
 אגף השפות –המזכירות הפדגוגית 
 הפיקוח על הוראת העברית בחינוך העל־יסודי

 מחוונים להערכת כתיבה
 תשפ"ג

  כתיבת טיעון–א מחוון 

 (60%) תוכן ומבנה הטקסט

 איכותיים הם מידה באיזו? וסיוםפתיחה  בטקסט יש האם? 

 התוכן רכיבי מידה באיזות? ומוצדק מבוססת עמדה בטקסט יש האם 
 ?איכותיים( הצדקה ,ביסוס ,עמדה)

 ?באיזו מידה הטקסט לכיד ומקושר 
 ולנסיבות לנמען מודעות בו שיש וניכר עצמאי הטקסט מידה באיזו 

 ?השיח

 4רמה  3רמה  2רמה  1רמה 

התוכן והמבנה 
הולמים את 

דרישות המטלה 
 במידה רבה מאוד.

התוכן והמבנה 
ולמים את ה

דרישות המטלה 
 במידה רבה.

התוכן והמבנה 
הולמים את 

דרישות המטלה 
 חלקית.במידה 

התוכן והמבנה 
אינם הולמים את 

 דרישות המטלה

 (40%) לשון הטקסט

  3רמה  2רמה  1רמה  (20%)תחביר 

 המשפטים תקין מבנה מידה באיזו? 

 וביידוע במספר, במין דקדוקי התאם יש באיזו מידה? 
 היחס תקינות? מילות מידה באיזו 

 תקין הפיסוק מידה באיזו? 
 ?באיזו מידה הטקסט מחולק בצורה הולמת לפסקות ולשורות 

מבנה המשפטים 
 תקין

מבנה המשפטים 
במידה  תקין

 חלקית

 המשפטים מבנה
 מעטה במידה תקין

 המשפטים רוב)
 (תקינים אינם

 3רמה  2רמה  1רמה  (12%)ואוצר המילים  הלשוןמשלב 

 הטקסט בכל גבוה–הלשון בינוני משלב האם? 

  האם נשמרת אחידות במשלב הלשון )אין "צרימות" משלביות שלא
 לצורך(?

 ומדויק מגוון, עשיר בטקסט המילים אוצר מידה באיזו? 

  הלשון משלב
 המילים ואוצר

 את הולמים
 המשימה דרישות
 רבה במידה

  הלשון משלב
 המילים ואוצר

 את הולמים
 המשימה דרישות
 חלקית במידה

משלב הלשון 
ואוצר המילים 

אינה הולמים את 
 דרישות המשימה

 4רמה  3רמה  2רמה  1רמה  (8%) כתיב
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 כתיב שגיאות כתוב ללא הטקסט מידה באיזו? 
 הטקסט בהבנת פוגמות הכתיב שגיאות מידה באיזו? 

יש מעט שגיאות  אין שגיאות כתיב
 כתיב

יש שגיאות כתיבה 
 רבות

 כתיב שגיאות יש
 פוגמות והן, רבות

 הטקסט בהבנת

 משוב מילולי התרשמות כללית מהטקסט וסיכום הערכה

 מבט מעניינת,  נקודת בו יש מרשים )למשל הטקסט מידה באיזו
 מתאימות(? מקוריים ודוגמאות רעיונות

 (?ולעודד לשמר שיש בכתיבה מאפיינים) החוזק נקודות הן מה 

 (?לפתח שיש בכתיבה מאפיינים) לחיזוק הנקודות הן מה 
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 כתיבת טיעון–ב מחוון 

 

  



 אגף השפות –המזכירות הפדגוגית 
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 תוכן ומבנה – טקסט עיוני־היצגי ומידעי לכתיבתגנרי מחוון  –ג מחוון 

