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הקדמה 

בחוברת זו מוצגות דוגמאות של טקסטים משתי יחידות: "על עצמי" ו״סיפור". הטקסטים נכתבו 
על ידי תלמידי כיתה ב' במסגרת תהליך פיתוח המשימות. הטקסטים הוערכו על ידי צוות מומחים 
לפי המחוון שבמדריך למורה1 כדי לספק דוגמאות לאופן ההערכה באמצעות המחוון על כל רכיביו.

בחוברת מוצגות 16 דוגמאות של טקסטים שכתבו תלמידים שונים בנושאים מהיחידה "על עצמי" 
ומהיחידה "סיפור". מקבץ הטקסטים בכל אחד מהנושאים מדגים רמות כתיבה שונות, מרמת 

התוכן הגבוהה ביותר )דוגמה א( ועד לרמת התוכן הנמוכה ביותר )דוגמה ד(.

הערה: החלק האחרון במחוון "לסיכום" כולל נקודות לחיזוק מיומנויות הכתיבה של התלמיד. 
נקודות אלה עלו בעקבות הערכת טקסט מסוים, והן צריכות להשתלב בתוכנית העבודה הכוללת 
ארוכת הטווח, המביאה בחשבון מידע רחב שיש למורה על התלמיד גם מטקסטים אחרים שכתב.

כל דוגמה כוללת:

סריקה של הטקסט המקורי בכתב ידו של התלמיד; 	-

טקסט מוקלד ללא שגיאות הכתיב של התלמיד )נועד להקל על הקורא את קריאת כתב היד(;  	-

מחוון המציג ניתוח של הטקסט — תיאור מילולי של רמת הכתיבה ביחס לכל ממד בטקסט  	-
וכן סימון של רמת הכתיבה בסולם הרמות של כל ממד. המחוונים בחוברת זו אינם כוללים 

תיאור מילולי של החלק "התבוננות על הכותב/ת" מכיוון שמידע זה לא נאסף ביחס 
לתלמידים שהטקסטים שלהם נבחרו כדוגמאות. הסבר של חלק זה נמצא במדריך למורה2. 

ראו ״מדריך למורה״ באתר ראמ״ה:  	1 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_Safa_Bet.htm

שם, עמ‘ 37.  	2

בס״ד

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
12/58/11 ,56:58 מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ 





5

תוכן העניינים
פרק	א	—	התבוננות	בטקסטים	והערכתם

הדוגמההנושאמשימת הכתיבה היחידההעמוד
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36
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המלך שלא כתיבה לפי כותרת
מצא את 

הכתר שלו

א
ב45
ג44

ד47
ספינה בים כתיבה לפי תמונה 55

סוער
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ג56
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בס״ד
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בס״ד

דוגמה א — ַלִּטּיּול ָיָצאִתי
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בס״ד

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

אני רוצה לספר לכם על הרפתקה מסקרנת

אני טיילתי ביער ישראל אני טיילתי עם

אבא ואמא שלי טיילתי לפני חודשיים שם

כשחצינו חלק מהיער עמדנו מול גשר ארוך

מאוד. וכשחציתי גם את החלק השני היה

גשר שני אפילו יותר ארוך הסביבה שבה

טיילתי נראית ירוקה נורא כי זה יער

מה שגיליתי בטיול זה איך לרפא בעזרת

צמחים גיליתי הרפתקה בטיול כשירד הערב

עצרנו לנוח מההליכה היה לידינו קיפוד ובטעות

הוא דקר את אמא שלי והכניס לה קוץ ברגל לקחתי

צמח מרפא אבל לא ידעתי שהוא מרפא אז פשוט

שמתי לה אותו על הרגל והוצאתי בזהירות את הקוץ

ומזג האויר היה קריר
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בס״ד

תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

üמפותח היטב

לכיד

מפותח

üלכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הטקסט מעורר עניין, ומעביר לקורא את החוויות והגילויים שהכותבת חוותה בטיול 

המשפחתי. הציור מתאר את ההליכה של המשפחה על הגשר.

הרעיונות בטקסט מפותחים. הכותבת פותחת בפנייה לקורא, שבה היא מציינת כי 

היא עומדת לספר על הרפתקה מסקרנת. היא בוחרת כמה מרכיבי התוכן שהוצגו 

בכיתה בהטרמה לקראת הכתיבה, ומרחיבה אותם באופן היוצר עניין. היא כותבת 

היכן טיילה, עם מי ומתי, ומתארת את היער על גשריו הארוכים ואת הגילוי על 

תכונת המרפא של אחד הצמחים באמצעות התיאור של האם שקיפוד דקר אותה. 

כתיבתה מבטאת את הנאתה מהטיול, ובמיוחד מהגילויים החדשים – הגשרים 

הארוכים ביער ותכונת המרפא של צמחים.

הרעיונות בטקסט קשורים זה לזה ברצף הגיוני, מלבד המשפט האחרון, שבו 

מתואר מה היה מזג האוויר בטיול באופן שאינו מקושר למסופר קודם. בשני 

מקומות נוספים הקשר בין המשפטים מעט מסורבל בשל חזרה על אותה המילה. 

במקרה הראשון יש שימוש תכוף בפועל טיילתי – "אני טילתי )טיילתי( ביער אישראל 

)ישראל( אני טילתי )טיילתי( אים )עם( אבא ואימא שלי טילת )טיילתי( לפני חודשים 

)חודשיים( שם". במקרה השני יש חזרה על הפועל גיליתי – "מה שגיליתי בטיול גה 

)זה( איך לרפות )לרפא( באזרת )בעזרת( צמחים גיליתי הרפתקא )הרפתקה( 

בטיול...". במקרה זה כוונת הכותבת הייתה ככל הנראה לספר לא על גילוי 

הרפתקה אלא על  ההרפתקה שחוותה )הפציעה של אמה(, שבאמצעותה גילתה 

שלצמחים יש תכונת מרפא.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
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בס״ד

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
פיסוק נכון 

ברובו שתומך 
בקריאה

 כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

 פיסוק
חלקי

ü שגיאות כתיב
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

ü היעדר פיסוק
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה

רמה בינונית/ 
גבוהה ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

בשיחת המשוב הייתי אומרת לתלמידה כי היא כתבה טקסט מעורר עניין, שממנו יכולתי להבין עד 
כמה נהנתה בטיול ומה למדה ממנו. הייתי משבחת את יכולתה לתאר את הסביבה ואת החוויות 

שחוותה, ואת השימוש שלה במילים ובצירופים מגוונים. הייתי עוזרת לה לבחון באילו מקומות 
ברצף האירועים בטקסט מתאים יותר לשלב את התיאור של  מזג האוויר, מסבירה לה כי 

הצירוף גיליתי הרפתקה אינו נכון, ומסייעת לה לבחור מילה מתאימה יותר במקום גיליתי. בנוסף 
הייתי מבקשת מהתלמידה לקרוא קריאה נוספת את הטקסט ולסמן  נקודות בסוף כל משפט.

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: כתיבה המרחיבה בפרטים מעוררי עניין לקוראים, ושימוש בלשון 

מגוונת ובמבנים מורפולוגיים ותחביריים מגוונים.

נקודות לחיזוק: שימוש בסימני פיסוק – נקודה בסוף משפט, עיסוק בדיוק לשוני 

במקום הצירוף "גיליתי הרפתקא )הרפתקה(" וכן הצמדת התחילית  "כש" 

למילה.

הכותבת משתמשת בלשון האופיינית לטקסט הכתוב, למשל השימוש במילים ובצירופי 

מילים – "הרפתקא )הרפתקה( מסכרנת )מסקרנת(", "חצינו חלק מהיער", "עמדנו מול", 

"לרפות באזרת )בעזרת( צמחים", "צמח מרפא", "כשירד הערב". היא יצרה  משפטים 

מורכבים והשתמשה נכון בצייני זמן ובמילות יחס, למשל: "כשה חצינו )כשחצינו( חלק 

מהיער עמדנו מול גשר ארוך מאוד."; "הסביבה שבה טילתי )טיילתי( נראית ירוקה נוראה 

)נורא( כי גה )זה( יער"; "כשה ירד )כשירד( הערב עצרנו לנוח מהאליכה )מההליכה(".

ü

              מלבד שימוש בנקודה במקום אחד, 

לאורך הטקסט אין שימוש בסימני פיסוק.
     מלבד השגיאות ההומופוניות, כמו: 

"מסכרנת )מסקרנת(", יש הפרדה של התחילית כש 
ממילים: "כשה חצינו )כשחצינו(", "כשה ירד )כשירד(". כמו 

כן האות ז' מוחלפת באות ג' – "גה )זה(", "בגהירות 
)בזהירות(", ובמילה "מגז )מזג(" האותיות משוכלות.  
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בס״ד

דוגמה ב — ַלִּטּיּול ָיָצאִתי

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
12/58/11 ,56:58 מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ 



11

בס״ד

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

ביום שני נסעתי עם הוריי לגשרים התלויים בנשר.

הלכנו הרבה ברגל בדרך ראיתי כלנית ורקפת ולא.

קטפתי כי אלו פרחים מוגנים ואסור לקטוף.

כי זה אולי מוגן כמו נרקיס כמו.

גם הכלנית מוגן וראיתי את הגשר.

אבל זה גבוה. עליתי על הגשר ונהניתי למרות שזה.

נורא מפחיד וגבוה נורא כי זה גם גבוה.

וגם היה גשר נמוך שלא נראה לציפורים.

לטיול יצאתי ראיתי כמו פרפר כזה פרח.

כזה אבל לא יכולתי להתרכז בנוף.

כי הייתי לחוצה ומפוחדת בגלל

הגובה של הגשר קניתי גלידה

וחזרנו הביתה עייפים אך מרוצים

עד הטיול הבא.
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בס״ד

תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

üמפותח היטב

לכיד

מפותח

üלכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

אפשר להתרשם מחוויית הטיול המהנה של התלמידה ומהתחושות שלה בעת ההליכה 

על הגשרים התלויים.

