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יעדי ההערכה העיקריים

• לבדוק את יכולתו של התלמיד לבצע פעולות הקשורות בסיכום של
טקסט.
• לבדוק את מיומנותו של התלמיד בכתיבה תלוית טקסט :מכתב
רשמי

תיאור כללי

מילות מפתח:
■ מקטעים )פסקות(
■ מכתב רשמי
■ נושא נדון
■ קשרי מבנה
■ כתיבת סיכום
■ המלצות
■ מכתב רשמי

במוקד המשימה טקסט העוסק במעמדם הנחות של המדע ושל הכושר
לשאול שאלות מדעיות בקרב מתבגרים ומבוגרים ,ובהשלכות העגומות
של מציאות זו.
ידע נדרש:
א .לזהות ולכתוב את הנושאים הנדונים של מקטעי הטקסט ,למצוא
את הקשר המבני-לוגי בין המקטעים ,ולהפיק סיכום לטקסט לפי
תבנית נתונה.
ב .לכתוב לגורם )במשרד החינוך( מכתב רשמי בקשר לטענות המועלות
בטקסט.

מבנה המשימה
פעילויות

מקום

זמן

חלק א

הבנה וכתיבה :זיהוי וכתיבה של נושא נדון; זיהוי קשרי
מבנה והסברתם; כתיבת סיכום

בית

יום

חלק ב

כתיבה :מכתב רשמי )לפי תבנית נתונה(

בית

יום

הטקסט שניתן לתלמידים במשימה זו הוא הטקסט שניתן במשימה "אין שאלות טיפשיות" .עם זאת ,כל אחת מן המשימות עומדת
בפני עצמה.
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הערה כללית
אף שהטקסט לקוח מספר עיון שנועד למבוגרים ,הוא עשוי לעניין תלמידים בחטיבת הביניים,
שכן הוא דן בנושא שהם יכולים להזדהות אתו :היחס למדע מן הילדות ועד הבגרות .לצורך
משימה זו ,הטקסט חולק ל 11-מקטעים )פסקות( וכן נעשו השמטות ושינויי סדר של קטעים.
עם זאת ,לא נעשו שכתוב דידקטי או פישוט של הטקסט.

חלק א :מנושאים נדונים לסיכום
הסבר כללי

חלק א עוסק בתהליך של הפקת משמעות ,הכולל :זיהוי נושאים נדונים ,ניתוח מבני וסיכום.
ניסוח הנושא הנדון הוא פעולה אותנטית ,טבעית ,של קורא מיומן ,הנעשית בתהליך הפקת
משמעות של טקסט.
ההנחה היא ,שחיבור סך כול הנושאים הנדונים ייתן לנו את הסיכום של עיקר הטקסט.

מזהים את הנושא הנדון

01

Æ±

ÆÌÎÈÙÏ˘ ÌÈ‡˘Â‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÚË˜Ó‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÂÓ˘¯ ÆÆÆ

מטרה

לבדוק הבנה של טקסט על-ידי התלמיד.

הערה

זאת שאלה סגורה ,הבודקת הבנה של טקסט .התלמידים אינם נדרשים לנסח בעצמם את
הנושאים הנדונים ,אלא להתאים להם את מספר המקטע שלהם .עם זאת ,יש כאן פתח
להערות ולהתלבטויות.
פריט זה משמש פיגום לשלבים הבאים של המשימה :כתיבת נושאים נדונים וסיכום.
יש לשקול ניקוד גבוה יותר במקרה של התלבטות מנומקת והגיונית )גם אם מספר המקטע
שנבחר הוא שגוי(.

מחוון )כולל הסברים(
רמה 4

רמה 3
רמה 2
רמה 1

התאמה מדויקת של מספרי המקטעים לכל הנושאים הנדונים.
א ,1-ב ,4-ג ,11-ד ,7-ה ,5-ו3-
התאמה מדויקת של מספרי מקטעים לארבעה מבין הנושאים הנדונים.
התאמה מדויקת של מספרי מקטעים לשניים-שלושה מבין הנושאים הנדונים.
התאמה נכונה של מספר המקטע של נושא אחד בלבד.

כותבים את הנושא הנדון

≤Æ

Æ±∞ ÚË˜Ó Ï˘ Â‡ ≤ ÚË˜Ó Ï˘ ÔÂ„‰ ‡˘Â‰ ˙‡ ÌÎÓˆÚ· ÂÈ˘ÎÚ Â·˙Î

מטרות

א .לבדוק את יכולתו של התלמיד להבין טקסט.
ב .לבדוק את יכולתו של התלמיד לזהות נושא נדון ולנסחו כראוי ,לאור דוגמות שהוצגו.
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הערה

אפשר לנסח את הנושא הנדון ככותרת או כמשפט שלם  -העיקר שישקף בצורה המיטבית את
התוכן והמסר של הטקסט .זיהוי נושא נדון וניסוחו דורשים אסטרטגיות שונות ,כגון :השמטה,
כילול )אינטגרציה( ,הכללה והבניה )עיצוב לשוני וניסוח בהיר של טקסט(.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(
הקריטריונים
02

תוכן

03

מבע

רמה 4

רמה 3

הרעיון המרכזי מיוצג הרעיון המרכזי מיוצג,
באופן מיטבי ,העיקר העיקר נאמר ,אבל לא
בצורה כוללנית מפורשת:
נאמר:
מקטע  - 2שאלת שאלות
מקטע  - 2שאלת
היא ביטוי של סקרנות
שאלות היא ביטוי
של סקרנות הטבועה הטבועה בילדים.
מקטע  - 10המלצה
בילדים.
מקטע  - 10המלצה להוראה המטפחת גישה
מדעית.
להוראה המטפחת
אפשרות אחרת:
גישה מדעית
ניסוח הנושא הנדון
בשני רעיונות נפרדים,
ללא אינטגרציה ביניהם
הנושא הנדון מנוסח
היטב  -ככותרת או
כמשפט שלם;

ליקויים בניסוח
הנושא הנדון;

ניכר שימוש מושכל קיים שימוש במשלב
במשלב עיוני-פורמלי עיוני-פורמלי

רמה 2

רמה 1

הרעיון המרכזי
מנותק מן ההקשר,
או :התשובה כוללת
רעיונות אחדים,
ללא אינטגרציה
ביניהם

הרעיון המרכזי
הוחמץ ,התשובה
אינה לעניין ,או:
התשובה מעידה על
ליקוי בהבנה

הנושא הנדון מנוסח
הנושא הנדון אינו
מנוסח באופן מגובש במעורפל ואינו
)משפט בלתי שלם מגובש;
או כותרת משובשת(;
קיים שימוש במשלב קיים שימוש במשלב
בלתי פורמלי
עיוני-פורמלי
ובמשלב לא פורמלי
לסירוגין

דוגמות למקטע 2
רמה  4תשובה אפשרית:
ילדים קטנים הם סקרניים ומרבים לשאול את כותב הטקסט שמרוצה מכך ,או;
ילדים צעירים )בגן ובכיתה א( מרבים לשאול שאלות מתוך סקרנות והתלהבות,
ללא עכבות ,ממש כמו מדענים.
■ ÆÌÈÏ‡Â˘Â ÌÈ¯˜Ò ¨‰„ÈÏÓÂ ÔË·Ó ÌÈÚ„Ó Ì‰ ÌÈ„ÏÈ
■ ÆÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯˜Ò Ì‰ ÌÈË˜‰ ÌÈ„ÏÈ‰

הערה :זוהי התנסחות קצרה ,אך קולעת גם לתוכן וגם למסר.

רמה 3

■
■
■
■
■

˘ÆÌÈ¯˜Ò „Â‡Ó Ì‰Â ¨˙ÂÈ¯˜Ò „Â‡Ó ˙ÂÏ‡˘ Ô‚· ÂÏÈÙ‡ ÌÈË˜ ÌÈ„ÏÈÏ ˘È
ÆÌÈˆÂ¯Â ÌÈ·˘ÂÁ Ì‰˘ ‰Ó ÌÈÏ‡Â˘ ‡ ‰˙ÈÎ·Â Ô‚· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
ÆÌÈ¯·„ „ÂÓÏÏ ÌˆÚ· ‰Ê ÌÈˆÂ¯ Ì‰˘ ‰ÓÂ ¨ÌÈ¯˜Ò Ì‰ ÌÈ„ÏÈ‰
ÆÌÈÈ·Ó ‡Ï Ì‰˘ ˙ÂÏ‡˘ ˙Ï‡˘Â ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â¯˜Ò
Æ‡ ‰˙ÈÎÂ Ô‚ È„ÏÈ Ï˘ ˙ÂÏ‡˘‰ ‚ÂÒÂ ¯Â˜Ó‰

הערה :זאת דוגמה להכללה מצוינת )גם מבחינת הניסוח( ,אבל היא חסרה רעיון,
הקשר ומסר.
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רמה 2

■ ÆÌÈ¯˜Ò Ô‚· ÌÈ„ÏÈ
■ ˘Æ˙ÂÏ‡˘ ‰·¯‰ ÌÈÏ‡Â˘Â ¨˙È˘ÙÈË ‰Ï‡˘ ‰Ê ‰Ó ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï ÆÍÂÓ ÏÈ‚· ÌÈ¯˜Ò ÌÈ„ÏÈ
■ Æ¯ÈÚˆ ÏÈ‚Ó ˙ÂÈÈÚ˙‰

הערה :זו דוגמה לכותרת שאינה מבטאת את הנושא הנדון.

