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אוגדן משימות המבחן הוא חלק מתכנית ההבעה בעל–פה של האגף לחינוך על–יסודי ושל המפמ"ר להוראת 
העברית. התכנית בהבעה בעל–פה מבוססת על תכנית הלימודים בעברית לחטיבות הביניים ומיועדת לתלמידי 
כיתות ח'. אוגדן משימות המבחן שפותח בשיתוף עם ראמ"ה )הרשות הארצית למדידה חינוכית(, הינו שלב 

נוסף בהתפתחות התכנית, והוא אמור ללוות את ההוראה.

חברי ועדת ההיגוי

יו"ר הוועדה
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הילה אתקין, פיתוח כתיבה ועריכה לשונית, הפיקוח על הוראת העברית, משה"ח

מירי ונד, מנהלת גף מוסדות חינוך, האגף לחינוך על–יסודי, משה"ח

עדנה יובינר, מנהלת תכנית ההבעה בעל–פה, האגף לחינוך על–יסודי, משה"ח

ד"ר עליזה עמיר, ייעוץ דידקטי ותאורטי, הפיקוח על הוראת העברית, משה"ח
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הפקה, עיצוב

לילך חזאי, מחלקת הפקה — מינהלת מדידה והערכה, מט"ח
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הקדמה
בהתאמה  ונכתבו  "עברית",  בשפת האם  הפנימי  מהמיצ"ב  כחלק  פותחו  בהבעה שבעל–פה  ההערכה  משימות 
לתכנית הלימודים. המשימות פותחו על–ידי ראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך — ועל ידי ועדת 
היגוי שכללה את המפמ"ר לעברית, וצוותה ואת נציגות האגף לחינוך העל–יסודי. יש לראות במשימות ההערכה 

כלי נוסף להערכה שתוצאותיו ייתווספו לסל נתוני ההערכה הפנימיים של התלמיד ושל הכיתה.

האלימות  לצמצום  הסובלנות,  להגברת  הוגן,  דיון  של  מיומנויות  לרכישת  תרומה  שבעל–פה  ההבעה  לטיפוח 
המילולית, לעקירת סטראוטיפים, להבנת התופעה של "תקינות פוליטית" ועוד1. נוסף על אלה נחשפים התלמידים 
לכללי שיח המביאים לידי ביטוי היבטים תקשורתיים, כגון: התאמת המבע לבן–השיח, בהירות הניסוח, הקפדה 

על תקינות לשונית ושימוש באמצעים רטוריים. 

דיווח והשתתפות בדיון קבוצתי. משימות ההערכה  ייכללו הנושאים האלה: קריאה בקול,  במשימות ההערכה 
מלוות במחוונים מפורטים, הכוללים תבחינים המותאמים לכל סוגה. המחוונים תורגלו במהלך ההוראה על–ידי 

המורים והתלמידים כדי להכירם מראש ולהתנסות בשימוש בהם.   

משימות ההערכה והמדריך למורה נועדו להנחות את המורים כיצד להעריך את ההבעה שבעל–פה. נוסף על כך 
הם עשויים להתוות דגם להוראה ולהערכה של ההבעה שבעל–פה באופן מסודר ושיטתי. לקט המשימות נבנה על 
בסיס עקרונות דידקטיים שאנו מבקשים להטמיע בהוראת העברית. כך, למשל, ליחידת הקריאה בקול נבחרו 
קטעי קריאה העוסקים בהיבטים שונים של הזיקה לארץ. פרק זה מזמן אף היכרות עם נאומים מכוננים בתולדות 
דעת  מתחומי  טקסטים  התלמידים  יפגשו  הדיווח  ביחידת  בה.  שאירעו  מרכזיים  אירועים  ועם  ישראל  מדינת 
מגוונים. בחלק מן המשימות הם יידרשו למזג בין שני טקסטים, משימה הדורשת תרגול והכוונה על אף שכיחותה. 
פרק הדיון מעלה דילמות ערכיות, הכרוכות בחייהם של התלמידים. בחירתם של הנושאים מבטאת שאיפה לחנך 

לשותפות, להקשבה ולקבלה, כמצופה מדיונים הנערכים בחברה דמוקרטית.

אנו מקווים שהעָרכה מבוקרת של ההבעה שבעל–פה תסייע לפיתוח תרבות הדיבור בבית הספר בכל מקצועות 
הלימוד ובפעילויות תרבות וחברה, כגון טקסים וכינוסים, ותאפשר למורים להאזין לכל תלמיד, לקדמו בהתאם 

ליכולותיו ולהעצים את כישורי השיח הדבור שלו. 

1 תכנית לימודים — עברית לבית הספר העל–יסודי הממלכתי והממלכתי דתי, משרד החינוך, ירושלים תשס"ג עמ' 63—65
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תיאור משימות ההערכה

אוכלוסיית היעד של משימות ההערכה
תלמידים הלומדים בכיתות ח בחטיבות הביניים ומשתתפים בניסוי הוראתה של ההבעה שבעל–פה.

