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  "לקרוא את העול�"

השפעתה של תכנית התערבות אוריינית על : הזדמנות שנייה בלימוד קריאה

  .איכות החיי� של בוגרי� ע� מגבלה קוגניטיבית, �מיומנות הקריאה ומתו� כ

  

  תקציר

ברכישת  ,מגבלה קוגניטיביתעוסקת בחשיבות מת  הזדמנות שנייה לאנשי� בוגרי� בעלי  עבודה זו

תכנית עומדת בבסיס המחקר . � לשילוב� בחברהלמע  הגדלת הסיכויי, מיומנויות אורייניות

מטרת המחקר הינה . ודי המש� באוניברסיטת חיפהבמסגרת לימאשר נערכה , התערבות אוריינית

הבנת הנקרא , כתיבה, על מיומנות הקריאה, לבחו  את השפעתה של תכנית ההתערבות האוריינית

  . מגבלה קוגניטיביתרומתה לאיכות החיי� של בוגרי� בעלי ואת ת, מילולי וזיכרו 

). 2000, הדר(חיי היו� היו�  ליכולת הקריאה מקו� חשוב וא� הכרחי בניהול, יותר מבעברכיו� 

, מוצגי� בעול� המודרניד� להבי  את הסמלי� והסימני� השליטה בשפה האוריינית מאפשרת לא

ידע אורייני מטפח , כמו כ . תעסוקתיי� וכלכליי�, פוליטיי�, בקשת רחבה של תחומי� חברתיי�

גלות לקרוא ולכתוב חוסר המסו). Mike, 1995; 1998 ,אלאור(את ההתפתחות האישית של האד� 

אשר אינו מסוגל לקרוא אד� . של אנשי� ע� מגבלה קוגניטיביתבקהילה מעכב את שילוב� 

הקשיי� עלולי� להתבטא . תפקודו היומיומיאשר הכרחיי� לסמלי�  מתקשה בפענוח, ולכתוב

בארגו  הידע ובתכנו  , ברמת המעורבות החברתית, בנגישות למידע, ביכולת ההתמצאות בסביבה

בעת ביצוע , עולה הצור� במת  תמיכות חיצוניות וברמה היומיומית, כפועל יוצא. דר יו� ועודס

עלולי� לפגוע , קבלת העזרההיעדר כישורי� אורייניי� לצד . משימות הדורשות יכולות אורייניות

אלו יכולי� ליצור הימנעות מהתנסויות מאתגרות . בדימוי העצמי ובתחושת המסוגלות של האד�

השפה האוריינית הינה כלי מרכזי . ק את החוסר במיומנויות הנדרשות לשילוב בקהילהולחז

המאפשר תפקוד עצמאי ועל כ  חשיבותה הרבה בתרומה לאיכות החיי� של האד� ע� המגבלה 

)05Dowing, 20 .( תלויקיו� בעל משמעות מציינת כי , כתיאוריה הרווחת כיו�איכות החיי� 

יכולת , תחושת שליטה, הינו בעל סיפוק, הפוטנציאל האישי הייחודי ש אתבמידה שבה היחיד מממ

מודע  ו הסובייקטיבית של האד� בעודואיכות החיי� נגזרת מתפיסת. בחירה ורווחה פסיכולוגית

  ). 1997, רייטר, 1988, שאלוק(והצרכי� שלו ומשתת� פעיל בקביעת� למערכת הערכי� 

מפריכי� את , הקשר בי  מוגבלות לאוריינות המעבר ממבט רפואי למבט חברתי וסקירה של

מציאות .  הטענה כי הלקות הקוגניטיבית הינה האומד  המרכזי לחוסר ההצלחה ברכישת הקריאה
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זו מזמינה התייחסות לעמדות הסביבה ולמאמצי� המועטי� המושקעי� לש� הקניית השפה 

  ). Kliewer, Biklen, Kasa-Hendrickson, 2006; Browder et.al, 2006( האוריינית 

בגיל טנציאל ויכולת הלמידה הקיימי� את פומסבירה  מבנית �ההשתנות הקוגניטיבית  תיאוריית

 ;Feuerstein, Rand,  Hoffman, & Miller, 1980( ללא קשר לסיבת וחומרת הלקות הבגרות

Feuerstein ,1977(.  השתנות  הינו בעל יכולת, מבוססת על ההנחה שהאד� מעצ� טבעותיאוריה זו

. יי� ובכל גילבמגוו  רחב של תפקודי� קוגניטיביי� ומוטיבציונ, כתוצאה מהשפעות סביבתיות

 , Feuerstein( ספציפית תוכיותי � נדרשת התערבות חינוכית , בכדי לממש את הפוטנציאל הקיי�

1991.(  

, כ"בשבוע ובסה פעמי�, במתכונת של שלושה סמסטרי�, הופעלה במש� שנהההתערבות תכנית 

בעלי , 19�36בגילאי�  בוגרי� 21בתכנית השתתפו . על ידי צוות מקצועי, שעות אקדמיות 448

דרי�  משתתפי המחקר. המוגדרת כפיגור שכלי קל עד בינוני ת לקותברמ תמגבלה קוגניטיבי

מאפייני מבנה הלימודי� הותא� לעול� התוכ  הבוגר ול. בקהילה או בבית המשפחה במערכי דיור

קריאה , הקניית הקריאה: הוש� דגש על הנושאי� הבאי�במהלכ� . ל המשתתפי�הלמידה ש

, מוזיאו ( ביקורי� באתרי� אורייניי�סיפורי� מעול� התוכ  המתאי� ו, רתתקשו, סביבתית

   .)ו"ספרייה וכ

זיכרו  , כתיבה, קריאהמבחני נערכו . המחקר שילב את השיטה הכמותנית והאיכותנית ג� יחד

מערכת לאבחו  ליקויי� בתהליכי קריאה וכתיבה על פי נורמות , ת�מבח  א(הנקרא והבנת מילולי 

לפני הפעלת , )n= 19( ולקבוצת הביקורת )n= 21( למשתתפי התכניתהמבחני� הועברו . )ארציות

נערכו , מיומנויות הקריאהבבחינת השפעת תכנית ההתערבות האוריינית על . ובסופה התכנית

פרמטרי� מזווגי�  �בתו� כל אחת מהקבוצות באמצעות מבחני� א ,�השוואות בי  שני הזמני

למדגמי� בלתי  Wilcoxon rank sumsמבחני . למדגמי� תלויי� Wilcoxon signed- rank test מסוג

נערכו קבוצות מיקוד ע�  ,כמו כ  .תלויי� נערכו לש� ההשוואות בי  שתי קבוצות המחקר

  . צוות ממסגרות הדיור� בני משפחה ואנשי איונות אישי� עלצד ר ,תכניתמשתתפי ה

לבי  השיפור , האוריינות תכניתהשערות המחקר הכמותני בחנו את הקשר בי  השתתפות ב

זיכרו  , מעות מ  הטקסטיכולת הבנה והפקת מש, דיוק הקריאהשט� ו, פענוח צלילי�ביכולות 

ת בי  רמת הלקו קשר נוספות טענו כי לא ימצא השערות. כתיבה ואיות מילי�, מילולי

ת ולבי  היכול) 19�36בטווח הגילאי� של (גילאי משתתפי המחקר ו) בנוני �פיגור קל(הקוגניטיבית 

על וריינית אההתערבות השאלת המחקר האיכותנית נגעה בהשפעתה של תכנית . תוהאורייני
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תכנית בתחילת ה. שאלה זו נחלקה לתת שאלות. איכות החיי� של בוגרי� ע� מגבלה קוגניטיבית

� התכנית נבחנו עמדות בתו. נבחנו הסיבות בגינ  משתתפי התכנית מעונייני� ללמוד בתכנית

  . הצוות והאמהות לגבי תרומות התכנית, המשתתפי�

ממצאי המחקר מעידי� כי המשתתפי� שיפרו הישגיה� באופ  מובהק ביכולת הפענוח והדיוק 

במדד של קצב המעיד .   מילולי ובכתיבהבהבנת הנקרא במטלות המודדות זיכרו, בקריאת מילי�

  . המשתתפי� קראו וכתבו באופ  מדויק יותר א� בקצב איטי. על מהירות הקריאה לא חל שינוי

הלקות הקוגניטיבית לא , מכא . יכולת האורייניתבי  הו לא נמצא קשר בי  רמת הפיגור השכלי

כמו . שנמדדו הפיגור פחות ברמותל, מצביעה בהכרח על היעדר יכולת לרכישת כישורי� אורייניי�

הגיל המקסימאלי שנכלל , 36למידה בגיל הבוגר לפחות עד גיל המשתתפי� הצביעו על יכולת , כ 

המחקר האיכותני מצא כי רכישת הקריאה תלויה במשתני� נוספי� בה� נית  לכלול . במחקר זה

הקריאה כתורמת  חשיפת� ללמידה כאנשי� בוגרי� ובשלי� אשר מביני� את חשיבות ידיעת

התמות אשר הצביעו על המניעי� ללמידה עסקו . לשילוב� בקהילה ואיכות חייה�, לעצמאות�

הפחתת שאיפה לבניהול החיי� ורומת היכולת האוריינית להכרה בתב, רצו  ללמוד ולהתקד�ב

אנשי , ראיונות ע� המשתתפי�מנגזרו  תמות נוספות. התלות באחר לטובת התפקוד העצמאי

מסוגלות ומכוונות בתחומי� של  תכניתת האלו נגעו בתרומ. בת� התכנית, והאמהותצוות ה

, למידה והתפתחות כהזדמנות למימוש עצמי, המעמד האישי במרחב החברתי והמשפחתי, עצמית

 . שימוש בשירותי הקהילה ושימוש באמצעי תקשורת ופנאי, מיומנויות היו� יו�

כי התכנית חיזקה ותרמה להבנת הפוטנציאל של  עלתה המסקנה, מתו� ניתוח ממצאי המחקר

לש� רווחת� , בוגרי� בעלי מגבלה קוגניטיבית לרכוש את יכולת הקריאה ומיומנויות אורייניות

ומחזק ממצאי מחקרי� אחרי�  מחקר זה תור� להרחבת הידע התיאורטי. ואיכות חייה�

 התכנית באה . ל לומדי� אלואצ, המעידי� על יכולת רכישת הקריאה בגילאי בית הספר ובבגרות

למע  , המיועדות לאנשי� בעלי מגבלה קוגניטיבית, עבור תכניות דומותיישומי לשמש כמודל 

  . שיפור איכות חייה�

  

  

  

  

  

  



VIII 

 

  רשימת טבלאות

  

נתוני הרקע של משתתפי קבוצת ההתערבות וקבוצת הביקורת על פי החלוקה של  � 1' לוח מס

  40' עמ....................................................................................גיל ורמת לקות קוגניטיבית, מי 

  

(% ומדדי הדיוק ) מילי� לדקה' מס(השינויי� בממוצעי� ובחציו  במדדי הקצב  �2' לוח מס

, של קבוצת ההתערבות וקבוצת הביקורת במבחני פענוח פונולוגי של עיצורי� ותנועות) הצלחה

  41' עמ...................................................................T2ו   -T1י� בודדות ומילי� בהקשר בי  מיל

  

השינויי� בממוצעי� ובחציו  של סוגי שגיאות בקריאת תבניות משמעותיות ולא  �  3' לוח מס

  42' עמ...........................................................T2ו   -T1משמעותיות אצל קבוצת ההתערבות בי  

  

השינויי� בממוצעי� ובחציו  על פי אחוזי ההצלחה של קבוצת ההתערבות וקבוצת  � 4' לוח מס

הביקורת במבח  ברזני! הבוח  הבנת טקסט ומבח  ברזני! הבוח  הבנת משפטי� מורכבי� בי  

T1-   וT2 ...................................................................................................................43' עמ  

  

השינויי� בממוצעי� על פי אחוזי ההצלחה של קבוצת ההתערבות וקבוצת הביקורת  � 5' לוח מס

 T2ו   -T1במבח  חזרה על מילי� שהנבדק השלי� ובמבח  שחזור סיפור באמצעות שאלות בזמ  

  44' עמ.................................................................................................................................

  

           ומדדי הדיוק ) מילי� לדקה' מס(השינויי� בממוצעי� ובחציו  במדדי הקצב  � 6' לוח מס

            -T1איות מילי� בי   �ורת במבח  הכתבהשל קבוצת ההתערבות וקבוצת הביק) הצלחה(% 

  45' עמ........................................................................................................................... T2ו

  

בכתיב פונטי התנועות והמילי� הכתובות , השינויי� בממוצעי� ובחציו  של העיצורי� � 7' לוח מס

  46' עמ.................................T2ו   -T1איות מילי� בי   �מלא בקבוצת ההתערבות במבח  הכתבה

  

  

  

  

  

  

  



IX 

 

  רשימת איורי� 

  

של קבוצת ההתערבות בכלל מבחני ) הצלחה(% השינויי� בממוצעי� במדדי הדיוק  � 1גר. מס 

   -�T1 והפקת המשמעות מטקסט בי  איות המילי, הזיכרו  המילולי, הפענוח הפונולוגי

  46' עמ.........................................................................................................................T2ו   

  

של קבוצת הביקורת בכלל מבחני ) הצלחה(% השינויי� בממוצעי� במדדי הדיוק  � 2גר. מס 

     -T1איות המילי� והפקת המשמעות מטקסט בי  , הזיכרו  המילולי, ולוגיהפענוח הפונ

  47' עמ..........................................................................................................................T2ו 
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  סקירת ספרות .1

  השפה האוריינית 1.1

יכולתו של היחיד להיות מעורב בתרבות משקפת את מידת " אוריינות"המילה , המילוניתה הגדרב

מושג זה מתייחס ). 1997, אבניאו (הנשמעת והנצפית , הנקראת ,המדוברת, הכתובה, הלשונית

אוריינות היא תפיסת הקריאה בהקשר הרחב  .לשלל ביטויי השפה ומכלול היצירה הקשורי� אליו

אלא כחלק אורגני , לא רק כנשאי� של תרבות, ילי� הכתובות מעמד מכריעביותר בעול� בו למ

בעברית נשע  על המילה " אוריינות"פירוש המונח ). 2000, הדר(של פונקצית הקיו� האנושי 

    ).1998אלאור ) (יודע ספר, ב  תורה" (בר אוריי "ועל התואר , )תורה" (אורייתא"הארמית 

. "אנאלפביתיות" �דגישה את חוסר היכולת לקרוא ולכתוב האוריינות מ להגדרת נוספתדר� 

יחד . יודע לזהות צורת אות אינור שהינו מונח יחסי כאשר בקצה הרצ� נמצא האד� א תאנאלפבי

אי  בה� בכדי להבטיח תפקוד , הכרת האותיות ואפילו יכולת מועטה לצר� צירופי� ,ע� זאת

ית  למק� את המעבר מאנאלפביתיות לאלפביתיות על נ, לפיכ�. ולו מזערי בחיי היו� יו�, אורייני

   .) Mike,1995(הכולל דרגות שונות של ידיעה , פני רצ�

שרות לו לעסוק בכל אות� הידע והיכולות החיוניות המאפבזכות רכישת " אוריי "אד� ייחשב 

בקבוצה  ד אפקטיביפקותמע  לו לטובת התפתחותו האישיתשבה  האוריינות נדרשת פעילויות 

אד� הגיע לאלפביתיות כשהוא יכול לקרוא מתו� " ,על פי הגדרת מומחי� של אונסקו. ובקהילה

את  משקפתהאוריינות , א� כ  ).2000, הדר( "ו� יו�הבנה ולרשו� רשימה קצרה בענייני הי

ת ומערכנוצרות , בדר� זו .בה הוא חית המציאות גיכולתו של האד� לקרוא ולכתוב לש� המש

מונח האוריינות . י  יחידי� ובי  עמי�המאפשרות תקשורת אנושית תרבותית בסימני� וסמלי� 

. ואנשי חינו�, פסיכולוגי�, פילוסופי�, בלשני� ומגווני� שלנידו  בחוגי� שוני� ומשמעותו 

יכולת כי האוריינות מבוססת על המצביעות , חוזרות על עצמ  בכתבי� השוני�ר שאהתפיסות 

. יכולת קריאת� וכתיבת�מעבר לאול� יש לפרש את מורכבות� , להתייחס לסמלי� מופשטי�

רכישתה הינה תהלי� מתמש� . תחומית רב ממדית ורב, תופעה אוניברסאליתהאוריינות הינה 

, פוליטית, ת כתופעה פילוסופיתסהאוריינות נתפ. � וכל תרבותאדומתפתח בה לוקחי� חלק כל 

לא נית  להתייחס אל האוריינות כמונח . ולקדמו פסיכולוגית וכתהלי� רוחני שיש לטפחו, חברתית

נתונה כ� שהיא  , שוני� סוגי שיפוט ורמות ייחוס, בערכי� מאחר והיא טעונהאובייקטיבי 

  ).2003,  לזרובי! ושדל �הר!(לדיאלוג מתמיד בשדה התרבות 
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כלי לחשיבה כ, כשפה שלטת, ומנות קריאה וכתיבהאוריינות כמיההגדרות השונות רואות ב

כל ההגדרות תומכות בטיעו  המסביר כי . מיצוב מחדש של קבוצות מוחלשות בחברהליקורתית וב

וייתקל באי שוויו  , יתקשה בתפקוד עצמאי בקהילה ,אד� אשר סובל מחס� בתחו� זה

הידע האורייני נחו! למבוגרי� ע� המגבלה , על כ . מבחינה כלכלית ותרבותיתהזדמנויות 

 Dowing. בקהילה �עמידה על זכויותיה� ושילוב, עצמאי של חייה� הקוגניטיבית לצור� ניהול

. מצביע על הקשר בי  יכולותיו האורייניות של האד� ע� המגבלה לבי  רמת איכות חייו) 2005(

תלמידי� אשר לא הצליחו כ� ש בשני� הראשונות בבית הספר הוראת הקריאה מתרחשת לרוב

בשלב  ,להדרכה מובנת נוספת בנושא הקריאה עלולי� שלא לקבל גישה ,לרכוש את הקריאה

, רבי� חיי�נוגעת בתחומי  נית  לראות כי האוריינות, לסיכו� .מאוחר יותר במהל� חייה�

עצמאותו איכות חייו ו, רווחתו, ולפיכ� הינה בעלת חשיבות רבה להתנהגותו, מינקות ועד בגרות

  .מבוגראד� השל ה

  

  מגבלה קוגניטיבית 1.2

והאפיוני� הנלווי� לה  מגבלה זועלינו להישע  על הידיעה כי , מגבלה קוגניטיביתבבואנו להגדיר 

התפתחות זו תלויה . גמישי� ומשתני� בהתא� להתפתחות האד� ובמהל� חייו, הינ� דינאמיי�

ומ� של קידלבסיס כ, בתעסוקה ובקהילה, במערכות החינו�, מתאימות בבית מת  תשומותב

 ,Luckasson, Borthwick- Duffy, Buntinx, Coulter, Craig( מגבלה הקוגניטיביתאנשי� ע� 

Reeve, Schalock, Snell, Spitalnick, Spreat, Tasse, 2002 (.  

בהתא� לתפיסות העדכניות  ההתייחסות הינה אל אנשי� כבעלי מגבלה קוגניטיביתבעבודה זו 

רגו  האמריקאי ההגדרה הרווחת של הא. ומתו� רצו  לכבד� ולהדגיש את אחריות החברה

פיגור , )AAMR )2002פי הגדרת  על .מתייחסת לבעלי מגבלה קוגניטיבית כאל בעלי פיגור שכלי

ה  בתפקוד  ,ומאופיינת במגבלה משמעותית 18לקות אשר נוצרת לפני גיל  שכלי הינה

מסתגלת המבטאי� התנהגות , ברתיי� ופרקטי�ח, האינטלקטואלי וה  בכישורי� תפיסתיי�

)Luckasson et al., 2002.(  בי  אלו המאופייני� בפגיעות  מבדיל 18לפני גיל  הלקותציו  הופעת

לבי  בעלי פיגור  ,מוחיות אשר התרחשו בשלב הבגרות ולאחר הבשלה מלאה של מערכת העצבי�

הסקת , תכנו , המשגה, הפשטה, זיכרו , שפה, התפקוד האינטלקטואלי כולל יכולת למידה. שכלי

במבח   אד� כבעל פיגור שכלי א� ציונומבחני המשכל מגדירי� . בעיות ועודפתרו  , מסקנות

הכישורי� התפיסתיי� כוללי� ). 70 �פחות מ(לפחות מ  הממוצע  ,משכל נמו� בשתי סטיות תק 
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שימוש בכס� , )חשבו , כתיבה, קריאה(מיומנויות אורייניות , הבנה ושימוש בשפה כתקשורת

מוטיבציה , ברתיי� כוללי� מיומנויות תקשורת בי  אישיתהכישורי� הח. ומכוונות עצמית

היכולת  ,כמו כ . ואחריות אישית וביכולת להבי  מצבי� חברתיי� שוני� ולהימנע ממצבי סיכו 

הכישורי� . בתעסוקה ובקהילה, במסגרות החינו�, למלא ולפעול על פי מערכת של חוקי� בבית

, )ADL(שירותי� ועוד , רחצה, כגו  לבוש הפרקטי� מתייחסי� למיומנויות העזרה העצמית

ניוד בקהילה ושמירה , ניהול משק בית, ולמיומנויות אינסטרומנטאליות כגו  הכנת ארוחות קלות

, נלווי� לכישורי� הפרקטי� כישורי עבודה הכוללי� הבנת יחסי עובד מעביד. על בטיחות וביטחו 

הלקות . )AAMR, 2002(קה וקצב עבודה כללי התנהגות במקו� העבודה ועמידה בדרישות של תפו

וקשיי תפקוד ) גיל וקוגניציה(הקוגניטיבית מתקיימת כאשר יש מכלול של פרמטרי� אלו 

  . ויותר שני תחומי ההסתגלותהמופיעי� ב

הגדרת מגבלה קוגניטיבית יכולה להתקיי� רק כאשר היא נמדדת בתו� הקשר תרבותי קהילתי 

דלי� במנהגי� ובתקשורת המילולית והלא מילולית הרווחת ותו� התחשבות בגיוו  לשוני והב

תיאור תפקודו של האד� יכלול את כוחותיו ואת העוצמות הטמונות בו כאשר . בתרבות הפרט

האד� נתפס כבעל יכולת . תיאור המגבלות יעשה לטובת פיתוח פרופיל של תמיכות נדרשות

  ).Luckasson et al., 2002(השתנות ולמידה התלויי� בהתאמת מערכות התמיכה 

הינו ביטול הקלסיפיקציה של , העדכנית ביותרהפיגור השכלי השינוי המשמעותי שנער� בהגדרת 

ליכולות , התייחסות לכוחותניתנת , בנוס�). I.Q(רמת המשכל הנמדדות על ידי  הלקותרמות 

  . יביתלטובת שילוב בקהילה של בעלי המוגבלות הקוגניט ,ולסוגי ורמת התמיכות הנדרשות

חר� העובדה כי , נית  לסווג את הסיבות לקיו� הלקות הקוגניטיבית כמושפעות מגורמי� שוני�

  ):2005, רונ (במקרי� רבי� לא נית  להצביע על סיבה ברורה אחת 

 X, תסמונת דאו (הפרעות כרומוזומליות וגורמי� גנטיי� ותורשתיי�  � גורמי� ביולוגי� . 1 

  ).וויליאמס ועוד, שביר

פגיעות בזמ  , )תרופות, סמי�, רעלת, מחלות, וירוסי�(פגיעות לפני לידה  �גורמי� פיזיי� . 2 

, פציעה מוחית וחבלה בראש(ופגיעות אחרי לידה ) חוסר חמצ , חבלה, לידת מלקחיי�(הלידה 

  ).חיסוני�

). שלותעוני ונח, מחלות, תזונה גרועה(סוציאלי �חס� חושי וקיפוח פסיכו �גורמי� סביבתיי� . 3

השכיחות גבוהה יותר אצל . 0.83%בקרב כלל האוכלוסייה הוא  המגבלה הקוגניטיביתשכיחות 

  ). 2005, רונ (בני� מאשר אצל בנות 
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   נשי� ע� מגבלה קוגניטיבית בישראלא 1.3

 ,מטע� משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� ,פיגור השכליהאג� לטיפול באד� ע� ה, בישראל

הנחיותיו העדכניות נוגעות . אוכלוסיה זוהתפקוד ומת  השירותי� עבור אמו  על אבחו  רמת 

 ).1998, עמינדב(בצור� להמשי� ולבחו  את רמת התמיכות הנדרשות לאד� במועדי� שוני� בחייו 

 :1969הגדרת אד� ע� מגבלה קוגניטיבית בישראל הינה מיושנת ומבוססת על חוק הסעד משנת 

מוגבלת יכולתו , או התפתחות לקויה של כושרו השכלי, תחותמפגר הוא אד� שמחמת חוסר התפ"

נית  להבחי  כי מספקי השירותי� הרלוונטיי� , ע� זאת  ".להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול

, על כ . מותאמת יותר לגישה המתפתחת כיו� בנוגע לבעלי המוגבלויות, משתמשי� בשפה אחרת

על ההגדרה לא רק מושתתת  ,ונהגת על ידי האג�אשר מ הסיווג של רמת הלקות הקוגניטיבית

ונעשה בה  2004על מסמ� האג� שנכתב בשנת אלא ג�  )AAMR, 2002(העדכנית האמריקאית 

נוני יב, נונייב, נונייב �קל, קל(מסווגת רמת הלקות הקוגניטיבית , כ�. שימוש בשפה של תמיכות

רמת . ות וכמות התמיכה הנדרשתעל פי התפקוד בתחומי ההסתגל) עמוק וסיעודי, קשה, נמו�

א� , מצריכה תמיכה מוגברת לפחות בשניי� מתחומי ההסתגלות ,הלקות המוגדרת כפיגור קל

 � ברמות קל. בתחומי� האחרי� תזכורת והכוונה הינה תמיכה מספקת לצור� התפקוד העצמאי

בהבדל , תמיכהנית  להבחי  בנוס� להבדל הכמותי בתחומי ההסתגלות הדורשי�  ,נוניינוני וביב

כמתפקדי� ברמות האלו יזדקקו  אנשי� המאובחני�). 1נספח (התמיכה איכותי המעיד על אופי 

לתמיכה מוגבלת בדמות הכוונה והדרכה קבועה , בנוס� לתמיכה בתחומי הקושי ההסתגלותיי�

מצביעות על , כמות התמיכה הנדרשת עבור רמות התפקוד האחרות שנותרו. בשאר התחומי�

  .  סיוע ישיר ועזרה סיעודיתהצור� ב

שירותי� למבוגרי� , מערכת החינו�, השירותי� הניתני� בישראל כוללי� שירותי� לגיל הר�

כמקבלי שירותי� חברתיי� , אנשי� ע� מגבלה קוגניטיבית 34,274נרשמו  2009בשנת +). 21(

. נ� גברי�הי 57% � ו 40 �22מכלל האנשי� נמצאי� בטווח הגילאי�  46.2%. ממשרד הרווחה

מעונות  � רוב� מתגוררי� בבית� ע� משפחותיה� והנותרי� גרי� במסגרות חו! ביתיות שונות

ניכרת מגמה של שילוב במערכי דיור . משפחות אומנה ודיור מוג , דירות לווי , הוסטלי�, פנימייה

 ,מרבית המתגוררי� במסגרות הדיור המוג . בקהילה והעדפת מסגרת זו על פני האחרות

  ).2009, ב  משה וב  שמחו , גורבטוב(נונית יפקדי� ברמת לקות קוגניטיבית קלה עד במת
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  המודל החברתי 1.4

 disability"התפתח תחו� לימודי� ומחקר אקדמי  , של המאה העשרי� 90 � וה  80 � בשנות ה 

Studies "� ה בייחוד באנגלי(אשר צמח בתנועות הנכי� בעול� , חברה ותרבות, לימודי נכות

. תרבותית ופוליטית, כתופעה חברתית, לסוגיה השוני�, תחו� זה בוח  את הנכות). ב"ובארה

לא דר� תפיסה התפיסות העדכניות לגבי הפיגור השכלי בוחנות את הלקות והמוגבלות , בהתא�

 ,Oliver,1990(אלא תו� הסתכלות אלטרנטיבית על המציאות החברתית והאנושית , של שיקו�

Reeve, 2002.(  אינה תוצאה של ליקוי פיזי  אפליה חברתיתהמודל החברתי של המוגבלות טוע  כי

 ,למעשה כ�. של דיכוי חברתי והדרה שמופעלי� כלפי אנשי� ע� לקויות ראלא תוצ ,בתו� האד�

נקודת המוצא בגישה זו היא בהפרדה בי  הלקות הרפואית לבי  . החברה היא מקור הבעיה

שהחברה מזהה , אנשי�. לבות ועל ידי כ� יוצרת את המוגבלותהחברה המציבה מחסומי� להשת

התיוג יוצר העצמה של המאפיי  הבלתי . מתויגי� על ידה, אות� כשוני� בצורה בלתי רצויה

ערכ� של אנשי� שתויגו באופ  , כתוצאה מכ�. לגיטימי ומחיקה של מרכיבי� אחרי� בזהות

ההגדרות הללו . ת שונות של הפלייה ודיכוימסוי� מופחת ואנושיות� מעורערת וה� חווי� צורו

על פי מודל זה לא . )Oliver,1990(וה  משתנות ע� הזמ  ומתרבות לתרבות , ה  תוצר של יחסי כוח

   . האד� ע� המוגבלות הוא זה שצרי� להירפא אלא החברה שאינה מצליחה לקבל שונות

, צה מסוימת מעצבות מציאותתהלי� בו חברה או קבו ,גישה סוציולוגית רואה בהבניה חברתית

הדברי� שאנחנו רואי� כמצב קיי� אינ  עובדות , לפי גישה זו. הנשענת על תפיסות תרבותיות

וכי בהקשרי� שוני� דבר עשוי , אובייקטיביות אלא תוצאה של פרשנות ואופני חשיבה מקובלי�

ו תופסי� את התפיסה של הבנייה חברתית נועדה לערער על הדר� בה אנ. לקבל משמעות שונה

ולעורר מחדש שאלות על הנחת המוצא הבסיסיות , "טבעית"וכ" מובנת מאליה" � המציאות כ

  נו היא מת  חשיבות מועטה ייינדוגמא מענ). 2008, ליאו , כהנא, טבקמ , ברויאר(הקיימות בחברה 

, תקוגניטיבי מגבלהלעומת תכונות אחרות או כישורי� אחרי� אצל בעלי  ,ליכולות אורייניות

  .מתו� חוסר אמונה ביכולת� הקוגניטיבית או בצור� בכישורי� אורייניי�

אשר שוא� להבי  את חווית הגו� ואת הנפש של כל  ,המודל החברתי של המוגבלויות, ע� זאת

הינו חשו� לביקורת משו� והזניח חלק חשוב מהחיי� , סובייקט בעל מוגבלות באופ  אחיד

בעוד המודל החברתי מבקש . ל כל אד� כישות נפרדתומתפיסת העצמית הסובייקטיביות ש

אשר מתעל�  ,החיצוני והאישי הוא מסתכ  בניתוח פשטני, להבחי  בי  האינדיבידואל והחברה

מרכיבי זהות מהותיות הינ   חוויות סובייקטיביות אלו. מחוויות רגשיות אישיות של דיכוי והדרה
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, נסיבות חייוב, תלויי� בתגובות הסביבה מאחר וחלק גדול מעולמו של האד� המוגבל ומחייו

שילוב של אספקטי� אלו . רוחב ההזדמנויות וההתמודדות היומיומיתב, גורמי� אישיי�ב

  ). Reeve, 2002(תומכי� במוגבלות 

המוגבלות מאגדת אספקטי� שוני� של הלקות והמוגבלות והיא מורכבת ותלויה בזמ  ובמקו� "

  ).       Reeve, 2002, 505" (הות אחתועל כ  לא נית  להתייחס אליה כז

תכנית . מחקר זה עוסק ביכולת א� ג� בחוויה הסובייקטיבית של בעלי מגבלה קוגניטיבית

מבקשת לשנות את המציאות האוריינית הכושלת של בוגרי� ע�  ,בבסיס מחקר זה האוריינית

מידה על א� קשייה� המחקר מבקש להוכיח כי אנשי� אלו ניחני� ביכולת ל. מגבלה קוגניטיבית

מחקר זה משמש במה לתפיסותיה� , על כ . הקוגניטיביי� וכי קול� משמעותי וראוי להשמעה

  . האישיות בנוגע למציאות האוריינית בה ה� חיי� ולתרומות התכנית הלימודית לאיכות חייה�

  

  הקשר בי  מוגבלות לאוריינות 1.5

הנחה כי מאפייני הקריאה אינ� מושתתי� על מעלה את ה ,בחינת הקשר בי  אורייניות למוגבלות

אלא על המעמד החברתי אשר ממק� , סיבות ביולוגיות המצביעות על קשיי� ברכישת השפה

מעבר לגדר בכל הנוגע ליכולת השילוב האזרחי ו אנשי� ע� מגבלה מחו! למעגל הזכויות בחינו�

לי המוגבלויות מושתתת על המציאות האוריינית של בע). Kilewer & Biklen. 2001(האורייני 

אשר למעשה מצביעות על תפיסת האוריינות ככלי פחות משמעותי  ,הזדמנויות ועמדות חינוכיות

הנחה זו נשענת על האמונה כי ה� בעלי יכולת מועטת לרכוש את הקריאה . עבור אות� תלמידי�

ת הלימודי� עמדות אלו משפיעות על האופי החינוכי לימודי של תכניו. ולהשתמש בה כמשאב

אשר לומדות מאנשי המקצוע לראות את החשיבות , במסגרות החינו� ועל הציפיות של המשפחות

העליונה בהקניית ושימת דגש על כישורי החיי� במקו� על כישורי� אקדמיי� של ילדיה� 

)Kliewer, Biklen, Kasa-Hendrickson, 2006 .(הורי� מסוימי� העלו התנגדויות , ע� זאת

צוטטה א� של , כ�. אשר בית הספר מזניח, כי לילד� קיימת יכולת למידה אורייניתוהתעקשו 

גבוהות ואשר הרבה לקרוא אשר הפגי  בביתו יכולות אורייניות  ,תלמיד ע� מגבלה קוגניטיבית

א� לא זכה לתכנית אוריינית בבית ספרו וא� נחשב , השאיל מהספרייה הציבורית ספרי� אות�

  : ש� ללא קורא

  ).Kilewer & Biklen. 2001, 1( " הספר אינו מקו� בו קוראי�בית "
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א� אחרת רשמה את בנה לתכנית אוריינית מיוחדת אשר תאפשר לו לשפר את יכולותיו 

והמורי� לא הכירו את , האוריינות כאשר הבחינה כי בבית ספרו אי  התייחסות מספקת לנושא זה

  : מיחהכישוריו בקריאה ולא סיפקו עבורו הזדמנויות לצ

).  Kilewer, Biklen & Kasa-Hendrickson, 2006, 176 (" ה� לא ידעו כלל על אהבתו לשירה"

למעשה מנתבות , תפיסות רווחות אלו של המורי� ומערכות החינו� לצד סוג המיומנויות הנלמדות

  . את ההזדמנויות שיזכו לה� בוגרי מערכות החינו� בעלי המגבלות

יקורתי בנושא האוריינות אשר מעלה כי הקריאה משקפת את הריבוד ג� בישראל מתקיי� דיו  ב

על מנת לשנות את ). 2003,  לזרובי! ושדל �הר!, 2004, גור זיו(החברתי והמעמדי במערכת החינו� 

על המערכת לאחוז במודעות להקשר  ,המצב של כישלו  בהוראת הקריאה לקבוצות מוחלשות

הריבוד המעמדי בחינו� נוצר . מציאות החברתית שלה�לרבות המיקו� וה, החיי� של התלמידי�

דר� תכנית , תלמידי� � הוא מיוש� דר� יחסי מורי�. במכלול של אמצעי� ועל כ  הוא יעיל כל כ�

דר� ציפיות נמוכות מקבוצות , דר� דעות קדומות נגד אוכלוסיות מסוימות, הלימודי� הסמויה

דר� מערכת מיו  ומסלול ודי� ובתכניות הלימ דר� מסרי� סמויי�, דר� שימוש בשפה, מסוימות

גור זאב מתייחס לעיסוק בתחו� האוריינות כיו� כעיסוק המשרת את הממסד ). 2004, גור זיו(

החשיבות שהממסד מייחס לקידו� . הידע הנחשב הוא הרווחי והשימושי ,על פיו. הקפיטליסטי

המורי� עצמ� סובלי� ג� , מקבילבתהלי� . חשיבות מונעת אינטרסי� כלכליי�האוריינות הינה 

  ).  1999, זאב �גור( "טכנאי חינו�"מדיכוי ומהפיכת� ל

נית  להתייחס לחוסר חשיבות שהממסד מוצא בהקניית האוריינות  ,כמוב  שלאור טיעוני� אלו

שלא רק ולא יתרמו להתפתחותה  ,אנשי� ע� מגבלה קוגניטיביתל, ברמה יותר מתפקודית

  . א א� נתמכי� כלכלית על ידההכלכלית של המדינה אל

  

  רב מבוגרי� ע� מגבלה קוגניטיביתמציאות אוריינית בק 1.6

במחקרי� שנערכו בעשור האחרו  נבחנה יכולת ורמת הקריאה אצל בוגרי� ומבוגרי� ע� מגבלה 

מהמשתתפי� נצפתה פגיעה חמורה בקריאה כאשר ה� צלחו פחות  50%אצל יותר מ. קוגניטיבית

רמת הקריאה הושוותה . ת האורייניות והתקשו בקריאת טקסטי� פשוטי�ממחצית מהמשימו

רמת הקריאה לא הייתה אחידה בקרב המשתתפי� שהפגינו , ע� זאת. 'ב�'לזו המקבילה לכיתה א

 ,Young, Moni, Jobling & Van Kraayenoor 2004, Cohen, Riviere .,Plaza(יכולות שונות 

Thompson, Chauvin, Hambourg, Lanthier, Mazet, & Flament, 2001  .(   
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נשאלת השאלה מדוע רבי� מבוגרי בתי הספר בעלי מגבלה קוגניטיבית אינ� קוראי� או קוראי� 

כבר רווחת הדעה והידיעה כי הקשיי� אינ� טמוני� בלקות , כיו�? ברמה בסיסית בלבד

 ,מידה משמעותיתהקוגניטיבית אלא לעמדות ולאמונות אודות יכולותיה� להשתנות בעקבות ל

ההישגי� האקדמיי� מושפעי� ממידת ההשקעה . )אפקט הפיגמליו ( מה� וכ  לגבי הציפיות

 ).Light & Mcnugton,1993( ומציפיות נמוכות אשר שותפי� לה� בני משפחה ואנשי מקצוע

, בסקירה ובחינה של מאגרי מחקר העוסקי� בתחו� הקריאה של אנשי� ע� מגבלה קוגניטיבית

מחקרי� על הוראת קרוא וכתוב לתלמידי� ע� פיגור בינוני עד  128נמצאו , 2006בשנת שנערכה 

חלק� אינ� . ומגבלות גופניות, )אוטיז�(אשר לחלק� לקויות נלוות בקשר ובתקשורת , קשה

 Browder, Wakeman , Spooner ,Ahlgrim(וורבאליי� וזקוקי� לאמצעי תקשורת חלופית ותומכת 

Melzell , Algozzine, 2006 .(לא התייחסו לכל המרכיבי� אשר נמצאו , רוב המחקרי� בקריאה

של קונגרס , לפי הגדרת מומחי הפאנל הפדראלי(חיוניי� לפיתוח יכולת קריאה מיומנת ותקינה 

נמצאו הנחיות מקצועיות לתוכניות הוראה , בספרות המחקרית המועטה אמנ�). אמריקאי

י� לגבי נבדקי� אינדיבידואלי� ולגבי קבוצות נבדקי� מבוססות על ממצאי� אמפירי, והתערבות

הממצא המהותי ביותר הוא השינוי בגישה והאמונה כי נית  ללמד קרוא וכתוב . ע� לקויות שונות

למרכיבי הקריאה לגבי אוכלוסיות תלמידי� ע�  כמות המחקר המתייחסת. ה/כמעט כל תלמיד

  :בשל הסיבות הבאות, מגבלה קוגניטיבית מצומצמת

מעידה , לתלמידי� ע� לקויות קוגניטיביות משמעותיות, התעלמות מנושא הוראת קרוא וכתוב.א

המבטאות בכ� שתחו� זה אינו רלוונטי עבור , על עמדות של מערכות חינו� וצוותי הוראה

מצא כי לא קיימי� ) NRP(פאנל לאומי של מומחי קריאה בקונגרס האמריקאי . תלמידי� אלו

  . י� בהוראת קריאה לתלמידי� ע� פיגור שכלי ואוטיז�מחקרי� רבי� העוסק

בתפיסה ובעמדות החברתיות כלפי אנשי� ע� , ייתכ  שתופעה זו מעידה על בעיה עמוקה יותר

נוהגי� מורי� לשיי� את חוסר ידיעת הקריאה ללקות , במקרי� רבי�. פיגור שכלי ואוטיז�

צעות והתעדכנות מעמיקה בתהליכי ולא לחסכי� בהוראה או חוסר התמק, המבנית של התלמיד

  ). et.al, 2006  Browder(הוראת קרוא וכתוב 

תלמידי� ע�  .ADLמתמקדי� בהוראה של מרכיבי כישורי חיי� , מחקרי� רבי� בחינו� מיוחד. ב

יש לתת , ע� זאת. צרכי� מיוחדי� זקוקי� להוראה של מיומנויות היומיומיות וכישורי חיי�

הקריאה א� השאיפה היא להשגת מטרות משמעותיות ולקידומו של  קדימות לימודית ללימוד

תלמידי� אשר לא רוכשי� את הקריאה יתקלו בפחות . האד� ע� המגבלה הקוגניטיבית
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חוסר היכולת לקרוא משפיעה על האפשרויות המקצועיות כלכליות . אפשרויות בעתיד כמבוגרי�

הנמכה , מראי� בבגרות�, קרוא וכתוב תלמידי� שאינ� לומדי�. ועל הרווחה הכללית של האד�

, כלכלי�משפיעה על סטאטוס חברתי, אי ידיעת קרוא וכתוב. בכישורי השתלבות� בחברה

  ).et.al, 2006  Browder( מצמצמת את סיכויי� ואפשרויותיה� בחיי�

המיועדות לפרחי , היעדר הכשרה מוקדמת ותכניות להקניית הקריאה במכללות וסמינרי�. ג

  ).et.al, 2006 Browder(יעסקו ע� תלמידי� ע� פיגור שכלי הוראה  ש

 SIGHT" אוצר מילי� ראייתי"מורי� לתלמידי� ע� פיגור שכלי ואוטיז� התמקדו בהקניית . ד

WORDS .אשר תשרת אות� , מורי� אלו פעלו על פי  רציונאל של קידו� קריאה פונקציונאלית

בדק את מידת השימוש שתלמידי� אלו , נושא זהסקר מחקרי� ב. באופ  קונקרטי בחיי היו� יו�

, ומצא כי ההוראה הייתה קונקרטית ועל כ  השימוש במילי� היה קונקרטי, עשו במילי� אלו

ולא כלל הוראה המתמקדת בהבנת המסרי� ) 'וכו אוכל, שירותי�(לביטוי צרכי� קיומיי� 

 כי יש תועלת בהוראת ,המחקרי� הראו. ותרבותיי� שמייצגות המלי�, חברתיי�, הסמנטיי�

SIGHT WORDS ,תלמידי� אלו . א� הוראה זו אינה מספקת, בקידו� עצמאות בחיי היו� יו�

על מנת שיהפכו לקוראי� , הגרפו פונמיי� �המיפוי  בהוראת חוקי, צריכי� ג� תרגול מפורש

ע� פיגור כי תלמידי� , נמצאו הוכחות, במעט מחקרי פעולה שהתייחסו לאוכלוסייה זו. אורייניי�

מחקרי� רבי� מאלו שנסקרו לעיל . פונמיי� � יכולי� לרכוש כישורי� גרפו, שכלי משמעותי

כישורי פענוח וחוקי  ,מצביעי� על חוסר הרלוונטיות של מנת המשכל לרכישת מודעות פונמית

מנת המשכל משפיעה על עומק ההבנה ועל גיבוש מער� . פונמיי� ושט� קריאה � המיפוי הגרפו

שעסקו בהוראת הבנת נקרא , מאמרי� 23מתו�  11. גיות להפקת משמעות מטקסטאסטרט

נמצאה בה� השפעה . התייחסו לאלו בעלי רמת לקות קלה, לתלמידי� ע� מגלה קוגניטיבית

במחקרי� שדנו בתלמידי� ע� רמת לקות . מובהקת של תכניות ההתערבות על הישגי התלמידי�

 בהקשר של פעילות פונקציונאלית, סקו בהוראת תבניות מלי�המורי� ע, נוני עד עמוקישל פיגור ב

, קריאת מתכו , קריאת סיפור: כגו , חברתיי��קונקרטית ומנותקת מהקשרי� תרבותיי� �

  ). et.al, 2006  Browder(ועוד רשימת מכולת 

 10�12בגילאי ברמת פיגור קל עד בנוני  ,תלמידי� ע� מוגבלות קוגניטיבית 3מחקר עדכני ליווה 

המותאמת למאפייני הלמידה  ,בה� השתתפו בתכנית אוריינית פונולוגית, מש� שלוש שני�ל

בקצב למידה ה עקבית של שיפור ביכולת הקריאה ונמצא כי שלושת� ביטאו מגמ. ולצרכיה�

צלחו התלמידי� את המשימות למרות קשיי� מובהקי� שהפגינו  ,בעזרת התכנית המובנת. איטי
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בתו� התכנית יכלו . מהווי� מדד ליכולת רכישת הקריאהמנבאי� וה ,ארו�בזיכרו  לטווח קצר ו

מחקר זה מצטר� לקודמיו אשר מוכיחי� כי תכנית . התלמידי� לקרוא טקסט קצר ברמת כיתה א

יעילה , עמוסה במרכיבי� מוטיבציוני� ומגוונת, עקבית, מובנת, מותאמת לצרכי התלמידי�

הצלילי� ומחליפה את השיטה הקודמת בה הדגש הוש�  בהקניית השיטה הפונולוגית של פענוח

  ). Allor, Mathes, Jones, Champlin & Cheatham, 2010(על קריאת תבניות מילי� 

ע� מגבלה קוגניטיבית מורכבת המלווה  ,תלמידי� בגילאי� דומי� 6מחקר עדכני אחר ליווה 

תלמידי� . יה� האורייניי�ובח  הא� תכנית מותאמת לצרכיה� תטיב את כישור, בתפקוד נמו�

אוצר המילי�  ,כמו כ . אלו ביטאו שיפור בהרגלי הלמידה וביכולת לבצע משימות באופ  עצמאי

מחקר זה מדגיש כי . בה� עשו שימוש הורחב לצד יכולת הבנת הנשמע ומענה על שאלות בעל פה

למידי� אלו שיפרו ת, למרות רמת הקוגניציה הנמוכה ולצד השיפור ביכולת זיהוי אותיות ומילי�

  ). Cooper- Duffy, Szedia, & Hyer, 2010(יכולות קוגניטיביות נלוות 

סקירה זו מחזקת את ההנחה כי רבי� מבוגרי בתי הספר בעלי לקויות קוגניטיביות אינ� 

למרות היכולת הקוגניטיבית לרכוש את מיומנות , אורייניי� ברמה פונקציונאלית מסיבות שונות

  .הצור� במיומנות זו הקריאה ולמרות

  

   של מבוגרי� ע� מגבלה קוגניטיביתיכולת הלמידה  1.7

היכולת והפוטנציאל הטמוני� בבוגרי מערכת החינו� המיוחד בעלי המגבלה פרק זה מתאר את 

   .הקוגניטיבית

על סמ� תצפיות , תיאורית ההשתנות הקוגניטיבית המבנית היא תיאוריה שצמחה מתו� עשייה

 & Feuerstein( ב בי  מחקרי הערכה והתערבות המזיני� כל העת האחד את השניקליניות ושילו

Rand, 1977; Feuerstein, Rand, Hoffman & Miller, 1980( .מבוססת על ההנחה  תיאוריה זו

במגוו  רחב של , הינו בעל יכולת השתנות כתוצאה מהשפעות סביבתיות, שהאד� מעצ� טבעו

מתייחס לתמורות בעלות אופי מהותי " השתנות"המושג . יוניי�ומוטיבצתפקודי� קוגניטיביי� 

היא מטביעה . על סמ� תפקודו הנוכחי, המשתקפות בסטייה מ  הצפוי בהתפתחותו, החלות ביחיד

. היא אינה מתבטאת רק בשינוי ברמת ביצוע ספציפית כל שהיא. האישיות כולה על את חותמה

תיאורית ההשתנות הקוגניטיבית מבוססת על . זמ לעיתי� היא חבויה ובאה לידי ביטוי כעבור 

למרות הימצאות� של , האמונה ביכולת ההשתנות של היחיד כתוצאה מהתערבות סביבתית

הקיימי� בתכונותיו של היחיד עצמו ובתנאי חייו העלולי� לכאורה  ,שלושה מחסומי� עיקריי�
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נית  לתאר את כושר . הגילחומרת הליקוי ו, )האטיולוגיה(סיבת הליקוי : למנוע השתנות זו

נדרשת התערבות , הזו אפשרותכדי לממש את ה. העומדת בפני האד�פשרות ההשתנות כא

אינו  ,אותו מתאר פוירשטיי  ,כושר ההשתנות. ספציפיתתיווכית  �  או טיפוליתווכית ית � חינוכית

מבני החשיבה אלא הוא מתייחס לשינויי� ב, מיומנויות והרגלי� גרידא, מוגבל לשינויי� בידע

 נ יש, בדבר קיומה של יכולת השתנות ,להנחה זאת. ולכ  יש לו השפעה מערכתית ורחבה ,עצמ�

א� זה הנמש� זמ  רב והנראה  , התנהגותי של האד�, נפשי, מצבו השכלי: רהשלכות חשובות ביות

עות קבו "תכונות"מאפייני ההתנהגות האנושית אינ�  .עשוי להשתנות בתנאי� מסוימי� ,כקבוע

והמשתני� א� בשל לח! פנימי הנובע , התלויי� בגורמי הסביבה, משתני� "מצבי�"אלא , ויציבות

איננה ) במוב  הכללי של יכולות החשיבה של האד�(האינטליגנציה של האד�  .מכושר ההשתנות

, אלא היא ממשות גמישה ,למדוד אותו ולנבא את תפקודו העתידי, אובייקט שנית  לכמת אותו

ואכ  פוירשטיי  מגדיר את האינטליגנציה כרמת יכולת , )לחיוב ושלילה(ולא יציבה משתנה 

  ). Feuerstein, 1991( השתנות של האד�

כושר ההשתנות הקוגניטיבית המבנית מצדדת בהפעלת התערבות בגילי� צעירי� א�  תתיאורי

לות הבש �ו על פי טענה ז .אינה מקבלת את ההנחה שקיימת תקופה קריטית להפעלת התערבות

. הנובעת מניסיו  החיי� של היחיד עשויה להועיל להפעלת תהליכי התערבות ג� בגיל מבוגר

אי  פירושה שהיא לא , י� צעירי�אהעובדה שהתערבות לא הראתה רמת הצלחה נאותה בגיל

שטע  כבר בשלהי   )Lufting ,)1987 אנו מוצאי� אצל להנחה זו חיזוק . תופיע במועד מאוחר יותר

מסייעי� לה� , כי הבשלות וניסיו  החיי� של אנשי� מוגבלי� בשכל� בגיל מבוגר, ות השמוני�שנ

לפטינג מייחס לבוגרי� בעלי  .בלמידה וברכישת ידע יותר מאשר מוגבלי� בשכל� בגיל צעיר

� על לקויות קוגניטיביות אשר לומדי� בתכניות אורייניות שונות פרמטרי� נוספי� המשפיעי

ממצא זה חשוב מאחר והוא מחזק את . מידת הנחישות והרצו  ללמוד. 1: הקריאהיכולת רכישת 

קיימת יכולת הייצוג , ההבנה כי ג� לאנשי� אלו הרגילי� לחיות במסגרות האחריות על חייה�

ידע קוגניטיבי מבוסס ניסיו  קוד� של הצור� והמקו� אותו תופסת . 2. וההכוונה העצמית

היכולות . 3). זיהוי מספרי אוטובוס, ק'חתימה על צ ,ריאת שלטי�ק(האוריינות בחיי היו� יו� 

של אנשי� אלו יכולות להשפיע לחיוב בעת רכישת ) לחשוב על החשיבה(המטאקוגנטיביות 

. הקריאה מאחר וקיימת השתתפות פעילה בתהלי� הלמידה ושליטה בתכני� ובמצבי הלמידה

       . התוכ  אותו רוצה המחבר להעביר יכולות אלו מאפשרות הטרמה לנושא הטקסט והבנה של
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ארגו  ופרשנות המידע ככלי  ,מאפשרות הבנה של מצבי� חדשי�ר שאיכולות הקוגניטיביות . 4

  .)Lufting, 1987(המאפשר להתמודד ג� ע� השפה הכתובה 

הינ  השני� , חוקרי� נוספי� א� טענו כי שנות תו� גיל ההתבגרות ועד להפיכת אד� מבוגר

ביותר להשגת תוצאות אפקטיביות של התערבות והדרכה לבעלי לקויות קוגניטיביות הטובות 

)Fowler, Doherty, Boynton,1995( .  

  

  השכלת מבוגרי� 1.8

המבוגר מבי  באופ  משמעותי יותר מילד את הצור� בידע : מניעי� לרכישת השכלה אצל מבוגרי�

למבוגר צור� . וכ� ג� הישגיו, דלהההנעה שלו ללימודי� א� ג, בתנאי� מתאימי�. ובהשכלה

, רצו  לניתוק זמני מבעיות היו� יו�, חיפוש עיסוק לשעות הפנאי, בהכשרה ובהשתלמות מקצועית

קיי� בנוס� צור� טבעי להבי  את העול� . תו� כדי עיסוק בתכני לימוד ובהרחבת השכלה כללית

חברה מערבית קשה להיות ב. וצור� בשייכות לחברה ואת החברה בקטגוריות של סדר ומשמעת

צריכת תרבות היא דר� . צרכ  תרבות בלי שליטה בקריאה ובכתיבה וללא ידע במושגי� בסיסיי�

ההשכלה מאפשרת פיתוח כשרי� והרגלי� לש� יצירת צריכה תרבותית רוחנית  .להשתיי� לחברה

מיה או ההשכלה מאפשרת יצירת מידה גדולה יותר של אוטונו. המלווה ביכולת לשפוט ולבקר

  ).1993לקסמ  (יכולת הכוונה עצמית אצל האד� 

מוטיבציית האד� ללמידה , על פי מסלואו. ההשכלה ממלאת צרכי� פסיכולוגי� אצל המבוגר

מילוי צרכי� , חיזוק הדימוי העצמי, רגשיי�, מושתתת על הצור� במילוי צרכי� פיזיולוגי�

מימוש עצמי והגשמת הפוטנציאל האישי קוגניטיביי� של הצור� בלמידה ובחקר ובצור� להגיע ל

תפיסתו והבנתו , גוברת תחושת הביטחו  בעול�, כאשר יש מענה לצור� בידע והבנה. הטמו  באד�

, התפתחות אישית). Maslow ,1970(ומתו� כ� נוצר פתח למימוש עצמי , כמשמעותי אצל האד�

באד� נטייה . וגית של האד�בחירה ויצירתיות ה� הקריטריוני� לבריאות הפסיכול, מימוש עצמי

למימוש עצמי וסיפוק אשר משמשי� ככח ההנעה שלו בעול� , להגשמת הפוטנציאל האישי שלו

)Rogers, 1970(.  

