
ר לימור קולן"ד

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

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

ישראלמדינת

החינוךמשרד

שפותאגף,המזכירות הפדגוגית

וביסודיבקדם־יסודיהפיקוח על הוראת העברית 

הערכת הקריאה
לתלמידים עם מוגבלויות שכיחות



במפגש היום
הכרות עם שני כלים להתבוננות על 

–תהליכי הקריאה של התלמידים 

מבדק שטף הקריאה. 1
מבדק הבנת הנקרא–ליל הגחליליות. 2
מבדק ידע אלפביתי. 3

פרופיל אורייני לתלמיד
עקרונות מתודיים בהערכת קריאה  

לתלמידים מתקשים



הוראה מבוססת הערכה
יצירת פרופיל אורייני לתלמידים

זיהוי נקודות חוזק
זיהוי נקודות לחיזוק
הצבת מטרות אישיות

התערבות  
ברמה 
כיתתית

התערבות
ברמה 

קבוצתית

התערבות  
ברמה 
פרטנית

טיפולים  

משקמים פארה  

רפואיים  

תומכים

שיתוף  

הורים

איתור  

מענים  

נוספים



הבנת הנקרא  
ואסטרטגיות 

קריאה

הבנת 
הנשמע

שטף  
הקריאה

כתיבה 
וכתיב

פרופיל אורייני

כשירות 
לשונית

שיח  
אורייני



הערכה



פרופילים של קוראים
הרחבת ההתבוננות על

תשתיות ומנגנוני ההתמודדות

ידע לשוני

סמנטי, תחבירי, מורפולוגי, פונולוגי



פרופיל אורייני לתלמיד

מבדק שטף הקריאה 
:מתוך תוכנית

לקידום שטף  ! קול קורא"
"הקריאה

2021
מבדק ידע  
אלפביתי  

מדורג

מבדק 
כתיב

העמקת ההתבוננות

"  שורש העניין"
מודל לניתוח 

שגיאות 



פרופיל אורייני לתלמיד

ליל הגחליליות
משימת הערכה  

המשולבת בהוראה  

ומותאמת לשונות  

לכיתה ד

מבדק  
שטף  
קריאה

ניתוח 
שאלות  
וטעויות

העמקת ההתבוננות



ליל הגחליליות  
משימת הערכה המשולבת בהוראה

מותאמת לשונות



מאפייני המשימה
ה-משימה להערכת הבנת הנקרא בכיתות ד

קריאת סיפור קצר
שאלות 7מענה על 

היקש מבוסס טקסט–המנטרות הבנה שאלות
היקש מבוסס ידע עולם                                  

שאלות המנטרות בקרה עצמית וחשיבה מטה קוגניטיבית

גמיש–אופן העברת המשימה 

הצעות , תיאור פרופילים של מתקשים, ניתוח טעויות, ניתוח שאלות–ל"מד
לתיווך דיפרנציאלי מדורג

להוראההשתמעויות, סוג התיווך שניתן, אופן הביצוע–טופס תיעוד 
פדגוגיות  הנגשות



פדגוגיותהנגשות
–טקסט אחד בגרסאות שונות 

טקסט מקורי–גרסה שאינה מנוקדת 
גרסה מנוקדת
גרסה מוגדלת

גרסה עם מחסן מילים
הקראה–גרסה קולית 

,  כדי לא לפגום באיכות הספרותית–אין גרסה המציעה פישוט לשוני 
.בלכידות הרעיונית והלשונית

עדיף לבחור סיפור פשוט יותר–במקרה של חוסר התאמה לתלמיד 
מודרג–הצעות לתיווך דיפרנציאלי 



פדגוגיים-עקרונות דידקטיים להערכה ופסיכו

התאמה לשונות  –הערכה המשלבת הנגשה פדגוגית 
גרסאות שונות–ברמה פונקציונאלית
תיווך מדורג–ברמת התהליכים הדידקטיים המוצעים לתלמיד

RTIהערכת התגובה להתערבות 
מודל העברה גמיש

דיאלוגיות
רפלקטיביות

.  ניתן ליישם עקרונות אלה ולהכילם על טקסטים נוספים

מבדק הכתיבה 

לכיתה ב

שימוש בשאלונים ושיחה אישית המזמינים את 

תפיסת  , התלמידים להתבונן על המאמץ שהשקיע

הכיול העצמי, המוטיבציה, המסוגלות



ידע עולם קודם–ממד הבנה  
–פרופילים של מתקשים 

תלמידים שאינם מכירים את הגחלילית או שאינם יודעים שהיא מאירה  
.  בחשכה

.  תלמידים שמחזיקים מידע קודם אך מתקשים לארגן אותו ולהביע אותו
–הצעות לתיווך מדורג 

