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למות או לכבוש את ההר

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק את יכולתו של התלמיד:

לתמצת טקסט בעזרת תרשים נתון.•
להסתייע במקור טקסטואלי נוסף כדי להעמיק את הבנת הטקסט.•
לכתוב כתיבה פרשנית תלוית-טקסט.•

תיאור כללי
במוקד המשימה סיפור דילמה דרמטי, העוסק בהכרעה בין חיים

למוות.

מטרת המשימה היא לבדוק יכולות של הבנה וכתיבה:
תמצות בעזרת תרשים נתון.א.
העשרת המשמעות של טקסט באמצעות קריאת טקסט עיוני-מידעיב.

באותו עניין.
כתיבת חיבור העוסק ברעיון הקשור לסיפור.ג.

 המשימה דורשת יכולת של כתיבת תמצית לטקסט (בעזרתידע נדרש:
תרשים), כתיבה בזיקה לטקסט ומיזוג טקסטים.

מבנה המשימה

זמן   מקוםפעילויות

45 דקות   כיתהכתבה עיתונאית העוסקת בדילמה המתעוררתקריאה:חלק א
בעת טיפוס על האוורסט

תמצית בעזרת תרשיםכתיבה:

90 דקותטקסט מידע על האוורסטקריאה:חלק ב
ציון פרטים התורמים להעמקת ההבנה והסברםכתיבה:

דיון בכתב על סוגיה הקשורה בטקסטכתיבה:

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

מילות מפתח:

כתבה עיתונאית ■
דילמה ■
תמצית ■
הסתייעות במקור ■

   טקסטואלי נוסף
טקסט מידע ■
כתיבה עיונית תלוית ■

   טקסט
קריאה-פעילות בתר ■

≤∞
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חלק א: קריאה ותמצות
הסבר כללי

הכתבה מציגה סיפור דילמה דרמטי המציג הכרעה בין חיים למוות. אורכה של הכתבה
והמילים הקשות שהיא מכילה (זאת כתבה מתורגמת) אינם צריכים להרתיע. מומלץ שהקריאה
הראשונה תיעשה בלוויית המורה: המורה יקרא בקול את הכתבה בפני הכיתה, ויסביר
לתלמידים מילים קשות. אפשר לעשות זאת בשיעור אחד או בכמה שיעורים, ובלבד שהמשימה
תימסר לתלמידים לאחר קריאה ראשונה. את הקראת הטקסט אפשר להקליט ברשמקול, כדי
שניתן יהיה להשמיעה לאחר-מכן. בנוסף, מוקצב זמן לקריאה עצמית בבית. הדבר נועד כדי
לאפשר לתלמידים לקרוא את הטקסט שוב ושוב, בצורה נינוחה, תוך הסתייעות בסביבה,

ולערוך בירורים שיסייעו להם בהבנת הטקסט.

על מה מדובר כאן?
ÆÌÈ˘¯˙· ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰

מטרה
לבדוק את יכולתו של התלמיד לתמצת טקסט בעזרת תרשים נתון.

הערה
התלמידים מתבקשים לתמצת את הכתבה בעזרת התרשים הנתון. ייצוג גראפי-סכמאתי של
טקסט אינו מטרה בפני עצמה, אלא כלי שנועד לעזור לקורא/ללומד להשתלט על שפע של
מידע, על אחת כמה וכמה בטקסט ארוך וגדוש פרטים כמו הטקסט הזה. הפקת התמצית,
על-פי ראשי הפרקים וההשלמות שניתנו כאן, חשובה לא רק כתוצר, אלא גם כשלב בתיהלוך
הטקסט. הפקת התמצית ממקדת את תשומת ליבו של התלמיד לדילמה על היבטיה: הרקע,

הנסיבות, האפשרויות, השיקולים וההכרעה.
השלמת הפרטים דורשת הבחנה בין טפל ועיקר, ובנוסף: ניסוח ענייני של העיקר, הבחנה בין

דעות (של הקורא) לבין עובדות, דיוק ומהימנות ושימוש מושכל בלשון הטקסט.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
˙ÂÈÂÓ„‰

תשובה נכונה (דמות מס' 3): פראן, פראנסיס ארסנטייב, המטפסת הגוססת, האישהרמה 4
שלא היה לה חמצן.

כל תשובה אחרת.רמה 1

‰ÓÏÈ„· ß· ˙Â¯˘Ù‡

בתשובה ישנה התייחסות גם למטפסים ("לא להסתכן" או "להמשיך לטפס") וגםרמה 4
לאישה ("להניח לה לגורלה"), או: התשובה מתייחסת רק לאישה ("להניח לה לגורלה").

