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Inception 

 יד הנדיב, וש גלזר'ר ג"ד•

 'הצורך בסטנדרטים להערכת כתיבה בכיתה ז•

 שנים 3-עבודת הכנה של יותר מ–

חודשים בתמיכת קרן יד הנדיב   15-הפרוייקט יוצא לדרך ל•
 ובברכתם של

 המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך•

 רית עברית"מפמ•

 ה"לית ראמ"מנכ•

 

 



   2011-2012פרוייקט הסטנדרטים 

 אוניברסיטת תל אביב, דורית רביד' פרופ ראש הפרוייקט•

 מכללת לוינסקי, ר צילה שלום"ד  מנהלת הפרוייקט•



 צוות הפרוייקט

 

 התפתחות יכולות השיח ר אירית כצנברגר"ד•

  התפתחות שפה וקריאה ר עמליה בר און"ד•

 א"התפתחות המילון והמורפולוגיה בהקשרי מיצב ס ר רונית לוי"ד•

 רכישת שפה  גל בלזיצמן•

 התפתחות השיח בהקשרי מיצב ארנה דוידי בראלי•

 שיח ופרגמטיקה  אליצור דטנר•

 חינוך לשוני ופדגוגיה של הלשון נדן-גניה חביב•

 רכישת יכולות הכתיבה   לאה חיים•

 פסיכולוגיה קוגניטיבית והתפתחותית  גיא שעשוע•



על רקע של כשני עשורים של מחקר  
 בהתפתחות הפקת טקסטים

 התפתחות יכולות הפקת טקסטים בגיל בית הספר•
 מבוגרים, בנות שירות/ חיילים , א"י', ז', כיתות ד–

 בדגש חזק על כתיבה–

 

 (בעיקר)בטקסטים סיפוריים ועיוניים •
 רמת התוכן והמבנה הגלובאלי של הטקסט–

 זרימת המידע –

 מבנים תחביריים ורטוריים  –

 המורפולוגיה ואוצר המילים–
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 הכתיבה כפסגת היכולות האורייניות
The hallmark of literacy 

• Thinking for writing 

היכולת לשלוט בזרימת התוכן והמידע בשיח באמצעים  •
 לשוניים ולראות בטקסט הכתוב ישות אוטונומית שלמה
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 הכתיבה

הפקת טקסט כתוב מעמיסה דרישות כבדות משקל על יכולות  •
 מעלה-מטה וגם מכיוון מטה-התהלוך גם מכיוון מעלה

הביטויים , משמעו של דבר שעל הכותב לשלוף את המילים•
ומבני התחביר והמבנים הרטוריים ההולמים להבעת התוכן  

 הרצוי ולשלב אותם כך שישרתו את הטקסט 

בכפוף למטרה התקשורתית והמארגן הקוגניטיבי של הטקסט •
 הסוגה -

בהינתן יכולות לשוניות וקוגניטיביות והתנסות חווייתית  •
 בעולם בגיל מסוים
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McNamara, Crossley & McCarthy, 2010 

• Despite evidence of the importance of writing, the 2002 National Assessment 
of Educational Progress report painted a dismal picture of the writing 
preparedness of American students 

• Less than a third of students in grade 4 (28%), grade 8 (31%), and grade 12 
(21%) scored at or above proficient levels, and only 2% wrote at advanced 
levels for all three samples 

• Moreover, only 9% of grade 12 black students and only 28% of grade 12 white 

students were able to write at a proficient level (National Center for Educational 
Statistics, 2003) 

• This educational problem points to a need to better understand 
writing proficiency 

• One step in that direction is to develop a better understanding of 
the linguistic features that characterize proficient writing 



 גם בארץ

נדרש בסיס ידע משותף ונגיש שיאפשר למורים להעריך את איכותה  •
 'של הכתיבה בכיתה ז

מורים ומעריכים בונים  , בהעדר ידע שיטתי ומבוסס ראיות שכזה•
הנחות  -מערכות סטנדרטים משלהם בהתבסס על שיקולים שונים וקדם