 תוכן ומבנה הטקסט

 5רמה  4רמה  3רמה  2רמה  1רמה  

 מידע מציג הטקסט 
 שונים היבטים על מפורט

 מורחב. באופן הנושא של
 ביחידות מוצג המידע

 באופן ביניהן המקושרות
 .ברור

 מפורט מידע מציג הטקסט
 של שונים היבטים על

 מוצג המידע. הנושא
 המקושרות ביחידות

 .ביניהן

 חלקי מידע מציג הטקסט
 של שונים היבטים על

 על מפורט מידע או הנושא
 המידע. בלבד אחד היבט
 המקושרות ביחידות מוצג

 .חלקי באופן ביניהן

 באופן מידע מציג הטקסט
 בסיסי או חלקי מצומצם, 

 של יותר או אחד היבט של
 מוצג הנושא. המידע

 מקושרות שאינן ביחידות
 .ביניהן כראוי

 מידע מציג הטקסט
 ללא וחלקי בסיסי
 .מארגן עיקרון

 מצומצם הטקסט
 .בהיקפו מאוד

 את המציג פתיח  פתיח
 או בהרחבה הנושא

 של רחבה הגדרה כולל
 .הנושא

 את המציג פתיח 
 הגדרה כולל או הנושא

 .הנושא של

 את המציג פתיח 
 או חלקי באופן הנושא

 הגדרה כולל סתמי, או
 (הנושא של חלקית

דבר  / למשל משהו ש...
 ש...(.

 הנושא את המציג פתיח 
 או חלקית בצורה

 הגדרה כולל או סתמית, 
 הנושא, או של חלקית

 .כלל פתיח שאין

 

פיתוח 
 המידע

 

 לשני מתייחס הטקסט 
 לפחות היבטים

)בהתאם להיקף 
 הכתיבה הנדרש(.

 מפורטים ההיבטים 
 .מורחב באופן ומוצגים

 לשני מתייחס הטקסט 
לפחות  היבטים

להיקף )בהתאם 
 .הכתיבה הנדרש(

 מפורטים ההיבטים 

 מידע מציג הטקסט 
 היבטים על חלקי

 או הנושא של שונים
 היבט על מפורט מידע
)בהתאם  בלבד אחד

להיקף הכתיבה 
 הנדרש(.

 מידע מציג הטקסט 
 חלקי, מצומצם באופן

 אחד היבט של בסיסי או
 .הנושא של יותר או

 

עיקרון 
 מארגן

 

 של המארגן העיקרון 
 .ברור הטקסט

 

 של המארגן העיקרון 
 תכנו, ייברור הטקסט

 ממנו מעטות סטיות
 .הטקסט לאורך

 

 אינו המארגן העיקרון 
 מן בחלק) ברור

 .בכולו( או הטקסט
 

 של המארגן העיקרון 
 או ברור אינו הטקסט

 .קיים אינו
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קישור 
 ולכידות

 

 ביחידות מוצג המידע 
 מזו זו המובחנות
 ביניהן ומקושרות

 .ברור באופן

 ביחידות מוצג המידע 
 מזו זו המובחנות
. ביניהן ומקושרות

 .חזרתיות תיתכן

 ביחידות מוצג המידע 
 מזו זו המובחנות

 חלקי באופן
 ביניהן ומקושרות

 תיתכן חלקי. באופן
 .חזרתיות

 ביחידות מוצג המידע 
 ואינן מובחנות שאינן

 .כראוי ביניהן מקושרות

 

 רלוונטי המוצג המידע  רלוונטיות
 הבחנה וקיימת לנושא

 .לטפל עיקר בין
 

 רלוונטי המוצג המידע 
 הבחנה וקיימת לנושא

 .לטפל עיקר בין
 

 מהמידע שחלק ייתכן 
 רלוונטי אינו המוצג
 תמיד ולא, לנושא
 בין הבחנה קיימת

 .לטפל עיקר

 מהמידע שחלק ייתכן 
 רלוונטי אינו המוצג
 תמיד ולא, לנושא
 עיקר בין הבחנה קיימת
 .לטפל

 

הצגת 
 המידע

 באופן מוצג המידע 
 ולא )גנרי (כללי

 .אישית מבט מנקודת

 באופן מוצג המידע 
 ולא ) גנרי(כללי

 .אישית מבט מנקודת

 באופן מוצג המידע 
 בשילוב כללי )גנרי( או

 .אישית מבט נקודת

 כללי  באופן מוצג המידע
 אישי, כמידע או ))גנרי
 .פרטי

 

 

 


