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ישראל 2000 - מכתב לילד

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק את היכולת:

לנתח תוכן של טקסט על-פי היבטים•
לקרוא קריאה פעילה•
למיין ולהכליל היבטים נדונים בטקסט•
להבחין בסוגה (מכתב)•

תיאור כללי
הבסיס למשימה הוא שניים מתוך עשרה "מכתבים לילד", שכתבו אישים שונים (סופרים, אנשי
רוח, חוקרים בתחומים שונים) לגיליון החגיגי של עיתון "הארץ", לקראת ראש השנה  תשס"א.
על אף שהכותרת היא "מכתב לילד", אלו אינם מכתבים אמיתיים - לא לפי המבנה שלהם, ולא
לפי הנמענים שלהם. עם זאת יש בתוכנם (מתן עצות) ובסגנונם (לשון פטרונית במידת-מה)

מאפיינים של מכתב דידקטי מאדם בוגר לאדם צעיר.
היכולות הנבדקות במשימה זו הן: אפיון סוגת המכתב, ניתוח טקסט לפי היבטים, מעורבות

אישית בקריאה והכללה.

 מיומנות של ניתוח תוכן על-פי היבטים ועל-פי מאפייני סוגת המכתב.נדרשת

מבנה המשימה

זמןמקוםפעילויות

45 דקותכיתהניתוח תוכן על-פי היבטים, קריאה מתוךהבנת הנקרא:חלק א
מעורבות אישית, הכללה ומיון בזיקה לטקסט

כיתהאפיון הסוגה של הטקסטחלק ב

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

מילות מפתח:

היבטים ■
דיאלוג בין קורא לטקסט ■
מימרות ■
מאפייני סוגת המכתב ■

±π
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חלק א: ילדי 2000 קוראים את המכתבים
בחלק זה יש התייחסות להבנת התכנים של כל טקסט לחוד. פריטים 2-1 מתייחסים לטקסט

של פרס, ופריט 3 - לטקסט של אטלס.

אנו ממליצים, שהמורה יקרא את הטקסטים במליאת הכיתה, או אפילו שיקליט אותם
ברשמקול, כדי שהתלמידים ישתמשו בהם לאחר מכן בעת הצורך.

עיון בהיבטים
ÆÌ‰È·‚Ï ¯ÓÂ‡ Ò¯Ù ÔÂÚÓ˘ ‰Ó ÂË¯ÙÂ ¨ÌÈÂ„‰ ÌÈË·È‰‰ ÔÓ ÌÈÈ˘ Â¯Á·      

מטרות
לבחון את היכולות האלה:

הבנת הנקרא 1.

הבנה של כל אחד מן ההיבטים המוצגים 2.

מיון והכללה 3.

הבעה (ציטוט ו/או התנסחות עצמאית) 4.

הערה
בסעיף זה מוצגת רשימת היבטים. התלמידים צריכים להדגים מתוך הטקסט שניים מהם. הם
יכולים לצטט מהכתוב, או לכתוב במילים שלהם, ובלבד שדבריהם והיו קשורים להיבטים

הנבחרים.

לנוחיות המורה המעריך, להלן תשובה המתייחסת לכל ההיבטים. כל היבט מפורט על-ידי
ציטוטים (או חלקי ציטוטים) מתאימים מן הטקסט. מקצת ההיבטים מודגמים על-ידי ציטוטים

מפסקות שונות. במקרים כאלה מפריד ביניהם לוכסן.

 חשוב שתדע את תולדות עמך, העם היהודי; ותולדות ארצך, ארץ ישראל;היבט לאומי תרבותי:
ותולדות מורשתך, התרבות היהודית. / לנו יש תרבות עשירה ולשון נהדרת, העברית / עליך

ועל חבריך יהיה להגן על התרבות שלנו, להעמיק את יסודותיה.
 מפת הגנום - הצופן הגנטי - של האדם הושלמה; ההבדלהיבט מדעי-ביולוגי (וגם מוסרי):

הגנטי בין אדם לרעהו אפסי, חמישית האחוז / והמפה הזאת מראה (...) שנולדנו שווים;
השחורים, הלבנים, הצבעוניים - כולנו אותו דבר.

 הפוטנציאל שלך, של כל אחד מאתנו, הוא הרבה יותר גדול ממה שנהוג לחשוב /היבט לימודי:
למד מקצוע, אבל אל תהיה למקצוען. המקצוע החשוב ביותר שעליך ללמוד הוא מקצוע ההוראה.
אתה חייב ללמוד כדי שתוכל ללמד את עצמך (...) לא די לדעת את הידוע, אלא צריך ללמוד את

הנודע כל פעם מחדש.

 הפוטנציאל שלך, של כל אחד מאתנו, הוא הרבה יותר גדול ממה שנהוג לחשוב /היבט אישי:
אתה נולד בתקופה שבה האוצר החבוי באדם, הוא שיקבע את עושרו ואת עושרה של החברה
שהוא חי בה / הענקת משמעות לחיים אינה נופלת בחשיבותה מהשגת מותרות חולפים / לנו
יש תרבות עשירה ולשון נהדרת, העברית, ואין צורך להשתעמם. הם מקור להשראה בלתי
פוסקת / עליך ועל חבריך יהיה (...) לדשן את דשאיה, לאפשר לרוח הגדולה, גם הרוח החדשה,

לנשב בנופיה. / זכור - להיות ילד (...) זו הזדמנות לעצב משהו חדש בעולם.

סימול
מחשב
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 אתה נולד בתקופה שהזמן בה חשוב מהאדמה  / את המהירותהיבט טכנולוגי (וגם כלכלי):
החדשה הזאת מספקים לנו מכשירים ושיטות ההולכים ומשתכללים מדי יום ביומו: המחשב,

האינטרנט, השיטה הדיגיטלית, החוטים הקיברנטיים.

