
הערכת שטף קריאה
אישיתלתכניתמהערכה איכותנית 

2021כנס ארצי מקוון לחינוך המיוחד 

ר לימור קולן"ד

אגף שפות–המזכירות הפדגוגית , יסודי וביסודי-הפיקוח על הוראת העברית בקדם, מדריכה ארצית

ש דוד ילין"המכללה האקדמית לחינוך ע, המסלול לחינוך מיוחד

מדינת ישראל
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אגף שפות, המזכירות הפדגוגית
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משרד החינוך-מדינת ישראל 

המזכירות הפדגוגית

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



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


שטף קריאה

בקריאהדיוקה✓

הקריאהקצב✓

ָיהה✓ רֹוזֹודְּ ההנגנה בקריאת הטקסט-בקריאה פְּ

.  בהתאם לתוכנו ולמבנה התחבירי של משפטיו

התבוננות על תהליכי הקריאה הבסיסיים דרך  

–שלושת רכיבי שטף הקריאה מאפשרת לנו 

יותר את פרופיל הקריאה של לאפיין בצורה ממוקדת ומדויקת ♠
.  התלמידים

.  לדייק את תוכנית ההוראה ואת ההתערבות♣

שטף  
קריאה

דיוק

פרוזודיהקצב



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



הערכת שטף קריאה

שניות45קריאת מילים ב־–1משימה 

קריאה קולית של טקסט נרטיבי קצר–2משימה 

מוקלת; מקורית: שתי גרסאות

לפני ואחרי התערבות: שני מועדים

מדדים כמותיים

מדדים כמותיים  
ואיכותניים



מדדים כמותיים ואיכותניים

–דיוק הקריאה
oאחוז שגיאות

oאפיון שגיאות

–קצב הקריאה
oמספר מילים בדקה

oמצרפת/מקוטעת/גלובלית: אפיון הקריאה

–בקריאההפרוזודיה
oהנגנת התחביר

oהנגנת תוכן



TOWRE – single word reading
Schiff, Kahta & Katzir, 2006; Katzir, Schiff & Kim,2012
Reliability 0.95



"אצבעוני"העיתון לילדים : הסיפור באדיבות©

לקידום שטף הקריאה בבית  " קול קורא"תוכנית : טקסטים להערכה מתוך
פורטל החינוך הלשוני, ספר יסודי

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


"אצבעוני"העיתון לילדים : הסיפור באדיבות©

לקידום שטף הקריאה בבית  " קול קורא"תוכנית : טקסטים להערכה מתוך
פורטל החינוך הלשוני, ספר יסודי

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


+ גרסה מקורית : קישור לטקסט

גרסה מוקלת
https://meyda.education.gov.i
l/files/Mazkirut_Pedagogit/He
brewPrimary/assessment/atta

che-texts.pdf

גרסה מותאמת  : קישור לטקסט

למגזר החרדי
https://meyda.education.gov.i
l/files/Mazkirut_Pedagogit/He
brewPrimary/assessment/atta

che-texts-haredi.pdf

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/assessment/attache-texts.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/assessment/attache-texts-haredi.pdf


