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 ראשית דבר

כמיזם רב  1121ליולי  1122בין מאי ( ח"מט)הסטנדרטים התקיים במרכז לטכנולוגיה חינוכית  פרויקט

ר "ר לשון עברית במשרד החינוך ויו"ח בתמיכת מפמ"ממדי שהשתתפו בו אוניברסיטת תל אביב ומט

. יד הנדיבו, (הרשות הארצית למדידה והערכה)ה "כמו גם ראמ, המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך

כלומר סט ', ים להערכת כתיבה בכיתה זהייתה לפתח מערך סטנדרט פרויקטמטרתו המוצהרת של ה

. של קריטריונים אחידים שיאפשרו למורים לעמוד על טיבו של הטקסט העברי הכתוב בידי התלמידים

על גופי ידע מחקרי גדולים  פרויקטצוות המפתחים וצוות ההדרכה והפיתוח נשענו בראשית ה

עצמו  פרויקטואולם ה; 1121שנת שהתקיים ב( פיילוט)גישוש  פרויקטהקיימים כבר ועל תובנות מ

ח להלן תמצאו את "בדו. פרויקטמבוסס על ניתוח מפורט של בסיס נתונים חדש שנאסף במסגרת ה

על דרכי גיבושו וההקשרים  פרויקטהתיאור המקיף והממצה של מערך הסטנדרטים שהיה מנדט ה

ים שחשף לראשונה מיקוד המור פרויקטכמו גם מסמך המתאר את , התיאורטיים והפדגוגיים שלו

כל המידע הנדרש נמצא במסמך . פרויקטוכן מסמך על המחקר שליווה את ה, מורי עברית לסטנדרטים

 . שלהלן ובנספחים לו

יד הנדיב ל, מיכה העקבית במימושוועל התיד הנדיב על החזון וש גלזר מ'ר ג"קשות להודות לדאנו מב

, אנשי חינוך ופדגוגיה -לחברי צוות הפיתוח וההדרכה , פרויקטעל המענק הנדיב שאפשר את ה

על העבודה האדירה שביצעו ועל שנה  -פסיכולוגים וקלינאיות תקשורת , בלשנים, פסיכולינגוויסטים

למרכז לטכנולוגיה חינוכית על  הבית החם והחכם , וחצי של למידה הדדית עד כדי שכרון חושים

שהסטנדרטים ' ובמיוחד כמובן לתלמידי כיתה ז, מדו אותנולמורי המיקוד שלמדו ולי, שניתן לנו

 . שלפניכם מבוססים על כתיבתם

פורש את העקרונות המדעיים שעל פיהם פותחו הסטנדרטים ' חלק א. מבנה המסמך הוא כדלקמן

לוחות , שהם מקור התובנות' ומפרט את הדרך שבה נאספו הטקסטים של תלמידי כיתה ז

מציג את הקריטריונים להערכת כתיבה ' חלק ב. מות איכות של טקסטיםהסטנדרטים והדוגמאות לר

, הוא לוחות הסטנדרטים עצמם' חלק ג. בשלושה ממדים של השיח ובשלוש סוגות שבפרויקט' בכיתה ז

וכן הלוחות המפרטים דוגמאות , המפורטים בשש רמות של איכות טקסט לגבי כל ממד ועבור כל סוגה

, ח המחקר שליווה את הפרויקט"הוא דו( 2' נספח מס)האחד . נספחיםלמסמך שני . עבור כל רמה

ח מיקוד המורים שבו נערך פיילוט להפצת הסטנדרטים בקרב מורי "הוא דו( 1' נספח מס)והשני 

 .חטיבת הביניים
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 מבוא: 'חלק א

 רציונאל .1

 ולאחסונ, ארגונול, ללמידתו, מידע לתיהלוך הספר בבית ביותר המרכזיות הדרכים אחת היא הכתיבה

 המשקף, במיוחד וקשה טווח ארוך תהליך היא כתיבה יכולות השגת. ועמיתים מורים עם ולתקשורת

 תכנים של יצירתית פקהה דורשת היא: האורייניות היכולות פסגת למעשה היא שהכתיבה העובדה את

 מחייבת היא כך ולשם; והמשלב האפנות, הסוגה, התקשורתיות הנסיבות את ההולמים מגוונים

 של גיוס תוך צורתו ואת הכתוב השיח מבנה את שיטתית המגבילה ומאורגנת מובנית במערכת שליטה

 כמו) עשירים ניציהקוג ומשאבי( הפיסוק מערכת, מורכבים לשוניים מבנים, מילים אוצר) שפה משאבי

 תוךו ,(זיכרון מטאו סדרות של מניפולציה, מטרות הצבת, תכנון יכולות, יםניהולי ופיקוח בקרה יכולת

 ככל"(. עולם ידע)" חיצוניים מידע ומקורות אחרים טקסטים עם אינטגרטיבית להתכתבות דרישה

 עם ויחד, ולכמותה ההכתיב לאיכות יותר גדולה חשיבות יש, הלימוד ובכיתות בגיל שמתקדמים

 יש לכתיבה. הספר בית לגיל הרלוונטיות השפה ביכולות המרכזי התפקיד את תופסת היא הקריאה

 שיאפשר ומעמיק מוקפד הערכה בכלי הצורך ומכאן, ספרית הבית בלמידה קריטי תפקיד אפוא

 חולשה נקודות ולאתר, מכאן הכותבים של לימוד ורמת גיל הולמות יכולות של טיבן על לעמוד למורים

 המציב הערכה כלי של לבניה ראשונית דרך מתווה הנוכחי המסמך .מכאן ולשיפור לסיוע הזקוקות

 .'ז כיתה תלמידי בידי שנכתבו טקסטים להערכת סטנדרטים

 אחדים ממקורות נובע בישראל תלמידים של כתובים טקסטים להערכת מוגדרים בסטנדרטים הצורך

 תקשורת של בסטנדרטים לעמוד חייב הדבור כמו הכתוב השיח, ראשית. ביניהם הממשק ומן

 להתייחס יש, זאת עם. המידע וזרימת רלוונטיות, כמות, איכות: Grice הפילוסוף של שיתופית

 מן יםשונ ותוצר תהליך המכתיב, (הכתובה האפנות) הכתוב התקשורת ערוץ של המחייבות לתכונות

 ולעומתה, והנמען המוען בין אמצעית בלתי בתקשורת הדבורה האפנות של כוחה. הדבורה האפנות

 דרישותממנה  נגזרות מהותה שמעצם, הלשון על מושכלת בחשיבה הכתובה האפנותשל  כוחה

 את לא וגם הדבורה האפנות את מאפיינות שאינן, ועריכה ארגון, תכנון, השלם הטקסט של על-לראיית

 אמורים כאן המתוארים הסטנדרטים. ולנוער םלילדי היטב המוכרות המיידית התקשורת דרכי מגוון

 כיוצרת הכתיבה של טיבה מעצם, שנית. הכתובה באפנות שיח להערכת ברורים קריטריונים לקבוע

 כפילות עם להתמודד צורך יש, השלם את משרתים חלקיו וכל מסוים בנושא העוסק אוטונומי שיח

 של פרטנית הערכה ,גיסא מאידךו ,לםהש השיח של איכותו הערכת ,גיסא מחד – בהערכתה מהותית

 בגדלים יחידות של בציינון כרוכה הכתיבה הערכת, למעשה. בו ומשתלבות אותו המרכיבות היחידות

 את המלכדת המידע זרימת גם כמו הגלובאלי ה  ומבנ   תכנה - השלמה השיח יחידת: שונים ובממדים

 בסדר מושכל שימוש תוך הטקסט רךלאו המידע את השוזרות השיח תחביר יחידות; השונים חלקיה

, יותר הקטנות הלשוניות והיחידות; הטקסט את המשרתים והרטוריים התחביריים ובמבנים המילים

. (המלים מבנה) והמורפולוגיה המילים אוצר - בכללותו הטקסט ואת השיח תחביר את המשרתות

 הקריטי ממשקה תא הןו השיח של האלה הממדים את הן בחשבון לקחת צריכה כתיבה הערכת

 אך, ולבדקם לנסחם שניתן כלליים תקשורתיים עקרונות ידי על מונחית הכתיבה, תשיילש. ביניהם

 .(genre) הסוגה באמצעות כלומר, שלה ההפקה ונסיבות התקשורתית מטרתה ידי על מוגדרת היא
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, סיפור - שונות סוגות. אלה להקשרים כתיבתם את מתאימים צעירים ילדים שאפילו מראה המחקר

 משאבים מגייסות -' וכו בהיסטוריה או במדעים לשאלה תשובה, עיוני שיח, לאירוע הזמנה, שיר

 ויוצרות שונים מסוגים וקישוריות מילים אוצר מזמנות, שונים וחברתיים קוגניטיביים, לשוניים

 ללייםהכ העקרונות את הן בחשבון לקחת אפוא צריכה הכתיבה הערכת. ייחודיים מבניים מערכים

 להתבצע הכתיבה הערכת על, יתרביע .הנדרשת השיח לסוגת ההתאמה את והן הכתיבה את המנחים

 השפה ידעמ חלק הן הכתיבה יכולות שכן, הלימוד וכיתת הגיל מבחינת התפתחותי בהקשר

 חברתיים, קוגניטיביים כישורים עם יחד מתפתחות והן, ומתבגרים ילדים של הלשונית והאוריינות

 לאיכות הציפיות, מאוד רחבות להכללות מעבר. הספר לבית ומחוץ ספרית בית במסגרת ורגשיים

 והן, אחידות אינן ,לכתיבה בסטנדרטים המתבטאות, שונות לימוד ורמות בגילאים ילדים של הכתיבה

 המצופה האיכות טווח הוא מה להגדיר יש: היבטים משני היטב ומנומקות מוגדרות להיות צריכות

 לנסח ויש, שונות סוגות של בהקשרים ויחידותיו השיח רמותמ אחת בכל הלימוד וכיתת הגיל ברמת

 ואינם המצופה איכותה טווחל מגיעים שאינם ילדים של כתיבתם את לשפר שיסייעו סטנדרטים

 הכתיבה הערכת על, תחמישי .והקשר לשונית אוריינות, גיל הולמת כתיבה של ומוגדר נתון סף חוצים

 בישראל ונכתבת המדוברת העברית השפה של במסגרת להתבצע אותה בטאיםהמ והסטנדרטים

 יש זה בהקשר גם(. הערבית השפה את ההולמים סטנדרטים של בהמשך להכנה הדרך את ולהתוות)

 ניתן לא אך, שונות בתרבויות שפות לדוברי הרלוונטיות, כתיבה של כלליות לתכונות להתייחס

 ההיסטוריים התרבותיים ההקשרים מן, הישראלית העברית של הייחודיות התכונות מן להתעלם

 .  שבהם לצעירים ואף, לכותביה מציבה שהיא הסגנוניות הדרישות ומן, התעצבה שבה והעכשוויים

 מבחן כמו ארציים שבמבדקים לכך מביאה כתיבה מעריכי על המוטלת המשימה של זו מורכבות

 היא זה מסמך של מטרתו .הבודקים בין עותייםמשמ פערים כיום מופיעים בגרות ומבחני ב"המיצ

 השיח להערכת מנוסחות מידה אמות או אחידים סטנדרטים בישראל הראשונה בפעם להתוות אפוא

 המצופה פי על בכתיבה ההישגים בדיקת את יאפשרו אלה סטנדרטים .'ז כיתה תלמידי של הכתוב

 ברמת ההישגים לקידום אמצעי ישמשו וכן, הנדרשת לסוגה ובהתייחס םמימסוי לימוד רמת/  בגיל

 למצב יאפשרו בהמשך שיתוארו סטנדרטיםה ,לעיל שהועלו הנקודות חמש לאור. ובאיכותה הכתיבה

 .מלאה להבשלה הגיעו לא עדייןש אפיונים כולל, המצופה הרמה מבחינת רצף גבי על יםהתלמיד את

 אמורים הסטנדרטים. לשפר אפשרש מה על והן הלימוד ושנת הגיל את שהולם מה על הן נצביע לכן

 מנת על בו ולהיעזר המורים לעבוד יוכלו איתוש יישומי ככלי וישמשו מעצבת להערכה כלי תהוול

 כל לש בהקשר( ַסף של ריבוי) יםפ  ס   בסטנדרטים הוגדרו לכך בהתאם .בכיתה ההוראה על להשפיע

 קבוצת של בהקשר יםהתלמיד יםנמצא היכן לקבוע המורים יוכלו פיהם שעל, תפקוד רמת

. האוריינות רמת פי ועל הגיל פי על לנדרש בהתאם הרצוי הסף את חצו והאם שלהם ההתייחסות

 יהיה ומה ואפשרית רצויה תהיה ההתערבות מתי בהחלטה למורים יסייעו הסיפים של אלו הגדרות

 .טיבה

 מסגרות תיאורטיות .2

: שכן היו לו מטרות מעשיות ברורות, ח זה מסכם אותו לא היה מחקר אקדמי גרידא"שדו פרויקטה

. 'כיתה ז יבידי תלמיד ים בסוגות שונותכתוב יםהפקת סט מפורט של סטנדרטים להערכת טקסט

תשמש בסיס להשערות ולדרכי ניתוח ראויה ש מדעיתכזה ללא מסגרת  פרויקטלא ניתן לקיים ואולם 
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הסטנדרטים מעוגן בגישה  פרויקט, בהכללה. הסטנדרטים שעוצבולתקף ולהסביר את , וגם כדי לתאר

שהיא גישה מדעית הדורשת גיבוי אמפירי לכל טענה , הפסיכולינגוויסטית לרכישת השפה ולתהלוכה

על מבנה ותפקודיה של הלשון ומייחסת חשיבות גדולה להתפתחות הפרט כגורם מרכזי בשינויים 

זה מופיעה בסופו ללא אף שעקרונית הביבליוגרפיה למסמך . החלים בידע הלשון ובשימוש בה

נחרוג ממנהגנו בחלק זה כדי לציין את הספר , ציטוטים בגוף הטקסט כמקובל במחקרים אקדמיים

דן סלובין ' רות ברמן ועמיתה פרופ' פרופ, הישראלית ת"התשתיתי בתחום שנכתב בידי כלת פרס אמ

Berman & Slobin (1994) .ענים על גישת אנו נש, מבחינת הגישה התיאורטית ללמידת הלשון

 ,Bybeeהלמידה הסטטיסטית המקובלת כיום על רוב רובם של המדענים העוסקים בהתפתחות השפה 

מנחים את יצירתם של ייצוגים  -החשיפה לשפה והשימוש בה  -והמניחה שהניסיון הלשוני , ((2010

דקדוק המבנים אנו אוחזים ב, מבחינת הגישה הבלשנית. לשוניים ואת התהוותן של קטגוריות לשוניות

(construction grammar) , שהוא גלגול עדכני של תפיסות הבלשנות הקוגניטיבית והפונקציונלית

היכרות ולמידתם נשענת על , של נתונים המזווגים צורה עם משמעות רשת מורכבתהרואות בשפה 

 בתחבירעבור , למן המילה ועד השיח גוברת והולכת עם מבנים קטנים וגדולים ותפקידיהם בשפה

(Goldberg, 2003 .) 

אנו : אנו נבנים תיאורטית על גישות אלה' בבואנו לנתח את הטקסטים שמפיקים תלמידי כיתה ז

 .לכתיבת ילדים מכאן ומבוגרים מכאן פרויקטמבחינים הבחנה חדה בין כתיבתם של המתבגרים ב

שוניות והקוגניטיביות שכן יכולותיהם הל, לא יכתבו כמו מבוגרים' מובן מאליו שתלמידי כיתה ז

ואולם המחקרים מצביעים על כך שכתיבה . וההתנסות החברתית והרגשית שלהם שונות לחלוטין

אנו מבקשים לדעת מה הם האפיונים . 'מתקדמת הרבה יותר מכתיבה בכיתה ד' בכיתה ז

כדי שנוכל לקבוע ' הטקסטואליים והלשוניים המאפיינים את הטקסטים של ילדים בכיתה ז

" כתיבה טובה"ל" כתיבה חלשה"לתאר ולהסביר את המנעד שבין  וכדי רטים להערכת כתיבתםסטנד

  .בתוך קבוצת הגיל הזאת

 'ז כיתה: המטרה אוכלוסיית .3

 גיל בראשית הנמצאים, 'ז כיתהב 21-21 בני תלמידיםל מכוונים זה במסמך המעוצבים הסטנדרטים

 מבחינת הלשונית האוריינות גבשותהת של בעיצומה, האישית התפתחותם מבחינת ההתבגרות

 מבחינת( היסודי הספר בית סוף לקראת או) הביניים חטיבת ובראשית, והשיח השפה התפתחות

 ניסוחםו הילדים של הכתיבה תפקודיש מצפים אנו לפיכך. לומדים הם שבה החינוכית המסגרת

. מכאן התיכון הספר ובבית מכאן היסודי הספר בית בגיל הנדרשים מאלה שונים יהיו כסטנדרטים

 תוך ,הפיזיולוגית בהתפתחות ותהפוכות שינויים רבת תקופת של בפתחה עומדים' ז כיתה תלמידי

 ערך ויוש כחברים יתקבלו שבסופה, רגשיתו חברתית התפתחותו מואצים קוגניטיביים שינויים

 של חדש ערךמ הופעת כוללת זו התפתחות, קוגניטיבית מבחינה. האורייניים הבוגרים בקהיליית

 ההתנהגות ואת המחשבה את להדריך שתפקידן( executive control abilities" )ניהוליות יכולות"

 חשיבה, קוגניטיבית גמישות, תכנון, זיכרון ומטא זיכרון כמו בתחומים הפרט למטרות בהתאם

 גם כמו, יותרצו בלתי פעולות ודיכוי רצויות פעולות ייזום, להחלטות הגעה, חוקים רכישת, מופשטת
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 בנפש הן נמצאת זה בגיל ההתרחשויות זירת, וחברתית רגשית מבחינה .רלוונטי חושי מידע ברירת

 השווים לחברת ביחס" אני"ה במיצוב, חיצוני-החברתי בהקשר והן, "עצמי"ה מהות בהתגבשות פנימה

 במקבילו, ואות המקיף הכלל של השונים הסוגים לבין הפרט בין היחסים ובהבנת הבוגרים וחברת

 המיועדת כתיבה של מעצבת הערכה. שסביבנו החומרי העולם מבנה על ידע של גיבושבו ברכישה

 שיוכלו ,חיצונייםו פנימיים, רלוונטיים בנושאים המעוגנים הנושאים למגוון תתייחס אלה לגילאים

 .פורייה כתיבה' ז כיתה מתלמידי להפיק

 נמצאים' ז כיתה תלמידי, אלה בגילאים יתרגש-והחברתית הקוגניטיבית להתפתחות במקביל

 בשנים השפה לרכישת בניגוד" מאוחרת" הנקראת ואוריינית לשונית התפתחות תקופת של בעיצומה

 למן החל הדבורה השפה רכישת של מוצק בסיס על גיסא מחד בנויה זו התפתחות. לחיים הראשונות

 של יסוד כישורי: היסודי הספר בית במהלך שנרכשו האוריינות יסודות על - גיסא ומאידך, הרך הגיל

 השפה של השונים הגוונים עם להתמודד ויכולת, השפה על לשונית מטא חשיבה, וקריאה כתיבה

 תקופת. אמנות או היסטוריה, ך"תנ, מדעים, מתמטיקה כמו שונים במקצועות ביטוי לידי הבאים

 באינטגרציה מתאפיינת, היסודי פרהס בית של הביניים מכיתות החל ,המאוחרת הלשונית ההתפתחות

 ונגישה דחוסה, מורכבת לרשת מבודדים מבנים של מייצוג עובר שהוא כך לסוגיו הלשוני הידע של

 מבני על מפורשת חשיבה של לשונית מטא ליכולת להגעה עד שונות לשוניות מערכות בין המקשרת

ה כולל ומשמעותיה השפה ְזק   לשוני הומור, ניבים, דימויים, תמטאפורו: משמעות של יותר גבוהה ח 

 כלומר .לשונית גמישות מושגת ,בעיצומו נמצאים' ז כיתה שתלמידי התהליך של בסופו. שפה ומשחקי

 ומבנים פריטים של איתן וייצוג זמנית-בו שונות מפרספקטיבות לשוניים במבנים התבוננות יכולת

 . המהירה שליפתם את המאפשר

 הכתיבה ליכולת כפלטפורמה משמשים והלשוניים חברתיים-שייםהרג, הקוגניטיביים השינויים

 כתובים טקסטים להבין יכולתה - המתבגרים בקרב השיח כישורי משתכללים זו תקופהב. המתגבשת

, שונים שיח סוגי המאפיינים ורטוריים תחביריים במבנים ההתנסות גוברת, אותם להפיק והיכולת

 תקשורתיים בהקשרים הכתובה לשפה מרובה בחשיפה ובעיקר הנשאב המילים אוצר מתרחב םואת

כדי להבין  ,אחדות בפרט מזוויות' בכלל ובכיתה ז הכתיבה של במהותה עתה נדוןזה בהקשר  .מגוונים

 .שעל התלמידים לבצע גודל המטלהאת 

 הכתובה האפנות .4

 באופן דמתוע ואינו בזיכרון במדויק נשמר אינו, הפקתו עם כמעט ונעלם מתנדף פה בעל הנאמר

 מכשירים ורכשנו הדברים את הקלטנו כן אם אלא - ורפלקציה עריכה אודותיו לקיים המאפשר

 ולכן" אמת זמן"ב מתבצעת אינה הכתוב הטקסט הפקת, זאת לעומת. דבור חומר לעריכת הולמים

 רהניי גבי על הגראפי הלשוני הסימן". חלוף בת"ל הדבורה האפנות את ההופכות למגבלות כפופה אינה

 הכתוב הטקסט של זו יציבותו. שנכתב לאחר עת בכל לרשותנו ועומד יציב האלקטרוני המכשיר צג או

 עד המיומן הכותב בידי ושכתוב עריכה תהליכי ומאפשרת מבנהו על רפלקטיבית חשיבה מקדמת

 ותוך מיותרות חזרות ללא, (מכוונת היא כן אם אלא) משמעות-דו ללא, ובהיר מסודר לארגון להגעה

, גבוה במשלב קרובות לעתים הם כתובים טקסטים. בטקסט המוצג המידע של ושוטפת רציפה זרימה

 כך לשם. (הטקסט קורא) הנמען לבין( הטקסט מחבר) המוען בין ריחוק המשמש בין השאר לביטוי של
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 תמדויק בלשון הנמסר את שיביעו פחות שכיחים לשוניים מבנים ושל מילים של וזמין גדול מאגר נדרש

 מדויקות מילים שליפת המאפשרים הם הכתיבה בתהליך הלשונית והערנות הבקרה דרגת. ועשירה

 תכונות. השיח מטרת את ההולמים רטוריים ומבנים תחביר במבני ושימוש בשיח הרעיונות להבעת

 מבנים וליצירת ואינפורמטיבי מילוני לעושר תורמות ,ומיומן מנוסה כותב בידי הכתוב השיח של אלו

 שימוש דורש הכתוב הטקסט. הדבור בשיח המופיעים המבנים מן יותר וארוכים מורכבים חבירייםת

 מילוליים בלתי שיח נעזר בסממני אינוו ,הנמען עם המשותף הרקע על הסתמכות בלי, ברורה בלשון

 שהוהחל הגברה ,הטון של וירידה עלייה) ואינטונאציה בפרוזודיהאו  פנים והבעות ידיים תנועות כמו

 מה ולכן, שנמסר מה הוא שכתוב מה. המסר להבנת המסייעים( והפסקות הטעמים, הדגשות, הקול של

, היטב ומקושר שוטף, זורם מידע למסור, השיח רמות בכל היטב ומאורגן בהיר להיות צריך שכתוב

  .וסוגתו תכנו, השיח מטרת את ההולמים ובמבנים במילים ולהשתמש

של העיסוק המודרני בכתיבה כתהליך פסיכולוגי הוא במודל התשתיתי ראשיתו . מודלים של כתיבה

על סמך ניתוח  ושנבנ Kellogg (1996),במודל של  -ואחריו  Hayes & Flower (1980, 1986)של 

הן למשתני  יםמתייחס מודלים אלה. פרוטוקולים של כתיבת טקסט עיוני על ידי מבוגרים לא מומחים

בביצוע מטלות  יםהכותב יםוהן לאפיוני הפרט יםתית של הכותבסביבת המשימה הפיזית והחבר

. חוללות רעיונות וארגונם לתכנית כתיבה, ייצורו ועריכתו, תכנון ידע –קוגניטיביות בזמן הכתיבה 

ייצוגים המנטאליים בקרת המודעות טקסטואלית שתסייע בל יםהכותב יםנדרש בעריכת הטקסט

תהליך הכתיבה אינו סדרתי , אלהמודלים קלאסיים שני  לפי. וכמו גם לטקסט שכבר הפיקשלהם 

כך שכל סוגי הפעילויות הקוגניטיביות מתבצעות שוב ושוב על קטעים גדלים , רקורסיביובו זמני אלא 

זיכרון העבודה החיוני אי לכך מדגישים שני המודלים את חשיבותו של . והולכים של הטקסט

מודלים , בניגוד לכך .ם המעורבים בתהליך הכתיבהשל התהליכים הקוגניטיבייהזורם לתפקודם 

 & van den Bergאצלכמו למשל זה המתואר )( Activation Models) של כתיבה חדשניים

Rijlaarsdam, 2007  והמודל שלGalbraith, 2009 ) את הדינמיות הכרוכה בתהליכי מדגישים דווקא

ככל שהטקסט : התוכן בזמן הכתיבה חוללות הרעיונות והבניית הידע המושתתים על סינתזה של

כל שינוי בייצוג הטקסט גורם למעשה . יםמשתנים ייצוגיו הפנימיים אצל הכותב, הכתוב מתארך

לאקטיבציה חדשה של צמתים קוגניטיביים שלא הופעלו קודם לכן ולהפעלת קשרים אסוציאטיביים 

, ם של מודלים אלהתהליך הכתיבה בזמן אמת עומד בתשתית.  חדשים בין הצמתים השונים

ואת האינטראקציה שבין תהליכים קוגניטיביים ואיכות  יםהמדגישים את השינויים בסביבת הכותב

 .הטקסט במהלך הכתיבה

 פעילויות של רחב מגוון של מתואם יישום כתיבת טקסט היא אפוא מטלה הדורשת, על פי כל הדעות

 ,טקסט ואת מטרותיו של תקשורתיתה מהותו את ברור באופן להגדיר יםעל הכותב -ליות אמנט

 או רעיונות לחולל גם כמו הטקסט בנושא לשלוט, וציפיותיהם אפיוניהם, הטקסט קוראי לחשוב על

אחד הקשיים הגדולים הניצבים בהקשר זה לפני . לתוכנו בהדרגה שיתרמו ספציפיים רעיונות לבחור

לדאוג לכך שזרימת המידע עליהם  ,כלומר, של הטקסט( קוהסיביות)הוא הדרישה ללכידות  יםהכותב

לשם כך על . של הטקסט (מקושרת היטב)ליצירת מפה מנטאלית קוהרנטית  יםתוביל את הקורא

 יםכותבשהם  יםמטלה קשה גם עבור מבוגר, לגייס משאבים קוגניטיביים ונפשיים רבים הכותבים

 ספרית הבית במסגרת תםאו שיוביל התהליך של בעיצומו נמצאים' ז כיתה תלמידיואולם . מיומנים
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 ילדים בקרב ואוריינות שפה של הכללית ההתפתחות מן חלק שהוא תהליך, ומיומנת טובה לכתיבה

  .ומתבגרים

 התפתחותי מבט: 'ז כיתה תלמידי בקרב כתוב שיח. 5

 מוסיף והוא, הרך בתינוק שראשיתו ומתמשך ארוך תהליך הוא והאוריינות הלשון רכישת תהליך

 ספרית-הבית המסגרת של מכרעת השפעה תוך הספר בית שנות כל לאורך טבעית תהתפתחו להתפתח

 ביחסי נמצאת זו התפתחות. אורייניות בפעילויות ומתנסים שונים לטקסטים הילדים נחשפים שבה

 התפתחות תהליכי - ההתבגרות בשנות נוער ובבני בילדים החלים אחרים שינויים עם גומלין

 . בשפה שימוש עושים אנו שבה הדרך על כולם המשפיעים, תורגשי חברתית, קוגניטיבית

 אותו הגדיר ה'פיאז הדגול ההתפתחותי שהפסיכולוג משמעותי התפתחותי שינוי חל הספר בית בגילאי

 באופן בעיות לבחון, מופשטת בצורה לחשוב היכולת כלומר, פורמאליות אופרציות לקראת כמהלך

 ביכולות עלייה מקדמים במוח פיזיולוגיים שינויים. נהטע של פורמלי-הצורני להיבט ולהתייחס

 הנשענים עצמית ורפלקציה מדעית-לוגית חשיבה המאפשרות ניהוליות וביכולות הקוגניטיבי העיבוד

 וכן שונות מפרספקטיבות רעיון לתפיסת היכולת נרכשת. עצמי וויסות בקרה של מיומנויות על

 העלאת ידי על ולפותרן בעיות לזהות היכולת ללתומשתכ זיכרון ומטא זיכרון אמצעי מתפתחים

 במיומנויות שימוש תוך מטרות להשגת מושכלים מהלכים לנקוט מאפשרים אלה כל. רבות חלופות

, הלשוני לתחום מאוד רלוונטיות אלו יכולות. ותיקון פרוצדורות על פיקוח, חלופות הערכת, תכנון כמו

 ניכרת במקביל. שיח כתיבת כמו מורכבות וניותלש מטלות עם התמודדות נדרשת זה בשלב שכן

 ואתם, חברתיות ובסיטואציות חברתיים בתפקידים בהבחנה המתבטאת ורגשית חברתית התפתחות

 ביטוי לידי יבואו אלה כל. הזולת של ראותו נקודת כולל שונות מבט נקודות בחשבון לקחת היכולת

 עדיין' ז כיתה שתלמידי לזכור עלינו אך, םלהעריכ נועדו שהסטנדרטים הטקסטים של ובמבנה בתוכן

 .אורייניים ממבוגרים וביכולותיהם בתפיסותיהם מאוד שונים

 מכל זמינים לשון משאבי לגייס היכולת כלומר, האוריינות בשפת שליטה היא הלשוני החינוך מטרת

 של המוקדמים בשלבים. ההולמים והחברתיים התקשורתיים בהקשרים השפה של ורבדיה גווניה

 ואולם. אם שפת דוברי בין תקשורת לכל התשתית שהיא, הדבורה הלשון ומתבססת נרכשת הילדות

 כלומר - הלשונית האוריינות ברכישת הדבורה הלשונית ההתפתחות מלווה מאוד צעיר מגיל החל

 מטא ומודעות הלשון על חשיבה ואתם, הכתוב השיח ועל הכתב על ידע - הכתובה הלשון הכרת

 עד ומתפתחת ממשיכה הכתובה והלשון ומתעדכן מתחזק הלשוני הידע הספר בית גילאיב. לשונית

 ברפרטואר שימוש לעשות ויכולת לשונית המשגה המאפשרות מגובשות לשוניות יכולות ליצירת

 הלשונית ההתפתחות. טקסט של שונים וסוגים שונים תקשורת הקשרי ההולמת בצורה השפתי

 וכתיבה קריאה, דהיינו) כתובה לשפה מאסיבית מחשיפה מאוד מושפעות הלשונית האוריינותו

 . כתובים סגנונות מגוון עם ומהיכרות( מרובות

 מתוך חדשות מילים של גדול מספר הספר בית שנות במהלך לרכוש וממשיכים רכשו' ז כיתה תלמידי

 ובהלימה תבגמישו אותן ולשלוף עליהן לחשוב, ביניהן לשלב היכולת ומתפתחת הכתובים הטקסטים

 אתם מביאים ההתבגרות גיל בראשית והחברתיים הקוגניטיביים השינויים. התקשורתיות לנסיבות

 בכיתה. וביטויים ניבים, פתגמים, דימויים, מטאפורות - ציורית בשפה והשימוש ההפשטה יכולות את
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 הסביל צורות כמו גבוה במשלב מורכבים לשוניים למבנים ובנגישות בזמינות התקדמות חלה' ז

 למבנים ומדויקות עשירות, מורכבות כחלופות מצאתיך או מחשבותיי  כמו נטויות מילים או( הוקדש)

 כיתה שתלמידי העובדה את בחשבון לקחת עלינו ואולם. הדבורה השפה מן המוכרים יותר הפשוטים

 לשליטה בילויו הולם פדגוגי שליווי התפתחותי מהלך של בעיצומו רק נמצאים, 21-21 בני ילדים', ז

 .יותר הרבה מאוחרים בגילאים האוריינות בשפת

 זוהי רבים לילדים. החינוכיות והמסגרות הלימוד מסגרות מבחינת גם משמעותי שלב היא' ז כיתה

 ומכאן מקצועות של יותר רב מגוון עם התמודדות מהם הדורשת, הביניים בחטיבת הראשונה השנה

 מיומנות זה בשלב. שונות הוראה בדיסציפלינות ועמוס רב מילולי חומר, שונות שיח סוגות עם

 מידע של ובאינטגראציה בסיכום, הלימוד מקצועות בכל לשאלות תשובות במתן נדרשת הכתיבה

, השונות הסוגות רכישת מבחינת. אוטונומי טקסט ליצירת עצמאית ביכולת וגם שונים ממקורות

 לא עדיין לפרשנות יכולתם אך', ז כיתה לילדי יטבה ידועים וארגונו נרטיביה השיח של ומבנהו תכניו

 ושיפוט אינפורמטיבי רקע בהוספת משמעותית עלייה ניכרת הסיפור בסוגת. מיצוי לכלל הגיעה

, נמצא אמנם. לאחריו ואף התיכון לגיל עד נמשכת העיוני הטקסט של מבנהו רכישת אך ,מתוחכם

 אך, כתובה לשון המאפיינים מתקדמים יםלשוני אמצעים ולהתבסס להופיע מתחילים' ז שבכיתה

 של והגבוהה המורכבת הלשון עם וההתמודדות העיוני בטקסט וכלליים מופשטים בתכנים העיסוק

 . זה בגיל התלמידים על מקשים עדיין העיוניים הטקסטים

 ובהקשר, אוריינית ומיומנות לשונית שליטה של שונות רמות קיימות כיתה שבכל להבין חשוב כאן גם

 את משקף אינו' ז כיתה תלמידי בידי שנכתב טקסט, ראשית. עניינים שני על הדעת את לתת עלינו זה

 בליווי האוריינית השפה מיומנויות להשגת ארוכה עדיין והדרך, ההתפתחות בתהליך הסופית הנקודה

 התפתחות מנקודות הנובעת, התלמידים בין שונות קיימת כי העת כל לזכור חשוב, שנית. הולם חינוכי

 זה התפתחותי בשלב. למידה לקויות של היעדרן או וקיומן כלכלי-חברתי מיצב, הרצף גבי על שונות

 חשיפה של שונות רמות ובין והאוריינות הלשונית, הקוגניטיבית ההתפתחות בין מפגש חל' ז כיתה של

. כאלה טיםבטקס הקשורות אורייניות בפעילויות ספרית בית והתנסות שונות מסוגות לטקסטים

 ילד של הטקסט אותו בתוך בפערים הן הניכרת, התלמידים בין גדולה שונות מתבטאת זה במפגש

 הותאמו שעיצבנו הסטנדרטים. גיל שכבת באותה הילדים בין אינדיבידואליים בהבדלים והן מסוים

 של שונים למאפיינים התייחסות, אחד מצד: אופנים בשני תלמידים בין שונות של אלה להיבטים

 כל לגבי, שני ומצד; מאפיין לכל בהקשר יםתלמידה של םמיקומ את לראות שיתאפשר כך הטקסט

 . לחזקים והן החלשים לתלמידים הן המתייחס באופן רמות שש הוגדרו מאפיין

 הגדרות וגישות –טנדרטים ס. 6

מילון " )רצויהבייחוד זו הנחשבת קבילה או , רמה מסוימת של איכות או של ביצוע"הסטנדרט מוגדר כ

במערכת . סטנדרטים מוגדרים כדי לשפר מערכות שונות ולקדם את איכותם ורמתם(. רב מילים

והן אמצעי הערכה ( מה צריך להיעשות או להילמד)החינוך הסטנדרטים יכולים לשמש הן מטרה 

במושגים ( ההישגים, הלמידה, מה איכות התוצרים)ומדידה של התקדמות לקראת המטרה היעודה 

העניין בסטנדרטים עולה בדרך כלל כשיש הישגים . וברמות המאפיינים אמות מידה בינלאומיות
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אך הצורך במסמך סטנדרטים אינו צריך להיות תלוי , נמוכים או כאשר מדווח על ירידה בהישגים

 .והוא אמור להוות כלי פדגוגי יישומי ולשמש כחלק בלתי נפרד מהפרקטיקה בכיתה, בהיבטים אלו

 :השנים פותחו סוגים שונים של סטנדרטים בחינוך במהלך

אלה עוסקים בשאלה מה המורים אמורים ללמד  - סטנדרטים של תוכן ותכנים לימודיים. א

 .אלא הגדרה רחבה של הנלמד, הסטנדרט אינו תכנית הלימודים. והתלמידים אמורים ללמוד

צופים או את המיומנויות מגדירים את מידת הבקיאות וההישגים המ סטנדרטים של ביצוע. ב

אלה מכוונים להפוך את הסטנדרטים של התוכן לישימים יותר על ידי כך . הנדרשות בכל רמת לימוד

התחומים הבסיסיים שהתלמידים מצופים להפגין בהם . שהם מגדירים מה היא רמה טובה של תפקוד

יות וכן מיומנויות מחקר פתרון בע, כגון קריאה וכתיבה, יכולת ביצוע גבוהה הם מיומנויות יסוד

הסטנדרטים הכוללניים מתורגמים בדרך כלל . המאפשרות התפתחות בתחומי הדעת השונים

 .המבהירים מה נדרש מהתלמיד בכל רמת כיתה או בכל אחד משלבי החינוך" ביצוע-סעיפי"ל

 דים  מגדירים את זמינותם של משאבים העומדים לרשות התלמי סטנדרטים של הזדמנויות ללמידה. ג

 על ידיהמשאבים הללו מסופקים . ומאפשרים להם לעמוד באופן נאות בסטנדרטים של התוכן והביצוע

 .הקהילה והמדינה, הרשות, צוות המורים

סטנדרטים אלה מספקים קריטריונים שלפיהם ניתן לבחון ולשפוט . סטנדרטים של שיטות הערכה .ד

 .את איכותן של שיטות ההערכה

הם . כלי עזר חשוב לקביעת התכנים והמיומנויות הנלמדים במוסדות חינוך הסטנדרטים משמשים"

, 1002, פרידמן ופילוסוף" )ומאפשרים בקרה אמינה של מערכת החינוך כולה, יוצרים אחידות במערכת

מורה והורה ידע מה , ה/קיומם של סטנדרטים עשוי להתוות את ההוראה כך שכל תלמיד(. 22' עמ

כדי שהסטנדרטים ישרתו את המורים והתלמידים . קריטריונים להצלחהמצופה ממנו ומה הם ה

הם אמורים לסייע לתלמידים לפתח את המיומנויות שיידרשו מהם בעתיד כדי , בצורה הטובה ביותר

, מבחינת המורים. להכשיר עצמם לעבודה יוצרת וללמידה בטווח הארוך, לתפקד כאזרחים פעילים

 .הליך ההוראה ולהפוך אותו למודע ומכוון יותרהסטנדרטים יכולים להשפיע על ת

ומצד שני להתייחס לדיסציפלינה או לסוגה , כלליים וחסכוניים מצד אחד על הסטנדרטים להיות

ספציפית ולכלול את כל אותם אלמנטים המיצגים את הידע החשוב ביותר והמיומנויות המשמעותיות 

טים צריכים להיות גמישים דיים לאפשר את הסטנדר -קריטריון נוסף הוא גמישות . לאותה סוגה

עליהם לייצג הסכמה רחבה ולהיות . יישומם ברמה המקומית והאישית בידי המורים והתלמידים

ניסוחם צריך להיעשות על סמך . בסיס לשינוי על פי משובים מן המורים ותגובות של הציבור הרחב

 . עבודות של ילדים בני הגיל שאליו הם מכוונים

הגישות התומכות בקביעת סטנדרטים ברורים . מסכימים לקביעתם של סטנדרטים בחינוך לא הכול

מתוך שאיפה למצוינות , פי הסטנדרטים מדגישות את הצורך בהוראה מכּוונת ובהערכת הישגים על

לאומיים בהשוואה -לשיפור הישגי כל התלמידים ולעמידה בסטנדרטים בין, כללית של מערכת החינוך

לעומת זאת מביעות גישות אחרות התנגדות לעצם הרעיון של סטנדרטים . דמות אחרותלמדינות מתק

וריבויים עלול לטפח ולחזק את , מתוך חשש כי קיומם יאיץ את תהליכי המדידה וההערכה, בחינוך
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בכך עלולים הסטנדרטים לגרום להרחבת הפערים . התיוג של בתי ספר חלשים או תלמידים חלשים

רבים רוצים בהפרדה בין הפעלת סטנדרטים . ת כניסתם של כלי הערכה חלופייםחברתיים ולבלום א

הפרדה כזו . לשם טיפוח ההוראה לבין בחינות ומשובים תכופים לבדיקת השגתם של הסטנדרטים

עצם ניסוח , למעשה. אפשרית לדעתנו ביצירת קריטריונים אחידים שישמשו להערכה על ידי המורים

כת הישגים והן הערכה איכותית לצורך קידום הלמידה ואיננו באים הסטנדרטים מאפשר הן הער

 .לצדד בגישה זו או האחרת

סטנדרטים למקצועות השפה והאוריינות שנוסחו בארצות הברית התייחסו לכתיבה בבית הספר 

האזנה /הדיבור, הכתיבה, הכוללות את הקריאה, שונותההיסודי כאחת מן המיומנויות השפתיות 

הסטנדרטים כללו תפקודים מצופים . וכן ידע דקדוק השפה האנגלית ושימושיה, ספרותה, והתבוננות

. וכתיבת תהליך נרטיבי, סיפור בדיוני או אוטוביוגרפי, תגובה לטקסט ספרותי, בכתיבת טקסט מידעי

לגבי כל אחת מסוגות האלה תוארו . כתיבת טקסט שכנוע -בחטיבת הביניים נוסף קריטריון נוסף 

התכונות השונות של טקסטים הנכתבים בכל קבוצת גיל תוך התייחסות לדוגמאות  בסטנדרטים

דוגמה נוספת לשימוש בסטנדרטים המקובלת בארצות הברית . טקסטים שנכתבו על ידי ילדים

ETS (Educational Testing Service )-עלי ידי ה 1002-מתייחסת לסטנדרטים לכתיבה שפורסמו ב

סטנדרטים אלה ניסחו את תכונות הטקסטים המצופים מכותבים בשש  כותבי. TOFEL-עבור מבחן ה

 .   הרצאהבעקבות כתיבת חיבור וכתיבת סיכום , רמות תפקוד שונות בשתי משימות ספציפיות

 יתישראלעברית הסטנדרטים להערכת כתיבה ב .7

כתיבה תכניות הלימודים בעברית בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים  מעניקות מקום של כבוד ל

כאמצעי העיקרי לרכישת ידע במהלך ( יחד עם הקריאה)כיכולת אוריינית קריטית הן בזכות עצמה והן 

גם המיומנויות הכרוכות בכתיבה . תוהלך והופנם, שנות בית הספר ולייחוסו הפעיל למידע שכבר נרכש

אוצר מילים  -זוכות להדגשה בתכניות הלימודים  בעברית בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים 

ואולם חסר . תוכן הולם והבעה נאותה, דיוק באיות ובפיסוק, תחביריים-הכרת מבנים מורפו, עשיר

איך : מידע בתכניות אלה לגבי מהלך הרכישה וההוראה של מטרות אלה בכל רמת גיל ושנות לימוד

לה לשם כתיבה מע-מטה והן מכיוון מטה-להעריך וללמד רכיבי טקסט הן מכיוון מעלה, לזהות, לאפיין

קישוריות באמצעים , רפרור בכתיבה, מבני תחביר ומבנים רטוריים, (תוכן ופונקציה)רכיבי לקסיקון  -

חסר לנו בסיס ידע , כלומר .וכל זאת בסוגות שונות, יחידות תוכן ומבנה הטקסט הגלובאלי, שונים

עדר ידע שיטתי ומבוסס בה. 'משותף ונגיש שיאפשר למורים להעריך את איכותה של הכתיבה בכיתה ז

מורים ומעריכים בונים מערכות סטנדרטים משלהם בהתבסס על שיקולים שונים , ראיות שכזה

לפיכך . ואלה מתאפיינים בשונות גדולה ובחוסר הסכמה ומהימנות בין שופטים, הנחות שונות-וקדם

שלא לדבר בהינתן , תבסוגות השונו( ושנת לימוד)יה מושכלת מתוצרי הכתיבה בכל קבוצת גיל יאין צפ

 .אקונומי שונה-רקע סוציו

מטרתו של פרויקט הסטנדרטים הוא אפוא להעמיד לרשות המורים בישראל והמערכות שבהן הם 

שיספק מדדים להערכת הטקסט , מהימן אקולוגית, ראיות-מתפקדים כלי פדגוגי מבוסס

בעל תקפות אקולוגית  מחקר-לספק למורים גוף ידע מבוסס תנומטר, ספציפית. מפרספקטיבות שונות

 מידע מעשי על הערכת איכותם של רכיבי הטקסט והטקסט כיחידה שלמהלעברית הישראלית הכולל 
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הקריטריונים שנציג ימקמו . בסוגי טקסטים שונים 'במכוון לגיל ולשנות הלימוד של תלמידי כיתה ז

נות הלימוד וביחס לקבוצת ביחס להישגים המצופים בקבוצת הגיל וש ים ספציפייםתוצרים של תלמיד

יסייעו באיתור תחומי קושי ואתגרים שבהם זקוקים תלמידים ספציפיים או חלקים מן , ההתייחסות

ויספקו למורים מידע שימושי והדרכה מעשית בשיפור איכות הכתיבה של , הכיתה להדרכה ולעזרה

 .התלמידים

והוא מורכב מארבע דרישות שהצבנו , הוא בעל חשיבות קריטית לפרויקט" תקפות אקולוגית"המושג 

  :'לעצמנו בפיתוח הסטנדרטים להערכת כתיבה בכיתה ז

בהינתן האופי השמי של העברית בת ימינו , הדרישה שהסטנדרטים יהיו בעלי בסיס עברי (2

על רקע התכונות הלשוניות והרטוריות הייחודיות שהקנתה לה ההיסטוריה הקלאסית 

כתיבה נאותה ותקינה שונה בשפות , אוניברסאליות אף שלכתיבה תכונות. הארוכה שלה

הסטנדרטים שלנו מכוונים לעברית . שונות ונשענת על מבנה השפה והקשרים תרבותיים

  . הישראלית הכתובה

הקוגניטיבית , קחו בחשבון את ההתפתחות הלשוניתיהדרישה שהסטנדרטים י (1

עבודתם תוערך על גבי רצף כך ש, של התלמידים( רגשית-וכן את זו החברתית)והאוריינית 

לא ניתן להחיל , כפי שכבר פירטנו לעיל. יכולות וחסכים, שנות לימוד, של גילאים

' ויש לברר את מנעד היכולות בכיתה ז, קריטריונים של כתיבה בוגרת על ילדים ומתבגרים

 .ולאפיין אותו בקריטריונים מפורטים

, כלכלית בין התלמידים-תיתקחו בחשבון את השונות החבריהדרישה שהסטנדרטים י (1

ביכולות הלשוניות ויכולות הכתיבה של  אקונומי-סוציוהרקע את חשיבותו של הובמיוחד 

החברה הישראלית אינה אחידה ותלמידינו באים מרקעים שונים שבחלקם אינם . הילדים

המתועדים בתוצאות מבחני , הבדלים אלה. זוכים לטיפוח הלשוני והאורייני המקסימאלי

התבסס על נתונים אמיתיים מחייבים אותנו ל, ב והמבחנים הבינלאומיים"המיצ

אקונומיים כדי שאלו יהיו תקפים לכלל -מתלמידים ממגוון של רקעים סוציו

 .היהאוכלוסי

הרלוונטיות ללימודים בבית , הדרישה שהסטנדרטים יהיו ישימים במגוון של סוגות שיח (2

שיש ביניהן , או ההיסטורי נרטיביה, יהעיונ, כמו משפחות הטקסטים המידעי, הספר

 . הבדלים שיטתיים ויש להעריכן בהתאם לכך

' הסטנדרטים נועדו בין השאר לקבוע את גבולות יכולות הכתיבה בקרב תלמידי כיתה ז, בהכללה

. אקונומי מכאן וסוגת השיח מכאן-ולאתר את הגבול התחתון והגבול העליון בהינתן רקע סוציו

אנו ". '?מהי כתיבה טובה בכיתה ז"ות סבירות עבור המורים באשר לשאלה בדעתנו להציב מטר

מבחינת דרך הצגתם . מבקשים להכיר באיכויות בכתיבת התלמידים ולדעת מה אפשר ורצוי לשפר בה

מלווים בדוגמאות   -אנו שואפים לניסוחים שלא יהיו מופשטים ומעורפלים מדי , של הסטנדרטים

מדקדקים , אך גם לא פורמאליים, ברות היטב מבסיס הנתונים שלנומנומקות ומוס, רלוונטיות

 .כדי שיאפשרו למורים לעבוד אתם בנוחיות, רגוניסטיים מדי'וז
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הסטנדרטים מנוסחים , כמקובל בספרות הבינלאומית וכפי שנוסה בהצלחה בארץ בהקשרים אחרים

-של מיצבים סוציו הן בהקשר' המאפשרות להכיל את מגוון התלמידים בכיתה ז, בשש רמות

ותלמידים בעלי לקויות למידה הלומדים ( עולים חדשים)אקונומיים שונים והן בהקשר של הגירה 

 .על כך יפורט רבות בהמשך המסמך. בכיתות רגילות

האחד הוא ידע מחקרי על התפתחות . הסטנדרטים המפורטים להלן מופקים משני מקורות אמפיריים

שהושג במחקרים מדעיים שיטתיים ופורסם בכתבי עת , ומתבגריםיכולות הפקת שיח בקרב ילדים 

המאוחרות והמשך בפרסומי  00-בינלאומיים ובישראל החל מעבודתה פורצת הדרך של ברמן בשנות ה

, בעשרים השנים האחרונות( ניר ורביד ותלמידיהן בהקשר העברי, בעיקר של ברמן)המחקרים 

השנים האחרונות כלל את  10רכזי ששרת אותנו לאורך גוף הנתונים המ. המפורטים בביבליוגרפיה

 1-22שהופקו בעל פה בעקבות ספר תמונות ללא מילים בידי ילדים מגיל  נרטיבים -" הצפרדע נרטיבי"

 על ידישנתמך  פרויקטוכן את הטקסטים של , (Berman & Slobin,) 1994בהשוואה למבוגריםשנים 

ועיוניים שהופקו בכתב ובעל פה בידי תלמידי  נרטיבייםם טקסטי -( Berman, 2005-a,b)ספנסר קרן 

לגוף נתונים מרכזי זה הצטרפו בסיסי . חטיבת ביניים ותיכון בהשוואה למבוגרים, בית ספר יסודי

התובנות שהופקו מן הניתוחים השונים של טקסטים אלה . נתונים נוספים המפורטים בביבליוגרפיה

 .הסטנדרטים פרויקטצק ביזמת שימשו בסיס מו( הממשיכים עד היום)

שהופק ונאסף בקפידה  'חדש של טקסטים כתובים של תלמידי כיתה זהמקור השני הוא בסיס נתונים 

  .הבא ומתואר בפרקלמטרות הנוכחיות 

 פרויקטבסיס הנתונים של האפיוני  .8

ונים חדש היה ברור לנו מן ההתחלה שעלינו לאסוף בסיס נת, אף שגוף נתונים רחב כבר עמד לרשותנו

עליו נוכל לבצע את הניתוחים וממנו נפיק , לעיל 7שיענה על הדרישות שפורטו בסעיף , פרויקטוייעודי ל

 :אלה היו האפיונים שנדרשו מן הבסיס החדש. את הדוגמאות

עד עתה בסיס הנתונים שלנו כלל : כתובים בלבד, (1022)טקסטים חדשים . אפנות כתובה .א

הפעם אנחנו מטווחים את . בעל פה על ידי אותו הנבדקבעיקר טקסטים שהופקו בכתב ו

רק טקסטים בכתב במערך  ויפיק יםתלמידהולשם כך נדרש שכל , תהליך הכתיבה בלבד

כך למשל איסוף הנתונים . שלוקח בחשבון את הקשרי הכתיבה האותנטיים בבית הספר

הנוכחי התלמידים ואילו בהקשר , ת/ספנסר היה אישי לכל נבדקקרן  על ידישנתמך  פרויקטב

 .כמקובל בכל פעילות בית ספרית, כתבו את הטקסטים שלהם בפורום הכיתתי

בכל : 'בנושאים ייעודיים לתלמידי כיתה ז יעיוני ומידע, נרטיבי - שלוש סוגות מטרה .ב

 20מטעמים המפורטים בפרק . ועיוני נרטיבי -ים הקודמים הופקו שתי סוגות בלבד פרויקטה

ומאחר שהמתודולוגיה , הספר פייניות לביתובשלוש סוגות הא פרויקטב בחרנו להתמקד, להלן

. פנינו לאיסוף בסיס נתונים חדש, ת/שלנו מתמקדת בהפקת טקסטים שונים בידי אותו הנבדק

מות )ים הקודמים הנושאים פרויקטב, בנוסף לכך היו כלליים למדיי כדי  (themes -הת 

על המרכזי שהוצג במחקר שנתמך נושא הכמו , (ותרבויות)שיתאימו למגוון רחב של גילאים 

ולכן , (להלן' ר)' הפעם כיווננו את התמות לכיתה ז". בעיות בין אנשים" -ספנסר קרן  ידי
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הפיק את המרב על פי התובנות כדי ל. בחרנו בנושאים שנראו לנו הולמים לשלב ההתפתחותי

והטקסט  נרטיביסט הבחרנו בתמה אחת עבור הטק, ספנסרקרן  ל ידיענתמך שמחקר המ

זהו נושא שניתן לכתוב עליו סיפור מעניין בהקשרי בית הספר או ": הצלחה וכישלון" -העיוני 

ואפשר גם לדון בו כבסוגיה חברתית ואישית , הקשרים תקשורתיים וחברתיים אחרים

 יידע כללי שאמור להיות לתלמידותתכתב עם  משמעותית שתפיק תוכן עיוני מן התלמידים

טקסט , כפי שנסביר להלן. "המכונית"היה  סוגת המידעהנושא השני שגובש עבור . 'זכיתה 

המכונית נתפסה בדיונינו כחפץ מוכר לכל . מוסר מידע על נושא מסוים, כשמו הוא ימידע

בעל חלקים ושימושים מכאן ובעל פונקציות , תשתיתי לתרבות המודרנית, יםתלמידה

ַמת ההצלחה והכישלון נושא מידעי קונקרטי. חברתיות מכאן הוא ניטרלי  ,זה רחוק מאוד מת 

 .'לתכנים מידעיים מוכרים אחרים של תלמידי כיתה ז ויש לו זיקה ,מבחינת המגדר

ולכן ביקשנו לאסוף , 'כיתה זהייתה  פרויקטאוכלוסיית המטרה של ה, כפי שפירטנו לעיל .ג

החיסרון בגישה זו . ים אליוונושאיו מכוונ בלבד 'נכתב בידי תלמידי כיתה זבסיס נתונים ש

, עם תלמידים צעירים מהם ומבוגרים מהם' חוסר האפשרות להשוות את תלמידי כיתה זא וה

ואולם היתרון טמון אולי בדיוק במיקוד המטרה . שלא לדבר על טקסטים שהפיקו מבוגרים

 ללא הסחת הדעת ומסקנות הנובעות מניתוח, שנות לימוד אחת בלבד/ שלנו בקבוצת גיל 

לא סיננו ממנה לא : בבסיס הנתונים שלנו את כל הכיתה כללנובנוסף לכך . קבוצות גיל שונות

 השפה והקשב ולא את התלמידים המשולבים, לא את לקויי הלמידה, את העולים החדשים

יצאנו מנקודת הנחה שכל התלמידים שבכיתה יושבים בה מאחר שמערכת . מסיבות אחרות

כארץ הגירה וחברה רב תרבותית מוטל עלינו להעניק ; ם לההחינוך החליטה שהם מתאימי

מקיפה ואמיתית של יכולותיהם של כל התלמידים בכיתה על גוניהם , למערכת תמונה רחבה

 .הבדלים אינדיווידואליים והבדלים חברתיים -השונים 

הייתה  פרויקטשכתבה את הטקסטים ב אוכלוסיית התלמידים. SES)) אקונומי-מיצב סוציו .ד

ורב גם חלקם של )ספרות אדירה . גבוה ונמוך-בינוני: אקונומיים שונים-ני מיצבים סוציומש

כלכלי ברכישת -מצביעה על חשיבותו של הרקע החברתי( החוקרים הישראליים בהקשר זה

שילדים זקוקים לתנאי למידה , אנו יוצאים מנקודת ההנחה .השפה והאוריינות הלשונית

תהיה נגישות לתשומה לשונית  יםשלילד, פירושו של דבר. לשם רכישת שפה תקינה נאותים

על מנת לאפשר את היווצרותן של קטגוריות קוהרנטיות , נאותה הן באיכותה והן בכמותה

עשויים להיות  תנאי למידה בלתי נאותים. ההכרחיות ליצירת הכללות ולהתגבשות הידע

-כוונתנו לילדים ממיצב סוציו .יאקונומ-כגון מיצב סוציו, גורמי סביבה חיצונייםתולדה של 

-Chiu & McBride) ומן העולם( 1007, מדד שטראוס)אקונומי נמוך לפי ההגדרות מן הארץ 

Chang, 2006) ,התופסות את מושג ה-SES שלושה ממדים רלוונטיים . ממדית-כתופעה רב

הון תחום ה, משאבים כספיים וחומריים -תחום ההון המשפחתי : להגדרות המקובלות כיום

קשרים חברתיים התומכים  -ותחום ההון החברתי , השכלה ותרבות, משאבי חינוך –האנושי 

כי ידע שפתי וניצני , מן המחקר בארץ ובעולם עולה. בהישגים מקצועיים ותעסוקתיים

משפיע על והוא אקונומי של הילדים -אוריינות בגיל הגן קשורים בקשר חזק לרקע הסוציו

, דיוק בקריאה והבנת הנקרא, למשל, כך. ות מדעית בגיל בית הספרהצלחה בקריאה ובאוריינ
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לחסכים אלה השלכות . יכולות איות וכתיבה הנם חלשים יותר בקרב ילדים ממיצב נמוך

שבו ילדים ממיצב נמוך חווים כישלונות , בבית הספר היסודי ההשתלבותמרחיקות לכת על 

עגומות אלה הן  תוצאות. י מן הממוצעשגיהם נמוכים באופן עקביוה כבר בכיתות הנמוכות

ילדי המיצב הנמוך חשופים ללשון , הינקותשנות מן ל: כלכלי-תולדה של ההקשר החברתי

, אינם מקבלים תיווך לשוני ותקשורתי הולם, הוראות מכוונת ולא לשפה מרחיבה ומעשירה

בקריאת  והם עוסקים פחות עם הוריהם, הם מעורבים פחות כבני שיח במפגשים משפחתיים

הזדמנויות מועטות יותר לעסוק  אלהלילדים . ספרים אינטראקטיבית ובכתיבה משותפת

מן . וכתוצאה מכך נפגמות יכולותיהם האורייניות בבית הספר ,בפעילויות אורייניות בבית

שלילדים ממיצב נמוך מיומנויות שפה דלות בהשוואה לבני גילם מרקע , גם המחקר עולה

נמצא קשר בין מיצב גבוה של האם לבין כמויות גדולות של , יל הרךבהקשר של הג. מבוסס

במיוחד , התפתחות מהירה יותר בתהליך רכישת השפהלתשומה לשונית לילדים וכמו כן גם 

במחקרים שנערכו במערכת החינוך בארץ נמצאו הבדלים משמעותיים  .בתחום הלקסיקאלי

, המילון, בוה בתחומי השיחבין תלמידי בית ספר ממיצב נמוך לחבריהם ממיצב ג

כי הפער השפתי  נמצא .תחביר והגזירה הלקסיקאלית-המורפו, המורפולוגיה של הנטייה

הקשור בגורם המיצב מסתמן כבר בגיל הרך ומשתרע על פני שנות בית הספר והאורייני 

 .ועל פי מחקרים חדשים הוא אף גדל בתקופת התפתחות השפה המאוחרת, היסודי והתיכון

אין טעם בקביעת סטנדרטים המופקים מטקסטים שנכתבו על ידי תלמידי המיצב כי , עולה הזמכל 

ים בישראל ולא יספקו מענה להוראה מכיוון שהם אינם מכסים את כל המנעד הקי, בלבד גבוה-הבינוני

נר לרגלינו והנחה אותנו בבחירת  אקונומי-וציולכן היה נושא המיצב הס. יעילה של כתיבה בארץ

  .כך שבסיס הנתונים החדש שלנו כפול ומכיל טקסטים משני המיצבים, יהיוסהאוכל

 ותעתוקם פרויקטאיסוף הטקסטים ל  .9

לאחר דיונים מעמיקים , 1022 יוני-מאיים בחודש, פרויקטשל ה איסוף בסיס הנתונים נעשה בראשיתו

ה בשני בתי ספר הפקת הטקסטים נעשת .בצוות הפיתוח ותוך כדי תהליך למידה אינטנסיבי של הצוות

האחד שאוכלוסייתו מוגדרת על פי מדד הטיפוח של משרד החינוך כשייכת למיצב  -באזור המרכז 

ה במיצב הנמוך בעלת שונות רבה ימאחר שהאוכלוסי. והשני המוגדר כשייך למיצב נמוך, גבוה-בינוני

ולאחר , חודש מאי גבוה בסוף-בחרנו לאסוף קודם את הנתונים בבית הספר מן המיצב הבינוני, יותר

איסוף הטקסטים נעשה על . הפקת לקחים המשכנו לבית הספר מן המיצב הנמוך בראשית חודש יוני

פרוטוקול האיסוף סיפק הוראות . בית הספר( ת)ידי צוות הפיתוח בשיתוף עם מורי הכיתה ומנהל

בל ערכה מקוחן כל ב": זו הייתה לשון הפרוטוקול. מדוקדקות לדרך העבודה ולמה שאפשר היה לומר

בראשית כל כניסה יש לקרוא את ההוראות הכלליות . עם ההוראות בעל פה וסט דפי מבדק לאותה הכניסה

נא לא לחרוג מן ההוראות . לאחר מכן יש לקרוא את ההוראות בעל פה של הבלוק הרלוונטי. המציגות אותנו

ילד ששואל מה . סדר שנתאר להלןיש לחלק את דפי המשימות ב. יש לקרוא אותן ככתבן וכלשונן –האלה 

נא לא לתת ". כמו שאתה יודע, כמו שאתה מבין"יש לענות תמיד , לעשות לאחר שקרא את ההוראות

, אפשר לעודד את הכתיבה אבל לא לתרום שום תוכן. זה עלול לקלקל את כל המשימה –הסברים נוספים 