מבנה משימות ההערכה
משימות ההערכה מאורגנות בחמש מבניות; בכל מבנית נבחנת מיומנות אחרת של התלמיד כמפורט להלן.

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד: במבנית זו נבדקים פענוח מדויק של סימני הכתב, הנגנה, שטף   .1
הקריאה ומידת התקשורתיות.

מבנית קריאה בקול של טקסט בלתי מנוקד: במבנית זו נבדקים פענוח מדויק של סימני הכתב, הנגנה,   .2
שטף הקריאה, מידת התקשורתיות והתקינות הלשונית.

מבנית דיווח צמוד טקסט: במבנית זו נבדקים התוכן: התמקדות בעיקרי הדברים והיצמדות לעובדות,   .3
התקשורתיות  ומידת  לשונית  ותקינות  המבע  איכות  הלשון:  קישוריות,  ועל  לכידות  על  הקפדה  המבנה: 

שבהצגת הדיווח.

התוכן: התמקדות בעיקרי הדברים והיצמדות לעובדות,  מבנית דיווח ללא טקסט: במבנית זו נבדקים   .4
התקשורתיות  ומידת  לשונית  ותקינות  המבע  איכות  הלשון:  קישוריות,  ועל  לכידות  על  הקפדה  המבנה: 

שבהצגת הדיווח.

מבנית דיון בקבוצה: במבנית זו נבדקים איכות האינטראקציה בין המשתתפים, איכות הטיעון, המודעות   .5
לבחירות הלשוניות ואיכות התנהלותה של הקבוצה.

מבין שתי המבניות דיווח צמוד טקסט ודיווח ללא טקסט יוכלו המורים לבחור באפשרות המתאימה לכיתתם, 
ובלבד שכל התלמידים יוערכו על–פי אותו סוג של משימה. 
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מועד ההערכה
דיווח  בקול,  קריאה  של  במיומנויות  התלמיד  של  יכולתו  את  להעריך  למורה  לסייע  נועדו  ההערכה   משימות 
והשתתפות בדיון. אין הן בנויות כמקשה אחת, ועליהן ללוות את התקדמות תהליכי ההוראה. בתום הוראתה של 
כל מיומנות יעריך המורה את רמת הביצועים של התלמידים בנושא הנלמד. המשימות תשולבנה במערך המבחנים 

המתקיימים בבית הספר כחלק מסך ההערכה של מקצוע העברית.

רצוי לשתף מורה עמית בתהליך ההערכה כדי לדון עמו בתוצאותיה. כמו כן כדאי לשתף את התלמידים בהערכה 
על מנת שיפיקו תועלת מן ההאזנה וידעו לתת משוב לעמיתיהם. ניתן גם לצלם במצלמת וידאו את שיעור המבחן. 
מידת  את  להפחית  אף  עשוי  הוא  להם.  ולהאזין  בתלמידים  נוספת  פעם  לצפות  למורה  לאפשר  עשוי  הצילום 

דריכותו של המורה בעת ההערכה ולאפשר לו לדייק בה יותר.

נוסף לכך ראוי שההערכה תהווה בסיס להערכה מעצבת, ולא תשמש את המורים לצורכי הערכה מסכמת בלבד.

יש לשים לב לכך שתלמידים המבטאים קושי להיחשף אל מול הכיתה יוכלו להיבחן בפני המורה או בפני חבריהם 
הקרובים. 

תכולתו של אוגדן משימות ההערכה לתלמיד והאוגדן 
המלווה למורה

חמש המבניות של משימות ההערכה מאורגנות ב"אוגדן משימות ההערכה לתלמיד" ומכילות 89 משימות. בכל 
מבנית יש משימות לתלמיד המלוות בגריינים ובמחוון מפורט לתלמיד. את ערכת משימת ההערכה לתלמיד מלווה 
מוערות של  גרסאות  לתלמיד,  למורה, ההנחיות  באוגדן מצויות ההנחיות  למורה".  "אוגדן משימות ההערכה 
משימות ההערכה לתלמיד, מחוון מפורט, מחוון מקוצר ודף לריכוז הציונים הכיתתיים. הטבלה שלפניכם מציגה 
את תכולתו של אוגדן משימות ההערכה לתלמיד ואת תכולתו של  אוגדן משימות ההערכה למורה. נוסף על כך 

מצורפות הנחיות שנועדו לסייע לכם לארגן מראש את החומרים הרלוונטיים למבחן בכל אחת מן המבניות.

מומלץ לקראת מועד ההערכה לצלם מתוך  ולמנוע בליה,  זמן  כדי לשמור על איכות החומר שבאוגדן לאורך 
אוגדן משימות ההערכה לתלמיד עותקים של המשימות עבור התלמידים הנבחנים. בהמשך תוצג טבלה נוספת 

המציגה את מיפוי הטקסטים והמשימות הכלולים באוגדן.   



