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

הטקסט כמצע לקידום  
שפה ואוריינות

פדגוגיים להוראת  -עקרונות דידקטיים ופסיכו
תלמידים עם מוגבלות בשכיחות גבוהה



במפגש היום
לתוכנית הוראה---מהערכה 

טקסט כמצע לקידום שפה ואוריינות

פדגוגיים  -עקרונות דידקטיים ופסיכו
התערבותל 



מהערכה לתכנון ההוראה

אפיון הפרופיל האורייני של התלמידים

הצבת מטרות למידה קבוצתיות ואישיות



הפרופיל האורייני של התלמידים

מודל פשוט
The Simple View of Reading

Gough & Tunmer, 1986

לפי המודל הפשוט קריאה מושפעת משני  
:תהליכים מרכזיים

decoding–יכולות הפענוח 

Verbal abilities–הבנה מילולית 

קריאה

פענוח
הבנה  
מילולית
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קוראים מיומנים
תלמידים שיכולות הקריאה  

:  שלהם תקינות בשני הרכיבים
שטף קריאה✓
הבנה מילולית✓

–תלמידים אלה 
תלמידים אלה ייהנו מקריאה ויקראו 

.באופן תדיר
יוכלו להפיק משמעות מקריאה

.  לצורכי למידה

חולשה שפתית
–תלמידים שמפגינים 

יכולת פענוח טובה✓
קושי בהבנה מילולית✓

תלמידים אלו יזדקקו לתוכנית התערבות  
, בפיתוח שפה וידע לשוניהעוסקת 

.  הרחבת אוצר מילים וידע עולם

חולשה בתהליכי הקריאה הבסיסיים
–תלמידים שמפגינים 

קושי ברכישת שטף קריאה✓
הבנה מילולית טובה✓

תלמידים אלה יבלטו בכך שהם יצליחו להפגין הבנה  
.טובה אם יקריאו להם את הטקסט

תלמידים אלה יזדקק לתוכנית התערבות העוסקת  
. קידום שטף הקריאהב 

חולשה שפתית לצד חולשה בתהליכי  
הקריאה הבסיסיים

כאן נמצאים תלמידים שמפגינים קשיים גם בתחום  

.  הפענוח וגם בתחום ההבנה המילולית

תלמידים אלו יזדקקו לתוכנית התערבות משולבת 

פיתוח שפה וידע  וגם בקידום שטף הקריאה העוסקת ב

. לשוני
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ציר הפענוח

וביסודיבקדם־יסודיר עברית "מפמ, ר לימור קולן"ד



Struggling 
Readers

תלמידים אשר על רקעים שונים  

–מתקשים לרכוש מיומנויות קריאה 

מיומנויות קריאה בסיסיות

כישורי קריאה גבוהים

מתקשים להשתלב בלמידה  

האקדמית בבית הספר

,  נתיבי הלמידה שלהם חסומים

חוסן אורייני–לא נגישים , מתסכלים

תהליכי התערבות לא יעילים



Struggling 
Readers

איטית , קריאה משובשת
קושי להגיע לאוטומטיות  

בקריאה  

חווים את הקריאה כלא  
מהנה

ולא קוראים פחות
צוברים פערים  מתרגלים מספיק קריאה  

בלמידה  
,  האקדמית

ברכישת ידע 
אוצר מילים, תוכן

לשוני  וידע 

הקריאה המשובשת לצד  
חסכים בידע לשוני ובאוצר  

הבנה  מילים פוגמים ב
וביכולת הלמידה 

ובהתפתחות האוריינית

!לא אוהבים לקרוא

תפיסה  מתעצבת 
כלפי  שלילית

קריאה וכלפי  
העצמי כקורא



"The rich 
get richer, 

and the poor 
get poorer"