יתרוננו בחינו� מבוגרי� הוא שאנו יכולי� להיענות לצרכי� המיידי� של הלומד המבוגר ועל יד 

לא הבינו בילדות� את חשיבות חלק מהלומדי� המבוגרי� . כ� ליצור אצלו מוטיבציה ללמוד

הבשלה זו מאפשרת את . הלימוד וה� מגיעי� להבשלה מאוחרת ביחס ללימודי� בעת בגרות�

על ההוראה למבוגרי� לבנות את הידע החדש על בסיס הידע היש  ולהבנות יסודות . קידומ�



13 

 

ועדת ). 1998גרבלסקי (כדי שנית  יהיה לבסס עליה� ידע חדש , מוצקי� של ידע בתהלי� ההוראה

 ,ו מגדירה חינו� מתמיד ומדגישה כי יש להכיר בכ� כי חינו� מבוגרי� הוא תופעה ייחודית"אונסק

על בתי הספר להכשיר . נפרדת ושונה מפעילויות חינוכיות אחרות א� משלימה חינו� ילדי� ונוער

עות המשמ. את הילדי� לחיי� בעתיד וחינו� מתמיד אמור להשלי� את מה שהחסיר בית ספר

, החשובה ביותר בהגדרת המושג היא מת  משמעות של פעולה מתמשכת לאור� כל החיי�

והמרכיב המהותי ביותר בו הוא פעילות הגומלי  בי  חינו� לבי  חיי היו� יו� של האד� הפועל 

שילוב של , החינו� המתמיד הינו אפוא. במסגרת קבוצות חברתיות מגוונות ובגילאי� שוני�

, ת המתרחשות במימדי זמ  ומרחב ובתנאי� המשתני� של אמצעיי� מוסדיי�פעולות חינוכיו

  ).1994, קירמאייר(ואנושיי� המאפשרי� את קיו� האינטגרציה , חומריי�

  

  תכניות אורייניות לבוגרי� ומבוגרי� ע� מגבלה קוגניטיבית 1.9

רכוש את תכניות מועטות נכתבו עבור אוכלוסייה זו מאחר וההנחה הייתה כי ה� יתקשו ל

מת  ההזדמנויות אינו רחב ורוב המחקרי� בתחו� מתייחסי� לבוגרי� בגילאי . מיומנות הקריאה

 ,Moni, Joblin, Mararet, 2006, Moni & jobling (בית ספר ולא לאלה שסיימו את מערכת החינו� 

יבית  במחקרי� הבאי� נמצא כי נית  ללמד בוגרי� ומבוגרי� ע� מגבלה קוגניט, ע� זאת ).2001

  : לקרוא

קיבלה בפע� הראשונה , בשל מו� לב חמור מלידה כריסטי  בעלת עיכוב התפתחותי קוגניטיבי

היא לא למדה בבית ספר ולא החזיקה בהיסטוריה של חינו� . 33בחייה חינו� אורייני לשוני בגיל 

ליצור  מיומנויות של משק בית וכיצר, צמאימשפחתה לימדה אותה מיומנויות לתפקוד ע. מובנה

שני� אוריינות בתכנית התערבות מאוחרת  7סטי  למדה במש� יכר. אינטראקציות חברתיות

סטי  יכר. לקרוא משפטי� וסיפורי� קצרי�, אשר בסופ  יכלה לשיי� מילי�, שהותאמה עבורה

 & Pershey( הפכה לאד� המסוגל לקרוא הוראות ולהכיר מילי� שימושיות לתפקוד בקהילה 

Gilbert, 2002.(  

צעירי� בעלי תסמונת דאו   אשר למדו קריאה וכתיבה  17שני� השתתפו  3במחקר אור� ב  

התכנית הופעלה . בתכנית התערבות אוריינית המיועדת לבוגרי מערכת החינו� בעלי תסמונת דאו 

בתו� . בהתא� לסמסטרי� במש� שנתיי� ,באוניברסיטה בה התלמידי� ביקרו פעמיי� בשבוע

כיווניות קריאה נכונה ויכולת לבצע מעקב , יה היה ידע והכרות ע� ספרהתכנית לכל משתתפ
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, לקרוא באופ  שוט�, נראה שיפור ברמות שונות ביכולת לזהות מילי�.  אצבע בזמ  קריאה קולית

  .)Moni & jobling, 2001(ובכישורי� הוורבאליי� , הכתיבה והאיות, ביכולת ההבנה

 27השתתפו  ,לת הקריאה ומסוגלות רכישת הקריאהובדק את יכו 2001במחקר שנער� בשנת 

הממצאי� הצביעו על כ� שבוגרי� אלו מסוגלי� לרכוש . 17�24בגילאי  ,אנשי� ע� תסמונת דאו 

 Pieterse  &Outhred, 2001( בתכניות יומיומיות וממושכות , ברמות שונות ומפתיעות, את הקריאה

,Bochner( .  

נית ארבעת המשאבי� במטרה לקד� יכולת אוריינית של הופעלה תכ 2006במחקר שנער� בשנת 

הקניית הקריאה שולבה במיומנויות יו� יו� . בעל תסמונת דאו  בש� גורדו  ,17תלמיד ב  

השיטה התמקדה בלימוד פענוח של . בישול ובנקאות, עריכת קניות, נדרשות כגו  קריאת שלטי�

בתו� שנת הלימודי� גורדו  הפגי  בקיאות . צלילי� ומיומנויות פונולוגיות כקד� לקריאה מלאה

, הברות ועיצורי�, זיהה צלילי� סוגרי�, ב"בשמותיה� ובצלילי� של האותיות על רצ� הא

שימוש בשיטה זו נמצאה כיעילה ביותר בהקניית הקריאה . השתמש בהקשרי� לש� הפענוח

 ,Moni ,Joblin & Mararet(שרכש והאוריינות והתלמיד שיפר את הישגיו ויכולתו להשתמש בידע 

2006(  .  

בתכנית אוריינית שנתית אשר התמקדה  15�21תלמידי� בוגרי� בגילאי�   19השתתפו , ובישראל

הישענות על ידע קוד� , איתור פרטי�, בהקניית מיומנויות להבנת הנקרא ומענה על שאלות תוכ 

מבטא אחריות , למידה שיתופית בה התלמיד מועצ�התכנית התבססה על . והסקת מסקנות

כל משתתפי התכנית שיפרו את . ומנווט בהדרגה בכוחות עצמו את הלמידה והדיו  האורייני

כאשר ה� פיתחו אסטרטגיות להתמודדות עצמאית , יכולות הקריאה והפקת משמעות מטקסט

ההוראה שילבה יסודות בתקשורת בי  אישית ומשימות מחיי היו� יו� של . ע� הכתוב

מחקר זה . שאבו כוח מהקבוצה ומחוויה חיובית של הצלחה ומסוגלות בעוד ה�, התלמידי�

יכולת לרכישת ושיפור מיומנויות קריאה ויכולת , מצטר� לקודמיו ומצביע על יכולת למידה

 � להבנת משמעות מטקסט אצל בוגרי� ע� מגבלה קוגניטיבית אשר זכו להזדמנות כפולה

ברוח הפדגוגיה , וההזדמנות ללמידה שיתופית הזדמנות ללמידה ושיפור מיומנויות אורייניות

 Alfassi, Weiss(בה הידע הקוד� ויכולותיה� מוערכות כבעלות תרומה משמעותית  ,  הביקורתית

& Lifshitz, 2008 .( קיימת מגבלה קוגניטיבית יכולת למידת הקריאה אצל בעלי �ויכולה א

נית לבוגרי� בישראל תחזק תכנית אוריי. בתנאי� המתאימי�, גרי�בגילאי� בו להתחזק

  .ממצאי� אלו ותתרו� למשתתפיה
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  לתלמידי� בעלי מגבלה קוגניטיביתדגשי� בהקניית כישורי� אורייניי�  1.14

מטרתו להגיע . רא לטקסט בסיטואציה נכונהתהלי� של אינטראקציה בי  קו הקריאה הינה

מטרת הקריאה היא . )2006, זייגר, בהט, של�, לחמ , שני(הנאה ותועלת , למשמעות לצד עניי 

פענוח . המילי�הות את היסודות הבוני� את המשפט והבנה ובכדי להשיג זאת על הקוראי� לז

) אותיות וניקוד(מילה מוגדר כתהלי� קוגניטיבי המתחיל בזיהוי חזותי של תבניות גראפיות 

מאפשר עיבוד מידע זה הוא ש). מידע על תבניות הכתיב המדויקת(והפיכת  למידע אורתוגראפי 

יכולת הקריאה תלויה בהבנת העיקרו  האלפביתי והינה ). 1996, בנטי (הבנת מילי� כתובות 

פענוח . מיומנות הנשענת על השפה הדבורה שבעזרת הסימני� הגרפיי� מוצגת כשפה כתובה

שני היסודות ההכרחיי� להבנת הנקרא ה� פענוח . והבנה הינ� מיומנויות נפרדות הקשורות זו בזו

ללא מאמ! , רהוטה, קריאה מהירה(שט� , )תרגו� כל סימ  לצלי שהוא מייצג(קידוד הכולל 

בקשיי� בהבנה , קשיי קריאה באי� לידי ביטוי בקשיי� בפענוח. והבנת השפה, )ובאופ  אוטומטי

   ).Savage, 2006, 2006', שני ושות(או בשילוב של קשיי פענוח וקשיי הבנה 

רכישת השפה הכתובה היא תהלי� , )1985(' , אותו מתאר פרית על פי המודל קוגניטיבי התפתחותי

 �השלב הראשו  הינו השלב הלוגו גרפי :התפתחותי המחייב מעבר בי  שלבי� התפתחותיי� שוני�

השלב השני . פענוח משמעות המילה הכתובה בעזרת רמז חזותי המסמל את המילה עבור הקורא

אלפביתי וזיהוי הצלילי� אות� מסמלי� הסמלי� תובנה של העיקרו  ה –הינו השלב האלפביתי 

הקורא –השלב האחרו  הוא השלב האורתוגראפי . בשלב זה מתפתחת מודעות פונמית. הגרפי�

הפני� את תבנית הכתיב המדויקת של המילי� ה  מבחינת הרכב האותיות המדויק וה  מבחינת 

נוספות שמייצגות את המערכת  קיימת מודעות לתכונות לשוניות. הרצ� שבו ה� מאורגנות במילה

כאשר מעריכי� תפקודו של המתקשה בקריאה יש להתייחס למודלי�  .הלשונית של השפה

). 2006', שני ושות(ההתפתחותיי� של הקריאה ולהערי� את השלב ההתפתחותי בו ניכר העיכוב 

מצביע על ' מודל שלבי אשר מקביל לרכישת הקריאה של פרית. במקביל מתפתחת הכתיבה

  :חמישה שלבי התפתחות האיות

השלב . שרבוט זה מתפתח לשלב קד� תקשורתי בו האיות הינו אקראי. הראשו  הינו שרבוט

בראשונה מיוצגי� חלק . בשלב זה נית  להבחי  בשתי רמות. השלישי הינו השלב הפונטי

כל בשלב הפונטי המלא מיוצגי� , ברמה המתקדמת יותר. מהצלילי� ועל כ  האיות הינו חלקי

בשלב האחרו  מיוש� הידע . צלילי המילה א� באיות שגוי ועל כ  הוא נקרא ג� שלב פונטי מלא

שלב זה נקרא איות מוסכ� או אורתוגראפי . האורתוגראפי והמורפולוגי והאיות הינו מדויק
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)Levin, Korat & Amsterdamer ,1996.(  הקריאה והכתיבה מתפתחות במקביל כאשר מיומנויות

  ). Frith, 1997(ת תורמת לאחרת ומזינות את הידע הפונולוגי והאורתוגראפי כל מיומנו

כאשר מלמדי� בעלי . למודעות פונמית וכישורי פענוח גרפו פונמי חשיבות רבה ברכישת הקריאה

יש לחשו� את התלמידי� , פונמי � מודעות פונמית וכישורי פענוח גרפו מגבלה קוגניטיבית

חשוב להקדיש זמ  ולטפח את הוראת הבנת הנקרא . ות חזרה ושינו להתנסויות רב חושיות מרוב

  ).et. al, 2006 Browder(מאחר וההבנה היא המטרה האולטימטיבית של הוראת הקריאה 

החייבי� , מרכיבי� חיוניי� 5מצא , פאנל לאומי של מומחי קריאה בקונגרס האמריקאי, NRP �ה 

  :להופיע בכל שיטות הוראת הקריאה

  . כישורי� מטה לשוניי� –ות פונמית מודע. 1 

  ).פוניקס(הוראה ישירה של חוקי המיפוי הגרפו פונמיי� . 2

  ). מהירות(הוראה המגבשת אוטומציה ושט� קריאה . 3 

  . הוראה ישירה של אוצר מלי�. 4

  .הוראה ישירה של מיומנויות הבנת הנקרא. 5

ערנות למאפייני למידה של . לאמרכיבי� אלו הכרחיי� אצל לומדי� בעלי מוגבלויות או ל

אצל  טובות יותר תוצאות ותניב תשפר את טיב ההוראהתלמידי� ע� מגבלה קוגניטיבית 

קשי� בהבעה : מאפייני למידה שכיחי� המופיעי� אצל בעלי לקויות קוגניטיביות ה�. האחרוני�

, בקרה, ויסות(קוגניטיביות � רמה נמוכה של מיומנויות מטה, זיכרו  קצר טווח חלש, מילולית

 קשיי� מוטוריי�עיתי� נלווי� ל. ישימוש לוקה בארגו  לוג ,)'מודעות עצמית וכו, ארגו , תכנו 

   .)Katims, 2000( כתיבהיכולות ההמשפיעי� על 

  ):katims, 2000(ההתאמות הייחודיות לה  זקוקי� תלמידי� ע� מגבלה קוגניטיבית הינ  

  . הקראת הוראות ושאלות. 2                           .         חלוקת המשימה לצעדי� קטני� .1

 .פעלי�/ הבהרת מילות שאלה. 4.                י רמזי� חזותיי�"תמיכה להבנת ההוראות ע .3

 .עידוד התלמיד להישאר במשימה.  6.                                        פעלי�/ הבהרת מילות שאלה .5

 .אות בעל פהההוראות הכתובות מלוות בהור .7

  

על שיטות ההוראה להתאי� למאפייני התלמידי� ולעקו� קשיי� אלו על מנת לוודא הצלחה 

התאמות אלו למעשה חופפות את אלו ). katims, 2000(בלמידה ומיצוי היכולת לרכישת הקריאה 

הקניית . בעלי אינטליגנציה תקינה, אשר מיועדות לתלמידי� ע� קשיי קריאה ולקויות קריאה
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להיות מלווה חזרות , להיות סיסטמתית ועקבית, יאה צריכה לשלב את כלל מרכיבי הקריאההקר

). Allor et al, 2010(ולהשתמש בשיטות מגוונות ואטרקטיביות עבור התלמידי� , ותרגולי� רבי�

  :ישנ� מספר פרמטרי� אשר משפיעי� על יכולת רכישת הקריאה

, ניסיונותיו הקודמי�, אסו� מידע על התלמידול יש להכיר את עולמו הפנימי של התלמיד. א

איסו� המידע מאפשר למורה לבנות תכנית . סביבה חברתית, צרכי�, תחומי העניי , יכולות

לימודי� המתאימה ליכולותיו וצרכיו של התלמיד והמשתמשת באסטרטגיות המתאימות 

 .הוא מוצא עניי ובחומריי� הקשורי� לתחומי� המוכרי� מחייו של התלמיד ולתחומיי� בה� 

ס וראיונות "סיכומי ביה, אבחוניי� קודמי�, י בחינת תיקי� אישיי�"נית  לאסו� מידע זה ע

  .אישיי� ע� התלמיד

מחקרי� מצאו כי מדד להצלחה ברכישת : יש לעורר מוטיבציה ללמידה בקרב התלמיד .ב

האתגר . משימה זואשר התלמיד מגלה ב, הגישה חיובית, הקריאה הוא מידת המוטיבציה והעניי 

,  מענייני�, של המורי� לתלמידי� בעלי לקויות קוגניטיביות שוכ  בשימוש בטקסטי� רלוונטיי�

  . תית א� מובנתיצבעוניי� ומושכי� לעי  והשייכי� לעול� מוכר ובהוראה חווי

הבנה פונטית והכרת הרצ� : חשוב לגוו  ולהשתמש בשיטות הקנייה ופעילויות מגוונות. ג

, י מתפתחת כאשר ישנו שימוש בשיטות שונות להקניית הידע הפונולוגי מבוססות חוקי�האלפבית

 & Moni(איורי� ומשחקי� לצד הוראה דידקטית מובנית , שיטות יצירתיות הכוללות מדיה

Jobling, 2001, Moni, Joblin & Mararet, 2006.(  

מגבלה ע�  אנשי�של זכות�  ובעת מרמה ערכית המניחה כיהנ, התערבות חינוכית נכונה

כתיבה חשיבות עליונה  –וכי יש להוראת קריאה  לרכוש מיומנויות קריאה וכתיבה קוגניטיבית

לגלות עניי  מחודש בנושאי�  אד�תוביל את ה, זו. יכולה להבנות את מיומנות הקריאה, �עבור

לה ותתרו� לתחושת המסוגלות ולעצמאות הנדרשת בהתמודדות ע� חיי� בקהי, רחבי� יותר

   .)Katims, 2000(אוריינית 

  :ע� מגבלה קוגניטיבית ,ישנ� אתגרי� רבי� בהקניית האוריינות לבוגרי�

 מגבלה קוגניטיביתצור� להרחיב את ההגדרות המוגבלות של היכולות האורייניות של בעלי יש .1

בי  את הבנה אוריינית הינה הכרחית על מנת לה. המכתיבות את הוראת האוריינות לאוכלוסייה זו

. הוראות ועוד, שלטי�, שירותי מולטימדיה, על האד� להתמודד ע� טקסטי� כתובי�. העול�

מגבלה כאשר מדובר באנשי� ע�  מחקרי� מצאו כי פחות מתמקדי� בצור� לקרוא ולכתוב

כאשר שימת הדגש היא על הוראה והקנייה של מיומנויות בסיסיות לחיי היו� יו� קוגניטיבית 
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למרות ממצאי ). Hedrick , Katims, & Carr 1999, Farrel & Elkins, 1991(דה ומיומנויות עבו

המחקרי� וההמלצות החוזרות לתכניות התערבות באוריינות לבוגרי בתי הספר לאחר סיו� 

האוריינות אינה , מערכת החינו� במטרה לשפר את יכולת הקריאה שלה� ואת שילוב� החברתי

ההנחה היא כי היכולת הקוגניטיבית של . מגבלה קוגניטיביתנמצאת במעלי העדיפות אצל בעלי 

בנוס� האוריינות . הללו מאפשרת בעיקר הוראה והתמקדות בכישורי חיי� פונקציונאליי�

בתפיסה שרווחה עד לא , מקושרת להצלחה בבתי ספר ולימודי� באקדמיה אליה� אנשי� אלו

 .  אינ� מיועדי�, מזמ 

מגבלה בהוראת הקריאה למבוגרי� ע� ותכניות אשר מתמקדות  יש מחסור באפשרויות, כיו� .2

למרות ממצאי המחקרי� , וזאת. כאשר ה� מסיימי� את לימודיה� במערכת החינו�, תקוגניטיבי

אשר מעידי� כי היכולת לפתח אוריינות וכישורי למידה אורייניי� של אנשי� צעירי� אלו 

ת אצל אנשי� ע� צרכי� מיוחדי� ה  יתרה מכ� נטע  כי שנות הבגרו .ממשיכה בבגרות�

ותלמידי� אשר בעבר לא הצליחו ללמוד לקרוא , המתאימות ביותר להתפתחות בתחו� האוריינות

 ,Bochner, Outhred & Piererse ,2001(כילדי� ינחלו הצלחה במשימה בשנות ההתבגרות והבגרות 

Moni & Jobling 2001 ,Pershey & Gilbert 2002, Young et al, 2004.(  

מחקר זה מתבסס על הצור� האורייני של בוגרי� ע� מגבלה קוגניטיבית לצד הבגרות והמוכנות 

, ומבטיח את ההזדמנות על ידי תכנית אוריינית מתאימה הכוללת את מרכיבי הקריאה, ללמידה

  .שמטרתה לשפר יכולות אוריינות ומתו� כ� את איכות החיי� של משתתפיה

  

  מושג איכות החיי� 1.11

הגישה ההומניסטית מדגישה את האחדות האנושית ואת הפוטנציאל של כל אחד ואחת לפתח את 

מושג . התייחסות שוויונית ולחופש, עצמו באמצעות מאמציו האישיי� תו� קבלת הזכות לכבוד

איכות החיי� אשר הוטבע בשנות התשעי� ממשי� ומפתח את עקרו  הנורמליזציה ההומניסטי 

)Wolfensberger, 1972( , אשר דגל בשימוש באמצעי� נורמטיביי� תרבותיי� במטרה לקיי�

רייטר   .תכונות אישיות והתנהגות מותאמת לנורמה ולשלב את בעלי המוגבלויות בחברה

הנציחה , מדגישה כי הנורמליזציה בעוד קידמה את זכויותיה� של בעלי המוגבלויות)  1997,1999(

כי הזכות לשיווי  , בדבריה חידדה. חיובי ורצוי, הו נכו נרמול של החברה אשר מגדירה למעשה מ

יש להבטיח תנאי� . הזדמנויות ולשילוב חברתי מותנה בקבלת השוני והיופי האינדיבידואלי

לשאו� ולשפר את איכות החיי� על פי אמונתו  אד� ע� המגבלהלולאפשר , לנגישות
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י קיו� שיש בו משמעות תלוי במידה מציי  כ, מושג איכות החיי� .ככל אד� אחר, הסובייקטיבית

מונח . הינו בעל סיפוק ורווחה פסיכולוגית, שבה היחיד מממש את הפוטנציאל האישי הייחודי שלו

למערכת אמונותיו , והכישורי� של האד�, הנטיות, זה מותנה בקיו� התאמה בי  הצרכי�

. ה החומרית והחברתיתכאשר ישנה הלימה ע� תנאי הסביב, ופילוסופית החיי� האינדיבידואלית

איכות החיי� מתבטאת בתחומי� כגו  תחושת , מבחינה סובייקטיבית ובהתא� לערכי� האישי�

שביעות רצונו של . ומימוש עצמי, חיי� יצרני�, יחסי� חברתיי� וזוגיי�, יכולת הבחירה, שליטה

, רייטר( האד� גוברת כאשר הוא מודע לצרכיו ורצונותיו והוא משתת� או מוביל את קביעת�

לתנאי חיי� המשקפי� שמונה מימדי� איכות החיי� הוא מושג המשק� את רצו  הפרט ). 1997

, רווחה פיזית, פיתוח אישי, רווחה חומרית, יחסי� בי  אישי�, רווחה נפשית: מרכזיי� בחייו

  נית). Schalock, 1994 ;1988, שאלוק(התפתחות חברתית וזכויות , שילוב חברתי, נחישות עצמית

. שיווי  והגשמה מרכיבי� את כול , למצוא בספרות המחקרית הגדרות נוספות א� ככלל חירות

איכות החיי� הינה סובייקטיבית א�  עקרונות מרכזיי� אשר חוזרי� על עצמ� מדגישי� כי

מגורמי� אישיי�  איכות החיי� הינה רב מימדית ומושפעת. יביה דומי� אצל כל בני האד�מרכ

ביכולתו , תלויה בשביעות רצונו של הפרט היא. קשור לאינטראקציה בניה�ומהסביבה וכל ה

  ). Bramston, Chipuer & Preetty, 2005(להגשימה ובתחושת של שייכות 

לש� השלמת . ג� במקרי� בה� קיימת מגבלה קוגניטיבית. את איכות החיי� יערי� הפרט עצמו

נית  , משפיעי� על חייו של הפרט התמונה ולמטרת בחינה של עמדות ותפיסות של אלו אשר

תפיסותיו , מכורח המעורבות היומיומית. להסתמ� ג� על מידע מבני משפחה ומהצוות המקצועי

 & Schwartz(של האד� ע� המגבלה מושפעות מסביבתו וכ� ג� האפשרויות העומדות בפניו 

Rabinovitz, 2003 .(  

את הצור� בטיפוח מיומנויות אישיות  שאלוק מתייחס לקשר בי  איכות החיי� לחינו� ומדגיש

משמעות ותכלית , מיומנויות אלו מקדמות שימוש יעיל של משאבי�. לטובת השתלבות בקהילה

  ). Schalock ,2005(בחיי� והשתייכות חברתית 

  

  תרומת האוריינות לאיכות החיי� 1.12

תיות ואת מימוש תקד� מטרות אישיות וחבר, האדרת החינו� והכישורי� האקדמיי� והאורייני�

ההשכלה הינה מטרה בדר� להשגת איכות חיי� והינה . הזכות לשילוב של אנשי� ע� מוגבלויות

ראויה והקניית בעזרת השכלה ). Turrnull Ill, Turrnull, Wehmeyer & Park, 2003(ג� אמצעי 
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לצד  זאת כל. יוכלו להתממש הזכויות והשאיפות של נפרדות והאוטונומיה ,מיומנויות אורייניות

נפשית והמעורבות הקהילתית אזרחית של אנשי� ע� ה, בריאותיתה, הרווחה הפיסית, השילוב

הבדלי� ברמת ההשכלה והכישורי� האקדמיי� בי  תלמידי� ). Turrnull et al., 2003(מוגבלויות 

מנמיכי� את נקודת ההתחלה כאד� מבוגר ואת היכולת להשתלב בחברה , בעלי מוגבלות לאחרי�

בשל הנוצרי� מחסומי הגישה . לי� את הסיכויי� והפוטנציאל של הראשוני� לסבול מעוניומע

בתעסוקה , בחשיפה למגוו  האפשרויות והמידע הרצוי פוגעי� ,היעדר מיומנויות אורייניות

  ).Elwan, 1999(פנאי ושיקו� , ובשימוש בשירותי בריאות

 .במישורי� רבי� תהמגבלה הקוגניטיבי היכולות האורייניות תורמות לאיכות חייו של האד� ע�

כאשר מביני� את השפה נית  . יכולות אורייניות מאפשרות מיומנויות עצמאיות התלויות בה 

היכולת לקרוא את השלט המפנה לשירותי� ציבוריי� מקנה אפשרות  ,למשל. לפעול על פי המידע

בישול באופ  מאפשרת ו  היכולת לקרוא מתכ. לגשת אליה� ללא ליוו והכוונה ובאופ  עצמאי

 יעיל בעזרת ביצועולניהול� באופ   ליצור ארגו  וסדר בחיי� תורמת ליכולתת האוריינו. עצמאי

  ). Dowing,  2005( שימוש ביומ , מספרי טלפו  חשובי� ארגו , רשימות ותזכורות

ו בפני אותו אד� יזדמנ. להרחבת ההזדמנויות התעסוקתיות הכישורי� האורייניי� תורמי�

 ,Van kraayenoond, 1994, Young(גדל אפשרויות נוספות כאשר מגוו  העבודות שהוא יכול לבצע 

Moni, Jobling & Van Kraayenoord 2004.(  

תפיסת איכות החיי� ודימוי עצמי של , מדגישה את הקשר בי  מיומנויות חברתיות) 2001( ,רייטר

ר כתוב ולהשתמש בכתיבה לש� העברת היכולת להשיג מידע מחומ. מתבגרי� ע� פיגור שכלי

, מינקות ילדי� ע� צרכי� מיוחדי� וללא. מסרי� לאחרי� מספקת תחושה של יכולת וכשירות

המסוגלות להשתת� . מחקי� מבוגרי� ואת בני גיל� ומדפדפי� בספרי� בטר� ידיעת הקריאה

והתנהלות  ת בחירהיכול. בפעילויות אוריינות מספקת מידה של בגרות ותחושה טובה כלפי העצמי

ותורמות לשיפור הביטחו  והדימוי העצמי , מספקות תחושה של שלמות ומימוש עצמי עצמאית

  ).Van kraayenoond, 1994(אצל האד� ע� המגבלה הקוגניטיבית 

להחליט החלטות ולבצע בחירות בחיי היו� יו� קיימת אצל , הרצו  לנהל את החיי� באופ  עצמאי

במה , ע� מי, ת להיות מסוגלי� לבצע בחירות מורכבות כגו  היכ  לגורעל מנ. כל אד� מילדות

עומדי� בפני אנשי� ע� מגבלה קוגניטיבית אתגרי� רבי� . יש צור� בידיעת קרוא וכתוב, לעבוד

פעמי� רבות ה� תלויי� באחרי�  .)Wehmeyer & metzler, 1995(בכל הנוגע למכוונות עצמית 

, טקסט כתוב, למידה המאפשרת זיהוי סמלי�. יטה על חייה�למטרות של השגת מידע כתוב ושל
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הכוללות  מיומנויות. שיו� תמונות וחפצי� תורמת ביכולת להשיג מידע ומתו� כ� להביע העדפות

הידע  ).Dowing,  2005(קריאה וכתיבה הכרחיות להתפתחות מכוונות עצמית , תקשורת, הקשבה

זאת מאחר והמשות� להבנת . מצבי� חברתיי�לתקשורת בי  אישית ולהבנת האורייני תור� 

 לכתוב ולקרוא אות�, להבי , ע הוא היכולת לשמו ,חפצי�פעלי� או  ,שיו� תמונותהסיטואציות ו

)2005  ,Dowing.(   

ככל שיכולת הקריאה . בעזרת הקריאה בוחני� את הידע הקיי� ומאתגרי� אותו ע� ידע חדש

הנגישות למידע ידיעת הקריאה מרחיבה את . ת יותרטובה יותר כ� ג� אפשרויות הלמידה גדולו

הקריאה מקלה על . לצור� בילוי בשעות הפנאי יעילה ביותר לארגו  ולאיסו� מידעוהינה שיטה 

בחינת לוח השידורי� , טקניית כרטיס לסר, הזמנה מתפריט, מציאת מקומות שוני� לבילוי

, 2005( במסגרת תרבות הפנאיבילוי להמועדפת הדר� בעזרתה מתאפשרת הבחירה של  .בטלוויזיה

Dowing Young, Moni, Jobling & Van Kraayenoord 2004; .( כישורי הקריאה נחוצי� לש�

לאומית מוצגת וכלכלית , המציאות החברתית פוליטית. שימוש באמצעי התקשורת והתרבות

בל עבור אנשי� הגישה אל הידע הרחב והמקי� שמציע האינטרנט הינו מוג. טרנטובאינ בעיתוני�

בי  אלו נית  למנות את ההזדמנויות המועטות בה� קיימת . ע� מגבלה קוגניטיבית מסיבות שונות

העול� . רכבות הפעלת המערכתמחסור בתוכנות מונגשות ומו, האפשרות להשתמש במחשב

הקשרי� החברתיי� , ההתפתחות האישית, נמצע כמיטיב ותור� לאיכות החיי� יהאינטראקטיב

 ,Davies, Stock & Wehmeyer(ע� או ללא מוגבלות קוגניטיבית  ,ה הנפשית של משתמשיווהרווח

2001 .(   

כאשר אוריינות . עמדות הסביבה משפיעות על ההישגי� וההזדמנויות לרכישת כישורי� אורייניי�

. התוצאות מצביעות על הצלחות, נכללת בי  מטרות החינו� לתלמידי� ע� מגבלה קוגניטיבית

י� הללו תורמי� ומקדמי� את איכות חייו של האד� ומאירי� אותו באופ  חיובי יותר הכישור

כיו� לגבי אוכלוסייה ע� מגבלה  מושג איכות החיי� המקובל ).Light & Mcnugton,1993(בחברה 

ההכרה . דוגל באפשור גישה לידע והשכלה אשר תוביל להתפתחות והגשמה אישית, קוגניטיבית

קוגניטיבית אנשי� ע� מגבלה  כוללתשל ההשכלה לאיכות חיי האד� בחיוניות ובתרומה 

על א� מיעוט� של תכניות המש� לאוכלוסיה גוברת ההכרה . לחינו� מבוגרי�ג� ה� שרשאי� 

אנשי מקצוע שוני� בצור� של אנשי� ע� מגבלה קוגניטיבית בתכניות ומטפלי� , בקרה הורי�

ה כיו� מתייחסת ליכולת� השכלית כגמישה זאת במיוחד לאור העובדה כי הגיש. מסוג זה
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  .תיוו�, מוטיבציה, בגרות, ומתמשכת לאור� החיי� ותלויה באפיוני� נוספי� כגו  אפשרויות

  ). 2007, דוד(גישה זו מאפשרת התפתחות ותומכת במת  הזדמנויות ללמידה ג� בגיל הבוגר 

ועל כ   ,מימדיה השוני�את האוריינות תורמת להשגת איכות החיי� ומתבטאת ביכולת להגשי� 

כישורי החיי� וההתפתחות האישית והחברתית של  האוריינות משפיעה על. חשובה ביותר למבוגר

נפתחות בפניו האפשרויות להשתמש בשירותי פנאי וקהילה ולהשתלב באופ  , בעזרתה. האד�

  . תו� מילוי זכותו הבסיסית, מלא יותר בחברה

  

  מטרות המחקר 1.13

מידה  תכנית אוריינית לבוגרי� ע� לקויות קוגניטיביות המותאמת ומובנת לפי  לבחו  באיזה )1

 .תשפר את מיומנויות הקריאה והפקת משמעות מטקסט של משתתפיה, צרכיה� המיוחדי�

לבחו  הא� תכנית אוריינית תתרו� למשתתפיה בתחומי� של כישורי חיי� ועצמאות  )2

  .בקהילה

שתמשי� יותר בשעות הפנאי בתחומי� המערבי� לבחו  הא� בעקבות התכנית משתתפיה מ )3

 . יכולת אוריינית כגו  אמצעי תקשורת ותרבות הפנאי הקהילתית

 

  : השערות המחקר הכמותניות

בעקבות הפעלת התכנית האוריינית ימצא אצל המשתתפי� שיפור במיומנויות הקריאה בהשוואה 

  :להישגיה� לפני הפעלת התכנית בתחומי� הבאי�

 . שט� ודיוק הקריאה, � ימצא שיפור ביכולת פענוח צלילי�אצל המשתתפי .1

  .אצל המשתתפי� ימצא שיפור ביכולת הבנה והפקת משמעות מ  הטקסט .2

  .אצל המשתתפי� ימצא שיפור בזיכרו  המילולי .3

 .אצל המשתתפי� ימצא שיפור ביכולת כתיבה ואיות מילי� .4

 .לבי  היכולת האוריינית) יבנונ �פיגור קל(לא ימצא קשר בי  רמת הלקות הקוגניטיבית  .5

לבי  היכולת ) 19�36בטווח הגילאי� של (לא ימצא קשר בי  גילאי משתתפי המחקר  .6

 .האוריינית
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  :המשתני� התלויי�

 .פענוח צלילי� �

 הפקת משמעות מטקסט �

 זיכרו  מילולי �

 איות וכתיבת מילי� �

 

  :המשתני� הבלתי תלויי�

 .ית ההתערבותאי השתתפות בתכנ/השתתפות בתכנית ההתערבות �

 )רמת לקות קוגניטיבית, גיל, מי (משתני רקע  �

 

  :שאלות המחקר האיכותניות

, מהי השפעתה של תכנית התערבות אוריינית המקנה מיומנויות קריאה � השאלה המרכזית הינה

  ?על איכות החיי� של בוגרי� ע� מגבלה קוגניטיבית

  :תת השאלות

נית המתמקדת בהקניית מיומנויות מדוע מעונייני� משתתפי התכנית ללמוד בתכ �

 ? הקריאה והכתיבה

 ?מה� תרומות התכנית האוריינית על פי תפיסות משתתפיה �

 ? על פי תפיסות נשות הצוות והאמהות, מה� תרומות התכנית האוריינית למשתתפיה �
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  המחקר שיטות. 2

  הקדמה 2.1

מחקר מסוג   .  הינו רחב ומקי�מחקר זה הינו מחקר פעולה המהווה מחקר גישוש ראשוני ועל כ

 ,Bradbury(  תו� מחויבות חינוכית, זה מונע מרצו  ליצור שינוי חברתי ולקד� קבוצות מוחלשות

2001; Grennwood & Levin, 1998  & Reason(.   הפעלת תכנית התערבות אוריינית הינה ניסיו

שה ולהרחיב את הידע לבחו  תיאוריות ומע, לתרו� לאיכות חיי� של אד� אחד ושל קבוצה

: המחקר הנוכחי מאגד בתוכו שתי גישות). Bradbury, 2001   &Reason(לטובת שינויי� עתידיי� 

המחקר הכמותני בוח  שינויי� במיומנויות האוריינות בעקבות התכנית . הכמותנית והאיכותנית

נה על המחקר האיכותני משלי� את התמונה ועו. וזאת על ידי מדידת� בשלב קד� ופוסט

מתו� ההבנה כי בחינת מושג שיטה זו נבחרה . השאלות הנוגעות לתרומה לאיכות חיי המשתתפי�

של האנשי�  הצרכי� והמאווי�, התובנותאת  לשמועאיכות חיי� הינה סובייקטיבית ומתו� רצו  

לשינוי הכמותי משמעות דר� זו הוסיפה . כפי שה� מעידי� עליה�, ע� המגבלה הקוגניטיבית

  . שנמדד

  

  שיטת המחקר הכמותנית 2.2

   משתתפי המחקר 2.2.1

 מגבלה קוגניטיביתהמשתתפי� הינ� בעלי . 19 � 36בגילאי , אנשי� 39מחקר זה כלל המדג� ב

אשר מתגוררי� במערכי דיור בקהילה או בבית , נונייהמתפקדי� ברמת פיגור שכלי קל ועד ב

שתתפי� דרי� במערכי דיור בקהילה מהמ 17. אנשי� 21מנתה  קבוצת ההתערבות. משפחותיה�

כל המשתתפי� מלבד אחת מקבלי� שירותי� ממרכזי . הנותרי� דרי� בבית משפחותיה� 4ואילו 

מהמשתתפי� עבדו באותה תקופה  8. השמה תעסוקתית המופעלי� בפיקוח משרד הרווחה

 �2ות והועסקו בעבודות עצמאי 4, אחרי� עבדו במפעלי� מוגני� 7, בקבוצות עבודה נתמכות

ס לחינו� מיוחד והתנסו במהל� השבוע בעבודה בקבוצה "הנותרות למדו בכיתת בוגרי� בביה

נוספי� נשרו ולא סיימו את  2. אנשי� 18מנתה  קבוצת הביקורת. מחו! לכותלי בית הספר נתמכת

אחרי�  3 �מהמשתתפי� מתגוררי� במערכי דיור בקהילה ו 15. המבחני� ועל כ  לא נכללו במדג�

במפעלי�  7, הועסקו בקבוצות עבודה נתמכות 8, מבחינת השמה תעסוקתית. ת משפחותיה�בבי

  .עבדו בעבודות עצמאיות 3 �מוגני� ו
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  כלי המחקר 2.2.2

  שאלו  רקע

בוצע ראיו  , לצור� היכרות ע� המשתתפי� בקבוצת ההתערבות ובניית תכנית לימודי� מותאמת

בשאלו  נכללו נושאי� הקשורי� ). 2נספח (מחקר אשר עובד לצור� המקדי� ובו הועבר שאלו  

השימוש האורייני , רמת הקריאה, בילוי בשעות הפנאי, נקודות חוזק, תחביבי�, לאורח החיי�

פרטי רקע נוספי� שנדרשו למחקר סופקו על ידי העובדי� הסוציאליי� . בשירותי הקהילה ועוד

  . וההורי� לאחר קבלת אישור אפוטרופוס

  שט. ודיוק בקריאה, כולת פענוחת יכלי� למדיד

, ת�מבח  א –ההערכה הדידקטית של מיומנויות הקריאה נעשתה על ידי שימוש בערכת האבחו  

, בהט, של�, לחמ , שני( מערכת לאבחו  ליקויי� בתהליכי קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות

חד לתלמידי� ע� לקויות האבחו  הועבר לאוכלוסיות בחינו� הרגיל ובחינו� המיו). 2006, זייגר

המדג� עליו תוקננו המבחני� הינו רב היק� . למידה ולו תוק� מבחי  ומדדי� עבור קבוצות אלו

מהימנות המבחני� חושבה ). שיו� דתי וסוג הכיתות, מצב סוציו אקונומי, מגדר(ורחב מאפייני� 

לצור� מדידת . וההשל קרונב� ומתא� ע� נוסח מקביל והינה גב αבאמצעות מדד ברוב המבחני� 

דיוק וקצב : ל הושתתו על שני מדדי�"כל המבחני� הנ. יכולת הפענוח נערכו שלושה מבחני�

מהירות הקריאה מוערכת באמצעות מדידה של זמ  הקריאה בשניות והדיוק נמדד על . הקריאה

במהל� . כאשר שגיאה הינה כל חריגה מהדפוס, ידי מספר הדיוקי� בקריאת המילי� באחוזי�

מבדקי� הנבחני� לא קיבלו משוב על קריאת� ושגיאותיה� לא תוקנו ונרשמו בדפי רישו� ה

במידה : בוצעו מספר התאמות בעת העברת המבדקי�, בשל אופי אוכלוסיית הנבדקי�. הממצאי�

לכל המתקשי� במעקב אחר , בנוס�. והנבדק התקשה להעביר עמודי� הוא קיבל עזרה מהבוחנת

  . מות מעקב אצבע אחר המילי� שנעשה על ידי הבוחנתהכתוב ניתנה תמיכה בד

מבח  זה בוח  את יעילות הפענוח של : )3נספח (קריאת עיצורי� בודדי� וצירופי עיצורי� ותנועות 

פריטי�  63המבח  מציג . עיצורי� בודדי� וצירופי עיצורי� ותנועות במדדי הקצב והדיוק

פי� נבנו כ� שלכל תנועה יש לפחות ארבעה הצירו. ב העברי"המציגי� את כל אבני היסוד בא

  . α 0.93 =מהימנות המבח  .  ייצוגי� על מנת לוודא שליטה בתנועות

המבח  בודק מהירות ודיוק בקריאה של מילי� בודדות ללא : )4נספח (קריאת מילי� בודדות 

צגות מילי� אשר מיי 38במבח  מוצגות . מדדי� אלו מלמדי� על יעילות קריאת המילי�. הקשר

צירופי� אורתוגראפיי� , )חלו (שמות עצ� , )דג(מילי� שכיחות וקצרות : את הקטגוריות הבאות
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, )ראשו (אותיות נחות , )מזוודה(י המשמשות כעיצור ותנועה "אותיות אהו, )מתוח(מורכבי� 

המילי� מחולקות על פני ארבעה ). מל�(תבניות עיצוריות הניתנות לפירוש במשמעויות שונות 

מתא� מקביל למדד הקצב ). 0.93α =(מהימנות המבח  במדד הדיוק . די� בדרגת קושי עולהעמו

0.41 .  

מבח  זה בודק מהירות ודיוק בקריאה של מילי� בתו� הקשר כאשר : )5נספח (קריאה בהקשר 

לטובת מבח  . מדדי� אלו מצביעי� על יעילות הקריאה של טקסטי� המותאמי� לדרגת הכיתה

המהימנות . מילי� 77הטקסט מנה ". חברה חדשה"ג בש� , יפורי ברמת כיתה בזה נבחר טקסט ס

  .0.88מדד הקצב , 0.79מתא� למדד הדיוק . נמדדה בהקשר לשני המדדי� בנפרד

  כלי� למדידת יכולת הזיכרו  המילולי

 תו� הפניית קשב, מבחני הזיכרו  המילולי בודקי� יכולת אחסו  בזיכרו  של חומר מילולי ושינוני

יכולות אלו נבדקו באמצעות שני מבחני� מערכת . לגירויי� מושמעי� נוספי� ואחסונ� בו זמנית

  ). 2006', שני ושות(ת �האבחו  א

המבח  בודק זיכרו  עבודה באמצעות שחזור פרטי� של : )6נספח (שחזור סיפור באמצעות שאלות 

מילי� והוא מתאר  127ב   במבח  זה הבוחנת מקריאה לנבח  טקסט קצר. סיפור המוקרא לנבדק

הטקסט כולל פרטי� רבי� א� אינו כולל רעיונות מורכבי� על מנת שלא . תחרות כדורי� פורחי�

  .שאלות לגבי פרטי� שוני� בסיפור 10לאחר האזנה לטקסט על הנבדק להשיב על . ליצור עומס

  ". ?ותראיזה כדור פורח היה המיוחד בי", "?איפה נערכה התחרות: " דוגמאות לשאלות

התאמות מיוחדות שנערכו לטובת הנבחני� ע� המגבלה הקוגניטיבית היו הקראת הסיפור פעמי� 

התקבלו תשובות מנומקות ג� כאשר נעשה , בנוס�. במקו� פע� אחת לפני שאילת השאלות

במקו� " מעט זמ "כדוגמא לכ� הינה התשובה . שימוש במילי� חלופיות בעלות משמעות זהה

  ".דקות ספורות" התשובה המדויקת

מבח  זה בוח  את הזיכרו  לעובדות הפעיל : )7נספח (חזרה ברצ. על מילי� שהנבח  השלי� 

באמצעות בחינת היכולת לשמר מילי� שהושמעו תו� קליטה של גירויי� מילוליי� נוספי� 

במבח  מושמעי� משפטי� פשוטי� ברמת מורכבות נמוכה לנבח  והוא . ושחזור מילי� אלה ברצ�

לאחר ששמע סדרת משפטי� והשלי� בה� את המילה . בקש להשלי� את המילה האחרונהמת

על הלוח כותבי� : "דוגמא. על הנבח  לחזור על כל המילי� שהשלי� על פי סדר הופעת�, החסרה

". פרה", "גיר: "על הנבח  לחזור על המילי�)". הפרה(_______את החלב נותנת ", )"גיר(_____ב

תשובות . י בה� יש להשלי� מילי� בשני משפטי� ועד לשישה משפטי�דרגות קוש 5במבח  
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למטרת חישוב ציו  המבח  כל מילה שנזכרה מקבלת . נכונות נחשבות אלו אשר מתאימות למשפט

בא� הנבח  חוזר על המילי� על פי הרצ� שהושמע על המילי� הוא זוכה בנקודת בונוס . נקודה

  . נוספת

  

  ואיות מילי�כלי� למדידת יכולת הכתיבה 

, לש� בירור התפתחות הכתיבה ויכולת הפקת תבניות כתיב תקניות: )8נספח (הכתבה של טקסט 

ההכתבה נשענה על טקסט המותא� . הועבר מבח  הכתבה הבוח  איות מילי� מטקסט שמוקרא

מהירות הכתיבה נמדדה . במבח  זה נמדדו מדדי הקצב והדיוק. מילי� 27ג ואשר כלל �לכיתות ב

הדיוק בכתיבה נמדד באחוזי� ורק בהתייחס למילי� שנכתבו . בה לפי מספר מילי� לדקהוחוש

ומילות תוכ  ) 0.87(מהימנות הדיוק מתבטאת במתא� מקביל במילות תפקוד .  באיות מוסכ�

)0.67 .(  

ניתוח נוס� שנער� לממצאי מבח  זה כלל הצגת השינוי הכמותי המתבטא באחוזי� של כתיבת 

בקבוצה זו נבח  . ועות במבחני הקד� והפוסט אצל קבוצת ההתערבות בלבדהעיצורי� והתנ

) ייצוג כל צלילי המילה א� באיות שגוי(השינוי הכמותי באחוז המילי� שנכתבו בכתיב פונטי מלא  

  . במבחני הקד� והפוסט

  

  כלי� למדידת יכולת הפקת משמעות מטקסט

המבח  מותא� לחינו� הרגיל ולתלמידי�  :)9נספח (לבחינת יכולת הבנת הנקרא , מבח  ברזני�

נעשה בו שימוש במכו  . ו�הטקסטי� בו בדרגות קושי המתאימי� לכיתות ב. ע� לקויות למידה

היה ברמת כיתה ב " רמי רוצה להיות גבוה" –הטקסט שנבחר . לליקוי למידה באוניברסיטת חיפה

נגעו באיתור פרטי� כדוגמת  השאלות הראשונות 3. שאלות 5לאחריו הופיעו . מילי� 109וכלל 

הנותרות נגעו בהסקת מסקנות כדוגמת  2". ?באיזה מקו� השקה רמי את עצמו" �השאלה

על הנבחני� היה להקי� בעיגול ". ?אי� הגיע רמי למסקנה שכדאי לו להשקות את עצמו" �השאלה

  . ציו  נית  על פי אחוזי הדיוק. את התשובה הנכונה מתו� ארבעת התשובות האפשריות

אשר הועבר , )1970(למבחני אורתר ושגב  שאלו  מקוצר :)10נספח ( )1982(, מבח  ברזני�

משפטי� מורכבי� מה�   שאלות ובה 6במבח  הוצגו ). 1991, עזרא (לתלמידי� ע� לקויות למידה 

ציו  . כאשר היה על הנבחני� להקי� את התשובה הנכונה מבי  הארבע, יש להסיק את התשובה

  . אחוזי הדיוק נית  על פי
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יצא יעקב לשחק ע� חבריו והגיע הביתה  .לכל החברי� יש שעו  ורק ליעקב אי : "דוגמא לשאלה

 "?כיצד ידע יעקב את השעה. כפי שביקשה אימו,בשעה שש לפנות ערב

 .שאל את אימו. הסתכל בשעונו                                      ג  .א

 האזי  לחדשות הבקר. ד             שאל אחד מחבריו                     .ב

מת  עזרה , )David( 20התאמות מיוחדות שנערכו לטובת הנבחני� היו הגדלה של הכתב לגופ  

זאת מאחר . במעקב אצבע אחר הטקסטי� והפניית הנבחני� לאזור בו מופיעה התשובה לשאלה

לא יכולת הבנה והפקת ולא נבחנו יכולות ההתמצאות בד� ומיומנויות העבודה של הבנת הנקרא א

  . משמעות מהמילי� שנקראו

  

ק לבי  יכולת ההתקדמות כלי� לבחינת הקשר בי  רמת הלקות הקוגניטיבית וגיל הנבד

  האוריינית

למטרת בחינת הקשר בי  רמת הלקות הקוגניטיבית ויכולת� האוריינית התבצעה חלוקה של 

בעלי רמת לקות קוגניטיבית  :הנחקרי� בקבוצת ההתערבות וקבוצת הביקורת לתת קבוצות

ההבדל בי  הקבוצות נבע מכמות ואיכות . ברמת פיגור קל לעומת רמת פיגור קל בינוני עד בינוני

הקט  ומאחר והמטרה  מספר המשתתפי�החלוקה נעשתה בצורה זו בשל . התמיכות הנדרשות

יות הייתה לא השוואה בי  הקבוצות אלא הצבעה על יכולת למידה לפחות בטווח הלקו

  . הקוגניטיביות שנמנו

, מבחני פענוח הקריאהת נעשתה על ידי מדידת ההישגי� בבחינת יכולת ההתקדמות האורייני

אצל הנחקרי� במבחני הקד� ) כלל המבחני� שנערכו( והבנת הנקרא המילולי הזיכרו , הכתיבה

  . והפוסט והשוואה בי  שתי תת הקבוצות של רמת הלקות הקוגניטיבית

ת הקשר בי  גיל הנחקרי� ויכולת� האוריינית התבצעה חלוקה של הנחקרי� למטרת בחינ

בחינת . 36 �28לעומת גילאי�  19�27גילאי� : בקבוצת ההתערבות וקבוצת הביקורת לתת קבוצות

יכולת ההתקדמות האוריינית נעשתה על ידי מדידת ההבדלי� בהישגי� במבחני הקד� והפוסט 

  . שוואת המדדי� בי  שתי תת הקבוצות של גילאי הנחקרי�ועל ידי ה, בכל המבחני� שנערכו

פת ליכולת ההתקדמות /מבחני� דומי� נערכו על מנת לבחו  את הקשר בי  מי  המשתת�

  . במיומנויות הקריאה והכתיבה 
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   הלי� המחקר 2.2.3

) 11נספח (באד� ע� הפיגור שכלי  לש� ביצוע המחקר היה צור� באישור הנהלת האג� לטיפול

של  מהלכו וחשיבותו, הסבר מפורט על מטרותיומת   לאחר). 12נספח (אישורי אפוטרופוסי� וב

נתנו את , האחרוני�. המחקר וקבלת כלל האישורי� הנדרשי� החל תהלי� איתור הנבדקי�

הלי� זה נער� בתמיכת ובמתח� הפיסי של מער� דיור ת. הסכמת� שבעל פה להשתתפות במחקר

. ני� המספקי� תעסוקה לבוגרי� ע� מגבלה קוגניטיבית באזור חיפהבקהילה ושני מפעלי� מוג

יות הוצגו קריטריוני� על מנת לבנות מדג� בעל טווח דומה של מאפייני� ויכולות אוריינ

, זיהוי חלקי של תנועות, זיהוי אותיות, ב�ידיעת קוד א ,רמת פיגור קל עד בנוני: למשתתפי�

  . יכולת לקרוא מספר מילי� שכיחות

הועבר מבח  אחד מתו� , ומהמועמדי� עצמ� חר קבלת אישור מהאפוטרופוסי� של המועמדי�לא

מתוכ� נמצאו  41. אנשי� 50 �ת הבוח  יכולת קריאת מילי� בודדות ל �ערכת האבחו  א

מאחר ותכנית ההתערבות . כמתאימי� מבחינת הרמה האוריינית להשתתפות במחקר זה

בעת החלוקה לקבוצת התערבות , פיס קהילתי בקריות התקיימה באוניברסיטת חיפה ובאשכול

הסכמת : *וקבוצת ביקורת נוספו כמה משתני� אשר התנו את ההשתתפות בקבוצת ההתערבות

, מוטיבציה ורצו  של המועמד להשתת� בתכנית*, האפוטרופוס להשתתפות בתכנית ההתערבות

בתחבורה ציבורית אל יכולת ללמידת הדר� ונסיעה *, העדר קשיי התנהגות משמעותיי�*

נתוני� אלו סופקו על ידי העובדי� . באופ  עצמאי או בקבוצה, האוניברסיטה לאחר תרגול

על מנת לבחו  את השפעתה של התכנית האוריינית על מיומנויות הקריאה  .הסוציאליי� וההורי�

ר� � הבוחני� את היכולות האורייניות של הנחקרי� טמבחניערכו נ, והכתיבה של משתתפיה

. מבחני� אלו הושוו למבחני� של קבוצת הביקורת .השתתפות� בתכנית ההתערבות ולאחריה

ההתערבות  כאשר לאחר הפעלת, )2009נובמבר (האוריינית  הועברו בתחילת התכנית קד�מבחני ה

 )T1(מבחני הקד�  .זהי� לבדיקת ההישגי� מבחני�הועברו  )2010אוגוסט (ולקראת סיומה 

הועברו במקביל לנחקרי� אשר לא השתתפו בתכנית והשתייכו לקבוצת ) T2( והפוסט התערבות

  . הביקורת

כאשר הרכב הנבחני� בכל , בוחנות שונות 6על ידי ו איסו� הנתוני� והעברת האבחוני� התבצע

בחינת . על ידי החוקרת SPSSשנאספו קודדו לתוכנת  הנתוני�. סוללת אבחוני� היה אקראי

הקד� והפוסט אצל קבוצת ההתערבות וקבוצת הביקורת נערכה  והשוואת הנתוני� ממבחני

השוואה בי   ש�ל. Wilcoxon signed- rank test פרמטרי� מזווגי� מסוג  �באמצעות מבחני� א
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נערכו מבחני , תוצאותיה� במבחני הקד� והפוסט של קבוצת ההתערבות אל מול קבוצת הביקורת

Wilcoxon rank sums .  

