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  .כ גדעו� סער"ח, שר החינו�: הלקוח  
 
 

יש לו עניי� רב בכ&  .בפרט הוראת הקריאהמערכת החינו& בכלל ועל על ו& אחראי שר החינ

.שתלמידי מערכת החינו& יגיעו להישגי� גבוהי� בתחו� אוריינות הקריאה  

מתוק' תפקידו יכול שר החינו& להוביל מהלכי שינוי בתחו� הוראת הקריאה ולהביא לפיתוח�   

  .וליישומ� של תוכניות התערבות בנושא

הצעת תקציב הפיתוח . צור& כ& לרשותו של השר עומדי� משאבי� תקציביי� לא מבוטלי�ל  

  1.ח בהרשאה להתחייב"מלש 745 ) ח ועוד כ"מלש 590 )מסתכמת בכ 2009של משרד החינו& לשנת 

      

  

  תקציר מנהלי�

  

נ� וכ� אי, תלמידי ישראל הגיעו להישגי� נמוכי� במבחני� בינלאומיי� בתחו� אוריינות הקריאה

עובדה זו משפיעה ה� על יכולת� של . עומדי� ביעדי� שהציב לעצמו משרד החינו& בתחו�

  .התמידי� להשתלב בחברה וה� על יכולתה של המדינה להתחרות בזירה הבינלאומית

הדר& המיטבית להבטיח את הצלחת� העתידית של הילדי� כקוראי� היא טיפוח סביבה   

, זאתלמרות . עוד לפני שלמדו קרוא וכתוב, שונות לחייה�לשונית עשירה ואוריינית בשני� הרא

אינ� מעורבי� די הצור& בפיתוח אוריינות הקריאה אצל ש ,הורי�למערכתית אי� התייחסות 

  .ילדיה�

שידריכו הורי� בתחנות טיפות חלב  יועצי� חינוכיי�כדי לשפר את המצב יש להקי� מער& של   

מתחנות טיפות חלב  20% )יתקיי� פיילוט בכראשו� בשלב ה. בדבר חשיבות הקריאה בגיל הר&

  . באר+ שיאפשר הוצאה תקציבית מבוקרת רק באיזורי� בה� הצור& הוא הגדול ביותר

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 :משרד האוצר, כפי שמופיע באתר האינטרנט של אג' התקציבי�, בהתא� למסמ& עיקרי תקציב משרד החינו& 1

http://www.mof.gov.il/BUDGETSITE/STATEBUDGET/BUDGET2009/MINISTERIESBUDGET/socialBudget/Pages/Educatio

nBudget.aspx , 2009]28[access: May .  
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  תופעות בלתי רצויות

  

  .תוצאות נמוכות במבחני� בינלאומיי� בתחו� הקריאה: 1תופעה בלתי רצויה 

וני� של ישראל באוריינות קריאה שפת א� נמו& נמצא כי ממוצע הצי PISA 2006,2מחקר לפי   

 7.5%)לעומת כ, מהתלמידי� בישראל 20%)קרוב ל. ביותר מחצי סטיית תק� OECD )ממוצע ה

תלמידי� בנחיתות חמורה ביכולת להשתלב באופ� מלא ( 1מתחת לרמה  ונמצא, OECD )בבלבד 

המדינה המובילה במדרג שהיא , בפינלנד .1ברמה  ונמצא 19% )ועוד כ ,)בחברה  ובכלכלה

מתלמידי  5%רק , בנוס'. בשתי קטגוריות אלו ביחדמהתלמידי�  5% רק מצויי�, המדינות

 OECD )בממוצע מדינות ה 8.5% )לעומת כ, )5רמה (ישראל הגיעו להישגי� ברמה הגבוהה ביותר 

ה� במחקר ו 2002) המדינות שהשתתפו ה� במחקר ב 38)בהשוואה ל, באופ� כללי .פינלנדב 17% ) וכ

   3).בהתאמה 31ומקו�  29מקו� (מיקומה היחסי של ישראל כמעט ולא השתנה , 2006)ב

 40מבי�  27)בתחו� אוריינות הקריאה ישראל ממוקמת במקו� ה PIRLS 2006,4לפי מחקר   

הישגי ישראל בכללותה נמוכי� בכמחצית סטיית תק� מהישגה של . המדינות שהשתתפו במחקר

חל  2006)ל 2001)מ, באופ� כללי .הפדרציה הרוסית )ל היה הגבוה ביותר המדינה שציונה הכול

  5).בהתאמה 512וציו�  509ציו� (בישראל בכללותה שיפור קל בהישגי� בקריאה 

 

  PISA  2006ב )שפת א�(קריאה רמות בקיאות באוריינות ב 5התפלגות התלמידי� לפי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
2 PISA ( Program for International Student Assessment  &  הנער& על ידי ה 15מחקר הערכה בינלאומי של תלמידי� בני(OECD ( 

  .הארגו� לשיתו' פעולה ופיתוח כלכלי
.  הרשות הארצית למדידה והערה בחינו&, מתו& אתר משרד החינו& 3

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/mivchanimbenleumiyim/odotpisa.htm [access: May 15, 2009].  
4 Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS. י הארגו� הבינלאומי ה"המבח� נבנה ע IEA -)International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement( ,אוכלוסיית היעד של המחקר הינה של תלמידי השנה הרביעית ללימודיה� בבית הספר. 