 אתה תגדל אפוא בעולם של תחרות, לא בעולם של מלחמות.היבט מדיני (וגם כלכלי):

 אתה נולד בתקופה של כלכלה מדעית, שבה מוח האדם מפיק יותר משרירי ידיו.היבט כלכלי:

 אבל זכור: אין מדע בלי ערכים. אי אפשר לשקר למדע, ואין מדע שקרי / איהיבט מוסרי:
אפשר למשוך אנשים למדע אם הארץ אינה נקייה / זכור שלהיות עשיר, אין פירושו להיות

עשיר במצלצלים. להיות עשיר זה להיות עשיר ברוח, באהבה, באמונה, בחסד, בתוכן.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

סימול
מחשב

        רמה 1         רמה 2         רמה 3        רמה 4הקריטריונים

ההדגמות לשניההדגמה להיבט אחדניתנה הדגמהההדגמות לשניתוכן
ההיבטים אינןלפחות היא רלוונטיתרלוונטית, מדויקתההיבטים שנבחרו הן
רלוונטיות, אובמשהו, אך אינהוממוקדת להיבטרלוונטיות, מדויקות

מובאות בצורהממוקדת ואינהאחד בלבד (ההדגמהוממוקדות
מסולפת, באופןמדויקת (ההדגמהלהיבט השני היא

שמעיד על אי-הבנהלהיבט השני היאברמה 2 או ברמה 1)
של הטקסט או שלברמה דומה או ברמה

ההיבט1)

הניסוח מעורפל;קיימים ליקוייםקיים ליקוי כלשהוההתנסחות ברמהמבע
בניסוח ההדגמהבניסוח ההדגמהמיטבית;

להיבטים;להיבטים;קיים שימוש מושכל
בטקסט;

אין שליטה במוסכמותקיימת שליטה מעטהקיימת שליטה סבירהקיימת שליטה מיטבית
הכתיבה: בתחביר,במוסכמות הכתיבה:במוסכמות הכתיבה:במוסכמות הכתיבה:

בפיסוק ובכתיבבתחביר, בפיסוקבתחביר, בפיסוקבתחביר, בפיסוק
ובכתיבובכתיבובכתיב

Ï ¯ÓÂ‡ Ò¯Ù ÔÂÚÓ˘ ∫ÈÚ„Ó Ë·È‰Ì„˜˙Ó ÌÏÂÚÏ Â„ÏÂ ®ÌÈ„ÏÈ‰© Â‡˘ ¨‰Ê Ë·È‰ È‚·■רמה 4
·Î˘Â ̈ ˙ÈÚ„Ó ‰ÈÁ·Ó˙Ú„ÏÂ ̈ ¢ÔÈ‡ËÂ¯Ù¢Â ¢ÈË‚¢ ÌÈ‚˘ÂÓ‰ ̇ ‡ ̄ ÈÎ‰Ï ÂÈÏÚ Â˙Â¯ÈÚˆ· ̄

ÆÌ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡

 זוהי דוגמה לפרפראזה טובה - ממוקדת ומהימנה, וגם מובעת בקפידה.הערה:
 ■˙Â„ÏÂ˙Â ̈ È„Â‰È‰ ÌÚ‰ ̈ ÍÓÚ ̇ Â„ÏÂ˙ ̇ ‡ ̄ ÈÎ‰ÏÂ ̇ Ú„Ï ·Â˘Á˘ ̄ ÓÂ‡ ÔÚÂÓ‰ ∫ÈÓÂ‡Ï Ë·È‰

Æ˙‡· ÔÈÓ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ÈÎ ¯ÓÂ‡ ÔÚÂÓ‰ ÆÍ˙È„Ó ˙‡Â Í˙˘¯ÂÓ ˙‡Â ¨Ï‡¯˘È ı¯‡ ¨Íˆ¯‡
 ■‡Ï‡ ¨ÛÒÎ· Â‡ ¯ÓÂÁ· ¯È˘Ú ˙ÂÈ‰Ï Â˘Â¯ÈÙ ÔÈ‡ ¨¯È˘Ú ˙ÂÈ‰Ï˘ ¯ÓÂ‡ Ò¯Ù ∫È¯ÒÂÓ Ë·È‰

· ¯È˘Ú ˙ÂÈ‰Ï  Â˘Â¯ÈÙ ¯È˘Ú ˙ÂÈ‰Ï¯È˘Ú ˙ÂÈ‰Ï ¨ÔÎÂ˙· ¨„ÒÁ· ¨‰ÂÓ‡· ¨‰·‰‡· ¨ÁÂ¯
Æ˙ÈÁÂ¯Â ˙È˘Ù ‰ÈÁ·Ó

 זו דוגמה בולטת להבנה טובה של הטקסט: הכותב ציטט, מן הכתוב אךהערה:
גם השלים בהכללות ובביטויים משלו.

Ë·È‰·Ú‰Ï ‰ÒÓ Ò¯Ù ÔÂÚÓ˘  ∫È‚ÂÏÂÈ· È¢Ú Ú„ÈÓ ¯ÈÌ„‡Â Ì„‡ ÏÎ˘ ÍÎ ÏÚ ¨‰È‚ÂÏÂÈ ·■רמה 2

· ¨‰ÂÂ˘·Â ˙ÂÈÂÎÊÆÂ˙„ ¨ÂÚ·ˆ ‰Ó ‰˘Ó ‡Ï ¨˙ÂÚ„

 התלמיד מתייחס להשלכה המוסרית הנובעת מהמידע הביולוגי. המבעהערה:
ידורג ברמה 1.