מדריך למורה — מיצ"ב פנימי בעברית — שפת אם — מהדורה שנייה
5

מורה 
ת ההערכה ל

מו
שי

מ
מיד, אוגדן 

תל
ת ההערכה ל

מו
שי

מ
ת אוגדן 

תכול
 

ת ההערכה
מו

שי
מ

ת 
ת לקרא

תארגנו
ת ה

והנחיו
ת

מבני
ה

מיד
תל

ההערכה ל
ת 

מו
שי

מ
אוגדן 

מורה
ההערכה ל

ת 
מו

שי
מ

אוגדן 
ת

ארגנו
ת

הה
אופן 

 
ההערכה

ת 
מו

שי
מ

ת 
א

קר
ל

קריאה בקול של 
טקסט מנוקד

מחוון מפורט לתלמיד
 •

רשימת הטקסטים
 •

20 משימות קריאה קולית לתלמיד מלוות 
 •

בקטעי קריאה מנוקדים. 

מחוון מפורט ומחוון מקוצר 
 •

דפים לריכוז הציונים הכיתתיים
 •

רשימת הטקסטים
 •

גרסה מוערת למורה של המשימות כולל 
 •

הנחיות לתלמיד

כעשר דקות לפני ההערכה יקבל כל תלמיד משימת קריאה בקול השונה 
 •

מזו שקיבלו חבריו. 
כשבוע לפני מועד ההערכה יקבל כל תלמיד את המחוון. 

 •

קריאה בקול של 
טקסט בלתי מנוקד

מחוון מפורט לתלמיד
 •

רשימת הטקסטים
 •

20 משימות קריאה קולית לתלמיד מלוות 
 •

בקטעי קריאה בלתי מנוקדים. 

מחוון מפורט ומחוון מקוצר 
 •

דפים לריכוז הציונים הכיתתיים 
 •

רשימת הטקסטים
 •

גרסה מוערת למורה של המשימות כולל 
 •

הנחיות לתלמיד

כעשר דקות לפני ההערכה יקבל כל תלמיד משימת קריאה קולית אחת 
 •

השונה מזו שקיבלו חבריו.
לפחות כשבוע לפני מועד ההערכה יקבל כל תלמיד את המחוון

 •

דיווח צמוד טקסט
מחוון מפורט לתלמיד

 •
רשימת הטקסטים

 •
19 משימות דיווח לתלמיד מלוות בקטעי 

 •
קריאה שונים. 

מחוון מפורט ומחוון מקוצר 
 •

דפים לריכוז הציונים הכיתתיים
 •

רשימת הטקסטים
 •

גרסת מורה של המשימות מלווה בתקצירי 
 •

הטקסטים לדיווח כולל הנחיות לתלמיד

כמה ימים לפני ההערכה יקבל כל תלמיד משימת דיווח צמוד טקסט 
 •

אחת השונה מזו שקיבלו חבריו.
התלמיד רשאי לבקש להחליף את המשימה במשימה אחרת פעם אחת 

 •
בלבד.  

כשבוע לפני מועד ההערכה יקבל כל תלמיד את המחוון.
 •

דיווח ללא טקסט
מחוון מפורט לתלמיד

 •
רשימת הטקסטים

 •
10 כרטיסיות לתלמיד. בכל כרטיסייה 

 •
שלוש משימות עם נושאים לדיווח.   

מחוון מפורט ומחוון מקוצר
 •

דפים לריכוז הציונים הכיתתיים
 •

רשימת המשימות
 •

גרסת מורה של המשימות כולל הנחיות 
 •

לתלמיד

כמה ימים לפני ההערכה יקבל כל תלמיד כרטיסייה עם שלוש משימות 
 •

לבחירה ויבחר מתוכן משימה אחת.   
התלמיד רשאי לבקש להחליף את המשימה במשימה אחרת פעם אחת 

 •
בלבד.  

לפחות כשבוע לפני מועד ההערכה יקבל כל תלמיד את המחוון.
 •

דיון
מחוון מפורט לתלמיד

 •
רשימת הטקסטים

 •
20 משימות דיון לקבוצה 

 •

מחוון מפורט ומחוון מקוצר
 •

דפים לריכוז הציונים הכיתתיים
 •

רשימת הטקסטים
 •

גרסת מורה של המשימות כולל הנחיות 
 •

לתלמיד

כשעה לפני ההערכה תקבל כל קבוצה משימה אחת לדיון. כל תלמיד 
 •

יקבל עותק של המשימה.    
קבוצת הדיון רשאית לבקש להחליף את המשימה במשימה אחרת פעם 

 •
אחת בלבד.  