הרעיונות בטקסט מפותחים. הכותבת מתארת את מה שראתה בטיול – הפרחים, 

פרח שהוא כמו פרפר והגשרים – הגשר הגבוה והגשר הנמוך. היא מתייחסת 

לערך הפרחים המוגנים, וכן מבטאת את הנאתה בשילוב תיאור של רגשות הפחד 

החזקים שלה בזמן ההליכה על הגשר. למשל: "לא יכולתי להתרכז בנוף. כי הייתי 

לחוצה ומפוחדת בגלל הגובע )הגובה( של הגשר". במשפט אחד בטקסט היא 

מתארת גשר נמוך שלא נראה לציפורים; רעיון זה  אינו ברור לקורא ונותר ללא 

הסבר.

הרעיונות בטקסט קשורים זה לזה אך לא תמיד מאורגנים ברצף הגיוני. בכמה 

מקומות בטקסט הלכידות נפגמת: כאשר הכותבת מסבירה שהכלנית והרקפת 

שראתה מוגנים כמו הנרקיס, היא כותבת "גם הכלנית מוגן" – חזרה מיותרת; 

החזרה על ההסבר שהגשר גבוה במשפט "כי זה גם גבוע )גבוה(" יוצרת סרבול; 

הצירוף "לטיול יצתי )יצאתי(" באמצע הטקסט מתאים יותר כפתיחה לטקסט, והוא 

קוטע את רצף הרעיונות. בחלק השני של הטקסט הכותבת חוזרת לתאר את רגשות 

הפחד שחוותה כשהלכה על הגשר הגבוה. 

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
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בס״ד

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
פיסוק נכון 

ברובו שתומך 
בקריאה

ü כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

 פיסוק
חלקי

שגיאות כתיב 
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

ü היעדר פיסוק
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה

רמה בינונית/ 
גבוהה ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

בשיחת המשוב הייתי אומרת לתלמידה שיכולתי להבין ממה נהנתה בטיול וכמה חששה מההליכה 
על הגשר. הייתי משבחת את התוכן המפותח - תיאור הסביבה והתחושות וכן את השימוש באוצר 

המילים המגון, ושואלת למה התכוונה כשכתבה גשר נמוך שלא נראה לציפורים. הייתי מבקשת 
ממנה לקרוא בקול את הטקסט ועוזרת לה ליצור לכידות טובה יותר. למשל, הייתי שואלת אותה 

אם היא חושבת שאפשר לוותר על משפטים שהם חזרה על הרעיונות  - הכלנית פרח מוגן 
והגשר הגבוה, וכן שואלת על בחירתה לכתוב באמצע הטקסט את הצירוף "לטיול יצאתי". 

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: כתיבה של תוכן מפותח ויכולת לתאר רגשות. 

נקודות לחיזוק: כתיבה לכידה של רעיונות. שימוש נכון בסימן הנקודה.

יש בטקסט ביטויים לשימוש בלשון האופיינית לטקסט הכתוב, בעיקר במשפטים מורכבים שבהם היא 

משתמשת נכון במילות קישור אבל, למרות, כמו למשל: "בדרך ראיתי כלנית ורקפת ולא. קטפתי כי 

אלו פרחים מוגנים ואסור לקטוף. כי זה אולי מוגן כמו נרקיס"; "ראיתי כמו פרפר כזה פרח כזה." 

אבל לא יכולתי להתרכז בנוף. כי הייתי לחוצה ומפוחדת בגלל הגובע )הגובה( של הגשר". יש 

שימוש באוצר מילים מגוון למשל: לחוצה, מפוחדת, לא יכולתי להתרכז, ועם זאת יש ביטויים של לשון 

דבורה, כגון השימוש החוזר במילה כזה ובמאזכר זה, וכן השימוש במילת הקישור החוזרת גם. 

ü

        הכותבת סימנה באופן אוטומטי נקודה 
בסוף כל שורה, ולכן הפיסוק שגוי. יש כמה משפטים 

שהמשפט מסתיים בסוף השורה, ואז הפיסוק תקין, אבל 
כנראה לא זו הייתה כוונתה של הכותבת.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
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בס״ד

דוגמה ג — ַלִּטּיּול ָיָצאִתי
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בס״ד

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

פעם אחת כל המשפחה שלנו הלכה לירושלים.

ראינו את החומות. והיה לנו כיף. ואמרתי את 

פרק התהילים שלי בכוונה. שחזרנו כל המשפחה

אמרה תודה!! זה היה כיף וכל כך מרגש.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
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בס״ד

תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

מפותח היטב

üלכיד

מפותח

לכיד ברובו

üמפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

מקריאת הטקסט אפשר להתרשם שהתלמיד חווה עם משפחתו חוויה מרגשת בטיול 

לירושלים. המשפט "ואמרתי את פרק התהילים שלי בכוונה" מרגש במיוחד. 

הכותב מתאר בקצרה את חוויית הטיול בירושלים. הוא מבטא את הריגוש שלו 

מהחוויה באופן מפורש באמצעות המילים כיף ומרגש. אין הרבה פרטים על הטיול, 

אלא רק תיאור של  החומות והתפילה של פרק מתהילים. אין הרחבה של פרטים. 

למשל: היכן התפלל את פרק התהילים? איך נראו בעיניו חומות ירושלים? כמו כן 

חסרים תיאורים נוספים שיכולים להסביר את ההנאה והריגוש מהטיול, למשל: מה 

עוד ראו בני המשפחה בירושלים. התלמיד צייר ציור מחולק לשניים. בצד שמאל – 

החומות והמשפחה, ובצד ימין צייר את הכיתה ואותו אומר: "המורה אתמול נסענו 

לירושלים". 

הרעיונות בטקסט קשורים זה לזה ומאורגנים ברצף הגיוני. הטקסט הקצר לכיד.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
12/58/11 ,56:58 מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ 
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בס״ד

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
ü פיסוק נכון

ברובו שתומך 
בקריאה

ü כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

 פיסוק
חלקי

שגיאות כתיב 
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

היעדר פיסוק 
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü מובן 
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

ü מובן
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה ü

רמה בינונית/ 
נמוכה

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

בשיחת המשוב הייתי אומרת לתלמיד שאני מתרשמת מכך שהתרגש מהטיול עם 
משפחתו לירושלים ונהנה ממנו. הייתי מתעניינת היכן אמר את פרק התהילים, האם 

ליד הכותל המערבי? מה היה כיף ומרגש? היכן עוד טיילו? למי אמרה כל המשפחה 
תודה? 

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: כתיבה של טקסט שתוכנו קרוב אל לבו של הכותב ומרגש אותו.

נקודות לחיזוק: הרחבת פרטים שיכולים לעורר עניין אצל הקורא, ויבהירו את 

המסופר.

לשון הטקסט אופיינית לשפה הדבורה והיא אינה מגוונת, כגון: "כל המשפחה שלנו 

הלכה לירושלים", "שחזרנו" במקום כשחזרנו, השימוש החוזר במילה כיף כדי לבטא 

שמחה והנאה.

ü
      בטקסט הקצר אין שגיאות 

כתיב.

       מלבד השימוש בנקודה יש שימוש מתאים 
בסימן הקריאה. הכותב התכוון לסמן שלושה סימני קריאה 

לשם הדגשה, אך סימן רק שניים במקום שלושה. בשני 
מקרים הפיסוק שגוי ומחלק את המשפט.
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דוגמה ד — ַלִּטּיּול ָיָצאִתי

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

פעם אחת נסענו לירושלים כל המשפחה

בא עז אכל עשב בגן חיות

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
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תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

מפותח היטב

לכיד

מפותח

לכיד ברובו

מפותח מעט

üלכיד בחלקו

üמצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הטקסט נראה כפתיחה לסיפור שלא הושלם על חוויה מטיול. הכותב מציין רק פרט 

אחד, שכנראה הרשים אותו. 

הטקסט תמציתי, וכולל שני משפטים בלבד. במשפט הראשון הכותב מוסר פרטים 

על מקום הטיול ועל המשתתפים, ובמשפט השני מציין פרט אחד שראה בטיול – עז 

האוכלת עשב בגן החיות. הקורא נותר מסוקרן, ורוצה לקרוא חוויות נוספות של 

התלמיד מביקורו בירושלים.

הקשר בין שני המשפטים רופף. מקריאת משפט הפתיחה יש ציפייה לתיאור מקום או 

מקומות שבהם המשפחה ביקרה ולפירוט של פעולות או דברים שהכותב ומשפחתו 

עשו, ראו או חוו. המשפט השני המתחיל בתיאור של עז, ומעורר תהייה אצל הקורא 

באשר לקשר של העז לטיול בירושלים. מתעוררת השאלה האם הכותב התכוון 

לספר על ביקור בגן החיות בירושלים.
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בס״ד

                    קיימות שגיאות כתיב רבות ביחס 

לכמות המילים. 

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
פיסוק נכון 

ברובו שתומך 
בקריאה

 כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

 פיסוק
חלקי

ü שגיאות כתיב
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

ü היעדר פיסוק
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה ü

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

הייתי אומרת לתלמיד שציפיתי לקרוא מה עשה עם משפחתו בירושלים. הייתי מעודדת אותו לספר 

בעל-פה היכן ביקר בירושלים, ממה נהנה, האם התכוון לספר על ביקורו בגן החיות שבירושלים 

וכדומה. תפקיד השאלות הוא להעלות מזיכרונו של הילד את חוויות הטיול. הייתי עוזרת לתלמיד 

לארגן את הפרטים שתיאר, ושואלת אותו איך היה רוצה להתחיל את הסיפור ועל אילו מהפרטים 

שסיפר היה רוצה לכתוב בהמשך. במצבי ההוראה הבאים עם התלמיד הייתי מסייעת לו באופן שתואר 

לעיל ובמהלך כתיבת הטקסט, במידת הצורך הייתי מזכירה לו את הפרטים שסיפר לי.

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: כתיבת פתיחה לטקסט המעוררת ציפייה להמשך.

