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ון ליר -קרןשל  הובמימונ הבהזמנת ,על ידי מכון סאלד רךהמוצג במסמך זה נע מחקר ההערכה

שהופעלה בגנים חרדיים בעיר )ח"י( ומסכמת לתכנית "חשיבה יצירתית" מעצבת  הערכהכ הולנד,

 .חולון

 

 יתה ללוות את התכנית לאורך שנות הפעלתה, כמו גם לבחון אתהיההערכה מחקר מטרת 

ממצאי המחקר עשויים לסייע לאנשי הקרן . תרומותיה והשפעותיה על הילדים, הגננות וההורים

ולאנשי התכנית לעמוד על נקודות החוזק שלה, כמו גם, על התחומים הטעונים שיפור ולקבל 

 החלטות לגבי המשך הפעלתה בעתיד. 

 

צוות מנהל תכנית ח"י ו מר צאלי פרלשטייןלהודות לכל משתתפי המחקר וביניהם:  ותאנו מבקש

 לכל אורךשיתפו עמנו פעולה הורים אשר לגננות ווכן להתכנית )מנחת ההשתלמויות, מדריכות(, 

 המחקר.

, עמו קיימנו דיאלוג פורה ומפרה מאטאהרו, ובמיוחד למר מארק ון ליר קרןלאנשי תודתנו גם 

 אורך שנות המחקר. לכל

ה שהיו שותפים לכל אורך הדרך, בתהליכי חשיבכמו כן, אנו מבקשים להודות לצוות "אחיה",  

  .המחקרהתכנית ואת בנוגע לסוגיות שמלוות את 

 

ולמממניה להמשיך במלאכתם  תכניתע ותובנות שיסייעו למנהלי האנו תקווה שדוח זה יספק מיד

 ".חשיבה יצירתיתלשפר את תכנית "אף ו

 

 

 

 המחקר,צוות 
 

 איקן -מניעידית  ד"ר
 אפרתי ורוית

 

  



3 
 

 4 .............................................................................. תקציר מנהלים

 7 .......................................................................................................................................... רקע

 8 ................................................................ מטרות ושאלות ההערכה

 9 ........................................ אוכלוסיית המחקר וכלי ההערכה - שיטה

 9 ........................................................................ אוכלוסיית המחקר 

 9 .................................................................................. כלי המחקר 

 10 ........................................................................... תהליך העבודה 

 11 ................................................... סוגי עיבודים  -ניתוח כלי המחקר

 12 ..................................................................................... ממצאים

 13 ................................................. יישום התכנית "חשיבה יצירתית" 

 17 ......................................... עמדות כלפי התכנית "חשיבה יצירתית" 

 22 ....................................................... תרומות והשפעות של התכנית 

 27 .......................................................................... קיימות התכנית 

 29 ........................................  מחשבות וכיווני פעולה להמשך - סיכום

 31 ..........................................................................  רשימת מקורות

  



4 
 

 רקע

)מן האוניברסיטה  פרופ' גדעון כרמי ידי-התכנית "חשיבה יצירתית" הינה תכנית שפותחה על

 היא לחשוף ילדים התכנית מטרת. בחינוך""תכנית קרב למעורבות ידי -על ומופעלתהעברית( 

)בחינוך הקדם יסודי והיסודי(, למושגים ולעקרונות מדעיים בסיסיים )כדוגמת מרכז כובד ושיווי 

, לטפח אצלם יכולת חשיבהו, תוך כדי בניית צעצוע מדעי משקל, אנרגיה וכיו"ב( בצורה חווייתית

, בעיר 6-3, לגילאי 2במספר גנים חרדייםפועלת מזה שלוש שנים  1ויצירתיות. התכנית סקרנות

 ליר הולנד". -ידי קרן "ון-ללמוד שאתה יכול" וממומנת על -חולון, באמצעות ארגון "אחיה

 מטרות ההערכה

, אשר מטרותיה מעצבת ומסכמת ה הערכהנועדה להיותהערכת התכנית "חשיבה יצירתית" 

לבחון את תרומותיה והשפעותיה על  וכןתה, נות הפעלהמרכזיות הן ללוות את התכנית לאורך ש

, הגננות וההורים. ממטרות מחקר הערכה ויעדיו נגזרו שאלות מחקר שהתמקדו בארבעה 3הילדים

לגננות והפעילויות המשותפות  השתלמות)הפעילויות בגנים, ה התכנית יישוםהיבטים עיקריים: 

 התכנית השפעות ותרומות)בקרב הגננות וההורים(,  כלפי התכנית עמדותלהורים וילדים(, 

 . (בהווה ובעתיד תו)הטמעתה על ידי הגננ התכנית קיימות)לילדים, לגננות ולהורים( ו

 

 שיטה

מובנים עם חצי ראיונות  :במחקר ההערכה הנוכחי נאספו נתונים כמותיים ואיכותניים באמצעות

הגנים, גננות(, בעלי תפקידים שונים )מנהל התכנית, מנחת ההשתלמות, מדריכות, מפקחת על 

 הורים.לשאלונים לגננות ובאמצעות כן לגננות ו השתלמותתצפיות בגנים וב

 

 ממצאים עיקריים 

  התכנית יישום

בתדירות של אחת לשבוע )לעומת אחת לשבועיים, התקיימה לאורך השנה הפעילות בגנים: 

שונים מושגים ועקרונות מדעיים בנושאים חווייתית של  בהקניהועסקה  בשנים הקודמות(

כדוגמת סימטריה, אנרגיה, מרכז כובד וכיו"ב. ניכר כי הפעילויות, לרוב, היו מותאמות לגיל 

הילדים ושולבו בהן אלמנטים של פיתוח חשיבה מדעית. כמו כן, בחלק מן הפעילויות נעשה קישור 

 לתכנים הנלמדים בגן.

מפגשי . משיקיםועסקה בנושאים  ל לפעילות בגניםהתקיימה במקבילגננות:  השתלמותה

לגננות  תאפשרושל הנושאים הנלמדים, כמו גם,  כללו היבטים תיאורטיים ויישומיים ההשתלמות

 .השתלמותגן בעקבות נושאים שנלמדו בשערכו ב להציג פעילויות

                                                           
1
נציין כי בתכנית המקורית נערכו שינויים והתאמות מיוחדות עבור המגזר החרדי ופותחו במסגרתה "צעצועי מדע"  

 ידי הגברת אסנת ברגר.-על
2
גנים.  25-גנים ואילו בשנה השנייה והשלישית ב 15-התכנית הופעלה ב הראשונה בשנה 

   

 
 .הגננות וההורים דיווחי אלא מסתמכת עלבאופן ישיר לא נבדקה  על הילדים התכנית של השפעהה 3
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באמצעות תכנית, נעשתה, בעיקר העם  של ההורים הראשונית ההיכרותשיתוף ההורים בתכנית: 

 השתתפו במפגש הסברה על התכנית. (85%) רובם הגדול (.42%( או הילד בתכנית )64%הגננת )

בנוגע  (40%( או בכתב )65%פה )-בעלדיווח כמו כן, שיעור גבוה מהם קיבלו לאורך השנה 

 .(התכנית בגן )במסגרתשהתקיימו לפעילויות 

 העיקרים עימם התמודדו מפעילי התכניתניכר כי הקשיים : בהפעלת התכנית קשיים ואתגרים

קושי לוגיסטי באספקת  )למשלהגברת תדירות הפעילות בגנים מורכבות בתפעול הנובעת מנגעו ל

היעדר שיתוף פעולה מצד חלק מן הגננות, הן בנוסף וחומרים למשחקים המדעיים לכל ילדי הגן( 

 .השתלמותמסגרת הבמסגרת הפעילות בגן והן ב

להגביר את מעורבות ההורים  מהממצאים עלה כי מומלץ: התכנית לשיפוררכים והצעות ד

דיווח מתן להורים כבר בתחילת התכנית, הסברה  פעילות)כדוגמת קיום  באמצעים שונים בתכנית

כמו כן, עלה הצורך להגביר את  .באופן רציף ועקבי על הפעילויות המתקיימות בגן וכיו"ב( בכתב

דרך התנסות והעברה של פעילויות בין היתר,  ,כלפי התכניתהגננות של  חויבותמהמעורבות ואת ה

 (.מהתכנית )בליווי המדריכה בגן בעצמןמסוג זה 

 

 כלפי התכנית עמדות

 כלפי התכנית בקרב הגננות:עמדות 

  במידה רבה או רבה מאד(  96%)הגננות מאמינות במטרות התכנית ואצל רובן כל ניכר כי

 במידה רבה או רבה מאד( 83%)כמו כן, ניכר כי רובן  תפסה מקום חשוב בגן. התכנית

  . בהמשך מעריכות את התכנית כחשובה להצלחת הילדים בלימודיהם

  הייתה גבוהה )כולן דיווחו  ,בכלל, ומן הפעילות בגנים, בפרטהרצון מן התכנית, שביעות

, הגישה של המדריכה לילדיםמ במיוחדועל שביעות רצון במידה רבה או רבה מאד(, 

מעט מאידך, שיעור  התכנים ומההנאה של הילדים. , ממגווןשלה במסגרת הגן מההנחיה

 .השתלמותמן האו רבה מאד  ( הביעו שביעות רצון רבה77%נמוך יותר מן הגננות )

 

 בקרב הורים:  כלפי התכנית עמדות

  ילדם יימשך העיסוק בתכנים שבגן של )במידה רבה או רבה מאד( ניכר כי חשוב להורים

כחשובה להצלחתו של ילדם בלימודיו  אותה מעריכיםהם , כןכמו , (95%מן התכנית )

 (. 90%)בהמשך 

  שביעות הרצון מן התכנית, בכלל, ומן הפעילויות המשותפות עם הילדים, בפרט, הייתה

דיווחו על  95%-דיווחו על שביעות רצון כללית במידה רבה או רבה מאד ו 97%גבוהה )

 שביעות רצון מן הפעילויות המשותפות במידה זו(.

 

 תרומות והשפעות התכנית

הייתה בהיבט של הנאה מעיסוק ניכר כי התרומה הרבה ביותר של התכנית לילדים  על הילדים: 

במידה רבה  מן ההורים דיווחו על תרומת התכנית בהיבט זה 72%-)כל הגננות ו בנושאים מדעיים

כמו כן, ניכר מדברי הגננות כי התכנית עודדה את הילדים לחשיבה מדעית  או רבה מאד(.

