
בס"ד



אצלנו, כשקונים ספר לא מקבלים רק כריכה ודפים, 
אצלנו קונים דרך. מקבלים שיטה!

למרכז "את בש" יש שתי מטרות מרכזיות:
מקצועות השפה נדרשים לכל תלמיד לצורך התפתחותו ולחיי היום-יום. סדר יומו של הילד גדוש באירועים 
המצריכים שימוש במיומנויות כתיבה והבנה, ובלימודי הקודש הוא נדרש ליכולות אלו ברמה גבוהה אף יותר.
איכותיות  סדרות  שלוש  השפה:  למקצועות  הלימודים  תכניות  את  בפניכם  להציג  שמח  'את-בש'  מרכז 
הכוללות הבנת הנקרא, כתיב והבעה בכתב. סדרות אלו נותנות מענה לכל מקצועות השפה תחת קורת גג 

אחת.
תכניות הלימוד של מרכז 'את-בש' מפתחות מיומנויות ייחודיות, במטרה לצייד את התלמיד בכלים להבנה, 

להסקת מסקנות ולכתיבה.
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מה טוב אצלנו?

היתרונות העיקריים הקיימים בכל תכניות הלימוד של מרכז "את-בש":

• למידה מדורגת, המאפשרת רכישת המיומנויות מן הקל אל הכבד וחוויית הצלחה.
• רכישת מיומנויות נדרשות לצורך לימודי קודש, בדגש על לימודי גמרא.

• יכולת מיקוד לגבי קשיי התלמיד. בעזרת חלוקת המיומנויות בין תרגילים שונים באופן קבוע, ניתן לאתר קשיים
ספציפיים כבר בשלב מוקדם מאוד ולסייע לו להתגבר על הקושי טרם יתחיל ללמוד גמרא.

• התאמה לת"תים הן מבחינת התכנים על טהרת הקודש, והן מבחינת שעות הלימוד המוקדשות למקצועות אלו.
• בניית מערך השיעורים באופן מקצועי ומכוון מטרה. 

מתעדכנים כל הזמן
מרכז "את-בש" הינו המרכז היחיד המחובר לשטח באופן בלתי אמצעי. החיבור לשטח נעשה ע"י קשר מתמיד 
עם עשרות מפקחים ומורים ממגוון רחב של תלמודי תורה וכיתות לימוד. באופן זה יכול המרכז לשפר את ספרי 

הלימוד ממהדורה למהדורה על פי הצרכים. 

המטרה: להביא את המקסימום למורים ולתלמידים.

מהדורות בדיקה
מרכז "את-בש" זכה  למוניטין הרב שלו בעיקר בזכות הסדרה "קרא כצבי" המיועדת ללימודי הבנת הנקרא. 
שתי סדרות חדשות שיצאו בשנתיים האחרונות: "עט להביע" ללימוד הבעה בכתב ו"עט לכתוב" 
ללימודי הכתיב, יצאו לאור בתחילה כ"מהדורת בדיקה". מהדורה זו ניתנה למספר תלמודי תורה 
ובעזרתה למדו התלמידים במשך 3 שנים, כאשר על פי משוב תמידי שופרו המהדורות לקראת 

צאתן לאור כמהדורות קבועות.
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מבדקי הפנמה
לכל סדרת ספרים מצורפים 3 מבדקים, המיועדים לבחון את מידת הפנמת המיומנויות שנלמדו. המבדקים, 
הנערכים לאחר סיום כל שליש מן הספר, יכולים להצביע על קשיים ספציפיים של תלמידים, למקד את 

הכיוון לפתרון בעיה וכמובן – לשפר את הלמידה לשנים הבאות. 

מרכז "את-בש" מאמין כי מקצועות השפה הינם בסיסיים וחשובים, הן לחייו של הילד והן ללימודי הקודש 
שלו. על כן, המרכז אינו חוסך בהשקעה לצורך הטמעת המיומנויות שנלמדו. מתוך המבדקים שנערכו עד 

היום, ניכר כי רמת ההפנמה של המיומנויות הינה גבוהה ביותר.

הרצאות העשרה
מרכז ׳את-בש׳ מאפשר לכל תלמוד תורה המעוניין בהרצאת העשרה ליהנות משעתיים של למידה מעמיקה 

ומעשירה, בליווי מצגת.
ההרצאה מיועדת למלמדים בספרי "קרא כצבי", והיא מעבירה עומק חדש בלימודי הבנת הנקרא.

נושאי ההרצאה:
• מבט כללי על כל הסדרה, מטרות ויעדים

• הסבר על הייחודיות של כל ספר
• הנחיות לדרכי למידה ותיווך

• פתרון לקשיים הצצים במהלך השיעורים

ההרצאה מועברת ע"י הרב אהרן אליהו פולק, 
מרצה בכיר ומומחה בהדרכת צוותי לימוד.
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 לספרים
נוספים

 לחץ
על תמונת הספר
 

כדי לקבל את פרטיו
 

*** 
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על תמונת הספר לחץ
 

כדי לקבל את פרטיו

 

*** 

 לספרים
קודמים
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 הקדמה לסדרה המהפכנית 
לצמצום שגיאות כתיב

כללי הכתיב קובעים את הכתיבה התקנית של מילים בשפה. עד השנים האחרונות מקובל היה ללמד את ילדינו כללי 
כתיב על ידי שינון מילים בעל פה, הכתבות מייגעות ותרגולים משעממים. לעיתים נלמדו כללים שאינם חלים תמיד 

או שלא נומקו די הצורך, ולכן חלק ניכר מן התלמידים המשיך להתקשות בכתיב נכון.