קריאת טקסט

קריאה טקסט נרטיבי✓

והפרוזודיההקצב , הערכת מידת הדיוק✓
בקריאה  

מאפשר בחינת תהליכי הקריאה תוך  ✓
הסתייעות בהקשר  

מאפשר העמקה באפיון פרופיל הקריאה  ✓

מאפשר אפיון השגיאות  ✓

,  מאפשר הצבת מטרות אישיות✓
קבוצתיות וכיתתיות

מאיר את כיווני ההתערבות  ✓

פנימי של המורה" חוש"מאפשר פיתוח ✓

מאפשר הפנמת מודל הערכה המשולב ✓
בהוראה ויישומו בטקסטים נוספים

קריאת מילים

קריאת מילים בודדות✓

הערכת מידת הדיוק והקצב בקריאה  ✓

זיהוי אורתוגרפי ללא הסתייעות  ✓
בהקשר

הערכה תואמת נורמה✓

פשוט וקל לביצוע, מאפשר מיפוי מהיר✓

מאפשר הערכת כלל התלמידים ✓
בכיתה

מאפשר זיהוי קבוצות סיכון✓



2:53

ֶזן ַהַגרְּ חֹוֵטב ָהֵעִצים וְּ

ֶזן ֵעץ ָיָשןב /טֵ /חֹו ָידֹו ַגרְּ ֶזן /לְּ . ֵעִצים ָעִני ָהַלְך ַעל ַהֶגֶשר ּובְּ ֶפַתע ָנַפל ַהַגרְּ

.ֶאל ֵמי ַהָנָהר ַהגֹוֵעש

ֶעֶצב/חֹוֵטב הָ  ַתֵכל ַעל ַהַמִים בְּ הסְּ נֹות  . ֵעִצים ָעַמד וְּ לֹא ָהָיה לֹו ֶכֶסף ִלקְּ

ֵנס ַפרְּ ִהתְּ ֶזן לֹא יּוַכל ַלֲעֹבד ּולְּ ִלי ַגרְּ ֶזן ָחָדש ּובְּ .ַגרְּ

ֶזן ִמָזָהב ָיָדּה ַגרְּ ָאה ֵמַהַמִים ֵפָיה ּובְּ אֹום ָיצְּ . ִפתְּ

ָך" ֶזן ֶשלְּ "?ַהִאם ֶזהּו ַהַגרְּ

ַתֵכל ַעל הַ /חֹוֵטב הָ  ָאַמר/ֵעִצים ִהסְּ ֶזן וְּ ֶזן ֶשִלי, לֹא: "ַגרְּ ".  ֶזה לֹא ַהַגרְּ

ֶזן ִמֶכֶסף ָיָדּה ַגרְּ ָאה ּובְּ ָיצְּ תֹוְך ַהַמִים וְּ ָלה לְּ ֶזן  . "ַהֵפָיה ָצלְּ ַהִאם ֶזהּו ַהַגרְּ

ָך .  ָשֲאָלה" ?ֶשלְּ

ָאַמר רֹאשֹו וְּ ֶזן ֶשִלי: "חֹוֵטב ָהֵעִצים ִנֲעַנע בְּ ָרה ". ַגם ֶזה לֹא ַהַגרְּ ַהֵפָיה ָחזְּ

ֶזן ָהֵעץ ַהָפשּוט ָאה ִעם ַגרְּ ָיצְּ ַהּטֹוב , הֹו. "ֶאל ַהַמִים וְּ ֶזן ַהָיָשן וְּ ֶזה ַהַגרְּ

ָחה, "ֶשִלי ִשמְּ ִתי ֶשהּוא ! תֹוָדה ַרָבה", ָאַמר חֹוֵטב ָהֵעִצים בְּ ָבר ָחַשבְּ כְּ

..."  ָאַבד ִלי

ָרה ָאמְּ ָכה ֶאל חֹוֵטב ָהֵעִצים וְּ ֹלֶשת , ַאָתה ִאיש ָיָשר: "ַהֵפָיה ִחיְּ ָכל שְּ

