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 :הרך בגיל אוריינות ושפה לקידום ככלי האלקטרוני הספר

 ?בתחום עשור של ממחקר למדנו מה

 

 דרורי ועפרה קורת-אורה סגל

 

 מבוא

מכירה של מוצרי ביצור וגידול עצום בי עמה של העשור האחרון הביאהטכנולוגית המהפכה ה

כך הולך נפוצה יותר, ו הולכת ונעשיתספרים אלה מכירת הספר האלקטרוני.  ביניהם ,מדיה שונים

שוק צובר גם בישראל  (.Cain-Miller & Bosman, 2011)בעולם  חלקם בנתח שוק הספריםוגדל 

ספרים אלקטרוניים, גידול של  302 יצאו לאור 3102ובשנת  .הספרים האלקטרוניים תאוצה

 הוצאות ספרים רבות(. 3102שנה הקודמת )הספרייה הלאומית, בהשוואה ל 011%-למעלה מ

לדוגמה בחנות הספרים הדיגיטלית  .אלקטרונימציגות לקורא יותר ויותר ספרים בפורמט 

 3,111מעל , 3102מאי , ניתן היה למצוא נכון לחודש "ידיעות אחרונות"בהוצאת ש"עברית" 

  ספרים אלקטרוניים.

 והן מבוגריםניכרת הן בספרים המיועדים ל אלקטרוניים מכירה של ספריםבבייצור ו עלייהה

מגמה זאת מתרחשת במקומות שונים בעולם  .בגיל הרך ילדים עבורבספרי ילדים, כולל ספרים 

שונות בארץ כמו ספרים בעברית. הוצאות  ואף ,באנגלית ובהולנדית למשל, בשפות שונותו

לאור מוציאות  "ebooki"-"ספריית הפועלים", "ידיעות אחרונות", "מנדלי מוכר ספרים" ו

ספרים דיגיטליים  המפיקותקיימות חברות  לכך לספרים המודפסים. נוסףגרסאות דיגיטליות 

למשל חברת , רטפוןאו כמוצר לטאבלט או לסמ תקליטורים  בצורתבגרסאות אלקטרוניות בלבד 

לגבי כמות הספרים הדיגיטליים בעברית  3102מאי  חודשב דיקה שערכנובילדים.  טאצו' לספרי

 ,ספרים 021מציעה  "ספרים מוכר מנדלי"עלתה שהחנות ה ,המוצעים לילדים בגיל הרך ברשת

ות מציע "אחרונות ידיעות" בהוצאת" עברית" החנותוכן  (ו'טאצ חברת של" )אצבעונית" החנותו

 . ספרים 01 כל אחת

 ומגלים ,לקרוא בספרים אלה ילדים צעירים מפגינים מוטיבציה לפיהןשמחקריות קיימות עדויות 

בסקר שנערך בארצות הברית נמצא  .(Greenlee-Moore & Smith, 1996)הנאה בעת הקריאה 

 ,Vandewater, Rideout) אלקטרוני ספר בקריאת ביום דקות 01 מבלים 6–2 בני שילדים
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Wartella, & June, 2007), שנכללו בסקר ממיצב בינוני  6–3 בנימההורים לילדים  13.2%-וש

גם לגבי . (Vaalla & Takenchi, 2012) דיווחו שהם קוראים עם ילדיהם ספרים אלקטרוניים

ישראל, בידינו עדויות שקריאה בספרים אלקטרוניים הופכת להיות פעילות נפוצה ומושכת עבור 

 01%-ש ( מצאה3112לנדאו )-חלק מהסביבה הטבעית שבה הם חיים. בדשלו ,ילדים בגיל הרך

דיווחו שיש להם מחשב  ,השהשתתפו במחקרמהורים לילדים בגיל גן חובה ממיצב נמוך ובינוני 

 .בהן הם עושים שימוש עם ילדיהםשניים רובבית ולפחות חמש תוכנות הכוללות גם ספרים אלקט

 אלקטרוניים ספרים שיש בביתםדיווחו ממיצב בינוני  מההורים 23%-נמצא ש במחקר נוסף

  (.3110 ,אור)אלה  בספרים ילדיהם עם במשותף שהם קוראים דיווחו מתוך אלה 00%-, ולילדים

בהקשר של המחשב  האוריינות והשפהבשנים האחרונות נעשה ניסיון לקשר בין רכישת 

 (,Bus, de Jong, & Verhallen, 2006; Bus, Verhallenוהמולטימדיה עם תאוריית הסינרגיה 

& de Jong, 2008; Caplovitz, 2005; Neuman, 2008; Verhallen, Bus, & de Jong, 2006 .)

 ומצויים הצעיר בגיל באוריינות ושפה המתקשים אלה חודייוב, צעירים ילדים ,זו ריהתיאו פי על

 סוגי בכמה שימוש המשלבת בדרך ילמדו אם להיתרם עשויים, וכתיבה קריאה ללמידת בסיכון

 באמצעות מאשר יותר( ספרים כמו מודפסים וחומרים, סמרטפון, טלוויזיה, מחשב כגון) מדיה

פעילות הילדים . (Neuman, 2008; Verhallen, Bus, & de Jong, 2006) בלבד אחת מדיה

 הם עושים שימוש על םבהש התוכנות השפעת שאלות על במחשב ובספרים אלקטרוניים מעלה

 .בפרט שלהם האוריינות והשפה התפתחות ועל בכלל הילדים של למידתם

ידום יכולת הקריאה, קויה לתרום לששע למשימה חשובה נחשב רךבגיל ה אוריינות ושפהטיפוח 

 ,Neuman, & Dickinson ) אקדמיים בכלל של הילד בגיל בית הספרההישגיים ההבנת הנקרא ו

2011; Sénéchal & LeFevre, 2002; Whitehurst & Lonigan, 2001.)  בקולקריאת ספרים 

 אלהנתפסת כאחת מהפעילויות החשובות ביותר לשם פיתוח יכולות  הצעירבגיל לדים לי

(Dickinson, Griffith, Golinkoff, & Hirsh-Pasek, 2012; Teale & Sulzby, 1999).  שפע

סקרנות  שמעוררות ,בשוק מציב אפשרויות חדשותהיום הספרים האלקטרוניים שקיים 

מצב . מצד שני, מחנכים והורים, של המבוגריםהן של הילדים והן  אתם,לפעילות ומוטיבציה רבה 

 . אחת השאלות שאנחנולגבי התרומה של פעילות זו לילד רבותהיות ולתפותח פתח לשאלות זה 

היא אם הרך, בגיל  הטיפוחבוהאוריינות שואלות כחוקרות בתחום החינוך המתמחות בהתפתחות 

 .של הילד האוריינות והשפהלספרים האלה יש תרומה להעשרת 
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 22 איכותם של נבחנה (Korat & Shamir, 2004) בנושא זה בישראל שבוצעמחקר הראשון ב

 בין בישראל בשוק למכירה קיימים שהיושל תקליטור, בפורמט  עבריתב אלקטרוניים ספרים

לבחון את הפוטנציאל שלהם לתמוך להעריך ספרים אלה והמטרה הייתה  .3113–0002 השנים

ונג ובס 'של דה ג קודמתדומה עבודה התבסס על  זה מחקר. בגיל הרךשל ילדים  שפהבבאוריינות ו

(de Jong & Bus, 2003), שנים מקבילות בשפה משאלה זאת לגבי ספרים לילדים  הועלתה בוש

אוריינות פרים בעברית עלה כי הם לא כללו מאפיינים שעשויים לקדם ת הסמסקיר .ההולנדית

, הרך לגיל אלקטרוניים בספרים חשובים למרכיבים והתייחסות שנבדקו ההיבטים לפירוט) ושפה

 אחוז קטן יחסית  רק למשל (.Korat & Shamir, 2004; Shamir & Korat, 2006 אצל ראו

ועל כן תומכות בהבנת  ,לאנימציההופכות את האיורים ש ",חמות נקודות" וכלל( מהספרים 31%)

הייתה הבנת הסיפור בהתמיכה  רמתשנמצא  באותם ספרים שבהם נכללו נקודות חמות, .רהסיפו

 שיתמכונקודות חמות  הללו מספר גדול יותרג בספרים הצילשאפשר היה נמצא עם זאת  טובה,

 שברובמהמחקר עלה עוד לשפר את רמת התמיכה של נקודות אלה. יש כן שוהסיפור  תבהבנ

קריאת הסיפור  הקרבה בין. התוכנה של משחקיםבצמידות ל הסיפור קריאת מופיעה הספרים

מקו  הילד של דעתולהסיח את  העלולאינטראקטיביים שונים משחקים  הכוללותלבין פעילויות 

 ,Shamir & Korat) במחקר נוסף הומלץ בעקבות זאת. (de Jong & Bus, 2002) וומתכני הסיפור

 את לקרוא לילד לאפשר כדי, המשחקים ושל הסיפור קריאתהפרדה בין התפריטים של על  (2006

 .לבו שומתת את וטיסי אחרים שדברים מבלי, שלו ובתוכן בטקסט ולהתמקד בלבד הסיפור

מילון הספר האלקטרוני לקדם את הילד מבחינה לשונית, הוא בעזרתו יכול מרכיב נוסף ש

. קשות מילים רשישפ מילון בלבד אחד בספררק  היה שנבדקו הספרים 22 מתוךהמשולב בספר. 

