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7

הרצאת מליאה

9

הרצאות
מושב א1

מושב א2

מושב א3

סימפוזיון – התפתחות וקידום שפה ואוריינות בגיל הגן :מחקרים חדשים בישראל

צ'ייס

הקשר בין זיכרון עבודה וניצני אוריינות
שלי שאול ,מורן חתן

14

האם חזרה קולית על מילה ופירושה תקדם את למידתה? ניסוי בעזרת ספר אלקטרוני בשפה
הערבית
נארימן מחמיד ,עפרה קורת

15

התערבות לקידום האוריינות של ילדי גן ממיצב נמוך באמצעות משחק כתיבה במחשב :הערכת
התרומה הייחודית של מסייעים דיגיטאליים שמיעתיים וחזותיים
עדי אלימלך ,דורית ארם

16

השפעת אופני תיעוד שונים על מרכיבי אוריינות מדעית ושחזור מילולי של התנסות מדעית אצל
ילדי גן
נעמה ישראלי ,אורנית ספקטור-לוי

17

התפתחות לקויה :שפה וקריאה

נוידרפר

הקניית מיומנויות אוריינות בקרב ילדים על הרצף האוטיסטי בגיל הרך :מחקר חלוץ
יעל קמחי ,מיטל אחטרזד ,גילה טובול-לביא

18

על הקשר שבין דיסלקסיה התפתחותית לבין לקות שפה :אספקטים קוגניטיביים
ופסיכולינגוויסטיים בשפה העברית
כרמית שלו לייפר

19

הקרבה הסמנטית על העיבוד המורפולוגי של סטודנטים עם דיסלקציה
השפעת מידת ִ
מיקי כהן ,רעות מרטון ,רחל שיף

20

ניטור טעויות ועיבוד גלובלי ולוקלי בקרב תתי קבוצות של לקויי קריאה
יעל מרקוסון ,מיכל שני ,ליאת גולדפרב

21

תהליכי כתיבה

קרוגר

אפיונים סמנטיים וערכי הטרנזיטיביות של בנייני הפועל :מחקר התפתחותי מבוסס שימוש
אפרת רז ,דורית רביד ,אליצור דטנר

22

קידום כתיבה אצל ילדים עם עיכוב התפתחותי
גיטי גרינספלד

23

השפעתה של למידה מצפייה על הישגי לומדים ברמות השונות בכתיבה
עליזה עמיר ,הלה אתקין

24

קורס "כתיבה  -ליקויים והוראה מותאמת" והשפעתו על מהירות הכתיבה ועל הכתיב בקרב
סטודנטים להוראה עם קשיים בכתיבה וללא קשיים בכתיבה
שירלי הר-צבי )הכהן( ,מירב סלקובסקי

25

מושב ב1

מושב ב2

מושב ב3

סימפוזיון :המשפחה והמסגרת החינוכית כהקשרים תומכי אוריינות

צ'ייס

האם ספר אלקטרוני יכול לתמוך בתיווך הורים להעשרת אוצר המילים של הילד?
דפנה שניאור ,עפרה קורת

27

אמונות של גננות לגבי דרכי הוראה ראויות לקידום ניצני האוריינות
אביבה סברדלוב ,דורית ארם

28

התרומה של יכולות אורייניות של ילדי גן חובה ושל למידת מעורבותם הספונטנית בפעילויות
אורייניות ובשיח אורייני בגן
דוריס קיפר-טולדנו ,מיכל שני ,שלי שאול

29

סטודנטיות לחינוך מיוחד קוראות ספר בקריאות חוזרות :מאפייני הקריאה לתלמידים עם וללא
לקות )לקות למידה(CP/
יעל רוט-ברקאי ,דורית ארם

30

התפתחות מיומנויות השיח

נוידרפר

תדירות הופעה ,אנטרופיה ,ופונקציונליות ברכישת מילות יחס עבריות :מחקר קורפוס בשנות
הילדות
אלישבע שלמון ,דורית רביד ,אליצור דטנר

31

מבני תיקון שיחי :בחינה סמנטית-פרגמטית-תחבירית-פרוזודית
רותי ברדנשטיין

32

שיח עמיתים בקרב ילדי גן משני מיצבים סוציו-אקונומיים :היבטים מורפולוגיים ולקסיקליים
של קטגוריית הפועל
הדס רוזנשטיין ,שירלי איתן ,גלית בן-צדוק ,רונית לוי ,דורית רביד

33

חיזוק השפה הדבורה בקרב התלמידים על ידי פיתוח מיומנות הדיבור בציבור
אורי שטרנברג

34

דו-לשוניות

קרוגר

ביצועים בשפת האם מושפעים מחשיפה קצרה לשפה השניה
תמר דגני ,חמוטל קריינר

35

אוריינות הבית בקרב ילדים בדואים וילדים ערבים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך
תמר שהם גואטה ,סנונית שהם

36

"אין צורך בתרגום :אלין מבינה לבד" :אסטרטגיות תיווך של גננות בגן דו-לשוני בישראל
מילה שוורץ ,נעמי גורבט

37

התפתחות הקריאה בקרב תלמידים דוברי רוסית ועברית בכיתה ה – האתגר הייחודי של שטף
הקריאה
דפנה שחר-ימס ,ענת פריאור

38

מושב ג1

מושב ג2

מושב ג3

מושב ד1

עיבוד טקסט ושיח

צ'ייס

סמן השיח לפחות
רותי ברדנשטיין

39

השפעת רמת מפורשוּת הטקסט ומוכרות הנושא על יכולת השחזור של טקסטים מידעיים בגיל
הצעיר
עדי הויבן ,עמליה בר און ,רונית לוי

40

כשל המרכזיות בקרב קוראים עם הפרעת קשב וריכוז
מני יערי ,לי שיפר ,רחל שיף ,אלי וקיל

41

לומדים ומלמדים אוריינות

נוידרפר

שינויים הדדיים ביחסי מורים ותלמידיהם המתקשים בקריאה במהלך תכנית התערבות
קמה גלילי ,מיכל שני ,תמי קציר

42

קולם הנרטיבי ומיצובם החברתי של פרחי-הוראה בדואים בנגב :ממדים גלויים וסמויים
עדנאן ג'ריביע ,עירית קופפרברג

43

כתיבה בעידן טכנולוגי  -קידום כתיבה באמצעות כלי תקשוב המקדמים בצורה מפורשת כתיבה:
משמעויות לפיתוח מקצועי
עליזה אמיר ,אורית אבידב אונגר

44

אוריינות וטכנולוגיה

קרוגר

השפעתם של אמצעי מולטימדיה המשולבים בספר אלקטרוני על אוריינותם של נבדקים עם וללא
סימנים של הפרעת קשב וריכוז
רוית גרומברג-ורדי ,עדינה שמיר

45

קריאה דמומה בזמן האזנה לטקסט :דפוסי תנועות עיניים של סטודנטים עם וללא לקות קריאה
היילי וייגלט-מרום ,יורם עשת-אלקלעי ,גל בן-יהודה

46

מאפייני קריאה והבנה של טקסט שבו משולב מולטימדיה :עדויות מדפוסי תנועות עיניים
אורלי אזולאי ,יעל גילוץ ,יורם עשת-אלקלעי ,גל בן-יהודה

47

ידע לשוני ואוריינות

צ'ייס

מודעות פונולוגית באַ בְּ גָ'ד העברי :עיצורים לעומת תנועות
מעין תדמור-טרוינסקי ,דויד שר

48

תרומת הידע המילוני לקריאה של מילים בודדות בקרב ילדים ממיצב סוציו-אקונומי נמוך
עמליה בר-און ,רונית לוי ,סמדר פתאל ,לירון לרדן

49

לזוז עם המורפמה :למידה אימפלציטית של מורפמות לא לינאריות חדשות בקרב ילדים ומבוגרים
דוברי עברית
ניבין עומר ,ברכה ניר ,קרן בנאי

50

גמישות או נוקשות? תרגום והתאמה של בחינה עתירת-סיכון
רות פורטס ,נעמי גפני ,יונתן סער ,טלי קרינסקי

51

מושב ד2

מושב ד3

אוריינות בקרב דוברי ערבית

נוידרפר

השפעה שונה של הדיגלוסיה על מאפייני הסיפור אצל ילדים עם לקות שמיעה בהשוואה לשומעים
נרדין מעלוף-זריק ,עירית מאיר ,רמה נובוגרודסקי

52

המעמד הלקסיקלי של המורפמות הבסיסיות המרכיבות את הפעלים בשפה הערבית ,בקרב
קוראים רגילים ובקרב קוראים דיסלקטיים דוברי ערבית בטווח הגילים  13עד  :17מודל התפתחותי
חנין ותד ,סלים אבו רביע

53

הוראת הבעה בכתב בשילוב כתיבה בבלוגים אישיים
רנא נמוז ,חגית מישר-טל ,אורלי סלע

54

למידה שיתופית בהוראת עברית כשפה שנייה במגזר הבדואי
אירנה בלנקי-קרלין

55

מדדים פיזיולוגיים להערכת מיומנויות שפה

קרוגר

ניסיון בקריאת ספרות וחוויה אסטטית
אמיר חרש

56

השוואה בין תפקודים קוגניטיביים בסביבה מבוקרת ובין תפקודים חברתיים בסיטואציה
קונפליקטואלית-תחרותית בין שני חברים  -בקרב ילדים עם  ADHDוילדים בעלי התפתחות
תקינה
שרון ליפשיץ אשווגה ,רחל שיף ,רוני גבע

57

תפקידה של אופנות קלט לינגוויסטי בהפקת שפה
נעמה צור ,אבי קרני ,זוהר אביתר

58

תפקיד ההמיספרה הימנית בהחלמה מאפזיה :פיצוי או הפרעה?
טלי ביתן

59

תקצירי פוסטרים

61

תכנית הכנס
9:30-8:30

התכנסות והרשמה

10:50-9:30

מושב מקביל א

אולם צ'ייס
סימפוזיון :התפתחות וקידום שפה
ואוריינות בגיל הגן :מחקרים חדשים
בישראל
יו"ר :עפרה קורת
הקשר בין זיכרון עבודה וניצני אוריינות
שלי שאול ,מורן חתן
האם חזרה קולית על מילה ופירושה תקדם את
למידתה? ניסוי בעזרת ספר אלקטרוני בשפה
הערבית
נארימן מחמיד ,עפרה קורת
התערבות לקידום האוריינות של ילדי גן
ממיצב נמוך באמצעות משחק כתיבה במחשב:
הערכת התרומה הייחודית של מסייעים
דיגיטאליים שמיעתיים וחזותיים
עדי אלימלך ,דורית ארם

אולם נוידרפר
התפתחות לקויה :שפה וקריאה
יו"ר :רחל שיף

אולם קרוגר
תהליכי כתיבה
יו"ר :עליזה עמיר

הקניית מיומנויות אוריינות בקרב ילדים על
הרצף האוטיסטי בגיל הרך :מחקר חלוץ
קמחי יעל ,מיטל אחטרזד ,גילה טובול-לביא

אפיונים סמנטיים וערכי הטרנזיטיביות של
בנייני הפועל :מחקר התפתחותי מבוסס
שימוש
אפרת רז ,דורית רביד ,אליצור דטנר

על הקשר שבין דיסלקסיה התפתחותית לבין
לקות שפה :אספקטים קוגניטיביים
ופסיכולינגוויסטיים בשפה העברית
כרמית שלו לייפר
הקרבה הסמנטית על העיבוד
השפעת מידת ִ
המורפולוגי של סטודנטים עם דיסלקציה
מיקי כהן ,רעות מרטון ,רחל שיף
ניטור טעויות ועיבוד גלובלי ולוקלי בקרב תת
קבוצות של לקויי קריאה
יעל מרקוסון ,מיכל שני ,ליאת גולדפרב

השפעת אופני תיעוד שונים על מרכיבי
אוריינות מדעית ושחזור מילולי של התנסות
מדעית אצל ילדי גן
נעמה ישראלי ,אורנית ספקטור-לוי

11:50-10:50

מושב פוסטרים והפסקת קפה

13:10-11:50

מושב מקביל ב

אולם צ'ייס
סימפוזיון :המשפחה והמסגרת
החינוכית כהקשרים תומכי אוריינות
יו"ר :דורית ארם

קידום כתיבה אצל ילדים עם עיכוב התפתחותי
גיטי גרינספלד
השפעתה של למידה מצפייה על הישגי
לומדים ברמות השונות בכתיבה
עליזה עמיר ,הלה אתקין
קורס "כתיבה – ליקויים והוראה מותאמת"
והשפעתו על מהירות הכתיבה ועל הכתיב
בקרב סטודנטים להוראה עם קשיים בכתיבה
וללא קשיים בכתיבה
שירלי הר-צבי )הכהן( ,מירב סלקובסקי

אולם נוידרפר
התפתחות מיומנויות השיח
יו"ר :דורית רביד

אולם קרוגר
דו-לשוניות
יו"ר :מילה שוורץ

האם ספר אלקטרוני יכול לתמוך בתיווך הורים
להעשרת אוצר המילים של הילד?
דפנה שניאור ,עפרה קורת

תדירות הופעה ,אנטרופיה ,ופונקציונליות
ברכישת מילות יחס עבריות :מחקר קורפוס
בשנות הילדות
אלישבע שלמון ,דורית רביד ,אליצור דטנר

ביצועים בשפת האם מושפעים מחשיפה קצרה
לשפה השניה
תמר דגני ,חמוטל קריינר

אמונות של גננות לגבי דרכי הוראה ראויות
לקידום ניצני האוריינות
אביבה סברדלוב ,דורית ארם

מבני תיקון שיחי :בחינה סמנטית-פרגמטית-
תחבירית-פרוזודית
רותי ברדנשטיין

התרומה של יכולות אורייניות של ילדי גן חובה
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Symmetry hidden within diversity:
What simple phrases can show us about how language works?
Dr. Jennifer Culbertson
Centre for Language Evolution
University of Edinburgh, Scotland
Languages exhibit amazing diversity at all levels – from their lexicon, to the sounds
they use and the way they construct sentences. But one of the major goals of
linguistics has been to uncover deep similarities across languages which otherwise
look (superficially) very different from one another. In this talk I will focus on one
such discovery. I will discuss several strands of research investigating patterns of
noun phrase word order across existing languages and using laboratory experiments
with constructed languages. Together this research shows that even very simple
phrases can help us to understand how language is shaped by the human mind.

Dr. Jennifer Culbertson received her PhD from Johns Hopkins University in 2010.
She then spent two years as a Postdoctoral Fellow in the Center for Language
Sciences at the University of Rochester. Currently, Dr. Culbertson is a Chancellor's
Fellow in the Center for Language Evolution at the University of Edinburgh. Her
research focuses on understanding how language is shaped by human cognition and
learning, using a comparative language approach and laboratory studies of
artificial grammar learning.
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סימפוזיון:
התפתחות וקידום שפה ואוריינות בגיל הגן :מחקרים חדשים בישראל
עפרה קורת
בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת בר-אילן
התפתחות השפה והאוריינות בגיל הגן וטיפוחה נחשבות לבסיס איתן לרכישת קריאה ,כתיבה והבנת
הנקרא בגיל בית הספר ובהמשך .בסימפוזיון זה נציג מחקרים חדשים בתחום זה ,שנערכו לאחרונה
באוניברסיטאות שונות בישראל .המחקר הראשון הוא מחקר בסיסי המתייחס לקשרים בין יכולת
הזכירה של ילדי גן לבין מיומנויות אורייניות בסיסיות ,כמו מודעות פונולוגית ומודעות לדפוס .שלושת
המחקרים הנוספים הם מחקרי התערבות .במחקר אחד נעשה שימוש בספר אלקטרוני לקדם למידת
מילים חדשות בקרב ילדי גן דוברי ערבית ,תוך סיוע בחזרה קולית על המילה הנלמדת .במחקר שני ילדי
גן ממיצב נמוך שיחקו במשחק מחשב ,ונבדקה תרומת הסיוע הדיגיטאלי השמיעתי והחזותי לניצני
הכתיבה שלהם .במחקר שלישי ילדי גן נתבקשו ,לצייר ,לצלם ולהסריט בווידאו התנסות מדעית שהם
חוו .נבדקה רמת הדיווח שלהם בשפה הדבורה ,ויכולתם להשתמש במושגים מדעיים .בסימפוזיון נערוך
דיון במשמעותם של מחקרים אלה ,ובהשלכותיהם החינוכיות על התפתחות השפה והאוריינות של ילדי
גן.
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הקשר בין זיכרון עבודה וניצני אוריינות
שלי שאול ,מורן חתן
החוג ללקויות למידה הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה
הספרות המחקרית מדגישה את חשיבותה הרבה של אוריינות מוקדמת ,שעל בסיסה מתפתחות יכולות
הקריאה והכתיבה ) .(Piasta, Purpura, & Wagner, 2010כמו כן ,מחקרים רבים עוסקים בשאלת הקשר
בין תפקודי הזיכרון לבין רכישת הקריאה בקרב קוראים מתחילים עם כניסתם למערכת החינוך הבית
ספרית ) .(Nevo & Breznitz, 2011יחד עם זאת ,עד כה לא נערכו מחקרים רבים הבודקים את הקשר שבין
מיומנויות הזיכרון לאוריינות מוקדמת בגיל הגן בכלל ובשפה העברית בפרט .במחקר הנוכחי בדקנו,
האם קיים קשר בין זיכרון לטווח קצר לבין יכולות אוריינות מוקדמות טרם הכניסה לבית הספר ,וכן
האם כל סוג זיכרון לטווח קצר חזותי ,שמיעתי ועבודה ,מקושר ליכולות אוריינות מוקדמות ספציפיות
קרי ,פונולוגיות או תלויות דפוס .במדגם של  66ילדי גן חובה בגילאי  6-5דוברי השפה העברית ,הועברו
מטלות לבחינת קיבולת הזיכרון המילולי ,הזיכרון החזותי-מרחבי לטווח קצר וזיכרון עבודה ,וכן מטלות
להערכת מיומנויות האוריינות המוקדמת אשר כללו רכיבים פונולוגיים ורכיבים תלויי דפוס ויכולות
שיום .בנוסף הנבדקים חולקו לשתי קבוצות בכל מדד זיכרון על פי ביצועיהם )גבוה לעומת נמוך( ,במטרה
לבדוק האם קיימים הבדלים במגוון המטלות האורייניות בין שתי קבוצות אלו .ממצאים מרכזיים
במחקר מחזקים את ההנחה שמערכות הזיכרון הינן נפרדות ובלתי תלויות אחת בשנייה .נמצא כי קיים
קשר חזק בין הרכיבים הפונולוגיים של האוריינות המוקדמת לבין הזיכרון הפונולוגי -שמיעתי לטווח
קצר והזיכרון השמיעתי-חזותי לטווח קצר .כמו כן ,נמצא קשר חיובי מובהק בין הזיכרון השמיעתי-
חזותי לטווח קצר לבין מיומנויות האוריינות המוקדמת תלויות הדפוס .זיכרון העבודה נמצא במתאם
חיובי עם כל מדדי האוריינות .ממצאי המחקר הנוכחי מעידים על כך ,שתפקודי הזיכרון הינם חשובים
ביותר להתפתחות הקריאה בשלב מאוחר יותר .כמו כן ,הממצאים מחזקים את ההנחה שהזיכרון
המרחבי חשוב ליכולת זיהוי אותיות ותבניות מילים ,וכן שהזיכרון הפונולוגי הכרחי ליכולות המודעות
הפונולוגית ובהמשך לביסוס יכולות הפענוח.
ביבליוגרפיה:
Piasta, S. B., Purpura, D. J., & Wagner, R. K. (2010). Fostering alphabet knowledge development: A
comparison of two instructional approaches. Reading and Writing, 23, 607–626
Nevo, E., & Breznitz, Z. (2011). Assessment of working memory components at 6 years of age as
predictors of reading achievements a year later. Journal of Experimental Child Psychology, 109,
73–90.
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האם חזרה קולית על מילה ופירושה תקדם את למידתה?
ניסוי בעזרת ספר אלקטרוני בשפה הערבית
נארימן מחמיד ,עפרה קורת
אוניברסיטת בר-אילן
עבודה זאת עוסקת בלמידת מילים חדשות בקרב ילדי-גן דוברי ערבית באמצעות שימוש בספר אלקטרוני.
אוצר מילים עשיר נחשב כתשתית לקריאה בכל השפות ,ובמיוחד בשפה הערבית בגלל מאפייני הדיגלוסיה
שלה .עדויות מהעשור האחרון מצביעות על כך שספרים אלקטרוניים עם מילון יעילים בהוראת מילים
חדשות .בנוסף ,קיימות עדויות מסויימות שייצוג חזותי דינאמי של פירוש מילים יעיל יותר מייצוג סטטי.
מחקרים אחרים מדווחים ,שחזרה קולית על מילים חדשות עשויה לשפר את הייצוג הצלילי של המילה,
דרך ביסוסה בזיכרון תוך ביצוע הנגשה חוזרת בלולאה הפונולוגית .במחקר הנוכחי השתמשנו בספר
אלקטרוני שכלל מילון וביקשנו מהילדים לומר את המילים האלה ואת פירושן בקול בתהליך הלמידה.
בנוסף ,במילון הופיע ייצוג חזותי דינאמי או סטאטי של מילות המילון .בדקנו את יעילות הספר
האלקטרוני עם מילון בלמידת מילים חדשות תוך שימוש במילון עם ייצוג חזותי דינאמי לעומת סטאטי
ועם בקשה לאמירת המילה בקול לעומת אי אמירה .נבחנה התרומה של כל מרכיב בנפרד )דינאמי לעומת
סטאטי ,ועם קול וללא קול( וכן השילוב בין השניים ללמידת המילים .בנוסף בדקנו את תרומת רמת הילד
התחילית )אוצר מילים וחזרה על מילות תפל( ללמידה זאת 163 .ילדי גן-חובה דוברי ערבית ,חולקו
אקראית ל 5-קבוצות לפי ערוצי הספר האלקטרוני .נבדק הידע התחילי של הילד ,וידע מילות המילון
ברמה הרצפטיבית  ,מתן פירוש למילים ,ושימוש במילים לפני ההתערבות ואחריה .ממצאי המחקר הראו
שהאזנה לספר עם מילון דינאמי ועם אמירת המילה שפרה את ההבנה הרצפטיבית של המילים יותר
מאשר בקבוצת הביקורת .חזרה קולית )עם מילון דינאמי או סטאטי( סייעה למתן פירוש טוב יותר של
המילים לעומת מצב ללא חזרה קולית .לא נמצא הבדל בין הקבוצות לגבי שימוש במילים .לסיכום ,ספר
אלקטרוני הכולל ייצוג חזותי דינאמי עם חזרה קולית יכול לשפר את רמת אוצר המילים של ילדי גן
בשפה הספרותית הערבית )ברמות של הבנה ופירוש המילים( בעבודה עצמאית ,וללא תיווך של אדם
מבוגר .בנוסף ,לידע התחילי של הילד יש תרומה ללמידת זאת .בדיון נתייחס להשלכות החינוכיות של
המחקר ולמגבלותיו ונציע מחקרי המשך.
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התערבות לקידום האוריינות של ילדי גן ממיצב נמוך
באמצעות משחק כתיבה במחשב :הערכת התרומה הייחודית
של מסייעים דיגיטאליים שמיעתיים וחזותיים
עדי אלימלך ,¹דורית ארם²
¹מכללת שאנן² ,אוניברסיטת תל אביב
קיימות עדויות כי התערבויות בגיל הרך המתמקדות בתרגול של ידע אותיות ומודעות פונולוגית
באמצעות כתיבה מנבאות רכישה יעילה של קריאה וכתיבה ) .(Jones, 2015המחקר מתמקד בהערכת
תכנית התערבות לקידום אוריינות של ילדי גן חובה באמצעות משחק מחשב המתרגל כתיבה .מבנה
המשחק מסתמך על מחקר המראה כי האסטרטגיה היעילה ביותר לקידום הבנת מערכת הכתב היא הליך
של כתיבה תוך כדי ניתוח המילה לצלילים וקישור צליל לאות ) .(Levin & Aram, 2013לצורך המחקר
נבנה משחק מחשב לילדי גן ,המתרגל כתיבה תוך התייחסות למאפייני השפה העברית .ייחודו של המשחק
הוא בבחירת המילים )מילים הכוללות את כל אותיות ה-א'-ב' באורכים ומבנים שונים( ,ובשלבים
המותאמים לרמת קושי הכתיבה בעברית )כתיבת אות פותחת ,סוגרת ,אמצעית וכתיבת המילה כולה(.
המשחק תוכנת כך שהוא מאפשר לילדים לתרגל לחילופין ,כתיבה ללא סיוע ,כתיבה עם סיוע שמיעתי
)השמעת חלוקת המילה לצירופים( או כתיבה עם סיוע שמיעתי וחזותי )הצרוף מואר במקביל לשמיעתו(.
המחשב סיפק דוחות על אופי פעילות הילדים והשגיאות שלהם .מערך המחקר כלל  129ילדי גן חובה
מחמישה גנים ממיצב החברתי כלכלי נמוך .הילדים הוערכו טרם המחקר בידע אותיות ,מודעות
פונולוגית ,כתיבה וקריאה .הם חולקו אקראית לארבע קבוצות :קבוצה ששחקה ללא סיוע ,קבוצה
ששחקה עם סיוע שמיעתי ,קבוצה ששחקה עם סיוע שמיעתי וחזותי וקבוצת השוואה שצפתה בסיפורים
במחשב .כל קבוצה שחקה במחשב במהלך שמונה מפגשים .ניצני האוריינות של הילדים הוערכו בתום
ההתערבות ,במקביל נותחו שגיאות והצלחות הילדים במהלך המשחקים .הממצאים מראים ,שהסיוע
השמיעתי תורם לקידום האוריינות יותר במובהק מהסיוע החזותי שמקדם יותר ממשחק ללא סיוע.
נמצא כי קל לכתוב אות פותחת מאות שניה ,קל לכתוב אות פותחת מאות סוגרת כשאין סיוע ,וקל לכתוב
אות סוגרת מאות שניה כשיש סיוע .בנוסף נמצא שאין משמעות לאורך המילה ולמספר החשיפות למילה.
הדיון נוגע להשלכות שיש למשחק על הבנת מערכת הכתב בעברית ,על אוריינות ילדי הגן ,ועל תרומת
הטכנולוגיה ושילובה בגני הילדים.
ביבליוגרפיה:
Jones, C. D. O. (2015). Effects of Writing Instruction on Kindergarten Students’ Writing
Achievement: An Experimental Study. The Journal of Educational Research, 108(1), 35-44.
Levin, I., Aram, D. (2013). Promoting early literacy via practicing invented spelling: a comparison of
different mediation routines. Reading Research Quarterly, 48(3), 221-237.
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השפעת אופני תיעוד שונים על מרכיבי אוריינות מדעית ושחזור מילולי
של התנסות מדעית אצל ילדי גן
נעמה ישראלי ,אורנית ספקטור-לוי
בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת בר-אילן
פיתוח אוריינות מדעית הינה אחת מהמטרות החינוכיות המרכזיות בתכניות לימודים בגני ילדים
בעשורים האחרונים .בניגוד למה שנטען בעבר ,ילדים צעירים מסוגלים להבין ,להסביר תופעות מדעיות
וליישם מיומנויות חקר .במחקר זה בדקנו ,האם תיעוד דיגיטלי בשילוב איור מדעי יתרום ליכולת
השחזור המילולית וההבנה של התנסות מדעית .התייחסנו למרכיבי החקר הכוללים הבנה של התהליך,
התוצאות והמסקנות .מחקרים קודמים הראו ,שהתיעוד הדיגיטלי תורם לתהליכי למידה .דוגמאות לכך
הועלו למשל בהוראת שפה זרה ובהוראת מושגים כמו טכנולוגיה ומדע .בנוסף ,מחקרים העוסקים
בטכנולוגיה ניידת מעלים את הפוטנציאל הקיים בתרומתה של טכנולוגיה זו ללמידה משמעותית ,למידה
אותנטית וקונסטרוקטיביסטית .לדוגמא ,מחקרים העוסקים בצילום דיגיטלי בגנים ובבתי ספר ,מוצאים
את הצילום כמלהיב וכתורם למוטיבציה .לאור זאת ,במחקר הנוכחי בדקנו ,באיזה אופן ובאיזו מידה,
שילוב טכנולוגיה ניידת וצילום דיגיטלי משפיעים על היבטים אורייניים כמו יכולת שיחזור ותיאור מילולי
של התנסות מדעית אצל ילדי גן .במחקר השתתפו  50ילדי גן )בגילאי  .(5;6-6;6הילדים ערכו יחד עם
החוקרת התנסות בתסיסת שמרים .כל הילדים התבקשו לתעד בציור את מה שהם ראו בשתי נקודות זמן
בהתנסות  -לפני התגובה ואחרי התגובה .מחצית מהילדים התבקשו לתעד גם באמצעות צילום דיגיטלי
)קבוצת התערבות( .כל ילד וילדה בקבוצת ההתערבות התבקשו לשחזר את ההתנסות בה צפו ,ולהסביר
אותה באמצעות עריכת סרטון דיגיטלי ,המתאר את כל שלבי התהליך תוך הקלטת תיאור שלבי ההתנסות
בקולם .המחצית השנייה של הילדים  -קבוצת הביקורת ,רק ציירה במהלך הניסוי והתבקשה להסביר את
מהלך ההתנסות באופן מילולי בליווי תצוגת הציורים בלבד .ממצאים ראשוניים מצביעים על כך
שהילדים ,שתיעדו את ההתנסות המדעית בשני האופנים באיור ובצילום דיגיטלי ואחר-כך שיחזרו את
מהלך ההתנסות באמצעות הפקת סרטון באפליקציה דיגיטלית ,הראו יכולות אוריינות מדעית גבוהות
יותר מאשר אלה שתיעדו רק באמצעות איור מדעי .הם הסבירו באופן מדויק יותר את ההתנסות ואת
המסקנות שלהם תוך שימוש במושגים מדעיים.
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הקניית מיומנויות אוריינות בקרב ילדים על הרצף האוטיסטי בגיל הרך:
מחקר חלוץ
2,3