  כותניתשיטת המחקר האי 2.3

תחושות ועמדות של , גמישה וגדושה בפרטי� של אמונות, המחקר האיכותני מאפשר הבנה עמוקה

שיטה זו מסתמכת על ).  ;2003Creswell, 1998, שקדי(אנשי� כאינדיבידואליי� וכחלק מקבוצה 

מצבי� ומקרי� בנושאי� שוני� ובוחנת את ערכ� על פי השפעת� או , של תופעות אישית פרשנות

 ;Patton, 2002(  לאנשי� אשר היו שותפי� לחוויה ועל כ  המוסמכי� להעניק לה משמעותמת� תרו

Taylor & Bogdan,1998(. למחקרי� איכותניי� אחרי� אמנ� יחסית מעטי� �מחקר זה מצטר ,

בנושאי� אשר  תאשר בחנו את עמדותיה� ונקודת מבט� של אנשי� ע� מוגבלויות קוגניטיביו

שוויו  הזדמנויות , )Hamil, 2003(גיות הקשורות לחינו� מבוגרי� באקדמיה בדומה עוסקי� בסו

)Li, 2004( , סוג ותרומות התמיכות הראויות על פי תפיסת�)Morningstar, Trunbull & Turnbull, 

אופ  הגדרת לצד ההתמודדות ע� , ) Mactavish, Mahon & Lutfiyya, 2000(שילוב חברתי , )1996

  ).2011, דוד( ההזדקנות תאו פרשנות אישית לחוויו) Ruef & Turnbull, 2002(קשיי� 

אשר , על מנת להבי  לעומק ולהעשיר את המידע אשר מספקי� אנשי� ע� מגבלה קוגניטיבית

יש להתאי� ) Lloyd, Gatherer & Kalsy, 2006(הביטוי וההמשגה , הזיכרו , מושפע מקשיי ההבנה

חשוב להתייחס למסר בסיפור ולפרשנות של המרואיי  , מו כ כ. ולהנגיש את סגנו  ואופי השאלות

השאלות במחקר זה נבנו בהתא� להמלצות מחקרי� . ולא אל המילי� שנבחרו לתאר אותה

כשאלות פתוחות אשר עדיפות על ) Booth & Booth,1996 Clare & Bull, 2002, Milne;(בתחו� 

קושר , התוכ  הוגש בצורה ברורה ופשוטה. מרובה על שאלותמגוונת ולצד חזרה , שאלות סגורות

כפ  משלי� התקיימה התייחסות . תו� הימנעות משפה מופשטת, י היו� יו� של הנחקרי�לחי

 ,Lloyd, Kalsy & Gatherer( לתפיסות של אלו אשר מכירי� את הלכי חייו של המשתת� במחקר

בנוס� לקבוצות ,  על כ. במחקר זה קיימת הסתכלות הוליסטית על התופעה הנחקרת .)2006

המיקוד שנערכו ע� האנשי� ע� המגבלה הקוגניטיבית אשר מהווי� את הבסיס העיקרי לניתוח 

בוצעו ראיונות ע� אמהות ונשות צוות המלוות את חייה� ויכולות לספר על האופ  בו , המשמעויות

נשי� אלו תיארו את התמורות אשר התבטאו . ה  חוות את תרומת התכנית למשתתפיה

אשר על פי דעת  נבעו מהשתתפות� בתכנית ומהשיפור , תנהגויות ובמסרי� של אנשי� אלובה

דר� זו מספקת מענה וביטוי לחוויות ולתפיסות של המטפלי� או בני . במיומנויות הקריאה
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 ;Lloyd(המשפחה א� אינה עומדת במקו� פנייה ישירה לאנשי� עצמ� כמייצגי� את קול� 

;Gatherer & Kalsy, 2008 Kitwood, 1993 .(הפנייה לאנשי� ע� המוגבלויות ובמקביל , במחקר זה

  . אל סביבת� תרמו להצגת תמונת מצב רחבה ומעמיקה

  

  משתתפי המחקר 2.3.1

  משתתפי התכנית

המחקר האיכותני אשר נגע בתרומות התכנית האוריינית יועד לכלל משתתפיה וביקש להסתמ� על 

פרטי רקע נוספי� מופיעי� ( 19�27קוגניטיביות בגילאי�   בוגרי� ע� לקויות 21חוויותיה� של 

מספר תלמידי� נעדרו מ  , ע� זאת ולמרות קיו� קבוצות בשני מועדי� שוני�). 2.2.1בסעי� 

  . הלימודי� ועל כ  לא השתתפו במפגשי� אלה

 7 � גברי� ו 11מתוכ� , אנשי� 18בקבוצות המיקוד שנערכו בתחילת התכנית השתתפו ס� הכל 

קבוצה זו הניבה את הידע לגבי הסיבות בגינ  מבקשי� האנשי� אלו להשתת� בתכנית . י�נש

 9מתוכ� , אנשי� 15בקבוצות המיקוד שנערכו בתו� התכנית השתתפו . וללמוד לקרוא טוב יותר

סיפק את המידע וההבנה לגבי תרומת התכנית , ניתוח הדברי� של אנשי� אלו. נשי� �6 גברי� ו

  . משתתפיה לאיכות החיי� של

  

  צוות ואמהות

בו נבחרי� " מדג� מכוו "מחקר זה בוח  השפעתה של תכנית התערבות ועל כ  התבצעה בחירה של 

, על כ ). 2003, שקדי(המשתתפי� בעלי היכולת הגדולה ביותר ליצוק משמעות לתופעה הנחקרת 

יכלו לספק מידע מלא לאלו אשר היו מעורבות ועל כ   ניתנה עדיפות, שי� אשר רואיינובבחירת הנ

  . ועשיר

. נשי� אשר מלוות את משתתפי התכנית ומעורבות בחייו 9לאחר סיו� התכנית נערכו ראיונות ע� 

אשר עובדות ) אמהות הבית(נשי� ה  מדריכות השיקו�  4. 45 �60כל הנשי� היו בי  הגילאי� 

באופ  יומיומי  במער� בו מתגוררי� המשתתפי� ובמסגרת ניהול הדירה פוגשות את המשתת�

נשי� אלו נבחרו משו� שכל אחת מה  יכלה . וערות לסוג התמיכות הנדרשות ולרצונות האישי�

 שלוש. הנשי� האחרות ה  אמהות חמש. לספר על שניי� ממשתתפי התכנית אשר חולקי� דירה

 2 �ו, אמהות לבוגרי� הדרי� במער� דיור ואשר הפגינו עניי  רב והיו מעורבות בתהלי� ובתכנית

בראיונות . הנותרות הינ  אמהות לשניי� ממשתתפי התכנית אשר מתגוררי� בבית המשפחה



32 

 

. כלומר למחצית, מהאנשי� המשתתפי� בתכנית האוריינית 11 � התייחסו נשות הצוות והאמהות ל

לצרכי המחקר כאשר הס� נקבע כאשר המידע היה מקי� ומשק� ולא  �הראיונות הותא מספר

  . צוע ראיונות נוספי�נראה צור� בהמש� בי

בה� כל אמהות הבית הינ  נשי� והנוכחות הנשית של , הנוכחות הנשית הדומיננטית במערכי�

הסיעו את המשתתפי� או יצרו קשר לגביו הביאה לכ� , האמהות אשר היו מעורבות בתכנית

  .דגיששאת דעת  יביעו נשי� כקבוצה עיקרית אשר את קולה ראוי להשמיע ולה, וכנראה שלא בכדי

  

  כלי המחקר 2.3.2

חוסר ידיעת וההתנהלות תו� השימוש בקבוצת מיקוד התאי� למחקר זה מאחר : קבוצות מיקוד

ג� ניסיו   בתכנית היוו חוויות סובייקטיביות א�ו  ללמוד לקרוא וההשתתפות הרצ, הקריאה

ות של ידע רב יותר מתגבש כאשר חברי קבוצה חולקי� מחשבות וכאשר המורכב. משות� ודומה

שיטה זו משרתת את בעלי . ההשקפה הסובייקטיבית גוברת בעקבות הדינאמיקה הקבוצתית

המוגבלות הקוגניטיבית מאחר והיא מאפשרת סביבה בטוחה ולא מאיימת להתבטאות ואפשרות 

 ,Ruef & Turnbull(להזדהות ולסמ  נושאי� משמעותיי� עבור הקבוצה כולה , לחלוק חוויה דומה

מחקר זה מצטר� . של מסר חברתיהעצמת הביטוי מיקוד מאפשרת תהלי� חברתי וקבוצת  ).2002

 ,Douglas;(לקודמיו אשר התבססו על קבוצות מיקוד ופנו לאוכלוסיה של בעלי מוגבלויות 

Windsor & Wollin, 2008; Monawar Hosain,  Atkinson & Underwood, 2002(.   בשל רצו

מאפייני המשתתפי� הוקפד כי הקבוצות בשני זמני המחקר להעצי� קול אחד וקול משות� ובשל 

לאפשר לו , כ� שנית  היה להפנות כל שאלה אל כל אחד מהנוכחי�, משתתפי� 6 �ימנו לא יותר מ

ולהגדיל את היכולת לנתח את הדברי� בצורה מבוססת , להתבטא הזדמנות ישירה וברורה

  . בוצתיהשאלות נבנו כמסגרת של ראיו  חצי מובנה ק. ואמינה

מחשבות והזדמנות לתאר , כלי זה נבחר מאחר והוא מאפשר העלאת תובנות: ראיו  חצי מובנה

הראיונות התקיימו כמסגרת . פעולות הנוגעות ישירות בהשפעות תכנית ההתערבות הנחקרת

נושאי� אלו תאמו . שיחתית ובה� נכללו שאלות אשר נגעו בנושאי� מרכזיי� קבועי� מראש

הראיונות אפשרו גמישות , יחד ע� זאת. למטרת בחינה מדויקת של תרומתה למטרות התכנית

שיטה זו מאפשרת ). Creswell ,2002(הנוגעת לסדר הופעת  של השאלות ופתיחות לנושאי� נוספי� 

למשתת� לחשו� מוקדי� חדשי� ולנתב את השיחה למחוזות העניי  והחשיבות הפרטיי� שלו 

, )13נספח (ממצאי הראיונות מקבוצות המיקוד הראשונות , כ א. ובכ� להשפיע על אופי הראיו 
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השפיעו על ניסוח השאלות ועל הוספה של נושאי� לראיונות הקבוצתיי� שנערכו בתו� התכנית 

הועברו לנשות , המושתתי� על אות� נושאי� ומושפעי� מקודמיה�, ראיונות דומי�). 14נספח (

  ). 15נספח (הצוות והאימהות 

, אופ  ביצוע הראיונות בהתא� למאפייני האנשי� ע� המגבלה הקוגניטיבית בנוס� לביסוס

זאת ". עיקרו  ההסבר"ניסיתי לכלול את  )Creswell ,2002(בכתיבת השאלות וניסוח הראיונות 

במטרה לדובב את המרואייני� ולגרו� לה� לענות ביתר אריכות על השאלה ולספק דוגמאות 

הא� יש חשיבות בעיני� לשימוש ביכולת אוריינית לשימוש  :כדוגמת השאלות הבאות. ממחישות

, תיאטרו , הופעות, מוזיאו , קולנוע, ביקור בספרייה ציבורית: כגו (בשירותי פנאי בקהילה 

ספר על השימוש שאתה עושה בשירותי פנאי ? )תכניות בידור קהילתיות ועוד, קריאת מגאזיני�

  ? אי� אתה מסתדר היו� ע� הקריאה? אלה

, מנת לכסות נושא מכמה כיווני� ולאפשר זרימת מידע רבה יותר ועל מנת להבהיר את השאלות על

התומ� בחזרה על שאלות בזמני� שוני� ובניסוחי� שוני� " בעיקרו  ההישנות"נעשה שימוש 

כ� למעשה חיפשתי דר� לחזק קטגוריה מסוימת ולחפש אחר מידע חדש אחר . לאור� הראיונות

   .אשר עלול להופיע

  

  הלי� המחקר 2.3.3

נובמבר (בשבוע הראשו  של התכנית , קבוצות המיקוד הראשונות התקיימו בשני ימי הלימודי�

כאשר כל קבוצה אורכה היה כשעה , משתתפי� 6המשתתפי� חולקו לשלוש קבוצות בנות ). 2009

להקלטה את הראיונות העבירו החוקרת ואשת צוות נוס� מהתוכנית כ� שנית  היה בנוס� . ורבע

  ניסיונ. לרשו� את הדברי� של המשתתפי� ולהקפיד על ערנות ותשומת לב לכלל הפרטי� שעלו

האישית ע� משתתפי של המראיינות בעבודה ע� אנשי� בעלי מגבלה קוגניטיבית והיכרות  

שתי  של מהאפשרותיתרו  נוס� נבע . התכנית תרמו ליכולת לנווט את השיחה ולהעניק לה פרשנות

במקרי� בה� היה צור� להסביר שנית את , ות לנסח שאלות באופ  שונה ומזוויות שונותהמראיינ

  . השאלה או לקשרה לאירוע פרטי מחיי המשתתפי�

כל ). 2010אוגוסט (שלוש קבוצות מיקוד נוספות נערכו בשני מועדי� בשבוע האחרו  של התכנית 

  . משתתפי� ושתי מראיינות 5קבוצה מנתה 
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המראיינות . הצוות והאימהות התקיימו לאחר סיו� התכנית וארכו כחודש הראיונות ע� נשות

, פגשו את הנשי� בבית  או במקו� עבודת  בשעה בה היו פנויות לשיחה ולאחר תיאו� מראש

  . כאשר כל ראיו  אר� כארבעי� וחמש דקות עד שעה

  .כל הדברי� שנאמרו הוקלטו בידיעת ובהסכמת המשתתפי� ולאחר מכ  תומללו

  

  ניתוח הנתוני� 2.3.4

שיטת ניתוח הנתוני� הינה שיטת הניתוח הנושאית כאשר הטכניקה התמקדה בניתוח קטעי 

לב של המחקר על מנת להאיר אינטראקציה בי  איסו� הנתוני� לניתוח התקיימה בכל ש. טקסט

החומרי� קטגוריאלי הניתוח ה לטובת. נקודות חדשות שאולי נשמטו בניתוח הראיו  הראשוני

מחדש על פי שיוכ� חלוקת הנתוני� לקטעי� נפרדי� וארגונ� , למטרת הקידודבחנו שוב ושוב נ

וחולקו על פי נושא מרכזי ותת  כל הנתוני� נכתבו בטבלאות). Ryan & Bernard, 2000(לקטגוריות 

טבלת ניתוח לקבוצת המיקוד בשלב : לצור� העניי  הוכנו שלוש טבלאות. נושאי� לכל קטגוריה

וטבלת ניתוח לראיונות  )17נספח ( טבלת ניתוח לקבוצת המיקוד בשלב הפוסט, )16נספח (הקד� 

הנושאי� שהרכיבו את התמות בכל אחת . )18 נספח(ע� הצוות והאמהות בשלב הפוסט 

זאת . מהקטגוריות נספרו כיחידות מידע בהתא� למספר המשתתפי� ולא מספר ההיגדי� שנאמרו

ב אותו רעיו  והשפה הקונקרטית של המשתתפי� בעלי המגבלה בשל הצור� בשאלות מרובות סבי

צרכי� ושאיפות כמניעי� קבוצות המיקוד הראשונות הניבו את המידע לגבי  .הקוגניטיבית

סיבות וצור� בקריאה והקשר לתפקוד עצמאי בבית : השאלות התמקדו בנושאי� הבאי�. ללמידה

ההשפעה של היכולת , בהקניית הקריאההרצו  להשתת� בתכנית לימודית המתמקדת , ובקהילה

  .מיומנויות היו� יו� והיכולת להשתמש באמצעי תקשורת ופנאי האוריינית על

, קבוצות המיקוד ע� משתתפי התכנית והראיונות ע� הצוות והאמהות שנערכו בתו� התכנית

אל השאלות כיוונו . תרומת התכנית האוריינית לאיכות חיי משתתפיה הניבו את המידע לגבי

שימוש באמצעי , תרומות למיומנויות יו� יו�, הידע שנצבר, הערכת המרואייני� את התכנית

. כמו כ  נחקרה החוויה האישית והפרשנות לגבי התרומה לניהול החיי� ולאיכות�. תקשורת ופנאי

התמות המרכזיות שעלו בחלק זה נבנו באופ  הוליסטי ומשלי� כאשר כל אחת מורכבת מדברי 

  . התייחסות  של המרואיינות לאות  נושאי�, ולאחר מכ המשתתפי� 

תועדו , מרי� נבחנו בקפידהכל החו, )2003, שקדי(לש� שמירה על תוק� ומהימנות המחקר 

התיקו� רב יותר . הדוח הסופי נכתב באופ  עשיר ונתמ� על ידי ציטוטי� ודוגמאות רבות. ונשמרו
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נשות הצוות , המשתתפי� �ו  מקורות מידעכלומר השימוש במגו, בשל הטריאנגולציה שנערכה

  . והאמהות ובכמות מספקת של מרואייני� על מנת שנית  יהיה לבצע הכללה לגבי אוכלוסייה

  אתיקה במחקר 2.4

מאפייני משתתפי  –קבלת כלל האישורי� הנדרשי� והסכמה להשתתפות בתכנית המחקרית 

הצריכו קבלת אישורי� רבי� בטר� , וסהמחקר כבעלי מגבלה קוגניטיבית והיות� נתמכי אפוטרופ

אישור האג� לטיפול באד� ע� הפיגור ואישור המערכת בה , אישור אפוטרופוס: הפעלת התכנית

  .מתגורר הדייר

בהתא� , כל משתת� הסכי� להשתת� במחקר לאחר שקיבל מידע מלא על המחקר והשלכותיו

, פי� ע� המגבלה הקוגניטיביתבקרב המשתת). 2001, דושניק וצבר ב  יהושע(לחוקי האתיקה 

המרואיי  אינו מבי  באופ  מוחלט את מהות המחקר בשל חוסר היכרות ע�  לעיתי� ניכר היה כי

להסביר  צור�היה , על כ . ולה עלולות להיות שונותתחו� אקדמאי זה וכי הסיבות לשיתו� הפע

ני� וזוכרי� את מחקר ולוודא כי המשתתפי� מביה פעמי� רבות ובאופני� שוני� את מטרות

  ).Lloyd, Kalsy, Gatherer, 2006(מהות ומהל� המחקר 

מחקר זה נער� תו� הקפדה על  חובת שמירה  –הקפדה על פרטיות ואנונימיות משתתפי המחקר 

, דושניק וצבר ב  יהושע(על סודיות וצנעת הפרט של משתתפי התכנית והמרואיינות האחרות 

  . ונו והוחלפו בשמות בדויי�כל השמות והפרטי� המזהי� ש). 2001

(עריכת מחקר זה האחריות לנחקרי� אשר הנחתה  � אחריות כלפי הנחקרי� Vidich. & Bensman, 

1973 טמונה ברצו  להוכיח יכולת למידה בגיל הבגרות אצל אנשי� ע� מגבלה קוגניטיבית , )

קידו� ושילוב  כל זאת למע . ולהשפיע על צביעת משאבי� עתידיי� מתאימי� לתכניות מסוג זה

להקפיד כי הדח� לחקור ילווה באופ  מתמיד ומוחלט נכו  היה , ע� זאת. בקהילה אוכלוסייה זו

בדיווח  .תו� התחשבות ברגשותיה� ועולמ� הפנימי של הנחקרי�, את האמת באופ  רגיש וזהיר

כש� שבמהל� ביצוע המחקר יש , העולותלהתייחס למגוו  העמדות והדעות  חשובהממצאי� 

(התייחס לרצונותיה  של הנחקרי� ל Vidich. & Bensman, 1973 .( 

  

  תכנית ההתערבות האוריינית  2.5

  מטרות התכנית

 מילולי הנשמע וזיכרו הבנת , הבנת הנקרא, כתיבה, הקניה ושיפור מיומנויות קריאה �
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התפתחות , שיפור מיומנויות כישורי חיי� ועצמאות תפקודית דורשי יכולת אוריינית �

   מסגרת תרבות הפנאיקריאה בוהרחבת השימוש באישית 

   שפור איכות חיי� ושילוב בקהילה �

הבנת הפוטנציאל של בוגרי� בעלי צרכי� מיוחדי� לרכוש את הקריאה ומיומנויות  �

  קידו� התחו� של חינו� מבוגרי� כחלק אינטגראלי שלאורייניות 

  

  תיאור התכנית

 10לאור� השנה האקדמית ובמש� , 2009�2010תכנית ההתערבות האוריינית התקיימה בשני� 

יו� אחד בשעות הבוקר , המשתתפי� למדו בתכנית פעמיי� בשבוע). אוגוסט �נובמבר(חודשי� 

בכיתת ) על מנת שלא לפגוע בתעסוקה(באוניברסיטת חיפה וביו� השני בשעות אחר הצהריי� 

 8כאשר על , אקדמיות שעות 420כ מנו הלימודי� "סה. לימוד שהושכרה במבנה לימודי אקדמאי

. שעות הלימוד השבועיות המובנות נוספו שעות לימוד פרטניות ועבודת בית נרחבת במהל� השבוע

משתתפי�  10 �כל קבוצה מנתה כ. התלמידי� למדו בשתי קבוצות אשר סווגו על פי רמת קריאת�

ב מארבע צוות ההוראה הורכ. ה/על מנת לאפשר יחס ותשומת לב בתהלי� הלמידה לכל תלמיד

מורות נוספות  שתי. בקבוצות קטנות ובעבודה פרטנית, מורות כאשר השיעורי� הועברו במליאה

ליוו את המשתתפי� בהוראה ) הצטרפו לפרויקט במסגרת פרקטיקו� של החוג לחינו� מיוחד(

ההוראה הותאמה , לאחר איסו� הנתוני�. אחת לשבוע בשעות אחר הצהרי�, פרטנית מתגברת

ובהתייחס לנקודות החוזק ב ההתפתחותי בו הוא נמצא בקריאה התא� לשללכל תלמיד ב

מת  , דומות הישגי�, י חלוקה לקבוצות למידה קטנות"ההתאמה נעשתה ע. ולקשיי� מיוחדי�

כל התלמידי� . מטלות אישיות בכתה ומטלות לעבודה בבית ובהתאמה לרמת ההתקדמות האישית

 �יומ  סטודנט והחשוב מכל, סיטת חיפה תיק סטודנטאוניבראגודת הסטודנטי� של קיבלו מטע� 

פריטי� אלו חיזקו אצל משתתפי התכנית את תחושת השייכות לנו� האקדמאי . כרטיס סטודנט

  . ואת המחויבות ללימודי�

  

  מאפייני ההוראה ותכני הלימוד

 –ת מודעות פונמי: התכנית האוריינית נבנתה על פי חמשת המרכיבי� הנחוצי� לרכישת הקריאה

הוראה המגבשת , הוראה ישירה של חוקי המיפוי הגרפו פונמיי�, כישורי� מטה לשוניי�

הוראה ישירה של אוצר מלי� והוראה ישירה של מיומנויות הבנת , אוטומציה ושט� קריאה
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השיטה שנבחרה כמרכזית להקניית . בנוס� נית  דגש ללימוד מיומנויות הבנת הנשמע. הנקרא

. אשר מותאמת למתקשי� בקריאה, של דגנית שניר) 1991(" הכח לקרוא"הקריאה הייתה שיטת 

נלקחו טקסטי� וחומרי למידה משיטות קריאה , בנוס�. ההקניה נערכה בשילוב ע� שיטות נוספות

קריאה איכותית והבנת , לצד הקנייה שיטתית של פענוח צלילי�. בהתא� לצרכי�אחרות 

כנית נבנתה בהתייחס למידע הכוללני שנאס� הת. הודגשה הקריאה הפונקציונאלית, הטקסט

ההוראה כללה שימוש בשיטות מגוונות ושונות להקניית . בתחילת התכנית על המשתתפי�

תכני היו� יו� של , המקשר את הקריאה לתחומי העניי , הקריאה ובלימוד חוויתי ומעניי 

, ה וע� ספרי לימודהשיעורי� שילבו עבודה בספריי. המשתתפי� ולמאורעות ואקטואליה בחברה

בנוס� התקיימו ביקורי� . בקבוצות קטנות ובאופ  פרטני, במליאה, דה בסביבה מתוקשבתעבו

נערכו התאמות הנדרשות עבור , כמו כ . בתי קפה ועוד, מוזיאו , באתרי� אורייניי� כגו  ספרייה

, לבי�חלוקה לש(תלמידי� ע� מגבלה קוגניטיבית וזאת בהתא� להמלצות המחקרי� בסקירה 

, הגדלת הכתב, פ"הוראות כתובות מלוות בהוראות בע, שימוש בסמלי� ובתמונות מלוות מילי�

  ). שימוש בתכני� מתאימי� ועוד, חיזוקי�

  :בתכנית נכללו חמישה נושאי לימוד

מהירה ובעלת , קריאה נכונה, פונולוגיה, פענוח של אותיות וצלילי� �מבוא לשפה  �

 .משמעות

, תפריטי מסעדות, מתכוני�, תמרורי�, מודעות, קריאת שלטי� � קריאה פונקציונאלית �

 .מילוי פרטי� אישי�, כרטיס עובד

  .ספרי�, טלוויזיה, מחשב, קריאת עיתוני� ואקטואליה, הבנת עול� התקשורת � תקשורת  �

הקשבה לסיפורי� המותאמי� לעול� התוכ  של המשתתפי�  �סיפורי� על החיי�  �

לש� כ� נעשה . עול� הטבע, הרפתקאות ונדודי�, חברות ,בנושאי� של זוגיות ואהבה

שימוש בספרי� אשר נכתבו במיוחד עבור מבוגרי� ע� פיגור שכלי הרשומי� בשפה 

 ).המרכז לטכנולוגיה חינוכית �מטח (� מסדרת גומא פשוטה ותכניה� מתאימי

 ,ספריה, מוזיאו : ביקורי� באתרי� אורייניי� הדורשי� את יכולת הקריאה כגו  �

 . קפיטריה או מסעדה
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  תוצאות. 3

  ממצאי המחקר הכמותני 3.1

נערכו בדיקת הרמה האוריינית הראשונית של משתתפי קבוצת ההתערבות וקבוצת הביקורת לש� 

לא נמצאו הבדלי� מובהקי� ושתי . מבחני קד� במטרה לבחו  את הדמיו  במדדי� הראשוני�

מבח  אחד מתו� תשעת המבחני� אשר בח  למעט הממדי� ב, הקבוצות נמצאו כברות השוואה

 לטובת קבוצת הביקורת  מובהקבמבח  זה נמצא יתרו  התחלתי . את יכולת הקריאה בהקשר

P<.05) .(נערכו , לש� בחינת השפעתה של תכנית ההתערבות האוריינית על מיומנויות הקריאה

פרמטרי�  �חני� אבתו� כל אחת מהקבוצות באמצעות מב) T2 ,T1(השוואות בי  שני הזמני� 

ההשוואות בי  שתי קבוצות המחקר . למדגמי� תלויי�Wilcoxon signed- rank test  מזווגי� מסוג

 �הבחירה במבחני� א. למדגמי� בלתי תלויי� Wilcoxon rank sumsנערכו באמצעות מבחני 

פרמטריי� נעשתה מאחר והנחת ההתפלגות הנורמאלית בקרב הנבדקי� ביותר ממחצית 

  P<.05 .כלל הנתוני� נבדקו ברמת מובהקות של . י� שנבדקו לא התקיימהמהממד

  

  רקע משתני 3.1.1

אשר וועדת אבחו  מטע�  19�36בוגרי� ובוגרות ע� מגבלה קוגניטיבית בגילאי  39המדג� כלל 

הגדירה את רמת לקות� השכלית כנעה מפיגור קל , האג� לטיפול באד� המפגר במשרד הרווחה

 19�27האחת , בשל טווח הגילאי� הרחב נעשתה חלוקה לשתי קבוצות גיל. ניועד לפיגור בנו

שתי  קות הקוגניטיבית והוגדרוחלוקה נוספת נערכה ע� נתוני רמת הל. שני� 28�36והאחרת 

  . בנוני �פיגור שכלי קל ופיגור שכלי קל בנוני: קבוצות

גיל ). 61.9%(גברי�  13 �ו) 38.1%(נשי�  8מתוכ� , בוגרי� 21קבוצת ההתערבות כללה 

 27.76M= ,SD=4.25 .(10(שני�  27.76כאשר הגיל הממוצע עמד על  19�27המשתתפי� נע בי  

הנותרי�  11 �ו) n=10(מהמשתתפי� אובחנו כבעלי רמת לקות קוגניטיבית של פיגור שכלי קל 

  ). n=4(ועד בנוני ) n=6(אובחנו כבעלי פיגור קל בנוני 

הגיל ). 66.7%(גברי�  12 �ו) 33.3%(נשי�  6מתוכ� , בוגרי� 18בקבוצת הביקורת השתתפו 

מחצית מהמשתתפי� נמצאו בקבוצת פיגור ). 28.94M=  ,SD=3.58(שני�  28.94הממוצע עמד על 

  ). n=1(עד בנוני ) n=8(בנוני �והמחצית השנייה בקבוצת פיגור שכלי קל) n=9(שכלי קל 
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ל ההתערבות וקבוצת הביקורת על פי החלוקה ש נתוני הרקע של משתתפי קבוצת:  1' לוח מס

  גיל ורמת לקות קוגניטיבית, מי 

  

  
  
  מי 

  קבוצת התערבות
)N=21(  

  קבוצת ביקורת
)N=18(  

F M F M 

n=8 n=13 n=6  n=12 

38.1% 61.9%  33.3% 66.7% 
  
  
  גיל

  קבוצת התערבות
)M=27.76(  

  קבוצת ביקורת
)M=28.94(  

)19-27(  )28-36(  )24-27( )28-36(  

n=9 n=12 n=9 n=9 
  

  
רמת לקות 
  קוגניטיבית

  קבוצת התערבות
)N=21(  

  קבוצת ביקורת
)N=18(  

  בנוני�קל בנוני  קל  בנוני�קל בנוני  קל

n=10 n=11 n=9 n=9 

47.6%  52.4% 50% 50% 

  

ניכר כי מספר הגברי� עולה על מספר הנשי� בשתי קבוצות  1' לפי המיו  שנעשה בלוח מס

החלוקה הגילית הינה דומה עד שווה בשתי הקבוצות וכ� ג� החלוקה של רמת הלקות  .המדג�

 . הגיל הממוצע דומה בשתי הקבוצות. הקוגנטיבית

  שט. ודיוק בקריאה, ליכולת פענוח הערכת תרומת התכנית האוריינית 3.1.2

ור השערה ראשונה גורסת כי בעקבות הפעלת התכנית האוריינית ימצא אצל המשתתפי� שיפ

ש� ל. שט� ודיוק הקריאה בהשוואה להישגיה� לפני הפעלת התכנית, ביכולת פענוח צלילי�

ו שלושה מבחני� בשלב קד� ופוסט אשר בוחני� את יכולת הפענוח נערכבחינת השערה זו 

ואחוזי הדיוק ) מספר מילי� לדקה(כאשר נמדדו מדדי הקצב , הפונולוגי בתהלי� הקריאה

נמצא שיפור מובהק , נוח עיצורי� בודדי� וצירופי עיצורי� ותנועותבמבח  הבוח  פע. בקריאה

בהישגיה� של  )P<.001(באחוזי הדיוק בקריאה לאחר ההתערבות בכל רמת מובהקות אפשרית 

שיפור זה נמצא מובהק ג� בהשוואה בי  ). M=18.58,MD=15.88 ( משתתפי קבוצת ההתערבות

    ).P<.001(קבוצת הביקורת קבוצת ההתערבות ל

דווקא בהישגי ) P<.01(במבח  הבוח  קריאת מילי� בודדות במדד הקצב נמצא שיפור מובהק 

שיפור זה נמצא מובהק ג� ). M=3.38 ,MD= 2.13(קבוצת הביקורת אשר לא עברה התערבות 

הקצב המהיר יותר של קריאת המילי� לא העיד על שיפור , ע� זאת). P<.05(בהשוואת הקבוצות 

במדד הדיוק ) P<.01(עומת זאת בקבוצת ההתערבות נמצא שיפור מובהק ל. בדיוק בקריאה
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השוואה .  ולא חל שינוי משמעותי במדד הקצב) M=9.51 ,MD= 13.15(בקריאת המילי� הבודדות 

  ). P<.05(בי  הקבוצות מצאה את יתרו  הדיוק של קבוצת ההתערבות על הביקורת כמובהק 

בדיוק בקריאה אצל קבוצת  ) P<.001(פור מובהק  במבח  הבוח  את הקריאה בהקשר נמצא שי

שיפור זה נמצא מובהק ג� בהשוואה לקבוצת הביקורת  ). M=20.99 ,MD= 22.08(ההתערבות 

)P<.001.(  

של קבוצת ) הצלחה(% ומדדי הדיוק ) מילי� לדקה' מס(השינויי� במדדי הקצב  : 2' לוח מס

מילי� בודדות , י של עיצורי� ותנועותבמבחני פענוח פונולוג ההתערבות וקבוצת הביקורת

  2Tו  1T- בי   בממוצעי� ובחציו  ,ומילי� בהקשר

  שט. ודיוק בקריאה, פענוח  משתנה
 -T2ו   -T1השינוי בי   

מובהקות 
ההבדל בי  
הקבוצות 

)wilcoxon(   התערבות)N=21(   ביקורת)N=18(  

מובהקות   חציו   ממוצע
  השינוי

     ממוצע
  חציו 

מובהקות 
 ינויהש

פענוח פונולוגי של עיצורי� 
  קצב – ותנועות

 )מילי� לדקה' מס( 

-5.28 -6.58  -1.69 -0.25   

פענוח פונולוגי של עיצורי� 
  דיוקאחוז  – ותנועות

18.58 15.88 ∗∗∗ 3.62 1.59  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

' מס(קצב  �בודדות מילי�
 )מילי� לדקה

0.65 0.11  3.38 2.13 ∗∗ ∗∗∗∗  

 ∗∗∗∗  0.00 1.86 ∗∗ 13.15 9.51 דיוקאחוז  �בודדות מילי�

�טקסטקריאה בהקשר של  
  קצב

 )מילי� לדקה' מס( 

1.95 0.42  1.38 0.34   

 –טקסט קריאה בהקשר של 
  דיוקאחוז 

20.99 22.08  ∗∗∗ -0.18 0.00  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

∗ P<.05 ∗∗P<.01   ∗∗∗P<.001 

  

בכל שלושת , כי במדדי הדיוק בפענוח המתרחש בתהלי� הקריאה 2' בלוח מס נית  לראות

המבחני� התקדמות� של משתתפי קבוצת ההתערבות בבדיקה לאחר ההתערבות הייתה 

לעומת זאת במדדי קצב . משמעותית ומובהקת סטטיסטית ג� בהשוואה למדדי קבוצת הביקורת

נית  להסביר את הפערי� בהישגי� בדיוק לעומת . הקריאה לא נמצא שיפור מובהק בכל המבחני�

בות כתהלי� אשר מתרחש כאשר מושקע זמ  רב יותר בפענוח מדויק אשר הקצב בקבוצת ההתער

  .  עלול להתקיי� על חשבו  קצב הקריאה

נער� מבח  נוס� , על מנת להעמיק בהבנת התפתחות וקידו� יכולת הקריאה של משתתפי התכנית

� המילי� אשר הגו משתתפי. שמטרתו לבחו  את סוגי שגיאות הקריאה במבח  המילי� הבודדות

, חפיפת עיצורי� �בראשונה נכללו תבניות משמעותיות: נרשמו במדויק וסווגו לשתי קטגוריות

השגיאות מהסוג השני העידו על קריאת . ללא חפיפה עיצורי� ושגיאות מורפולוגיות וסמנטיות
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. שימוש בעיצורי� שוני� והחלפת תנועות, שמירת חלק מהעיצורי� �תבניות לא משמעותיות

תו� השוואת אחוזי השגיאות במבחני הקד� והפוסט של כלל המילי� שלא  הבדיקה נעשתה

טעויות קריאה ) P<.01(במבחני� אלו עלה כי המשתתפי� הפחיתו באופ  מובהק . נקראו במדויק

כמו כ  נצפתה ירידה ). M= -3.09 ,MD = -3.44(של תבניות משמעותיות מסוג מורפולוגי וסמנטי 

בבחינת אחוזי השגיאות . י� או קריאת עיצורי� ללא חפיפה למקורקלה בטעויות של חפיפת עיצור

את ) P<.05(בקריאת תבניות לא משמעותיות נמצא כי המשתתפי� הפחיתו באופ  מובהק 

בטעויות מסוג שמירה על  ). M= --2.83, MD =0.00( השגיאות של קריאת עיצורי� שוני� מהמקור

  .  דות על החלפת תנועות עליה קלהחלק מהעיצורי� נמדדה ירידה קלה ובאלו המעי

סוגי שגיאות בקריאת תבניות משמעותיות ולא משמעותיות אצל קבוצת בהשינויי� : 3' לוח מס

  2Tו  1T- בממוצעי� ובחציו  בי   ,ההתערבות

  

  

  

  

  

  

 

 

∗ P<.05 ∗∗P<.01   ∗∗∗P<.001 

  

התקיימה הפחתה של השגיאות , בכל הממדי� מלבד אחדמצביע על העובדה כי  3' לוח מס

במדד של החלפת תנועות בקריאת מילי� לא . בתבניות המשמעותיות והלא משמעותיות

עלייה שאינה מובהקת בהשוואה בי  המבחני� לפני ולאחר ההתערבות אצל  משמעותיות חלה

  . משתתפי התכנית האוריינית

  

קריאת תבניות  �שגיאות
  משמעותיות

  סוגי שגיאות בקריאת מילי� בודדות
 -T2ו   -T1השינוי בי   

  )N=21(קבוצת ההתערבות 

  מובהקות ההבדלי� חציו   ממוצע
)wilcoxon(  

 
  5.10- 2.55- חפיפת עיצורי�

   0.00 0.43- עיצורי� ללא חפיפה

 ∗∗ 3.44- 3.09- ותסמנטיות ומורפולוגישגיאות 

קריאת תבניות לא  �שגיאות
  משמעותיות

  מובהקות ההבדלי� חציו   ממוצע
)wilcoxon(  

 
  6.87- 1.89- שמירת חלק מהעיצורי�

 ∗ 0.00 2.83- עיצורי� שוני�

  11.11 7.09 החלפת תנועות
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  כולת הבנה והפקת משמעות מ  הטקסטהערכת תרומת התכנית האוריינית לי 3.1.3

התכנית האוריינית תגרו� לשיפור ביכולת של משתתפיה להבי  ולהפיק , על פי ההשערה השנייה

בחינת השערה זו נבדקו מדדי ההצלחה אשר נמדדו באחוזי� בשני  לש�. תובמשמעות מטקסט כ

  .  מבחני ברזני! הבוחני� את יכולת הבנת הנקרא

ביכולת הבנת הטקסט ) P<.001(במבח  הראשו  נמצא אצל קבוצת ההתערבות שיפור מובהק  

)M= 49.52 ,MD= 60.00 (נמצא  שיפור זה. בהשוואה להישגיה� בתחילת תכנית ההתערבות

  ).P<.001(מובהק ג� בהתייחס להישגיה� של קבוצת הביקורת 

ביכולת הבנת הנקרא ג� במבח  השני ) P<.001(נמצא בקבוצת ההתערבות שיפור מובהק  ,  בדומה

מובהקות מקסימאלית זו נמצאה ג� כאשר הושוו ). M=38.10 ,MD = 33.34(המקוצר שנער� 

  ). P<.001(המדדי� של שתי הקבוצות 

השינויי� על פי אחוזי ההצלחה של קבוצת ההתערבות וקבוצת הביקורת במבח   : 4' מסלוח 

בממוצעי� ובחציו  , ברזני� הבוח  הבנת טקסט ומבח  ברזני� הבוח  הבנת משפטי� מורכבי�

   2Tו  1T- בי  

  הבנה ויכולת הפקת משמעות מטקסט  משתנה
  -T2ו   -T1השינוי בי   

מובהקות 
ההבדל בי  
הקבוצות 

)wilcoxon(   התערבות)N=21(   ביקורת)N=18(  

מובהקות   חציו   ממוצע
  השינוי

    ממוצע
  חציו 

מובהקות 
 השינוי

הבנת  �מבח  ברזני�
  טקסט

49.52 60.00 ∗∗∗ 1.35 0.00  ∗∗∗  

�מבח  ברני� מקוצר  0.00 1.03 ∗∗∗ 33.34 38.10  ∗∗∗  

∗ P<.05 ∗∗P<.01   ∗∗∗P<.001 

  

כי המשתתפי� שעברו תכנית התערבות שיפרו באופ  מובהק את הישגיה� נתוני� אלו מעידי� 

. ג� בהשוואה לקבוצת הביקורת, בשני המבחני� אשר בחנו את יכולת הפקת המשמעות מטקסט

  .במבח  הבוח  הבנת טקסט ומענה על שאלות על תכניו ניכר שיפור רב יותר במבח  המקביל לו

  

  ליכולת הזיכרו  המילולי אורייניתהערכת תרומת התכנית ה 3.1.4

ההשערה השלישית נוגעת בשיפור ביכולת הזיכרו  המילולי אצל קבוצת ההתערבות בעקבות 

: ת המנתחי� יכולת זו �נבדקו מדדי� בשני מבחני� מערכת א. השתתפות� בתכנית האוריינית

, לי�מבח  הבוח  את זיכרו  העבודה על ידי מטלה בה יש לחזור ברצ� על מילי� שהנבח  הש
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במבחני� אלו . ומבח  הבוח  את יכולת הזיכרו  לעובדות על ידי שחזור סיפור באמצעות שאלות

  .  נמדדו אחוזי הדיוק

) P<.001(במבח  חזרה ברצ� על מילי� שהנבח  השלי� נמדד שיפור מובהק בכל רמות המובהקות 

ה זו נמצאה תמור). M=8.05 ,MD = 7.00(בזיכרו  העבודה של משתתפי קבוצת ההתערבות 

  . )P<.001( כמובהקת ג� בהתייחס לקבוצת הביקורת

בהתייחס לנתוני  )P<.001( במבח  שחזור סיפור באמצעות שאלות ניכר שינוי מובהק לטובה

שינוי חיובי זה הופיע אמנ� . )M=21.43 ,MD = 20.00( המוצא בקרב משתתפי קבוצת ההתערבות

ההבדלי� בי  , על כ . ג� אצל קבוצת הביקורת ,)P<.01(במידה וברמת מובהקות נמוכה יותר 

  .  הישגי שתי הקבוצות לא היו מובהקי�

השינויי� על פי אחוזי ההצלחה של קבוצת ההתערבות וקבוצת הביקורת במבח   :5' לוח מס

  1T-בממוצעי� בזמ  , חזרה על מילי� שהנבדק השלי� ובמבח  שחזור סיפור באמצעות שאלות

   2Tו 

  לולי זיכרו  מי  משתנה
 -T2ו   -T1השינוי בי  

מובהקות 
ההבדל בי  
הקבוצות 

)wilcoxon(   התערבות)N=21(   ביקורת)N=18(  

מובהקות   חציו   ממוצע
  השינוי

     ממוצע
  חציו 

מובהקות 
 השינוי

חזרה  �זיכרו  עבודה
ברצ. על מילי� שהנבח  

 השלי�

8.05 7.00 ∗∗∗ 0.61 0.50  ∗∗∗ 

 שיחזור �זיכרו  לעובדות
  סיפור באמצעות שאלות

21.43 20.00 ∗∗∗ 16.67 20.00 ∗∗  

∗ P<.05 ∗∗P<.01   ∗∗∗P<.001 

  

ת� בתכנית האוריינית משתתפי קבוצת ההתערבות שיפרו את יכולת הזיכרו  המילולי לאחר למיד

יכולת הזיכרו  לעובדות המהווה מרכיב מהזיכרו  המילולי  .5' כפי שמציג לוח מס, באופ  מובהק

  . ה ג� אצל חברי קבוצת הביקורתהתפתח

  הערכת תרומת התכנית האוריינית ליכולת הכתיבה ואיות מילי� 3.1.5

על פי ההשערה הרביעית יחול שינוי חיובי ביכולת הכתיבה ואיות מילי� אצל קבוצת ההתערבות 

לטובת אישוש השערה זו הועבר מבח  הכתבת מילי� . בעקבות השתתפות� בתכנית האוריינית

ואחוזי הדיוק ) מספר מילי� לדקה(במבח  זה הושוו ההבדלי� במדדי הקצב . ת�ת האבחו  אמערכ

האיות המוסכ� בכתיבה מתייחס לאיות מלא ומדויק . בקריאה בשלבי קד� ופוסט של המחקר

במדדי הדיוק של קבוצת ההתערבות ) P<.001(נמצא שיפור מובהק . של המילי� המוכתבות
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השוואה בי  הקבוצות לא הניבה ). M= 8.06 ,MD= 7.41( רבותבהתייחס למדדיה לפני ההתע

  . ממצאי� המעידי� על הבדלי� מובהקי�

של קבוצת ) הצלחה(% ומדדי הדיוק ) מילי� לדקה' מס(השינויי� במדדי הקצב : 6' לוח מס

  2Tו  1T- בממוצעי� ובחציו  בי  , איות מילי� �הביקורת במבח  הכתבהההתערבות וקבוצת 

  איות מילי�  � יבכת  משתנה
 -T2ו   -T1השינוי בי  

מובהקות 
ההבדל בי  
הקבוצות 

)wilcoxon(   התערבות)N=21(   ביקורת)N=18(  

מובהקות   חציו   ממוצע
  השינוי

     ממוצע
  חציו 

מובהקות 
 השינוי

קצב  �הכתבת טקסט
 )מילי� לדקה' מס(

-0.11  -0.10  -0.21 0.02   

אחוז  �הכתבת טקסט
 מוסכ� איות, הדיוק

8.06 7.41 ∗∗∗  2.62 0.09    

∗ P<.05 ∗∗P<.01   ∗∗∗P<.001  

. ניכר שיפור מובהק אצל קבוצת ההתערבות במדד אחד בלבד והוא מדד הדיוק, במבח  ההכתבה

נית  . כלומר כתיבת המילי� ארכה זמ  רב יותר, נית  אפילו להבחי  במגמת ירידה קלה בקצב

  . ק התקיי� על חשבו  קצב הכתיבהלשער כי ג� במקרה הזה השיפור בדיו

  

בלטו לעי  , בבחינה איכותנית של הכתיב במבח  ההכתבה שביצעו משתתפי קבוצת ההתערבות

, במבחני� בשלב הקד� ולאחר ההתערבות הבדלי� כמותיי� במספר העיצורי� והתנועות שנכתבו

י השלבי� נספרו על כ  נער� ניתוח סטטיסטי נוס� ובמבחני� שהועברו בשנ. לטובת האחרוני�

של  על מנת לברר את ההבדלי� באחוזי�, וחושבו מתו� הס�כלל העיצורי� והתנועות שנכתבו 

לאחר ) P<.001( נמצא כי אחוז העיצורי� שכתבו המשתתפי� גדל באופ  מובהק. הממצאי�

 P<.05נמדדה עליה ברמת מובהקות של , בדומה). M=19.87 ,MD= 16.09(הפעלת התכנית 

   ).M=10.15 ,MD= 7.41(עות שנכתבו במועד הבדיקה השני במספר התנו

צגו ת יוהמילי� בה� לאחר התערבומספר נושא נוס� שנמצא ראוי לבדיקה מעמיקה יותר היה 

מאחר ומילי� אלו לא אויתו במדויק ה� לא קודדו כאיות מוסכ� ולא הופיעו . בה  כל הצלילי�

במבח  שנער� בשלב הקד� ". מסיבה"המילה דוגמא לכ� נית  לראות באיות . בניתוח הראשוני

 �תלמיד אשר השתת� בתכנית האוריינית כתב מילה זו בכתיב חסר בצורה הבאה, התערבות

כלומר תו� ייצוג כל צלילי , בשלב הפוסט אותו תלמיד רש� את המילה בכתיב פונטי מלא". מא"

� שמטרתו להשוות את במבח  זה נער� ניתוח נוס, על כ ". משיבא" �המילה א� באיות שגוי

הממצאי� הוכיחו . האחוז היחסי של המילי� הכתובות בכתיב הפונטי המלא בשני שלבי המחקר
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עלייה באחוז המילי� הכתובות בכתיב פונטי מלא במבחני� לאחר ) P<0.1(באופ  מובהק 

  ). M=11.95 ,MD= 11.11(ההתערבות 

הכתובות בכתיב פונטי מלא בקבוצת התנועות והמילי� , השינויי� של העיצורי�: 7' לוח מס

  2Tו  1T- בממוצעי� ובחציו  בי  , איות מילי� �ההתערבות במבח  הכתבה

  

  

  

  

  

  

  

∗ P<.05 ∗∗P<.01   ∗∗∗P<.001  

התנועות והמילי� שנכתבו בכתיב פונטי , מדדי� אלו מעידי� על עלייה מובהקת באחוז העיצורי�

ההתקדמות . מלא במבחני ההכתבה של משתתפי התכנית לאחר ההתערבות לעומת בתחילתה

  . ית ביותר הופיעה במדד העיצורי� בו השיפור הוכח בכל רמות המובהקות הקיימותהמשמעות

של קבוצת ההתערבות בכלל ) הצלחה(% מציג את השינויי� בממוצעי� במדדי הדיוק  1גר. מס 

  T1- איות המילי� והפקת המשמעות מטקסט בי  , הזיכרו  המילולי, מבחני הפענוח הפונולוגי

  T2ו  

  

  

  

  

  

  

  

  

כי משתתפי קבוצת ההתערבות שיפרו באופ  מובהק את מראה המדדי� המופיעי� לעייל סיכו� 

, א� כ . הישגיה� במדד הדיוק בכל המבחני� שנערכו בהשוואה להישגיה� לפני הפעלת התכנית

  איות מילי� �כתיב  משתנה

  )N=21(התערבות 

מובהקות   חציו       ממוצע
  ההבדלי�

)wilcoxonwilcoxonwilcoxonwilcoxon(   
אחוז העיצורי� שנכתבו מהס� 

    ∗∗∗ 16.09 19.87    הכולל
אחוז התנועות שנכתבו מהס� 

    ∗ 7.41 10.15    וללהכ
    ∗∗ 11.11 11.95  אחוז הכתיב הפונטי המלא
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בעקבות הפעלת התכנית האוריינית נמצא אצל המשתתפי� שיפור משמעותי במיומנויות הקריאה 

, בהתא�. הזיכרו  המילולי ואיות המילי�, הצלילי� והדיוק בקריאה הכוללות את יכולת פענוח

ההתקדמות הבולטת ביותר . גדלה באופ  מובהק יכולת הבנת הנקרא והפקת המשמעות מטקסט

לאחריו מבח  הבנת הנקרא של המשפטי� המורכבי� , הופיעה במבחני הבנת הנקרא של טקסט

הקט  ביותר א� המובהק הופיע במבחני השינוי . ואחרו  מבח  הקריאה בהקשר של טקסט

במבחני הפענוח וההכתבה לא חל שינוי  בדקובמדדי הקצב שנ. זיכרו  העבודה �הזיכרו  הפעיל

  . משמעותי אצל משתתפי התכנית

  

של קבוצת הביקורת בכלל ) הצלחה(% מציג את השינויי� בממוצעי� במדדי הדיוק  2גר. מס 

  T1- איות המילי� והפקת המשמעות מטקסט בי  , המילוליהזיכרו  , מבחני הפענוח הפונולוגי

  T2ו  

  

  

  

  

  

  

בבחינת מדדי הדיוק אצל קבוצת הביקורת נמצא שיפור משמעותי ומובהק במבח  אחד מתו� 

הבוח  את יכולת הזיכרו  לעובדות באמצעות שחזור סיפור בעזרת , ערכת המבחני� שהועברה

נמצאה עלייה ) קריאה בהקשר של טקסט(מלבד אחד מעניינת העובדה כי בכל המבחני� . שאלות

עלייה זו . לטובת האחרונה, קלה אמנ� לא משמעותית בהישגי� בהשוואה בי  שתי המדידות

  .יכולה להתרחש בעקבות החשיפה החוזרת אל המבחני� והגדלת המודעות

 בחינת הקשר בי  רמת הלקות הקוגניטיבית לבי  המיומנויות האורייניות 3.1.6

רה החמישית גורסת כי לא ימצא קשר בי  רמת הלקות הקוגניטיבית לבי  השינוי ביכולות ההשע

, זמ  ודיוק �עיצורי� ותנועות: מדדי� 12 �ניתוח הנתוני� התייחס ל. האורייניות בעקבות התכנית

שחזור סיפור באמצעות , חזרה על מילי�, זמ  ודיוק �קריאה בהקשר, זמ  ודיוק �מילי� בודדות

י תכלל המבחני� שנערכו בש. הבנת הנקרא מקוצר, הבנת הנקרא, זמ  ודיוק � כתיבה ,שאלות
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בקבוצת ההתערבות לא נמצאו הבדלי� . נמדדו והושוו, תקופות המדידה ובשתי קבוצות המחקר

  . מהמדדי� שצוינו לעייל 10 �מובהקי� ביכולת ההתקדמות של המשתתפי� ב

בי   בשינויי� שחלו) P<.01(נמצא הבדל מובהק , במבח  עיצורי� ותנועות במדד הזמ  בלבד

 הלקות הקוגניטיביתהמצביעי� על ירידה בקצב הקריאה של המשתתפי� ע� )  T1-T2(הזמני� 

ברמת פיגור  הלקות הקוגניטיביתלעומת חבריה� ע� ) M= -12.24 ,MD= -10.36(ברמת פיגור קל 

וק במבח  זה חל שיפור ניכר וללא ברמת הדי, ע� זאת ).M=1.04 ,MD= 3.68( בנוני �קל בנוני

כלומר בשתיה  נקראו יותר מילי� באופ  , הבדל משמעותי בי  שתי הקבוצות במדדי ההתקדמות

  . נכו  ומדויק לאחר ההתערבות

בשינוי במדד הדיוק בקריאת ) P<.05(במבח  הבוח  קריאת מילי� בודדות נמצא הבדל מובהק 

 =M=14.48 ,MD(ברמת פיגור קל  הקוגניטיבית הלקותמילי� בודדות לטובת המשתתפי� ע� 

מדדי קבוצת הביקורת ). M=3.54 ,MD= 2.64(אשר התקדמו יותר מהקבוצה המקבילה ) 16.07

העידו כי לא נמצאו הבדלי� מובהקי� בי  המשתייכי� לקבוצת הפיגור הקל לבי  אלו 

  . גנו בשני שלבי המדידהבנוני ביכולות האורייניות שהופ � המשתייכי� לקבוצת הפיגור קל בנוני

שני המבחני� אשר מצאו הבדלי� בי  הקבוצות בקבוצת ההתערבות מצאו בכל פע� יתרו  

  מרבית המדדי� למעשה מצביעי� על . לקבוצה אחרת ועל כ  יכולי� להעיד על תוצאות אקראיות

  . ליכולת ההתקדמות האוריינית הלקות הקוגניטיביתחוסר קשר בי  רמת  

  

 ר לבי  יכולת ההתקדמות האורייניתהקשר בי  גיל משתתפי המחק בחינת 3.1.7

ההשערה השישית גורסת כי לא ימצא קשר בי  רמת הלקות הקוגניטיבית לבי  השינוי ביכולות 

נערכה השוואה בי  שתי קבוצות המחקר בשני זמני המדידה של . האורייניות בעקבות התכנית

וצת ההתערבות לא נמצאו הבדלי� מובהקי� ביכולת בקב.  מדדי מחקר זה 12 � ההישגי� שנמנו ב

  .  מהמבחני� הבוחני� את השינוי ביכולות האורייניות השונות 10 �ההתקדמות של המשתתפי� ב

) 19�27(נמצא כי השינוי החיובי שחל אצל חברי הקבוצה הצעירה יותר , במבח  חזרה על מילי�

מהשינוי שחל אצל הקבוצה ) M=11.00 ,MD= 12.00(גדול יותר ) P<.05(היה באופ  מובהק 

  ).M=5.83, MD= 5.50(התקדמות  א� כי ג� בקרב קבוצה זו חלה) 28�36(המבוגרת יותר 

שדווקא חברי הקבוצה , במבח  הבוח  את השינוי ביכולת הכתיבה ואיות מילי� נמצא לעומת זאת

מחבריה� ) P<0.1(ברמת מובהקות גבוהה יותר ) M=12.15 ,MD= 9.44(המבוגרת יותר התקדמו 
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אצל קבוצת ). M=2.60 ,MD= 3.70( בקבוצה הצעירה שאמנ� התקדמו א� פחות מבחינה כמותית

במבח  . מלבד בשניי� מהמבחני�, הביקורת לא נמצאו הבדלי� במדדי� בי  שני זמני המדידה

חברי קבוצת הגיל  )P<.05(הבוח  קריאת עיצורי� ותנועות נית  לראות כי באופ   מובהק  

בעת המדידה בשלב הפוסט לעומת ) M=-5.07, MD= -6.16(קראו לאט יותר , בוגרת יותרהמ

לעומת זאת  ).M=1.41 ,MD= 1.14(מעט מהירה יותר הצעירי� אשר הראו מגמה של קריאה 

 לחברי הקבוצה המבוגרת יותר )P<.05(במבח  חזרה על מילי� נמצא יתרו  מובהק דווקא 

)M=2.89 ,Median= 2.00 (י התוצאות של חברי הקבוצה הצעירה על פנ)M=-1.88 ,MD= -2.50( .  