רמה 1

■ ˘‡Æ˙Â˜ÙÒÓ ¯˘‡Ó ‰‡ÈÏÙÓ ¯˙ÂÈ ÌÈÓÚÙÏ ø˙ÂÚ·Â Ô‰ ÔÈ‡Ó ¨ÌÈ„ÏÈ ÌÈÏ‡Â˘˘ ˙ÂÏ

דוגמות למקטע 10
רמה  4תשובה אפשרית:
הילדים זקוקים לניסיון ישיר בשיטת הניסוי ,ולא לקריאה בלבד ,כדי להבין את
טבע הדברים ,או :המלצה לעודד סקרנות וגישה מדעית :ללמד את הילדים בדרך של
ניסוי ולא רק בדרך של קריאה מתוך ספרים.
■ Æ¯ÙÒ ÍÂ˙Ó ÂÈÏÚ ‡Â¯˜Ï ˜¯ ‡ÏÂ ¨Â· ˙ÂÒ˙‰ÏÂ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˙ÂÂÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ„ÏÈ
■ Æ˙ÈË¯Â‡È˙ ‡ÏÂ ˙È˘ÁÂÓ ‰¯Âˆ· ÔÈ·‰Ï ÌÈ˘˜·Ó ÌÈ„ÏÈ
■ ÆÂÏ˘ ˙Â¯˜Ò‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ È„Î ÍÈ¯ˆ „ÏÈ‰ ‰ÓÂ Ú„Ó ÌÈ„ÏÈ „ÓÏÏ „ˆÈÎ ‰ˆÏÓ‰
■ ÈÂÒÈ Ï˘ Í¯„· ∫Ï˘ÓÏ ¨ÌÈ¯ÙÒÓ ‡ÏÂ ÌÈÈ˘ÁÂÓ ÌÈ¯·„ „ÂÓÏÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ„ÏÈ‰

הערה :המבע ידורג ברמה .3

■ Æ¯ÙÒ· ˙ÈÓ˙Ò ‰‡È¯˜ ‡ÏÂ È˘ÁÂÓÂ ¯È˘È ÔÂÈÒÈ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰ Ú„Ó ÂÈ·È ÌÈ„ÏÈ˘ È„Î
■ ˆ¯ÆÌÈ¯ÙÒÓ ˜¯ ‡ÏÂ ÌÈÈÂÒÈ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ

הערה :המבע ידורג ברמה .2

רמה 3
רמה 2
רמה 1

■ ‡ÆÌÈ„ÏÈÏ ¯˙ÂÈ ‰·ÂË „ÂÓÈÏ ˙¯Âˆ ÂÊÈ
■ ÆÌÈÈÂÒÈ ÚÂˆÈ·Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÈ·Ó ÌÈ„ÏÈ
■ ÆÌÈ¯ÙÒ ÍÂ˙Ó Ú„Ó‰ ÏÚ ‡„È¯‚ ‰‡È¯˜ ‡ÏÂ ÈÂÒÈ‰ ˙ËÈ˘· ¯È˘È ÔÂÈÒÈ

הערה :הניסוח מנותק מההקשר ומועתק כלשונו.

■ ÆÌ‰Ï ˜ÙÒÏ ÍÈ¯ˆÂ ÌÈˆÂ¯ Ì‰˘ Ú„ÈÓÏ ÌÈ˜Â˜Ê ÌÈ„ÏÈ
■ øÂÚÓÏ ÔˆÓÁ‰ ‰˘ÂÚ ‰Ó ∫ÔˆÓÁ ÏÚ ÌÈ·˘ÂÁ ÌÈ„ÏÈ ‰Ó
■ ·ÆÌÈË˜ Ì‰˘Î ¯·Î Ú„Ó ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ „ÓÏÏ ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ê ÏÚ ‡Â‰ ‡˘Â‰ ±∞ ÚË˜Ó

הערה :דוגמה לניסוח עקיף של נושא נדון ,תוך שימוש בביטויים סתמיים ,כגון:
"הנושא הוא על זה ש"...

מזהים קשרי מבנה
הערה כללית

במשימה זו הטקסט בנוי כאוסף של מקטעים ללא מקדם ארגון.
כדי להפיק משמעות מן הטקסט ,הקורא צריך לגלות כאן יכולת של השלמת פער; פירושו של
דבר לזהות סוגי קשרים מבניים-לוגיים בין המקטעים.
לאור הניסוי המקדים ,מומלץ להדגיש בפני התלמידים ,שעליהם למצוא את הקשר המבני בין
המקטעים )את הארגון המבני( ולא את הפרטים הדומים והשונים בין כל המקטעים.
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≥Æ

‡ø≥ ÚË˜ÓÏ ≤ ÚË˜Ó ÔÈ· È·Ó‰ ¯˘˜‰ ÏÚ ¯ÓÂÏ ÂÏÎÂ˙ ‰Ó Æ

מטרה

לבחון את יכולתו של התלמיד לזהות קשר מבני-לוגי מהסוג ניגוד ,ולהסבירו באמצעות הדגמה
מן הטקסט.

הערה

בין מקטע  2למקטע  3יש קשר לוגי מהסוג ניגוד.
המקטעים מתייחסים לשני קצוות של הרצף החינוכי הפורמלי :צעירים )ילדי גן וכיתה א(
ובוגרים )מסיימי בית הספר התיכון( .הניגוד מתבטא בהעמדה של היש מול האין ,של הקיים
מול החסר.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(
הקריטריונים
04

תוכן

05

מבע

רמה 4

רמה 3

מצוין במפורש קשר
מהסוגים ניגוד או
השוואה ,או :מצוין
קשר של שלביות/
התפתחות) /מילדות
לבגרות(;

מצוין קשר מהסוגים
ניגוד או השוואה,
או :מצוין קשר של
שלביות/התפתחות
)מילדות לבגרות(;

ההנמקה באמצעות
הוכחה ופירוט על-פי
הטקסט

ההנמקה באמצעות
הוכחה ופירוט על-פי
הטקסט

רמה 2

רמה 1

אין ציון של הרכיב
מצוין במעורפל
המבני ,אלא של
הקשר המבני-לוגי
הפרטים התוכניים
בין המקטעים ,או:
מצוין המכנה המשותף בלבד ,או :התשובה
משקפת ליקוי
התוכני )ולא הקשר
בהבנה ,או :הפירוט
המבני( ,או :חסרה
ההכללה ,או :הקשר אינו מעוגן בטקסט
)גם אם התשובה
מצוין במעורפל
מתייחסת לניגוד/
השוואה(

אין התאמה
למוסכמות הכתיבה
העיונית;

ניכרת התאמה לסוגה אין התאמה
ניכרת התאמה
למוסכמות הכתיבה
ולמטרת הכתיבה
מיטבית לסוגה
העיונית ,ישנם
)כתיבה עיונית(;
ולמטרת הכתיבה
ליקויים בניסוח;
)כתיבה עיונית(;
קיים שימוש במשלב קיים שימוש במשלב קיים שימוש במשלב הניסוח מרושל;
לא פורמלי ובמשלב המשלב לא פורמלי
עיוני-פורמלי; לעתים ,עיוני-פורמלי
עיוני-פורמלי לסירוגין
קיים שימוש במבעים
לציון ניגוד והשוואה
וכן במושגים" :קשר",
"ניגוד"" ,השוואה",
ו"תהליך"

רמה  4תשובה אפשרית:
בין מקטע  2למקטע  3קיים קשר של ניגוד .במקטע  3מופיע מבע מכליל והוא:
"כשאני משוחח עם מסיימי תיכון ,אני רואה תמונה שונה לגמרי" .מבע זה מציין
ניגוד לרעיון שצוין קודם .ההכללה מוסברת באמצעות פירוט של הנגדות:
סקרנים ,רעננים אינטלקטואלית )ילדים( ,לעומת :משנני עובדות )בוגרים(;
מגלים התלהבות אדירה )ילדים( ,לעומת :חסרי חדוות גילוי )בוגרים(;
שואלים שאלות משלימות )ילדים( ,לעומת :אינם מציגים שאלות משלימות )בוגרים(;
לא חוששים שיכנו את שאלותיהם טיפשיות )ילדים( ,לעומת :מבקשים לעמוד על
תגובות חבריהם )בוגרים(.
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Ï˘ ÂÎÂÙÈ‰ ‡Â‰ ≥ ÚË˜Ó· ¯ÙÂÒÓ˘ ‰Ó Æ„Â‚È Ï˘ ¯˘˜ ‡Â‰ ≥ ÚË˜ÓÏ ≤ ÚË˜Ó ÔÈ· ¯˘˜‰ ■
˙ÂÚ·Â Ì‰È˙ÂÏ‡˘ ÈÎ Ì‡ ≠ ‰„ÈÏÓÂ ÔË·Ó ÌÈÚ„Ó Ì‰ Ì˘ ÌÈ„ÏÈ‰Ó ÌÈ·¯ ∫‰Ó‚Â„Ï Æ≤
‰‡Â¯ È‡ ¨ÔÂÎÈ˙ ÈÓÈÈÒÓ ÌÚ ÁÁÂ˘Ó È‡˘Î Æ˙Â˜ÙÒÓ ¯˘‡Ó ‰‡ÈÏÙÓ ¯˙ÂÈ ÌÈÓÚÙÏ
Æ˙Â˜ÙÒ ËÚÓÂ ‰‡ÈÏÙ ËÚÓ Ì‰· ˘È ÆÈ¯Ó‚Ï ‰Â˘ ‰ÂÓ˙
ÌÈ„ÏÈÏ ÔÈ‡ ≥≠· ¨ÌÈ¯˜Ò ÌÈ„ÏÈ ˘È ≤≠· ÆÍÂÙ‰ Ï·‡ ¯·„ Â˙Â‡ ÏÚ ¯·Â„Ó ÌÈÚË˜‰ È˘· ■
ÆÍÂÙ‰ ˜¯ ¯·„ Â˙Â‡ ‰Ê ÆÔÈ‡ ≥≠· Æ˙Â·‰Ï˙‰ ÌÈ„ÏÈÏ ˘È ≤≠· Æ˙Â¯˜Ò