יעל קמחי ,1מיטל אחטרזד ,1גילה טובול-לביא
1מכללת לוינסקי לחינוך² ,חוג להפרעות בתקשורת ,הקריה האקדמית אונו3 ,מתי"א משרד החינוך
מיומנויות אורייניות של ילדים עם התפתחות תקינה יכולות לנבא יכולות קריאה יעילות כמו :פענוח,
שטף קריאה ,הבנת הנקרא וכתיבה ) .(National Early Literacy Panel, 2008מיומנויות אורייניות כוללות
הן את הפן של הקידוד :ידע על אותיות ,מושגים הקשורים לדפוס ,כתיבה מוקדמת ומודעות פונולוגית,
והן מיומנויות אורייניות הקשורות למשמעות כמו :יכולות לקסיקליות ודקדוקיות ,שחזור סיפור והבנה.
המחקרים העוסקים במיומנויות אורייניות אלה באוכלוסיית התלמידים על הרצף האוטיסטי ) ASD:
 (Autistic Spectrum Disordersעדיין מעטים .עם זאת ,ידוע כיום כי ילדים עם  ASDמגלים קושי
משמעותי בהבנת הנקרא ,וכי רובם תת משיגים מבחינה אקדמית ).(Bauminger-Zviely & Kimhi, 2013
מטרת המחקר הייתה לבדוק האם הוראת אוריינות מותאמת ואינטנסיבית תשפר את מיומנויות
האוריינות של ילדים צעירים עם  .ASDהמטרה השנייה הייתה לבדוק את ההיתכנות של התאמת התכנית
האוריינית מבוססת סטנדרטים "תשתית לקריאה ולכתיבה" )לוין (2007 ,לשימוש עם ילדים עם ASD
במקביל לעיקרון של משימות אישיות .במחקר נבדקו חמישה ילדי גן בגילאי  7-5שנים )ממוצע גיל
כרונולוגי  6:08וממוצע גיל שפתי  ,(6:20שאובחנו עם  ASDעל פי (APA, 1993; APA, 2000) DSM-IV
והלומדים בגן המיועד לילדים עם  ASDבחינוך המיוחד .הם עברו התערבות שיושמה באינטנסיביות
בסביבה הטבעית שלהם  -גן הילדים .לילדים נערך מבחן קדם ,לפני תחילת ההתערבות וכן מבחן בתר,
לאחר ההתערבות ,שבהם נבחנו רכיבים של ניצני אוריינות ובהם מיומנויות קידוד :ידע אלפביתי ,ידע
גרפמי פונמי וכתיבה ילדית; מיומנויות הקשורות למשמעות אשר נבדקו באמצעות מדדים הבוחנים
יכולת שחזור סיפור; ויכולות שפתיות .מתוצאות המחקר עלה כי הילדים הראו התקדמות הן במיומנויות
הקשורות לקידוד )ידע אלפאביתי וקישור בין גרפמות לפונמות( ,יכולות שפתיות )שימוש במשפטי סיבה
ותוצאה( ובעיקר במיומנויות הקשורות להבנת הסיפור )הבנת הקשר בין תמונות הסיפור לעלילתו,
הקשרים בין אירועי הסיפור ,זיהוי הבעיה בסיפור( .יכולות אלה באו לידי ביטוי ביכולת שחזור טובה
יותר .לממצאים אלה השלכות תיאורטיות ויישומיות בנוגע לחשיבות הטיפול האורייני האינטנסיבי
המובנה לילדים עם  ASDלפני כניסתם לבית הספר.
ביבליוגרפיה:
לוין ,א' ) .(2007תשתית לקראת קריאה וכתיבה בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי .משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית :האגף לתכנון ולפיתוח לימודים.
Bauminger-Zviely, N. & Kimhi, Y. (2013). Cognitive strengths and weaknesses in HFASD. In N.
Bauminger-Zviely, Social and Academic Adjustment in HFASD. New York: Guilford Press.
National Early Literacy Panel. (2008). Developing early literacy. Washington, DC: National Institute
for Literacy
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על הקשר שבין דיסלקסיה התפתחותית לבין לקות שפה:
אספקטים קוגניטיביים ופסיכולינגוויסטיים בשפה העברית
כרמית שלו לייפר
החוג לחינוך מכללת אורנים ,מרכז אדמונד ספרא אוניברסיטת חיפה
לקות קריאה ספציפית ) (Specific Reading Disability – SRDולקות שפה ספציפית )Specific Language
 (Impairment – SLIהינן הפרעות התפתחותיות נפוצות ,בעלות השפעה רבה על למידה אקדמית בכלל ועל

הקריאה והבנתה .יש שהציגו את הקשר בין לקות קריאה לבין לקות שפה באנגלית כשתי לקויות נפרדות,
אשר לכל לקות מאפיין מרכזי  -לקויי קריאה סובלים מליקויים בעיבוד פונולוגי הגורמים לקשיים
בפענוח ,ואילו לקויי שפה סובלים מלקויות קוגניטיביות הבאות לידי ביטוי בקשיים בשפה הדבורה
) .(Caron & Rutter, 1991לעומתם ,יש הטוענים כי לקות קריאה ולקות שפה מאופיינות בקשיים בעיבוד
פונולוגי הגורמים לקשיים בפענוח ,כאשר לקויי השפה סובלים גם מלקויות קוגניטיביות אחרות הבאות
לידי ביטוי גם בקשיים בשפה הדבורה ) .(Bishop & Snowling, 2004יש הטוענים גם כי לשתי הלקויות
קשיים דומים המוצאים את ביטויים על פני רצף של דרגות חומרה שונות ) .(Kamhi & Catts, 1986מחקר
זה בחן את הקשר שבין שתי הלקויות בשתי שכבות גיל :כיתה ב' וכיתה ה' .בכיתה ב' ,החפיפה בין לקות
קריאה לבין לקות שפה באה לידי ביטוי בהבדלים בדרגות חומרה בין הקבוצות .קבוצת לקויי הקריאה
הפגינה קשיים מהותיים בכל הקשור לדיוק ,לקצב ולהבנה לעומת קבוצת השפה .בדומה לה גם הקבוצה
המעורבת ,הכוללת תלמידים המתקשים גם בקריאה וגם בשפה ,הפגינה קשיים משמעותיים בתחום
הקריאה .ניכר כי הקשיים הראשוניים בפענוח הם אלו הגורמים להנמכה זו .בכיתה ה' ,קבוצת השפה
הטהורה "נעלמה" ,מתוך  74תלמידים מתקשים ,רק שני תלמידים סבלו מקשיי שפה ללא קשיי קריאה.
מרבית המתקשים סבלו מקשיי הבנה וכשליש סבלו מקשיי קריאה כלליים .בשתי שכבות הגיל ניכר כי
הקשר בין שתי הלקויות מתאפיין בקשיים דומים בקרב לקויי קריאה ולקויי שפה ,אך בדרגות חומרה
שונות בכל הנוגע למיומנויות פונולוגיות ולמיומנויות לא פונולוגיות )תחביר ,מורפולוגיה וסמנטיקה( .לא
התקבלה תמיכה במודלים הגורסים כי אלו הן שתי לקויות נפרדות ,והשונות ביניהן באה לידי ביטוי
בסוגי הקשיים .ממצאי המחקר טוענים ללקויות בעלות מאפיינים זהים אך בדרגות שונות של חומרה.
ביבליוגרפיה:
Bishop, D.V.M., & Snowling, M.J. (2004). Developmental dyslexia and specific language
impairment: Same or different? Psychological Bulletin, 130, 858-886.
Caron, C., & Rutter, M. (1991). Comorbidity in child psychopathology: Concepts, issues and research
strategies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32, 1063-1080.
Kamhi, A.G., & Catts, H.W. (1986). Toward an understanding of developmental language and
reading disorders. Journal of Speech and Hearing Disorders, 51, 337-347.
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הקרבה הסמנטית על העיבוד המורפולוגי
השפעת מידת ִ
של סטודנטים עם דיסלקציה
2

מיקי כהן ,1רעות מרטון ,2רחל שיף
1מכללת דוד ילין ,האוניברסיטה העברית בירושלים2 ,אוניברסיטת בר-אילן
למורפולוגיה תפקיד חשוב בארגון הלקסיקון המנטלי ,במיוחד בקרב דוברי השפה העברית .מורפמת
השורש ,המורפמה הבסיסית והמרכזית בשפות השמיות ,מהווה את השלד העיצורי של המילה ,אך
נושאת גם את גרעין המשמעות של המילה .עם זאת ,עוצמת הקשר בין מילים החולקות את אותו השורש
משתנה על פני ספקטרום רחב ונעה בין קשר קרוב וברור )אומץ-אמיץ( לבין קשר רחוק ועמום )אומץ-
מאומץ( .ייצוג השורש של קוראים דוברי עברית הינו מבני-מופשט ולא תלוי ברמת הקשר הסמנטי בין
המילים החולקות אותו ) .(Schiff, Raveh, & Fighel, 2012מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מצביעים על
קושי בידע המורפולוגי של קוראים עם דיסלקציה .מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את השפעת מידת
הקרבה הסמנטית על העיבוד המורפולוגי של סטודנטים עם דיסלקציה באופנות האודיטורית .במחקר
השתתפו  40סטודנטים ) 20סטודנטים בעלי דיסלקציה ו 20-סטודנטים רגילים( .הנבדקים ביצעו שתי
משימות :משימת החלטה לקסיקאלית בפרדיגמת ההטרמה המורפולוגית ומשימת השלמת אנלוגיות.
במשימת האנלוגיות נערך גם ניתוח שגיאות לתגובות הנבדקים .בחינת ההשפעות הסמנטיות נעשתה ע''י
תפעול מידת הקרבה הסמנטית )לדוג' קשר קרוב :פסילה-פסול; קשר רחוק :פסילה-פסולת( ,בין מילים
החולקות שורש משותף .תוצאות המחקר מצביעות על הבדל כמותי ואיכותי בין הקבוצות .זמני התגובה
של הסטודנטים בעלי הדיסלקציה היו איטיים יותר והם ענו פחות תשובות נכונות בשתי המשימות .יתרה
מכך ,הם הושפעו יותר מהפער הסמנטי בין המילים :נמצאו זמני תגובה ארוכים יותר ותגובות מדויקות
פחות כאשר מילים חלקו משמעות רחוקה ,בעוד שקוראים רגילים לא הושפעו ממידת הקרבה הסמנטית
ולא היו הבדלים במדדים בין מילים שחלקו משמעות קרובה או רחוקה .משמעות הממצאים היא
שהייצוג המורפמי של השורש בקרב קוראים עם דיסלקציה הוא פחות מופשט והם נשענים יותר על
מאפיינים סמנטיים .לממצאים תרומה תיאורטית וחינוכית חשובה ,נוכח תפקידה המרכזי של מורפמת
השורש בתהליכי העיבוד המורפולוגי בקרב דוברי השפה העברית בכלל ובקרב קוראים עם דיסלקציה
בפרט.
ביבליוגרפיה:
Schiff, R., Raveh, M., & Fighel, A. (2012). The development of the Hebrew mental lexicon: When
morphological representations become devoid of their meaning. Scientific Studies of Reading,
16(5), 383-403.
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ניטור טעויות ועיבוד גלובלי ולוקלי בקרב תתי קבוצות של לקויי קריאה
יעל מרקוסון ,מיכל שני ,ליאת גולדפרב
מרכז אדמונד ג .ספרא לחקר המוח בלקויות למידה והחוג ללקויות למידה ,אוניברסיטת חיפה
מחקרי עבר הדגימו את קיומה של סכמת חלוקה לתתי-סוגים של דיסלקציה ,המושרשת בדיסוציאציה
בין קצב קריאה לבין דיוק קריאה ) .(Shany & Breznitz, 2011; Shany & Share, 2010מחקרים אלו הראו
כי כל אחת מתתי קבוצות אלה מחזיקה בפרופיל שפתי וקוגניטיבי ייחודי ,אולם מעט מאוד מנגנוני קשב
נבדקו עד כה .המחקר הנוכחי ביקש לחקור את מעורבותם של מנגנוני קשב בסגנונות הקריאה של קבוצות
אלה ,ובאופן ספציפי ניטור טעויות ועיבוד גלובלי ולוקלי .שלוש קבוצות של קוראים מבוגרים –
דיסלקטים לקויי-קצב ,דיסלקטים לקויי-דיוק וביקורת – השלימו שתי משימות קשב ,לא לקסיקליות,
ממוחשבות .ניטור טעויות נבדק על ידי בדיקת התאמת התנהגות לאחר שגיאה במשימת סיימון .עיבוד
גלובלי-לוקלי נבדק על ידי בדיקת תגובת הנבדקים לרמה הלוקלית והגלובלית של מודל היררכי .ממצאי
משימת ניטור הטעויות הראו כי בעוד קבוצת הביקורת הציגה את ההתנהגות הצפויה שלאחר טעות
)כלומר ,זמן תגובה איטי ועלייה בדיוק לאחר טעות( ,קבוצת לקויי הדיוק היו רק מעט יותר איטיים אחרי
טעות ויותר מדויקים דווקא אחרי תשובות נכונות ,ואילו קבוצת לקויי הקצב לא התאימו את התנהגותם
לאחר טעות כלל .במשימת עיבוד גלובלי\לוקלי נמצא כי לקבוצת לקויי הקצב קושי רב יותר במשימה
הגלובלית מהתעלמות בעיבוד הפרטים הלוקליים ,ואילו קבוצת לקויי הדיוק איטית יותר באופן
משמעותית בהתמודדות עם המטלה הלוקלית ,דבר המצביע על קושי בעיבוד לוקלי .התוצאות של
המחקר הנוכחי תומכות בקיומן של תתי-קבוצות של לקויי-קצב וליקויי-דיוק בקרב דיסלקטים,
ומוסיפות תהליכי קשב המבחינים בין תתי קבוצות אלה ומבדילים בינם לבין קוראים תקינים .ממצאים
אלה יכולים לסייע ביצירת שיטות התערבות חדשות וכלי הערכה עבור תת סוגים אלה של דיסלקציה.
מחקרים עתידיים יכולים להיות מוקדשים לבחינת קבוצות גיל אחרות ומנגנוני קשב נוספים.
ביבליוגרפיה:
Shany, M., & Breznitz, Z. (2011). Rate- and Accuracy-Disabled Subtype Profiles Among Adults with
Dyslexia in the Hebrew Orthography. Developmental Neuropsychology, 36, 889-913.
Shany, M., & Share, D. L. (2010). Subtypes of reading disability in a shallow orthography: A double
dissociation between accuracy-disabled and rate-disabled readers of Hebrew. Annals of Dyslexia,
61, 64–84.
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אפיונים סמנטיים וערכי הטרנזיטיביות של בנייני הפועל:
מחקר התפתחותי מבוסס שימוש
2

אפרת רז ,1דורית רביד ,1אליצור דטנר
1אוניברסיטת תל אביב2 ,האוניברסיטה העברית בירושלים
הפעלים בעברית בעלי חשיבות רבה בלמידת יחסי הטרנזיטיביות שבתשתית המשפט .כל הפעלים בעברית
בנויים משילוב של שורש ושל בניין ,מבנה המוכר לדוברי עברית ומארגן את לקסיקון הפועל .הבניינים
מוסיפים לשורש העיצורי תבנית צורנית וכן מקושרים לערכי טרנזיטיביות ולפונקציות סמנטיות-
תחביריות כמו גרימה )לבש לעומת הלביש( או הדדיות )נישק לעומת התנשק( .עבודות קודמות שעסקו
ברכישת בנייני הפועל והפונקציות ) (Berman,1993התבססו על תצפיות פסיכולינגוויסטיות וניסויים
מוּבְ נים על תבניות הפועל ) .(verb typesהמחקר הנוכחי שם לו למטרה לעמוד על תפוצתם של בנייני הפועל
בתמניות הפועל ) (verb tokensולמפות את האפיונים הסמנטיים שלהם בתוך הקשר טבעי של שיח כתוב
משתי סוגות שונות ולאורך שנות בית הספר .קורפוס המחקר כלל  1833תמניות פועל שהופיעו ב160-
טקסטים כתובים ,מחציתם נרטיביים ומחציתם עיוניים ,שהופקו בארבע קבוצות גיל/כיתות לימוד:
כיתה ד' ,ז' ,י"א ומבוגרים ) .(Berman, 2005כל אחת מתמניות הפועל שאותרו בטקסטים נותחה על פי
אפיוניה הצורניים ודורגה באמצעות מודל שנבנה לצורך המחקר ובהתבסס על היפותזת הטרנזיטיביות
של הופר ותומסו ) .(Hopper & Thompson, 1980מודל זה )(Hebrew binyan Transitivity Scale – HbT
מכיל שבעה קריטריונים סמנטיים :תנועתיות –  ,Kinesisמשך הפעילות –  ,Aspectמעורבות הנושא –
 ,Agencyחיוביות –  ,Affirmationריאליות –  ,Modeהשפעה על המושא –  ,Affectednessקונקרטיות –
 .Concretenessניתוח סטטיסטי מסוג Latent Cluster Analysisהניב שלושה פרופילים שונים של תמניות
הפועל בקורפוס המחקר שמייצגים ערכי טרנזיטיביות נמוכה ) (44%כמו נובע ,טרנזיטיביות בינונית
) (27%כמו איימנו וטרנזיטיביות גבוהה ) (29%כמו אמרה .פרופילים אלו נמצאו כקשורים באופן מובהק
לשלושת משתני המחקר )בניין ,גיל וסוגה( :טרנזיטיביות גבוהה יותר של פעלים בבניינים קל ,הפעיל
ופיעל וטרנזיטיביות נמוכה יותר בבניינים נפעל ,התפעל ,פועל והופעל .ירידה בערכי הטרנזיטיביות עם
העלייה בגיל ובשנות הלימוד וכן טרנזיטיביות גבוהה יותר בטקסטים הנרטיביים .תוצאות אלה
מאוששות את המודל של ברמן ) (Berman, 1993על רכישת בנייני הפועל וערכיותם הסמנטית-תחבירית,
ומרחיבות אותו אל רכישת השפה הכתובה בגילאי בית הספר.
ביבליוגרפיה:
Berman, R.A. (1993). Marking of verb transitivity by Hebrew-speaking children. Journal of child
language, 20, 641-669.
Berman, R. A. (Ed.). (2005). Journal of Pragmatics, 37(2) [special issue on Developing discourse
stance across adolescence].
Hopper, P.J. & Thompson, S.A. (1980). Transitivity in grammar and discourse. Language, 56, 251299.
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קידום כתיבה אצל ילדים עם עיכוב התפתחותי
גיטי גרינספלד
מכללת הדסה
מחקרים בהתפתחות האוריינות מעידים על כך שהידע אודות שפה כתובה כמערכת ייצוג מתפתח מגיל
הגן עוד בטרם הילדים מתחילים ללמוד בבית הספר .רוב המחקרים התמקדו בילדים עם התפתחות
תקינה בגיל הגן .מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את הידע בתחום הכתיבה בקרב ילדים בראשית
ההוראה הפורמאלית בבית הספר ,ואת התרומה של התערבות חוזרת בכתיבה ידנית ובכתיבה במחשב
לקידום הכתיבה של הילדים .המשתתפים הם  8בנים בני  7:0-8:7בעלי עיכוב התפתחותי ו/או אוטיזם.
מערך המחקר כלל מבחני קדם ובתר לקביעת רמת ההתקדמות בכתיבה ,ותכנית התערבות בת שישה
מפגשים שכללה כתיבה ידנית וכתיבה במחשב ,בשילוב אסטרטגיות תיווך שהופעלו בפעילות המקושרת
משמעותית לילד .ממצאי המחקר מעידים שרמות הכתיבה ואופן ההתקדמות תאמו את התפתחות
הכתיבה בקרב ילדים עם התפתחות תקינה .השוואה בין רמות הכתיבה במבחן הקדם למול מבחן הבתר
הראתה כי הילדים שיפרו את רמת הכתיבה ,אך לא אימצו מיד כתיבה מוסכמת .שיפור הכתיבה נשמר גם
לאחר מספר חודשים בקרב חלק מהילדים שעברו מבחן חוזר .לאור הממצאים ניכרת התרומה של
התערבות בתחום הכתיבה ,שמושתתת על המחקר התפתחותי ,בהקשר שמשמעותי לילד ובטווח
ההתפתחות הקרובה שלו באוכלוסיות מיוחדות .המחקר מציג אסטרטגיות התערבות שניתנות ליישום
בתכנית הלימודים בכיתה או בקליניקה ומעלה את החשיבות לשיתוף פעולה של הצוות החינוכי כולל
קלינאיות התקשורת בתחום האוריינות.
ביבליוגרפיה:
Justice, L. M., & Piasta, S. (2011). Developing children's print knowledge through adult-child
storybook reading interactions: Print referencing as an instructional practice. Handbook of Early
Literacy Research, 3, 200- 213.
Sandbank, A. (1999). Foundations of literacy. In R. A. Aisenman (Ed.), International literacy project
working papers in developing literacy across genres, modalities and languages, Vol. I, 237-247.
Tolchinsky, L. (2003). The cradle of culture and what children know about writing and numbers
before being taught. Mahwah, NJ.: Psychology Press.
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השפעתה של למידה מצפייה על הישגי לומדים ברמות השונות בכתיבה
2

עליזה עמיר ,1הלה אתקין
1המכללה האקדמית לחינוך אחווה2 ,המכללה האקדמית לחינוך ,אורנים
על פי התיאוריה הקוגניטיבית החברתית של בנדורה ,ויסות עצמי ) (Self-Regulationהוא תהליך מרכזי
שיש לו השפעה על הלמידה ועל הישגים של התלמידים .הרצאה זו תדון בקשר שבין למידה מצפייה לבין
ויסות עצמי בתחום הכתיבה .למידה מצפייה כוללת בין היתר מודלינג )דיגום( באמצעות צפייה והבניה
של ידע באמצעות הכללות והמשגות .המחקר נשען על גישתם של צימרמן ושונק )Zimmerman & Schunk,
 (2012מדגישים תפיסה קוגניטיבית-חברתית הרואה את הוויסות כתהליך אינטראקטיבי בין תהליכי
העצמי לבין אירועים סביבתיים והתנהגותיים .עוד נשען המחקר על גישתם של ריילרסדאם ואחרים
) (Braaksma.& Rijlaarsdam, 2004; Rijlaarsdam & Braaksma, 2015הרואים בלמידה מצפייה אמצעי
לפיתוח אסטרטגיות מטה קוגניטיביות ,הכוללות בין היתר ויסות עצמי .בהרצאה נציג ממצאים על
הישגים בכתיבה של  210תלמידים מכיתות ח בעקבות תכנית התערבות שעיקרה ,הוראת כתיבה
באמצעות צפייה בכותבים אחרים .תכנית ההתערבות נשענת על תאוריית התפקידים בהוראת הכתיבה
) (Braaksma.& Rijlaarsdam, 2004על פי תאוריה זו ,הכותב נע בין כמה תפקידים :כותב ,קורא וצופה.
התלמידים הופכים לקהיליית שיח ,קבוצה החוקרת את למידתה ,שיש לה כמה תפקידים :להבנות ידע על
הכתיבה ועל הסוגה ולהתבונן בכתיבה של כל אחד מחבריה ושל עמיתיו מנקודות מבט שונות :כקורא
וכצופה .המחקר בישראל הוא חלק ממחקר בין-לאומי שנוסה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה
בהוראת ההולנדית כשפה ראשונה ובהוראת האנגלית כשפה שנייה .בשנת  2014נערכו התאמות לעברית
)בישראל( .מן הממצאים עולה כי כל התלמידים הן הקוראים הן הצופים ,השתפרו בעקבות תכנית
ההתערבות .אנו מייחסות שיפור זה למקומו של הוויסות העצמי ב"למידה מצפייה".
ביבליוגרפיה:
Braaksma, M. A., Rijlaarsdam, G., Van den Bergh, H., & van Hout-Wolters, B. H. M. (2004).
Observational learning and its effects on the orchestration of writing processes. Cognition and
Instruction, 22(1), 1-36.
Rijlaarsdam, G. & Braaksma, M. (2015). Introduction to the special issue on Writing-to-learn studies.
Journal of Writing Research, 7(1), 1-4. http://dx.doi.org/10.1723/jowr-2015.07.01.
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קורס "כתיבה – ליקויים והוראה מותאמת" והשפעתו על מהירות הכתיבה
ועל הכתיב בקרב סטודנטים להוראה עם קשיים בכתיבה וללא קשיים בכתיבה
2