, נראה כי לתכנית הייתה השפעה מצומצמת יותר ובמסגרתה הם רכשו מושגים מדעיים. מאידך

מן הגננות דיווחו על השפעת  61%שאלות ) בדרכים מגוונות ושאילת פתרון בעיות בהיבטים של
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מן הגננות דיווחו על השפעת התכנית  69%-כאו רבה מאד  ו התכנית בהיבט הראשון במידה רבה

 (.זובהיבט השני במידה 

ניכר כי התכנית העשירה את הגננות בידע חדש, כמו גם, תרמה להגברת תחושת על הגננות: 

  בכל הנוגע לעיסוק במדע בגיל הרך. הביטחון

שאף יושמו בשעות הפנאי, עם הילדים פעילויות רעיונות ל התכנית סיפקה להוריםעל ההורים: 

 (.  63%) ידי חלק מהם-על

 

  קיימות התכנית

מאידך, שיעור . כל הגננות העידו כי הן נוכחות בזמן הפעילות בגן מעורבות הגננות בפעילות בגן:

בתכנון או היו מעורבות בגן בהעברה של פעילויות )במידה רבה או רבה מאד(  נמוך מהן התנסו

 בהתאמה(., 36%-ו 27%שלהן )

 ,השתלמותכל הגננות, למעט אחת, דיווחו על שימוש ברעיונות לפעילויות שקיבלו ב יישום בגן:

  במסגרת עבודתן בגן.

כמו כן,  לאחר שזו תסתיים. לעסוק בנושאים מן התכנית ניכר כי הגננות שואפות תכניות לעתיד:

לדאוג להמשך קיימות התכנית לאחר שתסתיים  נראה כי נעשים מאמצים מצד אנשי התכנית

מבחינה תקציבית את המשך מציאת הגורם שייקח תחת אחריותו התמיכה של קרן ון ליר על ידי 

קיום ההכשרות לגננות לצורך  המשךל דרךמציאת הוא כיוון פעולה אפשרי נוסף  .הפעלת התכנית

  תמיכה וליווי ביישום.  

 

 המלצות עיקריות

  הן בזמן  ח"י תכניתהתכנים של בכל הנוגע להטמעת יבות הגננות ואת מח להגבירמומלץ

, כבר בתחילת התכנית, על המצופה אותןליידע הפעלת התכנית והן לאחר סיומה ואף ו

  כדי לזכות בשיתוף פעולה מלא מצדן. מהן במסגרתה

 למשל ן ההורים והתכנית באמצעים השונים לפעול לחיזוק הקשר בילהמשיך ו מומלץ

לשלוח דפי עבודה הביתה ולהציע לקיים פעילויות בעקבות נושא מסוים, תוך מתן הנחיות 

 ברורות לעבודה בבית.

  ננות תמיכה יספק לגוהתכנית, המשך גורם שייקח תחת חסותו את מומלץ לפעול למציאת

 .בגנים לאחר תום התמיכה של קרן ון ליר יישומהוליווי מקצועי תוך כדי 

  חוברת מדריך לגננת", אשר, בין היתר, תכלול רעיונות  פיתוח שללחשוב על יש מקום"

 לפעילויות בגנים והנחיות ברורות ביישומן.
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כיום יש הסכמה בקרב אנשי חינוך בארץ ובעולם כי אחד התחומים החשובים במערכות חינוך, 

-המכינות את הילד לקראת חייו כבוגר עצמאי בחברה, הוא תחום המדעים )קסנר ברוך וספקטור

 (. 2011לוי, 

הנחת  יסודי.-פרסם משרד החינוך תכנית לימודים במדע וטכנולוגיה לחינוך הקדם 2009בשנת 

בבסיס תכנית זו היא כי ניתן ורצוי להתחיל את העיסוק במדע  עמדההיסוד המרכזית ש

(, 2009על ספרות מחקרית שעסקה בנושא )אישך,  התבססהובטכנולוגיה כבר בגיל הרך. הנחה זו 

ילדים מסוגלים להבין מושגים מדעיים ולחשוב בדרך אשר בין השאר, הביאה עדויות לכך ש

 ב לפתח בהם דפוסי חשיבה אלה. ן חשומדעית ולכ

(  French, 2004; Samarapungaven et al., 2008 ; Patrick et al., 2009מחקרים מארה"ב )

העוקבים אחר יישום של תכניות להוראת מדעים בגן הילדים מצביעים על כך שלתכנים אלה 

לוליים, עלייה קוגניטיביים ומיהשפעה חיובית רבה על הילדים. השפעה זו ניכרת בשיפור בהישגים 

הבנה טובה ידע מדעי והפחתת התנהגויות בעייתיות, רכישה של , בשיעורים פעילהבהשתתפות 

הנאה ממדע ושיפור ביכולת להשתתף ים, עלייה במוטיבציה לעסוק במדע, של תהליכים מדעייותר 

לטיפוח ל הרך תורם עיסוק במדע בגיכמו כן, נמצא כי  בשיח מדעי ולהשתמש במונחים מדעיים.

 (.2009ומפתח יצירתיות )אישך,  מדעית-חשיבה לוגית

בעת בחינת השאלה  יסודי עודנו שנוי במחלוקת.-יחד עם זאת, הצורך בלמידת מדע בחינוך הקדם

בדבר נחיצותה של הוראת מדעים בגן מועלית תדיר הטענה כי ידע זה מופשט מכדי להילמד בגיל 

האתגר העומד בפני מחנכי הגיל הרך הוא אפוא לזהות נושאים ותופעות . (2008)קליין ויבלון,  זה

, כאלה שהם רלוונטיים לחייהם כמו גם ,, אותם ילדים צעירים מסוגלים להביןמרכזיים ותמדעי

 היומיומיים ומקדמים את יכולות חשיבתם הלוגית.

 התכנית "חשיבה יצירתית" )ח"י( 

ידי פרופ' גדעון כרמי )מן האוניברסיטה -שפותחה עלהתכנית "חשיבה יצירתית" הינה תכנית 

 ידי "תכנית קרב למעורבות בחינוך". מטרת התכנית היא לחשוף ילדים-העברית( ומופעלת על

)בחינוך הקדם יסודי והיסודי(, למושגים ולעקרונות מדעיים בסיסיים )כדוגמת מרכז כובד ושיווי 

י בניית צעצוע מדעי, ולטפח אצלם יכולת חשיבה, משקל, אנרגיה וכיו"ב( בצורה חווייתית תוך כד

, בעיר 6-3, לגילאי 5פועלת מזה שלוש שנים במספר גנים חרדיים 4סקרנות ויצירתיות. התכנית

 ליר הולנד". -ידי קרן "ון-ללמוד שאתה יכול" וממומנת על -חולון, באמצעות ארגון "אחיה

  

  

                                                           
4
"צעצועי מדע" נציין כי בתכנית המקורית נערכו שינויים והתאמות מיוחדות עבור המגזר החרדי ופותחו במסגרתה  

 ידי הגברת אסנת ברגר.-על
5
גנים.  25-ואילו בשנה השנייה והשלישית ב גנים 15-בשנה הראשונה התכנית הופעלה ב 
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, אשר מטרותיה המרכזיות הן מעצבת ומסכמת הערכת התכנית "חשיבה יצירתית" הינה הערכה

, 6שנות הפעלתה, כמו גם, לבחון את תרומותיה והשפעותיה על הילדים אורךללוות את התכנית ל

המממנת ולאנשי התכנית  לאנשי הקרןעשויים לסייע  מחקר ההערכה. ממצאי הוריםהגננות וה

לעמוד על נקודות החוזק שלה, כמו גם, על התחומים הטעונים שיפור ולקבל החלטות לגבי המשך 

 הפעלתה בעתיד.

 הבאות:מחקר הת מחקר ההערכה ויעדיו נגזרו שאלות וממטר

 כיצד התכנית מיושמת, הלכה למעשה, ומהם הקשיים והאתגרים בהפעלתה? .1

 (?והוריםרב משתתפיה )גננות מהן העמדות כלפי התכנית בק .2

 , הורים(?משתתפיה )ילדים, גננותעל התכנית  מהן התרומות וההשפעות של .3

 גנים? התכנית ב( Sustainability) קיימותמהן הפעולות שננקטות כדי להבטיח את  .4

  

                                                           
 .הגננות וההורים דיווחי אלא מסתמכת על באופן ישירלא נבדקה  על הילדים התכנית של השפעהה 6
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כמותיות שיטות הערכה  זה במחקרמשולבות  ,במטרה לקבל תמונת מצב מקיפה ומעמיקה

הנתונים האיכותניים גננות והורים. נים הכמותיים נאספו באמצעות שאלונים ל. הנתואיכותניותו

 .ובהשתלמויות ותצפיות בגניםנאספו באמצעות ראיונות חצי מובנים עם בעלי תפקידים שונים 

 

 אוכלוסיית המחקר 

 אוכלוסיית המחקר כללה את הגורמים השונים המעורבים בתכנית: מנהל התכנית, מדריכות

, גננות, )מטעם משרד החינוך( גניםההמפקחת הממונה על מנחת ההשתלמויות לגננות, , מהתכנית

 והורים. 7סייעות התפתחותיות

 

 כלי המחקר 

 המחקר: לאורך כל שנותלהלן תיאור הכלים בהם נעשה שימוש 

 

 ראיון פנים אל פנים עם מנהל התכנית

אשר , מנהל התכנית רואיין בראיון חצי מובנה, בו הוא נשאל על היבטים שונים בהפעלת התכנית 

 .ובהמלצות לשיפור , כמו גם, בהצלחות והישגים של התכניתקשיים ואתגריםבעסקו, בין היתר, 

 

 ראיון טלפוני עם מנחת ההשתלמות לגננות

שניתנו לגננות במסגרת  כשרותמנחת ההשתלמות רואיינה בראיון חצי מובנה, אשר התמקד בה

 . והמלצות לשיפור התכנית, הן בהיבט של תרומות והן בהיבט של קשיים ואתגרים

 

 התכנית הפועלות בגנים ראיון טלפוני עם מדריכות

רואיינו בראיון חצי מובנה, אשר התמקד בהפעלת התכנית בגנים, הן בהיבט של  בתכנית מדריכות

 . והמלצות לשיפור ואתגרים והן בהיבט של קשיים ותוהשפע ותתרומ

 

 )מטעם משרד החינוך( עם מפקחת על הגניםטלפוני ראיון 

רואיינה בראיון חצי מובנה, אשר התמקד  (בתכניתהמשתתפים )הממונה על הגנים המפקחת 

ובפעולות הננקטות לצורך הבטחת המשכיות , השפעותיהבהיכרות עם התכנית וייחודיותה, 

  התכנית בגנים.

 

 טלפוני עם גננותראיון 

כלל רואיינו בראיון חצי מובנה, אשר התמקד בתרומות ובהשפעות של התכנית על בתכנית גננות 

)גננות, ילדים, הורים(. ביתר פירוט נשאלו הגננות על ההיבטים החיוביים  הגורמים המעורבים בה

יישום אשר לכוונותיהן ב, הן נשאלו על כמו כןבתכנית, כמו גם, על ההיבטים הטעונים שיפור. 

 עתידי של התכנית.   

