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שה נושאים מגוונים, חמישה מהם היו צמודי טקסט ואחד התבסס על ישאלון חבור קיץ תשס"ח כלל ש

 ציטוט מהמקורות.
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 נכתבו בלשון נאותה,תה טובה. מעריכים העידו שחיבורים רבים ירמת הכתיבה במועד קיץ תשס"ח הי

יין של יתכן והגיוון הרב בנושאי הכתיבה והלימה לתחומי העני במבנה נכון, והיו ראויים מבחינת התוכן.

 בורים.יבאיכות הח םמסוי שיפורשרו פהכותבים א

מנע יעל אף התחושה הטובה, ראוי להעיר על ליקויים חוזרים שלדעתנו ניתן ללמד את התלמידים לה

 בכמה דרכים:מהם. זאת ניתן לעשות 

הטקסט הנלווה לנושא החיבור מהווה גריין, מספק מידע בסיסי, ובכך מסייע   :מוש נכון בטקסטישא.   

עם הנושא. לעתים הכותב מתבקש להגיב לכתוב בטקסט. הליקוי הבולט ביותר  לתלמיד להתמודד

בלו ציון יבשימוש בטקסט הוא העתקה גורפת שלו בשלמותו או ברובו לתוך גוף החיבור. חיבורים אלו ק

זה על הכתוב בטקסט. נראה לנו שניתן ללמד מהו השימוש הנכון שלילי. ליקוי אחר הוא כתיבת פרפר

 המופיעים בו, וכן מהו ההליך הנכון להצגת ציטוט בטקסט וכיצד יש להתייחס לרעיונות המרכזיים

 דאי אין מקום לשימוש רב בפרטים המופיעים בטקסט.ו. בובחיבור

ון, והדבר אכן מסייע ביצירת מבנה מורים רבים מלמדים את מרכיבי הארג  :השימוש במקדמי ארגוןב. 

יש להזהיר את התלמידים מהכרזה על כך. רישום מקדם הארגון בגוף הפסקה או  אולם, נכון של החיבור. 

 בתחילתה פוגע בלכידות.

בכל הנושאים נדרשת כתיבת מאמר עיוני. בניסוח המטלות מופיעים רכיבי  :החיבור כמאמר עיוניג. 

עיוני והם כוללים שימוש מופרז בספורים אישיים,  ם אינם כתובים כמאמרהמבנה הנדרש. חיבורים רבי

 בתיאורים ארוכים ובכתיבה בחרוזים. חשוב שהכותב ידע שהקפדה על הסוגה הנדרשת מחייבת.

 

כתיבת חיבור עשויה להיות התנסות אינטלקטואלית מורכבת. התוצר הסופי מלמד על מידת השליטה של 

כתיבה לסוגה הנכונה, על הכרת רכיבי המבנה ועל היכולת לטעון טענה , על התאמת ההכותב בלשון

הימנע לולהציגה על מרכיביה השונים. עלינו לעודד את תלמידינו להשקיע בהצגת עמדות משמעותיות ו

 מקונפורמיות.


