
  מיכל שני
מרכזת הטמעת מודל ספרא בבתי ספר   – בלייכרשירה 

 מרכזת פיתוח מבחן הבנת הנקרא; ובהשתלמויות ברחבי הארץ
הטמעת מודל ספרא בבתי הספר ובהשתלמויות   –קמה גלילי 

 מורים
הנצחיות בפיתוח של  שותפותי –און ורונית לוי -עמליה בר

 כל דבר שהוא
ואורלי  פריאורענת , תמי קציר –צוות חוקרי מרכז ספרא 

צוות בניית תשתית תיאורטית לפיתוח מבחן הבנת  -ליפקא
 הנקרא

  טיפול בתלמידים עם פרופילים
 שונים של קשיי קריאה

הוראת הקריאה   -הרצאה ביום עיון ארצי בחינוך המיוחד 
 בחינוך המיוחד

החוג ללקויות למידה ומרכז ספרא לחקר 
 אוניברסיטת חיפה, המוח בלקויות למידה



הרצאה זו מוקדשת באהבה  
  מנטורית, ובגעגועים לחברה

ברזניץ צביה' פרופ –ועמיתה   

החוג ללקויות למידה ומרכז ספרא לחקר 
 אוניברסיטת חיפה, המוח בלקויות למידה





העוסקת בטיפול בתלמידים  מטרות ההרצאה 
 עם פרופילים שונים של קשיי קריאה

I היבטים תיאורטיים:  התערבות 
 מודלים בקריאה ובהבנת נקרא.1
 פרופילים של קשיים בתהליכים בסיסיים בהבנת הנקרא. 2
 פרופילים של קשיים בתהליכים גבוהים בקריאה.3

 

II מחקריים-היבטים יישומיים: התערבות 
 עקרונות בביצוע תוכניות התערבות1.
הבדלים בינאישיים    -האצת הקריאה  –תוכנית מבוססת שטף  -מודל ספרא2.

 בתגובות קוראים עם פרופילים שונים
הבדלים בינאישיים בתגובות קוראים  –הערכה של הבנת נקרא לצורך התערבות 3.

 עם פרופילים שונים





"Simple View of Reading" (SVR) 

פענוח          

מושגים על 
 הדפוס

    ידע לשוני

 הבנת נקרא

(Adapted and Modified from http://www.sedl.org/reading/framework) expanded by Geva’ E. 2012 

http://www.sedl.org/reading/framework


פענוח          

 מושגים על הדפוס

    ידע לשוני

 הבנת נקרא

(Adapted and Modified from http://www.sedl.org/reading/framework) expanded by Geva’ E. 2012 

עמדות  
 ומוטיבציה

אפיוני   
 האורתוגרפיה

 אוריינות הבית

 
מיומנויות  
 בסיסיות

לא בהכרח מודל פשוט 

 של קריאה

http://www.sedl.org/reading/framework


    -מנקודת מבט קוגניטיבית

 : כדי להבין משפט נדרשים

עיבוד חזותי של כל אחת מהמילים הכתובות 

זיהוי וגישה(access)  אורתוגראפיים וסמנטיים, לייצוגיהן הפונולוגיים 

קישור ייצוגים אלה להבנת המשמעות של משפט 

 :כדי להבין טקסט נדרשים

משמעויות/עיבוד וקישור של הרעיונות 

הבנייה של מודל מנטאלי קוהרנטי המייצג את הטקסט 

Kendeou, Van den Broek, Helder & karlsson, 2014 

 

 

 



ייצוג קוהרנטי מנטאלי של הטקסט בזיכרון הקורא=הבנה 

ידע קודם+ ידע טקסטואלי = מודל מנטאלי. 

הקישור בין הידע הטקסטואלי והידע הקודם נוצר באמצעות תהליכי היסק. 

תהליכי היסק מופיעים בשתי רמות: 

  פסיביים אוטומטיים 

 דורשים יותר קשב וזיכרון עבודה –אסטרטגיים. 

 אותה רמת הבנה  : קרי, לקוהרנטיות מסנטדרטקשב וזיכרון עבודה מושפעים
אני   –בדרך כלל נוצר מעגל סגור . שהקורא מייעד את עצמו להגיע אליה

 .מבין פחות אני מצפה מעצמי פחות הסטנדרט שלי יורד

 

 

 

 מוסכם בספרות



מוסכם כי קיימות שתי רמות בהבנת הנקרא: 

 מרמה נמוכה  בסיסייםתהליכים(Lower level processes) 
. משמעותיותמעורבים בתרגום הקוד הכתוב ליחידות לשוניות 

 הצלחת התהליך תלויה 
  ביכולת קידוד 

  בידע לשוני 

 ברמה גבוהה תהליכים(Higher level processes) –   מעורבים בקישור
 :יחידות רעיוניות לייצוג משמעותי קוהרנטי של מודל מנטאלי

  תפקיד קריטי להיסק המאפשר לקורא לקשר בין חלקים של הטקסט ולידע
 הקשרי קודם

  תפקיד ליכולות ניהול כמו ארגון ורפלקציה בתוך גבולות זיכרון העבודה
 .והכוונת קשב כמו קשב סלקטיבי וניטור המאפשרים מיקוד במידע רלבנטי

 

 

 

 

 

 תהליכים בסיסיים וגבוהים



• Kintch 2005; 2012; 2014 

Surface structure 
textbase 
mental situational model 
 



 
 

 Charles Perfetti and Joseph Stafura 2014הדגמה למודל מנטאלי 

כאשר דניאלה רכבה על אופניה בפרק הירקון הופיעו עננים שחורים  
 .הגשם קלקל את אפודתה היפה. לפתע החלה סערה. בשמיים

