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אוכלוסיית חיות הבר בישראל הולכת ונכחדת

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק את יכולתו של התלמיד:

לאתר מידע ספציפי מטקסט נתון.•
להמיר מידע מערוץ אחד (כתבה בעיתון) לערוץ אחר (שיחה).•
לאתר סיבות בטקסט, למיינן ולהכלילן.•
לעסוק בפרשנות המתבטאת במציאת זיקה בין אמצעי לשוני-רטורי•

(במשימה זו - שימוש רב בטקסט במילים הקשורות בהכחדה) לבין
מטרת הטקסט.

תיאור כללי
במוקד המשימה טקסט מן העיתון העוסק בנושא אקולוגי מוכר
(הכחדת בעלי חיים) ובמתח שבין שמירת הטבע לבין אילוצי הִקדמה.
מטרת המשימה היא לבדוק יכולת של הפקת משמעות בשני היבטים

משלימים: היבט התוכן (חלק א) והיבט העיצוב הלשוני (חלק ב).
 יכולת של כתיבה מאורגנת - ארגון סיבות ויכולת לאבחןידע נדרש:

שדה סמנטי של מילה.

מבנה המשימה

זמןמקוםפעילויות

60 דקותכיתהכתבה עיתונאית בנושא אקולוגיהקריאה עצמאית:חלק א
עיבוד מידע; איתור ומיון סיבותהבנה והבעה:

45 דקותכיתהאיבחון שדה סמנטי של מילה כאמצעילשון, סמנטיקה:חלק ב
לשוני-רטורי מחולל משמעות

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

מילות מפתח:

איתור מידע ■
הכללת פרטים לקבוצות ■
ארגון סיבות ■
שדה סמנטי ("הכחדה") ■

∞±
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חלק א: קריאה, דיבור, ניתוח
הסבר כללי

התלמידים מתבקשים לקרוא בעצמם את הכתבה "רק 22 צבאים נותרו בערבה".
כדאי להנחות את התלמידים להקדיש 10-5 דקות לקריאה ראשונית ולרפרוף על פריטי המשימה.

מומלץ לצרף בנפרד את טקסט הכתבה (ולא להדקו).

קוראים ומשוחחים
Î·˘ Ú„ÈÓ‰ ÈÙ≠ÏÚ ‚ÂÏ‡È„‰ ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰ ÆÆÆ‚ÂÏ‡È„ ÌÎÈÙÏÆ‰·˙

®˙ÂÓÏ˘‰ µ©

מטרות
של מידע רלוונטי.איתור לבדוק יכולת א.
: להציג את המידע באופן מלא, מדויק וברור תוך התחשבות באילוציכתיבהלבדוק יכולת ב.

הטקסט (דיאלוג).
: היכולת לתת פרשנות ברובד הגלוי של הטקסט (בהשלמה האחרונה - ה).הבנהלבדוק ג.

הערה
סעיף זה עוסק בדיאלוג אותנטי בלשון טבעית: קוראים ומשוחחים על כתבה בעיתון במהלך
נסיעה ברכבת. יש להורות לתלמידים לנסח את ההשלמות שלהם בלשון המתאימה לדיאלוג

הנתון, אך להקפיד על תקינות הניסוח.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
‡ ‰ÓÏ˘‰

הערה
מוקצות כאן לתלמיד שלוש שורות עם 12 מקומות להשלמות. חלק משמות בעלי החיים אינם
מוכרים לתלמידים, ועליהם לקרוא בתשומת לב רבה את הכתוב על מנת לדייק בתשובתם.
למשל: הכינוי "הפרפר הנדיר זנב סנונית הוורדניים" מתייחס לבעל חיים אחד ולא לשניים.

תשובה אפשרית לרמה 4
הציפור (מעטות, בנחלים), לוטרות (שרד רק בחרמון), הסנאי הזהוב, שועל החולות

,סלמנדרות, הפרפר הנדיר זנב סנונית הוורדניים, נשרים, העוף הדורס רחם, כחל
 (עוף אוכל דגים, בבֵרכותהקורמורן הגמדי (נפגע גנטית), הצב הרך, צפרדעים, קרפדות

בית שאן).

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

מאוזכר בעל חייםנמנים שניים עדנמנים חמישה עדנמנים תשעה עדתוכן
אחד בלבד, אוארבעה בעלי חייםשמונה בעלי חיים,עשר בעלי–שנים

העדר תשובהבשימוש שמםשחלקם מצויניםחיים עם ציון
בצורה משובשתמדויק של שמם

סימול
מחשב
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· ‰ÓÏ˘‰

תשובה אפשריתרמה 4
 גרמה לדחיקת חיות הבר ולצמצום מספר הצבאים.בערבההתפשטות החקלאות א.
 גרמו להיעלמות שטחי החולותבאזור המרכזפיתוח תשתיות ובנייה למגורים ב.

