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 דברפתח 

 המסורתית להערכה חלופה מהווה והיא התלמידים הערכת לאופן המתייחס מושג היא חלופית הערכה

 המיומנויות, הידע את ליישם תלמידים של יכולתם מידת מה בודקת חלופית הערכה. המבחן, קובלתהמו

 של בסופה מתרחשת אינה היא שכן והלמידה ההוראה שיטת שינוי מחייבת זו הערכה. שרכשו וההבנה

 קוגנטיבית-מטה חשיבה, וביקורתית רפלקטיבית יכולת, התקדמות מעריכה היא. במהלכה אלא הלמידה

למידה פעילה, ת זמנווהן מ התלמידים לחיי ורלוונטיות אותנטיות הן החלופית ההערכה משימות .ועוד

 קוגניטיבית, רגשית וחברתית.

 

 הערכה חלופיתם בתכני

 וההצגות שנצפוהמחזות שנלמדו מתוך רפרטואר  :שפת התאטרון 

  חובהטרגי בהיבט פרשני )ממחזה להצגה( ומאמרי  אומחזה קלאסי קומי 

 מודרניים-מופעים פוסט 2או  21וה  20המאה ה  מחזה בסגנון 

 מחזה ישראלי 

 

 אירועי הערכה חלופיים

 :אירועי הערכה חלופיים המבוצעים בנוסף לבחינה עיונית בית ספריתדוגמאות ל

, עיצוב סאונד, סצנות )מונולוג, דיאלוג, מערכה(, דגם תפאורהעיצוב תלקיט, תכניה, עיצוב תלבושת, 

 קדימון, ראיון, כתבה, עיתון, בניית תכנית תאורה ועוד.

 

 :מועד

בתאום עם  שנות הלימודים במגמת התאטרון 3במהלך  אירועי הערכה חלופית יכולים להתבצע בכל שלב

 .הנהלת בית הספר

 

 מועד דיווח הציונים:

 ספרית בית עיונית בחינה+  חלופית אחד הכולל הערכהיש לדווח ציון . 5545הדיווח יעשה בטופס 

 עד תחילת חודש יוני בכתה יב'. בסיום כל אירועי ההערכה

 30% –אירועי הערכה חלופית מסגרת ההיבחנות ב
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 תכנון פרויקט והערכתו 

המתייחסים להערכת מחוונים יש לבנות ולהציג לתלמידים את ההערכה חלופית, במסגרת תכנון פרויקט 

יש לעדכן את התלמידים מראש שפרויקט זה ייכלל במסגרת ציון הערכה הבית ספרית ולהציג הפרויקט. 

  .(מיומנויות הביצועלא על )ובלבד  הנלמדידע גוף ה לעהמתבססים בפניהם את הקריטריונים להערכה 

 

 :לתשומת ליבכם

 עשה על ידי רכז/ת לימודי התאטרוןבחירת ההצגות והמחזות תי 

 וך רשימת הספרים בתכנית הלימודיםבחירת חומרי העיון תיעשה מת 

  לפיקוח על הוראת התאטרוןניתן לוודא התאמתו של מחזה/הצגה לסגנון/סוגה על ידי פניה   

  אירועי הערכה חלופית בית ספרית לא יכללו תכנים עליהם נבחנים התלמידים בבחינת ההפקה

 ם יבחנו בבחינה עיונית בית ספריתאו מחזות והצגות עליה

 ולמחזה תאורטיים להיבטים המתייחסת עיונית עבודה של בכתיבה מלווים יהיו הפרויקטים 

 הנלמד

 

 מחוונים לאירועי הערכה חלופיתבניית 

יש ליידע את התלמידים ברכיבי ההערכה ולצורך כך יש לתכנן ולהציג את המחוונים בפני התלמידים לפני 

 סייע למורה ליצורלהבין וליישם את המטלות ולסייע לתלמידים להמחוון תפקיד  תחילת הפרויקט.

 שקיפות במתן הציון, שהוא ציון בגרות.

