
 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 

  

 למחקר יישומי בחינוךהיזמה 

 

 הוועדה לתחום שפה ואוריינות

  

 

 יום עיון:
 
 
 
 
 00:11 – 13:81, 21.02.02יום חמישי, ז' בטבת תשע"ג, 

 ירושליםמוזיאון ארצות המקרא, 
 

 

 חוברת חומרי רקע
 

 

 :תוכן עניינים

 עמוד נושא

 1 מארגני יום העיוןעל 

 2 תכנית יום העיון

 3 הרצאותהתקצירי 

 11 תקצירי קורות חיים של המשתתפים
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 התפתחות כישורי כתיבה
 וטיפוחם בשכבות גיל שונות 
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מעמידה לרשות מקבלי החלטות בחינוך ידע מדעי עדכני  היזמה למחקר יישומי בחינוך

לשיפור הישגי  –ות של התערבויומבוקר. ידע כזה חיוני לגיבוש מושכל של מדיניות ולתכנון מיטבי 

היזמה פועלת כיחידה של האקדמיה הלאומית הישראלית  2212מתחילת שנת . החינוך בישראל

הייעוץ שהאקדמיה נותנת בתחום החינוך לממשלה  היזמה היא המנהלת את פעולות למדעים.

ראית על , אחועדת ההיגוי של היזמה, שאותה ממנה נשיא האקדמיה הלאומית ולרשויות שונות.

בראש ועדת ההיגוי של היזמה עומד  תכנית העבודה של היזמה ועל תהליכי השיפוט של התוצרים.

 פרופ' מנחם יערי.

  http://education.academy.ac.il:  היזמהלמידע נוסף על 

 

היא ועדת מומחים בראשותה של פרופסור )אמריטוס( עלית  הוועדה לתחום שפה ואוריינות

אולשטיין מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים האחרונות ממקדת הוועדה את עבודתה 

ה מפגשים בתחום שיפור ההוראה והלמידה באוריינות לשונית בחטיבת הביניים. הוועדה קיימ

בחטיבת הביניים ובהם השלבים בהתפתחות הוראת אוריינות לוימי עיון במגוון נושאים הנוגעים 

האוריינות הלשונית, השילוב של הוראת אוריינות בתחומי הדעת, המבנה הארגוני של חטיבת 

הביניים והפעלתן של התערבויות חינוכיות בבתי ספר. הוועדה פרסמה דוחות וסקירות מדעיות 

  (.עמוד הוועדה באתר היזמהבנושאים אלו )ראו 

כחלק מפעילות זאת, החליטה הוועדה לקיים יום עיון בנושא ההתפתחות של כישורי הכתיבה 

 :וטיפוחם בהוראה. כישורי הכתיבה הם חלק חיוני בהתפתחות האוריינית של תלמידי בית הספר

כלי מרכזי ללמידה פעילה, לפיתוח  משמשים – למעלה מזהאף אמצעי להצגת ידע והם משמשים 

מיומנות הכתיבה היא מורכבת ובעלת מאפיינים מובחנים שעל פי חשיבה, ולהטמעה של ידע. אף 

היא זוכה לתשומת לב משנית במחקר ובעשייה החינוכית , נראה שםימשאר הכישורים האורייני

פיתוח כישורי הבנת הנקרא, ופעמים רבות מושם על  בהוראה בתחום האוריינות. הדגש העיקרי

נדרשים בכתיבה להתנסויות מספיקות שיאפשרו לפתח את כל הידע הלשוני  אינםהתלמידים 

 והכישורים הקוגניטיביים המשפיעים על תהליך הכתיבה.

לאור זאת החליטה הוועדה לשפה ואוריינות לקיים יום עיון שבו יידונו ההיבטים השונים 

החל מהמודלים התאורטיים השונים שמסבירים את  –ות כישורי הכתיבה הקשורים בהתפתח

אסטרטגיות שונות להוראת הכתיבה דרך טיפוח יכולת הכתיבה בשכבות גיל שונות, עבור 

 והתועלת שניתן להפיק מהן, וכלה בטיפוח הכתיבה בסוגות שונות ובתחומי דעת שונים
 

 :חברי הוועדה

שאול פרץ, פרופ' -פרופ' )אמריטוס( מרים בןהוועדה(,  יו"ר) פרופ' )אמריטוס( עלית אולשטיין

 חדאד,-אלינור סאיג' פרופ'ד"ר איריס טבק, פרופ' גד יאיר, פרופ' משה ישראלאשוילי, הוכשטיין, 

 .פרופ' יוסף צלגוב, ד"ר תמי קציר, פרופ' מלכה רפפורט חובב, ד"ר פנינה שירב

  מרכז הוועדה: איתי פולק

  

http://education.academy.ac.il/
http://education.academy.ac.il/Hebrew/ActionArea.aspx?AreaID=10
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 )כפופה לשינויים( העיוןתכנית יום 

 
 
 
 
 
 00:11 – 13:81, 21.02.02יום חמישי, ז' בטבת תשע"ג, 

 מוזיאון ארצות המקרא, ירושלים
 

 התכנסות והרשמה 01:90 – 03:80

 התפתחות הכתיבה והוראתה. יו"ר: פרופ' עלית אולשטייןמושב ראשון:  99:00 – 01:90

 פרופ' עלית אולשטיין: הצגת מסגרת הדיון ביום העיון 21:32 – 21:15

21:32 – 11:22 Prof. Gert Rijlaarsdam, University of Amsterdam  

Learning to Write and Writing to Learn: From Practice to Theory to Practice  

 ההרצאה באנגלית, תרגום סימולטני לעברית

 הפסקה 99:80 – 99:00

 התפתחות כישורי כתיבה בעברית והוראתם. יו"ר: ד"ר תמי קצירמושב שני:  98:00 – 99:80

 התפתחות כתיבהשל מודלים  –מבוא ד"ר תמי קציר:  11:15 – 11:32

 שיח בהתפתחות הכתיבה בקרב תלמידי בית ספר-תחביר פרופ' דורית רביד: 12:32 – 11:15

 כתיבה בתחום הדעת-מודל ליישום פדגוגיה מבוססת –ב' גילי טלמור דוד: בית ספר כותב ג 13:22 – 12:32

 הפסקת צהריים 90:00 –98:00

 כתיבה והערכתה. יו"ר: ד"ר איריס טבק מושב שלישי: 90:80 – 90:00

 ליכטינגר: אסטרטגיות, תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה בכתיבהד"ר עינת  11:32 – 11:22

 עקרונות יישומים וממצאי מחקר –סימון: הערכה ממוחשבת של חיבורים ד"ר ענת בן  15:22 – 11:32

שחם: כי לכתוב צריך לדעת / ולמחוק צריך לדעת / ובכלל צריך מאוד / רק -ד"ר עירית השכל 15:32 – 15:22

 הניעה להנאה ולהצלחה –הוראת הכתיבה  –לדעת וללמוד )שלונסקי( 

 הפסקה 90:00 –90:80

 שחם-יו"ר: ד"ר עירית השכלכתיבה בסוגות ובתחומי דעת שונים.  מושב רביעי: 90:00 – 90:00

 פרופ' נורית פלד אלחנן: כתיבה וטיפוחה בתחומי דעת שונים ובסוגות שונות 10:22 – 10:22

 

  

 התפתחות כישורי כתיבה
 וטיפוחם בשכבות גיל שונות 
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 תקצירי הרצאות

Professor Gert Rijlaarsdam 

University of Amsterdam 

Learning to Write and Writing to Learn: From Practice to Theory to Practice 

In this presentation I will focus on the ingredients of effective writing instruction, 

based on and illustrated with research outcomes. I will start with the presentation of 

an innovative lesson series, for 12-13 years old, to show how it works in an ordinary 

classroom. The question throughout this talk will be: how come that this instructional 

model works? 