02
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■ÆÍÓˆÚ ˙‡ „ÓÏÏ ÏÎÂ˙˘ È„Î ÌÈ¯Á‡ „ÓÏÏ ˙Ú„Ï ·ÈÈÁ ‰˙‡ ∫È„ÂÓÈÏ Ë·È‰

 ההדגמה מהטקסט רלוונטית, אך לא ממוקדת ולא מלאה.הערה:
■· ˘È˘ ÌÏÂÚÏ Â„ÏÂ ∫È‚ÂÏÂÎË Ë·È‰‰Ê ÏÎ ˙‡ Æ‰ÏÂ„‚ ˙Â¯È‰Ó· ¨‰˘„Á ‰È‚ÂÏÂÎË Â

· ‚È˘‰Ï ¯˘Ù‡Æ·¯˜· ‡ÏÂ „ÂÓÈÏ

■Ú„È‰Â ÏÎ˘‰ ¨Ì„‡‰ ÁÂÓ ‰·˘ ¨˙ÈÚ„Ó ‰ÏÎÏÎ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙· ÌÈÈÁ Â‡ ∫ÈÏÎÏÎ Ë·È‰
·Â˘Á ¯˙ÂÈ˙ÂÈ‰Ï  ÆÌÈÏˆÏˆÓ· ¯È˘Ú ˙ÂÈ‰Ï Â˘Â¯ÈÙ ÔÈ‡ ¨¯È˘Ú ˙ÂÈ‰Ï ÆÂÈ„È È¯È¯˘Ó ÌÈ

· ¯È˘Ú ˙ÂÈ‰Ï ‰Ê ¯È˘ÚÆÔÎÂ˙· ¨„ÒÁ· ¨‰ÂÓ‡· ¨‰·‰‡· ¨ÁÂ¯

 רק המשפט הראשון מתייחס להיבט כלכלי. ההמשך עוסק כבר בהיבטהערה:
המוסרי.

̄ ˘‰‰Ë·È‰·‰ Ë·È ·■רמה 1 ÓÂ‡ ‡Â‰ ∫È‚ÂÏÂÈ·‚‰ ̇ ÈÁ·Ó ̃ ¯ ÌÈÂ˘ ‡Ï Ì„‡ È·˘ ‡Â‰ È‚ÂÏÂÈ¯
ÆÚÊ‚‰Ó ‡ÏÂ Ú·Ë‰Ó ‰Ê ‰˘È‡‰Â

■· Ë·È‰·Ú‰Ï ‰ÒÓ Ò¯Ù ÌÂÚÓ˘ ∫È‚ÂÏÂÈ· È¢Ú Ú„ÈÓ ¯ÈÌ„‡Â Ì„‡ ÏÎ˘ ÍÎ ÏÚ ¨‰È‚ÂÏÂÈ
· ¨‰ÂÂ˘·Â ˙ÂÈÂÎÊÆÂ˙„ ¨ÂÚ·ˆ ‰Ó ‰˘Ó ‡Ï ¨˙ÂÚ„

 התלמיד מתייחס להשלכה המוסרית הנובעת מהמידע הביולוגי.הערה:
■·˜Ï ÌÈ‡˙ ̆ È ∫ÈÚ„Ó Ë·È‰˙¯„ÂÒÓ ̈  ̇ ˙·¯Â˙Ó ‰¯Âˆ· ̇ ÂÈÁÏ ÍÈ¯ˆ ÏÎ Ì„Â˜ ÆÚ„Ó‰ ̇ Ï

·˜Ï È„Î ¨‰ÈÈ˜Â·ÂÈ˘ ‰Ó ‡Â‰ ÈÎ ¨Â˙Â‡ ÏÆÂÏ˘ „È˙Ú‰ ˙‡ ÏÈ

 התלמיד מתייחס כאן להיבטים מוסריים הכרוכים בעיסוק במדע, ולאהערה:
להיבט המדעי עצמו.

■· ‡Ï‡ ÛÒÎ· ‡Ï ‰Ê ¯È˘Ú ˙ÂÈ‰Ï˘ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ∫ÈÏÎÏÎ Ë·È‰ÈÓÂ ¨‰·‰‡·Â ‰·ÂË ÁÂ¯
·Á‰Ó ‡ˆÂÈ ‡Ï ‡Â‰ Ê‡ ¨¯È˘Ú ‡Â‰˘ÆÌÈÈÚ‰ Ï˘ ‰¯

■·Î ÂÈ˘ÎÚ ∫È‚ÂÏÂÎË Ë·È‰È„Î „Ú ˙Á˙ÂÙÓ ‰È‚ÂÏÂÎË‰ ÈÎ ¨˙ÈÊÈÙ ıÓ‡˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï ¯
·ÚÏ ‡Ï ¯˘Ù‡˘ ÍÎ·Î ÏÎ‰ ÌˆÚ· ÈÎ ¨·Â˘ÁÏ ‡ÏÂ „ÂÆ˘È ¯

"אתה נולד בתקופה של כלכלה מדעית, הכותב התייחס אמנם לאמירה הערה:
, אך המשך דבריו מעיד על חוסרשבה מוח האדם מפיק יותר משרירי ידיו"

הבנה.
■· ·Â˘Á‰ ÚÂˆ˜Ó‰ ∫È„ÂÓÈÏ Ë·È‰¨Ú„Â ‡Ï‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡ È‡ Æ‰‡¯Â‰‰ ‡Â‰ ¯˙ÂÈ

Æ˘„ÁÓ ÌÚÙ ÏÎ· Ú„Â‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆÂ

 ציטוט הדברים, ללא קשר לוגי ביניהם, מעיד על חוסר הבנה.הערה:

(מתייחס לטקסט א' של פרס)"זה מדבר אליי" - הקורא והטקסט 

ÎÂ Â˙Â‡ ÂËËˆ ¨„Á‡ ËÙ˘Ó Â¯Á· ÆÆÆ       ÆÆÆøÂ· ‡˜ÂÂ„ Ì˙¯Á· ‰ÓÏ Â·˙

מטרה
לבחון את היכולת להתייחס באופן אישי אל טקסט וליצור דיאלוג אתו כקורא.

