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  קטנטנים לספריית פיג'מה  -מבוא  .א

החל משנה"ל תשע"ו גרינספון ישראל מופעלת על ידי קרן " םפריית פיג'מה לקטנטניס"תכנית 
 בגילימיועדת לילדים תכנית הויצו, אמונה ונעמת.  –המשתייכים לשלש רשתות במעונות יום 

 לקדם חינוך לקריאת ספרים בגיל צעירשואפת , ה"ספריית פיג'מהמבוססת על תכנית "ו 3-2
עידוד ואורח חיים של אהבת הקריאה בגן ובבית, תוך שימת דגש על ספרות טובה תרבות ולעודד ו

 . ומורשת יהודית וישראליתערכים שיח בנושא 

נבחרים על ידי ועדה ובה נציגות קרן גרינספון ישראל ומומחים ו מותאמים לפעוטותהספרים 
הספרים מגיעים במשלוח מרוכז למעונות, שם  .לחינוך לגיל הרך, לספרות ילדים ולחינוך יהודי

נחשפים הילדים לספרים ולפעילות חינוכית סביבם, ולאחר מכן מקבל כל ילד במעון עותק אישי 

צוותי  .בהצעות לשיחה ולפעילות משפחתית מגבשת ומהנה כל ספר מלווה. לביתושל הספר 
חודש ומקבלים אחת ל במפגשי העשרה והכשרה להפעלה מיטבית של התכניתמשתתפים המעונות 

בנוסף לספרים שמקבלים הילדים לבתיהם,  .ובה חומרי העשרה ורעיונות לפעילות "לאגרת בדוא
. נוספים מכל ספר להמשך קריאה בקבוצה ולהעשרת הספרייהשני עותקים מקבלים המעונות 

 ספרים. 11,500מעונות יום והעניקה מדי חודש  340 -בשנת הפעילות הראשונה פעלה התוכנית ב

היא לסייע למפתחי התכנית ומפעיליה בישראל לעצב ולשפר את התכנית. מטרת ההערכה  
מטפלות במעונות, של מנהלות של בתשע"ו התייחסה ההערכה להיבטים הבאים: חוות הדעת 

דיווח ו, בשנה"ל תשע"לקטנטנים על הספרים שחולקו על ידי ספריית פיג'מה מעונות, ושל הורים 
שונות סביב התכנית (עם הילדים, עם ילדים והורים ועם הורים בלבד), תפיסות על פעילויות 

מפקחות ומנהלות מעונות על ההדרכה במסגרת התכנית, ומשוב כללי על התכנית מכלל הגורמים 
  (מטפלות, מנהלות מעונות, מפקחות והורים). 

במועדים שונים תונים איסוף נעל מפגשי התייעצות עם צוות התכנית, ו יםההערכה מבוססממצאי 
מעונות  340ל שהופצו באמצעות הדוא"ל 1, באמצעות שאלוניםבשנה, ממקורות המידע הבאים

 .)33 –, נעמת 125 –, אמונה 182 –(ויצו 

שלש מנהלות התבקשו למלא שאלונים ההיא מנהלת המעון, ולכן לתכנית אשת הקשר המרכזית 
ובסופה. את עבודת המנהלות מלוות המפקחות האזוריות של  הבאמצעבתחילת השנה,  –פעמים 

. המטפלות שהעבירו מפקחות) 31( כל אחד מהארגונים, והן התבקשו למלא שאלון באמצע השנה
הורי ילדים במעונות . ובסופה השנהתחילת את התוכנית בכיתות התבקשו לענות על שאלון קצר ב

 התבקשו לענות על שאלון קצר בסוף השנה.

 2לוח 
 שיעור השבה) –(בסוגריים  מערך ההערכה בשנה"ל תשע"ו

 
 סוף השנה אמצע שנה לפני התכנית 

 135 מטפלות במעונות
)40%( - 

168 )49%( 
, 17 –, נעמת 81 –(ויצו 

 )70 –אמונה 

 212  מנהלות מעונות
)62%( 

207 )61%( 
 –, אמונה 118 –(ויצו 
 )31 –, נעמת 58

217 )64%( 
 –, אמונה 118 –(ויצו 
 )21 –, נעמת 78

 - - הורי ילדים במעונות
2564 

 –, אמונה 369 –(ויצו 
 )54 –, נעמת 141

 - מפקחות על המעונות
23 )74%( 

, 8 -, נעמת 12 -(ויצו 
 )3 -רשת אמונה 

- 

 

 

                                                           
 . 1 השאלונים למקורות המידע השונים מופיעים בנספח 1
 השאלונים הופצו באמצעות קישור בדוא"ל להורים על ידי צוות המעונות. לפיכך אין בידינו שיעור ההשבה.  2

http://splk.org.il/
http://www.pjisrael.org/
http://www.pjisrael.org/
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  לפני כניסת התכנית למעונותתמונת מצב   -ספרים וקריאה במעון  .ב

  
 –ביקשנו ללמוד על היבטים הקשורים לספרים ולקריאתם במעונות לפני הכנסת התכנית למעונות 

 המעונות מנהלותהתבקשו הימצאות ספרים וספריות והרגלי קריאה ופעילות סביב ספרים. לשם כך, 
 על הקיים בתחום הספרים וקריאתם במסגרת המעון. לדווח מטפלות הו
 

 גנוןספרייה ב
) דיווחו בתחילת השנה שקיימת ספריה בכיתת הגנון 96%) ומטפלות (92%רוב מוחלט של מנהלות (

ספרים,  60-חמישית מהמנהלות ושליש מהמטפלות דיווחו שיש בספריית הגנון למעלה משלהן. 
 ספרים.  40ספרים וכשליש דיווחו שיש בספרייה עד  60כחמישית דיווחו שיש בספרייה עד 

 

 
 1 תרשים

 מעונות וגננות בתחילת השנה  התפלגות תשובות מנהלות
 כמה ספרים יש בספריית הגנון?

 

 

 

 ?באיזה מצב רוב הספרים
 

 

 
 נגישות הספרים 

כמחצית המנהלות ורבע מהמטפלות דיווחו שהספרים ממוקמים בפינת קריאה נגישה לילדים, 
שליש) ציינו -למטפלת. היתר (כרבעפחות מחמישית דיווחו שהספרים נמצאים במדף גבוה ונגיש 

  ק מהספרים נגישים לילדים (מדפים, תיבות, פינת ישיבה) וחלקם נגישים למטפלות בלבד. שחל
) ציינו שיש לילדים הזדמנויות לעיון עצמי בספרים, באופן 97%כמעט כל המנהלות והמטפלות (

 ).92% –, מטפלות 87% –יומיומי (מנהלות 
 

 ם בקבוצות וביחידיםקריאת ספרים עם הילדי
כל המנהלות והמטפלות שהשיבו לשאלונים דיווחו שהמטפלת נוהגת לקרוא ספרים עם קבוצות 

 –) והיתר כפעמיים 77% –, מטפלות 86% –ילדים, רובן ציינו שמדובר במנהג יומיומי (מנהלות 
) דיווחו שהמטפלת נוהג לקרוא ספרים עם 39%) והמטפלות (34%שלש בשבוע. כשליש מהמנהלות (

ילדים יחידים. לדברי יותר ממחצית המנהלות ושליש המטפלות שדיווחו כך הקריאה עם ילדים 
 יחידים קורית כל יום. 

 
 גנוןבספריית השאלה 

דיווחו בתחילת השנה שקיימת ספריית ) 37%) ושליש מהמטפלות (23%חמישית מהמנהלות (
ברוב המעונות בהם קיימת השאלת ספרים לבתי הילדים, היא מתקיימת השאלה לבתי הילדים. 

). מספר משיבות ציינו 91%, מטפלות 93% –אחת לשבוע, לרוב בימי שישי לקראת שבת (מנהלות 
שבעבר היתה השאלה אולם כיום היא לא מתקיימת, בעיקר בגין אי החזרת ספרים על ידי 

 ההורים.  
 

 פעילות יצירה סביב הספרים
שהמטפלת נוהגת לקיים  לפני פתיחת התוכניתציינו  ) 74%( והמנהלות) 85%(רוב המטפלות 

  .פעילות יצירה סביב ספרים
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 על ספרים וקריאתם, לפני כניסת התכנית תמונת מצב   -בין המעון לבית  .ג

 הורים על קריאת ספרים עם ילדיהםהעם צוות המעון שיחות 
) שהן מקיימות 66%) ושני שלישים מהמטפלות (53%בתחילת השנה דיווחו מחצית מהמנהלות (

נושאי השיחה עם ההורים, כפי שפירטו נסבים . 3שיחות עם הורים על קריאת ספרים עם ילדיהם
 , למשל:המלצה להורים על ספרים (שהילד אוהב, נושאים בגן) ועל אופן הקריאהסביב 

 ושמח לגן בא והילד נקנה הספר ואז האימא של ליבה תשומת את מעירה אני מסוים סיפור אהב ילד אם -
 בגן הנלמד לנושא הקשורים ספרים לילדים להקריא להם ממליצה כלל בדרך -
 בוחרת ילדה למה שואלים ,מסוים ספר על ילד הגיב איך, מהספרים מסוים ספר על להמליץ מבקשים ההורים -

 .לזה ולהתייחס להגיב צריך ואיך ספר אותו שבוע כל
 בבית המשכיות שיהיה לילד לספר אפשר מהר, לספ עדיפות איזה שואלים ההורים -

עידוד קריאה לצורך העשרה נושא רווח נוסף עם ההורים לפי דיווח המנהלות והמטפלות הוא 
 , וכן עידוד קריאה כללי והסבר על הספרים. למשל:וסיוע בהתפתחות הילד

 לשיפור בספרים להעזר אתם מעודדים אנו הילד של הדיבור ויכולת השפה לגבי דואגים כשהורים כלל בדרך -
 .והחשיבה השפה לפיתוח הספר חשיבות את ומדגישים השפה

 ההורים את משתפת ובנוסף ועוד שינה גמילה כגון לספר מפנה פוחד ילד הלב שעל רגשי נושא סביב כלל בדרך -
 .שוב ביקש אהב אישי באופן לספר הולך חסותיבהתי

 'וכו טיטול ,ממוצץ גמילה ,מתאים ספר על ממליצה - במשפחה חדש תינוק נולד כגון חוויה של במקרה -

נושאים נוספים בשיחות עם ההורים הם פעילויות הורים בגנון, משוב של הורים על קריאה בבית 
וסיפורי ילדיהם על הנעשה בגן בהקשר של הספרים וכן בחירת והתאמת ספר לגיל הילדים 

 ולצרכיהם. להלן מספר דוגמאות:
 .ילדיהם עם ימי התת למצפה תללאי נסעו הורים בסכנה כספיון הספר בעקבות -
 .ומתלהב הספר את מכיר הילד איך לי מספר ההורה -
 .אותם משתפים והילדים במעון שנקראו ספרים לגבי אותי משתפים הורים -

 

ילדים במעון –פעילות הורים     

על קיומן של פעילויות בתחילת השנה  ) דיווחו97%(ל המנהלות והמטפלות במעונות כמעט כ
עם ההורים בדיווחי המנהלות הן: משותפות להורים וילדים במעון. הפעילויות השכיחות ביותר 

, )65כמו כן צוינו קבלות שבת ( וכן  )143ומסיבת חנוכה ( )150), יום המשפחה (151מסיבת סיום (
טו בשבט, שבועות, יום העצמאות, ל"ג  –פתיחת ספרייה ופעילויות/סדנאות סביב חגים, למשל 

 .תנועה פעילויותו משותפות הצגות, מה'פיג מסיבת, בעומר, פורים
, רובן ) מדווחות על מפגשים עם ההורים בלבד (ללא הילדים) במהלך השנה87%רוב המנהלות (

  הרצאות להורים.אספות הורים, חוג סיפור פעם בשבועיים במעון,  בתחילת השנה. 
 

 הצוות את עמדות והתנהגות ההורים סביב ספריםתפיסות 
מרבית המנהלות ומחצית מהמטפלות סברו בתחילת השנה שרוב ההורים מאמינים שחשוב לקרוא 

ספרים עם ילדים בגיל שנתיים. בנוסף, סברו פחות ממחצית המנהלות וכשליש מהמטפלות שרוב 
ההורים מתעניינים בהרגלי קריאת ההורים נוהגים להקריא לילדיהם ספרים באופן קבוע וכי רוב 

 ספרים בכיתת הגנון. 
 3 תרשים

 התייחסות ההורים להקראת וקריאת ספרים בגיל הרך עלעמדות המנהלות 

 

 
                                                           

 .5ר' נספח  –לפירוט  3

70%

44%42% 46%

32%30%

רוב ההורים מאמינים  
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ילדים בגיל שנתיים
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בכיתת הגנון

רוב ההורים נוהגים  
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  בעלי הענייןבעיני והספרים תכנית ה

 שביעות רצון כללית מהתכנית בעיני בעלי העניין   1ד.
 

 במעונות מטפלות
כל המטפלות שהשיבו לשאלונים ציינו שימליצו להמשיך את תכנית ספריית פיג'מה לקטנטנים 

חלק ניכר מהמטפלות הוסיפו מילים משלהן על התכנית ויתרונותיה במעון שלהן בשנה הבאה. 
 בעיניהן. להלן מספר דוגמאות:

 הספר פינת את במיוחד ומעשירים חדשים דברים לומדים תמיד להורים לצוות לילדים חשובה מאוד תכנית -
 הילדים ושפת

 שיתפו והילדים דרמתית  בצורהת, ובהתלהבו להקריא תיינהנ פגימות ספריית את אהבתי מאוד אישית אני -
 !!לכם תודהה. פ בעל כמעט הסיפור את ידעו כבר הביתה הספרים את כשקיבלוה. פעול

 עצם מעולה דברר. הספ בסוף להורים שהועבר המסר גםתי. אהב ומאוד מאוד חיובית היתה הספרים בחירת -
 .מסר שקיבלו ברגע לספר חשק להם עושה להורים הפניה

 ישרת, הבאו בשנים גם בתוכנית שתמשיכו נשמחחד, כא הילדים ושל שלנו הידע את להעשיר לנו םתמרשג תודה -
 .כח

 את מדקלמים כבר הילדים פעמים מספר שלאחר כיף והנאה לקריאה הילדים את חושפת היא מעולה התוכנית -
 ם. בעצמ אותו לספר ורוצים הסיפור

 
 מנהלות

מנהלות המעונות הביעו שביעות רצון רבה מהתכנית, באמצעות דוגמאות רבות שנתנו לשינויים 
 שחלו במעון ובבתי הילדים בעקבותיה. להלן מספר דוגמאות:

 והמוןר חיבוף, שיתו של הרגשה ישו, נהנ מאוד והילדים ההוריםם, מדהי מה'פיג תיספרי של הפרויקט -
 .כך המשיכו גדול כוח ישרה, ז עניין סביב התלהבות

 קריאת על ישליך שזה מקוה אני .ההורים בעיני וגם בעיניהם אוצר ממש .ששלחתם בספרים התאהבו הילדים -
 בכלל ספרים

 עוד צריכה הפרויקט עם שלה ראשונה שנה זו ,לילדים מקסימה תוספת וזו מוסף ערך בה יש מתנה הספר קבלת -
 זה את להטמיע

 רעיונות נולדיםצה. תאו תופסת לספר מספר צירתיותיהר. הספ בנושא יותר ומגוונות מעניינות פעילויות -
 לכבודלה ח אפיית סדנת רעיון נולדה והנ מתבוננותת, קוראוד, לי הספר את תומקבל הצוותים. חברות מדהימ

 .אווומל עולם היה ספר לת". כשב של החלהר "הספ
 החינוך יתחיל הזה בגיל שכבר מאד חשוב וזה לילד נפלאה חוויה וזו הביתה אליו ספר מקבל ילד שכל זה -

 .ספרים לקריאת לילדים
 

 מפקחות
) שהשיבו על שאלוני ההערכה ציינו שתכנית ספריית פיג'מה קטנטנים עונה 83%מרבית המפקחות (

) ואחת השיבה 13%שהתכנית עולה על ציפיותיהן (על ציפיותיהן במידה רבה. מספר מפקחות ציינו 
) ימליצו לדבריהן 96%שהתכנית עונה על ציפיותיה במידה בינונית. כל המפקחות להוציא אחת (

להמשיך ולהפעיל את התכנית גם בשנת הלימודים הבאה. ההמלצה על התכנית מבוססת על מגוון 
ים, חיזוק האהבה לספרים, יצירת נימוקים, כגון: העצמת המסר של חשיבות הקריאה של ספר

קשר דיאלוג מקרב ומלמד בין הילדים לבין המעון והמשפחה, העשרה ההתפתחות של הילדים, 
 ארגון מצוין של התכנית. לדוגמא:

 האהבה מגבירה - נבחרים לספרים הדגש שימתת, המצורפו הפעילויותה, למשפחד, לילון, למע הספר הנגשת -
(מפקחת,   כלה על הספר את מחבבם. וח מקרב דיאלוג ליצורר, לספר, לדב והמטפלות ההורים מעודדתר, לספ
 ויצו)

 .ובבית במעון רבה תרומה לה יש, תכניתה דרך לספר ההתייחסות התפתחות ואת ההנאה את רואה אני -
 (מפקחת, נעמת)

 הצוותות עם חשיבה היתה ספר כל עםחי, בפיקו המעונות בכל הספר באותו העת באותה לעסוק נפלא היה זה -
 (מפקחת אמונה) מאוד יפה התכנית.לבית בספרים הזוכים הילדים,

 

) שקיבלו משוב 54%ומחציתן ( התכנית על מהמנהלות משוב וקיבלכל המפקחות מדווחות ש
 מההורים על התכנית. להלן מספר דוגמאות שנתנו לכך:

 

 מציינים הוריםם. בספרי בחלקם המוצעים הרעיונות פי על פועלים החינוכיים הצוותים מרוצות מאוד המנהלות -
 (מפקחת נעמת) מהפרויקט נהנים כי

(מפקחת  מרוצים מאוד נשמעו ההוריםות. בפעוט גם לגנון בנוסף מפעילות שחלקן מרוצות כך כל היו המנהלות -
 ויצו)

 מהפעילויות וכן בבית לספר וידע הסיפור את מכיר שהילד נהנו הם ים.מהור משוב המנהלות דרך קיבלתי -
 (מפקחת אמונה)לסיפור  בהקשר הילד עם ביחד עשה שהצוות
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 הורי הילדים במעונות

 הורים מכל רחבי הארץ השיבו לשאלונים על ספריית פיג'מה קטנטנים.  564
) ממליצים להמשיך להפעיל את התכנית במעון שלהם גם בשנה 98%כל ההורים להוציא מעטים (

 אחרים להצטרף בהפעלת התכנית אצלם.הבאה וכן ממליצים למעונות 
ם של יספרכל או רוב הנוהגים לקרוא ביחד את מרבית ההורים שהשיבו לשאלונים מדווחים שהם 

  .) יותר מפעם אחת94%רובם (מעון, " שמביא/ה הילד/ה מהלקטנטנים "ספריית פיג'מה
 4 תרשים

 האם אתם נוהגים לקרוא ביחד את ספרי  התפלגות תשובות ההורים לשאלה:
 "ספריית פיג'מה לקטנטנים" שמביא/ה הילד/ה מהמעון?

 
 

 והורים המעון צוות: הספרים על דעת חוות  2ד.
 

 מטפלות ומנהלות במעונות
במסגרת למעונות הספרים שחולקו כל אחד משמונה מטפלות ומנהלות המעונות חיוו דעתן על 

התכנית בשנה"ל תשע"ו. רוב מוחלט של המשיבות לשאלוני ההערכה  העריכו את הספרים כטובים 
רבה מאד, להוציא הספר "שמחה רבה" שזכה באופן יחסי לפחות התלהבות, אם כי -במידה רבה

רבה מאד. כללית נמצא -שני שלישים ויותר מהמנהלות והמטפלות נתנו לו הערכה במידה רבה
בתפיסות המנהלות והמטפלות את כל הספרים, להוציא הספר "זנב ליואב" שזכה דמיון רב 

 להערכה רבה יותר בקרב המנהלות. 
 5תרשים 

 וות דעת על ספרי פיג'מה קטנטניםח
 רבה מאד"-שיעור הערכת הספר באופן כללי "במידה רבה

 

 

84%
78%

84%
79%

66%

95% 92% 93%
87% 85% 82%

91%

73%

94% 93% 93%

את זה ברווזיים חלה לשבת זנב ליואב שמחה רבה אני יכול לעזור פעם היה ילד  
שלא רצה  
לישון לבדו

מרים והים

מטפלות מנהלות  

65%

19%

10%
4%2%

קוראים את כל הספרים, כן

קוראים את רוב הספרים, כן

קוראים חלק מהספרים, כן

קוראים חלק קטן מהספרים, כן

לא יוצא לנו לקרוא את הספרים
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 הורי הילדים במעונות
באופן כללי את הספרים שקיבלו מספריית אהבו מרבית ההורים שהשיבו לשאלונים מציינים ש

 פיג'מה.
 6 תרשים

 התפלגות תשובות ההורים לשאלה:

 
על ידי כלל ההורים שהשיבו לשאלונים הם "אני יכול לעזור",  במיוחד" אהובים"הספרים שצוינו כ

 "את זה" ו"פעם היה ילד שלא רצה לישון לבדו". 
 

 2לוח 
 התפלגות תשובות ההורים לשאלה:

 ספר/ים שאהבתם במיוחד? (בחירת עד שלשה ספרים)האם יש 

 
  

1%2%
15%

41%

41%

כלל לא

במידה מועטה

בממידה בינונית

במידה רבה

במידה רבה מאוד

49%

32%
27%

31%

10%

50%
44%

18%

אני יכול  שמחה רבהזנב ליואבחלה לשבתברווזייםאת זה
לעזור

פעם היה 
ילד שלא 
רצה לישון  

לבדו

מרים והים
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 מפגשי הדרכה במסגרת התכניתתפיסות על  .ד

 . במעונות מפגשי חשיפה והדרכה סביב הספרים והתכנית הוצעו לכל הצוותים
מפקחות על הומנהלות המעונות ביקשנו ללמוד על תפיסותיהן ועמדותיהן של במחצית השנה 

 המפגשים שנערכו במסגרת התכנית לקראת פתיחתה ולהדרכת המנהלות והמטפלות. על המעונות 

 מפגש החשיפה לקראת התכנית .1
למנהלות  דיווחו שהשתתפו במפגש החשיפה) 82%( מרבית מנהלות המעונות משלש הרשתות

  .לקראת פתיחת התכנית
 הפעלת לקראת חשיפה במפגשכל המפקחות שהשיבו לשאלונים משלש הרשתות ציינו שהשתתפו 

 .במעונות התכנית
של המנהלות (משלש הרשתות) שהשתתפו במפגש החשיפה לקראת ) 95%(רוב מוחלט 

בהיכרות עם התכנית ומטרותיה ורובן רבה מאד -במידה רבהשהמפגש הועיל להן התכנית דיווחו 
הועיל  ) ציינו שהמפגש הועיל גם בהשראה לפעילות סביב הספרים. פחות מכך דיווחו שהמפגש%76(

 להן בהיכרות עם הספרים שיחולקו במשך השנה. 

 להיבטים החשיפה מפגש הועיל לדעתך מידה באיזותשובות מנהלות המעונות לשאלה: : 8 תרשים
 רבה מאד)-(% במידה רבה שונים

 

 
 

  במהלך השנה של ספריית פיג'מה לקטנטניםמפגשי הדרכה  .2
 במפגש השתתפו הןשל במעון המטפלות) ש31%(כשליש ממנהלות המעונות במחצית השנה דיווחו 

) 40%שמתוכנן מפגש כזה בעתיד. למעלה משליש ( דיווחו) 7%ומעטות ( המעונות לצוותי הדרכה
(במחצית השנה) שעדיין לא נקבע המפגש אולם הן מעוניינות בו וכרבע ציינו דיווחו באותו מועד 

) נימקו את אי תכנון המפגש בקשיים לוגיסטיים 18%כחמישית ( שלא מתוכנן מפגש כזה בהמשך.
תשובות המפקחות על השתתפות המטפלות והמנהלות ) ציינו שאין בו צורך. 13%וכעשירית (

 במפגשי ההדרכה דומות באופן כללי לאלה של המנהלות.  
נית. בסיום השנה נשאלו שוב מנהלות המעונות האם המטפלות השתתפו במפגש הדרכה על התכ

 מחצית מהן השיבו בחיוב. 
 

