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 ג משימת הערכת שטף קריאה לכיתה נספחים ל 

 רשימת מילים + טופס תיעוד −

 " )גרסה מקורית( + טופס תיעודהעוגה" -, מנוקד  טקסט סיפורי −

 " )גרסה מוקלת( + טופס תיעודהעוגה" , מנוקד טקסט סיפורי −

 "האיכר והמלך" + טופס תיעוד –מנוקד  שאינוטקסט סיפורי  −

 מפה כיתתית בקריאת מילים  −

מפה כיתתית לפי תחומי חוזק ותחומים לחיזוק בטקסט מנוקד ובטקסט   −

 מנוקד שאינו
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 מיליםקריאה של רשימת 

 דוגמה:

 

 

 

 ִמְכָתִבים  ָחֵבר ֲאִני  ֵצל

 ְסִפיָנִתי  ַמְרֵתף   עֹוד ַמר 

א  ִשיר  לֶּ  ִהְתַרַגְשִתי  ָפצּועַ  פֶּ

ך  סֹוד  רֶּ  ַמְחּבֹוִאים  ָשבּור דֶּ
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 ַרַמאי  ָּבאִתי  רּוחַ  ִאם

 ְגָבעֹות  ר ִעּוֵ  הּוא ַעל 

 ַמְלכּות  ַנֵמק ַדי  ִפיל 

 ִפְרסּום  ֵתף ִש  ַלְיָלה  ֵּבן 

 ִטְפֵטף  ִמְבָדק ְנָיר  לֹו 

 קֹוְלָפן  ִתְקָרה  ְּבכֹור  ּבֹו 

 ַתְצִפית  ֻהְלַּבש  ַשְמְת  ִכי 

 ַמְפִריִעים  ִעְנָין  ְגבּול  ָתא

ה   ּוחַ ִפת ְסָפָריו  ְצנֹון  פֶּ

ה  ְצִליל  ָמה  ִמְדרֹון  ִמְצפֶּ

ֹ  ֹמחַ  ַשְרְת   ִיְלְּבשּו  אִני צ

ר ָפַרס  ֵשן שֶּ  ַמְטֵען  קֶּ

 ַגְלַגל  ַיד   ַעל ַדף  ַרק

 ִהְשָוה  ָנשּוי  חּוץ ִריב 

 קֹוֵרעַ  ְיָמָמה  ַשי ֵאיך 

 שֹוָבב  ַחְיָזר  ן ַחְיגָ  חּוט

ן  חֹול   ִקּׁשּוִטים ֵּביָצה  ֹארֶּ

 ְמיָֻחד  ָגלּוי  ִציר  ַטְנק

 ִפְקְפקּו  ְגָשִרים  ִּבָצה ְכִלי 

 ְמֻסָּבך  ִפי   ַעל ָיַדִים  ַמִים 
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 1שניות  45־קריאת רשימה של מילים בודדות ב - דף תיעוד

 כיתה: __________  _______________ 2שם התלמיד: 

