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 שאלת המחקר

 ?כיצד ילדי גן מקבלים ילד שונה המגיע לגנם

 



 אוכלוסיית המחקר –שיטה 

   5ילדי גן  בני  214

 (8.58 :ת"ס 60.91 :גיל ממוצע בחודשים)

 מהחברה היהודית 104

 מהחברה הערבית 110



 כלי מחקר והליך  –שיטה 

 :כלי המחקר

 :  ראיון חצי מובנה

 :סיטואציות 2:  "ילד שונה מגיע לגן "

 .הגיע לגןערבית /עבריתשאינו יודע לדבר  ילד 1.

 .  ילד שאינו רואה טוב מגיע לגן 2.

 ?האם הוא יכול להיות חבר שלך

 
 -הליך

 ראיונות אישיים על ידי החוקרות בפינה שקטה בגן 

 דקות 10-אורך הריאיון כ
 

 



 ממצאים  
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64.60% 

35.40% 

 ?יכול להיות חבר שלך  האם הילד השונה

אפשר אפילו  "

אם הוא עם 

לא  , משקפיים

 " חשוב

אני והיא "

ניקח כסא 

ואני אלמד  

אותה איך  

 "  להגיד



 ממצאים

 השונות כמגבלה בקבלת האחר1.
 "הוא לא מדבר עברית"

 "הוא לא מדבר ערבית טובה"

 " הוא לא יראה אותי"

 "אי אפשר כי יש לו משקפיים"

 

 



 ממצאים

 ניסיון קודם כמעצב דעה חיובית  2.
 "באדיסודאיש לנו בגן ילדה שמדברת "
 "יש לי חבר עם משקפיים ואני אוהב אותו"

 "גם אימא מרכיבה משקפיים"



 ממצאים

 העברת אחריות למצבו של הילד/לקיחת3.
 "אני אלמד אותו עברית"

 "אביא לו משקפיים"

 "היא פשוט תבקש מאימא שלה לקנות לה משקפיים"

 

 

 



 ממצאים

   עם הילד השונההזדהות 4.

 "גם אני לא רואה טוב"

 "אני מדבר שפה אחרת"

 



 ממצאים

 :חמלה כלפי הילד האחר5.
 "חראם. כי העיניים שלה כואבות"

 "אני מרחמת עליה "

 "שלא ילעגו לו"
 

 

 



 ממצאים

 הרחבת דמותו של הילד השונה6.
 "אין לה חברות"

 "ישב בשמש ולא רואה טוב"

 "הוא לא יפה"

 "יש עליה לכלוך"

 "כי הצבע שלו לבן"

 "שמו אותו בעונש"

 "הוא יציק לי"

 "הבית שלה ליד הבית שלנו"



 מסקנות

 :רות היהודית והערבית חבילדי הגן בשתי ה1.
 הביעו נכונות לקבל את השונה •
 חשו אמפתיה כלפי האחר•
 גילו רצון לעזור לזולת  •

 

עשויה להוות , של  ילדי גן לילדים שונים מהםהיחשפות 2.
 דומיםבסיס להתנהגות חברתית הוגנת במצבים 

 

לו בסיפור ולהוסיף נוטים לדמיין את גיבור האירוע ילדים 3.
 .  תכונות המחזקות את ההחלטה החברתית שלהם

 



 המלצות  

 חשיפה רחבה לאחר  

 מודעות  
פיתוח מיומנויות  

חברתיות של סובלנות  
 וכבוד  



 בברכת חברות