סדרת ׳עט לכתוב׳ מבססת את הלמידה על רמת ההבנה שניתן לדרוש מתלמידי כל כיתה בהתאם לגילם. היא 
לא דורשת מתלמידים שינון אינסופי של מילים, אלא מלמדת אותם כללי יסוד התקפים תמיד, וההדגשה היא על 

"תמיד" כדי שלא ליצור בלבול אשר יוביל לכישלון או לחוסר ביטחון. 

בעזרת סדרת "עט לכתוב" ניתן לפתור את בעיות הכתיב מן השורש וללמד את התלמידים את כללי הכתיב הנכון 
באופן מדורג להצלחה בטוחה.

הספר הראשון בסדרה -  מתמקד בכתיבה פונטית, כתיבה על פי שמיעה ללא השמטת אותיות או החלפתן וכן 
בהקניית כללי כתיב של אימות הקריאה )י' לציון חיריק כמו במילה פיל ועוד(

הספר השני בסדרה – עוסק בצמצום שגיאות אורתוגרפיות של החלפת הומופונים )ט' ת' ס' ש' ו' ב'( על ידי ברירות 
מחדל וכללים דקדוקיים.

הספר השלישי בסדרה – משלים את צמצום השגיאות האורתוגרפיות בכל זוגות האותיות המבלבלות.

סיומות שייכות, תחיליות  כמו  – מצמצם בעיקר שגיאות כתיב מורפולוגיות  הספר הרביעי בסדרה 
בפועל. וסיומות 

בכל ספר נלמד ערך מוסף הקשור לכתיבה: בספר הראשון – ההיבט המוטורי של הכתיבה )איך 
מחזיקים עפרון וכו( בספר השני – מיומנויות העתקה והכתבה יעילות, בספר השלישי – משחקי 

מילים לחיזוק הקשר בין משפחות מילים בכתיבה.

 מהדורת הבדיקה של "עט לכתוב" זכתה לשבחים רבים ממורים ומפקחים, 
 אשר הביעו את התרשמותם משיטת הלמידה המדורגת 

ומרמת ההפנמה הגבוהה של החומר הנלמד. 
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הסדרה המהפכנית
לצמצום שגיאות כתיב
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לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 21/21 ס"מ

 מס' עמודים: 201 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 30 ש"ח

 עט לכתוב ב'

הספר מלמד כתיבה פונטית: כתיבת כל הצלילים 

במילה ללא השמטה של אותיות, הוספת 
אותיות מיותרות ועוד. כמו כן יש בו הקנייה של 

כתיבת אימות קריאה – ה' בסוף מילה )פרה(, 
ו' לציון חולם או שורוק )חול, בול( וי' לציון 

חיריק  )שיר(. לאורך הספר מלווה את הילדים 
ד"ר כתנוב שמדריך אותם בהיבטים מוטוריים 
שקשורים לכתיבה כמו איך להחזיק נכון את 

העפרון ואיך לשבת בזמן הכתיבה.
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לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 21/21 ס"מ

 מס' עמודים: 120 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 18 ש"ח

 עט לכתוב ג'

הספר מדריך לכתיב נכון ללא שגיאות מסוג 

של החלפת הומופונים )חתול – חטול( הוא 
מלמד את הילדים מתי מופיעה ת' במילים 

ומה עושים במקרה של התלבטות בין ח' לכ', 
בין ס' לש' ובין ב' לו'. לאורך הספר מופיע 

המורה טוביה שמדריך את הילדים איך לומדים 
להכתבה ואיך מעתיקים מהלוח באופן תקין.

מופיע במהדורת בדיקה שחור לבן
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לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 21/21 ס"מ

 מס' עמודים: 107 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 18 ש"ח

 עט לכתוב ד'

הספר ממשיך את נושא השגיאות של החלפת 

הומופונים )חתול – חטול ועוד( מרחיב על 

כל נושא ומלמד שורשים ומילים יוצאי דופן. 
לאורך הספר מופיע אדון לשון שמלמד את 

נושא השורשים ומשפחות המילים בדרך 
משעשעת.

מופיע במהדורת בדיקה שחור לבן
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לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 21/21 ס"מ

 מס' עמודים: 83 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 18 ש"ח

 עט לכתוב ה'

הספר מתמקד בעיקר בשגיאות כתיב 

מורפולוגיות )דקדוקיות, כמו סיומת שייכות 

מכנסיו – מכנסב(. יש בו גם חזרה על הנלמד 
בספרים הקודמים בסדרה.