ומקווי המים.

תשובה אפשרית נוספת
 גרם להיעלמות של מינים ייחודיים.אגם החולהייבוש א.
 גירשו קורמורנים לכינרת כדי שלא יפגעובבית שאןמפתחי ענף בֵרכות הדגים ב.

בפרנסתם.

·Ú‚Ù˘ ‡È‰ ˙ÂÈ˙˘˙ ÁÂ˙ÈÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÌÈÓ ÈÂÂ˜ÓÂ ˙ÂÏÂÁ ÈÁË˘ Ï˘ ˙ÂÓÏÚÈ‰ ÊÎ¯Ó‰■רמה 2

ÆÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ··
■Ï ‰˜ÓËˆ‰ ÏÈÏ‚· ÌÁ¯‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÆÌÈˆÚ ÒÂÒÈ¯Ó Ú‚Ù ˙ÈÂÒ‰ ·Ê ¯Ù¯Ù‰–Æµ•

 תשובות חלקיות, בכל אחת מהן הכותב מתייחס למקום אחד בלבד.הערה:

¯ Â‡Ï˜Á‰·‰ ˙ÂÈÁ ˙˜ÈÁ„Ï ‰‡ÈÆÌÈ‡·ˆ‰ ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆÏÂ˙ ‰·■רמה 1

 תשובה חסרה - אין אזכור של מקום.הערה:

‚ ‰ÓÏ˘‰

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

תשובה חסרה:תשובה לקויה/חסרה:תשובה חלקית:תשובה מלאה:תוכן
מצוינות נסיבותמצוין מקום אחדישנו פירוט רק לגבימצוינים שני מקומות

ההכחדה (או פריט(ללא פירוט);מקום אחד;הקשורים לפיתוח,
אחר) ללא ציוןאו: מצוין מקוםאו: מצוינים שניומאוזכרים המקום,

המקוםלא רלוונטימקומות, אבל ללאשם בעל החיים
הפירוט הנדרשוסוג הפגיעה

או: מצוין מקום
לא רלוונטי

עיצוב לא תקין:עיצוב לקוי:עיצוב סביר:עיצוב מיטבי:מבע
בהירות–קיימת איהציטוט ללא סימון,קיים סימן ציטוטקיים סימן ציטוט
בהצגת המידעאו: הכתיבה מרושלת(אם ישנו), או סימון(אם ישנו) וסימון
כלשהו (הבחנה,כלשהו (הדגשה,

סיעוף) שיוצר הבחנהסיעוף) שיוצר הבחנה
בין שני המקומותבין שני המקומות

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

תשובה לא רלוונטיתתשובה לקויה/חסרה:מצוינות שתי דוגמות,מצוינות שתי דוגמותתוכן
מצוינת פעילותאך רק אחת מהןהמפרטות את

אחת בלבד (ללאנכונה ומפורטתפעולות השימור
פירוט), או: פעילותכנדרשואת יעדיהן

לא רלוונטית

עיצוב לא תקין:עיצוב לקוי:עיצוב סביר:עיצוב מיטבי:מבע
בהירות–קיימת איהציטוט ללא סימון,קיים סימן ציטוטקיים סימן ציטוט
בהצגת המידעאו הכתיבה מרושלת(אם ישנו) וסימון(אם ישנו) וסימון
כלשהו (הדגשה,כלשהו (הדגשה,

סיעוף) שיוצר הבחנהסיעוף) שיוצר הבחנה
בין שתי הדוגמותבין שתי הדוגמות

02

סימול
מחשב
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תשובה אפשרית לרמה 4
הקמת בֵרכות מלאכותיות כדי להציל את הסלמנדרה, הקמת בית חולים לטיפול
בחיות בר, המשך מבצעי ההשבה לטבע, הכרזה על שטחים פתוחים מחוץ לשמורות

הטבע, עדכון החוקים.

¯Ó˜‰ÔÂÂÈÎÏ ÌÈ¯ÂÓ¯Â˜‰ ˙‡ ˘¯‚Ï È„Î ‰„ÁÙ‰ ÈÚˆÓ‡ ˙ÏÚÙ‰ ¨˙ÂÈ˙ÂÎ‡ÏÓ ˙ÂÎÈ˙ ·■רמה 2
Æ˙¯ÈÎ‰

 הפריט השני אינו רלוונטי לתשובה, שכן הוא מבטא את ניסיונה של הרשותהערה:
להציל את מקורות הפרנסה של הדייגים ולא את הקורמורן!