.2  המבע ידורג ברמה:הערה

˙ÂÏ‡˘¢ ¨¢˙ÈÏ‡ÂË˜ÏËÈ‡ ˙ÂÚ¯¢© ˙ÂÏ‡˘ ÏÂ‡˘Ï ÁÂÎ‰ ˙‡ ˘È ÌÈË˜‰ ÌÈ„ÏÈÏ
ÌÈ˘˘ÂÁ© Ì‰È¯·Á „ˆÓ ‚ÚÏÏ ˘˘ÁÂ ˙Â˜ÙÒ ˘È ÔÂÎÈ˙· ÌÈ„ÏÈÏ Í‡ ®¢˙ÂÈ·ÈË˜Â„Â¯Ù
Æ®¢˙ÂÈ˘ÙÈË ˙ÂÏ‡˘ ÏÂ‡˘Ï

■

3 רמה

ÌÈ¯‚·˙Ó˘ ÏÎÎÂ ¨˙ÂÏ‡˘ ÌÈÏ‡Â˘ ÌÈ„ÏÈ Ì‰ÈÈÁ Ï˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÙÂ˜˙·˘ ‡Â‰ ¯˘˜‰
ÆÏÂ‡˘Ï ÌÈ„ÁÂÙ
ÌÈ¯˜Ò ÌÈË˜˘Î˘ ¯·˙ÒÓÂ ¨Ì˙Â¯‚·˙‰ „Ú ÌÈ„ÏÈ‰ ˙Â‚‰˙‰ ˙‡ ÌÈ¯È·ÒÓ˘ ‡Â‰ ¯˘˜‰
Æ˙ÂÈ˘ÙÈË ˙ÂÏ‡˘Ï ÒÁÈ· ¯˙ÂÈ ÌÈ¯‚Â·Â ¨¯˙ÂÈ
ÌÈÓÚÙÏ ˙ÂÚ·Â Ì‰È˙ÂÏ‡˘ ∫‰Ó‚Â„ Æ¯˙ÂÈ ˙Â˜ÈÂ„Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰Â ¨ÌÈÈÁ‰ ¯ÂÊÁÓ ‡Â‰ ¯˘˜‰
Æ¢˙ÂÈ˘ÙÈË ˙ÂÏ‡˘ ÏÂ‡˘Ï ÌÈ˘˘ÂÁ Ì‰ÆÆÆ ¢ÆÆÆ Æ˙Â˜ÙÒÓ ¯˘‡Ó ‰‡ÈÏÙÓ ¯˙ÂÈ

■

2 רמה

È¯‚Â· ÏÚ ÌÈ¯·„Ó ≥ ßÒÓ·Â ‡ ‰˙ÈÎ „Ú Ô‚· ÌÈ„ÏÈ ÏÚ ÌÈ¯·„Ó ≤ ßÒÓ·˘ ‡Â‰ ¯˘˜‰
ÆÔÂÎÈ˙
ÌÈÓÚÙÏ ÌÈÏ‡Â˘ ÌÈ¯‚Â·Ó ÂÏÈÙ‡ Æ˙ÂÏ‡˘ ÌÈÏ‡Â˘˘ ÌÈ„ÏÈ· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì‰È˘˘ ‡Â‰ ¯˘˜‰
ÆÍÈ·Ó ‰Ê˘ ÌÈ·˘ÂÁ Ì‰˘ ÏÏ‚· ÌÈ„ÁÙÓ Ì‰ ÌÈÓÚÙÏ Æ˙ÂÏ‡˘
‡Ï ¯·Î ¯‚Â·˘ÎÂ ¨˙Â‚‡„ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÙÓ Ô¯˜˙ÒÓ „ÏÈ Æ¯‚Â·Â „ÏÈ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ ‡Â‰ ¯˘˜‰
Æ˙Â˘ÚÏ ÌÈ·Â˘Á ¯˙ÂÈ ÌÈ¯·„ ÂÏ ˘È ÈÎ Ô¯˜˙ÒÓ

■

ÆÏ·Â˜Ó ‡Ï ‰Ê˘ ÈÙÓ ÏÂ‡˘Ï ˘˘Á ˘È ≥ ßÒÓ· Æ˙ÂÈÈÚ˙‰ ˘È˘ ‡Â‰ ¯˘˜‰
¨˙ÂÈ˘ÙÈË ˙ÂÏ‡˘ ÏÂ‡˘ÏÓ ÌÈÚÓ ÔÂÎÈ˙·Â ¨ÌÈÈÈÚ˙Ó ¯˙ÂÈ Ô‚·Â ‡ ‰˙ÈÎ·˘ ‡Â‰ ¯˘˜‰
Æ˙ÂÓ˘· Ì‰Ï Â‡¯˜È˘ ÌÈ„ÁÂÙÂ ¨È˙¯·Á ıÁÏ ÏÏ‚·

■

." באמצעות מילת הקשר "אך, קשר הניגוד מצוין רק בעקיפין:הערה

■

■

1 רמה

■

■

 אבל מבססת את, הכותבת אומנם מציינת את ההשוואה בין שני הגילאים:הערה
.דבריה על רעיונות משלה ולא על הטקסט

■

 אלא נמסרים, קשר של ניגוד-  מהתשובה לא ניכר שהובן הרכיב המבני:הערה
.בה פרטי תוכן בלבד

Æ‰‡ˆÂ˙Â ‰·ÈÒ Ï˘ ¯˘˜· ≥ ÚË˜ÓÏ ¯Â˘˜ ¥ ÚË˜Ó Æ·
øÌÈÚË˜Ó‰ È˘ ÔÈ· ‰‡ˆÂ˙‰Â ‰·ÈÒ‰ ¯˘˜ ‡Ë·˙Ó ÍÈ‡ Â¯È·Ò‰

Æ≥

מטרה

 ולהסבירו באמצעות,לבחון את יכולתו של התלמיד לזהות קשר לוגי מהסוג סיבה ותוצאה
.הטקסט

הערה

 לחץ: מוצגות שלוש סיבות אפשריות להיווצרותה4  ובמקטע, מתוארת התופעה3 במקטע
. היעדר חיזוק )בצורת תגמול( ורמת ציפיות נמוכה מן התלמידים,חברתי
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מחוון )כולל הסברים ודוגמות(
הקריטריונים

רמה 3

רמה 4

רמה 2

רמה 1

מצוין קשר של סיבה מצוין המכנה המשותף אין התייחסות לקשר
ותוצאה או של שאלה שבין המקטעים ,ולא המבני שבין
המקטעים ,אלא
הקשר המבני-לוגי
ותשובה ,ללא
התייחסות קונקרטית ביניהם ,או :מפורטות לנקודות הדמיון
והשוני ביניהם ,או:
הסיבות בלבד ללא
לטקסט
התשובה משקפת
הטענה
ליקוי בהבנה ,או:
הפירוט אינו מעוגן
בטקסט )גם אם יש
התייחסות לקשר
הסיבתיות(

06

תוכן

מצוין במפורש קשר
של סיבה ותוצאה או
של שאלה ותשובה,
תוך התייחסות
קונקרטית לטקסט
)אין חובה לפרט את
הסיבות(

07

מבע

ישנה התאמה מיטבית ישנה התאמה לסוגה
ולמטרת הכתיבה
לסוגה ולמטרת
)כתיבה עיונית(;
הכתיבה )כתיבה
עיונית(;
ישנו שימוש במשלב ישנו שימוש במשלב
עיוני-פורמלי
עיוני-פורמלי;

ישנה אי-התאמה
ישנה אי-התאמה
למוסכמות הכתיבה למוסכמות הכתיבה
העיונית; ניסוח
העיונית; ליקויים
מרושל;
בניסוח;
ישנו שימוש במשלב ישנו שימוש במשלב
עיוני-פורמלי ובמשלב לא פורמלי
לא פורמלי לסירוגין

לעתים ,ישנם מבעים
לציון קשר של
סיבתיות או קשר של
שאלה ותשובה

רמה 4

■

·Æ˙Â¯Ú˘‰ ˙ÂÏÚ‰Ï ÌÈÒÓ ¥ ÚË˜Ó·Â ¨ÌÈ˘˘ÂÁ Ì‰ ÚÂ„Ó ÌÈÏ‡Â˘ ≥ ÚË˜Ó
·ÚË˜Ó·Â ¨˙ÂÏ‡˘ ÏÂ‡˘Ï ÌÈ˘ÈÈ·˙Ó ÔÂÎÈ˙ È„ÈÓÏ˙ ‰ÓÏ ÌÈÏ‡Â˘ ‰·˘ ¨‰ÈÚ· ˘È ≥ ÚË˜Ó
Æ˙Â¯Ú˘‰ ˙¯Âˆ· ÍÎÏ ‰·Â˘˙ ˘È ¥
·®˙Â·ÈÒ© ÌÈÂÚÂ ¨ÂÏ‡Î ˙ÂÏ‡˘ ÏÂ‡˘Ï ÌÈ„ÁÙÓ Ì‰ ‰ÓÏ ‰Ï‡˘‰ ÏÚ ÌÈÂÚ ¥ ÚË˜Ó
˘ÆßÂÎÂ È‡‚ ÈÈÂÈÎÓ „ÁÙ ¨È˙¯·Á ıÁÏ ÏÏ‚· ‰Ê

