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1  'רכישת מיומנויות קריאה וכתיבה בכיתה א
 

 עיקרי הממצאים
א הערכה העוסקת ברכישת "ביצע בשנת הלימודים תשס, חינוך יסודיבשיתוף האגף ל, גף הערכה ומדידה

-בבתי'  כיתה איוליווה את תהליך הטמעת ההישגים הנדרשים מתלמיד' מיומנויות הקריאה בכיתה א
 . הספר

ספר שעלו -בתי 422-ב (' אות כיתעם מחנכי ראיונות 683מבוססים על ח הנוכחי "בדוהנתונים המוצגים 
המתייחסים ידי המורים ו-שנערכו עלהתנהגויות קריאה כיתתי של  טפסי מיפוי 768 לוע )ב"במדגם המיצ

ראיונות עם אנשי מקצוע שונים במטה  37ערך צוות הערכה , כן-כמו. ' אות תלמידי כית21,181-ל
 . ובמחוזות

 : הממצאיםעיקרילהלן 

 תמונת מצב: 'התנהגויות קריאה בכיתה א

מוקדם ללא ידע '  ללמוד בכיתה א החלוילים ילידי הארץהתלמידים הרגמ 70%- כ:תחילת שנה 
 .קוראים קריאה עצמאית כשהם מהם החלו את לימודיהם 5%-ובקריאה 

ילידי הארץ מהתלמידים הרגילים  85%במחצית השנייה של שנת הלימודים שלטו : אמצע שנה 
 ).בהתאם לנלמד או שליטה ברמה גבוהה יותר(בקריאה 

שהחלו את שנת הלימודים כשהם  די הארץיתלמידים הרגילים ילמה 80%: התקדמות בקריאה 
כמחצית מתלמידי החינוך המיוחד  . קוראים כלל שלטו בקריאה לאחר מחצית השנהאינם

יה של י מהעולים החדשים שולטים בקריאה במחצית השניםשליש-שניהמשולבים בכיתות רגילות וכ
 .'כיתה א

  : התלמידיםהשפעת התוכנית להקניית הקריאה על הישגי 

תוכניות להקניית ראשית של  מבחרקיים הספר - בבתי:תוכנית להקניית ראשית קריאהה
כשיטה , כל אחת מהן נמצאת בשימושו בלי סודות וליטף  ביותר הןהתוכניות הנפוצות. הקריאה
(ויש לי סוד) 9% (השפה כמכלול שתי שיטות רווחות נוספות הן.  מהמורים33%ידי -על, עיקרית

 . 8%- עלה בבליטף והשימוש 14%- ירד בבלי סודותח השימוש בתוכנית "בהשוואה לתשנ ).8%

זאת , עזר ביותר מתוכנית אחת להקניית הקריאהירבעים מהמורים נוהגים לה-יותר משלושה
 . בעיקר בעבודה עם התלמידים המתקשים

 בלי סודות או טףלי כלל ולמדו לפי תוכניות כשאינם קוראיםתלמידים שהחלו את שנת הלימודים 
 ;התקדמו יותר מתלמידים שלא שלטו בקריאה ולמדו לפי תוכניות אחרות

 30%-כ(כשהם קוראים מעט או קוראים באופן עצמאי '  תלמידים שהחלו את כיתה א,אולם
 ;השפה כמכלולהתקדמו מהר יותר אם למדו לפי גישת ) מהתלמידים

 .למידיש להתאים את התוכנית הנבחרת לרמתו של התשמכאן 

 החלו אתתלמידים שסיימו חטיבה צעירה :  הקדם יסודי על הישגי התלמידיםהחינוךהשפעת  
לאחר .  מאשר תלמידים שסיימו גן ילדים רגילקריאהעם שליטה טובה יותר במיומנויות ' כיתה א

התקדמות התלמידים בוגרי חטיבה , כן-כמו. זה) אם כי קטן יותר(מחצית השנה עדין נשמר פער 
 . מהירה יותר מזו של בוגרי גן רגילצעירה

 קריאה וכתיבהתנאים מעודדים רכישת 
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 :  ודרכי הוראהסביבה לימודית 

 קירות ,קיימת סביבה לימודית עשירה הכוללת ספריה כיתתית' כיתות א) 90%מעל (במרבית 
 ; לשימוש תלמידי הכיתהבמחצית מהכיתות מוצב מחשב. מפעילים ופינות עבודה

 מהמורים 19%;  מזמן ההוראה השבועי באופן פרונטלי29%'  בכיתות אהמורים מלמדים, בממוצע
 ;נוהגים ללמד בעיקר פרונטלית

לאבחון שוטף ולמעקב אחר התקדמות כל תלמיד יש חשיבות ברכישת : תיעוד ומעקב, בחוןא 
 :רוב המורים משלבים אבחון ככלי זמין בתהליך ההוראה. יות קריאה וכתיבהומיומנ

 87%(לפחות אבחון במהלך בשנה  מהמורים עורכים 99% --נויות קריאה אבחון מיומ 
 ; )עורכים יותר מאבחון אחד

 62%(במהלך השנה   לפחות אבחוןמהמורים עורכים 71% – אבחון מיומנויות כתיבה 
  ;)עורכים יותר מאבחון אחד

 44%(במהלך השנה   לפחות אבחוןמהמורים עורכים 51% – אבחון מיומנויות שיחה 
 ;)ורכים יותר מאבחון אחדע

 מנהלים תיקי 83%: נוהגים לנהל תיקי מעקב'  רוב מורי מבין מורי כיתה א– תיקי מעקב 
 . מנהלים  תיקים כאלה רק לתלמידים בעלי קשיים שונים12%-מעקב לכל תלמידי הכיתה ו



3  'רכישת מיומנויות קריאה וכתיבה בכיתה א
 

 פתח דבר
אלה   שפעולותא. הספרהשליטה בתהליכי הקריאה והכתיבה היא הבסיס ללמידה הפורמלית בבית"