 

                                                           
7
)תכנית התערבות במסגרת הגן בתחומי השפה  אחיה" "מעג"ן ח"י בשילוב תכנית בחלק מן הגנים פועלת תכנית 

 והמוטוריקה( .
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 בתכנית מעג"ן אחיה ראיון טלפוני עם סייעות התפתחותיות

רואיינו בראיון חצי מובנה אשר התמקד בממשקים בין שתי התכניות )ח"י סייעות ההתפתחותיות 

 ומעג"ן אחיה( ובתרומה לילדים.

 

 בפעילות ח"י בגנים)לצורך התרשמות( תצפית 

השיח בין אופי  עלבגנים, בדגש על אופן העברת הפעילות  ממצאיםבעזרת התצפיות נאספו 

  .בפעילות תוומעורבות הגננ המדריכה לילדים, תגובותיהם

 

 של גננות השתלמותב)לצורך התרשמות(  תצפית

הגננות במסגרת התכנית, בדגש על דרכי של  השתלמותעל ה ממצאיםבעזרת התצפיות נאספו 

 .ןשיתוף הפעולה מצד, כמו גם, על מידת המעורבות של הגננות ובהן נעשה שימוש למידהו הוראה

 

 שאלון לגננות

הגננות התבקשו להשיב על שאלון בו הן נשאלו על הפעילות בגנים )במסגרת התכנית(, תרומתה 

היישום שלהן אופני על במסגרת התכנית ו השתלמותהרצון ממנה, כמו גם, על ה לילדים ושביעות

 בגנים. השאלון כלל ברובו שאלות סגורות ומעט שאלות פתוחות. והטמעת התכנית 

 

 שאלון להורים

התבקשו להשיב על שאלון אשר עסק במספר נושאים מרכזיים: היכרות בתכנית  לילדיםהורים  

שביעות רצון. השאלון כלל ברובו שאלות סגורות ומעט תרומות והשפעות וומעורבות בתכנית, 

 פתוחות.שאלות 

 

 תהליך העבודה

ראיונות עם בעלי שלב זה כלל עסק בהיכרות עם התכנית ובבניית כלי המחקר. הראשוני שלב ה

בעקבות אותם . , יעדיה ואופני הפעלתהשלהלצורך למידת הרציונל , המעורבים בתכניתתפקידים 

 נבנו כלי המחקר. ,כמו כן. תכנית המחקרגובשה והערכה  ראיונות הוגדרו מטרות

נאספו נתונים )כמותיים ואיכותניים(, כפי ( 2015עד יוני  2012לאורך שלוש שנות המחקר )דצמבר 

 :1שמפורט בלוח 

 : פעולות המחקר, לפי שנים1 לוח

 תשע"ה תשע"ד תשע"ג משתתפים פעולות מחקר

 סיום שנה מנהל התכנית ראיונות

(N =1) 

 סיום שנה

(N =1) 

 סיום שנה

(N =1) 

 - - מנחת ההשתלמות
 סיום שנה

(N =1) 

 תחילה וסיום שנה מדריכות

(N =2) 

 אמצע שנה

(N =2) 

 סיום שנה

(N =2) 

 סיום שנה - - מפקחת על הגנים

(N =1) 
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 תשע"ה תשע"ד תשע"ג משתתפים פעולות מחקר

 תחילה וסיום שנה גננות

(N =8) 

 אמצע שנה

(N =8) 

 סיום שנה

(N =4) 

סייעות 

 התפתחותיות

 סיום שנה

(N =2) 

 סיום שנה

(N =2) 

- 

 תווגננ ילדים  תצפיות
נים )תצפיות בג

 (5-6ו 3-4גילאי ל

 אמצע וסיום שנה -

(N =8) 

 אמצע וסיום שנה

(N =8) 

)תצפיות  גננות
 בהכשרות(

 תחילה וסיום שנה

(N =2) 

 אמצע וסיום שנה

(N =2) 

 אמצע וסיום שנה

(N =2) 

 תחילה וסיום שנה גננות שאלונים

(N =15) 

 תחילה וסיום שנה

(N =25) 

 סיום שנה

(N =23) 

 סיום שנה 8הורים

(N =110) 

 סיום שנה

(N =332) 

 סיום שנה

(N =243) 

 

 סוגי עיבודים –ניתוח כלי המחקר 

 הנתונים שהתקבלו מכלי המחקר עברו סוגים שונים של עיבודים:

 SPSSהשאלות הסגורות בשאלונים, נותחו באמצעות תכנת ן הנתונים הכמותיים שהתקבלו מ

ומבחני  אחוזים, סטיות תקן ,מקובלות, בעיקר שכיחות, ממוצעיםבפרוצדורות סטטיסטיות 

 .מובהקות

, ן התצפיותומהראיונות ן השאלות הפתוחות בשאלונים, מן הנתונים האיכותניים שהתקבלו מ

, והוצגו כניתוח תהנתונים קודדו ונותחו גם בשיטה הכמותיחלק מן נותחו בשיטת ניתוחי תוכן. 

 סטטיסטי תיאורי.

  

                                                           
8
השאלון להורים הועבר בזמן הפעילות המשותפת להורים וילדים שהתקיימה בגן )במסגרת התכנית( יש לציין כי  

  כן רק הורים שנכחו בפעילות מילאו שאלון זה. -ועל
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תובא סקירת הממצאים שנאספו לאורך השנה האחרונה )תשע"ה(, כפי שעלו מן  זה פרקב

)מנהל התכנית, מדריכות, מפקחת על הגנים,  הראיונות שנערכו עם בעלי התפקידים השונים

ממצאים אלה גננות(, מן התצפיות )בגנים ובהכשרות של גננות( וכן מן השאלונים )לגננות והורים(. 

 הובאה, שבהן היה ניתן בחלק מן המקריםכמו כן,  ו בהתאם לשאלות המחקר שהובאו לעיל.יוצג

  תשע"ד(.-התייחסות לממצאי השנים הקודמות )תשע"ג ו
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לאורך , בעיר חולון. 6-3גילאי לחרדיים, גנים  25-ב בשנה הנוכחיתפעלה תכנית ח"י כאמור, 

)לעומת אחת  בתדירות של אחת לשבוע, בגניםבמסגרת התכנית פעילויות השנה, התקיימו 

בנוסף )ובדומה לשנים  , בהנחיית מדריכות מטעם התכנית.לשבועיים, בשנים הקודמות(

שיתוף שהתפרסה על פני ארבעה מפגשים. כמו כן, לצורך  לגננות השתלמות ניתנהקודמות(, ה

שתי פעילויות משותפות להורים בשנה הנוכחית  בתכנית התקיימוההורים והגברת מעורבותם 

 , חולקופי רוב-על, בנוסףהקהילתי.  במתנ"סנוספת ופעילות  (בדומה לשנה הקודמת)בגנים  וילדים

 .בגנים )במסגרת התכנית( המתקיימת השבועית על הפעילות הסברפי מידע ודם ורילה

 

 הפעילות בגנים

בהקניית מושגים ועקרונות מדעיים בנושאים כדוגמת סימטריה, השנה הפעילויות בגנים עסקו 

 לחיזוק ההבנהקודמות. האנרגיה, מרכז כובד וכיו"ב. חלק מן הנושאים נלמדו בגנים גם בשנים 

)לא  לכל נושא סדרה של מפגשים הוקדשהמושגים והעקרונות המדעיים, והעמקה של הילדים ב

 .  ומגוונות, בהם נערכו פעילויות שונות רציפים(

אשר  דגם אחידפי -, לרוב, עלהתבצעומן התצפיות בגנים ניכר כי הפעילויות במסגרת התכנית 

)דרך שיח בין המדריכה  או העיקרון המדעי, הקניית המושג )באמצעות סיפור( : הקדמהכלל

 המתבסס על העקרונות )בניית "צעצוע מדעי", יצירה (האחרונים והילדים והתנסות חווייתית של

את הילדים קיבלו לביתם בכל מפגש ציין שיש לבאשר ליצירה,  .פעילות וסיכום( המדעיים שנלמדו

  ( במסגרת אותה פעילות.ביחד עם הילדיםשנבנה ) מדעי"הצעצוע ה"

, כפי ת לגיל הילדיםומותאמ וי, לרוב, הניםת בגיוניכר כי הפעילוהן מן התצפיות והן מן הראיונות 

בהדגמות , במושגים המוכרים לילדים מחיי היומיוםבשימוש  בין היתר,, שהדבר בא לידי ביטוי

כי ציינו הגננות  גם של הילדים.חווייתית בהתנסות ו אמצעי המחשהב שימושבחוזרות ונשנות, 

עוד עלה . )בהשוואה לשנים הקודמות( הילדים את גיל יותר היו תואמיםשנלמדו השנה  הנושאים

, אשר באו לידי ביטוי מדעית פיתוח חשיבהשל אלמנטים שולבו  מן התצפיות, כי בפעילויות

 ותפתרונות אפשריים )לבעילהציע הבוגרים שביניהם( להעלות השערות,  בעידוד הילדים )בעיקר

 לתכנים הנלמדים בגן קישורנעשה , בחלק מן הפעילויות כמו כן התנסות בבדיקתם.לו (ושהועל

  .)בעיקר סביב חגים(

 

 לגננות השתלמותה

 מפגשי השתלמותשנים הקודמות( ל בדומהלאורך השנה ) ות בגנים התקיימובמקביל לפעיל

בידע מדעי, כמו גם, להקנות להן כלים על מנת שהן תוכלנה  ותןא להעשיר ונועדלגננות, אשר 

 הבהם התמקדהנושאים  לעסוק ולשלב נושאים מתחום המדע במסגרת הפעילות היומיומית בגן.