 הבנתלו לקריאה השלכות ובעלתמאוד  חשובה נחשבת הרך בגיל הילד של המילים אוצר העשרת

 ;Carlisle & Rice, 2002; Neuman & Dickinson, 2011) הספר ביתעתיד בב ילדה של הנקרא

Johnson, 1995) .לתרום רבות לקידום יכולת זו. יכולים אלקטרונייםה ספריםה 

ספרים אלקטרוניים לצורכי מחקר במטרה לקדם  הוחלט על פיתוחבעקבות תוצאות הסקירה 

עם  תוכנה עיצוב: "Edutainment"ה התפיסה של בבסיס התכנון עמד אוריינות ושפה בגיל הרך.

הנה בד בבד עם היותה מקדמת למ הפעילות את הופכיםש ,מולטימדיה של מגוונים אפקטים

 םועיבוד אלה ספרים פיתוח (.Underwood & Underwood, 1998) למידה של חשובים היבטים

סט לאיורים הטק ולקשר בין ,שפה הדבורה והכתובהמתוך מטרה לפתח מודעות לגם  נעשה
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בצבע בולט  והואר ,וגדולות ברורותסט הכתוב בספר הופיע באותיות הטק. ולאנימציות שבספר

 תלוששהופרדו באופן בולט  לכך נוסף .ת הקרייןקריא )צהוב על גבי שחור( סימולטנית בעת

 "את הסיפור"קרא תפריט  ."עם מילון קרא"ו "שחק עם הסיפור", "קרא את הסיפור" תפריטיםה

, קרייןבאמצעות  הסיפור את לשמוע ניתן זה בתפריט. משחק ללא קריאה גם לאפשר כדי מוצג

 להפעיל ניתן לא אך, ואנימציות איורים ולראות קריאתו כדי תוך מואר הטקסט את לראות

אך , "הסיפור את קרא" בתפריט כמו פונקציות אותן מופיעות "הסיפור עם שחק" בתפריט. אותם

 האובייקטיםאת ו הדמויות אתכן ו באיוריםש "החמות"נקודות ה את להפעיל גם אפשר

הכתוב שהקריין  לטקסט, נוסף דבור שיח מספקת מסוימות תמונות על לחיצה .בהם שמופיעים

 יובל"בספר  האלקטרוני  לדוגמה. בהם ולתמוך הסיפור של התכנים את להרחיב שמטרתו ,קורא

 של האחרון בעמוד, (3112, דרורי-וסגל שמיר, ורתק: אלקטרונית גרסה, 3111, רות) "המבולבל

, חובש הוא החדש כובעו את, מתלבש שיובל לפני, בקר כל: "קטע מן הסיפור קורא הקריין, הספר

 ישכח לא שדבר, יתבלבל שלא ראשו על שומר, ונעים וחמים זוהר כובע, הצבעים מכל פלאים כובע

  ופרה ארנב שוכבים דוצול כובעו את חובש הואכש במיטתו שוכב יובל נראה באיור". יקלקל ושלא

 עם לישון הולכת אני: "אומרת הדמות, יובל של הדמות על לוחץ הילד כאשר. עצומות עינייםב

, מפהקת היא הפרה על לוחצים כאשר ."אותו שמתי איפה אשכח שלא כדי, הראש על הכובע

 . !"נעימים חלומות! טוב לילה: "אומר הוא הארנב על לוחצים וכאשר

, 0002)שליו, בספר האלקטרוני "הטרקטור בארגז החול"  שלוש בעמוד דוגמה נוספת מופיעה

 והטרקטור אהרון שהדוד הפעולות כל סיפור מפורטותב (.3112גרסה אלקטרונית: שמיר וקורת, 

 כאשר". יחד עובדים והטרקטור אהרון הדוד": מן הסיפור קורא הקריין .היום במהלך יחד עושים

 הדמות. בטקסט ופיעהמ אינהש הרחבה מקבל הוא, אהרון הדוד של הדמות על וחץל הילד

 עשויה זו אמירה". ובנפש בלב חברים אנחנו ,חברים סתם לא אנחנו, ואני הטרקטור: "אומרת

נקודות חמות אלה מרחיבות את התוכן של  .הדמויות בין היחסים מערכת עומק את לילד להבהיר

ומעמיקות את תובנת  ,נקודות המבט של הדמויות השונותדרך הסיפור, בונות הקשר תומך 

 . הקורא

סט. לחיצה על רות של משחק עם מילים מסוימות בטקאפש כולל גם "הסיפור עם שחק"תפריט ה

מאפשר  "קרא עם מילון"התפריט  .הברות(-)תת ולצירופים להברותמפרקת אותן לים הללו יהמ

 חציתמב. שמופיעות בו קשות למילים פירושיםמתן את הסיפור תוך שקורא ריין שמיעה של הק

למילון  ליםיהמ בחירת. אחת קשה להילמ פירוש ניתן בספר( עמודמקביל לכל מסך ) המסכיםמ
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בקבוצת  לילדים מהותיאו גננות שנתנו ערכהמחקר מקדים שנערך עם ילדי גן, ועל ה על התבססה

על המסך בתוך בועה עם סיום קריאת אוטומטית כתובה בגדול  ופיעהמ מילת המילון. גיל זאת

 . בד בבדלהיהמ את שמבאר איור עמוד. בתוך הבועה מופיע גםהטקסט של אותו הקריין את 

 להיהמ, הפירוש מתן לאחר. ילדיםלרמת הבנת ה מותאםש ,למילה קצר פירוש הקריין מספק

  .הפירוש את ושוב שוב ולקבל עליה ללחוץ יכול והילד ,מהבהבת

למאפיינים  לדוגמאות) לעיל באופן המתוארפותחו  אוריינות ושפהקטרוניים תומכי שני ספרים אל

 הטרקטור" הספר הראשון הוא (.0 נספח ראו, מתוך הספרים עצמם האוריינות והשפהתומכי 

 (הטרקטור קיצורב להלן פועלים, שיקרא הוצאת, 0002) שליו מאיר הסופר מאת "החול בארגז

 מאת "המבולבל יובל" (. הספר השני הוא3112ל ידי שמיר וקורת, )הגרסה האלקטרונית פותחה ע

)הגרסה האלקטרונית  (יובל בקיצור להלן שיקרא, פועלים ספריית, 3111) רות מרים הסופרת

 עם לעבודה כמתאימים נבחרו אלה ספרים שני(. 3112דרורי, -פותחה על ידי קורת, שמיר וסגל

 ומומחית הרך לגיל מומחית, גננות שלוש: מקצוע נשיא חמישה ידי על שהוערכו לאחר, גן ילדי

 המתאימים ולשון תוכן, ספרותי מבנה ספריםלש כך על הסכימו המעריכים כל. ילדים לספרות

, דמויות הצגת, אקספוזיציה הכולל סיפור של קלאסי מבנה יש הספרים לשני. הרך בגיל לילדים

 העשויים נושאים מציגים הספרים ךלכ נוסף(. 77Mandler & Johnson, 19) ופתרון בעיה

  .אותם ולעניין בגיל הרך ילדים להעסיק

דגם לפיתוח ספרים לשמש והם עשויים  ,רכי מחקרולצ נוים פותחו על ידיהאלקטרונישני הספרים 

האוריינות אם הדגם המוצע אכן תורם לקידום  על מנת לבדוק .ושפה בגיל הרך תומכי אוריינות

עם ספרים  ורכשנע המחקרים את נסקור הנוכחי במאמר .סדרת מחקריםערכנו  ,של הילד והשפה

 :נושאים מרכזיים ניבשבקרב ילדים צעירים בגיל הגן ובראשית בית הספר היסודי. נתמקד אלה 

 מבוגרשל תרומת פעילות קריאה משותפת ( 3) ,אוריינות ושפה ככלי לקידוםהספר האלקטרוני ( 0)

   של הילד. האוריינות והשפהלהתפתחות  האלקטרוניילד בספר ו

 

 הרך בגיל אוריינות ושפה כלי לקידוםכ האלקטרוני הספר

 אוריינות ושפה לקידום ביותר החשובות הפעילויותמ לאחת נחשבת הרך בגיל ספרים קריאת

(Neuman & Dickinson, 2011; Teale & Sulzby, 1999.) הבתרומ עוסקת המחקר ספרות רוב 

 הילד של המילים אוצרומציינת באופן מיוחד את השפעתה על קידום  הספר המודפס, קריאתשל 

(Aram & Biron, 2004; De Temple & Snow, 2003; Sénéchal & LeFevre, 2002) .
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, הגן בגיל ילד לשלהיבטים אורייניים  מודפסה ספרב קריאהה הצביעו על תרומת אחדים מחקרים

 Aram, 2006; Aram) הדפוס על וידע מילים כתיבת, מילים קריאת, אותיות שמות הכרת למשל

& Biron, 2004; Korat, Klein, & Segal-Drori, 2007; Reese & Cox, 1999.) מחקרי  השלוש

הראו  ,ילדיםלפני  מודפסים פריםשל ס בקולה קריא שנערכו על יםקלאסי הזילאנ-מטה

 &  ,Bus, van IJzendoorn) 1%שהתרומה לשפה הדבורה והכתובה של הילד הייתה בשיעור של 

Pellegrini, 1995; Mol, Bus, de Jong, & Smeets, 2008; Scarborough & Dobrich, 1994) .