 

The teaching, learning and assessment of writing are complicated by the instability of 

writing skills at the younger ages (until 15 years old?), due to the complexity of the 

cognitive processes that a learner must deal with. For many students, each writing 

task is a new challenge (at best) to learn from. Another issue that makes the teaching 

of writing complex are the individual differences in writing style, that influence the 

writing process and the way learners deal with writing tasks. To illustrate this 

complexity, I will present some research data from studies dealing with the writing 

process, related to individual differences (writing style, writing beliefs).  

I will distinguish between the learning-to-write and the writing-to-learn 

curriculum. More and more curriculum designers and teachers realize that writing is 

not only a communicative act but also a learning tool for improving understanding of 

various school subjects. The distinction is important for instructional decisions, since 

the targeted learning outcomes differ: improving the writing skill on the one hand, and 

improving topic understanding on the other. As a result, feedback should address the 

quality of the text and/or the quality of understanding and so should assessment. 

From earlier and more recent meta-analyses of studies on writing, we can extract a 

few ingredients for effective instruction. In any case, the traditional instruction does 

not work: ‘I will tell you how to write a good introduction […], and now do it’. It only 

works to a certain degree for the brighter students. What we aim at is to change 

students cognitive processes, their thinking and attitudes, and to challenge them to put 

effort in the task: without effort and time on task, we may not expect learning. From 

the meta-analyses, strategy instruction is the most effective teaching procedure: I will 

explain why, and which component of strategy teaching does contribute most to 

learning effects.  

It is all about changing thinking processes. How can we change thinking? The first 

step is to create learning situations in which thinking/writing is the object of learning, 

the object of talk. To create a classroom laboratory of writing, thinking and reading. 

To create a classroom in which various routes to the end product are possible and 
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valued. That is, to make the covert process of writing and the covert process of 

reading written texts  overt, so that we can talk about it, get insights into the variation, 

get insights as to what works and for whom. Observation is the key element: 

observation of students who write, students who learn to write, students who respond 

to written texts. Based on three studies I will show how the approach works, and how 

effective it is. 

REFERENCES 

De Maeyer, S., Van den Bergh, H., Rymenans, R., Van Petegem, P., & Rijlaarsdam, 

G. (2010). Effectiveness criteria in school effectiveness studies: Further research 

on the choice of a multivariate model. Educational Research Review, 5, 81-96. 

Kieft, M., Rijlaarsdam, G., & Van den Bergh, H. (2008). An aptitude-treatment 

interaction approach to writing-to-learn. Learning and Instruction, 18, 379-390. 

Tillema, M., Van den Bergh, H., Rijlaarsdam, G. & Sanders, T. (2010). Relating self-

reports of writing behaviour and online task execution using a temporal model. 

Metacognition Learning, 6(3), 229-253. DOI 10.1007/s11409-011-9072-x.  

Van Steendam, E., Rijlaarsdam, G., Sercu. L. & Van den Bergh, H. (2010). The effect 

of instruction type and dyadic or individual emulation on the quality of higher-

order peer feedback in EFL. Learning & Instruction, 20, p 316-327. 

Van Weijen D., van den Bergh H., Rijlaarsdam G., & Sanders, T. (2009). L1 use 

during L2 writing: An empirical study of a complex phenomenon. Journal of 

Second Language  Writing, 18(4), 235-250. 

Verheyden, L., Van den Branden, K., Rijlaarsdam, G., Van den Bergh, H., & De 

Maeyer, S.(2010). Written narrations by 8- to 10-year-old Turkish pupils in 

Flemish primary education: A follow-up of seven text features. Journal of 

Research in Reading, 33(1), 20-38.  

Rijlaarsdam, G.C.W., Braaksma, M.A.H., Janssen, T.M., Groenendijk, T. & 

Toorenaar, J.M. (2011). Learning to write and writing to learn. Better; Evidence 

Based Education, 3(2), 14-16. 

Rijlaarsdam, G.C.W., Van den Bergh, H., Couzijn, M., Janssen, T., Braaksma, M., 

Tillema, M., Van Steendam, E., Raedts, M. (2011). Writing. In Graham, S., Bus, 

A., Major, S., & Swanson, L. (Eds.). Application of Educational Psychology to 

Learning and Teaching. APA Handbook Volume 3. 
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 פרופ' דורית רביד

 ביבבית הספר לחינוך והחוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל א

 שיח בהתפתחות הכתיבה בקרב תלמידי בית ספר-תחביר

 לאחסונו, לארגונו, ללמידתו, מידע לתיהלוך הספר בבית המרכזיות הדרכים אחת היא הכתיבה

, במיוחד וקשה טווח-ארוך תהליך היא כתיבה יכולות השגת. ועמיתים מורים עם ולתקשורת

 הפקה דורשת היא: האורייניות היכולות פסגת למעשה היא שהכתיבה העובדה את המשקף

 לשם. שלבוהמ   האפנות, הסוגה, התקשורתיות הנסיבות את ההולמים מגוונים תכנים של יצירתית

 הכתוב השיח מבנה את שיטתית המגבילה ומאורגנת מובנית במערכת שליטה מחייבת היא כך

( הפיסוק מערכת, מורכבים לשוניים מבנים, מילים אוצר) שפה משאבי של גיוס תוך צורתו ואת

, מטרות הצבת, תכנון יכולות, ניהוליים ופיקוח בקרה יכולת) עשירים קוגניציה משאבישל ו

 אחרים טקסטים עם אינטגרטיבית להתכתבות דרישה ותוך(, זיכרון-ומטא סדרות של מניפולציה

 גדולה חשיבות יש, הלימוד ובכיתות בגיל שמתקדמים ככל"(. עולם ידע)" חיצוניים מידע ומקורות

 ביכולות המרכזי התפקיד את ממלאת היא הקריאה עם ויחד, ולכמותה הכתיבה לאיכות יותר

סדרת מחקרים בשנים האחרונות על התפתחות יכולת  .הספר בית לגיל הרלוונטיות השפה

תובנות  ניבהחטיבת ביניים ותיכון בהשוואה למבוגרים ה ,הכתיבה בקרב תלמידי בית ספר יסודי

מעטים גם כיום . ואולם ורבות באשר למבנה השיח ולהיבטי מורפולוגיה ומילון בטקסטים אל

יכולות התחביר בהפקת השיח הכתוב. ההרצאה תציג  ן שלהמחקרים הבוחנים את התפתחות

מחקר חדש על תחביר השיח בהתפתחות הכתיבה בעברית ותעסוק בהיבטים שונים שבהם בא 

 בשירות מטרות דיסקורסיביות.התחביר לידי שימוש 

 

 מקורותמת רשי

Berman, R.A. 2008. The psycholinguistics of developing text construction.  Journal 
of Child Language, 35, 735-771. 