 
. הרשות הארצית למדידה והערה בחינו&, מתו& אתר משרד החינו&5

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/mivchanimbenleumiyim/odotpearls.htm [access: May 15, 2009] .  
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  PIRLS  2006ב )שפת א�(קריאה ות באוריינות ברמות בקיא 5התפלגות התלמידי� לפי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

 .שוויו� והנצחת פערי� בחברה&יצירת אי: 2תופעה בלתי רצויה 

בעיד� המידע הנוכחי לרמת האוריינות הקריאה השפעה קריטית על יכולתו של האד� להשתלב      

� משמעותיי� באוריינות המבחני� שנערכו גילו פערי הישגי. לתרו� לה ולהיתר� ממנה, בחברה

וה� בי� תלמידי� ) כל תלמיד נבח� בשפת הא� שלו(הקריאה ה� בי� דוברי עברית ודוברי ערבית 

  .כלכלי נמו&)כלכלי גבוה ותלמידי� מרקע חברתי)מרקע חברתי

באוריינות ) נקודות 84(כי קיי� פער של כמעט סטיית תק� שלמה  נמצא ,PISA 2006מחקר לפי     

מדוברי  36%)כ. תלמידי� דוברי העברית בהשוואה לעמיתיה� דוברי הערביתהקריאה בי� ה

 ) כ )בקרב דוברי העברית ). 62%) וביחד כ( 1ברמה  26%)ועוד כ, 1מתחת לרמה  נמצאוהערבית 

   6).33%)וביחד כ(בהתאמה  17%)ו 16%

ישגי� ממוצע הה כאשר, 548הציו� הממוצע של דוברי העברית הינו , PIRLS 2006לפי מחקר     

ממוצע . של דוברי העברית נמו& רק בחמישית סטיית תק� מהממוצע של המדינה המובילה

הציו� הממוצע . י�מחוזות המשתתפוה במדרג קבוצת המדינות 11) הישגי� זה מתאי� למקו� ה

סטיות תק� מהממוצע של המדינה  1.4)נמו& ב כאשר ממוצע זה, 428של דוברי הערבית הינו 

, באופ� כללי. י�מחוזות המשתתפוהבמדרג המדינות  40)מתאי� למקו� ה ממוצע זה. המובילה

נקודות  120פער ההישגי� בי� תלמידי� דוברי עברית ודוברי ערבית הוא גדול מאד ועומד על  

   7.)מעל סטיית תק� אחת(

                                                 
.  הרשות הארצית למדידה והערה בחינו&, מתו& אתר משרד החינו& 6

[access: May 15, 2009]http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/mivchanimbenleumiyim/odotpisa.htm.   
. הרשות הארצית למדידה והערה בחינו&, מתו& אתר משרד החינו&7

[access: May 15, 2009]http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/mivchanimbenleumiyim/odotpearls.htm .  
   

10%

16%

34%

31%

9%

15%

15%

30%

30%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ישראלכלל המדינות

"מתקדמים"

"גבוהים"

"בינוניים"

"נמוכים"

מתחת לסף

הנמוכים



 5

גבוה הגיעו להישגי� גבוהי� כלכלי ) חברתיכי תלמידי� מרקע  נמצא ,PISA 2006מחקר לפי     

הישגי התלמידי� ). כחצי סטיית תק�(נקודות  50)כלכלי בינוני בכ) יתיה� מרקע חברתימשל עמ

  8).סטיית תק� 3/4(נקודות  75)כלכלי בינוני עלו על אלו של עמיתיה� מרקע נמו& בכ)מרקע חברתי

נמצאו פערי� משמעותיי� בקרב דוברי העברית בי� תלמידי� מבתי , PIRLS 2006לפי מחקר     

נקודות בבתי ספר  37(כלכלי נמו& )כלכלי גבוה לכאלו ע� רקע חברתי)רתיספר ע� רקע חב

, בקרב דוברי הערבית הפער עוד יותר גדול). דתיי�)נקודות בבתי ספר ממלכתיי� 45)ממלכתיי� ו

כלכלי )כלכלי בינוני לכאלו ע� רקע חברתי)נקודות בי� תלמידי� מבתי ספר ע� רקע חברתי 51

    9).כלכלי גבוה)שמוגדרי� כבעלי רקע חברתיכמעט ואי� בתי ספר (נמו& 

  

דוברי עברית (ומגזרי� ) 2006&ו 2002(לפי שני� , PISA 2006 בישראל בהתפלגות התלמידי� 

  .)וערבית
  

  

  

  

  דוברי ערבית                                      דוברי עברית                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
.  הרשות הארצית למדידה והערה בחינו&, מתו& אתר משרד החינו& 8

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/mivchanimbenleumiyim/odotpisa.htm [access: May 15, 2009].  
 .הערה בחינו&הרשות הארצית למדידה ו, מתו& אתר משרד החינו&9

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/mivchanimbenleumiyim/odotpearls.htm [access: May 15, 2009].  
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  לפי מגזר PIRLS 2006 ב ינות קריאהיבאורהשונות ישג הההנבחני� ברמות שיעור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . עמידה ביעדי� שהציב לעצמו משרד החינו� בתחו� הקריאה& אי: 3תופעה בלתי רצויה 

' מתלמידי כיתות א 20%מצא כי  2005)סקר ארצי שבוצע על ידי משרד החינו& והתרבות ב  

תנועות ומילי� , שי� במידה רבה בקריאה של עיצורי�מתק) לא כולל את המגזר החרדי(בישראל 

  10.מתקשי� ג� בהבנת הנקרא 40%) וכ, וכ� בקריאה שוטפת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
מצוי� כי  .155' עמ, )2008( הוועדה לבחינת דרכי החינו& לגיל הר& ) ממחקר לעשייה בחינו& לגיל הר&, ליי� ואחרי�קדמתי בתו& )שי' ורבהו� 10