 האירוע+ יצירת המודל היא הסיטואציה 

 סערה•
דניאלה על •

 אופניים
 סערה•

 פרק הירקון•
דניאלה על •

 אופניים
עננים  •

 שחורים

עדכון  סיטואציה
 הסיטואציה

 אירוע



תרבותי-סוציו  

 קונטקסט

 פעילות טקסט

 קורא

 

 
 

 טקסט
 :דרגות קושי של טקסטים•
, עומס, משלב לשוני, תוכן•

 סוגה  , מבנה לשוני
 הקשר בין התוכן לידע קודם•
 
 
 
 

 

 

 קורא
,  זיכרון עבודה)יכולות קוגניטיביות •

 (יכולות ניהול
 שטף קריאה•
 מוטיבציה•
 ידע•
 התנסויות•

 

הצלחת תהליכים אלה מעורבת במשתנים  
מודל   –הקשורים בקורא בטקסט ובמטלה 

RAND (2002)  

 
 פעילות•
 מטרות הפעילות  •
 תהליכים בביצוע הפעילות•
 תוצאות הפעילות•
 



Child’s biology 

e.g., brain 
integrity, genetics 

Child’s  
environment 

e.g., home 

literacy 
 

Cognitive functioning 

e.g., phonology, 

orthography, rapid 
visual processing Reading skills 

word identification, 

spelling, 
comprehension 

Child’s characteristics 

Perceptions/ 

attitudes 

e.g., perception of reading 

competence, attitudes 
toward word reading  





 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

RC= word recognition/decoding  + Listening 
comprehension 

קשיים בהבנה יכולים לנבוע מכשל באחד או בשני 
 .המרכיבים

 Cutting, L.E. & Scarborough, H.S. (2012  
 .בפועל גם בהליכים בסיסיים אין פרופיל אחיד

 המודל הפשוט :קשיים בתהליכים בסיסיים



 דיסוציאציה כפולה בין תת קבוצות המובחנות על בסיס דיסוציאציה בין קצב ודיוק•

Shany & Share (2011)  

 'כיתות ד –מדגם ארצי מייצג •

 .וכשל כפולכשל ספציפי בקצב , זוהו תת קבוצות עם כשל ספציפי בדיוק•

קוראים עם כשל בדיוק הראו דפיציט פונולוגי וקוראים  : לשוניים/פרופילים קוגניטיביים •
 .עם כשל בקצב הראו כשל במהירות שיום

,  אקונומיים-סויוההשתייכות לקבוצות לא הוסברה על ידי מכלול רב של משתנים •
 דמוגרפיים או שיטות הוראת קריאה  

Shany & Breznitz (2012)  

 מדגם נרחב של מבוגרים–

 הבדלים מהותיים דומים בין מדדים קוגניטיביים ולשוניים–

 

 

 

מקור כשל  –בין קצב ודיוק  דיסוציאציות
 שונה לשטף



Elkayam & Shany (in progress) 
 ילדים 1132מדגם ארצי מייצג של: 

362 בכיתות ו 386' בכיתות ד 384' , בכיתות ב'. 

על בסיס כשל בדיוק או בקצב (<p25 )וביצוע תקין בדיוק או בקצב (>p35)   זוהו תת קבוצות בכל
  דרגת כיתה

29 27 
40 

266 

RD

AD

DD

AR

39 31 

49 

265 

38 35 

42 

271 



Dimension plot of group centroids* (beyond grade): 

 

 

* Centroid: a vector composed of the variables' means; represents the convergence of several dimensions in a single point (Huberty & 

Olejnik, 2006, p. 23). Group centroids can be positioned on a coordinate system. The centroids are commonly presented in standardized 

scores, where positive scores represent high scores and negative scores represent low scores . 



ממדי דיוק וקצב בקרב קוראים תקינים וקוראים עם מקורות שונים לכשל  

מבט לרוחב דרגות הכיתה:בשטף   

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

   

Intact Readers 

   

Rate-disabled

   

Accuracy-disabled

   

Double Deficit

  
Centroids 

Accuracy Rate 



  

הבדלים בין תת הקבוצות ניכרים גם בתהליכים לשוניים  , בכל דרגת כיתה
  מעבר לקריאת מילים, וקוגניטיביים

  ובקצב פענוח ועיבוד אורתוגראפי, כשל סלקטיבי במהירות שיום –לקויי קצב  ,
  ידע מורפולוגי וזיכרון מילולי, מודעת פונולוגית, לצד תפקוד נורמטיבי בדיוק

 וזיכרון מילולי, ידע מורפולוגי, כשל סלקטיבי  בדיוק במדדי פענוח –לקויי דיוק  ,
 .לצד תפקוד נורמטיבי במהירות שיום ובקצב פענוח ועיבוד אורתוגראפי

כשל כפול  





 קשיים בתהליכים גבוהים 

מתקשים: 
  בזיהוי ובבנייה של קשרים סמנטיים בין יחידות

 הטקסט וביניהן לבין ידע קודם

  בזיהוי מידע מרכזי 
בניטור הבנה 

(Helder, Van Leijenhorst , Beker, & Van den 
Broek, 2013).  

