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 רקע
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 ?מהי שפה דבורה

 (.ההאזנה והקריאה, יחד עם הכתיבה)השפה הדבורה היא אחת מארבע האופניות השפתיות 

  להעברה ולרכישה של מידע, דעות ורגשות, של מחשבותלהבעה עצמית היא משמשת 
 .  אישית-אינטראקציה ביןוליצירת 

ובשני המקרים הוא ( למשל שיחה)לא מתוכנן או ( למשל הרצאה) מתוכנןדיבור עשוי להיות 
 .המשקפות עיבוד מידע בזמן אמת טעויותעשוי להכיל 
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 שפה דבורה באנגלית במערכת החינוך בישראל

 .באנגליתחלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים השפה הדבורה מהווה 

רק בסיום  עד כה המדידה הסטנדרטית היחידה שנערכה לשפה הדבורה באנגלית התקיימה 
 .  בבחינות הבגרות, התיכון

מושם דגש על מיומנות הדיבור בכל שכבות הגיל הרלוונטיות ומוקצים  בשנים האחרונות 
ובהתאם התגבר הצורך בעריכת מדידה משאבים לתוכניות ייעודיות לעידוד השפה הדבורה 

 .בתקופת חטיבת הביניים, ארצית סטנדרטית בשלב מוקדם יותר בתהליך הלמידה
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 הערכת שפה דבורה באמצעות מערכת ממוחשבת

 .פנים או באמצעות מערכת ממוחשבת-אל-ניתן להעריך שפה דבורה באמצעות מבחן פנים

הערכה  לכן . מועבר בזמן אמתי ומתפוגג מיד לאחר הפקתוהשפה הדבורה מאופיינת בכך שהתוצר שלה 
מדידה מהימנה וסטנדרטית בהיקף  שבה התלמיד מקליט את תשובתו עשויה לתרום לקיום , ממוחשבת

 . רחב

 

 ?  פנים-אל-עם המערכת הממוחשבת אינה מלאכותיות ושונה מהותית משיחה פנים" שיחה"האם 

היבחנות בשפה דבורה מול מחשב אכן נשמעת מלאכותית יותר . כל סוג של מבחן הוא מצב מלאכותי
במיוחד של , יום-אך בעידן הנוכחי דיבור מול מכשיר קצה  הוא שכיח גם בחיי היום, פנים-אל-ממבחן פנים

 .טיים-השתתפות בשיחות כמו פייס, בווטצאפהקלטה של הודעות , למשל. בני נוער
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 של הערכת שפה דבורה במערכת ממוחשבת יתרונות

 מדידה סטנדרטית•

 זמנית-מספר רב של נבחנים בו בחינת•

 הערכה סטנדרטית•

יש  , היות והתוצרים מוקלטים והערכת התגובות נעשית בנפרד)יותר לביצוע בהיקף רחב  זול•
גמישות במקום ובזמן של בדיקת התגובות וניתן להסתפק בהכשרת מספר קטן יותר של  

 (מעריכים
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 של הערכת שפה דבורה במערכת ממוחשבת חסרונות

שניתן להציג לכאלה שלא דורשות  מגביל את סוג השאלות הפורמט הממוחשב •
 אינטראקציה מעמיקה

 מיומנויות שונות פנים מודדת-אל-ישנו חשש כי המדידה במבחן ממוחשב ובמבחן פנים•

של הסיטואציה ומכך שדבריהם מוקלטים  מהמלאכותיות הנבחנים עצמם עשויים להירתע •
 ולכן ייתכן שהמדידה יוצרת סיטואציה לא מספיק אותנטית ולכן לא תקפה
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 פיתוח המבדק
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 פיתוח מבדק ממוחשב בשפה דבורה באנגלית

מבדק ממוחשב בשפה דבורה באנגלית המיועד  החלה בפיתוחו של  ה"ראמח "בשנת תשע
 .דוברי עברית וערבית, ט-לתלמידי כיתות ח ו

 