∞∞Â˘ ÛÂÒ·–·¯ ÌÈˆÓ‡Ó ∂∞·‰ ÌÈÏ Ì¯ÙÒÓ ˙‡ ÂÏÚ‰Â ÌÈÏÚÈ‰ Ï˘ Ì¯ÂÓÈ˘Ï Â‡È–µ˙ ‰■רמה 1
·‰ ˙ÂÈÁ ÏÚ ‰‚‰‰ ÈÚˆ·Ó ˙‡ ÍÈ˘Ó‰ÏÂÆ¯

 החלק הראשון של המשפט הוא דוגמה לציטוט שנעשה באופן לא מושכל,הערות:
מפני שאין כאן שום תשובה לשאלה שנשאלה. בחלק השני של המשפט ישנה
התייחסות כללית למאמצי השימור שנוקטות הרשויות, אך לא דוגמה ספציפית

למאמצים אלה.
גם עיצוב המבע רשלני: אף-על-פי שבין שני חלקי המשפט מפרידה וו החיבור, אין

למשפט מבנה לוגי.

„ ‰ÓÏ˘‰

תשובה אפשרית:רמה 4
ראשית, בכתבה מציינים את החשיבות התרבותית של חיות הבר הנובעת מכך שהן
חלק מן המורשת התרבותית שלנו, וגם של עמים אחרים. שנית, בכתבה מציינים את
החשיבות הביולוגית של חיות הבר הנובעת מן הקשר שבין יכולת הקיום של חיות
הבר לבין יכולת הקיום שלנו - הן מסמנות את יכולת הקיום שלנו (שרשרת המזון).

■·‰ ˙ÂÈÁ ¨˙È˘‡¯·¯˙‰ ˙˘¯ÂÓ‰Ó ˜ÏÁ Ô‰ ¯¯ÙÒÓÓ ˙‡Ê ˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡ ÆÂÏ˘ ˙È˙Â
·¯ ÆÆÆÍ¢˙· ·¯‰ ÌÈ¯ÂÎÊ‡‰·¯˙ ÌÈÏÓÒÏ ÂÎÙ‰ Ô‰Ó ˙Â·¯ ˙ÂÈ„Ó· ÌÈÈ˙ÂÆ˙Â

·‰ ˙ÂÈÁ ¨˙È˘· ÌÈÓÈÒ ÔÈÚÓ ˙ÂÂ‰Ó ¯‡Ï ‰¯ËÂÏ‰ Ì‡ ÆÂÏ˘ ÌÂÈ˜‰ ˙ÏÂÎÈÏ ÌÈÈ‚ÂÏÂÈ
Æ˙Â¯ˆ· ÂÁ‡ Ì‚˘ ¯ÓÂ‡ ‰Ê ≠ ÌÂ‰ÈÊ ÏÏ‚· ÌÈÈ˜˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ

 התשובה מצטטת קטעים מן הטקסט באופן מושכל: התשובה מחולקתהערות:
לשני חלקים על-ידי מקדמי ארגון ("ראשית", "שנית"). כמו כן, המשפט הראשון
מובנה, והכותבת מציגה זה מול זה את שני ההבטים - המורשת התרבותית שלנו

והמורשת התרבותית של עמים אחרים.

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

תשובה לא רלוונטיתתשובה לקויה/חסרה:ישנה התייחסותישנה התייחסותתוכן
ישנה התייחסותעניינית רק לנימוקלשני נימוקים

(ללא פירוט) רקאחד - התרבותיהמצוינים בטקסט -
לנימוק אחד.או הביולוגיהתרבותי והביולוגי

או: מצוין נימוק
לא רלוונטי

עיצוב לא תקין:ישנם ליקויים רביםישנו ליקוי כלשהותשובה שוטפתמבע
בהירות–קיימת איבבהירות אובבהירות אוובהירה, ואינה
בהצגת המידעבתקינות התשובהבתקינות התשובהמאולצת עקב

ההעתקה מן הטקסט

סימול
מחשב

06

07

4



‰¯
ÂÓÏ

ÍÈ¯„Ó

‡ÂÎÏÂÒÈÈ˙ ÁÈÂ˙ ‰·¯ ·È˘¯‡Ï ‰ÂÏÎ˙ ÂÎÁ„˙

21

‡ÆÂ˙È‡ ‰È‰È ‰Ó Ê‡ „ÁÎÂ ÍÏÂ‰ ÔÂÊÓ‰ ˙¯˘¯˘· ÔÂ˘‡¯‰ Ì■רמה 2
■·‡ ̈ Ì‰Ï ̇ ÙÎ‡ ‡Ï˘ ÌÈ˘‡ ̆ È·ÒÓ Ï·¯˙‰ ̇ ˘¯ÂÓ‰Ó ̃ ÏÁ ̇ ‡Ê˘ Ì‰Ï ÌÈ¯È¨ÂÏ˘ ̇ È˙Â