ִזִנים ָךַהַגרְּ ".ֶשלְּ

אופן הסימון

✓

מילים הנקראות בצורה  

מדויקת וגלובלית

מילים שנקראו בצורה שגויהלהקיף בעיגול

משפטים שלא נקראו/מיליםלמחוק בקו

מילים שבוצע בהן תיקון עצמיכוכבית

:  מצרפת: תיעוד אופן הקריאהקווים חוצצים

טב/חומקוטעת ; ב /ט/ חו


פרוזודיהאיבוד 

השתהות  

✓✓✓



הערכת הדיוק בקריאה

oאחוז שגיאות

oאפיון שגיאות
הוספה  /השמטה/החלפה

תנועה או עיצור

על אותיות  אי־הקפדה
דגושות ורפות

ש שמאלית וימנית

פתח גנוב

בקריאת אותיות  אי־דיוק
י"אהו

היעדר שליטה באבני  
יסוד

כחול במקום הכחיל

הלביש במקום התלבש

שמירה על השורש 
והחלפה של 

התבנית

התחדש במקום  
התחשב

התיבש במקום התביש

מגרשים במקום  
מגשרים

שמירה על התבנית 
והחלפה של השורש 

הוספת צורן/השמטה

ב"אותיות משה וכל

הוספת צורן  /השמטה
הטיה

ספריּה במקום ספריהם  
וכדומה

החלפה של צורני 
תוספת 



שגיאה פונולוגית
שיכול אותיות; עיצור/הוספת תנועה; עיצור/החלפת תנועה; עצור/השמטת תנועה

ידע מורפולוגי
החלפת שורש

החלפת התבנית 

שינויים בצורני התוספת

שליטה באבני היסוד
ידע אותיות

ידע ניקוד

חוקים אורתוגרפיים

?  מהו המקור לשגיאה: החשיבה וקבלת החלטותתיהלוך

? האם השגיאה חמורה או שגיאה חמורה פחות: החשיבה וקבלת החלטותתיהלוך

תשתית רגשית
תכליתיות, התמדה

שגיאה חמורה

מילת תפל

החלפה לקסיקלית הפוגמת בהבנה

שגיאה חמורה פחות

החלפה לקסיקלית שאינה פוגמה בהבנה

התאמה לשיח הדבור

מאפייני המילה שנקראה בצורה שגויה: החשיבה וקבלת החלטותתיהלוך

מורכבות מורפולוגיתאורך המילהמילים הומוגרפייםשכיחות ומוכרות

תשתית ניהולית
בקרה, גמישות, עכבה

החשיבה וקבלת  תיהלוך
זיהוי התשתיות  : החלטות

,  שבבסיס השגיאות
ומנגנוני ההתמודדות

עיבוד אורתוגרפי
החלפה לקסיקלית על רקע  

דמיון אורתוגרפי

תשתית לשונית  
,  מורפולוגי, פונולוגי

תחברי, סמנטי



דמיון אורתוגרפי

התאמצתי, התמצא, צמא, צמא, מאמץ

התגברתי  התבגרתי

מרגשים מגשרים משגרים מגרשים

מפוקחת מקופחת  

שיח מטה לשוני
הגברות המודעות לדמיון האורתוגרפי  ✓

דמיון  )תפיסת השורש והתבנית –

(ושוני

מורפולוגי-הרחבת ידע לשוני ✓

הגברת המודעות לניהול תהליכי  ✓

קריאה תוך הפעלת בקרה למשמעות



דגשים
o ריבוי שגיאות לא בהכרח מעיד על –אחוז השגיאות

.מורכבות הקושי

o תשתית  )המקור שלה ואת סוג השגיאהחשוב לאפיין את
(.  תשתית רגשית; תשתית לשונית; ניהולית

oעלפונולוגיות מסוימות יכולות להיות מוסברות שגיאות
.  רקעים שונים

חוסר היכרות עם תנועה או חוסר היכרות עם מבנה דקדוקי  : לדוגמה
די במילה מצריכים ידע מורפולוגי כדי לא  / בי : הצירופים)בידיה: במילה

(.  להיקרא בחיריק

o  חשוב לבחון את השגיאה אל מול דפוסי הקריאה
.עקביות ותדירות: בכללותם

הערכת הדיוק בקריאה



הערכת קצב הקריאה

oאפיון הקריאה  :  גלובליתמצרפת/מקוטעת

oמספר מילים בדקה

יאפשר מעקב  

אחר התקדמות 

התלמיד ביחס  
.לעצמו

יאפשר למורה  

"  חוש"לפתח 

ותפיסה  

.  התפתחותית
יאפשר הפנמת  

מודל הערכה  

המשולבת 
.  בלמידה



שאלות למחשבה ולדיון
האם קיים פער בין פרופיל שטף הקריאה 1.