Berman, R.A. & Ravid, D. 2008. Becoming a literate language user: Oral and written 
text construction across adolescence. In D.R. Olson and N. Torrance (eds.) 

Cambridge handbook of literacy. Cambridge: Cambridge University Press, 92-111. 

Givón, T. 2009. The genesis of syntactic complexity. Amsterdam: Benjamins. 

Goldberg, A. E. 2003. Constructions: a new theoretical approach to language. Trends 

in Cognitive Sciences, 7, 219-224. 

Haspelmath, M. 2007. In T. Shopen (ed.) language typology and syntactic 

description, Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1-51. 

Livnat, Z. 2012. Dialogue, science and academic writing. Amsterdam: John 
Benjamins. 

Ravid, D. 2005. Emergence of linguistic complexity in written expository texts: 
Evidence from later language acquisition. In D. Ravid & H. Bat-Zeev Shyldkrot (eds.) 

Perspectives on language and language development. Dordrecht: Kluwer, 337-355. 

Ravid, D. 2006. Semantic development in textual contexts during the school years: 
Noun Scale analyses. Journal of Child Language, 33, 791-821. 
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 דוד טלמור גילי

 וייס ברנקו מכון

 הדעת בתחום כתיבה-מבוססת פדגוגיה ליישום מודל": כותב ספר בית"

חקר והפיתוח יוצגו עקרונות הפעולה של תפיסה פדגוגית אשר פותחה במסגרת המ ובהרצאה ז

הדעת. מטרתה שינוי מהותי באופי הלמידה וההוראה של תחומי ו מכון ברנקו וייסשל  (ו"פ)מ

תפיסה פדגוגית המבקשת למקם את הכתיבה  כתיבה בתחום הדעת" היא-"פדגוגיה מבוססת

 תפיסה שעליה נבנתה מוצא ה. נקודת ת הספרבמרכז פעולות ההוראה והלמידה המתקיימות בבי

 היא כתיבה: אחרות במילים. דיסציפלינרי ידע של פעילים ועיבוד חשיבה מזמנת כתיבהש היא זו

 בתחום כתיבה-מבוססת פדגוגיה" של היקף רחב יישום כי היא טענתנו. הבנה המחולל ביצוע

 : ספריים-בית מוקדים בארבעה לשינוי יוביל" הדעת

  מסוגלות המעצימה ,סוגותלמידה פעילה, ממוקדת ביצועי כתיבה אוטונומיים במגוון 

 דיסציפלינריות והבנה אוריינית

  הדעת בתחום מרכזיות וסוגיות מושגיםשל הוראה דיאלוגית  

 עעשייה ולמידה משותפות בצוותי המקצו 

 יפלינריתצספרית ממוקדת למידה תהליכית והתמקצעות דיס-תרבות בית 

כתוצאה בתחום הדעת בסוגות שונות המניע הפקת טקסט  ,במוקד ההרצאה יוצב המהלך היישומי

, בתכנון הלימודים של המורה לפני הכולמהלך זה מתחיל,  .םהמפגש בין מורה לתלמידימ

 םיתלמידהאותו יתבקשו שטקסט בנוגע להמורה  במסגרת עבודת הצוות המקצועי ובהכרעות

 יהיה על ? לאחר מכןומהם מאפייניעבור מי? בכתב? לאיזה צורך? ייהוא באיזה הקשר לכתוב. 

התלמידים  בידי להחליט מה תהיה ההתערבות הפדגוגית הראויה לקראת ביצוע הכתיבההמורה 

  הואחרי –

מהלך זה יודגם באמצעות משימות כתיבה שהכינו מורות בתחומי דעת שונים ובאמצעות 

-בעדויות על השפעת פדגוגיה מבוססתו וטקסטים שכתבו תלמידיהן. מתוך עיון בדוגמאות אל

בתחום הדעת, למידה ו מהלכי הוראה יכוליםכתיבה על מורים ותלמידים, נבקש להדגים כיצד 

 להתניע שינוי פדגוגי משמעותי. ,שבמרכזם כתיבה

 

 

 ד"ר עינת ליכטינגר

 מכללת אורנים

 ומוטיבציה בכתיבה אסטרטגיות, תהליכי ויסות עצמי

כתיבה היא משימה מורכבת הדורשת הפעלה של תהליכי ויסות עצמי ואסטרטגיות מגוונות 

(Graham & Harris, 2000בשנים האחרונות מושם דגש על הקשר בין תהליכי ה .)ויסות העצמי ו

הפגנת יכולת גישה והימנעות של לבין מטרות ההישג של הלומד: מטרות מומחיות ומטרות 

Pintrich, 2000) .) 

ין בין היתה לבחון את יחסי הגומל Kaplan, Lichtinger & Margulis, 20)11מטרת המחקר שאציג )

תה ט' יתלמידים בכ 33ויסות העצמי בהקשר ספציפי של משימת כתיבה. והלבין מטרות ההישג 
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איון על המשימה בשיטת יהתבקשו לכתוב חיבור והופעל עליהם כלי ייחודי, שכלל תצפית, ר

Stimulated Recall איון כללי על המוטיבציה והאסטרטגיות שלהם בכתיבה. הממצאים יור

ן  תקיד המרכזי של מטרות ההישג בהפעלת תהליכי ויסות בכתיבה, וכן את השפעהמחישו את התפ

והמאפיינים של  ת הספרשל הדיספוזיציות האישיות של התלמידים, ההקשר הרחב של בי

ויסות העצמי והסיטואציה הלימודית. במחקרי המשך נערכה קטגוריזציה של תהליכי ה

קטגוריות של -יאור העשיר איפשר חלוקה לתתארו בראיונות. התיוהאסטרטגיות שהתלמידים ת

קף (. על בסיס זה, נבנה ותּוZimmerman & Kitsantas, 2007) e.g האסטרטגיות שאוזכרו בספרות 

 222ווח על תהליכי ויסות עצמי בכתיבה ונבדקו הקשרים בינם לבין מטרות ההישג של יכלי לד

וכן נערך חקר מקרים על תלמידי   (Kaplan, Lichtinger, & Gorodetzky, 2009) 'תלמידים בכתות י

 .  (Lichtinger & Kaplan, in process)יסודי ת ספרשילוב בבי

בהרצאה אתייחס ליישומים הפדגוגיים של המחקרים, ואתאר כלי אבחוני ומודל להוראה של 

 (.2222)ליכטינגר,  האלה םמהמחקריויסות עצמי בכתיבה, שנבנו על בסיס הממצאים 
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הוצאת תמ"ה, . האתגר שבהבעה: תהליכי ויסות ואסטרטגיות בכתיבה (. 2222ליכטינגר, ע. )

 מכון מופ"ת, ת"א.
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 ד"ר ענת בן סימון

 המרכז הארצי לבחינות ולהערכה

 : עקרונות, יישומים וממצאי מחקרממוחשבת של חיבוריםהערכה 
 

בשני העשורים האחרונים חלה התפתחות מרשימה בשימוש במחשב לצורך ניתוח אוטומטי של 

 חיבורים ותשובות לשאלות פתוחות.   כגון  (AESתוצרי כתיבה )

בתחום  NLP)התפתחות זו מבוססת על ההתקדמות שחלה בכלים ובשיטות לניתוח שפה טבעית )

בארצות   הבלשנות החישובית וכן על המגמה המואצת לשימוש במחשב לצורך למידה והערכה.