במסמך תיאורטי  הדיונים סוכמו . הפיתוח החל בדיונים אודות מהות המדידה ומיפוי התחום
, גם מתווה שעל פיו פותח המבדק ותיאור מקיף של סוגי המשימות האפשריותמקיף המכיל 
 .מידת הקושי שלהן ועוד, מה הן בודקות
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 פיתוח מבדק ממוחשב בשפה דבורה באנגלית

 :ובראשן( החברה הזכיינית) מטחידי הצוות המקצועי של -המבדק פותח על

 פרנסין עיסא – הפסיכומטריקאית•

 מרב נבו –הרכזת •

 לורה שעשוע ודורית כהן –וראשות צוות הכתיבה •

 

וממומחים נוספים מהאקדמיה וכן באנשי  ר ריבי כרמל "דהפיתוח לווה בוועדת היגוי בראשות 
 .  וצוותה, ר אנגלית"מפמ, ר ציונה לוי"ד –משרד החינוך 

 

נערך מחקר   ף"תשבתי ספר ברחבי הארץ ובשנת  20-ט נערך פיילוט למבדק ב"בשנת תשע
 .  ס"תלמידים בכל בי 44, בתי ספר 170מקיף שכלל 
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 אתגרים בבניית המבדק

 ?איך לשלב את המאפיינים הייחודים לשפה דבורה במבחן ממוחשב•

 ?כיצד ליצור אינטראקציה עם בן שיח•

משלימות באמצעות שפת גוף /כיצד לספק לנבחן חוויה אותנטית הכוללת דרכי הבעה נלוות•
 ?והבעות פנים

 ?(שנאמר בהווה ומתפוגג מיד לאחר הפקתו)האם צריך להתחשב בארעיות התוכן •

 

 ?איך לעודד את התלמידים להרחיב בדיבור ולא להסתפק בתשובות קצרות ולקוניות•
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 החלטות בבניית המבדק

 (אווטר)דמות ממוחשבת פורמט המזכיר שיחה שבה •

על מנת לקרב את המבדק לשיחה טבעית  ( תמונות וסרטונים)שילוב של מידע קולי וויזואלי •
 (תנועות גוף והבעות פנים)המכילה מידע ויזואלי 

במטרה להבהיר כי זו שאלה והנבדק , ושאלת שאלות ברורותפניה ישירה אל התלמיד •
 מצופה להשיב עליה

לנבחנים ניתנה אפשרות   –בדבר מהותי אחד חרג הפורמט הממוחשב מהשיחה הטבעית •
 (.  עד שלוש פעמים)וכן לשוב ולהקליט את תשובותיהם  לגרייניםלשוב ולהקשיב 
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 (ברמת קושי עולה)סוגי המשימות במבדק 

 סוגי הפריטים

 (כולל גם מתן תגובה לביטויים ומחוות)מתן תשובות קצרות לשאלות פשוטות 

 בזמנים שונים, רבים –ביחיד , מעבר ממשפט הצהרה לשאלה :המרה

 סיטואציה ויזואלית  תיאור  ,תיאור תמונה , תיאור חוויה, תיאור עצמי :תיאור

 ניסוח הוראות

 דיווח, ניסוח מחדש, תמצות : תווך

מציאת   –תגובה לסיטואציה  ,העלאת השערה, הבעת דעה, הצדקה מתן ,מתן הסבר  :הצגת מחשבות

 המצאת סיפור, פתרון לבעיה

 (פריטים)עבור המבדק פותחו שתי גרסאות שבכל אחת מהן מספר משימות 
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 הדגמה של המבדק

8https://tvuna.edu.gov.il/engine/index.php/lms/login/path/english_ 

https://tvuna.edu.gov.il/engine/index.php/lms/login/path/english_8
https://tvuna.edu.gov.il/engine/index.php/lms/login/path/english_8
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 פיתוח המחוון
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 לבטים בבניית המחוון