?  לקריאת הטקסטקריאת המיליםבמשימת 

האם ישנו שינוי בקצב הקריאה עם 2.
?  ההתקדמות בקריאה

האם השגיאות ברובן הן חמורות או פחות 3.
(לא פוגמות בהבנה)? חמורות

?האם השגיאות חוזרות על עצמן4.

?מה עומד בבסיס השגיאות5.

קשיים בתפקודים הניהוליים

חוסרים בבסיסי הידע הלשוני

עמדות , גישה, תחושת מסוגלות: עכבות רגשיות



סיכום

:פרופיל הקריאה

:תחומי חוזק

: תחומים לחיזוק

וגלובליתלא מדויקתקריאה . 1

ומקוטעתקריאה מדויקת . 2

ומקוטעתלא מדויקת קריאה . 3

גמישות/עכבה/בקרה: דפוסים ניהוליים

מחויבות/התמדה: דפוסים רגשיים

צורניי  , ב"משה וכל: הגברת המודעות לצורני התוספת✓

הנטייה

י ולתפקידן  "הגברת המודעות לאותיות אהו✓

.  הגברת המודעות למילים הומוגרפיות✓

חטב, ראש: הכרת משפחות מילים ותפיסת השורש✓

הרחבת אוצר מילים✓

ביסוס ההבחנה בין חולם לשורוק✓

הכרת הקמץ הקטן✓
ויסות עצמי–האטת הקריאה ✓

ניטור הבנה–הפעלת בקרה למשמעות ✓

פיתוח אוטומטיזציה בקריאה  ✓

משקלים, בניינים: הכרת תבניות מילים✓

דיבור ישיר, הכרת סימני הפיסוק✓

מילות קישור, הכרת מבנים תחביריים✓
הוא, כדי, עכשיו–Irregularהכרת מילים יחידאיות ✓



:התוכנית נותנת מענה לשלושה מקבצים של תלמידים בכיתה

תלמידים המתקשים 

ברכישת שטף הקריאה
פרופילים שונים של מתקשים

תלמידים המתקשים 

במעבר לקריאת הכתיב  

שאינו מנוקד
'ו-'כיתות ד

קוראים תקינים

איתור מוקדם▪

הוראה מפורשת והשלמת  ▪

בסיסי הידע האורתוגרפי  

והלשוני

יצירת הזדמנויות ללמידה  ▪

פרטני / בקבוצה קטנה 

איתור מוקדם▪

הוראה מפורשת ▪

המתמקדת בהגברת  

המודעות לעמימות  

וברכישת  , אורתוגרפית

אסטרטגיות לקריאת  
.הכתיב שאינו מנוקד

–הוראה מפורשת ▪

המאופיינת בשיח מטה 

להגברת המודעות  לשוני 

לתהליכים המתרחשים  

אצלם באופן אוטומטי  

. והפיכתם למפורשים

יצירת הזדמנויות ללמידת  ▪

.עמיתים אוטונומית



ֶזן /הַ /ִצים וְּ /עֵ /ב הָ /חֹוטֵ  **ַגרְּ

ֶזן ֵעץ יָ /חֹוֵטב ֵעִצים ָעִני הָ  ָידֹו ַגרְּ ֶפַתע נָ . ָשן/ַלְך ַעל ַהֶגֶשר ּובְּ ֶזן ֶאל ֵמי הַ ַפל/לְּ ָנָהר /ַהַגרְּ

.ַהגֹוֵעש

ַתֵכל/הִ /ד וְּ /מַ /ב ָהֵעִצים עָ /טֵ /חֹו ֶזן . ב/צֶ /עֶ /ַעל ַהַמִים בְּ סְּ נֹות ַגרְּ לֹא ָהָיה לֹו ֶכֶסף ִלקְּ