הברית נערכים כיום מבחני מיון המוניים ומבחני הסמכה מורכבים באמצעות מחשב כדבר 

אף על פי שניתן ללמוד הרבה מן הכלים שפותחו בארצות הברית ומן המחקרים שבדקו . שבשגרה

אשר נדרשים לניתוח ממוחשב של טקסטים בשפה העברית הכתובה, המשימה את יישומיהם, כ

מחייב פיתוח  –השייכת למשפחת שפות אחרת  –מורכבת יותר. האופי השונה של השפה העברית 

כלים ייחודיים ובדיקה מחודשת של כל שיטות הניתוח. פיתוח הכלים לניתוח טקסטים והתאמת 

השפה העברית" במרכז הארצי   "פרויקט  מרכזו שלשיטות הניתוח לשפה העברית עומדים ב

 לבחינות ולהערכה )מאל"ו(.

חלקה הראשון של ההרצאה יתמקד בהיבט הטכנולוגי, ויוצג בו בקצרה "ארגז הכלים" שפותח 

 במאל"ו לניתוח טקסטים בשפה עברית. 

י חלקה השני של ההרצאה יתמקד בהיבט התאורטי של מבנה השפה כפי שהוא בא לידי ביטו

בטקסטים ערוכים ובחיבורים. בחלק זה יוצגו מאפיינים כמותיים שונים של טקסט שניתנים 

להפקה באופן ממוחשב, הזיקה ביניהם לבין רכיבים שונים של השפה )דקדוקיים, לקסיקליים, 

 מורפולוגיים, סמנטיים(, ומבנה הקשרים ביניהם. 

ה יוצגו תחילה כמה מערכות שפיתחו חלקה השלישי של ההרצאה יתמקד בהיבט היישומי. בחלק ז

(. מערכות AESארגוני מבחנים וחברות מסחריות בארצות הברית לציינון ממוחשב של חיבורים )

היקף והן מניבות ציונים השקולים -אלה נמצאות כיום בשימוש רחב מאוד במבחנים רבי

כמה מחקרים   במהימנותם ובאיכותם לציונים של מעריכים מומחים. בהמשך יוצגו תוצאות של

שבוצעו במאל"ו ובדקו את ישימות השימוש במחשב לצורך הערכה ממוחשבת של חיבורים בשפה 

העברית. לבסוף יוצגו תוצאות מחקר שבדק את האפשרות להשתמש במחשב לצורך הערכת  רמת 

לכותבי   אומדן כזה עשוי לסייע למפתחי בחינות,  הקושי של טקסטים המשמשים לפיתוח בחינות.

רי לימוד ולמורים המעוניינים לבדוק את התאמתם של חומרי לימוד שונים לרמת התלמיד או ספ

 הכיתה. 
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 שחם-ד"ר עירית השכל

 המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

 –כי לכתוב צריך לדעת / ולמחוק צריך לדעת / ובכלל צריך מאוד / רק לדעת וללמוד )שלונסקי( 

 הניעה להנאה ולהצלחה –הוראת הכתיבה 

ממצאי מבחנים שונים כגון מיצ"ב ובגרות מצביעים על קשייהם הגדולים והגֵדלים של תלמידי 

ישראל במיומנות הכתיבה. הכתיבה היא אפנות השפה המורכבת ביותר, שכן היא מחייבת 

. כדי להצליח בכתיבה (Cummins, 2000; Kellog, 1999)מאמץ -מודעות, ערנות ומחויבות מרובת

 יש צורך ברמה גבוהה של חשיבה מופשטת ובבגרות להניעה עצמית.  

. על תשנ"ח(פלד, , 1110)פלד,  קריאה בתחומי הדעת השוניםו בעיקר כתיבהלומדים  הספר בבית

לשפה המאפשרת נגישות  , כזופדגוגיה המטפחת כשירות לשוניתכן שומה על בית הספר לנקוט 

 ודאי בעידן המידע הדיגיטלי.בו, ממקורות שוניםושונים  בתחומים הכתובה

הנחת מביצועי הכתיבה של תלמידי ישראל ומתוך רצון למצוא כלים שיסייעו להם -בעקבות אי

פיתחתי כלי הערכה לכתיבת טיעון ותיקפתי אותו במחקר  21-להתמודד עם אתגרי המאה ה

לי ההערכה ככלי מחולל כתיבה. במחקר טרומי. בעקבותיו בניתי תכנית התערבות המבוססת על כ

המלווה תכנית זו נעשה ניסיון לאתר את נקודות החוזק והתורפה של תלמידים בתחום הכתיבה 

וכן נבחנה מידת תרומתה של התכנית לקידום שליטתם של טירונים חזקים וחלשים בכתיבה 

 בשפת אם.

התלמידים לבחינת הבגרות  ב שבהן ניגשו"יסודי בכיתות י-התכנית הופעלה בבית הספר העל

בחיבור עברי. בהרצאה אציג את כלי ההערכה, חלק מן הממצאים המתייחסים להבדלים בין 

קבוצת הניסוי לקבוצת ההשוואה וכן להבדלים בין תלמידים ממסלולים שונים: מב"ר ורגיל. 

ות. חלק מבחינת הבגר מחליפהבתי ספר בארץ, ה 122-בעקבות המחקר גובשה תכנית הנלמדת ב

 הישגיהם של התלמידים הלומדים בתכנית גבוהים מאלה של כלל התלמידים בארץ.

 

 רשימת מקורות

 (. על מהות המעבר מדיבור לכתיבה: בדיקת טקסטים שמייצרים ילדים 1110פלד, נ' )

 , מדיבור לכתיבה -דרכים לאוריינות בסוגות שונות בדיבור ובכתיבה", בתוך:  

 מכללת דויד ילין.. ירושלים: כרמל, 322-221

 . תל אביב: מכון מופ"ת.סוגות בדיבור ובכתיבהפלד, נ' )תשנ"ח(. 

Cope, B. & Kalantzis, M. (1993). The Power of Literacy and the Literacy of Power, In:  

Cope, B. & Kalantzis, M. (Eds), The Powers of Literacy. London & Washington  

DC: The Falmer Press. 

Cummins, J. (2000). Language, Power and Pedagogy - Bilingual Children in the  

Crossfire, Multilingual Matters Ltd. 

