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"קמץ א א" – תמורות בהוראת ראשית הקריאה בישראל מתקופת היישוב
ועד היום
"הַ ּלֹומֵ ד ֶילֶד לְמָ ה הּוא דֹומֶ ה ,ל ְִדיֹו כְ תּובָ ה עַ ל ְניָר חָ דָ ׁש" (משנה ,אבות ד ,כ)

אסתי בן מנחם-תאומים
מכללת אפרתה ומכללת דוד ילין
המאמר מציג את התמורות והשינויים שחלו בהוראת הקריאה בישראל לאורך השנים .המחקר בחן 18
שיטות קריאה מחמש תקופות שונות מסוף המאה התשע עשרה ועד היום .בכל שיטה נבדקה הגישה
המנחה להוראת הקריאה ונבחנו סוגי הטקסטים הנלמדים בה .בכל אחת מהתקופות אופיינה
אוכלוסיית התלמידים בעזרת שתי שאלות :מה הייתה על פי רוב השפה הדבורה של הילד בעת תהליך
רכישת הקריאה ,ומה היה הרקע האורייני הקודם של הילד ,כלומר על איזו תשתית אוריינית תרבותית
הוא גדל למן הלידה ועד הגיעו לכיתה א' .מן המחקר עולה כי ההתמקדות בהוראת הצופן הייתה נוכחת
בתקופות שבהן לא היה רוכש הקריאה דובר השפה העברית ולא הייתה מודעות מספקת לתפקידה
המרכזי של השפה הדבורה והכתובה בהתערות בחברה ובתרבות .ההבנה שהוראת הצופן צריכה
להיעשות לצד הבנת המשמעות ,העשרת השפה ופיתוח הכשירויות האורייניות באה לידי ביטוי רק בחלק
מהתקופות ,והיא שלעיתים סייעה להצלחה של תהליך רכישת הקריאה .מבחינת תוכן הטקסטים אפשר
לראות הבדלים בתכנים ובשפה בין התקופות השונות ,והבדלים אלו משקפים את התרבות ואת מטרות
הוראת הקריאה בכל תקופה .בחינת השיטות בהקשר ההיסטורי והתרבותי חשובה כדי לסייע לעוסקים
בהקניית ראשית הקריאה להבין את השיקולים העומדים בבסיס הבחירה בשיטת קריאה זו או אחרת
ולהתאימה למציאות העכשווית.
מילות מפתח :הוראת הקריאה בישראל ,אוריינות ,גישות ושיטות להוראת הקריאה ,שפה דבורה ושפה
כתובה.

מבוא
מאמר זה מתמקד בהוראת ראשית הקריאה בתקופת היישוב ולאחריה ,במדינת ישראל ,מתוך התחשבות
בשינויים שחלו בהוראת הקריאה בעולם .הוראת הקריאה בעברית בישראל הייתה אתגר לאורך השנים.
הקניית הקריאה נעשתה בד בבד עם החייאת השפה העברית ועם שינויים דמוגרפיים גדולים בתקופה קצרה
למדי .במאמר זה ייבחנו התמורות והשינויים בהוראת הקריאה מסוף המאה התשע עשרה ועד היום .בחינת
השיטות בהקשר היסטורי חשובה כדי לסייע לעוסקים בהקניית ראשית הקריאה ,מורים וחוקרים ,בהבנת
השיקולים העומדים בבסיס הבחירה בשיטת קריאה זו או אחרת ובבחינת הפונקציונליות של השיטה
בהתחשבות בקהל היעד.
לצורך המחקר נבחנו  18שיטות קריאה מחמש תקופות שונות מסוף המאה התשע עשרה ועד היום.
בכל שיטה נבחנה הגישה המנחה להוראת הקריאה ,ונוסף על כך נבחנו סוגי הטקסטים לראשית הקריאה
המצויים בשיטה .בבחינת השיטות להוראת הקריאה בתקופות אלו הובאו בחשבון שני מרכיבים :השפה
המדוברת של רוב הילדים רוכשי הקריאה באותה תקופה והתשתית האוריינית המוקדמת של הילד .כך היה
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אפשר לבחון את הקשר בין אוכלוסיית היעד לשיטה הנלמדת .הבחירה בשני רכיבים אלו הייתה על בסיס
מחקרים המוכיחים את השפעתם הרבה של השפה הדבורה והתשתית האוריינית על רכישת הקריאה.
שפה דבורה היא בסיס לרכישת קריאה ולפיתוח מיומנות הכתיבה (בלום-קולקה ואחרים,)2009 ,
ועל כן חשובה ההבחנה בין לומדים צעירים דוברי השפה הרוכשים את הקריאה ללומדים צעירים שאינם
דוברי השפה ורוכשים את הקריאה .יכולת הקריאה בשפת אם על פי רוב טובה מיכולת קריאה בלשון
הנרכשת אחר כך (שימרון וסיון .)Shimron, 2006 ;1994 ,גם ההבחנה בתשתית האוריינות חשובה .ילד הגדל
ב תרבות אוריינית ,כלומר גדל בסביבה של קוראים וכותבים המשתמשים תדיר בשפה הכתובה לתועלתם,
מבין את חשיבותה ואת נחיצותה (ולדן ;1996 ,ולדן )2000 ,כמו כן מפגש עם התרבות האוריינית מן הינקות
והתנסות בפעילויות אורייניות ,הכוללות קריאה וכתיבה ,מסייעים בהצלחה ברכישת הקריאה והכתיבה
בבית הספר ( & Dickinson et al., 2004; Levin & Aram, 2004; Levin & Aram, 2013; Bernhardt
.)Kamil, 1995