מופיע במהדורת בדיקה שחור לבן
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הקדמה לסדרת עט להביע
הבעה בכתב היא היכולת להעביר מסרים, תכנים וכוונות שונות באמצעות טקסט כתוב . היא נדרשת בחיי היומיום: 
החל מכתיבת רשימות, כתיבת מכתבים רשמיים, ועד לסיכום חומר לימודי, כתיבת מאמרי דעה והשקפה וכתיבה 

ספרותית.

הבעה בכתב היא בין הדרישות הלימודיות הבסיסיות ביותר: מענה לשאלות בעבודות ובמבחנים, ובגיל גבוה יותר 
- כתיבת חידושי תורה. יכולת ההבעה בכתב של התלמיד היא זו שתקבע עד כמה התשובות שלו תהיינה ברורות 

ובהירות, ועד כמה יוכל להביע את הידע שלו.

סדרת "עט להביע" מקנה לתלמידים את עקרונות ההבעה בכתב באופן ברור, יעיל ושימושי, וכמיטב המסורת של 
'את-בש' - בשיטה מדורגת ומסודרת.

ספרי הלימוד מעניקים חוויה של למידה, עם סיפורים מעניינים המהווים מסגרת מותחת ומשעשעת ללמידה, לכל 
אורך השנה, וכמובן - מטלות מאתגרות ומרתקות במיוחד המעידות על רמת ההבנה והיישום של התלמיד.

סדרת "עט להביע" זכתה לשבחים רבים, בעיקר בשל קלות הקניית החומר, יכולת איתור הקשיים וכמובן התוצאה 
- רכישת המיומנות לניסוח תקין וברור.

בכל ספר מהסדרה יש מוטיב מרכזי מלווה: בספר הראשון ילד בשם יוסי מסביר את הנחיצות של לימוד הנושאים, 
בספר השני מלווים חבורת ילדים שנקלעת להרפתקה, בספר השלישי מלווים פרופסור בנסיונותיו המשעשעים.

הספר הראשון בסדרה עוסק בניסוח משפט בסיס והרחבתו בתיאורים שונים וכן בשאילת שאלות לצורך 
הרחבה של משפט נוסף. 

הספר השני עוסק בהפנמה של הנושאים מספר א', ומרחיב בנושא כתיבה עיונית של תשובות 
וכתיבה שימושית של רשימות, פתקים, מכתבים ואיחולים. 

הספר השלישי עוסק ברבדים נוספים של ההבעה: כתיבה ספרותית, 
כתיבה טיעונית וכתיבה עיונית.
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הסדרה המושלמת
לפיתוח ההבעה בכתב
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לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 21/21 ס"מ

 מס' עמודים: 161 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 30 ש"ח

 עט להביע 1

הספר מכיל תרגול הבעה בכתב של משפט תקין, 

הרחבת המשפט באמצעות מילות זמן, מקום, 
סיבה, תכלית ואופן, העשרה של מילות תואר 

במשפטים והרחבת המשפט לסיפור באמצעות 
כתיבת משפט נוסף המקושר למשפט הבסיס. 

את הספר מלווה ילד בשם יוסי שמסביר לילדים 
לפני כל נושא מדוע הנושא חשוב להם.
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לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 21/21 ס"מ

 מס' עמודים: 129 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 30 ש"ח

 עט להביע 2

הספר השני בסדרה מכיל את נושא סימני הפיסוק 

ומלמד ניסוח שאלות וכתיבה של תשובות תקינות, 
כתיבה שימושית של מודעות, מכתבים ועוד, 

וכתיבה ספרותית – הבעת רגשות בכתיבה ומילות 
קישור בין משפטים. 

את הספר מלווה משפחה שיצאה לנופש במושב 
ונקלעת לתעלומה עד הסוף המפתיע. המשימות 

לפתרון התעלומה משתלבות בתרגול הנושאים.
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לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 21/21 ס"מ

 מס' עמודים: 170 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 18 ש"ח

 עט להביע 3

הספר השלישי בסדרה מתמקד בכתיבה ספרותית 

ומביא דרכים לפיתוח רעיון באמצעות סיבה ותוצאה 
וחשיבה רב כיוונית. עוד בכתיבה הספרותית: רכיבי 
מבנה של סיפור, שם, פתיחה וסיום וכן תאור דמות 

והבעת רגשות ומחשבות בכתיבה. הספר מכיל גם 
תרגול בכתיבה של דיווח והבעת דעה.

את הספר מלווה פרופסור שמריהו וילד בשם שוקי 
שיחדיו עסוקים בניסויים משעשעים. המשימות 

משתלבות בתרגול הנושאים.
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הקדמה לסדרת קרא כצבי
היכולת להבין כראוי את הנכתב בטקסט, לפרש אותו באופן נכון ובהקשר בו נכתב, נקראת "הבנת הנקרא". סדרת 
"קרא כצבי" מלמדת את הילדים לקרוא טקסט, להתמודד עם אתגרי השפה, להבין את תוכנו מבחינת העלילה וגם 

לפרש אותו. היא מאתגרת את מוחם בעיבוד של טקסטים מורכבים, תוך שימוש במיומנויות חשיבה גבוהות.  

