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בחינה עקיפה מול בחינה ישירה
,  שכל מבחן כתיבה הוא למעשה אומדן עקיף של יכולתו של הנבחןאף 

משמשים להבחנה בין שתי  " בחינה ישירה"ו" בחינה עקיפה"המושגים 
:גישות בסיסיות בהערכת כתיבה

  
  



שאינם דורשים יצירה  , במבחנים אלה הם פריטי בררההפריטים •
אלא זיהוי דוגמאות של כתיבה תקינה או של  , אקטיבית של טקסט

.  טעויות כתיבה

המטלות הנפוצים במבחני כתיבה עקיפים הם זיהוי טעויות  סוגי •
.תיקון משפט ותיקון פסקה, במשפט

:דוגמה

משום שלא השגתי את הכדור שאמור  , לי הבטן ּכֹוֵאבלילות  ׁשלֹוׁשהכבר     
        1                 2 

.את הכאבים ּוְלׁשּכְךאת הדלקת  ְלַרּפא      
          3               4

מבחני כתיבה עקיפים



.  נתוןנושא חיבור על מטלות כתיבה אקטיבית של כוללים •

הקוגניטיביים  לתהליכים ישיר ניתן ביטוי הכתיבה הישירים במבחני •
ולהיבטים הפונקציונליים והתקשורתיים שביכולת הכתיבה של  

.הנבחנים
  

מבחני כתיבה ישירים



להשתמש בבחינה  אפשר -אי ל"במכפמגבלת הזמן הקיימת בשל •
.  הסוגיםבמטלות משני 

המשמשת להערכת יכולת כתיבה ומיועדת לסייע במיון  רצוי שמטלה •
כלומר , ככל האפשר אותנטיתתהיה מועמדים למוסדות אקדמיים 

.  דומה באופייה דמיון מרבי למטלות הכתיבה באוניברסיטה

ובראשם מהימנות גבוהה  , יתרונותכמה עקיפים כתיבה אף שלפריטי •
אפשר לכלול רבות מהן  , הערכה אובייקטיבית(ישירות מזו של מטלות 

אינה מאפשרת  האותנטיות הנמוכה שלהם , )בבחינה מוגבלת בזמן
.להערכת יכולת כתיבהלהסתפק בהם 

...
.אף מגבלותיהעל , ישירהלפיכך הוחלט לבחור במטלת כתיבה 



)טיעונית-עיונית(סוגת הכתיבה 
–כתיבה עיונית הכתיבה הרווחת במוסדות האקדמיים היא סוגת •

. כתיבה המשמשת להצגת רעיונות ולדיון בהם
לשלושה רמת אותנטיות  , דגמי מטלות הכתיבה הקיימיםמבין •

:  עיוניתגבוהה בכל הנוגע להערכת יכולת כתיבה 
לקטעאנליטית -ביקורתיתהתייחסות –
מאמר מתוך מקורות  בניית –
לקטעעמדה מנומקת בנוגע נקיטת –

-להלן (שני הראשונים דורשים הצגת קטעי טקסט , מבין אלה
ארוכים מכדי להתאים למסגרת הזמן המוקצב למטלה ) גריינים
קצרים   גרייניםהדגם השלישי אפשרי גם עם , לעומתם. ל"במכפ
.  יחסית

הפיתוח הראשוני יהיו מטלות כתיבה  שייבדקו בשלב שהמטלות הוחלט 
מטלות הדורשות נקיטת עמדה בסוגיה המוצגת  –טיעוניות-עיוניות

.  בהן



מידת ההתבססות על ידע קודם
מכיוון שמטלת הכתיבה לבדוק את יכולתם של המועמדים ולא את  

יש לצמצם ככל האפשר את השפעתו של ידע , היכרותם עם ידע נתון
. כזה

שהמטלות המתאימות ביותר לפיתוח ראשוני הן מטלות  לכן הוחלט 
: משני הסוגים האלה

את  קטע קריאה המצמצם –גריין מפורט המתבססות על מטלות •
. ההשפעה שיש לידע קודם בעולם התוכן על ביצוע המטלה

שאינן מחייבות  , המבוססות על גריין כללי ומינימלימטלות •
.  התייחסות לגוף ידע נתון



מידת ההתבססות על קריאה
:  ההסתמכות של המטלה על קריאה תלויה בשלושה גורמיםמידת 

.המטלההטקסט של הגריין ושל אורך •
.של הטקסטהלשונית רמתו •
שבה הנבחנים נדרשים להסתמך בכתיבתם על הכתוב  המידה •

.בגריין

שונות ניכרת בשלושת המשתנים הללו במטלות הכתיבה יש 
.שמשמשות במבחנים שונים

...
בבדיקה הן מטלות שבהן התלות ביכולת הבנת הנקרא  לכלול הוחלט 

.גבוהה והן מטלות שבהן היא נמוכה

  



מידת המיקוד של המטלה
.מטלות כתיבה נבדלות זו מזו במידת המיקוד שלהן

ממוקדתלמטלה דוגמה 
הרתעת העבריין עצמו  , )להשיב לעבריין כגמולו(גמול : לענישה על עברה פלילית כמה מטרות

שיקומו של העבריין והרחקת , הרתעת כלל הציבור מלבצע עברות דומות, מלחזור על מעשיו
.העבריין מהציבור

.ולפיה  משך המאסר הקבוע בחוק לעבירות אלימות יוארך מאוד, חבר כנסת הגיש הצעת חוק
.   בססו את תשובתכם על מטרות הענישה שלעיל?  מה דעתכם על החוק המוצע

 

ממוקדתדוגמה למטלה לא 
.גורלנו נקבע על פי הנסיבות שאליהן נולדנו–קיומו של רצון חופשי אינו אלא אשליה 

.הביעו דעתכם על טענה זו
...