כשבוע לפני מועד ההערכה יקבל כל תלמיד את המחוון.
 •
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דיון

.1
עלי גבעה

קטע מתוך הכרזת העצמאות
העסקת שחקנים ילדים

סיור לימודי
בשביל הביטחון

.2
בית הערבה

קטע מתוך הכרזת העצמאות
הכינה נחמה הולכת לביה"ס

ניסוי במעבדה
סטירה לתלמיד האם בסתירה לחוק

.3
ביתי שלי

קטע מתוך הכרזת העצמאות
צופים בצמיחה

שיעור
הטיול השנתי האמת והאגדה

.4
בלדה על מעיין וים

קטע מנאום בפתיחת האספה המכוננת
האיש, החיטה והחידה

ישיבה
עונש קולקטיבי

.5
העיר הלבנה

פתיחת דבר התביעה במשפט אייכמן
ויהי חושך בתל אביב

תכנית חינוכית
הורים אינם יודעים היכן ילדם גולש

.6
עין גדי

קטע מנאום לכבוד חנוכת מוזאון ישראל
תלמידים נלחמים בהכחדת הבז האדום

טקס
תכניות המציאות )הריאליטי(

.7
הארץ שלי

קטע מנאום רבין על הר הצופים
אדם שמח ועם הכרה ומחשבה יהודית

אירוע חדשותי
הילדים מבלים בקניון? ההורים אשמים

.8
שיר ההודיה

קטע מדברי הברכה של בגין לסאדאת
הובלת ההדרים באזור יפו

אירוע בית ספרי
למה הטלוויזיה כל כך רעה לילדים?

.9
חופים

קטע מנאום ההשבעה לנשיאות של פרס
סיפורי בגדים

אירוע משמעת
גם ההורים לא רוצים שיעורים

.10
הורה ממטרה

קטע מנאום של סמי מיכאל עם קבלת 
תואר דוקטור של כבוד

לא נעזוב את חדרה
חוג / תנועת נוער

המחסור במים צפוי להחריף

.11
זאת ירושלים

קטע מנאומו של עזר ויצמן בבונדסטאג
קפיצה קטנה לאוסטרליה — גן גורו

שכר ועונש בחינוך

.12
יש לי כינרת

יחסים דיפלומטיים עם גרמניה
כך ישנים הלווייתנים

הצהרת זכויות האדם והאזרח, 
 

26 באוגוסט 1789
.13

ביתי אל מול גולן
ש"י עגנון חתן פרס נובל

מונגוליה: לארוז את הבית
חששות מפני הרכבת, 1851 

.14
ואולי

הנשיא סאדאת בישראל
נוטריות, היזהרו!

ביתם של הבורגנים
.15

אור וירושלים
מבצע משה

לצמצם את השימוש בסלולרי
על משחק הכדורגל

.16
שדות שבעמק

רון ארד נפל בשבי
שלגי הקילימנג'רו — סוף הסיפור

חיפה: לימוד ערבית בבתי"ס יפתור הסכסוך
.17

תרנגול כפרות
נתן שרנסקי מגיע לישראל

בתי הספר מקשיחים את החוקים
פירסינג וקעקועים

.18
יליד הארץ

הסכם שלום נחתם עם ירדן
נדידה למרחקים ארוכים

ונדליזם
.19

היו לילות
יצחק רבין נרצח

הטמפלרים
עבודה במפעל לבנים בנפאל

.20
מרדף

הגברת הראשונה בחיל האוויר
מנהל בית הספר מעיד על בית ספרו
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הנחיות למשימות ההערכה בכל מבנית

א. הנחיות למבניות ההערכה של קריאה בקול
מטרתה של הקריאה בקול היא להגיע להגייה מדויקת ולאפשר קריאה רהוטה בנסיבות פורמליות, כגון טקסים 
וכן בשיעורים בתחומי הדעת השונים, למשל קריאת שיר במסגרת לימודי הספרות, פרק בתנ"ך וכד'. הקפדה על 

הגייה מדויקת עשויה להעניק הנאה ולהעמיק את ההבנה.

בכל אחת מהמבניות על כל תלמיד להיבדק במשימה אחת: קריאה בקול של טקסט מנוקד וקריאה בקול של 
משימות  באוגדן  לקריאה.  התלמיד טקסט  יקבל  לתלמיד  ההערכה  משימות  ערכת  מתוך  מנוקד.  בלתי  טקסט 
ההערכה למורה מופיע הטקסט של התלמיד ובו מודגשות מילים שאינן מודגשות בטקסט של התלמיד. ההדגשה 
נועדה לרוב להסב את תשומת לבו של המורה להקפדה על קריאה מדויקת. חלק מן ההערות מכוון לסוג הקושי 
שהתלמיד עשוי להתמודד עמו, למשל מילה בלתי מוכרת או צירוף מליצי במיוחד. הערות אחרות מצביעות על 

מילים שאין להקפיד על הגייתן, שכן התלמידים אינם מצוידים בכלים להגייה נכונה שלהן.