 מועד ביצוע: _________________ 

 נכון/ מילים
 לא נכון 

 נכון/ מילים
 לא נכון 

 נכון/ מילים
 לא נכון 

 נכון/ מילים
 לא נכון 

  / ✓ ַרַמאי  / ✓ ָּבאִתי   / ✓ רּוחַ   / ✓ ִאם

  / ✓ ְגָבעֹות   / ✓ ִעֵור  / ✓ הּוא  / ✓ ַעל

  / ✓ ַמְלכּות  / ✓ ַנֵמק   / ✓ ַדי   / ✓ ִפיל

  / ✓ ִפְרסּום  / ✓ ֵתף ִש   / ✓ ַלְיָלה  / ✓ ֵּבן 

  / ✓ ִטְפֵטף   / ✓ ִמְבָדק   / ✓ ר ְניָ   / ✓ לֹו

  / ✓ קֹוְלָפן   / ✓ ִתְקָרה  / ✓ ְּבכֹור   / ✓ ּבֹו 

  / ✓ ַתְצִפית   / ✓ ֻהְלַּבש   / ✓ ַשְמְת   / ✓ ִכי

  / ✓ ַמְפִריִעים   / ✓ ִעְנָין   / ✓ ְגבּול   / ✓ ָתא

ה   / ✓ ּוחַ ִפת  / ✓ ְסָפָריו   / ✓ ְצנֹון   / ✓ פֶּ

ה  / ✓ ְצִליל  / ✓ ָמה   / ✓ ִמְדרֹון   / ✓ ִמְצפֶּ

  / ✓ ִיְלְּבשּו   / ✓ צֹאִני   / ✓ ֹמחַ   / ✓ ַשְרְת 

ר  / ✓ ָפַרס  / ✓ ֵשן  שֶּ   / ✓ ַמְטֵען   / ✓ קֶּ

  / ✓ ַגְלַגל   / ✓ ַיד ַעל  / ✓ ַדף   / ✓ ַרק

  / ✓ ִהְשָוה   / ✓ ָנשּוי   / ✓ חּוץ  / ✓ ִריב 

  / ✓ קֹוֵרעַ   / ✓ ְיָמָמה   / ✓ ַשי   / ✓ ֵאיך

  / ✓ שֹוָבב   / ✓ ַחְיָזר  / ✓ ן ַחְיגָ   / ✓ חּוט

ן  / ✓ חֹול   / ✓ ִקּׁשּוִטים   / ✓ ֵּביָצה   / ✓ ֹארֶּ

  / ✓ ְמיָֻחד  / ✓ ָגלּוי  / ✓ ִציר  / ✓ ַטְנק 

  / ✓ ִפְקְפקּו  / ✓ ְגָשִרים   / ✓ ִּבָצה   / ✓ ְכִלי

  / ✓ ְמֻסָּבך   / ✓ ִפי  ַעל  / ✓ ָיַדִים   / ✓ ַמִים
 

 : סיכום

 __________מספר המילים שנקראו בסך הכול כולל שגיאות:  −

   __________ :שניות 45־ ב  ןנכו מספר המילים שנקראו  −

 
  

 
( שפותח בידי וגנר וחבריו   FluencyTest of Word Reading)  TOWREמבדק שטף קריאה לקוח מתוך מבחן  1

(Wagner, Torgesen & Rashotte, 1999 .והותאם לעברית בידי שיף, קציר ושושן ;) 
 לשון זכר מייצגת את כל המגדרים.  2
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 ָהעּוגָה

 
  עּוגַת - נְִפלָָאה עּוגָה ָראּו  ִפְתאֹום.  לֲַהנָָאָתם ִטיְלּו וְכֶלֶב ָחתּול 

 .  וְֻדְבְדָבנִים ְקֶרם ַעם ׁשֹוקֹולָד

 ". ֵאיזֹו עּוגָה נְִפלָָאה"נְַהם ֶהָחתּול,  ,."..ֶהְממְ "

 ". נֱֶהֶדֶרת עּוגָה, "ַהכֶלֶב  נְַהם ,."..ֶהְממְ "

 ".ִראׁשֹון אֹוָתּה ָרִאיִתי ֲאנִי, " ֶהָחתּול  ָאַמר!" ֶׁשלִי  ָהעּוגָה"

 ".  לְָפנֶיָך  אֹוָתּה ַרְחִתיהֵ   ֲאנִי, "ַהכֶלֶב נַָבח", ֶׁשלִי  ָהעּוגָה"

 .  וְַהכֶלֶב ֶהָחתּול ָרבּו כְָך

:  וְָאַמר ָהעּוגָה  ַעל  ִהְסַתכֵל. ַעְרמּוִמי ׁשּוָעלָעַבר ַבָמקֹום   ְבִמְקֶרה

 ".  ָתִריבּו  לֹא  כְָך  –  ֵבינֵיכֶם ָהעּוגָה  ֶאת  ֲאַחלֵק ?  ַהְבָעיָה  ָמה"

 . וְַהכֶלֶב ֶהָחתּול ִהְסכִימּו  ,"נְִפלָא ַרְעיֹון"

  גָדֹול ֶאָחד   ֵחלֶק: ָצָרה   לְאֹוָתּה אֹוי  ֲאָבל. ָהעּוגָה  ֶאת ָבַצע  ַהּׁשּוָעל

 .  ָקָטן ֵׁשנִי וְֵחלֶק

  נָגַס ּוִמיָד ,"הֹוגֶנֶת לֹא  ֲחלּוָקה  זֹו. "ַהּׁשּוָעל ָאַמר  ,"טֹוב  לֹא"

ֶחלְֵקי   ֶׁשְּׁשנֵי כְֵדי  ַהגָדֹול ֵמַהֵחִציאֹכַל   ֲאנִי: " וְִהְסִביר ָבעּוגָה