ÆÍ˙· Ì‚ ‰Ê ˙‡ ÌÈ‡Â¯Â

 התשובה מתייחסת לנימוק אחד בלבד. רמת ההבעה בינונית.הערה:

ÂÈÁ·¯˙‰ ˙˘¯ÂÓ‰Ó ˜ÏÁ Ô‰ ¯ÆÍ¢˙· ÌÈ¯ÂÎÊ‡‰ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ ÂÏ˘ ˙È˙Â˙ ‰·■רמה 1

■Æ˙Â¯ˆ· ÂÁ‡ Ì‚˘ ·Â˙Î ‰·˙Î·˘ ÏÏ‚·
■·‰ ˙ÂÈÁ ˙ÓÏÚ‰Ï ÌÂ¯‚ ÂÁ‡ Ì‡Â ¨Í˙· ·Â˙Î ‰È‰ ‰Ê ÈÎÚ‚ÙÈ „ÂÚ Ì‚ ‰Ê Ê‡ ¨ı¯‡‰Ó ¯

ÆÂ·

 אף שהתשובה מביאה ציטוט מן הטקסט, היא אינה רלוונטית, או שהיאהערה:
אינה ממוקדת, ועל כן מעוררת ספק לגבי הבנת הטקסט.

‰ ‰ÓÏ˘‰

הערות
כאן נדרשת תשובה מאורגנת, הדורשת מן התלמיד לעבד את המידע מתוך הטקסט ולנסחוא.

במילים שלו, תוך הבעת הזדהות אישית, אם ירצה בכך.
הבנת המילה "משאבים" חיונית להבנת נקודה זו בטקסט.ב.

תשובה אפשרית:רמה 4
בעיות התקציב ימשיכו להעיק. לא יהיה ניתן להציל את כל חיות הבר, והשאלה
תהיה על מי לוותר. חיים ומוות של בעלי חיים יוכרעו על-פי שיקולים קרים של

תקציב.

■·˘ÁÈÈ˘ ‰Ï‡Î ÂÈ‰È ÆÌ‰ÈÏÚ ̄ ˙ÂÂÏ ÂÎ¯ËˆÈ˘ ÌÈÈÓ ÂÈ‰È·Â˘Á ̇ ÂÁÙ Â‰ÈÓ‡Ó ‡Ï È‡Â ÆÌÈ

ÆÛÒÎ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÈÁ Ï˘ ÌÈÈÁ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ¯˘Ù‡˘
■·˙ÂÎ Ì‰·‰ ˙ÂÈÁ ÏÎ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÌÈÒÓ Ì‰˘ ÌÈ·‡ ¨¯·‡˘Ó Ì‰Ï ÂÈ‰È ‡Ï „È˙Ú· ÏÌÈ

·ÚÆ˙ÂÓÈ ÈÓÂ ‰ÈÁÈ ÈÓ ¯ÂÁ·Ï ÂÎ¯ËˆÈÂ ¨ÌÏÂÎ ¯Â
■·˘· ¨˙ÂÈÁ ÈÈÓ ÏÚ ¢¯˙ÂÂÏ¢ Í¯Ëˆ˙ Ú·Ë‰ ˙‚‰ ˙Â˘¯˘ ‰·˙Î· ·Â˙Î˙ÂÈÁ ¯Ó˘Ï ÏÈ

Æ˙Â¯Á‡
·‰ ˙ÂÈÁÓ ‰·¯‰˘ ¯ÓÂ‡ ‰ÊÂ·˘· ÛÒÎ ˜ÈÙÒÓ ÔÈ‡ ÈÎ °ÌÏÂÚ‰Ó ÂÓÏÚÈ ¯ÆÌÏÂÎ ÏÈ

■‰Ï˘ÓÓÏ ÔÈ‡ ÈÎ ¨‡Ï ‰ÊÈ‡Â ¯Ó˘Ï ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ‰ÊÈ‡ ¯ÂÁ·Ï ÂÎ¯ËˆÈ ÌÈ˘ ‰ÓÎ „ÂÚ· ÈÏÂ‡
ÆÛÒÎ ˜ÈÙÒÓ

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

תשובה לא רלוונטיתתשובה לקויה/חסרה:מצוינת הדילמהמצוינת הדילמהתוכן
הדילמה אינההבלתי נמנעת שפניההבלתי נמנעת שפניה

ממוקדת, אויעמדו גופי שמירתיעמדו גופי שמירת
שמועתקת כלשונההטבעהטבע

מן הטקסט, ללא
הרחבה אישית

אין ביטוי ליכולתישנם ליקויים רביםישנו ליקוי כלשהוהמידע שבטקסטמבע
ניסוח של המידעבניסוח המידעבניסוח המידעמנוסח בבהירות

שבטקסט במיליםשבטקסט במיליםשבטקסט במיליםבמילים של התלמיד
של התלמיד,של התלמידשל התלמיד