רמה 3

■

Æ≥ ÚË˜Ó· ˙¯‡Â˙Ó˘ ˙Â‚‰˙‰Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰·ÈÒ ˘È˘ ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰

רמה 2

■

Æ˙ÂÈ˘ÙÈË ˙ÂÏ‡˘ ‰Ï‡˘ ÌÈ„ÁÂÙ Ì‰˘ ÏÏ‚· ˙ÂÏ‡˘‰ ˙‡ ÏÂ‡˘Ï ÌÈ„ÁÂÙ Ì‰

■

¯˘˜ ‰ÊÂ È˙¯·Á ıÁÏ ˘È ÌÈ¯‚·˙Ó Ì‰˘Î Í‡ ¨˙ÂÏ‡˘ ˘È ÌÈË˜ ÌÈ„ÏÈÏ˘ ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰
ÆÔÈÈÚ˙‰Ï ÌÈ˜ÈÒÙÓ ÌÈË˜ ÌÈ„ÏÈ˘ ¨‰·ÈÒ‰
˜˘¯ ÌÈ¯Â‰‰ÓÂ ÌÈ¯ÂÓ‰Ó „ÂÓÏÏ ÌÂ˜Ó· ÂÏ˘ ÌÈ¯·Á‰Ó ÌÈ„ÓÂÏ Â‡˘ ‰Ê· ‡Ë·˙Ó ‰·ÈÒ‰
˘ÆÂÏ
˜˘¯ ÆÌ‰ÈÙÏ Í˙Â‡ ‰˘Ó ÌÈ¯·Á‰Â ‰·È·Ò‰˘ ‡Ë·˙Ó ‰·ÈÒ‰

■

˜˘¯ ˙ÂÏ‚Ï ÌÂ˜Ó· ˙Â„·ÂÚ ÌÈ˘Ó Ì‰˘ ÍÎ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙Â‚‰˙‰· ‡Ë·˙Ó ‰·ÈÒ‰
ÆÔÈÈÚ
˘ÆÔÂÎÈ˙‰ „Ú ÌÈ¯‚·˙Ó‰ Ï˘ ˙„¯ÂÈ‰ ˙Â¯˜Ò‰ ÏÚ ÌÈ¯·„Ó ÌÈÚË˜‰ È
Æ‰·ÈËÁÂ ÔÂÎÈ˙ ¯ÚÂÂ ÌÈ„ÏÈ ÏÚ ÌÈ¯·„Ó ÌÈ¯˜Ó‰ È˘· ÆÈ˙¯·Á ıÁÏ
ÏÂ‡˘Ï ÌÈÏÂÎÈ ÔÂÎÈ˙ ÈÓÈÈÒÓ ÂÏÈÙ‡Â ‡ ‰˙ÈÎ· Ì‚ ˙ÂÈ˘ÙÈË ˙ÂÏ‡˘ ÏÂ‡˘Ï ÌÈ˘˘ÂÁ Ì‰
˘‡ÆÌÈË˜ ÌÈ„ÏÈÓ ˙ÂÈ˘ÙÈË ¯˙ÂÈ ˙ÂÏ

■

■

הערה :המבע ידורג ברמה .3

הערה :קשר הסיבה מבוטא בעקיפין רק על-ידי הַקשָר "בגלל ש ;"-התשובה מעורפלת.

■

■

הערה :המבע ידורג ברמה .1

רמה 1

■
■
■

7
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≥Æ

‚øπ ÚË˜ÓÏ ±∞ ÚË˜Ó ÔÈ· ¯˘˜‰ Â‰Ó Æ

מטרה

לבדוק את יכולתו של התלמיד לזהות קשר של בעיה ופתרון ולהסבירו.

הערה

זוהי שאלה סגורה.
רמה  4בחירה בתשובה  ,2קשר של בעיה ופתרון.
הבעיה :קיימת בורות עצומה בכל הקשור למדע ,בין השאר משום שלא מספקים
לאנשים כלים להבנה אמיתית של העובדות .הפתרון המומלץ :ללמד מדע לא רק על-
ידי קריאה ,אלא גם באמצעות התנסות.
רמה  1תשובה אחרת מזו שברמה .4

כותבים סיכום לטקסט

Æ¥

Æ˜ÒÂÚ ËÒ˜Ë‰ ‰·˘ ‰ÚÙÂ˙· ÔÂ„È˘ ËÒ˜Ë‰ Ï˘ ¯ˆ˜ ÌÂÎÈÒ Â·˙Î

מטרה

לבחון את יכולתו של התלמיד לכתוב סיכום של טקסט.

הערה

השאלות הקודמות עשויות להקל על התלמיד את ההתמודדות עם כתיבת הסיכום .יש לשים
לב ,שמן התלמיד לא נדרש סיכום של הטקסט כולו ,אלא סיכום של הבעיה והפתרון  -שיפרט
את הסיבות לבעיה ,ההשלכות וההמלצות לפתרונה.
כדי לסייע לתלמיד ,הבאנו את הפיסקה הראשונה של הסיכום הנדרש.
להלן ראשי הפרקים העיקריים של הסיכום הנדרש:
התופעה :ילדים נולדים סקרניים אך סקרנותם נמוגה עם הזמן )וזוהי למעשה בעיה :הפער
בין המצוי לרצוי(.
הסיבות :יחסו המזלזל של עולם המבוגרים; החמצות שונות בחינוך ובהוראה.
ההשלכות :החמצת הפוטנציאל לנכס לאומי ומשאב עולמי; בורות גדולה בקרב המבוגרים.
ההמלצות :שינוי היחס לתכונת הסקרנות הטבועה בילדים; הוראה בדרך הניסוי.
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מחוון )כולל הסברים ודוגמות(
הקריטריונים

רמה 4

רמה 3

רמה 2

רמה 1

09

תוכן

מוצג רכיב אחד
מוצגות הסיבות,
מוצגות באופן תמציתי מוצגות הסיבות,
ההשלכות וההמלצות; ההשלכות וההמלצות בלבד כנדרש ,או:
ומיטבי הסיבות,
הטקסט לא רלוונטי,
באופן חלקי ,או:
ההשלכות וההמלצות;
הסיכום לא ממוקד מעורפל ,מגובב;
או מפורט מדי ,או:
ניכרת הסתמכות על ניכרת הסתמכות על ניתנת פרשנות
הטקסט בלבד )ללא הטקסט )לעתים ,תוך חופשית לטקסט
)ולא סיכום שלו(;
עירוב דעה אישית(
עירוב דעה אישית(;
אין אינטגרציה של
ניכרת אינטגרציה של יש עדויות מעטות
ניכרת אינטגרציה
המידע הנתון
לאינטגרציה של
המידע הנתון
מיטבית של המידע
המידע הנתון
הנתון

10

מבנה

אין שימוש בתבנית
ניכר שימוש חלקי
המוצעת ואין תבנית
בתבנית המוצעת:
רכיבי המבנה מעטים חלופית הולמת;
או שהם אינם מוצגים רכיבי המבנה אינם
ניכרים;
באופן לוגי;

11

מבע

12

תקינות

ניכר שימוש בתבנית
ניכר שימוש מושכל
המוצעת :התופעה,
וגמיש בתבנית
סיבותיה ,השלכותיה
המוצעת :התופעה,
סיבותיה ,השלכותיה ,וההמלצות לפתרונה;
וההמלצות לפתרונה,
או :מוצג מבנה חלופי
)הולם(;
לא תמיד יש שילוב
קיים שילוב של
אמצעי קישור )במידת של אמצעי קישור
)במקומות הנדרשים(
הצורך(; הלכידות
טובה
ניכרת התאמה
מיטבית לסוגה
ולמטרת הכתיבה
)סיכום עיוני(;
יש תמצות הולם של
המידע;
המשלב פורמלי; ניכר
שימוש מושכל בלשון
הטקסט

חסרים אמצעי קישור אין לכידות
להבהרה; יש פגמים
בלכידות

המבע אינו מותאם
ניכרת התאמה לסוגה ניכרים ליקויים
כלל לסוגה ולמטרת
בהתאמה לסוגה
ולמטרת הכתיבה
הכתיבה )סיכום
ולמטרת הכתיבה
)סיכום עיוני(;
עיוני(;
)סיכום עיוני(;
התמצית לקויה קצת; התמצית לקויה
ישנם ליקויים
מאוד; הכתיבה
לעתים הכתיבה
בתמצות המידע;
אישית ,אקספרסיבית אישית ,אקספרסיבית
המשלב פורמלי;
בדרך כלל ניכר שימוש
מושכל בלשון הטקסט

ניכרת שליטה מיטבית ניכרת שליטה סבירה
במוסכמות הכתיבה :במוסכמות הכתיבה:
בתחביר ,בפיסוק
בתחביר ,בפיסוק
ובכתיב;
ובכתיב;
עיצוב הפורמט -
עיצוב הפורמט -
החלוקה לפסקות
החלוקה לפסקות
לרוב נכונה
נכונה

ניכרת שליטה חלקית אין שליטה
 מועטה במוסכמות במוסכמות הכתיבה:בתחביר ,בפיסוק
הכתיבה :בתחביר,
ובכתיב;
בפיסוק ובכתיב;
עיצוב הפורמט -
עיצוב הפורמט -
ישנן שגיאות בחלוקה אין חלוקה לפסקות
לפסקות