ָקָטן  ֲעָשה נַ   ַהגָדֹול ֶׁשַהֵחלֶק  ַעד וְנָגַס נָגַס". ָׁשוִים  יְִהיּו ָהעּוגָה

 . ִמַדי
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ָ  ׁשּוב  ַהּׁשּוָעל ָאַמר  ,"טֹוב  לֹא"   וְזָלַל ָאכַל. ַהֵּׁשנִי  ֵמַהֵחלֶק נָגַס דּוִמי

 .  ָהִראׁשֹון ֵמַהֵחלֶקָקָטן ֲעָשה נַ ֶׁשַהֵחלֶק ַהזֶה  ַעד

  ְׁשנֵי  ֶאלָא ֵמָהעּוגָה נֹוְתרּו ֶׁשלֹא  ַעד וָעֹוד עֹוד ַהּׁשּוָעל נָגַס  כְָך

 .  ְקַטנִים ֵפרּוִרים

 .  וְַהכֶלֶב ֶהָחתּול ָעלָיו  כֲָעסּו?"  ָעִשיתָ  המָ "

  ִענְיָן עֹוִשים ַאֶתם ָמה" :וְָצַחקֵפרּוֵרי ָהעּוגָה  ַעל  ַהּׁשּוָעל ִהְסַתכֵל

 .לְַדְרכֹווְָהלְַך ?" ֵפרּוִרים  ִמכַָמה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הטקסט לקוח מתוך: עיתון הילדים "אצבעוני"
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 טופס תיעוד

 מילים  164מאפייני הטקסט: מנוקד, גרסה מקורית, 

 שם התלמיד: ___________________ 

 
 ָהעּוָגה 

 
 עּוַגת ׁשֹוקֹוָלד ַעם ְקֶרם ְוֻדְבְדָבִנים.  -ָחתּול ְוֶכֶלב ִטְילּו ַלֲהָנָאָתם. ִפְתאֹום ָראּו עּוָגה ִנְפָלָאה 

 "ֶהְמְמ...", ְנַהם ֶהָחתּול, "ֵאיזֹו עּוָגה ִנְפָלָאה". 

 "ֶהְמְמ...", ְנַהם ַהֶכֶלב, "עּוָגה ֶנֱהֶדֶרת".

 ל, "ֲאִני ָרִאיִתי אֹוָתּה ִראׁשֹון". "ָהעּוָגה ֶׁשִלי!" ָאַמר ֶהָחתּו

 "ָהעּוָגה ֶׁשִלי", ָנַבח ַהֶכֶלב, "ֲאִני ֵהַרְחִתי אֹוָתּה ְלָפֶניָך". 

 ָכְך ָרבּו ֶהָחתּול ְוַהֶכֶלב. 

 –ת ָהעּוָגה ֵביֵניֶכם ְבִמְקֶרה ָעַבר ַבָמקֹום ׁשּוָעל ַעְרמּוִמי. ִהְסַתֵכל ַעל ָהעּוָגה ְוָאַמר: "ָמה ַהְבָעָיה? ֲאַחֵלק אֶ 

 ָכְך לֹא ָתִריבּו".  

 "ַרְעיֹון ִנְפָלא", ִהְסִכימּו ֶהָחתּול ְוַהֶכֶלב. 

 ַהּׁשּוָעל ָבַצע ֶאת ָהעּוָגה. ֲאָבל אֹוי ְלאֹוָתּה ָצָרה: ֵחֶלק ֶאָחד ָגדֹול ְוֵחֶלק ֵׁשִני ָקָטן.  

ֶגֶנת", ּוִמָיד ָנַגס ָבעּוָגה ְוִהְסִביר: "ֲאִני ֹאַכל ֵמַהֵחִצי ַהָגדֹול ְכֵדי  "לֹא טֹוב", ָאַמר ַהּׁשּוָעל. "זֹו ֲחלּוָקה לֹא הֹו

 ֶׁשְּׁשֵני ֶחְלֵקי ָהעּוָגה ִיְהיּו ָׁשִוים". ָנַגס ְוָנַגס ַעד ֶׁשַהֵחֶלק ַהָגדֹול ַנֲעָשה ָקָטן ִמַדי.  

ֵּׁשִני. ָאַכל ְוָזַלל ַעד ֶׁשַהֵחֶלק ַהֶזה ַנֲעָשה ָקָטן ֵמַהֵחֶלק "לֹא טֹוב", ָאַמר ַהּׁשּוָעל ׁשּוב ּוִמָיד ָנַגס ֵמַהֵחֶלק הַ 

 ָהִראׁשֹון.  