   מנטליהפגיעה נוצרת במקום בו יש לבנות ייצוג 
 



 
 Cutting, L.E. & Scarborough, H.S. (2012  

לקות בתהליכים בסיסיים וקשיים   –כשל קריאה כללי 
 בהבנת נקרא

 כשל ספציפי בתהליכים בסיסיים והבנת נקרא תקינה 

  

 כשל ספציפי בהבנת נקרא ותהליכים בסיסיים תקינים

 



תהליכים  
בסיסיים  

(פענוח)  

 פיסוק

אסטרטגיות  
 לקריאת טקסט

 זיכרון מילולי

 עיבוד תחבירי יכולות היסק

 אוצר מילים

פגרגמאטיידע   

ידע קודם  
 הקשרי

Speech 
perception 

 הבנת נשמע הבנת נקרא

 ארגון ותכנון

 יכולות ניהול

 ייחודי לקריאה



Cain & Oakhill, 2012 
 

 רגישות למבנה טקסט•

 "  סגירת פערים" –כישורי היסק •

 בקרה על מידת הבנה -ניטור הבנה•

 
 

?מה מבחין בין מבינים טובים למבינים חלשים  



 
 עקרונות תוכניות התערבות1.



רמות מניעה: התערבות  



שלבים: עקרונות התערבות  

 התערבות מעקב איתור  ראשוני הערכה מיפוי כיתתי



 מבוססת ראיות ומותאמת לשלבי הגיל לאורך הרצף ההתפתחותי•

עם דגש על תפקודים )קשבי , חברתי-רגשי, מכוונת לקידום תפקוד אקדמי•
 (.ניהוליים

 צוות רב מקצועי•

 .  מעקב מובנה הכולל שימוש בכלי הערכה סטנדרטים ומקובלים•

,  תהליך המעקב יהווה תשתית למדידת  תפקוד התלמיד בתחומים אקדמיים•
בהתאם לנורמה  ( עם דגש על תפקודים ניהוליים) וקשבייםחברתיים -רגשיים 

 .המצופה בגילו ובסביבה הלימודית

 .  וברמת בית הספר, פיתוח גורמי חוסן ברמת התלמיד•

ס בהובלת איש מקצוע בעל ניסיון וידע בתחום  "י צוות ביה"התכנית תתבצע ע•
 .לקויות למידה

•  

עקרונות: תוכנית התערבות  





העצמת ההכשרה בתחום לקויות למידה בבתי 
 ספר דוברי ערבית ועברית במערכת החינוך

 
 (ל"ז) ברזניץ צביה' פרופ: ראש התוכנית
 מיכל שני' פרופ –ניהול אקדמי 

 בלייכרשירה : ריכוז כולל
 

-עמליה בר' דר: יועצת לשונית ומפתחת תוכניות ההתערבות
 און

 :מנהלות התוכנית ורכזות יישום
 עוואדיסמין ' דר, אחמד-אבו הנאדי  -מגזר הערבי 

 קמה גלילי, סיגלית ברנדה' דר–המגזר היהודי 
 
 



העצמת ידע בבתי הספר בתחום לקויות הלמידה ולקויות הקריאה בפרט 

    יצירת שיפור משמעותי בתהליכי קריאה וכתיבה של תלמידים שאותרו כמתקשים
 .  באמצעות תוכנית התערבות המבוססת על האצת הקריאה, בקריאה

 

 

הקניית ידע תיאורטי וכלים למיפוי ואיתור ברמה קבוצתית ופרטנית של •
 ;  תלמידים להתערבות

   מידע תיאורטי ויישומי על תוכנית ההתערבות•
 

 ( דקות כל מפגש 45, מפגשים שבועיים3)העברת התערבות •

 ניטור התקדמות בכל פגישה ולאורך פגישות•

 הערכה תפקודית בתום ההתערבות•



 

  2008)האצה תורמת לסנכרון מערכות מוחיות ,Breznits 

   מניפולציה להאצת הקריאה משפרת תהליכים של יעילות
 ,Breznits)והבנת נקרא בקרב מבוגרים ( דיוק וקצב)קריאה 
 (Breznits & Branda, 2010)ובקרב ילדים   (2009

  רעיון ההאצה פותח לתוכנית אימון ממוחשבת(Breznitz 
and Nevat 2004 ). המבוססת על הצגה מזורזת של גרויי

 . משפטים וקטעי קריאה, מילים)קריאה 

  
 

 
 
 
 
 
READING ACCELERATION PROGRAM 
(RAP), BREZNITS, 2010 





 

 

 

 

 

 

 

 

  -מדעי המוח
 האצת הקריאה

 פיתוח לשוני

תוכנית התערבות  
בתוך המערכת  

 הבית ספרית



 מספר יחידות מקבצי יחידות לפי שלב קריאה

 יחידות 37 לא מנוקד  /ביסוס קריאה מנוקד

 יחידות 31 לא מנוקד /ג מנוקד+ כיתה ב 

 יחידות 36 ה  + כיתה ד 

 יחידות 17 ז+ כיתה ו 

 יחידות 17 ט+ כיתה ח 



 תוכנת האימון

בחירת מקבץ 
תוכן בהתאם 

 לפרופיל התלמיד

   -יחידה ראשונה
 מבדק לקביעת    

 קצב קריאה         
 התחלתי           

 התחלת  
פעילות        
ביחידות האימון      

 יחידה 

אחרונה    

  -במקבץ   

 מבדק חוזר

 הערכת 

התקדמות     

והחלטה        

להמשך       



 מבנה יחידות האימון

 :כל קבצי היחידות מבוססות על מבנה זהה•

 

 המילהפענוח ברמת . 1•

 משפטקריאת . 2•

 טקסטקריאת . 3•

 

 .בכל רמה מספר סוגי פעילויות המשתנות בין היחידות*•



 מבנה יחידות האימון

 רשימת מיליםהיחידה בנויה סביב 

 מכיל אחת ממילות הרשימה משפטכל 

 המכיל את המילים טקסט



הקריאהביסוס  תוכנית  

 . תוכנית האימון בנויה על פי ציר התפתחותי של  יכולת פענוח המילה•

 