סדרת "קרא כצבי" בנויה באופן הדרגתי, החל מרמת הבנה מילולית בכיתות הנמוכות ועד למיומנויות החשיבה 
הנדרשות בכיתות הגבוהות יותר עבור לימודי הגמרא, כמו הבנת קל וחומר, היסק דבר מתוך דבר והמחשת הכתוב 

– למציאות.

סדרת "קרא כצבי" מסמנת מספר יעדים בדרך למטרה, כאשר כל עבודה לאורך הספר מחזקת מטרה מסוימת 
באופן עקבי. כך למשל עוסקת עבודה אחת באופן קבוע בהבנת מילים קשות באופנים שונים, עבודה אחרת עוסקת 

בדיוקים והיסקים.

היבטים נוספים בסדרת "קרא-כצבי":

הדרגתיות בניית נדבך על גבי נדבך. הבנה ברמה גבוהה נבנית על יסודות של הבנה מילולית, ולכן הספרים יעסקו 
קודם בהבנה המילולית, ואחר כך ברמות הגבוהות יותר.

התאמה בכל שלב ילמד הילד רק חומר שהוא מסוגל אליו מבחינה התפתחותית.

עקביות שינון מרובה על כל חלק.

זיהוי קשיים העלולים להפריע להבנה ותקיפתם מראש.

שילוב נושאים תומכים בהבנה, כמו דקדוק, תחביר.

בס"ד



הסדרה הותיקה
לתרגול הבנת הנקרא

בס"ד



לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 24/22 ס"מ

 מס' עמודים: 188 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 45 ש"ח

 קרא כצבי 1

 תרגול שטף קריאה וקריאת הבנה 

הבנה ראשונית של הטקסט

בס"ד











לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 24/22 ס"מ

 מס' עמודים: 286 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 48 ש"ח

 קרא כצבי 2

פיתוח הבנת הנקרא ברמה מילולית – הבנת 

המסר הגלוי בטקסט

בס"ד















לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 24/22 ס"מ

 מס' עמודים: 293 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 48 ש"ח

 קרא כצבי 3

פיתוח הבנת הנקרא ברמה מפרשת – הבנת 

דברים שלא כתובים במפורש בטקסט. מכיל 
גם מיומנויות ראשוניות חשובות ללימוד גמרא.

בס"ד











לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 24/22 ס"מ

 מס' עמודים: 346 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 48 ש"ח

 קרא כצבי 4

פיתוח הבנת הנקרא ברמה של הסקת מסקנות 

– הבנה של דברים שמשתמעים מהכתוב 
בדרך היסק, דיוקים מתוך הכתוב והבנה של 
משמעות העלילה. מכיל מיומנויות חשובות 

ללימוד גמרא

בס"ד













לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 24/22 ס"מ

 מס' עמודים: 223 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 48 ש"ח

 קרא כצבי 5

פיתוח הבנת הנקרא ברמה של העמקה 

במשמעות המסר – הבנת המסר העיקרי 

ומסרים נלווים לעלילה, יצירת כללים חדשים 
מן הכתוב. מכיל מיומנויות חשובות ללימוד 

גמרא

בס"ד













לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

צור קשראודות המלצות שאלות נפוצות קטלוג

לחץ כאן  לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 21/21 ס"מ

 מס' עמודים: 120 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 45 ש"ח

 קרא כצבי 6

פיתוח הבנת הנקרא ברמה של קרא כצבי 5, 

כולל מושגים חשובים להבנת סוגיות בגמרא כמו 
מטבעות עתיקים, משקלים ומידות נפח מזמן 

חז"ל, הבנת עבודת הקורבנות ומושגים מזמן בית 
המקדש. פרק מיוחד מוקדש לנושא הרגשות, 

 התנהגות בין אדם לחברו ועבודת המידות.
 מכיל 2 חלקים: 

 חלק א' תורני, 
חלק ב'- נושאים כללים

בס"ד

צמצום שגיאות כתיב

פיתוח הבעה בכתב

ספרי לימוד למתקשים

לכל הספרים

קידום הבנת הנקרא

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 21/21 ס"מ

 מס' עמודים: 120 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 45 ש"ח

 קרא כצבי 6

פיתוח הבנת הנקרא ברמה של קרא כצבי 5, 

כולל מושגים חשובים להבנת סוגיות בגמרא כמו 
מטבעות עתיקים, משקלים ומידות נפח מזמן 

חז"ל, הבנת עבודת הקורבנות ומושגים מזמן בית 
המקדש. פרק מיוחד מוקדש לנושא הרגשות, 

 התנהגות בין אדם לחברו ועבודת המידות.
 מכיל 2 חלקים: 

 חלק א' תורני, 
חלק ב'- נושאים כללים

בס"ד

























 הקדמה לסדרה הנקודתית
למניעת קשיים בקריאה

למידה בכיתות היסוד מתבצעת בעיקר באמצעות קריאה וכתיבה, לכן ליכולת הקריאה יש השפעה מכרעת 
על יכולת הלמידה של הילד. ילד, שמתקשה בקריאה, יתקשה גם בתחומי למידה אחרים. 