.מיקודבשלב הראשון של הפיתוח הוחלט לבחון רמות שונות של 



סוגיות מרכזיות בפיתוח מטלות כתיבה
בחינה עקיפה מול ישירה•
סוגת הכתיבה•
קודםמידת ההסתמכות על ידע •
מידת ההתבססות על קריאה•
מידת המיקוד של המטלה•

ל"במכפמטלת הכתיבה יתוח פ
דגמי המטלות הבסיסייםפיתוח •
ניסוי ראשון•
ניסוי שני•

ונקידתםהחיבורים הערכת 
שיטות ההערכה הקיימות•
סוגי מחוונים•
תהליך פיתוח המחוון•
המעריכיםמיון והכשרת •



פיתוח דגמי המטלות הבסיסיים
המבחנים סקירת , העקרוניותההחלטות שנבעו מבחינת הסוגיות נוכח 

  30מסגרת זמן של (האילוצים המעשיים ומסגרת  ל"למכפהמקבילים 
שמכל אחד מהם  , פותחו שני סוגי מטלות) מבחן נייר ועיפרון, דקות

:דגמיםנגזרו שני 



:ארוכים גרייניםכתיבה המבוססות על מטלות  - 1סוג 
:אחדקריאה ארוך מטלה המבוססת על קטע –1דגם 

הראבןמתוך מאמר מאת שולמית –על שפה וחברה 
זו  ?  זה גורל?  מולדת או נרכשת, זו מין תכונה כזאת? "נשים מוכות" מה פירוש הביטוי הרווח: ברצוני להציג שאלת תם

ספציפי שאין  -האם מדובר בסוג של מצב נשי?  כך יש גם נשים מוכות, לא עלינו, כשם שיש נשים חולות סוכרת?  מחלה
יש רק גברים  .  זאת לא הבעיה שלהן. בעיה של נשים מוכות, אין דבר כזה: הבה נאמר זאת בבירור? איש אחראי לו

, וחוזר ומטיל אותה על האישה, עצם השימוש במונח הרווח מסיר באחת את האחריות מן הגבר הסדיסט האלים.  מכים
ועד כדי כך הגיע האבסורד ששמענו על ארגונים ואנשי  .  היא שייכת לזן הנשים המוכות, מה לעשות: כמעין סטיגמה

.עם נשים כאלו, לרוע המזל, התחתנו, מסכנים באמת".  בעליהן של נשים מוכות... "מקצוע המדברים על
 בתפיסה שאותה כופה עלינו המונח".  גברים מכים" לבין השימוש במונח" נשים מוכות" תהום רובצת בין השימוש במונח

בתפיסה הזאת צריך להקים מקלט  .  ולא הוא, מפני שהיא הבעיה, האישה היא שצריכה לעזוב את הבית, "נשים מוכות"
מן  , שהוא מן השפה-הם חומקים איך.  כי הגברים נשארים בבית, כלומר להרחיק אותן מביתן ומילדיהן, לנשים מוכות

לו היינו משתמשים  .  אישה מוכה, במקרה ולרוע המזל, כי יש להם, ואחר כך גם מן העונש הראוי–מן האחריות , המינוח
.ומהר, כי אם בבתי מאסר לגברים מכים, היה ברור שאין צורך במקלטים לנשים מוכות, "גברים מכים"–במונח המתאים 

 
?מה דעתכם על טענתה? הראבןמה לדעתכם טענתה המרכזית של שולמית 

 



:שילוב של שני קטעי קריאה בעלי זיקה לאותו נושאמטלה המבוססת על –2דגם 

אישור תרופות חדשות: 'קטע א 
הרשות האמריקנית לתרופות ולמזון היא הגוף הממשלתי הבודק את התרופות החדשות בסיום תהליך הפיתוח שלהן  

הרשות דורשת מחברות התרופות המבקשות לקבל אישור הפצה לתרופה  . ומחליט אם לאשר את הפצתן בארצות הברית
במקצועיות ובאמינות  , על הרשות לפעול באחריות. חדשה לערוך מחקרים רבים העומדים בקריטריונים מדעיים מחמירים

כמו למשל ההחלטה אם לאשר , שכן להחלטותיה יכולות להיות השפעות על חיים או מוות של בני אדם, גבוהות ביותר
.אף שתופעות הלוואי של התרופה אינן ידועות מספיק, הפצת תרופה חדשה לטיפול במחלה קטלנית