Æ≤
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        רמה 1         רמה 2         רמה 3        רמה 4הקריטריונים

אין אמירה אישית,קיימת אמירה אישיתקיימת אמירה אישיתקיימת אמירה אישיתתוכן
או: האמירה האישיתבנאלית, או סתמיתמשמעותית, המייחדתמשמעותית שיש בה

לא משמעותית אואו מעורפלתבמשהו את הכותבממד של מורכבות
לא רלוונטיתרעיונית ו/או ייחודיות

ואמינות

אין שליטה במוסכמותקיימת שליטה מעטהקיימת שליטה סבירהקיימת שליטהתקינות
הכתיבה: בתחביר,במוסכמות הכתיבה:במוסכמות הכתיבה:במוסכמות הכתיבה:

בפיסוק ובכתיב;בתחביר, בפיסוקבתחביר, בפיסוקבתחביר, בפיסוק
ובכתיב;ובכתיב;ובכתיב;

אין שליטה בצירופיקיימת שליטה מוגבלתקיימת שליטה סבירהקיימת שליטה בצירופי
לשון ובצורותבצירופי לשון ובצורותבצירופי לשון ובצורותלשון ובצורות דקדוקיות

דקדוקיותדקדוקיותדקדוקיות

̇ È„ ‰Ê Æ®‰Â¯Á‡ ‰˜ÒÙ©¢ „ÏÈ·■רמה 4 ÂÈ‰Ï¢ÆÌÏÂÚ‰ ÏÚ ̄ ÂÓ˘Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ̇ Ó‡· ÂÁ‡ ÈÎ ̈ ÈÈÏ‡ ̄

ÂÏ ÈÂÙˆ ¨ÂÓÏÂÚ· ÚÈ˜˘ ‡Ï Ì‡ ÆÌÏÂÚ‰ Ï˘ ¯ÁÓ‰ ÂÁ‡ Æ®¢„ÏÈ ¨ÌÏÂÚ‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘¢©
ÆÌÈ˘ ¯ÙÒÓ „ÂÚ· ÚÂ¯‚ „È˙Ú

■ÏÎ Ï˘ ÌÂÎÈÒ ‰Ê‰ ËÙ˘Ó· ˘È Æ®‰Â¯Á‡ ‰˜ÒÙ©¢ ÏÈ‚ Ï˘ ÔÈÈÚ ‡Ï ‰Ê „ÏÈ ˙ÂÈ‰Ï¢
·Ó Ì‚Â ¨˜Á˘Ï ˙‡ˆÏ ‰ˆÂ¯˘ ¨ÔË˜ „ÏÈ ¯˙˙ÒÓ Â˙‡Ó „Á‡ ÏÎ· ÆËÒ˜Ë‰ÔË˜ ¯‚Â

·„ ÏÎ ÆÏ‡ÂË˜ÏËÈ‡Â· Ì‚Â ¨È˘‰ ˙‡ ÔÊ‡Ó ¯˙ÂÈ‰Ï ÏÂÓ ÛÈÈÎÏ ˙Ú„Ï ∫Ï˘ÓÏ ÆÂ˙Â‡ ÌÏÂ
ÍÈ‡ ÌÈ„ÓÂÏ ÆÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ ‰„ÈÓÏ‰Ó ̃ ÏÁ ÂÊ ̈ ‚‰˙‰Ï ÍÈ‡Â È˙ÓÂ ‰ÙÈ‡ ̇ Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ÆÈÈˆ¯

Æ„ÂÓÏÏ
■¨Ï‡ÈˆËÂÙ ˘È Ì„‡ ÏÎ·˘ ˙·˘ÂÁ È‡ Ì‚ ÈÎ ‰Ê‰ ËÙ˘Ó· È˙¯Á· ∫¢ÍÏ˘ Ï‡ÈˆËÂÙ‰¢

ÆÈÏ ˙Ú‚Â „Â‡Ó ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÆÂÓÂ˙ „Ú Â˙Â‡ ˘ÓÓÏ ÌÈ‚‰Â ‡Ï ÌÈÓÚÙÏÂ
· ÌÈÏÂ„‚‰ ̇ ÂÁÂÎ‰Ó ‡Â‰ ÂÏ˘ Ï‡ÈˆËÂÙ‰ ̇ ‡ ̆ ÓÓÏ Ì„‡·· ÔÂÓË‰ ÁÂÎ‰ ̈ È˙Ú„Ï¯˙ÂÈ

·˜Ó „ÁÙÏ ÍÈ¯ˆ ‡Ï Ì„‡ ÆÂÏ˘È‡ ÆÏ‡ÈˆËÂÙ‰ ˙‡ ˘ÓÓÓ ‡Â‰ ¯˘‡Î Ì„‡Ó Â‡ ‰ˆÂ
· ‰ÈÓ‡ÓÆ‰Ê

■·‡¢·¯ ÆÈ˙Ú„Ï ¨ÈÂ‡‚ ËÙ˘Ó ∫¢ÍÏÂ‰ ‰˙‡ Ô‡Ï ˙Ú„Ï ÍÈÏÚ ÏÌÈÎÏÂ‰˘ ÌÈ„ÏÈ‰Ó ÌÈ
·Ï·˘ÂÁ Ì‰ ÆÌ˘Ï ÌÈ‡· Ì‰ ‰ÓÏ ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï ¯ÙÒ‰ ˙ÈÌÈÁÈ¯ÎÓ ÈÎ ÌÈÎÏÂ‰ Ì‰˘ ÌÈ