ֶזן לֹא יּוַכל ַלֲעֹבד ּו/בְּ /ָחָדש ּו ֵנס/הִ /לְּ /ִלי ַגרְּ ַפרְּ .תְּ

ָיָדּה גַ /תְּ /פִ  ָאה ֵמַהַמִים ֵפָיה ּובְּ ֶזן ִמָזָהב/אֹום ָיצְּ . רְּ

ָך" ֶזן ֶשלְּ "?ַהִאם ֶזהּו ַהַגרְּ

ָאַמר/טֵ /חֹו ֶזן וְּ ַתֵכל ַעל ַהַגרְּ ֶזן ֶשִלי, לֹא: "ב ָהֵעִצים ִהסְּ ". ֶזה לֹא ַהַגרְּ

ָאה ּו ָיצְּ תֹוְך ַהַמִים וְּ ָלה לְּ ָך/ר/גַ /ַהִאם ֶזהּו הַ . "ֶכֶסף/ֶזן מִ /רְּ /ָדּה גַ /יָ /בְּ /ַהֵפָיה ָצלְּ "?ְֶּזן ֶשלְּ
ָאַמר/ַנע בְּ /עֲ /חֹוֵטב ָהֵעִצים נִ . ָלה/אֲ /שָ  ֶזן ֶשִלי: "רֹאשֹו וְּ ָרה ". ַגם ֶזה לֹא ַהַגרְּ ַהֵפָיה ָחזְּ

ֶזן ָהֵעץ  ָאה ִעם ַגרְּ ָיצְּ ַהּטֹוב ֶשִלי, הֹו". שּוט/ַהפָ ֶאל ַהַמִים וְּ ֶזן ַהָיָשן וְּ ָאַמר , "ֶזה ַהַגרְּ

ָחה ִשמְּ ִתי ֶשהּוא ָאַבד ִלי! תֹוָדה ַרָבה", חֹוֵטב ָהֵעִצים בְּ ָבר ָחַשבְּ ..." כְּ

ָרה ָאמְּ ָכה ֶאל חֹוֵטב ָהֵעִצים וְּ ֹלֶשת , ָשר/ַאָתה ִאיש יָ : "ַהֵפָיה ִחיְּ ִזִניםָכל שְּ ָךַהַגרְּ ".ֶשלְּ