Kellogg, R.T. (1999). Components of Working Memory in text production. In: G. Rijlaarsdam & 

E Esperet (Series Eds.), & M. Torrance, & G. Jeffery (Vol. Eds.), Studies in Writing: Vol 

3. The cognitive demandes of writing: processing capacity and Working Memory effects 

in text production, 43-61. Amsterdam: Amsterdam University Press.  
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 אלחנן-פרופ' נורית פלד �

 האוניברסיטה העברית בירושלים  

 כתיבה וטיפוחה בתחומי דעת שונים ובסוגות שונות �

לסוגות ההרצאה תעסוק בארבע סוגיות עיקריות: ההבדלים והמעברים בין סוגות שפת האם   

-טקסטים רבי ,שתלמידים נדרשים לייצר בבית הספרמדעי -סוגות השיח החינוכי ,השיח החינוכי

 .עירוב סוגות ,אפנויות

 ד?איך עומדים על המשמעויות שנוצרות בטקסטים שמייצרים ילדים או איך יודעים מה נלמ    

 ,וטית. דיבורללמוד פירושו לייצר משמעויות באמצעות סימנים כלומר לעסוק בפעילות סמי  

קריאה וכתיבה הן פעולות של יצירת משמעות מן החוויה על ידי הפיכתה לטקסט. הבניית לשון 

ילדים צריכים לפרש מחדש את עולמם כל הזמן, תחילה בשפת האם . פירושה הבניית מציאות

ללמוד בכל שלב דרך חדשה לדעת כלומר ללמוד לייצר  , ועליהםואחר כך בשפת בית הספר

קשור בהיסטוריה ה קשר תרבותיבסוגות שונות. יצירת המשמעות נעשית תמיד בתוך ה  טקסטים 

-כניתות-אנושיתסביבה  –, ובתוך הקשר נסיבתי של השפה, של היחיד, של החברה ושל הטקסט

טכנית שבה מיוצר הטקסט. מכאן שטקסטים המיוצרים בבית הספר שונים מטקסטים הנוצרים 

 מחוצה לו.

וכל  ,רת את הסוגות שלה. כל תחום דעת מייצר את השיח והסוגות שלוכל קהילת שיח מייצ  

פעילות לימודים מייצרת טקסטים וסוגות משלה. בלימוד הספונטני הנעשה בשפת האם תמונת 

כיחה התרחשויות ותהליכים. בשפת בית הספר תמונת המציאות היא מנ –המציאות היא דינמית

זזים: טבע דומם, התפוצצות אוכלוסין, ילודה,  עולם של דברים שלא – כמו מפה ,סינופטית

  הגירה, הרבייה באדם ובצומח, מנגנוני ההתגוננות של החיות.

 נרטיבית  כגון: -בבית הספר נפגשים בכתיבה עובדתית הכוללת סוגות של כתיבה נרטיבית ולא  

ם איך מחלקה שלמה של דברי – נראה? דיווחמשהו איך  –? תיאוראיך משהו נעשה – תהליך  

 ה?למה משהו קרה או נעש   –נראית או מתנהגת? הסבר

כל  מודלי(.-)מולטי אפנויות-הוא רב שילדים יוצרים או נתקלים בוכל טקסט  -לטימודליות ומ  

ת הטקסט נוצרת מן ייצוג. משמעו אפנויותמארג של סוגי שיח וטקסט תקשורתי ולימודי הוא 

אלא על ידי  והשרטוטים ליםירק על ידי המהמסר אינו מועבר היחסים המורכבים שבין חלקיו. 

עם זאת המשמעות מתממשת באופן התסדיר, וכן על ידי הצבע, סוג האותיות וכו'.  –ארגון הדף 

אי אפשר לומר במלל כל מה  השונות.  העולם המסופר אינו דומה לעולם המוצג. אפנויותשונה ב

עומד לרשותם, יוצרים  פנויותאהיום כשהעולם פתוח ושפע של  שמבטאים באמצעים חזותיים.

מילוליות  –שבהם מרכיבים מסוגות שונות  טקסטים היברידיים ,ובתוכם הילדים ,בני האדם

 לימודיות.-כדי להשיג מטרות חברתיות –וחזותיות 

השאלה המתבקשת היא: איך קוראים טקסטים כאלה ואיך יודעים, מקריאת טקסטים של 

 ?שה נוצרה בטקסטילדים,  מה נלמד או איזו משמעות חד

    

 

 



 

11 
 

 תקצירי קורות חיים

 

Gert Rijlaarsdam, holds a position as full professor at the Graduate School of 

Teaching and Learning (GSTL) of the University of Amsterdam, and had an 

additional position as professor in Language Education at Utrecht University, a 

position installed by the Dutch Association of Teachers of Living Languages (Dutch: 

Vereniging voor Leraren in Levende Talen) (from 1999-2004). 

He started as a teacher of Dutch Language and Literature at a school for secondary 

education, where he taught for 17 years. Meanwhile he studied Dutch Language and 

Literature (MA), Educational Studies (MA) both at Leiden University, and wrote his 

Ph.D study on an empirical study about the effects of peer feedback on writing 

(University of Amsterdam,1986). From 1981 he combined his job as teacher with a 

part-time job at the educational research institute at the University of Amsterdam 

(called RITP, later SCO). There he got his on the job training as researcher from 

Hildo Wesdorp (1935-1987). 

In 1988 he was appointed as associate professor (Dutch: UHD) at the then newly 

established Graduate School of Teaching and Learning (GSTL) at the University of 

Amsterdam, with the special task to create, with two colleagues Geert ten Dam and 

Fred Korthagen, an integrative post-graduate university institute for teacher training, 

in-service training and research. Nowadays he is involved in teaching, research, and 

curriculum development. He managed for many years Development & Services. From 

2006 until 2008 he was responsible for the teacher training curriculum at the GSTL. 

In 2008-2009 he was programme manager for the EARLI 2009 conference. Since 

January 2010 he is back in his role as manager of the division on Curriculum 

Development and Services.  

His main expertise is in the learning and teaching of writing, as a learning device and 

as a communicative device. Most prominent is the focus on the relation between task 

processes, outcomes, task characteristics and learner characteristics. Next to this 

specific topic, he supervises research on all kinds of topics in educational research, as 

long as it is research on processes or effective interventions. 

He is the Editor in chief of L1-Educational Studies on Language and Literature 

(IAIMTE) and of the Journal of Writing Research (Sig Writing: EARLI). He also 

serves on the editorial boards of several other journals (Spanish Journal of 

Psychology, Learning & Instruction, Educational Research Review, Written 

communication, Tijdschrift voor Taalbeheersing [Journal for Communication]).   

 

 

http://145.18.11.72/Projecten/Gert/Media/Gert.JPG
http://www.ilo.uva.nl/
http://www.levendetalen.nl/
http://http/www.leiden.edu/
http://www.english.uva.nl/
http://145.18.11.72/Projecten/Gert/Teaching/teaching.htm
http://145.18.11.72/Projecten/Gert/Research/research.htm
http://145.18.11.72/Projecten/Gert/Services/services.htm
http://www.earli2009.org/nqcontent.cfm?a_id=1
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היא פרופסור )אמריטוס( לחינוך לשוני בבית הספר לחינוך ולשעבר ראש עלית אולשטיין, 

באוניברסיטה העברית בירושלים, שבה עבדה מאז  הקתדרה בחקר החינוך על שם לואי וַאן וולנס

היתה  1112-1112. קודם לכן לימדה למעלה מעשרים שנה באוניברסיטת תל אביב, ובשנים 1112

לשוניות, -דיקן בית הספר לחינוך שם. תחומי מחקרה העיקריים הם רכישת שפה שנייה, דו

ראשית במכון לחקר הטיפוח פרופ' אולשטיין היא חוקרת ְשחיקה לשונית והוראת הקריאה. 