רמה  4תשובה אפשרית:
הטקסט דן במצבו העגום של העיסוק במדע :רק מעט אנשים מתעניינים באמת
ומתמצאים לעומק בתופעות מדעיות הקשורות ליקום ולטבע.
ילדים אמנם נולדים סקרניים ,אבל הסקרנות נעלמת במהלך הזמן :ילדי הגן
וכיתה א מרבים לשאול שאלות תוהות ונוקבות בהתלהבות ובסקרנות .לעומת זאת,
מתבגרים ומבוגרים נוטים להימנע מכך.
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המתבגרים חוששים מתגובת חבריהם לכיתה ,אינם רואים את התועלת המעשית
בעיסוק במדעים ,או מגלים התנכרות שהיא תוצאה של הציפיות הנמוכות מהם.
המבוגרים נענים בקוצר רוח לשאלות מדעיות של ילדים ,משרים את התחושה
שהשאלות הן טיפשיות ,ובולמים את סקרנותם.
המחבר טוען ,שילדים פקחיים וסקרניים הם נכס לאומי ומשאב עולמי ,ועל כן צריך
לעודד ולטפח אותם על-ידי מתן כלים לחשיבה ועל-ידי חשיפה להתנסות ממשית.
התופעה :גישה חקרנית לגבי מהות הטבע והיווצרותו היא נחלתם של מעטים,
ובהם ילדים ,אלא שסקרנותם הולכת ופוחתת עם התבגרותם .לילדים בגיל הרך יש
יחס חיובי לעיסוק במדע ואילו יחסם של תלמידי תיכון הוא מסויג מאוד.
יש לכך כמה סיבות אפשריות :אחת מהן היא יחסם המזלזל של המבוגרים לשאלות
הילדים.
ההשלכות :בורות ,פוטנציאל מבוזבז.
ההמלצות :לטפח ילדים פקחיים וסקרניים )"נכס לאומי ומשאב עולמי"( :לא לזלזל
בשאלות של ילדים; לספק להם תנאים הולמים לקידומם; ללמד אותם על מדע לא
רק על-ידי קריאה ,אלא גם על-ידי התנסות ישירה.
■

·˙‡ ÌÈÓ˙ÂÒ˘ ÍÎ· Ú„Ó‰ ÌÏÂÚ· ˙Ú‚Ï ÌÈ„ÏÈ‰Ó ÌÈÚÂÓ ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ˙ÓÈÂÒÓ ‰„ÈÓ
˘‡Æ‡˘Â ÈÂÈ˘ Â‡ ‚ÚÏ ˙Â·Â˘˙· Ì‰È˙ÂÏ
˘‡˙ÂÏ‡˘ ‰Ï‡ Æ¯·„ ‰ÊÎ ÔÈ‡ Í‡ ¢˙ÂÈ˘ÙÈË ˙ÂÏ‡˘¢ ÌÈ·¯ ÌÈ˘‡ ÈÙ· ˙Â‡¯˜ ˙Â·¯ ˙ÂÏ
Æ˙ÂÈ˘ÙÈË ˙ÂÏ‡˘ ¯·„ ‰ÊÎ ÔÈ‡ Ï·‡ ÆÆÆßÂÎÂ ˙Â·Â˘˙ ‡ÏÏ ˙ÂÏ‡˘ Â‡ ·ÂË ˙ÂÁÒÂÓ ‡Ï
ÌÈÚ„ÂÈ Ì‰˘ ÌÈÙ ÌÈ„ÈÓÚÓÂ ¨‚ÚÏ· ÂÏ ÌÈÂÚ ÂÈ¯Â‰˘Î „ÏÈ‰ Ï˘ ÂÁÂÓÏ Ì¯‚ ÏÂ„‚ ˜Ê
‡Ï‡ ¨˙¯ÊÂÚ ‰È‡ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ Ì˙Ò ‰‡È¯˜ Ì‚ Æ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ÁÂ˙ÙÏ ÛÈ„Ú ÔÎÏ ÆÏÎ‰
ˆ¯Æ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰¯Âˆ· ÔÈ·‰Ï ÂÏÎÈ Ì‰ ÍÎÂ ‰Ó‚„‰Â ÈÂÒÈ ˙¯ÊÚ· Ì‰Ï ¯È·Ò‰Ï ÍÈ

■

Ì˙Â‡ ÌÈÏ‡Â˘ Ì‰È„ÏÈ˘ ˙ÂÊÈ‚¯Ó ˙ÂÏ‡˘ ÏÚ ˙ÂÚÏ ÌÈÎÂÓ ÌÈ‡ ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ˙È·¯Ó
ÆÚ„ÓÏ ÂÎ¯„ ˙‡ ÌÈÓÒÂÁ Ì‰ ÍÎ·Â
‡˙ÂÈ¯˜ÒÂ ˙ÂÓÈÓ˙ ˙ÂÏ‡˘ Ì‰ ˙ÂÏ‡˘‰ ÏÎ È¯‰ ¨¢˙È˘ÙË ‰Ï‡˘¢ ‡¯˜‰ ‰ÊÎ ¯·„ ÔÈ
ÌÈ‡ ÌÈ¯‚Â·Ó‰ Ì‚ Æ˙ÂÚ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ˘ ˙ÂÏ‡˘ Ì‰ Ï·‡ ÔÎÂ˙ ‡ÏÏ ÈÏÂ‡Â ˙ÂÈÁ¯ËÂ
ÆÌÈ„ÏÈÏ ˙˜ÙÒÓ ‰·Â˘˙ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ Ú„Ó ÏÚ ®ÂÎ¯Ú˘ ÌÈ¯˜Ò ÈÙ ÏÚ© ‰·¯‰ ÌÈÚ„ÂÈ
Ú„Ó‰ ˙‡ Ì‰Ï ˘ÈÁÓ‰Ï È„Î ¨ÌÈÈÂÒÈ ÂÓÎ ¯ÓÂÏÎ ¨¢˙Ó‡· Ï˘¢ ÔÂÈÒ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ„ÏÈ‰
‡Â‰Â ÍÎÓ ¯·„ ÌÂ˘ ‡ˆÈ ‡Ï „ÏÈÏÂ ‰‡È¯˜ Ì‰˘ ÌÈ¯ÙÒ Â‡ ÌÈ¯˜ÁÓ Â‡ ˙Â„Â·Ú Í¯„ ‡ÏÂ
·ÆÌÂÏÎ ÔÈ·È ‡Ï ÌˆÚ
Ï˘ ÔÈÈÚ ‡Ï‡ È˘‚¯ ÔÈÈÚ ‡Ï ‡Â‰ Ú„Ó‰ Ï·‡ ¨˙ÈÓÂ‡˙Ù ‰Ó‰„˙Ï ‰ÎÂÊ ÔÚ„Ó ÏÎ
Æ‰È¯Â‡˙· ‡ÏÂ ÌÈÈ˘ÁÂÓ ÌÈÈÂÒÈ· Â˙·‰Ï ÔÂÈÒÂ Ú„Ó· ˙ÂÈÈÚ˙‰

■

ÌÓˆÚ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ˘˘ÁÓ ÈÏÂ‡Â ‰˘Â· ÍÂ˙Ó ‰Ê˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Æ‰¯Â¯· ‡Ï ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰
‰¯Â˜ ‰Ó ÔÈ· Â‡ Ú„ ‡Ï Â·˘ ·ˆÓÏ ÏÈ·Â‰Ï ÏÂÏÚ ÌÈ˘‡‰ Ï˘ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ¯ÒÂÁ Æ˜ÂÁˆÏ
·ÆÌÈ˘‡‰ Ï˘ Ì˙ÂÈÈÚ˙‰Ï ‡È·‰ÏÂ ·ˆÓ‰ ˙‡ ˙Â˘ÏÂ ˙ÂÒÏ ÂÈÏÚÂ ¨ÂÓÏÂÚ
˙ÂÚ„ÂÓ‰ ¯ÒÂÁ ˙ÁÙ˙ ¨˙Â·Â˘˙ ‡ÂˆÓÏÂ ÔÈ·‰Ï ÂÒÈ Ì‚ ÍÎÂ ÂÈÈÚ˙È ÌÈ˘‡ ¯˙ÂÈ˘ ¯Á‡Ï
ÆÂÓÏÂÚÏÂ ÂÈÈÁÏ ÌÈÚ„ÂÓ ‰È‰Â
ÏÂ‡˘Ï ÌÈ˘ÈÈ·˙ÓÂ ÌÈ˘˘ÂÁ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ì‰ ¯˘‡Î ¯ÈÚˆ ÏÈ‚Ó Ì˙Â¯˜Ò ˙‡ Á˙ÙÏ ÂÈÏÚ
ÆÌ˙Â¯‚·˙‰ Í˘Ó· Ì‚ Ì˙Â‡ ÔÈÈÚÏ ÍÈ˘Ó‰ÏÂ

הערה :שני הכותבים עושים שימוש מושכל בטקסט :גם משתמשים בלשון הכתוב
וגם מביעים את הנדרש במילים שלהם ,תוך אינטגרציה מיטבית של המידע .על
אף שאין מקדמי ארגון מפורשים לטקסט ,המבנה שלו בכל זאת מובלט ומובחן,
בין השאר על-ידי החלוקה לפסקות.
רמה 3

