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הטקסטים הוערכו על ידי צוות מומחים לפי המחוון המופיע במדריך למורה כדי לספק דוגמאות 
לאופן ההערכה באמצעות המחוון על כל רכיביו. 

מקבץ הטקסטים בכל אחד מהנושאים מדגים רמות כתיבה שונות מהרמה הגבוהה ביותר 
)דוגמה א( ועד לרמה הנמוכה ביותר )דוגמה ד(. 

כל דוגמה כוללת: 

סריקה של הטקסט המקורי כפי שנכתב על–ידי התלמיד.  —

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב של התלמיד שנועד להקל על 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 לא כוללים תיאור 

מילולי של החלק ״התבוננות על הכותב/ת״ מכיוון שמידע זה לא נאסף ביחס לתלמידים 
שהטקסטים שלהם נבחרו כדוגמאות. הסבר של חלק זה תמצאו במדריך למורה בעמוד 38. 

הערה: חלק הסיכום של המחוון כולל נקודות לחיזוק מיומנויות הכתיבה של התלמיד/ה. נקודות 
אלה עולות מתוך הערכת טקסט מסוים שהוערך והן צריכות להשתלב בתוכנית העבודה הכוללת, 

ארוכת הטווח, הלוקחת בחשבון מידע רחב יותר שיש למורה על התלמיד/ה גם מטקסטים 
אחרים שנכתבו. 

shutterstock.com :איורים
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דוגמה א — ַחַּית ַהַּמְחָמד ֶׁשִּלי
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טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

אני רוצה לספר על החתולה 

שלי שקוראים לה "חתולי". מקור 

החתול הוא משני סוגים של חתולי

בר: חתול בר אפריקני וחתול בר אסייתי. 

מקור החתולה שלי הוא של חתול בר 

אפריקני וגם בישראל יש בעיקר 

חתול בר אפריקני כי ישראל

מחוברת לאפריקה... פעם כששיחקתי

עם חתולי בחוט, היא רדפה 

אחריו ופתאום נחבטה עם 

הראש בספה! חתולי היא חתולה

מבוגרת מאוד. קיבלתי אותה לפני 

שנולדתי חברה של אימי גידלה חתול

אחרת שהמליטה גּורים והייתה

גורה שזאת הייתה חתולי. אימא

של חתולי היא חתולת בית

ואביה חתול רחוב או בר.... לא

מזמן עברנו דירה, וחתולי 

צריכה להתרגל. חתולי היא 

אפורה-שחורה בצבע כהה.

פעם שחתולי נאבדה, תלינו 

מיליוני מודעות ברחוב אבל

בסוף באמצע קבלת שבת עם

המשפחה המורחבת היא חזרה.

והתברר שהיה לה קלקול

קיבה ועד היום היא לפעמים 

משתעלת בלילות

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 מעניין, עשיר, מסקרן ו"מדבר" אל הקורא. הכותב מביע קשר עמוק 

לחתולה וניכר שיש לו ידע עולם רחב ַּבנושא חתולים. כתיבתו זורמת ויש לו 

ביטחון בכתיבה.

התוכן מורחב ועשיר בפרטים. הטקסט משלב בין כתיבה מדעית )מידע על 

מקור החתול ועל סוגי חתולים( ובין כתיבה נרטיבית )כיצד הכותב קיבל את 

החתולה? אילו אירועים עברו על החתולה?(.

התוכן המורחב מבטא את הקשר של הכותב לחתולה ואת הדאגה שלו 

כלפיה.

בטקסט יש חלקים לכידים בפני עצמם, כגון תיאור מקור החתול, סיפור 

קבלת החתולה ותיאור המקרה שבו היא הלכה לאיבוד. בין החלקים האלה 

המפותחים היטב, יש פרטי תוכן שאינם קשורים בהכרח זה לזה, כגון תיאור 

אירוע הרדיפה והחבטה שקיבלה החתולה, ולאחר מכן ציון העובדה שהחתולה 

מבוגרת, או תיאור צבע החתולה ולאחר מכן תיאור האירוע של המעבר 

לדירה חדשה. לעיתים הקישוריות בין החלקים מגוונת ויעילה, למשל לאחר 

ההסבר על מקור החתול, הכותב מתאר את מקור החתולה שלו. יש שימוש 

בצייני זמן, כגון "לא מי זמן", "פעם", "ועד היום", וכמו כן יש שימוש נכון 

במילת הקישור "אבל". 

יש לציין כי כתיבה שבה כל פרטי התוכן קשורים לנושא הכתיבה, אך לא תמיד 

הם כתובים ברצף הגיוני, אופיינית מאוד לכותבים צעירים, בייחוד אם הטקסט 

ארוך ויש בו הרבה פרטי תוכן בדומה לטקסט זה. 
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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.

בשיחה עם התלמיד הייתי מציינת בפניו את התרשמותי מהידע הרחב 

שלו ומיכולתו לכתוב טקסט מפותח בלשון עשירה, המפיחה חיים בסיפור. 

הייתי עוזרת לו לזהות את החלקים שבהם הוא מתאר את החתולה ואת 

החלקים שבהם הוא מספר על אירועים שונים שקרו לה, ומציעה לו לארגן 
אותם ביחידות הדוקות יותר בסדר שיבחר. 

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: יצירת תוכן מורחב ועשיר; לשון עשירה; ביטחון ושטף 

בכתיבה;

נקודות לחיזוק: הפעלת בקרה על הכתוב לשם יצירת לכידות; יצירת 

קשרים הדוקים יותר בין הרעיונות בטקסט ארוך, למשל כתיבת כל 

האירועים שעברו על החתולה ברצף אחד.

ניכרת לשון האופיינית לטקסט כתוב, כגון השימוש בכינויים חבורים: "אביה", 

"אימי", ושימוש באוצר מילים במשלב גבוה: "מקור החתול", "נחבטה", 

"המישפחה המורחבת", "המליטה". 

לשון הטקסט תקינה. הכותב יוצר משפטים מורכבים, כגון "וגם בישראל יש 

בעיקר חתול בר אפריקני כי ישראל מחוברת לאפריקה", "חברה של אימי 

גידלה חתולה אחרת שהמליטה גורים והיתה גורה שזאת היתה חתולי".

ü

              לכותב יש מודעות תחבירית 

גבוהה. יש שימוש בשלוש נקודות, בסימן קריאה 
ובמירכאות כפולות.

השגיאות הן הומופוניות.

חוברת דוגמאות, טקסטים מוערכים באמצעות מחוון  © כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך
30/01/13 ,11:01 מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ 



8

דוגמה ב — ַחַּית ַהַּמְחָמד ֶׁשִּלי
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ü

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

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון
התבוננות על הטקסט

הטקסט מתאר זיכרונות של תלמיד על חתולה שהייתה לו. נראה שהתלמיד 

כתב את הטקסט מתוך התרגשות ומתוך התלהבות לספר על החתולה שהייתה 

מיוחדת בעבורו.

הטקסט מתחיל בפתיחה האופיינית לסיפור. בטקסט משובצים פרטים המתארים 

את החתולה, היוצרים עניין ומבטאים את יחסו של הכותב אליה: "קטנה", ״בצבע-

אפור ושחור", "מיוחדת בעיניים שלה שהיו בצבה ירוק". 

רוב הטקסט עוסק בחוויות של הכותב מגידול החתולה – "שחקטי איתה בתופסת", 

 "אני אחזקטי אותה", "והיא ישנה ליד המיטה שלי". תיאורים אלה מבטאים את 

רגשותיו של הכותב כלפי החתולה ויוצרים טקסט מעניין ומרגש. 

כל הרעיונות בטקסט קשורים לנושא הכתיבה אולם אין סדר ביניהם. פזורים 

בו תיאורים הנוגעים למראה של החתולה – צבע גופה, צבע עיניה, אבל הם 

אינם מאורגנים לכדי יחידה אחת לתיאור מראה החתולה. 

ü

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

פעם אחת הייתה לי חתולה קטנה. ושיחקתי 

איתה בתופסת שאני רדפתי אחריה,

והיא אכלה את האוכל של החתולים. 

היא הייתה בצבע-אפור ושחור 

והיא תמיד הייתה משחקת איתי בחוץ

בערסל שלנו ואני החזקתי אותה. 