  ות בגנים.הפעיל השבהם עסקלאלה  פפוח השתלמותה

בהן לא נערכו  מפגשי ההשתלמות)על  ידי מפעילי התכנית-מן התצפיות וממסמכים שהתקבלו על

 לושהש ה, לרוב,כללבמליאה )עם כלל הגננות( ו ההתנהללגננות  תוההשתלמניכר כי תצפיות(, 

, שתלמותהה התמקדהשל הנושא המדעי בו  בהיבט התיאורטי : הראשון עסקמרכזיים חלקים

 התמקדשני חלק ה. החומרים מקווניםמצגות ושימוש בעזרים שונים, כדוגמת  במהלכו נעשה

מתן  , כמו גם,התנסות חווייתית של הגננותהדגמות ו , אשר כללנושאאותו של  בהיבט היישומי
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 , בדרך כלל, הוקדשחלקו השלישי של המפגש  .בנושא בגןאפשריות הצעות לפעילויות רעיונות ו

שניתנה להן במסגרת  בעקבות מטלהבנושא מסוים )בגן  להצגת פעילויות שערכו הגננות

להתייחס להיבטים  של התכנית, התבקשו הגננות במפגשים שבהם נכח צוות הערכה .(ההשתלמות

  .בגן, לתכניות עתידיות הנוגעות ליישום והטמעה של התכנית בין היתרשונים בתכנית, 

 

 שיתוף ההורים בתכנית 

מוצגת  2בלוח  שמעו לראשונה על תכנית ח"י.הם ממי  האלנשאלו , במסגרת השאלון להורים

 :על השאלה( ענולא  משיבים)שמונה  התפלגות התשובות*

 

 (n=235) היכרות עם תכנית ח"י: 2לוח 

אחוז מתוך  n ממי שמעתם לראשונה על תכנית ח"י: - התכניתהיכרות עם 

 המשיבים

 64% 151 גננתהמ

 42% 99 )המשתתף בתכנית( ילדהמ

 15% 34 אנשי צוות התכניתמ

 3% 7 הורים אחרים בגןמ

 3% 6 שונות

 100%* המשיבים יכלו לציין יותר מתשובה אחת ועל כן סיכום האחוזים עולה על 

 

שמעו  ציינו כי 40%-ו שמעו על התכנית מהגננתציינו כי  משיביםעולה כי כשני שליש מן ה 2מלוח 

 מאידך, שיעור נמוך יחסית  ציינו כי שמעו על התכנית מאנשיה. על התכנית מהילד שלהם.  

 

נשאלו ההורים )במסגרת השאלון( האם השתתפו במפגש בו הוסבר להם על  ישיר לכך בהמשך

ציינו שהם השתתפו במפגש מסוג  משיביםמן ה( n= 200) 85%ואופן הפעלתה. התכנית, מטרותיה 

 על השאלה. ענולא  משיביםזה. שמונה 

 

פה או בכתב( על -האם קיבלו במהלך השנה דיווח )בעל האלבמסגרת השאלון להורים, נשאלו 

מן המשיבים ציינו כי הם קיבלו דיווח ( n= 151) 65% בגן במסגרת התכנית. התקיימוהפעילויות ש

. )בעיקר מהילד ומהגננת( פה-ציינו כי הם קיבלו דיווח בעל (n= 93) 40%-ו כתוב על הפעילויות

פעילויות. חלק מן המשיבים אותן מן המשיבים ציינו כי לא קיבלו דיווח על  (n= 19) 8%מאידך, 

 משיבים לא ענו על השאלה. 12ציינו יותר מתשובה אחת. 

 

 בהפעלת התכניתואתגרים קשיים 

 גענוהקשיים שעלו אחד  .קשיים מסוגים שוניםעלו בתכנית  בעלי תפקידיםעם מן הראיונות 

מפעם בשבועיים לפעם ) שנים קודמותה, לעומת בשנה הנוכחית ,תדירות הפעילות בגניםהגברת ל

רק לי, לכולנו. היה לי הייתה לי שנה מאד קשה. לא ": בהיבט הלוגיסטי כךהכרוך בוכל  (שבועב

קשה עם הארגון, עם הסדר...היו מצבים שבאמצע השבוע פתאום מחליפים נושא כי אין מספיק 

קושי  )בעל תפקיד בתכנית(."חומר וכל הזמן הייתי צריכה לסדר, לגזור, לצייר כדי לא להיתקע
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במסגרת הפעילות הן גננות חלק מן ההיעדר שיתוף פעולה מצד  היה מאותם ראיונותשעלה  נוסף

"היו גננות שישבו והקשיבו ולמדו והיו גננות שלא רק שהן לא  :השתלמותהמסגרת והן ב בגנים

, הבריכה מוחשי הקשיבו הן גם הפריעו לי לעבוד... כשעשיתי איתם בריכה, כדי שזה יהיה מאד

לעשות את  דרשה עבודה, אז היו גננות שבאו ועזרו והיו גננות שהייתי צריכה על אפן ועל חמתן

אלה שמשתפות פעולה, מספרות, עושות דברים, את "היו ; )בעל תפקיד בתכנית( הבריכה"

פחות בעניין, באות יושבות אבל לא תמיד משתפות פעולה...זה גם  ומתעניינות והיו את אלה שהי

קושי אחר   .)בעל תפקיד בתכנית( בא לידי ביטוי בתוצרים שהן הביאו או יותר נכון לא הביאו"

"עם הצעירים העבודה הייתה יותר קשה כי ( : 3)גילאי  לעבודה בגנים עם הילדים הצעיריםנוגע 

על מה אני מדברת...היה לי שיעור אחד שהם בכלל לא הבינו מה אני הבינו  הרבה מהם בכלל לא

  )בעל תפקיד בתכנית(. עושה"

בהוראת נושאים מדעיים, אשר נלמדו גם  היה השתלמותאתגר, שעלה באחד מן הראיונות ונוגע ל

העיקרי היה למרות שהנושאים חוזרים על עצמם, לא לחזור על עצמי.  "האתגר: בשנים הקודמות

אז כל פעם הייתי יושבת עם ההשתלמויות של השנים הקודמות ובודקת איך ניגשתי אליהם, 

ת כדי שלא יגידו "כבר מאיזה כיוון, ואיך אפשר לחדש, איך לבוא לאותו נושא אבל בדרך אחר

 )בעל תפקיד בתכנית(. עשינו את זה". זה היה הכי מלחיץ מבחינתי"

 

 הצעות לשיפור התכניתצרכים ו

לשיפור התכנית. אחת ההצעות  עלו מספר הצעות מן הראיונות עם בעלי התפקידים השונים

 אמצעותב , בין היתר,בהגברת מעורבות ההורים בתכנית שעלתה בקרב הגננות נוגעת לצורך

באופן רציף , )דפי מידע והסבר(דיווח כתוב מתן ו בתחילת התכנית(כבר )פעילות הסברה להורים 

 :)במסגרת התכנית(על הפעילות השבועית בגן  וקבוע,

 להסביר בכלל מה זה התכנית, מה המשמעות צריך לעשות איזה ערב אחד בהתחלה בהתחלה,"

 )גננת(.".ם..עוד יותר לתשומת לב הואז אני חושבת שהורים ייקחו אות שלה

ות הראשונים "הם לא כל כך הקפידו אצלנו על הדף של המשוב לשלוח הביתה. זה היה בשבוע 

 . )גננת( , כבר הפסקנו לעקוב אחרי זה וזה חבל"זה ...היא שכחה יואחר

"כשאתה לא : להגברת המעורבות והמחויבות של הגננות כלפי התכניתכמו כן, הוצע לפעול 

משלם על משהו, כנראה ככה זה נראה...צריך לשווק את זה בצורה נכונה, להסביר את זה לגננת 

בצורה נכונה. זה משהו שעולה הרבה מאד כסף והרבה גורמים שותפים לו, ובהתאם שתנסה 

)בעל תפקיד מחוץ לתכנית(.  להתחייב לו, להשתמש בו ולהפעיל אותו ולא כחוג פעם בשבוע... "

והעברה של פעילויות מסוג זה בהתנסות באחד מן הראיונות עם הגננות הצורך  עלהבהקשר זה 

"אני כן הייתי ממליצה לתת לכל גננת לנסות ולהעביר פעילות אחת, אז  (:המדריכה)בליווי  בגן

היא תוכל לקבל הנחיות אם היא עושה את זה נכון. אחר כך כשהיא תצא עם זה לדרך, תהיה לה 

 באחד מן הראיונותהצעה נוספת שעלתה  .)גננת(על מה שהיא עשתה" לפחות איזושהי ביקורת

"הייתי מגוונת קצת : ולדרכי ההוראה בה במסגרת התכנית הגננות קיבלוש השתלמותלנוגעת 

בהשתלמויות כי הן היו כל הזמן אותו הדבר...הייתי נותנת לגננות להיות יותר פעילות 

למשל שכל  -ואחר כך לחלק את הגננות לקבוצותבהן...בהתחלה אפשר היה לתת הרצאה בנושא 

הייתה מציגה  כך קבוצה הייתה מציעה איזשהו רעיון של צעצוע נחמד שאפשר לעשות בגן ואחר

לתת לילדים עוד עלה בחלק מן הראיונות הצורך  )גננת(. אותו. זה יכול היה להוסיף רעיונות"

עשתה את  ה פעמים היא ]המדריכה[הרב": ובפרט בשלב היצירה, מקום משמעותי יותר בפעילות
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פה אלא לתת להם להגיע לאת האוכל  ]לילדים[ הדברים לבד ואני חושבת שלא צריך להכניס להם

 יותר זמן " לזה לבד. אני חושבת שבכל המפגשים הילדים צריכים להגיע לזה לבד, גם אם זה ייקח

ם שום דבר, קיבלו את התוצר "היו דברים שפשוט היו יותר מורכבים והילדים לא עשו ש )גננת(.

  )בעל תפקיד בתכנית(. " מוכן

 

מן  28הם התבקשו לציין כיצד ניתן לדעתם לשפר את התכנית. גם במסגרת השאלון להורים, 

של שאר המשיבים  התפלגות התשובותמוצגת  3בלוח תכנית. מה לשפר בהמשיבים ציינו כי אין 

 :לא ענו על השאלה( 155)

 (n = 60) לשיפור התכנית: הצעות 3לוח 

אחוז מתוך  n *ההורים  הצעות

 המשיבים

 25% 15 תוספת שעות 

 המתקיימות במסגרת התכנית מתן דיווח כתוב להורים על הפעילויות

 )כולל הצעות לפעילויות המשך בבית( 

11 18% 

 10% 6 הוספת פעילויות משותפות להורים וילדים

 100%אחת ועל כן סיכום האחוזים עולה על  * המשיבים יכלו לציין יותר מתשובה

 מן המשיבים ציינו תשובות שהוגדרו כ"שונות" 19

 

על עולה כי ההצעות הבולטות ביותר לשיפור התכנית היו תוספת שעות ומתן דיווח כתוב  3מלוח 

 .גם בנתונים האיכותניים שנאספו ההצעה האחרונה עלתהכאמור, פעילויות. ה

 

 הממצאים הנוגעים ליישום התכנית סיכום

 השתלמות, ניתנה התקיימו השנה פעילויות שבועיות בגניםהתכנית "חשיבה יצירתית" במסגרת 

 , לרוב,פעילויותהניכר כי  תצפיות בגניםמן ה. מפגשים משותפים להורים וילדים נערכולגננות ו

אלמנטים של בהן שולבו , כמו גם, לתכנים הנלמדים בגן )בחלקן( קושרו, לגיל הילדים הותאמו

הנלמדים  לגננות עסקה בהיבטים תיאורטיים ויישומיים של הנושאים השתלמותהשיבה מדעית. ח

 .בגנים במסגרת הפעילויות

 תהעם התכנית נעש הםשל הראשונית נמצא כי ההיכרותבאשר למעורבות ההורים בתכנית, 

( השתתפו במפגש הסברה 85%רובם הגדול ) משתתף בתכנית(.ההילד )או הגננת  באמצעותבעיקר 

אותן בנוגע ל (40%) או בכתב (65%) פה-דיווח בעל , לאורך השנה,רובם קיבלו, כמו כן על התכנית.