 

 

 



 קשר בין המילים בתוך יחידה

 שלם, רעב, קשה, עייף, עצל, נאה, מלא, כבד, יפה, חרד, זקן, צמא, רזה, שמן: 17יחידה 

 שם תואר* 

, מילון, כידון, תיכון, קיפוד, צינור, לימון, וילון, ציפור, גיבור, תינוק, רימון, כינור: 25יחידה 
,  סירחון, זיכרון, דיכאון, שיגעון, צימאון, ניצחון, ספרון, רישיון, עיפרון, חידון, שירון, עיתון

 כישלון , ניסיון, שיטפון

 חפץ* 

 

 



הפונולוגי מקבץ הפענוח   

 המטרה של הפעילויות•

דרך פענוח מילים שהן   גרפמיותביסוס השליפה המהירה של יחידות פונולוגיות ליחידות •
ד)באותו המבנה התנועי וההברתי   (.  לָאכַּ , גַּםָּ

 

 .  וביסוס הידע על סימני הניקוד, שיפור מיומנות שליפת העיצורים•

 

ד)התמודדות טובה יותר עם רשימות של מילים במבנים תנועיים שונים • ה, גָּזַאר  , גַּםָּ מָּ  (.ֲאדָּ

 



 מקבץ הפענוח הפונולוגי 

 . a ,i ,e ,o ,u        ;יחידות האימון מחולקות לחמש סדרות על פי חמש התנועות•

 

בכל סדרה היחידות בנויות על פי סדר קושי עולה במבנה התנועי וההברתי של •
 .  המילה

 

ס; לדוגמא)רשימות המילים בכל יחידה מורכבות מתבניות מורפולוגיות נפוצות • ,  ִטפֵּ
ד, קִשחַּ   ,(ִלםֵּ

ת  , וכוללות פענוח של מבנים נטויים כ  לַּ ִלים , כמו הָּ  .'וכדאֹוכ 

 



 רמת המילה

הפעילויות ברמה זו מתרגלות פענוח מילים  . כל יחידה בנויה סביב רשימת מילים•
 .בודדות

 

 מיליםרשימת פענוח 1.

כגון  )או סמנטיות ( פועל, מושגים כגון שם עצם)קטגוריות לשוניות הבחנה בין 2.
 (. בעלי חיים, בעלי מקצוע

 

 .המילה נעלמת כתבנית שלמה, בשני סוגי הפעילויות ברמת מילה* 



 פענוח רשימת מילים

ַהִאם הוִֹפיָעה  
 ?ַהִםָלה קוֵֹסם

 ֹלא ֵכן

 ׁשֹוֵטר

 ׁשֹוֵמר

 סֹוֵפר

 ּדֹוֵבר
 



 רמת המילה

 קטגוריה סמנטית

 תכתבו

לא פועל 
 פועל בעבר בעבר

 קטגוריה לשונית

 אֹוֶפה  

לא בעל  
 מקצוע

 בעל מקצוע



 רמת המשפט
 ; סוגי פעילויות

 .  השלמת משפט.1

 .  החלטה אם משפט הגיוני או לא.2

 .תשובה לשאלה.3

  

 .ברמה זו המשפט נעלם אות אחר אות*

 



 ...ַעל ָהֵעץ ָגַדל

 יוֹןִרָש 

 רִצמוֹ 

 ִרםוֹן

..במדבר צריך להיזהר מ
   

 שיטפון

 וילון

 עיפרון



 .פרח גידל גנן

לא  
 הגיוני

 הגיוני

ְמָלה ָאְכָלה ַביִּׂת  .ַהשִּׂ

י ֹלא ֶהְגיוִֹני  ֶהְגיֹונִּׂ



 .רותי קיבלה בובה יפה
 ?מה קיבלה רותי

 סיכה
 

 בובה
 

 כדור
 

 .  ָהאוֶֹפה ָאָפה ֶלֶחם ִעם ֵזיִתים
 

 ?  ָמה ָאָפה ָהאוֶֹפה

 ֶלֶחם ִעם ֵזיִתים
 

ִעם ְגִביָנה ַלְחָמִנָיה  

 ִפָתה ִעם ׁשוֹקוַֹלד
 



 רמת הטקסט

הטקסטים כוללים מילים מרשימת המילים או מילים שונות בעלות  •
 .  מבנה תנועי דומה ומילים מרשימות קודמות

 .9פעילויות ברמת טקסט מופיעות החל מיחידה •

 . אורכם עולה עם ההתקדמות ביחידות•

 .הפעילויות על הטקסטים הן שאלות הבנת הנקרא ברמת נגישות גבוהה•

 



ִכי  , י ַכְלבוֹ ַלאִק ת אֶ ְמַזֶהה ֵמָרחוֹק ד עוֹדֵ . ֶׁשאַבדֶ ְׁשֵני ְכָלְבים ְקַטמים ַוֲאֹפִרים ְמַשֲחִקים 

 .ׁש לוֹ קוָֹלר ָאֹדםיֵ 

י  ?ָמה עֹוֵזר ְלעֹוֵדד ְלַזהֹות ֶאת ַלאקִּׂ

י י ֵיׁש קֹוָלר ָאֹדם ְלַלאקִּׂ י ֵיׁש קֹוָלר ָאֹפר ְלַלאקִּׂ  ֵיׁש קֹוָלר ָיֹרק ְלַלאקִּׂ