וכי  , יש הטוענים כי הפקדת הסמכות הבלעדית להחליט על שימוש בתרופות חדשות בידי רשות ממשלתית אינה מוצדקת
על יכולת  , לשתף אותם במידע הקיים על התרופה–במקרים מסוימים יש להעביר סמכות זו לחולים הזקוקים לתרופה 

.ולהשאיר בידיהם את ההחלטה אם להשתמש בה, הריפוי שלה ועל תופעות הלוואי שהיא גורמת
הגבלת סרטים אלימים: 'קטע ב 

הטוענים זאת . לידי התנהגות אלימה בקרב הצופים בהם, לדעת רבים, סרטים ובהם תיאור בוטה של אלימות מביאים
צפייה בסרטים שבהם תכנים  , מסתמכים על מחקרים שהראו כי אצל בני אדם שמלכתחילה דיווחו על נטיות לאלימות

יש הצדקה להטיל הגבלות  , לדעת רבים, לכן. אלימים גרמה לשחרור העכבות והגבירה את הסיכוי שיעשו מעשה אלים
.מטעם השלטון על יצירה והפצה של סרטים מסוג זה

יש  . מן הצד השני עולה השאלה אם אין הגבלה כזאת בידי השלטון מתנגשת עם העיקרון הדמוקרטי של חופש הביטוי
וכי יש לאפשר לכל פרט , הסוברים כי על השלטון להימנע מלהגביל יצירה והפצה של סרטים המציגים תכנים אלימים

.לבחור את סוג התכנים שהוא מעוניין להיחשף אליהם
 

בנוגע לדוגמאות שהובאו  -וכתבו , דונו במתח הקיים בין שני גורמים אלה: התערבות השלטון מול חופש הפרט
?ומאילו שיקולים, האם אתם מצדדים בהתערבות השלטון או מתנגדים לה -בקטעים שלעיל 

:ארוכים גרייניםמטלות כתיבה המבוססות על  - 1סוג 



:  יתרונות
.גבוהה יחסיתאותנטיות •
. צמצום ההסתמכות על ידע קודם•

:  חסרונות
.זמן קריאה ארוך•
.תלות מובנית ביכולת הבנת הנקרא•
.מטלת שילוב הקטעים דורשת זמן עיבוד רב•
  

  

:ארוכים גרייניםמטלות כתיבה המבוססות על 



:מטלות המבוססות על קטע קריאה קצר אחד - 3דגם 

לפי  . שנים 18המטיל על ההורים את האחריות לעבירות שביצעו ילדיהם אשר טרם מלאו להם , חבר כנסת גיבש הצעת חוק
.ואם יימצאו אשמים יוטל על הוריהם קנס כספי, הצעת החוק הילדים יישפטו

. נמקו את עמדתכם? מה דעתכם על החוק המוצע

:  יתרון
.אין בזבוז זמן קריאה•

:  חסרונות
.נמוכה יחסיתאותנטיות •
.הסתמכות רבה יותר על ידע קודם•
.היעדר הקשר•

:קצרים גרייניםמטלות כתיבה המבוססות על  - 2סוג 



:שתי מטלות המבוססות על קטעים קצרים - 4דגם 

:מטלה א
.  שנים 18המטיל על ההורים את האחריות לעבירות שביצעו ילדיהם אשר טרם מלאו להם , חבר כנסת גיבש הצעת חוק

.ואם יימצאו אשמים יוטל על הוריהם קנס כספי, לפי הצעת החוק הילדים יישפטו
. נמקו את עמדתכם? מה דעתכם על החוק המוצע

:מטלה ב
.גורלנו נקבע על פי הנסיבות שאליהן נולדנו -הרצון החופשי של בני האדם הוא אשליה 

.נמקו את עמדתכם? מה דעתכם על טענה זו

:יתרון
. הגדלת המהימנות כתוצאה משימוש בשני פריטים במקום באחד•

:חסרונות
.לחץ הזמן בביצוע כל אחת מהמטלות•
יש חשש שהחיבורים שייכתבו יהיו קצרים מכדי לספק אומדן טוב  •

.ליכולת הכתיבה
.היעדר שליטה בחלוקת הזמן בין המטלות•

:קצרים גרייניםמטלות כתיבה המבוססות על  - 2סוג 



ניסוי ראשון–תהליך פיתוח מטלת הכתיבה 
שלוש מטלות   -מטלות  12נבדקו השונים הערכת הדגמים לצורך •

.מכל אחד מארבעת הדגמים

.  ו"מאלעובדי בשלב הראשון המטלות נבדקו על מספר גדול של •

וכן לגיבוש  , בדיקות אלה שימשו לפיתוח ושיפור של המטלות

היקף הכתיבה , ההנחיות לנבחנים, ראשוני של ההוראות לבוחנים

.המטלה ודף הכתיבהועיצוב הנדרש 

המטלות הועברו כחלק מניסוי שבדק את הפורמט החדש של   12•

-בממוצע כ(נבדקים בשפה העברית  745בניסוי השתתפו . הבחינה

  55-בממוצע כ(נבדקים בשפה הערבית  628-ו) למטלה 65

). למטלה



תוצאות: ניסוי ראשון–תהליך פיתוח מטלת הכתיבה 

:הערה

ייתכן שזהות המעריכים מתבטאת  כלומר (י אותו זוג מעריכים "בין השאר בגלל שכל מטלה הוערכה ע, היכולת להכליל מהממצאים מוגבלת מאוד