 ָכְך ָנַגס ַהּׁשּוָעל עֹוד ָועֹוד ַעד ֶׁשלֹא נֹוְתרּו ֵמָהעּוָגה ֶאָלא ְׁשֵני ֵפרּוִרים ְקַטִנים.  

 "ָמה ָעִשיָת?" ָכֲעסּו ָעָליו ֶהָחתּול ְוַהֶכֶלב. 

 "ָמה ַאֶתם עֹוִשים ִעְנָין ִמַכָמה ֵפרּוִרים?" ְוָהַלְך ְלַדְרכֹו. :ּׁשּוָעל ַעל ֵפרּוֵרי ָהעּוָגה ְוָצַחקִהְסַתֵכל הַ 

 
 : מה דעתך על התנהגות השועל? שאלת הבנה

 :תיעוד תשובת התלמיד

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

____________________________________ _________________________________________

_________________________ ____________________________________________________ 
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 פרופיל שטף הקריאה 
מספר המילים   דיוק 

שנקראו בצורה  
 מדויקת:

אחוז הדיוק 
 בקריאה: 

  85%מעל  -גבוה  
 84%–65%מעל  –בינוני   
 ומטה  64%–נמוך 
 

זמן קריאה  קצב 
 בשניות: 

מספר מילים  
 בדקה:  

          :תיאור אופן הקריאה
גלובלית  מקוטעת  

 :הערכת קצב

גבוה  בינוני  נמוך 
 הנגנה בהתאם לתוכן ולתחביר:   פרוזודיה 

גבוהה בינונית נמוכה 
 – מידת ההבנה  הבנה 

 בדבריו לפואנטה. תייחס ההתלמיד הביע את דעתו ונימק אותה על פי הסיפור.  –גבוהה 
 הדמות בקצרה, ללא התייחסות לפואנטההתלמיד הביע דעתו על  –בינונית . 
 התלמיד הביע דעתו ללא נימוק או לא קשר את דבריו לסיפור. –נמוכה 
 

 

 :  אפיון שגיאות נפוצות 

 _____________________________________________________________________________

________________________________________________________ _____________________

 _____________________________________________________________________________

_________________________ ___________________________________________ 

 : אפיון דפוסי ההתמודדות במהלך הקריאה

מסוגלות, מחויבות לקריאה(, ולהיבטים  התייחסו להיבטים רגשיים )מוטיבציה לקריאה, תחושת  

 . בקריאה, בקרה ותיקון עצמי, גמישות( ויסותניהוליים )

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

_______________________ ___ ___________________________________________________ 

 :תחומי חוזק

____________________________________________________________________ _________

 _____________________________________________________________________________

__________________________________ __________________________________________ _ 

 

  :תחומים לחיזוק

_______________________________ _______________________ _______________________ 

_ ____________________________________________________________________________

_________________________________________ ____________________________________ 

 

 



מתוך התוכנית "קול קורא" תוכנית לקידום שטף הקריאה בבית ספר היסודי,  גכלי להערכת שטף קריאה לכיתה  
אגף שפות  –הפיקוח להוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי, המזכירות הפדגוגית   

 

 
 

 

 
 ָהעּוגָה

 
ְ  ׁשֹוקֹולָדת  עּוגַ ָראּו  ִפְתאֹום.  לֲַהנָָאָתם ִטיְלּו וְכֶלֶב ָחתּול    ֻדְבְדָבנִיםו

 .  נְִפלָָאה

 . ֶהָחתּולָאַמר  ,"ֵאיזֹו עּוגָה נְִפלָָאה"

 . נַָבח ַהכֶלֶב, "נֱֶהֶדֶרת  עּוגָה"

 .ֶהָחתּולל יִלֵ !" ֶׁשלִי  ָהעּוגָה"

 .ַהכֶלֶב נַָבח ,"קֶֹדם  אֹוָתּה ַרְחִתיהֵ  ֲאנִי"

 .  וְַהכֶלֶב ֶהָחתּול ָרבּו כְָך

:  וְָאַמר ָהעּוגָה  ַעל  ִהְסַתכֵל. ַעְרמּוִמי ׁשּוָעלָעַבר ַבָמקֹום   ְבִמְקֶרה

 ".  ָתִריבּו  לֹא  כְָך  –  ֵבינֵיכֶם ָהעּוגָה  ֶאת  ֲאַחלֵק ?  ַהְבָעיָה  ָמה"