 9 תרשים
 לשאלה:  השנהסוף בתשובות המפקחות על המעונות 

 ? ההדרכה במפגשי השתתפו בפיקוחך במעונות והמנהלות המטפלות האם

 
 

95%

62%

76%

היכרות עם התוכנית 
ומטרותיה

היכרות עם הספרים שחולקו  
במהלך השנה

השראה מסביב לפעילויות  
הספרים

50%50%
כן

לא
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 תרומת ההדרכה בעיני מנהלות ומפקחות

רבה -רוב המנהלות משלש הרשתות תמימות דעים בכך שההדרכה במשך השנה תרמה במידה רבה
) ולשיתוף עמיתים והשראה לפעילות 90%מאד להיכרות הצוות במעונות עם התכנית ומטרותיה (

). כשני שלישים מהמנהלות סבורות שמפגשי ההדרכה במשך השנה תרמו 82%סביב הספרים (
רות עם הספרים המחולקים ולרכישת מיומנויות לקריאה בספרים רבה מאד להיכ-במידה רבה

) עניין בקיום 94%בסוף השנה הביעו רוב מוחלט של מנהלות המעונות (ועיסוק סביבם במעון. 
 מפגשי הדרכה למטפלות בשנה הבאה סביב ספרי התכנית. 
 לותלפעי השראהם ולעמיתי שיתוףהמפקחות סבורות שההדרכה במשך השנה תרמה ביותר ל

דרגות) ולהיכרות הצוות עם התכנית ומטרותיה (ממוצע  5בסולם בן  4.3(ממוצע  הספרים סביב
) ולרכישת מיומנויות לעיסוק בספרים 3.8) ובאופן בינוני להיכרות עם הספרים המחולקים (4.1

). כמה מפקחות הוסיפו המלצותיהן לגבי הדרכת צוותי המעונות במסגרת התכנית, שניתן 3.7(
 ריים:לחלקן לשני תכנים עיק

 הצורך בהוספת מפגשי הדרכה וקיומם בשילוב מספר מעונות באותו אזור:
 כדי, רפיתגגיאו קרובים מעונות לשני פעם כל  הדרכה  מפגשי  5 מציעה אני בתכנית הראשונה השנה וזו היות -

 .והורים ילדים עם הפעילויות את לחזק וכדי להטמיע
 .יותר טובה עמיתים למידת מאפשרת היתה מעונות ממספר גנון כיתת לצוות פגישה -
 .השנה במהלך לצוותים נוספים הדרכה מפגשי לקיים -

 
 שינוי פורמט המפגשים והוספת דוגמאות קונקרטיות כדי לשפרם ואת תרומתם לצוותי המעונות:

 .לאחרונה למעון שנכנסו לספרים דוגמאות מתן + מעבירות הן כיצד מהקולגות ללמוד לצוותים מקום לתת -
 ולתת למעון להגיע העתידיים הספרים את להביאם. לילדי נכון סיפור מקריאים איך להמחשה זקוק הצוות -

 הספר חשיבות על ענייני הסבר צריך הצוותת. הצוון של מוחי בסיעור שימוש תוך לפיתוח ורעיונות דוגמאות
 .לשאלות ומקום הילד בחיי והסיפור

 ר.סיפו בעקבות נוספות פעילויותף. סוע, אמצה, התחלת: לפעילו הדרכה מערכי יצירת -
ה. ונגיש ברורה כתובה בצורה עתידיים רעיונותה ויחיד גאוות לייצר כדי - בוצעו שכבר רעיונות כאמור להביא -

 .למחשב ונגישות יכולת יש המטפלות לכל לא
 10 תרשים

 שונים היבטיםתרמה ההדרכה ב לדעתך מידה באיזולשאלה: מעונות המנהלות תשובות 
 רבה מאד)-במידה רבה(% 

 

  

90%

65%69%

82%

היכרות של הצוות  
עם התוכנית 

ומטרותיה

היכרות עם הספרים 
שיחולקו במשך 

השנה

רכישת מיומנויות  
לקריאה בספרים  

ועיסוק סביבם במעון

,  שיתוף עמיתים
השראה לפעילות  

סביב הספרים
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 מפגשי מנהלות עם המטפלות לתכנון פעילות סביב הספרים במשך השנה  .3

) שהן יוזמות מפגשים עם צוות המטפלות 51%מחצית ממנהלות המעונות ( דיווחו במחצית השנה
 ). 30%סביב כל אחד מהספרים. כשליש עושות כך לדבריהן סביב חלק מהספרים (

 11 תרשים
 לשאלה: במחצית השנהתשובות מנהלות המעונות 

 ?למעון הספרים סביב פעילות לתכנון המטפלות צוות עם מפגשים יוזמת את האם
 רבה מאד)-(% במידה רבה

 
 

בסיום השנה, שוב נשאלו המנהלות האם נפגשו עם צוות המטפלות לתכנון פעילות במעון סביב 
. כרבע מהמנהלות דיווחו על קיום מפגש תכנון עם המטפלות סביב כל אחד מהספרים, הספרים

 כרבע נוסף סביב רוב הספרים וכשליש סביב חלק קטן מהספרים. 
 

 12 תרשים
 לשאלה:  סוף השנה בתשובות מנהלות המעונות התפלגות 

 ?למעון הספרים סביב פעילות לתכנון המטפלות צוות עם מפגשיםמקיימת  האם

 

  

12%

30%
51%

7%
רק סביב הספר הראשון

סביב חלק מהספרים

סביב כל הספרים

אחר

28%

27%

32%

10%3% סביב כל אחד מהספרים

סביב רוב הספרים

סביב חלק קטן מהספרים

רק סביב הספר הראשון

אחר
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 הדרכה חומריבו אינטרנטשימוש באתר ה .ה

המחולקים במסגרת התכנית למעונות  מידע על הספריםמציגה  לקטנטנים תכנית ספריית פיג'מה
עלון ו , דף פייסבוקאתר האינטרנט של התכנית –בכמה ערוצי תקשורת  צעות לצוות החינוכיוה

המעונות והמטפלות באפיקים אלה על מידת השימוש של מנהלות בדוא"ל. ביקשנו ללמוד המופץ 
על שימוש יומיומי בדוא"ל, רובן  מנהלות המעונותכל בתחילת השנה דיווחו  ועל תרומותיהם להן.

 משתמשות) וכמחציתן 23%"לפעמים" (וכרבע ) 75%יומיומי ( גולשות לדבריהם באינטרנט באופן
  ). 27%( ""לפעמים) או 45%( בפייסבוק באופן יומיומי

דיווחו שהן משתמשות בדוא"ל באופן יומיומי ושליש לפעמים. כמחצית המטפלות שליש מ
). מחצית משתמשות 32%) וכשליש "לפעמים" (56%מהמטפלות גולשות באינטרנט באופן יומיומי (

 בפייסבוק באופן יומיומי ורבע "לפעמים".

 
במעונות מנהלות של הושני שלישים בהתאמה)  84%ו 89%(רוב המנהלות במעונות ויצו ואמונה 

. מרביתן דיווחו במחצית השנה שהן מקבלות את העלון החודשי של התכנית בדוא"ל) 67%(נעמת 
 ובאתר העלון בתוך שמופיען, במעו הספרים לשילוב לצוות ההצעותקוראות את ) ציינו שהן 91%(

 .התכנית האינטרנט של
את  רבה מאד-במידה רבה משתפות) של המנהלות דיווחו במחצית השנה שהן 98%רוב מוחלט (

ומרביתן דיווחו שהן והמטפלות קוראות את ההצעות לצוות לשילוב  לצוות הצעותצוות המטפלות ב
מההצעות רבה מאד -במידה רבהומדות להספרים במעון. כשני שלישים מהמנהלות דיווחו שהן 

לות השראה כללית לצוות דברים חדשים, מתכננות בעזרתן את הפעילות סביב הספר במעון, מקב
 לפעילות סביב הספרים ומדפיסות את ההצעות.  

) שהמטפלות קוראות אותן, ושני 89%גם לגבי ההצעות בסוף כל ספר מדווחות מרבית המנהלות (
שלישים מהמנהלות מציינות שהן לומדות מההצעות דברים חדשים על הספר, מנסות חלק 

 א ולהשתמש בהצעות אלה. מהפעילויות המוצעות ומכוונות את ההורים לקרו
 

 13 תרשים
 בהצעות לצוות על השימוש במחצית השנה מנהלות המעונות  דיווחי

 רבה מאד-% במידה רבה - (בעלון ובאתר האינטרנט)

 
 

להורים בסוף כל ספר ואת הדף שהן קוראות את ההצעות ) 91%(בסוף השנה דיווחו רוב המטפלות 
 ) . 90%למטפלת שנשלח אליהן יחד עם הספרים (

 
 מה'פיג ספריית של האינטרנט באתר) מדווחות שביקרו 82%רוב המפקחות שהשיבו לשאלונים (

 עליו יצוהמל או/ו ,מה'פיג ספריית של פייסבוקה לדף ) הצטרפו20מתוך  5רבע מהן (. לקטנטנים
 ) מקבלות את העלון החודשי שנשלח אליהן בדוא"ל. 68%שני שלישים מהן ( .ולהורים לצוות

) 72%כל המפקחות סבורות (להוציא אחת) שהמדריך מתאים ושימושי לפעילות במעון, ורובן (
רוב המפקחות דיווחו במחצית השנה מעודדות לדבריהן את המנהלות לקרוא אותו ולהשתמש בו. 

66%64%
73%

64%

98%

85%
91%

לומדת  
מההצעות לצוות  

דברים חדשים

מתכננת  
בעזרתן את 

הפעילויות סביב  
הספר במעון

מקבלת השראה 
כללית לפעילות  
סביב הספרים

מדפיסה את 
ההצעות לשילוב  
הספרים במעון

משתפת את  
צוות המטפלות 

בהצעות  
לפעילויות

המטפלות 
קוראות את 

ההצעות לצוות  
לשילוב הספרים 

במעון

קוראת הצעות  
להורים לשיחה  
ולפעילות בסוף  

כל ספר
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). 76%, תמיד או לעיתים קרובות (והמעונות למנהלותריך המובא במד המידע את שהן מעבירות
 . בהצעות ומשתמשות המדריך את קוראות המנהלות ןידיעתרובן ציינו שלמיטב 

 :למעונות הנשלחים ההדרכה חומרי את ולשפר להעשיר דרכים עלשלש מפקחות המליצו 
 

 (מפקחת נעמת) הצוות לשימוש קונקרטיים רעיונות לשלב חשוב -
 (מפקחת אמונה) מהשטח רעיונות בתמונות שיתוף -
 עם לעשות הצלחתי לא אנית. הצוו את להדריך ,שהתקבל ספר כל עם סיבינאינט צורך היה הזו הראשונה בשנה -

 (מפקחת אמונה) בלבד המנהלות עם היה הז ,המעונות כל
 

-במידה רבה פעילות ומעודדות מעניינות  ם בסוף כל ספרלהורי הצעותכל המפקחות סבורות שה
 .אלו להצעות ההורים את להפנות המנהלות את) מציינות שהן מעודדות 75%ורובן ( רבה מאד

 
 

 פעילויות סביב הספריםביטויי התכנית במעון ו .ו

 
 פעילויות סביב הספרים במעון

של  דוגמאות לפעילות מוצלחת שעשו עם הילדים סביב אחד הספריםהמטפלות התבקשו לתת 
שני הספרים שעליהם ניתנו הכי הרבה דוגמאות הם "חלה לשבת" . ספריית פיג'מה לקטנטנים

ו"ברווזיים". ספרים נוספים שלהם ניתנו דוגמאות רבות הם "זנב ליואב" ו"את זה" והספרים עם 
פחות דוגמאות לפעילויות הם "מרים והים", "אני יכול לעזור" ו"הילד שלא רצה לישון לבדו". 

בחינת תדירות הפעילות סביב ספרים מעלה  ות אחת בלבד ניתנה כדוגמא לספר "שמחה רבה".פעיל
) ורוב 104שחלה עלייה בשיעור המנהלות המדווחות על קיום פעילות פעם בשבוע. כל המנהלות (

) ציינו שמדובר 33) ציינו שמדובר בפעילות יצירה של מלאכת יד וחלק מהמטפלות (83המטפלות (
 פור.בהמחזת הסי

 
 

 14 תרשים
 מספר דוגמאות שניתנו על ידי המטפלות במעונות לפעילויות עם הילדים סביב הספרים

 
 

  

19 19
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6 3
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 להלן מדגם תיאורים של פעילויות סביב הספרים השונים כפי שניתנו על ידי המטפלות:
 

 חלה לשבת
 חלה ביום שישי אפינו חולות אישיות יחד עם הידיים וחילקנו בקבלת שבת לכל ילד ויצו

 הכנת חלות ביחד עם הילדים ומפית לכיסוי החלות וברכת הנרות 
 ערכנו קבלת שבת  עם כול ההורים וחילקנו את הספר 
 הזמנו הורים לשנו ואפינו לחמניות קטנות ואישיות ואז ערכנו קבלת שבת חגיגית. 

 קריאת הסיפור בקבלת שבת והכנו חלות עם הילדים נעמת
 ההורים הקראת הסיפור ואפיית חלות קבלת שבת מעונים עם 

 עשיתי איתם הפרשת חלה והם הכינו את החלות אמונה
 הכנו עם הילדים בצק יצרנו צורות של חלות אפינו בתנור במעון  
ביקשנו את כל המצרכים מההורים הזמנו את ההורים לפעילות אחר הצהריים הכרנו את כל  

ראינו את השינוי שחל בבצק קלענו צמות אפינו ואף החומרים השתמשנו בחמשת החושים לשנו 
 אכלנו הייתה פעילות מדהימה

 ברווזיים
 פעילות עם גרבים משולב עם פעולות תנועה ויצו

 סטוליםים ובריהיכן חיים הברווזים איך הם נראים צבעים לימוד השיר ברווזים הכנת ברווזים מגרבי 
 היד ועשינו המחשה של הספר.לקחנו גרביים הדבקנו עיניים הלבשנו על  

 יצרנו ברווזיים מגרביים לכל ילדי על ידיו אחד אפור אחד לבן והיתה פעילות ערה עם מוסיקה  נעמת
 פעילות בהמחזה שהילדים הם הברווזים 

 הכנו כפפות וחילקנו לכל ילד כפפה אישית וסיפור והספר אמונה
 מאודתאטרון בובות עם דמויות מהספר הילדים אהבו  

 זנב ליואב
ובמשך היום  הכנת זנבות מחומרים שונים ובסוף היום  כל ילד הלך עם זנב שונה הקשור לגופו, ויצו

 גם רקדנו ושרנו כשהזנבות על גופנו.
נתנו לילדים זנבות, השמענו את הקולות של החיות, בדקנו למי יש זנב. הכנסנו את המושג ארוך/קצר.  

 בפיתולים.שיחקנו עם הזנבות 
 עם המחשת הספר ושיתוף פעולה יפה ומלאה של הילדים הפעילות בחצר, נעמת

 הילדים כולם היו יואב עם מטפחת וכל הילדים התחפשו למשהו אחר שקשור בספר אמונה
 הכנו ביחד עם הילדים זנבות כמו ליואב והילדים "לבשו" את הזנב והלכו איתו הביתה 
 זנב וההורים היו צריכים לתפוס את הילדודס בחג הפורים הכנו לכל ילד 

 את זה!
הכנו נחש ושחקנו עם הדמויות של הסיפור. שחקנו את הדמות של האבא והרמנו כול פעם ילד  ויצו

 אחר
עם הספר הראשון הזמנו את ההורים אחר הצהריים ועשינו  המ'כפתיחה לנושא ספריית פיג 

 תיאטרון בובות המחזה להורים ולילדים בסוף ההורים הוזמנו להכין סימניות עם הילדים
 עשינו פעילות הורים וילדים הכנו מגרביים בובת נחש ומגרביונים כדור צבעוני נעמת

להתייחסות שהאב ניסה לעניין את הילד . חישוקים, דובי  הסיפור סופר באמצעות המחשות. כל עמוד זכה 
 מחתם של המשתתפים הצעיריםשפרווה, כדורים נחש . האביזרים הוצפנו לתיבות הפתעה והוצאו בהקשרם ל

הילדים הוציאו את דמויות  הזמנו הורים וסיפרנו בהמחשה את הסיפור ושיתפנו את הילדים. אמונה
 היו שותפים לסיפור.וכך  הסיפור מתוך קופסא גדולה

 הקראנו והצגנו את הספר כהצגה וכל פעם בחרתי בילד אחר שיהיה הילד שבכה  
 שה הורים לספר לילדים את הסיפור   יהזמנתי חמ 

 מרים והים
הקראתי הסיפור עם המחשה . חיפשנו מילים שמתחרזות עם מילים מהספר, רקדו ושרנו שירים שקשורים  ויצו

 לים
בקבוקי פלסטיק מעט מים וגואש כחול להמחיש את הין ומחוץ לבקבוק הילדים הדביקו מדבקות שמנו בתוך  

 שקשורות לים/קיץ (שמשיה, ארמון, חול , כובע וכו ...)
 הכנו גיגית עם מים וחול בארגז לתחושה שאנחנו ליד הים נעמת

ילדה נבחרה מבין כל הבנות  והיתה למרים שחיפשה את  הים  והילדים האחרים  היו הדמיות הנוספות  אמונה
בסיפור שמנחים אותה  להיכן להגיע  פרשנו אלבד כחול על הרצפה  והוספנו דגים בים   ומעט חול מסביב על 

 ושיתוף פעולה מלא מנת להמחיש את הים  בהחלט היתה פעילות מדהימה שבה הילדים הביאו עיניין רב 
 אני יכול לעזור

ביקשתי מהילדים לעזור לי לאסוף משחקים בסוף הפעילות שאלתי תוך כדי מי יכול לעזור לי לסדר למיין  ויצו
 דם ושאלתי מי עוזר בביתיתי בחיוב רב מצילאסוף ונענ

המחשה, יצירה ו. בעיקר הספר ליווה את אותנו כנושא עיקרי לשבועיים תוך פעילות בתנועה בשיר דקלום,  
 הספר חיזק את הערך החברתי והתקשורתי בין הילדים.

המחשה לאר מכן  שהילדים ידעו לספר הזמנתי ילדים שרצו לספר ולא התביישו. חלקתי כל  נעמת
 ילד לפי החיה ושחקנו משחק תפקידים

היתה התעניינות גדולה והילדים  ים וההוריםדכל יום הזמנו הורה להקריא לילדים סיפור וצילמנו את היל אמונה
 מאוד נהנו

 יות וכל פעם השתמשנו בדמות אחרת וצלמנו את הדמ 
 הילד שלא רצה לישון לבדו

 הדגמנו לילד שינה וצילמנו אותו -הלכנו לישון  ויצו
על ידי המטפלות בשיתוף  שתית מוחשית כשכל ילד קיבל דובי במזרן והומחיהסיפור סופר בצורה חווי 

הילדים וסביב הסיפור התקבלו הרבה תגובות מההורים על המסר החשוב ועל כך שזה בא להם בזמן וגם 
 ראיתי שהילדים ממש התחברו לספר . 

המחשה לאר מכן  שהילדים ידעו לספר הזמנתי ילדים שרצו לספר ולא התביישו. חלקתי כל  נעמת
 ידיםילד לפי החיה ושחקנו משחק תפק

 הילד לא רצה לישון -עשינו סיפור מוזיקלי באמצעות הדמויות, עשינו הצגה אמונה
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 פעילויות במעון עם הורים סביב התכנית

) דיווחו במחצית השנה ששלחו להורי הילדים במעון מכתב אישי או 85%רוב מנהלות המעונות (
) 81%כלי המחשה עם חלוקת הספרים לבתים. רובן דיווחו שקיבלו משוב מההורים על התכנית (

). הבדלים בין מנהלות 81%וכי נתנו להורים הנחייה מפורשת לקרוא את ההצעות בסוף הספר (
רשתות נמצאו בהיבטים הבאים הקשורים להורים: אסיפת הורים בה ניתן הסבר המעון משלש ה

 על התכנית, מפגש הורים וילדים סביב התכנית ומפגש הורים ללא ילדים סביב התכנית. 
 

  15 תרשים
 התכנית סביבדיווחי מנהלות המעונות במחצית השנה על פעילויות עם הורים 

 רבה מאד)-(% במידה רבה

 
 
 

) שקיבלו משוב 75%בסוף השנה דיווחו רוב המטפלות (ות מדווחות על משוב מההורים. גם המטפל
מההורים על התכנית. הדוגמאות שנתנו למשוב מההורים מבטאות שביעות רצון רבה מהתכנית 

המשכיות בין הנעשה במעון לבין הנעשה בבית, העשרת הילדים, רצון הילדים  –בהיבטים שונים 
שיקראו להם בבית, קבלת הספר כמתנה הביתה והעשרת הספריית הביתית, שיפור בשפה. להלן 

 דוגמאות:
 

 (ויצו) שלנו למעונות גם שהגיעה תכניתה את שיבחו אהבו מאוד ההורים -
 פעילות בעקבותר. הספ את ומכיר להקריא יודע שהילד לאחרת, בבי הילד עם בצוותא הקריאה את אהבו הורים -

 (ויצו) לילדים מיטבית חוזרת הקראהו, לנ מעבירה המעון שמנהלת
 ,שבבית הבוגרים מהאחים מוכרת תכניתה מה'פיג בספריית משתתף הצעיר שילדם שמחו מאוד ההורים -

 (ויצו) מכך הנאה ותפיק הסיפורים להקראת תצטרף המשפחה שכל וביקשנו הספרים את ווקנויש
 (נעמת) .ספרים עוד מבקשיםם, הילדי עם משותפת מקריאה נהנו מאוד ההורים -
 לו שיקריאו אוהב הילדו. ל שיספרו מבקש הילד התכנית בזכות לילד סיפור לספר לי יצא לא התכנית לפני -

 (אמונה) התכנית בזכות סיפורים
 (אמונה)ההורים  את הדהים ספר מקבלים חודש שבכול והעניין ההשקעה -
 מקבל שהוא הספרים מתוך סיפור לשמוע יום כל מבקש הילד בביתנו היהספרי את העשיר מבורך פרויקט -

 (אמונה) השתבחו והשפה המילים אוצר הילד עם איכות זמן המון ויש הביתה
 

 אב יש לכולם לא כיה", ז את" הספר על כעסה הורית חד אםמטפלת אחת ציינה משוב שלילי: "
 "...בימינו

  

69%

55%

30%

85%
81%

57%

81%

אסיפת הורים  
שבה הוסבר  

להם על  
התוכנית

מפגש הורים  
וילדים סביב  

התוכנית

מפגש עם  
הורים ללא 

הכנת (הילדים 
מתנה לילדים  

)או הרצאה

מכתב אישי או 
כלי המחשה עם  
חלוקת הספרים 

לבתים

הנחייה 
מפורשת לקרוא 

את ההצעות 
בסוף הספר

מתכננת לקיים  
עוד פעילויות  
עם ההורים 

סביב התוכנית

קבלת משוב  
מההורים על 

התוכנית
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 ביטויים נוספים במעון סביב התכנית
שני שלישים ויותר ממנהלות המעונות משלש הרשתות שהשיבו לשאלונים דיווחו באמצע השנה על 

 .16במעונות, כפי שניתן לראות בתרשים קיומם של ביטויים רבים סביב התכנית 
 

 16 תרשים
 ן?במעו יש התכנית סביב האם -לשאלה במחצית השנה מעונות המנהלות תשובות 

 רבה מאד)-(% במידה רבה

 
 
 

 

 ספריית פיג'מה לקטנטנים בבתי הילדיםביטויי  .ז

) מדווחים שילדיהם אוהבים מאד להקשיב לסיפורים וכמעט כולם 89%רוב מוחלט של ההורים (
) למעט יחידים מציינים שהם נוהגים להקריא ספרים לילדיהם. בין שליש לכמעט מחצית 98%(

מדווחים שהם קוראים סיפורים לילדיהם כל ערב לפני השינה, וכשיעור הזה שהם קוראים 
ה פעמים בשבוע כחמישית קוראים לדבריהם כל יום בהזדמנויות שונות (לאו בהזדמנויות שונות כמ

דווקא לפני השינה) ושיעור נמוך מעשירית מההורים מדווחים שהם קוראים בערך פעם בשבוע או 
 לעיתים רחוקות יותר. 

 17 תרשים
 התפלגות תשובות הורים לשאלה:

 "מתי אתם נוהגים לקרוא ספרים לילדכם?"
 

 

 

72%70%

92%

65%

74%

לוח תוכן לפי ספר של  
מה 'ספריית פיג

לקטנטנים

לוח אינפורמטיבי  
להורים

הספרים נמצאים 
זמינים בפינת הספר

אביזרים ותחפושות  
בפינת הבית  

הקשורים לסיפורים

עוד ביטויים

41%

19%

33%

7%0%
כל ערב לפני השינה

בהזדמנויות שונות כל יום

בהזדמנויות שונות כמה פעמים  
בשבוע

בערך פעם בשבוע

לעיתים רחוקות יותר
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ומתוכם , ) מדווחים שקראו את ההצעות להורים בסוף הספרים64%שלישים מההורים (כשני 

) שההצעות נתנו להם רעיונות לעשות משהו עם הילדים בעקבות 78%מדווחים רוב ההורים (
 הקריאה. 

