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עידוד קריאת ספרים בגיל הרך
בקרב החברה הערבית הפלסטינית בישראל
קריאת ספרים בתקופת הילדות מעשירה ילדים בתחומי
לשון ושפה ,ידע עולם ,יכולת חשיבה ,ערכים ומוסר ,מסייעת
להתפתחות הרגשית-חברתית ומקדמת הישגים טובים יותר
בבית הספר.
האתגר העומד בפני החברה הערבית הפלסטינית בישראל
הוא לטפח מודעות לחיוניות הקריאה ולעודד הרגלי קריאה
והקראה בגיל הרך .מכון ון ליר בירושלים ייסד תשתית
ארגונית וחינוכית המחויבת לקידום הקראת ספרים לגיל
הרך ,על ידי שותפות מוצלחת עם מרכז “בדאיאת” לקידום

הגיל הרך במכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי ,הנהגת אום
אל-פחם ,העיר הערבית-ישראלית השנייה בגודלה בישראל
ומשרד החינוך
בזכות שיתוף הפעולה של העירייה ומחויבותה להמשכיות
התוכנית חל שיפור בהרגלי הקריאה בקרב משפחות ובמסגרות
חינוכיות וקהילתיות שונות.
כיום אנו שואפים ליישם את תוכנית הקריאה בקהילות
נוספות ועוסקים בהתאמת התוכנית לצרכיה של העיר
הבדואית חורה בדרום הארץ.

פרויקט של מכון ון ליר בירושלים

המציאות כיום
מחקרים מראים שילדים שהוריהם חיבבו עליהם את הקריאה
באמצעות קריאת ספרים משתפת מגיל צעיר הגיעו להישגים
טובים בהרבה מאלה שלא זכו להזדמנות זו.
הרגלי הקראה וקריאה בחברה הערבית הפלסטינית בישראל
אינם מפותחים .מחקרים מצביעים על מספר סיבות לכך,
הבולטות מבניהן :גישה מוגבלת לספרים איכותיים ולחומרי
הדרכה ,מחסור בספריות ציבוריות וסדר עדיפויות המושפע
ממעמד חברתי-כלכלי נמוך של חלק גדול מהאוכלוסייה
הערבית .קיימים פערים לא רצויים בינה ובין החברה
היהודית בישראל וחברות מערביות בעולם .פיתוח תרבות
קריאה מצריך גישה הוליסטית ,הכוללת הדרכה ועידוד של
הורי הילדים ,גננות ,סייעות ,מנהלי צהרונים ,אנשי מקצוע
מתחומי הרווחה והבריאות ,וכן אנשי מינהלה מקומיים.

הפתרון
לתוכנית הקריאה שלנו ,שיושמה בהצלחה באום אל-פחם,
השפעה משמעותית בשטח .בעזרת התאמות לאוכלוסיות
שונות אפשר ליישם את התוכנית ביישובים נוספים ולהגביר
את הסיכוי להצלחה של כל ילדה וילד.
כפי שאמרה אחת האימהות“ ,זו הייתה הפעם הראשונה שבה
הקראתי סיפור לילדיי .לא ידעתי עד כמה זה חשוב ומהנה,
ולמדתי לגרום להם ליהנות תוך כדי הקראת הסיפור”.

רקע
מכון ון ליר בירושלים מגשר על הפער בין מחקר אקדמי
ובין פעילות חברתית ,תוך טיפול באתגרים משמעותיים
בתחומים :חברה אזרחית ישראלית ודמוקרטיה בישראל,
תרבות וזהות יהודית ,לימודים מתקדמים במדעי הרוח
והחברה ,דיאלוג ושלום אזורי ,חינוך ,פיתוח כלכלי ושוויון
חברתי ומגדרי.
בחמשת העשורים האחרונים פיתחנו ויישמנו פרויקטים
למען שוויון חברתי ,והשגנו הבנה עמוקה בנוגע לקהילות
ערביות בישראל .אי לכך אנו נמצאים בעמדת השפעה
ייחודית על הצלחתם החינוכית ארוכת הטווח של ילדים
ערבים ישראלים.
פרויקט זה נתמך בנדיבות על ידי קרן ברנרד ון ליר ועל ידי
קרן רוברט בוש.
בשותפות עם מרכז “בדאיאת” לקידום הגיל הרך במכללה
האקדמית לחינוך אלקאסמי ,ועיריית אום אל-פחם

להשתתפות ולהשפעה על הסביבה בה אנו חיים,
להתנדבות ,לתרומה או לקבלת מידע נוסף צור קשר:
דנאי מרקס ,טל' 972-2-5605280 :או support@vanleer.org.il
מכון ון ליר בירושלים
רח' ז'בוטינסקי  ,43ירושלים ,ישראל
www.vanleer.org.il