  ). דיווח של מורי�, לדוגמא(א& לא מצוינת שיטת המחקר ', תלמידי� מסיימי כיתה א 3000 )המחקר הקי' כ
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   לבעיה רקע

  

ושתהלי& הקריאה מתחיל  שהתפתחות השפה מתחילה בגיל הר& קיימת הסכמהבי� החוקרי� 

יי� עיסוק ק באות� שני� בה�, הקריאה)מדובר בגיל טרו�. בשמיעת טקסטי� מפי אחרי�

, ה� מפתחות את היכולת להשתמש בסמלי�. ציור ומשחק, כוללות דיבורהבפעילויות סימבוליות 

לתקופה זו תפקיד מכריע אצל הילד הא� יהפו& לקורא נלהב . לייצג חוויות ולבנות עול� דמיוני

   11".סרב� קריאה"או ל

להתייחס למונח בצורה  מקובלא& כיו� , היכולת לקרוא ולכתוב היאאוריינות במוב� הצר 

ייני מסוגל להבי� איזה האד� האור. שימוש מיומ� בסוגי� שוני� של מידע מילולי וחזותירחבה כ

להערי& אותו  ,להבי� את המידע שקיבל, להשיג אותו ממקורות שוני�, נחו+ לוסוג מידע 

  12.להעלות שאלות וכיווני חשיבה חדשי� וכ� הלאה, בביקורתיות

כדי להיות שות' מלא בחברה המודרנית חייב . י� הינה סביבה עתירת כתבהסביבה בה אנו חי

רמת האוריינות , ברמת המדינה 13.האד� להיות אורייני ולשלוט בכתיבה ובקריאה במובנ� הרחב

של החברה משפיעה במידה רבה על אורח החיי� הדמוקרטי ועל יכולתה של המדינה להתחרות 

  14.בזירה הבינלאומית

הדר� האמריקני כי  National Research Council ) ל מחקרי� קבע הבסיכו� סדרה ש

המיטבית להבטיח את הצלחת� העתידית של ילדי� כקוראי� היא על ידי טיפוח סביבה לשונית 

ולא על ידי הקדמה של , מאתגרת ואוריינית במהל� חמש השני� הראשונות לחייה�, עשירה

ריאה שמתרחשות א& ורק בגני� או בספריות פעולות לעידוד ק 15.הוראת הקריאה לשנות הג�

, במסגרות אלו המציאות מכתיבה חובות רבי� .הציבוריות תהיינה בהכרח חלקיות ולוקות בחסר

נמצא שעיקר הקריאה נעשית בחיק  .והילד יכול להקדיש לקריאה להנאתו רק זמ� מוגבל ביותר

  16.המשפחה לאחר סיו� המטלות היומיומיות

סביבה מקדמת תיחשב כזו  .לאינטראקציות המוקדמות בי� ההורה לילדקיימת השפעה ניכרת 

המאפשר לו להתייחס לעול� הגירויי� הסובב אותו , אשר הילד מקבל תיוו& על ידי המבוגר

אלא ג� , ידוע כי התיוו& ההורי לא משפיע רק על למידת הילד בהווה. ולנצלו ללמידה ולהתפתחות

)ערכו מטה) Bus IJzendoorn & Pellegrini )1995 17.דמשפר את הזדמנות הלמידה שלו בעתי

ילדי� )מחקרי� בתחו� אינטראקציות הקריאה המשותפת הורי� 40) אנליזה ליותר מ

ניצני אוריינות , ילד קשורה להתפתחות שפה)נמצא כי קריאת ספרי� משותפת הורה. והשלכותיה�

     18.הישגי� בקריאה וכתיבה בבית הספרו

אקונומי משפיע )המצב הסוציו. אקונומי)סוציו קשר בי� אוריינות ומצב מחקרי� א' מראי� על

 נמוכה תאקונומי)סוציו רמהבמשפחות ב(דפוסי תקשורת בבית : קריטיי�על מספר פרמטרי� 

                                                 
, )הוצאת האוניברסיטה הפתוחה(לומדי� ומלמדי� אוריינות , תיאוריה ומעשה –אה קרי, דג� ורותי רו�) רחל לביא, ניצה זילברשטיי�, אריה ווהל 11

  id=12135dbfb30306a4&mt=application%2Fpdf&pli=1http://docs.google.com/gview?a=v&pid=gmail&attid=0.6&th.28)54' עמ

[access: May 22, 2009].  
  .14)13, ש� 12
השפעת תוכנית התערבות לקידו� תיוו& כתיבה של הורי� לילדי ג� ממיצב נמו& על סגנו� התיוו& ההורי ועל תפקודי אוריינות של , אתי סובלמ� 13

  .4' עמ, "מוסמ& למדעי הרוח"עבודה לקראת תואר , הילד
 .4)3' עמ, 21.2.2006ישראלי השני לעידוד קריאה שהתקיי� ביו� ) מתו& פרוטוקול הסמינר האירופי 14
 .135)134' עמ, )2008( הוועדה לבחינת דרכי החינו& לגיל הר& ) ממחקר לעשייה בחינו& לגיל הר&, קליי� ואחרי� 15
  .16' עמ, )1998, אלמרכז הדרכה לספריות בישר: ירושלי�( עידוד קריאה, איר� סבר 16
השפעת תוכנית התערבות לקידו� תיוו& כתיבה של הורי� לילדי ג� ממיצב נמו& על סגנו� התיוו& ההורי ועל תפקודי אוריינות של , אתי סובלמ� 17