מהלך ההערכה

לקראת הערכתה של מיומנות הקריאה בקול מומלץ לערוך הדגמה בכיתה בעזרת אחד התלמידים. במהלך ההדגמה 
יודגשו תבחיני המחוון, כגון שטף ודיוק בקריאה. נוסף לאלה יעיר המורה הערות שתשקפנה טעויות רווחות כדי 

לאפשר למידה מתוך התנסות.

בכל שיעור, בתחילתו או בסופו, ייבחנו כמה תלמידים בהתאם לשיקול הדעת של המורה. 

התלמידים יקבלו את המשימות לקריאה כעשר דקות לפני משימת המבחן כדי לאפשר קריאה דמומה. במהלך 
משימת ההערכה הם יתבקשו לקרוא תחילה את כותרת הקטע ופרטים אחרים, כגון שם הכותב, הפרק בתנ"ך 
וכד', ורק לאחר מכן יקראו את הטקסט עצמו. מומלץ להקרין על גבי מסך את הטקסט הנקרא כדי לאפשר לכלל 

התלמידים לעקוב אחר הקריאה וכדי להעריך את עמיתיהם.

התלמידים יידרשו להקפיד על קריאה תקינה, והמורים יעקבו אחר ההערות המודגשות בגרסת המורה. 

במהלך משימת ההערכה יבדקו המורים את ביצועי התלמיד באמצעות המחוונים, כפי שיתואר בהמשך בפרק 
הנחיות לבדיקת משימת ההערכה.  
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2 ראו במיפוי הטקסטים.

ב. הנחיות למבניות ההערכה של הדיווח
מטרתו של הדיווח היא להרצות במשך דקות מספר בצורה עניינית על מאמר נתון או על אירוע כגון: שיעור, ניסוי 
במעבדה, הרצאה, סיור לימודי ועוד2.  הדיווח חייב להיות מתוכנן היטב, בעל רצף לוגי, לכיד ומקושר. על התלמיד 
לשמור על מידה מרבית של אובייקטיביות, ולהימנע מנקיטת עמדה אישית. בדומה לפעולת הסיכום, עליו להבחין 
בין עיקר למשני תוך מודעות לנמעניו, למשל, לידע המוקדם שיש להם על אודות הנושא, לבחירות המשלביות 
המתאימות להם וכד'. עוד מצופה ממנו ליצור הכללה של הרעיונות המרכזיים בטקסט או באירוע שעליו הוא 

מדווח.  עליו לדבר ברהיטות, להקפיד על תקינות לשונית, על הגייה ברורה ועל קצב דיבור נאות.  

כמפורט במיפוי, משימות הדיווח כוללות דיווח צמוד טקסט ודיווח ללא טקסט. המורים יוכלו לבחור באפשרות 
המתאימה לכיתתם, ובלבד שכל התלמידים יוערכו על–פי אותו סוג של מטלה.

מהלך ההערכה

התלמידים יקבלו את משימת הדיווח כמה ימים לפני מועד ההערכה כדי שיוכלו להיערך לקראתה כראוי. בעת 
הדיווח צמוד הטקסט יש להקפיד על כך שהטקסט לא ייקרא מן הדף אלא ייאמר בשטף תוך התייחסות לקהל 
הנמענים. עם זאת יוכלו התלמידים להשתמש בטקסט ולהיעזר בו. הם יוכלו אף להיעזר בראשי פרקים שיכינו, 

בתרשים או בכל סוג של טקסט שעשוי לסייע להם במשימת הדיווח.

הדיווח יימשך כשלוש דקות. לפני ביצוע המשימה חשוב לוודא שהתלמידים מכירים היטב את תבחיני המחוון, 
התנסו בתהליך ההערכה ומבינים היטב את הדרישות. 

במהלך ההערכה יבדקו המורים את ביצועי התלמיד באמצעות המחוונים, כפי שיתואר בהמשך בפרק ההנחיות 
להערכה. לנוחיותם של המורים צורפו לטקסטים לדיווח תקצירי הטקסטים ובהם עיקרי הדברים שעל התלמידים 

לדווח.
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ג. הנחיות למבנית ההערכה של הדיון
נבחנת  שבעל–פה  בדיון  שונים.  מהיבטים  אותו  לבחון  או  במחלוקת  השנוי  נושא  ללבן  היא  הדיון  של  מטרתו 
תקשורת פנים אל פנים בסיטואציה חיה ומורכבת. המשתתפים בדיון נוקטים עמדות ותומכים בהן באמצעות 
נימוקים, הסברים, הוכחות ודוגמאות. הם  נדרשים להתייחס לדברי עמיתיהם תוך הימנעות מהתנצחות. עליהם 
לקחת תור בדיבור בנקודות המתאימות להשתלבות בדיון, להימנע מהתפרצות לדברי חבריהם, להשתמש באמצעי 
נדרשים המשתתפים להקשיב לעמיתיהם,  ומפגיעות אישיות. עוד  גנאי  ולהימנע משימוש בלשון  שכנוע הוגנים 

להימנע מהשתלטות על הדיון ולשמור על זכותם של עמיתיהם להביע גם עמדה חריגה. 