בלימוד  יש חשיבות מכרעת לשלב הראשו, הספרממשיכות להשתכלל ולהתפתח לאור כל שנות בית

  .'א כיתה  הפורמאלי

 ראשו במסגרת תכנית היסוד להוראת לשו א  היא שלב' תכנית להוראת הקריאה והכתיבה בכיתה א

 1."ריינית של כל התלמידיכשירות לשונית ואו רכישת לשו א כתובה ודבורה ופיתוח

לרכישת . בוגראד היא הצעד הראשו בדר לרכישת הידע והמיומנויות שידרשו לו כ' כניסת התלמיד לכיתה א

השפעה רבה על מידת הצלחתו במסגרת הלימודית לאור שנותיו בבתי'  בכיתה אמיומנויות קריאה וכתיבה

 . כ כבוגר בחברההספר ועל תפקודו אחר

במהל ' נדרשי מתלמידי כיתה אההישגי הנו יסודי עוסק זה שני מספר בניסוח ופרסו של האג לחי

הספר מה מצפי מתלמיד ולכלל צוות בית' מנת להבהיר למורי בכיתה אזאת על. שנת הלימודי הראשונה

ניסוח מאחורי . ידי כ לשפר את הישגי התלמידילדעת בתו שנת הלימודי הראשונה ועל' כיתה א

מהל זה של ניסוח .  כ קל יותר להשיגה,ברורה ומובנת ההישגי הנדרשי עומדת התפיסה שככל שהמטרה

בימי אלה שוקדי אנשי המקצוע . הישגי נדרשי תפס תאוצה בחודשי האחרוני במטה משרד החינו

 .  היסודייצועות הלימודהספר ובמק ביתהכיתדרגות המתחומי הדעת השוני על ניסוח הישגי נדרשי לכל 

מציגה תמונת מצב אודות המתרחש ', הערכה זו מלווה את תהלי ניסוח ההישגי הנדרשי לתלמידי כיתה א

 .   במהל שנת לימודי זוהקריאה והכתיבהבכיתה ובוחנת את תהלי רכישת מיומנויות 

                                                           
 .2000 ספטמבר, א"אלול תשס 1/אתשסל  "זר מנכחו  1
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 ההערכה
 מטרות ההערכה

 :תו התייחסות לנושאי הבאי'  בכיתה אמטרת הערכה זו היא להציג תמונת מצב של המתרחש

 ;'כיתה אב מידת רכישת מיומנויות קריאה וכתיבה 
 ;הקריאה והכתיבההגורמי המשפיעי על רכישת מיומנויות  
 ;מיומנויות הקריאה והכתיבהדרכי האבחו והמעקב אחר רכישת  
 ;הקריאה והכתיבה רכישת לעידודתנאי  
 .א הקניית מיומנויות קריאה וכתיבהתהלי הטמעה של מדיניות חדשה בנוש 

 אוכלוסיית ההערכה
 :הלוח הבא מציג את האוכלוסייה אליה התייחס ההערכה

 פי סוג פיקוח ומחוז- על– הערכה בשהשתתפו  בתי הספר והתלמידים התפלגות : 1לוח 
כ"סה דתיפיקוח ממלכתי   פיקוח ממלכתי 

ספרבתי תלמידי דיתלמי  ספרבתי  ספרבתי תלמידי   
 מחוז

 צפו 53 2,496 24 794 77 3,290
 חיפה 28 1,512 21 678 49 2,190
 מרכז 28 1,780 29 988 57 2,768
 תל אביב 27 1,716 7 254 34 1,970

 דרו 126 7,591 66 2,854 192 10,445
 ירושלי 1 65 11 396 12 461
י"מנח 1 57 0 0 1 57  

כ"סה 264 15,217 158 5,964 422 21,181  

  כהתהליך ההער
ב "שהשתתפו במיצ ספר יסודיי בתי422ממדג ארצי של ' מורי כיתות א: 'מיפוי רמת קריאה בכיתות א

בתחילת שנת הלימודי ע כניסת לבית תלמידיה את רמת הקריאה שבה היולהערי התבקשו , א"בתשס

 . 2001אפריל  מרהספר ואת הרמה אליה הגיעו במחצית השנייה של שנת הלימודי 

תוכנית הלימודי ולשיטת והמותא ל ידעלעל מידע שוט המתועד המורי הונחו לבסס את הערכותיה 

 . ההוראה הנהוגי בכיתת

 . בתי ספר422 תלמידי ב21,181 בה לומדי ' כיתות א786 מ מידעהתקבלכ "סה

הראיו התמקד בהטמעת .  יספר שונמבתי'  מורי כיתות א130ס רואיינו " בשנת הלימודי תש–  חלוראיו

 ".'הישגי מצופי בכיתה א"המסמ 

. ב" במיצספר שהשתתפומבתי'  מורי כיתות א683רואיינו א " בשנת הלימודי תשס 'מורי כיתות א ראיו ע

, תוכנית פעילות, דרכי הוראה והערכה, הסביבה הפדגוגית בבית הספר: הראיו התייחס לתחומי הבאי

 . בית הספר וסביבת העבודה בבית הספרארגו וניהול 

בעלי תפקידי שוני בחינו ו אנשי מקצוע 37 רואיינוא " בשנת הלימודי תשס– ראיונות ע אנשי מקצוע

 ,מדריכות לאוריינות 6, מפקחי כוללי 20, רפרנטיות לאוריינותכל ה:  העוסקי בהקניית הקריאההיסודי

) ' וכדבלי סודות, ליט(הספר  הקריאה הנפוצות בבתיתוכניותכות למדרי, מדריכות אזוריות, מדריכות מטה

 .ספריותומדריכות בית



5  'רכישת מיומנויות קריאה וכתיבה בכיתה א
 

 תמונת מצב: 'התנהגויות קריאה בכיתה א
השפעות של גורמי שוני על ייבחנו ה וכ  התנהגויות הקריאהפויי הממצאי שהתקבלו ממיוצגובפרק זה 

ידי המורי בהתא ססו על מידע שוט שנאס עלכי הנתוני התב, נדגיש. התנהגויות הקריאה שנבדקו