נקודות לחיזוק: יצירת רעיונות לכתיבה המרחיבה את הנושא שעליו הכותב 

התכוון לכתוב.

הטקסט קצר, והמשפט השני שגוי מבחינת ההתאם הדקדוקי. 

ü
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בס״ד

דוגמה א — ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ֶׁשֲאִני רֹוצה 
ְלַסֵּפר ַעל ַעְצִמי  
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טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

ביום שבת שהייתי בן 1/4 נכנסתי לחדרי

רציתי לקרוא ספר. נכנסתי והיה

רעש אז נעלתי את הדלת. קראתי

את הספר סיימתי רציתי לצאת אך

הדלת הייתה נעולה דפקתי על 

הדלת אף אחד לא שמע אבא

והאחים שלי הגיעו מבית הכנסת

הם — רצו לעשות קידוש אבל

הם לא מצאו אותי הם רצו

להיכנס לחדר אבל היא

היתה נעולה! עבר שעה שעתיים

לא ידענו מה לעשות פתאום

אבא אמר “בוא נדפוק עם הדלת

)...( פטיש אבא פתח

סוף סוף
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תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

üמפותח היטב

לכיד

מפותח

üלכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הטקסט מעורר עניין ומתח. הכותב מצליח למסור לקוראים את מה שחווה מרגע 

שנכנס לחדרו וננעל בו ועד הסוף הטוב.

הכותב מגולל סיפור שקרה לו ומתאר בהרחבה את פעולות הדמויות ואת 

תחושותיהן. הוא פותח בתיאור הסיבה לכך שנעל את דלת חדרו – הרצון לקרוא 

ספר בשקט, וממשיך לתאר באופן מותח את מה שעבר עליו בחדרו הנעול 

באמצעות תיאור הפעולות של הדמויות ותגובותיהן: “רציתי לצת )לצאת( אך הדלת 

היתה ניעולה )נעולה( תפקתי )דפקתי( אל )על( הדלת אף אחד לא שמה )שמע(”; 

“הם רצו לאסות )לעשות( קידוש אבל הם לא מצו )מצאו( אתי )אותי( הם רצו 

להיכנס לחדר אבל הי )היא( היתה נעולה!”; “לא ידנו )ידענו( מה להסות )לעשות(”. 

גם הסיום במשפט “אבא פתח סוף סוף” מעיד על תחושת הרווחה של הנפשות 

הפועלות.

הרעיונות בטקסט מאורגנים ברצף הגיוני וברוב המקרים מקושרים היטב, כגון 

השימוש במילות הקישור אך ואבל, השימוש במילה פתאום, וכן השימוש בציון הזמן 

עבר )עברו( שעה שעתיים. בתחילת הסיפור, במשפט השני )"נכנסתי והיה רעש"(, יש 

חזרה מיותרת על המילה נכנסתי. כשהכותב מתאר את ניסיונות המשפחה להיכנס 

לחדרו הנעול, הוא משתמש במאזכר היא; מכיוון ששם העצם מרוחק מאזכורו היה 

מתאים יותר להשתמש במילה דלת כדי לציין שהיא נעולה. כמו כן, בסוף הסיפור, 

בעקבות דברי האב: "בו נתפוק )בואו נדפוק(..." – מתבקש תיאור שלם של פעולת 

האב, כגון: אבא פתח את הדלת סוף סוף, או: אבא דפק על הדלת עם הפטיש 

ופתח אותה סוף סוף.
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מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
פיסוק נכון 

ברובו שתומך 
בקריאה

 כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו
פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

üפיסוק 
שגיאות כתיב üחלקי

רבות )בעיקר 
הומופוניות 

שאינן פוגמות 
בקריאות(

היעדר פיסוק 
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה

רמה בינונית/ 
גבוהה ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

הייתי אומרת לתלמיד שהוא יודע לכתוב סיפור מעניין ומותח, ומציינת את האמצעים 
שהשתמש בהם: תיאורי הפעולות והתגובות של הדמויות, וסימן הקריאה. הייתי מוסיפה 

ומשבחת את השימוש הנכון במילות הקישור. לגבי שגיאות הכתיב, באחד ממפגשי 
ההוראה הבאים הייתי מתכננת לעבוד עם התלמיד על משפחות מילים מהשורשים 

ק-ר-א, מ-צ-א, י-ג-ע, כדי שיוכל לייצג בכתיבת המילים את העיצורים א’ ו- ע’. 

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: הפקת טקסט מפותח באמצעות תיאורים מעוררי עניין ומתח 

ושימוש בַקשרים מתאימים. 

נקודות לחיזוק: עידוד השימוש הנכון בסימני פיסוק לאורך הטקסט ושיפור 

הכתיב, במיוחד בייצוג כל אותיות השורש. 

הכותב עושה שימוש בלשון האופיינית לטקסט הכתוב. הוא משתמש באוצר מילים 

מדויק האופייני לשפה הכתובה, כגון: סיימתי )סימתי(, נעלתי )נאלתי(, נעולה )ניעולה(, 

וכן בכינוי קניין חבור: לחדרי. התחביר תקין מלבד המקרים האלה: בתחילת הטקסט 

מושמט צורן הצירוף כ' במילה שהייתי; השימוש השגוי בסוף הטקסט בצורת היחיד 

בוא )בו( נדפוק במקום בצורת הרבים בואו, המתאימה להקשר, וכן השימוש השגוי 

במילת היחס: עם )אים( הדלת במקום על הדלת.

ü

בתחילת הטקסט הכותב עושה שימוש נכון בסימן הפיסוק נקודה,   
אך מהמשפט השלישי ועד סוף הטקסט נעדר השימוש בסימן פיסוק זה. לעומת 

זאת הכותב עושה שימוש נכון בסימן הקריאה כדי להדגיש מצב סבוך שנוצר: "הי 
)היא( היתה נעולה!", ואף יודע שמירכאות מסמנות דיבור ישיר. הוא מסמן אותן 

בראשית הציטוט של דברי האב אך לא בסוף הציטוט. במקרה אחד הכותב עושה 
שימוש מיותר בסימן קו מפריד: "הם – רצו".  

מלבד השגיאות ההומופוניות כגון: נאלתי )נעלתי(, לאסות   
)לעשות(, יש השמטות של אותיות השורש א' ו- ע' מקבוצת אהו"י, כגון: קרתי 

במקום קראתי, לצת במקום לצאת, הגיו במקום הגיעו, וכן שגיאה פונולוגית של 
החלפת ד' ב- ת' במילות השורש ד-פ-ק: תפקתי )דפקתי(, נתפוק )נדפוק(.

כתב יד מובן ברובו.    

כתיבת מם סופית אינה ברורה.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
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בס״ד

דוגמה ב — ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ֶׁשֲאִני רֹוצה 
ְלַסֵּפר ַעל ַעְצִמי  
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בס״ד

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

מוצאי שבת אני וגולדי אחותי הגדולה דקה

אחרי שיצאה שבת טלפון מעניין מי זה?

גולדי הראשונה שמעיזה להוציא הטלפון

מהמקום שלו מזה מנדי בטלפון מי יודע מה

הוא רוצה להגיד דקה אחרי שבת?

כן זה כיף נולד להם ילד חמוד מאוד.

אני וגולדי רוקדות בסלון )כי שם יש הכי הרבה 

מקום( ומשם לכל החדרים ואימא שלי ממשיכה

לדבר עם מנדי אח שלי שנהיה אבא. אבא שלי

חוזר מבית כנסת ואנחנו מספרים לו

שלמנדי נולד תינוק חמוד מאוד מאוד 

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
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בס״ד

תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

üמפותח היטב

üלכיד

מפותח

לכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הכותבת מצליחה למסור לקוראים את החוויה המרגשת עם קבלת הידיעה על 

הולדת האחיין שלה. הייחוד של הטקסט טמון באופן שבו הכותבת בונה מתח סביב 

קבלת ההודעה ומעוררת את סקרנות הקוראים. 

פתיחת הטקסט מסקרנת מאוד. הכותבת מתארת בהרחבה את השתלשלות 

העניינים מרגע שנשמע צלצול הטלפון בבית ועד קבלת ההודעה המשמחת על 

הולדת אחיינה. היא משלבת שאלות שמביעות תמיהה: “מעניין מי זה?”, “מזה 

)מה זה( מנדי בטלפון”, “מי יודע מה הוא רוצה להגיד?” השאלות האלה תורמות 

לבניית המתח. בהמשך הטקסט הכותבת מביעה בהרחבה את שמחתה והתרגשותה 

מהבשורה.

הרעיונות בטקסט קשורים זה לזה ומאורגנים ברצף הגיוני. כשהכותבת מתארת 

את התגובה שלה לידיעה המשמחת, היא  עוברת מסיפור בזמן עבר לזמן הווה. 

השימוש באמצעי הרטורי הזה הופך את הסיפור לחי – הקורא חש שהוא צופה 

באירועים המתרחשים לנגד עיניו. 
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בס״ד

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
פיסוק נכון 

ברובו שתומך 
בקריאה

 כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:

üפיסוק 
חלקי

ü שגיאות כתיב
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

היעדר פיסוק 
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה ü

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

הייתי אומרת לתלמידה שיכולתי לחוש מאופן כתיבתה את שמחתה והתרגשותה 

מהאירוע שעליו סיפרה, וכי היא יודעת לעורר סקרנות אצל הקורא. הייתי משבחת 

את השימוש בשאלות כאמצעי היוצר סקרנות. הייתי מציעה לתלמידה לקרוא בקול 

את הטקסט שלה כדי שתוכל להרגיש את החלקים החסרים במשפט שכתבה — 

מילות יחס ופעלים. 

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: היכולת לתאר השתלשלות עניינים היוצרת מתח וסקרנות; השימוש 

בשאלות כאמצעי ריתוק; היכולת להביע שמחה והתרגשות  על-ידי תיאור של 

פעולות כגון הריקוד ברחבי הבית; השימוש המתאים בסימן השאלה.