Ì‰ ‰ÓÏ ÌÈÚ„ÂÈ ÂÈ‰ Ì‡˘ ¨·˘ÂÁ È‡ Æ„Â‡Ó ‰ÎÂÓ Ì‰Ï˘ ˙ÂÈˆ¯‰ ˙Ó¯ ÔÎÏÂ ÆÌ˙Â‡
·˘·© ÌÈÎÏÂ‰Æ‰ÏÂÚ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰ ˙Ó¯ Ê‡ ®¯˜ÈÚ· ¨„È˙Ú‰ ÏÈ

■··Â ÌÈ„ÏÈ‰ Ô‚·¢‡Â‰ ÆÊÈ‚¯Ó ËÙ˘Ó Æ¢‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙· ·¯ Ú„È È‡„Â ÍÏ Â˜ÈÚÈ ¯ÙÒ‰ ˙È
··Â Ô‚· È˙ÈÈ‰˘Î ̈ ÔÂÎ Æ¢È‡„Â¢ ‰ÏÈÓ‰ ÏÏ‚· È˙Â‡ ÊÈ‚¯Ó·‡ ̈ È˙Â‡ Â„ÓÈÏ È„ÂÒÈ ̄ ÙÒ ̇ ÈÏ

·· È˙„ÓÏ ¯‡˘‰ ÏÎ ˙‡ °˙ˆ˜ ˘ÓÓÆ˙È
■ÌÚÙ ˜¯ ÌÈÈÁ ÈÎ ¨ÌÈÈÁ· Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎ ÏˆÏ ÍÈ¯ˆ È˙Ú„Ï ∫¢ÌÂÓÚ˘‰ ‡È‰ ‰ÏÂ„‚ ‰ÎÒ¢

·„ „ÂÓÏÏÂ Ô¯˜˙Ò‰Ï „ÈÓ˙ ¨Â‰˘Ó· ˜ÂÒÚÏ ¨˙Â‰ÈÏ ÍÈ¯ˆ „ÈÓ˙ Æ˙Á‡È¯‰ ≠ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯
·˘·ÆÌÈÈÁ Â‡ ‰Ê ÏÈ

‡˙ ‰È‡ ÈÎ ‰Ï‡ ÌÈËÙ˘Ó· È˙¯Á· ÆË¯ËÈ‡‰ ¨·˘ÁÓ‰ ÂÏ ÌÈ˜ÙÒÓ ˙‡Ê‰ ˙Â¯È‰Ó■רמה 2
ÌÈ‰ Ê‡ ¨ÌÈÁÈÏˆÓ Â‡ ÌÈ„ÓÂÏ Ì‡ ÈÎ ÆÌ˙Â‡ ·˙Î˘ ÈÓ ÂÓÎ ˙·˘ÂÁÂ ¨Ì˙È‡ ‰‰„ÊÓ

·„ ¯ÂˆÈÏ ¯˘Ù‡ Ì‚Â ¨ÌÈÈÁ·ÆÌÂÈ ÌÂÈ ÈÈÁ· ÌÈ¯ÊÂÚÂ ÌÈÁ˙ÂÙÓ ÌÈ¯
■˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ‡ÏÂ ̈ ÌÈÂÂ˘ ÂÏÂÎ ̇ Ó‡·˘Â ̈ ˜„Âˆ ‰Ê‰ ËÙ˘Ó‰˘ ·˘ÂÁ È‡ ∫¢ÌÈÂÂ˘ Â„ÏÂ¢

Æ˙ÂÈÏÙ‰

04

03

סימול
מחשב

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
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סימול
מחשב

̄ ‰È„ ‰Ê‰ ËÙ˘Ó·■רמה 1 ˘È ̈ ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ËÒ˜Ë‰ ̇ ‡ È˙‡¯˜˘Î ̄ ˘È ∫¢ÚÂˆ˜Ó „ÓÏ¢ÆÈÏ‡ ̄
·„ ÍÓˆÚ ̇ ‡ „ÓÏÏ ÍÈ¯ˆ ̇ Ó‡· ‰˙‡ Æ¯Ó‡ ‡Â‰˘ ‰Ó ÔÂÎ „Â‡Ó ‰ÊËÙ˘Ó‰ ÆÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯

Æ‰ÙÈ ‡¯Â ‰¯Âˆ· ËÙ˘Ó‰ ˙‡ ÁÒÈ Ò¯ÙÂ ¨‰ÎÎ ˙·˘ÂÁ Ì‚ È‡ ÈÎ ¨È˙Â‡ ˘‚¯Ó

 זו דוגמה לאמירה אישית לא משמעותית, שכן אין בה ממד של מורכבות.הערה:
גם ביטוי הרגש אינו תורם לאמינותה.

■ÆÂ¯ÂÚ Ú·ˆ ‰Ó ‰˘Ó ‡ÏÂ ¨ÌÈÂÂ˘ ÂÏÂÎ ÈÎ ¨˜„Âˆ ËÙ˘Ó‰ ∫¢ÌÈÂÂ˘ Â„ÏÂ¢

 יש כאן רק חזרה על הכתוב (בניגוד לתשובה השנייה שברמה 2, שבההערה:
הכותב הוסיף משפטים משלו: "ולא צריך לעשות הפליות").