והיא ישנה ליד המיטה שלי. היא מיוחדת

בעיניים שלה שהיו בצבע ירוק. 
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ü ü

ü

ü

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(

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

נקודות חוזק: התיאור המורחב והמעניין של החתולה ושל הקשר איתה;

נקודות לחיזוק: הידוק הלכידות באמצעות ארגון פרטי המידע בטקסט.

בשיחה עם התלמיד הייתי אומרת לו שהוא הצליח לבטא יפה את אהבתו 

לחתולה ושהבחירה שלו לכתוב בלשון עבר אכן מתאימה. הייתי מתעניינת 

מה קרה בסופו של דבר לחתולה, וכמו כן הייתי מציעה לו לקבץ את כל 

תיאורי החתולה ליחידה אחת בתוך הטקסט. 

ישנם ניצנים של לשון האופיינית לטקסט כתוב, כגון משפט הפתיחה האופייני 

לסיפור, השימוש במילה "ארסל" והשימוש במשפט מורכב – "היא מיוחדת 

בעיניים שלה שהיו בצבה ירוק". רוב המשפטים תקינים מבחינה תחבירית 

מלבד אחד: "ושחקטי איתה בתופסת שאני רדפתי אחריה". הקישור בין 

המשפטים באמצעות ו' החיבור חוזר על עצמו.

ü

               השגיאות הן הומופוניות, 

כגון "אחזקטי" )החזקתי(, "ושחקטי" )ושיחקתי(, 
"בארסל" )בערסל(.
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דוגמה ג — ַחַּית ַהַּמְחָמד ֶׁשִּלי
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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

üלכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

üמצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

התלמידה מצליחה להעביר לקורא את רגשותיה כלפי חיית המחמד שלה. 

הטקסט כתוב כרשימה של פרטים.

הטקסט כתוב במשפטים קצרים המוסרים פרטים ענייניים על כלבתה של הילדה 

ועל מה שהיא ואחיה עושים איתה. 

הרעיונות בטקסט מאורגנים ברצף הגיוני וקשורים לנושא. הכותבת מציגה 

מעין רשימה של פרטים באמצעות משפטים קצרים העוסקים כולם בכלבה, 

ובאמצעות שימוש חוזר בכינוי הגוף "היא". בהמשך הטקסט כינוי הגוף "אני" 

חוזר פעמיים כדי לתאר פעולות שהכותבת עושה עם הכלבה. בפתיחה יש 

חזרה מיותרת על מין הכלבה – "חית המחמד שלי היא כלבה היא נקבה". 

המשפט האחרון "אני וכל האחים שאנחנו מורידים אותה" אינו ברור ופוגם 

בלכידות. 

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

חיית המחמד שלי היא כלבה היא 

נקבה קוראים לה מיפל היא אוכלת

בונזו היא בת שנתיים אני אוהבת 

לשחק איתה בתופסת אני וכל האחים 

שאנחנו מורידים אותה
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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:

 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 ü

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

נקודות חוזק: כתיבת טקסט תיאורי קצר שיש בו לכידות רעיונית והוא 

בסיס לפיתוח התוכן;

נקודות לחיזוק: פיתוח התוכן באמצעות תיאורים נוספים שיאפשרו לקורא 

להכיר טוב יותר את הכלבה ואת הקשר של הילדה ומשפחתה לכלבה; 

יצירת משפטים בניסוחים שונים במקום חזרה על כינוי הגוף.

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

לקראת שיחת משוב
בשיחה עם התלמידה הייתי מנסה לעורר את המודעות שלה לתרומתן של 

הרחבות בטקסט באמצעות שאלות על הכלבה, למשל הייתי מבקשת ממנה 
להשלים את הפעולה שתיארה בסוף הטקסט "... מורידים אותה". כמו כן הייתי 
מראה לתלמידה איך לכתוב משפטים כך שלא תידרש חזרה על אותו מבנה 

משפט )הפותח בכינוי הגוף "היא"(, למשל חיית המחמד שלי היא כלבה 
שקוראים לה מייפל. מייפל בת שנתיים. הייתי גם מפנה את תשומת ליבה 

לשמירה על רווחים בין המילים ולסימני הפיסוק היכולים להקל על הקריאה. 

חלק מהמילים בטקסט כתובות 

בלי רווחים. 

אפשר לזהות בטקסט ניצנים של שימוש בלשון האופיינית לטקסט כתוב. רוב 

המשפטים נפתחים בכינוי הגוף "היא" וכך נבנים משפטים שלמים ותקינים; עם 

זאת המשפטים קצרים ואוצר המילים יום-יומי. המשפט האחרון בטקסט אינו 

תקין מבחינה תחבירית )"אני וכל האחים שאנחנו מורידים אותה"(.

ü

               למשל: השמטת אות – "קורים" פירוט/הערות:
)קוראים(, החלפת עיצורים על רקע דמיון 

אורתוגרפי – ג/ז במילה "בונגו" )בונזו(, 
החלפת אותיות הומופוניות – "לסחק" )לשחק(.
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דוגמה ד — ַחַּית ַהַּמְחָמד ֶׁשִּלי
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טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

הייתי רוצה שהיה לי כלב 

האסקי סיבירי ואז

הייתי יוצא איתו לטיולים

בשטח עם אבא ואמא, עומרי

אח שלי ואדם אח )ש(לי

הייתי דואג לו לאוכל ולמים

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

התלמיד מביע את משאלת ליבו שיהיה לו כלב האסקי סיבירי. הוא מתאר 

תמונה דמיונית של בילוי משפחתי עם הכלב, מבטא את אחריותו לכלב 

ובמובן זה הטקסט מרגש. הבחירה לכתוב על משאלת לב בנוגע לחיית 

מחמד היא מקורית ויש בה חיבור רגשי לרעיון.

הטקסט קצר. הוא נפתח בביטוי המשאלה וממשיך בתיאור רעיון אחד הקשור 

להבעת משאלה הנוגעת לטיפול בכלב: "ההיתי יוצה )יוצא( היתו )איתו( 

לתיולים", "הייתי דועג )דואג( לא )לו( לאוכל ולמים". המילה "דואג" מביעה 

את רגשות הילד כלפי חיית המחמד שהיה רוצה.

המילה "הייתי" החוזרת לאורך הטקסט משרתת את הבעת המשאלה של הילד 

ויוצרת את הלכידות בטקסט. 
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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

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(.

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 ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: הפקת טקסט המביע משאלה ושימוש במבנה לשוני המתאים 

לתוכן;

נקודות לחיזוק: פיתוח התוכן; קידום לקראת כתיב מוסכם.

הייתי אומרת לתלמיד שהבעת משאלת ליבו לכלב האסקי מרגשת, ומציעה 

לו להוסיף עוד פרטים שיכולים לעורר עניין, למשל: מדוע היה רוצה כלב מסוג 

האסקי סיבירי? מה עוד היה רוצה לעשות עם הכלב? האם היה לו כלב בעבר? 

האם ניסה לבקש כלב? אם כן – מה הייתה תגובת המשפחה לבקשתו? 

לשון הטקסט תקינה. ישנם ניצנים של שימוש בלשון האופיינית לטקסט כתוב, 

למשל הצירוף של המילה "הייתי" עם פועל בהווה – צירוף המביע משאלה: 

"הייתי רוצה", "הייתי יוצה היתו לתיולים", וגם השימוש בצירוף המילים "תיולים 

בשתח" )טיולים בשטח(.

ü

יש השמטות של עיצורים לדוגמה: 

 "שהיה לי" )שיהיה לי(; "אח לי" 

)אח שלי(.
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 דוגמה א — ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ֶׁשֲאִני רֹוצה 
ְלַסֵּפר ַעל ַעְצִמי
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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

üלכיד

מפותח

לכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הטקסט מעורר עניין ומפתיע בשל העולם הדמיוני שהכותבת יוצרת ובשל 

סיומו המשעשע. הכותבת פותחת בתיאור מציאותי של פעולותיה בגינה 

של אימה. בהמשך היא מפליגה בדמיונה על הגינה שתהיה לה, ולקורא יש 

תחושה שהכותבת "חיה" את הנושא. 