מרכז "את בש" שם את קידום הילד המתקשה כאחת ממטרותיו העיקריות. במהלך השנים פותחו במרכז 
ספרי לימוד ממוקדים לקשיים שונים בתחום הקריאה. 

ספרים אלו נמצאים כבר שנים רבות בשימוש רב אצל המטפלים בילדים מתקשים. המשוב שהתקבל 
במהלך שנים אלו העיד על הצלחה בס"ד ועל צמצום משמעותי של קשיים בקריאה ובכתיבה. 

חלק מהספרים מיועדים לילדים כחוברות עבודה לתרגול נושאים ממוקדים, וחלקם הם ספרי עזר למטפל 
ולמורה ומכילים רשימות של מילים לאימון ולביסוס הנלמד.

בס"ד



הסדרה הנקודתית
ספרי לימוד למתקשים

בס"ד



הסדרה הנקודתית
ספרי לימוד למתקשים

בס"ד



 למה צריך

ספר לחיזוק המודעות של הילד למה שנדרש 

ממנו בקריאה ובכתיבה. הספר מכיל מענה 

ל15 שאלות שילדים שואלים בתחומי הקריאה 
והכתיבה, לדוגמה: למה צריך לקרוא מדויק? 

כל שאלה נענית בסיפור ובעבודות שונות 
המדגימות את התשובה.

לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 21/21 ס"מ

 מס' עמודים: 97 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 40 ש"ח

 למה צריך

ספר לחיזוק המודעות של הילד למה שנדרש 

ממנו בקריאה ובכתיבה. הספר מכיל מענה 

ל15 שאלות שילדים שואלים בתחומי הקריאה 
והכתיבה, לדוגמה: למה צריך לקרוא מדויק? 

כל שאלה נענית בסיפור ובעבודות שונות 
המדגימות את התשובה.

בס"ד











לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 21/21 ס"מ

 מס' עמודים: 144 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 45 ש"ח

 ִמֶּתֶפל  ְלִדּיּוק

ספר לחיזוק הדיוק בקריאה )ריסון קריאה 

התרשמותית( הספר מכיל מילות תפל המשובצות 
בתוך סיפורים כדי להגביר את הערנות של ילד 

בקריאה. לאחר כל סיפור מופיעות עבודות שבהן 
מילים קשות ומורכבות מתחומי דעת שונים כמו 

שמות של מטבעות בעולם, מחלקות בבית חולים, 
מילים בשפה זרה ועוד. עבודות אלו מחזקות את 

יכולת הפענוח של הילד מכיון שהוא לא יכול 
לנחש אותן.

בס"ד











לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 21/21 ס"מ

 מס' עמודים: 86 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 28 ש"ח

 בקור בתוך סיפור

מקראה של סיפורים משוכתבים ברמת 

כיתות ד'-ו'. המקראה מיועדת לילדים בוגרים 

שצריכים תרגול בקריאה או לילדים שמתקשים 
להתמודד עם טקסטים ברמת גילם בגלל קושי 
שפתי. מכיל שני חלקים, בכל חלק 34 סיפורים 

ללא עבודות על הסיפורים.

בס"ד









לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 בקור בתוך סיפור 2

חלק שני של המקראה המשוכתבת. מכיל  

34 סיפורים משוכתבים ברמת כיתות ד'-ו'. 
הסיפורים דורשים רמת הבנה גבוהה בשפה 

קלה. ללא עבודות על הסיפורים

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 21/21 ס"מ

 מס' עמודים: 81 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 28 ש"ח

בס"ד









לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 22/21 ס"מ

 מס' עמודים: 343 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 70 ש"ח

 אוצר המשקלים

מאגר רשימות של מילים המסווגות על פי 

משקלים ומדורגות על פי אורך.

בס"ד









לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 17/24 ס"מ

 מס' עמודים: 88 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 30 ש"ח

 פיתוח הטרמה תוך מילית

חוברת ובה רשימות של מילים שפותחות 

בצרוף זהה כמו: ארטיק, אמבולנס לפיתוח 

היכולת להטרים מילה לפני קריאתה.

בס"ד







לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 16/24 ס"מ

 מס' עמודים: 96 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 30 ש"ח

 תרגול מבנים מורכבים לקריאה

קריאה של רשימות מילים מכילות אבני נגף בקריאה 

כמו: ש' שמאלית, פתח גנובה ועוד. בסוף הספר 

מופיעות רשימות של כל אבן נגף בנפרד.

בס"ד









לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 22/21 ס"מ

 מס' עמודים: 292 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 65 ש"ח

 קריאה טקסטואלית

 ספר ובו סיפורים לצורך קריאה שוטפת. 

לאחר כל סיפור מופיעות עבודות שונות 
שמטרתן קריאה חוזרת לצורך תגבור השטף.

בס"ד















לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 17/24 ס"מ

 מס' עמודים: 145 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 45 ש"ח

 פיתוח אוצר מילים     
לקסיקלי חזותי

הספר מכיל רשימות מילים ועבודות 

שונות שמטרתן להפנים את המילים בערוץ 

האורתוגרפי )תבניתי(

בס"ד











לצפיה בעמודי דוגמה מהספר 

 עוד...