.והמחוון היה בסיסי ביותר) במתאמים

דגם המטלהפי -על, מתאמים בין הערכות שני המעריכים

שני המעריכיםמתאם בין הערכות דגם
קטע ארוך
(n=175)

0.61

שילוב קטעים

(n=158)
0.53

גריין קצר בודד

(n=212)
0.48

שתי מטלות גריין קצר

(n=197)
0.51



VETOTדגם

קטע ארוך

(n=170)
0.440.44

שילוב קטעים

(n=152)
0.180.26

גריין קצר בודד

(n=206)
0.390.38

שתי מטלות גריין קצר

(n=190)
0.380.36

על פי המתאמים בין ציוני מטלת הכתיבה  , השוואה בין ארבעת דגמי מטלות הכתיבה שנבדקו
TOT   .(n=718(ובבחינה כולה ) VE(ובין ציוני האמת בבחינה בתחום המילולי 

תוצאות: ניסוי ראשון–תהליך פיתוח מטלת הכתיבה 



:  ניסוי ראשון–תהליך פיתוח מטלת הכתיבה 
מסקנות והיערכות לקראת ניסוי שני

מעמדתם  ) בעיקר(הנבחנים ו ממשובי, משילוב הנתונים הסטטיסטיים שהתקבלו

התקבלו כמה החלטות הנוגעות להמשך  , המקצועית של חברי צוות הפיתוח

:תהליך הפיתוח

.הקטעיםמטלות שילוב הקצרים ועל  הגרייניםויתור על מטלות צמדי •

–יתרונות הדגם הקצר והדגם הארוך את פיתוח דגם מטלות המשלב •

המציג מידע רלוונטי רב ככל  , מילים 150/ שורות  10-מטלות באורך של כ

.האפשר בלשון פשוטה ובהירה

כדי לנצל את הגריין להצגה של מידע רב –ויתור על שימוש בקטעי מקור •

.גם במחיר ירידה מסוימת ברמת האותנטיות, ככל האפשר



מטרות -ניסוי שני 
השני נועד לאפיון מפורט וממוקד יותר של המטלות שירכיבו את  הניסוי 

.בנק המטלות התפעולי
מהדגם החדש שפותח לאור מסקנות  כך נבדקו בניסוי מטלות לשם 

:מאלה באלה הנבדלות , הניסוי הראשון
– שבגרייניםאופי המידע •

תיאור ניסוי או מחקר  , למשל(המציגים מידע ברמה אקדמית בסיסית  גריינים–
).ותוצאותיו

מדיניות  , למשל(המציגים דילמה אתית הנטועה בקונטקסט ספציפי  גריינים–
).הגבלת הילודה בסין

מהצגה של  – בגרייניםרמת הפירוט של הטיעונים המופיעים •
ועד הימנעות מוחלטת  , בסוגיההטיעונים המרכזיים לכל צד 

.מאזכורם
אף שהתקבלה החלטה עקרונית  –סוגת הכתיבה הנדרשת •

נבדקו גם כמה מטלות שדרשו  , טיעונית-להסתמך על כתיבה עיונית
.  כתיבה תיאורית ברמה גבוהה



ניסוי שני
בניסוי נבדקו שמונה  . הניסוי השני נערך במתכונת דומה לניסוי הראשון

ושתי  שש מטלות שנכתבו בידי צוות הפיתוח בעברית –מטלות כתיבה 
.  מטלות נוספות שפותחו בידי צוות הפיתוח בערבית ותורגמו לעברית

) נבדקים למטלה 115-כ(נבחנים בשפה העברית  929השתתפו בניסוי 
-כ–מטלות בלבד  4בערבית הועברו (נבדקים בשפה הערבית  325-ו

).  נבדקים למטלה 80



–ניסוי שני 
:להמשך הפיתוח וליצירת בנק מטלות תפעולימסקנות 

:גריינים
התמקדות בפיתוח מטלות המבוססות על מידע ברמה אקדמית  •

.  בסיסית ועל דילמות הנטועות בקונטקסט נתון
בהתאם  , שמירה על גמישות ברמת הפירוט של הצגת הטיעונים•

  .לאופי המידע המוצג בגריין
:מטלות

.  טיעונית-התמקדות במטלות הדורשות כתיבה עיונית•
בשל בעיית היעדר  (ויתור על מטלות הדורשות כתיבה תיאורית •

).ההסתמכות על ידע קודם והצורך בסטנדרטיזציה, ההקשר
:כללי
גם במחיר  , ניסוח המטלות בשפה פשוטה ובהירה ככל האפשר•

.פגיעה באותנטיות



דוגמה -דגם המטלה הנבחר 
ולפיה במקומות  , תאוריה וֶקלינְגהגו הקרימינולוגים האמריקנים ווילסֹון  1982-ב