 שונות
 חוסר הסכמה ומהימנות בין שופטים, שונות גדולה–

 שנת לימוד/ נדרשת צפיה מושכלת מתוצרי הכתיבה בכל קבוצת גיל •
 בסוגות השונות–

 אקונומי שונה-בהינתן רקע סוציו–
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 הסטנדרטיםמטרות 

 מחקר-מטרתם לספק למורים גוף ידע מבוסס•

מידע מעשי על הערכת איכותם של רכיבי הטקסט והטקסט •
 כיחידה שלמה

 'במכוון לגיל ולשנות הלימוד של תלמידי כיתה ז•

 בסוגי טקסטים שונים•

 תקפות אקולוגית לעברית הישראלית•
 המשקפת תכונות אפייניות לעברית בכל הזמנים–

11 



 אוריינות לשונית
(Berman & Ravid, 2008; Ravid & Tolchinsky, 2002) 

מטרתו של החינוך הלשוני הוא השגת שליטה באוריינות  •
 הלשונית

גישה זמינה ומושכלת למגוון אנציקלופדי של שימושי שפה  •
 למטרות תקשורתיות הולמות  

בסוגות שיח שונות בכתב ובעל פה ובמשלבי שפה מגוונים •
 למן היומיומי ועד לספרותי ולרשמי
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 התפתחות שפה מאוחרת

התקופה שבה חלים שינויים מהותיים בדרך שבה מערכות שפה שונות  •
 מתקשרות זו עם זו

מאפשרות רכישה של מבנים מורכבים שיש להם חלופות פשוטות •
 ונפוצות יותר

 התקופה שבה האוריינות הלשונית נרכשת ומתגבשת•

 שבה השפה הכתובה נעשית חלק בלתי נפרד מידע השפה•

 5-18גילאי •

 executiveוכל זה מגובה בהתפתחות קוגניטיבית מואצת של יכולות •
control 



Executive Control functions 

• a set of general-purpose control mechanisms that 
regulate cognition and action  

• Three components 

– Updating – the ability to constantly monitor and refresh the 
content of working memory 

– Inhibitory control – overriding dominant responses and 
suppressing interference from distractors 

– Shifting – flexibly in switching between cognitive sets or 
tasks 

• Miyake & Friedman, 2011 



 מודלים תיאורטיים בלמידה שפתית ובתהלוך השפה

 שלוש גישות פסיכולינגוויסטיות תיאורטיות •

 בעלות משמעות רבה ללמידה בכלל וללמידה לשונית וכתיבה בפרט  •

•Statistical learning 

•Construction grammar 

 אקולוגיה לשונית•



 Statistical learning למידה סטטיסטית 

לומדי השפה עושים שימוש בתכונות הסטטיסטיות של  •
 שפתם כדי להסיק מהן את המבנה הדקדוקי והמילוני שלה

הקטגוריות המופשטות של הידע מתהוות בתינוקות ובילדים  •
מתוך תהליך ארוך של ממשק בין מנגנוני למידה כלליים  

 ;Saffran, 2003)להתפלגויות סטטיסטיות בתשומה הלשונית 

Seidenberg & Smith, 2010) 

הדקדוק מתהווה מחשיפה חוזרת ונשנית לדפוסי שפה  •
 Bybee, 2006))שכיחים 



Construction Grammar 

 Goldberg, 2003דקדוק הקונסטרוקציות  •

סדרה של עקרונות התופסים את השפה כזיווג בין מבנה לבין •
 פונקציה/ משמעות 

למידת התחביר נתפסת כהיכרות גוברת והולכת עם מבנים קטנים •
 וגדולים ותפקידיהם בשפה 

 להתבססות הקטגוריה" אגן היקוות"קיום מבנה ושכיחותו הם •

 שליטה במבנים דומים מובילה ליצירת קטגוריות•

 ומן הקטגוריות באות ההכללות•



 אקולוגיה לשונית הטיפולוגי   הכורח 

במהלך ההיסטוריה של כל שפה מתגבשים משאבי המבנים •
 והפונקציות האפייניים לה

אלה יוצרים את הרפרטואר של דרכי ההבעה השפתית האפשריות •
 והמועדפות על ידי המשתמשים בשפה