 
ההורים נתנו דוגמאות שונות לעשייה עם הילדים בעקבות הספרים: הכנת חלה, שיחה על 

ינה, היכרות עם חלקי הגוף (בעקבות "זנב ליואב"), המחזת הסיפור, התנהגות/טקס לקראת הש
הכנת בובות גרב (בעקבות "ברווזיים"), שיחה על הפכים (בעקבות "מרים והים"), שיחה על הושטת 

 שוליות דמויות עזרה במשפחה ובכלל, שיחה על מצב רוח (בעקבות "את זה"), בישול מרק, חיפוש
, השלמת המשפט בסיפור, הסבר האיורים (גם אלה שלא יפורהס במהלך פעולתן את ולפענח

, משחק זכרון לפי הדמיון לפי הסיפור להמשך שאלות, סיפור בעקבות ציורמוזכרים בסיפור עצמו), 
 הספר ועוד. 

 
לקטנטנים הם רוב הספרים  פיג'מה ספריית ספרימכלל ההורים שהשיבו מציינים ש 30%קרוב ל

) מעידים שהספרים 72%רוב ההורים ( או מחצית מהם.  בספרייה הביתית של ילד/ת המעון שלהם
מהווים חלק קטן מתוך הספרים בספריה הביתית של " לקטנטנים "ספריית פיג'מהשקיבלו מ

 ילד/ת המעון שלהם. 
  

ת להורים וילדים סביב התכנית ) לא השתתפו לדבריהם במהלך השנה בפעילו73%רוב ההורים (
 במעון של ילדיהם.

 
 18 תרשים

 התפלגות תשובות ההורים לשאלה:
 איזה חלק בספרייה הביתית של ילד/ת המעון שלך מהווים ספרי פיג'מה לקטנטנים?

 

 
 

  

18%

8%

74%

רוב הספרים

בערך מחצית

חלק קטן



18 
 

 יהןדיווח עלהשפעות ו –בעקבות התכנית  .ח

 

 למצב בסיום השנההשוואה בין המצב לפני כניסת התכנית  -השפעות בפועל   1ט.

בשיעור המנהלות שציינו בסיום השנה שמתקיימת  11%חלה עלייה של ההשוואה מלמדת כי 
 ). 85%פעילות יצירה סביב ספרים במעון (

 גם המחשה אמצעי -בנוסף, נמצאה עלייה בשיעור המנהלות המציינות שיש פעילות "אחרת", כגון 
שיתוף הורים בפעילות, מצגת/פנס קסם, הכנת , משחק והמחזה, פתיחת ספריית השאלה, הטבע ןמ

 אוכל שקשור לסיפור (תירס חם, גירוד גזר) ועוד.
 2תרשים 

 התפלגות תשובות מנהלות מעונות בתחילת השנה ובסופה 
 לשאלה על התדירות בה נוהגת המטפלת לקיים פעילות יצירה סביב ספרים

 

 
 

 של התכנית בעיני בעלי העניין נתפסותהשפעות   2ט.
 

 מטפלות
הפעלת תכנית ספריית פיג'מה לקטנטנים במעון בסוף השנה מדווחות רוב המטפלות שבעקבות 

שלהן, עבודתן במעון הועשרה, הן קוראות יותר ספרים עם ילדי המעון, למדו דברים חדשים 
 והכירו סופרים וספרים חדשים.  

 
 19 תרשים

  -התפלגות תשובות המטפלות במעונות בסוף השנה לשאלה 
 " -"האם בעקבות הפעלת ספריית פיג'מה לקטנטנים 

 
 

 
 

  

31%41%

18%
16%

28%22%

23%
3%

0%
18%

שנה ת  ל שנהתחי ף  סו

פעם בשבוע פעם בשבועיים פעם בחודש פעמיים בשנה-פעם אחר

82%70%
86%79%

7%
16%

9%14%
11%14%5%7%

ר   ת ו י ת  א ר קו ת  א
י   ד ל י ם  ע ם  רי פ ס

ן עו מ ?ה

ם   רי פ סו ת  ר כ ה
ם שי ד ח ם  רי פ ס ?ו

ן   ו ע מ ב ך  ת ד בו ע
ה ר ש ע ?הו

ם   רי ב ד ת  ד מ ל
ם שי ד ?ח

רבה מאד-במידה רבה  במידה בינונית כלל לא-במידה מעטה 
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 מנהלות מעונות

רבה מאד בעקבות -רוב מנהלות המעונות מדווחות על שינויים רבים שקרו במעון במידה רבה
ספריית פיג'מה לקטנטנים. השינוי הגדול ביותר הוא היחשפות הילדים לספרים איכותיים. הפעלת 

שינויים מובהקים אחרים לדעתן הם מודעות גדלה של ההורים לחשיבות הקריאה לילדים (ממצא 
שמאומת גם מדבריהם של ההורים עצמם), חיזוק העיסוק בנושאי ערכים ומורשת במעון, עלייה 

ל הילדים, גדילת אוצר המילים של הילדים (גם זה מדווח על ידי הורי בקריאת הספרים ש
הילדים), עלייה בקריאת ההורים ספרים עם ילדיהם ושינוי בסגנון עבודת הצוות במעון סביב 

הספרים. כמחצית מהמנהלות מציינות שבעקבות התכנית חל שינוי במידה רבה בקשר שבין 
 המשפחות למעון. 

 
 21 תרשים

  -מעונות בסוף השנה לשאלה מנהלות ההתפלגות תשובות 
 -בעקבות הפעלת ספריית פיג'מה לקטנטנים להתרשמותך "האם 

 
 

  

76%

93%

74%

77%

72%

72%

79%

46%

18%

6%

22%

15%

17%

23%

18%

27%

6%

2%

4%

8%

11%

5%

3%

27%

ם רי פ ס ר  ת ו י ם  אי ר קו ם  די ל הי

ם י תי כו אי ם  רי פ ס ל ם  פי ש ח נ ם  די ל הי

ל ד ג ם  די ל הי ל  ש ם  לי מי ה ר  צ או

ת  ש ר מו ו ם  י כ ר ע אי  ש ו נ ב ק  סו עי ה ת  א ת  ק ז ח מ ת  י נ כ ת ה
ן עו מ ב

ם רי פ ס ה ב  בי ס ן  ו ע מ ב ת  ו ו צ ה ת  ד בו ע ן  ו נ ג ס ב י  ו נ שי ש  י

ת בי ב ם  ה די ל י ם  ע ר  ת ו י ם  אי ר קו ם  רי הו ה

ם די ל לי ה  א רי ק ה ת  בו שי ח ל ר  ת ו י ם  עי ד מו ם  רי הו ה

ן עו מ ל ת  חו פ ש מ ה ן  בי ר  ש ק ב י  ו נ שי ש  י

רבה מאד-במידה רבה  במידה בינונית כלל לא-במידה מעטה 
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ף השנה על שינויים שחלו בעקבות הפעלת התכנית במעון. כל וסבמנהלות המעונות התבקשו לספר 

בהכללה ניתן לסווג את השינויים  4להוציא שתיים, ציינו ותיארו שינויים.המנהלות שהשיבו  170
חיזוק הקשר והתיאום של המעון עם ההורים ויצירת שיח אהבת הילדים לספרים, לכמה סוגים: 

דרישת הילדים חינוכי עימם, חיזוק הקשר של הילדים הם הוריהם באמצעות הספרים וקריאתם, 
בניית ספריה ביתית בבתים בהם אין הספרייה במעון וופיתוח מהוריהם לקרוא להם, שדרוג 

ספרים, שינוי בצורת העבודה של המטפלות סביב הספרים, יצירת שיח חינוכי בצוות סביב תכני 
הספרים שלא היה קיים קודם לכן, עלייה בסקרנות והתעניינות הילדים ועלייה בציפייתם לקראת 

פורים לילדים, העשרת הספר החדש, הגברת המודעות של הצוות לחשיבות הספר והקראת הסי
השפה ואוצר המילים של הילדים, הפיכת הספר לחלק אינטגרלי ושגרתי מהיומיום במעון, הפיכת 

פינה מרכזית במעון, חשיפה חוזרת לאותו ספר בזכות קבלתו הביתה, חשיפת לספר" ה"פינת 
יב הילדים וההורים לספרי איכות, חיזוק ההשאלה של ספרים הביתה, יצירת פעילויות סב

 הספרים. 
 

  

                                                           
 .2 ר' נספח – השינויים שפירטו המנהלות לפירוט מלא של  4
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 הורים
רבה מאד שהילדים מדפדפים בספרים ו"קוראים" -שני שלישים מההורים מדווחים במידה רבה

אותם לבד. למעלה ממחצית מדווחים שהילדים מבקשים במידה רבה מההורים להקריא להם 
וסופרים חדשים והתוודעו יותר סיפורים וכי בעקבות ספריית פיג'מה לקטנטנים הכירו ספרים 

) מדווחים שאוצר המילים של ילדם 49%להנאה של קריאת ספרים עם הילדים. מחצית מההורים (
רבה מאד בעקבות התכנית ושהינם מודעים יותר לחשיבות הקריאה של ספרים -גדל במידה רבה

יג'מה הם מההורים מדווחים כי במידה רבה, בעקבות החשיפה לספריית פ 41%עם ילדיהם. 
 קוראים יותר ספרים עם הילדים. 

 
 23 תרשים

  -התפלגות מידת ההסכמה של הורים עם ההיגדים 
 " -"בעקבות ספריית פיג'מה לקטנטנים 

 
 

  

41%

56%

49%

60%

68%

34%

49%

51%

26%

27%

33%

21%

19%

36%

22%

23%

33%

17%

18%

19%

13%

30%

29%

26%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

אנחנו קוראים יותר ספרים עם הילדים

הכרנו ספרים וסופרים חדשים

אוצר המילים של הילדים גדל

הילדים מבקשים יותר שנקריא להם סיפורים

אותם לבד" קוראים"הילדים מדפדפים בספרים ו

ספרים הפכו למשהו יותר מרכזי בבית שלנו

אנו יותר מודעים לחשיבות של קריאת ספרים עם הילדים

התוודענו יותר להנאה של קריאת ספרים עם הילדים

רבה מאוד–במידה רבה  במידה בינונית כלל לא–במידה  מעטה 
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 המלצות להמשך התכנית במעונות .ט

כל המטפלות שהשיבו לשאלונים בסוף השנה ממליצות להמשיך את תכנית קטנטנים בשנה הבאה. 
רבות מהן מביעות התלהבות מהעניין שמגלים הילדים בספרים, מהחידוש באווירה במעון בעקבות 

הפעלת התכנית, מהעשרת הילדים וחשיפתם מגיל צעיר לספרים ולהנאה והשמחה הכרוכות 
בקריאתם. הצעותיהן להמשך פיתוחה של התכנית נוגעות להתאמת הספרים לגיל הילדים (למשל, 

מיועדים לילדים בוגרים יותר בכיתת גנון), לתכני ספרים המותאמים למועדי יותר מלל בספרים ה
וכן הערות לגבי ספרים ספציפיים. הערותיהן מובאות במלואן השנה ולשלבים התפתחותיים, 

 להלן מספר דוגמאות: .בנספח
 

 כן כמו ם. לקראת והתרגשו החדשים בספרים יותר מתעניינים הילדיםנו, אצל הפרויקט את להמשיך ממליצה -
 (ויצו) השינה לפני תריו מספרים וההורים הועשרה בבית האישית היהספרי

  את מדקלמים כבר הילדים פעמים מספר שלאחר כיף והנאה לקריאה הילדים את חושפת היא מעולה תכניתה -
 לגיל אך הילדים על וחביבים אהובים היו אומנם הספרים 3 לגיל עשיר יותר תוכן עם ספרים שצריך חושבת אני -

 . (ויצו)מלל יותר עם ספרים צריך הזה
 עצם מעולה דברר. הספ בסוף להורים שהועבר המסראת  גםתי אהב ומאוד מאוד חיובית היתה הספרים בחירת -

 (נעמת)מסר  שקיבלו ברגע לספר חשק להם עושה להורים הפניה
 ישרות, יהבא בשנים גם תכניתב שתמשיכו נשמחחד, כא הילדים ושל שלנו הידע את להעשיר לנו םתמרשג תודה -

 (נעמת) .כח
 (אמונה) לפה זהב כפית עם מושלם באופן מוגש והכל בספרים רבה השקעה ניכר -
. לילדים הקריאה לפני עליו ןלהתאמ בכדי לביתה לעצמה פרטי ספר לקבל צריכה מטפלת שכל חושבת אני -

 (אמונה)

 
 לדוגמא:מנהלות רבות ציינו שאין מה לשפר בתכנית והן ישמחו להמשיך איתה כפי שהיא. 

 המטפלות את שמכוונתר, הספ בסוף מידע הוספתם, ספרי של מצוינת בחירהה, מדהימ תכניתר. לשפ מה אין -
 (ויצו) בה המשיכו ת!!!תכני של יופים. דילוהי

 ה. (ויצו)והקשב לקריאה הילדים את ומעודדת נהדרת התכנית, בתכנית לשפר מה שאין חושבת אני -
 כאלה תוכניות ירבו כן הילד של עולמו מתוך השפה הספר איכות על מוקפדת בחירה מיוחדת מעשירה תכנית -

 (נעמת) מאוד נוינהנ לכם תודה כולה ובמדינה בנעמת
 (אמונה) .מושלמת בצורה זה את עושים .חוויה והיה כיף היה -
 מאמינה ואני לספרים מתייחסים שלא משפחות שיש נכון זה מבורך הואט, הפרויק את אהבנו מאוד ואני הצוות -

 נשמח ,יומי מקום יש לספר אצלנו ,רגילות שהן מה חיזק רק זה מעוןל. מהרגי יותר לספר דרבון להם נתן שזה
 (אמונה) .אתכם ולעבוד לקבל להמשיך

 
נוגעות לבקשות ליותר הדרכה של ההמלצות העיקריות של מנהלות המעונות להמשך התכנית 

המטפלות, התאמת הספרים לגיל הילדים (בעיקר לגיל הבוגר יותר) וכן לסוג האוכלוסייה (דתיות 
ומצב סוציואקונומי), התאמת התכנית לנושאים בהם עוסקים במעונות, ליותר ספרים למעון עצמו 

ו לפן הארגוני של עיתוי (מעבר לספרים לחלוקה לבתי הילדים). הערות מעטות יחסית התייחס
 להלן מספר ציטטות לדוגמא: .הגעת הספרים. הערותיהן מובאות במלואן בנספח

 

 . (ויצו)לתכנית יותר ההורים את לחבר איך וגם כזו אחת לנו שתהיה ונשמח חשובה מאוד למטפלות הדרכה -
 . (ויצו)ההדרכה את יעשה חיצוני שמשהו חשוב  , וחשיבותו הנושא  סביב להורים גם הדרכה עושה יתייה -
 . (ויצו)מלל מאוד מעט עם גיל מותאמים היו שלא שניים או אחד ספר היה -
 שאר וגם לפסח שהתאים רבה שמחה כמו .בגנים המועברים לתכנים קשורים להיות אמורים שהספרים חושבת -

 . (ויצו)כך להמשיךם. הספרי
ר הספ כמו .הרמה את טיפה להרים שם אפשר ,גנון לכתת מתאים לא זה .לספרים שהפכו שירים אהבו פחות -

 (ויצו) .מוצלח שהיה"את זה" 
 . (נעמת)השונה לקבלת/מטיטולים לגמילה/לאלימות /הילד לכבוד שוריםקה ספרים יכנסו אם אשמח -
. לפעוטות גם להתאים שיכלו בבוגרים שקיבלו סיפורים ישנם  הפעוטות לכיתת גם התכנית את להכניס מבקשת -

 (נעמת)
 . (אמונה)הספרים נושא סביב למטפלות השתלמויות יותר-חודש לכל מלמעלה הכוונה שתהיה אשמח -
 גם מחבר ומאוד מושקע פשוט ספר לשבת חלה הספר .ומזמינים בוגרים לכיתת תואמים ספרים שיהיו חשוב -

 תינוקות לכיתת להתאים יכול ואפילו מותאם אינו זה את הספר .לילדים הנאה וגם לפעילות גם למורשת
 (אמונה) .ברווזיים הספר לגבי ל"כנל. לגי בהתאם
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 סיכום  יא.

בשנת ופעלה לראשונה שלש ה-י שנתייםתכנית ספריית פיג'מה לקטנטנים המיועדת לילדים בגיל
ויצו, אמונה ונעמת. ההערכה המלווה את  –של שלש רשתות ברחבי הארץ במעונות יום  תשע"ו

תכנית ספריית פיג'מה בגני הילדים מראשיתה מצביעה על הצלחתה הרבה של התכנית בעיני 
לסייע למפתחי התכנית היא הגננות וההורים. מטרת ההערכה של ספריית פיג'מה לקטנטנים 

 באמצעות מענה על השאלות הבאות: ומפעיליה בישראל לעצב ולשפר את התכנית החדשנית, 
מידת התאמתם מהי איכות הספרים ו ? מהי התכנית בגנים מתאימה גם למעונותאם מתכונת ה

 רכי הצוותים החינוכיים?  האם ההדרכה הניתנת במסגרת התכנית עונה על צלגיל הילדים
 במעונות? מהו הממשק הקיים בין התכנית לבתי הילדים? 

על מפגשי התייעצות עם צוות התכנית, ואיסוף נתונים במועדים שונים  ההערכה מבוססיםמצאי מ
מטפלות ומנהלות במעונות יום של שלש הרשתות  –בשנה, מבעלי העניין" המרכזיים של התכנית 

  ויצו, אמונה ונעמת, מפקחות על המעונות והורי הילדים במעונות. –בהן פועלת התכנית 

כלל הממצאים מעידים על הצלחה גדולה של התכנית הן מבחינת שביעות הרצון של הנהנים 
ילדים והוריהם, מטפלות ומנהלות מעונות ומפקחות על המעונות, והן  –מהתכנית במעונות 

מבחינת השינויים הרבים והמשמעותיים, כך לדברי בעלי העניין, שחלו במעונות ובבתי הילדים 
 ית. בעקבות הפעלת התכנ

 
 ספרי ספריית פיג'מה לקטנטנים בעיני בעלי העניין

 המנהלות והמטפלות התבקשו לחוות דעתן על הספרים שחולקו במשך השנה בספריית פיג'מה. 
שהשיבו לשאלוני ההערכה  )94%-82%( ומנהלות המעונות )95%-75%( רוב מוחלט של המטפלות

רבה -העריכו את הספרים שחולקו השנה במסגרת ספריית פיג'מה לקטנטנים כטובים במידה רבה
אם כי גם לגביו ניתנה ( מאד, להוציא הספר "שמחה רבה" שזכה באופן יחסי לפחות התלהבות

צא דמיון רב . כללית נמ)הערכה טובה במידה רבה על ידי שני שלישים ויותר מהמנהלות והמטפלות
בתפיסות המנהלות והמטפלות את כל הספרים, להוציא הספר "זנב ליואב" שזכה להערכה רבה 

 יותר בקרב המנהלות. 
ההערה העיקרית על הספרים היתה הצורך בהתאמה שלהם לגיל הילדים, למועדי השנה ולסוגיות 

 התפתחותיות.
 

אהבו באופן כללי את הספרים שקיבלו מספריית ) 82%(מרבית ההורים שהשיבו לשאלונים 
נוהגים  שילדיהם אוהבים מאד להקשיב לסיפורים וכי הםפיג'מה. רובם דיווחו בסיום השנה 

מעון, " שמביא/ה הילד/ה מהלקטנטנים "ספריית פיג'מהים של ספרכל או רוב הלקרוא ביחד את 
ראים סיפורים לילדיהם כל ערב בין שליש למחצית מהם דיווחו שהם קורובם יותר מפעם אחת. 

לפני השינה, וכשיעור הזה שהם קוראים בהזדמנויות שונות כמה פעמים בשבוע. כחמישית 
קוראים לדבריהם כל יום בהזדמנויות שונות (לאו דווקא לפני השינה) ושיעור נמוך מעשירית 

 מההורים מדווחים שהם קוראים בערך פעם בשבוע או לעיתים רחוקות יותר. 
אים אלה מפתיעים בשיעור הגבוה יחסית של הורים המדווחים על קריאת ספרים עם ממצ

של  מדגם מייצגילדיהם. בהקשר זה חשוב להזכיר כי ההורים שהשיבו לשאלונים אינם מהווים 
כלל ההורים של ילדי המעונות הנכללים בתכנית. ניתן לשער שקיימת הטיה, משום שהורים 

 שמעות לקריאת ספרים ככל הנראה ענו יותר לסקר האינטרנטי. שנוטים לקרוא יותר ולייחס מ
 

כשני שלישים מההורים ציינו שקראו את ההצעות להורים בסוף הספרים ומתוכם מדווחים רוב 
ההורים שההצעות נתנו להם רעיונות לעשות משהו עם הילדים בעקבות הקריאה ונתנו מגוון 

 דוגמאות לעשייה עם הילדים בעקבות הספרים.
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 תפיסות על ביטויים והשפעות במעונות  –בעקבות התכנית 
ברבדים שונים של עבודת המעון, של הקשר בין המעון  תכנית יש השפעהממצאי ההערכה מלמדים של

 לבתי הילדים ושל הילדים והוריהם בשעות הפנאי. 
שחלה עלייה של לדיווחיהן בסוף השנה מלמדת בין דיווחי מנהלות המעונות בתחילת השנה השוואה 

בשיעור המנהלות המדווחות על קיומה של פעילות יצירה סביב ספרים במעון וכן חלה עלייה  11%
. כמו כן, ניתן להבחין בסוף בשיעור המנהלות המדווחות על קיום פעילות סביב הספרים פעם בשבוע

גמאות רבות המטפלות גם נתנו דו. המתוארות סביב הספרים בסוגי הפעילויותרב גיוון השנה ב
לפעילויות מוצלחות שקיימו סביב ספרי ספריית פיג'מה לקטנטנים עם הילדים. שני הספרים עליהם 

ניתנו הדוגמאות הרבות ביותר הם "חלה לשבת" ו"ברווזיים", כגון אפיית חלות בהשראת הספר 
". ספרים "חלה לשבת" ופעילות עם גרביים (יצירה, כפפות, המחזת השיר) בהשראת הספר "ברווזיים

 ות רבות הם "זנב ליואב" ו"את זה".נוספים שלהם ניתנו דוגמא
 בסוף השנה דיווחו רוב המטפלות שבעקבות הפעלת תכנית ספריית פיג'מה לקטנטניםבנוסף, 

, למדו )82%( , הן קוראות יותר ספרים עם ילדי המעון)86%( במעון שלהן, עבודתן במעון הועשרה
 . )70%( ופרים וספרים חדשיםוהכירו ס) 79%(דברים חדשים 

מעבר לדיווחי המטפלות על תרומת התכנית לעבודתן, מדווחות גם רוב מנהלות המעונות על 
רבה מאד בעקבות הפעלת ספריית פיג'מה לקטנטנים. -שינויים רבים שקרו במעון במידה רבה

השינוי הגדול ביותר לדבריהן הוא היחשפות הילדים לספרים איכותיים. שינויים מובהקים 
ות גדלה של ההורים לחשיבות הקריאה לילדים (ממצא שמאומת גם אחרים לדעתן הם מודע

מדבריהם של ההורים עצמם), חיזוק העיסוק בנושאי ערכים ומורשת במעון, עלייה בקריאת 
הספרים של הילדים, גדילת אוצר המילים של הילדים (גם זה מדווח על ידי הורי הילדים), עלייה 

בסגנון עבודת הצוות במעון סביב הספרים. כמחצית  בקריאת ההורים ספרים עם ילדיהם ושינוי
 מהמנהלות מציינות שבעקבות התכנית חל שינוי במידה רבה בקשר שבין המשפחות למעון. 

 
כל מנהלות המעונות להוציא שתיים פירטו ותיארו את השינויים לסוגיהם השונים: אהבת הילדים 

צירת שיח חינוכי עימם, חיזוק הקשר של לספרים, חיזוק הקשר והתיאום של המעון עם ההורים וי
הילדים הם הוריהם באמצעות הספרים וקריאתם, דרישת הילדים מהוריהם לקרוא להם, שדרוג 

ופיתוח הספרייה במעון ובניית ספריה ביתית בבתים בהם אין ספרים, שינוי בצורת העבודה של 
ים שלא היה קיים קודם לכן, המטפלות סביב הספרים, יצירת שיח חינוכי בצוות סביב תכני הספר

עלייה בסקרנות והתעניינות הילדים ועלייה בציפייתם לקראת הספר החדש, הגברת המודעות של 
הצוות לחשיבות הספר והקראת הסיפורים לילדים, העשרת השפה ואוצר המילים של הילדים, 

בפינה  הפיכת הספר לחלק אינטגרלי ושגרתי מהיומיום במעון, הפיכת "פינת ספר" שהיתה
למרכזית במעון, חשיפה חוזרת לאותו ספר בזכות קבלתו הביתה, חשיפת הילדים וההורים לספרי 

 איכות, חיזוק ההשאלה של ספרים הביתה, יצירת פעילויות סביב הספרים. 
 