של בקשה לעשות את הכול לפי  אנחנו מבקשות בכל לשון"בהמשך נכתב  ."גם לא שאלות ונושאים



14 

 

 

 

מבחננו הוא בהשגת מידע . כי זה לא מבחן, כידוע, לילדים" לעזור"אין צורך . ההוראות וללא תוספות מידע

 ."מדויק

על כתיבה של  פרויקטאנחנו עורכים , שלום" :פעימה הראשונהכך בראשית הלתלמידים  נאמרבכל כיתה 

לשם כך אנחנו נבקש מכם היום ובפעם הבאה לבצע משימות . מיישובים שונים בארץ' תלמידים בכיתה ז

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

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

שלוש הסוגות שנבחרו למחקר היו הטקסט , (20 פרק)כפי שמפורט בפרק הקודם וכן בהרחבה להלן 

שתי הסוגות הראשונות חלקו את . יטקסט המידעהוכן סוגת , והטקסט העיוני( סיפורי)הנרטיבי 

להלן ההוראות שניתנו עבור כל . עסק במכונית יטקסט המידעהואילו , "הצלחה וכישלון"התמה של 

 .סוגה וסוגה

בראש ". הסיפור שלי"שורות לידיהם שכותרתו הייתה התלמידים קיבלו דף עם  - טקסט נרטיבי

וגם כישלון עשוי להפוך , גם מבוגרים וגם ילדים מצליחים או נכשלים לפעמים": העמוד היה כתוב כך

או על אירוע שבו מישהו שאתם , כיתבו סיפור על חוויה או מקרה שבו הצלחתם או נכשלתם. להצלחה

   ."מכירים הצליח או נכשל

בראש העמוד ". החיבור שלי"התלמידים קיבלו דף עם שורות לידיהם שכותרתו הייתה  - טקסט עיוני

ולכל אחד דעות שונות והבנות , הצלחה וכישלון הם נושאים המעסיקים בני נוער ומבוגרים": היה כתוב כך

בור וכיתבו חי, על הסיבות להם ועל תוצאותיהם, חשבו על נושא ההצלחה והכישלון. שונות בנושאים אלה

 ".אלא דונו בנושא, אל תכתבו סיפור. שיציג את מחשבותיכם בנושא

בראש העמוד ". המכונית"התלמידים קיבלו דף עם שורות לידיהם שכותרתו הייתה   -י טקסט מידע

. שיסביר לו מהי מכונית קטעכתבו . הגיע יצור מהחלל החיצון והוא לא יודע מה זו מכונית" :היה כתוב כך

, כפי שהייתם כותבים בוויקיפדיה, את שימושיה ואת תפקידיה, תארו את המכונית: אל תכתבו סיפור

   ".למשל

פיתחנו את הסטנדרטים המדווחים במסמך זה התלמידים נתבקשו לגביהן בנוסף לשלוש הסוגות ש

תקופת הלימוד הראשוני של צוות בשחזור הטקסט ההיסטורי שימש לנו . לשחזר טקסט היסטורי

 נרטיביים, שכן טקסט היסטורי מכיל יסודות מידעיים - ות עם שלוש הסוגותלהיכר פרויקטה

משימת . ולימוד נושא יחידות התוכן פרויקטהכרת אוכלוסיית השימש לנו השחזור ל, בנוסף. ועיוניים

 . ואולם אינה חלק מן הדיווח הנוכחי, שלהלן 'בלוח אהשחזור מופיעה 

בשתי  בכל בית ספר' הטקסטים נאספו בשתי כיתות ז, ('וב' א 2)שני הלוחות הבאים כפי שמראים 

אחיד של נושאי הצלחה " בלוק"היה בראשונה . (שיעור)דקות  24שכל אחת מהן ארכה , פעימות

בכל כיתה היה סדר . ההפוך "בלוק"ובשנייה היה ה, של שחזור והפקת טקסט מידע" בלוק"וכישלון או 

ההצלחה והכישלון תמיד היה הטקסט  "בלוק"בתוך  .כפי שניתן לראות בלוחות, שונה "בלוקים"ה

השחזור והמידע  "בלוק"ובתוך ; כיוון שהוא קל יותר להפקה ומשמש שער לנושא, ראשון נרטיביה

מי שביקש זמן נוסף לכתיבה  .יותר מאחר שדרש משאבים קוגניטיביים רבים ,היה השחזור ראשון

 .של הפקת הטקסטים בכל פעימה בשני בתי הספרמפרט את המהלך המדויק ' וב' א 2לוח  .קיבל אותו
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ובנוסף הפיק , יטקסט עיוני וטקסט מידע, נרטיביטקסט  -כל תלמיד כתב אפוא שלושה טקסטים 

( 2)והמידע היחיד שנשמר היה , הטקסטים שנאספו היו אנונימיים מבחינתנו. שחזור טקסט היסטורי

( 1); ת/מין הנבדק( 1); ת/אותו הנבדקבידי  כל הסוגות שנכתבוזיווג סימון הטקסטים כך שיתאפשר 

 . ת/הנבדק ה/אקונומי של בית הספר שבו למד-המיצב הסוציו

 

 בשני בתי הספרמערך הפקת הטקסטים . 'וב' א 1לוח 

 2' כיתה ז 1' כיתה ז גבוה-בינונימיצב 

כניסה  ראשונה  
26.5.2.11 

 מידע/ בלוק שחזור  כישלון/ בלוק הצלחה 

 ימידע .1 שחזור  .2 עיוני .1 נרטיב .2

כניסה  שנייה  
29.5.2.11 

 כישלון/ בלוק הצלחה  ימידע/ בלוק שחזור 

 עיוני .1 נרטיב .2 ימידע .1 שחזור  .2

 גבוה-איסוף הנתונים בבית הספר ממיצב בינונימערך  :'א 1לוח 

 

 2' כיתה ז 1' כיתה ז מיצב נמוך

כניסה  ראשונה  
1.6.2.11 

 ימידע/ בלוק שחזור  כישלון/ בלוק הצלחה 

 ימידע .2 שחזור  .1 עיוני .2 נרטיב .1

כניסה  שנייה  
5.6.2.11 

 כישלון/ בלוק הצלחה  ימידע/ בלוק שחזור 

 עיוני .2 נרטיב .1 ימידע .2 שחזור  .1

 איסוף הנתונים בבית הספר ממיצב נמוךמערך  :'ב 1לוח 

 

 תלמידים בבית הספר ממיצב 40-מ על בסיס הנתונים שנאסף יםמדווח( 'וב' א 1) יםהבא ותהלוחשני 

 כפי שתוכלו לראות (.'להלן נ)תלמידים מבית הספר מן המיצב הנמוך  41-ו( ג"להלן ב)גבוה -בינוני

 נרטיבית, עיונית -תלמידים כל אחד את כל שלוש הסוגות  20ג הפיקו "בבית הספר הב, 'א1מלוח 

 20ג "בבית הספר הב. כתבו כל אחד שלוש סוגות 13רק ' ולעומת זאת בבית הספר הנ, ומידעית

כתבו רק טקסט  2: בהתפלגות הזאת, לא הפיקו את כל הסוגות( יהימן האוכלוס 10%)תלמידים 

( ועיוני נרטיבי)כתבו רק טקסטים בנושאי הצלחה וכישלון  3-ו( ועיוני נרטיביולא כתבו טקסט )מידעי 

: ניתהפקת כל שלוש הסוגות הייתה טכ-שהסיבה לאי, מתוך התפלגות זו ברור. ולא כתבו טקסט מידעי

ואלה שכתבו רק טקסט , יאלה שכתבו רק על הצלחה וכישלון לא נכחו בפעימה שבה כתבו טקסט מידע

היא ' הנ בית הספרמשום שההתפלגות ב, זו נקודה חשובה. לא נכחו בפעימה על הצלחה וכישלון ימידע

כתבו  9: בהתפלגות הזאת, לא הפיקו את כל שלוש הסוגות( 10%-למעלה מ)תלמידים  23כאן . שונה

לא ו לא עיוני) נרטיביתלמיד אחד כתב רק טקסט , (ועיוני נרטיביולא כתבו טקסט )רק טקסט מידעי 

בנושאי הצלחה וכישלון   כתבו טקסטים 1-ו, (עיוניכתבו לא )ומידעי  נרטיביכתבו רק טקסט  1, (מידעי

ממצא ההולם את כל , ךמעבר לשונות הרבה יותר במיצב הנמו. ולא כתבו טקסט מידעי( ועיוני נרטיבי)

כלומר אי )טכנית  בהכרחנה אימסוימות אנו מוצאים שהסיבה לאי הפקת סוגות , המחקרים בנושא
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לגשת  מוטיבציהולפחות אצל חלק מן התלמידים היא כרוכה בחוסר יכולת או , (נוכחות בפעימה

  .לכתיבת הסוגה

והם הפיקו  פרויקטף הנתונים של התלמידים השתתפו באיסו 201, להלן' ב 1כפי שניתן לראות בלוח 

כתבו את ( 74%-כ)תלמידים  73, מתוכם. שהיוו את בסיס הנתונים החדש שלנו, טקסטים 133יחד 

טקסטים ממיצב  200-גבוה ו-טקסטים ממיצב בינוני 210 והעמידו לרשותנו , שלוש הסוגות כל אחד

כתבו כל אחד טקסט ( 22%-כ)דים תלמי 22-ו, כתבו שתי סוגות כל אחד( 21%-כ)תלמידים  21. נמוך

  .טקסטים נוספים 10והעמידו לרשותנו  בסוגה אחת בלבד

 

 התפלגות התלמידים והטקסטים שהפיקו בשני המיצבים. 'וב' א 2לוח 

 בית הספר ממיצב נמוך גבוה-בית הספר ממיצב בינוני מספר התלמידים 

 : שלוש הסוגותכל הפיקו את 

 מידעי נרטיבי, עיוניטקסט 

4. 36 

 : הפיקו שתי סוגות

 נרטיבי ועיוני טקסט 

6 3 

 : הפיקו שתי סוגות

 מידעיו נרטיביטקסט 

- 3 

טקסט : הפיקו סוגה אחת
 בלבד נרטיבי

- 1 

טקסט : הפיקו סוגה אחת
 מידעי בלבד

4 9 

תלמידים שכתבו  כ"סה
 טקסטים

5. 52 

 בשני המיצבים התלמידים והטקסטים שהפיקומידע על  .'א 2 לוח

 

 טקסטים במיצב  ספר תלמידים כוללמ

 גבוה-בינוני

 ה טקסטים כולל"ס טקסטים במיצב נמוך

 228 1.8 .12 א"כתבו שלוש סוגות כ 73

 24 12 12 א"כתבו שתי סוגות כ 21

תלמידים כתבו סוגה  22
 א"אחת כ

4 1. 14 

טקסטים במיצב  213ה "ס נבדקים 201ה "ס
 גבוה-הבינוני

טקסטים  210ה "ס
 מוךבמיצב הנ

 טקסטים 133ה "ס

 מידע על התלמידים והטקסטים שהפיקו בשני המיצבים .'ב 2לוח 

 

כדי לעמוד על טיבם : בדרכים שונות לשם פיתוח הסטנדרטים השתמשנו בכל מגוון הטקסטים שבידינו

כשביקשנו להשוות בין יכולותיהם של התלמידים ; השתמשנו בכולם, של טקסטים בסוגות שונות

 .הסתמכנו רק על אותם תלמידים שכתבו טקסטים בכל שלוש הסוגות, שונות לכתוב בסוגות
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תלמידי שתי  31 על ידי נכתבושנוספים טקסטים  243 בדיוקאספנו באותו מערך  1022בספטמבר 

משרד אוכלוסייתו מוגדרת על פי מדד הטיפוח של ש, ס נוסף באזור המרכז"הלומדים בביה' כיתות ח

ולתיקוף של טקסטים אלו שימשו את צוות הפיתוח לתרגול . וניהחינוך כשייכת למיצב בינ

' חלק ג)ודוגמאות מהם מופיעים בלוחות הסטנדרטים , הסטנדרטים המתגבשים על טקסטים חדשים

 .'תחת א( של המסמך

, נסרק כל טקסטראשית . קיימא לאחר איסוף הנתונים נעשו שתי פעולות-בסיס נתונים בר ליצירת

כולל  -בדף נפרד בדיוק כפי שנכתב  קלדשהופירושו של דבר : הָאְר גרסת ַמ עתוק בתושנית עבר 

צוות הפיתוח השתמש . השגיאות והתכונות הגראפיות הייחודיות לכל טקסט, המחיקות, העימוד

  .בתדפיסים של גרסות המראה של הטקסטים לכל הניתוחים שנעשו

ואת מה שידוע לנו על  וח הסטנדרטיםנפנה עתה לתאר בפרוטרוט את סוגות השיח ששימשו לנו לפית

 .המהלך ההתפתחותי של רכישתן בקרב תלמידים דוברי עברית

 הסטנדרטים פרויקטסוגות השיח ב ..1

הסטנדרטים הייתה הבחירה בסוגות השיח שעבורן ננסח את  פרויקטהחלטה חשובה במיוחד ב

יים האופייניים לסוג מתייחס לדפוסים לשונ( genre)המונח סוגה . 'הסטנדרטים לכתיבה בכיתה ז

 סוגות. חברתיים ועל פי מטרתו התקשורתית-הטקסט בהתאם לייעודו על פי עקרונות תרבותיים

 מי: שונים מנטאליים מבנים הן גם מחוללות, שונות תקשורתיות מטרות לא רק משרתות השיח

 מספר או הבמתמטיק בעיה פותר, במרכול לקנייה רשימה שמכין ממי שונה למטרה מכוון שיר שכותב

 תוכן - הבדיחה או המתמטית הבעיה, המכולת רשימת, השיר - אלה שיח מסוגי אחד ולכל, בדיחה

מספר הסוגות . לו פיינייםוהא מילים ואוצר ורטוריים תחביריים מבנים, משלו גלובאלי ומבנה טיפוסי

, טקסט עיוני, רכגון סיפו, הסוגות כולל מגוון גדול של טיפוסי טקסטים בעלי ייעודים שונים-ותת

, בדיחות, חידות, שיחות באינטרנט, הוראות, דרמה, רשימות, חוזים, פרסומת, יטקסט מידע

יש המבחינים בחקר השיח בין הסוגה . ספרי לימוד ועוד ועוד, מרשמים, מכתבים אישיים, מיתוסים

ין שיח הסיפור ויש המבחינים הבחנה דיכוטומית ב, לבין כל שאר סוגי השיח( שיח הסיפור)הנרטיבית 

המדעים , מתמטיקה, שפות זרות, לשון, ספרות -נות הדיסציפלינות הבית ספריות השו. והשיח העיוני

ובכל , כולן מייצרות סוגות שיח שונות -' מוסיקה וכו, אמנות, גיאוגרפיה, היסטוריה, לסוגיהם

בנושא מסוים או  יטקסט מדעי יכול להיות טקסט מידע, למשל. דיסציפלינה גם תת סוגות שונות

טקסט בהיסטוריה יכול להיות טקסט מידעי . טקסט הוראות המכוון כיצד לבצע פעולות מסוימות

או טקסט , טקסט עיוני הדן בסוגיות חברתיות ותרבותיות בתקופה מסוימת, המוסר אינפורמציה

  .פי החולק תכונות רבות עם שיח סיפוראביוגר

 הכתיבה בהערכת מרכזי גורם היא הסוגה, מהיבטיה דאח בכל סוגה-תלוית הינה שהכתיבה מאחר

 בכל הנדרשת הסוגה את הולמת הכתיבה אם, לבדוק עלינו השאר בין: להערכה סטנדרטים ובכתיבת

 מתלמידי לצפות ניתן, מנוסים וקוראים כותבים מלהיות רחוקים שהם עדיין אף. וממדיו השיח רמות

יש עדויות ואמנם . שלהם האם בשפת יסוד בסוגות יחהש של העיקריות התבניות את שיכירו' ז כיתה

ההתנסות ש ואין ספק, רבות לכך שילדים צעירים מבחינים בין שיח סיפור לשיח עיוני ומידעי

ואולם במסגרת . רבות להעמקה של היכרות זו תורמותבית הספר היסודי שנות בלימודים ב
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 צרכים הממלאותסוגות לוש שהמצומצמת שעמדה לרשותנו נדרשה החלטה מושכלת לבחירה ב

תהיינה קרובות ביותר לאפיוני וש, שונים שיח מבני ובעלות שונים ורגשיים חברתיים, קוגניטיביים

 סיפוריהטקסט ה :הסוגות שנבחרו לאור שיקול זה היו. הסוגות שילדים קוראים וכותבים בבית הספר

 .  יטקסט המידעהו (אקספוזיטוריה)עיוני הטקסט ה ,(הנרטיב)

שסוגות אלה וקרובות אליהן הן , בוננות בספרי הלימוד ובחומרי הלימוד של בית הספר תגלההת

 הקיים, (הנרטיב) הסיפור שיח היא האחת הסוגה. פייניות ביותר לחוויות השיח הבית ספרי הכתובוהא

 המוכר ואוניברסאלי בסיסי טקסט מייצג ולכן, האנושית ההיסטוריה משחר העולם תרבויות בכל

מצביעה על , שחלק מהותי ממנה נובע מחוקרים ישראליים, ספרות עולמית אדירה. מינקותם יםלילד

בקרב ילדי  כך שהנרטיב משמש כפלטפורמה המשמעותית ביותר להכרת השפה הבית ספרית הכתובה

, םנרטיביך והיסטוריה רוויים ב"תנ, מקצועות לימודיים שונים כמו ספרות, יתרה מכך. בית הספר

המדעים והמתמטיקה : משמש במידה מסוימת כמעט גם בכל מקצועות הלימוד האחריםוהנרטיב 

, אנגלית)ם בשפה שנייה נרטיביוהשכיחות של , ים להדגמות שונותנרטיביעושים שימוש בטקסטים 

, (האקספוזיטורי) העיוני הטקסט היאשנבחרה  היהשני הסוגה. היא כמובן רבה מאוד( צרפתית, ערבית

טקסטים . חברתי ערך בעלות מופשטות בסוגיות ועוסק ספרית בית למידה של צרתו בעיקרו שהוא

ושכיחותם עולה מאוד בסוף חטיבת הביניים , עיוניים שכיחים גם הם בכל המקצועות הבית ספריים

. החינוךתיאורטיות הוא במהותו של  מושגים וסוגיות, ברעיונותהדיון שבו , ובבית הספר התיכון

, עדכניים ומחקרים, שנים יובל חצי בת כבר היא והתפתחותו השיח חקר של התיאורטית התשתית

 של מחקריות וראיות ואמפירית מדעית תשתית והניבו הוסיפו, האחרון בעשור בעיקר שהתפרסמו

 יםנרטיבי בטקסטים במיוחד, שונות שיח בסוגות אחרות ובשפות בעברית הכתיבה התפתחות

 תלמידי של הכתיבה יכולות אודותנשענה על ידע חסון  נות אלושתי סוגות ראשוהבחירה ב. ועיוניים

 של לכתיבתם בהשוואה( א"י-'י כיתה) והתיכון( 'ז כיתה) הביניים חטיבת, ('ד כיתה) היסודי הספר בית

 ביבליוגראפית רשימה) ובספרים עת בכתבי פורסםש( בכתיבה מומחים לא אך) משכילים מבוגרים

 השיח רכיבי במיון המחקרי הזה היווה תשתית ונקודת זינוק הידע(. זה מסמך בסוף מופיעה רלוונטית

 .שעבורם פיתחנו סטנדרטים באפיונים ובבחירה

היא אולי הנפוצה ביותר בספרי הלימוד ומשרתת בצורה הברורה  - יטקסט המידעה -הסוגה השלישית 

העשוי , ל נושא מסויםמוסר מידע ע -כשמו הוא  יטקסט מידע. ביותר את מטרות הלימוד בבית הספר

כל מקצועות המדעים מושתתים על טקסטים המוסרים . דינאמי או סטאטי, להיות מוחשי או מופשט

. ך"כמו גם מקצוע הלשון והיבטים חשובים של מקצועות במדעי הרוח כמו היסטוריה ותנ, מידע

של טקסט  התשובות שתלמידים כותבים לשאלות על חומר הלימוד הן במקרים רבים בעלות אופי

אין לנו מידע , יאך למרות תפוצתו הרחבה וחשיבותו המובנת מאליה של טקסט המידע. ימידע

לספק , בנוסף לכל השיקולים, נועדה פרויקטוהבחירה בה ב, התפתחותי על רכישת הכתיבה בסוגה זו

 .'חלון התבוננות ראשוני ביכולת הכתיבה המידעית בכיתה ז

, המבנה הגלובלי, מבחינת התוכן התמטי -מזו בכל רמות השפה שונות זו שבחרנו הסוגות שלוש 

האוריינות . פייני לכל סוגה וסוגהוהרטוריים והדקדוקיים ואוצר המילים הא, המבנים התחביריים

מתבטאת ביכולתם של ילדים ומתבגרים להבחין בין סוגות  -מטרתו של החינוך הלשוני  - הלשונית

ילדים צעירים מגלים רגישות להבדלים בין , כאמור. ות הלימודהמתפתחת עם הגיל ושנ, סוגות-ותת
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 הערנות לסוגת הסיפור. להפיק שיח כתוב ההולם את הסוגה הנדרשת נדרשיםובהמשך הם , הסוגות

הסוגה העיונית היא בדרך כלל תוצר של ולעומתה , נרכשת בגיל צעיר וקיימת כמעט בכל התרבויות

מושגת מוקדם  בכתיבת שיח סיפורכי שליטה  ,ין הדבר מפתיעלפיכך א. למידה והתנסות בית ספרית

היכולת . סוגהבכל ויש לכך השלכה על הסטנדרטים שיותאמו לכך , יותר מאשר שליטה בכתיבה עיונית

מבנים לשוניים מתאימים היא זו העומדת בלהפיק טקסט הולם סוגה ולהשתמש באוצר מילים ו

 .הנוכחי פרויקטבלבדיקה 

 (טיבנר) שיח הסיפור .א

במרכזו קונפליקט בין מטרות  והוא מעמיד, השתלשלות מאורעות בהקשר ספציפיסיפור מתאר השיח 

בצורה מעניינת תוך שהוא מרשים את הקוראים ומגרה אותם בסיפור מוצלח או בין גיבורים שנפתר 

שובים ונע על ידי היחסים הפסיכולוגיים שבין בני אדם ונוגע לגורמים החהסיפור מ. מבחינה רגשית

ולכן הוא תבנית שיח אוניברסאלית הקיימת בכל , החברתיים והרגשיים, ביותר בחיינו החומריים

הארגון הגלובאלי שלו , אף שהסיפור מציין רצף של אירועים. אוראליות ואורייניות כאחת -התרבויות 

העלילה קונפליקט ופתרון המניעים את , שכן הוא בנוי על גבי תשתית של חיפוש, הוא הירארכי

רכיבי , מאחר שמדובר בהשתלשלות של מאורעות שיש לה סיבה ומטרה. ומספקים לה משמעות ודרך

 (.לשם כך, ש מפני, אך)ובקשרים לוגיים ( כדי תוך, אחרי, לפני)הסיפור קשורים זה בזה בקשרי זמן 

של כלומר הצגת המטרה , המובילים מנקודת הפתיחה, מבוסס על קישורים אלו נרטיביהמבנה ה

הזה מקשר בין חלקי " מבנה הפעולה. "השגת המטרה בסוף הסיפור -אל הנקודה הסופית , הגיבור

 .הטקסט הכוללניים המצויים בדרך כלל בתחילת הטקסט ובסופו

: בחיתוך לאורך שלושה חלקים עיקריים( הטיפוסי)הקנוני סיפור ל, פי כל המודלים התיאורטייםל

. סיוםאו  סגירו ,העלילהאת המספרות  ותאפיזודסדרה של , (האו אקספוזיצי הצגהנקרא גם ) פתיח

את מסגרת גם  גוהוא מצי, עליהם מסופרשהמצב ההתחלתי לפני שחלו האירועים פתיח הוא הצג של ה

. מניעיהםאת היחסים ביניהם ואת , את הגיבורים, שבתוכם מתרחשת העלילה הזמן והמקום

, המאתחלאירוע דות הכוללות בטקסט טיפוסי את המסופרת בסדרה של אפיזוההתרחשות העלילתית 

סדרה וכן , קונפליקט או גורם אישיותי של הגיבור, בעיהמבוסס על יכול להיות ו את האירועים ציתהמ

ניסיונות לפתרון שיכולים להיות מסע חיפושים או , של מאורעות הנובעים מן הגורם התשתיתי הזה

ילה מלכתח גורם שהוצגמתוארים כפועל יוצא של ה יםאירועהכאשר לכידות הטקסט מושגת . הבעיה

ובטקסט  ,הסגיר מתאר את תוצאות הסיפור. ובסוף הטקסטאפיזודה כל וכמובילים לפתרונה בסוף 

 . כולל גם חלק המפרש ומעריך את התוצאות מוצלח הוא

בשיח  יחידת המידע הבסיסית ביותר. הסיפור מכיל שלושה סוגים של יחידות מידע, בחיתוך לרוחב

האירועים מסודרים על ציר הזמן ומהווים את . יחידת היסוד של העלילהשהוא , הסיפור היא האירוע

שני הסוגים האחרים של המידע הנמסר בסיפור הם . הסיפור" חזית"במה שנחשב ל העלילתי השלד

הנסיבות והסיבות , יחידות תיאור מספקות מידע לגבי הרקע. יחידות תיאור ויחידות פרשנות

רוב . הערכה ופרשנות לאירועים, ויחידות הפרשנות מציינות מצבים פנימיים של הגיבורים, לאירועים

בטקסטים בוגרים של כותבים מיומנים . יחידות המידע המרכיבות את האפיזודות מציינות אירועים
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 ואילו האירועים תופסים את, מתרכזות רוב יחידות התיאור והפרשנות בפתיח ובסגיר של הטקסט

 . כשביניהם מופיע מידע תיאורי ופרשני, החלק המרכזי של האפיזודות

יכולת לספר סיפור ה. התפתחותית ההולכת ומשתפרת עם הגיל מיומנותהפקת הסיפור בעל פה היא 

כבר בגיל . מופיעה בגיל צעיר מאוד סיפורהפקת התמיכה ועזרה לבהקשר של שיחה עם מבוגר המספק 

( 'כיתה ד) 9-20בגילאי ו, דים לספר סיפור ולארגן את מבנהו באופן עצמאיטרום בית הספר מסוגלים יל

משרשרים אירועים למסגרת , איתן נרטיבים שמעידים על קיום מבנה נרטיבימפיקים תלמידים 

בוחרים זמן דקדוקי ספציפי וקבוע  ,אחידה של זמן ומקום הנובעת ממטרה ומסתיימת בתוצאתה

מופיעה ' לקראת כיתה ז. המצביעים על יחסי סיבה, בסיסיים ד ובקשריםומשתמשים במבני שעבו

 ;בצורה יצירתית לצורכי הבעה עצמיתהולמים רטוריים תוך שימוש באמצעים היכולת לכתוב סיפור 

שיש בהם פתיח , ם בנויים כהלכהנרטיביאפשר לצפות ל, לילדים נושא מעניין לכתוב עליו נגישואם 

ילדים מעטים בגיל ם של נרטיבירק בקרב , עם זאת. ם בתיאוריםוסגיר ושרשרת של אירועים המלווי

 .זה נמצא רכיבי פרשנות והערכה והתייחסות למצבים הפנימיים של הגיבורים

 ) אקספוזיטורי)עיוני  שיח .ב

ולכן , הקשורים לוגית זה לזה תרבותי-אופי חברתי יתהליכים בעלוב סוגיותב דן השיח העיוני

להבדיל משיח  .טיעונים ונושאים מופשטים, מושגים, הם רעיונות של הטקסט העיוני" גיבוריו"

הטקסט העיוני  .סיבתי ולא על גבי ציר כרונולוגי-בטקסט העיוני המידע מאורגן ברצף תמטי, הסיפור

אלא מארגן את המידע על פי , כמו מבנה הפעולה של הסיפור אינו נעזר בסכימה מובנית מראש

המבנה . הבנה-וברבמטרה ליצור טקסט לכיד ידע לאורך הטקסט את זרימת המ המכווניםעקרונות 

המציגה נושא עצמאית יחידה  :משלושה סוגים של יחידות טקסטמורכב הרטורי של הטקסט העיוני 

 ;הרחבהנקראת , נושא שכבר הוצג מסבירה ומדגימה, מפתחת, יחידה המרחיבה ;נועהנקראת , חדש

יחידות כאלה המקושרות היטב על גבי  סדרה של .םּכס   ההקרוי, ויחידה המסכמת מידע שהוצג קודם

גם שיח עיוני הוא , אף שמבנהו איתן פחות ממבנה שיח הסיפור. ציר לוגי בונות את השיח העיוני

שנכתב על ידי כותב  טקסט עיוני. טקסט אוטונומי שיש לו פתיח וסגיר שהם המסגרת המארגנת שלו

 רבים בוחרים, אף שיש דרכים רבות לפתוח בדיון. וןהמציג את נושא הדי פתיחמתחיל במיומן 

הנושאות את עיקר  סכם-הרחב-נועבסדרה של יחידות ממנה זורם המידע בהדרגתיות ש בהכללה

שהוא סיכום של הדיון בטקסט הנושא אמירה , סגירהדיון והטיעונים ומובילות אותו לקראת ה

והיא , סוגיות המופשטים שבהם הוא עוסקלשונו של הטקסט העיוני הולמת את הנושאים וה .מכלילה

אף שמבוגרים מיומנים בכתיבת טקסטים עיוניים שוזרים בהם , וכללי מרוחק, נושאת אופי מופשט

 .לעתים קטעי סיפור שנועדו לפתיחה ולהדגמת הדיון והטיעונים

 הופכים את הטקסט העיוני לקשהאלה הלטקסט עיוני הם  נרטיביטקסט הגורמים המבחינים בין 

בני אדם בסיפור מול רעיונות מופשטים )בנושא התמטי הבדלים : להפקה בכלל ולכתיבה בפרטיותר 

בתהליכים הקוגניטיביים ,  ברמות החשיפה כלפי הסוגה, במטרות התקשורתיות, (בטקסט העיוני

, מבחינת הארגון. אותו הם מוסריםשהנדרשים והבדלים בעקרונות התיחום והעיגון של המידע 

ואולם העקרונות , נרכשים כבר באמצע הילדות שיח הסיפורת הנדרשים לשליטה במבנה העקרונו

משאבים אינטלקטואליים , ודורשים התנסות מרובה המארגנים את השיח העיוני מוגדרים פחות
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דורש חשיבה הטקסט העיוני , מבחינת התכנים .ומאמץ מחשבתי ניכר שיוכלו להנחות את הכתיבה

גם על רקע פעילויות בית ספריות לימודי וניסיון חיים וכללי ו ידענבנה על המופשטת ודיון רעיוני 

על וב מעניין ומאיר עיניים על נושא מופשט, לכן היכולת לבנות טקסט עיוני מקורי. הקשורות לסוגה זו

נמצאים בראשיתו של ' כך שתלמידי כיתה ז, מבנה רטורי מאורגן היטב מופיעה רק בגיל ההתבגרות

העוסקים בנושא עיוני ' כשאנו מנתחים חיבורים של תלמידי כיתה ז, ועם זאת. חותי זהמהלך התפת

מחד גיסא הטקסט לרוב אינו מכיל רעיונות מפותחים היטב ואינו מאורגן : אנו נתקלים בפרדוקס

השפה שבה משתמשים הילדים להבעת , ברמה הלוקאלית יותרואולם , נרטיביהיטב כמו הטקסט ה

אוצר המילים והמבנים , שלההולמת את הנדרש מבחינת הסממנים הדקדוקיים  רעיונותיהם לרוב

 .המורכבים התחביריים

 שיח מידעי .ג

 פרויקטולפי מיטב ידיעתנו זהו ה, כתיבת שיח המידע מצומצם מאודהמידע התיאורטי והאמפירי על 

יח מידע הוא ש. הראשון  הניגש לניתוח כתיבת טקסט מידע בכלים פסיכולינגוויסטיים התפתחותיים

כל , כלומר; תהליך או תופעה, מקום, חפץ, חיות, בני אדם –טקסט שגיבורו הוא האובייקט המתואר 

ולכן מבנהו , למסור מידע על נושאו, כשמו, מבקש יטקסט המידעה". שם עצם"המועמדים להיקרא 

 Y הוא( יטקסט המידעההנושא של )  X:הוא בעצם פיתוח של הפרדיקאציה של הגדרה אריסטוטלית

תחביריים -המבנים המורפו, מבנהו הגלובאלי, מכאן שתוכנו של שיח המידע(. תכונותיו של הנושא)

תהליך או תופעה יזכו לתיאור החופף את  –ואוצר המילים שבו כפופים לנושא שאותו הוא מתאר 

ות בהתאם לתכונותיהם השונ בני אדם וחיות יתוארו, מקומות, חפציםואילו , מהותם הדינאמית

 . ולמידע הרלוונטי להם

אך , חולק תכונות מסוימות עם הטקסט העיוני מכאן ועם הטקסט הנרטיבי מכאן יטקסט המידעה

כלומר הצגה מאורגנת ושיטתית  - תיאורהיא  ימילת המפתח בטקסט המידע. הוא גם שונה משניהם

שמהותו מסירה , יבינרטהבכך הוא שונה מן הטקסט . של מערך התכונות הרלוונטיות לנושא ההגדרה

כמו . וכל ארגונו מושתת עליהם ועל היחסים הפסיכולוגיים שבין בני אדם של השתלשלות אירועים

וגם בכך הוא שונה מן , כלומר קטגוריות, הם גנריים יטקסט המידעהגיבוריו של , הטקסט העיוני

אינו מופשט כמו  יטקסט המידעהאך . העוסק בבני אדם ספציפיים ובקורות אותם, נרטיביההטקסט 

. והוא אינו ניגש לדיון בסוגיה בעלת השלכות חברתיות אלא מתאר את תכונותיה, הטקסט העיוני

אך בחירה בנושא מידע ראוי וטיפוסי יפיק מן התלמידים טקסט שונה , ההבדלים האלה נראים דקים

 .הן מן הסיפור והן מן השיח העיוני

כתיבת סיפור . על עקרונות משותפים ונפרדים מבוססותאו מידעית ת וכתיבה עיונית נרטיביכתיבה 

תקשורת רלוונטית ומאורגנת היטב ויצירה של הישענות על עקרונות של שתיהן  מחייבותודיון עיוני 

השתלשלות  - אחר זרימת האינפורמציה בהםעולמות שיח אוטונומיים שהקורא יוכל לעקוב 

, בעלת מסלול רכישה נפרדהיא ואולם כל סוגה . האירועים מכאן והפיתוח הלוגי של רעיונות מכאן

יוצרת ציפיות שונות לגבי יכולות הכתיבה של הילדים בקרב ווכן  ,לתלמידיםמציגה דרישות נפרדות 

ושל מסלול ) ישיח המידעהוהשיח העיוני , סכמאטי של שיח הסיפורהניתוח ה. המורים ואנשי החינוך

משותפים לכתיבה סטנדרטים  עיצובמדגיש את הצורך בשהוצג לעיל ( של השניים הראשוניםהרכישה 
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ובמיוחד חשוב שהסטנדרטים יאפשרו הערכה אמינה של , עבור כל סוגהבמפרט הספציפי שונים אך 

בכל כיתה  במסגרת זו למרות השונות הגדולה שבין התלמידים יםתלמידאחד מהיכולותיו של כל 

 .ובבתי ספר שונים

מך נפרט את הסטנדרטים עבור כל סוגה סשל המ' בחלק ב. םח הסטנדרטי"בזאת תם המבוא לדו

, (זרימת המידע ומבנה הטקסט הגלובאלי, תוכן הטקסט)מטה -מעלה --פרספקטיבות וסוגה משלוש 

   (.פריטי מילון ומורפולוגיה)מעלה -ומטה( תחביר השיח)ביניים 
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    'סטנדרטים להערכת כתיבה בכיתה ז: 'חלק ב
מחד גיסא הרצון . אינה פשוטה' ת כיתה ז/נדרט בטקסט כתוב של תלמידההחלטה מה לציינן כסט

ומאידך גיסא על , הוא לפרט כמה שיותר כדי לעמוד על מירב התכונות בטקסט התורמות לאיכותו

דילמה . הסטנדרטים להיות חסכוניים ולהאיר את אותן תכונות טקסטואליות שהן קריטיות להערכה

כיצד נתייחס לרכיבי התוכן לעומת הרכיבים : ל רכיבי הטקסטאחרת קשורה בחשיבות היחסית ש

שכל רמות הטקסט משרתות את , נקודת המוצא שלנו לפתרון בעיה קריטית זו הייתה? הלשוניים

לכן מערך  .וכי רכיבי הטקסט הם תחומים נפרדים אך תלויים זה בזה, מטרות השיח ואת תפקידיו

הראשונה היא . או נקודות מוצא להערכת הטקסט הסטנדרטים שפיתחנו מתייחס לשלושה ממדים

ובמיוחד לדרך שבה התוכן מעצב את המבנה , כלומר ציינון השיח בכללותו, (top-down) מטה-מעלה

(: (interimביניים -נקודת המוצא השנייה היא פרספקטיבת. הגלובאלי של הטקסט ואת זרימת המידע

תב עושה שימוש במבנים התחביריים ובקישוריות דרך שבה הכוהבטקסט ו שיח-תחבירציינון יחידות 

ובה אנו , (bottom-up) מעלה-מטהנקודת המוצא השלישית היא . ביניהם לשירות השיח כולו

מצייננים את אוצר המילים והמבנים המורפולוגיים המאפיינים את הטקסט ומשרתים את מטרותיו 

ם בהכללה ובהתייחס לכל אחת משלוש להלן נציג את שלושת ממדי השיח ואת אפיוניה. התקשורתיות

 .הסוגות שניתחנו

שיח עיוני ושיח מידע בכל אחד משלושת ממדי השיח , הסטנדרטים להערכת כתיבת שיח סיפור

בחרנו כשש רמות לא רק משום שהספרות המקצועית על סטנדרטים . מוצגים בשש רמות ביצוע

ת תוכל לתת ביטוי למגוון הרמות אלא גם משום שפרישה כזא, מצביעה על פרישה כזאת כהולמת

מגדירה  2רמה , מגדירה ביצוע טוב מאוד 4רמה , מגדירה ביצוע מצטיין 3רמה , על פי תפיסתנו. בכיתה

מגדירות ביצוע נמוך ונמוך מאוד  2-ו 1והרמות , מגדירה ביצוע בסיסי 1רמה , ביצוע תקין והולם

י  ממדל לגבי כ 'בחלק גהלוחות שיוצגו . בהתאמה, מתחת לנדרש פֵּ של הטקסט יצביעו על חציה של ס 

, 2כדי להגיע לביצוע תקין יש לחצות את רמה , 1כדי להגיע לסף ביצוע בסיסי יש להגיע לרמה : ביצוע

מערך הסטנדרטים שפותח מציג . 4וכדי לעמוד בקריטריונים לביצוע טוב במיוחד יש לחצות את רמה 

ותיאור של כל אחת משש הרמות בצירוף דוגמאות מן  כולל פירוט ,הסברים לגבי כל מאפיין שנותח

 .'של הכתיבה בכיתה ז המנעד הרחבהממחישות , הטקסטים שבבסיס הנתונים שלנו

-ביניים ומטה, מטה-מעלה)שכל אחד מהם מייצג ממד , חלק זה של המסמך מחולק לשלושה חלקים

ותיו הייחודיות של הממד לגבי ואחר כך מפרט את תכונ, כל חלק פותח בתיאור כללי של הממד(. מעלה

ח "של הדו' חלק ג. כל סוגה וסוגה עם דוגמאות מבסיס הנתונים שלנו הממחישות את התכונות האלה

את הסטנדרטים להערכת  יםהמפרטמכיל לוחות , המופיע בעקבות חלק זה, (לוחות הסטנדרטים)

את רמות הביצוע עם  יםהמפרט ותלוח הםולאחרי, בשש רמות הביצוע בכל ממד ובכל סוגההכתיבה 

טקסטים  243הוספנו לבסיס הנתונים שלנו , 'בחלק ג לצורך הדגמת רמות הביצוע. הדגמות מפורטות

פירושו בית  ג"ב, לגבי כל טקסט שמקורו בבסיס הנתונים שלנו. ממיצב בינוני, ס נוסף"שנאספו מביה

 . רושו בית הספר ממיצב בינוניפי 'א; פירושו בית הספר ממיצב נמוך 'נ; הספר ממיצב בינוני גבוה
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 מבנהו הגלובאלי וזרימת המידע  , תוכן השיח: מטה-ממד מעלה .1

. ולכן התוכן הוא העניין המרכזי בשיח, מטרתו של השיח היא העברת מידע בהקשר תקשורתי מסוים

לאמצעי הקישוריות , העברת מידע בדרך קוהרנטית וברורה מתאפשרת הודות למבנה הגלובאלי

התייחסות . ולמבנים הלשוניים והרטוריים שנועדו כולם לשרת את התוכן של הטקסט השלם וררפרוה

הערכת .  top-downאו" מטה-מעלה"זו לטקסט בכללותו היא הסיבה שממד זה של ההערכה נקרא 

ההיבט הכמותי מתייחס . היבט כמותי והיבט איכותי: הטקסט בכללותו מתייחסת לשני היבטים

כמו למשל יחידות תוכן המופיעות בפתיח או בסגיר של , כן ולסוגיהן במבנהולכמות יחידות התו

מבחינה זו התוכן והמבנה הגלובאלי שלובים אחד בשני מעצם תפקידו של המבנה בארגון . הטקסט

. ואולם הדרך שבה הם שלובים זה בזה מוכתבת על ידי הסוגה ומשתנה מסוגה לסוגה. יחידות התוכן

והוא מתאפיין ביחידות תוכן , המקום והרקע, ב כולל לרוב את הצגת הדמויותכך למשל הפתיח בנרטי

הפתיח בטקסט המידעי הוא לרוב במבנה של הגדרה המציגה את ; תיאוריות ולעתים גם פרשניות

והפתיח בטקסט העיוני הוא אמירה ; נושא הטקסט ושיוכו ומוסיפה עליו מידע מקטגוריות שונות

 . יוןמכלילה המציגה את נושא הד

ההיבט השני של הטקסט בכללותו מתיחס לטיבו ולאיכותו של התוכן וההתבוננות בו יכולה להיעשות 

גם כאן התכונות המאפיינות את . במידה רבה באופן עצמאי ובמנותק מהמבנה הגלובאלי של הטקסט

בטקסט עיוני נבחנת רמת מופשטות הרעיונות והצגתם : איכות התוכן משתנות מסוגה לסוגה

בנרטיב אישי ההתבוננות היא בעולמות התוכן שאותם בוחר המספר להביא וביכולתו ; והרנטיתהק

ובטקסט מידעי ההתבוננות היא ברלוונטיות , פנימיים של הדמויות בטקסט-להתייחס למצבים רגשיים

הערכת הטקסט בממד  .ועד כמה הוא מהותי או שולי ביחס לאובייקט עליו מדובר, של המידע הניתן

הדרך שבה , תיאור כמותי ואיכותי של תוכן הטקסט:  מטה כוללת אפוא את הרכיבים האלה-ההמעל

לכל סוגה גורמים  .הוא מאורגן במבנה גלובאלי התואם את הסוגה והצגתו הקוהרנטית והברורה

ואולם , ולכן תיאורן מוצג בנפרד עבור כל סוגה, ייחודיים המבחינים בין רמות הביצוע השונות

כלומר טקסט הבונה , מטה בטקסט היא שיהיה שיח אוטונומי-קרית בהתבוננות מעלההדרישה העי

 .  ובורא עולם שיח משל עצמו שיש לו קיום נפרד וברור וכל חלקיו משרתים את הכלל

 מטה בטקסט הנרטיבי-מעלה. 'א 1

ן בני שיח הנרטיב  מתאר את השתלשלות המאורעות בהקשר ספציפי של סיפור המונע על ידי יחסים בי

במרכזו לרוב . גיבורי הסיפור –( גם אם הם מיוצגים על ידי חפצים או חיות כמו בסוגת המשל)אדם 

שנפתר בסיפור מוצלח בצורה מעניינת תוך שהוא מרשים את , קונפליקט בין מטרות או בין גיבורים

בפניה הטקסט מוביל מנקודת הפתיחה שבה מוצגת המטרה ש. הקוראים ומגרה אותם מבחינה רגשית

הארגון הגלובאלי של הטקסט בנוי על גבי . ניצב הגיבור אל הנקודה הסופית שבה מושגת המטרה

ניסיונות לפתרונו ופתרון המניעים את העלילה ומספקים /תוך חיפוש דרכים, התשתית של הקונפליקט

 "מבנה פעולה"כל האירועים קשורים אלו באלו בקשרי זמן וסיבה היוצרים . לה משמעות ודרך

 .הירארכי המקשר בין חלקי המסגרת של הטקסט המצויים בדרך כלל בתחילת הטקסט ובסופו
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 המבנה הגלובאלי של הנרטיב

הסיפור הטיפוסי בנוי על סמך סכמה המכתיבה שלושה חלקים , לפי כל המודלים התיאורטיים

. או סיום גירסולבסוף , המספרות את העלילה אפיזודותסדרה של , פתיח: עיקריים בחיתוך לאורך

והוא מציג גם את מסגרת , הפתיח הוא הצג של המצב ההתחלתי לפני שחלו האירועים שעליהם מסופר

. את היחסים ביניהם ואת מניעיהם, הזמן והמקום שבתוכם מתרחשת העלילה וגם את הגיבורים

בטקסט טיפוסי הן כוללות את האירוע . ההתרחשות העלילתית מסופרת בסדרה של אפיזודות

, קונפליקט או גורם אישיותי של הגיבור, מאתחל המצית את האירועים ויכול להיות מבוסס על בעיהה

שיכולים להיות מסע חיפושים או ניסיונות , וכן סדרה של מאורעות הנובעים מן הגורם התשתיתי הזה

לכידות הטקסט מושגת כאשר האירועים מתוארים כפועל יוצא של הגורם שהוצג . לפתרון הבעיה

, הסגיר מתאר את תוצאות הסיפור. מלכתחילה וכמובילים לפתרונה בסוף כל אפיזודה ובסוף הטקסט

 . ובטקסט מוצלח הוא כולל גם חלק המפרש ומעריך את התוצאות באמצעות פואנטה או מוסר השכל

יחידת המידע הבסיסית ביותר בשיח . הסיפור מכיל שלושה סוגים של יחידות מידע, בחיתוך לרוחב

האירועים מסודרים ומסופרים לרוב על פי סדר . שהוא יחידת היסוד של העלילה, האירועפור היא הסי

והם מהווים את השלד העלילתי במה שנחשב , "(ציר זמן האירועים)"התרחשותם הכרונולוגית 

בסיפורים בשלים ומתוחכמים סדר האירועים עשוי להשתנות ולדרוש תשומת לב )הסיפור " חזית"ל

ניתן להשוות את חזית האירועים לזרקור הנע מאירוע לאירוע (. השומע המיומן/ קורא רבה מן ה

וכוללים , שני הסוגים האחרים של המידע הנמסר ברקע הסיפור הם מוצללים יותר. ומאיר את העלילה

המצויות לרוב בפתיח ובסגיר אך עשויות להופיע גם לאורך הטקסט , פרשנותויחידות  תיאוריחידות 

, הנסיבות והסיבות לאירועים, יחידות תיאור מספקות מידע לגבי הרקע. צל זרקור האירועיםכולו ב

בסיפורים של . הערכה ופרשנות לאירועים, ויחידות הפרשנות מציינות מצבים פנימיים של הגיבורים

טקסטים בוגרים של . רוב יחידות המידע המרכיבות את האפיזודות מציינות אירועים, ילדים ונוער

תבים מיומנים מתמקדים לעומת זאת ביחידות התיאור והפרשנות ופחות באירועים גם כאשר כו

זמן "טקסטים בוגרים מקשרים בין יחידות מידע אלו באמצעות . מדובר בהתרחשויות דרמטיות

 .  שהתייחסותו לאירועים מרוחקת ומאוחרת" הסיפור

 תוכן הטקסט הנרטיבי

השתלשלות האירועים , ים המשמשים בסיס למסמך הנוכחיכמו הנושא, בנרטיב מסוג סיפור אישי

כאשר תוכן הטקסט ודרך ארגונו , שעליהם מספרים הכותבים נשאבת מהזיכרון האפיזודי שלהם

להערכת כתיבה של טקסט סיפורי בכיתה . מוכתבים על ידי הסכמה הנרטיבית הכללית שתוארה לעיל

קונקרטי  תמטינושא חוויתי המכתיב ציר , לוןאו כיש/סיפור של הצלחה ונבחרה מטלה המבקשת ' ז

היות שהסיפור עוסק . שבו משוחזרת חוויה אישית המזמנת התמקדות באלמנטים פרשניים ופנימיים

ובתוכם ניתן למצוא טקסטים העוסקים , יש לצפות לשונות רבה בין תכני הסיפורים, בחוויות אישיות

-י בית הספר או התרחשויות בחוגים בחינוך הלאחי)בתכנים הלקוחים מחיי היום יום של הכותבים 

ולעומתם טקסטים אחרים העוסקים בתכנים רחבים ועמוקים יותר כמו תיאור אירועי עבר , (פורמאלי

 . מיוחדים ואינטרוספקציה אל מסלול החיים
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 'בכיתה ז הצלחה או כישלוןכתיבה של טקסט נרטיבי בנושא 

לכת ומשתפרת עם הגיל ויש ספרות מחקרית רבה מאוד הפקת סיפור היא מיומנות התפתחותית ההו

היכולת לספר סיפור בהקשר של שיחה . כולל ובמיוחד על השפה העברית, המתעדת אותה בשפות רבות

מסוגלים  4-3וכבר בגילאי , מופיעה בגיל צעיר מאוד, המספק תמיכה ועזרה להפקת הסיפור, עם מבוגר

( 9-20גילאי )באמצע שנות בית הספר היסודי . פן עצמאיילדים לספר סיפור ולארגן את מבנהו באו

הם משרשרים : תלמידים מפיקים סיפורים דבורים וכתובים המעידים על קיום מבנה סיפורי איתן

בוחרים זמן דקדוקי , הנובעת ממטרה ומסתיימת בתוצאתה, אירועים למסגרת אחידה של זמן ומקום

לקראת כיתה . המצביעים על יחסי סיבה, ים בסיסייםובקשר שעבודספציפי וקבוע ומשתמשים במבני 

כאשר . מופיעה היכולת לכתוב סיפור תוך שימוש באמצעים רטוריים הולמים ובצורה יצירתית' ז

סגיר , שיש בהם פתיח, הנושא מעניין ותואם את גיל הכותבים אפשר לצפות לסיפורים בנויים כהלכה

 . ושרשרת של אירועים המלווים בתיאורים

, אמנם העידו על קיום מבנה סיפורי איתן הכולל פתיח' וריהם של מרבית הכותבים מכיתה זסיפ

מותיר את עיקר ' ייצוגו המנטאלי הבשל והמגובש של מבנה הסיפור בכיתה ז. שרשרת האירועים וסגיר

המתייחסים למצבים הפנימיים של , שיש בו רכיבי פרשנות והערכה, האתגר ליצירת תוכן מעניין

לכך מצטרפת הדרישה להציג את התוכן באופן מאורגן ולכיד כך שניתן לעקוב אחר הציר . ריםהגיבו

ַמת המטרה . של הסיפור תמטיה לסיפור על חוויה אישית  נתמַכוו (או כישלון/סיפור על הצלחה ו)ת 

. פרשניים-התייחסות למצבים פנימיים נתא מזמיומשום כך ה, היות משמעותית למספרהעשוייה ל

הנושא של הצלחה וכישלון מזמן סיפור הבנוי כמסלול המתקדם אל , התמה הספציפית שלובגלל 

 היבטב' ההבחנה בין סיפוריהם של תלמידי כיתה ז. התוצאה או אל מימוש המסלול לעבר הכישלון

וכן מתוך , מטה נוצרת בעיקר מתוך ההבדלים בכמותם ובאיכותם של רכיבי הפרשנות והערכה-מעלה

הקוראים של מסמך זה מוזמנים אפוא להישען על  .שבה נבנה מסלול הסיפור ההבדלים בדרך

ואילו התוכן הספציפי הכרוך בהצלחה , ההבחנות ברכיבי הפרשנות וההערכה לניתוח כל סיפור אישי

וניתוחו יהווה דוגמא להערכת ' וכישלון הוא דוגמא לתכנים שעליהם ניתן לכתוב סיפור בכיתה ז

שכל ההבחנות והאבחנות המפורטות להלן מתייחסות למנעד , א זכרו גםנ. טקסטים מצד התוכן

 .אקונומיים-משני מיצבים סוציו' הטקסטים שבכיתות ז

הם כאלה הכוללים רכיבי פרשנות והערכה המופיעים לאורך ' בכיתה ז טקסטים נרטיביים איכותיים

בין חלקיו . בחלק מרכיביואו לחילופין מופיעים בהרחבה ובאופן הולם , חלקיו השונים של הטקסט

וכך גם בין האירועים וההתייחסות הפרשנית , השונים של הטקסט קיימת היררכיה ויחסיות הולמת

וניתן , משמעו של דבר שכל האירועים בטקסט נובעים מן התמה שבה הוא עוסק. המלווה אליהם

דוגמא מספר . ולסיוםלרצף האירועים , לנסיבות, לתיאור הגיבורים, מקום יחסי הולם בטקסט לרקע

הברור ואת  תמטיניתן לזהות בה את הציר ה: קוהרנטי ומעניין, להלן ממחישה טקסט איכותי 2

הסיפור הופך מעניין עוד יותר . התסכול והאימונים שבסופם נשאו פרי -המסלול המתקדם אל מימושו 

הפתיח מתאר  :בזכות הפרשנות ותיאור המצבים הפנימיים המופיעים בכל אחד מחלקי הסיפור

, בסיומו של הפתיח מוצגת הבעיה. וכולן רלוונטיות להבנת המשך הסיפור, בהרחבה את הנסיבות

הסגיר מתאר את מימוש . ולאחריה רצף אירועים המקושרים באופן לוגי וכרונולוגי ומלווים בתיאורים

פרשנית ההתייחסות ה. וכולל בנוסף התייחסות אינטרוספקטיבית אל תוצאת הסיפור, המסלול
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נא . מוסיפה מימד איכותי לטקסטלמצבים הפנימיים שמופיעה בפתיח ובסגיר יוצרת ביניהם לכידות ה

הזיהוי . ה/ה אותו התלמיד/כלומר בדיוק כפי שכתב, זכרו שהטקסט מופיע לפניכם בגרסת מראה

  .בסוגריים הוא של מיצב בית הספר ושל מספר הטקסט בסט הנרטיבים שהופקו באותו בית הספר

 (18ג "ב) 1דוגמא מספר 

 אוהבת מאוד אני ,לריקוד בחוג רוקדת אני זמן הרבה

 לומדת ,בבית לבד המון גם מתאמנת אני .לרקוד

 .מדי מהירות או קשות הם אם גם ,חדשות תנועות

 .דברים מיני כל וממציאה בבית המון רוקדת אני

 לי שיש חושבת אני בבית מתאמנת שאני זמן הרבה

 מפני .הלאה אותו לפתח רוצה והייתי ,בריקוד כישרון

 ,שוות כ"כ לא התנועות בו נמצאת שאני שהחוג

 .טובים במקומות תמיד אותי שמים לא וגם

 -בת של לחתונה הלכנו ומשפחתי אני ,אחד יום אז

 והכל החופה אחרי .ויומיים שבוע לפני היה זה ,דודתי

 אנשים עם גם המון שרקדתי כמובן .הריקודים התחילו

 ורקדתי הכרתי סתם ,מכירה לא שאני 20 בני

 רקד מגניב מישהו ראיתי ,פתאום  הסוף היה זה ...ו

 - אהבתי  .]ל"ז[ קסון'ג מייקל של בסגנון יפה הופ היפ

 הוא ואז זה את לו אמרתי  !שלו הריקוד את מאוד

 כל את לרקוד גם והתחלתי "הבמה את לי נתן"

 כל את הראתי ,בבית שלמדתי המגניבות התנועות

 והראיתי הכובע את לו לקחתי ואז  !שלי הכישרון

 ]ל"ז קסון'ג מייקל[ שלי האליל של טובות תנועות מיני כל

 אנשים המון .וטובות חדות ותנועות ירח דעדי כמו

 שהרמתי אמרו כולם .שרקדתי איך ואהבו הסתכלו

 .האירוע את

 שיש בטוחה שהייתי בבית ההתאמנויות כל אחרי אז

 לב שמה לא מורה אף שלי בחוג אבל כישרון לי

 20 בני מגניבים אנשים עם למקום הגעתי ,לזה

 .כישרון לי שיש הבינו ישר והם ,המכיר לא שאני

 !בשבילי גדול הישג היה זה

 

ואולם , סיפרו סיפורים הבנויים על פי הסכמה הנרטיבית הקלאסית' מרבית התלמידים בכיתה ז

. איכותי שעשה שימוש שונה אך יצירתי בסכמה הנרטיבית תלמידים מעטים חרגו מכך והפיקו סיפור

 .1כך למשל דוגמא מספר 
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 (4ג "ב) 2דוגמא מספר 

 יכולה להגיד, אני כחברה שלה. מה עוד, היא אוהבת אותו כל כך הרבה זמן

 האם לתמוך בה שלא? האם כדי לי ליזרוק לא את האמת בפנים

 או שמה לתת ?למנוע ממנה מלהיפג? תתיאש כי הכל יכול לקרות

 אבל אני כבר לא יודעת מה עלי לעשות! ?לה ללמוד על בשרה

 הוא שחקן, החלטתי לנסות כל דבר אפשרי כדי שתמשיך אל

 הי לא מפסיקה. ללא מנוחה, השברירי והקטן, מעוד טוב שמשחק בליבה

 האם יחזיר לה את אהבתו או שימשיך. לנסות ולראות מה יקרה

 בל לא משנה כמה היא מנסהא? בהתנהגותו האכזרית והקרה

 .ליבה נישבר ונישבר ונישבר

 אני כבר מייאשת מנסה לפתוח לה את העיניים בלי להבין

 .שאין דבר שאוכל לעשות שאני עצמי היני אותה ההיא

 

לתלמידי  הנושא שניתן. אותו בוחר הכותב לספרשתרומה נוספת לאיכות הסיפור היא עולם התוכן 

, או מתחום הספורט, ובפרט מבחנים, סיפורים רבים מתחום הלימודיםזימן באופן טבעי ' כיתה ז

סיפורים מעולמות תוכן ייחודיים או מקוריים . שבכולם ההצלחה והכישלון תופסים מקום מרכזי

אינטרוספקטיבית ייחודית  כמו גם סיפורים מעולמות תוכן צפויים יותראך בעלי התייחסות, יותר

להלן מציגה סיפור שיש בו שילוב בין  1דוגמא מספר . איכותי יותרתורמים להגדרת הטקסט כ, לנושא

-ומלּווה בהתייחסות אל מצבים רגשיים" מסלול כשלונות בדרך אל ההצלחה"תוכן מעניין המציג 

אלה יתוארו בניתוח רמת הביניים )לבין קישוריות ומבנים לשוניים הלוקים בחסר , פנימיים מחד גיסא

   .גיסאמאידך , (מעלה-ורמת המטה

 (31' נ) 3דוגמא מספר 

 בעבודה עבד בילה הלך הוא, מהצבא השתחרר אחי זמן כמה כעבור 

 לא זה אבי תשמע לאחי אמר אבא אחד שיום עד מעודפת

 .מסודרת בעבודה לעבוד להתחיל חייב את ככה להמשך יכול

 ישראל ברכבת כמאבטח לעבוד יכול שהוא לעצמו חשב אבי

 לעבוד רוצה מה עם לו אמרו איוןבר עבודה לראיון הלך הוא

 והלך ערער קצת הוא  !וחצי לשנה להתחייב צריך אתה הה

 עצתו את שרצה שלו אביו את ראה הוא בבית לביתו

 !!לך כדי ממש ממש לך כדי תחתום אבי לו אמר כאבא

 להוציא אבי שמן כמה כעבור רוצה לא שהוא התעקש אבי אך

 הלך הוא אז עובד לא הוא כי כסף לו אין אבל רשיון

 הוא אותו קיבלו ולא גוריון בן תעופה בשדה עבודה לראיון

 .התבאס

 ברכבת כדי תחתום לך ואומר חוזר שאבא לביתו חזר

 !ישראל

 והצליח העבודה לראיון הלך האב של לבקשתו נענה אבי

 .מאבטח בתור ישראל ברכבת עובד הוא כיום להתקבל
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ם מהטקסטים האיכותיים בעיקר במידת הופעתם נבדלי' בכיתה ז טקסטים נרטיביים ממוצעים

גם הטקסטים הממוצעים , בדומה לטקסטים האיכותיים. ובאיכותם של רכיבי הפרשנות וההערכה

רצף אירועים המוביל לתוצאה ותיאורה בסגיר ואולם לאורך , באיכותם נבנים כמסלול הכולל פתיח

. רגשיים-תיאורים ופחות מצבים פנימייםהמציגים בעיקר , הציר הסיפורי מופיעים פחות רכיבי רקע

ברור הכולל מסלול  תמטילהלן מציגה סיפור בעל תוכן מעניין המוצג על פני ציר  2דוגמא מספר 

 -אירועים המקושרים ביניהם באופן לוגי מפורש וברור ומובילים אל האירוע האחרון המובחן 

בים של הדמות המרכזית ותיאורים הסיפור כולל בתחילתו תיאורי רקע מורח. ההצלחה הלא צפויה

הסגיר כולל את האירוע האחרון . אבל כמעט שאין בו התייחסות למצבים פנימיים, לאורך הסיפור

היעדרם של אלו מגדירים את הסיפור כסיפור מעט . ללא התייחסות נוספת היוצרת פרספקטיבה, בלבד

 .מטה-פחות איכותי ברמת המעלה

 ( 1' נ) 4דוגמא מספר 

 סוסים 3 הסוסים בחוות היו סוסים חוות יש

 מיוחד ממש שהוא 1 היה אבל מהירים ממש שהיו

 שרכב הרוכב מהיר מאוד היה והוא סקוט לו קראו

 מרוץ שיש בחווה סיפרו אחד יום ון'ג לו קראו עליו

 את ולהכין להתכונן התחילו וסקוט ון'וג בחווה סוסים

 ץקפ שסקוט אחת ופעם גדרות מעל קפצו לתחרות עצמם

 וזה הרגל את נקע שהוא הסתבר שלו ברגל מכה קיבל הוא

 נורא הרגל לסקוט כאבה המירוץ לפני ימים 3 היה

 הגיע ימים 3 כעבור להתאמן להמשיך יכל לא והוא

 שרגלו למרות להשתתף יכלו לא והם המירוץ של הזמן

 אבל מספיק להתאמן הספיקו לא הם החלימה סקוט של

 להתחרות התחילו הם לתחרות סקוט את ולקח ויתר לא ון'ג

 האחרים הסוסים פתאום לאט זה את עשה הוא יכל לא וסקוט

 והתחיל המרץ את קיבל וסקוט להמשיך יכלו ולא התעייפו

 .בגביע וזכו ניצחו ון'וג סקוט לבסוף לרוץ

 

, כלומר סיפור שלם העומד בפני עצמו ומציג עולם שיח משלו, מדגימה סיפור אוטונומי 4דוגמא מספר 