שירלי הר-צבי )הכהן(  ,1מירב סלקובסקי
1מכללת תלפיות2 ,מכללת סמינר הקיבוצים
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק השפעת הקורס – "כתיבה – ליקויים והוראה מותאמת" על מהירות
הכתיבה ועל הכתיב בקרב סטודנטים להוראה עם קשיים בכתיבה וללא קשיים בכתיבה .הקורס שימש
כהתערבות לשיפור כישורי הכתב והכתיב ,כאשר לפני תחילת ההתערבות ובסיומה הועברה סוללת אבחון
הכוללת מבחני כתב וכתיב .לפני תחילת המחקר נערך מחקר פיילוט לשם בדיקת איכות כלי המחקר
ומובנותם ,בו השתתפו  60סטודנטים לחינוך מיוחד .במחקר הנוכחי השתתפו  126סטודנטים במכללה
להוראה במרכז הארץ .הסטודנטים השתתפו בקורס "כתיבה – ליקויים והוראה מותאמת" שהועבר
במסלול לחינוך מיוחד על-ידי מרצות שונות .משתתפי המחקר עברו סדרה של מבדקי כתיבה ,בהם נבדקו
הפרמטרים הבאים :שלושה מדדים בהתייחסות לשגיאות הכתיב – מספר שגיאות בסיסיות )פונולוגיות
או מורפולוגיות או מורפו-פונולוגיות( ,מספר שגיאות באותיות אהו"י )אורתוגרפיות בלבד( ומספר מילים
שגויות .כמו כן ,נבדקו יכולת זיהוי תבניות כתיב תקינות ומהירות הכתיבה .ממצאי המחקר הצביעו כי
במדידות שלפני תחילת הקורס ולאחר סיומו ,נמצאו הבדלים מובהקים במדדים של מהירות כתיבה
בהעתקת טקסט ובכל מדדי ההכתבה :מספר שגיאות בסיס ,מספר שגיאות אהו"י ומספר שגיאות כללי.
בניגוד למצופה ,לא נמצא הבדל מובהק במדד הזיהוי בתחילת הקורס ובסיומו .כמו כן ,נמצא הבדל
דיפרנציאלי במדד מהירות כתיבת מילים בהעתקה בין המדידה שנערכה לפני תחילת הקורס ובין המדידה
שנערכה בסיומו ,בקבוצות השונות .לבסוף ,נמצא הבדל בהשפעה דיפרנציאלית על מדד הפקה )הכתבה(
בין המדידה שנערכה לפני תחילת הקורס ובין המדידה שנערכה בסיומו ,בקבוצות השונות על פי מהירות
העתקה בהעברה הראשונה .למחקר זה תרומה מעשית חשובה ,כיוון שהוא הראה כי התערבות בתחום
הכתיבה – מהירות הכתיבה והכתיב – בקרב מבוגרים היא יעילה ומביאה לשיפורים משמעותיים
במהירות העתקה ובמספר שגיאות הכתיב ,תוך סמסטר אקדמי אחד .מסקנות יישומיות של מחקר
מצביעות על המלצות לפיתוח תכנית התערבות יעילה עבור סטודנטים עם קשיים בכתיבה ,המוכשרים
להוראה וכן עבור מורים בפועל .תכנית התערבות כזו תסייע למורים עם קשיי כתיבה להשתלב בצורה
מוצלחת במערכת החינוך .מורים אלו יהיו רגישים ואמפתיים לתלמידים המתקשים וידעו לתמוך בהם
מבחינה רגשית-הנעתית.
ביבליוגרפיה:
הר-צבי )הכהן( ,ש' ) .(2005אימון מטה-קוגניטיבי בפתרון אנלוגיות לשוניות והשפעתו על יכולת האיות.
חיבור לשם קבלת תואר דוקטור .רמת גן :אוניברסיטת בר-אילן.
Bangs, K. E., & Binder, K.S. (2016). Morphological awareness intervention: Improving spelling,
vocabulary, and reading comprehension for adult learners. Journal of Research and Practice for
Adult Literacy, Secondary, and Basic Education, 5(1), 5, 49-56.
Ravid, D. (2012). Spelling morphology: the psycholinguistics of Hebrew spelling (pp. 115-128). New
York: Springer
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סימפוזיון:
המשפחה והמסגרת החינוכית כהקשרים תומכי אוריינות
דורית ארם
בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב
התפתחות האוריינות של ילדים היא פועל יוצא של סקרנותם ,חשיפתם לגירויים מתאימים ,ותיווך
המבוגרים בסביבתם .בסביבה אוריינית עשירה ילדים פועלים ומתנסים וחוקרים את הסביבה הכתובה.
תיווך המבוגרים יכול לעורר ולעודד את סקרנותם ,ליצור הזדמנויות חקר ,ולקדם מיומנויות הרלבנטיות
להבנת השפה הכתובה .ההקשרים החברתיים המרכזיים בהם מתפתחת האוריינות הם הבית והמסגרת
החינוכית )גן/בית ספר( והמתווכים המרכזיים הם ההורים והמחנכות )גננות/מורות( .במסגרת
הסימפוזיון נציג מחקרים הבוחנים את המשמעות של מגוון הקשרים התומכים בהתפתחות האוריינות
בבית ובמסגרת החינוכית .נבחן את מקומן של האימהות כמקדמות רכישת אוצר מלים בעת קריאת ספר
אלקטרוני; נלמד על אמונותיהן של גננות לגבי הדרכים היעילות לקדם היבטים שונים של אוריינות
במסגרת הגן; נעריך כיצד עיצוב הגן מבחינת עושר הפעילות משפיע על פעילותם האוריינית של הילדים
והמידה שפעילות זו מנבאת את הישגיהם .לסיום נתבונן בדרך שבה סטודנטיות לחינוך מיוחד קוראות
ספרים לילדים ונלמד מה להערכתן חשוב להדגיש בקריאה ראשונה ומה בשנייה לילדים עם ) (CPוללא
לקות גלויה )לקויות למידה(.
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האם ספר אלקטרוני יכול לתמוך בתיווך הורים להעשרת אוצר המילים של הילד?
דפנה שניאור ,עפרה קורת
אוניברסיטת בר-אילן
במחקר זה בדקנו ,האם ספר אלקטרוני הכולל מילון יכול לתמוך בתיווך מילים חדשות של הורים
לילדיהם בקריאה משותפת ,מעבר לקריאה עצמאית של הילד בספר אלקטרוני עם מילון ,ומעבר לקריאה
משותפת ללא תמיכת מילון .בנוסף ,נבדקה ההשפעה של אופן מתן פירוש ושל רמת אוצר המילים
התחילית על למידת מילים אצל הילד 128 .ילדי גן-חובה ממיצב נמוך ואימהותם של  64מהם חולקו
אקראית לארבע קבוצות )א( קריאה עצמאית בספר האלקטרוני ללא מילון )קבוצת ביקורת( )ב( קריאה
עצמאית בספר האלקטרוני עם מילון )ג( קריאה משותפת אם-ילד בספר האלקטרוני ללא מילון,
ו)-ד( קריאה משותפת אם-ילד בספר האלקטרוני עם מילון .מילות המילון בספר האלקטרוני פורשו
בשלוש דרכים; פירוש מילוני ,פירוש המילה בתוך הקשר הסיפור ,ותמיכה משולבת ,שכללה פירוש מילוני
ופירוש המילה בתוך הקשר הסיפור .מבחני הקדם והבתר כללו הבנה רצפטיבית ואקספרסיבית של מילות
המילון )השלמת משפט ,פירוש מלים ,ושימוש במלים( .כל הקבוצות קראו שני ספרים אלקטרוניים 4
פעמים .הקריאה המשותפת צולמה בוידאו .נבדקו תכיפות מתן הפירוש למילים הקשות ואופן תיווך
האם .הממצאים הראו ) (1שהקריאה בספר האלקטרוני עם המילון עם תיווך האם היתה היעילה ביותר
ללמידת מילים ברמה הרצפטיבית והאקספרסיבית .אחריה הייתה הקריאה העצמאית של הילדים בספר
האלקטרוני עם המילון; ) (2שסוג התמיכה המילונית לא תרם באופן שונה ללמידת המילים;
) (3שהאימהות שקראו בספר האלקטרוני עם המילון בהשוואה לאלה ,שקראו ללא מילון תיווכו ברמה
גבוהה וכללו מתן פירוש למילים קשות ,עשיית הקשר מעבר לטקסט ,ודיון בשפה כתובה .האימהות
שקראו בספר עם המילון פירשו יותר מילים לילדים ,וכמה מהמילים שפרשו לא היו מהמילון .צורת
פירוש המילים השכיחה ביותר על ידי האימהות הייתה הסבר מילוני .כל קבוצת ההתערבות תרמו
לקידום למידת המילים החדשות אצל הילדים מעבר לרמת אוצר המילים התחילית שלהם ,מלבד המדד
שימוש במילים בעת הפקת הסיפור .במקרה זה נמצא יתרון לילדים עם רמה תחילית גבוהה בהשוואה
לאלה עם הרמה הנמוכה .נדון בהשלכות החינוכיות של ממצאי מחקר זה ונציע מחקרי המשך.
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אמונות של גננות לגבי דרכי הוראה ראויות לקידום ניצני האוריינות
2

אביבה סברדלוב ,1דורית ארם
1מכללת שאנן2 ,אוניברסיטת תל אביב
הדיון על תפיסות חינוכיות בגן מציג שתי גישות קצה .באחד ניצבת הגישה הקונסרבטיבית המסורתית,
המתמקדת במחנך ,מגדירה את הלמידה כהקניית ידע ,ומצדדת בדרכי הוראה בהן עיקר היוזמה היא
בידי המבוגר אשר הוראתו מתוכננת ופונה באופן אחיד לילדים .בשני ניצבת הגישה הפרוגרסיבית,
המציבה את הילד וצרכיו במרכז ,מגדירה את הלמידה כהבניית ידע באמצעות התנסות ,חקר וגילוי,
ודוגלת בדרכי הוראה המשאירות מקום מרכזי ליוזמת הילד .במחקר שנציג הוערכו בעזרת שאלון
האמונות של גננות לגבי דרכי ההוראה הראויות לקידום ילדי גן בכלל וניצני אוריינות בפרט .במחקר
השתתפו  120גננות מגנים ממלכתיים וממלכתיים-דתיים ,העובדות עם ילדים ממיצב נמוך או בינוני-
גבוה .השאלון העריך את נטייתן לעבר אחת משתי גישות קוטביות :הגישה הפרוגרסיבית והגישה
הקונסרבטיבית .בשלב ראשון הגננות התבקשו להתייחס לדרכי ההוראה המתאימות ביותר לקידום ילדי
גן באופן כללי ,ובשלב שני – לדרכי הוראה המתאימות ביותר לקידום אוריינות ,וזאת ,בהתאם לתכנית
הלימודים לגן .תוצאות המחקר מראות כי גישתן של הגננות פרגמטית ומאוזנת .הן תומכות במגוון דרכי
הוראה ומאמינות שקידום מטרות שונות מחייב דרכי הוראה אחרות .גננות נוטות להיות פרוגרסיביות
בבואן לקדם שיח או כתיבה וקונסרבטיביות בעת קידום ידע אותיות ומכוונות לספר .מצאנו הבדלים בין
גננות העובדות עם ילדים במיצבים שונים :גננות שעובדות עם ילדים ממיצב נמוך נוטות לגישה
קונסרבטיבית יותר ,בעוד שגננות שעובדות עם ילדים ממיצב בינוני-גבוה ,נוטות להיות פרוגרסיביות.
מעבר לכך ,נמצא כי גננות עקביות בגישתן החינוכית .גננות הנוטות להיות פרוגרסיביות או
קונסרבטיביות מאמינות שדרך זו מתאימה להתמודדות עם סוגיות שונות ועם מטרות מתחומי לימוד
שונים .ממצאי המחקר מצביעים על כך שגננות בישראל הן קבוצה מקצועית בעלת נטיות אידאולוגיות
מגוונות ,אך מתונות .הכרת תפיסותיהן המקצועיות של הגננות עשויה לסייע לדיאלוג בינן לבין נציגי
מערכת החינוך.
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התרומה של יכולות אורייניות של ילדי גן חובה ושל למידת מעורבותם
הספונטנית בפעילויות אורייניות ובשיח אורייני בגן
דוריס קיפר-טולדנו ,מיכל שני ,שלי שאול
החוג ללקויות למידה הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה
המחקר הנוכחי בא לבדוק האם ישנו קשר בין יכולות אורייניות מוקדמות של ילדי גן חובה לבין מידת
המעורבות ההתנהגותית הספונטנית שלהם ,בפעילויות אורייניות ובשיח אורייני בסביבת הגן .מחקרים
רבים מצאו קשר מתאמי וסיבתי בין ניצני קריאה וכתיבה בגיל הגן לבין התפתחותם של כישורים
לשוניים וקוגניטיביים ספציפיים ,כמו גם משתנים סביבתיים חינוכיים .בנוסף ,נמצא כי לעושר של גירוים
אורייניים בפינות המשחק בגן ישנה השפעה משמעותית על מידת הפעילות האוריינית באופן כללי ובפרט
על ההתנהגויות האורייניות הספונטניות ) .(Neuman & Roskos, 1990; 1992כאשר חושפים את הילדים
לגירויים אורייניים רבים ומגוונים הם מתנסים בהם ,אך השאלה שעולה וטרם נחקרה הינה היחסים בין
התנהגות אוריינית ספונטנית לבין התפתחות ניצני קריאה וכתיבה .על מנת לבחון שאלה זו נאספו נתונים
מתצפיות אורך אשר תיעדו את הפעילות של הילדים בגן לפרקים ,במשך שלושה חודשים בקרב 103
ילדים .תוצאות המחקר מצביעות כי הילדים מגלים עניין בפעילות אוריינית ,אף ללא הכוונת הגננת
ומשתתפים בפעילויות קריאה ,כתיבה וחשבון ,נמצא כי ילדים משוחחים ביניהם במידה רבה בהקשר
אורייני ,בין אם במשחק ובין אם בהכוונת האחר ,באוריינטציה של פיתוח כישורי שיח אורייניים .כמו כן
לא נמצא קשר מובהק בין היכולות האורייניות לבין מידת הפעילות האוריינית בה השתתפו הילדים.
כלומר ,פעילויות קריאה וכתיבה ספונטניות אינן מוסברות על ידי רמת היכולות האורייניות – ידע לשוני,
קריאה וכתיבה ,אצל ילדים בגילאי הגן .ממצאי ממחקר זה נותנים מבט מעמיק על מעורבות אוריינית
ספונטנית ומרחיבים את הגוף התאורטי העסוק בניצני אוריינות ,גם בהקשר של פעילות אוריינית בתחום
החשבון.
ביבליוגרפיה:
Neuman, S. B., & Roskos, K. (1992). Literacy objects as cultural tools: Effects on children's literacy
behaviors in play. Reading Research Quarterly, 27, 203-225.
Neuman, S. B., & Roskos, K. (1990). Play, print, and purpose: Enriching play environments for
literacy development. The Reading Teacher, 44(3), 214-221.
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סטודנטיות לחינוך מיוחד קוראות ספר בקריאות חוזרות:
מאפייני הקריאה לתלמידים עם וללא לקות )לקות למידה(CP/
יעל רוט-ברקאי ,דורית ארם
אוניברסיטת תל אביב
הקראת ספרים לילדים היא חוויה חוזרת ,ובדרך כלל מבוגרים )הורים ,גננות ומורות( מקריאים אותו
הספר לילדים מספר פעמים .מכאן שקריאות חוזרות של ספר מהוות למעשה מצב טבעי של חוויות
הקראת ספרים ) .(McGee & Schickedanz, 2007מחקרים שבדקו קריאה חוזרת לילדי גן מדווחים כי
תוכן השיח משתנה ככל שהספר הופך להיות מוכר יותר .נמצא שהורים לילדי גן הרחיבו את השיח בפן
הרגשי והשתמשו ביותר שאלות פתוחות להעמקת הבנת הסיפור בקריאות חוזרות לעומת דגש על העברת
הידע גרידא בקריאה הראשונה ) ;Adamson & Deckner, 2005שפירא .(2015 ,נושא זה לא נחקר לגבי
קריאת ספרים לתלמידים בביה"ס היסודי 40 .סטודנטיות להוראה בחינוך מיוחד ספרו פעמיים באופן
פרטני ל 120-תלמידים )עם וללא מוגבלויות( בגילאי  8-7שני ספרים 480 .המפגשים הוקלטו ,תוכתבו
ולאחר מכן קודדו ונותחו סטטיסטית .מטרת המחקר היתה לבחון את המידה בה סדר הקריאה מנבא את
האופן שבו הסטודנטיות מתווכות ספר ומשוחחות עליו עם התלמידים השונים .הממצאים מראים
שמעבר לסגנון האישי של כל סטודנטית יש הבדלים בכמות ובאופי התיווך והשיח של הסטודנטיות כולן
בין הקריאה הראשונה והשניה .בקריאה הראשונה של כל סיפור השתמשו הסטודנטיות במבעים רבים של
אמירות )בעיקר חזרות והסברים( שבהם הסטודנטית היא הפעילה והדוברת הראשית בשיח .בקריאה
השנייה השתמשו הסטודנטיות ביותר מבעים של שאלות המשתפות את התלמיד/ה בשיח ,ומאופיינות
כשאלות פתוחות ומזמנות חשיבה .לגבי התוכן הספציפי של המבעים :הקריאה הראשונה אופיינה בעיקר
במבעים של מכוונות לספר ,הפניה לאיורים ,וכאלה הקשורים לאוצר המילים הנדרש להבנת העלילה .יש
לציין שהסטודנטיות השתמשו ביותר מבעים ברובד הסמוי בשיח עם התלמידים עם המוגבלות הנראית
) (CPבקריאה השנייה .מגמה זו מתאימה לממצאים קודמים המדווחים שהמתווכת מתמקדת בראש
וראשונה )= קריאה ראשונה( בהבנת הרובד הגלוי של הסיפור ,ואילו הרחבת השיח תוך התבססות על
הבנת העלילה והמבנה הסיפורי והלשוני נעשית באמצעות שאלות בקריאה השנייה ,כאשר אין צורך
להיצמד לטקסט .לממצאים אלה השלכה משמעותית בדבר חשיבות ההקראה החוזרת של ספרים כחלק
מתכנית ההוראה בכיתות הנמוכות של ביה"ס היסודי.
ביבליוגרפיה:
שפירא ,ר' ) .(2015קריאת ספרים משותפת הורה -ילד ,התפתחות שפה ,ניצני אוריינות והתפתחות
אמפתיה של ילדי גן .חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה .בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת
תל -אביב ,תל-אביב.
Adamson, M. L. B., & Deckner, D. F. (2005). As stories become familiar: Mother-child conversations
during shared reading. Merrill-Palmer Quarterly, 23, 389- 406.
McGee, L., & Schickedanz, J. A. (2007). Repeated interactive read-aloud in Preschool and
Kindergarten. The Reading Teacher, 60, 744-751.
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תדירות הופעה ,אנטרופיה ,ופונקציונליות ברכישת מילות יחס עבריות:
מחקר קורפוס בשנות הילדות
אלישבע שלמון ,דורית רביד ,אליצור דטנר
אוניברסיטת תל אביב
מילות יחס )למשל :על ,לפני ,עם( מהוות קטגוריה דקדוקית המבטאת יחסים מרחביים ,יחסי זמן ויחסים
דקדוקיים .רכישת מילות היחס דורשת מילדים צעירים לשים לב למשמעותן ולשימוש בהן .בעברית יש
למילות היחס אפיון מורפו-פונולוגי ייחודי של נטייה במין ,במספר ובגוף )בי ,בנו ,בכם( .נטייה זו מהווה
אתגר נוסף לדובר הצעיר ,מאחר שהיא מקודדת יחסי מוען ,נמען ונסתר וכרוכה לעתים בשינוי בסיס
המילה )ממני( ובהוספת סופיות עמומות )עלי לעומת אותי( .מבחינה דיסקורסיבית ,קידוד יחסים אלה
במילות יחס נטויות דורש לעקוב אחר יחסי רפרור בשיח .מילות היחס מציבות אפוא אתגרים
לקסיקליים ,סמנטיים ,מורפו-פונולוגיים ,תחביריים ודיסקורסיביים ברכישת שפה .אך כקטגוריה
שכיחה בשפה המדוברת ) ,(Slobin & Johnson, 1979מילות יחס בסיסיות נרכשות כבר בגיל צעיר ,לצד
הופעתם של מבנים תחביריים )ברמן .(1993 ,המחקר הנוכחי שיער כי הופעתן והתגוונותן של מילות יחס
במהלך הרכישה הן פועל יוצא של יחסי הגומלין בין תדירות הופעה ופונקציונליות ,כממומשים ידי
האנטרופיה ).(Martin et al, 2004אנטרופיה של מילת יחס היא אומדן כמות המידע הנחשפת על ידי מילת
היחס :ככל שיש יותר פונקציות למילת היחס האנטרופיה שלה גדלה ,וככל שיותר מילות יחס משמשות
פונקציה מסויימת -כך גדלה האנטרופיה של אותה הפונקציה .למטרה זו אותרו  3,058תמניות של מילות
יחס בהקלטות קורפוס חדש של שבעים וחמישה ילדים במהלך משחק ושיחה ספונטנית .הנבדקים היו
בחמש קבוצות גיל ),(5-6 ,4-5 ,3 ;4-6 ,6:3-3 ,2 ;6-3כאשר בכל קבוצת גיל חמש שלשות .כל מילת יחס
מתוך שיח העמיתים קודדה לפי משמעותה ומאפייניה המורפולגיים והתחביריים .הממצאים מראים
שעם הגיל קיימת עלייה במספר מילות היחס ובסוגיהן ,מבניהן המורפולוגיים מורכבים ומגוונים יותר,
ונראית התרחבות בשימושן התחבירי והדיסקורסיבי .מסלול התפתחותי זה של מילות היחס מראה
שקטגורית מילות היחס מתרחבת וגדלה כמרכיב של תדירות ההופעה והתפקוד הממומשת הן על ידי
האנטרופיה של כל מילת יחס והן על ידי האנתרופיה של כל פונקציה .כפי ששיערנו ,אומדני האנטרופיה
של מילות היחס והפונקציה שלהן מסבירים את הרחבת הגיוון של מילות היחס עם הגיל .הממצאים
האמפיריים והתובנות התיאורטיות של המחקר תורמים להבנתנו את הדרך שבה שפת אם נרכשת.
ביבליוגרפיה:
Berman, R. A. (1993). Developmental perspectives in transitivity: A confluence of cues. In Y. Levy
(ed.), Other children, other languages: Issues in the theory of acquisition (pp. 189–241).
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Johnson, J. R. & Slobin, D. I. (1979). The development of locative expression in English, Italian,
Serbo-Croatian and Turkish. Journal of child language, 6, 529-545.
Martin, F., Moscosodel, P., Kostić, A., & Baayen, R. H. (2004). Putting the bits together: An
information theoretical perspective on morphological processing. Cognition, 94(1), 1-18.
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מבני תיקון שיחי
בחינה סמנטית-פרגמטית-תחבירית-פרוזודית
רותי ברדנשטיין
אוניברסיטת תל אביב
מחקר זה יעסוק במבני תיקון שיחי בעברית בת זמננו .מבני תיקון הם מבנים העוסקים בדחייה של טענה
נגישה בשיח )טענת רקע או טענה קודמת בשיח( והמרתה בטענה אלטרנטיבית )בספרות קיימים מחקרים
אך ורק לגבי מבנה ה'אנטיתזה'" :לא  ,xאלא  "yבעברית ו "not (only) x, but (also) y"-באנגלית )אזר,
 ;1999ברדנשטיין .(Mann & Thompson, 1988 ;2017 ,מבנים אלו עשויים למנות דחייה הכוללת שלילה
שיחית מפורשת או דחייה ללא שלילה מפורשת .בין מבני הדחייה המפורשת נמנים מבני תיקון הכוללים
מילת תיווך או קישור שיחי כגון מבני "אלא" ו"-כי אם" )לא  ,xאלא/כי אם " :yפרס לא היה פוליטיקאי,
אלא מנהיג"" ,וזה לא שיר כי אם סיפור" ,בהתאמה( ,מבני דחייה והמרה כגון" :לא ") :"y .xזה לא אתה.
זו אני"( ,מבני שלילה שיחית והצעת אלטרנטיבה" :א .x :ב :לא :"y .א" :הם יצאו? ב :לא .הם רק היו
חברים"( ,מבני המרה הפוכה) y') :ו(לא ":('xהבקבוקים למחזורית ולא לפח"( ,מבני דחייה פולארית
)"יש-אין"" ,לא נכון-כן נכון"( .בין מבני השלילה המשתמעת נמנים מבני תיקון מהדהד )"א :הבן שלך ישן
אתמול  12שעות בלילה? ב 12 :וחצי שעות ,("..מבני 'עזוב' :עזוב " :'y ,xעזוב שף ,הוא כבר אומן"( ,מבני
'במקום' y' :במקום ' , 'xבמקום ") :'y ,xגילה וניסיונה של קלינטון הכשילו אותה במקום לסייע לה"(,
ועוד .בנוסף ,אנו נטען כי המשותף לכל המבנים הוא דרישות תחביריות ,סמנטיות ופונולוגיות של הרכיב
הנדחה והרכיב הממיר אותו .שני הרכיבים )הנדחה והממיר( שייכים לשדה סמנטי משותף בהקשר ,שני
הרכיבים שייכים )לרוב( לאותה יחידה תחבירית ומבחינה פרוזודית ,הרכיב הנדחה והרכיב הממיר יהיו
לעולם מוטעמים .הדוגמאות נלקחו מתוך המעמ"ד )הקורפוס הדבור של אוניברסיטת ת"א( ומהאינטרנט.
ביבליוגרפיה:
אזר ,משה ) :(1999מבנים ארגומנטטיביים .בתוך :בן-שחר ,רינה וגדעון טוּרי )עורכים( .העברית שפה חיה
ב' .תל-אביב :הקיבוץ המאוחד.23-9 ,
ברדנשטיין ,רותי ) :(2017מסלול הגרמטיזציה של בכלל ,דברי המפגשים ה 31-וה 32-של החוג הישראלי
לבלשנות ע"ש חיים רוזן.
Mann, W. C., & Thompson, A. S. (1988). Rhetorical Structure Theory: towards a functional theory of
text organization. Text 8 (3): 243-281.
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שיח עמיתים בקרב ילדי גן משני מיצבים סוציו-אקונומיים:
היבטים מורפולוגיים ולקסיקליים של קטגוריית הפועל
הדס רוזנשטיין ,שירלי איתן ,גלית בן-צדוק ,רונית לוי ,דורית רביד
החוג להפרעות בתקשורת ובית הספר לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב
ילדות בצל חסך סביבתי משפיעה על קשת רחבה של יכולות וממדים התפתחותיים ,בכללם היבטים
קוגניטיביים ,אקדמיים ורגשיים .בעשור האחרון מתבררות והולכות ההשפעות הדרמטיות של החסך
הסביבתי על ההתפתחות הלשונית-אוריינית ,ובעיקר על התהוות הידע המילוני :אוצר המילים של ילדים
ממיצב ס"א נמוך מצומצם יותר כבר מגיל רך וקצב למידת המילים בקרבם איטי יותר בהשוואה לבני-
הגיל מרקע מבוסס ) .(Levie et al., 2017במחקר הנוכחי שימשו הפעלים ושורשי הפעלים כצוהר לבחינת
ההתפתחות המילונית בגיל הגן ) .(Ravid, 2012לצורך זה תועתקו ונותחו שני קורפוסים של שיח עמיתים
של ילדי גן ,בגילאי  5-4ו 6-5-וממיצב ס"א נמוך ובינוני-גבוה ,שהוקלטו בעת משחק משותף .כל תמניות
הפעלים בקורפוסים אותרו ,מוינו וקודדו מבחינה סמנטית וצורנית  -על-פי שורשיהם ,גזרות השורשים,
בניינים ונטיות )בסיסים טמפוראליים ,מין-מספר-גוף(; וחושבה תפוצת התבנית והתמנית של המשתנים
השונים .התוצאות מלמדות על הבדלים עקביים בין שני המיצבים בכל המדדים :קורפוס המיצב הנמוך
כלל  5720מילים ואילו הקורפוס של המיצב הבינוני-גבוה כלל  12,605מילים .במיצב הנמוך אותרו 88
למות פועל ו 82-שורשים שונים אצל בני  .5-4בקרב בני  6-5נספרו  133למות פועל ו 108-שורשים שונים.
לעומתם ,במיצב הבינוני-גבוה אותרו  176למות פועל ו 108-שורשים שונים בגיל  ,5-4וכן  224למות פועל
ו 193-שורשים אצל בני  .6-5בשני המיצבים נמצאה תפוצת תמנית גבוהה של שורשים עלולים ותפוצת
תבנית גבוהה של שורשים שלמים ,אך שכיחות השורשים השלמים ,שמבטאת ספציפיות וגיוון מילוני,
הייתה גבוהה יותר במיצב הבינוני-גבוה ) 30%לעומת  .(20%בשני המיצבים נמצאו מעט משפחות שורש,
רובן המוחלט של שני פעלים ,וכן התפלגות דומה של בנייני הפועל עם יתרון בולט של בניין קל ולאחריו
בנייני פיעל והפעיל .ואולם ,במיצב הנמוך היו פחות משפחות פועל ותפוצתם של פיעל והפעיל הייתה
נמוכה יותר .הממצאים מאירים באור חדש את החסך המילוני המאפיין ילדים מרקע דל כבר מגיל צעיר,
ואת טיב הפער ביניהם ובין חבריהם מן המיצב הגבוה.
ביבליוגרפיה:
Levie, R., Avivi Ben Zvi, G. & Ravid, D. (2017) Morpho-lexical development in language-impaired
and typically developing Hebrew-speaking children from two SES backgrounds. Reading and
Writing. doi: 10.1007/s11145-016-9711-3
Ravid, D. (2012). Input-output patterns in the acquisition of Hebrew root usage: A corpus-based
psycholinguistic study. Research grant, Israel Science Foundation (ISF).
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חיזוק השפה הדבורה בקרב התלמידים על ידי פיתוח מיומנות הדיבור בציבור
אורי שטרנברג
המרכז האקדמי לב
מיומנות הדיבור בציבור הינה בעלת חשיבות רבה בעולם החינוכי ,האקדמי והתעסוקתי של ימינו ,בדומה
לחשיבות מיומנויות הקריאה ,הכתיבה ואחרות ) .(Palmer, 2014חרף זאת ,מערכות חינוך בעולם ,לרבות
הישראלית ,נמנעות מקיום מהלכי הקנייה מכוונים של מיומנות זו לכלל התלמידים .לכל היותר ,חלק
מהתלמידים מתבקשים לעשות שימוש במיומנות הדיבור בציבור או משתתפים בתכניות ייחודית אשר
מתמקדות בפן מסוים של המיומנות .במטרה לשפר את הבנת הנושא ולהציע למורי השפה כלים אשר
נמצאו כיעילים לשיפור השפה הדבורה ,החל בשנת  2008מחקר אורך ,אשר עדיין נמשך ,ובמסגרתו גובשה
ויושמה תכנית להקניה מכוונת של מיומנות הדיבור בציבור לתלמידי כיתות ו' .ברוח גישתו של דל היימס,
אשר הגדיר מרכיבים שונים למיומנות הדיבור בציבור ) ,(Hymes, 1962בוצעה בחינה והגדרה מחודשת
למרכיבים ותוכננה הקניה הדרגתית שלהם ,בהיקף של שיעור בשבוע למשך שנה ,כחלק מלימודי השפה.
בראשית התכנית ובמהלכה נאספו נתונים בנוגע לרמת מיומנות הדיבור הציבור ,איכות העברת המסר
ותחושת הביטחון העצמי לדיבור בפני קהל בקרב המשתתפים .הנתונים נאספו באמצעות ראיונות עומק,
סקרים ותצפיות מובנות .כמו כן ,לאחר סיום התכנית נעשה מעקב אחר המשתתפים באמצעות ראיונות
עומק דו-שנתיים וכן ביצוע תצפיות במצבי דיבור בציבור של המשתתפים ,כדי לבחון את משך ומידת
ההשפעה של ההשתתפות בתכנית .הנתונים שנאספו אודות משתתפי התכנית הושוו לנתונים שנאספו
אודות קבוצות ביקורת .הנתונים שנאספו ונותחו עד כה מציגים מעקב בן  7שנים – מראשית העברת
התכנית ובמשך  6שנים לאחר סיומה .הממצאים מעידים על שיפור משמעותי ברמת מיומנות הדיבור
בציבור בקרב המשתתפים ,החל משלב מוקדם של השתתפותם בתכנית .זאת ועוד ,הממצאים מצביעים
על יציבות ברמת מיומנות הדיבור בציבור גם לאחר סיום התכנית ולאורך השנים הבאות .לאור זאת,
נראה כי המאמץ להקניה מכוונת של מיומנות הדיבור בציבור נושא פרי לטווח הקצר והארוך.
ביבליוגרפיה:
Hymes, D. (1962), "The Ethnography of Speaking", Anthropology and Human Behavior, 13 (53),
11-74.
Palmer, E. (2014), "Now Presenting…", Educational leadership, 72 (3), 24-29.
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ביצועים בשפת האם מושפעים מחשיפה קצרה לשפה השניה
2