דיווחו שקיבלו משוב מההורים על התכנית וכי ) 75%(והמטפלות ) 81%(זאת ועוד, רוב המנהלות 
יה מפורשת לקרוא את ההצעות בסוף הספר. הדוגמאות שנתנו למשוב מההורים נתנו להורים הנחי

המשכיות בין הנעשה במעון לבין הנעשה  –מבטאות שביעות רצון רבה מהתכנית בהיבטים שונים 
בבית, העשרת הילדים, רצון הילדים שיקראו להם בבית, קבלת הספר כמתנה הביתה והעשרת 

 הילדים.  הספרייה הביתית, וכן שיפור בשפת
 

 ביטויי התכנית בבתי הילדים 
רבה מאד שהילדים מדפדפים בספרים ו"קוראים" -שני שלישים מההורים מדווחים במידה רבה

אותם לבד. למעלה ממחצית ההורים מדווחים שהילדים מבקשים במידה רבה מההורים להקריא 
רים חדשים והתוודעו להם סיפורים וכי בעקבות ספריית פיג'מה לקטנטנים הכירו ספרים וסופ

יותר להנאה של קריאת ספרים עם הילדים. מחצית מההורים מדווחים שאוצר המילים של ילדם 
רבה מאד בעקבות התכנית ושהינם מודעים יותר לחשיבות הקריאה של ספרים -גדל במידה רבה

מה עם ילדיהם. יותר משליש מההורים מדווחים כי במידה רבה, בעקבות החשיפה לספריית פיג'
 הם קוראים יותר ספרים עם הילדים. 
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מהווים חלק קטן " לקטנטנים "ספריית פיג'מהמעידים שהספרים שקיבלו מ )72%(רוב ההורים 

מתוך הספרים בספריה הביתית של ילד/ת המעון שלהם. ההורים ברשת נעמת וויצו מציינים זאת 
מכלל ההורים שהשיבו מציינים בשיעור נמוך מעט מזה של ההורים במעונות אמונה. חמישית 

לקטנטנים הם רוב הספרים בספרייה הביתית של ילד/ת המעון שלהם (הורי נעמת  ספרי פיג'מהש
מההורים ציינו שספרי ספריית פיג'מה לקטנטנים הם  30%, קרוב לוויצו יותר, הורי אמונה פחות)

ריהם במהלך השנה . רוב ההורים לא השתתפו לדבמחצית או רוב הספרים בספריה הביתית. 
 בפעילות להורים וילדים סביב התכנית במעון של ילדיהם.

 
 תפיסות מנהלות ומפקחות על מפגשי ההדרכה במסגרת התכנית

ספריית פיג'מה עם היכרות (חשיפה) המפגשי יש חשיבות רבה לתפיסת מפתחי התכנית היא ש
. מפגשים אלה השנה חשוביםבמהלך התכנית  הדרכה שלהמפגשי כן לבתחילת השנה ולקטנטנים 

ביקשנו ללמוד אם במסגרת ההערכה הטמעה מיטבית של התכנית במעונות. תורמים לדבריהם ל
 מנהלותועל תפיסות המנהלות כלפיהם. בנוסף, ביקשנו לבדוק האם  מפגשים אלו התקיימו

 . להדרכה שוטפת השנה סביב הספרים השוניםבמשך נפגשות עם המטפלות המעונות 
 

דיווחו שמפגש החשיפה הועיל להן  )95%(רוב מוחלט של המנהלות  - חשיפה לתכניתמפגש ה
רבה מאד בהיכרות עם התכנית ומטרותיה ובהשראה לפעילות סביב הספרים. פחות -במידה רבה

מכך דיווחו שהמפגש הועיל להן בהיכרות עם הספרים שיחולקו במשך השנה, אולם רוב המנהלות 
 עיל להם גם בהיכרות עם הספרים. מאמונה דיווחו שהמפגש הו

 
סבורות שההדרכה  המנהלות רוב -במהלך השנה  של ספריית פיג'מה לקטנטניםמפגשי הדרכה 

רבה מאד ובראש ובראשונה להיכרות הצוות במעונות עם התכנית -במשך השנה תרמה במידה רבה
וכן להיכרות עם ) 82%(ולשיתוף עמיתים והשראה לפעילות סביב הספרים ) 90%(ומטרותיה 

. )69%( ולרכישת מיומנויות לקריאה בספרים ועיסוק סביבם במעון) 65%(הספרים המחולקים 
עניין בקיום מפגשי הדרכה למטפלות  )94%(בסוף השנה הביעו רוב מוחלט של מנהלות המעונות 

 בשנה הבאה סביב ספרי התכנית. 
 לפעילות השראהם ולעמיתי תוףשיהמפקחות סבורות שההדרכה במשך השנה תרמה ביותר לגם 

, להיכרות הצוות עם התכנית ומטרותיה ובאופן בינוני להיכרות עם הספרים הספרים סביב
 המחולקים ולרכישת מיומנויות לעיסוק בספרים.

 
במחצית השנה דיווחו מחצית ממנהלות המעונות  - מפגשי מנהלות עם המטפלות סביב הספרים

שהן יוזמות מפגשים עם צוות המטפלות סביב כל אחד מהספרים וכשליש דיווחו שהן עושות זאת 
סביב חלק מהספרים. בסיום השנה, דיווחו כרבע מהמנהלות דיווחו על קיום מפגש תכנון עם 

ם וכשליש סביב חלק קטן המטפלות סביב כל אחד מהספרים, כרבע נוסף סביב רוב הספרי
 מהספרים. 

 
 שימוש באתר האינטרנט, בדף הפייסבוק ובעלון החודשי

דיווחו במחצית השנה שהן מקבלות את העלון החודשי של התכנית בדוא"ל.  )83%(רוב המנהלות 
 העלון בתוך שמופיען, במעו הספרים לשילוב לצוות ההצעותמרביתן  ציינו שהן קוראות את 

 .התכנית האינטרנט של ובאתר
רבה מאד -דיווחו במחצית השנה שהן משתפות במידה רבה )98%(בנוסף, רוב מוחלט של המנהלות 

ומרביתן דיווחו שהן והמטפלות קוראות את ההצעות לצוות  לצוות הצעותאת צוות המטפלות ב
מאד רבה -לשילוב הספרים במעון. כשני שלישים מהמנהלות דיווחו שהן לומדות במידה רבה

מההצעות לצוות דברים חדשים, מתכננות בעזרתן את הפעילות סביב הספר במעון, מקבלות 
 השראה כללית לפעילות סביב הספרים ומדפיסות את ההצעות.  

שהמטפלות קוראות אותן, ושני ) 89%(גם לגבי ההצעות בסוף כל ספר מדווחות מרבית המנהלות 
עות דברים חדשים על הספר, מנסות חלק שלישים מהמנהלות מציינות שהן לומדות מההצ

 מהפעילויות המוצעות ומכוונות את ההורים לקרוא ולהשתמש בהצעות אלה. 
שהן קוראות את ההצעות , בסוף השנה דיווחו רוב המטפלות ואכן, בהתאם לדברי המנהלות

 להורים בסוף כל ספר ואת הדף למטפלת שנשלח אליהן יחד עם הספרים. 
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, רבע מהן לקטנטנים מה'פיג ספריית של האינטרנט באתרביקרו לדבריהן  )82%(רוב המפקחות 
. שני שלישים מהן ולהורים לצוות עליו יצוהמל או/ו מה'פיג ספריית של פייסבוקה לדף הצטרפו

מקבלות את העלון החודשי שנשלח אליהן בדוא"ל. כולן להוציא אחת סבורות שהמדריך מתאים 
ושימושי לפעילות במעון, ורובן מעודדות לדבריהן את המנהלות לקרוא אותו ולהשתמש בו. רוב 

, המעונותו למנהלותהמובא במדריך  המידע את דיווחו במחצית השנה שהן מעבירות )76%(המפקחות 
 ומשתמשות המדריך את קוראות המנהלות ןידיעתתמיד או לעיתים קרובות, ורובן ציינו שלמיטב 

 . בהצעות

 

 המלצות להמשך התכנית
כל המטפלות המליצו בסוף השנה להמשיך את תכנית קטנטנים בשנה הבאה. רבות מהן מביעות 

במעון בעקבות הפעלת התכנית, התלהבות מהעניין שמגלים הילדים בספרים, מהחידוש באווירה 
(לפירוט  מהעשרת הילדים וחשיפתם מגיל צעיר לספרים ולהנאה והשמחה הכרוכות בקריאתם

 . )3ר' נספח  –התשובות 
 

) ציינו שתכנית ספריית פיג'מה קטנטנים עונה על ציפיותיהן במידה רבה 83%מרבית המפקחות (
ל את התכנית גם בשנת הלימודים הבאה, וכולן להוציא אחת ימליצו לדבריהן להמשיך ולהפעי

בנימוקים של העצמת המסר של חשיבות הקריאה של ספרים, חיזוק האהבה לספרים, יצירת קשר 
דיאלוג מקרב ומלמד בין הילדים לבין המעון והמשפחה, העשרה ההתפתחות של הילדים וארגון 

 התכנית על המנהלותשל שביעות רצון  משוב וקיבלכל המפקחות מדווחות שמצוין של התכנית. 
ומחציתן שקיבלו משוב מההורים על התכנית, הנהנים מכך שהילדים מכירים את הסיפורים 

 מעניינות  ם בסוף כל ספרלהורי הצעותומספרים אותם בבית. כל המפקחות סבורות שה
 את הפנותל המנהלות אתרבה מאד ורובן מדווחות שהן מעודדות -במידה רבה פעילות ומעודדות

  .אלו להצעות ההורים
 

הערות חוזרות ונשנות הושמעו על ידי מנהלות, מטפלות ומפקחות בעניין הצורך לחזק את 
(יותר מלל בספרים המיועדים לילדים בוגרים יותר, ההתאמה בין הספרים לבין גיל הילדים 

 הערות לגבי ספרים ספציפיים. מטפלות הוסיפו ההתאמה למועדי השנה ולשלבים התפתחותיים). 
 מנהלות רבות ציינו שאין מה לשפר בתכנית והן ישמחו להמשיך איתה כפי שהיא. 

 

הצורך להוסיף מפגשי הדרכה לצוותי המעונות עם שילוב  עלהן המפקחות והן המנהלות המליצו 
פורמט אפשרי של מספר מעונות יחד על בסיס אזורי. בנוסף, כמה מפקחות המליצו לשנות את 

 .המפגשים והוספת דוגמאות קונקרטיות כדי לשפרם ואת תרומתם לצוותי המעונות
באמצעות שילוב רעיונות  למעונות הנשלחים ההדרכה חומרי את ולשפר בנוסף , וכן להעשיר 

 קונקרטיים לשימוש בצוות ושיתוף ברעיונות ודוגמאות מהשטח.
 

הספרים גם לסוג האוכלוסייה (דתיות ומצב המלצות נוספות של מנהלות המעונות נגעו להתאמת 
סוציואקונומי), התאמת התכנית לנושאים בהם עוסקים במעונות, בקשות לקבלת יותר ספרים 

למעון עצמו (מעבר לספרים לחלוקה לבתי הילדים). הערות מעטות יחסית התייחסו לפן הארגוני 
 . )4ר' נספח  –(לפירוט תשובות המנהלות  של עיתוי הגעת הספרים
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 שאלונים למקורות המידע – 1נספח 
 

 מעון למנהלת תכנית קדם שאלון        

 ,יקרה מנהלת

 את יותר ולהבין בהצלחה התכנית את להפעיל לנו יאפשר השאלון .זה שאלון למילוי דקות כמה תקדישי אם לך נודה
 !תודהון. המע עבודת על השפעתה

 טלפון נייד ____________ דוא"ל _____________ ___________________   ומשפחה פרטי שם

 (שנים) _____מעון כמנהלת ותקו

 ישוב _________________    ______________________ המעון שם

 לאיזה ארגון משתייך המעון? _________________________

 

 בלבד הגנון בכיתת לפעילות מתייחסות אלה שאלות

 
 לא        /  כן        קיימת ספרייה בכיתת הגנון?האם 

 

 היכן הספרים ממוקמים? 

 __________________ :אחר במדף גבוה ונגיש למטפלת בפינת קריאה הנגישה לילדים
 

 לא     /  כן        האם המטפלת נוהגת לקרוא ספרים עם קבוצת ילדים?
 אם כן, מתי?  

 לעיתים רחוקות פעם בשבועיים בשבוע פעם שלוש בשבוע –פעמיים  כל יום

 

 לא     /    כן      האם יש לילדים הזדמנויות לעיון עצמי בספרים בגנון? 
 אם כן, באיזו תדירות?   

 לעיתים רחוקות פעם בשבועיים פעם בשבוע שלוש בשבוע –פעמיים  כל יום

 

 לא     /    כן     האם המטפלת נוהגת לקיים פעילות יצירה סביב ספרים?

 אם כן, מתי? 

 פעמיים בשנה-פעם פעם בחודש פעם בשבועיים פעם בשבוע

 

    ך?בניהול המעון על שנדע לדעתך שחשוב נוסף משהו יש האם

 

 

 

 

 

 

 !השאלון מילוי על מאוד לך מודים אנו
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 למטפלת תכנית קדם שאלון

 ,יקרה מטפלת

 בהצלחה התכנית את להפעיל לנו יאפשר השאלוןה. ז שאלון למילוי דקות כמה תקדישי אם לך נודה
 !תודהון. המע עבודת על השפעתה את יותר ולהבין

 :כללים פרטים

     _______________________________________   ומשפחה פרטי שם

    ________ גיל

      _____________________ ?הרך לגיל כמטפלת עובדת את שנים כמה

  ______ נייד טלפון

 )  ___________________________________________________  אלקטרוני דואר כתובת

 Xב סמני ?מהבאים באחד משתמשת את האם

 לא כלל לפעמים יומיומי באופן 

    אלקטרוני דואר

    פייסבוק

    באינטרנט גלישה

 

 )  _____________לציין נארת (אח בארץ / בישראל ת? נולד איפה

 ________?לישראל עלית שנה באיזו ,ל”בחו נולדת אם

  :המעון פרטי

 ________________________________ :ישוב   _________________________ :המעון שם

 ___________ :הגנון בכיתת ילדים מספר

 :הגנון בכיתת ספרים

 האם קיימת ספרייה בכיתת הגנון?   כן   /   לא  

  60-/ יותר מ 60/  עד  40/ עד  20/ עד  10ה?   עד אם כן, כמה ספרים יש ב

 באיזה מצב רוב הספרים?   טוב / בינוני / לא טוב

 היכן הספרים ממוקמים?   בפינת קריאה נגישה לילדים / במדף גבוה ונגיש למטפלת / אחר 

 האם את נוהגת לקרוא ספרים עם קבוצת ילדים?  כן   /   לא  

 פעמיים שלוש בשבוע / פעם בשבוע / פעם בשבועיים / לעיתים רחוקותאם כן, מתי?   כל יום / 

 האם את נוהגת לקרוא ספרים עם ילדים יחידים?  כן   /   לא 

 שלוש בשבוע / פעם בשבוע / פעם בשבועיים / לעיתים רחוקות –אם כן, מתי?  כל יום / פעמיים 

 לא  האם יש לילדים הזדמנויות לעיון עצמי בספרים?   כן   /   
 שלוש בשבוע / פעם בשבוע / פעם בשבועיים / לעיתים רחוקות –אם כן, מתי?   כל יום / פעמיים 

 האם קיימת ספריית השאלה לבתי הילדים?    כן   /   לא  
 אם כן, מתי שואלים ספרים?  פעם ביום / פעם בשבוע / אחר 
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   האם את נוהגת לקיים פעילות יצירה סביב ספרים   כן   /   לא
 פעמיים בשנה -אם כן, מתי?   פעם בשבוע / פעם בשבועיים  / פעם בחודש  /  פעם

 אם כן, איזה סוג פעילות ? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת):

  ’וכדו פיסול ,צביעה ,ציור :כגון ,יד במלאכת הקשורה יצירתית פעילות (א
 הסיפור בהמחזת הקשורה יצירתית פעילות (ב
 הספר בעקבות ולהורים לדיםלי משותפת פעילות (ג
 ____________________________________ אחר (ד

 האם יוצא לך לשוחח עם הורים על קריאת ספרים עם ילדיהם?  כן   /   לא  

 
אם כן, נשמח אם תתני דוגמא לנושאים העולים בשיחות כאלה: 

_______________________________________________________________________
___ 

 הערכה של הרגלי קריאה בבית:

 השאלה הבאה מתייחסת להורים של ילדי כיתת הגנון. 

במידה רבה  
 מאד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 לא יודעת כלל לא

רוב ההורים מאמינים שחשוב לקרוא 
 ספרים עם ילדים בגיל שנתיים 

      

רוב ההורים מתעניינים בהרגלי קריאת 
 ספרים בכיתת הגנון

      

רוב ההורים נוהגים להקריא לילדיהם 
 ספרים 

 באופן קבוע

      

 

 
  ך?של המעון או הגנון כיתת על לדעת לנו שכדאי נוסף משהו יש האם

_______________________________________________________________________ 
 
 !הפעולה שיתוף על תודה                    
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 מעון למנהלת תכנית מחצית שאלון

 ,יקרה מנהלת

אנו לקטנטנים,  ספריית פיג'מה תכניתשלך  ו, בה פעלה במעוןשנת הלימודים תשע"עם סיום המחצית הראשונה של 
  השאלון הנמצא בקישור המצורף.כדי לקדם את התכנית ולשפרה. זאת, על ידי מילוי  מבקשים את עזרתך
  להמשך התכנית ולהתפתחותה.   מאוד וחשוב בלבדדקות  10 -כמילוי השאלון אורך 

 

 והמערכת, השאלון פרטי את אלינו  יועברו זו לחיצה בעקבות ."שלח" רללחוץ על כפתו יש סיום מילוי השאלון ב
לפנות לדקלה מארק,  יש ,נתקלת בבעיה טכנית בעת מילוי השאלוןבמידה שאת . קבלה הודעת אלייך תשלח

 dmilim@netvision.net.ilאו בדוא"ל    7787915-054בטלפון 
 

 צוות המחקר, תודה רבה על שיתוף הפעולה
 

 ____ _____________שם המעון: _   ___________________   ומשפחה פרטי שם

 שם הארגון:   ויצו      אמונה        נעמת

 

 א. מפגשי חשיפה לקראת פתיחת התוכנית:

 
 לא כן          ?התכנית פתיחת חשיפה למנהלות לקראת במפגשהאם השתתפת 

 לא כן        ?במפגש החשיפה שלך השתתפובמעון  המטפלותצוות האם 

 

 הועיל מפגש החשיפה, באיזו מידה לדעתך השתתפת במפגש (יחד עם הצוות או בלעדיו) אם
 להיבטים הבאים:

במידה רבה  
 מאד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 כלל לא

      היכרות עם התכנית ומטרותיה

      היכרות עם הספרים שיחולקו במשך השנה

      סביב הספריםהשראה לפעילות 

      אחר (לציין)

 

 מפגשי הדרכה במהלך  השנה

 ?השנה במהלך לצוותי המעונות הדרכה במפגש פוהשתת המטפלות במעון שלךהאם 

o התקיים מפגש כן , 

o  ,מפגש בעתידמתוכנן עדיין לא 

o  עדיין לא, טרם נקבע מפגש אבל אני מעונינת 

o מפגש  מתוכנן לא 

 

 "לא מתוכנן מפגש": –אם ענתה 

 מדוע לא מתוכנן מפגש? 

o  א. אין צורך 

o  .ם יקשיים לוגיסטיעקב ב 

o  .פרטיסיבה אחרת (ג(: _________________________ 
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 היבטים הבאים:בההדרכה תרמה אם כן, באיזו מידה לדעתך 

במידה רבה  
 מאד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 כלל לא

      התכנית ומטרותיה היכרות של הצוות עם

      היכרות עם הספרים שיחולקו במשך השנה

      רכישת מיומנויות לקריאה בספרים ועיסוק סביבם במעון

      שיתוף עמיתים, השראה לפעילות סביב הספרים

 אחר (פרטי):

 

 הספרים למעון? לתכנון פעילות סביב המטפלות צוותאת מקיימת מפגשים עם האם 

 סביב הספר הראשוןרק   .1

 סביב חלק מהספרים   .2

 סביב כל אחד מהספרים .3

 אחר (נא פרטי: ______________________________)    .4

 

 הדרכה יאינטרנט וחומר

 לא כן        האם ביקרת באתר האינטרנט של ספריית פיג'מה לקטנטנים?

האם הצטרפת לדף פייסבוק של ספריית פיג'מה, ו/או המלצת עליו לצוות 

 ולהורים?

 לא כן

 לא כן שנשלח אלייך בדוא"ל?החודשי האם את מקבלת את העלון 

לשילוב הספרים במעון, שמופיע בתוך  את המדריך לצוות קוראתהאם את 

 העלון ובאתר האינטרנט של התכנית?

 לא כן       

 
במידה רבה  אם כן -

 מאד
במידה 

 רבה
במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 כלל לא

      מהמדריך לצוות דברים חדשים אני לומדת

      אני מתכננת בעזרתו את הפעילות סביב הספר במעון

      אני מקבלת השראה כללית לפעילות סביב ספרים

 

 לא כן האם את מדפיסה את המדריך לצוות לשילוב הספרים במעון?

 לא כן    ?המטפלות צוותאת ההצעות שמתפרסמות במדריך עם משתפת האם את 

 כידוע לך, בסוף כל ספר מודפסות הצעות להורים  לשיחה ולפעילות.

 לא כן    האם את קוראת הצעות אלו?

 

במידה רבה   -אם כן 
 מאד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 כלל לא

      אני לומדת מההצעות דברים חדשים על הספר

      אני מנסה חלק מהפעילויות המוצעות

      את ההורים לקרוא ולהשתמש בהצעות בסוף הספראני מכוונת 
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 לא כן    האם המטפלות קוראות הצעות אלו? 

 

 במחצית השנה-הערכת הספרים 

 את זה!"  מאת נירה הראל?" הספר של הבאים המרכיבים בעינייך טובים מידה באיזו

 במידה  
 רבה מאוד

 במידה 
 רבה

 במידה
 בינונית

 במידה 
 מעטה

 כלל לא

      , שפה עלילת הספר 1
      םהאיורי 2
      התאמה לגיל הילדים 3
      הספר באופן כללי 4

 
 ?לאה גולדברג"  מאת ברווזיים" הספר של הבאים המרכיבים בעינייך טובים מידה באיזו

 במידה  
 רבה מאוד

 במידה 
 רבה

 במידה
 בינונית

 במידה 
 כלל לא מעטה

      , שפה עלילת הספר 1
      םהאיורי 2
      התאמה לגיל הילדים 3
      הספר באופן כללי 4

 
 ?לטיפה בארי קרופףמאת   "חלה לשבת" הספר של הבאים המרכיבים בעינייך טובים מידה באיזו
 במידה  

 רבה מאוד
 במידה 

 רבה
 במידה
 בינונית

 במידה 
 כלל לא מעטה

      , שפהעלילת הספר 1
      םהאיורי 2
      לגיל הילדים התאמה 3
      הספר באופן כללי 4

 
 ?טובה שינברג"  מאת זנב ליואב" הספר של הבאים המרכיבים בעינייך טובים מידה באיזו

 במידה  
 רבה מאוד

 במידה 
 רבה

 במידה
 בינונית

 במידה 
 כלל לא מעטה

      , שפהעלילת הספר 1
      םהאיורי 2
      התאמה לגיל הילדים 3
      באופן כללי הספר 4

 

  -יש במעון  סביב התכנית האם

 לא כן        לוח תוכן לפי ספר של ספריית פיג'מה לקטנטנים 

 לא כן        לוח אינפורמטיבי להורים 

 לא כן        הספרים נמצאים זמינים בפינת הספר 

 לא כן        אביזרים ותחפושות בפינת הבית, הקשורים לסיפורים 

  ביטויים: _______________________________________________עוד   
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 :במעון ספרים ואופן קריאת תדירות

 ברוב המעונות נוהגים להקריא ספרים לילדים כל יום או כמעט כל יום. 
 האם חלו שינויים כלשהם במעון שלך בעקבות הכנסת ספריית פיג'מה לקטנטנים?

o לא חלו שינויים 

o  קטניםחלו שינויים 
 -נא פרטי: ______________________________________________________

o חלו שינויים משמעותיים 
 -נא פרטי: ______________________________________________________

 

 הורים

 
 האם התקיימו במעון הפעילויות הבאות?