חוסר העקביות של היתרונות לטובת קבוצה זו או אחרת וחוסר העקביות במבח  בו נמצא היתרו  

מערערי� את התוצאות המעטות המצביעות על קיו� , מהמדדי� 12והופעתו בשניי� בלבד מתו� 

ברוב . 19�36י� בגיל אשר נמצא בטווח של הבדלי� ביכולת ההתקדמות האוריינית התלוי

  .  המבחני� אוששה ההשערה כי לא נמצא קשר בי  ההישגי� לגיל הנבחני�

  

לא נמצאו הבדלי� . משתנה אחרו  שנבח  היה השפעת מי  הנבחני� על ההישגי� האורייניי�

בשני , רתמובהקי� ביכולות האורייניות בי  הנשי�  לגברי� בקבוצת ההתערבות ובקבוצת הביקו

  . זמני המדידה

  ממצאי המחקר האיכותני 3.2

  ללמידהושאיפות כמניעי� צרכי�  3.2.1

בקבוצות המיקוד שנערכו בשלב קד� של ) n=18(התמות בקטגוריה זו עלו מדברי המשתתפי� 

   .התכנית

  רצו  ללמוד ולהתקד� �

שאיפה זו . להתקד�העידו כי ה� מעונייני� ללמוד ו, ללא יוצא מ  הכלל, כל המשתתפי� בתכנית

המהווה בסיס לרצו  , על יכולת הקריאה ההתחלתית. מהווה מניע מרכזי להשתתפות� בתכנית

הביעו קושי ) 65%(שני� עשר מהמשתתפי� . העיד איש איש על פי תפיסתו, להיטיב מיומנות זו

   :וא� תסכול כאשר התייחסו לרמת הביצוע של מיומנות הקריאה והכתיבה הקיימות

  "לא קוראת טוב .ככה ככה. אני קצת יודעת לקרוא. עוד לא: "כרמ 

  " ע� הניקוד והכתיבה. לקרוא אני יודעת אבל קשה לי ע� הנקודות: "חגית

  "קשה לי לכתוב.  לא יוצא לי, אני כותב עקו�: "עד 
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אשר לוקחי� , המשתתפי� מבקשי� להגדיר עצמ� כקוראי� ברמה זו או אחרתבלט כי , ככלל

בחירת המילי� , )90%(אצל שבעה עשר מהמשתתפי�  .רבות האוריינית הרווחתחלק מסוי� בת

  :הצביעה על רצו  להדגיש את הידע הקיי� בטר� ההתמודדות ע� החסר

  "אבל פחות טוב, אני יודע לקרוא": מוטי

  ".אני מתקשה קצת. יודעי�" :שיר

  

ה� ללא התייחסות בחרו לתאר באופ  חיובי בלבד את היכולות של) 26%(חמישה מהמשתתפי� 

  : לקיומ� של הקשיי� השוני�

  "הכל טוב. אני קוראת טוב: "רוני

 "הכל יש. אני יודע לקרוא ולכתוב. ג� במחשב. אני קורא ספר ולכתוב ג�: "עמית

  

התבטא , ובאופ  אשר לא הושפע מהדירוג האישי של היכולות)  100%(המשות� לכל המשתתפי� 

   :לק מתהלי� קידו� אישיכח, ברצו  ללמוד לקרוא טוב יותר

  ,"ללמוד לקרוא יותר טוב, בקריאה אני רוצה להמשי�":  אוראל

  "אני רוצה עוד להתקד� בקריאה: "דוד

  "א� נקרא נתקד� יותר: "קר 

  

הרצו  ללמוד נסב סביב רכישת , )48%(נית  לראות כי  בדברי� שעלו אצל תשעה משתתפי� 

   :כמושא וכמטרה את הלמידה עצמההרואה , יותר לא חטא לראייה רחבה, הקריאה ויחד ע� זאת

  "אנחנו אוהבי� ללמוד : "כרמ 

  "זה טוב ללמוד: "אלכס

  "צרי� ללמוד בחיי�: "עד 

  

שאפו ה� ). 22%(נמצאו אצל ארבעה מהמשתתפי� , מעטות א� חשובות לציו , תגובות נוספות

  : לחוות תחושת הצלחה בלמידה שבעטייה טמונה ההכרה החברתית

היא אמרה לאמא איזה יפה  .קראתי יפה, והתקדמתי אז הייתה אצלי מורה בבית: "אוראל

  "קראתי והתקדמתי יפה אז אני רוצה להמשי� ללמוד ולהתקד�. התקדמתי בבית

  "תעודות הצטיינות, בשביל לקבל תעודות": ודד

יקר מוזכרת חווית הלמידה וההשתתפות הפעילה בתהלי� ובע,  בהמש� לכ� וכגור� נחשק נוס�

  : התרחשותה באוניברסיטה

  "על האוניברסיטה, מה עושי� פה, עבודות בלוח, לרשו� הערות בלוח" :אלכס

  ".אני אוהב ללכת לאוניברסיטה כי. ללמוד": עמית

  



50 

 

כל המשתתפי� הביעו רצו  להוסי� וללמוד במטרה להתקד� ולהתפתח תו� הרחבת הידע 

ו אשר העריכו את יכולת הקריאה או הכתיבה מכנה משות� קולקטיבי זה נכח אצל אל. והאופקי�

אשר הגדירו עצמ� כבעלי יכולת , ובדומה אצל האחרי�, שלה� כבינונית וא� הביעו תסכול וקושי

בלמידה נכללו תכני� הקשורי� ישירות למלאכת רכישת הקריאה והכתיבה וכאלה . קריאה טובה

. כחיונית ומשמעותית, ואחרי�הקשורי� בתפיסת ההזדמנות עצמה המאפשרת ללמוד תכני� אלו 

שהוצג כמושג , הלמידה תוארה כחלק מדר� ותהלי� וכבעלת פוטנציאל לקרב אל הקידו� האישי

הלמידה עצמה , מעבר להפגנת נכונות לשפר את היכולות האורייניות, עבור חלק�. כללי ומקי�

ומעוררת  נחוותה כמספקת, ככוללת מעורבות אקטיבית של התלמיד ומתבצעת באוניברסיטה

  . מוטיבציה וקושרה לקבלת חיזוקי� בלתי פורמאליי� ופורמאליי� מהסביבה

  הכרה בתרומת היכולת האוריינית ליכולת ניהול החיי� �

ה   ,תיארו את יכולת הקריאה כחיונית למילוי משימות יומיומיות רבות) 100%(כל המשתתפי� 

ה אשר באמצעותה נית  להרחיב את האוריינות נחוותה כבעלת תרומ. במרחב הביתי וה  בקהילה

 הנאה, האוריינות נתפסה כאמצעי להשגת ידע, למעשה. האפשרויות בתרבות הפנאי והתקשורת

בדברי המשתתפי� נמנו מיומנויות הנדרשות . בנוגע לתחומי החיי� השוני� והמגווני� ושליטה

  :לניהול משק בית כגו  בישול ועריכת קניות

 "י לדעת מה לשי� בבישולצרי� לדעת לקרוא כד": שירה

. מה חסר, מה יש בבית, שאנחנו הולכי� לקנות בסופר אנחנו צריכי� לדעת מה לקנות" :כרמ 

  "חייבי�. צרי� לקרוא מה כתוב

  "א� הולכי� לאיזה חנות אדע לקרוא מה מוכרי� ש� וכמה זה עולה" :שיר

  

יומנויות התמצאות בסביבה להצלחה בכל הקשור למג� האוריינות נתפסה כקשורה , על גוו  דומה

קופת חולי� וכדומה בעוד חוסר הידיעה גרר מצוקה , ושימוש בשירותי� קהילתיי� כגו  בנק

  : מסוימת

ואת  בוהוא כות. א� תלכי למשל לבית מרקחת והרופא נות  מרש� ואיזה תרופה לקחת: "עודד

 "!ב בט אוי ואבוי יהיה ל� כא, תרופה אחרת ותיקחילא תדעי איזה תרופה לקחת 

  "כדי לא ללכת לאיבוד, מספר דירה) לקרוא(: "אלכס

  "כמה כס� צרי� להוציא ,בשביל להוציא כס� בבנק": חגית

  

נגעו במילוי הזמ  הפנוי בפעילויות ) 74%(הצרכי� השוני� שדווחו אצל ארבעה עשר מהמשתתפי� 

צריכת . אינטרנטקריאת כתוביות בטלוויזיה ושימוש במחשב וב, כגו  קריאת ספרי� ועיתוני�

 : בתי הקפה והמסעדות, הפנאי כללה שאיפה לבילוי בקהילה בבתי הקולנוע
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  "כי חבל שאני לא קורא עיתו . ג� בשביל לקרוא עיתו : "אוראל

  "אני רוצה להוריד מוסיקה במחשב: "דוד

  "אני לא מצליחה לקרוא את המילי� ש�. רוצה לקרוא מה שכתוב בטלוויזיה: "כרמ 

, צרי� לדעת מה יש. ללכת למסעדה ולדעת את התפריט במסעדה. נוכל לעשות דברי�כדי ש:"עד  

  "כמה עולה, כמה משלמי�

  

או , אשר עובדי� בעבודות עצמאיות בקהילה המצריכות קריאה) 42%(שמונה מהמשתתפי� 

הביעו תקווה לשפר את היכולות וההזדמנויות , שואפי� להגיע אל מקומות תעסוקה אלו

  :התעסוקתיות

אולי יתנו לי תפקיד לעשות הזמנות או . מה מזמיני� ומה חסר, לקרוא מה יש בסחורה": מוטי

  "סוכר וקמח� לסדר מוצרי� 

 אני הולכת לעבוד עכשיו במקדונלדס וישאלו אותי מה יש להזמי  ואני לא אדע: "כרמ 

  !"לקרוא לה�

  "צרי� לדעת איזה תפקיד להקריא. אני רוצה להיות שחק : "עד 

  

 :רצו  בשליטה אישית על כל הנוגע בעניינ�� נשאו מסר המצביע על המילי

  "בשביל להוציא כס� ושיהיה לי את הכס� שלי ולא אצל אמא שלי": רוני

  "למה שא� בא לנו מכתב או משהו אנחנו צריכי� לדעת מה כתוב בו: "שירה

לכתוב מה שאני למשל ... א� את לא יודעת אז לא תדעי בהרבה דברי�. את צריכה לדעת: "חגית

  "אומרת

  

מעבר לתפיסת האוריינות כאמצעי רחב טווח להשגת מיומנויות עצמאיות וכתוצאה מה� שליטה 

תלו תקוות גדולות יותר בלימוד הקריאה וראו ) 21%(נראה כי ארבעה מהמשתתפי� , וייצוג עצמי

  :כחלו  הזדמנויות וגשר מעבר לעול� נחשק ונורמטיביבאוריינות 

. לדעת תמרורי� בכבישי�, תיאוריהרוצה לדעת לקרוא בשביל שאני אוכל לעשות אני ": אוראל

  "שהמורה ילמד אותי איפה לפנות ימינה  או שמאלה

  "צרי� לחתו� על הכתובה, א� אנחנו מתחתני�": יעל

  "?צרי� ללמוד בחיי� אחרת אי� אני אגור ע� אישה א� אני לא יודע לקרוא: "  עד

 

בה ליכולת הקריאה והכתיבה תרומה לניהול חייה� בסביבה המשתתפי� תיארו מציאות 

ה� התייחסו ליכולת האוריינית ככלי להשגת הידע הנדרש . המושתתת על סממני� אורייניי�

. בתעסוקה ובקהילה, לטובת תפקוד עצמאי ושליטה במיומנויות הנדרשות בחיי היומיו� בבית

בישול ועריכת , ניהול סדר היו�, סביבהשיפור יכולת הקריאה בא לענות על צור� בהתמצאות ב

, לצד החשיפה לידע. קניות בחנויות השונות ושימוש בשירותיי� השוני� שמציעה הקהילה
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את . המשתתפי� ציינו את הצור� בידיעת הקריאה כאמצעי להשגת הנאה ולמילוי שעות הפנאי

, בקרב מעטי� .הרצו  והצור� ליוותה מטרה של השגת שליטה מעצ� יכולת הביצוע העצמאי

האוריינות קיבלה מעמד מכריע כאשר קושרה לתפיסת העתיד במובני� של מעבר לבגרות כשלב 

  .  חיי� בזוגיות והקמת בית, לימוד נהיגה �וכתהלי� נורמטיבי

  הפחתת התלות באחר לטובת התפקוד העצמאי �

, ) 74%( באופ  גור� בתשובותיה� של ארבעה עשר מהמשתתפי�, אחד הממצאי� הבולטי� שעלה

המשתתפי� . ביבההתמקד בצור� וברצו  להתנהלות עצמאית יותר לצד הפחתת התמיכות מהס

  . "עזרה"ו" עצמאי", "לבד"אורכ� של הראיונות הקבוצתיי� על מילות המפתח חזרו ל

  :הביעו בשאיפותיה� ובתפיסה חיובית ורחבה של מושג זה חשיבות העצמאות את 

  "יל להיות עצמאיי�בשב) ללמוד לקרוא(חשוב : "דוד

  "נתקד� הלאה, זה יית  לנו עצמאות" :מוטי

  "ולהיות עצמאי� רציניי�להיות ": עד 

  

בהתייחס  להצליח בביצוע משימות לבדתרגו� של המושג הופיע כאשר העצמאות הוסברה כרצו  

היק� התמיכות לה� נזקקי� המשתתפי� בשל . למיומנויות השונות הנדרשות לניהול חיי היומיו�

דר� שעות הפנאי ועד לשימוש , ניהול משק הביתתיאור קשיי הקריאה בלט בדברי� החל מ

  : במשאבי הקהילה

היא עוזרת לי לקרוא . אני רוצה לדעת לקרוא בשביל האוכל מבלי שאמא תעזור לי" ) :גלי(חגית 

  "אני רוצה לבד. מה מכיני�

 "לקרוא עיתו , בשביל להסתדר לבד": דוד

  "בלי לשאול אנשי�. בחנותלהסתדר לבד ": עד 

  

, לצד הפ  התפקודי והרצו  להתנהלות עצמאית, מדגישי� באופ  ישיר) 31%(חמישה משתתפי� 

  :בתחושת רוויה מבקשת עזרה מתמדתג� את הפ  הרגשי הטמו  

המדריכה קוראת את התפריט ,כשאני הולכת למסעדה ע� המדריכה שלי ): "שרונה(שירה 

  "אית א� הייתי יודעת לקרוא לבדהייתי מרגישה עצמ. בשבילי

רוצי� , לא רוצי� לשאול את כול� מה כתוב...למשל בבית אני מציקה להורי� שיעזרו לי: "חגית

  ..."חנו נדענשא, שאנחנו נדע. לקרוא לבד

  !"א� לא תדעי לקרוא ולכתוב תצטרכי כל הזמ  עזרה בפלפו : "עד 

  

)  100%(אור העובדה כי כל המשתתפי� המשמעות של הרצו  להפחית בצור� להיעזר גוברת ל

. העזרה כמרכיב הכרחי בהתמודדות ע� משימות הדורשות את היכולת האורייניתמתארי� את 
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ניכרת תלות באחרי� בשימוש באמצעי תקשורת , בדומה ליכולת השלמת המשימות היומיומיות

  :הפקת ידע והנאה, כגו  עיתוני� ומחשב לצור� מילוי שעות הפנאי

 "היא קוראת לי, המדריכה עוזרת לי ע� הספר" : רוני

 "בלי אמא אני לא יכול. כנס למשחקי� במחשביע� חבר או שאמא שלי עוזרת לי לה" :עד 

א� אמא עוזרת  �איל גול  ומשה פר!, אני אוהב לקרוא בעיתו  מה שכתוב על הזמרי�: "אוראל

  "אמא מקריאה לי. לי

 

אנשי , הפונקציה של מת  העזרה הינ� ההורי� ממלאי, מתו� מציאות חייה� של המשתתפי�

יכול לאפיי  ג�  , ה אשר מדגיש את הצור� בתמיכותסוג אינטראקציה ז. הצוות ולעיתי� החברי�

  :מפגש ע� אנשי� זרי� בניסיו  להתמצא בסביבה

  "איזה אוטובוס לקחת, אני שואל אנשי� אי� מגיעי� למקומות. עוזרי� לנו": שיר

אז , המוכרת אומרת לי א� למשל הרכבת עוצרת בעתלית .נסוע ברכבתג� בשביל ל: "שמחה

  "עוזרי� לי ואומרי� לי

 

הצור� בהגדלת . העצמאות סימלה התקדמות ובגרות וכמושג המכתיב את הדר� ומהווה מטרה

כאשר המשתתפי� , היכולות התפקודיות ביטא למעשה צור� רחב יותר של הפחתת התלות באחר

ע� . ללא עזרה, יחס לרבדי� שוני� על הרצו  להצליח ולבצע משימות לבד�חזרו שוב ושוב ובהתי

התמיכות . מחייבת ומקיפה ג� כאשר היא נחוותה כמגבילה, העזרה תוארה כבלתי נמנעת, זאת

  . הגבוהות שימרו את מעמד� והשפיעו על תחושת היכולת והאפשרות בתפקוד העצמאי

, הרצו  ללמוד להתקד� ולהתפתחית שיקפו את להשתתפות בתכנית האוריינהמניעי� , לסיכו�

. מתו� הבנת משמעות החוויה והכרה באוריינות כמקיפה את כל תחומי החיי� בבית ובקהילה

הזדמנות לעצמאות תאפשר ההנחה הייתה כי הגדלת המיומנויות התפקודיות במצבי� אורייניי� 

  .רנפרדות ופחות צור� בקבלת עזרה והישענות על האח, גדולה יותר
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  תרומת התכנית האוריינית לאיכות החיי� 3.2.2

בקבוצות המיקוד שנערכו בשלב פוסט של ) n=15(עלו מדברי המשתתפי� , התמות בקטגוריה זו

  ).n=9(התכנית ומראיונות שנערכו ע� הצוות המקצועי והאמהות 

  מסוגלות ומכוונות עצמית �

  )n=15(המשתתפי� על פי דברי 

אוריינית בעקבות הלמידה  ת הצלחותיה� במשימות דורשות יכולתבתיאור המשתתפי� א

בדבריה� נמצאה ". בלי עזרה"ו" עצמאי", "לבד"חזרו על עצמ  מילות המפתח , בתכנית

שני� . פנאי וקהילה, התייחסות לקידו� יכולות תפקודיות בתחומי� הנוגעי� למיומנויות יומיו�

הגאווה שבהישג וביכולת לבחור לווה את המ, שיתפו בתחושה מעצימה ומחזקת) 80%(עשר 

  :ולהתנהל על פי הרצו  האישי

, אני הכנתי עוגה לבד ...זה קשה לי אבל אני מצליחה. רוצי� לבד. אנחנו לא רוצי� עזרה: "חגית

  "התמודדתי לבד, אני קראתי לבד, מהספר בישול של אמא

 הייתי כל הזמ  אומרת לא�. אני הייתי הולכת לבית קפה ולא יודעת לקרוא את התפריט: "שירה

  ,עכשיו אני לא אומרת לה. אני לא יודעת לקרוא את התפריט, בית שלי תקראי לי את התפריט

  "את זה אני קוראת לבד

אני עושה הכל . בעיקר א� יש תמונות זה עוזר לי. עיתוני� אני קונה וג� אני קצת קוראת: "דינה

  ".לבד. ולא צריכה את אמא ועוד מישהו ועוד מישה, לבד

  

חשוב היה למשתתפי� להדגיש כי ביכולת� לבצע פעולות שונות בכוחות עצמ� ואת התמודדת� 

אינ� נזקקי� לאותה רמה של את צידו המשלי� של המטבע חידדה הטענה כי . אל מול המשימות

  : תמיכות ועזרה כבעבר

ובלי עזרה של  )תוכנה ללימוד קריאה" (מפתח הקס�"ל, אני נכנס לבד למחשב לקרוא: "אורי

  "מדריכי� משתמש במחשב

  "אני צריכה פחות עזרה: "שירה

המשתתפי� נזקקו לעזרה בביצוע חלק מהמשימות השונות אול� תדירותה פחתה כאשר השליטה 

קבלת העזרה מקבלת משמעות אחרת ואינה פוגעת בתחושת . והיכולת להבנת הסיטואציה גברה

שת חוסר אוני� בשל השותפות המסוימת בקריאה קטנה תחו, על כ . השליטה והניהול העצמי

  :וגדלה תחושת המסוגלות

הזמנתי . ובוחר בבית קפה את מה שאני רוצה) החברה(היו� אני קורא תפריט ע� מור  : "שיר

  "הייתי צרי� קצת עזרה מהמלצר אבל הסתדרתי לבד. כרי� וקפה לבד

 "ג� אני הלכתי ע� אחותי והוצאתי כס� לבד:  "כרמ 



55 

 

  

אצל לפחות חמישה מהמשתתפי� , עולה אל קדמת הבמה באופ  ניכר יביות שפותחההאסרט

נתו  זה מצביע על רצונ� בתפקוד עצמאי ושלילת האפשרות של בקשת עזרה או קבלת ). 33%(

כגו  קריאת לוח , רצו  זה בא לידי ביטוי בהקשר לפעולות הקשורות לתרבות הפנאי. תמיכה

  : � ופעולות הכוללות ניידות עצמאית בסביבההצגות בתיאטרו  וקריאת עיתוני

רוצה , אלא רק לבד, אני לא רציתי ללכת ע� מוטי, יודע להגיע לבד לאוניברסיטה) אני(" : מנח�

  "לבד, להיות עצמאי

אני קורא , לא לא לא! ...?סדר )  חבר(מה עמית ). להסתדר בקולנוע(אני יכול ג� לבד : "שיר

  "לבד) עיתו (

 

ו על פעולות שונות אשר ה� מצליחי� לבצע באופ  עצמאי ועל הגאווה והסיפוק המשתתפי� סיפר

ה� . תחושות אשר תרמו לבניית דימוי עצמי חיובי ותחושת מסוגלות, הטמוני� בהישגי� אלו

מצליחי� יותר מבעבר וכי ה� אינ� , הקפידו להדגיש כי ה� מסוגלי� להתנהל באופ  עצמאי יותר

א� באופ  חלקי את , היכולת להבי . ות של עזרה ותמיכה חיצוניתזקוקי� לאותה מידה ותדיר

את יכולת� להבי  את , הגדילה את מעורבות� הפעילה של המשתתפי�, המסרי� האורייניי�

באה לידי ביטוי היכולת , יד ביד ע� תחושת המסוגלות. האירוע ובפרט את תחושת השליטה

  . בילה לתפקוד עצמאי יותרלמכוונות עצמית וליכולת הבחירה האישית אשר הו

  )n=9( והמשפחותעל פי דברי הצוות המקצועי 

של  לשינוי החיובי הניכר בביטחו  העצמיהתייחסו באופ  ישיר ) 100%(כל המרואיינות 

, צוינו שינויי� התנהגותיי� המעידי� על התבגרות. המשתתפי� בעקבות לימודיה� בתכנית

להרחבת הידע וכישורי , ביטחו  קושרה ללמידהתחושת ה. תעוזה ואמונה עצמית, התפתחות

המשתתפי� חשו ביטחו  גדול , על פי הדברי�. הקרינה על תחומי חיי� נוספי�, הקריאה ובמקביל

  : בכוחות עצמ�, יותר ביכולת� להצליח ועל כ  החלו לנסות ג� באזורי� בה� בעבר חששו לפעול

יש . היא התבגרה והתקדמה .היו� דברי�היא מנסה , יש לה יותר ביטחו  לעשות דברי�: "שושי

  "היא יותר בטוחה בעצמה, היא לא מתייאשת ומרימה ידיי� מהר. לה יותר אומ!

 .היא יותר בוגרת היו� ויותר מתמודדת לבד. הביטחו  העצמי שלה גבר וזה תר� לאגו שלה: "נילי

  "היא מאושרת יותר ומאמינה בעצמה

, להשתמש באביזרי המטבח �לו בדברי� הקטני�היו� פחות מבקש עזרה מקוד� אפי: "תמר

התחיל להעיז וראה . בעבר מלכתחילה בכלל לא חשב שהוא מסוגל לעשות, מרגיש שהוא כ  יכול

 "כי טוב
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חזרה ושנתה בדברי המרואיינות שמנו ניסיונות מגווני� ופעולות שנעשו , "לבד"מילת המפתח 

הפחיתו את הפעמי� והסיטואציות בה   המשתתפי�, בהקבלה. באופ  עצמאי על ידי המשתתפי�

  :ה� מבקשי� עזרה והתמודדו ביותר מישורי� באופ  עצמאי ע� משימות שונות

. בהתחלה הוא היה נעזר בחברה שיעזרו לו למצוא מספרי טלפו  והיו� הוא מצליח לבד: "נדי 

ברי� כי הוא מתעקש שהוא יכול לצאת לקניות לבד ולא ע� ח. הוא פשוט הול� ומסתכל על הד�

  "לאחותו הוא אמר שהוא יכול לנסוע לבד כי הוא יקרא איפה הוא נמצא. הוא יודע לקרוא

לקראת סו� הלימודי� היינו ע� כל הדירה במסעדה הצעתי לה עזרה והיא אמרה שהיא : "נועה

  ..."זה דבר גדול מאד מאד. לאט אבל לבד היא הזמינה, היא הצליחה לקרוא לבד. מסתדרת לבד

, הוא יותר מודע לעצמו, הוא פחות תלוי בנו כצוות. פחות זקוק לעזרה. וא יותר עצמאיה: "שולה

  "רוצה להתחיל לעבוד בעבודה עצמאית

  

חשו כי לצד הביטחו  העצמי , המלוות את המשתתפי� באופ  יומיומי, )78%(שבע מהמרואיינות 

התמודדות ע� קשיי� , יוזמה אישית: כגו . הופגנו ג� כישורי� אישיי�, שהמשתתפי� שידרו

  : ופתרו  בעיות לצד יכולת גבוהה יותר  להבעת דעה אישית וייצוג עצמי

מרגישי� בטוחי� לעשות מטלות ואינ� . בי� יותרימחו, אחראי� יותר, בוגרי� יותר ה�: "ענת

רוני . פותרי� בעיות בצורה טובה משמעותית יחסית ללפני שנה, מגלי� תושייה, חוששי� לטעות

  "מה שמפריע לה ולהתלונ  על, ויש לה בטחו  ליזו�, הרבה יותר ברור ג� מדברת

הוא . ואפילו נהיה עקש  לפעמי�, ושיש לו דעה ורצונות משלו, אני לא רגילה שבני עצמאי: "זיווה

  "ג� על נושאי� שקשורי� לפוליטיקה למשל, פתאו� מתווכח, רוצה לעשות מה שהוא רוצה

פחות נעזר בי ואומר לי . עושה זאת בצורה בוגרת, פתרו  בעיותהוא נהיה יותר יצירתי ב: "ציפי

  "כשאני רוצה להתערב בענייניו" חופרת"שאני 

  

. כל המרואיינות חשו כי הביטחו  העצמי של המשתתפי� גבר בעקבות השתתפות� בתכנית

באופ  ברצו  ובאמונה כי קיימת המסוגלות לנסות ולבצע פעולות שונות , הביטויי� הופיעו בנכונות

פחתו גדלה תדירות האירועי� בה� ההתנסות והמעורבות הינה אקטיבית ו, כפועל יוצא. עצמאי

 . כאשר ה� דרשו את ההזדמנות לנסות בכוחות עצמ�, האירועי� בה� המשתתפי� נזקקו לעזרה

, את ההד וההשפעה של התחושה המעצימה נית  היה לפגוש בתחומי חיי� נוספי� כגו  תעסוקה

שינויי� אלו כללו אירועי� אשר  .מיומנויות בקהילה ושימוש בשירותי הפנאי, ביבהניידות בס

, דורשי� את יכולת הקריאה א� ג� אירועי� אחרי� אשר מצריכי� יכולת התמודדות עצמית

עמדות , המרואיינות תיארו מצבי� בה� המשתתפי� הביעו דעות. פתרו  בעיות ותושייה, יוזמה

   . קשו על ביצוע הדברי� בהתא� להל� רוח�ומאוויי� אישיי� וא� התע
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 המעמד האישי במרחב החברתי והמשפחתי �

  )n=15(המשתתפי� על פי דברי 

הנאה מפנאי בקהילה , התמצאות בסביבה, בסיטואציות שונות הקשורות ליכולת לנהל סדר יו�

יכולת כי בעקבות השיפור ב) 47%(סיפרו שבעה משתתפי� , ושימוש באמצעי תקשורת כגו  מחשב

  :  לתרו� מהידע שצברו לטובת אחרי� ולהוות מקור לעזרההקריאה יכלו 

הוא הזמי  עוגת שוקולד ואני . חבר שלי לא קורא כל כ� טוב, )קראתי התפריט(אני : "שירה

  "אמא לא רואה טוב אז אני קוראת לה. קראתי מכתבי� שאמא שלי קיבלה בדואר... סלט

  "א� הוא לא יודע משהו במחשב אני עוזרת לו. שה לו במחשבק). אחיה(אני עוזרת לגיל : "חגית

הייתי מסתב� ע� לוח תורנות והיו� אני יודע לקרוא ומזכיר . לקרוא בלוח תורנות: "אורי

  ) "לדיירי�(לאחרי� 

  

הסביבה שחיזקה את ההישגי� בקריאה והביעה מקור נוס� לתחושת ההצלחה וההעצמה היוותה 

  :הערכה

  אמא קנתה לי... היא לא מאמינה שאני יודעת לקרוא. ל הכבודאמא אומרת כ: "חגית

 "מתנה לבית כי השתפרתי בקריאה

היה . שבת שעברה הייתי בבית ואחי נת  לי לקרוא תהילי� והיה בהל� שהצלחתי לקרוא: "כרמ 

  "בהל� אח שלי שאני יודעת לקרוא

  

ייכי� למסגרת אקדמית ייחסו חשיבות לעצ� היות� של הלימודי� כש) 47%(שבעה מהמשתתפי� 

דריסת הרגל בעול� חדש ומאתגר ומעמד� השווה . ומתבצעי� בחסות ובמרחב של האוניברסיטה

.  יצרו תחושת גאווה והמפגש שהתאפשר ע� סטודנטי� אחרי� נחווה כמעורר עניי , כסטודנטי�

ה� בה ג� , השהות באוניברסיטה סיפקה הזדמנויות להיחש� אל סביבה סטודנטיאלית צעירה

  : לקחו חלק

. לראות אנשי� רגילי�. וישבתי ולמדתי, זה שינה הרבה דברי� שנסעתי לאוניברסיטה: "אורי

  "שהיא ג� סטודנטית ש�, פגשתי את המורה שלי. להרגיש אנשי� רגילי�

  "הרגשתי כמו גדולה שלומדת באוניברסיטה. היה לי כי� להגיע לאוניברסיטה: "דנה

 "סטודנטי�, י�אפשר לפגוש אנשי� אחר: "שיר

 

הסתגלות למקו� חדש , מיקו� הלימודי� הצרי� למידת הדר� ונסיעה עצמאית בתחבורה ציבורית

, כ�. המדשאות ועוד, בתי הנוחיות, חדרי הכיתות, ושימוש בשירותי� השוני� כגו  הקפיטריה

  :קודמו כישורי החיי� ולמעשה היכולת להשתלב בקהילהכתרומה נלווית ללימודי� 
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. תמיד הייתי מזמי . קפיטריה באוניברסיטה יש ש� אנשי� שחבל על הזמ  נחמדי�ב: "שיר

  "תה, שוקו, באוניברסיטה הייתי קורא מה יש וקונה

  "אפשר לשבת ולאכול ש�, כי אפשר לטייל באוניברסיטה. היה לנו כי� כא : "כרמ 

 "מרגיש שמח. הגעתי באוטובוס: "אד�

  

ו מהידע החדש שרכשו ועזרו לאחרי� להתמודד ע� המשתתפי� סיפרו על אירועי� בה� תרמ

המצבי� בה� זכו למעמד של . אשר דורשות את יכולת הקריאה, משימות שונות בבית ובקהילה

בני המשפחה ושינו במעט , התקיימו במפגש ע� קבוצת השווי�, בעלי הדעה והיכולת לעזור לאחר

תגובות . וגלי� ג� לספקה בעצמ�מנזקקי� תמידית לעזרה לכזו בה ה� מס. מציאות רבת שני�

המשתתפי� ברכו על ההזדמנות . הסביבה התומכות והגאות בהישגי� נחוו כמשמעותיות עבור�

ה� . להכיר סטודנטי� אחרי� ולנטוע יתד במרחב חדש, להיות ולהיראות, ללמוד במוסד אקדמי

בשירותי� עמידה בחוקי המקו� ושימוש , התמודדו בהצלחה ע� נסיעות בתחבורה ציבורית

  . השוני� באוניברסיטה וכ� הגדילו את מעורבות� בקהילה

  )n=9( והמשפחותעל פי דברי הצוות המקצועי 

הצביעו על שינויי� לטובה בהפגנת הנוכחות ובמעורבות האישית של ) 89%(שמונה מרואיינות 

הגישה לידע והשימוש בו העצימו את . במישורי� החברתיי� והמשפחתיי�, המשתתפי�

לקיו� שיחות פעילות ע� חברי� ובני משפחה בשל הרחבת תתפי� וסיפקו עבור� בסיס המש

  :נושאי השיחה והידע שה� יכלו לתרו�

זה העצי� לה . יש לה בטחו  לשיחה כי היא יודעת מה להגיד, מרגישי� שיש לה יותר ידע: "נועה

ע� הייתה מאד היא פ. זה התבטא מול הדיירי� ומול כל אחד. את התקשורת בצורה מדהימה

פתאו� היא התחילה . לא היה לה בטחו  לבטא, לא ידעה לפתח נושאי שיחה ע� הדיירי�, סגורה

  "להשתחרר בדיבור ג� ולא רק בקריאה

שפותח את ) ההורי�(מאוד משמח אותנו , את קולו, במשפחה דניהתחלנו לשמוע את : "תמר

  "  ולערב את אבא שלוהתחיל לעניי? ראית מה אומרי� על מכבי חיפה, אבא: "הפה

  

קושרו  ,השינוי לטובה ביכולת השליטה העצמית ובמיומנויות יצירה וניהול קשרי� חברתיי�

  : על תרומותיה האקדמיות והאישיות, להשפעות נלוות של ההשתתפות בתכנית

פתאו� היה לה גישה טובה וקלה . היא פחות אימפולסיבית ויותר מחושבת, היא התבגרה: "נילי

 "למדה להתנצל כשהיא טועה או רבה ע� דייר אחר, היא הפכה רגועה יותר . הידע יותר אל

  "זה עזר לה להיפתח קוד� כל מבחינת חברי�. היא פתאו� יותר חברותית: "שושי
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סיפרו על אירועי� בה� נצפו המשתתפי� באינטראקציה חברתית בה ה� ) 45%(ארבע מרואיינות 

הידע שנוצר ותחושת הביטחו  הגדולה יותר תרמו . עזרהמשתמשי� ביכולת הקריאה לטובת מת  

ה  בקרב קבוצת השווי� וה  בתא , ההשפעה ולחיוניות המשתתפי�, ליכולת המעורבותג� ה  

  : המשפחתי

  "הוא הפ� למסביר של כול�. הסביר לה, וקרא לה) חברה( הישב ע� זהבהוא ": ציפי

היא עושה . קוראת מסבירה לחברה אחרתהיא קוראת בדירה ע� החברי� ועל מה שהיא : "נועה

  "מחירי�, חנויות, שליחות עבור אימא שלה וקוראת עבורה מכתבי�

מסבירי� לדייר ומנסי� , שניה� כמו מורי�, הוא ויעל מלמדי� היו� דייר אחר לכתוב": נדי 

וא ה. לדודו הדייר שלא יודע בכלל לקרוא עמי מספר על מה שהוא קרא בעיתו . ללמד אותו לקרוא

  "מציע לו עזרה להקריא לו את מספר הטלפו  של אמא שלו

  

המשתתפי� רצו להדגיש ולהציג את היכולות שלה� וכי הזדמנויות אלו חיזקו אות� נראה היה כי 

  :  אשר הפגינה סיפוק וגאווה בהצלחותיה�, וגררו תגובות מעצימות מ  הסביבה

. כל נכד הכי  לו כרטיס ברכה. הפתעהשנה ועשינו לו מסיבת  70לדוגמא אבא שלי חגג : "תמר

וג� אבא שלו לא , אני לא אשכח את זה כל חיי(ג� ק�  דני, כשכל נכד קרא את הברכה שהוא הכי 

, הרי� את הכרטיס ברכה וקרא דני, וחשבנו שיבר� בעל פה, ואמר שיקו� לבר�) ישכח זאת לעול�

או זה שיכל  , הביטחו  לקו� שהיה לו את, עצ� זה שהוא ק�, לא יודעת מה היה מרגש יותר

   "לוכמוב  התרגש הכי הרבה מהקריאה והכרטיס שי אבא של. והוא אכ  קרא, לקרוא בפני קהל

היא , אמא של אורי פע� ביקשה שיקרא לה כתבה והיא מאד התרגשה מזה שהוא הצליח: "שולה

  "לקרואשהוא לומד לאמא שלו זה היה לה מאד חשוב . גאה בו, שואלת, הייתה מתעניינת

  "לחברי� הוא אוהב להראות שהיו� הוא יודע לקרוא: "נדי 

העצמה אישית ותחושת הגאווה שחוו סיפרו על , )100%(ללא יוצאת מ  הכלל , כל המרואיינות

  :המשתתפי� מעצ� היות� סטודנטי�

זה העצי� את האגו , הוא כל הזמ  אומר לחברי� ולמשפחה שלו שהוא לומד באוניברסיטה: "נדי 

מספר על הכיתה על שאר , הוא היה משווי! על האוניברסיטה. פתאו� יש לו ער� אחר, שלו

  "הוא מאד התרגש מהתיק סטודנטי� ומהכרטיס סטודנט. הסטודנטי�

  "היא התרגשה וסיפרה לי על המקומות באוניברסיטה, היא הייתה גאה כל כ�: "שושי

הוא התלהב מאד ..השיעורי�, רותעל המו, שעה שלמה הוא היה מספר על אירועי היו�: "שולה

מזה שיש לו תעודת סטודנט וסיפר על הקנייה בקפיטריה וג� הוא הצליח ש� לקרוא ולקנות 

  "באופ  עצמאי לפי מה שהוא אוהב
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תחושת ההעצמה נבעה מתו� הבנת החשיבות של לימודי� באוניברסיטה ושל היות� במעמד של 

על פי הבנת  של חמש .  סטודנט וכרטיסי סטודנטהכולל סממני� החיצוני� של תיקי ה, סטודנט

הייתה את האפשרות לצעוד בדר� דומה לצעירי� אחרי� בעת למשתתפי� , )55%(מרואיינות 

  :  ועל כ  חשו גאי� ושווי�, להתפתח וללמוד באקדמיה �התבגרות�

ה� . וי!היה לה� במה להשו ,יכלו להגיד ג� אני סטודנט כמו האחי� שלי, ה� התגאו מאוד: "ענת

  "הבינו היטב את המשמעות והכבוד בללמוד באוניברסיטה ונהגו להגיד את זה לכול� בגאווה

היא . היא הייתה מאושרת וסיפרה לכול� כולל השכני� שלי שהיא לומדת באוניברסיטה: "נילי

  "סיפרה שג� היא סטודנטית כמו אח שלה וזה גר� לה להרגיש מאד טוב ע� עצמה

. שהוא גבר צעיר שלומד באוניברסיטה, יש סו� סו� את הגיל האמיתי שלוהילד שלי הרג: "תמר

ופתאו� סו� סו� . חסר יכולות, שבדר� כלל מתייחסי� אליו כמו לילד, מרגיש את הפער דני

, שדורשי� ממנו להיות רציני, שיכול ללמוד במוסד רגיל, מישהו נת  לו להרגיש כמו כל אד� אחר

  "העיניי� וכ� ג� מתייחסי� אליו בגובה

  

רוב המרואיינות תיארו את התמורות שחלו בכישורי� החברתיי� והאישיי� ואת ההשלכה 

ה  ייחסו חשיבות רבה לגישה לידע . החיובית על מעמד� החברתי או המשפחתי של המשתתפי�

מת  , ציינו את הגדלת מעורבות� הפעילה של המשתתפי�. שהורחבה ולדימוי העצמי שהתפתח

חשוב , על פי הדברי�. בידע והפגנת העניי  אישי באירועי� חברתיי� ומשפחתיי� השיתו�, העזרה

הסביבה הפגינה סיפוק ושביעות רצו  מהישגיה� , היה למשתתפי� לקבל חיזוקי� חיצוניי� ואכ 

ההזדמנות ללמוד באוניברסיטה , יתרה מכ�. ומתרומת� לאווירה החברתית והמשפחתית

לחוויה זו  היו . הרבו לעסוק בתכני� הקשורי� ללימודיה�העצימה רבות את המשתתפי� אשר 

בדומה , אשר התייחסו למעמד האקדמי בו זכו המשתתפי�, שותפי� אנשי הצוות והמשפחות

  .  לאחרי�

 למידה והתפתחות כהזדמנות למימוש עצמי �

 )n=15(על פי דברי המשתתפי� 

רו הכישורי� האקדמיי� בה� סיפרו כי בעקבות התכנית השתפ, )93%(כל המשתתפי� מלבד אחד 

  :את ההתקדמות ויכולות הקריאה והכתיבה העכשוויות תיארו במילי� מטיבות. אחזו

 "הקריאה עזרה לי לכתיבה. אני כותב בכתב של גדולי�, לכתוב) למדתי: "(אורי

  "יותר מהרהיו� אני קורא . יש לי קריאה טובה. אני מרגיש שאני יכול לקרוא ולכתוב": רשי

אני . הרבה יותר טוב, בתחילת השנה היה לי קשה לקרוא ועכשיו אני קוראת יותר טוב: "שירה

  "מצליחה לקרוא לבד
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אשר נוגעות ,  רווחה וסיפוק, את חווית ההצלחה שבלמידה ליוותה תפיסה עצמית חיובית

  : ומשפיעות על התחושות והיכולות במישורי� נוספי�

היו� אני מצליח לקרוא יותר טוב . וצה להמשי� ככהאני חושב שהשתפרתי בקריאה ואני ר: "ניס 

  "מבהתחלה ואני מרגיש ע� זה נפלא

שלא , שאני יכולה לקרוא דברי�. אני מרגישה עכשיו יותר טוב ממה שהיה...עכשיו יש לי: " דנה

  "עכשיו אני יכולה לעשות כמעט הכל. קראתי אז

  

, בת הידע וכישורי הקריאההרח, כבעלת תרומה להנאהאת תכנית הלימודי� עצמה תיארו 

 :  והגדלת המעגל החברתי

  "יודע יותר דברי�) אני: "(אד�

 "התוכנית עזרה לי בהרבה דברי�. הפיתוח של השכל: "אורי

ג� למדתי . יש לי עכשיו המו  חברי�. אפילו כשאני לא מרגישה טוב, אני אוהבת לבוא לכא : "דנה

  "לקרוא וג� יש לי חברי� עכשיו

  

פרו על הזדמנויות רבות בה  ה� מתמודדי� ע� מטלות הקריאה שונות במהל� המשתתפי� סי

נעשה שימוש בלומדות קריאה אינטראקטיביות , כאשר בי  היתר, יומ� בבית� ובקהילה

שגרה הכוללת הרגלי למידה תיארו ) 34%(חלק� . ובחוברות העבודה אשר ניתנו במהל� הלימודי�

  : והשקעת זמ  בקריאה מובנת

 "עכשיו אני מתאמ  בקריאה ועובד כדי להשתפר: "מוטי

  "חונ� נכנס למחשבהע� ... ע� סבתא) הקריאה(אני קורא בחוברת : "אד�

  

בצור� וברצו  להוסי� ללמוד נית  היה להבחי  ) 33%(אצל חמישה מבוגרי תכנית הקריאה 

  :ולהתקד�

  "אני רוצה ללמוד" :מנח�

  "חבל שנגמר: "אורי

 "אני רוצה להמשי� ללמוד לקרוא. י באה לכא  ג� בשנה הבאהאמרתי להורי� שאנ": חגית

 

ההזדמנות השנייה שניתנה לה� . השוו את הלמידה בבית הספר ללמידה בתכנית) 22%(מעטי� 

לצור� שיפור הקריאה והכתיבה הוגדרה כמספקת חווית התמודדות מוצלחת יותר והגשמה 

  :עצמית

 "ג� דברי� חדשי� זה טוב לדעת. דמתיבבית ספר היה לי קשה ופה מאוד התק: "אורי
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בבית ספר לא היה לי טוב כל כ� כי חלק מהכיתה שלי כ  יודעת . היה קצת קשה בהתחלה: "דנה

. ה� יודעי� לעשות דברי� שאני לא יודעת כי אני לא יודעת לקרוא. לקרוא ואני ממש סבלתי

 "אהקורס הגשי� לי את החלו� לדעת לקרו. עכשיו יותר טוב לי בקריאה

  

ה� . המשתתפי� תיארו את הצלחותיה� ברכישת הקריאה ולמעשה העידו על יכולת התקדמות�

חוויה אשר תרמה , חשו תחושת מסוגלות המושתתת על חווית ההצלחה ברכישת הקריאה

, לצד הרחבת הגישה לידע והשיפור בכישורי� האקדמיי�, על פי דבריה�. לרווחת� האישית

חלק� . ההנאה ולהגדלת המעגל החברתי, הסיפוק,   העצמיהתכנית תרמה לתחושת הביטחו

סיפרו כי ה� מתרגלי� את הקריאה מעבר לשעות הלימודי� וכי הלמידה חשובה עבור� ועל כ  

שנערכה לאחר סיו� תקופת , כמה מצאו תכנית אוריינית זו. היו מעונייני� בהמש� התכנית

  . מוצלחת לשיפור ההישגי� בקריאהכהזדמנות נוספת ו, הלימודי� הפורמאליי� בבתי הספר

  )n=9( והמשפחותעל פי דברי הצוות המקצועי 

שיפור ביכולות הקריאה והכתיבה של המשתתפי� אשר הצביעו דיווחו על ) 100%(כל המרואיינות 

  :על יכולת למידה

ועכשיו קורא ע� הרבה פחות , בעבר ג� היה קורא ע� שגיאות. הוא קורא יותר ברצ�: "שרה

  "כיו� הוא התקד� הרבה מעבר למה שציפיתי. ומבי  את התוכ שגיאות 

אני לא מאמינה !!אפילו לא משפט היו� היא יודעת, לפני כ  היא לא ידעה לקרוא בכלל: "נועה

  "בעצמי כמה היא התקדמה והשתפרה בקריאה

  

כתלמידי� חדורי מוטיבציה ללמידה אשר מייחסי� חשיבות רבה רוב המשתתפי� תוארו 

  :ולצור� בתרגול הקריאה ללימודי�

  "יבדוק שיעורי בית, היה חשוב לו שמישהו ילווה אותו, ניס  ביקש עזרה: "זיווה

היא הייתה מקפידה תמיד להכי  ופעמי� רבות ניגשה לבקש עזרה למרות שהיא הייתה : "נועה

היו� שיש לה . הייתה לה המו  מוטיבציה. מתמודדת ס� הכל בעצמה ומיוזמתה ע� כל המטלות

  "זמ  היא מביאה את החוברת קריאה ולבד היא יושבת ומתאמנת על הקריאה 

  "ואוהב מאוד לשבת על זה, "מפתח הקס�"י יושב ע� התוכנית מחשב שהומלצה דנ" :תמר

  

. המשתתפי� ביצעו את שיעורי הבית ודאגו לקבל את העזרה הנדרשת מהמדריכי� או ההורי�

החלו להתמודד באופ  יותר עצמאי ע� כי ה�  סופר על המשתתפי�) 33%(בשלושה מהמקרי� 

  :שיעורי הבית

אורי בהתחלה היה לו מאד קשה להתמודד ע� השיעורי� והייתי עוזרת לו כל שלב וכל : "שולה

  "לקראת סו� הקורס הוא היה יושב לבד וממלא את הדפי� ורק מביא לי לבדיקה. שאלה
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לקראת סו� . בל תמיד מבקש עזרהבמהל� הקורס הוא היה מביא את השיעורי בית א: "נדי 

פתאו� . הקורס הוא התחיל למלא אחר המטלות באופ  עצמאי ללא תזכורת ואפילו הזכיר לשנית

  "להתרכז, הוא מצליח לעבוד לבד

  

קיו� תכנית הלימודי� האוריינית באוניברסיטה השפיע לטובה חשבו כי ) 55.5%(חמש מרואיינות 

  :  על המוטיבציה וההצלחה בלמידה

  

לפני כ  היא למדה בכיתות לימוד של המער� והיא לא , זה נת  לה חשק ללמוד יותר: "נועה

 "בגלל האווירה ורמת הלימודי�. ובאוניברסיטה היא הצליחה, הצליחה ללמוד לקרוא

באוניברסיטה ג� א� לא הרגיש ' לא היה מצב שיפסיד את יו� א. י אהב את התוכניתדנ: "תמר

  "הסביבה המושלמת ללמידה: התוכנית לכל כ� מוצלחת מקו� לדעתי הפ� את. טוב

 "זה לא כמו עוד חוג. הוא מדבר הרבה על הלימודי�: "נדי 

  

צור� בהמש� התכנית האוריינית ועל הרצו  בקיו� תכניות שעלה העיד על ) 44.4%(קול נוס� 

 :לימודי� דומות נוספות

מדי וחייבי� להמשי� ע� תוכניות  אבל לדעתי זה היה קצר ,יכול להתקד� הוא רק ככה: "זיווה

  .ניס דומות נוספות כדי שלא תהיה נסיגה מההתקדמות הזו שחלה אצל 

שלעול� לא נתקלתי בכל המוסדות , כי זאת תוכנית ייחודית! אני רוצה שהתוכנית תמש�: "תמר

  "י חווה עד כהדנוהמערכות ש

  לבת שלי וחייב שיהיה לזה זה פרויקט נפלא ותר� המו. הלוואי ויהיה לזה המשכיות: "נילי

  "המש� על מנת שתוסי� להתקד� ולהתפתח

  

כל המשתתפי� שיפרו את יכולות הקריאה כאשר הצלחות אלו הפתיעו , על פי דברי המרואיינות

ה� מנו מקרי� בה� המשתתפי� תרגלו את הקריאה בחוברות העבודה . לטובה ושימחו אות 

י� חשובי� לה� היות וה� גילו מחויבות ללמידה ובתוכנת הקריאה במחשב והסיקו כי הלימוד

אצל חלק� ניכר תהלי� בו עלתה היכולת והביטחו  לביצוע . וביקשו עזרה בהשלמת המשימות

תו� גילוי יוזמה אישית וללא צור� בליווי מלא של איש צוות או , תרגול הקריאה באופ  עצמאי

ר הוסברה ג� כתוצאה של קיומ� של נושא נוס� שעלה היה המוטיבציה הרבה ללמידה אש.  הורה

כמה ציינו כי ה  מוצאות . במרחב המיועד ללמידה והתפתחות אישית, הלימודי� באוניברסיטה

תכניות אלו כבעלות תרומה ממשית לבוגרי� ע� לקויות קוגניטיביות וייחלו לתכניות המש� 

  . דומות
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  מיומנויות היו� יו� והשימוש בשירותי הקהילה �

  )n=15(שתתפי� על פי דברי המ

המשתתפי� סיפרו על שיפור במיומנויות אישיות הנוגעות לניהול השגרה היומית בתו� הבית 

עזרי� ביכולת הקריאה ומתבססי� סיפרו כי ה� נ) 53(%שמונה משתתפי� . בקהילה, ומחוצה לו

  :על המתכוני� השוני� כאשר ה� עוסקי� במלאכת הבישול

 "אורז, מקרוני, לפעמי� פתיתי�, וני�יש לנו ספר ואני קוראה מתכ": שמחה

 6, קראתי לעוגת גבינה. שאחותי הביאה לי, יו� שישי יש לי את המתכו  שלי: " כרמ 

 "לוקחת קמח וגבינה ויוצא לי עוגה טעימה, להפריד בביצי�. ביצי� ע� קמח

  " צרי� לקרוא כמה קלוריות יש בכל דבר .הכנתי פשטידה ע� מתכו " :שירה

  "יש על הגבינה) ?וב כמה קלוריות ישאיפה כת: 'ש(

  

לשיפור ביכולת לערו� או לקרוא רשימת קניות כתובה התייחסו ) 40%(שישה משתתפי� 

  : ובהתמודדות� ע� ביצוע הקניות בסופרמרקט בקהילה

למשל חסה ) "?מה את קוראת בסופר: 'ש" (מה שאמא אומרת אני כותבת, בקניות כאילו": חגית

אי� את יודעת איפה למצוא שמיר או : 'ש" (מצרכי� אני קונהיזה א, המה שאמא צריכ, וכרוב

חבל שכותבי� כל . כתוב על הנייר בסופר בקט  על החבילה של הפטרוזיליה" )?בסופר פטרוזיליה

  "אני מצליחה לקרוא אבל זה היה לי קשה .לא מביני�. כ� בקט 

 רואה את המילי� מהאני  .מה חסר, עשו לי רשימה מה צרי� להשלמת קניות" :מוטי

 "איזה מעד  לקחת ואני מביא את הקניות? חלב? מה חסר? כמה זה עולה, להביא

  

  : ביומ  אישי לצור� ארגו  וניהול סדר היו�דיווחו כי ה� משתמשי� לראשונה ) 33%(חמישה 

  .מוד  בגלל שקשה לי להרי� קופסאות בעבודה' אני קבעתי תור לבד ע� דר: "שיר

 "ג� ימי הולדת. ס"למשל אני כותב מתי יש לי חוג או פגישה ע� העו: פוצ!היומ  שלי כבר מ

  "אני כתבתי לי ביומ  מתי אני מקבלת: "כרמ 

באיזה שעה אני נכנס בבוקר ובאיזה שעה ) .בעבודה(אני רוש� ביומ  כמה שעות אני עושה : "קובי

 "אני יוצא וג� שיש לי חופש

  

ונעזרו  , ת והשלטי� ברחובות ובתחבורה הציבוריתנתרמו מקריאת הכתובו) 58%(מעל מחצית 

  :ביכולת זו לטובת ההתמצאות וניידות בסביבה

שלטי� של שמות של רחובות ולפני זה לא . האט, כמו זהירות. אני קורא שלטי� ברחוב": וריא

אני קורא איזה אוטובוס מגיע לכתובת , כשאני נוסע למכו  ר�. ידעתי לקרוא שמות של רחובות

  "צרי�שאני 
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למשל אוניברסיטת . איזה דברי� יש, אני קוראת ברחוב סופר. אני מכירה את הסביבה" :דנה

 "חיפה שכתוב בעיגול

 "את המספר. שלטי� של אוטובוס) אני קורא"( :אד�

  

תרמו להרחבת כישורי החיי� , שיפור היכולת האוריינית לצד הגברת השימוש בשפה כתובה

ה� סיפרו על שימוש בקריאה ועל . בקהילה ובתעסוקה, י� בביתומיומנויות היומיו� של המשתתפ

חלק� מצאו . עריכת וקריאת רשימת קניות וביצוע  בפועל, תפקוד עצמאי יותר בכל הנוגע לבישול

את היומ  האישי אותו קיבלו במהל� לימודיה� כאמצעי לניהול שגרת יו� מובנת ולזכירת 

מודעות למספרי קווי� , שומות לקריאת שלטי�למעלה ממחצית נתנו ת. אירועי� משמעותיי�

  . ואוטובוסי� בעת ניידות עצמאית בקהילה כאשר מדבריה� עלתה ארומה של שליטה גדולה יותר

 )n=9( על פי דברי הצוות המקצועי והמשפחות

השיפור בקריאה לצד העלייה , מצאו כי בכל הנוגע לביצוע רכישות שונות) 78%(רוב המרואיינות  

  : הקלו וייעלו את היכולת הצרכנית של המשתתפי�, העצמיבביטחו  

עכשיו היא מנסה לרשו� . אני רושמת מה צרי� לקנות והיא קוראת את הרשימה בסופר: "נילי

בסופר היא . לבד אבל נעזרת בי על מנת לדעת כיצד לרשו� את המילי� ובאיזה אותיות להשתמש

  "אה לבקש לקנות אות�מסתכלת על עלויות של מוצרי קוסמטיקה חדשי� וב

מילי� קשות יותר , הוא יודע לרשו� קצת דברי� לרשימת קניות כמו עגבניות ומלפפוני�: "שולה