■Æ‰˙Â‡ ·ÂÊÚÏÂ ÒÙËÏ ÍÈ˘Ó‰Ï

 ■ÆÒÙËÏ ÍÈ˘Ó‰ÏÂ ·‚‰ ˙‡ ˙ÂÙ‰Ï

 ■·ÂÚ‰Ó ÌÏÚ˙‰ÏÆÒÂÙÈË· ÍÈ˘Ó‰ÏÂ ˙ÒÒÂ‚ Ô‡¯Ù˘ ‰„

 ■Æ‰ÓÂ˜Ó· ‰˙Â‡ ¯È‡˘‰Ï

 ■Æ˙ÂÓÏ ‰Ï ˙˙ÏÂ ÌÂ˜Ó· ˙ÒÒÂ‚‰ ˙‡ ¯È‡˘‰Ï

סימול
מחשב

Æ±
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בתשובה ישנה התייחסות רק למטפסים ("להמשיך לטפס")רמה 3
 ■· ÍÈ˘Ó‰ÏÆÂÏ˘ Í¯„

 ■Æ‰‚ÒÙÏ ÚÈ‚‰Ï ˙ÂÒÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï

 ■Æ‰¯˜ ‡Ï ÌÂÏÎ ÂÏÈ‡Î ÒÂÙÈË· ÍÈ˘Ó‰Ï

תשובה מעורפלת ומרומזת.רמה 2

תשובה שגויה, לא לעניין.רמה 1
■Æ¯‰‰ „¯ÂÓ· Ì˙‡ ˙ÒÒÂ‚‰ ˙‡ ˙Á˜ÏÂ ÔÎ˙Ò‰Ï

ÌÈ˜ÂÓÈ‰

מוצגים לפחות שלושה נימוקים לעניין בכל אחת מן האפשרויות:רמה 4

סימול
מחשב

תשובה אפשרית:

היא לא יכולה ללכת לבד-
קאתי מזדהה אתה בתור אישה-
אין לה עזרה מאף אחד-

לא היה אף מספר חירום-
לא יכלו לעזוב אותה בתחושה-

שמילאו את חובתם כאזרחים
לא יכלה לשים את פסגת ההר-

לפני חיי אדם
היא בהכרה, אז ייתכן שאפשר-

עדיין להצילה

עזרה לזולת-
הזדהות של אישה עם אישה-
פגיעה במצפון-
טראומה לכל החיים-

אין להם חמצן בשבילה-
יהיה קשה להוריד אותה למטה --

הם יסתכנו במותם
הם יפסידו את המימון-

קרובים להגשים את מטרתם-
לא יצליחו להצילה בכל מקרה-
סיכון אישי של המשלחת-
סיכון כספי-

להגשים את חלומם להגיע לפסגה-
לזכות בתהילה-
לא לסכן את חייהם-

■

■

■

נימוקים בעד אפשרות ב

נימוקים מעשיים - סיכוי ההישרדות-
קלוש, סיכון חיי הצוות (צוות ההצלה

מסתכן באיבוד אנרגיה, בקפיאה
ובאיבוד חמצן); הצוות הנמצא קרוב

לפסגה מחויב מבחינה כספית למממניו
נימוק מוסרי - סיכון חיים שקול כנגד-

הצלת חיים
נימוק נורמטיבי - בספורט הטיפוס-

מקובל שכל אחד דואג לעצמו

נימוקים בעד אפשרות א

נימוקים מוסריים - עזרה לזולת,-
ושת חיי אדם, היענות לקולקד

המצפון
נימוקים רגשיים - סולידריות,-

הזדהות אישית עם גורלו של
מטפס הרים בכלל, ועם אישה-

מטפסת בפרט

3
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מוצגים לפחות שני נימוקים לעניין בכל אחת מן האפשרויות.רמה 3

מוצגים מעט מאוד נימוקים, מקצתם אינם לעניין.רמה 2

רוב הנימוקים בכל אחת מן האפשרויות אינם מתאימים או אינם לעניין, או: ישנםרמה 1
ליקויים בכתיבת ההנמקות.

Î‰‰‰Ú¯

התשובה מתארת בבהירות את תהליך ההכרעה בין שתי האפשרויות הנתונות.רמה 4
■˙·˙ÂÎ‰ ∫˙È˘È‡ ‰Ú¯Î‰Â© ̄ ‰‰ ÏÚ ‰˙Â‡ Â¯È‡˘‰ ∫ÚÂÈÒ· ÌÓˆÚ ̇ ‡ ÔÎÒÏ ‡Ï˘ ÂËÈÏÁ‰

Æ®ÒÂÙÈË‰ ˙‡ ‰˜ÈÒÙ‰

■·ÊÚ Ê‡ ≠ ÂÁÈÏˆ‰ ‡ÏÂ ¯ÂÊÚÏ ÂÒÈÆÂ

התשובה מתארת בעקיפין את ההכרעה בין שתי האפשרויות הנתונות.רמה 3
■·˜‰ ÛÂÒ·Æ‰˙Ó ‡È‰Â ¨‰˙Â‡ ‰·ÊÚ Ô‡¯Ù Ï˘ ‰ˆÂ