ילדים ומבוגרים רגישים לאמצעים השכיחים והבולטים  , פעוטות•
 ביותר להבעת משמעויות

רגישות לשכיחויות הסטטיסטיות של מילים ושל מבנים כמבטאים •
 מובהקים של רעיונות

 
• Berman, 1986; Frost, 2012; Slobin, 2001 

 



 הסטנדרטיםמטרות 

 מחקר-לספק למורים גוף ידע מבוסס•

מידע מעשי על הערכת איכותם של רכיבי הטקסט והטקסט •
 כיחידה שלמה

 'במכוון לגיל ולשנות הלימוד של תלמידי כיתה ז•

 בסוגי טקסטים שונים•

 תקפות אקולוגית לעברית הישראלית•
 המשקפת תכונות אפייניות לעברית בכל הזמנים–

19 



 'תלמידי כיתה ז: מוקד הפרוייקט

 על סף ההמראה אל גיל ההתבגרות 12-13בני •
תקופה שבה יעמדו לרשותם רבות מן היכולות  –

רגשיות והלשוניות הדרושות  -החברתיות, הקוגניטיביות
 להפקת טקסטים כתובים

 גיל ההתבגרות•
  (executive functions)הופעתם של כישורי ניהול –

המשולבים בהבנה הולכת וגוברת  , זיכרון-ויכולות מטא
ואתם אוצר המילים והמבנים  , של העולם הסובב אותנו

, האובייקטים, הדקדוקיים להבעת יחסים בין האנשים
 המושגים והתהליכים בעולם

20 



 'כתיבה בכיתה ז

 שונות רבה מאוד בין תלמידים בגיל זה•

 בתלוי בסוגה•



 מטרות מוצהרות של הפרוייקט

לבנות מערכת סטנדרטים להערכת כתיבה של תלמידים  •
 'בכיתה ז

 בהינתן מקומם על גבי הרצף ההתפתחותי  •

 א שונה"בהינתן מיצב ס•

 ובהתייחס לסוגות שיח שונות•
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אקונומי -מיצב סוציו  
 

ההון המשפחתי"משתני המאפיין את -מושג רב" 

 משאבים כספיים ומשאבי רכוש -הון פיננסי 

 משאבי השכלה ותרבות –הון אנושי 

 קשרים חברתיים התלויים בהשכלה –הון חברתי  ,
 במעמד חברתי ובקריירה

 
Berliner, 2005; Chiu & McBride-Chang, 2006 



 מטרות מוצהרות של הפרוייקט

 הסטנדרטים מבוססים על חומרים אמיתיים•

 בסוגות שונות' טקסטים שהפיקו תלמידים בכיתה ז•

 (ושחזר טקסט רביעי)יתרון בכך שכל תלמיד כתב שלושה טקסטים •
• Berman, 2005; Berman & Verhoeven, 2002 

אפשר לנו להתייחס לכל מערך הטקסטים בכל סוגה וגם להשוות כל תלמיד  –
 לעצמו בתוך הסוגות שכתב

 הוראות מדויקות ועקביות בהפקת הנתונים•
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 מטרות מוצהרות של הפרוייקט

 הסטנדרטים אמורים להיות אמינים מבחינה פסיכולינגוויסטית•

 כלומר לבטא את הידע של התלמיד באשר לכתיבה•

 תוכן הטקסט•

 המבנה הגלובאלי של השיח•

 זרימת המידע•

 מבני התחביר•

 רכיבי המילון והמורפולוגיה•
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 מטרות מוצהרות של הפרוייקט

 הסטנדרטים אמורים להיות מעשיים•

 לסייע למורים להעריך את יכולתו הנוכחית של התלמיד בכתיבה•

 רגוניסטי  'ללא ניסוח ז•

 אבל בדיוק פסיכולינגוויסטי כמידת האפשר•



 בסיס הנתונים  

ממיצבים ' טקסטים חדשים שהופקו בקרב תלמידי כיתה ז•
 סוציואקונומיים שונים

 מיצב בינוני גבוה–

 נמוךמיצב –

 מיצב על פי רמת הטיפוח של בית הספר–

 טקסטיםארבעה הפיק תלמיד כל •

 לשלושה מתוכם נתייחס בדיווח הנוכחי•
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 מטלות וסוגות