הכולל את התיאורים הנדרשים להבנת המשך , פתיח: שיש בו כל הרכיבים הסיפוריים הנדרשים

הסיפור כולל מעט מאוד . ורצף אירועים המובילים את העלילה אל האירוע האחרון המובחן, הסיפור

כך שהוא מציג את חזית , תיאורים ויש בו התייחסויות נקודתיות ומצומצמות למצבים פנימיים

 . ולכן ניתן להגדירו כסיפור בסיסי, עיקרהסיפור ב

 (7ג "ב) 5דוגמא מספר 

 - נוח יותר כי לפני יום רק ולמדתי בהיסטוריה מבחן היה 15.5 ב

 את לדחות מהמורה ביקשו בכיתה תלמידי והרבה .ככה לי

 .חומר הרבה והיה החומר את לימד לא הוא כי המבחן
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 .מכן לאחר לשבוע המבחן זה את לדחות הסכים והמורה

 למרות למבחן ללמוד זמן עוד כי שמחתי מאוד יחסית אני

 .החומר את שידעתי

 טוב ממש ממש לי הלך אבל קיבלתי כמה יודעת לא עדיין ואני

 .במבחן

 

נבדלים מהטקסטים הממוצעים בכך שהם כוללים מספר מועט ' בכיתה ז טקסטים נרטיביים דלים

באופן טבעי טקסטים . חזית בלבד ללא תיאורי רקעוהם מציגים את אירועי ה, של רכיבים סיפוריים

דוגמא . אלו הם גם קצרים יותר בהשוואה לטקסטים הממוצעים והאיכותיים והם פחות אוטונומיים

, אך אלו מצומצמים, רצף האירועים וסגיר, פתיח -מציגה טקסט שיש בו כל רכיבי הסיפור  3מספר 

 .והסיפור כולל את אירועי החזית בלבד

 (6' נ) 6ספר דוגמא מ

 כל לפני שבועיים למדתי למיבחן  .התעודה של הציון את XXX שקובע בחשבון מיבחן XXX הייה שנתיים לפני
 הצהריים אחר

 שכחתי XXX המבחן ושהגיע .למיבחן אותי שלימדה פרטית מורה וקבלתי

  60 קיבלתי ובתעודה 62, וקבלתי שלמדתי החומר כל את

 

 .אך הוא מינימאלי ומצומצם ביותר, ר שעדיין ניתן להגדירו כסיפורמציגה טקסט קצ 7דוגמא מספר 

 (34' נ) 7דוגמא מספר 

 לתחרויות הספר מבית שהלכנו בכך הצלחתי אני

 ראשון מקום מדליה וקיבלתי XXX ניצחתי ואני ספורט

 

 מטה בטקסט העיוני-מעלה. 'ב 1

תרבותי הקשורים -עלי אופי חברתידן בסוגיות ובתהליכים ב( הנקרא גם אקספוזיטורי)השיח העיוני 

. טיעונים ונושאים מופשטים, מושגים, של הטקסט העיוני הם רעיונות" גיבוריו"ולכן , לוגית זה לזה

לוגי ולא על גבי ציר -סיבתי-תמטיבטקסט העיוני המידע מאורגן ברצף , להבדיל משיח הסיפור

אלא , מו מבנה הפעולה של הסיפורהטקסט העיוני אינו נעזר בסכימה מובנית מראש כ. כרונולוגי

מארגן את הרעיונות על פי עקרונות המכוונים את זרימת המידע לאורך הטקסט במטרה ליצור טקסט 

 . כפי שיעיד כל מי שכתב טקסט כזה, והדבר אינו קל כלל ועיקר, הבנה-לכיד ובר

לקשה יותר  הגורמים המבחינים בין סיפור לטקסט עיוני הם אלה ההופכים את הטקסט העיוני

בני אדם בסיפור מול רעיונות מופשטים ) תמטיהבדלים בנושא ה: להפקה בכלל ולכתיבה בפרט

תיאור העלילה על רקע מניעיה לעומת אקספוזיציה מופשטת )במטרות התקשורתיות , (בטקסט העיוני

וכן , תהבתהליכים הקוגניטיביים הנדרשים להפק, ברמות החשיפה כלפי הסוגה, (של מושגים ורעיונות

העקרונות הנדרשים לבניית סיפור נרכשים . בעקרונות התיחום והעיגון של התוכן שאותו הם מוסרים

, אלו המנחים את הכתיבה העיונית, ואילו העקרונות המארגנים את השיח העיוני, כבר באמצע הילדות
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אין פלא . משאבים אינטלקטואליים ומאמץ מחשבתי ניכר, מוגדרים פחות ודורשים התנסות מרובה

סוגת הטקסט העיוני מתגלה כאתגר גדול הרבה יותר ליכולת הכתיבה המתפתחת בהשוואה שאם כך 

היכולת לבנות טקסט עיוני . מכאן( שיתואר בהמשך)לכתיבת הטקסט הסיפורי מכאן ולטקסט המידעי 

רק בגיל  מעניין ומאיר עיניים על נושא מופשט ולארגנו במבנה רטורי מאורגן היטב מופיעה, מקורי

 . כפי שיודגם להלן -ים בראשיתו של מהלך התפתחותי זה נמצא' כך שתלמידי כיתה ז, ההתבגרות

 מבנה הטקסט העיוני 

יחידה עצמאית המציגה  :המבנה הרטורי של הטקסט העיוני מורכב משלושה סוגים של יחידות טקסט

הנקראת , נושא שכבר הוצגמסבירה ומדגימה , מפתחת, יחידה המרחיבה, נּועהנקראת , נושא חדש

ּכם שתיקרא, ויחידה המסכמת מידע שהוצג קודם, הרֵחב יחידת יחידות ההרחב והסכם קשורות ל. ס 

, סדרה מושכלת של יחידות כאלה. סכם+ות או מנוע/הרחב+נוע-וכך נוצרות חוליות הבנויות מ, נועה

 . ותיהיא תשתיתו של השיח העיוני האיכ, המקושרות היטב על גבי ציר לוגי

ואולם גם הוא בנוי כטקסט אוטונומי שיש לו , מבנהו של השיח העיוני איתן פחות ממבנה שיח הסיפור

טקסט עיוני שנכתב על ידי כותב מיומן מתחיל . פתיח וסגיר היוצרים את המסגרת המארגנת שלו

משמשת רבים בוחרים בהכללה ה, אף שיש דרכים רבות לפתוח בדיון. המציג את נושא הדיון בפתיח

הנושאות את , סכם-הרחב-נועממנה זורם המידע בהדרגתיות בסדרה של יחידות , על מארגנת-כיחידת

שהוא סיכום של הדיון בטקסט הנושא אמירה , הסגירומובילות אותו לקראת , עיקר הדיון והטיעונים

ותיה צורה שיחיד)במובן זה הטקסט העיוני בנוי במבנה פרקטלי . מכלילה ומתייחס לכלל הטקסט

מסגרתו החיצונית של הטקסט בנוייה משלוש  ---( הפנימיות במבנה זהות ליחידותיה החיצוניות

וגם חוליותיו הפנימיות בנויות במבנה של ; סכםכ סגירו הרחבכ גוף הטקסט, על-נועכ פתיח: יחידות

 .  סכם/הרחב-נוע

 תוכן הטקסט העיוני

עיונותיו שאובים מעולם האידיאות הנבנה מידע ר. הטקסט העיוני דורש חשיבה מופשטת ודיון רעיוני

במובן זה רמת הנגישות . מניסיון חיים ומפעילויות בית ספריות ואחרות הקשורות לסוגה זו, כללי

השואב את תכניו , בהשוואה לטקסט הסיפורי. 'לרעיונות נמוכה עבור רובם של תלמידי כיתה ז

יצירתם של , אב את המידע מהזיכרון הסמנטיהשו, ובהשוואה לטקסט המידעי, מהזיכרון האפיזודי

ן ואינטגראציה של תכנים  הרעיונות בטקסט העיוני היא במידה רבה תהליך של יצירת כמעט יש מַאי 

זרימת : הרעיונות שהכותב מעלה קובעים במידה רבה את מבנה הטקסט ודרך ארגונו. ומושגים שונים

ים שבין הרעיונות העשויים להיות תמטיים ההמידע לאורכו של הטקסט משתנה בהתאם לסוגי הקשר

הרחבתם של . להוסיף רעיונית זה לזה או לקשר רעיונות המביאים מידע חדש ושונה, מנוגדים זה לזה

והבחירה באמצעי , פירוט או הדגמה, הרעיונות יכולה להיעשות בדרכים שונות ומגוונות כמו הסבר

שיצירת התוכן בטקסט העיוני מאתגרת בכל  מכאן .ההרחבה גם היא מושפעת מאופיו של הרעיון

, עבור דרך הרחבתם הנאותה וכלה בקשירתם אחד לשני באופן לוגי, החל מהעלאת הרעיונות: רמותיה

נבחרה מטלה המבקשת דיון על ' להערכת כתיבה של טקסט עיוני בכיתה ז .קוהרנטי וברור, הגיוני

סט הנרטיבי שתמיד כתבו לפני הטקסט נושא שהתלמידים כבר נחשפו לו בטק - הצלחה וכישלון

והוא מזמן באופן טבעי עיסוק ברעיונות , נושא זה תואם את גיל הכותבים ברמת מופשטותו. העיוני
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הנושא פותח גם , עם זאת. ספורט וכדומה, חיי חברה, חוגים, לימודים - השאובים מתקופת חיים זו

כגון הגורמים המניעים את האדם , יותרלרעיונות ולדיון רחב ומופשט " הָאר  ְמ הַ "אפשרות של 

שכרכה יחד את ההצלחה , ההוראה לכתיבת הטקסט. להצלחה או השלכותיו של הכישלון על האדם

כיוונה לטקסט שיעסוק בשניהם ואולי אף במהות  -שני צידיה של אותה המטבע , למעשה -והכישלון 

 .היחסים שביניהם

 'בכיתה ז כתיבה של טקסט עיוני בנושא הצלחה וכישלון

הטקסטים . 'האתגר הרב בכתיבת טקסט עיוני קיבל ביטוי בולט בטקסטים של תלמידי כיתה ז

ְספר הרעיונות בהם נע בממוצע בין , שהופקו היו קצרים ביותר בהשוואה לסוגות המידע והסיפור ומ 

מרביתם  :מכירים את הסוגה העיונית' אין עוררין על כך שתלמידי כיתה ז, מחד גיסא. אחד לשלושה

אחדים מהתלמידים הפיקו טקסט מידע במקום טקסט , מאידך גיסא. בנושא הצלחה וכישלון דנואכן 

. ומעטים אפילו כתבו סיפור במקום דיון עיוני בנושא, והסבירו מה היא הצלחה ומה הוא כישלון, עיוני

הזו בהשוואה איתן של הסוגה יציב והחריגה הזאת מהטקסט העיוני יכולה להעיד על ייצוג פחות 

 . ויש לקחת אותה בחשבון בניתוח מטלות הדורשות כתיבה עיונית' לסוגות הסיפור והמידע בכיתה ז

כאלו העונים באופן מלא על הגדרת המבנה האידיאלי  קשה למצוא' בין הטקסטים של תלמידי כיתה ז

; הרחב-ות נועמרבית הטקסטים אורגנו כחיבור של יחיד. כמו זה שתואר לעיל, של הטקסט העיוני

מניתוחינו . ובמיעוטם הופיע סגיר, על של הטקסט-בחלקם הופיע פתיח ש לרוב לא שימש כמארגן

כי הימצאותן או אי הימצאותן של יחידות הפתיח או הסגיר לא בהכרח היוו גורם מכריע , עולה

אך הוא , לע-טקסט שאין בו פתיחה ברורה מסוג נוע, כך למשל. דומיננטי בקביעת איכותו של הטקסט

אינו בהכרח בעל מבנה טוב פחות , הרחב איכותיות המתקשרות ביניהן באופן מוצלח-בנוי מיחידות נוע

נמדדת בראש ' ההכרעה לגבי איכותו של טקסט עיוני בכיתה ז, כיוון שכך. מטקסט הכולל פתיחה

יבת הימצאותו של וכנגזר מכך היא גמישה ואינה מחי, וראשונה באופן יחסי ליכולות הכותבים בגיל זה

 .רכיב מבני זה או אחר

אין ספק : כמות הרעיונות בטקסט העיוני ומידת הרחבתם ופיתוחם יכולה גם היא להיות מדד מבחין

ואולם מתברר כי האתגרים הרבים בבניית הטקסט . כי רעיונות רבים יותר יוצרים טקסט איכותי יותר

בין . ובמקרים רבים פחות מכך, י רעיונות בממוצעכשנ -העיוני הובילו להעלאה מצומצמת של רעיונות 

בצד טקסטים , מורחב ומפותח כהלכה, הטקסטים ניתן למצוא כאלה הכוללים רעיון אחד בלבד המוצג

או כאלה המציגים קשר רעוע בין , או שרק אחד מהם מפותח, הכוללים שני רעיונות שאינם מפותחים

גם אם תרם להחלטותינו לסיווג , וה גורם מכריעלכן המימד הכמותי גם הוא לא היו. הרעיונות

ומה ייצור את ', מה אפוא ייחשב טקסט עיוני איכותי בכיתה ז. הטקסטים העיוניים מבחינת האיכות

 ? ההבדלים בין הטקסטים השונים

-בהיבט מעלה' ים של תלמידי כיתה זהגורמים המרכזיים היוצרים את ההבחנה בין הטקסטים העיוני

טקסטים . הרחב והקישור ביניהם-פיתוחם ביחידות נוע, אופן הצגתם, טות הרעיונותהם מופש, מטה

, כוללים לרוב פתיחה המהווה מעין הקדמה לטקסט או הצגת הנושא' בכיתה ז עיוניים איכותיים

על שיש בו אמירה מכלילה המתייחסת לטקסט -בגיל זה אין ציפייה לפתיח מסוג נוע, וכאמור לעיל

כולל רעיונות מופשטים המוצגים ביחידות נוע ומפותחים ביחידות הרחב דרך  גוף הטקסט. כולו
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. לוגי וקוהרנטי, הרחב מובחנות ומקושרות ביניהן באופן ברור-יחידות הנוע. הדגמה או הסבר, פירוט

תורם , המהווה מעין סיכום של אחד הרעיונות בטקסט או הטקסט כולו, קיומו של סגיר מובחן

תמת הצלחה והכישלון ששימשה : ות הטקסט מושפעת גם מאופי הרעיונותאיכ. לאיכות הטקסט

נוסחאי בקשר שבין מאמץ להצלחה -אותנו מזמנת כמובן עיסוק בנושאים בית ספריים או דיון קלישאי

מחקרים : כי רעיונות קלישאיים אינם בהכרח תוצר של הנושא המסויים שניתן כאן, יצויין. או כישלון

' בעיות בין אנשים'או ' חברות'של טקסטים עיוניים לנושאים אחרים כמו קודמים שבדקו הפקה 

נוסחאי שיש -באמירות מסוג קלישאי' ז -וגם ב' בשבע שפות שונות מצאו גם הם שימוש נפוץ בכיתה ד

החורגים , רעיונות יצירתיים יותר. במותר ובאסור, בהן מימד דידקטי ודאונטי המתמקד ברצוי

תורמים לאיכות , רחב ומכליל יותר, שא או לחילופין דנים בהם באופן מעמיקמהתחומים הצפויים לנו

המוגדרים , מטה-איכותיים בממד המעלהלהלן מדגימות טקסטים עיוניים  0 -ו 7דוגמאות . הטקסט

 .  כך הן בשל אופי הרעיונות המוצגים בהם והן בשל אופן ארגונם

אין בו פתיח המהווה (. מסומנים בקו תחתי)מציגה טקסט הכולל שלושה רעיונות  7דוגמא מספר 

הרעיונות שבו כולם מופשטים וניתן גם לתארם כיצירתיים . והוא נפתח ברעיון הראשון, הקדמה

מסומן )והרעיון הראשון מסתיים בסגיר מובחן , הם מורחבים היטב באמצעות דוגמאות. ומקוריים

, כאשר הרעיון השני מציג תוכן חדש, חניםהמעברים בין הרעיונות ברורים ומוב(. בסוגריים מרובעים

כך שהקשר ביניהם הוא מסוג קשר , ואילו הרעיון השלישי הוא מעין הרחבה של הרעיון השני

 .  רעיון בתוך רעיון –פרקטאלי 

 ( 38ג "ב) 7דוגמא מספר 

א אם אני לדוגמ, אני חושבת שהצלחה וכישלון תלויים בהגדרה של כל בן אדם להצלחה ולכישלון לעומת עצמו

ומעלה  90אני אהיה מאוד מאוכזבת וארגיש שנכשלתי מפני שאני רגילה לקבל ציונים שהם  74אקבל במבחן 

 .ואפילו פחות 30אבל יכול להיות ילד שגם כן יקבל ציון דומה אבל הוא יהיה מאושר מפני שהוא לרוב מקבל 

מים ההצלחה או הכישלון הם משהו לפע. לכן יכול להיות שלאדם אחד הכישלון של האחר זו ההצלחה שלו

שתלוי בנו לדוגמא ציון במבחן אם לומדים למבחן מצליחים ואם לא עשויים להכשל אבל לפעמים ההצלחה או 

הכישלון לא תלויים בנו והם נובעים מדברים אחרים לדוגמא אם צריך להופיע ואז נכנסים ללחץ ומפשלים זה 

 .לנבוע גם מפחד במה או כל מיני דברים מסוג זה לא בהכרח אומר שלא היינו מוכנים זה יכול

 

הטקסט . המקדים את הרעיון הראשון, מציגה טקסט שיש בו פתיח מובחן ומעניין 0דוגמא מספר 

הרעיונות מורחבים . שניתן גם כאן להגדירם מעניינים וייחודיים, כולל שלושה רעיונות מופשטים

 .ון האחרון מסתיים בסגיר מובחןוהרעי, המעברים ביניהם ברורים, באמצעות הסבר

 (26ג "ב)  8דוגמא מספר 

 .אפשר להאמין-הם כאלה קשורים אחד לשני עד שאי ---עד כמה שהצלחה וכישלון הם הפכים 

להצליח ישר זה לא דבר אנושי כל כך כיוון שאף אדם , כסוג של אימון. כל אדם חייב לחוות כישלון כדי להצליח
 .ל תחילהחייב להיכש, לא נולד מושלם

בני נוער לפעמים לא לוקחים כישלון בפרופורציות הם אומרים לעצמם שהם בשפל חייהם בעוד שהם לא יודעים 
בדיוק כמו שלמען . כישלון לפעמים נגרם מכך שלא מתאמים. אפשר רק לעלות –שמנקודת השפל המוחלטת 

רק כך . החסיר פרט בדרך להצלחהחייבים להתאמן ואסור ל, הגורמים כך גם בהצלחות 1בעירה צריך את כל 
 .אפשר להצליח
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באיכותם , נבדלים מהטקסטים האיכותיים בכמות הרעיונות 'בכיתה ז טקסטים עיוניים ממוצעים

לפחות אחד . ולרוב רק אחד מהם מורחב, הטקסטים מציגים רעיון אחד או שניים. ובמידת פיתוחם

. לסוג הרעיונות הקלישאיים שתוארו לעיל אך הוא משתייך, ומופשט( כללי)מהרעיונות הוא גנרי 

אך היחידות המביעות אותם , הרעיונות אינם בהכרח קשורים ביניהם בקשרים לוגיים וקוהרנטיים

 . מובחנות ביניהן

שלהלן מדגימות כולן טקסטים הכוללים רעיונות מופשטים אך קלישאיים  22-ו 20, 9דוגמאות 

. שהראשון בהם מורחב והמעבר ביניהם ברור, ח ושני רעיונותכוללת פתי 9דוגמא . וצפויים במידה רבה

שהראשון בהם מורחב מעט , כולל שני רעיונות 20הטקסט בדוגמא ; לא כוללות פתיח 22-ו 20דוגמאות 

 .מביא רעיון יחיד המוצג בצורה יפה 22והטקסט הקצר בדוגמא , ויש בו אף סגיר

 (6ג  "ב) 9דוגמא מספר 

 יש שונים דברים שני הם וכישלון הצלחה

 גם ואוליי להצליח במיוחד שאוהבים אנשים

 שמנסים אנשים הם שמצליחים אנשים הרבה

 כל את מנסים הם להיכשל ולא להצליח

 אז כישלון זה אם .יכולים שהם מה

 חשק יותר ואין גדולה אכזבה מרגישים

 .דברים לעשות

 

 (5ג "ב) .1דוגמא מספר 

 לומדים מכישלון הצלחה בא כישלון כל אחרי דעתי לפי

 רע כך כל לא זה לדעתי אז לא מהצלחה

 .להיכשל

 בדרך השקעה או עבודה חוסר הם לכישלון הסיבות

 .רבה ועבודה השקעה הם ולהצלחה .כלל

 

 (3' נ) 11דוגמא מספר  

רצון להצליח ועוד המון דברים שביחד יכולים , רצינות, התמדה: הדברים שמובילים להצלחה הם, לדעתי

 תך להצלחה בכל תחומי החייםלהוביל או

 

הם אלה המתייחסים לנושא הדיון באופן אינסטרומנטאלי ' בכיתה ז טקסטים עיוניים דלים

כי טקסטים מסוג זה הם גם קצרים יותר ובנויים מיחידת תוכן , לרוב נמצא בעבודתנו. וקונקרטי

קסט המוצג בדוגמא כך לדוגמא הט. המציגה את ההתייחסות הקונקרטית ולרוב אינה מורחבת, אחת

, המתייחס לנושא בקצרה לא כאל סוגיה מופשטת אלא כאל דיון בבעיה ספציפית ומוחשית 21מספר 

 . וסוגר אותו באמירה גנרית
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 (2' נ) 12דוגמא מספר 

למשחק היא מצליחה והקבוצה השנייה מפסידה היא לא הראתה את היכולות כשקבוצת כדורגל מתכוננת  

 ים ליכולות גבועות כשמתאמנים מגיע. שלה

 

 מטה בטקסט המידעי-מעלה. 'ג 1

ובהיבטים מסוימים הוא ממוקם בין הנרטיב , העיונית הסוגה של "סניף"הוא מעין  מידעי טקסט

ובכך הוא דומה לנרטיב , אחד הוא עוסק במידע שיש לו ביטוי מוחשי בעולם היבטמ. לטקסט העיוני

השני הוא אינו עוסק בפרטי ובאישי  היבטמן ה; טיםונבדל מהטקסט העיוני שעוסק ברעיונות מופש

תכונה נוספת המייחדת את הטקסט המידעי . ובכך הוא דומה לטקסט העיוני, אלא במידע כללי וגנרי

אך כמובן לעולם לא )מהנרטיב מכאן ומהטקסט העיוני מכאן היא היותו אובייקטיבי במידה רבה 

בין נושאי הטקסט המידעי כלולים אובייקטים . וייםשכן תפקידו להציג עובדות בנושא מס, (מוחלטת

ותהליכים  תופעות, (הכלב או הקואלה)בעלי חיים , (טבעיים כמו אדמה ומלאכותיים כמו המכונית)

חזור, רעידת אדמה) או בני אדם , (רכישת שפה, מלחמת העולם השניה)אירועים ותחומי ידע , (מ 

כך הוא מכוון לליבה , ככל שהנושא מוחשי וגנרי יותר .ואישים בעלי משמעות כמו דמויות היסטוריות

, עשויים לכוון לכתיבה עיונית יותר( כמו מלחמה)נושאים מופשטים יותר ; של הטקסט המידעי

טקסט המידע עונה על השאלה . לכתיבה סיפורית( מלחמת ששת הימים)ונושאים ספציפיים 

שבה הוא  הדרךאלא , שא שבו הוא עוסקמהותו אינה בהכרח הנו. Xמה הוא או מי הוא : המרכזית

למתבגרים ולמבוגרים בדרכים שונות וברמות הפשטה , ניתן למסור מידע דומה לילדים. עוסק בנושא

 .ופירוט שונות תוך הצבת אתגרים קוגניטיביים שונים

 מבנה טקסט המידע

והעיקרון  ',....... הוא 'X: של משפט המשוואה טקסט מידעי הוא מעין הגדרה אריסטוטלית מורחבת

שיוך לקבוצה ובחינת ייחוד האובייקט והבחנתו משאר חברי : המארגן בו הוא קטגוריזציה ומיון

. ששתיהן עוסקות באותו הנושא, פתיח וגוף הטקסט: טקסט המידע בנוי משתי יחידות. הקבוצה

, (אדמה רעידת, למשל)המציגה את נושא הטקסט כנושא תחבירי  הגדרההפתיח הוא לרוב במבנה של 

ומידע נוסף , ..(רעידת אדמה היא תופעת טבע)את השיוך שלו לקטגוריה כנשוא תחבירי במשפט שמני 

רעידת אדמה היא תופעת טבע )הכתוב בצורתו הקלאסית כפסוקית זיקה המצטרפת לנשוא 

, גוף הטקסט כולל מקבץ של חוליות(. המתרחשת לרוב בקרבת החיבורים של הלוחות הטקטוניים

: ות מידע חדש ופירוט על הנושא ביחידות של נוע והרחב המוכרות לנו מן הטקסט העיוניהמוסיפ

רעידת אדמה גורמת לרוב לנזק רב  -יחידת נוע המציגה מידע חדש : למשל. הצגת מידע חדש והרחבתו

סדר הצגת הדברים . בהתאם לעוצמת הרעידה ולאיכות הבנייה במקום -ויחידת הרחב , בנפש וברכוש

המתאפיינת בסדר כרונולוגי , סוגה המידעית שונה מסדר הצגת הדברים בגוף הסוגה הנרטיביתבגוף ה

הארגון הקטגוריאלי של המידע מאפשר גמישות רבה בסדר הופעת : מחייב למדיי של הצגת האירועים

אף כי , כך שכל חוליה יכולה לעמוד בפני עצמה ובמיקום שונה בטקסט, החוליות ובקשרים ביניהן

ממידע שהוא מהותי יותר ובליבת הנושא למידע  --מחוייבות מסויימת לסדר הצגת הדברים  קיימת

 .  אחר
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 תוכן הטקסט המידעי

שואבים את המידע , המפיקים טקסט מידעי ללא הישענות על חומרי עזר, כותבים שאינם מומחים

כרותו של הכותב כך שתוכן הטקסט ודרך ארגונו מושפעים במידה רבה מהי, מהזיכרון הסמנטי שלהם

' להערכת כתיבה של טקסט מידעי בכיתה ז. ניסיונו האישי ותחומי העניין שלו, ידע העולם: את הנושא

מכיוון . השייך לליבה של סוגת המידע, נושא גנרי ומוחשי -- מכוניתבפרוייקט שלנו נבחר הנושא 

הטקסט אינה נגישות  ההתמודדות העיקרית בכתיבת', שהנושא מוכר וידוע היטב לילדים בכיתה ז

ההוראה שניתנה לכותבים , כזכור. אלא דרך ארגונו של המידע, למידע והעלאתו מהזיכרון הסמנטי

. כתבו קטע שיסביר לו מהי מכונית. הגיע יצור מהחלל החיצון והוא לא יודע מה זו מכונית: הייתה

מתן מידע רחב בדומה אלא ב, הוראה זו הבהירה לכותבים שאין מדובר בהגדרה פשוטה של מכונית

מזמנת תיאורים , שהיא אובייקט מוחשי שמהותו היא תפקידו, כתיבה על מכונית. לערך אנציקלופדי

ותיאורים של הפעלה ושימוש , תיאורים שהם לרוב סטטיים כמו חלקי המכונית וצורתם, חיצוניים

של הנזקים הנגרמים כמו למ, על כך אפשר להוסיף מידע שאינו בליבת הנושא. שהם דינאמיים יותר

כמו , או ההיבטים הסוציולוגיים של המכונית, כמו זיהום אוויר ותאונות דרכים, מהשימוש במכונית

" בונוס אינפורמטיבי"הוא לרוב מעין , אף שאינו הכרחי, מידע זה. אנשים שנוסעים במכוניות פאר

מעיד על יכולת התבוננות מצד הכותב הוא . התורם הן למידע על הנושא והן לעניין בקריאת הטקסט

 . שבה נראית התייחסות למכונית לא רק כאובייקט אלא גם כתופעה, מקיפה ורחבה יותר

 'כתיבה של טקסט מידעי בנושא המכונית בכיתה ז

מרביתם . המכונית -כמו גם את הנושא הנבחר , המידעיתמכירים היטב את הסוגה ' תלמידי כיתה ז

: מכונית והוסיפו לה חוליות של מידע חדש על מאפייני המכוניתהפיקו טקסטים שפתחו בהגדרה של 

תלמידים רבים הוסיפו על כך . פוקציונאליים -צורניים ומאפיינים דינאמיים  -מאפיינים סטטיים 

ההבחנה בין רמות ". בונוס אינפורמטיבי"-מידע שהוגדר לעיל כ, וכתבו על המכונית בהקשר רחב יותר

, נוצרת מתוך התבוננות בתכונות הפתיח המגדיר' ם המידעיים בכיתה זהאיכות השונות של הטקסטי

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

, (מכונית)הצגת האובייקט : הכוללת את שלושת חלקיה בהגדרהפותח ' בכיתה ז טקסט מידע איכותי

אשר מסייע במעבר )והוספת מידע רלוונטי ומהותי ( כלי רכב, הכלי תחבור)שיוכו לקטגוריה ספציפית 

, יצוין(. שיש לה הגה וארבע גלגלים; אשר מניע אותנו ממקום למקום בעזרת דלק; מרחקים ארוכים

כי תפקידו של המידע המסווג בהגדרה האריסטוטאלית המדויקת הוא לייחד את האובייקט משאר 

ומכך ניתן ללמוד , כמעט שלא נמצאה הגדרה מסוג זה' תה זבטקסטים של תלמידי כי. חברי הקבוצה

פתיחה של טקסט . שאין לצפות לרמת איכות כזאת בקבוצת הגיל ושנות הלימוד שבה אנו עוסקים

, למשל)יכולה לכלול גם יחידה אינטראקטיבית שמטרתה ליצור עניין אצל הקורא ' מידעי בכיתה ז

ראשית : מכונית בימינו ומהי בעצם המכונית פועלתבוא ואספר לך איך , שלום לך יצור מהחלל

מכיוון שיחידה זו אינה הכרחית או מתבקשת היא אינה מעלה או  .(....אסביר לך מה מכונית עושה

 .מורידה בהקשר של הערכת איכות הטקסט

שכל אחת מהן מוסיפה , מידע איכותי כולל מספר חוליות המופיעות כיחידות עצמאיות גוף טקסט

אמצעים גרפיים או יחידות מקשרות , ש והן מובחנות ביניהן באמצעים שונים כמו פיסוקמידע חד
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בגוף הטקסט הוא המידע :.... . השימושים של המכונית הם, ...חלקי המכונית, ..המכוניתכדוגמת 

המימד הפונקציונאלי והמכונית , המימד הצורני: רחב דיו מתייחס להיבטיה השונים של המכונית

כך למשל ניתן לארגן את . הצגת המידע בטקסט איכותי מתאפיינת בעיקרון מארגן ברור. בהקשר רחב

או  , הצגת מבנה המכונית וחלקיה בנפרד ובמובחן מהצגת שימושיה: המידע באופן קטגוריאלי

, למשל)לחילופין הצגת המידע בדרך הקושרת בין חלקי המכונית לבין תפקידם או אופן הפעלתם 

במכונית גם יש חגורה וכריות אוויר שמגנות ; חומר קשיח מבחוץ אשר מגן עליההמכונית עשויה מ

ברירת המחדל בכתיבת טקסט מידעי על מכונית היא תיאור (. עלינו מפני תאונות ופגיעות אחרות

, כאשר למידע זה נוספת התייחסות למכונית בהקשר רחב. מאפייניה הצורניים והפונקציונאליים

. הטקסט הופך איכותי עוד יותר, "בונוס אינפורמטיבי"שהגדרנו אותו כ כלומר הוספה של מידע

עשוייה להוביל גם לטקסט יצירתי ( אובייקט מוכר ביותר)הבקשה להפקת טקסט מידע על מכונית 

במקרה זה . הצגת יתרונותיה וחסרונותיה של המכונית, כמו למשל, המתייחס למכונית כתופעה

, אף שלכאורה אינו עונה למטלה הנדרשת, טקסט כזה. יונית יותרהטקסט מועשר בחלקים של סוגה ע

 22-ו 21דוגמאות . ואפשר אף להעריך אותו בכלים של הטקסט העיוני, עשוי להיחשב כטקסט איכותי

אך מציגים צורות ארגון , מדגימות טקסטים מידעיים איכותיים הפותחים כולם בהגדרה איכותית

 .ציגה טקסט יצירתי המתייחס למכונית כתופעהמ 24דוגמא . שונה ומידעים שונים

וגוף טקסט הבנוי מיחידות מידע רבות , מציגה טקסט עם הגדרה מיטבית כפתיח 21דוגמא מספר 

 . הצגת מאפיין מבני ותפקידו או שימושו: המאורגנות ברובן בצורה דומה

 (19ג "ב) 13דוגמא מספר 

 מכונית היא רכב אשר מניע אותנו

 נוזל שהמכונית)רת דלק ממקום למקום בעז

 (.שותה ובאמצעותו היא עובדת"כביכול 

 המכונית עשויה מחומר קשיח מבחוץ אשר

 גלגלים שמניעים 2למכונית . מגן עלייה

 במכונית ממוצעת ישנם חמישה. אותה

 וסוגי המכוניות כיום רבים, מושבים

 המכונית נוסעת. מאוד והמבחר גדול

 שהוא מעיין שביל סלול, על כביש

 המכונית יכולה להסיע. מיועד רק להש

 בתנאי שמיכל הדלק)למרחקים גדולים 

 .והיא מקלה על ההגעה למקומות( מלא

 

מציגה טקס עם הגדרה מיטבית בפתיח ויחידות מידע מגוונות שאינן בהכרח עוסקות  22דוגמא מספר 

בונוס "מידע מסוג אך המידע רלוונטי לנושא ויש בו גם , באופן הקלאסי במבנה המכונית ותפקידיה

 ".אינפורמטיבי

 (23ג "ב) 14דוגמא מספר 

 .למקום ממקום אדם ובני משא להעברת שמשמש רכב כלי היא מכונית

 ,ומדלק משמן מגיעה המכונית אנרגיית
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 .טבע משאב שהוא

 ,יותר קל יהיה במכונית שהשימוש בכדי

 ,שמהם, הארץ חלקי בכל כבישים נסללו

 .לסטות אסור

 מתקדמת נעשית יתהמכונ השנים עם

 זיהום) לסביבה  יותר ידידותית כלומר ,יותר

 הילוכים) לשימוש  יותר וקלה, )יותר נמוך אוויר

 .(ידניים הילוכים במקום אוטומטיים

 

מהטקסט המידעי ' חוצה סוגה'מדגימה טקסט שעוסק במכונית כתופעה והוא  24דוגמא מספר 

 . לטקסט העיוני

 (7' נ) 15דוגמא מספר 

 – כמה יש למכונית ,בעולם השימושיות ההמצאות אחת תהמכוני

 :הם והנה חסרונות וכמה יתרונות

 למקום ממקום לעבור הקלה הדרך היא המכונית :הם היתרונות

 אנשים של צפיפות בין או באופניים או בחום ללכת במקום

 מושבים עם ושירים מזגן עם מהר באוטו נוסעים באוטובוס

 המכונית חסרונות גם יש זאת לעומת אך .נוחים

 ויותר ליותר וגורמת הסביבה את מזהמת גם היא

 הזיהום גודל כך מכוניות יותר שיש וככל באוזון חורים

 אחת מכונית אדם לכל מכוניות הרבה יש ובעולם

 .מזהם שלנו העולם וכך לפחות

 לראות צריכים ואנו המכוניות משתדרגות ושנה שנה כל

 .נגיע בסוף שידרוג לאיזה

 !הסוף

 

הם כאלה המציגים שילובים שונים הקשורים לאיכות ' בכיתה ז טקסטים מידעיים ממוצעים

כך למשל ניתן למצוא טקסטים הפותחים בהגדרה . למידע שבגוף הטקסט ולדרך ארגונו, ההגדרה

צורה . או אינו מאורגן כהלכה/אך גוף הטקסט כולל מידע שאינו מספק ו, העונה לתיאור שלעיל, טובה

או שההגדרה בו היא פחות , ל טקסט ממוצע יכולה להיות טקסט שאינו פותח בהגדרהאחרת ש

וגוף הטקסט כולל מידע רב אך הוא אינו מאורגן וקשה להבחין בין יחידותיו , איכותית או חלקית

 .השונות

המכונית )מוגדרת ככזו כאשר יש בה השמטה של השיוך לקטגוריה  הגדרה חלקית או פחות איכותית

; ...מכונית היא מורכבת מכמה חלקים יש מכסה מנוע; סעת על הכביש והיא מכילה נוסעיםהיא נו

, מכונה, חפץ)או שהקטגוריה מצוינת אך היא פחות ספציפית , (מכונית עשוייה מברזל ואלומיניום

וכן מקרים שבהם המידע הנוסף ; (דבר, כמו משהו)או אפילו סתמית ( קופסת פלדה, מכשיר אלקטרוני

מידע  גוף הטקסט הממוצע כולל(. שבא במגוון צבעים וגדלים, למשל)ה הוא שולי לנושא בהגדר



39 

 

 

 

, מבניים-צורניים)שיש בו התייחסות רק לאחד או לשניים מתוך היבטי המכונית , מצומצם

כך שהיחידות אינן מובחנות , המידע אינו מאורגן על פי עיקרון ברור, (פונקציונאליים וההקשר הרחב

טקסטים שבהם המידע השולי רב יותר מהמידע המהותי יוגדרו . את הגבולות שביניהן וקשה להגדיר

מדגימות טקסטים ממוצעים מסוגים  20 -ו, 27, 23דוגמאות . גם הם כטקסטים פחות איכותיים

 .שונים

שימוש המכונית  -מציג מידע מצומצם יחסית ה, מציגה טקסט ללא פתיח מגדיר 23דוגמא מספר 

 -שתי יחידות המידע מובחנות באמצעות יחידת הקישור . ת שונות ותיאור המכוניתלנסיעות למטרו

 .תיאור המכונית

 (11' נ) 16דוגמא מספר 

 לקנות כדי בה לנסוע הוא במכונית השימוש

 המשפחה עם לנסוע לדודים לנסוע דברים

 המכונית תאורו בחיים חשובים האלו הדברים וכל

 דלתות שני גלגלים 4 עם היא מכונית כלל בדרך

 לא מבחוץ מפנים המכוניות לכל דומה היא

 .מכוניות שאלו לדעת אפשר אבל כך כל

 

מדגים הגדרה עם קטגוריה לא מדויקת ומידע שעוסק ברובו בהיבטים  27הטקסט בדוגמא מספר 

ובחלקיו יש הרחבה של תפקיד החלקי , המידע מוצג כרשימה של פריטים. המבניים של המכונית

 . הרחבה זו נעשית באופן שאינו קוהרנטיאך , המכונית

 (23' נ) 17דוגמא מספר 

 4 לה  שיש פח קופסאת היא המכונית

 והקידמית האחורית השמשה כולל חלונות 6 גלגלים

 לנו ומשמש גז על שנע מנוע לה יש

 הנהג) למקום ממקום אותנו שבסיע תחבורה לכלי

 ובאוטו ברקס ודוושת גז דוושת יש (אותו מסיע

 אוטומט אוטו גם ויש 'קלאטץ גם שי ידני

 יכול אתה  D (Drive) על אותו שם שאתה

 לבד הילוכים ומעביר חופשי לנסוע

 

ביניהם ניתן למצוא . שונים מהטקסטים הממוצעים בעיקר בהיבט הכמותי טקסטים מידעיים דלים

, המכונית כאלה המביאים מידע העוסק הן במבנה והן בשימושי, כאלה הפותחים בהגדרה וכאלה שלא

הסיבה המרכזית להגדרתם כדלים היא מידע . וכאלה המביאים מידע על אחד מההיבטים בלבד

מציגות דוגמאות  29 -ו 20דוגמאות . מצומצם ביותר המובא בהקשר של נושא מוכר שקל להרחיב בו

 .של טקסטים דלים

 (22' נ) 18דוגמא מספר 

 - עמנו , גלגלים בו וש מדלק שניזון רכב כלי מכונית
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 למקום ממקום להוביל ויכול נוסע הוא גלגליו ובעזרת

 

 (5ג "ב) 19דוגמא מספר 

 שאפשר מלבן כמו היא מכונית חייזר היי

 .מהר נע והוא בה לשבת

 .רחוקים למקומות להגיע כדי אותך משמש הוא

 ונוחנה מהירה היא

  

 תחביר השיח: הביניים ממד .2

השיח היא משימה מאתגרת במידה רבה וחדשנית איכות תחבירית של הערכת ל קריטריוניםקביעת 

האחת היא לאפיין את אותם : היא כרוכה בשתי מטלות. במסגרת סטנדרטים להערכת כתיבהבמיוחד 

והשנייה היא , רכיבי התחביר בטקסט שיעזרו לנו לקבוע אם מבני התחביר שבו ראויים יותר או פחות

 . בתחום זה' של תלמידי כיתה זלקבוע על סמך הטקסטים שניתחנו מה הן יכולותיהם 

ההתבוננות בשיח הכתוב . מן הבחינה הראשונה עלינו לברר לעצמנו מהו תפקידו של התחביר בכתיבה

כדי . אבל המידע הזה אינו שלם, כביחידה שלמה ואוטונומית מספקת מידע רב לגבי איכות הטקסט

יש , אות להבעת הרעיונותלציינן את לשון הטקסט ולראות עד כמה התלמיד עושה בה שימוש נ

מטה -ופירושו של דבר הוא שבשלב זה עלינו לזנוח את הניתוח מעלה, להתבונן בטקסט יותר מקרוב

אלה הם . ולאפיין את היחידות הקטנות יותר המארגנות את תוכן הטקסט באמצעים פורמאליים

וא המכשיר לארגון שה, ממד הביניים של הטקסט הוא תחביר השיח. המילון והמורפולוגיה, התחביר

הפנימי של צירופים ומשפטים ליצירת מקטעי טקסט משולבים היטב שנועדו לארגן מקבצי רעיונות 

מבחינה זאת משמעותו של תחביר . מקומיים ולקשר אותם בשירות המטרה הכללית של הטקסט

ייחסות ניתוח זה מחייב הת לכן. השיח השלםבשירות  האמצעים התחביריים השוניםהיא גיוס השיח 

, וקישוריות רפרוראמצעי , ובהם סוגי משפטים ורמת מורכבותם, למגוון רחב של אמצעים תחביריים

-פיסוק וארגון גראפי של הטקסט וכן מבנים רטוריים ייחודיים לסוגה ואמצעים פרגמאטיים

מטה לרמת -תחביר השיח משמש כחוט המקשר בין רמת המעלה. פרוזודיים המשרתים את התחביר

מן הצד האחד הוא נושא תפקיד קריטי בארגון התוכן ובבניית הזרימה : מעלה של הטקסט-המטה

ומן הצד השני ; מטה של הטקסט-וניתן לדמותו כציר המחזיק את רמת המעלה, הרעיונית של הטקסט

ולכן , המשרתים את ארגונו -מבנים מורפולוגיים ולקסיקאליים  -מעלה -בנייתו נתמכת במבני מטה

 . עמד של רמת ביניים ברמות ניתוח הטקסטהוא מקבל מ

התבוננות בתכונותיהן של היחידות התחביריות הבונות אותו עם הדרך  תהערכת תחביר השיח משלב

מכאן הם שיוצרים  והמובחנותמכאן  הקישור הפנימי: שבה הן מקושרות זו לזו או מובחנות זו מזו

טע מטקסט מידע על המכונית שכתבה נשתמש בק. את יחידת תחביר השיח המתפקדת בתוך הטקסט

וכיוון נסיעתה ומהירותה שנע באמצעות גלגלים , מכונית היא כלי רכב ממונע. סטודנטית בוגרת

וקביעת , כיוון נסיעת המכונית נעשה על ידי הטיית ההגה ימינה או שמאלה. נקבעים על ידי הנהג

והמשפט הראשון מוסר את , מכוניתמוקד הקטע הוא ה .מהירות הנסיעה על פי לחיצה על דוושת הגז

מוקד  -תכונותיה באמצעות מבנה הגדרה קלאסי שבו נשוא שמני מציין את תכונותיו של הנושא 
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המשפט מקושר פנימית להפליא הן באמצעות פסוקית הזיקה הכפולה המוסיפה על . המכונית, העניין

המתייחסים בחזרה אל , תהנסיעתה ומהירוהמידע בנשוא והן באמצעות כינויי הזיקה על השמות 

לנושא התחבירי של  כיוון נסיעתה ומהירותהבאמצעות בחירה במבנה הסביל הופכים . המכונית

שמירת . פסוקית הזיקה השנייה כך שהנהג נשאר בצל התחבירי אף שהוא בעצם מקור הקביעה

סמיכות  והפעם כסומך במבנה, שבו היא מופיעה שוב, המכונית כמוקד הקטע נמשכת במשפט השני

השקול לכיוון , מהירות הנסיעהוהנסיעה עצמה מופיעה שוב במבנה , כיוון הנסיעהמורכב שגרעינו 

מן המשפט , נעשההקישור הפנימי מסתייע גם בהשמטה השנייה והמקבילה של הנשוא . הנסיעה

הקישורים במבנים התחביריים . על פי לחיצה על דוושת הגז קביעת מהירות הנסיעההחסר 

שיח -ויות שהם נושאים חזקים כל כך כך ששני משפטים אלה מהווים יחדיו יחידת תחבירובמשמע

המשימה מתבצעת כאן היטב אף . מקושרת ומתוחמת שממלאת את תפקידה בהצגת המכונית, ברורה

שוודאי היו תורמות עוד יותר לזרימת המידע , ללא שימוש במילות קישור הולמות ומתוחכמות

 .בטקסט

הנמצאים בעיצומו של גיל ההתבגרות ', ברור שאין לצפות מתלמידי כיתה ז, אתלאור דוגמא ז

השאלה היא מהו , מן הבחינה השנייה, לכן. יכולות תחביריות הדומות לאלו של מבוגריםל, המוקדם

הדבר אינו פשוט . וכיצד נוכל להעריך אותו בכתיבתם' הידע התחבירי הקיים בקרב תלמידי כיתה ז

התפתחות , שלולהבדיל מן המבנה הכללי של הטקסט ומאפיוני המילון והמורפולוגיה שכן , כלל ועיקר

כי , אנו יודעים. פחות התייחסות פסיכולינגוויסטית מחקרית רחבהבזכתה בשיח היכולת התחבירית 

תחביריים -שליטה פעילה בתחביר ובמבניים המורפויש לילדים  1בגיל  מבחינה התפתחותית כבר

ורוב רובם של המבנים המורפולוגיים והתחביריים זמינים עבורם עוד טרום , הבסיסיים בלשונם

רכישת מבנה תחבירי , ואולם בדומה למיומנויות לשוניות וקוגניטיביות אחרות. היכנסם לבית הספר

ועשוי לחלוף זמן רב בין היכרות ראשונית של מבנה תחבירי ועד יכולת , אינה מאורע יחיד בזמן

על רכישת מוקד ההתעניינות במרבית המחקרים , יתרה מכך. בהקשרים שוניםהשליטה המלאה בו 

ויכולות אלו , הוא הבנה והפקה של יחידות תחביריות בגבולות המשפט כמו פסוקיות זיקההתחביר 

קשה , למרות המידע הרב העולה ממטלות אלו. נבדקו לרוב במטלות ניסוייות ללא הקשר טקסטואלי

שכן יצירתו של תחביר השיח , תחביר הרטורי המשמש את מטרות השיחללמוד מהן על התפתחות ה

למבנים תחביריים מורכבים המאפיינים  כדי לרכוש אותו יש להיחשף. נשענת על הקשר השיח עצמו

תלוייה במידה רבה בחשיפה לטקסטיים בית ספריים  התפתחות תחביריתולכן , הקשרי שיח אורייניים

בצד אלו נדרשת הבשלה של יכולות קוגניטיביות כלליות כגון . יבהואחרים ובפעילויות קריאה וכת

 -הכתיבה . זיכרון עבודה ופונקציות ניהוליות הנדרשות לשם תיהלוך המבנים התחביריים המורכבים

שכן היא דורשת  ,היא אחת מהמשימות הלשוניות והאורייניות המורכבות ביותר -הפקת טקסט 

בהקשר זה של העומס . ס משאבי שפה ומשאבי קוגניציה עשיריםהפקה של תכנים יצירתיים תוך גיו

כזה המאפשר הבחנות  -תחביר שיח איכותי הופעת ניתן להבין כי  ,הנדרש בעת הכתיבה הקוגניטיבי

היא  - מכאןקישורים עמוקים ומגוונים בין היחידות מבטא ו מכאןברורות בין היחידות התחביריות 

, אל גילאי הבגרות ומאתגר גם את הכותבים הבוגרים האוריינייםנמשך  ,תהליך המתגבש לאורך זמן

 . 'שלא לדבר על תלמידי כיתה ז

התחביר , כלומר, העברי ח הסטנדרטים מציג את תכונותיו של התחביר המשמש בשיח"זה בדופרק 
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ובמקביל הוא מנתח , כתוב בסוגות שונותעברי המופק באופן ספונטאני למטרות תקשורתיות בטקסט 

ים שונים של התחביר היבטלעשות שימוש ב' תלמידי כיתה ז 21-21יכולותיהם של ילדים בני את 

 . לארגון לכיד וברור של יחידות תחביר שיח

 'רכיבי תחביר השיח בעברית והידע עליהם בקרב תלמידי כיתה ז

יח כדי ליצור יחידות תחביר ש סוגים של ידע תחבירי נדרשים מן הכותב המיומן בעברית שלושה

האחד הוא הידע באיזה סוג של תחביר להשתמש . מובחנות היטב מאחרות ומקושרות היטב פנימית

. שונה ודרכי ארגון שונות של התחביר" שפה"שכן כל סוגה דורשת , בהקשר של הסוגות השונות

כלומר מבוססים על פעלים , הנרטיב עוסק באירועים ולכן המשפטים האפייניים לו הם פעליים

מאחר שארגון הנרטיב הוא . שבאופן טיפוסי הם נטויים בזמן עבר( לא דקדוקיים)ים לקסיקאלי

נצפה שתחביר השיח האפייני לנרטיב יכלול דרכים לצרף , וסיבתי( מבוסס על עקרון הזמן)טמפוראלי 

לשלב משפטים , (זמניות-אך גם בהווה לציון עובדות על, בעיקר בזמן עבר)יחד פעלים בדרכים שונות 

. וגם להשתמש במכשיר החשוב של דיבור ישיר ועקיף, סיבה וויתור, תנאי, פים המציינים זמןוצירו

חברה שלי באה אלי וסיפרה , לפני כמה שניםא פותח כך "סיפור שנכתב בידי תלמידת כיתה י, למשל

 כי היא נורא הצטערה , באותו רגע לא ממש ידעתי מה להגיד לה .מהכלבו בקיבוץ לי שגנבה משהו

באותו , לפני כמה שנים(בטקסט הזה יש צירופי יחס המבטאים זמן  .עליה" פרכ"הגנבה ורצתה לעל 

כי היא )וכן פסוקית סיבה שיש בה שני משפטים מחוברים , )באה אלי וסיפרה לי)חיבור פעלים , (רגע

 (. עליה" פרכ"על הגנבה ורצתה ל נורא הצטערה 

כלומר זה המביע עולמות , יוני הוא מודאלי בעיקרוהתחביר האפייני לשיח הע, לעומת טקסט הסיפור

צורנית תחביר זה מבוסס על שילוב של . ומבטא המלצות ואפשרויות( רצוי, אסור, מותר)אפשריים 

צירופים שמניים ארוכים ומורכבים המכילים שמות מופשטים ומורחבים באמצעות פסוקיות זיקה 

  מה שאני חושבת' העיוני שכתבה תלמידת כיתה ז אלה מודגמים בטקסט. ועל צורות פועל לא נטויות

 שהכי ישפיע על התלמידים הוא שיביאו איזה שהיא מורה או סטודנטית שתעביר בכיתות את

ותספר על מקרים אמיתים שקרו מחיי היום , תדגים, ולאחר מכן תראה, (על אלימות)החומר הנלמד 

רה וכך אולי זה יגרום לתלמידים לגמור את וכך זה ישפיע על התלמידים בגלל המק ...מאלימות  יום

תחביר שיח המידע מבוסס בעיקרו על משפטים  .הסכסוכים שלהם בדרכים יפות יותר ללא אלימות

צירוף שמני בתפקיד נושא וצירוף שמני בתפקיד נשוא המפרט אותו או משפטי קיום  –שימניים 

וסף יאורגן התחביר סביב צירופי פעלים בנ. ולכן לשמות עצם תפקיד חשוב בארגון התחבירי, ושייכות

טקסטים מידעיים איכותיים יכילו גם . בצורת הבינוני המציינים תכונות על זמניות של הנושא הנדון

את הטקסט של הנבדקת , ניקח למשל. הרבה מן השפה המודאלית שבה מובעות הצעות ואפשרויות

סיעתה שנע באמצעות גלגלים וכיוון נ, ונעמכונית היא כלי רכב ממ: הבוגרת על המכונית שהוצג לעיל

, כיוון נסיעת המכונית נעשה על ידי הטיית ההגה ימינה או שמאלה. ומהירותה נקבעים על ידי הנהג

שבו , המשפט הראשון הוא במבנה שמני קלאסי .וקביעת מהירות הנסיעה על פי לחיצה על דוושת הגז

המשפט . תוך שילוב פסוקית זיקה )הנושא)י אחר וסר מידע על צירוף שמנמ( נשוא)צירוף שמני אחד 

שגם להם נוספים ( קביעת מהירות הנסיעהו כיוון נסיעת המכונית)השני מבוסס על צירופים שמניים 

הפעלים המעטים בדוגמא (. לחיצה על דוושת הגז, הטיית ההגה ימינה או שמאלה)מתארים שמניים 
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 (. נעשה, נקבעים, נע)כולם בהווה כללי 

והשוואת סוגות שונות שנכתבו בידי , כבר מיומנים היטב' תלמידי כיתה ז, זה של התחביר בתחום

אותו התלמיד הן במיצב הגבוה והן במיצב הנמוך מצביעה על כך שהם עושים שימוש בשפה שונה 

נשווה למשל את שלושת הטקסטים של תלמיד  10-11בדוגמאות . ובתחביר שונה ההולמים את הסוגה

 .ג"ב במיצב 2' מס

 (1ג "ב, נרטיב) .2דוגמא מספר 

 לשדה שהלכו ילדים 10 היו בעומר ג"בל

 עד וגדולה יפה מדורה עשו והם

 והוא טוב הרגיש לא אחד שיום

 מהכיתה שלו וחברים חולים לבית הלך

 ללמוד במקום אחד יום אותו ביקרו

 טוב הרגיש הוא באו שהם ומהשמחה

 שמחים היו וכולם מהר והחלים יותר

 

 (1ג "ב, עיוני) 21א מספר דוגמ

 עוזר ומאוד משמח שמאוד דבר זה הצלחה

 אבל להצליח חשוב וזה טוב להרגיש לאנשים

 שנוכל כדי מהטעויות ללמוד כדי להכשל גם

 .בחיים ולהתקדם להצליח יותר

 

 (1ג "ב, מידע) 22' דוגמא מס

 למקום ממקום לעבור שעוזר רכב כלי היא המכונית

 למקום ממקום נסיעה הם יתהמכונ תפקידי .במהירות

 גלגלים 4 יש למכונית. ברגל ללכת במקום במהירות

 הדלק של השריפה דלק י"ע אותם שמניע ומנוע

 ולא בקרקע רק נוסעת המכונית .האויר את מזהמת

 ספינה כמו במים ולא מטוס כמו באויר

 

. יר ההולם להכל סוגה כתובה בתחב, שהיא ממוצעת, בלי להתייחס לאיכות היחסית של הטקסטים

הטקסט ; הסיפור שזור משפטים המבוססים על פעלים לקסיקאליים בעבר עם פסוקיות זמן וסיבה

וטקסט המידע הוא שמני בעליל עם משפטי , העיוני רווי בשפה מודאלית עם פסוקיות זיקה ותכלית

כי למעשה כל , מבדיקה שעשינו בכל בסיס הנתונים שלנו עולה. פסוקיות זיקה ופעלים בהווה, שייכות

 .התלמידים בגיל זה יודעים להפיק תחביר הולם סוגה

היכולת לערוך ( א)סוג הידע התחבירי השני הנדרש בטקסטים מיומנים הוא כפול במהותו וכולל 

-לקשר בין היחידות התחביריות קישור מורפו( ב)שינויים במיקום היחידות התחביריות בטקסט ו

לעברית סדר מילים חופשי יותר וניתן לבחור , בשונה מן האנגלית. תחבירי כדי לסייע בזרימת המידע
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ים מסוימים של הנמסר בתוכן יוארו היבטצירופים ופסוקיות כך ש, במיקומים שונים של מילים

בטענה  כשאבי לא הסכים לכך כך למשל בנרטיב של סטודנטית בוגרת היא כותבת. ואחרים יוצללו

זוהי  .עמם למשך חצי שנה וחודש כחודש לפני שאבי נפטר שרנותק הק, שיש לו עוד שתי בנות בבית

דוגמא מובהקת ליכולת של מבוגרים לשזור את התוכן בתחביר במיקומים מגוונים המכוונים את 

ועל ( לקנות דירה לאח)המידע החשוב על כך שהאב לא הסכים . הדרך שבה אנחנו מתייחסים לטקסט

אך הוא מוצלל במידה מסוימת הודות למבנה , לטמקום בו, הסיבה לכך מופיע בראשית המשפט

 נותקהמידע החשוב ביותר מואר באור יקרות בפועל . ועל כך להלן, התחבירי שלו במשפט משועבד

, וקודם לנושא הקשר ולזמן הניתוק, במקום הבולט ביותר במשפט, המופיע בראש המשפט העיקרי

מיומנות כזאת אינה עומדת . ום מוצנע יותרבמק, ולעומתו חידוש הקשר מופיע לאחר הנושא התחבירי

של טקסט  11' דוגמא מס. ונראה שהיא עדיין רחוקה מהם במורד הדרך', לרשות התלמידים בכיתה ז

 .מידע של תלמידה ממיצב נמוך ממחישה זאת

 (1' נ, מידע) 23דוגמא מספר 

 מכונית כל סוגים מיני כל לו שיש מפח שעשוי דבר

 אחרת נראת

 למקום ממקום לנוע אפשר ואיתה מנוע לע היא מכונית

 |דלק על ממונעת היא

 .רחוקים מאוד למקומות איתה להגיע אפשר

 .שימושית מאוד היא מכונית

 

בראש המשפט ואיתה השימוש היחיד בסדר המילים למטרות הארה והצללה היא בהצבת צירוף היחס 

זה גם מצביע בצורה מפורשת  משום שצירוף יחס, אין זה מקרה. ואיתה אפשר לנוע ממקום למקום

והוא מופיע גם , אל המכונית שהופיעה במשפט הקודםהיא +עםבאמצעות המבנה המורפולוגי 

מעבר לכך . בראשית הטקסטלדבר המתייחס לו הפנימי  רפרורגם בפסוקית השניה מופיע ה. בהמשך

זו אפיינית  דוגמא. רת המחדל שלהם והטקסט די אחיד בהדגשיויכל המשפטים סדורים בסדר בר

היוצרים קישורים תחביריים אך יכולתם לגוון את הטקסט ' מאוד לטקסטים של תלמידים בכיתה ז

 .באמצעות מיקומים מגוונים של יסודות תחביריים עדיין מוגבלת

שיח מובחנות מאחרות ומקושרות פנימית הוא -סוג הידע השלישי הנדרש ליצירת יחידות תחביר

ברכישת , נקשר באופן מסורתי למשפטים משועבדים בבלשנות ר מורכבתחביהמונח . תחביר מורכב

ן נחשב כהיבט קריטי של יכולות תחביריות שעבודשילוב פסוקיות ו. שפה ובמחקר האמפירי

כך שהתפתחות התחביר המורכב נתפסת כהתקדמות מחיבור ליניארי של , בהתפתחות שפה מאוחרת

בתפקיד חלק משפט עבור משפט ( משפט)מוש בפסוקית תחבירי פירושו שי שעבוד. ןשעבודפסוקיות ל

המשפט העיקרי  כאשר אנחנו נכשלים אנחנו מרגישים פחות שמחים כי לא הצלחנובדוגמא . אחר

כאשר )אחת משמשת לו כתיאור זמן  -משעבד אליו שתי פסוקיות אנחנו מרגישים פחות שמחים 

ואמנם טקסטים בשלים יותר ללא ספק יכילו (. כי לא הצלחנו)והשנייה כתיאור סיבה ( אנחנו נכשלים

כמו פסוקיות זיקה או , במיוחד מן הסוג הדורש יכולות תחבירית מתקדמות, יותר מבנים משועבדים

יש  -השפה העברית , במקרה שלנו -גם לטיפולוגיה של השפה המסויימת , ואולם. פסוקיות תיאור



45 

 

 

 

כי המשאב המועדף , מתברר: מש בשפההשפעות חשובות על ההעדפות בסגנון השיח שינקוט המשת

 -כלומר חיבור יסודות תחביריים , לקישור פסוקיות בעברית הינו מקדמת דנא באמצעים פרטקטיים

אמצעים פרטקטיים פירושם . וזאת בניגוד לאנגלית ולספרדית המעדיפות בעיקר מבנים משועבדים

חלקית על ידי שימוש במחרוזת שהפסוקיות מקושרות לפסוקיות אחרות ביחס של שקילות מלאה או 

המוגדר כמקבץ , אחד האמצעים הפרטקטיים הינו המבנה הכולל. שעבודאך ללא , סימטרית או תלויה

תחביריים המחוברים יחדיו על ידי צירופם לאלמנט לשוני נתון שלא בדרך של -של פריטים לקסיקליים

חוסר שביעות רצון מהתנהגותם  ישנם מקרים רבים של אכזבה או: ניקח לדוגמא את המשפט. שעבוד

מקרים )מסמנת את מסגרת המשפט שבתוכו משולב מבנה המטרה ישנם המילה . של אנשים סביבך

 -ואכזבה מהווה את העוגן שאליו מצטרפים שני הכוללים   מקרים רבים שלהצירוף (. ...רבים של

י צירוף היחס ומושלמים על יד אוהמחוברים ביניהם באמצעות הַקשר  חוסר שביעות רצון

משפט זה מדגים צורה תחבירית איכותית ומורכבת אף שאין בה . מהתנהגותם של אנשים סביבך

ח הסטנדרטים היא להציג את תכונותיו של תחביר השיח תוך "מטרתו של חלק זה בדו. שעבוד

  .התמקדות בתכונות התחביר המורכב האופייני לעברית

חביר ואיכותו אינן בהכרח תוצר של שימוש במבנה כזה או כי מורכבות הת, ניתוח תחביר השיח מגלה

כך שמבנה מורכב אחד הוא , אלא הן תוצר של שילוב יצירתי של מבנים השזורים זה בתוך זה, אחר

שזירה זו מרחיבה את הצירופים השמניים והפועליים ויוצרת עומק . חלק ממבנה מורכב רחב יותר

כך גדלה המורכבות , מתוחכמים ומוגדרים יותר, וקיםככל שהחלקים מקיימים קשרים הד. תחבירי