הכותבת מצליחה להעביר לקורא את רגשותיה, את אהבתה לכל הקשור 

לגינה ואת משמעות הדברים בעבורה. היא בוראת עולם דמיוני קסום, 

מתארת בהרחבה את משאלות ליבה בנוגע לגינה ומשלבת רכיבים 

מציאותיים המשקפים את מציאות חייה.

הרעיונות מקושרים זה לזה בקשר הגיוני והדוק. השילוב בין התוכן 

המציאותי ובין התוכן הדמיוני באמצעות המילה "אבל" יוצר לכידות טובה. 

אמצעי הקישור מגוונים ותורמים ללכידות: "עם )אם( אשתול... יצמח", "ואת 

העגבניה הירעו )יראו( ואת הגזר ביחלל )בכלל( לא הירעו )יראו(", מילת 

הסיבה "כי".

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

בגינה שלי
לאימא שלי יש גינה אני עוזרת לה משקה מגרפת.

אבל אם לי תהיה גינה אז... בגינה שלי לא יהיו
בה עשבים שוטים והפרחים יוכלו להחליף צבע אם רק

אחשוב על זה ורוד ירוק סגול צהוב.
אם אשתול שיח ענקי של סוכריות גומי יצמח

לי שיח ענקי של סוכריות גומי
אם אשתול עץ ממתקים יצמח לי עץ ממתקים

ואת העגבנייה יראו ואת הגזר
בכלל לא יראו כי אני לא אוהבת.

גזר
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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

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

ü ü

ü

לשון הטקסט תקינה )ואפילו גבוהה( ואופיינית לטקסט כתוב. אוצר המילים 

מגוון ומדויק: "משק )משקה( "מגרפת", "אסבים שוטים )עשבים שוטים(". 

האפקט הרטורי של מבני המשפטים הייחודיים מדגיש את כוונות הכותבת: 

"אבל עם )אם( לי תייה )תהיה( גינה אז...", "ואת העגבניה הירעו )יראו(". 

                  יש נקודות באמצע משפטים, וסימון 
זה מבטא את מודעותה של הכותבת לצורך בסימני 
פיסוק. יש לציין את השימוש בשלוש נקודות כדי לסמן 

תפנית או דבר מפתיע, שאינו אופייני לגיל הזה.

                השגיאות מקשות על פענוח 

המילים, למשל "מגרשת" )מגרפת(, "הירעו" 

)יראו(, "סיך" )שיח(. 

                הטקסט מאורגן היטב אם כי חלק מהמילים 

 כתובות בצמידות זו לזו, למשל "בהאסבים" )בה עשבים(, 

"ליסיך" )לי שיח(, "יצמחלי" )יצמח לי(. הרווחים בין השורות גדולים מדי. 

נקודות חוזק: התוכן העשיר והמיוחד; הלשון הגבוהה;

נקודות לחיזוק: השימוש בסימני פיסוק; הדיוק בכתיב.

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

לקראת שיחת משוב
הייתי אומרת לתלמידה שהתרגשתי לקרוא את הטקסט שכתבה וכי הוא מעניין מאוד ומיוחד, 

בעיקר בשל השילוב בין הדמיון למציאות. הייתי אומרת לה שארצה לבקר בגינה שבראה, 

ואני מחכה לקרוא את הטקסט הבא שתכתוב. עם זאת הייתי אומרת לה שהתקשיתי 

בקריאה מכיוון שחלק מהמילים לא היו מובנות לי, ומציעה לה לקרוא יחד את הטקסט. 

במהלך הקריאה ייתכן שתתעורר אצלה מודעות רבה יותר לאופן הכתיבה שלה ואולי גם 

תצליח לתקן מעט בעצמה. אם לא תדע לתקן, אוכל להציע לה את הכתיב הנכון. 
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 דוגמה ב — ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ֶׁשֲאִני רֹוצה 
ְלַסֵּפר ַעל ַעְצִמי
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טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

כשהייתי בת 3 בבית שלי אחרי

שאכלנו ארוחת צהרים אימא שלי הייתה בֵהריון

עם אחותי הקטנה ואני מאוד התרגשתי

אז אחרי שסיימנו לאכול אימא שלי

נשכבה על הספה בבית ואני עשיתי

את עצמי רופאה ובגלל שמאוד מאוד התרגשתי

אז ממש הבאתי לוח מחיק כאילו שזה

רנטגן ואז ִמשקית אחת הוצאתי 

רוזמרין ואז לילה אחד אני ואחותי הגדולה

היינו בבית עם סבתא שלי אבא שלי 

נסע להיות עם אימא שלי בבית

היולדות. ואז כשאבא שלי התקשר

לסבתא שלי שאימא שלי ילדה

ומרוב שמחה אני ואחותי הגדולה

צעקנו יש! ואבא שלי חזר הביתה

ואימא שלי נשארה בבית היולדות
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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

לכיד ברובו

מפותח מעט

üלכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הסיפור מעניין, מרגש ומשעשע ויש בו רעיונות יצירתיים. הכותבת הצליחה 

להעביר לקורא את רגשותיה בנוגע לאירועים בסיפור. 

הטקסט פותח בתיאור הרקע לאירועים המתוארים בהמשך – זמן ההתרחשות 

וציון הֵהריון של אימה של הכותבת. תיאור שני האירועים הוא עשיר: אירוע 

המשחק בטרם לידת אחותה והאירוע המותח של לידת אחותה. 

הכותבת נותנת ביטוי לרגשותיה באופן שיוצר עניין.

בפתיחת הטקסט הֵהריון וההתרגשות סביבו הם הרקע לאירועים המרכזיים 

בטקסט, והם מתוארים כאירוע רגעי שקרה בזמן ארוחת הצהריים. בהמשך 

הטקסט שני האירועים המרכזיים – המשחק והלידה – כתובים כיחידה אחת 

בגלל אמצעי קישור לא יעיל ביניהם: "ועז )ואז( מיסקית )משקית( אחת הוצתי 

)הוצאתי( רוזמרין ואז לילה אחד אני ואחותי...".

בתיאור המשחק אחרי הארוחה הלכידות טובה. החזרה על אמצעי הקישור 

"ואז" לאורך הטקסט יוצרת סרבול, במיוחד בסיפור של ליל הלידה – "ואז 

לילה אחד אני ואחותי...ואז קשה אבא )כשאבא( שלי היטקשר )התקשר(".
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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

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(.

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 ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

לקראת שיחת משוב

נקודות לחיזוק: התוכן העשיר, ההתייחסות הרגשית לאירועים, התיאור 

המפורט של המשחק ברופאה, הניסוחים היפים ומורכבות המשפטים, 

למשל "אימא שלי נישקבה )נשכבה( על הספה בבית ואני אסיתי )עשיתי( 

את אצמי )עצמי( רופאה";

נקודות לחיזוק: הלכידות בין אירועי הטקסט; בחירת חלופות למילת 

הקישור "ואז" או ויתור עליה באמצעות ניסוח שונה.

הייתי אומרת לתלמידה שהסיפור שלה מרגש ומשעשע, שאהבתי מאוד את 

התיאור של המשחק ברופאה ושהיא הצליחה להעביר לי את התרגשותה. 

הייתי משוחחת עם התלמידה על הצגת הרקע בפתיחת הטקסט באופן ברור 

יותר ועל אמצעי הקישור בין האירועים בסיפור. נוסף על כך הייתי מפנה את 
תשומת ליבה למקומות שבהם היא חיברה שתי מילים זו לזו. 

בטקסט יש ניצנים של שימוש בלשון האופיינית לטקסט כתוב, למשל "נישקבה", 

"איתרגשתי", "מרוב סימחה" וניסוחים המתארים את ההתרחשות ביעילות רבה. 

הניסוחים האלה יוצרים אפקט רטורי המדגיש את הייחוד ואת המשמעות של 

הדברים וַמחֶיה את הסיפור: "אז ממש הבתי )הבאתי( לוח מחיק קאילו )כאילו( 

שזה רנתגן )רנטגן(". יש שימוש נכון במשפטים מורכבים, למשל "אחרי שסיימנו 

לאחול )לאכול( אמא שלי...". השימוש החוזר ב-ו' החיבור יוצר סרבול.