 ודובריש סקרבורו של לדעתם. אלה ממצאים למשמעות נוגעב בדעתם חלוקים החוקרים

(Scarborough & Dobrich, 1994) ה קריא של המשתנה ולכן, נמוך שיעור הוא 1% של שיעור

יש לחשוב ו ,הילד אוריינות את המנבא מרכזי כמשתנה להיחשב יכול אינו ילדפני ל ספר של לבקו

 Bus et)ומול ועמיתיה  ועמיתיה בס דעתבניגוד לדעה זו,  .ואוריינותלקידום על דרכים נוספות 

al., 1995; Mol et al., 2008)  קריאת בין שנמצאו הקשרים של והמהימנות היציבותהיא כי 

 להישגים חשוב מנבאהוא  שמדד זה כך על יםמעיד ,השונים האוריינות מדדי לבין ילדיםל ספרים

 של התרומה לבחינת חשיבות ישנה זאת מחלוקת לאור .יחסית נמוכים היותם למרות אורייניים

  .לאוריינות ושפה הרך בגיל אלקטרוניים ספרים קריאת

בהתאמה סט כתוב ומואר הצגת טקשכולל  ,של הספר האלקטרוני , האם הפורמטנשאלת השאלה

 לים חדשותיקידום הבנת מלנקודות חמות לקידום מודעות פונולוגית, כולל ו לקריאת הקריין

, ממצא לים והבנת סיפור(ייכול לקדם לא רק את שפת הילד )אוצר מולתמיכה בתוכן הסיפור, 

כמו ורייניים א היבטיםאלא גם בעיקר בעקבות קריאת מבוגר לילד מתוך ספר מודפס, שעלה 

נציג כאמור,  ,במאמר הנוכחי. ליםיניצני קריאה וכתיבה של מ ,מודעות פונולוגיתהכרת אותיות, 

אוריינות תומך  אלקטרוני ספרפעילות עם  של התרומה על בישראל שנערכו מחקרים של סקירה

 יתומכ אלקטרונייםה הספריםאת הילדים במחקרים אלה קראו  .מיומנויות אלה כלי לקידוםכ

 & ,Shamir, Korat. במחקר אחד )("יובל"ו "טרקטור") נוייד על שפותחווהשפה  האוריינות

Barbi, 2008 )ראו, ”ואני סבתא“) טובה איכותך כבעל שהוער מסחרי אלקטרוני נקרא ספר :

Shamir & Korat, 2006 .) שפההאוריינות ובתחומי האת ההיבטים השונים  נתארבהמשך 

פעילות ( 2)-ופעילות עצמאית של הילד ( 1)קידומם בעקבות  לגבי יםהממצאוכן את  שנחקרו,

  .ספרים אלהבקריאת  מבוגרמשותפת עם 
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 שפהלפעילות עצמאית של הילד בספר האלקטרוני ותרומתה לאוריינות ו

 אוריינות

: מודעות פונולוגית, אלה הם הנוכחיהאוריינות שנבדקו במחקרים המתוארים במאמר  מדדי 

ים בתחום האוריינות מדדים אלה חשובאותיות, קריאת מילים וכתיבת מילים. הכרת שמות 

וחלק מהם נמצאו במחקרים רבים כמנבאים את רכישת הקריאה והכתיבה בבית  ,המוקדמת

 ,2002Aram, 2005; Cunningham & Carroll, in press; Korat, Bahar, & Snapir, הספר )לוין

2003; Majsterek & Ellenwood, 1995; Melby-Lervåg, Lyster, & Hulme, 2012; Morris, 

Bloodgood, & Perney, 2003; Scarborough, 1998; Shatil, Share, & Levin, 2000; Stage, 

Sheppard, Davidson, & Browing, 2001).    

 פונולוגית מודעות

 כלומר, ומובחנות קטנות ליחידות לחלוקה ניתנת הדבורה שהשפה ההכרה היא פונולוגית מודעות

 המילה חלוקת, מילים חריזת היתר בין כוללת זאת יכולת. הברות(-ולצירופים )תת להברות

, למילה הברות כמה צירוף, מילה של הסוגר ולצליל הפותח לצליל מודעותלהברות ולצירופים, 

 עם שחק" התפריט(. Stahl & Murray, 1994) יוצא בזהוכ במילה צליל של השמטה או הוספה

 מילים חלוקת של פעילות כולל נוייד על שפותחו האלקטרוניים הספרים בשני המופיע "הסיפור

 הילדים מודעות את לפתח הייתה המטרה. (Share & Blum, 2005) ולצירופים להברות כתובות

 של אנימציה הראתה בטקסט כלשהי מילה על לחיצה. שקראו בסיפור שהופיעו המילים לצלילי

 במרבית. בהתאמה הצלילים הגיית נשמעה ובד בבדולצירופים,  להברות תובההכ המילה חלוקת

 לפני אובחנו והם, (וחובה חובה-טרום) בלבד גן ילדי ,אלה בספרים שעבדו הילדים היו המחקרים

 להברות האלקטרוני בספר שהופיעו המטרה מילות את לחלק םיכולתמבחינת  הואחרי הפעילות

 & Korat, 2009; Korat & Blau, 2010; Korat & Shamir, 2007, 2008; Shamir) ולצירופים

Korat, 2007; Shamir, Korat, & Barbi, 2008 .)נוסף במחקר (Shamir, Korat, & Barbi, 

 המטרה מילות של הסוגר הצלילאת ו הפותח הצליל את לזהות הילדים יכולת גם נבדקה( 2008

 שלוש של קריאה לאחר פונולוגית במודעות שיפור נמצא לעיל שצוינו המחקרים בכל .במחקר

 , Korat) נוסף במחקר(. Korat & Shamir, 2007) אחד במחקר מלבד ,האלקטרוני בספר פעמים
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 יותר גדולה התקדמות נמצאה לא ,בספרים פעמים חמש של קריאה גם בדקנו בוש( 2009

 ליכולת גבול יש הנראה כפי. פעמים שלוש של לקריאה בהשוואה הילדים של פונולוגיתה במודעות

  .זאת להתקדמות להגיע מספקת הייתה פעמים שלוש של וכמות ,קצר זמן בפרק הילד התקדמות

 

 הכרת שמות אותיות 

 כלשהוזו משקפת ידע  מיומנותהכרת שמות אותיות היא היכולת לזהות אותיות ולקרוא בשמן. 

ת הקריאה בספרים אחת השאלות שנשאלה היא אם פעילושיש לילד על השפה הכתובה. 

הילד מאזין עת הפעילות . בבקרב ילדי גןם יכולה לקדם הכרת שמות אותיות יהאלקטרוני

שבמהלך עיניו. ההנחה הייתה שייתכן  מולסט מואר הטק בזמן-ובו ,לקריאת הטקסט על ידי קריין

ות הכרת שמאת  ולחזק אצל עשוימה ש ,שלההצליל לבין האות הילד קולט את הקשר בין  מצב זה

התקדמות הילדים בהכרת שמות אותיות בעקבות שנמצא בעיצומו בגיל זה. תהליך  אותיות,ה

 ילדי 13 נבדקו זה . במחקר(Shamir & Korat, 2007)אחד מחקר קריאת ספר אלקטרוני נבחנה ב

 הספר את קראה אחת הקבוצ: התערבות קבוצות לשתי אקראית שחולקו ,ממיצב נמוך חובה גן

 שתי. בזוגות האלקטרוני הספר את קראה שנייה וקבוצה, באופן יחידני" טורהטרק" האלקטרוני

 של שמות עשרה לזהות תבקשוה הילדים. פעמים שלושעצמאית  הספר את קראו הקבוצות

  .הואחרי לפני הפעילות בספרכתב ב להם שהוצגואקראיות  אותיות

 בות הפעילות בספר.ממצאי המחקר העלו שלא הייתה התקדמות בזיהוי שמות האותיות בעק

 6–2בגיל  ילדים דקוב, ש(de Jong & Bus, 2002ממצאים דומים לאלה עלו גם אצל דה ג'ונג ובס )

התקדמות הילדים בהכרת שמות -איפעמים. שש ספר אלקטרוני בעצמאית  וקראש ממיצב נמוך

מיוחד  עם זאת נראה שהסיבה לכך היא העדר דגש למספר הפעילויות הקטן בספר. האותיות יוחס

כפי . הכרת שמות אותיות קידום עלשנעשה בהם שימוש במחקר, ים אלקטרוני ספריםבאותם 

שיתמקדו  ,תפריט נפרדבייחודיים משחקים בספרים האלקטרוניים לפתח לצורך זה יש  הנראה

  במיומנות זאת.