 ?מחוון הוליסטי או אנליטי•

 ?אילו תבחינים חשוב להעריך•

Relevance – על לגבי מידת מילוי הדרישות של המטלה  -תבחין 

Vocabulary – אוצר מילים 

Accuracy – דיוק לשוני 

Fluency – שטף 
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 1המשך  –לבטים בבניית המחוון 

האם יש טעם לבדוק שטף דיבור בתשובות בנות  ? האם כל התבחינים נבדקים בכל פריט•
 ?מילה אחת

האם יש מקרים שבהם לא ניתן לעשות  ? האם ניתן לאחד בין תבחינים בפריטים מסוימים•
 ? הפרדה ברורה בין תבחינים

 ?האם המשקל זהה בכל הפריטים? מה המשקל של כל תבחין•
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 2המשך  –לבטים בבניית המחוון 

משפטים מוערכות כיחידה אחת או שכל  /שלבים/האם מטלות המורכבות ממספר חלקים•
 ?חלק מוערך בנפרד

במקרה כזה התוכן )? מה קורה במצב שבו תלמיד מדקלם קטע מוכן מראש כתשובה לפריט•
אך התשובה עשויה לקבל ניקוד גבוה על תבחינים של לשון ואוצר  , יהיה לגמרי לא רלוונטי

 (מילים

האם קונסים מישהו שלא הגיע )? האם לאורך התשובה יש משמעות, בשאלות פתוחות•
כיצד ניתן להעריך תשובה בהיקף זמן מסוים בהתחשב בקצב דיבור ? למינימום זמן דיבור

מכיוון שהוא זימן לעצמו אפשרות רבות  , האם מוסיפים נקודות למישהו שדיבר הרבה? אישי
 ( ?יותר לטעות
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 3המשך  –לבטים בבניית המחוון 

האם  ? אך לא עונה על השאלה עצמה, התלמיד עונה בהקשר לשאלהמה קורה כאשר •
 ?היכולת להימנע מלענות ישירות ולהסיט את הנושא היא לא מיומנות של שפה דבורה

 What do you do on your birthday? Say two things: שאלה

 I don’t like to do anything on that day: תשובה

האם הבנת  ? לא הבין נכון את השאלהמה עושים במצב שבו התלמיד שגה בגלל שהוא •
 ?השאלה היא חלק משפה דבורה

 How do you get to school in the morning: שאלה

 I brush my teeth: תשובה

 ?  טעות בעודפותמה עושים במצב שבו יש •

 Where do you live?(: ברמת מילה)שאלה 

 I living on Tel Aviv:  תשובה
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 4המשך  –לבטים בבניית המחוון 

  ?בהגיה של שפת האם cognateמה עושים עם תשובות של מילת •
  ?What did you have for dinner last night: שאלה

 Salata ;Salat: תשובה

 ?שאינה בשפה הנבדקת אך מקובל להשתמש בה גם בשפה זומה עושים עם מילה •
  ?What is your favorite food : שאלה

 Gelato: תשובה

 ?דבר אחד במילים נרדפות ומשיימיםמה קורה במצב בו מתבקשים לשיים שני דברים •
 What is your favorite food ? Say two things : שאלה

 Ice cream and gelato: תשובה
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 העברת המבדק ובדיקתו
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 אתגרים לוגיסטיים בהעברת המבדק

 ?  מחשבים ניידיםאו שיש להגיע עם  במחשבי בית הספרהאם ניתן להשתמש •

 ?  ליין-אוףאו לערוך את המבדק לסמוך על רוחב הפס בבתי הספר האם ניתן •

כדי שלא יפריעו המרחק האידיאלי בין תלמידים מה ? כמה תלמידים יכולים לשבת בכיתה•
 ?אחד לשני לשמוע את המבדק ולהקליט את התשובות

 ?להכיר את מערכת הבחינהמהי הדרך האופטימלית לאפשר לתלמידים •

 ?שמתביישים לדבר ביישניםמה עושים עם תלמידים •

 ?(לעיסת מסטיק של הנבחן, דיבור של המשגיח בכיתה) רעשים בהקלטהאיך מונעים •
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 התלבטויות לגבי הערכת תגובות התלמידים