מורכבות המבנה השלם גדולה מזו , דהיינו, שילוב היחידות פועל באופן סינרגטי. התחבירית של השיח

המשפט להלן מדגים מורכבות תחבירית הנוצרת משזירה של צורות . של היחידות המרכיבות אותו

, הצלחה היא דבר משמח(: מסומנים בקו תחתי כפול)ם עם מבני כוללי( מסומנים בקו תחתי) שעבוד

 .אם נשתדל מספיק, שאנחנו מסוגלים להצליח בכל אמונה שנותן תחושה של רוגע ומעניק

כמו בעברית בכלל הם  בדוגמא הזאת המבנים המרכזיים שיוצרים את המורכבות התחבירית

נחשבים כמורכבים יותר בהשוואה  ולכן, שני אלה מכילים עומק תחבירי. הכולליםמבני ו השעבודים

שונות של בתוך מבנים מורכבים אלו ניתן לתאר דרגות . למשפטים המקיימים קשרים ליניאריים

היחסים דרגת העומק נקבעת בעיקרה על פי , יםשעבודבהתייחס ל. ועומק תחבירי תחבירית איכות

לרוב פסוקית )וקית תוכן השעבוד הפשוט ביותר הוא פס. שבין הפסוקית המשועבדת למשפט העיקרי

( חושב, מנחשת, הרגשתי, רוצה)פעלים מנטאליים  ,(טוענת, אומרת)פעלי אמירה  המשלימה( מושא

התוכן הנמסר על ידי . (חשוב, ברור, צריך, כדאי) המלצה וכוונות, המבטאות רצון או צורות מודאליות

לרוב הן  ך מבחינה מבנית אלוא, פסוקיות תוכן הוא חשוב ויש לו שימוש מהותי בכל סוגות השיח

השלמות אלו משמשת בקבוצה סגורה . כמעט ליניארי, וגם מבנן פשוט מחוייבותמוצרכות או השלמות 

אני )והן מופיעות בשלבים מוקדמים למדיי בלשונו של הילד , ומוגדרת של פעלים ותארים מודאליים

. בטקסט על איכות תחבירית ייחודית חולכן הן לא מעידות בהכר ,(ברור שאני חמוד... רוצה שתקני לי

הן  ...הבעייה היא ש ,.....שלי היא ש הדעהכמו המשלימות נושאים תחביריים פסוקיות נשוא  גם

השלמות שמות לעומת פסוקיות התוכן . מחוייבותהן השלמות בעלות תפקיד של מסירת תוכן והה

חיבות ומעמיקות את הצירוף מרכמו פסוקיות הזיקה ופסוקיות הלוואי האחרות העצם למיניהן 

ובכך תורמות למורכבות ולאיכות  ,יוצרות קישוריות ודחיסות טובה יותר בין חלקי המשפט, השמני
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כך למשל בשני המשפטים הבאים מופיעות פסוקיות זיקת נושא . של הטקסט כולו התחבירית

 המכונית .רוכיםא מרחקים במעבר מסייע אשר נפוץ רכב כלי היא המכונית: המסומנות בקו כפול

 ומנוע גומי עשויים אשר גלגלים 4בעזרת  נוסעת היא. שלה "קלט"ה, דלק באמצעות פועלת

תפקידן העיקרי של פסוקיות הזיקה הוא להרחיב את הצירוף השמני  .המכונית תפקוד על שאחראי

 . כלומר ביצירת רקע ולא בהארת החזית בטקסט, "הצללה"במידע הנמסר ב

, ות במשפטים משועבדים הן פסוקיות תיאור המתקשרות לנשוא המשפט העיקריסוג נוסף של פסוקי

. ..בכיתה שהקשבתי בגללהחומר  את ידעתי אבל למבחן למדתי ולא מבחן היהכמו למשל במשפט 

, עקרונית. מאוד גבוה ציון למדתי וקיבלתי החומר את שידעתי למרות .אחר מבחן היה שבוע לאחר

וריבוי המשמעויות , ת ומוסרות מידע נוסף המוסיף ומפרט את הנשואפסוקיות כאלה אינן מוצרכו

.  ויתור ועוד, אופן, תכלית, סיבה, מקום, זמן -האפשריות שלהן תורמת מאוד לטקסט על סוגותיו 

בדוגמא : פסוקיות תיאור הן חפשיות במיקומן וניתן להציבן במקומות שונים ביחס למשפט העיקרי

זוהי דרך להאיר ולהצליל . לאחר הנשוא ופסוקית הויתור מופיע לפניו לעיל פסוקית הסיבה מופיעה

ולכן פסוקיות , להציב בחזית את הסיבות וההקשרים של האירועים והרעיונות בטקסט, את הטקסט

 .תיאור תורמות מאוד למארג התחבירי בטקסט

ת ויחסיה עם דרגת המורכבות התחבירית במבנים משועבדים מושפעת אפוא מסוג הפסוקית המשועבד

מסוג הקשרים הלוגיים שהיא מקודדת וכן מאופן , ממיקומה במשפט ובטקסט, המשפט העיקרי

דרגות . כלומר עד כמה מילת הקישור מגדירה באופן מדויק את הקשר הלוגי -השימוש המילוני 

. המורכבות בתוך המבנה הכולל נקבעות בעיקר מתוך אופיים של הכוללים עצמם והקשר ביניהם

המבנה הכולל איכותי , ר הכוללים הם בעצמם יחידות מורכבות והקשרים ביניהם מגווניםכאש

, כך למשל בדוגמא להלן שיש בה שלוש פסוקיות זיקה לנשוא השמני במבנה כולל. ומורכב יותר

בעיקר נמצא מול , אני ילד שלא עושה הרבה ספורט: המקושרות ביניהן בקשרי הוספה מגוונים

, הצלחה וכישלון הן דרכים שאנחנו עובריםגם בדוגמא . שוריי בפוטו שופהמחשב ומתאמן בכי

הצלחה הכותבת הפיקה משפט שבו הנושא הכולל : יש גיוון ועומק תחביריים צמתים שאנחנו חוצים

, דרכים שאנחנו עובריםאך גם זה הוא מבנה כולל , מתקשר לעוגן שהוא הנשוא השמניוכישלון 

לכל נשוא משני הכוללים מוצמדת  -ועוד ; הוא העוגן שלו( הכולל) שהנושא צמתים שאנחנו חוצים

זהו שימוש יפה במבנה מורכב ומסובך של מבני כוללים הדדיים . כך שאלה מבני שעבוד, פסוקית זיקה

 .וחזרה כאמצעי רטורי להבעת הרעיון

 פיסוק ועיצוב גראפי

של ( קוהרנטיות) ישוריותקעל כותב הטקסט לכוון לקריאה יעילה של הטקסט שכתב באמצעות 

, בין שאר האמצעים. שיח מובחנות ומקושרות היטב-כלומר חלוקתו ליחידות תחביר, הטקסט

פיסוק והעיצוב הגראפי של הטקסט יש תפקיד קריטי באיכות השיח הכתוב בכלל ובאיכות לאמצעי ה

לקורא היכן  יש לסמן בדרך כלשהי, בהעדר אמצעי ההנגנה של האפנות הדבורה. שיח בפרט-תחביר

זהו תפקידם של . ומה הם הקשרים הפנימיים שבין הרעיונות, מתחיל הרעיון והיכן הוא מסתיים

, התומכים בקשרים הצורניים והסמנטיים שבין המילים, העימוד ועיצוב הפסקות שבטקסט, הפיסוק

הוא בין  ואולם נושא הפיסוק והעיצוב הגראפי. המשפטים ויחידות תחביר השיח שבטקסט, הצירופים
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הנושא אינו . כולל סטודנטים לתארים מתקדמים, החלשים ביותר בידע של תלמידים מכל הגילאים

נלמד בצורה מסודרת מלבד תרגילים טכניים לקראת בחינות הבגרות ואין יד פדגוגית מכוונת שתסביר 

תונים שלנו בבסיס הנ. אינו תקין כלל, למשל, לתלמידים מדוע הטלת פסיק בין נושא המשפט לנשואו

. או חסרים סימני פיסוק במקומות מהותיים, נמצאו טקסטים לא מעטים ללא סימני פיסוק בכלל

. מהפרדת מילים ועד לסימון של משפט -טקסטים אחרים מוצפים בסימן הפסיק המשמש לכל מטרה 

מר כלו, "יתומים"עם משפטים ( במיוחד עיוניים ומידעיים)תלמידים רבים כתבו טקסטים , בנוסף

מעברי שורה ללא סיבה רעיונית המותירים שורות בודדות של טקסט כתוב המקשות על קריאת 

 . הטקסט והבנתו

להיות בעלי יכולת פיסוק ועימוד גראפי שאין לחבריהם ' בלתי אפשרי לדרוש מתלמידי כיתה ז

קריאת במקביל ל, נדרש ניסיון רב בכתיבה ומשוב חוזר ונשנה על החומר הכתוב. הבוגרים יותר

כדי להגיע לפיסוק נאות ולחלוקה של הטקסט ליחידות קטנות יותר שכל אחת מהן , טקסטים רבים

לכן הדרישה המרכזית שלנו לאיכות פיסוק ועיצוב גראפי במסגרת תחביר שיח היא . נושאת רעיון

תלמידים העושים . לפחות הטלת נקודה בסוף כל משפט ופסיק בין פסוקיות ובין חלקים כוללים

הם בעלי יכולת פיסוק מעולה ( פסיק-שלא לדבר על נקודה)ימוש נאות בקו המפריד ובנקודתיים ש

טקסט ארוך , מבחינת העיצוב הגראפי. שמתבטאת גם בהיבטים צורניים ותוכניים אחרים של הטקסט

שיסייעו לקורא ( הרחב לעיל-ראו יחידות נוע)אמור להיות מחולקת לפסקות בעלות רעיון מפותח 

 .כל רעיון בנפרד לקודד

 'תחביר שיח בטקסטים של כיתה ז

והם נמצאים בשלבים , נחשפו ללא מעט טקסטים אורייניים' תלמידי כיתה ז, מבחינת ההתפתחות

מפתיע לגלות כי הם שולטים במבנים תחביריים  אין זה, לכן. מתקדמים של ההבשלה הקוגניטיבית

ים כוללים וכן במבנים מורכבים השוזרים את אלה במבנ, יםשעבודמבני ועושים שימוש רב ב, מגוונים

העומס הקוגניטיבי שמציבה משימת הפקת הטקסט , מגבלות התיהלוך, למרות זאת. בתוך אלה

ויכולות התכנון והבקרה שאינן מפותחות דיין מגבילים את רמת המורכבות התחבירית שאליה הם 

תחבירית מן הסוג המופיע בטקסטים של  מורכבותללכן לא נצפה בטקסטים שלפנינו . יכולים להמריא

משתמשים בפסוקיות זיקה ' תלמידי כיתה ז, כך למשל. א"מבוגרים ואפילו של תלמידי כיתה י

. שאינן בעלות משמעות יחודית וצורתן פשוטה, ...מי ש... מה ש... זה שמקוצצות רבות מן הסוג של 

, ים ברובם ביחידות תחביריות גדולותהם אלה המאורגנ' טקסטים באיכות תחבירית גבוהה בכיתה ז

יש בהם שימוש ו, או באמצעים גראפיים/בפיסוק ו, המובחנות ביניהן באמצעים תחביריים ותוכניים

פנימי  רפרוררופים שמניים ארוכים ויצ, שעבודים וכוללים ושילוב ביניהם -במבני תחביר מורכב 

העיונית , הסיפורית -אחת מהסוגות ואולם כל , ההגדרה זו נכונה עבור שלוש הסוגות. מוצלח

תחביר איכויות ולכן נדון בנפרד ב, מזמנת מורכבות מעט שונה ומבנים תחביריים ייחודיים -והמידעית 

 . 'וסוגה בכיתות ז סוגהבכל השיח 

 תחביר השיח בטקסט הנרטיבי. 'א 2

בה תחביר פחות תכונה זו מכתי. הטקסט הנרטיבי מורכב מרצף אירועים והוא נע על ציר טמפורלי

שכן הקישוריות בטקסט היא ברובה מסוג הוספה לעומת קשרים , מורכב בהשוואה לסוגות אחרות
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הנדרש בכל אחת , בצד התחביר המורכב. המאפיינים למשל את הטקסט העיוני, לוגיים מורכבים יותר

הצגת מתאפיין במבנים ייחודיים שמטרתם לשרת את  תחביר השיח הנרטיבי האיכותי, מהסוגות

בין אלו אפשר למצוא מבנים העושים שימוש . מעניינת ומנקודות מבט שונות, הדברים בצורה יצירתית

שימוש בזמן הווה ברקע ובזמן עבר באירועי החזית , למשל -כמו שינויי זמנים , במשחקי חזית ורקע

, למשל - שפטאו שימוש במבנה הצגת רקע שבו פסוקית הזמן מופיעה בפתיח המ, (להלן 12דוגמא ' ר)

 את המעלה נוספת תחבירית צורה .דאון יין הגיעה לגיל שנה היא אובחנה כחולה בתסמונת'כשג

שקילת עולמות אפשריים  ומשמעותש במבנה מודאלי שימוש הוא הנרטיבי בשיח התחבירית האיכות

שימוש במבנה מעין זה מנתק לרגע את הטקסט מרצף . אחרים מזה שבו מתרחשים הארועים

דוגמא לכך אפשר לראות בשתי . בזרימת הטקסטאו אור וצל ויוצר פסגות ועמקים , עיםהארו

אם אמשיך להשקיע בלימודים אני אחזור לקבל : הדוגמאות להלן שהופיעו בסופם של שני סיפורים

אז הכול  ,שאם משקיעים ורוצים להצליח, ממקרה זה למדתי; את הציונים שאני רגילה לקבל

     .אפשרי

לכן הוא ו, כולל לא מעט אלמנטים הלקוחים מן השפה הדבורה' ב הכתוב של ילדים בכיתה זהנרטי

גם הכותבים המוכשרים יותר בין הילדים עושים  .בעל פהאופן שבו מספרים סיפור עתים לדומה ל

במשפטים קצרים  - המספקים גוון דרמטי והדגשות בסיפור, דבורים שימוש באמצעים פרוזודיים

ההפסקות מלאות ההבעה מהוות תחליף , עם זאת. הכתוב הטקסט אופיד וגינבעלים הפו וקטועים

שימוש לא מופרז . ושלמות הטקסט וזרימת המידע אינן נפגעות, הולם לאמצעי קישור אחרים

 . ובהחלט משרת את הסוגה, לפחות עבור כותבים צעירים, באמצעים אלה הוא ראוי והולם

בראש . מדגים כיצד התחביר משרת את העברת התוכן העשיר 12הסיפור המעניין המובא בדוגמא 

כאשר , הטקסט מאורגן ביחידות מובחנות: וראשונה הטקסט עונה להגדרה של תחביר שיח איכותי

ים וכוללים שעבוד -ונעשה שימוש בתחביר מורכב , ידותהפיסוק תומך באופן חלקי במעבר בין היח

עשה כותב הטקסט שימוש יצירתי ומרשים לאורך  מעבר לכך. רבים ושילובים מגוונים ביניהם

הכוללים בטקסט הם מסוגים שונים : הטקסט כולו באמצעים תחביריים מגוונים האופייניים לסוגה

ים ממלאים את שעבודה; (ראו לדוגמא את הפתיח בטקסט)וקשורים ביניהם בקשרים מגוונים 

בחרתי בהליכון ; שיש לנו במרתף במכשירי הכושר)תפקידם כמעשירים את המידע שברכיבי הרקע 

שינוי הזמנים בין הפתיח לגוף העלילה יוצר הפרדה ברורה בין המידע ; (כי הוא הכי פשוט והכי מוכר

סגנון ה; (...יום אחד רציתי לעשות... אני ילד שלא עושה הרבה ספורט)שברקע לחזית האירועים 

. עקיצות בצידי הגוף, כאבים ברגליים -ואז הם התחילו )פרוזודי התורם לגוון הדרמטי שבטקסט ה

לא )" ומעביר אותנו לזמן הסיפר ושימוש בדיבור ישיר שמספר על מחשבות הכותב; (סחרחורות קלות

 (."רק עוד כמה שניות כמו אלו שממש הרגע חלפו, נורא

 (26 ג"ב) 24מספר  דוגמא

 בעיקר נמצא מול המחשב, אני ילד שלא עושה הרבה ספורט

 יום אחד רציתי לעשות אימון. יי בפוטו שופומתאמן בכישור

 בחרתי בהליכון כי הוא הכי. במכשירי הכושר שיש לנו במרתף

 שאר המכשירים רק הזכירו לי מכשירי עינוי. פשוט והכי מוכר

 אחותי אמרה לי שאימון. רולטה רוסית או דומה לה, עתיקים
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 פתדקות לשרי 20, שממש ממש ישפיע על משקלי צריך להימשך כשעה

 אז ניסיתי חיברתי את. דקות לשריפת שומן 10פחמימות ו 

 10 -במשך כ . לאוזניי והתחלתי בריצה קלה mp3 -אוזניות ה

- הרזייה בלי מאמץ, ספורט היה ניראה כדבר ממש כיף, דקות

 .עקיצות בצידי הגוף, ואז הם התחילו כאבים ברגליים

 חד ממכשיריקצת התחלתי להתחרט שלא הלכתי על א. סחרחורות קלות

 רק עוד, לא נורא"בכל שנייה שחלפה אמרתי לעצמי . העינוי האחרים

 ,ניסיתי לדבר אל עצמי". כמה שניות כמו אלו שממש הרגע חלפו

 חשבתי שלדבר. למה הסבל מוצדק. לומר לעצמי סיבות  למה לסבול

 השעון כבר. להסיח את דעתי, לעצמי יכול לגרום לזמן לעבור מהר

 אך זאת רק כיוון, הכאב כבר לא היה נורא " 47:00" הציג 

 השעון. ואז זה קרה. כל שנייה הרגישה קריטית. שהתרגלתי אליו

 נישכבתי על הרצפה. עשיתי את זה. שעה עברה.  30:00הציג 

 .אפשר לומר שמצאתי את האור. והסתכלתי על המנורה שעל התקרה

 

יש , פחות ת התחביריות מובחנות בומתבטא בטקסט שהיחידו ממוצעתתחביר שיח נרטיבי באיכות 

בו מעט מבנים מורכבים או שהמבנים כולם אינם מורכבים וקשורים ביניהם בעיקר בקישורים 

הם בעיקר , קיימיםהם אם , המבנים המשועבדים שבו. תחבירית מפורשתלכידות אריים או ללא ילינ

כן ו (טיבייםיפעלים קוגנושל  משלימים של פעלי אמירה)מסוג פסוקיות תוכן  פשוטותהשלמות 

שימוש . הם בעיקר מסוג הוספה כרשימה, קיימים הם אם, והמבנים הכוללים ;פסוקיות סיבה

אינם משרתים את ההבעה ומקוטעים מהשפה הדבורה וכן שימוש במשפטים קצרים  יסודותב

 . כפי שתואר לעיל בתחביר האיכותי, הכתובה הנרטיבית

הטקסט אינו מאורגן ביחידות . חביר שיח באיכות בינוניתמציגה סיפור עם ת 14דוגמא מספר 

היחידות . הפיסוק בטקסט תקין בחלקו. תחביריות מובחנות אבל ניתן לעקוב בו אחר רצף האירועים

ואולם הקישוריות היא ברובה לינארית ללא עומק ומורכבות , התחביריות קשורות זו לזו באופן תקין

ים מסוג השלמת פעלים שעבוד -אבל רובם מוצרכים , יםעבודשבטקסט מופיעים לא מעט . תחבירית

ים שמרחיבים את שעבודבצד אלו ישנם מעט . או פסוקיות תיאור הנושאות קשרים לוגיים פשוטים

(. מבנה עם חוסר תקינות בהתאם - חמודים כלבים הרבה קניתי שממנה לאשה היה)שם העצם 

אחת מהן : בו שתי יחידות מורכבות בלבדואפשר למצוא , לא מופיעים כולליםשבטקסט כמעט 

, (עליו וחלמתי רציתי שתמיד הכלב את קניתי ולבסוף)פנימי  רפרורעם לכוללים  שעבודמשלבת בין 

 שזה מפני הזה הסיפור את לספר בחרתי ולסיכום) פנימי רפרורעם  יםשעבודוהאחרת משלבת בין 

 כמו בדיוק וקיבלתי אותו ,שנים במשך רציתי כ"שכ משהו לקבל הצלחתי באמת הסיפורים שבו אחד

שימוש מסויים במבנים המאפיינים את הנרטיב כמו שימוש  גם בטקסט ניתן לראות (.עליו שחלמתי

ושינוי בסדר מילים היוצר הדגשי , (מצווה בת לי הייתה בערך שנה חצי לפני)במבנה הצגת הרקע 

 (. לי סכימהלא ה שלי אמא כלב אבל) אך מתקשר להבעה דבורה, חזית ורקע

 (4 'נ) 25 מספר דוגמא

 רציתי מתנה ובתור ,מצווה בת לי הייתה בערך שנה חצי לפני

 הסכימו מסיבה .לכיתה חברי אם אותה לחגוג גם רציתי ובנוסף כלב
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 לא שלי אמא כלב אבל שחלמתי XXX כמו בדיוק מסיבה .וחגגתי לי

 סיתיני ,כלב לא אבל אחרת מתנה כול לי הסכימה היא ,לי הסכימה

 .דעתה את שינתה כ"כ לא היא אבל חודשים כמה אותה לשכנע

 שיעזרו שלי מאחים ביקשתי מצווה הבת לפני חודשים וכמה

 – את שינתה שלי אמא מצווה הבת לפני XXX חודשים ולבסוף V אותה לשכנע V לי

 וכשהלכתי ,לקנות איתה והלכתי הגדולה לאחותי והיתקשרתי דעתה

 ידעתי ולא חמודים כלבים הרבה קניתי שממנה לאשה היה לקנות

 ,עליו וחלמתי רציתי שתמיד הכלב את קניתי ולבסוף לבחור במה

 שלקחתי הכלבה של האחים אחד את קנו ובעלה הגדולה ואחותי

 להבדיל יכלתי שלא כך כדי עד דומים נורא היו הם בהתחלה

 .גדול הבדל בינהם שיש רואים אנחנו עכשיו אבל בינהם

 הסיפורים אחד שזה מפני הזה הסיפור את לספר יבחרת ולסיכום

 וקיבלתי ,שנים במשך רציתי כ"שכ משהו לקבל הצלחתי באמת שבו

 .עליו שחלמתי כמו בדיוק אותו

 

הקשורות ביניהן בקישוריות , מתאפיין ביחידות לא מובחנות נמוך או לקוי, תחביר שיח סיפורי דל

דוגמא . אי תקינות תחביריתתוך ריבוי של ים גם ללא שימוש ביחידות מורכבות ולעת, דלה ביותר

הטקסט דל . אין בו שימוש בפיסוקשוכמעט , מציגה טקסט שאינו מאורגן ביחידות מובחנות 13מספר 

בטקסט נעשה שימוש . ובמקומות שבהם יש קישוריות היא נעשית בצורה ליניארית, בקישוריות

 .של פריטיםרשימה כ -כוללים אך בדרגת מורכבות נמוכה  במבנים

 (.5 'נ) 26 מספר דוגמא

 אני פעם אחת תכננתי

 משהוא כיתתי אני ועוד חבר

 רצינו לעשות טורניר פינג פונג

 בתשלום הירגנו עשינו ובסוף XXXשירים אך , שתיה, ממתקים

 ילדה אחת שתלטנית בה והרסה

 לנו היא לקחה את החבר

 שלי איתה והיא תכננה גם

 

 וניעיתחביר השיח בטקסט ה. 'ב 2

מהווה אתגר מיוחד עבור , העוסק ברעיונות מופשטים אודות עולמות אפשריים, הטקסט העיוני

כתיבת טקסט עיוני . היות שהוא מושך לדחיסות רעיונית ולעמדת שיח מרוחקת' תלמידים בכיתה ז

מושכת "ועצם הדרישה הזו , דורשת מהכותב שימוש בתחביר מורכב ככלי להצגת רעיונות ומשמעויות

מאלצת למעשה כך שהסוגה העיונית מזמנת יצירת תחביר שיח מורכב ו, את תחביר הטקסט" להמע

וכן , (...חשוב ש.. .כדאי ש)בטקסט העיוני נראה שימוש רב במבנים מודאליים . במידה רבהזאת 
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כל . השוואה ואמצעים רטוריים נוספים כמו יצירת מבנים של תקבולת, וויתור, שימוש במבני תנאי

   .התוכן המופשט והמרוחקיצירתיות בהבעת  התחבירי ומאפשרים לגיוון רמיםאלה תו

להלן מציגות טקסטים עיוניים המאורגנים ברובם  10-ו 17דוגמאות מספר  .תחביר שיח איכותי

, או באמצעים גרפיים/בפיסוק הולם ו, ביחידות בעלות עומק וגיוון תחבירי המובחנות זו מזו בקשרים

היחידות התחביריות מוגדרות על ידי  17בדוגמא מספר . ופייניים לטקסט העיוניויש בהם מבנים הא

, ...(הקושי בלהצליח.... יש המון סוגים של הצלחה.... לכל האנשים)פתיח המסמן את הרעיון החדש 

העומק התחבירי מתבטא בדוגמא זו בשימוש עשיר ומוצלח . גם אם הוא שגוי בחלקו, ועל ידי פיסוק

הקושי בלהצליח נובע מהחברה שלך או )המקושרים ביניהם בקשרים מגוונים , יםבמבנים כולל

הטקסט תחביר בנוסף לכך . זיקהובסופו של הטקסט נעשה שימוש בפסוקית , (מהסביבה שלך

המבנים הייחודיים לסוגה באים לביטוי בשימוש (. כדי להגיע אליה)פנימי מוצלח  רפרורמתאפיין ב

ובמבנים  ...(דבר מאוד משמח מאוד אבל כדי להגיע אליה צריך הצלחה זה)בקשרים לוגיים 

 (.לכל האנשים יש רצון להצליח ולפעמים כדי להגיע לזה צריך לעבוד קשה)מודאליים 

 (12 ג"ב) 27דוגמא מספר 

 ,לפי דעתי הצלחה וכישלון זה הסוף של כל האינטרסים של האנשים

 לזה צריךלכל האנשים יש רצון להצליח ולפעמים כדי להגיע 

 ,הצלחה בלימודים: יש המון סוגים של הצלחה למשל. לעבוד קשה

 הקושי בלהצליח נובע מהחברה ...הצלחה בעבודה וכו, הצלחה בחברה

 לפי דעתי הצלחה. שלך או מהסביבה שלך או מהרצונות שלך

 זה דבר מאוד משמח מאוד אבל כדי להגיע אליה צריך להתמודד

 רסים האישיים ובסוף להגיע להחלטהעם הקשיים החברתיים או האינט

  .נכונה שתביא אותך להצלחה

 

, מבני תנאי: ניתן לראות שימוש במבנים מאפייני סוגה המשרתים את הארגון הרעיוני 10בדוגמא גם 

אל ... להשיג מאוד רוצה שאתה דבר יש אם)צורות מודאליות והצבה רטורית של הרעיונות זה מול זה 

 (....תתאמץ ולא מספיק בזה רצהת לא ,תשקיע לא מול אם

 (18 ג"ב) 28דוגמא מספר 

 שאתה והאנרגיה שלך מהגישה באים וכישלון הצלחה לדעתי

 להשיג רוצה שאתה דבר יש אם .בדבר להשקיע מוכן

 ,מצליח לא אתה רבה השקעה אחרי וגם ,מאוד

 אתה בסוף .אחרות דרכים לנסות צריך אתה

 ובאמת ךל חשוב באמת זה ואם .הדברים את תשיג

 !תצליח בסוף אתה ,זה בשביל תתאמץ

  <--תתאמץ ולא מספיק בזה תרצה לא ,תשקיע לא אם

 במשהו ותצליח תתאמץ אם .שתיכשל להניח סביר

   שמח  אתה אם. שמח תהיה אתה חשוב לך שהיה

 טוב זה ותמיד ,החיים רמת את לך משפר זה
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-ו 19דוגמאות . ורגן ביחידות מורכבותמתבטא בטקסט שאינו מא ממוצעתתחביר שיח עיוני באיכות 

מסוג  שעבודובשניהם מופיעים מבני , מדגימות שתיהן טקסטים שאין בהם יחידות מורכבות 10

תלוי במה עושים טעות או במה )כוללים מבני הנעשה שימוש יפה ב 19 בדוגמא. השלמות מחוייבות

 . פשוטים למדיי אם כי, כולליםמופיעים  10בדוגמא גם (. בלעדיהם) פנימי רפרורוב, (מצליחים

 (43 ג"ב) 29דוגמא מספר 

 הצלחה נגד כישלון

 ההצלחה והכישלון הם דברים שתמיד קורים בחיים

 .בלעדיהם החיים שלנו היו משעממים וללא מעשים

 הכישלון נובע גם מהצלחות

 .ואילו ההצלחות יכולות לבוא גם מכישלון

 .טעות או במה מצליחים. תלוי במה עושים

 

 (37 'נ) .3מספר וגמא ד

 מצליחה שאת דבר זה הצלחה לדעתי

 ומאושרת שמחה להיות לך גורם וזה

 מצליחה לא שאת זה וכישלון ,זה וכל

 אחרי תמיד אבל שמח כ"כ לא זה

 .ההצלחה באה גם לדעתי כישלון

 

מא בדוג. או באי תקינות תחבירית/מתבטא בהיעדר מורכבות ו תחביר שיח עיוני באיכות דלה ונמוכה

הפוגע בהבנת היחידות  ,מחוייבות וכוללים פשוטים בצד פיסוק שגוי שעבודמופיעות צורות  12

מציגה  11דוגמא . המשפט האחרון מקושר בצורה לא מוצלחת ליחידה שלפניו, בנוסף לכך. התחביריות

 .טקסט נטול קישוריות ולא תקין תחבירית

 (.4 ג"ב) 31דוגמא מספר 

 או חיםלוק שהם שילדים חושב אני

 .בריא לא זה סמים נוטלים

 למוות למחלות גורם זה כי

 .לאלימות

 לילדים דאגו לא שהם ההורים מצד כישלון וזה

 שלהם

 (.4 'נ) 32דוגמא מספר 

 במבחנים 200לקבל : הצלחה בשבילי זה

 לשחק טוב כדור רגל

 אני מוצלח לשחק כדור רגל: כישלון בשבילי זה

 .  כדור סל באולינג
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 המידעיביר השיח בטקסט תח. 'ג 2

משוואה מזמן פתיח מסוג משפט , שהוא במהותו הגדרה אריסטוטאלית מורחבת, הטקסט המידעי

מכונית היא כלי תחבורה )המרחיבה את המידע פסוקית זיקה  מתלווה אליולרוב ש, (X =Y) שמני

מכונית יש ל)שמניים הרוויות יסודות הטקסט המידעי מזמן רשימות כוללים (. שמשמש לנסיעות

. אלה לא יהוו אינדיקציה לאיכות תחבירית בטקסט המידעינפוצות  צורותלכן (. גלגלים ובלמים, הגה

כוללים מבני יתבטא בשימוש במבנים מורכבים לאורך הטקסט ושילוב בין  תחביר שיח מידעי איכותי

: גת המידעהטקסט המידעי מדגים באופן מעניין את הדרך שבה התחביר משרת את הצ. יםשעבודל

הביטוי . הצגה של אובייקט בצד הפונקציה שהוא ממלא נחשבת אסטרטגיית ארגון מוצלחת של התוכן

שחלקיו מהווים צירוף שמני המורחב באמצעות משפט זיקה או , שלה בתחביר הוא דרך המבנה הכולל

ניתן , רבההטקסט המידעי מזמן מבנה קבוע וצפוי במידה אף ש(. להלן 11דוגמא מספר )בדרך אחרת 

בתפקידים תחביריים שונים במשפט ודרך הצגת  מוקד הטקסטגיוון תחבירי דרך העמדת בו ליצור 

 .ייחודיהמידע בסדר מילים 

מדגימה טקסט המאורגן ברובו ביחידות בעלות עומק וגיוון תחבירי המביעות  11דוגמא מספר 

וניתן לזהות בבירור את  היחידות מובחנות זו מזו. היבטים שונים של המידע הנמסר בטקסט

נתמכים באופן חלקי ה, (...בתוך המכונית ישנם... המכונית בנויה) ותת מידע חדשוליחיד יםהמעבר

שיש בה שזירה של מבנים משועבדים לא  ,הטקסט מתאפיין במורכבות תחבירית מרשימה. בפיסוק

את הצירופים  ים מרחיבותשעבודכאשר ההרחבות באמצעות ה, מחוייבים בתוך מבנים כוללים

מבני בכל . אותה הוא ממלאשהצגה של רכיב והפונקציה  - שיטתיתהמידע מוצג בארגון . השמניים

למעט הפסוקית האחרונה ( תא המטען המשמש לאחסון) שעבודהפונקציה באמצעות מוצגת הכוללים 

וי שינ, (ובלמים לעצירת תזוזת המכונית)פונקציה -המשתמשת בשם הפעולה להבעת קשרי רכיב

בתפקידים תחביריים  מוקד הטקסטגיוון תחבירי בטקסט נוצר גם מהצבת . התורם לגיוון התחבירי

לוואי סומך במבנה סמיכות  - בלמים לעצירת תזוזת המכונית; עמדת נושא - ...המכונית בנויה)שונים 

 . המכונית -המתייחס באופן מוצלח לנושא הטקסט  רפרורלאורך הטקסט מופיע (. מורכב

 (16 ג"ב) 33מא מספר דוג

 מכונית היא כלי תחבורה המשמש בני אדם לנסיעות

 המכונית בנויה מגוף מתכתי ובתחתית יש לה. ממקום למקום

 בתוך המכונית ישנם. גלגלים המסייעים לה לנוע בקלות

 מוט הילוכים, (מושבים 4ברוב המכונית יש )מושבים מרופדים 

 ט המכונית תא המטעןהגה אשר עוזר בניוו. המסייע לה בנסיעה

 המשמש לאחסון ובלמים לעצירת תזוזת המכונית

ים מסוגים שונים שעבוד: מציגה גם היא טקסט מידעי שיש בו עומק תחבירי רב 12דוגמא מספר 

 גםכמו כן . כולליםמבני ים עם שעבודושילוב של , המשולבים זה בתוך זה( וזיקהפסוקיות תיאור )

פנימיים בעמדות תחביריות שונות  מוקדיםוהכללי הטקסט  מוקדבת גיוון רב הנוצר מהצזה בטקסט 

 .דלק של צריכה מרובה דורשת היא אבל רחוק לנסוע אפשר מכונית עם: הזהמכונית ודלק במשפט )

 רפרורהעמדה מגוונת של נושאי הטקסט דורשת (. לנוע כדי לו זקוקה המכונית אשר חומר זה דלק

גם שימושים רטוריים של  בטקסט. זאת במידה רבה של הצלחה עושההצעיר והכותב , פנימי מדויק
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בצד כל אלו השימוש  ...(.אבל יש בה חסרונות... אבל יש פתרונות לזה)העמדת מידע זה בצד זה 

כך , ואפשר לומר כי נעשה בטקסט שימוש עודף בתחביר המורכב, באמצעים התחביריים אינו מיטבי

ולכך מתווסף היעדר מוחלט של , יצירת ההבחנות ביניהן שבין היחידות מתקיים שרשור המקשה על

 .תחביר השיח בדוגמא זו יוגדר כאיכותי אך לא באופן מלא. פיסוק

 (42 ג"ב) 34דוגמא מספר 

 ממקום להגיע לנו עוזר אשר חפץ זה מכונית יקר יצור שלום

 שונים מרוצים כמו שימושים הרבה יש למכונית מסויים למקום מסויים

 צריכה דורשת היא אבל רחוק לנסוע אפשר מכונית עם של מכוניות

 לנוע כדי לו זקוקה המכונית אשר חומר זה דלק דלק של מרובה

 כמו לזה פתרונות יש אבל הסביבה את מאוד מזהם הוא אבל

 דלק פולטת לא והיא המכונית את שטוענים חשמל על מכוניות

 יכולה לא היא כמו חסרונות בה יש אבל הסביבה את שמזהם

 לא היא אבל רגילה כמו נוחה לא היא רב מרחק לנסוע

 עולה וזה חלקים להחליף שצריכים במכונית בעיות יש לפעמים מזהמת

 נשרף שהמנוע בעיה יש לפעמים כי המנוע את להחליף כמו כסף המון

 אבל להתפוצץ יכולה והמכונית דליק הוא דלק כי מסוכן מאוד וזה

 מזהם אבל בחיים לנו שעוזר חשוב מאוד כלי זה מכונית בעיקרון

 .הסביבה את מתריפה בצורה

 

דוגמא מספר . מתבטא ביחידות מורכבות בצד יחידות לינאריות ממוצעתתחביר שיח מידעי באיכות 

ואולם צורת הקישור , ומעט יחידות מורכבות, ים יפיםשעבוד, מציגה ארגון ביחידות מובחנות 21

 .מידת הגיוון התחבירי מצומצמתו, ארית או ללא קישוריהעיקרית היא לינ

 (36 ג"ב) 35דוגמא מספר 

 .שנוסעים בו רכב כלי היא המכונית

 .גלגלים 4 על שנוסע רכב זה כלי

 .דלק צורך זה כלי

 דלק יותר שצורכות מכוניות ישנם

 .דלק פחות שצורכות מכוניות

 עולה הוא הדלק על כשמשלמים

 ח"ש 300-400 - כ כסף המון

 .להתקלקל יכולות גם מכוניות

 לתקן אפשר אבל יעבדו לא ושהם

 .המקרים ברוב המכוניות את

 מנוע על עובדות המכוניות

 קטן ניצוץ עם הדלק את ששורף

 שמזיז אנרגייה יוצר המנוע וכך

 הגלגלים את
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 שעבודפונקציה אחת באמצעות -מציגה טקסט מידעי קצר שיש בו הצגת אובייקט 21דוגמא מספר 

 .מורכב ושאר הטקסט אינו, זיקה

 (11 ג"ב) 36 דוגמא מספר

 למקום ממקם להגיע לנו העזור שימושי כלי היא המכונית

 נוסעת היא שבעזרתם גלגלים 4 למכונית .דלק בעזרת

 .לעצור  =ברקס לינסוע = גז והברקס הגז את יש

 לנסוע בשביל במנוע נעזרת המכונית

 .חלון, מזגן ,מושבים דלתות למכונית יש

 

בין . לרוב בטקסטים קצרים שאינם מזמנים מורכבות מצואניתן ל ברמה נמוכהתחביר שיח מידעי 

כפי שמודגם בדוגמא , (למעט הפתיח)טקסטים תקינים תחבירית אך נעדרי מורכבות  מצוייםאלה 

 . 17או טקסטים שיש בהם אי תקינות תחבירית או נעדרי קישוריות כמו בדוגמא מספר , 13מספר 

 (33 ג"ב) 36דוגמא מספר 

 בארץ שונים למקומות מגיעים שדרכה תחבורה כלי היא המכונית

 .קצר ובזמן גדולה יותר במהירות

 .שונות בתחרויות אותנו משמשת המכונית

 

 (28 ג"ב) 37דוגמא מספר 

 .קצרים למרחקים לנסיעה משמשת המכונית

 .גלגלים 4 על רכב היא המכונית

 דלתות בה יש ,מכונייות סוגי הרבה יש

 .  לאחסון וםמק ,וחלונות

 

 בשיחמורכבים אוצר מילים ומבנים מורפולוגיים : מעלה-ממד מטה .3

מעלה משמעותה התבוננות באמצעים המילוניים והמורפולוגיים -הערכה של הטקסט במדדי מטה

, אבל את אותו המידע, אין ספק כי התוכן הוא העניין העיקרי בשיח. המגוייסים להעברת התוכן

שימוש יצירתי . עניין ועושר, קוהרנטיות, להעביר בדרגות שונות של בהירותהרעיון או הסיפור ניתן 

תורם , כזה היוצר הבחנה ברורה בין לשון הדיבור ללשון הכתב, ומגוון במבנים מילוניים ומורפולוגיים

 . של הטקסט' פניו'וניתן לומר כי מבנים אלה יוצרים את , בהיר ומעניין, להיות הטקסט עשיר

שש עומדים לרשותו של הילד אמצעים לשוניים רבים המאפשרים לו לספר סיפורים -כבר בגיל חמש

במהלך שנות בית הספר חלה התפתחות מרשימה ביכולותיו הלשוניות של . באופן תקין וברור למדיי

הילד הנובעת מהשינויים הקוגניטיביים המשמעותיים החלים לאורך השנים ומהחשיפה המאסיבית 

שינויים אלו . היכרות עם מגוון סגנונות כתוביםומ( קריאה וכתיבה מרובות, ודהיינ)לשפה הכתובה 

כך שהאמצעים העומדים לרשותו של הכותב הם , מתבטאים בהרחבה הדרגתית של הרפרטואר הלשוני

סוגים ו תקשורת שוניםבצורה ההולמת הקשרי רבים ומגוונים יותר ומאפשרים לו להשתמש בהם 
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עיקרית המאפיינת את הרפרטואר הלשוני המתרחב היא רכישה של צורות התכונה ה .שונים של טקסט

ומהוות חלופות למבנים פשוטים , עשירות ומדויקות, מורכבותשהן  -מילוניות ומורפולוגיות  -חדשות 

כך למשל שני המשפטים להלן מציגים את אותו המידע אך ההבעה  .יותר המוכרים מן השפה הדבורה

הקמת מתקנים . 1 לוקח הרבה זמן להקים מתקנים להתפלת מי ים. 2 :הלשונית בהם היא שונה

 להקים )המשפט השני מדגים כיצד הפיכתו של הפועל לשם פעולה . להתפלת מי ים אורכת זמן רב

והיוותה בסיס , (הקמת מתקנים)הובילה ליצירת מבנה סמיכות שגרעינו שם עצם מופשט ( הקמה

שינוי זה גרר בעקבותיו שימוש בפועל מדויק (. התפלת מי יםהקמת מתקנים ל)לצירוף שמני מורחב 

זמן  הרבה זמן )וכן שימוש בצורת ביטוי במשלב גבוה יותר , (אורכת לוקח )ובמשלב גבוה יותר 

ואילו , המשפט הראשון מורכב מפריטי משלב נייטראליים בעיקר, במונחים של משלב לשוני(. רב

 .גבוהים רבים והוא הולם יותר את הלשון הכתובה המשפט השני כולל בתוכו פריטי משלב

צרור של : המשמש בהבעה הלשונית תחבירי-מילוני-הממשק המורפולוגיהדוגמא לעיל ממחישה את 

פועלות יחד בהעלאת המשלב , הקשורות זו בזו ומקיימות ביניהן יחסי גומלין, צורות לשוניות שונות

מבנים חבורים ומבני , חביריות כמו צורת הסבילת-צרור זה כולל צורות מורפו. הלשוני בטקסט

מילוניות כמו שמות עצם מופשטים גזורים ותארים גזורים וערכים מילוניים -צורות מורפו,  סמיכות

, שמות)וכן מילות תוכן , הכוללים בתוכם צורות פיגורטיביות, (קולוקציות)כמו ביטויים רב לקסמיים 

להלן תיאור של . חות שכיחות ובעלות ספציפיות לקסיקאליותומילות פונקציה שהן פ( פעלים ותארים

 . צורות אלו ותפקידן בשיח

 קטגוריות מילון ומורפולוגיה בטקסט הכתוב

 שמות מופשטים גזורים

ושינויים אלה באים , בצורה מופשטת מתפתחת באופן משמעותי היכולת לחשובבגילאי בית הספר 

ההבחנה . שמות עצם מופשטים במילונו המנטאלי של הילד לביטוי בין היתר בהופעתם של יותר ויותר

ונכון יותר לתאר את השמות כנפרשים על פני , בין שמות מוחשיים לשמות מופשטים אינה דיכוטומית

או המילה , המייצגים בעלי תפקיד, ותלמיד חברשמות כמו . רצף של דרגות מוחשיות או מופשטות

אינן הן  –מדגימים מילים הנמצאות במרכזו של הרצף  ,המייצגת שם מקום או שם קיבוצי, כיתה

דרגות שונות של  לתארבין השמות המופשטים ניתן . מוחשיות לחלוטין אך גם אינן מופשטות

, קטטה) או מילים שניתן לדמיין אותן (שיעור, תפילה ,חתונה) מילים המייצגות אירועים :מופשטות

ונמצאות בקצה , ותר ממילים שאינן ניתנות לדמיּוןהן בדרגת מוחשיות גבוהה י (התעמלות ,הליכה

יש לשים לב כי הגדרת מופשטּות המילה . (הערכה, אמונה ,מוסריות) הרצף של סולם המופשטות

בהקשר של  שיעורכך למשל מופשטות השם , חייבת להיעשות בהתייחס להקשר שבו היא נמצאת

חשוב  שיעורהאירוע לימד אותי של פחותה בהשוואה למופשטות אותו השם בהקשר  ספורט שיעור

, משקפים ידע מילוני מתקדם, ובפרט אלו הנמצאים בקצה רצף המופשטות, שמות מופשטים. בחיים

המידה שבה הם מאפיינים משלב גבוה קשורה באופן טבעי גם . וניתן להגדירם כפריטי משלב גבוהים

, ה הנמצאים בקצה רצף המופשטותואף בין אל, בין השמות המופשטים --למידת שכיחותם ומוכרותם 

ולכן דרגת המשלביות שלהם פחותה , אהבה ומחשבהכמו , ניתן למצוא שמות שכיחים ונפוצים

מרבית השמות המופשטים בשפה העברית הם . התעקשות והתמודדותמשמות פחות שכיחים כמו 

, מוסריות, עומק)שמות גזורי תואר , (התרגשות, הערכה, הקמה)ביניהם שמות פעולה ; שמות גזורים
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רכישתם של השמות המופשטים , מכאן(. מהלך, תקומה, מערכת)ושמות גזורי פועל אחרים ( רגישות

והיא נשענת על ידע תשתיתי של הפעלים והתארים ועל ידע , הגזורים משלבת ידע מילוני ומורפולוגי

 .  של מערך הצורות השמניות המורכב שנגזר מהם

שמות המופשטים הגזורים מלמדים על רכישה ממושכת הנמשכת אל מבדקים מוְבנים על רכישת ה

הטקסטים : ובדיקת הופעתם בשיח מעלה הבדלים בולטים בין הגילאים ובין הסוגות, שנות הבגרות

קל . והטקסט העיוני שמני בהרבה מהטקסט הסיפורי, הופכים שמניים יותר ויותר עם העלייה בגיל

רטיב במהותו דינאמי ותהליכי ולכן הוא פועלי יותר לעומת שכן הנ, להבין הבדל זה בין הסוגות

ההבדלים בין . הטקסט העיוני המציג רעיונות מופשטים וסטטיים ומתאפיין לפיכך באופי שמני יותר

ואולם מעניין כי הפער בין הטקסט הסיפורי לטקסט העיוני מצטמצם ', הסוגות נראים כבר בכיתה ד

הופכים , ים אופי של עמדת שיח מרוחקת יותר ופחות דינאמיתהנושא, שסיפוריהם, בקרב מבוגרים

, ובנוסף לכך, השמות המופשטים בטקסט תורמים לעושרו המילוני ולדרגת מופשטותו. שמניים יותר

שכן הם משמשים בסיס פורה ליצירת מצמדים , הם נושאים תפקיד חשוב ביצירת התחביר המורכב

הגרעין של צירופים שמניים כבדים ודחוסים המוצבים  את לעיתים קרובות מהוויםו, (ראו להלן)

 . במשפט מיקומים תחביריים במגוון

 תארים

וייצוגה המנטאלי פחות יציב מזה , הפחות קנוניתוהיא המשנית  התוארקטגוריית , מבין מילות התוכן

 התארים מוגדרים כמילים המאייכות את שם העצם ומציינות תכונה או. של שמות העצם והפעלים

הסירה שבאופק  ,דני גבוה) תואר נשואי: ונושאות בשני תפקידים תחביריים עיקריים, אפיון שלו

באופן טיפוסי שואב התואר את (. נסענו בסירה הלבנה, הילד הגבוה עמד בפינה)ותואר לוואי ( לבנה

או בין  פלילי רך דיןעוו פלילי מעשהכפי שעולה מן ההשוואה בין , משמעותו מן השם אותו הוא מאייך

וניתן אף ; משמעותו מאופיינת במידה רבה של יחסיות, בנוסף. חריף מוחוויכוח חריף  ,חריף מאכל

עלול  =שביר , סגול בהיר= סגלגל )לוותר עליו לגמרי ולקודד את המשמעות הרצויה באופן תחבירי 

ונית ומדד מיל-דווקא בשל תכונות אלו מהווה התואר צוהר מרתק על ההתפתחות המורפו(. להישבר

 . אורייני-חשוב לעושר לשוני

ונהוג ; הממפה מגוון משמעויות וכוללת טווח רחב של מבנים, קטגוריית תואר רחבה החדשהעברית ל

תארים ראשוניים המציינים יחסים סמנטיים . 2: סמנטיות-קטגוריות מורפו-להבחין בה בארבע תת

, יפה, קטן/גדול, אדום, קר/חם, רע/טוב)בסיסיים ומהווים את מילון הליבה התוארי של העברית 

הכוללת תארים , קבוצה מגוונת מאוד של תארים משורגים בתבניות פועל ושם. 1(. שמח, חזק

תארים בצורות בינוני אחרות ; (מושלם, מפוצל, דחוס)תוצאתיים במבני הבינוני של פועלי הסביל 

מציינים משמעות של פוטנציאליּות שרבים מהם , קטילתארים במשקל השמני ; (מרתק, נסתר, זוהר)

ומגוון תארים , (תוקפן, סקרן, סלחן) קוטלן/קטלןתוארי תכונה במשקלי השם ; (בהיר, שביר, אכיל)

 קטלטול/קטלטלבמשקלי ( רדופליקטיביים)תוארי הכפלה . 1(. קיים, קרוב, חרד, חיוור)אחרים 

. 2(. דקיק, קריר ,חמקמק, ורדרד( )יבדימינוט)המשמשים בעיקר ליצירת משמעות של הקטנה , ָקִטיטו

-לבסיס שהוא לרוב שם י-הנגזרים באופן קווי על ידי הוספת הסיומת המוטעמת , תארים גזורי שם

שכיחים , המכונים גם תארים אורייניים, תארים אלו(. גנטי, רפואי, ראשוני, ציבורי, חשמלי)עצם 

רבות למורכבות התחבירית והסמנטית של  ותורמים, בעיקר כלוואים, מאוד בשפה הכתובה העיונית



58 

 

 

 

הם מאייכים באופן טיפוסי שמות מופשטים ויחד איתו יוצרים צירופים שמניים : הטקסט הכתוב

-ובדומה למבני הסמיכות מבטאים תת, (אישיות דעתנית ,התנהגות כוחנית)כבדים ודחוסים 

 (.משווני/אקלים טרופי)קטגוריזציה של השם המאוייך 

משתכלל והולך עם  -משורגים וקוויים  -ם מלמדים שהידע על התארים הגזורים מבדקים מובני

מחקרים שעסקו בניתוח השיח . סמנטית ובגורמי שכיחות-כתלות במורכבות הצורנית, העלייה בגיל

מורכבות , גיוון, של התואר במונחים של תפוצה' ביתו'מצאו שהטקסט העיוני הכתוב הוא 

. וכי התהליך מגיע לשיאו לקראת הלימודים בבית הספר התיכון, לשוניתחבירית ומשלב -מורפולוגית

מגמה זו משקפת עלייה במידת האינפורמטיביות של הטקסט ובמורכבותם התחבירית של הצירופים 

ממצא המלמד כי , עוד נמצאה עלייה במספר התארים הלוואיים וירידה במספר הנשואיים. השמניים

 .הכותב האורייני-כפי שנתפס על ידי הדובר, זי והקנוני של התואראיוך השם הוא הוא תפקידו המרכ

 מצמדים ומבני סמיכות, קולוקציות

הכוללים צירופים של שתי מילים ויותר המופיעות יחדיו בשכיחות  הן ביטויים רב מיליים קולוקציות

ל רצף של את הקולוקציות ניתן להציב ע .על קצה המזלג-ו משא ומתן, לא בא בחשבוןכמו , גבוהה

הוק תוך -בקצהו האחד של הרצף נמצאות קולוקציות פרודוקטיביות הנוצרות אד: דרגות ממולנות

ובקצהו השני עומדות קולוקציות ממולנות המאוחסנות ( גן פרפרים, שמלת חנוכה)כדי הפקת השיח 

ית חי, גן ילדים, שמלת כלה)ונשלפות ממנו כיחידה אחת , במילון המנטאלי כמילה אחת ארוכה

הגורמים המשפיעים על דרגת המילּון של הקולוקציה הם (. ביש מזל ולא יעלה על הדעת, מחמד

, ככל שצירוף המילים יופיע בשכיחות גבוהה יותר כך הוא ייהפך ממולן יותר -שכיחות הופעתה 

ככל שהקולוקציה : עד כמה ניתן להפיק את משמעות הקולוקציה מתוך חלקיה -ושקיפות משמעותה 

כך דרגת , קשה להפיק את משמעותה המלאה מתוך חיבור המשמעות של חלקיה, כלומר, ומטיתאידי

 ,מצב רוח, מזג אווירלבין  שולחן עבודה ומכונת קפה, מחשב ניידהשוו בין )מילונה תהיה גבוהה יותר 

 (. מוסר השכל

, התנחלויותהקפאת )קולוקציות רבות הן ביטויים מטאפוריים המאפיינים את השפה הפיגורטיבית 

ברבות מהן מופיעות מילים נדירות ; (הולך עם הזרם, פתח דף חדש, חוד החנית, קולות הבוחרים

אבד עליו , קול תשואות רמות, גורדי שחקים, אזל מהמלאי)המשמשות בהקשרים מועטים , למדי

לא פרח כפתור ופרח ו)רבות מהן בנויות באופן נוקשה וקפוא הן מבחינת סדר המילים , וכן; (הכלח

הקולוקציות מופיעות (. שפן ניסיונות ולא ארנב ניסיונות)והן מבחינת הבחירות המילוניות , (וכפתור

חבל על )כמו גם בסלנג ( ירד לטמיון ושוד ושברניבים כמו )בלשון הספרותית  -ברבדי השפה השונים 

, סר בדרך קצרההן מסייעות לדובר או לכותב להעביר את המ --ותפקידם זהה כאן וכאן , (הזמן

קולוקציות )למידה של קולוקציות אינה פשוטה שכן היא דורשת יכולות הפשטה . קולעת ומעניינת

דרישות אלה מסבירות את ". מילה ארוכה"וזיכרון לקסיקאלי מדויק של ( רבות הן פיגורטיביות

לאורך  המתחילה בשנות בית הספר היסודי המוקדמות ונמשכת, הרכישה הממושכת של הקולוקציות

האור בקצה כדוגמת , את הטעויות הרבות שמופיעות בהפקתן גם בקרב מבוגרים, ויתרה מכך, החיים

שבו הדובר , on-lineהפקות אלה הן תוצר של תיהלוך . לכל צד יש מטבעאו  שה שכולו תכלת, המערה

שליפה מדויקת אפשר להבין כי במצבים אלו . מתכנן ומפיק את רעיונותיו בו זמנית ובחלון תיהלוך צר

טעויות . מועדת לפורענות, מילה ארוכה במבנה קשיח ושרירותי במידה רבה, כאמור, של קולוקציה
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 --בהפקת קולוקציות שפוגשים בכתיבה של תלמידים מעידות לעיתים קרובות דווקא על עושר מילוני 

היטלר פרש  כאשר: דוגמה יפה לכך היא התשובה במבחן בהיסטוריה. ניסיון להעלאת משלב שכשל

  . כל אחריות שהייתה עליו ביטל מעליומחבר הלאומים הוא בעצם 

והם כוללים שתי מילים , דהיינו הם לעיתים קרובות ממולנים, הם סוג של קולקציות מצמדים

בעברית (. סיפור מתח, מחשב נייד)המצטרפות לביטוי רב לקסמי המביע יחסי רכיב עם קטגוריית על 

, חשיבה יצירתית)צירוף של שם עצם ושם תואר  -האחת : צירת מצמדיםקיימות שתי דרכים לי

מבני סמיכות  -והשנייה ( התעשיה האוירית, קפה שחור, לחם קל, כיפה סרוגה, שחייה לילית

 (. משאבי אנוש, נעלי בית, מחלת רוח, תוכנית ליבה, שמירת שבת, הקמת מפעלים)

( הלוואי)והשני , הוא הנסמך( הגרעין)הראשון , ת עצםבנויים ברובם מצירוף של שני שמומבני סמיכות 

. תחבירי פורה מאוד ביצירת ערכים מילוניים חדשים בשפה-והם מהווים אמצעי מורפו, הוא הסומך

יחסים , (הצעת השר, בית השכן)היחסים הסמנטיים המובעים במבני הסמיכות הם יחסים של קניין 

מכונת " )סוג של"חסי היפונים המביעים קשרים מסוג וי( רגלי השולחן, ענפי העץ)של חלק משלם 

אלה האחרונים מהווים את מרבית מבני הסמיכות (. מזג אוויר, מצב רוח, בריכת שחייה, קפה

סמיכות , (הבית של השכן)סמיכות פרודה : קיימות שלוש צורות תחביריות של סמיכויות. בעברית

את יחסי הקניין ויחסי החלק משלם (. של השכן ביתו)וסמיכות כפולה ( בית השכן)דבוקה / חבורה 

צורת . ויחסי היפונים מובעים בצורה החבורה בלבד, ניתן להביע בכל אחת משלוש הצורות התחביריות

והיא מתאפיינת בתהליך , (שבתהשולחן )הסומך בלבד מיודע  -היידוע של הסמיכות ייחודית לה 

 (. 'המייבש כביסה עדיין עובד', למשל)רכישה ממושך ושגיאות גם בקרב מבוגרים 

ובין גיל שלוש , (הבקבוק של אבא)מבני הסמיכות הפרודה מופיעים בשלבים המוקדמים של הילדות 

בתחילה בדרך של העמדה פשוטה של שם עצם בצד שם עצם , לחמש מתפתחת הסמיכות החבורה

-ם שינויים מורפוובהמשך מתגבשת ההבנה שמתקיים תהליך מעין גזרוני ומופיעי, (בובה לילה)

מופיעות יותר , עם הרכישה של השמות המופשטים, בגילי בית הספר(. בובת לילה)פונולוגיים בגרעין 

כך למשל מבני הסמיכות שהופיעו בטקסטים של תלמידי )ויותר סמיכויות שגרעינן שם מופשט גזור 

ים להרחבת הצירוף תורמ, כנכתב לעיל, ואלה, (תחומי החיים ,פחד במה ,חוסר התמדה :'כיתה ז

מופיעה ..( מריבותיהם של התלמידים)הסמיכות הכפולה . השמני ולדחיסות התחבירית של הטקסט

והיא מאפיינת את הכתיבה , גילאי חטיבה ועוד יותר בתיכון -בטקסטים בשלבים מתקדמים למדיי 

 . האוריינית המתקדמת

ואולם יש להבחין בין , שיר את הטקסטמע, וביניהן מבני הצמידה והסמיכויות, השימוש בקולוקציות

חצי , שיעור ספורטכמו , כלומר כאלו בעלות דרגת ממולנות גבוהה ביותר, שימוש בצורות שחוקות

בצהריים לבין יצירה אד הוקית של מצמדים כמו , זמן פנוי או בלי לשים לב, ביטחון עצמי, פנסיון

או לחילופין שימוש בקולוקציות , מחסום הכתיבהאו , בכיתה שלנו שעת ההתפרעותהתחילה 

מטען , בשפל חייהם: 'קיימות אך פחות שכיחות כדוגמת אלו שהופיעו בטקסטים של תלמידי כיתה ז

יתר על  -והוכיחה את עצמה , עבודת פרך, ללמוד על בשרה.. על כפות המאזניים מונחות, כבד מנשוא

הטקסטים (. יותר מידי -שוטה יותר הדוגמא האחרונה מציגה חלופה אופציונאלית לצורה הפ) המידה

כללו קולוקציות ומבני צמידה ' העיוניים כמו גם הטקסטים הנרטיביים שהופקו על ידי תלמידי כיתה ז

הטקסט העיוני עשיר יותר במבני צמידה . ואולם מצאנו כי הופעתם שונה בין הסוגות, לא מעטים
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יותר של שמות מופשטים בטקסט תמונה התואמת את הופעתם הרבה , שגרעינם הוא שם מופשט

, ואילו הטקסט הנרטיבי התאפיין בשימוש רב יותר בלשון ציורית ויצירתית, העיוני בהשוואה לסיפורי

  .  בדימויים ובמטאפורות

 מבנים חבורים לא מחוייבים

הופעתן . הצורות החבורות מדגימות בצורה הבולטת בותר את ההבחנה שבין לשון הדיבור ולשון הכתב

ואילו בכתב הן נפוצות , (תוריו אחותינשמעות בעיקר צורות ממולנות כגון )בור מצומצמת ביותר בדי

קיימים שני סוגים . ללא הבחנה בין סוגות וניתן לראותן כבר בטקסטים הפונים לילדי הגן, עד מאוד

וצורת ( הצעותיו של המנהל)נטיית שם העצם  -צורת הקניין החבור : של מבנים חבורים אופציונאליים

אופן הנטייה האופציונאלית זהה לנטיית מילות (. שלחתיו, אהבתיה)נטיית הפועל  -המושא החבור 

ובפרט צורות הקניין החבור מופיעים , המבנים החבורים. (עליו, אצלך, בגללו)היחס המחוייבת 

או  ,...(תפקידיה של המכונית הם)ביניהם כחלק מהסמיכות הכפולה , בטקסטים בתפקידים שונים

 (.   להעביר אנשים ממקום למקום ותפקידההמכונית היא גדולה )בצירי הרפרור של הטקסט 

 צורת הסביל

מבחינה . מערכת בנייני הפועל בעברית ל ידיהמובעות עהטיפוסיות הפונקציות  חמשהסביל הוא אחד מ

בניינים  ושהשלל" ותיםמצּו"הבניינים סבילים  שלושה: מבנית זוהי מערכת שיטתית ושקופה למדי

, בעוד שפועל והופעל מביעים אך ורק משמעות של סביל. פועל-פיעל -הופעל ו-הפעיל, נפעל-קל: פעילים

שינוי והתהוות  -אלא מביע גם פונקציות אחרות כמו תיכון , הנפעל איננו בניין טיפוסי של הסביל

. (נטרק, נסגר)ן וגם סביל או צורות שיכולות להיות גם תיכו( נלחמו, נפגש)הדדיות , (נרדם, נגמר)

סביל או ה הבחירה להשתמש בצורת: המשרת צרכים פרגמאטייםהוא אמצעי רטורי רב ערך הסביל 

כך למשל מדגימות שתי . מה הוא בוחר לשים בחזית ומה ברקע -על עמדתו של הכותב מעידה פעיל ה

מבנה הסביל מאפשר נקיטת  .יבוטלו לימודי הגיאוגרפיה -ו קצבאות הילדים קוצצו :הכותרות בעיתון

טשטוש מבצע  על ידי" אחריות הסרת"ובמידה רבה , נימה עניינית ולא אישית, עמדת שיח מרוחקת