דיבור  וקצב  ברורה  הגייה  לשונית,  מדויק, תקינות  מילים  אוצר  רהוט:  דיבור  על  להקפיד  יידרשו  המשתתפים 
נאות.

מהלך ההערכה

הכיתה תחולק לקבוצות בנות חמישה עד שבעה תלמידים. כל קבוצה תקבל את משימת הדיון כשעה לפני מועד 
ההערכה כדי שתוכל להיערך לקראתה כראוי. אם תרצה להמירו באחר — תוכל לעשות זאת פעם אחת בלבד. הדיון 
יתנהל ללא מנחה. ההערכה מתייחסת לדרך ההשתתפות ולקיחת התורות. ההמלצה היא לאפשר לכל משתתף 

להיות בן–חורין לנקוט כל עמדה שירצה, ולא לכפות עליו לייצג עמדה מסוימת. 

הדיון יימשך בין שש לשמונה דקות. לפני ביצוע המשימה חשוב לוודא שהתלמידים מכירים היטב את תבחיני 
המחוון, התנסו בתהליך ההערכה ומבינים היטב את הדרישות. במהלך הדיון יתקיימו כמה סבבים כדי לבחון את 
דרכי ההשתתפות בדיון ואת התהליך הקבוצתי. מאחר שההערכה של משימה זו מורכבת, רצוי להצמיד לכל אחד 
מהמשתתפים תלמיד מעריך שיצפה בו ויעריכו. חלוקת המעריכים תהיה אקראית כדי למנוע הטיה. המורה יהיה 
חופשי להחליט מה יהיה משקלה של הערכת העמיתים. כדאי לשתף גם מורה נוסף בעת ההערכה כדי להגביר את 

מהימנותה.

בשל מורכבות תהליך הערכה של המשימות במבנית זו, יורכב ציונו של כל תלמיד מהערכה פרטנית של ביצועיו 
במסגרת הדיון ומהערכה של ביצועי הקבוצה. את ביצועי התלמיד במשימת הדיון יבדקו המורים באופן הוליסטי,  
תוך התייחסות לתבחינים המפורטים במחוון )תוכן, לשון ומבנה ההשתתפות( ולרמות הביצוע, במקרה זה לא 
יינתן ציון לכל תבחין. את ביצועי הקבוצה יבדקו המורים על–פי רמות הביצוע המפורטות במחוון המתארות את 

דרכי שיתוף הפעולה של הקבוצה.  
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בדיקת משימות ההערכה
לצורך הערכת המשימות השונות הוכנו מחוונים מפורטים. על המורים להכיר היטב את המחוון המפורט לפני 
ביצועי  כדי שיוכלו להעריך את התלמיד באמצעותו. במחוונים מפורטים התבחינים להערכת  תהליך ההערכה 
התלמידים ומתוארות ארבע רמות הביצוע. בכל רמת ביצוע מצוין טווח ציונים אפשרי, המורים יוכלו לבחור בציון 
המתאים בטווח זה ולרשום אותו במקום המתאים. לאחר מתן ציון לתלמיד בכל תבחין יש לסכם את הציונים, 

שקיבל התלמיד בכל התבחינים, ולציין את הציון הכולל של התלמיד בשורה שנועדה לכך. 

לעשות שימוש  ניתן  )מחוון מקוצר(.  גרסאות מקוצרות של המחוונים המפורטים  הוכנו  לנוחיותם של המורים 
במחוונים אלה בעת תהליך ההערכה לצורך מתן ציון לתלמיד.      

הוראות ודגשים למחוון להערכת משימות קריאה בקול של טקסט מנוקד ושל טקסט בלתי מנוקד

הערכת הקריאה בקול של טקסט מנוקד ושל טקסט בלתי מנוקד באמצעות המחוונים דורשת תשומת לב נוספת 
להוראות ולדגשים האלה: 

המחוון יותאם להדגשים האופייניים לכל אחד מקטעי הקריאה, כגון: קטע מהמקרא, נאום או שיר  א. 
)במיוחד בתבחינים פענוח מדויק והנגנה(3.

ספירת השגיאות — עבור התבחינים שבהם נדרשת ספירת שגיאות, ספירת השגיאות מתייחסת באופן  ב. 
כולל לכל תתי–הסעיפים המפורטים בתבחין. כך, למשל, אם בתבחין “תקינות לשונית" התלמיד לא עשה 
 שימוש תקין בצורת סמיכות ולא עשה שימוש תקין בשם המספר — מספר השגיאות שלו עבור תבחין זה 

יהיה 2.

