב

 אינםאף  כיוהתכנית במסגרת  יודעים מה נעשה בגני הילדים אינםשורוב המורים אמרו  "מה’פיג
  שחולקו בגנים. מכירים את הספרים

רק  שגם בגן הם קיבלו ספרים ותו לא. שהילדים הזכירו במהלך השיעורים בכיתה היו מורים שאמרו

ב' ספרים שחולקו בגני הילדים והילדים יכלו -במרחב כיתות א'שבבית ספר אחד הונחו במדפי הספרייה 
   ילדים).הבגני יה אפשרי לקרוא בהם בעצמם (דבר שלא ה

  

  )מתוך הסקרים(הורים הדיווחי 

 בשל אם  ,יש להם עם תכנית "ספריית פיג'מה"או ש להםשהיו ההורים נשאלו על ממשקים נוספים 
ם דיווחו כי מה 37% האחרים.ם הילדישל השתתפות בשל  ואםבתכנית  בעברהשתתפות של ילדם 

 52%-ו "ספריית פיג'מה"נית ג) בגן של ילדם תכ"שעברה (תשע הופעלה בשנה למיטב ידיעתם
  (בגן או בבית הספר). בתכנית משתתפיםאו  השתתפו האחריםם השילדידיווחו 
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ים השנה שקיבלו הילד "מה’ספריית פיג") דיווחו כי שמרו בבית את כל ספרי 96%כמעט כל ההורים (

 ובשנים קודמות.

  

 (מתוך הסקרים) לגבולות הכיתה חוץהמשכיות מ  .ד
שיתופי יש  אםהמורים נשאלו לבית הספר,  ןהמשכיות בין הגלבית ובין הפר ללקשר בין בית הספרט 

תה יפעילות עם כלרוב מדובר בוהשיבו בחיוב, מהמורים  71% .מחוץ לכיתהעם גורמים פעולה 

  ב'.כיתה תה א' או יאחר, כ ת ספרתה מבייעירונית, כהספרייה ההוזכרו  מעטות תשובות. במקבילה

  

 

  סיכום :ת הספר לסביבההמשכיות וקשר בין בי

  ביתהבין המשכיות בין בית הספר ל

 בפעילות משותפתמהמורים דיווחו כי שילבו את הספרים  70%: עם ההורים המוריםקשר של 
 מההורים  47%דיווחו ה בעת ב .באירוע פתיחת הספרייה רך כלללהורים ולילדים בבית הספר, בד

אירוע לפתיחת הספרייה או יג'מה, לרוב ספר פ בעקבות פעילות משותפתבכיתה נעשתה כי 
להם  נאמרבו על התכנית ו מפגש הסברנערך מההורים דיווחו כי  65%בנוסף,  שבוע הספר.

  שהספרים מיועדים לקריאה משותפת עם הילדים.

 לבד – בבית מעודדים את עצם הקריאה ייחודרוב המורים דיווחו כי הם יוזמים פניות להורים וב
ה יאם באמצעות פניבבית, ם מעודדים לקרוא דיווחו כי ה 91%–82%( רהאו במשותף עם ההו

המורה כי  מההורים 61% ד בבד דיווחוב יה להורים דרך ילדיהם).יפנבאמצעות  ואםישירה להורים 
פניות מסוג  לקרוא בבית. את הילדים מעודדא ו) סיפרו כי ה87%יותר (רבים , אולם פונה אליהם

 או שליחת דפי פעילות הביתהמהמורים)  36%(לילדיהם יצד לקרוא כמו הדרכת ההורים כ אחר,
שהיו מורים שדיווחו על כך בראיונות במחקר בהרבה (אף נעשות בתדירות קטנה  )26%(

  ).האיכותני

  

שוחחו על הספר או על מההורים דיווחו כי הם  כמחצית: פעילויות בבית לפי דיווחי ההורים
עסקו ) 15%–10%( מעטים. או רובם הספריםקראת כל דילמות וכו' בעקבות העל ערכים, 

  פעילויות יצירה. ב

 15%אותן, אך רק  קראו 56%, ספריםל להורים המצורפותמכירים את הפעילויות ם מחציתכ
  בהן. השתמשו

  ועם הקהילה) ת הספרלגבולות הכיתה (מהגן לביאל מחוץ המשכיות 

בין התכנית המיועדת רצף ל בילי התכניתמושל ציפיית הלמרות  :ת הספרגן לביההמשכיות בין 
 : אמנםנתקביניהם  וררש, בפועל נראה כי התכנית המיועדת לגני הילדיםלבתי הספר לבין 

כשלמדו השתתפו בתכנית "ספריית פיג'מה"  או כולם תלמידיהםכמחצית מהמורים העריכו כי רוב 

לו ספרים ייודעים א) 14%( מעטיםרק  , אךתלמידים או מהוריהם)השמעו על כך מהם (לרוב בגן 
דיווחו מהם  24%רק נראה שהמורים אף לא חשים בנחיצות המידע שכן  גיסא . מאידךבגן חולקו
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רק בבית ספר אחד כי  התברר בתצפיות .הפעלת התכנית בכיתהב היה עוזר להםהזה המידע ש

  .ב'-במרחב כיתות א'שבגני הילדים במדפי הספרייה  קושחוליג'מה" "ספרי פהונחו 

) מכירים את 52%, וחלקם (של ילדיהם בגניםופעלה התכנית הכי מההורים  37%דיווחו ד בבד ב
) שומרים את 96%כמעט כולם (זו.  בתכנית אחיותאו  השתתפותם של אחיםבזכות התכנית 

  .ספרי פיג'מה שקיבלו בעבר

עם גורמים מהמורים דיווחו על שיתופי פעולה  71%: מחוץ לכיתהעם גורמים ששיתופי פעולה 

  כיתה, לרוב עם כיתות מקבילות.גבולות הלשמחוץ 
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   ובכלל) התכניתחשיפה לספרים (של העל הרגלי הקריאה ו
לספר על הרגלי הקריאה של ההורים התבקשו  כלפי תכנית "ספריית פיג'מה" יהםעמדותנוסף על 

מטרות בית (אחת מילדיהם ב להספרים ש מספרוכן על  עמדותיהם כלפי קריאת ספריםעל ילדיהם ו

  ).הבית יתספריולהרחיב את  נתינת ספרים במתנה ילדים באמצעות ספרי התכנית היא להנגיש

  הורים)ה(דיווחי  עמדות כלפי קריאה  .א
רבה מאוד) כלפי במידה עמדות חיוביות (במידה רבה והביעו ההורים ש את שיעור גיצמ 37תרשים 

  .קריאת ספרים

  

   ההורים: דיווחי 37רשים ת

 
  

  

ונהנים  מכירים בחשיבותה של קריאת ספרים משותפת) 95%( ההורים רוב ,37 תרשיםמראה כפי ש

דם נהנה כי יל ) דיווחו82%שיעור נמוך במקצת ( .רבה מאוד)במידה  90%-ובמידה רבה  95%(מנה מ

  מקריאת ספרים באופן כללי.

  (דיווחי הורים) הבית יתספרי  .ב
נשאלו . ההורים ספרים ארבעה במהלך השנהכל ילד מקבל  "במסגרת תכנית "ספריית פיג'מהכאמור, 

(שתי  מספר ספרי פיג'מה בבית ם לגבייהתוהערכמציג את  8 לוח. הבית יתיש לילדם בספריכמה ספרים 
ספרי הילדים שיש בביתם באופן כללי, כולל ספרי פיג'מה אך ללא ספרי מספר ולגבי  העמודות מימין)
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ספרי פיג'מה מסך את שיעורם של על סמך דיווחיהם חישבנו השאלה (שתי העמודות משמאל). בנוסף, 

  .9 לוחב מוצגיםנתונים וה הבית תכל הספרים בספריי

  הבית  ת"ספרי פיג'מה" (מימין) וכלל הספרים (משמאל) בספריימספר : 8 לוח
  (דיווחי ההורים)

פיג'מה ספרי מספר 
 שבבית

 ההורים שיעור
 ספריםה ספרמ  

מתאימים בבית ה
 הילדיםלגיל 

 ההורים שיעור

 17% 10עד  21% 4עד 

5–8 18% 11–20 19% 

9–20 44% 21–40 28% 

 15% 50–41 17%  20מעל 

 22%  50מעל   

  

  

 ת: שיעור "ספרי פיג'מה" מתוך כלל הספרים בספריי9 לוח
  הבית (דיווחי ההורים)

  

שיעור ספרי הפיג'מה 
 רים בביתמכלל הספ

 ההורים שיעור

 12% 10%עד 

11%–20%  20% 

21%–30% 12% 

31%–40% 10% 

41%–50% 8%  

51%–60%  7% 

61%–70% 7% 

71%–80% 5% 

81%–99%  2% 

כל הספרים בבית ( 100%

 )הם ספרי פיג'מה
17% 

 'מהספרי פיגהשיבו ש אשרהורים  13לא נכללו בחישוב שהשיבו (נשאלים  284הערה: מבוסס על *
 ).הבית תהספרים בספריי ך כלסמ בביתם רבים יותר
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יש ספרים רבים  17%- לל, ובסך הכ ספרי פיג'מה 20–9 מהילדים יש בבית 44%-ל, 8 לוח מראהכפי ש

ספרים המתאימים לגיל הילדים  20יש בבית עד  36%- ל בנוסף,מעטים יותר.  –) 40%-וליתר ( כיותר 

לגבי סך הנתונים  ספרים. 50עד ספרים  20- יותר מ יש 43%-) ולהשאלה ספריפיג'מה וללא ספרי (כולל 

לכמחצית מהילדים יש בבית עד  עבור ילדי הגנים.בשהתקבלו  הדומים לאל הבית תהספרים בספרייכל 

 20יש בבית עד מהילדים  37%-לבנוסף,  יותר. ם ספרים רביםל, ולכמחציתוכספרי פיג'מה בסך ה 15
 50עד ספרים  20- יותר מיש  43%- השאלה) ול ספריפיג'מה וללא ספרי ל ם (כולספרים המתאימים לגיל

   ספרים.

 17%- כי במראה  פיג'מה מתוך כלל הספרים המתאימים לגיל הילד בביתשיעור ספרי של חישוב 
 הואמכלל הספרים בבית ספרי פיג'מה בתים אחרים שיעורם של  21%-מהבתים יש רק ספרי פיג'מה, וב

 .99%-בין מחצית ל

  הורים)ה(דיווחי קריאה ההרגלי   .ג
מקריאים לו ספר פעם בשבוע ילדם קורא ספר או  דיווחו כי ללא קשר לתכניתמההורים  46%, כללכ

(הורים לילדי כיתות יותר פעמים רבות  –והיתר  ,פעמיים בשבוע דיווחו כי הדבר נעשה 26%בערך, 
  של כיתות ב'). הא' בתדירות גבוהה מאל

הרגלי הקריאה של ספרי "ספריית פיג'מה" שחולקו בתשע"ד על ווחי ההורים דימציג את  38שים תר
  .הסולם שונה) –אנא שימו לב ובשנים קודמות (

  

   ההורים: דיווחי 38רשים ת

 
  

קוראים בהם  ינםא שהילדיםדיווחו  4%-ו לילדם מקריאים הם איןשדיווחו  17%ספרי פיג'מה תשע"ד: הערות לתרשים: * 

 בעצמם.

ספרים  כלל אינם קוראים שילדיהםדיווחו  16%- ולילדם מקריאים  ין הםאדיווחו ש 31%*ספרי פיג'מה משנים קודמות: 

 .ה בעצמםאל

 .יותרבמידה רבה בכיתות א' נוהגים להקריא  ,יו*כצפ

תים לע"שהשיבו ההורים  שיעור
 "קרובות

" או כולם "את שהשיבושיעור הההורים 
 "רובם"את 
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ספרי פיג'מה את רוב בעצמו קורא או קרא  םדילהשיבו כי מההורים  76% ,38תרשים מראה כפי ש

קריא את הספרים האו מישהו אחר מבני המשפחה  שהם דיווחו 64% . בנוסף,או את כולםשחולקו 

   .לילד בבית

ספרים שקיבלו בעצמם את ההילדים קוראים השיבו כי  38% ,ספרי פיג'מה משנים קודמותאשר ל

ספרים את ה דיםליל מקריאים שהםדיווחו  )21%(, ומעט פחות בשנים קודמות ”מה’ספריית פיג”ב

  .בשנים קודמות ”מה’ספריית פיג”שקיבל ב

 כי הם נוהגים להקריא את הספרים לילדיהםבמידה רבה יותר כצפוי, הורים לילדים בכיתות א' מדווחים 
  .הורים לילדים בכיתות ב'בהשוואה ל

 

  סיכום :חשיפה לספריםהעל הרגלי הקריאה ו

דיווחו כי הוא קורא קורא בבית פעם בשבוע והיתר כמחצית מההורים דיווחו כי באופן כללי ילדם 

  . מזה יותר

 בעצמו דיווחו כי ילדם קרא 76%: ניכרת העדפה לספרים שחולקו השנה ,לגבי קריאת ספרי פיג'מה
את לילדם שהקריאו דיווחו  64%- , ואו את כולםרים שחולקו ב"ספריית פיגמ'ה" הספאת רוב 

גם  ם קוראילדדיווחו ש מההורים חלק ). עם זאת,יותר במידה רבההספרים (בכיתות א' מקריאים 

   ).21%תם () או יחד א38%( בעצמו – שנים קודמותשחולקו בספרים 

ומכירים בחשיבות הקריאה המשותפת  )82%( ריכים שילדם נהנה מקריאה, רוב ההורים מעכללכ

 םוחו כי הילדים קוראי, שיעור גדול יותר דיולמרות זאת, כאמור. ויותר) 90%( עמו תרומתה לקשרבו
  (לעומת הקראה). בעצמםאת הספרים 

 35%-כלבנוסף, . מזה יותראף  17%-לו לוספרי פיג'מה בסך הכ 20–9 מהילדים יש בבית 44%- ל
 יש 43%-ול ,השאלה)ספרי פיג'מה וללא ספרי ם (כולל ספרים המתאימים לגיל 20יש בבית עד 

פרי הפיג'מה מתוך כלל הספרים המתאימים לגיל סשל  םחישוב שיעור ספרים. 50ועד  20- יותר מ

בתים אחרים שיעורם של  21%-מהבתים יש רק ספרי פיג'מה, וב 17%-כי במראה  הילד בבית

  .מכלל הספרים בבית 99%-מחצית לתופס בין ספרי פיג'מה 

  

  

*   *   *
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  נספחים

  1 נספח

  תשע"ד גננותלשאלון  :ספריית פיג'מה

 מטעם ראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. ואני מתקשר _שלום וערב טוב, שמי _____

  " המופעלת בגן.ספריית פיג'מה"ראיונות טלפונים במסגרת מחקר הערכה לגבי תכנית  עורכיםנחנו א

התכנית מיושמת לבדוק כיצד כדי  יסודי- מחקר ההערכה נערך על ידי ראמ"ה והאגף לחינוך קדם

  יה. ומה את חושבת עלומתנהלת בגן 

התאמה טובה יותר של התכנית לצרכייך ללהפקת לקחים וד והן תשמשנה ותשובותייך חשובות לנו מא

כן,  גורם מלבד צוות המחקר. כמו שוםחסויות לגמרי ולא יועברו לתשובותייך  ילדי הגן. הם שלרכיוולצ

  תשובות המרואיינים יוצגו רק כתמונה כללית ולא ברמה הפרטנית.

