
ר לימור קולן"ד

אגף שפות–המזכירות הפדגוגית , וביסודיבקדם־יסודיהפיקוח על הוראת העברית , מדריכה ארצית

ש דוד ילין"המכללה האדמית לחינוך ע, המסלול לחינוך מיוחד, מדריכה פדגוגית, מרצה

מדינת ישראל
משרד החינוך

אגף שפות, המזכירות הפדגוגית
וביסודיבקדם־יסודיהפיקוח על הוראת העברית 

!קול קורא
תוכנית לקידום שטף הקריאה בבית הספר היסודי



משרד החינוך-מדינת ישראל 

המזכירות הפדגוגית

שמעון-ר שני לוי"ר לימור קולן         ד"ד
הפיקוח על הוראת העברית ביסודי ובקדם ־יסודי, מדריכות ארציות

במפגש היום

oקול קורא: היכרות עם התוכנית !

לקידום שטף הקריאה

oחשיבות שטף הקריאה

oהיבטים בהתפתחות שטף הקריאה

oייחודיות תהליכי הקריאה בעברית

oפדגוגיים-כלים דידקטיים ופסיכו

פרקטיקות

לקידום שטף  
קריאה

מודל  

ההתערבות
הטקסט כמצע 
להתערבות

כלים  

להערכת
שטף קריאה



https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/Pages/reading-fluency.aspx


:ייחודיות התוכנית

והצבתה  –התוכנית מתמקדת במיומנות שטף הקריאה ✓
!  כמטרה אוריינית

התוכנית תופסת את שטף הקריאה כמיומנות המתפתחת  ✓
.לאורך כל שנות הלימוד בבית ספר יסודי

בשתי  התוכנית עוסקת בפיתוח מיומנות שטף קריאה ✓
בכתיב המנוקד ובכתיב שאינו –בעברית האורתוגרפיות 

מנוקד ובמעבר ההתפתחותי ביניהן

תהליכי קריאה בסיסיים  התוכנית מפתחת הבנת עומק ב✓
.בהתפתחותם ובאופן קידומם



פדגוגיים לקידום -התוכנית מציעה כלים דידקטיים ופסיכו✓
.שטף הקריאה

התוכנית מציעה מודל התערבות המוטמע בתהליכים  ✓
.אורייניים גבוהים

.התוכנית מהדקת את קישרי הזיקה שבין הערכה להתערבות✓

.התוכנית מציעה כלים להערכה המשולבת בלמידה✓

Assessment of / for and as Learning

.  התוכנית מותאמת להתערבות אוניברסלית ופרסונלית✓



:התוכנית נותנת מענה לשלושה מקבצים של תלמידים

תלמידים המתקשים 

ברכישת שטף הקריאה  

בכתיב המנוקד
פרופילים שונים של מתקשים

תלמידים המתקשים 

במעבר לקריאת הכתיב  

שאינו מנוקד
קוראים תקינים

איתור מוקדם▪

הוראה מפורשת  ▪

מתן מענה במסגרת  ▪

השיעורים הכיתתיים

בקבוצה קטנה או בפרטני  

איתור מוקדם▪

הוראה מפורשת  ▪

להגברת המודעות  

לעמימות  

אורתוגרפית  
רכישת אסטרטגיות▪

מטה –הוראה מפורשת ▪

מטה קוגניטיבית, לשונית

הגברת מודעות ▪

לתהליכים המתרחשים  

אצלם באופן אוטומטי  

והפיכתם למפורשים



?מהו שטף קריאה

שטף קריאה הוא מושג המתייחס לרהיטות הקריאה
וכולל שלושה רכיבים המתארים את איכות ויעילות  

: הקריאה

דיוקמידת ה✓

הקריאהקצב✓

ָיהה✓ רֹוזֹודְּ ההנגנה בקריאת הטקסט  -בקריאה פְּ
.  בהתאם לתוכנו ולמבנה התחבירי של משפטיו

National Reading Panel, 2000



?  מדוע חשובה מיומנות שטף הקריאה



חשיבות שטף הקריאה

ועצמאותלמידהקריאה יעילה ומיומנת מאפשרת 
. בלמידה

מקריאה  הנאהקריאה יעילה ומיומנת מאפשרת 
. לקריאהוֲהִניָעה

Chapman, & Tunmer, 2003

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCsfaK0vzOAhUInBoKHT7DBjsQjRwIBw&url=https://smartprimaryed.com/2016/04/25/summary-deslea-konza-understanding-the-reading-process/&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNF_6OZgpa2uLzMiiK4bbKIALYWsYA&ust=1473316562929637


