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  תלמידים שלום רב,

  

  ספר זה, מטרתו העיקרית ללמד כל אחד מכם להיות לומד עצמאי.

בספר זה מובאים כלים שיסייעו בהגשמת מטרה זו. כלים אלה נקראים 

  אסטרטגיות ומיומנויות.

  

  התחומים הנלמדים בספר

קסט בספר תיחשפו לטקסט העיוני, לטקסט השימושי ולט –הבנת הנקרא   א.

פי רמת קושי. ההבדלים בין הרמות -הספרותי. המאמרים מסודרים על

נובעים ממורכבות הטקסט (כמות חסמי הקריאה, מורכבות המשפטים 

  ואורך הטקסט). 

הִפסקה. תתקדמו ותכתבו  –בספר זה תחזרו על נושא מוכר  –הבעה בכתב   ב.

  כן תלמדו לסכם מאמרים נתונים.-מאמר. כמו

נושאים הלשוניים בספר נלמדים בהקשר למאמרים. ככל ה – ידע לשוני  ג.

  שתצברו יותר ידע לשוני, יהיה לכם קל יותר לשפר את ההבנה ואת הכתיבה.

דגש מיוחד הושם בספר על נושא זה. תפגשו ביטויים  – העשרת השפה  ד.

ממשלב ספרותי, ניבים ופתגמים, ותידרשו ליישם אותם בכתיבה ובעת 

  השיח הציבורי בכיתה.

במהלך השנים יצטבר לכם ידע רב. מיומנות ארגון הידע  – ארגון הידע  .ה

תעזור לכם לשמר את הידע בתבניות זיכרון. כך תוכלו לשלוט על כמות 

  הידע המצטבר ולהשתמש בו בתבונה. 

  

  

  

  למידה יעילה ומהנה,                  

  

  ציפי משולם                   
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  מושגי יסוד
   רצף משפטים הבנויים  =  ִּפְסָקה

  א. מרעיון מרכזי אחד,    
  ב. ממשפטים התומכים ברעיון.    

  
  שלוש פסקות- משפט פתיחה, שתיים  =  ֶקַטע

  ומשפט סיום.    
  

  ויותר פסקת פתיחה, שלוש פסקות  =   ַמֲאָמר
  ופסקת סיום.    

  
  משפטי נימוק, הסבר, תיאור, פירוט ודוגמה,  =   ּתוְֹמִכים

  הבאים להבהיר את הרעיון המרכזי.    
  

  רעיון + נימוק + הסבר + דוגמה.  =   ה ֶרטוִֹריִמְבנֶ 
  

  משפט מכליל קצר שתפקידו להעביר מסר, טענה.  = ַרְעיוֹן ֶמְרָּכִזי (ר"מ)
  יש רק אחד מסוגו בפסקה.                                   

      
  נכתב אחרי הרעיון המרכזי או אחרי כל משפט שיפוטי   =   ִנּמּוק

  המחייב הנמקה.     
  

  תפקידו להרחיב את הרעיון או את המשפט שלפניו.  =  ֵּברֶהְס 
  

  פי המבנה הרטורי של אריסטו.-פסקה על  =  פסקה מוֵֹדִלית
  

  =     פעילות בה הקורא מנסה לשחרר את כל החוסם אותו "דיאלוג עם        
  מלהבין את הנקרא.    טקסט" 

  
  לים, כל המקשה על הקורא להבין את הנקרא כמו מי  =   "חסמי קריאה"

  מאזכרים, סימני פיסוק, קשרים ועוד.     
  

  העוזרים לבדוק את מידת ההבנה של הקורא. אמצעים   =  ממדי הבנה
  

  סיום, תוצאה, מסקנה.  =    סת"מ
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  סימני דרך...

לאורך הספר. הדפים הצבועים בירוק הם דפי הבעה סימנים שילוו אתכם להלן 

  בכתב.

  

  

  תזכורת          ביצוע משימות         
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  / ליין פארסונס לעולם אינך יודע

  

  

  

  לעולם אינך יודע

  עד שניסית.

  ולעולם אינך מנסה

  אלא אם כן ניסית באמת.

  אתה מתאמן ככל האפשר;

  אתה עושה כמיטב יכולתך.

  

  ואם עשית כל אשר תוכל

  –עדיין "נכשלת" ו

  האמת היא, אם כך,

  שלא נכשלת כלל.

  

  כאשר אתה שואף לממש את חלומותיך,

  יהיו אשר יהיו,

  אתה גדל עם השאיפה;

  אתה לומד מן ההתנסות;

  אתה זוכה מתוך העשייה.

  

  (תרגם: אוריאל אופק)
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  משימות   – ע"לעולם אינך יוד"

  תהליך הלמידה.כל יבות בוהמחגות בסיסיות המופיעות בשיר, ָר ְד ציינו ארבע   .1

  

  " במרכאות. הסבירו מדוע.נכשלתבבית השני מופיעה המילה "  .2

  

  העתיקו את התשובה הנכונה. מהו הרעיון המרכזי בשיר?  .3

  נכשל. ינואדם אף פעם א  א.

  כל מי שמנסה, נחשב למצליח.  ב.

  חשוב לממש את החלומות.  ג.

  כל התשובות נכונות.  ד.

  

  השורות האחרונות של השיר. הסבירו את שלוש  .4

  

התבוננו במבנה החיצוני של השיר, והסבירו את הקשר בינו לבין הרעיון העיקרי   .5

  של השיר.

  

  הבעה בכתב

התייחסו לטענה זו,  .תיתהטענה בשיר היא כי ההתנסות היא הלמידה האִמ   .6

  .עליה והביעו את דעתכם

  

  מבנה פסקת טיעון        

  פתיח          

  רה על הטענהחז     

  מסכים / לא מסכים

  נימוק     

  הסבר     

  / דוגמה הוכחה     

  סיום          

  

   ,מהשירקחת אתם יכולים להמסר שמה אנחנו נמצאים בפתחה של שנה חדשה.   . 7

  כתבו אותו בגדול מעל הלוח. מוטו בתהליך הלמידה השנה?לגביכם שיהווה   

  רעיון
 מרכזי

 תומכים
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  נתן זך /יר יר מציהצי

  ,, הפסל מפסלהצייר מצייר, הסופר מספר

  אך המשורר אינו שר

  הר בצדי הדרך, הוא

  או עץ, או ריח,

  משהו בורח

  או כבר לא, מה שהיה

  ולא יחזור, כמו עונות השנה,

  החום, הקור, הקרח והצחוק

  של הלב, כאשר הוא אוהב,

  מובן-או מים, משהו רחב, בלתי

  יה, או שיר,יכמו רוח, או אנ

  משהו שמשאיר

  משהו. 

  

  משימות  – "הצייר מצייר"

עולתו של פואילו  ,שלושה מתוך ארבעה אמנים מוגדרת בדרך אחתפעולתם של   .1

הדרך המשותפת לשלושה, ומה מיוחד  יהציינו מ .הרביעי מוגדרת בדרך שונה

   בדרכו של הרביעי. 

   .מה תפקידןוציינו , אותןכתבו  .ביעות ספקבשיר מופיעות מילים הַמ   .2

הן  השיר שורות ר יתואילו כל  ,הארוכה ביותר השורה הראשונה בשיר היא  .3

כיצד קשור המבנה  .. השורה האחרונה בשיר היא מילה אחתיםם משתנכיאורב

  החיצוני לרעיון של השיר?

  והסבירו אותם. ,סיונותינ המנסה להגדיר מה עושה המשורר. בחרו שלושנתן זך   .4

  !לומד ?התלמיד מה עושה  .בשיר עושה פעולה נוסףכתלמיד התייחסו אל ה  .5

  צריך לעשות תלמיד כדי ללמוד ולהצליח.  ,שלדעתכם ,חמש פעולות כתבו  א.

  חמש פעולות משותפות.רשימה של וצרו  ,עמיתבדקו אילו פעולות כתב   ב.

  וצרו רשימה של חמש פעולות משותפות. אחר,זוג בדקו אילו פעולות כתב   ג.

  . יסייעו לכם להצליח ,רובההיא ליצור רשימה של חמש פעולות, שלדעת המגמה 
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  בנק מילות שאלה
  
  

  

  

  

 

        

הפעולה   מילת השאלה 
  הנדרשת

  דוגמה  מילה/ביטוי מרמז

  
  כי, כיוון ש...,  סיבהלחפש   מדוע?

  מפני ש...

כי הילד הצליח 
  השקיע עבודה רבה.

  הצליח...?מדוע 

  
  כיצד?

  לחפש
  אופן, מצב

ילה המתארת מ
פעולה, קשורה 

    לפועל.

   .לאטהלכנו 
  הלכנו? כיצד 

  יפה. הם קראו 
  הם קראו? כיצד

  כמותלחפש 
מילה שהיא שם 

ספר, מופיעה מ
  לפני שם עצם.

נערים הצליחו  חמישה
לטפס מעל החומה.  

  נערים?כמה 

  היכן/איפה?
  לאן?

  מאין?
  מקוםלחפש 

  אירועאו 
  ציון מקום 

  או אירוע

ליום הילדים ִהגיעו 
  של ערן. ההולדת

  ילדים?הגיעו ה לאן

  
  מי?

  מי הם?
לחפש בני אדם, 

בעלי חיים או 
  צמחים

  

  

זיהו את  השומרים
  הפורץ.

  זיהה את הפורץ? מי
  

  
  מה?

  מה הם?
לחפש שם עצם 

  הצמוד לפועל
שם או ביטוי 

  הקשורים לפועל.
המורה אמרה שיש 

להתכונן לקראת 
  החגיגה.

  המורה?אמרה מה 

  מילה המייצגת 
אנשים, בעלי חיים 

  או צמחים.

  
  איזה? איזו?

  אילו?
לחפש שם תואר 

  צמוד לשם

שם תואר 
הקשור לשם 

  עצם.

  דיברה היפה המורה 
עם הילדים 

  .הגדולים
  מורה?  איזו
  תלמידים? אילו

  כמה?

4 
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  תרגול בנושא שאילת שאלות
 ותתנינ , שהתשובות עליהןשאלותכתבו חמש קראו את הקטע שלפניכם. 

  בקטע. 
  

  אגמים

, הוצאת 6ם", כרך פי "אגמים", מתוך "העולם שלנו", סדרת "מגלה עול-על(

  )101עמוד  ,"ספר עולם", ירושלים

  

ָּמה) הוא מקווה מים, המוקף ביבשה. אגמים נוצרים בטבע בשלוש דרכים אגם (יַ 

שונות: בעקבות רעידות אדמה, מקרחונים ענקיים ומחסימה של נהרות. ישנם 

אגמים קטנים מאוד, וישנם אגמים גדולים עד כדי כך שאם עומדים בצד אחד 

  אפשר לראות את הצד האחר שלהם.-אי ,שלהם

  

במקום אחד  .אמריקה האגם הגדול ביותר בעולם הוא אגם סּוִפיְריֹור שבצפון

הכינרת היא אגם קטן הרבה יותר: לעומת זאת קילומטר.  563 -ו לגיע רוחּבמַ 

קילומטר. גם ים המלח הוא אגם  12 -ורוחבה כקילומטר,  22אורכה של הכינרת 

גמים האלה, הכינרת וים המלח, נוצרו בעקבות רעידות אדמה חזקות קטן. שני הא

  מאוד, שהתרחשו בתקופות קדומות.

  

הארץ נוצרו מקרחונים ענקיים שגלשו מן ההרים. לפני - פני כדור-רוב האגמים על

הארץ.  שנים רבות, בתקופות הקרח, כיסו שכבות קרח חלקים גדולים מכדור

תו גושי סלעים, חפר בקרקע במורדות, גרר ִא הקרח שהצטבר בהרים גלש בִאטיות 

בורות ענקיים והרחיב אותם. לאחר שנים רבות, כאשר הקרח נמס, מילאו המים 

  רבים מן הבורות והעמקים האלה, וכך נוצרו האגמים. 

  

תו סלעים ובוץ, הסלעים לפעמים חלק מנהר עשוי להיהפך לאגם. הנהר סוחף ִא 

  לא יכולים לזרום עוד, ונוצר אגם טבעי.והבוץ שוקעים בקרקעיתו עד שהמים 

  

רוב המים באגמים מקורם בגשם. מי הגשמים, אשר יורדים על היבשה, מתנקזים 

  לנחלים ולנהרות ונשפכים לאגמים.

5 

10 

15 
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  בנק מילות הוראה
 דוגמותמילת ההוראה ו הפעולה הנדרשת

כתבו את כל הפרטים והנתונים המתוארים 
 פי סדר הגיוני.-על הנושא על

בדרך כלל יש להשתמש במילות  :ותאר
תארו את תהליך  תואר מתחום  הספרות.

ן אירופה והתיישבותם של שבטים מצפ
 .ביוון

כתבו רק את הנתונים שאתם מתבקשים 
, ללא כל הסבר או תיאור. כתבו לציין

  במשפטים קצרים.
  . ...3. ... 2. ... 1אפשר לכתוב בסעיפים: 

לשאלה  המקבילהוראה ה :נוציי
את שמות ערי הבירה  נוציימהם/מי. מהן/

שמות ערי הבירה של  םמה( .של המדינה
ציינו את שמות השבטים  )המדינה?

  .ם שהתיישבו באירופההיווני
כתבו את הרעיון במילים שלכם. יש להבהיר 

משפט או רעיון בניסוח שונה  ופשוט יותר 
מכפי שהם מופיעים בטקסט הכתוב. אפשר 

  ת דוגמה.לתאר בהכללה, אך אין לת

: המטרה היא להרחיב את וריהסב
ההתייחסות לרעיון, כדי שהוא יובן היטב. 

מדוע ציווה המלך לבטל את  וריהסב
  רה.הגזֵ 

דע ּיֶ מהכתוב או ִמ  דוגמותהביאו דוגמה או 
  העולם שלכם. 

תפקידה של הדוגמה הוא להמחיש את 
  הרעיונות ולבסס את ההסבר.

בין : המטרה לקשור בין הרעיון למויהדג
 הטקסט. כך אפשר לדעת אם הרעיון הובן.

  .הביאו דוגמה למחזוריות בטבע

בחרתם בתשובה. יש  מדועעליכם להסביר 
להתבסס על הכתוב או על ידע עולם או על 

  היגיון.
  היעזרו במילות הקישור: כי... מכיוון ש...

כדי להבטיח שהתשובה איננה  :ונמק
  סתמית, אנו נדרשים לנמק.

ות חתמו על האמנה האם כל המדינ
  .לזכויות הילד? נמקו את תשובתכם

  עליכם לחשוב על מסקנות (הבנות)
שאינן מופיעות במפורש בטקסט. עליכם 

  לגלות  אותן בעצמכם.

אפשר להסיק מסקנה על חלק  :וקיהס
  מהטקסט או על כל הטקסט.

במקרים רבים לצורך ההוכחה תידרשו  
ך ) משפט או חלק ממנּו מתולהעתיקלצטט (

  לצורך ביסוס. –הטקסט. הציטוט 

: המטרה היא מן הכתוב וחיהוכ/וצטט
לקשור בין הרעיון לבין הטקסט. הקשר 

  הזה מוכיח הבנה.
עליכם להחליט על תבחינים להשוואה 

ולמצוא את נקודות הדמיון ואת נקודות 
השוני בין מספר גורמים. לאחר שמצאתם 

מההשוואה  להסיק מסקנהאותן, עליכם 
  (אפשר להיעזר בטבלה.) .שערכתם

  מקור     מקור     שונה/דומה                                    
  התבחין       א'        ב'                  

  
  

  כשישנם כמה מקורות,  השוו:
המטרה היא להציג את הדומה או את 

  השונה ביניהם.
השוו בין שיר לבין סיפור מבחינת אורך 

ינת אורך הטקסט ומבחינת השורות, מבח
  .החריזה

זהו את הרעיונות המרכזיים (או את 
חלקיהם) בכל  פסקה, וכתבו אותם בתבנית 

  הסיכום.

  מדה.ע: בדרך כלל מסכמים מאמר מוסכ

לאחר שציינתם את התבחינים העיקריים 
פי -של הערך, מיינו את הטקסט על

התבחינים, ורכזו בפסקה אחת את כל 
  תבחין.המשפטים השייכים ל

בדרך כלל מתמצתים ערך  :ותמצת
  ספר לימוד.פרק בקלופדי או יאנצ

 השאלה חייבת להיות ממוקדת ומנוסחת בבהירות ובדייקנות.
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  ְלַמקדמי הבנה חסמי קריאהמ
. מילים לא 1

 ___ מוכרות
  . מאזכרים2

_______ 
  . סימני פיסוק4 . מילות קישור3

~ 
  . אמצעים5

  רטוריים
 *אמנותיים  

  . קריאה1
  קדימה – אחורה    
  . משפחות מילים2
  ורש. איתור ש3
  . חיפוש אחר4

  מילה נרדפת    
  . ניסיון להבין5

  את הטקסט     
  ללא המילה    
  
  
  
  
  
  
 

  כינויי גוף
  הוא, היא, הם, הן...

  כינויי יחס
  אותו, אותה, אותם, אותן...

, ן, לו, לה, להם, להןהם, בהבו, בה, ב
  אצלו, אצלה...

  כינוי רומז
  הללוזה, זו, אלו, אלה, 

  כינויי שייכות
  מבחן שלהה –בחנה ִמ 
  בקשה שלהםה –שתם ָק בַ 

  ביטוי מכליל
 –העיתונות, הרדיו והטלוויזיה 

  אמצעי תקשורת אלה...
  מאזכר נרדף

 הזאטוטיםבהנאה מרובה שיחקו 
  .הפעוטותבחצר. הגננת ראתה את 

  
כדי לאתר מאזכר יש למצוא את 

הנושא שהוזכר קודם לכן ומתייחס 
 למאזכר.

  ,גם, ו – תוספת
  נוסף על כך, יתר על כן               

  , כך, בהמשך-בהתחלה, אחר – זמן
  לאחרונה, כש..., , לפני, בזמן ש...          
  כה...עם רדת החשֵ           

  , אך, אולםאבל – ניגוד
  הואיל ו..., משום , כיוון ש.. – סיבה

  , היות ש..., כיש...             
  , בעקבות זאתלכן, לפיכך – תוצאה
  י, למעןכד – תכלית
  כלומר, דהיינו – הסבר

  בהשוואה ל..., בדומה ל...,  – השוואה
  , כמו, כשם ש...בניגוד ל...                  

   אף,-על למרות,חרף,  – ויתור
 .ש.. פי-על-אף             

  בסוף משפט. נקודה (.)
  מרכאות (") 

  (דיבור ישיר) ציטוט -
  שם/כינוי,  -
  ,היפוך משמעות -
  , מטפורה -
  ,מושג (" ") -
  מטבע לשון  "בור  -

  .סוד"   
  סימן קריאה (!)
  סימן שאלה (?)

  פסיק (,)
  פירוט –נקודתיים (:) 

  הסבר –סוגריים () 
  ) -מקף מחבר (

  )–(מפריד  קו
 

  דימוי
  האנשה

  חזרה על 
  מילים

  מטפורה
  אירוניה

  גוזמה
  שאלה 

  רטורית
  

  (מיומנות זו 
  תילמד 

  בחטיבה.)
  את רוב

  האמצעים
  הרטוריים

  אתם ַמכירים
  משיעורי 

  ספרות.
  
 



 

8 
  

~ 

~ 

~ 

~ 

 

~ 

  וענו על השאלות שאחריו.נהלו עמו "דיאלוג", קראו את המאמר, 

  מה עושות האיילות" "
  )מעובד מתוך "עיניים"(

  אין מזג אם בחורף בישראל קצת קר וקצת גשום; קצת בוץ וקצת רוח. הכול 
ל בעולם יש מקומות שהחורף וידידותי לסביבה. אב מתוןחורף היר קיצוני. ואו

ומכשולים על היצורים  עורם קשייםבהם קשה ביותר. אמנם גם בישראל החורף 
קיצוניים, המעלות צונחות אל מתחת  בהםיש אזורים שתנאי הסביבה  ךהחיים, א

  במשך שבועות ואפילו חודשים. שםלאפס ונשארות 
לג אינו מפשיר האדמה קופאת ומתכסה בשכבת שלג עבה. הש האלהבמקומות 

בעלי החיים והצמחים  –בועות וחודשים. בחורף כזה כל היצורים החיים במשך שָ 
לא יוכלו לשרוד, כי הקור העז,  –מוכרחים להתאים את עצמם לתנאיו, ולא  –

יצורים החיים החלק מהתנאים ש הםהמחסור במזון והצורך בחימום עצמי 
  עם בוא החורף.אתם צריכים להתמודד 

. קבוצה גדולה של יצורים  חיים פשוט נמנעת הימנעותהראשון מבוסס על  המנגנון
ונכנסת לתרדמת חורף  ,מלהתמודד עם תנאי הסביבה הקשים השוררים בחורף

עמוקה (היברנציה) עד בוא האביב. בתקופת תרדמת החורף קצב חילופי החומרים 
ץ הדם יורדים, יורד ועמו חום הגוף של בעל החיים. גם קצב פעילותו של הלב ולח

ופעילותם של המוח, של  ,והדם נאגר בטחול, מספר הנשימות בדקה פוחת
לבעלי חיים אשר יכולים להיכנס לתרדמת  דוגמותטית. החושים ושל העצבים ִא 

סנאים. לא רק בעלי חיים נכנסים לתרדמת ועטלפים, קיפודים, נמנמים  םחורף ה
א הסתיו אורך היום משתנה. חורף. גם צמחים רבים מתכוננים לקראתו. עם בו

עם  .את עליהם ולהאט את קצב חילוף החומרים להשירהשינוי הזה גורם לעצים 
  והצמחים מתעוררים וחוזרים לפעילות מלאה. ,בוא האביב שוב הכול משתנה

המנגנון השני להתמודדות עם תנאי הסביבה הוא מנגנון של "עזרים" אשר  
  עם תנאי הסביבה. חלק מהמכרסמים פיתחומאפשרים ליצורים החיים להתמודד 

ידי פעילות שרירים, רעד של השרירים -מערכת "עזרים" פעילים: חימום הגוף על
: שכבת פרווה עבה, שכבת סביליםוייצור חום בדרכים אחרות. ויש גם "עזרים" 

מבודדות את גופם של בעלי  , כל השכבות האלהשומן עבה או שכבת נוצות עבה
 יבה. לחלק מבעלי החיים יש שכבת פרווה עבה וגם שכבה עבה שלהחיים מן הסב

וגם שכבת שומן עבה (פינגווינים) ל, לדוב הלבן) או שכבת נוצות עבה שומן (למש
או שכבת פרווה קצרה וסמיכה ושכבת שומן עבה (כלב ים). אצל איילי הצפון כל 

ן המבודדות פרווה סמיכה מכיל כאלפיים שערות חלולות, והשל בוע סנטימטר ָר 
  מפני הקור ושומרות על חום גופו של האייל.

אף על פי שהחורף הישראלי אינו קיצוני, גם בעלי החיים בארצנו מתכוננים 
    יפגוש את היעלים בעלי הפרווה  ,מים אלו לטיול ברחבי המדברילחורף. מי שיצא ב

ם דלילה פרוות החורף. עם בוא האביב תיעשה פרוותם  של היעלי –העבה והכהה 
  .ובהירה ומותאמת לתנאי העונה
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  משימות  – "מה עושות האיילות"
  

  

  שלושה תנאים שיצורים חיים צריכים להתמודד עמם עם בוא החורף. ציינו  .1

. קור עז, 1הם עמם יצורים חיים צריכים להתמודד ששלושת התנאים   ת.

  . הצורך בחימום עצמים. 3. מחסור במזון, 2

ו' . רק לפני באמצעות פסיקים , אלא3, 2, 1ם ללא ציון אפשר לענות גשימו  

  . בוא פסיקילא  החיבור

  

  שני מנגנונים להתמודדות עם תנאי מזג האוויר, המופיעים במאמר. ציינו  .2

  את סוגי ה"עזרים" (המופיעים בטקסט). פרטו  .3

 פי המנגנונים להתמודדות עם תנאי-את בעלי החיים ברשימה שלפניכם על מיינו  .4

  הסביבה של החורף, שהתפתחו אצלם. 

  בעלי החיים: דוב לבן, עטלף, אייל, כלב ים, סנאי, קיפוד, פינגווין, יעל, נמנם.    

בשני משפטים על מה מבוסס מנגנון ההימנעות. (אל תעתיקו את ההסבר  הסבירו  5

  מהטקסט.)

מנגנון ההימנעות מבוסס על כך שבעלי החיים בתקופת החורף   ת.

לתרדמת  יםמודדות עם תנאי מזג האוויר בחורף ונכנסמהת יםנמנע

  חורף. 

  

   מהמאמר? להסיק אפשר מה  .6

"עם בוא האביב תיעשה פרוותם של היעלים כתוב:  34בסוף המאמר בשורה   .7

  את תשובתכם. נמקומשתנה הפרווה עם  בוא האביב?  מדוע דלילה ובהירה."

  יים להתמודד עם החורף. עוזר המנגנון "השני" לבעלי הח כיצד רוהסבי  .8

  חייבים היצורים החיים להתמודד עם תנאי החורף הקשים. מדוע הסבירו  .9

  באמצעותה את מבנה הפסקה.  הדגימופסקה מהמאמר, ו בחרו  .10
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  ממדי הבנה

, החל בפרטים כאשר אנחנו קוראים טקסט, אנחנו מבינים אותו בכמה רמות

ם גלויים ושאנחנו צריכים להסיק גלויים הכתובים בטקסט, וכלה בדברים שאינ

, והן נקראות תחנות בדרך אל פסגת ההבנהמתוך הטקסט. רמות ההבנה שלנו הן 

ולפתח לבדוק את רמת ההבנה אפשר . באמצעות שאלות מתאימות ממדי הבנה

  . אותה

  מותאמות שאלות. בסולם לכל תחנה  .ממדי ההבנהסולם בעמוד הבא תמצאו את 

  ולשפרה.  ,לאתר בעצמכם מה רמת ההבנה שלכם תוכלו ולם הזהבעזרת הס

  

  הכרת ממדי הבנה תסייע ללומד...       

  א. לאתר את מקור החסימה בהבנה;       

  ב. לדעת לדרוש תרגול מתאים;       

  ג. לפתח את המודעות בנושא הבנת הנקרא.       

ורק , טקסטהדיאלוג עם כאשר אתם קוראים טקסט, כדאי שתבצעו תחילה 

  גלוי).  תוכןבין את הטקסט ברמת ארגון (נסו לה ךכ-ראח

  

  פי ממדי ההבנה.-לפניכם דוגמות לשאלות על

  . תוכן סמוי4        איתור מידע. 1

  מהו הרעיון המרכזי?              מה אמרו?    

  מהי המסקנה?              מי אמר?    

  מהו המסר?             היכן? מתי?    

  . פרשנות5          . ארגון מידע2

  מה דעתכם על...          פעולות... ציינו שלוש    

  נמקו והוכיחו.            פרטו, הדגימו    

  . הערכה6    לשון)-. הבנה לשונית (מטה3

  מה דעת הכותב?             כוונת המאזכר     

  מה כוונת הכותב?            פירוש המילה    

  תפקיד סימן פיסוק או מילות קישור    
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התשובה מצויה 
בטקסט, אך 

בתפזורת. יש 
ללקט מילים 

ומשפטים 
את להרכיב ו

באופן  תשובהה
  עצמאי. 

  

  

  

  

כאן מתייחסים           
של  לדרך הכתיבה

  הכותב.
השיפוט מתייחס 

  .מבנהלרכיב ה
גם הערכת 

של  מטרהה
הטקסט קשורה 

  לממד זה. 
השאלות קשורות 

ביישום העקרונות 
  . שנלמדו

  

פרשנות יש לתת 
להבנה  אישית

הגלויה ולזו שאינה 
גלויה. כל פרשנות 

צריכה להסתמך על 
הכתוב או לנּבוע 

  ממנּו. 
  

 מהרוב השאלות "
?" קשורות לדעתכם
  .לממד זה

  

התשובה אינה 
מצויה בטקסט, 
אבל משתמעת 

ממנּו. יש להפיק 
ט מטקס מסר

 מסקנהספרותי ו
מטקסט עיוני. 

הרמזים מצויים 
בתפזורת 
  בטקסט. 

  

מילים יש לזהות 
ולפרש  מוכרות -לא

אותן לפי הדרכים 
כן יש -שנלמדו. כמו

 מאזכריםלזהות 
מילות ולהתייחס ל

סימני ולקישור 
  .  פיסוק

  

היעזרו במילות 
השאלה. מצאו 

את התשובה 
 ,בטקסט

אותה.  העתיקוו
הקפידו על  

תקינות 
  .המשפט

  

 ממדי הבנהסולם 
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  ?מפורשת)-(הבנה לא תוכן סמוי לבין(הבנה מפורשת)  תוכן גלוי מה בין
                   תוכן                                       

 

 

  סמוי                                        

  רמת חשיבה גבוהה. תדרשנ.  1

  .  התשובות אינן מצויות בטקסט, אלא יש להסיקן2

  את התשובה קיימים רמזים שאפשר להסיק .מנּומ     

  לעתים נדרש  ,פיהם. לעתים הרמזים בולטים-על     

  .מאמץ לאיתורם     

 .  ידע עולם עוזר לשפר  את הבנת הרובד הסמוי. 3

  גלוי                                      

  רמת חשיבה נמוכה ובינונית. תדרשנ.  1

  ויש לאתרן וללקטן. ,ט.  התשובות מצויות בטקס2

  .  הבנת הגלוי היא תנאי להבנת הסמוי.3

  .ברובד הגלויקיימות שתי רמות של שאלות 

                                       

  ארגון מידע                           איתור מידע             

  בינונית.  חשיבה* נדרשת רמת     * נדרשת רמת חשיבה נמוכה.

  * יש להבין את הטקסט    ש להבין את מילות              * י

  באופן כללי.   השאלה ולהתמצא בהן.             

  יש ללקט חלקי תשובה *    * אפשר להעתיק את               

ולנסח מחדש משפט או פסקה.                                    .התשובה מהטקסט   

  כדי להגיע לרמה טובה בשלב *                                                   

  זה יש לבצע "דיאלוג                                                     

 עם הטקסט".                                                     
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  הדרך להצלחה
  !עצרו ?מצורף אליו דף משימותו ,קיבלתם מאמר

   אבל מה בעניין  ,שאתם רוצים לסיים מהר ברורילו לקרוא את השאלות. אל תתח

         ההצלחה?

- ראח ,זמן רב יותרטית ונמשכת העבודה ִא  בהתחלההמוצעת. שיטה נסו את ה      שימו

  !עבדו בשלבים מבצעים זאת במהירות ומצליחים! ךכ

כשאתם  ,וחותקראו את הכותרת, דפדפו בדף המשימות, קראו את השאלות הפת  א.

יעזרו לכם להבין גדים אלו יגדים. הימבטלים את מילות השאלה ומתייחסים רק לה

  .טקסטבמה כתוב 

המשפטים הראשונים. עכשיו תבינו טוב עברו ברפרוף על הפסקות, קראו רק את   ב.

   יותר במה הטקסט עוסק. 

   ".דיאלוג עם טקסטובצעו " ,קראו את המאמר  ג.

בטקסט, סמנו עליו את חסמי הקריאה בצורה שיטתית.  כאשר מותר לכם לכתוב

קראו את  ונסו לפרש אותה. ,סמנו אותה בקו ,מוכרת-אמילה לנתקלתם ב אם

את הפירוש בהקשר. לא חובה  ונסו להבין ,וואת המשפט שאחרי הקודםהמשפט 

חזרו  ,רחוק מאזכראם נתקלתם ב אלא את הכוונה. ,לדעת את הפירוש המילוני

ם קיי אם .אליו הוא שייךששמו מעליו את הנושא ור ,למי הוא שייך בררו לאחור,

מה הם בדקו וב ,סמנו אותם – , סוגריים, מרכאותמקף  – משמעותי סימן פיסוק

  הבנת המאמר.במוסיפים ועוזרים לכם 

ן בו ולכתוב בו, ערכו מאם המאמר שאתם קוראים הוא בספר, ולכן אסור לכם לס

חסם קריאה כתבו את פירושו או את  ה, ולצד כלרשימה של חסמי הקריאה בטבל

    תפקידו.

  דאו שהמאמר מובן לחלוטין. וַ ּו ,ראו את המאמר ברצףק  ד.

  עכשיו עברו לדף המשימות.  ה.

זה יחדד טוב יותר את ההבנה  שימו אם יש תרשים מבני, מלאו אותו בהתחלה.  

  שלכם. 

סמוי. תשובות לרובד ההגלוי  מהרובד כבד,אל ה מהקלבדרך כלל דף המשימות בנוי    
תענו במהירות כי  מטה לשוןשאלות על  ;מהמאמר להעתיק אפשר איתורלשאלות 

. השאלות הן בשלב זה קראו היטב את האפשרויות ."דיאלוג עם טקסט"צעתם יב
והן מופיעות בסעיף נפרד. אם  ,לפעמים קיימות שתי תשובות נכונות .רהבֵר -רב

  יחשב הדבר לשגיאה. י ,ת נכונהרק תשובה אחותציינו תמהרו 
מהטקסט,  התשובהאת  אין להעתיקאבל , שייכות לתוכן הגלוי ארגוןשאלות גם    

   הטקסט. ךסמ- יש להרכיב תשובה עצמאית עלאלא 

2 
  דקות

2 
  דקות

8 
  דקות

30 
 דקות

יותר לענות על שאלות תוכן סמוי כן הגלוי יהיה לכם קל לאחר שהבנתם את התו
 שהתשובה שלהן לא כתובה במפורש אלא נרמזת. 
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  מעלה-עולים מעלה
  נדבך אחר נדבך           

 בדרך להבנת הטקסט                 

 קוראים כותרת

 קוראים ת"ז

מפיקים את הרעיון 
 בסיפור

  מנהלים דיאלוג
 עם הטקסט

 קוראים שאלות

  קוראים כל
 פסקה ופסקה

  מציינים נושא
 כל פסקהשל 

מזהים רעיון מרכזי 
 בכל פסקה

  מזהים ומשחררים
 חסמי קריאה

  מזהים את הבעיה
 ואת פתרונה

  קוראים את
 כל הטקסט

  מזהים ומשחררים
 חסמי קריאה

מפיקים מסקנה או 
 עמדת הכותב או מטרת

 הטקסט

מפיקים את המסר 
מתוך שילוב הבעיה 

 והפתרון

 עיוני טקסט   
 עיוני

 ספרותי טקסט
  ספרותי

משערים
  השערות

  מוסיפים
  השערות

אוספים את המידע 
 המובן
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 בפסקה 

 גפסקה 

 דפסקה 

 הפסקה 

  .ל שאלותנראה סוגים שונים שביחד וקראו את המאמר,  

  

  נכנסים לזירת הקרקס
  )פי מאמר שפורסם באינטרנט-על(

  

חיים. יש בהם שילוב של אימון המלווה בעינויים -קרקסים הם אסון לבעלי

ובתנאי החזקה מחרידים. מאבק עיקש של ארגונים שונים הביא להגבלת ההיקף 

  החיים במופעי קרקס בישראל.-של ניצול בעלי

  

סובלים, בין  חַ חיים מנוצלים והם בהכֵר -מה רע בקרקסים? במופעי קרקס בעלי

- אלה חיות מבויתות. שעות ארוכות מטלטלים את בעלישאלה חיות בר ובין ש

החיים ממדינה למדינה ומעיר לעיר, בקרונות קטנים ובכלובים צרים. נוסף על כך, 

טבעם, ואף גורמים להם נזק מחייבים אותם ללמוד לבצע תעלולים הנוגדים את 

  בריאותי. שיטות האילוף כוללות במקרים רבים הָּכָאה.

  

. פעילי אגודות 1994הפעילות בישראל נגד ניצול חיות בקרקסים החלה בשנת 

שונות ערכו הפגנות וקיימו משמרות מחאה נגד מופעי קרקס שניצלו חיות ממינים 

סוסים וכלבים. בתצפיות שערכו  רבים, כגון: אריות, דובים, ג'ירפות, פילים,

הפעילים, תועדו תנאי ההחזקה הקשים של החיות כשהן קשורות ברגליהן או 

  כלואות בכלובים צרים, במשך כל שעות היממה. 

  

השר לאיכות הסביבה דאז, יוסי שריד, ִהנחה את רשות שמורות הטבע לאסור 

ה והפעלה של בישראל קיום של מופעי קרקס הכוללים חיות בר, לרבות הקמ

כן - כניס לארץ קרקסים המחזיקים חיות בר. כמוגם להאסר נקרקסים כאלה. 

לקיים תצוגות נודדות של חיות בר במופעים או תצוגות בסרטים, נאסר 

  בפרסומות ובתכניות טלוויזיה, למעט תצוגות של חיות בר בבית גידולן הטבעי.

  

מקופים על טרפז, מדובים "אנשים נהנים מחיות על ארבע שהולכות על שתיים, 

" אמר ,מרקדים ומאריות בטבעות האש, אבל מקומם של כל אלה אינו בקרקס

השר שריד. "אמנם אנשים נהנים, אבל החיות מאוד לא נהנות. חיות שאולפו 

לקרקסנות הן חיות שעברו אימונים ממושכים, הכרוכים בעינויים. דובים 

סָוה נתיב ארוך של ייסורים מרקדים הם דובים מעונים. העליצות בקרקס מַ 

  וכאב."