  דקות מזמנך עכשיו?כמה  האם תוכלי להקדיש

  ח לך?ומתי נ –האם אפשר יהיה לשוחח בזמן אחר?     לא

  מסרבת להשתתף בסקר    לא

  1עבור לשאלה  – תודה, בואי נתחיל    כן
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 ?"ספריית פיג'מה"אם הופעלה בגן שלך השנה תכנית ה .1

  ות לה ולסייםלהודלוודא שהגננת מבינה על מה מדובר. לסמן,                          לא  .1

 הבאה עבור לשאלה                             כן .2

 לסמן, להודות לה ולסיים                             לא יודעת .3

 לסמן, להודות לה ולסיים                    מסרבת            .4

  לסמן, להודות לה ולסיים            לא רלוונטי                .5

 פריית פיג'מה" פעלה בגן זה גם בשנים קודמות?האם התכנית "ס .2

 לסמן, להודות לה ולסיים                     לא, זאת השנה הראשונה .1

 כן .2

 לסמן, להודות לה ולסיים                             לא יודעת .3

 םלסמן, להודות לה ולסיי                               מסרבת .4

  לסמן, להודות לה ולסיים                           לא רלוונטי .5

 כמה שנים? (להקריא ברצף) ,אם כן .3

  )5זאת השנה השנייה (עבור לשאלה  .1

  )5זאת השנה השלישית (עבור לשאלה  .2

  )5זאת השנה הרביעית (עבור לשאלה  .3

 (לא להקריא) ציינה משהו אחר.  .4

 )5(עבור לשאלה לא יודעת  .5

 )5(עבור לשאלה מסרבת  .6

  )5אלה (עבור לשלא רלוונטי  .7

 פרט מה: ______________ .4

  האם פעלה בגן תכנית אחרת לעידוד קריאה בעבר? .5

 )8ר לשאלה בלא (עו .1

 כן .2

 )8ר לשאלה בו(ע לא יודעת  .3

 )8ר לשאלה בו(ע  מסרבת .4

  )8ר לשאלה בו(ע לא רלוונטי  .5
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  אם כן: איזו תכנית (פתוחה, לא להקריא תשובות) .6

  )8מדף הספרים הביתי שלי (עבור לשאלה  .1

  )8ספרים (עבור לשאלה מצעד ה .2

  תכנית אחרת .3

 )8(עבור לשאלה לא יודעת   .4

 )8מסרבת  (עבור לשאלה  .5

  ) 8לא רלוונטי     (עבור לשאלה  .6

 נא לפרט איזו תכנית ומי מממן אותה: _______________ .7

 8רשום מספר עד השנה (תשע"ד) עד כה לילדים? כמה ספרים חולקו בתכנית 'ספריית פיג'מה' .8
 לא רלוונטי) 99מסרבת;  98לא יודעת;  97ספרים ____ או 

באופן כללי, באיזו מידה את מרוצה מהספרים שקיבל הגן במסגרת התוכנית השנה (תשע"ד), בכל אחד 

  :מההיבטים הבאים

  

במידה   
רבה 
 מאוד

במידה 
  רבה

במידה 
  בינונית

במידה 
 מועטה

במידה 
מועטה 

 מאוד

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 

  רלוונטי

  99  98  97 1 2 3 4 5  איכות התכנים .9

איכות  .10
  האיורים

5 4 3 2 1 97  98  99  

התאמת  .11
  התכנים לגיל הילדים

5 4 3 2 1 97  98  99  

התאמת התכנים לאורח החיים  .12
  ולערכים של הגן

5 4 3 2 1 97  98  99  

  99  98  97 1 2 3 4 5  ההנאה של הילדים מהספרים .13

באופן כללי, באיזו מידה את  .14
מרוצה מהספרים שקיבל הגן 

  כניתבמסגרת התו
5 4 3 2 1 97  98  99  
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 תכניתאת נוהגת לעשות אותה עם הספרים שקיבלת בלגבי כל אחת מהפעילויות שאקריא לך, נא צייני האם 
  ? בכמה מהספרים שקיבלתם –"ספריית פיג'מה" בגן ואם כן 

בכלל  
 לא

במיעוט 
 הספרים

בכמחצית 
  מהספרים

ברוב 
  הספרים

בכל 
  הספרים

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 
  טירלוונ

שקיבלת  -קריאת הספר  .15
במליאת  -במסגרת התכנית 

 הגן
1 2 3 4  5  97  98  99  

שקיבלת  -קריאת הספר  .16
בקבוצות  –במסגרת התכנית 

  קטנות
1 2 3 4  5  97  98  99  

עיון של הילדים בספר באופן  .17
  עצמאי ולא מונחה

1 2 3 4  5  97  98  99  

 - שיחה עם הילדים על הספר  .18
בעקבות  - במליאה או בקבוצה 

  קראההה
1 2 3 4  5  97  98  99  

פעילות יצירתית הקשורה  .19
במלאכת יד, כגון: ציור, צביעה, 

  פיסול וכד'
1 2 3 4  5  97  98  99  

פעילות יצירתית הקשורה  .20
  בהמחזת הסיפור

1 2 3 4  5  97  98  99  

שיחה על ערכים, דילמות   .21
מוסריות, מורשת, ערכים 

 ישראליים וכד'- יהודים
1 2 3 4  5  97  98  99  

משותפת לילדים  פעילות .22
  ולהורים בעקבות הספר

1 2 3 4  5  97  98  99  

 8האם קראת עם הילדים את כל הספרים שקיבלתם במסגרת תוכנית? (למראיין: בסה"כ  .23
  )7ספרים, אולם ייתכן שעד למועד העברת השאלון קיבלו רק 

 כן  .1

 לא .2

   לא יודעת .3

   מסרבת .4

        לא רלוונטי .5

  כנית לילדים (במליאה או בקבוצות קטנות)?כמה פעמים הקראת כל ספר מספרי התו .24
 _________ לרשום מספר הפעמים (אם מציינת שמשתנה לבקש בממוצע):
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  האם את מקיימת קשר שוטף עם ההורים סביב תכנית 'ספריית פיג'מה'? .25

 כן .1

 )27(המשך לשאלה  לא .2

 )27לא יודעת  (המשך לשאלה  .3

 )27מסרבת  (המשך לשאלה  .4

  )27 הלא רלוונטי   (המשך לשאל .5

  ) _________________פתוחה( למה כוונתך? ?אם השיבה כן:מה את עושה .26

  :ספריית פיג'מה?האם את עושה כל אחד מהבאים עם ההורים סביב הספרים בתכנית 

לעיתים   
  קרובות

מדי 
  פעם

לעיתים 
 רחוקות

בכלל 
 לא

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 

  רלוונטי
מעודדת את ההורים, באופן יזום  .27

  99  98  97 1 2 3 4  דיהםלהקריא ספרים ליל

מציעה לילדים שיבקשו מההורים  .28
  99  98  97 1 2 3 4  להקריא להם את הספרים

או שולחת דפי פעילות הביתה  .29
פעילות משותפת עם הנחיות ל

 בעקבות ספר בבית הורים
4 3 2 1 97  98  99  

מדריכה הורים כיצד לקרוא ספרים  .30
  99  98  97 1 2 3 4 לילדם
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במידה  בכל אחד מהבאים ,גת להסתייע, לצורך הכנת הפעילות לילדי הגן בעקבות הספרבאיזו מידה את נוה

  :וקיים?

במידה   
רבה 
 מאוד

במידה 
  רבה

במידה 
  בינונית

במידה 
 מועטה

במידה 
מועטה 

 מאוד

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 

  רלוונטי

  99  98  97 1 2 3 4 5  המדריכה של הגן .31

  99  98  97  1  2  3  4  5  המפקחת של הגן .32

  99  98  97 1 2 3 4 5  טרנט של התוכניתאתר האינ .33

  99  98  97 1 2 3 4 5  עלון מידע לגננת .34

  99  98  97 1 2 3 4 5  למידת עמיתים .35

השתלמויות בתחום שפה  .36
  ואוריינות

5 4 3 2 1 97  98  99  

הצעות לפעילות להורים  .37
המופיעות בתוך הספרים 

  שקיבלת מהתוכנית
5 4 3 2 1 97  98  99  

באיזו מידה יזמת תכננת  .38
הכנת פעילויות בעקבות הספר ו

  באופן עצמאי?
5 4 3 2 1 97  98  99  

  99  98  97 1 2 3 4 5  האם הסתייעת במשהו אחר.  .39

 פרט:_____________ .40
 האם את מעוניינת/ זקוקה לתמיכה/ הדרכה נוספת במסגרת התכנית? .41

 )43לא (המשך לשאלה  .1

 כן .2

 )43(המשך לשאלה לא יודעת   .3

 )43מסרבת  (המשך לשאלה  .4

  )  43ונטי    (המשך לשאלה לא רלו .5

 איזו תמיכה / הדרכה? (שאלה פתוחה) .42
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  במהלך השנה ספרים אחרים שאינם במסגרת תכנית 'ספריית פיג'מה'? האם קראת עם הילדים .43

 בכלל לא .1

 תים רחוקותלעי .2

 מדי פעם .3

 תים קרובותלעי .4

 לא יודעת   .5

   מסרבת .6

        לא רלוונטי .7

  השאלה? תספרייקיימת בגן האם  .44

 )46 שאלהלא (המשך ל .1

 כן .2

 )46(המשך לשאלה   לא יודעת .3

 )46(המשך לשאלה   מסרבת .4

  )46(המשך לשאלה     לא רלוונטי .5

הילדים משאילים יותר ספרים מספריית הגן, פחות או  - האם מאז שהופעלה ספריית פיג'מה  .45
  כמו בעבר, לפני התוכנית?