נקודות לחיזוק: שימוש בתחביר תקין ליצירת משפטים שלמים. 

בטקסט יש ניצנים לשימוש בלשון האופיינית לטקסט הכתוב, הניכרת בעיקר במשפטים 
המורכבים האלה: " גולדי הרישונה )הראשונה( שמעיזה לאוצי )להוציא( הטלפון מהמקום 

שלו" – המשפט מורכב למרות היעדר מילת היחס את; " מי יודה )יודע( מה או )הוא( רוצה 
לאגיד )להגיד( דקה אחרי שבת?"; "אח שלי שניה )נהיה( אבא"; "אני וגולדי רוקדות בסלון 
)כי שם יש החי ארבה מקום( ומישם לקל החדרים" )אני וגולדי רוקדות בסלון )כי שם יש הכי 

הרבה מקום( ומשם לכל החדרים(. עם זאת, בחלק מהמשפטים יש פגימה בתקינות, כגון 
היעדר מילת היחס את במשפט: לאוצי )להוציא( הטלפון", היעדר פעלים במשפטי הפתיחה 

כגון: " מוצי )מוצאי( שבת אני וגולדי החותי )אחותי( הגדולה, היעדר פועל במשפט “...
ומישם לקל החדרים” וכן השימוש בלשון דבורה: “כן זה כיף”. 

ü

בחלק מהטקסט חסר פיסוק. במשפטים פירוט/הערות:  
שבהם יש סימני פיסוק – נקודה וסימן שאלה – הפיסוק נכון. 
בסוף הטקסט הכותבת ציירה פרצופון מחייך, ככל הנראה 
כדי לבטא את השמחה על הולדת התינוק החמוד, במקום 
להשתמש בסימן פיסוק מקובל, למשל שלושה סימני קריאה.

בשני מקרים הכותבת מפרידה בין   

ו”ו החיבור למילה.

פירוט/הערות: פירוט/הערות:

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
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בס״ד

דוגמה ג — ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ֶׁשֲאִני רֹוצה 
ְלַסֵּפר ַעל ַעְצִמי  
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בס״ד

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

פעם שהלכתי עם אבא שלי בחופש עף לי הכיפה.

בשיחים ואבא שלי חיפש את הכיפה ואבא שלי לא מצא.

וחשבתי מה נעשה ואבא שלי הביא לי את הכיפה שלו

והוא נשאר עם הכובע    סוף
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בס״ד

תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

מפותח היטב

לכיד

מפותח

üלכיד ברובו

üמפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הכותב מצליח למסור לקוראים חוויה אישית מאירוע שהיה משמעותי עבורו – אביו 

נתן לו את כיפתו שלו במקום הכיפה שאבדה לו.

הטקסט מתאר מקרה שבו הילד איבד את הכיפה שלו. רגשות הילד בעקבות איבוד 

הכיפה באים לידי ביטוי בתיאור המחשבה: “וחשבתי מה נהשה )נעשה(”. המעשה 

של האב – מתן הכיפה שלו לילד, והתיאור “והו נישר עםהכובה )והוא נשאר עם 

הכובע(” משמשים סיום יפה ומרגש שמעורר הזדהות עם דאגת ההורה לילדו. עם 

זאת, השתלשלות העניינים נמסרת בקצרה.

הרעיונות בטקסט מאורגנים ברצף הגיוני, אך הכותב משתמש אך ורק ב- ו"ו 

החיבור כדי לקשר בין המשפטים. שימוש זה, וכן השימוש החוזר במילה אבא 

במקום בכינוי הגוף הוא, פוגמים מעט בקישוריות הטקסט.
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בס״ד

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
פיסוק נכון 

ברובו שתומך 
בקריאה

 כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

üפיסוק 
חלקי

ü שגיאות כתיב
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

היעדר פיסוק 
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה ü

רמה בינונית/ 
נמוכה

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

הייתי אומרת לילד שהוא תיאר חוויה מרגשת שאפשר להזדהות איתה – אובדן של 
חפץ בעל ערך, נתן ביטוי לרגשות באמצעות תיאור של מחשבה, וכתב סיום המעיד 
על הקשר האמיץ בין הדמויות. הייתי שואלת אותו איך הוא הרגיש כשעפה הכיפה, 

האם גם הוא חיפש אותה, האם הוא ואביו דיברו ביניהם ומה הם אמרו. הייתי 
מסבירה שהוספת דברי הדמויות יכולה לעניין את הקורא. כמו כן הייתי מציעה לילד 

לקרוא בקול את הטקסט שכתב ושואלת אותו איפה אפשר לוותר על ו‘ החיבור.

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: היכולת לספר חוויה מעניינת ולבטא ניצנים של ביטוי רגשות 

בכתיבה של סיפור/חוויה.

נקודות לחיזוק: פיתוח תוכן, למשל: שיחה בין הדמויות המשקפת את רגשותיהן 

ומחשבותיהן כתגובות למה שקורה להן; השמטת ו”ו החיבור או שימוש 

באמצעים אחרים כחלופה; הפרדה בכתיבת מילים. 

לשון הטקסט אופיינית לשפה הדבורה יותר מאשר לשפה הכתובה. השיבושים 

מתבטאים באותיות היחס, בהתאם הדקדוקי ובאי-דיוק לשוני: "פם שהלכתי" במקום 

כשהלכתי; "אף )עף( לי הכיפה. בשיחים" במקום עפה לי הכיפה אל השיחים; "הבי לי, 

במקום נתן לי.

ü

בטקסט הקצר הכותב משתמש בסימן   
הפיסוק נקודה בשני מקרים. במקרה אחד השימוש הוא 

נכון - “ואבא שלי לאמצה.” אך במקרה השני הסימן קוטע 
את המשפט – “אף )עף( לי הכיפה. בשיחים ואבא...” 

בשאר המשפטים חסרים סימני פיסוק.

בנוסף לשגיאות ההומופוניות, כגון: אף   
)עף(, חיפס )חיפש(, נהשה )נעשה( הכותב מחבר בין 

שתי מילים הנתפסות בעיני כותבים בראשית דרכם 
כיחידת משמעות אחת: “אבאשלי” )אבא שלי(, 
“לאמצה” )לא מצא(, “עםהכובה” )עם הכובע(

               כתב היד יפה ועיצוב 

האותיות מדויק.
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בס״ד

דוגמה ד — ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ֶׁשֲאִני רֹוצה 
ְלַסֵּפר ַעל ַעְצִמי  

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

כשהייתי קטנה בבית הרפואה זיו

דודה שלי הגיעה עם אמא שלי

לבית הרפואה דודה שלי התלבשה

בבית הרפואה כאילו היא הרופאה

בבית הרפואה.
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בס״ד

תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

מפותח היטב

üלכיד

מפותח

לכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

üמצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הטקסט מתאר חוויה שיש בה הומור; פתיחה מעוררת עניין לסיפור אפשרי שהכותבת 

לא המשיכה לספר. 

הטקסט מתאר בתמציתיות את נקודת המבט של הכותבת למראה הדודה שהגיעה 

לבקרה בבית החולים. לא מתואר מה בלבושה של הדודה נראה כאילו היא 

רופאה, ומה הייתה השתלשלות האירועים בעקבות הופעת הדודה, למשל: איך 

הגיבה הילדה למראה דודתה, מה נאמר, מה חשבו אחרים. הקורא נותר סקרן 

לפרטים נוספים ולהמשך.

הרעיונות בטקסט הקצר מאורגנים ברצף הגיוני. יש לציין כי טקסט קצר כל כך עשוי 

להיות לכיד בדרך כלל. 
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בס״ד

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
פיסוק נכון 

ברובו שתומך 
בקריאה

 כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:
פירוט/הערות:

üפיסוק 
חלקי

שגיאות כתיב 
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

היעדר פיסוק 
או פיסוק 

שגוי

ü כתיב משובש
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

מובן 
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

ü ü מובן
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה ü

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

הייתי אומרת לתלמידה כי הרעיון שכתבה עליו מעלה חיוך, מצחיק, ושואלת אותה שאלות 
מנחות כדי לסייע לה להרחיב את הטקסט כך שיעניין את הקוראים, למשל: מדוע אושפזה 

בבית החולים, מדוע הדודה נראתה כמו רופאה – מה לבשה? האם עוד אנשים חשבו 
שהיא הרופאה? מה אמרו לה הילדה או האם, וכדומה. כמו כן הייתי מבקשת ממנה 

לקרוא בקול את הטקסט שלה )או קוראת אותו באוזניה אם היא תתקשה לקרוא את מה 
שכתבה(, כדי שתבחין בחזרה על הצירוף ‘בבית הרפואה’, והייתי שואלת אותה אם יש 

מקומות בטקסט שבהם תוכל לוותר על השימוש החוזר בצירוף. 

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: הבעה של רעיון שיש בו הומור. שימוש במבנה תחבירי נכון עם 

המילה כאילו.

נקודות לחיזוק: פיתוח תוכן כדי להמשיך ולעניין את הקורא שהסתקרן מהאירוע 

שסופר.

הטקסט הקצר מרובה בחזרות על צירוף המילים בית רפואה, ולשונו תקינה. יש 

שימוש נכון במילת הקישור כאילו במשפט: “דודה שלי יתלבשה בבת הרפה כילה יה 

הרפה” )דודה שלי התלבשה בבית הרפואה כאילו היא הרופאה(.

ü

בטקסט הקצר יש סימן פיסוק    

אחד בסוף הטקסט

יש השמטות של אותיות אהו”י במילים:   
הרפואה )הרפאוה(, הרופאה )הרופה(, כאילו )כילה(, היא 

)יה(, הייתי )הית(. יש שגיאות הומופוניות: כתנה )קטנה(, 
יתלבשה )התלבשה(, וכן הפרדת צורני הצירוף מן המילה: 

כה שהית )כשהייתי(.