■·ÚÏ ÒÙËÏ ÍÈ˘Ó‰ÏÆ‰‚ÒÙ‰ ¯

■ÆÂÁÈÏˆ‰ ‡ÏÂ ‰˙Â‡ ÏÈˆ‰Ï ÂÒÈ Ì‰

תשובה מעורפלת.רמה 2

תשובה שגויה.רמה 1
 ■Æ‰˙Â‡ „È¯Â‰Ï ˙ÂÒÏ

■Æ˙ÂÎÒ‰ ÏÎ ˙Â¯ÓÏ ‰˙Â‡ ÏÈˆ‰Ï ÌÈÒÓ

■·‰ÏÆ¯Á‡ Â‰˘ÈÓÓ ÔˆÓÁ ‰Ï ‡È

נימוקים בעד אפשרות א

זאת הייתה אישה בדיוק כמו קאתי-
הגוף היה חי-
אין חמצן-

נימוקים בעד אפשרות א

להציל חיי אדם-
צריך צוות של 4 אנשים-
האישה גוססת וצריכה עזרה-

נימוקים בעד אפשרות א

האישה הגוססת כבדה מדי,-
ולא יוכלו להוריד אותה

אין חמצן, והיא יכולה למות בדרך-
פחדו שיחליקו על הסלעים הרופפים-

נימוקים בעד אפשרות ב

בזבוז זמן-
איבוד חום הגוף, ההצלה נראית-

חסרת תוחלת, דינה נחרץ, הגב שלה
נשבר והיא כבר לא תוכל ללכת

ולעשות דברים

נימוקים בעד אפשרות ב

לא להפסיד את הכסף-
אין לה חמצן-

נימוקים בעד אפשרות ב

אחרי שרואים אישה גוססת הטיפוס-
נעשה כבר בלתי נסבל

גיבורת הסיפור הייתה שבורה נפשית-

■

■

■

סימול
מחשב
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חלק ב: דברים שקורים אחרי הקריאה
הסבר כלליהסבר כלליהסבר כלליהסבר כלליהסבר כללי

אחד האפיונים של קורא מיומן קשור לפעולות בתר-קריאה, כלומר לפעולות עיבוד והבנה
שהוא מבצע גם אחרי שסיים לקרוא טקסט. מדובר בפעולות של הפקת משמעות, כגון: אישוש
והפרכת השערות מוקדמות, תובנות שאחרי קריאה, ביקורת לחיוב ולשלילה, הרהורים, שאלות
והתלבטויות, השוואת מידע עם מקורות אחרים, הנחיות עצמיות (כגון: לקרוא עוד על…),

וכדומה.
חלק זה מוקדש לשתי פעולות של בתר-קריאה.

טקסט מאיר טקסט
ÈÈˆÆÆÆÎ‰ Ï˘ ‰·‰Ï ÌÈÓ¯Â˙˘ ÂÎÂ˙Ó ÌÈË¯Ù ‰˘ÂÏ˘ ˙ÂÁÙÏ Â¨‰·˙

ÆÌ˙ÓÂ¯˙ ˙‡Ë·˙Ó ‰Ó· Â¯È·Ò‰Â

מטרה
לבחון את יכולתו של התלמיד לבצע פעולות בתר-קריאה.

הערות
העמדת שני הטקסטים זה בצד זה יוצרת ביניהם "שיחה". הטקסט על האוורסט מאיר את

טקסט הכתבה, למשל:

נמסרים פרטי מידע בסיסיים על האוורסט - מיקומו, גובהו, ייחודו (הגבוה בעולם!). מידע1.
זה נעדר מטקסט הכתבה, ומכל מקום אינו מצוין בו באופן מפורש.

נמסרים נתונים היסטוריים וסטטיסטיים על סכנת המוות הכרוכה בטיפוס על ההר. מהכתבה2.
הקורא לומד על מקרה פרטי אחד או שניים של מוות בעת טיפוס על ההר, ללא הקשר.

הכינוי "גג העולם" שניתן לאוורסט מבהיר לקורא  את הביטוי  "לכבוש את ההר".3.

מתקבלת תמונה של מזג האוויר והאווירה במקום, על-ידי מילים, כגון: "מערבולת עננים"4.
ו"אימתני".

דבריה של מטפסת ההרים קאתי או'דאוד ("מטפסים אמורים לצאת אל ההר כיחידה5.
עצמאית, המסוגלת לדאוג לעצמה") מקבלים כאן חיזוק נוסף על-ידי האמירה: "אני לא

מצפה לרחמים מהאוורסט".
שמות התואר הנלווים להר: "עוצר נשימה" ו"חלומם של מטפסים רבים" יכולים להסביר6.

מדוע אנשים מוכנים לסכן את חייהם בטיפוס עליו.
מובלט מאוד הכוח המניע את מטפסי ההרים: הרצון להגיע לפסגה בעקבות המטפסים7.

הראשונים שהצליחו בכך ("ניסיון לכבוש את הבלתי-מושג" והנימוק: "כי הוא שם"). הרעיון
Free to"ובשם ההוצאה לאור:  "Just for The Love of It" הזה מובלט גם בשם הספר

Decide".
מעבר לנתונים היבשים, הקורא מתרשם מסיפור אישי נוסף שהסתיים במוות, ומהמחשה8.

נוספת של הכותרת "למות או לכבוש את ההר".