(או: למה הגדולים תמיד מייעצים?)שלושה סיפורים וצרור עצות 

¯˘˜‰ ˙‡ Â¯È·Ò‰ ÆÆÆ˙Á‡ ‰¯ÓÈÓ Â¯Á· Æ˙Â¯ÓÈÓ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ÌÎÈÙÏ       
ÆÆÆÌÈ¯ÂÙÈÒ‰ ÔÈ·Ï ‰¯ÓÈÓ‰ ÔÈ·       

מטרה
לבחון יכולת הבנה של הטקסט.

הערה
סעיף זה בוחן את ההבנה של הרעיונות העיקריים העולים מן המכתב של אטלס באמצעות
מימרות. כל מימרה עשויה להיות משותפת לשני סיפורים שסיפר במכתבו. קישור נכון ורלוונטי

בין המימרות לבין סיפורי הטקסט יעיד על הבנה.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

        רמה 1         רמה 2         רמה 3        רמה 4הקריטריונים

המימרה מקושרתהמימרה מקושרתהמימרה מקושרת לשניהמימרה מקושרת לשניתוכן
לסיפור אחד אולסיפור או שנייםסיפורים לפחות;סיפורים לפחות;

שניים בלבד;בלבד;ההסבר על הקשרניתן הסבר מיטבי על
אין הסבר, או: ההסברההסבר מצומצם/לאהרעיוני בין המימרההקשר הרעיוני שבין

לא ברורממוקד/מחמיץ אתלסיפורים מעורפלהמימרה לבין הסיפורים
העיקר/מעורפל

ההתנסחות לקויה:ההתנסחות לקויה:קיים ליקוי כלשהוההתנסחות מיטביתמבע
קיים ערפול רב בניסוח;הניסוח מעורפל;בניסוח;ומתאימה לסוגה
אין התאמה לסוגהההתאמה לסוגהקיימת התאמה לסוגה(כתיבה עיונית);

(כתיבה עיונית);(כתיבה עיונית) היא(כתיבה עיונית);
מעטה;

ניכרת אי-שליטהקיימת שליטה מועטהקיימת שליטה סבירהקיימת שליטה מיטבית
במוסכמות הכתיבה:במוסכמות הכתיבה:במוסכמות הכתיבה:במוסכמות הכתיבה:

בתחביר, בפיסוקבתחביר, בפיסוקבתחביר, בפיסוקבתחביר, בפיסוק
ובכתיבובכתיבובכתיבובכתיב

¯Â¯È‰Ê˙Ó‡· Ì‰˘ ÈÙÎ ÌÈ‡¯ ÌÈ‡ ÌÚÙ Û‡ ÌÈ˙¨ ‰„·■רמה 4
Â‰˘ÓÏ ‰ÙÈˆ ˘È‡‰ ¨ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÂÙÈÒ· ÆÌÈ¯ÂÙÈÒ‰ ˙˘ÂÏ˘ ÏÎÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ÂÊ ‰ˆÚ

·Ú ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨‰ÏÂ„‚ ‰Ú˙Ù‰Ï ¨ÏÂ„‚‡Â‰ Í‡ Æ‰˙Â‡ ‚È˘‰Ï È„Î ‰ÎÂ¯‡ ÍÎ ÏÎ Í¯„ ¯
·Á Æ·ÊÎ‡˙‰·È˜ ‡Â‰˘ ‰ˆÚ‰Ó ÂÏ˘ Á˜Ï‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ Ú„È ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ ¨ÏÁ˜Ï‰ ÈÎ ÆÏ

¯ÂÙÈÒ· ÆÍ·ÂÓ ‡ˆÈÂ ˙ÂÈÂ‚˘ ˙Â˜ÒÓ ˜ÈÒ‰ ˘È‡‰ ¨È˘‰ ¯ÂÙÈÒ· Æ‰ÏÂ„‚‰ ‰˙Ó‰ ‡Â‰
Æ‰˙‡¯ ‡È‰˘ ÈÙÎ ‰‡¯È˙ ˙Ó‡‰˘ ÂÓˆÚÏ ¯‡È˙ ‡ÏÂ ¨˙Ó‡‰ ˙‡ ˘ÙÈÁ ˘È‡‰ È˘ÈÏ˘‰

Æ≥
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¯Â¯È‰Ê˙Ó‡· Ì‰˘ ÈÙÎ ÌÈ‡¯ ÌÈ‡ ÌÚÙ Û‡ ÌÈ˙¨ ‰„·■רמה 3
·Á˙Ó ‰ÊÛ‡ ‰˙‡ ¨ÛÂÒ‰ ‰Ê˘ ·˘ÂÁ ‰˙‡ Ì‡ Æ‰Ê ÏÎÂ ÌÈ¯‰‰ ÌÚ ¨ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÂÙÈÒÏ ¯

·˘ÂÁ ‰˙‡ Ì‡ ≠ È˘‰ ̄ ÂÙÈÒÏÂ ÆÂ‰˘Ó „ÂÚ ÍÏ ıÂˆÏ ÏÂÎÈ „ÈÓ˙ ÈÎ ̈ ˙Ú„Ï Ï ÂÎÈ ‡Ï ÌÚÙ
Æ‰ÎÎ ˙Ó‡· ‰Ê˘ ˘‡¯Ó ˙Ú„Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ÌÚÙ Û‡ ‰˙‡ ¨®·‚ ‡Â‰˘© ‰ÎÎ ‰‡¯ ‰Ê˘

המבע ידורג ברמה 2.הערה: 