 הרבה יותר מבעבר .1

  מעט יותר מבעבר .2

 כמו בעבר .3

 פחות מבעבר .4

   לא יודעת .5

   מסרבת .6

        לא רלוונטי .7

לפני  –מאז הופעלה התכנית, בהשוואה לעברבמסגרת הפעילות בגן  ספריםאת עוסקת בבאיזו מידה,  .46
 (למראיין: הכוונה לעיסוק בספרים באופן כללי, לאו דווקא הספרים של התוכנית) ?התוכנית

 הרבה יותר מבעבר .1

  מעט יותר מבעבר .2

 כמו בעבר .3

   לא יודעת .4

 מסרבת   .5

  ונטי      לא רלו .6
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מאז ובקרב הילדים בתוך הגן  יותר ספרים מקבלים מקום מרכזילתחושתך,  באיזו מידה, .47
 ?לפני התוכנית –הופעלה התכנית, בהשוואה לעבר

 הרבה יותר מבעבר .1

  מעט יותר מבעבר .2

 בעברכמו  .3

   לא יודעת .4

 מסרבת   .5

  לא רלוונטי       .6
  

  :מהבאיםכל אחד מהתחומים באיזו מידה יישום תכנית 'ספריית פיג'מה' בגן תורם ל

במידה  
רבה 
 מאוד

במידה 
  רבה

במידה 
  בינונית

במידה 
 מועטה

במידה 
מועטה 

 מאוד

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 

  רלוונטי

היקף הקראת ספרים לילדים  .48
 בגן

5 4 3 2 1 97  98  99  

היקף הקראת ספרים לילדים  .49
  בבית

5 4 3 2 1 97  98  99  

העשרת אוצר המילים של  .50
 הילדים

5 4 3 2 1 97  98  99  

העשרת שפת הדיבור של  .51
  הילדים

5 4 3 2 1 97  98  99  

מידת ההבנה של הילדים  .52
  כשמספרים סיפור

5 4 3 2 1 97  98  99  

  99  98  97 1 2 3 4 5  טיפוח החשיבה של הילדים .53

  99  98  97 1 2 3 4 5  חינוך לערכים בקרב הילדים .54

אהבה והנאה של הילדים  .55
  מקריאת ספרים

5 4 3 2 1 97  98  99  

כזיות הספר בחיי היום יום מר .56
  של הילדים

5 4 3 2 1 97  98  99  

טיפוח העדפותיהם וטעמם  .57
האישי של הילדים בבחירת 

  ספרים
5 4 3 2 1 97  98  99  

  99  98  97 1 2 3 4 5  רצון של הילדים לקרוא ספרים .58

הכרות של הילדים עם ספרים  .59
  וסופרים

5 4 3 2 1 97  98  99  
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 ת התוכנית בגן משנה לשנה?האם קל או קשה לך יותר להעביר א .60
 קל יותר .1
 אותו דבר .2
 קשה יותר .3
 ) 62לא יודעת (עבור לשאלה  .4
 )62(עבור לשאלה   מסרבת .5
    )62לא רלוונטי     (עבור לשאלה  .6

 _______ (פתוחה)אנא הסבירי את תשובתך?  .61

 האם את מקדישה יותר או פחות זמן בגן לתוכנית משנה לשנה? .62
 יותר זמן .1
   אותו דבר .2
 פחות זמן .3
   יודעתלא  .4
 מסרבת   .5
  לא רלוונטי       .6

 האם את משלבת את התוכנית יותר או פחות בתוכנית הלימודים בגן משנה לשנה? .63
 משלבת יותר .1
 אותו דבר .2
 פחותמשלבת  .3
   לא יודעת .4
 מסרבת   .5
 לא רלוונטי       .6

  האם יש בגן ספרים של 'ספריית פיג'מה משנים קודמות? .64
 )66כן (המשך לשאלה  .1
 לא .2
 )68לשאלה (המשך לא יודעת   .3
 )68מסרבת  (המשך לשאלה  .4
  )68לא רלוונטי      (המשך לשאלה  .5

  )68(המשך לשאלה  _____)פתוחה(אם השיבה לא:מה נעשה עם הספרים משנים קודמות? .65

 האם הקראת השנה לילדים בגן ספרים שחולקו בתוכנית 'ספריית פיג'מה' בשנים קודמות? .66
 בכלל לא .1
 תים רחוקותלעי .2
 מדי פעם .3
 תתים קרובולעי .4
 לא יודעת   .5
   מסרבת .6
        לא רלוונטי .7



 

115 
 

האם עשית השנה פעילויות בגן, מלבד הקראה, עם הספרים שחולקו בתוכנית 'ספריית  .67
 פיג'מה' בשנים קודמות?

 בכלל לא .1

 תים רחוקותלעי .2

 מדי פעם .3

 תים קרובותלעי .4

 לא יודעת   .5

   מסרבת .6

        לא רלוונטי .7

 בספרים בגן?באיזו מידה הפסקת התוכנית תפגע לדעתך בעיסוק  .68

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
  רבה

במידה 
  בינונית

במידה 
 מועטה

במידה 
 מועטה מאוד

  מסרבת  לא יודעת
לא 

  רלוונטי

5 4 3 2 1 97 98 99 

 _________ (פתוחה)אנא הסבירי מדוע?  .69

 באיזו מידה הפסקת התוכנית תפגע לדעתך בעיסוק בספרים בבית? .70

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
  רבה

במידה 
  בינונית

במידה 
 מועטה

במידה 
 מועטה מאוד

  מסרבת  לא יודעת
לא 

  רלוונטי

5 4 3 2 1 97 98 99 

 _________ (פתוחה)אנא הסבירי מדוע?  .71

 באיזו מידה יש לדעתך להמשיך בקיום התוכנית? .72

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
  רבה

במידה 
  בינונית

במידה 
 מועטה

במידה 
 מועטה מאוד

  מסרבת  לא יודעת
לא 

  רלוונטי

5 4 3 2 1 97 98 99 

 _________________ )פתוחה(? אנא הסברי את תשובתךלמה .73

 המופעלת בגן? 'ספריית פיג'מה'באיזו מידה, באופן כללי, את מרוצה מתכנית  .74

במידה 
 רבה מאוד

במידה 
  רבה

במידה 
  בינונית

במידה 
 מועטה

במידה 
 מועטה מאוד

  מסרבת  לא יודעת
לא 

  רלוונטי

5 4 3 2 1 97 98 99 
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  ?התוכנית צריכה להיות חובה בכל גני הילדים במדינת ישראל האם לדעתך .75

 כן .1
 לא .2
   לא יודעת .3
   מסרבת .4
        לא רלוונטי .5

  בתכנית בשנה הבאה? להמשיך להשתתףהאם תרצי  .76

 כן .1
  כן, עם שינויים במתכונת .2
 לא .3
   לא יודעת .4
   מסרבת .5
        לא רלוונטי .6

  _________________ )פתוחה(?מה היית משנה בתוכנית .77

  

  שאלות רקע... מספר, לסיום

  מה גיל ילדי הגן? .78

 )80(עבור לשאלה  חובה בלבד .1

 )80(עבור לשאלה   חובה חובה + טרום .2

 )80(עבור לשאלה   חובה בלבד טרום .3

 אחר .4

 )80(עבור לשאלה    לא יודעת  .5

 )80(עבור לשאלה   מסרבת  .6

  )80(עבור לשאלה       לא רלוונטי  .7

 ____________נא לפרט .79

  ח הממלכתי או לפיקוח הממלכתי דתי?האם הגן שייך לפיקו .80

 ממלכתי .1

 דתי-ממלכתי .2

   לא יודעת .3

   מסרבת .4

        לא רלוונטי .5
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 98לא יודעת;  97או  ____ רשום מספר, בשנים:מהו הוותק שלך כגננת במערכת החינוך? .81
 לא רלוונטי 99מסרבת; 

מסרבת;  98לא יודעת;  97או ____ רשום מספר, בשנים:מהו הוותק שלך כגננת בגן הנוכחי?  .82

  לא רלוונטי 99

רשום מספר: (למראיין: ילדים שהשפה המדוברת בבית אינה עברית)כמה ילדי עולים יש בגן?  .83

  לוונטילא ר 99מסרבת;  98לא יודעת;  97או ____

 לא רלוונטי 99מסרבת;  98לא יודעת;  97או ___רשום מספר: כמה ילדים יש בסה"כ בגן?  .84

  _________________________ הערות: .85

  

  

  תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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  לילדי הגן שאלון להורים  -  ספרית פיג'מה' ': 2 נספח

שות הארצית למדידה והערכה בחינוך. אנחנו מטעם ראמ"ה, הר שלום, שמי ______  ואני מתקשרת

המופעלת  'מה’ספריית פיגקריאה 'תכנית לעידוד ראיונות טלפונים במסגרת מחקר הערכה של מקיימים 

  למראיין: לציין את שם הילדשל  בגן

 ,והוריםגננות יסודי, ובמסגרתו מרואיינים מחקר ההערכה נערך על ידי ראמ"ה והאגף לחינוך קדם 

  ם. הילדי ואהבת הספר של של התכנית על הרגלי הקריאה לבדוק את ההשפעהבמטרה 

הן ים. תשובותיך ד והן תשמשנה לקידום עידוד הקריאה בקרב ילדי הגנתשובותיך חשובות לנו מא

כן, תשובות המרואיינים יוצגו רק כתמונה -גורם מלבד צוות המחקר. כמו חסויות לגמרי ולא יועברו לאף

  כללית ולא ברמה הפרטנית.

  

  דקות מזמנך עכשיו?מספר להקדיש  האם תוכלי

  ח לך?מתי נ –האם אפשר יהיה לשוחח בזמן אחר?     לא

  ת להשתתף בסקרמסרב    לא

  1לעבור לשאלה  –י נתחילה, בואתוד    כן
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השנה (תשע"ד) תכנית  למראיין: לציין את שם הילדהאם למיטב ידיעתך, הופעלה בגן של  .8
(למראיין: אם המרואיין אינו בטוח בתשובתו, לשאול: "האם ילדך בגן חובה או  מה'?’'ספריית פיג

חולקו לילדך ספרים בכריכה  וכניתיש לומר: "במסגרת הת בגן חובההוא במידה ו) 1חובה?". ( טרום

הספרים של גן יש להקריא לו את  ין לא בטוחאם הוא עד לרשימת הספרים לגן חובה" :רכה, כגון

ך ספרים כנית חולקו לילדויש לומר: "במסגרת הת חובה בגן טרוםהוא ) במידה ו2(.חובה טרום

 לרשימת הספרים לגן טרום חובה "בכריכה רכה, כגון:

 62לא                                          עבור לשאלה  .1

                                             כן .2

 62עבור לשאלה                                   תלא יודע .3

 62עבור לשאלה                                     תמסרב .4

    62לא רלוונטי                                עבור לשאלה  .5

מה' ’האם למיטב ידיעתך, הופעלה בגן של ילדך בשנה שעברה (תשע"ג) תכנית 'ספריית פיג .9
 הביתה? במסגרתה קבלתם ספרים בכריכה רכה

                                            לא .1

 כן  .2

 תלא יודע .3

 הילד לא היה בגן בשנה שעברה .4

 תמסרב .5

 לא רלוונטי .6

האם ילדים נוספים שלך השתתפו או משתתפים בתוכנית 'ספריית פיג'מה' בגן הילדים או בבית  .10
ים, בשנת הספר? חשוב לציין כי התוכנית החלה לפעולה בהדרגה החל מלפני ארבע שנ

 הלימודים תש"ע

                                            לא .1

 עוד ילד אחד  –כן  .2

 עוד שני ילדים  –כן  .3

 עוד שלושה ילדים או יותר –כן  .4

 תלא יודע .5

 תמסרב .6

 לא רלוונטי .7

: בשאלות הבאות אבקש ממך להתייחס רק למתרחש במסגרת יישום תכנית 4פתיח לפני שאלה 
 למראיין: לציין את שם הילד –של בגן  ספריית פיג'מה
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קיימה מפגש להורים, בתחילת שנת  למראיין: לציין את שם הילד –האם הגננת בגן של  .11
(למראיין: הלימודים בו הסבירה בין היתר על תכנית 'ספריית פיג'מה', מטרותיה ואופן הפעלתה? 

 הוא מספק)כנית במסגרת מפגש ההורים בתחילת השנה גם הסבר על התו

 כן .1

 אל .2

 תלא יודע .3

 תמסרב .4

 לא רלוונטי .5

מה' בגן במהלך שנת הלימודים ’כמה ספרים קיבל ילדיך הביתה במסגרת תכנית 'ספריית פיג .12
לא  99מסרבת;  98לא יודעת;  97ספרים או  8עד  (למראיין: רשום מספר הנוכחית (תשע"ד)?

 רלוונטי) ______

  לילדך בבית?האם את או מישהו אחר מבני המשפחה מקריא את הספרים האלו  .13

 כן, את כולם .1

 כן, את רובם  .2

 חלק כן וחלק לא .3

 את רובם לא הקריאו .4

 מהספרים בביתאחד  לא הקריאו לילד אף .5

 לא יודעת .6

 מסרבת .7

 לא רלוונטי .8

מה' ’כמה פעמים בערך, את נוהגת לקרוא את אותו הספר, שקיבלתם בתכנית 'ספריית פיג .14
  השנה, לאורך השנה?

לבקש  שמשתנה נתלא רלוונטי (אם מציי 99; תמסרב 98; תלא יודע 97מספר הפעמים או לרשום 

  ממוצע): ___
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על בסיס הספרים שהתקבלו  ,עושה אותה בבית אם אתה נינא ציילגבי כל אחת מהפעילויות שאקריא לך, 

  עבור כמה מהספרים שהתקבלו?  –', ואם כן מה’ספריית פיג'השנה במסגרת תכנית 

בכלל  
 לא

במיעוט 
 הספרים

בכמחצית 
  הספריםמ

ברב 
  הספרים

בכל 
  הספרים

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 

  רלוונטי
שיחה עם ילדך על הספר  .15

  בעקבות ההקראה
1 2 3 4  5  6  7  8  

פעילות יצירתית הקשורה  .16
במלאכת יד כגון ציור, צביעה, 

  פיסול וכד'
1 2 3 4  5  6  7  8  

פעילות יצירתית הקשורה  .17
  בהמחזת הסיפור

1 2 3 4  5  6  7  8  

למות  שיחה על ערכים, די .18
 מוסריות, מורשת, וכד'

1 2 3 4  5  6  7  8  

האם את מכירה את הצעות הפעילות להורים המופיעות בסוף הספרים שקיבלת בתכנית 'ספריית  .19
 פיג'מה'?