הפקידה . התקשר לחברה ואמר לה� שהשוקולד לא טוב ובצבע לב ורי פע� א. הוא מבקש עזרה

ר הוא בעב. דשאלה אותו שאלות על ש� החטי� והוא קרא על החפיסה ונת  את כל הפרטי� לב

  " חשש לדבר ובטח שלא קרא לבד על המוצרי�

  

תו� צמצו� , הרחבת המיומנויות והמעורבות במשק הביתדיווחו על ) 67%(שש מהמרואיינות 

  :שנלקחו מספרי� ומאתרי האינטרנט, התלות בעת זיהוי מוצרי� שוני� וקריאת מתכוני� לבישול

הוא קורא ויודע למשל מה זה כוסברה . רהיו� הוא קורא מה רשו� ומביא בדיוק את המוצ: "נדי 

לא מזמ  הוא הקריא . ומזה פטרוזיליה למרות שה� נראי� מאד דומה כי הוא קורא על השקית

הוא לא קורא חלק אבל הוא קורא ומייש� את מה שהוא . את המתכו  של פשטידת הפטריות

  "פע� הוא חיפש מתכו  לבישול באינטרנט. למד

מכינה לעצמה את מה , מבשלת לבד, ג� עצמאית הרבה יותר במטבחי רונחשוב להגיד ש: "ענת

  "קוראת פתאו� מתכוני�. שהיא אוהבת

, למשל כשאנחנו מבשלי� היו� הוא קורא ומכי  לפי מתכו  מאויר ומביא את המצרכי�: "שולה

זה היה מאד . היו� הוא קורא לבד ורק מוודא שהבי  נכו  ע� הצוות, בעבר הוא ביקש הרבה עזרה

  "רגש ומפתיע שהוא מצליח לבשל לבד היו� לפי המתכו  שרשו�מ
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הפגנת עניי  ומודעות למידע הכתוב והסמלי� האורייניי� נושא נוס� משמעותי אשר עלה הינו 

  : והשימוש שנעשה במידע זה לטובת כישורי האוריינטציה בסביבה, השוני� המוצגי� בסביבה

אי� מגיעי� , וא התחיל לקרוא את שמות הרחובותוה,  ביו� כיפור עשינו הליכה ברגל: "נדי 

למשל אל אחותו הוא הגיע לבד , הוא מאד מסתכל עכשיו על שלטי רחובות. לחיפה ואל המשטרה

  "והצליח למצוא את הדר� למרות שהיא רק עברה דירה והוא לא מכיר את האזור

� הרחוב ואני א� היא לא בטוחה ברחוב למשל היא מתקשרת אלי ומאייתת לי את ש: "שושי

היא היו� תמיד . אומרת לה באיזה רחוב היא אפילו שהיא לא מצליחה תמיד לקרוא את המילה

  "לקרוא בנק לאומי לאט לאט וכאלה, מנסה היא לא קוראת מדויק אבל היא מנסה

היו� אני מסבירה . יכולת ההתמצאות של אורי טובה יותר מבעבר לפני שהוא ידע לקרוא: "שולה

 "והיו� הוא מצליח מה שבעבר לא) ללא ליווי(ע על ידי שימוש בשמות הרחובות לו אי� להגי

  

עדיי  זקוקי� לליווי במשימות הדורשות הצהירו כי המשתתפי� ) 78%(כמעט כל המרואיינות 

וכי ) דואר ועוד, קופת חולי�, בנק: כגו (יכולת אוריינית בעת שימוש בשירותי קהילה פורמאליי� 

  :  ימה זו מורכבת עבור�מש, בשלב זה לפחות

ה� רחוקי� מזה ואולי צרי� להמשי� ולהעמיק . אני לא מתרשמת שיש שינוי בתחו� הזה: "ענת

 "ע� תוכנית נוספת

  "היא לא כל כ� מבינה והיא זקוקה לעזרה. בבנק עוד קשה לה והיא חוששת: "נועה

  

ונות והגישה של הנכ, קידו� מיומנויות היומיו� נבע על פי הדברי� מהגדלת המוטיבציה

נקודה בעלת משמעות יתרה הינה המודעות הגוברת לקיומה של . המשתתפי� לשפה האוריינית

זו השתקפה במעורבות פעילה במצבי� שוני� המצריכי� . שפה זו והרצו  להיות חלק ממנה

כאשר חלק� א� התמודדו ע� משימות אלו ללא , בעת ניהול שגרת היו� בבית ובקהילה, קריאה

על פי דבריה  המשתתפי� . רוב המרואיינות דיווחו על יכולת התמצאות טובה יותר. תמיכהצור� ב

את אלו הקשורי� לשפה האוריינית והביעו ביטחו  רב יותר , החלו לכלול במגוו  סימני הדר�

שירותי הקהילה הפורמאליי� , יחד ע� זאת. ביכולת למק� ולהגיע בכוחות עצמ� ליעד המבוקש

  . י  נותרו כאזור בו נותר הצור� בתיוו� וליוויעדי, לדעת הרוב

  שימוש באמצעי תקשורת ופנאי �

 )n=15(על פי דברי המשתתפי� 

המודעות והשיפור ביכולות האוריינות הגדילו את השימוש של המשתתפי� באמצעי , החשיפה

עניי  ותועלת מקריאת מצאו ) 71%(רוב� . התקשורת והפנאי השוני� לש� השגת ידע והנאה

  : רי� ועיתוני� בזמנ� הפנויספ
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. קראתי ספרי�, ובמקו� לראות טלוויזיה כל היו�, ספרי� 3עכשיו אמא הביאה לי : "נוע�

  "וזה היה מעניי ,  קראתי על ילד שמכבד את השבת

  "בדקתי בעיתו  מתי נכנסת השבת ומתי יוצאת. שבת�לקחתי עיתו  בלי כס� של שישי: "כרמ 

  "בעיתו  שהגיע ליוקנע� לונה פארק לילדי� קטני� קראתי, כשהייתי בבית: "שיר

  

מגוו  פעולות אורייניות שביצעו בזמ  שימוש במשאבי המחשב דיווחו על ) 60%(תשעה משתתפי� 

  :והאינטרנט

איזה סדרות . (3וערו!  2ערו! , 1ערו! , תוכניות בטלוויזיה) במחשב(אני מחפש הופעות : "דוד

 "משחק החיי� ולחיי האהבה) "?למשל

אני צריכה להיכנס . לספארי. אני בודקת במחשב ומתכננת טיול למשל לשבת הבאה": מ כר

 "למחשב ולכתוב ספארי

כותבת בריבוע של הכתיבה , מקישה באינטרנט. אני כבר יודעת להיכנס לבד למחשב" :דנה

)word("  

  

גבי הגישה לידע למחצית מהמשתתפי� סיפרו על אירועי� בה� השימוש בקריאה הטיב את 

  :אפשרויות הבילוי השונות ואת השימוש במשאבי הפנאי הקהילתיי�

 אמרנו. ראינו בלוח מודעות בשלט גדול. אתמול ראינו שיש הופעה של אייל גול : "חגית

  "יש את התמונה שלו וכתוב מתי הוא מופיע. למדרי� שאנחנו רוצי� ללכת

ו� האהבה הלכתי לבית קפה גרג בי. הייתי ע� הדיירי� בבית קפה וקראתי את התפריט: שירה

 "ע� החבר שלי וש� ג� ידעתי לקרוא

אני יודע מה התוצאות . איזה קבוצות, מה תוצאות, אני קורא מי משחק. אני ממלא טוטו: "מוטי

  "וכמה ומה

  

קריאה בעת צפייה חשוב לציי  את אלו אשר בחרו לספר על ) 15%(למרות המספר הקט  

  : בטלוויזיה

  )"כתוביות(של אהבה ואני קוראת למטה מה אומרי� , סידרה בספרדית אני רואה: "כרמ 

אני . אני קורא את השמות. בזמ  המשחק מי יוצא ומי נכנס, ג� אני קורא בטלוויזיה" :מוטי

אני רואה מה ה� עושי� , אני, אבא, באנגלית אני לא מבי  וקורא מלי� כמו אמא.. קורא בסרט

  "בויוה, וקצת קורא

  

בתוא� , ובעיתוני� כאמצעי� להפקת מידע נדרש ורלוונטי, במחשב, � ראו בספרי�רוב המשתתפי

ה� דיווחו על קשת של פעולות . וכדר� לבילוי במהל� שעות הפנאי, לצרכי� ולמאווי� האישי�

חלק נכבד מהמשתתפי� מצא . אורייניות בה� עסקו במפגשי� ע� אמצעי התקשורת השוני�
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כמה א� ביקרו . ות הבילוי השוני� ובעת צריכת פנאי בקהילהתועלת בקריאה בעת שהייה במקומ

. בפע� הראשונה ללא ליווי הורה או איש צוות בבית קפה וש� התמודדו ע� קריאת התפריט

ניסו על פי , בודדי�. אחרי� הבחינו באפשרויות הפנאי הנוספות אשר הופיעו בלוחות פרסומת

   .יכולת� להתמודד ע� קריאת כתוביות בטלוויזיה

 )n=9( על פי דברי הצוות המקצועי והמשפחות

לגלות עניי  רב יותר בקריאת עיתוני� סיפרו כי המשתתפי� החלו ) 100%(כל המרואיינות  

ידע זה היה לשיח באינטראקציות , לעיתי� .והפגינו בקיאות רבה יותר בנושאי� שוני� ומגווני�

  :חברתיות

לילד שמתעניי  , שעות היו� ופה בטלוויזיה במרבהב  שלי הפ� מילד שסגור בחדרו ורק צ: "תמי

 "שות� ומעורב בפעילויות המשפחתיות ,קורא על ספורט, דבר שמעול� לא עשה בעבר, בעיתוני�

כל יו� הוא . א� הוא לא מבי  הוא שואל, אורי עכשיו מתיישב וקורא עיתו  ומנסה להבי : "שיר 

מזמ  הוא סיפר על כתבה שהייתה בעיתו  על  לא. קורא בעיתו  דבר שלפני כ  הוא לא היה עושה

  "תאונת דרכי� והוא ידע לספר כל מה שהוא קרא מילה במילה

היו� . פחות מחמש דקות, פע� היא הייתה רק מדפדפת בתמונות. בדירה יש לה עיתו  : "אורנה

לפעמי� היא מבקשת עזרה אבל היא מצליחה הרבה . היא יושבת ע� העיתו  חצי שעה וקוראת

  "היא קוראת בעיתוני� חדשות ואנחנו משוחחות על זה  .ר לבדיות

  

הגדלת הרצו  והיוזמה לשימוש תכו� ומשמעותי יותר במחשב דיווחו על ) 78%(רוב המרואיינות 

  :  למטרות מגוונות ותו� ביטוי רחב של תחומי עניי  אישי�, ובאינטרנט

לפני , הוא מחפש שירי�. היה עושההיו� הוא יושב באינטרנט ומחפש מה שבעבר הוא לא : "נדי 

הוא ביקש קצת עזרה . שבועיי� הוא חיפש את הזמני� של האוטובוס על מנת שיוכל לנסוע הביתה

  "אבל כל היוזמה הייתה שלו

מחפש , גולש באתרי� שוני� באינטרנט, מפעיל את המחשב, פתאו� כל דבר מעניי  אותו:  "זיווה

  "ידע במנועי חיפוש

מנוע . יודעת לצפות לבד בתוכניות באינטרנט רוני. לעבוד ולהתעניי  במחשב התחילדוד " :ענת

  "ה� ג� מוציאי� דפי עבודה לבד לעצמ�. החיפוש מככב

  

החלו ארבעה מתוכ� .  כי ה� מעייני� בספרי�) 67%(על שישה מהמשתתפי� העידו המרואיינות 

  : י עיסוק� בשעות הפנאיכחלק מתחומ, לכלול בעקבות התכנית לראשונה ושלא כהרגל� ספרי�

  "יעל התחילה לקרוא את ספר הקריאה שהיא קיבלה מתנה בסו� הקורס: "נדי 

שהוא לומד , ומה שהיה מרגש לראות, היספרי� שהוא לוקח מהספרי הוא קורא: "זיווה

ועל נושאי� , למשל מתעניי  ולומד על חיות, שפתאו� נחש� אליה�, מהספרי� דברי� חדשי�
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זה ממש . ..."ידעת� שלנחש יש"נתקל בנושא מסוי� הוא פתאו� יכול להגיד וכשהוא , אחרי�

  "הפ� לחלק משמעותי משעות הפנאי שלו

  "אני לא יודעת א� קוראת אבל היא מדפדפת בספר יותר מבעבר, יש לה ספרי� בבית: "שושי

  

אחר רמת ההבנה של תכני תכנית הטלוויזיה הייתה עמוקה יותר מ ,לדברי שליש מהמרואיינות

  :ונפתח פתח לצפייה במגוו  תכניות נוספות, והצטר� אל המלל המידע הכתוב

ל שיש "כמו תוכניות מחו, תה רואהיהחלה לראות תוכניות בטלוויזיה שפע� לא הי רוני: "ענת

היא בטח לא מצליחה לקרוא את כל השורה אבל היא נהנית . צור� לקרוא תרגו� כדי להבי 

   "רנראה מבינה עכשיו הרבה יותלראות את התוכנית כי היא כ

  "היו� היא קוראת את הכתוביות בטלוויזיה ושואלת אותי מה הכוונה בדברי�: "נילי

הוא מאד אוהב . אורי קורא בטלוויזיה את הכתוביות הגדולות שרצות בזמ  החדשות: "שולה

 "לקרוא ומרגיש סיפוק מזה שהיו� הוא מצליח

  

� לתרבות הפנאי הקהילתית בה� המשתתפי� לקחו חלק אירועי� הקשוריתיארו , )33%(אחרות 

  : תו� שליטה בסיטואציה, פעיל והתמודדו ע� משימות הדורשות את הקריאה

ומצליח בעצמו להזמי  , הוא מנסה בעצמו לקרוא את התפריט, כשאנחנו הולכי� למסעדה: "שרה

  "פע� בכלל לא היה מתייחס לתפריט. את מה שהוא בוחר

  "ת על הופעות שמפורסמות בלוחות מודעות ומספרת לי על התארי� וההופעההיא מסתכל: "נילי

בקולנוע הוא קרא על הסרטי� בלוח מודעות והוא הראה לנו איפה צרי� לשבת לפי המספר "  :נדי 

  "על הכרטיס

  

ההעמקה בדברי� ותכיפות מפגשיה� , המרואיינות מצאו כי המשתתפי� הגדילו את אור� הזמ 

המשתתפי� החלו להביע עניי  רב יותר בנושאי� , על פי הדברי�. ת השוני�ע� אמצעי התקשור

מתו� מודעות . האינטרנט ותכניות הטלוויזיה, הספרי�, אקטואליי� ולרכוש ידע מהעיתוני�

. השתדלו לקרוא בכוחות עצמ� עד כמה שיכלו ולברר את מה שלא הוב , ובהזדמנויות שונות

יוזמה זו הופיעה ג� .  ו כאמצעי� מהני� למילוי שעות הפנאיהעיתוני� והאינטרנט נתפס, הספרי�

  . במפגש ע� תרבות הפנאי בקהילה בה הפגינו מעורבות ושליטה גדולה יותר
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  דיו  .8

מחקר זה מבקש לבחו  את יכולת הלמידה של מיומנויות אורייניות אצל מבוגרי� ע� מגבלה 

לאיכות , ת בהקניית הקריאה והכתיבההמתמקד, קוגניטיבית ואת תרומתה של תכנית אוריינית

תכנית האוריינות הותאמה לצרכי ואופי משתתפיה הבוגרי� והתבססה על הקניית . חייה�

נבדקה ההשערה הא� בעקבות הלמידה המובנית ישפרו . הקריאה על פי השיטה הפונולוגית

המשתתפי� קידמו באופ  , אכ . שט� ודיוק הקריאה, יכולת פענוח הצלילי�המשתתפי� את 

בפענוח הצלילי� ועל כ  במדד , בעקבות התכניתמשמעותי וברמת מובהקות גבוהה את יכולותיה� 

שינוי זה הופיע במבחני� הבודקי� יכולת פענוח עיצורי� בודדי� וצירופי . הדיוק בקריאה

  . קריאת מילי� בודדות וקריאה בהקשר, עיצורי� ותנועות

ברמת מורכבות , האורייני היטיבו מכל לצלוח המשתתפי� בקריאת טקסטאת מסע� בעול� 

מאחר ויכלו להישע  על רמזי הקשר ומשמעות , משימה זו הייתה נגישה ומזמינה עבור�. נמוכה

המשתתפי� כמעט והכפילו , כמו כ . ולהפעיל אסטרטגיות שכיחות אצל לומדי� ע� קשיי קריאה

היכולת לקודד מילי� מסתמכת על ידע בנוגע . וצירופי� את הצלחותיה� במבח  פענוח עיצורי�

  ). Barker, 2010(לצלילי� המוצגי� באופ  נפרד כאשר ידע זה הינו הכרחי בתהלי� רכישת הקריאה 

אשר מעיד באופ  הישיר והמשמעותי ביותר על התקדמות� , המבח  המאתגר מבי  השלושה

זאת משו� ונשללה . ו קריאת המילי� הבודדותהינ, ויכולת� ללמוד את מלאכת הפענוח הפונולוגי

', שני ושות(מעבר לאינפורמציה הגרפית , בו ההזדמנות להיתמ� על ידי מקורות מידע נוספי�

, "התכנסות"כגו  המילי� , במקרה מסוג זה נדרשה התמודדות ע� פענוח מילי�). 2006

, למעשה. מילי� רחב יותרשאינ  שכיחות ותלויות בקיומו של אוצר , "מלחציי�"או " השתנות"

  . חלק נכבד של המילי� תפקדו כמילות תפל ללא משמעות, נית  לטעו  כי עבור המשתתפי�

מצביעה במחקרה על קושי בקריאת מילי� משמעותיות מנותקות מהקשר ) 2008(שמעוני �גוטמ 

סביר , על פי דבריה. אצל קוראי� בוגרי� ע� מגבלה קוגניטיבית, ונדירות ובדומה מילות תפל

שקוראי� אלו נעזרי� בערו! הוויזואלי לש� זיהוי תבניות מילי� מוכרות וכ� ה� מתמודדי� ע� 

אסטרטגיה זו מאפיינת את השלב הראשו  של תהלי� רכישת . קריאה של חלק נכבד מהמילי�

נית  , במחקר זה ולאחר התערבות חינוכית. )Frith, 1985(הרי הוא השלב הלוגוגרפי  � הקריאה 

מצביע על , אשר הופיע בהתמדה בכל המשימות, ת כי השינוי החיובי הכמותי במדד הדיוקלראו

אלו מאפייני� את . פונמי ופיצוח חלקי של הקוד האלפביתי-גרפמי תרגו� של שימוש במנגנו 

הניתוח האיכותני אשר מציג  ).Frith, 1985( השלב האלפביתי, השלב השני של התפתחות הקריאה
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מחזק הנחה , ג� במקרי� בה� הקריאה הסופית לא נמדדה כמדויקת, וח המילי�ניסיונות של פענ

בניתוח מעמיק זה נמצא כי  .הניתוח של סוגי שגיאות במבח  המילי� הבודדות, כמו כ . זו

המשתתפי� הפחיתו באופ  משמעותי קריאה של עיצורי� השוני� מ  המקור במבח  המילי� 

הכרה כי הקוראי� הפעילו מנגנו  פענוח אשר החלי� את ממצא זה חיזק את ה, למעשה. הבודדות

) מבנה(במקביל פחתו סוג השגיאות המורפולוגיות . הניסיו  להסתפק בניחוש א� שגוי של המילה

ובכ� הציגו בנייה של מחס  מילי� בזיכרו  לטווח הארו� ותהלי� אשר נע ) משמעות(והסמנטיות 

  ). 1996, בנטי (ב לקראת הבנה של המבנה האורתוגראפי של הכתי

טר� הושג , השלב השלישי והאחרו  של תהלי� רכישת הקריאה הלוא הוא השלב האורתוגראפי

ועל כ  , אשר אינה שוטפת והינה איטית, זאת בשל קריאה מצרפת. א� מהווה שאיפה ברת קיו�

ביטוי לכ� נית  למצוא בעובדה כי למרות השיפור המובהק א� שאינו מוחלט . לא אוטומטית

, בזיכרו  המילולי, המהירות הינה תלויה ביכולת השיו�. קצב הקריאה נותר איטי, ברמת הדיוק

כל אלו הינ� פרמטרי� בה� מופיעה האטה . בזיכרו  העבודה ובמערכת עיבוד המידע ובשליפתו

  .)Katims, 2000, Barker, 2010(הנובעת מהלקות הקוגניטיבית , א� לא שונות

כי המשתתפי� אשר קראו מלכתחילה , של תוצאות המבחני� הופיעבבדיקה מעמיקה ופרטנית 

האטת . האיצו את קצב קריאת� ואילו האחרי� האטו את הקצב בזמ  הפענוח, ברמה גבוהה יותר

 ,במקביל לקריאה מדויקת יותר ולהשקעה מרבית של מאמצי� בפענוח הצלילי�הקצב התקיימה 

גבוהה יותר של קריאת טקסט א� קריאת� קבוצת הביקורת הפגינה מהירות  .שנצפתה ככלל

מעבר לידיעה כי . הייתה כלל לא מדויקת ועל כ  לא נית  לומר כי כישוריה� שפרו ללא ההתערבות

 Wolf & Bowers י תופעה מסוג זה מוסברת על יד, קצב הקריאה לא העיד על ניסיו  לפענוח

הינ� גורמי� המשפיעי� על היכולות אמנ� שיו� מהיר ומודעות פונולוגית , על פי דבריה� ).1999(

  . א� אינ� תלויי� זה בזה, הגרפו פונמיות

  

שיפור הזיכרו  , כמו כ  .יכולת הקריאה הינה הזיכרו  המילולית את יכולת קוגניטיבית המנבא

בעזרתו נלמדי� כללי מיפוי של אות וצליל ומתאפשר ניתוח . המילולי תור� לרכישת הקריאה

מחקר זה בח  את התמורה בזיכרו  ). Wagner, Blackorby, Cameto, & Newman, 1993(פונולוגי 

המשתתפי� הציגו שיפור . על ידי מטלות המפעילות את זיכרו  העבודה והזיכרו  לעובדות המילולי

, על פי השיטה הפונולוגית, מכא  נית  להסיק כי הלמידה המובנית. משמעותי ג� ביכולות אלו

נתו  זה הינו חשוב מאחר וזיכרו  מילולי . צוג המידע הפונולוגי בזיכרו תרמה ליעילות ולדיוק ביי
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בניה� אלו בעלי , הינו תלוי מחד ומקד� מאיד� את מיומנות הקריאה אצל קוראי� מתקשי�

קונרס ושותפיו מצאו במחקר� קשר ישיר בי  ). Conners et al., 2001(המגבלה הקוגניטיבית 

מעניי  כי ג� בקרב המשתתפי� . ומטלות המודדות זיכרו  הצלחה במשימות של פענוח צלילי�

שבח  את הזיכרו  , בקבוצת הביקורת חלה עלייה משמעותית בהישגיה� במבח  אחד מבי  השניי�

במבח  זה היה עליה� לענות על שאלות לאחר הקשבה לסיפור אשר הוקרא פעמיי� בכל . לעובדות

אולי הגברת המודעות וההתעניינות במשימות החשיפה המרובה לאבחוני� ו, כפי הנראה. מועד

  .  שיפרה את הזיכרו  ובצידו רמת הקשב וההבנה, אורייניות

  

זאת משו� שבעזרת . הכתיבה מתפתחת בד ובד ע� הקריאה. מדד נוס� שנבח  הינו כתיבה

הכתיבה גוברת המודעות הפונולוגית ובעזרת הכתיבה מתפתח גו� ידע אורתוגראפי אשר מאפשר 

מלבד , חשוב לציי  כי הכתיבה מאגדת בתוכה). Frith, 1997(מהיר של המילה וקריאתה זיהוי 

כישורי� נוספי� מוטוריי� המאפשרי� אחיזה בכלי הכתיבה , הידע הלשוני לגבי בחירת האותיות

על מנת שיהיה נית  לקרוא את הכתוב יש להפעיל , כמו כ . וביצוע תנועות לכתיבת האותיות

).  2006', שני ושות(חבי� ולהקפיד על ביצוע רווח תקי  בי  האותיות והמילי� מר �כישורי� ויזו

אול� כתיבה של אותיות ויכולות , נית  ללמד מיומנויות גרפו מוטוריות בנפרד מיכולות אורייניות

). 2008, שי� ועדי יפה(כתיבה גבוהות מתחזקות במקביל לרכישת מיומנויות אורייניות אחרות 

נושא . מעבר ליכולת� לאיית מילי�, ר זה הציגו קשיי� מסוגי� שוני� בכתיבההמשתתפי� במחק

לאחר ההתערבות נצפה שיפור מובהק , יחד ע� זאת. זה לא נבח  לעומק מכורח גודלו של המחקר

  . ביכולת� לאיית מילי� במדויק ולכתוב קטע קצר

תתפי� בקבוצת נראה היה כי המש, בבחינה מעמיקה של עבודת� ובהשוואתה לזו הקודמת

על שיפור  זאת משו� שהמדידה הצביעה. או התקדמות רבה יותר מזו שנמדדהההתערבות ביט

שיפור מובהק נמצא ג� כאשר נבחנו מילי� אשר הופיעו , אכ . במילי� אשר אויתו במדויק בלבד

כ� למעשה . כלומר שימוש באותיות שוות צליל, בה  כל הצלילי� א� תו� שגיאות הומופוניות

המודעות הפונולוגית והמורפולוגיות , כאמור. ביעו המשתתפי� על ידע מורפולוגי רב יותרהצ

הכתיב מייצג מבנה פונולוגי ובצידו מבנה מורפולוגי של , במקביל. חשובות לרכישת הקריאה

  ). 2008, שי� ועדי יפה(השפה 

, תתפי�למרות מקבילותו של שלב האיות הפונטי המלא לשלב האלפביתי בו נמצאי� המש

העידו על כ� , הממצאי� והעלייה באחוזי ההצלחה בבחינת הישגיה� בשלבי� השוני�
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המודל הכמותי  טוע  כי ההתפתחות בכתיבה אינה . שהתקדמות� של המשתתפי� הינה כמותית

משקפת כל שלב בעתו אלא הינה רוחבית וכי ביצועי הקורא יהיו שוני� ויאחדו כמה שלבי� 

גור  �יפה. )2006', שני ושות(המורכבות והשכיחות של המילי� , מת הקושיכל זאת בשל ר. במקביל

טוענת כי ההתפתחות קשורה למודעות הפונמית ולידע הפונולוגי לגבי הקשרי� בי  אות ) 1996(

על כ  המדד . קשר זה בעל עוצמה חזקה יותר מזה המעיד על הבנה של המבנה הכתוב. לצליל

. המובהקת בכמות העיצורי� והתנועות אשר כתבו בכל מילההמשמעותי ביותר היה התקדמות� 

בה , הפער בי  השיפור ברמת המובהקות הגבוהה ביותר בכתיבת עיצורי� לבי  כתיבת התנועות

ההסבר לכ� הינו מורכבותה . הינו מוכר בספרות המחקרית, נמצא שיפור משמעותי א� קט  יותר

צועי� אלו משקפי� התפתחות הדומה כאשר בי, של השפה העברית והיותה שפה עיצורית

  ).  2006', שני ושות(להתפתחותו של כל קורא וכותב מתחיל 

דיוק בקריאה ובכתיב הינ� גורמי� אשר , ואכ . בדומה לקצב הקריאה, קצב הכתיבה נותר איטי

זייגר ורביד , הסבר נוס� מציעות שני. נפרדי� משט� הקריאה בו יש לווסת בי  מהירות לדיוק

בל נשכח כי ע� ההתקדמות . אשר מצאו קשר בי  קצב קריאה איטי לרמת הכתיב )2001(

, כמו כ . עדיי  נותרה נמוכה, המרשימה של המשתתפי� רמת קריאת� ובצידה רמת כתיבת�

קידוד מהיר של איות , ת"בי ��"השליטה במיומנויות הכתיבה תלויה בכתיבה אוטומטית של האל

פעולות אשר אינ  מוטבעות דיי  בארגז הכלי� , )2008, ועדי יפהשי� (ותנועה מהירה של האצבעות 

  . של משתתפי התכנית ואשר מושפעות מקצב למידת�

  

איות , זיהוי מילי�, פענוח פונולוגי �כלל המיומנויות שנבדקו בהשערות המחקר ותוארו עד כה

השינוי הגדול ). 2005, שני וכה , סימו  � ב (וזיכרו  מנותבות ומתועלות ליכולת להבי  את הנקרא 

אחוזי במבח  זה נמצאו . היכולת להפיק משמעות מטקסטכאשר נבדקה , ביותר הופיע

חוזקו של ממצא זה טמו  בכ� שהפקת . בהשוואה לכלל המדדי�הגבוהי� ביותר  ההתקדמות

הבנת הנקרא הינה משימה מורכבת , יתרה מכ�. משמעות מטקסט היא למעשה תכלית הקריאה

לא אוטומטי� ככלל ועבור קוראי� ע� מגבלה קוגניטיבית בפרט אשר מפני� את עבור קוראי� 

הצלחת המשתתפי� בתכנית בהבנת טקסט קצר ). et.al, 2006  Browder(מרבית הקשב לפענוח 

, במהל� ביצוע המשימות, התאפשרה ג� מאחר והייתה זמינה עבור�, סיפורי ומשפטי� מורכבי�

מעקב אצבע או איתור , קשיי� אחרי� כגו  התארגנות בד� עזרה של מורה אשר תרמה בעקיפת

כ� נעשה ניסיו  לבחו  את יכולת הבנת המשמעות מ  הכתוב תו� הפחתת השפעת� של . הכתוב
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בדומה למחקרי� אחרי� , במחקר זה. גורמי� נוספי� כגו  יכולות המוטוריות והמרחביות

)Alfassi, Weiss & Lifshitz, 2008, Moni & jobling, 2001, Allor et al, 2010  ( הוכח כי ג� לומדי�

ע� מגבלה קוגניטיבית מרוויחי� כאשר שמי� דגש על הבנת הנקרא ובמקביל על כלל מיומנויות 

  . ויכולת� להפיק משמעות מטקסט מתחדדת, הקריאה ואלו אשר נלוות לקריאה

 
ת הלקות נושא נוס� שנחקר אשר שרוי במחלוקת בספרות המקצועית הינו השפעת רמ

בחלק מהמחקרי� עולות תוצאות אשר . ליכולת לרכוש כישוריי� אורייני�, הקוגניטיבית

  ;2009, לוי ;2008, שמעוני � גוטמ (מצביעות על קשר בי  האינטליגנציה ליכולת רכישת הקריאה 

Cohen, Riviere, Plaza, Thompson, Chauvin Hambourg, Lanthier, Mazet & Flament, 2001 (

 ,Cawley & Parmar, 1995; Conners et al.,2001; Hedrick, Katims & Carr(אחרי� הוא נשלל  וב

1999  .(  

רמת הלקות ועימה הקשר . רמת הלקות הקוגניטיבית של משתתפי התכנית נעה בי  קלה לבינונית

  זאת במטרה לבחו. בפרק חייה� הבוגר נבדקו לגבי כל אחד מהמבחני� שנערכו ליכולת הלמידה

התוצאות בה  . לפחות כאשר מדובר ברמות הלקות שנבחנו במחקר זה, רצ� של יכולות למידה

מצביעות על העדר קשר בי  רמת הלקות , כמעט באופ  מוחלט לא מופיעי� הבדלי� בי  הקבוצות

: שני הבדלי� נמצאו בי  הקבוצות. הקוגניטיבית לבי  יכולת רכישה של כישורי� אורייני�

לאחר השתתפות� בתכנית , ל קריאה איטית יותר של בעלי הלקות הקלה דווקאהראשו  העיד ע

ממצא זה לקוי במהימנותו מאחר ורמת הדיוק עלתה באותה מידה . במבח  עיצורי� ותנועות

איתר יתרו  של בעלי הלקות הקלה על חבריה� ביכולת , השני. בקרב שתי הקבוצות באותו מבח 

השפיעה על ) 2006', שני ושות(יתכ  ומורכבות מבח  זה . לדייק בעת קריאת מילי� בודדות

ההישגי� של בעלי הלקות הקוגניטיבית הנמוכה יותר וכי ה� יזקקו לזמ  רב יותר של הקניית 

במיוחד על רקע חוסר , סברה נוספת היא שאי  משמעות כמותית לממצא יחיד זה, מנגד. הקריאה

  .  העקביות בשוני שנמצא

י מחזקות את ההשגות כי יכולות הקריאה אינ  מושפעות מרמת התוצאות במחקר הנוכח

האינטליגנציה וכי מאפייני הקריאה של מתקשי� היו דומי� אצל בעלי מגבלה או ללא מגבלה 

כמו כ  ובדומה להנחות ). Conners et al.,2001; Cawley & Parmar, 1995(ונבעו מגורמי� אחרי� 

שתתפי� מעידה על כ� כי הקניית מיומנויות ומודעות הצלחת המ, )Hedrick et al  )1999,של 

יעילה עבור , אוצר מילי� וכתיבה, הבנת הנקרא, פונולוגית בשיטה המשלבת קידוד ופענוח מילי�
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בדומה לתלמידי� ללא מגבלה , תלמידי� אשר רמת לקות� הקוגניטיבית נעה מהקלה עד בינונית

כי האינטליגנציה הינה גמישה ומשתנה לאור�  מסביר) 1991(בהקשר זה פוירשטיי  . קוגניטיבית

לא נית  לנבא תפקוד עתידי . סביבתיי� ובהתערבות החינוכית, החיי� ותלויה במרכיבי� אישי�

יש להיזהר מלהגדיר את רמת , על כ . של אד� רק בהתבסס על רמת האינטליגנציה שנמדדת

כישורי , נית וכפועל יוצאהלקות כמעמידה חי! וחומה אשר מבטלת ניסיו  להתערבות אוריי

  . קריאה עתידי�

 ;Feuerstein & Rand, 1977(תיאוריית ההשתנות הקוגניטיבית אותה מציגי� פוירשטיי  ואחרי� 

Feuerstein, Rand, Hoffman & Miller, 1980; Feuerstein, 1991(  נוגעת בגמישות יכולת הלמידה

ער� מוס� לסוגיה נוספת בעניינינו אשר  תרומתה מהווה. ובהיותה דינאמית לאור� טווח החיי�

  . לבי  יכולת� ללמוד ולרכוש ידע אורייני) 36�19(בקשר בי  גיל המשתתפי� עוסקת 

ניתוח הממצאי� הצביע על יכולת למידה בגיל מבוגר מאחר ומשתתפי התכנית שיפרו את , ראשית

מומל! לבצע , מכא . הישגיה� בכל המבחני� שנערכו וקידמו את מיומנויותיה� האורייניות

התערבות חינוכית ג� לאחר סיו� הלימודי� במסגרות החינו� ואולי א� הגיל הבוגר והבשלות 

מחקר זה יכול . בפונקצית רכישת הקריאה) Fowler, Doherty, Boynton,1995(מהווי� נדב� חיובי 

דע זה בעל מי. הגיל המקסימאלי שנבדק, 36להצביע על יכולת למידה אוריינית לפחות עד גיל 

משמעות מאחר ושנות הארבעי� הינ  השני� בה� מתחילי� להופיע סימני הזדקנות אצל אנשי� 

האג� לטיפול באד� המפגר בישראל , בהגיע� לגיל חמישי�, יתרה מזאת. ע� מגבלה קוגניטיבית

קיימת חשיבות למועד ההתערבות , על כ ). 2010, דוד(מחשיב� כאלו אשר הגיעו לגיל הזקנה 

אי להציע תכניות חינוכיות אקדמיות מותאמות למבוגרי� כבר בתחילת שנות העשרי� ובכ� וכד

  . זאת לאור העובדה כי קצב הלמידה הינו איטי יותר, להבטיח זמ  מספק ללמידה

כתיבה והפקת , זיכרו  מילולי, התקדמות� של משתתפי התכנית בפענוח צלילי� ודיוק בקריאה

ג� בהיות� , לת� לרכוש את הקריאה בשיטה הפונולוגיתמעידה על יכו, משמעות מטקסט

 ,Hedrick et al, 1999; Barker, 2010; Pershey & Gilbert(מחקר זה מצטר� אל קודמיו . מבוגרי�

2002; Moni ,Joblin & Mararet, 2006;    ומעיד כי שיטת ההוראה המתבססת על הקניית ) ועוד

נמצאה כמבטיחה עבור אנשי� ע� , פונמיי��יפוי הגרפוכישורי פענוח וחוקי המ ,מודעות פונמית

השיטה הפונולוגית לעומת השיטה המלמדת לקרוא . בזהה ללומדי� אחרי�, מגבלה קוגניטיבית

מאפשרת לקורא את ההזדמנות להרחיב את יכולתו להתמצא בעול� אורייני , תבניות מילי�

  . בכמות המילי� שנלמדו ולהבי  מסרי� כאשר הידע אינו תחו� ופונקציונאלי ותלוי
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, למרות השיפור הרב שחל בהשיגי הלומדי� אשר התחילו את דרכ� ע� ידע מינימאלי בקריאה

ג� כאשר כלי המדד וההשוואה , רמת קריאת� לאחר ההתערבות עדי  נותרה נמוכה ולא שוטפת

 רמה זו תואמת ממצאי מחקרי� רבי� אחרי� שעסקו בקריאה בקרב. 'תאמו רמה של כיתה ב

חלילה לי מלטעו  כי זוהי הרמה המקסימאלית אליה אנשי� , ע� זאת. בעלי מגבלה קוגניטיבית

  . אלו יכולי� להגיע כי א� היותה של התכנית מותנית בזמ 

' אלור ושות. לימוד מלאכת הקריאה אצל בעלי מוגבלויות קוגניטיביות הינו תהלי� איטי וארו�

לי מגבלה קוגניטיבית אשר השתתפו בתכנית במחקר� מצאו באופ  דומה כי תלמידי� בע

כלי  ).Allor et al, 2010(אוריינית שיפרו באופ  עקבי את הישגיה� א� התקדמות� הייתה איטית 

מיועדי� לתלמידי� ע� קושי בקריאה או ללא והינ� מודדי� את , האבחו  פעמי� רבות

ההתקדמות של אות� מדידה זו לעיתי� אינה מתארת במלואה את . ההתקדמות באופ  תוא�

על ). Allor et al, 2010( התקדמות שעבור� הינה נכבדת ומרשימה, לומדי� ע� מגבלה קוגניטיבית

במבח  הכתבה ובמבח  המילי� הבודדות אשר  במחקר זה נערכו מבחני� סטטיסטי� נוספי�, כ 

  .  הציגו את התקדמות� של המשתתפי� ביחידות קטנות יותר

נית  , בהקשר לכ�. ת כל התמורות וחלק  לא לוו מבחינה מחקריתעבודה זו קצרה מלתאר א

, לתאר את הרגלי הלמידה אשר רכשו המשתתפי� במהל� התכנית כללו קשב לאור� זמ 

מעקב אחר , ביצוע שיעורי הבית, התמודדות עצמאית ע� משימות, התארגנות בד� ובמרחב

    .שאילת שאלות ועוד, הכתוב

  

התאמתה של , ראשית. זו נובעת משילוב� של מספר גורמי� הצלחתה של תכנית אוריינית

התכנית האוריינית לגיל� הכרונולוגי של המשתתפי� ולתכני� פונקציונאליי� אורייניי� 

. אלו הגבירו את מידת הרצינות וההתמדה ע� לימודי� מאתגרי� אלו. המשרתי� תפקוד עצמאי

אורייני המבוסס על ניסיו  החיי� ורמת המודעות לצור� בידע , בגרות� של המשתתפי�, כמו כ 

מדוע ה� רוצי� בהסבר� , עדות לכ� הינה דברי המשתתפי� עצמ�. המוטיבציה התוו דר� זו

התמות . ומה� הצרכי� והשאיפות אשר עומדי� כמניעי� מוטיבוציוני� ללמידה ללמוד לקרוא

בתרומת היכולת הכרה על ה, המרכזיות שעלו מדבריה� מצביעות על הרצו  ללמוד ולהתקד�

לטובת התפקוד , הפחתת התלות באחרהאוריינית ליכולת ניהול החיי� ועל הרצו  והצור� ב

המניעי� שמנו . המשתתפי� הביעו עניי  בלמידה ובהרחבת הידע וסל המיומנויות. העצמאי

אוטונומיה , החפצי� בידע והשכלה, ג� ללא צרכי� מיוחדי�, תואמי� למניעי� של מבוגרי�
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הרצו  ללמוד ולהתקד� ביטא צור� בשיפור יכולות הקריאה ). 1993לקסמ  (ות לחברה והשתייכ

  . מבטיחה הלמידהקידו� ומעמד אותה , הצור� בהמש� התפתחות  �והכתיבה וא� יותר מכ� 

על דגלה של תכנית זו נחרט הצור� והניסיו  להקנות את הקריאה והכתיבה למבוגרי� ע� מגבלה 

בעלי מאפייני� , ית  להכליל את ממצאי המחקר על מבוגרי� אחרי�נ, ע� זאת. קוגניטיבית

צור� זו הופיע ג� אצל מבוגרי� אחרי� מקבוצת השווי� . אשר לא לקחו חלק בתכנית זו, דומי�

במחקרה ראיינה מבוגרי� אשר נשאלו על הסיבות ) 2007(דוד . כאשר נשאלו על לימודי המש�

לשפר , אלו העלו את הצור� ללמוד ולהעשיר את עצמ�. לרצונ� ללמוד בתכניות המש� באקדמיה

את המיומנויות האקדמיות שלה� בקריאה וכתיבה והביעו מודעות לחשיבות הלמידה לפיתוח 

מבוגרי� בני החברה הערבית בישראל הביעו רצו  וצור� בלימוד אוריינות , בדומה. כישורי החיי�

, מרעי שחאדה(גרי החינו� המיוחד ומקצועות הבסיס במסגרת לימודי המש� המיועדי� לבו

כאשר מנו את , את רצונ� ללמוד לקרוא הסבירו משתתפי תכנית זו באופ  קונקרטי). 2010

המשתתפי� , למעשה. האפיקי� החדשי� שיפתחו בפניה� בא� ידעו לקרוא ולכתוב באופ  עצמאי

. פנאי ועוד, עסוקהת, שימוש בשירותי קהילה, הכירו בתרומות האוריינות לניהול חיי היו� יו�

עמדות דומות נמצאו ג� כאשר נבחנו הידיעות והרצונות של אנשי� ע� מגבלה קוגניטיבית 

דוגמא לכ� הינו מחקר המתייחס לתלמידי� צעירי� ע� מגבלה קוגניטיבית . במדינות אחרות

, יתתלמידי� אלו הציגו יכולת למידה אוריינ. אשר שולבו בתכניות אורייניות מותאמות לצרכיה�

סקרנות והבנה לגבי תרומת האוריינות ליכולת לנהל את חייה� ולהרחיב את אפיקי הידע , עניי 

)Kliewer, Biklen, Kasa-Hendrickson, 2006.(   

נשב כרוח גבית וסיפק כוח , הרצו  להפחית את התלות באחר ולהתנהל באופ  עצמאי יותר

הצור� בקבלת עזרה תמידית והמחיר  .להתמודדות ע� משימה מורכבת זו אצל משתתפי התכנית

היוו מניע משמעותי ללמידה , הבא לידי ביטוי בהגבלת החופש והבחירה האישית, של עזרה זו

נתוני� דומי� הציגו מבוגרי� אחרי� אשר דיווחו על קשיי� הנובעי� . ונתו  צובט ונוגע ללב

 & Ruefות שערכו בראיונ. מאפיוני עולמ� כאנשי� נתמכי� ואלו אשר נקראי� חסרי ישע

Turnbull )2002( הסיבות לקשיי� . ע� אנשי� בעלי מגבלה קוגניטיבית נשמעו קולות דומי�

עליה� דיווחו המרואייני� נגעו בחוסר בחופש אישי ובבחירה אישית על פי העדפותיה� ונוכחות 

תמיכה זו נתפסה כחיונית א� . תמידית של אחרי� אשר מנהלי� את חייה� ותומכי� בה�

בתיאור� . מעורבות הסביבה ועמדות הסביבה נחוו אצל משתתפי התכנית כמשמעותיות. גבילהמ

המשתתפי� . רבי� שמו דגש על הידע הקיי� ולא על החסר, את רמת הקריאה בתחילת התכנית
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א�  .אולי על מנת לטשטש את השוני שחוסר זה יוצר, להסוות במעט את הקשיי� בקריאה ביקשו

הצהרה ושאיפה , עבור אנשי� אלו הינה הישג, ר רמת הקריאה הינה בסיסיתכי ג� כאש, כ  בולט

הערכת הסביבה וקבלת תעודות . להכרה חברתית חיובית ולשילוב בעול� דובר שפה אוריינית

נקודה חשובה נוספת אשר הופיעה אצל משתתפי . וחיזוקי� מהלמידה משרתות את אות� צרכי�

. להעמיד מטרות ולפעול על מנת להשיג�, ות אישיי�התכנית הינה היכולת להצביע על רצונ

החשיבות שנתנו המשתתפי� לנושאי� הייתה שונה והתאימה לאופי האינדיבידואלי ולחלומות 

לשירה הפריע . בהקשר זה ארצה לספר את סיפורה האישי של שירה. הפרטיי� של כל אחד ואחת

נזקקה , בשל כ�. פריט במסעדההעובדה כי אינה יכולה להתמודד בכוחות עצמה ע� קריאת ת

: לעזרה של מדריכי� ולא אזרה אומ! לצאת לבית קפה בא� לא מתאפשרת תמיכה זו וללא ליווי

הייתי . המדריכה קוראת את התפריט בשבילי, כשאני הולכת למסעדה ע� המדריכה שלי"

אשר , שאבתו� התכנית בחרה להתייחס לאותו נו". מרגישה עצמאית א� הייתי יודעת לקרוא לבד

אני הייתי הולכת לבית קפה ולא " : בער בקרבה ועל כ  סיפרה על הצלחתה בהשגת מטרה זו

עכשיו ... הייתי כל הזמ  אומרת לא� בית שלי תקראי לי את התפריט. יודעת לקרוא את התפריט

יחד , שירה א� החלה ללכת לבית קפה באופ  עצמאי". את זה אני קוראת לבד, אני לא אומרת לה

וש� הצליחה להסתדר בכוחות עצמה וא� יכלה לתרו� מהידע שצברה ולעזור לב  , ב  זוגהע� 

אשר באו לידי ביטוי , היא העבירה את רצונותיה לסביבתה הקרובה. זוגה אשר אינו יודע לקרוא

לקראת סו� הלימודי� היינו ע� כל " :בדבריה של המדריכה המלווה אותה ברמה היומיומית

לאט , היא הצליחה לקרוא לבד. י לה עזרה והיא אמרה שהיא מסתדרת לבדהדירה במסעדה הצעת

סיפורי� דומי� העידו על מוקדי חשיבות שוני� ...". זה דבר גדול מאד מאד. אבל לבד היא הזמינה

אשר סיפרו בגאווה לאחר התכנית על הצלחותיה� והשגת המטרות , אצל משתתפי� אחרי�

הסתכלות , כמו כ . ווה הפגנת יכולת למכוונות עצמיתהיבט זה מה. עליה� הצביעו בתחילתה

  .עתידית ומעורבות פעילה בניסיו  להשגת המטרה האישית

ניכר היה כי המשתתפי� התייחסו אל , תרומות התכנית לאיכות חייה� של משתתפיהבבחינת 

הצמיחה . רחב ומגוו  יותר, בשלב זה המלל נשא מסר חד. אות� נושאי� שהעלו טר� הלמידה

על מנת לקחת את מושכות קבלת ההחלטות . היכולת למכוונות עצמית נמצאה כתמה מרכזיתו

. לציי  בחירות ולבצע החלטות, לפרט יש צור� בהזדמנויות להביע את העדפותיו, העצמית

, הזדמנויות ואפשרויות אלו מלוות בניסיונות קודמי� המובילי� למודעות עצמית ריאליסטית

המכוונות העצמית משקפת . מי חיובי וציפייה לתוצאות חיוביותדימוי עצ, ביטחו  עצמי
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לצד השליטה העצמית , אקטואליזציה עצמית המתבטאת בפיתוח המעלות והפוטנציאל האישי

, גאה ויצירתית בעלת יכולת פיתרו  בעיות, ביטויי� אלו משקפי� אישיות אסרטיבית. בהתנהגות

 מדברי ).Wehmeyer & Schalock, 2001( המטרותתכנו  וביצוע מהלכי� לטובת השגת 

ה� הביעו . תעוזה וגאווה, ביטחו  ביכולת, המשתתפי� עלתה ארומה של דימוי עצמי גבוה יותר

עבור אד� ע� מוגבלות מהווה הייצוג העצמי פעילות . עצמ� וחידדו את הביטויי� של הייצוג עצמי

, קוזמינסקי(בטיח את איכות� שתלווה אותו במהל� חייו ות, מכוונת ובעלת משמעות ייחודית

עצמאות והיכולת לחיות על , בחירה אישית, במחקרי� שוני� מושגי� כגו  מכוונות עצמית ).2005

הינ� מרכיבי� של איכות חייה� של אנשי� ע� מוגבלויות , פי מערכת האמונות והערכי� האישי�

)Wehmeyer & Schalock, 2001 .(  

, ל של המשתתפי� בקבוצות המיקוד שהתבצעו לאחר התכניתבהבדל צורני בי  המל נית  להבחי 

בראיונות קבוצתיי� אלו ניכר שינוי אשר התבטא בביטוי של משפטי� רבי� . לעומת קודמיה�

תשובותיה של אותה סטודנטית לאות  שאלות הנוגעות ביכולת הקריאה . ארוכי� ומורכבי�, יותר

  : פור ביכולת ההבעהובשימוש בה לפני ואחרי התכנית ממחישות את השי

  ."לא כל כ� טוב" :תשובה ?באיזה רמה את קוראת? הא� את יודעת לקרוא :שאלה  � שלב קד� 

זה . חלק מהמילי� אני מצליחה להבי  חלק לא: "תשובה ?את מצליחה להבי  את הכתוב: שאלה

  ".קצת קשה להבי 

, קוראת יותר טוב: "תשובה ?באיזה רמה את קוראת? הא� את יודעת לקרוא :שאלה �שלב פוסט

אני מצליחה . הרבה יותר טוב,  בתחילת השנה היה לי קשה לקרוא ועכשיו אני קוראת יותר טוב

אני קוראת ע� ניקוד ובלי ניקוד : "תשובה ?את מצליחה לקרוא בלי ניקוד: שאלה ".לקרוא לבד

בינה אני קוראת מלי� שאני מ ,לא קוראת לגמרי אבל קצת. אני קוראת עכשיו מצוי . כמו עיתוני�

  ."לא יכולה לקרוא בלי ניקוד, אבל מלי� שאני לא מכירה

, היכולת של המשתתפי� להשתמש במשפטי� ארוכי� ומורכבי� יותר בולטת כמאפיי  קבוצתי

נית  לשער כי התכנית ). 17 �ו 16נספח (כאשר משווי� את כמות המלל בשני שלבי המחקר 

שיפרה את יכולת הביטוי  , יות הבנת הנקרא והנשמעהאוריינית אשר בה הוש� דגש על מיומנו

אפשר להניח כי בעקבות עליית הביטחו  העצמי , במידה דומה. ואוצר המילי� של משתתפיה

  . המשתתפי� העיזו יותר להביע עצמ�, והמכוונות העצמית

בעקבות התכנית . במעמד האישי במרחב החברתי והמשפחתיתמה חשובה נוספת שעלתה נגעה 

. אשר יכלו לתרו� מהידע שצברו ולהפו� מנעזרי� לעוזרי�, ינויי� במעמד� של משתתפיהחלו ש
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 �כישורי� אורייניי. לצד הפגנת היכולת למכוונות עצמית ומעורבות חברתית גדולה יותרזאת 

נמצאו כקשורי� ותורמי� ליחסי� חברתיי� טובי� ותפיסה עצמית של מסוגלות בקבוצת השווי� 

נושא , התכנית סיפקה עבור� מקור לגאווה). Erickson, 2005(קוגניטיבית  אצל בעלי מוגבלות

עצ� קיומה של התכנית באוניברסיטה עוררה הדי� . לשיחה והזדמנות להפגי  ידע ומסוגלות

, הסתגלו למעברי� בי  הכיתות ובי  המבני�, המשתתפי� למדו להגיע בתחבורה ציבורית. רבי�

עמדה הידיעה כי ה� , ד כישורי החיי� שתורגלו בהצלחהלצ. השתלבו בקפיטריה ובמחשבי�

, ג� במחקר זה. בלתי מוכרת ומאתגרת, סטודנטי� אשר שותפי� ומהווי� חלק מסביבה צעירה

, עצ� קיו� הלימודי� במוסדות אקדמיי� היוו קיו� של זכות, כמו במחקרי� רבי� אחרי�

 ,Moni & jobling, 2001, O'Connor 2007, דוד, 2009, הויזמי(הזדמנות לשילוב ומקור להעצמה 

סטודנטית ע� תסמונת דאו  אשר שולבה בתכנית , קלי 'זסיפור דומה מספרת  .)ועוד ,2006

בתיאוריה התבטאו הרחבה . היא התייחסה ליכולת לדבר בעד עצמה ולהביע דעה אישית. אקדמית

נאה מחווית הלימודי� שמירה על קשר עי  לאור� זמ  וה, הקשבה לאחר, של מיומנויות תקשורת

תרמו מאד לביטחונה , ג� ללא המגבלה, השילוב החברתי והשהייה בקרב בני גילה. הגבוהי�

  ). Casale-Giannola &Wilso Kamens, 2006(העצמי ולתחושת השייכות 

. מערכת החינו� ושירותי הרווחה, המוגבלות הטבועה באד� משפיעה על הציפיות של המשפחה

נתפסי� כבעלי מסוגלות נמוכה לעמוד בחוקי� החברתיי� של האד� המבוגר  אנשי� אלו לעיתי�

מחדדת את הנקודה כי המחסו� ) 1997(רייטר ). Wehmeyer & Schalock, 2001(בחברה 

בי  אלו בעלי המוגבלויות לבי  המשפחה , העיקרי להשתלבות ולאיכות חיי� נוצר מיחסי התלות

אלו . על מסוגלות הינו משמעותי עבור בני המשפחההרצו  לראות באד� ככשיר וכב. ובחברה

זאת . לעיתי� מגונני� יתר על המידה ובכ� מחזקי� את מעגל השליטה וחוסר האוני� של האד�

חלחל והשפיע על , השינוי שחל במשתתפי התכנית. ללא מודעות ורצו  מכוו  לפגוע ביקיריה�

הפ� מילד שהיה תלוי לחלוטי  הוא : "אחת האמהות על בנהעמדות הסביבה כפי שמציינת 

. הפ� לבחור מעורב ומביע את רצונותיו, היה שותק ומחכה שאחרי� יעשו סביבו, במבוגרי� סביבו

במשפחה זו חל שינוי  ".אי  מחיר לאושר שזה גר� לנו כהורי�, לא חריג שדניזה גר� לנו להרגיש 

  :ותו משתת� בעל מגבלהכאשר התוצר היה העצמה של א, עמדות ובתפיסות ג� של האח הצעיר

והאח , יש ספר מיוחד משלו לדניאז , אחדדני והבאת  ג� ל, כשחילקת  ספרי� בסו� התוכנית"

התרגש מאוד שאחיו הרגיל קרא דני  .הקט  בחר את הספר הזה כדי להגיש עליו יומ  קריאה

, פחהואכ  אח התגייס במש, הסיפור ש� עוסק באח שמתגייס. מהספר שלו ונהנה לקרוא ממנו
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ופתאו� הסיפור עוסק , לא התגייס דניוכל פע� האח הקט  התעניי  בגיוס אחיו ולמה , י לאדנאבל 

, אני תמיד אשמור את היומ  קריאה הזה. שהוא לא צרי� להתבייש באחיו שלא התגייס. בזה

  ".יתעניי  וירגיש חשוב במשפחה דניו, מעול� לא קרא שהאח הרגיל יקרא ספר של האח המיוחד

הגדלת הכישורי� . ת הצוות והאמהות הביעו בדבריה  הערכה רבה למשתתפי התכנית וגאווהנשו