הערה :בטקסט הזה חסר רק פירוט של ההמלצות .המבנה ,המבע והתקינות
ידורגו ברמה .4
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Ì‰˘ ÌÈ·˘ÂÁ Ì‰˘ ÏÏ‚· ÈÏÂ‡ ‰Ê ˙ÂÏ‡˘ ÏÂ‡˘ÏÓ ÌÈÚÓ ÌÈ¯‚Â·Ó‰˘ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰
°‡Ï Ì‰ È˙Ú„Ï Æ‡Ï Ì‰ ÌˆÚ·Â ¨ÏÎ‰ ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈ
ÌÈ„ÁÙÓ Ì‰Â ÌÈ˘ÈÈ·˙Ó Ì‰˘ ÏÏ‚· ‰Ê ˙ÂÏ‡˘ ÏÂ‡˘Ï ÌÈˆÂ¯ ‡Ï ÌÈ¯‚Â·Ó˘ ÍÎÏ ÌÈÓ¯Â‚‰
ÆÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï Ì‰˘ ‰Ê ÏÚ Ì‰ÈÏÚ Â˜ÁˆÈ˘
¨‰Ê ÏÚ ÌÈ¯ÈÚˆÏ ˙ÂÚÏ ÌÈ˘ÈÈ·˙Ó Ì‚Â ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï Ì‰ ¨ÌÈÏ‡Â˘ ‡Ï Ì‰˘ ‰Ê ÏÏ‚·Â
Æ‰ÊÓ ÌÈÏ·ÂÒ Ì‰Â ¨˙Ú„Ï ÌÈÁÈÏˆÓ ‡Ï ¨˙Ú„Ï ÌÈˆÂ¯˘ ÌÈ¯ÈÚˆ‰Â
ÌÈÏÂÎÈ Ì‰ ¨ÌÈÚ„ÂÈ ‡Ï Ì‰ Ì‡Â ¨˘ÈÈ·˙‰Ï ‡ÏÂ ˙ÂÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ¯‚Â·Ó‰˘ ˙·˘ÂÁ È‡
Æ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ÁÂ˙ÙÏ

■

ÌÈ„ÁÙÓ Ì‰˘ ‰Ê ÌÈ¯‚·˙Ó‰ Ïˆ‡ Ú„Ó· ˙ÂÈÈÚ˙‰‰ ¯ÒÂÁ Ï˘ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ‰·ÈÒ‰
ÈÈÚÏ ‰‡¯ ‡Ï˘ Â‰˘Ó ÂÏ‡˘È Ì‰ Ì‡˘ ÌÈ·˘ÂÁ Ì‰ Æ¯Á‡ ¯·„Ó Â‡ ¨ÌÈ¯Á‡ ˙Â·Â‚˙Ó
ÆÌ˙Â‡ ÔÈÈÚÓ˘ ‰Ó È·‚Ï Ú„ÈÓ È¯ÒÁ ÌÈ¯‡˘ Ì‰ Ê‡Â ¨‰¯·Á‰Ó ÂÏ·ÒÈ Ì‰ ¨ÌÈ¯Á‡‰
˙Ó‡· Ì‰ ¢˙ÂÈ˘ÙÈË ˙ÂÏ‡˘¢Î ˙Â‚ˆÂÓ‰ ˙ÂÏ‡˘‰˘ ·Â˘ÁÏ ‰ÈÈË ˘È ÌÈ¯‚Â·Ó‰ Ïˆ‡
¯˙ÂÈ‰ ˙ÂÏ‡˘‰ ˙‡ ÏÂ‡˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰ È¯‰ ÈÎ ÆÌÏÈ‚· ÌÈ¯‚Â·ÓÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ‡Ï
Æ¯˙ÂÈ· ÌÈ¯‚Â·ÓÏ „Ú ˙Â¯‚·˙‰ ÏÈ‚Ó ˘Á¯˙Ó‰ ÍÈÏ‰˙ ÔÈÓ ‰Ê Æ˙ÂÈÏ‡ÂË˜ÏËÈ‡
ÌÈÚ„ÂÈ ˘ÓÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ì‰ ÈÎ ÌÈˆÂ¯ Ì‰˘ ‰Ó ÏÂ‡˘Ï ˘˘Á‰ ˙‡ ÔÈ‡ ÌÈ„ÏÈ‰ Ïˆ‡
¨ÌÈË˜ ÌÈ„ÏÈ Ì‰˘ ˙Ú„ÂÈ Ì˙Â‡ ˙··ÂÒ‰ ‰·È·Ò‰Â ¨¢ÌÂ˜Ó·¢ ‡Ï˘ ˙ÂÏ‡˘ Ì‰˘
ÌÈÏ‡Â˘ Ì‰ Ì‚ ÈÎ ¨Ì‰Ï˘ ÌÈ¯·Á‰ Ì‰Ï˘ ‰·È·Ò‰Ó „ÁÙ Ì‰Ï ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‡ÏÂ
ÆÂÏ‡Î ˙ÂÏ‡˘
ÌÈ„ÏÈ‰˘Î Ê‡ ¨®ÌÈ„ÏÈÏ ‰‡ÂÂ˘‰·© Ú„Ó· ˙ÂÈÈÚ˙‰ È¯ÒÁ Ì‰ ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ¯˘‡Î
Ì¯Â‚ Ì‚ ÈÏÂ‡ ‰ÊÂ ¨˙ÂÈÈˆ· Ì‰Ï ÌÈÂÚ Ì‰ Ê‡ ¨¢˙ÂÈ˘ÙË¢ ˙ÂÏ‡˘ Ì˙Â‡ ÌÈÏ‡Â˘
Æ˙Â¯‚·‰ ÏÈ‚Ï ÌÚÈ‚‰ ÌÚ ˙ÓÏÚÂ ¯ÈÚˆ ÏÈ‚Ó ‰ÏÈÁ˙Ó‰ ¨˙ÂÈÈÚ˙‰‰ ˙‡ Ò¯Â‰‰

■

Æ±

Æ≤

Æ≥

Æ¥

 אין בו הסיכום, על אף שהטקסט ארוך ומחולק לארבעה סעיפים:הערה
. יש דיון בסיבות ופירוט נוסף של התופעה הנדונה, במקום זאת.המבוקש

‰ÙÈ‡Ó¢ ∫ÂÓÎ ˙ÂÏ‡˘ ÌÈÏ‡Â˘ ÌÈË˜ ÌÈ„ÏÈ ÆÌÈ„ÁÂÙ ‡ÏÂ ÌÈ¯˜Ò ¯˙ÂÈ Ì‰˘ ˙·˘ÂÁ È‡
¨‰Ê ÏÚ ¯·„Ó˘ ÌÏÂÚÏ ÌÈÙ˘Á Ì‰ ÌÈ¯‚·˙Ó ¯˙ÂÈ Ì‰˘ ÏÎÎ Æ¢øÌÏÂÚÏ ÌÈ„ÏÈ ÌÈ‡·
‡Ó‚Â„Ï ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â· ˙ÂÈÂÚËÏ Ì¯Â‚ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰Ê Ì‚Â Â˜„ˆ ‡Ï ÌÈ¯Â‰˘ ÌÈ‡Â¯ Ì‰Â
„ÏÈ‰ Æ„ÏÈÏ „ÏÈÓ ‰Ê ‰ÎÎÂ ‰·Â˘˙‰ ˙‡ ıÈÙÓ „ÏÈ‰ ¨¢‰„ÈÒÁ‰Ó¢ ÌÈÂÚ ÌÈ¯Â‰‰˘Î
„ÏÈ‰Â „ÏÈÏ ˙‡Ê ¯ÓÂ‡ ¯·Á‰Â ÔÂÎ ‡Ï ‰Ê˘ ˙¯ÓÂ‡ ¯·Á‰ Ï˘ ‡Ó‡‰Â ¨ÔÂÎ ‰Ê Ì‡ Ï‡Â˘
°˙Â˜ÓÁ˙‰ ÔÈ‡˘ ¯ÊÂÓ ·ˆÓÏ ˙ÚÏ˜ ‡Ó‡‰Â ‡Ó‡Ï
°ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ· ÌÈÓÎÁ ÈÎ‰ Ì‰ ÂÏ˘ ÌÈ¯Â‰‰˘ ·˘ÂÁ „ÏÈ‰ È¯‰
°‡Ï˘ Ú„ÂÈ ‡Â‰ ˙‡Ê‰ ‰Ï‡˘‰ ÏÚ Ï·‡
ÆÌÈÚ ‡Ï „Â‡Ó ·ˆÓÏ „ÏÈ‰ ˙‡ ÒÈÎÓ ‰Ê
Æ‰ÂÎÂ ‰‡ÏÓ ‰·Â˘˙ ˙ÂÚÏ ÍÈ¯ˆ ‰¯Â‰‰˘ ¯·˙ÒÓ Æ‰‡Ï‰ ‰ÎÎÂ
Æ˙‡Ê Ú„È ‡Ï ‡Â‰˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯·„ ˙ÂÏ‚Ï ‰ˆÂ¯Â ˙ÂÏ‡˘ Ï‡Â˘ „ÏÈ
¢˙È˘ÙÈË ‰Ï‡˘ ‰ÊÈ‡¢ ®ÂÓˆÚÏ© ÂÏ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ¨ÂÈ¯Â‰ ˙‡ Ï‡Â˘ ‡Â‰˘ÎÂ
˙ÂÏ‡˘ ÏÂ‡˘Ï ‡ÏÂ ÔÂÁËÈ·‰ ˙‡ „·‡Ï ÂÏ Ì¯Â‚ ‰ÊÂ
Æ˙ÂÏ‡˘ Ï‡˘È ‡Ï ‡Â‰ „È˙Ú· ÍÎÂ
ÆÏ‡Â˘ „ÏÈ‰˘ ‰Ï‡˘ ÏÎÏ ˙ÂÚÏ ÍÈ¯ˆ ‰¯Â‰‰ ∫‰˜ÒÓ