Æ±
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מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

מצוין פרט רלוונטימצוינים פרטיםמצוינים שלושהמצוינים שלושהתוכן
אחד, בלי קישוררלוונטיים, אך הםפרטים רלוונטיים;פרטים רלוונטיים;

לטקסט האחר, או:אינם מקושרים
הקישור לא נכון/לטקסט האחר

מעורפל
יש הסבר כלשהו עלניתן הסבר על תרומתם
תרומתם להארתלהארת טקסט הכתבה

טקסט הכתבה, אך
הוא לא תמיד מספק

אין שליטה במוסכמותניכרת שליטה חלקית/ניכרת שליטה סבירהניכרת שליטה מיטביתתקינות
הכתיבה: בתחביר,מועטה במוסכמותבמוסכמות הכתיבה:במוסכמות הכתיבה:

בפיסוק ובכתיבהכתיבה: בתחביר,בתחביר, בפיסוקבתחביר, בפיסוק
בפיסוק ובכתיבובכתיבובכתיב;

לעתים יש שימושי
 לציון ההקבלהלשון

בין הטקסטים
(במקומות הנדרשים)

Æ±·‚‰ ‡Â‰ ËÒ¯ÂÂ‡‰ ¯‰· ˙ÂÓÏ ÔÂÎÈÒ‰ ÔÎÏÂ ¨ÌÏÂÚ· ‰Â·‚ ‡Â‰ Â‰È‰ ‡Ï ÍÎ ·˜Ú Æ‰Â■רמה 4

ÆÌ˘ ˙ÂÓÏ ‰˙Â‡ ¯È‡˘‰Ï ÛÈ„Ú ‰È‰ ÔÎÏÂ ¨ÏˆÈ‰Ï ÈÂÎÈÒ ÌÂ˘ Ô‡¯ÙÏ

Æ≤Ê‡Ó ÈÎ ¨¯‰‰ ÏÚ ÂÏÚ˘ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÂÈ‰ ‡Ï ‰˙‡˘ ÌÈÒÙËÓ‰Â „Â‡„ßÂ‡ È˙‡˜