¯Â¯È‰Ê˙Ó‡· Ì‰˘ ÈÙÎ ÌÈ‡¯ ÌÈ‡ ÌÚÙ Û‡ ÌÈ˙¨ ‰„·■רמה 2
‡È‰˘ „È‚ÈÂ ¯˜˘È˘ ˙˘˜·Ó ‡È‰ ¨˙Ó‡‰ ˙‡Ê˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ¨È˘ÈÏ˘‰ ¯ÂÙÈÒÏ ¯˘˜˙Ó ‰Ê

·„‰ Æ‰ÙÈÏ‡ ¨ÍÏ ÛÈËÓ ÔÓÊ‰ ÏÎ Ì„‡ Ì‡ Ì‚Â ÆÌÈ‡¯ Ì‰˘ ÂÓÎ ÌÈÈ˙ÈÓ‡ „ÈÓ˙ ‡Ï ÌÈ¯
·„ ˘È Ì„‡ ÏÎ· ÈÎ ¨ÍÓÓ ·ÂË ¯˙ÂÈ ‡Â‰˘ ·Â˘Á˙·„Â ÌÈÈÏÈÏ˘ ÌÈ¯·ÂÈÁ ÌÈ¯ÆÌÈÈ

¯Â¯È‰Ê˙Ó‡· Ì‰˘ ÈÙÎ ÌÈ‡¯ ÌÈ‡ ÌÚÙ Û‡ ÌÈ˙¨ ‰„·■רמה 1
·„ ‡ˆÓ ‡Ï ÛÂÒ·Â ˘ÙÈÁ ˘È‡‰˘ ÏÏ‚· ¨± ßÒÓ ¯ÂÙÈÒ·ÍÈ¯ˆ˘ ÏÏ‚· ¨≤ ßÒÓ ¯ÂÙÈÒ· Æ¯

·‡˘ ‰Ó ˘ÙÁÏ·„Ó ‰˙‡˘ ÈÙÏ ÌÈ˘‡‰Ï ‡ÏÂ ¨„Æ¯
■·„‰ ¨˙Â¯È‰Ê˙Ó‡· Ì‰˘ ÈÙÎ ÌÈ‡¯ ÌÈ‡ ÌÚÙ Û‡ ÌÈ¯

·‡ ¨Â‰˘Ó ‡ÂˆÓÏ ‰ˆ¯ ‡Â‰ ‡ ¯ÂÙÈÒ··‚ ‡Â‰ „ÏÈ‰ · ¯ÂÙÈÒ· Æ¯Á‡ Â‰˘Ó ‡ˆÓ ÛÂÒ· Ï
·Â „Á‡ ÌÂÈÆ˜È„ˆ ‰È‰ ‡Â‰ È˘‰ ÌÂÈ

■·„‰ ¨˙Â¯È‰Ê˙Ó‡· Ì‰˘ ÈÙÎ ÌÈ‡¯ ÌÈ‡ ÌÚÙ Û‡ ÌÈ¯
ÆÔÊ¯‚‰ ÌÚ ¯ÂÙÈÒ·

■‡Â‰ ·‰Ê ıˆÂ‰ ÏÎ ‡Ï
Æ˘ÙÁÓ ‡Â‰ ‰Ó Ú„È ‡Ï ‡Â‰Â Â‰˘Ó ‡ÂˆÓÏ ‰ˆ¯ Ì„‡‰ ÈÎ ¨‡ ¯ÂÙÈÒ

חלק ב: "מכתב לילד" - האומנם מכתב?
ÎÓ ÂÓÎ ˙Â‡¯È‰Ï ÌÈËÒ˜ËÏ Ì¯Â‚ ‰Ó Æ‡     ÈÈˆ øÌÈ·˙ ˙ÂÁÙÏ Â˘ÂÏ˘ÆÆÆ

ÎÓÓ ÌÈÂ˘ ÌÈËÒ˜Ë‰ ‰Ó· Æ·      ÈÓ‡ ÌÈ·˙ÈÈˆ øÌÈÈ˙ ̇ ÂÁÙÏ ÂÈ˘ÆÆÆÌÈ¯·„ 

מטרה
לבדוק את היכולת לזהות את סוגת המכתב.

הערה
להתמקדות בסוגת המכתב ראו את המשימה "עולם רדוף שדים".

סימול
מחשב

Æ±
Æ±
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מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

        רמה 1         רמה 2         רמה 3        רמה 4הקריטריונים

אף מאפיין מאלהרק חלק קטן ממאפיינימאפייני המכתבמאפייני המכתבתוכן
שצוינו אינו רלוונטי, אוהמכתב שצוינו (כוללשצוינו (כולל הדבריםשצוינו (כולל הדברים
ההתייחסות לסוגההדברים יוצאי הדופן)יוצאי הדופן) מעידיםיוצאי הדופן) מעידים
מעורפלתמעיד על הבנת הסוגהעל הבנה של הסוגהעל הבנה מיטבית של

ועל יכולת לאפיינהועל יכולת לאפיינההסוגה ועל יכולת
טובה לאפיינה

אין התאמה לסוגאין כמעט התאמהקיימת התאמה כלשהיקיימת התאמה לסוגמבע
הכתיבה (עיונית):לסוג הכתיבה (עיונית):לסוג הכתיבה (עיונית):הכתיבה (עיונית):

ההתנסחות מרושלתההתנסחות לקויה,ההתנסחות אינה תמידההתנסחות מוקפדת,
או מעורפלת;אין הכללה מפורשתמוקפדת, ההכללה שלההכללה של התכונות

אין הכללה של התכונותשל התכונות (כגון:התכונות (תוכן, לשון,(לשון, תוכן וצורה)
שצוינו, אין שימושלשון, תוכן, צורה וכו'),צורה וכו') אינהמפורשת מאוד, ויש