 ).לא נערכו אבחוני ארציי אחידי לתלמידי(לתוכנית הלימודי ולשיטת ההוראה הנהוגי בכיתה 

ולאחר מחצית ' ע כניסת התלמיד לכיתה א: התקבלו נתוני לגבי התנהגויות הקריאה בשני מועדי, כאמור

,  ילידי האר"רגילי"תלמידי : עבור שלוש קבוצות התלמידי הבאותיוצגו בנפרד תוצאות המיפוי . השנה

 . "תלמידי שילוב "תלמידי המקבלי תמיכה במסגרת סל השילוב  ו2עולי חדשי

 התפלגות קבוצות התלמידים: 2 לוח

אחוז מכלל 

 התלמידי
 מספר 

 3תלמידי
 קבוצות התלמידי

  רגילי ילידי הארתלמידי 19,251 91%

 תלמידי עולי חדשי 1,035 5%

 תלמידי שילוב 962 4%

 

 ובאמצעההתנהגויות קריאה בתחילת השנה 
פי הקטגוריות  עלהלמפות את התנהגויות הקריאה שללהערי את תלמידיה והתבקשו ' מורי כיתה א

 : הבאות

 תחילת שנת הלימודים אמצע שנת הלימודים

 יות הקריאהולט כלל במיומנשואינו התלמיד  

 יות הקריאהולתלמיד שליטה מועטה במיומנ 

 בהתא לנלמד בכיתהבמיומנויות תלמיד שליטה ל 

 יות אלווליטה ברמה גבוהה במיומנלתלמיד ש 

  קורא כללאינוהתלמיד  

 התלמיד יודע מעט על קריאה 

 התלמיד קורא באופ עצמאי 

קבוצות שלוש עבור צאות המיפוי של תחילת השנה תותמונת המצב לפי  את י מציגי הבאמיהתרשי

 .עולי חדשי ותלמידי שילוב, "רגילי" תלמידי – התלמידי

                                                           
 .תלמידי עולי נחשבי כל מי שעלו לאר בשלוש השני האחרונות  2

 . תלמידי ה עולי חדשי הנתמכי ג מסל השילוב67     3 
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 הלימודים ובאמצעה ת רמת הקריאה בתחילת שנתמונת מצב של

  השנה תחילת:2תרשים   השנה אמצע:1תרשים 
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 מבי התלמידי הרגילי 69%: הספרע כניסת לבית התלמידי לא ידעו לקרואמוחלט של רוב ה, כצפוי

 התלמידי מקרב) 5%עד (אחוז נמו .  מבי התלמידי העולי91% מבי תלמידי השילוב ו82%, ילידי האר

ידע ע  דיההחלו את לימויתרת התלמידי ,  באופ עצמאיי קוראכשההספר ביתב החלו את לימודיה

 .דתייספר ממלכתייספר ממלכתיי ובבתיהתמונה דומה בבתי. בקריאהכלשהו 

 יותר ממחצית , זאתע.  מהעולי החדשי שלטו בקריאה63% מילידי האר ו85% ,חצי שנהכלאחר 

 .  שילוב לא רכשו מיומנויות קריאההתלמידי מ

 התקדמות ברכישת הקריאה
 4 ו3תרשימי . קשורה בקשר הדוק לרמה ההתחלתית בה החל את לימודיו' התקדמותו של תלמיד בכיתה א

 :מדגימי קשר זה

 אמצעהלרמת הקריאה בין תחילת השנה בהתקדמות 

  כללשלא קראו תלמידים :4תרשים   מעט על קריאהידעו תלמידים ש:3תרשים 
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 כי קיי , עולהאשר החלו את שנת הלימודי כאשר אינ קוראי כללהמתייחס לתלמידי , יללע, 3מתרשי 

התלמידי הרגילי מ כחמישית : השייכי לכל אחת מהקבוצותתלמידיה של במידת התקדמות שוני רב

העולי החדשי התקשו מ כשליש. יות הקריאה לאחר מחצית השנהוהתקשו ברכישת מיומנ ילידי האר

 . יות הקריאה לאחר מחצית השנהו לא שלטו במיומנישילוב עדיהלמידי תמ 60%כיות ואילו וישת המיומנברכ

 מתלמידי השילוב 41% מהעולי החדשי ו65%,  מהתלמידי הרגילי ילידי האר80% יתר התלמידי 

 ).בהתא לנלמד או ברמה גבוהה(ת הקריאה יושלטו במיומנו

כי , עולה' החלו את כיתה אקריאה כשב  מסויבסיסהיה לה מות התלמידי שמציג את התקדה 4תרשי מ

 17%,  מתלמידי השילוב29% נשארו אול. יות הקריאהו שלטו לאחר המחצית הראשונה במיומנרוב

למרות  יות הקריאהוהתקשו ברכישת מיומנשעדיי  מהתלמידי הרגילי ילידי האר 3%מהעולי החדשי ו

 .   ע ידע חלקי בקריאההלימודי שהחלו את שנה

כקוראי עצמאיי שלטו לאחר מחצית השנה במיומנויות '  רוב רוב של התלמידי שהחלו את כיתה א,כצפוי

כשליש מהתלמידי שהמורי העריכו , באמצע השנה, בקרב העולי החדשי נמצאו. הקריאה ברמה גבוהה

 .בהתא לנלמד" רק"את רמת שליטת בקריאה 
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 קריאה וכתיבה על רכישת מיומנויות ותהשפע
קריאה וכתיבה אצל תלמידי כיתות פרק לאתר גורמי המעודדי רכישה מהירה וטובה של מיומנויות מטרת 

 . 'א

 שכיחותן של תוכניות להקניית ראשית הקריאה 
 מבחר רחב מתו', הספר יש חופש לבחור אלו תוכניות להקניית ראשית הקריאה ישמשו את מורי כיתה אלבתי

תוכניות להקניית ראשית ה משתמשי במגוו רב של כי , עולה' תשובות מורי כיתה אמניתוח . של תוכניות

 . הקריאה

על, כשיטה עיקרית, כל אחת מה נמצאת בשימושו' בכיתות אהתוכניות הנפוצות ביותר ה  ליט ובלי סודות