   .והבלטת הפעולה עצמה( הרחקתו לרקע או השמטתו על ידי)הפעולה 

מושג . ובתפוצתו הנמוכה יחסית בשפה העברית הקושי העיקרי בסביל קשור בסמנטיקה שלו

יצירת מבנה , מעבר לכך. נחוצה בשלות קוגניטיבית לשם הבנתווא מופשט ומורכב הו" סבילות"ה

במעבר מן המעמד הפעיל : הסביל כרוכה במיפוי עמום של התוכן הסמנטי על גבי המבנה התחבירי

למעמד הסביל משתנים התפקידים התחביריים של הרכיבים במשפט כל זאת מבלי שישתנו 

תפקידיהם לק מניע את הרכב והרכב מונע על ידי דלק הדבמשפטים : התפקידים התמטיים

ואולם תפקידיהם התמטיים נותרו , התחלפו מנושא למושא ולהיפך רכב ודלקהתחבירים של השמות 

סוגות ומטרות תקשורתיות מסויימות : הופעתו של הסביל בשיח העברי ייחודית במידה רבה. בעינם

השימוש . בים אחרים שאינם מזמנים סביל כללמזמנות סביל בתפוצה גבוהה במקביל לטקסטים ר

בסביל בטקסט מופיע בשנות בית הספר היסודי המאוחרות והוא מתפתח בהדרגה מן צורת הנפעל 

בטקסטים של תלמידי . הקלות יותר להפקה( מודבק, מיובש, גזור)הבינוני / וצורות הסביל התוארי 

 מכונה היא מכונית: ם שתיארו את המכוניתהופיעו צורות הסביל בעיקר בטקסטים המידעיי' כיתה ז
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 כדי לנצל אנרגיה מהגוף שהומצאונית היא כלי רכב המכ; פלסטיק ועוד ,מתכת מחלקי המורכבת

  .בוכנות על ידי ומונעתממתכת  עשויההמכונית  ;שלך

 ספציפיות מילונית

, כסא)ם חסרי שם מילון הליבה הנרכש בשנות הילדות הראשונות נבנה בדרך של מיפוי מילים למושגי

והוא משרת בהצלחה רבה את צרכיו התקשורתיים , (רעב, עייף, שותה, נופל, קופץ, ילד, כלב, שולחן

מצטרפים למילון המנטאלי מילים , ובהמשך לאורך החיים, בשנות בית הספר. המגוונים של הילד

תקדם כולל ערכים המילון האורייני המ: רבות ואולם אלו שונות מהערכים הנלמדים במילון הליבה

מילוניים חדשים המתייחסים למושגים קיימים בעלי שם והם מוסיפים למושגים אלו ספציפיות 

הדובר או הכותב האורייני מכיר את . לקסיקאלית ומעניקים משמעויות חדשות וניואנסיות למילה

 .ומותש לעייף לוגם וגומע לשותה ויגע, מועד לנופל, מזנק ומנתר לקופץ, פעוט לילדהאבחנות שבין 

מתייחס לפעולה הנעשית  גומעהפועל )ידע מדויק על משמעות המילה ( 2)ידע מילוני מתקדם משמעותו 

מתייחס לפעולה הנעשית במנות קטנות ולעתים לשם  לוגםואילו הפועל , בשקיקה ובמנות גדולות

 מגרהאו  כל מפתהאואפשר לומר )ידע על ההקשרים הנכונים שבהם המילה מופיעה ( 1), (טעימה בלבד

אך מקובל עוד יותר לומר  נותן אהבהאו  נותן מדליהאפשר לומר ; מגרהולא  מפתההיא  הצעהאך 

גומע אך גם  גומע מים)ידע על מגוון משמעויותיה של המילה ( 1)-ו; (מעניק אהבהאו  מעניק מדליה

גוון ומ, למידת המשמעות המדויקת של המילה מחד(. וגומע את הספר בשקיקה מרחקים

דורשת , מאידך, ההקשרים שבהם היא יכולה להופיע ואלו שלא -משמעויותיה וערכיה הקולוקטיביים 

למידה זו הינה ממושכת שכן שכיחותם של פריטים מילוניים . חשיפות רבות ומגוונות בהקשרים שונים

לטקסט והיא דורשת חשיפה רבה , אלה נמוכה בהשוואה לפריטים הכלליים הנלמדים במילון הליבה

גם אם הכותב מכיר מילים אלו לא תמיד הן זמינות ונגישות עבורו , בהיבט של תיהלוך. הכתוב

שימוש בערכים מילוניים . בתהליך הכתיבה ושליפתן המדויקת קשורה למידת יציבות ייצוגן במילון

ונות ידע של חלופות ש ---וכן לגיוון המילוני שבו , אלו בשיח תורם לעושרו המילוני של הטקסט

אל  המבחן היה כל כך מעייף וחזרתי הביתה עייף מאוד –השוו )מאפשר הפקה מגוונת ומעניינת יותר 

 (.המבחן היה כל כך מייגע וחזרתי הביתה עייף ומותשמול 

ביניהן כאלה המשמשות הן , המבנים שהוצגו לעיל מדגימים מגוון רחב של צורות לשוניות, לסיכום 

וכאלה האופייניות לסוגה , כאלה המופיעות בעיקר בכתב, ה בין סוגותבדיבור והן בכתב ללא הבחנ

לכל אחת מהצורות יש חלופה  - האופציונאליותהמשותף לכולן היא תכונת . אחת יותר מהאחרת

מחקרים מלמדים כי . נתון לבחירתו של הכותב, כלומר, ולכן השימוש בה אינו מחוייב, פשוטה יותר

והם מודעים לכך שיש להתאים את , ם בין לשון הכתב ולשון הדיבורכבר בגיל צעיר מבחינים ילדי

מודעות זו אינה בהכרח מספיקה לשם העלאת המשלב , ואולם. המשלב הלשוני לנסיבות התקשורתיות

ובמילים אחרות לשם השימוש בחלופה האופציונאלית המורכבת במקום החלופה , הלשוני בטקסט

 -ונדרשת גמישות לשונית , המורכבת ועל אופן שילובה בשיחלשם כך נדרש ידע על הצורה . הפשוטה

וגם אם שני אלה עומדים לרשותו של הכותב יש לזכור את . היכולת לעבור מצורה אחת לאחרת

הכותב נדרש לייצר את התוכן ובו בזמן לגייס את האמצעים הלשוניים : מורכבות תהליך הכתיבה

מימוש דרישה אחת מותירים משאבים פחותים במקרים רבים המשאבים המופנים ל. לשם הפקתו

 .לדרישה האחרת
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 התפתחות אוצר המילים והמורפולוגיה והשימוש בהם בשיח

בשני העשורים , ויחד עם זאת, המחקר על ההתפתחות הלשונית בגיל בית הספר הוא צעיר למדיי

ם האחרונים נערכו בשפה העברית מחקרים רבים שבחנו את רכישתם של המבנים הלשוניי

המחקרים בחנו את הרכישה הן דרך משימות מוְבנות שבהן הנבדקים כוונו להפקת . המאוחרים

מכונה שמפסידה היא  או[ הררית....]ארץ שיש בה הרבה הרים היא ארץ, למשל)המבנה הנדרש 

אף שמדובר בצורות לשוניות . הופעתן של אותן הצורות בשיח והן דרך בחינת, ([הפסד... ]מכונת

: המחקרים מציגים מגמות התפתחותיות דומות, רכשות בשלבים שונים של ההתפתחותהנ, שונות

שימוש במבנה החבור , למשל)בגיל הגן צורות אלו מופיעות בשיח כצורות ממולנות לא מנותחות 

הניסיון להפיק צורות אלו במבדקים מוְבנים (. תחרות וריקודאו בשמות המופשטים הגזורים  אחותי

ארץ שיש בה הרבה , כך למשל, חה נמוכה ולתשובות שאינן מעידות על ניתוח לשונימוביל לרוב להצל

בגיל בית , בהמשך. 'שלא מנצחת'.... מכונה שמפסידה היא מכונת -ו' גבוהה'... הרים היא ארץ

 הרית והפסדהכמו התשובות , הספר מתפתח ידע ראשוני המשתקף בניסיונות של ניתוח לשוני

בסיומו של התהליך . ל תהליך גזרוני אך עדיין ללא הידע המילוני המדויקלשאלות לעיל המעידות ע

שמשמעותו היכרות של הצורות הנכונות המשמשות במילון , מילוני-נרכש הידע המורפו( הממושך)

 התקף לב)קים שלהן בהקשרים השונים ידע על השימושים המדויו( בדוגמאות לעיל, הררית והפסד)

נים לבין השימוש בהן בשיח ין הפקת הצורות הלשוניות במבדקים מוְב השוואה ב(. התקפת לבולא 

הפקה מוצלחת של המבנה הלשוני שנבדק במשימות המובנות הקדימה בהרבה  :תמונה מעניינת מעלה

, ארץ הררית)תמונה זו הודגמה למשל במחקר על רכישת תארים גזורי שם . את השימוש בו בשיח

 ',אכיתה מעבר מגן חובה לכבר בגבוהה למדי במבדק המובנה שבו נראתה הצלחה  ,(הליכה דובית

ונראה בעיקר בטקסטים של תלמידי  ,'בצורה זו כמעט ולא הופיע בכיתה ו פרודוקטיבי ואולם שימוש

 .תיכון ומבוגרים

שהופקו על ידי , סיפור אישי וטקסט עיוני -במיפוי משלבי של טקסטים דבורים וכתובים בשתי סוגות 

משלב נמוך : א וקבוצת מבוגרים הוגדרו שלוש רמות של משלב לשוני"וי' ז', תות דתלמידים בכי

פריטי המשלב הגבוה הוגדרו כשימוש . נייטראלי ומשלב גבוה-משלב בינוני, (שגיאות לשוניות וסלנג)

המחקר (. בדומה לאלו שהוצגו לעיל)מילוניות ומילוניות מורכבות -מורפו, תחביריות-בחלופות מורפו

כי המשלב הנייטראלי היווה את החלק הארי של הטקסט בארבע קבוצות הגילים ובכל סוגי הראה 

כמות פריטי המשלב הגבוה . והמשלב הנמוך הופיע במינון נמוך ביותר בכל הקבוצות, הטקסטים

( 10%)א "לכיתה י, (20%)' לכיתה ז( 2%)' שהופיעו בטקסט הכתוב התפתחו באופן מרשים מכיתה ד

מגמה נוספת שעלתה מן הנתונים הצביעה על כך שהטקסטים הכתובים (. 10%)גרים ולקבוצת המבו

וכי הטקסטים ', עשירים יותר ביחידות משלב גבוה בהשוואה לטקסטים הדבורים החל מכיתה ז

 . העיוניים עשירים יותר מהסיפוריים בכל קבוצות הגיל

 'מעלה בכתיבה של תלמידי כיתה ז-הערכת מדדי מטה. 'א 3

יוצרים הבחנות משלביות ומשתמשים בפריטי משלב ' חקר ניתן ללמוד כי תלמידים בכיתה זמן המ

. ואולם שימוש זה הוא במינון נמוך למדיי ביחס לטקסט כולו, גבוהים בטקסטים שהם מפיקים

כך שנוכל להגדיר , מטרתנו כאן ליצור מדד יעיל שיאפשר הערכה של הרמה המשלבית של הטקסט
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לשם כך יצרנו שיטת הערכה המשתמשת בידע של . מעלה-סטים במדדי מטהרמות שונות של טק

ודורשת שיפוט של רמת המשלב , המעריך על המבנים המסומנים כפריטי משלב גבוה מן הצד האחד

שיטת הערכה זו משמשת לניתוח . מן הצד השני, של כל פריט על פי עקרונות חוצי קטגוריה לשונית

  .מעלה של כל סוגות הטקסט-מטה

 ארבעת הפריטים הגבוהים ביותר בטקסטמעלה נעשית דרך איתור והערכה של -הערכת רמת המטה

כך שפריטים , בחירת הפריטים נעשית ביחס לטקסט עצמו. לבית של הטקסטכמדגם מייצג לרמה המש

הפריטים הנבחרים הם פריטים . גבוהים בטקסט אחד עשויים להיחשב לפחות גבוהים בטקסט אחר

ערכים , שמות מופשטים, מבנים חבורים, מצמדים: מורפולוגיים ומילוניים כמו אלו שתוארו לעיל

בחירת הפריט מחייבת התייחסות להקשר שבו . וצורות פיגורטיביותתארים , לקסיקאליים ספציפיים

 -הכותב עשה שימוש בפריט מילוני גבוה  אני מסתייג מעמדה זוכך למשל במשפט . הוא מופיע

ולכן פריט זה , אבל המילה הופיעה בהקשר שבו הכותב רצה לומר כי הוא תומך בעמדה זו, מסתייג

רת ארבעת הפריטים הגבוהים ביותר נערך ניתוח נפרד לכל פריט לאחר בחי. אינו יכול להיחשב כגבוה

מידת : הציון נקבע בהתאם למאפיינים היוצרים את המשלב הגבוה. 3עד  2 -וניתן לו ציון מ

ציון . יצירתיות ומידת הספציפיות הלקסיקאליות, שכיחות הפריט, רמת מופשטות, האופציונאליות

 . ול של הציון של כל אחד מארבעת הפריטיםמעלה של הטקסט הוא מיצוע או שכל-מטה

תיאור של טקסטים שהם : שיטת הערכה זו מאפשרת זיהוי של טקסטים בדרגות משלביות שונות

גם אם הם לא כוללים פריטים ' טובים דיים'מעלה גבוהה במקביל להגדרת טקסטים כ-ברמת מטה

וכן היא , הים המופיעים בטקסטאף שהמדידה אינה מתייחסת לכלל הפריטים הגבו. משלביים בולטים

ההנחה היא , כלומר לא נעשה חישוב של מספר הפריטים הגבוהים ביחס לטקסט כולו, אינה יחסית

טקסט שנמצאו בו ארבעה פריטים שכולם ברמה : שארבעת הפריטים מעידים על הטקסט כולו

, לעומתו. נוספים וסביר שנמצאים בו פריטים, משלבית גבוהה מעיד על יכולתו וסגנונו של הכותב

טקסט שהניב ארבעה פריטים בדרגת משלביות בינונית ומטה מעיד על כך שהכותב אינו עושה שימוש 

העובדה שהניתוח אינו לוקח . ואין זה משנה אם הטקסט קצר או ארוך, רב בפריטי משלב גבוהים

ת היותם מעלה למרו-בחשבון את אורך הטקסט מאפשרת גם לנתח טקסטים כמוצלחים במדדי מטה

 :בנוסף עלינו לקחת בחשבון שתי נקודות נוספות(.  אם כי ישנם מעטים כאלה)קצרים 

יחד עם  .מעלה עומד השימוש בפריטי משלב גבוהים-במוקד הערכת רמת המטה. שגיאות לשוניות

היא מושכלת  לשגיאותהתייחסות ה. זאת אנו לא מתעלמים משגיאות לשוניות המופיעות בטקסט

נייחס  בהתאם לכך .שבהפקה on-line -ן את הידע ההתפתחותי ואת בעיית תיהלוך הולוקחת בחשבו

 ביטל מעליוהיטלר כמו בדוגמא לעיל ) הפרה קולוקטיבית תיהלוך קלות כגוןשגיאות חשיבות פחותה ל

כמו שגיאות  ,יותר שגיאות לשוניות חמורות(. המועדון ספורט שלי)או ביידוע סמיכות ( כל אחריות

שימוש סמנטי לא , (הקשיים עללהתמודד )שימוש שגוי במילת יחס , (כונית מאפשר לךהמ)התאם 

( כל אחד צריך להרים ידיים וללכת להתנדב)או הפרה קולוקטיבית בולטת ( מותנע על דלק)מדויק 

  .מטה-ומורידות מהציון הכללי של רמת המעלה, הטקסטמקבלות מקום רב יותר בשיפוט 

מעלה -יב לא יהוו מדד ראשוני במסמך הסטנדרטים בהערכת ממד המטהשגיאות כת. שגיאות כתיב

כלומר בצמדים  -שגיאות כתיב מופיעות בעיקר באותיות הומופוניות . של הטקסט או כל ממד אחר



64 

 

 

 

או ' שאפשר לכתוב אותו בט t כמו למשל ההגה , של אותיות המייצגות צליל שווה או דומה( בעיקר)

פקידים מורפולוגיים שונים בייצוג רכיבי השורש או תפקידים לאותיות ההומופוניות ת. 'בת

נעלמות רוב השגיאות באותיות ההומופוניות ' מן המחקר ידוע כי לקראת כיתה ז. מורפולוגיים אחרים

. ולעומת זאת עדיין נמצא שגיאות כתיב באותיות שורש, (כלומר לא אותיות שורש)מסוג פונקציה 

מוסיף להופיע בחטיבת הביניים ובבית הספר התיכון הוא באותיות ריבוי גדול של שגיאות כתיב ה

מהתבוננות בטקסטים . ששגיאות כתיב אינן רצויות, ברור לכולנו. י בכל תפקידיהן המורפולוגיים"אהו

תחביר , מבנה הטקסט וזרימת המידע, אין ספק שטקסטים איכותיים במיוחד מבחינת התוכן, שבידינו

ואולם יש מנעד גדול של . נים המורפולוגיים מכילים פחות שגיאות כתיבאוצר המילים והמב, השיח

שיש בהם שגיאות כתיב ואפילו שגיאות , כולל טקסטים מעניינים ויפים, טקסטים מאיכויות שונות

 . מרובות

זהו טקסט נרטיבי נהדר של תלמידת בית הספר . 10ניקח לדוגמא את הטקסט המובא בזאת בדוגמא 

המסופר בנימה מעט אירונית  , ט ממש מרתק שכולו עושר תוכני כמעט סינמאטיטקס, ממיצב נמוך

 .אבל הוא רווי בשגיאות כתיב -בוגרת 

 (שמות אנשים ומקומות נמחקו מן הטקסט(( .2' נ) 38דוגמא מספר 

 לספר מה כ"כ יודעת לא אני XXX לי קוראים שלום

 מההתחלה בערך נתחיל אבל להתחיל איך

 גרה ואני גרושיים שלי יםההור  )גדול חופש(

 במושב בצפון גר אבי  XXXב שלי אמא אם

 עליו נסעתי הגדול בחופש XXXX בשם

 קניונים פארקיים סופרלנד לונפרק לברכות הלכנו

 לישון לי בא היה לא לביתו חזרנו כייפנו בקיצור

 במחשב הייתי אז  :כ חופש זאת בכל כי מוקדם

 ,כן למחצא אחותי XXX הקטנה ואחותי בסלון

 כי טלויזיה ראתה בסלון גם איתי הייתה

 ואחותי אני בוקר לפנות 4 עד צחקנו היינו ככה

 את מזיזה אני פתאום ואז במחשב שיחקנו

 רואה אני פתאום הדלת לאבר העיניים

 ו... ו עיניי את מקרבת אני זז משהו

 !ענקי עקרב רואה אני פתאום לפתע

 )!הארסי מהסוג(

 הגדולה אני ותיומאח ממני חוץ ישנו כולם

 !פחדה אחותי שם שהייתה היחידה

 הספות על תקפצי תשמעי תדעגי אל אמרתי ואני

 !מהר

 !עקרב שיש לו תגידי ! אבא את ותאירי

 השנייה על הספה על קפצה ( XXX)אחותי 

 לאבי לקרא והלכה במזדרון רצה

 הוא לאן לראות כדיי בסלון נשארתי אני
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 םקפקפי שב בא הביא אותו שנמצא הלך

 לבן אדום בצבע כזה סבא של מקל בידי לכך

 לקרב מתקונן אני של במבט אך יושן חצי

 "העקרב איפו " הוא אייכן אותי שאל

 הטלויזיה של המזנון "מאחור " לו אמרתי

 הספה על ואחות אני המזנון את הזיז

 הוציא בקבליים נטפס שהעקרב ראה והוא

 וזרק אותו פירק אותו מעך משם אותו

 אותנו אצלת XXX לי ואמר ץלבחו אותו

 יכל הוא ובהיכון ארה היית לא אם

 היה הוא למות ויכולנו כולנו את XXX XXX לעקוץ

 אחותי אם לישון והלכתי שמחתי הערסים 1 

 ...סוף בבוקר 7 ב

 שווים יותר סיפורים יש בנינו אבל

 ארוקים ויותר

 

 
אינו ראוי שנפחית בערכו , שגיאות כתיבהמשולל כמעט לגמרי סימני פיסוק ורווי ב, הטקסט היפה הזה

אין כלל ספק שמשוב הולם לגבי שגיאות הכתיב והדרכה מסודרת של המורה יוכלו . בגלל היבטים אלה

אבל התלמידה שכתבה אותו זכאית לקבל קרדיט רב על איכות , לחולל פלאים ולשפר את הטקסט

כי מניתוח כל הטקסטים , ן הטיהמבחינת הסטנדרטים אין כא. הסיפור מעבר להיבטיו הצורניים

שתלמיד שכתב טקסט עם שגיאות כתיב רבות קיבל תמיד ציינון בינוני עד נמוך , שבמאגר שלנו עולה

 .מאחר שהיו בטקסט בעיות נוספות

 הנחיות: מעלה-הערכת ממד המטה

, עיתהמיד --בשלוש הסוגות , ממוצעת ונמוכה, גבוהה --מעלה -נציג עתה הדגמה של שלוש רמות מטה

בשונה מן . ארבעת הפריטים הגבוהים שנבחרו בכל טקסט מופיעים בגופן מודגש. העיונית והנרטיבית

שבהם תוארו שש רמות הביצוע לגבי כל סוגה , (מטה ותחביר השיח-מעלה)הממדים הרחבים יותר 

 כלומר עבור כל, מעלה מוצגות כאן ללא יעודיות סוגתית-הצגת רמות האיכות בממד מטה, וסוגה

הסיבה היא שציינון הטקסט הוא תמיד ובצורה אחידה עבור ארבעת . שלוש סוגות הפרוייקט יחד

: אין משמעו של דבר שאין הבחנה בין סוגות בניתוח המילון והמורפולוגיה. הפריטים הגבוהים ביותר

, המחקר מצביע על כך שטקסטים עיוניים איכותיים מצטיינים בשמות מופשטים ובפעלים סבילים

קוראי המסמך . ובמיוחד בבניינים נפעל והתפעל, בפעלים לקסיקאליים מגוונים -קסטים נרטיביים וט

 .ולומדיו מוזמנים לבדוק את הנושא בטקסטים שהפיקו תלמידיהם

בשלושת . מציגות טקסטים ברמה משלבית גבוהה 19-22דוגמאות . מעלה ברמה איכותית-מטה

יתן למצוא פריטים גבוהים נוספים מעבר לארבעה נ( השלישי כבר הופיע במסמך זה)הטקסטים 

בכולם אפשר . ותמונה זו אופיינית לטקסטים שיש בהם ארבעה פריטי משלב גבוהים, שנבחרו על ידינו

מבנה סמיכות , (כישוריי, בעירה)כמו שמות מופשטים , לראות שימוש גבוה בצורות לשוניות שונות

צידי , מכשירי עינוי, תפקוד המכונית)מך או בנסמך יצירתיים שכוללים בחלקם שם עצם מופשט בסו
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; שפל חייהם; דוגלים בדעה)פיגורטיביות  -צורות קולוקטיביות; (כישוריי)מבני קניין חבור , (הגוף

חלקם בתוך מצמדים , תארים גזורי שם; (משערים)ספציפיות לקסיקאלית ; (נקודת השפל המוחלטת

 (.   קריטית, פרופורציות)לועזיות ומילים ( קריטית; חלופי" קלט"; אנושי)

 (29ג "ב, מידע)  39דוגמא מספר 

 .המכונית היא כלי רכב נפוץ אשר מסייע במעבר מרחקים ארוכים

 2היא נוסעת בעזרת ". קלט שלה"ה, המכונית פועלת באמצעות דלק

 המכונית. תפקוד המכוניתומנוע שאחראי על , גלגלים אשר עשויים גומי

 - קיימות מגוון רב. הנפוץ מבניהם הוא לבןמגיעה בשלל צבעים 

 .מזדה או יונדאי, כגון טויטה, של חברות האחראיות על ייצור המכונית

 אך היא גם מסוכנת, המכונית היא אומנם שימושית מאוד

 דוגלים בדעהרבים . היא פולטת פיח ולכלוך שמזהם את האוויר. מאוד

 .באוזוןשהמכוניות הן אחת מהסיבות האחראיות על החור 

 .כי מכונית היא הכלי הנפוץ ביותר בקרב בני אדם משעריםרבים 

 חלופי" קלט"כיום פועלים על מנת למצוא למכונית 

 .כגון מים או חשמל, ירוק יותר, למכונית

 

 (26ג "ב, עיוני) .4דוגמא מספר 

 הם כאלה קשורים אחד ----עד כמה שהצלחה וכישלון הם הפכים 

 .יןאפשר להאמ -לשני עד שאי

 להצליח , כסוג של אימון. כל אדם חייב לחוות כישלון כד להצליח

 ,כל כך כיוון שאף אדם לא נולד מושלם אנושיישר זה לא דבר 

 .חייב להיכשל תחילה

 הם אומרים פרופורציותבני נוער לפעמים לא לוקחים כישלון ב

 נקודת השפלבעוד שהם לא יודעים שמשפל חייהם  לעצמם שהם ב

 כישלון לפעמים נגרם מכך שלא. אפשר רק לעלות - המוחלטת

 הגורמים 1צריך את כל   בעירהבדיוק כמו שלמען . מתאמצים

 חייבים להתאמן ואסור להחסיר פרט בדרך, כך גם בהצלחות

 .רק כך אפשר להצליח. להצלחה

 

 (26ג "נרטיב ב) 41דוגמא מספר 

 בעיקר נמצא מול המחשב, אני ילד שלא עושה הרבה ספורט

 יום אחד רציתי לעשות אימון. בפוטו שופ בכישורייאמן ומת

 בחרתי בהליכון כי הוא הכי. במכשירי הכושר שיש לנו במרתף

 מכשירי עינוישאר המכשירים רק הזכירו לו . פשוט והכי מוכר

 אחותי אמרה לי שאימון. רולטה רוסית או דומה לה, עתיקים

 דקות לשריפת 20, שממש ממש ישפיע על משקלי צריך להימשך כשעה

 אז ניסיתי חיברתי את. דקות לשריפת שומן 10פחמימות ו 

 10 -במשך כ . לאוזניי והתחלתי בריצה קלה mp3 -אוזניות ה

 -הרזייה בלי מאמץ, ספורט היה ניראה כדבר ממש כיף, דקות

 .בצידי הגוףעקיצות , ואז הם התחילו כאבים ברגליים
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 הלכתי על אחד ממכשיריקצת התחלתי להתחרט שלא . סחרחורות קלות

 רק עוד, לא נורא"בכל שנייה שחלפה אמרתי לעצמי . העינוי האחרים

 ,ניסיתי לדבר אל עצמי". כמה שניות כמו אלו שממש הרגע חלפו

 חשבתי שלדבר. למה הסבל מוצדק. לומר לעצמי סיבות למה לסבול

 השעון כבר. להסיח את דעתי, לעצמי יכול לגרום לזמן לעבור מהר

 אך זאת רק כיוון, הכאב כבר לא היה נורא"  47:00" הציג 

 השעון. ואז זה קרה. קריטיתכל שנייה הרגישה . שהתרגלתי אליו

 נישכבתי על הרצפה. עשיתי את זה. שעה עברה.  30:00הציג 

 .אפשר לומר שמצאתי את האור. והסתכלתי על המנורה שעל התקרה

 

בכולן . מעלה ממוצעת-מציגות רמת מטה (21-22) שלוש הדוגמאות להלן. מעלה ברמה ממוצעת-מטה

שמות מופשטים ; (חייו; שבעזרתם)ניתן לראות שימוש בפריטי משלב גבוהים כמו קניין חבור 

פעלים ; (כלי שימושי)מצמדים הכוללים תואר גזור שם ; (נעזרת)סביל ; (אומץ, תקווה, מוטיבציה)

כלי שימושי )השעבוד ' ושימוש בה( ורטלעסוק בספ)ופעלים קולוקטיביים ( לתקשר)ספציפיים 

ברמה  הפריטים הםהמופשטות והשכיחות , בהיבט של מידת האופציונאליות, ואולם..(. העוזר

בטקסטים ברמה הזו קשה לרוב . כך שהרמה המשלבית הכללית של הטקסט היא ממוצעת, ממוצעת

מציגה  21דוגמא מספר (. 22ראו למשל דוגמא )מעבר לאלו שסומנו , למצוא פריטים גבוהים נוספים

 .המכיל פריטי משלב שהם גבוהים באופן יחסי, מקרה מעניין של טקסט קצר ביותר

 (41 ג"ב, מידע) 42דוגמא מספר 

 למקום ממקם להגיע לנו העזור שימושי כלי היא המכונית

 נוסעת היא שבעזרתם גלגלים 4 למכונית .דלק בעזרת

 .עצורל =ברקס לינסוע = גז והברקס הגז את יש

 לנסוע בשביל במנוע נעזרת המכונית

 .חלון ,מזגן ,מושבים דלתות למכונית יש

 

(26 'נ עיוני)  43 דוגמא מספר  

 סיבה  להצלחה מוטיבציה
 סיבה להצלחה תקווה

  סיבה להצלחה אומץו

 

(31ג "סיפורי ב) 44דוגמא מספר   

 פעם היה ילד שקראו לו יובל והוא לא אהב

 ד שכל הזמן היה בבית בליבספורט הוא היה יל לעסוק

 אז יום אחד חבר שלו. הרבה חברים אהב להיות לבד

 הוא. חייומוטי בא אליו והתחיל לדבר איתו על 

 אמר לו שכדאי לו לנסות לצאת קצת מהבית ולנסות

 עם העולם ובסוף יובל ניסה וראה שזה לתקשר

 ובאותםהרבה יותר כיף מאשר להיות בבית 

 הצליח לגרום לחברומוטי גאה בעצמנו ש הימים
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 .לתקשר עם העולם

 

-טקסטים ברמת מטה. מציגות טקסטים מרמה נמוכה 24-27דוגמאות . מעלה באיכות נמוכה-מטה

המופיע  חוסר השקעהכמו מבנה הסמיכות , מעלה נמוכה הם כאלה הכוללים פריט גבוה אחד בלבד

, ם שכיחים ונפוצים ביותראך הפריטים ה, או כאלה הכוללים יותר מפריט אחד; 24בדוגמא מספר 

צריך , למשל)או פריטים שהנושא מזמן באופן מיוחד , 27-ו 23כמו אלו המסומנים בדוגמאות מספר 

ברמה הנמוכה ביותר מופיעים טקסטים הבנויים (. בטקסט מידעי על מכונית, לנהוג בזהירות רבה

 . שגיאות לשוניות וכאלה הכוללים בנוסף, 27כמו בדוגמא מספר , בלבד" בסיסיות"ממילים 

 (14' עיוני נ)  45דוגמא מספר 

 במשהו מצליח לא אתה עים הוא הכישלון

 שלא מיזה בה הכישלון  במיבחנים למשל

  אשקאה חוסרומ מבינים לא או לומדים

 שהוא  במ מצליח שאתה היא והצלחה

 .ומשקיעה להדגים רוצה כשאתה קורה וזה

 

 (33' עיוני נ)  46דוגמא מספר 

 ומבוגרים נוער בני המעסיקים נושאים הם ישלוןוכ הצלחה

 .אלה בנושאים שונות והבנות שונות דעות אחד ולכל

 בארץ סופרים כמה בין  תחרות כשיש דעתי לפי

 אצל או מחירים על תחרויות שהיו  נורמלי, רגיל זה

 כמעט אחד כל, ממני שקונים  אנשים יותר הרבה יש מי

 לפעמים, שרצה מה את להרוויח מצליח פעם כל

 .כישלונות יש

 

 ( 33ג "מידע ב)  47מספר  דוגמא

למיבחן למדתי שבועיים לפני כל . את הציון של התעודה XXX שקובעמיבחן בחשבון  XXXלפני שנתיים הייה 

 שכחתי XXXושהגיע המבחן . שלימדה אותי למיבחן מורה פרטיתוקבלתי  אחר הצהריים

  30ה קיבלתי ובתעוד,  31את כל החומר שלמדתי וקבלתי 

 

 48רמז : 11דוגמא מספר 

 מכונית זה דבר שנוסעים איתו ויש בו חלונות

 צריך לשים דלק שזה יסע כי מכונית זה נוסע

 ויש גלגלים ומזגן ורדיו ופגש כיסאות

 הגה מנוע ועוד
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   לוחות הסטנדרטים לפי ממדי הטקסט : 'גחלק 
 כסולמות בנויים הסטנדרטים. בפרויקט סחושנו כפי הכתיבה להערכת הסטנדרטים את מציג זה חלק

 עיוני, נרטיבי טקסט) סוגה ולפי( מעלה-מטה, השיח תחביר, מטה-מעלה) הניתוח ממדי פי על איכותיים

ים שלושה ומגדיר ביצוע רמות שש מפרט סטנדרטים לוח כל(. ומידעי פ  . הטקסט לאיכות בהתאם ס 

 סף מגדירה 1 רמה; מצטיין ביצוע לקביעת יטריוניםקר מוסיפה 3 ורמה גבוה ביצוע סף מגדירה 4 רמה

 מגדירות 2-ו 1 רמות ואילו; והולם תקין ביצוע להגדרת קריטריונים מוסיפה 2 ורמה בסיסי ביצוע

 המדגים נוסף לוח מובא סטנדרטים לוח כל לאחר. הגיל את הולם שאינו, מאוד נמוך או נמוך ביצוע

 בית פירושו ג"ב כי נזכיר. הפרויקט של הנתונים ממאגר טקסטים באמצעות הביצוע רמות את ומסביר

 .בינוני ממיצב הספר בית פירושו 'א; נמוך ממיצב הספר בית פירושו 'נ; גבוה בינוני ממיצב הספר
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 טקסט נרטיבי --מטה -סטנדרטים להערכת ממד מעלה

 תיאור רמה

 כל חלקיו אולאורך  -ם ותיאורים מורחבים מופשטי והערכה פרשנותרכיבי  כוללהטקסט  סף 5-6
  באופן רב והולם בחלק מהם

 הסיפור בהתאם לנושא בעל ציר תמטי ברורוקסט קוהרנטי הט - 5

 או הזמן /או המקום ו/או הדמויות ו/הפתיח כולל תיאורים מורחבים של הנסיבות ו -

ומקושרים באופן לוגי  ,להכולל אירוע מאתחל ורצף אירועים המובילים את העליהסיפור גוף  -
 וכרונולוגי

 לאירוע האחרוןפרשנית הסגיר כולל התייחסות  -
, הנסיבות, תיאור הגיבורים, רקע)קיימת היררכיה ויחסיות הולמת בין חלקי הטקסט  -

 (הסיום, השתלשלות האירועים

 :הבאיםמהאפיונים אחד הטקסט כולל לפחות , למפורט לעילבנוסף  6
פרשנות , תיאורים מורחבים של הדמויות והנסיבות ורך חלקיו השוניםלאהטקסט כולל  -

   טקסטואליות-ת מטאאו הערו/ו, מורחבת ומרוחקת
מצבים )קיימת היררכיה ויחסיות הולמת בין תיאור האירועים לבין הפרשנות המלווה אותם  -

 (מחשבות, מניעים, פנימיים כמו רגשות
כולל התייחסות המוסיפה לסיפור תובנה חדשה או ו, תמטימתאר את מימוש הציר ההסגיר  -

 פרשנות מכלילה

 מקוריותוכן ייחודי או הטקסט מתאפיין בשימוש יצירתי בסכמה הנרטיבית  -

 מופשטים ומעט תיאורים מורחבים והערכה פרשנותמעט רכיבי  הכוללטקסט  סף 3-4

  ברור בעל ציר תמטיוקסט קוהרנטי הט - 3

 תוצאה וסגיר / רצף אירועים המוביל לאירוע אחרון , ירוע מאתחלא, הטקסט כולל פתיח -
או /או הדמויות ו/של הנסיבות ורכיבי רקע בסיסיים ותיאורים מצומצמים הפתיח כולל  -

 או הזמן /המקום ו
 הסגיר כולל אירוע אחרון מובחן -
 האירועים מקושרים בעיקר באופן כרונולוגי  -

 :הבאיםמהאפיונים כולל לפחות אחד הטקסט , למפורט לעילבנוסף  4
והערכה המתייחסים למצבים פנימיים או תיאורים מורחבים פרשנות רכיבי הטקסט כולל  -

  ומחלקיאו יותר באחד 

 תיאור מורחב והולם של אחד או יותר מרכיבי הפתיחקיים  -
 כולל התייחסות לאירוע האחרוןהסגיר  -
 חלק מהאירועים מקושרים באופן לוגי  -

 וכולל תיאורים מצומצמים בלבד והערכה פרשנותרכיבי  אינו כולל הטקסט סף 1-2

 הטקסט אינו טקסט אוטונומי - 1
 שני אירועים לפחותגוף הסיפור כולל  -

 סגיר שהוא אירוע אחרון, גוף, פתיח: רכיבים סיפוריים בסיסיים כוללהטקסט  - 2
  תמטיציר לטקסט  -

 'מטה של טקסטים נרטיביים בכיתה ז-מעלה תרכהע לש שש רמות .1' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

  באופן רב והולם בחלק מהם כל חלקיו אולאורך  -מופשטים ותיאורים מורחבים  והערכה פרשנותרכיבי  כוללהטקסט  סף 5-6

 ברור תמטיבעל ציר והטקסט קוהרנטי  - 5
 הסיפור בהתאם לנושא

ים של הפתיח כולל תיאורים מורחב -
או /או המקום ו/או הדמויות ו/הנסיבות ו

 הזמן 

כולל אירוע מאתחל ורצף הסיפור גוף  -
ומקושרים , אירועים המובילים את העלילה

 באופן לוגי וכרונולוגי

לאירוע פרשנית הסגיר כולל התייחסות  -
 האחרון

קיימת היררכיה ויחסיות הולמת בין חלקי  -
, יבותהנס, תיאור הגיבורים, רקע)הטקסט 

 (הסיום, השתלשלות האירועים
 

 

 :33 'נ 

 וגם. גם מבוגרים וגם ילדים מצליחים או נכשלים לפעמים

 :והמקרה שלי התחיל כך. כישלון עשוי להפוך להצלחה

 חברות 2. שנה היו בחירות למועצת תלמידים –לפני כ 

 כולם, היו בחירות, שלי ואני רצינו להיכנס למועצה

 מדבקות, ו עוגות פתקיםהכינו או הביא, התעמצו

 הספר ירד לחצר הקדמית -כל בית. סוכריות, שלהם

 והלך לכל אחד מאלה שרוצים להיבחר לקח ממנו פתקים

 אחד אחד, הספר הלך להצביע-ואחרי כל בית, ומדבקות

 אחר כך היו את. נכנשו ילדים לאולם ספורט והצביעו

  לא היתה, התשובות כולם ראו מי נבחר ואני בסוף לא

 .אמרתי לבנות בהצלחה והלכתי משם, י תחושה של כישלון או עצובל
 הטקסט כולל רכיבי פרשנות היוצרים . קיימת היררכיה הולמת בין חלקי הטקסט וקישוריות כרונולוגית טובה

הפרשנות והתיאורים . תותיאור מורחב של ההכנות לבחירו"( לא היתה לי תחושה של כישלון או עצוב)" פרספקטיבה
  "(.אמרתי לבנות בהצלחה והלכתי משם)"אירוע אחרון הסגיר כולל רק . בים לא מופיעים לאורך כל הטקסטהמורח

 
 :43ג "ב

 ,היתה שמש חזקה, זה היה ביום שני אחד

 בדיוק האוטו גלידה בא לחלק את הארטיקים לילדים

 גם אני רציתי ארטיק אז גררתי, הקטנים בפארק

 .איתי את חברתי גל לאוטו גלידה

 אך שפתאום, נינו טילון עם שוקולד ועוגיות טעימותק

 בא אלי במהירות רוכב אופניים והעיף לי את

 התעצבנתי ועליתי הביתה, הטילון ישר על הבגדים

 בדיוק אימי סיימה לנקות את הבית ולו ידעתי זאת
 אז נכנסתי הביתה בעצבים ובאתי לספר זאת

 מטה של טקסטים נרטיביים-הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .2' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

5-6 5 
 (המשך)

 
 

 לאמא שלי שהפילו לי את הטילון ישר לבגדים אך

 במקום זה אמא שלי התעצבנה על זה שליכלכתי

 את הבית התאכזבתי מעצמי קצת וכדי לשמח

  והכנסתי, אותה ניקיתי את הבית מחדש

  אימי, וכפרס, את חולצתי המלוכלכת לכביסה

 .יעה אותי בטילון שוקולד גדול עם עוגיותהפת

  וכפרס אימי ", "התאכזבתי מעצמי קצת", "כדי לשמח אותה)"לאורך הטקסט קיימים רכיבי פרשנות מופשטים
ות טובה בין היררכיה ויחסי, קיימת קישוריות כרונולוגית ולוגית הולמת. אך התיאורים לא מורחבים ,"(הפתיעה אותי
 .יחס לאירוע האחרון בלבדהסגיר מתי. חלקי הטקסט

הטקסט כולל לפחות , למפורט לעילבנוסף  6
 :הבאיםמהאפיונים אחד 

 לאורך חלקיו השוניםהטקסט כולל  -
, תיאורים מורחבים של הדמויות והנסיבות

או הערות /ו, פרשנות מורחבת ומרוחקת
   טקסטואליות-מטא

קיימת היררכיה ויחסיות הולמת בין  -
ין הפרשנות המלווה תיאור האירועים לב

, מניעים, מצבים פנימיים כמו רגשות)אותם 
 (מחשבות

, תמטימתאר את מימוש הציר ההסגיר  -
כולל התייחסות המוסיפה לסיפור תובנה ו

 חדשה או פרשנות מכלילה

הטקסט מתאפיין בשימוש יצירתי בסכמה  -
 מקוריותוכן ייחודי או הנרטיבית 

 :27 'נ

 בתחרות ציורים והנושא בתחרות היה שישיםשליש השתתפתי -לפני בערך כ

 אך, בתחילה לא היה לי רעיון לציור וחשבתי לוותר. שנה למדינת ישראל

 פתאום עלה לי רעיון נחמד צירתי עיגול עם יונת שלום בתוכו ועם שני

 .ידים משולבות ומסביב כתבתי שישים שנה למדינת ישראל

 ה שלא יאהבו את הציורכששלחתי את הציור לתחרות חששתי והייתי בטוח

 כ חיכיתי ליום"שלי מאוד התחרטתי שלא חשבתי על משהו אחר וכ

 .קבלת התשובות

 ביום שהכריזו על מנצח התחרות כולי הייתי בלחץ כבר ראיתי את

 הציורים של האחרים והייתי בטוחה שלא אנצח אך פתאום אמרו

 מקום ראשון פרח פרץ וכולי מתרגשת לא האמנתי שאזכה

 הראשון ושהציור שלי יהיה בלוח השנה של החברהבמקום 

 .שקיימה את התחרות
 .התחושה הייתה מאוד מהנה ונורא שמחתי על כך

  מאוד התחרטתי שלא חשבתי על ", "חשבתי לוותר") רקע תיאוריו יםפרשנות רברכיבי  מופיעיםלכל אורך הטקסט

גם הסגיר כולל , בפתיח ובגוף הטקסט ות והתיאוריםהפרשנ בנוסף לעושר. )"לא האמנתי שאזכה", "ששתיח", "משהו אחר
  "(.התחושה היתה מאוד מהנה)" פרשנות מכלילה המתייחסת לכל הטקסט

 (המשך) מטה של טקסטים נרטיביים-הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .2' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

5-6 6 
 (המשך)

 :12' א 

 איך למדתי לציר: הכותרת

 תמיד ניכשלתי' בקיתה ג לפני קמה שנים

 בציור באומנות ולא היה לי את הדימון

 ברוש אבל היתי מצוין בחשבון

 ביקשתי מהעורים שלי שהיקנולי ספר 

 סקיצות ובחלק מהעמודים היו כתובים

 ים על ציור אז צירתי ואיתמנתי'נ

 אז פיתעום פשות' אד כיתה ו

 תקף אתי ראיון הישתמשתי באזרת

 גאומתריהמתמטיקה הישתמשתי  ב

 כדי לציר את הציור הרישון שלי

 והוא הפח להצלחה גדולה מאז

 אתחלתי לציר ציורים והפילו

 בבית הספר הקודם שלי עשו עיתון

 ו שמו בו את הציורים שלי

 אחשיו החלום שלי הוא ליות

 צייר ויין שום סיכוי בעולם שהני

 אבתר ַהַלב

 
 

  לכל . בעל ציר תמטי ברור, בנוי היטבקוהרנטי וטקסט זהו ת התוכן מבחינ, לשוניותהטעויות הכתיב והשגיאות למרות

והסגיר , "(תקף אתי ראיון אז פיתעום פשות" "ברוש ולא היה לי את הדימון"( רכיבי פרשנות ותיאורי רקע קיימיםאורכו 
 .החלום להיות צייר והרצון לא לוותר על החלום –מכיל תובנה חדשה 

 
 

 (המשך) מטה של טקסטים נרטיביים-הערכה מעלה לים שמודגמסטנדרטים  .2' לוח מס



74 

 

 

 

 דוגמאות תיאור רמה

 מופשטים ומעט תיאורים מורחבים והערכה פרשנותמעט רכיבי  הכוללטקסט  סף 3-4

  ברור תמטיבעל ציר והטקסט קוהרנטי  - 3

רצף , אירוע מאתחל, הטקסט כולל פתיח -
תוצאה / אירועים המוביל לאירוע אחרון 

 וסגיר 
רכיבי רקע בסיסיים הפתיח כולל  -

או /של הנסיבות וותיאורים מצומצמים 
 או הזמן /או המקום ו/הדמויות ו

 הסגיר כולל אירוע אחרון מובחן -
האירועים מקושרים בעיקר באופן  -

 כרונולוגי 

 :6 'נ

 XXXמיבחן בחשבון שקובע  XXXלפני שנתיים הייה 

 יים לפני כל אחר הצהרייםלמיבחן למדתי שבוע. את הציון של התעודה

 שכחתי XXXושהגיע המבחן . וקבלתי מורה פרטית שלימדה אותי למיבחן

 26ובתעודה קיבלתי , 22את כל החומר שלמדתי וקבלתי 

  האירועים . ע בסיסיכולל רצף אירועים ומכיל רקגוף הטקסט , ברור תמטיקוהרנטי ובעל ציר , אוטונומיהטקסט
 .סגיר הוא אירוע אחרון מובחןמקושרים באופן כרונולוגי וה

 
 :8' א

 אני אמרתי. יום אחד אמא הכינה שניצל

 לאחותי שאני יכול לאכול יותר מהר

 התערבנו ועשינו תחרות אבל . ממנה

 שניצלים ופירה והתחלנו 2כל אחד שם 

 בסוף אחותי אכלה יותר. לאכול

 .מהר ממני והפסדתי

  ומכיל המוביל לאירוע האחרון גוף הטקסט כולל רצף אירועים , ברור תמטיקוהרנטי ובעל ציר , אוטונומיהטקסט
 .הסגיר הוא אירוע אחרון מובחן. יםרקע בסיסירכיבי 

הטקסט כולל לפחות , למפורט לעילבנוסף  4
 :הבאיםמהאפיונים אחד 

והערכה פרשנות רכיבי הטקסט כולל  -
המתייחסים למצבים פנימיים או תיאורים 

  וחלקימאו יותר באחד מורחבים 

תיאור מורחב והולם של אחד או קיים  -
  יותר מרכיבי הפתיח

 הסגיר כולל התייחסות לאירוע האחרון -
 חלק מהאירועים מקושרים באופן לוגי -

 :2 'נ

XXX XXX XXX 

 חודשיים הביאו לי גור ונתנו לי נסוין של שבוע XXXלפני 

 לטפל בו ולהתרגל לכלב ואני מפחדת מכלבים

 השבוע שהוא היה אצלי לא יכולתיואחרי שבו כול 

 להתקרב אליו מכוין שפחדתי

 ולאחר שבוע שכרתי אותו כי הוא הסריח את הבית
 .ולא היה טעם להשאיר כי אני מפחדת

 (המשך) מטה של טקסטים נרטיביים-הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .2' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

3-4 4 
 (המשך)

  כי אני " ,"ואני מפחדת מכלבים")בגוף הטקסט  פרשנותרכיבי מעט ו בפתיח של הנסיבותורחב הטקסט כולל תיאור מ
 .הסגיר כולל גם אירוע אחרון וגם פרשנות"(. מפחדת

 
 :7' א

 ,שחקנית אמריקאית שהייתה, לפני כמה שנים הייתה זמרת

 וזה, בבוקר נערה רגילה ובערב זמרת פופ מצליחה

 ,נים סיפרה אתש 5היה הסוד שלה לבסוף אחרי 

 אהבו אותה, אבל לבסוף. הסוד שלה וחשבה שנכשלה

 ,איך שהיא הייתה והיא הצליחה גם בזכות עצמה

 .האמיתית

  וזה היה הסוד שלה"( מעט פרשנותבגוף הטקסט יש . הזמרת בפתיחדמות תיאור מורחב אחד של הטקסט כולל .)"
 .("האמיתית ,ם בזכות עצמהוהיא הצליחה ג)" הסגיר כולל גם אירוע אחרון וגם פרשנות

 וכולל תיאורים מצומצמים בלבד והערכה פרשנותרכיבי  אינו כוללהטקסט  סף 1-2

 הטקסט אינו טקסט אוטונומי - 1
 שני אירועים לפחותגוף הסיפור כולל  -

 :39 'נ

 ך ולמדתי"לפני כמה זמן היה מבחן בתנ

XXX   XXX  אלו וניכשלתי  

  (.לפני כמה זמן)"אירועים ורקע מצומצם הכולל שני , ורבמבנה של סיפמאוד טקסט קצר" 
 
 :34' נ

 אני התלחתי בכך שהלכנו מבית הספר לתחרויות

  וקיבלתי מדליה מקום ראשון XXXספורט ואני ניצחתי 

   שלושה אירועים בלבדאזכור של טקסט קצר הכולל. 

: רכיבים סיפוריים בסיסיים כוללהטקסט  - 2
 אירוע אחרוןסגיר שהוא , גוף, פתיח

 תמטיציר לטקסט  -

 :3' א

 .העליה לתורה שלי XXXהספור שלי היא 

 עליתי לתורה וכולם שמעו אותי ואמרו שקראתי

  והחזן שלי. כ יפה ושאני יכול להפוך לחזן"כ

 (המשך) מטה של טקסטים נרטיביים-הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .2' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

1-2 2 
 (המשך)

 שהוא גם הרב שלי התחיל לעשות לי שעורים לחזנות  

 ואני התחלתי ללמוד איך להיות חזן
 

  אירוע אחרון מובחן סיפוריים בסיסיים וסגיר ובורכיבים , תמטיציר בעל טקסט. 
 

 :32 'נ

 סיפור ההצלחה שלי הוא שלפני שבועיים היה לנו

 ר במדעים ואני מאוד נילחצתי בו וחשבתי"מפמ
 ובסוף אני הצלחתי בו ועברתי אתשאני אכשל 

 .המבחן

  גוף בעל , פתיח: כולל את הרכיבים הסיפוריים הבסיסייםציר ברור והוא טקסט ל. פרשנותהטקסט אינו כולל רכיבי
 .רוע אחרוןירצף אירועים וסגיר שהוא א

 (המשך) מטה של טקסטים נרטיביים-הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .2' לוח מס
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 טקסט עיוני --מטה -להערכת ממד מעלה סטנדרטים

 תיאור רמה

  מובחנותמפותחות והרחב -יחידות נועבהמוצגים  ,רעיונות מופשטיםמספר הטקסט כולל  סף 5-6
 וקוהרנטי באופן ברורמקושרות ש

, הסבר)והרחב ( חדש תוכן)נוע של מספר יחידות במבנה לטקסט ציר רעיוני ברור הבנוי מ - 5
 ים /ות המרכזי/המשרתות את הרעיון, (פירוט או הדגמה

טקסט יכול להגיע לרמה זו גם ללא ; ייחס לנושא בכללותו מנקודת מבט רחבהמת הפתיח -
 הרחב מפותחות ומקושרות-בתנאי שכל יחידות הנוע, פתיח

  או ללא סגיר/או סגיר שהוא רעיון אחרון ו/אם הסגיר נוסחאי וגם  זוטקסט יכול להגיע לרמה  -

 :הבאיםמהאפיונים לפחות אחד הטקסט כולל , לעיל למפורטסף בנו 6

 אמירה מכלילה המתייחסת לטקסט כולו: על-פתיח מסוג נוע -
 הכולל התייחסות לטקסט כולו, סגיר מובחן -
 סכם של רעיון אחד או יותר-הרחב-קיים מבנה של נוע -

  פחות טריוויאליים לנושא, ויצירתייםחודיים ירעיונות י -
  ומגוונות מרחיבות, ות עשירותהרחב -

 בסכמה העיונית יצירתי שימוש -

 הרחב-אחד ולפחות רעיון מורחב אחד במבנה של נוע מופשטלפחות רעיון הטקסט כולל  סף 3-4

 הרעיון המורחב יכול להיות מופשט או קונקרטי - 3

 קיימים מעברים ברורים בין היחידות הרעיוניות -

 :הבאיםמהאפיונים לפחות אחד הטקסט כולל , למפורט לעילבנוסף  4

  מפותח הרחב-בנה נועבמומורחב רעיון מופשט  -

 שני רעיונות מופשטים המורחבים באופן חלקי -

 מקושרות ביניהן באופן ברור וקוהרנטיהרעיוניות מובחנות ו היחידות -

 ים מופשטרעיונות כולל אינו הטקסט  סף 1-2

  ונקרטי ולא מורחברעיון אחד קהטקסט כולל  - 1

אך יחידות התוכן , מורחב אינוהרעיון הקונקרטי או ש רעיון קונקרטי מורחבהטקסט כולל  - 2
 באופן ברור זו לזומקושרות  שבו

 'מטה של טקסטים עיוניים בכיתה ז-מעלה תהערכ לש שש רמות .3' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

 וקוהרנטי באופן ברורמקושרות ש מובחנותמפותחות והרחב -יחידות נועבהמוצגים  ,פשטיםרעיונות מומספר הטקסט כולל  סף 5-6

מספר לטקסט ציר רעיוני ברור הבנוי מ - 5
והרחב ( חדש תוכן)נוע של יחידות במבנה 

המשרתות את , (פירוט או הדגמה, הסבר)
 ים /ות המרכזי/הרעיון

ייחס לנושא בכללותו מנקודת מת הפתיח -
טקסט יכול להגיע לרמה זו גם  ;מבט רחבה
הרחב -בתנאי שכל יחידות הנוע, ללא פתיח

 מפותחות ומקושרות

אם הסגיר גם  זוטקסט יכול להגיע לרמה  -
או /או סגיר שהוא רעיון אחרון ו/נוסחאי ו

  ללא סגיר

 :37ג "ב

 2הצלחה וכישלון הם בעצם 

 נושאים שאפשר לשייך כמעט לכול

 דבר בחיים איפה שאנחנו נהיה

 כאשר אנחנו (...בית, חוג, בית ספר)

 מצליחים במשהו אנחנו מרגישים שמחים

 כי אנחנו יודעים שהצלחנו בדבר המסויים

 (...תחרות, מבחן, שיעורי בית)שעשינו 

 כאשר אנחנו נכשלים אנחנו מרגישים

 פחות שמחים כי לא הצלחנו אך

 אפשר להסתכל על כישלון גם בדרך

 ר נגידכאש. אחרת שהיא כוח להמשיך

 אנו נכשלים במבחן אנחנו נלמד

 טוב יותר למבחן הבא בכדי שבו

  .נצליח טוב יותר

 כאשר ". 1) בגוף הטקסט הרחב-ות מופשטים המוצגים ביחידות נועלטקסט ציר רעיוני ברור והוא כולל שלושה רעיונ

מבנה לוגי רעיוני לטקסט . ..."(חרתאפשר להסתכל על כשלון גם בדרך א" .3 ;..."כאשר אנו נכשלים. "2 ;..."אנו מצליחים
הרעיון השלישי מקושר לרעיון השני בקשר (. 'פחות שמחה-כשלון'מול ' שמחה-הצלחה')המציג את שני היבטיו של הנושא 

 .וסגיר מובחן שסוגר את הרעיון השלישיטקסט פתיח מובחן שמהווה הקדמה ל .'אך'מובע גם באמצעות הקשר ושל ניגוד 
 

 :22ג "ב

אם בן אדם , בת שהצלחה היא דבר שצריך להתאמץ ולהתמקד במטרה כדי להשיג אותואני חוש

הוא חייב קודם להאמין שהוא יצליח ולעשות כל מה שביכולתו ולתת את כל , רוצה להצליח
 .זה מתחיל מהראש. המאמצים

 ולא להאמין בעצמם, כישלון הוא דבר שקורה להרבה אנשים וגורם להם להעריך את עצמם פחות
  .ייכשל בו, לדעתי בן אדם שלא בטוח בדבר שהוא רוצה להשיג, ביכולות שלהםו

 מטה של טקסטים עיוניים -הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .4' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

5-6 5 
 (המשך)

  לטקסט . ובחנותהרחב מפותחות ומ -לטקסט ציר רעיוני ברור והוא כולל שני רעיונות מופשטים המוצגים ביחידות נוע
 .אין פתיח ואין סגיר

הטקסט כולל לפחות , לעיל למפורטבנוסף  6
 :הבאיםמהאפיונים אחד 

אמירה מכלילה : על-פתיח מסוג נוע -
 המתייחסת לטקסט כולו

הכולל התייחסות לטקסט , סגיר מובחן -
 כולו

סכם של רעיון -הרחב-קיים מבנה של נוע -
 אחד או יותר

פחות , ויצירתייםחודיים ירעיונות י -
  טריוויאליים לנושא

  ומגוונות מרחיבות, הרחבות עשירות -

 בסכמה העיונית יצירתי שימוש -

 :4ג "ב

? האם מעריכים יתר על המידה את ההצלחה והכישלון, על זוג כאפות המוזניים נערמות הדעות
י הכישלונות אם כי מצד שנ. אך לדעתי צריך להשאיר מאחור את טעויות העבר ולהמשיך בחייך

 והאכזבות שלנו מעצמנו הן מיטען כבד מנשאו אך קשה מאוד

יש את אלה שאומרים שאם לא נעשה טעויות לא ניצטרך להכות את עצמנו . להשאיר אותן מאחור

במחשבה על טעויות העבר אך את הטעויות אין לימנוע ואנחנו מבחינים בהם רק מאוחר מדי 
 .מכדי לכפר עליהן בדרך כלל

 את שניהם מעריכים, עתי בין כישלון להצלחה יש הרבה דימיןלכן לד

 .יתר על המידה

 ההרחבות , הרעיונות בו יחודיים .הרחב מפותחות ומובחנות-המוצגים ביחידות נוע, הטקסט כולל רעיונות מופשטים
 . והוא מקושר היטב לכל אורכו, הצגת הרעיונות יצירתית, עשירות ומגוונות

 
 :26ג "ב

 .אפשר להאמין-הם כאלה קשורים אחד לשני עד שאי  - - -חה וכישלון הם הפכים עד כמה שהצל

להצליח ישר זה לא דבר אנושי כל כך , כסוג של אימון. כל אדם חייב לחוות כישלון כד להצליח
 .חייב להיכשל תחילה, כיוון שאף אדם לא נולד מושלם

ם לעצמם שהם בשפל חייהם בעוד בני נוער לפעמים לא לוקחים כישלון בפרופורציות הם אומרי
 -כישלון לפעמים נגרם מכך שלא . שהם לא יודעים שמנקודת השפל המוחלטת אפשר רק לעלות

חייבים להתאמן , הגורמים כך גם בהצלחות 3בדיוק כמו שלמען בעירה צריך את כל . מתאמצים
 ואסור להחסיר פרט בדרך

 רק כך אפשר להצליח. להצלחה

 גם הסגיר . האמירה המכלילה על הקשר בין הצלחה וכישלון מתייחסת לטקסט כולו: על-נוע הטקסט כולל פתיח מסוג
הרעיון הראשון הדן בכישלון מחויב כסוג של אימון לקראת הצלחה מפותח . מנוסח כהכללה וכולל התייחסות לטקסט כולו

 .הרעיונות מקוריים ומקושרים כהלכה .סכם-הרחב-באופן מלא ובנוי כנוע

  (המשך) מטה של טקסטים עיוניים-הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .4' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

 הרחב-אחד ולפחות רעיון מורחב אחד במבנה של נוע מופשטלפחות רעיון הטקסט כולל  סף 3-4

הרעיון המורחב יכול להיות מופשט או  - 3
 קונקרטי

קיימים מעברים ברורים בין היחידות  -
 הרעיוניות

 :1ג "ב

 הצלחה זה דבר שמאוד משמח ומאוד עוזר

לאנשים להרגיש טוב וזה חשוב להצליח אבל גם להכשל כדי ללמוד מהטעויות כדי שנוכל יותר 
 .להצליח ולהתקדם בחיים

 הרחב-של נועכתוב במבנה -על חשיבות ההצלחה והכישלון  -הרעיון השני , הטקסט כולל שני רעיונות מופשטים. 
 

 :12' א

 עתי עים מישהו נחשל מבוגרלפי ד

 הו ילד צריך להמשיך להעמין בעצמחה
 לו משנה קמה קשלונות היו בסוף

 עים להעמשיך להעמים אז כל הכישלונות
 יהפחו להצלחה הרוח גדולה  אז

 אני מציה המשיחו לההמין ועל

 תבתרו

  ו ילד צריך להמשיך להעמין מבוגר העים מישהו נחשל )"...הטקסט כולל רעיון אחד מופשט ומורחב אך לא מפותח
 .."(.בעצמחה

הטקסט כולל לפחות , למפורט לעילבנוסף  4
 :הבאיםמהאפיונים אחד 

 הרחב-במבנה נועומורחב רעיון מופשט  -
  מפותח

שני רעיונות מופשטים המורחבים באופן  -
 חלקי

מקושרות הרעיוניות מובחנות והיחידות  -
 ביניהן באופן ברור וקוהרנטי

 :9 'נ

: חה באה מהתמדה וכישלון מיחוסר התמדה מי שרוצה להצליח בלימודים הוא צריך להשקיעהצל

 .'ללמוד למבחנים לעשות עבודות בזמן להכין שיעורי בית וכו

  .לעומת זאת מי שרוצה להיכשל בהכול אז הוא אינו מתמיד במה שהוא רוצה להצליח
 הצלחה באה מהתמדה וכישלון )"יון מרכזי מופשט אחד בטקסט רע. הטקסט דן בקשר בין הצלחה וכישלון ובין התמדה

י של השוואה באופן היחידות בטקסט מובחנות ומקושרות ביניהן בקשר לוג .הרחב מפותח-נועשל במבנה "( מחוסר התמדה
 . ברור וקוהרנטי

 
 

 

  (המשך) מטה של טקסטים עיוניים-הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .4' לוח מס
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 מאותדוג תיאור רמה

3-4 4 
 (המשך)

 :19ג "ב 

לדעתי אדם לא יכול להישפט על ידי כישלונותיו והצלחותיו כי לפעמים למרות שמשקיעים לא 

 חשוב גם לזכור שמכל כישלון אנחנו לומדים איזה טעויות לא לעשות בפעם. תמיד מצליחים
 אז זה, הבאה

 .גם סוג של הצלחה

 והקישוריות לאורך כל הטקסט ברורה, ם באופן חלקיהמורחבי, הטקסט כולל שני רעיונות מופשטים.  