אפקט מאתיו בקריאה
Matthew Effect in Reading

(Stanovich, 2009)

העשירים מתעשרים יותר והעניים מתרוששים

קריאה  
מרובה

שכלול יכולות 
הקריאה

בניית חוללות 
עצמית

הימנעות  
מקריאה

קריאה לא 
מיומנת

חוללות עצמית  
נמוכה

עמדות וגישה  
שלילית



תהליכי פענוח קריאה יעילה ומיומנת משקפת 
!אוטומטיים

תהליכי קריאה אוטומטיים כרוכים בהשקעת מאמץ  
(.  זיכרון עבודה, קשב)קוגניטיבי מזערי 

הפניית תהליכי פענוח אוטומטיים מאפשרים 
.  המאמץ הקוגניטיבי להבנת הטקסט

שטף קריאה יוצר את הגשר שבין הפענוח הפונולוגי  
.  להבנת הנקרא

.  פרוזודיהשטף קריאה מאפשר 

Pikulski & Chard, 2005



חשיבות שטף הקריאה

!השתלבות בחברה אוריינית

!  משימה לאומית

.לגדל ילדים שיגדלו להיות מבוגרים אורייניים

תפיסות ועמדות כלפי קריאה מתעצבות מתוך 
.  ההתנסויות בקריאה



.  קריאה מיומנות מעוררת מבחינה רגשית

. מתקיימים יחסי גומלין בין התפקודים הרגשיים לתפקודי הקריאה

תפקודים  
רגשיים

יכולות  
שטף  
קריאה

ויסות רגשי

תחושת מסוגלות

מוטיבציה

מחויבות, התמדה

עמדות כלפי קריאה

ערך עצמי כקורא
סטנדרטים בקריאה

Chamberlain, 2012; Chapman, & Tunmer, 2003; Conlon, Zimmer-Gembeck, Creed, & Tucker, 2006

הערכה עצמית משמעותית  

!ביותר לתהליך הקריאה

שילדים נוטים לתפוס  ? !הידעתם

עצמם כקוראים טובים אם הם  

.  קוראים מהר

קריאה מהירה נתפסת אצל  

ילדים כקריאה טובה גם אם היא  

.  משובשת ומלווה בחוסר הבנה

☺!  ככה זה אצל ילדים

Kasperski, Shany & Katzir, 2016



.  קריאה מיומנות מעוררת מבחינה רגשית

. מתקיימים יחסי גומלין בין התפקודים הרגשיים לתפקודי הקריאה

תפקודים  
רגשיים

יכולות  
שטף  
קריאה

עמדות כלפי קריאה

ערך עצמי כקורא
סטנדרטים בקריאה

Chamberlain, 2012; Chapman, & Tunmer, 2003; Conlon, Zimmer-Gembeck, Creed, & Tucker, 2006