 ). 8%(יש לי סודו) 9% ( כמכלולהשפה שתי שיטות רווחות נוספות ה.  מהמורי33%ידי 

, אנו קוראי, אלפוני, צלילי מספרי, ח לקרואוהכ:  ה בה משתמשי להקניית הקריאהאחרותתוכניות 

כל אחד , נקרא בקלות, "תל, ד"שער לחמ, שיטת החדר, מאות לאות, קריאה כחוויה, ד חדש,  האלפו שלנו

 .ועודיכול לקרוא 

 א"ח לתשס" שינויים מתשנ–תוכניות הקניית הקריאה העיקריות  :5תרשים 
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 : כי,  מעלה4ח"א לנתוני תשנ"השוואת נתוני תשס

 ;  לשליש מהמורי50% מכ בלי סודותחלה ירידה בשימוש בתוכנית  

  ; מרבע לשלש מהמורי ליט חלה עליה בשימוש בתוכנית, במקביל 

 . חלו שינויי קטני בלבד לי סוד וליט  ישבהיק השימוש בתוכניות 

  תוכניות להקניית ראשית הקריאה בחירת
ספר בשיעור דומה של בתי; הספר בעצמו את התוכנית להקניית הקריאה בוחר מנהל ביתהספרבתי מ15%–ב

 .דרי ולעיתי מרכז השכבה',  כיתה אי מור,הספריתהכולל את מנהל בידי פורו נבחרת התוכנית על

                                                           

, ס"תש, רושליי,  ג הערכה ומדידה,ח" תשנמיפוי עקרונות ושיטות הוראה בבתי ספר יסודיי: טיפוח כשירות אוריינית  4

 .2930' עמ
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, תוצאות מיפוי רמת הקריאה הצביעו על חשיבות התאמת התוכנית להקניית הקריאה לרמתו של התלמיד ואכ

נוהגי להיעזר ביותר מתוכנית אחת להקניית הקריאה לעבודה ע התלמידי  מהמורי דיווחו שה 77%

  .המתקשי או להשלמה של תחומי הלוקי בחסר בתוכנית העיקרית המשמשת את המורי

 : הספר לבחירת התוכנית להקניית הקריאה בביתהעיקריי הנימוקי ללה

 ;"ניסיו שהוכיח את עצמו", "השיטה משיגה את המטרה" 

המנהלת ", "המורי המקבילי הסתדרו ע השיטה", "הספרמשקפת את השקפת בית"] התוכנית[ 

 ;"החליטה

 ;"ד"ספר של חביטה שמקובלת בבתיש", "הספר בעירשיטה הנהוגה ברוב בתי", "הוראה מהפיקוח" 

 ;"שיטה שהוכיחה את עצמה ע ילדי מתקשי", "כי היו הרבה עולי", "בגלל סוג האוכלוסייה" 

, "קצב מהיר, מהנה, שיטה ברורה, שיטה קלילה", "יש לה אוצר מילי גדול, מדורגת, שיטה מובנת" 

 ;"כניתיסודית יותר ופחות ט, השיטה יותר מעניינת", "מאוד מקיפה"

 ;"הרחבת ידע עול", מלאת חוויות ונוגעת לעול הילד", "מרחיבה אופקי, אוריינית "]תוכנית[ 

 ;" מלמעלה למטה ומלמטה למעלההשיטה משלבת את שתי הגישות של הקריאה ", "שילוב גישות" 

 ;"הגישה הקודמת לא הצליחה", "שיטה קודמת לא הייתה מוצלחת" 

 ".ההשתלמות בנושא קנתה אותי", " ומאז משתמשת בכאחרי השתלמות מצא ח בעיני" 

  להקניית הקריאההתוכניות ן שלהשפעת
 מציג את רמת 6 תרשי ?ת בכיתה על הישגי התלמידיות להקניית הקריאה הנלמדו התוכנימהי השפעת של

 7שימי  תר.  בכיתתריאה הנלמדותתוכניות הקפי  על באמצע שנת הלימודישל כלל התלמידי הקריאה 

 מציגי את רמת הקריאה באמצע שנת הלימודי לפי הרמה ההתחלתית של התלמידי וג לפי שיטת 8ו

 :ההוראה

עולים חדשים ותלמידי , "רגילים"תלמידים (קבוצות התלמידים  עבור שלושת הבדיקות נערכו כי , להדגישחשוב
 . קבוצותאחת מהכל ב והתוצאות שהתקבלו הצביעו על מגמות דומות )שילוב

  לפי שיטת ההוראה--כלל התלמידים רמת הקריאה באמצע השנה של : 6תרשים 
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  ולפי הרמה ההתחלתית לפי שיטת הקריאה הנהוגה בכיתהרמת הקריאה באמצע השנה

  כללשלא קראו תלמידים :8תרשים   מעט על קריאהידעו תלמידים ש:7תרשים 
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 : כי אכ קיימת השפעה של התוכניות להקניית הקריאה על התקדמות התלמידי,נמצא

בי א למדו לפי  במידה דומה התקדמוהספר תלמידי שלא ידעו לקרוא כלל ע כניסת לבית 

יאה ברמה גבוהה לאחר שלטו בקרכרבע מה  :בלי סודותובי א למדו לפי תוכנית  ליטתוכנית 

 .ברכישת הקריאה אחר מחצית השנה הראשונה התקשו וקצת פחות מרבע מחצית השנה

מתלמידי שלמדו לפי תוכניות  5התקדמו פחות השפה כמכלול  תלמידי שלמדו לפי,לעומת זאת

 שלטו ברמה 20%ו  לאחר חצי שנת לימודי מה התקשו ברכישת מיומנויות הקריאה28% :אחרות

 . הה במיומנויות הקריאהגבו

בי א למדו לפי  במידה דומה התקדמו הספרתלמידי שידעו מעט על קריאה ע כניסת לבית 

מתלמידי אלה שלטו בקריאה ברמה גבוהה  60%כ :בלי סודותובי א למדו לפי תוכנית  ליטתוכנית 

