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התאריך:נושא הכתיבה:שם התלמיד/ה:

התבוננות על הכותב/ת ועל הטקסט 

תוכן

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

לכידות

התרשמות כוללת

אפשר להעריך היבטים אלה:

האם התלמיד/ה השתתף/
השתתפה בישחה לקראת 

הכתיבה )למשל הקישב/ה, 
התעניין/התעניינה בה(?

איך ניגש/ה התלמיד/ה 
לכתיבה ואיך התנהל/ה 

במהלכה )למשל בביטחון, 
בהתלהבות, בחשש, בחוסר 

רצון(?

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

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הכותב/ת

התבוננות על הטקסט
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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:

 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

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(.

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

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

לקראת שיחת משוב