בהירות–או: קיימת אי
בניסוח התשובה

08

סימול
מחשב

09
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¯ÈÙÒÓ ÔÈ‡ ÈÎ ¯˙ÂÂÏ ˙ÂÈÁ ‰ÊÈ‡ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ÂÎ¯ËˆÈ ÌÈ˘ ‰ÓÎ „ÂÚ˙ÂÈÁ‰˘ ÌÈ˜ „·■רמה 2

·˘· ˙ÂÎÈ¯ˆÆÌÏÂÎ ÏÈ

̈ ÊÂ‰■רמה 1 È¯Ó‚Ï ÂÓÏÚÈ ÛÂÒ· Ì‰ ‰˘Ú ‰Ó ‰˘Ó ‡ÏÂ ̈ ‰Ï‡‰ ̇ ÂÈÁ‰ ÏÚ ̆ ‡¯Ó ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó Ì‰
Æ·ÂˆÚ „‡Ó

 התשובה אינה רלוונטית.הערה:

ארגון הסיבות
Æ‡ÈÈˆÂ ¨¯·‰ ˙ÂÈÁ ˙„ÁÎ‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ËÒ˜Ë‰ Í¯Â‡Ï Â‡ˆÓÍÈ‡ Â

ÆÆÆÔ˙Â‡ ÔÈÈÓÏ ÌÎ˙Ú„·

Æ·ÈÈÓÆÌ˙Úˆ‰˘ Í¯„· ¯·‰ ˙ÂÈÁ ˙„ÁÎ‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Â

מטרות
לבדוק כישורי איתור, מיון והכללה.

הערות
בכתבה עיתונאית מצוינות סיבות ההכחדה במקומות שונים בכתבה, ללא סדר או מיון על-פי
קריטריון חיצוני כלשהו. לעומת זאת, תשובה עיונית מובנית דורשת ארגון ומיון של המידע
וצריכה להתאים למוסכמות של כתיבה עיונית, שכן היא נועדה לספק לקורא מידע מאורגן

וממוין ככל האפשר.
מניסוי מקדים שערכנו, למדנו שיש לחזק את ההמלצה להיעזר בטיוטה. הסיבה: מתחוללת
כאן חשיבה תוך כדי כתיבת הטיוטה ושכתובה. עליהם לדעת, שלפעמים העיקרון שלפיו נעשה
המיון ואשר נבחר באופן ספונטני, אינו "עובד" תמיד, כלומר: העיקרון שנבחר אינו מתאים
בהקשר הנתון. על כן, יש לשנותו. כך למשל במיון הזה: "סיבות הקשורות לאדם, סיבות
הקשורות לדברים אחרים" גילה הכותב, לבטח, תוך כדי מיון, שכל הסיבות קשורות באדם,

ובכל זאת התעלם מן העובדה הזו והשאיר את תשובתו ללא שינוי.
8–על-מנת להגדיל את משקלו של סעיף זה במבחן, מומלץ לציינן את רמת הביצוע הגבוהה ב

2 נקודות.–4 נקודות, ואת רמת הביצוע הנמוכה ב–6 או ב–נקודות, את רמת הביצוע הבינונית ב

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
פירוט המיון:

פגיעה ישירה בגוף בעל החיים:1.
 - חומרי הדברה וזיהומים שונים (למשל, הרחם חוסל על-ידי הרעלות שיטתיות,ציד, הרעלות

זנב הסנונית הורעל בעקבות ריסוס עצים מפני זחל הפרפר, עופות דורסים מורעלים בעקבות
.זיהום מקורות מיםהתפרקות תחמושת ציד בגופם), 

פגיעה בבתי הגידול - חיסול, עקירה מהשורש, דחיקה ממקומם:2.
 - גרם לייבוש החולה ולחיסול בתי הגידול שם, התפשטות החקלאות, פיתוח תשתיותפיתוח

ובנייה למגורים, טרנספר יזום (בגלל ניגוד אינטרסים עם מגדלי הדגים).

תשובה מלאה: קיימת בולטות בכושר ההכללה (בקביעת יסוד מארגן או קטגוריותרמה 4
מבחינות ובניסוחם); קיים ביצוע מיטבי של המיון בפועל, תוך הדגמה רלוונטית מן

הטקסט.