 . לאחר מחצית השנה

לול התקדמו יותר מתלמידי שהחלו את תלמידי שידעו מעט על קריאה ולמדו לפי השפה כמכ

 60% מהתלמידי בהשוואה ל70%(לימודיה באותה רמת קריאה א למדו לפי שיטות אחרות 

 . 6)בהתאמה

 התלמיד עשויה להביא להתקדמות מהירה יותר ברכישת ו שלהתאמה של התוכנית להקניית הקריאה לרמת
 לקרוא מתאימה גישה מובנית כמו  כלל יודעיםאינםהם לתלמידים המתחילים את השנה כש. מיומנויות הקריאה

השפה  תגישמתאימה יותר   על קריאהמסויםעם מושג ' לתלמידים המתחילים את כיתה א. בלי סודות או ליטף
 מהמורים דיווחו שהם מלמדים קריאה בעזרת יותר מתוכנית אחת להקניית הקריאה וזאת 80% -כ, ואמנם. כמכלול

 .םפי צרכי תלמידיה-על

                                                           
עבור ,  בה התקבל קשר שלילי בי השימוש בשפה כמכלול והתקדמות התלמידי מרובה רגרסיהמניתוחאישוש לכ מתקבל   5

 . תלמידי שהחלו כשאינ יודעי לקרוא
עבור , תלמידי בה התקבל קשר חיובי בי השימוש בשפה כמכלול והתקדמות ה מרובה רגרסיהמניתוחאישוש לכ מתקבל  6

 .תלמידי שהחלו כאשר ה  יודעי מעט לקרוא
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  החינוך הקדם יסודיו שלהשפעת
משפיעה על מידת הצלחתו ברכישת מיומנויות השפה במהל ' מידת המוכנות של התלמיד הנכנס לכיתה א

יש חשיבות לבחו הא קיי הבדל בי מידת המוכנות של תלמידי בוגרי גני , על כ.  'הלימודי בכיתה א

 . ירותילדי רגילי לבי תלמידי שסיימו חטיבות צע

 תלמידי שלמדו 2,300שלמדו בגני ילדי רגילי ולכ'  תלמידי כיתות א19,000לכתוצאות המיפוי מתייחסות 

 מורות שלימדו בכיתות של מסיימי גני ילדי רגילי 698 הנתוני מבוססי על דיווחי של .בחטיבות צעירות

 . מורות שלימדו בכיתות של מסיימי חטיבות צעירות84ו

 סוגי לפי  בקרב התלמידי ובאמצעה תחילת השנהשנער במיפוי ה את תוצאות י מציגי הבאמיהתרשי

 : בה למדוהמסגרות הקד יסודיות

 יסודית- לפי המסגרת הקדםהיתאמצעוברמת הקריאה בתחילת השנה 

 תחילת שנת הלימודים :10תרשים  אמצע שנת הלימודים :9תרשים 
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לא קרא כלל ידע מועט קרא עצמאית

שבחטיבות הצעירות מקני לילדי את ראשית הקריאה טוב יותר מאשר בגני ילדי  ,עולה 9 תרשי מנתוני

בקריאה כשה בעלי ידע מסוי '  החלו את כיתה א מקרב התלמידי שסיימו חטיבה צעירה40%: רגילי

  . מהתלמידי בוגרי ג רגיל30%לבהשוואה 

במיומנויות השפה אחוז התלמידי שהגיעו באמצע השנה למידת שליטה גבוהה כי ,  עולה10רשי מנתוני ת

 35% בהשוואה ל41%עומד על רגילי והגני ה בוגרי על האחוז בקרבבקרב בוגרי החטיבות הצעירות עולה 

  ;בהתאמה

שליטת   עדיידישל תלמידי שבאמצע שנת הלימו) 16%18%( בשתי הקבוצות יש אחוז דומה ,ע זאת

 .מועטה בלבד או שאינה קיימת כללבמיומנויות הקריאה  

.  ההתקדמות ברכישת מיומנויות השפה של תלמידי בוגרי שני סוגי הגניקצבהנושא האחרו להשוואה הוא 

 :פי סוג הג מציג את התקדמות התלמידי לשליטה ברמה גבוהה על11תרשי 
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שליטה ברמה "תלמידים שהגיעו ל: 11תרשים 
  השנהבאמצע" גבוהה
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מידת השליטה בתחילת השנה
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גן רגיל חטיבה צעירה

ללא ידע '  מהתלמידי שהחלו את כיתה א20%

כלשהו בקריאה הגיעו באמצע השנה לרמה גבוהה 

 . בי א למדו בג רגיל או בחטיבה צעירה

ע ידע כלשהו '  תלמידי שהחלו את כיתה א,א

 קריאה הגיעו מהר יותר לרמת שליטה גבוהה אב

 :ה מסיימי חטיבות צעירות

 ממסיימי החטיבות הצעירות שידעו 68% 

הגיעו ' מעט על קריאה בתחילת כיתה א

לרמת שליטה גבוהה באמצע השנה 

 מקרב מסיימי גני הילדי 61%בהשוואה ל

 ;הרגילי
הגיעו לרמת שליטה גבוהה באמצע ' כל מסיימי החטיבות הצעירות שקראו עצמאית בתחילת כיתה א 

 ; מקרב מסיימי הגני הרגילי84%השנה בהשוואה ל

. סביבת הלמידה בחטיבות הצעירות מכינה טוב יותר ה את התלמידי ילידי האר וה את העולי חדשי

 . סביבת הלמידה בגני ילדי רגילי עדיפה עבור תלמידי שילוב, מאיד

כ שהחטיבות הצעירות נותנות ל  תוצאות המיפוי בתחילת השנה ובאמצע השנה מצביעות ע:לסיכו

מאשר נותני גני , מבחינת רכישת מיומנויות הקריאה', לתלמידי הכנה טובה יותר להתקדמות בכיתה א

 .)למעט תלמידי שילוב (ילדי רגילי

הספר וה נמצאי ברמת כחמישית מהתלמידי לא התקדמו במהל חצי השנה הראשונה ללימודיה בבית