5 

10 

15 

20 

 פסקה א
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 ופסקה 

 זפסקה 

  

באי הקרקס מה עבר על הדוב ועל הקוף, הם לא היו באים ידעו לדברי השר, לּו 

לצפות בהם ולהשתעשע. הם בוודאי לא היו מביאים את הילדים שלהם, 

שבתמימותם מוחאים כפיים לחיות האהובות שאינן מסגירות את סודן, אבל 

א רק ההופעה בקרקס נקנית בייסורים, גם השהות ִשוועתן עולה השמימה. ל

כלל הם מוחזקים בתנאים ירודים. - היים, שכן בדרך-בלהקה הנודדת קשה לבעלי

השר סיים את דבריו בבקשה: "אל תעשו את זה, אל תשתתפו במשחק המכור 

והמכוער הזה. אל תאפשרו למפיקים לנצל אתכם, אל תאפשרו להם לנצל את 

  "חיים.-אהבתכם לבעלי

  

בעקבות זאת שלחה רשות שמורות הטבע, לראשונה בישראל, תשובה שלילית 

למבקשים להפעיל קרקס, הכולל חיות בר. אמנם לא רק חיות הבר סובלות 

מהאילוף ומתנאי ההחזקה וההובלה בקרקס, גם החיות המבויתות מנוצלות 

בקרקסים, אך המשרד לאיכות הסביבה אחראי למתן היתרים רק למופעים 

  ללים חיות בר.הכו

  

  !דרך להצלחהובכן אנחנו מתחילים את ה

. ערכו רשימה של חסמי קריאה, כמו דיאלוג עם הטקסטכאמור, כדאי להתחיל ב

  מוכרות, תפקיד סימני הפיסוק וכן הלאה.-זו שכאן, ובדקו פירושים של מילים לא

   מה פירושן? – מילים לא מוכרות

  (בדקו מה השורש.) 12שורה  – תועדו

  (מיד אחרי "מחאה" באה המילה "נגד".) 10שורה  – מחאה

  .צעקתן(ביטוי חשוב)  27שורה  –שוועתן 

  ."למעט"פוך של יה 15שורה  – לרבות

  (מהמילה הסוואה.) 23שורה  – מסווה

  חוץ מ... 18שורה  – למעט

  כמו להסגיר מרגל, כלומר למסור אותו.(ביטוי חשוב)  26שורה  – מסגירות

  מתכוונים?למי הם  – מאזכרים

  12שורה  – הןכש

  16שורה  – כאלה

  מה תפקידם? – סימני פיסוק

  11שורה  – נקודתיים

  19ורה ש –מרכאות 

25 

30 

35 
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  מה תפקידן? – מילות קישור

  17שורה  - כן-כמו

  7שורה  – נוסף על כך

  7שורה  – אף

  11שורה  – כגון

  21שורה  – אבל

  36שורה  – אך

  . של כל חסם הפירוש, את הכוונה ואת התפקידכתבו את 

  אם כן, כעת תוכלו לענות על שאלות.סיימתם? 

  

  שאלותל דוגמות – תוכן גלוי ותוכן סמוי

  איתורתוכן גלוי:  

  מופעי הקרקסים בישראל?של יקף המה גרם להגבלת ה  .1

  

  ומי הוביל אז את הפעילות? ,מתי החלה הפעילות נגד ניצול חיות בקרקסים  .2

  

   על אילו חיות חל האיסור?  .3

, 1תשובה לשאלה נמצאת ה 2בשורה  .התשובות לשאלות מצויות בטקסטשימו 

  . 2חלקה השני של שאלה ה נמצא 14שורה ב .2תשובה לשאלה נמצאת ה 9ובשורה 

לפי לכתוב תשובה  עליכם. 1כתשובה לשאלה  2אל תעתיקו את שורה שימו  

  . שראלמה גרם להגבלת היקף מופעי הקרקסים בישאלו  .המילים של השאלה

מאבק עיקש של ארגונים : מנוסחת כך לפיכך התשובה צריכה להיות
או  מופעי הקרקסים בישראל.של היקף הגרם להגבלת הוא ששונים 

מה שגרם להגבלת ההיקף של מופעי הקרקסים בישראל הוא  כך:
  מאבק עיקש של ארגונים שונים. 

  ארגון תוכן גלוי:

  .מנוצלות חיות בקרקסשהמוכיחות  ,ציינו שלוש פעולות המצוינות בטקסט  .4

  .ין הפריטיםד ביפרלהכלל ופרטים ועליכם להשתמש במבנה של  שימו

  . 22, 13, 12, 8, 7, 5, 4את התשובה לשאלה יש לאסוף משורות 

בדרך  ; ב.בדרך של חלוקה לסעיפיםא. : התשובה יכולה להיות בשתי צורות

  של פסקה רציפה.
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  שחיות בקרקס מנוצלות הן שלוש פעולות המוכיחות   :אדרך 
  שיטות האילוף כוללות לעתים הכאה;  ) 1
החיות מוחזקות בתנאים קשים כשהן קשורות ברגליהן או   ) 2

  כלואות בכלובים צרים;
  החיות נאלצות לבצע תעלולים הנוגדים את טבען.  )3

שלוש הפעולות המוכיחות שהחיות בקרקס מנוצלות: שיטות דרך ב: 
בתנאים קשים, החיות מוחזקות הכאה,  האילוף כוללות לעתים

  ולעתים הן נאלצות לבצע תעלולים הנוגדים את טבען.
  

  יסמותוכן 

מה מתכוון השר יוסי שריד באמרו: "אל תשתתפו במשחק המכור והמכוער ל  .5

  ?)31הזה" (שורה 

השר קורא לקוראי המאמר לא ללכת למופעי קרקס ולא לקחת את 
י מופע כזה קיים מסך של פעולות מאחור כיכיכיכיילדיהם למופעים אלה, 

  אכזריות ומכוערות.

ה נתיב ארוך של ו"העליצות בקרקס מסו :למה הכוונה במשפט שאומר השר שריד  .6

  ?)24ייסורים וכאב" (שורה 

השר מתכוון שהשמחה ומחיאות הכפיים בעקבות תעלולי בעלי החיים 
לפני הן רק מסווה לפעולות אכזריות וכואבות שעוברים בעלי החיים 

  המופעים בתהליך האימונים.

  ?33בשורה  בעקבות זאתלמה הכוונה בביטוי   .7

הכוונה להנחיה שנתן השר שריד . 14השאלה מחזירה אותנו לשורה 

   לאסור קיום מופעי קרקס הכוללים חיות בר בישראל.

  העתיקו מהטקסט שני משפטים המייצגים עובדה ושני משפטים המייצגים דעה.    .8

  טרתו של הטקסט?מה מ  .9

  שלה. רעיוןונראה מה ה ,כל פסקהכדי לענות על שאלה זו נקרא שימו 

  לבעלי חיים.ַמזיקים הקרקסים : עמדההצגת  – אפסקה   

  יים. חנגרם נזק בריאותי ונפשי לבעלי  בגלל קרקסים – בפסקה   

  .המנצלים בעלי חיים נגד קרקסיםפעילות  – גפסקה   

  סים.קרק להפעילאיסור  – דפסקה   

  קריאה של השר שריד נגד השתתפות במופעי קרקס. – + ו ה ותפסק  

  .הפעילות תתוצא  – זפסקה   
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לשכנע את הקוראים ו ביקורתהיא להעביר  המטרה של המאמרלפיכך    

 םאבל ה ,אורים של הניצוליתיש במאמר אמנם  להתנגד למופעי קרקס.

לתופעת  לחזק את ההתנגדותאלא כדי  ,אוריתשם באים למו ינםא

  הקרקסים. 

   שאלות שיפוט: סמויתוכן 

  :שאלותבה כמה ת וכללנ. שאלת נושאגם נקראת  שאלת שיפוט

    הוכיחו מהכתוב.  .3  ;נמקו .2  מה דעתכם? .1

את  נמקועל החלטת השר להגביל את מופעי הקרקסים בארץ?  מה דעתכם  .10

  מהכתוב.  הוכיחוו ,תשובתכם

אחריה יש לכתוב דעה (בעד  .לדעתי להמיאת התשובה יש להתחיל בשימו   

   .החלטת השר מתחשבת בבעלי החיים ,לדעתי או נגד).

  החלטת השר ראויה. ,לדעתי או              
אך אין להשתמש בביטויים להשתמש בביטויים שונים.  אפשר ,כמובן

טובה", כיוון שזו התייחסות כללית -נהגות לאת"האו  "התנהגות טובה"

  מדי. 

  אחרי הנימוק יבוא הסבר. כי היא מגנה על בעלי החיים. שרי:נימוק אפ
גיע ומַ  ,גם הם יצורים חיים , שכובני האדם צריכים לשמור עליהם

  גם אם הם לא יודעים לדבר. ,_שלווהלהם לחיות בכבוד וב
  דרך השלילה.בלענות  ,כמובן ,אפשר

  בבעלי החיים. גם בעלי החיים הם יצורים  יםפעילות בקרקס מתעללב
  ואין לאדם זכות להתעלל בהם. ,חיים כמו בני האדם

   .22, 13, 12, 8 ותשורנמצאות ב הוכחות מהטקסטה

  .מלאהתקינה לא תשובה הנה דוגמה ל

כיוון שהיא מגנה על בעלי חיים. בעלי  ,החלטת השר ראויה ,לדעתי
החיים לא יכולים לדבר או להתנגד לאדם. אבל האדם צריך להבין 

זכות להתעלל בהם. לאדם ואין  ,או כיצורים חייםשבעלי החיים נבר
כתוב:  13, 12בשורות  .בטקסט ישנן הוכחות להתעללות בבעלי חיים

"כלובים צרים במשך כל ", קשורות ברגליהן" ,"תנאי החזקה קשים"
"שיטות האילוף כוללות במקרים רבים כתוב:  8שורה ב. שעות היממה"

  לפיכך צדק השר בהחלטתו. ".הכאה

  פי הדגם שלמדתם. -נסחו בעצמכם תשובה משלכם, עלכעת 

ב. וזכרו! אתם רשאים להביע כל דעה, אך עליכם להוכיח אותה מהכת

  סמך רגשות ותחושות ללא הוכחות לא תתקבל. -כתיבה על
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עם הטקסט", וכתבו את הפירוש  דיאלוג"ערכו  .לפניכם טקסט מסומן
   או את התפקיד של כל חסם קריאה שסומן.

  ל החיות אף דומה?האם לכ
  )2002 ,(מעובד מתוך "טבע הדברים"

  

פי -ידי אויביה, על-ידוע שאפשר להבחין בין חיה טורפת לבין חיה הנרדפת על

  פי האף של החיה?-העיניים והאוזניים. האם אפשר לעשות הבחנה זו גם על

מובן מאליו שאפיהן  של החיות אינם דומים זה לזה. אפשר להבחין בין אף צר, 

שרק נחיריו  ,נחיריו קבועים בקצהו וקרובים זה לזה, לבין אף מטושטש לגמריש

קבועים בצדדים ורחוקים זה מזה. כשם שהעיניים והאוזניים  והללובולטים, 

סימן לנרדפים, כן  הןהקדמיות הן סימן לטורפים, והעיניים והאוזניים הצדדיות 

  גם האף.

 –קבועים בקצהו, ולחיה  הנרדפת  פי רוב, לחיה הטורפת יש אף צר, שנחיריו-על

  נחיריים צדדיים.

 שאליהעם החיות בעלות האף הצר שנחיריהן בקצה, נמנית משפחת הכלבים, 

  .האלהשייכים גם הזאבים והשועלים. גם משפחת החתולים נמנית עם החיות  

כל בעלי החיים  –בעלי הנחיריים הצדדיים  –לעומת זאת שייכים לסוג השני 

  כגון הצבי ואחרים.הניצודים, 

   את הסיבה לכך שנחיריהן של החיות הטורפות ממוקמים מלפנים, קל להבין. אחד

מאמצעי העזר החשובים ביותר של החיות הטורפות, הנאלצות לצוד   כדי להשיג 

מוכרחות לעקוב אחרי  הן, הוא חוש הריח המפותח שלהן. להןאת הבשר הדרוש 

הטרף לפי עקבותיו,  או נכון יותר,  לפי הריח  עושות זאת במרדף אחר והןטרפן, 

, הנתונים בקצהו, ונחיריורצות כשהאף מורד למטה,  הןשהוא משאיר בלכתו. 

נחיריים  להןרודפות אחרי קורבנותיהן. אילו היו  הןמרחרחים את האדמה, וכך 

 אותןהיו מטעים  אלוליהן ריחות גם מן הצדדים, וריחות גיעים אֲ צדדיים, היו מַ 

  שולל. אותןוליכים ומ

  אינן רוצות לדעת איזו חיה כבר  הןגם  לחיות הנרדפות חוש ריח מפותח מאוד. 

.  הודות אליהןעברה במקום לכתן ביער, כי אם איזו חיה  עתידה לבוא ולהתקרב 

יודעות אם  הןאת הריחות מכל הצדדים,  אליהןלנחיריהן הצדדיים, המביאים 

  יכולות להימלט בעוד מועד ולהציל את חייהן. הןונמצא בסביבתן אחד הציידים, 
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  עיקר הקושי במאמר הוא לעקוב אחר הסימנים של הטורפים לעומת אלה     שימו

של הנרדפים. מאחר שהשימוש במאזכרים בטקסט זה רב מאוד, רצוי למיין 

  כמו זה שכאן. את הנתונים בטקסט בעזרת תרשים

  

  מיפוי המאמר
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  העיניים, האוזניים והאף

נחיריים 
קבועים בקצה 

  וקרובים

נחיריים 
בצדדים 

  יםורחוק

בעלי חיים 
  טורפים

בעלי חיים 
  נרדפים

זאבים, שועלים, 
  חתולים

  צבי

לחוש ריחות של בעלי 
חיים שעברו, כדי לטרוף 

  אותן

לחוש ריחות מכל 
הצדדים כדי לדעת 
אילו חיות בסביבה, 

  ולהיזהר מהן

  בניית תבנית של מאמר מסייעת

  א. בהבנת מאמר;

  ב. במענה על משימות הקשורות במאמר;

 ג. בכתיבת סיכום של מאמר.

 מיקום

 דוגמות

 מטרה
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  משימות  – "האם לכל החיות אף דומה?"
  

  איתור מידע

  המאמר פותח בעובדה ידועה. מהי?  .1

  

  פי העיניים והאוזניים?-כיצד יודעים לזהות חיה טורפת וחיה נרדפת על  .2

  

  מטה לשון

  ?2בשורה  "הבחנה זו"למה הכוונה בביטוי   .3

  יעההבחנה בין חוש הראייה לבין חוש השמ  .א

 הבחנה בין חיה טורפת לבין חיה נרדפת  .ב

 הבחנה בין חיה טורפת לבין חיה נטרפת  .ג

 ג' נכונות -תשובות  ב' ו  .ד

  

  ?5בשורה  "והללו"למה מתייחסת המילה   .4

  לאיברי הפניםד.   לנחירייםג.   לאוזנייםב.   לעיניים  .א

  

  ?11בשורה  "החיות האלה"למה מתייחסות המילים   .5

  למשפחת הכלבים  .א

 וליםלמשפחת החת  .ב

 לזאבים, לשועלים ולנמרים  .ג

  כל התשובות נכונות.   .ד

  

  ?12בשורה  לעומת זאתמה מציין הביטוי   .6

  מהתשובותאף לא אחת ד.   תוספתג.   השוואהב.   ניגודא. 

  

  ?14בשורה  "ממוקמים"מה פירוש המילה   .7

  נרקבים  .א

 ְמֵלאים מקקים  .ב

 נעים ממקום למקום  .ג

  נמצאים במקום המיוחד להן  .ד
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  ?15בשורה  "אמצעי עזר"ביטוי למה מתייחס ה  .8

  לרגלייםד.       לחוש השמיעהג.         לחוש הראייהב.   לחוש הריחא. 

  

  ?16בשורה  "שלהן"למה מתייחסת המילה   .9

  לחיות הטרף  .א

 לחיות הניצודות  .ב

 לחיות הצדות  .ג

  ג' נכונות. -תשובות א' ו  .ד

  

  ?21בשורה  "להוליך שולל"מה פירוש הביטוי   .10

  ג  –א תשובות ד.   להעריםג.  תלהונוב.   לרמותא. 

  

  ?25בשורה  "בעוד מועד"מה פירוש הביטוי   .11

  בשעה הקרובה ד.   זמנית- בוג.   אחריב.     לפניא. 

  

  ?19בשורה  "קורבנותיהן"למה מתייחסת המילה   .12

  לאריותד.   לזאביםג.   לכלביםב.  לחיות הניצודותא. 

  

  ארגון מידע

  את בעלי החיים לפי מיקום אפם. בה יינו מבנו במחברת טבלה כמו זו שכאן, ו  .13

  נמרים, זאבים, אריות, צבאים, יעלים, שועלים, חתולים. בעלי החיים:   

 האף צר והנחיריים בקצה האף מטושטש והנחיריים בצדדים ורחוקים

  

  

  ההיגדים הנכונים.העתיקו רק את   .14

  לכל החיות בטבע אף דומה. *  

  בצדדים הם סימן לחיות נרדפות.עיניים, אוזניים ונחיריים *   

  לחיות הטורפות  ולחיות הנטרפות חוש ריח מפותח.*   

  החיות הנטרפות אינן משאירות ריח בלכתן.*   

  בעלי חיים טורפים הם בעלי חיים ניצודים.*   
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  .והשלימו אותה ,מחברתכםל טבלההעתיקו את ה  .15

  בעלי  חיים                     נרדפים טורפים

 האיברים מיקום

 מיקום הנחיריים  

  מיקום העיניים  

  מיקום האוזניים  

  תפקיד מיקום האיברים  

  

  העתיקו למחברת את המשפט, והשלימו אותו.   .16

עוזר לחיות הטורפות להשיג  ______מיקום המסקנה העולה מן הטבלה היא ש   

  _________. –את טרפן, ולחיות הניצודות 

  

  היסק

  ה המרכזית של המאמר? א. מהי השאל  .17

  

  ?זו ב. מהי התשובה לשאלה  

  

  מה מטרות הטקסט?  .18

  להסביר מדוע לחיות הטורפות יש אף בעל נחיריים קדמיים.  .א

 להשוות בין הטורפים לבין הנרדפים.  .ב

 להוכיח כי לכל איבר בגוף של היצורים החיים יש תפקיד במיקום שלו.  .ג

 אף לא אחת מהתשובות.  .ד

  

  ידע לשוני

  תוכלו להיעזר בהסבר שבעמוד הבא.  את הכינוי הָחבור לכינוי ָּפרוד.הפכו   .19

  .הנחיריים שלו –נחיריו  דוגמה:  

  –סביבתן       –טרפן       –נחיריהן   

       –קורבנותיהן      –עקבותיו   
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  כינויים        
  כינוי ָחבור        כינוי ָּפרּוד 

  

  מכתב        המכתב שלך               

  עבודתי        דה שליהעבו        

הכינויים הפרודים מקובלים יותר במשלב הָדבּור, ואילו הכינויים הֲחבורים    

  נפוצים יותר במשלב הכתוב.

  

  דוגמות  

  המוָרה ֶשִלי. –ִּתי מוָר   

  הכיסא שלה. – ִּכְסאּה  

  הסיפור שלנּו. –סיפורנּו   

  הבית שלהן. –ביתן   

  הכדור שלכם. –כדורכם   

  
  

    כינויים
  כינוי ָחבור                כינוי ָּפרּוד                            

  
            יִמְכָּתבֶ         הִמְכָּתִבים ֶׁשְל  

  היְסָפֶר         הספרים שלה            

  ֶכםיַּכּדּוֵר         הכדורים שלכם                     

  

  

  

  

  

  לי). ם שיי (הספרישימו לב להבדל בין ספִרי (הספר שלי) לבין ספר

  

מצאו חמישה כינויים חבורים נוספים בטקסט "האם לכל בעלי החיים אף 

    . ופרקו אותם לכינויים פרודים ,העתיקו אותם ,דומה?"

 ביחיד

 םברבי

 י' המציינת רבים. -בכינוי הָחבור בצורת רבים נשמרת ה

25 
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~ 

~ 

~ 

~ 

עם הטקסט". חלק מחסמי  דיאלוג"ערכו ו קראו את המאמר שלפניכם,
הקריאה סומנו. ודאו שאתם מבינים אותם ואת תפקידיהם. לאחר מכן ענו על 

  השאלות.

   גיורא אגם (טייכמן) /יח קופים ש

  )"לדעת"(מתוך: 

  הדיבור הוא דרך יעילה להפליא ליצירת קשר בין אדם לאדם. גם החיות מוצאות 

   אך נדמה כי רחוקה מאוד  –בתנועות ובקולות  –דרכים להעביר הודעות זו לזו 

  ?הדרך ממסירת הודעות "פרימיטיבית" זו ועד לאמצעי התקשורת שלנו. האמנם

  

בינם לבין באחרונה הצליחו זוג חוקרים אמריקנים, אלן וביאטריס גרדנר, ליצור 

סיטרית שבה הועברו -תקשורת דו ,אמצעי תקשורת של ממשקוף מסוג שמפנזה 

     ידיעות, הוראות והערות משני הצדדים. כמה סיבות היו להם, לחוקרים, לבחירת 

אצל שפה אצל האדם והת ולברר את בעיית ניסיונות" כדי לנסו-השימפנזה כ"שפן

יש הטוענים לעליונותם  מנם. אאינטליגנטיתהחיים: השימפנזה ידועה כחיה -בעלי

  אין מערערים על כךאך אוטאן והדולפין בתחום זה, -של הגורילה, האוראנג

 אין דיעם זאת שהשימפנזה נמנית עם "צמרת האינטליגנציה" של עולם החי. 

חשיבות  זואדם. לעובדה -לבני בנקלרותית מאוד ונקשרת . השימפנזה חבבכך

האדם יצור חברתי היה גורם חיוני  היותיסוד היא כי -מיוחדת, מאחר שטענת

 ניסוי. קוף זה, שמשקלו-בהתפתחות השפה. אך לשימפנזות גם חסרונות כחיות

ק"ג, הוא חזק ופראי ולכן מסוכן במידת מה. מגרעת חשובה יותר היא  55 -מגיע ל

שהקול האנושי, הדיבור, אינו מתאים ליצירת קשר אתו. מנגנון הקול של 

  השימפנזה שונה מאוד מזה של האדם.

  

ניסו "לדבר" אתה,  הםוושו.  שמהאת המחקר החלו עם שימפנזה תינוקת ש

 ובתחילה לא זכו, כמובן, לתגובה. אך וושו למדה. החוקרים מספרים כי הרגילו

אחר כל ארוחה, ואז היו מראים לה סימן את וושו להבריש את שיניה ל

שמשמעותו "מברשת שיניים." יום אחד, לאחר עשרה חודשי לימוד, סיימה וושו 

ארוחה, ניגשה לארון והראתה לעצמה את הסימן "מברשת שיניים". המברשת 

. אך היא, כנראה, רצתה אותההייתה בהישג ידה, והיא יכלה פשוט לקחת 

  !כוונותיה"לדבר" ולספר על 

5 

10 

15 

20 
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~ 

מילים בשפת סימנים. יתר על כן, היא הרכיבה  30חודש ידעה וושו  22אחרי 

משפטים קצרים באופן ספונטני וביוזמתה העצמית: "לפתוח (מקרר) אוכל 

  משקה," "בבקשה לפתוח מהר!"

  

ניסוי אחר בתחום יכולת התקשורת של השימפנזה ביצע החוקר מנצל: הוא רצה 

יכולות גם להעביר הן רק על מצב רוחן, או שמא  לברר אם החיות מודיעות זו לזו

מידע על הסביבה החיצונית. מנצל אסף קבוצה של שמונה קופי שימפנזה 

  מה ערמה -"מנהיג", והראה לו במרחקה מהםהמכירים זה את זה. הוא לקח אחד 

חבויה של מזון, אך אסר עליו לאכלו. הקוף הוחזר לחבריו, והם כולם שוחררו 

. מיד רצו כולם לערמת המזון, וחלקם אף הקדים את היה בו לאזור שהמזון

הייתה  –כאשר במקום מזון הראו למנהיג צעצוע  .המנהיג, כאילו ידעו לאן לרוץ

לאחד הראו  – ההתלהבות פחותה בהרבה. מעניין גם כי כאשר נבחרו שני מנהיגים

תה כל פנ –רות (אוכל אהוב מאוד), ולשני הראו ירקות (אוכל פחות מלהיב) פֵ 

  רות. משמע, היה מעין ריכוז מידע.הקבוצה כאחת לכיוון הפֵ 

  

. הוא לא הצליח דעיממוזר שבממצאיו מנצל אינו יכול להצביע על אופן העברת ה

  !לייחס אותן למסירת הידיעות אפשרלגלות כל קריאות או תנועות, ש

  

  משימות  – "שיח קופים"
  איתור

  ו?כיצד מעבירות החיות הודעות זו לז  .1

  

  מטה לשון

  ?2" בשורה פרימיטיביתמילה "בהמרכאות מה מציינות   .2

  דיבור ישיר ד.    שימוש מתחום אחר ג.    ניגוד ב.    ציטוט א.

  

  ?5המרכאות בשורה מה מציינות   .3

  תיאור ד.  ציטוט ג.    ניגוד ב.    ביטוי מושאל א.

  

  .תפקידןוציינו את ,מרכאותע זוג נוסף של מצאו בקט  .4

25 

30 

35 
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ומילת  ,תוספת המציינתניגוד, מילת קישור המציינת מילת קישור ע בקטמצאו   .5

  .מתאים וכתבו לכל אחת מהן משפט ,תוצאה המציינתניגוד 

  לאיזו עובדה מתכוונים? "עובדה זו"מופיע הביטוי  7בשורה   .6

  ?22הסוגריים בשורה מה מציינים   .7

  אף תשובה לא נכונה ד.      הסבר חשוב ג.  חזרה ב.   תוספת א.

  ארגון

  השימפנזה למחקר של זוג החוקרים האמריקנים. תריציינו שתי סיבות לבח  .8

לא כדאי לעשות עליהן מחקר בנושא  םשבגלל ,ציינו שני חסרונות שיש לשימפנזה  .9

  תקשורת.

  מפורשת- הבנה לא

מחקרם של החוקרים האמריקנים עם השימפנזה שנבעו מציינו שתי תוצאות   .10

  וושו.

  ?וקר מנצל לבררמה רצה הח  .11

  ? םמה מצב רוח הלז הז יםמפנזות מודיעיהאם קופי הש  א.

  להגיע למקור מזון?  יםיכול קופי השימפנזותהאם   ב.

  ? םעצמ ןלבי םקופי השימפנזות בינ יםאיזה מידע מעביר  ג.

  להעביר מידע על הסביבה החיצונית? יםמסוגל קופי השימפנזותהאם   ד.

  במחקר שלו? מה לא הצליח מנצל להוכיח  .12

  היסק

  כך-ואחר שהשימפנזות רצו לערמת המזוןמכך מה הייתה המסקנה של מנצל   .13

  ולא לאזור הירקות?  ,רותלאזור הפֵ 

  ?מטרת הטקסטמה   .14

  להוכיח שאפשר ללמד את השימפנזים לדבר.  א.

  להוכיח שהשימפנזים מסוגלים ללמוד אמצעי תקשורת די מתקדמים.  ב.

  קשורת של השימפנזים פרימיטיביים.להוכיח שדרכי הת  ג.

  שחוקרים אוהבים להשתמש בשימפנזים לצורך מחקר. להראות   ד.



 

29 
  

  

  הלָ לָ כְ הַ 
  לפריטים האלה?מה המשותף 

  

  

  

  

  

  

  

  לפריטים האלה? מה המשותף 

  

  

  

  

  

  

  .ַהְכָלָלהמציאת המכנה המשותף לפריטים כלשהם היא פעולת 

  יך של חיבור בין אלמנטים שוניםהכללה היא תהל

  

  

  

  . רגשות –נסו להגדרת ההכללה יּכָ יביטויים שו מצאו עוד מילים

  

  

  

  

  

  

 אופניים רכבת מטוס מכונית אופנוע

 אמצעי תחבורה

 פומפייה מחבת מצקת מסננת סיר

 

 אהבה   כעס 

 רגשות

 

   

 .להם משותפתהסמך תכונה אחת -על תבחין ושיוכם לאותה משפחה / קטגוריה /
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  מדוע חשוב להכליל?

  הכללה מאפשרת לקדם את הידע שלנו. . 1

 לכל מצב. יחידהאלץ ללמוד תגובה ניללא הכללה  . 2

 באמצעות הכללה אנו בונים חוקים וכללים. . 3

 למצוא את המשותף. אפשרהכללה  באמצעות . 4

 להסיק מסקנות ביתר קלות. אפשרבאמצעות הכללה  . 5

  

  

  

  עד כאן זה היה קל.

קצת  מסובכתנראית משימה ה .ננסה לבנות משפט מכליל למספר משפטים כעת

  .אבל לא נורא, יותר

  

  

  

  נושא יכול להיות גירוי, עצם, תופעה, התנהגות, אירוע, תגובה ועוד.

  דוגמה:

  .ם מספר משפטים. זהו את התכונה העיקרית של הנושאלפניכ

  יואב משתתף במספר רב של חוגי ספורט. . 1

 יואב השתתף בתחרויות ספורט רבות. . 2

 הצהריים שלו לפעילויות ספורט.-יואב מקדיש את רוב שעות אחר . 3

  שימו 

  .ספורט. התכונה העיקרית ביותר היא יואב והתנהגותוהנושא הוא 

 לול את התנהגותו הספורטיבית של יואב.כיההכללה משפט כלומר 

  משפט הכללה:

  יואב הוא ספורטאי, המקדיש את רוב זמנו לפעילות בתחום הספורט.

הכללה נחשבת טובה אם היא נשענת על מקרים רבים. אסור 
 לבנות הכללות שאין להן ביסוס.

פי התכונה העיקרית ביותר של -הכללה צריכה להיעשות על
 הנושא.
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  ושימו לב למשפט המכליל.  ,קראו את המשפטים שלפניכם

  הזכרים מבליטים את צבעם כדי למצוא חן בעיני הנקבות. . 1

 חלק מהזכרים מבצעים ריקודי חיזור לפני הנקבות. . 2

  ליהם.ע נתן לזכרים מוקדי משיכה כדי שימשכו את הנקבות אֲ הטב . 3

  

  .הזכרים, צבע גופם והנקבותהנושאים המשותפים הם 

  

  

   :המשפט

  

  

קראו את המשפטים שלפניכם, ציינו את הנושאים המשותפים, ובנו משפט 

  מכליל. 

  

  אלימות היא תופעה קשה בחברה הישראלית. . 1

 ימות פיזית.לא פחות מאלמסוכנת אלימות מילולית  . 2

  תופעת האלימות מחייבת פתרון ממספר תחומים. . 3

 .  

  

  כתבו שלושה משפטים שהמשפט המכליל שלפניכם יתאים להם. 

  

  

  

  

  כתבו שלושה משפטים עצמאיים, והרכיבו מהם משפט מכליל.

  

  

הזכרים נעזרים בצבע גופם ובריקוד של חיזור כדי 
 למשוך את הנקבות.

ם טיפוסים מתבודדים, ומכיוון שאיזבל היא טיפוס רוב התלמידים אינם אוהבי
 סגור ומתבודד, היא לא הוזמנה למסיבה.
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  כיצד בונים הכללה?

  1דרך 

  

  

  

  

  

  זיהוי
  המשפטים

  התומכים
  

  

  

  

  

  דוגמה

 –המכונית  –היו רבים שפקפקו אם אמנם יצליח רכב משונה זה  לפני שני דורות
פעם במרכבות רתומות לסוסים. היו אף שאמרו בפסקנות כי -להתחרות אי

קמ"ש עלולה להזיק לבריאות. אחרים סברו כי  30או  20מהירות מופרזת של 
לעולם לא יימצא התקציב הדרוש לסלילת כבישים מצופים אספלט, והיו גם 

אשר הוכיחו כי האדם הממוצע לעולם לא יהיה מסוגל להשתלט על כל  "מומחים"
  התורה הסבוכה של נהיגה ברכב מכני.

  
  .שבפסקה כל המשפטים הנה

 –לפני שני דורות היו רבים שפקפקו אם אמנם יצליח רכב משונה זה  . 1
  פעם במרכבות רתומות לסוסים.-להתחרות אי –המכונית 

קמ"ש עלולה  30או  20מופרזת של  היו אף שאמרו בפסקנות כי מהירות . 2
 להזיק לבריאות.

אחרים סברו כי לעולם ל א יימצא התקציב הדרוש לסלילת כבישים  . 3
 מצופים אספלט.

והיו גם "מומחים" אשר הוכיחו כי האדם הממוצע לעולם לא יהיה מסוגל  . 4
  להשתלט על כל התורה הסבוכה של נהיגה ברכב מכני.

הצלחתה של המכונית, ולכן אינו יכול לשמש -יכל משפט ַמביע סיבה אחרת לגבי א
, מכוניתהוא ה הנושא המדובררעיון מרכזי שמכיל את כל הסיבות. כלומר 

  :כזה יהיה לימכלה. לכן המשפט אין לה סיכוי להצליחהוא שהמאפיין המשותף ו
יתה בראשית דרכה, והיו ילפני שני דורות היו שפקפקו בהצלחת המכונית שה

  לכך מספר סיבות.

זיהוי הרעיון 
 המרכזי

 רעיוןאותו. זכרו, הכתבו ו את הרעיון המרכזי,. קראו את הפסקה, אתרו 1

 .הוא משפט מכליל מרכזיה
 

 .אותם לפי סדר כתבוו ,ו את המשפטים המרכיבים את הפסקהמצא. 2

ואין צורך לרשום פעולה זו, היא נועדה רק  ,שך הזמן די להתבונן בהם(במ

) אין לרשום את משפט הפתיח או את המשפט המסכם, אלא .לשלב התרגול

גם להוציא מכלל הרישום את  אפשראת המשפטים בין הפתיח לסיכום. 

תיאור, אם האת משפט ו )או ההסברים(, את ההסבר דוגמות)או ה(הדוגמה 

 יש.

 פעולות הכללה
  מאפיין משותף. ומצאשהעתקתם ן כל המשפטים . בי3

 ואת המאפיין המשותף.  רעיון המרכזיבנו משפט מכליל שיכלול את ה כעת. 4
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  2דרך 
  

  בדרך זו תוכלו להשתמש רק כאשר מותר לסמן במאמר.
  את המשפטים המסבירים, המפרטים, המדגימים והמתארים. ומחק .1
משפט מכליל מקוצר ביחס של סיבה, תוצאה,  ומהמשפטים הנותרים בנ .2

 תוספת או ניגוד.

  הדוגמ

פסיכולוג שחקר את הדרורים בראשית המאה, אומר רנדל ברייטויש, ייחס את 

צלחתם לגמישות התנהגותית, שגורמת להם לנסות דברים חדשים ומסייעת ה

הצלחתם. ההתמדה של הדרורים, ציין הפסיכולוג, סייעה להם לפתור בעיות, ב

תן. למרות הסתגלותם לסביבה שציפורים אחרות לא הצליחו להתמודד ִא 

הם האדם עצמם, ו-האנושית, מעדיפים הדרורים לשמור על מרחק בטוח מבני

קשה מאוד לגדל אותם כחיות מחמד, הם תפקים במזון שהם מייצרים. מס

נתונים בפחד מתמיד ומנסים לברוח כל הזמן. רק כשמגדלים אותם כגוזלים, והם 

עוברים תהליך של "החתמה", כלומר: רואים במגדלים את בני משפחתם, הם 

  מפתחים אמון במגדלים.

  :המשפטים שנותרו

לחתם לגמישות התנהגותית, שגורמת להם לנסות     פסיכולוג... ייחס את הצ  . 1

  דברים חדשים... ההתמדה של הדרורים

למרות הסתגלותם לסביבה האנושית, מעדיפים הדרורים לשמור על מרחק    .2

  האדם-בטוח מבני

  לפיכך המשפט המכליל יהיה כזה:

  

  

  

  ה נוספתדוגמ
זאורים, אלא יש חוקרים החושבים, שלא המטאור גרם לאסון שבא על הדינו

געש. באותם ימים היו על פני כדור הארץ הרי געש פעילים  התפרצויות של הרי
ידועה היו התפרצויות רבות -רבים. החוקרים האלה סבורים שבגלל סיבה בלתי

הרי געש חדשים. הרי הגעש גרמו לשרפות ענקיות  "נולדו"געש, ו מאוד של הרי
ר רב פֶ י הגעש פרצו לבה לוהטת, אֵ שכילו כמעט את כל הצמחייה. מתוך לועות הר

הארץ. השינויים גרמו  פני כדור-וגזים רעילים. כל אלה גרמו לשינויי אקלים על
ולמותם  ,לימים תןכיהפעד כדי  יבשותשקיעת ל ,הריםהיווצרות פתאומית של ל

  של הדינוזאורים.

תכונות כמו גמישות והתמדה שיש לדרורים עוזרות להם לפתור 

 בעיות. עם זאת, הם מעדיפים להסתפק במזון שהם מייצרים.
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  :כזה יהיה לימכלהמשפט ה
  

  

  

  פיהם.-ה עלהעתיקו את המשפטים שהמשפט המכליל הזה נבנ

  

כעת קראו את הפסקה שלפניכם. בפסקה זו נמחקו המשפטים המפרטים, 

  המבארים, המדגימים ןהמסבירים. 

  העתיקו את המשפטים שנותרו, ובנו בעזרתם את המשפט המכליל.

בדרכם מצרפת מזרחה עברו הצלבנים  קהילות יהודיות נחרבו בידי הצלבנים.