 פעילויות.

המורכבות הכרוכה ניכר כי אנשי התכנית התמודדו עם קשיים שונים הנוגעים להפעלה, ביניהם, 

וף פעולה מצד חלק מן הגננות )הן במסגרת הפעילות הגברת תדירות הפעילות בגנים והיעדר שיתב

 (. השתלמותבגן והן ב

ואת מחויבותן של הגננות  להגביר את מעורבות ההורים בתכנית מן הראיונות השונים הוצע בעיקר

  .בגן, בליווי המדריכה מהתכניתעברה של פעילויות שלהן בהבאמצעות התנסות , יתרכלפיה, בין ה
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הן בקרב הגננות והן והפעילויות שהתקיימו במסגרתה בעמדות כלפי התכנית חלק זה יעסוק 

 הורים. בקרב ה

 

 עמדות כלפי התכנית בקרב גננות

, הוצגו בפניהן )במסגרת השאלון( עבור הגננותבגן התכנית הפעלת את חשיבות במטרה לבדוק 

 הן מסכימות עם כל היגד. 9הגננות התבקשו לציין באיזו מידה היגדים. מספר

 

 (n= 22) חשיבות הפעלת התכנית בגן: 1תרשים 

 

 

 מאמינות במטרותדיווחו כי הן  כולן לגננות:חשובה בגן תכנית פעלת ההעולה כי  1מתרשים 

חשוב להמשיך .  כמו כן, ניכר כי לרובן תופסת מקום חשוב בגןציינו כי זו  התכנית ורובן הגדול

 ולעסוק בנושאים מן התכנית גם כשזו תסתיים.

ביחס לאותם כלפי הפעלת התכנית, של הגננות בתחושות החיוביות חלה עלייה  השנהכי  יש לציין

  ., בהשוואה לממצאי השנה הקודמתהיבטים

 

, הוצגו )במסגרת התכנית(המתקיימת אצלן בגן גננות מן הפעילות של ה ןלשם בדיקת שביעות רצונ

שביעות הרצון  10התבקשו לציין את מידת גננות. ההמאפיינים פעילות זו מספר היבטים ןבפניה

 היבט. מכל ןשלה

 

 

                                                           
9

= במידה בינונית, 3עטה, ובמידה מ =2=כלל לא, 1בסולם בן חמש דרגות:  ןהתבקשו לדרג את תשובותיה המשיבות 
: כלל תרשיםב מוצגותש המאד. דרגות אלו קובצו לשלוש קטגוריות והן אל במידה רבה =5, במידה רבה =4

 .במידה רבה/רבה מאדבינונית, /במידה מועטה, במידה לא
10

= במידה בינונית, 3עטה, ו= במידה מ2=כלל לא, 1גות: בסולם בן חמש דר ןהתבקשו לדרג את תשובותיה המשיבות 
/במידה : כלל לאתרשיםב אלה שמוצגותמאד. דרגות אלו קובצו לשלוש קטגוריות והן  במידה רבה=5, במידה רבה=4

 .במידה רבה/רבה מאדבינונית, מועטה, במידה 

4% 4% 

100% 96% 96% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

אני מאמינה במטרות של תכנית  
 י"ח

חשוב לי להמשיך ולעסוק בנושאים   י תופסת מקום חשוב בגן"תכנית ח
 י גם כשזו תסתיים"מתכנית ח

 רבה מאד/במידה רבה  במידה בינונית  במידה מועטה/ כלל לא 

4.59= ממוצע 4.27= ממוצע  4.05= ממוצע   
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  שביעות רצון מהיבטים שונים בפעילות: 2תרשים 

 

 

 מהגישה שלמן הפעילות, ובפרט  או רבה מאד עולה כי קיימת שביעות רצון רבה 2מתרשים 

של הילדים. מאידך, שיעור נמוך יותר מן הגננות ההנאה ממגוון התכנים ומהנחיה, מה ,המדריכה

התאמת הפעילות לתכנים בדתיים בגן ו קישורבהיבט של  או רבה מאד רבההביעו שביעות רצון 

ואת  )במסגרת התצפיות( ממצאים אלו תואמים את התרשמות המעריכות התכנים לגיל הילדים.

 ברוב ההיבטים הנ"ל. הנתונים האיכותניים שנאספו, 

, חלה עלייה בשביעות הרצון של הגננות מן הפעילות בגנים, ברוב ההיבטים הנ"ל השנהכי  יש לציין

 .השנה הקודמת לממצאיבהשוואה 

 

)במסגרת  השתלמותשונים ב היבטיםהתבקשו הגננות )במסגרת השאלון( להתייחס ל ,בהמשך

 .  במסגרת זו כל היבט חווהן  11התכנית(, ולציין באיזו מידה
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= במידה בינונית, 3עטה, ובמידה מ= 2=כלל לא, 1בסולם בן חמש דרגות:  ןהתבקשו לדרג את תשובותיה המשיבות 
/במידה : כלל לאשמוצגות בתרשים המאד. דרגות אלו קובצו לשלוש קטגוריות והן אל במידה רבה=5, במידה רבה=4

 .במידה רבה/רבה מאדבינונית, מועטה, במידה 

4% 5% 
9% 

17% 

100% 100% 100% 100% 100% 
87% 

78% 
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80%
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שביעות רצון  
 (n= 23) כללית

הגישה של 
המדריכה כלפי  

 (n= 23) הילדים

הנחייה של 
 =n) המדריכה

22) 

 מגוון התכנים
(n= 21) 

הנאה של 
הילדים מן  

 (n= 23) הפעילות

קישור הפעילות  
לתכנים דתיים  

 הנלמדים בגן
(n= 23) 

התאמת התכנים  
 =n) לגיל הילדים

23) 

 רבה מאד/במידה רבה  במידה בינונית  במידה מועטה/כלל לא

4.83= ממוצע 4.87= ממוצע  4.86= ממוצע  4.76= ממוצע  4.74= ממוצע  4.30= ממוצע  4.09= ממוצע   
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 (n= 22) לגננות השתלמותהיבטים שונים ב: 3תרשים 

 
 

היו שימוש בהדגמות  השתלמותבבמידה הרבה ביותר עולה כי ההיבטים שבלטו  3מתרשים 

מאידך, שיעור נמוך יותר מן הגננות ציינו  .האופן שבו היא הועברהואמצעי המחשה ובהירות 

 סיפקה להןולקראת הפעלת התכנית באופן עצמאי הכינה אותן  השתלמותהכי במידה רבה 

התרשמות ממצאים אלו תואמים את  .הנלמדים בגןלוב הנושאים בתכנים הדתיים רעיונות לשי

 ברוב ההיבטים הנ"ל. , המעריכות

מן  שביעות הרצון שלהן 12את מידת , באופן כללי,בהמשך ישיר לכך, התבקשו הגננות לציין

מן המשיבות דיווחו על שביעות רצון רבה או רבה מאד, ( n= 17) 77%השנה. שקיבלו  השתלמותה

18% (n= 4 )5%-על שביעות רצון בינונית או מועטה ו (n= 1)  דיווחו על אי שביעות רצון. גננת אחת

  לא השיבה על השאלה.

רוב ההיבטים הנ"ל, , בהשתלמותבתחושות החיוביות של הגננות כלפי החלה עלייה  השנהנציין כי 

דומה  נותרה השתלמותמאידך, שביעות הרצון הכללית מן ה .בהשוואה לממצאי השנה הקודמת

 .של אשתקדלזו 

 

להעריך את מידת החשיבות של התכנית לילדי הגן, לצורך במסגרת השאלון לגננות, הן התבקשו 

מן המשיבות ציינו כי התכנית חשובה במידה רבה או רבה  (n= 19) 83% הצלחתם בלימודים בהמשך.

  ציינו כי התכנית חשובה במידה בינונית או מועטה. (n= 4) 17%-מאד ו

                                                           
12

במידה בינונית, = 3עטה, ו= במידה מ2=כלל לא, 1בסולם בן חמש דרגות:  ןהתבקשו לדרג את תשובותיה המשיבות 
  מאד. במידה רבה=5, במידה רבה=4

5% 4% 4% 9% 9% 10% 9% 14% 14% 14% 9% 
23% 

33% 

100% 100% 
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68% 
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תוצרים  

לפעילויות  
 אפשריות בגן

הקנתה כלים 
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הידע המדעי  
בקרב  
 הילדים

סיפקה  
רעיונות  

לפעילויות  
 אפשריות בגן

הועברה  
בצורה  
 מעניינת

סיפקה  
רעיונות  
לשילוב  

הנושאים  
בתכנים  
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 הנלמדים בגן

הכינה  
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הפעלת  

התכנית בגן  
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 רבה מאד/במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה/כלל לא

4.64= ממוצע 4.41= ממוצע  4.36= ממוצע  3.67= ממוצע  4.27= ממוצע  4.23= ממוצע  4.09 =ממוצע  3.95 =ממוצע  3.73= ממוצע   
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מן  שלהן רצוןהעות ישב , באופן כללי, את מידת)במסגרת השאלון( לצייןהתבקשו הגננות בנוסף, 

 . התכנית. כל הגננות דיווחו על שביעות רצון במידה רבה או רבה מאד

 שנה הקודמת.ל הדומים לאלו ש השנה, הממצאים הנ"ל היבטיםנציין כי בשני ה

 

 עמדות כלפי התכנית בקרב הורים

במסגרת השאלון להורים, הם נשאלו על מידת שביעות הרצון שלהם מן הפעילויות המשותפות 

מן המשיבים דיווחו על ( n= 219) 95%להורים וילדים שהתקיימו השנה בגן )במסגרת התכנית(. 

 12על שביעות רצון בינונית או מועטה. ( n= 12) 5%-שביעות רצון במידה רבה או רבה מאד ו

 ענו על השאלה.משיבים לא 

ההורים . 13בהמשך, הוצגה בפני ההורים סדרה של שאלות הנוגעות לתכנית ולעמדותיהם כלפיה

חשיבותה לצורך מידת התבקשו לציין את מידת שביעות הרצון שלהם מן התכנית, להעריך את 

ן בנושאים )מדעיים( מבגן עיסוק ה להם שיימשך לציין באיזו מידה חשובו יםהצלחת ילדם בלימוד

 התכנית.