 . ללא תלות בסוג הג אותו סיימו,וסר שליטה במיומנויות הקריאה באמצע השנהשליטה נמוכה או ח
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 מעקב רשום ומיפוי, אבחון
מדגישי את הצור בקיו ) א(1/א"ל תשס"וה חוזר מנכ) א"תשס(ה הוועדה הציבורית להוראת הקריאה 

כבר בתחילת . "טפתביסוס ההוראה על הערכה שו"שתהווה , של התלמידשגרה של אבחו מיומנויות השפה 

". והכנה של תוכנית הוראה מותאמת לממצאי האבחו... אבחו של ניצני אוריינות "שנת הלימודי יתבצע 

 .השיחכתיבה ו, קריאה:  אמורי לכלול את כל אופנויות השפהניהאבחו

ע אבחו זאת למרות המשאבי הרבי הנדרשי מהמורה לביצו, ספר רבישגרת אבחו פרטני מקובלת בבתי

. עמיתהמרפאה בעיסוק או מורה, ספר אחדי נהוגה מערכת סיוע למורה באמצעות מורה משלבתבבתי. כזה

בנוס , מקובל לבצע, בנוס .לסג המנהל או לרכז השכבה, ספר אחרי הועבר תפקיד האבחו למנהלבבתי

 .  אזור פיקוחשכבתיי ולעיתי א משותפי לכל, ג אבחוני כיתתיי, לאבחו הפרטני

 שיעור המורים המאבחנים את :12תרשים 
 *אופנויות השפה השונות

38%
56%
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 המתאר את שיעור המורי המבצעי 12מתרשי 

 80%כי , אבחוני באופנויות השפה השונות עולה

מהמורי מבצעי אבחו מיומנויות קריאה שלוש פעמי 

ות כתיבה שלוש  מבצעי אבחו מיומנוי56%, בשנה

 מבצעי אבחו של מיומנויות שיחה 38%, פעמי בשנה

 עורכי אבחו של מיומנויות השימוש במחשב 7%ו

 .  שלוש פעמי בשנה

כי ה משתמשי במגוו רחב של כלי ,  מדווחיהמורי

 מתבססי על מספר סוגי של כלי 86%: אבחו

 .לאבחו מיומנויות השפה של תלמידיה

 :הל מפורטי כלי אבחו הנפוצי ל3 לוחב

   מהמורי עורכי ג אבחו במיומנויות מחשב10%פחות מ* 

 כלים נפוצים לאבחון מיומנויות שפה: 3לוח 
 קריאה כתיבה

 משימה של כתיבה חופשית או כתיבה יוצרת 
 הכתבה 
 פורטפוליו או מעקב אחר מחברות התלמיד 
 "'כשירות אוריינית בכיתה א"מ טפסי  מהמס 
 כלי המהווה חלק מתוכנית הקניית הקריאה 
 הספרכלי שפותח בבית 
 אבחו דינמי 

פסקאות , קריאה קולית של מילי 

 ומשפטי
 )הפתעה להגר(המשגת הכתוב בספר  
 כלי המהווה חלק מתוכנית הקניית הקריאה 
 הספרכלי שפותח בבית 
 אבחו דינמי 

 שיחה מחשב
 מיומנויות השימוש בתוכנות שנלמדובחינה של  
 תצפית אחר עבודה שוטפת 
 הספרכלי שפותח בבית 

 שיח קבוצתי או כיתתי, דיאלוג 
 מדרש סיפור או תמונה 
 המשגת הכתוב בספר 
 הספרכלי שפותח בבית 
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תיק המעקב מאגד .  הצור במעקב רשו אחר התקדמות התלמידי במהל השנה אתיי מצ7ל"מנכהחוזר 

פורמליי ואיסו שוט של , )תצפיות או תיעוד שיחות: כגו(פורמליי בלתי:  כלי אבחו שוניתוצרי של

 . תוצרי התלמיד

 מנהלי תיקי מעקב לכל תלמידי 83%: תיקי מעקבנוהגי לנהל ' כי רוב מוחלט של מורי כיתה א, נמצא

 .  נוספי מנהלי תיקי מעקב רק לתלמידי בעלי קשיי שוני12%הכיתה ו

של הישגי ) המיפוי(תיק המעקב מהווה בסיס להערכת מיומנויות השפה של התלמיד וכ הבסיס לסיכו כיתתי 

הספר ומחוצה  מהמורי מוסרי סיכו כיתתי של ממצאי האבחוני לגורמי שוני בבית90%. התלמידי

תי נמסרי הסיכומי לעי. הספררבעי מהמורי מעבירי את הסיכו הכיתתי למנהל ביתכשלושה. לו

או למפקח /הספר ואו לצוות הטיפולי בבית/ספרי ואו למדרי הבית/הכיתתיי ג לרכז השכבה או המקצוע ו

 .הכולל

ספר קיימת מדיניות ברורה לגבי תהלי הערכת תלמידי כי בבית, מדווחי' שלישי ממורי כיתות אשני

 .אור תוצאות האבחו והסיכו הכיתתי של הישגי התלמידיפעולות שיש לנקוט לה ידוע מה) 81%(ולרוב 

 

                                                           
 .5 סעי ,)א (1/ א"ל תשס"חוזר מנכ 7
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 קריאה וכתיבה רכישת לעידודתנאים 
להבטיח סביבה אוריינית המעודדת קריאה וכתיבה בכל ": הוועדה הציבורית להוראת הקריאה ממליצה

 .   8"הכיתות

'  אות מורי כיתחושדיווכפי ',  אות בכיתתמונת המצב של סביבות הלמידה וההוראהבפרק זה נציג את 

, דרכי ההוראה, הסביבה הלימודית : הנושאי הבאילנשאלו עהמורי . 2001במאי שנערכו עימ בראיונות 

שעות הלימוד המוקדשות למקצועות השפה העברית , דרכי האבחו והמעקב אחר התקדמות התלמידי

 . והתוכניות להקניית ראשית קריאה

הצפה של הסביבה במקורות "ש בסביבת למידה עשירה שתאפשר טיפוח מיומנויות השפה צרי להתרח