 מקבץ הזיהוי האורתוגרפי

 .הזיהוי האורתוגראפי מבסס את הקריאה השוטפת•

 תבניתי-הזיהוי המורפולוגיאסטרטגיית •

מות: לדוגמא • כ  חַּ  ִהת 

לות –כמו  • ם  עַּ ֲהבות , ִהת  לַּ ׁשות וִהת  ג  רַּ  (.2010, און-בר)ִהת 

 



 מקבץ הזיהוי האורתוגרפי

 : תכני היחידות•

  –רשימות מילים שהן מאותה התבנית המורפולוגית •

   התנועיולכן הן גם באותו המבנה  -ובניינים משקלים •

 

ן: 35יחידה • לָּ ב  ן, חַּ קָּ ח  יָּן, שַּ ר  ן, קַּ לָּ ב  ן, קַּ רָּ ד  ן, סַּ חָּ ל  ן, סַּ ׁשָּ ג  ן, רַּ מָּ ח  ן, רַּ צָּ מ  זָּן, קַּ ג  , רַּ
ן חָּ כ  ן, ׁשַּ דָּ ק  ן, ׁשַּ כָּ ר  יָּן, צַּ כ  ן, בַּ רָּ ק  ן, ׁשַּ טָּ ט  ן, חַּ כָּ ס  ן, חַּ רָּ ק  ן, סַּ דָּ ח  ן, פַּ לָּ ׁש  נית, בַּ פָּ , ַאס 

נית נ חָּ נית, צַּ רָּ ד  יינית, בַּ ח  נית, שַּ לָּ ב  נית, סַּ י ׁשָּ נית, בַּ דָּ ק  נית, רַּ י קָּ זָּנית, דַּ ג  ,  רַּ
ֲאגָּנית    דַּ

ן)תכונות , בעלי מקצוע* • לָּ ט   (קַּ

 

 



 התקדמות בקצב הקריאה

 קצב התחלתי  •

 בתשובותבהתאם לדיוק  –קצב לאורך האימון •

 ?מה היתרון בתפיסה זו   

 אופן ההתקדמות לתלמיד  •

 התערבות בשינוי הקצב•

 

 



 מספר יחידות מקבצי יחידות לפי שלב קריאה 

 יחידות 31 לא מנוקד /ג מנוקד+ כיתה ב 

 יחידות 36 ה  + כיתה ד 

 יחידות 17 ז+ כיתה ו 

 יחידות 17 ט+ כיתה ח 

מתקדמיםתכנים   



 מבנה האימון ביחידות המתקדמות

 ארגון סביב נושא•

 סוגי טקסטים  •

 מבנה רמת המשפט והטקסט•

 



 
 שיפור באחוזי דיוק קריאה של מילים: חדשים 3לאחר  
  

 

 ו ד ג ב

66.65 
75.6 74.2 76.23 

74.05 77.6 75.9 78.9 

 אחרי התערבות לפני התערבות

P 16-25 

P 25-35 

 

Paired sample t-test 

T = -6.47*** 
 



 
 
 
 
 שיפור בקצב קריאה של מילים בדקה 

 ו ד ג ב

21.6 
32.1 36.3 38.2 

34.5 

35.6 

46.2 
47.2 

  אחרי התערבות לפני התערבות

Paired sample t-test 

Grade 2 t =4.84***  (12.9 wpm); Grade 4 t=-4.33*** (9.9); Grade 6 t=-2.64** (9) 
 



 'גם אני יכול': סרט
מודל ספרא לאיתור והתערבות לקידום  

 תהליכי קריאה



מה לגבי הבדלים בינאישיים בתגובה  
 ?  להתערבות



 
 

קוראי עברית מתקשים עם פרופילים  
 מובחנים של 

בקצב/כשל סלקטיבי  בדיוק   

שכיחות באוכלוסייה 

אפיונים קוגניטיביים ולשוניים 

 לרוחב דרגות  )מבט התפתחותי
 (כיתה

 

תוכנית התערבות  
 לקידום שטף קריאה 

? מה תהיה התגובה להתערבות  
(RTI) 



בתי ספר בצפון הארץ 7-ילדים מ 154: משתתפים 

 .'מכיתות ד  49', מכיתות ג 45', מכיתות ב 60   

הליך בחירת הילדים: 

יצירת קשר עם בתי ספר 

סדנאות למורים לאימון באמצעות התוכנית 

 משתנים 2בחירת ילדים להתערבות על בסיס: 

 הפניות של מורים על בסיס הערכה של קשיים בקריאה( 1)  

 ( קצב ודיוק)קריאת מילים בודדות : מבחנים( 2)  

 :לפני ההתערבות

 הבנת נקרא  , עיבוד פונולוגי, זיהוי אורתוגראפי( : ל"אלו)מבחנים קבוצתיים 

קריאת עיצורים ותנועות, מודעות פונולוגית, זיכרון עבודה, מהירות שיום, אוצר מילים: מבחנים פרטניים  ,
 .מילות תפל מילים וטקסטים

 שיטה



  האימון במחקר הנוכחי יועד לתקופה של כחמישה חדשים  ומספר היחידות עליהן התאמנו היה תלוי
 .יחידות 33מקסימום ( M=32.6, SD=10.6)בהתקדמות אישית 

הילדים השיבו על שאלות על  . משפטים וטקסטים,מילים, כל יחידת אימון כללה תהליכי קריאה בסיסיים
 .הטקסטים וקיבלו משוב

 מדדי פוסט –לאחר האימון 

 

 

 שיטה



 

 על בסיס קצב ודיוק בקריאת מילים בודדות, קריטריונים לבחירת תת קבוצות של קוראים מתקשים    

 