  לא כן        לקטנטניםאסיפת הורים בה הוסבר להם על תכנית ספריית פיג'מה 

 לא כן        מפגש הורים וילדים סביב התכנית 

  לא כן        ההרצאאו  קישוט התיקיםלמשל, הורים (ללא הילדים) מפגש עם 

 לא כן        מכתב אישי או כלי המחשה עם חלוקת הספרים לבתים 

 לא כן        את ההצעות בסוף הספר ה מפורשת לקרואהנחיי 

 

 לא כן        ת עם ההורים סביב התכנית?יופעילועוד האם את מתכננת לקיים 

 לא כן        בלת משוב מההורים על תכנית ספריית פיג'מה לקטנטנים?יהאם ק

 

 אם כן, האם תוכלי לתת כמה דוגמאות?

 

 

נשמח לשמוע ממך מחשבות, תובנות, הערות והמלצות שיסייעו לנו להמשיך לפתח את  התוכנית ולשפר 
 אותה: 

 

 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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 פקחות על מעונותלמ תכנית מחצית שאלון

 ,יקרהפקחת מ
לשמוע  תשע"ו, אנו מבקשים את עזרתך ומעונייניםשנת הלימודים עם סיום המחצית הראשונה של 

לקטנטנים המופעלת במעונות שתחת פיקוחך. המידע נחוץ לנו כדי  ספריית פיג'מה את דעתך על תכנית
 לקדם את התכנית ולשפרה. 

 שלהלן. השאלון נודה לך אם תוכלי להקדיש כמה דקות כדי למלא את 
 אנו מודים לך מאד על עזרתך החשובה להמשך התכנית ולהתפתחותה.   

 ף הפעולה!תודה רבה על שיתו
 

 ארגון:         ויצו              אמונה                נעמת        ___________________   ומשפחה פרטי שם

 התכנית במבט כללי

 
 (הקיפי בעיגול) מה לקטנטנים עונה על ציפיותייך?'האם תכנית ספריית פיג

 כלל לא עונה 
 על ציפיותיי

 עונה 
 במידה מעטה

 עונה 
 בינוניתבמידה 

 עונה 
 במידה רבה

 עולה 
 על ציפיותיי

 
 (הקיפי בעיגול)תמליצי להמשיך ולהפעיל את התכנית גם בשנת הלימודים הבאה? האם 

 לא אולי כן כן בהחלט

 
 האם תוכלי להסביר את תשובתך?

 

 

 

 לא כן        ?קיבלת משוב מהמנהלות על התכניתהאם 

 לא כן        תכנית?הבלת משוב מההורים על יהאם ק

 

 אם כן, האם תוכלי לתת כמה דוגמאות?
 

 

 

 

 כן           לאהשתתפת במפגש חשיפה לקראת הפעלת התכנית במעונות?        האם 
 

 האם המטפלות והמנהלות במעונות בפיקוחך השתתפו במפגשי ההדרכה עם איריס צור?

o התקיימו מפגשים עם כל צוותי המעונותכן , 

o   התקיימו מפגשים עם צוותי חלק מהמעונות 

o  ,מפגשים בעתיד (נקבעו מועדים) ניםמתוכנעדיין לא 

o  עדיין לא, טרם נקבעו מפגשים אבל אני מעונינת 
o יםמפגש ניםמתוכנ לא  

 
 לא?  מדועלא מתוכננים מפגשים,  אם

o  א. אין צורך 

o  .ם יקשיים לוגיסטיעקב ב 

o  .פרטיסיבה אחרת (ג(: _________________________________________________ 

 )-X?  (סמני בהיבטים הבאיםבההדרכה תרמה , באיזו מידה לדעתך נערכו מפגשי הדרכהאם 
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במידה  
 רבה מאד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 כלל לא

      היכרות של הצוות עם התכנית ומטרותיה

      במשך השנההיכרות עם הספרים שיחולקו 

      רכישת מיומנויות לקריאה בספרים ועיסוק סביבם במעון

      שיתוף עמיתים, השראה לפעילות סביב הספרים

 אחר (פרטי):

 
 יש לך המלצות הנוגעות למפגשי ההדרכה על התכנית? אם כן, נשמח אם תרשמי אותן כאןהאם 

 
 

 

 לא כן        לקטנטנים?האם ביקרת באתר האינטרנט של ספריית פיג'מה 

 לא כן האם הצטרפת לדף פייסבוק של ספריית פיג'מה, ו/או המלצת עליו לצוות ולהורים?

 לא כן שנשלח אלייך בדוא"ל?החודשי האם את מקבלת את העלון 

לשילוב הספרים במעון, שמופיע בתוך העלון  את המדריך לצוות קוראתהאם את 
 ובאתר האינטרנט של התכנית?

 לא כן       

 
 אם הנך קוראת את המדריך, באיזו מידה לדעתך הוא מתאים ושימושי לפעילות במעון?

 
 כלל לא
 מתאים

 מתאים
 במידה מעטה

 מתאים
 במידה בינונית

 מתאים
 במידה רבה

 מתאים
 בהחלט

 

לעיתים  תמיד 
 קרובות

לעיתים  לפעמים
 רחוקות

 כלל לא

      המדריך ולהשתמש בו?האם את מעודדת את המנהלות לקרוא את 

      האם את מעבירה את המידע למנהלות והמעונות?

האם למיטב ידיעתך המנהלות קוראות את המדריך ומשתמשות 
 בהצעות?

     

 האם את יכולה להמליץ על דרכים להעשיר ולשפר את חומרי ההדרכה הנשלחים למעונות?

 

 

 להורים  לשיחה ולפעילות.כידוע לך, בסוף כל ספר מודפסות הצעות 

 לא כן    האם את קוראת הצעות אלו?

 
במידה רבה   -אם כן 

 מאד
במידה 

 רבה
במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

 כלל לא

      האם לדעתך ההצעות מעניינות ומעודדות פעילות?

האם את מעודדת את המנהלות להפנות את ההורים להצעות 
 אלו?

     

נשמח לשמוע ממך מחשבות, תובנות, הערות והמלצות שיסייעו לנו להמשיך לפתח את  התוכנית ולשפר 
 אותה: 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!



37 
 

 מעון למנהלת ן סוף שנהשאלו

 ,יקרה מנהלת

 סוף השנה קרב ואנו מבקשים להודות לך על שותפותך בתוכנית ספריית פיג'מה לקטנטנים! 
 להמשך התוכנית ולהתפתחותה.  חשובה מאודכמנהלת מעון שזכתה להפעיל את התוכנית בשנתה הראשונה, דעתך 

 דקות מזמנך למילוי השאלות הבאות. 10נודה לך אם תקדישי כ
 בתודה 

 צוות ספריית פיג'מה לקטנטנים

 והמערכת, השאלון פרטי את אלינו  יועברו זו לחיצה בעקבות ."שלח" רללחוץ על כפתו יש סיום מילוי השאלון ב
לפנות לדקלה מארק,  יש ,נתקלת בבעיה טכנית בעת מילוי השאלוןבמידה שאת . קבלה הודעת אלייך תשלח

 dmilim@netvision.net.ilאו בדוא"ל    7787915-054בטלפון 
 

 ____ _____________שם המעון: _   ___________________   ומשפחה פרטי שם

 ישוב: _______       שם הארגון:   ויצו      אמונה        נעמת

 הערכת הספרים במחצית השניה של השנה

 ספרים לילדי המעון.  4במסגרת המחצית השניה של השנה חולקו במסגרת התכנית 
 

  הצגת תמונה של כל ספר בנפרד עם סולם התשובה. –ספר ה בעינייך טוב מידה באיזו
 במידה

 רבה מאוד
 במידה 

 רבה
 במידה
 בינונית

 במידה 
 מעטה

 כלל לא

 

 כן / לאהאם המטפלת נוהגת לקיים פעילות יצירה סביב ספרים במעון?   

 אם כן, באיזו תדירות?

 אחר: _______ פעמיים בשנה-פעם פעם בחודש פעם בשבועיים פעם בשבוע

 
 כיצד משפיעה ספריית פיג'מה על היבטים שונים של הווי המעון.  האם ואנו מעוניינים להבין יותר 

  –האם להתרשמותך בעקבות הפעלת תכנית ספריית פיג'מה לקטנטנים בגן 

 במידה 
 רבה מאוד

 במידה 
 רבה

 במידה
 בינונית

 במידה 
 כלל לא מעטה

      הילדים קוראים יותר ספרים
      נחשפים לספרים איכותייםהילדים 

      אוצר המילים של הילדים גדל
התכנית מחזקת את העיסוק בנושאי ערכים ומורשת 

 במעון
     

      יש שינוי בסגנון עבודת הצוות במעון סביב הספרים
      ההורים קוראים יותר עם ילדיהם בבית

      ההורים מודעים יותר לחשיבות הקריאה לילדים
      יש שינוי בקשר בין המשפחות למעון

 

  -אם להתרשמותך חלו שינויים, מהו השינוי המשמעותי ביותר בעינייך? נא פרטי 

 

 

 הספרים למעון? לתכנון פעילות סביב המטפלות צוותבמהלך השנה קיימת מפגשים עם האם 

  לא קיימתי מפגשים עם הצוות סביב התכנית  .5

 רק סביב הספר הראשון .6

 מהספרים קטן חלקסביב  .7

  סביב רוב הספרים .8

mailto:dmilim@netvision.net.il
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 סביב כל אחד מהספרים .9

 

 כן/לא האם צוות המטפלות השתתפו במפגש הדרכה על התוכנית עם איריס צור?

 

 כן/ לא האם את מעוניינת לקיים מפגשי הדרכה למטפלות סביב ספרי התוכנית בשנה הבאה?
 

נשמח לשמוע ממך מחשבות, תובנות, הערות והמלצות שיסייעו לנו להמשיך לפתח את  התוכנית ולשפר 
 אותה: 

 

 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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 מעוןטפלת בלמ ן סוף שנהשאלו

 ,יקרה טפלתמ

 תודה על שותפותך בתוכנית ספריית פיג'מה לקטנטנים! 
 דקות) ולסייע לנו באמצעות מילוי שאלון.  10-נודה לך אם תוכלי להקדיש מזמנך (כ

 להמשך התוכנית ולהתפתחותה. חשובה מאודכמטפלת שזכתה להפעיל את התוכנית בשנתה הראשונה, דעתך 
 בתודה

 צוות ספריית פיג'מה לקטנטנים
 

 והמערכת, השאלון פרטי את אלינו  יועברו זו לחיצה בעקבות ."שלח" רללחוץ על כפתו יש סיום מילוי השאלון ב
לפנות לדקלה מארק,  יש ,נתקלת בבעיה טכנית בעת מילוי השאלוןבמידה שאת . קבלה הודעת אלייך תשלח

 dmilim@netvision.net.ilאו בדוא"ל    7787915-054בטלפון 
 

 

 ____ _____________שם המעון: _   ___________________   ומשפחה פרטי שם

 יישוב _____________     שם הארגון:   ויצו      אמונה        נעמת

 הערכת הספרים 

 ספרים לילדי המעון.  8במסגרת התוכנית חולקו לאורך השנה 
 

  התשובה.הצגת תמונה של כל ספר בנפרד עם סולם  ספר ה בעינייך טוב מידה באיזו
 במידה

 רבה מאוד
 במידה 

 רבה
 במידה
 בינונית

 במידה 
 מעטה

 כלל לא

 
 כן/לא          האם את קוראת את ההצעות להורים בסוף כל ספר? 

 
 כן/לא  האם את קוראת את הדף למטפלת שנשלח אלייך יחד עם הספרים? 

 
 הספריםנשמח אם תשתפי אותנו בפעילות מוצלחת שעשית עם הילדים סביב אחד 

 הפעילות ____________  שם הספר ___________
 

 נשמח אם תשתפי אותנו בפעילות מוצלחת שעשית עם הורים וילדים סביב אחד הספרים
 הפעילות ___________  שם הספר __________

 
 כן/לאהאם קיבלת משוב מההורים על התוכנית? 

 _________________ אם כן נשמח לשמוע
 

  –האם בעקבות הפעלת תכנית ספריית פיג'מה לקטנטנים בגן 

 במידה 
 רבה מאוד

 במידה 
 רבה

 במידה
 בינונית

 במידה 
 כלל לא מעטה

      את קוראת יותר ספרים עם ילדי המעון?
      ?חדשים סופרים וספרים הכרת

      עבודתך במעון הועשרה?
      למדת דברים חדשים?

 כן/לא  להמשיך את התכנית בשנה הבאה?האם את ממליצה 

נשמח לשמוע ממך מחשבות, תובנות, הערות והמלצות שיסייעו לנו להמשיך לפתח את  התוכנית ולשפר 
 אותה: 

 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!

mailto:dmilim@netvision.net.il
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 מעוןהורי ילדי הל ן סוף שנהשאלו

 ,יםיקר הורים

תכנית ספריית פיג'מה לקטנטנים, נודה לכם אם תוכלו עם סיום שנת הלימודים תשע"ו, בה פעלה במעון של ילדיכם 
 לענות על מספר שאלות, באמצעות מילוי השאלון הנמצא בקישור המצורף.

 להמשך התכנית ולהתפתחותה.    מאוד וחשוב בלבדדקות  3-כמילוי השאלון אורך 
 

 ספריית פיג'מה לקטנטניםתודה רבה על שיתוף הפעולה, צוות 
 

 : _________________שם ילדך/ילדתך    ____ ______________ של ילדך/ילדתך: שם המעון

  ויצו            אמונה           נעמת                             המעון שייך לרשת ארגון:

  _________________________ : המעון נמצא ביישוב

שלכם אוהב/ת  המעוןהאם ילד/ת 
 להקיף בעיגול) (נא להקשיב לסיפורים?

 לא כל כך כן, במידה בינונית כן, מאד

 
 לא כן     ?כםהאם אתם נוהגים להקריא ספרים לילדי

 
 (נא להקיף בעיגול)מתי?  אם כן,

 כל ערב 
 לפני השינה

 בהזדמנויות שונות 
 כל יום

 בהזדמנויות שונות 
 כמה פעמים בשבוע

 בערך 
 פעם בשבוע

 לעיתים 
 רחוקות יותר

 

 מעון ספרים לילדי ה 8פיג'מה לקטנטנים חולקו השנה  ספרייתבמסגרת 

 

 

אתם נוהגים לקרוא ביחד את האם 
" לקטנטנים "ספריית פיג'מה יספר

  ?מעוןשמביא/ה הילד/ה מה

כן, קוראים 
את כל 
 הספרים

כן, קוראים 
את רוב 
 הספרים

כן, קוראים 
 חלק 

 מהספרים

 לא יוצא לנו 
 לקרוא 

 את הספרים
 

 

האם בדרך כלל אם אתם קוראים את הספרים, 
 יותר מפעם אחת?אותם אתם קוראים 

 לא כן
 

את הספרים  תםבאופן כללי אהבהאם 
 ?מספריית פיג'מה תםשקבל

 במידה
 רבה מאוד

 במידה 
 רבה

 במידה
 בינונית

 במידה 
 מעטה

 כלל לא
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 (עד שלשה ספרים)בריבוע מתחת להם  X-בהאם יש ספר/ים שאהבתם במיוחד? אם כן, סמנו 

               

 

 

"ספריית ים שקבלתם מספרה
   -הם " לקטנטנים פיג'מה

 הספרים רוב 
בספריה הביתית של 
 ילד/ת המעון שלכם

 מהספרים בערך מחצית
בספריה הביתית של 
 ילד/ת המעון שלכם

מתוך הספרים  חלק קטן
בספריה הביתית של 
 ילד/ת המעון שלכם

 
האם במהלך השנה השתתפתם בפעילות להורים 

 וילדים סביב התכנית במעון של ילדיכם?
 לא כן

 
  אתם מסכימים עם ההיגדים הבאים?באיזו מידה 

 -בעקבות ספריית פיג'מה לקטנטנים  
 (נא להקיף בעיגול)

 במידה
רבה 
 מאוד

 במידה 
 רבה

 במידה
 בינונית

 במידה 
 כלל לא מעטה

 1 2 3 4 5 אנחנו קוראים יותר ספרים עם הילדים

 1 2 3 4 5 הכרנו ספרים וסופרים חדשים
 1 2 3 4 5 אוצר המילים של הילדים גדל

 1 2 3 4 5 הילדים מבקשים יותר שנקריא להם סיפורים
הילדים מדפדפים בספרים ו"קוראים" אותם 

 לבד
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ספרים הפכו למשהו יותר מרכזי בבית שלנו
אנו יותר מודעים לחשיבות של קריאת ספרים 

 עם הילדים
5 4 3 2 1 

התוודענו יותר להנאה של קריאת ספרים עם 
 הילדים

5 4 3 2 1 

 

 לא כן האם תמליצו להפעיל את התכנית במעון שלכם גם בשנה הבאה?
   

 לא כן אם תמליצו למעונות אחרים להצטרף לתכנית?ה

 
 האם יש עוד משהו שתרצו לשתף איתנו?

 

 

 

 
 תודה רבה על שיתוף הפעולה!  
 מאחלים לכם קיץ נעים, מהנה ובטוח!

  

 לא כן ?הספריםהאם קראתם את ההצעות להורים בסוף 
   

ההצעות נתנו לכם רעיונות לעשות אם כן, האם 
 משהו עם הילדים בעקבות הקריאה?

 לא כן

   

 אם כן, האם תוכלו לתת דוגמא?
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  2 נספח
 

 מנהלות מעונות בשאלון סוף שנה לשאלה:תשובות 
 אם להתרשמותך חלו שינויים, מהו השינוי המשמעותי ביותר בעינייך? 

 
 ויצו

 יודעים אינם והוריהם בבית ספרים להם שאין ילדים אלוה, הבית ספרים לקבל וזכו לספרים נחשפו הילדיםט. בהחל .1
 .וכתוב קרוא

 לספרים הילדים אהבת .2
 משמעותי שינוי אין .3
 כל סביב הילדים עם קריאה זמן ולהקדיש ספרים לקרא זמן אין להורים (צפון עכו) שלי המעון נמצא שבו באזור .4

 שמקבלים הספר את להם להקריא ההורים את "מאלצים"הילדים שותפים ההורים כאשר בכיתה פעילות יש ספר
 .הילד עם אמיתי זמן מקדישים שבאמת ביום היחידי הזמן שזה מרגישים הספר קריאת בעקבות מספרים ההורים

 !שכרנו בזה
 הספרים בעקבות לקריאה נדרשים הם ,במעון עבודה שעושים התייחסות יש ,בהחלט .5
 ספרי תוספת ערכית ללמידה בנוסף הספר סביב ושיחות פעילויות  ספרים קריאת על הקפידו ומתמיד מאז במעון .6

 המגוון את העשירה פיזמה ספריית
 חשיבות את העלו יחד אלו דברים שני ,להורים החלפה ספריית גם פתחתי למעון מה'פיג ספרית להכנסת במקביל .7

 במעון לילדים הקריאה
-כמו .הספר סביב הפעילות ,הילדים של הציפייה ,הספר של חוזרת הקראה -  החודשי הספר סביב בכיתה בעבודה .8

 .ההורים ידי-על מוערכת מאד לילדים הספרים של החלוקה ,כן
 להקשיב הילדים את מעודד זה ,הפרויקט תחילת שמאז בזה אותי ושיתפו הורים 'מס אלי פנו ,הפרויקט בעקבות .9

 הצוות בזכות הרבה גם שזה חושבת אני ,יותר לסיפורים
 בספרים המטפלות של בשימוש .10
 חיזוקים להן נתן וזה נסיון ללא שבאות עובדות יש .הרך בגיל הספר של המשמעות את יותר הבין הצוות גם .11
 ההורים של והפידבק שערכנו הסדנאות בעקבות להורים הוות בין שנוצר הדיאלוג .12
 .הילדים להורי גם ומקווה הצוות אצל במעון הספר נושא חשיבות של וההעמקה ההבנה .13
 לקנות באפשרותם אין כי שמו מאד ההורים .14
 המעון אמת את מעלה זה בעיני !הזה הפרויקט את מעריכים מאוד ההורים .15
 קיימת כך עקב במעון שנעשה במה משתפים שהילדים מספרים משבחים הם תכניתמה מרוצים מאוד ההורים .16

 אחרים להורים המעון על ממליצים הצוות עבודת את יותר מעריכים ההורים. הילד אצל נשאר שהספר התלהבות
 .הספר סביב בגן שנעשות לפעילויות יותר נחשפים ההורים .17
 .הביתה הספרים בנושאי יצירות עם חוזרים הילדים ,הביתה הספר מגיע מתי ,הספרים על שואלים ההורים .18
 נוסף פן .גדול שינוי זה .מתנה מקבלים שהילדים שמחים ההורים .19
 לבית המעון בין התיאום ,משלו ספר יש ילד שלכל העובדה עצם ,לספר ההתייחסות .20
 בגן ספרים להקריא לבוא שלהם הרצון .הספרים את אתם לחגוג הרצון .ההורים מול משמעותית יותר ההתקשרות .21
 הספר חלוקת טרום הפעילות וכל--לספר והמיועד המיוחד בתיק הספר קבלת לקראת ההתרגשות .22
 שביקרו ציינו ואף הילד של השפה מהעשרת מתפעלים ..לילדים הספרים קריאת לחשיבות יותר מודעים הורים .23

 מה'פיג ספריית בעקבות הספר בשבוע
 לילדיהם ספרים לקריאת זמן יותר מקדישים הורים .24
 ילד כל של התיק ,לבית הספר את לקחת הרצון ,לספרים הילדים של החיבור .25
 מה'פיג ספריית של גדולה פינה יש ,לסיפור מסביב הפעילות .למעון הבית את קירב מאוד לבית הספר של החלוקה .26

 יושבים והילדים
 שותף .ולדפדף לקרוא דרך שיש ,הספר את לכבד שצריך הילד של ההבנה ,לילדים ספרים לקרוא ,למלל החשיבות .27

 פעיל מאד
 במתנה שלו מהגן קיבל שהוא ספר לו כשמקריאים אוהב הילד .28
 בעצמם הסיפורים את להורים מקריאים הילדים ,ספר לקבל של המתנה את יותר מעריכים וההורה הילד .29
 לקחים והפיקו מילים אוצר העשירו הילדים ,במעון סיפור שעת ולחבב הספר על לשמור כיצד ולמדו הפנימו הילדים .30

 .שונים
 של יותר גדולה והתלהבות מעורבות יש הביתה לוקחים כ"ואח במעון וכשקוראים לספרים חשופים יותר הילדים .31

 .מהספרים הילדים
 להם להקריא הוריהם את ומעודדים ספרים לקריאת יותר מודעים הילדים .32
 .מההורים והתלהבות ציפייה ויש לקבלו שמחים ,לספר ומחכים מצפים הילדים .33
 הספר סביב הצוות של עבודה השתנתה .ספרים שומרים יותר,ספרים קוראים יותר,לספר הצוות של התייחסות .34
 ויפה חשוב שינוי ,כולם מקבלים , אותו מקריאים ,כולם בו שמעסקים ספר יש ,הרגל של סוג הכניס .35
 .מהארון ספרים מוציאות שהמטפלות ווידאה המנהלת בעבר .יותר חשוב ערך קיבל גנון בכתת הספר של הנושא .36

 להקריא מטפלות של היענות יותר יש .העניין את למטפלות וחידד העניין את עורר זה מה'פיג ספריית שנכנס ברגע
 ספרים

 הספר סביב יצירתיות יותר ,הספר סביב התכנים בהעברת העמקה .37
 לילד הקריאה חשיבות את מבינים הם .לצוות גם - לילדים מלבד ,הספרים של המוסף הערך .38
 הספר בעקבות והידע השפה ולהעשרת לספר ההתייחסות לגבי הערכה .39
 .ובמעון בבית שפתית העשרה .40
 לילד ההורה בין הקשר ,מילים אוצר העשרת ,הילדים של עולמם העשרת .41
 .מוכרים פחות לספרים נחשף הצוות .42
 סביבו והשייח ספר לקבלת הצפייה .43
 להעביר איך משותפת חשיבה ,סיפורים סביב הצוות עבודת ,ספרים של איכותי נושא סביב למעון ההורה בין הקשר .44

 סיפור סביב הילדים את ולהפעיל
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 היה .בבית גם שהמשיכה ,בכיתה ספר כל סביב פעילות הייתהט. הפרוייק סביב התחזק לבית המעון בין הקשר .45
 ניתן ומה הספר סביב עשינו מה ,מאיתנו כתוב דף קיבל הורה וכל החודש אותו של בנושא שעסק מיוחד לוח

 בבית להמשיך
 של אווירה יש ,שקוראים לפני חשיבה עושה הצוות ,הילדים של בשפה שיפור ,והמעון והילדים ההורים עם הקשר .46