הם פרעו  תוך כדי המעברבכנז שכנו בהן. דרך הערים שקהילות אשבעמק הריין, 

ביהודים שבאותן הקהילות, בנימוק שהיהודים הם כופרים, וניסו בכוח החרב 

בקהילות של וורמה ומיינץ קרעו הצלבנים ספרי תורה, שרפו להפכם לנוצרים. 

, סירבוודים רבים יהאו למות.  כנוצריםבתי כנסת ודרשו מן היהודים לטבול 

  ולא להתנצר. ,וש ה'בחרו למות על קיד

  

קראו את הפסקה שלפניכם ובנו משפט מכליל שיציג את הרעיון המרכזי 

  שלה.

הקופים העירוניים תוקפניים יותר מקרוביהם דיירי הג'ונגל, ואינם חוששים 

מקרבת האדם. הם מתנפלים על ילדים ואפילו על מבוגרים המנסים למנוע מהם 

מהיד או מתוך הסלים. הם אינם השגת מזון. ללא חשש הם חוטפים מזון 

מוכרים, פותחים דלתות וִמְכסים ולומדים -חוששים מפני חפצים חדשים ובלתי

חדרו קופים למשרד המלחמה ההודי וגרמו  1962 -להפעיל מכשירים שונים. ב

  נזקים חמורים למסמכים סודיים וחיוניים. 

  

  

  

  

  

געש, שגרמו  מהתפרצות הרי מות הדינוזאורים נגרם כתוצאה

 לשינויי אקלים ולשינויים פיזיים בכדור הארץ.
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  הקָ ְס הּפִ חזרה על נושא 
  

  

  שלב החמישי" בצורה מעמיקה. נושא זה נלמד בספר "ה

   ישמש פרק זה, ולאחרים לראשונה הנושא יכירו אתמכם  כמהייתכן ש

  חזרה ורענון.

מאמר. אך נתחיל לכתוב גם  ,פסקה כתובלהשנה נלמד בכתיבה העיונית 

  סיכום.  וכןמכתב נוסף על כך, נכתוב 

  

  מחוון

  . פתיח 1        

  . רעיון מרכזי2        

  . נימוק3        

  . הסבר4  תימוכין                        

  . דוגמה5        

  . משפט סיום6        

  

  . משפטים תקינים7        

  . מילות קישור8        

  סלנג, . חזרה על מילים9        

  כתיב תקין ,. סימני פיסוק10        
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  ממשפטים לפסקה
  

  .סדר הנכוןסדר הנכוןסדר הנכוןסדר הנכוןבכל קטע סדרו את המשפטים ב

מקשרות בין משפט לבין משפט הבא לקשרים בין משפטים ולמילים ה שימו 

  אחריו. 

  

   טע א'ק

  עלי החיים עוזר לילד המטפל יותר מאשר לחיה.בבטיפול הלעתים קרובות   .1

  .ממנּו חלשהאחר,  טיפול כיצד להקצות מזמנו למישהוה ילד לומד במהלךה  .2

ך, הוא נאלץ לדאוג לו ולטפל בו, וטיפול זה מקנה לו הבנה על כ וסף עלנ  .3

  בות העזרה לזולת.חשי

אז ומעולם רחשו אנשים וילדים חיבה לבעלי חיים, קטנים וגדולים. זאת מ  .4

קשר אליה נוהוא  ,דשל הילו ועוד, ברגעים של בדידות הופכת החיה לידידת

  באהבה ובחמלה.

בתמורה , והחיים עוזרים לאנשים בכל הגילים ילעב יכת אפוא אופשר לרא  .5

  ם ואת לבם.פותחים להם האנשים את בית

  

  

  'בע קט

  פת מוח.טיך של שדרמשפיעה עלינו ב פרסומתה  .1

ולכן חשוב לחדד  ,את חוש הביקורת שלנות משתקת ך, הפרסומכ וסף עלנ  .2

  חוש זה אצל ילדים ואצל מבוגרים כאחד.

בשידורי הפרסומת חוזרים פעמים רבות על שם המוצר, וכך הוא ד, את ועוז  .3

  ן.נקלט במוח ללא מאמץ מכוו

  .ולכת ותופסת עוד ועוד מקום בחיינוה פרסומתה  .4

  ובדקהו".הו דבכ"דרך של בלהתייחס לפרסומת  ישלכן   .5

סוכריות של  יש פרסומתת את חולשת הצופה כדי לשכנעו. למשל, לצנמ יאה  .6

  להרזיה מהירה: מי אינו רוצה לרזות מהר ובעזרת סוכריות...?
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  קטע ג'

  יך להיות מטופל במערכת החינוך כבר מגיל הגן.לפיכך נושא זה צר  .  1

המזון המהיר איננו בריא. הוא רווי שמן ואינו כולל ירקות החשובים   . 2

  לתזונת האדם. 

עדיין לא  .20 -יה של המאה היההשמנה היא מחלה שהתפתחה במחצית השנ  .3

  כולם רואים בה מחלה. 

ם, מצב הגורם לפגיעה ורם לאנשים לא להניע את גופגהמחשב מהצד האחר,   .4

  באיברי הגוף החיצוניים והפנימיים כאחד.

 ,המזון המהיר והחיבור למחשב הם שני גורמים העלולים לגרום לבני הנוער  .5

  לסכנת השמנה.  ,ולא רק להם

  

  'דע קט

וצרו בשל צירוף של נ, תויטסצורות נוף קר , הנקראותף האלהנוורות הצ  .1

  תנאי טבע הקיימים בגליל.

-וצרו טרשים, סלעים שבהם חורים רבים, מערות ומחילות תתנ רך זודב  .2

רך דנוצרו ב קיםמע קרקעיות שלעתים זורמים בהן נחלים נסתרים. אפילו

  זאת של המסה.

קראים סלעי הנ םיעסלהוא שהרי הגליל עשויים ברובם מ ראשוןנאי התה  .3

ם. המים הטבע השני הוא שהגליל העליון הוא אזור עשיר בגשמי איתנ גיר.

  סו את הסלעים.המֵ הם ובתהליך ארוך ואטי  ,באו במגע עם סלעי הגיר

בר  וא צמחיצאפשר למ, בהם התפוררו הסלעים והפכו לקרקעש מקומותב  .4

  .ערות שנטעה הקרן הקיימת לישראלי יים אובעויערות ט

  נוף מעניינות שכולן נוצרו בדרך דומה. תורוצ יון כמהעלגליל הב  .5

  

  

בכל אחת בכל אחת בכל אחת בכל אחת קראו אותן, ו .ידי תלמידים-שבעמוד הבא נכתבו על 3 – 1פסקות 

  בצעו את המטלות האלה:מהן מהן מהן מהן 

  ;ואת הסיום את הרעיון המרכזי. העתיקו 1

  ;. העתיקו את המילה הראשונה ואת המילה האחרונה של משפט הפתיח2

  . העתיקו את המילה הראושנה ואת המילה האחרונה של משפט הסיום.3
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  1סקה פ

אל היא מדינה קולטת עלייה. הנוער העולה הוא כוח חשוב לפיתוחה רדינת ישמ

של המדינה. חשוב להבין כי קליטת נערות ונערים עולים היא תהליך ממושך 

, גוזלים זמן רב. לא די הוקשה. יצירת קשרים חדשים, קשרי שפה, תרבות וחבר

ַׁשֵּכן אותו ואת משפחתו בדירה להביא את הנער העולה לאולפן לכמה חודשים, לְ 

ולהאמין שאלה יספיקו כדי להביא לקליטתו. אם רוצים שהתהליך יצליח, יש 

להוסיף פעולות אחדות כגון הצמדת תלמיד ָותיק לתלמיד עולה למשך שנה עד 

להיות מכיתה בוגרת או סטודנט. יק צריך שלוש שנים, לפי הצורך. התלמיד הוות

קליטה שכבתית בין כל הוועדות האחרות,  תדעו הנוסף על כך, רצוי שתהי

דאוג לחיי החברה של העולים. אם רוצים באמת שהתהליך לותפקידה יהיה 

יצליח, יש להשקיע לא רק כסף, אלא רגישות והבנה, ואנשים מתאימים צריכים 

  לטפל בעניין.

  

  2סקה פ

הרפואה מתקדמת באמצעות מחקר. חלק מהפעילות המחקרית הוא ניסויים 

עלי חיים. יש המתנגדים לניסויים אלה וחושבים שעל הממשלות לאסור בב

ניסויים בבעלי חיים. מי שעורך ניסויים בבעלי חיים מאמין שמותו של עכבר או 

של בעל חיים אחר אינו דבר נורא, כי "זה רק עכבר". אבל גם עכבר הוא יצור 

ול להילחם על חייו. אלוהי שרוצה לחיות. הוא אינו יכול להביע זאת. הוא אינו יכ

הוא חסר אונים אל מול האדם. האם זה מקנה לאדם זכות להשתמש בו לצרכיו? 

הרפואה  חייבת להתקדם, אך האם נכון להתקדם על חשבון חייהם של בעלי  ,אכן

חיים? הרפואה צריכה להתאמץ ולמצוא דרכים אחרות כדי לקדם את מחקריה, 

  חיים. חיסול בעלי –ולא לעשות זאת בדרך הקלה 

   3סקה פ

ה עידן הטכנולוגיה קידם את האדם בהרבה תחומים, אולם בתחום החברתי נראֶ 
כי האדם צעד צעד אחד אחורה. האדם מרוכז בעצמו ומקדיש תשומת לב מעטה 
לאנשים סביבו. הטלוויזיה, המחשב ומשחקי הווידאו תופסים את מרבית הזמן 

חד. יש המעדיפים לצפות בסרט בטלוויזיה הפנוי של המבוגרים ושל הנוער כא
מאשר לצאת עם חברים לבית קולנוע. לא הסרט  ,כשהם שרועים על הספה בבית

הוא העיקר, אלא הקשר החברתי, התקשורת בין בני האדם, ההולכת ונעלמת, 
והיחסים הנשמרים רק בשל אינטרסים או יחסים ענייניים בלבד. ומה יקרה 

והאדם יהפוך לרובוט המבצע הוראות ותו  ,הוא יתנווןלתחום הרגשי שלנו? אולי 
לא? אם אנחנו רוצים להרוויח את הקידום הטכנולוגי אך לא לאבד את הרגש 
האנושי ולהישאר יצורים חברתיים, עלינו לעצור ו"לעשות חושבים" לפני שיהיה 

  מאוחר.
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  (עצמאית)ה סקמבנה פ
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הופך  ההפתיחמשפט 
  לפסקת פתיחה.

 מאיתה עצהוא מובע כפסק(
אה או כפסקה לצורך הור

  פותחת מאמר.)

  י ניסוח כלל
על  מזמרה, עמד ללא

  ו על תחוםשא אנו

  כזין מררעיו
  )מ"(ר

  משפט עיקרי,
  משפט מפתח

  :ילמכל משפט  
סר מסר מוהר ט קצמשפ

נקודה. יש רק ו ובסופ
  אחד מסוגו בפסקה.

 פתיח

רעיון מרכזי של 
 פסקה תוכית

  כיןתימו
ים משפט

ם ברעיון ומכיהת
  אותו. ומסבירים

  המשך פסקה תוכית:

  משפטי נימוק

  משפטי הסבר

  משפטי פירוט

  משפטי תיאור

  דוגמות

 היותים לחייבהמשפטים 
קשורים לרעיון, וביניהם 

  מילות קישור.
  תיוהם עשויים לה

  בה/ימשפטי נימוק/ס
  פירוט /  בר /הס

  / דוגמה. וריאת

משפט סיום הופך 
  להיות פסקה עצמאית. 

סיכום של הנאמר 
בפסקות התוכיות (חזרה 

המרכזי _____ על הרעיון 
המלצה, תוצאה, וגם 

  ה או סיכום. מסקנ
 יוןעעל הר זהמשפט מרמ

המרכזי, והוא איננו מוסר 
  מידע חדש. 

נמצא בפסקה עצמאית 
לצורך הוראה וכפסקה 

  המסיימת מאמר.

 סיום

כעת יש 
מחזוריות. 

אנחנו כותבים 
שלוש -שתיים

 פסקות תוכיות.
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  מושגים הקשורים בנושא הפסקה

מקבץ שורות שיש בו רעיון המבטא ֶמֶסר, עובדה או טענה,     פסקה     

ומתווספים אליו משפטי תמיכה, המנמקים, מסבירים, 

  מתארים, מפרטים או מדגישים את הנאמר ברעיון.

מילה או  . הנושא יכול להיותבויעסוק הרעיון מרמז על התחום ש    נושא     

  צמד מילים.

חייב להיות משפט תקין (בעל נושא ונשוא). לעתים מופיע     רעיון מרכזי

בדרך כלל  כמשפט שלם ולעתים מופיע בחלקים בתוך הפסקה.

  הוא ייָּכתב

  לעתים יופיע באמצעה או בסופה., אך פסקהבתחילת ה  

ה לכל רעיון מרכזי נלווים משפטי תמיכה. למשפטי התמיכ  ך  משפט תומ

  תפקידים שונים: נימוק, הסבר, תיאור, פירוט ודוגמה.

כשהפסקה . בו עסוקבפתיח מוצג באופן כללי התחום שהמאמר י    פתיח

  .משפטהפתיח הוא מופיעה כיחידה עצמאית, ולא בתוך מאמר, 

בסיום נאמרים בקצרה עיקרי הדברים שנאמרו במאמר, או     סיום

פסקה מופיעה מוצגת מסקנה או תוצאה או המלצה. כשה

   כיחידה עצמאית, הסיום מופיע כמשפט. 

שיפוטית, -לא כל פסקה זקוקה לנימוק. למשל, כאשר רעיונות מהווים עובדה לא

  אפשר להסתפק בפירוט, בהסבר ובדוגמה.

חשוב לפרט באילו תחומים התקדם  המחשב פיתח וקידם את האדםברעיון 

  האדם באמצעות המחשב, וכיצד פעולה זו התבצעה.

נדרשים מחד גיסא  למחשב השפעה רבה בהתפתחות האדםלעומת זאת ברעיון 

נימוקים המוכיחים את תרומתו של המחשב בפיתוח האדם וקידומו ומאידך 

גיסא נדרש תיאור של הנזק שהמחשב גרם לאדם. כמובן, יהיו רעיונות דומים 

  .פסקותבשתי ה

  

   
   רעיון מרכזיקינה        פסקה שיש בה פסקה תַ 

הקשורים משפטים תומכים ו
  לרעיון  המרכזי.
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  דוגמה

  
  תזונה נכונה                     הנושא:                        

  

  תזונת האדם המודרני לא בריאה     רעיון מרכזי:                  

  (ר"מ)                     

    

  נימוק א'

  

  

  נימוק ב'

בעידן אוכל המזון שהאדם 

המודרני הוא "אוכל מהיר", והוא 

 ברובו אוכל מטוגן.

הארוחות ה"מהירות" המאפיינות 

המזון של האדם בעידן המודרני   את

 מורכבות ממעט ירקות וֵפרות.

  

  הסבר א'

  

  

  הסבר ב'

  

הטיגון הורס את הוויטמינים 

הטבעיים של המזון, וכידוע, הגוף 

חייב ויטמינים. נוסף על כך, 

הטיגון מוסיף שומן מעבר לנדרש 

  וגורם להשמנה.

  

רות ערך תזונתי רב. הם לירקות ולפֵ 

ם הנחוצים לפעולת מכילים ויטמיני

  גופנו ולבריאותו.

  

  דוגמה א'

  

  

  דוגמה ב'

  

המזון הפופולרי הוא לחמנייה 

ובתוכה המבורגר מטוגן  בצירוף 

צ'יפס המטוגן אף הוא. הכול יחד 

  נחשב למזון לא בריא.

  

רות אינם סלט ירקות או מבחר פֵ 

נכללים בדרך כלל בתפריט של 

כל פי ש-על-אףהמזון ה"מהיר", 

ה לתפריט בריא כוללת ירקות המלצ

  וֵפרות. 

 

 תומכים:
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  ת.וכעת נכתוב פסק

  

  = פתיח + ר"מ א' + נימוק א' + הסבר + דוגמה + סיום א'. פסקה א'

ֶאחד מהמאפיינים של העולם המודרני הוא המזון. הוא מוכן בתוך דקות,   פתיח

אפשר לקנות אותו בכל פינה, הוא משביע ולא יקר. זהו המזון ה"מהיר". 

חקרים בנושא תזונה הוכח כי מרכיבי המזון אינם בריאים, לפיכך במ

. האוכל ברובו מטוגן בשמן, האדם בעולם המודרני אוכל אוכל לא בריא

לעתים שמן המשמש את המשתמשים בו מספר רב של פעמים. ידוע כי 

כשמטגנים מזון, הוא מאבד את ערכו התזונתי, והוויטמינים המצויים בו 

תפתחותו זקוק הגוף לוויטמינים. גופנו אינו מסוגל נהרסים. לצורך ה

לייצר בכוחות עצמו ויטמינים, והוא חייב לקבלם באמצעות המזון. יתר 

על כן, השמן המצטרף למזון גורם להשמנה. למשל, לחמנייה ובתוכה 

המבורגר לצד תוספת צ'יפס מטוגן אינם נחשבים למזון ראוי. יתרה 

במידה רבה, קיימת סכנה ממשית לגוף  מזאת, אם אוכלים אוכל מסוג זה

  האדם.

  

  + סיום. דוגמותפתיח + ר"מ ב' + נימוק ב' + הסבר ב' + =  פסקה ב'

לרבים מאתנו יהיה קשה להאמין שיכול להיות עולם ללא המבורגר   פתיח

וצ'יפס, אלה מסמלי "המזון המהיר" המאפיין את העולם המודרני. 

אוכל מזון לא בריא המסכן את  האדם הניזון מ"מזונות מהירים",

. למזונות המהירים חסרים ירקות וֵפרות, שהם בעלי ערך בריאותו

תזונתי רב. הם מכילים ויטמינים הנחוצים לגוף האדם לצורך זירוז 

פעולות בסיסיות כמו: נשימה, עיכול, קרישת דם, מערכת העצבים 

ון הגוף, וכדומה. ללא ויטמינים יחלה האדם. כל תפריט השומר על איז

  כולל ירקות וֵפרות. לפיכך חשוב להקפיד לאזן את הארוחות.

  שימו

דוגמה טובה ביותר.  –, מהמילה מֹוֵדל פסקות מודליותהפסקות שהדגמנו נקראות 

הן כוללות נימוק, הסבר ודוגמה. אולם לא כל הפסקות הן  ,כלומר נוסף על הרעיון

  נימוק והסבר.  פסקות מודליות. יש המכילות רק נימוק ודוגמה או

  גם אלה פסקות ַּתִקינות.

  ר"מ

  ר"מ
  

  נימוק

  הסבר

  דוגמה
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  ?מהי פסקה תקינה

  .רעיון מרכזי אחד רקבפסקה תקינה יש 

  לרעיון המרכזי. תומכים הקשוריםמשפטים  בפסקה תקינה ישנם

, הדגמהאו  פירוטאו  נימוקאו  הסברהמשפטים התומכים יכולים להיות מסוג 

  שלהם. שילובוהם יכולים להיות 

  יהוי פסקה תקינהשיטת עבודה לז

  מרכזי.הרעיון הו ה. זֶ את המשפט שיש לו משפטי תמיכהמוצאים   א. 

  אם יש רק משפט אחד שיש לו תומכים.  יםדקוב  ב.

  התומכים קשורים לרעיון המרכזי.כל אם בודקים   ג. 

  1 דוגמה
הרבה אנשים אוהבים "אוכל מהיר". אוכל זה מכיל שמן רב, ולכן הוא אינו בריא.  

כך, "אוכל מהיר"  מאבד את הוויטמינים שבו, ולכן ערכו התזונתי ירוד.  נוסף על
  לפיכך לא רצוי לאכול "אוכל מהיר". 

  תקינה. פסקהנבדוק אם ההבה 
  עלינו לחפש רעיון מרכזי שכל המשפטים האחרים תומכים בו.

אין תומכים, לפיכך הוא הרבה אנשים אוהבים "אוכל מהיר" למשפט הראשון 
  .פתיח

השני מצביע על השלילה באכילת המזון המהיר. גם המשפט השלישי  המשפט
 ך חסר משפט המציג את הרעיוןכמציג שלילה. המשפט הרביעי מציג תוצאה. לפי

לפיכך  .אוכל מהיר גורם נזקאו  אוכל מהיר אינו בריאאו  מהיר חסרונותלאוכל ש
  אין לה רעיון מרכזי.  כיכיכיכיתקינה  אינהאינהאינהאינההפסקה 

  2דוגמה 
תיה השונות הפכה כיום לתופעה שגרתית בחברה. אין יום שאין צורוות באלימ

שומעים בו על אלימות. התנהגות אלימה מסוכנת לחברה ככלל, וכשהיא 
באים לבתי הספר  מתרחשת בבתי הספר, היא מסוכנת במיוחד. ילדים ובני נוער

 םיראחים לדיב יזיתכשהם מצוידים בכלים חדים, ובאמצעותם יש שהם פוגעים פ
ילדים הפותרים ויכוח באמצעות קללות  ישפיכים. ה- וגורמים להם נזקים בלתי

החינוך מנסים להתמודד רכת וח ארוך. במעוטל תודואיומים, הגורמים לזולת חר
ענישה עד ב יםמחמיר עם בעיות האלימּות במגוון דרכים. בחלק מבתי הספר

ת אי לשפר להרחקה מבית הספר, במוסדות אחרים מנסים דרכים חיוביות כד
  רור במערכת שאין להרפות בסוגיה זו.בהמצב. 

  נבדוק אם הפסקה תקינה. הבה 
התנהגות אלימה "הרעיון המרכזי שיש לו משפטים תומכים. מבוָטא במשפט: 

" היא מסוכנת במיוחד. ,מסוכנת לחברה ככלל, וכשהיא מתרחשת בבתי הספר
רעיון ב כיםומת ,ארוך"מילה "ועד ל "מהמילה "ילדים ,המשפטים בהמשך

  המרכזי.
משרד שרכים דהמתייחס ל ,רעיון חדש, מהמילה "במערכת" מופיע אולם בהמשך

 יש בה שני  כיכיכיכי ,תקינה אינהאינהאינהאינההפסקה בעזרתן עם התופעה. לפיכך  החינוך מתמודד
  . יםמרכזי נותרעיו
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  קבעו אם הן תקינות. נמקו את קביעותיכם. .4 – 1כעת קראו את הפסקות 
  

  1ה פסק

ין  שומעים בו על שא ן יוםיא. רצנוהפכו לתופעה מדאיגה בא רכיםות הדונתא

הגים אינם מקפידים על ציות לתמרורים. נוסף על כך, הנמשום שת תאונות הקורו

ה בכביש. לפעמים גם ואינם מרוכזים בנעֶש רים ם כשהם שיכויעסונהם  םלפעמי

ת המכונית מהמורות וסדקים המסיטים אם הכבישים אינם תקינים, יש בה

  .ממהלכה. חייבים להשקיע במיגור תאונות הדרכים כדי שהמצב ישתפר

  2ה פסק

יר" קיימים בכל ארצות העולם. לאחרונה שמענו על הכל מאו" ים לממכרדוכנ

 כלי בא כתוצאה מטענות כי "האווניהש. "ירמההל האוכשינויים שנקטו רשתות "

נגיש, ואין צורך לטרוח  אוה יכ יננו בריא. רבים אוכלים "אוכל מהיר"א המהיר"

ם אנשים ג ולהכין אותו. רוב בני האדם אוהבים "אוכל מהיר", ועכשיו יוכלו

  , לאכול "אוכל מהיר". ל התזונההמקפידים ע

  

  3פסקה 

כיום תאונות דרכים הן אחת התופעות הקשות במדינתנו. גורמים אחדים 

לתקן את הכבישים משום  אחראים למצב זה. ַאַחד הגורמים קשור בנהג עצמו. יש

ולעתים השוליים  ,שחלקם אינם ראויים לנסיעה. לפעמים יש בכבישים בורות

  אינם מסומנים, ואלה גורמים לתאונות דרכים.

  

  4פסקה 

במפגשים של בני נוער ננקטת אלימות לעתים קרובות. יש לכך סיבות מספר. אחת 

ולים מרוסיה עם עולים הסיבות קשורה בהרכב האוכלוסייה המגוונת. מפגש של ע

מאתיופיה בשילוב עם ישראלים שהם בנים להורים ותיקים בארץ, עלול להיות 

טעון ולהסתיים באלימות. כל אחד נפגע ממשהו אחר. חבל  שאין לומדים על 

היינו ַמכירים טוב יותר את   -התרבויות של העולים בבית הספר, כי אילו נעשה כן 

ל הוותיקים. לפיכך על בית הספר לעזור לכלל בני העולים, וגם הם היו לומדים ע

  האוכלוסייה להשתלב למקשה אחת. 
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  כיצד מנסחים רעיון מרכזי?

  .משפט מכלילרעיון מרכזי מנוסח כה

  . שם פעולהאו בשם פועל בנות משפטים מכלילים נשתמש בכדי ל

  

  מפועל, לשם פועל ולשם פעולה

  הבה נרענן את זיכרוננו!

  שם הפעולה    עלשם הפו      פועל

  אכילה   –    לאכול    –  אכלתי 

  פרישה   –    לפרוש    –   פרשנו 

  תקשורת   –  לתקשר    –  מתקשרים 

  ירידה   –    לרדת    –  ירדתם 

  בנייה   –    לבנות    –    בנינו 

  שם פעולה.כלפניכם מגוון פעלים. כתבו אותם כשם פועל ו

שתי, זרחה, לגמנו, רחצנו, כתבתי, ברחה, שתל, קשרתם, טיפלתן, התרג הפעלים:

  זרקה, בניתי.
  

   לאחר שאנו יודעים ליצור שם פועל ושם פעולה, נוכל לנסח משפטים מכלילים.

  דוגמות

  והם עלולים לא לשמוע טוב כשיהיו גדולים. ,מוזיקה בקול רם שומעיםבני נוער 

  .בעתידמוזיקה בקול רם עלולה לפגוע בכושר השמיעה שמיעת שמיעת שמיעת שמיעת 

כי מכונית יכולה לפגוע עלול להתרחש אסון,  ,אדום ברמזור עובריםכשאנשים 

  בהם. 

  מכונית בהולך רגל. פגיעתפגיעתפגיעתפגיעתעקב עלול לגרום לאסון  ברמזור אדוםמעבר מעבר מעבר מעבר 

  חזיזים למגרש.  זורקיםבשחקנים שלהם כשהם  פוגעיםאוהדים במגרשי הכדורגל 

  גם בשחקנים. לפגועלפגועלפגועלפגועי אוהדים עלולה יד-עלחזיזים למגרש  זריקתזריקתזריקתזריקת

  

  ים שלפניכם למשפטים מכלילים.הפכו את המשפט

  ניים. יש הרבה בעיות בִש  ,אם אוכלים הרבה ממתקים  .1

  ולפעמים זה פוגע יותר ממכה  פיזית. ,יש ילדים שמקללים  .2
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  מרכזי?הרעיון הנושא לבין המה בין 

  הוא רחב יותר מהמשפט המכליל, הוא כללי יותר ממנּו.   נושאה

  ות מרכזיים. אחד יכולים להיות כמה רעיוננושא ל

הרעיון המרכזי חייב לעומת זאת עשוי להיות מילה, שתי מילים או ביטוי.  נושאה

  . להיות משפט

  

נושאים לכתיבת פסקה. לחלק מהנושאים כתובות הצעות לרעיון  םכינפל 

בחרו שני נושאים, וכתבו לכל אחד כך -. אחרמרכזי. הוסיפו רעיונות משלכם

  מהם פסקה. 

  ה קלה.הי, ְּתַפתחו את מיומנות הכתיבה, והמשימה תככל שתרבו לכתוב

  סורת יהודיתמ: אשונה  .1

  המסורת היהודית מאחדת את העם.: 1 ר"מ  

  הודי התפוצותי: אשונה  .2

  ..ליהודי התפוצות יש זיקה לארץ ישראל :1 ר"מ  

  עשר: אשונה  .3

  רעש עלול לפגוע בשמיעה. :1 ר"מ  

  : פרסומתאשונה  .4

  .קידים שוניםלפרסומת תפ :1 ר"מ  

  : שידורי פרסומת בטלוויזיהאשונה  .5

   שידורי הפרסומת בטלוויזיה פוגעים באיכות התכניות. :1 ר"מ  

  יתרונות. –לשידורי הפרסומת בטלוויזיה  :2 ר"מ  

  דורגלן מצליחכ: אשונה  .6

  ופי או יופי?א: אשונה  .7

  .יש החושבים כי היופי חשוב יותר מהאופי :1 ר"מ  

  י כיס: דמהנושא  .8

  : חגורות בטיחותהנושא  .9

  : ניסויים בבעלי חייםהנושא  .10

  ה כלשהי.מדזכרו! רעיון אמור להביע  מסר כלשהו או להציג ע              
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  כתיבת משפטים תקינים
 כדי שכל קורא יוכל להבין את מה שכתב כל כותב, חשוב להקפיד על הניסוח.

ת בכתיבה, ובזכות אחידות זו קל הכללים הדקדוקים יוצרים אחידות מסוימ
  להבין יותר למה התכוון הכותב. 

  
  סדר החלקים במשפט

  
  :כזה תקינות לשונית מחייבת מבנה משפט תקין. המבנה בשפה העברית הוא

  
  מושא ותיאורים.     ואחריהם 

  מה הוא         מי ב
  ?עושה     ? מדובר

  
  ושא             תיאורמ              נושא         נשוא       

  שני הצעירים   קנו   כרטיסי נסיעה לאילת אתמול.
  

אנו רוצים להדגיש חלק לעתים . נשמר הוא אולם לא תמיד ,סדר בסיסיזהו 
במקרה  שנרצה להדגיש.את החלק להתחלה אנו מעבירים  , לפיכךמסוים במשפט

  כזה נקדים את הנשוא לפני הנושא.
  

  נושא נשוא            ת. זמן  
  אתמול     קנו     שני הצעירים  כרטיסי נסיעה לאילת.

  
  
    
  
  

  .מסיבת הפתעה   הכינה  לי   משפחתי  .הכינה   לי  מסיבת הפתעה  ימשפחת
       1           2       3            4                     4               2       3        1  

  "המסיבה." מודגשת* כאן             
  .ולא קבלת פנים ,הכינו לי מסיבת הפתעההכוונה:                                

  
  .לי   הכינה   משפחתי   מסיבת הפתעה                            

             3         2            1                   4  
   ."ִלימודגשת "* כאן              

  ולא למישהו אחר.  ,הכינו מסיבת הפתעה לינה: הכוו                   

  נשוא  נושא

  בסיסי  לא בסיסי
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   עתיםמשפטים שאינם תקינים חסר לב  שימו

  ;מי מדוברב – נושא   

  , מה אומרים על הנושא.הנושאעשה מה  – נשואאו    

  נוסף על כך, לעתים משפטים ארוכים מדי עלולים להיות מסורבלים ואף 

  מובנים.-לא

  1דוגמה 

 זה ,וגם אם לא תמיד זה בכוונה ,ם מאנשים אחרים"יש אנשים שלא אכפת לה

  פוגע".

  ."זה" שימו  לא ברור במשפט למה הכוונה במילה

אבל לא ברור מה הם עושים שפוגע או שמוכיח שלא אכפת  ,אנשים –יש נושא 

  .ברור פועלב" זה" כדאי להחליף אתלכן  .להם

  הנה דוגמה לניסוח טוב יותר.

וגם אם לא תמיד הם עושים  ,ם אחריםיש אנשים שלא אכפת להם מאנשי

  עדיין ההתנהגות שלהם מוכיחה חוסר אכפתיות.  ,פעולות הפוגעות בכוונה

  2דוגמה 

אם אנשים יקפידו וישימו חגורת בטיחות בכל נסיעה לא רק מקדימה אלא גם 

  זה חשוב. ,מאחור

 . מה יקרה אם הם יחגרושימו  בתחילת המשפט יש ביטוי תנאי שאין לו תוצאה

  חגורות?

  הנה הצעה לניסוח טוב יותר.

אם אנשים יקפידו לחגור חגורות בטיחות בכל נסיעה, ולא רק מקדימה 

  פגעו בתאונת דרכים.ישיהסיכוי יפחת אלא גם מאחור, 

  3דוגמה 

לא במעבר החציה הם סיבה וחציית כביש ציות לתמרורים -מהירות מופרזת, אי

  הכבישים לא תקינים.לכך וגם לפעמים הנהגים שיכורים וגם 

  כח בהמשך. לא יישָ , כדי ששימו   יש להתחיל את המשפט בנושא

  הנה הצעה טובה יותר.

ציות לתמרורים -מהירות מופרזת, איגורמים:  פרמסיש לתאונות דרכים 

  וחציית כביש לא במעבר החציה

48 



 

49 
  

  הסברפיתוח פסקה באמצעות 

  

  .ולהרחבת הנימוק דוגמותה תלהכלל שמשמההסבר 

  ם ההסבר הוא כללי, ולכן הוא ייכתב כמו משפט מכליל,ג

  .פועל בצורת רביםאו  שם פעולהאו  שם פועלכלומר יהיה בו 

  

                   

  

  לעופה םש  הלועהפ םש  מי)תס אשונהווה רבים (

  רקשלת  תקשרותהרת ושותק                 םירשקתמ

  לועפל  לותיה ופעלועפ                     םילעופ

  עצבל  וביצועים עוצבי                     םיעצבמ

  

  

  שפות זרות דובריםה

  עם אנשים מארצות מתקשרים

  עבודות שאנשים מבצעיםזרות ו

  הדוברים רק עברית אינם יכולים לבצע.

  

  

  עם אנשיםתקשורת שפה זרה מאפשרת 

  מארצות שונות. באמצעות השפה הזרה 

ראל לבין עסקיות בין יש פעולותאפשר לנהל 

  מדינות העולם.

  

  

לתקשר  שפה זרה מאפשרת לאנשים מישראל

  עם אנשים מכל העולם.

עסקאות לבצע באמצעות שפה זרה אפשר 

  ודיונים בנושאים שונים. 
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1  

2  

3  

4  

5  

7  

8  

6  

  תיקון פסקות

  הנושא: פעילות ספורטיבית

כי הספורט בריא מאוד לגוף  ,וזה לא סתם ,רוב האנשים שבינינו עוסקים בספורט

, והם יותר לנפש, וגם ידוע שאנשים שעושים ספורט גם נהנים וגם מרגישים טובו

  יורדים במשקל. ,גם יודעים שכאשר עושים ספורט

ים קלוריות וזה מה שמוריד כורצ ,ידוע שבזמן שעושים ספורט ,כך לענוסף 

  במשקל.

ט ספורט ידוע בכך שהוא גם טוב לבריאות, כי לא פלא שאנשים העוסקים בספור

  במערכת החיסונית. הןהם אנשים בריאים הן בחוזק הגופני ו

אני ממליצה לכם לשמור על כושר ולפחות פעמיים בשבוע ללכת או  ,לסיכום

  למכון או לעשות צעידה בחוץ, כי אל תשכחו זה תורם לבריאות.

  כתבה תלמידה 

  פסקהניתוח ה

  שמוריד" ועוד.  מה "זה 4"זה לא סתם"; שורה  1שורה  :משלב לשון לא תקין  .1

  המבנה החיצוני לקוי: מעבר לשורה חדשה ללא קשר לתחילת פסקה.  .2

משפט הפתיח מחובר במילות קישור: משפט ארוך ובו שיבושי לשון. שימו לב   .3

  לאחר המילה "במשקל".  5שהנקודה הראשונה מופיעה בשורה 

ות מוזכרים ארבעה יתרונות של פעיל ,5–1בפסקה הראשונה, בשורות   .4

  אין רעיון מרכזי.שאלה יתרונות, כלומר:  ציגאולם אין משפט המ ,ספורטיבית

כדאי להפריד בין יתרון ליתרון באמצעות מילות קישור כמו "ראשית", "שנית"   .5

  כן, "נוסף על כך" וכדומה. כדאי שכל יתרון יצוין במשפט עצמאי. -כמו

נת סיבה. בסיום רצוי בשורה האחרונה הכותבת משתמשת במילה "כי" המציי  .6

  לעסוק בתוצאה: "כך תהיו בריאים יותר". 