 (n= 236) : עמדות כלפי התכנית4תרשים 

 

וחו על ניכר כי העמדות כלפי התכנית הן חיוביות מאד: רובם הגדול של המשיבים דיו 4מתרשים 

שבגן של  (רבה מאד או במידה רבהלהם )ציינו כי חשוב  מן התכנית,או רבה מאד שביעות רצון רבה 

רבה  או העריכו את התכנית כחשובה )במידה רבה, כמו גם, ם יימשך העיסוק בתכנים מן התכניתילד

 .םבלימודי הצלחת ילדםלצורך ( מאד

)שנה, שנתיים  בין הורים עם וותק שונה בתכניתבעמדות  לא נמצאו הבדלים מובהקיםציין כי יש ל

 .ושלוש שנים(
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= במידה 3עטה, ו= במידה מ2=כלל לא, 1בסולם בן חמש דרגות:  םהתבקשו לדרג את תשובותיה המשיבים 
: כלל שמוצגות בתרשיםדרגות אלו קובצו לשלוש קטגוריות והן אלו  מאד. במידה רבה=5, במידה רבה=4בינונית, 

 .במידה רבה/רבה מאדבינונית, /במידה מועטה, במידה לא
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97% 95% 90% 
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חשוב להמשיך את העיסוק   שביעות רצון מן התכנית                        
(  י"מתכנית ח)בתכנים מדעיים 

 בגן של ילדי         

התכנית חשובה לצורך הצלחת  
  ילדי בלימודים

 רבה מאד/במידה רבה במידה בינונית

4.61= ממוצע 4.42 =ממוצע 4.62 =ממוצע  
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השנה  בהיבטים של שביעות רצון וחשיבות התכנית, הממצאים השנה דומים לאלו שלכמו כן, 

 .השנה הראשונהוחיוביים יותר מ הקודמת

 

 לעמדות כלפי התכניתסיכום הממצאים הנוגעים 

כולן הביעו מקום חשוב בגן.  פסהת זוהגננות מאמינות במטרות התכנית ואצל רובן ניכר כי 

 ( העריכו אותהבמידה רבה או רבה מאד 83%ורובן ) ן התכניתמרבה מאד  אושביעות רצון רבה 

רבה  אוכל הגננות הביעו שביעות רצון רבה בנוסף,  .בהמשך הילדים בלימודיהםכחשובה להצלחת 

 ,לילדים יחס המדריכהמבפרט , ומן הפעילות השבועית שהתקיימה במסגרת התכניתמאד 

  ההנאה של הילדים.ממגוון התכנים ומ , שלה מההנחיה

או רבה מאד  הביעו שביעות רצון רבה ן הגננותמ 77%-כ, במסגרת התכנית השתלמותבאשר ל

בהירה  בצורה (רבה מאד או במידה רבה) הועברה השתלמותכולן כי ה דיווחובהקשר זה . ממנה

ציינו  יחסיתיותר וחווייתית )נעשה שימוש בהדגמות ואמצעי המחשה(. מאידך, שיעור נמוך 

 ( 57%ת באופן עצמאי )הכינה אותן לקראת הפעלת התכני השתלמותכי הבמידה רבה או רבה מאד 

  (.68%וסיפקה להן רעיונות לשילוב הנושאים בתכנים הדתיים הנלמדים בגן )

 או)במידה רבה היו חיוביות מאד: רובם הגדול הביעו גם כן בקרב ההורים, העמדות כלפי התכנית 

 (, ציינו כי חשוב להם שבגן של ילדם יימשך העיסוק97%שביעות רצון מן התכנית )רבה מאד( 

, רובם בנוסף(. 90%) ו של ילדםלהצלחתכחשובה  אותההעריכו  וכן, (95%בתכנים מן התכנית )

מן הפעילויות המשותפות עם רבה מאד  או הביעו שביעות רצון רבה של ההורים (95%הגדול )

 .שהתקיימו במסגרת התכנית הילדים
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יעסוק בתרומות של התכנית, כמו גם, בהשפעות שלה על הגורמים השונים המעורבים בה חלק זה 

 , גננות, הורים(. 14)ילדים

 

 תרומות והשפעות על הילדים

החשיפה של עצם  של התכנית היאהמשמעותיות אחת התרומות כי  עלהמן הראיונות השונים 

בציבור שלנו לא נחשפים למדעים ": ולפעילויות מדעיות יםלתכנים מדעיבציבור החרדי  הילדים

ולא לומדים את זה, לכן מה שהם מקבלים פה, זה נכס לכל החיים. זה משהו שהם לא ייחשפו 

כמו כן, ניכר הן מן הראיונות והן  )גננת(. אליו בבית הספר ולא ילמדו אותו ולכן זה דבר מבורך"

עודדה אותם , כמו גם, במדעהעיסוק ן עניין והנאה מכי התכנית סיפקה לילדים מן התצפיות 

"אני חושבת שהיא ]המדריכה[ פתחה להם את המחשבה. תוך כדי השיעור הם : לחשיבה מדעית

היו מעלים כל מיני רעיונות: "אולי נשים את זה פה, אולי נשים את זה שם, אני חושב שנעשה 

ככה"...זה לא קרה בשיעור הראשון של הנושא, אבל בשלישי וברביעי, את ראית שזה כן נתן 

מפגש השלישי והרביעי כבר את רואה שזה משפיע עליהם, לילדים לחשוב מחוץ לקופסה...מה

אפילו על ילדים מאד מאד חלשים מהבחינה הלימודית, את ראית שהם בעצמם השתתפו ונתנו 

 ברכישת מושגים מדעיים הואלילדים  תרומתה של התכניתהיבט נוסף בו ניכרת   )גננת(.רעיונות" 

 כךבסייעה  ,פעלה התכנית בגנים השנהכי התדירות הגבוהה בה צוין  בהקשר זה .והבנה שלהם

היה כל שבוע והם יכלו להתמקד באותו נושא ת שנים קודמות, זה ]הפעילות[ "השנה, לעומ: מאד

, השלישי והרביעי, הילדים כבר ן מה שאני ראיתי זה שבשיעור השנימספר שבועות. אצלי בג

רת. כשהיא לימדה סימטריה או כשהיא לימדה השתמשו במונח וכבר ידעו לאן המדריכה חות

 )גננת(. מרכז כובד, הם כבר השתמשו במילים המתאימות"

 

רוב במסגרת השאלון לגננות, הן התבקשו להתייחס להיבטים שונים בהם תרמה התכנית ל

 תרמה התכנית בכל היבט. 15התבקשו לציין באיזו מידה משיבות. הבגן הילדים

 

  

                                                           
14
 הגננות וההורים. דיווחי אלא מסתמכת עלהאופן ישיר לא נבדקה  על הילדים התכנית של השפעהה 
15
= במידה 3עטה, ו= במידה מ2=כלל לא, 1בסולם בן חמש דרגות:  םהתבקשו לדרג את תשובותיה המשיבים 

: כלל שמוצגות בתרשיםדרגות אלו קובצו לשלוש קטגוריות והן אלו  מאד. במידה רבה=5, במידה רבה=4בינונית, 
 .במידה רבה/רבה מאדבינונית, /במידה מועטה, במידה לא



23 
 

 (N = 23) פי דיווחי גננות-, עלעל הילדים ותוהשפע ות: תרומ5תרשים 

 

 
 

עולה כי התרומה הרבה ביותר של התכנית לילדים הייתה בהיבט של הנאה מעיסוק  5מתרשים 

בהיבטים של או רבה מאד בנושאים מדעיים. כמו כן, שיעור גבוה מן הגננות ציינו תרומה רבה 

שיעור נמוך יותר מן הגננות מאידך, רכישת מושגים מדעיים וגילוי סקרנות כלפי תופעות מדעיות. 

 .ושאילת שאלות של פתרון בעיות בדרכים מגוונות יםבהיבטאו רבה מאד ציינו תרומה רבה 

 ., בחלק מן ההיבטים הנ"לתואמים את המידע האיכותני שנאסףתרשים הממצאים העולים מן ה

ציין כי באותם היבטים שנבדקו גם בשנה הקודמת, הממצאים השנה דומים לאלו של יש לכמו כן, 

 אשתקד.

במסגרת השאלון להורים, התבקשו אף הם להעריך את התרומה וההשפעה של התכנית על ילדם. 

לאלה שהוצגו בפני הגננות(. ההורים התבקשו ברובם  הדומיםמספר היבטים )בפני ההורים הוצגו 

 בכל היבט. םתרמה התכנית לילד 16לציין באיזו מידה
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= במידה 3עטה, ו= במידה מ2=כלל לא, 1בסולם בן חמש דרגות:  םהתבקשו לדרג את תשובותיה המשיבים 

: כלל שמוצגות בתרשיםלוש קטגוריות והן אלו דרגות אלו קובצו לש מאד. במידה רבה=5, במידה רבה=4בינונית, 
 .במידה רבה/רבה מאדבינונית, / במידה מועטה, במידה לא
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 תופעות מדעיות

הכרת חוקים  
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 שאלות

עידוד לפתרון  
בעיות בדרכים  
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 רבה מאד/במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה/כלל לא

4.57= ממוצע 4.43= ממוצע  4.35= ממוצע  4.17= ממוצע  3.96= ממוצע  3.78= ממוצע   
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 פי דיווחי הורים-, עלעל הילדים ותוהשפע ות: תרומ6תרשים 

  

 

, בהיבטים על ילדםההורים העריכו את התרומה וההשפעה של התכנית ככלל,  כי,ניכר  6מתרשים 

בו תרמה התכנית במידה  ההיבטעוד עולה מן התרשים כי גננות. פחותה מזו של ההשונים, במידה 

 הנאה מעיסוק בנושאים מדעיים. בהרבה ביותר היה 

 

 ,כי בהיבט של "הכרת חוקים ועקרונות מדעיים" עלה וותק בתכניתלפי  נ"לבדיקת ההיבטים הב

, 3.33)ממוצע:  בין הורים לילדים עם וותק של שנה אחת בתכניתהבדל מובהק סטטיסטית  נמצא

, ס"ת: 3.76)ממוצע:  יתים לילדים עם וותק של שנתיים או שלוש בתכנלבין הור (1.27ס"ת: 

דהיינו: הורים לילדים עם וותק של שנתיים או שלוש בתכנית דיווחו על לטובת האחרונים,  ,)1.20

מאידך,  השפעת התכנית בהיבט זה יותר מהורים לילדים עם וותק של שנה אחת בלבד.תרומה ו

הורים בין  סטטיסטית לא נמצאו הבדלים מובהקים, הילדיםגיל בבדיקת אותם היבטים לפי 

 .(5-6בוגרים יותר )גילאי ילדים ל הורים( לבין 3-4צעירים בתכנית )גילאי ילדים ל

 

חלה ירידה מסוימת בהערכת התרומה וההשפעה של התכנית על הילדים  השנה ציין כייש לבנוסף, 

 .לממצאים מהשנה הקודמת )באותם היבטים שנבדקו גם בשנה הקודמת(, בהשוואה

 

 בגן לספר על הפעילות ילדםהג ובה נ לציין את התדירות במסגרת השאלון להורים, הם התבקשו

מן המשיבים  (n= 152) 65% במסגרתה. בנהשהמדעי סביר על הצעצוע לה)במסגרת התכנית( ו

תדירות בינונית על  דיווחו (n= 79) 34%תדירות גבוהה )"לעיתים קרובות" או "תמיד"(, דיווחו על 

10% 14% 14% 20% 

18% 

27% 28% 
23% 

72% 
59% 58% 57% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

הנאה מעיסוק בנושאים  
                        מדעיים
(n= 224) 

גילוי סקרנות כלפי  
           תופעות מדעיות

(n= 227) 

 רכישת מושגים מדעיים
(n= 228) 

הכרת חוקים ועקרונות  
                         מדעיים
(n= 221) 

 רבה מאד/במידה רבה במידה בינונית במידה מועטה/כלל לא

3.88= ממוצע 3.54= ממוצע 3.64= ממוצע 3.66= ממוצע  
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 דיווחו כי ילדם אינו נוהג לעשות זאת )"כלל לא"(.  (n= 2) 1%-)"לפעמים" או "לעיתים רחוקות"( ו

 עשרה משיבים לא ענו על השאלה.