 שלוש מטלות הפקת טקסטים מונחי תמה•

 טקסטים נרטיביים–

 טקסטים אקספוזיטוריים–

 טקסטים מידעיים–

 וכן•

 שחזור טקסט על נושא היסטורי–

 פרוטוקול הוראות מדויק•
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 בחירת התמות

 בחרנו בנושאים שנראו לנו הולמים לשלב ההתפתחותי של התלמידים•

בחרנו בתמה אחת עבור הטקסט  , כדי להפיק את המירב על פי התובנות מהמחקר•
 "הצלחה וכישלון" –הנרטיבי והטקסט העיוני 

זהו נושא שניתן לכתוב עליו סיפור מעניין בהקשרי בית הספר או הקשרים    •
ואפשר גם לדון בו כבסוגיה חברתית ואישית  , תקשורתיים וחברתיים אחרים

משמעותית שתפיק תוכן עיוני מן התלמידים ותתכתב עם ידע כללי שאמור להיות 
 . 'לתלמידי כיתה ז

גיא  , הנושא השני שגובש עבור סוגת המידע לפי הצעתו של חברי צוות הפיתוח•
תשתיתי לתרבות  , כחפץ מוכר לכל התלמידים" המכונית"היה , שעשוע

 .  בעל חלקים ושימושים מכאן ובעל פונקציות חברתיות מכאן, המודרנית

ניטרלי מבחינת , נושא מידעי קונקרטי הרחוק מאוד מֶתַמת ההצלחה והכישלון•
 .'המגדר ובעל זיקה לתכנים מידעיים  המוכרים לתלמידי כיתה ז

 



 איסוף הנתונים

 הפקת הטקסטים נעשתה בשני בתי ספר באזור המרכז •

האחד שאוכלוסייתו מוגדרת על פי מדד הטיפוח של משרד החינוך כשייכת   –
 והשני המוגדר כשייך למיצב נמוך, גבוה-למיצב בינוני

בחרנו , מאחר שהאוכלוסייה במיצב הנמוך בעלת שונות רבה יותר•
גבוה בסוף  -לאסוף קודם את הנתונים בבית הספר מן המיצב הבינוני

 2011מאי 

לאחר הפקת לקחים המשכנו לבית הספר מן המיצב הנמוך בראשית •
 2011יוני 

איסוף הטקסטים נעשה על ידי צוות הפיתוח בשיתוף עם מורי הכיתה  •
 .בית הספר( ת)ומנהל



 מערך איסוף הנתונים

 2' כיתה ז 1' כיתה ז

 מידע/ בלוק שחזור   כישלון/ בלוק הצלחה 

 מידע. 2 שחזור  1. עיוני. 2 נרטיב1.

 כישלון/ הצלחה בלוק                       מידע/ שחזור בלוק         

  

 עיוני. 2 נרטיב1. מידע. 2 שחזור  1.



 משתתפים

 לא סוננו•

 תוצרי כל התלמידים שהסכימו לקחת חלק בכתיבה נאספו•

 לקויי למידה ושפה, כולל עולים חדשים•

 לשקף את המצב האמיתי בכיתות שנדגמו•



 בחירת הסוגות

קיים בכל תרבויות העולם משחר ההיסטוריה האנושית ומייצג טקסט בסיסי  ( הנרטיב)שיח הסיפור •
ספרות עולמית וישראלית מצביעה על הנרטיב כפלטפורמה  . ואוניברסאלי המוכר לילדים מינקותם

 .והוא שכיח גם במקצועות בית הספר, המשמעותית ביותר להכרת השפה הבית ספרית הכתובה

הוא בעיקרו תוצר של למידה בית ספרית ועוסק בסוגיות  ( האקספוזיטורי)הטקסט העיוני •
,  טקסטים עיוניים שכיחים גם הם בכל המקצועות הבית ספריים. מופשטות בעלות ערך חברתי