  לאחר הניתוח פסקהיקון הת

  פעילות ספורטיביתהנושא: 

כי הספורט בריא מאוד לגוף ולנפש.  ,כירה עוסקים בספורטרוב האנשים שאני מַ 

נוסף ם. מָ ומצב רוחם מרוֹ  ,ידוע כי אנשים העוסקים בספורט מרגישים טוב יותר

ים קלוריות. כורצכי בעזרת הספורט  ,ידוע שספורט עוזר להפחית במשקל, על כך

 ,פעמיים בשבוע לפחות ,לעסוק בפעילות השומרת על הכושר הגופני אני ממליצה

  ומצב רוחכם ישתפר.   ,וכך תהיו בריאים יותר

 

  ר"מ

  1נימוק 

  2נימוק 

 סיום
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  לתיקון פסקה באמצעות מחוון דוגמה

הדרומית. יש נושא: כריתת יערות הגשם היא תופעה הרווחת באמריקה 

  .עליה והביעו את דעתכם ,הטוענים כי אין לכרות את יערות הגשם. דונו בטענה

בעצים כחומרי גלם.  השתמשכיום כורתים את יערות הגשם בעולם  כדי ל

 ןאני מתנגד לכריתת עצים בשביל חומרי גלם. אם כל המדינות שברשות

לא יהיו לנו יערות,  –קיימים יערות גשם יכרתו אותם בשביל חומרי גלם 

אני חושב שלא צריך לכרות את  ,ולא יישאר לנו חמצן בעולם כמעט. לסיכום

יערות הגשם בשביל חומרי גלם. אמנם חומרי גלם חשובים לפיתוח חיי 

  (כתב תלמיד)     אבל יש למצוא דרך אחרת להפיק אותם.  ,האדם

  מחוון טיעון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תיקון
בטענה  אני תומךא תופעה הרווחת באמריקה הדרומית. ייערות הגשם ה כריתת

מכיוון  ,להשמדת יערות הגשם אני מתנגדכי אין לכרות את יערות הגשם. 
ידי -, הם שומרים על איזון החמצן בעולם עלראשיתיערות אלו יתרונות רבים. לש

נוסף על וכריתתם תצמצם את כמות החמצן לבני האדם.  ,תהליך הפוטוסינתזה
וא היערות הורס את מערכת הדישון הטבעית של הקרקע באזור. לצורך , בירכך

בירוא משתמשים האנשים בשרפה, פעולה הגורמת לשינוי בתנאי מזג האוויר 
בעולם. אמנם יערות הגשם יכולים לשמש כחומרי גלם לתעשיית העץ, אבל יש 

  של יערות הגשם. הלמצוא לכך פתרון טוב יותר מהשמד

 

1  

2  

3  

4  

5  

  פסקה מחוון תיקון וכתיבת
  שם: ___________
  כיתה: _________
  תאריך: ________

  √.   פתיח / חזרה על הטענה                     1

  √רעיון מרכזי                  –.   דעת הכותב 2
                                   .   משפטי תימוכין 3

  √*    נימוק / פירוט                                      

  •*    הסבר                                                   

  •*    דוגמה                                                  
  חזרה על הנאמר             .   משפט סיום                          4
  .   רצף (מילות קישור)                           _____5
  .   סימני פיסוק (נקודה, פסיק,6

  נקודתיים, מרכאות,       

  √סימן שאלה)                                             
  4–2ין משפט לא תק.   תקינות משפט                                   7
  .   שגיאות כתיב                                     אין8
  4–2חזרות רבות  . חזרה על מילים                                   9

  . מילים בשפה כתובה10
  (אין סלנג)                                          _____                      

6  

  מקרא

  תקין  √   

  לא תקין       •   

 תקין חלקית      √   

  פתיח
  ר"מ,דעה

  
  נימוקים

  
  
  
  

 סיום
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  ן אישי לבדיקת פסקהמחוו
  שאלות לבדיקת תקינותה של פסקה 8

  
  האם יש רעיון מרכזי בפסקה?  . 1
  
  האם הרעיון המרכזי מנוסח כמשפט מכליל ובסופו נקודה?   .2
  
  התומכים קשורים לרעיון המרכזי?משפטים האם ה  . 3
  
  האם יש רצף בין משפטי התימוכין? (מילות קישור)  . 4
  
  ם מסבירים כראוי את הנימוקים?המשפטים התומכיהאם   .5
  
  האם הדוגמה הניתנת קשורה לרעיון המרכזי?  .6
  
  רעיון המרכזי?ה מרמז עלהאם הפתיח   .7
  
   ?האם המשפט המסיים קשור לרעיון המרכזי  .8

  המופיעים בפסקה? נימוקיםהאם הוא נובע מסך כל ה
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  כתיבהזמן 
  

  

  לפניכם רשימת נושאים לכתיבת פסקות.
  שניים מהנושאים, וכתבו פסקה לכל אחד מהם.בחרו   א.
היעזרו במחוון לכתיבת פסקה, ובדקו את כתיבתכם. תקנו את הפסקה   ב.

  שלכם, אם יש צורך.
תנו לעמית לבדוק את הפסקה, וקבלו ממנּו משוב. תקנו את הפסקה   ג.

  בהתאם.
  תנו למורה לבדוק את הפסקה, קבלו משוב, ותקנו בהתאם.  ד.
  

  לכתיבה רעיונותרשימת 
  
  שימוש בחיות מעבדה לניסויים הוא אכזרי.  .1

  רצוי בכל גיל. –דמי כיס לילדים   .2

  צריך להילחם בעישון.  .3

  סרטים אלימים משפיעים לרעה על בני הנוער.  .4

  שימוש בחיות מעבדה לניסויים הכרחי.   .5

  חשוב לטפל בחיות עזובות.  .6

  היופי נחוץ בחיים.  .7

  .חשוב לתרום לנזקקים  .8

  למסיבות כיתתיות צריך להזמין את כל הכיתה.   .9

  חובה. –חגורות בטיחות   .10

  בית הספר חייב לעסוק בהסברה נגד השימוש  בסמים.  .11

  צריך להגביר את הגיבוש החברתי בבית הספר.  .12

  חמישה ימים. שלחשוב להנהיג שבוע לימודים   .13

  רובוטים יכולים להחליף בני אדם.  .14

  דים בבית הספר מכשירים את האדם לחיים.הלימו  .15

  חופש הדיבור חיוני.  .16

  הבחינות מיותרות.  .17

  ספורט תחרותי בריא.  .18
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הבה נראה כיצד נוכל להשתמש במודל הפסקה לצורך כתיבת תשובה בנושאים 

  שונים.

  מדעיםדעת היישום מודל פסקה בתחום 
  שאלה

  לשם מה דרושים המים ליצורים חיים?

  

  תשובה

המים הם המרכיב העיקרי בגוף החי. אצל רוב היצורים החיים המים הם 

  יותר מחצי ממשקל הגוף, ואצל יצורים שונים כמעט כל הגוף הוא מים.

  

היצורים החיים זקוקים למים לצורך תהליכים המתרחשים בהם, כגון: 

  תהליכי נשימה, עיכול והפרשה. 

  

ילוף הגזים באיברי הנשימה ח –הנשימה אינה יכולה להתבצע ללא מים 

כך, תהליכי עיכול המזון קשורים בהפרשת  לענעשה דרך קרום לח. נוסף 

כן הפרשת הפסולת מן הגוף נעשית -מיצי עיכול שהם ברובם מים. כמו

  בעזרת מים.

  

  אין ספק שהמים הם תנאי לקיומם של כל היצורים החיים.

  

  התשובה כפסקה שלמה

וף החי. אצל רוב היצורים החיים המים הם המים הם המרכיב העיקרי בג

יותר מחצי ממשקל הגוף, ואצל יצורים שונים כמעט כל הגוף הוא מים. 

היצורים החיים זקוקים למים לצורך תהליכים המתרחשים בהם, כגון: 

 –תהליכי נשימה, עיכול והפרשה. הנשימה אינה יכולה להתבצע ללא מים 

כך, תהליכי  לעך קרום לח. נוסף חילוף הגזים באיברי הנשימה נעשה דר

כן -עיכול המזון קשורים בהפרשת מיצי עיכול שהם ברובם מים. כמו

הפרשת הפסולת מן הגוף נעשית בעזרת מים. אין ספק שהמים הם תנאי 

  לקיומם של כל היצורים החיים.

 פתיח

רעיון 
 מרכזי

 תימוכין

 סיכום
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  גאוגרפיהדעת היישום מודל פסקה בתחום 
  שאלה

  מהי תפקידה של האטמוספרה?

  

  תשובה

  

  שכבת אוויר העוטפת את כדור הארץ נקראת אטמוספרה.

  

  לאטמוספרה שלושה תפקידים.

  

התפקיד הראשון הוא לאפשר חיים על פני כדור הארץ, תופעה המתאפשרת 

הגנה על  –כתוצאה מקיומו של החמצן באוויר. תפקיד נוסף לאטמוספרה 

פרה כדור הארץ מהתקררות יתר ומהתחממות יתר. יתר על כן, האטמוס

מִגנה על כדור הארץ מפני חדירת מטאוריטים. המטאוריטים חודרים 

  לאטמוספרה, נשרפים ומתפוררים כתוצאה מהחיכוך ביניהם.

  

  ראינו אפוא כי לאטמוספירה תפקידים הגנתיים וקיומיים. 

  

  התשובה כפסקה שלמה

  

 אטמוספרהשכבת אוויר העוטפת את כדור הארץ נקראת אטמוספרה. ל

דים. התפקיד הראשון הוא לאפשר חיים על פני כדור הארץ, שלושה תפקי

תופעה המתאפשרת כתוצאה מקיומו של החמצן באוויר. תפקיד נוסף 

הגנה על כדור הארץ מהתקררות יתר ומהתחממות יתר. יתר  – אטמוספרהל

על כן, האטמוספרה מִגנה על כדור הארץ מפני חדירת מטאוריטים. 

, נשרפים ומתפוררים כתוצאה מהחיכוך אטמוספרההמטאוריטים חודרים ל

  ביניהם.

  תפקידים הגנתיים וקיומיים. אטמוספרהראינו אפוא כי ל

 פתיח

רעיון 
 מרכזי

 תימוכין

 סיכום
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  מילות יחס
מילת יחס  היא מילה המציינת קשר בין פועל לבין שם עצם או קשר בין שני 

  שמות עצם.
  הילד גר   אצל   אמו.

  לא הגעתי    בגלל   הגשם. 

הטיית שם העצם. מילות היחס ִנּטֹות בחלקן על הטיית מילות היחס מקבילה ל

  דרך היחיד ובחלקן על דרך  הרבים.

  דרך צורת יחיד-נטייה על

  םכֶ לְ צְ ם, אֶ לָ צְ , אֶ נּולֵ צְ , אֶ לֵ צְ , אֶ לְ צְ י, אֶ לִ צְ אֶ   לצֶ אֵ   .1

  םתָ אוֹ ם, כֶ ְת , אֶ נּותָ , אוֹ תָ , אוֹ ְת י, אוֹ ִת // אוֹ  נּוָּת , ִא ָּת , ִא ְּת י, ִא ִּת ִא   תאֶ   .2

  ּה, לָ , לָ י, לְ ,... לִ , ּבָ י, ּבְ ּבִ   , לְ ּבְ   .3

  םלָ לָ גְ ם, ִּב כֶ לְ לַ גְ , ִּב לְ לָ גְ י, ּבִ ָללִ גְ ּבִ   ללַ גְ ּבִ   .4

  םכֶ ְד יַ , לְ דֵ יָ , לְ ְד יָ י, לְ ִד יָ לְ   דיַ לְ   .5

  ַיְדֶכם (הפירוש: ליד)-, ַעלדֵ יָ -לי, עַ ִד יָ -לעַ   דיַ -לעַ   .6

  ןהֶ -םהֶ מוֹ ן, ּכְ כֶ - םכֶ מוֹ , ּכְ הָ מוֹ , ּכָ הּומוֹ , ּכָ מוֹ , ּכָ מוֹ י, ּכָ נִ מוֹ ּכָ   מוֹ ּכְ   .7

  ןהֶ -םהֶ ּמָ ן, עִ כֶ - םכֶ ּמָ , עִ נּוּמָ , עִ וֹ ּמ, עִ ּמָ , עִ ְּמ י, עִ ִּמ עִ     םעִ   .8

  םילָ בִ ְׁש , ּבִ ילֵ בִ ְׁש , ִּב ילְ בִ ְׁש י, ּבִ ילִ בִ ְׁש ּבִ   ילבִ ְׁש ּבִ   .9

  ןהֶ ם, מֵ הֶ ם, מֵ ּכֶ ה, ִמ ּנָ ּמֶ א), ִמ ן+הּו(ִמ  ּנּוּמֶ , ִמ ּמֵ , ִמ ְּמ י, ִמ נִ ּמֶ ִמ     ןִמ   .10

  אין + הוא) – ּוּנּמֶ ִנֵּטית כמו מילת היחס ִמ  – ּנּוינֶ אֵ  –(המילה       

  דרך צורת רביםרבים-נטייה על

  ן,כֶ -םיכֶ ֵר חֲ , ַאינּוֵר חֲ , ַאיהָ ֶר חֲ יו,  ַאָר חֲ , ַאיִ ַר חֲ , ַאיֶר חֲ י, ַאַר חֲ ַא  יֵר חֲ ַא  .1

  ןהֶ - םיהֶ ֵר חֲ ַא        

  ןהֶ - םיהֶ לֵ ן, אֲ כֶ -םיכֶ לֵ , אֲ יהָ לֶ יו, אֵ לָ , אֵ יִ לַ , אֵ ילֶ י, אֵ לַ אֵ     לאֶ   .2

  ןהֶ -םיהֶ לֵ ן, עֲ כֶ -םיכֶ לֵ , עֲ יִ לַ , עָ ילֶ י, עָ לַ עָ     לעַ   .3

  ןהֶ - םיהֶ דֵ עֲ לְ ן, ּבִ כֶ - םיכֶ דֵ עֲ לְ , ּבִ יִ דַ עָ לְ , ּבִ ידֶ עָ לְ י, ּבִ דַ עָ לְ ּבִ   ידֵ עֲ לְ ּבִ   .4

  ןהֶ -םיהֶ נֵ פְ ן, ּבִ כֶ - םיכֶ נֵ פְ , ּבִ יִ נַ פָ , ּבְ ינֶ פָ י, ּבְ נַ פָ ּבְ   ינֵ פְ ּבִ   .5

  ןהֶ -םיהֶ ידֵ ן, ּבִ כֶ -םיכֶ ידֵ , ּבִ יִ דַ יָ , ּבְ ידֶ יָ י, ּבְ דַ יָ ּבְ   יידֵ ּבִ   .6

  ם (הפירוש: באמצעות)יכֶ דֵ יְ -לָיַדִי, עַ -י, ַעלדַ יָ -לעַ   ידֵ יְ -לעַ   .7

  ןהֶ -םיהֶ ּבֵ גַ ן, לְ כֶ -םיכֶ ּבֵ גַ , לְ יִ ּבַ גַ , לְ יּבֶ גַ י, לְ ּבַ גַ לְ   יּבֵ גַ לְ   .8

  ם לביןינָ ן (אפשר לומר גם ּבֵ הֶ -םיהֶ ינֵ ן, ּבֵ כֶ - םיכֶ ינֵ , ּבֵ ינּוינֵ , ּבֵ ינְ י, ּבֵ ינִ ּבֵ     יןּבֵ   .9

  עצמם).        
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  שגיאות נפוצות

  

  שימו

  ן הֶ לָ צְ ם, אֶ הֶ לָ צְ , אֶ !! אצלָ אין לבטא

  ןלָ צְ ם,   אֶ לָ צְ , אֶ לֵ צְ יש לבטא      אֶ 

  ןכֶ ְת ם, אוֹ כֶ ְת !!  אוֹ אאין לבט

  ןכֶ ְת ם,   אֶ כֶ ְת יש לבטא      אֶ 

  !!   ממנֹו, ממכם, ממכןאין לבטא

  ממנּו, ִמֶּכם, ִמֶּכן      יש לבטא

    !!   בעדיהם, ְבעדכםאין לבטא

  ַּבַעְדֶכם, ַּבַעְדֶכן, ַּבֲעָדם, ַּבֲעָדן, ַּבִעִדי       יש לבטא

  

 -דרך הרבים, הקפידו לשמור על ה-כאשר אתם מזהים שהנטייה היא על  שימו 

  כם. י> כלפ-  ישל הרבים. כלפ י'

-  י. אצלי' -דרך היחיד, לא תהיה ה-כאשר אתם מזהים שהנטייה היא על   

  ). י'> אצלכם (ללא 

  

  הקיפו בעיגול את הצורה הנכונה מבין שתי האפשרויות.

  האם בניתם את הבית בשבילם / בשבילהם?  .1

  לם / אצלהם.אחותי הקטנה הייתה אצ  .2

  ראינו אותכם / אתכם במגרש.  .3

  נקיים את המסיבה בלעדכם / בלעדיכם.  .4

    הספרים והמחברות אצלהן / אצלן.  .5

  מה כוונותיך כלפם / כלפיהם?  .6

  ביקשתי זאת ממכם / מכן.  .7

  הגענו לבית הספר בלעדם / בלעדיהם.  .8

9.  .ָעַלִי / לא שאלנו ָעֶל  

  בשבילהם / בשבילם. אפיתי את העוגה   .10
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יופיע  ,פי רוב-. עלטקסט נלווה, לעתים מתלווה לטקסט המקורי טקסט נוסף

  בטקסט הנלווה מידע שחסר בטקסט המקורי. 

  .אתם עומדים לקרוא שני טקסטים בנושא צמחים טורפים
  קראו אותם, וענו על השאלות שאחריהם. 

  

  1טקסט 

  הניקה רן / צמחים טורפים

  ילדי טבע הדברים")(מעובד מתוך "

הם תקועים  באדמה, עם שורש, כמו כל הצמחים. אבל כשם שאצלנו, בני האדם, 

יש כאלה שמה שלא תיתן להם לאכול, הם ירצו עוד וינסו כל פעם מאכל חדש, כך 

יש כאלה שאינם מסתפקים במה שהשורשים שלהם מצליחים  -גם  בין הצמחים 

ה*. הם רוצים לגוון, הם רוצים תוספת להוציא  מן הקרקע,  ואפילו לא בהטמע

  מזון, הם רוצים בשר!

בשר? צמחים? על מה אנחנו מדברים?  הרי בעלי חיים אוכלים צמחים, ולא 

צמחים אוכלים בעלי חיים! זה היה נכון, עד שהצמחים "החליטו" שנמאס להם 

להיות ה"פראיירים" של כולם: הפרות אוכלות אותם, העזים אוכלות אותם, 

  ם, כל אוכלי העשבים אוכלים אותם, אפילו בני אדם אוכלים אותם. ובעצ

  מעכשיו,  צמחים אוכלים בעלי חיים!

וס חרקים אבל  איך יכולים צמחים, המחוברים לקרקע בעזרת שורשים, לתּפ

  שבחצי שנייה פורסים כנפיים ונעלמים להם באוויר?

  מלכודות  הן שם המשחק.

נות לתפוס להם טרף. חלקם בנו מלכודות הצמחים פיתחו לעצמם דרכים שו

ק בא לבקר ולשתות מן הצוף המתוק. החרק מחליק אל כד ֶר דמויות כד, שבהן החֶ 

הצוף, ושם הוא מתבשל בתוך  "סיר העיכול" של הצמח. אחרים פיתחו לעצמם 

מלכודות שנראות כמו שתי כפות הסוגרות זו על זו, והחרק שבא לאכול, נלכד 

אחר עוסק בְרִמייה: הוא מפתה את החרקים לנחות עליו  כדי  ונאכל בעצמו. צמח

ללגום מעט מטל הבוקר שהצטבר עליו. כאשר החרקים נוחתים שם, הם פשוט 

  נלכדים, כי "טיפות הטל" התמימות הן דבק חזק.

5  
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מינים שונים  500 - ירים היום כּכִ לפני שנמשיך בתיאורים, נעשה סדר! בסך הכול מַ 

מען האמת, הצמחים  ש"החליטו" להיות צמחים טורפים, של צמחים טורפים. ל

לא עשו את זה סתם יום אחד "כי בא להם". אלה צמחים שבדרך כלל מתקיימים 

באזורים שבהם הקרקע אינה מסוגלת לספק להם את כל חומרי המזון שהם 

ידי מי -זקוקים להם, למשל, בשטחים שהקרקע בהם נשטפת לעתים קרובות על

  או באזורים גשומים במיוחד.שלגים, בביצות 

הדבר המעניין הוא שהצמחים הטורפים רגילים לחיות בקרקע שכמות חומרי 

המזון שלה נמוכה, ואם ישתנה המצב, הם ימותו. בקיצור, כשהצמחים הטורפים 

לא כולם פנו  –לפתח לעצמם מקור מזון חלופי או למות  –רה עמדו בפני הבֵר 

ודע הטבע להמציא מגוון של פתרונות, כך  קרה לאותו כיוון, וכשם שבכל נושא י

  גם אתם.

הקבוצה הראשונה פיתחה מלכודות דבק: על עלים ירוקים ויפים צומחות שערות 

ֹות שנראות כמו טיפות טל. הטיפות האלה ּכעדינות, שבקצותיהן טיפות עגולות וזַ 

כדי  . נחת החרק המסכןק לא יכול להשתחרר ממנּוֶר הן טיפות דבק חזק שאף חֶ 

את העלה בכל טיפות הדבק האחרות שלו על סוגר ונלכד...  אז הצמח  –ללגום 

החרק, והוא מתפרק והופך למזון. לצמחים האלה קוראים טלליות (בגלל טיפות 

  מינים שונים. 100 -הטל הקטנות), ויש  מהם כ

ל. המלכודות האלו נראות כמו כד שמוזגים הקבוצה השנייה פיתחה מלכודות ְמכָ 

מים, וגם להן יש מכסה שנרֶאה כאילו אפשר לפתוח אותו בלחיצה במקום  נּוממ

החיבור  שלו לכד. במקום מים יש בכד מיצי עיכול, כשם שיש אצל בעלי חיים 

פני -בקיבה. בפתח הכד מפריש הצמח צוף מתוק וריחני. החרקים שנוחתים על

ח.  לקבוצה זו הכד מחליקים פנימה, אל תוכו, ושם הם הופכים למזונו של הצמ

  מינים) והשופריות. 70 -שייכות הכדניות (הכוללות כ

קבוצה  אחרת של צמחים טורפים פיתחה  מלכודות שנראות כמו כף  היד שלנו. 

כאשר החרק נוחת על העלה, הוא נסגר במהירות וכולא אותו בתוכו. הצמח 

החרק,  מפריש לתוך העלה מיצי עיכול המפרקים את החרק. כאשר מסתיים עיכול

העלה נפתח מחדש, והשלד המיובש עף  החוצה עם הרוח. הצמחים בקבוצה זו 

  נקראים דיונאות.

  קיימים גם סוגי מלכודות נוספים, אך לא נרחיב עליהם את הדיבור.

בעזרת  ,התהליך שבו הצמח מייצר לעצמו מזון מחומרים המצויים באדמה –הטמעה   *
  אנרגיית השמש. 
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  המאמר מיפוי

  

  תב מאמר מחליט לפתוח בהומור כדי למשוך את הקורא.לעתים כו

מחד גיסא, פתיחֹות כאלה מסקרנות, ומאידך גיסא, הן יוצרות לחץ אצל קוראים, 

  בעיקר אצל אלה שאינם מיומנים בסוג כזה של טקסט.

לפיכך יש ללמוד שלעתים בפסקה הפותחת את הטקסט יש שאלות  רבות או 

ולעתים משלב הדיבור שלהם הוא סלנג,  משפטים בעלי סימני קריאה רבים, 

  ותפקידם לעורר סקרנות ועניין.

הפסקות  הרעיונות העיקריים יופיעו מאוחר יותר. בטקסט "צמחים טורפים" 

   .14רק משורה  ה"רציניות". נכתבות

  מיין את הנתונים בתבנית.הבה נ

  ומלאו אותה בהתאם לנדרש.  תבנית כמו זו שכאן, צרו תבנית במחברת

             

  

  

  

  

  

  

  דוגמות        דוגמות        תודוגמ    

  

  

  תיאור השיטה      תיאור השיטה          תיאור השיטה

  

  אוכלים בעלי חיים  צמחים טורפים

  באמצעות מלכודות 
  דבק

  צעות מלכודות באמ
  למכָ 

  באמצעות מלכודות
  כף יד
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  משימות  – "צמחים טורפים"
  בפסקה הראשונה מופיעה השוואה.   .1

  בין מי למי ההשוואה?   .א

 הסבירו את ההשוואה.  .ב

  ?1בשורה  "הם"למי הכוונה במילה   .2

 חיים-לבעליד.   לצמחיםג.   לצמחים טורפיםב.   יםלטורפא. 

  ?8בשורה  "פראיירים"מהי הסיבה שהצמחים הרגישו   .3

  ידי כולם.-כי הם נאכלים על  .א

 כי הם מחוברים לאדמה.  .ב

 כי החרקים מטרידים אותם.  .ג

 כי החרקים בורחים מהם.  .ד

  ?14בשורה  "דמויות"מילה נרדפת למילה איזו   .4

 כל התשובות נכונותד.       כמוג.     .קרובות ל..ב.   דומות ל...א, 

  ?19בשורה  "טיפות הטל"המרכאות במילים  מציינותמהו   .5

 היפוךד.   מטפורהג.   ציטוטב.   דיבור ישירא. 

  ?7בשורה  "החליטו"מילה מה מציינות המרכאות ב  .6

  בחרו שלושה סימני פיסוק שונים (מלבד נקודה ופסיק), וכתבו את תפקידם.  .7

  ושה אמצעים שפיתחו הצמחים כדי ללכוד חרקים.ציינו של  .8

  הסבירו מדוע הפכו הצמחים לטורפים.   .9

  מהי המסקנה שאפשר להסיק מהמאמר?  .10

  מצליח לשרוד. –מי שנלחם   .א

 שורד. –מי שמתאים את עצמו לסביבה   .ב

 כל בעלי החיים לבסוף שורדים.  .ג

 ב' נכונות. -תשובות א' ו  .ד

  מהי כוונת הטקסט?  .11

  ל אחד בטבע אוכל מה שמזדמן בדרכיו.לתאר כיצד כ  .א

 לתת מידע על תזונת צמחים.  .ב

 ידי צמחים.-לתאר כיצד נאכלים חרקים על  .ג

 לתת מידע על צמחים טורפים ועל דרך תזונתם.  .ד

  הומוריסטיים. ציינו שניים כאלה.ים ביטויבטקסט קיימים   .12
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  ה. נוספות של התאמת הצומח לתנאי הסביב דוגמותכתבו מתוך ידע אישי   .13

  היעזרו במורה למדעים בבית ספרכם.   

  

  .שאחריווענו על השאלות  ,קראו אותו. הנלווהטקסט ה, 2טקסט לפניכם 

  

  2טקסט 

  צמחים טורפים
  

קיימים בעולם צמחים המסוגלים לטרוף בעלי חיים. כדי שצמח ייחשב לטורף, 

רקו את עליו לפתח מערכת לכידה ולכלול בלוטות עיכול שיפרישו אנזימים אשר יפ

  הטרף ויספגו את תוצרי העיכול.

לצמחים הטורפים יש מערכת כפולה להזנה. מצד אחד, אין הם מוותרים על 

אחר, הם הצד התהליכי הפוטוסינתיזה (הטמעה) וקליטת חומרים מהקרקע, ומ

מצוידים במערכת הטורפת חרקים ויצורים זעירים וממיתה אותם בתוך כדי 

  הצמח הטורף. פירוק החלבונים ועיכולם בתאי

לדוגמה: , הצמחים הטורפים מתקיימים באזורים קשים לגידול ועניים במינרלים

בשטחים הנשטפים תדיר במי שלגים, בביצות או באזורים טרופיים גשומים 

במיוחד. במקומות כאלה גדלים בדרך כלל גם טחבים שהם מצע גידול מתאים 

  ובמקרים רבים הכרחי לצמחים טורפים.

חים הטורפים הם בין היחידים המנצלים את הטחבים כמצע גידול, כיוון שהצמ

הם נהנים מתנאים אופטימליים בלי להתחרות בצמחים אחרים. עם השתנות 

תנאי הגידול (עלייה בכמות המינרלים או שינוי בתנאי הקרקע) יתקשו הצמחים 

ם רמת מינרליבהטורפים להמשיך ולשרוד, כיוון שקיומם תלוי בתנאי חומציות ו

  מסוימת בקרקע. 

  

  מנגנוני לכידה של צמחים טורפים

והן תמיד מתפתחות  ,מלכודות הציד של הצמחים הטורפים מתוחכמות מאוד

הוא אחד מהאיברים המספקים לצמח מזון הדרוש לו  ,מתוך העלה. העלה, ככלל

  לקיומו.

מעוכל בעזרת מיצי העיכול המופרשים מהצמח ומפרקים  ,ק שנלכד במלכודתֶר חֶ 

  אמינו הנספגות בתוך איברי הטורף.-תו לחומצותאו
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ק שמתפרק ונעכל. ֶר בלוטות מיוחדות במלכודת סופגות את המזון מתוך החֶ 

השרידים שלא התפרקו מצטברים בקרקעית המלכודת או נושרים ברוח או 

  בגשם.

 - ואצל אחרים  ,אורך חייה של מלכודת אצל מינים אחדים הוא עונה שלמה

  ד.בועות אחדים בלבשָ 

פרחי הצמחים הטורפים ממוקמים הרחק מהמלכודות, כדי למנוע פגיעה 

  י לכידת חרקים הנחוצים להאבקה.יד-לבתהליכי הרבייה ע

ישנם מינים אצלם הפריחה מתרחשת כאשר המלכודות אינן פעילות בצמחים 

נמצאים גבוה מעל המלכודות שנמצאות סמוך לקרקע. כך הפרחים אחרים. 

הפרח הזקוק לבין בין המלכודת ההורגת את החרקים נוצרת חלוקת עבודה 

  לחרקים חיים לשם האבקה.

  

  משימות  -" צמחים טורפים"

כיצד מתבצעת האבקת הפרחים אם יכולה לעלות השאלה  1מקריאת טקסט מס'   . 1

  ו ומתפרקים בגופו?ייד-החרקים הנוגעים בצמח נלכדים על

הסבירו ו ה,ענו על השאל ,או אותוקר). נלווהה( 2רון לשאלה זו מצוי בטקסט הפְת   

  את הפתרון.

  .לצמחים הטורפים יש מערכת כפולה להזנה. הסבירו מדוע  .2

  למה יגרום שינוי בתנאי הגידול של הצמחים הטורפים?   .3

  ומדוע? ?מאיזה חלק בצמח מתפתחת המלכודת  .4

ולא מצויות בטקסט  ,1ציינו שתי עובדות המצויות בטקסט המקורי מס'  א.  5

  נלווה.ה

        ולא מצויות בטקסט המקורי הנלווה,ציינו שתי עובדות המצויות בטקסט  ב.

  .1מס' 
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  חגית מאיר / תופעת החממה

  )1מתוך "לדעת", כרך י"ט, חוברת מעובד (

  

טמפרטורות שנמדדו בשנים האחרונות על פני כדור הארץ מעידות על ה   פסקה א

משכת. ארה"ב וקנדה נפגעו קשות מבצורת, החמורה מגמה של התחממות נ

  .1934ביותר מאז 

  האם זאת ראשיתה של תופעת החממה?  

שהצטברות גזים מזהמים באטמוספרה  יםגורסתאוריית החממה תומכים ב   בפסקה 

מניחים  המצטברים באטמוספרה,ו להתחמם. גזים, של כדור הארץ גורמת ל

לקרני השמש לחדור אל כדור הארץ ולחמם את פניו, אולם גזים אלה אינם 

וכך מתחמם כדור הארץ. תופעה זו  ,מאפשרים לקרני החום לחזור אל החלל

  ."תופעת החממה"מכונה 

בר שתופעת החממה כ סבוריםמדעני נאס"א, סוכנות החלל האמריקנית,   גפסקה 

  תורמת לאירועי בצורת ולגלי חום המתרחשים על פני כדור הארץ. 

דווקא ש מצביעים על כךעמם. הם  אינם מסכימיםאך מדענים אחרים   דפסקה 

השנים האחרונות היו בארה"ב תקופות ממושכות של לחות  40במהלך 

השנים האחרונות  200 -החורפים הקרים ביותר ב יתרה מזאתוקור. 

, לדעתם, את סותרים ממצאים אלושנים.  10 -פני כבארה"ב נרשמו ל

שתופעת החממה כבר נמצאת עמנו. גם נתונים שנאספו מטבעות  הנחהה

תקופות של בצורת מצביעים על כך ש ,הגידול בגזעים של עצים עתיקים

  שנה ברציפות. 30 -קשה שררו גם בעבר ולעיתם נמשכו כ

ת החממה היא סכנה שאכן כל המדענים בכך שתופע כיריםמַ  עם זאת  ופסקה 

לעכב אותה אם יאטו את פליטתם של הגזים המזהמים ואפשר אורבת לנו, 

ידי הכנסת שיפורים -הגורמים לה. את פליטת הגזים אפשר להאט על

במערכות הפליטה של הגזים מן התעשייה ומכלי התחבורה ההולכים 

מכוניות  ידי הענשת בעלי מפעלים ובעלי-ועל ,פני כדור הארץ-ומתרבים על

  בשל פליטה מוגזמת של גזים אלה. 

  מעבר משפט
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  משימות – "תופעת החממה"

  

  א. העתיקו את הפתיח.  .1

  ב. נסחו את הפתיח כמשפט מכליל.  

  מהי השאלה הנדונה בקטע?   .2

  . הוספהולמילות  ניגודבמאמר סומנו בקו מילות קישור. מיינו אותן למילות   .3

מבחינת התוכן והמשמעות  במאמר הודגשו מילים. מה משותף להןא.   .4

  שלהן?

  אותן. (רמז: דעה ו...) םב. מיינו אותן לשתי קבוצות, וציינו לפי מה מיינת  

  א. מה הן שתי הדעות המובאות במאמר?  .5

  ל דעה.תומכים בכב. כתבו את המשפטים ה  

  תוכלו לערוך טבלה כמו זו שכאן.      

    

  דעה ב':  __________  דעה א': __________    

שפטים המ  

  התומכים בדעה

    

  

'), וכתבו מה היא מכילה (מסקנה, תוצאה, ה(פסקה  םקראו את פסקת הסיו  .6

  המלצה וכדומה).

  

לפניכם תבנית מבנית של המאמר. בו מוצגות שתי עמדות מנוגדות ביחס לתופעת 

  החממה, הציגו עמדות אלה בתרשים.

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

____________  
____________  
____________  

  

____________  
____________  
____________  
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  מי מפחד מסימני פיסוק ?!

אחרינו הנקודות והפסיקים, שלא תמיד זכרנו לשים  "רודפים"מאוד מגיל צעיר 

  הבה נדע אותם. במקומות הנכונים.

  הנקודה (.)  .1

עם זאת קשה להגדירו הגדרה מושלמת. כדי לדעת וזהו הסימן הנפוץ ביותר,   

, די אם נציין שהנקודה באה בסוף משפט שאיננו שאלה, להשתמש בומתי יש 

  קריאה או תמיהה.

ו', אך מנבאים כמה מתפקידם לצורך  –לא נדרש בכיתות א'  – סיק (,)פ  .2

  העשרה. 

  יוסי,  צא החוצה!    בראש משפט.שנמצאת פסיק יבוא לאחר פנייה   א.

  צא החוצה, יוסי!      פסיק יבוא לפני פנייה בסוף משפט.  

  שתצא., יוסי, ביקשתי  פסיק יבוא לפני פנייה ואחריה כשהפנייה בתוך משפט.  

   פסיק לאחר ֵׁשם בראש המשפט יכול לשנות את משמעות המשפט, לכן יש לבדוק    שימו

  כוונת הכותב. מההיטב    

  .גיורא המפקד דיבר עם המחלקה דוגמה:  

  משמעות המשפט: המפקד ששמו גיורא, דיבר...   

  .גיורא, המפקד דיבר עם המחלקה לעומת זאת:  

  פקד דיבר...משמעות המשפט: פנייה לגיורא, כדי לספר לו שהמ  

  לדעתי, הספר יפה.    בראש משפט.הסגר שנמצא פסיק יבוא לאחר   ב.  

  הספר יפה, לדעתי.    בסוף משפט. הסגר שנמצאפסיק יבוא לפני   

  הספר, לדעתי, יפה.  בתוך משפט.כשההסגר  הסגר ואחריופסיק יבוא לפני   

  הידד, ניצחתם!    .פסיק יבוא לאחר מילת קריאה בראש המשפט    .ג  

אני אוהב שוקולד, ולא         פסיק יבוא לפני מילת ניגוד.  .ד

  .גבינה

  ו').  –פסיק יבוא לפני מילות הבהרה (מתאים גם לכיתות א'   .ה

  העצים הוריקו, כלומר הפכו ירוקים.    

  פסיק לאחר מילת קישור הבאה בתחילת משפט.לעתים יבוא   .ו  

  נוסף על כך, פגעו הסוסים בציוד שהוכן לאירוע.    

  שימו   פסיק לאחר מילות שאלה, בעיקר, עלול לשנות את המשמעות, לכן יש להקפיד   ז.  

  על הבנת הנקרא.      

  את הגזלן. אין לתלותכאן    !"את הגזלן המלך אמר:  "לא לתלות את    

  את הגזלן. יש לתלותכאן   !"הגזלן המלך אמר: "לא, לתלות את    
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  סימן שאלה (?)  .3

  מה השעה?        אלה.ביע שבא בסוף  משפט המַ   

  סימן קריאה (!)  .4

  סגור את הדלת!        בא בסוף משפט המביע פקודה,    

  משאלה, קריאה,  ביעבא בסוף משפט המַ 

  הייתי רוטשילד! לּו               .ציווי או בקשה

  סימן תמיהה (?!)  .5

 בא בסוף המשפט המביע תמיהה. משפט שאלה, שאנו יודעים את התשובה  

  . גביהל , אבל תמהיםעליה

תמהים  ואנו יודעים שהוא לא הכין שיעורים, אבל אנ  לא הכנת שיעורים?!

  .היכרותנו אותועל עובדה זו. היא איננה מתאימה ל

  שלוש נקודות (...)  .6

כדי לציין שהושמטו מילים מתוך  כלל יבוא סימן זה בתוך משפט-בדרך  א.

  .הדברים

שר הוא מפתיע (לאחר בסוף משפט הוא יופיע כאשר המשפט קטוע או כא  ב.

  משפטי פואנטה).