 .בחינוך באוניברסיטה העברית ובמסגרת זו הייתה אחראית על מספר התערבויות חינוכיות

היא עמדה בראש צוות ההתערבות בארבעה יישובים )חלק  12-במחצית השנייה של שנות ה

ם וכן הובילה צוותי התערבות בנושאים שונימהפרויקט ההוליסטי שנערך בשלושים היישובים( 

פרופ' אולשטיין היא יו"ר הוועדה לתחום שפה ואוריינות מאז בבתי ספר בישראל ומחוצה לה.  

2222. 

 . 1101בעלת תואר שלישי בבלשנות שימושית מאוניברסיטת קליפורניה )ארצות הברית(, 

חוקרת בכירה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מנהלת המחלקה לפרויקטים  ,סימון-ענת בן

 מרכז ומרצה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.מיוחדים ב  

סימון את הפרויקטים הבאים -במסגרת עבודתה במרכז הארצי לבחינות ולהערכה ניהלה ד"ר בן

בתחום השפה: פיתוח מערכת ממוחשבת לניתוח טקסטים בשפה העברית ובכלל זה ניתוח 

ון לקויות למידה בקרב מועמדים מערכת לאבח –פיתוח מת"ל  ,ממוחשב של תוצרי כתיבה

פרויקט "בניית מבחני הישגים ברכישת הקריאה והכתיבה   ,ולומדים במוסדות להשכלה גבוהה

פיתוח מבדק "מיכל"  ,בניית מבחני המיצ"ב להערכת הישגים במערכת החינוך ,ב'"-בכיתות א'

  ופרויקט "המשוב הארצי למערכת החינוך".)להערכת כישורי למידה( 

בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה )התמחות בפסיכומטריקה( מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 

1112.  

מרצה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, חברה בהנהלת האגודה  ,שחם-עירית השכל

יסודי וכמדריכה ארצית -הישראלית לחקר שפה וחברה. עד כה שימשה כמורה בבית הספר העל

העברית. במסגרת עבודתה במשרד החינוך פיתחה מבחן בגרות בעברית עבור  בפיקוח על הוראת

-תלמידים בעלי ליקויי למידה וכן מיזם הנוגע לכתיבה כחלק ממטלות הסיום בבית הספר העל

כתבה תכניות לימודים להוראת העברית כשפה  שחם-ד"ר השכליסודי במקום בחינת הבגרות. 

-ד"ר השכלם ארציים מסוגים שונים ולשכבות גיל שונות. שנייה לתלמידים עולים, חיברה מבחני

תחומי המחקר שלה נוגעים להיבטים שונים של הוראת  שנה. 32 -מורה זה למעלה משחם היא 

הכתיבה והקריאה בבית הספר בשיעורי השפה ובתחומי הדעת השונים. עבודת הדוקטורט שלה 

ם שונים: תוצרים, ידע על כתיבה עוסקת בכתיבת הטיעון של תלמידי תיכון בישראל מהיבטי

 כותבים.של ודימוי עצמי 

 . 2212בעלת תואר שלישי בחינוך לשוני מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 

גוריון בנגב, וראש המסלול לתכניות -מרצה בכירה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בןאיריס טבק, 

 Journal of theבכתב העת לימודים, למידה והוראה. ד"ר טבק היא עורכת ראשית שותפה 

Learning Sciences  (. בעבר כיהנה כנשיאת האגודה הבינלאומית למדעי 2213)החל מינואר

הלמידה. מחקריה עוסקים בטכנולוגיות למידה, ידע מושגי, מיומנויות חשיבה וזהות מקצועית. 

ישית היא בוחנת תהליכי חשיבה כפי שהם מתפתחים בהקשרי אמת, תוך אינטראקציה בינא
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ובסיוע כלים טכנולוגיים, ועורכת מחקרי מעבדה על אסטרטגיות של פתרון בעיות בקרב מומחים 

 design-basedוטירונים. מחקרים אלה מתקיימים במסגרת מתודולוגית רחבה של מחקר עיצוב )

research .הכוללת פיתוח של חומרי למידה וכלים טכנולוגיים ,) 

, ותואר שלישי במדעי הלמידה מאוניברסיטת נורת'ווסטרן בעלת תואר ראשון בהנדסת מחשבים

 .1111)ארצות הברית(, 

-ראש תחום אוריינות במכון ברנקו וייס. מובילה את פיתוח "פדגוגיה מבוססת ,גילי טלמור דוד

מורים ומורות בחטיבת  היא עוסקת בהנחייתכתיבה בתחום הדעת" במכון. זה מספר שנים 

גב' טלמור דוד הביניים ובתיכון בסוגיות הנוגעות בפדגוגיה מיטבית, הוראה לשם הבנה וכתיבה. 

מהלכים להכשרת מנחים של מכון ברנקו וייס בהפעלת פדגוגיה של שותפה לתכנון וביצוע 

ת מקצוע מורה לאנגלית, רכזהיתה חינוכיים. בעבר  כתיבה במגוון מסגרות והקשרים-מבוססת

 בירושלים. שונים יסודיים-בבתי ספר עלומחנכת בחטיבות ביניים ו

 .2212בעלת תואר שני בסוציולוגיה של החינוך מהאוניברסיטה העברית, 

מרצה במכללה לחינוך אורנים בתכנית התואר השני להוראה של נוער בהדרה , עינת ליכטינגר

ויסות עצמי בלמידה, ועוסקים ב גרד"ר ליכטינ ובחוג לחינוך מיוחד. תחומי ההוראה של

באסטרטגיות קריאה וכתיבה ובפדגוגיה מותאמת לבני נוער בסיכון. כתבה ספר ומאמרים בנושא. 

ם, בהערכת תכניות התערבות ימחקריה עוסקים בקשר בין ויסות עצמי לגורמים מוטיבציוני

מעורבת בפרויקטים ובמחקרי פעולה של מורים ד"ר ליכטינגר לקידומם ובתהליכי כתיבה. 

 של חינוך מיוחד ונוער בסיכון. מוטיבציה באוכלוסיותחיזוק העוסקים בקידום ויסות עצמי ו

 .2221בעלת תואר שלישי בחינוך מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, 

 

ובמכללה בירושלים לחינוך לשוני באוניברסיטה העברית היא פרופסור , אלחנן-נורית פלד

ש דויד ילין. תחומי מחקרה הם השיח הדבור והכתוב בבית הספר ובגן: הדיאלוג "האקדמית ע

תרבותית, התפתחות הטקסט הדבור והכתוב בבית הספר, אוריינויות -הלימודי, הוראה בכיתה רב

סמיוטיקה של ספרי לימוד: ניתוח מילולי וחזותי של ספרי   –ובשנים האחרונות   אקדמיות,

 . פרסמה מחקרים בנושאים אלה בארץ ובעולם .לימוד

 .1111בירושלים,  אוניברסיטה העבריתהמבחינוך לשוני בעלת תואר שלישי 

 , מרצה בכירה בפקולטה לחינוך, ראש החוג ללקויות למידה באוניברסיטת חיפה.תמי קציר

פרופסורית אורחת  ו בעבר היתה חברת סגל בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת הארוורד

מתמקדים בגורמים של ד"ר קציר . מחקריה UCLAבמחלקה לנירולוגיה באוניברסיטת 

ם וטיפולוגיים המשפיעים על הבנת הנקרא בקרב אוכלוסיות שונות, טיפול יקוגניטיביים, רגשי

  בליקויי קריאה, חקר ההטרוגניות בדיסלקסיה, והבסיס המוחי לשטף ודיוק בקריאה.