העצימו את , ההשתתפות בתכנית האקדמית ושביעות רצו  הסביבה, האישי� והאקדמיי�

. בו הופחתה המשמעות של המגבלה והשונות, המשתתפי� אשר צברו מעמד אישי גבוה יותר

כאשר סטודנטי� בעלי מוגבלויות דומות נגעו בתרומת ) 2007(ממצאי� דומי� עלו אצל דוד 

תקשורת אסרטיבית וייצוג עצמי מול הצוות המטפל ועל , הלימודי� להערכה עצמית גבוהה יותר

  . תחושת ההעצמה לה זכו

המשתתפי� הביעו . תרומה נוספת בולטת הינה הלמידה וההתפתחות כהזדמנות למימוש עצמי

ה� ייחסו לה חשיבות וחלק� אימצו הרגלי למידה ותרגלו מעבר . העניי  ושביעות רצו  מהלמיד

טיפחה תחושה חיובית , חווית ההצלחה והתחושה כי השקעת� מניבה פירות. לשעות הלימודי�

הלמידה תרמה לבריאות� , כפי שטענו רוגרס ומסלאו. לגבי עצמ� ורצו  להוסי� וללמוד

ולפעול למע  הגשמת הפוטנציאל האישי הפסיכולוגית של המשתתפי� אשר יכלו לבטא עצמ� 

)Maslow ,1970, Rogers, 1970.( סטודנטי� בוגרי� ע�  62השגות דומות עלו כאשר רואיינו , שוב

. מגבלה קוגניטיבית ולקויות למידה אשר השתתפו בתכנית אקדמית מונגשת ומותאמת באקדמיה

ניכר היה כי , כמו כ . ה אותה חווה� דיווחו בתו� התוכנית על עליה בער� העצמי ועל חווית העצמ

לקבלת החלטות הנוגעות למעברי� ולשינויי� , התכנית תרמה לפיתוח גישה חיובית לחיי�

  ). 2009, הויזמי(מרכזי� בחייה� ועל מוטיבציה להמש� למידה 

התכנית כללה חשיפה לתכני� אורייניי� , לצד הקניית הקריאה בצורה שיטתית ופונולוגית

הסיבה לכ� טמונה בגיל המשתתפי� ובניסיו  לתרו� ליכולת� . לא מנוקדתהכתובי� בשפה 

הוש� דגש בתכנית על תכני� , על כ . להתנהל באופ  עצמאי לאור� התהלי� של רכישת הקריאה

באופ  בו ה� , מודעות ועוד, תפריטי�, שלטי�, המתאימי� למבוגרי� כגו  קריאת עיתוני�

מנויות אורייניות אשר יכלו לשרת פונקציות תפקודיות כמו נלמדו מיו, כמו כ . מוצגי� בקהילה

מילוי טופס פרטי� אישי� או שמות מוצרי� שוני� שיש לרשו� ברשימת קניות או לזהות 

הופיעו , זיהוי של שינוי ביכולת המשתתפי� להתמודד ע� שפה אוריינית זו. בסופרמרקט

לידי ביטוי בתמות שהצביעו על אלו באו . בדבריה� ובדברי נשות הצוות המלווה והאמהות

המשתתפי� . מיומנויות היו� יו� והשימוש בשירותי הקהילה והשימוש באמצעי תקשורת ופנאי
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בסיפורי� חזרו ונשנו . הגדילו את המעורבות שלה� במטלות שונות הקשורות לניהול חיי היו� יו�

מלאה , זקקו לעזרהלמרות שבמקרי� רבי� המשתתפי� עדיי  נ. תיאורי� של התנסויות חדשות

את הקשר למיומנויות אלו ולאיכות החיי� .  בה� התחושה כי ה� עצמאי� יותר ושותפי�

כאשר במחקר� נמצא כי איכות חיי� מקושרת ללמידה של ) Ruef & Turnbull )2002מסבירי� 

המקנות לאנשי� ע� מגבלה קוגניטיבית יותר עצמאות וכ� מרחיבות את , מיומנויות חדשות

היכולת לעזור לעצמ� ולהכריע ולהשפיע על חייה� בתחומי� , במחקר זה. אחריות�תחומי 

שיפרה את איכות חייה� ותרמה להרגשה החיובית כלפי עצמ� ולתפיסה מטיבה הנוגעת , מגווני�

מודעות ושימוש במידה זו , נשות הצוות והאמהות דיווחו על חשיפה, המשתתפי� .לדימויי העצמי

המחשב ובמקרי� מסוימי� ג� הספרי� מילאו חלקי� , העיתוני�. ורתאו אחרת באמצעי התקש

מקורות אלו נתפסו כדר� להשגת ידע ולהנאה וכדר� להיטמע בתרבות . גדולי� יותר בשעות הפנאי

במחקרי� שוני� נמצא קשר בי  משחקי מחשב וטלוויזיה בשעות הפנאי לאיכות חיי� של  . רווחת

אינטרנט מזמ  אימו  רב ולמידה עצמית ומהווה תמרי! ה .מבוגרי� ע� מגבלה קוגניטיבית

הקריאה הפכה ). Davies, Stock & Wehmeyer, 2001(מוטיבציוני וכממלא את שעות הפנאי 

 Dowing כפי שטע  . לחלק יומיומי וכ� ג� השותפות במשימות והסקרנות לגבי הידע החדש

, ת שונות בתרבות הפנאי המקומיתהמיומנויות האוריינות והחשיפה המודעת לאפשרויו, )2005(

העשירה את חייה� של משתתפי התכנית והרחיבה את אפשרויות הפנאי בבית� ובקהילה ומתו� 

  . כ� את איכות חייה�

  

על מנת להימנע מהטענה כי מחקר שנעשה ע� בעלי המוגבלויות לא קיד� את זכויותיה� ואת 

נבחנו במחקר הנוכחי , )French & Swain,1997(שחרור� מדיכוי והדרה ורק האדיר את לקות� 

לכוחות ולשינויי� החיובי� שהתרחשו בחיי המשתתפי� , שאלות הנוגעות לרצונות אישי�

מתו� רצו  לקד� מדיניות של השכלת מבוגרי� , ע� זאת. בעקבות התכנית במקו� הדגשת החוסר

יסיו  להגדיל את המחקר התקיי� מתו� נ. נית  מקו� ג� לקשיי� הנובעי� מרמת קריאה נמוכה

מתו� , השליטה והמעורבות של בעלי המוגבלות בהחלטות הנוגעות לחייה� על ידי הדגשת קול�

. כוונה לקד� את האינטרסי� של קבוצה זו ולהרחיב את אפיקי ההזדמנויות לה  היא זוכה

 Individuals with Disability Educational(התנועה למע  שיפור החינו� של אנשי� ע� מוגבלויות 

Act  ( ותנועות לשחרור ומאבק על זכויות אחרות)ADA, DDABRA  ( מצהירות על ארבע מטרות

השתתפות ומעורבות מלאה , מכוונות עצמית, שיווי  הזדמנויות: שהינ  זכויות למעשה, מרכזיות
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 תקוותי היא כי מחקר זה).  Turrnull et al., 2003(בחברה ובקהילה ועצמאות תפקודית וכלכלית 

כוחו בלקד� חלק ממטרות אלו ולאפשר לאנשי� בעלי מגבלה לממש את זכויותיה� בכלל ואת 

  .הזכות ללמוד בפרט

  

  המלצות למחקרי המש�

כתיבה , פענוח צלילי�: בו נבחנו מיומנויות שונות, מחקר זה היווה מחקר גישוש רחב וראשוני

ומנויות הללו ולבחו  את חשוב להרחיב את הממצאי� לגבי כל אחת מהמי. וזיכרו  מילולי

על כ  . לחדד אופני הוראה מתאימי� ללומדי� ע� מגבלה קוגניטיבית, ההישגיי� ומתו� כ�

  . מומל! להוסי� ולבצע מחקרי� בתחו� האוריינות אשר יתרמו לגו� הידע הקיי� בתחו�

את מחקרי אור� בני מספר שני� יוכלו לבחו  . יש לציי  כי מחקר זה היה תחו� בזמ  מוגבל

מעניי  יהיה לבחו  על . והשימוש בה, פוטנציאל רכישת  הקריאה והכתיבה ברמות מתקדמות יותר

האישיי� והחברתיי� ישמרו ע� , התפקודי�, ידי מחקר מעקב נוס� הא� הישגיי� האורייניי�

יש להוסי� ולחקור סוגיות הקשורות לאיכות חייה� של אנשי� ע� מגבלה , כמו כ . חלו� הזמ 

  . הרצונות והמאווי� האישי�, בית כאשר קול� הוא זה שיעיד על הצרכי�קוגניטי

  

  מגבלות המחקר

משו� כ� לא היה נית  להעמיק דיו בכל . מחקר זה הינו מחקר גישוש אשר נגע בנושאי� רבי�

כמו כ  גודלו של המדג� . זאת מפאת גודלו של המחקר ועבודה זו. אחד מהפרמטרי� שנבחנו

חשוב לציי  כי כלי  .ייצג באופ  מוחלט את תוצאות והשגות המחקרמשפיע על האפשרות ל

המדידה הכמותניי� אשר מדדו את השיפור במיומנויות האורייניות לא נבנו עבור מבוגרי� ע� 

ת בה נעשה שימוש במחקר זה הותאמה לתלמידי� בגילאי �מערכת האבחו  א. מגבלה קוגניטיבית

על כ  בעת העברת . א� ללא לקויות קוגניטיביות, בית הספר ג� מכיתות החינו� המיוחד

על מנת למדוד התקדמות ביחידות קטנות , כמו כ . האבחוני� נערכו התאמות מיוחדות נוספות

עול� המחקר לרוב אינו מוכר דיו עבור אנשי� . יותר היה צור� בביצוע מבחני� מעמיקי� נוספי�

ור� בהסברי� חוזרי� ונשני� ובקבלת על כ  למטרת השתתפות� היה צ. ע� מגבלה קוגניטיבית

תקוותי היא כי למרות מגבלה זו משתתפי המחקר הבינו את מטרתו והשתתפו בו . הסכמה מדעת

  . מרצו 
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בות נכתב על הקושי בדיווח עצמי אצל אנשי� ע� מגבלה קוגניטיבית ועל רצונ� לרצות את ר

מתחזקת לאור העובדה כי דיווחי  אשר, עלי להדגיש כי על פי מערכת אמונותיי, ע� זאת. הסביבה

. אי  לראות בנושא זה כמגבלה למחקר, הצוות והאמהות תאמו את דיווחי המשתתפי� עצמ�

תפיסות מסוג זה עלולות להחליש את קול� של אנשי� אלו ולפגוע במטרת המחקר הנוכחי 

 . ובקידו� זכויותיה� כלל

, ע� זאת. להוות מגבלה למחקר זה מעמדי כחוקרת מעורבת ומשתתפת ועמדותיי בנושא עלולות

 . הנתוני� שהוצגו התבססו על מידע כמותני אובייקטיבי ומידע מוקלט ומתועד מהראיונות

  

  חשיבות תיאורטית והשלכות יישומיות

חשיבותו של המחקר בהרחבת הידע שלנו לגבי יכולת למידת הקריאה וכישורי� אורייניי� בגיל 

טיפוח הידע וההכוונה לעבר איכות חיי� , כמו כ .  טיביתאצל אנשי� ע� מגבלה קוגני, בוגר

ושילוב בקהילה של אנשי� ע� צרכי� מיוחדי�  והדגשת האוריינות כממלאת חלק בהשגת איכות 

מחקר זה כוחו בלהשפיע על ניהול התקציבי� במסגרות חו! ביתיות המיועדות , בנוס�. החיי�

הקריאה והכתיבה במחקר זה יכולה לשמש ההצלחה בלימוד . לאנשי� ע� מגבלה קוגניטיבית

זאת לצד עידוד ארגוני� אלו למת  . להמלצה לצביעת משאבי� לצרכי לימוד ולחשיפה אוריינית

  .הצרכי� והרצונות של יושביה�, זכות ובמה להשמעת הקול האישי

התכנית תהווה מודל לתכניות אוריינות נוספות אשר מותאמות לאוכלוסיות , מבחינה יישומית

, לקויות תקשורת ואוטיז�(בנוס� לאלו ע� המגבלה הקוגניטיבית , ונות ע� צרכי� מיוחדי�ש

שיופעלו באוניברסיטאות ובמכללות לימודי המש� אקדמיות שונות וא� , )נכויות פיסיות ועוד

  .ומעלה 18בבתי ספר לחינו� מיוחד לשכבת הבוגרי� בני ה

  

  חשיבות לתחו� החינו�

י האג� לטיפול באד� המפגר "ניות של לימודי המש� המופעלות עלמחקר יישומי� רבי� לתכ

בתכניות אוריינות שינתנו לשכבת הבוגרי� בבתי , וכ  למערכת החינו� המיוחד, במשרד הרווחה

תקוותי היא שמסקנות מחקר זה יתרמו להדגשת חשיבות הקניית הקריאה והכתיבה . הספר

המחקר יתרו� להבנת הפוטנציאל הטמו  , לבמקבי. במערכות החינו� לאור� כל שנות הלימוד

כ� תתאפשר . בבוגרי� בעלי מגבלה קוגניטיבית ברכישת הקריאה ומיומנויות אורייניות נוספות

  .בהקשר של אנשי� ע� מגבלה קוגניטיבית, הבנה טובה יותר של תחו� חינו� מבוגרי�



85 

 

קטיקו� וחובות במסגרת פר, במחקר שולבו סטודנטיות לחינו� מיוחד מאוניברסיטת חיפה

ל� המבוגרי� ע� בדר� זו מתאפשרת חשיפה של העתידי� לעסוק בתחו� החינו� לעו. הלימודי�

  .הצרכי� המיוחדי�

  

אנשי המקצוע שיכולי� להפיק ממחקר זה הינ� כאמור נציגי האג� לטיפול באד� ע� , לסיכו�

מפעלי� ,   מערכי דיורכמו כ  מנהלי מסגרות שונות כגו. הרווחה ומשרד החינו�, הפיגור השכלי

מחקר זה מהווה בסיס אקדמי שיכול לשרת ולקד� מחקר נוס� בתחו� שיער� . מוגני� ומועדוניות

  . על ידי אנשי מחקר ואקדמיה
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  1נספח 
  

  :שכליהפיגור ההגדרת רמות של מושגי� העדכו   
  

ומסמ� , 1992, 2002ההגדרות האמריקאיות לפיגור שכלי , על בסיס ההגדרה בחוק 
                       2004האג. 

         
מנהלת המחלקה לאבחו  . מ.מ, מפקחת ארצית על מערכת האבחו  –ר רות רעי. "ד          

  . ולקידו�

  

מוגשי� בזאת הקריטריוני� המרכיבי� את הגדרת הפיגור השכלי ומאפייני� את רמת התפקוד 

  .של האד�

� להתייחס למימד ההסתגלות ומידת בסריקת רמות התפקוד של דיירי המעו  הנכ� מתבקשי

  .התמיכה הדרושה

  

  )חינוכיי� שיקומיי�: בעבר(*  פיגור קל

  

   ,קיימת התפתחות לקויה או חוסר התפתחות -

  ) שתי סטיות תק  פחות מהממוצע(קיימת הנמכה משמעותית בתפקוד האינטלקטואלי  -

 10ו� מת 2 �לפחות ב (קיימת הנמכה משמעותית במיומנויות תחומי ההסתגלות  -

, הכוונה עצמית, בריאות ובטיחות, יו� �חיי יו�, עזרה  עצמית, תקשורת: התחומי�

  ).שימוש במשאבי� קהילתיי�, תעסוקה, פנאי, עיוניות, מיומנויות חברתיות

, ההסתגלות תחומי� מיימוגברת או תמידית לפחות בשנ: כמות התמיכה הנדרשת -

  .בשאר התחומי� )כוונהה , תזכורת(רוגי  יולס

  )אימוניי�: בעבר(* בינוני � פיגור קל

 ,קיימת התפתחות לקויה או חוסר התפתחות -

פחות ומעלה שתי סטיות תק  (ואלי קטקיימת הנמכה משמעותית בתפקוד האינטל -

 ,)מהממוצע

מתו�  או יותר �3לפחות ב (קיימת הנמכה משמעותית במיומנויות תחומי ההסתגלות  -

, הכוונה עצמית, בריאות ובטיחות, יו� � יו� חיי, עזרה  עצמית, תקשורת: התחומי�10

  .)שימוש במשאבי� קהילתיי�, תעסוקה, פנאי, עיוניות, מיומנויות חברתיות

ולתמיכה מוגבלת  מוגברת או תמידית לפחות בשלושה תחומי�: כמות התמיכה הנדרשת -

  .בשאר התחומי�  )הכוונה והדרכה קבועה(

  )אימוניי�: בעבר(*  פיגור בינוני

  ,תפתחות לקויה או חוסר התפתחותקיימת ה -

פחות  ומעלהשלוש סטיות תק  (ואלי קטקיימת הנמכה משמעותית בתפקוד האינטל -

 ,)מהממוצע



98 

 

לפחות במחצית  מתו� (קיימת הנמכה משמעותית במיומנויות תחומי ההסתגלות  -

, הכוונה עצמית, בריאות ובטיחות, יו� � חיי יו�, עזרה  עצמית, תקשורת: התחומי�10

  ).שימוש במשאבי� קהילתיי�, תעסוקה, פנאי, עיוניות, ויות חברתיותמיומנ

 מוגברת או תמידית לפחות במחצית התחומי�: כמות התמיכה הנדרשת -

  .  בשאר התחומי� )והדרכה קבועה הכוונה(מוגבלת .ולתמיכה

  

  )טיפוליי�: בעבר(* פיגור בינוני נמו�

  ,קיימת התפתחות לקויה או חוסר התפתחות -

פחות ומעלה ארבע סטיות תק  (טואלי קכה משמעותית בתפקוד האינטלקיימת הנמ -

 ,)מהממוצע

  .קיימת הנמכה משמעותית במרבית מיומנויות תחומי ההסתגלות -

  ).ישיר סיוע(ית תחומי ההסתגלות במוגברת או תמידית במר: כמות התמיכה הנדרשת -

 

  )טיפוליי�: בעבר(* פיגור קשה

  

  ,תחותקיימת התפתחות לקויה או חוסר התפ -

פחות  ומעלהארבע סטיות תק  (ואלי טקיימת הנמכה משמעותית בתפקוד האינטלק -

 ,)מהממוצע

  .קיימת הנמכה משמעותית במרבית מיומנויות תחומי ההסתגלות -

) מבצעי� עבורו(תמידית לפחות בשלושה מתחומי ההסתגלות : כמות התמיכה הנדרשת -

  ).סיוע ישיר(ומוגברת בשאר התחומי� 

 

  )סיעודי: בעבר*( פיגור עמוק

  

  ,קיימת התפתחות לקויה או חוסר התפתחות -

ת פחו  ומעלהארבע סטיות תק  (ואלי טקיימת הנמכה משמעותית בתפקוד האינטלק -

 ,)הממוצעמ

  .קיימת הנמכה משמעותית בכל מיומנויות תחומי ההסתגלות -

 ).מבצעי� עבורו(תמידית בכל תחומי ההסתגלות : כמות התמיכה הנדרשת -

  דיהגדרת  סיעו

  

אד� שמצב בריאותו ותפקודו ירודי� כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע גופני או 

, במסגרת בעלת אופי רפואי, הסובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי מיומ , מנטלי

   .הוא מרותק למיטה או כסא גלגלי� .לתקופה ממושכת
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  2נספח 

  שאלו  רקע וראיו  מקדי�
  

  :פרטי� אישיי�. א

_____________________________:ש�. 1  

)הק� בעיגול(נ /ז: מי . 2  

_______________: גיל. 3  

___________________________): מער� דיור, דירה שכורה, בית המשפחה(מקו� מגורי� . 4  

? _____________________  ה עובד/היכ  את. 5  

? _____________________________מהו תפקיד�  

מוטיבציה ושימוש, יכולת � הקריא. ב  

באיזו רמה . ה קורא/הא� את. 1

_____________________________________________________________________:לדעת�

__________________________________________________________________________ 

? ת ללמוד לקרוא טוב יותר/ה מעוניי /הא� את.2

______________________________________________________________________:מדוע

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

א� כ  : ריאה המספקתהא� מפריע ל� בחיי היו� יו� אי יכולת הק. 3

?______________________________________________________________________  במה

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

י� ותחומי� היית מעוניי  ללמוד וא� לקרוא אילו נושא. 4

_____________________________________________________________________:עליה�

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   

:תרבות הפנאי ושימוש בשירותי קהילה. ג          

? מה� התחביבי�  ותחומי העניי  של�. 1

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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ה /באילו פעילויות פנאי  ותרבות או חוגי� את. 2

____________________________________________________________________:משתת�  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

באופ  עצמאי , חדר כושר בקהילה/ חוג במתנס, חוג מטע� המער�(היכ  מתקיימי� פעילויות פנאי אלו . 3

______________________________________________________________________):ועוד

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

א� כ  באיזו ? ת מדפד� ב ספרי� או עיתוני�/ה קורא/ הא� את. 4

____________________________________________________________________:תדירות

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

א� כ  באיזו , ה ספרי�/ת בספרייה ומחלי�/ה מבקר/הא� את. 5

____________________________________________________________________:תדירות

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ו א� כ  באיז. הופעות ועוד, תיאטרו , בתי קולנוע, ת  במוזיאוני�/ה מבקר/הא� את. 6

____________________________________________________________________:תדירות

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

, א� לא

___________________________________________________?__________________מדוע  

עבור , א� כ ? ת במחשב/ה משתמש/הא� את. 7

_______________________________________________________________________:מה

__________________________________________________________________________ 

 :עוד על עצמ� מה תרצה לספר. ד 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

  ________________________________________:רמת הלקות הקוגניטיבית�למילוי לאחר הראיו  
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3נספח   

 קריאת עיצורי� בודדי� וצירופי עיצורי� ותנועות

,        שני(פי נורמות ארציות  אה וכתיבה עלמערכת לאבחו  ליקוי� בתהליכי קרי, ת �מבח  א

, בהט וזייגר, של�, לחמ 

2006(  

  : דוגמא

  ר  �   נו  ש

  

  

 שו

  

  

  ז

  

  

 ו'צ
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 ר

 

 

 ג
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 הו
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 קריאת עיצורי� בודדי� וצירופי עיצורי� ותנועות
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 קריאת עיצורי� בודדי� וצירופי עיצורי� ותנועות
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 קריאת עיצורי� בודדי� וצירופי עיצורי� ותנועות
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 קריאת עיצורי� בודדי� וצירופי עיצורי� ותנועות

לאחר מכ  יש . את תשובת הילד) הגה בודד או  צרו�(יש לרשו� במשבצת אשר מתחת לכל פריט 
  . להשלי� את הטבלה התחתונה

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

  

  

  

  

:3נספח   

קריאת מילי� בודדות    

 מדדי� כמותיי�

  נתוני� גולמיי�

  _______________) זמ  בשניות(הצירופי� /ריאת ההגאי�מהירות ק

  _______________)הדיוקי�מספר (הצירופי� /דיוק בקריאת ההגאי�

  חישובי� 

  _______________________________אחוז דיוק                                       _____________________מספר פריטי� לדקה

    100×  ההצלחות   כ "סה        דיוקחישוב אחוז ה          60× צירופי� שקרא /כ הגאי�"סה       חישוב מספר פריטי� לדקה

  זמ  הקריאה בשניות                                                                   מספר הפריטי� שקרא                                                        

 .דקות 2או מספר הפריטי� שקרא א� הפסיק באמצע או הופסק אחרי ) 63(מספר הפריטי� ברשימה=הפריטי� שקראמספר 
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4נספח   

  קריאת מילי� בודדות

   יאה וכתיבה על פי נורמות ארציות מערכת לאבחו  ליקוי� בתהליכי קר, ת �מבח  א

  )2006, בהט וזייגר, �של, לחמ ,  שני(

  

  ַזִית                                      ַח;:                                      ָדג

 

__________________________________________________________  

  

  

  ֶמֶל�                                      ִע�                                  ַ<ְרַ<ר

  

  

__________________________________________________________  

  

 :Aל                                ִמְזָוָדה                            ִראBַמְסל  

  

__________________________________________________________  
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__________________________________________________________  

  

   A:ר                                     ֶזֶרת                                 ִמְכCָב

  

  

__________________________________________________________  

  

  וַעְכAָי                                   מBל                               Dָא       

  

__________________________________________________________  

  

  

  ֵצא                                CֲַהלBָכה                                ֶרַגע      

__________________________________________________________  
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__________________________________________________________  

  

Dָה                          ִמְקֶלֶדת    Gת                               סBHCַAְִה  

  

__________________________________________________________  

  

                            Dֶֹתל                           AְַרוBל       

  ִהְתHְDַסBת

  

__________________________________________________________  

  

  ָמתBחַ                               ִלְכלBְ�                            ַמְעJָָדה     

  

__________________________________________________________  
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__________________________________________________________  

  

  ִהְתALֵJַ                                ַוKִַאי                     ִמְתַרBְִחי�      

  

__________________________________________________________  

  

        Aַנאי                                  ְנִשימ:ָתיו                      ִלֵט>ְ  

  

  

__________________________________________________________  

  

  

  MְרJָGDה                              ֶמְ;ַחַצִי�                           ִעBBת    

__________________________________________________________  

  

  

  Aְָוֶקיהָ                   ַעַ<ִי�      ַעפְ 
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_________________________________________________________  

  קריאת מילי� בודדות

  לא נכו / נכו   תגובת הנבדק   המילה  'מס  לא נכו / נכו   תגובת הנבדק  המילה  'מס

  �+ /      ִמְקֶלֶדת  19  �+ /      ָדג  1

  �+ /                           Dָה סG   20  �+ /         ַח;:   2

  �+ /      ִהBHCַAְת  21  �+ /      ַזִית  3

  �+ /      AְַרוBל  22  �+ /         ַ<ְרַ<ר  4

  �+ /      Dֶֹתל  23  �+ /                                          ִע�  5

  �+ /      ִהְתHְDַסBת  24  �+ /      ֶמֶל�   6

7  :Aָדה  25  �+ /       ִראJַָמְע      / +�  

  �+ /      ִלְכלBְ�     26  �+ /                                    ִמְזָוָדה  8

  �+ /      ָמתBַח   27  �+ /      ַמְסלBל  9

  �+ /      ַוKִַאי    29  �+ /        ִמְכCָב  10

  �+ /      ALִֵהְתJַ   30  �+ /                                         ֶזֶרת  11

  �+ /      ִלֵטA      / +�  31  A:ר  12

  �+ /      ְנִשימ:ָתיו  Dָ                              / +�  32א         13

  �+ /      ְ<ַנאי  33  �+ /        מBל    14

  �+ /      ִעBBת  34  �+ /      ַעְכAָיו  15

  �+ /      ֶמְ;ַחַצִי�    35  �  + /                         ֶרַגע        16

  �+ /      MְרJָGDה  Cַ      / +�  36ֲהלBָכה      17

  �+ /      ַעְפַעַ<ִי�     37  �+ /      ֵצא  18

  �+ /      Aְָוֶקיָה   38  

  

  

  

 

  

  

 מדדי� כמותיי�

  נתוני� גולמיי�

  _______________) זמ  בשניות( המילי�מהירות קריאת 

  _______________)הצלחותמספר ( המילי�דיוק בקריאת 

  חישובי� 

  _______________________________אחוז הדיוק                                      _____________________לדקה מלי�מספר 

    100× ההצלחות כ "סה             הדיוקחישוב אחוז                       60× שקרא  המילי�כ "סהחישוב מספר מילי� לדקה       

  זמ  הקריאה בשניות                                                                     מספר הפריטי� שקרא                                                        

 .דקות 2או מספר הפריטי� שקרא א� הפסיק באמצע או הופסק אחרי ) 38( ברשימה מילי�מספר ה=שקראהמילי� מספר 
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5נספח   

טקסט סיפורי חברה חדשה �ג,קריאה בהקשר לכיתוב ב  

)מילי� 77הטקסט כולל (  

  אה וכתיבה על פי נורמות ארציות ליקוי� בתהליכי קרימערכת לאבחו  , ת �מבח  א

  )2006, וזייגרבהט , של�, לחמ , שני(

  

נJְ Bע:ד חֶֹדA ֲאַנְח , ָנָעה: "י:� ֶאָחד ָקְרNה ִלי ִאOָא ְוNְמָרה

  ". ע:ְבִרי� Kִיָרה

 Dָל ַהֲחֵבִרי�. ֲאִני לֹא ר:ָצה ַלֲעבֹר Kִיָרה. "NַמְרCִי". ִאOָא"

 Aֶ אDָ ִרי�Pָ י;ִ." 

 .ֲאָבל Dְל�B לֹא ָעַזר

 .ְוִנְכַנְסCִי ַלCָDִה ַהֲחָדAָה, חֶֹדM Aַחר Dְָ� ָעַבְרנKִ Bיָרה

נָֹעה Cְַלִמיָדה ֲחָדAָה . DִCַירB ֶאת נָֹעה: "O:ָרה Nְמָרההַ 

 ".DִJָָתה

"Qֲאָלה" ?ִמי ר:ֶצה ְלָבֵרְ� א:ָתAָ. 

  J:ִאי נָֹעה AְBִבי . ֲאִני ָיֵעל: "ָקָמה ְוNְמָרה Mַחת ַיְלָדה

  ".ַעל ָיִדי

 .רJְס:� ַהTִעBר ִהSְִמיָנה א:ִתי ָיֵעל ְלRֵַחק ִאָתה Jֶָחצֵ 

  ".ֵיA ִלי ֲחֵבָרה ֲחָדAָה: "JַJְִית ִסַ<ְרCִי ְלִאOָא RִJְְמָחה
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שהטקסט סיפורי חברה חד � ג ,קריאה בהקשר לכיתוב ב  

  )Jְ."                                   )12ע:ד חֶֹדA ֲאַנְחנB ע:ְבִרי� Kִיָרה, ָנָעה: "י:� ֶאָחד ָקְרNה ִלי ִאOָא ְוNְמָרה

                                   ".Dָל ַהֲחֵבִרי� Aִֶ;י Pִָרי� Dָא . ֲאִני לֹא ר:ָצה ַלֲעבֹר Kִיָרה. "NַמְרCִי". ִאOָא"

)12    (  

  )4(                                                                                                                          .ֲאָבל Dְל�B לֹא ָעַזר

  )DִCַ                                )11ירB: "ְמָרהO:ָרה Nהַ  .ְוִנְכַנְסCִי ַלCָDִה ַהֲחָדAָה, חֶֹדM Aַחר Dְָ� ָעַבְרנKִ Bיָרה

  )6(                                                                                ".נָֹעה Cְַלִמיָדה ֲחָדAָה DִJָָתה. DִCַירB ֶאת נָֹעה"

"Qֲאָלה" ?ִמי ר:ֶצה ְלָבֵרְ� א:ָתAָ.                                                                                                     )5(  

  )Jְ                                   )13ס:� ַהTִעBר ".J:ִאי נָֹעה AְBִבי ַעל ָיִדי. ֲאִני ָיֵעל: "Mַחת ָקָמה ְוNְמָרה ַיְלָדה

 Rִַמיָנה א:ִתי ָיֵעל ְלSְָחֵצרִהJֶ 6(                                                                                             .ֵחק ִאָתה(  

 JְְמָחהRִJְ אOָי ְלִאCִִית ִסַ<ְרJַ" :הAִָלי ֲחֵבָרה ֲחָד A8(                                                                      ".ֵי( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 מדדי� כמותיי�

  נתוני� גולמיי�

  _______________) זמ  בשניות(הטקסט  מהירות קריאת

  _______________)הצלחותמספר ( הטקסטדיוק בקריאת 

  חישובי� 

        _____________________לדקה מלי�מספר 

    60× שקרא  המילי�כ "סהחישוב מספר מילי� לדקה       

ת                                                                     זמ  הקריאה בשניו                                                      

  ___________________      הדיוקאחוז 

    100× ההצלחות כ "סה חישוב אחוז הדיוק                 

  מספר המילי� שקרא                                                

או מספר הפריטי� שקרא א� ) 77(בטקסט  מילי�מספר ה=שקראהמילי� מספר 
 .דקות 2הפסיק באמצע או הופסק אחרי 

מאפייני� איכותיי� של תהלי� הקריאה 
 הקולית

                                                      
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
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6נספח   

 שחזור סיפור באמצעות שאלות

  אה וכתיבה על פי נורמות ארציות מערכת לאבחו  ליקוי� בתהליכי קרי, ת �מבח  א

  )2006, וזייגרבהט , של�, לחמ ,  שני(

  :הסיפור להקראה

כל  הגעו צוותי� מרחבי העול� והבאו את�, לתחרות כדורי� פורחי� שנערכה בערד

כדור פורח , למשל: היו ש� כדורי� בצורות שונות ומשונות. מיני כדורי� פורחי�

ולכ  היה בו , כדור בדמות טלפו  נייד וכדור שהיה מיועד לנוסע יחיד, בצורת טווס

  .כיסא במקו� סל

ע� , זה היה כדור פורח מרשי�. אבל הכדור המיוחד ביותר נראה כמו פרה הולנדית

הצוות של הפרה המעופפת עבד כל הבוקר . ישה עשר נוסעי�סל שיש בו מקו� לחמ

הבעיה . מפני שהיה צור� לנפח כל אחת מארבע הרגליי� שלה בנפרד,כדי לנפח אותה

ולכ  הפרה הצליחה להמריא רק , ובחו! היה ח�, הייתה שהניפוח אר� זמ  רב

למרות זאת הצוות של הפרה המעופפת זכה למחיאות הכפיי� . לדקות ספורות

רבי� מ  . התחרות הבאה של כדורי� פורחי� תתקיי� בספרד. רבות ביותרה

  . להתראות בשנה הבאה. הצוותי� מתכונני� לקחת חלק ג� בתחרות הבאה

  :שאלות על הסיפור

 ?איפה נערכה התחרות .1

 ?מה הציגו בתחרות .2

 ?אלו צורות של כדורי� פורחי� הציגו בתחרות .3

 ?איזה כדור פורח היה המיוחד ביותר .4

 ?נוסעי� יכולי� לטוס בכדור זהכמה  .5

 ?למה אר� הניפוח זמ  רב .6

 ?לכמה זמ  הצליחה הפרה המעופפת להמריא .7
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 ?מה היה מזג האוויר בחו! בזמ  המראת הפרה .8

 ?היכ  תיער� התחרות הבאה של כדורי� פורחי� .9

 ?מתי תיער� התחרות הבאה .10

  זיכרו  מילולי

 שחזור סיפור באמצעות שאלות

  .ולרשו� את מספר השגיאות) לא נכו (סביב  �או) ו נכ+ (יש לסמ  מעגל סביב 

  לא נכו /נכו   תשובה  שאלות  'מס

 ?איפה נערכה התחרות  1

   

  �+ /   בערד

 ?מה הציגו בתחרות  2

  

  �+ /   כדורי� פורחי�

אלו צורות של כדורי� פורחי� הציגו   3

 ?בתחרות

  

  פרה, טלפו , טווס

  

/ + 

 ?איזה כדור פורח היה המיוחד ביותר  4

  

 + /  הפרה

 ?כמה נוסעי� יכולי� לטוס בכדור זה  5

  

 + /  חמישה עשר

 ?למה אר� הניפוח זמ  רב  6

  

כי היה צרי� לנפח כל אחת מרגליי� 

  .בנפרד

/ + 

לכמה זמ  הצליחה הפרה המעופפת   7

 ?להמריא

  

 + /  לדקות ספורות

מה היה מזג האוויר בחו! בזמ  המראת   8

  ?הפרה

 + /  ח�

ות הבאה של כדורי� היכ  תיער� התחר  9

 ?פורחי�

  

 + /  בספרד

 + /  בשנה הבאה  ?מתי תיער� התחרות הבאה  10

    תכ מספר שגיאו"סה  

  

  

  

מדדי� כמותיי�                            

   חישובי�                                       

__;________ הדיוקאחוז   

 חישוב אחוז הדיוק                       סה"כ ההצלחות × 100

התשובות שנת            ' מס                                                         
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7נספח   

חזרה ברצ. על המילי� שהנבדק השלי� �זיכרו  פעיל  

, לחמ ,  שני. מערכת לאבחו  ליקוי� בתהליכי קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות , ת �מבח  א

  )2006(וזייגר , בהט, של�

  :עזרי� לבוח 

בחוברת רישו� וסיכו� (טבלת ציינו  , ד� ובו טבלה הכוללת קבוצות של משפטי� להשלמה: לפני�

  )ממצאי�

  :הוראות העברה

  .מבח  זה מוקרא לנבדק ולא מוצג לפניו: שימו לב

, אתה צרי� קוד�. בסו� כל משפט חסרה מילה. אני אשמיע ל� משפטי�: "אמור לנבדק .1

אתה , ואחר כ� בשלב השני. להשלי� את המילה החסרה בכל משפט, הראשו בשלב 

 .שאמרת אות  בכל המשפטי� לפי הסדרצרי� לחזור על כל המילי� שהשלמת 

אני אגיד ל� שני משפטי� ואתה תשלי� את : בוא ננסה שני משפטי� לדוגמא: "אמור לנבדק

  ".המילי� החסרות בסו� כל משפט

  

  ).משקפי�(___________מרכיבי� , י�כשלא רוא:       דוגמא

  ).לב (_________?�דגל ישראל הוא בצבעי� כחול ו                   

  ".לפי הסדר, חזור על המילי� שאתה השלמת, עכשיו: "אמור לנבדק

  "לב  � משקפי�: "הנבדק צרי� להגיד

 .השמע לנבדק את פריטי המבח  .2

מתחילי� בתא . ולא על פי טורי�, מאלמימי  לש, על פי שורותההשמעה היא : שימו להב .3

, "2ניסיו  "של ) העליו (ועוברי� לתא הראשו  " 1ניסיו  "התא של  � )העליו (הראשו  

 .וכ� הלאה, "2ניסיו  "ואל התא השני של " 1נסיו  "ומש� אל התא השני של 

  

  :הוראות הצינו 

א� (ות� הנבח  את מילי� בסדר שבו אמר א, על הקווי� המרוסקי�, יש לרשו� במדויק •

 ).יש לרשו� אותה ליד המילי� בסוגרי� �הנבדק אמר מילה שונה מהמצופה

נקודת ). כולל מילי� החורגות מ  המצופה(כל מילה שהנבדק זכר מקבלת נקודה אחת  •

  .בונוס אחת מוענקת על זכירה של כל המילי� ברצ� הנכו  בכל ניסיו 
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  השלי� חזרה ברצ. על המילי� שהנבדק �זיכרו  פעיל

יש להעניק ניקוד לכל ניסיו  בודד וכ  . יש לרשו� מעל רצפי הנקודות את המילי� שהנבדק זוכר
  .לבסו� יש למלא את הטבלה התחתונה. כ ניקוד לשני הניסיונות שבשורה"סה

  כ "סה  ניקוד   2ניסיו    ניקוד  1ניסיו  

  ).גיר(על הלוח כותבי� ב 

  .)פרה(את החלב נותנת ה 

  ).ביצה(ה תרנגולת מטיל  

  ).לילה(  הירח מאיר ב

    

  ).שמי�(מטוס טס גבוה ב 

  )עלי�(בסתיו נושרי� מהע! 

  ).בול(על מכתב מדביקי� 

  ).אדו�(מכונית עוצרת באור   

  ).קיר(תמונה תולי� על ה 

  )חצייה(כביש חומי� במעבר 

    

  ).חבל(את הכביסה תולי� על 

  ).כתו�(לתפוז יש צבע 

  ).גלגלי�(לאוטו יש ארבעה 

  ).שמש(כ בוקר זורחת ה 

  ).רוח(בחור� נושבת   

  ).מצות(בחג הפסח אוכלי� 

  ).י�(אנייה שטה ב 

  ).צהוב(ללימו  יש צבע 

    

  ).שופר(ביו� כיפור תוקעי� ב 

  ).אצבעות(בידיי� יש עשר 

  ).שחור(לפח� יש צבע 

  ).סוכה(לקראאת סוכות בוני� 

  )ירוק(מכונית נוסעת באור 

  

  ).לב (לשלג יש צבע   

  ).ק (פור מטילה ביצי� ב צי

  ).זנב(כלב מכשכש ב 

  ).קליפה(לתפוז מקלפי� את ה 

  ).מתוק(לסוכר יש טע� 

  

    

  ).כחול(לי� יש צבע 

  ).בננות(הקו� אוהב לאכול 

  ).תנור(אמא אופה עוגה ב 

  ).ראש(למל� יש כתר על ה 

  ).אצבע(טבעת עונדי� על ה 

  ).אור(כשיש חוש� מדליקי� 

  

  ).אדו�(לעגבנייה יש צבע   

  ).ארו�(ירפה יש צוואר 'לג

  ).סוס(הרוכב דוהר על ה 

  ).ספר(תלמידי� לומדי� בבית 

  ).לב (לחלב יש צבע 

  ).ארמו (המכה גרב ב 

    

  

  מדדי� כמותיי�

    מספר מילי� שזכר
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8נספח   

ג,טקסט להכתבה לכיתות ב  

  אה וכתיבה על פי נורמות ארציותמערכת לאבחו  ליקוי� בתהליכי קרי, ת �מבח  א

  )2006, וזייגרבהט , של�, לחמ , שני(

;ֶ , ֲאִני ַמְרPִיRָ Aֵמח ְמאֹד Gת י:� הJִַלי ְמִס Aא ֵיJַָע ַהBבAָJְ יDִֶדת .

 .K:ִדי� ַוֲחֵבִרי�, ִלְמִסJָה ָיב:אB ַסJָא ְוָסְבָתא

 CִAְVַJִהOָGִלי ְמכ:ִנית ֲאד BְקנLִAֶ ב, י ֵמֵה�Tֵַמְדֶ<ֶסת ַלַמְחB רBKDַ.  

  )מילי� 27הטקסט כולל (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    מספר רצפי� שזכר

    )50הציו  המרבי הוא (כ ציו  מצטבר "סה
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ג,טקסט להכתבה לכיתות ב  

  .הנתוני� ירשמו בטבלאות שבתחתית העמוד. הנבדק יכתוב בעמוד זה את הקטע המוקרא לפניו

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________  

    

  

  

  

  

 מדדי� כמותיי�

  נתוני� גולמיי�

  _______________) זמ  בשניות( כתיבת הטקסטמהירות 

  _______________)הצלחותמספר (הטקסט  כתיבתיוק בד

  חישובי� 

                                        _____________________מספר פריטי� לדקה

       60×  כתבש המילי�כ "סהחישוב מספר מילי� לדקה                                     

  זמ  הקריאה בשניות

  

  ________________הדיוקאחוז 

    100×  ההצלחות כ "סה         דיוק   אחוז ה חישוב 

  מספר המילי� שכתב                                              

 .דקות 2שקרא א� הפסיק באמצע או הופסק אחרי  המילי�או מספר ) 27( מספר הפריטי� ברשימה=כתבש המילי�מספר 
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9נספח   

 Qַ:בPָ ד(ָרִמי ר:ֶצה ִלְהי:תVָGר ְמנB>ִס(  

  

י:� י:� ִהAְָקה ָרִמי ֶאת . Aַָתל ָרִמי Aְִתיל Jֲַחַצר Jֵית:

ֵ<ל AְJִַתיל י:� י:� ִעֶדר ֶאת ָהֲאָדָמה ְוִט . ַהTְִתיל ַהVָָט 

ת: ַעד AִֶהPִיַע ְלַח;:  Jֵי, MJְֲהָבה ַהTְִתיל ָהַלְ� ְוָגַדל ָהַלְ� ְוָרָחב

  . Aֶל ָרִמי

, Jְָקר:ב ִיְהֶיה ָלנB ֵע! Pָד:ל", ָקָרא ָרִמי WִJְְמָחה!" ִאOָא"

  !"PִLַAֶיַע ַעד ַהTַָמִי�

ִטַ<ְלCְ ָיֶפה TְJִַתיל ְוֶזהB : "הִהְסDְCַָלה ִאOָא Jֵָע! ְוNְמרָ 

  !". DָAֶַרְ� 

:;Aֶ ילCִAְק:ת ֶאת ַהAְב, ְלָמֳחָרת ָיָצא ָרִמי ְלַהBAִאֵחר ַל �ְM 

  . ְלֵבית:

ִהיא ִהJִיָטה Jְַעד . ָקְרNה ִאOָא!" ָרִמי BAב ַמֵהר ַהJְַיָתה"

ֶאת  ַהTְִתיל ָעַמד ָרִמי ְוִהAְָקהְלַיד : ַהַח;:  ְוָרֲאָתה Kָָבר מBָזר

Aֲָאָלה " ?ָרִמי ַמBKַע CָMה ע:Rֶה ֶאת ַהKָָבר ַהSֶה. "ָעְצמ:

ֵהAִיב ָרִמי " ,�Pַ ֲאִני ר:ֶצה ִלְגKֹל JְִדBLק Dְמ: ַהTְִתיל.  "ִאOָא

  . ְוֵהִניַע ֶאת רֹאA: ָהָרטֹב
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 ַQ:בPָ ָרִמי ר:ֶצה ִלְהי:ת  

  

  ?ְלֵאיֶזה PַֹבQ ִהPִיַע ָהֵע! .1

  ְלגַֹבQ ַהTְִתיל ַהVָָט   .א

  ְלגַֹבQ ַח;:  Jֵית: Aֶל ָרִמי  .ב

 . ְלגַֹבQ ַהWַָמי�  .ג

 . ַלPַֹבAֶ Qל ָרִמי  .ד

 

  

  ?AֶDְִאֵחר ָרִמי ַלֲחזֹר ַהJְַיָתה, ָמה ָעRְָתה ִאOָא. 2

  . ָיְצNה ַהח:ַצה ְלַחֵ<R א:ת:  .א

  . ַלֲחזֹר ַהJְַיָתה ָקְרNה ל: .ב

 . Dֲָעָסה ָעָליו  .ג

 . Nְמָרה ל: LְAֶַקJֵל DַAֶר .ד

 

  

  ?Jְֵאיֶזה ָמק:� ִהAְָקה ָרִמי ֶאת ָעְצמ:. 3

  .ְלַיד ִאOָא  .א

  . MJְְמJְַטָיה .ב

 .Jְַח;:   .ג

 . ְלַיד ַהCִAְיל .ד
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  ָרִמי ָרָצה ְלַהAְק:ת ֶאת ָעְצמ:. 4

  .Dְֵדי ִלְהי:ת Pָב:Qַ   .א

  . Dְֵדי ְלַהְרִטיב ֶאת רֹאA: .ב

 . Dְֵדי ַלֲעR:ת Kָָבר מBָזר  .ג

 . Dְֵדי ְלMֵחר ְלֵבית: .ד

 

  

  ?ֵאיְ� ִהPִיַע ָרִמי ַלOְַסָקָנה DְAֶַדאי ל: ְלַהAְק:ת ֶאת ָעְצמ:. 5

  .Dִי ָהָיה ל: ַח�  .א

  . הBא ָרNה Aֶָהֵע! ָצַמח .ב

 . ִאOָא Nְמָרה ל:  .ג

 . ַעד ַהַח;: הBא ִהJִיט Jְ  .ד

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מדדי� כמותיי�

  חישובי�

  __________ הדיוקאחוז 

 100×  כ ההצלחות"סה   חישוב אחוז הדיוק                            

)5(מספר השאלות                                                        
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  10ספח נ

  מבח  הבנת הנקרא

  )1970(למבחני אורתר ושגב ) 1982(ברזני!  –נוסח מקוצר 

 ?ַמה@ ַהָ>ָבר ַהֶ?ה. <ֵחד ִמ  ַהְ>ָבִרי� ָהֵאֶ:ה ֵי7 ְלָכל א4ט4 .1

 נ:ְסִעי�. גלגלג                                                ב  .א

 ַמWָא. ב                                                 דִסBJ  .ג

 

2.  Bְ7ֶ ִריCְָקִטי. ָק7ֶה ְמאֹד ִלְקטֹ. ֶאת ַהBְ ָרא7ֵי ְלפ4ֲעִלי� ָהע4ְבִדי�

 ?ַמ>@עַ . ָהֵעִצי�

 Dִי ָ<ר:ת ֵאֶ;ה ַעל ָהֲעָנִפי�. Dִי ָ<ר:ת ֵאֶ;ה Dְֵבִדי� ְמאֹד               ב  .א

 ְPב:ִהי�                                           ַה 

  י�Dִי ֵיA ֲעֵליֶה� ק:ִצי� ָרִב . Dִי ָ<ר:ת ֵאֶ;ה ְקר:ִבי� ַלֲאָדָמה         ד.  ג

  

  ?ָמה מ4ְכִרי� Bֲַחנ@ת זBְ .4ַח:4  ָהַרֲאָוה 7ֶל ֲחנ@ת ָרִאינ@ ֲחִליָפה ָיָפה .3

  ַנֲעִלי�. �                                                בJְָגִדי.  א               

  ְ<ָרִחי�. ַמְמCִָקי�                                            ד.  ג               

  

 –ְוַהFְַבי4  , ַהIְַרִקיס 4Cֵרַח HָBִBַה, ָהַרGֶֶפת 4Cַרַחת Bֵי  ַהFְָלִעי� .4

 ?ָמה ַהCְָרִחי� 7ֶָרא@. � ָהְלכ@ ַלHָBִה ְוָרא@ Cְ KBָָרִחי�ְיָלִדי. JָBְֶדה
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Dַָ;ִני:ת                                                                                                              . ַסְבי:ִני�                                            ב.  א

  ַנְרִקיִסי�. ַרVָפ:ת                                               ד.  ג

 

 ְלי4ִסי Bֵי  ַהLֵNְי�. ַהMִַי� Bְק@ְמק@� ָרְתח@ ְוִאMָא ָמְזָגה Lֵה ְלכ4ס4ת .5

 ?ַמ>@עַ . ֶעJְֵרה ָהָיה ָק7ֶה ְלַהֲחִזיק ֶאת ַה4Oס Bְָיד4

 

  Dִי ַהD:ס ָהְיָתה ַחOָה. יוסי� ָהָיה ַחָ;A                           בDִי .  א

  Dִי י:ִסי ָהָיה ָקָט . Dִי ַהD:ס ָהְיָתה Dְֵבָדה                        ד.  ג 

  

ָריו ָיָצא ַיֲעקֹב ְלJֵַחק ִע� ֲחבֵ . ְלָכל ַהֲחֵבִרי� ֵי7 7ָע4  ְוַרק ְלַיֲעק4ב ֵאי  .6

 ִP7ָָעה 77ֵ ִלְפנ4ת ֶעֶרבְוהBְ ְיָתהBַ4, יַע ַהM7ָה ִאGָBַ7ֶ ִפיOְ . יַצד ֶיַדעOֵ

 ?ַיֲעקֹב ֶאת ַהNָָעה

 

  MAָל ֶאת ִאO:. ִהְסDֵCַל AְJִע:נ:                                  ב.  א

  רֶהֱאִזי  ַלֲחָדA:ת ַהJֶֹק . דMAֶל ֶאָחד ֵמֲחֵבָריו                             .  ג 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מדדי� כמותיי�

 חישובי�

__________ הדיוקאחוז   

 חישוב אחוז הדיוק                                 סה"כ ההצלחות × 100

)           6(מספר השאלות                                                                     
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11נספח   

אישור האג.   
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  אישור אפוטרופוס �12נספח 

  __________: תארי�_____________________________________ : לכבוד

  אישור אפוטרופוס להשתתפות בקורס לימודי קריאה המלווה במחקר: הנדו 

  , הורי� יקרי�

הזדמנות שנייה בקריאה למבוגרי� ע� לקויות : " בה יפתח קורס אקדמיבשנת הלימודי� הקרו

מטרת הקורס לקד� את יכולות הקריאה של אנשי� ". קוגניטיביות במטרה לשפר איכות חיי�

קריאת� מצרפת , אשר מחזיקי� ביכולת ראשונית של הקריאה א� ה� אינ� קוראי� באופ  רצו�

בוקר אחד בשבוע ואחר הצהרי� , � פעמי� בשבועהתכנית תתקיי. וה� מתקשי� בהבנת הנקרא

תקשורת , )אימו  בקריאה, ניקוד, הברות, פונולוגיה(בקורס ישולבו תכני� של הבנת השפה . אחד

, תפריטי�, קריאת מתכוני�(כישורי חיי� אורייניי� , )אירועי� תרבותיי�, טלוויזיה, עיתוני�(

כל התכני� ישלבו אימו  רב ). סיפורי� וניתוח�הקראת (הבנת הנשמע , )יומ  ועוד, רשימת קניות

 . בקריאה ועבודה קבוצתית ופרטנית

קר  לפיתוח שירותי� לאד� ע� לקות קוגניטיבית ועל כ   �הקורס ממומ  על ידי קר  של�

הקורס מלווה במחקר . משתתפי הקורס לא יחויבו במימו  הלימודי� א� ישלמו את הנסיעות

כי אנשי� אלו יכולי� לרכוש את הקריאה ולהשתפר בה במטרה  שמטרתו לבחו  את אמונותינו

  . לשפר את איכות חייה� ושילוב� האמיתי בעול� המבוסס על יכולות הקריאה והכתיבה

אעביר שאלוני� הבוחני� , לש� איסו� משתתפי� אשר ירכיבו קבוצה דומה מבחינת הכישורי�

מתו� קבוצת הנבדקי� תבחר קבוצה . את רמת הקריאה ורמת השימוש בקריאה בחיי היו� יו�

תקוותי היא שבעקבות . אשר תשתת� בתכנית בשנה הקרובה וקבוצה אשר תהווה קבוצת ביקורת

תוצאות הקורס נוכל להשיג משאבי� נוספי� ולהמשי� בקורסי המש� לאנשי� נוספי� אשר לא 

והערכת  לאחר בחינת השאלוני�. ישולבו בשנה זו בלימודי� עצמ� אלא בקבוצת הביקורת

הקריאה תימסר הודעה למשתתפי� שיחלו בלימודיה� השנה ולאחרי� אשר ישתתפו במחקר א� 

  .לא בתכנית הלימודי� הנוכחית

חשוב לציי  כי כל . המחקר כולל העברת אבחוני קריאה וכתיבה וראיונות ע� משתתפי התכנית

  . מזהי�המידע שייאס� לגבי המשתתפי� ישמר בסודיות מלאה ולא יינתנו פרטי� 

עשיית שיעורי בית , הגעה ללימודי�, הקורס ידרוש השקעה מטע� תלמידיו, בשל האתגר הגדול

  .כמוב  שתמיכתכ� ועידודכ� חשובי� ביותר. בעזרת מדריכי הדיור ומוטיבציה גדולה

  : או במחקר המלווה/ אישור אפוטרופוס להשתתפות בתכנית הלימודי� ו

מאשר השתתפותו בתכנית ______________, ל הדייר אפוטרופוס ש______________, אני 

  .או בקבוצת המחקר המלווה/הלימודי� ו

  _____________________:ש� האפוטרופוס_______________________       : ש� הדייר

  ________________:תארי�_________________   :חתימת האפוטרופוס

 כזת התכניתר �אביבית שינגרוס ,בכבוד רב ובברכת הצלחה



126 

 

  13נספח 

  קבוצות המיקוד למשתתפי� בתכנית   �שאלו  חצי מובנה

 ) ?לא יודעי� לקרוא, מתקשי�, לא כל כ� טוב, ככה ככה, טוב( ? הא� את� יודעי� לקרוא .1