  טוב ציפור אחת ביד...      עצל...  ,לך אל הנמלה: משפט קטוע    

תי, ועכשיו כך. שלוש שנים הוא ִא -"אני אוהבת אותו כלמשפט מפתיע:   

עליו, כדי שלא ירצו בו. אני  ילא אספר לחברותיממנּו. קשה לי להיפרד 

  לזרוק את הסוודר שלי..." צריכה לשמור עליו, כי לעולם לא אוכל

  מסמנים שלוש נקודות גם כדי לציין שמישהו מדבר בגמגום, במרווחים בין   ג.

  ע...זור... לי...ב...בק...שה  המילים.    

  נקודתיים (:)  .7

  לפני ציטוט  א.

      לפני פירוט   ב.

  אני אוהב ממתקים, כגון: שוקולד וסוכריות.

  לפני משפטים שהם מסקנה וסיכום  ג.

  פני דיבור ישיר הנמסר כלשונול  ד.

  ".ראש הממשלה אומר: "פרס נובל הוא של כל העם         

  ין שני משפטים כאשר השני מבאר את הראשון.ב  ה.   
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  ) –קו מפריד (   .8

      מילים במשפטשל בהשמטה של מילה או   א.

  תפוח. –אכלתי בננה, וחיים 

  במקום פסיק  ב.

  בין שני מקומות  ג.

  םירושלי –תל אביב   

  במקום נקודתיים  ד.

  כדי להדגיש ניגוד בין שני רעיונות  ה.

  ופתאום נשמע צלצול. –התרווחתי על הכורסה   

  מרכאות (" ")  .9

  ציטוט   א.

  ".8:00להתייצב בשעה עליכם המפקד אמר: "      

  שיח  -דו  ב.

  "." ויעל ענתה: "בסדר,פגש בחמשידינה אמרה ליעל: "בואי נ     

  מפעל, כינוי.של שיר, של מוסד, של  מאמר,של שם של ספר,   ג.

  .הספר "לומדים להצליח" הוא ספר חשוב 

בהפרדת סגנונות ומבעים. למשל: בשימוש ב"סלנג" בתוך טקסט בעל   ד.

  לשון גבוהה 

  לציין מטפורה  ה.

  לציין כוונה אחרת (הפוכה)   ו.

  אנשים "יפים"

  הגרש ( ' )  .10

  .שכותבים נהאות האחרוכאשר מקצרים מילה, מסמנים גרש ב  

    עמוד). =( , עמ'ספר)(= ִמ  ,  מס'(= וגומר) : וגו'דוגמות  

  הגרשיים ( " )  .11

  לפני האות האחרונה. גרשיים ניםסממשתי מילים או יותר,  יםקצרכאשר מ  

  .(אדוננו, מורנו ורבנו) , אדמו"רכך)-(= כל , כ"כפי)-על-(= אף לדוגמה: אע"פ   
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ואילו סימני  ,חברתכם את מס' השורהלפניכם קטע ללא פיסוק, רשמו במ

  פיסוק עליכם להוסיף בה.

   צא צא לחופש

גוריון -לפני כמה חודשים נסעו חיילים בג'יפ בכביש המוביל לנמל התעופה בן

  לפתע הבחין אחד מהם בגופת חתול מונחת בצד הכביש

  חייליםנדמה לי שהוא עדיין נושם... עצרו רגע...    אמר אחד ה

  עזוב  אמר לו חברו  סתם עוד חתול עזוב שנדרס עזוב אותו

אבל החייל לא ויתר ושכנע את הנהג לחזור לאחור החתול היה פצוע כהוגן ברור 

  היה שהוא נפגע ממכונית אבל הוא עדיין נשם

  אני לא בטוח שזה חתול בית  אמר החייל שלנו  בואו נביא אותו לספארי

  רינר של הספארי אישר שאכן החתול הזה איננו חתול ביתוטוד"ר יגאל הורביץ ה

זהו חתול ביצות צעיר כבן ארבעה חודשים  אמר יגאל  כדאי שנעביר אותו לבית 

  החולים של לטבע נולד  באבו כביר בתל אביב

  לאן  שאל אחד החיילים  יש דבר כזה שנקרא בית חולים לחיות

ברה להגנת הטבע בית חולים כזה יש ויש  אמר יגאל  בעזרת תנובה הקימה הח

  החתול המסכן שלכם יעבור שם ניתוח וטיפול ויהיה כמו חדש

זאת הפעם הראשונה בחיי שאני פוגש חתול ביצות אמר החייל שגילה את החתול  

  איפה חי היצור הזה  למה אף פעם לא נתקלתי בו עד היום

בעמק החולה  לא נתקלת בו כי אתה לא מסתובב בסבך הצמחייה של מקווי מים

  בבקעת הירדן או בעמק יזרעאל

  גיע הגור הזה לשפת החוףאז מאיפה ִה 

בשפלת החוף  נאנח הדוקטור  בגלל זיהום הנחלים  בעברחתולי ביצות רבים חיו 

פחת מספרם מאוד ורק מעטים שרדו אחרי שנבריא את החתולון נחזיר אותו לגן 

יחזור לצוד שם דגים הלאומי של מקורות הירקון במקום שהנחל נקי והוא 

  עכברים ואפילו זוחלים אתם ממש הצלתם את חייו

כעבור כמה חודשים בעשרים ותשעה בחודש יוני הצטערו אנשי בית החולים לטבע 

  נולד שאין להם מספר הטלפון של החיילים הנחמדים שמצאו את חתול הביצות

גן הם רצו להזמין אותם לראות איך משחררים את הפצוע שלהם לחופש ב

  מקורות הירקון 
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  י' פרדיס/  21 -תחבורה במאה ה

  ישי, "אביתר")-(מתוך: "לקט לחניך" ב' בעריכת עובד בן

 –המכונית  –לפני שני דורות היו רבים שפקפקו אם אמנם יצליח רכב משונה זה 

פעם במרכבות רתומות לסוסים. היו אף שאמרו בפסקנות, כי -להתחרות אי

קמ"ש עלולה להזיק לבריאות. אחרים סברו, כי  30 או 20מהירות מופרזת של 

לעולם לא יימצא התקציב הדרוש לסלילת כבישים מצופים אספלט, והיו גם 

"מומחים" אשר הוכיחו בעליל, כי האדם הממוצע לעולם לא יהיה מסוגל 

  להשתלט על כל התורה הסבוכה של נהיגה ברכב מכני...

  

ר, יחסית, וכבר בערב מלחמת העולם תוך זמן קצבכל הנבואות הללו נתבדו 

המכונית כבשה לה מקום נכבד בתחבורה. אז קמו  ,ל, כי אכןוהראשונה הוברר לכ

"נביאים" אחרים, שהזהירו את העתידים לרכוש מכונית, כי "המצאת השטן" הזו 

תם מומחים, סופן של וברבות הימים תקלה שאין לה מוצא. לדעת א לגרום עשויה

עד כדי כך, שלא יספיקו לסלול כבישים בקצב ייצור  המכוניות להתרבות

המכוניות, וכתוצאה מכך יתהוו בכל מקום פקקי תנועה סבוכים ביותר. אותם 

מומחים אף טענו, שרוב הערים הגדולות בעולם תוכננו בעבר הרחוק לתחבורה 

דלילה, ואילו ריבוי מכוניות עלול לסתום את עורקי התנועה העיקריים של הערים 

  ה.האל

  

כשני דורות לאחר הופעת המכונית, שוב אין המומחים רואים מוצא מסבך 

הצפיפות בכבישים. כל מי שיוצא היום לדרך יודע לספק על כך סיפורים ארוכים 

ין טוב חלקנו מכל ינסבל, עד-ה לנו בלתישהמצב נראֶ  פי-על-אףועצובים. בארץ, 

יורק, בפריס, -בחו"ל. בניודולים גמה שמתרחש מדי יום ביומו בריכוזי יישוב 

אט -בלונדון ובטוקיו, למשל, לעתים כדאי יותר ללכת ברגל מאשר לזחול אט

במכונית התקועה בפקקי תנועה המתמשכים לפעמים לאורך קילומטרים. 

במקרים רבים חייבת משטרת התנועה להיעזר ברשת ענפה של הליקופטרים, 

רה שנסיעה לאורך מסלול של מחשבים אלקטרוניים, וגם אז קובמערכות קשר וב

נמשכת מחצית השעה ואף יותר מזה... מצב זה גורם לכך  טריםמילושלושה ק

גם משום שהדבר  –להיכנס ברכב למרכזים מסחריים רבים בעולם  אפשר-שאי

מייגע וממושך מדי, וגם משום שהשלטונות אסרו על נסיעה במרכזים אלה. מכל 
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אפשר -אידולות חרבו ונחנקו, מכיוון שמרכזים מסחריים רבים בערים הג ,מקום

  להגיע אליהם בדרך נוחה.

מומחים נקראו לנתח בעיה זו של סתימת הכבישים. גם בארץ נערכו סקרים 

רבים: מטרתם הייתה לגלות מדוע נוצרים הפקקים, ולדווח על עומס בכבישים 

עיקר את ר, תופעה מעניינת. יתבשעות שונות של היממה סקרים אלה העלו, בין ה

סיעה כל האשמה נושא כלי התחבורה הפחות יעיל מכולם: המכונית הפרטית, המַ 

, או לכל היותר שני אנשים, למקום עבודה מרוחק. יש אנשים יחידבוקר אדם 

רבים המוכנים להתייסר מדי יום ביומו זמן רב בכבישים מורטי עצבים, ובלבד 

רטית, המשקפת את יוקרתו שיוכלו לשמור על "הסמל המעמדי" שלהם: מכונית פ

של הנוהג בה. ברור אפוא כי מספר החושקים ברכב פרטי משלהם ילך ויגדל 

בשנים הקרובות. בד בבד תתרחב ותגדל גם רשת הכבישים שלנו. אולם המומחים 

סבורים זה שנים, שהתרחבות זו לא תוכל להדביק את קצב רכישת המכוניות 

חית, אנו צפויים לחנק כבישים וכְ החדשות. אם המצב יתפתח לפי התחזית הנ

רון מהפכני לבעיה שנים אחדות מחפשים בקדחתנות פְת לפיכך  .הולך ומחמיר

  המחריפה.

  

הפתרונות הללו תובע להגביל בצורה קיצונית את הרישוי לרכב. לדעת  דאח

כשם שאין  ,הממליצים על "תרופה" זו, אין להרשות לכל אדם לנהוג ברכב משלו

כפין להקים תחנת שידור פרטית. רק אנשים היכולים להוכיח כי מניחים לכל די

המכונית משמשת להם "כלי עבודה", יקבלו רשיון. רופאים, מחלקי סחורות 

כל אלה  –לחנויות, פקחים ופקידים, שמטבע עבודתם חייבים להסתובב הרבה 

בוודאי ימשיכו גם להבא לנסוע במכונית פרטית, אם לא שלהם, הרי של המוסד 

בו הם עובדים. גם אז תתעורר בעיה. מה יהיה טיבו של הרכב הציבורי? ש

אוטובוסים? חשמליות? רכבות תחתיות? הליקופטרים? ההצעות רבות ושונות, 

אולם בינתיים נתקבל רק פתרון אחד ברחבי תבל: הרכבת התחתית. ההשקעה 

 הכספית הראשונה אמנם גדולה מאוד, משום שיש צורך לסלול רשת ענפה של

קרקעיים, אולם הניסיון הראה כי כרגע זו הדרך היחידה, -עורקי תחבורה תת

  המבטיחה כי רוב רובה של התחבורה הציבורית יתנהל באין מפריע.
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יורק, שתי ערים -רון שונה לחלוטין הוצע בעת ובעונה אחת בלונדון ובניופְת 

ערים הללו היכולות להתפאר ברשת ענפה וסבוכה של רכבות תחתיות. מתכנני ה

קרקעית לא תספיק, ושוב לא -חזו מראש את היום שבו גם התחבורה התת

ישתלם להרחיב את רשת הפסים שמתחת לאדמה. הם הציעו, כי רוב רובם של 

מעין מושבים ממונעים,  – "מכוניות ננס"הנוהגים כיום ברכב פרטי ממונע יעברו ל

 - שים במהירות של כהתופסים שטח מועט ביותר, והמסוגלים להתקדם על הכבי

י חשמל, הניזונים ממצברים. כך עאלה יצוידו במנו "ננס מכוניות"קמ"ש.  40

ק"מ עד שהסוללה תתרוקן ויהיה צורך  60 -יתאפשר להם רדיוס פעולה של כ

  להטעינה מחדש.

  

ציעו, שבמרכזי הערים, שבהם התנועה צפופה ביותר, יוותרו כליל על שימוש עוד ִה 

במקום זאת, יגיעו בני האדם למחוז חפצם, כשהם עומדים ברכב כלשהו. 

בניחותא כל "כביש רץ", מעין מדרגות ניידות אופקיות. ניסוי ראשון בקנה מידה 

הנזקקים למרכז המסחרי של עיר זו  ,גדול נערך בסידני שבאוסטרליה, ואכן

הכי, רוב המרכזים -צפיפות. בלאואת הסבורים כי חידוש זה מקל הרבה 

 רוים של הערים הגדולות שטחם מצומצם, וגם בהליכה ברגל אפשר לעבהמסחרי

תוך רבע שעה עד חצי שעה. ניסויים בדגמים מוקטנים הראו, כי אם ייבנו בם אות

זה לצד זה כמה כבישים הרצים במהירויות שונות, יהיה אפשר להגיע ממקום 

לה קמ"ש: אדם העומד בצדי הכביש עו 20 -מקום במהירות ממוצעת של כל

. בכל פעם אין הוא משנה המדוקמ"ש, וכ 4תחילה על פס המתקדם במהירות של 

קמ"ש, דבר שנחשב בטוח וחסר תקלות. מובן  4 -את מהירותו ביותר מ

ש"סלילת" כבישים כאלה בקנה מידה גדול תיתכן רק אם יוקצבו סכומים 

עו, כי אסטרונומיים, והללו אימתניים, עד שגם אבות העי הקמצנים ביותר ישתכנ

  מוטב לשקוע בחובות, מאשר בקיפאון כללי.

  

מכל האמור לעיל מתגבשת בינתיים רק תחזית אחת: בעתיד הקרוב ייאלצו יותר 

לא יהיה היכן לנוע ברכב  –ויותר אנשים לוותר על מכונית פרטית משלהם. פשוט 

  פרטי!
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  משימות  –" 21 -התחבורה במאה ה"
י המכונית תצליח להחליף את המרכבות שפקפקו כלכך ציינו שלוש סיבות   .1

  הרתומות לסוסים.

  ?8" בשורה המצאת השטןלמה התכוונו הנביאים באמרם "  .2

  ? "נביאים"מה ניבאו ה  .3

  מה הייתה מסקנתם העיקרית?  .מומחים חקרו את בעיית סתימת הכבישים  .4

  דרכים. בעיית הצפציפות בלגבי ציינו והסבירו שלושה פתרונות המוצעים בטקסט   .5

נמקו והסבירו את  ?רון שכדאי למדינת ישראל לבחוןהפְת  ,לדעתכם ,מהו  .6

  תשובתכם. 

  . הומלאו אות ,םכלמחברת ההעתיקו אות .לפניכם תבנית של מבנה המאמר  .7

  הבעיה העיקרית    

  הסיבה העיקרית    

  3פתרון מס'             2פתרון מס'                       1פתרון מס'                  

  

     

         

  

המספרים בסוגריים הם מספרי  ציינו את התפקיד של כל אחד מסימני הפיסוק.  .8

  השורות. 

  , פעמיים), 9( מרכאות), 6( שלוש נקודות), 4( מרכאות ),1( קו מפריד  

  ), 40( מרכאות), 23( נקודתיים), 23( מרכאות), 27( נקודתיים), 23( שלוש נקודות

  )74( סימן קריאה), 72( נקודתיים), 61( מרכאות), 40(סיק פ

  ) 26(שורה  אליהםלהגיע   .9

  .ֲאֵליֶהם / ֵאֵליֶהםהעתיקו את ההגייה הנכונה של המילה המודגשת: 

  כתבו למה מתכוונים המאזכרים שלפניכם.  .10

  ),25( אלה), 24( הדבר), 23( זה ), מצב22( אז), 12( כך, כתוצאה מ)7(הללו   

  ),60( זאת), במקום 52( הללו), 39(הללו ), 28(ם ), מטרת27( זובעיה ), 26( ליהםא

  )63(זה ), חידוש 62( זועיר 

  כתבו את הפירוש של כל מילה.  .11

  ), 60(מחוז חפצם  ),60(בניחותא  ),59(כליל ), 10( ברבות הימים), 7( נתבדו  

  )34(בד בבד 
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  הסקת מסקנות

  

יום. כל ילד הרואה את המורה לא -ת בחיי היוםהסקת מסקנות היא פעולה טבעי

מבט נזוף, מבין כי שפת הגוף "אומרת": המורה כועסת! או במחייכת, שותקת, 

מסקנות. אם כך, ממנה גם את התנהגות ההורים כולנו יודעים "לקרוא" ולהסיק 

  מדוע קשה לנו להסיק מסקנות ממצבים הנתונים בטקסטים לימודיים?

ים חוזרים על עצמם מספר רב של פעמים, לפיכך קל יום המצב-בחיי היום  .א

ראשונה ולפעמים ל אנו קוראיםלהסיק מסקנות. לעומת זאת בטקסטים 

הרבה קשה מערכות יחסים, ולכן  לעהתנהגויות ו לעדמויות,  לעפעמית -חד

  יותר להסיק מסקנות.

 סיקכל אחד יה אם יהיהסקת מסקנות היא פעולה שיש להתאמן בה. טוב   .ב

 .המסקנות תבעצמו א

  ?מטקסט כיצד נסיק מסקנותאם כך, 

  

  אינדוקציה –הסקת מסקנות 

  

ט ר. מדובר בתהליך של הסקת מסקנות מן הפִאְכלּולנקראת בעברית  היָ צְ ְק דּונְ יִא 

  אל הכלל. כלומר מתוך כמה פרטי מידע אנחנו מסיקים מסקנה כללית.

  

  התהליך:

להיעזר במילות סיבה  אפשר. או עובדה בכל פסקה יש לאתר סיבה ותוצאה

ותוצאה. נרשום את משפטי התוצאה בזה אחר זה, ומול כל תוצאה נרשום את 

מסקנה מסך כל התוצאות ומסך כל הסיבות. המסקנה  סיקהסיבה שלה. יש לה

  מסקנת הסיבה.לבין נובעת מהקשר בין מסקנת התוצאה 
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  כעת ננתח כל פסקה בקטע.

  הנה התהליך.

  
  פסקה א'    
  לא פוגעים  :תוצאהה

  בקופים.
  הקוף עזר לאל. :הסיבה  ר "בשל"זֶ מילת עֵ 

      
  
  
  
  

  פסקה ב'    
הקופים  – תוצאהה

הסתגלו לאורח החיים 
  ביישוב.

יש  ני האדםלב :הסיבה  ר "בשל"זֶ מילת עֵ 
יחס מיוחד לקופים, והם 

בקופים אינם פוגעים 
  (מפסקה א').

ֵ   
  
  

  פסקה ג'    
קופים עירוניים  – תוצאהה

קפניים יותר מקופי תו
  הג'ונגל.

לא כתובה, אך  :הסיבה  ר "בשל"זֶ מילת עֵ 
להסיק שזו אותה  אפשר

  סיבה כמו בפסקה א'.
  
  
  

  פסקה ד'    
 –תהליך דומה  – תוצאהה

  קופים תוקפניים.
שאין  פי-על-אף :הסיבה  ר "אך"זֶ מילת עֵ 

  יחס מיוחד.
      

  
הגנה מצד  –סיבה ה

  האדם.
תוקפניים,  –תוצאה 

  שולחי רסן.מ
  מילת עזר "בשל"

  פסקה ה
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  אפשר להסיק את המסקנות בעזרת טבלה.

  1דוגמה מס' 

  קראו את הטקסט שלפניכם. 

  שימו לב למשפטי התוצאה והסיבה, ובעקבותיהם למסקנה.

כבר בימי קדם חשבו שהבצל יכול לרפא מחלות.  אולם הרפואה המודרנית 

  א". התייחסה לדעה זו כאל "תרופת סבת

דעה זו הניחו רופאים בצל או מיץ של בצל על פצעיהם של  לבדיקתבמחקר 

והפצעים נרפאו במהירות. יש רופאים  ,חיילים, ואלו אישרו שכאביהם פחתו

מצאו שאם  על כך, הממליצים ללעוס בצל במקרה של הצטננות קשה. נוסף

  גמרי.לועסים בצל במשך חמש דקות תמימות, הוא מחטא את חלל הפה כמעט ל

  הסיבה  התוצאה  הפעולה

  יש בבצל חומרים מחטאים  פצעים נרפאים אם שמים עליהם בצל  1

 יש בבצל חומרים מחטאים  הצטננות עוברת כליל אם לועסים בצל  2

 יש בבצל חומרים מחטאים  א אם לועסים בצלהפה מחוטָ   3

  .אפשר להשתמש בבצל כגורם מרפאאפשר להשתמש בבצל כגורם מרפאאפשר להשתמש בבצל כגורם מרפאאפשר להשתמש בבצל כגורם מרפאהמסקנה הכוללת: 

  2דוגמה מס' 

  . הל , והשלימו את הטבהטקסט שלפניכםקראו את 

רצה לבדוק אם הברית -פרופסור ב' גיבן מאוניברסיטת מישיגן בארצות

בדק תיקים משפטיים אנגליים מן הטלוויזיה משפיעה על מידת האלימות. הוא 

עשרה וגילה כי מעשי רצח ופשע היו נפוצים יותר מאשר היום.  המאה השלוש

לכל מאה בממוצע י שנה עשרים ושלושה אנשים באותם ימים נרצחו באנגליה מד

הברית, שנודעת באלימות -אלף תושבים, ואילו כיום שיעור מעשי הרצח בארצות

  הרבה ברחובותיה, הוא "רק" כעשרה אנשים לכל מאה אלף.

  הזמן  עובדות, גילויים וממצאים

  לפני הטלוויזיה ,בעבר  . מעשי רצח ופשיעה נפוצים...1

  לפני הטלוויזיה ,בעבר  נרצחו.... 2

  כשהטלוויזיה קיימת ,כיום  . ואילו כיום שיעור מעשי הרצח... הוא "רק"...3

כעת הסיקו את המסקנה העולה מן הטבלה.המסקנה כתובה בעמוד הבא. 
  האם הגעתם לאותה מסקנה?



 

77 
  

לפני הטלוויזיה היו יותר פשעים (יחסית)  מאשר היום, לכן לפני הטלוויזיה היו יותר פשעים (יחסית)  מאשר היום, לכן לפני הטלוויזיה היו יותר פשעים (יחסית)  מאשר היום, לכן לפני הטלוויזיה היו יותר פשעים (יחסית)  מאשר היום, לכן המסקנה: 

  .האלימותהאלימותהאלימותהאלימותהטלוויזיה אינה משפיעה על הטלוויזיה אינה משפיעה על הטלוויזיה אינה משפיעה על הטלוויזיה אינה משפיעה על 

כתבו משפטים המציינים גילויים ועובדות,  .הטקסטהמשכו של קראו את 
  והוציאו מהם מסקנה ביחס להשפעת הטלוויזיה. 

האם הטלוויזיה השפיעה על אלימות (בהשוואה לתקופה  :השאלה שנשאל
  בטרם הייתה טלוויזיה)?

סיפורים  תה טלוויזיה, לא נחשפו הילדים לאלימות? האם חסריםיוכי לפני שהי

אלימים ומפחידים לילדים? (היזכרו נא בכמה מן האגדות הקלסיות של סיפורי 

"האחים גרים" ואחרים. לרמבו יש עוד מה ללמוד שם...) האם לא הוצגו 

יום אירועים -ם? האם לא אירעו במציאות של חיי היוהמחזות אימ אותבתאטר

תמונות זוועה בכל מצמררים כמו הוצאות להורג פומביות? האם אין מונצחות 

יתה תמיד מלאה באלימות, שכן ימיני ציורים מפורסמים? והרי האמנות ה

  אלימות היא חלק מהחיים, והאמנות משקפת את המתרחש בעולמנו.

  

  הזמן  עובדות, גילויים וממצאים

1.    

2.    

3.    

4.    

  

  גם מקטע סיפורי אפשר להסיק מסקנה. זו תהיה משימתכם הבאה. 

ונסחו מסקנה  ע מהסיפור "איך להפוך אויב לאוהב" / אסתר קלקראו את הקט

הוא  –כשערן נתקל בו בחצר בית הספר, או במרכז, או ברחוב ביחס לאופיו. 

  שקוף, מביט דרכו כמו איננו קיים, למרחקים.

, זה "תפסיק", אומרים לערן ברים, "באמת, עניין של שטות שנמשך כבר שנים

"למי להגיד תגידו "שלום" ותשובו להיות ידידים".  היה כבר לפני המון זמנים...

  "מי בכלל עבר כאן? אני לא ראיתי אף אחד"...מסתכל רן סביב בפניהם.  שלום?"

סינן ערן מבין  אדם ולא חברים, ולכן הם אינם קיימים!"-"אויבים הם לא בני

שפתיו הקמוצות ולא היה מוכן להוסיף לכך שום מילה נוספת. "אז מה, זה לכל 

"דברים כאלה אינם משתנים, תמה ערן.  "אלא מה?"החיים?" שאלו החברים. 

  . אלה דברים קבועים..." –כמו שמנים ורזים ושחורים 
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  . , והשלימו את הטבלהקראו את הטקסט שלפניכם

  הצסקנה כתובה בעמוד הבא. האם הגעתם לאותה מסקנה?

  אפיינו את הדמות המוצגת בקטע. השאלה:

  

א את . ספק גדול מילֵ יהרהרתי למראה הצוק שהזדקר לנגד עיני "מה גבוה הצוק!"

בטתי כה וכה, סקרתי את הצוק כדי למצוא בו לבי, אם אצליח להגיע לראשו. ִה 

והתחלתי לטפס. כשתכנית העלייה ערוכה במוחי, התקדמתי צעד  ,נקודות אחיזה

רוך עליו. י תרות אחר מקום בטוח לדיורגל ,אוחזות בזיזי הסלע יאחרי צעד, ידי

עודדתי את עצמי.  –עוד רגע ואגיע. הריני קרוב יותר לראש הצוק מאשר לרגליו 

י, ייד-י. נשארתי תלוי עליעוד פסיעה אחת ו... אבוי, לרוע מזלי, מעדו רגל

י. לעולם לא אשכח את הרגע הזה. מחשבות רבות יוהתחלתי לחפש משענת לרגל

? מוטב לקפוץ למטה ולא התרוצצו במוחי! אם אגיע לראש הצוק, מה בכך

, יידי-התרוממתי קמעא על ילהסתכן. אך לא! פקדתי על עצמי. בשארית כוחותי

במאמץ אחרון המשכתי עוד כמה וי. נשמתי לרווחה, יומצאתי מקום מדרס לרגל

  ועמדתי על ראש הצוק. ,צעדים

    מסקנות  עובדות / מחשבות  

   מחושב ומתוכנן סקרתי את הצוק...  

   זהיר ...צעד אחר צעד  

   הולך על בטוח תרות אחר מקום בטוח...  

מעדו רגליי... לקפוץ אך לא...   

 בשארית כוחותיי... מאמץ אחרון...

  לא מוותר

 נלחם כדי להגיע למטרה

  

  

  כעת כתבו את מסקנתכם כתשובה לשאלה על אפין הדמות.
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  כוונת (מטרת) הטקסט

  

  לשם מה הוא נכתב? מהי כוונת הטקסט?

  קוגניציה (מטה הבנה). -מטה –שורה לממד ההבנה ברמת חשיבה גבוהה השאלה ק

  מטרת הטקסט היא היעד המרכזי שהטקסט נכתב למענו. 

את ההיגדים יש  לפניכם היגדים המתאימים לשאלות העוסקות במטרת הטקסט.

לאסוף בטבלה, וכאשר לומדים טקסט, יש לבנות היגד המתייחס למטרת  

  טבלה.להטקסט, ולהוסיפו 

ייתכן שקיימות מספר מטרות לטקסט. לפיכך יש לקרוא היטב את כל המסיחים, 

  לפני שבוחרים תשובה.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  מטרות הטקסט

  * ללמוד מהנתונים בטקסט

  * להציג בעיה

  * להציג בעיה ופתרונה

  * להציג סיבה

  * להציג סיבה ותוצאה

  * להציג מידע

  * להשוות בין תופעות

  * להציג תופעה

  יר בפני סכנות* להזה

  * לדווח על משהו (אירוע, בעיה...)

  * להסביר

  * לבקר

  * לשכנע
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  לפניכם מספר קטעים, זהו לאיזו מטרה נכתבו, נמקו את בחירתכם.

  א.פ. /מחקר חדש: זוללי שוקולד מאריכים חיים 

  18.12.98"מעריב" 

יכות ימים, קובעים מדענים בריטים במחקר אכילת שוקולד עשויה לתרום לאר

  שתוצאותיו פורסמו אתמול בלונדון.

גברים בוגרי אוניברסיטת הארוורד. הוא  7,841המחקר הראשוני נערך בקרב 

  העלה, כי זוללי שוקולד או ממתקים, חיים בממוצע שנה יותר מהמתנזרים.

  לא ידועה הסיבה

ריטי, ציינו כי אין הם יודעים עת רפואי ב-המדענים שפירסמו את מחקרם בכתב

את הסיבה לתופעה, אולם אחת הסברות היא שחומרים נוגדי חימצון שהתגלו הם 

האחראים לה. לחומרים אלה ערך בריאותי, שכן הם מונעים את החימצון של 

  שומנים בדם, ובכך מאיטים התפתחות של טרשת עורקים.

  

  מיכאל הנדלזלץההחמצה / 

  20.5.98"הארץ" 

במקום הזה על ניסיונות הפרידה שלי מספרייתו של אבי שהלך לעולמו. סיפרתי 

בעצם  –של אספן שאהב ספרים מסוגים שונים  –כתבתי שספרייתו הביוגרפית 

השיבה את נשמתה (למי? למי) יחד עם מותו. כך יקרה מן הסתם גם עם ספרייתי, 

  ועם ספריות רבות אחרות, וזו דרכו של עולם הספר.

כך -הספרייה הזאת ספרים שהיו יקרים או נחוצים לי, ואחר אני לקחתי מן

מאמצים לשאר חלקיה. סוחר ספרים אחד פטר את הספרייה -חיפשתי הורים

ואותי במשיכת כתף: "זה לא בשבילי". ספרי התווים הרבים מצאו מחסה 

בספריית האקדמיה למוסיקה; נציגת ספרייה אקדמית בהקמה בחרה את 

ר אחד לספרים רכש ממני חלק מן הספרייה לצרכיו (אם הספרים שנראו לה, מכו

את הייתה דחף שאינו בר כיבוש, וכי אין לו זכי הוא הודה באוזניי שהרכישה ה

מושג מה יעשה בה), ואנשים שקראו את דבריי על הספרייה התקשרו והציעו את 

שירותיהם הטובים באימוץ ספרים המחפשים מחסה. סוחר אחד של ספרים 

  ..ינה בעבורי את שאר ארגזי הספרים שלא נמצא להם דורש.משומשים פ



 

81 
  

  ? / ברוך יכיןמי צריך יום חינוך ארוך בשבוע קצר

המצדדים בשבוע לימודים קצר ויום לימודים ארוך מתעלמים מהתנאים הפיסיים 

הירודים, ששוררים ברוב מוסדות החינוך, שיהפכו את השהות הארוכה בבית 

  יעילה. יום הלימודים יהפוך ל"סתם יום ארוך".הספר לבלתי נסבלת ולבלתי 

לאחרונה שוב עולה הוויכוח בדבר הפעלת שבוע לימודים מקוצר (בן חמישה   .1

ימים) והארכת יום הלימודים (עד שלוש וחצי אחה"צ). מה טעם מוצאים 

המצדדים ברעיון להעדיף תוספת שעות (שישית, שביעית ושמינית) בלתי 

  יום על פני בוקר לימודים פורה של יום שישי?  אפקטיביות לחלוטין בכל

אין תנאי  –ברבים מבתי הספר בארץ התנאים הפיסיים גרועים למדיי   .2

לימוד מתקבלים על הדעת אפילו בשעות הבוקר. חדרי שירותים זנוחים, 

ברזיות ומקומות משחק מעטים, מחסור במקומות אכילה נאותים (כגון 

קה), ואולמות הקריאה ספורים. אם כיום קפיטריות כמו באירופה ובאמרי

תנאים אלה נסבלים רק בקושי, הרי ב"יום חינוך ארוך" הם ייהפכו לבלתי 

  ..נסבלים.

  

  / פיליס גלזר עובדות ומספריםקטע מתוך מאמר 

  בוטנים

  4.3.98"ידיעות אחרונות" 

: הבוטן הוא בעצם קטניה קטנה, ולא אגוז, כפי שנהוג לחשוב, הוא רקע היסטורי

נולד בפרו ובברזיל, משם הופץ לאפריקה, וחזר לאמריקה. פעם השתמשו בו רק 

להאכלת חזירים, ואחר כך גילו שאפשר להפיק ממנו שמן טעים. את חמאת 

כתזונה קלה למטופליו, וכיום כמעט  1880 -לואיס ב-הבוטנים המציא רופא מסנט

ו אף הוקם חצי מיבול הבוטנים בארה"ב הולך לייצור חמאת בוטנים. בשיקג

  "המוזיאון האמריקאי להיסטוריית חמאת הבוטנים"...

  גרם. 100 -קלוריות ב 585 -: כערך קלורי

גרם  100 -: את העובדה  שבוטנים משמינים כולם יודעים. אבל בתזונתיערך 

רם חלבון (יפה!) וכמויות מכובדות של סידן, ברזל, אבץ,  25.80בוטנים יש גם 

לית, זרחן ועוד מינרלים וויטמינים למיניהם. בקיצור, מגניז, ניאצין, חומצה פו

  בריא מאוד.

  ..: מוסיפים בוטנים שלמים לקציצות, סלטים וירקות.מה כדאי לעשות איתם
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  ניקוד ו' החיבור

  לפני אות מנוקדת           לפני אות שוואית      בדרך כלל מנוקדת
  בחטף מקבלת     ולפני אותיות בומ"פ      בשווא, ואין דגש

  ו' החיבור את     ו' החיבור מנוקדת        ל אחריה.ק
  ניקוד החטף.    בשורוק, ואין דגש קל          

  אחריה.           
        

  האזור מלא   קנו לי נעליים ּוְבגדים.      קנו לו נעליים ְוחולצה
  שיחים סבוכים    הלכתי, ּופתאום...        למסיבה. 

  ַוֲאָבנים.    מחברות ּוְספרים           
  

   עתיקו את המילים שיש בהן ו' החיבור, ונקדו אותה.הקראו את השיר, 

  

  נעמי שמר /ירושלים של זהב 
  אך בבואי היום לשיר לך   5      אוויר הרים צלול כיין   1
  ולך לקשור כתרים               וריח ארנים   
  קטונתי מצעיר בנייך            נישא ברוח הערביים   

  ומאחרון המשוררים.             עם קול פעמונים.  
  
  כי שמך צורב את השפתיים   6      ובתרדמת אילן ואבן  2

  כנשיקת שרף             שבויה בחלומה   
  אם אשכחך ירושלים           העיר אשר בדד יושבת  
  אשר כולה זהב...             ובלבה חומה.  

  
  ירושלים של זהב...               פזמון  

  ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור   
  חזרנו אל בורות המים   7    נור.הלא לכל שירייך אני כי  

  לשוק ולכיכר                    
  הבית- שופר קורא בהר           המים-איכה יבשו בורות  3

  בעיר העתיקה.             כיכר השוק ריקה  
  הבית-ואין פוקד את הר  
  ובמערות אשר בסלע   8        בעיר העתיקה.  

   –אלפי שמשות זורחות                     
  המלח-נשוב נרד אל ים           ובמערות אשר בסלע  4

  בדרך יריחו!             מייללות רוחות  
        המלח-ואין יורד אל ים  
  ירושלים של זהב...             בדרך יריחו.  

  
  ירושלים של זהב...  
  כל הזכויות שמורות למחברת                 
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  התמצית, הסיכום

  וההבדל ביניהם
  

  

  "אנשים שיש להם מה לומר,

  מעטות ביותר." משתמשים במילים

  

  

  הנרי ווילד שאו               
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  "?סיכום" לבין "תמציתבין " ההבדל מה

  

  התמצית   הסיכום

א תוצאה של יישום והסיכום ה

  :המיומנויות האלה

  

א. הבחנה והפרדה בין עיקר המידע 

  בטקסט לבין מידע טפל (תימוכין);

על, -ב. ניסוח משפט / רעיון מרכזי, רעיון

  טקסט הנתון;המכליל את עיקר ה

אין צורך  –ג. עריכה לוגית חדשה 

להישאר נאמן למבנה המקורי (הרטורי) 

  של הטקסט;

ד. ניסוח מחודש המאפשר הוספת 

  "פירושים" וחידוד רעיונות;

ידי הוספת -ה. יצירת לכידות בטקסט על

  מילות קישור ומשפטי קישור;

  ו. ניסוח מסקנה.