Stanovich, 1986



Top-down & Bottom-up



Bottom-up 
שטף  –פיתוח תהליכי קריאה בסיסיים ✓

קריאה

פיתוח אוטומטיזציה בקריאה✓

פיתוח התשתיות לקריאה✓

ידע לשוני

תפקודים קוגניטיביים  
וניהוליים

תפקודים רגשיים



פיתוח תהליכי קריאה בסיסיים  ✓
שטף קריאה

פיתוח אוטומטיזציה בקריאה✓

עקרונות
!  לעלות על כביש מהיר✓

למצוא את הדרך הקצרה ביותר  
והיעילה ביותר

תרגול אינטנסיבי✓
מיקוד, צמצום✓
זיהוי החסמים✓

תדלוק–לתקוף

נתיב חלופי–לעקוף



הטקסט כמצע לקידום שטף קריאה

:הפרקטיקה
חקירת מילים✓

חקירת מילים
חקירת מילים הנחוצות  

להבניית משמעות 

הטקסט

חקירת מילים
איתור מילים  

המתאימות להבניית  

ידע לשוני הנחוץ  

שטף , לפיתוח שפה
איות, קריאה



Struggling 

Readers
איטית, קריאתה משובשת

קושי להגיע לאוטומטיות בקריאה

חווים את הקריאה כלא מהנה
קוראים פחות ולא מתרגלים 

מספיק קריאה 

צוברים פערים  
,  בלמידה האקדמית

,  ידע תוכןברכישת 
אוצר מילים וידע  

לשוני

הקריאה המשובשת לצד 
חסכים בידע לשוני 

ובאוצר מילים פוגמים 
וביכולת הלמידה  בהבנה

בהתפתחות האורייניתו

!לא אוהבים לקרוא

מתעצבת תפיסה שלילית  
כלפי קריאה וכלפי העצמי  

כקורא

עירור חוויה רגשית

הרחבת התשומות השפתיות



,  הקראה של טקסטים אותנטיים
מעניינים, איכותיים

.1Read-aloud

דיאלוגיתקריאה 2.

שיח אורייני מורחב3.

עירור חוויה רגשית✓
פיתוח כישורי הבנה ✓

של טקסט מוקרא  
פ"והבעה בע

סלילת נתיבים  ✓
לעולמות של ידע

ידע עולם
אוצר  
מילים

ידע לשוני

ידע 
אורייני

פיתוח  
כישורי  
חשיבה

ידע 
חברתי  
תרבותי





הטקסט כמצע לקידום שפה ואוריינות

הוצאת כנרת, כיתה ד, צועדים בדרך המילים©



פדגוגיים-עקרונות דידקטיים ופסיכו

oבחירה מושכלת של טקסטים שיהוו מצע להתערבות

.כל טקסט יכול להוות מצע להתערבות

.ישנם שיקולי דעת שונים בבחירת סוגת הטקסט

ספרי  
קריאה

שירים
סיפורים  

קצרים
קטעי מידע



פדגוגיים-עקרונות דידקטיים ופסיכו

o בהקראה המלווה  קודםהמפגש הראשון עם הטקסט ייעשה
בשיח אורייני מורחב

מעבר מהקראה לקריאה עצמית✓
מהשיח האורייני הדבור לשיח האורייני הכתוב✓

oכניסה חוזרת אל הטקסט לקידום תהליכי קריאה בסיסיים

o כניסה חוזרת אל הטקסט לקידום תהליכי קריאה גבוהים–
מיומנויות הבנת הנקרא ואסטרטגיות קריאה



דיאלוגיתקריאה 
הקראה קולית

Read-aloud

שיח אורייני מורחב

Landing
קורפוס מילים
חקירת מילים

Fading
קריאת שיתופית
קריאה אוטונומית

דעיכה
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ח סמנטית

אורתוגרפית

פונולוגית

מורפולוגית
פדגוגי לקידום שפה  -של ספר כמרחב פסיכודיאלוגיתקריאה (. 2022)' ל, קולן

ואוריינות



מגמות של שינוי

מחוסר אונים          למסוגלות

מהתנגדות           למוטיבציה אוטונומית

מחולשה           לחוסן אורייני

'  צמיחה רגשית'

של התלמדים בזיקה  

להתפתחות האוריינית  

תפקוד 
רגשי

יכולות  
קריאה

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



Read-aloud
ההקראה בקול משחררת את התלמידים מהשקעת מאמץ במלאכת 

להבנה , הקריאה ובכך יכולה לתרום למעורבות מוגברת של התלמידים
(.Albright & Ariail, 2005)ולהנאה 

מורים המקריאים לתלמידים יכולים לתמוך ביכולת של התלמידים להגיב 
.  לטקסט ולהביא להבנה גבוהה יותר ולהבעה טובה יותר

כאשר מורים מקריאים לתלמידים הם משפרים את ההבנה של 
(.  (Ivey, 2003התלמידים ואת הנטייה שלהם לקרוא באופן עצמאי



דיאלוגיתקריאה 
בקבוצה קטנה  

מטרות מרכזיות
פיתוח כישורי הבנה והבעה גבוהים1.
הרחבת התשתיות הלשוניות לקריאה2.
הרחבת ידע עולם3.
Emotional Growthצמיחה רגשית4.



השיח האורייני המורחב

בניה משותפת של משמעות  
הטקסט ושל הידע הנלמד 

:הפרקטיקה
דיאלוגיתקריאה 

עצירות מתודיות-
פדגוגיה של שאילת שאלות-
משוב בשיח האורייני-
תמיכה בתוכן-



השיח האורייני המורחב

בניה משותפת של משמעות  
הטקסט ושל הידע הנלמד 

:הפרקטיקה
דיאלוגיתקריאה 

אינטראקציות חברתיות  "

מגוונות המאפשרות ניהול  

דיאלוג עם אחרים הן המסגרת  

הטובה ביותר לתמוך בבניית  

".עולם הטקסט של הקורא

1978,ויגוצקי



השיח האורייני המורחב

בניה משותפת של משמעות  
הטקסט ושל הידע הנלמד 

:הפרקטיקה
דיאלוגיתקריאה 

מתרחשת  הנאה מקריאה 
במצבים בהם המורה  

והתלמידים מעורבים שניהם 
המורה קורא  -באופן פעיל 

ומזמין את התלמידים להגיב 
.  לטקסט ולהגיב לאחר

יחד הם בונים את המשמעות  
.  ונותנים פרשנות

Rycik & Irvin, 2005; Marchessault & Larwin, 2013.