הערכה עצמית בקריאה משמעותית  

!ביותר לתהליך הקריאה

שילדים נוטים לתפוס ? !הידעתם

עצמם כקוראים טובים אם הם 

. קוראים מהר

קריאה מהירה נתפסת אצל ילדים  

כקריאה טובה גם אם היא משובשת  

.  ומלווה בחוסר הבנה

☺!  ככה זה אצל ילדים

Kasperski, Shany & Katzir, 2016



.  קריאה מיומנות מעוררת מבחינה רגשית

מתקיימים יחסי גומלין בין התפקודים הרגשיים 
. לתפקודי הקריאה

תפקודים  
רגשיים

יכולות  
שטף  
קריאה

עמדות כלפי קריאה

ערך עצמי כקורא
סטנדרטים בקריאה

Chamberlain, 2012; Chapman, & Tunmer, 2003; Conlon; Bandura, 1986

מתייחסת למידת הביטחון  תחושת מסוגלות 

.האישי להתמודד עם מטלות קריאה

תחושת המסוגלות משפיעה על ההחלטות  

העוררות  , על אופן ההתמודדות, שלנו

.הרגשית והמוטיבציה

ככל שתחושת המסוגלות בקריאה גבוהה  

יותר כך הקורא יצליח להתמודד טוב יותר  

. עם מטלת הקריאה

ישקיע  ככל שהוא בטוח בעצמו יותר הוא 

.  רבה יותרוהתמדהרב יותר מאמץ 

קורא בעל תחושת מסוגלות עצמית גבוהה  

מאמין ביכולת שלו להשתפר ככל שישקיע 

מכיר בערך של וכן הוא , ויתמיד בקריאתו

.  למידה משגיאות



תפקודים  
רגשיים

יכולות 
שטף  
קריאה

,  ערנות ומודעות

, הקשבה

...היענות

הדגמה

Modeling
הרחקה

קריאה  
חוזרת

בקרה

פדגוגיים-היבטים פסיכו

!גישה פרגמטית✓
skill development approach

!הוראה מפורשת✓

שיח מטה לשוני✓

משוב לקריאה✓

תרגול ואימון אינטנסיבי✓

חּוק בלמידה ✓ שילוב ִמשְּ

למידה בחברותא✓

הבניית אסטרטגיות✓

פדגוגיות-פסיכופרקטיקות✓



התפתחות שטף קריאה

אנחנו רואים שרוב ' לקראת כיתה ג' במהלך כיתה ב
–התלמידים מצליחים לפתח מיומנויות שטף קריאה 

 phonologicalמקריאה פונולוגית הקריאה מתפתחת 
decodingלקריאה אורתוגרפיתword recognition  .

–קשיים ברכישת שטף קריאה 

מקוטעת/ קריאת מצרפת 

ריבוי שיבושי פענוח שונים

קריאה לא יעילה

קושי להפיק משמעות

הפרוזודיהדעיכת 

ם–יל  –תּו –ֲח 

םי-חתול

יםכדור

יםילד

פרופילים שונים של מתקשים  

בשטף קריאה



פרופילים של מתקשים בקריאה

וגלובליתלא מדויקתקריאה . 1

ומקוטעתקריאה מדויקת . 2

ומקוטעתלא מדויקת קריאה . 3

קצב דיוק

✓ 

 ✓

 

הבנה פרוזודיה

דיוק

פרוזודיה

קצב



פרופילים של מתקשים בקריאה
הרחבת ההתבוננות על תהליכי הקריאה ומנגנוני ההתמודדות  

וגלובליתלא מדויקתקריאה . 1

ומקוטעתקריאה מדויקת . 2

ומקוטעתלא מדויקת קריאה . 3

קצב דיוק

✓ 

 ✓

 

דפוסים ניהולייםפרוזודיה

דיוק

פרוזודיה

קצב



פרופילים של מתקשים בקריאה
הרחבת ההתבוננות על תהליכי הקריאה ומנגנוני ההתמודדות  

וגלובליתלא מדויקתקריאה . 1

ומקוטעתקריאה מדויקת . 2

ומקוטעתלא מדויקת קריאה . 3

קצב דיוק

✓ 

 ✓

 

דפוסים רגשייםפרוזודיה

דיוק

פרוזודיה

קצב



!  תרגול ואימון✓

מסייעת בחיזוק הייצוג  -חשיפה חוזרת למילים✓

(פעמים7חשיפה של בממוצע )הזיכרון האורתוגרפי 

כיצד זה יתכן שקורא מיומן מסוגל לקרוא מילים ♠

? שלא נחשף אליהן ולא תרגל אותן

? מהם הגורמים המשפיעים על התבססות שטף הקריאה



מפרסה



Morphological parsingניתוח מורפולוגי

ֶטָלהמשקל ✓ מכשירים–ַמקְּ

ֵ ָ ה  ✓ תבנית פונולוגית ַמ ְּ

שורש פרס✓

ֵרָסה  מכשיר לפריסה-ַמפְּ

מפרסה

ֵלָמה ַמצְּ

ֵדָחה ַמקְּ

מברגה

מסרטה

מסרגה

מגרסה

מגרפה



הפרסמ

ֵלמָ מַ  הצְּ

הקדחמַ 

מברגה

מסרטה

מסרגה

מגרסה

מגרפה

מבנה

רבים יחיד

נקבה זכר נקבה זכר

פורסות פורסים פורסת פורס

פרס

פרוסה

פורס

לפרוס

פרוסותפורסת

נפרס

פרסתם



הקלוז ככלי דידקטי

.  _____________________כדי לפרוס את הנקניק השתמשנו ב 1.

.  עוגה_________________את העוגה וכל ילד קיבל ____________________אמא 2.

.  _____________________אבא נוהג לקנות לחם 3.