ü

סימן קריאה אחד כתוב 

בסיפור.
                 השגיאות אינן פוגעות בקריאות 

מלבד המילה "באריון" )בֵהריון( הקשה לפענוח. 

לעיתים שתי מילים מתחברות 
יחד והצימוד מקשה על הקריאה, למשל 

"אצמירופאה" )עצמי רופאה(, "ואזלילה" 
)ואז לילה(, "ספתאשלי" )סבתא שלי(.
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 דוגמה ג — ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ֶׁשֲאִני רֹוצה 
ְלַסֵּפר ַעל ַעְצִמי

חוברת דוגמאות, טקסטים מוערכים באמצעות מחוון  © כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך
30/01/13 ,11:01 מבדק בכתיבה לכיתה ב׳ 



26

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

üמפותח

üלכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הסיפור על בחירת השם הוא זיכרון נעים לכותבת – סיפור המסופר במשפחה 

שיש לו משמעות בעבורה.

הכותבת מספרת על לבטי ההורים בבחירת שמה ומתמקדת בתיאור 

ההתייעצות עם סבתא ובהצעתה. היא מתארת את תגובתם הרגשית של 

ההורים ַלשם מיכל ואת החלטתם. יש להדגיש כי תלמידים הכותבים על 

זיכרונות ילדות שסופרו להם אינם יכולים תמיד להרחיב בתיאור האירועים.

הסיפור על בחירת השם משתלשל ברצף הגיוני. מילת הקישור "ואז" החוזרת 

על עצמה נפוצה מאוד בקרב כותבים צעירים. במקרה זה היא יוצרת סרבול 

ומבטאת רק קשרים כרונולוגיים בין האירועים, אף על פי שלעיתים הקשר אינו 

כרונולוגי, למשל "אבא שלי, רצה ליקרו )לקרוא( לי עלמה ואז אמא שלי רצתה 

ליקרו )לקרוא( לי ֶאמה", במקום "... אבל אימא שלי רצתה לקרוא לי אמה" )קשר 

של ניגוד(. כמו כן יש חזרה מיותרת על המילה "שלי".

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

כשהייתי קטנה אבא שלי רצה לקרוא לי עלמה ואז אימא

שלי רצה )רצתה( לקרוא לי ֶאמה ואז כל המשפחה הלכו

לסבתא רבה שלי ואז הם דיברו מה הם רוצים שהשם

שלי )י(היה ואז לפתע סבתא רבה שלי אמרה את

השם מיכל ואז ההורים שלי אהבו את השם מיכל

ואז ההורים שלי החליטו לקרוא לי מיכל
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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 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(.

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

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה ü

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: הנושא המעניין הקרוב לליבה; הכתיב המדויק; כתב היד 

הברור;

נקודות לחיזוק: שימוש יעיל יותר באמצעי קישור והימנעות מחזרה על 

אותם מאזכרים, למשל במקום המשפט "ואז ההורים שלי אהבו את השם 

מיכל ואז ההורים שלי החליטו ליקרו )לקרוא( לי מיכל" אפשר לכתוב כך: 

ההורים שלי אהבו את השם מיכל ובסוף החליטו לקרוא לי כך. 

הייתי רוצה לומר לתלמידה שהסיפור שלה מעניין מאוד, שהייתי שמחה 

לדעת ממי היא שמעה אותו ואם היא מרוצה מההחלטה של הוריה. נוסף 

על כך הייתי מנחה אותה לבחור חלופות למילת הקישור "ואז" או לוותר 

עליה באמצעות שינוי תחבירי; כך גם בנוגע לחזרות על צירוף המילים 
"ההורים שלי". 

היעדר רווחים בין המילים מקשה 

לעיתים על הקריאה.

לשון הטקסט תקינה ברובה מלבד המילה "לפתה )לפתע(" האופיינית לטקסט 

כתוב. הלשון מאופיינת בדיבור יום-יומי: החזרה המיותרת על המילה "שלי", 

המשפט "ואז עם )הם( דיברו מה עם )הם( רוצים שהשם שלי היה )יהיה(" וגם 

השימוש החוזר במילה "ואז" יוצר סרבול.

ü
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ü

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

üמפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון
התבוננות על הטקסט

הטקסט קצר מאוד ומתאר חוויה משעשעת. הכותב הצליח לתאר את 

ה"דרמה" שהתרחשה במטבח, והקורא יכול לדמיין את התמונה ולתאר לעצמו 

מה התרחש בהמשך.  

הטקסט מתאר אירוע שיש בו מתח כלשהו הנוצר באמצעות הפעלים "הלכתי", 

"פתחתי" ו"הפלתי". הכותב מתאר מקרה אחד שקרה במטבח, אך הוא אינו 

מפתח אותו ואינו מספר איך הפיל את הכול או מה גרם לנפילת הדברים. 

תגובת ההורים על האירוע מעוררת עניין, אך בזה הטקסט מסתיים.

הטקסט לכיד ברובו והאירועים קשורים זה לזה ברצף הגיוני המשקף יחסים 

של סיבה ותוצאה, אם כי השימוש ב-ו' החיבור כאמצעי קישור אינו מבטא 

באופן מפורש יחסים מעין אלה. 

יש לציין כי טקסט קצר כל כך הוא בדרך כלל לכיד.

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

פעם אני הלכתי למטבח ופתחתי את

הארון במטבח והפלתי את הכול

וגם תפוחי אדמה על הרצפה

ואימא ואבא היו בהלם
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ü

ü

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(

ü היעדר פיסוק
או פיסוק 

שגוי

כתיב משובש 
)הפוגם 

בקריאות(

ארגון הכתוב על פני הדףכתב יד

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(.

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

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה ü

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: היכולת לספר סיפור שיש בו דרמה;

נקודות לחיזוק: פיתוח התוכן; שימוש באמצעי קישור יעילים כחלופה ל-ו' 

החיבור; שימוש בסימני פיסוק.

הייתי אומרת לתלמיד כי הסיפור שלו משעשע ואפשר ממש לדמיין את מה 

שקרה בו. עם זאת הסיפור קצר מאוד וחסרים בו פרטים הנוגעים למה 

שקרה אצלו במטבח: למה הכול נפל? איך היית מגיב לאירוע של נפילת 

הדברים? מה קרה בעקבות תגובת ההלם של ההורים? מה נאמר? 

בעקבות כתיבה של טקסט מפותח יותר אפשר להנחות את התלמיד איך 

להשתמש באמצעי קישור מתאימים.

לשון הטקסט תקינה ומאפיינת את שפת הדיבור, בלי ניצנים של שימוש בלשון 

האופיינית לטקסט כתוב: "אבא ואימא היו בהלם", הוספת כינוי הגוף "אני" 

לפועל "הלכתי", שימוש במילת הקישור הנפוצה "וגם" )"וגם תפוחי אדמה"( 

כדי להציג דוגמה לדברים שנפלו, במקום השימוש במילה "למשל" המתאימה 

יותר, שימוש תכוף ב-ו' החיבור" כאמצעי קישור, היוצר יחידה טקסטואלית 
הנמסרת כתור בשיחה.

ü
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דוגמה א — ַהַּמְלָּכה ֶׁשֹּלא ָמְצָאה ֶאת 
ַהֶּכֶתר ֶׁשָּלּה ְמַסְּפִרים ִסּפּוִרים
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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

üלכיד

מפותח

לכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הסיפור בשל ושלם. הוא מעניין ועשיר בתוכנו, בתיאוריו ובלשונו. אופן הכתיבה 

מפיח חיים בסיפור וגורם לקורא להזדהות עם תחושותיה של המלכה בנוגע 

לכתר. הפתרון פשוט והגיוני – הכתר נפל מאחורי השידה. נראה שהתלמידה 

נהנתה מהכתיבה. 

הסיפור נפתח ברקע המניע את העלילה ומשולבות בו כמה דמויות: המלכה, 

המלך, המשרתים, שלכולן יש תפקיד בסיפור. בסיפור יש תיאורים של פעולות 

הדמות הראשית – המלכה: רגשותיה ותגובותיה וכמו כן פירוט הסיבה לצער 

שלה – אובדן הכתר. הכותבת מצליחה ליצור מתח ועניין, למשל באמצעות 

התיאור של המלכה שלא מצאה את הכתר במקום שבו הניחה אותו 

ובאמצעות התיאור של העוזרים שלא ידעו היכן הכתר.  