 כן  .1

 )17עבור לשאלה ללא ( .2

 )17עבור לשאלה (ל תלא יודע .3

 )17עבור לשאלה (ל תמסרב .4

 )17עבור לשאלה ללא רלוונטי ( .5

  ילות להורים המופיעות בספרים? ואם כן, בכמה מהם?האם קראת את ההצעות לפע .20

. 6. בכל הספרים  5  . ברב הספרים4. בכמחצית מהספרים  3  הספריםט ו. במיע2  בכלל לא .1
  . לא רלוונטי8. מסרבת   7לא יודעת   

  האם השתמשת ועשית פעילות עם ילדך בעקבות ההצעות לפעילות להורים? .21

. 6. בכל הספרים  5  . ברב הספרים4כמחצית מהספרים  . ב3  הספריםט ו. במיע2בכלל לא   .1
  . לא רלוונטי8. מסרבת   7לא יודעת   

  באיזו מידה הפעילות המשותפת הייתה מהנה עבור ילדך? :5-2תשובות  14אם ענתה לשאלה  .22

  ד. במידה רבה מא5. במידה רבה  4. במידה בינונית  3. במידה מעטה  2  במידה מעטה מאד .1
  . לא רלוונטי8. מסרבת   7  . לא יודעת 6

  באיזו מידה השימוש בהצעות לפעילות להורים נתן לך השראה לפעילויות אחרות? .23

  . במידה רבה מאד5. במידה רבה  4. במידה בינונית  3. במידה מעטה  2  במידה מעטה מאד .1
  . לא רלוונטי8. מסרבת   7. לא יודעת  6
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  בגן תורם לכל אחד מהתחומים מהבאים: 'ספריית פיג'מה'איזו מידה יישום תכנית ב

במידה  
מועטה
 מאוד

במידה 
  מועטה

במידה 
  בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 

  רלוונטי

היקף הקראת ספרים לילדך  .24
  בבית

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1 העשרת אוצר המילים של ילדך .25

מידת ההבנה של ילדך  .26
  כשמספרים סיפור

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  חינוך לערכים  .27

אהבה והנאה של ילדך מקריאת  .28
  ספרים

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  רצון של ילדך לקרוא ספרים .29

ההכרות של ילדך עם ספרים  .30
  וסופרים

1 2 3 4 5 6 7 8 

הרחבת הספרייה הביתית של  .31
  משפחתכם

1 2 3 4 5 6 7 8 

יה ביקור והשאלת ספרים בספרי .32
  העירונית

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 7 6 5 4 3 2 1  השאלת ספרים מספריית הגן .33

באופן כללי, באיזו מידה את מרוצה מהספרים שקיבל ילדיך השנה במסגרת תכנית 'ספריית פיג'מה' בגן, 

  לרשימת הספרים לגן חובה -למראיין: ניתן במידת הצורך להזכיר להורים את הספרים  :בהיבטים הבאים
   חובה לרשימת הספרים לגן טרום

במידה    
מועטה  

 מאוד

במידה  
  מועטה

במידה 
  בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 

  רלוונטי

 8 7 6 5 4 3 2 1  איכות התכנים .34

 8 7 6 5 4 3 2 1  איכות האיורים .35

 8 7 6 5 4 3 2 1  התאמת התכנים לגיל של ילדך .36

רלוונטיות התכנים לעולמם של  .37
  הילדים ולנושאים המעסיקים אותם

1 2 3 4 5 6 7 8 

התאמת התכנים לאורח החיים  .38
  ולערכים של המשפחה

1 2 3 4 5 6 7 8 

כללי, באיזו מידה את באופן  .39
מרוצה מהספרים שקיבלתם 

  השנה במסגרת התכנית
1 2 3 4 5 6 7 8 
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כמה ספרים של 'ספריית פיג'מה' יש להערכתך בבית שלך, כולל ספרים משנים קודמות או  .40
לרשום ספרים לילד בגן המשתתף בתוכנית).  8מילדים אחרים? (למראיין: בכל שנה מחולקים 

  לא רלוונטי 99מסרבת;  98יודעת; לא  97_____ או  מספר:

ספרי 'ספריית פיג'מה' יש להערכתך בבית שלך,  כוללכמה ספרים שמתאימים לגילו של ילדך,  .41
לא יודעת;  97____או לרשום מספר:  ללא ספרי השאלה מספריית הגן או מהספרייה הציבורית?

  לא רלוונטי 99מסרבת;  98

' שקיבלה המשפחה, כולל אלו משנים ספרי 'ספריית פיג'מה כלהאם שמרת בבית את 
 קודמות או מילדים אחרים? (למראיין: ניתן לבחור יותר מתשובה אחת)

  לא רלוונטי  מסרב  לא יודע  לא  כן  תאור  מס

  5  4  3  2  1  כן  35

לא, היו ספרים שנתת   36
  לבני משפחה וחברים

1  2  3  4  5  

לא, היו ספרים שתרמת   37
  לגורמים שונים

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  היו ספרים שזרקתלא,   38

לא, היו ספרים שהתבלו   39
  ונקרעו

1  2  3  4  5  

לא, היו ספרים שהלכו   40
  לאיבוד

1  2  3  4  5  

 

  ?בשנים קודמות. האם את מקריאה לילדך ספרים שקיבל ב'ספריית פיג'מה' 41

 כן, לעיתים קרובות .1

 מדי פעם .2

 ם רחוקותתיילע .3

 לא .4

 תלא יודע .5

 מסרבת .6

                                 לא רלוונטי   .7
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  . ללא קשר לתכנית, כמה פעמים בשבוע בערך ילדך קורא ספר או שמקריאים לו ספר?42

  פעם ביום או יותר .1

 ארבע פעמים בשבוע בערך-שלוש .2

 שלוש בשבוע בערך-פעמיים .3

 פעם בשבוע בערך .4

 עם בשבועפחות מפ .5

 לא יודעת .6

 מסרבת .7

 לא רלוונטי .8

ם מקבלים מקום מרכזי יותר אצלך בבית, בהשוואה . באיזו מידה, לתחושתך, ספרי43
 מה'?’'ספריית פיג לפני תכנית –לעבר

 הרבה יותר מבעבר .1

  יותר מבעבר .2

 קצת יותר מבעבר .3

 כמו בעבר .4

 פחות מבעבר .5

 תלא יודע .6

 תמסרב .7

 לא רלוונטי .8

. האם התקיימה השנה בגן פעילות משותפת לילדים ולהורים בעקבות או סביב ספר 44
  מ'ספריית פיג'מה'?

 53עבור לשאלה  –לא  .1

 כן, פעם אחת .2

 כן, יותר מפעם אחת  .3

   53עבור לשאלה  תלא יודע .4

 53עבור לשאלה ת מסרב .5

 53עבור לשאלה לא רלוונטי  .6
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  (אם השיב בחיוב לשאלה הקודמת): איזה סוג של פעילות? (ניתן לבחור יותר מתשובה אחת)

  לא רלוונטי  מסרב  לא יודע  לא  כן  אורת  מס'
  5  4  3  2  1  של ספר קריאה משותפת  45
שיחה על ספר בעקבות   46

  ההקראה
1  2  3  4  5  

פעילות יצירתית או   47
חווייתית בעקבות ספר 

(כגון: המחזת סיפור, 
  כתיבה ואיור וכד')

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  קישוט תיק הספר  48
שילוב ספר עם פעילויות   49

אחרות בגן (כגון: פתיחת 
ספריה, יום 

  )'והמשפחה,מסיבה בגן וכ

1  2  3  4  5  

שיחה על ערכים, דילמות    50
  , וכד'מורשתמוסריות, 

1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  משהו אחר  51

 . פרט: _________________52

. האם הגננת מעודדת אותך להקריא ספרים או מבקשת לקיים בבית פעילויות בעקבות 53
  קריאת הספרים?

  כן, לעיתים קרובות מאוד .1

  יתים די קרובותכן, לע .2

  לפעמים כן ולפעמים לא .3

  תים די רחוקותילע .4

  תים רחוקות מאוד ילע .5

 כלל לא .6

 תלא יודע .7

 מסרבת .8

 לא רלוונטי .9

  מספר שאלות כלליות...לסיום, 
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. באופן כללי, ללא קשר לתכנית 'ספריית פיג'מה', באיזו מידה ילדך נהנה מפעילות של 54
 קריאת ספרים?

במידה 
מועטה 

 מאוד

במידה 
  מועטה

במידה 
  בינונית

במידה 
 רבה

במידה רבה 
 מאוד

  מסרבת  לא יודעת
לא 

  רלוונטי

1 2 3 4 5 6 7 8 

 . ובאיזו מידה, את נהנית מפעילות של קריאת ספרים משותפת עם ילדך?55

במידה 
מועטה 

 מאוד

במידה 
  מועטה

במידה 
  בינונית

במידה 
 רבה

במידה רבה 
לא   מסרבת  לא יודעת מאוד

  רלוונטי

1 2 3 4 5 6 7 8 

  מידה, להערכתך פעילות של קריאת ספרים תורמת לקירוב בין ההורים לילדיהם?. באיזו 56

במידה 
מועטה 

 מאוד

במידה 
  מועטה

במידה 
  בינונית

במידה 
 רבה

במידה רבה 
לא   מסרבת  לא יודעת מאוד

  רלוונטי

1 2 3 4 5 6 7 8 

 מה' המופעלת בגן?’. באופן כללי, באיזו מידה, את מרוצה מתכנית 'ספריית פיג57

ידה במ
מועטה 

 מאוד

במידה 
  מועטה

במידה 
  בינונית

במידה 
 רבה

במידה רבה 
לא   מסרבת  לא יודעת מאוד

  רלוונטי

1 2 3 4 5 6 7 8 

  (פתוחה). האם יש לך הצעות או רעיונות לשיפור התוכנית? 58

         

. באופן כללי, ללא קשר לתכנית לעידוד קריאה, באיזו מידה את מרוצה מאופן תפקודו של 59
 גן?ה

במידה 
מועטה 

 מאוד

במידה 
  מועטה

במידה 
  בינונית

במידה 
 רבה

במידה רבה 
לא   מסרבת  לא יודעת מאוד

  רלוונטי

1 2 3 4 5 6 7 8 
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  . האם תרצי שהגן ימשיך להשתתף בתכנית בשנה הבאה?60

  כן .1

 לא .2

 לא משנה לי .3

 )62ילדי לא יהיה בגן בשנה הבאה (עובר לשאלה  .4

 )62(עבור לשאלה  תלא יודע .5

  תסרבמ .6

 )62לא רלוונטי (עבור לשאלה  .7

 . למה (שאלה פתוחה)61

  

  שאלות רקע... לסיום, מספר

רשום מספר: (מצוינת). 10-(גרועה) ל 1. נא העריכי את שליטתך בעברית על סולם בין 62
 לא רלוונטי 99מסרבת;  98לא יודעת;  97או  ____

 

 שלך? . מהי שפת האם (השפה המדוברת העיקרית)63

  עברית .1

  רוסית .2

  צרפתית .3

  אנגלית .4

  אמהרית .5

 שפה אחרת .6

 תלא יודע .7

 תמסרב .8

 לא רלוונטי .9
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  . רמת ההשכלה שלך:64

  )66תיכונית חלקית (עבור לשאלה  .1

  )66(עבור לשאלה תיכונית מלאה  .2

  )66(עבור לשאלה תיכונית מלאה+בגרות  .3

  )66(עבור לשאלה תואר ראשון  .4

  )66תואר שני (עבור לשאלה  .5

  )66(עבור לשאלה תואר שלישי  .6

 אחר .7

 )66(עבור לשאלה א יודעת ל .8

 )66(עבור לשאלה  תמסרב .9

 )66(עבור לשאלה לא רלוונטי  .10

  . פרט:65

 

  . איך את מגדירה את עצמך מבחינה דתית?66

  )68חילוני (עבור לשאלה  .1

  )68מסורתי (עבור לשאלה  .2

  )68(עבור לשאלה דתי  .3

 ציין משהו אחר .4

 )68(עבור לשאלה  תלא יודע .5

 )68(עבור לשאלה  תמסרב .6

 )68נטי (עבור לשאלה לא רלוו .7

  פרט מה: ___________. 67

  . הערות:68

  

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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  מורים תשע"דשאלון  - ספריית פיג'מה  :3 נספח

שלום וערב טוב, שמי ______  ואני מתקשרת מטעם ראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. 

עלת " המופספריית פיג'מה"ערכה לגבי תכנית ראיונות טלפונים במסגרת מחקר הנחנו מקיימים א

  בכיתתך.

התכנית מיושמת לבדוק כיצד  טרהמב ,ערכה נערך על ידי ראמ"ה והאגף לחינוך יסודימחקר הה

  ת עליה. ומה את חושבומתנהלת 

התאמה טובה יותר של התכנית הפקת לקחים וצורך לד והן תשמשנה יך חשובות לנו מאיתשובות

כן, -גורם מלבד צוות המחקר. כמו אףחסויות לגמרי ולא יועברו להן ייך תשובות ים.רכי הילדיך ולצלצרכי

  תשובות המרואיינים יוצגו רק כתמונה כללית ולא ברמה הפרטנית.