הגישות העיקריות להוראת הקריאה :יחסי צופן–משמעות
השיטות להוראת הקריאה בארץ ובעולם נגזרות בעיקר משתי גישות מרכזיות הנידונות לעומק בספרות
המחקר העכשווית (אולשטיין וכהן .)2001 ,האחת ,האנליטית-פונטית ,שמה דגש על פענוח הצופן ועל היכולת
לתרגם תרגום מדויק ומהיר את סימני הכתב להגאים ,והאחרת ,ההוליסטית-גלובלית ,מצדדת בהוראת
הקריאה מתוך השלם – המילה השלמה או הטקסט השלם .גישה זו שמה דגש על הבניית המשמעות בתהליך
רכישת הקריאה.
בעבר הופרדה הגישה הסינתטית להוראת קריאה מהגישה האנליטית .על פי הגישה הסינתטית,
הקניית הקריאה החלה מן החלק (כלומר מן האות ,התנועה ,הצירוף או ההברה) אל השלם (המילה השלמה,
המשפט והפסקה) .רוכש הקריאה ממזג את האותיות והתנועות למילים שלמות ולמשפט .לעומת זאת על פי
הגישה האנליטית ,הקניית הקריאה מתחילה מן השלם ,כלומר מהמילה השלמה או מהמשפט השלם ,ומתוך
השלם נעשית האנליזה ,הפירוק למילים ,להברות ולפונמות (גיליס ;1987 ,ווהל וארצי.)2002 ,
היום ,עם השינויים בידע התאורטי על תהליך הקריאה ,הלמידה וההוראה ,מקובל לראות הן בגישה
האנליטית הן בגישה הסינתטית – כאשר הן מתמקדות בהוראת העיצורים והתנועות ,בין שהן מתחילות
מהקניית עיצור או תנועה ובין שהן מתחילות במילה יחידה שמפרקים מייד – גישות המדגישות צופן ,והן
נכללות במאמר זה בגישה האנליטית-פונטית.
בספרות המחקר נידונה רבות השאלה אם הגישה האנליטית-פונטית המתמקדת בהוראת הצופן היא
החלק המרכזי בראשית הקריאה ,או שמא הגישה ההוליסטית-גלובלית ,המתמקדת במשמעות המופקת מן
הכתוב ,היא העיקר ( .)Goodman, 1967; Harris & Smith, 1986; Smith, 1979הגישה האנליטית-פונטית
מדגישה את הקשר בין פונמות לגרפמות בפיתוח יכולת הקריאה ודוגלת בהקניה פשוטה וישירה של הצופן
האלף-ביתי (אולשטיין וכהן .)2001 ,גישה זו מבוססת מבחינות רבות ,לדעת כמה מחוקרי הקריאה ,על הגישה
הביהביוריסטית ללמידה (הנאור .)2003 ,מבקרי גישה זו טוענים כי יש בה דגש רב על הקניית הצופן ,ודגש
זה בא על חשבון המיקוד בתוכן ,בבניית משמעות ובהקשר החברתי של הקריאה (הנאורPressley, ;2003 ,
 .)Coles, 2000 ;1998הדגשת הצופן מבוססת על תהליכי "( bottom-upמלמטה למעלה") ומדגישה את
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המיומנויות הבסיסיות הנוגעות לפענוח גרפמי-פונמי של מערכת הכתב .תהליכי "מלמטה למעלה" מתבססים
על ההנחה שהטקסט מוביל את הקריאה ,ושרוב המידע מגיע מהטקסט אל הקורא (.)text-based model
לעומת זאת הגישה הגלובלית שמה דגש על הוראת הטקסט השלם או המילה השלמה המייצגת
משמעות .הוראת הקריאה על פי גישה זו מבוססת על גישה חברתית-תרבותית ללמידה ( & Gaffney
 ,)Anderson, 2000שבה הלומד רוכש את הקריאה באינטראקציה עם הסביבה האוריינית .גישה זו מבכרת
את הפקת המשמעות בתהליכי הקריאה על פני ההיצמדות לצופן ולתהליכי הפענוח .על פי גישה זו ,תהליך
הקריאה מודרך ממוחו של הקורא ( ,)top-downהמביא איתו לקריאה ידע קודם רחב המסייע לו להפיק
משמעות מן הצופן ( .)Knowledge-based modelתהליכי  top-downמדגישים את הפקת המשמעות
מהטקסט ,יצירת השערות במהלך הקריאה ויצירת אסטרטגיות לפענוח הצופן ולהבנת הנקרא (ווהל וארצי,
 .)2002גישת השפה כמכלול ( ,)The whole language approachשנגזרה מן הגישה ההוליסטית-גלובלית,
נכנסה למערכת החינוך בארצות הברית בשנות השבעים (אולשטיין וכהן .)2001 ,גישה זו הדגישה את הצורך
להתאים את ההוראה לצורכי הלומד והתבססה על האמונה כי רכישת שפה כתובה היא תהליך טבעי
המתפתח באמצעות התובנות של הילד על ידי גילוי עצמי או גילוי מודרך ובאמצעות סביבה אוריינית עשירה
הכוללת קריאת ספרים ,כתיבה וחקר (הנאור.)Goodman, 1986 ;2003 ,
ההנחה של גישה זו הייתה שהילד ירצה לרכוש ידע אורייני אם הוא יבין את הצורך בכישורים
אורייניים ואם ההתנסות תהיה רלוונטית לו (הנאור ;2003 ,ולדן .)2000 ,הוגי השפה כמכלול סברו כי הצפת
הכיתה בספרים והדגשת הפונקציונליות של השפה הכתובה תצליח להעמיד תלמידים הקוראים מתוך הבנה.
גישה זו התעלמה מהצגה ישירה ושיטתית של הצופן האלף-ביתי ( ,)Weaver, 1994והפקת המשמעות בגישה
זו באה לעיתים על חשבון לימוד שיטתי ומובנה של הרכיבים הפונטיים .בהיעדר הוראה מפורשת על הקשר
הגרפמי-פונמי ,תלמידים רבים שלמדו בגישת השפה כמכלול לא הצליחו לקרוא מילים שטרם נתקלו בהן,
ולכן נפגמו יכולת הקריאה העצמית ,שטף הקריאה והאוטומטיות של הקריאה.
החל משנות התשעים החלו לדבר בארצות הברית על "הגישה המאוזנת להוראת הקריאה"
( ,)Balanced Approachשקראה לשלב בהוראת הקריאה בין שתי הגישות ,האנליטית-פונטית והגלובלית.
על פי הגישה המאוזנת ,הוראת הקריאה צריכה לכלול הקניה מפורשת של הצופן האלף-ביתי לצד בניית
משמעות (הנאור .)Pressley, 1998 ;2003 ,הגישה המאוזנת מבקשת להורות במפורש קשרי אות–צליל מתוך
הקשר לצד ידע עולם והתנסות במגוון שימושים תקשורתיים של השפה הכתובה .על פי הגישה המאוזנת,
שמאמצע שנות התשעים עוגנה בחקיקה בכמה מדינות בארצות הברית ובשנות האלפיים בישראל ,תוכנית
הלימודים להוראת קריאה חייבת לכלול רכיבים פונטיים לצד מפגש עם טקסטים ספרותיים (אולשטיין וכהן,
 )2001מתוך שימוש בקריאה ובכתיבה בהקשרים רלוונטיים משמעותיים ואותנטיים לילד .כעת נבחן אילו
גישות אמצו כותבי שיטות השיטות להוראת קריאה בעברית בתקופות שונות לאורך השנים.