סימול
מחשב
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תשובה אפשרית לרמה 4
העיקרון המארגן: מוקד הפגיעה - סיבות לפגיעה ישירה בגוף בעל-החיים, לעומת

סיבות לפגיעה בבתי הגידול של בעלי החיים.
■·Ò‰ Í¯„ ‰ÙÈ˜Ú ‰ÚÈ‚ÙÂ ¨®„Èˆ ≠ Ï˘ÓÏ©  ‰¯È˘È ‰ÚÈ‚Ù·„‰ ≠ ˙ÂÏÚ¯‰ ¨ÁÂ˙ÈÙ© ‰·È¨‰¯

Æ®ÌÈÓÂ‰ÈÊ

■·ÈÒ·˘ÈÈ˙‰Â ÁÂ˙ÈÙ· ̇ Â¯Â˘˜‰ ̇ Â·ÈÈ ∫˙Â˙ÂÓÏÚÈ‰ ̈ ˙Â‡Ï˜Á‰ ̇ ÂË˘Ù˙‰ ̈ ‰ÏÂÁ‰ Ì‚‡ ̆ Â

¨„Èˆ ∫ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚Â ÌÈÈÁ ÈÏÚ· Ï˘ Ì·˘ÂÓ ÌÂ˜Ó ˙‡ ÌÈÏÊÂ‚ ‰Ï‡ ÏÎ Æ®˙ÂÏÂÁ ÈÁË˘
·„‰ È¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘ ¨ÌÈˆÚ ÒÂÒÈ¯ ¨ÌÈÓÂ‰ÈÊ ¨˙ÂÏÚ¯‰Æ‰¯

 המיון הוא על-פי קריטריון מוגדר אחד. לפיו נעשית חלוקה לשתי קבוצותהערה:
- בקבוצה הראשונה נכללים הפריטים העונים לקריטריון הזה, ובקבוצה השנייה

- כל השאר.
■ÌÈÏÁ ÌÂ‰ÈÊ ¨˙ÂÈ˙˘˙Â ÌÈ¯Â‚ÓÏ ÌÈÁË˘ ˙¯˘Î‰ ¨˙Â‡Ï˜Á‰ ÁË˘ ˙ÂË˘Ù˙‰ ≠ ÁÂ˙ÈÙ

‰„Ó˘‰Æ„Èˆ ¨‰ÏÚ¯‰ ÒÂÒÈ¯ ≠ ¢ÂË¢

■·„ ÏÏ‚· ‰ÚÈ‚ÙÂ ®„Èˆ ¨‰ÏÚ¯‰© ‰¯È˘È ‰ÚÈ‚Ù·„‰© ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ¯Ï˘ ÌÈÓÂ‰ÈÊ ¨‰¯
Æ®ÌÈÏÚÙÓ ÏÏ‚· ÌÈÏÁ

 הניסוח בחלק השני של התשובה אינו מספק, אף-על-פי שכוונת התלמידהערה:
ברורה.

קיים ליקוי כלשהו בהכללה (בקביעת יסוד מארגן או קטגוריות תשובה חלקית:רמה 3
מבחינות ובניסוחם);

קיימים ליקויים בביצוע המיון על-פי ההכללה שנקבעה, ובהדגמה מן הטקסט.

■ÆÌÈÓÂ‰ÈÊ ¨˙ÂÏÚ¯‰ ¨„Èˆ

¨˙˘Â¯Á È˙· ÏÏ‚· ̈ ÌÈÓÂ‰ÈÊ ÔÂÓ‰ ̆ È ı¯‡·˘ ·˘ÂÁ È‡˘ ÌÂ˘Ó ̈ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂ˜Ó· ÌÈÓÂ‰ÈÊ
ÆßÂÎÂ ÌÈÏÚÙÓ

·‡ ¨ÌÈ˜„ÈÈÁ ‚Â¯‰Ï ˙Â‡· Ô‰ ÈÎ ≠ È˘‰ ÌÂ˜Ó· ˙ÂÏÚ¯‰ÈÂÓ‰ ˙‚È¯‰ Ï˘ Ò¯‰ ÌÈÓ¯Â‚ Ï
‰ÈÚ· ÂÊÂ ¨¯ÂÒ‡ ‡Â‰ Æ„ÈÈˆ ‰·¯‰ ÔÈ‡ ÂÏ˘ ı¯‡·˘ Ú„ÂÈ È‡ ÈÎ ¨ÔÂ¯Á‡ ‰È‰È „ÈÈˆ ˙ÂÈÁ

· ÏÙËÏ ¯˘Ù‡ ÈÎ ‰Ï˜ ¯˙ÂÈÆ˜ÂÁ‰ È¢Ú ‰Ê

 הכותב מציין את הסיבות עצמן כיסוד מארגן, אך למעשה הוא ממיין אתהערה:
הסיבות לפי סדר החשיבות בעיניו. לו היה מציין שהוא ממיין את הסיבות לפי

מידת חשיבותן בעיניו, היה זוכה למלוא הנקודות.

היסוד המארגן חסר (או שאינו מפורש);תשובה חסרה: חסרים המיון או ההכללה. רמה 2
יש רק מיון, או: המיון בפועל אינו שיטתי או אינו תואם לארגון המוצע.