השיח האורייני המורחב

בניה משותפת של משמעות הטקסט
ושל הידע הנלמד  

:הפרקטיקות
דיאלוגיתקריאה 

אסטרטגיות לניהול שיח אורייני מורחב

להוראה בדגש  ופרקטיקותאתגרים 
על תלמידים עם חולשה שפתית 

ואוריינית
–שיח במציאות מורכבת של שונות 

לומדים שממעטים להשתתף בשיח*
אחריםעל־ידילומדים שנדחים *
–לומדים הנוטים להשתלט על השיח *
במונחיו של אריקסון " כרישי תורות"
(Erickson, 1996  .)

איך מערבים את כלל התלמידים  
?  בשיח האורייני המורחב

איך מצמיחים תשתיות שפתיות  
?  בשיח המורחב



דיאלוגיתקריאה 
Read-aloudהקראה קולית 

שיח אורייני מורחב

קריאה שיתופית

!זמן לקריאה שיתופית
. קריאה אוטונומיתזמן לעבור מהאזנה ל 

כיצד ליצור הזדמנויות להזמין את  
? התלמידים לקחת חלק בקריאה

אסטרטגיות קריאה
ניטור הבנה

ויסות הקריאה
מידעואיחזורדליית מידע 

מיזוג מידע



דיאלוגיתקריאה 
הקראה קולית
Read-aloud

שיח אורייני מורחב

קורפוס מילים
חקירת מילים

"שיטת המילים המצטברות"
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ח סמנטית

אורתוגרפית

פונולוגית

מורפולוגית

!זמן לנחיתה
זמן לעבור מהאזנה לטקסט מוקרא  

והשתתפות בשיח האורייני המורחב  
.  פיתוח תהליכי קריאה בסיסייםל 

?  "הנמכת הגובה"כיצד מתבצעת 



יצירת קורפוס מילים
קורפוס מילות מפתחמכל טקסט נלמד לחלץ 

מילות תוכן
מילות תואר

פעלים

–מצע ללמידה המילים הללו יהפכו 
הרחבת אוצר מילים✓
ביסוס השליטה באבני היסוד ומיומנויות שטף  ✓

קריאה
מורפולוגי–ביסוס ידע לשוני ✓
תוכןאיחזור✓
כתיבה ואיות✓



עקרונות דידקטיים
o בחירה מושכלת של טקסטים שיהוו מצע

להתערבות

o  המפגש הראשון עם הטקסט ייעשה בהקראה
המלווה בשיח אורייני מורחב

o  כניסה חוזרת אל הטקסט לצורך קידום תהליכי
קריאה בסיסיים

o  כניסה חוזרת אל הטקסט לצורך קידום תהליכי
מיומנויות הבנת הנקרא  –קריאה גבוהים 

ואסטרטגיות קריאה

oמעבר הדרגתי מהקראה לקריאה עצמית

o  מעבר הדרגתי מהשיח האורייני הדבור לשיח
האורייני הכתוב

-שיקולי דעת פסיכו
פדגוגיים

תמיכה רב ממדית בתהליכי  
הקריאה

הקראה מאפשרת גישה לתוכן 
ומפחיתה עומס קוגניטיבי  

.  ורגשי
מהלכים דידקטיים הדוקים 
המכוונים לעורר חוויה של 

סקרנות מקריאה, עניין, הנאה
התנסויות בקריאה על בסיס 

בטחון ותחושת –טקסט מוכר 
מסוגלות



הוראה מרכזיותפרקטיקות
.1Read-aloud
עיון ודיון/ דיאלוגיתקריאה 2.
שיח מטה לשוני3.
שיח מטה קוגניטיבי ורפלקטיבי4.
קורפוס מילים5.
מבנה טקסטואלי, רעיונות, משפטים, מילים–חקירה 6.
שימוש במארגנים גרפיים7.
קריאה חוזרת  8.
ויסות הקריאה, ניטור הבנה–קריאה אסטרטגית 9.



שינויים בולטים שהתגלו במהלך ההתערבות

הפחתה משמעותית בביטויים מילוליים✓

תסכול, הימנעות, והתנהגותיים להתנגדות

מקריאההנאהביטויים של ✓

ולהשתתפות פעילה בקריאה  יזימהלביטויים ✓

עליה במשך זמן הקריאה✓

שיפור ניכר במדדי שטף הקריאה✓

שיפור ניכר בהבנה הנקרא✓

שיפור ניכר באוצר המילים ברמת הבנה  ✓