 ? מדוע רצית� להצטר� לתכנית .2

  ? מה את� קוראי� בחיי היו� יו� שלכ�? מתי את� קוראי� .3

 ?מדוע זה חשוב? קרואאת� חושבי� שזה בכלל חשוב לדעת ל .4

הא� יש חשיבות בעיניכ� לשימוש ביכולת אוריינית בחיי היו� יו� במטלות של עריכת  .5

ספר על ? רשימת פתקי� ומכתבי� ועוד, מילוי טפסי� בבנק או בדואר, רשימת קניות

  .השימוש של� באוריינות במשימות דומות

מילוי טפסי� עצמאי בבנק למשל ב? הא� יש חשיבות בעיני� לאוריינות לתפקוד עצמאי  .6

ספר על השימוש של� באוריינות במשימות ? קביעת תורי� לקופת חולי� ועוד, ובדואר

 .דומות

הא� יש חשיבות בעיני� לשימוש ביכולת אוריינית לכתיבת סדר יו� ומאורעות חשובי�  .7

ספר על השימוש של� באוריינות במטלות ? שימוש במחשב, קריאת מתכוני�, ביומ 

  .דומות

הא� יש חשיבות בעיני� לשימוש ביכולת אוריינית לשימוש בשירותי פנאי בקהילה כגו   .8

עכבר , קריאת מגאזיני�, תיאטרו , הופעות, מוזיאו , קולנוע, ביקור בספרייה ציבורית

 ?ספר על השימוש שאתה עושה בשירותי פנאי אלה? העיר ותכניות בידור קהילתיות ועוד

ש ביכולת אוריינית בהתמצאות בסביבה למשל בקריאת הא� יש חשיבות בעיני� לשימו .9

ספר על השימוש של� באוריינות במשימות ? מודעות ועוד, שלטי� של רחובות וחנויות

 .דומות

הא� יש חשיבות בעיני� לשימוש ביכולת אוריינית בהבנת המציאות החברתית )  .10

ר על השימוש ספ? ספרי� ועוד, אינטרנט, והפוליטית מסביב� למשל בקריאת עיתוני�

 .של� באוריינות במשימות דומות

הא� האוריינות תורמת לכישורי� בעבודה או יכולה לעזור ל� למצוא עבודה מאתגרת  .11

 .עבודות מזכירות ועוד, למשל עבודה בסופרמרקט בסידור מוצרי�? יותר עבור�

 ,פנאי, אוריינטציה, אי� מסתדרי� בלי היכולת האוריינית מבחינת התפקוד העצמאי  .12

  ?עבודה

יש חשיבות בעניכ� לעובדה כי הלימודי� ? מדוע את� רוצי� להשתת� בתכנית הקריאה .13

 ? מתקיימי� באוניברסיטה
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  14נספח 

  ראיו  ע� הסטודנטי� בתו� הקורס � שאלו  חצי מובנה 

מה ההבדל ביכולת ? הא� חל שיפור ביכולת הקריאה של�? כיצד אתה קורא לדעת� היו�)  1

  ?הקורס ליכולת הקריאה כיו� הקריאה בהתחלת

הא� היו� ישנ� דברי� שאתה יכול לעשות לבד ? מהי החשיבות של ידיעת קרוא וכתוב לדעת�) 2

  .ספר על התמודדויות עצמאיות של� במצבי� כאלה? ללא עזרה שדורשי� קריאה

  )..תרגו�, יומ , שלטי�, עיתוני�, ספרי�(?  מה אתה קורא? באילו מקרי� אתה קורא היו�)3

  ? מה לומדי� מה�? במה תורמת לדעת� קריאת ספרי� ועיתוני�) 4

  ? ע� חברי�? ע� המשפחה? ע� עזרה? לבד? מתי אתה קורא ספרי� או עיתוני�) 5

הא� את� ? כיצד והא� קריאת ספרי� או עיתוני� תורמת לבילוי של� ע� חברי� או משפחה)6

  ? משוחחי� על מה שקראת�

כגו  ביקור (שימוש ביכולת אוריינית לשימוש בשירותי פנאי בקהילה הא� יש חשיבות בעיני� ל) 7

עכבר העיר , קריאת מגאזיני�, תיאטרו , הופעות, מסעדות, מוזיאו , קולנוע, בספרייה ציבורית

מה יכולת לעשות ? מה תרומת הקורס לשימוש בשירותי הפנאי) ?ותכניות בידור קהילתיות ועוד

  ?קרי� בה� השתמשת השנה בפנאי בקהילהספר על מ? באופ  עצמאי בקהילה

למשל במילוי ? כיצד לדעת� ידיעת הקריאה והכתיבה משפיעה על תפקוד עצמאי בקהילה)  8

ספר על השימוש של� באוריינות  ?קביעת תורי� לקופת חולי� ועוד, טפסי� עצמאי בבנק ובדואר

  ?הא� הזדקקת לעזרה. במטלות דומות השנה

מה תרומת הקריאה ? אה והכתיבה משפיעה על ניהול חיי היו� יו� כיצד לדעת� ידיעת הקרי)9

? רשימת פתקי� ומכתבי� ועוד, מחשב, תחזית,עריכת רשימת קניות, מתכוני בישול, למשק הבית

ספר על מקרי� בה� התמודדת ע� משימות . ספר על השימוש של� באוריינות במטלות דומות

  ? דומות בשנה האחרונה

למשל בקריאת שלטי� של (יאה לדעת� ליכולת ההתמצאות בסביבה כיצד תורמת הקר) 10

הא� חל שינוי ביכולות ? ספר על יכולת ההתמצאות של� כיו�) ?מודעות ועוד, רחובות וחנויות

  ? מה אתה קורא ברחוב? של� כיו� לאחר הקורס

 למשל(במה תורמת לדעת� יכולת הקריאה להבנת המציאות החברתית והפוליטית מסביב� ) 11

גלשת , חדשות, ספר על מקרי� בה� קראת  בעיתו ) ?ספרי� ועוד, אינטרנט, בקריאת עיתוני�

  ? הא� הסתדרת לבד� ללא עזרה? באינטרנט השנה

? הא� כיו� אתה קורא במקו� עבודת�? אי� לדעת� קריאה וכתיבה קשורה לכישורי עבודה ) 12

, סידור מוצרי�(יכולת הקריאה הא� אתה חושב שאתה יכול להצליח בעבודה שדורשת את ? מה

  ...)מלצרות, הדפסה בקופה

, אוריינטציה, כיצד אתה מסתדר כיו� כאשר אתה מתקשה לקרוא מבחינת התפקוד העצמאי) 13

  ? הא� התכנית תרמה להתפתחות האישית של�? עבודה, פנאי

התרומה  מה  ?עד כמה אוריינות מוסיפה לדעת� לאיכות חיי�? במה לדעת� התכנית תרמה ל�)14

  ?לביטחו  העצמי של� בעקבות התכנית

  ?ספר על החוויה של לימודי� בתכניות לימודי� באוניברסיטה) 15
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  15נספח 

  המשפחה לגבי תרומת התכנית למשתת./ שאלות מנחות לראיונות ע� הצוות

 ?במה? תרמה למשתת�/הא� לדעת� התכנית תורמת )1

במה ? צל המשתת� בעקבות התכניתהא� חשת בשינוי מבחינת התפקוד בחיי היו� יו� א )2

, עריכת רשימת קניות, מתכוני בישול, יכולת הקריאה תרמה לתפקוד עצמאי במשק הבית

 ?ניהול סדר היו�, רשימת פתקי�

במה תרמה התכנית לשימוש ? מהי חשיבות האוריינות לדעת� לשימוש בשירותי פנאי )3

, הופעות, מוזיאו , קולנוע, וריתביקור בספרייה ציב, כגו  מסעדות?  בשירותי פנאי בקהילה

ספר על השימוש של ?עכבר העיר ותכניות בידור קהילתיות ועוד, קריאת מגאזיני�, תיאטרו  

  ?הא� חל שינוי באופי ההתמודדות.המשתת� באוריינות במטלות דומות

מהי חשיבות האוריינות לדעת� לתפקוד עצמאי ושימוש בשירותי קהילה של המשתתפי�  )4

ספר על ? קביעת תורי� לקופת חולי� ועוד, של במילוי טפסי� בבנק ובדוארלמ(? בתכנית

  ?הא� חל שינוי בעקבות הקורס. השימוש של המשתת� באוריינות במטלות דומות

הא� המשתת� מפגי  יכולת ? מהי חשיבות האוריינות לדעת� להתמצאות בסביבה )5

, שלטי� מודעות עיתוני�אוריינטציה גבוהה יותר והתמצאות בסביבה תו� שימוש בקריאת 

 ?ספרי� ועוד בעקבות התכנית

מהי חשיבות השימוש ביכולת אוריינית בהבנת המציאות החברתית והפוליטית מסביב�  )6

הא� לדעת� המשתת� משתמש ביכולת ? ספרי� ועוד, אינטרנט, למשל בקריאת עיתוני�

 .האוריינית להבנת מציאות זו בעקבות התכנית

, קריאת ספרי�, ספרייה(? ת אוריינית לצור� בילוי שעות פנאיהא� המשתת� משתמש ביכול )7

 ? כיצד המשתת� מתמודד ע� מטלות הקריאה) מחשב, עיתוני�

? הא� לבד? משפחה, הא� בזמ  בילוי ע� חברי�? באילו מצבי� משתמש המשתת� בקריאה )8

  ...) יושבי� יחד במחשב, משוחחי� על הכתבות(? כיצד הקריאה תורמת לבילויי� אלו

הא� יש חשיבות בעיני� לאוריינות במציאת עבודה הצורכת מיומנויות אורייניות כגו  סידור  )9

כיצד יכול הקורס לתרו� למשתת� בתחו� ?  עבודות מזכירות ועוד, מוצרי� בסופרמרקט

 ?התעסוקה לדעת�

? באילו מקרי� חשת� כי הוא מגלה עניי  בקריאה? אי� הגיב המשתת� ללימודי� בקורס )10

 ? לקרוא או התמודד באופ  עצמאי ע� מצבי� בה� ביקש עזרה בעברהא� ביקש 

הפגנת הביטחו  העצמי ובתחושת , הא� חלו שינויי� ביכולת ההתמודדות ע� בעיות )11

 ?בעקבות התכנית, המסוגלות של המשתת� לדעת�

 ?מהי לדעת� תרומת התכנית להתפתחות האישית ולאיכות חייו של המשתת� )12

 ?דת המשתת� בתכניות לימודי� באוניברסיטהמה החשיבות לדעת� של למי )13
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  16נספח 
  קבוצות מיקוד שלב קד�–טבלת ניתוח 

  ? מדוע חשוב לדעת לקרוא

ההזדמנות להיות כמו   לקבל חיזוקי� מהסביבה  ללמוד ולהתקד�  להיות עצמאיי�/להסתדר לבד בלי עזרה
  כול�

 .כדי לקרוא לבד ספר: 'מ

ביל בש. חשוב בשביל להיות עצמאיי�: 'ד
  . לקרוא עיתו , להסתדר לבד

 .להיות עצמאיי�: 'ו 
כשאני הולכת למסעדה ע� המדריכה :  'ש

המדריכה קוראת את התפריט ,שלי 
הייתי מרגישה עצמאית א� הייתי .בשבילי

  .יודעת לקרוא לבד
אני רוצה לדעת לקרוא בשביל האוכל  :'ג

היא עוזרת לי . מבלי שאמא תעזור לי
  .רוצה לבד אני. לקרוא מה מכיני�

, לא רוצי� לשאול את כול� מה כתוב: 'ג
שאנחנו , שאנחנו נדע. רוצי� לקרוא לבד

לא צרי� לשאול את אמא ואבא : 'ג ....נדע
ביו� : 'ג .שנדע לבד....ושלא יעזרו לנו

אני קוראת עיתו  ואני ג� משחקת . שישי
  . אמא שלי עוזרת לי. במחשב

. להסתדר לבד בחנות....באזור, בחו!: 'עד
. חייבי� ללמוד לקרוא .בלי לשאול אנשי�

כדי שנוכל ? אחרת אי� נהיה עצמאי�
ללכת למסעדה ולדעת את . לעשות דברי�

, צרי� לדעת מה יש. התפריט במסעדה
בשביל : 'עד.  כמה עולה, כמה משלמי�

  .להיות יותר עצמאי
בשביל להוציא כס� ושיהיה לי את : 'ס

י אנ: 'ס. (הכס� שלי ולא אצל אמא שלי
הלכתי מהדירה לבנק להוציא כס� ולהיות 

אני כתבתי לגלעד שליט ( ...).עצמאית
הוא נשאר בכלא ושיחזור . שיחזור הביתה

אני קוראת את .ראיתי בחדשות. הביתה
  .אני קוראת לבד, הכותרות בעיתוני�

 .הלכתי לבד לבנק לאומי: 'ו
שלא נצטר� כל שנייה להתקשר בפלפו  : 'ג

 .להורי�
 .רציני� ולהיות עצמאי�להיות : 'עד
 נתקד� הלאה, זה יית  לנו עצמאות: 'קו
אנחנו מקבלי� הודעות לדירה על : 'קו

דיסקו ואנחנו מנסי� לבד ונעזרי� בא� 
  .בית

  9 � המילה עצמאי
  �11המילה לבד

  12 �עזרה
  

לרשו� הערות : 'ו
, עבודות בלוח, בלוח

על .מה עושי� פה
 .האוניברסיטה

 .זה טוב ללמוד: 'ו
 .ידע כללי: 'ש
לקרוא את : 'מ

 .העול�
, לקרוא על האר!: 'ו

  .חיפה
להשתפר : 'ש

  .בקריאה
אז אני רוצה  :''עופ

להמשי� ללמוד 
  ולהתקד�

  
יש עוד הרבה 

דוגמאות ע� הצור� 
והרצו  ללמוד 

  . ולהתקד�

, בשביל לקבל תעודות: 'ד
 .תעודות הצטיינות

הייתה אצלי מורה :. ''עופ
קוראי� , שגרה בנשר, בבית

והתקדמתי . ה שירל
היא ..קראתי יפה...אז

אמרה לאמא איזה יפה 
קראתי . התקדמתי בבית

והתקדמתי יפה אז אני 
רוצה להמשי� ללמוד 

 ולהתקד�

  לקבל תעודה: 'ד
  

    

א� אנחנו : 'שנ
צרי� לחתו� , מתחתני�

 . על הכתובה
אני רוצה לדעת : ''עופ

לקרוא בשביל שאני 
, אוכל לעשות תאוריה

לדעת תמרורי� 
שהמורה . כבישי� ב

ילמד אותי איפה לפנות 
ימינה  או 

לדעת קרוא ....שמאלה
 ....בשביל לנהוג

צרי� ללמוד בחיי� : 'עד
אחרת אי� אני אגור ע� 
אישה א� אני לא יודע 

 ?לקרוא
אני רוצה להיות : 'עד

צרי� לדעת איזה . שחק 
  .תפקיד להקריא

  

   – שימוש באמצעי תקשורת ופנאי
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ספרי� 
  ועיתוני�

  /קולנוע  חשבמ
  הופעה

  טלוויזיה  בית קפה

קרוא ל: 'ד
 .ספר

וצי� ר: 'כ
  .לקרוא ספרי�

לקרוא  :'ד
: 'כ.עיתו 

רוצי� לקרוא 
רוצה . ספרי�

לדעת מה כתוב 
  .בעיתו 

לדעת : 'קו
, כותרת, ספורט

איזה קבוצה 
: 'סי. משחקי�

למשל יש עיתו  
של מעריב 
לנוער וג� 

ידיעות 
רוצה . אחרונות

לקרוא עיתוני� 
  .ספרי�ו

    

. רוצה לקרוא באינטרנט איפה המשחקי�: 'ו
 .רוצה ללמוד לשחק במחשב

 .יש כתבות מעניינות במחשב: 'כ
ג� יש במחשב רשימת שירי� שצרי� : 'קו

אני רוצה לכתוב שירי� בשביל שאוכל  .לקרוא
  . ללמוד את המילי� בעל פה

אני צריכה לדעת איפה משרד הפני� באיזה : 'כ
פני� בקרית חיי� רחוב נמצא משרד ה

 .באינטרנט
: 'ד. אני רוצה להוריד מוסיקה במחשב: 'ד

 .שר) אייל גול (לדעת השירי� שהוא 
 .לקרוא במחשב: 'שנ

  
  

 �קולנוע
יש ג� : 'ו

סרטי� 
 .ת ליבאנג

יש : 'ש
, כתוביות
אבל זה 
מתחל� 

יותר מידי 
 מהר

  

 .תפריט: 'ד
ללכת : 'ש

למסעדה 
לקרוא את 

:  'ש. התפריט
כשאני הולכת 
למסעדה ע� 

המדריכה שלי 
המדריכה ,

קוראת את 
התפריט 
. בשבילי
הייתי 

מרגישה 
עצמאית א� 
הייתי יודעת 

 .לקרוא לבד
בבית : 'ו

 .קפה
הכל נוכל : שי

. לקרוא
תפריטי� של 

או , בית קפה
  .מסעדה

  

אני רוצה לקרוא : 'שנ
את , מה יש בטלביזיה
 .הכתוביות בסרט

רוצה לקרוא מה : 'כ
א ל. שכתוב בטלוויזיה

מספיק לקרוא את 
 .התרגו�

ג� א� מדברי� : 'עד
ת אז אני לא מבי  'באנג

 ...מה קורה בטלוויזיה
  

  מיומניות יו� יו�

אוריינטציה 
  בסביבה

  ניהול סדר יו�  עבודה+ שונות  קניות ובישול

, בחו!: 'עד
להסת....באזור

. דר לבד בחנות
בלי לשאול 

 .אנשי�
. ברחוב: 'כ

צרי� לקרוא 
איפה אנחנו 

  .הכתובת. �גרי
למשל א� : שי

הולכי� לאיבוד 
שואלי� איפה 

במקו� . הרחוב
לשאול אנשי� 

אפשר 
לקרוא .לקרוא
מספרי 

 .אוטובוסי�
לקרוא את : 'כ

השלטי� ולדעת 
את הדר� 

  לעבודה
לקרוא : 'ש

  :ניותק
מה המוצרי� שצרי� . לקנות מצרכי�: 'שנ

  .מהסופר
אז אפשר , ג� א� אנחנו קוני� לח�: 'שנ

 ... לראות מה התארי� ומה יש בזה
שאנחנו הולכי� לקנות בסופר אנחנו : 'כ

מה , מה יש בבית, צריכי� לדעת מה לקנות
 .חייבי�. צרי� לקרוא מה כתוב. חסר

, בסופראולי נצטר� למלא פרטי� למשלוח : שי
  ...טלפו , איפה אנחנו גרי�

א� הולכי� לאיזה חנות אדע לקרוא מה  :שי
 .מוכרי� ש� וכמה זה עולה

  :בישול
אני רוצה לדעת לקרוא בשביל האוכל מבלי : 'ג

היא עוזרת לי לקרוא מה . שאמא תעזור לי
 .אני רוצה לבד. מכיני�

צרי� לדעת לקרוא כדי לדעת מה לשי� : 'ש
 .וא מתכוני�בשביל לקר. בבישול

  

 לא יודע: 'אל
בשביל להוציא כס� : 'ס

ושיהיה לי את הכס� שלי 
  .ולא אצל אמא שלי

אני הולכת לעבוד : 'כ
עכשיו במקדונלדס וישאלו 
אותי מה יש להזמי  ואני 

 ! לא אדע לקרוא לה�
וג� לקרוא מה יש :'כ

וג� לקרוא . להזמי 
  .במחשב בקופה

לקרוא מה יש : 'קו
ומה  מה מזמיני�, בסחורה

אולי יתנו לי תפקיד . חסר
נוס� ולעשות הזמנות או 
לסדר מוצרי� כמו סוכר 

פע� שאלו אותי . וקמח
כמה כרוב עולה וידעתי 

, להגיד את המחיר במילי�
 .ארבע תשעי� ותשע

אני לא צרי� לקרוא : שי
אבל א� . בשביל העבודה

אני לא יכול ללכת לעבודה 

למה שא� בא לנו : 'ש
מכתב או משהו אנחנו 

צריכי� לדעת מה כתוב 
 .בו
לדעת חשבונות : 'קו

כמה מגיע חשבו  .בבית
לבדוק שיש את , טלפו 

. הש� שלי ומה מגיע לי
לקרוא בבית כנסת 

 .שמברכי�
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שלטי רחוב 
ואיפה המקו� 

  .הזה
ברחוב צרי� : 'ו

לדעת את 
ג� . השלט

בבית כנסת 
בשביל להתפלל 

  .יש ספר תורה
  

אני יכול לרשו� את זה 
  .ביומ 

קוראת בקפה  אני: שני
  .ארומה את התפריט

א� רוצי� לעבוד בג  : 'ש
צרי� לדעת לקרוא , ילדי�

  .לילדי� סיפור
המלצרית , במסעדה: 'שנ

צריכה לדעת לקרוא מה יש 
 .ולכתוב מה שאומרי� לה

אני רוצה לעבוד בחו! : 'ו
להכי  ,ולקבל משכורת

 .קפה
בבית אבות לא צרי� : 'שנ

  .כי אני מבשלת, לקרוא
.  

י רוצה להיות אנ: 'עד
צרי� לדעת איזה . שחק 

  .תפקיד להקריא
  

  ?אי� מסתדרי� בלי הקריאה

חלקית מתמודדי�   עזרה
/ ע� המשימה

מנסי� לבד כמה 
  שאפשר

 .אבא עוזר להפעיל את המחשב: 'ו
 ?את� רושמי� מכתבי� ופתקי�

  .זה לא עוזר כל כ�, זה קשה לי חברה שלי רושמת במקומי: 'ש
אני לא משתמשת כי אני לא . מה יש במחשב,לדעת אי�  להדליק ולכבות את המחשב: 'ש

 .אני לא קבלתי א� פע� עזרה. יודעת
 .אמא עוזרת, משתמש בבית במחשב: 'מ

 .אפשר לבקש עזרה מהמדריכה: 'שנ
 .מדריכה, לקרוא לאמא או לאבא או לא� בית: 'שנ

  .מדרי�: 'ו
  .המדריכה קוראת את התפריט בשבילי,כשאני הולכת למסעדה ע� המדריכה שלי : 'ש

  .ברחוב מתקשרי� לעזרה לא� בית: 'שנ
  .מבקשי� ממישהו לעזור: 'ו
   .אמא שלי עוזרת לי. קוראת עיתו  ואני ג� משחקת במחשבאני : 'ג

  ? כל כמה זמ  אתה הול� לספריה
  .לפעמי� בימי ראשו , אני הול� להביא ספר ע� המדריכי�: 'עמי
 .בלי אמא אני לא יכול. ע� חבר או שאמא שלי עוזרת לי להכנס למשחקי� במחשב: 'עד

 ?ואתה מבי  מה כתוב עליה� בעיתו 

  .אמא מקריאה לי. מא עוזרת ליא� א: ''עופ
אני צריכה . למשל בבית אני מציקה להורי� שיעזרו לי. למשל לכתוב מה שאני אומרת: 'ג

 .לדעת לקרוא בבית
 !א� לא תדעי לקרוא ולכתוב תצטרכי כל הזמ  עזרה בפלפו : 'עד

 ...אני הולכת ע� אמא שלי: 'ס?בשביל לקנות בחנות נעלי� צרי� לדעת לקרוא
  ?לדעת לקרוא בשביל לבשל הא� צרי�

 ....עכשיו הא� בית עוזרת? אי� תדעי מה עושי�, בשביל המתכוני�: 'עמי
  ג� אני שואל את המדרי�: 'עד

  .המדריכי� עוזרי�: 'ג
  ....היא קוראת לי, המדריכה עוזרת לי ע� הספר: 'ס

  .....שואלי�: אור 
 .ה אוטובוס לקחתאיז, אני שואל אנשי� אי� מגיעי� למקומות. עוזרי� לנו: שי

חלק מהמילי� :'ש
הבי  אני מצליחה ל

זה קצת .חלק לא
מה . קשה להבי 

שאני יודעת לקרוא 
וא� לא אני ממשיכה 
הלאה ומשאירה את 

  זה ככה
אני יודע לקרוא : 'ד

. ספר לבד בלי עזרה
במחשב אני מסתדר 

  .יופי בלי עזרה
אני בכלל לא : 'עד

אני בבית . קורא
 �משחק  במחשב

 . תשבצי� וזה
בעיתו  אפשר : אור 

להסתכל 
כל  אני....בתמונות

בוקר מסתכל 
  ..בעיתו 

אני זוכר בעל פה : שי
אבל א� . ולא רוש�

הייתי יכול לכתוב 
. היה עוד יותר טוב

למשל שתתני לנו את 
היומ  אני ארשו� 

מתי יש ישיבות 
ופגישות ע� העובד 
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  .המדריכי�: 'סי
  .אני שואלת אנשי� אחרי�: שני

אז עוזרי� לי , המוכרת אומרת לי א� למשל הרכבת עוצרת בעתלית.ג� בשביל לנסוע ברכבת
 .ואומרי� לי

אנחנו מבקשי� עזרה ואז . א� יש הצגה אנחנו בודקי� במחשב באיזה תארי� ההצגה: 'קו
 .קוראי� את התארי�

הא� בית . קיבלנו חוברת של ההצגות בתיאטרו  אבל זה קצת קשה.אני הולכתלתיאטרו  : 'כ
  .אני אבל לא אוהבת. עוזרת

 .פחות נצטר� עזרה מהא� בית והמדריכי�: שי
לקרוא .במקו� לשאול אנשי� אפשר לקרוא. למשל א� הולכי� לאיבוד שואלי� איפה הרחוב: שי

 .מספרי אוטובוסי�
  

  .הסוציאלי
 

 מה הרמת הקריאה שלכ�?הא� את� יודעי� לקרוא

 בהמדווחי� על רמת קריאה טו מעידי� על קושי 

  .אני קורא קורא קצת....קצת...קצת: 'עמי
אני מבינה את . ע� הניקוד והכתיבה... לקרוא אני יודעת אבל קשה לי ע� הנקודות: 'ג

 .בקריאה אני רוצה להמשי� ללמוד לקרוא יותר טוב....מה שכתוב אבל אני לא כותבת
  לי לכתובקשה . לא יוצא לי , אני כותב עקו�. בשביל להשתפר. לפעמי� קצת: 'עד
  אני היו� לא קורא טוב : ''עופ

 .לפעמי� קצת: 'עד

  .לא הרבה, אני יודע קצת: 'ו
  .לא כל כ� טוב: 'ש    .באמצע: 'שנ
  לא קוראת טוב.ככה ככה. אני קצת יודעת לקרוא. עוד לא: 'כ

 אבל פחות טוב.אני יודע לקרוא: 'קו
  .אני מתקשה קצת: שי
  קוראת בסדר.ג� אני יודעת קצת: 'סי

 12הכל   ס�

  .  הכל טוב. אני קוראת טוב: 'ס
: 'ד. אני יודע לקרוא ספרי�.כ : 'ד

. אני יודע לקרוא ספר לבד בלי עזרה
במחשב אני מסתדר יופי בלי 

אני רוצה עוד להתקד� .עזרה
  . בקריאה

 .טוב מאד: 'ד
, ג� בספרי�. אני קורא טוב: אור 

אני יודע . מיטהביש לי . יש לי בחדר
  .לקרוא

יודע : 'מ.זה בסדר, דרבס: 'אל
 .לקרוא טוב

 5ס� הכל 
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 17נספח 

  טבלת ניתוח קבוצות מיקוד שלב פוסט

  

  

  

 מה הרמת הקריאה שלכ�?הא� את� יודעי� לקרוא

 ללא שינוי  ללמוד ולהתקד� / מעידי� על שיפור

, בהתחלה ידעתי ככה ככה ועכשיו אני קורא יותר טוב. התקדמתי בקריאה: 'אמ
בבית ספר בכלל לא לימדו . ניקוד לא ידעתי בכלל. מרגיש שהתקדמתי, גיש שיפורמר

. אני כותב בכתב של גדולי�, לכתוב. ג� דברי� חדשי� זה טוב לדעת. אותנו ניקוד
  בבית ספר היה לי קשה ופה מאוד התקדמתי. הקריאה עזרה לי לכתיבה

שיו אני קוראת הרבה בתחילת השנה היה לי קשה לקרוא ועכ, קוראת יותר טוב: 'ש
אני . קוראת ע� ניקוד ובלי ניקוד כמו עיתוני�. מצליחה לקרוא לבד. יותר טוב

מלי� שאני מבינה אני קוראת , לא קוראת לגמרי אבל קצת. קוראת עכשיו מצוי 
  .לא יכולה לקרוא בלי ניקוד, אבל מלי� שאני לא מכירה

פורי� בחוברת קריאה קל סי. מרגיש שיכולת הקריאה השתפרה, קורא בסדר: 'אוש
  .הקראתי לסבתא מהחוברת. לי יותר לקרוא עכשיו

אני קוראת לבד את . עיתוני� כמו מעריב וידיעות, קוראת יותר טוב סיפורי�: 'ג
  . העיתו  בלי עזרה לאבא ולאימא

שאני יכולה . אני מרגישה עכשיו יותר טוב. בתחילת השנה לא ידעתי לקרוא �'ש
עוד לא קוראת . עכשיו אני יכולה לעשות כמעט הכל. אתי אזשלא קר, לקרוא דברי�

אני אומרת בלב את המילה ע  . של הארי פוטר, עכשיו אני קוראת ספרי�. מצוי 
  . שאני מבינה את הספר

בתחילת הקורס לא . אני חושב שהשתפרתי בקריאה ואני רוצה להמשי� ככה: 'נ
ובמקו� לראות טלוויזיה כל , ספרי� 3עכשיו אמא הביאה לי . ידעתי לקרוא כל כ�

וזה היה ,  באחד הספרי� קראתי על ילד שמכבד את השבת. קראתי ספרי�, היו�
הספרי� ע� . אני מקריא לאמא בקול ר�. אני מצליח לפעמי� לקרוא לבד. מעניי 
הלכתי . היו� אני מצליח לקרוא יותר טוב מבהתחלה ואני מרגיש ע� זה נפלא. ניקוד

  .� אמא ואני בוחר ספרי�כבר לספריה ביחד ע
היו� אני קורא מהר . יש לי קריאה טובה.  אני מרגיש שאני יכול לקרוא ולכתוב: שי

אני מצליח לקרוא ג� ללא . פע� קראתי בצורה בינונית והיו� אני קורא טוב. יותר
  . ג� ברחוב וג� בעבודה. ניקוד

חלק מהכיתה שלי בבית ספר לא היה לי טוב כל כ� כי . היה קצת קשה בהתחלה: 'ש
ה� יודעי� לעשות דברי� שאני לא יודעת כי אני . כ  יודעת לקרוא ואני ממש סבלתי

. המורה שלי ניסתה לעזור לי ואמרה שיש קורס של לימודי קריאה. לא יודעת לקרוא
עכשיו יותר טוב לי . אמרתי לה שאני אנסה ועכשיו אני לא רוצה לעזוב את זה

הקורס הגשי� לי את החלו� לדעת . ה אדע לקרואעכשיו כשאהיה בכית. בקריאה
. יש לי עכשיו המו  חברי�. אני אוהבת לבוא לכא . המו  תודה למורה שלי. לקרוא

אחר כ� התחברתי . בהתחלה היה לי קשה. ג� למדתי לקרוא וג� יש לי חברי� עכשיו
רוא אני יכולה לק. עכשיו יותר טוב לי מבחינת הקריאה. לכול� ואני רוצה להישאר

  .את מה שאני כותבת
עכשיו אני . כי בבית ספר לא הצלחתי ללמוד לקרוא. רציתי ללמוד לקרוא מאוד: 'ק

עכשיו אני מתאמ  בקריאה . מצליח לקרוא דברי� שלא הצלחתי בתחילת השנה
  .ועובד על כ� כדי להשתפר

שבת שעברה הייתי בבית ואחי נת  לי לקרוא תהילי� והיה בהל� שהצלחתי : 'כ
אני שכחתי את כל הקריאה . היה בהל� אח שלי שאני יודעת לקרוא. א חלקלקרו

 .בתחילת השנה ועכשיו אני מצליחה לקרוא בחוברת

השתפרת בקריאה . או קיי: אביבית
  ? בקורס

 .אני חושב שלא: 'מנ
לא , בקריאה לא היה לי כלו�, לא: 'ס

 .היה לי קשה
את היו� מצליחה לקרוא : אביבית

 ? רוא  פע�משהו שלא ידעת לק
 .אני ידעתי, לא: 'ס
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 ההתקדמות בקריאה 

 לעזור לאחרי� / להסתדר לבד בלי עזרה

  : בלי עזרה
  . אני קוראת לבד את העיתו  בלי עזרה לאבא ולאימא. עיתוני� כמו מעריב וידיעות, קוראת יותר טוב סיפורי�: 'ג

ובלי עזרה של מדריכי� משתמש במחשב ופע� לא ) יאהתוכנה ללימוד קר" (מפתח הקס�"ל, אני נכנס לבד למחשב:. 'אמ
  )לבחו  ציטוט. (ידעתי

  .זה קשה לי אבל אני מצליחה. רוצי� לבד. אנחנו לא רוצי� עזרה: 'ג
 .אני הכנתי עוגה לבד: 'ג

 ?אי� ידעת את המתכו : אביבית
  .התמודדתי לבד, אני קראתי לבד, מהספר בישול של אמא: 'ג
לא צריכה את אמא ועוד מישהו ועוד , אני עושה הכל לבד. בעיקר א� יש תמונות זה עוזר ליאני קונה עיתוני� ו: 'ש

  .משהו
 

  :עוזרי� לאחרי�
הוא . ג� בשבילי וג� בשביל החבר. ביו� האהבה הלכתי ע� החבר שלי שלא יודע לקרוא ואני קראתי בתפריט בגרג: 'ש

  .הזמי  עוגת שוקולד ואני סלט
  .א� הוא לא יודע משהו במחשב אני עוזרת לו. קשה לו במחשב). אחיה(אני עוזרת לשי : 'ג
אני ג� קוראת במחשב אי� מפעילי� את . אצל אמא אני קוראת עיתוני� של ידיעות או מעריב ומסבירה לאמא שלי �'ש

  .קראתי מכתבי� שאמא שלי קיבלה בדואר. לקרוא איזה אוטובוס נוסע לאיפה. המשחקי�
  .לאמא מאז שלמדת לקרוא אז את עזרת הרבה: אביבית

  .קראתי אי� מפעילי� את מכונת הכביסה בספר הוראות. אמא לא רואה טוב אז אני קוראת לה: 'ש
  .אני מקריאה עיתו  לאמא שלי כי יש לה בעיה בעיניי�: 'ש

  .הייתי מסתב� ע� לוח תורנות והיו� אני יודע לקרוא ומזכיר לאחרי�. לקרוא בלוח תורנות: 'אמ
הייתי צרי� קצת . הזמנתי כרי� וקפה לבד. ני קורא תפריט ע� מירב ובוחר בבית קפה את מה שאני רוצההיו� א: שי

  .אני ג� עזרתי לחברה שלי. עזרה מהמלצר אבל הסתדרתי לבד
   .אני ג� עוזר לאחרי� אי� להגיע: שי

 .א לשבת"אני עוזר לא� הבית שלי להכי  תפו: 'נ

 
  :מקבלי� עזרה

 .למחשבע� חונ� נכנס : 'אוש

 .ע� אח שלי ע� קצת עזרה מאילנה �ICQהתכתבתי ב: 'ק
עשיתי . היא עזרה לי לכתוב את הבשרי. אני עושה רשימת קניות ע� גיורגט. שלטי� אחרי�, קורא שופרסל שלי: 'ק

 .רשימת קניות
 .אפשר להיעזר באיציק: 'כ
 .כשקשה לי לקרוא אני נעזרת באמא שלי: 'ש
  .היא עוזרת לי. ת קפהאני הולכת ע� ליאת בבי: 'ס

 :הקריאה כמקור לעזרה

  .הקריאה עוזרת לי: 'כ
 .אני קורא שמות של רחובות: 'ק
 .זה עוזר לי אי� להגיע. אני יודעת אי� להגיע: 'כ
 .אני צריכה פחות עזרה: 'ש

 :עצמאי
  .לעבודה עצמאית כמו בסופר: 'אמ
  לבד, רוצה להיות עצמאי, אלא רק לבד, האני לא רציתי ללכת ע� סש, יודע להגיע לבד לאוניברסיטה :'מנ
 ...אני רוצה להיות עצמאי: 'מנ

 פעמי� 39המילה לבד 

  5המילה עצמאי 
  10המילה עזרה 
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 שימוש באמצעי תקשורת ופנאי

ספרי� 
 ועיתוני�

 טלוויזיה בית קפה הופעה/קולנוע מחשב

קוראת יותר טוב : 'ג
עיתוני� , סיפורי�

. כמו מעריב וידיעות
ראת לבד את אני קו

העיתו  בלי עזרה 
  .לאבא ולאימא

אני קוראת : 'ג
שירי� מספר 

ואומרת לאמא שלי 
שאני ג� רוצה 
 .לכתוב שירי�

עוד לא קוראת : 'ש
עכשיו אני . מצוי 

של , קוראת ספרי�
אני . הארי פוטר

אומרת בלב את 
המילה עד שאני 
 .מבינה את הספר

לפני הקורס : 'אוש
לא קראתי עיתו  

קורא  ועכשיו אני
. את הספורט, עיתו 

על מכבי , על כדורגל
אני קראתי , חיפה
 . לבד

אני קורא : 'ק
כותרות ומדור 

 .ספורט
אצל אמא אני  �'ש

קוראת עיתוני� של 
ידיעות או מעריב 
ומסבירה לאמא 

לקרוא איזה . שלי
אוטובוס נוסע 

 . לאיפה
את : אביבית

מסתכלת על המזג 
: 'ש?איפה? אוויר

ט בעיתו  או באינטרנ
בחור� זה : אביבית

משנה מה התחזית 
א� , כ : 'אמ?מחר

 יש רוח

אמא אמרה לי : 'ק
דה לא 'לקנות ג

יקרה וקראתי 
  . וקניתי

את� קוראי� 

אני נכנס לבד : 'אמ
" מפתח הקס�"ל, למחשב

) תוכנה ללימוד קריאה(
ובלי עזרה של מדריכי� 

משתמש במחשב ופע� לא 
  .ידעתי

אני ג� קוראת במחשב : 'ש
אי� מפעילי� את 

  .המשחקי�
אני קוראת את : 'ש

 .בהמזלות במחש

ע�  �ICQהתכתבתי ב: 'ק
אח שלי ע� קצת עזרה 

 .מאילנה
אני קורא עכשיו את : 'ק

ת אני 'באנג. התרגו� בסרט
לא מבי  וקורא מלי� 

, אבא, מסוימות כמו אמא
אני רואה מה ה� , אני 

אני ,עושי� וקצת קורא 
, קצת קורא את המילה

  . בויוה
ומה אתה מוצא  :אביבית

 ? במחשב בדירה
 ת מחפש הופעו: 'ד

איזה הופעות  :אביבית
 ? אתה מחפש

, תוכניות בטלביזיה :'ד
  3וערו!  2ערו! , 1ערו! 

ואתה מחפש  :אביבית
 ?באינטרנט

 כ  :'ד
אי� אתה יודע מה : אביבית
 ?לכתוב

מה שהוא  :'ד
תמיד אני קורא ...מקוד�

אני רואה דר� , בטלביזיה...
 המחשב 
אתה מסתכל  :אביבית

במחשב על סדרות שאתה 
  ?אוהב

 כ  :'ד
איזה סדרות  :אביבית

 ? למשל
, משחק החיי� :'ד

מ ולחיי "טלנובלה בע
 האהבה

אתמול ראינו : 'ג
שיש הופעה של אייל 

אתמול : 'ג. גול 
ראינו שיש הופעה 

ראינו . אייל גול של 
בלוח מודעות בשלט 

  אמרנו .גדול
למדרי� שאנחנו 

 .רוצי� ללכת
אי� ידעת� : אביבית

שיש הופעה של איל 
 ?גול 

יש את התמונה : 'ג
שלו וכתוב מתי הוא 

בלוח . מופיע
  ...מודעות

  
 

אני הייתי הולכת : 'ש
לבית קפה ולא יודעת 
לקרוא את התפריט 

וא� הבית הייתה 
. תצריכה לעשות זא

היו� למרות שזה בלי 
אני יודעת לקרוא , ניקוד

הייתי . לבד את התפריט
ע� הדיירי� בבית קפה 

  .וקראתי את התפריט
היו� את הולכת לבית 

  ?קפה לבד
הייתי ע� הדיירי� 

בבית קפה וקראתי את 
ביו� האהבה . התפריט

  הלכתי לבית קפה
גרג וש� ג� ידעתי 

 . לקרוא
הלכת פע� ראשונה ע� 

  ?בית קפההחבר של� ל
  .כ 

? אי� ידעת� מה להזמי 
  ?מי קרא את התפריט

חבר שלי לא קורא , אני
הוא הזמי  ...כל כ� טוב

  .עוגת שוקולד ואני סלט
אני הול� לבית קפה : 'ק

, ע� החברה שלי 
לפני . תפריטי� וזה

שבועיי� הלכתי ע� שי 
. לקנות אייס קפה ועוגה

אני קורא לבד מה 
. להזמי  ואמרתי למלצר

על העוגות  קראנו
 .במאפה, בתפריט

אני הזמנתי עוגת : שי
  .פרג

והיית� פע� : אביבית
 ?בבית קפה מתישהו

אני הייתי ע� : 'ד
 המורות שהיו

מי קרא את  :אביבית
 ?התפריט

 .ה�  :'ד
 אנחנו: 'ס

את קראת את  :אביבית
מה ? התפריט לבד

 ?קראת בתפריט

אני רואה : 'כ
, סידרה בספרדית

, בשפה אחרת
ואני מתחילה 

לקרוא את 
התרגו� של 

היו� . הסדרה
אני רואה סרט 

בספרדית ומבינה 
  .אותו

ג� אני קורא : 'ק
בזמ  , בטלוויזיה

המשחק מי יוצא 
אני . ומי נכנס

קורא את 
אני . השמות

קורא כותרות 
 .ומדור ספורט

י בודקת אנ: 'כ
במחשב ומתכננת 

טיול למשל 
. לשבת הבאה

אני . לספארי
צריכה להיכנס 
למחשב ולכתוב 

אפילו . ספארי
 .ת'כתבתי באנג

אני קורא על : 'נ
משחקי� ונכנס 

 . לבד לתוכנה

אני כבר : 'ש
יודעת להיכנס 

. לבד למחשב
מקישה 

, באינטרנט
כותבת בריבוע 

של 
 )בוורד.(הכתיבה

אני יושב : ק בי
וקורא  באינטרנט

על ספורט וג� על 
בוחר לי , מוזיקה

אייל , פר!' ק
פותח את , גול 
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או ע� ? עיתוני� לבד
 ?משפחה או חברי�

לא לא לא אני : שי
 .קורא לבד

, כשהייתי בבית: שי
קראתי בעיתו  

שהגיע ליוקנע� לונה 
פארק לילדי� 

  .קטני�
חתי עיתו  בלי לק: 'כ

  .שבת�כס� של שישי
תמיד בבית יש : שי

לי עיתוני� ואני 
קורא אצל אמא 

עיתוני� וקראתי על 
לונה פארק ואני ג� 

קורא את העיתו  של 
  .פאר��סופר

בדקתי בעיתו  : 'כ
מתי נכנסת השבת 

  .ומתי יוצאת
את� קוראי� 
בעיתוני� על 

  ?פוליטקה
לאחרונה לא : שי

כתבו על גלעד שליט 
אני קורא . ע�כמו פ

על מזג אוויר ומחכה 
לירידה 

אי .בטמפרטורה
אפשר ע� החו� 

 ! הזה
  
  

אתה נכנס  :אביבית
 ?לאינטרנט

 ברור :'ד
וא� כותבי� לחיי  :אביבית
 ? האהבה

 ח, ל :'מנ
 י  �י �ח  �ל :'ס
 .האהבה :'וד' ס

 

 .הזמנתי שוקו קר :'ס
וקראת שוקו  :אביבית

 ?קר
 .  כ :'ס

אי� כותבי�  :אביבית
 ?שוקו קר

 'ור...שו, ו , ש  :'ס
 'קו וק � שו : אביבית

 .ר �ו  ק  � ק  �ו  �ש :'ס
אי� כותבי�  :אביבית

 ? קר
 'ע� ק :'ס

היו� אני קורא : שי
תפריט ע� מירב ובוחר 

בבית קפה את מה שאני 
הזמנתי כרי� . רוצה

הייתי צרי� . וקפה לבד
קצת עזרה מהמלצר 

אני . לבד אבל הסתדרתי
 .ג� עזרתי לחברה שלי

מסתדר  , המלי�
אני . �MPע� ה

מוציא את 
המלי� במחשב 

וקורא את 
המלי� של 

אני , הקריוקי
אוציא את 

המילי� ואקרא 
 .אות�

 מיומניות יו� יו�

 ניהול סדר יו�  עבודה+ שונות קניות ובישול אוריינטציה בסביבה

. אני קורא שלטי� ברחוב :'אמ
שלטי� של . האט, כמו זהירות

ולפני זה לא . שמות של רחובות
ידעתי לקרוא שמות של 

כשאני . שלטי� ברחוב... רחובות
אני קורא איזה , נוסע למכו  ר�

אוטובוס מגיע לכתובת שאני 
. אי� להתמצא בסביבה, צרי�
נגיד אני הול� לבקר דירה : 'אמ

וב ולא זוכר את הש� של הרח
  .אז אני קורא

אני הולכת ברחוב וקוראת : 'כ
את הש� של הבית קפה למשל 

  .קפה שני
שלטי� , קורא שופרסל שלי: 'ק 

 .אחרי�

  :קניות
מה את� יודעי� לעשות עכשיו : אביבית

: 'ג: 'ג?שלא עשית� בתחילת השנה
מה שאמא אומרת אני , בקניות כאילו

לפעמי� אני ולפעמי� אמא כי .כותבת
את .אבא לא מבי  כל כ� את הכתב שלי

  ?מכינה את רשימת הקניות
  . כ 

  ?מה את קוראת בסופר
. מה שאמא צריכה, למשל חסה וכרוב

אילו . קוראת בסופר את מה שצרי�
  . מצרכי� אני קונה

אי� את יודעת איפה למצוא שמיר או 
 ? פטרוזליה בסופר

כתוב על הנייר בסופר בקט  על החבילה 
  חבל שכותבי� כל כ� . של הפטרוזיליה

קראתי : 'ש
מכתבי� שאמא 

  .שלי קיבלה בדואר

קראתי אי� 
מפעילי� את 

מכונת הכביסה 
 .בספר הוראות

לפעמי� לא : 'ש
הייתי יודעת איזו 

מה , חנות זו
, מוכרי� בתוכה

לפעמי� אני יודעת 
להסתכל בספר 

א� , טלפוני�
משהו התקלקל 

את� משתמשי� 
  ?ביומ 

אני קבעתי תור : שי
מרדלר ' לבד ע� דר

בגלל שקשה לי 
להרי� קופסאות 

 . בעבודה
היומ  שלי כבר 

למשל אני : מפוצ!
יש לי חוג כותב מתי 

או פגישה ע� 
  ). ס"העו(כפיר

לא רשמתי את 
הפגישה אצל הרופא 

אני צרי� . באמת
אחרי . לכתוב
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במה התקדמת  :אביבית
 ? בקריאה

, לקרוא שלטי�, לקרוא טוב :'ס
לפני שאנחנו הולכי� לדירה 

 אנחנו קוראי� איפה אנחנו גרי�
את הש� ? את הרחוב: אביבית

 ?של הרחוב
הגדוד : ש� הרחוב,  כ  :'ס

ואני . בקריית חיי� 71העברי 
 . יודעת לקרוא

אי� כותבי� גדוד , תגידי :'ליב
 ? עברי

 ' ע� ע: 'ס
איזה שלטי� אתה  :אביבית

איזה שלט ראית '? קורא מנ
 ? ברחוב

 .הגדוד העברי: 'מנ
 ?הגדוד העברי...אהה :אביבית

 משה שרת :'מנ
משה שרת אתה יודע : אביבית
 יפה? לקרוא

 ?מי גר במשה שרת :'ליב
 . זה של אולגה: 'מנ

ואי� קוראי� לרחוב  :'ליב
 ?הראשי

 ...שרת  :'מנ
ג� . להגיע לבד ללימודי�: 'כ

למדתי לנסוע לבד 
 .לאוניברסיטה

יש משהו שאתה : 'אביבית לאוש
 ?מצליח לקרוא לבד

 שלטי� של אוטובוס: 'אוש
מה אתה מצליח : 'אביבית לאוש

לפני ? בקהילהלעשות היו� לבד 
  הקורס לא 
? היו� אתה מצליח? נסעת לבד

מה צרי� לדעת לקרוא בשביל 
 ?לנסוע לבד לאוניברסיטה

 .את המספר: 'אוש
יודע להגיע לבד  :'מנ

אני לא רציתי , לאוניברסיטה
, אלא רק לבד, ללכת ע� סשה

  לבד, רוצה להיות עצמאי
לקרוא שלטי� ולקרוא : 'ש

 .איזה אוטובוס נוסע לאיפה

אני . אני מכירה את הסביבה: 'ש
איזה , קוראת ברחוב סופר

למשל אוניברסיטת . דברי� יש
: 'ש. חיפה שכתוב בעיגול

כשקשה לי לקרוא אני מתקשרת 
  .לאמא שלי והיא עוזרת לי

 . אני קורא שמות של רחובות: 'ק
זה . אני יודעת אי� להגיע: 'כ

  .עוזר לי אי� להגיע
ג� . להגיע לבד ללימודי�: 'כ

תי לנסוע לבד למד
  .לאוניברסיטה

אני מצליחה לקרוא ... לא מביני�. בקט 
  .אבל זה היה לי מאד קשה

. שלטי� אחרי�, סל שליקורא שופר: 'ק 
היא . אני עושה רשימת קניות ע� גיורגט

עשו לי : 'ק. עזרה לי לכתוב את הבשרי
מה , רשימה מה צרי� להשלמת קניות

 אני רואה את המילי� מה ..חסר
? חלב? מה חסר? כמה זה עולה, להביא

איזה מעד  לקחת ואני מביא את 
 .הקניות

  ?בחנות באוניברסטה צרי� לקרוא
אני . כתי לאקדמו  לקנות דברי�הל: ניס

צרי� לקרוא למשל מה שכתוב על 
אני . למשל שירי� של זמרת. הדיסק

  .קונה המו  באקדמו 
  ?מישהו הול� לסופר: אביבית

 אני הלכתי: 'ג
  הולכי� ע� אמא: 'ואמ' ש

  ?את� עושי� רשימה של קניות: אביבית
לפעמי� אני זוכרת ולפעמי� עושה : 'ש

  .רשימה
ת� הולכי� לדירה ע� כשא: אביבית

קניות את� זוכרי� כל מה שצרי� 
  ?לקנות

  .על מה שקנינו Vאנחנו עושי� : 'ג
  ?אי� את יודעת מה לסמ : אביבית

אני . כתוב עגבניה וג� מצויר: 'ג
  .מסתכלת על הציור

  ?אתה הול� לסופר: 'אביבית לאוש
 ע� סבתא: 'אוש

  ?מה אתה קורא בסופר: אביבית
  קולה דאיט: 'אוש

אי� אתה יודע שזה קולה : יתאביב
  ?דאיט
  .כתוב איפה שמחזיקי� בקבוקי�: 'אוש

  :בישול
  ? במה השתפרת: אביבית

 בבישול: 'אל
מה אתה קורא בשביל ? בבישול :אביבית

 ?לבשל
. למדנו לקרוא , לא למדנו בישול :'ליב

אז אי� זה עוזר ל� לקרוא כשאתה 
 ?מבשל

 ?מה אתה קורא בבישול :אביבית
 שואי�על קי :'אל

 .לא שמעתי, מה  :אביבית
 . על קישואי� :'אל

מה צרי� לשי� ? קישואי�: אביבית
 ? במתכו 

 כ  :'אל
 ?את מבשלת בדירה של�: 'ס
 כ  :'ס

 ?את מבשלת ממתכו  :אביבית
 כ  :'ס

 ?את קוראת ממתכו  :אביבית
 כ  :'ס

בבית אז הייתי 
אומרת לאמא 

בואי נחפש 
חשמלאי בספר 

פו  ונזמי  טל
 .חשמלאי

אני רוצה : 'כ
, לעבוד במחשב

כעת אני . להתקד�
עובדת במקדונלדס 

בלתת ללקוחות 
עכשיו אני . אוכל

רוצה להיות על 
לדעת , המחשב

כמה ארוחה וסלט 
אני . דה'ג, עולי�

צריכה לדעת 
פאי , לקרוא סלט

אולי . תפוחי�
המנהל יקד� אותי 

  .בגלל זה

יש משפטי� : שי
 ת שזה אני'באנג

לא מבי  אבל 
בעברית אני כבר 

יכול לקרוא איזה 
מוצר יש על המד� 

 .ואי� לסדר

אני עכשיו : 'ק
עושה שאלה 

במחשב ורואה 
כמה עולה סלט 

  .כרוב

 

שקיבלתי את היומ  
התחלתי לכתוב 

ג� ימי . ולכתוב
 .הולדת

אני כתבתי לי : 'כ
ביומ  מתי אני 

 .מקבלת
אני רוש� ביומ  : 'ק

כמה שעות אני עושה 
באיזה שעה אני .