 רכיבים: 3יתייחס ל מחוון הערכה  

 מיומנויות למידה ומיומנויות בינאישיות(חשיבה, תהליך הלמידה )מיומנויות  – התהליך

 במסגרת העבודה על תוצר יישום הידע – התוצר

רפלקציה אודות תהליך הלמידה, רפלקציה אודות רכישת מיומנויות ביצוע ומיומנויות  – הצגת ידע

 יה ערכית ובינאישיתצייחודיות לפרויקט, רפלק

 

 ידע והבנה  –תהליך 

את גוף הידע הנבחן )מחזה, הצגה, מאמר(, מתוך שינון בסיסי של החומר או  יםמכיר יםהתלמידהאם 

 את מיתוס הצבר,  והציג יםקריאה בסיסית של מחזה. רמה זו יכולה לכלול היגדים כגון: התלמיד
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נו ציי יםאת רשימת הדמויות במחזה, התלמיד יםמכיר יםאת הגדרת התאטרון, התלמיד וציטט יםהתלמיד

את מעוררי  ווהסביר נוציי ים. לדוגמה: התלמידיםשל התלמיד הידעאת סגנון המחזה. ברמה זו נבדק 

 פי ברגסון-הצחוק על

 מיומנויות יישום –תוצר 

את היישום  ניםומפגי ופ/צומדלבמחזה/בהצגה ש ושלמדליישם את החומר התיאורטי  יםיודע יםהתלמיד

ים התלמידלדוגמה:  .הצגה, שחזור, הדגמההשוואה, , יישום: נויפגי יםשהתלמיד מיומנויותה בתוצר.

בין רעיון ההישנות במחזה  השוו יםהתלמיד/ . ואת רעיון ההישנות על פי קומדיה שלמד מווהדגי והסביר

 אותו בכתב. ווהסביראת רעיון ההישנות ליישם  וידע יםהתלמידלבין ביצוע בימתי של רעיון זה / 

 חשיבה רפלקטיבית  -הצגת הידע 

, םאת מקור פרשנות פיםמשק יםבראייה אישית. התלמיד בחירותהלנמק ולהסביר את  יםיכול יםהתלמיד

לחשוב כפי  םמה הוביל אותנים מבי בשפה מקצועית, םעבודתל יםמתייחסאותה,  ולמה יצר ניםמבי

 ולהגן עליהן. הםלנמק את בחירותי יםיכול םוה ושחשב

הסביר את השימוש במעוררי צחוק, התלמיד בחן את המגבלות  המחוון יכול לכלול היגדים כמו: התלמיד

 שנוצרו מתוך השימוש במעוררי צחוק.

 תהיה בכתב.  נותסצ מציגיםהצגת הידע בפרויקטים בהם התלמידים  -
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 בניית מחווןהצעה ל

 

 נקודות( 55 – 0) שלא הגיש תוצרגם אצל תלמיד בתהליך העבודה את גוף הידע ניתן לבחון ברמה בסיסית  -

 (נקודות75-50הכנת התוצר תוסיף להערכת התלמיד ל ) -

 ( נקודות 50-100 הצגת הידע כמהלך רפלקטיבי תשלים את הציון ) -

 

 הצגת הידע

 רפלקציה

 –נקודות  00

 נקודות 000

 התוצר

 יישום הידע

 00 –נקודות  57

 נקודות

 התהליך

 ידע והבנה

 נקודות 57 -נקודות  77

 נושא נלמד

 

התלמיד ידע 

לנמק את 

גן בחירותיו וה

עליהן תוך 

שימוש בשפת 

 התאטרון

 

התלמיד הסביר 

 את...

 

 

יבחר התלמיד 

בתוצר, התלמיד 

יישם את החומר 

 התאורטי בתוצר 

התלמיד עשה 

 שימוש ב....

התלמיד השווה 

 בין...

 התלמיד הדגים...

  התלמיד מכיר את...

 הכרות עם 

 :גוף הידע

מושגים, 

תאוריות, 

נושאים, 

רכיבים 

דרמתיים 

רכיבים 

 בימתיים

 התלמיד מציין את....

 התלמיד סיכם את....

 התלמיד מזהה את...

הקשרים של  התלמיד מכיר את...

