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  הרחבה - תלקיט כתיבה
 להערכת התלקיטמלצות נוספות ה

 
 עברית -הנהלת המשרד למיומנויות יסוד  : כתבו

 
 אופני ארגון של תלקיט הכתיבה

יצירת קלסר שיאגד תוצרים  ידי-על האחד,. אפשר לארגן את התלקיט בשני אופנים

יצירת תלקיט ידי -עלהשני . שנכתבו ידנית או תוצרים שנכתבו במחשב והודפסו

תיעוד תהליכי כתיבה ארוכי טווח כאשר לסביבה לניהול ו אשר מהווה  לידיגיט

 המורה, התלמיד ועמיתים נוספים יכולים להיות שותפים למסמך.

 קישורלחצו על ההנחיות ליצירת מסמך שיתופי: ל

 
 תוצרכ התלקיט הערכת

בכל תוצרי הערכה המבוססת על התבוננות   למורה תלקיט הכתיבה מאפשר

שנאספו בתלקיט לאורך תקופה מסוימת, ובכך להעריך את התפתחות  הכתיבה

הערכה של לעומת , התלקיט כתוצריכולות הכתיבה מתוצר לתוצר.  הערכה זו של 

מאפשרת להעריך את התפתחות יכולות  תוצר בודד המופק למשל במשימת מבחן, 

טקסטים מסוגה מסוימת או מסוגות שונות במטלות התלמיד בהכתיבה של 

הערכה מסוג זה מוצע לקיים לפחות פעם בשנה, בסוף השנה,  ובהקשרים שונים.

 ובמידת האפשר גם במחציתה.

 
 להערכהתבחינים 

 
 : התלקיטוניהול  ארגון

 תמצא בתלקיט?האם קיים תוכן עניינים וניתן לה 

 נושאים, סוגותפי עקרון מסוים, כגון: תאריכים-האם התלקיט מאורגן על ,?   

 ?האם בכל חודש נבחר לפחות תוצר אחד לתלקיט  
 
 :התלקיט תוכן

 ?האם יש גיוון בסוגות או במטלות הכתיבה 

  תוצרים? 12 – 8האם בסוף השנה יש בתלקיט 

  כתיבה שהוערכו על ידי  תוצרי ארבעההאם בסוף השנה יש בתלקיט לפחות

 ומשוב? /טיוטות המורה וכוללים טיוטה 

 האם יש בתלקיט משוב עמיתים לחלק מן התוצרים?  

  תוצרי כתיבה שהתלמיד נימק את בין שניים לארבעה בתלקיט האם יש
 בחירתם? 

https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/file/d/0B1uRvoM_wb90YU53d3VvWWFQZEU/edit
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 ?האם יש בתלקיט רפלקציה כתובה של התלמיד לגבי התקדמותו בכתיבה  
 
 

 התפתחות הכתיבה:

 מסוגות שונות או בטקסטים הסוגהבטקסטים מאותה התבוננות ל תבחינים

 בהתאם לסוגה האם יש התפתחות ביכולת להרחיב את הטקסט ? 

 לדוגמה:           

o  אירועים מפותחים ותיאורים -בסיפור 

o מפותחים הסברים ונימוקים רעיונות,  -למיניהם  בטקסטים עיוניים 

 ד ומקושר?האם יש התפתחות ביכולת ליצור טקסט לכי  

 לדוגמה:           

o  לוגי( ברור. –לטקסט יש מבנה לוגי )או כרונולוגי 

o .הטקסט ממוקד בנושא/ בתוכן שנבחר 

o  המסייעים לנמען  חלקי הטקסט מקושרים היטב באמצעים שונים

 :לעקוב אחר השתלשלות הטקסט

  ואזכורים מתאימים ומגוונים  מילות קישור 

   לים או צירופי מילים המקשרים בין יחידות מי – צייני שיח

פעם אחת, פתאום, מאז ) בסיפורים(; כלומר,  כגון:הטקסט 

 לדוגמה, להלן, כנראה )בטקסטים עיוניים(

 המופיעים בטקסט חזרה על מושגים 

 האם אפשר להבחין בהתפתחות לשונית? 

o  אוצר מילים מגוון ומדויק 

o ם( מורכבות מורפולוגית )כגון: כינויים חבורי 

o  משפטים בעלי מורכבות תחבירית 

 (?הכתיב שגיאותב ההאם אפשר להבחין בהתפתחות הכתיב )הפחת 

  בסימני פיסוק? נכון האם אפשר להבחין בהתפתחות של שימוש 

  ( יםאיכות הכתב )עיצוב האותיות, רווחהאם אפשר להבחין בהתפתחות של

 ?על הדףוארגון הכתיבה 
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   הכתיבהקיט ביחס לתלמורה ותלמיד משוב 

 
חלק מתהליכי הערכת התלקיט, הוא מערב תהליכים של רפלקציה מהווה המשוב 

-בעל ערך רב בפיתוח התפקוד המטאהינו ובקרה על תהליכי הכתיבה ובכך 

 :בכמה  דרכיםהמשוב אפשר לקיים את קוגניטיבי של הלומד.  

 פלקציהרכותב שבו התלמיד  ,תלקיט כתוצרביחס לדף רפלקציה לתלמיד  הכנת 

  על תהליכי כתיבתו לאורך תקופה.

  שאלון ממוחשב  שהתלמיד ממלא פעמיים בשנה, בתחילת השנה  -פרופיל כותב

הן  ,לשקף יהובסיומה. השוואת תשובות התלמיד בין שתי תקופות זמן אלה עשו

בעניין  ,האם חלו שינויים בעמדות התלמיד כלפי כתיבה ,למורההן לתלמיד ו

 ת הכתיבה שלו.יוובהתנהגומגלה בכתיבה הוא ש

  הלן הצעה לשאלות מנחות ל.  הכתיבה עיון בתלקיטכדי תלמיד תוך  -שיח מורה

של המורה שמטרתן לעורר רפלקציה אצל התלמיד )בבחירת השאלות או 

  בניסוחן יש להתחשב בגיל הלומדים(:

o  ?מה יש בתלקיט הכתיבה שלך 

o פי מה בחרת את התוצרים לתלקיט הכתיבה?-על 

o תוצר כתיבה/ תוצרי כתיבה אהבת לכתוב? מדוע? איזה 

o ?יש נושאים שאת / אתה אוהב /אוהבת במיוחד לכתוב עליהם 

o ?מהו תוצר הכתיבה הטוב בעיניך מבין כל התוצרים? מדוע 

o  האם המשובים שקיבלת מן המורה או מעמיתים עזרו לך לשפר את

 הכתיבה שלך? איך?

o ך? מה שיפרת?האם הצלחת לשפר במהלך הזמן את הכתיבה של 

o  האם את / אתה מבחין / מבחינה בהבדל בין תוצרי הכתיבה שלך

 מתחילת השנה לתוצרי הכתיבה האחרונים?

o  האם יצירת תלקיט הכתיבה עזרה לך לשפר את הכתיבה? או: איזו

 תועלת הפקת מיצירת תלקיט הכתיבה? 

o ?מה עוזר לך לכתוב 

o מהם?האם יש דברים נוספים שתרצה / תרצי לשפר בכתיבתך ? 
 
 
 
 
 