הוראת הקריאה בישראל לאורך השנים
להלן נציג תמורות ושינויים בהוראת הקריאה בארץ על פי חמש תקופות נבחרות מסוף המאה התשע עשרה
ועד היום:
 .1הוראת הקריאה בארץ בסוף המאה התשע עשרה :ימי היישוב הישן וראשית העליות לארץ.
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 .2הוראת הקריאה עם תחילת המאה העשרים :תחיית השפה העברית והקמת המדינה.
 .3הוראת הקריאה בשנות החמישים של המאה העשרים :לאחר הקמת המדינה והעלייה ההמונית.
 .4הוראת הקריאה בסוף המאה העשרים.
 .5הוראת הקריאה היום ,בתחילת המאה העשרים ואחת.
הוראת הקריאה בארץ בסוף המאה התשע עשרה :ימי היישוב הישן וראשית העליות לארץ
בתקופה זו אופיינה הוראת הקריאה בלימוד בחדרים ובתלמודי התורה .העברית כמעט לא שימשה אז לשון
דיבור אלא רק בין יהודים שלא הייתה להם לשון משותפת אחרת (גיליס .)1987 ,בארץ דיברו אז בכמה וכמה
שפות :טורקית (לשון השלטון העות'מאני) ,לדינו (בקרב הספרדים) ,יידיש (בקרב האשכנזים) או ערבית
(כתושבי הארץ) .לשון הדיבור של הילדים ,רוכשי הקריאה ,הייתה שפת ארץ המוצא של המשפחה .האימהות
על פי רוב לא היו בקיאות במקורות היהודיים ,ושפת האם הנרכשת לא הייתה עברית ,כמובן.
אם כן ,השפה הדבורה של הילד רוכש הקריאה הייתה מנותקת מהקריאה .הילדים לא הבינו את
שקראו ,והמלמדים תרגמו את המילים או את הפסוקים לשפת האם המובנת לילדים .במקרים רבים הייתה
תכלית הקניית הקריאה מטרה דתית מובהקת ,קריאה לשם תפילה ולשם לימוד תורה.
הילדים הרכים שרכשו אז את הקריאה בעברית בארץ למדו לקרוא בשפה שלא דיברו בה .היה
עליהם לשנן את המילה ואת תרגומה יחדיו כדי לזכור את משמעותה ,אולם לא תמיד הייתה המילה
המתורגמת ברורה לילד אפילו בלשון האם שלו (גיליס .)1987 ,היו מלמדים שתרגמו את הפסוק בשלמותו
(בעיקר מלמדים ספרדים) ,אך בדרך זו לא תמיד יכלו הילדים להקיש את משמעות מילה בפסוק אחד שנלמד
למילה בפסוק אחר או להבין מילה דומה בהטיה שונה (גיליס .)1987 ,הבנת הקריאה הייתה אפוא נתונה בידי
המלמד :ברצונו היה מתרגם או מסביר את המילים ,את הפסוקים או את הרעיון הכללי ,וברצונו היה מתמקד
בצופן בלבד .הקריאה הייתה מנותקת מן השפה המדוברת ,ועל פי רוב הייתה הוראתה מנותקת ממשמעות.
בהתאם לכך הייתה הוראת ראשית הקריאה בדגש על הוראת צופן .לימוד הקריאה החל ברוב
החדרים בהכרת האותיות על פי סדר האל"ף–בי"ת ובהכרת התנועות למיניהן (גיליס .)1987 ,לצורך זכירת
האותיות היו המלמדים משתמשים בתומכי זיכרון חזותיים כדי שצורת האות תיחרת בזיכרון הילד (ביאליק,
תשי"א ,ספיח ,עמ' קעב–רלה) .לאחר שזכר הילד את האותיות והתנועות נעשתה הסינתזה ,כלומר נעשה
צירוף אות לתנועה ,להברה ולמילה .הילדים החלו מזיהוי אות או תנועה יחידה ,למעט מקרים מעטים שבהם
לימדו תחילה מילים שלמות (תודר ,תשכ"ו) .בחדר התימני ,למשל ,במהלך הקניית הקריאה נעשה לעיתים
שילוב של הוראת מילים שלמות ופירוקן .כך למשל למדו הילדים מילה שלמה מייד לאחר לימוד האותיות
ופירקו אותה להברות ולפונמות .כך דילג הילד על שלב למידת צירופים ללא משמעות ולמד את הצירוף של
האות והתנועה כחלק מהמילה השלמה (גיליס ,1987 ,עמ' .)37
גם כאשר החלה הוראת הקריאה מן המילה השלמה נעשה הפירוק לחלקים בסמוך וניתן דגש רב
בשלב הקניית הקריאה על הוראת הצופן ולא על הוראת המשמעות .מכיוון שהוראת הקריאה בעברית הייתה
אז בעיקר למטרות דתיות ,אפשר להסיק שהתרבות הדתית והשאיפה להמשיך וללמוד תורה ,משנה וגמרא
היא שהשפיעה על דרך הוראת הקריאה .לפיכך הטקסטים שפגשו הילדים בתחילת הדרך היו טקסטים מן
המקורות ,רובם מן החומש או מן הסידור .במקומות אחדים החלו הילדים לקרוא בפרשת ויקרא (אסף,
תרפ"ה ,עמ' טו) ,ובחלק מן המקומות קראו בכל שבוע את פרשת השבוע המתאימה .הלימוד היה מלווה
בתרגום של מילה למילה ולפעמים בתרגום של הפסוק בשלמותו .לימוד פרשת השבוע כטקסט היה לעיתים
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מבלבל ,מ כיוון שהמלמדים לא הספיקו ללמד את כל הפרשה בשבוע (נהגו להתחיל את הפרשה מתחילתה
ולהגיע לנקודה מסוימת על פי ההספק) ,והקפיצות בקריאת הסיפור גרמו לחוסר הבנה (ילין ,1910 ,אצל
גיליס.)1987 ,
היו מקומות שהחלו בקריאת טקסטים מן הסידור ,אך טקסטים אלו לא פורשו ,והילדים קראו
אותם לעיתים במנגינתם המיוחדת .המנגינה המוכרת ,המושרת בבתי הכנסת ,תרמה לחוויית הלימוד והקלה
את תהליך הפענוח (מאחר שהטקסט המושר היה מוכר לילדים ,הם יכלו להתאים בין הדבור לכתוב).
לקראת סוף המאה התשע עשרה החלו להיכתב מעט ספרים להוראת הקריאה ,והם כללו משפטים
שחיברו כותבי השיטה ,אולם עדיין נשענו על שפת המקורות בלבד .למשל ,אברהם מאפו (תרי"ט) ,כתב ספר
להוראת האל"ף–בי"ת בווילנה ,חנוך לנער ,לימד את הילדים בגישה סינתטית (צירוף אות לתנועה) ושילב
משפטים לתרגול קריאה" :איה כהן? איה לוי?" (ראו איור  .)1משפטים אלו אומנם אינם מצוטטים מן
המקורות אולם הם נשענים עליהם ,ולפיכך רחוקים מרחק רב מעולמו של הילד.
איור  .1דפים מהספר חנוך לנער ,ספרו של מאפו ()1859

הוראת הקריאה עם תחילת המאה העשרים :תחיית השפה העברית והקמת המדינה
עם חידוש השפה העברית על ידי אליעזר בן-יהודה ואחרים החלה המגמה בארץ ללמד "עברית בעברית"
(אפשטיין ,תרס"א; גיליס  .)1987בן-יהודה ,שחידש מילים בעברית (למשל :גלידה ,בובה ,ממחטה ,מגבת,
אופניים) ,פתח את הדלת לחיבור ספרי הוראת הקריאה שבהם מילים המתאימות לילדים וקרובות לעולמם
(פלמן ,תשל"ז).
המטרה החדשה שהוצבה הייתה להקנות את העברית כשפת תקשורת ,כלומר לא עוד הבנה פסיבית
של טקסטים אלא שימוש אקטיבי ויום-יומי בשפה העברית כשפת חול ,גם אם איננה שפת אם .גישה זו
כונתה אז "השיטה הטבעית" ,כלומר "המחויבות לדבר לתלמידינו עברית בטרם ידעו לקרוא אלף בית"
(אפשטיין ,תרס"א) .אפשטיין ,בספרו עברית בעברית – ראשית לימוד שפת עבר על פי השיטה הטבעית ,כתב
כי זאת מטרת השפה הטבעית" :להקנות ללומד את הלשון באופן קל וטבעי" (אפשטיין ,תרס"א ,עמ' ,)10
כלומר באמצעות כל החושים ,בעזרת הטבע ,לדבר ולהדגים את השפה במצבים הנחוצים לילד .לדעתו הקניית
השפה הדבורה הכרחית בטרם ילמד הילד לקרוא ,ועל המורה המלמד את הקריאה ואת הכתיבה להקדיש
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זמן להוראת השפה הדבורה בכיתה כדי שהילד יוכל להבין את מה שהוא קורא .בחלק הראשון של ספרו מנה
אפשטיין את יתרונות הוראת השפה הטבעית על פני שיטת התרגומים ,שבה הילד קורא בלי להבין ,וביקש
מהמורים לייחד "שני חצאי שעה ליום במשך שנה להוראת הלשון" (אפשטיין ,תרס"א ,עמ' .)15
בשנת  1904יצא לאור הספר אוצר הלימוד העברי ,שכתבו יהודה גור (גרזובסקי) ושמואל לייב גורדון
(ראו איור  .)3–2גור ,שהיה מורה ,בלשן ומילונאי ,ביקש אף הוא ללמד את הילד בגיל הרך תחילה לדבר
עברית ,ורק אחר כך ללמדו קריאה .היחס בין הוראת הקריאה להוראת הדיבור הוצג כך בהקדמה לספר:

ראשית לימוד כל שפה מתחלת לא מן השיעור הראשון ,שהילד שומע בבית הספר ,כי אם
מן הרגע שחוש השמיעה של הילד הרך מתחיל להתפתח ולהבדיל בין הקולות השונים
המגיעים לאזני הילד [ ]...וכך הולך הילד מתפתח יותר ויותר ,עד שהוא מתחיל לחקות
בפיו את הצלילים שהוא שומע ,כלומר לדבר [ ]...ברור איפוא ,כי למען הסיר מלימוד השפה
העברית את המכניות ,דרוש כי בטרם שיתחיל הילד ללמוד את הצד הטכני – הקריאה
והכתיבה – של השפה – יקנה דעת חומר השפה בעצמה ,את הדיבור (גור וגורדון ,תרס"ד,
עמ' .)I
מחנכי התקופה הבינו אז היטב שכדי לרכוש שפה כתובה יש צורך לדבר בה תחילה .לשם כך הילד זקוק
לאוצר מילים רחב ,שכן הוא צריך ללמוד להביע את עצמו בעל פה בעברית ולשוחח בעברית עם חבריו ועם
סביבתו.
איור  .2שער הספר אוצר הלימוד העברי של גור וגורדון (תרס"ד)