. בהשלכות ואפילו בהמלצה, מבעד לטקסט האישי אפשר להבחין בסיבות:הערה
 התקינות הלשונית,1  המבע ידורג ברמה. מובן שאין זה הסיכום המבוקש,עם זאת
.2-והמבנה ב
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ÈÙÓ ˙ÂÚÏ ÌÈÈÈÂÚÓ ÌÈ‡ Ì‰˘ Â‡ ¨Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÚÏ ‰˘˜ ˙ˆ˜˘ ˙ÂÏ‡˘ Ì˘È˘ ÈÙÓ
Ì‰È¯Â‰˘ ÌÈÂ˘ ÌÈ¯·„ ˙Â˘ÚÏ Ì˙Â‡ ÂˆÏ‡È Â‡ ¨ÌÈË˜‰ ˙‡ ÂÎ·ÒÈ ˙ˆ˜ ˙Â·Â˘˙‰˘
Æ˙Â˘ÚÏ ÂÒÈ˘ ÌÈˆÂ¯ ÂÈ‰ ÍÎ ÏÂÎ ‡Ï

■

˙ÂÒÏÂ Ì˙È‡ ˙·˘Ï ‰Ò Ì‡ ˜¯ ÌÈÈÁÏ ¯˘˜· ˙ÂÏ‡˘ ‰·¯‰ ˘È ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÂÎÏ Æ±
ÆÌÏÂÚÏ ¯Ó‚È ‡Ï ‰Ê Ì‰È˙ÂÏ‡˘· Ì‰Ï ¯ÂÊÚÏ
ÏÚ ˙ÂËÂ˘Ù ˙ÂÏ‡˘ ÌÈÏ‡Â˘ Ì‰ Æ˙ÂÂ˘ Ì‰È˙ÂÏ‡˘ ¯·Î ·¢È≠Ê ˙Â˙ÈÎ ÔÈ· ÌÈ¯‚·˙Ó‰ Æ≤
È„ÏÈ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÈÁ‰ ÏÚ ‰·¯‰ ÌÈÚ„ÂÈ Ì‰Â ˙ÂÂ·Â ˙Â·Â˘Á Ì‰È˙ÂÚ„ ÆÌÂÈ ÌÂÈ‰ ÈÈÁ
ÆßÂ≠ß‡ ˙Â˙ÈÎÂ Ô‚‰
ÈÎ ˙Â·ÊÎ‡ ˘È ÌÈÓÚÙÏ Í‡ ¨˙ÂÏ‡˘ ÌÈÏ‡Â˘ Ì‰˘Î ÌÈ„ÏÈÏ ¯ÂÊÚÏ ÌÈÒÓ ÌÈ¯‚Â·Ó‰ Æ≥
Æ˙ÂÚÏ ‰Ó ÔÈ‡ ÌÈ¯‚Â·ÓÏ
‡¯Â Ï·‡ ÌÈ¯˜Ò Ì‰˘ ‰˘ ≤∞≠≥∞≠Î ÈÙÏ Ï˘ ÌÈ„ÏÈ‰ ‡Ï Ì‰ ÌÂÈ‰ Ï˘ ÌÈ„ÏÈ‰ Æ¥
Æ„Â‡Ó ÏÂ„‚Â ·¯ Ì˙ÚÈ„È ·Á¯ÓÂ ÌÈÈË‚ÈÏËÈ‡Â ÌÈÓÎÁ
˙ÂÂ· ˙ÂÏ‡˘ ÆÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÚÂ Ú·Ë‰Â Ú„Ó‰ È·‚Ï ÏÂ‡˘ÏÂ ¯ÓÂÏ ‰Ó ˘È „ÏÈ ÏÎÏ Æµ
ÆÌÏÂÚÏ ÏÂ‡˘Ï Â¯ÊÚÈ ‡Ï ÌÈ¯‚Â·Ó˘ ˙ÂÏ‡˘Â

■

1 רמה

 אך שום דבר שנאמר בו אינו תואם, הטקסט ארוך ומחולק לסעיפים:הערה
.לדרישות המטלה

12
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חלק ב :כותבים מכתב רשמי
·Â¯È˜Ï ÂÓ¯˙È˘ ÌÈÎ¯„ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ‰˘˜·· ÆÆÆÂÙ ¯ÙÒ‰≠È˙· ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ Æ±
ÆÆÆ ÌÎÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Â·˙Î ÆÆÆÚ„Ó‰ È„ÂÓÈÏ

מטרה

לבדוק את יכולתו של התלמיד בכתיבה תלוית טקסט  -מכתב רשמי.

הערה

בסעיף זה התבנית של המכתב הרשמי כבר נתונה .נבדקים התוכן ,המבע והתקינות של הטקסט.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(
הקריטריונים

רמה 4
מוצגות המלצות
קונקרטיות )לתכנים,
לדרכי לימוד וכו'(;
ההמלצות מתבססות
על הטקסט או על
רעיונות עצמאיים;

רמה 3

רמה 2

רמה 1

רק חלק מן ההמלצות יש התייחסות כלשהי ההמלצות כלליות
להמלצות קונקרטיות וסתמיות והן נכונות
המוצגות הן
)לתכנים ,לדרכי לימוד לכל תחום ולא רק
קונקרטיות;
למדע )כגון :השקעת
ההמלצות מתבססות וכו'(;
ההמלצות מתבססות שעות וכסף ,או
על הטקסט או על
"להפוך את הלימוד
על הטקסט או על
רעיונות עצמאיים;
לכיף"( ,או :ישנה
רעיונות עצמאיים;
התייחסות למניעי
הכתיבה בלבד
אין כמעט פירוט;
הפירוט חלקי;

13

תוכן

14

מבע

ניכרת התאמה לסוגה ניכרת התאמה כלשהי קיימת אי-התאמה
ניכרת התאמה
)מכתב רשמי( למטרת לסוגה )מכתב רשמי( ,לסוגה )מכתב רשמי(,
מיטבית לסוגה
למטרת הכתיבה
למטרת הכתיבה
)מכתב רשמי( ,למטרת הכתיבה )המלצה,
)המלצה ,שכנוע(
)המלצה ,שכנוע(
שכנוע( ולנמען )בעל
הכתיבה )המלצה,
ולנמען )בעל מעמד
ולנמען )בעל מעמד
מעמד בכיר(;
שכנוע( ולנמען )בעל
בכיר(;
בכיר(;
מעמד בכיר(;
ישנה התעלמות
ישנה התעלמות
השתלבות הכותב
ניכרת השתלבות
מהפתיחה הנתונה;
מהפתיחה הנתונה;
בפתיחה לא תמיד
מושכלת של הכותב
הולמת )למשל:
בפתיחה )כגון:
לבקשתך ,ברצוני
"לבקשתך ,ברצוני
לפתח את המדע"(;
להציע המלצות
לקירוב לימודי המדע
אל הנוער"(;
ננקט משלב פורמלי; ננקטים משלב פורמלי המשלב לא פורמלי; המשלב לא פורמלי;
ומשלב לא פורמלי
לסירוגין;
אין שימוש בקשרים
השימוש בקשרים
השימוש בקשרים
קיים שימוש נכון
בקשרים ובאמצעים ובאמצעים הרטוריים ובאמצעים הרטוריים ובאמצעים רטוריים
המתאימים לסוגה
המתאימים לסוגה
רטוריים המתאימים נכון ברובו ומתאים
ולמטרה
ולמטרה הוא מועט
לסוגה ולמטרה
לסוגה ולמטרה

15

תקינות

ניכרת שליטה מיטבית ניכרת שליטה סבירה
במוסכמות הכתיבה :במוסכמות הכתיבה:
בתחביר ,בפיסוק
בתחביר ,בפיסוק
ובכתיב
ובכתיב

ישנו פירוט )לעתים
תוך הבהרה והדגמה(;
בפתיחה )או בהמשך( הרקע לפנייה
מצוינים הרקע לפנייה והמניעים לכתיבת
המכתב אינם מצוינים
והמניעים לכתיבת
המכתב

13

הרקע לפנייה
והמניעים לכתיבת
המכתב אינם
מצויינים

ניכרת שליטה חלקית /אין שליטה
במוסכמות הכתיבה:
מעטה במוסכמות
בתחביר ,בפיסוק
הכתיבה :בתחביר,
ובכתיב
בפיסוק ובכתיב
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‰¯Â

„Ó

Ó Ï ÍÈ ¯

Ì È„ ˘ ÛÂ „¯ Ì Ï ÂÚ

±πÆµÆ∞≤ ∫ÍÈ¯‡˙

ÔÂ¯˘ ‰Ï‡È¯‡ „Â·ÎÏ
¯ÙÒ‰ ˙È· ˙Á˜ÙÓ
˙Â·¯˙‰Â ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó

■

4 רמה

¨·¯ ÌÂÏ˘
¯ÚÂ‰ Ï‡ Ú„Ó‰ È„ÂÓÈÏ ·Â¯È˜Ï ˙ÂˆÏÓ‰ ∫ÔÂ„‰
Æ¯ÚÂ‰ Ï‡ Ú„Ó‰ È„ÂÓÈÏ ·Â¯È˜Ï ˙ÂˆÏÓ‰Ï È˙Ú„ ˙‡ ÚÈ·‰Ï ÈÂˆ¯· ¨Í˙˘˜·Ï
·¯˜˙ÈÂ Á˙Ù˙È ¯ÚÂ˘ ÍÎ· ˙˜˙¯ÓÂ ˙ÈÈÚÓ ‰¯Âˆ· Ú„Ó‰ ˙‡ Á˙ÙÏ ÍÈ¯ˆ È˙Ú„Ï
ÆÚ„ÓÏ ¯˙ÂÈ
∫˙Â‡·‰ ÌÈÎ¯„· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡
ÆÌÈ¯ÈÂˆÓ Ø ÌÈ„ÈÁÙÓ Ø ÌÈ˜ÈÁˆÓ ÌÈË¯Ò ˙Â¯˜‰ •
˙ÈÈÚÓ ‰¯Âˆ· Ú„Ó‰ ÏÚ ÌÈ¯·„Ó‰ ÌÈ¯È„˘˙Â ˙ÂÓÂÒ¯Ù ¨ÂÈ„¯ ÈˆÂ¯Ú ¨‰ÈÊÈÂÏË ˙Â¯„Ò •
Æ˙È¯Â˜ÓÂ
¯˙ÂÈ ÔÈÈÚÓ ˘„Á Â‰˘Ó ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜Á˘Ó ÈÈÓ ÏÎ Â‡ ‡ÒÙÂ˜ È˜Á˘ÓÂ ·˘ÁÓ È˜Á˘Ó •
Æ˜˙¯ÓÂ
¨· ¯ „ Â · Î ·
ÔÁ ‰ÈÓ
ÌÈ≠˙· ßÁ ∫‰˙ÈÎ ¨ÌÈ¯ ¯ÙÒ‰≠˙È·