הטקסט מאורגן ברצף כרונולוגי-סיבתי האופייני לסיפור. הסיפור לכיד ויש בו 

שימוש מתאים באמצִעי הקישור "כי" וב-ו‘ החיבור. 

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

יום אחד בארמון המלוכה התעוררה המלכה בבוקר וראתה 
שהכתר שלה לא נמצא במקום שהניחה אותו בלילה.
חיפשה בכל מקום שאלה את כל העוזרים והעובדים 

אף אחד מהם לא ידע ולא ראה את כתר המלכה,
המלכה התחילה לדאוג ובכתה כי הכתר היה יקר לה 

מאוד כי המלך העניק לה ביום שהתחתנו במתנה.
היא חיפשה מאחורי השידה וראתה שהכתר נפל

מאחורי השידה והיא מאוד נרגעה והתרגשה ושמה 
את הכתר על הראש ויצאה מהחדר לטייל בארמון. 

מאושרת ונרגשת. 
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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 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(.

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 ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: היכולת לכתוב סיפור מפותח ועשיר בתוכנו ולהשתמש 

בלשון עשירה;

נקודות לחיזוק: אין צורך להעלות נקודות לחיזוק בנוגע לטקסט זה. צריך 

לזמן לתלמידה הקשרים מגוונים ומשימות מגוונות כדי שתוכל להמשיך 

לכתוב ולשכלל את הכתיבה שלה.

בשיחה עם התלמידה הייתי אומרת לה שהיא יודעת לכתוב סיפור מרתק בזכות התיאורים 

של מעשי הדמויות, מה קרה להן ואיך הן מרגישות. הייתי מציינת בפניה שעליה להמשיך 

לכתוב באופן זה בסיפורים הבאים שלה. כמו כן הייתי מציינת את הלשון העשירה שלה. 

הייתי שואלת אותה אם היא מרוצה מהסיפור שכתבה, אם היא חושבת שהסיפור יעניין את 

הקוראים ומה היא הייתה רוצה לפתח עוד בכתיבה שלה.

הכותבת משתמשת בלשון האופיינית לטקסט כתוב. אוצר המילים מגוון: 

"שהניחה", "העניק... במתנה", "שידה", "נרגשת". המשפטים תקינים וחלקם 

אף מורכבים, למשל "וראתה שהכתר שלה לא נימצא במקום שהניחה אותו 

בלילה", "אף אחד מהם לא ידע ולא ראה את כתר המלכה", "המלכה 

התחילה לדאוג ובכתה כי הכתר היה יקר לה מאוד כי המלך העניק לה ביום 

שהתחתנו במתנה".

ü
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דוגמה ב — ַהַּמְלָּכה ֶׁשֹּלא ָמְצָאה ֶאת 
ַהֶּכֶתר ֶׁשָּלּה ְמַסְּפִרים ִסּפּוִרים
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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

üלכיד ברובו

üמפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הכותבת מצליחה לעורר סקרנות כבר בתחילת הסיפור – "היא לא ידעה מי 

לקח את הכתר", ובהמשך היא מצליחה לעורר עניין בזכות תיאור פעולותיה 

של המלכה לחיפוש הכתר.

הסיפור מפותח בעיקר סביב האירוע של חיפוש הכתר. יש בטקסט תיאורים 

של מחשבותיה וכוונותיה של הדמות – "לא ידעה מי לקח את הכתר", "והיא 

רצת )רצתה( לבדוק אם..." וגם תיאור של רגש השמחה שלה בסוף הסיפור. 

חסרים בסיפור פרטים הנוגעים לדמות הראשית – המלכה, וגם פרטים הנוגעים 

לבית האחרון שבו נמצא הכתר: איך הכתר הגיע לבית הזה? מי גר בבית 

הזה? למה היא לא חיפשה בו מלכתחילה? 

הרעיונות בסיפור מאורגנים ברצף כרונולוגי-סיבתי. השימוש החוזר בכינוי 

הגוף "היא" בולט ויוצר סרבול.

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

פעם הייתה מלכה והיא לא מצאה את הכתר 

שלה היא לא ידעה מי לקח את הכתר,

היא הלכה לכל הבתים בעיר ולא מצאה את 

הכתר.

היה בית אחד שהיא לא הייתה בו.

והיא רצתה לבדוק אם הכתר נמצא שם והיא

באמת מצאה אותו שם.

היא שמחה מאוד.
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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 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(.

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 ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: התיאורים של הפעולות והמחשבות של הדמות יוצרים עניין, 

למשל "היא לא ידעה מי לקח את הכתר";

נקודות לחיזוק: פירוט רחב יותר של הדמות ושל חלק מאירועי הסיפור, 

למשל: מדוע המלכה לא חיפשה את הכתר בבית האחרון? מהי סיבת 

היעלמותו של הכתר? 

חלופות לשימוש בכינוי הגוף.

הייתי אומרת לתלמידה שהסיפור על חיפוש הכתר מעניין ומעורר סקרנות, 

אבל חסרים בו פרטים נוספים, למשל: למה המלכה דילגה על בית אחד? 

האם הייתה סיבה מיוחדת או שזה היה מקרי? הייתי גם שואלת אותה אם 

היא רוצה להוסיף פרטים. הייתי מציינת את השימוש הרב בכינוי הגוף "היא" 

כמאזכר ומציעה לה חלופה, למשל לחזור על שם הדמות – המלכה, או 

לוותר על כינוי הגוף באמצעות שינוי בתחביר המשפט.

בטקסט יש ניצנים של שימוש בלשון האופיינית לסיפור. הטקסט נפתח בביטוי 

לשוני שגור האופייני לסיפור "פעם היתה". התחביר תקני ואפילו ניכרת 

מורכבות תחבירית, כגון "היה בית אחד שהיא לא היתה בו", "והיא רצת 

)רצתה( לבדוק אם הכתר נמצא שם". השימוש החוזר בכינוי הגוף "היא" 

כאמצִעי קישור בין האירועים בולט ויוצר סרבול. 

ü
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דוגמה ג — ַהַּמְלָּכה ֶׁשֹּלא ָמְצָאה ֶאת 
ַהֶּכֶתר ֶׁשָּלּה ְמַסְּפִרים ִסּפּוִרים
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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

מפותח

לכיד ברובו

üמפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון
התבוננות על הטקסט

הסיפור קצר ויש בו רעיון משעשע – הכתר שהמלכה חיפשה היה על ראשה. 

השימוש בכינויים החבורים "כתרה" ו"ראשה" מגביהים את לשון הטקסט.

הטקסט נפתח בפתיחה האופיינית לסיפור: "היו היתה )היה הייתה(". בסיפור יש פנייה 
של הדמות הראשית לדמויות אחרות בסיפור – למלך ולמשרתים. השימוש בדיבור 
ישיר מעורר עניין בסיפור ומחייה אותו, אך למעשה אין דיאלוג בין הדמויות, שכן הן 

אינן מגיבות לפניית המלכה, לא בדיבור ולא במעשה. המלך אינו משיב למלכה, 
ולכן תפקידו בסיפור אינו ברור. כמו כן לא ברור אם המשרתים יצאו לחפש אחר 

הכתר ואם הגיבו אחרי שהמלכה מצאה את הכתר על ראשה. רגשות המלכה 
בנוגע לאיבוד הכתר מתוארים הן בתיאור מפורש – היא הייתה עצובה, הן באופן 
משתמע באמצעות הפנייה למלך בקול רם וסימן הקריאה בסוף המשפט. אמצעים 

אלה יכולים להעיד על מצבה הרגשי של הדמות – כעס, תסכול או עצב.

הסיפור מאורגן ברצף הגיוני, כרונולוגי וסיבתי. הקשר בין הרעיונות מבוטא 

באמצעות סדר המשפטים ובאמצעות השימוש ב-ו' החיבור. אומנם המעבר 

לדיבור ישיר אינו מסומן בסימני הפיסוק, אולם הוא משתלב ברצף הסיפור. 

השימוש המתאים במילה "ופתאום" בסיום הסיפור מציין את נקודת המפנה 

שפתרון התעלומה בצידה.