:פעילות מסוג זה מאפשרת

חקירת משפטיםוחקירת מילים  

.עבודה על ידע לשוני בתוך הקשר תוכני ותחבירי
אסטרטגיה מאוד חשובה  –הסתייעות בהקשר 

ריבויי עמימות  )בקריאת הכתיב שאינו מנוקד 

(אורתוגרפית
(חזור-הלוך)תרגול קריאה שאיננה לינארית 

שיח מטה לשוני
תחבירית–מודעות מורפו 

חקירת  
מילים

חקירת  
המשפט



רגשת



רגשת
ַרֶגֶשת
ַאֶדֶמת

ַנֶזֶלת

ַכֶלֶבת

דלקת

צהבת

שעלת  

ַקֶטֶלת

Morphological parsingניתוח מורפולוגי

;  בעלות מקצוע; מחלות–משקל קטלת ✓
שמות עצם

ֶ ֶ ת   -תבנית פונולוגית ✓ ַ

רגש–שורש ✓

ַרֶקֶפת

ַקֶצֶפת

ַרֶכֶבת

ַכֶוֶרת

ַצֶמֶרת

ַדֶבֶשת

ַיֶבֶשת

ַצֶלֶקת

ַמֶצֶקת

ַכֶסֶפת



ַרֶקֶפת

ַקֶצֶפת

ַרֶכֶבת

ַכֶוֶרת

ַצֶמֶרת

ַדֶבֶשת

ַיֶבֶשת

ַצֶלֶקת

ַמֶצֶקת

ַכֶסֶפת

ַגֶנֶנת

ַזֶמֶרת

ַצֶלֶמת

ַצֶיֶרת

ַחֶיֶלת

ַכֶתֶבת

ַנֶזֶלת

ַאֶדֶמת

צהבת

שעלת

חצבת

כלבת

היבטים דידקטיים

!הוראה מפורשת✓

שיח מטה לשוני✓

הגברת הערנות והמודעות  ✓

המורפולוגית

הרחבת ידע מורפולוגי✓

יצירת סכמות מורפולוגיות✓

חיזוק לולאת הקשר בין  ✓

למשמעות , המבנה

ולצליליות

!הפחתת ניקוד✓

חּוק✓ ִמשְּ

תרגול כתיב✓





(שגיאה חיננית )שרתנית

ניתספרנית   מדענית   שחקנית   רקד



מעבר פענוח פונולוגי לקריאה אורתוגרפית

במהלך תקופת הפענוח הפונולוגי צובר הילד 
לימוד עצמי  אורתוגרפי במנגנון של -ידע מורפו

self-teaching mechanism.

למילים עם רצפי אותיות  חשיפה חוזרת 
החוזרות על עצמן מאפשרת לילד ליצור  

מסדירות  , הנגזרות משכיחותהכללות 
.  ומדמיון בין מילים

Share, 1995



התפתחות קריאה  

המעבר מקריאה פונולוגית לקריאה אורתוגרפית

מתאפשר ברגע שמתפתחת אצל הקורא הערנות

.  המורפולוגית ומתרחב הידע המורפולוגי

.במילה( צרור צלילים)הקורא מתחיל לתפוס יחידות גדולות יותר 

ערנות מורפולוגית

ידע מורפולוגי

ניתוח מורפולוגי
Morphological parsing

Chunks
גם אם במבנה לא )צרור אותיות המקושרות אחת לשנייה 

. והן נושאות יחד משמעות, (קוהרנטי

ככל שהמבנה של השפה סדר ועקבי כך קל יותר לקורא  
. לתפוס את הסדירות ולהפנים אותה בזיכרון המנטלי

ת    בוכתת תרופזת תרוזכת תרוזמת תרוקשת



!מאפייני הקורא

,  השוואה, יכולות הבחנה

זיהוי דמיון ושוני בין מילים

זיכרון

יצירת אנלוגיות

יצירת הכללות

יישום ידע בהקשרים  
חדשים

!מאפייני האורתוגרפיה

עמימות אורתוגרפית/ שקיפות 

סדירות

הלמידה הסטטיסטית מושפעת ממאפייני 

.  הקורא וממאפייני הטקסט



למידה סטטיסטית
בתהליך הקריאה כמו בכל תהליך  

הקורא קולט את הנתונים  , למידה
,  מעבד אותם, מתוך חשיפה אליהם
.ויוצר הכללות של ידע