N Rate Accuracy Groups 

2nd grade: 16 
3rd & 4th grades: 12 

< p  25 > p  35 Rate-disabled 

2nd grade: 10 
3rd & 4th grades: 14 

> p  35 < p  25 Accuracy-disabled 

 שיטה



בהתאם למחקרים קודמים נמצאו הבדלים מובהקים בין תת  : לפני ההתערבות
מעבר למדד קריאת מילים על פיו  , שפה וקוגניציה, הקבוצות במדדי קריאה

 :סווגו

תפקוד טוב יותר בכל מדדי דיוק הקריאה ובערנות פונולוגית: לקויי קצב 

מהירים יותר בכל מדדי הקריאה ובמדדי מהירות שיום  : לקויי דיוק 

לאחר ההתערבות  : 

כל קבוצה התקדמה במוקד הכשל שלה, כפי ששוער 

שיפור דיפרנציאלי בהבנת הנקרא 

 

 

 

 שיטה



 

 

  

          
  

     

 

 

     

 

     

 

           

 

ACCURACY (% errors 

2nd grade 

 שיפור ברמת המילה
RATE (Seconds) 

 2nd grade 

 3rd-4th grade 

20.06 

17.55 

41.3 

20.9 

Rate Disabled

Accuracy Disabled
Time p = .001;  

Time* group  interaction - p =.002 

12.01 
12.1 

24.8 

14.3 

Pretest Posttest

Time p = .027;  

Time* group  interaction - p =.008 

237 

120 

136 

104 

Time p = .05;  

Time* group  interaction - p =.05 

126.8 

90.6 
61.8 

56.1 

Pretest Posttest

Time p = .008;  

Time* group  interaction - p =.042 



 

 

  

          
  

     

 

 

     

 

     

 

           

  

 (אחוז שגיאות)דיוק 

 כיתות ב

 שיפור ברמת הטקסט
(שניות)קצב   

 כיתות ב

8.9 

5.2 

13.6 

2.8 

Rate Disabled

Accuracy Disabled
Time p = .000;  

Time* group  interaction - p =.008 

7.3 

5.2 

Pretest Posttest

Time p = .05;  

247 

86 

124 

92 Time p = .005;  

Time* group  interaction - p =.035 

185 

120 

154 

125 

Pretest Posttest

Time p = .001;  
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Mean pace (milliseconds per letter)  across training 
sessions – Grade 2 n=26 
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 הבנת הנקרא

6 

16.3 

4.7 

7.6 

Rate Disabled

Accuracy Disabled

 
 כיתה ב

Pretest posttest 

Time effect – F (2, 24) = 12.92, η2 p = 

.35, p = .001 

time * group interaction – 

 F (2, 24) = 4.04, η2 p = .14, p = .05 

 מס פריטים 



 הבנת הנקרא
 מס פריטים 

17 

24.2 

17 

20 

 ד-כיתות ג

Time effect – F (2, 24) = 9.40, η2 

p = .51, p = .013 

Pretest posttest 



 כל תת קבוצה מראה שיפור משמעותי יותר במוקד הכשל הסלקטיבי שלה על אף
 (:אפקטים מובהקים של  זמן מדידה)שמשתפרת בדיו ובקצב 

ממצא זה תומך בתוכניות המתמקדות גם בתהליכים תקינים  

 (Reed & Warner Rogers, 2008) 

האפקט הכללי של האימון נותן תמיכה נוספת ליעילות התערבות לקידום שטף  

(Breznitz et al., 2012; Snellings, Van der Leii, De Jong & Blok, 
2011) 

   

 סיכום ומסקנות



 הבנת הנקרא

קוראים צעירים איטיים ומדייקים הראו קשיים בהבנת הנקרא לפני ההתערבות. 

א ב . קוראים מהירים ולא מדייקים השתפרו בדיוק וצמצמו את הפער ביחס לקוראים האיטיים
ל . השינוי בהבנת הנקרא היה מוגבל והפער ביניהם לבין הקוראים האיטיים לא הצטמצם –ל 

 ?מ ה 

מודלים רב רכיביים של הבנת הנקרא 

Cain & Oakhill, 2012; Kintch, 2012; Oakhill & Cain, 2011 

 דיוק וקצב הכרחיים להבנת נקרא(Simple View of Reading- SVR)   אך אינם מספיקים
 . להפקה תקינה של מידע מטקסטים

(Cain & Oakhill, 2006; Lovett, Steinbach, & Frijters, 2000) 





ד יֹום כו ֶאחָּ ר  ִרים לכָּ  עָּ בָּ כ  עַּ פָּ  הָּ ה הֲאסֵּ דֹולָּ יכ   ג  ׁשֹּב דֵּ ח  י לַּ  תאֶ  תֹּרִלפ   ְךאֵּ

יָּ    עָּ ב  תול ִעם ההַּ  .ֶהחָּ

ע יַאֲחרֵּ  מ  עֹו וֶׁשִמׁש  ר םקָּ  ,ׁשֹונֹות תדֵּ בָּ כ  ִעיר עַּ ִםיץ צָּ אַּ ָא ו  רו  יֹון ילִ  יֵּׁש" :מַּ ע     רַּ

אֹוִני ל ִאם .ג  עַּ  נוכַּ צֵּ בַּ ְך ֹלא ,ֹואֹות ל  רֵּ טָּ פַּ  ִנצ  דל  תול נֵּיִמפ   עֹוד חֵּ ֶלה .ֶהחָּ  ִנת 

ל   וָּ  עַּ ֲעמֹון ארֹוצַּ ע .פַּ מַּ ֶׁשִמׁש  ִדנ דו ֶאת וכ  ֲעמֹון לׁשֶ  ןהַּ פַּ ע ,הַּ תול נֵּדַּ    ֶׁשֶהחָּ