איור  .3עמוד מהספר אוצר הלימוד העברי של גור וגורדון (תרס"ד)

25

תמורות בהוראת ראשית הקריאה בישראל

גם כותבי שיטות הקריאה דאז ראו חשיבות רבה בהקניית השפה הדבורה במקביל להקניית השפה
הכתובה .לדוגמה ,אסיאוף בספרו שפת עבר (תרס"ב) ,מתחיל בהוראת הקריאה באמצעות מילים ומשפטים
קצרים המתאימים לעולם הילד" :בגד חדש" ,כובע שחור"" ,דוד כותב" וכו' .גם דוד ילין ,שהיה אז מורה
בבית הספר "תורה ומלאכה" של חברת כי"ח ,פתח את ספרו מקרא לפי הטף (תר"ס) במילים :ילד ,דגל ,רגל,
וכן רשת ,כסת ודלת (ראו איור .)4
איור  .4דף מהספר מקרא לפי הטף ,ילין (תר"ס)

ילין מדגיש בהקדמתו את הצורך להרחיב את אוצר המילים של הילד ולהרבות בשיחה בכיתה כדי
להפוך את העברית לשפה מדוברת לצד הקניית הקריאה (ילין ,תר"ס) .הוראת הקריאה בתקופה זו נעשתה
אפוא בשילוב הוראת השפה ,והמטרה שעמדה אז לנגד עיני המורים הייתה להורות שפה דבורה וכתובה בו
בזמן .הגישה להוראת הקריאה התמקדה בהקניית הצופן לצד הקניית משמעות .השיטות היו ברובן קוליות,
כלומר הושם דגש בלימוד האות וההברה ,אולם לא במנותק מן המשמעות .רצונם של כותבי השיטות ללמד
את הילדים עברית בעברית הביאה את רוב הכותבים (ובהם ילין ,אדלר ,ברגמן וברכוז ,קיפניס) להתחיל את
הקניית הקריאה במילה שלמה בעלת משמעות ,לפרקה לחלקים ולהרכיבה מחדש (בשיטות אנליטיות-
סינתטיות).
כותבי השיטות היו משכילים שבאו מארצות אירופה .הם היו ערים לתפיסות החינוכיות החדשות
ולדעות הפדגוגיות המתקדמות (לדוגמה :רוסו ,פסטאלוצי ,פריובל ,מונטיסורי ודיקרולי) המעמידות את
הילד במרכז ומכירות בחשיבות הצורך של הילד להבין את מה שהוא קורא .הטקסטים במקראות היו בפעם
הראשונה טקסטים מחיי היום-יום של הילדים.
אם כן ,הטקסטים מן המקורות היהודיים הוחלפו בטקסטים הקרובים לעולמו של הילד .רוב
הטקסטים אופיינו בשפה גבוהה ובשילוב מילים מן המקורות היהודיים ,אולם נעשה שינוי בתכנים :בחינת
התכנים שנכתבו או נאספו ממקורות חיצוניים למען רוכשי הקריאה מלמדת על רצון להתקרב לעולם הילד
ועל שאיפה להציב בפני הילדים מודל חינוכי ערכי.
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נבחן כמה מהטקסטים מתקופה זו מתוך המקראה של ילין:
איור  .5טקסטים מהספר מקרא לפי הטף ,ילין (תר"ס)

הטקסטים שילין מציג לפני הילד המתרגל את הקריאה משקפים ערכים כמו עזרה לזולת ,מתן צדקה
לעניים ,כיבוד הורים ,אהבת אם לילדּה וטקסטים תרפויטיים ,כמו התמודדות עם פחדים בלילה .השפה של
הטקסטים במשלב לשוני גבוה ,והיא נשענת ברובה על השפה מן המקורות .כאיש לשון הקפיד ילין על דיוק
בקריאה ועל ניקוד נכון :כל מילה מחולקת להברות בעזרת מקף ,וכן מופיע סימן שווה לפני עיצורים שבהם
דגש חזק .ניכר כי שפת הטקסטים במקראות חגיגית ומליצית.
לצד הקניית השפה העברית אפשר למצוא במקראות טקסטים בעלי מסרים ציוניים .לדוגמה ,בספר
להוראת הקריאה של ברגמן וברכוז ( )1918מופיע לראשונה ציור של מגן דוד ליד המילה "דגל" ,וכן מובאות
מילות "התקווה" בסיום הספר ובציור השער.
כמה שנים אחר כך אפשר למצוא בספרי הקריאה מידע על הווי החיים ועל תרבות בית הספר ,וכן
שפה עברית חגיגית פחות ויום-יומית יותר .אריאל וקיפניס ( ,)1933לדוגמה ,בספר מקראות אורה ודני (בליווי
איוריו של נחום גוטמן) ,משלבים טקסטים המספרים על חגיגת הספר ,על גן הירק בבית הספר ועל טקס
הבאת הביכורים לקרן קיימת לישראל.
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איור  .6מקראות אורה ודני ,אריאל וקיפניס ()1933