יצירת ההכללות מושפעת מתוך אופי  
.הנתונים שאליהם הוא נחשף

סדירים  , ככל שהם שכיחים יותר
.כך הוא מיטיב ללמוד אותם, ושקופים

Saffran, 2003

דגשים

היבטים דידקטיים בהוראת  

תלמידים המתקשים לבסס שטף 

קריאה

נגביר את הערנות והמודעות  ✓
שיח מטה לשוני–המורפולוגית 

-מורפולוגי–ידע לשוני נרחיב ✓

סמנטי ותחבירי, דקדוקי

ניצור תהליכים של למידה  ✓

. בצורה מפורשתסטטיסטית 

.ההכללותנגדיר את ✓

.אינטנסיביתרגולנציע מרחב ל✓



התלבשתי          ּוְכשתפגשו
התרחצתי

התפעלתי          כשתפגשו
התרגשתי           כשתגדלו
התלהבתי          כשתחליטו

זהיר
שביר
בהיר
צעיר

שעיר  

אכלתי         אוכל
שמרתי         שומר
גזרתי          גוזר
שברתי          שובר

זכרתי          זוכר       

!הוראה מפורשת
זיהוי הזדמנויות בהקשרים  

טקסטואליים

ערנות  -העלאה למודעות 

מורפולוגית

ניתוח מורפולוגי
Morphological parsing

חלקי המילה" קילוף"

ופגשתכשו

הרחבה והכללה

תרגול קריאה ואיות

ייצוג סכמות  

בזיכרון  

המנטאלי

שיפור  

שטף 
הקריאה  

שיפור  

הבנת  
הנקרא

הבנת  
מילים

איות



וכשתפגשו

ופגשתכשו

פגשנכשו

and when we will meet…

–קריאה דרך המבנה של המילה 
חלקי המילה " קילוף"

Morphological parsingסגמנטציה מורפולוגית 
משמעות

(צליליות)מבנה פונולוגי 

סכמה

זיהוי מהיר של מילים דומות  



עמימות אורתוגרפית

האורתוגרפיה העברית מאופיינת בעמימות אורתוגרפית 
. מרובה

הסרת הניקוד  

יוצרת עמימות 
אורתוגרפית

יו
-ראיתיו

ראיתי אותו

-חבריו 
החברים שלו

ילדיו , הוריו

, סיּום, היּו
סיּור, סיּוט

, יֹודע, יֹום
יֹורש

בקרה

חקירת  
מילים

איות

הרחקה



.את ארוחת הצהרייםאכלנו בצל

,  מחקרי בלשנות? מה קורה כשאני קורא(. עורכים)‘ א, ופולק‘ א, דרמון: בתוך. מודל כללי והכורח הטיפולוגי הֵשמי: הקריאה בהתפתחות שפה מאוחרת(. 2012)' ד, רביד

.האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: ירושלים. מוח וחינוך על קריאה בכלל ובערבית בפרט



:שיח מטה לשוני

:  בצלמיקוד במילה 

חקירת מילה בהקשר התחבירי

ָבָצלֵצל   בַ 

1מבנה תחבירי 

אכלנו בצל

אכלנו פיצה
אכלנו גלידה

2מבנה תחבירי 

אכלנו בחדר

אכלנו בים

אכלנו בסלון

:פעילות מסוג זה מאפשרת
היבט רגשי–! הרחקה✓

-מורפומודעותהגברת ערנות ו✓

תחבירית

ויסות עצמי  פיתוח תהליכים של ✓

בקריאה

יצירת  + ידע לשוני הרחבת ✓

תחביריתסכמות

קוגניטיביתגמישות✓

למשמעותבקרה✓

!הוראה מפורשתרצוי לנהל פעילות ב

!בחברותאלתרגל זאת 



ִלי    ַבדְּ

ַדֵלי בְּ



ילדות

ְיָלדֹות ַיְלדּות

:התבוננות רפלקטיבית על תהליכי הקריאה
בקרה על הבנת הנקרא–ניטור הבנה 

קריאה  , האטה בקריאה–ויסות עצמי בקריאה 

חוזרת 

קריאה שאיננה לינארית

תחביר, סמנטיקה, הקשר: סתייעות בידע לשוניה

:הפעלת תפקודים ניהוליים במהלך הקריאה
o השתהות, עיכוב תגובה, עצירה–אינהיביציה

o החזקה בו זמנית של שתי  –גמישות קוגניטיבית

האפשרויות

oזיכרון עבודה

oבקרה



חשיבותו ומרכזיותו של הידע הלשוני בתהליכי הקריאה

.מצאתי את הספר שלך1.

.האם קנתה חולצה לבנה וגם לבתה לכבוד החג2.

.לאחר טיפול ממושך הילד הבריא חזר ללימודים3.

