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 וקריאה פעילה מתבוננת פעילות הקריאה: קריאה ביקורתית, קריאהתכוננות לה

 תקציר 

שלעתים קרובות נדרשים  ,שני סוגי קריאה הם (קונטמפלטיביתמתבוננת )קריאה ביקורתית וקריאה 

יתרחקו ש ,יעמיקו תוך כדי הקריאהשהם יקראו ברמה גבוהה יותר ו תלמידיםמהתלמידים. אנו מצפים מ

בעיותיו. עם זאת, אנו מצפים  יזהו אתוהנכון  הקשרב השתמש בוללבצע ניתוח ביקורתי קר, ידעו  כדימהטקסט 

 תו.אהטקסט, להימשך לתוכו ולחוות את המפגש האישי הבלתי אמצעי ממתלמידים להתפעל 

 

 קריאה ביקורתית

לאחרונה, הגישה של קריאה ביקורתית ממלאת מקום מרכזי בפרקטיקה של ההוראה והפכה ליעד מוסכם על 

המחנכים. ההיבטים של קריאה ביקורתית כוללים מרחק ביקורתי בין הקורא לבין הטקסט ועמדה מודעת של 

ואת פירושיו  קורא בוחן את מחשבותיו, מאתגר את חשיבתוהשבו  ,א תהליךיההקורא. קריאה ביקורתית 

מאשר הפירוש הראשוני. הקריאה הביקורתית דורשת של הטקסט הקודמים וחותר למשמעות מורכבת יותר 

אלא  ,יש צורך לא רק במיומנויות ניתוח ,בו נמצא הקורא. לשם כךששל הטקסט ולהקשר  והתייחסות להקשר

ת זאת מאפשרת להבין כיצד וודעקריאה. מהשל  פעולהבכים ורכהקוגניטיבית באשר לתהליכים -במודעות מטה

התחלתית של הקורא מכוננת את פירושו הראשוני של הטקסט. מדובר גם בביקורת הטקסטואלית וגם ההעמדה 

באמצעות הדגמה של  ,המופנית כלפי הקורא. הוראת קריאה ביקורתית מתרחשת בדרך כלל פנימיתהבביקורת 

בחירה בטקסטים מתאימים. תלמידים ואודות הטקסטים הנקראים על דיונים  :היא כוללתותהליכים 

מפתחות גם את יכולות החשיבה והניתוח הביקורתיים וגם את החשיבה המתבקשים לבצע מטלות 

דורשות השאלות  , כמו גםדורשות לנתח את הטקסטההרפלקטיבית. כך, משימות שהם מקבלים כוללות שאלות 

 קריאה ביקורתית היא למידת חקר. תלמידחלק הראשון. לנתח את התשובות שניתנו לשאלות ב

 

 מתבוננתקריאה 

אלא דורשת  ,. היא אינה מבוססת על ניתוח ביקורתיתפנימי להתפתחותמד העומק ולמקשורה  מתבוננתקריאה 

על התלמיד להיות מודע לנוכחות של הטקסט,  מתבוננתהלב, נוכחות, הקשבה ודיאלוג. במהלך הקריאה -תשומת

 ,לעתים קרובות ,מתרחשת כזאת . קריאהעמדותיו ולהיות מוכן לשינוישהטקסט מציב לקבל את האתגר 

בקריאת הטקסטים הספרותיים והפואטיים, אך היא אינה מוגבלת רק להם. ניתן ליישמה גם בהתייחס למגוון 

, כמו הקריאה גורפתאינה זוכה להסכמה  מתבוננתהגישה של קריאה כי  ,רחב של טקסטים הגותיים. יש לציין

 יכולת עיבוד וניתוח מידע אינה מספיקה וכי שטוענת ה תפיסה פדגוגית,למייחסים אותה  ,לעתים .הביקורתית

לתחושות הפליאה  ,לעתים מתבוננת קשורה,החומר הנלמד. קריאה  אליש לבנות את הקשר הרגשי של התלמיד 

מהוות  מתבוננתכפי שניתן לראות, הקריאה הביקורתית והקריאה ה כו.מעורבות אישית עמוקה בתולומהטקסט 