  

חשיבה כום נדרשת כתיבת הסיכלומר ב

 .ברמה גבוהה יותר לוגית

התמצית היא תוצאה של יישום  

  :המיומנויות האלה

  

א. הבחנה והפרדה בין עיקר המידע 

  בטקסט לבין מידע טפל (תימוכין);

על, -ב. ניסוח משפט / רעיון מרכזי, רעיון

  לכל פסקה ופסקה;

 ,ג. נאמנות למבנה הרטורי של הטקסט

  פרשו;ן לעבד אותו ואיאין ל

  בלשון הטקסט; ד. אפשרות  להיעזר

ידי הוספת -ה. יצירת לכידות בטקסט על

מילות קישור או משפטי קישור בין 

  העל של כל פסקה.-רעיונות

  

  

  

התמצית מושם הדגש על  כתיבתכלומר ב

    .מיומנויות יסוד
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  סיכום בשמוָנה שלבים
  

- בעקבות ניתוח כותרת הטקסט, רמזים חוץ השערות מעלים  שלב א'

וקריאת הפסקה הראשונה, הפסקה האחרונה  תוכניים, משימות

  .והמשפטים הראשונים של הפסקות

  .)קריאה וקריאה מרפרפת-טרוםזהו (

  

את או הרעיון המרכזי מעתיקים את כל הפסקות ו וראים אתק  שלב ב'

   .מפתח בכל פסקההביטויי את החשובות או מילים ה

  .)קו מתחת לביטוייםמסמנים  –אם אפשר (

  

  , באמצעות השאלות האלה:הטקסט הובןאם בודקים    שלב ג'

  מה הנושא? מה נאמר עליו? מהי כוונת הטקסט?   

   

המתייחסת לפרטים כלליים על הטקסט  פתיחה כללית ותביםכ  שלב ד'

 –(ת"ז): שם הטקסט, שם המחבר, הנושא הכללי של הטקסט 

  רעיון מכליל לטקסט כולו.

  

/  כותב קובע / ַמציג(ה משפט פתיחה :גוף הסיכוםאת  יםתבוכ  שלב ה'

  . עיקרי הטקסט). בהמשך כותבים את מתאר

  (יש להימנע משימוש בלשון הטקסט.) 

  

קישור הת ומילוש זיקה בין חלקי הטקסטמוודאים שיש   שלב ו'

  ת זיקה זו. ומבטא

  

(בעזרת מילות הקישור  משפטי מסקנה יםנסחמ :סיוםכותבים   שלב ז'

  הטקסט.  בדעתו של כותמשלב ו'), הַמביעים את 

  

אין משפטים מיותרים, ומוודאים ש הסיכוםוראים את ק  שלב ח'

  . רצף בקריאהמתקיים שו
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  ?מה כולל הסיכום

      

  . שם המאמר1  משפט פתיחה:

  (שם הכותב) . ת"ז של המאמר2  

  (מיומנות הכללה). הנושא הכללי 3  

 _________________________ ...ב ___ דן / עוסק....ידי- __" שנכתב על...המאמר " /הטקסט  דוגמה:

      

   פועל המבהיר את תכליתו של הטקסט המקורי, כגון: קובע,   1  :גוף הסיכום

  וכיח, מעלה השערה כי, משווה בין, ציג, טוען, מתאר, ממָ     

  מוסר מידע על...    

  ציג את עיקר תוכנו של הקטע.התייחסות לרעיון המרכזי המַ   2

  את התפיסה של...   בדבר... הכותב מבקר דוגמה:

  לדעתו,...

  נוסף על כך,...

 יתר על כן,...

  :משפט סיום
 

(מיומנות הסקת של כותב הטקסט.או מסקנתו או המלצתו מטרתו 

  מסקנות)

  

  כותב המאמר סבור ש...  דוגמה:

  או

  מן הנאמר אפשר להסיק ש...

  או 

 מן הטקסט למדנו ש...
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  המודל  – תבנית הסיכום

  

  

ידי -המאמר "_______________" שנכתב על    1ק חל

_______________  

  דן / עוסק ב__________________    פתיח

  

  

  הכותב (קובע, מציג, טוען, מתאר, מוכיח, מבקר, משווה)    

     _______________________________________________  

    _______________________________________________  

    _______________________________________________  

  _______________________________________________    2חלק 

  _______________________________________________    גוף

    _______________________________________________  

  בהמשך (אם יש צורך) _______________________________    

    _______________________________________________  

    _______________________________________________  

  

  

      

  כותב המאמר סבור ש _______________________________     

  או: מהנאמר אפשר להסיק ש __________________________    3חלק 

  _______________________________________________    סיום

    _______________________________________________  
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  האסטרטגיה הנדרשת היא "מיזוג טקסטים".                         

   .סיכום "בורר"          ."רגיל"סיכום 
  אותו נושא במיזוג של כמה טקסטים ב     הוראה ממקדתיש    הוראה ממקדת אין

  יש למפות את הטקסט הקצר יותר ולהוסיף    כשיש הוראה ממקדת, יש           ללא הוראה יש
  פריטים או רעיונות מהטקסט השני, השלישי               להשתמש בתבנית      לשים לב להוראות.

  וכו'.                  הסיכום. 
  את המיפוי הממזג יש להפוך לסיכום ממזג.             

  

  להוראות בסיכום בורר ותדוגמ

המוצגת סכמו את המאמר "___". בסיכומכם תארו את הבעיה המרכזית *  

  בקטע   

  ואת גורמיה. ציינו את דעת הכותב.     

שורות). בסיכומכם כתבו על התפתחות הקריאה ועל  15-10(סכמו את המאמר   * 

  השפעותיה על החברה. 

  

  "סיכום ממזג" –דוגמה לשיטת עבודה 

  פי הדרישה במשימה.  -חליטו על הקטגוריות למיפוי עלה  א.

קראו את המאמר הראשון, ומפו אותו (הכנסת פריטים מתאימים לקטגוריות   ב.

  שבמיפוי).

  העבירו קו לרוחב המיפוי לצורך הפרדה (רצוי להחליף את צבע הדיו שלכם).  ג.

את הפריטים עברו למאמר השני. קראו אותו, ומפו אותו. הקפידו להוסיף רק   ד.

החסרים בחלק הראשון של המיפוי. אם עליכם להוסיף קריטריונים בתבנית 

  הבסיסית, עשו זאת.

  הדגישו את הרעיונות שהחלטתם להכניס לסיכום.  ה.

פי תבנית הסיכום, כשאתם משלבים את הפריטים מהחלק -כתבו סיכום על  ו.

  הראשון של המיפוי ומחלקו השני.

 סוגי סיכומים

  סיכום 
 קלסי

  סיכום 
 ממזג
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  הסיכום ביטויים הפותחים את גוף

  

  כותב המאמר...

  

  

  מתאר, מספר, מצווה       תיאור

  

 

  

  מבקר, מגנה, מקטרג, מותח         טקסט

 ביקורת על      ביקורתי

  מנתח, מפרט, מוכיח, מסיק        ניתוח

 

  חולק, מתפלמס, יוצא נגד,         טקסט

 דוחה את עמדתעימות          

                  

  מדגים, ממחיש, מתבסס                

  מסתמך על, מדגיש,     דוגמה

  מתמקד                

  

  טוען, קובע, סבור, תומך,                    

  מתייצב לימין, מצדיק,         טקסט

  מחזק, מסנגר, מביע הערכה,           טיעון

  משבח, מברך, תמה,                    

  א, מטיל ספק, מסתייגמתפל                    

  

  

  מפרש, מסביר, מבהיר      פירוש          ביטויי סיום

  בודק, חוקר, עוקב      מחקר      ממליץ, מציע, דורש, מבקש,

  משווה, מדמה את... ל...,השוואה         מקווה, מצפה, מזהיר,

  מבדיל בין... לבין                          מתריע, מביע חשש

  מעריך, משער, סבור ש...       סיום            
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  הציון שלי ____________  שם:_______ 

  ציון  20%  20%  60%  
    סגנון  מבנה  תוכן  

  טוב מאוד
  
  

☺☺☺☺ 

. הובאו רק 1
רעיונות עיקריים 

, דוגמותללא 
ללא הסברים, 
  ללא תיאורים.

  . אורך כנדרש: 2
  מהמקור. 1/3 -כ
. אפשר להבין 3

את הטקסט בלי 
  לקרוא את כולו.

  . יש  פתיח.1
. משפט ראשון 2

  של גוף הסיכום.
. ישנם קשרים 3

  בין הרעיונות.
. קיים שימוש 4

  בסיום.
. רכיבי המאמר 5

באו לידי ביטוי 
בסיכום (עימות, 
תופעה, השוואה 

  ועוד).

. המשפטים 1
ברורים ולא 
  מסורבלים.

. משלב הלשון 2
  מתאים.

  . הניסוח בהיר.3
. אין העתקות, 4

אלא שימוש 
  ן המסכם.בלשו

. יש שימוש 5
בקישוריות 

  ובכוונה.
יש שימוש 

  בסימני פיסוק.

100-80  

  טוב
  

���� 

. נוסף על 1
רעיונות חלקיים 

גם הובאו 
: פירוט דוגמות
  והסבר.

 -. ארוך מדי, כ2
  מהמאמר. 1/2

אפשר -. אי3
להבין את עיקרי 
הדברים במאמר 

בלי לקרוא 
  אותו.

. חלק מהתוכן 1
בעיקר  –חסר 

  פתיח.
. אין 2

התייחסות 
לרכיבי מבנה של 

  המאמר.

. המשפטים 1
  מסורבלים.

. המשלב אינו 2
  מתאים.

. הניסוח לא 3
  בהיר.

  . אין העתקות.4
. יש שימוש 5

  בקישוריות.
. יש שימוש 6

  בסימני פיסוק.

79-51  

לא עומד 
  בקריטריונים

  

����  

. הובאו רוב  1
הפרטים 

 דוגמותוה
מהמאמר, 

הושמטו רעיונות 
  מרכזיים.

  מאוד.. ארוך 2

אין התייחסות 
לתבנית הסיכום 

אין פתיח, אין  –
משפט קושר של 
הגוף, אין סיום, 

אין קישוריות 
  בין הרעיונות.

. המשפטים 1
  מסורבלים.

. המשלב אינו 2
  מתאים.

. הניסוח  לא 3
  בהיר.

  . יש העתקות.4
. אין שימוש 5

  בקישוריות.
. אין שימוש 6

  בסימני  פיסוק. 

50-0  

 דף מחוון לכתיבת סיכום
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שלפניכם, וביחד נסכם אותו. את המאמר קראו  

  ד' פלביץ/  ובושםצמחי תבלין 

  "צמחי תבלין ובושם," החי והצומח של ארץ ישראל,  מתוך(מעובד 

  )1988, 12אנציקלופדיה שימושית מאוירת, כרך 

"נרד וכרכום קנה וקינמון עם כל עצי לבונה מור ואהלות עם כל ראשי בשמים" 

  ).14(שיר השירים, ד' 

בחלקי צמחים וברכיביהם הכימיים לתיבול מזון ידוע מימי קדם. מאז השימוש 

אפשר לחקות על -ועד היום מעטים התחליפים הסינתטיים לצמחי תבלין, שכן אי

נקלה את עושר הטעמים והריחות שמקנות התערובות של החומרים המצויים 

  בצמחים.

הפצתן של  בעבר שימשו צמחי התבלין לא רק לתיבול מזון, אלא גם למניעת

מחלות, הודות לחומרים המצויים בהם, הידועים בכושר חיטּוָים. בטקסי פולחן 

והיטהרות השתמשו בצמח האזוב. צמחי תבלין שימשו גם למניעה או לעיכוב של 

תהליכי ריקבון במזון, משום שהם מכילים חומרים ּכימיים העשויים למנוע 

היו ידועים גם בפעולתם כצמחי  ידי חיידקים ופטריות. צמחי התבלין-ִחמצון על

מרפא, ושימשו בעיקר לריפוי מחלות במערכת העיכול, שנבעו מאכילת מזון 

גוני. צמחי התבלין, ובעיקר צמחי הבושם, סייעו בהרחקת ריח -מקולקל או חד

הנודף מן הגוף. שימוש רב נודע לצמחים בטקסים דתיים שכללו הקטרת קטורת 

  וגם בתהליך חניטת גופות.

דויות הראשונות לשימוש בצמחים אלה  התגלו במצרים. המצרים הקדמונים הע

הפיקו ריחות וקטורת משרף של עצים ומצמחים שונים, כגון מור ולבונה, או 

מצמחים אחרים שמקורם במדבריות אפריקה ובמזרח הרחוק. צמחי תבלין 

רה) ובושם רבים נזכרים בתנ"ך, ובעיקר במגילת שיר השירים. גד השדה (כוסב

נזכר בתיאור ַמן היורד במדבר: "... והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש" 

  ).31(שמות, ט"ז 

הביקוש הגדול וההיצעים הקטנים גרמו להאמרת מחירם של צמחי התבלין, וכך 

התפתח מסחר ענף בין ארצות הייצור המרוחקות לארצות הביקוש. נתיבי המסע 

פיצו סיפורי אימים כדי למנוע תחרות על היבשתיים נשמרו בסוד, וסוחרים ה

מקורות התבלינים והנתיבים המובילים ֲאליהם. למסחר היו השפעות על 

  התפתחות האנושות.

5 

10 

15 

20 
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אסייני. באזור זה -מרבית התבלינים הטרופיים מקורם עד היום באזור הטרופי

מוצאם של תבלינים כמו: פלפל שחור ולבן, קינמון וציפורן. רק צמחי תבלין 

דים מקורם באזור הטרופי של יבשת אמריקה: פלפל מתוק ופלפל חריף, וניל אח

ופלפל אנגלי. לעומת התבלינים הטרופיים, המקור של מרבית התבלינים 

העשבוניים הוא באגן הים התיכון. נזכיר אחדים: כמון, גד השדה, שוָמר, חרדל, 

(קימל) ואת  מרווה ורוזמרין. מדינות צפון אירופה ומרכזה תרמו את הכרויה

  החזרת.

צריכת התבלינים בעולם הולכת וגדלה בשנים האחרונות, בעיקר עקב העלייה 

ברמת החיים והחשיבות שמייחסים לטעמי המזון ולצורת הגשתו. הרחבת 

התיירות גורמת להכרת מאכלי עמים ולאימוצם (מאכלים סיניים, הודיים וכד'). 

לינים: אנשים הזקוקים לדיאטה גם שיקולי בריאות משפיעים על צריכת התב

חסרת מלח מרבים להשתמש בתבלינים, וכן משתמשים בתחליפי משקאות 

המבוססים על צמחים נטולי קפאין. גם המעבר למזון מוכן והתרחבות רשת 

המסעדות של מזון מהיר מגבירים את השימוש בתבלינים. כמו בעבר, לא מדינות 

ת הגדולות, אלא דווקא המדינות הייצור העיקריות הן הצורכות את הכמויו

  המפותחות, שגידול התבלינין בהן מצומצם.

  .פי רצף כרונולוגי לטקסט "צמחי תבלין ובושם"-ערכו תרשים עלתחילה 

   

  הנושא

  

  השימוש בעבר         

  

  

  בתקופת                     

  מצרים העתיקה        

  בתקופת המסחר בין          

  סיהאירופה לא   

  

  בימינו                     
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  אין סיכום "הטוב ביותר"

  

  כל סיכום יכול להיות "הטוב ביותר", אם נקפיד על העקרונות המופיעים במודל:

  א. הסיכום מציין את הרעיונות המרכזיים;

  ב. הסיכום צמוד למבנה המודל.

  

  לפניכם שני סיכומים שונים שכתבו תלמידים. 

  הקריטריונים? נמקו את תשובתכם. האם הם עונים על

  

 2סיכום דגם   1סיכום דגם 

"צמחי תבלין ובושם",  המאמר

שהופיע ב"אנציקלופדיה שימושית 

נושא שימוש עוסק במאוירת", 

  בתבלינים בעולם.

את תפקידי  כותב המאמר ַמציג

 הוא מזכירצמחי התבלין. ביניהם 

תיבול המזון, מניעת הפצתן של 

ות במערכת מחלות, ריפוי מחל

  העיכול ועוד.

סגולות  עוד מציין הכותב

ושימושים רבים של צמחי 

התבלין. שימושים אלה החלו 

במצרים. כיום המסחר בצמחי 

  תבלין מפותח, והמחירים גבוהים.

כותב המאמר מסכם ואומר כי 

צריכת התבלינים בעולם הולכת 

וגדלה בשנים האחרונות בעיקר 

משיקולי בריאות ומהתייחסות 

 חשיבות לטעמי המזון.    רבת

"צמחי תבלין ובושם", שהופיע  המאמר 

ב"אנציקלופדיה שימושית מאוירת", 

גילוי הסגולות של צמחי התבלין עוסק ב

  ובהפצתן.

את השימושים הרבים של  הכותב ַמציג

צמחי התבלין ואת תפקידם הרב, 

  בעיקר בתחומי המזון והרפואה.

בסיכומו, כי  כותב המאמר מציין

ת התבלינים בעולם הולכת וגדלה צריכ

בשנים האחרונות, וכי המדינות 

המגדלות תבלינים אינן המדינות 

הצורכות אותם, ולכן המסחר מפותח, 

 והמחירים גבוהים.   
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  פי ההנחיות שאחריו.-ותו עלסכמו אקראו את המאמר שלפניכם, ו

  כיסוי ראש ביהדות

  )14"בריטניקה לנוער", כרך ט' עמ' : ך(מתו

  

נפוץ ומקובל בקרב יהודים הוא לכסות את הראש, בייחוד בעת התפילה מנהג 

  ובמעמדים דתיים (חופה, לוויה, וכד').

הן הגדול, שכיסה את ראשו ובתורה מוכרת חובת כיסוי הראש רק אצל הכ

הנים האחרים, שהיו חובשים מגבעות בעת עבודתם במקדש ובמצנפת, ואצל הכ

יום נחשבה עטיפת הראש לסימן אבל. כך נהגו -םבחיי היו ).40, 37, 4(שמות כ"ח, 

  שהופרשו מן הציבור בגלל נגעי גוף. אלהשהובדלו כמנודים, ו אלהגם 

רק מזמן התלמוד יש לנו עדות על כך שחלק מחז"ל כיסו את ראשיהם כל העת 

לאות ענווה וצניעות, ולא פסעו ארבע אמות בגילוי ראש. כן מסופר בתלמוד, 

בי נחמן בר יצחק חששה, שמא יהיה בנה לגנב, לכן אמרה לו, שיכסה שאמו של ר

נחשב כיסוי ראש אצל  לעומת זאתתמיד את ראשו, כדי שתהיה עליו יראת שמים. 

  רווקים לסימן של יוהרה וגאווה. 

עוד בתחילת ימי הביניים נהגו בספרד ובדרום צרפת להתפלל בגילוי ראש. אך 

כנזית המנהג להתפלל וללמוד תורה אך ורק בהדרגה התפשט בקרב היהדות האש

בכיסוי ראש. אין ספק, שמגמה זו גברה לנוכח העובדה שהשכנים הנוצרים 

התפללו דווקא בגילוי ראש, ולכן השתדלו חכמי ישראל למנוע מן העם ללכת 

, במשך הזמן נתקבלה התפיסה, שגילוי ראש כןבעקבות "חוקות הגויים". וא

  עול המסורת.כמוהו כקלות ראש ופריקת 

בין הזרם הרפורמי, לעניין זה שימש גם סלע מחלוקת בין היהדות המסורתית 

  שאינו גורס שכיסוי הראש הוא חובה, אף לא בבית הכנסת.

בגלל האקלים החם בישראל נוהגים רוב הגברים שומרי המצוות לצאת ידי חובת 

חובש הכיפה כיסוי הראש בחבישת כיפה קטנה, וזו הפכה לסמל השתייכותו של 

  ליהדות המסורתית.

ראשן כבר בימי התנ"ך לאות  ותשלא כגברים, היו הנשים מסתירות את שער

צניעות. ולהפך, גילוי שיער הראש נחשב לסימן של הפקרות, ופריעת שער ראשה 

  ).18של אישה "סוטה" נחשב לאות חרפה ולעונש (במדבר, ח', 

 א'

 ב'

 ג'

 ד'

 ה'

 ו'

 ז'
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להתפלל לנוכח שערה הגלוי של , כבר בימי התלמוד קבעו חז"ל, שאסור כןוא

אישה, ונתפשט המנהג בכל העדות ביהדות, שהנשים מכסות את שער ראשן 

כחותו של מי שאינו מבני ובצעיף או במטפחת, בייחוד בצאתן את הבית או בנ

  המשפחה.

נתפשט גם הנוהג להסתיר את שער הראש בפאה נוכרית, ועד  18 -מאז המאה ה

ם האדוקים. גם בזרם הרפורמי, שבו אין חובה על היום נוהגות כך נשים מהחוגי

הגברים להתפלל בבית הכנסת בכיסוי ראש, נוהגות הנשים לכסות את ראשיהן 

שה יפי שדין כיסוי ראש צריך היה להיות תקף לגבי כל א-על-בעת התפילה. אף

מגיל שלוש, המנהג הנפוץ אפילו בין האדוקים הוא שנשים מכסות את ראשיהן 

  ואיהן. רק אחרי ניש

  

סכמו את המאמר. בסיכומכם הציגו את התפתחותו של מנהג כיסוי הראש 
  .שלפניכם ביהדות. השתמשו גם בתרשים

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ערכו תרשים כזה עבור הנשים. 

 ח'

 ט'

הכיסוי 
 ומשמעותו

כיסוי ראש 
 ביהדות

 הנושא: תקופה

  רק המצנפת 
  מגבעות  –כוהנים 
 עטיפת הראש –מנודים 

 תורה רק הכהן הגדול

א אמור לכסות רווק ל
את ראשו אם כסה נחשב 

 ליהיר

חלק מחז"ל כוסו את 
 ראשם ואת ענווה

 תלמוד

המנהג התפתח כדי 
להיות שונים מהגויים 
 שהתפללו בגילוי ראש. 

במהלך התקופה החלו 
מתפללים ולומדים 

 בכיסוי ראש

ימי 
 הביניים

 כיפה -כיסוי ראש 
לא מחייב כיסוי ראש 

הזרם  אף לא בבית הכנסת
 הרפורמי
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  קראו את המאמר שלפניכם, ובצעו את המשימות בשלבים.

  

  טרום קריאה

  פיה במה יעסוק המאמר.-ערו עלקראו את כותרת המאמר, וש  . 1

  , והוסיפו השערות על אלו שהעליתם מן הכותרת.12 – 7שאלות את קראו   .2

  

  מהאוכלוסיה הבוגרת בישראל עוסקים בהתנדבות 20%

  פי: אבירמה גולן)-(על 

  

ביום עיון שהוקדש לנושא "התנדבות בחברה משתנה", הוצג סקר שערכה ד"ר 

מכלל אוכלוסיית הבוגרים  20%ים מפתיעים: נתונ פוחשנסקר במינה צמח. 

עסקו בהתנדבות לפחות פעם אחת בחייהם,  25%בישראל עוסקים בהתנדבות; 

בניגוד לדעה הרווחת בציבור ההתנדבות איננה עיסוק  –והנתון המפתיע ביותר 

  מהמתנדבים הם גברים. 50% ,נשי טיפוסי

ת שונות, התברר בסקר על אף השיעור הגבוה של מתנדבים משכבות שונות ומעדו

ה להתנדב הולכת ומצטמצמת. סביר להניח, שרוב יכי רוב הציבור חושב, שהנטי

האנשים חושב בטעות, שיש ירידה בנטיה להתנדב, מפני שהם רואים את החברה 

  ולא בערכים אנושיים. ,הישראלית כחברה המתעניינת בעיקר בהישגים חומריים

ץ, שהקימה את "המרכז להתנדבות " אומרת אסתר הרלי,"עד הקמת המדינה

ל מבוסס למעשה על ובישראל" ועמדה בראשו עד לפני שנים אחדות, "היה הכ

אנשים רבים, שהיו חברים בתנועה הציונית ובמוסדות היישוב בתקופת  .התנדבות

המנדט הבריטי, פעלו על בסיס התנדבותי. עם הקמת המדינה צמחה מגמה 

  " .נומוגדרת: "המדינה תעשה הכול למענ

וי הסתמן נין רדום. השייתה ההתנדבות עניהי 60 - בחברה הישראלית של שנות ה

, עם הופעת "הפנתרים השחורים", שלחמו לשיפור מצבן של שכבות 1969בשנת 

ר, לשלב מתנדבים בטיפול יתהמליצה, בין ה 1972 -במצוקה. ועדה שהוקמה ב

  במשפחות נזקקות.

שנה וזכה לגיבוי רחב מצד ראש  20י בישראל" הוקם לפנ התנדבות"המרכז ל

ה של המתנדבים. יהממשלה. בניגוד למצופה, לא הייתה בשכונות המצוקה דחי

5 

10 

15 
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יום, בני קיבוצים גויסו לפעילות בעיירות -חונכים נשלחו לגני ילדים ולמעונות

  . התנדבותעזר לתלמידים, ב-פיתוח, וקבוצות שונות הופנו למתן שיעורי

השתלמויות למתנדבים ולפעיליהם,  התנדבותפתח המרכז ל 70 -באמצע שנות ה

. במרכז התנדבותובהדרגה צמחו אנשי מקצוע, שהתמחו בהיבטים שונים של ה

פעולה  , כמו אחווה, שיתוףהתנדבותמדגישים את חשיבות הערכים שביסוד ה

כן מדגישים את המסר, שהמתנדב מפיק סיפוק רב -והפחתת הניכור. כמו

הוא מושיט עזרה לזולת. ואכן גמלאים, אנשים בעלי מיומנות מפעילותו, בשעה ש

  ה".יכאל "קריירה שני התנדבותסיון חיים, מתייחסים ליונ

" זוקף לזכותו כמה הצלחות ייחודיות לישראל: רשת מתנדבי התנדבות"המרכז ל

בענף התיירות והדרכה בנושא תכנון המשפחה.  התנדבותחולים, -יע"ל בבתי

עוץ לגמלאי ולקשיש במוסד לביטוח לאומי. יהיא שירות הי פעילות חשובה אחרת

  גם "המועצה הלאומית למניעת תאונות" פועלת על בסיס התנדבותי.

, פרופ' יוחנן פרס, מגדיר את המתנדב כחוליה המקשרת בין הממסד *הסוציולוג

לבין הפרט. בין היחיד לממסד מתקיים לעתים מגע לא פורה, המבוסס על 

ר אמון הדדי. מתברר, שהמתנדבים נחשבים ראויים לאמון בעיני חשדנות ועל חוס

שני הצדדים. פרופ' פרס סבור שהצורך הגדל במתנדבים נובע משלושה תהליכים 

שהמדינה מוכנה להקצות  **המתרחשים בחברה הישראלית: כמות המשאבים

') ההולכים דלרווחה הולכת וקטנה, השירותים הציבוריים (חינוך, רפואה וכ

  כן, היחלשות המוסד המסורתי לעזרה הדדית: המשפחה.-יקרים, וכמוומתי

במקום בו מוסדות המדינה אינם יכולים לתת מענה לכל צרכיו של היחיד, 

אדם גדול ולא יקר, נותנים תמיכה ראויה. אם מסתכלים -חוהמתנדבים, שהם כ

 על נתוני הסקר של ד"ר מינה צמח, הרי החברה הישראלית כבר קלטה את המסר

  הגברת ההתנדבות אצל הישראלים. –בכוחות עצמה, והיא צועדת בכיוון הנכון 

  בחברה.ם של האדם יחסימערכת העוסק ב –* סוציולוג 

  .יםיכספמקורות  –** משאבים 

  

  במהלך הקריאה

  טיה להתנדב בארץ?הנמה חושב רוב הציבור על   .3

  מהי הדעה הרווחת לגבי מין המתנדבים?  .4

  בהתנדבות לאחר קום המדינה?  מדוע חלה ירידה  .5
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בנושא ההתנדבות לפני קום  בחברה הישראלית ותרחששהציינו שלושה תהליכים   .6

  ואילך. 70 -ובשנות ה 60 -המדינה, בשנות ה

  

  ?14בשורה  "עניין רדום"הביטוי מה סוג   .7

  ד. לשון דיבור  ג. מטאפורה   ב. סמל    א. דימוי   

  

  )?14ה " (שורהסתמןהפועל "מה פירוש   .8

  ד. סימן  ג. התבלט   ב. התגלה    א. החל  

  

  ?)17" (שורה גיבוי"מה פירוש המילה   .9

  ד. עזרה    ג. גביה  ב. הגבהה  א. תמיכה  

  

  ?)32(שורה  "סבור"ה פירוש הפועל מ  .10

  ד. קובע  ג. מנמק  ב. חושב  א. הסתבר  

  

  )40 - 39" (שורות .המוסד המסורתי לעזרה הדדית: המשפחה ותחלשהיוכמו כן "  .11

  ?כן-וכמומהי משמעות מילת הקישור א. 

    במשפט?  נקודתייםמה תפקיד הב.   

  

צירופי מילים ומשפטים רבים במאמר מופיעים במרכאות. קראו את המשפט   .12

   שכאן. וציינו את תפקידן של המרכאות במשפטים ,בהקשר לכל פסקה ופסקה

  )1"התנדבות בחברה משתנה" (שורה   *

  )10נה" (שורה "עד הקמת המדי  *

  )10" (שורה המרכז להתנדבות בישראל"  *

  )11בוסס למעשה על התנדבות..." (שורה ל מט"היה הכ  *

  )13דינה תעשה הכל למעננו" (שורה "המ  *

  )16"הפנתרים השחורים" (שורה   *

  )28קריירה שנייה" (שורה   *

  )32ה "המועצה הלאומית למניעת תאונות" (שור  *
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  אחרי קריאה

  

את המאמר. בסיכומכם ציינו את השינוי ביחסה של החברה הישראלית  סכמו  .13

  להתנדבות. התייחסו גם למחקרה של ד"ר מינה צמח.

  

  כותרת. לה ותנו ,קראו כל פסקה  .14

  

  מה מוצג בפסקה האחרונה של המאמר?  .15

  ד. מסקנה    ג. המלצה  ב. הסבר    א. הדגמה  

  

  ) נמקו את תשובתכם..12עזרו בתשובה לשאלה ימהי מטרת הכותב? (ה  .16

  

  הבעה בכתב

  

סכמו את המאמר. בסיכומכם ציינו את השינוי ביחסה של החברה הישראלית   .15

  להתנדבות.

  

  החלטתם כנציגי מועצת התלמידים לעודד פעילות התנדבותית בבית ספרכם.  .17

את חשיבות ההתנדבות בקרב  בה  והסבירו ,פרסמו כתבה בעלון בית הספר  א.

  ת הספר.תלמידי בי

והצורך להתנדבות ואת נסחו כותרת מסקרנת לכתבה. הציגו את הסיבות   ב.

  בה.
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  שם המספר
  10 – 1המספרים 

 זכר נקבה

 נסמך נפרד נסמך נפרד

  תחַ ַא

  שתים

  שוֹ לשָ 

  עּבַ ְר ַא

  משחָ 

  ששֵ 

  עבַ שֶ 

  הנֶ מוֹ ְש 

  עתשַ 

  רׂשֶ עֶ 

  אחת ה

  שתי ה

  שוֹ לְש 

  ארבע

  משחֲ 

  שש

  שבע

  שמונה

  תשע

  עשר

  דחָ אֶ 

  םיניש

  הלושָ ְש 

  הארבעָ 

  החמישָ 

  הששָ 

  העָ בְ ִש 

  הנָ מוֹ ְש 

  התשעָ 

  העשר

  אחד ה...

  שני ה...

  שלושת ה...

  ארבעת ה...

  חמשת ה...

  ששת ה...

  שבעת ה...

  ת ה...נַ מוֹ ְש 

  שעת ה...ִת 

  ת ה...ֶר ׂשֶ עֲ 

  

  יש סיומת של ה' או של ת'. נקבהבצורת  שמותכזכור, ל    שימו       

, הסיומת של ה' או של ת' 3ר, החל מהמספר לעומת זאת בשם המספ   

  . הזכרמצטרפת לצורת 

  .במיליםאת המספרים כתבו    א.

  בנות.  )9לטיול יצאו (  .1

  כדורים. )3ו בארון (ותרנ  .2

  עטים. )5קנינו לתחילת הלימודים (  .3

  נים.ב) 8במפגש היו (  .4

  מקומות.  )10סך הכול היו (  .5

  שם המספר.  משפטים שיש בהם השיחמחברו   ב. 
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  19 – 11המספרים 

 זכר נקבה

  בנות –ה     ֵר ְׂש ת עֶ חַ ַא

  שמלות –ה   ֵר ְׂש ים עֶ ֵּת ְׁש 

  מחלקות –ה    ֵר ְׂש ש עֶ וֹ לְׁש 

  חתולות –ה   ֵר ְׂש ע עֶ ּבַ ְר ַא

  דלתות –ה    ֵר ְׂש עֶ  ׁשמֵ חֲ 

  נערות –ה      ֵר ְׂש עֶ  ׁשׁשֵ 

  מטפחות –ה     ֵר ְׂש ע עֶ בַ ְׁש 

  עבודות –ה ֵר ְׂש ה עֶ נֶ מוֹ ְׁש 

 ציפורים –ה    ֵר ְׂש ע עֶ ׁשַ ְּת 

  בנים –ר     ׂשָ ד עָ חַ ַא

  מבנים –ר    ׂשָ ים עָ נֵ ְׁש 

  כדורים –ר  ָׂש ה עָ ׁשָ וֹ לְׁש 

  שחקנים –ר ָׂש ה עָ עָ ּבָ ְר ַא

  הפסדים  –ר  ָׂש ה עָ ּׁשָ ִמ חֲ 

  מבחנים –ר    ׂשָ ה עָ ּׁשָ ִׁש 

  אופנועים –ר  ָׂש ה עָ עָ בְ ִׁש 

  מפקחים –ר ׁשָ ה עָ נָ מוֹ ְׁש 

 שופטים  –ר ׂשָ ה עָ עָ ְׁש ִּת 

  

  .במיליםאת המספרים כתבו 

  .שחקנים  )17( -יש מקום רק ל  .1

  .כיתות )19היו בהתחלה ( בית הספרב  .2

  .מבנים )3(כיום יש בבית הספר   .3

  .שופטים )13( -חשוב שיהיו ביום הספורט יותר מ  .4

  . הפסדים )14(היו להם  , כיאני חושב שהם ירדו ליגה  .5

  מאות, אלפים עשרות,

  שים, שבעים, שמונים, תשעים.ישים, שיעשרים, שלושים, ארבעים, חמ: עשרות

נקבה, אך אם המספר מכיל ציון זכר והן לציון בעשרות נשתמש באותו מספר הן ל

  שם העצם. מין פי-למין האחדות נגזר ע ,אחדותגם 

  רות.מחב עַׁש תֵ ים וָ ִּׁש ִמ חֲ  –ספרים ה עָ ְׁש ִת ים וְ ִּׁש ִמ חֲ דוגמה: 

  

  כתבו את המספרים במילים.

  ) שנים31. (6        ) נקודות35(  .1

  ) ספרים64. (7        ) פעמים27(  .2

  ) מחדדים96(  .3

  ) מחברות77(  .4

  ) פעמים52(  .5
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  ע מאות...לֹוש מאות, ארּבַ ְׁש ים, אתַ ה, מָ ָאמֵ . נקבהצורת שם עצם ב – מאות

בנים/בנות (אין  תאוֹ מֵ  וׁשְׁש  –המספר עצמו אינו תלוי במין של שם העצם, ולכן 

  נקבה). צורת בין זכר לצורת הבדל בין 

ע בהתאם למינו של אולם אם המספר מכיל גם אחדות, המספר של האחדות נקּב

  חיילות.  שלוֹ ָׁש ת וְ אוֹ מֵ  ׁשחיילים, ֵׁש ה ָׁש לוֹ ְׁש ת ּואוֹ מֵ  ׁששם העצם: ׁשֵ 

  

  ., ארבעת אלפים..םים, שלושת אלפייף, אלפלֶ אֶ  .זכרצורת שם  ב – אלפים

  ף בנים/בנות.לֶ אֶ  –המספר אינו תלוי במינו של שם העצם, ולכן 

אולם אם המספר מכיל גם אחדות, המספר של האחדות נקבע בהתאם למינו של 

  שם העצם.

  בנים. הׁשָ וְׁש ּו יםפִ לָ ת אֲ ֶׁש לוֹ ְׁש   דוגמה: 

  ש בנות.וֹ לׁשָ וְ  יםפִ לָ ת אֲ ֶׁש לוֹ ְׁש     

  בנים.ף לֶ אֶ  רָׂש עָ  הָׁש לוֹ ְׁש    –שימו לב 

  בנות. ףלֶ אֶ  רָׂש ה עָ ָׁש לוֹ ְׁש     

  המספרים במילים. כתבו במילים את 

  .תלמידים 27לטיול יצאו    .1

  .חיילים 392לו את הקורס יהתח  .2

  .ייליםח 46מהקורס נשרו   .3

  .טעויות 34היו לי בבחינה   .4

   .גיעו לכנס בוגריםבוגרים ִה ) 2007(  .5

  > זכר-תאריך שימו   

(ולא במספר סודר, ולא בצורת  .מונה זכרמשתמשים במספר  יום בחודשלציון 

  נקבה). 

  .)ולא שלישי באפריל(באפריל  הָש לוֹ ְש 

  .)ולא תשיעי בחודש(בחודש  העָ ְׁש ִת 

  ולא עשרים וחמש בחודש). ,(ולא עשרים וחמישי בחודשביוני עשרים וחמישה 

  > זכר-י מספר ּכופל ִּפ 

  .  הָׁש לוֹ ְׁש  יּפִ המכונית יקרה 

  ממהירותו הקודמת.פי שבעה גבוהה מהירות האינטרנט שלי 
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   נקבהצורת ב            מספר בית, קו אוטובוס, עמוד בספר –מספר סתמי 

  כאשר אפשר לומר את המילה "ִמְסָּפר", משתמשים בצורת נקבה. 