. למניעת האסון האיש הזהיר הציל את חברו הפזיז4.

ָבָנה לְּ
צורת נקבה, תואר השם

ָנּהל   בְּ
אות  )תוספת ל ( + בן)שם עצם 

(שלה)הטית שייכות ( + השימוש



חשיבותו ומרכזיותו של הידע הלשוני בתהליכי הקריאה

ידע 
לשוני

ידע  
מורפולוגי

ידע  
סמנטי

ידע  
פונולוגי

ידע  
תחבירי

תחבירי-ידע מורפו

נבנה בזיקה לידע  ידע מורפולוגי 

.  תחבירי

ההקשר התחבירי מאפשר  

לקורא לקבל החלטות לקסיקליות  

:  באשר לזיהוי המילה

(  מבנה פונולוגי)אופן קריאתה 

.  ומשמעותה



חשיבותם ומרכזיותם של התפקודים הניהוליים בתהליכי הקריאה

Executive Functions
.ויסות עצמי במהלך הקריאההתפקודים הניהוליים מאפשרים הפעלת תהליכי 

תפקודים  
ניהוליים

זיכרון עבודה

החזקת כל המידע  
בזיכרון העבודה של  
הקורא עד לקבלת  
החלטה לקסיקלית  

החלטה איך לקרוא את  )
(.  המילה

גמישות קוגניטיבית
הקורא נדרש להפגין  

גמישות בקריאה ולהחזיק  
כמה אפשרויות באופן  
הקריאה או במשמעות  

.  המילה

. לשנות אסטרטגיית קריאה

בקרה

אחרי  לנטרהקורא נדרש 
ההבנה שלו את הטקסט  
ולהרגיש כאשר הוא  
. מאבד את ההבנה

אינהיביציה

עיכוב התגובה מאפשר 
לקורא לפתוח חלון זמן  

,  לעיבוד המידע, לחשיבה
לקבלת החלטות לקסיקליות  

איזו  , איזו מילה לבחור)
(.  משמעות מתאימה



ייחודיות השפה העברית הכתובה

עמימות אורתוגרפית  

עמימות סמנטית✓

עמימות פונולוגית✓

עמימות 
אורתוגרפית

מילים 
הומוגרפיות

מילים 
הומופוניות

מילים 
הומונימיות

ספר

לסחוט

סדרה

טוויןמארק / בן המלך והעני 



ייחודיות השפה העברית הכתובה

כתיב מנוקד
שטוחה  / אורתוגרפיה שקופה ✓

פענוח פונולוגי✓

פונמית-התאמה גרפו: אסטרטגית קריאה✓

תשתיות לקריאה

ידע אלפביתי

מודעות פונולוגית

זיכרון עבודה

שיום ושליפה

עיבוד טמפורלי

כתיב שאינו מנוקד
עמוקה / אורתוגרפיה עמומה ✓

זיהוי אורתוגרפיה✓

קריאה דרך  : אסטרטגית קריאה✓
דרך  , דקדוקי-המבנה המורפולוגי
.ההקשר והתחביר

תשתיות לקריאה

ידע לשוני

מודעות מורפולוגית

אנליזה מורפולוגית  

תפקודים ניהוליים

תפקודים קוגניטיביים

הצרופים 

המפוענחים 

נשמרים בזיכרון  

העבודה  

קשב

ריכוז

עכבה

גמישות  

קוגניטיבית

בקרה

זיכרון  

עבודה



דיוק

פרוזודיה

קצב

ידע לשוני ומטה לשוני✓

תפקודים רגשיים✓

תפקודים קוגניטיביים                              ✓
היסק, למידה סטטיסטית, השוואה, הכללה

ניהוליים  -תפקודים מטה קוגניטיביים✓
החזקה בזיכרון  , גמישות קוגניטיבית, עיכוב תגובה
"(פיצוי"הפעלת תהליכי )בקרה , עבודה



o מעבר מקריאה  –התפתחות שטף קריאה
פונולוגית לקריאה אורתוגרפית

o  גורמים המשפיעים על התפתחות שטף
הקריאה

שטף 
קריאה

קוגניציה

שפה

רגש

קוגניציה

הכללה   , אנלוגיה, השוואה

(למידה סטטיסטית)

תפקודים ניהוליים

oעיכוב תגובה=אינהיביציה

oזיכרון עבודה

oגמישות קוגניטיבית

oבקרה

שפה
o מורפולוגי–ידע לשוני-

סמנטי, תחבירי, דקדוקי

oערנות מורפולוגית

oניתוח מורפולוגי
Morphological parsing 

"קילוף"