 . וְַהכֶלֶב ֶהָחתּול ִהְסכִימּו  ,"נְִפלָא ַרְעיֹון"

  גָדֹול ֶאָחד   ֵחלֶק: ָצָרה   לְאֹוָתּה אֹוי  ֲאָבל. ָהעּוגָה  ֶאת ָבַצע  ַהּׁשּוָעל

 .  ָקָטן ֵׁשנִי וְֵחלֶק

ַבֵחלֶק    נָגַס ּוִמיָד ,"הֹוגֶנֶת לֹא  ֲחלּוָקה  זֹו. "ַהּׁשּוָעל ָאַמר  ,"טֹוב  לֹא"

  וְנָגַס נָגַס.  ָׁשוִים יְִהיּוֶחלְֵקי ָהעּוגָה  ֶׁשְּׁשנֵי כְֵדיַהגָדֹול ֶׁשל ָהעּוגָה  

 . ִמַדיָקָטן  ֲעָשה נַ   ַהגָדֹול ֶׁשַהֵחלֶק ַעד
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ָ . "ְׁשנֵי ַהֲחלִָקים לֹא ָׁשוִיםׁשּוב  . " ַהּׁשּוָעל ָאַמר  ,"טֹוב  לֹא"   דּוִמי

  נֲַעָשה ַהגָדֹול   ֶׁשַהֵחלֶק ַעד וְזָלַל ָאכַל. ַהֵּׁשנִי  ֵמַהֵחלֶקגַם   נָגַס

 .  ָהִראׁשֹון ֵמַהֵחלֶקָקָטן 

  ֵפרּוִרים  ְׁשנֵי  ַרק ֵמָהעּוגָה נֹוְתרּוש ַעד וָעֹוד עֹוד ַהּׁשּוָעל נָגַס  כְָך

 .  ְקַטנִים

 .  וְַהכֶלֶב ֶהָחתּול כֲָעסּו?"  ָעִשיתָ  המָ "

  ִענְיָן עֹוִשים ַאֶתם ָמה" : וְָצַחק  ַהֵפרּוִרים ַעל  ַהּׁשּוָעל ִהְסַתכֵל

 .לְַדְרכֹווְָהלְַך ?" ֵפרּוִרים  ִמכַָמה

 
 
 
 
 

 

 

 

 עיבוד לטקסט הלקוח מתוך: עיתון הילדים "אצבעוני"
 

 

 

 

  



מתוך התוכנית "קול קורא" תוכנית לקידום שטף הקריאה בבית ספר היסודי,  גכלי להערכת שטף קריאה לכיתה  
אגף שפות  –הפיקוח להוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי, המזכירות הפדגוגית   

 

 
 

 

 טופס תיעוד

 מילים  152, מוקלתמאפייני הטקסט: מנוקד, גרסה 

 ___________________ שם התלמיד: 

 ָהעּוָגה 

 ָחתּול ְוֶכֶלב ִטְילּו ַלֲהָנָאָתם. ִפְתאֹום ָראּו עּוַגת ׁשֹוקֹוָלד ְוֻדְבְדָבִנים ִנְפָלָאה.  

 "ֵאיזֹו עּוָגה ִנְפָלָאה", ָאַמר ֶהָחתּול. 

 "עּוָגה ֶנֱהֶדֶרת", ָנַבח ַהֶכֶלב. 

 "ָהעּוָגה ֶׁשִלי!" ִיֵלל ֶהָחתּול. 

 ִתי אֹוָתּה ֹקֶדם", ָנַבח ַהֶכֶלב. "ֲאִני ֵהַרְח 

 ָכְך ָרבּו ֶהָחתּול ְוַהֶכֶלב. 

 –ֵניֶכם ְבִמְקֶרה ָעַבר ַבָמקֹום ׁשּוָעל ַעְרמּוִמי. ִהְסַתֵכל ַעל ָהעּוָגה ְוָאַמר: "ָמה ַהְבָעָיה? ֲאַחֵלק ֶאת ָהעּוָגה ֵבי

 ָכְך לֹא ָתִריבּו".  

 ימּו ֶהָחתּול ְוַהֶכֶלב. "ַרְעיֹון ִנְפָלא", ִהְסכִ 

 ַהּׁשּוָעל ָבַצע ֶאת ָהעּוָגה. ֲאָבל אֹוי ְלאֹוָתּה ָצָרה: ֵחֶלק ֶאָחד ָגדֹול ְוֵחֶלק ֵׁשִני ָקָטן.  