 גודל הספר בס"מ: 23/22 ס"מ

 מס' עמודים: 117 עמודים

סוג כריכה: רכה

מחיר: 30 ש"ח

 מקראה על פי המקראה

החוברת כוללת טקסטים קצרים ומובנים על 

פי סדר פרשות השבוע. מקראה לתרגול קריאה 

ללא עבודות.

בס"ד
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אני מלמדת בכיתה 
ב' ובכיתתי יש בנות 

רבות שכותבות 
בשגיאות כתיב. 

האם כדאי וצריך 
להעיר להן או לטפל 

בכך בדרך אחרת, 
אשמח לשמוע.

המושג שגיאות כתיב הוא מושג רחב שדורש מיקוד לצורך הטיפול 
יש 3 סוגי שגיאות עיקריות ולכל סוג שגיאה יש גיל הכחדה:

שגיאות פונולוגיות – שגיאות שפוגעות בצליל המילה, כלומר המילה . 1
כתובה לא כפי שהיא נשמעת. שגיאות אלו כוללות השמטה של 
אותיות )חשמל = חמל( הוספה של אותיות, שיכול )מחשב = משחב( 
 הפרדת מוספית )כשה למדתי( חיבור מילים )קנו לי = קנלי( ועוד.
שגיאות אלו כוללות גם השמטה של אימות קריאה כמו י' לציון 
חיריק )פיל = פל( ו' לציון חולם או שורוק )בור = בר, שוק= שק( 

וה' שותקת בסוף המילה )רצפה = רצפ(

שגיאות אורתוגרפיות – הן שגיאות שפוגעות בניראות של המילה, . 2
כלומר המילה לא כתובה בכתיב המוסכם )כלב = קלו( הן השגיאות 

הנפוצות ביותר של החלפת הומופונים )א' ע' ה', ט' ת' וכו( 

שגיאות מורפולוגיות – שגיאות כתיב שבאות ממקור דקדוקי, כמו . 3
כתיבה שגויה של סיומת שייכות )מכנסיו = מכנסב( או תחיליות 

של פעלים )תשמרי = טשמרי, התפלל = איטפלל(

הבנות  כלומר  פונולוגיות.  שגיאות  להימצא  אמורות  לא  ב'  בכיתה 
במילה  שומעות  שהן  הצלילים  כל  את  לכתוב  צריכות  שלך  בכיתה 
ולהוסיף אימות קריאה כנדרש. מעבר לזה אין צורך להעיר או לתקן 
שגיאות אורתוגרפיות או מורפולוגיות. הערות על כך עלולות להביא 
לתלות במבוגר )איך כותבים?( או להימנעות מכתיבה. מובן שאין כל 
הצדקה להוריד לבת ציון במבחן במקצוע כלשהוא בשל שגיאות כתיב. 

בס"ד
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 תלמידי , בן 10, 
 מנחש רבות בקריאה, 
הוא קורא "בערך" מה 

כתוב ולפעמים לא 
מבין את מה שקורא, 

מה אפשר לעשות?

דפוס הקריאה הזה נקרא קריאה התרשמותית. הילד לא מדייק בקריאה 
ולכן הוא זקוק לריסון קריאה.

הסיבות לדיוק נמוך יכולות להיות:
ידע חסר באבני יסוד –מתקשה בתנועת הקובוץ, מתבלבל בין חולם לשורוק . 1

ולכן מנחש
חוסר מודעות לצורך בקריאה מדויקת – הילד חושב לעצמו מה זה משנה איך . 2

קוראים?
התבוננות שטחית – הילד מרפרף בעיניו על הכתוב ולא מתעמק. 3

כדי לפתור את הקושי הזה יש לעבור על המרכיבים ולבדוק את מקור 
הקושי:

אם יש תנועה מבלבלת – יש להקנות אותה באופן מופרד ויסודי. 1
אם חסרה מודעות – אפשר: . 2

לספר לילד עד כמה חשוב לקרוא בחומש באופן מדויק, • 
להפוך אותו ל"בעל קורא". • 
להדגים איך שגיאות בקריאה הופכות את המשפט למשהו שונה לגמרי • 
לספר לו על  דינים שונים הקשורות בקריאה מדויקת )כמו קריאה שגויה • 

של פסוק במגילה שלא יוצאים בה ידי חובה(
אם ההתבוננות היא שטחית – אפשר: . 3

העובדה •  ִהְתַּפְנׁשּות.  ִמְנָרץ,  ַּתְצמּוָגה,  כמו  לקריאה  תפל  מילות  לו  לתת 
שהמילים הן לא אמיתיות מאלצת אותו לשים לב לאותיות ולניקוד באופן 
מלאכותי. בספר "מתפל לדיוק" יש סיפורים שמשובצות בהן מילות תפל 

וכן עבודות משעשעות שקשורות לכך.
כתב •  דוד  כמו   , במשפטים  שמסתתרות  טעויות  למצוא  ממנו  לבקש 

שלו במחבדת 
לתת לו מילים הומוגרפיות לשיבוץ, כמו: המצרים לקו במכת ______ • 

)ָּדָבר, ַּדֵּבר, ְּדַבר, ֻּדַּבר, ֶּדֶבר(
ללמד אותו לחלק מילים קשות לחלקים ולקרוא כל חלק באופן איטי• 

בס"ד
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מה נחשב 
קצב קריאה 
תקין לילד 

בכיתה ד'

 כדי לבדוק שטף קריאה )קצב( עלינו לתת לילד חומר קריאה תואם גיל   
)לא ארוך מידי( ולהפעיל סטופר.