  .חמש פרמסונוסע אליו מבית הספר באוטובוס  חמש פרמסאני גר בבית 

  

  .במיליםאת המספרים בו כת
  .במאי )5( -יתקיים ב ןהמבח  .1

  ).57(נסעתי אלייך בקו   .2

  ).49(געתי בספר לעמוד ִה   .3

  ותקבל את המספר הנכון. ) ,7(תכפיל פי   .4

  ).12(אני גרה ברחוב ביאליק   .5

  .במרס )23( -יום הולדתי חל ב  .6

  .בחודש )25( -הוא מתגייס ב  .7

  . ודשחב )4( -התור לרופא ב  .8

    ).10(אחוזי השומן בגבינה זו גבוהים פי   .9

  . יותר ממה שאת נוהגת לשתות )2(את צריכה לשתות פי   .10

  חזרה ותרגול –שם המספר 

  .את התשובה הנכונה מבין האפשרויותעתיקו למחברת ה

  . . .אני בן  .1

  ג. שבע עשר.    ב. שבעה עשרה.         א. שבע עשרה.  

  ...ערך ביהמסיבה ת  .2

  ג. עשרים ותשע ביוני  ב. עשרים ותשעה ביוני.   . עשרים ותשיעי ביוניא  

  ...חיכינו לו במשך  .3

  ג. ששת השעות.    ב. שישה שעות.         א. שש שעות.  

  ...בארגון זה  .4

ג. שבעה אלפים   א. שבעת אלפים עובדים.  ב. שבע אלף עובדים.  

  עובדים.

   ...התרכזנו היטב ב  .5

ג. שנים עשר  ב. שנים עשרה השיעורים. ורים.א. שתים עשרה השיע  

  השיעורים.

  ...הוא קנה את  .6

  ג. שישה הספרים.    ב. שש הספרים.       א. ששת הספרים.  
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  ה קָ ְס מּפִ 

  ֶקַטע ל

  רמָ אֲ מַ ול
  

  

  ."ָסֵפק ָּכל ּדֹוֶחה ַהֶּזה ַהַּמֲאָמר ִּכי אֹוֵמר ְוֵאיִני"

  

  )ְּפִתיָחה ",ְנבֹוִכים המֹוֵר , "ם"ַהַרְמּבַ (
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  מהו מאמר?

  

יחידת הבסיס של כל קטע היא הפסקה. לכל פסקה רעיון משלה, אולם כל רעיון 

קשור לנושא המאמר. בתחילת כל מאמר קיימת פסקת פתיחה, ובסוף כל מאמר 

  פסקת סיום. –

שני חי תוכלו לכתוב במקום פסקת פתיחה ופסקת סיום רק בשלב הלימוד הנוכְ 

  ולהוסיף להן שתי פסקות. סיום ישפטמשני פתיחה ו ימשפט

  ועל לכידות.בין הפסקות יש לשמור על רצף 

  

מבחינה חיצונית יש להקפיד על הפרדה בין הפסקות באמצעות אחד מהאמצעים 

   האלה: ִזיַח, שורה ריקה, רווח בתום השורה האחרונה של הפסקה.

  רווח בסוף    שורת רווח     זיח     
  של הפסקה השורה האחרונה    בין פסקות        
       _____  ________    ________  
    ______  ________    ________  
    ______  ________    ___  
       _____  
    ______  ________    ________    
    ______  ________    ____  

  

  מבחינת התוכן יש ְלַעּבֹות את הפסקה כדי ליור קטע ראוי. 

  ם. , ונראה כיצד עובדי39היזכרו במבנה הפסקה בעמוד 

  משפט הפתיחה יהיהפסקת פתיחה, משפט הסיום יהיה פסקת סיום.

גוף המאמר יהיה בנוי משתי פסקות לפחות. כל נימוק שהופיע בפסקה העצמאית 

  יהיה רעיון מרזי של פסקה חדשה, ונוסיף לו תומכים (נימוק, הסבר ודוגמה).

  

   קראו את הפסקה בנושא כביש שש, ונראה כיצד הופכים אותה לקטע.
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  ר"מ

  ר"מ

     כביש שש                                  פסקה בנושא

  

ברחבי הארץ עובר כביש אגרה, כלומר כביש שיש לשלם תמורת הנסיעה 

בו. כביש זה הוא כביש שש. כביש זה נועד לקצר את זמן הנסיעה ממקום 

ידי כך שהוא עוקף את הפקקים בכבישים המרכזיים במרכז -למקום, על

. סלילת הכביש ופיתוחו גררו ויכוח ציבורי קשה. היו שטענו ץהאר

הוא יפגע בסביבת . ראשית, בסלילתו ובהמשך פיתוחו חסרונות רביםש

. אלה זקוקים לאוויר ולתנאי טבע, ולא החיים של בעלי חיים וצמחים רבים

יצומצמו שטחים ירוקים המשמשים לאוויר דחוס ולאספלט. נוסף על כך, 

כמו: פיקניקים, טיולים רגליים, טיולי אופניים, טיולי  הטבעלבילוי בחיק 

יביא גם נזק הוא   6כביש ראינו אפוא כי למרות התועלת שבג'יפים ועוד. 

  .רב, ולכן לא כדאי להמשיך את פיתוחו

  

   מעבר מפסקה לקטע

המשפטים התומכים של הפסקה יהפכו לרעיונות מרכזיים. כל אחד מהם יהיה 

  סיף משפטים תומכים.בפסקה נפרדת, ונו

ברחבי הארץ עובר כביש אגרה, כלומר כביש שיש לשלם תמורת הנסיעה בו.    

כביש זה הוא כביש שש. כביש זה נועד לקצר את זמן הנסיעה ממקום 

ידי כך שהוא עוקף את הפקקים בכבישים המרכזיים במרכז -למקום, על

יו שטענו הארץ. סלילת הכביש ופיתוחו גררו ויכוח ציבורי קשה. ה

  שבסלילתו ובהמשך פיתוחו חסרונות רבים.

. אלה בסביבת החיים של בעלי חיים וצמחים רביםיפגע ראשית, הוא    

חייבים תנאים מיוחדים לשרוד ולפתח דור המשך. היצורים החיים זקוקים 

הזקוקים לנקיקי סלעים  ,כמו הסנאיםכן ישנם בעלי חיים, -לאוויר נקי. כמו

ייהם. גם צמחים זקוקים לסביבה שלהם, כמו הרקפת כדי לקיים את ח

הגדלה טוב יותר ליד סלעים. סלילת הכביש תהרוס תנאים אלו, תזהם את 

  ידי כך תכחיד את הצומח ואת החי באזור.-האוויר ועל

. יצומצמו שטחים ירוקים המשמשים את כולנו בחיק הטבענוסף על כך,    

ולערוך פיקניקים, לשהות בהנאה  םילוכישטחים הירוקים אנו, בני האדם, ב

לאגור אוויר וכוח  וכן טיולים רגליים, טיולי אופניים, טיולי ג'יפים ועוד

  פתיח

  ר"מ

  :תימוכין
ק + נימו

  דוגמה

  פתיח:
  רקע

נימוק 
  הסבר
  דוגמה

נימוק 
  הסבר
  דוגמה

  סיום
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הפיתוח העירוני משתלט יותר ויותר על אזורים  להמשך החיים העירוניים.

ירוקים, שכן מקימים עליהם בניינים, מפעלים וכבישים. השתלטות זו 

. האדם חייב מקום שיוכל להתאוורר מקדמת את האדם, אבל גם פוגעת בו

  יומי הקיים בעיר, ומהאוויר הדחוס ברעלים.-מהלחץ היום

יגרום גם נזק רב, ולכן לא , הוא 6בכביש ראינו אפוא כי למרות התועלת ש   

  כדאי להמשיך את פיתוחו.

  

  של ארבע פסקות  אמר מהתקבל   שימו

  (רקע) פתיח -  פסקה א' 

  גוף - '+ ג 'פסקות ב

  סקה כזו יש בכל פ

   ;רעיון מרכזי) שהיא נימוק( טענה .1

  .משפטים תומכים .2

  סיום -  פסקה ד'   

  

  ות בין הפסקותורישקי

, תחילת הצגת ראשיתבין הפסקה הראשונה לפסקה השנייה מופיעה המילה 

  הנימוקים.

  , תוספת. נוסף על כךבין הפסקה השנייה לפסקה השלישית מופיעה המילה 

משתמע מכך זהו סיכום  –" ראינו אפואיימת בביטוי "הפסקה האחרונה מסת

  הקטע. 

  

  

  סיום
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  אלימות           נושא: ה     

  הכללי מרכזיהרעיון ה   

  שימו  יש להתייחס גם להתנהגות           התנהגות אלימה מסוכנת לחברה   

  האלימה וגם לעובדה שהיא מסוכנת                     

           

  רום נזקים גופניים. אלימות עלולה לג1        
  . אלימות מילולית פוגעת באנשים מבחינה נפשית2    ...האלימות מסוכנת כי

  סדר חברתי-. אלימות גורמת לאי3        
 יםהסבר הנימוקים באמצעותשלב ג': הרחבת  בעזרת מילות קישורשילוב כל הרעיונות שלב ב': 
, אלימות עלולה לגרום לאנשים נזקים ראשית

, אלימות מילולית פוגעת על כךנוסף גופניים. 
,  אלימות יתר על כןבאנשים מבחינה נפשית. 

 סדר חברתי. -גורמת לאי

, אלימות עלולה לגרום לאנשים נזקים גופניים. ראשית
התפרצות אלימה מביאה אנשים למצב של הזדקקות לעזרה 

, האלימות המילולית פוגעת בנפשם של נוסף על כךרפואית. 
מילים עשויות להסב נזקים, כמו האנשים. מתברר שגם 

 האלימחברה , יתר על כןתסכול, חוסר ביטחון, פחד ועוד. 
דר חברתי. אנשים מנסים לפתור ס-היא חברה ששורר בה אי

שיח או במסגרת משפטית -בכוח בעיות שעליהן להיפתר בדו
 מוסמכת.

 בפסקה נפרדת.ו ותימוכין יופיע: כל נימוק פסקותוסידור ה החייםמ דוגמותשלב ד': הוספת 
, אלימות עלולה לגרום לאנשים נזקים גופניים. התפרצות אלימה מביאה אנשים למצב של הזדקקות ראשית

לעזרה רפואית. ידועים מקרים שבני נוער רבו על דברים שטותיים באמצע מסיבה, ואחד מהם שלף סכין והרג את 
  חברו שלא חשב כמוהו. 

עת בנפשם של האנשים. מתברר שגם מילים עשויות להסב נזקים, כמו , האלימות המילולית פוגנוסף על כך
ד הילדים אינו בא לבית הספר מפחד חַ התברר כי ַאשלנו בבית הספר  למשל,תסכול, חוסר ביטחון, פחד ועוד. 

  מפני נערים שסחטו אותו ודרשו ממנו כספים שלא היו ברשותו. 
דר חברתי. אנשים מנסים לפתור בכוח בעיות שעליהן ס-, חברה אלימה  היא חברה ששורר בה אייתר על כן

שיח או במסגרת משפטית מוסמכת. קרו מקרים שאזרחים לא היו מרוצים מהחלטות של פקידי -להיפתר בדו
 ממשלה, והם הכו אותם ופצעו אותם.

  )רקעפתיח (ת כתיבשלב ו':   ת סיכום כתיבשלב ה': 
יש כי האלימות מסוכנת לחברה, ולכן  ראינו אפוא

להילחם בה בכל האמצעים הקיימים, הן 
  החינוכיים והן המשפטיים.

לאחרונה התרבו מקרי האלימות בחברתנו, ואלה הפכו 
לתופעה המתרחשת מדי יום ביומו בכל מעגלי החיים: 
במשפחה, בחברה, בבית הספר ובמערכת הציבורית 

  והשלטונית. התנהגות אלימה מסוכנת לחברה. 
 קטעקים להחלכל שלב ז': חיבור 

לאחרונה התרבו מקרי האלימות בחברתנו, ואלה הפכו לתופעה המתרחשת מדי יום ביומו בכל מעגלי החיים: במשפחה, 
  התנהגות אלימה מסוכנת לחברה. בחברה, בבית הספר ובמערכת הציבורית והשלטונית. 

ם למצב של הזדקקות לעזרה , אלימות עלולה לגרום לאנשים נזקים גופניים. התפרצות אלימה מביאה אנשיראשית
רפואית. ידועים מקרים שבני נוער רבו על דברים שטותיים באמצע מסיבה, ואחד מהם שלף סכין והרג את חברו שלא חשב 

  כמוהו. 
, האלימות המילולית פוגעת בנפשם של האנשים. מתברר שגם מילים עשויות להסב נזקים, כמו תסכול, חוסר נוסף על כך

בבית הספר שלנו התברר כי ַאַחד הילדים אינו בא לבית הספר מפחד מפני נערים שסחטו אותו ודרשו  ביטחון, פחד ועוד.
  ממנו כספים שלא היו ברשותו. 

- סדר חברתי. אנשים מנסים לפתור בכוח בעיות שעליהן להיפתר בדו-, חברה אלימה  היא חברה ששורר בה אייתר על כן
ם שאזרחים לא היו מרוצים מהחלטות של פקידי ממשלה, והם הכו אותם שיח או במסגרת משפטית מוסמכת. קרו מקרי

  ופצעו אותם. 
 האלימות מסוכנת לחברה, ולכן יש להילחם בה בכל האמצעים הקיימים, הן החינוכיים והן המשפטיים. ראינו אפוא כי

  

  שלב א': כתיבת רעיונות (טענות)

  יםבשלּב כתיבת קטע 
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  של חמש פסקות  אמר מהתקבל   שימו
  (רקע) פתיח -    פסקה א' 

  גוף -  פסקות ב' + ג' + ד'
  בכל פסקה כזו יש 

   ;רעיון מרכזי) שהיא נימוק( טענה .1
  .משפטים תומכים .2

  סיום -  פסקה ה'   
  

  בחרנו להשתמש בסגנון של רווח בשורה האחרונה של כל פסקה. מבחינה חיצונית 

  

  הפסקה למאמר קטן הכיצד הפכ ראו

 ההם נבנתמסביב לכל אחד מו ,להיות רעיונות מרכזיים והפכהנימוקים שלושת 
  (פסקות ב' + ג' + ד')פסקה עצמאית. 

  (פסקה א' ופסקה ה'). הפכו להיות פסקותמשפט הפתיח ומשפט הסיום 
  

  זהה לזה של הפסקה         הפתיח
                       

  _____________________________________  
  ות.התנהגות אלימה מסוכנת לחברה, ולכך סיבות אחד             המרכזי הרעיון

  
  ראשית, _    עלולה לגרום . אלימות1

  -____________________________________        גופנייםנזקים     
             ____________________________________  

  נוסף על כך, ____________________________    מילולית . אלימות2
  _____________________________________       פשיתנפוגעת     
  ___________________________________________        באנשים     

      
  , ___________________________________יתר על כן    אלימה היא . חברה3

  _____________________________________    חברה  ששורר בה       
  _____________________________________    חברתי סדר-אי     

  

  זהה לזה של הפסקה        סיום
        __________________________________________  

  

  
  

  שימו   

  

 "מאמר קטן"קראנו לקטע גם , בהנחיה שלנובדרך כלל קטע הוא חלק ממאמר 

שהפסקות בו עדיין לא מפותחות דיין. 
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  3פסקה   2פסקה   1פסקה 

יכולות להיות  דוגמותם מנוסחים בצורה כללית. לעומת זאת ההמילים המודגשות הן צורות של ביטויים כלליים. הנימוקים וההסברי
 אישיות, ולכן הן יכולות להיכתב בגוף ראשון.

  .דוגמותאפשר לבצע את השלבים באמצעות תרשים. להלן שתי 
   1דוגמה 

  זרה הנושא: שפה

  חשוב ללמוד שפה זרהר"מ: 

כל פסקה תשמש תשובה לשאלה: "מדוע חשוב ללמוד שפה זרה?" בכל פסקה יובא נימוק, שהוא טענה אחת, כלומר רעיון מרכזי אחד. הפסקה 
  תורחב בתימוכין מסוג הסבר ודוגמה.

  
                              

: שפה זרה עוזרת 1(ר"מ) נימוק 

 להסתדר בחו"ל.

: שפה זרה עוזרת 2(ר"מ) נימוק  

 לתקשר באינטרנט.

: שפה זרה עוזרת  להבין  3(ר"מ) נימוק  

 תכניות,סרטים ושירים, המשודרים ללא תרגום.

 

 

  :1הסבר 
להסתדר  רוציםלחו"ל ונוסעים כש

יום, חייבים לדעת -שם בחיי היום
שפה זרה. השפה העברית איננה שפה 

מוכרת (לאלה שאינם יהודים) 
  בארצות העולם.

ללא שפה זרה נתקשה לתקשר עם 
הזולת ולהיעזר בסביבה כדי להשיג 

 צרכים בסיסיים לקיום.

  :2הסבר  
האינטרנט משמש אמצעי תקשורת 

בתחומים שונים. כדי לנצל אותו 
ללמידה יש לדעת שפה זרה. רוב 
המידע, בייחוד החידושים, ַמגיע 

מהעולם הגדול, ושם מדברים 
 אנגלית. 

  :3ר הסב 
בסרטים מתורגמים, מצב אנשים רגילים לצפות 

שפה זרה, מי שיודע שיוצר תלות בתרגום. אבל 
אינו תלוי בתרגום ויכול ליהנות מכל סרט או להיט 
שמושמע. יש סרטים מיוחדים שאינם מתורגמים. 

גם לשירים אין תרגום, ואפשר ליהנות מהם רק 
 אם יודעים את שפתם. 

 

         
  :1דוגמה 

ל, כשנסעתי עם משפחתי לצרפת למש
בקיץ שעבר, נכנסנו למסעדה ורצינו 

להזמין אוכל. צרפתית לא ידענו, אבל 
  למזלנו, הסתדרנו בעזרת אנגלית.

  או 
  לדוגמה, כשנסעתי עם...

  

  :2דוגמה  
הטילו עלינו להכין עבודה 

בגאוגרפיה. רוב המאמרים 
ש"הורדתי" מהאינטרנט לא היו 

ד אנגלית, בעברית. למזלי, אני לומ
וכך יכולתי לתרגם את המידע 

ולהשתמש בו לשם כתיבת העבודה 
  שלי.

  :3דוגמה  
לפעמים משדרים תכניות וסרטים  טובים מאוד 

. העובדה שאני CNNבערוץ שאין בו תרגום, כמו 
יודע אנגלית עוזרת לי ליהנות מתכניות אלו. גם מי 

שרוצה  ליהנות מלהיטי העולם חייב לדעת את 
  גלית. השפה האנ
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  טרופס: אשונה
  ב לעסוק בפעילות ספורטיבית (כללי)ושח: ר"מ

  
  1ק (ר"מ) וימנ    2(ר"מ)  קוימנ    3(ר"מ)  ימוקנ

  
  

הפחית את עוזרת לכן היא -כמו  
  .משקל הגוף

  פעילות ספורטיבית תורמת לבריאות  

  רבסה    רבסה    רבסה

הפחתה במשקל נגרמת בשל שרפת ה    
 עיסוקשל  שומנים שהיא תוצאה

  בספורט.
היום יודעים שמשקל יתר מזיק 
לבריאות. נוסף על הדיאטה יש 
לעסוק בספורט כדי להפחית את 

  המשקל. 

  הגוף מתחזק.  טרופסב םיקסועשכ  
 םירירשהמחזק את  טורספב קוסיעה

  המפעילים את הגוף ותורם ליציבות הגוף.
 קוסעלת הבריאות כדאי א פרשל ידכ
  . טרופסב

בספורט כדי לעסוק  ציםממליהרופאים 
  להישאר בריאים.

  המגוד    המגוד    המגוד

כל תכנית להפחתה במשקל כוללת     
  למשל, "לרדת"פעילות ספורטיבית. 

וסקים בספורט באופן קבוע, ע יריוה .1  
  בריאים מאוד. (דוגמה אישית) םישוהם אנ

בגדול" היא תכנית טלוויזיה שבה     
אנשים מקפידים על דיאטת הרזיה 

ל גם חייבים לעסוק בפעילות אב
  ספורטיבית. 

רבים העוסקים בספורט בחוץ או  םישנ. א2  
בחדר כושר מספרים שהם אנשים בריאים. 

  )(דוגמה כללית

  
  א. נסחו נימוק נוסף כמשפט מכליל, והוסיפו לו הסבר וכן דוגמה.  

  ב. הוסיפו פתיחה וסיום.
 ג. כתבו את הקטע השלם. 
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  פתיח

  פתרון

  תוצאות

  IIסיבה  

  פתרון

נכתוב מאילו חלקים בנויה אפשר לבצע את השלבים באמצעות רשימה מארגנת. 
  .דוגמותשתי הנה הפסקה, ולפי הרשימה הזו נרחיב אותה לקטע. 

  .רשימת הרכיבים ובתבנית הקטעו להפוך את הפסקות לקטעים. היעזרו בנס
  

  1דוגמה 
חברתיות, גאוגרפיות  :שונות ניתוח תופעותמבנה מתאים למשימות של ה

  וכדומה. 
  .פתרון, תוצאה, סיבות וגורמים, תיאור תופעההמבנה: 

  

ה אלימות היא תופעה חברתית ההולכת ומתעצמת. אחת הסיבות לתופע
היא התנהגות חסרת פשרות, ולה תוצאות קשות. מגיל צעיר חווה הילד 
מערכות יחסים חסרות פשרות. כל אחד חושב שהוא צודק, איש אינו 
רוצה לוותר. בשל כך התוצאות חמורות בכל מסגרות החיים: פגיעות 
פיזיות ונפשיות בילדים, בנשים, בזקנים, בחלשים ועוד. יש להפוך את 

ת ליעד לאומי. אלימות פוגעת באיכות חיי התושבים המלחמה באלימו
  ואינה מאפשרת פתיחות וקדמה. 

  
 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

___________ ________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________  
     

  

. היא מצויה במסגרות רבות. יש אלימות היא תופעה חברתית ההולכת ומתעצמתאלימות היא תופעה חברתית ההולכת ומתעצמתאלימות היא תופעה חברתית ההולכת ומתעצמתאלימות היא תופעה חברתית ההולכת ומתעצמת  
  לכך כמה סיבות. 

. כל אחד חושב שהוא הצודק. איש אינו אחת הסיבות היא התנהגות חסרת פשרותאחת הסיבות היא התנהגות חסרת פשרותאחת הסיבות היא התנהגות חסרת פשרותאחת הסיבות היא התנהגות חסרת פשרות   
רצון להגיע לפשרה לומדים מתוך -ויתור נתפס כחולשה. את האישכן רוצה לוותר, 

  מושבם של נציגי העם הנבחרים.  –בכנסת  ההתנהגות בבית הספר, בחברה ואף
המוטלים על מי שנאשמו  סיבה נוספת לאלימות היא העונשים  הקלים מדיסיבה נוספת לאלימות היא העונשים  הקלים מדיסיבה נוספת לאלימות היא העונשים  הקלים מדיסיבה נוספת לאלימות היא העונשים  הקלים מדי   

בעברות אלימות. אנשים מרימים יד ושולפים סכין במהירות רבה יותר כשהם 
יודעים שהתגובה על כך לא תהיה משמעותית. לעתים מסתפקים  בנזיפה בלבד, 

  ולא ביותר מזה.
ות האלימות הן קשות בכל מסגרות החיים: נפגעים מכך בעיקר החלשים תוצא

היא גם נפשית.   –ילדים, נשים, נכים וזקנים. הפגיעה אינה פיזית בלבד  –בחברה 
ילדים נושאים עמם את אלימות הוריהם שנים רבות, וכשהם הופכים להיות הורים 

  גם הם לעתים מגיבים באלימות. 
  

לכן יש  ות חיי התושבים ואינה מאפשרת פתיחות וקדמה.האלימות פוגעת באיכ
להפוך את המלחמה באלימות ליעד לאומי. יש לגייס את מערכת החינוך 

  לפעולות בכיוונים שונים. 

  פסקה

  תבנית קטע

  קטע

  פתיח

  תוצאה

  פתיח    
     
  Iסיבה    

  קטע

  סיבות

  תוצאות

  פתרונות

סיום 
(כולל 

  פתרון)

112 



 

113 
  

 

 

 

   טיעון
  נגד  

  קישוריות

  2דוגמה  
  .עימותמבנה מתאים לה

  דעת הכותב, הצגת עמדות שונות, תיאור תופעההמבנה: 

  

   

הדעות לגבי דרך הטיפול ברת. בעיית האלימות בבית הספר הולכת וגו
לצמיתות את  מבית הספרכי יש להרחיק  יש הטוענים .בבעיה חלוקות

שהרחקה איננה  לעומתם יש הסובריםהתלמידים הנוהגים אלימות. 
פתרון, ולדעתם, יש לעסוק בפעילות חינוכית מונעת אלימות מחד גיסא 

כיום היא ובפעילות חינוכית מתקנת מאידך גיסא. אין ספק שבעיה זו 
אחת הבעיות הקשות שאתן מתמודדת מערכת החינוך, ויש להשקיע 

  בנושא משאבים אנושיים וכספיים גם יחד. 
  

                

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

  .. טוענים...המצדדים ב.   

  ___________________________________________________________  

   ___________________________________________________________

  לעומתם המתנגדים ל... סוברים...

  ___________________________________________________________

__________________________________________________________  

   __ ________________________________________________________

__________________________________________________________  

  

  

 הדעות לגבי דרך הטיפולהדעות לגבי דרך הטיפולהדעות לגבי דרך הטיפולהדעות לגבי דרך הטיפולהספר הולכת וגוברת.  בעיית האלימות בבית  
  בבעיה חלוקות. 

שהתלמידים הנוהגים אלימות, יורחקו מבית הספר בכך  יש המצדדיםיש המצדדיםיש המצדדיםיש המצדדים   
לצמיתות. לדעתם, רק הרחקה תהיה גורם מרתיע ותעצור את התופעה 

  שהפכה להיות חמורה ביותר. כל פתרון אחר ייראה כחולשה.
כי תלמידים הם אנשים צעירים,  לעומתם, המתנגדים להרחקה סובריםלעומתם, המתנגדים להרחקה סובריםלעומתם, המתנגדים להרחקה סובריםלעומתם, המתנגדים להרחקה סוברים

ך חיים נכונה. הרחקה הבאים לבית הספר כדי לרכוש השכלה וחינוך לדר
לחנך את בני הנוער. יש לעסוק  –ולמעשה מהחברה  –מונעת מבית הספר 

  בהסברה חינוכית מונעת ובפעילויות חינוכיות משקמות בתוך בית הספר. 
אין ספק שיש להתייחס בדאגה רבה לתופעת האלימות בבית הספר   

  ולהשקיע חשיבה רבה בדרכים לשיפור המצב.
  

  פסקה

  פתיח

דעת 
  הכותב

  תבנית הקטע

  מצדדים  

  מתנגדים

דעת 
  הכותב

  קטע

  פתיח

דעת 
  הכותב

  טיעון   
  בעד  

דעות 
 שונות

 פתיח
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  תכתיבה עיוני
  בתחומי הדעת השונים. ,הבה ניישם את מה שלמדנו

  ש: ציינו שלוש סיבות לפילוג ממלכת ישראל.

נשים, ריבוי סוסים ועבודה  וייברג ממלכת ישראל כמה סיבות: לופילת: 

   זרה.

  או בחרו באחת ת הסיבות לפילוג ממלכת ישראל, אחת א בירוהסו ינוציש: 

  ציטוט להסבר. כתבו תשובה במבנה פסקה. הסיבות, והסבירו אותה. הוסיפו      

אחת הסיבות מלכת ישראל אירע בימי רחבעם בנו של שלמה.) וג מילפ(: ת

[הנשים שהיו בבית  לפילוג הממלכה היא ריבוי נשים בבית שלמה המלך.

ניסו כה םהמלך עבדו את אליליהן, כל אחת את האלוהים שלה. הנשי

בעבודה הזרה של נשותיו:   המלך. גם שלמה השתתף וןרמלאעבודה זרה 

לֵ יָ הָ א "לֹ  לכן העניש ה' את ִעם ה'" (מלכים א' י"א, ה')]. ם ה ְלָבבֹו ׁשָ

  .שלמה וקבע כי הממלכה תיקרע לשניים

  

  פסקה מכילהה     שימו
  מסומן בסוגריים עגולים; –פתיח   .א
  מסומן בקו;  –רעיון מרכזי   .ב
מסומנים בסוגריים  –פירוט ותיאור  –תומכים   .ג

   מרובעים;
  מסומן בשני קווים.  –סיום   .ד

  המלך. טאיחלכמובן, אפשר לעבות את התשובה בהתייחסות 

  מפסקה לקטע

  המבנה:

  הופך לפסקת פתיחה              פתיח  

  פסקה   רעיון + תומכים  

  פסקה  רעיון + תומכים  

  הופך לפסקת סיום              סיום  

  כקטע שלם. תשובה משלכםכעת  נסחו 

 ידי-לקריעת ממלכת ישראל. הוכיחו כל סיבה על ותיבס שלוש  הסבירוו ינוצי :המשימה

  יטוט. צ

הצלחתם? השוו בין הקטע שכתבתם, לבין קטע שכתב תלמיד (בעמוד הבא)
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  הנה תשובה שכתב תלמיד.

  

ל שלמה, אולם ש ונבממלכת ישראל אירעה בימי רחבעם, ת יעקר  

  עה בימיו האחרונים של שלמה.נקבּ 

  

. שלמהשל ם שינה יובירהראשונה לקריעת הממלכה היא ה יבהס   

אמנם מסבירים את ריבוי הנשים כשיטה ליצירת יחסים משופרים בין 

יבוי נשים. "והמלך שלמה אהב ר סראוהמדינות. אולם חוק המלך 

נשים נכריות... מן הגויים אשר  אמר ה'... לא תבואו בהם..." 

  ב').-(מלכים א' י"א, א'

    

בבית  רהאפשר עבודה ז המלשהיא ש לקריעת הממלכהנוספת  היבס  

 –המלך ובחצר בית המקדש. הסיבה הזו קשורה לסיבה הראשונה 

ת עבדו את אלוהיהן, כל אחת א) ם (כאלף במספרןיאותן נש

הים שלה, וכך הוכנסה עבודה זרה לבית המלוכה. הייתה זו לוהא

מוש ִשֻקץ דוגמה שלילית ביותר לעם. "אז יבנה שלמה במה לכ

  ח').-' י"א, ז'א מואב... וכן עשה לכל נשיו הנוכריות" (מלכים

    

ו, בב. הנשים הטו את לויהשלמה לא היה שלם עם אלו יתר על כן,  

השתתף בעבודה הזרה: "וילך שלמה אחרי , המלששגם הוא,  כך

עשתרת... ויעש שלמה הרע בעיני ה'... נשיו הטו את לבבו... ולא היה 

  ה').-" (מלכים א' י"א, ד'לבבו שלם...

  

  

ות עיקריות היו לקריעת ממלכת ישראל לשתי בסי שם, שלוכוסיל     

לא שלמה של  נהמוואדה וישראל: נשים, עבודה זרה והיממלכות, 

  שלמה בה'. 

 

  היבס

, 1ס' מ

סבר ה

  וציטוט

  היבס

, 2ס' מ

סבר ה

  וציטוט

  היבס

, 3ס' מ

סבר ה

  וציטוט

  

  יוםס

 :יחפת
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  יש רשימה של שמונה עשר נושאים. 52בעמוד 

 בחרו שניים מהם, וכתבו לכל אחד מהם קטע שלם. תוכלו להרחחיב את
  הפסקת שכתבתם, לקטע.

  להלן כמה דוגמות של מאמרים שכתבו תלמדים. 
  שעות הפנאי של ילדים

  
כאשר ילד ַמגיע הביתה מבית הספר, ואין לו שיעורים, יש לו  הרבה שעות 
פנאי  שאפשר למלא בחוגים, בקריאת ספר, בבילוי עם חברים, ברכיבה על 

מתיישבים מול המסך אופניים ועוד. אך רוב הילדים ַמגיעים הביתה ו
, לאינטרנט, למשחקי מחשב, לטלוויזיה, לפלייסטיישן ICQ -ועוברים ל

וכדומה. יש המנצלים  את שעות הפנאי לישיבה מול המחשב, ולכך יש 
  רבים. חסרונותחסרונותחסרונותחסרונות

  
, הסתגרות בבית כל היום עלולה לגרום לילד לבעיות חברתיות, ראשיתראשיתראשיתראשית

כל היום בבית מול  שכן הוא לא מבלה עם חבריו לכיתה, אלא יושב
המחשב/טלוויזיה. הילדים האחרים מבלים יחד, לומדים להכיר זה את זה 

, למשללמשללמשללמשלומתרגלים זה לזה. הוא אינו נמצא בחברתם, וכך גם בבית הספר. 
לי יש חבר בכיתה, שלא ממש נמצא ב"חברה", מכיוון שהוא כל הזמן עסוק 

  במחשב.
  

עלול לפתח מעין , ילד הנמצא זמן רב מול מסכים  נוסף על כךנוסף על כךנוסף על כךנוסף על כך
בית, מפני -"התמכרות" למסכים, להידרדר בלימודים ולא להכין שיעורי

שהוא פשוט לא יכול להפסיק לשחק במחשב ו/או לצפות בטלוויזיה. כתוצאה 
, הייתה לדוגמהלדוגמהלדוגמהלדוגמהמכך הוא לא מכין שיעורי בית או לא מתכונן למבחנים. 

שב חדש, ולא לי תקופה בה לא הכנתי שיעורים מכיוון שקיבלתי משחק מח
  הפסקתי לשחק בו, עד שהוא נמאס עליי, וחזרתי להכין שיעורים.

  
אם ילד אינו יוצא מן  –, ילד כזה מסתכן בכושר גופני ירוד יתר על כןיתר על כןיתר על כןיתר על כן

הבית לפחות פעם ביום כדי לשחק או לרכוב על אופניים, ובמקום זאת 
עושה  נשאר מול מסך המחשב  בבית, כושרו הגופני יכול לרדת כי הוא אינו

באף חוג,  השתתפתיהשתתפתיהשתתפתיהשתתפתימספיק ספורט כמו בחוג ג'ודו או כדורסל. כאשר לא 
כושרי הגופני היה ירוד, מכיוון שלא עשיתי ספורט חוץ מלשחק כדורגל 

  בביה"ס.
  

, אפשר להסיק שאפשר להישאר בבית ולשחק קצת במחשב או לדבר לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום
יית ילדודס, ולראות טלוויזיה, אך הכול במידה. לכן בח ICQ -עם חברים ב

צאו קצת מן הבית, לכו לבלות עם חברים, לרכוב על אופניים או אפילו 
  סתם לשחק בכדור ליד הבית . 

         אל "תיתקעו" בבית כל היום מול המחשב. -העיקר 
  כתב תלמיד כיתה ו'                
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  קיוקיוקיוקיו----סיסיסיסי- - - - אייאייאייאיי

  

- יקיו". לאי- סי-רוב הילדים בעולם משתמשים בדרך תקשורת הנקראת "איי

  קיו מספר יתרונות.-סי

היא מכיוון שמכיוון שמכיוון שמכיוון שקיו היא דרך טובה לתקשר עם חברים, -סי-, שיטת האייראשיתראשיתראשיתראשית

חוסכת שיחת טלפון יקרה מאוד. לדוגמה, כשרציתי להגיד משהו לחברה 

-סי-קיו, וגם היא הייתה מחוברת, אז אמרתי לה באיי-סי-התחברתי לאיי

  .קיו את מה שרציתי להגיד לה, וחסכתי שיחת טלפון

קיו, יכול לבחור להגיד את הדברים בזמן -סי-, מי שכותב באיינוסף על כךנוסף על כךנוסף על כךנוסף על כך

ובדרך שהוא רוצה. כשאתה רושם, אתה יכול לחשוב לפני שאתה שולח, ורק 

אז לשלוח את ההודעה. כשאתה מדבר פנים מול פנים או בטלפון, אתה לא 

-, פעם אחת כעסתי על מישהו באיילמשללמשללמשללמשליכול לחשוב לפני שאתה מדבר. 

קיו, וכשרשמתי דברים לא יפים, התחרטתי שנייה לפני ששלחתי, ויכולתי -סי

  למחוק אותם.

לפעמים הילדים מתווכחים על מה שהם רשמו בשיחה  יתר על כן,יתר על כן,יתר על כן,יתר על כן,

הקודמת, והם יכולים לפתור את זה, מאחר שהם יכולים "להריץ" את 

השיחה למעלה ולראות מה כל אחד רשם. קרה לי שהתווכחתי עם מישהו 

שהראיתי לו את  על ידי זהעל ידי זהעל ידי זהעל ידי זהמשהו שכתבתי, והוכחתי לו שאני צודקת  על

  ההיסטוריה של השיחה שלנו. 

  קיו.- סי-לסיום, אני חושבת שכדאי לנצל את האיי

  כתבה תלמידה בכיתה ו'             

  
עימות. ודגם  עובדהנתמקד בשני מבנים של קטעים ושל תשובות: דגם עת כ
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  דגם עובדה
  

  חשבמ: אשונה
  חשב יתרונות רביםמל ר"מ:

  
  רמת פסקה 'א בלש

  + נימוקים + סיום מר"+  חיתפ

וא המצאה של חמישים השנים האחרונות, הפך לחלק מחיינו. ה, שבשחמה

, המחשב יכול לבצע פעולות רבות ומסובכות ראשיתראשיתראשיתראשיתרבים.  למחשב יתרונותלמחשב יתרונותלמחשב יתרונותלמחשב יתרונות

, באמצעותו אפשר להתעדכן בתחומים רבים. נוסף על כךנוסף על כךנוסף על כךנוסף על כךבמהירות רבה. 