˙‚ÒÙÏ ÂÚÈ‚‰ ¨Â„Â‰ ·˘Â˙ ÈË·ÈË ¨È‡‚¯Â ‚ÈÊËÂ „ÏÈÊ≠ÂÈÓ È¯‡ÏÈ‰ „ÂÓ„‡˘

·¯ ÌÈ˘‡ ¨¯‰‰·Â ¨Ì˙Â˜ÁÏ ÂÒÈ ÌÈÆÈ˙‡˜ Ï˘ ÒÂÙÈË‰ ˙ÂÂˆ Ì‰ÈÈ

Æ≥·ÎÏ ‰¯ËÓ· ¯‰‰ ˙‚ÒÙÏ ÚÈ‚‰Ï ÂÒÈ ÌÈÒÙËÓ‰ ¯‡˘ ÏÎÂ È˙‡˜ ¨Ô‡¯Ù¯‰‰ ˙‡ ˘Â

·˘Ï ≠ ¯ÓÂÏÎ ÆÌÏÂÚ‰ ‚‚Ï ÚÈ‚‰Ï ˙ÂÒÏÂ È˙ÓÈ‡‰ÆÈ˘Â‡ ‡È˘ ¯Â

■Æ±ÈÎ ‰˙Ó Ô‡¯Ù ÆÂÓˆÚÏ ‚Â‡„Ï ÍÈ¯ˆ „Á‡ ÏÎ ≠ ¢ËÒ¯ÂÂ‡‰Ó ÌÈÓÁ¯Ï ‰ÙˆÓ ‡Ï È‡¢

Æ‰ÓˆÚÏ ‰¯ÊÚ ‡Ï ‡È‰

Æ≤·ÒÓ ‰Ê ≠ ‰ÓÈ˘ ¯ˆÂÚ ËÒ¯ÂÂ‡‰ ¯‰ÆÌ˘Ï ÚÈ‚‰Ï ÂÎ˙Ò‰ ÌÈ˘‡ ‰ÓÏ ¯È

Æ≥·ÒÓ ÊÚ‰ ¯Â˜‰ Ï˘ ¯Â‡È˙‰Æ‰˙Â‡ ÏÈˆ‰Ï ‰˘˜ ÍÎ ÏÎ ‰È‰ ‰ÓÏ ¯È

¯ Æ±·ÁÏ È¯ÂÏ‡Ó ß‚¯Âß‚ ¯Ó‡ ¨¢ËÒ¯ÂÂ‡‰Ó ÌÈÓÁ¯Ï ‰ÙˆÓ ‡Ï È‡¢ÔÂ¯Á‡‰ ÔÂÈÒÈ‰ ÈÙÏ■רמה 2

·ÎÏ ÂÏ˘·‚‰ ¯‰‰ ˙‚ÒÙ ˙‡ ˘Â· ¨ßÓ ∏¨∏¥∏ ¨ÌÏÂÚ· ‰ÂÆ±π≤¥ ÈÂÈ

Æ≤·Î·¯ ÌÈÒÙËÓ Ï˘ ÌÓÂÏÁ ‡Â‰ ¨Ï‡Ù· ¨‰Ê‰ ¯‰‰˘ ‰˘ ±µ∞ ¯ÆÌÈ

Æ≥·ÎÏ ÂÒÈ˘ ¨˙Â·¯Â˜ ±µ∞ ‰·‚ È˙ÓÈ‡‰ ËÒ¯ÂÂ‡‰ÆÂ˙‚ÒÙ ˙‡ ˘Â

 שלושת הציטוטים רלוונטיים, אך אינם מוסברים.הערה:
■Æ±ÆËÒ¯ÂÂ‡‰ ‰·Â‚

Æ≤Æ‰·‚ ‡Â‰ ˙Â·¯Â˜ ‰ÓÎ

Æ≥·‚‰ ¯‰Î ¯ÎÂ‰ È˙ÓÆÌÏÂÚ· ‰Â

 מובאים פרטים רלוונטיים, המאירים את הכתבה, אך לא נלווה להם שום הסבר.הערה:

Æ±·¯ÚÓ· ÂÓÏÚ ¨ÔÈÂÂ¯‡ Â¯„‡ ¨ÒÂÙÈËÏ Â‚ÂÊ≠Ô·Â È¯ÂÏ‡ÓÆÌÈÚ ˙ÏÂ■רמה 1

Æ≤·ÎÏ ÂÒÈ˘ ¨˙Â·¯Â˜ ±µ∞ ‰·‚ È˙ÓÈ‡‰ ËÒ¯ÂÂ‡‰ÆÂ˙‚ÒÙ ˙‡ ˘Â

Æ≥ÌÈÂ˘‡¯‰ ÂÈ‰ ¨Â„Â‰ ·˘Â˙ ÈË·ÈË ¨È‡‚¯Â ‚ÈÊËÂ „ÏÈÊ≠ÂÈÓ È¯‡ÏÈ‰ „ÂÓ„‡

·ˆÈ Â„ÚÂ˙˘·‚‰ ‰„Â˜‰ ÏÚ ÌÈÆ±πµ≥ È‡Ó· ¨ÌÏÂÚ· ‰‰Â

 רק פרט 2 הוא רלוונטי, אך גם הוא אינו מוסבר.הערה:

סימול
מחשב
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סימול
מחשב

הטיפוס כמשל ל… הרהור בעקבות קריאת הכתבה
Î· ‰ÓÂ· ÌÈ„„ˆ ‰‡¯Ó ‰ÓÂ ¨‰ÏÈ‰˙Ï ÌÈÈÂ‡¯‰ Ì„‡· ÌÈ„„ˆ ‰‡¯Ó ‰·˙

È‡˘ø‰ÏÈ‰˙Ï ÌÈÈÂ‡¯ Ì

מטרות
לבחון את יכולתו של התלמיד לבחון טקסט באופן עצמאי וביקורתי.א.
לבחון את יכולתו של התלמיד לכתוב כתיבה עצמאית.ב.

הערה
בתשובתם נדרשים התלמידים להתייחס לתכונות הראויות לתהילה ולתכונות שאינן ראויות
לתהילה אצל מטפס ההרים. התלמידים מוזמנים לערער על המיתוס של התגברות האדם על
איתני הטבע, ולתהות אם אמנם הכתבה משקפת מיתוס זה, ואם המחיר אכן מצדיק את

הניסיון להתגבר על איתני הטבע.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

תשובה לא לעניין:ניכרת התייחסותניכרת התייחסותניכרת התייחסותתוכן
ישנה התייחסותעקיפה / מרומזת /מפורטת לתכונה/ותמכלילה ומפורטת
לגורמים חיצונייםמעורפלת לתכונה/ותגוף ונפש שראויה/ותלתכונות גוף ונפש
(לא לתכונות אנושיות)גוף ונפש שראויה/ותאולתהילה שראויות לתהילה,

שעשויים להביאו/אולתהילה בלבד לתכונה/ותמזה, ולתכונות
תהילה או ביזיוןלתכונות שראויותשראויה/ות לביקורתהראויות לביקורת,

למטפס ההרים, או:לביקורת בלבדמזה
מצוינים היתרונות

והחסרונות של
הטיפוס, או: הזכאות

לתהילה נתפסת על-פי
תוצאת המעשה

(הצלחה או כישלון)

אין רכיבי מבנהישנם ליקויים במבנההמבנה הלוגי-רטוריקיים מבנה לוגי-רטורי;מבנה
הלוגי-רטורי; ישנםברור; לא כל רכיביניכר שימוש מושכל

מעט רכיבי מבנההמבנה נמצאים אוברכיבי מבנה:
לא כולם מסודריםפתיחה, הצגת דעה
לוגיתבנושא א, הדגמה,

הצגת דעה בנושא ב,
הדגמה  ומסקנות

(סיכום)