תמר דגני ,1חמוטל קריינר
1אוניברסיטת חיפה2 ,המרכז האקדמי רופין
דו-לשוניים נדרשים לעבור בין השפות שלהם באופן יומיומי ,ולכן חשוב לאפיין כיצד מעברים אלו
משפיעים על הביצועים השפתיים .במחקר קודם דו-לשוניים דוברי רוסית-עברית הושוו לדוברי עברית
ילידיים במטלת שיום תמונות בעברית ,לפני ואחרי צפייה בסרט קצר בשפה הרוסית .אחוזי 'על-קצה-
הלשון' ) (Tip of the Tongue, TOTבעברית הדגימו השפעה מפריעה של חשיפה קצרה זו ,כך שלאחר
הסרט ,דו-לשוניים הראו אחוזי  TOTגבוהים יותר ביחס לדוברי העברית וביחס לביצועיהם לפני הסרט
) .(Kreiner & Degani, 2015מכאן ,שחשיפה פאסיבית של  10דקות ,ללא הפקה ,בשפה הראשונה ,מספיקה
בכדי לגרום לירידה בהפקה של השפה השנייה .המחקר הנוכחי בחן האם חשיפה קצרה לשפה השנייה של
דו-לשוניים יכולה גם היא להשפיע על הפקה בשפה הראשונה .בניסוי הראשון נבדקו דוברי ערבית-עברית
במטלת שיום תמונות בערבית .לאחר שיום  80תמונות בערבית ,נחשפו  24המשתתפים בקבוצת הניסוי
לעברית במטלת קריאה קולית ,ומיד אחריה נתבקשו לשיים בערבית סט של  80תמונות אחרות .בקבוצת
הביקורת ,ביצעו המשתתפים ) (24את מטלת השיום בערבית על שני הסטים השונים של התמונות ,אולם
ביניהם במקום החשיפה לעברית ביצעו המשתתפים מטלת צביעה ללא חשיפה שפתית .בקבוצת הניסוי
נמצא כי לאחר החשיפה לעברית הייתה ירידה באחוזי הדיוק במטלת השיום בערבית ,שפת האם,
בהשוואה לביצוע הראשוני ,ועליה בטעויות של שיום בעברית במקום בערבית .לא נמצאו אפקטים כאלה
בקבוצת הביקורת .ממצאים מקבילים נמצאו בניסוי השני ,בו נבחנו דוברי עברית-אנגלית במטלת שיום
תמונות בעברית .לאחר שיום  50תמונות בעברית 35 ,משתתפים בקבוצת הניסוי נחשפו לאנגלית במטלת
הבנה הדורשת החלטה סמנטית ,ומיד לאחריה שיימו  50תמונות אחרות בעברית .בקבוצת הביקורת ),(35
מטלת החשיפה באנגלית הוחלפה במטלה מקבילה בשפה העברית .יחד ,ממצאים אלה מדגישים את אופיו
הדינמי של הלקסיקון הרב-לשוני שבו התנסות שפתית מתמשכת כמו גם חשיפה קצרת טווח משפיעים על
מאזן העוררות והנגישות של השפות השונות .ממצאים אלה מצביעים על חשיבותו של ההקשר השפתי
המיידי ומרמזים שמלוא הפוטנציאל השפתי של הדובר יכול להיפגע בהקשר שפתי שאינו תואם את שפת
המטרה.
ביבליוגרפיה:
Kreiner, H., & Degani, T., (2015). Tip-of-the-tongue in a second language: The effects of brief firstlanguage exposure and long-term use. Cognition, 137, 106-114.
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אוריינות הבית בקרב ילדים בדואים וילדים ערבים ממיצב חברתי כלכלי נמוך
2

תמר שהם גואטה ,1,2סנונית שהם
1מכללת לוינסקי לחינוך2 ,אוניברסיטת בר אילן
אוריינות הבית הינה סך האינטראקציות האורייניות ,המשאבים והעמדות שאליהם נחשפים ילדים
בביתם ,בהקשר לשפה כתובה .במושג אוריינות הבית נכללים אינטראקציות פורמאליות ולא פורמאליות
של הורים עם ילדיהם ,כמו הורה המלמד את שמות האותיות וקריאה משותפת בספר .ידוע שאוריינות
הבית משפיעה על רמת האוריינות של הילד ) .(Rodriguez & Tamis, 2011באוכלוסיות ממיצב כלכלי-
חברתי נמוך ,העוני איננו רק חומרי אלא גם תרבותי ,והוא משפיע על איכות האינטראקציות האורייניות
בין הורה לילדו .מעט מאוד מחקרים נערכו על אוריינות הבית בחברה הערבית בכלל ובחברה הבדואית
בפרט .מטרת מחקר זה הייתה לשפוך אור על אוריינות הבית בקרב חברות אלה ,בנוגע להימצאות של
ספרי קריאה בבית ולתרבות הקריאה .במחקר השתתפו  802ילדים בכיתות ד' בגילאי  9-10שנים .הילדים
חולקו לשלוש קבוצות על פי השתייכותם העדתית 190 :בדואים מהדרום 447 ,ילדים ערבים ממרכז הארץ
ו 164-בדואים מהצפון .על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הילדים התגוררו בישובים ממיצב
חברתי-כלכלי נמוך .כל הילדים השתתפו בפרוייקט "אוטו ספר" – פרוייקט לעידוד קריאה במגזר הערבי
והבדואי ,שבו ישנה השאלת ספרי קריאה לילדים .הנתונים נאספו באמצעות שאלונים בערבית שהילדים
מילאו .בניתוח השאלונים נמצא כי מעל  50%מילדי המגזר הבדואי בדרום דיווחו כי אין בביתם ספרים
בהשוואה ל 27%-מהילדים הבדואים מהצפון ו 9%-בלבד מהילדים מהמגזר הערבי במרכז הארץ .מתוך
הילדים שציינו שיש להם בבית ספרים 12% ,לא הצליחו לנקוב אפילו בשם של ספר אחד 60% ,הצליחו
לנקוב בשם של ספר אחד בלבד )רובם ציינו את אותו ספר( 20% ,הצליחו לנקוב בשמות של שני ספרים
ורק  8%הצליחו לנקוב בשמות של יותר משני ספרים .כ 81%-מהילדים דיווחו שמקריאים להם ספרים
בבית ,זאת על אף שלפי הממצאים כמעט ואין ספרי קריאה בבתיהם .נראה שהילדים התייחסו להקראת
ספרים שהם שואלים במסגרת הפרוייקט .בקרב הילדים הבדואים מהדרום האינטראקציה האוריינית
המרכזית היא עם אחים הגרים בבית ,בעוד שהילדים הבדואים מהצפון והילדים הערבים ציינו את האם
כדמות העיקרית המקריאה ספר ,בדומה למה שקיים בעולם המערבי .מעניין לציין שרוב הילדים
הבדואים מהדרום היו ממשפחות מהמיצב הנמוך ביותר ,ובדומה לממצאיה של ברייס-הית'
) (Brice-Heath, 1983נמצא שהקשר האורייני המרכזי במשפחות אלו הוא בין אחים .הממצאים העולים
ממחקר זה תואמים לנתונים מהעולם המצביעים על-כך שמיצב חברתי-כלכלי נמוך משפיע לרעה על רמת
אוריינות הבית.
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"אין צורך בתרגום :אלין מבינה לבד"
אסטרטגיות תיווך של גננות בגן דו-לשוני בישראל
2

מילה שוורץ ,1נעמי גורבט
1ראש תכנית להוראת שפות במכללת אורנים2 ,ראש תחום שפות במט"ח
השגת איזון בשליטה בשתי השפות היא קריטית להתפתחות וחינוך דו-לשוניים .עם זאת ,מחקרים הראו
כי אפילו בגיל הרך מורים מתמודדים עם קושי במימוש מטרה זו ,בעיקר כאשר קיים פער במעמדן של
שתי השפות הנוכחות בסביבה ,שפת רוב ושפת מיעוט ) .(De Palma, 2010במחקר זה בחנו כיצד עקרונות
התיאוריה הסוציו-תרבותית של ויגוצקי ) (1978באים לידי ביטוי בהוראת שפה שנייה בתוך גן דובר
ערבית-עברית בישראל .מטרת המחקר הייתה לזהות את האסטרטגיות בהן משתמשות גננות בגן דו-
לשוני כדי לעודד את הילדים להשתמש בשפה השנייה שלהם ) (L2באינטראקציה עם הגננות ועם
עמיתיהם .העידוד המכוון לשימוש בשפה שנייה נבע כתוצאה מכך שהן הגננות והן החוקרות זיהו
מוטיבציה נמוכה של ילדים דוברי עברית שפת-אם להשתמש בשפה הערבית ) .(L2במחקר השתתפו ילדי
הגן )דוברי עברית ודוברי ערבית( ושתי גננות ,גננת המשמשת בגן מודל לדיבור ושיח בערבית וגננת
המשמשת בגן מודל לדיבור ושיח בעברית .יישמנו ניתוח תמטי כמסגרת מתודולוגית .הנתונים נאספו
במהלך שנת לימודים אחת ,כולל הקלטות וידאו של שיחות בין גננות לילדים ובין ילדי הגן לבין
עמיתיהם .הנתונים נותחו באופן כמותני ובאופן איכותני .קטגוריות תוכן שזוהו כחלק משיח הגננות עם
הילדים הינן :בקשה מפורשת לשימוש ב ;L2התייחסות של הגננות לדרישת הילדים לתרגום ישיר לשפה
העברית ) ;(L1המורה כמודל ללומדת שפה שניה; עמיתים מומחים ,בקרב הילדים ,השולטים בשתי
השפות ומשתמשים ב .L2התצפיות הראו כי הגננות מיישמות אסטרטגיות תיווך מגוונות כגון,
 ,scaffolding ,modelingזיהוי של  Zone of Proximal Developmentשל הילדים ,תוך הימנעות מתרגום
ישיר כדי להגביר את מעורבותם של הילדים בלמידה של השפה השנייה ובשימוש בה .בנוסף ,במקרים
מסוימים ,תיווך הגננות חפף אסטרטגיות הוראה של שפה שניה ,למשל גישור על פערי הבנה באמצעות
הדגשת מילים משותפות לשתי השפות .לבסוף ,מצאנו כי לעיתים קרובות ,הגננות בקשו ,באופן מפורש,
מילדים דוברי עברית כ L1-להשתמש בערבית .בקשות מפורשות אלו סייעו לגננות להציג את הציפיות
שלהן מהילדים והדגישו מהי השפה 'המוזמנת'/המועדפת בשיח הכיתה המשותף.
ביבליוגרפיה:
DePalma, R. (2010). Language use in the two-way classroom: Lessons from a Spanish–English
bilingual kindergarten. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
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התפתחות הקריאה בקרב תלמידים דוברי רוסית ועברית בכיתה ה' –
האתגר הייחודי של שטף הקריאה
דפנה שחר-ימס ,ענת פריאור
החוג ללקויות למידה ,אוניברסיטת חיפה
במחקר הנוכחי נבדקה יעילות הקריאה בקרב  56דוברי רוסית ועברית )דוברי שפת מיעוט( בהשוואה ל56-
דוברי עברית כשפת אם ,תוך התמקדות בפיתוח שטף הקריאה .משתתפי המחקר שהינם תלמידים בכיתה
ה' ,ביצעו מטלות של קריאת מילים בודדות וטקסטים מנוקדים ולא מנוקדים ,תוך התייחסות למדדי
דיוק ושטף .כמו כן הם השלימו מטלות של מודעות פונולוגית ,שיום אוטומטי מהיר ) (RANואוצר מילים.
נמצא כי התלמידים דוברי שפת המיעוט קראו באופן פחות מדויק מילים בודדות וזאת בניגוד למצופה
ממחקרים קודמים שנערכו בשפות שונות )לסקירה .(Lesaux et al., 2006 ,ניתן להבין ממצא זה לאור
השילוב שבין ההתפתחות הייחודית של הקריאה בעברית והמעבר לקריאה לא מנוקדת שמתבססת בשלב
זה ,לבין אוצר המילים המופחת של התלמידים דוברי שפת המיעוט .עוד נמצא ,שדוברי שפת המיעוט
קראו באופן פחות מדויק ובשטף נמוך יותר את הטקסט המנוקד ואף יותר מכך את הטקסט לא מנוקד.
ממצאים אלה מצביעים על כך שפיתוח שטף קריאת טקסט בעיקר בכתב הלא-מנוקד מהווה אתגר
משמעותי עבור דוברי שפת המיעוט וזאת מפני שקריאת טקסטים אלה דורשת עיבוד של מידע לשוני
והקשרי תוך כדי הקריאה .מודל הרגרסיה מצביע על כך שעבור קבוצת התלמידים דוברי העברית כשפת
אם ,מודעות פונולוגית וגם  RANהינם מנבאים מובהקים של שטף קריאת טקסט .לעומת זאת עבור
קבוצת התלמידים דוברי שפת המיעוט רק מודעות פונולוגית נמצאה כמנבא משמעותי שתורם לשטף
קריאת הטקסט .ממצא זה מעיד כי התלמידים דוברי שפת המיעוט נשענים בקריאה רק על מנגנוני
קריאה בסיסיים ולא על מנגנוני שטף כעמיתיהם דוברי העברית .ממצאי המחקר הנוכחי מדגישים את
האתגר שבפיתוח שטף קריאה בקרב תלמידים דוברי שפת מיעוט .כמו כן מוצג כיצד דפוסי קריאה אלו
קשורים למבנה הייחודי של השפה והאורתוגרפיה העברית.
ביבליוגרפיה:
Lesaux, K., Koda, K., Siegel, L., & Shanahan, T. (2006). Development of Literacy. In D. August & T.
Shanahan (Eds.), Developing literacy in second-language learners: Report of the national literacy
panel on language-minority children and youth (pp. 75 - 149). New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates.
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סמן השיח לפחות
רותי ברדנשטיין
אוניברסיטת תל אביב
סמני שיח ) ,(Discourse markersהם רכיבים לשוניים אשר עברו שינוי משמעות מהמשמעות
הקונספטואלית שלהם )הערך הסמנטי המילוני( למשמעות פרוצדוראלית בה הם ממלאים תפקיד חשוב
בניהול האינטראקציה השיחית על ידי מתן הוראה הנוגעת לאופן פירוש המבע או רכיבים מסוימים בו
) , Blakemore, 1987זיו  .(2001במחקר זה ייבחן סמן השיח לפחות בעברית ,החל מתפקודו הראשוני
במשנה ובתלמוד ככמת הפחתה )ל-פחות ,(for less/ to lessen ,כמו בדוגמה" :ופסקו עליהן גשמים מרובין
לסוף חזרו בהן לפחות מהן אי אפשר שכבר נגזרה גזרה" ]מסכת ראש השנה ,פרק א .דף יז' ,ב' ,גמרא[,
דרך תפקודו במאה ה 16-כאופרטור סקלארי המציין דרגה או כמות מינימליות בהקשר )לפחות = לא
פחות )מ(( כמו בדוגמה" :הלא לפי הנוהג שבעולם זריז במצווה יהיה לפחות בן שמונה עשרה לחופה"
]מאור עיניים ,עזריה מן האדומים ,דף קבב ,עמ' ב ,[1573 ,ועד לתפקודו בעברית מודרנית כ"סוכן כפול":
מחד גיסא ,הוא מאייך של רכיב הנתפס כחיובי בהקשר ,ומאידך גיסא ,הוא מעצים את ה'הטיה השלילית'
של המבע כולו בהקשר .כך ,בסדרה "מחוברים פלוס ] "7עונה  2פרק  ,[28דובר א' אומר לחברו" :אשתך
מעורבת בקהילה..לא?" וכתגובה דובר ב' אומר" :לפחות מישהו ."..בדוגמה זו" ,מישהו )המעורב
בקהילה(" נתפס כחיובי בהקשר ,אך למעשה ,כוונת הדובר היא שהוא עצמו )בניגוד לאשתו( אינו מעורב
בקהילה .ואכן ,המסר השיחי מועבר כיוון שתגובת דובר א' לדברים אלה היא" :אתה לא?" שלאחריה
דובר ב' מסמן בידיו תנועת "לא" .במחקר זה לפחות תוגדר כפוליסמיה )מילה רבת משמעויות( ,כאשר בין
המשמעויות השונות קיים קשר התפתחותי היסטורי המכונה "גרמטיזציה" .אנו נטען כי השימוש של
לפחות גויס ע"י דוברים על מנת להביע מסרים נוספים ,תחילה בהסתמך על יכולות ההסקה של הנמען
)אריאל  .(2014לבסוף ,נשווה את לפחות למקבילותיה בשפות אחרות ,כגון  ala alakalعلى األقل בערבית.
הדוגמאות נלקחו מהאתרים" :מאגרים" של האקדמיה ללשון עברית ],[http://hebrew-treasures.huji.ac.il
אתר "עיתונות יהודית היסטורית" ] ,[http://www.jpress.org.ilאתר 'המעמ"ד' )הקורפוס הדבור( של
אוניברסיטת ת"א ,מהטלוויזיה ,ומהאינטרנט.
ביבליוגרפיה:
זיו ,יעל) .תשס"א( :זה בכלל לא 'פשוט' :סמני שיח בעברית מדוברת .בלשנות עברית.49-17 ,48 ,
Ariel, M. (2014). What discourse can(not) teach us. International Review of Pragmatics 6: 2.
181-210.
Blakemore, D. (1987). Semantic Constraints on Relevance. Oxford: Blackwell.
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השפעת רמת מפורשוּת הטקסט ומוכרות הנושא על יכולת השחזור
של טקסטים מידעיים בגיל הצעיר
עדי הויבן ,עמליה בר און ,רונית לוי
החוג להפרעות בתקשורת ,אוניברסיטת תל אביב
מחקרים מעטים עוסקים בהבנה של הטקסט המידעי בגיל הצעיר ,למרות מרכזיותו בלמידה הבית-
ספרית .מטרת המחקר שיוצג היא לבחון את הבנת הטקסט המידעי בקרב ילדים צעירים שעדיין אינם
קוראים ובאופן ספציפי – לבחון את השפעתן של מפורשות הטקסט ,הנוצרת על ידי אמצעי קישוריות
ולכידות כגון קשרים ומשפטי הכללה ,ושל מוכרות נושא הטקסט על יכולת שחזורו .הספרות על תהליכי
הבנת טקסטים בקרב מתבגרים ומבוגרים מלמדת כי בין שני הגורמים הללו מתקיימת אינטראקציה ,כך
שככל שהנושא יותר מוכר ,או שהקורא יותר מיומן ,כך פוחתת תרומתה של רמת מפורשות הטקסט
להבנתו ) .(McNamara, 2001השערות המחקר הנוכחי היו שגם בקרב ילדים צעירים תימצא אינטראקציה
בין רמת מוכרות הטקסט לבין רמת מפורשותו ,אך מכיוון שהילדים הם בעלי התנסות מועטה בסוגה
המידעית ,ייתכן שהם יידרשו לטקסט בדרגת מפורשות גבוהה גם כאשר הנושא מוכר 30 .תלמידי כיתות
א' בראשית שנת הלימודים ,התבקשו להאזין לארבעה טקסטים מידעיים העוסקים בבעלי-חיים ,על-פי
הפרדיגמה הבאה .1 :טקסט בנושא מוכר )פינגווינים( וברמת מפורשות גבוהה;  .2טקסט בנושא לא מוכר
)חגבים( וברמת מפורשות גבוהה;  .3טקסט בנושא מוכר )דולפינים( וברמת מפורשות נמוכה; ו .4-טקסט
בנושא לא מוכר )גחליליות( וברמת מפורשות נמוכה .לאחר האזנה לטקסטים ,הנבדקים התבקשו
לשחזרם בעל-פה .ממצאי המחקר העלו כי תלמידי כיתה א' מצליחים לשחזר את הרעיונות הכלליים
בטקסט ,אך כמות פרטי המידע המשוחזרים מצומצמת למדיי )כ ,(40-30%-כאשר גורמים שונים ,כמו
מידת העניין או מורכבות לשונית ,משפיעים על שחזור יחידות המידע .עוד מצאנו ,כי מוכרות נושא התוכן
לא השפיעה על יכולת השחזור ,בעוד שרמת המפורשות של הטקסט השפיעה באופן שלילי על יכולת זו ,כך
שהטקסטים המפורשים יותר הניבו שחזורים דלים יותר .ממצא זה מעלה את האפשרות שבגיל צעיר
מפורשות יתר של טקסטים עשויה לגבות מחיר בתהליך ייצוג המידע ,או לפחות בדרישה לשחזורו.
ממצאי המחקר מציגים תובנות חדשות באשר לתהליכי עיבוד מידע בקרב ילדים צעירים ,וכן ,הם מעלים
את הצורך בחשיפה לטקסטים מידעיים כבר בגיל הגן ,תוך תשומת לב לתכונות הטקסטים הנבחרים.
ביבליוגרפיה:
McNamara, D. S. (2001). Reading both high-coherence and low-coherence texts: Effects of text
sequence and prior knowledge. Canadian Journal of Experimental Psychology/Revue canadienne
de psychologie expérimentale, 55(1), 51.
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כשל המרכזיות בקרב קוראים עם הפרעת קשב וריכוז
מני יערי ,לי שיפר ,רחל שיף ,אלי וקיל
אוניברסיטת בר-אילן
מחקרים שונים הראו כי קוראים זוכרים רעיונות מרכזיים ,אשר חשובים להבנת הטקסט ,יותר מאשר
רעיונות פריפריאליים ,אשר אינם קריטיים להבנת הטקסט בכללותו" .אפקט מרכזיות" זה נמצא הן
בקרב קוראים מיומנים והן בקרב קוראים מתקשים .עם זאת ,נמצא שקוראים עם הפרעת קשב וריכוז
משחזרים פחות רעיונות מרכזיים מאשר קוראים מיומנים לאחר קריאת טקסט ).(Miller et al., 2013
המחקר הנוכחי בחן שלושה מקורות אפשריים ל"כשל מרכזיות" זה (1) :קושי לזהות רעיונות מרכזיים;
) (2קושי להקצות מספיק קשב לעיבוד הרעיונות המרכזיים תוך כדי קריאה; ) (3קושי לאחסן את
הרעיונות המרכזיים בזיכרון לטווח ארוך .בכדי לבחון מקורות אלו 56 ,סטודנטים עם וללא הפרעת קשב
התבקשו לקרוא שלושה טקסטים שהוצגו על גבי מסך ,כאשר תנועות העיניים שלהם נוטרו על ידי מכשיר
לעיקוב עיניים .באופן זה נמדדה מידת הקשב שהמשתתפים הקצו לעיבוד רעיונות מרכזיים
ופריפריאליים .לאחר הקריאה ,המשתתפים התבקשו לדרג את רמת המרכזיות של הרעיונות השונים
בשלושת הטקסטים ,בכדי לבחון את יכולת הזיהוי של הרעיונות המרכזיים .בכדי לבחון את האחסון של
רעיונות מרכזיים בזיכרון לטווח ארוך ,המשתתפים התבקשו לזהות מתוך רשימה של משפטים אילו
רעיונות הופיעו בטקסטים שקראו .לבסוף ,המשתתפים התבקשו לשחזר כמה שיותר רעיונות מכל טקסט,
על מנת לבחון את יכולת השליפה של רעיונות מרכזיים ,ולשחזר את אפקט המרכזיות וכשל המרכזיות
שנמצאו במחקרים קודמים .בניתוח הביצועים במשימות השונות נמצא ששתי הקבוצות הראו אפקט
מרכזיות בעוצמה שווה בדירוג המרכזיות ,בזמן קריאה ,ובזיהוי של הרעיונות מהטקסט ,על אף
שהקבוצה עם הפרעת קשב הראתה את כשל המרכזיות במשימת השחזור .בבחינת המתאמים בין
הביצועים במשימות לבין מדדים מוקדמים של יכולות קוגניטיביות שונות נמצא שקיבולת זיכרון העבודה
של המשתתפים השפיעה על גודל אפקט המרכזיות ,כך שככל שזיכרון העבודה של המשתתף היה גבוה
יותר כך אפקט המרכזיות היה גדול יותר בשחזור ,בזיהוי הרעיונות ,ובמידת הקריאה החוזרת שלהם.
נראה אם כן שזיכרון העבודה הנמוך של קוראים עם הפרעת קשב מסביר את כשל המרכזיות שנמצא
אצלם תוך כדי ולאחר קריאה של טקסטים.
ביבליוגרפיה:
Miller, A. C., Keenan, J. M., Betjemann, R. S., Willcutt, E. G., Pennington, B. F., & Olson, R. K.
(2013). Reading comprehension in children with ADHD: cognitive underpinnings of the centrality
deficit. Journal of Abnormal Child Psychology, 41, 473-483.
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שינויים הדדיים ביחסי מורים ותלמידיהם המתקשים בקריאה
במהלך תכנית התערבות
קמה גלילי ,מיכל שני ,תמי קציר
החוג ללקויות למידה ומרכז אדמונד ג .ספרא ,אוניברסיטת חיפה
מערכת היחסים בין מורה לתלמיד מהווה גורם משמעותי בהתפתחות הלימודית ,החברתית והרגשית של
התלמיד .מערכת זו נתפסת כדיאדית ,כאשר כל שותף לקשר מביא עמו את תכונותיו ,יכולותיו ותפיסותיו
את עצמו ואת האחר .איכות הקשר נאמדת לפי מדד קרבה ,הקשור לתפקוד ומעורבות אקדמית גבוהים
יותר לעומת מדדי קונפליקט ותלות הקשורים לחולשה אקדמית וחוסר מוטיבציה .בספרות מוצע כי
בהשוואה ללומדים ללא קשיים ,מערכות יחסים בין מורים לתלמידים עם לקויות למידה הן מורכבות
וטעונות יותר .לצד זאת ,מערכות יחסים אלה יכולות להיות דינמיות וניתן לשפרן באמצעות תכניות
התערבות .המחקר הנוכחי עוסק בבחינת השינויים באיכות מערכת היחסים בין מורים לבין תלמידיהם
המאובחנים כלקויי קריאה ,בעקבות תכנית התערבות .במסגרת מחקר מקדים הועברה השתלמות
למורים לאורך שנת לימודים ,שכללה הקניית ידע תיאורטי על התפתחות תקינה ולקויה בקריאה
והקניית ידע יישומי על תכנית התערבות לקידום שטף והבנה .לאורך שישה חודשי ההשתלמות ,ערכה כל
מורה  25מפגשי התערבות עם תלמיד אחד המגלה קשיים בקריאה ולומד בכיתה ב' ,ג' או ד' .לפני
ההתערבות ולאחריה הועברו ל 21-זוגות המורים ותלמידיהם מדדים לבחינת איכות הקשר הדיאדי:
תחושת המורים למסוגלות בהוראה ואומדן השינוי המצופה בתפקודי קריאה ,תפיסות המורים
והתלמידים את מסוגלות הקריאה של התלמיד ,הישגי הקריאה של התלמיד ותפיסות של מערכת
היחסים .השוואה בין המדדים לפני ואחרי ההתערבות הצביעה על שינויים מובהקים; בקרב המורים חל
שיפור בתפיסת מסוגלות ההוראה ובתפיסתם את יכולת הקריאה של תלמידיהם .בקרב התלמידים חל
שיפור בתפיסת העצמי של יכולת הקריאה וכן בשטף ובהבנה .נמצא קשר מובהק בין תפיסות המורים את
איכות היחסים עם תלמידיהם לבין התקדמותם בקריאה .לדוגמא ,דירוג קירבה לתלמיד גבוה יותר נמצא
קשור בשיפור גבוה יותר בהבנת הנקרא; דירוג גבוה יותר של קונפליקט נמצא קשור באופן שלילי לשיפור
בהבנת הנקרא .בנוסף ,נמצא קשר חיובי מובהק בין אומדן תחילי של המורה לשינוי בהבנת הנקרא לבין
שיפור בהבנת הנקרא ,כך שהתלמידים שהראו שיפור גדול יותר בהבנת הנקרא הם אלה שמוריהם ציפוי
מהם לשינוי רב יותר .הדיון מתייחס לתרומת ממצאי המחקר לקשר בין רגשי לתהליכי למידה אורייניים
בקרב תלמידים המתקשים בקריאה.
ביבליוגרפיה:
Al-Yagon, M., & Mikulincer, M. (2004). Patterns of close relationships and socioemotional
and academic adjustment among school-age children with learning disabilities. Learning
Disabilities Research & Practice, 19(1), 12-19.
Breznitz, Z., Shany, M., Galili, K. (2013). Teacher training and intervention programs:
Scientific results. In Zvia Breznitz's Report to the Edmond J. Safra Philanthropic
Foundation.
Sabol, T. J., & Pianta, R. C. (2012). Recent trends in research on teacher–child relationships.
Attachment & Human Development, 14(3), 213-231.
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קולם הנרטיבי ומיצובם החברתי של פרחי-הוראה בדואים בנגב:
ממדים גלויים וסמויים
2