: גוף הידע

תרבותיים, 

חברתיים, 

 ערכיים

 

 התלמיד מצביע על...
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   דוגמא להערכה בית ספרית חלופית

 תכניה להצגה מדומיינתעיצוב 

 

 רציונל

  .הקלסימוסכמות התאטרון היבטים פרשניים ל היא לבחון את היכרות התלמידים עם פרויקטהמטרת 

מאת  על הצחוקעל פי המאמרים: ו מאפייניו שנלמד הקלסי ההמחזפרשנות  הידע ביחידה זו הינו גוף

  .מאת נורתרופ פריי מיתוס האביבהנרי ברגסון, 

 של המחזה הקלאסי.תהליכי תכנון, כתיבת ועיצוב התכנייה מביאים את התלמידים להעמקה פרשנית 

 תהליך הלמידה )ידע והבנה(

 רכיבים בימתיים(הטקסט הקלאסי והקשריו )מוסכמות, מושגים, רכיבים דרמטיים 

 מאמרים רלוונטיים

 יישום הידע - תוצר

 הכנת תכנייה להצגה מדומיינת על פי המחזה הקלאסי הנלמד.

ותמונות המציגות  על הסוגה והסגנון ,על הפרשנות ,מדתכנייה צריכה לכלול מספר קטעים כתובים על הטקסט הנל

 את הפרשנות של התלמיד למחזה. 

 שלבי בניית התוצר:

  את המחזה בכיתה , יבינו ויפרשויקראוהתלמידים 

  את המאמריםויבינו התלמידים יקראו 

 תכנייה יכירו עיצובים שונים של תלמידיםה 

 ומאפייני רקע את הלתכנייה המדומיינת למשל מאמר המסביר קצר מאמר   וביכת יםהתלמיד

 נכתב המחזהתקופה בה ה

 תייחס לפרשנות הבימתית ראיון מדומיין עם אחד מיוצרי ההצגה המדומיינת בו י וביכת יםהתלמיד

 שלו למחזה

 באופן למחזה  הםשלתמונת פתיחה לתכניה המבטאת את הפרשנות  פואו יצר וריצ יםהתלמיד

 ויזואלי 

 מהלך ה :לדוגמא .המתייחס להיבט פרשני של היוצריםנוסף קצר מאמר  וביכת יםהתלמיד

 .מאפייני דמות וכדומה ,קשר בין דימוי ויזואלי לבין אחד מהנושאים במחזהה ,דרמטי
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 אותן לתכניה. פויצרתמונות מתוך ההפקה המדומיינת ו וריצ יםהתלמיד   

 

 רפלקציה הצגת הידע

 שעשואת הבחירות  ואת התכנייה המוגמרת בפני הכיתה וינמק ויציג יםהתלמיד . 

 

 

 דוגמא להערכה בית ספרית חלופית 

 סצנות ממחזאות ישראלית הצגת

 רציונל

הידע  גוף .סוגיות בתאטרון ובמחזאות הישראלית היא לבחון את היכרות התלמידים עם פרויקטהמטרת 

 סוגיות בתאטרון הישראלי מחזה נלמד וחלק מיחידת הלימוד שפת התאטרון.  ביחידה זו הינו

 תהליך הלמידה )ידע והבנה( 

 הישראליסוגיות בדרמה העברית ובתאטרון 

 מחזה ישראלי

 מוסכמותודימוי בימתי  ,תפאורה ,תלבושות ,מוסיקה: שפת התאטרוןנושאים ב

 יישום הידע - תוצר

 שלבי בניית התוצר:

  בכיתההנלמד התלמידים יקראו וינתחו את המחזה 

  התלמידים יתנסו בתרגילים שמשלבים בין רכיבים דרמתיים במחזה לבין רכיבים בימתיים כמו

 תלבושות מוסיקה וכו'()תפאורה, 

  התלמידים  יבחרו סצנה ממחזה ישראלי נלמד או מחזה ישראלי אחר המתכתב עם הנושא

 הנלמד

  התלמידים יעבדו לקראת הצגת התוצר 

 רפלקציה הצגת הידע

 נושא נלמד.ל או המתייחסת לסוגיההאישית  עמדתםאת  ודף עמדה ובו יציג וביכת יםהתלמיד 

 התאטרון )ללא עיסוק בעבודת שחקן(.בשפת  ואת הבחירות הבימתיות שבחר וינמק יםהתלמיד   