 

 מילים קריאת

 כתובות מילים יםמזה ילדים. הכתובות המילים הן בטקסט המיוצגות הבסיסיות הלשון יחידות

מסוגלים לקרוא הם  ולעיתים ,(Share & Gur, 1999) פורמלית קריאה לקרוא שלמדו לפני עוד

סט מואר בהתאם קריאה בספר האלקטרוני הכוללת טק .בשלמותןלקוראן חלקים מהן או 
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לפתח ואולי גם  ,לצלילי המילה ,לאותיות ,הכתוב סטיאת הקריין עשויה לפתח מודעות לטקלקר

שבחנו שיפור בקריאת מילים  המחקרים כלב .ולקוראהת לקלוט את המילה בשלמותה יכול

 & Korat, 2009, 2010; Korat & Blau, 2010; Korat)ספרים האלקטרוניים בעקבות קריאה ב

Shamir, 2007, 2008, 2012; Shamir, Korat, & Barbi, 2008),  שהופיעו ליםיבמנעשה שימוש 

לילד הוצג כרטיס עם מילת מטרה )מילה (. פעמים 1–2) גבוהה תבשכיחו סיפורסט של הטקב

שנע ממצב דורגה בסולם  הקריאהרמת לקרוא אותה. התבקש והילד  ,סט הכתוב(קחוזרת מהט

לא נכונים, הפקת צלילים  דרך הפקת( או לא יודע )ניחוש, טעות של אמירת מילה לא נכונה

  לקריאה נכונה של כל המילה.ועד מילה, צלילי המרבית של  הפקה ,צלילים נכונים בודדים

התקדמו משמעותית  יםהילד ,(Korat & Shamir, 2007) אחד למעט ,לעיל שצוינו המחקרים בכל

לאחר  לעומת זה שנערך ,האלקטרוני בספר מהאבחון שנערך לפני השימוש ליםיברמת קריאת המ

הייתה מספקת לשיפור  לא ספרב פעמים שלושבאחד המחקרים נמצא שקריאה של  לכך נוסף .מכן

 פעמים חמש קריאה של אילוו ,ביכולת זאת )בהשוואה לקבוצת ביקורת שלא קראה בספרים(

שקריאת ספרים כך ממצאים אלה מצביעים על . (Korat, 2009) הביאה לשיפור משמעותי

על ידי ילדים צעירים לפני גיל בית ספר תורמת ליכולתם לקרוא באופן עצמאי ם יאלקטרוני

בעת קריאת הקריין הוא זה שמסייע לילדים ללמוד זמנית -בוסט המואר הטק ים. כפי הנראהלימ

 על ממצא זה מצביעקריאת מבוגר לילד מתוך ספר מודפס.  מתקיים בעתלא ש מצב ,את קריאתן

ובמיוחד בשל הפעילות העצמאית  ,ם בהשוואה לאלה המודפסיםייתרון ברור לספרים האלקטרוני

ילים מהקריאת הממצאים שההתקדמות ביכולת עוד מראים ת המבוגר. של הילד ללא תמיכ

ידע הדורש )מורכב  קוגניטיבי הגן הוא תהליך בגיל זהשתהליך למידה דורשת לעיתים אימון, 

שלוש  הילדים נזקקים ביןוכן ש (וכן הלאה ידע על הקשר בין שמות האותיות לצליליהןפונולוגי, 

  . ביכולת זאתלהתקדם  כדי האלקטרוני בספר קריאותלחמש 

 

 ליםיכתיבת מ

 ,Levin & Korat, 1993; Levin, Share, & Shatil) הגן בגיל כבר מתפתחים הכתיבה ניצני

 זאתהתפתחות . מיליםשל ו אותיותשל  הכתיב בניסיונות ( והתחלתם באה לידי ביטוי1996

אותיות כתיבה בתב, כ-דמוילייצוג שרבוט בלתי ייצוגי מ מאופיינת במעברו ,בשלבים מתרחשת

בספר  הקריאה .(0001וקורת,  אמסטרדמר, )לוין תאורתוגרפי תיבהוכ תפונטי כתיבהאקראי, 
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סט לטק מודעותאת הלפתח  עשויהבהתאמה לקריאת הקריין סט המואר האלקטרוני עם הטק

 לפתח , ובתוך כךהקריין בפי המושמע טקסטבין הל כתובסט הטקה בין לַקֵשר היכולת את ,הכתוב

 מילים כתיבתהילד בגן להתקדם ב יכולת את בחןשמחקר בהכתובה.  שפהעל ה וידע רגישות

 ,ממיצב נמוך חובה גן ילדי 13 נבדקו, (Shamir & Korat  2007) בעקבות קריאה בספר אלקטרוני

האלקטרוני  הספר את קראה אחת קבוצה: התערבות קבוצות לשתי אקראית שחולקו

 את קראו הקבוצות שתי. בזוגות ספראותו  קראה שנייה בוצהוק ,באופן יחידני" הטרקטור"

מילים שהופיעו בטקסט של הסיפור בשכיחות  תשעהילדים התבקשו לכתוב . פעמים שלוש הספר

. הואחרי לים נבדקו לפני הפעילות בספרי. המ6–1 שלפעמים( שנמדדו על סולם  2-1גבוהה )

בדומה  לים בעקבות הקריאה בספר.יבכתיבת המי המחקר הראו שכל הילדים התקדמו ממצא

 בעת קריאת הקריין זמנית-בוסט המואר לטקחשיפה ה ,לים כך גם לגבי כתיבתןילקריאת המ

תהליך זה קידם את ו ,לים דבורותימבין לים כתובות ליבקידום הקשר בין מ ,כפי הנראה ,תמכה

 בצורתן הפורמלית.הילדים לכתוב אותן יכולת 

 

  שפה

  מילים הבנת

תקופה זו ב מילים ורכישת, שפת הילד התפתחותל היא תקופה קריטיתהגיל הרך  תקופת

 בגודל משמעותיתזה מזה  נבדלים זה בגיל ילדים(. Hiebert & Kamil, 2005) במהירות מתרחשת

 & Hart) חשופים הם אליוש השפתי ולעושר לתמיכה היתר בין קשור והדבר, שלהם המילים אוצר

Risley, 1995; Neuman & Dickinson, 2011 .)לפני רךה בגיל חדשות מילים ברכישת תמיכה 

 הרך בגיל עשיר מילים אוצרש היות, לפעילות חשובה כיום נחשבת ספרה בבית פורמליתה למידהה

 Sénéchal  & LeFevre, 2002; Storch) ספרה בית בגיל הנקרא ובהבנת בקריאה הצלחה מנבא

& Whitehurst, 2002 .) לקרוא  עליוקל י ,שכאשר ילד מבין משמעות של מילהההסבר לכך הוא

ה טובה יותר של אה שוטפת. קריאה שוטפת בדרך כלל מאפשרת הבנילקר , מה שיביאאותה

 קריאה הבנת גילו הגן בתחילת עשיר מילים אוצרילדים שנמצאו עם , למשל כךסט הנקרא. הטק

 (.Sénéchal  & LeFevre, 2002' )ג כיתה בסוףברמה טובה 

 המילים אוצר את להעשיר תהיהי האלקטרוניים הספרים בפיתוח שלנו המרכזיות המטרות תאח

 איור זיהוי) מילים של רצפטיבית בהבנה התמקדנו. שבספר המילון בעזרתזה בגיל  הילד של
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 ;Korat, 2009, 2010) שפיתחנו האלקטרוניים ספריםב שהופיעו( המילה משמעות את שמייצג

Korat & Blau, 2010; Korat & Shamir, 2007, 2008, 2012; Shamir, & Korat, 2007). 