אין שליטהניכרת שליטה חלקית /ניכרת שליטה סבירהישנה שליטה מיטביתתקינות
במוסכמות הכתיבה:מועטה במוסכמותבמוסכמות הכתיבה:במוסכמות הכתיבה:

בתחביר, בפיסוקהכתיבה: בתחביר,בתחביר, בפיסוקבתחביר, בפיסוק
ובכתיב;בפיסוק, ובכתיב;ובכתיב;ובכתיב;

עיצוב הפורמט: איןעיצוב הפורמט: ישנןעיצוב הפורמט: לרובעיצוב הפורמט:
חלוקה לפסקות;שגיאות בחלוקההחלוקה לפסקותהחלוקה לפסקות

לפסקותנכונה;נכונה;
אין שליטה בצירופיניכרת שליטה מוגבלתניכרת שליטה בצירופיניכרת שליטה מיטבית
לשון ובצורותבצירופי לשון ובצורותלשון ובצורותבצירופי לשון ובצורות

דקדוקיותדקדוקיותדקדוקיותדקדוקיות

07
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̈ ‡Ï ÏÂÎÈ Ì„‡‰ ÔÂˆ¯ÌÈ˘‚Ù ·Ï‰Â ÔÂˆ¯‰ ‰Ê‰ ‰¯˜Ó· Í‰˙‚·■רמה 4 ÌÏÂÚ·˘ ÏÂ˘ÎÓ ÏÎ ÏÚ ̄

··ÎÏ ¨¯‰‰  ÏÚ ÒÙËÏ ÔÂˆ¯‰ Æ‰ÓÏÈ„·˜ÏÂ Â˙Â‡ ˘ÂÏÚ ÒÙËÏ Ì„‡‰ ˙‡ ˜ÊÁÓ ‡È˘ ÚÂ

ÚÂ¯˘ Â˙Â‡ ¯È‡˘‰Ï Â‡ Ì„‡ ÏÈˆ‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰ Ï˘ ·ˆÓ Í‡ ÆÂ˙ÏÈ‰˙ ˙‡ ˜ÊÁÓÂ ¯‰‰

È„ÓÁ‰ „ˆ‰ ˙‡ ¨Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ˙‡ ÂÓÓ ‡ÈˆÂÓÂ Ì„‡‰ ˙‡ ¯Ú¯ÚÓ ¨˙ÂÓÈ˘ ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ

·ÎÏ ËÈÏÁÓ˘ ÈÓ ÏÂ˜˘Ï ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó ‰Ê ÆÈÎÂ‡‰ÂÆ¯‰‰ ˙‡ ˘Â

■·ÚÓ ÌÈ‚˘È‰ ‚È˘‰Ï ÔÂˆ¯‰ ‡Â‰ Ì„‡‰ ˙ÏÈ‰˙ ˙‡ ˜ÊÁÓ‰ÏÚ ÒÙËÏ ÂÓÎ ¨Â˙ÏÂÎÈÏ ¯

·‚‰ ̄ ‰‰ ̈ ËÒ¯ÂÂ‡‰¯Ú¯ÚÓ‰ ÆÔˆÓÁ· ̄ ÂÒÁÓ·Â ÌÈ˘˜ ÌÈÏÂ˘ÎÓ· ̈ ÈÂˆÈ˜ ̄ Â˜· ̈ ÌÏÂÚ· ‰Â

Æ¯‰‰ ÏÚ ‰˙Â‡ ·ÊÚ ‡Â‰Â ¨‰¯ÊÚ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ ‰ÚÂˆÙ‰ ‰˘È‡‰˘ ‡Â‰ Â˙ÏÈ‰˙ ˙‡

 החלק השני של התשובה אינו מוכלל, אך יש כאן בכל זאת התייחסותהערה:
עניינית לשני רכיבי השאלה, ועל כן התשובה מדורגת ברמה 4.

 
 ■∫Ì„‡‰ ˙ÏÈ‰˙ ˙‡ ˜ÊÁÓ

·„‰¢∫‡Â‰ ‰·˙Î· Ì„‡‰ ˙ÏÈ‰˙ ˙‡ ˜ÊÁÓ ¯˘‡ ¢¯

 Æ±·ÂË ˙ÂÂÎ˙ ÏÚ· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈÒÙËÓ ¯˘‡ ÌÈ˘‡‰ ‰·˙Î‰ ÈÙÏ˙Â

Æ®„ÁÈ Ì‚ ˙È˘ÙÂ ˙ÈÙÂ‚ ‰ÈÁ·Ó© „ÁÂÈÓ·

 Æ≤ÆÌÈˆÂ¯ Ì‰ ‰Ó ÌÈÚ„ÂÈ ¯˘‡ ÌÈ˘‡ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ˘‡‰

 Æ≥·˜Ï ÌÈÚ„ÂÈ˘ ÌÈ˘‡Æ˙ÂËÏÁ‰ Ï

∫Ì„‡‰ ˙ÏÈ‰˙ ˙‡ ¯Ú¯ÚÓ

·„‰¢∫‡Â‰ ‰·˙Î· Ì„‡‰ ˙ÏÈ‰˙ ˙‡ ˜ÊÁÓ ¯˘‡ ¢¯

 Æ±·„ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ·¯ ÌÈ˘‡ Ï˘ ÌÈÈÁ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ÌÈ˘˜ ÌÈ¯ÆÌÈ