קָּ  בִמת  ִנכָּ  רֵּ חֹוִרים ְךתֹו לאֶ  נוכֺּלָּ  נֵּסו   !"הַּ

ִרים לכָּ  בָּ כ  עַּ ֲחאו הָּ ִים מָּ פַּ חו כַּ ִׁשב  ִנית ֶאת ו  כ  תָּ ק .הַּ ר רַּ בָּ כ  כָּם ןזָּקֵּ  דֶאחָּ  עַּ חָּ    ו 

ם ר קָּ ָאמַּ ין" :ו  ק ִלי אֵּ פֵּ ִני סָּ כ  תָּ ׁש תֶׁשהַּ ֶיֶנת וטפָּ צֺּ ל ,מ  ֶלה ימִ  ֲאבָּ    תאֶ  ִית 

ֲעמֹון פַּ ל הַּ וָּ  עַּ תול ארצַּ    "?ֶהחָּ
•  

• מאת הילה שחר הוצאת עופרים' הבנת הנקרא לכיתה ב, "המורה מאירה"על פי   

יםת ֲאֵספַ  ָהַעְכָברִּׂ  

 



 פרופילים של קוראים

31 

55 

11 

81 

17 

128 

3 2 1 0 

13 

0 

38 

9 

88 

תהליכים  
בסיסיים  

תקינים קשיי  
 הבנה

תהליכים  
בסיסיים  

לקויים קשיי 
 הבנה

 קורא תקין

 (דקות)זמן ביצוע של המבחן

 (מילים בדקה)זמן קריאה 

 שגיאות לקסיקאליות

 שגיאות לא לקסיקאליות

 )%( ציון הבנה



 
 
 

 1ְׁשֵאָלה 
ׁשורֹות   :כָּתוב 2-1ב 

כו " ר  ד עָּ פָּ כָּ יֹום ֶאחָּ ִרים ֲאסֵּ בָּ כ  עַּ ה ה ל הָּ דֹולָּ ׁשֹּב כ  ג  ח  י לַּ ידֵּ יָּ אֶ תֹּר ִלפ  ְך אֵּ עָּ ב  ִעם ה ת הַּ
תול  ".ֶהחָּ

ֶכם  ת  ע  דַּ ִהי ל  יָּ מַּ עָּ ב  תולהַּ ִרים ִעם ֶהחָּ בָּ כ  עַּ  ?  ה ֶׁשיֵּׁש לָּ

תהליכים בסיסיים  
 תקינים וקשיי הבנה

תהליכים בסיסיים  
 לקויים וקשיי הבנה

 קורא תקין

  איםלדעתי הבעיה 
עם החתול   האחברים

 שהאכבריםהיא 
מפחדים ושהחתול  

 אותם ליתפוסרוצה 

במקום   לאיתחבות
שהחתול לא יריח 

 אתם אוימצה

הבעיה היא שהם לא  
יודעים מתי הוא  

מתקרב ואז הוא יכול 
 לאכול אותם



 
 
 
 
 
 
 

 7ְׁשֵאָלה 
ר  בָּ כ  ר הזָּקֵּ העַּ ִניעַּ ן ָאמַּ כ  תָּ ר ל ׁשֶ ת ל הַּ בָּ כ  עַּ צָּ הָּ ִני: "ִעירהַּ כ  תָּ ק ֶׁשהַּ פֵּ ין ִלי סָּ ׁשת אֵּ ֶיֶנתוט פָּ צֺּ  ..."מ 

אִ  ר ם הַּ בָּ כ  עַּ זָּ הָּ ן ֶבא  הַּ וֵּ קֵּ כַּ ִנית ֶמת ִהת  כ  תָּ ֶינֶ ן ֶׁשהַּ צֺּ ה ? תמ  ׁשובָּ ת  ִקיפו ֶאת הַּ מ כֹונָּ הַּ ִעגול       הַּ  ה ב 
ן     ֹלא/    כֵּ

  
ֶכם ת  ׁשובַּ ִבירו ֶאת ת  ס   : הַּ

תהליכים בסיסיים  
 תקינים וקשיי הבנה

תהליכים בסיסיים  
 לקויים וקשיי הבנה

 קורא תקין

 כן 
 כי זה הגיוני

 כן
כי העכבר המרה אזה  

 בסיפור

 לא
כי העכבר הזקן ידע 

שאף אחד לא יתנדב  
לתלות את הפעמון 

 של החתול צוארועל 



  
או  ִןפור אֶ ִקר  בָּ ת הַּ אהַּ . 

דֹּפו  כֹּל ב הַּ ה ֶלא  צָּ בַּ רָּ ת ד  ֲארוחַּ בֹּ ׁש לַּ ל הַּ י  ֶקר ֲאבָּ יָּההָּ עָּ ה לֹו ב  ֶוֶר : תָּ ד  כַּ בֹוִרים ִעם הַּ ד  ׁשת הַּ י   בַּ ה הָּ תָּ
רֹּאׁשֹו ֶׁשל  יְך. ץ גָּבֹוהַּ עֵּ ב  רֹּ יִַּגיעַּ  אֵּ ץ ל  עֵּ יִ אׁש הָּ ׁש ו  בַּ ח ד  צו ב  קַּ ק  בֹוִרים יַּעַּ ד  ב ? ֹואֹותִלי ֶׁשהַּ ׁשַּ ל  עַּ פו חָּ