1-2 

 

 ים מופשטרעיונות כולל אינו הטקסט  סף

רעיון אחד קונקרטי ולא הטקסט כולל  - 1
  מורחב

 :8 'א

 הצלחה זה כשמתמנאים למשהו 
 ומצליחים בו בסופ XXXהמון זמן 

 .וכישלון זה כשלא מצליחים במשהו

 קונקרטי נותוכטקסט קצר ש. 
 

 :1 'א
 להצליח זה טוב

 להיכשל זה רע

  במיוחד קונקרטי נותוכקצר שטקסט. 

או  רעיון קונקרטי מורחבהטקסט כולל  - 2
אך יחידות , מורחב אינוהרעיון הקונקרטי ש

 באופן ברור זו לזומקושרות  שבוהתוכן 

 :7 'א
 מבוגרים וילדים נכשלים ומצליחים אז החיבור

 .ו ילדים ועודעל כישלון והצלחה עושק באנשים א

 , לומד טוב מאוד: מי שמצליח משתדל הרבה לפני למשל

 מקבל ציונים גבוהים בלימודים ולבסוף לומד למקצוע

 .ההצלחה שלו

 קיבל, מי שנכשל זה אומר שלא ישתדל לעמוד

  (המשך) מטה של טקסטים עיוניים-הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .4' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

1-2 2 
 (המשך)

 ציונים נמוכים ולא מתעניין בהצלחתו אז נכשל 
 .ולא מצליח בחייו

 לפי הדעות( לפי דעתי. )זה חיבור על הצלחה וכישלון
 .שלי

  מורחבאך קונקרטי , אחדהטקסט כולל רעיון. 
 

:15 'א  

 בשביל להיתקדם XXXלהגיע לרמות גבוהות בלימודים : ההצלחה שלי היא

 : והתוצאה שלי היא. ים בשביל הצלחתיאני לומדת אצל מורים פרטי
 שהיום אני רואה את התוצאות והשיפורים שעשיתי במהלך

 .שנה שעברה

  מורחבאך קונקרטי , אחדהטקסט כולל רעיון. 

  (המשך) מטה של טקסטים עיוניים-הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .4' לוח מס
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 טקסט מידעי --מטה -סטנדרטים להערכת ממד מעלה

 תיאור הרמ

הטקסט בנוי מפתיח ובו הגדרה מלאה של הנושא ומגוף הכולל התייחסות להיבטים שונים של  סף 5-6
 מובחן ומקושר , הנושא באופן מורחב

רלוונטי נוסף מידע ו, שיוכו לקטגוריה ספציפיתאת , האובייקט המציגה אתהגדרה  כוללהפתיח  - 5
 ומהותי

תיאור , תיאור צורני: לשניים מן ההיבטים הבאיםגוף הטקסט מתייחס בהרחבה לפחות  -
כל היבט כולל לפחות שתי ; (כמו זיהום האוויר בהקשר של מכונית)הקשר רחב , פונקציונאלי

 [לפחות ארבע יחידות מידע בכל הטקסט]יחידות מידע 
 חדשות וללא חזרתיות, הטקסט בנוי מיחידות מידע מובחנות -
ריפוד )ומידע שולי ( כמו גלגלים והגה)בין מידע מהותי קיימת היררכיה ויחסיות הולמת  -

 (המושבים
 (כמו הקשר בין החלקים והפונקציה שלהם)לטקסט עיקרון מארגן ברור  -

 :הבאיםמהאפיונים לפחות אחד הטקסט כולל , למפורט לעילבנוסף  6

 מפותח ומלא, יחידות המידע מוצגות באופן מורחב -
 (י המכונית"זיהום האוויר ע)בת להקשר רחב הטקסט כולל התייחסות מורח -
המכונית כתופעה )או הצגת רעיונות מקוריים ( יתרונות וחסרונות)הצגה יצירתית של הרעיונות  -

 (חברתית

 איכות גוף הטקסט ואיכות העיקרון המארגן, שילובים שונים של איכות הפתיח סף 3-4

הנושא שאיננה כוללת את השיוך הקטגוריאלי הפתיח מציג הגדרה מלאה או הגדרה חלקית של  - 3
 ...(דבר ש/משהו)ואף סתמית ...( מכונית היא חפץ)או שהקטגוריה איננה ספציפית 

 או/ו
, תיאור צורני)גוף הטקסט מציג מידע מלא או מידע חלקי של היבט אחד או יותר של הנושא  -

 (   הקשר רחב, תיאור פונקציונאלי
 או/ו
 ן מארגן ברור ואחידאין עיקרו/לטקסט יש -
 הגדרה ושני היבטים של הנושא  : הטקסט מכיל לפחות שלוש יחידות מידע -
 יחידות המידע מובחנות באופן מלא או חלקי  -
 לא קיימת היררכיה ויחסיות הולמת בין מידע מהותי ומידע שולי  -

 :הטקסט מקיים שניים מתוך התנאים הבאים 4

 או מידע נוסף מבחין /קטגוריה רלוונטית לפריט ויק לקיים פתיח שבו שיוך מדו -
 הקשר רחב, ליאאור פונקציונית, אור צורניית של התייחסות לשלושת ההיבטיםקיימת  -

 מפורט ומורחב שניים מן ההיבטים הללו מוצגים באופן  -
 ברור מובחנות ביניהן וקיים עקרון מארגןהמידע יחידות  -

 חלקי ללא עיקרון מארגן ברורהטקסט מציג מידע בסיסי ו סף 1-2

 שתי יחידות מידעהטקסט מכיל  - 1
   ....(מנוע, גלגלים, למכונית יש הגה)המידע מוצג כרשימת פרטים  -

 :הטקסט מקיים אחד מתוך התנאים הבאים 2

  הגדרה חלקיתקיים פתיח שבו  -
 שתי יחידות מידע  מכיל יותר מ הטקסט -

 'בכיתה ז מידעייםמטה של טקסטים -מעלה תהערכ לש שש רמות .5' לוח מס
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 מובחן ומקושר , הטקסט בנוי מפתיח ובו הגדרה מלאה של הנושא ומגוף הכולל התייחסות להיבטים שונים של הנושא באופן מורחב סף 5-6

 הפתיח כולל הגדרה המציגה את - 5
, שיוכו לקטגוריה ספציפיתאת , האובייקט

 רלוונטי ומהותיף נוסמידע ו
גוף הטקסט מתייחס בהרחבה לפחות  -

, תיאור צורני: לשניים מן ההיבטים הבאים
כמו זיהום )הקשר רחב , תיאור פונקציונאלי

כל היבט כולל ; (האוויר בהקשר של מכונית
לפחות ארבע ]לפחות שתי יחידות מידע 

 [יחידות מידע בכל הטקסט
, הטקסט בנוי מיחידות מידע מובחנות -

 חדשות וללא חזרתיות
קיימת היררכיה ויחסיות הולמת בין מידע  -

ומידע שולי ( כמו גלגלים והגה)מהותי 
 (ריפוד המושבים)
כמו הקשר )לטקסט עיקרון מארגן ברור  -

 (בין החלקים והפונקציה שלהם

 :1ג "ב

 המכונית היא כלי רכב שעוזר לעבור ממקום למקום

 ממקום למקוםתפקידי המכונית הם נסיעה . במהירות

 גלגלים 4למכונית יש . במהירות במקום ללכת ברגל

 י דלק השריפה של הדלק"ומנוע שמניע אותם ע

 המכונית נוסעת רק בקרקע ולא. מזהמת את האויר

 באויר כמו מטוס ולא במים כמו ספינה

 צורה ופונקציה: יםהטקסט בנוי מפתיח המגדיר את המכונית ומגוף הכולל התייחסות מהותית לשני היבטים רלוונטי .
שעוזר לעבור ")ומוסיף אינפורמציה רלוונטית "( המכונית היא כלי רכב)"ריה הפתיח משייך את הפריט באופן מדויק לקטגו

 .חזרתיותאין בו ו ,חדשותוהטקסט בנוי מיחידות מידע מובחנות "(. ממקום למקום במהירות
 

 :3 'נ

 מכונית היא כלי שמשמש את בני –מכונית 

 התפקיד של המכונית, לכת ממקום למקוםהאדם ל

 היא להסיע אותנו בבטחה למקומות רחוקים שקשה

 .להגיע אליהם

 עם הילוכים ובלי, יש המון סוגי מכוניות, כיום

 .משוכללות ולא משוכללות, הילוכים

 יש המון אביזרים נלווים למכונית כמו חגורת

 יש כריות, בטיחות ששומרת עלינו אם יש תאווה

 יש לפחת, וזרות לנו להגיע בבטחה הבייתהאויר שע

 מראות שעוזרות לנהג לראות מכל הצדדים ועוד 3

 המון דברים שעושים את המכונית לבטוחה יותר

 .ושימושית יותר

  לטקסט . צורת המכונית ותפקיד חלקיה -יש התייחסות לשני היבטים  .הגדרה ומידע רלוונטי ובוהטקסט כולל פתיח
 .קיימת יחסיות הולמת בין מידע מהותי למידע שוליעיקרון מארגן ברור ו

  מידעייםמטה של טקסטים -הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .6' לוח מס
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הטקסט כולל לפחות , למפורט לעילבנוסף  6 5-6
 :הבאיםמהאפיונים אחד 

, יחידות המידע מוצגות באופן מורחב -
 מפותח ומלא

יחסות מורחבת להקשר הטקסט כולל התי -
 (י המכונית"זיהום האוויר ע)רחב 

יתרונות )הצגה יצירתית של הרעיונות  -
או הצגת רעיונות מקוריים ( וחסרונות

 (המכונית כתופעה חברתית)

 :29ג "ב

 .ארוכים מרחקים במעבר מסייע אשר נפוץ רכב כלי היא המכונית

 4 בעזרת נוסעת היא ."שלה קלט"ה ,דלק באמצעות פועלת המכונית

 המכונית .המכונית תפקוד על שאחראי ומנוע ,גומי עשויים אשר גלגלים

 - רב מגוון קיימות .לבן הוא מבניהם הנפוץ צבעים בשלל מגיעה

 .יונדאי או מזדה ,טויטה כגון ,המכונית ייצור על האחראיות חברות של

 מסוכנת גם היא אך ,מאוד שימושית אומנם היא המכונית

 בדעה דוגלים רבים .האוויר את שמזהם ולכלוך פיח תפולט היא .מאוד

 .באוזון החור על האחראיות מהסיבות אחת הן שהמכוניות

 .אדם בני בקרב ביותר הנפוץ הכלי היא מכונית כי משערים רבים

 חלופי "קלט" למכונית למצוא מנת על פועלים כיום

 .חשמל או מים כגון ,יותר ירוק ,למכונית

  ומוצגות באופן "( פיח שמזהם את האויר)"...הקשר הרחב מכונית בדות מידע המתייחסות לייחמספר הטקסט כולל
 .מקושרוהמידע זורם באופן  ברור לטקסט עיקרון מארגן. מפורט

 
 :4 ג"ב

 יהיה האנשים לרוב לעולמנו לעולמנו גורמות שהמכוניות הנזק פי על אף

 .מכוניות ללא חייהם את לראות קשה

 המכוניות את מרכיבים חלקים מיליוני ועוד ועיםמנ ,משאבות ,גלגלים

 .ויושביה המכונית בהסעת חשוב תפקיד אחד ולכל

 מזיז הוא ,המכונית את שמניע הוא הדלק בעורקנו הזורם הדם כמו

 מובילים ביחד זזים כך החלקים וכל חלק שמזיז חלק שמזיז חלק

 .שנבקש לאן אותנו

 וכדומי קונןתי ,מכוניות ביצור חלק שיש אדם לכל תבין

 מצפון נקיפות גם מרוויח כן כמו אבל כסף המון מרווח

 הנסיעה של מהפלא " התלהב"ל שתתחיל לפני פעמיים תחשוב אז
 מרוויח)"...וביניהם רעיונות מקוריים והתייחסות להקשר רחב , טקסט מספר רב של היבטים הקשורים לנושאב 

 את שמניע הוא הדלק בעורקנו הזורם הדם כמו)" ת הרעיונות יצירתיאופן הצג..."(. מרוויח נקיפות מצפון... המון כסף

 (המשך) מידעייםמטה של טקסטים -הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .6' לוח מס
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5-6 6 
 (המשך)

 .הטקסט אינפורמטיבי ומאורגן היטב. כולל פתיח לא שגרתי, "(המכונית 

 איכות גוף הטקסט ואיכות העיקרון המארגן, ות הפתיחשילובים שונים של איכ סף 3-4

הפתיח מציג הגדרה מלאה או הגדרה  - 3
חלקית של הנושא שאיננה כוללת את השיוך 

הקטגוריאלי או שהקטגוריה איננה 
ואף סתמית ...( מכונית היא חפץ)ספציפית 

 או/ו         ...(דבר ש/משהו)
גוף הטקסט מציג מידע מלא או מידע  -

י של היבט אחד או יותר של הנושא חלק
הקשר , תיאור פונקציונאלי, תיאור צורני)

 או/ו                        (   רחב
 אין עיקרון מארגן ברור ואחיד/לטקסט יש -
: הטקסט מכיל לפחות שלוש יחידות מידע -

 הגדרה ושני היבטים של הנושא  
יחידות המידע מובחנות באופן מלא או  -

 חלקי 
קיימת היררכיה ויחסיות הולמת בין  לא -

 מידע מהותי ומידע שולי 

 :1 'נ

 דבר שעשוי מפח שיש לו כל מיני סוגים כל מכונית

 נראת אחרת

 מכונית היא על מנוע ואיתה אפשר לנוע ממקום למקום

 היא ממונעת על דלק

 .אפשר להגיע איתה למקומות מאוד רחוקים

 .מכונית היא מאוד שימושית

 מציג מידע חלקי ביותר על הצורה  ועל הפונקציה של  הטקסט וגוף ,ללא שיוך קטגוריאלי גדרה חלקיתהפתיח כולל ה
  .אך אין ארגון ברור של הרעיונות ,יחידות המידע מובחנות. המכונית

 
 :6 'נ

 מכונית היא כלי תחבורה המשמש ניסיעות של אנשים המכונית –מכונית 

 מיים שמן ומנוע, ים כמו דלקהינה יכולה לתפקד בלי כמה דברים חשוב

 ומכונית פותחת להרבה אנשים פתרון להגיע למקומות תוך זמן קצר

 קיימת התייחסות בו יחידות מידע שלימות ואין : דל הטקסט וףג. אך מצומצמת, הטקסט כולל פתיח עם הגדרה טובה
 .מינימלית בלבד לשלושת ההיבטים הרלוונטיים לנושא

ך התנאים הטקסט מקיים שניים מתו 4
 :הבאים

קיים פתיח שבו שיוך מדויק לקטגוריה  -
 או מידע נוסף מבחין /רלוונטית לפריט ו

 של התייחסות לשלושת ההיבטיםקיימת  -
 הקשר, ליאאור פונקציונית, אור צורניית

 :4 'נ

 כלי רכב המניע מדלק שנותן לנו אפשרות לנוע ממקום -מכונית 

 ת להגיע למקומות רחוקיםלמקום בו ולא ברגל ונותן לנו אפשרו

 ממנוע ומעוד כמה דברים מרכזיים, כלי רכב זה מוכב מגלגלים

 מכונית זהו כלי רכב מאוד מזהם, וחשובים הנותנים לו לנוע

 ועכשיו יצאו גם כלי רכב המנוע מחשמאל הם יותר שומרות 

 .על הסביבה
 

 (המשך) עייםמידמטה של טקסטים -הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .6' לוח מס
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3-4 4 
 (המשך)

 רחב

שניים מן ההיבטים הללו מוצגים באופן  -
 מפורט ומורחב 

מובחנות ביניהן וקיים המידע יחידות  -
 ברור עקרון מארגן

  המתייחסות לשלושת ההיבטים , יחידות מידע לא מפותחות כולל הטקסט גוף .כולל הגדרה מדויקתהפתיח
 .ויחסיות הולמת בין נושאי המידעברור ם עיקרו מארגן קיי. הרלוונטיים

 
 :1ג "ב

 המכונית היא כלי רכב שעוזר לעבור ממקום למקום

 תפקידי המכונית הם נסיעה ממקום למקום. במהירות

 גלגלים 4למכונית יש . במהירות במקום ללכת ברגל

 י דלק השריפה של הדלק"ומנוע שמניע אותם ע

 נוסעת רק בקרקע ולאהמכונית . מזהמת את האויר

 באויר כמו מטוס ולא במים כמו ספינה

 בעלות תוכן אך  לא מפותחותכולל יחידות מידע הטקסט גוף . של המכוניתהגדרה מדויקת  המציגטקסט פתיח טוב ל
 .תייחסות לשלושת ההיבטים הרלוונטייםוהמהותי 

 הטקסט מציג מידע בסיסי וחלקי ללא עיקרון מארגן ברור סף 1-2

 שתי יחידות מידעהטקסט מכיל  - 1
למכונית יש )המידע מוצג כרשימת פרטים  -

   ....(מנוע, גלגלים, הגה

 :12 'נ

 גלגלים ששמים 4היה מכונה כזאת על 

 זה נוזל בשם דלק והיא נוסעת
 ביותר הטקסט כולל שלוש יחידות מידע מינימאליות. 

 
 :.3 'נ

 מורכבת מברזלים עם חלונות ומושבים הגה

 ש"פגא
 .מאפשרת לזוז ממקום למקום צורכת דלק

 מבחינת ההתייחסות לצורה  המידע רלבנטי .המוצגות כרשימת פריטים, הטקסט כולל שלוש יחידות מידע מינימאליות
 .ולפונקציה של המכונית

 
 

 (המשך) מידעייםמטה של טקסטים -הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .6' לוח מס
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טקסט מקיים אחד מתוך התנאים ה 2 1-2
 :הבאים

  הגדרה חלקיתקיים פתיח שבו  -
 שתי יחידות מידע  הטקסט מכיל יותר מ -

 :9 'נ

 (נוסעים)המכונית היא נוסעת על כביש והיא מכילה 

 מקומות ישיבה והמכונית יכולה להגיע לכול 4-5

 (.לא כל המכונית)מקום בארץ 

  יכולה ", "נוסעת על כביש)"מהותיות המתייחסות לפונקציה של המכונית גוף הטקסט כולל רק שתי יחידות מידע

 (."מקומות ישיבה 5- 4)"ויחידה אחת שולית על הצורה שלה "( להגיע לכל מקום
 
 :8 'נ

 מכונית היא מורכבת מכמה חלקים יש מיכסה מנוע

 גלגלים 4יש גם . לאותו יש דלתות( תא מעטן)יש בגג 

 הילוכים ויש אוטו כולל נהג יש אוטו 5כיסאות 

XXX  אוטומטי יש לו הגזוז וישXXX XXX XXX 

 דוושות גז ברקס והילוכים יש לאוטו הגה

 שאותו מכוונים את הדרך יש שתי משבים אחוריות

 ויש משרות קידמיות ובנוסף מכוניות יותר גדולות

 .'מושבים וכו 7בעלות 

  צורת המכונית –תייחסות להיבט אחד בלבד המ, ומפורטותגוף הטקסט כולל מספר יחידות מידע מהותיות. 

 (המשך) מידעייםמטה של טקסטים -הערכה מעלה למודגמים שסטנדרטים  .6' לוח מס
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 טקסט נרטיבי --סטנדרטים להערכת ממד תחביר השיח 

 תיאור   רמה

 מובחנותו מורכבות, ביחידות תחביריות גדולותבו ברו ןמאורגהטקסט  סף 6-5

 שעבודים וכוללים  -בני תחביר מורכב במרב שימוש  - 5
מאורגנות כראוי ו, גם אם באופן חלקי, פיסוקבאמצעי  זו מזותחביריות מובחנות היחידות ה -

 (חלוקה לשורות ולפסקות)מבחינה גראפית 
 ושימוש במגוון אמצעי קישוריות  מוצלחפנימי  רפרור -
 ( פטים קצרים וקטועיםכמו מש)שימוש מדוד והולם באמצעים פרוזודיים דבורים  -

 :הבאיםמהאפיונים לפחות אחד הטקסט כולל , למפורט לעילבנוסף  6
 שעבודים וכוללים  -מורכב התחביר המבני שילוב מגוון בין  -
: ונקודות מבט שונות חזית ורקע תחביריים המשרתים הבחנות ביןמבנים : אמצעים רטוריים -

כגון )מבנים מודאליים , (מעבר מזמן עבר לזמן הווה) ורשינוי זמן הסיפ, דיבור ישיר, סדר מילים
 ( תנאי או משאלה

 ומובחנות מורכבות, מעט יחידות תחביריות גדולות הטקסט כולל סף 3-4

 ה אחת תחבירית גדול היחידהטקסט בנוי בעיקר מיחידות תחביריות קטנות אך יש בו לפחות  - 3
 או שכלל אינם קיימים ( וכוללים שעבודים)שימוש מועט במבני תחביר מורכב  -
 היחידות התחביריות אינן מובחנות זו מזו כראוי באמצעי פיסוק ובאופן גראפי -
 שימוש מרובה באמצעים פרוזודיים דבורים  -

 :הבאיםמהאפיונים לפחות אחד הטקסט כולל , למפורט לעילבנוסף  4
 גדולותתחביריות  מיחידותבחלקו  מורכב הטקסט -
 (: שעבודים וכוללים)חלקי במבני תחביר מורכב שימוש  -
 המבנים המשועבדים הקיימים הם בעיקר מסוג פסוקיות תוכן ופסוקיות סיבה -
 המבנים הכוללים הקיימים הם בעיקר מסוג הוספה -
 בעיקר טמפוראליים וסיבתיים, קיים רפרור פנימי ושימוש בקשרים לוגיים פשוטים -

 ומובחנות מורכבות, ידות תחביריות גדולותיח כוללאינו  הטקסט סף 1-2

 בכלל קישוריות ללא או/ותחבירית  תקינות בחוסר מאופיין הטקסט 1

 יחידות תחביריות קטנות  - 2
 (רשימת פריטים)המבנים הכוללים הקיימים הם מסוג מנייה  -
 (החיבור' ו)דלה ולינארית באופייה  קישוריות -
 מצעי פיסוקשגוי או חסר בא, שימוש מועט -

 'שיח בטקסטים נרטיביים בכיתה זה תחביר תהערכ לש שש רמות .7' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

 מובחנותמורכבות ו, ביחידות תחביריות גדולותבו ברו ןמאורגהטקסט  סף 5-6

 -במבני תחביר מורכב רב שימוש  - 5
 שעבודים וכוללים 

 ו מזוזתחביריות מובחנות היחידות ה -
, גם אם באופן חלקי, פיסוקבאמצעי 

חלוקה )מאורגנות כראוי מבחינה גראפית ו
 (לשורות ולפסקות

ושימוש במגוון  פנימי מוצלח רפרור -
 אמצעי קישוריות 

שימוש מדוד והולם באמצעים פרוזודיים  -
 ( כמו משפטים קצרים וקטועים)דבורים 

 :27 'נ

 וןלפני כהמון המון זמן היה לי מבחן בחשב
 אני ישבתי והתקוננתי שבוע לפני עברתי\\

 על החומר מלא ואז חברי התקשר אלי והודיע
 אני כמובן ניתקתי\\ \\.לי שהמבחן שונה שהחומר שונה

 את הטלפון מיד והלכתי להתקונן היה לי
 כעבור יום הגעתי לבית ספר \\.ממש קצת זמן

 מאוד מאוד לחוץ ואז נישמע הצלצול חזרתי לכתה
 הלך לי\\כנסה וחילקה את המבחנים המורה ני

 קצת קשה במבחן ובסוף נודע לי שנכשלתי
 המורה הייתה ממש נחמדה אליי . \\בו

 ונתנה לי לעשות מבחן חוזר לעוד יומיים
 ישבתי והתקוננתי ואחר מכן בתי לבית הספר

 ומכל זה למדתי שאני\\ 011מוכן וקיבלתי 
 צריך להקשיב לכתה למה שהמורה אומרת

 !הסוף \\...ה החומרשמשתנ
  (סיפור לא אמיתי)

 לא מארגנות את הסיפור  היחידות הללואך יחד עם זאת , גדולות ומגוונות, יחידות מורכבותמספר רב של טקסט ב
 .ובין היחידות התחביריות הגדולות( גוף וסגיר, פתיח)אין התאמה בין חלקי הסיפור : כיחידת שיח

 
 :17ג "ב

 ,גלגליות ואני משתתפת בתחרויות שונותאני בהחלקה אומנותית על \\
 שנה שעברה הייתה לי שנה לא מוצלחת במיוחד וזכיתי במקומות האחרונים

 ,בתחרויות שהיו בתחילת השנה אבל עוד הייתה תחרות אחת וגם הכי חשובה
 ביום התחרות הייתי בטוחה שאני אהיה מקום אחרון כמו\\ \\.אליפות ישראל

 עליתי למשטח והופעתי הרגשתי שאני באמתבתחרויות הקודמות ואחרי ש

 שיח בטקסטים נרטיביים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  .8' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

5-6 5 
 (המשך)

 הלכתי למסדרון וחיכיתי שיתלו, הייתי מאוכזבת מעצמי, אהיה מקום אחרון 

 מנתיולא הא, ואז משהי באה ותלתה את הדף על הקיר, את המקומות

 זכיתי במקום , למה שראיתי אני שהייתי מקום אחרון בכל התחרויות
 \\.הייתי כל כך מאושרת, השלישי בדרג שלי

 שעבודים - מורכב תחביר במבני רב שימוש יש. ומובחנות לכידות, גדולות תחביריות ביחידות בשתי מאורגן הטקסט 
 .שלהן בלכידות שפוגע באופן מדי מורכבות היחידות מן חלק אך – וכוללים

הטקסט כולל לפחות , למפורט לעילבנוסף  6
 :הבאיםמהאפיונים אחד 

 -מורכב התחביר המבני שילוב מגוון בין  -
 שעבודים וכוללים 

תחביריים מבנים : אמצעים רטוריים -
ונקודות  חזית ורקע המשרתים הבחנות בין

שינוי , דיבור ישיר, סדר מילים: מבט שונות
, (ר מזמן עבר לזמן הווהמעב) זמן הסיפור

 ( כגון תנאי או משאלה)מבנים מודאליים 

 :.1ג "ב

 .הזאת ברגע הזהבמשימה , הכישלון שלי הוא כאן

 ח ואמרו שאנחנו הולכים"כשניכנסו לכיתה הבנות ממט\\
 לכתוב כבר הייתה לי הרגשה לא טובה הרגשה שמשהו

 ההרגשה היתה נכונה והבנתי שהיא\\ \\.לא ילך לי
 כשהבנתי שהמשימה היא לכתוב על חוויה או מקרהנכונה 

 באותו הרגע הראש שלי התרוקן והגעתי למצב \\.בחיים
 דקות החלטתי 10אחרי . דקות 10שבו אני בוהה בדף 

 ציירתי את החרב\\. לצייר זה תמיד עוזר לי להתרכז
 שם למעלה ואז עלה לי הרעיון לכתוב על הכישלון

 הכישלון שהפך  \\.לישלי בכתיבה וכך נוצר הסיפור ש
 להצלחה

  ח ואמרו שאנחנו "יכנסו לכיתה הבנות ממטכשנ"כך למשל ביחידה . מורכבהטקסט כולל שילוב מגוון בין מבני תחביר
משפט מורכב הכולל פסוקית זמן שהיא  -- "לא טובה הרגשה שמשהו לא ילך לי הולכים לכתוב כבר הייתה לי הרגשה

לא  הרגשה שמשהו)...גם פסוקית זיקה ו ...(אמרו ש... כש)שבתוכו פסוקית תוכן ...( וואמר ...ניכנסנוכש)משפט מחובר 
 זה)" על המספר מעבר בין האירועים בעבר לבין הרקעצורך הטקסט כולל אמצעי רטורי של שינויי זמן הסיפור ל(. ילך לי

 .)"אני בוהה בדף", "תמיד עוזר לי להתרכז
 

 :26 ג"ב

 בעיקר נמצא מול המחשב, ורטאני ילד שלא עושה הרבה ספ
 יום אחד רציתי לעשות אימון. ומתאמן בכישוריי בפוטו שופ

 (המשך)שיח בטקסטים נרטיביים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  .8' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

5-6 5 
 (המשך)

 בחרתי בהליכון כי הוא הכי. במכשירי הכושר שיש לנו במרתף 
 אר המכשירים רק הזכירו לי מכשירי עינויש. פשוט והכי מוכר

 תי אמרה לי שאימוןאחו\\. רולטה רוסית או דומה לה, עתיקים
 דקות לשריפת 01, שממש ממש ישפיע על משקלי צריך להימשך כשעה

 אז ניסיתי חיברתי את \\.דקות לשריפת שומן 01פחמימות ו 
 01 -במשך כ . לאוזניי והתחלתי בריצה קלה mp3 -אוזניות ה

- הרזייה בלי מאמץ, ספורט היה ניראה כדבר ממש כיף, דקות
 .עקיצות בצידי הגוף, ואז הם התחילו כאבים ברגליים

 קצת התחלתי להתחרט שלא הלכתי על אחד ממכשירי. סחרחורות קלות
 רק עוד, לא נורא"בכל שנייה שחלפה אמרתי לעצמי . העינוי האחרים

 ,יסיתי לדבר אל עצמינ". כמה שניות כמו אלו שממש הרגע חלפו
 ברחשבתי שלד. למה הסבל מוצדק. לומר לעצמי סיבות  למה לסבול

 השעון כבר\\. להסיח את דעתי, לעצמי יכול לגרום לזמן לעבור מהר
 אך זאת רק כיוון, הכאב כבר לא היה נורא"  00:11" הציג 

 השעון. ואז זה קרה. כל שנייה הרגישה קריטית \\.שהתרגלתי אליו
 נישכבתי על הרצפה. עשיתי את זה. שעה עברה.  01:11הציג 

 .אפשר לומר שמצאתי את האור. והסתכלתי על המנורה שעל התקרה

 אך היחידות מובחנות היטב אחת מהשניה ויוצרות שיח לכיד, מאורגן ברובו מיחידות גדולותאינו  אמנם טהטקס .
 .ושימוש הולם באמצעים רטוריים שונים ,שעבודים וכוללים -יש שילוב מגוון בין מבני התחביר המורכב 

 ומובחנותמורכבות , מעט יחידות תחביריות גדולות הטקסט כולל סף 3-4

3 
 
 

הטקסט בנוי בעיקר מיחידות תחביריות  -
קטנות אך יש בו לפחות יחידה תחבירית 

 גדולה אחת 

 :38 'נ

 .ת וגם בלהקהאני מתחרה גם בתחרות כסולני. אני מחליקה על גלגליות' מאז כיתה א

 שאני לא כל כך טובה ובנוסף המועדון לרוב אני לא יוצאת מקום טוב כסולנית מפני\\
בשנה שעברה החלטתי שאני לא רוצה להמשיך  \\.גלגליות בו אני נמצאת נחשה יחסית קטן

 ,היו להחלטתי כמה סיבות ובניהן היו שלא הייתי טובה במיוחד\\. ונשארתי רק בלהקה כסולנית
 כסולנית חסר ליאך להחליק , שתי שאני מתקדמת ולא כל כך אהבתי את המדריכההרג לא

 (המשך)שיח בטקסטים נרטיביים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  .8' לוח מס
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3-4 3 
 (המשך)

שימוש מועט במבני תחביר מורכב  -
 או שכלל אינם קיימים ( שעבודים וכוללים)
חביריות אינן מובחנות זו מזו היחידות הת -

 כראוי באמצעי פיסוק ובאופן גראפי
שימוש מרובה באמצעים פרוזודיים  -

 דבורים 

במהלך השנה הרגשתי שאני מתקדמת די מהר \\ \\.החלטתי לחזור להחליק כסולנית  והשנה
 יחדבחודש מרץ נסעתי . \\התחלפה לי המדריכה למדריכה נחמדה יותר ולכן מאוד נהנתי ובנוסף

 הנסיעה הייתה לשלושה ימים. עם חברות רבות שלי מהגלגליות להתחרות בתחרות באילת
 מולי התחרו. התחרות עצמה הייתה ביום השני בו היינו שם. בסוף השבוע ונהנתי מאוד

עליתי להופיע וכשהופלתי \\, בנות רובן ממועדון גלגליות שנחשב גדול יותר וטוב יותר 7-כ
מרות ל\\ \\.לחוצה נורא ופשוט עליתי ועשיתי את הטוב ביותר שלילא הייתי כבר  פתאום

 אבל, שלי היו לא רעים מהניסיון שלי בעבר הנחתי שאצע בערך מקום שביעי או שישי  שהביצועים
 כשהגיעו התוצאות הסתבר שיצאתי מקום שלישי זו הייתה הפעם הראשונה בה נצחתי

אני חושבת שזו הייתה \\ \\.מחתי והתרגשתיבנות שלא היו ממועדון הגלגליות שלי ומאוד ש
 שבאמת הגיע לי) גדולה בשבילי מפני שלפני כן אף פעם לא יצאתי מקום כל כך טוב  הצלחה

 \\.(ולא היה מקום שלישי משלוש

 מקושרות בקשרים  ותקינות היחידות התחביריות . לא גדולותמאורגן ביחידות תחביריות  הטקסט ברובו
שלי היו לא רעים מהניסיון שלי בעבר הנחתי שאצע  למרות שהביצועים)"חידה תחבירית גדולה קיימת י. לייםאטמפור

י "אך זו אינה מובחנת כראוי ע, "(כשהגיעו התוצאות הסתבר שיצאתי מקום שלישי אבל, בערך מקום שביעי או שישי
 . שאר היחידות אינן מובחנות כראוי באמצעים גראפיים. פיסוק

 :12' נ

 וחצי קניתי אופניים חדשות וניסיתי כל הזמןלפני שנה \\
 \\לעשות פעלולים איתם וכל פעם שהיתאמנתי הייתי נופל

 וויתרתי עד שבסוף הצלחתי וכברXXX ואף בסוף לא 
 אני יודע לעשות הרבה פעלולים כמו להרים גלגל או לקפוץ

 ואני שמח שלא וויתרתי \\או לעשות שטויות אם האוופניים
 תיובסוף הצלח

  היחידות התחביריות . בעיקר מיחידות תחביריות קטנות אך יש בו לפחות יחידה תחבירית גדולה אחתהטקסט בנוי
 אינן מובחנות זו מזו כראוי באמצעי פיסוק ובאופן גראפי
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 דוגמאות תיאור רמה

הטקסט כולל לפחות , למפורט לעילבנוסף  4 3-4
 :הבאיםמהאפיונים אחד 

 בחלקו מיחידות מורכב הטקסט -
 גדולותתחביריות 

שימוש חלקי במבני תחביר מורכב  -
 (: שעבודים וכוללים)
המבנים המשועבדים הקיימים הם בעיקר  -

 מסוג פסוקיות תוכן ופסוקיות סיבה
עיקר המבנים הכוללים הקיימים הם ב -

 מסוג הוספה
פנימי ושימוש בקשרים  רפרורקיים  -

בעיקר טמפוראליים , לוגיים פשוטים
 וסיבתיים

 :15ג "ב

 ובאותו. הייתי בבית הספר 27.9.2007ביום חמישי 

 שכחתי שהיה מבחן אז לא. והיה מבחן בחשבון
 ניגשתי\\. ומאוד נלחצתי שאני יכשל. עברתי על החומר בבית

 ידעתי שיש מבחן ואם אפשר להבחן למורה ואמרתי לה שלא
 המורה אמרה לי שאסור הגעת מכיוון שאם\\ \\,במועד אחר

 \\.אני באה לבית ספר ביום של מבחן אני חייבת להבחן
 המורה xxxבשעה השלישית שהיה  . והתחלתי לבכות

 חילקה את המבחן ומאוד נלחצתי אבל את התחלתי לענות
 בסוף השעה השלישיתל. על התרגילים וראיתי שאני מצליחה

 (פתרתי את כל התרגילים. )הגשתי למורה את טופס המבחן
 לאחר שבוע המורה חילקה את המבחנים. והרגשתי נחת

 וממש נבהלתי. והיא ניגשה אליי ועשתה פרצוף מן עצוב
 היא הביאה לי את המבחן וקיבלתי. פחדתי שנכשלתי

 והיא . ושאלתי אותה למה עשית פרצוף עצוב. 100
 ושהיא. לי שלמישהי שלא למדה הציון מדהים אמרה

  רצתה להבהיל אותי
 הראתי לאמא את הציון והיא מאוד שמחה וקנתה

 .לי גלידה

 יש שימוש חלקי בתחביר . לייםאמקושרות בצורה טובה באמצעות קשרים טמפורה, הטקסט מורכב מיחידות גדולות
 והיא אמרה ", "לבית ספר ביום של מבחן אני חייבת להבחןאני באה  המורה אמרה לי שאסור הגעת מכיוון שאם)"מורכב 

אמרה לי " ,..."אמרה ש)"כאשר המבנים המשועבדים הם מסוג פסוקיות תוכן "( לי שלמישהי שלא למדה הציון מדהים
 (."...ש
 
 :22' נ

 לפני כמה חודשים היה לכיתה מבחן בהיסטוריה וכמה ימים
 ממש. אליו הרבהלפני זה אני וחברה טובה שלי עדן למדנו 

 

 (המשך)שיח בטקסטים נרטיביים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  .8' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

3-4 4 
 (המשך)

 ושהגיע יום המבחן עשינו\\. ימים ולא הפסקנו ללמוד את החומר 
 אותו ומתי שקיבלנו את התוצאות הציון היה נכשל וכל כך

 יבלנו ציון טוב כי למדנוהתאכזבנו שלא הבנו למה לא ק
 והבנו שיש עוד הרבה הזדמנויות להצליח ושכדאי\\ \\,הרבה

 לא לוותר אף פעם כי גם אם נכשלים אפשר ללמוד מזה
 \\ולשפר לפעמים הבאות

 

 קיים  (.שעבודים וכוללים)ויש שימוש חלקי במבני תחביר מורכב , מורכב בחלקו מיחידות תחביריות גדולות הטקסט
 בעיקר טמפוראליים וסיבתיים, י ושימוש בקשרים לוגיים פשוטיםפנימ רפרור

 מורכבות ומובחנות, יחידות תחביריות גדולות כוללאינו  הטקסט סף 1-2

תחבירית  תקינות בחוסר מאופיין הטקסט 1
 בכלל קישוריות ללא או/ו

 :42ג "ב

 :הוא הצלחתי אני שבו המקרה
 הלאות והתקבלתי כדורגל לקבוצת הלכתי שאני

הלכתי שאני כדורגל קבוצת

  תקינה לאהטקסט מורכב מיחידה תחבירית אחת. 
 

 :49' נ
 ואני עשיתי 13השנה היה ליומלדת 
 והיה מאוד כייף, במסעדה עם חברות

 .נורא נהנתי והיה מדהים

 הטקסט ללא קישוריות. 

 יחידות תחביריות קטנות  - 2
המבנים הכוללים הקיימים הם מסוג  -

 (פריטיםרשימת )מנייה 
' ו)דלה ולינארית באופייה  קישוריות -

 (החיבור

 :18 'נ

 XXX XXX XXX XXX XXXלפני כמה חודשים 

 אמא שלי עשתה מנוי לוטו ולאחר כמה זמן
 אמרו לה שהיא זכתה לבסוף התברר שהיא

 

 (המשך)שיח בטקסטים נרטיביים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  .8' לוח מס



96 

 

 

 

 מאותדוג תיאור רמה

1-2 2 
 (המשך)

שגוי או חסר באמצעי , שימוש מועט -
 פיסוק

 זכתה בחצי פנסיון לאיזה מלון ובאיזה מקום
 שהיא רוצה 

  זאת ההצלחה של אמא שלי 

  אינןהיחידות . (החיבור' ו)  באופן לינארי בעיקר זו לזוהטקסט מורכב מיחידות תחביריות קטנות אשר מקושרות 
  . באמצעים גרפיים של חלוקה לפסקות אופיסוק  מובחנות באמצעות סימני

 

 :.5' נ

 אני פעם אחת תכננתי

 משהוא כיתתי אני ועוד חבר 
 רצינו לעשות טורניר פינג פונג

 XXXשירים אך , שתיה, ממתקים

 בתשלום הירגנו עשינו ובסוף

 ילדה אחת שתלטנית בה והרסה
 לנו היא לקחה את החבר

 שלי איתה והיא תכננה גם
 ם החבר שלילעשות ע

 

 (.החיבור' ו)דלה ולינארית באופייה בו והקישוריות , לכידות ומובחנות, הטקסט אינו כולל יחידות תחביריות גדולות 

 (המשך)שיח בטקסטים נרטיביים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  .8' לוח מס
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 טקסט עיוני --סטנדרטים להערכת ממד תחביר השיח 

 תיאור רמה

 מובחנותו מורכבות, ביחידות תחביריות גדולותבו ברו ןמאורגטקסט ה סף 5-6

 ובמיוחד פסוקיות זיקה, שעבודים וכוללים -במבני תחביר מורכב רב שימוש  - 5
מאורגנות כראוי ו, גם אם באופן חלקי, פיסוקבאמצעי מובחנות ביניהן יחידות התחביריות ה -

 (חלוקה לשורות ולפסקות)מבחינה גראפית 
 ושימוש במגוון קשרים לוגיים  פנימי מוצלח פרורר -

 :הבאיםמהאפיונים הטקסט כולל לפחות אחד , למפורט לעילבנוסף  6
 שעבודים וכוללים  -מורכב התחביר המבני שילוב מגוון בין  -
 מבנים של תקבולת וב, השוואהאו וויתור , מבני תנאישימוש ב: אמצעים רטוריים -

 תחביריות גדולות ומובחנותיחידות פר מועט של הטקסט כולל מס סף 3-4

  אך יש בו לפחות יחידה תחבירית גדולה אחת, הטקסט בנוי בעיקר מיחידות תחביריות קטנות - 3
 או שכלל אינם קיימים ( שעבודים וכוללים)שימוש מועט במבני תחביר מורכב  -
 וק ובאופן גראפיהיחידות התחביריות אינן מובחנות זו מזו כראוי באמצעי פיס -
 שימוש דל ולא מגוון בקשרים לוגיים -

 :הבאיםמהאפיונים הטקסט כולל לפחות אחד , למפורט לעילבנוסף  4
  הטקסט כולל לפחות יחידה תחבירית אחת גדולה ומורכבת -
 (: שעבודים וכוללים)שימוש חלקי במבני תחביר מורכב  -
צריך /כדאי)ת מחויבות למבנים המודאליים מבני השעבוד הקיימים הם בעיקר מסוג השלמו -

 (...זה ש)או בפסוקיות זיקה חסרות גרעין ( ...ש
 המבנים הכוללים הקיימים הם בעיקר מסוג הוספה או מנייה -
 פנימי ושימוש בקשרים לוגיים פשוטים רפרורקיים  -

 תחביריות גדולות ומובחנותיחידות  אינו כולל הטקסט סף 1-2

 בכלל קישוריות ללא או/ותחבירית  תקינות בחוסר ןמאופיי הטקסט 1

 יחידות תחביריות קטנות  - 2
 דלה  קישוריות -
 שגוי או חסר באמצעי פיסוק, שימוש מועט -

 'תחביר השיח בטקסטים עיוניים בכיתה ז תהערכ לש שש רמות .9' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

 מובחנותמורכבות ו, ביחידות תחביריות גדולותבו ברו ןמאורגהטקסט  סף 5-6

שעבודים  -במבני תחביר מורכב רב שימוש  - 5
 ובמיוחד פסוקיות זיקה, וכוללים

מובחנות ביניהן יחידות התחביריות ה -
, גם אם באופן חלקי, פיסוקבאמצעי 

חלוקה )מאורגנות כראוי מבחינה גראפית ו
 (לשורות ולפסקות

שימוש במגוון ו פנימי מוצלח רפרור -
 קשרים לוגיים 

 :19 'נ

 לדעתי כדי להצליח צריך הרבה זמן של למידה והמון ביטחון עצמי\\

 ואפילו מחשבות חיוביות כי בנאדם שמאמין בעצמו ויודע שהוא יכול
 אדם שינסה להצליח אבל לא יהיה בטוח\\ \\להצליח באמת יצליח בסוף

 \\.יוכל להצליחבעצמו ויחשוב כל הזמן שהוא יכשל אף פעם לא 
 הכישלון מתחיל בעיקר מלחץ כשאדם לחוץ קשה לו להצליח ובסופו

 שהוא זה, של דבר הוא נכשל והוא צריך להתמודד עם הכישלון למרות
 .שגרם לכישלון הזה לבוא

 אדם שינסה להצליח אבל לא יהיה " :למשל ,מורכבות ומגוונות ,הטקסט מאורגן ברובו מיחידות תחביריות גדולות
 ...(אדם ש)משפט מורכב הכולל פסוקית זיקה  -- "הוא יכשל אף פעם לא יוכל להצליחח בעצמו ויחשוב כל הזמן שבטו

מובחנות בין מידת ה ...(.ויחשוב, יהיה בטוחאבל לא , ינסה להצליח)בקשר של ניגוד הקשורות שבתוכו שלוש יחידות 
מובחנת ולא ברור למי  איננההיחידה הגדולה ."( להצליח ...לדעתי")בחלק הראשון : הפנימי חלקיים רפרורהרעיונות וה

 .(?גם למצליח וגם לנכשל(" הוא" כינויהכוונה ב
 

 :9ג "ב

 דעתי על הצלחות וכישלונות הם שהצלחה היא מתחילה\\
 אצלך אם אתה מחליט שאתה רוצה להצליח אתה מצליח

 ואם את אומר לעצמך אני לא יכול זה קשה
 הקושי מתחיל \\.צליחמידי בלתי אפשרי כמעט שת

 אצלך במוח וההחלטה שלך מחליטה מה תעשה תצליח
 . או תיכשל

 בכל החלק הראשון עד : המובחנות התחבירית חלקית. הטקסט מאורגן ברובו מיחידות תחביריות גדולות ומורכבות

 .פיתפיסוק או בצורה גראחסרה הבחנה בין הרעיונות באמצעות סימני ."( שתצליח...דעתי על"(נקודה ה
 
 

  עיונייםשיח בטקסטים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  ..1' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

הטקסט כולל לפחות , למפורט לעילבנוסף  6 5-6
 :הבאיםמהאפיונים אחד 

 -מורכב התחביר המבני שילוב מגוון בין  -
 שעבודים וכוללים 

, מבני תנאישימוש ב: אמצעים רטוריים -
 מבנים של תקבולת וב, השוואהאו וויתור 

 :41ג "ב

 .הצלחה היא דבר המתקבל כתוצאה מעבודה קשה ומרצון רב

 ,כישלון הוא דבר שקורה כאשר לאחר עבודה קשה ורצון רב
 .מה שנותן תחושה של אכזבה, עדיין לא מצליחים

 עלינו להמשיך, גם אם לא הצלחנו, לדעתי לאחר הכישלון\\
 \\.אולי הפעם נצליחכדי ש, לנסות ולא לוותר

 שנותן תחושה של רוגע ומעניק, הצלחה היא דבר משמח\\
 \\.אם נשתדל מספיק, אמונה שאנחנו מסוגלים להצליח בכל

 ,הצלחה וכישלון הם דברים שבהם אנו מתעסקים כל חיינו\\
 ולכן חשוב שנאמין ומעבוד קשה כדי שנצליח בכל ולא 

 \\.ניכשל
 

 הקשר בין  .ב מגוון של מבנים תחביריים מורכבים לשם הבעת הרעיונותתוך שילו, הטקסט מאורגן היטב
אמונה  שנותן תחושה של רוגע ומעניק, הצלחה היא דבר משמח") מבנה תנאיההצלחה והכישלון מובע הן ב

גם אם לא , לדעתי לאחר הכישלון") :מבנה ויתורוהן ב"( אם נשתדל מספיק, להצליח בכל שאנחנו מסוגלים
במבנה מורכב זה המשפט היסודי הוא "(. כדי שאולי הפעם נצליח, לנסות ולא לוותר ו להמשיךעלינ, הצלחנו

"( גם אם לא הצלחנו)"פסוקית וויתור : ומתלוות אליו שתי פסוקיות"( להמשיך לנסות ולא לוותר)"משפט כולל 
 "(.כדי שאולי הפעם נצליח)"ופסוקית תיאור המטרה 

 

 :12ג "ב
 ,ון זה הסוף של כל האינטרסים של האנשיםלפי דעתי הצלחה וכישל\\

 לכל האנשים יש רצון להצליח ולפעמים כדי להגיע לזה צריך

 ,הצלחה בלימודים  :יש המון סוגים של הצלחה למשל \\.לעבוד קשה

 הקושי בלהצליח נובע מהחברה\\... הצלחה בעבודה וכו, הצלחה בחברה

 עתי הצלחהלפי ד\\ \\.שלך או מהסביבה שלך או מהרצונות שלך

 זה דבר מאוד משמח מאוד אבל כדי להגיע אליה צריך להתמודד
 על הקשיים החברתיים או האינטרסים האישיים ובסוף להגיע להחלטה

 \\.נכונה שתביא אותך להצלחה

 (המשך) עיונייםשיח בטקסטים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  ..1' מס לוח
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 דוגמאות תיאור רמה

5-6 6 
 (המשך)

  יש  .ויש שימוש הולם באמצעים רטוריים, לכידות ומובחנות, מאורגן ברובו ביחידות תחביריות גדולות הטקסט
המון סוגים של )"...מגוון בין מבנים תחביריים ושימוש מגוון בחלקים כוללים בקשר של הוספה עם ביטוי מכליל  שילוב

מהרצונות מהסביבה שלך או )"ובקשר של ברירה .."( .הצלחה בעבודה וכו, הצלחה בחברה, הצלחה בלימודים...הצלחה
 (.שלך

 מספר מועט של יחידות תחביריות גדולות ומובחנות הטקסט כולל סף 3-4

הטקסט בנוי בעיקר מיחידות תחביריות  - 3
אך יש בו לפחות יחידה תחבירית , קטנות

 גדולה אחת 
שימוש מועט במבני תחביר מורכב  -
 כלל אינם קיימים או ש( שעבודים וכוללים)
היחידות התחביריות אינן מובחנות זו מזו  -

 כראוי באמצעי פיסוק ובאופן גראפי
 שימוש דל ולא מגוון בקשרים לוגיים -

 :8 'נ

 לפי דעתי על פי הסיפור הקודם שלי אני אומר שאסור לוותר\\
 \\כי אם מוותרים לא מצליחים ואסור להתייאש

 ליזכות במדליה זהב למשל אריק זאבי רצה באולימפיאדה
 וזכה במדליה ערד והיא לא הייתה אם הוא היה מוותר לא

 היה יכול להצליח והינה השבוע אריק זאבי זכה במדליה וזה
 על זה שהוא לא וויתר הוא המשיך והיתאמן יותר חזק

 והיתכונן לקראת התחרות
 וזאת הסיבה הטובה שאסור לוותר

 היחידות התחביריות השונות מופיעות זו לאחר זו ללא  .ת ולא מורכבותונרוב הטקסט מאורגן ביחידות תחביריות קט
 .מובחנות באמצעי פיסוק או באמצעים גראפיים אינןברוב הטקסט היחידות התחביריות . קישורים תחביריים מפורשים

 
 :49' נ

 מצליחה שאת דבר זה הצלחה לדעתי

 ומאושרת שמחה להיות לך גורם וזה

 מצליחה לא תשא זה וכישלון, זה וכל

 אחרי תמיד אבל שמח כ"כ לא זה

 .ההצלחה באה גם לדעתי כישלון

 קיים . (שעבודים וכוללים)ויש שימוש מועט במבני תחביר מורכב , הטקסט בנוי בעיקר מיחידות תחביריות קטנות 
כוללים הם וה"( זה דבר שאת מצליחה)"..המורכבים בלשון דיבורית : תחביר מורכב ם קצרים שלמועט במבני שימוש

 "(. שמחה ומאושרת)"צירופים פשוטים של שני רכיבים בקשר של הוספה 

 (המשך) עיונייםשיח בטקסטים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  ..1' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

הטקסט כולל לפחות , למפורט לעילבנוסף  4 3-4
 :הבאיםמהאפיונים אחד 

בירית הטקסט כולל לפחות יחידה תח -
  אחת גדולה ומורכבת

שימוש חלקי במבני תחביר מורכב  -
 (: שעבודים וכוללים)
מבני השעבוד הקיימים הם בעיקר מסוג  -

השלמות מחויבות למבנים המודאליים 
או בפסוקיות זיקה ( ...צריך ש/כדאי)

 (...זה ש)חסרות גרעין 
המבנים הכוללים הקיימים הם בעיקר  -

 מסוג הוספה או מנייה
פנימי ושימוש בקשרים לוגיים  רפרורקיים  -

 פשוטים

 :3 'נ

 הצלחה וכישלון הם הדברים הכי, לדעתי

 לדעתי הדברים שמובילים\\, חשובים שנעבור בחיים
 רצון להצליח ועוד, רצינות, התמדה: להצלחה הם

 המון דברים שביחד יכולים להוביל אותך להצלחה
 בכל תחומי החיים ואם אתה לא רוצה להצליח

 אתה תיכשל כי הכל אבל הכל, אתה לא תצליח
 \\.תלוי ברצון ובהתמדה

  יחידה זו מכילה "(. בכל תחומי החיים... לדעתי הדברים ש)"הטקסט כולל יחידה תחבירית אחת גדולה ומורכבת
נוספת  ופסוקית זיקה..."( רצון להצליח, רצינות, הם התמדה..הדברים שמובילים)"...ה פסוקית זיקה כוללת מסוג הוספ

   ...."(.דברים שביחיד יכולים)".. 
 

 :43ג "ב

 הצלחה נגד כישלון

 ההצלחה והכישלון הם דברים שתמיד קורים בחיים\\
 \\.בלעדיהם החיים שלנו היו משעממים וללא מעשים

 הכישלון נובע גם מהצלחות
 .ואילו ההצלחות יכולות לבוא גם מכישלון

 .טעות או במה מצליחים. תלוי במה עושים

 פנימי  רפרורקיים  .חביר מורכבויש שימוש חלקי במבני ת, הטקסט כולל יחידה תחבירית אחת גדולה ומורכבת
     "(.ואילו)" ואה בתוך היחידה התחבירית הגדולהוקישור לוגי של השו"( בלעדיהם)"

 יחידות תחביריות גדולות ומובחנות כוללאינו  הטקסט סף 1-2

תחבירית  ותתקינ בחוסר מאופיין הטקסט 2
 בכלל קישוריות ללא או/ו

 :52 'נ
 במבחנים 100לקבל : הצלחה בשבילה זה

 לשחק טוב כדור רגל
 אני מוצלח לשחק כדור רגל: כישלון בשבילי זה

 (המשך) עיונייםשיח בטקסטים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  ..1' לוח מס
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1-2 1 
 (המשך)

 XXX. כדור סל באולינג 

  מעטות ולא תקינות ,קצרותתחביריות הטקסט כולל יחידות   . 
 

 :47 'נ

 לדעתי כישלון זה לא טוב והצלחה זה טוב

 ביגלל שאם הצלחה בלימודים ובכל מקום אחר
 !מביא איתך למשהו בשנים הבאות

 

  שנה קישוריות מסוימתי, יחד עם זאת. ומאופיין בחוסר תקינות תחבירית, קטנותהטקסט כולל יחידות תחביריות. 

 יחידות תחביריות קטנות  - 2
 דלה  קישוריות -
 שגוי או חסר באמצעי פיסוק, שימוש מועט -

 :6 'נ

 .הצלחה זה טוב ואפשר להתקדם מיזה ולשמוח מי זה

 אפשר תמיד לנסות עוד הפעם ולא לאבד תיקווה ועם לא -כישלון 
 .אפשר לנסות משהו חדש

 למרות שיש חלק כולל אחד (. בלבד החיבור' ו) דלה בו קישוריות ה .ריות קטנות ותקינותהטקסט כולל יחידות תחבי
 .לא נוצר בטקסט מבנה תחבירי מורכב"( להתקדם מזה ולשמוח מזה)"...