  .4)1' עמ, "מוסמ& למדעי הרוח"עבודה לקראת תואר , הילד
  .8)7' עמ, ש� 18
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קושי כלכלי המונע את הפניות , )מתקשרי� פחות ע� ילדיה� ומתווכי� לה� באופ� שונהההורי� 

, מגוו� הספרי�(הכלי� האורייניי� אליה� חשו' הילד בבית שנחוצה לש� העשרה אוריינית ורמת 

  19).קריאת עיתוני� ועוד, מחשב

לוקח לילד למעלה  בממוצעוקשה ללימוד באופ� יחסי היא  ,השפה העבריתספציפית לגבי 

דווקא בשלב קריטי זה . משלוש שני� עד שמגיע לקריאה ללא ניקוד ולהבנת הנקרא על פי הקשר

צמית ויתמודדו בעצמ� ע� כדי שיתנסו בקריאה ע, � לקרוא ולספר לילדיה�מפסיקי� הורי� רבי

ופכי� להיות וה, ילדי� רבי� מרגישי� מוגבלי� ומתוסכלי� בכל הקשור לקריאה .הטקסטי�

   20".סרבני קריאה"

רב זמנ� הפנוי של יחד ה� גוזלי� את מ. והטלוויזיה האינטרנט, לכ& יש להוסי' את המחשב

, מחקרי� מצאו כי צפייה רבה בטלוויזיה. ר ומרחיקי� אות� מקריאת ספרי�הילדי� ובני הנוע

מרחיקה מ� הקריאה את הילדי� המתקשי� בקריאה ובהבנת , המספקת תגמול מיידי ללא מאמ+

ואילו הילדי� , שעות בשבוע 32)ב נמצא כי ילדי� צופי� בממוצע בטלוויזיה כ"בארה. הנקרא

  21.שעות בשבוע 37.5)וצע כשבחדר� טלוויזיה משלה� צופי� בממ

י� לגני� נחלק 6)0בישראל גני הילדי� המיועדי� לילדי� בגילאי� , ברמת המדינה והמדיניות

 23ומשפחתוני� 22מעונות יו� כוללי� 3)0עבור הגילאי� הגני� הציבוריי� . ציבוריי� וגני� פרטיי�

אלו שבפיקוח . על ידי משרד הרווחה בחלק� האחרת ו"על ידי משרד התמבחלק� המפוקחי� 

ת נמצאי� באחריות האג' "אלו שבפיקוח משרד התמ 24.משרד הרווחה מיועדי� לילדי� בסיכו�

, חוק זה מתייחס לכמות כוח אד�. 1965) ה"תשכ, למעונות יו� מתוק' חוק הפיקוח על מעונות

ל ח ש"הוגש דו 2006בתחילת . לתכני� חינוכיי�ואינו כולל התייחסות , הכשרת הצוות וכ� הלאה

הוועדה המליצה על . הוועדה המייעצת לרישוי ולפיתוח סטנדרטי� למסגרות חינוכיות לגיל הר&

טיפוליות ועל עמידה בשלושה סטנדרטיי�  –יישו� חוק הפיקוח על כלל המסגרות החינוכיות 

ג�  25).מספר ילדי� לכל מטפלת ואיכות הצוות החינוכי, מספר הילדי� בקבוצה(קריטיי� 

  .לא כללו התייחסות לתכני� חינוכיי�, בדומה לחוק הפיקוח על מעונות ,המלצות הוועדה

האג' לחינו& , הנמצאי� תחת פיקוח משרד החינו&ציבוריי� קיימי� גני�  6)3עבור הגילאי� 

חייב כל ילד להצטר' למערכת  5קובע כי החל מגיל , 1949) ט"תש, חוק לימוד חובה. יסודי)קד�

התיקו� לחוק  26.ה מוטלת החובה לספק לכל ילד חינו& יסודי חינ�וכי על המדינ, החינו& הפורמלי

א& , תיקו� לחוקההחל יישומו של  1999 ) ברק  3.27מחייב את החלתו החל מגיל , 1984)ד"תשמ, זה

   28.נעצרה הרחבת תכולת החוק כמעט לחלוטי� עקב מגבלות תקציב של הממשלה 2000משנת 

נחלקי� לכאלה שתחת פיקוח משרד החינו& ו 5)0ילדי� בגילאי� מיועדי� להפרטיי� גני� ה

ואחרי� שאינ� משתייכי�  החברי� בארגו� הגני� הפרטיי� בישראלכאלה , )6)3גילאי� (

יסודי קיבלו )הגני� שהיו מיועדי� לגיל קד� 2004עד שנת , מבחינת תכני� .ל"לקטגוריות הנ

                                                 
  .15' עמ, ש� 19
  .13)12 'עמ, עידוד קריאה, איר� סבר 20
 .67)65' עמ, )2004(ספרות ילדי� ונוער , ספרי קריאה בעיד� המחשב והאינטרנט, שוקרו�)רננה גרי� 21
  .רשויות מקומיות ועמותות מוכרות, מופעלי� באמצעות ארגוני נשי�, 3)0גיל  22
 ".סמל מעו�"המקומית או זכייני� שקיבלו מופעלי� בביתה של המטפלת באמצעות מחלקת הרווחה של הרשות , 3עד  0ילדי� מגיל  5קבוצה של  23
 .של משרד הרווחה) תקנות עבודה סוציאלית(ס "ובהוראות התע) הזכות למעו� יו�(הקריטריוני� לקבלה אליה� נקבעו בחוק פעוטות בסיכו�  24
BBE8-468C-D041-http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/8E44A46A-: ת"מתו& אתר משרד התמ 25

tm?WBCMODE=pD133FD574A0F.h ., 2009]20[access: May .  
  .248' עמ, )2008( הוועדה לבחינת דרכי החינו& לגיל הר& ) ממחקר לעשייה בחינו& לגיל הר&, קליי� ואחרי� 26
  .18' עמ, ש� 27
' עמ, 2006, )3(כלכלה הרבעו� ל, טבעיממצאי ניסוי : השפעת מת� חינו& טרו� חובה חינ� על היצע העבודה של אימהות ערביות, אנליה שלוסר 28