האותיות ג, ל, פ כתובות   

בדפוס.
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דוגמה א — ַהֶּמֶלְך ֶׁשֹּלא ָמָצא ֶאת ַהֶּכֶתר ֶׁשּלֹו
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טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

יום אחד יצא המלך לשאוף אוויר

כהרגלו. רוח חזקה מאוד היה באותו יום.

בלי שהוא ישים לב. עף לו הכתר.

הלך לישון. הוא קם בבוקר ולא מוצא

את הכתר? פרסם מי שימצא את הכתר

יקבל סכום גדול! של כסף. היה שתי

זוגי עניים שרצו לחפש דפקו

בארמונו של המלך ואמרו למלך

שהם רוצים לחפש בבית שלו. נכנסו

לחצר פתאום ראו משהו מנצנץ

ראו שזה הכתר שמחו כל כך

והמלך הביא להם את סכום הכסף

מתברר שזה היה בין השיחים!

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
12/58/11 ,56:58 מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ 

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
12/58/11 ,56:58 מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ 



38

בס״ד

תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

üמפותח היטב

לכיד

מפותח

üלכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הסיפור מסקרן את הקורא בפתיחה המעניינת שלו, הכתובה בלשון גבוהה: 

"יצא המלך לשאוף עביר כארגלו" )יצא המלך לשאוף אוויר כהרגלו(; 

וברעיונות היצירתיים שבו: העניים שביקשו לחפש את הכתר והסיום המפתיע – 

מציאת הכתר בחצר.

בפתיחת הסיפור מתוארות בהרחבה נסיבות אובדן הכתר, ונוצר עניין אצל הקורא. 

לאחר מכן יש תיאור מפורט של פעולות המלך והדמויות המצטרפות – העניים, וכן 

תיאור המתייחס לעולמן הפנימי של הדמויות, כגון: "בלי שהוא יסים לב"; תיאור 

כוונות: "שרצו לחפס )לחפש(", "שהם רוצים לחפס )לחפש( בבית שלו." יש גם 

תיאורים של הסביבה ושל הכתר שבמוקד הסיפור, שיוצרים מתח ועניין: "רוח 

חזקה מאוד היה )היתה( באותו יום"; "ראו משאו )משהו( מנצנץ ראו שזה הכתר"; 

"מתברר שזה היה בן )בין( הסיחים )שיחים(!"

האירועים בסיפור מאורגנים ברצף הגיוני, כרונולוגי-סיבתי, למשל: הקשר בין 

האירוע שבו הכתר עף מבלי שהמלך שם לב לבין האירוע שבו המלך קם בבוקר 

משנתו ולא מצא את הכתר. עם זאת, חלק מהסיפור משתלשל ברצף של משפטים 

שנעדר מהם השם של עושה הפעולה, מה שפוגם מעט בשטף הקריאה, למשל: "אלך 

)הלך( לישון. הוא קם בבוקר ולא מוצא את הכתר? פרסם מי שאימצה )ימצא("; 

"נחנסו )נכנסו( לחצר פתאום ראו משאו )משהו( מנצנץ ראו שזה הכתר שמחו". 

באחד המשפטים הכותב עבר מזמן הפועל בעבר אל זמן הפועל בהווה ללא צורך 

)"הוא קם בבוקר ולא מוצא את הכתר?"(.
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              הכותב משתמש בכמה סימני פיסוק. השימוש בנקודה 
במרבית המשפטים הוא נכון, מלבד במקרה אחד שבו התלמיד 

סימן נקודה באמצע המשפט: "בלי שהוא יסים )ישים( לב. אף )עף( לו 
הכתר." בסימן קריאה השתמש הכותב פעמיים כדי לסמן התפעלות. 

באחד משני המקרים הסימן אינו במקום הנכון: "יקבל סכום גדול! של 
כסף." סימן השאלה במשפט "הוא קם בבוקר ולא מוצא את הכתר?" 

אינו מתאים.

בטקסט יש שימוש בלשון האופיינית לטקסט הכתוב. הדבר מתבטא באוצר המילים, 
בצורות החבורות ובמורכבות תחבירית כמו הקדמת הנשוא לנושא: "יצא המלך 

לשאוף עביר )אוויר( כארגלו )כהרגלו("; "רוח חזקה מאוד היה באותו יום"; 
"מתברר שזה היה בן הסיחים!". בשני משפטים יש פגימה בהתאם הדקדוקי: "רוח 
חזקה מאוד היה באותו יום"; "היה שתי זוגי עניים". נוסף על כך, השימוש בפועל 
הביא במשפט "ואמלך )והמלך( אבי )הביא( להם את סכום הכסף" – אינו תקני, 

ונפוץ יותר בלשון הדבורה )יש לומר: "נתן" או "מסר"(.

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה

ü פיסוק נכון
ברובו שתומך 

בקריאה

 כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

 פיסוק
חלקי

ü שגיאות כתיב
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

היעדר פיסוק 
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.
היבטים שהיית בוחר/ת 

לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 
)יש לבחון את ההיבטים 

האלה גם בהתבוננות 
בטקסטים אחרים שכתב/ה 

התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה

רמה בינונית/ 
גבוהה ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

הייתי אומרת לתלמיד שהוא כתב סיפור מעניין עם פתיחה מסקרנת המתארת בלשון 
גבוהה את נסיבות היעלמותו של הכתר, ומציינת את הרעיונות היפים בסיפור – רעיון 
הפרס, האנשים העניים שביקשו לזכות בפרס, וגילוי הכתר בין השיחים. הייתי אומרת 

לתלמיד כי לפעמים לא היה לי ברור מי עושה את הפעולה, ומדגימה לו על-ידי 
קריאה קולית של משפט אחד היכן מתאים להוסיף את עושה הפעולה באמצעות 
שמות הדמויות )המלך/העניים( או באמצעות כינויי גוף. בעקבות ההדגמה הייתי 

מציעה לתלמיד לקרוא את הטקסט ולנסות להוסיף בעצמו במקומות אחרים את עושה 
הפעולה. נוסף על כך, הייתי מסבירה לו כיצד לעשות שימוש נכון בסימן השאלה ובסימן 

הקריאה.

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: כתיבת סיפור מעניין המשלב תיאורים מסוגים שונים: תיאורי סביבה, 

תיאור של פעולות הדמויות וכן שימוש בלשון האופיינית לטקסט הכתוב.

נקודות לחיזוק: כתיבת משפטים שבהם נושא הפעולה ברור; שימוש נכון בסימני 

פיסוק. 

ü

              כל השגיאות הן הומופוניות, למשל: 
עביר )אוויר(, אלך )הלך(, לחפס )לחפש(, משאו 

)משהו(.
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דוגמה ב — ַהֶּמֶלְך ֶׁשֹּלא ָמָצא ֶאת ַהֶּכֶתר ֶׁשּלֹו
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טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

יום אחד. התעורר המלך. וגילה

שהכתר שלו נאבד, הוא אמר

לכולם לחפש לו את הכתר.

כולם חיפשו וחיפשו. ולא מצאו.

המלך ציווה. שיגיעו אומנים

ויכינו לו כתר חדש, בינתיים

עד שהכינו לו את הכתר.

המלך היה עצוב מאוד.

ויום אחד הגיעו האומנים

אל המלך. והביאו את הכתר 

למלך. המלך כל כך שמח.
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תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

מפותח היטב

üלכיד

üמפותח

לכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הסיפור מעניין ובנוי כהלכה. הרעיון של הזמנת כתר חדש מעשה ידיהם של אומנים 

הוא רעיון יפה.

תוכנו של הסיפור מגולל את כל האירועים הבונים סיפור שלם: הגילוי של המלך 

שכתרו אבד, חיפוש הכתר, הפתרון של המלך – פנייה לאומנים, קבלת הכתר 

החדש, וכן תיאור הרגשות של המלך הן עם אובדן הכתר והן עם קבלת הכתר 

החדש.

האירועים בסיפור מאורגנים ברצף הגיוני, כרונולוגי-סיבתי. האירועים מקושרים היטב 

זה לזה הן באמצעות שימוש במילים לציון זמן: בינתיים, עד ש..., יום אחד; והן 

באמצעות שימוש בכינויי גוף או חזרה על נושא המשפט, כגון: "הוא אמר לקולם 

)לכולם( לחפש לו את הכתר. כולם חפשו וחפשו".

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה

רמה בינונית/ 
גבוהה ü

רמה 
גבוהה

בטקסט יש שימוש בלשון האופיינית לטקסט הכתוב, למשל: הקדמת הנשוא לנושא 

– "התורר )התעורר( המלך", "שיגיהו )שיגיעו( אומנים", "הגיהו )הגיעו( האומנים"; 

מורכבות תחבירית – "התורר המלך. וגילה שהכתר שלו נהבד", "בנתים עד שהחנו 

)הכינו( לו את הכתר. המלך היה עצוב מאוד"; כמו כן יש בחירת המילים מדויקת, 

למשל: המלך ציווה, ויכינו כתר, כל כך שמח.
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12/58/11 ,56:58 מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ 



43

בס״ד

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
פיסוק נכון 

ברובו שתומך 
בקריאה

 כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

 פיסוק
חלקי

ü שגיאות כתיב
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

ü היעדר פיסוק
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

נקודות חוזק: יצירת סיפור שלם, קישוריות טובה בין האירועים.

נקודות לחיזוק: פיתוח של פרטים נוספים שיכולים ליצור עניין, כגון: תיאור 

הרגשות של המלך משגילה שכתרו נעלם, איך נראה הכתר החדש שהאומנים 

הכינו. נוסף על כך: הנחיה לשימוש נכון בנקודה בסוף משפט.

ü

              הכותב מרבה להשתמש בנקודה. הוא 

מסמן נקודה באמצע המשפטים ולא רק בסופם 

והדבר מקשה על קריאה רציפה.

              שגיאות הומופוניות כגון: נהבד 

)נאבד(, ציבה )ציווה(, ויחינו )ויכינו(.

              כתב יד ברור מאוד 

ומסודר.