 מילות. המטרה מילת משמעות את שמייצג ארבעה מתוך אחד איור על להצביע תבקשוה הילדים

 שלושלפחות  ראו, שאותו קהאלקטרוני הספר של במילון הופיעו הילדים נשאלו ןעליהש המטרה

 בהבנה שיפור נמצא( Shamir & Korat, 2007) אחד מחקר למעט המחקרים לכב .פעמים

 עם אחד בקנה תוצאות אלה עולות. האלקטרוני בספר הקריאה בעקבות המילים של הרצפטיבית

 , שבו מודפס ספר מתוך לילד מבוגר קריאת לגבי( Sénéchal, 1997) סנשל של תוצאות מחקרה

 מילים של למידה צלוא לקדם כדי, בספר קריאות שלוש לפחות נחוצות הגן בגיל שלילד נמצא

 . אלקטרוני ספר בקריאת דומה המצב עולה שככל הנראה ,מממצאי המחקרים שלנו. חדשות

 נמצא, בספרים פעמים חמש של קריאה גם בדקנו בוש( Korat , 2009) המחקרים באחד כן כמו

 מעניין. פעמים שלוש בו שקראו מאלה יותר החדשות המילים בהבנת התקדמה זאת שקבוצה

 יכולת הפגינו הגן ילדי ,(פונולוגית מודעות של למצב בהשוואה) חדשות מילים למידת של השבמקר

. פעילויותשל  יותרבמספר רב  הספר עם לעבוד המשיכו כאשר המילים בהבנת ולהתקדם להמשיך

 הבנת לקידום טוב כלי לשמש יכול מילון עם אלקטרוני שספר כך על מצביעים אלה ממצאים

 יחסית קצר זמן בפרק משמעותית התקדמות ממנו להפיק יכולים צעירים לדיםושי, חדשות מילים

 .  מבוגר של תמיכה ללא גם

 

 סיפור הבנת

היא . החיים לאורך מתפתחת (,"הנרטיבית היכולת") אותם ולהפיק סיפורים להבין היכולת

, בגיל הרך ילדים. והתיכון היסודי הספר בית שנות במהלך ומשתכללת הולכתו, הגן גילב מתחילה

 ,בטקסט הגלוי המידע של הקונקרטיים הפרטים ברמת הסיפורים את כלל בדרך מבינים, למשל

(. Carlisle & Rice, 2002) בסיפור המצויים הסמויים למסרים גם מודעים נעשים הם הזמן ועם

 שכולל ולשוני קוגניטיבי התפתחות תהליך משקפים השנים במהלך מספרים שילדים הסיפורים

 של, הסיפור תוכן של זכירה ממנו דורש הילד ידי על סיפור שחזור. מגוונים ריםושיבכ שליטה

, יפעת, קאופמן; 3111, סגל) ספרב המופיעים דקדוקיים ומבנים מילים זכירת וכן העלילה מהלך

 להם קורא כשמבוגר סיפורים לקריאת נחשפים כלל בדרך גן ילדי(. 3111, וגינזבורג קופרסמיט

. הספר לשון ואת הסיפור משמעות את להם מתווך המבוגר רבים ובמקרים, דפסמו ספר מתוך
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 הכתובה השפה בשל והן בסיפורים לעיתים שעולים מורכבים מסרים בשל הן נדרש התיווך

 אם השאלה נשאלת. שולטים הם בהש הדבורה מהשפה יותר ותחבירית לקסיקלית המורכבת

 אדם של תמיכה ללא הסיפור את להבין לילד לגרום יכולה אלקטרוני בספר עצמאית קריאה

 כמה עד? לו ברורה הספר לשון כמה ועד, בו העולים הרעיונות את מבין הוא כמה עד .מבוגר

 עד וכן? הסיפור לתוכן דומה יהיה בספר העצמאית הקריאה לאחר הילד ידי על המופק הסיפור

 ?הספר ללשון דומה תהיה ישתמש בהש הלשון כמה

 נבדקה ים שערכנו,במחקר קראו הילדיםש האלקטרוניים הספרים בשני הסיפורים הבנת

 פרטים של גלוי מידע ברמת היו והן ,בספרים קריאתם לאחר לילדים שהוצגו שאלות באמצעות

 של סוג איזה: "השאלה נשאלה "טרקטור"ה בספר לדוגמה) בטקסט ברורה בצורה שהופיעו

 רמת, בהטקסט מתוך המשתמע סמוי ידעמ וברמת?"( הסיפור בהתחלת עשה הטרקטור עבודה

 ,Korat?"( )עצוב היה הטרקטור לדעתך למה" השאלה נשאלה "הטרקטור" בספר  לדוגמה) היקש

2009, 2010; Korat & Shamir, 2007, 2012; Shamir, & Korat, 2007; Shamir, Korat, & 

Barbi, 2008 .)תבקשה והוא, היקש תברמ או גלוי מידע ברמת משפט לילד הוצג המחקרים בובר 

 ,בסיפור גלויים פרטים ברמת מידע היו ההיגדיםמ מחצית. נכון לא או נכון הוא אם לומר

 שאלה נשאל הילד .שונה הייתה הבדיקה אחדים מחקריםב. היקש ברמת מידע היו ומחציתם

 תא לבחור תבקשה והוא, אפשריות תשובות ארבעהוצעו בפניו  מכן ולאחר ,(היקש או מידע ברמת)

 & Shamir, & Korat, 2007; Shamir, Korat, & Barbi, 2008; Korat) הנכונה התשובה

Shamir, 2007.) 

 הן נבחנה הסיפור הבנת( Korat, 2010; Shamir,  Korat, & Barbi, 2008) נוספים מחקרים בשני

 הגרסה הוצגה לילד. הילד ידי על הסיפור הפקת באמצעות והן, לעיל וארשת השאלון בעזרת

 המילים מספר כמו מדדים נבדקו זה אבחון בעזרת. לספרו תבקשה והוא הספר של המודפסת

 בהם השתמש שהילד( ויותר מילים שלוש) ההיגדים מספר, הסיפור בהפקת הילד השתמש בהם

 בעזרת. המקורי לסיפור הפיק שהילד הסיפור של הדמיון מידת נבדקה וכן, מהסיפור הלקוחים

 לתוכן שלו הסיפור דומה כמה עד וכן הספר לשון את קלט הילד מהכ עד בדקנו אלה מדדים

 . בספר הסיפור

 הילדים אצל הסיפור להבנת תרמה האלקטרוני בספר שהקריאה נמצא הללו המחקרים בכל

 היו שהילדים ככלש עוד נמצא(. ומעלה בשאלות הצלחה 12%-מ והי י הציוניםממוצע) טובה ברמה
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. בספר הקריאה בעקבות יותר טוב סיפור והפיקו, יותר טוב יפורהס את הבינו כך ,יותר בוגרים

 את הבינו חובה גן וילדי ,(Korat, 2010) חובה גן מילדי יותר טוב סיפור הפיקו' א כיתה ילדי

 בתפקוד הבדל נמצא לא(. Shamir, Korat, & Barbi, 2008) חובה טרום גן מילדי טוב הסיפור

 טובה הייתה הילדים הבנת; היקש ברמת פריטים לעומת עמיד ברמת פריטים הבנת בין הילדים

 .הרמות בשתי

 האלקטרוני הספר קריאת האוריינות והשפה, של המדדים בכל שכמעט לראות ניתן ,לסיכום

 קריאת לפעילות יש אם היא העולה כאן נוספת חשובה שאלה. בגיל הרך ילדים לקידום תורמת

 מאפיין ומה ,הילד של והשפה האוריינות על פעההש מבוגרבליווי  הילד של האלקטרוני הספר

 . זו השפעה

 

  האלקטרוני בספר וילד מבוגר של משותפת קריאה פעילות

 רבים חוקרים בעיני נחשבת צעירים ילדיםבאוזני מבוגרים  על ידי ספריםבקול של  הקריא

 ,e.g. Bus, van Ijzendoorn, & Pellegrini) הילד של האוריינות והשפה לפיתוח חשובה לפעילות

 הגן בגיל הדבורה השפה רכישת לקידום ומשמעותית עקיבה תרומה נמצאה זו לפעילות(. 1995

(Snow & Ninio, 1986; Wells, 1985) רכישתשהיא תורמת גם לקידום  העדויות מתרבותו 

 ,De Tempel, 1994; Dickinson & Tabors, 2001; Haden, Reese, & Fivush) הכתובה השפה

 היא(  ;3116Vygotzky, 1978, ויגוצקי) ויגוצקי של בתאוריה וחשובה מרכזית הנחה .(1996

 ידע בעל, אחר באמצעות המתווכת הסביבה עם מגע כדי תוך מתממשת הילד של הלמידה שיכולת

. לתפקידו ומודע פעיל מתווך של תפקיד ממלא המבוגר. המבוגר כמו, משלו גדולים מיומנות או