גם כאן אפשר לשים לב לאוצר המילים החגיגי (מגדנות ,חיזיון) ,אם כי השפה ככללה פשוטה יותר
משפת הטקסטים של ילין .אפשר לשים לב לשמות הילדים המשתתפים (שמות תנ"כיים כמו מנוח ,שמשון,
גדעון ורות ,לצד שמות עבריים חדשים כמו דני ואורה) ולהווי החיים בכיתה :חגיגה בכיתה שהילדים שותפים
בהכנתה ,בחינות על ידע בקריאה ,שירים ודקלומים בעברית וסדר יום קבוע בכיתה.
הספרים להוראת ראשית הקריאה שנכתבו בעברית הלכו ורבו ,והעברית המדוברת בפי הילדים
הלכה והתעשרה .לספרי הוראת קריאה נוספו ספרים כמו ספרנו ,של אדלר ואחרים (תרפ"ט) ,אלף בית של
שרגורודסקה (תרצ"ה) ,חברי של אשמן ופלר (תרצ"ו) ,ספרי הראשון של אוירבך ופינקרפלד (תרצ"ח) ,והספר
אלף בית לילדי ישראל של מלומד (תרצ"ט) .ספרים אלו נלמדו בארץ עד להקמת המדינה ואף מעט אחר כך.
מעיון בספרי ראשית הקריאה למיניהם אפשר להתרשם כי "יש ילדות (בעברית) בארץ ישראל" (ילין,
תר"ס ,הקדמה) וכי כותבי המקראות רואים לנגד עיניהם את צורכי הילד.
הוראת הקריאה בשנות החמישים של המאה העשרים :לאחר הקמת המדינה והעלייה ההמונית
עם קום המדינה והעלייה ההמונית מארצות צפון אפריקה עמדה מדינת ישראל בפני משבר קריאה חמור :כ-
 70אחוזים מכלל ילדי ישראל סיימו את כיתה א' בלא ידיעת קריאה או בידיעה לקויה ביותר (גיליס.)1987 ,
בתקופה זו חל גידול מהיר במספר התלמידים בבית הספר היסודי (הנתונים מצביעים על ַהשלָ שה
של מספר התלמידים בשל העלייה ההמונית) .תקופה זו מאופיינת בתקציב מצומצם ,בתנאים קשים בבתי
הספר ובחוסר בכוחות הוראה מיומנים .ילדי העולים הגיעו היישר לבית הספר ללא הכנה מוקדמת בגן
הילדים וללא היכרות עם משחקים ,צעצועים או ספרי ילדים (סימון ,תשי"ד; סימון ,תשי"ח).
שפת האם של ילדי העולים הייתה בדרך כלל ערבית ,והיה קשה ללמד קריאה בעלת משמעות לילדים
שאינם דוברי השפה .על פי אולשטיין ( ,)1992כדי להגיע לשימוש לשוני "כמעט ילידי" אצל ילדי העולים היה
על מערכת החינוך לבנות תוכנית לימודים מותאמת לעולה שתגשר על הפערים בין הידע שלו לידע הנדרש
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בבית הספר .תוכנית כזו לא הייתה אז ,ולא היו התנאים לבנותה במדינה הנאבקת על הישרדותה .חוסר
ידיעת השפה הקשה על רכישת קריאה .גם לא הייתה אפשרות ללמוד שפה מילידי הארץ ,מכיוון שרוב ילדי
העולים למדו במעברות ,ולא הייתה להם אינטראקציה עם ילדים דוברי עברית מהאוכלוסייה הוותיקה יותר.
רוב האימהות לא ידעו קרוא וכתוב ,וגם האבות השתמשו לרוב בשפה העברית הכתובה רק לצורכי
תפילה ולימוד תורה (גיליס .)1987 ,ילדים רבים לא ביקרו בגן קודם לכניסתם לבית הספר .רבים מן המורים
שבאו ללמד במעברות עברו השתלמויות מורים מזורזות (בשל חוסר בכוח אדם בהוראה) ,ומורים ותיקים
ומנוסים ביכרו להישאר ביישובים המבוססים על פני יציאה למעברות .גיליס ( )1987מבקרת את המורים
המנוסים על חוסר התגייסותם להוראה במעברות ,ומצטטת בהקשר זה את עקביא (תש"ט) ,שתמה כיצד
"עליית ההמונים מצאה את המורה העברי בלתי מוכן לעבודת הסיגול התרבותי הגדולה" (גיליס ,1987 ,עמ'
.)187
ההוראה בכיתות לא שמה דגש על המשמעות ולא הדגימה את התפקיד הפונקציונלי של השפה
הכתובה .בעקבות משבר הקריאה ומחקרים שנערכו בארץ כדי לבחון את סיבות כישלון הקריאה (סימון,
תשי"ד; סמלינסקי ,תשי"ח; פייטלסון ,תשי"ג) החלו כותבי השיטות להתמקד בעיקר בהוראת הצופן.
פייטלסון (תשי"ג) המליצה להעמיד במרכז הוראת קריאה את ההברה (הגישה הסינתטית) ,להתמקד
(א ,בַ  ,גַ) כמו שיטת החדר האשכנזי,
בהוראת התנועות ,כלומר ללמד כל תנועה בנפרד בצירופה אל אותיות ַ
וללמד את האות בהגייתה בלבד ולא לכנותה בשמה כדי שלא להכביד על הזיכרון.
המקראות החדשות שנכתבו כללו תרגול שיטתי והוראה מפורשת של כל אות ותנועה בנפרד .שיטות
סינתטיות שיצאו אז לאור היו קרא יפה של בוורמן-קניוק (תשכ"ג) והספרים :גם אני קורא (תש"ך) ו-אני
קורא כבר (תשכ"ח) של פייטלסון .בשתיהן הייתה התמקדות מפורשת בפענוח ובהוראת הצופן .כדי להקל
את זכירת האותיות הציגה פייטלסון בשיטתה אסוציאציות שמיעתיות בעזרת ציורים מחיי היום-יום של
הילדים .במדריך למורה הסבירה פייטלסון כיצד ללמד את הצליל המופק מהאות ללא ציון שמה .לדוגמה,
רי"ש :ררר – קולה של מכונת התפירה; דל"ת( :דיו דיו) – קולו של העגלון הממריץ את סוסו להביא חלב
לבתים .השי"ן והסמ"ך (שנלמדו יחדיו ,מכיוון שהשיטה הייתה בדגש פונטי) מייצגות את צלילו של הפרימוס
הרותח (סססס) .תומכי הזיכרון השמיעתיים האלה הוצגו לילדים בעזרת תמונות (ראו דוגמות להלן).
איור  .7תומכי זיכרון שמיעתיים לזכירת הצליל המופר מן האות ,אני קורא כבר ,פייטלסון (תשכ"ח)
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גם שיטות אנליטיות-פונטיות שיצאו אז והחלו את הקניית הקריאה במילה שלמה או בנושא מרכז ,כמו
השיטות של דף חדש ,לבנון (תשכ"א) ושל ספרי הטוב ,סמילנסקי (תש"ך) ,עברו מייד לפירוק המילה להברות
ולהרכבתן מחדש והתמקדו אף הם בעיקר בהוראת הצופן בשילוב הוראת המשמעות של מילים אחדות או
טקסטים קצרים.
כמה שנים אחר כך (תשכ"ה )1965 ,יצא לאור אלפוני ,ספרה של וילנסקי ,שהחל במילים הידועות
"דנה קמה ,דנה נמה" אגב ניתוח ההברות המרכיבות את המילה.
איור  .8הטקסט הראשון בשיטת אלפוני ,וילנסקי ()1965

הטקסטים במקראות היו בנויים על פי עקרון התנועה הזהה (כל הטקסט בקמץ–פתח ,לדוגמה),
לעיתים בהקשר מסוים (ראש השנה ,הכיתה ,הפרדס ,הבית והמשפחה) ,ולעיתים בלי קשר לנושא מרכזי אחד
אלא רק בהתחשבן במילים שאפשר ליצור מהאותיות שנלמדו.
כמה מספרי הוראת הקריאה שנכתבו עוד קודם העלייה ההמונית והגיעו לפריפריה כללו טקסטים
שלא התאימו לתרבות של הילדים העולים .בהקשר זה מעניין לקרוא את דבריו של אחד המחנכים במושב
לעולי תימן ,אברהם רון ,כפי שכתב ביומנו בג' במנחם אב תשי"ד ( )1954על אחת השיטות:

כמה בלתי מתאימה היא לתלמידים בכפר עולי תימן .ההווי הנידון בה זר להם ,ואילו
ההווי שלהם אינו שם .כבר שמות הילדים בספר הם זרים :רמי ,אורה וכדומה ,ואילו
רחמים ,סעדיה ,חנה ואסתר אינם .יש בספר :קלמר (מי מתלמידי ראה דבר כזה?) ,חנות
ועוד מילים שאינן קימות לגביהם .ואילו המילים :צרכניה ,מדריך ,שמירה ,מסתננים,
רפת ,אינן שם .יש בספר תמונות אשכנזים ותמונות ילדות במכנסים קצרים (תנסה נא
אחת הבנות בכפרנו להראות כך ,אם לא יקפח אביה את שוקיה) ואילו יחיא אביהם
בפיאותיו ,וסעידה אמם בקישור ראשה ,אינה שם (רון ,תשי"ז ,עמ' .)19
רון מבין שהטקסטים צריכים להיות בעלי משמעות בעבור הילד ,ליצור אצלו הזדהות ולחבור
לתרבותו ,ומפרט ביומנו כיצד הוא ביוזמתו משנה את התכנים ומתאימם לתלמידיו (רון ,תשי"ז).
גיליס ( ,)1987שסוקרת את שיטות הקריאה בתקופה זו ,טוענת שרוב שיטות הקריאה לא השכילו
ליצור טקסטים המשקפים את הווי הילדים ועולמם הפנימי ,ולא נוצרה תשתית מספקת לפיתוח הבנת
הנקרא.
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דלות הטקסטים ,חוסר חיבור מספק לעולם הילד ואי-הדגשת הפונקציונליות של השפה פתחו את
הדלת בשנים הבאות לכניסת שיטות המדגישות את המשמעות ואת הנחיצות של השפה ,לעיתים על חשבון
הוראה מפורשת של הצופן.
הוראת הקריאה בסוף המאה העשרים
בתקופה זו ניכר השיפור בתנאים במוסדות החינוך ובתקציב מערכת החינוך בארץ .רוב הילדים ביקרו בגן
לפני כניסתם לבית הספר ,ושפת האם של מרבית הילדים כבר הייתה עברית .תקופה זו מאופיינת בפילוסופיה
חינוכית המעמידה את הילד במרכז ומדגישה את תהליך התפתחותו ,את אישיותו הייחודית ואת הפוטנציאל
האישי שלו (ברונר ;1970 ,דיואי ,תש"ך; לאור וגלובמן ;1990 ,פלייבל .)1971 ,כמו כן תקופה זו מאופיינת
במסגרת מושגית חדשה" ,אוריינות הקריאה" ,שהיא "היכולת להבין ולהשתמש בצורות הלשון הכתובה
הנדרשות על ידי החברה ומוערכות על ידי הפרט [ ]...היכולת להפיק משמעות ממגוון טקסטים [ ]...לצורך
למידה [ ]...ולצורך הנאה" (אולשטיין וזוזובסקי .)2004 ,הגדרה זו מדגישה את התהליך ההבנייתי
(הקונסטרוקטיביסטי) בקריאה ואת יחסי הגומלין בין הקורא לטקסט בשימת לב להקשר .תקופה זו
מאופיינת גם בהתפתחות טכנולוגית המאפשרת שימוש באמצעי עזר טכנולוגיים כמו טלוויזיה ומחשב.
בראשיתה של תקופה זו יצאה לדרך התוכנית "בלי סודות" ,ששילבה משדרי טלוויזיה בהוראת
הקריאה ,משדרים המדגימים את השימוש היום-יומי הנחוץ בשפה הכתובה ואת הקריאה והכתיבה בהקשר
רלוונטי .אחר כך ,עדיין בתקופה זו ,באה לארץ גישת השפה כמכלול או "השפה השלמה" ( (Whole
 ,Languageשפותחה בארצות הברית בשנות השישים והשבעים.
מבחינת השפה העברית כבר הייתה שפת האם של רוב הילדים ,אולם בין אוכלוסיות שונות עדיין
היו פערים באוצר המילים ובשימוש האורייני היום-יומי .פערים אלו מקורם בין השאר בתרבויות המוצא
(למשל בהבדלים בין העליות) ,במעמדות חברתיים ובמקומות גאוגרפיים ,כפריפריה לעומת מרכז.
למרות הפערים בהחלט יכלה רכישת השפה הכתובה להישען על השפה הדבורה ,אולם עדיין היה
צורך להעשיר את השפה הדבורה ולהרחיב את ידע העולם של הילדים כדי להעמיד קוראים מיומנים
(.)Perfetti, 2007; Prior et al., 2014; Schwarts & Katzir, 2012; Shany et al., 2001; Webb, 2007
בישראל דאז הייתה תרבות אוריינית ,ותוכניות הלימודים החדשות הדגישו את הממד המשמעותי-
התנסותי בתהליך רכישת הקריאה (ראו לדוגמה בלי סודות ,מדריך למורה.)1988 ,
שיטות הקריאה שיצאו לאור בתקופה זו ,לדוגמה בלי סודות ,קריאה ללא מקראה ,הדגישו את
הוראת המשמעות ,לעיתים על חשבון הוראת הצופן .בשנות התשעים החלה להתפשט בארץ גישת "השפה
כמכלול" או "השפה השלמה" ( ,)Whole Languageוהיא הדגישה את חשיבות הקניית הקריאה בהקשרים
רלוונטיים ואותנטיים .המשמעות הוצבה במרכז ,והילד התבקש לשאול בלי הרף :מה אני מבין?
הוראת הקריאה נעשתה בשילוב מלא בין פעילויות קריאה וכתיבה ,עידוד הכתיבה הפונקציונלית
וקריאה לשם הנאה ( .)Goodman & Goodman, 1982הלמידה בכיתה נעשתה על ידי הצפת הסביבה
הלימודית בשפה כתובה (ספרים ,עיתונים ,טקסטים שילדים כתבו) ,והמורים הדגימו את השימוש בשפה
ללא דגש מספק על פירוק השפה לחלקים ועל הוראת הצופן .בכמה מהכיתות נבחרו הטקסטים הנלמדים
מתוך ספרות הילדים או שהילד עצמו כתב אותם (ללא מקראות מובנות).
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בשיטת לימוד קריאה כחוויה (לאור וגלובמן )1990 ,הציעו כותבות השיטה לתת לילדים לבחור
מילים שירצו ללמוד לכתוב מתוך "פינת התעניינות" או עקב חוויה שחוו לאחרונה .הכתיבה אף היא הודגשה,
והמורים עודדו את הילדים לכתוב טקסטים למטרות תקשורת ,כמו מכתב לחבר חולה ,איחולים וברכות.
את הטקסטים כתבו הילדים על פי צרכים שעלו ולעיתים מרצון לחקור נושא מסוים (ולדן;2000 ,
שוורצר ,)1995,גישה זו מיושמת כיום בכמה מגני הילדים (תובל וגוברמן.)2013 ,
הוראת השפה בגישת "השפה כמכלול" והימצאות הילדים בסביבה אוריינית וחשיפה לכתוב ללא
הוראה מפורשת של הצופן לא הביאו לתוצאות רצויות .ילדים רבים לא הצליחו לרכוש את הקריאה .נתונים
שהציגה המדענית הראשית במשרד החינוך מצביעים על כישלון של כ 14%-מתלמידי כיתות ד' בעשירון
העליון במגזר היהודי במבחני הבנת הנקרא (מתוך ועדת שפירא ,דצמבר  .)2001גם בקרב המורים נשמע
תסכול מגישת השפה כמכלול.
בעקבות כישלון הגישה הנחתה ועדת שפירא את כותבי השיטות העתידיים ואת המורים לכלול בכל
שיטת קריאה הקניה מובנית ומפורשת של הרכיבים הפונטיים בלי לוותר על המשמעות ועל הרכיבים
האורייניים .אמרה את הדברים במפורש מנכ"לית משרד החינוך ,הגב' רונית תירוש (:)2001