522.  
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מאותה שנה הדרכה זו  א& החל, יסודי במשרד החינו&) הדרכה פדגוגית מהאג' לחינו& קד�

   30.על הגני� הפרטיי� פיקוחכל לא קיי�  בפועל, יתרה מכ& 29.נפסקה

בעקבות פרסו� נתוני� מדאיג� ביחס להישגי תלמידי ישראל בקריאה והבנת , 2000בדצמבר 

 ורסמופ 2001ביולי . שפירא' הוקמה הוועדה לבחינת הוראת הקריאה בראשותה של פרופ הנקרא

, הימצאות ספריה בכל בית ספר, רכיבי� חיוניי� בהוראת הקריאה מספרהבטחת  :מלצותיהה

  31.הכשרת מורי� והשתלמות� ופיתוח דרכי הערכה מתאימות

אשר הגדירו את המלצות הוועדה לית משרד החינו& הנחיות "הפיצה מנכ 2001באוקטובר  10 )ב

בסו' הג� התלמיד יכיר ו ולפי, בתו& מסמ& ההנחיות כלול לוח זמני� לביצוע ההמלצות. כמחייבות

כתוב בכתב פונטי יהיה מסוגל ל', ב)'יהיה מודע לעקרו� הא, ג� בשמותיה�' ב) 'את אותיות הא

, לתלמיד יהיו כישורי פענוח עצמאי של מילי� 'לכל המאוחר עד סיו� כיתה א .ועוד חלקי או מלא

  . יכולת של פענוח בעזרת סימני ניקוד ושט' קריאה, דיוק בזיהוי מילי�

קמה וועדת מומחי� מטע� האקדמיה חינו& חובה במקביל לתהלי& יישו� התיקו� לחוק 

הוועדה המליצה על יחס מספרי רצוי בי� . קליי�' פרופ של ותההלאומית הישראלית למדעי� בראש

טיפוח , הכשרת צוות חינוכי, הבטחת איכות האינטראקציה בי� מורה ותלמיד, מבוגרי� וילדי�

  . קיו� מחקר חינוכי מקי' וכ� הלאה, הקריאה והכתיבהאוריינות בתחומי 

הוועדות שעסקו בנושא אומנ� התייחסו באמירות שונות לסביבה המשפחתית כמשפיעה על 

 כל ההמלצות מתייחסות למסגרות החינו� הפורמליא& בפועל , ההתפתחות האוריינית של הילד

שעוסקי� בתחו� הוראת הקריאה  ל"תוכניות הלימוד של משרד החינו� וכ� חוזרי המנכ. בלבד

   . אינ� כוללי� התייחסות למשפחות הילדי�

היה שיעור ) 05)2004(ה "בשנת הלימודי� תשסבעת בחינת ההמלצות יש להביא בחשבו� ש

מתו& להוציא את הגני� הפרטיי� שיעור הילדי� ששהו בכלל המסגרות ( 6)0הלמידה בגילאי� 

ואילו בגיל , ילדי� 1000לכל  216היה שיעור הלמידה  2)0ל בגי. ילדי� 1000לכל  491 )ס& הילדי�

. ילדי� בגני� שבפיקוח משרד החינו& 634מה� , ילדי� 1000לכל  813היה שיעור הלמידה  6)3

גבוהי� משמעותית מאשר במגזר  בגיל הר&ספציפית במגזר היהודי שיעורי הלמידה של ילדי� 

   32.)בהתאמה 33.5% )ו 54%( הערבי

. מעידי� על עצמ� כי אינ� קוראי� כלל 17עד  12מקרב הנוער בגילאי  34%, 2006 נכו� לשנת

מהאוכלוסייה היו רשומי�  29% 1983)בדיקת הנתוני� על שאילת ספרי� מספריות מראה כי ב

כיו�  15.33) אחוז הרשומי� ירד ל 2004 )היו רשומי� וב 18%רק  1993 ) ב. בספריות השאלה

י הרשויות המקומיות או "רשתות ומופעלות ע 220) המאוגדות ב ,ותספריות ציבורי 1176בישראל 

רשויות יהודיות  15מתוכ� (רשויות מקומיות ללא ספריה ציבורית  43ישנ� . י גופי� מטעמ�"ע

   34.)והשאר רשויות ערביות

  

  .מעורבות הורי� בפיתוח אוריינות הקריאה אצל ילדיה�&אי: הבעיה

                                                 
 ). 2007, ירושלי�( ה"ילדי� בגני ילדי� ובמעונות יו� תשס, ס"מתו& נתוני הלמ 29
א& היו� , זה התפקיד שלנו לפקח ג� על המוסדות הפרטיי�: "ת"מנהלת אג' מעונות יו� ומשפחתוני� לגיל הר& במשרד התמ, לפי תמר אלמוג 30

', האר+'מוס' , נעי�זה לא כל כ& , מתו& כתבה של אסתי אהרונובי+." פקחי� היא שאי� מספיק כוח אד�הסיבה שאנחנו לא מ. אי� שו�  פיקוח
9.5.2009.  