ְלֵקי חֶ "לֹא טֹוב", ָאַמר ַהּׁשּוָעל. "זֹו ֲחלּוָקה לֹא הֹוֶגֶנת", ּוִמָיד ָנַגס ַבֵחֶלק ַהָגדֹול ֶׁשל ָהעּוָגה ְכֵדי ֶׁשְּׁשֵני 

 ָהעּוָגה ִיְהיּו ָׁשִוים. ָנַגס ְוָנַגס ַעד ֶׁשַהֵחֶלק ַהָגדֹול ַנֲעָשה ָקָטן ִמַדי. 

ד "לֹא טֹוב", ָאַמר ַהּׁשּוָעל. "ׁשּוב ְׁשֵני ַהֲחָלִקים לֹא ָׁשִוים". ּוִמָיד ָנַגס ַגם ֵמַהֵחֶלק ַהֵּׁשִני. ָאַכל ְוָזַלל עַ 

 ָטן ֵמַהֵחֶלק ָהִראׁשֹון. ֶׁשַהֵחֶלק ַהָגדֹול ַנֲעָשה קָ 

 ָכְך ָנַגס ַהּׁשּוָעל עֹוד ָועֹוד ַעד שנֹוְתרּו ֵמָהעּוָגה ַרק ְׁשֵני ֵפרּוִרים ְקַטִנים.  

 "ָמה ָעִשיָת?" ָכֲעסּו ֶהָחתּול ְוַהֶכֶלב. 

 ִמַכָמה ֵפרּוִרים?" ְוָהַלְך ְלַדְרכֹו. "ָמה ַאֶתם עֹוִשים ִעְנָין   :ִהְסַתֵכל ַהּׁשּוָעל ַעל ַהֵפרּוִרים ְוָצַחק

 
 

 : מה דעתך על התנהגות השועל? שאלת הבנה

 :תיעוד תשובת התלמיד

 _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ __

____________________________________ _________________________________________

 _____________________________________________________________________________ 
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 פרופיל שטף הקריאה 
מספר המילים   דיוק 

שנקראו בצורה  
 מדויקת:

אחוז הדיוק 
 בקריאה: 

  85%מעל  -גבוה  
 84%–65%מעל  –בינוני   
 ומטה  64%–נמוך 
 

זמן קריאה  קצב 
 בשניות: 

מספר מילים  
 בדקה:  

          :תיאור אופן הקריאה
גלובלית  מקוטעת  

 :הערכת קצב

גבוה  בינוני  נמוך 
 הנגנה בהתאם לתוכן ולתחביר:   פרוזודיה 

גבוהה בינונית נמוכה 
 – ההבנה מידת  הבנה 

 בדבריו לפואנטה. תייחס ההתלמיד הביע את דעתו ונימק אותה על פי הסיפור.  –גבוהה 
 התלמיד הביע דעתו על הדמות בקצרה, ללא התייחסות לפואנטה –בינונית . 
 התלמיד הביע דעתו ללא נימוק או לא קשר את דבריו לסיפור. –נמוכה 
 

 

 :  אפיון שגיאות נפוצות 

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

_________________________ ___________________________________________ 

 : אפיון דפוסי ההתמודדות במהלך הקריאה

התייחסו להיבטים רגשיים )מוטיבציה לקריאה, תחושת מסוגלות, מחויבות לקריאה(, ולהיבטים  

 . בקריאה, בקרה ותיקון עצמי, גמישות( ויסותניהוליים )

___________________________________________ __________________________________

 _____________________________________________________________________________

_______________________ ___ ___________________________________________________ 

 :תחומי חוזק

____________________________________________________________________ _________

 _____________________________________________________________________________

__________________________________ __________________________________________ _ 

 

  :תחומים לחיזוק

_______________________________ _______________________ _______________________ 

_ ____________________________________________________________________________

________________________________________ _____________________________________ 

 

 



מתוך התוכנית "קול קורא" תוכנית לקידום שטף הקריאה בבית ספר היסודי,  גכלי להערכת שטף קריאה לכיתה  
אגף שפות  –הפיקוח להוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי, המזכירות הפדגוגית   

 

 
 

 

 

 האיכר והמלך

איכר אחד רעה את הכבשים שלו באחו. הוא ישב תחת עץ  

 וחילל שיר רועים עליז בחלילו.  