■‰ÚÈ‚Ù ¨®ÌÈÏÁ ÌÂ‰ÈÊ ¨ÌÈˆÚ ÒÂÒÈ¯© ÌÂ‰ÈÊÂ ˙ÂÏÚ¯‰ ¨®ÌÈ„ÈÈˆ‰ ˙˘ÂÓÁ˙· ˙¯ÙÂÚ© „Èˆ

Æ®˙Â‡Ï˜Á‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ≠ ‰·¯Ú· ¨Ï˘ÓÏ© ÏÂ„È‚‰ È˙··

 יש כאן מיון לשלוש קבוצות, אבל אין ציון של היסוד המארגן.הערה:

תשובה חסרה: אין הכללה ואין מיון;רמה 1
התשובה מונה את הסיבות (או חלקן), אך אינה מכילה כל מיון, או: יש מיון לכאורה
- אם על-ידי סיעוף ואם על-ידי פורמט של טבלה, אך היררכיית המיון אינה ברורה,

או אינה רלוונטית.

■ÆÏÂ„È‚‰ È˙·· ‰¯È˘È ‰ÚÈ‚ÙÂ ‰ÏÚ¯‰ ¨„Èˆ

 יש כאן מנייה של סיבות, אך לא נעשים הכללה ופירוט שלהן.הערה:

7
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חלק ב:  עיצוב לשוני ומשמעות
שדה של הכחדה

Î‰ ÔÓ ÂË˜Ï‡ ‰·˙‡ Â‡ ÌÈÏÈÓ Ú·¯˙ÂÚÓ˘Ó· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈÂËÈ· Ú·¯
Æ¯˘˜‰ ˙Â‰Ó ˙‡ Â¯È·Ò‰Â ¢‰„ÁÎ‰¢ ‚˘ÂÓ‰

מטרה
לבדוק את מידת יכולתו של התלמיד לזהות בטקסט מילים וביטויים השייכים לשדה הסמנטי

העשיר של המילה "הכחדה", ולהסביר את מהות הקשר.

הערה
התשובה יכולה לכלול את הפריטים שלהלן:

לפני שנים אחדות עוד חיו…; כיום נותרו שם רק…; ייעלם לתמיד; עלול להיכחד גם; חיות בר
נדירות; שרד רק; מעטות נותרו; היעלמות; אזורים מצומצמים; דחיקה; צמצום מספר; הולכים
ונעלמים; נפגע מריסוס; הצטמקה; כבר לא בוקע יותר; קרבן נוסף; לגרש; מספר ירד; לא יכול
להתקיים; לוותר; להציל; הצליח לשרוד; שימור; השבה אל הטבע; להגן; פגיעה קשה; ציד;

הרעלות; זיהומים; זיהום כבד; חומרי הדברה; הרעלות שיטתיות; פגמים גנטיים.

מחוון (כולל הסברים)
התלמיד ציין ארבע מילים או ארבעה ביטויים נכונים, וציין היטב את מהות הקשררמה 4

(על-פי מתכונת הדוגמות שנתנו לו במשימה לתלמיד עמ' 6).

התלמיד ציין שלוש מילים או שלושה ביטויים נכונים, וציין היטב את מהות הקשר.רמה 3

התלמיד ציין שתי מילים או שני ביטויים נכונים. מתוך הביטויים שהתלמיד צייןרמה 2
(2, 3 או 4), רק שניים מהם זכו להקשר מיטבי.

התלמיד ציין מילה אחת או ביטוי אחד נכון. מתוך הביטויים שהתלמיד ציין (1, 2,רמה 1
3 או 4), רק אחד מהם זכה להקשר מיטבי.

הכמות כן קובעת
Î ·¯ ̄ ÙÒÓ ÍÈ‡ÆÆÆ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÎÈ ÆÆÆÌÈÈÂËÈ·Â ÌÈÏÈÓ Ï˘ ÍÎ≠Ï

מטרה
לבדוק את היכולת של התלמיד להבין את משקלו של האמצעי הרטורי (ריבוי וחזרה על

מילים מתחום ההכחדה) ביצירת משמעות הטקסט.

סימול
מחשב
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 ר' מסינגר, י' ושוורץ, י' (1967) "טקסונומיה של המטרות החינוכיות בתחום הריגושי (עורכים: קרטוול ואחרים), החינוך מא,1
עמ' 31-17.

הערה
תשובה ברמת ביצוע גבוהה תתייחס אל המילה "הכחדה" כאל מוטיב, שמופיע בווריאציות
שונות לאורך הטקסט, ויוצר אפקט מצטבר חזק, שהקורא אינו יכול להישאר אדיש כלפיו.