  

  דקות מזמנך עכשיו? להקדיש מספר יהאם תוכל

  

  ח לך?מתי נ –לשוחח בזמן אחר?  האם אפשר יהיה    לא

  ת להשתתף בסקרמסרב    לא

  1לעבור לשאלה  – י נתחילודה, בואת    כן
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 ?"ספריית פיג'מה"שלך השנה תכנית  בכיתה אם הופעלה ה .86

  ולסיים העל מה מדובר. לסמן, להודות ל לוודא שהמורה מבינה     לא                        .1

 הבאה כן                                       עבור לשאלה .2

 ולסיים לסמן, להודות לה           לא יודעת                    .3

 ולסיים מסרבת                                לסמן, להודות לה .4

  ולסיים לא רלוונטי                            לסמן, להודות לה .5

  האם את לוקחת חלק כמורה, בתוכנית נוספת לעידוד קריאה השנה (תשע"ד)? .87

 )4ר לשאלה לא (עוב .1

 )3ר לשאלה בוכן (ע .2

 )4ר לשאלה בו(ע לא יודעת .3

 )4ר לשאלה ובמסרבת (ע .4

    )4ר לשאלה בולא רלוונטי (ע .5

 (פתוחה)איזו תכנית?  אם כן: .88

 האם לקחת חלק כמורה, בתוכנית נוספת לעידוד קריאה בשנים קודמות? .89

 )6ר לשאלה לא (עוב .1

 כן .2

 )6ר לשאלה (עוב  תלא יודע .3

 )6ר לשאלה (עוב  מסרבת .4

        )6ר לשאלה בולא רלוונטי (ע .5

 _______ (פתוחה)איזו תכנית?  אם כן: .90

רשום מספר. לידיעתך השנה עד כה לילדים? ( כמה ספרים חולקו בתכנית "ספריית פיג'מה" .91

  לא רלוונטי) 99; מסרבת 98; תלא יודע 97ספרים ____ או  4חולקו עד 
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  במועד המתוכנן? לכיתתךהאם הספרים שנשלחו במסגרת התכנית הגיעו  .92

 רים הגיעו המועדכן, כל הספ .1

 רוב הספרים הגיעו במועד .2

 רוב הספרים לא הגיעו במועד .3

 ספר לא הגיע במועד אף .4

 לא יודעת .5

 ת  מסרב .6

  לא רלוונטי       .7

  בכמות הנדרשת?לכיתתך באופן כללי, האם הספרים שנשלחו במסגרת התכנית הגיעו  .93

 כן, הספרים הגיעו בכמות הנדרשת .1

 לא, הגיעו פחות מדי ספרים .2

 יותר מדי ספריםלא, הגיעו  .3

 תלא יודע .4

 ת  מסרב .5

        לא רלוונטי .6

כעת אשאל על שביעות רצונך מכל ספר שקיבלת השנה. האם את מלמדת כיתה א' או  בכיתה  .94
 ב'?

 )10א (עבור לשאלה  .1

 )28(עבור לשאלה  ב .2

 )46(עבור לשאלה  תלא יודע .3

 )46(עבור לשאלה   תמסרב .4

  )    46(עבור לשאלה   לא רלוונטי .5
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  :מרכיביםכל אחד ממספר  יךבעיני טובים מידה באיזואבקש ממך לציין  -י כל ספר שחולק השנה לגב–כעת 

 

. מדוע אינך מרוצה מהספר ?13  

 

  .מדוע אינך מרוצה מהספר?17

  

. מדוע אינך מרוצה מהספר ?21  

במידה  כלל לא  כיתות א
  מעטה

במידה 
  בינונית

במידה 
  רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

לא 
  יודעת

הספר   מסרבת
לא 
  הגיע

             )1( אוגי / נרי אלומה

עלילת הספר, השפה והתאמה  .95

  לגיל הילדים
1 2 3 4 5 97  98  99  

  99  98  97 5 4 3 2 1  האיורים .96

  99  98  97 5 4 3 2 1  הספר באופן כללי .97

                  )2ענונת / טום ליכטנפלד (

עלילת הספר, השפה . 14

  והתאמה לגיל הילדים
1 2 3 4 5 97  98  99  

  99  98  97 5 4 3 2 1  האיורים. 15

  99  98  97 5 4 3 2 1  הספר באופן כללי. 16

טוב -קונצרט בחולות / תמי שם
                  )3ורחלה זנדנבק (

עלילת הספר, השפה .18

  והתאמה לגיל הילדים
1 2 3 4 5 97  98  99  

  99  98  97 5 4 3 2 1  האיורים. 19

  99  98  97 5 4 3 2 1  הספר באופן כללי. 20

                  )4ת ברוח / שלמה אבס (נוצו

עלילת הספר, השפה . 22

  והתאמה לגיל הילדים
1 2 3 4 5 97  98  99  

  99  98  97 5 4 3 2 1  האיורים. 23

  99  98  97 5 4 3 2 1  הספר באופן כללי. 24
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 . מדוע אינך מרוצה מהספר? 25

 איזה ספר הכי אהבת או הכי מתאים לילדי הכיתה לדעתך? 

 )1-4 שום את מספר הספר (ממוספר. למראיין: ר26

 46________ עבור לשאלה  (פתוחה). מדוע? 27
 

  :מספר מרכיביםכל אחד מ ייךבעינ טובים מידה באיזואבקש ממך לציין  -כל ספר שחולק השנה  גבי– כעת

  

  . מדוע אינך מרוצה מהספר?_____________________31

  

  .מדוע אינך מרוצה מהספר? _____________________35

  

  _____________________ . מדוע אינך מרוצה מהספר?39

במידה  כלל לא  בכיתות 
  מעטה

במידה 
  בינונית

במידה 
  רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

לא 
  יודעת

הספר   מסרבת
לא 
  הגיע

הינשוף שראה הפוך / יוסי 
             )5(  גודארד

, השפה עלילת הספר.28
  והתאמה לגיל הילדים

1 2 3 4 5 97  98  99  

  99  98  97 5 4 3 2 1  האיורים.29

  99  98  97 5 4 3 2 1  הספר באופן כללי. 30

מעשה בחתולים ושאר החיות / ע. 
                  )6( הלל

, השפה עלילת הספר. 32
  והתאמה לגיל הילדים

1 2 3 4 5 97  98  99  

  99  98  97 5 4 3 2 1  האיורים. 33

  99  98  97 5 4 3 2 1  הספר באופן כללי. 34

                  )7( האגדות שלנו / שהם סמיט

, השפה עלילת הספר. 36
  מה לגיל הילדיםוהתא

1 2 3 4 5 97  98  99  

  99  98  97 5 4 3 2 1  האיורים. 37

  99  98  97 5 4 3 2 1  הספר באופן כללי. 38
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  _____________________ . מדוע אינך מרוצה מהספר?43

 . איזה ספר הכי אהבת או הכי מתאים לילדי הכיתה לדעתך? 44

 )5-8למראיין: רשום את מספר הספר (ממוספר 

  (פתוחה) . מדוע?45

"ל פעמים כמה . 46 (לכולם או  בכיתהלילדים בממוצע את הקראת כל אחד מהספרים הנ
  )?לחלקם

  אף פעם      .1

  פעם אחת       .2

  פעמיים .3

 פעמים ויותר 3 .4

 תלא יודע .5

   תמסרב .6

  לא רלוונטי       .7
  

במסגרת התכנית ובעקבות  בכיתההתקיימה האם היא  נינא ציילגבי כל אחת מהפעילויות שאקריא לך, 

  ? בתכנית תקבלוכמה מהספרים שה

הנסיכה וכיכר הלחם האמיתית / 
                  )8( דן הופרט

, השפה עלילת הספר.40
  והתאמה לגיל הילדים

1 2 3 4 5 97  98  99  

  99  98  97 5 4 3 2 1  האיורים. 41

  99  98  97 5 4 3 2 1  הספר באופן כללי. 42
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אף 
 ספר

ספר 
 אחד

שני 
  ספרים

שלושה 
  ספרים

ארבעה 
  ספרים

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 

  רלוונטי

 - קריאת הספר . 47
שקיבלת במסגרת 

בקול רם לכל –התכנית 
 הכיתה

0 1 2 3 4  97  98  99  

 - קריאת הספר . 48
שקיבלת במסגרת 

בקול רם  –התכנית 
  בקבוצות קטנות

0 1 2 3 4  97  98  99  

עיון / קריאה של . 49
הילדים בספר באופן 

  עצמאי ולא מונחה
0 1 2 3 4  97  98  99  

שיחה עם הילדים על . 50
במליאה או  -הספר 

בעקבות  -בקבוצה 
  הקריאה

0 1 2 3 4  97  98  99  

פעילות יצירתית . 51
הקשורה במלאכת יד כגון: 

  ציור, צביעה, פיסול וכד'
0 1 2 3 4  97  98  99  

 . פעילות יצירתית52
  הקשורה בהמחזת הסיפור

0 1 2 3 4  97  98  99  

שיחה על ערכים, . 53
דילמות  מוסריות, 

 מורשת, וכד'
0 1 2 3 4  97  98  99  

. קישור לערכי מפתח 54
  הלב

0  1  2  3  4  97  98  99  

. פעילות עם המורה 55
  למוסיקה / אומנות

0  1  2  3  4  97  98  99  

. פעילות חונכות של 56
ילדים בוגרים יותר סביב 

  הספר
0  1  2  3  4  97  98  99  

. אירוח כיתה אחרת 57
  לפעילות סביב הספר

0  1  2  3  4  97  98  99  
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בקריאה משותפת  –. האם היו ספרים שהילדים קיבלו אך לא קראו בהם כלל בכיתה58
  או לבד?

  כן .1

 )60(עבור לשאלה לא  .2

 )60(עבור לשאלה  תלא יודע .3

 )60(עבור לשאלה  מסרבת .4

  )  60לה לא רלוונטי (עבור לשא .5

  ___________________ (פתוחה) . מדוע?59

תכנית ספריית פיג'מה תורמת לך בקידום תכנית הלימודים, תכנית באיזו מידה . 60
  משרד החינוך, או מפריעה לך בקידום תכנית הלימודים והעיסוק בה בכיתה?

מאוד 
 תורמת

די 
 תורמת

לא תורמת 
  ולא מפריעה

די 
 מפריעה

מאוד 
 מפריעה

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 

  רלוונטי

5  4 3 2 1 97  98  99  

  ___________________ (פתוחה). במה? מדוע? 61
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? בעקבות הספר, בכל אחד מהבאים הכיתהלצורך הכנת הפעילות לילדי  ,להסתייע נוהגת באיזו מידה את
  ני "לא רלוונטי"נא ציי –אם אין כזה 

במידה   
מועטה 

 מאוד

במידה 
  מעטה

במידה 
  בינונית

 במידה
  רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 

  רלוונטי

. מדריכת האוריינות 62
  בית הספר  של

1 2 3 4 5 97  98  99  

. מדריכה לחינוך 63
  חברתי

1 2 3 4 5 97  98  99  

. אתר האינטרנט של 64
  התוכנית

1 2 3 4 5 97  98  99  

. אתר האינטרנט או 65
עלון המידע של 'ספריית 

  פיג'מה'
1 2 3 4 5 97  98  99  

  99  98  97 5 4 3 2 1  למידת עמיתים. 66

השתלמויות בתחום . 67
  שפה ואוריינות

1 2 3 4 5 97  98  99  

לפעילות הצעות . 68
להורים המופיעות בתוך 
הספרים שקיבלת 

  מהתוכנית

1 2 3 4 5 97  98  99  

. רכזת שפה של בית 69
  הספר

1 2 3 4 5 97  98  99  

יזמת באיזו מידה . 70
פעילויות  תכננת והכנת

בעקבות הספר באופן 
  עצמאי?

1 2 3 4 5 97  98  99  

. האם הסתייעת 71
  משהו אחר. ב

1 2 3 4 5 97  98  99  

 . פרט. ____________72

 / הדרכה נוספת במסגרת התכנית? / זקוקה לתמיכה האם את מעוניינת. 73

 )75לא (המשך לשאלה  .1

 כן .2

 )75(המשך לשאלה  תלא יודע .3

 )75(המשך לשאלה   תמסרב .4

  )      75לא רלוונטי (המשך לשאלה  .5

 איזו תמיכה / הדרכה? (שאלה פתוחה). 74

  :?ספריית פיג'מה''עם ההורים סביב תכנית מהבאים  אחד עושה כל האם את
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בכלל   
 לא

לעיתים 
 רחוקות

מדי 
 פעם

לעיתים 
 קרובות

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 

  רלוונטי
. מעודדת את ההורים, באופן יזום 75

  99  98  97 4 3 2 1  לילדיהםלהקריא ספרים 

. מבקשת מההורים לעודד את 76
  99  98  97 4 3 2 1  הילדים לקרוא את הספרים בבית

. מציעה לילדים שיבקשו מההורים 77
להקריא להם את הספרים או לקרוא 

  יחד איתם
1 2 3 4 97  98  99  

או שולחת דפי פעילות הביתה . 78
 פעילות משותפת עם הוריםהנחיות ל

 קבות ספרבע בבית
1 2 3 4 97  98  99  

מדריכה הורים כיצד לקרוא ספרים . 79
  99  98  97 4 3 2 1 לילדם

  בבית הספר? ילדיםלו הוריםמשותפת ל בפעילות הספרים את שילבת האם. 80

  כן  .1

  )87לא (המשך לשאלה  .2

 )87(המשך לשאלה  תלא יודע .3

 )87(המשך לשאלה   תמסרב .4

 )    87לא רלוונטי (המשך לשאלה  .5

ה אופן שילבת את הספרים בפעילות משותפת להורים ולילדים בבית באיז .6
  הספר? 

  למראיין: ניתן לענות יותר מתשובה אחת .7

  
  לא רלוונטי  מסרב  לא יודע  לא  כן  הפעילות

  99  98  97  2  1  מפגש סביב חג .1

  99  98  97  2  1  מפגש יום המשפחה .2

  99  98  97  2  1  אירוע שבוע הספר .3

  99  98  97  2  1  אירוע לפתיחת הספרייה .4

  99  98  97  2  1  אחר .5

 

  

לא   לא  כן  

  יודע
לא   מסרב

  רלוונטי

 מפגש. 81
  חג סביב

1 

  

2 

  

97 

  

98 

  

99 

  

 יום. מפגש 82
  המשפחה

1 

  

2 

  

97 

  

98 

  

99 
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 שבוע. אירוע 83
  הספר

1 

  

2 

  

97 

  

98 

  

99 

  

. אירוע לפתיחת 84
  ספרייה

1 

  

2 

  

97 

  

98 

  

99 

  

  . אחר.85
1 

  

2 

  

97 

  

98 

  

99 

  

  _______________פרט: __.  86

קראו בכיתה, במהלך השנה, ספרי קריאה אחרים שאינם במסגרת  האם הילדים. 87
  תכנית 'ספריית פיג'מה'?