במונחים (כגון: מוען,אין שימוש במונחיםמפורשת תמיד, ויששימוש הולם במונחים
נמען, תאריך וחתימה)(כגון: מוען, נמען,שימוש מועט במונחים(כגון: מוען, נמען,
תאריך וחתימה)(כגון: מוען, נמען,תאריך, חתימה)

תאריך וחתימה)

תשובה אפשרית 1:
מאפיינים של מכתב הניכרים בשני הטקסטים הם:

 ציון התאריך (בכותרת), פנייה בגוף שני, פנייה לנמען כלשהו ("שלוםמאפיינים צורניים:
ילד") (אצל אטלס בלבד), שימוש בציוויים: "זכור", "למד מקצוע", "אתה חייב", "צריך",

"עליך יהיה ל"... וכד'.
 מתן עצות מאדם מבוגר לאדם צעיר (בולט במיוחד במכתב של פרס).מאפיינים תכניים:

דברים יוצאי דופן:
היעדר פנייה מפורשת (אצל פרס) והיעדר התייחסות אישית, היעדר חתימה, האנונימיות של
הנמען, היעדר צורה של מכתב, ערוץ תקשורת סגור (המוען מרצה את דבריו בלי לפתוח פתח

לתגובה).

̆ ˙‡¯ÔÚÓ Â˘È ∫·˙ÎÓ ÈÈÈÙ‡ÓÆÔÚÂÓÂ ÍÈ ·■רמה 4 È Æ‰˘˜·  ̈ ‰ÈÈÙ Ï˘ ÔÂ˘Ï ̇ ÓÈÈ˜ Æ¢„ÏÈ¢ ∫¯Â¯

■· „Á‡ „ÏÈÏ ‡Ï ‡Â‰ ·˙ÎÓ‰ ∫‰‚È¯Á·Ï˙Â¯ÙÒ· ·Â˙Î ·˙ÎÓ‰ ÆÌÈ˘‡ „ÂÚÏ ‡Ï‡ „
ÆÌÂÏ˘ ¯ÓÂ‡ ‡Ï ·˙ÂÎ‰ Æ‰„È¯Ù ÔÈ‡ Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Ù˘·Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó

■·˙ÎÓ‰ È˘ ∫·˙ÎÓ ÈÈÈÙ‡ÓÆ˙Â˘ÚÏ ‡Ï ‰ÓÂ ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ÂÏ ÌÈÙÈËÓ ÌÈ
■·˙Î ËÒ˜Ë‰ ∫‰‚È¯Á·ÈˆÏ Â·˙ÎÓ·  Æ·˙ÎÓÓ ‰Â˘ ËÒ˜Ë‰ ‰·Ó ÆÌÏ˘ ¯ÂÌÈÈ˙ÈÓ‡ ÌÈ

·„Ó ‡Ï ÂÁ‡·„Ó ‡ÏÂ ˙‡ÊÎ ‰Ù˘· ÌÈ¯·„ ÏÚ ÌÈ¯Æ‰Ï‡Î ÌÈ¯

Æ„ÂÚÂ ‰Î¯„‰ ˙ÂˆÚ ¯Á‡ Â‰˘ÈÓÏ ·˙ÂÎ˘ Â‰˘ÈÓ ÂÓÎ Ì‰ ÆÔÚÓ ˘ÈÂ ÔÚÂÓ ˘È ÌÈËÒ˜ËÏ■רמה 3
■·˙Î ÂÓÎ Ì‰Â ¨ÌÈ¯ÂÙÈÒ ÂÙÈÒÂ‰ ÌÈËÒ˜ËÏ ∫˙Â‚È¯ÁÆÂÏ‡Î ˙Â

 ‰˙ÎÓ ÈÈÈÙ‡Ó ËÒ˜Ë‰ ÛÂ‚ ¨ËÒ˜Ë‰ ˙‡ ·˙Î ÈÓ ¨ËÒ˜ËÏ ˙¯˙ÂÎ ˘È –ÆÔÎÂ˙·∫■רמה 2

 ■∫˙Â‚È¯Á·˙ÎÓ· ÔÈ‡˘ ¨·˙ÂÎ‰ ÏÚ ¯ˆ˜ Ú„ÈÓ ÆËÒ˜Ë‰ ÛÂÒ· ÚÈÙÂÓ ≠  ÌÈÈ˙ÈÓ‡ ÌÈ
■‰Ê Æ¢˘„Á ÌÏÂÚ· ˙„ÏÂ ‰˙‡¢ ∫ËÙ˘Ó ˘È ÔÂ˘‡¯‰ ËÒ˜Ë· Ï˘ÓÏ ∫·˙ÎÓ‰ ÈÈÈÙ‡Ó

Æ¢‰˙‡¢ Â‰˘ÈÓÏ ·˙ÂÎ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î
■·˙ÎÓ·˘ ∫‰‚È¯Á‰ÓÂ„ Ì„‡‰˘ ‰ÓÎ „Ú ÌÈ¯ÓÂ‡ Â‡ ÌÈ¯ÂÙÈÒ ≥ ÌÈÓ˘Â¯ ‡Ï ÌÈÈ˙ÈÓ‡ ÌÈ

ÆÌÏÂÎÏ

̇ ÎÓ ÂÓÎ˙·■רמה 1 Â‡¯È‰Ï ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈËÒ˜Ë‰ÌÈÓ˘Â¯ Ì‰ ÂÏÈ‡Î ‰Ê ̇ ‡ ÌÈÓ˘Â¯ Ì‰˘ ÏÏ‚· ̈ ÌÈ
Æ‰Ê ˙‡ ‡¯Â˜ ‡Â‰Â ¨„ÏÈÏ ‰Ê ˙‡
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