מושגים וסוגיות  , שבו הדיון ברעיונות, במיוחד בסוף חטיבת הביניים ובבית הספר התיכון
 .  תיאורטיות הוא במהותו של החינוך

הטקסט המידעי הוא אולי הנפוץ ביותר בספרי הלימוד ומשרת בצורה הברורה ביותר את מטרות  •
כמו גם מקצוע  , כל מקצועות המדעים מושתתים על טקסטים המוסרים מידע. הלימוד בבית הספר

התשובות שתלמידים  . ך"הלשון והיבטים חשובים של מקצועות במדעי הרוח כמו היסטוריה ותנ
אך למרות  . כותבים לשאלות על חומר הלימוד הן במקרים רבים בעלות אופי של טקסט מידעי

והבחירה בה  , אין לנו מידע התפתחותי על רכישת הכתיבה בסוגה זו, תפוצתו הרחבה וחשיבותו
לספק חלון התבוננות ראשוני ביכולת הכתיבה המידעית  , בנוסף לכל השיקולים, בפרויקט נועדה

 .'בכיתה ז

 



 פרוטוקול האיסוף

כל בוחן מקבל ערכה עם ההוראות בעל פה וסט דפי מבדק לאותה "•
בראשית כל כניסה יש לקרוא את ההוראות הכלליות המציגות . הכניסה

נא . לאחר מכן יש לקרוא את ההוראות בעל פה של הבלוק הרלוונטי. אותנו
יש לחלק  . יש לקרוא אותן ככתבן וכלשונן –לא לחרוג מן ההוראות האלה 

ילד ששואל מה לעשות לאחר שקרא  . את דפי המשימות בסדר שנתאר להלן
נא לא  ". כמו שאתה יודע, כמו שאתה מבין"יש לענות תמיד , את ההוראות

אפשר לעודד את . זה עלול לקלקל את כל המשימה –לתת הסברים נוספים 
בהמשך נכתב ". גם לא שאלות ונושאים, הכתיבה אבל לא לתרום שום תוכן

אנחנו מבקשות בכל לשון של בקשה לעשות את הכול לפי ההוראות וללא "
מבחננו  . כי זה לא מבחן, כידוע, לילדים" לעזור"אין צורך . תוספות מידע

 ".הוא בהשגת מידע מדויק

 



 כך נאמר לתלמידים בראשית הפעימה הראשונה

'  אנחנו עורכים פרויקט על כתיבה של תלמידים בכיתה ז, שלום"•
לשם כך אנחנו נבקש מכם היום ובפעם  .  מיישובים שונים בארץ

הטקסטים שתכתבו ישמשו אותנו כדי . הבאה לבצע משימות כתיבה
לכן אנחנו מבקשים מכם לכתוב  . ללמוד על הכתיבה אצל תלמידים

כך תסייעו לנו  . הכי מפורט והכי עשיר שאתם יכולים, הכי טוב
 ."במשימה שלנו

 



 הוראות לכתיבת הטקסטים

בראש  ". הסיפור שלי"התלמידים קיבלו דף עם שורות לידיהם שכותרתו הייתה  -טקסט נרטיבי •
וגם כישלון עשוי  , גם מבוגרים וגם ילדים מצליחים או נכשלים לפעמים: "העמוד היה כתוב כך

או על אירוע שבו  , כיתבו סיפור על חוויה או מקרה שבו הצלחתם או נכשלתם. להפוך להצלחה
   ".מישהו שאתם מכירים הצליח או נכשל

בראש  ". החיבור שלי"התלמידים קיבלו דף עם שורות לידיהם שכותרתו הייתה  -טקסט עיוני •
ולכל אחד  , הצלחה וכישלון הם נושאים המעסיקים בני נוער ומבוגרים: "העמוד היה כתוב כך

על הסיבות להם  , חשבו על נושא ההצלחה והכישלון. דעות שונות והבנות שונות בנושאים אלה
אלא דונו  , אל תכתבו סיפור. וכיתבו חיבור שיציג את מחשבותיכם בנושא, ועל תוצאותיהם