 ההתפתחות אזור" המכונה היפותטי באזור קורה האופטימלי ההתפתחות יךתהל ,ויגוצקי לדעת

 העליון הגבול: גבולות בשני מתוחם זה אזור(. the zone of proximal development) "הקרובה

 שהילד מה את מייצג התחתון והגבול, עצמו בכוחות ללמוד או לבצע מסוגל שהילד מה את מייצג

 מה את המייצג, ההיפותטי האזור נמצא אלה גבולות שני בין. מועצ בכוחות ללמוד מסוגל אינו

 . מבוגר בעזרת וללמוד להשיג יכול שהילד

 הכלים לבין הילד בין מפגש יצירת כולל זה ותיווך, הילד לבין העולם בין מתווך המבוגר

 הוא, ספרים להכיר המבוגר באמצעות לומד הילד הלדוגמ. חיים אנו שבה החברה של התרבותיים

 המבוגרלבין  הילד בין האינטראקציה במהלך. מהם ללמוד ניתן ומה, אותם לקרוא יש כיצד לומד
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 וכתמתּו למידה. אותם ומפנים ,המבוגר של והדיבור הלמידה, החשיבה תהליכי את הילד חווה

 בסיס ולשמש זמן לאורך להישמר פוטנציאל בעל, מובנה לידע הנלמד הידע את הופכת מבוגר בידי

 תופעות בין לקשר, תוצאהלבין  סיבה בין לקשר ללמוד יכול הילדה לדוגמ. חדשות תללמידו

 זאת .  כלארוך לטווח הנלמד בידע להשתמש יכול הוא לכך נוסף. משמעותן את להבין, וכן וחוויות

 היא ההנחה. נחשף שאליו לעניין משמעות מייחס תמיד לא הילד שבה, ישירה ללמידה בניגוד

 הילד של יכולותיו לרמת הפעילות ואת המתווכת הסביבה את המתאים, מבוגר של יעיל שתיווך

 ;Feuerstein, 1979, 1980) קוגניטיבי תפקוד של גבוהות לרמות הילד את יקדם, ולהתעניינותו

Klein, 1996; Vygotsky, 1978.) 

 עם, כיום. האורייני האירוע הוא ילדלשמש כמתווך עבור ה יכול המבוגר בהםש ההקשרים אחד

 אורייניות לפעילויות נוספות אפשרויות חינוך ואנשי הורים בפני עומדות, הטכנולוגיה התפתחות

 ספרות. אלקטרוני בספר משותפת קריאה היא מהן אחת, שמודפס בספר לקריאה פרט הילדים עם

 בספר מבוגרים עם ילדים צעירים של משותפת קריאה פעילות של הבמאפייני רבות עסקה המחקר

ילד –הורה של משותפת קריאה בפעילות העוסק המחקר אך, של פעילות זו ובתרומתה סמודפ

 . דרכו בתחילת עדיין נמצאובתרומתו לילד  האלקטרוני בספר ילד–מבוגרו

 

 ילד בקריאת ספר אלקטרוני–פעילות הורה

ותרומתה בחנו הקריאה המשותפת של הורים וילדים בספרים אלקטרוניים נשני מחקרים ב

שני המחקרים ב . ;Korat, Shamir, & Heibal, 2013)3103, ארסט)נות הילד ושפתו לאוריי

 את קראו ואימותיהם ילדים 21 .חובה-וילדיהן בגיל גן טרוםנמוך  ממיצבאימהות  01 השתתפו

 ילדים 21-ו ,האלקטרוני "יובל" הספר את קראו ואימותיהם ילדים 21, "יובל" המודפס הספר

המשתנים ( 3103)ארסט במחקר של . בלבד הגן תכנית את וקיבלו יקורתב קבוצת שימשו נוספים

קורת, שמיר במחקר של  .וקריאת מיליםמודעות פונולוגית, הכרת שמות אותיות התלויים היו 

מודעות פונולוגית, הבנת  המשתנים התלויים היו( Korat, Shamir, & Heibal, 2013והיבל )

 . הואחרי מדדים אלה לפני ההתערבותהילדים נבדקו ב. מילים והבנת סיפור

 המודפס הספר בקבוצת אישיים הדרכה מפגשי כללה בשני המחקרים ההתערבות תכנית הפעלת

. לילד הספר את לקרוא יש כיצד הסבר מהותיהא קיבלו בהםש ,האלקטרוני הספר ובקבוצת

 ,(כשבועיים) ההתערבות תקופת במהלך פעמים חמש הסיפור את לילדן לקרוא התבקשו מהותיהא

 ימים שלושה עד יומיים. וידאו במצלמת החוקרות ידי על וצולמה תוצפתה החמישית הפעילותו
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 נבחנה ובו ,שבועות ארבעה לאחר התקיים הילד עם נוסף מפגש. הבתר אבחון נערך מכן לאחר

 הפעילויות. זמן לאורך נשמרה שהושגה ההתקדמות אם לבדוק במטרה הילד של האוריינית רמתו

 בחנוונ ,OMI-L(Korat & Klein, 2004) -ה  מפתח פי על נותחו וידאו במצלמת עדושתו

 יכולת תחושת ומתן הרחבה, התנהגות ויסות, משמעות מתן, מיקוד כגון תיווכיות התנהגויות

 . (Korat & Klein, 2004 ; Klein, 1996)להרחבה לגבי מדדים אלה ראו אצל 

 בוויסותרב יותר  שימוש נעשה האלקטרוני הספר שבקבוצת הראובשני המחקרים  הממצאים

 נעשתה הרחבה של התנהגות ואילו, המודפס הספר בקבוצת מאשר מהותיהא ידי על התנהגות

 יותר נעשו האלקטרוני הספר בקבוצת לכך נוסף. המודפס הספר בקבוצת מהותיא ידי על יותר

 השפה על ושיח לטקסט מעבר הקשרים יצירת, אישיות בחוויות דיון) גבוהה ברמה הרחבות

 . המודפס הספר בקבוצת מאשר( הכתובה

 מקבוצת יותר התקדמוהילדים ( ומודפס אלקטרוני) הניסוי קבוצות בשתי כימצאה ( 3103רסט )א

 מקבוצת יותר התקדמה המודפס הספר קבוצת. מודעות פונולוגיתבבקריאת מילים ו הביקורת

 הכרתב הביקורת מקבוצת יותר התקדמה יהאלקטרונ הספר וקבוצת בקריאת מילים הביקורת

 גם נשמרהקריאת מילים ב המודפס הספר קבוצת של שהתקדמותה נמצא כמו כן. אותיות שמות

 רק נצפתה במודעות פונולוגית האלקטרוני הספר קבוצת של התקדמותה, ואילו ימים חודש לאחר

 ,Korat, Shamir, & Heibalקורת, שמיר והיבל )במחקר של . ימים חודש לאחר שנערכה בבדיקה

 קבוצות מאשר יותר התקדמו( מודפס וספר אלקטרוני ספר) הניסוי קבוצות שתי נמצא כי (2013

 בין בהשוואה הילדים בהתקדמות הבדל נמצא לא. ובמודעות פונולוגית מילים בהבנת הביקורת

 בשתי. המודפס הספר עם שעבדה הקבוצה לעומת האלקטרוני הספר עם שעבדה הקבוצה

 .דומה בשיעור הייתה השונים במדדים ההתקדמות קבוצותה

משני המחקרים עולה שיש הבדל בתיווך של הורה לילדו בקריאת ספר מודפס לעומת קריאה 

ברוב המדדים  שפתוללאוריינות הילד ונמצא ששני המצבים תורמים  לכך נוסףבספר אלקטרוני. 

  שנבדקו ובמידה דומה.