 Æ≤ÆÍÏ˘ ˙Â˘‚¯‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈÓÚÙÏ

˜˘‰ ÂÁ È‡ ÆÌÈˆÈÓ‡ „Â‡Ó Ì‰ ÌÈÒÙËÓ˘ ÌÈ˘‡‰ ÆËÒ¯ÂÂ‡‰ ¯‰Ï ˙ÂÏÚÏ „Â‡Ó˘·˙■רמה 3

·˘· Ì‰ÈÈÁ ̇ ‡ ÌÈÎÒÓ Ì‰ ÈÎ ̈ ÒÂÙÈË ÌÚÂˆ˜Ó˘ ÌÈ˘‡· ̇ Â‡‚˙‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â‡˘ÆÂÈÏÈ

·˜Ó Â‡Â ¨ÌÈ¯‰‰ ˙‡ ÌÈ¯˜ÂÁ Ì‰ÆÌ‰ÈÏÚ Ú„ÈÓ ÌÈÏ

·ÂÚ‰ÆÌÈÒÙËÓ‰ Ï˘ Ì˙ÏÈ‰˙ ˙‡ ˜ÊÁÓ˘ ‰Ó ‡È‰ ¯‰‰ ˙‚ÒÙÏ ÂÚÈ‚‰ ÌÈËÚÓ ˜¯˘ ‰„

·ÂÚ‰·‚‰ ¯‰‰ ‡Â‰˘ ¨ËÒ¯ÂÂ‡‰ ¯‰ ÏÚ ÒÙËÏ ÂÁÈÏˆ‰ Ì‰ ˜¯Â Ì‰˘ ‰„Ì‚Â ¨ÌÏÂÚ· ‰Â

ÈÈÈÚ· ¨¯‰‰ ÏÚ ÒÙËÏ ÌÈÒÓ ˜¯ Í‡ ÌÈÚÈ‚Ó ÌÈ‡˘ ÌÈ˘‡ Ì‚ ÆÊÚ‰ ¯Â˜· Â„¯˘ Ì‰˘

°°„Â‡Ó ÌÈˆÈÓ‡ ÌÈ˘‡ Ì‰

ÈÎ‰ ¯‰‰ ‰Ê˘ ‡Â‰ ÒÙËÓ‰ Ì„‡‰ ˙ÏÈ‰˙ ˙‡ ˜ÊÁÓ˘ ‰Ó‰‚ÒÙÏ ÚÈ‚‰ÏÂ ¨ÌÏÂÚ· ‰Â ‚·■רמה 2

·‚ ¯‰ ˙‚ÒÙÏ ÌÈÚÈ‚Ó ¨ÌÈ„Á‡ ˘ÓÓ ¨ÌÈ„Á‡ ˜¯ Æ‰ÏÈ‰˙ ‰Ê ÂÏ˘‰Ê ÏÏÎ· Ì‡ ÆÍÎ ÏÎ ‰Â

˙‡˘ Â‰˘Ó Ì‚Â Æ‰ÁÏˆ‰ ˙‡Ê ¨‰Ê ˙‡ ˙„¯Ï Ì‚Â ¨¯‰‰ „Ú ˙ÂÏÚÏ ÌÈÁÈÏˆÓ˘ ‰ÏÈ‰˙

·‚‰ ¯‰‰ ÏÚ ˙ÈÏÚ˘ ·Â˘ÁÏ ‰ÂÂ‡‚ ˙‡Ê ÆÌÈÙ· ‰˘È‚¯ÓÆÌÏÂÚ· ‰Â

 הכותב מתייחס לרכיב אחד בלבד של השאלה (כיצד מתבטאת תהילתוהערה:
של האדם), אך אינו עוסק ברכיב השני, (כיצד מתבטאות התכונות שאינן ראויות
לתהילה). התשובה דורגה ברמה 2 (ולא ברמה 1) משום שהכותב הצביע ברמז

(במשפט הראשון) על תכונה הראויה לתהילה (עמידה באתגר).

■· ‡Â‰˘ ÒÙËÓ‰ Ï˘ Â˙ÏÈ‰˙· ÔÈ·‚‰ ¯‰‰ ˙‚ÒÙÏ ÂÚÈ‚‰˘ ÌÈ„„Â· ‰Â¯Â„Î ÈÙ ÏÚ ¯˙ÂÈ

ÆÂÈÈÁ ˙‡ ÔÎÒÓ ‡Â‰˘ Â˙ÏÈ‰˙ ˙‡ ¯Ú¯ÚÓ‰ Æı¯‡‰

 התשובה מתייחסת לשני רכיבי השאלה, אבל היא דלה ולקונית. אילוהערה:
פותחה, הייתה מדורגת ברמה 4.
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̄ ·ÊÁ¯‰■    רמה 1 ÂÊÁÏ ÏÂÎÈ ‡Ï ‡Â‰ Ê‡Â ̈ ˙ÓÂ Ú‚Ù ÒÙËÓ‰ Ì„‡‰˘ ‰Ê ‰ÏÈ‰˙‰ ̇ ‡ ̄ Ú¯ÚÓ˘ ‰Ó