בסיום הקריאה סופרים את מספר המילים שקרא ואת מספר השניות שלקח לו 
 מס' מילים לסיים.

מחשבים את הנוסחה הבאה:  מס' השניות
)מספר מילים לחלק למספר השניות כפול שישים(

 התוצאה נקראת מל"ד = מספר מילים לדקה.
 מל"ד ממוצע בכיתה ד' הוא 80-60 מילים בדקה.

X60

בס"ד
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כשהילדים בכיתה 
מתבקשים לכתוב 
קטע על פי נושא 
 שאני נותן להם, 

הם טוענים ש"אין 
להם מה לכתוב". 

באלו דרכים אפשר 
לעורר אותם לכתיבה

הנושאים שניתנים לילדים בשיעורי הבעה צריכים להיות לקוחים מעולמם 
ולא כלליים מידי כמו: האכזבה, כמו כן יש לתת מספר נושאים לבחירה.

כדי לגרות נושאים לכתיבה אפשר להשתמש בדרכים הבאות:
לבקש מהילדים לחשוב: האם קרה לי משהו דומה? לדוגמה בנושא האכזבה 
)אם ניתן בכל זאת נושא כזה( מתי התאכזבתי? מה היה גורם לי לאכזבה? 

לשאול את הילדים: מה ספרתם זה לזה בהפסקה? על מה דברתם אחרי 
הלימודים עם השכנים? ולהראות להם שהם מספרים הרבה מאוד סיפורים 
במהלך היום יום ובהבעה ההבדל הוא רק שהם צריכים לשפוך את הסיפור 

על הדף )אם יש קשיי ניסוח  -זו כבר שאלה אחרת(
לתת לילדים תמונה צבעונית ומלאת פרטים ולבקש מהם: ספרו לי, מה 
קורה בתמונה? )לא מה אתם רואים בתמונה – זה לא מזמן סיפור התרחשות(

להראות להם שיש דרכים שונות לסיפורים שונים על אותה תמונה.
3 מילים  דוגמה לתרגיל: סיפור על  להרבות בתרגילים מילוליים בכיתה. 
ויחד  שונה  קצת  סיפור  מביא  ילד  כל  שמחה.  חלון,  מטריה,   - נתונות 

הילדים. של  הדמיון  עולם  את  מעשירים 
להרבות בתרגילים של העלאת השערות: מה יכול לגרום לו להתנהג כך? או 

פיתוח של סיבה ותוצאה: מה קרה אחר כך?

דוגמאות רבות לפיתוח רעיון מופיעות בספר "עט להביע 3".

בס"ד



 המאמץ המיוחד המושקע ע"י מרכז "את בש" 
 והשאיפה והחתירה למקצועיות הביאו את הספר "קרא כצבי" 

 לרמה מצוינת שבאה לידי ביטוי במבחנים השנתיים 
 המבוצעים במהלך השנה בתחום הבנת הנקרא.

 ברכותי למרכז ולעומדים בראשו שיזכו להגדיל תורה במעשי ידיהם, 
 ע"י הוצאות נוספות בתחומים נוספים.

 שאול מחרבי
 מפקח ת"ת דרכי אבותינו 

מודיעין עילית

בס"ד



 סדרת "קרא כצבי" עשתה מהפך בתחום הבנת הנקרא!
 העבודות ממוקדות למטרות ספציפיות בתחום 

 ולא גולשות לתחומים לא רלוונטיים. 
 פרקי המבוא מכוונים את המלמדים לאותן מטרות, 

 כך שכל עבודה נעשית מתוך ידיעה והבנה מה מטרתה.
 הרצפיות בתוכן וסגנון העבודות מקלה על התלמיד והמורה, 
 הופכת את הספר לידידותי ומהנה וחוסכת זמן ומאמץ מיותר. 

 בטוחני שהספרים "קרא כצבי" הם לא ספרי חול,
 אלא עזר לקודש ממש! 

 אליהו מאיר זיידע
 מפקח חינוכי ת"ת מעשי חייא

ביתר

בס"ד



 סדרת הספרים 'קרא כצבי', הינה שם דבר בתחום פיתוח הבנת הנקרא.
 הדירוג המקצועי בשלבי הקניית ההבנה, 

 הינו ראשון במעלה ומסייע עד מאד הן למורים והן לתלמידים, 
 ברכישת אסטרטגיה זו, שהינה מפתח להמשך הצלחתו של התלמיד.

 היכולות של מדידת ההצלחה בביצוע המטרות, 
נותנת בידנו את האפשרות לבדוק את הלמידה וההפנמה של התלמיד 

 ולהביאו למחוזות ההצלחה בס"ד.