 

 :.4ג "ב
 אני חושב שילדים שהם לוקחים או

 .נוטלים סמים זה לא בריא

 כי זה גורם למחלות למוות
 .לאלימות

 ים שהם לא דאגו לילדים וזה כישלון מצד ההור
 שלהם

 לוקחים או )"קיים שימוש בחלק כולל בקשר של ברירה . בנוי מיחידות תחביריות קטנות וקישוריות דלה הטקסט
 "(.נוטלים

  עיונייםשיח בטקסטים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  ..1' לוח מס
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 טקסט מידעי --סטנדרטים להערכת ממד תחביר השיח 

 ורתיא רמה

 מובחנותמורכבות ו ,ביחידות תחביריות גדולותבו ברו ןמאורגהטקסט  סף 5-6

 שעבודים וכוללים -במבני תחביר מורכב רב שימוש  - 4
 שימוש בצירופים שמניים מורחבים ובמבנים כוללים מורחבים -
ראוי מאורגנות כו, גם אם באופן חלקי, פיסוקבאמצעי מובחנות ביניהן יחידות התחביריות ה -

 (חלוקה לשורות ולפסקות)מבחינה גראפית 
 ושימוש במגוון קשרים לוגיים מוצלחפנימי  רפרור -

 :הבאיםמהאפיונים לפחות אחד הטקסט כולל , למפורט לעילבנוסף  6
 שעבודים וכוללים  -מורכב התחביר המבני שילוב מגוון בין  -
, שמש בתפקידים תחביריים שוניםי הטקסט מ/נושא, סדר מילים ייחודי: אמצעים רטוריים -

  הצבת מידע זה לצד זה

 מובחנותו כולל מעט יחידות תחביריות גדולותהטקסט  סף 3-4

  אך יש בו לפחות יחידה תחבירית גדולה אחת, הטקסט בנוי בעיקר מיחידות תחביריות קטנות - 3
 ימים או שכלל אינם קי( שעבודים וכוללים)שימוש מועט במבני תחביר מורכב  -
 היחידות התחביריות אינן מובחנות זו מזו כראוי באמצעי פיסוק ובאופן גראפי -
 משפטים משורשרים ללא קישוריות מפורשת או שימוש דל ולא מגוון בקשרים לוגיים -

 :הבאיםמהאפיונים הטקסט כולל לפחות אחד , למפורט לעילבנוסף  4
  ומורכבתהטקסט כולל לפחות יחידה תחבירית אחת גדולה  -
 ( שעבודים וכוללים)שימוש חלקי במבני תחביר מורכב  -
  פנימי ושימוש בקשרים לוגיים פשוטים רפרורקיים  -

 הטקסט אינו כולל יחידות תחביריות גדולות ומובחנות סף 1-2

 בכלל קישוריות ללא או/ותחבירית  תקינות בחוסר מאופיין הטקסט 1

 יחידות תחביריות קטנות  - 2
 דלה  קישוריות -
 שגוי או חסר באמצעי פיסוק, שימוש מועט -

 'בכיתה ז מידעייםשיח בטקסטים ה תחביר תהערכ לש שש רמות .11' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

 מובחנותמורכבות ו ,ביחידות תחביריות גדולותבו ברו ןמאורגהטקסט  סף 5-6

שעבודים  -במבני תחביר מורכב רב שימוש  - 5
 ולליםוכ

שימוש בצירופים שמניים מורחבים  -
 ובמבנים כוללים מורחבים

מובחנות ביניהן יחידות התחביריות ה -
, גם אם באופן חלקי, פיסוקבאמצעי 

חלוקה )מאורגנות כראוי מבחינה גראפית ו
 (לשורות ולפסקות

ושימוש במגוון  פנימי מוצלח רפרור -
 קשרים לוגיים

 :9 ג"ב
 ה נוסעים ממקום למקום מכוניתמכונית היא כלי רכב שב

 י מנוע שצורך אנרגיה כלומר דלק במכונית"מופעלת ע

 מכונית יכולה לעזור לך לטייל. יש כיסאות הילוכים תאים
 לבית הספר, שימושה היא ללכת לעבודה. בין מקומות בזמן קצר

 אך מכוניות יכולות להיות גם מסוכנות כאשר\\. לטיולים
 תאונה נוראית ולפגוע  הן מתנגשות יכול להיווצר

 ביושבים ברכב אך ברור שיש אמצעי הגנה כגון חגורה
 \\.כריות אוויר אשר מגנות על הנוסעים בזמן התאונה

 .זוהי המכונית

 המבנים בחלקו הראשון של הטקסט , יחד עם זאת. גדולות ומגוונות, רוב הטקסט מאורגן ביחידות מורכבות
עים שבה נוס)"פסוקיות הלוואי  --וכך גם הצירופים השמניים  "(וכים תאיםהיל, כסאות)" מורחבים אינםהכוללים 

אך היא באה על חשבון , בחלק השני של הטקסט יש אמנם מורכבות גבוהה "(.שצורך אנירגיה" ,"ממקום למקום
 .ההבחנה בין היחידות

 

 :42ג "ב
 ממקום להגיע לנו עוזר אשר חפץ זה מכונית יקר יצור שלום

 שונים מרוצים כמו שימושים הרבה יש למכונית מסויים למקום מסויים

  צריכה דורשת היא אבל רחוק לנסוע אפשר מכונית עם\\ שלמכוניות
 לנוע כדי לו זקוקה המכונית אשר חומר זה דלק\\ \\דלק של מרובה

 כמו לזה פתרונות יש אבל הסביבה את מאוד מזהם הוא אבל
 דלק פולטת לא והיא המכונית את שטוענים חשמל על מכוניות

  יכולה לא היא כמו חסרונות בה יש אבל \\הסביבה את שמזהם
  לא היא אבל רגילה כמו נוחה לא היא רב מרחק לנסוע

 עולה וזה חלקים להחליף שצריכים במכונית בעיות יש לפעמים\\ מזהמת
 נשרף שהמנוע בעיה יש לפעמים כי המנוע את להחליף כמו כסף המון

  מידעייםשיח בטקסטים ה הערכת תחביר למודגמים שים סטנדרט .12' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

5-6 5 
 (המשך)

 אבל \\להתפוצץ יכולה והמכונית דליק הוא דלק כי מסוכן מאוד וזה 
 מזהם אבל בחיים לנו שעוזר חשוב מאוד כלי זה מכונית בעיקרון

 .הסביבה את מתריפה בצורה

 ויש שימוש בצירופים שמניים מורחבים –שעבודים וכוללים  -רכב כולל שימוש רב במבני תחביר מו הטקסט ,
 ,"(חומר אשר המכונית זקוקה לו כדי לנסוע", "צריכה מרובה של דלק)"שחלקם במבנים מורכבים של פסוקיות זיקה 

ין א..(. בצורה מתריפה מכונית זה כלי מאוד חשוב שעוזר לנו בחיים אבל מזהם)" במבנים כוללים מורחביםחלקם ו
 .דבר הפוגע במובחנות, שימוש בסימני פיסוק

הטקסט כולל לפחות , למפורט לעילבנוסף  6
 :הבאיםמהאפיונים אחד 

 -מורכב התחביר המבני שילוב מגוון בין  -
 שעבודים וכוללים 

, סדר מילים ייחודי: אמצעים רטוריים -
י הטקסט משמש בתפקידים /נושא

  זההצבת מידע זה לצד , תחביריים שונים

 :4ג "ב

 אף על פי הנזק שהמכוניות גורמות לעולמנו לעולמנו לרוב האנשים יהיה\\
 \\.קשה לראות את חייהם ללא מכוניות

 מנועים ועוד מיליוני חלקים מרכיבים את המכוניות, משאבות, גלגלים\\
 \\.ולכל אחד תפקיד חשוב בהסעת המכונית ויושביה

 הוא מזיז, יע את המכוניתכמו הדם הזורם בעורקנו הדלק הוא שמנ\\
 חלק שמזיז חלק שמזיז חלק וכל החלקים כך זזים ביחד מובילים

 \\.אותנו לאן שנבקש
 תיקונן וכדומי, תבין לכל אדם שיש חלק ביצור מכוניות\\

 מרווח המון כסף אבל כמו כן מרוויח גם נקיפות מצפון
 \\.מהפלא של הנסיעה" התלהב"אז תחשוב פעמיים לפני שתתחיל ל

 כמו הדם הזורם בעורקנו הדלק הוא ": התחבירית הבאהביחידה , כך למשל. בטקסט מגוון מבני תחביר מורכב
. "חלק שמזיז חלק שמזיז חלק וכל החלקים כך זזים ביחד מובילים אותנו לאן שנבקש הוא מזיז, שמניע את המכונית

החלקים המחוברים הם  ."(מובילים... ם החלקים זזי")חלקים כוללים  ובו ,"(וכך")הרעיון מובע במשפט מחובר 
המורכבות התחבירית  "(. שנבקש", ..."שמזיז" ,"שמניע את המכונית)"..הכוללים פסוקיות זיקה , משפטים מורכבים

שמאגדים ביחד  ,תוך שימוש בחלקים כוללים מורחבים ובצירופים שמניים מורכבים, יוצרת ארגון מידע ברור ומפורש
משמש  -המכונית  -נושא הטקסט : ט כולל אמצעי רטורי של גיוון בדרך הצגת נושא המידעהטקס. מספר רעיונות

ביצור ")וכלוואי ( "שמניע את המכונית")אלא גם כמושא , טיפוסי של נושאלא רק בתפקיד , בתפקידים תחביריים שונים
 .("מכוניות

  

 (המשך) עייםמידשיח בטקסטים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  .12' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

5-6 6 
 (המשך)

 :23ג "ב 
 .למקום ממקום אדם ובני משא להעברת שמשמש רכב כלי היא מכונית

 ,ומדלק משמן מגיעה המכונית אנרגיית\\

 \\.טבע משאב שהוא
 ,יותר קל יהיה במכונית שהשימוש בכדי\\

 ,שמהם, הארץ חלקי בכל כבישים נסללו
 \\.לסטות אסור

 מתקדמת נעשית המכונית ניםהש עם\\
 זיהום) לסביבה יותר ידידותית כלומר, יותר

 הילוכים) לשימוש יותר וקלה, (יותר נמוך אוויר
 \\(.ידניים הילוכים במקום אוטומטיים

 שימוש רב במשפטים המורכבים יש  .מורכבות ומובחנות ,הטקסט מאורגן ברובו ביחידות תחביריות גדולות
נסללו )" סדר מילים ייחודי, יש שימוש באמצעים רטוריים למשל."(. דלק שהוא משאב טבעשמן ו)"בפסוקיות זיקה 

   ...(.כבישים

 ומובחנותולל מעט יחידות תחביריות גדולות הטקסט כ סף 3-4

הטקסט בנוי בעיקר מיחידות תחביריות  - 3
אך יש בו לפחות יחידה תחבירית , קטנות

 גדולה אחת 
יר מורכב שימוש מועט במבני תחב -
 או שכלל אינם קיימים ( שעבודים וכוללים)
היחידות התחביריות אינן מובחנות זו מזו  -

 כראוי באמצעי פיסוק ובאופן גראפי
משפטים משורשרים ללא קישוריות  -

מפורשת או שימוש דל ולא מגוון בקשרים 
 לוגיים

 :15ג "ב

 ,שלום חייזר

 מכונית זה דבר שמאפשרת לך לעבור ממקום
 .בכל עת למקום

 ',פגוז, פנסים 4, דלתות 4, גלגלים 4למכונית יש \\
 המכונית צוברת דלק וכל פעם שנגמר הדלק צריך

 .בכביש צריך לנהוג בזהירות רבה \\.למלות
 ולמכונית יש כל מיני צבעים מקווה שהבנת מזה

 .אפור ועוד מלא צבעים, שחור, לבן, אדום
 מקווה שהבנת מזה מכונית

 כתובה, בטקסט היא קצרה המורכבת היחידה. מורכבות קטנות ולא תחביריות מיחידות ובובר מאורגן הטקסט  

 (המשך) מידעייםשיח בטקסטים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  .12' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

3-4 3 
 (המשך)

המכונית צוברת דלק וכל )" ספהבקשר של הו בלשון דיבור והיא חלק ממבנה של משפט מחובר בעל שני חלקים פשוטים 
 "(.פעם שנגמר הדלק צריך למלות

 
 :11ג "ב

 על שפועלת מכונה של סוג היא המכונית
 ,ופנסים מנוע גלגלים יש למכונית דלק ידי

 לנו עוזרת המכונית... . ועוד צמיגים, בלמים
 ,מאוד רבה במהירות למקום ממקום לנוע

 נותשמאג אוויר וכריות חגורה יש גם במכונית\\
 המכונית \\.אחרות ופגיעות תאונות מפני עלינו

 שנוסעת מכונית הכוונה תחבורה כלי היא

 ודברים אנשים בהאברת ושמסייעת כבישים על
 .למקום ממקום

היחידות התחביריות אינן . אך יש בו יחידה תחבירית גדולה אחת, הטקסט בנוי בעיקר מיחידות תחביריות קטנות
 .מצעי פיסוק ובאופן גראפימובחנות זו מזו כראוי בא

הטקסט כולל לפחות , למפורט לעילבנוסף  4
 :הבאיםמהאפיונים אחד 

הטקסט כולל לפחות יחידה תחבירית  -
  אחת גדולה ומורכבת

שימוש חלקי במבני תחביר מורכב  -
 ( שעבודים וכוללים)
פנימי ושימוש בקשרים לוגיים  רפרורקיים  -

  פשוטים

 :8' א

 המכונית
 היא כלי רכב העוזרת מכונית

 .לנוע ממקום למקום יותר מהר
 .המכונית מונעת באמצעות דלק

 גלגלים והיא יכולה  4יש לה 
 להגיע למהירות גבוהה

 פעם המכונית נעה בעזרת\\. מאוד
 קיטור והיום המכונית נעה בעזרת

 במכונית \\.בנזין דלק וחשמל

 אנשים. יש חגורת בטיחות
 םיכולים לנהוג במכונית רק ע

 

 (המשך) מידעייםשיח בטקסטים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  .12' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

3-4 4 
 (המשך)

 המכונית \\, לסיכום. רשיון נהיגה 
 היא דבר שימושי מאוד

 \\.וקשה להסתדר בלעדייה

 והמידע מוצג בצורה זורמת , הטקסט מאורגן היטב. הטקסט בנוי ברובו מיחידות תחביריות קטנות ולא מורכבות
נוע ממקום למקום יותר ל מכונית היא כלי רכב העוזרת)"בפתיח יש משפט מורכב אחד הכולל פסוקית זיקה . וברורה

  ."(.מהר

 

 :36ג "ב

 שנוסעים רכב כלי היא המכונית
 .בו

 .גלגלים 0 על שנוסע רכב זה כלי
 .דלק צורך זה כלי

 דלק יותר שצורכות מכוניות ישנם
 .דלק פחות שצורכות ותמכוני

 עולה הוא הדלק על כשמשלמים
 ח"ש 011-011-כ כסף המון

 .להתקלקל יכולות גם מכוניות
 לתקן אפשר אבל יעבדו לא ושהם

 .המקרים ברוב המכוניות את
  מנוע על עובדות המכוניות\\

 קטן ניצוץ עם הדלק את ששורף
 שמזיז אנרגייה יוצר המנוע וכך

 \\הגלגלים את

 שעבודים )יחידה תחבירית אחת גדולה ומורכבת ויש שימוש חלקי במבני תחביר מורכב  כולל הטקסט
 .(וכוללים

 

 

 (המשך) מידעייםשיח בטקסטים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  .12' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

 ומובחנות חביריות גדולותהטקסט אינו כולל יחידות ת סף 1-2

תחבירית  תקינות רבחוס מאופיין הטקסט 1
 בכלל קישוריות ללא או/ו

 :2 'נ

 על נוסעת דלתות ארבעה למכונית

 מזיזים שאיתי הגג לה יש הכביש

 דלק תא, ש"קמ ויש הגלגלים את

 מקדימה וגם מאחור שמשה יש', הג את ויש
 פנסים להם יש ומנוע מראה יש

  .הילוכים

 היחידות  ."(ש"יש קמ", "יש לה גג)" רשימת פרטים רובן במבנה מינימליסטי של ,הטקסט כולל יחידות קצרות
 "(.  יש להם פנסים הילוכים", "ויש את הגג)"התחביריות  לא תקינות 

 

 :28ג "ב

 .קצרים למרחקים לנסיעה משמשת המכונית

 .גלגלים 0 על רכב היא המכונית
 דלתות בה יש, מכונייות סוגי הרבה יש

 . לאחסון מקום, וחלונות

 חוסר תקינות תחביריתהטקסט מאופיין ב. 

 יחידות תחביריות קטנות  - 2
 דלה  קישוריות -
 שגוי או חסר באמצעי פיסוק, שימוש מועט -

 :6  'נ

  אנשים של ניסיעות המשמש תחבורה כלי היא מכונית – מכונית

 , דלק כמו חשובים דברים כמה בלי לתפקד יכולה הינה המכונית
  להגיע פתרון אנשים בהלהר פותחת ומכונית  ומנוע שמן מיים

 קצר זמן תוך למקומות

 למרות (. בלבד החיבור' ו)  וקישוריות דלה, קטנות ותקינות, הטקסט כולל מספר מצומצם של יחידות תחביריות
לא נוצר  -"( המשמש נסיעות של אנשים)"ופסוקית זיקה קצרה ולא תקינה "( שמן ומנוע ,דלק)" מבנה כולל אחדשיש 

   .במבנה תחבירי מורכ
 

 (המשך) מידעייםשיח בטקסטים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  .12' לוח מס
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 דוגמאות תיאור רמה

1-2 2 
 (המשך)

 :33ג "ב 

 בארץ שונים למקומות מגיעים שדרכה תחבורה כלי היא המכונית

  .קצר ובזמן גדולה יותר במהירות
 . שונות בתחרויות אותנו משמשת המכונית

 דלהבו קישוריות וה יחידות תחביריות קטנותמורכב מ הטקסט. 

 (המשך) מידעייםשיח בטקסטים ה הערכת תחביר למודגמים שסטנדרטים  .12' לוח מס
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 עיוני ומידעי, נרטיב –מעלה -סטנדרטים להערכת ממד מטה

 מעלה-להערכת מטה הנחיות

רפולוגיים הגבוהים ביותר הפריטים המילוניים והמו ארבעתנעשית באמצעות איתור וציינון של  ההערכה
כאשר , 3 -ל 2כל אחד מהפריטים שנבחר מקבל ציון בין . שבו הפריט מופיע להקשרתוך התייחסות , בטקסט

בחירת הפריטים היא על פי . של ארבעת הפריטים הציון הממוצעהוא כולו מעלה של הטקסט -ציון מטה
. 'סקלות חוצות קטגוריות'ינים המפורטים בוהציינון לרמות נעשה בהתאמה למאפי, המפורטת להלן הרשימה

 .הימצאותן של שגיאות מורפולוגיות ומילוניות משמעותיות ורבות מורידה חצי נקודה מהציון הסופי

 סקלות 

 חוצות 

 קטגוריות

 מופשטּות -

 שכיחות -

 ספציפיות לקסיקאלית -

 אופציונאליות -

 יצירתיות בהקשר -

 או ציורי  ימטפורשימוש  -

 קולוקציותוהירופים הצ ילונם שלמרמת  -

 פריטים 

 מילוניים -מורפו

 גבוהים

 (התמדה, מקור) בלתי שכיחושם עצם מופשט  -

 (להתניע, לתרגל)פריט ספציפי לקסיקלית  -

 (חייהם, תרומתה) (אופציונאליים)לא מחויבים כינויים חבורים  -

 (הושלם, נמכר)פעלים סבילים  -

 (משומש, ציבורי)שם  בעיקר גזורי ,תארים גזורים -

  (אופטימי)מילים לועזיות  -

 (ולכן, לעומת זאת)מילות קישור  -

 (טעויות העבר, שפל חייהם)ממולנים לא צירופי סמיכות מצמדים ו -

 (בית הספר)צירופי סמיכות מיודעים בצורה תקינה  -

 (כלי המשמש) שעבודה' ה -

 (אזלזל, הארצ) (נ"אית)' א-פועל בגוף ראשון עתיד מאוית ב -

 ,על זוג כאפות המוזניים נערמות הדעות)דימויים או שימוש יצירתי בפריט , מטפורות -
 (ומרוויח נקיפות מצפון מרוויח כסף

  :פריטים שגויים לשונית שגיאות

 (מכונית זה דבר שמאפשרת לך)שגיאות בהתאם  -

 (להתמודד על הקשיים) מילת יחס לא מתאימה לפועל/הצרכה שגויה  -

 (מותנע על דלק) בפריט מילוני שימוש לא מדויק -

 (כל אחד צריך להרים ידיים וללכת להתנדב ,פותחת פתרון)הפרות קולקטיביות  -

 מעלה -עקרונות הערכת ממד מטה .13' לוח מס
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 רמה

 

 שימוש יצירתי ספציפיות לקסיקאלית 'גבוהים'תחביריים -מילוניים ומורפו-פריטים מורפו

שמות עצם 
 יםמופשט

גזורים )
 (ואחרים

פעלים 
 סבילים

תארים 
 גזורי שם

 כינויים
 חבורים

מבני סמיכות 
 ומצמדים

 ,שמות
, פעלים

 תארים
 אחרים

מילות 
 פונקציה

 מילים 
שאולות 

 (לועזיות)

 קולוקציות צורות פיגורטיביות 

, בעירה 6

 קלישאה

, כישוריי שברירי מותנע

בכל 

 כוחותיה

, בצעירותו של אייל

 משאב טבע

 ,בוהה, צמית

גורי כלבים 

, עזובים

מעטה 

, חיצוני

 מהולה

 עם כל זאת

  

 ,קריטית

, פרופורציות

 אינטרסים

מכשירי עינוי 

בהתייחס למכשירי )

 , (כושר

נקודת השפל 

הדם , המוחלטת

 הזורם בעורקינו

ללמוד , בתוך תוכי

אוזרים , על בשרה

 דוגלים בדעה, כוח

, פרישה, נחת 5

, צריכה, דרג

 , רוגע

 גישה

קלט  נועד, ןנית

, חלופי

עבודה 

, משרדית

באופן 

משמעותי

 אישי/

, תוצאות המבחן כישלונותיה

, קדמת הרכב

עצירת תזוזת 

אביזר , המכונית

 נילווה

, מדרבן

, מעניק

, לסטות

, מקלה

 בבטחה

 

קצינת כ

, מיון

, כביכול

רבים 

-ש משערים

 ראשית, 

 , העשירו את שפתי אגרסיבי

עובדות יחד כצוות 

בהתייחס לחלקי )

 (המכונית

, בחזרה למוטב

 במרוצת השנים

 ,סוןחא 4

, מרץ, צפיפות

 ,מקור

 הגדרה

, נוצר

 מותקן

עצירה 

 פתאומית

, ייצור החשמל 

 חלוקת הגביעים

 , מבלי, אלא נפוץ, מסייע

 אם כי

המוני , נקיפות מצפון  

 כוח רצון, אנשים

, חסרונות 3

 מאמץ

, עשויה

 מופעל

, מרכזי

 פיזי

, תפקיד המכונית 

 עהדרך הג

, משמש

 לתפקד

, בימינו

 אינה יכולה

ניקח את עצמינו   

 זיהום אויר, בידיים

1+2  
 

      קבוצת כדורגל   

  ממוינות לשש רמות' לפריטים מילוניים ומורפולוגיים מטקסטים של תלמידי כיתה ז דוגמאות .14' לוח מס
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  הסטנדרטים   פרויקטשל  מלווהה מחקרה: 1' נספח מס

לבדיקה אמפירית ולתיקוף מדעי של  פרויקטסטנדרטים ערכנו מחקר שליווה את הבמקביל לפיתוח ה

לפי סדר )בצוות המחקר השתתפו חמישה מחברי צוות הפיתוח של הסטנדרטים . המדדים שפותחו בו

 כולם -ר צילה שלום וגיא שעשוע "ד, דורית רביד' פרופ, ר אירית כצנברגר"ד, אליצור דטנר(: ב"א

-מעלהבניתוח מימד הוחלט להתמקד , מאחר שמשאבינו היו מוגבלים. סטיםטק בניתוח מומחים

ולבדוק בצורה שיטתית בכלים סטטיסטיים מקובלים את המדדים המגדירים את תוכנו בלבד  מטה

כזכור ממסמך . עיוניוטקסט  נרטיביטקסט  -מבנהו ורמת לכידותו בשתיים מן הסוגות , של הטקסט

ים המעריכים סוגה כתובה בכל ממד מאוחדים בלוח המציג את הקריטריונים השונ, הסטנדרטים

ואת מערכת  מדדיםאנו בודקים , לעומת זאת, במחקר. רמות עם דוגמאותהפייני לכל אחת משש והא

צוות המחקר את למטרה ייעודית זו עיבד . הקשרים ביניהם להערכה אובייקטיבית של יעילותם

מדדים  22-מטה ופרק אותם ל-ור ממד מעלהעבשנבנו בפרויקט הסטנדרטים  הקריטריונים

. נפרדים של איכות הטקסטמדויק ומפורט של רכיבים , המאפשרים ניתוח כמותי  

כל גבי כמותי מייצג לסיפק מידע המחקר , הכמותיים והאיכותיים, מתוך בחינה כמותית של המדדים

בין הפקת שקשר בחן את ה ,זה על זהאו משפיעים זה בזה בדק אילו מדדים משתלבים , מדד

תיקף את הכלי  וכן, אקונומי-ובהתייחס למיצב הסוציו הטקסטים משתי הסוגות אצל אותו תלמיד

.הפדגוגי בתוצאות כמותיות ובניתוחים סטטיסטיים  

 איסוף נתונים ו היאוכלוסי .1

', ז כיתה תלמידי 74: אוכלוסיית המחקר נלקחה מתוך מאגר הנתונים של פרויקט הסטנדרטים

" ע התבקשו, (גבוה-בינוני ממיצב ואחד נמוך ממיצב אחד) הארץ במרכז ספר בתי שניב הלומדים

 נאמר הכיתה למליאת. עיוני וטקסט סיפורי טקסט לכתוב, הכיתות מחנכות בנוכחות ,הנסיינים

 כך לשם. בארץ שונים מיישובים' ז בכיתה תלמידים של כתיבה על פרויקט עורכים אנחנו, שלום"

 על ללמוד כדי אותנו ישמשו שתכתבו הטקסטים. כתיבה משימות לבצע יוםה מכם נבקש אנחנו

 שאתם עשיר והכי מפורט הכי, טוב הכי לכתוב מכם מבקשים אנחנו לכן. תלמידים אצל הכתיבה

 לכתוב כדי הצדדים משני שורות עם נייר דף לכם נחלק מייד. שלנו במשימה לנו תסייעו כך. יכולים

 ימסור שמסיים מי. הכתיבה משימת את ובצעו ההוראות את היטב קראו. הראשונה המשימה את עליו

 טקסט לכתוב התבקש נבדק כל ."השנייה המשימה את ויקבל שלו הכתוב הדף את מאתנו דלאח

.עיוני וטקסט סיפורי  גם: "נכתב( נרטיבי טקסט) הראשונה המשימה לכתיבת המיועד הנייר דף על 

מבוגרים וגם ילדים מצליחים או נכשלים לפעמים, וגם כישלון עשוי להפוך להצלחה. כיתבו סיפור על 

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

 נושאים הם וכישלון הצלחה" :נכתב( עיוני טקסט) השנייה המשימה לכתיבת המיועד הנייר דף על

 נושא על חשבו. אלה בנושאים שונות והבנות שונות דעות אחד כלול, ומבוגרים נוער בני המעסיקים

ההצלחה והכישלון, על הסיבות להם ועל תוצאותיהם, וכיתבו חיבור שיציג את מחשבותיכם בנושא. 

אל תכתבו סיפור, אלא דונו בנושא." הדפים הכתובים נסרקו ותועתקו בגרסת ַמ ְר ָאה. פירושו של דבר 

השגיאות והתכונות , המחיקות, כולל העימוד –יוק כפי שנכתב שהטקסט הודפס בדף נפרד בד

. הגראפיות הייחודיות לכל טקסט  
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. שניתנה להוראה בהתאם סיפורי וטקסט עיוני טקסט אחד כל כתבו 34, המשתתפים לעיל 74מתוך 

מידע על . טקסטים 210ה "ס, פסוקיות 1-משהכילו יותר  טקסטיםלניתוח במחקר נכנסו רק 

מהם לא נכללו בו מופיע  20-הטקסטים שלהם השתתפו במחקר ועל הסיבות לכך שהתלמידים ש

.1-ו 2בלוחות   

גבוה-בינוני נמוך מיצב בית הספר  

במחקר נכללו  במחקר נכללו לא  במחקר נכללו  במחקר נכללו לא   

הנבדקים מין  בנות בנים בנות בנים בנות בנים בנות בנים 

 2 1 27 10 4 1 29 9 מספר הנבדקים

10 7 17 1 

נבדקים כ"סה  14 20 

הנבדקים אפיון .1' לוח מס  

 

ס"ביהמיצב  גבוה-בינוני נמוך   

עיוני טקסט במקום סיפורי טקסט כתיבת  2 1 

אחד במקום סיפורים שני כתיבת  - 2 

עיוני טקסט כתיבת אי  2 - 

פחות או פסוקיות 1 המכיל טקסט  1 - 

טקסטים שנפסלו .2 'לוח מס  

 

 מדדים: םניתוח הטקסטי .2

על סמך , כאמור, שפותחו מדדים 22 באמצעות נותחשבמחקר  הטקסטים 210-מ אחד כל

 וחלקם ,איכותייםהגדול צויינן בסולמות  חלקם, כמותיים היו מהמדדים חלק. הקריטריונים בפרויקט

.שבעמוד הבא 1' מס בלוח כמתואר, של שני מדדים קיימים חישובית כתוצאה התקבלו  

, המתייחסים לגודל הטקסט מטה בטקסט מתחילה בששה מדדים כמותיים-להבדיקת איכות מע

.למספר הרעיונות בטקסט ולדחיסות הרעיונית שבו, לדחיסות התחבירית שלו  

 (1-2מדדים ) גודל הטקסט .א

 מספר הפסוקיות( 1)-שבו ו מספר המילים( 2) --גודל הטקסט מוגדר בשני המדדים הראשונים 

מילה בטקסט מתוחמת כבעלת , לקונבנציות של מחקרי שיח קודמים בהמשך(. המשפטים הפשוטים)

. אחר כךמלבד רשימה קצרה של מילים המורכבות משני יסודות כמו , רווח דפוס מימין ומשמאל

 ויש לעבור הכשרה בלשנית ופסיכולינגוויסטית המלווה , פסוקית מוגדרת כבעלת נשוא חדש סמנטית

  -דוגמאות לספירות כאלה אפשר למצוא ב. לפסוקיותבהתנסות מרובה כדי לחלק את הטקסט 

Ravid, 2006 ,Ravid & Levie, 2010,Ravid & Berman, 2010   או Berman, Ravid & Nayditz, 

.2011 
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נואפיו המדד הצינון קביעת דרך   

 על פי קריטריונים מקובלים  מנוסה בלשן על ידי נספר כמותי בטקסט מלים מספר .2

על פי קריטריונים  מנוסה בלשן על ידי נספרהוגדר ו כמותי בטקסט פסוקיות מספר .1
 מקובלים

 פסוקיות מספר/מלים מספר של חישובית תוצאה נגזר  MCLתחבירית דחיסות .1

 בנפרד ואחר כך בדיון הצוות אנשימ אחד כל על ידי נספרו כמותי  התוכן יחידות מספר .2

 תוכן יחידות ספרמ/מלים מספר של חישובית תוצאה נגזר 2 רעיונית דחיסות .4

 תוכן יחידות מספר/פסוקיות מספר של חישובית תוצאה נגזר 1 רעיונית דחיסות .3

 להלן כמפורט רמות 3 איכותי הטקסטתוכן  איכות .7

 להלן כמפורט רמות 2 איכותי  פתיח: מבנה הטקסט .0

 להלן כמפורט רמות 2 איכותי סגיר: מבנה הטקסט .9

 בין יחס: מבנה הטקסט .20
 וחלקי

 להלן כמפורט מותר 2 איכותי

 להלן כמפורט רמות 1 איכותי השיחיחידות  מובחנות .22

מדדי הניתוח במחקר .3' לוח מס  

 

 (3מדד )דחיסות תחבירית  .ב

אורך או   MCL- 1' מתקבל מדד מס, כשמחלקים את מספר המילים בטקסט למספר הפסוקיות

ל החשיבות שאנו עם כ, ראשית. מדד זה מספק תובנות אחדות לגבי הטקסט. פסוקית ממוצעת

מנטרל את אורך הטקסט ומאיר היבטים שספירה פשוטה של  MCLמדד , מייחסים לאורך הטקסט

הוא סופר : זהו מדד של דחיסות תחבירית ומילונית, שנית וחשוב מכך. מילים ופסוקיות אינה מגלה

או /במשפט ופירושו של דבר שאנו סופרים כמה צירופים יש . כמה מילים יש בממוצע בפסוקית פשוטה

מספר הצירופים במשפט הוא בדרך כלל פונקציה של מספר ההשלמות של . מה אורכו של כל צירוף

כשהפסוקית הממוצעת ארוכה , בכל מקרה. ואילו צירופים ארוכים הם לרוב גם מורכבים יותר, הפועל

 .מילונית ותחבירית, יותר מדובר ברמה גבוהה יותר של דחיסות אינפורמטיבית

 (4-6מדדים )ידות התוכן ודחיסות רעיונית מספר יח .ג

מדד )בטקסט ( הרעיונות) מספר הפרופוזיציותמדד מקובל מאוד הוא , מעבר לרכיבי התחביר בטקסט

רעיון יכול להשתרע על פני יותר או פחות  --שאינו חופף למספר הפסוקיות הפשוטות , (2' מס

-מפני שאיכותו של הטקסט ברמת מעלה מספר זה חשוב מאוד(. Ravid & Berman, 2006)מפסוקית 

כל אחד , לאחר התנסות של פגישה משותפת. מטה נקבעת בראש ובראשונה על ידי עושרו הרעיוני

ולאחר מכן הגענו בדיון למספר , מחברי צוות המחקר ספר את מספר הרעיונות בכל טקסט בעצמו

 . המוסכם בכל טקסט

חילקנו . לשתי גרסאות של חישוב דחיסות רעיונית הגענו, מעבר לספירה של מספר הרעיונות בטקסט

וכן ; (4' מדד מס) מספר מילים ממוצע לרעיוןאת מספר המילים במספר הרעיונות כך שהתקבל 

שתי (. 3' מדד מס) מספר הפסוקיות הממוצע לרעיוןחילקנו את מספר הפסוקיות ברעיונות לקבלת 
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כך שאי אפשר לטעון שמי , אורך הטקסטגרסאות אלה של מדד הדחיסות הרעיונית מנטרלות את 

 .מספר גדול יותר של רעיונות" סתם"שכתב טקסט יותר ארוך במילים ובפסוקיות בהכרח כתב 

והגדרתם כללה פיתוח של , במהותם איכותייםהיו ( 7-22)מכאן והלאה חמשת המדדים הבאים 

 כל של השונות הרמות מאפייני. המבוססים על הקריטריונים של הפרויקט, סולמות במספר רמות

 כמחצית ניתוח. המחקר בפגישות משותפות הצוות אנשי על ידי הוגדרו האיכותיים מהמדדים אחד

 חילוקי. שלושה מתוכם על ידי הנותרת והמחצית הצוות אנשי חמשת כל על ידי נעשה מהטקסטים

 .וחות הבאיםבל להלן יםמפורט מהמדדים אחד כל של השונות הרמות מאפייני. בדיון יושבו דעות

 (7מדד ) איכות תוכן הטקסט .ד

מדד )מטה היה מדד איכות תוכן הטקסט -המדד המרכזי להערכת איכות הטקסט בפרספקטיבת מעלה

תוך התאמה , בסולם כפול( איכות תוכן מעולה - 3איכות דלה ועד  - 2)שפותח בשש רמות , (7' מס

 . העיוניתלמטרות התקשורתיות ולאופי של הסוגה הנרטיבית לעומת זו 

 הסיפורי הטקסט תוכן איכות העיוני הטקסט תוכן איכות 

 ולא קונקרטי ,אחד רעיון רק מכיל הטקסט 1
 מורחב

 תיאורים ללא, בלבד אירועים) חזית רק מכיל הטקסט
 (ופרשנות

 רעיון או מורחב קונקרטי רעיון כולל הטקסט 2
 התוכן שיחידות בתנאי ,מורחב לא קונקרטי

 ברור באופן ביניהן ושרותמק הרעיון בתוך

 ברור תמאטי ציר כולל הטקסט, 2 רמה על בנוסף

 .לפחות אחד מופשט רעיון מכיל הטקסט 3

 או קונקרטי) מורחב הרעיונות אחד לפחות
 לא רעיונות אוסףהטקסט מכיל  או ,(מופשט

 (קונקרטיים או מופשטים) מפותחים

 ואירועים מאתחל אירוע מכיל הוא: אוטונומי הטקסט
 מינימאלי רקעפותח ב ,הסיפור/העלילה את מוביליםה

 וכן,  אירועים רצף הכוללת וחזית תיאורים הכולל
 אחרון לאירוע המוביל מסלולמתואר בו 

 

 :מהבאים אחד לפחות, 1 הרמ על בנוסף 4

 מופשטים רעיונות או שני מורחב מופשט רעיון
 חלקי באופן המורחבים

 באחד כלשהי תפרשנו כולל הטקסט, 1 רמה על בנוסף
 וחלקי לאורך או הטקסט מחלקי

 הרעיונות מרביתו חדש תוכן מציגה יחידה כל 5
בצורה  מוצגים המרכזיים הרעיונות. מופשטים

 ומפותחיםברורה 

( הטקסט לאורך או/ו נקודתית) פרשנות מכיל הטקסט
 את מארגנתה הירארכיה קיימת. פרספקטיבה היוצרת

 ורצף מאתחל ירועא כוללגוף הטקסט . התוכן רכיבי
 העלילה את המובילים אירועים

 :מהבאים אחד לפחות, 4 רמה על בנוסף 6

; ובעלי תרומה מעניינת ייחודיים רעיונות
 הצגה; של התוכן ומגוונות עשירות הרחבות
 הרעיונות של יצירתית

 תמטי ציר בעל, קוהרנטי הטקסט, 4 רמה על בנוסף
 הטקסט. לנושא בהתאם ומימושו מסלול כולל, ברור
 השונים חלקיו לאורך ומרוחקת מורחבת פרשנות כולל

 הטקסט לחילופין או ;טקסטואליות-מטא הערות או/ו
 (יותר או) באחד ייחודי או יצירתי בשימוש מתאפיין
 : מהבאים

 עשירים תיאורים; הנרטיבית בסכמה יצירתי שימוש
 מקורי או ייחודי תוכן; הנסיבות או הדמויות של

 והסיפורי העיוני הטקסט תוכן איכות רמות שש .4' לוח מס
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 (.8-1מדדים ) המבנה הגלובאלי של הטקסט .ה

. אלא גם במבנהו, מטה מתבוננת לא רק בהיבטי גודל הטקסט ובתוכן הרעיוני שלו-פרספקטיבת מעלה

 סגיר - 9' ומדד מס פתיח - 0' מדד מס. פיתחנו שלושה מדדים להערכת המבנה הגלובאלי של הטקסט

ריכים את איכות יחידות השיח הממסגרות את הטקסט בארבע רמות בהתאם לאופי הנדרש על פי מע -

 . שתי הסוגות במחקר

 סיפורי פתיח עיוני פתיח 

 פתיח אין פתיח אין .

  כלשהם אופייניים פתיח רכיבי קיימים תהירארכי לאאך  נתמובח נועיחידת  1

 לא אך תומפותח נתמובח נועיחידת  2
  מפותח הרחבהמשך +  תהירארכי

 הרכיבים ושאר מורחב אחד אופייני רכיב קיים
 מובחן פתיח או ;מינימאליים האופייניים

 מינימאליים האופייניים שרכיביו

 תמפותח, נתמובח נועיחידת  3
  מפותח הרחבהמשך +  תוהירארכי

 מורחבים אופייניים רכיבים עם מובחן פתיח
 נרטיביים-חוץ יסודות או/ו

 יוהסיפור העיוני הפתיח איכות רמות ארבע .5' לוח מס

 סיפורי סגיר (סכם/הרחב/נוע) עיוני סגיר 

 מסתיים הטקסט. מובחן סגיר אין .
 בדוגמא או קונקרטית באמירה

 לא אחרון באירוע מסתיים הטקסט. סגיר אין
 .מובחן

 מסתיים הטקסט. מובחן לא סגיר 1
 בהכללה

 מובחן אחרון באירוע מסתיים הטקסט

 לתוצאה כלשהי התייחסות עם מובחן סגיר  מפותח לאאך  ומוכלל מובחן סגיר 2

 תוצאה או/ו משמעותית תובנה עם מובחן סגיר  ומפותח מוכלל, מובחן סגיר 3
 נרטיביים-חוץ יסודות או/ו משמעותית נוספת

 והסיפורי העיוני הסגיר איכות רמות ארבע .6' לוח מס

הפרופורציות והוא , ף להערכת איכות המבנה הגלובאלי של הטקסטבנוסף פיתחנו מדד איכותי נוס

יש חשיבות בעינינו לא רק לאיכות המסגרת המקיפה את הטקסט אלא גם (. 20' מדד מס) שבין חלקיו

הרעיונות והתכנים המופיעים בגוף . גוף הטקסט והסגיר שלו, ליחס הנאות שבין פתיח הטקסט

כדי לממש את ההבטחה המופיעה בראשית הטקסט ולפני ההולם הנפח הטקסט אמורים לקבל את 

 .גם הפרופורציות הוערכו בהתאם לסוגה. שמגיעים לסיכום שבסופו

 הסיפורי הטקסט חלקי ביןש היחס העיוני הטקסט חלקי ביןש היחס 

 מובחנים וסגיר פתיח אין מובחנים וסגיר פתיח אין .

 וגוף סגיר, פתיח בין יונאליפרופורצ לא יחס  סגיר אין אך מצומצם פתיח יש 1

 לא גוף עם מובחנים וסגיר פתיח יש 2
 סגיראו  פתיחיש  או ;פרופורציוני

 לגוף ופרופורציונלים מובחנים, בלבד

 בעיות אך בטקסט מובחנים וסגיר פתיח יש
 שבין שלושת החלקים ביחס קלות

 

 יחסיםוה מובחנים סגירהו פתיחה 3
  סבירים שבין שלושת חלקי הטקסט

שבין שלושת  יחסיםוה מובחנים סגירהו פתיחה
 סבירים חלקי הטקסט

 והסיפורי העיוני הטקסט חלקי ביןש היחסים איכות רמות ארבע  .7' לוח מס
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 (11מדד ) ת היחידות בשיחמובחנּו .ו

אין הכוונה כאן . היחידות המרכיבות את השיח תמובחנּוהמדד האחרון שפותח למטרת המחקר היה  

מובחנות . שיח הנושאות על גבן את זרימת המידע-א לרעיונות אלא ליחידות התחבירלא לפסוקיות ול

הקריטריונים . פירושה לכידות פנימית מכאן והפרדה ברורה משאר יחידות תחביר השיח מכאן

, שינויי זמנים הולמים, מילות קישור וסמני שיח, גלובאלי ומקומי -למובחנות נשענים על רפרור תקין 

 .ועיצוב צורניפיסוק הולם 

 והסיפורי העיוני שיחב מובחנותרמות  

 הצגה, מיותרים גוף כינויי, גונית-חד שרשרת) רפרור טעויות+  מקומית מובחנות 1
 או/ורצויים  זמנים שינוייהעדר בו פיסוק, שיח סמני(. תקינה לא דמות של ראשונה
 נקשר שלא או נקטע שלא שרשור או ;הטקסט למובחנות תורמים אינםש שינויים
 כהלכה

המובחנות קיימת  כלומר, טעויות+  טקסטואלית מובחנות או תקינה מקומית מובחנות 2
 כלי דיסקורסיבי שאינו אחיד ברמתו= אך אינה שלמה 

 של חלוקה המאפשרים פיסוק מנייובס שיח בסמני, בזמנים מושכל שימוש, תקין רפרור 3
 יעיל דיסקורסיבי כלי=  פנימית תלכידו בעלת מהן אחת שכל משנה ליחידות הטקסט

 הטקסט כל לאורך

 והסיפורי העיוניבטקסט  השיחיחידות  מובחנותשל  איכות רמותשלוש  .8' לוח מס

 

 השערות .3

השערות המחקר נגזרו מתוך המחקרים הקודמים שעסקו בהתפתחות יכולת הפקת טקסטים 

 ,Ravid, 1995; Schiff & Ravid;1021, לוי)ומחקרים שעסקו בידע לשוני באוכלוסיות ממיצב נמוך 

 גבוהה תהיה גבוה-הבינוני מהמיצב התלמידים שכתבו הטקסטים איכותששיערנו . 2012 ,2007)

 לביצוע יותר וקלה יותר כמבוססת תתגלה שהסוגה הנרטיבית ;הנמוך מהמיצב הטקסטים מאיכות

בעלי תוכן איכותי , ותרי ארוכים סיפוריים טקסטים בהפקת  שיתבטא כפי, העיונית לסוגה יחסית

 התחבירית הדחיסות כיגם  שיערנואך  .העיוניים לטקסטים בהשוואה יותר טוב מבני ארגוןו יותר

  .העיונית בסוגה יותר גבוהה תהיה והרעיונית

  ניתוחי שונות: תוצאות .4

 של מיצב כיווני דו שונות ניתוח נערך והאיכותיים הכמותיים המדדים של הכמותית הבחינה לצורך

להלן  9 'מס לוח. מהמדדים אחד לכל( טקסט עיוני, טקסט סיפורי) סוגה  X(גבוה ונמוך-בינוני)א "ס

ובהמשך מתאר את התוצאות שהושגו בניתוחים , תוצאות חישובי המדדים השונים את מציג

 .כל התוצאות המדווחות מובהקות .הסטטיסטיים

( 1. אין הבדל בין המיצבים; העיוניהטקסט הנרטיבי ארוך מן . מספר מילים (2. גודל הטקסט .א

 . אין הבדל בין המיצבים; הטקסט הסיפורי ארוך מן העיוני. מספר פסוקיות
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 גבוה-מיצב בינוני מיצב נמוך א "מיצב ס   המדד

 עיוני סיפורי עיוני סיפורי סוגה

 41.22 222.23 41.20 93.40 ממוצע בטקסט מלים מספר .2

 21.17 12.09 22.07 13.02 ממוצע בטקסט פסוקיות מספר .1

אורך פסוקית ממוצעת ) תחבירית דחיסות .1
 (פסוקיות/מילים= 

1.33 1.02 1.32 1.94 

 2.97 21.22 1.01 21.32  התוכן יחידותממוצע של  מספר .2

 20.22 0.13 22.30 7.17 (רעיונות/מילים) 2 רעיונית דחיסות .4

 1.72 1.10 1.91 1.02 (רעיונות/פסוקיות)  1 רעיונית דחיסות .3

 2.21 2.10 1.72 1.74 (2-3סולם ) הטקסטתוכן  איכות .7

 2.31 1.17 2.20 1.22 (2-2סולם ) פתיח: מבנה הטקסט .0

 .97 1.11 .09 2.91 (2-2סולם )סגיר : מבנה הטקסט .9

 2.42 1.22 2.12 2.91 (2-2סולם )ו חלקי בין יחס: מבנה הטקסט .20

 1.12 1.22 1.22 1.19 (2-2סולם ) השיחיחידות  מובחנות .22

 מדדי הניתוח במחקרתוצאות  .9' לוח מס

פסוקיות הטקסט העיוני ארוכות מאלה שבטקסט ( 1. (אורך פסוקית ממוצעת)דחיסות תחבירית  .ב

 .הסיפורי

; הטקסט הנרטיבי מכיל יותר יחידות תוכן מן העיוני. מספר יחידות התוכן( 2. דחיסות רעיונית .ג

רעיון בטקסט העיוני מובע ביותר מילים מאשר . מספר מילים לרעיון( 4. אין הבדל בין המיצבים

טקסטים במיצב נמוך מביעים רעיונות ביותר מילים מאשר טקסטים ממיצב ; בטקסט הסיפורי

ניתוח מקורות האינטראקציה בין מיצב לסוגה מצביע על כך שטקסטים עיוניים ; גבוה -בינוני

ובמיצב הגבוה ההבדל בין הסוגות , במיצב הנמוך מכילים יותר מילים לרעיון מאשר במיצב הגבוה

רעיון בטקסט  .מספר פסוקיות לרעיון( 3. מבחינת כמות המילים לרעיון קטן מזה שבמיצב הנמוך

טקסטים במיצב נמוך מביעים רעיונות ; העיוני מובע ביותר פסוקיות מאשר בטקסט הסיפורי

טראקציה בין מיצב ניתוח מקורות האינ; גבוה -ביותר פסוקיות מאשר טקסטים ממיצב בינוני

לסוגה מצביע על כך שטקסטים עיוניים במיצב הנמוך מכילים יותר פסוקיות לרעיון מאשר במיצב 

אך במיצב הגבוה אין , במיצב הנמוך יש הבדל בין הסוגות מבחינת כמות הפסוקיות לרעיון; הגבוה

 .  הבדל כזה

ות גבוהה יותר מטקסטים גבוה הם בעלי איכ-טקסטים במיצב בינוני( 7. איכות תוכן הטקסט .ד

 .במיצב נמוך

טקסטים נרטיביים הם בעלי איכות פתיח גבוהה יותר  .איכות הפתיח( 0. מבנה הטקסט .ה

 סגירטקסטים נרטיביים הם בעלי איכות . סגיראיכות ה( 9. אין הבדל בין המיצבים. מעיוניים

נרטיביים הם בעלי  טקסטים .פרופורציות (20. אין הבדל בין המיצבים. גבוהה יותר מעיוניים

 .אין הבדל בין המיצבים. יותר מעיוניים פרופורציות תקינות

 .אין הבדל בין הסוגות ובין המיצבים( 22. מובחנות .ו
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 ניתוחי השונות סיכום תוצאות .5

הדבר התבטא . מאשר עיוניים' טקסטים נרטיביים קלים יותר לכתיבה בכיתה ז, כפי ששיערנו .סוגות

בהבעה פחות , במספר רעיונות רב יותר, מן העיוני מבחינת מילים ופסוקיות בטקסט סיפורי גדול יותר

במבנה , מבחינת מספר מילים ופסוקיות( דחיסות רעיונית)חזרתית ויותר מתומצתת של הרעיונות 

הסגיר והפרופורציות בינם לבין גוף , גלובאלי איכותי יותר בנרטיב מאשר בעיוני מבחינת הפתיח

 של זה יתרון. סיפורי תוכן להפיק יותר קל היה שלנבדקים צביעים על כךאלה מ מדדים. הטקסט

 מסגרת מהווה הסיפורית הסוגהשעל פיה , ההתפתחותית התמונה עם היטב מתיישב הסיפורית הסוגה

, זאת לעומת, מופשטות עיוניות מחשבות לנסח היכולת. צעירים ילדים של בהכרתם מועדפת מארגנת

 ותומכים התוכן לממצאי מתחברים ממצאי מבנה הטקסט. והבשלות יסיוןהנ ידי על מוגבלת עדיין

 ממדי. הביניים חטיבת בגיל הכותבים אצל מהעיונית יותר מבוססת הנרטיבית שהסוגה במסקנה

 הסיפורית הסוגהואת העובדה ש ּהומבנ הסיפורית בסכמה המיומן השימוש את מבטאים המבנה

 העיוניות התוכן שיחידות בעוד ,השונים הטקסט חלקי יןב הולם ויחס ברור מבנה מחייבת כשלעצמה

 .יותרומאתגרות  עצמאיות

 :הסוגות ביןהשונים  התוכןמאפייני בכנראה  קשורה העיונית בסוגה יותר הנמוכה הרעיונית דחיסותה

מציאות מוחשית מצריך פחות מילים בכל יחידת תוכן  רואיתב' בכיתה ז הסיפורי המתאפיין תוכןה

זה משתלב עם הממצא בנוגע לאורך הפסוקיות הממוצע  ממצא. ן העיוני המופשטמאשר התוכ

נובע כנראה מהצורך במשפטים מורכבים יותר ו, הגדול יותר בסוגה העיונית, (דחיסות תחבירית)=

וגם זאת כפי , לעומת זאת .עבור יחידות התוכן העיוניות בהשוואה ליחידות התוכן הסיפוריות

מה שמעיד על , ת הממוצעת בטקסט העיוני גדול יותר מזה שבטקסט הסיפוריאורך הפסוקי, ששיערנו

דרגת אינפורמטיביות גבוהה יותר ועל דחיסות תחבירית ומילונית גבוהה יותר בטקסט העיוני כבר 

 מעודדיםה מרכיביהם בין הלוגיים היחסים בשל גבוהה למורכבות נוטים עיוניים טקסטים. 'בכיתה ז

 מצטרף זה ממצא. שבבסיסם הרעיונות מורכבות את ומבטאים ביריתתח דחיסות ומאפשרים

 על הכתיבה הקשר של המכריעה ההשפעה ועל הסוגות בין המובנה ההבדל על קודמים לממצאים

 היחסי הקושי על המצביעים ,ממצאי גודל הטקסט ומבנהו לאור במיוחד בולטת זו השפעה. מאפייניה

לא היו הבדלים בין הסוגות באיכות תוכן  .העיונית סוגהב הביניים חטיבת תלמידי של יותר הרב

 .הטקסט

שילוב הממצאים מרמז שהגבולות הטבעיים למורכבות התחבירית אינם גבולות תחביריים גרידא 

מצריך בסוגות שונות מידה שונה של מורכבות ה, אותו מבקש הכותב להעבירשאלא נגזרת של התוכן 

 יחידות של מרכבה מעשה של פשוט יוצא פועל איננה חביריתת מורכבות, במילים אחרות. תחבירית

 לא היקבעל יםעשוי הגבולות התחביריים. מורכב תוכן המתאר מבנה של יצירה אלא הלשוניות היסוד

 .  עצמן היחידות של התוכני כובדןעל פי מיומנותו התחבירית של הכותב אלא על פי 

לא , מיצבים השונים לא נבדלו לא בגודל הטקסטתוצרי התלמידים מן ה .אקונומיים-מיצבים סוציו

ההבדלים היו באיכות . לא בדחיסות התחבירית ולא במבנה הטקסט, במספר הרעיונות הגלמי שבו

 הייתה רעיוניתה הדחיסות, בנוסף. שהייתה גבוהה יותר במיצב הבינוני גבוה, התוכן של הטקסטים

 שכתבו העיוניים בטקסטים( ות ליחידת תוכןויותר פסוקי תוכן ליחידת מילים יותר) יותר נמוכה
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 התוכן כמות את מבטא זה מדד .בהשוואה לטקסטים עיוניים במיצב הגבוה הנמוך מהמיצב תלמידים

 הדחיסות, יותר גדול תוכן תוויחידאו פסוקיות  מילים בין שהיחס ככל. נתון טקסט באורך הנדחס

 בין ההבדל. מיותרות חזרות וללא ציתיתתמ בצורה התוכן בהעברת קושי על ומעידה יותר נמוכה

 התקשו הנמוך מהמיצב הכותבים  --העיוני  הטקסט באיכות הבדלים על מעיד זה במדד המיצבים

לעומת . לתוכן תורמות שאינן תוספות או חזרות וללא מתומצתת בצורההעיוני  התוכן במסירת יותר

ככל הנראה בשל הקלות  ,פורייםהתקבל הבדל בין המיצבים במדד זה עבור טקסטים סיזאת לא 

היחסית של העברת תוכן נרטיבי קונקרטי באופן מתומצת ובהיר בהשוואה לתוכן המופשט והמאתגר 

       . של הסוגה העיונית

  המודל הדיאדי: תוצאות .6

 מבנה של מדדים שני על ידי הטקסטתוכן  איכות של הניבוי יכולת את לבחון ביקשנו זה במודל

 תלמיד שכל העובדה את ניצלנו. השיח ומובחנות (פרופורציות) הטקסט חלקי יןב יחס -- הטקסט

 חלקי בין היחס: מדדיםה שני בין הקשר את לבחון כדי סוגות בשתי טקסטים שני כתב במחקר

 הטקסט איכותבין ול סוגה באותה הטקסטתוכן  איכותבין ל סוגה בכל השיח ומובחנות הטקסט

 לגורם בהתייחס בחנו הטקסט חלקי בין והיחס השיח מובחנות לש האפקטים את. המקבילה בסוגה

 .   קיומם או האפקטים גודל על השפעה לו שהייתה אקונומי-הסוציו המיצב והוא ,נוסף

 מובחנות יחידות השיח .א

 חלק כי מלמד זה ממצא .הטקסט איכות על השיח מובחנות של השפעה התקבלה הסוגות בשתי

בעלות ו מחד מזו זו מובחנות ליחידות הטקסט של טובה חלוקהמ נובע הטקסט מאיכות משמעותי

 .מאידך פנימית לכידות

 השיח מובחנות של השפעה התקבלה בלבד הגבוה מהמיצב תלמידים ידי על שנכתבו הטקסטים עבור

 מבחין מדד היא השיח שמובחנות מלמד זה ממצא .המקבילה בסוגה הטקסט איכות על אחת בסוגה

 ולא כללי באופן הכתיבה יכולת את מנבאת ולכן ,מהם מיומנים פחות למיומנים מיומנים כותבים בין

 כי מלמדת הנמוך מהמיצב תלמידים ידי על שנכתבו בטקסטים האפקט העדר. ספציפית סוגה עבור רק

 .יותר גבוהה באיכות בטקסטים בעיקר מבחין זה משתנה

 הטקסט חלקי בין יחס .ב

 השפעה עם הטקסטתוכן  איכות על הטקסט חלקי בין סהיח מדד של השפעה נמצאה הסוגות בשתי

 קיומם חשיבות על מלמד זה ממצא .הגבוה מהמיצב תלמידים ידי על שנכתבו בטקסטים יותר גדולה

 באיכות טקסטים בין יותר כנראה מבחין זה אלמנט גם. המלא לטקסט הולם בהיקף וסגיר פתיח של

 .יותר גבוהה

 אך ,הסיפורי הטקסט תוכנו של איכות על העיוני בטקסט טקסטה חלקי בין היחס של השפעה נמצאה

 לאיכות מנבא כאלמנט העיוני בטקסט הטקסט חלקי בין היחס חשיבות על מעיד זה ממצא .להיפך לא

 עבור יותר גדול אתגר היא והולמים מובחנים וסגיר פתיח ובו טקסט כתיבת. כללי באופן הכתיבה
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 בוחן-אבן משמשת ולכן, הסיפורית לכתיבה בהשוואה העיוני בהקשר נעשה כשהוא, צעירים כותבים

 .מצאים אלה מודגמים בשלושת התרשימים הבאים .בכתיבה למיומנותם טובה

 

 

 

 

 

 

 

אינטראקציה בין סוגה ופרופורציות בהשפעה על איכות תוכן הטקסט .1' תרשים מס  

 

 

 

 

 

 

 

 

שפעה על איכות תוכן הטקסטא ופרופורציות בה"אינטראקציה בין מיצב ס .2' תרשים מס  
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א ומובחנות בהשפעה על איכות תוכן הטקסט"אינטראקציה בין מיצב ס  .3' תרשים מס  

 

 אחרית דבר

המחקר המלווה הראה שאיכות התוכן היא מדד חסון ואיתן המתקשר למבנה הטקסט הכללי 

ה הטקסט העיוני מנבא את כן ראינו שמבנ. וללכידות ומובחנות של חלקי הטקסט בסוגות השונות

כבר רכשו את עקרונות ההפקה של ' שכן תלמידי כיתה ז -איכות התוכן הנרטיבי אבל לא ההפך 

ועוד מצאנו שמבנה הטקסט ולכידותו מנבאים את איכות תוכנו בטקסטים של . הטקסט הנרטיבי

  .אך לא בטקסטים של תלמידים ממיצב מיצב נמוך, גבוה-תלמידי מיצב בינוני
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 2' ספח מסנ

 התנסות של קבוצת מורים בשימוש בכלי הסטנדרטים בהתהוותו

במהלך פיתוח הסטנדרטים הוקצה פרק משמעותי לחשיפת הכלי בהתהוותו בפני קבוצת מורים 

 צוות עם המורים של מפגשים ההשתלמות כללה שישה. במסגרת השתלמות מתוכננת שנערכה עבורם

 ושלושה 1021 מרס מהמפגשים התקיימו בחודש שלושה. בני שלוש שעות וחצי כל מפגש ,הפיתוח

הרצאות  כללהעצמם הפעילות במפגשים . ברבעון האחרון של הפרוייקט, 1021 מאי התקיימו בחודש

, חשיפה למגוון טקסטים בסוגות שונות, היבטיוכל כרות עם הכלי על יה, מומחים בתחום המחקר

 התנסות, קריאה המפגשים כללה הפעילות בין .ושיחות משוב דיונים מעמיקים, סדנאות התנסות

  .משובים ממוקדים בשימוש בכלי וכתיבת

 השיח סוגות - הסטנדרטים מסמך של והפדגוגי המדעי התוכן את המורים למדו המפגשים במהלך

 התפתחות, הספר בית בגיל ה באוריינותימאוחרת וביטוי שפה התפתחות', ז בכיתה והפקתן הכתוב

מקרוב את הכלי שפותח  למדו להכירהם . ועוד' ז כיתה תלמידי של בכתיבה קפותווהשת מילוני ידע

וכן  ,בסוגות השונות( מעלה-ביניים ומטה, מטה-מעלה)בכל אחד מהממדים של ניתוח הטקסטים 

עקב , לימד בה, צוות הפיתוח תכנן את ההשתלמות. עסקו באופן פעיל בהערכת טקסטים על פי רמות

מרכיביו הטעונים , ולמד רבות על יתרונותיו של הכלי הםניתח את משובי, יםשל המור אחר ההתנסות

כמו כן נבחנו סוג ההתערבות ומידת התיווך הנדרשים . שיפור והפוטנציאל שלו להפוך לכלי פדגוגי

 . להטמעת השימוש בכלי בקרב מורים

והמסקנות המהלך , המשתתפים, המטרות -" מיקוד המורים"להלן תיאור מפורט של השתלמות 

 אופן את לבדוק -ושיפורו  התוצר בדיקת( א) מטרות מיקוד המורים היו .והתובנות שהופקו ממנה

 באמצעות הסטנדרטים פיתוח את ולהשביח החדש המתווה פי על סטנדרטיםה עם מורים של העבודה

 למורים הנדרשת התיווך רמת על ראשוני מידע לקבל -הטמעה ראשונה ( ב); המתנסיםשל  משוב

בדיקת ( ג); בהם לשימוש מורים להכשרת מתאימות דרכים על וללמוד בסטנדרטים לשימוש כהכנה

 לידע התורם ככלי למורה כאלה סטנדרטים של המוסף הערך על ראשוני מידע קבלל -המשך הפיתוח 

 .הפדגוגית בעבודתו להתקדם וליכולת המקצועי

 מורות 21וכן , מפתחים ושלושה פרויקטה מנהלת -הפיתוח  צוותבהשתלמות היו חברי  המשתתפים

 התמחויות מגוון בחטיבת הביניים ומייצגות ואוניברסיטאות המלמדות כתיבה מכללות בוגרות

 מקצוע רכזות שתי ',שלהבת'ב שתיים מהן - מדריכותארבע ) מגוון תפקידים; (לשוןו חינוך, ספרות)

בעלות  האחרות ,שנים 20-4 ותק של בעלות מורותשלוש )בהוראה  ותק שונה; (מורות השאר; לשון

שונים של אוכלוסיות אקונומיים -סוציומיצבים מלמדות בישובים שונים ותושבות ; (שנים 14-24 ותק

 .יעד

 .ואת תכנית המפגשיםדרך גיוס המורים להשתלמות  תא רלהלן מתא אבומה חפסנה
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 החוזר שנשלח למורים

 :צורך גיוס המורים הופץ החוזר הבאל

 'ז בכיתה לכתיבה קריטריונים להכנת פרויקט

 ומשוב התנסות, לימוד מפגשי – פיתוח מלווה מורים השתלמות

 לשמירתו, ללמידתו, מידע הלוךילת הספר בבית ביותר המרכזיות הדרכים אחת היא הכתיבה

 בנהומ התוכן למן -- רבים ממדים של בציינון כרוכה הכתיבה הערכת. ועמיתים מורים עם ולתקשורת

 המילים אוצר של שונים להיבטים ועד, התחביריים והמבנים הרטוריים המבנים, הקישוריות, הטקסט

 ככתיבת [נרטיב] סיפור כתיבת הרי לא שכן) סוגה תלוית הינה כזו הערכה, מכך יתרה. והמורפולוגיה

 . מסוימת אוריינות ורמת גיל-תלוית, [(אקספוזיטורי] עיוני טקסט

. כתיבה להערכת מנוסחות מידה אמות או אחידים קריטריונים ליצור היא הז פרויקט של מטרתו

 אמצעי ישמשו וכן, מסוים בגיל והנדרש המצופה פי על ההישגים בדיקת את יאפשרו אלה קריטריונים

 טקסט איכות של רמות בשש הוגדרו הלשוניים לאפיונים הקריטריונים. בכתיבה ההישגים לקידום

 ביכולות הגדולה השונות את משקף רמות בשש הניסוח. וסוגה סוגה כל לגבי( מצטיין ועד מאוד מחלש)

 ככלי לשמש יכול ת ביצוערמ כל של המדויק פירוטהו, ההתבגרות בגיל זה התפתחותי בשלב הכתיבה

 סטנדרטים ישנם כי לזכור חשוב .ואיכותה כתיבתם רמת וקידום לשיפור תלמידים עם לעבודה פדגוגי

, לפיכך .מלאה להבשלה הגיעו לא עדיין אך הגיל את שמאפיינים דברים ויש, זה לבגי השגתםל שנצפה

 ,הכיתתית הוראהב להיעזרבו יוכלו ו לעבודהמורים  יוכלו איתו יישומי כלי יהוו שהסטנדרטים כדי

 .  לשפר אפשר ומה הגיל את הולם נחשב מה להבין חשוב

 :פרויקט מלווה מורים השתלמות

 מנת על. כיתתם בתוך לעבודה ישים ככלי מורים לשמש אמור כתיבה ערכתלה הקריטריונים מסמך

 נקיים, רמות בשש שונים שפה לאפיוני המתייחסים, הקריטריונים של ישימותם מידת את לבדוק

 אלו במפגשים. הפיתוח ולבדיקת לניסוי, המקצועי הידע לקידום מורים עם השתלמות מפגשי שישה

 יחד נבחן, התיאורטי הרקע את נלמד, שונות בסוגות כתובים קסטיםבט הנוגעים בקריטריונים נדון

 בונה משוב נקבל, הקריטריונים בעזרת התלמידים תוצרי הערכת יכולת את( עבודה בסדנאות)

     .שונים פדגוגיים להיבטים ונתייחס

 תוך בהם הגלומות ובאפשרויות התלמידים בתוצרי 'יש'ב התמקדות היא הפיתוח ממטרות אחת

 הזה מהסוג התבוננות. מסוגלים לא שהם במה רק ולא לעשות מסוגלים שהתלמידים במה בוננותהת

 תיאורטי בסיס ויהוו מורים של המקצועי לפיתוח יתרמו זו גישה על פי כתובים טקסטים וניתוח

 .ב"חטגיל ב כתיבה של הוראה/ללימוד פדגוגי לפיתוח

 שלושה: הם ההשתלמות תאריכי .במטח 2010 – 2400 בשעות שלישי בימי תתקיים ההשתלמות

 400: בתשלום הם המפגשים. 24, 0, 2: מאי בחודש מפגשים שלושה; 10, 21, 3: מרס בחודש מפגשים

 .מוגבל המקומות מספר .נסיעות כולל מפגש לכל ₪
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 :בהשתלמות ההשתתפות תנאי להלן

 'ח-'ז בכיתות שעובדים, (במקצוע חמישית שנה) מנוסים והבעה לשון מורי .א

 המפגשים בכל להשתתף התחייבות .ב

 בסדנאות פעילה להשתתפות התחייבות .ג

 בכתב משובים להגיש התחייבות .ד

 הספר בית מנהלת של אישור .ה

 שלום צילה ר"ד, הפרויקט מנהלת של אישור .ו
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 תוכנית המפגשים

 המנחה/המרצה הפעילות נושאי המפגש ' מפגש מס
1 
 
 

 
 ורציונל מבוא

 
 חהשי סוגות

 היכרות וסבב התכנסות
 

 טקסטים בכתיבת התנסות
 

 'ז בכיתה והפקתן הכתוב השיח סוגות: הרצאה
 

 ההשתלמות של הרציונל: מבוא
 

 שונות בסוגות  תלמידים של טקסטים: ומליאה סדנה
 

 
 

 צוות מיקוד מורים
 

 רביד דורית' פרופ
 

 שלום צילה ר"ד
 

 אורנה דוידי בראלי

 מאוחרת שפה התפתחות 2
 

  Top-Down-ה ממד
 הנרטיבית בסוגה

 

  מאוחרת שפה התפתחות: הרצאה
 

  Top-Downלניתוח מבוא - הנרטיבית הסוגה
 

  סטנדרטיםה י"עפ םינרטיבי טקסטיםהערכת : סדנה
 

 בו והשימוש כתיבה להערכת הכלי - משוב
 

 בראון עמליה ר"ד
 
 

 שעשוע גיא
 
 

 צוות מיקוד מורים

3  
  Top-Down-ה ממד

 יתהעיונ בסוגה
 

  Top-Down-ה ממד
 המידעית בסוגה

 
  Top-Downלניתוחמבוא  -הסוגה העיונית    - העיונית בסוגה טקסטים

 
 י הסטנדרטים"עיוניים עפ טקסטים הערכת :סדנה

 
 Top-Down לניתוחמבוא  -הסוגה המידעית     -  המידע בסוגת טקסטים

 
 י הסטנדרטים"מידעיים עפ טקסטים הערכת :סדנה

 
 למורים יעיל כאמצעי כתיבה להערכת ליהכ - משוב

 

 
 

 נדן-גניה חביב
 
 

 אורנה דוידי בראלי
 
 
 

 

 צוות מיקוד מורים

4  
 

 :שיח תחביר
 הביניים ממד

 

 הבאים המפגשים שלושת לקראת: הקדמה
 

 ב"חטגיל ב שיחה תחביר ידע: הרצאה
 

 בטקסט י הסטנדרטים"עפ שיחה תחביר הערכת: סדנה
 עיוניה
 

 ולפנים לאחור, יוועכש כאן - משוב
 

 שלום צילה ר"ד
 

 רביד דורית' פרופ
 

 נדן-חביב גניה
 
 