ובכלל זה , נגישות מתוכננת וג מזדמנת לחומרי ואמצעי הפקה... הצעת מגוו מקורות לקריאה... לקריאה

 9."מחשבי

, )93%( ספריות כיתתיות ת ו הכולל' במרבית כיתות א סביבות למידה עשירותואכ דיווחי המורי מצביעי על

 . מהכיתותמחשב מוצב במחצית , בנוס). 95%(ולוחות או קירות מפעילי ) 95%(ות עבודה פינ

פי על, הקצאת זמ הוראה באופ דיפרנציאלי"נדרשת לארג את זמ ההוראה כ שתהיה ' המורה בכיתה א

אי את הפעלה דיפרנציאלית של השיטות להוראת הקריאה כדי להת"וכ ,  "הצרכי הייחודיי של הלומדי

 10."השיטה לתלמיד ולשלב הלמידה שהוא נמצא בו

 :נמצא כי

 מהמורי 19%;  מזמ ההוראה השבועי באופ פרונטלי29%'  בכיתות אהמורימלמדי , בממוצע 

 ;נוהגי ללמד בעיקר פרונטלית

ידי  עלכל תלמידהמורי נוהגי להתאי את התוכנית להקניית הקריאה ליכולת האישית של מ 77% 

 ;וש ביותר מתוכנית אחת להוראת קריאהשימ

 .כי יש לה הידע הדרוש להכנת יחידות לימוד להוראה ברמות שונות, מדווחי) 79%(מרבית המורי  

  זאת הרפרנטיות המחוזיות והמפקחי הכוללי ציינו שמורי מתקשי בבניית הוראה מותאמתע

 ;לרמות שונות

 ;כמורי וה לעבודה ע התלמידי בכיתה משתמשי במחשב ה לעבודת מהמורי 58% 

, מה. 11) שעות שבועיות54 ל22בי  ( שעות לימוד שבועיות34לומדי בממוצע ' תלמידי כיתות א 

 . 12) שעות שבועיות20 ל3בי (מיומנויות השפה  שעות בממוצע ללימוד 11מוקדשות 

 

                                                           
 .א"תשס, ח הועדה הציבורית להוראת הקריאה"דו 8
 .4סעי  , 2000 בספטמבר 1, א"אלול תשס' א, )א/(1א "ל תשס"חוזר מנכ 9

 .4סעי  , )א/(1א "ל תשס"חוזר מנכ 10
 .ספר המשתתפי בתוכנית יו חינו ארווד כלולי ג בתיבתחשיב ס שעות הלימ 11
 ).הבעה ועוד, לשו, אוריינות, עברית(' הש מיומנויות שפה כולל  את מגוו תחומי השפה העברית הנלמדי בכיתה א  12
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 "הישגים מצופים"תהליך הטמעת המסמך 
נדרשי ההישגי מדיניות הקובעת מה ה ה שלה מספר שני בפיתוח והטמעהאג לחינו יסודי עסק מז

, א. ח השתנתה מדיניות משרד החינו"מאז תחילת ההערכה ועד לכתיבת הדו.  וכיצד יש להשיג' אותכיתב

מרמת מקבלי ההחלטות ועד , "'הישגי מצופי בכיתות א"המסמ נית לראות בתיאור תהלי ההטמעה של 

 טוב יותר יישוידי כ בעתיד אפשר עלומ את נקודות החוזק והתורפה  דג המאתרהספר בתיליישומה ב

 .הספרשל מדיניות חדשה בבתי

  ברמת מטה ומחוזהטמעהלהאחראים 
המרכזת את פעילות המחלקה למיומנויות יסוד במחוז ומופקדת על הקשר בי , בכל מחוז פועלת מדריכת מטה

במחוזות מסוימי פועלות במקביל שתי . ספריות לבי המחלקה למיומנויות יסודתהמדריכות האזוריות והבי

 .מדריכות מטה

צוות מסייע להפצת מדיניות  אשר מהוות, פועלות בכל המחוזות רפרנטיות מחוזיות ומדריכות מטה, בנוס

קחות או פועלות לצידה מפ, במקרי מסוימי. כלל פועלת רפרנטית מחוזית אחתבדר. משרד החינו

א כי בחלק , דתיי יש רפרנטית ארציתספר ממלכתייבבתי. מדריכות נוספות המקורבות לעניי

מרבית הרפרנטיות הינ מפקחות כוללות . דתימהמחוזות מונתה רפרנטית נוספת מטע הפיקוח הממלכתי

 .פועלותלהיות ג רפרנטיות לתחו האוריינות במחוז בו ה , בנוס לתפקיד זה, אשר מונו

 תהליך ההטמעה
בהפצת טיוטה של עקרונות המדיניות לצוות המסייע , ט"תהלי ההטמעה החל בשנת הלימודי תשנ

תבצע תהלי ההטמעה  ה.  חוות דעת ולהיערכות להטמעתו למת)המטההרפרנטיות המחוזיות והמדריכות (

 .  להל13המתואר בתרשי " מניפה"כתהלי 

 : ישורי במקביל באופ הבאתהלי ההפצה נעשה במספר מ

ל ומנהל " מטע הסמנכ בליווי מכתבס"שנת הלימודי תשתחילת בעקרונות הופ המסמ : ל"חוזר מנכ

 . 'העקרונות מהווי מדיניות המחייבת את כל כיתות א הפדגוגי בו מודגש שנהליהמ

 :המסמ נשלח באמצעות הדואר לגורמי הבאי, כמתואר בתרשי לעיל

 ;ספר יסודיי בארבתיכל מנהלי  

 ;מפקחי כוללי 

 .נשלח המסמ ליצרני השיטות השונות להקניית הקריאה, בנוס לכ 

 .דד את העקרונות והמגמות המפורטי במסמיאשר ח, ל"הפצת המסמ לוותה בחוזר מנכ

או מדריכות המטה את / כינסו הרפרנטיות המחוזיות ו)ס"תחילת שנת הלימודי תש(באותה תקופה 