לעיתים יש לחזור ולהקשיב ? כמה מבדקים בודקים בשעה? כמה זמן לוקח לבדוק מבדק•
 לתגובות במידה והתשובה ארוכה ומורכבת או שהיא מוערכת במספר תבחינים

האם הם מסוגלים להעריך תבחינים של דיוק ? יכולים לבדוק את המבדק סטודנטיםהאם •
 ?לשוני או אוצר מילים במידה מספקת

האם )השפעה של שפת האם של הנבדק ושפת האם של המעריך על הבדיקה האם יש •
האם יש הבדל בין ? יש הבדל בציונים כאשר הנבחנים דוברי אותה שפת אם כמו המעריכים

 (?שני מגזרי השפה
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 בדיקת הפיילוט

 'ט-ו' מכיתות ח, דוברי עברית וערבית: נבחנים 1,140-בפיילוט נבדקו תגובות של כ•

 דוברי ערבית 4-דוברי עברית ו 4: נערכה בדיקה רוחבית באמצעות שמונה מורים•

 או הנבחןללא תלות בשפת האם של הבודק , הבדיקה נערכה באופן אקראי•
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 הבדל בין מעריכים דוברי עברית וערבית

 ניתן לראות כי אין כמעט הבדל בציונים שנתנו המעריכים דוברי עברית וערבית בכל תבחין

 הממוצע לכל תבחין( מחולק בניקוד)ציון 

 Relevance Accuracy Vocabulary Fluency תבחין

 0.47 0.38 0.34 0.67 מעריכים דוברי עברית

 0.43 0.35 0.34 0.68 מעריכים דוברי ערבית

 0.04 0.03 0.00 0.01- הפרש
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 השפעת שפת האם של הנבדק והמעריך בתבחינים השונים

 תלמידים דוברי עברית

 Relevance Accuracy Vocabulary Fluency תבחין

בין הציון הממוצע שנתנו   הפרש

מעריכים דוברי ערבית ובין הציון  

 הממוצע שנתנו מעריכים דוברי עברית
0.01 0.02 -0.02 -0.07 

 תלמידים דוברי ערבית

 Relevance Accuracy Vocabulary Fluency תבחין

בין הציון הממוצע שנתנו   הפרש

מעריכים דוברי עברית ובין הציון  

 הממוצע שנתנו מעריכים דוברי ערבית
-0.01 0.02 0.04 0.02 
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 ...המשך הדרך
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 לקראת מחקר עיקרי

לאחר ביצוע ניתוחי פריטים נמצא כי המבדק ופריטיו מתפקדים כראוי מבחינה פסיכומטרית  
 .והמבדק על שני נוסחיו יכול להוות כלי מדידה שישמש ליצירת נורמות ארציות

דוברי , בתי ספר 170ה את המחקר העיקרי ובה נבחנו "בשנת הלימודים הנוכחית ערכה ראמ
 .'ט-ו' עברית וערבית בשכבות כיתה ח

 .בימים אלה נתחיל בבדיקת תגובות התלמידים לצורך הכנת דוח ארצי

לבתי   להנגישמתכוונת לחזור לבצע הערכה זו באופן מחזורי אחת למספר שנים וכן  ה"ראמ
 .הספר כלים פנימיים המבוססים על מחקר זה וכוללים נורמות

 ...הבא י"אפבכנס  –תוצאות המחקר העיקרי 



33 

למי 
תודה  
למי 
 ?ברכה

ו"מאל  טלדור 

ה"ראמ  
 חגית גליקמן

 יואל רפ

 בועז רוזנבאום

רז מאור-לי  

 מטח
 פרנסין עיסא

 מרב נבו

אטיאס-שרקיןאילנה   

 חברות צוות הכתיבה

אייל אדוארד    

 שירה שרעבי

בדראןכאמל   

סילברשטייןנתנאל     

 שאול שלפק

קהאןנעם   

 איתמר כהן

!תודה –ולכל מי ששמו הושמט בטעות   
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 !תודה לכם