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

היה הייתה מלכה שקראו לה רבקתוריה

רבקתוריה שאיבדה את כתרה

והיא אמרה למלך בקול רם איפה הכתר שלי!

המלכה הייתה עצובה ואמרה למשרתים

לכו לחפש את הכתר 

ופתאום היא ראתה שהוא היה על ראשה
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בשיחה עם התלמידה הייתי מציינת לטובה את יכולתה לבטא את רגשותיה של 
הדמות בסיפור. כמו כן הייתי מסייעת לה לפתח דיאלוג בין המלך והמלכה כדי שתבין 

את התרומה של אמצעי זה לסיפור. 
נוסף על כך הייתי משוחחת איתה על שיבושי הכתיב המקשים על ההבנה. הייתי שואלת 

אותה כמה מילים יש ביחידות שאותן צירפה לכדי מילה אחת, למשל "שקרולה". 
הייתי מצביעה על מילים הכתובות בזכר במקום בנקבה, מבקשת ממנה לקרוא את 

המשפטים כפי שכתבה אותם ומבררת אם תוכל לכתוב את המילה בצורתה הנכונה, 
למשל "שהבד" במקום "שאיבדה". 

 לשון הטקסט תקינה ואף אופיינית לטקסט כתוב, למשל הביטוי הפותח את 

הסיפור – "היו היתה )היה הייתה(" והשימוש הנכון בציין השיח "ופתאום" המאפיין 

תפנית בסיפור. יש שימוש בכינויים חבורים — "כתרה", "ראשה" וכמו כן שימוש 

במשפטים מורכבים — "שהבד )שאיבדה( את כיתרה". המעבר מדיבור ישיר לגוף 

שלישי נעשה בהתאמה דקדוקית נכונה )זמן וגוף(. 

                 יש השמטה של אותיות: "שהבד" 
)שאיבדה(, "הית" )הייתה(, "עצוב" )עצובה(, 

"בקו" )בקול(. 

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(

ü היעדר פיסוק
או פיסוק 

שגוי

ü 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(.

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 ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: ביטויי הרגשות של הדמויות בסיפור, דיבור ישיר ושימוש 

בלשון האופיינית לשפה כתובה, כגון כינויים חבורים;

נקודות לחיזוק: פיתוח הניצנים של שימוש בדיבור ישיר לכדי יצירת דיאלוג 

בעל משמעות בין הדמויות; בניית תוכנית עבודה לפיתוח מוסכמות הכתיב 

והכתיבה.

ü

בכל הטקסט אין סימני פיסוק 

מלבד סימן קריאה אחד.

                 חלק מהמילים מחוברות, למשל 
"שקרולה" )שקראו לה(, "שהוהיה" )שהוא 

היה(, "אלרושה" )על ראשה(.
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דוגמה ד — ַהַּמְלָּכה ֶׁשֹּלא ָמְצָאה ֶאת 
ַהֶּכֶתר ֶׁשָּלּה ְמַסְּפִרים ִסּפּוִרים
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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

מפותח

לכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

üמצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

התלמיד מבטא רעיון משעשע שהוא שלד לסיפור – המלכה מחפשת את 

הכתר שנמצא בסופו של דבר על ראשה. 

הסיפור קצר, ִשלדי וסובב סביב דמות אחת בלבד. אין בו תיאורים של 

מחשבות, של רגשות או פירוט הפעולות של הדמות. הסיפור נפתח בביטוי 

"פעם היתה" האופייני לסיפור עממי. העלילה נפתחת בתיאור האירוע המאתחל 

– "נסיכה שלו )שלא( מצאה את הכתר שלה", אבל זו חזרה על הכתוב 

בכותרת. העלילה מתמצית בפעולה אחת של הדמות – "והיא חיפשה את 

הכתר", ומגיעה מהר מאוד אל הסיום המשעשע – היא מצאה אותו על הראש 

שלה. בסיפור הקצר אין תיאורים של מחשבות, של רגשות ושל הפעולות של 

הדמות. 

הטקסט הוא יחידה קצרה מאוד שרעיונותיה מאורגנים ברצף כרונולוגי 

ומקושרים באמצעות ו' החיבור. 

יש לציין כי טקסט קצר כל כך הוא בדרך כלל לכיד, ולכן קשה ללמוד מן 

הטקסט על יכולותיו של התלמיד במובן זה.

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

פעם הייתה נסיכה שלא מצאה את הכתר שלה 

והיא חיפשה את הכתר ואז היא מצאה

אותו על הראש שלה
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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 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(.

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

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה ü

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: יצירת רעיון משעשע לסיפור והיכרות עם סכמת הסיפור;

נקודות לחיזוק: הרחבה של הסיפור כדי ליצור עניין בקרב הקוראים, 

למשל תיאור פעולות הנסיכה לחיפוש הכתר, תיאור רגשותיה בנוגע 

לכתר – אובדנו ומציאתו, או תיאור פנייה לדמויות נוספות כדי שיעזרו לה 

לחפש את הכתר.

הייתי רוצה לומר לתלמיד שהיה כדאי לכתוב על רגשותיה של הנסיכה 

בנוגע לאיבוד הכתר ומציאתו, על הרקע לאיבוד הכתר וגם להרחיב את 

הכתוב בנוגע למאמצי החיפוש שלה – כל אלה כדי ליצור עניין ולעורר 

סקרנות.

לשון הטקסט תקינה אולם אופיינית לשפת דיבור. יש שימוש בציין זמן האופייני 

לסיפור – "פעם היתה" הכתובה בכותרת הסיפור. אמצֵעי הקישור אופייניים 

לשפה הדבורה – ו' החיבור ומילת הקישור "ואז". הטקסט קצר מכדי שיהיה 

אפשר להתרשם מהרמה הלשונית שלו.

ü

               יש שגיאת כתיב אחת: "שלו" 

)שלא(.  
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דוגמה א — ְסִפיָנה ְּבָים סֹוֵער
ְמַסְּפִרים ִסּפּוִרים
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טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

אי קסמים טוב ואי קסמים רע

היה היה כפר בו אנשים חכמים

מאוד הם צדו חיות ואכלו

אבל יום אחד בא איש ורצה 

לנקום בכפר שלהם וכל הכפר 

ברח לסירה אחת והם רצו

לשוט לאי הקסמים הטוב אבל בטעות

הם שטו לכיוון הלא נכון והם הגיעו

לאי הקסמים הרע רק בגלל סערה

וגם כמה אנשים טבעו ומתו

רק איש אחד שרד אבל הוא 

הגיע לאי הקסמים הרע כמובן

ואחר כך כשהוא הסתובב קצת

באו רוחות ושדים תקפו אותו

הוא היה מפוחד אז הוא רץ 

לסירה ששטה לאי הקסמים הטוב

וגם הוא חי אבל שהוא הוליד

ילדים הם גם עשו את כל

ההרפתקאות והם היו מאושרים

מאוד ושהם הולידו ילדים

הם הלכו הרפתקאות ממש אותו

דבר והם ממש ממש אהבו לחיות 

ביחד עד עצם היום הזה. 
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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

הסיפור מפתיע ברעיון היצירתי שלו – אי קסמים טוב ואי קסמים רע, וגם 

בכך שהוא עוסק בתכנים המאפיינים ילדים בוגרים יותר, למשל הנקמה 

והבריחה. הסיפור ארוך, מותח, מפותח ועלילתו מורכבת. גיבור הסיפור עבר 

הרפתקאות והצליח להיחלץ מהן. הכותב מראה יכולות כתיבה גבוהות לגילו.

הסיפור מתחיל בתיאור הסביבה ויש בו תיאורים נרחבים של האירועים, של 

פעולות הדמויות, של המניעים שלהן וגם של הרגשות שלהן, למשל הכוונה של 

האנשים לשוט לאי הטוב, הגעתם בטעות לאי הרע, הגורם לטעות וקורותיו של 

האיש ששרד.