במהל המפגש הציגו הרפרנטיות המחוזיות את . מפקחי הכוללי ואת מנהלי המחוזות למפגש היערכותה

 . הספרבתימחייבת את כל  והדגישו שהמדיניות ההסבירו את הרציונל העומד מאחורי, העקרונות

אוריינות או את רכזות ה/ספריות ואו את המדריכות הבית/ את המדריכות האזוריות והנחו מדריכות המטה

 .ביישו המדיניות' ב'מדיניות במטרה שאלו ידריכו את הצוות מורי כיתות אבאופ יישו ה
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 תהליך הטמעת המסמך: 13תרשים 

 
 

  :המפקחי הכוללי

להצגת לה למפגש הספר באזור הפיקוח שחלק ניכר מהמפקחי הכוללי כינסו את מנהלי בתי 

לעיתי השתתפו במפגש זה ג מורי . בהנחיית מדריכת המטה או הרפרנטית המחוזית, העקרונות

באזורי פיקוח אחדי נערכו ימי עיו נוספי לצוותי . ספריותאו רכזות האוריינות הבית/ו' כיתות א

 .הספרמובילי בבית

' בו' ות תשומת לב מיוחדת לכיתות אהתבקשו המפקחי להפנ, בעקבות הפצת המדיניות החדשה 

 .יישו העקרונות בכיתותהספר ולבדוק את בביקוריה בבתי

 . ספרתמדיניות בבי נדרשו לייש את הספרמנהלי בתי

 :  התקיימה הנחיה בשני אופני'למורי כיתות א

 ) למשנהו מאזור פיקוח אחדיהיק ההשתלמויות משתנהתכני ו( שנערכו בכל המחוזות השתלמויות 

תאמתה  וההמדיניות עקרונות ,בי השאר, נוודני כבמהל, ועסקו בנושאי שוני מתחו האוריינות

 ;הספר בית הספציפיי של כללצרכי

ידי מדריכות  הנערכות עלספריותג במסגרת הדרכות ביתשולבו  העקרונות –ספר  בבתיהדרכה 

רכז אוריינות או (הספר די מדרי פנימי העובד בביתיהספר או על שאינ חלק מצוות ביתמשרד החינו

מפגשי להתאמת ,  קיימו שיעורי הדגמה, המדריכות צפו בפעילויות בכיתה .)'ב'רכז שכבות א

 .הספר ולתמיכה שוטפת במורי לצורכי ביתעקרונותה

משתנה ה, ימתבמידה מסוכי ג מדריכי מטע מחברי התוכניות להקניית הקריאה התייחסו , ראוי לציי

 . התאמת לתוכנית להקניית הקריאהללעקרונות  ו, מתוכנית לתוכנית

 
 
 
 
 
 
 

רפרנטית מחוזית

 מדריכות מטה

 אגףה
יסודילחינוך

מפקח

מפקח

מפקח

מדריכה מדריכה מדריכה

מנהל

מנהל

מנהל

מנהל

מנהל

 

 

מורים

משלוח בדואר

 השתלמויות

מחברי תוכניות
להקניית קריאה

משלוח 
 בדואר
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יש מורי אשר השתתפו בשני , כ.  בתחו השפהנחיהברוב אזורי הפיקוח לא חויבו המורי להשתת בה

המורי שהשתתפו . יש אשר השתתפו רק באחד מה ואחרות כלל לא זכו להנחיה, אופני ההנחיה

 מהמורי מדווחי כי ה עוזרי זה 86%ופי להעביר את המידע שנלמד לעמיתיה ואכ בהשתלמויות מצ

 . לזה בתחו המקצועי

 יישום המדיניות 
הספר יישו המדיניות בבתיול ה בה כל התהליכי שתוארו לעיל אכ הביאו להטמעהמידהלבסו נציג את 

 . לאחר שנתיי

 בכיתה המדיניות יישום מידת: 14תרשים 

מיישם 
באופן מלא

54%

לא מיישם
29%

מיישם 
חלקית
17%

שכמחצית מהמורי  ,מהתרשי נית לראות

כי יישמו בכיתת את מדיניות משרד , דיווחו

  .החינו באופ מלא

כי , המחצית האחרת של המורי דיווחו, אול

 או כלל )17% (יישמו את המדיניות רק באופ חלקי

 ). 29%(לא 

 כי בתכנון הטמעה של מדיניות חדשה, ניתן להסיק
בוודאי יותר (יש לקחת בחשבון תקופה ארוכה 

וכי יש להעמיק את ההפצה באמצעות ) משנתיים
 .כך שתגיע לכל מורה בכיתה" המניפה"
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 מדינת ישראל 
 משרד החינו

              לשכת המנהלת הכללית
 למוסדות חינו' אג א 

               ג הערכה ומדידה
 האג לחינו יסודי 

  למיומנויות יסודהמחלקה

  -' נספח א
 2001פברואר '  תלמידי כיתות א-תמונת מצב כיתתית : טופס דיווח

 התנהגויות קריאה
 

  : מקבילה         : סמל מוסד _____________________________: ש בית הספר

          : תעודת זהות מורה _______________________________ : ש המורה

 _________________________________________________________________:שיטת הקניית הקריאה

שליטת התלמיד  
במיומנויות קריאה כיו 

 )בהתא לנלמד(

רמת הקריאה של 
התלמיד בתחילת 

 *השנה

שליטה 
ברמה 
גבוהה

שליטה 
בהתא
לנלמד

שליטה
מועטה

כלל 
לא 
שולט

חסר 
מידע

קרא 
באופ 
עצמאי

ידע 
מעט על
קריאה

לא 
קרא 
 כלל

תלמיד
משולב

עולה 
חדש

 תעודת זהות ש התלמיד

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 במשבצתXלסמן ,  בלבדכחול או שחורלהשתמש בעט :  לכן נבקשך, טופס זה מיועד לקריאה בסורק אופטי
ורשום את הציון בצד,  אם טעית אנא השחר את המשבצת המלאה-המתאימה ולא להשתמש בטיפקס 

 .המשבצת

בכתב* רישומי וקיימי במידה רק ימולאו השנה תחילת נתוני
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