 

 ר אלקטרוניילד בקריאת ספ–פעילות מבוגר

 ,Korat, Segal-Drori, & Klein, 2009; Segal-Drori, Korat, Shamir, & Klein) מחקר אחד

 מבוגר של תיווך בשילוב ומודפסים אלקטרוניים ספרים קריאת של ההשפעהאת  ןבח( 2010
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 כלכלי-חברתי ממיצב חובה גן ילדי 031 האוריינות של הילד. במחקר השתתפו על ובלעדיו )חוקר(

קבוצות הניסוי קראו  : שלוש קבוצות ניסוי וקבוצת ביקורת אחת.קבוצות לארבע חולקו, שמוךנ

קבוצות  שלוש .הרגילה הגן תכנית את קיבלה הביקורת קבוצתספר אלקטרוני או מודפס, ואילו 

; מבוגר של תיווך ללא אלקטרוני ספר עם עצמאי באופן פעלה הראשונה הקבוצההניסוי היו אלה: 

; ולאחריה הקריאה במהלך מבוגר של תיווך בליווי אלקטרוני ספר קראה שנייהה הקבוצה

 הקריאה במהלך מבוגר של תיווך בליווי מודפס ספר לקריאת האזינה השלישית הקבוצהו

 את קראו הניסוי קבוצות שלוש .האלקטרוני הספר של המודפס הפורמט היה זה ספר. ולאחריה

 .פעמים ארבע הספר

מחצית מהנבדקים קראו . ו"הטרקטור" "יובל"ל שלוש קבוצות הניסוי היו הספרים שנקראו בכ

 התיווך התמקד המבוגר תיווך של הקבוצות בשתי. "הטרקטור"והמחצית השנייה את  ",יובל"את 

 ותוך המודפס בספר או בתוכנה השימוש של והרחבה ביסוס תוך, הילדים של האוריינות בפיתוח

 ;Klein, 1996לאוריינות ) הקשורים למושגים והרחבה ותמשמע מתן, מיקוד כגון תהליכים

Korat & Klein, 2004) .לפני נבדקה המחקר קבוצות בארבע הילדים של האוריינות רמת 

מודעות פונולוגית )צליל פותח וסוגר : האלה המדדים פי על נבחנה והיא, ולאחריה ההתערבות

 ת מילים. וקריא אותיות שמות הכרתוחלוקה להברות ולצירופים(, 

 גבוהים היו, מבוגר תיווך עם אלקטרוני ספר של הקריאה קבוצת של שהישגיה מהמחקר עלה

 של הקריאה קבוצת ושל מבוגר תיווך עם מודפס ספר של הקריאה קבוצת של מאלה מובהק באופן

 לגבי עלו אלה ממצאים. הביקורת קבוצת של מאלה וכן, מבוגר תיווך ללא אלקטרוני ספר

 לכך נוסף. הכללית האוריינות רמתקריאת מילים ו, אותיות שמות הכרת: ההאל המדדים

 מאלה מובהק באופן גבוהים היו מבוגר תיווך עם אלקטרוני ספר שקראה הקבוצה של ההישגים

 .סוגר צלילשל  פונולוגיתה מודעותה במדד מבוגר תיווך עם מודפס ספר של הקריאה קבוצת של

 מודעותה במדד מבוגר תיווך עם אלקטרוניה ספרה צתקבו של ההישגים כי נמצא כן כמו

 אלקטרוניה ספרה קבוצת של מאלה מובהק באופן גבוהים היו, לצירופים חלוקה של פונולוגיתה

 של הייחודית תרומתו על מצביעים אלה ממצאים .הביקורת קבוצת של ומאלה מבוגר תיווך ללא

 בהשוואה, אלקטרוני ספר קריאת בעת האוריינות של ילדים בגיל הרך קידוםל המבוגר תיווך

 ספר עם הילד של עצמאית לפעילות ובהשוואה מודפס ספר קריאת בעת שלו התיווך להשפעת

 .  אלקטרוני
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 דיון

לקידום ככלי אלקטרוני ה הספר יעילותעל  ותמצביע במאמר זה תוצאות המחקרים שתוארו

 אלקטרוני ספרש אנו למדים  הספר. ילדים צעירים בגיל הגן ובראשית בית בקרב אוריינות ושפה

שמרחיבות שכולל מילון ואנימציות ו ,הקריין לקריאת בהתאמה ומואר כתוב טקסט הצגת שכולל

, (סיפור והבנת מילים אוצר) הילד שפת את רק לא באופן משמעותי לקדם עשוי ,תוכן הסיפוראת 

לממצאים אלה  .מילים של בהכתיניצני ו קריאה ניצנימודעות פונולוגית,  היבטים כגון גם אלא

המודפס קריאת הספר  ה שלתרומהחשיבות רבה על רקע הספרות שהראתה עד כה את קיימת 

אנו . (Stahl, 2003למשל ראו ) שפה הכתובהאת התרומה לרכישת הלשפת הילד ופחות מכך 

וללא קריאה חוזרת של כוח אדם מיוחדים קריאה עצמאית בספר ללא משאבים גם ש למדים

יש ממצאים אלה ל. את ראשית אוריינות הילדלקדם  יכולה( בלבד פעמים 2–2) ם רבותפעמי

 ,הספר בית גיל לפני עוד הצעיר בגיל המיוחסת לרמת אוריינות הילדהמשמעות לאור חשיבות רבה 

 & Sénéchal) בכלל אקדמייםה הישגייםהו הנקרא הבנת, הקריאה יכולת לקידוםותרומתה 

LeFevre, 2002; Neuman, & Dickinson, 2011; Whitehurst & Lonigan, 2001). 

בהתאם לתאוריה זאת, עם תאוריית הסינרגיה. תרומת הספר האלקטרוני עולה בקנה אחד 

לילדים משמעות הסיפור הצליחו להעביר בהצלחה את  בהם השתמשנושספרים האלקטרוניים ה

אמצעים חזותיים סטטיים ו, קולות מוזיקהסט כתוב, קסט דבור, טקשילוב טתוך הצעירים 

 לילדים מידע הצגתלפיהם אשר ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם מחקרים קודמים . ודינמיים

 מילים כגון סימבוליות מערכות בשתי או ,קולי ובערוץ חזותי בערוץ למשל, לפחות מדיות בשתי

 במערכת אובלבד  אחת במדיה מידע אותו הצגת מאשר יותר טוב נקלטת, ותמונות כתובות

 Bus, Verhallen, & de Jong, 2008; Kamil, Intrator, & Kim, 2000; Ricci) אחת סימבולית

& Beal, 2002; Verhallen, Bus, & de Jong, 2006) .ונג'ג ודה בס, ורהלן למשל (Verhallen, 

Bus, & de Jong, 2006) ספרים עם שעבדו ילדים של שפה הדבורהשהשיפור ב מצאו 

 עם שעבדו ילדים של מזותה גדולה יהי, בקולות מלווים דינמיים איורים שכללו אלקטרוניים

כדי  ,המשך ילמחקר מקום לאור ממצאים אלה יש .סטטיים איורים שכללו אלקטרוניים ספרים

אוריינות להיבטים של  בהשוואה לסטטיים ותרומתם הדינמיים מרכיביםלבחון את תרומת ה

  .של הילד ושפה
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 שלושל נזקקילד הצעיר בגיל הגן השמראים  ,שתוארו במאמר הנוכחי מממצאי המחקרים

 מילים הבנתב משמעותית להתקדמות להגיע כדי ,האלקטרוני בספר פעילויות קריאה עצמאיות

קריאה  ,קריאת מיליםבלשם התקדמות  . לעומת זאתכתיבת מיליםבפונולוגית ו מודעותב ,חדשות

 פעמיםחמש קרוא נדרש ל, ואילו חלק אחר הילדיםלחלק מרק הספיקה שלוש פעמים בספר של 

 כדי להגיע להתקדמות משמעותית. 

לים חדשות, אולם כאשר ילדים קראו חמש יקריאה בספר שלוש פעמים קידמה הבנת מ זאת ועוד,

פעמים. לעומת זאת קריאה  שלושיותר מאלה שקראו בהבנת המילים התקדמו הם פעמים בספר 

התקדמות טובה יותר במודעות פונולוגית בהשוואה לילדים בספר חמש פעמים לא הראתה 

בהם ילדים ממצים את ששקראו בספר שלוש פעמים בלבד. ממצאים אלה מראים שישנם תחומים 

יכולים להמשיך הם הם בשתחומים אחרים התקדמות שלהם בזמן נתון לעומת היכולת 

תהליכי למידה אצל וגע לבנתאורטיות בתחום הקוגניציה וולהתקדם. לממצאים אלה השלכות 

לגבי מספר הפעמים המומלץ ילדים צעירים בהתאם לרמת קושי המטלה, והשלכות פדגוגיות 

   .אוריינות ושפה בהתייחס למיומנויות שונות שלאלקטרוניים בספרים  עצמאית של ילדיםלעבודה 

משותפת בעקבות הקריאה התה רק יהילדים היהתקדמות  ,אותיותהשלגבי הכרת שמות נציין  

. יש להזכיר כאשר הילד קרא בספר האלקטרוני באופן עצמאיהתרחשה , ולא בספר מבוגרהעם 

 על ספציפי דגש הושם לאהם נעשה שימוש במחקרים שתוארו, בשבספרים האלקטרוניים ש

 ספרים באמצעות מיומנות זאת לקדם רוצים אם ,הנראה כפי. אותיות שמות הכרת קידום

 ,בהכרת שמות אותיות שיתמקדו ,נפרד בתפריט ייחודיים משחקים תחלפ יש צורך אלקטרוניים

בתיווך של  יש צורךקידום מיומנות זאת שלאו מה שיאפשר קידום מיומנות זו בקריאה עצמאית, 

 מבוגר. 