רוב הרעיונות בטקסט קשורים ברצף הגיוני סיבתי, למשל "בטאות )בטעות( 

הם שטו לקיבון )לכיוון( הלא נכון והם אגיעו לאי הקסמים הרע רק ביגלל 

סארה )סערה(". בסיפור יש פערים: כתוב "בא איש ורצה לינקום..." אבל 

הסיבה לנקמה אינה ידועה; באזכור ההרפתקה בסוף הסיפור הכוונה אינה 

ברורה. חלקו האחרון של הסיפור, העוסק בהולדת הילדים ובהרפתקאות, 

נראה מאולץ מעט. יש לציין כי בסיפורים ארוכים של כותבים צעירים אפשר 

לצפות לפערים מסוג זה. אמצעי הקישור בסיפור מתאימים בחלק מהמקרים. 

מילת הקישור "אבל" בשני משפטים נכונה ומתאימה לקשרים הלוגיים שבהם. 

במקרים אחרים נוצרת פגימה בלכידות בשל שימוש שגוי במילת הקישור 

"וגם" – "וגם כמה אנשים טבעו ומתו", ולקראת סוף הסיפור – "וגם הוא חי 

אבל שהוא אוליד ילדים". נוסף על כך השימוש הרב ב-ו' החיבור כאמצעי 

קישור יוצר סרבול מסוים.
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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

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(.

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 ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: פיתוח סיפור מעניין ומורכב באמצעות אירועים רבים המתוארים 

בפירוט ובאמצעות תיאור קורותיהן של הדמויות, מחשבותיהן ורגשותיהן;

נקודות לחיזוק: שימוש בסימני הפיסוק; שימוש יעיל יותר במילות הקישור 

– בחירת חלופות למילה "גם" ול-ו' החיבור או ויתור על אמצעי הקישור 

האלה; לכידות - הפעלת בקרה של התלמיד על תוכן הטקסט כדי לוודא 

שהשתלשלות האירועים ברורה ושביטא את מה שהתכוון לומר. 

הייתי אומרת לתלמיד שיש לו דמיון מפותח שבזכותו הוא יכול לכתוב 

סיפורים מרתקים כמו הסיפור הזה. הייתי שואלת אותו מדוע האיש שהגיע 

לכפר בתחילת הסיפור רצה לנקום באנשים. הייתי אומרת לו שלא הבנתי 

כראוי את סוף הסיפור, שבו הדורות הבאים חווים את אותן הרפתקאות. 

בטקסט יש שימוש בלשון האופיינית לטקסט כתוב. הביטויים "היה היה" ו"עד 

עצם היום הזה" אופייניים לסיפור כתוב, ואוצר המילים בסיפור מגוון – "אנשים 

חכמים", "לינקום", "מפוחד", "מאושרים", "הרפתקות", "רוחות ושדים". בטקסט 

יש פגימות תחביריות האופייניות לתלמידים צעירים – השמטה של אות השימוש 

כ', למשל "ששת" )כששט(, "שהוא אוליד" )כשהוא הוליד/כאשר הוא הוליד( .

ü
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דוגמה ב — ְסִפיָנה ְּבָים סֹוֵער
ְמַסְּפִרים ִסּפּוִרים
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טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

סטטיק והמבול

היה היה 2 זמרים שמם סטטיק ובן אל

תבורי והעוזר ג'ורדי אחרי כמה

שירים הם החליטו לשיר: 'ברזיל' הם 

שטו בסירה לברזיל לשיר את השיר

טודו בום ואז התחיל סערה ג'ורדי 

נבהל ופתאום הם ראו מטוס שמוביל

לברזיל סטטיק אמר: תחזיקו. ברגל שלי 

והוא עף על המטוס והם הגיעו לברזיל

ושרו את השיר

סוף 

פרק הבא השיר הכול 

לטובה ואחרי זה נמסטה
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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

üמפותח

üלכיד ברובו

מפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הכותב הראה יכולת יצירתית לשלב את החוויות שלו בנוגע לזמרים נערצים 

ושיריהם, בסיפור דמיוני שיצר לפי התמונה. 

הסיפור נפתח בביטוי האופייני לסיפור "היו היה" )היה היה( ובהצגת הדמויות 

ועיסוקן. יש בסיפור תיאורים של פעולות הדמויות, תיאור ההחלטה לשיר את 

השיר ותיאור רגשותיה של אחת הדמויות. כמו כן יש שימוש בדיבור ישיר. 

בציון הזמן "אחרי כמה שירים" לא ברור למה התכוון הכותב. למצוקת 

הדמויות שנקלעו לסערה מצא הכותב פתרון יצירתי, וכמו כן הוא מצא סיום 

נאה להשתלשלות האירועים בסיפור. הפתרון )העלייה למטוס( אינו ברור דיו. 

השתלשלות האירועים בסיפור הגיונית ברובה אם כי הקשר בין האירועים 

או בין הרעיונות לא תמיד ברור. הקשר בין ההחלטה לשיר את השיר ובין 

ההפלגה לברזיל אינו מוצג באופן מפורש, וגם הקשר בין השיר "ברזיל" ובין 

השיר "טודו בום" אינו ברור דיו. אמצעי הקישור בסיפור מגוונים: "אחרי כמה 

שירים", "ואג )ואז( התחיל", "ופתאום".  
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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 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(.

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 ü

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: היכולת הטובה לפתח רעיון יצירתי וליצור סיפור שיש בו 

אירוע מרכזי וגם קשרים בין הדמויות;

נקודות לחיזוק: יצירת קשרים לוגיים ברורים באמצעות פירוט של תוכן, 

למשל: למה הכוונה "אחרי כמה שירים"? כל זאת כדי להשיג לכידות 

טובה יותר בין אירועי הסיפור ותוכן מפותח יותר. 

יש ניצנים של שימוש בלשון האופיינית לטקסט כתוב, למשל פתיחת הסיפור 

בביטוי "היו היה" )היה היה(. יש שימוש מתאים במילה "ופתאום" ובצורה 

החבורה "שמם". ניכרת מורכבות תחבירית במשפט "ראו מטוס שמוביל 

 לברזיל", אם כי המילה "מוביל" אינה מתאימה בהקשר של מטוס. במשפט

"... התחיל סערה" ההתאם הדקדוקי שגוי. מילת היחס "על" במשפט "והוא עף 

על המטוס" צריכה להיות "אל", אבל ייתכן כי זאת שגיאת כתיב.

              השימוש הנכון בסימן הגרשיים בשם 

השיר 'ברזיל' אינו כה אופייני לכיתה ב'.  

הייתי אומרת לתלמיד כי הצליח לשלב באופן יפה תוכן מעולמו האישי, זמרים 

הנערצים עליו, בסיפור דמיוני לפי תמונה, ואף חשב על פתרון יצירתי כדי 

להביא את הסיפור לסיומו הטוב. הייתי שואלת את התלמיד שאלות לגבי 

 אירועים בסיפור שהקשר ביניהם לא ברור דיו כדי לכוונו ליצירת לכידות טובה 
יותר של הטקסט. 

ü
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דוגמה ג — ְסִפיָנה ְּבָים סֹוֵער
ְמַסְּפִרים ִסּפּוִרים
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טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

הסירה שנסחפה 

יום אחד אחרי בית הספר הלכה סיבן לשוט וגם

ההורים שלה הלכו לשוט וסיבן והמשפחה

ראו סירה אבל היא לא היתה שלהם זה 

היה סירה של המורה של החוג של סיבן

והם בשקט ניכנסו לסירה והמורה לא ראה

ופתאום לילה אחד נהיה סערה נוראית וכולם

לא ידעו מה לעשות הם נבהלו מאוד

עד שבוקר אחד הסערה נפסקה וכולם שיחקו

וכל המשפחה הגיעה לשתי הנשים והם 

היו עצובים וסיבן שאלה אותם מה 

קרה עם אבולה אנחנו רצינו לעשות הופעה

ואף אחד לא רצה לראות אותה סיבן

אמרה אני וכל המשפחה שלי נראה את

ההופעה שלה באמת אמר האיש וכל

המשפחה ראתה את ההופעה עד עצם היום הזה 

הסוף
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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

üמפותח מעט

üלכיד בחלקו

מצומצם

לא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

הכותבת הצליחה לעורר מתח וסקרנות כבר בפתיחה – שיט בסירה ללא 

רשות הבעלים, ובהמשך הסיפור – סערה פתאומית. הרושם הוא שהסיפור 

הארוך נכתב באופן אסוציאטיבי, התגלגל מאירוע לאירוע ולקורא יש קושי 

להבין את הקשר בין האירועים. 