 .).2001(ח ועדת הקריאה "דו , מרכז מחקר ומידע –הכנסת  31
  ).2007, ירושלי�( ה"ילדי� בגני ילדי� ובמעונות יו� תשס, ס"מתו& נתוני הלמ 32
 . 3' עמ, 21.2.2006ישראלי השני לעידוד קריאה שהתקיי� ביו� ) פימתו& פרוטוקול הסמינר האירו 33

 ..)2001(ספריות ציבוריות , מרכז מחקר ומידע )הכנסת 34



 10

  חלופות אפשריות

  

  .י�חינוכי י�יועצ: 1חלופה 

חודשי� לצור& בדיקת רופא שגרתית תקבל הדרכה בדבר  9חלב בגיל )משפחה שתגיע לטיפתכל   

חלב )טיפתתחנת בכל , בדומה למודל שקיי� בבריטניה ובגרמניה. חשיבות הקריאה בגיל הר&

הכוללת שני ספרי תמונות ' חבילת ראשית קריאה'שבנוס' להדרכה ההורית יחלק , ימצא יוע+

  .עלוני הסברה יהיו זמיני� לקהל הרחב בדלפקי�, בנוס' 35.הצעות לחומר קריאה לפעוטות ומגוו�

. 1994)ד"התשנ, חלב מספקות שירותי� הקבועי� בחוק ביטוח בריאות ממלכתי)תחנות טיפת  

 10%)5כאשר לדברי משרד החינו& רק כ , חלב)תחנות טיפת 1067פעלו בישראל  2007נכו� לשנת 

חשוב לציי� שהנחיית משרד הבריאות . נ� מקבלי� שירות בתחנות אלומהתינוקות באר+ אי

כפי שנקבע בחוק ביטוח בריאות , קובעת שאי� להתנות את קבלת השירותי� בתשלו� אגרה

)במחוז תל 67, במחוז חיפה 95, תחנות נמצאות במחוז צפו� 428, ארצית מבחינת פריסה. ממלכתי

  36.במחוז דרו� 157)י� ובמחוז ירושל 86, במחוז מרכז 232, אביב

כאשר עימ� יהיה צור& לשת' פעולה , חלב)קיימי� מספר גורמי� המפעילי� תחנות טיפת  

 460ח כללית מפעילה "קופ, )42%(תחנות  447משרד הבריאות מפעיל . לצור& היישו� בפועל

, )2%(תחנות  21ח מאוחדת מפעילה "קופ, )3.8%(תחנות  40ח מכבי מפעילה "קופ, )43.2%(תחנות 

) 4.11%(תחנות  44הרשויות המקומיות מפעילות  ,)4.4%(תחנות  47ח לאומית מפעילה "קופ

   37).0.6%(תחנות  6ועמותות במזרח ירושלי� מפעילות 

ת אספקת השירות המוצע שיבטיח א, יישו� המודל דורש תיקו� לחוק ביטוח בריאות ממלכתי  

)אי על איזור גיאוגרפי ובו מספר תחנות טיפתיוע+ יהיה אחרכל שאני מניח  .קצובולעיל ואת תי

, ח בשנה"אלש 130 ) כהיא  עלות משרה למעסיק. יועצי� הפזורי� באר+ 60 )ובס& הכל כ, חלב

' חבילת הקריאה'לכ& יש להוסי' את עלות  .ח"מלש 7.8=130,000*60 :לשנהשכר  כ עלות"סהולכ� 

כלל מוערכת של הולכ� העלות , יי�תינוקות ח 151,679נולדו  2007בשנת . 5 20 ) שמוערכת ב

  .ח"מלש 11 ) עלות החלופה הכוללת היא כ. ח"מלש 3.04=20*151,679: קריאה היאהחבילות 

  

  .בגיל הר� הורי סדנא ניידת לתיוו�: 2חלופה 

שיעבור ברחבי האר+ , חלק� דוברי עברית וחלק� דוברי ערבית, אנשי� 50יוכשר צוות של   

הסדנא תכלול מפגש קבוצתי ואחריו הנחיות לפעילויות . הורי עביר להורי� סדנא לתיוו&וי

) Colleen )2000המחקר של . כולל התדירות הרצויה של אות� פעילויות, משותפות ע� הילדי�

הרמה , ומצא כי תדירות קריאת הספרי� המשותפת הוכפלה, בדק תוכנית התערבות פשוטה כזו

  .לתה וההורי� העידו כי ילדיה� נהני� יותר מקריאת ספרי�השפתית של הילדי� ע

לחשו' את ההורי� ה� לעקרונות הלמידה המתווכת וה� לחשיבות שיש  מטרות הסדנא תהיינה  

הנחת היסוד היא , בהתבסס על מחקרי� בתחו�.  לה� ולבית בהתפתחותו האוריינית של ילדיה�

בכלל וברמת אוריינות הכ& להביא לשיפור ברמת  ועל ידי, יכולה לקד� את התיוו& ההורי כי סדנא

  38.בפרט הקריאהאוריינות 

                                                 
   . 13' עמ; 10' עמ, 21.2.2006ישראלי השני לעידוד קריאה שהתקיי� ביו� ) מתו& פרוטוקול הסמינר האירופי35 
 ).2008( 2007)1997: שראלתחנות טיפת חלב בי, מרכז המחקר והמידע –הכנסת  36
  .ש� 37
השפעת תוכנית התערבות לקידו� תיוו& כתיבה של הורי� לילדי ג� ממיצב נמו& על סגנו� התיוו& ההורי ועל תפקודי אוריינות של , אתי סובלמ� 38

  .12)10' עמ, "מוסמ& למדעי הרוח"עבודה לקראת תואר , הילד
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הפרסו� אודות . גני� שבפיקוח משרד החינו&תתבסס על שיתו' פעולה ע� צוותי ההסדנא   