לפתע הגיעה מרכבה אל האחו. במרכבה ישב הוד מעלתו 

 המלך. אבל האיכר לא הכיר את המלך ולא זיהה אותו.  

המלך הסתכל על האיכר ואמר: "אני רואה שיש לך מצב רוח  

 ממש טוב היום". 

האיכר, "יש לי מצב רוח מצוין". והוא הוסיף:  "הו... כן!", ענה  

 "אני בטח יותר מאושר מהמלך...". 

"וואו", נדהם המלך, "האם תוכל להוכיח שאתה יותר מאושר  

 מהמלך?". 

האיכר חייך, הצביע בידו על האחו ועל הכבשים. "הבט, מה  

יכול לעשות אדם מאושר? אחו ירוק, שמיים כחולים, כבשים  

, ציפורים מצייצות... ויש לי בית קטן  רועות בשדה להנאתן

ונעים, אישה אוהבת, ילדים טובים. מה אני צריך יותר מזה? אני  

 אדם מאושר".  
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 המלך התפלא: "עדיין, האם אתה יותר מאושר מהמלך?".  

האיכר צחק: "בהחלט. המלך המסכן, כמה דאגות יש לו על  

הראש. היודע אתה, אדוני, כמה מסובך לנהל את ענייני  

המדינה? לדאוג לאזרחים, לבריאות, לביטחון, לחינוך... זה  

 ממש כאב ראש!".  

המלך לחץ ידו של האיכר ואמר: "איש יקר, אני המלך. אני  

שמח שבארצי יש  אומר לך שאתה גם חכם וגם מאושר. אני 

 אזרחים נפלאים כמוך". 

  



מתוך התוכנית "קול קורא" תוכנית לקידום שטף הקריאה בבית ספר היסודי,  גכלי להערכת שטף קריאה לכיתה  
אגף שפות  –הפיקוח להוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי, המזכירות הפדגוגית   

 

 
 

 

 טופס תיעוד

 מילים  180מאפייני הטקסט: אינו מנוקד, גרסה מקורית, 

 שם התלמיד: ___________________ 

 

 האיכר והמלך 

 איכר אחד רעה את הכבשים שלו באחו. הוא ישב תחת עץ וחילל שיר רועים עליז בחלילו.  

לפתע הגיעה מרכבה אל האחו. במרכבה ישב הוד מעלתו המלך. אבל האיכר לא הכיר את המלך ולא 

 זיהה אותו.  

 המלך הסתכל על האיכר ואמר: "אני רואה שיש לך מצב רוח ממש טוב היום". 

 האיכר, "יש לי מצב רוח מצוין". והוא הוסיף: "אני בטח יותר מאושר מהמלך...".  "הו... כן!", ענה 

 "וואו", נדהם המלך, "האם תוכל להוכיח שאתה יותר מאושר מהמלך?".

האיכר חייך, הצביע בידו על האחו ועל הכבשים. "הבט, מה יכול לעשות אדם מאושר? אחו ירוק,  

, ציפורים מצייצות... ויש לי בית קטן ונעים, אישה שמיים כחולים, כבשים רועות בשדה להנאתן

 אוהבת, ילדים טובים. מה אני צריך יותר מזה? אני אדם מאושר".  

 המלך התפלא: "עדיין, האם אתה יותר מאושר מהמלך?". 

האיכר צחק: "בהחלט. המלך המסכן, כמה דאגות יש לו על הראש. היודע אתה, אדוני, כמה מסובך 

 מדינה? לדאוג לאזרחים, לבריאות, לביטחון, לחינוך... זה ממש כאב ראש!".  לנהל את ענייני ה

המלך לחץ ידו של האיכר ואמר: "איש יקר, אני המלך. אני אומר לך שאתה גם חכם וגם מאושר. אני  

 שמח שבארצי יש אזרחים נפלאים כמוך".  