 ומציינת את הנימוקים, הכותבת משלבת את עצמה היטב בפתיחה הנתונה:הערה
: ובהם, היא ממליצה על אמצעים שונים כדי לקרב את הנוער למדע.לפנייתה
 אמצעים אלה קשורים ישירות למטרה שהיא.' משחקים וכו, תשדירים,סרטים
.מציינת
±πØ∂ ∫ÍÈ¯‡˙

„Â·ÎÏ
¯ÙÒ‰ ˙È· Á˜ÙÓ
˙Â·¯˙‰Â ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó

■

¨·¯ ÌÂÏ˘
¯ÚÂ‰ Ï‡ Ú„Ó‰ È„ÂÓÈÏ ·Â¯È˜Ï ˙ÂˆÏÓ‰ ∫ÔÂ„‰
¨Ú„ÓÏ ¯˙ÂÈ Â·¯˜˙È ÌÈ„ÏÈ‰˘ ÍÎ ˙Â˘ÚÏ ÌÈˆÂ¯ ÂÏˆ‡ Ì‡ ÚÈˆ‰Ï ÈÂˆ¯· ¨Í˙˘˜·Ï
∫˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ¨Ú„Ó‰ ÏÚ ¯˙ÂÈ Â„ÓÏ˙˘ ÚÈˆÓ È‡
ÌÈÈÂÒÈ‰ ÏÚ
˙ÂÈ¯Â‡˙ ÏÚ
Æ‰·¯‰ ÌÈ˘¯Ó ‡Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈÈÂÒÈ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ„ÏÈÏ ˙˙Ï ÍÈ¯ˆ
Ì‰Ï˘ ˙Â¯˜Ò‰ Á˙Ù˙˙ ÍÎÂ ¨Ú„ÓÏ ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ Â·¯˜È ÌÈÈÂÒÈ ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ˘ ·˘ÂÁ È‡
ÆÚ„ÓÏ ¯˙ÂÈ Â·¯˜˙È Ì‡ ‰˘ÂÚ È‡ ÍÎÂ ¨Ú„ÓÏ

 והן מבוססות, לתיאוריות ולניסויים: ההמלצות מתייחסות לתוכן הלימודי:הערה
.על הטקסט
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‰¯Â

„Ó

Ó Ï ÍÈ ¯

Ì È „˘ ÛÂ „¯ Ì Ï ÂÚ

±±ÆµÆ∞≤ ∫ÍÈ¯‡˙

„Â·ÎÏ
¯ÙÒ‰ ˙È· Á˜ÙÓ
˙Â·¯˙‰Â ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó

■

¨·¯ ÌÂÏ˘
¯ÚÂ‰ Ï‡ Ú„Ó‰ È„ÂÓÈÏ ·Â¯È˜Ï ˙ÂˆÏÓ‰ ∫ÔÂ„‰
‰·¯‰ ÌÈÈÂÒÈ˘ ˙·˘ÂÁ È‡ ¨¯ÚÂ‰ Ï‡ Ú„Ó‰ ·Â¯È˜Ï ˙ÂÚˆ‰ ˙˙Ï ÈÂˆ¯· ¨Í˙˘˜·Ï
ÌÈÚˆ·Ó Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ¯Â˜È· Ì‚ È˙Ú„Ï ÆÁÂÏ‰ ÏÚ ‰·È˙Î Ì˙ÒÓ ÌÈÈÈÚÓ ¯˙ÂÈ
ÆÚ„Ó‰ Ï‡ ÌÈ„ÏÈ Â·¯˜È ÌÈÈÂÒÈ
¨· ¯ „ Â · Î ·
Ô¯˜ ¯Ó˙È‡
ÔÂÏÂÁ ¨ÌÈÂÓÈ¯ ±ßÁ

±¥ÆµÆ∞≤ ∫ÍÈ¯‡˙

„Â·ÎÏ
¯ÙÒ‰ ˙È· Á˜ÙÓ
˙Â·¯˙‰Â ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó
¨·¯ ÌÂÏ˘
¯ÚÂ‰ Ï‡ Ú„Ó‰ È„ÂÓÈÏ ·Â¯È˜Ï ˙ÂˆÏÓ‰ ∫ÔÂ„‰

È„Î ÌÈÈÂÒÈ ÛÈÒÂ‰ÏÂ ¯ÙÒ‰≠˙È·· Ú„Ó‰ „ÂÓÈÏ Í¯„ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÚÈˆ‰Ï ÈÂˆ¯· ¨Í˙˘˜·Ï
ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÌÈ¯Â˘˜ ¯˘‡Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙‡ ÌÈÈÈÚÓ ¯˘‡ ÌÈ‡˘Â ¯Â˜ÁÏ Æ˙ÂÈÈÚ˙‰ ÛÈÒÂÏ
ÆÌ˙Â‡ ÔÈÈÚÈ ˙ÂÁÙ ‡Â‰ Ì‰Ï Ú‚Â ‡Ï ¯·„‰ Ì‡˘ ÏÏ‚· Æ¯˙ÂÈ ˙Ú„Ï Âˆ¯È Ì‰˘ È„Î
¨· ¯ „ Â · Î ·
·È„‡ ¯Ó˙
ÔÂÏÂÁ ¨˙Â„Á‡ ∂ßÁ
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■

‰¯Â

„Ó

Ó Ï ÍÈ ¯

Ì È„ ˘ ÛÂ „¯ Ì Ï ÂÚ

:מכאן ואילך המכתבים אינם מובאים בשלמותם
ÌÈ¯·„ ÏÚ ˙¯·„Ó˘ ˙ÈÚÂ·˘ ‰„Ò ÔÈÓ ÆÌÈÈÒÈÒ· Ú„Ó È¯ÂÚÈ˘ ¯È·Ú‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ˙·˘ÂÁ È‡
ÆÌÈ¯˜ÒÓ ÌÈ‡˘Â Æ®ÌÈÚ„Ó· ÌÈ„ÓÂÏ ÂÁ‡˘ ‰Ó ‡ÏÂ© ÌÈÈÒÈÒ·
ÌÈ·Â˘Á ¯˙ÂÈ ÌÈ¯·„ ÆÌÈ¯‚Â·Ó‰Â ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÂÈÈÚÈ ¯˘‡ Ú·ËÂ Ú„Ó È¯ÙÒ ¯˙ÂÈ ÂÈ‰È˘
ÆÌÈ˘‡‰ Ï˘ ‰·È˘Á‰ ˙‡ ÂÁ˙ÙÈ˘ ÌÈË¯Ò Ì‚Â ÆÌÈÈÏÂ˘Ó
ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ÌÈÊÎ¯Ó ∫¯ÚÂ‰ Ï‡ Ú„Ó‰ È„ÂÓÈÏ ·Â¯È˜Ï ÂÓ¯˙È˘ ÌÈÎ¯„ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ÈÂˆ¯·
Æ‰˜ÈËÓÈ˙ÓÂ Ú·Ë È„ÂÓÈÏÏ ˆ¢‰Á‡ ÂÁ˙ÙÈÈ˘

■

ÆÌÈÈÈÚÓ ¯˙ÂÈ ÌÈÈÂÒÈ ÆÚ„ÓÏ ¯˘˜· ÌÈ·Â˘Á ¯˙ÂÈ ˙ˆ˜ ÌÈ¯·„ ÂÏ ÂÒÈÎÈ˘ ‰ˆÈÏÓÓ È‡
Æ‰¯˘Ú‰ È‚ÂÁ ˙˙Ï Æ‰˜ÈËÓÈ˙Ó È„ÂÓÈÏ· ÛÒÎ ¯˙ÂÈ ÚÈ˜˘‰Ï
˙‡ Â·‰‡È ¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ Â¯˜˙ÒÈ ÍÎ ÆÌÈÈÙÈÎ ¯˙ÂÈÂ ÌÈÈ˘ÁÂÓ ¯˙ÂÈÏ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙‡ ÍÂÙ‰Ï
ÆÚ„Ó‰

■

Â˘Ó˘È˘ ÌÈ·Â˘Á ˙ÂÚÂˆ˜Ó ≤ ‰Ï‡ ÈÎ ‰˜ÈËÓÈ˙Ó‰Â Ú·Ë‰ È„ÂÓÈÏ ˙‡ Ì„˜Ï ÈÂˆ¯·
ı¯‡‰ ¯Â„Î ÏÚ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ Ï˘ÓÏ Æ·Â˘Á ‰ÊÂ ÈÁ ‰˙‡˘ ‰ÙÈ‡ ÌˆÚ· ‰Ê Æ„È˙Ú· Â˙Â‡
ÆÏÏÎ· Ú„Ó‰Â Á¯È‰Â

■

3 רמה

■

■

2 רמה

■
■

1 רמה

. ללא המלצות, מוצגת כאן חשיבות הנושא:הערה
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