והסדנא עצמה תיער& , קיו� הסדנא יתבצע באמצעות צוות הג� שנמצא בקשר שוט' ע� ההורי�

אשר , גני� כאלו 11,123היו באר+ ) 2005)2004(ה "� תשסנכו� לשנת הלימודי. פיזית במבנה הג�

גני�  2,007, דתי)גני� בפיקוח ממלכתי 1,882, גני� בפיקוח ממלכתי 4,658: נחלקו באופ� הבא

   39.גני� בחינו& הערבי 2576 )בפיקוח חרדי ו

 מכיוו� שכ& אני מניח. אי של ההורי� ותתרחש בשעות הערבתותא� לשעות הפנ הסדנא  

5  200 –עלות נסיעות משוערת . ח "מלש 4.85=50*97,000: כ"משרה ובסה 3/4 )ביעבדו � עובדיש

ציוד עלות שנתית משוערת של ה. 5 2,224,600=11,123*200: נסיעות שנתית ולכ� עלות, לסדנא

  . ח"מלש 7.2 )כ: עלות שנתית משוערתכ "סה .5 100,000 :ותלסדנא

  

  .שיווק חברתיקמפיי� : 3חלופה 

אלא נועד להביא לשינוי התנהגותי , שיווק חברתי אינו מתמקד בהקניית ידע וכישורי�תהלי&   

לקרוא יותר בפני  לילדי� בגיל הר&לגרו� להורי� במקרה זה המטרה היא  40.בקהל יעד ספציפי

  .ילדיה�

לצור& כ& יועלה קמפיי� תקשורתי שידגיש את ההשלכות העתידיות החיוביות הנובעות מצעד   

תהיה התייחסות אוהדת לספריות , הכוללת בעיקר זמ� ומאמ+המינימלית ' עלות'זה ביחס ל

על ספרי� של ידועני� תהיינה המלצות , הציבוריות במטרה לעודד הורי� לשאול מה� ספרי�

  .נבחרי� וכ� הלאה

ברשת האינטרנט באתרי� בה� אחוז גבוה של מבקרי� ה� בטלוויזיה וה� הקמפיי� יתקיי�   

בדומה לקמפייני� . קבוצת גיל פוטנציאלית להוות הורי� לילדי� בגיל הר& ,40)20בגילאי� 

עלות קמפיי�  41.בקמפיי� ייקחו חלק כוכבי תרבות מקומיי�, תקשורתיי� בבריטניה ובגרמניה

  42.ח"מלש 5 ) כזה היא כ

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ).2007, ירושלי�( ה"ת יו� תשסילדי� בגני ילדי� ובמעונו, ס"מתו& נתוני הלמ 39
  ).2008( ככלי לשינוי תודעתי והתנהגותי" שיווק חברתי", מרכז המחקר והמידע –הכנסת  40
 .15' עמ, 21.2.2006ישראלי השני לעידוד קריאה שהתקיי� ביו� ) מתו& פרוטוקול הסמינר האירופי 41
   lhttp://www.nrg.co.il/online/1/ART1/876/226.htmפי שהופיעו בכתבהכ, נתוני� שפורסמו על עלות קמפיי� ההסברה של רשות המי� מתו& 42

[access: May 25, 2009].  
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  החלופות הערכת

  

אפקטיביות במוב� של צמצו� : עזר בקריטריוני� הבאי�יא, על מנת להכריע בי� שלוש החלופות

  .והעלות למשק להשפעהזמ� , ישימות פוליטית, התופעות הבלתי רצויות

בבואי להערי& קריטריו� זה אתייחס למידת החשיפה לציבור ההורי� ולאופי  – אפקטיביות

לאור החשיבות שאני רואה בהגברת מעורבות ההורי� בפיתוח אוריינות הקריאה . המפגש עימ�

  .מהציו� הסופי 40%מדד זה בחרתי להעניק ל ,אצל ילדיה�

מרפאות טיפת לשכ� , תגיע לפלח הרחב ביותר מאוכלוסיית ההורי� י�חינוכיי� היועצחלופת ה  

חבילת ראשית ' ,בנוס' .ע� הוריה� מהתינוקות 95%)90 לש� מגיעי�פריסה רחבה באר+ ו חלב

במקרי� , זאתע� . החלופה האפקטיביות שלאת  מגבירי�היועצי� ע� הקשר הישיר ו' קריאה

  .שירות פטרנליסטישהמתו& הרגשה רתיעה  ותיתכ�, רבי� יגיע ע� התינוק רק הורה אחד

א� כי מירב הסדנאות שנבדקו נמשכות לאור& תקופת זמ� , ניידת מוכחת מחקריתסדנא   

) להבדיל מהרצאה(פעילות קבוצתית במסגרת סדנא השילוב של . ודורשות מחויבות והתמדה

יכול ליצור אווירה יותר מקבלת מאשר אצל ע� הורי� נוספי� ומנחי� אישי ) גש הבי�המפו

כאשר השני יישאר , ג� לסדנא הניידת סביר שיגיע רק הורה אחד, ע� זאת. י�החינוכי י�היועצ

שיעור הלמידה (נרחב יחסית מהאוכלוסייה הסדנא תגיע לפלח , בנוס' .לשמור על הילד בבית

חשוב  .א& קט� יותר מאשר חלופת היועצי� החינוכיי�, )ילדי� 1000כל ל 634בגני� אלו הוא 

יחסית לחלופת  מבוגרלציי� שבחלופה זו ההורי� מתוודעי� לנושא המדובר כאשר ילדיה� בגיל 