ִנית כ  לֹון . תָּ בָּ מֹו ל  צ  ׁשֹּר ֶאת עַּ ִליט ִלק  ם ִאיתכָּ הוא ֶהח  רֹומֵּ ִהת  רֹּאׁש ֹו חֹּל ול  עֵּ ל  ה  . ץהָּ לָּ ע  מַּ ֶׁשיִַּגיעַּ ל  כ 
רֹו יִָּרים  טֹוֶפר ֲחבֵּ ִריס  ִים אֶ כ  מַּ שָּ טֹו לַּ בָּ רָּ ת מַּ ִיק  קֹולו  יזֶ : "א ב  נָּ ה אֵּ ִיםיֵּ יֶָּפה ן עָּ מַּ שָּ בֹוִרים  ". ׁש בַּ ד  הַּ

ׁש   ֶמת ׁשֶ בו יַּח  נָּ ֶזה ֶבא  ֹלעָּ צו ֶאת פוא ן ו  ק  כָּ . יַּעַּ ֶמת ְך ו  שָּ ֶבא  ה. העָּ לָּ ע  מַּ לֹון ל  בָּ ף ִעם הַּ רֹּאׁש  ִהִגי, עָּ עַּ ל 
עֵּ  קַּ הָּ לָּ בַּ ח ץ ו  פֹו ד  כַּ ֶוֶרתׁש ב  כַּ הַּ ְך ֲאבֹוי. מֵּ חֵּ רַּ , אַּ קֵּ ל ק הֵּ לַּ לק ל  חֵּ בֹוִרים הֵּ ד  הַּ ׁש ו  בַּ ד  הַּ יו  ו ִלר  מֵּ דֹּף ַאֲחרָּ

עֲ  לַּ כָּ ו  גופֹול קֹּץ אֹותֹו ב  . 
 

ֶקטַּ  רו ע ִעבוד ל  דֹּפו " ִמיֶלן . אל ׁשֶ מִספ  בהַּ  ". 
 
 
 
 
 
 
 
 

יֹותי ִליבִ  ל חַּ רֹּא ִספוִרים עַּ ָאה . אֹוֶהֶבת ִלק  ר  ל פו אֶ ִהיא קָּ ִןפור עַּ דֹּת הַּ הב הַּ רָּ ָאמ  ִכיר ִלי  זֶ : "ו  ז  ה מַּ
אתִ  רָּ ִןפור ֶׁשקָּ פַּ י ֶאת הַּ ל ֲאסֵּ ִריםת עַּ בָּ כ  עַּ ִןפוִרים . הָּ יםדֹומִ הַּ ". 

מָּ  ִןפוִרים ה ב  ֶכם? יםדֹומִ הַּ ת  ׁשובַּ בו ֶאת ת  ת  כָּ  
 



תהליכים בסיסיים  
 תקינים וקשיי הבנה

תהליכים בסיסיים  
 לקויים וקשיי הבנה

 קורא תקין

הסיפורים דומים בזה  
שבשניהם היה  

 תוכניות
 

 בגלל שה ישם חיות
 

לשלושת הדמויות  
בסיפורים היו רעיונות  
איך להשיג מה שהם  

רוצים אבל הם לא  
 הצליחו

 



ׁש   ַממָּ

 ֹלא

1 

ַמן  רֹב  ַהזְּ

 ֹלא  

2 

ִמים   עָּ  ִלפְּ

3 

ִעִתים   לְּ

רֹובֹות    קְּ

4 

ִמיד  תָּ

5 

1 
ַהִאם ַאֶתם ַמְצִליִחים ְלָהִבין ֶאת ָמה ֶשַאֶתם 

 ?קֹוְרִאים

 ?ַהִאם ַאֶתם יְכֹוִלים ִלְקרֹא ִמִלים ָקשֹות ְבַעְצְמֶכם 2

 ?ַהִאם ַקל ָלֶכם ִבְמִשימֹות ֶשָצִריְך ִלְקרֹא ָבֶהן 3

4 
ִאם ְלַמְדֶתם ִלְקרֹא ִמָלה ֲחָדָשה ַהִאם ִתזְְכרו ֵאיְך 

 ?  ִלְקרֹא אֹוָתה

  
ַהִאם ַאֶתם לֹוְמִדים ְדָבִרים ֲחָדִשים ְכֶשַאֶתם 

 ?קֹוְרִאים

 ?ַהִאם ַאֶתם חֹוְשִבים ֶשַאֶתם קֹוְרִאים ֵהיֵטב 6

 ?ַהִאם ַאֶתם אֹוֲהִבים ִלְקרֹא 7

 Chapman –שאלון דימוי עצמי בקריאה 

ִריָאהַמְרִגיִשים ם ַצד ַאתֶ ֵכיַהבֹוְדקֹות ֹות ִלְפנֵיֶכם ְשֵאל י קְּ ַגבֵּ  . לְּ

ְלָכל ֶאָחד יְִהיו  . הֵאלֶ ִלְשֵאלֹות ת  אֹא נְכֹונֹואֹוֵאין ְתשובֹות נְכֹונֹות 

 .תַאֶחרֶ ל יֶֶלד ַמְרִגיש כָ ת ִכי שֹונֹוְתשובֹות 



 
 (1-5)דירוג דימוי עצמי בקריאה : פרופילים של קוראים

4 

2.7 

4.6 

תהליכים בסיסיים  
תקינים קשיי  

 הבנה

תהליכים בסיסיים  
 לקויים קשיי הבנה

 קורא תקין



 
 
 
 
 
 
 

 ובסופו של יום
 

 

 ?את מי לימדתי היום•

 ?איך לימדתי•

 ?כמה זמן•

 ?מה הוא למד•

 ?ומה אני למדתי•