למען הסר ספק הנני מדגישה שאם הייתה הנחייה ללמד אך ורק עפ"י שיטת "השפה
כמכלול" ,הרי שהנחייה זו מבוטלת [ ]...מתוך מפגשים שקיימתי עם מורות בכיתות א'
התרשמתי שגישה משולבת (הכוללת הוראת צופן ומשמעות) הינה מאוזנת דייה ,על מנת
להבטיח הקניה נכונה של יסודות הקריאה ,לצד אהבת הספר.
פולמוסים שפורסמו אז מעל דפי הד החינוך הציגו אף הם את הסערה סביב השפה כמכלול (שר ,לוין,
סלומון ,לם ,שמרון ,שני ושתיל ;2000 ,הנאור" .)2000 ,סערת השפה כמכלול" הסתיימה בהחזרת הוראת
הצופן חזרה ישירה ומפורשת להוראת ראשית הקריאה.
הוראת הקריאה היום ,בתחילת המאה העשרים ואחת
בשש השנים האחרונה חודשו במדינת ישראל כל ספרי הוראת הקריאה (הרשימה המלאה של שיטות
הקריאה המאושרות מופיעה באתר החינוך הלשוני של משרד החינוך) .ספרי הלימוד החדשים נותנים מענה
להוראה מאוזנת של הקריאה ,כלומר מדגישים את הקניית יסודות הקריאה בדרך סדורה ושיטתית הכוללת
רכיבים החיוניים לרכישת הצופן האלף-ביתי לצד פעילויות המפתחות הבניית משמעות וכישורים אורייניים
(הנאור.)Pressley, 1998 ;2003 ,
הגישה המאוזנת מבקשת להורות במפורש קשרי אות–צליל מתוך הקשר לצד ידע עולם והתנסות
במגוון שימושים תקשורתיים של השפה הכתובה ולהדגיש שקריאה איננה רק פענוח .הקניית הקריאה צריכה
להיעשות לצד הוראת אוריינות ,כלומר לשלב שימוש בקריאה ובכתיבה בהקשרים רלוונטיים משמעותיים
ואותנטיים לילד.
נוסף על תרגול הצופן האלף-ביתי המקראות החדשות כוללות טקסטים אותנטיים מספרות הילדים
בהסתמכן על מחקרים המצביעים על תרומתה של הספרות לפיתוח האוריינות ועל השפעתה על המוטיבציה
לקריאה ( .(Morrow & Gambrell, 2000; Morrow & Gambrell, 2001ספרי הלימוד החדשים אסתטיים,
מלאי צבע ומתאימים לעולם הילד ,לכולם גרסה דיגיטלית והם מציעים אמצעי עזר אלקטרוניים לתלמיד
ולמורה.
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העברית היא שפת האם של רוב הילדים ,אולם עדיין יש פערים בין אוכלוסיות שונות באוצר המילים
ובמשלב הלשוני .כן יש מודעות גבוהה להיות השימוש בשפה הכתובה תנאי הכרחי להשתלבות בחברה .כבר
בגן הילדים יש הנחיה לפתח בקרב בתלמידים כשירויות אורייניות לצרכים לימודיים וחברתיים (תכנית
הלימודים לגן הילדים :תשתית לקראת קריאה וכתיבה .)2007 ,בתוכנית הלימודים בעברית לבית הספר
היסודי (תשס"ג) יש הנחיות מפורשות החל מכיתה א' לטפח כשירויות הקשורות להבנה ולהפקה של טקסטים
דבורים וכתובים בכל מיני סוגות ,לעודד קריאה להנאה ,ללמד דפוסי שיח ואת המבנים הלשוניים של השפה
ועוד.
בספרי הקריאה יש טקסטים ייעודיים שכתבו כותבי השיטות לצורך תרגול (על פי עקרון התנועה
הזהה והאותיות שנלמדו) ,לצד טקסטים אותנטיים מתוך ספרות הילדים וטקסטים מיידעים
(מאנציקלופדיות לילדים או עיתונים לילדים) .היצירות מספרות הילדים שבחרו כותבי השיטות נדלו
מרשימת יצירות הספרות שנתן משרד החינוך ,יצירות הנוגעות בנושאים הקשורים לעולם הילד .מטרת
טקסטים אלו היא לעורר עניין ,להעשיר את שפת הילד ולעודד שיח.
השילוב של טקסטים המתרגלים הוראת צופן לצד טקסטים ומשימות המפתחות כשירויות
אורייניות משקף רצון לתת מענה לגישה המאוזנת להוראת הקריאה .הטקסטים במקראות שמטרת כתיבתם
הייתה להקנות ולתרגל את הצופן האלף-ביתי חושפים לעיתים דלות רעיונית ,מכיוון שהם בנויים על פי עקרון
תנועה זהה או על מספר מילים מצומצם שנלמד .למרות זאת אפשר למצוא בכמה מן הטקסטים הייעודיים
התאמה לעולם הילד וחידושים בתכנים שלא היו בעבר ,כמו שינויים בתפקידים מגדריים :בן שתופר (טל
החייט) או אב ששומר על ילדה חולה בעוד האם בעבודה (ראו איור  .)11כן אפשר למצוא טקסטים העוסקים
בערכים ציוניים לצד הגשמה עצמית (ראו איור .)12
איור  .9שינויים מגדריים ,מתוך קוראים ולומדים בהנאה (חוברת  – 1קמץ–פתח) ,לוגסי ()2014
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איור  .10ערכים לצד הגשמה עצמית ,מתוך קוראים ולומדים בהנאה (חוברת  – 5שורוק–קובוץ) ,לוגסי ()2014

הטקסטים שלעיל מפגישים את הילד בהדרגה עם עיצורים ותנועות מוכרים שלמד .לצד טקסטים
אלו ,שנועדו לתרגול ,אפשר למצוא בכמה מן המקראות קישורים של תוכן ומשמעות בין טקסטים המתרגלים
פענוח צופן לטקסטים מספרות ילדים העוסקים באותו נושא ולטקסטים מידעיים רלוונטיים .לדוגמה ,הצגת
טקסט ייעודי לתרגול החיריק על הזיקית (לוגסי ,2014 ,חוברת  ,2עמ'  ,)116–105לצד טקסט מידע על הזיקית
ושיר "חידה" של ע' הלל על "החיה המשונה" אשר "צבעיה תמיד משנה" (ע' הלל.)1984 ,
בחינת המקראות מגלה כי כמות המשימות המטפחות כישורי אוריינית לצד טקסטים המתרגלים
הקניית צופן משתנה בין ספר לימוד למשנהו ,ועל המורים הרוצים להורות בגישה מאוזנת דייה ,המשלבת
בין הוראת צופן להוראת משמעות ופיתוח כישורים אורייניים ,להיות ערים לכך ולהשלים את החסר בספר
שבעזרתו הם מלמדים.
ההתפתחות הדיגיטלית ניכרת בספרים החדשים .כל ספרי הלימוד מלווים בגרסאות דיגיטליות,
ובחלקם יש הקראה של הטקסט והעשרת התוכן באמצעות תמונות ,שירים ,סרטים וקישורים לאתרים
רלוונטיים .נוסף על כך הגרסאות הדיגיטליות כוללות משחקי מחשב לתרגול הקריאה .המדיה שהתפתחה
מסייעת לתלמיד לקלוט את המידע טוב יותר משהיה קולט אותו אילו הוצג המידע במדיום אחד או במערכת
סימבולית אחת ( .)Bus et al., 2006; Bus et al., 2008מחקרים שבחנו קריאה ולמידה מספרים דיגיטליים
מראים כי הספרים האלקטרוניים עשויים לסייע בהבנת הטקסט ,בהרחבת אוצר המילים וביכולת הקריאה
והכתיבה של מילים (סגל-דרורי וקורת ;2014 ,סגל-דרורי ואחריםKorat, 2010; Korat & Shamir, ;2014 ,
.)2004
למרות זאת הלמידה בכיתות עדיין נעשית לרוב באמצעות ספרי לימוד ולא באמצעות המחשב ,אולי
בשל חוסר משאבים או בשל ממצא שאפילו צעירים עדיין מעדיפים ללמוד מנייר גם בהשוואה לe-book-
המודרני (בן יהודה ואחרים.)Woody & Daniel, 2013 ;2018 ,
34