ס& הכל . מספר שני� קריטיות" מתבזבזות"ובכ& , )חודשי� 9גיל הג� לעומת (היועצי� החינוכיי� 

  .ת היועצי� החינוכיי�רמת אפקטיביות נמוכה מחלופ

גיע יש לו פוטנציאל לה, מחד. בצורה משמעותית הוא הכי פחות אפקטיביקמפיי� שיווק חברתי   

" מוצר"שהוא משווק לה� הוא פחות מאיי� על הורי� במוב� ו ,לפלח אוכלוסייה נרחב יחסית

� לא יקדישו הורי� רבי� שהנושא לא קרוב לליב, ע� זאת. עי� של פטרנליז� ואי� אפילו מראית

   .אישי מורידה מיעילותו)והעובדה שאי� מפגש בי�, לקמפיי� מחשבה רבה

זהו תנאי . היכולת להחליט על החלופה הנבחרת במארג האינטרסי� הקיימי� )  ישימות פוליטית

  .הסופי מהציו� 15% בחרתי להעניק לו וס' 

סדנא ניידת דורשת שיתו' . קמפיי� שיווק חברתי הוא הכי פשוט ואינו צפוי להתנגדות כלשהיא  

 תחלופ. ג� כא� לא צפויה התנגדותא& , יסודי וע� צוותי הגני�)האג' לחינו& קד�פעולה ע� 

שכ� היא דורשת שיתו' , המסובכת ביותר מבחינת ישימות פוליטיתהיא  י�החינוכי י�היועצ

   .לי�רשויות מקומיות ועמותות במזרח ירוש, ח השונות"קופ, פעולה ע� משרד הבריאות

. קריטריו� זה כולל בתוכו ה� את הזמ� ליישו� החלופה וה� את הזמ� שייקח לה להשפיע – זמ�

, מכיוו� שבתחו� הקריאה קיימות כבר מספר תוכניות התערבות והנושא בכללותו אינו מוזנח

 15% קריטריו� זהבחרתי להעניק ל. מהזמ� בו נית� להשפיע קריטי פחותהזמ� ליישו� החלופה 

  .� הסופימהציו

. וג� השפעתו צפויה להיות המהירה ביותר נית� ליישו� כמעט מיידי קמפיי� שיווק חברתי  

ג� סדנא ניידת וג� יועצי� חינוכיי� דורשי� תכנו� של תוכנית התערבות , מבחינת זמ� ליישו�

ח א& שילוב יועצי� חינוכיי� בתחנות טיפת חלב דורש ג� תיקו� לחוק ביטו, והכשרה של כוח אד�
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מבחינת זמ� להשפעה לא  .לכ� יישו� חלופת היועצי� החינוכיי� תאר& יותר זמ�. בריאות ממלכתי

  .צפוי הבדל בי� שתי החלופות

התרבות , שר החינו&, בשל המשבר הכלכלי הנוכחי ובשל העובדה שהלקוח שלי – עלות למשק

     .מהציו� הסופי 30%למדד זה בחרתי להעניק , אינו אמו� על המדיניות הפיסקאלית, והספורט

העלות של סדנא ניידת  ,ח"מלש 5 )מוערכת בהיא הנמוכה ביותר והעלות של קמפיי� שיווק חברתי 

       .ח"מלש 11 )ומוערכת ביקרה הכי חלופת היועצי� החינוכיי� ח ואילו "מלש 7.2 )מוערכת ב

פיתוח של משרד מתקציב ה אחד אחוז מגיעה לכדיא' אחת מהחלופות אינה  ,על א' ההבדלי�

43.החינו&  

  

  חלופות
אפקטיביות 

)40%(  
ישימות 
  )15%(פוליטית 

  זמ� 
)15%(  

עלות למשק 
)30%(  

  ס& הכל

  3.65  3  2  3  5  יועצי� חינוכיי�

סדנא ניידת 
  לתיוו& הורי

3  5  3  4  3.60  

קמפיי� שיווק 
  חברתי

1  5  5  5  3.40  

  

כאשר בטווח זמ� , טיביות ביותרחלופה זו היא האפק. יועצי� חינוכיי�החלופה הנבחרת היא 

הארו& יש ביכולתה להגיע לפלח הרחב ביותר של האוכלוסיה ולהשפיע על שנות החיי� הראשונות 

א ל, על א' שהיא דורשת שיתו' פעולה נרחב יחסית ע� מספר גופי�. של הילדי� עוד לפני הג�

   .ממלכתיכל עוד מימונה יעוג� במסגרת תיקו� לחוק בריאות  לה התנגדותצפויה 

מכיוו� שמדובר בחלופה היקרה ביותר ומכיוו� שסדנא ניידת לתיוו& הורי דומה לה , ע� זאת

הפיילוט יאפשר . מתחנות טיפות החלב 20% )המלצתי היא לקיי� פיילוט בכ, בציו� המשוקלל

הבאי�  PIRLS ) ו PISAבה� הצור& יותר גדול עד למבחני הוצאה תקציבית מבוקרת באיזורי� 

  . שלו על רמת ההצלחה שיעידו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
כפי שמופיע באתר האינטרנט של אג' . ח"מלש 1,335תקציב הפיתוח של המשרד עומד על , 2009 בהתא� למסמ& עיקרי תקציב משרד החינו& 43

: משרד האוצר, התקציבי�
http://www.mof.gov.il/BUDGETSITE/STATEBUDGET/BUDGET2009/MINISTERIESBUDGET/socialBudget/Pages/Educatio

nBudget.aspx , 2009]28[access: May .  
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