עדנאן ג'ריביע ,1עירית קופפרברג
1מכון מופ"ת ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי2 ,מכללת לוינסקי לחינוך
בעשורים האחרונים חלה עלייה במספר הצעירים הבדואים בנגב ,שבוחרים לעסוק בהוראה ולשם כך הם
פונים ללימודים במוסדות להשכלה הגבוהה ) .(Abu-Saad, 2016מטרת מחקר איכותני זה ,המבוסס על
הגישה הפונקציונאלית של חקר-השיח הנרטיבי ,הינה לחקור את הקול הקבוצתי )הגלוי והסמוי( והמיצוב
החברתי של פרחי -הוראה בדואים בדרום הארץ ,כפי שהוא עולה מאירועים בעלי משמעות שהם חוו בזמן
עבר .המונחים 'קול' ו'-מיצוב' בשיח קרובים זה לזה .קולה של קבוצת אנשים מושמע בשיח המופק על-
ידם בעת שהם ממצבים ממדים שונים של זהותם ביחס לאחרים וביחס להקשר שבו הם מתפקדים
)קופפרברג .(2016 ,קבוצת המשתתפים כללה  30פרחי-הוראה ) 15גברים ו 15-נשים( ,שלומדים במכללה
רב-תרבותית בדרום-הארץ .המכללה מזמנת מקום מפגש כמעט ראשון בין שתי אוכלוסיות שלומדת
במסגרות חינוך נפרדות .מערכת החינוך הבדואית בנגב סובלת מקשיים רבים המונעים מהצעירים
הבדואים להגיע לאקדמיה ,כך שהמשתתפים במחקרנו משתייכים ,אם-כן ,לעשירון העליון שהצליח
להגיע לאקדמיה ) .(Abu-Saad, 2016איסוף הנתונים ,נעשה באמצעות השימוש בשאלון נרטיבי לפי
טכניקת "חייך הם ספר" .המשתתפים התבקשו לכתוב את סיפורי-חייהם בערבית .כדי לזהות לתאר
ולפרש את הקול-הנרטיבי והמיצוב-הקבוצתי הגלוי והסמוי ,השתמשנו בניתוח-תוכן וניתוח-מיצוב
שהתבסס על כינויי-גוף )קופפרברג ;2016 ,שמעוני .(2016 ,השילוב הפרשני של ממצאי שני הניתוחים
אפשר לנו לבנות ממדים גלויים וסמויים של הקול הנשי והקול הגברי של המשתתפים .הקול-הנשי ממצב
את עצמו בנחישות ביחס להקשר של המסורת הבדואית והחברה הישראלית .לקול זה שני מאפיינים
בולטים שעוזרים לנשים לשרוד את האפליה המגדרית ,לחזק את הביטחון העצמי שלהן ולגבור על
הקשיים :הצטיינות בלימודים והתמודדות אקטיבית שנשענת על הלמידה מתוך התנסויות העבר בדרך
לאקדמיה .לעומתן ,הקול הגברי ממצב את עצמו ביחס לחברה הבדואית שמקנה לו חופש ואוטונומיה
והחברה הישראלית שמגבילה במידה רבה את העתיד המקצועי שלו ,מדווח בהרחבה על הקשיים ,אך
אינו מתייחס להתמודדות איתם או ללמידה מתוך ההתנסות .בכנס נציג את ממצאי המחקר בהרחבה,
נפרש את ההבדלים בין הקול הנשי והגברי ונצביע על התרומה היישומית ,התיאורטית והמתודולוגית של
המחקר.
ביבליוגרפיה:
קופפרברג ,ע' )" .(2016פשוט לגעת בשמיים" :ניתוח שיח משלב שפה פיגורטיבית .תל אביב :הוצאת מכון
מופ"ת.
שמעוני ,ש' ) .(2016תאוריה מעוגנת בשדה .בתוך נ' צבר-בן יהושע )עורכת( .מסורות וזרמים במחקר
האיכותני :תפיסות ,אסטרטגיות וכלים מתקדמים )עמ'  .( 178-141תל אביב :הוצאת מכון מופ"ת.
Abu-Saad, I. (2016). Access to high education and its socio-economic impact among Bedouin Arab in
Southern Israel. International Journal of Educational Research, 76, 96-103.
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כתיבה בעידן טכנולוגי – קידום כתיבה באמצעות כלי תקשוב
המקדמים בצורה מפורשת כתיבה :משמעויות לפיתוח מקצועי
2

עליזה עמיר ,1אורית אבידב אונגר
1המכללה האקדמית אחוה ,משרד החינוך2 ,המכללה האקדמית אחוה ,האוניברסיטה הפתוחה
ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה מדגישה את מקומה של הכתיבה במרחב הבית ספרי ובמרחב
הציבורי .ברנדט ) (Brandt, 2015מציגה את הכתיבה המסיבית כתופעה חדשה .אם בעבר הכתיבה הייתה
קשורה לעבודה ,ליצירת ידע ,לביורוקרטיה לקבלת החלטות וכדומה ,כיום היא כלי תקשורת מרכזי
בסיטואציות פורמליות ובלתי פורמליות .כיום רבים קוראים בשביל לכתוב " ."Reading to writeבסביבת
למידה מתווכת מחשב –  ,(Manjit & Pavlou, 2014) CMC – computer mediated environmentנוצרת
סביבת כתיבה חדשה .סביבת כתיבה זו נתפסת כמרחב שבו תלמידים וסטודנטים ,מורים ומרצים
משתפים פעולה לעיצוב מרחב הכתיבה שלהם .במרחב שכזה למחשב מקום נכבד ,שהפונקציות שלו
יכולות לתרום להתפתחות של שיח חדש של הכותבים בינם לבין עצמם ובינם לבין עמיתיהם
) .(Sharples, & van der Gees, 1996תהליכי הבקרה והשכתוב מדגישים את הצורך בגיוס האמצעים
הטכנולוגיים לקידום הכתיבה האקדמית ,ובכללם מעבדי התמלילים הממלאים את הפונקציות של
עריכה ושכתוב ,והמסמכים השיתופיים למיניהם המקנים מקום של ממש לעמיתים לכתיבה .לצד
פונקציות אלו קיים צורך במאגרי מידע ממוחשבים לצורכי כתיבה ,איסוף מידע ,בקרה ופיתוח יחסי
גומלין ביניהם .נשאלת השאלה באיזו מידה המורים מכירים את האמצעים הטכנולוגיים המקדמים
בצורה מפורשת את הכתיבה ,משתמשים בהם בעצמם ומיישמים אותם בכיתה .בהרצאה נציג מחקר
כמותי הכולל מדגם של  391מורים לשפת אם עברית ,המלמדים כתיבה במערכת החינוך העל-יסודית.
הממצאים יתמקדו בשלוש תמות מרכזיות :מידת ההיכרות של המורים את כלי התקשוב המקדמים
במפורש כתיבה ,מידת השליטה בהם ומידת השימוש בהם הלכנה למעשה בכיתה .עוד נבחן את הקשר בין
ותק ,גיל ,השכלה לבין השימוש בכלי התקשוב הייעודיים .הממצאים יכולים לסייע לחשיבה על תהליכי
פיתוח מקצועי של מורים ושל מורי מורים במטרה לקדם הוראת כתיבה באמצעות כלי תקשוב המקדמים
בצורה מפורשת את הכתיבה בקרב העוסקים בכתיבה כמטרה –  – learn to writeבבתי הספר ובמוסדות
להשכלה גבוהה ).(Avidov Ungar, & Amir, under review
ביבליוגרפיה:
Avidov Ungar, O., & Amir, A. (under review). Incorporating ICT in teaching and learning processes
during a systemic reform of ICT implementation – Validation of a questionnaire for teachers.
Journal of Research on Technology in Education.
Brandt, D. (2015). The Rise of Writing: Redefining Mass Literacy. Cambridge University Press.
Yadav, M.S., & Pavlou, P.A. (2014). Marketing in computer-mediated environments: Research
synthesis and new directions. Journal of Marketing, 78(1), 20-40.
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השפעתם של אמצעי מולטימדיה המשולבים בספר אלקטרוני על אוריינותם
של נבדקים עם וללא סימנים של הפרעת קשב וריכוז
רוית גרומברג-ורדי ,עדינה שמיר
אוניברסיטת בר-אילן
בעולם שבו טכנולוגיה הינה מרכיב משמעותי בחייו של האדם ,יש למצוא דרכים להתאמתה גם עבור
אוכלוסיות בעלות צרכים חינוכיים מגוונים .ספר אלקטרוני חינוכי שהוא ברוב המקרים גירסה דיגיטלית
של ספר מודפס כולל על פי רב קריינות ,הארת הכתוב ,אנימציות ,אפשרות קריאה חוזרת ונקודות חמות
שיש בהם פעילויות חינוכיות כגון הרחבות לתוכן הסיפור .ממצאי מחקרים מצביעים על כך שפעילות עם
ספר אלקטרוני בהקשרים שונים מקדמת ניצני אוריינות ,קריאה ,רכישת אוצר מילים והבנת הסיפור.
בהקשר זה ,המחקר הנוכחי התמקד בבחינת השפעת פעילות עם ספר אלקטרוני חינוכי בקרב תלמידים
המראים סימנים של הפרעת קשב וריכוז .ראוי לציין כי ,בין  5-10%מהילדים מאובחנים כסובלים
מהפרעה זו .רובם יגלו ירידה בקשב ובריכוז וקשיים אקדמיים במיוחד בתחומי הקריאה והבנת הנקרא.
למרות קשיים משמעותיים בתחומים אלה ,עולה כי תלמידים עם הפרעת קשב וריכוז מבצעים משימות
על גבי מחשב באופן יעיל ,בעיקר כשהפעילות על גבי מחשב הייתה בעלת אופי משחקי .למחקר שתי
מטרות מרכזיות .1 :בדיקת התרומה של פעילות בספר אלקטרוני חינוכי על אוריינותם של תלמידים עם
וללא סימנים של הפרעת קשב וריכוז .2 .בדיקת השפעתם הייחודית של אמצעי המולטימדיה המשולבים
בספר האלקטרוני על תלמידים .במחקר השתתפו  52תלמידים המראים סימנים של הפרעת קשב וריכוז
ו 76-שאינם מראים סימנים אלה .לפני ההתערבות עברו הנבדקים מבחני סינון וכן סדרה של מבחנים
אורייניים ,בהמשך ,נחשפו לאחת מגרסאות הספר האלקטרוני "אריה בלילות" ולאחר ההתערבות עברו
שוב ,סדרה של מבחנים אורייניים ,מבחן הבנה וראיון .תוצאות המחקר מצביעות על כך שהפעילות עם
הספר האלקטרוני קידמה אוצר מילים והבנת הסיפור .כמו כן ,נמצאו הבדלים בהשפעת החשיפה של ספר
אלקטרוני על נבדקים עם וללא סימנים של הפרעת קשב וריכוז .ממצאי המחקר יוצגו בהרחבה וידונו
בכנס.
ביבליוגרפיה:
Shamir, A., Korat, O., & Shlafer, I. (2011). The effect of activity with e-book on vocabulary and story
comprehension: A comparison between kindergarteners at risk for LD and typically developing
kindergarteners. European Journal of Special Needs Education, 26, 299-322.
Tannock, R. (2013). Rethinking ADHD and LD in DSM-5: Proposed Changes in Diagnostic Criteria.
Journal of Learning Disabilities, 46(1) 5–25.
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קריאה דמומה בזמן האזנה לטקסט:
דפוסי תנועות עיניים של סטודנטים עם וללא לקות קריאה
היילי וייגלט-מרום ,יורם עשת-אלקלעי ,גל בן-יהודה
האוניברסיטה הפתוחה
פעמים רבות מומלץ לסטודנטים עם לקות קריאה להעזר בהקראה של הטקסט הכתוב במקביל לעיון בו.
ההקראה נועדה לעקוף את קשיי הפענוח והחשיפה לטקסט במקביל להקראה נועדה לשם מתן האפשרות
לבצע עיבוד דו חושי )אודיטורי וויזואלי( .ההנחה הנה שעל ידי כך ,יוכל הקורא להפנות משאבים
קוגניטיביים וקשביים לתהליכי חשיבה גבוהים והבנת הנקרא שלו תשתפר .לחלופין ,תיאוריית העומס
הקוגניטיבי ) (Sweller, 1988) (Cognitive Load Theoryמציעה שיעילות עיבוד המידע בזיכרון העבודה
תלויה בכמות האלמנטים שיש לעבד במקביל ,במידת האינטראקציה ביניהם ובמידת פיצול הקשב בין
האלמנטים השונים .לפי תיאוריה זו ,הצגה במקביל של מידע מולטימדיה רב-חושי )קול וטקסט( עלולה
לגרום דווקא לעומס קוגניטיבי גבוה ,אשר ישפיע לרעה על איכות עיבוד המידע בזיכרון העבודה ובהמשך
גם בזיכרון לטווח ארוך ,ומכאן יוביל לפגיעה בהבנה .מרבית ספרות המחקר בנושא הניחה מלכתחילה
שהנבדק קורא את הטקסט בקריאה דמומה )קריאה באמצעות העיניים ,לעצמו( במקביל להקראה ,מבלי
לבדוק זאת אמפירית .בנוסף ,היא התמקדה בקוראים צעירים ,ללא אבחנה ברורה דיה של יכולות
הקריאה ) .(Schmitt, Hale, McCallum, & Mauck, 2011מטרת המחקר הנוכחי הנה לבחון האם
סטודנטים עם וללא לקות קריאה אכן מבצעים קריאה דמומה בזמן הקראה של טקסט ,זאת על ידי
מעקב אחר תנועות העיניים .כמו כן ,לבדוק האם צורת קריאתם עם הקראה דומה או שונה מזו ללא
הקראה .בנוסף ,תיבדק השפעת אופן הצגת המידע )רב-חושי או חד-חושי( על הבנת הנקרא .המשתתפים
הינם  60סטודנטים ,שפת אם עברית ,הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל .מתוכם 30 ,סטודנטים
הנם עם לקות קריאה ,ו 30-סטודנטים ללא לקות קריאה .מערך המחקר מעורב ,עם משתנה תוך-נבדקי
של אופן הצגת המידע הטקסטואלי .למשתתפים יוצג טקסט הכולל הקראה וטקסט ללא הקראה .בסיום
כל טקסט הם יתבקשו לענות על שאלות הבנה העוסקות בטקסט .אנו מצויים בעיצומו של שלב איסוף
הנתונים והממצאים יוצגו בכנס .ממצאי המחקר יאפשרו לבדוק באופן אמפירי האם בקרב סטודנטים עם
וללא לקות קריאה ,אכן מתרחשת קריאה בזמן הקראה ואם כן ,האם היא מסייעת להבנת הנקרא.
ביבליוגרפיה:
Schmitt, A. J., Hale, A. D., McCallum, E., & Mauck, B. (2011). Accommodating remedial readers in
the general education setting: Is listening while reading sufficient to improve factual and
inferential comprehension?. Psychology in the Schools, 48(1), 37-45.
Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12,
257-285.
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מאפייני קריאה והבנה של טקסט שבו משולב מולטימדיה:
עדויות מדפוסי תנועות עיניים
אורלי אזולאי ,1יעל גילוץ ,2יורם עשת-אלקלעי ,2גל בן-יהודה
1אוניברסיטת תל אביב2 ,האוניברסיטה הפתוחה

2

בעשור האחרון חלה עלייה ניכרת בשימוש בחומרי לימוד דיגיטליים בהם משולבים בטקסט אמצעי
מולטימדיה כגון תמונות ,סרטונים והדמיות .מחקרים עכשוויים העוסקים באפיון קריאה דיגיטלית
באמצעות מעקב אחר תנועות העיניים במהלך הלמידה ,מניחים שמיקום העין ,המעבר שלה ממקום
למקום ומשך השהייה שלה משקפים תהליכים קוגניטיביים של הקורא .כך לדוגמה ,מסון ושותפים
) (Mason et al., 2013מצאו שבקרב תלמידי כיתה ד' ריבוי מעברים של העיניים מטקסט מדעי לאיור
רלוונטי ,קשור להבנה טובה יותר של הטקסט .במחקר הנוכחי ביקשנו לבדוק את דפוסי האינטגרציה של
מידע טקסטואלי עם מידע חזותי-מולטימידיאלי בקרב מבוגרים .למחקר שתי שאלות מרכזיות (1) :האם
מידת האינטגרציה בין מידע מילולי למידע חזותי משפיעה על טיב הבנת הנקרא בסביבה דיגיטלית
ו ,(2)-האם הנחייה מפורשת למעבר בין טקסט למידע חזותי ,מעבר שנועד להגביר את מידת האינטגרציה
בין סוגי המידע ,משפרת את הבנת חומר הלימוד .ההנחיה למעבר הייתה באמצעות רמזים חזותיים
השתולים במשפטי מפתח שבטקסט .במחקר השתתפו  29מבוגרים שנדרשו לקרוא ולהבין טקסט דיגיטלי
המלוּוה במידע חזותי משני סוגים :איור מדעי והדמיה אינטראקטיבית .המשתתפים חולקו אקראית
לשתי קבוצות :עם הנחייה מפרשת למעבר )"רמז"( וביקורת .ממצאי המחקר מראים כי בקבוצת הרמז
היו כצפוי יותר משתתפים שהציגו כמות גבוהה של מעברים בין שני סוגי המידע ) ,(62 ,8/13זאת
בהשוואה לקבוצת הביקורת ) .(31% ,5/16מאידך ,לא נמצא הבדל בהבנת הנקרא בין הקבוצות )66%
לעומת  ,69%בהתאמה( .בדומה ,בהשוואת משתתפים עם כמות מעברים גבוהה לנמוכה )לפי ניתוח
חציוני( ,לא נמצאו הבדלים בהבנת הנקרא ) 66%לעומת  .(65%אך באופן מפתיע ,נמצא שבקבוצת
הביקורת משתתפים עם ריבוי מעברי עיניים הציגו הישגים גבוהים יותר בהבנה ) 73%הצלחה( ,לעומת
משתתפים בקבוצת הרמז עם דפוס דומה של מעברים ) 63%הצלחה( .לסיכום ,הכְ וונה מפורשת למעברים
לא תרמה להבנת הנקרא בקרב מבוגרים .פרשנות אפשרית היא שלמבוגרים יש אסטרטגיות למידה
מגובשות המותאמות להם ,ולכן הכוונה חיצונית לדפוס למידה מסוים עשויה לפגוע בהבנת הטקסט.
חשוב להמשיך לחקור את דפוסי האינטגרציה בין טקסט לאמצעים חזותיים כדי לשפר למידה מחומרים
דיגיטליים.
ביבליוגרפיה:
Mason, L., Pluchino, P., Tornatora, M. C., & Ariasi, N. (2013). An eye-tracking study of learning
from science text with concrete and abstract illustrations. The Journal of Experimental
Education, 81(3), 356-384.
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מודעות פונולוגית באַ בְּ ָג'ד העברי :עיצורים לעומת תנועות
מעין תדמור-טרוינסקי ,דויד שר
אוניברסיטת חיפה
מטרת מחקר זה היא לבחון את תפקיד המודעות הפונולוגית ברכישת הקריאה בעברית ,תוך התייחסות
לאיפיוני הכתב העברי )אַ בְּ ָג'ד( ולאופן בו מיוצג מידע פונולוגי .מחקרים רבים ביססו את חשיבות
המודעות הפונולוגית לרכישת הקריאה ,אולם מרבית הידע שהתגבש בנושא הגיע ממחקרים באנגלית,
תוך התמקדות ברמת הפונמה והתייחסות שווה לעיצורים ולתנועות ) .(Share, 2008הכתב העברי הינו
מערכת כתב עיצורית ,הנקראת גם אַ בְּ ָג'ד )עפ"י ארבע האותיות הראשונות בכתב הערבי ,לפי הסדר
ההיסטורי( ,ואשר בה האותיות מציינות בעיקר עיצורים ) .(Daniels, 1996זאת בשונה ממערכות כתב
אלפבתיות ,כגון האנגלית ,המייחדות סימנים נפרדים לעיצורים ולתנועות שהם שווי מעמד במיקום
ובגודל במילה הכתובה .חשיבותו של הכתב העברי ככתב עיצורי ייתכן ונובעת מכך שהשפה העברית הינה
שפה שמית ,שבה רוב מילות התוכן בנויות משורש תלת עיצורי )ולפעמים מרובע( ,השזור בתוך תבנית
מורפו-פונולוגית ,ומעניק למילה את משמעותה הבסיסית .מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון (1) :כיצד
מחלקים דוברי העברית את המילה המדוברת למרכיביה הצליליים – הברות ,יחידות תת-הברתיות ,או
פונמות ) ,(Share & Blum, 2005והאם יש להם מודעות שונה לעיצורים לעומת תנועות; ) (2האם וכיצד
משתנה המודעות הפונולוגית לאורך ההתפתחות ,ולאחר היכרות עם האבּג'ד העברי והאלפבית האנגלי;
) (3כיצד המודעות לעיצורים ולתנועות ,מתקשרת לתהליך זיהוי המילים בקריאה קולית ובקריאה דמומה
)שייתכן ונשענת על ייצוגים חלקיים ועיצוריים בעיקרם( .במחקר נכללו כ 250-ילדים מארבע קבוצות גיל:
גן טרום-חובה; גן חובה; כיתה ב' וכיתה ד' .בנוסף להשוואות רוחב על-פני קבוצות הגיל ,נעשה מעקב
אורך אחר שתי קבוצות הגן ,על פני שנה ויותר .לילדים הועברו מבדקי מודעות פונולוגית שנבנו במיוחד
לצורך המחקר ,וכן מטלות כתיבה וקריאה שכללו קריאה דמומה וקולית ,בטקסטים מנוקדים וללא
ניקוד .בהרצאה יוצגו ממצאים עיקריים מהמחקר ,הנוגעים למודעות הפונולוגית של דוברי עברית
בשלבים שונים של ההתפתחות האוריינית ,וכן לקשר בין המודעות הפונולוגית לעיצורים ולתנועות לבין
תהליכי קריאה וכתיבה בעברית .ממצאי המחקר עשויים לתרום לפיתוח גישה תקפה יותר מבחינה
תיאורטית ואמפירית ,לנושא המודעות הפונולוגית בתהליכי הוראה והערכה של ילדים דוברי עברית.
ביוגרפיה:
Daniels, P. T. (1996). The study of writing systems. In: P.T. Daniels and W. Bright (Eds), The
World's Writing Systems. New York: Oxford University Press.
Share, D. L. (2008). On the Anglocentricities of current reading research and practice: The perils of
overreliance on an “outlier” Orthography. Psychological Bulletin, 134, 584–615.
Share D. L., & Blum, P. (2005). Syllable splitting among literate and pre-literate Hebrew-speakers:
Onsets and rimes or bodies and codas? Journal of Experimental Child Psychology, 92, 182–202.
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תרומת הידע המילוני לקריאה של מילים בודדות
בקרב ילדים ממיצב סוציו-אקונומי נמוך
עמליה בר-און ,רונית לוי ,סמדר פתאל ,לירון לרדן
החוג להפרעות בתקשורת ,אוניברסיטת תל אביב
ילדים מרקע סוציו-אקונומי )ס"א( נמוך נבדלים מבני גילם מהמיצב הגבוה בטווח רחב של יכולות
הכוללות תפקודים ניהוליים ,ידע לשוני ויכולות קריאה .ההסברים המרכזיים ליכולות הקריאה הנמוכות
הם קשיים במודעות פונולוגית ובקשב ,ובעברית גם במודעות מורפולוגית ) .(Schiff & Lotem, 2011אוצר
מילים מצומצם נחשב לאחד החסכים הבולטים באוכלוסייה זו ) ,(Hart & Risely, 2003ולאור התפקיד
המרכזי של הידע המילוני בפענוח מילים כתובות ) ,(Perfetti, 2007עולה האפשרות כי יכולות הקריאה
הנמוכות קשורות גם לכך .במחקר הנוכחי בחרנו לברר שאלה זו בשתי דרכים (1 :לבחון האם ההבדל בין
קריאת מילים מוכרות למילים פחות מוכרות דומה בין ילדים ממיצבים שונים ,ו (2-לבחון את תרומת
הידע המילוני להצלחה בקריאה של כל אחד מסוגי המילים האלה .כלי מחקרי חדש הכולל  68מילים לא
מנוקדות ולא הומוגרפיות נבנה לצורך המחקר .המילים חולקו לשתי רשימות הזהות ביניהן באופן מלא
במבנן המורפולוגי ,אך נבדלות במידת מוכרותן ,כפי שנשפטה על ידי מומחים )למשל עיפרון  -שיממון,
מטבח  -מנזר ,דואר  -צוהר( .בנוסף לשתי רשימות אלה ,נבדקה גם קריאה של מילות תפל לא מנוקדות
במבנה מורפולוגי .הערכת הידע המילוני נעשתה באמצעות שני מבדקים מילוניים )השלמת קולוקציות,
ומבחן ווכסלר לאוצר מילים( ומבדק גזירה מורפו-מילוני 22 .תלמידי כיתה ד' מרקע ס"א נמוך ,שהושוו
עם  90ילדים בני גילם מרקע ס"א בינוני-גבוה ,הראו יכולות נמוכות בכל אחד ממבחני הקריאה והידע
המילוני .הממצא המעניין יותר הוא אינטראקציה בין האוכלוסייה ושכיחות המילים ,כאשר ההבדל בין
הקבוצות היה גדול יותר במילים הנדירות .יותר מכך ,ילדי המיצב הנמוך פענחו את המילים הנדירות
ברמת דיוק הזהה לפענוח מילות תפל .הידע המילוני תרם באופן מובהק ליכולת הפענוח של כל אחת
מרשימות המילים ,אך בזמן שמבדק הקולוקציות תרם לקריאה של מילים מוכרות והמבדק המורפו-
מילוני תרם לקריאה של מילות תפל במבנה מורפולוגי ,שני אלה יחדיו תרמו לפענוח של מילים נדירות.
תמונה זו מלמדת על תפקידם החשוב הן של הידע המורפולוגי והן של הידע המילוני בפענוח מילים
בודדות.
ביבליוגרפיה:
Hart, B. & Risley, T. R. 2003. The early catastrophe: The 30 million word gap by age 3. American
Educator, 27 (1), 4-9.
Perfetti, C.A. (2007). Reading ability: lexical quality to comprehension. Scientific Studies of Reading
11(4), 1-27.
Schiff, R.., & Lotem, E. 2011. Effects of phonological and morphological awareness on children's
word reading development from two socioeconomic backgrounds. First Language, 31(2), 139163.
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לזוז עם המורפמה :למידה אימפלציטית של מורפמות לא לינאריות חדשות
בקרב ילדים ומבוגרים דוברי עברית
ניבין עומר ,ברכה ניר ,קרן בנאי
אוניברסיטת חיפה
מחקרים שונים הראו כי למידה אימפלציטית של מורפמה לינארית חדשה אפשרית בקרב מבוגרים.
המחקר הנוכחי מתייחס ללמידה אימפלציטית של מורפמות לא-לינאריות בשפה העברית .עברית היא
שפה המאופיינת במורפולוגיה משורגת עשירה במערכת מילות התוכן )שורש עיצורי ותבנית תנועתית(.
מחקרים קודמים הראו כי כבר בילדות דוברי עברית רגישים למורפמות לא-לינאריות אלה ,הן במערכת
הפועל והן במערכת השם .במחקר זה אנו מתמקדות במורפמת התבנית השמנית כמורפמה אשר יכולה
לקודד קטגוריות קונספטואליות מופשטות במטרה לבדוק האם דוברים ילידיים של עברית משתי קבוצות
גיל שונות – מבוגרים וילדים בגיל הגן – יצליחו ללמוד מורפמות חדשות במערכת השם בעקבות חשיפה
אימפלציטית .שלושים וששה נבדקים מכל אחת משתי קבוצות הגיל נחשפו לשמות חדשים של שש
דמויות מצוירות הזזות באחת משני אופני תנועה :דילוג או היפוך באוויר .למידת המורפמה נבדקה בשני
תנאים .התנאי הראשון הוא תנאי מורפולוגי שבו שמותיהם של הדמויות כוללים שתי תבניות תנועתיות,
כך שכל תבנית מקודדת את אחד מאופני התנועה .בתנאי הזה החזרה על אותה תבנית תנועתית בשלושה
שמות שונים של דמויות שחולקות אופן תנועה אחד מייצרת הקשר סנסורי )השמות נשמעים דומים(.
התנאי השני הוא תנאי קונספטואלי שבו שמותיהם של הדמויות שונים אלה מאלה ולא מקודדים
משמעות של אופן תנועה .התוצאות מראות כי בשתי קבוצות הגיל הנבדקים מצליחים לחלק את הדמויות
לשתי קטיגוריות לפי אופן תנועה בין אם קטיגוריות אופן התנועה מקודדות מורפולוגית ובין אם לאו.
בנוסף לכך ,נמצא כי בתנאי המורפולוגי מתבצעת בקרב שתי הקבוצות הכללה של הקשר בין התבנית
התנועתית והמשמעות של אופן תנועה לזוגות חדשים של שמות ודמויות מצוירות ,עם יתרון לקבוצת
המבוגרים .מתוצאות אלה ניתן להסיק שאופן תנועה הוא קונספט המאפשר קטגוריזציה של דמויות
מצוירות ,וכי מערך אימפלציטי הכולל חזרה עקבית על מורפמות לא ליניאריות המקודדות קונספט
מאפשרת למידה של אותן מורפמות ,כמו גם הכללה לצורות חדשות .הממצאים מהתנאי המורפולוגי
מעידים כי גם ילדים וגם מבוגרים יכולים לעשות שימוש במערכת התפיסתית כדי לרכוש מורפמה חדשה
שאינה מקודדת בעברית.
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גמישות או נוקשות? תרגום והתאמה של בחינה עתירת-סיכון
רות פורטס ,נעמי גפני ,יונתן סער ,טלי קרינסקי
המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
תרגום והתאמה של מבחנים חינוכיים למספר שפות הכרחי כדי להשוות בין יכולות של אנשים מתרבויות
שונות ואשר דוברים שפות שונות .בישראל ,אוכלוסייה גדולה דוברת ערבית וכן קבוצות עולים דוברות
מגוון שפות .כדי לתת למועמדים להשכלה גבוהה שאינם דוברי עברית אפשרות הוגנת לבטא את
יכולותיהם ולקבל ציון שישקף בצורה נאמנה את כישוריהם ,יש צורך בתרגום ובהתאמה של מבחן
הכניסה הפסיכומטרי )מכפ"ל( המשמש את האוניברסיטאות והמכללות בתהליך המיו ).(ITC, 2005
המכפ"ל מתורגם ומותאם למספר שפות :ערבית ,צרפתית ,ספרדית ,רוסית ,ונוסח המשלב עברית
ואנגלית .הנוסח ה"משולב" מיועד לנבחנים ששפת אמם אנגלית ,או ששפת אימם אינה אחת מהשפות
שהוזכרו .בנוסח המשולב ,השאלות מופיעות בצד אחד בעברית ,ובצד ממול – באנגלית .בנוסף ,מילות
מפתח בשאלות מתורגמות בתחתית הדף למספר שפות נוספות .תהליך התרגום וההתאמה של הבחינה
אינו תהליך פשוט :לאותה המילה בשפות שונות יכולות להיות משמעויות שונות ורמות קושי שונות,
מבנה המשפט משתנה משפה לשפה ,וכד' .בפרט ,תרגום הנוסח המשולב בעייתי משום שהנבחנים נעזרים
הן בגרסה העברית והן בגרסה האנגלית .שאלת המחקר היא באיזו מידה חשוב לשמור על דיוק התרגום?
האם להקפיד על תרגום מדויק לאנגלית שבו יישמר דמיון רב ככל האפשר לגרסת המקור ,וזאת במחיר
ויתור מסוים על זרימה "טבעית" של התרגום ,או האם לתרגם באופן חופשי וזורם יותר ,אך במחיר
הדמיון בין הגרסאות? איזו שיטה מהשתיים תניב מהימנות גבוהה יותר של הנוסח המתורגם? על מנת
לבדוק זאת ,הוחלט לתרגם פרק מהתחום המילולי של המכפ"ל בשתי שיטות .בשיטה הראשונה התבקש
המתרגם לשמור על דיוק בתרגום )שיטה "נוקשה"( ,ובשיטה השנייה התבקש מתרגם אחר לדאוג לכך
שהתרגום יהיה טבעי וזורם )שיטה "זורמת"( .הפרקים המתורגמים הועברו ל 212-ול 239-נבחנים
בהתאמה )ההקצאה לשיטות הייתה מקרית( .תוצאות ההעברה הושוו על פי המשתנים הבאים :מהימנות
הפרק ) ,(KR-20קושי השאלות ,והערכת שופטים בנוגע למידה בה השאלה באנגלית נשמעה "טבעית".
עדיין לא נתקבלו הממצאים הסופיים אך התוצאות והדיון בהן יוצגו בכנס.
ביבליוגרפיה:
Beller, M., Gafni, N. & Hanani, P. (2005). Constructing, Adapting and Validating Admissions Tests
in Multiple Languages: The Israeli Case. In Hambleton. R.K., Merenda, P. & Spielberger, C.,
Adapting Educational and Psychological Tests for Cross-Cultural Assessment. Hilsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum Association, 297-319.
International Test Commission (2005). International Guidelines on Test Adaptation.
][www.intestcom.org
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השפעה שונה של הדיגלוסיה על מאפייני הסיפור
אצל ילדים עם לקות שמיעה בהשוואה לשומעים
נרדין מעלוף-זריק ,עירית מאיר ,רמה נובוגרודסקי
אוניברסיטת חיפה
ילדים עם לקות-שמיעה מתקשים במטלות שפתיות מורכבות כדוגמת נרטיב )Bamberg & Damrad,
 .(1991המחקר הנוכחי בדק את יכולת הנרטיב של ילדים בגיל בית-ספר עם לקות-שמיעה בהשוואה
לשומעים בני גילם בשפה הערבית-המדוברת והסטנדרטית .במחקר נבדקו  40תלמידים דוברי ערבית-
פלסטינית 20 ,עם לקות-שמיעה דו-צידית חמורה-עמוקה בגיל  15-10שנים ו 20-עם נתוני רקע דומים
ושמיעה תקינה .כל ילד קיבל שתי מעטפות זהות כשבכל אחת סיפור רצף בן שש תמונות .הסיפורים היו
שונים אך זהים במרכיביהם ) .(MAIN, 2012הילד התבקש להפיק סיפור אחד בשפה הסטנדרטית ואחד
במדוברת באופן אקראי .הפקת הסיפורים תועדה בסרטון וידאו לשם תמלול וניתוח .נבחנו מדדי מבנה
סיפור ,מרכיבי-ההערכה וגיוון לקסיקלי .מבחן) ANOVAשפה :מדוברת סטנדרטית ,כמשתנה תוך-נבדקי
וקבוצה :לקות-שמיעה ,שמיעה תקינה ,כמשתנה בין-נבדקי( הראה כי במדד מבנה-הסיפור הילדים
השומעים קיבלו ציון גבוה יותר בהשוואה לילדים עם לקות-שמיעה ) .(p<.01הביצוע היה דומה בערבית
מדוברת בהשוואה לסטנדרטית ) (p<.05ולא נמצא אפקט מובהק לאינטראקציה ) .(p<.05תוצאות דומות
נמצאו במדד מרכיב ההערכה .נמצא אפקט מובהק גבולי לקבוצה ) ,(p=.06לא נמצא אפקט מובהק לשפה
) (p<.05ולא נמצא אפקט מובהק לאינטראקציה ) .(p>.05במדד גיוון לקסיקלי הילדים השומעים קיבלו
ציון גבוה יותר בהשוואה לילדים עם לקות-שמיעה ) ,(p<.05לא נמצא אפקט מובהק לשפה ) ,(p>.05אולם
נמצא אפקט מובהק לאינטראקציה ) .(p<.001השומעים הראו יתרון בביצוע בשפה הסטנדרטית )(p<.01
והילדים עם לקות-שמיעה הראו ביצוע דומה בשתי השפות ) .(p<.05הממצאים מראים כי בשלושת
המדדים ,השומעים הראו ביצוע גבוה יותר בהשוואה לנבדקים עם לקות-שמיעה ,ממצא התומך בהשפעת
לקות-השמיעה על התפתחות היכולת הנרטיבית גם בגיל ביה"ס .לא נמצאה השפעה לשפה על מדד מבנה-
הסיפור ומרכיב-ההערכה ,תמיכה בהיותם מאפיינים אוניברסאליים מעבר לשפה .מדד הגיוון הלקסיקלי
הראה כי שומעים בגיל בי"ס שולטים בשפה הסטנדרטית ומשתמשים בה באופן פרודוקטיבי ומגוון.
ילדים עם לקות-שמיעה נחשפים לשפה הסטנדרטית בעיקר במסגרת בית-הספר ,ללא למידה אקראית
והביטוי לכך הוא יכולת נמוכה יותר בשפה זו בהשוואה לילדים שומעים .ממצאי המחקר תומכים
בהשפעת ההעברה הבין-שפתית בתהליך הרכישה עבור ילדים עם לקות-שמיעה .הדיון יעסוק בהשלכות
הקליניות של דו-לשוניות על ילדים עם לקות-שמיעה.