 גננותתרומות והשפעות על ה

להגברת  ה, כמו גם, תרמבידע חדש האלה את העשיר כי התכנית ניכרמן הראיונות עם הגננות 

"אני חושבת שמבחינה לימודית זה  :בכל הנוגע לעיסוק במדע בגיל הרךשלהן תחושת הביטחון 

"היה לנו את המושגים האלה אבל אף פעם  )גננת(;  תרם לי המון. למדתי המון, קיבלתי ידע חדש"

לא המשגנו אותם, אף פעם לא ניסינו להעביר אותם לילדים בצורה ממש מוחשית, בצורה 

סימטריה, שיווי משקל, מרכז בשנים גננת ואף פעם לא נגעתי ספציפית  13.. אני כבר ישירה.

עם לא ראינו בהם חשובים ליום כובד... תמיד ראינו אבל לא השתמשנו במושגים האלה... אף פ

, שכל מבוגר וילד נתקל בהם ואיך אפשר להחדיר לילדים בגיל הזה כי לא חשבנו שמושגי מדע יום

. אם היית אומרת לי לפני כמה שנים תלמדי סימטריה ותלמדי מרכז כובד לגן.. כנסיכולים להי

הייתי מסתכלת עלייך בעיניים עגולות, כאילו מה את רוצה, איך אפשר ללמד מושגים כאלה? זה 

יתית ויפה... מבחינתי זה דבר יו'. אבל לא, זה אפשרי והם עשו את בצורה חוו-מתאים לכיתות ה'

, אפשר שלי נראה שאי אפשר ללמד ילדיםולמדתי משהו גדול. למדתי שאת כל המושגים  מופלא

רעיונות לשילוב נושאים  התכנית סיפקה לגננותכמו כן,   )גננת(. בצורה חוויתית" להכניס אותם

"בפורים למשל אנחנו כל שנה עושים רעשן, אבל עכשיו אנחנו  :בפעילות היומיומית בגןמדעיים 

לחלל וצליל, לסימטריה, לערבוב צבעים. המשכנו הלאה, פיתחנו את  מקשרות את זה

 ...)גננת(.הנושא"

 תרומות והשפעות על ההורים

 .שנעשו בגן במסגרת התכניתהמשותפות עם הילדים הפעילויות  םבמה תרמו לה הורים נשאלו

 :משיבים לא ענו על השאלה( 11) 4התפלגות התשובות מוצגת בלוח 

 

 (n = 232)הורים ל התרומה: 4לוח 

אחוז מתוך  n  *תרומת הפעילויות 

 המשיבים

 65% 151 הבנה טובה יותר של התכנית ובמה היא עוסקת

 42% 98 קבלת רעיונות לפעילויות עם הילדים בשעות הפנאי

 37% 85 הבנה טובה יותר של מושגים וחוקים מדעיים

 35% 82 חדשרכישת ידע מדעי 

 2% 5 זמן איכות עם הילד

 100%* המשיבים יכלו לציין יותר מתשובה אחת ועל כן סיכום האחוזים עולה על 

 

טובה הבנה  בהיבט שלהייתה  המשותפות עולה כי התרומה הרבה ביותר של הפעילויות 4מלוח 

ידי למעלה משליש מן -ות בולטות נוספות, אשר צוינו עלתרומ. עוסקת התכנית במהיותר 

, הבנה טובה יותר ת עם הילדים בשעות הפנאירעיונות לפעילויומתן  המשיבים היו בהיבטים של

 .של מושגים וחוקים מדעיים ורכישת ידע מדעי חדש
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)אלו שדיווחו על קבלת רעיונות לפעילויות עם הילדים  הוריםבהמשך ישיר לכך, נשאלו חלק מן ה

מן ( n= 50) 63% בשעות הפנאי( האם השתמשו ברעיונות שקיבלו במסגרת אותן פעילויות.

 משיבים לא ענו על השאלה. 18על כך בחיוב.  ענוהמשיבים 

 

 סיכום הממצאים הנוגעים לתרומות והשפעות התכנית

 ,ניכר כי התרומה הרבה ביותר של התכנית לילדים הוריםלמן הראיונות והשאלונים לגננות ו

הייתה בהיבט של הנאה מעיסוק בנושאים רבה מאד,  אואותה ציינו המשיבים במידה רבה 

לחשיבה מדעית את הילדים כי התכנית עודדה ציינו , בהתאמה(. הגננות 72%-ו 100%מדעיים )

הייתה השפעה תכנית לכי מדיווחיהן  עלה יחד עם זאת, .מושגים מדעיים הם רכשוובמסגרתה 

 61%)על הילדים( בהיבטים של פתרון בעיות בדרכים מגוונות ושאילת שאלות ) יחסית נמוכה יותר

 (.בהתאמה ציינו השפעה זו במידה רבה או רבה מאד, 69%-ו

תרמה להגברת תחושת הביטחון שלהן בכל הנוגע ו בידע חדש ת הגננותהעשירה א התכנית ניכר כי

סיפקה להן רעיונות לשילוב נושאים  התכנית כמו כן, ציינו הגננות כילעיסוק במדע בגיל הרך. 

 מדעיים בפעילות היומיומית בגן.

מן השאלון להורים עלה כי המפגשים המשותפים עם הילדים, במסגרת התכנית, סייעו להם 

באותם מפגשים עלה מדיווחיהם כי  עוד(. 65%בהבנה טובה יותר של התכנית ובמה היא עוסקת )

 .םי חלקיד-שאף יושמו על(, 42%ים בשעות הפנאי )הם קיבלו רעיונות לפעילויות עם הילד
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לאחר סיום  הלהמשכיותלהטמעת התכנית בגנים והנוגעים חלק זה יעסוק בהיבטים שונים 

 ליר הולנד(.-ידי קרן ון-ידי ארגון אחי"ה )במימונה על-הפעלתה על

 

 מעורבות בתכנית

הוצגו בפניהן )במסגרת השאלון( מספר תכנית, בהגננות של  מעורבותמידת הבמטרה לבדוק את 

 שהתקיימה בפעילות ןאת מעורבות משקף יגדכל ה 17מידה הגננות התבקשו לציין באיזו היגדים.

 .)במסגרת התכנית( בגן

 

 (n= 22) : מעורבות הגננות בפעילות בגן7תרשים 

 
בהיבט של נוכחות בזמן  באה לידי ביטוישל הגננות  מעורבותן הרבה ביותרעולה כי  7מתרשים 

בהיבט של  או רבה מאד מעורבות רבההפעילות. כמו כן, עולה כי שיעור גבוה מן הגננות דיווחו על 

דיווחו על מעורבות למדריכה בהתמודדות עם בעיות משמעת. מאידך, שיעור נמוך יחסית  סיוע

 .תכנון שלהןבובהעברה של פעילויות )בליווי המדריכה( בהיבטים של התנסות או רבה מאד רבה 

 ., ברוב ההיבטים הנ"לממצאים אלו תואמים את המידע האיכותני שנאסף

 

 ויישום בגנים השתלמותהשתתפות ב

מן  43%נכחו השנה. הן במסגרת השאלון לגננות הן נשאלו על מספר מפגשי ההשתלמות בהם 

על  14%-שני מפגשים וושה או שלעל  43%המפגשים,  בכל ארבעת דיווחו על השתתפותהמשיבות 

 שתי גננות לא השיבו על השאלה.מפגש אחד בלבד. השתתפות ב

השתמשו )במסגרת הגן( ברעיונות לפעילויות הן האם  כמו כן, נשאלו הגננות )במסגרת השאלון(

 לתתהתבקשו , ובהתאם, שקיבלו במסגרת מפגשי ההשתלמות או שילבו נושאים מן התכנית

                                                           
17
= במידה בינונית, 3עטה, ו= במידה מ2=כלל לא, 1בסולם בן חמש דרגות:  ןהתבקשו לדרג את תשובותיה המשיבות 

, במידה : כלל לאשמוצגות בתרשיםאלו דרגות אלו קובצו לשלוש קטגוריות והן  מאד. במידה רבה=5, במידה רבה=4
 .במידה רבה/רבה מאדבינונית, מועטה/

14% 18% 27% 
50% 50% 
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14% 23% 
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,  במידת הצורך
סייעתי למדריכה  
בהתמודדות עם 

 בעיות משמעת

סייעתי למדריכה  
בשלב הכנת  

 היצירה

תרמתי לשיחה  
בין המדריכה  
והילדים בזמן  

 הפעילות

הייתי מעורבת  
בתכנון פעילויות  

  י"ח

התנסיתי בעצמי  
בהעברה של 
פעילויות בגן 

 (בליווי המדריכה)

 רבה מאד/במידה רבה  במידה בינונית במידה מועטה/כלל לא

4.67= ממוצע 4.23= ממוצע  4.05= ממוצע  3.50= ממוצע  2.77= ממוצע  2.55= ממוצע   
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( 67%) ןבחיוב. גננת אחת לא השיבה על השאלה. רובעל כך . כל הגננות, למעט אחת, השיבו דוגמה

 . חלקן נתנו יותר מדוגמה אחת.סימטריהבנושא שערכו דוגמה לפעילות  הביאו

 

בהיבט  ,מצד הגננות, יםמספק ציםמאמ ונעשלא כי  עלתה התחושה השוניםראיונות מן ה, מאידך

שהגננות היו סופר פעילות ומשמעותיות אבל הן לא לקחו אחריות להוביל  "היו גנים: היישומי

 )בעל תפקיד בתכנית(. ולהתנסות והן גם לא נענו לאתגר של תביאו משהו משלכן אחר"

 