 ."בנושא

בראש  ". המכונית"התלמידים קיבלו דף עם שורות לידיהם שכותרתו הייתה   -טקסט מידעי •
שיסביר   קטעכתבו . הגיע יצור מהחלל החיצון והוא לא יודע מה זו מכונית: "העמוד היה כתוב כך

כפי שהייתם  , את שימושיה ואת תפקידיה, תארו את המכונית: אל תכתבו סיפור. לו מהי מכונית
 ."  למשל, כותבים בוויקיפדיה

 



 התלמידיםשל טקסטים 

 בשלוש הסוגות•

 בשני המיצבים•

 נשלחו למשתתפי המפגש הלימודי•



 בסיס הנתונים

 תלמידים השתתפו באיסוף הנתונים של הפרויקט 102•

 טקסטים 266הם הפיקו יחד •

 כתבו את שלוש הסוגות כל אחד( 75%-כ)תלמידים  76, מתוכם•

 טקסטים ממיצב נמוך 108-גבוה ו-טקסטים ממיצב בינוני 120–

 כתבו שתי סוגות כל אחד( 12%-כ)תלמידים  12•

 כתבו כל אחד טקסט בסוגה אחת בלבד ( 14%-כ)תלמידים  14•

 טקסטים נוספים 38–



 א"משתתפים על פי מיצב ס

טקסטים במיצב   מספר תלמידים כולל

 גבוה-בינוני

 ה טקסטים כולל"ס טקסטים במיצב נמוך

כתבו שלוש סוגות   76

 א"כ

120 108 228 

כתבו שתי סוגות   12

 א"כ

12 12 24 

תלמידים כתבו סוגה   14

 א"אחת כ

4 10 14 

טקסטים   136ה "ס נבדקים 102ה "ס

 גבוה-במיצב הבינוני

טקסטים   130ה "ס

 במיצב הנמוך

 טקסטים 266ה "ס



 הכנת הטקסטים לעבודה

 כל טקסט תועתק בגרסת מראה•

 וכלשונוככתבו •
• Berman, 2005; Berman & Verhoeven, 2002 

 א וסוגה"ארגון בסיס הנתונים על פי מיצב ס•
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 עיצוב הסטנדרטים בשש רמות

כמקובל בספרות הבינלאומית וכפי שנוסה בהצלחה בארץ  •
 (ת"עמימבדק , למשל)אחרים בהקשרים 

 ' מאפשרים להקיף את מגוון התלמידים בכיתה ז•

גם עולים חדשים  -ולהכניס להערכה את כל התלמידים בכיתה –
 ובעלי לקויות למידה

 א שונים"וגם לאפשר בנוחיות הערכה של מיצבים ס•
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 בניית מדדים להערכת הכתיבה משלוש פרספקטיבות

 מעלה מטה•
 המבנה הגלובאלי של השיח ומובחנות היחידות, תוכן הטקסט–

 רמת הביניים•
 שיח-תחביר–

 מעלה-מטה•
 לקסיקאלית של הטקסט-האיכות המורפו–

42 



 מטה-מדדי מעלה

 תוכן תמאטי•

 איכות התוכן וכמותו–

 מבנה גלובאלי של הטקסט•

 סגיר וגוף הטקסט, פתיח–

 לכידות ומובחנות•

 שמירתו ושינויו, הצגת הנושא–

 פנימי  שרשרות רפרור ורפרור –

 מובחנות ויזואלית של היחידות–

 קשרים–
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 מטה בכל סוגה בנפרד-מעלה

ההבחנה בין סיפוריהם של תלמידי  . ברוב הטקסטים וסגירשרשרת האירועים , מבנה סיפורי איתן הכולל פתיח: נרטיב•
וכן מתוך  , מטה נוצרת בעיקר מתוך ההבדלים בכמותם ובאיכותם של רכיבי הפרשנות והערכה-מעלה בהבט' כיתה ז

הם כאלה הכוללים רכיבי פרשנות ' טקסטים נרטיביים איכותיים בכיתה ז .ההבדלים בדרך שבה נבנה מסלול הסיפור
בין  . או לחילופין מופיעים בהרחבה ובאופן הולם בחלק מרכיביו, והערכה המופיעים לאורך חלקיו השונים של הטקסט