.שימוש באמצעים מתווכים כמו תמונה או סרטון
שלב ההכנה  )אסטרטגיות קריאה , הרחבת ידע עולם–מהערכה להוראה 

(  לקראת הקריאה

כתבו מה ידוע לכם על גחליליות, לפני קריאת הטקסט–שאלה 



משמעות גלויה–ממד הבנה  
–פרופילים של מתקשים 

תלמידים המתקשים להתמצא בטקסט
תלמידים המתקשים לאחזר מידע

.  תלמידים שעדיין לא ביססו שטף קריאה
:מורכביםתחברייםקשיים בהבנת מילים ומבנים 

"מפי יהודי צפת"
..."האגדה מספרת כי יהודי צפת"

?  מי סיפר את האגדה–שאלה 



–הצעות לתיווך מדורג 
מיקוד והכוונה
קריאה חוזרת
הקראה קולית

"המרת השאלה הפתוחה בשאלה סגורה

?  מי סיפר את האגדה
:בחרו את התשובה הנכונה

האגדה. א
המושל העריץ. ב
יהודי צפת. ג
לא כתוב בטקסט. ד

אסטרטגיות קריאה–מהערכה להוראה 

–ניתוח טעויות 
? מה ניתן ללמוד מתוך הטעות

.זיהוי המקור לקושי בהבנה



הבנת משמעות משתמעת–ממד הבנה  
–פרופילים של מתקשים 

תלמידים המתקשים לתפוסה את הפואנטה
.  תלמידים המתקשים לזהות את הבעיה ואת הפתרון
...". וכך"–תלמידים המתקשים בהבנת מבנה תחבירי מורכב 
".  הועלו"–תלמידים המתקשים בהבנת מילים ממשלב גבוה 
קשיים בהבנת מילים ומבנים תחביריים מורכבים

–הצעות לתיווך מדורג 
.  הידוק הקשר בין ידע עולם על הגחליליות להבנת ההתרחשות בסיפור

.  פישוט לשוני של השאלה
. פ"שיחזור הסיפור בע
סמנטי, תחבירי: הרחבת ידע לשוני–מהערכה להוראה 

.הקניית אסטרטגיות קריאה, הכרת מאזכרים

? כיצד הועילו הגחליליות ליהודי צפת–שאלה 



מבדק שטף הקריאה
ו-לכיתות ב

לקידום שטף הקריאה בבית ספר יסודי! קול קורא"מתוך תוכנית 



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




הערכת שטף קריאה

שניות45קריאת מילים ב־–1משימה 

קריאה קולית של טקסט נרטיבי קצר–2משימה 

oתחילת שנה וסוף שנה: שני מועדים

oמוקלת; מקורית: שתי גרסאות

o (סוף כיתה ג)מנוקד ושאינו מנוקד : שתי גרסאות כתיב

oשאלת תוכן לניטור הבנה



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



"אצבעוני"העיתון לילדים : הסיפור באדיבות©

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

פורטל החינוך הלשוני

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


רמת קריאותכתיבמספר מיליםמאפייני הטקסטשם הטקסט

סוף כיתה אמנוקד76טקסט סיפוריהשבלול

תחילת כיתה במנוקד44טקסט סיפוריבחדר של תום

סוף כיתה במנוקד115טקסט סיפוריהכדור הקטן

סוף כיתה ב מנוקד69גרסה מוקלתהכדור הקטן

תחילת כיתה גמנוקד124טקסט סיפוריחוטב העצים והגרזן

תחילת כיתה גמנוקד89גרסה מוקלתחוטב העצים והגרזן

תחילת כיתה גמנוקד125מגזר חרדיחוטב העצים והגרזן

תחילת כיתה גמנוקד 89גרסה מוקלת, מגזר חרדיחוטב העצים והגרזן

סוף כיתה גמנוקד145טקסט סיפוריהנחשים והקיפוד

סוף כיתה גלא מנוקד163טקסט סיפוריהעוגה

סוף כיתה גלא מנוקד152גרסה מוקלתהעוגה

תחילת כיתה דלא מנוקד166טקסט סיפוריהקמצן

סוף כיתה דלא מנוקד180טקסט סיפוריהאיכר והמלך

תחילת כיתה הלא מנוקד227טקסט סיפורישושנת סין

סוף כיתה הלא מנוקד217טקסט סיפורי?כמה רגלים לעגור

תחילת כיתה ולא מנוקד264טקסט סיפוריגנב העוגיות

סוף כיתה ולא מנוקד264טקסט סיפוריאגדת הירדן

תלקיט טקסטים להערכת שטף הקריאה



שאלה אחת לניטור הבנהשם הטקסט

?  איך הצליח תום לשמור על ארון מסודרבחדר של תום

?   ו'צמה דעתך על הרעיון של הכדור הקטן

?  מה דעתך על התנהגותו של השכןחוטב העצים והגרזן

?  מה דעתך על התנהגותו של הקיפודהנחשים והקיפוד

?  מה דעתך על התנהגות השועלהעוגה

?מדוע חשב האיש שלא משנה אם הבור של העשיר מלא או ריק הוא בכל מקרה שווא אותו הדברהקמצן