תיקון עצמי: שגיאה שתלווה באופן מיידי בתיקון עצמי נכון לא תיחשב כשגיאה, אלא אם המקרה חוזר  ג. 
על עצמו יותר מפעמיים במהלך קריאת הטקסט כולו. המקרה הסביר של תיקון עצמי יהיה כאשר  תלמיד 
מתקן את עצמו פעם או פעמיים.  במקרה זה שגיאתו מתבטלת. המקרה החריג של תיקון עצמי יהיה כאשר 

התלמיד טועה באופן שיטתי. במקרה כזה שגיאתו אינה מתבטלת. 

ראשי תיבות: ראשי התיבות ייקראו כמילה אחת, כמקובל. אין לצפות מן התלמידים לפענח את ראשי  ד. 
התיבות. 

לועזיות  ומילים  מקומות  שמות  פרטיים,  שמות  של  מדויקת  בלתי  לקריאה  להתייחס  אין  ה. 
כשגיאה. נוסף על כך, אין להתייחס להגייה שגויה של אותיות השימוש )וכל”ב( כשגיאה. 

דף לריכוז הציונים הכיתתיים

אחד  בכל  הכיתה  של  המצב  תמונת  על  ללמוד  למורה  יאפשר  זה  דף  כיתתי.  ריכוז  דף  הוכן  מבנית  כל  עבור 
מהתבחינים ובנושא כולו. לשם כך יש להעתיק לדף לריכוז הציונים הכיתתיים שבכל מבנית את הציונים שקיבל 

כל  תלמיד בתבחינים השונים ואת הציון הכולל ולחשב את הממוצע הכיתתי.

3 מדובר בהתאמת ההנגנה בעיקר לתוכנו של הטקסט. נאום, למשל, ייקרא בקריאה חגיגית בהתאם למעמד שבו נקרא. שיר, לעומת זאת, 

הקריאה,  קטעי  כל  של  מונוטונית  מקריאה  להימנעות  היא  הכוונה  בו.  השוררת  ולאווירה  לנושא  בהתאם  יותר,  מרוככת  בהנגנה  ייקרא 
והתייחסות להקשר החברתי והתרבותי שהקטע נקרא בו.



מדריך למורה — מיצ"ב פנימי בעברית — שפת אם — מהדורה שנייה
11

רשימת קריאה מוערת
הרשימה נועדה להעשיר את הידע של המורים בתחום ההבעה שבעל–פה והערכתה.

שם 
הכותב

שם הספר / 
המאמר

הערותהוצאה

בן צור נעמי 
 1993

להופיע טוב לפני 
קהל ומול כלי 

התקשורת

בספר מוצגות מיומנויות תקשורתיות להעברת מסר אלפא/זמורה ביתן
אפקטיבי בעת הצגת דברים; טכניקות ליצירת קשר חיובי 

עם מראיין, עם יריב בעימות וכד'.

בן–שחר 
רינה
2001

צרות בדקדוק 
העברי

עברית במבט 
פוליכרוני

בתוך: ספר בן–ציון 
פישלר, בעריכת א' 
שוורצוולד  ור' ניר, 

רכס 

במאמר פירוט הקשיים בהנחלת הדקדוק העברי וליקויי 
ההגייה הנובעים מהעדר חוקיות של השתנות התנועות 

בעברית. לדברי הכותבת, בעיתיות זו מעלה את שכיחותן 
של הסטיות מהתקן בלשון הדיבור. במאמר מוצעת גישה 

להוראה באמצעות מערכת של חוקים סינכרוניים.

ברוש–ויץ 
שוש 1999

אוריינות חדשה 
במבט פדגוגי

הספר עוסק בתרבות הכתיבה, הקריאה, ההאזנה, הדיבור מט"ח 
וההתבוננות. הוא מאפשר הסתכלות על תרבות הדיבור 

כחלק מיצירה של אדם אורייני. בספר פריסה חשובה של 
מבנים רטוריים.  מוצעות בו פעילויות מגוונות.

האוניברסיטה נאום לכל עת ברוש תמר 
הפתוחה, ידיעות 

אחרונות, חמד

בספר אוסף נאומים שנישאו בעברית מאז קום המדינה 
ועד ימינו.

גדיש רונית, 
פרילוק ניצה 
ורוזנר רחל, 

תשס"ג

אמצעים רטוריים 
בכתיבת מאמרים

איגרת מידע נ', האגף 
לתכניות לימודים

במאמר נידון תפקידם של האמצעים הרטוריים, ומודגם 
השימוש בהם באמצעות מאמרים כתובים.  כמו כן 

מוצגים מפתח אלפביתי לאמצעים הרטוריים ודוגמאות 
ביחידות טקסט קטנות.