 תכניות לעתיד

מן מדעיים ולקיים פעילויות בנושאים להמשיך מן הראיונות עם הגננות, עלה כי בכוונתן 

 כמו זאת באותה תדירות עשותיתקשו להן ציינו כי , גם לאחר סיומה. יחד עם זאת, התכנית

"אני חושבת שאנחנו נמשיך. תראי, לא ברמה של כל שבוע, ברור : היקפיםהובאותם  תכניתב

שלא. אנחנו לא נוכל להגיע לזה. יש לנו את החומר הלימודי שאנחנו צריכים להספיק. אבל כמובן 

 )גננת(. רות שעשינו במשך שלוש שנים, יש לנו גם פינה בכניסה..."ששמרנו את כל היצי

 

 תחת אחריותולמציאת הגורם שייקח ניכר כי נעשים מאמצים  מן הריאיון עם מנהל התכנית

ליר -ידי קרן ון-)לאחר הפסקת המימון שלה על התכניתהפעלת המשך את )בעיקר התקציבית( 

  .קיום ההכשרות לגננות לצורך תמיכה וליווי ביישוםהמשך  נוסף הואאפשרי כיוון פעולה  .הולנד(

: בגנים )המדעי( הטמעת תחום החקר שםלפעול לעלה כי בכוונתה  בראיון עם המפקחת על הגנים

השנה בגן, איך היא מפעילה  "אני רוצה להקנות לגננת, איך היא כגננת מתכננת את החקר במהלך

 השונים, איך היא בונה סביבה שמעודדת חקר", איך היא מטמיעה את זה בנושאים את זה

  .)המפקחת על הגנים(

 

 הנוגעים לקיימות התכנית  סיכום הממצאים

 הגננות בפעילות השבועית בגן )במסגרת התכנית( ן הרבה שלמן השאלון לגננות ניכר כי מעורבות

 יחסית מן הגננותשיעור נמוך כמו כן, (. 100%)נוכחות בזמן הפעילות עיקר בבאה לידי ביטוי ב

 תכנון שלהןבהיבטים של התנסות בהעברה של פעילויות ובאו רבה מאד רבה דיווחו על מעורבות 

 ., בהתאמה(36%-ו 27%)

שקיבלו בהשתלמות במסגרת כל הגננות, למעט אחת, דיווחו על שימוש ברעיונות יחד עם זאת, 

 לאחר שזו תסתיים. ן התכניתנכונות להמשיך את העיסוק בנושאים מהביעו  וכן, עבודתן בגן
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יישום בדוח מסכם זה נבחנה התכנית "חשיבה יצירתית" )ח"י( בארבעה היבטים מרכזיים: 

לגננות והפעילויות המשותפות להורים וילדים(, עמדות  השתלמותיות בגנים, ה)הפעילו התכנית

)לילדים, לגננות ולהורים(  התכנית )בקרב הגננות וההורים(, השפעות ותרומותכלפי התכנית 

 . (בהווה ובעתיד תו)הטמעתה על ידי הגננהתכנית  וקיימות

אשר עשויים לסייע בידי הגורמים בפרק זה יידונו הנושאים המרכזיים העולים מן הממצאים, 

המעורבים בתכנית לעמוד על נקודות החוזק שלה, כמו גם, על התחומים הטעונים שיפור ולקבל 

 החלטות לגבי הפעלתה בעתיד.

 

 הצלחות התכנית

ניכר כי התכנית "חשיבה יצירתית" יושמה בהתאם לתכנון שהוצע, על אף הקושי עמו התמודדו 

. (כתוצאה מהמעבר של מפגשים פעם בשבועיים למפגשים פעם בשבוע) מפעיליה בהיבט הלוגיסטי

הייתה  ,לרוב ,שביעות הרצון הן של הגננות והן של ההורים מן התכנית בכללעלה כי כמו כן, 

, לילדים ותובמיוחד מיחס המדריכ ,)ובשנה הנוכחית אף יותר מבשנים קודמות( גבוהה

ם, התכנית תרמה והשפיעה על משתתפיה )ילדיניכר כי מגוון התכנים בתכנית. מו ןקצועיותממ

מן העיסוק במדע,  בהנאה של הילדים, יתרביטוי, בין ה באו לידיגננות והורים( בהיבטים שונים ש

בכל  ובעלייה בתחושת הביטחון שלהן שרכשו הגננות בידע חדשבמושגים מדעיים שרכשו הילדים; 

אותם עשו שימוש ברעיונות  מהםבאשר להורים, נמצא כי חלק  .הנוגע לעיסוק במדע בגיל הרך

 ם בשעות הפנאי.הלפעילויות עם ילדיקיבלו במסגרת הפעלות התכנית, 

לעיתים נמצאה כמצומצמת בהיבטים כי השפעת התכנית על משתתפיה  נראהיחד עם זאת, 

של פיתוח  בהיבטיםלתכנית הייתה פחות השפעה על הילדים עלה כי  גננותהשונים: מדיווחי 

יש בהקשר זה  .היבטים מרכזיים אותם מנסה התכנית לקדם -חשיבה יצירתית ושאילת שאלות 

ברוב כי ויווחי גננות והורים ולא באופן ישיר, על הילדים נבדקה באמצעות ד ההשפעהציין כי ל

 . גננותיותר ביחס לבמידה פחותה  את השפעת התכניתהורים העריכו הים המקר

להעמיק  מומלץ, על כל משתתפיה והצלחותיה השפעות התכניתבהבנת והגדרת להמשיך מנת  על

, כמו גם, להמשיך ולעקוב בתחום של השפעה ישירה על הילדיםבמיוחד  את הבדיקה בנושא זה

 אחר משתתפיה לאורך זמן.

 

 אתגרי התכנית

לה שיתוף פעוהיה היעדר  עימם התמודדו אנשי התכנית במהלך הפעלתהאחד הקשיים הבולטים 

ניכר הן  בהתאמה לכך,. שניתנה להן השתלמותמצד חלק מן הגננות הן בפעילות בגנים והן ב

מהתרשמות המעריכות והן מן הראיונות השונים כי מידת המעורבות של הגננות בתכנית הייתה 

נמוכה. מעורבות זו באה לידי ביטוי בעיקר בנוכחות בזמן המפגשים ובסיוע למדריכה לעיתים 

 בגן פעילויותהעברה של בכי התנסו העידו . מאידך, שיעור נמוך מן הגננות נושאים משמעתייםב

בהקשר זה, עולה השאלה האם יידוע הגננות,  היו מעורבות בתכנון שלהן.ש)בליווי המדריכה( או 

לק הגדרת התנסות בפעילות בגן כחכבר בתחילת התכנית, על המצופה מהן במסגרתה, תוך 

  לעשייה ולמעורבות רבה יותר בתכנית. אותן, היה מניע מהתכניתאינטגרלי 

 



30 
 

 מעורבות הורים בתכנית

ים עלה כי מעורבות ההורים בתכנית, הייתה לרוב נמוכה. בהקשר זה עלה הצורך מן הממצא

, כמו גם, לספק להם מידע ילות הסברה להורים אודות התכנית כבר בתחילתהלקיים פעמהשטח 

הקשר בין התכנית  ודות הפעילויות המתקיימות בגנים בכדי לחזק אתועקבי, אכתוב, באופן רציף 

. במסגרת זו, ניתן לחשוב על מנגנונים בקהילה שלההרחבת מעגלי ההשפעה לבין ההורים לצורך 

דפי עבודה על ידי שליחת באמצעות הילדים, למשל  נוספים שיאפשרו את "הפעלת" ההורים

 מסוים, תוך מתן הנחיות ברורותמדעי לקיים פעילויות בעקבות נושא  ובהם הצעות הביתה

 .לעבודה בבית

 

 קיימות התכנית

לקראת הפעלת  מספקתבמידה הכינה אותן  שניתנה לגננות לא השתלמותהכי  נראהמן הממצאים 

רעיונות לשילוב בין  (או רבה מאד )במידה רבה סיפקה להןלא , כמו גם, התכנית בגן באופן עצמאי

רוב הגננות  ,לעיל צויןכמו כן, כפי ש תכנית לבין התכנים הדתיים הנלמדים בגן.התכנים שהועלו ב

יחד עם . בגן )בליווי המדריכה( מן התכניתהתנסו בהעברה של פעילויות  העידו על עצמן שהן לא

 הן, )לאחר סיום התכנית( לעתידשלהן  התכניותעל  )במסגרת הראיונות( כשנשאלו הגננות, זאת

 בעבודתן היומיומית בגן. םמן התכנית ולשלב אותעסוק בנושאים להביעו נכונות 

, כמו גם, עקרונותיהליר הולנד( כי -ולאור שאיפת מממני התכנית )קרן וןאלו ממצאים לאור 

)למשל רשות מקומית גורם לפעול למציאת  מומלץ, יילמדוימשיכו ו ,הנושאים שבהם היא עוסקת

יספק לגננות תמיכה וליווי המשך הטמעת התכנית ושייקח תחת חסותו את ו/או משרד החינוך( 

הוצע בדוחות הקודמים, יש מקום עלה מתשובות הגננות ופי שכבר בנוסף, כ .ביישומה מקצועי

ות ברורות והנחי בגניםתכלול רעיונות לפעילויות  ,בין היתר ,ת", אשרמדריך לגננ"חוברת  לפתח

  יישומן.ל

 

 והצעות למחקרים נוספים מגבלות המחקר

במחקר הנוכחי כאמור, אחת ממטרות המחקר הייתה לבחון את השפעת התכנית על הילדים. 

, עיתיםעל הילדים, אלא התבססה על דיווחיהם של גננות והורים, של ישירותהשפעה זו לא נבדקה 

של התכנית על לבדוק את ההשפעה יש מקום כך, כפי שכבר הוזכר לעיל, . אי להיו תואמיםלא 

הילדים על תכנים ומושגים מדעיים(,  תצפיות ושיחות עם באמצעות ,למשלהילדים באופן ישיר )

לקבל תמונת מצב בכדי כמו גם, לבחון אותה בהשוואה לילדים שאינם משתתפים בתכנית, 

  מדויקת יותר.

 

חרדיים בחולון, בכל גנים לייחודי מענה סיפקה  נראה כי התכנית "חשיבה יצירתית" לסיכום,

יחד עם . בצורה חווייתית ומהנה לתופעות ותכנים מדעייםמן המגזר החרדי הנוגע לחשיפת ילדים 

 מחודשתשדורשים חשיבה הפעלתה בערים נוספות, ישנם היבטים הרחבת התכנית ולצורך  זאת,

תכנית; חיזוק הקשר בין התכנית ה להגברת המעורבות והמחויבות של הגננות כלפידרכים : גון)כ

 .בהתאם למטרותיה מיטביכדי שזו תופעל באופן , (וכדומה לבין ההורים
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