,  גם פשעים חמורים ייעשו רווחים במוקדם או במאוחר, שרווחים בהם פשעים קלים
אווירה שהיא קרקע פורייה  , סדר ואימה-שכן במקומות האלה נוצרת אווירה של אי

המלחמה בפשע מחייבת החמרת הענישה  , לדעתם, לכן. להתפתחות פשיעה חמורה
"  חוק שלוש הפסילות"תאוריה זו הייתה הבסיס לניסוחו של . על עברות קלות

על כל עבריין שהורשע  , לפי חוק זה. ולהחלתו בכמה מהמדינות בארצות הברית
גם אם כולם נחשבים לעברות רכוש קלות בלבד  , בביצוע שלושה פשעים שונים

שנים עד   25ממאסר של : מוטל עונש כבד מאוד, )גניבת חולצה מחנות בגדים למשל(
מאז הוחל החוק חלה ירידה חדה  . ללא אפשרות לשחרור מוקדם, מאסר עולם

ואולם רבים טוענים כי  . באזורים שהוא הוחל בהם–קלה וחמורה כאחת –בפשיעה 
בעיקר מכיוון שענישה שאינה תואמת את חומרת העברה אינה צודקת , חוק זה פסול
.  ואינה מוסרית

. נמקו? "חוק שלוש הפסילות"אתם תומכים בהאם 



סוגיות מרכזיות בפיתוח מטלות כתיבה
בחינה עקיפה מול ישירה•
סוגת הכתיבה•
קודםמידת ההסתמכות על ידע •
מידת ההתבססות על קריאה•
מידת המיקוד של המטלה•

ל"במכפמטלת הכתיבה יתוח פ
דגמי המטלות הבסיסייםפיתוח •
ניסוי ראשון•
ניסוי שני•

ונקידתםהחיבורים הערכת 
שיטות ההערכה הקיימות•
סוגי מחוונים•
תהליך פיתוח המחוון•
המעריכיםמיון והכשרת •



ונקידתםהערכת החיבורים 
יש  , כדי שהערכת החיבורים תהיה מהימנה ותקפה ככל האפשר

:שיכלול, מובנה ואובייקטיביצורך במערך הערכה 

הערכה  שיטת •
סולם ציונים  •
הציוןהמעריכים ואופן חישוב מספר –הערכה הליך •
חיבוריםמדריך להערכת –מחוון •
והכשרה של מעריכיםאיתור מנגנון •

אופי המערך נגזר במידה רבה מהשיטה שבוחרים להעריך בה את  
.הערכה הוליסטית או הערכה אנליטית: החיבורים



,  ההוליסטית מבוססת על תפיסת הכתיבה כיכולת אחתההערכה •
.  לממדים שוניםלהעריכה בדרך של פירוקה , או לא כדאי, שאי אפשר

.  בגישה זו החיבור מקבל מהמעריך ציון אחדבהערכה •

הערכה הוליסטית



:  SAT-המחוון –הוליסטידוגמה למחוון 



יכולת הכתיבה בנויה  על גישה שלפיה ההערכה האנליטית מבוססת •
. שאותם צריך להעריך בנפרד, ממרכיבים שונים

,  על זיהוי הממדים החשובים בכתיבההערכה אנליטית מבוססת •
. שלהם ומתן משקלות יחסיים לכל אחד מהםאופרציונליזציה 

מחקרים מציגים בדרך כלל עד חמישה ממדים שונים להערכת יכולת  •
:  הכתיבה

תוכן  1.

מבנה2.

דקדוק ותחביר  3.

סגנון  4.

מיליםאוצר 5.

הערכה אנליטית

לשון



בשלהי שנות התשעים שיקף ניסיון   ו"במאלשנבנה מחוון •
.  מבנה ולשון, תוכן–להקיף את שלושת ממדי הכתיבה 

בין ממדי  ) 0.9-0.7(המבחן מצאו כי יש מתאם גבוה מפתחי •
בין ממדי המבנה  ) 0.8-0.6(מתאם בינוני , המבנה והתוכן

.  בין ממדי התוכן והלשון) 0.7-0.4(ומתאם נמוך יותר , והלשון
ואף  , ממד המבנה לא היה מובחן מספיק מממד התוכן, כלומר

למעשה הוערכו בעזרתו שני  , ממדי-שהמחוון שפותח היה תלת
.  תוכן ולשון–ממדים בלבד 

הערכה אנליטית



כחלק מהליך הבנייה של מבחן  ו"במאלשפותח , )תוכן ולשון(ממדי -מחוון אנליטי דו
.1996-97הכתיבה בשנים 

.תוכן ולשון: נפרדים של החיבורממדים לפי שיטת ציינון זו נדרש המעריך לתת לכל חיבור שני ציונים על שני 
).ציון גבוה ביותר( 6 -ל) ציון נמוך ביותר( 1יש לתת ציון על סולם בין  מימדבכל 

  
הקיצור עלול לפגוע באיכותם , ברוב המקרים. ובכל זאת הם מעולים, במקרים נדירים יימצאו תוצרי כתיבה הקצרים בהרבה ממינימום השורות הנדרש !חשוב