·‡  ÆÌÈÂ‡ ¯ÒÁ ¯‡˘È‰ÏÂ ‡ÂÙ˜Ï ÏÂÎÈ Ì„‡‰ ∫¯ÂÙÈÒ· ÂÓÎ ¨ÂÏ˘ ‰ÏÈ‰˙‰ ÌÚ‡Â‰ Ì‡ Ï

·È‚ ‡Â‰ ̈ ÌÂÏ˘· ÚÈ‚‰Ï ÁÈÏˆÓ·Î ÂÏ ̆ È ̈ ¯Â¯‰ ÏÎ˘ ̃ ÊÁÂ ıÈÓ‡Ï ·˘Á ‡Â‰ ̈ ‰ÏÈ‰˙Â „Â

·‚·ÚÏ ÏÂÎÈ ‡Â‰ „ÈÁÙÓÂ ‰ÂÆ¯Â

 זוהי דוגמה לתפיסת הזכאות לתהילה על-פי תוצאת המעשה.הערה:

■ÌÈËÚÓ‰ ˙ÓÈ˘¯Ï ÒÎÈ‰ÏÂ ‰‚ÒÙÏ ÚÈ‚‰Ï ÏÚ ‰·˘ÁÓ‰ ‡Â‰ ‰ÏÈ‰˙‰ ˙‡ ˜ÊÁÓ˘ ‰Ó

·Ú ˜Ú ‚˘È‰ ‰Ê˘ ¨ÚÈ‚‰Ï ÂÁÈÏˆ‰˘˘È‚¯Ó ‡Ï ‰˙‡Â ¨¯˜˘ ‰·˘ÁÓ‰ ‡Â‰ ¯ÂÚ¯Ú‰ ÆÌ¯Â

· ‰‡¯ ‰˙‡Â ÍÙÂ‚ ˙‡ÏÚ ÒÙËÏ ˙ÏÁ˙‰˘ ÂÓÎ ‰˙‡˘ ‰Ê ÏÚ ‰·˘ÁÓ‰ Ô·ÂÓÎÂ ¨„„Â

ÆÒÙËÓ‰ Ï˘ Â¯ÂÚ¯Ú· È˙Ú„Ï ÏÂ„‚‰ Ì¯Â‚‰ Â‰Ê˘ ¨¯ÂÊÁÏ ‡Ï Ì‚ ÏÂÎÈ ¨¯‰‰

■·‚‰ ¯‰Ï ÒÂÙÈË·Æ˙ÂÂ¯ÒÁÂ ˙ÂÂ¯˙È ˘È ÌÏÂÚ· ‰Â

·Î Æ± ∫Ì‰ ˙ÂÂ¯˙È‰·˜ Æ¥ ÆÈÓˆÚ ˜ÂÙÈÒ Æ≥ Æ‰ÏÈ‰˙ Æ≤ ¨„Â˙ÂÂ¯ÒÁ‰ Æ·¯ ÛÒÎ· ‰ÈÈÎÊÂ ‰Ï

·È‡ Æ≥ Æ‰ÓÈ˘Ó· ‰ÁÏˆ‰ È‡ Æ≤ ÆÌÈÈÁ‰ ÔÂÎÈÒ Æ± ∫Ì‰·Î‰ „ÂÌ‡ ÌÈÓÏÚ ̄ ˘‡ ‰ÏÈ‰˙‰Â „Â

·ÎÏ ÌÈÁÈÏˆÓ ‡ÏÆ‰˘˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ Æ¥ Æ¯‰‰ ˙‡ ˘Â

·ÎÏÂ ˙ÂÒÏ ÏÂÎÈ ¨˙È˘ÙÂ ˙ÈÊÈÙ ¨ÂÈÙÂ‡· ˜ÊÁ Ì„‡ ¨È˙Ú„ÏÌ„‡ Í‡ ¨¯‰‰ ˙‚ÒÙ ˙‡ ˘Â

°°ÂÈÈÁ ˙‡ ÔÎÒÓ ˜¯ ‡Â‰ ÍÎ· ÈÎ ¨˙ÂÒÏ ÂÏ Ï‡ ≠ ˙ÂÏ˜· ÚÎ ¯˘‡

 התשובה מאורגנת ומנוסחת היטב (רמה 4), אבל הכותב התייחס ליתרונותהערה:
ולחסרונות של טיפוס על הרים ולא לשאלה שנשאלה.

 מורים המעונינים בכך, יוכלו להמשיך במשימה "יש דילמה", העוסקתשימו לב:
גם היא בדילמה מוסרית הכרוכה בהכרעה בין חיים למוות. במשימה ההיא

התלמידים נדרשים לכתוב בעצמם סיפור דילמה ולנתחו.
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