?מדוע? האיכר או המלך: מי לדעתך מאושר יותרהאיכר והמלך

?  מדוע סירב וּו לעזוב את הענףשושנת סין

?  מדוע תשובתו של הטבח הצחיקה את אדון ֵלאֹוֶנה?כמה רגלים לעגור

?   מה הפתיע אותה? מופתעתהיתהמדוע האישה גנב העוגיות

?  כיצד הרגישה האישה אחרי שגילתה ששקית העוגיות לא הייתה שלה

?  מה הייתה הצעתו של השופטאגדת הירדן

שאלות לניטור הבנה



מדדים כמותיים ואיכותניים

–דיוק הקריאה

oאחוז הדיוק

oאפיון שגיאות

–קצב הקריאה

oמספר מילים בדקה

oמקוטעת/גלובלית: אפיון הקריאה

–בקריאההפרוזודיה

oהנגנת התחביר

oהנגנת תוכן



שטף 
קריאה

דיוק

פרוזודיהקצב
סימני פיסוק

של התוכן והתחבירהנגנה



פרופילים של קוראים

קריאה רהוטה  . 1→

וגלובליתקריאה לא מדויקת. 2→

קריאה מדויקת ומקוטעת. 3→

קריאה לא מדויקת ומקוטעת. 4→

קצב דיוק

 

 

 

 

הבנהפרוזודיה



2משימה 

 שאינו  /מנוקד)קריאה טקסט נרטיבי
(מנוקד

הקצב , הערכת מידת הדיוק
בקריאה  והפרוזודיה

  בחינת תהליכי הקריאה תוך הסתייעות
בהקשר  

 העמקה באפיון פרופיל הקריאה–
התבוננות על תהליכי הקריאה באופן  

המביא בחשבון את מאפייני הכתיב  
.  והשפה

 שורש העניין"מודל –אפיון שגיאות  "

1משימה 

קריאת מילים בודדות מנוקדות
  הערכת מידת הדיוק והקצב

בקריאה  
קריאה ללא הסתייעות בהקשר
הערכה תואמת נורמה*
פשוט וקל לביצוע, מיפוי מהיר



2:53

חֹוֵטב ָהֵעִצים ְוַהַגְרֶזן

ֶפַתע ָנַפל ַהַגְרֶזן /לְ . ֵעִצים ָעִני ָהַלְך ַעל ַהֶגֶשר ּוְבָידֹו ַגְרֶזן ֵעץ ָיָשןב /טֵ /חֹו

.ֶאל ֵמי ַהָנָהר ַהגֹוֵעש

לֹא ָהָיה לֹו ֶכֶסף ִלְקנֹות  . ֵעִצים ָעַמד ְוהְסַתֵכל ַעל ַהַמִים ְבֶעֶצב/חֹוֵטב הָ 

.ַגְרֶזן ָחָדש ּוְבִלי ַגְרֶזן לֹא יּוַכל ַלֲעֹבד ּוְלִהְתַפְרֵנס

. ִפְתאֹום ָיְצָאה ֵמַהַמִים ֵפָיה ּוְבָיָדּה ַגְרֶזן ִמָזָהב

"?ַהִאם ֶזהּו ַהַגְרֶזן ֶשְלָך"

".  ֶזה לֹא ַהַגְרֶזן ֶשִלי, לֹא: "ַגְרֶזן ְוָאַמר/ֵעִצים ִהְסַתֵכל ַעל הַ /חֹוֵטב הָ 

ַהִאם ֶזהּו ַהַגְרֶזן . "ַהֵפָיה ָצְלָלה ְלתֹוְך ַהַמִים ְוָיְצָאה ּוְבָיָדּה ַגְרֶזן ִמֶכֶסף

.  ָשֲאָלה" ?ֶשְלָך

ַהֵפָיה ָחְזָרה  ". ַגם ֶזה לֹא ַהַגְרֶזן ֶשִלי: "חֹוֵטב ָהֵעִצים ִנֲעַנע ְברֹאשֹו ְוָאַמר

ֶזה ַהַגְרֶזן ַהָיָשן ְוַהּטֹוב  , הֹו. "ֶאל ַהַמִים ְוָיְצָאה ִעם ַגְרֶזן ָהֵעץ ַהָפשּוט