כותרת הסיפור וגם פתיחתו מעוררות ציפייה ומתח — המשפחה יצאה לשוט 
בסירה שאינה שייכת לה. אירוע זה מפותח מעט בעיקר באמצעות התיאור 
של תגובת המשפחה לסערה — "לא ידו מה להסות אם ניבאלו מאוד" )לא 

ידעו מה לעשות הם נבהלו מאוד(. בחלק זה של הסיפור המניע לפעולת 
הדמויות אינו ברור: מדוע המשפחה בחרה לשוט בסירה שאינה שייכת לה? 
מדוע דווקא בסירה של המורה בחוג של סיון? מה החשיבות של החוג או 
של המורה בחוג בהקשר של רעיון השיט בסירה? גם השאלה אם הסירה 

חזרה לבעליה )למורה של סיון( עשויה להדהד בראשו של הקורא. פרטים 
אלה אינם מפותחים דיים ואין בהם כדי ליצור עלילה המובנת לקורא. בהמשך 
הסיפור המשפחה פוגשת שתי נשים )דמויות חדשות בסיפור(. חסרים בסיפור 

פרטים על סביבת המפגש: לאן הגיעה המשפחה? מי הן שתי הנשים? מיהו 
האיש שאמר "לא באמת" אמנם השילוב של דו שיח בין הדמויות בסיפור יוצר 

עניין מסוים, אך תוכן האירוע נותר מעורפל. סיומו של הסיפור מרוחק מאוד 
מהאירועים בתחילת הסיפור ובעצם אינו מתקשר לראשית הסיפור.

לעלילה יש שני חלקים נפרדים, כאילו שני סיפורים. אף על פי שבחלקו הראשון 
של הסיפור הקשור לתמונה קיימים קשרים לוגיים בין המשפטים, יש קושי לעקוב 
אחר רצף האירועים והדמויות בסיפור. המתח שנבנה בתחילת החלק הראשון 
באמצעות תיאור השיט בלי רשות, מתפוגג ללא המשכיות. חסרה אחידות בין 

הדמויות בהמשך הסיפור — תחילה שתי נשים ולאחר מכן איש: האם הכוונה 
לאחת הנשים? סיום החלק השני — הצפייה של המשפחה בהופעה "עד הצם 

היום הזה" )עד עצם היום הזה( — אינו מתקשר לאירועים שבתחילת הסיפור. 
יש שימוש ב-ו‘ החיבור כאמצעי קישור. הביטויים “לילה אחד“, ו“בוקר אחד“ 

מרמזים על אירוע שנמשך כמה ימים, אך אין לכך אזכור בסיפור שהתחיל יום 
אחד “החרי הבצפר“ )אחרי בית הספר(. 
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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

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(.

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

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה ü

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: התיאורים המפורטים והמורחבים, הדיאלוג בין הדמויות;

נקודות לחיזוק: יצירת לכידות רעיונית בין חלקי הסיפור – יצירת קשרים בין 

פתיחת הסיפור ובין האירוע המרכזי וסוף הסיפור; השימוש בסימני פיסוק.

הייתי מדגישה את המתח שיצרה התלמידה בכותרת הסיפור ובפתיחתו, 

ומעוררת את מודעותה ללכידות באמצעות השאלות האלה: האם המורה 

גילה שהסירה נלקחה? האם הסירה הוחזרה לו? מי היו הנשים שפגשה 

המשפחה? איך סוף הסיפור מתקשר לתחילתו? 

אוצר המילים מתאים לנושא הכתיבה: "לשות" )לשוט(, "סירה", "סערה". חלק 

מהמשפטים בסיפור מורכבים, אם כי לעיתים יש חזרה וסרבול בניסוח, למשל 

"וסיבן והמשפחה רוא )ראו( סירה אבל אי )היא( לא היתה שלהם זה היה 

סירה של המורה של החוג של סיבן". לעיתים לשון הטקסט אינה תקינה, למשל 

"הבצפר" )בית הספר( "ניה )נהיה( סערה", ויש שימוש בלשון דבורה, למשל 
"להסות הופאה" )לעשות הופעה(, "ללה )לא( באמת". 

ü

יש שגיאות הומופוניות רבות.
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דוגמה ד — ְסִפיָנה ְּבָים סֹוֵער
ְמַסְּפִרים ִסּפּוִרים
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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

üמפותח מעט

לכיד בחלקו

מצומצם

üלא לכיד ברובו

מחוון

התבוננות על הטקסט

סיפור קצר, שהרעיון המובע בסופו – "ואפסקתי )והפסקתי( את הריב וגם את 

הגשם", מעלה חיוך וגם מעורר סקרנות בנוגע לפרטים שהיו יכולים להבהיר 

את מהלך האירועים. 

בסיפור יש אירוע מרכזי – התחיל גשם וכולם התווכחו. חסרים פרטים 

המבהירים את האירוע: על מה כולם התווכחו? למי הכוונה במילה "קלם" 

)כולם(? גם המשפט המסיים את הסיפור והמציג רעיון מקורי משאיר את 

הקורא עם השאלה: איך הצליחה הכותבת להפסיק את הוויכוח ואת הגשם? 

הלכידות בטקסט נפגמת בשל החזרה המיותרת בתחילת הטקסט: שהייתי 

בסירה ובשל קשר לוגי שאינו ברור בין האירועים: ירידת הגשם והוויכוח של 

כולם. גם לא ברור למי מכוון האזכור "כולם" בין הפסקת הגשם להפסקת 

הוויכוח.

טקסט מוקלד ללא שגיאות כתיב 

פעם בסירה

פעם שהייתי בסירה שהייתי

אז קטנה הייתי בסירה בהתחלה

היה טוב אבל אז התחיל הגשם

כולם התווכחו חוץ ממני והפסקתי

את הריב וגם את הגשם
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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

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

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(.

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

רמה 
נמוכה

רמה בינונית/ 
נמוכה ü

רמה בינונית/ 
גבוהה

רמה 
גבוהה

לקראת תוכנית עבודה: נקודות חוזק ונקודות לחיזוק

לקראת שיחת משוב

נקודות חוזק: היכולת לפתח רעיון לסיפור דמיוני ולכתוב סיפור שיש לו 

אירוע מרכזי;

נקודות לחיזוק: פיתוח הרעיונות בסיפור באופן שיכול להבהיר את 

הקשרים הלוגיים בין האירועים.

הייתי אומרת לתלמידה שהיא הצליחה לעורר בי סקרנות, ושואלת אותה 

שאלות המסייעות לפיתוח התוכן וליצירת לכידות: מה היה טוב בהתחלה? 

מי היו הנוסעים בסירה? על מה התווכחו? למה המספרת לא הייתה 

מעורבת בוויכוח? איך המספרת גרמה  להפסקת הוויכוח והגשם?

לעיתים אין רווחים בין המילים, 

למשל "חצמימני" )חוץ ממני(.

בהתחלה הטקסט כתוב במשפטים מקוטעים, אולם בהמשך המשפטים תקינים 

מבחינה תחבירית. לשון הטקסט יום-יומית ואין ניצנים של שימוש בלשון 

האופיינית לטקסט כתוב.

ü
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כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד החינוך, ראמ"ה. השימוש במסמך זה, לרבות הפריטים 
שבו, מוגבל למטרות לימוד אישיות בלבד או להוראה ולבחינה על ידי מוסד חינוך בלבד, לפי הרשאה 
מפורשת למוסד חינוך באתר ראמ"ה. זכויות השימוש אינן ניתנות להעברה. חל איסור מפורש לכל 
שימוש מסחרי וכן לכל מטרה אחרת שאינה מסחרית. אין להעתיק, להפיץ, לעבד, להציג, לשכפל, 
לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות בין על ידי המשתמש ובין באמצעות אחר לכל מטרה 
או למכור פריט מפרטי המידע, התוכן, המוצרים או השירותים שמקורם במסמך זה. תוכן המבחנים, 
לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל במסמך זה, מוגן על ידי זכויות יוצרים, 
ניתנת   זכות שאינה  דין; כל  ועל פי כל  וקניין רוחני אחרות,  יוצרים  זכויות  סימני מסחר, פטנטים או 

במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.
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