 )89בכלל לא (עבור לשאלה  .8

 תים רחוקותילע .9

 מדי פעם .10

 לעיתים קרובות .11

 )89(עבור לשאלה לא יודעת .12

 )89(עבור לשאלה   תמסרב .13

  )  89(עבור לשאלה    לא רלוונטי  .14

ילדים קראו בספרים אלו באופן עצמאי, לבד או בקריאה מונחית כל הכיתה ה האם. 88
 יחד?

 קראו באופן עצמאי, לבד .1

 קריאה מונחית, כולם יחד .2

 שגם וגם נה(לא להקריא) ציי .3

 תלא יודע .4

   תמסרב .5

  לא רלוונטי       .6

  ?/ ספרייה כיתתית השאלה תספרייקיימת בבית הספר האם . 89

 )91לא (המשך לשאלה  .6

 כן .7

 )91(המשך לשאלה תדעלא יו .8

 )91(המשך לשאלה   תמסרב .9

  )      91(המשך לשאלה לא רלוונטי .10

הילדים משאילים יותר ספרים מספריית בית הספר  -. האם מאז שהופעלה ספריית פיג'מה 90
  / ספרייה כיתתית, פחות או כמו בעבר, לפני התוכנית?

 הרבה יותר מבעבר .8

  מעט יותר מבעבר .9
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 כמו בעבר .10

 פחות מבעבר .11

   תיודעלא  .12

   מסרבת .13

  לא רלוונטי       .14

מאז הופעלה התכנית, בהשוואה במסגרת הכיתה  ספריםאת עוסקת בבאיזו מידה, . 91
(למראיין: הכוונה לעיסוק בספרים באופן כללי, לאו דווקא  ?לפני התוכנית – לעבר

 הספרים של התוכנית)

 הרבה יותר מבעבר .7

  מעט יותר מבעבר .8

 כמו בעבר .9

 תלא יודע .10

 ת  מסרב .11

  א רלוונטי      ל .12

מאז ובקרב הילדים  בכיתה יותר ספרים מקבלים מקום מרכזילתחושתך,  באיזו מידה,. 92
 ?לפני התוכנית – הופעלה התכנית, בהשוואה לעבר

 הרבה יותר מבעבר .1

  מעט יותר מבעבר .2

 בעברכמו  .3

 תלא יודע .4

   מסרבת .5

  לא רלוונטי       .6
  



 

10 
 

 

  הבאים:מם לכל אחד מהתחומים תור ''ספריית פיג'מהבאיזו מידה יישום תכנית 

 . האם יש בכיתתך ילדים שהשתתפו בתוכנית 'ספרית פיג'מה' בגן הילדים?105

  כן, כל תלמידי הכיתה .1

 כן, רוב תלמידי הכיתה .2

 כן, כמחצית מתלמידי הכיתה .3

 ט מתלמידי הכיתהועיכן, מ .4

 )122לא (המשך לשאלה  .5

 )122(המשך לשאלה   תלא יודע .6

 )122(המשך לשאלה   תמסרב .7

  )     122לא רלוונטי (המשך לשאלה  .8

 
במידה 
מועטה 

 מאוד

במידה 
  מעטה

במידה 
  בינונית

במידה 
  רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 

  רלוונטי

היקף הקראת ספרים . 93
 לילדים בכיתה

1 2 3 4 5 97  98  99  

היקף הקראת ספרים . 94
  99  98  97 5 4 3 2 1  לילדים בבית

העשרת אוצר המילים . 95
 לדיםשל הי

1 2 3 4 5 97  98  99  

העשרת שפת הדיבור . 96
  של הילדים

1 2 3 4 5 97  98  99  

מידת ההבנה של . 97
  99  98  97 5 4 3 2 1  הילדים כשמספרים סיפור

טיפוח החשיבה של . 98
  הילדים

1 2 3 4 5 97  98  99  

חינוך לערכים בקרב . 99
  99  98  97 5 4 3 2 1  הילדים

אהבה והנאה של . 100
  ם מקריאת ספריםהילדי

1 2 3 4 5 97  98  99  

מרכזיות הספר בחיי . 101
  היום יום של הילדים

1 2 3 4 5 97  98  99  

טיפוח העדפותיהם . 102
וטעמם האישי של הילדים 

  בבחירת ספרים
1 2 3 4 5 97  98  99  

רצון של הילדים . 103
  לקרוא ספרים

1 2 3 4 5 97  98  99  

הכרות של הילדים . 104
  סופריםעם ספרים ו

1 2 3 4 5 97  98  99  
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 כיצד את יודעת זאת? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)

לא   לא  כן  

  יודע
לא   מסרב

  נטירלוו

. הילדים 106
דיברו על כך 

  בכיתה

1  2  97  98  99  

. הילדים 107
הביאו לכיתה 

ספרים של 

ספריית פיג'מה' '

  שקיבלו בעבר

1  2  97  98  99  

. ההורים 108
  פניךהזכירו זאת ב

1  2  97  98  99  

  99  98  97  2  1  . אחר, איך?109

 

 __________  (פתוחה): מי?.  110

 . האם את יודעת אילו ספרים קיבלו הילדים בתוכנית בגן?111

 כן  .1

 חלקית .2

 תלא יודע .3

   תמסרב .4

  לא רלוונטי       .5

 . האם מידע זה עוזר או היה עוזר לך בהקשר של הפעלת התוכנית בכיתה?112

 כן  .1

 לא .2

 תיודעלא  .3

  ת מסרב .4

        לא רלוונטי .5
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ילדים בגן ל 'ספריית פיג'מה'כנית ובעבר בת ת הבדל בין ילדים שהשתתפומוצא באיזו מידה את

  בכל אחד מהתחומים הבאים, ולטובת מי: שלא השתתפו בה,

. האם במסגרת התוכנית ישנם גורמים מחוץ לכיתה שאיתם את מקיימת שיתופי 122
פעולה, גורמים כמו כיתה מקבילה, בית ספר אחר, ספרייה עירונית או מוסדות אחרים 

 בעיר?

  כן .1

 )124לא (המשך לשאלה  .2

 )124(המשך לשאלה  תלא יודע .3

 )124(המשך לשאלה   תמסרב .4

       )124לא רלוונטי (המשך לשאלה  .5

  _______ (פתוחה) עם מי ומה נעשה במסגרת שיתופי הפעולה האלו? . אם כן:123

 

הבדל 

גדול 

לטובת 

ילדים 

שלא 

השתתפו 

בתכנית 

 בעבר

הבדל 

קטן 

לטובת 

ילדים 

שלא 

השתתפ

ו 
בתכנית 

  בעבר

  אין הבדל

הבדל 

קטן 

לטובת 

ילדים 

שהשתת

פו 
בתכנית 

  בעבר

הבדל גדול 

לטובת 

לדים י

שהשתתפ

 בתכנית ו
 בעבר

  מסרבת  לא יודעת
לא 

  רלוונטי

מרכזיות הספר . 113
  בחיי היום יום של הילדים

1 2  3 4 5 97 98 99 

אוצר המילים של . 114
 הילדים

1 2  3 4 5 97 98 99 

שפת הדיבור של . 115
 99 98 97 5 4 3  2 1  הילדים

ההבנה של הילדים . 116
  כשמספרים סיפור

1 2  3 4 5 97 98 99 

יכולת הילדים . 117
 99 98 97 5 4 3  2 1  לפתח שיח סביב ערכים

אהבה והנאה של . 118
  הילדים מקריאת ספרים

1 2  3 4 5 97 98 99 

רצון של הילדים . 119
  לקרוא ספרים

1 2  3 4 5 97 98 99 

הילדים  הכרות של. 120
 99 98 97 5 4 3  2 1  עם ספרים וסופרים

התלהבות מקבלת . 121
ספרי 'ספריית פיג'מה' 

  בכיתה
1 2  3 4 5 97 98 99 



 

13 
 

 . באיזו מידה יש לדעתך להמשיך בקיום התוכנית?124

במידה 
מועטה 

 מאוד

במידה 
  המעט

במידה 
  בינונית

במידה 
  רבה

במידה רבה 
  מסרבת  לא יודעת מאוד

לא 
  רלוונטי

1 2 3 4 5 97 98 99 

 _________________ )פתוחה( ? אנא הסברי את תשובתךלמה. 125

המופעלת  'ספריית פיג'מה'באיזו מידה, באופן כללי, את מרוצה מתכנית . 126
  ?בכיתה

במידה 
מועטה 

 מאוד

במידה 
  מעטה

במידה 
  נוניתבי

במידה 
  רבה

במידה רבה 
  מסרבת  לא יודעת מאוד

לא 
  רלוונטי

1 2 3 4 5 97 98 99 

 _________ (פתוחה). אנא הסבירי מדוע? 127

  שתתף בתכנית בשנה הבאה?שהכיתה שלך תהאם תרצי . 128

 כן .7
  שינויים במתכונתעם כן,  .8
 לא .9

   תלא יודע .10
   מסרבת .11
  לא רלוונטי       .12

  _________________ )פתוחה( ?ת. מה היית משנה בתוכני129

  שאלות רקע...לסיום, מספר 

  שייך לפיקוח הממלכתי או לפיקוח הממלכתי דתי? בית הספרהאם . 130

 ממלכתי .1
 דתי-ממלכתי .2
   תלא יודע .3
   מסרבת .4
  לא רלוונטי       .5
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לא  97או  רשום מספר, בשנים: ____במערכת החינוך?  כמורהמהו הוותק שלך . 131

 לא רלוונטי 99; מסרבת 98; תיודע

 97או  רשום מספר, בשנים: ____הנוכחי?  בבית הספר כמורהמהו הוותק שלך . 132
  לא רלוונטי 99; מסרבת 98; תלא יודע

(למראיין: ילדים שהשפה המדוברת בבית אינה ? בכיתתךכמה ילדי עולים יש . 133
  לא רלוונטי 99ת; מסרב 98; לא יודעת 97או  רשום מספר: ____ עברית)

ת; מסרב 98; לא יודעת 97או  רשום מספר: ___? בכיתתךכמה ילדים יש בסה"כ . 134

  לא רלוונטי 99

  הערות __________________ .135

  

  ודה רבה על שיתוף הפעולה!ת
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  להורים לילדי ביה"סשאלון  -: ספריית פיג'מה 4 נספח

והערכה בחינוך. שלום, שמי ______  ואני מתקשרת מטעם ראמ"ה, הרשות הארצית למדידה 

  'מה’ספריית פיג' לעידוד קריאה תכנית שלטלפונים במסגרת מחקר הערכה  ראיונותאנחנו מקיימים 

  למראיין: לציין את שם הילדבכיתה של ילדך המופעלת 

 והורים, מוריםאיינים ומריסודי, ובמסגרתו  מחקר ההערכה נערך על ידי ראמ"ה והאגף לחינוך קדם

   של הילדים. אהבת הספרועל הרגלי הקריאה  התכניתה של עלבדוק את ההשפ במטרה

. כיתות א' וב'תשובותיך חשובות לנו מאד והן תשמשנה לקידום עידוד הקריאה בקרב ילדי 

כן, תשובות המרואיינים - חסויות לגמרי ולא יועברו לאף גורם מלבד צוות המחקר. כמוהן תשובותיך 

  ת.יוצגו רק כתמונה כללית ולא ברמה הפרטני

  

  הקדיש מספר דקות מזמנך עכשיו?ל האם תוכלי

  ח לך?מתי נ –האם אפשר יהיה לשוחח בזמן אחר?     לא

  מסרבת להשתתף בסקר    לא

  תודה, בואי נתחיל    כן
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'ספריית  תכנית למראיין: לציין את שם הילדשל  בכיתהמיטב ידיעתך, הופעלה השנה האם ל .42
למראיין: אם המרואיין אינו בטוח ב' בלבד) -בכיתות א'מה'? (למראיין: התוכנית הופעלה ’פיג

יש לומר: "במסגרת  בכיתה אהוא במידה ו )1בתשובתו, לשאול: "האם ילדך בכיתה א' או ב'?". (

 ;ענונת / טום ליכטנפלד   ;אוגי / נרי אלומה כנית חולקו לילדך ספרים בכריכה רכה, כגון:והת
 בכיתה בהוא ) במידה ו2( נוצות ברוח / שלמה אבס ;בקטוב ורחלה זנדנ- קונצרט בחולות / תמי שם

הינשוף שראה הפוך / יוסי  ":כגון ,כנית חולקו לילדך ספרים בכריכה רכהוומר: "במסגרת התיש ל
הנסיכה וכיכר  ; האגדות שלנו / שהם סמיט;   מעשה בחתולים ושאר החיות / ע. הלל ;  גודארד

 הלחם האמיתית / דן הופרט

 ולסיים לסמן, להודות לה                               לא            .1

                                           כן   .2

 ולסיים לא יודעת                                  לסמן, להודות לה .3

 ולסיים מסרבת                                    לסמן, להודות לה .4

  ולסיים לסמן, להודות לה                   לא רלוונטי              .5

 ?למראיין: לציין את שם הילדבאיזו כיתה לומד  .43

  בכיתה א' .7

 )4בכיתה ב' (המשך לשאלה  .8

 )4(המשך לשאלה   לא יודעת .9

 )4(המשך לשאלה ת  מסרב .10

  )4לא רלוונטי (המשך לשאלה  .11

'ספריית  ילדך תכנית בו למדבגן  בשנה שעברה (תשע"ג)מיטב ידיעתך, הופעלה האם ל .44
 מה'?’פיג

  לא                                           .1

 כן .2

 לא יודעת .3

 תמסרב .4

  לא רלוונטי .5

האם ילדים נוספים שלך השתתפו או משתתפים בתוכנית 'ספריית פיג'מה' בגן הילדים או  .45
בבית הספר? חשוב לציין כי התוכנית החלה לפעולה בהדרגה החל מלפני ארבע שנים, 

 תש"עבשנת הלימודים 

  לא                                           .8

 )5חד (להקריא פתיח לפני שאלה עוד ילד א –כן  .9

 )5(להקריא פתיח לפני שאלה עוד שני ילדים –כן  .10

 )5(להקריא פתיח לפני שאלה  ו יותרלדים אעוד שלושה י –כן  .11

 לא יודעת .12

 מסרבת .13

  לא רלוונטי .14
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מתרחש במסגרת יישום תכנית לרק התייחס מך ל: בשאלות הבאות אבקש מ5פתיח לפני שאלה 

 למראיין: לציין את שם הילד –בכיתה של  ספריית פיג'מה

על התכנית, מטרותיה ואופן  ומפגש להורים, בו הסבירהאם התקיים בבית הספר  .46
(למראיין: גם הסבר על התוכנית במסגרת מפגש ההורים בתחילת השנה הוא  הפעלתה?