נועה



מילים  10: דקה ראשונה

מילים   16: דקה שניה

מילים  28: דקה שלישית

מילים  28: דקה רביעית

מילים  28: דקה חמישית

מילים19:  שניות43

נועה
5:43



הערות  

מקדמי חסד

דפוסים ניהוליים אפיון השגיאה אופן  
קריאתה

המילה

ֶאל ַעל

העצים עצים

תיקון עצמי, האטה ִבידֹו וְּ וְּ ָידֹו ּובְּ

תיקון עצמי ִמי ֵמי

תיקון עצמי ַתע פְּ לְּ לפתע

ַעל ֶאל

ַהגֹוֵבש ַהגֹוֵעש

חוַטב חוטב

ַבַעַצב בעצב

תיקון עצמי ּוַבלי ובלי

ַהתַ  ..ּולְּ ולהתפרנס

תיקון עצמי ַהֵמי מְּ מהמים

תיקון עצמי, האטה ּוַבָיָדה ובדיה

נועה



הערות  

מקדמי חסד

דפוסים ניהוליים אפיון השגיאה אופן  
קריאתה

המילה

תיקון עצמי, האטה הַ  ִמדְּ מזהב

תיקון, האטה חוטף חוטב

והוא זהו

תיקון עצמי, האטה גור גרזן

תיקון עצמי שלהם שלך

הַאם הִאם

היפה הפיה

חזר חזרה

תיקון עצמי צַלל צללה

ּובידה ָיָדה ּובְּ

תיקון עצמי ֶמכסף ִמכסף

זּו זהו

תיקון עצמי, האטה שאל שאלה

נועה



הערות  

מקדמי חסד

דפוסים ניהוליים אפיון השגיאה אופן  
קריאתה

המילה

תיקון עצמי, האטה עצים העצים

חוטף חוטב

תיקון עצמי, האטה ַבַרש בראשו

הוא אמר ואמר

היפה הפיה

עץ העץ

האטה נֵענע נענע

הפשוט פשוט

הוא הו

הוא זה 

? הגרזן שלך

והוא טוב  

והטוב  ...שלי

שלי

ֶזן , הֹו ֶזה ַהַגרְּ

ַהּטֹוב   ַהָיָשן וְּ

ֶשִלי

נועה



הערות  

מקדמי חסד

דפוסים ניהוליים אפיון השגיאה אופן  
קריאתה

המילה

האטה ָחה ַבִשמְּ בשמחה

תיקון עצמי, האטה טו חוטב

האטה ַיֵשר ישר

האטה שלושה שלשת

נועה



נועהסיכום   
:פרופיל הקריאה

ומקוטעתמדויקת ברובה קריאה 

החלפת מורפמות/הוספה/השמטה

הפרוזודיהאיבוד 

:תחומי חוזק

בקרה למשמעות

האטה בקריאה

מחויבות; התמדה

:  תחומים לחיזוק

דיוק

קצב

החלפות/השמטות

פרוזודיה

להוראההשתמעויות

?מה

הגברת המודעות המורפולוגית

הרחבת ידע מורפולוגי

פיתוח אוטומטיזציה

הפרוזודיהשיפור 

שיפור הקצב

הגברת המודעות למילים  
הומוגרפיות

?איך

ניתוח מורפולוגי

ניתוח שגיאות

קריאה  –קריאה חוזרת 
קריאה  , בטנדו

תיאטרלית

הוראה מפורשת

שיח מטה לשוני

הטרמת מילות מפתח

הטרמת תוכן  



מה בין הערכה כמותית להערכה  

איכותנית

אחוז שגיאות  –דיוק

(מספר מילים בדקה)זמן קריאה –קצב

גלובלית, מקוטעת, קריאה מצרפת: אופן הקריאה

! אחוז שגיאות גבוה

!  אך

מורפולוגיים  : שגיאות בעלי מאפיינים דומים

.  וניהוליים במהותן

שגיאות רבות במילים מסוג מוכרות ושכיחות  

.נמוכה

אוצר  
מילים

הטרמת  
תוכן

חקירת  
מילים

בקרה

משוב



אכלתיאכל
גזרתי גזר
שמרתישמר
שברתי שבר

זהיר
שביר
בהיר
צעיר

שעיר  

אכלתי         אוכל
שמרתי         שומר
גזרתי          גוזר
שברתי          שובר

זכרתי          זוכר       

!הוראה מפורשת
זיהוי הזדמנויות בהקשרים  

טקסטואליים

ערנות  -להעלות למודעות 

מורפולוגית

ניתוח מורפולוגי
Morphological parsing

חלקי המילה" קילוף"

ארנבה

יםארנבהו

הרחבה והכללה

תרגול קריאה וכתיב

ייצוג סכמות  

בזיכרון  

המנטאלי

שיפור  

שטף 
הקריאה  

שיפור  

הבנת  
הנקרא

הבנת  
מילים

כתיב

האכל
הגזר
השמר
השבר



גרזןה

גרזןהו

יםעצה

החזר

הצלל

חקירת  
מילים

נהרהֵמי   

הקבוצהנישחק

ילדיםניג

הולדתמיי

ּהָידָ בְּ ּו

ּהיד= היד שלה

ּהאמ=אמא שלה

ּהאבי=אבא שלה

ּהתלמידי= התלמידים שלה

בקרה