 

 

 

 : מי לדעתך מאושר יותר: האיכר או המלך? מדוע?שאלת הבנה

 :תיעוד תשובת התלמיד

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

____________________________________ _________________________________________

_____ ________________________________________________________________________ 

 



מתוך התוכנית "קול קורא" תוכנית לקידום שטף הקריאה בבית ספר היסודי,  גכלי להערכת שטף קריאה לכיתה  
אגף שפות  –הפיקוח להוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי, המזכירות הפדגוגית   

 

 
 

 

 פרופיל שטף הקריאה 
מספר המילים   דיוק 

שנקראו בצורה  
 מדויקת:

אחוז הדיוק 
 בקריאה: 

  85%מעל  -גבוה  
 84%–65%מעל  –בינוני   
 ומטה  64%–נמוך 
 

זמן קריאה  קצב 
 בשניות: 

מספר מילים  
 בדקה:  

          :תיאור אופן הקריאה
גלובלית  מקוטעת  

 :הערכת קצב

גבוה  בינוני  נמוך 
 הנגנה בהתאם לתוכן ולתחביר:   פרוזודיה 

גבוהה בינונית נמוכה 
 – מידת ההבנה  הבנה 

 בדבריו לפואנטה. תייחס ההתלמיד הביע את דעתו ונימק אותה על פי הסיפור.  –גבוהה 
 התלמיד הביע דעתו על הדמות בקצרה, ללא התייחסות לפואנטה –בינונית . 
 התלמיד הביע דעתו ללא נימוק או לא קשר את דבריו לסיפור. –נמוכה 
 

 

 :  אפיון שגיאות נפוצות 

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

_________________________ ___________________________________________ 

 : אפיון דפוסי ההתמודדות במהלך הקריאה

התייחסו להיבטים רגשיים )מוטיבציה לקריאה, תחושת מסוגלות, מחויבות לקריאה(, ולהיבטים  

 . בקריאה, בקרה ותיקון עצמי, גמישות( ויסותניהוליים )

___________________________________________ __________________________________

 _____________________________________________________________________________

_______________________ ___ ___________________________________________________ 

 :תחומי חוזק

____________________________________________________________________ _________

 _____________________________________________________________________________

__________________________________ __________________________________________ _ 

 

  :תחומים לחיזוק

_______________________________ _______________________ _______________________ 

_ ____________________________________________________________________________

________________________________________ _____________________________________ 

 

 



מתוך התוכנית "קול קורא" תוכנית לקידום שטף הקריאה בבית ספר היסודי,  גכלי להערכת שטף קריאה לכיתה  
אגף שפות  –הפיקוח להוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי, המזכירות הפדגוגית   

 

 
 

 

 מפה כיתתית

שם  
 התלמיד

דיוק   הערכת  
 

o  גבוה 
o  בינוני 
o נמוך 

 הערכת קצב 
 

o  גבוה 
o  בינוני 
o נמוך 
o גלובלית 
o  מקוטעת 

 הערכת הפרוזודיה 
 

o  גבוהה 
o  בינונית 
o נמוכה 

 אפיון השגיאות: 
o אבני יסוד 
o מורפולוגי 
o הומוגרפי 
o  ניהולי 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



אגף    –מתוך התוכנית "קול קורא" תוכנית לקידום שטף הקריאה בבית ספר היסודי, הפיקוח להוראת העברית בקדם־יסודי וביסודי, המזכירות הפדגוגית  גכלי להערכת שטף קריאה לכיתה  
 שפות

 

 
 

 מפה כיתתית 

 חלוקת התלמידים לפי קבוצות בהלימה לתחומי חוזק ותחומים לחיזוק.  

 את התלמידים במקום המתאים.   שבצו

תלמידים שהפגינו קריאה  
תקינה בטקסט מנוקד וגם 

 בטקסט שאינו מנוקד 
 
 
 

קריאה מדויקת  – קריאה תקינה
ברובה, גלובלית ברובה  

 ופרוזודית

תלמידים שהפגינו קריאה  
 תקינה בטקסט מנוקד

 
 נזקקים לחיזוק במעבר ✓

 שאינויב לקריאת הכת
 מנוקד.

 

תלמידים שהפגינו קריאה תקינה בטקסט  
 שאינו מנוקד

 
 נזקקים לחיזוק בקריאת הכתיב המנוקד.  ✓

 
 

אפיינו את פרופיל שטף הקריאה של כל תלמיד.  
 במקום המתאים.  /  ✓סמנו 

תלמידים שהפגינו קושי בקריאת שתי  
 מנוקד   שאינווהגרסאות: המנוקד 

 .נזקקים לחיזוק בקריאת הכתיב המנוקד ✓
לקריאת הכתיב   נזקקים לחיזוק במעבר ✓

 שאינו מנוקד.  
 

אפיינו את פרופיל שטף הקריאה של כל תלמיד.  
 במקום המתאים.   /  ✓סמנו 

שמות    
 התלמידים 

שמות   פרוזודיה  קצב   דיוק 
 התלמידים 

 פרוזודיה  קצב   דיוק 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