 וחשיבה קריאה
 זה .בשנה ספרים 10 בעוד לעסוק הצוות ובעיני ,והילדים ההורים בעיני הספר חשיבות את להעלות הוא השינוי .47

 והעשרה למחויבות גורם
 .בבית הילדים עם גם בזה מתמקדים והם החינוכית בהעשרה מכירים שההורים זה ביותר המשמעותי השינוי .48
 "רק" ולא יצירתיות יותר בדרכים לספרים נחשפים שהילדים פעמים יותר כעת שיש בכך הוא המשמעותי השינוי .49

 . המטפלות אצל ורצון מוטיבציה הרבה עוררה הספרים חלוקת סביב התכונה ספר מקריאים
 וזה קונים שלא משפחות ויש לילד סיפור  הקראת חשיבות את מבינים שהורים זה רואה שאני המשמעותי השינוי .50

 ההורה מצד גדולה התפעלות יש להורה אותו ומדקלם הביתה ספר מקבל שהילד ומאז שלהם העדיפות בסדרי לא
 הספר של החשיבות את להבין שמתחיל

 בעקבות  הילדים של ההתעניינות רמת כלתה .הילדים של ההשתתפות רמת את העלה .הדיבור שפת השתפרה .51
 .מסוימים ספרים

 לספר מכובדת יחסותיהת .52
 הספר סביב ועבודה לספר המטפלות של התייחסותן .53
 .לילדים הספר נושא העברת באופן המטפלות צוות של יצירתית מחשבה .בספרים הורים של התעניינות .54
 לילדים החינוך יתחיל הזה בגיל שכבר מאד חשוב וזה לילד נפלאה חוויה וזו הביתה אליו ספר מקבל ילד שכל זה .55

 .ספרים לקריאת
 .שרגילים ממה לגמרי אחרת חווייה וזאת ספר יש ילד כשלכל בקבוצה יושבים הם .הקריאה חוויית .56
 איכות בזמן6 קטנות בקבוצות הקריאה פעילות  סביב להורים הילדים ובין לצוות הילדים בין הקשר איכות חיזוק .57

 מילים אוצר העשרת בנוסף
 ,שמתבלים ספרים להחלפת ובנוסף ומחזקת מעשירה תכניתה .ספריה ספרי השאלת .קיימת פעילות חיזוק .58

 .וכובשת גבוהה באיכות המחולקים הספרים
 המון תורמת לפעילות ההכנה ,אותך חושף ספר ,המטפלות אצל וגם הילדים אצל ,שינויים חלו .59
 . והמשפחה הילד בחיי לספר ומקום יחס הכתובה המילה  הסופר  הספר חשיבות .60
 לספרים יותר גדולה חשיפה .61
 איכותיים לספרים חשיפה .62
 ילדי לכל בהשאלה ספרייה הבאה לשנה פתחתי כך בעקבות והחשיבות בספר שיש לכבוד לשפה לספרים חשיפה .63

 המעון
 לקריאה המודעות העלאת ,איכות לספרי מתוכננת חשיפה .64
 ,הספר סביב לפעילויות רבה חשיפה .המעון ילדי לגיל המתאימה ,ילדים לספרות יותר ומעמיקה רחבה חשיפה .65

 בו הקריאה מלבד
 הילד של להתפתחות טורם שזה וכמה הילדים עם ספרים לקריאת מודעות יצירת .66
 ההורים עם יותר קשר יש .67
 ספר להחזיק של ההרגשה ,ובכלל .הסיפור את לשמוע הסקרנות בו מתעוררת מיד ביד ספר עם יוצא ילד כאשר .68

 והתעניינות סקרנות בהם מעוררת מייד חדש
 בבית ספרים יש המשפחות לכל לא כי משמעותי וזה הביתה ספרים מקבלים הילדים כל .69
 הספרים עקב פעילויות יותר עושים ,כן .70
 פתחו ,חודש כל נושא יש ,הספר סביב יצירה ,החודש ספר יש חודש כל ,משהו נתן הספרים של הנושא כל לדעתה .71

 חיובי מאד משהו עשה הה הפרויקט עניין כל ,מות'פיג מסיבת עם אירוע עם הספרייה את
 .ביניהם והקשר לילד ההורה בין לאיחוד תורם ,הספרים קריאת לחשיבות מודעות יש להורים .72
 .חשיבותו ואת בספר שיש היופי ואת חיינו למרכז הספר את להחזיר .73
 ,ספרים היא יומנו שגרת .איכותיים ספרים על דגש ושם ,ומתמיד מאז הילדים ספרות את מקדם המעון לשמחתי .74

 .הנושא חשיבות את בעיני הדגישה תכניתוה
 בבית הספרים אתיבקר בחשיבות  שינויים חלו מהתרשמותי .75
 מהם והתלהבות לספרים מודעות .76
 ומעמיקה מאורגנת בצורה הפעילות והגשת תכנון ,הצוות כל של פעולה שיתוף ,ספר סביב מיקוד .77
 לקרוא יחד לשבת ילד הורה קשר מעודד ,שאלות לשאול דמיון ,שיחה לפתח ,להקשיב ילדים מעודד .78
 ולעתים יותר מצליח לעתים מאמץ עושים אנו קריאה של בתחום במיוחד אחרים ממעונות שונה תכליתי רב מעון .79

 פחות
 חיובי זה שינוי קצת יש אז .מספרים הילדים כי הילד עם לקרוא להתעקש מאד מנסים תכליתי רב הוא מעוני .80

 נשמח .תכניתה על כוח ויישר רבה תודה  .שפה בעיות יש תמיד כזו במסגרת שבמיוחד  הילדים את ומעשיר
 להמשיך

 למגע נעימים מאוד הספרים ,הספר לקריאת הילד את מקרב .81
 במעון ושוב שוב בהם קוראים כי הספרים את יחד לחוות ויכולים איכותיים לספרים נחשפים .82
 בין חיברה התכנית .ספרים להם לקרוא ממעטים גם וההורים בבית ספרים אין לילדים .מצוקה בשכונת נמצאים .83

 .זה בנושא להורים המעון
 הספר לקבלת משמעות יש .למעון הילד בין המחבר משותף משהו נתן .ספר סביב העיסוק לנושא שונה פאזה נתן .84

 ההורים מבחינת ערך יותר לזה יש ,הביתה
 , הילדים ושל שלהם דעותוהמ את  חיזק זה לכן,, וקריאה לספרים חשופים לא אצלי היכלוסיוהא סוג .85
 שיש היחידים הספרים שאלה ילדים יש.ילד לאותו חשוב מאוד.הביתה שלו שהוא ספר עם יוצא שילד זה עצם .86

 וחשוב איכותי מאוד פרויקט זהו.להם
 וניתן גדל ילד , אוהב מאוד שילד מסוים ספר שוב לקרוא לחזור מדי מאפשרת למשפחה במתנה הספר קבלת עצם .87

 הספר את ולקרוא לבחור יכולים הורה / והילד  ביתית הייספר קיימת , שנה בתחילת שחולק לספר חשףילה שוב
 .לבדו לישון רצה שלא ילד היה פעם :הספר כמו ועכשיו כאן שמתאים

 .המשמעותי הדבר הוא הביתה הספר קבלת עצם .88
 משתפר לילד ההורה בין הקשר ,חשובה מאד ספרים קריאת עצם .89
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 אחרת זה הפעם .סיפור לספר מחובתו כי סיפור סיפר הצוות ניגשו ילדים .בפינה פינה תמיד הייתה הספר פינת .90
 מספרים שההורים ולאחר הביתה הספר עם הולכים הילדים .עודו ועוד היצירה מה מתכנן סיפור מספר הצוות
 ושוב שוב רוצה והילד. לצוות ענקי פידבק זהר. הסיפו כל את יודע שהילד לספר למחרת לגם ריםשמאו ובאים
 .לבית המעון בין קשר שיש סיפור

 רעיונות נולדים  .תאוצה תופסת לספר מספר צירתיותר. היהספ בנושא יותר ומגוונות מעניינות פעילויות .91
 לכבודה חל אפיית סדנת רעיון נולד ,והנה מתבוננות ,קוראות ,ליד הספר את מקבלת הצוות מדהים.מדהימים

 .מלואוו עולם היה ספר כל"שבת של החלה" הספר
 עוד צריכה הפרויקט עם שלה ראשונה שנה זו ,לילדים מקסימה תוספת וזו מוסף ערך בה יש מתנה הספר קבלת .92

 .זה את להטמיע
 הםיילד עם משותפת קריאה על חוויות מספרים שההורים .93
 לילדים איכותיים סיפורים לקריאת ההורים ועידוד הפרויקט וחשיפת ההורים עם פעולה שיתוף .94
 בבית הילדים עם ספרים יותר שקוראים .95
 בחשיבות הכרה יש ,אליהן הספר את מקבלות שהן זה עצם ,לצוות המון תרם .96

 נעמת
 לסיפורים ואהבה לספר הערכה מודעות .1
 חוויות מספרים-למעון ההורים בין הקשר ,לספרים חשיפה ,לספרים אהבה .2
 הספרים תאלהקר מודעות ותרי יש בהדרגה .לשמוע אוהבים .3
 !מה'פיג בספרית החודשי הטקס דרך לספרים הילדים של הגישה .4
 ומספקים ארוכים זמן למשכי ,בהם עצמאית ולקריאה לילדים הספרים של ההנגשה .5
 שלי רק שנשאר ולספר הפיגמות למסיבת ותיללפע חדש לספר הילדים של פיהיהצ .6
 .במשפחה סיפור לקריאת האבות של הקשר .7
 .והמטפלת הילד ההורים בין שנוצר והשיח הקשר :הוא המשמעותי השינוי .8
 כל קודם , רווחה אוכלוסיית הינה היהאוכלוסי ורוב תכליתי רב מעון שהוא שלנו במעון דעתי לפי המשמעותי השינוי .9

 חוזרים שאנו נושא ,ילד הורה הקשר חיזוק .לקריאה הנלווים הערכים  הקריאה חשיבות של המודעות העלאת זה
 .שינה לפני לילד לקרוא מההורה מבקשים .לילד ספר שנותנים פעם כל ומדגשים

 ילד עם הורה של איכות זמן .10
 שינוי חל תכניתה מאז סיפורים וספרו הילדים עם ישבו לא הספרים את קבלו שלא עד מההורים חלק .11
 וחשיפה מודעות .12
 הביתה ילד לכל ספר קבלת .13

 אמונה
 . נהנים הילדים לדפדוף וקל לימינציה שבספרים ומכוון, לספרים אהבה .1
 ותוכנו הספר אהבת .2
 אין .3
 משתפים הילדים כי מעולה זה - הספר על והחזרה הקריאה בחשיבות ,למסגרת יותר נכנס הספרם, יו בסדר .4

 בבית לקריאה התייחסות יותר יש ,הספר את שמקבלים ,ההורים מול בקשר גם .הספר עם פעולה
 בפינת מתנהגים איך ,יצירה ,קריאה - זה את פיתחו הן .עצמן על הפרויקט את שלקחו המטפלות בצוות בעיקר .5

 הספר
 עד הביתה ללכת הסכימו שלא ילדים יש .לילד האמא בין החיבור .לילדים הסיפור חשיבות את הבינו יותר ההורים .6

 הספר את לו תקריא לא שהאמא
 . מרוצים מאוד ההורים .7
 בבית הספרים את מקריאים שהם אומר זה .יגיע מתי שואלים הזמן כל .הבא לספר מחכים ההורים .8
 .הספרים סביב ומהפעילות מהספרים מרוצים ההורים .9

 עבור ספרים רוצים גם אחרות מכיתות הורים.הביתה אותו מקבלים ומתי החדש הספר הוא מה מתעניינים ההורים .10
 פה בעל הספרים את מכירים הילדים .ילדיהם

 זה .לספרים חשפיה להם היתה שלא כך בסיכון במשפחות לילדים תכליתי רב הוא המעון .לספרים ההיחשפות .11
 עם היחסים מערכת את גם שידרג .מאוד גדול לגודל הספרים את הגדלנו .ברצף יפה עבדו המטפלות .מתנה

 הצוות עם העבודה את וגם ההורים
 בסיפורים ההשקעה  בגלל 5 השעה עד נשארים במעון אצלנו מחר--הסיפורים בעקבות יותר שואלים הורים .12
 מצוינת תכנית .הביתה הספר את שלוקח ,ילד כל של האישי הספר סביב החוויה .13
 אליו חשיפה של תקופה לאחר הביתה עימם אותו לוקחים שהם ההתלהבות בעקבות לספר הילדים של החיבור .14

 .איתם יחד הספרים את לקרוא מההורים ודורשים אוהבים שהילדים דיווחו הורים .במעון
 סיפור להקראת ובכלל ספרים למגוון יותר הגדולה החשיפה .15
 לספר הילדים התייחסות ,המלים אוצר ,הספר חשיבות ,מה'פיג ספריית סביב שנוצרה לספרים הגדולה החשיפה .16
 הספרים בעקבות שונים מושגים קולטים הילדים .בבית גם ,ספרים של רחב למגוון החשיפה .17
 .המשחק במקום אפילו הספרים עם להיות מעדיפים והם המשמעותי השינוי הוא לספר הילד של החשיפה .18
 קריאת על ישליך שזה הומקו אני .ההורים בעיני וגם בעיניהם אוצר ממש .ששלחתם בספרים התאהבו הילדים .19

 בכלל ספרים
 מאוד הועשרו והדפה המילים אוצר..לספרייה חשופים להיות רוצים ויותר נחשפים יותר הילדים .20
 בו לדפדף נהנו הילדים .לספר מהירה יותר גישה להם נתנה הרכה הכריכה ,זמינים לספרים יותר נחשפו הילדים .21

 הספר עם יותר עמוקה היכרות יצר זה בבית גם אותו להם שהיה בגלל .הרכות בגלל
 חשוב הוא ילדים ספרי של הכלי - הסיפורים באמצעות לילדים להעביר אפשר מסרים איזה .הספר לערך המודעות .22
 את להבין קל היה למטפלות ,הילדים לרמת הותאמה והמלל הספרים ורמת מאחר -הילדים עם לקריאה המודעות .23

 לילד שיש המשמעותי לעניין מודעות אינן הבנות .וסבלנות רצף מאבד ולא ,לסיפור שמקשיב ילד של ההנאה
 קל היה להן גם ,שחל לשינוי לב שמו כשהן .הילד רמת את הלמו שלא ספרים מקריאות היו והם ,לטקסט בפניות

 .להבין יותר
 יום מהיום אינטגרלי חלק להיות הפך ,הספרים על דגש שמות יותר המטפלות .24
 לילדים ספרים יותר קוראות המטפלות .25
 לנושא מוסיף והספר .במעון המדובר לנושא תואם הספר בו העיתוי .26
 זה .הספר עם לעשות אפשר מה למודעות ומעלה נגיש זה ,הפעילויות את יש הספר שבתוך הוא המוסף הערך .27

 להורים ולגם לצוות תרם
 מילים ואוצר העשרה .28
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 רבה לשונית העשרה .29
 מוסף ערך נתן .הסיפור סביב ופעילויות עבודות ,ערכים - בסיפור נושאים סביב והילדים המטפלות של הפעילות .30

 היום ולסדר למעון
 בגן מוגדלים הספרים תלו ,העיניים מול הזמן כל נמצא הפרויקט .31
 התלהבות והמון ,חיבור ,שיתוף של הרגשה יש ,נהנו מאוד והילדים ההורים ,מדהים מה'פיג יתיספר של הפרויקט .32

 כך המשיכו גדול כוח ישר ,זה עניין סביב
 התחזק הספר באמצעות לילדים ההורים בין הקשר .33
 .לבית הספרים את ושמחלקים ,הספר את שמחלקים טוב עושה זה .34
 מעמיקות יותר להשתלמויות צורך ישנו עדיין אך ספר עם ולפעילויות הספר לנושא המטפלות של ופתיחות שינוי חל .35

 למטפלות הספר נושא עם ומעשיות
 מאוד עזר וזה מנשה בני משבט עובדות לי יש .םישנוי חלו .36
 המעוןמ ויותוח בבית ולהעביר הספר את לקבל להם חשוב .37
 גדל מלים אוצר ,הספר סביב העשרה ,לספרים יותר גדולה חשיפה .38
 . חדשה מנהלת אני בספרים עסקתי טרם .39
 .עיון ,קריאה ,ספרים סביב חביב מסר יותר .40
 והילדים ההורים אצל הספרים סביב התרגשות יש .41
 בספר הכתוב כפי בדיוק פ"בע לספר מסוגלים הילדים ,מועט מלל בעלי היו שהספרים כיו .42
 לא .43
 אותו ובירכו המיזם על בהתחלה התלהבו .לספרים קשר בלי דבר אותו נשאר טוב היחס הורים עם שינוי הרגשנו לא .44
 למעלה הכתובים הפרמטרים כול לדעתי .45
 וחיזוק הספרים על שמירה ,שונים נושאים לימוד ,מהספרים להנאה מודעות יש ההורים גם םיהובעקבות לילדים .46

 .בבית הנלמד
 והבנתם הילדים לגיל ספר ולהתאים הספרים לתוכן ההורים מודעות .47
 בהמחשה שימוש ,נושאים פיתוח ,מודעות .48
 קודם היה שלא מה ספר לילד ומספרים יושבים הספר לערך מודעים הורים .49
 הילדים ידי על הספרים זיהוי ומשותפת פרטנית קריאה עושים, הילדים לכלל הספרים ישותגנ .50
 .'וכדו חודש ראש - מיוחד בימים דגשים שם .למעון מצוין שיווק נתן .51
 וגם הילדים גם .הספר חשיבות על יותר גדולה למודעות הצוות את הביא .הספר נושא לכל גדולה תנופה נתן .52

 .מזה נתרמו ההורים
 סיפור וקריאת שפה העשרת סביב צוות של עבודה .53
 אוריינות ניצני חיזוק .ידובר הוא מה על רעיונות העלאת ,חדש ספר לקראת והסקרנות הציפייה עידוד .54
 הפרויקט .שנלמדו ולדברים לידע להעשרה מעבר ,לספר חיכו .לקבל כיף היה וזה ,ונתינה תרומה של פרוייקט .55

 המטרה את ממצה
 הילדים על ישירות שמשפיע דבר הספר סביב המטפלות של העבודה צורת .56
 משותפים רעיונות והעלאת פעילות התאמת על יותר קיים היה שלא הספר של התכנים סביב צוותי בין שיח קיים .57

 הקריאה חווית בדבר ההורים עם שיח כן כמו לפעילות
 ההיבטים כל וראיית הספר אותו של חוזרת קריאה .58
 בעצו לגשת לילד המאפשרת ספר פינת.הספר על ושמירה..הספר לאהבת הרגלים הקניית.המעון עם ההורים קשר .59

 הספר בפינת שותים ולא.אוכלים לא.כללים.עליו ולשמור לדפדף כיצד המחנכות תיווך.עליו האהוב הספר את לבחור
 לרכוש ביכולתם שאין ממשפחות לילדים סייעה .מה'פיג ספרית.תקניםמ הילדים עם ביחד ניתלש שדף ספר.

 .והילדים ההורים. הצוות ובשם בשמי תודה.לספר חיכו ההורים חודש בכל.ספר
 להורים ולספר הספר את לקחת יכול שהילד .60
 הספר לעולם קשר עוד להם יש ואז הביתה הספרים עם הולכים שהילדים .61
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  3נספח 
 תשובות מטפלות בשאלון סוף שנה לשאלה:

  תכניתנשמח לשמוע ממך מחשבות, תובנות, הערות והמלצות שיסייעו לנו להמשיך לפתח את  ה
 ולשפר אותה. 

 
 צויו
 .אחר ספר לתת לפסח תאלקר  בקשה יש רק ,הבאה בשנה גם להמשיך ותכמח תכניתה את מאוד אהבנו .1
 ..אליהם מתחבר פחות שזה שתיוהרג  מלל,היה שיושבק ספרים היו כי מלל יותר עם ספרים לבוגרים לתת אולי .2
 של מקיף באופן גיל תואמים הספרים ,אותנו להעשיר תמשיך שהתכנית מאוד ונשמח מרוצים מאוד היינו אנחנו .3

 על כח יישר .בספר ההתעניינות את המלווה והמבוגר הילד של העין את המרהיבות ותמונות איורים ציורים ,שפה
 .המבורכת היהעשי

 במתנה ספר לתת האפשרות על ושמחתי השאלה ספריית גם בכיתה ומפעילה ספרים מאד אוהבת אני .4
 היתה לא עם כי אני בטוחה הורים לבית .שיגיע לספר רבה חשיבות יש .עובדת אני בוא באזור כי חושבת אני .5

 .בבית ספרים להם שאין ילדים ישנם זו תכנית
 יותר להקשיב הילדים את מעודד שזה ,זה שחשוב ומה מעולה תכניתה ,תכניתב לשפר מה שאין חושבת אני .6

 לאב ,מסוימים מחומרים נרתעים הם ,יצירה עבודות לעשות אוהבים כך כל שלא מהילדים חלק יש ,לסיפורים
 .הספרים נושא סביב היצירה בעבודות מלאה פעולה משתפים ילדים אותם הפרויקט בעקבות

 לגיל אך הילדים על וחביבים אהובים היו אומנם הספרים 3 לגיל עשיר יותר תוכן עם ספרים שצריך חושבת אני .7
 מלל יותר עם ספרים צריך הזה

 השנה על לכם תודה בפרויקט תמשיכו הבאה שנה גם אם ישמח אני .8
 ספר לדעתם מדברים הילדים/הורה לכיתה לנו התאים פחות הכי "זה את" הספר ולדעתי בוגרים בכיתת סייעת אני .9

 לפני לדעת וחשוב מסוים ספר על הצגה לעשות זמן לכמה אחד אפשר . לתינוקות או לפעוטות יותר התאים זה
 לכיתה המתאימים הספרים את שמחליטים

 יום כל יוצאים אנו .הספר סביב הפעילות ואת הספר פינת את לנו מרחיב אשר המעשיר בפרויקט להמשיך אשמח .10
 מתחילים .אחרת בצורה לספר מתחברים הילדים .הרחבה ולפעילות הספר לקריאת קטנה בקבוצה "כיף חדר"ל

 לא התוכן מבחינת ,מצוינת האיכות :עצמם הספרים לגבי .לספרים וכבוד אהבה לפתח כדי הספר של חיבוק בטקס
 .הספרים בכל ואסטטיים מתאימים היו האיורים .הגיל לקבוצת התאימו הספרים כל

 הנלמד הנושא את ממשכיה הספר קריאת ואז לשבת או לחגים שקשורים הספרים את אהבתי אישי באופן .11
 במצבים ילדים של להתמודדות  המתאימים ספרים יהיו אם שמחה יתייה , ומתאימים טובים הספרים כללי באופן .12

 . חברתיים יחסיים,לגיל בהתאם תובנות, רגשות להביע, להכות במקום לדבר כמו שונים
 וזה פעוטות של ברמה היו הראשונים .מהאחרונים מעניינים יותר היו האחרונים הספרים .גמור בסדר היה בגדול .13

 (מקרה בכל שאהבו למרות) הרמה מבחינת כך כל להם התאים לא
 שלנו  הבוגרים לילדים שיתאים יותר מרובה  טקסט עם ספרים להוסיף וניתן במידה .14
 מעבר ובקריאה בספרים מתעניינים יותר הילדים כי בולט באופן נראה מה'פיג בספריית ההתעסקות בעקבות .15

 הפעילות את לתכנן עוזר סיפור כל עם שמגיע הסבר הדף .בספרים בעצמם ולדפדף סיפור לשמוע מבקשים .לרגיל
 ההזדמנות על לכם ומודה התכנית על מאוד שמחה אני.הידע את ,הצוות - עבורנו ומעשיר

 הילדים עם לפעילות רעיונות המון ונותן מעשיר מאוד הספר סביב לפעילות הנלווה הדף .16
 פיםותמש לפעילויות רעיונות וסל להורים תכניתה של השיווק את לשפר כיצד נוספת הדרכה לקבל רוצות ינויה .17
 .זה מבורך בפרוייקט להמשיך היא שלי טובה הכי ההמלצה .18
 ממליצה . החינוכי לחומר מוסיפים ולא מעשירים שלא רבה ושמחה ברווזיים כגון ספרים על לוותר ממליצה הייתי .19

 קיץ שתיה גמילה גבולות הרגלים סובלנות שיתוף חברות כגון להרחיב שניתן חינוכי ערך עם ספר לשלב
 למדו הם בהתלהבות להורים אותו והכירו הביתה במתנה אותו קיבלו ואז להם שהוקרא הספר את אהבו הילדים .20

 ומעניין חדש ספר יקבלו פעם שכל וידעו
 הילדים בשביל ןימעני תוכן עם יותר יהיו שהספרים ממליצה הייתי מהספרים נהנו מאוד הילדים .21
 .גנון לכיתת מאשר יותר פעוטון ילדי של וברמה מידי קצרים הספרים כי מלל יותר עם ספרים להעביר המלצתי .22
 היתה לא שלכן וייתכן לילדים מוכר שכבר שיר שהמחיש -ה" רב שמחהל. "גי ותואמת יפה מאוד היתה הסדרה .23