.  וכך גם בין האירועים וההתייחסות הפרשנית המלווה אליהם, חלקיו השונים של הטקסט קיימת היררכיה ויחסיות הולמת
לתיאור , וניתן מקום יחסי הולם בטקסט לרקע, משמעו של דבר שכל האירועים בטקסט נובעים מן התמה שבה הוא עוסק

 . לרצף האירועים ולסיום, לנסיבות, הגיבורים

.  וִמְספר הרעיונות בהם נע בממוצע בין אחד לשלושה, קצרים בהשוואה לסוגות המידע והסיפורהיו הטקסטים :  עיוני•
ויש לקחת אותה בחשבון בניתוח מטלות  ' ייצוג פחות איתן של הסוגה הזו בהשוואה לסוגות הסיפור והמידע בכיתה ז

.  קשה היה למצוא טקסטים העונים באופן מלא על הגדרת המבנה האידיאלי של הטקסט העיוני. הדורשות כתיבה עיונית
,  על של הטקסט-בחלקם הופיע פתיח ש לרוב לא שימש כמארגן; הרחב-מרבית הטקסטים אורגנו כחיבור של יחידות נוע

נמדדת בראש וראשונה באופן יחסי ליכולות ' ההכרעה לגבי איכותו של טקסט עיוני בכיתה ז. סגירובמיעוטם הופיע 
 .וכנגזר מכך היא גמישה ואינה מחייבת הימצאותו של רכיב מבני זה או אחר, הכותבים בגיל זה

מרביתם הפיקו טקסטים  . המכונית –כמו גם את הנושא הנבחר , המידעיתמכירים היטב את הסוגה ' תלמידי כיתה ז :מידעי•
צורניים   -מאפיינים סטטיים : שפתחו בהגדרה של מכונית והוסיפו לה חוליות של מידע חדש על מאפייני המכונית

מידע שהוגדר ל , תלמידים רבים הוסיפו על כך וכתבו על המכונית בהקשר רחב יותר. פוקציונאליים -ומאפיינים דינאמיים 
נוצרת מתוך התבוננות  ' בכיתה ז המידעייםההבחנה בין רמות האיכות השונות של הטקסטים ". בונוס אינפורמטיבי"-כ

 .  וכן בסוג המידע הניתן והצגתו ביחסיות הנכונה,  במבנה החוליות והקישור שביניהן, בתכונות הפתיח המגדיר
 

 

 



מבנה גלובאלי  , סטנדרטים להערכת תוכן
 וזרימת מידע

מטה נוסחו עבור כל סוגה  -שש רמות של איכות מדדי מעלה•
 בנפרד תוך שמירה על אפיונים משותפים לשלוש הסוגות

 סיפים המפרידים בין זוגות של רמות•

 דוגמאות הולמות מתוך הטקסטים עם הסברים לכל רמה•

 



 שיח-מדדי תחביר

 שונה ודרכי ארגון שונות של התחביר  " שפה"•

 שימוש גמיש ופורה בתחביר הקונסטרוקציות•

 סדר מילים ותפקידים תחביריים שונים בשירות השיח–

שיח בשירות הלכידות  -יצירת יחידות מורכבות של תחביר•
 וזרימת המידע בשיח

 מבני הכוללים–

 שעבוד–

 פיסוק–



 תחביר שיח בכל סוגה בנפרד

,  תחביר השיח הנרטיבי האיכותי מתאפיין במבנים ייחודיים שמטרתם לשרת את הצגת הדברים בצורה יצירתית: נרטיב•
חזית  משחקי , מבני תנאי, שונות כמו פסוקיות תוכן למסירת דיבור ישיר ועקיף ותוכן של חשיבהמעניינת ומנקודות מבט 

במבנה מודאלי באירועי החזית או לחילופין שימוש זמנים שינויי , ורקע בהצבת פסוקית הזמן או הסיבה בראש המשפט