 מספק)

 כן .1

 )7(המשך לשאלה  לא .2

 )7(המשך לשאלה  תלא יודע .3

 )7ת (המשך לשאלה מסרב .4

  )7לא רלוונטי (המשך לשאלה  .5

 האם הסבירו לך במפגש שהספרים מיועדים לקריאה משותפת עם הילדים? .47

 כן .1

  לא .2

 תלא יודע .3

 תמסרב .4

 לא רלוונטי .5

מה' בבית הספר, במהלך ’'ספריית פיג במסגרת תכנית כמה ספרים קיבל ילדיך הביתה .48
לא יודעת;  97ספרים או  4(למראיין: רשום מספר עד ? וכחית (תשע"ד)שנת הלימודים הנ

 לא רלוונטי) 99מסרבת;  98

 תזכיר לי, האם ילדך לומד בכיתה א' או ב'? .49

 )9א (עבור לשאלה  .6

 )19(עבור לשאלה  ב .7

 )29(עבור לשאלה  לא יודעת .8

 )29מסרבת  (עבור לשאלה  .9

  )29(עבור לשאלה לא רלוונטי       .10
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באיזו  ,באופן כללילגבי כל אחד מהם אבקש ממך לציין ו רשימת הספרים שחולקו השנהאקריא לך את 

את הספר ולא עיינת בו,  ת לא מכירהלילדך. אם א מתאים שהוא וחושבתהספר מרוצה מ מידה את

  ני זאתאנא ציי

 איזה ספר מביניהם הכי אהבת או הכי מתאים לילדך לדעתך? 

 )1-4למראיין: רשום את מספר הספר (ממוספר  .58

  )45________ (עבור לשאלה  (פתוחה)מדוע?  .59

  כיתות א
 כלל לא

במידה 
  מעטה

במידה 
  בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

לא 
  מכירה

לא 
  יודעת

  רבתמס
הספר 

לא 
  הגיע

 – )1(  אוגי / נרי אלומה .50
באיזו מידה את מרוצה 
מהמספר וחושבת שהוא 

  מתאים לילדך?

1 2 3 4 5 96  97  98  99  

מדוע אינך מרוצה  .51
  מהספר?

  

  )2ענונת / טום ליכטנפלד ( .52
1 2 3 4 5 96  97  98  99  

מדוע אינך מרוצה  .53
  מהספר?

  

קונצרט בחולות / תמי  .54
  )3טוב ורחלה זנדנבק (-שם

1 2 3 4 5 96  97  98  99  

מדוע אינך מרוצה  .55
  מהספר?

  

נוצות ברוח / שלמה אבס  .56
)4(  

1 2 3 4 5 96  97  98  99  

מדוע אינך מרוצה  .57
  מהספר?
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 ו הכי מתאים לילדך לדעתך? איזה ספר הכי אהבת א

 )5-8למראיין: רשום את מספר הספר (ממוספר  .68

  (פתוחה) מדוע? .69

  בכיתות 
 כלל לא

במידה 
  מעטה

במידה 
  בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

לא 
  מכירה

לא 
  יודעת

  מסרבת
הספר 

לא 
  הגיע

הינשוף שראה הפוך / יוסי  .60
באיזו מידה  -) 5( גודארד

את מרוצה מהמספר 
וחושבת שהוא מתאים 

  לילדך?

1 2 3 4 5 96  97  98  99  

מדוע אינך מרוצה  .61
  מהספר?

  

ושאר מעשה בחתולים  .62
  )6( החיות / ע. הלל

1 2 3 4 5 96  97  98  99  

מדוע אינך מרוצה  .63
  מהספר?

  

האגדות שלנו / שהם  .64
  )7( סמיט

1 2 3 4 5 96  97  98  99  

מדוע אינך מרוצה  .65
  מהספר?

  

הנסיכה וכיכר הלחם  .66
  )8( האמיתית / דן הופרט

1 2 3 4 5 96  97  98  99  

מדוע אינך מרוצה  .67
  מהספר?
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  את הספרים לילדך בבית? מבני המשפחה מקריאהאם את או מישהו אחר  .70

 כן, את כולם .9

 כן, את רובם  .10

 חלק כן וחלק לא .11

 את רובם לא הקריאו .12

 מהספרים בבית אחד אףלא הקריאו לילד  .13

 תלא יודע .14

 מסרבת .15

 וונטילא רל .16

  ?ילדך קרא או קורא לבד את הספריםהאם  .71

 כן, את כולם .1

 כן, את רובם  .2

 חלק כן וחלק לא .3

 ואיקרהאת רובם לא  .4

 לילד אף אחד מהספרים בביתיאו קרהלא  .5

 לא יודעת .6

 תמסרב .7

  לא רלוונטי .8
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עושה אותה  לבדאם ילדך ובן משפחה אחר או ילדך ה גבי כל אחת מהפעילויות שאקריא לך, נא צייניל

  ?עבור כמה מהספרים שהתקבלו –שהתקבלו במסגרת התכנית, ואם כן , על בסיס הספרים בבית

המופיעות  ולילדים, להוריםמשותפת הצעות לפעילות האם את מכירה את ה .76
 ת?בתוך הספרים שקיבלת מהתכני

 כן .6

 )39 (המשך לשאלה לא .7

 )39 ת (המשך לשאלהלא יודע .8

 )39 ת (המשך לשאלהמסרב .9

  )39לא רלוונטי (המשך לשאלה  .10

? ואם כן, בכמה המופיעות בספריםהאם קראת את ההצעות לפעילות להורים  .77
  מהם?

. בכל הספרים 5  . ברב הספרים4. בכמחצית מהספרים  3  וט הספרים. במיע2בכלל לא   .2
  . לא רלוונטי99. מסרבת   98. לא יודעת   97

 האם השתמשת ועשית פעילות עם ילדך בעקבות ההצעות לפעילות להורים? .78

. בכל הספרים 5  . ברב הספרים4. בכמחצית מהספרים  3  הספריםוט . במיע2בכלל לא   .1
  . לא רלוונטי8. מסרבת   7. לא יודעת   6

ת הייתה באיזו מידה הפעילות המשותפ :5-2תשובות  37אם ענתה לשאלה  .79
  מהנה עבור ילדך?

במידה 
מועטה 

 מאוד

במידה 
  מועטה

במידה 
  בינונית

במידה 
 רבה

רבה במידה 
 מאוד

  מסרבת  לא יודעת
לא 

  רלוונטי

(עובר  1
לשאלה 

39( 
2 3 4 5 

(עובר 97
לשאלה 

39( 

(עובר 98
לשאלה 

39( 

(עובר 99
לשאלה 

39( 

בכלל  
 לא

במיעוט 
 הספרים

בכמחצית 
  מהספרים

ברב 
  הספרים

בכל 
  הספרים

לא 
  יודעת

  מסרבת
לא 

  רלוונטי
שיחה עם ילדך על הספר  .72

  בעקבות ההקראה
1 2 3 4  5  97  98  99  

הקשורה פעילות יצירתית  .73

יור, צביעה, במלאכת יד כגון צ

  פיסול וכד'
1 2 3 4  5  97  98  99  

פעילות יצירתית הקשורה  .74

  בהמחזת הסיפור
1 2 3 4  5  97  98  99  

שיחה על ערכים, דילמות   .75

 וכד' מורשת,מוסריות, 
1 2 3 4  5  97  98  99  
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  תחומים מהבאים:לכל אחד מה תורם 'באיזו מידה יישום תכנית 'ספריית פיג'מה

במידה  

מועטה 

 מאוד

במידה 

 מועטה
במידה 

 בינונית
במידה 

 רבה
במידה 

רבה 

 מאוד

לא 
לא   מסרבת  יודעת

  רלוונטי

היקף הקראת ספרים לילדך  .80

  בבית
1 2 3 4 5 97 98 99 

העשרת אוצר המילים של  .81

 ילדך
1 2 3 4 5 97 98 99 

מידת ההבנה של ילדך  .82

  כשמספרים סיפור
1 2 3 4 5 97 98 99 

 99 98 97 5 4 3 2 1  חינוך לערכים  .83

אהבה והנאה של ילדך  .84

  מקריאת ספרים
1 2 3 4 5 97 98 99 

 99 98 97 5 4 3 2 1  רצון של ילדך לקרוא ספרים .85

ההכרות של ילדך עם ספרים  .86

  וסופרים
1 2 3 4 5 97 98 99 

הרחבת הספרייה הביתית  .87

  של משפחתכם
1 2 3 4 5 97 98 99 

 ביקור והשאלת ספרים .88
  בספרייה העירונית

1 2 3 4 5 97 98 99 

השאלת ספרים מספריית  .89

  בית הספר
1 2 3 4 5 97 98 99 
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בבית שלך, כולל ספרים משנים  להערכתךם של 'ספריית פיג'מה' יש כמה ספרי .90
ספרים לילד בגן  8קודמות או מילדים אחרים? (למראיין: בכל שנה מחולקים 

לרשום ילד המשתתף בתוכנית). ב' ל- בכיתות א' 4 –המשתתף בתוכנית ו 
  לא רלוונטי 99מסרבת;  98לא יודעת;  97_____ או  מספר:

ספרי 'ספריית פיג'מה' יש  כוללם שמתאימים לגילו של ילדך, כמה ספרי .91
הספרייה ממספריית הגן או ספרי השאלה , ללא בבית שלך להערכתך

  רלוונטי לא 99מסרבת;  98לא יודעת;  97או ____לרשום מספר:  הציבורית?

האם שמרת בבית את כל ספרי 'ספריית פיג'מה' שקיבל ילדיך השנה ובשנים 
 (למראיין: ניתן לבחור יותר מתשובה אחת)קודמות? 

לא   מסרב  לא יודע  לא  כן  
  רלוונטי

(עבור  1  כן  .92
לשאלה 

57(  

2  97  98  99  

לא, היו ספרים שנתתי  .93
  לבני משפחה וחברים

1  2  97  98  99  

תי לא, היו ספרים שתרמ .94
  לגורמים שונים

1  2  97  98  99  

  99  98  97  2  1  לא, היו ספרים שזרקתי .95

לא, היו ספרים שהתבלו  .96
  ונקרעו 

1  2  97  98  99  

לא, היו ספרים שהלכו  .97
  לאיבוד

1  2  97  98  99  

 ?בשנים קודמותהאם את מקריאה לילדך ספרים שקיבל ב'ספריית פיג'מה'  .98

 כן, לעיתים קרובות .8

 מדי פעם .9

 תים רחוקותילע .10

 לא .11

 תיודעלא  .12

 מסרבת .13

                                   לא רלוונטי .14
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האם הילדים קוראים באופן עצמאי ספרים שקיבלו ב'ספריית פיג'מה'  .99
 ?בשנים קודמות

 כן, לעיתים קרובות .1

 מדי פעם .2

 תים רחוקותילע .3

 לא .4

 תיודעלא  .5

 מסרבת .6

                                   לא רלוונטי .7

, אצלך בבית, ספרים מקבלים מקום מרכזי יותר באיזו מידה, לתחושתך .100
 ?לפני התוכנית – בהשוואה לעבר

 הרבה יותר מבעבר .1

 יותר מבעבר קצת .2

 כמו בעבר .3

 פחות מבעבר .4

 תיודעלא  .5

 תמסרב .6

                                   לא רלוונטי .7

או שמקריאים  ספר קורא כמה פעמים בשבוע בערך ילדךללא קשר לתכנית,  .101
  ?לו ספר

  ביום או יותר פעם .9

 ארבע פעמים בשבוע בערך-שלוש .10

 וע בערךשלוש בשב-פעמיים .11

 פעם בשבוע בערך .12

 פחות מפעם בשבוע .13

 תיודעלא  .14

 תמסרב .15

                                   לא רלוונטי .16
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פעילות משותפת לילדים ולהורים בעקבות או  בכיתההאם התקיימה השנה  .102
  ?מ"ספריית פיג'מה" סביב ספר

 )68שאלה עבור ל(לא   .7

 כן, פעם אחת .8

 אחת כן, יותר מפעם  .9

 )68עבור לשאלה ( תיודעלא  .10

 )68עבור לשאלה ת (מסרב .11

               )68עבור לשאלה לא רלוונטי ( .12
 

 איזה סוג של פעילות? (ניתן לבחור יותר מתשובה אחת) 

לא   לא  כן  
  יודע

לא   מסרב
  רלוונטי

מפגש   .103
  סביב חג

1  2  97  98  99  

מפגש יום  .104
  המשפחה

1  2  97  98  99  

אירוע  .105
  שבוע הספר

1  2  97  98  99  

אירוע  .106
  לפתיחת ספרייה

1  2  97  98  99  

  99  98  97  2  1  אחר .107

 פרט _______________  .108

להקריא ספרים או מבקשת לקיים בבית  אותךמעודדת  המורההאם  .109
  פעילויות בעקבות קריאת הספרים?