החזרה המרובה הזו משפיעה א) ברמה הקוגניטיבית, על ההבנה; ב) ברמה הריגושית - החל מן
.1המודעות לבעיה, וכלה בהזדהות וברצון לנקוט פעולה

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
קיים קישור מיטבי בין האמצעי הרטורי (שימוש במילים השייכות לשדה הסמנטירמה 4

של "הכחדה") לבין המשמעות שהקורא מפיק מן הכתבה.

■·ÓÂ ¨ÔÂÈÚ¯‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ ÌÈËÏÂ˜ ÌÈ‡¯Â˜‰ ¨‰„ÁÎ‰Ï ˙Â¯Â˘˜˘ ÌÈÏÈÓ ¯˙ÂÈ ˘È˘ ÏÎÎÌÈÈ
ÆÁÂÓ· Ì‰Ï ËÏ˜ ‰Ê Æ‡¯Â ‰Ê˘ ‰ÓÎ

■· ˙·‰Â ˙‡È¯˜ È„È ÏÚ·Ó ÌÈ‡¯Â˜‰ ¨ÌÈÓÂ„ ÌÈÈÂËÈÆ‰˙ÂÚÓ˘ÓÂ ‰„ÁÎ‰‰ È„ÓÓ ˙‡ ÌÈÈ
■·Ó „Á‡ ÏÎ· ÔÈ·Ó ‡Ï ‰˙‡ Ì‡ Æ˙¯Á‡ Í¯„· ÔÈÏ˘ ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÓÎ Æ¯Á‡ ˘È ¨„Á‡ ÈÂËÈ

·„Ó ÌÈÈÂËÈÆ„ÈÁÙÓ ‰Ê ‰ÓÎ ÂÏ ‰‡¯ÓÂ ¨‰„ÁÎ‰‰ ˙‡ ‰˘È‚
■·Ï ÍÂ˙Ï ËÒ˜Ë‰ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓ ÍÎÆÔÂÙˆÓ‰ ÏÚ ÂÏ ˜ÈÚÓ ‰Ê ‡¯Â˜˘ ÈÓÂ ¨Ì„‡‰ Ï˘ Â

מצוינת מטרת הכתבה, אך ישנו ליקוי כלשהו בקישור בין האמצעי הרטורי (שימושרמה 3
במילים השייכות לשדה הסמנטי של "הכחדה") לבין המשמעות שהקורא מפיק מן

הכתבה.

מצוינת מטרת הכתבה, אך אין קישור בין האמצעי הרטורי (שימוש במילים השייכותרמה 2
לשדה הסמנטי של "הכחדה") לבין המשמעות שהקורא מפיק מן הכתבה.

■· ˙ÂÈÁ ‰·¯‰˘· ˙ÂÈÁ ÏÏÎ· ÂÈ‰È ‡Ï ÛÂÒ· Ê‡ ÈÎ ¨·ÂË ‡Ï ‰ÊÂ ¨˙Â„ÁÎ ¯„Â‡Ó Ô‰Â °¯

·Â˘Á°˙ÂÆÔ‰ÈÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ¯ÂÊÚ ÂÁ‡˘ ¨ÚÈ¯˙‰Ï ‰ÒÓ ‰·˙Î‰Â
■·‰ÏÂ ̄ ÂÊÚÏ Ì‰ÈÏÚ ÚÈÙ˘Ó ‡È‰·Â˘Á ̇ ÂÈÁ ‰ÓÎ ÔÈÌÈ˜ÈÊÓ ÂÁ‡ ‰ÓÎÂ ̈ ‰‚‰ ̇ ÂÎÈ¯ˆÂ ̇ Â

Æ°˙ÂÈÁÏ

התשובה עמומה או טאוטולוגית או שאינה רלוונטית.רמה 1

■˙‡ ‰‡¯Ó ‰Ê Ê‡ ¨‰„ÁÎ‰ ÏÚ ÌÈÏÈÓ ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ ÌÈ‡¯Â˜ ¯˘‡Î˘ ÍÎ· ÚÈÙ˘Ó ‰Ê
·È˘ÁÆ‰„ÁÎ‰‰ ˙Â

■·Ò ‰·˙Î‰ ÏÎ˘ ÈÙÓ ¨ÔÂÓ‰ ‰ÚÈÙ˘Ó ‡È‰‰ÂÓ˙‰ ˙‡ ÂÏ ÌÈ˙Â Ì‰Â ¨‰„ÁÎ‰‰ ·È
·ÈÒ‰ ÏÎ ˙‡Â ¨‰‡ÏÓ‰ÆÌÈÓ¯Â‚‰Â ˙Â

9



‰¯
ÂÓÏ

ÍÈ¯„Ó

‡ÂÎÏÂÒÈÈ˙ ÁÈÂ˙ ‰·¯ ·È˘¯‡Ï ‰ÂÏÎ˙ ÂÎÁ„˙

26