ביבליוגרפיה:
Bamberg, M., & Damrad-Frye, R. (1991). On the ability to provide evaluative comments: Further
explorations of children's narrative competencies. Journal of Child Language, 18(03), 689-710.
MAIN - Multilingual Assessment Instrument for Narratives (2012). Gagarina, N., Klop, D., Kunnari,
S., Tantele, K., Välimaa, T., Balciuniene, I., Bohnacker, U., Walters. J. ZAS Papers in Linguistics
56.
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המעמד הלקסיקלי של המורפמות הבסיסיות המרכיבות את הפעלים
בשפה הערבית ,בקרב קוראים רגילים ובקרב קוראים דיסלקטיים דוברי ערבית
בטווח הגילים  13עד  :17מודל התפתחותי
חנין ותד ,סלים אבו-רביעה
אוניברסיטת חיפה
על אף העדויות לחסכים בידע המורפולוגי בקרב לקויי הקריאה ,המחקרים מראים שלקויי הקריאה
משתמשים בניתוחים מורפולוגיים כאסטרטגיה המסייעת להם בתהליך הקריאה כדי להתגבר על הקושי
בפענוח הקוד האורתוגרפי ) .(Abu-Rabia, 2001; 2007;Abu-Rabia & Abu-Rahmoun, 2012עם זאת לא
נערכו די מחקרים בתחום אשר חקרו את ארגון הלקסיקון המנטלי בקרב דיסלקטיים דוברי השפה
הערבית בשכבות גיל שונות ,ואת האסטרטגיות המשמשות אותם בתהליך פענוח המילים .כמו כן ,לא
נערכו מחקרים אשר בדקו אם קצב בניית הלקסיקון המנטלי של קוראים אלה הוא איטי אך דומה לזה
של קוראים רגילים .מטרת העבודה הנוכחית להבין את המודל ההתפתחותי של בניית הלקסיקון המנטלי
בקרב קוראים רגילים ובקרב קוראים לקויים דוברי ערבית כשפת אם בשלוש קבוצות גיל :כיתות ו' ,ח',
ו-י' .שכללו  271נבדקים ומוינו לפי :קבוצת קוראים דיסלקטיים; קבוצת הרגילים; קבוצת מושווי גיל
הקריאה .נבדק המעמד הלקסיקלי של מורפמת השורש ושל מורפמת התבנית באמצעות שתי פרדיגמות
הטרמה :ההטרמה הממוסכת; וההטרמה הבין-מודלית .ההשערה בבסיס מחקר זה הייתה כי השורשים
ותבניות המילים הם ישויות לקסיקליות בעלות תפקיד בארגון הלקסיקון ,וכי הן עשויות להקל על הגישה
הלקסיקלית אל קלסתר רחב של פעלים בקרב קוראים רגילים ובקרב קוראים לקויים בגילים שונים,
מגיל בית הספר היסודי ועד לגיל בית הספר התיכון .כמו כן שיערנו כי אפקט ההטרמה המורפולוגית
החזותית ואפקט ההטרמה המורפולוגית השמיעתית יהיו חזקים יותר בקרב לקויי הקריאה ובקרב
הקוראים הצעירים ,לעומת הקוראים הרגילים .שוער גם כי אופן ייצוג המילים המורכבות מבחינה
מורפולוגית ואופן הגישה אליהן דומה בקרב לקויי הקריאה ובקרב הקוראים הרגילים בשפה הערבית ,וכי
קצב בניית הלקסיקון המנטלי בקרב דיסלקטיים הוא אטי ונבנה עם ההתפתחות .ממצאי המחקר איששו
את ההשערה הראשונה ,והפריכו את ההשערה השנייה לגבי התבניות ,בשלושת הגילים .נמצא כי לגבי
הקוראים הדיסלקטיים אופן ייצוג המילים המורכבות מבחינה מורפולוגית ואופן הגישה אליהן שונה
מאשר אצל הקוראים הרגילים .השורשים היוו ישויות לקסיקליות בעלות תפקיד ותורמות לתהליך
הקריאה אצלם ,אבל תרומה זו נצפתה כשונה מהתרומה אצל הרגילים והוסק כי שוני זה נובע מפגם
בתהליך העיבוד הראשוני בקרב קוראים אלה.
ביבליוגרפיה:
Abu-Rabia, S. (2001). The role of vowels in reading Semitic scripts: Data from Arabic and
Hebrew. Reading and Writing, 14(1-2), 39-59.
Abu-Rabia, S. (2007). The role of morphology and short vowelization in reading Arabic among
normal and dyslexic readers in grades 3, 6, 9, and 12. Journal of Psycholinguistic Research, 36(2),
89-106.
Abu-Rabia, S., & Abu-Rahmoun, N. (2012). The role of phonology and morphology in the
development of basic reading skills of dyslexic and normal native Arabic readers. Creative
Education, 3(7), 1259.