              

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

הייתי אומרת לתלמיד שהוא כתב סיפור מעניין ושהרעיון של הכנת כתר בידי אומנים 

הוא רעיון יפה ומיוחד. הייתי מביעה התעניינות בסיפור ושואלת למשל: מה הרגיש המלך 

כשגילה בבוקר שהכתר שלו נעלם? או: מה היה מיוחד בכתר שהכינו האומנים? איך 

נראה הכתר הזה? הייתי מסבירה שהפרטים האלה יכולים לעניין גם קוראים אחרים.

בנוגע לפיסוק, הייתי מבקשת מהתלמיד לקרוא את הסיפור בקול לפי סימני הפיסוק 

שסימן, ומבחינה אם הוא קורא בהתאם למה שסימן ועוצר את קריאתו באמצע 

המשפטים. לחלופין הייתי קוראת באוזניו את הסיפור לפי סימני הפיסוק שסימן, 

וממחישה לו איך הנקודות המיותרות באמצע המשפט קוטעות את שטף הקריאה. 

אפשר גם לציין בפני התלמיד כי הוא יודע לקשר היטב בין המשפטים במרבית הטקסט 

ולהפנות את תשומת ליבו לשלושת המשפטים האחרונים בסיפור שבהם יש חזרה 

על המילה מלך. קישוריות מיטבית אפשר ליצור באמצעות מילת יחס נטויה המשמשת 

כמאזכר – לו: ויום אחד הגיעו האומנים אל המלך והביאו לו את הכתר. המלך כל כך 

שמח. בקישוריות הזאת התלמיד כבר עשה שימוש בחלקו הראשון של הטקסט: "הוא 

אמר לקולם )לכולם( לחפש לו את הכתר." 

לקראת שיחת משוב
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בס״ד

דוגמה ג — ַהֶּמֶלְך ֶׁשֹּלא ָמָצא ֶאת ַהֶּכֶתר ֶׁשּלֹו

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

מעשה במלך נבוכדנצר, המלך היה עצוב מאוד. כי כתרו נאבד לו.

שאל המלך נבוכדנצר את עבדיו. "היכן כתרי? "איננו יודעים!" ענו המשרתים

אמר המלך לעבדיו "תחפשו לי את הכתר" יצאו העבדים מבית המלך בסוסים

מלאים באוצרות.
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בס״ד

תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

מפותח היטב

לכיד

מפותח

üלכיד ברובו

üמפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הסיפור מבליט את השימוש בלשון האופיינית לטקסט הכתוב. הפתיחה שלו יוצרת 

עניין ואף מפתיעה בבחירת הדמות – המלך נבוכדנצר. הקורא נותר סקרן לדעת את 

המשך הסיפור.

הטקסט פותח בתיאור הרקע לסיפור – הצגת המלך, הרגשתו והסיבה לכך, מבלי לפרט 
מה היו הנסיבות לאובדן הכתר. השיחה בין המלך לעבדיו סביב היעלמותו של הכתר מניעה 

את העלילה ויוצרת עניין בשל השימוש בדיבור ישיר. הטקסט מסתיים במשפט המתאר 
את פעולת העבדים בעקבות השיחה. הסיפור נגדע בתיאור זה והקורא נותר עם שאלות 
לגבי המשך העלילה: מדוע יצאו העבדים מבית המלך מלאים באוצרות, והאם באמצעות 

האוצרות הצליחו למצוא את הכתר. 

הטקסט הקצר לכיד אך חסר סיום שיסביר את תפקידם של האוצרות בעלילה.
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בס״ד

              הכותבת יודעת לעשות שימוש נכון בסימן 
קריאה וכן במירכאות כדי לסמן דיבור ישיר.

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה

ü פיסוק נכון
ברובו שתומך 

בקריאה

 כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

 פיסוק
חלקי

ü שגיאות כתיב
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

היעדר פיסוק 
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה

רמה בינונית/ 
גבוהה ü

רמה 
גבוהה

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

הייתי אומרת לתלמידה שהיא יצרה פתיחה לסיפור מעניין; הייתי מתעניינת במקור 
ההשראה שלה לכתיבה על המלך נבוכדנצר, ושואלת שאלות שיסייעו לה להמשיך 
ולגולל את הסיפור, למשל: האם המלך הוא שהציע לעבדיו לקחת איתם אוצרות? 

לשם מה לקחו אוצרות? כיצד או היכן הם מתכוונים לחפש את הכתר, וכיצד יסתיים 
הסיפור. הייתי מציינת גם את השימוש שלה בדיבור ישיר שיוצר עניין ובסימני הפיסוק 

המתאימים לציון הדיבור הישיר.

לקראת שיחת משוב

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

נקודות חוזק: הכותבת מבטאת יכולת לשונית גבוהה ויכולת ליצור פתיחה 

מעניינת לסיפור אפשרי. 

נקודות לחיזוק: פיתוח השתלשלות אירועים עד ליצירת סיפור שלם.

הכותבת משתמשת בלשון האופיינית לטקסט הכתוב. הדבר מתבטא בעיקר בכינויים 

החבורים: כתרי, עבדב )עבדיו(, בהקדמת הנשוא לנושא: שעל )שאל( המלך, אנו 

)ענו( העבדים, ובניסוחים המאפיינים סיפורי מעשייה, כגון: "מאשה )מעשה( במלך 

נבוכנצר", וכן משפט הסיום: "יצו )יצאו( האבדים )העבדים( מבית המלך בסוסים 

מלאים באוצרות."

ü

              

                            כתב היד קטן מאוד.

                שגיאות כתיב רבות. שגיאות הכתיב הן 
 הומופוניות, למשל: מאשה )מעשה(, הצוב )עצוב(, 

עבדב )עבדיו(
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בס״ד

דוגמה ד — ַהֶּמֶלְך ֶׁשֹּלא ָמָצא ֶאת ַהֶּכֶתר ֶׁשּלֹו

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

יום-אחד-קם-המלך-בבוקר

ולא-מצא-את-הכתר

שלו.-קרא-המלך-למשרתים

שלו-וציווה-אותם-שימצאו-לו

את-הכתר. ובסוף-משרתיו

מצאו-לו-את-הכתר
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בס״ד

תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

מפותח היטב

üלכיד

מפותח

לכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

üמצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הסיפור קצר מאוד ויש בו שלד של אירועים שיכולים להתפתח לסיפור מעניין 

ומורחב.

הסיפור בנוי משלד של אירועים: פתיחה קצרה המניעה את העלילה – המלך לא 

מצא את הכתר, תגובת המלך המתמצה בקריאה למשרתים ובציווי למצוא 

את הכתר, וסוף טוב המציין שהמשרתים מצאו את הכתר. בסיפור אין הרחבות 

באמצעות תיאורים כגון: נסיבות היעלמות הכתר, פעולות המשרתים לחיפוש הכתר 

והרגשות של הדמות המרכזית בכל הנוגע לאובדן הכתר ומציאתו.

הטקסט הקצר לכיד.

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
12/58/11 ,56:58 מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ 



49

בס״ד

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה

ü פיסוק נכון
ברובו שתומך 

בקריאה

 כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

 פיסוק
חלקי

ü שגיאות כתיב
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

היעדר פיסוק 
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

ü מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה

רמה בינונית/ 
גבוהה ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

הייתי שואלת את התלמידה שאלות תוכן כדי לעורר אצלה את המודעות לעניין שיכול 
להתעורר אצל הקורא עם קריאת הסיפור שלה, למשל: איך הגיב המלך בתחילת הסיפור 
כשלא מצא את הכתר שלו? האם יש לה רעיון שיענה על השאלה כיצד נעלם הכתר? מה 

עשו המשרתים כדי למצוא את הכתר? מה קרה כשהמשרתים הביאו למלך את הכתר? 
מכיוון שהתלמידה כתבה את המילה לא הן כדי לציין שלילה והן כדי לציין את כינוי הגוף 

לו, הייתי מלמדת אותה את ההבדל בכתיב של שתי המילים.

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: רמה לשונית המתאימה ללשון הכתובה.

נקודות לחיזוק: פיתוח שלד של סיפור לסיפור מורחב שיעורר עניין אצל הקוראים, 

ארגון הכתוב על-ידי יצירת רווחים בין המילים.

בטקסט הקצר, שהמילים המרכזיות שבו: "מלך", "משרתים" ו"כתר" חוזרות על עצמן, 

יש שימוש בלשון שאופיינית לטקסט הכתוב: שימוש מדויק במילה ציווה ובמילת היחס 

אותם; שימוש בכינוי החבור – משרתיו )משרתו(, ומשפטים שבהם הנשוא מקדים את 

הנושא, כגון: "כרה-אמלך )קרא המלך(".

ü

              בטקסט הקצר יש שימוש בנקודה 

בשניים מתוך שלושת המשפטים.

              הכותבת משתמשת במילה לא 

לציון מילת השלילה ולציון כינוי הגוף לו )כתיב 
שגוי(.

              כתב היד יפה ועיצוב 

האותיות מדויק.

              המילים מופרדות במקף וכתובות 
בסמיכות זו לזו. במקרה שבו מסומנת נקודה 
אין רווח בין המילים: "הכתר שלא.כרה אמלך" 

)הכתר שלו.קרא המלך(
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בס״ד

דוגמה א — ְסִפיָנה ְּבָים סֹוֵער

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

הרפתקאות בסירה

יוסף ודניאל ואבא שלהם הלכו לטיול באונייה הם היו מרוגשים.

פתאום נהיה עננים בשמים והתחילה רוח חזקה נהיו גלים גבוהים

יותר ויותר, אבא אמר ליוסף לפתוח את המפרשים. אבא אמר לדניאל

לכוון את הסירה. ...)לא ברור( אבל ההגה נשבר. והגשם התחזק והילדים

פחדו. אבא היה לחוץ התחילו ברקים ורעמים אבא אמר לבוא לבוא להתפלל.