רגש

ויסות רגשי

תחושת מסוגלות

תפיסות ועמדות כלפי קריאה

מוטיבציה

מחוייבות, עמידות, התמדה



גורמים המשפיעים על התפתחות שטף הקריאה
לקידום שטף הקריאה בבית ספר יסודי" קול קורא"תוכנית : מתוך

שטף קריאה

תפקודים רגשיים ידע לשוני ומטה לשוני
תפקודים קוגניטיביים  

-מטה קוגניטיביים
ניהוליים

דיוק
קצב 

פרוזודיה

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/program/reading-fluency.pdf


תערבותההמודל
איתור מטרות הלמידה  !  להתערבותמצעמהווההטקסט

בהקשרים טקסטואליים

למידה בשלושה נתיבי  

התערבות

מטה  

-קוגניטיבי 

יניהול

אימון והערכה תוך כדי  , תרגול

למידה

רגשילשוני

הערכה

מיפוי יכולת שטף  

הקריאה



הטקסט כמצע להתערבות
!דגשים

העבודה על שטף קריאה 

בתוך הקשר תעשה 

.  טקסטואלי

חשוב לאפשר לילד לראות  

, את המילים בתוך משפט

בתוך הקשר של תוכן  

.  ומשמעות

הקריאה מצריכה פעמים  

רבות הפעלת אסטרטגיות  

.  של הסתייעות בהקשר
!דגשים

אחד מספר  לשהות בטקסט אפשר 

שיעורים ובכל פעם לעסוק בהיבט  

. אחר של הקריאה

:למשל

חקירת מילים✓

חקירת משפטים✓

הרחבת אוצר מילים✓

קריאה חוזרת✓

!דגשים

לתלמידים מתקשים רצוי  

. שיריםלהתחיל לעבוד עם 

רבה חזרתיותבשירים ישנה 

. המקלה על הקריאה

חלק מהשירים מולחנים  

וניתן להסתייע בהאזנה 

. לשיר בשלב טרום הקריאה

!דגשים

.כל טקסט יכול להוות מצע להתערבות

המורה נדרש להפעיל מערך של שיקולי  

דעת בבחירת הטקסט שישמש מצע 

!להתערבות לקידום שטף הקריאה

הצבת מטרות בתחום שטף 1.

הקריאה ההולמות את סוגת  

.  הטקסט ומאפייניו

לעיסוק בשטף  קביעת העיתוי 2.

הקריאה של  בתיהלוךהקריאה 

.הטקסט

להתערבות  בחירת הפרקטיקה 3.

לסוגת הטקסט , בהלימה למטרה

. ולעיתוי במהלך השיעור



מודל ההתערבות
פדגוגיים-מערך של שיקולי דעת דידקטיים ופסיכו

שטף קריאה משרת את 

הבנת הנקרא

לכן חשוב לעבוד על יכולת  

קריאת הטקסט לפני  

. העמקה בו

הטקסט כמצע לקידום  

מיומנויות שטף קריאה

נאתר הזדמנויות בטקסט 

המאפשרות פיתוח  

.  מיומנויות ובסיסי ידע

בחירת  בחירת העיתויהצבת מטרות

הפרקטיקה

שלוש תחנות זמן 

להתערבות

טרום קריאה1.

במהלך הקריאה2.

לאחר הקריאה3.