תוך  ,יתרה מזאת, לעתים .ן בהתייחס לאותו טקסטמשונות בתכלית. עם זאת, ניתן לייש השתי פרקטיקות קריא

 ולהיפך. מתבוננתכדי קריאה עוברים מקריאה ביקורתית אל קריאה 
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הטקסט מהווה הרבה יותר מאשר  תקריא :שני סוגי הקריאה הללולניתן להצביע על מספר מאפיינים משותפים 

מהם נובע הטקסט, עם האני הפנימי שעם ההקשרים  ת הקוראא יםמפגיש שני הסוגים ;קליטת המידע הכלול בו

דקויות ודורשת מיומנויות קריאה על מתעכבת ה ,איטיתשלנו ועם השפה. בשני המקרים מדובר בקריאה 

 הרגלים של קריאה פעילה.העומדים  אלהמפותחות. מאחורי שני סוגי קריאה 

 קריאה פעילה

פעילויות פיסיות )כמו, כמו  רשבאה לידי ביטוי במספ ,טקסטבקריאה תוך כדי התערבות  היא קריאה פעילה

הדגשות, רשימת ההערות בשוליים( ומנטאליות )כמו סיכום, שאילת שאלות(. קריאה פעילה היא קריאה מודעת 

ובעלת מטרה. על מנת לפתח הרגלים של קריאה פעילה בקרב התלמידים יש להתמקד במספר פרקטיקות של 

 קריאה:

 באמצעות קווים, רישום הערות ושאלות בשוליים. לעבודה  עבודה פיסית עם הטקסט: הדגשה עם מרקרים או

, משום שהיא הופכת את התהליכים המנטאליים של קריאה לנראים תפיסית עם הטקסט יש חשיבות מיוחד

 אינטראקציה פיסית עם הטקסט חיונית להבנה. ,לעין. לעתים

 חזרה על קריאת הקטעים הנבחרים. 

 שאילת שאלות. 

 כתשוממוקריאה  לקריאה תהקצבת זמן מספק. 

 קריאה במקום שקט, ללא הפרעות ובמצב ערני. 

  יש לשאוף להתקדם מעבר להבנת הנקרא, לפתח תגובה לטקסט, ליצור קשרים בין הטקסט לבין הדברים

מחוצה לו. כך, כשתלמידים מתבקשים לרשום את תגובותיהם לטקסט הנקרא, הדבר מקדם באופן משמעותי ש

קשורות לשאילת שאלות, ה תיודורש מהם להשתמש במגוון טכניקות ומיומנושזה את הקריאה הפעילה, משום 

 רפלקציה.לו ותהבאת מקורלסיכום, ל

 ניתן לבקש מהם  . לשם כך,תלמידים לאופן הקריאה שלהםהם כלי לחיזוק המודעות של  יומני קריאה ורפלקציה

ם תלמידיללגרום  ,ותה. המטרהלתת הערכה עצמית בהתייחס לעומק הקריאה ולנמק א ,לנהל יומן קריאה

קדם קריאה להפוך את קריאתם לרפלקטיבית יותר ועל מנת ל שבו הם קוראים את הטקסט ןהאופלחשוב על 

 פעילה. 

 

אלא מכוננת את תהליכי  יות,גישת הקריאה לא רק קובעת את אופן המפגש שלנו עם יצירות ספרותניתן לומר, ש

שתי גישות  מתבוננתהלמידה בתחומים שונים. כפי שצוין לעיל, יש לראות בקריאה ביקורתית ובקריאה 

לעבור על מנת  ן לפי הצורךצלאמכדי שיוכלו  ,יש לפתח בקרב התלמידיםשאלטרנטיביות, אך לא סותרות, 

ריאה פעילה. לכן, חשוב לראות בקריאה עומדת הפרקטיקה של ק הגישות שתי. מאחורי אחרתלמגישה אחת 

קריאה פעילה באמצעות משימות ליכולת המהווה בסיס לכל התייחסות לטקסט. פיתוח ה ,פעילה מגמה כללית

 תרבות.בם השתתפותם של התלמידים ודיקללחשיבה עמוקה יותר ו ,יותר רבהממוקדות יביא למעורבות 