יוסף ודניאל עמדו להתפלל וגם אבא. ה' שמע לתפילות שלהם ועשה נס

פתאום יצא השמש ונהיה רגוע אבא יוסף ודניאל הודו לה' והיו שמחים
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בס״ד

תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

üמפותח היטב

üלכיד

מפותח

לכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

בקריאת הסיפור אפשר לחוש את המתח הנוצר ככל שהעלילה מתפתחת. 

הסיפור מאופיין בעלילה המתפתחת בהדרגה עד שהיא מגיעה לשיא. התיאורים 

של מזג האוויר והים ממחישים לקורא את אווירת הסערה – "ואתחילה )התחילה( 

רוח חזקה ניוא )נהיו( גלים גבוים )גבוהים( יותר ויותר..."; "ואגשם )והגשם( אתחגק 

)התחזק(..."; "איתחילו )התחילו( ברקים וראמים )ורעמים(". פעולותיהן של הדמויות 

כתגובה לאירועים הפיזיים מסופרות בהרחבה.

אירועי הסיפור מאורגנים ברצף כרונולוגי – סיבתי באופן מיטבי. בשני מקומות 

בסיפור הכותב משתמש במילה פתאום לציון נקודות מפנה, ושימוש זה הוא נכון 

ומתאים. גם מילת הקישור אבל מתאימה, ותורמת ליצירת מתח בתיאור רגע השיא 

בעלילה.    
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בס״ד

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
פיסוק נכון 

ברובו שתומך 
בקריאה

 כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

üפיסוק 
חלקי

ü שגיאות כתיב
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

היעדר פיסוק 
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה

רמה בינונית/ 
גבוהה ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

בשיחת המשוב הייתי אומרת לתלמיד שהוא הצליח לרתק אותי באופן כתיבתו, 

מצביעה על תיאורי הסביבה ומזג האוויר המתהווה לסערה, ומשבחת את הפירוט 

של פעולות הדמויות ואת תיאור רגשותיהן. הייתי מציעה לו להשתמש בחלק 

מהמשפטים בכינוי הגוף הוא כחלופה לחזרה על שם העצם אבא. 

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: כתיבת סיפור בעל עלילה המתפתחת לשיא באמצעות תיאורי 

סביבה נרחבים, וכן תיאורי פעולה ורגשות של הדמויות.

נקודות לחיזוק: שימוש בכינויי גוף כַקשרים בין משפטים; לימוד הכתיב הנכון של 

פעלים מבניין התפעל שבהם כתב את תחילית הבניין באות א' במקום באות ה' 

– אתחילה, אתחזק, איתחילו. 

בטקסט יש שימוש בלשון מדויקת ומגוונת, האופיינית לטקסט הכתוב. למשל: כותרת הסיפור "ארפתקאות 
)הרפתקאות( בסירה ", "מרוגשים", "לפתוח את אמפרסים )המפרשים(", "לסבן )לכוון( את הסירה", "יצא )יצאה( 

השמש", "אמדו )עמדו( ליתפלל )להתפלל(". יש שימוש בצורת פעלים המבטאת התהוות: "אתחזק )התחזק(" 
והנטיות "ניה, ניוא )נהייה, נהיו(", אם כי באחד המקרים הנטייה היא בצורת יחיד – "ניה הננים )נהיה עננים(" 

במקום בצורת רבים – נהיו עננים. בנוסף, יש משפטים שבהם הוקדם הנשוא לנושא, למשל: "ואתחילה )והתחילה( 
רוח חזקה", "ניוא )נהיו( גלים", "איתחילו )התחילו(ברקים". לצד השימוש בלשון האופיינית לטקסט הכתוב, 

השימוש בצירוף "הלכו לטייל" בהקשר לשיט באונייה בתחילת הסיפור הוא שימוש השגור בלשון הדבורה. כמו כן, 
בחלק מן המשפטים חוזר השימוש במילה אבא במקום שימוש בכינוי גוף, למשל: "אבא אמר ליוסף לפתוח את 

אמפרסים )המפרשים(. אבא אמר לדניל )לדניאל( לסבן )לכוון( את הסירה".

      הכותב משתמש בנקודה במרבית 

המשפטים, ופעם אחת אף בפסיק. לקראת סוף 

הסיפור חסר שימוש בסימן הנקודה.

   השגיאות ברובן הומופוניות, למשל: "אלכו 
)הלכו(", "אם )הם(", "ליתפלל )להתפלל(". בשני מקרים 

יש השמטה של אות אהו"י – "גבוים )גבוהים(" והשם "דניל 
)דניאל(". במרבית המקרים שבהם הכותב השתמש בהא 

היידוע הוא כתב א' במקום ה'.

ü
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בס״ד

דוגמה ב — ְסִפיָנה ְּבָים סֹוֵער

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

נסיעה ארוכה לישראל

היה משפחה שהם החליטו להפליג לישראל

הם באו לספינה שילמו ועלו הספינה יצאה לדרך

פתאום בלילה התנדנדה הספינה

וכולם קמו משינה ודאגו מאוד לילדים

כולם התפללו שה' יושיע אותם

פתאום זרחה השמש והספינה שטה בשלום

והגיעו לעיירה שבארץ ישראל

קנו בית מצאו עבודה בית ספר לילדיהם

וחייהם המשיכו לשלום

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
12/58/11 ,56:58 מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ 

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך חוברת דוגמאות למורה 
12/58/11 ,56:58 מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ 



54

בס״ד

תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

מפותח היטב

üלכיד

üמפותח

לכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

סיפור שיש בו אירוע מותח )התנדנדה הספינה(, שהגיע לסיומו בזכות התפילה לה'. 

לסיפור נושא מיוחד - עלייה לא"י וההתאקלמות בה – נושא שהעיסוק בו אופייני יותר 

לעולם המבוגרים.

הסיפור מתאר את השתלשלות האירועים של משפחה המפליגה לישראל, החל מהחלטה 
להפליג לישראל, המשך באירוע שקרה בהפלגה )הספינה התנדנדה(, דרך הישועה של ה' 
במהלך ההפלגה, ולבסוף ההגעה לארץ וההיקלטות בה. חלק מהאירועים מסופרים בקצרה 

ומעוררים שאלות אצל הקורא, למשל:  מדוע החליטה המשפחה להפליג לישראל, האם כדי 
לטייל בה או כדי להתיישב בה כפי שמבינים בסוף הסיפור. הכותב מתאר את התנדנדות 
הספינה בלילה, אבל לא מה גרם לכך –  האם סערה בים? איך הגיבו הילדים? עם זאת, 

לאורך הסיפור יש תיאורים התורמים לעלילה, למשל: "הספינה יצאה לדרך", "וכולם קמו 
משינה ודאגו לילדים", "פתאום זרחה השמש והספינה שטה בשלום", "כולם התפללו שה' 

יושיע אותם". אירועי הסיום נמסרים בקצרה כאוסף של עובדות, והכותב מתאר את קליטת 
המשפחה בארץ: "הגיעו לעיירה, קנו בית, מצאו עבודה, בית ספר לילדים." הרגשות של 

הדמויות מתוארים רק באירועי הלילה כשהספינה התנדנדה, אך לא מעבר לכך.  

הרעיונות בטקסט מאורגנים ברצף הגיוני. עם זאת, יש תהייה לגבי הקשר בין 

המסופר בתחילת הסיפור ובין המסופר בסופו. לפי תחילת הסיפור הקורא יכול 

להתרשם כי המשפחה החליטה להפליג לישראל כדי  לבלות חופשה בישראל. 

רק בסוף הסיפור הקורא מבין שהמשפחה הפליגה לארץ במטרה לעלות אליה 

ולהשתקע בה.
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בס״ד

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
פיסוק נכון 

ברובו שתומך 
בקריאה

 כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

 פיסוק
חלקי

ü שגיאות כתיב
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

ü היעדר פיסוק
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

ü מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה

רמה בינונית/ 
גבוהה ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

בשיחת המשוב הייתי מבררת עם התלמיד האם התכוון לכתוב סיפור של עלייה 
לארץ ואם כן מציעה לו להוסיף פרטים כגון: מהיכן הפליגה המשפחה? מדוע חשבה 
המשפחה לעלות לארץ? הייתי שואלת אותו באיזה חלק בסיפור היה רוצה להוסיף 

פרטים כדי לעניין את הקורא - האם באירוע המרכזי שקרה בלילה בזמן ההפלגה 
או באירוע הקליטה בארץ. כמו כן הייתי מציעה לתלמיד לסמן נקודה בסוף כל 

משפט.

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: רעיון מקורי בסיפור, תיאורים התורמים לעלילה

נקודות לחיזוק: הרחבת פרטים בחלק מאירועי הסיפור והוספת סימני פיסוק, 

בעיקר נקודה בסוף משפט.

בטקסט יש שימוש בלשון האופיינית לטקסט הכתוב, המתבטא באוצר מילים מדויק 

ובתחביר המשפטים, למשל: "יצאה לדרך", "שה' יושיע", "הספינה שטה בשלום"; 

צורות מורפולוגיות חבורות: "לילדאם )לילדיהם(", "וחיאם )וחייהם(" ; הקדמת נשוא 

לנושא: התנדנדה הספינה )איתנדנה אספינה(,  זרחה השמש )זרכ אשמש(, וחייהם 

המשיכו )וחיאם ימשיכו(.

ü
הטקסט מנוקד.

      חלק מהשורות בטקסט קצרות, ונראה 

שהכותב בחר לכתוב כל משפט בשורה נפרדת.

      בשני מקרים יש השמטה של האות ה' המייצגת בטקסט אין כלל סימני פיסוק.
נקבה בסוף המילה: "משפח )משפחה(", " זרכ )זרחה(" למרות 
שהניקוד של הכותב מייצג את צורת ההגייה הנכונה. המילה בית 

ספר כתובה כמילה אחת ובשגיאה פונולוגית – "בצפר". בכל 
המקרים שבהם יש שימוש בה' היידוע היא נכתבה באות א'.
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בס״ד

דוגמה ג — ְסִפיָנה ְּבָים סֹוֵער

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

משפחת כהן

יום אחד רצו משפחת כהן

לצאת לטיול ואז הם קנו כרטיס

להפלגה ואז הזמינו תור להפלגה

ואז באמצע ההפלגה היה סערה בים

ואז הם התפללו לה' ואז הסערה

הפסיקה ואז משפחת כהן ניצלו 
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בס״ד

תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

מפותח היטב

לכיד

מפותח

üלכיד ברובו

üמפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

סיפור קצר המתאר את הצלת המשפחה בזמן סערה בים בזכות התפילה לה'.