 המילים ואוצר השפה חיזוק ,הגנון לכיתת מההעשרה נוינהנ מאוד .מלל תאמו לא האיורים גם .חידוש של חוויה
 עם בהיכרות מתבקשת הכנה שזו מאמינות אנו .הבאה בשנה להמשך מאוד מאוד נשמח .הספר לאהבת וחיבור
 .העירייה לגני עלייתם לפני לילדים ספרים

 התחברתי כך כול לא רבה שמחה השיר עם הספר .24
 חוזר לשימוש מאפשר שכן טובה ובצורה הנכונה המידה מוגשים הספרים .25
 חיכו הילדים .מתאימים היו והנושאים תכנים , במעון הילדים לגיל התאים מאוד , מעולים היו שנשלחו הספרים .26

 הביתה ספר מקבלים שהם ידעו הם השולחן על הכחולה התיקייה את ראו שהם ברגע הספרים את לקבל
 שתואמים ספרים לתת אפשרי .פעוטון גילאי אלא הגנון כיתת רמת את תואמים אינם הספרים אך ! מקסים הרעיון .27

 ישראל וחגי השנה עונות את
 בעל הספרים את וידעו .מאוד שמח הוא בגן שלמדנו הספר את קיבל שילד פעם כל כי מקסימה האמת התוכית .28

 מאוד וחינוכי תמיד ממולץ וההפך הסיפור את להם סיפרו שההורים מספרים והילדים .פה
 ספרים קריאת חשיבות את שלומד והמבוגר הילדים עולם את מעשירה , מאוד טובה שהיא כמו תכניתה .29
 את מדקלמים כבר הילדים פעמים מספר שלאחר כיף והנאה לקריאה הילדים את חושפת היא מעולה תכניתה .30

 בעצמם אותו לספר ורוצים הסיפור
 וכמובן תכניתה את מאוד מעשירה הספר סביב וההערכות הילדים ואת המעון את מאוד ומעשירה נהדרת תכניתה .31

 .הילדים את
 הםישעל דיאויו צילומי נערכים ,ומסבירה תומכת ההכוונה כאשר ,חוזרת קריאה - שלי המנהלת של תכניתה .32

 צוות בישיבות מתבססים
 פעם מידי אפשרי .הספר את לכבד לומדים הילדיםם. הילדי שפת את מאוד מעשירה מוצלחת מאוד התכנית .33

 מהספרים אחד על כלשהי הצגה או .פעילות לילדים ולעשות לגן ת /סופר להביא
 יצירה ולהמחיש לשלב ניתן היה לא ולחלק מדי מופשטים היו מהאיורים חלק .34
 .למטפלות ההורים בין תולשותפ תרם.הורים ילדים המטפלות את העשירה תכניתה כל. כוח יישר .35
 (:מאד לכם מודים .נוספים גנים של ורעיונות בפעילויות בפייסבוק לצפות מאד נחמד .תכניתמה ושריםאמ כולנו .36
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 והעלאת נותיאורי ,הספריה נושא את והעשרנו מאוד הועשרנו ,הצוות עם יחד בכיתה תכניתוה הגנון כיתת כמובילת .37
 מוצאות אנו זאת עם יחד.רוחב לנושאי הספר נושא בין וקישנו ולהורים לצוות בהנחיות נעזרנו .בכיתה התכנים רף
 אפשר היומית תכניתמה כחלק סיפורים והקראת ספריה של תרבות שקיימת כיון.4-5 לגילאים לתכנים מקום יש כי

-ב מעה ,פטל מיץ ,כספיון ,חם תירס ,אבא של גדולה מטריה ,ממושי הארנב ,והתפוח העכבר :כמו לספרים לעבור
 !הבאה לשנה ומחכות תכניתה על מברכות .מלל יותר עם אבל כמובן חדשים לספרים מקום יש .קלסיקות -בלונים 5

 בכיתה הספר של עותק להשאיר ואף יותר מוקדם החלוקה את לחלק צריך לדעתי .38
 (לרוב המוכרת הספרותית מהקלסיקה לא) חדשים סופרים להכיר .39
 עוד לתת לנו מרגיש זה כייף לנו היה .מאוד עזר שזה האינטרנט דרך עזרילה ושנוכל .מתכונת באותו להמשיך .40

 לכם תודה .בחודש פעם לילד איכותית מתנה
 הבאה בשנה גם הספרים את לקבל נשמח צעיר מגיל כבר קריאה ולעודד להמשיך .41
 וברורים קריאים ספרים אלה גילאים לרמת ומתאימים הילד אל שמדברים קלים הספרים עם להמשיך .42
 .הילדים לגילאי הספרים את להתאים .43
 לילדם הצעיר הורה בין ומקרב מאוד מעשיר זה הספר בסוף להורים הפעלה דפי של המשובחת במתכונת להתמיד .44

 יותר מוקדם הספר את לחלק להתחיל ניתן אם המטפלת לכן
 .נוסף מלל עם ספרים להוסיף יש הגנון לילדי .45
 , הפחדים על מדברת ,מסורת ,חגים , ערכים מלמדת תכניתה : מה'פיג ספריית תכניתב להשתתף שמחתי מאוד .46

 שנוספו כמובן ובכיתה בבית הילדים ספריית את והעשירה והוסיפה לילדים שתרמה בוודאי . לזולת עזרה על
 מהאיורים הנותיול בהם ולעיין לדפדף נהנים שילדנו חדשים ספרים 8 הכיתה לספריית

 כן כמו .לקראתם והתרגשו החדשים בספרים יותר מתעניינים הילדים ,אצלנו הפרויקט את להמשיך ממליצה .47
 השינה לפניתר יו מספרים וההורים הועשרה בבית האישית הספריה

 אני הבאה בשנה, המספר את להגדיל לבקש איך ידעתי ולא האחרונים חודשים בשלושה ילדים שני לי נוספו .48
 .תודה ..שצריך מי את לעדכן מבקשת אני ילדים 35  עם מתחילה

 חסר היה וזה הדרכה קיבלנו לא השנה התכנית תחילת לפני הצוות של להדרכה נשמח .49
 לגן מגיע שלו הספר אשר סופר כל של חיים לקורות מאוד נשמח .50
 של ממקום באים הם כי ואהבתי התחברתי שמאוד ספרים אלו ....זה את;לבד לישון ,לעזור יכול אני כמו ספרים .51

 מתחברים יותר שהילדים וספרים כאלה ספרים בחיים הילד התמודדות
 שלוש שנתיים גיל את שתואמים יםיקלאס ספרים .52
 למטפלות תלמותשה להוסיף רצוי היה ...מבורך פרויקט .53
 לספר וחיכו נהנו הילדים ד..מאוד מוצלח פרויקט .54
 נשמח, ומלמדת מעשירה, מהנה ספר בכל והעשיה וההכנה מקבלות אנו ספרים איזה הידע מעולה התכנית ראשית .55

 .שונים ספרים מגוון לקבל להמשיך
 . ומעשירה מקסימה תכניתה על להודות רוצה .56
 ספרים למגוון גדולה חשיפה) לילדים הן ,(יומיים יום עבודה כלי ונותנת מעשירה) לצוות הן ,ביותר חשובה תכנית .57

 .כולה ולמשפחה להורים והן (סביבם והפעלות
 ספרים רוכשים ואין נמוך סוציואקונומי במעמד שהם אצלנו שנמצאים להורים עזרה מאוד תכנית .58
 השנה כמו בדיוק תמשיכו .59

 נעמת
 עצם מעולה דבר .הספר בסוף להורים שהועבר המסר גם   .אהבתי ומאוד מאוד חיובית היתה הספרים בחירת .1

 מסר שקיבלו ברגע לספר חשק להם עושה להורים הפניה
 התכנית התחלת לפני לצוות הדרכה .2
 בשל עדיפים הם .לבדו לשון רצה שלא ילד היה פעם ,ליואב זנב ןוכג היפה הספרות את להגביר מעוניינים היינו .3

 . רבה ושמחה לשבת חלה כמו מספר ופחות הספרותיים ההיבטים
 קשיחים יותר .4
 הילד לגיל הסיפורים את להתאים .5
 יותר בוגר לגיל מהספרים חלק להתאים .6
 הנחוג לנושא תואמים ספרים שיהיו חגים לקראת .7
 .יותר גדולים איורים עם יותר קשיח ספר .8
 ישר , הבאות בשנים גם תכניתב שתמשיכו נשמח ,כאחד הילדים ושל שלנו הידע את להעשיר לנו שגמרתם תודה .9

 .כח
 בה המשיכו ומעשירה מאוד חשובה תכנית .10

 אמונה
 ספרים של רב מבחר גמור בסדר היה כ"סהי. לאומ הדתי לציבור ספרים ליחד אפשר אולי .1
 רבה שמחה ,לשבת חלה ,ברווזים) יותר מוצלחים ואיורים הילדים לרמת יותר המתאימים ספרים לבחור אפשר אם .2

 (איורים מבחינת וגם ערכים מבחינת גם שיפור צריך
 .פעולה שיתפו והילדים דרמתית  בצורה .ובהתלהבות להקריא תיינהנ פגימות ספריית את אהבתי מאוד אישית אני .3

 !!לכם תודה .פה בעל כמעט הסיפור את ידעו כבר הביתה הספרים את כשקיבלו
 לילדים הקריאה לפני עליו ןלהתאמ בכדי לביתה לעצמה פרטי ספר לקבל צריכה מטפלת שכל חושבת אני .4
 לשים 'וכד הרגלים הסתגלות ,גמילה כמו .והילדים המעון לצורכי חשיבה מתוך ספרים לתת שכדאי ,חושבת אני .5

 .יותר וחדים  ברורים שיהיו האיורים על דגש
 הילד של עולמו מתוך יהיו שהספרים ממליצה אני .6
 מאחר .לנו התאים כך כל לא רבה שמחה הספר .והאיורים התמונות .הספר תוכן לי וחשוב דתי במגזר עובדת אני .7

 לדעתי פסח סדר את המחישו ולא מוצלחות מאוד היו לא והדמויות
 .שנה להורים מודפס משוב לקבל אשמח .8
 ספר יגבלו גומלים כיתה שגם מאוד אשמח .9

 . ברורות תמונות עם קצרים סיפורים שיהיו , מילים באוצר העשרה קבלתי אישי באופן .10
 לי שחשובה ןוכמוב.התגובות באחת שציינתי כפי.הספר שם את שממחיז .קטן שי עם הספר את לתת נהגנו במעון .11

 .לכולנו כיף היה לסיכום.מתמיד הספרות
 ולקבל הילדים עם ולשלוח אבזרים להכין וכיף נהדר היה כך ואחר באיחור הגיעו הספרים את קבלנו לא בתחילה .12

 טובים הדים
 במעון שיישארו המחשה דמויות עם תספר לנו להעביר אפשר היה אם נחמד מאוד היה .13
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 לארגן הזדמנות הייתה אבל הרבה חידש לא זה הצוות לנו חדש ספר חודש כל לקבל שמחו ההורים נחמד היה .14
 .הוסיף רק זה לנו לכן ספרים קריאת על השנה כל במשך דגש יש בהתאם פעילות

 .בספרות והעשרה טיפים לנו ניתן מה'הפיג מספרי מרוצים מאד הינו .15
 ותמונות קצרים ספרים עם תכניתה להמשך נשמח - חדשים לספרים ונגישות שפתית מבחינה העשרה היתה .16

 . ברורות
 ככה להמשיך ושרק גדולה ובהצלחה יפה עבר הכל .17
 פוריה יהיעש המשך .18
 הכיף וזה ספר לכל התלהבות חדשים רעיונות יש--מאוד מעשיר הספר .19
 והם שירים אלא סיפורים לא שזה כיוון אפריים של לסבתא וגם  3 לגיל נמוכה ברמה הוא רבה שמחה הספר .20

 כסיפור ולא כשיר נקראים
 להבנה שאלות הרבה עם שפתית להעשרה להם גרמו הספרים .21
 לילדים הרבה הוסיפה תכניתה !מקסימים היו הספרים .22
 שאני בוגרים הגן לילדי מות'פיג ספריית את לשפר צריך אולי לקטנטנים בדיוק היה והתוכן קלילים היו הספרים .23

 הילדה גיל להתאם ותוכן קשר בלי ספרים לבית מקבלת אמא בתור
 הילדים לגיל התאימו הספרים .24
 מלל מעט עם   ומושך צבעוני     ילדים חינוכי מסר עם מגיעים הספרים .25
 מלל מעט עם ומושכים צבעונים לילדים חינוכי מסר עם מגיעים הספרים .26
 הכל על רבה ותודה  כך המשיכו  הילדים לגיל ותואמים מקסמים היו השנה לו שנתת הספרים .27
 מאוד לנו ועזרה ברורה מאוד הייתה תכניתה .28
 בבית גם הסיפור את לשמוע להמשיך הילד את משמח .זה .29
 עמוד בכל קצר ומלל מתאימה ברמה שפה -לגיל ספר להתאים חשוב .30
 שלא הורים שיש לצין חשוב .שלהם האישית לספריה אותו מקבלים ובעיקר הספר תא לומדים שהלדים מאד חשוב .31

 מאד חשובה ידכם על שנוספים הדפים .רב ערך בעלת שלכם המתנה לכן ספרים לקנות יכולים לא או קונים
 ,כח ישר עינים ומאירת

 המחנכות עבורנו ובכלל הילדים עבור ומעצימה מעשירה מדהימה תכנית היתה בהחלט  מה'פיג שספרית לציין יש .32
 הזמן זה  הילדים עם יכותא זמן בהחלט  כאחד ומאתגרים יניםימענ ספרים לנו לשלוח המשיכו אנה גדול כח ישר

 כח ישר  לכן להודות
 .הגן לגיל קצר ממש היה שהמלל ספרים ישנם .33
 עדיף מלל יותר .רבה ושמחה ברווזיים כמו לגיל התאימו שלא ספרים ישנם .34
 והמחנכות תכניתה את מעשיר תכניתה את להספיק לא .35
 הילד של עולמו מתוך ספרים לבחור .36
 בדרך להמשיך .37
 ושירים דקלומים ולא סיפורים עדיף דעתי לפי .38
 ,יותר ודתיים יהודיים לערכים מצפה הייתי  !מאוד חשוב שזה אוניברסליים וערכים לתכנים מעבר .39
 איך לרעיונות מתגייס הצוות כל מקרה בכול .יותולילפע ספר כל בסוף  רעיונות מקבלים שאנחנו מאוד נחמד .40

 גודל   .מקסימה יהוחו ממש כבר וזה מוגדלים ספרים  מאמונה קיבלנו.ביותר הטובה בצורה הספר את להעביר
 כבר הם כאשר השנה של השני בחצי התינוקייה לכיתת גם לקבל רוצה הייתי .הרך לגיל מתאים בהחלט הספר
 .גדלים

 לפה זהב כפית עם מושלם באופן מוגש והכל בספרים רבה השקעה ניכר .41
 היל של ומעולמו  לגיל מותאמים ספרים .42
 יותר להוסיף הבוגרים לכיתת ממומלץ סיפורים לעוד חשופים הילדים מאוד מעשיר  הכל בסך להמשיך וחשוב רצוי .43

 תוכן עוד עם מלל
 פעמית חד ולא שנתית הדרכה תכנית - פעמיות חד ולא רציפות במעונות הדרכות שיהיו .44
 לבית ספרים שמקבלים עוזר  שתמשכו .45
 ומעשירה מוצלחת תכנית .46
 ושפת הספר פינת את במיוחד ומעשירים חדשים דברים לומדים תמיד להורים לצוות לילדים חשובה מאוד תכנית .47

 הילדים
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  4נספח 
 תשובות מנהלות מעונות בשאלון סוף שנה לשאלה:

  תכניתוהמלצות שיסייעו לנו להמשיך לפתח את  הנשמח לשמוע ממך מחשבות, תובנות, הערות 
 ולשפר אותה. 

 
 ויצו

 פעמי חד משהו לאט. הפרויק של שוטף תחזוק והמשך ההתמדה הוא נושא כול בהעברת החשובים הדברים אחד .1
 במודעות שיהיה הזמן כול

 המטפלות את שמכוונתר, הספ בסוף מידע הוספתם, ספרי של מצוינת בחירהה, מדהימ תכניתר. לשפ מה אין .2
 בה המשיכו ת!!!תכני של יופים. דילוהי

 !בול קלעתם אבל הספרים מסוג חששתי בהתחלהן. אי .3
 שהייתי היחיד הדברה. והקשב לקריאה הילדים את ומעודדת נהדרת תכניתה, תכניתב לשפר מה שאין חושבת אני .4

 .המסירה לפניר, בספ לעיין לילדים לאפשר מ"עם, נוספי ספרים 10 עוד לפחות לשלוחה, ז מציעה
 להורים ועזרה חברות הילדים את שמלמדים ספרים יותר, תכניתב להמשיך רוצה מאוד אני .5
 באיכות הספרים הכל בסך.ילדים בספרות מהקלסיקה ספרים יותר יהיו הספרים שמונת בין אם אשמח .6

 תכניתל שותפה להיות מאוד מעשיר והיה.ברורים מאוד הציורים.מצוינת
 וחשובה מבורכת יוזמה .והצוות הילדים גם וכך מאד תיינהנ אני ,תכניתה עם להמשיך אשמח .7
 !מעולה עובדים אתם .8
 לשים יכולה לא היא כי מספיק לא וזה 1 רק מקבלים עכשיו .הילדים למספר מעבר עותקים 3 קיבלנו בהתחלה .9

 הספר פינת לטובת ספרים 3-4 שצריך חושבת .אתו עובדת שהיא כיוון בספרייה אותו
 תכניתל שלי המעון את צירפתםש לכם תודה רבה חהמבש .10
 ואיך ספר כל על להם והסבירה בעצמה הצוות את גייסה היאה, היית לא מה משוםם, לה חסרה הייתה הדרכה .11

 .לילדים מעבירים
 תכניתל יותר ההורים את לחבר איך וגם כזו אחת לנו שתהיה ונשמח חשובה מאוד למטפלות הדרכה .12
 ביותר חשובה מטפלות הדרכת .13
 הספרים את ולהקריא לקבל  אהב מאוד והצוות הילדיםם, ההורי .14
 ההדרכה את יעשה חיצוני שמשהו חשוב  , וחשיבותו הנושא  סביב להורים גם הדרכה עושה יתייה .15
 נוספים לגילאים תתפתח שהתכנית תשמח היא .16
 ורעיונות הספר עם עבודה לעודד כדי  המטפלות לצוות פרקטיים מפגשים רצוי .להמשיך ונשמח מאד מוצלח היה .17

 .לפעילות
 .גדולים הילדים כי ,ברמה יותר להעלות אפשר היה .התאים כך כל שלא שניים או ספר היה .18
 מלל מאוד מעט עם גיל מותאמים היו שלא שניים או אחד ספר ההי .19
 מרוצה מאוד הייתי .20
 .ההורים י"ע התיקיות בהחזרת בעיה היתה .21
 .ספר בנושא צ"אחה אפילו ,להורים לתת שתוכל לסדנאות שמחה היתה .22
 ההצעות .בצוות תמכו הספרים .מצוינים היו השאר .מהר ומיצינו ,יחסית נמוכה ברמה היה "לעזור יכול אני" הספר .23

 לצוות להדרכה שמחים .עזרה מאוד לפעילויות
 מבורכת העשייה  מרהיבים האיורים מקסימים הספרים .24
 .מעולה התכנית ה,הרב נתנו הספרים .25
 הדרכה פגישות לקיים אשמח .במעון מספיק אותו והטמעתי ניצלתי שלא מודה ואני לדעתי חשוב הוא יקטהפרו .26

 מאד .מוכרים שהם ואחרים ,גנון לילדי מדי פשוטים לי שנראו ספרים היו :לספרים בקשר .ז"תשע בשנת לצוות
 .דידקטיות הנחיות שקיימות מהעובדה נהניתי

 כי שנתיים עד 4 - ו שנה מגיל שזה הפעוטות לכיתת גם ספרים לחלק אפשרות יש אם אבל ומעולה נפלא הפרויקט .27
 .מלל יותר עם מורכב יותר משהו על ממליצה ולבוגרים להם רלבנטיים יותר היו הראשונים הספרים

 חשיבות בגלל בתינוקות ואפילו ...הפעוטים בכיתת גם אפשר והיה ואיוהל ...נהדרים ספרים ...מקסים הרעיון .28
 .להורים המודעות והעלאת לילדים ספרים קריאת

 הגנון בכיתת למטפלות השתלמויות .29
 יותר מילים לאוצר להיחשף יכולים הילדים .בספרים הקיים המילים אוצר על איריס עם דיברנו .ברוכה תכניתה .30

 השנה כדי תוך והעלילה הקושי את להגביר .השנה סוף לקראת גבוה
 ..הבאה בשנה גם המתכונת באותה להמשיך נשמח..ומחנכת מהנה-- ערכית --נפלאה תכניתה .31
 .בה להמשיך נשמח .ההורים י"ע והן המעון צוות י"ע הן רבה בשמחה התקבלה התכנית .32
 .להחלפה ועשירה פעילה ספריה לעשות מעוניינת ,ויפה מסודרת מאד בצורה מוגשת התכנית .33
 .נוספות הערות אין ,וטובה מיוחדת התכנית .34
 הספרים כל בכלל אליו התחברה שלא "!זה את" מהספר חוץ ,מאוד מועיל וזה מנוילנים הספרים ,מעולה התכנית .35

-וחצי שנה) יותר הצעירים לילדים תכנית תהיה ואם שוב הבאה בשנה להכניס תשמח מאוד .מתאימים מאוד
 .ישמחו מאוד כולם (שנתיים

 ומתרגשים בספרים לגעת ,לקרוא ומעוניינים סקרנים יותר הילדים .המעון של הצרכים על ועונה מצוינת התכנית .36
 !רבה תודה .הביתה אותם לקחת

 .בובות בדמויות ספר לכל אלמנטים עוד להוסיף אפשר אם זאת עם יחד . ימשיך שזה אשמח מצוינת התכנית .37
 הערך וכמובן הספר על להורים לספר יכולים הילדים ,לספרים חשףילה למשפחות אפשרות ונותנת מצוינת התכנית .38

 קיבלן שהם נוספים ספרים 8 של המוסף
 .מעולה עובד וזה נפלאה התכנית .39
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 לפועל להוציא הצלחתי שלא הבאה לשנה נוספות פעילויות מתכננת .לחדש קיים בין שילוב של שנה היתה זו .40
 לקבל יכלו שהילדים יכולות מעוטות למשפחות מבורכת מאוד מתנה .ביוני דווקא ואל ,הספר חודש אולי .השנה

 וכאלה במעונות גם מחולק שזה לועוהתפ בברכה שקיבלו משפחות היו .היהספרי את ולהעשיר ספרים 8 במתנה
 הספרים על שמירה ,ספרים הקראת לחשיבות המודעות את להגביר שהצלחנו מאמינה אני .מאליו ברור שזה

 לכל מתאימים התכנים ,לחג כשי המעון ילדי לכל מחלקת תייהי ,רבה ושמחה לשבת חלה .המשפחה של ד"הביח"
 להביא ממליצה הבאה לשנה .מעולה הספרים שאיכות גם מה ,ולדפדף ספר לאחוז קטן מגיל מחנכים ולדעתי
 .השפה את להעשיר המטרה כי .פעוטות לכיתת מתאימה תייהי השנה שחולקו אלו את .יותר לבוגרים תכנים

 ,אישית .סיפוקים דחיית ,דירה מעבר ,אח הולדת ,השונה קבלת ,חברות למידה בו שיש חדש ספר כל או קלסיקות
 .תכניתמה נציגה תגיע בה לפעילות אשמח !הבאה לשנה הספרים לרשימת וממתינה תודה ,תכניתב מאוהבת
 דנה.מ ,מהנה חופשה

 שאר וגם לפסח שהתאים רבה שמחה כמו .בגנים המועברים לתכנים קשורים להיות אמורים שהספרים חושבת .41
 כך להמשיך .הספרים

 והים ומרים לעזור יכול אני גם - למשל) הילדים גיל את תאמו לא מהספרים חלק .42
 מבורכת תכנית .כוח יישר .43
 סיפור הוא רבה שמחה שהשיר בטוחה לא אני-לדוגמה .הילדים לגיל הספרים תוכן את יותר טוב להתאים צורך יש .44

 חקירה ,פחדים עם התמודדות ,חברות כמו חשובים ערכים והטמיעו מצוינים היו הספרים רוב .מדי פשטני לי ונראה
 ,מדהימה התכנית לכך מעבר .אחת לנציגה רק ולא הצוות לכל הדרכות יהיו אם אשמח .הנכון הכיוון וזה...ועוד