 צוות מיקוד מורים

5  
 

  Bottom-Up-ה ממד

 תלמידי של בכתיבה וביטויו מילוני ידע התפתחות:  הרצאה
 ' ז כיתה

 
 כתובים בטקסטים מילוניים רכיבים הערכת: סדנה

 
 משוב שיחת? האמנם - חדשה התבוננות

 רונית לוי
 
 

 אורנה דוידי בראלי
 

 צוות מיקוד מורים
6  

 
 הערכת טקסטים
 בשלושה ממדים

 
 סיכום ההתנסות

 :היצג מסכם לפי סוגות -ממדים  1-ניתוח  ב: הרצאה
 הטקסט הסיפורי  -
 הטקסט המידעי  -
 הטקסט העיוני  -
 

 ממדים 1-סדנת התנסות בהערכת טקסטים עיונים ב
 

 שיחת משוב ודברי סיכום
 

 
 ע גיא שעשו

אורנה דוידי בראליי 
 נדן-גניה חביב

 
 גיא שעשוע 

 
 צוות מיקוד מורים
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  מפגשי ההשתלמות

 6.3.12 - ראשון מפגש

 הצוות. ההשתלמות משתתפי של היכרות לסבב יועדה הראשון המפגש תחילת .והיכרות התכנסות

 מקומן ואת כתיבה הערכתבו בהוראת ניסיונה את תיארה מורה וכל ,המורות בפני הוצג המקצועי

 ששימשו הכתיבה ממטלות חלק לבצע המורות התבקשו, כן כמו. שלה השוטפת העבודה במהלך

כדי שיחוו ו לתלמידים שהוצגו כפי המטלות אתלהן  להכיר כדי, התלמידים בקרב הטקסטים לאיסוף

 .מזמן שהוא והאתגרים הכתיבה תהליך את אמצעי בלתי באופן

 .רביד דורית' פרופ - אקספוזיטוריוה הנרטיבי הטקסט מבנה .1 הרצאה

 הסוגה ממד חשיבות את הדגישה ההרצאה. השונות הכתיבה סוגות היה הראשונה ההרצאה מוקד

 נרטיבית) מרכזיות סוגות שתי של הייחודיים המאפיינים את והציגה השיח והגדרת בניתוח

 .ההערכה יכל במסגרת הסוגות בין להבחנה תיאורטי בסיס יצרה ובכך ,(ואקספוזיטורית

 שלום צילה ר"ד - ורציונל מבוא :מורים מיקוד קבוצת .2 הרצאה

 לקידום חשיבותואת והסטנדרטים  פרויקט רציונל את המורות בפני הציגה השנייה ההרצאה

 ותוצריו שלו הבסיסיות התיאורטיות המוצא נקודות, ומסגרתו הפרויקט מבנה הוצג. הכתיבה

 המבנההוצג ו המלא בפרויקט ומקומה המיקוד קבוצת יבותחש על דגש הושם, כן כמו. המצופים

 .המיקוד קבוצת מפגשי של הכללי

 'ז כיתות תלמידי שכתבו שונות מסוגות טקסטים עם מפגש .1 סדנה

 הפרויקט של הכתיבה תוצרי עם ראשונית היכרות למורות לאפשר הייתה הראשונה הסדנה מטרת

 נחשפו בטרם, האינטואיטיבית והערכתן ניסיונן בסיס לע שונים טקסטים לגבי תחושותיהן את ולבחון

 תלמידי ידי על שנכתבו שונות בסוגות מודפסים טקסטים חולקו למורות. ההערכה כלי של לפרמטרים

 באיכות הבדלים לעצמן לציין ,הטקסטים את לבחון נתבקשו המורות. הפרויקט במסגרת' ז כיתה

 פרק לאחר. הטקסטים בין האיכות הבדלי את ריםהמייצ הפרמטרים את ולחשוף ולנסות הטקסטים

 ושמעו מחשבותיהן את המורות הציגו שבו במליאה משותף דיון נערך עצמאית עבודה של זמן

 .ועמיתותיהן הפרויקט צוות מחברי התייחסויות

 13.3.12 - מפגש שני

 און-בר עמליה ר"ד - מאוחרת שפה התפתחות .3 הרצאה

 ושמה בפרט השפה של המאוחרת ההתפתחותאת ו בכלל שפהה רכישת תהליך את תיארה ההרצאה

 של חשיבותן תוארה בהרצאה. הספר-בית בגיל משופרות שפתיות יכולות של הרכישה תהליכי על דגש

 של ומקומה וקוגניטיבית רגשית מבחינה בשלותו, הילד נחשף אליה הלשונית התשומה ואיכות כמות

 התמונה של החשיבות והודגשה הכתיבה לתהליך ומתםבתר נבחנו אלה גורמים. הפורמאלית ההוראה

 .   הכתיבה הערכת בתהליך ההתפתחותית
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 שעשוע גיא - הנרטיבית בסוגה Top-down-ה ממד הערכת .4 הרצאה

 ניתוח ממד בה הוצג. עצמו ההערכה לכלי הראשונה המשמעותית החשיפה למעשה הייתה זו הרצאה

 מתבטא הוא שבו האופן נבחן וכן ,ומבנה תוכן של טיםלהיב המתייחסת, הגלובלית ברמתו הטקסט

 התוכן חשיבות על דגש הושם. 'ז בכיתה לסוגה הרלוונטיים ההיבטים בסיס על הנרטיבית בסוגה

 פי על הרלוונטית הניתוח טבלת הוצגה וכן שונה באיכות טקסטים בין מבחין כאלמנט פרשני-התיאורי

  יבייםנרט טקסטים ניתוח לסדנת כהקדמה רמות שש

 סטנדרטיםה על פי יםינרטיב טקסטים בניתוח התנסות סדנת .2 סדנה

 בה טקסטים ניתוח סדנת נערכה הנרטיב בסוגת Top-down-ה ממד להערכת הטבלה הצגת בעקבות

 לשם. בהתאם ולציינם נרטיביים טקסטים מבחר באמצעותו ולנתח הכלי את ליישם המורות התבקשו

. רמה לכל נבחרות דוגמאות הכולל ובאופן מקוצר באופן דרטיםהסטנ טבלאות למורות חולקו כך

 הציונים על במליאה דיון נערך, הטבלה פי על טקסט לכל ציון ומתן בזוגות עבודה של זמן פרק לאחר

 .הצוות וחברי המורות בהשתתפות ונימוקיהם שניתנו

, בכלי השימוש וייתחו על תחושותיהן את המורות ארוית בכלי בשימוש ההתנסות בעקבות .1 משוב

 על הסתכלותן דרך ועל ההערכה תהליך על משפיע הכלי שבו והאופן שנרכשו עקרונות, שנתגלו קשיים

 .הטקסטים

 20.3.12 - מפגש שלישי

 נדן-חביב גניה - העיונית בסוגה Top-down-ה ממד הערכת .5 הרצאה

 הטקסט את הציגה אהי. העיונית לסוגה Top-down-ה ממדב הניתוח תיאור את הרחיבה ההרצאה

 את ובעיקר' ז בכיתה עיוניים טקסטים לניתוח הרלוונטיים הפרמטרים ואת ואתגריו מאפייניו, העיוני

 הוצגה עיוניים טקסטים ניתוח לסדנת כהכנה. הנדון בגיל מופשט רעיוני תוכן הפקת של הגדול הקושי

 .נבחרים טקסטים של גמאותדו ונותחו העיונית בסוגה Top-down-ה ממד לניתוח הסטנדרטים טבלת

 סטנדרטיםה יל פע עיוניים טקסטים בניתוח התנסות סדנת .3 סדנה

 ולנתח הכלי את ליישם המורות התבקשו בה סדנה נערכה ניתוחו ואופן העיוני הטקסט הצגת בעקבות

 הסטנדרטים טבלאות למורות חולקו כך לשם. בהתאם ולציינם עיוניים טקסטים מבחר באמצעותו

 ציון ומתן בזוגות עבודה של זמן פרק לאחר. רמה לכל נבחרות דוגמאות הכולל ובאופן קוצרמ באופן

 המורות בהשתתפות ונימוקיהם שניתנו הציונים על במליאה דיון נערך, הטבלה פי על טקסט לכל

 .הצוות וחברי

 בראלי דוידי אורנה - המידע בטקסט Top-down-ה ממד הערכת .6 הרצאה

 טקסט את הציגה היא. המידע טקסט עבור Top-down-ה ממדב הניתוח תיאור את השלימה ההרצאה

 כמות בסיס על' ז בכיתה מידעיים טקסטים לניתוח הרלוונטיים הפרמטרים ואת ומאפייניו המידע

 טבלת הוצגה מידעיים טקסטים ניתוח לסדנת כהכנה. בטקסט ארגונו ואופן המסופק המידע ואיכות
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 טקסטים של דוגמאות ונותחו המידע בסוגת Top-down-ה ממד וחלנית הרלוונטית הסטנדרטים

  .נבחרים

 סטנדרטיםה פי-על המידע בסוגת טקסטים בניתוח התנסות סדנת .4 סדנה

 ולנתח הכלי את ליישם המורות התבקשו בה סדנה נערכה ניתוחו ואופן המידע טקסט הצגת בעקבות

 באופן הסטנדרטים טבלאות למורות קוחול כך לשם. בהתאם ולציינם טקסטים מבחר באמצעותו

 לכל ציון ומתן בזוגות עבודה של זמן פרק לאחר. רמה לכל נבחרות דוגמאות הכולל ובאופן מקוצר

 וחברי המורות בהשתתפות ונימוקיהם שניתנו הציונים על במליאה דיון נערך, הטבלה פי על טקסט

 .הצוות

 על תחושותיהן את המורות ארוית נוספות ותסוג 1 עבור בכלי בשימוש ההתנסות בעקבות .2 משוב

 ההערכה תהליך על משפיע הכלי שבו והאופן שנרכשו עקרונות, שנתגלו קשיים, בכלי השימוש חוויית

 .הטקסטים על הסתכלותן דרך ועל

 1.5.12 - מפגש רביעי

 רביד דורית' פרופ - הביניים בחטיבת שיחה תחביר ידע .6 הרצאה

 את ואפיינה הקונסטרוקציות דקדוק של התיאורטית המבט מנקודת בתחביר עסקה ההרצאה

 ההתפתחות רצף תואר, כן כמו. השונות בסוגות השיח בשירות התחבירי הידע של השונים ההיבטים

 בגיל התחבירית היכולת. הביניים חטיבת בגיל ההתפתחותי והמצב שונות תחביריות יכולות של

 של התחבירית האיכות לניתוח בסיס ושימשה תשונו מסוגות דוגמאות באמצעות נבחנה המדובר

 .  הכלי באמצעות הטקסטים

 עיוניים בטקסטיםהשיח  תחביר איכות ניתוח סדנת .5 סדנה

 טקסט של תחבירי ניתוח של והדגמה העיונית בסוגה התחביר איכות של הניתוח טבלאות הצגת לאחר

 לנתח התבקשו והן ,הניתוח טבלאות וכן' ז כיתה תלמידי של כתובים טקסטים למורות חולקו, עיוני

 על טקסט לכל ציון ומתן בזוגות עבודה של זמן פרק לאחר. אלה בטקסטים התחביר איכות את בעצמן

 .הצוות וחברי המורות בהשתתפות ונימוקיהם שניתנו הציונים על במליאה דיון נערך, הטבלה פי

, הערכהה ישניים מממדב ההערכה יכל עם היכרות של ממשי זמן ופרק סדנאות מספר לאחר .3 משוב

 .להפנמתו הנדרשת וההכשרה יישומו אופן, הכלי על ומחשבותיהן תחושותיהן את המורות ארוית

 8.5.12 - מפגש חמישי

 לוי רונית -' ז כיתה תלמידי של בכתיבה וביטויו מילוני ידע התפתחות .7 הרצאה

 על דגש שימת תוך ,פן ארגונואו על המשפיעים והגורמים הלקסיקון בהתפתחות עסקה ההרצאה

 כיתה תלמידי בקרב הלקסיקון ואפיון הספר בית בגיל המתרחשים והאיכותיים הכמותיים השינויים

 ההופכים והפרמטרים המדובר בגיל עשיר לקסיקון על המצביעים הפריטים סוגי הוצגו בהרצאה. 'ז

 ברמה וניתוחן' ז תהבכי מטקסטים דוגמאות והוצגו ,איכותי לפריט מסוים לקסיקלי פריט

 .  הלקסיקלית
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  כתובים בטקסטים מילוניים רכיבים הערכת .6 סדנה

 פריטים ם שלאיכות להערכת החשובים הפרמטרים של סיכום למורות הוצג הסדנה בראשית

 לאחר. בטקסט ביותר הגבוהים הפריטים של מייצג מדגם פי על הטקסטים ציינון דרך וכן לקסיקליים

 ונערך להן שחולקו נבחרים טקסטיםב ביותר האיכותיים הפריטים את לסמן תהמורו התבקשו מכן

 .ונימוקיהן הבחירות על במליאה דיון

 שהוצגה הלקסיקלית הניתוח דרך לגבי תחושותיהן על המורות עם משוב נערך המפגש בסיום. 4 משוב

 .הזה באופן הלקסיקלי בניתוח והתנסותן בפניהן

 15.5.12 - מפגש שישי

 דוידי אורנה, שעשוע גיא - סוגות פי על מסכם היצג :ממדים בשלושה טקסטים הערכת .8 הרצאה

 נדן חביב בראלי וגניה

 של סיכום המורות בפני הוצג, הקודמים במפגשים הנפרדים ההערכה יממד בניתוח ההתנסות לאחר

 בא צאותבהר(. עיוניי ומידע, נרטיביטקסט ) השונות הסוגות לפי יםממדה שלושת בכל טקסט ניתוח

 החזק הקשר, הטקסט איכות של הכללית בהערכה השונים ההערכה יממד בין השילוב ביטוי לידי

 של קיומן אפשרות על המעידים, הציון ברמת ביניהם להתקיים שעשויים ההבדלים גם אך ביניהם

 .הכתיבה של השונים בהיבטים תלמיד אותו של שונות יכולות

 ממדים ושהבשל עיונים טקסטים הערכת .6 סדנה

 מבחר( מעלה-מטה, תחביר, מטה-מעלה) היבטיםה בשלושת לנתח המורות התבקשו האחרונה בסדנה

. קביעתן את ולנמק ציון טקסט לכל להעניק, הרלוונטיות הטבלאות בכל שימוש תוך עיוניים טקסטים

 ואנשי המורות בהשתתפות המנומקות ההערכות על במליאה דיון נערך עצמאית עבודה של פרק לאחר

 . הצוות

 הזדמנות להן ניתנה שבו המורות של סיכום ודברי למשוב יוחד האחרון המפגש מן נכבד פרק .5 משוב

 המפגשים כלל לאור והכלי ההשתלמות על ותחושותיהן מחשבותיהן את ולהביע בהרחבה להתבטא

 .שהתקיימו

 

 המורות משובי

 כםבחציון ומשוב מס, מפגש בסיום: םיהומועד המשובים סוגי

 אחת היה המשוב. לצוות הפיתוח של הפרוייקט רבה חשיבות בעלי היו דעתן וחוות המורות השתתפות

 אודות שניתן כל מהמורות ללמוד ניסיון היה שעיקרה ,ההשתלמות קבוצת של המרכזיות המטרות

 במהלךעל יד המורות  לצוות שניתן והמשוב סדנאותה. לנדרש ולהתאימו להשביחו כדי בכלי השימוש

 בפתיחות אופיינו, נעימה באוירה נערכו המפגשים. הפיתוח מתהליך אינטגרלי חלק היו ההשתלמות

 .ביקורת להשמיע המורות את עודד והצוות רבה

 לאורך שונים במועדים פה בעל והן בכתב הן הסדנאות במהלך ניתן המורות צוות של המשוב

 השלישי המפגש לאחר בכתב משוב תןוני ,מהמפגשים אחד כל בסוף משוב שיחת נערכה. המפגשים
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 להתייחס, פתוח טקסט של בצורה משוב לתת התבקשו המורות. והאחרון השישי המפגש ולאחר

 . דעתן על העולים נוספים נושאים גם ולהוסיף מסוימים נושאים למספר

 :הבאיםלנושאים  המורים של התייחסותם את כיוון הצוות

  .וההתנסות הלימוד מפגשי •

 . המורה של המקצועי הידע להתפתחות ההשתלמות תרומת •

 . כתיבה להערכת בכלי השימוש יתרונות •

 . למורה הפדגוגי המוסף והערך בהוראה פדגוגי לכלי להפוך הכלי של הפוטנציאל •

 (הטמעה) דרכים, רמה, כמות: בסטנדרטים לשימוש כהכנה מהמורה הנדרש התיווך •

  עתידית להתנהלות, להוספות, לתיקונים והצעות מחשבות: הפרויקט לשיפור כיוונים •

 

 המורים משובי סיכום

 וממצאי אורטייהת החומר בין שהקשר חשו כי ,ציינו ותהמור רוב .והסדנאות המפגשים ארגון

 . ביניהם היחס גם וכן, טוב היה והסדנאות המחקר

 בכלי הצורך ואת תלמידיהם של טקסטים להעריך הקושי את ציינו המורות .הצורך בסטנדרטים

מלחיץ ": להלן ציטוטים מן המשובים. אינטואיטיבית להערכה מעבר ,להערכה ומדויק מובנה אחיד

 בכל, כה עד. מצויין סטנדרטים הכנת של הבסיסי הרעיון"; "מאוד כשצריך לתת ציון על טקסטים

 שמוצעת כפי כזו ברמה לא אבל מסויימים קריטריונים י"עפ או הוליסטית בצורה בדקנו חיבור בדיקת

 כתבו שלא משום רק מסויים ציון קיבלו שתלמידים קרה לעיתים - קריטריונים היו כאשר גם. כאן

 עוול נעשה שלעיתים הרגשנו. האחרים הדברים על חזק מספיק דגש הושם ולא כלשהו דבר

הוא ו להערכה ברור כלי המורה בידי שיש העובדה עצם הוא למורה הפדגוגי הערך": ועוד. "לתלמידים

 שכלולים העקרונות את התלמידים לידיעת להביא יכול הוא. באפילה כעיוור לגשש צריך אינו

 האינטואיציה את להקטין אפשרות נותן הכלי"; "בהם להשתמש ולאמנם להערכה בסטנדרטים

 אחידים סטנדרטים ייווצרו שאכן מנת על המורים לכל וךיתּו שהכלי מאוד חשוב"; "טקסטים בשיפוט

 לגבי אחידה שפה יצירת תאפשר המורים לכלל הכלי הנחלת בנוסף. היא באשר כתיבה בבדיקת

 הממוחשבות בתכנותו הלימוד ספרי בכל לדעתי) כתיבה סוגת בכל הנדרשים והמאפיינים הדרישות

 קו" אותו תמיד יהיה ולמורה שלתלמיד כך, הרלוונטיות השאלות בצד התייחסות לכך להיות תצטרך

 ."(וייבדק ייכתב סטהטק שלפיו" מנחה

העלתה  ההשתלמות כי ציינו מורותרוב ה. בתחום הידע המחקרי והתיאורטיללמידה התייחסות 

 של כתיבהב שקיימת" הזכוכית תקרת"את ו 'ז בכיתה התלמידים של ההתפתחותי השלב את למודעות

תי קוגניטיבית בשלות לפני תהליכים להאיץ מנסים איננו האם" :זה בגיל הילדים  האם" ;?"תאמ 

 לאור? הצעירים הגילים עקב הלשונית בהתפתחות מחסמים הנובעת זכוכית תקרת קיימת באמת

 היום. כן לפני הדעת את עליו נתתי לא שכלל רעיון זהו. קיימת שהיא מאמינה אני - ששמענו ההרצאה

 . "תלמידים של כתיבות בדיקת בעת בו להתחשב שיש חושבת אני
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 אני" :זה בגיל השפה התפתחות לגבי שלהם התיאורטי הידע את להעמיק ורצון צורך הביעו מורותה

 לדעת לי היה חשוב. הביניים בחטיבת השפה בהתפתחות יותר להתמקד יש זו שבהרצאה חושבת

 עדיין( בתיכון וגם) החטיבה בגיל חבור ומבנה סביל-פעיל, סמיכות: כגון, מורכבים לשוניים שמבנים

 אלה בנושאים משימות בפיצוח תלמידיי של הקושי את מסבירה םמהמחקרי זו מסקנה. בהתהוות

 ."זה ידע קידום לצורךו הזכוכית תקרת למרות והתרגול המפורשת ההוראה חשיבות ואת אחד מצד

 הטקסט לאיכות החשובים הפרמטרים את בודק אכן הכלי כי ,חשבו מורותה רוב. יעילות הכלי

 ,רמות לשתי נחלק מהסיפים אחד כל כאשר ,לסיפים קההחלו כי ןציי הגדול ןחלק. השונות בסוגות

 הטקסטים של הבדיקה את מיקדה מאוד הרמות לשלוש החלוקה": ההערכה תהליך את עליהם ההקל

 אופן את המחישו סוגה לכל שצירפתן, התלמידים של השונות הדוגמות גם. עליה והקלה השונים

 רמות פי על ודירוגם השונים יםממדב ההערכה רכיבי של הרב רוטיהפ" ;"עליה והקלו הבדיקה

 של ואינטואיטיבית" כללית הערכה"ל מקום פחות ומשאירה יותר ואמינה מדויקת הערכה מאפשר

 ."ההערכה בתהליך המורה על ולהכביד קושי להוות עלול הרב רוטיהפ מאידך .המורה

 הלא וליכולות התלמיד של ליצירתיות בהערכה ההתייחסות את כליה של כיתרון מורותה ציינו כן כמו

 הערכה מאפשר הכלי בנוסף": מדויקת הערכה מאפשר אינו שהכלי העובדה את גם ציינו אך ,לשוניות

 כל של הערכה לגבי מלא באופן הסכימו לא הנדונה בהשתלמות מורותה. מדויקת הערכה ולא בטווח

 לבדוק יש. דומה הערכה הייתה מסוימים טקסטים לגבי זאת עם ויחד, שהיא סוגה מכל הטקסטים

 ."בהערכה לפערים הגורם את למצוא כך ואולי בהערכתם משמעותיים פערים שהיו הטקסטים את

 בהירות כי וטענו בכלי שננקטת הטרמינולוגיה לעניין מחשבה להקדיש יש כי ,ציינו מורותה מן חלק

: המידעי הטקסט לגבי במיוחד בלט הדבר. בכלי השימוש על להעיב שעלול חשוב מרכיב היא המונחים

 הכלי להבנת מבחינתם התנגדויות לצמצם כדי מכירים שהמורים" שפה"ב לדבר כדאי, לדעתי"

 הפרמטרים את בוחן הכלי"; "מטה-מעלה מהמונח" מאיימים פחות" ותוכן מבנה המונחים. והפנמתו

 .בכלי המונחים בהירות על הדעת את לתת מאוד חשוב זאת עם יחד, הטקסט לאיכות החשובים

 להגדיר ניסיון בדיון עלה"; "לי ברור היה לא המידעי בטקסט שצוין" מידע יחידות" המונח: לדוגמה

 קייםהאם , היחידות בין קשר יש האם - המלצה למשל ,"(נוע"ל מעבר) בטקסט הרעיונות סוג את

 ."להרחבה חדש רעיון בין להבחין קושי

 ונוחים מהותיים קריטריונים הם טיםטקס להערכת בכלי שנבחרו שהקריטריונים הסכימו מורותה

 דורשת זה מסוג שביקורת הטענה הושמעה אך ,חסרים קריטריונים על הם התקשו להצביע .ליישום

 .בכלי בשימושוניסיון  יותר רבה מיומנות

 הערכת אופן על השפיע הכלי כי ציינו מורותה כל. טקסטים הערכת על השימוש בכלי השפעת

 חלקם .שחסר מה אתרק  ולא בטקסט הקיימות האיכויות את לראות שלהם יכולתם ועל הטקסטים

 פי על בכתב הבעה מעריכים אנו הספר בבית" :הנהוגה ההערכה שיטת על מוסיף שהכלי למה התייחסו

 תכנית פי על כתיבה הערכת מדיניות זוהי(. 10%) ולשון( 10%) מבנה ,(40%) תוכן :יםממד שלושה

 ,מבנה של השגרה מכבלי להשתחרר מאפשר הכלי"; "בפרט עברית ב"ובמיצ בכלל בעברית הלימודים

, פרשנות, יצירתיות כמו פחות לא חשובים לפרמטרים ולהתייחס, בהם שבויים שאנו, ותוכן לשון

 שכתובה מילה לכל מתייחס הכלי"; "לסוגה בהתאם, כמובן, זאת כל, מופשטים לרעיונות התייחסות
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 הטקסט בסוגת, לדוגמה. לסוגה מתאים שלא מה הסף על לפוס ב"מיצ במבחני כמו ולא, בטקסט

: יותר טוב 3ג "ב של הטקסט כי נראה ראשון במבט. 4 ג"בו 3 ג"ב של הטקסטים את קראתי העיוני

 מדרגת הייתי הטקסטים שני את כי מצאתי הכלי בעזרת בדיקה לאחר, אולם. וקוהרנטי מסודר הוא

 היה 4 ג"ב אם ספק. מורחבים לא רעיונות שני היו 4 ג"לבו, הרחבה+אחד  רעיון היה 3 ג"לב. 1 ברמה

 גרם שהכלי היא חשובה נוספת תרומה" ;"בכלי השימוש לולא שונים מורים בקרב כלשהו ניקוד מקבל

 פיהם שעל לכלים מקובעת פחות הייתי. ביקורתי ופחות יותר" סלחני"ו פתוח באופן להתייחס לי

 הניסוח על ופחות התוכן על יותר רב דגש שמתי הכלי בזכות. תלמידים של טקסטים היום עד הערכתי

 ."התלמידים בשפת שהתבטאו והתקינות

רכיבים ל מעבר הטקסט המהותי בראיית השינוי את ,ללשון ותמור ןשחלק ,מורותה ציינו במיוחד

אך יחד עם זאת הוא אפשר , היה לי קשה מאוד להתנתק מהניתוח הלשוני, כמורה ללשון" :הלשוניים

בדרך זו התלמיד יכול לקבל פידבק הולם ולהתקדם . י לבחון את הטקסט בצורה אחרת מהרגילל

: עצמו המורה של ההעדפות את גם ומאפשר מדי נוקשה אינו הכלי כי מורותה ציינו מאידך ".משם

זאת . י את האפשרות לאהוב או להעדיף טקסט גם אם אין הוא נענה לאותו סרגליהשארתם ביד"

ם כלי לבחינה והשארתם שוליים רחבים לקשקש בהם את הקשקושים של האהבה בנית, אומרת

. הכלי מקדם את יכולת המורה להעריך כתיבה מבחינת התוכן" ;"והבחירות האישיות שמעבר אליו

כעת אני מחפשת . נתתי משקל גבוה יותר לניסוח הדברים ולפן הלשוני, לפני שלמדתי להעריך בכלי זה

בנוסף הכלי הפנה את תשומת לבי לרעיונות . דקת האם הם מורחביםבו ,רעיונות מופשטים

הוא , כמו כן. ק יותראפשר לתת לתלמידים ציון מדויהרעיון המוצע בסטנדרטים מ"; "יצירתיים

מה שיפה בסטנדרטים המוצעים . מאפשר למורה לבדוק טוב יותר את רמתו של התלמיד ואת כתיבתו

להתייחס לדברים הקיימים ולא רק לדברים החסרים ולצאת  ובתוכנית זו הוא שעל המורה והבודק

 ".מהם בעבודה

. הן מלמדות שבו האופן על הכלי של ההשפעה את ציינו מורותה. ההוראהכלי על החשיפה להשפעת 

 עם כרותיוה להתנסות נרחב ככר כה עד בה עסקו שלא הסיפורית הסוגה את הן רואות כי ציינו ותרב

 בנושא אלא ההערכה בנושא דווקא קשור אינו, המפגשים בעקבות אצלי חלש נוסף חידוש" :הילדים

 פעם אף שכמעט משימה זוהי. נרטיביים טקסטים כותבים תלמידיי כיצד לבדוק אותי עניין. ההתנסות

 אפשרתי הפרויקט מפגשי לאחר, ואכן)!( לספרות מורה בכלל שאני למרות, לתלמידיי נתתי לא

 שארבה ספק אין. ולכישרונות מדהימים לסיפורים נחשפתי כךמ וכתוצאה, לכתוב לתלמידים

 למי גם מקום נותן, מאוד חשוב הסוגה של הרגשי האפקט - חשוב הסיפור" ;"בעתיד בכך להשתמש

  ."עיוני לטקסט שקשור מה כל בכלל או סיכום של במשימות מצטיין שלא

 התלמידים לכלל תורם הכלי": וקידומם החלשים התלמידים לאיתור באשר הכלי ערך עלה כן כמו

, 2-1 ברמות התלמידים את לאתר ביכולתו היא הכלי של זקהוח" ;"ומטה בינוניים לתלמידים ובפרט

 מחוץ כלים במתן בה ולהתמקד קבוצה ליצור ניתן ומאלה, הסף בדרישות עומדת שאינה הכתיבה

 אך, לתוכן תייחסיםמ אמנם היום עד השתמשתי שבהם כתיבה להערכת המחוונים. עברית לשיעורי

 הכתיבה שתוצרי חלשים תלמידים בקרב בעיקר תקווה מפיח הכלי"; "התוכן רמת את יםמדרג םאינ

; "הכתיבה בקשיי ולטפל חוזקות לאתר  הכלי פי על ניתן אלה בתוצרים שגם מפני, דלים שלהם

 לפי למידהת של רמתו את למקם האפשרות את למורה נותנת היא שכן מצוינת רמות 3-ל החלוקה"
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 להשקיע או לעסוק עליו במה לדעת היכולת את למורה נותנת לכך ובהתאם לו המתאימה הרמה

 של הבנה על בכיתה לעבוד מקום יש כי גם נאמר לכך בנוסף ."התלמיד רמת את להעלות כדי בלימוד

 קחל שלי הלימוד בכיתות ליישם ניסיתי המפגשים בעקבות" :הכלי ברוח המינוח ברמת הסטנדרטים

 ברורה מאוד בצורה לפרט היכולת לי שיש והרגשתי השונים במינוחים השתמשתי ואף מהסטנדרטים

 ."הבעייתיות את

 מה להעריך היכולת היה מורותמה המשוב בקבלת מאוד חשוב נושא. התיווך הנדרש לשימוש בכלי

 סדנאות ללא יכ ציינו מורותה כל. בכלי מוצלח שימוש לאפשר כדי הנדרש התיווך של וצורתו כמותו

, קטנות בקבוצות להיעשות חייב למורים הכלי תיווך לדעתי" :זו מיומנות לרכוש יהיה קשה והתנסות

 במבט להבהיל יכול שהוא מכיוון, מחוונים או הרצאות דרך ולא, להתנסות אפשרות מתן תוך

 ירגישו המורים אם: למידה לאפשר שיכול ביותר הטוב התיווך הם וההתנסות הסדנאות" ;"ראשון

 של יותר מיטבית הערכה) שלו שהתועלת, יותר רבה עבודה מצריך שהוא, לתפעול מידי קשה שהכלי

 הטוב התיווך. יעבור לא הכלי - כתיבה הערכת של התפיסה ושינוי ההשקעה את מצדיקה לא( הכתיבה

 שבהן, סדנאות באמצעות למורים הכלי את" לתווך" צריך"; "עשינו שאנו כפי ההתנסות הוא ביותר

 בלתי חלק היא שההתנסות לי נראה. התלמידים ידי על שנכתבו הטקסטים של בהערכה יתנסו הם

 י"ע בסדנא, קטנות בקבוצות ללמד מומלץ הכלי את" ;"הכלי את היטב להפנים מההצלחה נפרד

 בשלב. לתלמיד והן למורה הן הרווחים הםה מ ושידגישו הכלי עם בשימוש ניסיון שצברו מורים

 רק ולא תלמידיהם של אותנטיים טקסטים עם גם להתנסות למורים לאפשר כדאי יותר מתקדם

 ."המורים את שילמד מי י"ע שיובאו טקסטים

 צריך": בכלי לשימוש המיומנות ברכישת ומהותי כחשוב נתפס התיאורטי החומר של המקום גם

 את לקדם להם יעזור הכלי כיצד, שלו היתרון מה, הרציונל הסברת י"ע הכלי את למורים לתווך

 אמצעים כי מורותה ציינו להשתלמויות בנוסף ."חיזוקן והמשך החוזק נקודות דליית מתוך התלמיד

 שונות מתוקשבות פעילויות ניסוי ויצירת כמהדורת לימוד חומרי פיתוח הם הכלי להטמעת נוספים

 את ציינו מורותה. הרמות שש לפי הערכה ולקבל כתיבה משימת לבחור תלמיד יוכל באמצעותן אשר

 צורך יהיה אם אף, מלל רבי למקצועות למורים וגם לעברית למורים הכלי בהקניית הרבה החשיבות

 הכתיבה של בחשיבותה יכירו המורים שכלל רוצה מאוד הייתי" :בהקנייתו מאמץ בהשקעת

, עבריתל למורים רק קודם ייעשה לא הכלי שתיווך חשוב ולכן, ברורים סטנדרטים י"ע ובהערכתה

 - לתוכן ההתייחסות את המציג, לכלי בהתייחס"; "המלל רבי מקצועות בכל למורים גם בבד בד אלא

 הרמות לשש ההתייחסות. בו מצויים מיטבי תוכן איכות לזיהוי הקריטריונים כל כי התרשמתי

 וךבתיו קושי יהיה אך, עברית המלמדים למורים יחסית בקלות ברורה ותהיה וטובה חשובה השונות

 השונים במונחים להשתמש נוהגים לא שהם מכיוון ,המלל רבי ממקצועות למורים השונים הפרמטרים

 מלל רבי מקצועות מורי לכל משותפת שפה יוצרים איך לחשוב צריך" ;"להם נהירים יהיו כולם ולא

 את מעריכים מלל רבי במקצועות מורים הרי כי אפשרי זה. רלוונטיים יהיו האלה הדברים להם שגם

 ."במבחן תשובות כמו בטקסטים התוכן

נושא אחר היה הרלבנטיות של הכלי לתלמידים והערך . הפוטנציאל של הכלי להפוך לכלי פדגוגי

: תלמידים עצמםעבור הרלבנטיות של הקריטריונים להערכה ציינו את ה רבות מורות. הפדגוגי שלו

 את מעריכים כיצד שידעו מנת על יםלתלמיד גם התבחינים את ונגישה מובנת בצורה לנסח צריך"
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, בכיתות ההקניה מן החל הכתיבה להוראות הקשור בכל אחידה שפה ליצור מנת על" ;"כתיבתם

. זה הערכה לכלי את התלמידים גם לחשוף יש, ומשוב בקרה הכוללת הכתיבה ובדיקת התרגול

 הטקסט מסירת טרם עצמיים ומשוב בקרה לצורך בדיקת כתיבתם דרך את להכיר צריכים התלמידים

הערכת  המשלבות בכיתות סדנאות באמצעות להיעשות ניתנת זו חשיפה גם .המורה לבדיקת

 המורה י"ע מכוון להיות יכול הוא פעם בכל שכן עידוד להוות יכול הכלי התלמיד עבור" ;"עמיתים

 מחוון ורליצ יש לדעתי. לו ברורים יהיו עלמש לרמה הקריטריונים כאשר, מעלה אחת רמה להתקדם

 לרשום יוכל המורה וגם, הטקסט סביב מקצועי שיח שייווצר כך והתלמיד המורה ברמת וברור מדויק

 טוב שכותב תלמיד"; "כתיבתו את לשפר התלמיד יוכל שבעקבותיהן משמעותיות מקדמות הערות

 בתוכתי את מעריכים כיצד התלמיד שידע שברגע משום מהכלי וליהנות להרוויח הוא גם יוכל יותר

 . "בהתאם ולשפרה כתיבתו את לבדוק יוכל, ספציפי כך כל באופן

 המליצו מורות מספר. הכלי ושיפור בשינוי לצורך גם התייחסו מורותה של המשובים. הצעות לשיפור

 האלמנטים וחידוד אחת לטבלה הטבלאות חיבור: צורני שינוי ידי על בכלי השימוש את לייעל

 הטבלאות כל את לחבר כדאי"; "הטבלה מבנה לגבי בהירות אי קיימת": הסיפים בין המבחינים

 מסף אם להבין יותר קל יהיה אך, ליישום, לדעתי"; "הכלי עם העבודה את לייעל כדי אחת לטבלה

, הלאה וכן לחמש משש הסדר את לשנות צריך זו חשיבה לפי, הקודם לסף ביחס חסר מה יירשם לסף

 התלמיד את מכניס מה משמעי חד באופן ברור הכלי מן מרכלו. לסף הכניסה שורת את להשאיר אך

 שהעביר חסר ומה, (3) אופטימאלית כתיבה מהי של בבדיקה נתחיל הזה בסף שהוא ולאחר. 4-3 לסף

 ."(4)-ל התלמיד את

 את לשפר שיוכל כדי לתלמיד משוב רפרטואר חסר": לתלמידים נגיש שיהיה ברכיב צורך עלה עוד

 לרמה היא שההתקדמות להבין שיאפשר - ולתלמיד למורה הערות בנק להכין כדאי"; "הכתיבה

 ."הבאה

 קודמים ווניםחלמ הדעת את לתת ישחלק מהמורות סברו ש. התייחסות משווה לכלי הערכה אחרים

 להערכה מנוגדת או תואמת זה כלי לפי שההערכה והמידה טקסטים להערכת שימוש בהם שנעשה

 לא"; "אחרים מחוונים/במבחנים הערכה מול ההערכה ייהתה מה השאלה נשאלת": אלו בכלים

 במחוונים היה שכבר למה אחרים שמות מהמקרים בחלק. כה עד שהיו המחוונים את לפסול

 ."הקודמים

 המשובים מן הלקחים והפקת סיכום המסקנות

 .בטקסטים ברורים לקריטריונים שיתייחס כתיבה להערכת אחיד בכלי צורך קיים .א

ומדויק  מושכל באופן כתוב טקסט רמות ולהעריך בשש סטנדרטים לעבוד עםהמורים יכולים  .ב

 .על פי ניסוחי מסמך הסטנדרטים

 .הכלי מאחורי שעומד התיאורטי הרקע את ללמוד מעוניינים המורים .ג

 .התנסות בצד לימוד של מפגשים מספר כוללת הנכונה ההטמעה דרך .ד

 תמונה תתקבל כיצד להבין כדי םהשוני השפה אפיוני בין הקשר את למורה להראות חשוב .ה

 .התלמיד של הכתיבה רמת על שלמה
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 .יםממדה שלושת של אחת טבלה ליצור צורך יש .ו

 . במסמך שננקטים המושגים את ולהאחיד לשוב צורך יש .ז

 

 (מובאים כלשונם)משובים מלאים של המורות דוגמאות ל

 המורה קרן של הבינים משוב .2

 :הערכת כתיבהומחשבות בעקבות חשיפה לכלי  לתובנות 

ומאפשר לכל , הכלי להערכת כתיבה מציג פרמטרים ברורים ואחידים לבדיקת איכות הכתיבה

המורים העוסקים בכתיבה מכל סוג שהוא לדרג את הטקסטים של התלמידים לפי סטנדרטים ברורים 

 .וקבועים

ת הבסיס הכלי מציג את הקריטריונים הבסיסיים ביותר הדרושים להערכה של טקסט משלוש סוגו

שמאפשרות , הפרמטר החשוב ביותר הוא דרגות הסף. טקסט עיוני וטקסט נרטיבי, טקסט מידעי

את המקום שבו ( שכן הדעות בצוות היו לעיתים חלוקות, אם כי לא באופן מובהק וחד משמעי)לקבוע 

זה לרוב מה שמתרחש בזמן " )אין"שבכתיבה ולא את ה" יש"ובעיקר לבדוק את ה, התלמיד נמצא

 (.תהליך בדיקת טקסטים של תלמידים

התרשמתי כי כל הקריטריונים לזיהוי איכות תוכן  -המציג את ההתייחסות לתוכן, בהתייחס לכלי

ההתייחסות לשש הרמות השונות חשובה וטובה ותהיה ברורה בקלות יחסית . מיטבי מצויים בו

, ורים ממקצועות רבי המללאך יהיה קושי בתיווך הפרמטרים השונים למ, למורים המלמדים עברית

 .מכיוון שהם לא נוהגים להשתמש במונחים השונים ולא כולם יהיו נהירים להם

בייחוד לאור העובדה שהוא מאבחן רק את הממד התוכני , הכלי בצורתו הנוכחית נראה מעט מסורבל

אפשר הכלי מ. שאליהן טרם נחשפנו, מבלי להתייחס ליחידות התחביריות או ליחידות המילוניות

. שכן הוא מאתר את מה שיש בטקסט מבחינת התלמיד והמורה, התייחסות לחריגים מהסוגה

הכלי מאפשר היכרות מעמיקה יותר גם  - למורה. מבחינתי הכלי מהווה עידוד הן למורה והן לתלמיד

הרי שיש , עם התלמידים המתקשים ביותר ולראות שלמרות הקושי הרב שקיים אצל תלמידים אלו

 2גם אם אותו תוצר מצוי רק ברמה " משהו"שכן בכל זאת הם הצליחו לכתוב , "צה המנהרהאור בק"

י המורה להתקדם "עבור התלמיד הכלי יכול להוות עידוד שכן בכל פעם הוא יכול להיות מכוון ע. 1או 

לדעתי יש ליצור מחוון מדויק . )כאשר הקריטריונים לרמה שנעל יהיו ברורים לו, רמה אחת מעלה

וגם המורה יוכל לרשום הערות , ור ברמת המורה והתלמיד כך שייווצר שיח מקצועי סביב הטקסטובר

 .(מקדמות משמעותיות שבעקבותיהן יוכל התלמיד לשפר את כתיבתו

האם בסופו של . עדיין לא ברור לי כיצד ניתן לתרגם את הכלי למדיד ומדויק מבחינת הציון לתלמיד

יאוחדו לידי כלי אחד או ( תחביר ויחידות מילוניות, תוכן)בטקסט  דבר כל שלושת הממדים  הנבדקים

משך )יש לתת על כך את הדעת הן מבחינת הבדיקה של המורה ? יישארו בשלושה פרמטרים בודדים

שעלול להיות מתוסכל מתיקונים אינסופיים )והן מבחינת התלמיד ( הזמן שיידרש לבדיקת כל טקסט

שבדיקת הטקסט בעזרת הכלי הזה לא מחייבת תמיד בדיקה של כל  עם זאת ברור לי(.שייאלץ לעשות
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בייחוד אם לאחר אבחון ראשוני של הטקסט המורה מאתר קושי בתחום , שלושת הממדים השונים

 .'התכני ופחות בתחום התחבירי או המילוני וכד

, התלמידבעקבות הכלי ורמות הסף שלו ניתן לבדוק ולאתר בקלות רבה יותר את נקודת הפתיחה של 

להנחות אותו לגבי הרמה הבאה , למקם אותו על פני הרצף, לבדוק אלו כלים הוא כבר הספיק לרכוש

 .שלו" תקרת הזכוכית"הנדרשת ממנו ולסייע לו ביתר קלות להגיע ל

חשוב מאוד שהכלי יתווך לכל המורים על מנת שאכן ייווצרו סטנדרטים אחידים  -תיווך הכלי למורים

בנוסף הנחלת הכלי לכלל המורים תאפשר יצירת שפה אחידה לגבי . שר היאבבדיקת כתיבה בא

בתכנות הממוחשבות , לדעתי בכל ספרי הלימוד)הדרישות והמאפיינים הנדרשים בכל סוגת כתיבה 

קו "כך שלתלמיד ולמורה יהיה תמיד אותו , תצטרך להיות לכך התייחסות בצד השאלות הרלוונטיות

 (.וייבדקשלפיו הטקסט ייכתב " מנחה

י מורים שצברו ניסיון בשימוש עם הכלי ושידגישו "בסדנא ע, את הכלי מומלץ ללמד בקבוצות קטנות

בשלב מתקדם יותר כדאי לאפשר למורים להתנסות גם עם . מהם הרווחים הן למורה והן לתלמיד

 .י מי שילמד את המורים"טקסטים אותנטיים של תלמידיהם ולא רק טקסטים שיובאו ע

, י סטנדרטים ברורים"מאוד רוצה שכלל המורים יכירו בחשיבותה של הכתיבה ובהערכתה עהייתי 

אלא בד בבד גם למורים בכל מקצועות , ולכן חשוב שתיווך הכלי לא ייעשה קודם רק למורים לעברית

 .רבי המלל

 המורה מאיהמשוב הבינים של  .2

, פים בהם נתייחס לענייני הלשוןלאחר התנסות מעטה בכלי ובהתחשב בכך שנכונים לנו מפגשים נוס

. הסוגות השונות/ אני יכולה לומר בוודאות כי הכלי בוחן את הפרמטרים החשובים לאיכות הטקסט

: בסוגה העיונית. ההקשר הרחב והתייחסות ליצירתיות, הפונקציונאליות, הצורה: בסוגת המידע

. סגיר עלילה ופרשנות, פתיח: יביתובסוגה הנרט, פתיח וסגיר ויצירתיות, הסברים+ רעיונות מופשטים

 . אך ייתכן כי עובדה זו נובעת מוחסר ניסיון מספק עם הכלי, לא מצאתי קריטריונים חסרים

, יש בטקסט א: לדוגמה. הייתה דרגות הסף שנקבעו, לדירוג הטקסטים, ההבחנה העיקרית מבחינתי

, זה עיקרון שלא עבדתי אתו בעבר .1הוא נכנס לרמה , ג, ב, חסר בטקסט א 3הוא נכנס לרמה  , ג, ב

כך הבדיקה שלי תהיה , לי בתור מורה ללמוד אותו בעל פה" משתלם. "הוא פשוט מאוד וניתן ליישום

 . תבניתית ומעוגנת בכללים ופחות מושפעת מאינטואיציה, יעילה יותר

אי  ...הכלי מאפשר הערכה מדויקת של טקסטים עד כמה שניתן לדייק בבדיקת טקסטים, לדעתי

שחסרים בהם , מבריקים, מצחיקים, מפני שכמו שראינו יש טקסטים יצירתיים, אפשר לבדוק במדויק

אהבתי שבכלי יש מקום לכתיבה . על החסר" מכסות/ "אך יש בהם תוספות העולות, קריטריונים

 .והוא לא כלי מגביל באופן מוחלט, וכן להערכת המורה הבודק, שכזאת

סטטיסטיקה ומחקר מה אמור להיות , מפני שהוא בודק על פי רשימה הכלי משקף את איכות הטקסט

הכלי . ולא רק כיצד אמורה להיות כתובה הסוגה',  פחות או יותר כתוב בטקסטים של ילדים בכיתה ז

. ב פוסל על הסף מה שלא מתאים לסוגה"ולא כמו במבחני מיצ, מתייחס לכל מילה שכתובה בטקסט
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במבט ראשון נראה כי הטקסט . 4ובנג  3קראתי את הטקסטים של בנג  בסוגת הטקסט העיוני, לדוגמה

לאחר בדיקה בעזרת הכלי מצאתי כי את שני , אולם. הוא מסודר וקוהרנטי: טוב יותר 3של בנג 

. היו שני רעיונות לא מורחבים 4ולבנג , הרחבה+2היה רעיון  3לבנג . 1הטקסטים הייתי מדרגת ברמה 

 .יקוד כלשהו בקרב מורים שונים לולא השימוש בכליהיה מקבל נ 4ספק אם בנג 

אף פעם לא אהבתי ולא נהגתי לפסול תשובה על הסף או . אבל לא לחלוטין, הכלי שינה את גישתי

אלא מין גושפנקה , לכן מהבחינה הזאת לא היה שינוי. תמיד חיפשתי משהו בכל זאת". 0"לכתוב 

.  אמה לגיל ולא ההתאמה לקריטריונים של סוגההעניין המהותי מבחינתי היה ההת. שדרכי נכונה

לעיתים אף . תמיד לימדתי את כללי הסוגה וציפיתי למצוא אותם בטקסטים הכתובים של התלמידים

ולא ידעתי כיצד בדיוק , משעממים/ אך דלים, קיבלתי טקסטים הכתובים בדיוק על פי כללי הסוגה

ניתן לראות טוב יותר ולהעריך , בקבוצת גיל כאשר הבדיקה מתבצעת באופן השוואתי. להעריך אותם

 . יחסית" מדויק"לשלילה באופן / לחיוב-טוב יותר את הטקסטים ואף להתייחס למיוחדים שבהם

/ אהבתי את האפשרות לנקד באופן גבוה טקסטים מיוחדים גם אם הם טובים פחות מבחינת הסוגה

או האם לא ? האם לא חשבתי על כך-מדוע ואני לא יודעת, בתור מורה עצמאית לא עשיתי זאת. הלשון

וחששתי , אולי כי תמיד דמיינתי את התלמידים משווים את המבחנים ואת הערותיי? היה לי אומץ

והינה " ?אז למה נתת לו יותר נקודות( בטקסט טיעוני למשל)חברי גם לא כתב דוגמה : "משאלות כגון

 ...".הוא כתב את זהאבל ... הוא לא כתב את זה: "יש לי תשובה, לשיטתכם

. אלא בנושא ההתנסות, אינו קשור דווקא בנושא ההערכה, חידוש נוסף שחל אצלי בעקבות המפגשים

זוהי משימה שכמעט אף פעם לא נתתי . עניין אותי לבדוק כיצד תלמידיי כותבים טקסטים נרטיביים

אפשרתי לתלמידים לאחר מפגשי הפרויקט , ואכן)!( למרות שאני בכלל מורה לספרות, לתלמידיי

אין ספק שארבה להשתמש בכך . וכתוצאה מכך נחשפתי לסיפורים מדהימים ולכישרונות, לכתוב

 .בעתיד

ולא דרך , תוך מתן אפשרות להתנסות, לדעתי תיווך הכלי למורים חייב להיעשות בקבוצות קטנות

 .  מכיוון שהוא יכול להבהיל במבט ראשון, הרצאות או מחוונים

היא לאסוף גם את התבחינים הלשוניים לאותה הטבלה ולא לבנות טבלה נפרדת  הצעתי לשיפור

למרות שבכל ), כדי שלא נצטרך להעריך את אותו המבחן באמצעות שתי טבלאות, לבדיקה הלשונית

מבחינה פסיכולוגית וגם מעשית זה נראה לי טוב (. שני תחומים שונים/ מקרה נצטרך להעריך פעמיים

 . ונוח יותר

צריך לנסח בצורה מובנת ונגישה את התבחינים גם לתלמידים על מנת שידעו כיצד מעריכים , בנוסף

צריך לפתח אותו ולבדוק ', אם הכלי בודק כתיבה בקרב תלמידים בכיתה ז, יתרה מכך .את כתיבתם

 .ב"ט וכיו, מה מצופה מתלמידים בכיתות ח
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 איריסהמורה משוב מסכם של   .3

ח היא שהתפתחות השפה והידע הלשוני אצל "חתי מהמפגשים במטהתובנה המשמעותית אותה לק

תקרת "הינה בקורלציה להתפתחותם הכרונולוגית ובשל כך קיימת  בגיל זה ' תלמידים בכיתה ז

 . 21המאפשר כתיבה בגילאי , תקרה של הפוטנציאל הקוגניטיבי, כלומר" ,הזכוכית

משפט שצילה אמרה לי באחת  המשפט המשמעותי ביותר אותו לקחתי מהמפגשים כאן הוא

היום : "היא אמרה לי -עיגן אותה , לי את התיאוריה" שיבהו"אבל הוא זה ש, משפט קטן, מההפסקות

יש להעריך את הכתיבה בהתאם . חושבים שהילד הוא מבוגר קטן ומתייחסים לכתיבתו בהתאם

הוא , א לא מבוגר קטןכי הילד הו, צריך לזכור. להתפתחות הפסיכולוגית והקוגניטיבית בגיל הזה

 ".ילד

אני  רואה את , מעריכה תוצרי כתיבה של תלמידים היום, מורת עברית בחטיבת הביניים, כשאני

ההערכה  שלי נסמכת  -כלומר , הכתיבה שלי כסטנדרט רצוי ומעריכה על פיה את כתיבת  התלמיד

הפוטנציאלי  באופן אינטואיטיבי על כמה תוצר הכתיבה של התלמיד רחוק מתוצר הכתיבה

באיתור , הזה בא לידי ביטוי בהתבוננות" מרחק"ה. 'לשון וכו, מבנה, והאופטימאלי שלי מבחינת תוכן

 .ובזיהוי בעיקר את מה שאין בכתיבה של התלמיד

לראות  -דת התבוננות שונה בתוצרי הכתיבה נקו, במפגשים  שעברתי כאן נחשפה בפניי תפיסה שונה

מבחינתי האישית . ההתפתחותית של התלמיד הכותב" רת הזכוכיתתק"תוך התחשבות ב" יש"את ה

להבין ולקבל את הרעיון מדוע כתיבות  - שינוי בפרדיגמה שלי בהקשר להערכת כתיבה, זו מהפכה

למה רמת הכתיבה של רוב התלמידים  לא ? התלמידים לא יכולות להיות דומות לכתיבות שלי כמבוגר

, להעריך כתיבות תלמידים  תוך הרכבת משקפיים מסוג אחרו? נוסקת לגבהים למרות כל ההשקעה

מאתגר ,  מכיל יותר, משקפיים המאפשרים התבוננות והערכת כתיבה באמצעות ספקטרום רחב יותר

 .יותר ומקדם כתיבה יותר

ההבנה שחלק מחסמי השפה . אני חושבת שלתפיסה הזו יש פוטנציאל טוב משום שהיא מאד חיובית

 .מן ההיגיון, יש בה מן האופטימיות -מהגיל הכרונולוגי אצל תלמידים נובע 

ברובו קהל מאד מנוסה בהערכת , יש לקחת בחשבון את קהל היעד והוא מורי העברית , עם זאת 

( וגם אצלי)משמעותי בקרב מורים , כדי שהפרדיגמה  תעבור שינוי אמיתי. בקי בחומר, כתיבות

נגיש מבחינת ההבנה שלו , ברור, חייב להיות מעשי הכלי. דרושים מהלכים משמעותיים לאורך זמן

כ  קשה לעשות "למורים בדר(. כשהוא יהיה בנוי)חובה לתווך את הכלי , לדעתי. ומבחינת השימוש בו

 .במיוחד למורים ותיקים, על אחת כמה וכמה שינוי בדרך ההערכה שלהם, שינוי בדרך ההוראה

אם מורים ירגישו שהם והתלמידים מרוויחים . כליהתיווך חייב לשים דגש ולהעצים את יתרונות ה

יעבור את "הוא  -שהוא בעל ערך גם למורים וגם לתלמידים כאחד , "שווה"שהוא , מהשימוש בכלי

, שהוא מצריך עבודה רבה יותר, אם המורים ירגישו שהכלי קשה מידי לתפעול. "מבחן הקבלה

לא מצדיקה  - במטרה לקדם את התלמידיםהערכה מיטבית יותר של תוצרי הכתיבה  -שהתועלת שלו 
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, לדעתי. הכלי לא יעבור -את ההשקעה ואת שינוי התפיסה ושינוי הדרך הקיימות של הערכת כתיבה 

 !בהצלחה. התיווך הטוב ביותר הוא הדרכה וההתנסות כפי שעשינו

 מיכלהמורה משוב מסכם של   .4

 .משוב רטרוספקטיבי על מיזם סטנדרטים בכתיבה

כנראה . המשוב נכתב על כל המיזם ומנקודת מבט של חודש וחצי לאחר סיומו, גטיתפתיחה אפולו

שהם מאפשרים לנו להתרכז בנקודת המבט האישית שלנו בלי קשר , שזהו אופיים של משובים

 .למטרות שלשמן החל המיזם

לבחון היה לי הכי קל , וכמי שהציצה לרגע בעולם הביבליותרפיה, כמורה לספרות, כאדם שוחר קריאה

יכולתי לקרא את סיפוריהם של הילדים שכתבו . את הסוגה הסיפורית מנקודת המבט האישית

ויכולתי לחלץ מהסיפור אמירה אישית שתסביר ' מבנה וכו, לשון-מטה, תוכן, ולהפליג ברבדים השונים

, אך דווקא משום כך, היה לי הרבה עניין שלא נגע למיזם. של הכתיבה" החלקות"לעיתים את ה

, כלי המדידה, מרגע שהוצג הסרגל. כולתי לשרת את המיזם ולבחון את הסטנדרטים שהוא מציעי

נאלצתי להכפיף את , למעשה. למבט הפרטי" לברוח"למדתי להתעלם מהעניין האישי ושוב לא יכולתי 

 ".קרה"מקצועית ו, המבט האישי להערכה מדויקת

ובכך הפך את בחינת הכתיבה , "(מהבית הבאתי"אלו ש)הכלי לא אפשר לי להתרכז בחוזקות שלי 

לאובייקטיבית ושקופה ואותי לבודקת שקולה שיכולה לספק הסבר מקצועי ומפורט בגין המשוב 

כידוע . )סולם ההערכה שפותח הפך את הערכת הכתיבה למשהו הקרוב למדע. שנתתי לכל טקסט

ובוודאי , ההיסטוריה, םהינה שהכול בה, הטענה החזקה של המדעים המדויקים בגנות מדעי הרוח

 .(אינו מדעי אלא נקודת מבט אישית סובייקטיבית, הספרות

הנכון " אף"גיליתי שכבר צוידתי ב, לצד היכולת לבחון כל טקסט מנקודה אובייקטיבית, מן הפן האחר

סיפקו לי כבר ומראש יכולת , יכולות ההערכה שלי באופן האינטואיטיבי. אך לא רק, לסוגה זו בעיקר

ההסבר הנלווה היה , עדיין. שלא נפלה בהרבה מקרים מזו שסיפק לי הסרגל החדש, ה לא רעההערכ

 .שלי" תחושת הבטן"מדויק יותר ונסמך על אסמכתאות טובות יותר מסתם 

למצוא שלא , שגדולתו של הסרגל הזה התגלתה כאשר ניתן היה להשתמש בו בבחינה ראשונית, כמובן

לפי הסרגל  -קסט הכתוב מעבר לסרגל ולומר לחזור ולבחון את הטולאחר השימוש בו , הכול מתאים

לנקודות החוזק " בריחות"א שגם ה"ז. יש בו גם דברים נוספים, ומעבר לכך, ""Xהוא מתאים לרמה 

כיצד ניתן להכניס את כל , כיוון שלא הבנתי, לי זה עזר מאוד. בסופו של דבר היו מנומקות, האישיות

ההתייחסות שלכם לכך שלא באמת הכול מתאים אך את הכול ניתן . הטקסטים בעולם לשש רמות

היכולת לומר משהו על כל טקסט גם אם אינו מציית בדיוק . לבחון דרך אותה פריזמה עזר לי מאוד

 .לרמה מסוימת מחזקת את הכלי בעיני

, גיש שובהד, (טקסט אקספוזיטורי)השיח העיוני , ובכל זאת. בשתי הסוגות האחרות היה לי קשה יותר

הטקסט , את הערך של מציאת נקודות חיוביות בכל טקסט ולא התרכזות בשגיאות או סטיות מהמבנה

' דייקנו ממש בספירה של מס, בטקסט המיידעי. יחידות הנוע והרחב, ההגדרה האריסטוטלית, הסגור
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, בלשון, עזרה לי להינתק מהתוכן ולהתרכז בהגדרת הסוגה, וזו, הרכיבים הטובים בכל טקסט קיים

את " לראות"להינתק באותה עת ממש מהמבנה הלכיד האסוף מכל פרטיו ולשוב  -וגם למרבה הפלא 

ללא , מבנה הסוגה והשימוש בפריטי לשון מיוחדים, בעצם יכולתי לחלק את הבדיקה לתוכן. הכותב

 . הצורך לנתק את החלקים זה מזה או מהתלמיד

ושל ( של אדם מבוגר)ההבדלים בין כתיבה מקצועית מה שעלה יפה בסדנא היה היכולת להבין את 

ההבנה נתמכה בהרצאות על התפתחות השפה  והידע והרצאות על התגבשות אוצר המילים . תלמיד

אפשרה לי להאחז בה כעוגן בבואי לבחון , לבסוף גם ההצבה של סף לכל רמה. שעזרו לי מאוד

ומתחת לסף זה . יש לכך ערך, גם אם עברו, הטקסט לא יכול לעבור סף מסוים בשום מקרה. טקסטים

לא  -ופים המגדירים אותו ברמה מסוימת יש מקום לכל טקסט להיבחן ולהיות מובחן באמצעים שק

 .לא פחות ולעיתים עם ערך מוסף שגם עליו יש מה לומר, יותר

ירו הדפים הכוללים דוגמאות הסב. אני חושבת שהכלי יהיה קל ונוח לשימוש כפי שהוא הוצג בקורס

אני חושבת שיש לסרגל יכולת לעזור למורה . את ההבדלים בין הרמות בכל סוגה בצורה טובה ועניינית

אנו כבר יודעים שהתשובה מצויה . לראות את נקודות החוזק בכל טקסט ומתוך כך לבחון מה חסר בו

יבה של והדרך לקידום הכת( על מגבלותיו), מתגלה הרצוי, מתוך ראיית המצוי, כך. כ"בשאלה בד

 . התלמידים תהיה קלה

רביד שאם רוצים לעזור לתלמידים ' אחת התובנות החזקות שלי מהקורס הוא האמירה של פרופ

ואולי כיוון , כיוון שאין לי הכשרה בלשון, אולי. יהיה זה הניקוד -באמצעות דבר אחד שיש ללמד 

יצא לי , מאוחר יותר. מעולם לא חשבתי על הפיסוק כאמצעי להבנה, שהתייחסתי לטקסט כמכלול

להגדרה של מבנים , לחלוקה לסדר היררכי, לחשוב על הערך של סימני הפיסוק לקריאה של טקסטים

היום אין לי עוד ספק שזהו אחד מהרכיבים אם לא הרכיב , ובסופו של דבר להבנה, שונים של טקסטים

 .המשמעותי ביותר בקריאה ובהבנה של טקסטים

, תהיה זו האמירה לגבי חשיבות הניקוד לקידום הקריאה, בנושא אחד אם יצאתי נשכרת ולו, לכן

 .אני מתכננת לפתוח את שנת הלימודים הבאה ברענון חוקי הניקוד. ההבנה והכתיבה של תלמידים

אנשים בכל מיני מקומות בחיים . היה לי הכבוד להכיר נפשות פועלות משדות שונים, מעבר לכל אלו

הקורס עזר לי לראות את עצמי כחלק . ל טקסטים בכל מיני הקשריםשעוסקים בהוראה ובבחינה ש

בהגדרה שלי את עצמי אני . גיל או הכשרה, מצוות הוראה שהוא לא תלוי גיאוגרפיה, מקהילה לומדת

, קודם כל מחנכת ומורה של כל תלמידי ובמפגש הזה מצאתי שפה משותפת עם צוות מקצועי ומשתף

, תלמיד ללא קשר לנקודת המוצא שלו עד למקסימום היכולת שלוששם לו למטרה לקדם כל תלמיד ו

אני חושבת שהכלים שהענקתם . מכאן התחברתי לרעיון ולאנשים ממקום עמוק ביותר שהפתיע אותי

לי בסדנא שימושיים וישימים לקידום התלמידים ואני מאמינה שחווית ההשתתפות בסדנא הפכה 

 .אותי למורה טובה יותר

 !תודה
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