.לא יינתן ציון, שבהם המעריך אינו בטוח מספיק במהימנות הערכתו, במקרים של כתיבה בהיקף מינימלי. ייעשה בהתאם לכך והציינון, המימדיםשל שני 
  

  -תוכן 
1............. 2.............3.............4.............5.............6

?)ללא צורך במידה רבה של פרשנות מצד הקורא(האם ברור לקורא מה רצה הכותב לומר 
?האם הכתיבה מעידה על הבנה של הקטע או הטבלה שעליהם התבססו משימות הכתיבה

?   מרכיבי המשימה לכלהאם התייחס ? האם הכותב ענה על משימת הכתיבה
?  מפורט ומקיף דיו, האם תוכן הכתיבה רלוונטי

?האם ניכרת הבחנה טובה בין עיקר לטפל
?  האם אין חזרות והארכות מיותרות

?)דבריו אינם מכילים סתירות פנימיות לא מטופלות, כלומר(האם הכותב עקבי בדבריו 
?)במשימות שבהן מתבקשת נקיטת עמדה(האם דבריו של הכותב מבוססים ומשכנעים 
?)הבהרה וכדומה, שכנוע(האם הן ממלאות את תפקידן בטקסט  -במקרים שבהם הכותב משתמש בדוגמאות 

?  האם בקריאת הטקסט כיחידה אחת אפשר להבחין בפיתוח מאורגן ורציף של התוכן
  

   -לשון 
1............. 2.............3.............4.............5.............6

?פסקאותובין האם יש שימוש במילות קישור מתאימות בין משפטים ? )מלוכד(האם הטקסט רציף ומקושר 
?האם אוצר המילים וסגנון הכתיבה מתאימים לשפה כתובה ולסגנון כתיבה עיוני

?)'מילות יחס וכו, סדר מילים, מבנה המשפט(האם המשפטים תקינים מבחינה תחבירית 
?  האם נעשה שימוש סמנטי מדויק במילים

?האם נשמרים כללי הלשון ואין שגיאות דקדוקיות עקביות
?האם הניסוח מדויק ובהיר

הערכה אנליטית



ובדיקה , שיטהשקילת היתרונות והחסרונות של כל לאחר •
בה נמצא כי למחוון האנליטי מהימנות  , סטטיסטית של שני המחוונים

.  לבחור בשיטה האנליטיתהוחלט , בין שופטים גבוהה יותר

וכל אחד  –תוכן ולשון –ממדים הוחלט שהמחוון החדש יכלול שני •
כך שגם ממד המבנה  , לומאפיינים מבניים רלוונטיים יכלול גם מהם 
.  יוערך

איכותי של כל אחת מרמות הציון בכל  הוחלט שהמחוון יציג פירוט •
.  מהממדיםאחד 

תוכן ולשון–ממדי -מחוון אנליטי דו



מתוך שאיפה להגיע , ניתוח של יכולת הכתיבהבשלב הבא נערך 
.  הנתוןלהגדרה ממצה של מרכיביה שיכולים להימדד בהקשר 

: המרכיבים הנכללים בממד התוכן הם
מבוסס ורלוונטי למטלה  , קיומו של רעיון או ציר רעיוני ברור -
מידת הקשר בין הרעיון לפיתוחו -
מיקוד ולכידות של התוכן -
ביטוי לחשיבה ביקורתית -
  

: המרכיבים הנכללים בממד הלשון הם
בהירות -
הלימה לכתיבה עיונית -
דיוק סמנטי -
תקינות לשונית -
שימוש באמצעי ארגון לשוניים   -
תחביריגיוון  -

יכולת הכתיבהשל ניתוח תוכן 



תיאור ממצה של ביטויה של  –השלב הבא היה ניסוח אופרטיבי   •
.  בכל אחת משש רמות הציון–התכונה הנמדדת 

ובכל אחת מהן  , פותח מחוון המורכב משתי טבלאות בלתי תלויות•
.  פירוט בנוגע למאפיינים האיכותיים של כל אחת מרמות הציון

לאפיון כללי של חיבור  ) המודגש(בכל רמת ציון מוקדש התא העליון •
.  ברמה זו

.לפני שתי הטבלאות מופיעות הנחיות כלליות לשימוש במחוון•
  

יכולת הכתיבהאופרציונליזציה של 



ממדי לחיבורים-מדריך הערכה דו–המחוון 
.ממד התוכן וממד הלשון: עליכם להעריך את החיבורים בשני ממדים•
.יש להעריך כל ממד באופן שאינו תלוי בהערכת הממד האחר•
מבוסס ורלוונטי , קיומו של רעיון או ציר רעיוני ברור: בהערכת ממד התוכן יש להתייחס לקריטריונים האלה•

.ביטוי לחשיבה ביקורתית; המיקוד והלכידות של התוכן; חוזק הקשר בין הרעיון לפיתוחו; למטלה
; דיוק סמנטי; הלימה לכתיבה עיונית; בהירות: בהערכת ממד הלשון יש להתייחס לקריטריונים האלה•