 .2222, לישי בהתפתחות קוגניטיבית מאוניברסיטת טאפטס )ארצות הברית(בעלת תואר ש

, פרופסור מן המניין בבית הספר לחינוך ובחוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל דורית רביד

אביב. תחומי מחקרה העיקריים הם רכישת העברית כלשון אם, התפתחות האוריינות הלשונית, 

הכתיבה והקריאה של טקסטים ורכישת האיות. פרופ' רביד התפתחות שפה מאוחרת, התפתחות 

, והיא נשיאת החוג הישראלי IASCLמכהנת כסגן הנשיא של הארגון הבינלאומי לרכישת שפה 
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לבלשנות. פרסמה שלושה ספרים, שהאחרון בהם, העוסק בפסיכולינגוויסטיקה של הכתיב העברי. 

שות הארצית למדידה והערכה בנושא החינוך פרופ' רביד חברה בוועדות של משרד החינוך ושל הר

שראל ושל מבדקי תיכון, ומשמשת יו"ר ועדת ההיגוי של מבחני פירלס ביההלשוני מן הגן ועד 

 עמי"ת.

 .1122בעלת תואר שלישי בבלשנות מאוניברסיטת תל אביב, 

  



 

15 
 

 מדעיתסקירה 

 התפתחות כישורי כתיבה וטיפוחם בשכבות גיל שונות

 גלית בן צביר "ד

 לאה חיים גב'

 

 .הסקירה המלאההיזמה תוכלו למצוא טיוטה לא סופית של באתר 

 תקציר

להציג לוועדת שפה ואוריינות של היזמה למחקר מטרתה המרכזית של סקירה מדעית זו היא 

דכני על התפתחות כישורי הכתיבה וטיפוחם יישומי בחינוך מידע מחקרי עשיר, רלוונטי וע

מידע בנושאים הבאים: המודלים הקוגניטיביים לפיכך נכלל במסמך בשכבות גיל שונות. 

לשוניים -העדכניים הנוגעים לתהליך הכתיבה והתפתחותה, המשאבים הלשוניים והמטא

יכולת ספריות הכתובות והתפתחות ה-המעורבים ביכולת הכתיבה המתגבשת, הסוגות הבית

קוגניטיביות לפיתוח כישורי כתיבה, -להפקתן, חשיבותן של היכולות הקוגניטיביות והמטא

תרבותי על תהליך הכתיבה ואיכות תוצריו, גישות -רגשי והחברתי-השפעת הפן ההתנהגותי

 ומודלים עכשוויים הנוגעים לטיפוח כישורי כתיבה בשנות בית הספר.        

 & Greenbaum) קוגניטיבי מורכב שבמהלכו מתהווה ידעתהליך הכתיבה היא במהותה 

Mobali, 2002)" בין הכותב )מוען( ובין קהל  אירוע חברתי". כאקט תקשורתי הכתיבה משמשת

דמיונו, פונקציה של הקוראים )נמענים(. הכותב מתפקד לבדו, וקהל קוראיו מיוצג במוחו כ

בתהליך הכתיבה נדרשים הכותבים (. McCutchen, 2006התנסויותיו בכתיבה והידע שלו )

לחשוב על קוראי  ,להגדיר לעצמם באופן ברור את מהותו התקשורתית של הטקסט ואת מטרותיו

לחולל רעיונות או לבחור רעיונות  ואףלשלוט בנושא הטקסט  ,הטקסט, אפיוניהם וציפיותיהם

בעת התוכן הות פריטים לקסיקליים המתאימים להלז   ,ספציפיים שיתרמו בהדרגה לתוכנו

לשמור על לכידות בין המידע החדש  ,המבוקש ולייצר מבנים מורפולוגיים ותחביריים הולמים

טית של מידע הקיים בו ולבקר את המשלב הלשוני והקוהרנטיות התמ  בין ההמתווסף לטקסט ל

(. העיסוק בכתיבה Alamargot & Chanquoy, 2001; Torrance & Galbraith, 2006הטקסט )

וא ניהול ויישום מתואם של מגוון רחב של פעילויות מנטליות ומהווה אתגר משמעותי מחייב אפ

 & Kellogg, 2008; Ravidכרון ולמערכת הלשונית )ילמערכות הקוגניטיביות של החשיבה והז

Tolchinsky, 2002 .) מגוון יכולות קוגניטיביות ומטא נחוציםיכולת כתיבה לרכישת-

-אישיותיים ועמדות חברתיות-לשוניים, משתנים רגשיים-ים ומטאקוגניטיביות, כישורים לשוני

 ;Hacker, Keener & Kircher, 2009; Crone, 2009; Mackie & Dockrell ,2004תרבותיות )

Steinberg, 2005התפתחות ן ה(. בניגוד לרכישת הלשון הדבורה, הנרכשת כחלק טבעי מ

 ,טהור תרבותי הישג הן בפרט הכתיבה לתויכו בכלל הכתובה הלשון רכישת, האדםהמוקדמת של 

 (. Olson, 1994) לעולם יושג לא כי יתכןשי

http://education.academy.ac.il/Uploads/Events/Review-Writing-Development131212.pdf
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 המתאר תשתיתי מודל כשהוצג, 22-ה בשנות חלה פסיכולוגי כתהליך בכתיבה המודרני העיסוק

תאורטי לקבוצת מודלים  מצע( ומהווה Hayes & Flower, 1980את הכתיבה כתהליך קוגניטיבי )

. (ועוד Chenoweth & Hayes, 2001; Hayes, 1996; Kellogg, 1996) קלסיים הנגזרת ממנו

המודלים הקלסיים מציעים מעורבות של שלושה תהליכים קוגניטיביים עיקריים בתהליך 

סביבת המשימה  ם שלמשתניהמופעלים מול  . שלושת אלהתכנון ידע, ייצורו ועריכתו –הכתיבה 

יש זמני ורקורסיבי, ו-בו ואבה בראייה הקלסית ההפיזית והחברתית של הכותבים. תהליך הכתי

חיוני לזרימתם השוטפת של התהליכים הקוגניטיביים  שהוא ,כרון העבודהיזבו חשיבות רבה ל

פותחו מודלים קוגניטיביים חדשניים  האלהקלסיים המודלים ההמופעלים בתהליך הכתיבה. מול 

חוללות מודלים אלו עומדים תהליכי המדגישים את הדינמיות הכרוכה בתהליך הכתיבה. במרכז 

 ככל שהטקסט –המתרחשת בזמן הכתיבה  זת תוכןת  סינ, המושתתים על הרעיונות והבניית הידע

משתנים ייצוגיו הפנימיים אצל הכותבים, וכל שינוי גורר אקטיבציה חדשה של צמתים  ,מתארך

י בסביבת הכותבים קוגניטיביים והפעלת קשרים אסוציאטיביים חדשים בין הצמתים. השינו

איכות הטקסט מעצבים את לבין )בזמן אמת( והאינטראקציה שבין התהליכים הקוגניטיביים 

 Galbraith, 1999, 2006; Rijlaarsdam & van denתו של הכותב והבנתו את הנושא )חשיב  

Berg, 2006; van den Berg & Rijlaarsdam, 1999 יהא המודל אשר יהא, קיימת תמימות .)