חקירת  
מילים

קריאה  
חוזרת

הדגמה

Modeling
הרחקה

אוצר  
מילים

הטרמת  
תוכן

בקרהאיות

קריאה 
תיאטרלית

חקירת  
משפט



חקירת 
מילים

קריאה 
חוזרת

הדגמה

Modeling
הרחקה

אוצר  
מילים

הטרמת  
תוכן

בקרהאיות

קריאה 
תיאטרלית

חקירת  
משפט

לקידום שטף הקריאהפרקטיקות

.שונות להתערבותפרקטיקות10

לכל פרקטיקה  מאפייני התערבות  

. ייחודיים לה

:חשוב לתת את הדעת לשתי סוגיות

. במרכז השיעור עומד הטקסט

.  הטקסט מהווה מצע להתערבות

מתי מתאים להפעיל את 

?הפרקטיקה

איזו פרקטיקה מתאימה לקדם  

? כל אחד מרכיבי שטף הקריאה

באיזו פרקטיקה נבחר : למשל

?כדי לשפר את קצב הקריאה



מיפוי הפרקטיקות לפי שלושה חלונות זמן להתערבות

לפני  

קריאת  

הטקסט

במהלך  

קריאת  

הטקסט

לאחר  

קריאת  

הטקסט

oהטרמת תוכן

oאוצר מילים
o  קריאה חוזרת

o הדגמהModeling

oקריאה תיאטרלית

oהרחקה

oחקירת מילים

oאיות

oבקרה עצמית

oחקירת משפט



דיוק

פרוזודיה

קצב

:בקריאההפרוזודיהלשיפור 

o  הדגמהModeling
o קריאה בטנדו-קריאה חוזרת

o  קריאה תיאטרלית

oחקירת המשפט

oבקרה עצמית ומשוב לתלמיד

דיוק

פרוזודיה

קצב

:שיפור קצב הקריאה

o  הדגמהModeling
o טכניקות של קריאה חוזרת

o אוצר מילים  –הטרמה

ותוכן

o  חקירת מילים וחקירת

המשפט

דיוק

פרוזודיה

קצב

:שיפור הדיוק בקריאה

o  הדגמהModeling
oחקירת מילים

oאיות

o ניתוח שגיאות  -בקרה

ומשוב לתלמיד



-דגשים דידקטיים ופסיכו
פדגוגיים

oשיתוף התלמיד במטרות

oארגון לומדים

oתרגול אינטנסיבי

oשיח מטה לשוני

o מישוב התלמיד–

ורפלקטיביותדיאלוגיות

ארגון לומדים

o  קבוצות הטרוגניות

בשלשותאו חברותאב

o קבוצות הומוגניות–Ad 
hoc

תרגול אינטנסיבי

חּוק בלמידה שילוב ִמשְּ

גיוון ההתנסויות

שיח מטה לשוני

o מודעותהגברת

והערנות של התלמיד

o אלפביתי  הבניית ידע

ואורתוגרפי

o  הרחבת ידע לשוני

o הכללות-סכמותבניית



השיח המטה הלשוני
.  לשיח המטה לשוני תפקיד משמעותי בשיפור תהליכי הקריאה

.  המשפט/שיח העוסק בניתוח מבנה המילה

.  חקירה של המילה ושל המשפט

מהפרטים  תהליך אינדוקטיבי תהליך הלמידה המתרחש כאן הינו 

.  אל הכללת העיקרון

.  יישום ידע לשוני בהקשרים חדשים

. הלשונית והמטה לשונית של הלומדמגביר את המודעות ✓

של ידע לשוניהוראה מפורשת ✓

של החוק או התופעה הלשונית המחזקת את  מאפשר המשגה ✓

הייצוגים האורתוגרפיים של מילים וחלקי מילים בזיכרון  

.    מנטאלי

מתיישב עם הגישה המתוארת  

–ל"בת
מן הלשון אל הטקסט ומן  

הטקסט אל הלשון



שילוב משחוק בלמידה
–לתרגול ולאימון 

חקירת מילים✓

ידע לשוני✓

קריאה חוזרת✓

איות✓

אוצר מילים✓



מד דיוקמד מהירות

קראתי 

כמעט ללא 

שגיאות

פדגוגיים-דגשים דידקטיים ופסיכו

o המורה והתלמיד מחזיקים את

המטרה
o הוראה  –הזמנה לרפלקציה

דיאלוגית ורפקלקטיבית
oמגמות שיפור–תיעוד , מדידה



התנסויות המקדמות ידע לשוני ומטה לשוני

o של ידע לשונילמידה מפורשת
o  הלימוד השיטתי של רכיבי הלשון וביסוס ידע זה ייעשה בהקשרים טקסטואליים

.  תוך הדגשת התפקידים שהרכיבים ממלאים בהקשרים אלה( ודבורים)כתובים 
:  איתור הזדמנויות להרחבת ידע לשוני בזיקה לשטף קריאה ולהבנת הנקרא בגישת

' מהטקסט אל הלשון ומן הלשון אל הטקסט'
o משלבות למידה בחברותא–תרגול והתנסויות חוזרות
oקלוז  !
oחקירת מילים בהקשרים טקסטואליים שונים
oחקירת משפטים בהקשרים טקסטואליים שונים
oתמרון מילים
o חּוק ידע לשוני ...  משחקי קלפים ועוד, משחקי מסלול–ִמשְּ
o  הכללה והמשגה
o  ניתוח שגיאות
oאיות