53

מושב ד :2אוריינות בקרב דוברי ערבית | אולם נוידרפר

הוראת הבעה בכתב בשילוב כתיבה בבלוגים אישיים
1

רנא נמוז ,1חגית מישר-טל ,1,2אורלי סלע
1המכללה האקדמית לחינוך אורנים2 ,מכון טכנולוגי חולון ומכללת אורנים
בעקבות העדות האמפירית בספרות המחקרית לגבי יעילות שילוב הטכנולוגיה בהוראה ,מחקרים רבים
עסקו בשנים האחרונות בנושא של תרומת בלוגים לקידום ההבעה בכתב ,והוכיחו כי הכתיבה בבלוגים
מקדמת את היכולת השפתית של התלמידים ומפתחת את יכולת החשיבה הביקורתית שלהם )פורת
וקורץ .(Rahmany, Sadeghi & Faramarzi, 2013 ;2012 ,מחקרים מצאו כי הכתיבה בבלוגים מעלה את
המוטיבציה ללמידה בעקבות האינטראקציה המתמשכת בין הכותב לקוראיו ,ומפתחת את המיומנויות
החברתיות-תקשורתיות של הלומדים ) .(Yunus, Nordin, Salehi, Embi & Salehi, 2013מחקר פעולה זה
עסק בשאלה כיצד ניתן לשפר את ביצועי הבעה בכתב באנגלית כשפה נוספת על ידי פיתוח תהליך למידה
המשלב כתיבה בבלוגים .המחקר בוצע בבית ספר ממלכתי ערבי בצפון הארץ ,וכלל  22תלמידי כיתה י"א
 4יח"ל .לצורך המחקר ,נוהל יומן מורה-חוקרת שתיעד את המתרחש בכיתה ובבלוגים .התלמידים פתחו
בלוגים אישיים שקושרו לאתר כיתתי שהמורה הקימה ,ובמהלך תקופת המחקר ,ולאחר הוראה
ופעילויות מקדימות מגוונות ,התלמידים התבקשו לכתוב חיבורים על נושאים מוגדרים ולהעלותם
לבלוגים ,ולכתוב משוב לעמיתיהם .הרשומות בבלוגים נותחו ,השגיאות שאותרו חולקו לשלוש
קטיגוריות עיקריות :אוצר מלים ,דקדוק וכתיב ,ונספרו כמויות השגיאות מכל סוג .בנוסף ,הוערכו
הרשומות באופן כמותי בעזרת המחוון להערכת הבעה בכתב באנגלית של משרד החינוך .בסוף המחקר
הועבר לתלמידים שאלון משוב שמטרתו הייתה להבין את רגשות התלמידים כלפי תהליך הלמידה
בעקבות חווית הכתיבה בבלוגים .המחקר כלל שני מעגלי פעולה ,שבמהלכם שונו דרכי ההוראה לפי
הצורך .ניתוח הממצאים כלל ניתוח כמותי של השגיאות השונות וניתוח איכותני של יומן המורה,
רשומות התלמידים ,והמשוב .ממצאי המחקר מעידים על שיפור ניכר באיכות הכתיבה של התלמידים
שבא לידי ביטוי בירידה מובהקת בכמות השגיאות מכל הסוגים לאורך המחקר .בנוסף ,הניתוח האיכותני
של הרשומות מעיד על שימוש בשפה המשקפת חשיבה ביקורתית מסדר גבוה .מניתוח המשוב עלה
שהתלמידים הרגישו שהכתיבה לקהל נרחב העלתה את המודעות שלהם ליכולת ההבעה שלהם ,ואת
המוטיבציה שלהם ללמוד ולשפר את כתיבתם .ממצאי המחקר מעידים על היעילות של שילוב הכתיבה
בבלוגים בהוראת כתיבה באנגלית כשפה נוספת.
ביבליוגרפיה:
פורת ,נ' וקורץ ,ג' ) .(2012ייצוגי אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה בבלוגים לימודיים .בתוך י' עשת-
אלקלעי ,א' כספי ,ס' עדן ,נ' גרי ,י' יאיר וי' קלמן )עורכים( ,ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות
למידה  :2012האדם הלומד בעידן הטכנולוגי )עמ'  .(201-191רעננה :האוניברסיטה הפתוחה.
Rahmany, R., Sadeghi, B., & Faramarzi, S. (2013). The effect of blogging on vocabulary
enhancement and structural accuracy in an EFL context. Theory and Practice in Language
Studies, 3(7), 1288-1298.
Yunus, M. M., Nordin, N., Salehi, H., Embi, M. A., & Salehi, Z. (2013). The use of information and
communication technology (ICT) in teaching ESL writing skills. English Language
Teaching, 6(7), 1-7.
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למידה שיתופית בהוראת עברית כשפה שנייה במגזר הבדואי
אירנה בלנקי-קרלין
מכללת לוינסקי לחינוך ומכללת קיי
ההרצאה תתמקד בהצעת דגם של למידה שיתופית בתחום הוראת עברית כשפה שנייה לאור ספרות
המחקר הענפה שנכתבה בתחום .דגם זה הופעל בקורס השנתי "הבעה בעל-פה" בהתמחות ללשון העברית
כשפה שנייה במגזר הבדואי במכללת קיי בבאר שבע בשנים תשע"ה–תשע"ז במטרה לקיים בקורס למידה
משמעותית .לפי ויגוצקי ) ,(Vygotsky, 1978הסטודנטים מסוגלים להגיע להישגים גבוהים יותר כאשר הם
מתבקשים לבצע משימות שיתופיות ולא משימות יחידניות .תפיסת הלמידה השיתופית מתייחסת לשיטת
הוראה שבה צוות לומדים עובד על נושא מסוים לקראת השגת מטרה משותפת .הלומדים אחראים לא רק
על למידתם אלא גם על למידת שאר חברי הצוות ,וההצלחה של תלמיד אחד בצוות מקדמת את הצלחתם
של האחרים בו ) .(Gokhale, 1995 ;Slavin, 1989מטרות הקורס העיקריות היו גיבוש דמות חינוכית בעלת
לשון תקינה ולשון עשירה המשמשת דוגמה ללשון טובה ומקור לחיקוי לחניכיה ,פיתוח הכושר להבעת
רעיון בעל-פה תוך ניצול מבנים רטוריים המסייעים לגיבוש שיח מובנה ,בהיר ונורמטיבי ,קריאה קולית
מדויקת וברורה של טקסטים בעברית בת זמננו והתבטאות רהוטה בעל-פה .הקורס עסק בעיקר בדיוק
בהגיית המילים ,בתיקוני הלשון בתחביר ,בקריאת טקסטים מספרות הילדים ,בבניית הרצאה )בזוגות(
על-פי אחד הדגמים הרטוריים ובהכנת דיונים בכיתה )בצוותים( .דרכי ההוראה בקורס היו מגוונות ,והן
הושתתו כאמור על למידה שיתופית .במהלך לימוד הקורס "הבעה בעל-פה" אכן נוצרה אינטראקציה
חברתית בין התלמידים ,אשר תרמה רבות להצלחתו .הסוגיות שהועלו בהרצאות ובדיונים היו רלוונטיות
לסטודנטים הבדואיים הן במישור הפדגוגי ,הן במישור האישי .מן הרפלקציות של הסטודנטים עולה כי
הקורס קידם אצלם למידת עמיתים ולמידה שיתופית ,העלה את ביטחונם העצמי ,הגביר את יכולתם
לעמוד מול הכיתה ולהרצות ללא פחדים ,שיפר את דרך התבטאותם בעברית והקנה להם כלים לשוניים
ופדגוגיים להוראת עברית כשפה שנייה .זאת ועוד ,בקורס "הבעה בעל-פה" למדו הסטודנטים להביע
עמדה אישית ולנמקה ,לשמוע עמדות אחרות ולכבדן ,לנהל דיון תרבותי ובכך לקבל את האחר .כל אלה
הגבירו את המוטיבציה הפנימית אצל הסטודנטים ,והביאו ללמידה משמעותית ,שכללה היבטים
קוגניטיביים ורגשיים ,ו ָשמה את התלמיד במרכז.
ביבליוגרפיה:
Gokhale, A. A. (1995). Collaborative Learning Enhances Critical Thinking. Journal of Technology
Education, 7(1).
Slavin, R. E. (1989). Research on cooperative learning: An international perspective. Scandinavian
Journal of Educational Research, 33(4), 231–243.
Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes.
Cambridge: Harvard University Press.
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ניסיון בקריאת ספרות וחוויה אסטטית
אמיר חרש
אוניברסיטת תל אביב
מחקרים תומכים בכך שניסיון או מומחיות באומנות תורמים להערכה אסטטית של יצירות מורכבות.
הניסיון מאפשר תפיסה מהירה של דפוסים באומנות ואיתור סטייה מהדפוסים האלה .עם זאת,
בחקר הספרות לא תמיד נמצא שניסיון תורם להערכה אסטטית חיובית ,ולפעמים אף נמצאו מגמות
סותרות באותו ניסוי עצמו )למשל .(Chesnokova & van Peer, 2016 :הסבר אפשרי אחד לכך הוא שכאשר
מומחה לספרות קורא הוא מבצע משימה מסובכת יותר מאשר הקורא הממוצע .למומחה יש אמנם
אסטרטגיות יעילות יותר להתמודד עם בעיות בטקסט ,אבל הוא מוצא בו הרבה יותר בעיות .ריבוי
הבעיות שהקורא המומחה פוגש יכול ליצור אצלו בלבול ,חוסר הבנה ואף לפגום בשטף הקריאה .ניתן
לכנות את הבעיות האלה "רעש סמנטי" :קשיים בתקשורת והפרעות שנובעות מתהליך הפענוח של
הטקסט ) .(Harash & Shen, 2016אם כך ,למומחים לספרות יש פוטנציאל סותר :חוויית קריאה מורכבת
ומספקת מבחינה אסטטית ,ומנגד קריאה מרובת רעשים סמנטיים ונמוכה בערך אסטטי .בניסוי שנערך
במעבדת הקשב באוניברסיטת תל אביב קראו  42נבדקים טקסט תחת מעקב אחר תנועות העיניים.
הטקסט שקראו – "חדר הפסלים" של בורחס – הוא סיפור קצר ,מורכב להבנה ופיוטי .בתום הקריאה
מילאו הנבדקים שאלונים המודדים הערכה אסטטית ,רעש סמנטי וניסיון בקריאת ספרות .קוראים עם
מעט מאוד ניסיון ספרותי דיווחו על חוויה ניטראלית יחסית .לעומת זאת ,קוראים עם מידת ניסיון
בינונית בספרות דיווחו על חוויה אסטטית שלילית ,ורעש סמנטי רב .נראה שהניסיון גרם להם להבחין
בבעיות בטקסט ,בסטיות מהנורמה הלשונית ,ובסטיות ממבנה הסיפור הסטנדרטי ,אך הם התקשו
להתמודד עם הבעיות האלה .לעומת זאת ,בעלי הניסיון הרב ביותר דיווחו על מעט רעש סמנטי והערכה
אסטטית גבוהה .הם הבחינו בבעיות והתמודדו איתן ביעילות ,מה שהוביל לפרשנות מוצלחת ומלאה יותר
של הסיפור ולהערכה אסטטית חיובית .ראיונות שנערכו עם הנבדקים ,המתבססים על דפוסי תנועות
העיניים שלהם ,תמכו בממצאים .המחקר מחזק את החשיבות של רעש סמנטי כמשתנה בחקר קריאה
בכלל וקריאת ספרות בפרט.
ביבליוגרפיה:
Chesnokova, A. & van Peer, W. (2016). Anyone Came to Live Here Some Time Ago: A cognitive
semiotics approach to deviation as a foregrounding device. Versus: Quaderni di studi semiotici,
(122), 5-22.
Harash, A., & Shen, Y. (2016). Reading as an obstacle race: processing difficulty, semantic noise and
the aesthetic experience. Versus, 45(1), 71-92.
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השוואה בין תפקודים קוגניטיביים בסביבה מבוקרת ובין תפקודים חברתיים
בסיטואציה קונפליקטואלית-תחרותית בין שני חברים – בקרב ילדים
עם  ADHDוילדים בעלי התפתחות תקינה
שרון ליפשיץ אשווגה ,רחל שיף ,רוני גבע
אוניברסיטת בר-אילן
המחקר הנוכחי השווה בין תפקודים קוגניטיביים בסביבה מבוקרת ותפקודים חברתיים
בסיטואציה קונפליקטואלית-תחרותית בין שני חברים קרובים .המחקר התייחס לילדים בגילאי ,13-11
בעלי הפרעת קשב וריכוז ) (N=42) (Attention Deficit Hyperactive Disorder ,ADHDבהשוואה לילדים
בעלי התפתחות תקינה ) .(N=24מטרת המחקר לסייע בניבוי קשיים בתפקודים חברתיים .התפקודים
הקוגניטיביים בסביבה מבוקרת כללו מטלות של זיהוי רגש בהבעות פנים – Emotion Recognition Task
) ,(Rump et al., 2009עיכוב תגובה –  ,(Logan & Cowan, 1984) Stop Signalהתמודדות עם הסחות –
 ,(Stroop, 1935) ,Stroop taskוהתמודדות עם עומס קוגניטיבי – Duncan, et al.,) Goal Neglect Task
 .(2008כמשוער ,נצפה שילדים עם  ADHDפחות מצליחים לדייק במטלות של עיכוב תגובה ,התמודדות
עם הסחות והתמודדות עם עומס קוגניטיבי ,בהשוואה לילדים בעלי התפתחות תקינה .לא נמצאו הבדלים
בזיהוי רגש בהבעות פנים ,הן ברגשות בסיסים והן ברגשות מורכבים .מעבר לדיוק נצפה פער בין קבוצות
הנבדקים בהתמקדות העיניים בגירוי המטרה ,אך לא נצפו הבדלים בזמני התגובה .כל נבדק התבקש
לבחור חבר קרוב לתחרות משותפת .התנהגויות הילדים הוסרטו וקודדו .שוער שילדים בעלי התפתחות
תקינה יראו יותר התנהגויות פרו חברתיות ,ויותר יפעלו על פי החוקים .כמצופה ילדים בעלי התפתחות
תקינה הראו יותר התנהגויות פרו חברתיות ,ואפקט יותר חיובי .לעומת זאת ,בניגוד למשוער נמצא כי
ילדים בעלי התפתחות תקינה הראו יותר התנהגויות לא חוקיות במשחק .עוד נצפה כי ילדים בחרו
דיאדות הומוגניות לרוב ,ונצפה פער מובהק בין דיאדות עם שני ילדי  ADHDלדיאדות עם שני ילדים בעלי
התפתחות תקינה .עוד נצפה שבדיאדה הטרוגנית ,ילדים עם התפתחות תקינה בדיאדה פחות הצליחו
להראות התנהגות פרו חברתית .בניסיון לנבא את ההתנהגות החברתית עם חבר קרוב ,נמצא כי מעבר
להשתייכות לקבוצות המחקר ,ילדים שהתקשו בזיהוי רגש מורכב בהבעות פנים ,התקשו גם בהתנהגות
פרו חברתית ובביטוי אפקט בסיטואציה החברתית .כמו כן ילדים שפחות הוסחו ,הראו התנהגות לא
מילולית טובה בסיטואציה החברתית .עוד נמצא שילדים שהתקשו בעיכוב תגובה והתקשו בהתמודדות
עם עומס קוגניטיבי ,הראו התנהגות חברתית שלילית בסיטואציה החברתית.
ביבליוגרפיה:
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of control. Psychological Review, 91 (3), 295-327.
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תפקידה של אופנות קלט לינגוויסטי בהפקת שפה
נעמה צור ,אבי קרני ,זוהר אביתר
אוניברסיטת חיפה
מודלים נוירולינגוויסטים מוקדמים ייחסו מסלולים נפרדים עבור קלט לינגוויסטי אודיטורי לקלט
לינגוויסטי ויזואלי .עם זאת ,מודלים אלו מייחסים מסלול יחיד להפקת שפה -מתכנון מוטורי ועד
הפקה מוטורית מלאה .מודל ה State Feedback Control (SFC)-כפי שהציגו היקוק ושותפים
) (Hickok, Houde, and Rong, 2011מניח שהפקת שפה כרוכה בחישוב השלכות סנסוריות לאותן פעולות
מטוריות שמתוכננות להפקת דיבור .אותם חישובים נעשים בהתאם לייצוגים סנסוריים פנימיים של
המטרה הסנסורית .עם זאת ,לטענתם ,במצב בו צריך לחזור אחר גירוי אודיטורי ,ייתכן שהפעלת ייצוגים
סנסוריים פנימיים לא הכרחיים .מטרת מחקר זה היא לבדוק את השפעתה של אופנות הקלט על הפקה,
ובנוסף לבחון כיצד אופן ההפקה עשוי להשפיע על עיבוד בזמן קלט .לכן ,נבנתה מטלת חזרה שבה הוצגו
משפטים פשוטים )שלוש מילים( בשלושה תנאים שונים (1 :הצגה אודיטורית  (2הצגה ויזואלית של משפט
שלם ו (3-הצגה ויזואלית של משפטים תוך הצגת המילים של המשפט בנפרד .לצורך בדיקת השפעת אופן
ההפקה על עיבוד קלט שפתי ,שולבו שני תנאי דיבור :מופנם )"בלב"( ובקול .משתניו התלויים של הניסוי
כללו משך תגובה ורישום של פעילות שרירים ארטיקולטוריים )שריר שפה(Orbicularis Oris Inferior :
ושריר בצוואר )שריר ה (Thyrohyoideus-באמצעות אלקטרומיוגרפיה )– Surface Electromyography
 .(sEMGמערך הניסוי איפשר בדיקה הן של שלב הצגת המשפטים )שלב הקלט( והן של שלב התגובה )שלב
ההפקה( .ממצאי הניסוי מספקים תמיכה מצד אחד להשפעה של אופנות הקלט על הפקת שפה ,ומצד שני
להשפעה של אופן הפקת השפה על אופנות הקלט .בנוסף נמצא כי פעילות השרירים כפי שנרשמה ִמאות
ה sEMG-בשלב הקלט הייתה אינהיביטורית .יתרה מזאת ,כבר בשלב הקלט נמצאה השפעה משולבת
)השפעה על ייצוגים מוטוריים( של אופנות הקלט על פעילות שרירים ושל אופן ההפקה .לאור הממצאים,
ניתן להסיק כי קיימת השפעה של אופנות הקלט השפתי על הפקת שפה ,אך קיימת גם השפעה של אופן
הפקת השפה על עיבוד קלט שפתי .הממצאים מרמזים על כך שייצוגים מוטוריים אינם בהכרח מהווים
יחידות בתוך תהליך מוטורי אחיד אלא כל דרישה מוטורית מייצרת רצף ייצוגים מוטוריים ייחודי.
ביבליוגרפיה:
Hickok, G., Houde, J., & Rong, F. (2011). Sensorimotor integration in speech processing:
Computational basis and neural organization. Neuron, 69(3), 407-422.
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תפקיד ההמיספרה הימנית בהחלמה מאפזיה :פיצוי או הפרעה?
טלי ביתן
המחלקה לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
המחלקה להפרעות שפה ודיבור ,אוניברסיטת טורונטו
אחת הדוגמאות הקלאסיות לפלסטיות מוחית היא הפיצוי של ההמיספרה הימנית בעיבוד שפה בעקבות
נזק מוחי להמיספרה השמאלית .אולם בעשור האחרון מחקרים הראו שמעורבות ההמיספרה הימנית
בעיבוד שפה עלולה דווקא להפריע להחלמה מאפזיה .הטענה היא שאיזורים בהמיספרה הימנית מדכאים
איזורים הומולוגיים בהמיספרה השמאלית ,וכך מחמירים את הנזק התפקודי .בשני מחקרי fMRI
שערכנו בדקנו את מעורבות ההמיספרה הימנית אצל פציינטים עם אפזיה כרונית בעקבות נזק שמאלי,
באמצעות ניתוח של הקישוריות התפקודית בין ההמיספרות .במחקר הראשון בדקנו  7פציינטים לאחר
שבץ מוחי במטלה של הבנת משפטים ,בהשוואה לנבדקים בריאים .מצאנו שכל השינויים בקישוריות בין
ההמיספרות אצל הפציינטים שיקפו ביצוע לקוי ,ולא העידו על פיצוי של ההמיספרה הימנית .עם זאת,
בניגוד לתפישה הרווחת לא מצאנו דיכוי של איזורים הומולוגיים בין ההמיספרות .במחקר השני בדקנו
את הקישוריות בזמן מנוחה ) (resting state connectivityאצל פציינטית אחת ,לפני ואחרי טיפול שפתי
המבוסס על מלודיה .השיפור שחל ביכולתה להפיק משפטים לווה בחיזוק הקשרים בין איזורי שפה
פרונטליים ימניים לבין איזורים המעורבים בתכנון מוטורי בדיבור .לסיכום ,נראה שתפקיד ההמיספרה
הימנית בעיבוד שפה אחרי נזק מוחי שמאלי תלוי הן במטלה והן בתהליך השיקום .מצד אחד ,במטלת
הבנת משפטים הדורשת שיתוף בין שתי ההמיספרות ,הנזק השמאלי מלווה בשינוי בקישוריות ובאיזון
בין ההמיספרות ,וזה עלול להפריע לתפקוד גם מבלי שאיזורים בהמיספרה הימנית מדכאים את
השמאלית .מצד שני ,כאשר תהליך השיקום מדגיש תפקודים שמורים ,שבהם יש יתרון להמיספרה
הימנית הבריאה ,ניכרת עליה בהשתתפות וההשפעה שלה ,והדבר עשוי לסייע לתפקוד במטלה של הפקה.
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תרומתו של חקר השיח לשירות הייעוץ הנפשי
אסנת רובין
אוניברסיטת חיפה
"עצה טובה" מהווה מיזם ייחודי מסוגו בציבור החרדי ,במסגרתו סטודנטיות חרדיות הלומדות לקראת
תואר שני ביעוץ חינוכי מעניקות שירות עזרה ראשונה נפשית ,באמצעות דואר אלקטרוני .השירות מציע
תמיכה מקצועית בתחומים חינוכיים-טיפוליים .מודל ייחודי של מענה לפניות פותח על ידי המחברת
ומבוסס על ניתוח טקסט הפנייה .המודל כולל חמישה שלבים .בשלב הראשון ,סיווג רמת הבעיה ,מנותחת
הפנייה לפי המודל של אלטימיר ועמיתיו ,המבחינים בין רמות שונות בהם עשוי להימצא מטופל בתהליך
פסיכותרפויטי .המענה מותאם לזיהוי הרמה בה נמצא הפונה .בשלב השני נערך ניתוח שיח לפי המודל של
ג'י ) (Geeובכלל זאת ניתוח של :פעולות ,זהויות ,מערכות יחסים ואמונות .בשלב השלישי מנותחת הפניה
בהתאם למודל סגנונות קיום ) ,(modes of existenceהמתייחס לגישה האופיינית באמצעותה מגיב האדם
לעולם ,הנטייה הבסיסית של הפרט להתייחס אל גירויים בסביבתו החיצונית והפנימית .המודל המקורי
של פרום כלל שני סגנונות ,הוויה ורכישה ) (having, beingורנד הוסיף את סגנון הפעולה ) .(doingבהתאם
לניתוח זה מוצע מענה הממוקד בסגנון הקיום של הפונה .השלב הרביעי מתבסס על טיפוסי התגובות
לפניות לעזרה במייל שמצאו רוזנאו וגילת ) ,(2011שכלל ארבעה טיפוסים של אסטרטגיות תגובה וסיוע:
אסטרטגיות ממוקדות רגש )כמו אמפטיה( ,אסטרטגיות המשלבות רגש וחשיבה )כמו נירמול(,
אסטרטגיות ממוקדות חשיבה )כמו הרחבת הפרספקטיבה( ואסטרטגיות ממוקדות התנהגות )כמו עידוד
להמשך קבלת סיוע( .לבסוף ,בשלב החמישי של מודל המענה לפניות ליעוץ במייל ,מגובש המכתב במבנה
מוגדר של פתיחה ,גוף וסיום :פותח בהוקרה על הפנייה ,ממשיך בהתייחסות למקרה הספציפי בגוף
התשובה ,ומסיים בהפחת תקווה .במחקר הנוכחי נותחו  30מכתבי תשובה בשתי גרסאות :גרסה ראשונה
ללא יישום של מודל ניתוח הטקסט ,וגרסה שניה בה יושם המודל המוצע .ממצאי המחקר מלמדים על
תרומת ניתוח השיח לזיהוי של מוקד הבעיה ,ושל מקומו של כותב הפנייה בזירה בה מתקיימת הבעיה.
בהרצאה תוצג תרומתו של ניתוח הטקסט ליעוץ באמצעות דואר אלקטרוני ,כמדיום הצובר תאוצה
בעולם הייעוץ הנפשי .בנוסף ,ייבחנו היבטים ייחודיים לתרבות החרדית.
ביבליוגרפיה:
רוזנאו ,ש' וגילת ,י' )" .(2011החיים מתפרקים לי בין האצבעות" – מצוקות בני נוער באספקלריה של
דואר אלקטרוני .בתוך ח' עזר ,י' גילת ור' שגיא )עורכים(" ,אני מרגיש לגמרי לבד בסיפור הזה" –
מצוקות צעירים בישראל והתמודדות עימן )עמ'  ,(83-41תל-אביב :מכון מופ"ת.
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כלי להערכת אפליקציות ללימוד אנגלית ללומדים צעירים
אפרת מרקו ,ענת כהן ,עפרה ענבר
אוניברסיטת תל אביב
מטרתו של מחקר זה היא לחקור את תחום האפליקציות ללימוד אנגלית ללומדים צעירים תוך התמקדות
בבדיקה והערכה של מאפייני אפליקציות נבחרות מתוך המבחר העצום הקיים .לשם כך ,נבנה כלי
שיאפשר בחינת ההתאמה האופטימלית של האפליקציה לצרכי הלומד ובכך לשפר את חווית הלימוד
ולהעצים את יעילותה .בישראל לימוד אנגלית ללומדים צעירים נפוץ מאוד .זאת למרות שהוראת
האנגלית לילדים צעירים מתחת לכיתה ג' עדיין אינה מפוקחת וממוסדת )כרמל .(2014 ,במקביל קיימת
עלייה בזמינות המכשירים הניידים כמו גם עלייה מתמדת במספר האפליקציות החינוכיות .המחקר
בתחום האפליקציות ללימוד אנגלית ללומדים הצעירים עדיין בראשיתו .מחקרים עדכניים כבר מצביעים
על הפער הקיים בין המגוון האדיר של האפליקציות ללומדים הצעירים ,לבין המחסור בקריטריונים
להערכה יעילה של אפליקציות ראויות אשר מתאימות לצרכי המשתמשים ותכניות הלימודים של
המסגרות החינוכיות ) .(Cherner, Lee, Fegley & Santaniello, 2016; Israelson, 2015לאור שתי עובדות
אלה ,נוצר צורך ממשי ומיידי ,אפוא ,לבחון מסגרות להערכת אפליקציות ללימוד אנגלית ללומדים
צעירים על-מנת לאפשר התאמה אופטימלית ללמידה איכותית ויעילה .במסגרת מחקר זה הוגדרה
ראשית מסגרת תיאורטית ועל בסיסה פותח כלי הערכה ,הכולל מידע על האפליקציות בארבעה ממדים:
במימד האפליקציה ,הפדגוגיה ,הסביבה הטכנולוגית ומדיניות השימוש .בשלב השני של המחקר יושמו
המסגרת התיאורטית וכלי ההערכה על  6אפליקציות נבחרות ,ובשלב האחרון תוקף כלי ההערכה
באמצעות שש מומחיות .מניתוח הממצאים עולה כי בעת הערכת האפליקציות יש להתייחס לקטגוריות
המרכזיות הבאות :מיומנויות השפה )הכוללות הבנת הנשמע ,דיבור ,הבנת הנקרא וכתיבה( ,אמצעי לימוד
)הכוללים בין היתר סיפורים ,שירים ,סרטונים ,כרטיסיות ומשחקים( ,אופן הלימוד )הכולל חזרתיות,
לימוד לינארי\מסתעף ,חלוקה לפי נושאים ,רמות קושי ואדפטיביות( ,משוב ועצמאות )הכוללים סוג
המשוב ,תיקון תשובה שגויה ,ניסיון נוסף ,ועוד( ,מאפיינים טכנולוגיים )כולל פעילות תלויה ברשת,
חזותיות ושיתוף( .הכלי המשופר עשוי לסייע בהוראת השפה בין אם במסגרת הכתה או מחוצה לה.
בעתיד יש להמשיך ולהעריך את הכלי שפותח על מספר גדול יותר של אפליקציות בעזרת הורים ומורים
על-מנת לשפר את איכותו ויעילותו.
ביבליוגרפיה:
כרמל ,ר' ) .(2014שיח הורים בהקשר של הוראת אנגלית בגיל הצעיר .בתוך ס' דוניצה-שמידט ,וע' ענבר-
לוריא )עורכות( ,סוגיות בהוראת שפות בישראל )עמ'  .(125-113תל אביב :מכון מופ"ת.
Cherner, T., Lee, C.-Y., Fegley, A., & Santaniello, L. (2016). A Detailed Rubric for Assessing the
Quality of Teacher Resource Apps. Journal of Information Technology Education: Innovations in
Practice, 15, 117-143.
Israelson, M. H. (2015). The app map. The Reading Teacher, 69(3), 339-349. DOI:10.1002/trtr.1414
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חקר דרכי התערבות מטא-קוגניטיביות עם ספר אלקטרוני לקידום אוצר מילים
והבנת סיפור בקרב תלמידים צעירים בסיכון ללקות למידה
2

גילה אפלבוים-דושניצקי ,1עדינה שמיר
1אוניברסיטת בר-אילן ומכללת תלפיות לחינוך2 ,אוניברסיטת בר-אילן
קידום היכולות האורייניות קרי השפה הדבורה והכתובה של תלמידים עם לקות למידה מהווה אחד
מהאתגרים החינוכיים בארץ ובעולם .בקרב ילדים צעירים מתגלים עיכובים התפתחותיים ביכולות
האורייניות המציבים אותם בסיכון ללקות למידה .על כן קיים צורך במציאת דרכי התערבות לקידום
אורייני של ילדים אלה כדי לצמצם פערים בינם לבין ילדים צעירים עם התפתחות תקינה .במחקר פיתחנו
שלוש תכניות התערבות להכוונה עצמית ללמידה בהיבט מטא-קוגניטיבי .בדקנו השפעת דרכי התערבות
מטא-קוגניטיביות בשילוב ספר אלקטרוני על אוצר מילים והבנת סיפור של ילדי כיתה א' בסיכון ללקות
למידה .בנוסף ,בדקנו ההעברה של תחומי האוריינות האלה לספר אלקטרוני אחר בעל מבנה דומה לספר
האלקטרוני אליו נחשפו בהתערבות )העברה קרובה( .במחקר השתתפו  150נבדקים בגילאי  7-6שנים,
בסיכון ללקות למידה שחולקו אקראית לחמש קבוצות) :א( פעילות בספר אלקטרוני )ב( פעילות בספר
אלקטרוני בשילוב התערבות מטא-קוגניטיבית כללית )ג( פעילות בספר אלקטרוני בשילוב התערבות
מטה-קוגניטיבית ספציפית )ד( פעילות בספר אלקטרוני בשילוב התערבות מטא-קוגניטיבית משולבת
ספציפית וכללית )ה( קבוצת ביקורת הממשיכה את שגרת הפעילות בכיתה .כלי המחקר כללו אבחונים
לאוצר מילים שהועברו בארבע נקודות זמן ומבחני הבנה שהועברו בשתי נקודות זמן .נמצא שרמת אוצר
המילים והבנת סיפור עלתה באופן מובהק ובמיוחד בקבוצה שקיבלה התערבות מטא-קוגניטיבית
משולבת .קבוצה זו בלטה גם בבדיקת העברה לספר הנוסף .מחקר זה מדגים לראשונה שפעילות בספר
אלקטרוני בשילוב התערבות מטא-קוגניטיבית משולבת ספציפית וכללית היא היעילה לקידום אוצר
מילים והבנת סיפור בקרב ילדים צעירים בסיכון ללקות למידה.
ביבליוגרפיה:
Veenman, M.V.J., Van Hout-Wolters, B.H.A.M., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and
learning: conceptual and methodological considerations. Metacognition and Learning, 1, 3-14.
Shamir, A., Korat, O., & Fellah, R. (2012). Promoting vocabulary; phonological awareness and
concept about print among children at risk for learning disabilities: Can e-books help? Reading
and Writing, 25, 45-69.
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השפעת פידבק על למידה סטטיסטית תוך הבחנה בין למידה סמויה ללמידה
גלויה ,בקרב קוראים תקינים וקוראים עם דיסלקסיה
גלית סטר ,שני קחטה ,רחל שיף
אוניברסיטת בר-אילן
ממחקרים שנעשו בעשורים האחרונים עולה כי לפידבק תרומה משמעותית בלמידה ,אולם עד כה לא
נבחנה תרומת השימוש בפידבק ללמידת חוקיות סטטיסטית בקרב קוראים עם דיסלקסיה .במחקר זה
נבחן את תרומת השימוש בפידבק לתהליכי למידה סטטיסטית של גירויים שמיעתיים באמצעות מטלת
דקדוק מלאכותי בקרב קוראים תקינים וקוראים עם דיסלקסיה .המחקר יבחן את שימוש הפידבק
בתנאים הנ"ל תוך הבחנה בין למידה סמויה ללמידה גלויה .בכל אחד מסוגי הלמידה השונים נבחן את
תרומת השימוש בפידבק למידת ההצלחה במטלת הדקדוק המלאכותי ,לשיוך לידע המבני ולמידת
הביטחון בתשובה .המחקר הנוכחי מורכב משני ניסויים .בניסוי הראשון הבוחן למידה סמויה ,לא נאמר
לנבדקים שהרצפים בשלב התרגול מכילים חוקיות משותפת .ניסוי  2זהה לניסוי  1בכל המדדים ,פרט
לשלב התרגול .כאשר הוראות הזכירה המקובלות הוחלפו בהוראות מפורשות לחיפוש חוק .בנוסף לכך,
כל ניסוי כלל התנסות עם וללא פידבק .בשלב המבחן ,נאמר לכל הנבדקים שהרצפים של השלב הקודם
נבנו על פי מערכת חוקים ,והם התבקשו להחליט האם הרצפים החדשים תואמים את החוקים הללו.
לאחר שסיווגו את תשובתם ,הנבדקים בתנאי למידה עם פידבק ,קיבלו תגובת פידבק על המסך האם ענו
תשובה נכונה או לא נכונה .שאר הנבדקים לא קיבלו אף תגובה על המסך .בנוסף ,לאחר כל שיפוט
התבקש הנבדק לקבוע כיצד הגיע להחלטתו ,בעזרת סולם בן חמש רמות :ניחוש ,אינטואיציה ,היכרות,
חוק והיזכרות .לבסוף ,כל נבדק התבקש לדרג את מידת הביטחון שלו בהחלטתו ,באמצעות סולם המדורג
בין רמות נמוכות של ביטחון כ"לא בטוח כלל" לרמות גבוהות של ביטחון כ"בטוח מאוד" .ממצאי
המחקר הצביעו על הישגים גבוהים יותר לשתי קבוצות המחקר בלמידה של חוקיות סטטיסטית באופן
מפורש ,כאשר רק הקוראים בעלי התפתחות תקינה הציגו רמות גבוהות יותר של ידע מבני מודע
בהשוואה לקוראים בעלי דיסלקסיה .בנוסף לכך ,ניכר כי קיימים הבדלים בין קוראים תקינים לבין
קוראים עם דיסלקסיה ביכולת השיפוט הדקדוקי ללא קשר למידת המפורשות.
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רובוט חברתי – בתור חיית מחמד להקניית השפה
דן אופיר
המחלקה למדעי המחשב ,אוניברסיטת אריאל
בדרך כלל לימודי הרובוטיקה חוקרים איך לגרום לבקרה על הרובוט ,לדוגמא איך לתכנן מסלולי תנועה,
במאמר המוגש אנו מתיימרים ללמד רובוט לנהל דו שיח עם בני אדם .בימנו רובוטים ההומינואידיים
נרתמים למשימות שהיו בלתי מוכרות בעבר ,במו שעשוע ,תפקיד שיועד למשל לחיות מחמד .אחת
הדוגמאות של רובוט-ההומינואיד עשויה להיות נחיית עיוורים ,כלומר המרת כלבי נחייה .ההומינואיד
נחייה עשויים להכיל :אלגוריתם המתכנן תנועה ,ה GPS-המובנה ,חיישנים ,מוניטור וכל זה בבקרה
קולית .מצד שני שיטות עיבוד שפה טבעית מתקדמות עשויות לפתח ממשק רובוט-אדם ידידותי ,המצדיק
את מחשובן .שיקולים בינתחומיים אלו מובילים להתקדמות נוספת ,שתוצאתה רובוטים מאומנים,
כלומר רובוטים מתקשרים ומקנות נוסף למיומנות לשונית גם ערכים חינוכיים ,וכל זאת בשני אופנים:
שפה דוברת ושפת מחוות .שיטת הוראת השפה של הומינואיד יכולה להיות בשתי שיטות:
)א( פסיבית – ההומינואיד מנהל שיחת חולין ) ,(small talkותוך כדי כך איש שיחה ,תינוק ,ילד או בוגר
לומד את השפה בצורה טבעית כפי שהיה לומד בחיק המשפחה) .ב( האקטיבית – על ההומינואיד לנהל דו-
שיח ,אקטיבי ,זאת אומרת ליזום נושאים לשיחה בתחומי עניין שונים ובכך להעשיר את אוצר המילים
של בן הזוג .ההומינואיד עשוי ליישם תוכניות לימוד מיוחדות להוראת הדקדוק ,וכן להשתמש באופציה
הווקלית שלו והדגים היגוי נכון של מילים ,לתקן היגוי שגוי .בחלק החינוכי ניתן להרגיל את האדם
להשתמש במילים בעלות דרוג סמנטי מתון ,ולהקטין את השימוש הבוטה ,המתלהם .כאן רצוי ליישם את
שיטות הטיפול הקוגניטיבי .אם כן רובוט-השעשועים עשוי להקנות או לשדרג בעתיד ,תוך כדי משחק
ושעשוע ,מיומנויות לשוניות .מאחורי הדימוי המשעשע של הרובוט ,עומדת מערכות חומרה ותוכנה
מרכבות ,המאפשרות בשנים האחרונות לשלבם באופן טבעי בחיי יום יום .המערכת התכונתית נשענת על
מסדי מילים גדולים המחליפים את הלקסיקונים של העבר .מסדי נתונים אלו ,מאפשרים עיבוד מהיר
בזמן אמת של השפה ,לבצע ניתוחים סטטיסטיים כדי להסיק מסקנות חינוכיות בהתאם לשכיחות שימוש
במילים ממשפחות בעלות אופי ספציפי.
ביבליוגרפיה:
Dan Ophir and Zhi Jie (Jeffrey) Zheng, A Sociable Robot as a Psychotherapist, RoMoCo-2015 – 10th
International Workshop on Robot Motion and Control, conference, Poznan University of
Technology, Poznan, Poland July, 6-8, 2015.
Dan Ophir, Evaluating the Globalization/Integration of Teaching/Learning by Means of Diffusion; A
conference on: Quality, Mobility, and Globalization in the Higher Education System – A
Comparative Look at the Challenges of Academic Teaching, September 7-9, 2015, Ariel
University, Israel.
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העדפות ,ביצועים והערכות עצמיות של ילדים
בקריאה ממחשב לעומת קריאה מדף
דניאל דהן גולן ,תמי קציר
אוניברסיטת חיפה
הטכנולוגיה המתפתחת במהירות בשנים האחרונות ,מביאה עמה עלייה משמעותית בשימוש במחשבים
ומכשירים אלקטרוניים שונים בסביבות פרטיות וחינוכיות .בעוד שעבודה ראשונית נערכה באשר
להשפעותיהן של אופני הצגה שונים על ביצועי קריאה והערכות עצמיות אצל מבוגרים
) ,(Ackerman & Goldsmith, 2008, 2011; Mangen, Walgermo & Bronnick, 2013פחות ידוע על העדפות
הקריאה ,הביצועים וההערכות העצמיות של ילדים בנוגע להבנת הנקרא שלהם בקריאה מדף לעומת
קריאה ממסך .במחקר הנוכחי 82 ,תלמידי כיתות ה' ו-ו' קראו טקסטים על מסך מחשב ועל דף נייר .הם
השיבו על שאלות הבנה ודירגו את הרמה בה הם בטוחים שענו נכון .בנוסף ,הם מילאו שאלוני העדפות
לפני המטלה ולאחריה .ממצאי המחקר מצביעים על כך שילדים מעדיפים קריאה ממסך מחשב וכך גם
דירוגי הביטחון שלהם עבור אופן הצגה זה היו גבוהים יותר .יחד עם זאת ,ביצועיהם היו טובים יותר
באופן מובהק כאשר קראו מדף נייר ונמצא שהם יותר מכוילים כאשר קוראים מנייר בהשוואה למסך
מחשב .לסיכום ,שאלון ההעדפות שלאחר הניסוי העיד על כך שההעדפה לקריאה ממסך מחשב פחתה.
ממצאי המחקר שיחזרו את ממצאיה של אקרמן בקרב מבוגרים )(Ackerman & Goldsmith, 2008, 2011
והינם בעלי השלכות פדגוגיות משמעותיות.
ביבליוגרפיה:
!Ackerman, R., & Goldsmith, M. (2008). Learning directly from screen? Oh-no, I must print it
Metacognitive analysis of digitally presented text learning. In Y. Eshet-Alkalai, A. Caspi, & N.
Geri (Eds.), Proceedings of the Chais conference on instructional technologies research 2008:
Learning in the technological era (Vol. 3, pp. 1–7). Ra'anana, Israel: Open University of Israel.
Ackerman, R., & Goldsmith, M. (2011) Metacognitive regulation of text learning: on screen versus on
paper. Journal of Experimental Psychology: Applied, 17:1, 18-32.
Mangen, A., Walgermo, B. R., & Brønnick, K. (2013). Reading linear texts on paper versus computer
screen: Effects on reading comprehension. International Journal of Educational Research, 58, 6168.