ְכָבר ָחַשְבִתי ֶשהּוא  ! תֹוָדה ַרָבה", ָאַמר חֹוֵטב ָהֵעִצים ְבִשְמָחה, "ֶשִלי

..." ָאַבד ִלי

ָכל ְשֹלֶשת  , ַאָתה ִאיש ָיָשר: "ַהֵפָיה ִחְיָכה ֶאל חֹוֵטב ָהֵעִצים ְוָאְמָרה

".ֶשְלָךַהַגְרִזִנים

אופן הסימון



מילים הנקראות בצורה מדויקת  

וגלובלית

מילים שנקראו בצורה שגויהלהקיף בעיגול

משפטים שלא נקראו/מיליםלמחוק בקו

מילים שבוצע בהן תיקון עצמיכוכבית

:  תיעוד אופן הקריאה המקוטעתקווים חוצצים

טב/חו; ב /ט/ חו


פרוזודיההיעדר 

השתהות  





לניתוח שגיאות" שורש העניין"מודל 



לניתוח שגיאות  " שורש העניין"מודל 
שיכול אותיות; עיצור/הוספת תנועה; עיצור/החלפת תנועה; עצור/השמטת תנועה

שגיאות על רקע 

מורפולוגי
באבני היסודאי־שליטה

תפקודים רגשיים
,  מחויבות, התמדה

מוטיבציה

שגיאה חמורה

שגיאה קלה

אפיון המילה שנקראה בצורה שגויה

שכיחות ומוכרות

מילים ארוכותהומוגרפיים

מילים מורכבות

תפקודים ניהוליים
בקרה, גמישות, עכבה

זיהוי המקור לשגיאה ומנגנוני ההתמודדות

שגיאות אורתוגרפיות

ידע לשוני
,  מורפולוגי, פונולוגי

תחבירי, סמנטי

מיון שגיאות לשלוש קבוצות  



הערכת  מועד

הדיוק  

בקריאת  

מילים

מספר  

המילים ב־ 

שניות45

הערכת  

הדיוק

בקריאת  

טקסט

oגבוה

oבינוני

oנמוך

הערכת קצב

oגבוה

oבינוני

oנמוך

הערכת אופן  

הקריאה

oגלובלית

oמקוטעת

הערכת  

קצב

מספר  

המילים  

בדקת  

קריאה

הערכת  

הפרוזודיה

oגבוהה

oבינונית

oנמוכה

מידת ההקשבה  

וההבנה  

oגבוהה

oבינונית

oנמוכה

:אפיון השגיאות

oאבני יסוד

oמורפולוגי

oאורתוגרפי

דפוסי 

:התמודדות

oניהול

oרגשי

כתיב מנוקד
תחילת  

שנה
אמצע  

שנה

סוף שנה

כתיב שאינו מנוקד
תחילת  

שנה
אמצע  

שנה
סוף שנה

מעקב אישי לתלמיד



מבדק ידע אלפביתי מדורג
מותאם לתלמידים עם מוגבלויות בשכיחות גבוהה



מבדקים נוספים להערכת ידע אלפביתי ושטף קריאה 

סמיכות של צרופים בעלי דמיון  
אורתוגרפי/פונולוגי

הערכה המציעה 
מילים רשימת 

מדורגות לקריאה  
משולבת  ולכתיבה

. בשיח מטה לשוני

: תבחינים לדרוג מילים

מבנה פונולוגי  *
ומורפולוגי

שכיחות ומוכרות*
אורך המילה*

.דיאלוגיתהערכה 
הערכה המשלבת 

שיח מטה לשוני 
סביב דמיון ושוני

פונולוגי  
.  ואורתוגרפי

הערכה המשלבת 
אופנויותאת שתי 

קריאה  : השפה
.וכתיבה

כתיבה, שיום, זיהוי

רגישות לדמיון  
. אורתוגרפי

לוח מיליםלוח צרופיםלוח אותיות



זֹוכֶֶרת
יֶַבֶשת
ַאְרנֶֶבת
ַמְצלֶָמה
ְמֻצלֶֶמת

זֹוכֵר
ֶחֶבל
יֹוֵדעַַ

ֵתחַַֹומ
ֵפףֹוח

ֵצל
ֵהד
ֶאת
ֵעץ
ֵהם



יַלְדּות
ְמֻחָסן
ֻקְפָסה
ֲעֻמָקה
ְשטּויֹות
ִדְפדּוף

ִחיסּון
סּוָפה
ֻקִביָה
ַמלּוחַַ
ָחשּוְך
ָמְצאּו

שּוב
צּוף
בּול
הּוא
ָהיּו
ָחיּו