 דוד אונגר
 מנהל אגף הקריאה

"מכון אחיה"

בס"ד



ספרי "קרא כצבי" של מכון את-בש, הינם ספרים מעולים לפיתוח שטף 
קריאה והבנת הנקרא, החל מהשלבים הראשונים ועד לרמות חשיבה 

 גבוהות המתאימות לילדים הלומדים גמרא מגיל צעיר.

 יוסף גז
 רכז לימודי ת"ת שדה צופים 

מעלות תרשיחא

בס"ד



סדרת הספרים "קרא כצבי", הינה סדרת ספרי לימוד הערוכה בטוב טעם 
ובצורה מקצועית ומענינת ע"י אנשים מיומנים, אשר משנתם סדורה להם 

כדי להחדיר בתלמידים את הקריאה הרהוטה, הבנת הנקרא ואף כתיבה נכונה. 
הסדרה מעשירה את אוצר המילים של הלומדים בה, כך שהיא מהוה כלי עזר 

 בסיסי לניתוח ולהבנת החומר הנלמד במקצועות הקודש.

 חנוך קליינהנדלר
 מפקח חינוכי ת"ת "חפץ חיים"

ירושלים

בס"ד



 מרכז "את בש" ממשיך בזה משנה סדורה שנכתבה במיוחד 
 לילדי התלמודי תורה בתחום הבנת הנקרא. 

הספר נבנה בכשרון ובתבונה אריח ע"ג לבנה שלב אחר שלב ביסודיות 
 ובעקביות למען ילמדו הילדים לפי דרכם. 

למותר לציין שלילדי תלמודי התורה הבנת הנקרא תקינה היא היסוד 
 ללימודי חומש משניות וגמרא בהמשך.

 נתן קאפ
 מפקח חינוכי ת"ת קהל חסידים

אלעד

בס"ד



 הספרים מוגשים בצורה 'ידידותית' לתלמידים ולמורים, 
לבד מדפי ההדרכה בתחילת הספר שהם ממש לעזר ותועלת למורים 

להפקת המירב מכל סיפור, מה שגורם שהלמידה 'זורמת' מחד ללא קשיים 
 ומאידך דורשת הבנה.

ההשקעה המקצועית ניכרת בכל עמוד ועמוד והתוצאות המבורכות 
בעקבותיהם.

בכבוד ובברכה
 מרדכי ברוך בלומנטל 

 מפקח בת"ת דרכי אבות צאנז נתניה

בס"ד



הסדרה "קרא כצבי" א-ה, בנויה בצורה חכמה ומדורגת ה"מתווכת" 
 לתלמיד את החומר החל משלבי הבנת הנקרא הראשונים 

 ועד להבנה וסיכום של טקסטים מורכבים.
 הסדרה חשובה שבעתיים לדוברי אידיש.

 ולדעתי, מחזקת את הבנת הנקרא לתלמידים בינוניים ומטה גם בלימודי הקודש.
הגדילו לעשות בהוצאת "את- בש", וצירפו  הסברים מפורטים למלמד. 
כאשר המלמד מבין את מטרת העבודה והוא יודע לכוון את התלמידים 

 אליה, האפקטיביות גדלה שבעתיים.

 דוד מאיר שיקלר
 מפקח ת"ת תורת עולם

בית שמש

בס"ד



הספר בנוי בצורה מקצועית והתרגול בו מחזק את הביטחון של הילדים ומשפר 
 את רמת הקריאה בכמה רמות. 

השיטה של הספר מאפשרת לילד עבודה עצמאית עם הטקסט בצורה קלה, 
 נעימה ומהנה. הילדים מאוד אוהבים את הספר 

ולי, כמורה, יש תענוג לראות את הילדים הצעירים עובדים בריכוז רב ובאופן 
 עצמאי.

  מבחינתי אין תחליף לספר והוא חלק הכרחי בהקניית לימוד הקריאה לגיל הרך.

  יניב שלום,
 ת"ת 'בני מנחם' 

חולון

בס"ד



 התרשמתי מאוד מסדרת הספרים “קרא כצבי” 
 המשלבים “חכמה נפלאה בכלי מפואר”! 

הסיפורים בעלי תכנים ומסרים חינוכיים, ערוכים בטוב טעם ודעת ומפתחים 
 מיומנויות רבות ומגוונות. 

 התלמידים נהנים מאוד ללמוד מספרים אלו, והשיעור הוא חוויתי. 
חשוב מאוד גם לציין כי השורות המיוחדות בדומה לשורות מחברת תורמות 

 לשמירה על צורת הכתב.

 יצחק נהרי
 מפקח ת"ת דרך האמת

עפולה

בס"ד



לרכישה טלפונית
התקשרו

 לרכישה 
באמצעות דוא"ל

 לרכישה 
באמצעות פקס

לחץ כאן מלאו את טופס
ההזמנה הממוחשב

 מעונין שנציגנו 
יחזור אליך?

03-9087434
שלחו את טופס ההזמנה המצורף להודעת מייל זו

המצורף להודעת מייל זו

1533-908-7434

בס"ד
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...להתראות:(
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