שיעבודים   –בעזרת התחביר  .הארועיםלרגע את הטקסט מרצף המנתק , אפשריים אחריםשמשמעותו שקילת עולמות 
כאשר הפיסוק  , מאורגן ביחידות מובחנותהטקסט  -ביניהם ביחידות השונות של השיח וכוללים רבים ושילובים מגוונים 

 .היחידותבין במעבר תומך 

ומשמעויות ובכך  ככלי להצגת רעיונות דחוס מהכותב שימוש בתחביר דורשת התוכן המופשט והמרוחק הבעת : עיוני•
וכן שימוש , בקישור לוגי מגוון ובבמבנים מודאלייםבטקסט העיוני נראה שימוש רב . מורכבתחביר שיח מושכת ליצירת 

בשימוש  העומק התחבירי מתבטא . השוואה ואמצעים רטוריים נוספים כמו יצירת מבנים של תקבולת, וויתור, במבני תנאי
 .  זיקה לאפיון הרעיונותבפסוקית ובשימוש המקושרים ביניהם בקשרים מגוונים , עשיר ומוצלח במבנים כוללים

.  שיח מידעי איכותי יתבטא בשימוש במבנים מורכבים לאורך הטקסט ושילוב בין מבני כוללים לשיעבודיםתחביר  : מידעי•
הוא דרך  וביטויה בתחביר , התוכןשל אובייקט בצד הפונקציה שהוא ממלא נחשבת אסטרטגיית ארגון מוצלחת של הצגה 

ניתן ליצור בו , אינפורמציה קבוע וצפוישהטקסט המידעי מזמן מבנה אף . מורחבים בדרכים שונותשחלקיו , המבנה הכולל
 .גיוון תחבירי דרך העמדת מוקד הטקסט בתפקידים תחביריים שונים במשפט ודרך הצגת המידע בסדר מילים ייחודי

 
 

 



 סטנדרטים להערכת תחביר שיח

שש רמות של איכות מדדי תחביר שיח נוסחו עבור כל סוגה  •
 בנפרד תוך שמירה על אפיונים משותפים לשלוש הסוגות

 סיפים המפרידים בין זוגות של רמות•

 דוגמאות הולמות מתוך הטקסטים עם הסברים לכל רמה•

 



 מעלה-מדדי מטה

 אוצר מילים ומבנים מורפולוגיים מורכבים בשיח•
 לקסיקון במשלב גבוה–

 שמות מופשטים וגזורים•
 תארים גזורי שם•
 פעלים מנטאליים וסבילים•
 ספציפיות לקסיקאלית•

 מצמדים ומבני סמיכות, קולוקאציות–
 מבנים חבורים אופציונאליים–

 כינוי קניין חבור•
 כינוי מושא חבור•



 מעלה-שיטה להערכת מדדי מטה

הערכה של ארבעת הפריטים הגבוהים ביותר בטקסט כמדגם מייצג  •
 הטקסטלרמה המשלבית של 

לאחר בחירת ארבעת הפריטים הגבוהים ביותר נערך ניתוח נפרד לכל  •
 6עד  1 -פריט וניתן לו ציון מ

 הגבוהנקבע בהתאם למאפיינים היוצרים את המשלב הציון •
ומידת הספציפיות  יצירתיות וציוריות , שכיחות הפריט, רמת מופשטות, האופציונאליותמידת –

 הלקסיקאלית  

 פריטיומעלה של הטקסט הוא מיצוע או שקלול ציוני -ציון מטה•
שגיאות לשוניות ושגיאות כתיב נלקחות בחשבון בצורה מושכלת בלי •

 להשתלט על הערכת הטקסט
 



 לוחות הסטנדרטים

 ח הסטנדרטים  "מלווים את דו•
 שלוש פרספקטיבות הערכה–

 בשש רמות–

 בשלוש הסוגות–



 יישום הסטנדרטים: מצגת

 ר צילה שלום"ד•



 המחקר המלווה את הפרוייקט: ממצאים

 למצגת המחקרַמֲעָבר •



התנסות של קבוצת מורים בשימוש  : מצגת
 בכלי הסטנדרטים

 ר צילה שלום"ד•



 !תודה רבה

 