ם בין החוקרים באשר למשאבים הקוגניטיביים, הלשוניים והנפשיים המרובים המגוייסים דעי

 (.Hayes, 2012כתיבה ) שימתלמ

כישורי הכתיבה נסמכים משמעותית על מוכנותו הקוגניטיבית של הילד להתקדם לרמות חשיבה 

ושיפוט  קוגניטיבית המקדמת יכולות של ויסות, בקרה-גבוהות ומופשטות ועל התפתחות מטא

אורייני -(. ההתפתחות הקוגניטיבית חוברת לידע הלשוניFlavell, Miller & Miller, 1993עצמי )

כתוצאה מהחשיפה הנרחבת והמגוונת לטקסטים כתובים,  ת הספרהמורכב, הנרכש בשנות בי

 ,Berman & Ravidהלשון והקוגניציה מהוות יחדיו פלטפורמה ליכולת הכתיבה המתגבשת )ו

 –נרטיבית, עיונית או מידעית  –כולת זו באה לידי ביטוי בהפקת סוגות לשוניות שונות (. י2008

הן מציבות בפני הכותבים שהנבדלות זו מזו במסלול רכישתן, בדרישות הלשוניות והקוגניטיביות 

(. 2212הן מעוררות בקרב המורים באשר ליכולות הכתיבה של הילדים )רביד ושלום, שובציפיות 

ניכרת ביכולתם המתפתחת של ילדים  ,החינוך הלשוני , שהיא מטרתהלשונית האוריינות

סוגות ולהפיק שיח כתוב נאות, ההולם את הסוגה הנדרשת. -ומתבגרים להבחין בין סוגות ותת

העברית, מציבות את שנות התיכון כ"קו פרשת המים" הן עדויות אמפיריות משפות שונות, וב

הקוגניטיביים, האורייניים והלשוניים  שינוייםה עקבותב אתוזביכולת הפקת טקסטים כתובים, 

עדות לממשק הרכישה ההדוק  זוהי(. Berman, 2012אלו ) שניםהמשמעותיים החלים ב

כישורי האוריינות בכלל וכישורי הכתיבה  ם שלהמתקיים בין המערכות השונות בתהליך רכישת

 בפרט.

תרבותיים. ממצאים מחקריים רבים -תייםבתהליך הכתיבה מעורבים משתנים אישיותיים וחבר

מעידים כי מידת המוטיבציה, תחושת המסוגלות העצמית של הכותב והעניין במטלה משפיעים 

, על ביצועה, על הזמן שיושקע בה, על אורך הטקסט ועל יחס הכותב ישירות על איכות הכתיבה

ן המחקרים עולה כי גם מ(. Saddler, 2012; Troia, Shankland & Wolbers, 2012) לכתיבתו
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על התהליכים כן השפעה על אפיוני הטקסט הכתוב, תכניו ואיכותו ו יששיוך המגדרי ל

(. ההנחה הרווחת Jones, 2011קוגניטיביים המתרחשים במהלך הכתיבה )-הקוגניטיביים והמטא

גברים  שכותביםנשים הם קוהרנטיים וברורים יותר מטקסטים  שכותבותטקסטים שהיא 

(Smith & Wilhelm, 2009 .)סטראוטיפים החברתיים הנלווים לשיוך המגדרי ועוד נמצא כי ל

המוטיבציה שלו/ה לכתיבה על השפעה על תחושת המסוגלות העצמית של הכותב/ת ו אליו יש

(Pajeras & Valiate, 1999; Pajeras, 2003; Peterson & Parr, 2012 .) 

לתהלוך מידע, ללמידתו, לארגונו,  – ת הספרבביהנרכשות אחת הדרכים המרכזיות היא הכתיבה 

 & Graham & Perrin, 2007; McNamara, Crossleyלאחסונו ולתקשורת עם מורים ועמיתים )

McCarthy, 2010; Olinghouse, Zheng & Morlock, 2012למידה ל כן היא חיונית ביותר(, ול

ה ותכניות ההתערבות גישות ההוראהצלחה במגוון מצבים ומקצועות. לספרית ו-הבית

נעות רובן ככולן מהפילוסופיה , מּות הספרבי שנותהעכשוויות, העוסקות בטיפוח כישורי כתיבה ב

הגורסת כי הפנמת ידע אמיתית תתרחש רק כאשר  ,הקונסטרוקטיביסטית ללמידה והוראה

של  (. מיקודן האופרטיביHarris, Graham & Mason, 2003הלומד משתתף באופן מלא בלמידה )

תכניות  :תכניות ההתערבות משתנה בהתאם לתפיסה התאורטית וההתפתחותית המובילה אותן

ית של התערבות רבות נשענות על התפיסה הקוגניטיבית הקלסית ומתמקדות בהוראה מובנֵ 

ית הלמידה ילעומתן קיימות תכניות המבוססות על תאור. אסטרטגיות לכתיבה ולניטור עצמי

בהן הלומד שאת הדגש על למידת עמיתים ויצירת קהילות אימון  תרבותית ושמות-הסוציו

יכולת לשפוט בו מתנסה בתפקידי כותב/ קורא/ מעריך/ מבקר טקסטים, וזאת במטרה לפתח 

 ,.Rijlaarsdam et alכהלכה ובאופן עצמאי אפקטיביות של טקסטים ושל תקשורת כתובה )

עבורו את בוא להקל על הלומד, לתווך תפקיד המורים בראייה הקונסטרוקטיביסטית ה(. 2008

 .(Pressley & Harris, 1998המיומנות הנרכשת ולסייע לו בתהליך בניית הידע הנדרש )

-יכולת הכתיבה )בדומה לכל מיומנות קוגניטיבית גבוהה אחרת( מתפתחת בתהליך ממושך ורב

ומוטיבציה גבוהה  שנים, במקביל ללמידה ולהתבגרות, ומותנית בהדרכה, התנסות, אימון מכוון

עובר הכותב בדרך לרכישת יכולת שארוך והקשה במיוחד ה(. התהליך Kellogg, 2008לשיפור )

הכתיבה מעיד על מורכבות התהליך, וחוקרים רבים מתחומי הכתיבה, הפסיכולוגיה הקוגניטיבית 

תר יכולת שפתית מורכבת ביולינגויסטיקה תמימי דעים באשר למקומה של הכתיבה כ-והפסיכו

 ;Bereiter & Scardamalia, 1987; Berman & Ravid, 2008) ופסגת היכולות האורייניות

Elbow, 1973; Hayes, 2006; Rijlaarsdam & van den Berg, 1996 ראיה לכך היא, כי גם .)

הכותב הבוגר והמיומן, האמון על ניהול משימת הכתיבה, אינו מבצע את המשימה כלאחר יד 

(. משעול Torrance & Galbraith, 2006לי רב בתהליך יצירת הטקסט הכתוב )ונדרש למאמץ מנט

בו צועד הכותב הצעיר בדרך להפיכתו לכותב מיומן, מאתגר הן את הלומד שהרכישה המורכב, 

רמת אוריינות גבוהה בכלל של , פיתוח וטיפוח העצמו והן את מערכת החינוך המופקדת על הקני

  וכישורי כתיבה נאותים בפרט.

 