  נכנס בבוקר ובאיזה 
אני יוצא וג�  שעה

  .וא� יש לי חופש
כתבתי ביומ  : 'ש

 . מתי יש לי לימודי�
מה . כ : אביבית

אתה מצליח לקרוא 
היו� שפע� לא 

  ?הצלחת
מי . תורניות: 'ד

עושה מי ומה עושה 
 .תורניות. מה

לקרוא בלוח : 'אמ
הייתי . תורנות

מסתב� ע� לוח 
תורנות והיו� אני 

  יודע לקרוא 
 .ומזכיר לאחרי�
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יש ל� ? מאיפה המתכוני� :אביבית 
 ?ספר

 יש לנו ספר ואני קוראה. כ  :'ס
איזה ? מה את קוראת :יביתאב

 ?מתכוני�
, מקרוני, לפעמי� פתיתי�, מתכוני� :'ס

 אורז
 ?ואת מבשלת לפי המתכו  :אביבית

 כ  :'ס
 ?מה כתוב במתכו  למשל :אביבית

, כל מיני פתיתי�, כל מיני קוסקוס :'ס
 .פירה

 ?ומה את קוראת במתכו  :אביבית
 מה יש בכותרות :'ס
 .אני הכנתי עוגה לבד: 'ג

  ?אי� ידעת את המתכו : ביתאבי
אני קראתי , מהספר בישול של אמא: 'ג

 .התמודדתי לבד, לבד
  .הכנתי פשטידה ע� מתכו : 'ש

  ?איזה פשטידה הכנת: אביבית
צרי� לקרוא כמה . לא זוכרת: 'ש

 .קלוריות יש בכל דבר
  ?איפה כתוב כמה קלוריות יש: אביבית

  יש על הגבינה: 'ש
לקנות  כשאמא שלי אומרת לי מה: 'נ

אני קורא כל . אני עושה את זה, לבישול
  מיני 

מתכוני� וכשאמא שלי אומרת לי מה 
אני עוזר לא� הבית : 'נ. צרי� אני קונה
 .א לשבת"שלי להכי  תפו

, יו� שישי יש לי את המתכו  שלי: 'כ
, קראתי לעוגת גבינה. שאחותי הביאה לי

, להפריד בביצי�. ביצי� ע� קמח 6
ויוצא לי עוגה  לוקחת קמח וגבינה

.  שאכלנו ביו� שישי ויצא טעי�, טעימה
התקשרתי לאחותי . קראתי את המתכו 

ואמרתי לה שאני רוצה להכי  את העוגה 
 .ליו� שבת והיא נתנה לי

אני צרי� להיכנס . אני בקושי מבשל: שי
  .לזה ולהתחיל לבשל

  .עשיתי לבד. עשיתי חביתה קטנה: 'ק
שמי� לנו יש מחברת מתכוני� שרו: 'כ

  .ש�
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  18נספח 

  טבלת ניתוח ראיונות ע� צוות ואמהות

  מיומנויות יו� יו� �תפקוד בחיי היו�
  בישול

שהייתי מבקשת שיביא דברי� , בהתחלה שהיה את המרק עו� והיה רשו� על זה הוא לא היה מסתכל על המילה :נדי 
בבישול הוא ! ה ממש שינה אותוז. היו� הוא קורא מה רשו� ומביא בדיוק את המוצר, הוא היה פשוט מביא אות�

לא מזמ  . קורא ויודע למשל מה זה כוסברה ומזה פטרוזיליה למרות שה� נראי� מאד דומה כי הוא קורא על השקית
פע� . הוא לא קורא חלק אבל הוא קורא ומייש� את מה שהוא למד. הוא הקריא את המתכו  של פשטידת הפטריות

  .הוא חיפש מתכו  לבישול באינטרנט
למשל כשאנחנו מבשלי� היו� . אוהב להיות מעורב בנעשה בבית. הוא השתפר והוא מחכה לתגובות' אצל א :להשו

היו� הוא קורא לבד ורק , בעבר הוא ביקש הרבה עזרה, הוא קורא ומכי  לפי מתכו  מאויר ומביא את המצרכי�
הוא .  לבד היו� לפי המתכו  שרשו�זה היה מאד מרגש ומפתיע שהוא מצליח לבשל . מוודא שהבי  נכו  ע� הצוות

  . מאד מרוצה מזה שהוא מבשל
א� עוזרי� לו הוא יקרא . אוהב לדפד� בספר, פחות קורא ביו� יו� אבל הוא מסתכל כל הזמ  בספרי מתכוני�' אל

  .את המתכו  ויבי  אבל הוא צרי� דרבו  ועידוד מ  הצוות
 �אפילו בדברי� הקטני�, )מלפני התוכנית(קש עזרה מקוד� היו� פחות מב, יו��שהוא כ  יכול להשתלב ביו� :תמר

התחיל להעיז . בעבר מלכתחילה בכלל לא חשב שהוא מסוגל לעשות, מרגיש שהוא כ  יכול, להשתמש באביזרי המטבח
  .אני לא יודעת למה פע� לא העז ופתאו� התחיל. וראה כי טוב

  היא מסתכלת על מתכוני� ומצליחה לבד לבשל :נועה
בבית היא מבשלת יחד איתי ואנחנו קוראות ביחד . היא מסתכלת בספרי� של עוגות ומנסה לעבוד לפי מתכוני� :נילי 

  .מתכוני� שוני�
קוראת . מכינה לעצמה את מה שהיא אוהבת, מבשלת לבד, ג� עצמאית הרבה יותר במטבח 'חשוב להגיד שס :ענת

  פתאו� מתכוני�
  קניות

רואה הבדלי� בי  החברות , הוא ערני, הוא מסתכל. המוצרי� ומצליח לקנות לבדבסופר הוא קורא את שמות : נדי 
עכשיו למשל לפני . בטח... לסופר הוא הול� לבד והוא ג� זוכר יותר טוב בלי לתת פתק למוכרת.... של המוצרי�

רוש� לבד את היו� אור  . בעבר ה� פנו לדייר שיודע לכתוב. שלושה שבעות ביקשתי מה� שיכינו לי רשימת קניות
היו� הוא אומר את המילה בקול ר� ומנסה לאיית , בתחילת הקורס הוא כל הזמ  ביקש עזרה באיות. רשימת הקניות

  .לבד
 5במגדלאור היא הולכת ע� רשימת קניות פשוטה תביאי . היא הולכת לבד לסופר לקניות. היא מאד עצמאית :שושי

  . כולת השלמות לביתובבית היא קונה במ....תפוחי אדמה 7, עגבניות
  ...היא מזהה כל מקו�, היא מאד אוהבת ללכת לקניו  והיא היו� מצליחה לקרוא את השמות של החנויות

מילי� קשות , הוא יודע לרשו� קצת דברי� לרשימת קניות כמו עגבניות ומלפפוני�. לכתוב עדיי  יותר קשה לו :שולה
הוא משתמש במה שהוא למד . א רוש� לבד את הרשימה של  קניותקניות יומיומיות קטנות הו. יותר הוא מבקש עזרה

  .בקורס ואנחנו כצוות מעודדי� אותתו לזה
. היא קוראת ובודקת א� המוצר טוב או לא. ... ג� בקניות יותר קל לה להכי  רשימה קניות יחד ע� א� הבית :נועה

  .את הסופר, היא מזהה את המספרה, היו� היא קונה לבד בחנויות
עכשיו . היא הייתה צמודה אלי. ולא ע� שאר הדיירי�, תמיד בעבר היא העדיפה להיות איתי. י שהיינו בקריו ראית

  .היא קוראת שלטי� של כתובות. היא מוצאת לבד את החנויות שהיא רוצה להגיע אליה�, היא משתחררת 
עכשיו היא מנסה לרשו� לבד . ופראני רושמת מה צרי� לקנות והיא קוראת את הרשימה בס �היא הולכת לסופר :נילי

בסופר היא מסתכלת על עלויות של . אבל נעזרת בי על מנת לדעת כיצד לרשו� את המילי� ובאיזה אותיות להשתמש
  .מוצרי קוסמטיקה חדשי� ובאה לבקש לקנות אות�

וזה מעלה לה , ות לבדעורכת קני  :'לס. נת  לו בטחו , קונה לבד, מתמצא יותר בשטח, זה עזר בעצמאות רלד. כ  :ענת
, ניגשת לבד לקחת את הדברי�, הולכת למכולת. עצמאית יותר, בטוחה בסביבה יותר �טחו  העצמי שלהיאת הב

  �ע� פניה למוכרי, קוראת את הרשימה אבל יש לה קושי ע� פניה לזרי�
  ניהול סדר יו�

 .".ה� לאותו היו� הוא קורא בלוח תורניות שלו ואפילו אומר לאחרי� מה התורנות של: נדי 

פתקי� קצרי� , והיא הקריאה לי את הפתק ואמרה שאני חייבת לה� כס�, היא מביאה לי פתקי� מהמגדלאור : זיווה
  .היא מצילה לקרוא

היא סיפרה לי על המכתב מהרופא ושהיה . לפני שבוע  היא הייתה בבית והיא מספרת על פצע שיש לה ברגל: נועה
היא עושה שליחות עבור אימא . הסוכר כלומר היא הבינה את מה שהיא קראה=נגר� מבכתוטב ש� על תרופות ושזה 
 . מחירי�, חנויות, שלה וקוראת עבורה מכתבי�

היא קרואת תאריכי� ומסתכלת בלוח שנה . היא יודעת למצוא טלפוני� לבד כי היא קוראת מהרשימה את השמות
 . ויודעת איזה מדרי� עובד בדירה
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הפקידה שאלה אותו שאלות על ש� . קשר לחברה ואמר לה� שהשוקולד לא טוב ובצבע לב הת 'פע� אמ: שולה
וג� את הפרטי� של כתובת הדירה למשלוח פיצה שאכ  , החטי� והוא קרא על החפיסה ונת  את כל הפרטי� לבד

  והוא מצליח היו� יש לו ביטחו  עצמי לשוחח בטלפו, בעבר הוא חשש לדבר ובטח שלא קרא לבד על המוצרי�. הגיע
  .לעשות את מה שהוא התבקש

  התמצאות בסביבה
  :אוטובוסי�

לפני כ  היא לא נסעה לבד באוטובוסי� . היא תרמה לה בביטחו  לנסוע למרחק גדול יותר בתחבורה ציבורית: נועה
  .לאוניברסיטה ולאחר לימוד ע� המדריכי� היא התחילה לנסוע לבד באוטובוסי�.. ולא ידעה להסתדר

  :ותחנוי
. היא הייתה צמודה אלי. ולא ע� שאר הדיירי�, תמיד בעבר היא העדיפה להיות איתי. ראיתי שהיינו בקריו : נועה

. היא קוראת שלטי� של כתובות. היא מוצאת לבד את החנויות שהיא רוצה להגיע אליה�, עכשיו היא משתחררת 
  .את הסופר, היא מזהה את המספרה, היו� היא קונה לבד בחנויות

  לקבל עוד�, יכל פתאו� להתמצא בחנות ולהסתדר ע� הכס�, נהג לספר לי שקנה דברי� באקדמו  'נ: זיווה
  : רחובות

אי� מגיעי� , שמה יש שילוט גדול והוא התחיל לקרוא את שמות הרחובות, ביו� כיפור עשינו הליכה ברגל :נדי  
הוא פתאו� שואל יותר שאלות ומנסה . ל הגשרהוא מסתכל על הלוחות מודעות הגדולי� מע. לחיפה ואל המשטרה

א� , ג� שאנחנו סת� יוצאי� להליכה, מאד מסתכל עכשיו על שלטי רחובות' א.... להבי  ולקבל יותר מידע מבעבר
למשל אל . היו� הוא יצליח לדעתי יותר בקלות להגיע למקומות לבד. מודעה מושכת אותו הוא משתדל לקרוא אותה

' שנ. והצליח למצוא את הדר� למרות שהיא רק עברה דירה והוא לא כל כ� מכיר את האזוראחותו הוא הגיע לבד 
 ..."אור  כל הזמ  מסתכל, קוראת כשהיא צריכה

  . ה� זוכרי� היכ  ה� היו, שניה� מסתכלי� וקוראי� שלטי� וכתובות ברחובות
' יכולת ההתמצאות של אמ. מחפשת הסביר למישהי היכ  הרחוב שהיא' הלכנו ברחוב ואמ' פע� אחת אני ואמ:שולה

היו� אני מסבירה לו אי� להגיע על ידי שימוש בשמות הרחובות והיו� הוא . טובה יותר מבעבר לפני שהוא ידע לקרוא
  .מצליח מה שבעבר לא

א� היא לא בטוחה . היא מפצה על הקושי, יש לה יכולת מעבר לקריאה של המילי�. צבע, היא מזהה לפי סמל :שושי
למשל היא מתקשרת אלי ומאייתת לי את ש� הרחוב ואני אומרת לה באיזה רחוב היא אפילו שהיא לא  ברחוב

לקרוא בנק לאומי , היא היו� תמיד מנסה  היא לא קוראת מדויק אבל היא מנסה. מצליחה תמיד לקרוא את המילה
 .לאט לאט וכאלה

 הוא. וידע לכוו  ג� אותי לא  צרי� להגיע, השלטי� נסי� ידע לקרוא את, )בטקס סיו�(כשהיינו באוניברסיטה  :זיווה
  .במהל� הלימודי� . היכ  אקדמו  ושאר החנויות, היכ  הקפיטריה, ג� הראה לי היכ  למד

משתת� יותר בפנאי  ...שמות של רחובות, היו� כבר קורא שלטי�. היתה בעיה של התמצאות בסביבה 'למ. ברור: תמר
ובגלל , ולא  הולכי�, ולא היה מתעניי  בהיכ  נמצאי�. עד היו� היה נגרר ,בטיולי� המשפחתיי�. ע� המשפחה

  ,בהתעניינות היכ  הוא נמצא, קיבל בטחו  בהתמצאות , הפרויקט
 מגיע לא  שהוא צרי�, מתמצא בסביבה, קורא שלטי�. 'יש שיפור בעיקר אצל דר: ענת

  קופת חולי�/דואר/ בנק
אי  לה מספיק ביטחו  עצמי , היא לא כל כ� מבינה והיא זקוקה לעזרה בבנק היא עוד קשה לה והיא חוששת: נועה

יש לה יותר ביטחו  לשאול לבד את הפקידה . אני משתדלת ללכת איתה ולחזק אותה בתחו� הזה. להתנהל ע� כס�
 . בבנק שאלות על החשבו  שלה

על המכתב מהרופא ושהיה כתוטב ש� היא סיפרה לי . לפני שבוע  היא הייתה בבית והיא מספרת על פצע שיש לה ברגל
היא עושה שליחות עבור אימא שלה . הסוכר כלומר היא הבינה את מה שהיא קראה=על תרופות ושזה נגר� מב
  .היא קוראת ובודקת א� המוצר טוב או לא. מחירי�, חנויות, וקוראת עבורה מכתבי�

  
  תקשורת ופנאי

  :מחשב
לפני שבועיי� הוא חיפש , הוא מחפש שירי�. שבעבר הוא לא היה עושה היו� הוא יושב באינטרנט ומחפש מה :נדי 

אור  כפי ."הוא ביקש קצת עזרה אבל כל היוזמה הייתה שלו. את הזמני� של האוטובוס על מנת שיוכל לנסוע הביתה
יותר באינטרנט הוא מחפש . שאמרתי מסתכל כל שבוע בעיתו  ולפעמי� מתעניי  ושואל אותנו על מה שקורה במדינה

לחברי� הוא אוהב , אוהב לקרוא בזמנו הפנוי' א".  "זמני נסיעות, שירי� �דברי� שקשורי� אל תחביבי� שלו
נראה שה� משוחחי� . הוא אוהב לעבוד ג� לבד וג� ע� עוד חבר שניי� על המחשב. להראות שהיו� הוא יודע לקרוא

  רי�על אי� מחפשי� את השי, מדברי� על השירי�, על מה שה� קוראי�
זמרי� ושחקני� ואז היא  �היא באה מבית ספר ויושבת במחשב ויש לה דפי� והיא מעתיקה מהדפי� למחשב :שושי

א� היא לא יודעת אני עוזרת לה היא כבר מכירה את . היא נכנסת לאתרי מוסיקה, גולשת באינטרנט וקרואת עליה�
. אתרי� על תכניות, מחפשת מוסיקה וכתבותבאינטרנט היא .   האותיות אבל לא תמיד יודעת את המילה השלמה

היא מעתיקה על זמרי� שהיא אוהבת מידע ויש לה תיקיות . היא מסתדרת ע� המחשב היא יודעת לאלתר ג� מצוי 
היא מאד אוהבת שירי� והיא כותבת את . במחשב לפי הזמרי� שהיא אוהבת והיא עוקבת אחרי ההתפתחות אצל�

  .המילי� של השירי�
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  .מחפש ידע במנועי חיפוש, גולש באתרי� שוני� באינטרנט, מפעיל את המחשב, � כל דבר מעניי  אותופתאו :זיווה
ה� משתמשי� כיו� המו  . יודע לחפש בגוגל' ג� אל. נכנס לאתרי� לבד, קורא , כיו� מתמצא במחשב' אמ: שולה

כמו . והב לכתוב דברי� בוורדא' אל. לשחק משחקי�, אוהב לקרוא חדשות בוואלה' אמ. הרבה יותר מפע�, במחשב
ה� נכנסי� . הוא אוהב לשחק במשחקי מחשב. הוא ממציא ורוש� לבד. סיפורי� אבל שכתובי� לא במשפטי� שלמי�

 . למחשב ללא עזרה

"  מפתח הקס�"את )  'וג� ס(אוהב לתרגל . התחיל לעבוד ולהתעניי  במחשב. כל היו� ע� הספרי� שלו 'רד: ענת
  .ה� ג� מוציאי� דפי עבודה לבד לעצמ�. מנוע החיפוש מככב. וכניות באינטרנטיודעת לצפות לבד בת

 

  :ספר
ביו� שישי האחרו  הוא קורא עיתו  ....לפי החשק שלה, יו� כ  ויו� לא. יש פחות השפעה בחיי היו� יו�' אצל שנ: נדי 

עובד על החוברת שלו בזמנו  אור , משתמש במחשב הרבה' א. קורא סיפורי� מחוברת קריאה, פע� בשבוע ביו� שישי
מסבירי� לדייר ומנסי� ללמד אותו , שניה� כמו מורי�, חשבו , מלמדי� היו� דייר אחר לכתוב' הוא ושנ. הפנוי

התחילה לקרוא ' שנ. הסתכל על הספר אבל אני לא בטוחה שהוא קרא' א. ספרי� ה� עוד לא ממש קוראי�. לקרוא
  ".הקורסאת ספר הקריאה שהיא קיבלה מתנה בסו� 

או שהיא יושבת מהספר . אני לא יודעת א� קוראת אבל היא מדפדפת בספר יותר מבעבר, יש לה ספרי� בבית :שושי
אני לא יודעת א� היא קוראת הכל אבל , יש לה אחד ליד הכרית, על ערפדי�, היא מאד את הספר דמדומי�, לדפי�

היא מנויה  1היא קוראת בבית ראש . בזה הרבההיא בבית אחרי בית ספר מתעסקת . היא מסתכלת על זה הרבה
 . ואוהבת לשבת הרבה ע� המגאזיני�

. היא מבינה באופ  כללי את הכתבות בעיתו . היא מדפדפת, ישראל היו�, היא מסתכלת על עיתו  ידיעות אחרונות
  .היא מביאה מהרחוב עיתוני� וא� יש משהו חשוב והיא לא מבינה אני עוזרת לה

  .מתעניי  בעיתוני� כשבעבר לא התעניי  כלל. כל יותר בעיתוני�מסת 'סנ: זיווה
שפתאו� , שהוא לומד מהספרי� דברי� חדשי�, ומה שהיה מרגש לראות, מהספרייהספרי� שהוא לוקח  הוא קורא

וכשהוא נתקל בנושא מסוי� הוא פתאו� יכול , ועל נושאי� אחרי�, למשל מתעניי  ולומד על חיות, נחש� אליה�
ויכול לספר לאחייני� , או ספורי� ע� מוסר השכל, ....."ידעת� שלנחש יש", קראתי על הנושא הזה כ� וכ�להגיד ש

זה ממש הפ� לחלק משמעותי . קורא ספרי� ונהנה מאוד ומתעניי  'נ. 'וכו, שלו שהוא קרא בדיוק על הנושא הזה והזה
לא אוהב וזה היה מפריע  'בת לקרוא ספרי� ונאני מאוד אוה.כשבעבר לא התעניי  בקריאה בכלל, משעות הפנאי שלו

וזה , וזה תר� לו, ועכשיו הוא ממש אוהב,  הריאלי מאוד בעבר ומעול� לא אני ולא אחרי� הצליחו לעניי  אותו בק
 .הוא ג� אוהב לקרוא ע� חברה שלו יפעת. נהדר

  .תמיד אהב לקרוא ספרי� והתוכנית רק חיזקה את הביטחו  שלו' ד :שרה
והאח הקט  בחר את , יש ספר מיוחד משלו 'אז למ, אחד' והבאת  ג� למ, ילקת  ספרי� בסו� התוכניתכשח :תמר

התרגש מאוד שאחיו הרגיל קרא מהספר שלו ונהנה לקרוא  'מ). 'בכיתה ד(הספר הזה כדי להגיש עליו יומ  קריאה 
 .ממנו

  .ראה לי ומספרת לי על זההיא מ...היא קוראת את הספר שהיא קיבלה בקורס את שני הסיפורי�: ענת
  .נוהג לקרוא ספרי� שהוא אוהב 'ד :נועה

  
  :עיתו 
לדודו הדייר שלא . אבל הוא לא מקריא לה�, לפעמי� הוא יושב בארוחת ארבע ע� החברה, קורא לבד' עיתו  א: נדי 

  .יודע בכלל לקרוא הוא מספר לו על מה שהוא קרא בעיתו 
כל יו� הוא קורא בעיתו  דבר . א� הוא לא מבי  הוא שואל, תו  ומנסה להבי עכשיו ישר מתיישב וקורא עי' אמ: שולה

הוא . היו� יש לו יותר ביטחו  עצמי והוא מבי  ג� מה הוא קורא, היה לו חשש בעבר. שלפני כ  הוא לא היה עושה
א מזמ  הוא סיפר ל. מדבר ע� הצוות והדיירי� על מה שהוא קורא בעיתו ' אמ.  אוהב לדבר על מה שהוא קרא בעיתו 

מאד התרשמתי שהוא . על כתבה שהייתה בעיתו  על תאונת דרכי� והוא ידע לספר כל מה שהוא קרא מילה במילה
לא יודעת א� הוא מבי  . וספרי� והוא קורא הרבה 1קורא מגאזיני� כמו ראש' אל.הבי  הכל וג� זכר לספר לי במדויק

רבי� המדריכי� עובדי� אית� על רקע אקטואלי או פרשת בע. אבל הוא אוהב לשבת ע� ספרי� ומחלי� הרבה
 . קורא בפרשת השבוע ומסביר את מה שהוא קורא' אמ. השבוע

הוא . אמיתי הרבה יותר מעורב והוא מאחר והוא קורא כל יו� עיתו  וג� הוא קורא חדשות באינטרנט באתר וואלה
יזיה או בתכניות ומופיעי� מבזקי� הוא ג� קורא כשהוא צופה בחדשות בטלוו. מספר לנו כל יו� מה שקרא במדינה

 .אות� ומספר לנו מה היה

דבר , לילד שמתעניי  בעיתוני�, שעות היו� הב  שלי הפ� מילד שסגור בחדרו ורק צופה בטלוויזיה במרב :תמר
 .שות� ומעורב בפעילויות המשפחתיות, קורא על ספורט, שמעול� לא עשה בעבר

העיתוני� היו רק אצל אבא ). עיתוני� בשבילו בעבר שימשו אותו כנייר עטיפה בלבד(י� בעיתונ, במחשב, בטלוויזיה
 .הול� ולוקח עיתו  ומדפד� וקורא 'שלו ועכשיו מ

היו� היא . פחות מחמש דקות, פע� היא הייתה רק מדפדפת בתמונות. בצהרי� למשל בדירה יש לה עיתו  :נועה
היא קרואת .היא מבקשת עזרה אבל היא מצליחה הרבה יותר לבד לפעמי�. יושבת ע� העיתו  חצי שעה וקוראת

יא לא כל כ� מסתכלת באינטרנט כי . היא מבינה את מה שהיא קוראת. בעיתוני� חדשות ואנחנו משוחחות על זה
 . עיתו  לאישה, היא קוראת חוברות. המחשב לא טוב
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היו� היא קוראת את . רוא את הכותרות לבדהיא כל הזמ  מבקשת שנקנה לה עיתו  הביתה והיא מצליחה לק: נילי
לא מזמ  היא קיבלה איגרת ברכה וקראה אותה ממש יפה . הכתוביות בטלוויזיה ושואלת אותי מה הכוונה בדברי�

  .ע� מעט עזרה שלי
מתכנני� טיולי� דר� העיתו  ודר� , ש"בודקי� תוכניות שנית  לראות בטלוויזיה בסופ, ה� פותחי� את העיתו : ענת
  ינטרנטהא

  
  :טלוויזיה

אוהבת פתאו� ' ל שיש צור�  ס"כמו תוכניות מחו, החלה לראות תוכניות בטלוויזיה שפע� לא היתה רואה' ס: ענת
ומתרגשת א� היא צודקת , ב, והיא מנסה לענות א, קוראת את השאלות, לראות תוכניות טלוויזיה של ריאליתי

  .ת שכללו קריאהפע� היא לא צפתה בתוכניו. ומתרגזת א� היא טועה
, פצצות אטו�, רצח רבי : בדירה מדברי� הרבה על מה שקורה באר! ובעול�. נוהג פתאו� לצפות בחדשות' דר

היא בטח לא מצליחה לקרוא את כל . לקרוא תרגו� כדי להבי .בנושאי� של אקטואליה יותר מבעבר ומתענייני�
  ינה עכשיו הרבה יותרהשורה אבל היא נהנית לראות את התוכנית כי היא כנראה מב

הוא מאד אוהב לקרוא ומרגיש סיפוק . קורא בטלוויזיה את הכתוביות הגדולות שרצות בזמ  החדשות' אמ :שולה
  . מזה שהיו� הוא מצליח

. � ביו� יו� כתל שאינני יודעת א� נוהג לקרוא עיתוני�"הוא נמצא בדירה שלו באקי. עיתוני� זה קצת קשה לו :זיווה
המצב הפוליטי והמדיני החל , יכול לספר מה קורא באר!, הרבה יותר מתעניי  בפוליטיקה בחדשות מה שבטוח שהוא

  דבר שלא קרה לפני, ואנחנו משוחחי� על כ�, להטריד אותו
  

  :בית קפה
לקח לו , אני פתחתי לו איפה שהמנות, פע� הראשונה הוא לקח תפריט וקרא לבד]בסוכות היינו בבית קפה וב :נדי 

  .שעה להצליח לקרוא אבל בסו� הוא הזמי  לבד איזה רבע
לקראת סו� הלימודי� היינו ע� כל הדירה במסעדה הצעתי לה . לפני כ  היא לא ידעה לקרוא אפילו תפריט :נועה

זה דבר גדול מאד . לאט אבל לבד היא הזמינה , היא הצליחה לקרוא לבד. עזרה  והיא אמרה שהיא מסתדרת לבד
 ....מאד

  
  :קניו /הופעה

  .בקולנוע הוא קרא על הסרטי� בלוח מודעות והוא הראה לנו איפה צרי� לשבת לפי המספר על הכרטיס :נדי 
לא מזמ  היא ראתה שלט על הופעה שמתקיימת ביו� שישי והיא זכרה לספר לי על זה רק היא לא זכרה איפה  :נועה

 . ממש רואי� שינוי. ההופעה

  ת בלוחות מודעות ומספרת לי על התארי� וההופעההיא מסתכלת על הופעות שמפורסמו: נילי
  דימוי עצמי

הוא מאד השתנה לטובה ואני מרגישה שזה בעקבות . כבר חודש וחצי הוא מקבל רק פידבקי� טובי� בעבודה :נדי 
הוא אומר את זה ג� . הוא הרבה אומר עכשיו אני יכול לקרוא ואני יכול לבד. הוא צבר פתאו� ביטחו  עצמי. הקורס

  .  לחברי� ורואי� שהוא גאה בעצמו
היא לא מתייאשת ומרימה . יש לה יותר אומ!. היא התבגרה והתקדמה, יש לה יותר ביטחו  לעשות דברי� :שושי

בעבר היא לא . היא מנסה היו� דברי�, היו� יש לה ביטחו  עצמי טוב יותר. ידיי� מהר היא יותר בטוחה בעצמה
היו� יש לה ביטחו  עצמי . א� היא הייתה מסכימה היא הייתה הולכת בפחד. הלכה לסופר ולדואר ולבנק בשבילי

  והיא עושה הכל בהצלחה
מה ". פוש"נת  לו , עצמאי יותר 'נ. הבטחו  העצמי שלו ותחושת המסוגלות עלו בצורה משמעותית. בהחלט :זיווה

ופתאו� , שפע� היה נרתע מה� זה מוטיבציה אדירה לעשות ולהצליח בדברי�', שהתוכנית הצליחה להשיג עבור נ
 .עכשיו אוהב ומתעניי  בתחומי� רבי�

  .וזה נות  לו בטחו  ועצמאות, את האפשרות לקרוא נכו  יותר. ידע ובטחו : התוכנית נתנה לו שני דברי� :שרה
  .הוא הרגיש בטוח . לבטחו  שלו, י להתפתחות שלו'מלדעתי התוכנית תרמה ל: תמר
  . הביטחו  העצמי שלה גבר וזה תר� לאגו שלה. אותההתכנית מאד העשירה  :נילי

 .איכות החיי� שלה השתפרה והיא מאושרת יותר ומאמינה בעצמה. היא יותר בוגרת היו� ויותר מתמודדת לבד

. 'אהבה לעזור לד 'ס. סמכו על עצמ� ולא רצו עזרה. הכינו שיעורי בית ביוזמת�, אהבתי לראות שהיו אחראי�: ענת
  .ליזו�, נהנית לעזור, עלה מאוד 'של סהבטחו  העצמי 

  .ולהתלונ  על  מה שמפריע לה, ויש לה בטחו  ליזו�, ג� מדברת הרבה יותר ברור' ס
 העצמה חברתית משפחתית

מסבירי� לדייר ומנסי� ללמד אותו , שניה� כמו מורי�, חשבו , מלמדי� היו� דייר אחר לכתוב' הוא וש :נדי 
הוא אוהב לעבוד ג� לבד . לחברי� הוא אוהב להראות שהיו� הוא יודע לקרוא, ו הפנויאוהב לקרוא בזמנ' א."לקרוא

על אי� מחפשי� , מדברי� על השירי�, נראה שה� משוחחי� על מה שה� קוראי�. וג� ע� עוד חבר שניי� על המחשב
יע לו עזרה להקריא הוא מצ. לדוד הדייר שלא יודע בכלל לקרוא הוא מספר לו על מה שהוא קרא בעיתו .את השירי�

  .לפעמי� מקריא לו משהו מהעיתו , לו את מספר הטלפו  של אמא שלו
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בעבר היא , ביטחו , היא פתאו� יותר חברותית היא תרמה מאד וזה עזר לה להיפתח קוד� כל מבחינת חברי� :שושי
ו� יש לה ביטחו  עצמי הי. א� היא הייתה מסכימה היא הייתה הולכת בפחד. לא הלכה לסופר ולדואר ולבנק בשבילי

  היא מתחילה לקראו מילי� והיא מבינה מה שהיא קוראת היא התפתחה משהו לא רגיל.והיא עושה הכל בהצלחה
הוא רוצה לעשות מה . ואפילו נהיה עקש  לפעמי�, ושיש לו דעה ורצונות משלו, אני לא רגילה שבני עצמאי :זיווה

  .ורי� לפוליטיקה למשלג� על נושאי� שקש, פתאו� מתווכח, שהוא רוצה
לא אוהב וזה היה מפריע לי מאוד בעבר ומעול� לא אני ולא אחרי� הצליחו לעניי  ' אני מאוד אוהבת לקרוא ספרי� ונ

  .וזה נהדר, וזה תר� לו, ועכשיו הוא ממש אוהב,  אותו בקריאה
ל מתעניי  ולומד על למש, שפתאו� נחש� אליה�, שהוא לומד מהספרי� דברי� חדשי�, ומה שהיה מרגש לראות

, וכשהוא נתקל בנושא מסוי� הוא פתאו� יכול להגיד שקראתי על הנושא הזה כ� וכ�, ועל נושאי� אחרי�, חיות
ויכול לספר לאחייני� שלו שהוא קרא בדיוק על הנושא הזה , או ספורי� ע� מוסר השכל, ....."ידעת� שלנחש יש"

  .'וכו, והזה
  .הוא הפ� למסביר של כול�. הסביר לה, וקרא לה) חברה(ישב ע� זהבית . להשווי!קורא עיתוני� למשפחה כדי  :שרה

פע� ביקשה שיקרא לה כתבה והיא ' אמא של א. אצל שניה� ההורי� מאד תמכו וחיזקו אות� לאור� הקורס: שולה
ייתה מאד התרגשה וה 'אמא של אמ.ההורי� הרגישו שה� התקדמו וחיזקו אות�. מאד התרגשה מזה שהוא הצליח

.  .זה היה לה מאד חשוב שהוא לומד לקרוא. הייתה שואלת על הלימודי� ומתקשרת אליו. גאה בו, שואלת, מתעניינת
כיו� הוא מספר יותר על , לפני הקורס הוא יהיה מספר בעיקר על מעשיה� של דיירי� אחרי�. זה ג� תר� לו חברתית

  .עצמו
היה שותק ומחכה שאחרי� יעשו , לחלוטי  במבוגרי� סביבוהחשיבות בפנאי היא שהפ� מילד שהיה תלוי  :תמר

הוא משתת� ומביע את רצונותיו כי , לא חריג' זה גר� לנו להרגיש שמ. הפ� לבחור מעורב ומביע את רצונותיו, סביבו
מאוד , את קולו, במשפחה 'התחלנו לשמוע את מ. זה גור� לו להרגיש חלק מהמשפחה. כי יש לו בטחו , יודע לקרוא

התחיל לעניי  ולערב את אבא ". ?ראית מה אומרי� על מכבי חיפה, אבא: "שפותח את הפה) ההורי�(שמח אותנו מ
 .טחו  להביע את רצונותיויפתאו� החל לדבר כי הוא מבי  ויש לו את הב. אי  מחיר לאושר שזה גר� לנו כהורי�. שלו

היא קרואת . היא מראה לי ומספרת לי על זה...היא קוראת את הספר שהיא קיבלה בקורס את שני הסיפורי� :נועה
יא לא כל כ� מסתכלת באינטרנט כי . היא מבינה את מה שהיא קוראת. בעיתוני� חדשות ואנחנו משוחחות על זה

  . עיתו  לאישה, היא קוראת חוברות. המחשב לא טוב
יש לה , ש לה יותר ידעמרגישי� שי. היא קוראת בדירה ע� החברי� על מה שהיא קוראת מסבירה לחברה אחרת

 .בטחו  לשיחה כי היא יודעת מה להגיד

היא פע� . זה התבטא מול הדיירי� ומול כל אחד. זה העצי� לה את התקשורת וג� את הקריאה בצורה מדהימה
פתאו� היא התחילה . לא היה לה בטחו  לבטא, לא ידעה לפתח נושאי שיחה ע� הדיירי�, הייתה מאד סגורה
  . ג� ולא רק בקריאהלהשתחרר בדיבור 

היא פתאו� הסתכלה לבד בטלוויזיה . היא פחות אימפולסבית ויותר מחושבת, היא התבגרה. זה מאד תר� לה: נילי
, היא הפכה רגועה יותר . פתאו� היה לה גישה טובה וקלה יותר אל הידע. ובעיתוני� כאשר היא רצתה להשיג מידע 

  . אחרלמדה להתנצל כשהיא טועה או רבה ע� דייר 
 לימודי� באוניברסיטה

הוא כל הזמ  אומר לחברי� ולמשפחה שלו שהוא לומד . מה שהעצי� אותו היה שהוא הול� לאוניברסיטה :נדי 
מספר על הכיתה , הוא היה משווי! על האוניברסיטה. פתאו� יש לו ער� אחר, זה העצי� את האגו שלו, באוניברסיטה

. התלהב מזה שיש ש� המו  אנשי�. התיק סטודנטי� ומהכרטיס סטודנטהוא מאד התרגש מ. על שאר הסטודנטי�
 "זה  לא כמו עוד חוג. מדבר הרבה על הלימודי�

היא . היא הייתה באה למרות שהיא הייתה מאד עייפה ועסוקה.היא מאד הייתה מרוצה לבוא לאוניברסיטה :שושי
היא מאד אבהה לפגוש את החברי� . ניברסיטהבטקס היא התרגשה וסיפרה לי על המקומות באו, הייתה גאה כל כ�

הילדה עצמה כל הזמ  שואלת א� חוזרי� . היא מאד רוצה להמשי� ללמוד.היא פתאו� יותר חברותית, החדשי�
בעבר המורי� הרימו ידיי� כי לא הייתה משתפת .יש לה המו  מוטיבציה ורצו , היא מאד רוצה שיחזור הקורס. ללמוד

  .וקוראת וזה זמ  מצוי  לעזור להפעולה והיו� היא יושבת 
אבל לדעתי זה , וקידמה אותו 'התוכנית תרמה לנ. רק ככה יכול להתקד�. גדולה מאוד יש חשיבות. בהחלט :זיווה

היה קצר מדי וחייבי� להמשי� ע� תוכניות דומות נוספות כדי שלא תהיה נסיגה מההתקדמות הזו שחלה אצל 
פגש , עצ� זה שהוא היה באוניברסיטה היה בקשר ע� סטודנטי�. מאודמבחינה חברתית ומשפחתית זה תר� .'נ

, לאקדמו , לקפיטריה, באוניברסיטה הוא נחש� לסטודנטי�.סטודנטי� ומרצי� שה� קרובי משפחה באוניברסיטה
  .הרגיש שהוא מצליח, נהנה ש�

הכי� בלהיות חלק , השל נסיע, מיומנויות של התמצאות השתפרו, התמודדות ע� האוטובוסי� �הנסיעות :שרה
הוא היה נורא . ונת  לנו גאווה כהורי�, להרגיש כמו כול�, להתערות ע� הסטודנטי�, מהסטודנטי� באוניברסיטה

  הסטודנטית באוניברסיטה, לבקר את הדודה שלו, גאה לספר לכול� שהוא למד באוניברסיטה
יתח לה� את השפה וגר� לה� לזכור דברי� זה פ. מהאוניברסיטה ה� חזרו ע� שיעורי בית והקפידו ללמוד: שולה

הוא נהנה ג� ללכת לשיעורי פרטי� אצל . היה מספר על המורות הרבה ועל החוויות באוניברסיטה' אמ. טוב יותר
הוא התלהב מאד מזה שיש לו תעודת סטודנט ומספר על הקנייה בקפיטריה וג� הוא הצליח ש� לקרוא . המורות
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, שעה שלמה הוא היה מספר על אירועי היו�. האוניברסיטה עשתה לו טוב. הוא אוהבולקנות באופ  עצמאי לפי מה ש
הוא היה אומר שהיה כי� . ג� יהי מספר על החוויות' אל. מה הוא קנה בקפיטריה, השיעורי�, על המורות

  באוניברסיטה והמורה מלמדת בכיתה
, מיקי מרגיש את הפער. ר שלומד באוניברסיטהשהוא גבר צעי, הילד שלי הרגיש סו� סו� את הגיל האמיתי שלו :תמר

, ופתאו� סו� סו� מישהו נת  לו להרגיש כמו כל אד� אחר. חסר יכולות, שבדר� כלל מתייחסי� אליו כמו לילד כא 
הוא הל� . וכ� ג� מתייחסי� אליו בגובה העיניי�, שדורשי� ממנו להיות רציני, שיכול ללמוד במוסד רגיל
  הוא יכל לשבת בהפסקה ע� החברי� שלו בקפיטריה ולאכול ע� הסטודנטי� האחרי�. הלאוניברסיטה מלא גאוו

, לפני כ  היא למדה בכיתות לימוד של המער� והיא לא הצליחה ללמוד לקרוא, זה נת  לה חשק ללמוד יותר :נועה
מודי� בלח! של היא באה ללי, היא ישבה ללמוד בבית. ורמת הלימודי�,בגלל האווירה,ובאוניברסיטה היא הצליחה

הייתה מרוגשת מזה שהיא , היא הייתה מחכה לנסוע.  זה היה חשוב לה. זמ  ורצה בשני אוטובוסי� פעמי� בשבוע
היא לא הבינה עד עכשיו מזה להיות .....העצמה מאד חזקה להיות חלק מהסטודנטי� כמו כול�, סטודנטית

 . סטודנטית והיו� היא יודעת וזה מאד העשיר אותה

רה למעסיקה שהיא לומדת באוניברסיטה וקיבלה תעודה והיא התגאתה מאד הבזה והרגישה ש� יותר היא סיפ
היא יודעת לסביר . החבר שלה בא לטקס הענקת תעודות והיא מאד התרגשה והרגישה עוצמה רבה .  ביטחו  עצמי

היא התגאתה . ה רגילההיא הרגיש, היא הרגישה כמו כול�. מזה אוניברסיטה ומה החשיבות ללמוד באוניברסיטה
היא . אפילו שהבת שלי ביקרה היא סיפרה לה כי הבת שלה הייתה סטודנטית, בכרטיס סטודנט והראתה לכול�

חיי� . זה אחרת לגמרי מהלימודי� שלה� בכיתות לימוד. הייתה כל כ� שמחה שג� היא סטודנטית וג� לה יש
היא . לשבת בכיתות הגדולות והמרשימות. כמו כול� בקהילה זה אומר עצמאות אמתית ולהיות כמו כול� וללמוד

המחשבי� והגודל של , היא הייתה מתלהבת מהספרייה. מעליות קפיטריות, כיתות, הייתה מספרת על המזנוני�
 . המתקני�

 

הלוואי וימשיכו בתכניות כאלו כי ה� תורמי� כל כ� לדיירי� שלנו לא רק בלימוד קריאה אבל ג� וזה מאד חשוב 
זה מקו� של . לקחת אחריות על החיי�. להכי  שיעורי�, לראות ספר ולקרוא, בקניית ציוד ללימודי�, בהעצמה
  .אני מאד מברכת על התכנית הזו. זה מאד חשוב. ביטחו , אחריות, הצלחה

ה� , הגיעו למקו� ע� הרבה אנשי�, ודנטטיש תעודת ס, מעלה לה� את  האגו, ה� מרגישי� שה� סטודנטי� :ענת
ה� הבינו היטב את המשמעות . היה לה� במה להשווי!. ,יכלו להגיד ג� אני סטודנט כמו האחי� שלי, מאוד התגאו

   .     והכבוד בללמוד באוניברסיטה ונהגו להגיד את זה לכול� בגאווה
 הרגלי למידה ומודעות אוריינית

' א, משתמש במחשב הרבה' א. "יכול הוא מנסה כמה שהוא. הוא ג� מקפיד להכי  שיעורי בית ולתרגל קריאה :נדי 
  .עובד על החוברת שלו בזמנו הפנוי

. הוא הזכיר לי לעזור לו ומאד רצה להתקד� ולהצליח. מאד רצה לעשות שיעורי בית וללמוד במהל� הקורס' א: שולה
ניה� היו ש. אלירז ג� רצה ואהב ללכת ללימודי�. היה מאד עצוב כל פע� שהוא הפסיד לימודי�'אמ. היה מאד חרו!

בהתחלה היה לו מאד קשה ' אמי. בדר� כלל היה עושה לבד שיעורי� ללא המדריכי�' אל. יושבי� ועושי� שיעורי בית
לקראת סו� הקורס הוא היה יושב לבד וממלא את . להתמודד ע� השיעורי� והייתי עוזרת לו כל שלב וכל שאלה

  . שניה� אהבו מאד ללמוד. הדפי� ורק מביא לי לבדיקה
, היא הכינה שיעורי� ברצו  רב, הייתה לה המו  מוטיבציה. הייתה נעזרת במדריכי� לעשיית שיעורי בית :עהנו

שיש לה זמ  . היא הרגישה במרכז. היא הייתה היחידה שתמיד עשתה הכל.  מספרת על הפידבקי� שהמורות נתנו לה
א עוד סביב זה והיו� חשוב לה לשמור על הי. היא מביאה את החוברת קריאה ולבד היא יושבת ומתאמנת על הקריאה

  יכולת הקריאה
היא משתפת . היו� יש לה יותר עניי  והיא מנסה לקרוא והרבה יותר שמה לב לכל דבר כתוב בבית או ברחוב :נילי

היא הייתה מקפידה .היא משתמשת במחשב  ומתאמנת בקריאה בתוכנות למידה.. אותי ומקריאה לי דברי� שוני�
 יעורי� ג� בבית וג� בדירה בדיור ופעמי� רבות ניגשה לבקש עזרה למרות שהיא הייתה מתמודדת ס� תמיד להכי  ש

הכל בעצמה ומיוזמתה ע� כל המטלות ללא עזרת , אבל את שיעורי הבית שהיו לה� בתוכנית ה� כ  ישבו והכינו: ענת
אבל , יא מהדירה ה� מסרבי�כשהיוזמה ה, זאת אומרת. המדריכי� .של הקורס והיה נראה שזה מאד חשוב לה
  ה� שמחו לעשות, קריאה או כתיבה שהיתה ביוזמת המורות

  מסוגלות ומכוונות עצמאית, עצמאות
הוא פשוט הול� ומסתכל , בהתחלה הוא היה נעזר בחברה שיעזרו לו למצוא מספרי טלפו  והיו� הוא מצליח לבד: נדי 

בתחילת הקורס הוא כל הזמ  ביקש . רוש� לבד את רשימת הקניות 'היו� א. בעבר ה� פנו לדייר שיודע לכתוב.על הד�
בהתחלה א� הוא היה רוצה לכתוב למישהו .היו� הוא אומר את המילה בקול ר� ומנסה לאיית לבד, עזרה באיות

מנסה לכתוב כמה שיותר וקורא פתאו� . מכתב הוא היה פונה לעזרה היו� הוא ממש משתדל יש לו המו  מוטיבציה
  .דברי�

  .הוא פתאו� שואל יותר שאלות ומנסה להבי  ולקבל יותר מידע מבעבר
הוא ביקש קצת עזרה אבל כל . לפני שבועיי� הוא חיפש את הזמני� של האוטובוס על מנת שיוכל לנסוע הביתה

 .כשהיא במצבי� שהיא חייבת לקרוא היא קוראת. לנסוע לבד, יש לה יותר ביטחו  ללכת לבד/ ש. היוזמה הייתה שלו
לאחותו הוא אמר שהוא יכול לנסוע לבד . מתעקש שהוא יכול לצאת לקניות לבד ולא ע� חברי� כי הוא יודע לקרוא' א
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הוא מבקש כל הזמ  שיתנו לו מטלות בדירה שמצריכות קריאה ואומר היו� ג� אני . כי הוא יקרא איפה הוא נמצא
 ". יכול לבד אני יודע לקרוא

. ומצליח בעצמו להזמי  את מה שהוא בוחר, הוא מנסה בעצמו לקרוא את התפריט, כשאנחנו הולכי� למסעדה :זיווה
יכול . לא חייב להתבסס על אחרי�. התוכנית בעניי  זה תרמה לעצמאות שלו. פע� בכלל לא היה מתייחס לתפריט

 .לסמו� על עצמו

זה היה מאד מרגש . הצוותהיו� הוא קורא לבד ורק מוודא שהבי  נכו  ע� , בעבר הוא ביקש הרבה עזרה: שולה
  . ומפתיע שהוא מצליח לבשל לבד היו� לפי המתכו  שרשו�

הוא . הוא מגלה המו  יוזמות ועניי  בנעשה בדירה. מאד השתפר מבחינה התנהגותית ומבחינת התפקוד בדירה' אמ
יל לעבוד בעבודה רוצה להתח. הוא יותר מודע לעצמו, הוא פחות תלוי בנו כצוות. פחות זקוק לעזרה. יותר עצמאי

  . עצמאית
 �אפילו בדברי� הקטני�, )מלפני התוכנית(היו� פחות מבקש עזרה מקוד� , יו��שהוא כ  יכול להשתלב ביו� :תמר

התחיל להעיז . בעבר מלכתחילה בכלל לא חשב שהוא מסוגל לעשות, מרגיש שהוא כ  יכול, להשתמש באביזרי המטבח
תר� מאוד . התחילו להיכנס לחייו מחברות וספרי�. לא העז ופתאו� התחילאני לא יודעת למה פע� . וראה כי טוב

  .לא מסוגר בבית ובחדר שלו, לאיכות חייו בזה שמשולב יותר בחברה ובמשפחה
אני לא מאמינה בעצמי כמה היא הקדמה !!אפילו לא משפט היו� היא יודעת, לפני כ  היא לא ידעה לקרוא בכלל: נועה

לפני כ  היא הייתה מנותקת כמו אל� חרש אתה כשאתה לא . י שזה שיפר את איכות חייהבוודא. והשתפרה בקריאה
כל הניסיו  של . לקרוא עיתו  לבד, להזמי  לבד, יכולה לבחור לבד, היו� היא לא זקוקה לעזרה בכל דבר. יודע לקרוא

זרת ע� חיו� ומאושרת והיא היא הייתה חו. להיפגש ע� אנשי� חדשי� זה היה מחזק אותה, לנסוע לבד לאוניברסיטה
 .היא טיילה ש� בחנויות והרשתה לעצמה להיחש� לדברי� ומקומות חדשי�. לא טיפוס שמח בדר� כלל

היא פתאו� הסתכלה לבד בטלוויזיה . היא פחות אימפולסבית ויותר מחושבת, היא התבגרה. זה מאד תר� לה :נילי
, היא הפכה רגועה יותר . לה גישה טובה וקלה יותר אל הידעפתאו� היה . ובעיתוני� כאשר היא רצתה להשיג מידע 

 . למדה להתנצל כשהיא טועה או רבה ע� דייר אחר

. מחויבי� יותר, אחראי� יותר, בוגרי� יותר, משמעותית לשניה� טחו  העצמי שעלהיבעיקר בנושא של הב: ענת
ותרי� בעיות בצורה טובה משמעותית פ, הימגלי� תושי, מרגישי� בטוחי� לעשות מטלות ואינ� חוששי� לטעות

. עכשיו זה כמעט ולא קורה, פע� דרור וסוזי היו בוכי� כשהיו נתקלי� בבעיה והיו חסרי אוני�. יחסית ללפני שנה
שיעזרו לה� לפתור את  פחות זקוקי� למדריכי� ופחות למשפחה. מרגישי� מאוד בטוחי� בעצ� וסומכי� על עצמ�

 .הבעיות
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 ופני המדידהמוקדי הפיתוח וא, פעילויות לימודיות : 19נספח 

  פעילות לימודית
  

  אופ  המדידה  מוקדי הפיתוח 

היכולת לזהות פונמות בודדות בתו� מילי� דבורות ולערו� 
�בה  מניפולציות  

פירוק והתאמת *חרוזי� *שירי� *, חלוקת מילי� להברות*
  .בידוד והרכבת צלילי�. *משחקי מילי� וזיכרו *צלילי� 

  
מודעות פונמית לפיתוח קריאה 

  ת                    שוטפת ומדויק

  
פענוח : ת�מבח  א

  עיצורי� ותנועות
  .מילי� וטקסט

כל צליל במילה צרי� , ידע כי אותיות מייצגות הגאי�
הסדר של האותיות ושל הצלילי� , להיות מיוצג בכתיבה

. )הפרדה בי  הסמל למסומל(מודעות למילי� . *מקבילי�
יש  במילי�לסדר הופעת הפונמות (מודעות לפונמות *

   מילות תפל, שקר –קשר : למשל, השפעה סמנטית
קישור . תרגילי� לקשר בי  הצליל לאות או סימ  ניקוד* 

  .בי  אותיות לצלילי� ולמילי�

  
הוראה ישירה של חוקי המיפוי 

  ,הגרפו פונמיי�  לפיתוח  דיוק
  אוטומטיזציה ושט� קריאה         

  

  
קריאת : ת �מבח  א

  .מילי� וטקסטי�
  

משחקי , קריאת הד, ל רב של קריאה בטקסטי�תרגו* 
  קריאה

פעילויות ומשחקי� . *זיהוי אוטומטי של תבניות מילי�*  
מילי� ופירוש  בתו� הקשר *  סביב מילי� מהטקסטי�

  טקסט ובנפרד
  .קריאה בעיתוני� לעולי� בעברית קלה* 

  
  אוטומטיזציה ושט� קריאה        

  
  

שימוש באמצעי קומוניקציה 
  .בתקשורת

  
קריאת : ת �מבח  א

  .מילי� וטקסטי�
  
  

איתור , שאלות תוכ  והבנה : פעילויות סביב טקסטי�*
רצ� , השלמת משפטי�,שאלות סיבה ותוצאה , פרטי� 
  .דיו , המש� או סו� לסיפור, הבעת דעה, סיפורי

  

   
  הבנת הנקרא                             

  
 �הבנת הנקרא

  ברזני! 

מטלות , בנוס�(סדרה דוברת עברית /רטצפייה מודרכת בס*
  )לבית סביב צפייה בטלוויזיה

  :הקשבה לדיסק בו הקראה של סיפור* 
  

, כרונולוגיה, הבנה תיאור דמויות, פרטי�, שאלות תוכ 
  .דיו , הבנת משמעויות, ביאור מילי�

  
  הבנת הנשמע

  
  

  
זיכרו  :ת �מבח  א
  מילולי

  
  
  
  
  

  :שפה קלה מודרכתהקראת סיפורי� וכתבות מעיתוני� ב*
  

, כרונולוגיה, הבנה תיאור דמויות, פרטי�, שאלות תוכ 
  . פעילות בספרייה. דיו , הבנת משמעויות, ביאור מילי�

  
 הבנת הנשמע

  
שימוש באמצעי קומוניקציה כגו  

  עיתוני� וספרי�

  
זיכרו  :ת �מבח  א
  מילולי

  מחקר איכותני
  

גו  לתחומי� הקשורי� לאוריינות כ יציאה לקהילה*
 .מוזיאו , בתי קפה, ספרייה

  . יציאה משותפת כיתתית ומטלות לבית�
  .נסיעות בתחבורה ציבורית ושימוש בכס��

  
יציאה , שימוש פונקציונאלי בידע

  .לקהילה
  

יציאה , שימוש פונקציונאלי בידע
  שיפור כישורי חיי�, לקהילה

  
  
  

  מחקר איכותני

י� קריאה וכתיבה של שלט: מטלות מחיי היו� יו�*
שימוש , מילוי טפסי�, רשימת קניות לסופר, ומודעות

קריאת מתכוני� , במחשב והכרות ע� מילי� רלוונטיות
  .ועוד

למידה קבוצתית ומטלות לאימו  לאחר הלימודי� בבית �
כגו  הליכה לסופר ע� רשימת קניות וזיהוי (ובקהילה 

  )שמותיה� של המוצרי� על המד�

  
  .הכתיבה וההבנה, יכולת הקריאה

  
  

יציאה , שימוש פונקציונאלי בידע
  .שיפור כישורי חיי�, לקהילה

  
  ת �מבח  א

  
  
  

  מחקר איכותני

  .מילי� ומשפטי�, העתקה ואימו  רב בכתיבת אותיות*
  מענה בכתב על שאלות*
  אימו  בכתיבה חופשית*
  .הכתבות*

  
  כתיבה

  
  הכתבה: ת �מבח  א

  



 

 

"Reading the world" 

A second chance for learning to read: The effects of a literacy 

intervention program on reading skills and well being 

Abstract 

This dissertation looks at the importance of giving adults with cognitive disability a 

second chance in learning literacy skills that will increase their chances of social 

inclusion. The research is based on an adult literacy intervention program delivered in 

the university of Haifa further education department. The aim of the research is to 

examine the effects of the program on reading, writing, reading comprehension and 

memory skills, and its contribution to the well being of adults with cognitive 

disabilities.  

Illiteracy can hinder the social inclusion of adults with cognitive disability as at 

affects many daily life activities such as reading signs, finding addresses, reading 

cooking instructions or planning a schedule using a diary.  An illiterate person might 

exhibit low self esteem and self confidence which might lead to withdrawal from 

engaging with new and challenging tasks and hinder learning. Today more than ever, 

reading skills are a crucial component of activities of daily living (Hadar, 2000). 

Literacy skills allow people to understand the symbol and signs that compose modern 

economic, social and occupational reality (Mike, 1995; El’or, 1998).  This central role 

of literacy makes it an important contributor to the wellbeing of disabled people 

(Downing, 2005). Well being theory understands meaningful existence as dependent 

on the degree to which the individual fulfils their potential, has a sense of control and 

satisfaction, has the active ability to make life choices and enjoys psychological well 

being (Schalock, 1988; Reiter, 1997).  



 

 

The shift from a medical to a social model of disability and the literature concerning 

the effects of cognitive disabilities on literacy skills indicate that social attitudes and 

appropriate reading instruction programs are better indicators of successful reading 

acquisition than factors related to the cognitive impairment itself (Kliewer, Biklen, 

Kasa-Hendrickson, 2006; Browder et.al, 2006). The potential for change and learning 

in adulthood is explained by the theory of structural cognitive modifiability 

Feuerstein, 1991) which understands humans as having the natural potential for a 

change in a variety of cognitive functions at any age, as a result of environmental 

influences.  The potential for change can be fulfilled through specific pedagogical 

intervention and mediation.  

The research is based on a year long (3 semesters) intervention program, and included 

448 hours of instruction over all, delivered twice a week by a professional team. 

Participant included 21 adults (aged 19-37) with mild to moderate cognitive 

impairment, who leave in supported housing or with their families. The program was 

designed to suit participants’ content world and specific learning styles. The program 

included reading acquisition, environmental reading (signs, advertisement) , media 

literacy, stories from the content world of participants and excursions to sites with 

written information (restaurant menu, museum, library).   

The research utilised a mixed method of quantitative and qualitative analysis. 

Reading, writing, memory and reading comprehension were assessed before and after 

the intervention program through nationally normalised tests (Wilcoxon signed- rank 

test, Wilcoxon rank sums). Focus group interviews were conducted with participants in 

the research group (n=21) and in the control group (n=19). Individual interviews were 

conducted with family members and residential staff.   



 

 

The qualitative research hypotheses were that the program would improve 

participants’ skills of decoding, fluency and accuracy in reading, reading 

comprehension, working memory, writing and spelling. We also hypothesised a lack 

of correlation between literacy skills and the independent variables of age and level of 

impairment (mild-moderate). The qualitative question looked at the effects of the 

program on participants’ quality of life. Pre-intervention interviews were focused on 

participants’ reasons and motivations for learning to read. Post intervention interviews 

examined the perceptions of participants, parents and residential staff about the 

contribution of the program to their quality of life.    

Findings indicate that participants gained significant improvements in decoding, word 

reading, reading comprehension, working memory and writing. There was no change 

in participants’ reading rate. After the program participants read and wrote accurately 

but slowly. No correlation was found between the level of impairment and level 

literacy. This indicates that having a cognitive disability does not prevent successful 

reading acquisition.  Furthermore, participants demonstrated learning potential at least 

up to the age of 36 (age of oldest participant in the research). The qualitative data 

indicated that reading acquisition is related to other factors, including the opportunity 

to learn as mature adults who understand the importance of reading as a major 

contributor to independence, community participation and quality of life. When asked 

about their motivations for learning to read, the main themes of participants’ answers 

included the will to learn and develop, recognising the importance of literacy to 

managing one’s life diminishing dependency and increasing independency. 

Participants, parents and staff also described the program’s contributions to self 

confidence and agency, personal status in social and familial circles, learning and 



 

 

development as an opportunity to self fulfilment, improvement in daily life activities, 

usage of community services, media and leisure activities.     

The results indicate that with appropriate intervention adults with cognitive 

disabilities can learn to read and improve their well being and quality of life. The 

research contributes to theoretical and practical knowledge and can serve as a model 

for other intervention programs for adults with cognitive disability which can improve 

their quality of life.  
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