68

תקצירי פוסטרים

כשירות חברתית ,תחושת בדידות ודימוי עצמי
בקרב מתבגרות ומתבגרים ערבים עם לקות קריאה
טרביה אימאן ,סלים אבו רביעה
אוניברסיטת חיפה
מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק כשירות חברתית ,תחושת בדידות ודימוי עצמי בקרב מתבגרים ערבים
דיסלקטיים .המחקר הבחין בין בנים ובנות בשתי קבוצות ,ובדק את השפעת הדיסלקציה בהנחה
שהתרבות הערבית הפטריארכלית משפיעה באופן שלילי על בנות יותר מאשר על בנים דיסלקטיים.
בשנים האחרונות התפתחו מחקרים בזיהוי המאפיינים החברתיים והרגשיים של תלמידים עם לקויות
למידה ובמודעות להבנת חשיבות תפקודם והשקעת מאמצים בטיפוח ילדים אלה )מרגלית .(2014 ,יש
מספר ניכר של תלמידים עם לקויות למידה והם בסיכון לפתח קשרים חברתיים עם בני גילם ועם אחרים.
בעיות חברתיות ורגשיות יש להן השלכות על תחושת הרווחה ועל התפקוד הלימודי ,אשר נובעות
ממקורות שונים ,כגון קשיים בקוגניציה חברתית וקשיים בהבנת מצבים חברתיים מורכבים ,תרבותיים
וסביבתיים .המחקר התבסס על שתי השערות מרכזיות שנבדקו בשיטת המחקר הכמותי בעזרת שלושה
שאלונים שניתנו לאוכלוסיית החקרים :שאלון כשירות חברתית ,שאלון תחושת בדידות ושאלון דימוי
עצמי ,וגם התקיימו שני מבחנים :מבחן קריאה ומבחן הבנת הנקרא .אוכלוסיית המחקר מנתה 87
נחקרים ערבים מתבגרים 19 :דיסלקטיים ו 20-מתבגרים רגילים 15 ,דיסלקטיות ו 33-מתבגרות רגילות.
התוצאות החשובות של המחקר היו שלתלמידים ותלמידות דיסלקטים ערבים היו רמות נמוכות של
כשירות חברתית ,דימוי עצמי והישגים לימודיים ,ורמות גבוהות של תחושת בדידות .לעומת זאת
לתלמידים ותלמידות תקינים היו רמות זהות בינונית עד גבוהה בכל אחד מן המשתנים הנ"ל .המייחד
והחדש במחקר הזה בא לידי ביטוי בתוצאותיהן של בנות ערביות דיסלקטיות אשר דיווחו על רמת
כשירות חברתית נמוכה ודימוי עצמי נמוך ותחושת בדידות גבוהה והישגים לימודיים נמוכים ביותר מבין
שאר הנבדקים .המחקר מחדש ותומך בהנחה שרמת הלקות כמו גם הקשיים מושפעים מן הסביבה
והתרבות של בעל הלקות .מכאן ,שהתרבות הערבית בעלת האופי השמרני והמסורתי מתייחסת באופן
שונה אל בנות ומטילה עליהן איסורים והגבלות מגיל צעיר המשפיעים באופן שלילי על התפתחותן
האישית ,הרגשית והחברתית בכלל ועם עם לקות קריאה בפרט .בתרבות הערבית יש לילד עם לקות
למידה מעמד ירוד ,והתפתחותו הקוגניטיבית ,הרגשית והחברתית אינה תואמת את זאת של בני גילו.
ביבליוגרפיה:
מרגלית ,מ' ) .(2014לקויות למידה :מודל נוירו-התפתחותי לאחר  15שנים ,מפגש לעבודה חינוכית –
סוציאלית .34-15 ,39 ,אוניברסיטת תל אביב.
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תהליכים מטה-קוגניטיביים בהבנת הנקרא בעברית כשפה ראשונה )(L1
ובאנגלית כשפה זרה )(FL
לילך טמלמן-יוגב ,תמי קציר ,ענת פריאור
הפקולטה לחינוך ,החוג ללקויות למידה ,אוניברסיטת חיפה
הצלחה בהשכלה הגבוהה בישראל מושתתת על יכולתם של סטודנטים לקרוא ולהבין טקסטים ,בשפת
האם ,עברית ,ובשפה זרה ,אנגלית .הבנת הנקרא יעילה דורשת יישום של מגוון יכולות מטה-קוגניטיביות,
כולל כיול ההבנה ) ,(calibration of comprehensionהיכולת להעריך את מידת ההבנה והביצוע
) .(Glenberg & Epstein, 1985מחקרים בתחום המטה-קוגניציה מצאו שקוראים מתקשים להעריך
במדויק את מידת הבנתם ) .(Dunlosky & Lipko, 2007אולם ,מרבית המחקרים בדקו זאת בשפת האם,
ועד היום לא נמצאו מחקרים שעסקו בתהליכי כיול הבנת הנקרא באנגלית כשפה זרה .בעולמנו הגלובלי,
בו השימוש בשפה האנגלית הכרחי לשם הצלחה אקדמית ,חשוב מאוד לחקור תחום זה לשם קידום
ושיפור הלמידה .מטרות המחקר הנוכחי .1 :לבחון את הקשר שבין יכולת הכיול בשפת האם לבין יכולת
הכיול בשפה זרה;  .2לבחון האם יכולת הכיול הינה ספציפית לשפה ולרמת השליטה בה או שמדובר
ביכולת כללית ,חוצה שפות .נמדדה יכולת כיול ההבנה דרך מבחני הבנת הנקרא ודירוג מידת הביטחון
בביצוע .בנוסף נאספו מדדים שפתיים בשתי השפות )שטף קריאה ,אוצר מילים( ומדדים של זיכרון
עבודה .ממצאי המחקר הראשוניים מצביעים על הבדלים מובהקים בדיוק במשימות הבנת הנקרא
בעברית ) (L1ובאנגלית ) .(FLכלומר ,באופן טבעי ,סטודנטים מצליחים יותר בהבנת הנקרא בשפת האם
מאשר בשפה זרה .יחד עם זאת ,לא נמצאו הבדלים מובהקים בין יכולות הכיול בשתי השפות ואף נמצא
מתאם חיובי ומובהק בין יכולות הכיול בשפה העברית לבין יכולות הכיול בשפה האנגלית .מתוך ממצאים
אלו ניתן להניח כי יכולת הכיול הינה יכולת כללית שאינה תלויה בשפה ,כלומר רמת השליטה בשפה אינה
משפיעה על היכולת להעריך את מידת ההבנה בקריאת טקסטים .לממצאים אלו עשויות להיות השלכות
על תהליכי ההוראה והלמידה בשפה זרה ,בהשכלה הגבוהה.
ביבליוגרפיה:
Dunlosky, J., & Lipko, A. R. (2007). Metacomprehension: A brief history and how to improve its
accuracy. Current Directions in Psychological Science, 16(4), 228–232.
Glenberg, A. M., Epstein, W, (1985). Calibration of comprehension. Journal of Experimental
Psychology: Learning, Memory and Cognition. 11(4), 702-718.
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ייצוג מספרים רב ספרתיים כמילים וכספרות :ערבית כחקר מקרה
3

מייסם חאיכ ,1אבי קרני ,2אביתר זוהר ,2שושי דורפברגר
1מכללת סכנין מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה 2אוניברסיטת חיפה 3המכללה האקדמית גורדון
במחקר הנוכחי נבחנה השפעת מאפייני מערכת המספרים הרב ספרתית על יכולות חשבון פשוטות בקרב
דוברי ערבית כשפת אם .באופן ספציפי ,נבדקה השפעת תופעת ההיפוך )ההחלפה בין יחידות לעשרות(
בעת הצגת מספרים ,באופן שמיעתי או ויזואלי ,על זמני התגובה והדיוק במטלת ההקלדה .למספרים יש
ייצוג סמלי מורכב עם יחסי גומלין בין הייצוג הוויזואלי ,הספרתי והמילולי )Zuber, Pixner, Moeller,
 .(& Nuerk, 2009במקרה של השפה הערבית ,הייצוג המילולי הוא בכיוון הפוך מהייצוג הוויזואלי
הספרתי .תופעת ההיפוך ,הינה אחת ממאפייני הייצוג המילולי של המספרים במספר שפות כדוגמת
ערבית וגרמנית .ספליק וחמד ) (Spalek & Hammad, 2004מצאו שדוברי ערבית מתמודדים עם קושי
בכתיבת המספרים הדו-ספרתיים ,כנראה בשל העובדה שהייצוג הפונולוגי הפוך מבחינת כיווניות מהייצוג
האורתוגרפי .תופעת ההיפוך של מספרים דו ספרתיים מ  21עד  99היא בעלת השפעה על ביצוע מטלות
חישוביות ) (Zuber et al., 2009אך התופעה לא נחקרה בהקשר של הקלדה וזכירת ספרות בקרב דוברי
ערבית כשפת אם .במחקר הנוכחי נבדקה מידת השפעת צורת הקלט של המספר על הביצוע .הניסוי כלל 9
בלוקים של הקלדת מספרים דו ותלת ספרתיים אשר הוצגו במודלות שונות )שמיעתי וויזואלי כמילים
וכספרות( ובאופנים שונים )שפת הצגה :ערבית ,עברית; אופן ההצגה :עם היפוך ,ללא היפוך( .משתתפי
המחקר היו  17סטודנטים אשר התבקשו להקליד את הספרות מהר ומדויק ככל האפשר .ממצאי המחקר
הצביעו על כך שדוברי השפה הערבית הפגינו ביצוע מהיר יותר כשהמספרים הוצגו בסדר העברי ללא קשר
לשפת ההצגה או אופן ההצגה .ממצא זה עולה בקנה אחד עם ההסבר של זוביר ושות' )(Zuber et al., 2009
בקשר לתפקיד זיכרון העבודה במטלת המרת המספרים .אופן ההצגה בו העשרות מוצגות תחילה ,מקל
על תהליך ההקלדה שנעשה תמיד לפי הסדר של "מאות-עשרות-יחידות" .ממצאי המחקר תומכים גם
בממצאיהם של מוסא ושות' ) (Musa, Ibrahim, & Eviatar, 2016בו דווח על ביצוע מהיר יותר לדוברי
ערבית כשהמספרים הוצגו בסדר העברי אך נוגדים הממצא של ביצוע טוב יותר בשפת האם על פני השפה
העברית.
ביבליוגרפיה:
Musa, S., Ibrahim, R., & Eviatar, Z. (2016). Language Effects on Processing Verbal Numbers in
Arabic – Hebrew Bilinguals: The Case of Inversion in Arabic Number System.? In preparation.
master dissertation. University of Haifa, Faculty of Education, Safra Center for learning
Disabilities.
Spalek, T.M., & Hammad, S. (2004). Supporting the attentional momentum view of inhibition of
return: Is attention biased to go right? Perception & Psychophysics, 66, 219–233.
Zuber, J., Pixner, S., Moeller, K., & Nuerk, H.-C. (2009). On the language specificity of basic number
processing: Transcoding in a language with inversion and its relation to working memory
capacity. Journal of Experimental Child Psychology, 102, 60–77.
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פרוטוקול מבוסס ראיות לקביעת התאמה מיטבית בהבחנות,
עבור סטודנטים עם קשיים בכתיבה ידנית
נעמי וינטראוב ,טלי רוזנברג-אדלר
ביה"ס לריפוי בעיסוק ,האוניברסיטה העברית בירושלים
מטרת המחקר היא לתאר את פיתוחו ותיקופו של פרוטוקול ,מבוסס ראיות ,לקביעת התאמות בהבחנות,
עבור סטודנטים עם קשיים בכתיבה ידנית )להלן ,כתיבה( .סטודנטים עם קשיים בכתיבה מתקשים לבטא
את ידיעותיהם ומחשבותיהם בכתב .קושי זה מגביל אותם בלימודים ,ובפרט במבחנים .כיום ,סטודנטים
המתקשים בכתיבה מקבלים ברוב המקרים ,התאמות של תוספת זמן או של הקלדה .אולם לרוב ,תהליך
קבלת ההחלטות בקביעת התאמות אלה אינו שיטתי ,ואינו מבוסס ראיות .עקב כך ,לא ברור אם
ההתאמה מסייעת לסטודנטים ,ואם כן ,יתכן שהיא משפרת את התפקוד באחד ממדדי הכתיבה )למשל,
שיפור הקריאות באמצעות הקלדה( ,אך יוצרת קושי במדד אחר )למשל ,האטת קצב הכתיבה( .לפי
ידיעתנו ,נכון להיום ,אין בנמצא פרוטוקול תקף להנחיית תהליך קביעת התאמות לקשיים בכתיבה.
הפרוטוקול שיוצג ,מתבסס על שימוש בכלי אבחון סטנדרטי להערכת התפקוד בכתיבה ידנית ,לפי מדדים
של קריאות כתב היד ומהירות הכתיבה )אבחון התכל"ס ,וינטראוב ,עובדיה-ישראלי ,שובל וטראוב-בר-
אילן .(2012 ,האבחון כולל גם סימולציות של כתיבה תוך מתן התאמה )הקלדה ותוספת זמן בכתיבה(.
התפקוד בכתיבה עם התאמות מושווה לתפקוד בכתיבה ללא התאמות ,וההתאמה המתאימה היא זו
שמשפרת בצורה הטובה ביותר לפחות אחד ממדדי הכתיבה )לדוגמא ,קריאות( ,ואינה פוגעת במדד
הכתיבה האחר )לדוגמא ,מהירות( .כמו-כן ,נלקחים בחשבון שיקולים נוספים )כמו ,קיומו של כאב
בכתיבה ,ותחום הלימוד של הסטודנט( .לפרוטוקול נמצא תוקף מומחים ,שנקבע על-ידי חמישה מומחים
בתחום לקויות כתיבה .בנוסף ,נמצאה מהימנות בין שופטים;  97%הסכמה בין חמשת המומחים,
שבעזרת הפרוטוקול קבעו התאמה ל 19-סטודנטים עם קשיים בכתיבה .לסיכום ,נראה שקביעת התאמה
באמצעות הפרוטוקול המתואר ,עשוייה לעזור ליצור התאמה מירבית בין יכולות הסטודנט והתנאים בהם
יתבקש לכתוב ,וכך יאפשר לסטודנטים לקויי כתיבה לבטא את ידיעותיהם בכתב.
ביבליוגרפיה:
וינטראוב ,נ' ,עובדיה-ישראלי ,ע' ,שובל ,ח' וטראוב-בר-אילן ,ר' ) .(2012אבחון תפקודי כתיבה
לסטודנטים :תכל"ס .הפקולטה לרפואה ,בית הספק לריפוי בעיסוק ,האוניברסיטה העברית,
ירושלים.
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ִהפעיל או הֶ פעיל :גורמים מורפו-פונטיים וסוציו-לינגוויסטיים בשינוי לשוני
עינת טרכטמן ,עירית מאיר
החוג ללשון העברית ,אוניברסיטת חיפה
מחקר זה בוחן את אופי התנועה הראשונה בצורות העבר מבניין הפעיל בעברית דבורה בת-ימינו .דוברים
רבים הוגים תנועה זו כ [e]-גם כאשר מבחינה נורמטיבית התנועה צריכה להיות ] .[iמטרת המחקר היא
לבחון איזו הגייה נפוצה כיום בשפה ולהתחקות אחר גורמים שייתכן והביאו לשינוי זה )טרכטמן .(2017
שני סוגים של גורמים נבחנו :פונולוגיים )סוג ההברה ,אופי התנועה העוקבת וטיב העיצור העוקב(
וסוציולינגוויסטיים )מגדר ושפת-אם( .שיטת המחקר :נעשה שימוש בשני כלי מחקר :א .מטלה מובנית,
שכללה קטע כתוב ,מכתב של בן לאמו ,כתוב במשלב לא פורמאלי ,ובו  33פעלים בבניין הפעיל שנבנו לפי
הפרמטרים הפונולוגיים לעיל .הנבדקים קראו את המכתב בקול רם ,וקריאתם הוקלטה .צורות המטרה
נותחו לפי הקריטריונים הפונולוגיים והסוציולינגוויסטיים שפורטו לעיל .במטלה השתתפו  40נבדקים,
נשים וגברים – מחציתם ילידי הארץ ומחציתם עולים ותיקים מחבר-העמים ,בגילאי  .37-27ב .בדיקת
קורפוס השיח הדבור )מעמ"ד( ,שכללה הוצאה של כל צורות ה'הפעיל' בזמן עבר בהקלטות הקיימות
בקורפוס ) 12שעות ו 49-דקות( ,וניתוחן לפי אותם גורמים פונולוגיים .ממצאי המטלה המובנית הושוו
לתוצאות בדיקת הקורפוס .תוצאות המחקר העלו ,כי תנועת ] [eאכן הופכת להיות התנועה השכיחה
בצורות ה'הפעיל' :היא הופיעה ב 84.7%-מכלל ההפקות של פעלי המטרה .בנוסף ,לסוג ההברה יש השפעה
על הבחירה בתנועה .ההיתכנות להופעת תנועת ] [iבהברה סגורה גבוהה במובהק מהיתכנות הופעתה
בהברה פתוחה .כמו כן ,ההיתכנות של הופעת תנועת ] [iגבוהה יותר במובהק בקבוצת העולים לעומת
קבוצת הדוברים הילידיים .יש לציין כי שבעה נבדקים לא הפיקו ] ,[iמתוכם ששה דוברי עברית כשפת-
אם .ההשוואה לקורפוס הדבור העלתה ,כי כיוון התפשטות השינוי הוא מגזרות העלולים והנחים לגזרת
השלמים .נראה כי אי קיום של כללי המורפו-פונולוגיה של לשון המקרא בלשון הדיבור בת-זמננו ,בשל
השינויים שחלו במערכת הפונולוגית של העברית ,יוצר סביבה עמומה ולא סדירה של תנועה זו עבור
הדוברים משתי הקבוצות שנבחנו ) .(Ravid, 1995כתוצאה מכך נוצרת התניה חדשה לבחירה בתנועה,
המושפעת משכיחותם של פעלי הפעיל בגזרות העלולות ,שבהן תנועת ] [eהיא התנועה הנפוצה.
ביבליוגרפיה:
טרכטמן ,עִ .(2017) .הפעיל או הֶ פעיל :שינוי פונולוגי בסביבה עמומה )עבודת תזה( .חיפה :אוניברסיטת
חיפה.
Ravid, D. (1995). Language Change in Child and Adult Hebrew: Psycholinguistic Perspective. New
York: Oxford University Press.
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תפקיד השכיחות של דפוס השימוש בשיח בתהליך הגרמטיקליזציה
עינת קוזאי
אוניברסיטת תל אביב
ספרות המחקר הבלשנית מכירה בשני סוגים של שכיחות – השכיחות של סימן לשוני )(token frequency
והשכיחות של סוג דפוס ) (type frequencyכגון צורני נטייה .טענתם של חוקרי גרמטיקליזציה היא שרק
הסוג הראשון של שכיחות משחק תפקיד בהנעת תהליך הגרמטיקליזציה של הסימן .לדידם ,השכיחות
הגבוהה של הסימן מביאה לאחסונו כיחידה אחת ,כלומר לאוטומטיזציה שלו ,ובשל כך ,הסימן מאבד
מכוחו הסמנטי .לכן ,הוא עשוי להופיע בהקשרים חדשים ולהיות נתון לפירושים חדשים בהקשרים הללו.
ככל שההופעה של הסימן במשמעות מסוימת תהיה שכיחה יותר ,כך משמעות זו תהיה שגורה יותר בקרב
משתמשי השפה .עם זאת ,סימנים לשוניים עשויים להופיע בשיח בדפוס מסוים ושכיחות שימושם בדפוס
זה עשויה להיות גבוהה יותר ביחס לשכיחות שימושם בדפוס מקביל .על כן ,מטרת מחקר זה היא לבחון
את תפקיד השכיחות של דפוס השימוש בשיח בתהליך הגרמטיקליזציה .מקרה המבחן של המחקר הוא
הפעלים 'לומר' ו'להגיד' ,אשר חולקים משמעות לקסיקאלית דומה ,אך בעלי הבחנה צורנית בעברית
המדוברת בת ימינו; בעוד שהפועל 'להגיד' רווח בצורות עתיד ומקור בלבד ,בצורות העבר וההווה רווח
השימוש בפועל 'לומר' .ניתוח ההיקרויות של הפעלים ושל צורות הכוללות אותם במאגר העברית
המדוברת )מעמ"ד( ובמאגרים היסטוריים )פרויקט שו"ת ,מפעל המילון ההיסטורי ועוד( העלה שצורות
הכוללות את הפעלים הללו קיבלו פונקציות שיח שונות בתהליך הגרמטיקליזציה שלהן למרות הדמיון
הלקסיקאלי בין הפעלים .צורות הכוללות את הפועל 'לומר' בצורת ההווה עברו גרמטיקליזציה לתבניות
המתייחסות לאמירה קודמת בשיח בעוד שצורות הכוללות את הפועל 'להגיד' בצורת העתיד עברו
גרמטיקליזציה לתבניות המתייחסות לאמירה עוקבת בשיח .בנוסף ,נמצא שהשכיחות של הצורות הללו
גברה בהתאמה עם העלייה בשכיחות של הפועל בשימושו בצורת ההווה או העתיד מסוף המאה התשע-
עשרה ועד לעברית בת ימינו .לפיכך ,השכיחות הגוברת של כל פועל בדפוס שימוש מסוים הביאה לשכיחות
גבוהה יותר של צורות הכוללות את הפועל בדפוס זה ,ושכיחות גבוהה זו הניעה את תהליך
הגרמטיקליזציה שלהן והביאה לבידול בפונקציות השיח של תבניות הכוללות את הפועל 'לומר' ותבניות
הכוללות את הפועל 'להגיד'.
ביבליוגרפיה:
Bybee, J. (2003). Mechanisms of change in grammaticalization: The role of frequency. In B. D.
Joseph, & R. D. Janda (Eds.), The Handbook of Historical Linguistics (pp. 602-623). Oxford:
Blackwell.
Bybee, J. (2011). Usage-based theory and grammaticalization. In B. Heine, & H. Narrog (Eds.), The
Oxford Handbook of Grammaticalization (pp. 69-78). Oxford: Oxford University Press.
Traugott, E. C., & Heine, B. (1991). Introduction. In E. C. Traugott, & B. Heine (Eds.), Approaches
to Grammaticalization, volume I (pp. 1-14). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
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דירוגי ביטחון וכיול של הבנת הנקרא בקרב מתבגרים:
האם הם קשורים למטלה או לתכונה?
עינת קליידר-טסלר ,תמי קציר
הפקולטה לחינוך ,החוג ללקויות למידה ,אוניברסיטת חיפה
מחקרים רבים מדגישים את החשיבות של יכולות מטא-קוגניטיביות וויסות עצמי בתהליך הלמידה כגון
יכולת כיול ההבנה .כך שוויסות עצמי מוביל ללמידה יעילה יותר ובהמשך להבנת נקרא טובה יותר
) .(Alexander, 2013כמו כן ,מחקרים מציעים כי למבינים טובים ישנם דירוגי ביטחון גבוהים יותר לגבי
הישגיהם ויכולת כיול טובה יותר ,בהשוואה למבינים חלשים ) .(Kasperski & Katzir, 2013ממצאים אלה
נמצאו בקרב ילדים ומבוגרים ,אך נושא זה נחקר מעט מאוד בקרב מתבגרים בכלל ובהבנת הנקרא בפרט.
מטרות המחקר הנוכחי .1 :לבחון את הפרופיל הלשוני ,והמטא קוגניטיבי של מתבגרים עם וללא קשיים
בהבנת הנקרא;  .2לבחון האם דירוגי בטחון הם תלויי מטלה ספציפית או יכולת כללית ,החוצה תחומים;
 .3לבחון האם ישנם הבדלים בין מבינים חלשים וטובים בדירוגי ביטחון בהבנת הנקרא לעומת דירוגיהם
במטלה לא לשונית .במחקר  86מתבגרים בכיתות י' שקראו טקסטים קצרים וביצעו מטלת טוני
והתבקשו לדרג לאחר כל שאלה את רמת הביטחון בביצוע שלהם .ממצאי המחקר מצביעים על הבדלים
בין מבינים טובים וחלשים באוצר מילים ,קריאה ,ביצוע וכיול בטוני )מטלה לא לשונית( .בנוסף,
הממצאים מראים קורלציה חיובית בינונית בין דירוגי הביטחון ומידת הכיול במטלת הבנת הנקרא לבין
מדדים אלה במטלת הטוני .המסקנה הראשונה מהמחקר היא כי בדומה לילדים ,מתבגרים המתקשים
בהבנת הנקרא ממשיכים להראות קשיים גם באוצר מילים ובקריאה .בנוסף ,שיפוטי ביטחון ויכולת
הכיול בקרב מתבגרים הינם יכולת כללית החוצה תחומים ,אך הם גם מושפעים מסוג המטלה .לממצאים
אלה עשויות להיות השלכות בבניית תוכניות התערבות לשיפור יכולות כיול בכלל ,ובהבנת הנקרא בפרט,
בקרב מתבגרים.
ביבליוגרפיה:
Alexander, P. A. (2013). Calibration: What is it and why it matters? An introduction to the special
issue on calibrating calibration. Learning and Instruction, 24, 1-3.
Kasperski, R., & Katzir, T. (2013). Are Confidence Ratings Test- or Trait-Driven? Individual
Differences among High, Average, and Low Comprehenders in Fourth Grade. Reading
Psychology, 34 (1) .
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הרווח שבקריאה – ריווח בין אותיות כאמצעי לשיפור יכולת הקריאה
שחר דותן ,תמי קציר
אוניברסיטת חיפה
מרבית המחקר על קריאת מילים בקרב ילדים התמקד בעיקר בהבדלים בין אישיים המיוחסים ליכולות
הקורא .פחות מחקר הוקדש לבחינת ההשפעות של אופן תצוגת הטקסט על יכולת הקריאה .באופן
ספציפי ,ההשפעה של ריווח האותיות בתוך המילה על קריאתם של ילדים בשלבי התפתחות שונים טרם
נבחנה .המחקר הנוכחי עסק בשתי שאלות (1 :האם הגדלת הריווח בין אותיות בתוך מילה תשפיע על
יכולת קריאת המילים )קצב ודיוק( של קוראים מתחילים בהשוואה לקוראים בוגרים יותר (2 .האם
הגדלת הריווח בין אותיות תשפיע באופן שונה על תלמידים בעלי הישגים נמוכים בקריאה בהשוואה
לקוראים בעלי הישגים גבוהים בקריאה .שיטה 66 :תלמידי כיתה א' ו 66-תלמידי כיתה ג' משני בתי ספר
יסודיים ביצעו מטלת קריאת מילים בודדות שהוצגה על גבי מסך מחשב .קצב ודיוק הקריאה נמדדו.
המילים הוצגו תחת אחד משני תנאי ריווח בין אותיות המילה – ריווח רגיל ) (100%המייצג את ריווח
האותיות הנפוץ בספרי הלימוד של ילדים בכיתות אלה ,וריווח מוגדל ) .(150%אורך ושכיחות המילים
חולקו באופן שווה בין תנאי הריווח השונים .תוצאות :מעבר לכל ,נמצאה השפעה של הגדלת ריווח בין
אותיות ,כך שהדיוק בתנאי הריווח המוגדל היה גבוה בהשוואה לתנאי הריווח הרגיל .לא נמצאה השפעה
של הגדלת הריווח בין האותיות על קצב הקריאה .אפקט אינטראקציה מובהק עם הכיתה בה לומדים
התלמידים הראה תועלת מתנאי הריווח המוגדל רק בקרב תלמידי כיתה א' אך לא אצל תלמידי כיתה ג'.
עבור קוראים בכיתה ג' ,רק תלמידים בעלי הישגים נמוכים בקריאה ,אך לא אלה בעלי ההישגים
הגבוהים ,הפיקו תועלת מהגדלת הריווח בין אותיות .דיון :המחקר הנוכחי מציע כי יכולות הקריאה של
הילדים מהוות גורם מפתח בבחירת תצוגת הטקסט מתאימה להם .בעידן הטכנולוגי של היום ,שינויים
נגישים ולא יקרים מסוג זה ,המבוססים על ידע אמפירי ,יכולים לסייע לקוראים מתחילים ומתקשים,
ללא כל אימון או התערבות הוראתית.
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