האלידיי 
מא"ק 1996

שפה דבורה ושפה 
כתובה

בתוך: מדיבור 
 לכתיבה, בעריכת 

נ' פלד, כרמל 

מאמר חשוב המציג הבחנות חשובות בין לשון הדיבור 
לבין הלשון הכתובה. מוצע להתמקד  בפרק ג' העוסק 

בשפה המדוברת ובמאפייניה, וכן בסיכום העוסק 
בחשיבות ההוראה של הלשון המדוברת. בספר מאמרים 

נוספים רלוונטיים ללשון הדיבור. 

הורוביץ 
מירי
1999

הרטוריקה בשיח 
הפוליטי הישראלי

בתוך: הצד הלשוני של 
המטבע, רכס 

 הכותבת דנה במדור הנמצא בעיתונות הכתובה. היא 
מעלה שאלה ערכית חשובה בדבר הבוטות המילולית 
המקובלת בשיח הפוליטי הישראלי. במאמרה בוחנת 

הורוביץ את הטור השבועי "חץ מסילבי קשת", ומנתחת 
את הרטוריקה החריפה שלה. מאמר זה קשור להיבט 

החינוכי של תרבות הדיון.  

ויינבך 
ליאורה 

וברוש שוש 
1986

מפעלים אמנות השיח
אוניברסיטאיים 
ההוצאה לאור, 

תל–אביב

הספר עוסק בתקשורת המילולית הבינאישית; בהבעה של 
מבע מילולי קצר ובחילופי דברים המתפתחים בסוגים 

שונים של שיחות: שיחות חולין, שיחות עסקיות, ריאיון, 
דיון וכו'. 

טאנן דבורה 
1998

בספר תיאור הדרכים שבהן אנו מדברים בציבור. הכותבת מטר מעימות להידברות 
מדגישה את אווירת הפולמוס השוררת בכל נסיבות השיח 
של חיינו. היא מציעה דרכים לריכוך הקוטביות וליצירת 

שיח בעל משמעות.  

לנדאו רחל
 תשמ"ט

הרטוריקה של 
משלב הנאום 

הפוליטי בישראל

ספר יסוד בתחום. הגדרה של רטוריקה ואבחנה בין תל–אביב
ה"שכנוע" לבין ה"שידול". בספר ניתוח  המאפיינים 

הרטוריים של נאומים שנישאו בארץ ע"י מנהיגים שונים.
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שם 
הכותב

שם הספר / 
המאמר

הערותהוצאה

מוצ'ניק 
מלכה
2002

לשון התקשורת 
האלקטרונית

בתוך: לשון, חברה, 
תרבות  האוניברסיטה 

הפתוחה 

בפרק נמנים מאפייניה של לשון התקשורת האלקטרונית;  
לשון זו אינה ספונטנית, ולכן היא קרובה יותר ללשון 

הכתובה. בפרק פעילויות מעניינות.

מלכין יעקב 
1994

ההרצאה, הדיון 
והשכנוע

הספר מציע דרכים לרכישת כלים ומיומנויות לבניית מסדה
טיעון תמציתי וממוקד מנומק ומודגם.

המדריך המעשי בספר זה מציע דרכים להכנה ולהצגה של 
הרצאות בפני קהל.

פלד נורית
תשנ"ח

סוגות בדיבור 
ובכתיבה

במבוא לספר מוצגת השוואה בין לשון הדיבור ללשון מופת 
הכתיבה תוך שימוש במונחים: "סוגה", "דקדוק" על–פי 

חקר השיח. מוצג מודל  של תיהלוך טקסטים תוך בחינה 
של מישור התוכן, המישור הרטורי והמישור הלשוני. 
בהמשך מובאים הסברים בהירים על ה"קישוריות" 

וה"לכידות" של הטקסט בדיבור ובכתיבה. בספר הצעות 
מגוונות לפעילות.

רביד דורית 
תשס"ב

ניצני ההיצג הדבור 
והתפתחותם 

ברכישת השיח 
העיוני

בתוך: בלשנות עברית, 
בעריכת י' שלזינגר, 

אונ' בר–אילן 

המאמר עוסק בתכונות השיח הלשוני הדבור 
ובהתפתחותו. המחקר המוצג מתחקה אחר האופן שבו 

ילדים לומדים להשתמש בתכונות הלשון הדבורה, וכיצד 
הם מיישמים אותן בנסיבות רשמיות כדי להפיק בעל–פה 

שיח עיוני. 

רפאלי רינה, 
גדיש רונית

  2003

האגף לתכניות דברים לעניין
לימודים מעלות  

זהו ספר להוראת ההבעה בחטה"ב. יש בו הוראה 
שיטתית של מבנים רטוריים תוך התמקדות 

במשמעויותיהם הלוגיות. בספר פעילויות מגוונות. 