אסתי בן מנחם-תאומים

דיון ומסקנות
לבחינת ההקשר ההיסטורי של הוראת ראשית הקריאה בישראל והכרתה לאורך השנים חשיבות רבה
לעוסקים בראשית הקריאה .הבנת השיקולים שעמדו לנגד המורים ,החוקרים וכותבי השיטות בתקופות
השונות יכולה לסייע בזיקוק השיקולים לבחירה מיטבית של דרכים להוראת ראשית הקריאה גם היום.
מתוך ההתבוננות בהוראת הקריאה לאורך השנים אפשר לראות את השינוי שהתרחש עם הזמן
בהגדרת מטרת הקניית הקריאה בעברית .בשלהי המאה התשע עשרה תכלית הקניית הקריאה בעברית
הייתה רליגיוזית ,ולשם כך בתחילת התהליך אפשר היה להתרכז בעיקר בלימוד הגרפמי-פונמי ובטקסטים
מן התפילה והמקורות; בראשית המאה העשרים הייתה המטרה הקניית השפה העברית לצד הקניית
הקריאה; וכיום ,בתחילת המאה העשרים ואחת ,ניכרת השאיפה לטפח אדם אורייני היודע להשתמש בידיעת
קרוא וכתוב למטרות ספציפיות ,בהקשרים ספציפיים של שימוש ( ,)Scrinber &Cole ,1981ולהתערב בכל
הפעילויות שבהן נדרשות קריאה וכתיבה כדי לתפקד ביעילות בקבוצה ובקהילה ( .(Harrison, 1983שינוי
המטרה מבוטא אפוא בשינוי בדרכי הוראת ראשית הקריאה בתקופות השונות.
גם שאלת האיזון בין הצופן למשמעות ולטיפוח כישורים אורייניים נכחה לאורך השנים (קוזמינסקי
וטוב-לי .)1995 ,בחינת הקניית הקריאה בתקופות השונות מלמדת על תנודות בין צופן למשמעות ובין
התמקדות בקוד האלף-ביתי מחד גיסא להקניית תשתית אוריינית ושימת דגש על המשמעות מאידך גיסא.
כבר בראשית המאה העשרים אפשר לראות כיצד שילבו כותבי השיטות טקסטים משמעותיים (ורעיונות
חברתיים) לצד הקניית הצופן (ילין .)1900 ,כן אפשר היה למצוא שימוש פונקציונלי בשפה לצד הקניית האלף-
בית (קיפניס .)1933 ,חשיבות רכישת השפה הכתובה לצורכי תקשורת הייתה אז מורגשת אף שהעברית טרם
הוכרה כשפה רשמית בארץ ,ולא תמיד זו הייתה השפה שבה נעשה השימוש לקידום מטרות מדיניות,
חברתיות ותרבותיות.
לעומת זאת בשנות החמישים ,לאחר הקמת המדינה והעלייה ההמונית ,כאשר הגיעו תלמידים
לכיתה א' ללא תשתית אוריינית מוקדמת ,נטתה ההתמקדות לעבר הוראת הצופן ופחות לטיפוח שפה
וכישורי אוריינות .כמו כן לא נבנתה כל תשתית אוריינית במערכת החינוך ,ורכישת הקריאה עמדה בפני
שוקת שבורה .המהפך בשנים שלאחר מכן בעקבות גישת "השפה כמכלול" הפך את הקערה על פיה והביא
להתמקדות במשמעות ,אך הפעם על חשבון הצופן .הגישה להוראת ראשית הקריאה היום מנסה לאזן בין
הגישות .אם כן ,התנודות בין צופן למשמעות ניכרות לאורך התקופות ,ובחינת התנודות ותוצאותיהן מחזקת
את המסקנה שיש לאזן ולשלב ביניהם.
בחינת הטקסטים המופיעים במקראות לראשית הקריאה מלמדת על התרבות ועל הערכים בכל
תקופה ,והטקסטים הנלמדים יכולים לעיתים לשמש מראה להווי החיים בארץ .לדוגמה ,הטקסטים בסוף
המאה התשע עשרה היו טקסטים מן המקורות היהודיים ,ובראשית המאה העשרים כבר אפשר למצוא
טקסטים שחיברו כותבי השיטות המשתמשים באופן חלקי בשפת המקורות אבל תוכניהם מכוונים להקנות
ערכים (כמו עזרה הדדית ,כיבוד הורים ואהבת ספר) ומסרים ציוניים.
החל מ שנות החמישים הטקסטים לראשית הקריאה עוסקים בנושאים הרלוונטיים לעולם הילד.
במקראות כיום אפשר למצוא עיסוק רב בילד ,במשפחתו ,בסביבתו הקרובה ,בעליות לארץ ,במגוון תרבויות
ובהווי החיים היהודי והישראלי .כן משולבים במקראות היום טקסטים של מידע וטקסטים אותנטיים
מספרות הילדים .שילוב זה מלמד על הרצון להעשרת ידע ,להקניית ערכים ולהתערות בתרבות כבר בתהליך
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רכישת הקריאה .אם כן ,התאמת הטקסטים לתרבות העכשווית ולמטרת רכישת הקריאה חשובה .בתקופות
שבהן לא התאימו הטקסטים הנלמדים לתרבותו של הילד הם היו מכשול ברכישת הקריאה ,כפי שראינו
בכפר עולי תימן (רון ,תשי"ד).
עוד עולה מההתבוננות ההיסטורית שבתהליך רכישת הקריאה יש לתת מענה לשפה הדבורה של
הילד ולתשתית האוריינית שבה גדל .בסוף המאה התשע עשרה בלט הפער שבן השפה הכתובה לשפה הדבורה
בהיות הקריאה במקורות מנותקת מהדיבור בעברית .החייאת השפה העברית הביאה את כותבי השיטות
להקנות שפה דבורה לצד הקניית צופן ,וכותבי השיטות אז לימדו את התלמידים לדבר עברית במקביל
לרכישת הקריאה .בדרך זו היה הלימוד ידידותי ומשמעותי יותר לתלמידים.
הקושי בלימוד שפה כתובה ללא ידיעת העברית עלה שוב ביתר שאת בשנות החמישים ,כאשר הגיעו
ילדי העולים מארצות המזרח לכיתה א' ללא ידיעת השפה וללא תשתית אוריינית .בתקופה זו לא יושמו
לקחי העבר ולא ניתן מענה לעיסוק בהעשרת השפה הדבורה ,וגם לא היה עיסוק בחשיבות ידיעת השפה
הכתובה .כאמור ,פיתוח השפה הדבורה והעשרתה הם רכיב חשוב בתהליך הקריאה ( ;Prior et al., 2014
 ,)Schwarts & Katzir, 2012וחשוב לשלב פעילויות המעודדות שיחה וכישורי שיח כבר בראשית הוראת
הקריאה .עוד ידוע היום שילדים בעלי תרבות אוריינית ,גם אם אינם דוברי השפה שבה הם לומדים לקרוא,
ירכשו מהר יותר את הקריאה על בסיס התשתית האוריינית התרבותית שלהם ( Bernhardt & Kamil,
 ,)1995בניית תשתית האוריינות והעשרת השפה חשובים לתהליך הוראת ראשית הקריאה ,ואפשר למצוא
מענה לכך בעיקר בשיטות הקריאה מסוף המאה העשרים ואילך.
התפתחות עולם המדיה נתנה את אותותיה בהקניית ראשית הקריאה החל משנות השמונים
באמצעות משדרי טלוויזיה ותוכנות מחשב (תוכנית בלי סודות ,ו-יש לי סוד – אני קורא) .כיום לכל שיטות
הקריאה יש גרסאות דיגיטליות ,והן משלבות משחקים ופעילויות במחשב .כפי שהראינו ,המדיה מסייעת
בסינרגיה בין השפה הדבורה לכתובה ,בהרחבת הידע ובשימוש פונקציונלי בשפה הכתובה .ואולם בהקשר
זה עדיין עולה השאלה אם יש למדיה הדיגיטלית ערך מוסף ואם היא תורמת להקניית הקריאה ,להבנת
הנקרא ולרכישת כישורים אורייניים ,ואם כן ,כיצד .נראה כי בשנים הקרובות יידרש מחקר שיבחן את
השפעתה ואת תרומתה של המדיה הדיגיטלית על תהליך הוראת הקריאה .כמו כן בשנים הבאות תיבחן
השאלה אם חשוב שהשיטות החדשות יכללו פיתוח כישורי אוריינות דיגיטלית ) ,(Digital literacyכלומר
פיתוח כישורים ומיומנויות בקריאה ובכתיבה לשימוש מושכל בעולם הדיגיטלי בד בבד עם תהליך רכישת
ראשית הקריאה.

הערת הכותב :תודה רבה לפרופ' עלית אולשטיין שקראה את נוסח כתב היד ותרמה רבות בהערותיה
החשובות .תודה מקרב לב לדר' עינת גוברמן שהעירה הערות לנוסח הראשון של המאמר וליוותה באהדה את
תהליך הכתיבה .ראשיתו של המאמר בהצגת הנושא בכנס 70" :שנות מדינה ,מתש"ח עד תשע"ח :חינוך,
יהדות וחברה" שהתקיים במכללת אפרתה (פברואר.)2018 ,
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