 .במעון אצלי קיימת שהיא שמחה מאד ואני ותורמת מעשירה
 ,ומוחשית ופשוטה טריוויאלית יותר פעילות ליצור שהאפשרות ספרים....והים מרים בסגנון יותר ספרים לבחור .45

 נהדר היה ברווזיים סבתא
 היו הספרים של התיקים .'וכו וגופי אני ,השנה עונות או חגים סביב יותר ,הספרים בחירת את לשפר צריך לדעתה .46

 .ספייר תיקים לשלוח אולי ,עניין
 יותר לקטנים מתאים מהספרים חלק  לדעתי .47
 לרכוש שניתן מומחשים רעיונות הכנת ,ולעיין לשבת יוכלו שהילדים מנת על לכיתה העתקים יותר להביא .48
 שיוויון .מונחית בקריאה ולא בעצמם לדפדף יוכלו שהילדים כדי במעון שיישארו עותקים 8-9 - כ להוסיף .49

 .בעיניה מקסים הוא ספר לקבל לכולם ההזדמנויות
 בפרויקט להמשיך .50
 .מוצלח המשך, תיתיחווי ,מגבשת , מעשירה ,מלמדת, תכניתב להמשיך .51
 לילדים שנוחים ספרים ,קצרים משפטים ,הילד לגיל בהתאם הספר את להתאים:עושים שאתם מה כל להמשיך .52

 מתאימים ציורים ,הילד של הפנימי לעולם מיד ונכנסים קלילים סיפורים , מדי ארוך ולא קצר ספר ,לדפדף
 של רצף על התכנית את לראות חשוב .משתנים הילדים כי עצמם על יחזרו הספרים אם גם ,התכנית עם להמשיך .53

 .ללמוד כדי שנים כמה
 הבאה הלימודים בשנת גם מה'פיז  ספריית פרויקט עם להמשיך .54
 חיצונית הדרכה ידי על.גנון בכיתת רק לא.המעון בכל סיפורים הקראת של החשיבות את הצוות לכלל להעביר .55
 .ויצו מטעם מנהלות של נציגות עם משותפת חשיבה לאחר הספרים את להתאים .56
 צעיר יותר הרבה לגיל היו חלקם.לגיל הספרים את להתאים .57
 הם םופתא ההורים עם שישנו שהילדים מהורים תגובות היו  שלי במיטה יושן אני כמו נושא עשינו ספרים ספרלמ .58

 שלהם במיטה שוןיל רוצים
 .להמשיך רוצה ,רבות להם תורם ,התכנית את אוהבת מאד .59
 היתה אם שמחה היתה .נמוך זה אחרים באזורים אבל התאים זה להם .נמוכה חלקם ,הספרים רמת מבחינת .60

 לגן ישר שעוברים ילדים שם יש כי לפעוטות גם תתרחב התכנית אם תשמח .ספרים קוראים איך להורים הדרכה
 מהספרים הנותיל יוכלו והם עירייה

 ליוני בשנה האחרון הספר את להקדים מבקשת .61
 הצגת נושא את לחזק מנת על מקצוע אנשי עם הצוותים של מפגשים כמה לעשות צריך הראשונית לחשיפה מעבר .62

 .שלו והמשמעויות הרך בגיל הספר
 .מוצלחת מאד התכנית .ספר בחודש פעמיים לקבל תשמח ,לילדים מוכרים יותר ספרים מעדיפה .63
 .למטפלות הדרכות ביותר מעוניינת .64
 .עובד זה איך יודעים כבר כי השנה במשך אולי ,הגננת עבור מהראשון שונה הדרכה במפגש מעוניינת .65
 .לילדים תורמת מאוד תכניתוה אמיד לא מאוד בישוב המשפחות מצב .66
 הורים בלוח לתלייה ספר כל בקבלת צבעוני פלייר להוציא מציעה .67
 את ולבנות לנסות כדי,מראש הספרים רשימת את לקבל שמחה הייתי .מהספרים בחלק מלל יותר להוסיף ניתן .68

 יותר טובה בצורה סביבם תכניתה
 קיימת בנוסף .פיזמה לספריית רק שתתייחס ,בכתה ספציפית פינה לייחוד באשר נוספת הדרכה שצריך לי נראה .69

 .תקופה באותה הנלמד לנושא בהתאם החודש בספר עוסקים שבה ,הספר פינת בכתה
 של תקציר כם הספרים דל השמות את רק לא  השנה מתחילת לקבל נוכל אם .הספרים את ולקבל להמשיך נשמח .70

 .0וספר ספר לכל מראש מוכנים נהיה. ליצירה ורעיונות ספר כל
 לספר המחשה אמצעי לקבל נשמח .71
 נפתחו לא למעון שהגיעו מייליםה השנה שכל חבל רק טובה הייתה המתכונת הבאה בשנה גם יהיה שזה נשמח .72
 .לכם להודיע איך ידעתי ולא השנה במהלך ילדים נוספו .קשה בינינו התקשורת רק .מושלם .מצוין זה את עושים .73
 שקורה מה של ההתאמה לפי הספר את חילקה לעיתים ,התכנית את אוהבת מאד מאד ,פרויקט נעשה ספר כל על .74

 .בגן
 את" הספר כמו .הרמה את טיפה להרים שם אפשר ,גנון לכתת מתאים לא זה .לספרים שהפכו שירים אהבו פחות .75

 .מוצלח שהיה "זה
 הכי המתנה זו,הסיפור נושא סביב ההורים עם יחד הילדים של הזדהות,הספר אהבת את מקדם, מבורך פרויקט .76

 שנה על רבה תודה ,הרך מגיל כבר הספרים קריאת אהבת את לקדם באמצעותכם יכולים שאנחנו משמעותית
 .הבית כמנהלת ואותי ,הצוותים את ההורים את משמחת

 לצוותים סדנאות שניתן ככול אנא מבורך פרויקט .77
 .ותורם נתבקש הוא שהוא כפי יקטובפר להמשיך פשוט .78
 .ביתי למחשב העברתי.במעון לפתוח הצלחתי לא השאלון גם.מיילים בפתיחת קושי קיים .79
 מודעות  להם היתה שלא ההורים וגם המון ולמדו נהנו אצלנו הילדים תכניתה את להמשיך  מאוד חשוב ראשית .80

 הספרים לעולם מהילדים פחות לא נחשפו
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 משפחות להן ויש מאד עייפות המטפלות צ"אחה כי העבודה יום במהלך ההדרכה מפגשי את לקיים ראשית .81
 פחות היו והפסח החלה ספר ,ספרותיים יותר ספרים לבחור צריך טיפה ,וימשיך הלוואי ,מקסים מפעל .משלהן

 ביאליק ,גולדברג לאה ,מוצלחים
 (-: הבאה בשנה גם שימשיך רק .82
 אהבת את מעודדת הספרים לקריאת השונות האפשרויות על הרבה מלמדת .ומקצועית מעמיקה מאוד תכנית .83

 הספר
 ושם פה ,חודש של באיחור שהגיעו ספרים - פיזית התנהלות עם קשה לה היה .שתמשיך ומקווה מבורכת תכנית .84

 .מענה קיבלה שתמיד למרות חסר היה
 את לגייס מנת על לאחראית רק ולא לצוות הדרכה מפגשי להעביר כדאי ,למעון מוסף ערך נותנת ,נתמצוי תכנית .85

 .לעניין כולן
 !כך המשיכו לספר חשובים ערכים הקניית עם מקסימה תכנית .86
 למעון עותק שישאר ,שנמשיך וחשוב מאוד נהנים ,נהדרת תכנית .87
 המעון מנהל מול יותר טובה תקשורת .88

 נעמת
 /השונה לקבלת/מטיטולים לגמילה/לאלימות /הילד לכבוד שוריםקה ספרים יכנסו אם אשמח .1
 וסיעור פעם בכל הבאים הספרים ארבעת את מציגים בו מפגש מעין -בשנה פעמיים לפחות הצוות של הכשרה .2

 !לפעילויות רעיונות לגבי מוחות
 .מאוד וטובים מותאמים היו האחרונים והספרים ,לספרים מדי גדולים היו הילדים ,הפנים על היו הראשונים הספרים .3
 לפעוטות גם להתאים שיכלו בבוגרים שקיבלו סיפורים ישנם  הפעוטות לכיתת גם תכניתה את להכניס מבקשת .4
 !ספרים אותם יהיו לא ז"תשע הבאה ששנה מקווה .5
 צור לאיריס תודה .במעון הכיתות לכלל בציפייה צרופה הנאה - פיג׳מה פרייתס .6
 ואסטטיים איכותיים ,טובה ברמה הספרים ,ישתתפו 2 גילאי שגם .7
 עוד לקבל לילדים לאפשר צריך ,התמונות על להסתכל וכייף לקרוא כייף, גבוה איכותמ הספריםת. מבורכ תכנית .8

 .גבוה אינה ספרים לקניית שלהם המודעות שרמת יהיאוכלוס אצל במיוחד ספרים
 כאלה תוכניות ירבו כן הילד של עולמו מתוך השפה הספר איכות על מוקפדת בחירה מיוחדת מעשירה תכנית .9

 מאוד נוינהנ לכם תודה כולה ובמדינה בנעמת
 אמונה

 היו !ערכים שיהיו ,ערכים להעביר אמורה התכנית אם. 2ם. גדולי הילדים - דרסטית בצורה הרמה את להעלות . 1 .1
 הציורים על לדבר שלא ,השתגע אבא כמו לחלק רצתה שלא דברים שם

 סיפורים בקריאת החשיבות את להגדיש להורים יותר מגיעים איך .2
 ...חודש לכל ספר - ספרים 11 לקבל אפשר אם .3
 היה זה העוצמות ואותן ההדרכה אותה את מקבל היה הצוות עם שמחה מאוד הייתי מעניין הדרכה קיבלנו אנחנו .4

 ומעניין עוצמתי יותר להיות יכול
 שנדרש מה כל את ומספקת מעולה שהתכנית חושבת אני .5
 ברורים איורים ועם הרך לגיל ומשמעות ערך בעלי בספרים להמשיך...מה'פיג ספריית תכנית על מאוד מברכת אני .6
 לפעילויות רעיונות 2-3 גם ייכנסו הספר של הערכה בתוך אם אשמח .7
 .ספרים של רחב למגוון להחשף ילד לכל שמאפשרת מבורכת פעילות , תכניתה להמשך אשמח .8
 .שונה תהיה ההתייחסות גם כך , הדרכה לקבל אשמח .9

 .להורים הדרכה מפגש וגם לצוות יותר אישית הדרכה לקבל אשמח .10
 הספרים נושא סביב למטפלות השתלמויות יותר-חודש לכל מלמעלה הכוונה שתהיה אשמח .11
 הציפיה לאומי דתי כמעון מקסים והיה הצוות של רעיונות וחלקם מהמוצעות חלקם פעילות חיברנו ספר לכל במעוני .12

 ערכים בהעשרת ועוסקים תורניים יותר יהיו שהספרים
 במכונת אותו להגדיל צריכה היתה והיא ,מדי קטן שהספר הם לה שהיו הקשיים .חודשים 3 לפני למעון הגיעה .13

 .להמחשה רעיונות מבקשת .הילדים של דפדוף לצורך צילום
 ויש ומעשירים לגיל מתאימים שממש ספרים יש .כיוון ונותנים עוזרים מאוד במעון למטפלות שמצורפים הדפים .14

 רבה שמחה ,ברווזיים למשל מותאמים לא כאלה
 וההורה הילד מבט מנקודת הספר ראית למטפלת יותר חינוכית הדרכה .15
 שניה / הראשונה בשנה רק לא שנה ובכל המטפלות לצוות השנה כל לאורך והשתלמויות הדרכות .16
 למטפלות הדרכות .17
 .מושלמת בצורה זה את עושים .חוויה והיה כיף היה .18
 חיובי משוב מזה חוץ .שלנו לספרים בהקשר ,יותר הקטנים לילדים לפעילויות נוספים רעיונות לקבל שמחים היינו .19

 טוב עבד הכל - המשלוחים ,SMS-ה ,השאלונים ,מאוד
 דתי לכיוון יותר יהיו שהספרים רוצה הייתי .20
 .תודה .ןלמעו .אחת המחשה לספרים מצורף היה אם שמחה הייתי .21
 שלכם מהצוות אחד אם מעמיקה יותר להדרכה ישמחו המופלות .22
 .ענק לגודל הספרים את הגדילה המפקחת .23
 בתחילת לדוגמא קבועים בזמנים הספר את לקבל נכון הספרים של ההגעה זמן אותי שמטריד היחיד אהנוש .24

 ספר לכול להתייחסות וזמן זרימה ליצור מנת על החודש
 גם .הדמויות מבחינת קשה היה "זה את" הספר למשל .האוכלוסייה לסוג גם מותאמים להיות חייבים הספרים .25

 התאימו די הספרים הגיל לרמת .לאוכלוסייה התאים מאוד לא מילולית
 מאמינה ואני לספרים מתייחסים שלא משפחות שיש נכון זה מבורך הוא ,הפרויקט את אהבנו מאוד ואני הצוות .26

 נשמח ,יומי מקום יש לספר אצלנו ,רגילות שהן מה חיזק רק זה מעוןל. מהרגי יותר לספר דרבון להם נתן שזה
 .איתכם ולעבוד לקבל להמשיך

 רעיונות עוד לקבל תשמח .תמשיך היא אם תשמח .מוצלח ומאוד מבורך הרעיון .27
 ספר לעשות .מספיק ועשיר טוב היה לא מהספרים חלק של התוכן בעיניי !וחשוב מדהים מה'פיג ספריית של הרעיון .28

 .טובות פחות היו מהספרים בחלק התמונות .בעיניי כספר תורם פחות- שיר על
 ומעבר מעל היה השירות .במייל שהגיעו והרעיונות העדכונים גם ,טוב היה השירות .29
 לעסוק לקריאותיי נענה לא והצוות (אחרונה וכנראה ראשונה שנה) וקשה לחוצה לי היתה השנה .נפלאה תכניתה .30

 קצת וגם פ"בע הסיפורים את יודעים הבוגרים הילדים ,אופן בכל .כך על מצירה ואני הזו הנהדרת תכניתב יותר
 המחשבה ,ההשקעה ,המאמץ על !כח יישר .הכירו שלא לספרים נחשפו הצעירים ההורים .גאוותי כך ועל מעבר

 רבה תודה .שלא אלה על וגם לעין הנראים
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 לילדים מתאימים ספרים איזה ההורים את מלמד .והמחנכות הילדים ,ההורים את מעשירה ,מצוינת התכנית .31
 משלו ספר ילד שלכל החווייתית בדרך המטרה את מקדמת התכנית .32
 של לתכנית גיבוי כעין יהיו הספרים אם תשמח ,המעון מפקחות עם משותפת עבודה שהם ספרים לבחור חשוב .33

 .המעון
 רבה שמחה הספר כמו איורים הרבה לא הרך לגיל מיועדים יהיו שהספרים חשוב .34
 גם מחבר ומאוד מושקע פשוט ספר לשבת חלה הספר .ומזמינים בוגרים לכיתת תואמים ספרים שיהיו חשוב .35
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  5נספח 
 

 נושאי שיחה עם הורים על קריאת על  בתחילת השנהתשובות מנהלות מעונות ומטפלות 
 עם ילדיהם.ספרים 

 להורים על ספרים (שהילד אוהב, נושאים בגן) ועל אופן הקריאה, למשל:המלצה 
 ושמח לגן בא והילד נקנה הספר ואז האימא של ליבה תשומת את מעירה אני מסוים סיפור אהב ילד אם -
 בגן הנלמד לנושא הקשורים ספרים לילדים להקריא להם ממליצה כלל בדרך -
 עונות חגים :כגון המעון לנושא קשורים ספרים איםימקר האם במעון קיימים ספרים איזה בעיקר -

 השנה
 ילדה למה שואלים ,מסוים ספר על ילד הגיב איך, מהספרים מסוים ספר על להמליץ מבקשים ההורים -

 .לזה ולהתייחס להגיב צריך ואיך ספר אותו שבוע כל בוחרת
 בבית המשכיות שיהיה לילד לספר אפשר מה ,לספר עדיפות איזה שואלים ההורים -
 הילד אם הספר את קונה ההורה ולפעמים הספר את מראה אני ואז המדובר הספר על שואלים ההורים -

 ואהב התחבר
 ואיך מתי ד,ליל להקריא ספרים אילו מתעניינים הם -
 וכו בסיפור הילדים של השתתפות משתפים ם,מסוימי ספרים על דעת חוות מבקשים הורים -
 אלינו באים והם אותם מבינים לא ולפעמים מובנות לפעמים במילים להורים ומספר הביתה מגיע הילד -

 הסיפור את להם מספרים ואנחנו אותנו ושואלים
 מתי ,לקרוא איך -
 'וכדו זמנים באיזה ,לקרוא איך -
 הספר את לקחתי ,לה מתאים לא הוא ושלדעתה ,המרבד על לבד הספר את קיבלה שבתה אמרה אמא -

 .דברי את וקיבלה הבינה היא שאלות ושאלתי גנון לכתת שמתאימה ברמה במשרד אותו לה סיפרתי
 רמות בכמה סיפור לספר שאפשר לה הראיתי

 לקרוע ולא לדפדף לעיין לשמור לספר כבוד לתת חשוב כמה ,לילד להקריא נוהגים הם שעות זהיבא -

 
 עידוד קריאה לצורך העשרה וסיוע בהתפתחות הילד

 לספר זה מהם אחת דרכים מספר לה העמצי אני צבעים מכיר לא הילד כי שלה הדאגה על מספרת אמא -
 ועוד בלונים בחמישה מעשה כגון סיפור

 ישנו מהעדה שרובה היהאוכלוסי בגלל אור תכנית 360 מטעם התפתחותית מדריכה ישנה במעון אצלי -
 לילדים שפתי פעם

 מתנהלת ואז מתי השאלה עולה .ספרים לקריאת מדרבנת ואני לילד שפה קשיי עם מגיע זה כלל בדרך -
 בבית הרגלים על שיחה

 בספרים להעזר אתם מעודדים אנו הילד של הדיבור ויכולת השפה לגבי דואגים כשהורים כלל בדרך -
 והחשיבה השפה לפיתוח הספר חשיבות את ומדגישים השפה לשיפור

 בנושאים לדוגמא לילדים לקנות ספר איזה שואלים הורים הכיתה של הגננת עם מדברים כלל בדרך -
 פחדים גמילה : גדילה להתפתחות קשורים

 את משתפת ובנוסף ועוד שינה גמילה כגון לספר מפנה פוחד ילד הלב שעל רגשי נושא סביב כלל בדרך -
 שוב ביקש אהב אישי באופן לספר הולך חסותיבהתי ההורים

 'וכו טיטול ,ממוצץ גמילה ,מתאים ספר על ממליצה - במשפחה חדש תינוק נולד כגון חוויה של במקרה -
 אח לידת ,גמילה כמו בנושאים -
 (לימוד ,שפה ,ערכים , כגון) שמתקבלים "בונוסים"וה לילד הורה בין הקשר סביב בעיקר -
 ממוצץ או מטיטולים גמילה בתקופת -
 מילים אוצרת העשרת השפה פיתוח , הספר משמעות את להבין להם גורמת -
 במעון הצגה לקראת ...בכיתה נושא, גמילה , הילד לחיי הקשור בנושא ספר על המלצה ?קראתם האם -

 הילד של העדפה על סיפור
 מזה מתוסכלת מאוד הייתה והאמא סנדלים לנעול מוכן היה לא ילד ואופן פנים שבשום בגן מקרה היה -

 לו לקח סנגלים עם להגיע והתחיל לנושא נפתח כן הילד מלבוש על דיברנו קיץ בנושא פעילות ידי ועל
 הצלנו בסוף אבל הנושא את לעבד זמן

 
 עידוד קריאה כללי, הסבר על הספרים

 ספרים לילדים קוראים םא הורים את שואלת תמיד אני -
 אם גן שנקרא הסיפור על ומספרים ההורה את משתפת אני קטנה בקבוצה הסיפור הקראת בעקבות -

 ההורים את מיידעת אני הילד של מצדו מסוימת נותיהתעני הייתה
 על שמירה ניקיונו על שמירה הספר קריאת חשיבות את ומדגישות חוזרות אנחנו ספריה בפתיחת -

 וכו הספר את מכבדים כיצד בספר עיון לפי גיינהיה
 פעם בובות תיאטרון לי יש וכן הספר היה איך מבררים הספר את החזיר שהילד לאחר בשיחה -

 הנלמד הנושא לפעילות שמתאימים הספרים את שמציג םבשבועיי
 הקראת חשיבות על ההורים עם משוחחת אני הספרים השאלת בפרויקט כשמתחילים השנה בתחילת -

 לספר הכבוד הספר שמירת חשיבות על מידה ובאותה ספרים
 ?בערב ?תדירות ובאיזה ?בבית ספרים קוראים בכלל האם -
 מאוד יעניין שזה כיצד ורעיונות לילדים סיפור לספר חשוב כמה ההורים את לעודד הוא העיקרי הנושא -

 הילד את
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 ומסבירה הדף את שולפת אני שמתעניין מי וכל הרך בגיל הספר קריאת חשיבות על מיוחד דף הוצאתי -
 ובבית ובמעון הרך בגיל ספר לקריאת החינוכיות המטרות כל עם הדף את לו ומשאירה בקצרה

 טיפש שכתוב אהבה שלא האמא "תות שאהב האריה" למשל מסוים לספר מתחברים שלא הורים -
 סיפור בדרך בטאתמ וזה להורים נראה שלא מילים לבטא צורך לילדים שיש לה הסברתי

 .הדמיון התפתחות ,ההורה עם קשר ,השפה ועושר להתפתחות ,לילד סיפור בהקראת הרבה החשיבות -
 משפחתי יום וסדר מרוטינה חלק

 לסביבתו הילד בין הבינאישית התקשורת חיזוק ,שפה כהעשרת ספרים קריאת של החשיבות -
 לילד ספרים הרבה לקרוא הורים מעודדות אנחנו לסיפור להקשיב מאוד אוהב הילד -
 זמן לי יש מתי ?הסיפור את לו להקריא לי נותן לא הילד -

 
 פעילות הורים

 השנתית תכניתב .שישי ביום סיפור לספר הורים יגיעו שישי שביום המלצה היתה הורים באסיפת -
 הסיפור את לספר יגיעו וההורים ממוחזרים מחומרים בהמחשה סיפור להכנת הורים סדנת תתקיים

 בלובי תצוגה וערכנו ההמחשה + בספר ההורים את ושיתפנו המחשה סיפורי הכנו ה"תשע שנת בסוף -
 את ומציגים בובות תיאטרון או .והפעלה סיפור בזמן השנה בהמשך הילדים את מצלמים ,המעון

 להורים התמונות
 ילדיהם עם ימי התת למצפה תללאי נסעו הורים בסכנה כספיון הספר בעקבות -
 של הגדולה בהההא ומכאן הספר לחשיבות זו טכנולוגית בתקופה בעיקר מאוד מודעים במעון ההורים -

 הולדת בימי לילדים להמחיז ומגיעים יום בסופי בדקות מתעכבים ההורים לספרים וההורים הילדים
 ישיבה ופינת וסופרים משוררים המחשות לספרים ייחסותהת מרכזית ספר פינת פותחים פעם מדי וכו
 וכו וסבתא סבתא משפחה ימי ובכן המחזות עם

 סיפור על להם דיווח שהילד מספר שההורה או במעון להם שנספר מהבית ספרים מביאים הורים -
 בגן ששמע

 
 משוב הורים על קריאה בבית, מה שומעים מהילדים בגן

 הורים עם גם שהוחזר הספר על יםחמשוח הספרים בהחלפת -
 מדפדפים שהילדים מדווחים ההורים אבל זמן יש להורים תמיד לא .מספרים שהורים רצף על בעיקר -
 ומתלהב הספר את מכיר הילד איך לי מספר ההורה -
 השבוע ביותר הקריאו שהבנות מסוים סיפור לגבי ושואלים מגיעים לפעמים ההורים -
 בגן שהוקרא ספציפי ספר להם שיקריאו ומבקשים הביתה באים שהילדים מרוצים מאוד ההורים -
 אותם משתפים והילדים במעון שנקראו ספרים לגבי אותי משתפים הורים -

 
 בחירת והתאמת ספר לגיל הילד ולצרכיו

 לספר לספר איך , לילד שיתאים ספר לבחור איך -
 בבית ומי ספר איזה האהוב הספר מה .פעם אחר פעם ספר אותו בוחר ילד למה .לגיל ספר להתאים איך -

 לאחרונה רכשו מה
 גיל תואם ספר על המלצה כלל בדרך -

 

 