הספר המודפס.  מן יעילהאלקטרוני תומך האוריינות הספר שיתכן כי ימהמחקרים עולה  עוד

 הרחבה ברמות השתמשו שהורים שעבדו עם הספר האלקטרוני תוצאות המחקרים הצביעו על כך

 (הכתובה השפה על ושיח לטקסט מעבר הקשרים עשיית, אישיות בחוויות דיון)יותר  גבוהות

 האיורים עם הספר של האלקטרונית שהגרסה תכןיי. המודפס הספר עם שעבדו הוריםה מאשר

 ברמות לתווך מבוגרה את ודדתמע המילוןבטקסט ו החמות הנקודות, האנימציה, המושכים

 ספר של המשולבת התמיכהכי  נמצא לכך נוסף. המודפס בספר השימוש מאשר יותר גבוהות

ממצאי . הילד אוריינות של ביותר היעיל לקידום יכולה להביא מבוגר תיווך ושל אלקטרוני

 היו, גרמבו תיווך עם אלקטרוני ספר ילדים שקראו האורייניים של םהישגיהכי  הראוהמחקר 
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 שקראו ילדיםהישגי ומ מבוגר תיווך עם מודפס ספר שקראוילדים הישגי מ מובהק באופן גבוהים

אנשי ממצאים אלה פותחים אפשרויות חדשות עבור  מבוגר. תיווך ללא אלקטרוניה ספראת ה

פעילויות אלה  .מודפס בספר לקריאה מטפחות אוריינות ושפה מעבר החינוך והורים, לפעילויות

ים רבים משולבות במוטיבציה גבוהה של הילד הסקרן להשתמש בטכנולוגיה חדשה במקר

  .(Greenlee-Moore & Smith, 1996) ובאפשרויות שהיא מציעה

בגיל התרומה של הקריאה בספר האלקטרוני לשפתו של הילד  בחנו את, כה עד שנעשו מחקריםה

. (סיפורה והפקה של הבנ, דשותח מיליםרצפטיבית של  הבנתלמספר מצומצם של היבטים ) הרך

יותר כמו  קשותברמות לים חדשות ימ ה שללמידולכלול הרחיב את הבדיקה לאנו ממליצות 

ואולי אף  בדיקה זאת יכולה לכלול בקשה מהילדים לפרש את המילים. אקספרסיביתהרמה ה

ון את בהם ניתן לבחשאנו זקוקים למחקרים  לכך נוסף. סט סיפוריבעת הפקת טקלהשתמש בהן 

בעקבות ההאזנה לספרים. יכולתו להפיק את הסיפור את וכן  ,התקדמות הבנת הילד את הסיפור

מחקרים מסוג זה נערכים בימים אלה על ידי החוקרים בתחום מתוך כוונה להעמיק בלמידת 

לקדם את הילדים בתחומים חשובים נוספים של רכישת וללמוד כיצד יעילות הספרים הללו 

  .אוריינות ושפה

 צעירים ילדים עבור ומושכת נפוצה פעילות להיות הופכת אלקטרוניים בספרים לסיכום, קריאה

עזרו בספרים ייאנשי חינוך וההורים מומלץ ש. כיום חיים הם שבה הטבעית מהסביבה וחלק

לשם כך עליהם לדעת לבחור  .ים בגיל הרךהאורייני של הילד םקידומצורך האלקטרוניים ל

, עליהם לדעת מבחינה אוריינית יםאיכותיים אשר יוכלו לקדם את הילד ספרים אלקטרוניים

עליהם לדעת כיצד יש לתווך  , וכןבעבודה עצמאית של הילדים עם ספרים אלהלעשות שימוש נכון 

טובה דורש פיתוח של  שימוש בספרים אלקטרוניים ברמה .משותפתה הקריאהבעת  יםדללי

רסמו בעשור האחרון על ידי חוקרים ממדינות שונות ספרים כאלה. המחקרים האמפיריים שהתפ

(de Jong & Bus, 2002, 2003; Korat, Shamir, & Segal-Drori, 2014; Roskos, Brueck, & 

Widman, 2009; Segers, Takke, & Verhoeven, 2004; Smeets & Bus, 2012; Verhallen 

& Bus, 2010)  לבנות בהתאם לממצאיהם  ושיוכל ,תשתית טובה למפתחי תוכנותלשמש יכולים

דור הבא. ספרים אלה עבור האת הספרים תומכי האוריינות והשפה  של החוקרים ולהמלצותיהם

ידוע אוריינות ושפה. ב להתקדםד את אלה המתקשים ייחווב ,יוכלו לשרת את כלל הילדים

 ,PISA) בעולם הגבוהים מן הם והכתיבה הקריאה בתחום הילדים בהישגי בישראל שהפערים



 3. מס גליון, לחינוך לוינסקי מכללת - הרך הגיל@  חוקרים

 
 

 

21 
 

 בכר, קורת) הספר לבית הכניסה לפני עוד המוקדמת בילדות ניכרים כבר אלה פעריםכי ו ,(2012

אשר יכללו קריאת ספרים בכלל וקריאת  ,פעילויות אורייניות איכותיות בגיל הרך (.3112, וסנפיר

  בפרט יוכלו לעזור לצמצום פערים אלה.תומכי אוריינות ספרים אלקטרוניים 

 

 יהביבליוגרפ

 ספר בין השואה: דפסומ וספר אלקטרוני ספר קריאת בעת לילדים אימהות תיווך(. 3110' )ט, אור

, לחינוך הספר בית . רמת גן:"מוסמך" תואר קבלת לשם גמר עבודת. חינוכי לספר מסחרי

 .אילן-בר אוניברסיטת

? הילד של הקריאה ניצני את מקדם ספר קריאת בעת אימהות תיווך האם(. 3103ארסט, ק' )

 עבודת .מודפס לספר אלקטרוני בספר פעילות בין השוואה? נשמרת ההתקדמות והאם

 .אילן-בר אוניברסיטת, לחינוך הספר בית רמת גן:. "מוסמך" תואר קבלת לשם גמר

 והתבוננות ספר קריאת בעת לילדה האם של ורגשי קוגניטיבי תיווך(. 3112) 'י, לנדאו-בדש

 תואר קבלת לשם עבודה. מיצב קבוצות שתי בין ואההשו: תמונות באלבום משותפת

 .אילן בר אוניברסיטת, לחינוך הספר בית רמת גן:. "מוסמך"

מתוך (. נדלה 3102הספרייה הלאומית )

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/depositing/statistics/Pages/lgd-

statistics-2013.aspx 

 .העברית האוניברסיטה, מאגנס הוצאתירושלים: . ודיבור בהחשי(. 3116' )ל ,ויגוצקי

 הרך בגיל ילדים מפיקים מה ...גדול גמל זה גימל, בית זה בית, אוהל – אלף(. 3113) 'א, לוין

 ואוריינות למידה, שפה ,(עורכות) גבעון 'וד קליין "שפ בתוך?. האותיות שמות מידיעת

 .אביב-תל אוניברסיטת ,מותר הוצאתתל אביב: (. 012–10' עמ) הרך בגיל

 והשפעת התפתחותיים היבטים; הגן בגיל כתיבה ניצני(, 0001) 'ע, וקורת 'פ, אמסטרדמר, 'א, לוין

)עמ'  בישראל הלשון של בפסיכולוגיה מחקרים , (עורך) שימרון 'י בתוך .הלשון מבנה

 מאגנס.  (. ירושלים: 301–321

 אביב: מכון מופ"ת. . תליכולת הנרטיביתמה הסיפור? על התפתחות ה(. 3111) 'סגל, מ

(. שחזור סיפור: בחירות לשוניות ובחירות 3111) 'וגינזבורג, ו ', קופרסמיט, ג', יפעת, ר'קאופמן, א

 .011–00, 31במכללה, ספרותיות בקרב ילדי גן. 
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 םייטיביקוגנ והיבטים חברתיים-פונקציונליים היבטים(. 3112) 'מ, וסנפיר 'א, בכר, 'ע, קורת

 בקריאה ולהצלחה כלכלי-החברתי למיצב הקשר: הילד אוריינות ניצני בהתפתחות

 .301–002, ב"מ, מגמות'. א בכיתה  וכתיבה

 . ניסויית מהדורה. (אלקטרונית גרסה) להמבולב יובל(.  3112) 'א, דרורי-וסגל' ע, שמיר, 'ע, קורת

  .פועליםספריית בני ברק: . המבולבל יובל(. 3111) 'מרות, 

  .פועלים הוצאתבני ברק: . החול בארגז הטרקטור(. 0002) 'מ, שליו

  .ניסויית מהדורה .אלקטרונית( )גרסה ז החולבארג הטרקטור(. 3112) 'ע, וקורת 'ע, שמיר
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