  כן, לעיתים קרובות מאוד .10

  תים די קרובותכן, לעי .11

  מים לאלפעלפעמים כן ו .12

  תים די רחוקותילע .13

  יתים רחוקות מאוד לע .14

 כלל לא .15

 יודעתלא  .16
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 מסרבת .17

       לא רלוונטי .18

   בבית? ספרים את הילדים לקרואמעודדת  המורההאם  .110

  כן, לעיתים קרובות מאוד .1

  תים די קרובותכן, לעי .2

  לפעמים כן ולפעמים לא .3

  תים די רחוקותילע .4

  תים רחוקות מאוד ילע .5

 כלל לא .6

 יודעתלא  .7

 מסרבת .8

                                                               . לא רלוונטי9

  לסיום, מספר שאלות כלליות...

באיזו מידה ילדך נהנה  ,'ספריית פיג'מה'באופן כללי, ללא קשר לתכנית  .111
 מפעילות של קריאת ספרים?

במידה 

מועטה 

 מאוד

במידה 

 מועטה
במידה 

 בינונית
במידה רבה  במידה רבה

  מסרבת  לא יודעת מאוד
לא 

  רלוונטי

1 2 3 4 5 97 98 99 

 ובאיזו מידה, את נהנית מפעילות של קריאת ספרים משותפת עם ילדך? .112

במידה 

מועטה 

 מאוד

במידה 

 מועטה
במידה 

 בינונית
במידה רבה  במידה רבה

  מסרבת  לא יודעת מאוד
לא 

  רלוונטי

1 2 3 4 5 97 98 99 

ל קריאת ספרים תורמת לקירוב בין באיזו מידה, להערכתך פעילות ש .113
 ההורים לילדיהם?

במידה 

מועטה 

 מאוד

במידה 

 מועטה
במידה 

 בינונית
במידה רבה  במידה רבה

  מסרבת  לא יודעת מאוד
לא 

  רלוונטי

1 2 3 4 5 97 98 99 

המופעלת  מה'’'ספריית פיג באופן כללי, באיזו מידה, את מרוצה מתכנית .114
  ?בכיתה

במידה 

מועטה 

 מאוד

במידה 

 מועטה
במידה 

 בינונית
במידה רבה  במידה רבה

  מסרבת  לא יודעת מאוד
לא 

  רלוונטי

1 2 3 4 5 97 98 99 
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 (פתוחה)האם יש לך הצעות או רעיונות לשיפור התוכנית?  .115

באופן כללי, ללא קשר לתכנית לעידוד קריאה, באיזו מידה את מרוצה  .116
 ?ו של בית הספרמאופן תפקוד

במידה 

מועטה 

 מאוד

במידה 

 טהמוע
במידה 

 בינונית
במידה רבה  במידה רבה

  מסרבת  לא יודעת מאוד
לא 

  רלוונטי

1 2 3 4 5 97 98 99 

  שתתף בתכנית בשנה הבאה?שהכיתה של ילדך תמשיך לההאם תרצי  .117

  כן .1

 לא .2

 לא משנה לי .3

 תיודעלא  .4

 תמסרב .5

                                   לא רלוונטי .6

  ___________ (שאלה פתוחה)למה  .118

  מספר שאלות רקע... לסיום,

 (מצוינת). 10-(גרועה) ל 1על סולם בין  את שליטתך בעברית יכיערהנא  .119
 לא רלוונטי 99מסרבת;  98לא יודעת;  97או  ____רשום מספר: 

 מהי שפת האם (השפה המדוברת העיקרית) שלך? .120

  עברית .10

  רוסית .11

  רפתיתצ .12

  אנגלית .13

  אמהרית .14

 שפה אחרת .15

 תיודעלא  .16

 מסרבת .17

                                   לא רלוונטי .18
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  רמת ההשכלה שלך: .121

  תיכונית חלקית .11

  תיכונית מלאה .12

  תיכונית מלאה+בגרות .13

  תואר ראשון .14

  תואר שני .15

  תואר שלישי .16

 אחר.  .17

 יודעתלא  .18

 מסרבת .19

                                   לא רלוונטי .20

 : _____________פרט .122

 את עצמך מבחינה דתית? האיך את מגדיר .123

 חילוני .1

  מסורתי .2

  ידת .3

 ציין משהו אחר,  .4

 תיודעלא  .5

 מסרבת .6

                                   לא רלוונטי .7

 

  פרט מה: ___________ .124

 הערות: __________ .125
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   5 נספח

  נתוני ספריית פיג'מה (תשע"א)

 (דיווחי תשע"א) "ספריית פיג'מה"תרומת תכנית א. 5
  "אתשעבהגננות  דיווחי ":ספריית פיג'מה"שום תכנית יתרומת י
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 תשע"אב ההורים דיווחי :שום תכנית ספריית פיג'מהיתרומת י
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 דיווחי :לגננות בהפעלת התכנית גורמי תמיכה וסיוע ב.5
  תשע"אבגננות ה

נשאלו אם נדרשת להן תמיכה או השיבו בחיוב כששיעור הגננות שהשתתפו בתכנית בתשע"א אשר 

רעיונות נוספים לפעילויות עיקר ביקשו בהן גם אז  .31%עמד על  הדרכה נוספת במסגרת התכנית

דיווחו כי הן אשר הגננות שהשתתפו בספריית פיג'מה ו שיעורבתרשים מופיע  הספרים. בעקבות

  גורמים.המסתייעות בכל אחד ממגוון 
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גננות  (דיווחי ספרי פיג'מהפעילויות בגן בעקבות ג. 5
  )תשע"אב

יג'מה' דיווחו כי הן מקריאות את רוב שתתפו בתכנית 'ספרית פויותר) שה 97%כמעט כל הגננות (
בתרשים מוצג אחוז הגננות שדיווחו כי הן עושות כל הספרים שהתקבלו או את כולם במליאת הגן; 

  בעקבות רב או כל הספרים שהתקבלו בתכנית. אחת ממגוון פעילויות
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  )תשע"א (דיווחי שחולקו בתכנית הערכות לספריםהד. 5
  

  תשע"אבהגננות  דיווחי :הערכות לספרי פיג'מה

  

  

  תשע"אב ההורים דיווחי :הערכות לספרי פיג'מה
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  )תשע"א הוריםה(דיווחי  המשכיות בין הגן לביתהה. 5
  ספר שבתכנית בעקבותלהורים  והקשר בין הגן לתכנית חשיפהה

מההורים  61%- ו ניתמפגש להצגת התכשבתחילת השנה נערך דיווחי מההורים  94%ראשית, 

  .יהםפעילויות בבית בעקבותעסוק לו סיפוריםלילדים דיווחו כי הגננת מעודדת להקריא 

 בעקבותפעילות משותפת לילדים ולהורים נעשתה בגן ההורים שדיווחו כי  שיעורבתרשים מוצג 
  כל סוג של פעילות. נוההורים שציי שיעורספר שבתכנית, ומתוכם 

  
  
  

  )תשע"א (דיווחי הורים ספרי פיג'מהבעקבות  לדיםבבתי היפעילויות 

 ;54%עומד על  באופן כללי לפחות דיווחו כי הם נוהגים להקריא ספר פעם ביוםשההורים שיעור 
על  או את כולם עומד הקריאו את רוב ספרי פיג'מה שקיבלו בתכנית שדיווחו כישיעור ההורים 

עשו כל אחת מהפעילויות בבית בעקבות ההורים שדיווחו כי את שיעור ג יתרשים מצ. ה95%

  .או בעקבות כולם קריאה בעקבות רוב הספרים שבתכניתההספרים שהתקבלו בתכנית לעידוד 
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  (דיווחי הורים) יחס לספרים ועמדות כלפי ספריםה. ו5

  

  

  

*  *  *  
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  רשימת הלוחות

  שלב הגיל לפי תשע"דגני הילדים בשחולקו ב "מה’ספריית פיג"ספרי : 1לוח 

  לפי שלב הגיל תשע"דבתי הספר בשחולקו ב "מה’ספריית פיג"ספרי : 2לוח 

  (הגננות וההורים) : מדגם המשיבים ושיעורי ההיענות3לוח 

  (המורים וההורים) מדגם המשיבים ושיעורי ההיענות :4 לוח

  : מספר "ספרי פיג'מה" שבבית ומספר הספרים שבספריית הבית  (דיווחי ההורים)5לוח 

  : שיעור "ספרי פיג'מה" מכלל הספרים בספריית הבית (דיווחי ההורים)6לוח 

  : כיצד המורים יודעים שהילדים בכיתתם השתתפו בתכנית בגן (דיווחי המורים)7לוח 

  : מספר "ספרי פיג'מה" וכלל הספרים בספריית הבית (דיווחי ההורים)8לוח 

פריית הבית (דיווחי ההורים): שיעור "ספרי פיג'מה" מתוך כלל הספרים בס9לוח   

  

  רשימת התרשימים

  שביעות הרצון מהתכנית ותפיסת חשיבותה –: דיווחי הגננות 1תרשים 

  עיסוק בספרים בהשוואה לעבר (לפני התכנית) –: דיווחי הגננות 2תרשים 

  תרומת התכנית: אהבת הספרים וקרבה לספרים –: דיווחי הגננות 3תרשים 

  תרומת התכנית: היקף הקריאה, העשרת השפה, החשיבה, החינוך לערכים –: דיווחי הגננות 4תרשים 

  תרומת התכנית: היקף הקריאה ושאילת ספרים –: דיווחי ההורים 5תרשים 

  רבה לספריםתרומת התכנית: השפה, החשיבה, הקִ  –: דיווחי ההורים 6תרשים 

    הגן בעקבות הספרגורמי סיוע לצורך הכנת הפעילות לילדי  –דיווחי הגננות : 7תרשים 

  שנת פעילות הגננת בתכנית "ספריית פיג'מה" –: דיווחי הגננות 8תרשים 

  השינויים באופן הפעלת התכנית משנה לשנה  –: דיווחי הגננות 9תרשים 

  הספרים במסגרת התכנית בעקבותפעילויות  –: דיווחי הגננות 10תרשים 

  פרי פיג'מה שחולקו בשנים קודמותס בעקבותפעילויות בגן  –: דיווחי הגננות 11תרשים 

  הערכות הגננות לספרים –: דיווחי הגננות 12תרשים 

  הערכות ההורים לספרים –: דיווחי ההורים 13תרשים 

  פנייה להורים ועידוד מעורבותם –: דיווחי הגננות 14תרשים 

  פעילות משותפת להורים ולילדים –: דיווחי ההורים 15תרשים 

  פעילויות בעקבות ספרי פיג'מה –ים : דיווחי ההור16תרשים 

  הכרת הפעילויות המוצעות בספרי פיג'מה והשימוש בהן: דיווחי ההורים: 17תרשים 

  עיסוק בספרים בהשוואה לעבר (לפני התכנית) –דיווחי המורים : 18תרשים 

  קרבה לספרים ואהבת הספרים –דיווחי המורים : 19תרשים 

  תכנית: היקף הקריאה, השפה, החשיבה והערכיםתרומת ה –: דיווחי המורים 20תרשים 

  הבדלים לפי השתתפות בתכנית בעבר: קרבה לספרים ואהבת ספרים –דיווחי המורים : 21תרשים 

  הבדלים לפי השתתפות בתכנית בעבר: שפה, חשיבה וערכים –: דיווחי המורים 22תרשים 
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  ת ספריםתרומת התכנית: היקף הקריאה ושאיל –י ההורים : דיווח23תרשים 

  תרומת התכנית: שפה, חשיבה וקרבה לספרים –: דיווחי ההורים 24תרשים 

  גורמי סיוע לצורך הכנת הפעילות לילדי הכיתה בעקבות הספר –: דיווחי המורים 25תרשים 

  פעילויות בעקבות הספרים במסגרת התכנית: הקראה, קריאה ושיחה –: דיווחי המורים  26תרשים 

  פעילויות בעקבות הספרים במסגרת התכנית: יצירה ופעילויות אחרות –רים : דיווחי המו27תרשים 

  הערכות המורים לספרים (כיתות א') –: דיווחי המורים 28תרשים 

  הערכות ההורים לספרים (כיתות א') –: דיווחי ההורים 29תרשים 

  הערכות המורים לספרים (כיתות ב') –: דיווחי המורים 30תרשים 

  הערכות ההורים לספרים (כיתות ב') –ההורים  : דיווחי31תרשים 

  פעילות משותפת עם ההורים – : דיווחי המורים32תרשים 

  פנייה להורים ועידוד מעורבותם –: דיווחי המורים 33תרשים 

  פנייה להורים ועידוד מעורבותם –: דיווחי ההורים 34תרשים 

  פעילויות בעקבות ספרי פיג'מה –: דיווחי ההורים 35תרשים 

  הכרת הפעילויות המוצעות בספרי פיג'מה והשימוש בהן -: דיווחי ההורים 36תרשים 

  עמדות כלפי קריאת ספרים באופן כללי –: דיווחי ההורים 37תרשים 

  הרגלי קריאת ספרי פיג'מה –: דיווחי ההורים 38תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  