.גיוון תחבירי; שימוש באמצעי ארגון לשוניים; תקינות הלשון
• 
בכל ממד עליכם לבחור מהטבלה שלהלן בציון המתאר בדרך הטובה  .  1-6יש להעריך כל ממד בסולם ציונים •

.ביותר את החיבור שקראתם
:הערות•
הקרוב במקרים כאלה יש לבחור בתיאור . במקרים רבים שום תיאור לא יתאים באופן מושלם לחיבור שתעריכו•

.ברוחו לחיבור ביותר
:במקרים שבהם החיבורים אינם תואמים את ההוראות שניתנו לנבחנים יש לפעול כמפורט להלן•

.חיבורים שכתובים בשפה שאינה שפת הבחינה יש לשלוח בחזרה לאחראי האדמיניסטרטיבי לבדיקה–
  23-10אורך החיבור "כתשובה לשאלה " כן"שורות יש לבחור באפשרות  23-10בחיבורים שאורכם –

.לאחר מכן יש להעריכם". ?שורות
השורות החורגות לא ייקראו ולא יובאו בחשבון בעת  , בחיבורים החורגים מהשורות הנתונות בגיליון הכתיבה–

.ההערכה
יש לבחור  , שורות 9-0בחיבורים שאורכם , או , בחיבורים שתוכנם אינו מתאים כלל לנושא המטלה–

הן בממד התוכן הן בממד  1בחיבורים אלה יש לסמן ". ?חיבור פסול"כתשובה לשאלה " כן"באפשרות 
.הלשון



תוכן
מעולה - 6טוב - 5גבוה-בינוני - 4נמוך-בינוני - 3חלש - 2חלש מאוד - 1

אין רעיון מרכזי או ציר  

או שקיימת  , רעיוני ברור

זיקה מועטה ביותר בין  

תוכן החיבור ובין  

המטלה

רעיון מרכזי או ציר רעיוני  

,  לא מבוסס ולא מפותח

או שקיימת זיקה מועטה  

בין תוכן החיבור ובין  

המטלה  

רעיון מרכזי או ציר רעיוני  

שהביסוס והפיתוח שלו  

מוגבלים

רעיון מרכזי או ציר רעיוני  

מבוסס ומפותח בצורה  

טובה למדי

רעיון מרכזי או ציר רעיוני  

מבוסס ומפותח כהלכה

רעיון מרכזי או ציר רעיוני  

מפותח ומבוסס בצורה  

יוצאת דופן באיכותה

התוכן דל

 

או  , פיתוח דל של הרעיון

קשר מועט בין הרעיון 

לבין הפיתוח 

 

קשר שאינו חזק דיו בין  

  הרעיון לבין הפיתוח שלו

,  הסברים שאינם מספקים(

משכנעים או  -טיעונים לא

)דוגמאות לא מתאימות

  פיתוח רלוונטי לרעיון

,  הסברים מספקים ברובם(

,  טיעונים משכנעים למדי

)דוגמאות מתאימות

פיתוח רלוונטי ועשיר של 

,  הסברים מלאים( הרעיון

,  טיעונים משכנעים

)דוגמאות מתאימות

,  מעמיק, פיתוח רלוונטי

ועשיר של הרעיון  

טיעונים  , הסברים מלאים(

,  משכנעים ומגוונים

)דוגמאות מתאימות

היעדר מיקוד ולכידות  

קפיצות מעניין לעניין ללא  (

,  כל שמירה על רצף רעיוני

)חזרות מיותרות

בעיות קשות במיקוד 

מידת השמירה  ( ובלכידות

על רצף רעיוני מועטה  

)חזרות מיותרות, ביותר

המיקוד והלכידות  

מידת  ( מוגבלים למדי

השמירה על רצף רעיוני  

)מועטה

  התוכן ממוקד ולכיד למדי

שמירה על רצף רעיוני  (

הצגה  , לאורך רוב החיבור

מדויקת בדרך כלל  של  

הקשרים בין הרעיונות  

)שבחיבור

  התוכן ממוקד ולכיד

שמירה על רצף רעיוני  (

הצגה  , לאורך כל החיבור

מדויקת של הקשרים בין  

)הרעיונות  שבחיבור

התוכן ממוקד ולכיד  

שמירה על רצף  (ביותר 

,  רעיוני לאורך כל החיבור

הצגה מדויקת וממצה של 

הקשרים בין הרעיונות  

)  שבחיבור

אין ביטוי לחשיבה  

*ביקורתית 

יש ביטוי מועט ביותר  

*לחשיבה ביקורתית 

יש ביטוי מועט למדי 

*לחשיבה ביקורתית 

יש ביטוי לחשיבה  

*ביקורתית 

יש ביטוי מרשים לחשיבה  

*ביקורתית 

יש ביטוי מרשים מאוד 

*לחשיבה ביקורתית 

תוכן–המחוון 

התמודדות עם עמדות מנוגדות  , בחינה של סוגיות מכמה נקודות מבט, הבחנה בין דעה לעובדה, הגדרה מדויקת של הסוגיה*  



לשון
מעולה - 6טוב - 5גבוה-בינוני - 4נמוך-בינוני - 3חלש - 2חלש מאוד - 1

הלשון עילגת ודלה 

במיוחד

קולחת , הלשון בהירההלשון בהירה וקולחת  הלשון בהירה למדי הלשון לא בהירה דיההלשון דלה ולא בהירה