עלילת הסיפור כתובה בתמציתיות. לפתיחה, שבה תיאור של קניית כרטיס והזמנת 

תור להפלגה, אין תרומה משמעותית לעלילה. בהמשך הסיפור אירוע רודף אירוע, 

ללא הרחבה שהייתה יכולה ליצור עניין, כגון תיאור הסערה, וכן תיאור רגשות או 

מחשבות של הדמויות. כותרת הסיפור מציינת את שם המשפחה אך לא מרמזת על 

האירוע המרכזי בסיפור. 

האירועים בסיפור מאורגנים ברצף הגיוני, והם מקושרים ביניהם באמצעות מילת 

הקישור ואז. 
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בס״ד

מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
פיסוק נכון 

ברובו שתומך 
בקריאה

ü כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

 פיסוק
חלקי

שגיאות כתיב 
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

ü היעדר פיסוק
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

ü מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה ü

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

בשיחת המשוב הייתי אומרת לתלמיד שהיה מעניין אם היה מספר מה קרה בזמן 
הסערה, איך הרגישו בני משפחת כהן, מה חשבו או אמרו ואף איך הרגישו 

משניצלו. אפשר גם להציע לתלמיד לתאר את התרחשות הסערה בים, ולהסביר 
כי תיאורים אלה יכולים ליצור עניין אצל הקורא. הייתי מציעה לתלמיד לקרוא את 

הטקסט בקול, ולבחון אם אפשר לוותר בחלק מהמקרים על הקשר ואז, ואף להציע 
להשתמש במילה פתאום במקום המתאים.  

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: היכולת לכתוב אירועים המהווים שלד לסיפור שאפשר להרחיב 

ולפתח.

נקודות לחיזוק: פיתוח תוכנו של הסיפור, חלופות לשימוש במילת הקישור ואז 

כאמצעי לקישור בין המשפטים, והוספת סימני פיסוק.

השימוש המרובה בַקשר ואז לאורך הטקסט, השגור בעיקר בלשון הדבורה, מעביר 

תחושה של סיפור המסופר בעל-פה. המילה הפלגה מעידה על שימוש באוצר מילים 

מדויק, אך המילה חוזרת על עצמה בסיפור. המשפטים קצרים ותקינים, מלבד טעויות 

בהתאם הדקדוקי – "היה סארה )סערה(" במקום הייתה סערה, "רצו" משפחת כהן 

במקום רצתה. 

ü
              כתב היד יפה ועיצוב 

האותיות מדויק.

    בטקסט הקצר יש שתי שגיאות בטקסט אין סימני פיסוק

כתיב בלבד: סארה )סערה(, ובאמצה )באמצע(.

       בכל שורה המשפטים לא 

מתחילים בתחילת השורה.
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דוגמה ד — ְסִפיָנה ְּבָים סֹוֵער

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

סערה בלב ים

אני רואה אונייה

שהגלים הולכים אז האונייה הולכת לשם

והם לא היו שמחים הם היו עצובים

וגם בגלל שירד גשם חזק וגם בגלל זה הם היו עצובים

הם היו עצבנים עליהם

והם לא ידעו מה לעשות

והם קפצו לחול  פתאום נבהלו מאוד
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תוכן

הערה:  אם הטקסט אינו עוסק בנושא הנדרש, יש לתעד זאת במחוון ולהעריך אותו לפי הקריטריונים במחוון.

לכידות

התרשמות כוללת

עד כמה הרעיונות בטקסט 
מפותחים?

אפשר להעריך היבטים אלה:
תיאורים, מחשבות ורגשות 

של דמויות, פעוולת של דמויות 
ותיאורי סביבה.

עמדות הכותב/ת ומידת 
המעורבות שול/ה בנושא.

באיזו מידה הרעיונות 
בטקסט קשורים זה לזה 
ומאורגנים ברצף הגיוני  
)למשל כרונוולגי, סיבתי(?

באיזה אופן הרעיונות 
מקושרים זה לזה )למשל 

בעזרת מיולת קישור, 
מאזכרים וצייני ישח(?

אפשר להעריך היבטים אלה:
 באיזו מידה ״דיבר״ 
אליך/אלייך הטקסט 

כקורא/ת )למשל עורר 
עניין, סִקרן, ריגש, הפתיע 

והרשים אותך בתוכנו 
ובאופן כתיבתו(?

האם יש דבר הבולט 
בטקסט ובאופן כתיבתו 

)למשל הרעיון, אורך 
הטקסט, מובנות הטקסט, 

ההיבט הלשוני(?

מפותח היטב

לכיד

מפותח

לכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

üמצומצם

üלא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הכותב מתאר את מה שהוא רואה בתמונה, ומוסיף את פרשנותו בנוגע לרגשות 

הדמויות. המשפטים לא יוצרים סיפור בעל השתלשלות מובנת. הרושם הוא שהכותב 

העלה על הכתב אוסף של רעיונות שיכולים לשמש ליצירת סיפור.

הכותב  פותח במשפט שבו הוא מציין מה הוא רואה בתמונה במקום לכתוב 

פתיחה האופיינית לסיפור. המשפטים מתייחסים בעיקר לדמויות שהקורא לא יודע 

מיהן, כי כשהכותב  מתאר אותן הוא משתמש בכינוי הגוף הם או עליהם. התיאורים 

מתייחסים בעיקר למצבן הנפשי – עצובים, עצבניים, נבהלו. התוכן לא תמיד מובן, 

למשל: לאן הגלים הולכים? לאן האונייה הולכת? על מי התעצבנו הדמויות המכונות 

הם? כשקפצו על החול, לאן הגיעו? מה קרה לאחר מכן? 

המשפטים לא יוצרים טקסט לכיד, השימוש במאזכרים כציון לדמויות או ציון מקום 

יוצר אי בהירות, למשל: "והם לא היו שמחים"; "האוניה אולחת )הולכת( לשם"; הם 

היו הצבנים )עצבנים( הלאם )עליהם(". הרעיונות לא מאורגנים ברצף הגיוני שיכול 

ליצור סיפור שלם.
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מאפייני כתיב, כתב וארגון על פני הדף

לסיכום

כתיבשימוש בסימני הפיסוק נקודה וסימן שאלה
פיסוק נכון 

ברובו שתומך 
בקריאה

ü כתיב נכון 
 או נכון 

ברובו

פירוט/הערות:פירוט/הערות:

 פיסוק
חלקי

שגיאות כתיב 
רבות )בעיקר 

הומופוניות 
שאינן פוגמות 

בקריאות(

ü היעדר פיסוק
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

ü מובן
וקריא

מאורגן 
היטב

פירוט/הערות:

פירוט/הערות:

ü מובן 
ברובו

מאורגן קשה 
לפענוח

עדיין אינו 
מאורגן דפוס

מעורב

כתב יד

 לשון 
הטקסט

באיזו מידה אפשר לזהות 
בטקסט ניצנים של ישמוש בלשון 

 האופיינית לטקסט כתוב? 
עד כמה קיים בטקסט: 

גיוון באוצר המיילם, דיוק   -
בישמוש בו והתאמה נלושא 

הכתיבה.
גיוון במבנים מורפוולגיים   -

ובמבנים תחביריים.
באיזו מידה קיימת בטקסט 

 תקינות לשונית בהיבטים האלה: 
 - צורות מורפוולגיות

- תחביר.

היבטים שהיית רוצה 
 להמישך ולעודד בכתיבה 

של התלמיד/ה.

היבטים שהיית בוחר/ת 
לקדם בכתיבה של התלמיד/ה 

)יש לבחון את ההיבטים 
האלה גם בהתבוננות 

בטקסטים אחרים שכתב/ה 
התלמיד/ה(.

רמה 
נמוכה ü

רמה בינונית/ 
נמוכה

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

דברים שהיית רוצה להגיד 
לתלמיד/ה או לשאול אותו/ה 
בעקבות קריאת הטקסט ועל 
סמך הגישה שול/ה לכתיבה.

בשיחת המשוב הייתי אומרת לתלמיד שלפי המשפט הראשון שכתב אני מבינה שהוא חשב 
לתאר את מה שהוא רואה בתמונה ואת מה שלפי הבנתו הדמויות מרגישות. הייתי מבקשת 

ממנו לספר את מה שתיאר - כסיפור, תחילה בעל-פה. כפיגומים הייתי מציעה לו לחשוב מיהן 
הדמויות שירצה לספר עליהן, איך יתחיל הסיפור שלו, לאן הדמויות רצו להפליג וכדומה. במידת 

הצורך הייתי מציעה לו משפט פתיחה לסיפור, ותומכת בשאלות במהלך הסיפור כך שיסייעו לו 
להמשיך ולספר את הסיפור עד לסיומו. לאחר מכן הייתי מציעה לו לכתוב את מה שסיפר.

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: יכולת להעניק פרשנות לתמונה ולייצר רעיונות לסיפור אפשרי.

נקודות לחיזוק: כתיבת סיפור שאירועיו מאורגנים ברצף הגיוני, הדמויות 

מוצגות באופן ברור לקורא, והקשר בין הרעיונות הדוק.

הלשון המאפיינת את הטקסט היא לשון דבורה. הכותב כותב כאילו הוא מדבר 

בעל-פה ומספר את מה שהוא רואה וחושב. אוצר המילים אינו מגוון.

ü

    השגיאות בעיקר הומופוניות, 

כגון: עז )אז(, הצובים )עצובים(. יש השמטות של 

אותיות אהו"י של השורש: נבלו )נבהלו(

       מרבית המשפטים כתובים בשורה 

נפרדת.
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