ועשירה

ניסוח שאינו הולם כלל 

כתיבה עיונית כלל

ניסוח שאינו הולם ברובו  

כתיבה עיונית

ניסוח שאינו הולם כתיבה  

עיונית במקומות לא  

מועטים

ניסוח ההולם ברובו כתיבה  

עיונית

ניסוח ענייני ההולם כתיבה  

עיונית

ניסוח ענייני ההולם כתיבה  

עיונית

דוגמאות מרובות לשימוש  

סמנטי לקוי במילים

דוגמאות לא מעטות  

לשימוש סמנטי לקוי  

במילים

דוגמאות מעטות לשימוש  

סמנטי לא מדויק במילים  

שימוש סמנטי מדויק ברובו  

במילים

שימוש סמנטי מדויק  

במילים

שימוש סמנטי מדויק  

במילים

שגיאות  דקדוקיות   

ותחביריות רבות

דוגמאות לא מעטות  

לשגיאות  דקדוקיות או  

תחביריות

דוגמאות  מעטות לשגיאות  

דקדוקיות או תחביריות

דוגמאות בודדות בלבד  

לשגיאות  דקדוקיות או  

תחביריות

דקדוק ותחביר תקינים

 

דקדוק ותחביר תקינים  

 

שימוש במבנים תחביריים  

בסיסיים ביותר

 

שימוש במבנים תחביריים  

לא מורכבים ולא מגוונים  

 

שימוש במבנים תחביריים  

לא מורכבים ולא מגוונים  

בדרך כלל

דוגמאות ספורות לשימוש  

הולם במבנים תחביריים  

מורכבים למדי

דוגמאות רבות לשימוש  

הולם במבנים תחביריים  

מורכבים  

שימוש נרחב במבנים  

תחביריים מורכבים  

התורמים  , ומגוונים

למשמעות הכתוב

היעדר אמצעים לשוניים  

*המארגנים את הכתוב 

דוגמאות מעטות ביותר  

לשימוש באמצעים לשוניים  

*המארגנים את הכתוב 

דוגמאות מעטות לשימוש  

באמצעים לשוניים  

*המארגנים את הכתוב 

דוגמאות לא מעטות  

לאמצעים לשוניים  

*המארגנים את הכתוב 

דוגמאות רבות לשימוש  

באמצעים לשוניים  

*המארגנים את הכתוב 

שימוש נרחב ומגוון  

באמצעים לשוניים  

*  המארגנים את הכתוב 

לשון–המחוון 

חלוקה לפסקאות, משפטי מעבר, מילות קישור  *



:תנאי סף
.לפחותתואר אקדמי ראשון : השכלה•
בכתיבה  / בעריכת לשון / אם ניסיון בהוראת שפת : ניסיון מקצועי•

בוגרי   .בהגהת בחינות/ כתוב חומר בתרגום  / ספרותית/עיתונאית
ערבית או החוגים לבלשנות פטורים מן  /החוגים ללשון עברית

.הדרישה לניסיון מקצועי

:קבלהמבחן 
כתיבת חיבור בנושא נתון–'  אחלק •

ציוני תוכן ולשון–קריטריון 
הערכת חיבורים באותו נושא–'  בחלק •

)הפיתוחלציון שנתנו אנשי צוות מידת התאמה (דיוק –קריטריון 

  

שלבי המיון וההכשרה של המעריכים



סדנת הכשרה
  15-10מתקיימת לפני הערכת כל מחזור בחינה ומשתתפים בה הסדנה 
.מעריכים

והצגה מפורטת של אופי  , הכשרה כללית -) כשעתיים(חלק ראשון •
ושל אופן  ממדית -של עקרונות ההערכה הדו, מטלת הכתיבה

.המחווןהעבודה עם 

הכוללת  , הכשרה ספציפית למטלה  -) שעותכארבע (חלק שני •
.שלהםהערכה של חיבורים וניתוח : בעיקר עבודה מעשית

:דוגמה חלקית מתוך הסדנה      



היעדר חשיבה ביקורתית  , טיעונים לא משכנעיםתוכן - 14חיבור 



ניסוח שאינו הולם כתיבה פתיחה עילגתלשון - 14חיבור 
)משלב נמוך(עיונית 

.שלושה ביטויי סיבתיות בזה אחר זה. לשון דלה ועילגת
חזרה מיותרת



סדנת הערכה מתוקשבת



n=221(0.63, סדנאות 2(מתוקשבות סדנאות 

n=495(0.58, סדנאות 4(פרונטליות סדנאות 

)n=221, סדנאות 2(מתוקשבות סדנאות 
VE0.49

TOT0.52

)n=495, סדנאות 4(פרונטליות סדנאות 
VE0.56

TOT0.53

מתאם בין מעריכים

ל"מתאם בין הציונים במטלה לציון בתחום המילולי וציון הכללי במכפ

השוואה בין סדנאות פרונטליות לסדנאות מתוקשבות



!תודה רבה
gilad@nite.org.il