עם אנשים מכל העולם. ראינו  , באמצעות המחשב אפשר לתקשרכןכןכןכןיתר על יתר על יתר על יתר על 

  רבים.ם מיחות לחיינו, ואפשר להיעזר בו בתובר םרואפוא כי המחשב ת

  

  רמת פסקה 'ב בלש
  + סיום  דוגמותר"מ + נימוקים + +  חיתפ

וא המצאה של חמישים השנים האחרונות, הפך לחלק מחיינו. ה, שבשחמה

 תוכבוסהמחשב יכול לבצע פעולות רבות ומ ,שיתשיתשיתשיתרארארארארבים.  חשב יתרונותחשב יתרונותחשב יתרונותחשב יתרונותלמלמלמלמ

חישוב מרחקים במספרים גדולים בתוך כדי הפיכת ס"מ  כמובמהירות רבה, 

ת עצומה או חישוב ממוצעים של אלפי מספרים בתוך זמן וריהמב לק"מ

, באמצעותו אפשר להתעדכן בתחומים רבים, נוסף על כךנוסף על כךנוסף על כךנוסף על כךקצר מאוד. 

, יתר על כןיתר על כןיתר על כןיתר על כןבישים בארץ בזמן אמת. או מצב הכק : מצב חשבון הבנלדוגמה

חברים מתם שיבאמצעות המחשב אפשר לתקשר עם אנשים מכל העולם. אנ

משוחחים  אנו. לאנשים אחרים בארצות השונות ומשוחחים עמם דרך המחשב

כי  ראינו אפואראינו אפואראינו אפואראינו אפואשלא פגשנו מעולם, וכך יוצרים חברויות חדשות.  םישנאעם 

  חומים רבים.תבו ב המחשב תורם רבות לחיינו, ואפשר להיעזר

  

הפסקה הזו מעובה יותר. אמנם חסרים הסברים לנימוקים, אבל נוספו שימו 

דוגמות. 

118 



 

119 
  

 

  קטע רמת שלב ג'

  על", הרעיון של המאמר)-("רעיון מ"+ ר פתיח

  הסבר + דוגמהנימוק +          לפחות פסקותתי ש: גוף

  הסבר + דוגמהנימוק +                 

  או מסקנה או תוצאה.ה או סיכום המלצ :םסיו

או רכיב אחר, ואליו  נימוקמתלווה  כשלכל רעיון מרכזי בצעהמעבר לקטע מת

  (מבנה רטורי). דוגמהואליו  הסבר,

  דוגמההנה 

לחלק הפך  ,ותא המצאה של חמישים השנים האחרונהוש ,המחשב
  מחשב יתרונות רבים.. למחיינו

במהירות חשב יכול לבצע פעולות רבות ומסובכות ראשית, המ
מחשב שבונה האדם, יכולה לבצע פעולות במהירות מחשב שבונה האדם, יכולה לבצע פעולות במהירות מחשב שבונה האדם, יכולה לבצע פעולות במהירות מחשב שבונה האדם, יכולה לבצע פעולות במהירות הההה    תתתתננננתכתכתכתכרבה. 

ישוב מרחקים עצומים ח לשמל ,רבה יותר מזו של מוח האדםרבה יותר מזו של מוח האדםרבה יותר מזו של מוח האדםרבה יותר מזו של מוח האדם
 תודימלבתוך כדי הפיכת מספרים במידות הנהוגות בארץ 

להכפיל ולחלק     יכולב המחש כן- ך. כמוהנהוגות בחו"ל ולהפ
  שם כך.  מספרים בתוך דקות, ואילו לאדם נדרשות שעות ל

באמצעות המחשב אפשר להתעדכן בתחומים רבים  ,על כך נוסף
חובר למקורות מידע מרכזיים שהמידע חובר למקורות מידע מרכזיים שהמידע חובר למקורות מידע מרכזיים שהמידע חובר למקורות מידע מרכזיים שהמידע ממממ    בבבבששששחחחחממממההההבזמן אמת. 

ם ם ם ם גגגג    ללללבבבבקקקקלללל    העדכני ביותר מוזרם אליהם, וכך כל מחשב ביתי יכולהעדכני ביותר מוזרם אליהם, וכך כל מחשב ביתי יכולהעדכני ביותר מוזרם אליהם, וכך כל מחשב ביתי יכולהעדכני ביותר מוזרם אליהם, וכך כל מחשב ביתי יכול
בון חשוריי בודקים את מצב ה, לשמל ....הוא מידע בזמן אמתהוא מידע בזמן אמתהוא מידע בזמן אמתהוא מידע בזמן אמת

שהם יוצאים. כך הם הבנק או את עומס התנועה בכבישים לפני 
  אינם זקוקים לעיתון או לחדשות כדי לדעת מה המצב.

ן, באמצעות המחשב אפשר לתקשר עם אנשים מכל יתר על כ
פני כדור הארץ פני כדור הארץ פני כדור הארץ פני כדור הארץ - - - - עלעלעלעל    םםםםדדדדאאאא    ללללככככ        האינטרנט יכולהאינטרנט יכולהאינטרנט יכולהאינטרנט יכול    תתתתוווועעעעצצצצממממאאאאבבבבהעולם. 

    , לשמוע את קולם, לשמוע את קולם, לשמוע את קולם, לשמוע את קולםבבבבם להתכתם להתכתם להתכתם להתכתהם יכוליהם יכוליהם יכוליהם יכולילהתחבר עם אדם אחר. להתחבר עם אדם אחר. להתחבר עם אדם אחר. להתחבר עם אדם אחר. 
למה. בדרך זו אפשר למה. בדרך זו אפשר למה. בדרך זו אפשר למה. בדרך זו אפשר ואפילו לראות את עצמם אם יתחברו למצואפילו לראות את עצמם אם יתחברו למצואפילו לראות את עצמם אם יתחברו למצואפילו לראות את עצמם אם יתחברו למצ

    ....ליצור בארץ ומעבר לים חברויות עם אנשים שלא פגשנו מימינוליצור בארץ ומעבר לים חברויות עם אנשים שלא פגשנו מימינוליצור בארץ ומעבר לים חברויות עם אנשים שלא פגשנו מימינוליצור בארץ ומעבר לים חברויות עם אנשים שלא פגשנו מימינו
ייל בחו"ל, שוחחנו אתו בכל יום, והוריי לא היו ייל בחו"ל, שוחחנו אתו בכל יום, והוריי לא היו ייל בחו"ל, שוחחנו אתו בכל יום, והוריי לא היו ייל בחו"ל, שוחחנו אתו בכל יום, והוריי לא היו טטטט    ייייחחחחאאאאששששככככ, , , , לדוגמהלדוגמהלדוגמהלדוגמה

        מודאגים.מודאגים.מודאגים.מודאגים.

פוא כי המחשב תורם רבות לחיינו, ואפשר להיעזר בו ראינו א
  ם.ינוש םיבתחומ

  

  פסקות.  שלושבנוי מ גוף המאמר הזה    שימו

 

פתיח + 
  מ"ר

   סקהפ
1  

   סקהפ
2  

   סקהפ
3  

  סיום
  (תוצאה)
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  תשובה  –דגם עובדה 

  

  משימה

  יבה. ס כלל מהוגנו דת[לאלימות בין ילדים].  ותיבס שלוש הסבירוו ינוצי :להשא

  

ת בין ילדים יש שלוש סיבות עיקריות: חוסר מולילא  

  סובלנות, הפגנת כוח וחוסר איפוק. 

  

  

הראשונה היא חוסר סובלנות. לעתים ילדים אינם ה יבהס   

ם רבים ולפעמים גם נוקטים אלימות. לזה. הה מוותרים ז

הם חושבים שהם תמיד צודקים. לדוגמה, בהפסקה לא 

הניחו לנו תלמידים מכיתות אחרות לשחק, והתפתחה 

  מריבה.

    

  

נייה היא הפגנת כוח: ילד רוצה להראות לילדים שה בהסיה  

אחרים שיש לו כוח פיזי ושהוא החזק מכולם. לדוגמה, ילד 

רק  חדת,יוההפסקות בלי סיבה ממכה את האחרים בעת 

די להראות שהוא חזק, או מגיב באלימות על מקרה כ

  פשוט, שיכול היה להסתיים בלא אלימות. 

  

השלישית היא חוסר איפוק. יש ילדים החייבים להגיב ה יבהס  

כך הם מצטערים על -אחר מיד ואינם מסוגלים להתאפק.

ד גמה, ילני שמגיבים. לדופל התגובה. לפעמים קשה לחשוב

מקלל, והילד האחר מגיב במכות במקום לדרוש ממנו 

  להפסיק לקלל.

  

יש לחנך את הילדים שכוח אינו הפתרון, כי תמיד יהיה    

נוסף על כך, יש  (המלצה)מישהו בעל כוח רב יותר. 

  להתאפק ולא להגיב מיד וגם ללמוד להיות סובלניים. 

  רעיוןן/ייצ           בהסי

ר         סבה    :נהשורא
  גםהד                       

 פטמש

  יוםסה

  עלה זר(ח      ה:ובתש    
  ק חל                    ר"מ 

  לה)שאהממכליל          כמשפט

  רעיוןן/ייצ           בהסי

ר         סבה        ה:יישנ
  גםהד                       

  רעיוןן/ייצ           בהסי

ר         סבה    :יתיששל
  גםדה                       
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  דגם עימות
  

  שתי עמדות מנוגדות.  יש להציג  לפחות עימותבדגם 

 כשיש שני צדדים שונים (שתי עמדות שונות) לאותו נושא, ייכתב המאמר בדגם

  כזה.

. טרום כתיבהשימו  לעתים לפני כתיבת מאמר כדאי לסרטט תבנית. זהו שלב 

הסרטוט עוזר לנו "לעשות סדר בראש". כתובת בו "כותרות", ועלינו לנסח כל 

  כותרת לפסקה שלמה. 

   פי תרשים. -דוגמות לכתיבת מאמר על להלן שתי

  1דוגמה 

בבתי הספר בארץ ובעולם נהוגה שיטת מבחנים כדי להעריך את הישגיו  הנושא:

  של התלמיד. ציינו את יתרונותיה ואת חסרונותיה של שיטה זו. 

  1דוגמה מס' 

  פתיח: הצגת                
  שיטת מבחנים               

  

  
  הצגת הֲעָמדות השונות    

  

  

         טיעונים נגד             טיעונים בעד                   

  הסכמה-איאו  התנגדות או חיסרון               הסכמהאו  תמיכהאו  יתרון

  .מתח וחרדה חוסמים את התשובה. 1                אין דרך טובה  יותר.. 1

  טיתבגיל זה ההתפתחות א. 2           שיטה ששומרת על אובייקטיביות. 2

  יש דרכים חלופיות מאיימות פחות. 3              מכין את התלמידים לחיים. 3

  

  

  

  

  

  בלי מעורבות אישית. –אובייקטיביות 
  עם מעורבות אישית –סובייקטיביות 

ככל שרבים יותר הטיעונים בעד או נגד, 
אפשר להשפיע על הוויכוח ועל קביעת 

  עמדת הקורא או הכותב.

 עמדת הכותב
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  בחניםמ: אשונה
  :המשימה

ברוב בתי הספר נהוג לבחון תלמידים כדי להעריך את הישגיהם. יש המתנגדים 

באמצעות מבחנים, אולם השיטה עדיין נהוגה ברוב בתי הספר  להערכת תלמידים

בעולם. דונו ביתרונותיה ובחסרונותיה של שיטת הבחינות, והביעו את דעתכם 

  עליה.

מבחנים משמשים ככלי הערכה בתחומים רבים בכל העולם. לא 

רק בבית ספר עורכים מבחנים; כמעט אין תחום שבו אין 

ים. המבחנים בבתי הספר מעריכים עובדים בשיטת המבחנ

מעוררים התנגדות מצד הורים ומצד ילדים. במאמרי זה אציג 

  את שתי העמדות בנושא.

  

לדעת התומכים במבחנים, אין דרך טובה ממבחן לבדוק את 

כן זוהי שיטה אובייקטיבית יחסית, -ידיעותיו של התלמיד. כמו

סמך -עלכלומר אין שיקולים אישיים במתן הציון, והוא ניתן 

הידע וההבנה בלבד. כל דרך אחרת מאפשרת השפעה של היחס 

האישי על ההערכה. עוד טוענים התומכים, שבמהלך החיים 

ייאלצו התלמידים להיבחן בבואם להציג מועמדות לעבודה, 

  ומוטב להכין אותם לכך.

  

אולם יש המתנגדים להערכה באמצעות בחינות. לטענתם, המתח 

ידים בבית הספר מונעים מהם את והחרדה שחווים התלמ

האפשרות להציג את הידע ואת ההבנה האִמתיים שלהם. יתר על 

  כן, חלק מהילדים מתפתחים לאט. 

  

כמו  ,המבחנים לבין שיטה אחרתלדעתי, צריך לשלב בין שיטת 

יתקבל ממוצע ציונים שישקף טוב יותר כך  .מתן עבודות חקר

  .תלמידיםה את הישגי

  פסקות בעד ונגד וליצור מאמר ארוך.אפשר להוסיף 

ידי כך שכל טיעון "בעד" וכל טיעון "נגד" -שימו  אפשר לעבות את המאמר על

  יהיה פסקה עצמאית ונוסיף לו הסבר ודוגמה. 

  פתיח

  בעד

  נגד

  סיום

  עימות מבנה
  

הצגת הנושא 
  לוויכוח

  

  בעד + בעד
  

  נגד + נגד
  

  

  סיום     
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  דגם עימות
  

  : טלוויזיהאשונה
  :המשימה

הביעו את . כתבו מאמר שתציגו בו את יתרונותיה ואת חסרונותיה של הטלוויזיה

  .דעתכם

טרום כתיבה.  שלבזהו  י לסרטט תבנית.אלעתים לפני כתיבת מאמר כדשימו 

  בסרטוט כתובות "כותרות", ועלינו לנסח כל כותרת כזו לפסקה שלמה.

  

  

  

  

  

  מעלותיה ונזקיה -נושא: הטלוויזיה 

 תצגוטלוויזיה מבתפקידה של המדיה הוא להציג את החיים כפי שהם. גם 
המציאות כמות שהיא, גם אם יש בה צדדים מכוערים. במאמר זה אתייחס 

  לצדדים השונים של הטלוויזיה.
  

אותנו בדרך מהירה בנעשה  מעדכנתמעדכנתמעדכנתמעדכנת, היא ראשיתראשיתראשיתראשיתלטלוויזיה יתרונות מספר. 
בעולם. זמן קצר לאחר ההתרחשות אנו מקבלים דיווח על הסיבות והתוצאות 

. קיימות כלי לבידור ולשעשועכלי לבידור ולשעשועכלי לבידור ולשעשועכלי לבידור ולשעשועמשמשת  , הטלוויזיהנוסף על כךנוסף על כךנוסף על כךנוסף על כךשל הארוע. 
תכניות משעשעות של זמרה ומשחק. יש אנשים רבים שאינם יכולים לצאת 

וכך יש להם  ת בידור, הן מבחינה פיזית והן מבחינה כלכלית.הצגולבלות ב
 תכניות חינוכיותתכניות חינוכיותתכניות חינוכיותתכניות חינוכיות, לטלוויזיה יתר על כןיתר על כןיתר על כןיתר על כן הזדמנות ליהנות מהן בבית.

בצורה המוחשית והפשוטה ביותר  מעניינות, המביאות את הנעשה בעולם
  לצופה.

  
הצופה.  הסכנה לבריאותהסכנה לבריאותהסכנה לבריאותהסכנה לבריאותמהן היא  אחתאחתאחתאחתאולם, יש גם מגרעות לטלוויזיה. 

יה ממושכת גורמת נזק לראיה, ויש הטוענים שהקרינה גם היא מהווה נזק יצפ
, כדי לספק את רצון הצופים, דבר שהוא מסובך, נאלצים על כךעל כךעל כךעל כך    נוסףנוסףנוסףנוסףלצופה. 

לטלוויזיה עלולה  כןכןכןכן- - - - כמוכמוכמוכמו. בינוניות ואף נמוך מזהבינוניות ואף נמוך מזהבינוניות ואף נמוך מזהבינוניות ואף נמוך מזה הצופים לצפות בתכניות
להבחין להבחין להבחין להבחין להיות השפעה שלילית על הצופים הצעירים. אלה לא תמיד יודעים 

  ועלולים לראות ולרצות כל דבר המוצג על המרקע. בין מציאות וחלוםבין מציאות וחלוםבין מציאות וחלוםבין מציאות וחלום
  

ראינו אפוא כי לטלוויזיה צדדים חיוביים ושליליים. קשה להניח שבגלל 
שים יוותרו על המכשיר הפופולרי הזה, אולם אנשים הצדדים השליליים אנ

הרוצים לשמור על איכות חייהם, יש להניח שילמדו את ילדיהם להשתמש בו 
  (כתב תלמיד)      קורת ושיפוט עצמי.יכדי הפעלת חוש בבתוך 

 טלוויזיה

 מזיקה להמועי

 עיוות המציאות  בריאות סכנת לימוד כלי בידור עדכון

 פתיח

החיוב 
 בטלוויזיה

  השלילה
 בטלוויזיה

  סיום

 איכות
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  ֹנגה מרון / אפשר לחסל את החורשה- אי

  

חורשת האלונים הספר הישן בקצה השכונה היה מעין שמורת טבע, בזכות -בית

הקטנה הצמודה אליו. גדר התיל שהקימה העירייה כדי להפריד בין החורשה לבין 

ידי אלה שרצו לקצר את הדרך, כך -הספר, הייתה נפרצת תמיד על-בית

שבהפסקות היו התלמידים יוצאים לשחק שם כאילו הייתה החורשה חלק מחצר 

  הספר.-בית

מתקרב לחצר, שני אנשים קפצו ממנּו  בוקר אחד ראו כמה ילדים מכיתה ה' ג'יפ

וצעדו לעבר חדר המנהל. מיד אחריהם ִהגיע גם טנדר ובו כמה מודדים ופועלים. 

הפועלים התחילו להקים גדר של קרשים המפרידה בין החצר לבין החורשה. 

לפה כאש בשדה קוצים: החורשה תיעקר, ובמקומה יוקם -השמועה עברה מפה

אפשר לחסל את החורשה שלנו!" קראו הילדים -"אי ספר מקיף גדול וחדיש.-בית

שהצטופפו בחצר הדחוסה, "חייבים לפעול להצלת החורשה!" "אין בררה, 

" הרגיע אותם המנהל, "זאת החלטת העירייה. כדאי לסבול קצת, כי ,ילדים

בקרוב תיהנו גם אתם ממבנים חדשים, מאולם ספורט מפואר וממעבדות 

  משוכללות."

ות משוכללות!" פנתה נעמה אל חבריה. "בחורשה הזאת למדנו "לא צריך מעבד

טבע יותר מאשר במעבדה! הבנייה תשמיד לגמרי את העצים ואת פרחי הבר. לא 

  יישאר בשכונה שלנו שום שטח ירוק."

"הנה לך שטח ירוק!" לגלג אבנר. "מספיק שיש לנו לוח ירוק בכיתה, אני דווקא 

  שלא נצטרך לנסוע רחוק בשנה הבאה."ביניים. -שמח שמקימים אצלנו חטיבת

"לי לא אכפת לנסוע קצת, כמו שנסעו אחי ואחותי," אמרה נעמה. "אני אוהבת 

את הצל של העצים, את ריח האדמה הרטובה  ,את השלווה של החורשה הזאת

  לאחר הגשם, ואת ציוץ הציפורים."

ה שלנו "מי שאוהב שלווה שילך לגור בכפר," אמר אבנר. "פעם הייתה השכונ

סוף התקרבה אלינו. עכשיו יש כאן המון -ותודה לאל, העיר גדלה וסוף ,מחוץ לעיר

 יותרתושבים חדשים, וצריך לדאוג גם להם. את לא חושבת שילדים חשובים 

  מציפורים?"

"אני חושבת שאפשר למצוא פתרונות אחרים. לא מוכרחים למהר ולחסל את 

  החורשה," אמרה נעמה. 
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ו יש רק שתי קומות. למה לא יוסיפו עוד קומה או שתיים? זה הספר שלנ-"לבית

  מאשר לבנות מבנים חדשים."יותר יהיה זול 

"ולדעתך, זה לא עלה על דעתם של מהנדסי הבניין החדש?" אמר אבנר. "הם 

חושבים בגדול! כיום אין לחורשת אלונים מקום באמצע העיר. זו קרקע יקרה 

לך מושג מה המחיר של דונם אדמה באזור  מכדי לבזבז אותה על חורשות! יש

  הזה?"

"אני לא יודעת ולא מעניין אותי," אמרה נעמה בכעס. "ולך יש מושג על זיהום 

אוויר? שמעת פעם על "ריאות ירוקות" שחייבות להיות בכל עיר מודרנית? 

שטחים של צמחייה ושל ירק, שהתושבים יכולים ליהנות ולבלות בהם? שמעת 

ל העצים סופגים את הפיח שהמכוניות פולטות, ומזרימים חמצן פעם שהעלים ש

לאוויר? לדעתי, מי שבאמת דואג לתושבי העיר אינו יכול רק לבנות ולבנות על כל 

  פיסת אדמה..."

"איזה מזל שהם לא התייעצו אתך," קטע אותה אבנר. "יש אנשים שמפחדים 

יו. ברור שפיתוח מכל דבר חדש, ורוצים רק לשמר את הישן שהם רגילים אל

וקדמה חייבים לפגוע בנוף הטבעי. אבל חשוב לעשות זאת. נראה מה תגידי בעוד 

  הספר החדש והמפואר שיבנו כאן."-שנה, כשתעברו ללמוד בבית

  לפניכם טקסט ממקור אחר העוסק באותו הנושא. 
  קראו אותו וענו על השאלות בהמשך. 

  שטחים פתוחים

ערות של הקרן הקיימת לישראל, שטחים חקלאיים שמורות טבע, גנים לאומיים, י
כל אלה הם שטחים פתוחים, הנקראים גם  –ושטחים אחרים לא מעובדים 

  ."ראות ירוקות"
האזורים הבנויים יש שטחים פתוחים. אלה הם הפארקים והגנים, גם בתוך 

  הכיכרות ושטחי החיץ, המשמשים לנוי, לנופש ולשעשוע.
  כאן לא בונים!
פעם להסתכל קדימה בעיניים פקוחות לרווחה ו... לא לראות עד  האם יצא לכם

  האופק בניין, כביש או מפעל?
שטח פתוח הוא שטח שאינו בנוי, כלומר: שדה בור, חוף ים, שמורת טבע, פארק 

בארצנו הקטנטונת מרחבים הם נכס יקר,  –ואף שדה חקלאי. ואצלנו בארץ? 
  הם ממש אוצר! –ם כלומר, מרחבים לא בנויי –ושטחים פתוחים 

  השאלות

  נעמה או אבנר? נמקו את תשובתכם. :צריך לקרוא את הטקסט הנוסף ,לדעתכם ,) מי1

  ציינו שתי סיבות. ?) מדוע נקראים השטחים הפתוחים "ריאות ירוקות"2
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  משימות -אפשר לחסל את החורשה" -"אי
  

  במאמר מוצגת דילמה (בעיה). הציגו אותה.  . 1

  

את המשפטים המייצגים את הדעה של בה והעתיקו  ו זו שכאן, כמ צרו טבלה  . 2

  אבנר ושל נעמה. 

 דעותיו של אבנר דעתה של נעמה

  
  
  את הדעה של נעמה.של אבנר וה סכמו את הדע  . 3

  

  כתבו פסקה או מאמר קטן בעקבות קריאת המאמר.  .4

  תוכלו לבחור אחד מהרעיונות שלהלן. .איכות הסביבההנושא: 

  יש צורך בשמירה על איכות  אך ,ינה מודרנית קיים צורך בפיתוחבכל מד  א. 

הסביבה. הציגו את הצורך בפיתוח הנושא ואת השמירה על איכות    

  והביעו את דעתכם בעניין.  ,הסביבה

יש הטוענים כי הצורך בפיתוח ובקדמה מחייב לחסל אזורים ירוקים.   ב. 

  גם טיעון)התייחסו לטענה זו, והביעו את דעתכם עליה. (ד

את הדעות השונות ביחס לניצול רוב השטחים (כולל הירוקים)  הציגו  ג.

  לצורך פיתוח וקידום, והביעו את דעתכם על כך. (דגם עימות)

  לשם כתיבת המאמר שלכם תוכלו להיעזר בטבלה שכאן.

 מבנה עימות מבנה טיעון

  חזרה על הטענה – פתיח

  דעתכם בעניין  – רעיון מרכזי

  לא מסכים) (מסכים /

  נימוק

  הסבר

  הוכחה ודוגמה

 סיכום

  פתיח

(ישנן דעות שונות ביחס  – רעיון מרכזי

  לפיתוח הסביבה הירוקה ולשימורה.)

  שימור – דעות בעד

  פיתוח – דעות בעד

  דעות נגד

 דעת הכותב
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ובצעו את המשימות  נהלו "דיאלוג עם הטקסט" קראו את הטקסט שלפניכם,

  שאחריו.

  תועלת או קללה – חומרי הדברה

זיקים השימוש בחומרי הדברה בחקלאות נפוץ מאוד. מטרתו להשמיד את המַ 

(עובש, פטריות, כנימות, חיפושיות, זחלים, זבובים וחרקים אחרים, וכן עכברים, 

, במרוצת כןחולדות ועוד) כדי להגדיל את היבול ולמכור תוצרת יפה יותר. וא

נוצרו בעיות חדשות. בתחילה השתמשו  עם זאת. השנים הוגדלו היבולים מאוד

החקלאים בחומרי הדברה שאינם רעילים במיוחד, אך במשך הזמן עלה מספר 

המזיקים העמידים בפני חומרי ההדברה הישנים, ולכן פיתח האדם רעלים חזקים 

זיקים העמידים גם בפני חומרים אלה, וכך יותר. כעבור זמן מה התפתחו זני מַ 

  הלאה.

גיעים מַ  ,חקלאים מחדירים לקרקע או מרססים על הצמחיםחומרי הרעל שה

אלינו עם המזון שאנו אוכלים: חומרי ההדברה עוברים מהקרקע לצמחים, ומהם 

לבעלי החיים ולבני האדם. כאשר מרססים את הצמחים בחומרי הדברה, הסכנה 

שבחומרים אלו גדולה יותר ככל שהזמן בין הריסוס לקטיף קצר יותר. לעתים 

ים מוסיפים את חומרי ההדברה למי ההשקיה. החומרים נקלטים דרך החקלא

השורשים, וככל שתקופת גידולו של הצמח מתארכת, יותר חומרי הדברה נאגרים 

ואין כל דרך לסלקם  ,בפרי. נוסף על כך, חומרי ההדברה נמצאים אז בתוך הצמח

  ממנו באמצעות שטיפת הפרי או קילופו.

ומרי ההדברה ממיתים גם את האויבים הטבעיים של זיקי החקלאות, חנוסף על מַ 

המזיקים. לדוגמה, בטבע קיימות חיפושיות טורפות האוכלות חרקים אחרים, 

כלל יש בטבע איזון - וצרעות המטילות ביצים לתוך זחלים אוכלי צמחים. בדרך

בין החרקים המועילים לחרקים המזיקים לצמחייה. השימוש הגובר בחומרי 

איזון, וכך מגביר עוד יותר את התלות של החקלאים בחומרים הדברה מפר את ה

  אלה.

החקלאות האורגנית מנסה למנוע את הנזקים הנגרמים מחומרי ההדברה. בשיטה 

חקלאית זו אין מרססים את הגידולים בחומרי הדברה, ומזינים אותם בקומפוסט 

צוא, אך יליימי. רוב הגידולים האלה בארץ מיועדים ולא בדשן ּכ ,(דשא אורגני)

בשנים האחרונות גוברת המודעות לנושא, והדרישה למזון אורגני הולכת וגוברת 

  גם בארץ. 
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לפניכם הטקסט שוב, הפעם מסומנים בו חסמי קריאה. ערכו "דיאלוג עם 

  .הטקסט", וענו על השאלות שאחריו.

  תועלת או קללה –חומרי הדברה 
ד. מטרתו להשמיד את המזיקים מאו נפוץבחקלאות  בחומרי הדברההשימוש 

(עובש, פטריות, כנימות, חיפושיות, זחלים, זבובים וחרקים אחרים, וכן עכברים, 

 , במרוצת כןחולדות ועוד) כדי להגדיל את היבול ולמכור תוצרת יפה יותר. וא

עם זאת נוצרו בעיות חדשות. בתחילה השתמשו  .השנים הוגדלו היבולים מאוד

ה שאינם רעילים במיוחד, אך במשך הזמן עלה מספר החקלאים בחומרי הדבר

 בפני חומרי ההדברה הישנים, ולכן פיתח האדם רעלים חזקים העמידיםהמזיקים 

יותר. כעבור זמן מה התפתחו זני מזיקים העמידים גם בפני חומרים אלה, וכך 

  הלאה.

  

מגיעים  ,חומרי הרעל שהחקלאים מחדירים לקרקע או מרססים על הצמחים

נו עם המזון שאנו אוכלים: חומרי ההדברה עוברים מהקרקע לצמחים, ומהם אלי

לבעלי החיים ולבני האדם. כאשר מרססים את הצמחים בחומרי הדברה, הסכנה 

שבחומרים אלו גדולה יותר ככל שהזמן בין הריסוס לקטיף קצר יותר. לעתים 

דרך  החקלאים מוסיפים את חומרי ההדברה למי ההשקיה. החומרים נקלטים

   נאגריםהשורשים, וככל שתקופת גידולו של הצמח מתארכת, יותר חומרי הדברה 

ואין כל דרך לסלקם  ,בפרי. נוסף על כך, חומרי ההדברה נמצאים אז בתוך הצמח

  באמצעות שטיפת הפרי או קילופו. ממנו

  

נוסף על מזיקי החקלאות, חומרי ההדברה ממיתים גם את האויבים הטבעיים של 

. לדוגמה, בטבע קיימות חיפושיות טורפות האוכלות חרקים אחרים, המזיקים

כלל יש בטבע איזון - וצרעות המטילות ביצים לתוך זחלים אוכלי צמחים. בדרך

בין החרקים המועילים לחרקים המזיקים לצמחייה. השימוש הגובר בחומרי 

ים , וכך מגביר עוד יותר את התלות של החקלאים בחומרמפר את האיזוןהדברה 

  .אלה

  

החקלאות האורגנית מנסה למנוע את הנזקים הנגרמים מחומרי ההדברה. בשיטה 

חקלאית זו אין מרססים את הגידולים בחומרי הדברה, ומזינים אותם בקומפוסט 
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צוא, אך יולא בדשן כימי. רוב הגידולים האלה בארץ מיועדים לי ,(דשא אורגני)

ישה למזון אורגני הולכת וגוברת בשנים האחרונות גוברת המודעות לנושא, והדר

  גם בארץ. 

  

  משימות  –" תועלת וקללה –חומרי הדברה "

  ציינו והסבירו שני יתרונות שבשימוש חומרי ההדברה.   . 1

  ציינו והסבירו שני חסרונות שבשימוש חומרי ההדברה.  .2

  .הסבירו מדוע חקלאות אורגנית עדיפה על חומרי הדברה  .3

  , הוא:1בשורה  ומרי הדברה""חפירוש הביטוי מה   .4

      חומרים המסוכנים לאדם א.

  חומרים כימיים ב.

      חומרים המשמידים מזיקים ג.

  כרל התשובות נכונות ד.

  ?1בשורה  "נפוץ"פירוש המילה מה   .5

  אף תשובה אינה נכונה ד.    שמיש מאוד ג.  לא מדיב.   לא חשוב א.

  ?3בשורה  "כדי"תפקיד מילת הקישור מה   .6

  להציג סיבה ד.     להציג מטרה ג.  להציג מה חשוב ב.  יג ניגודלהצ א.

  ?11בשורה  "חומרים אלו"הביטוי למה מתכוון   .7

    מזיקי החקלאותל א.

    חומרי הדברהל ב.

    אף תשובה לא נכונה ג.

  כל התשובות נכונות ד.

  ?13בשורה  "נאגרים" פועלפירוש המה   .8

  ובה לא נכונה. אף תש ד.  מתנדפים ג.  נעלמיםב.   נאספים א.

  ?19בשורה  "מפר את האיזון"פירוש הביטוי מה   .9

  פוגע באיזון הטבעי  א.

  יותר חרקים מועילים מושמדים  ב.

  החרקים המזיקים והמועילים מושמדים לא במידה שווה  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.
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  ?23בשורה  סוגרייםמה תפקיד ה  .10

          לפרט א.

    להסבירב. 

      שובלציין פירוט לא ח ג.

  ב' נכונות -תשובות א' ו ד.

  משפטים. ןוכתבו לה ,מצאו בטקסט שלוש מילות קישור שונות  .11

  ?19בשורה  אלההמילה למה מתכוונת   .12

  .2 -ו 1שורות ת תפקידי הסוגריים בציינו אא.   .13

  .22ה ב. ציינו את תפקיד הסוגריים בשור

  ? העתיקו את התשובה הנכונה.מה מטרת הטקסט  .14

  להציג יתרונות וחסרונות של חומרי הדברה  א.

  להציג את יתרונות החקלאות האורגנית  ב.

  להציג את הפרת האיזון בעקבות שימוש בחומרי הדברה  ג.

  להציג ולהדביר על דרך חלופית לחומרי ההדברה  ד.

  הציגו בתרשים את היתרונות ואת החסרונות בשימוש בחומרי הדברה.  .15

כם הדגישו את היתרונות ואת החסרונות בשימוש ומסיכסכמו את המאמר. ב  .16

  תם.)נבחומרי הדברה. (היעזרו בתרשים שהכ

התועלת והנזק שבהדברה, והביעו את דעתכם בנושא. (דגם כתבו מאמר בנושא   .17

  עמות).

יש הטוענים כי צריך לאסור את השימוש בהדברה כימית, התייחסו לטענה זו,   . 18

  והביעו את דעתכם עליה. 
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וענו על השאלות  עם הטקסט" גנהלו "דיאלו קראו את הטקסט שלפניכם,
  שאחריו.

  חברות נפש בלבד

  מעובד מתוך "עיניים")(

האם חברות המתנהלת רק באמצעות כתיבה, קריאה, תמונות וקולות, וללא מפגש פנים אל 

  פנים יכולה להיות חברות אמתית ומלאה?

פגשים פנים אל פנים, אך הם יכולים מהו המקום שהמבקרים בו לעולם אינם נ

לשוחח ולהיות חברים, גם אם הם קרובים זה לזה וגם אם הם רחוקים? המקום 

הזה הוא רשת האינטרנט. ברשת האינטרנט אנשים יכולים לעבוד, לשחק, להכיר 

 ,באינטרנט "זה את זה ולהתיידד זה עם זה. אני בטוח שרבים מכם כבר "ביקרו

הגיע לשם לא צריך לארוז מזוודה או להיות תלויים ושאתם יודעים שכדי ל

  .אינטרנטבהסעה של ההורים. צריך רק מחשב וגישה ל

  

חברים שמעולם לא פגשתם פנים אל פנים. אתם  אינטרנטיכול להיות שיש לכם ב

חברויות הרגילות שלכם. השונה מ אינטרנטיודעים בוודאי שהחברות ברשת ה

ואלית". הפירוש המקורי של המילה לחברות כזאת קוראים "חברות וירט

"וירטואלי" הוא "לאמתו של דבר", אבל בתחום המחשבים משתמשים במילה 

  לא אמתי, מדומה. –הזאת במשמעות הפוכה 

  

פי -לע-ףכל מה שמתרחש באמצעות התקשורת בין מחשבים הוא וירטואלי, א

ן, שבשני הקצוות של רשת התקשורת נמצאים בני אדם אמתיים לגמרי. אם כ

, בלי אינטרנט"חברות וירטואלית" היא אולי פשוט חברות אמתית באמצעות ה

  מפגש חי.

  

אפשר לדבר, לשחק ואפילו להחליף תמונות ושירים. אם כן, במה  אינטרנטב

תו? אולי בכך חברות וירטואלית שונה מחברות רגילה עם מישהו שלא נפגשתם ִא 

בדיבור. בשיחה בעל פה אין  ולא ,נעשית בכתב אינטרנטשתקשורת בין חברים ב

כמעט זמן לחשוב מה אומרים, וחברים יכולים להתפרץ זה לדברי זה. ב"שיחה" 

בכתב יש זמן לחשוב מה רוצים לומר ואיך רוצים לנסח את הדברים. איש אינו 

  יכול להיכנס לדברי האחר ולקטוע אותו. 

I 

II 

III 

IV 
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בדרך  אינטרנטבאבל ההבדל העיקרי בין חברות וירטואלית לחברות רגילה הוא ש

כלל לא רואים ולא שומעים את האדם שמדברים אתו. גם כאשר שומעים קול 

קל  ,ואפילו רואים תמונה, המצב שונה מאוד ממפגש חי. כשנפגשים עם חבר

להבחין מה מצב הרוח שלו. די להסתכל בו ולהקשיב לקולו. אם הוא מספר, 

אם הקבוצה שלו  הספר, קל לנחש-למשל, על משחק כדורגל שבו שיחק בבית

בלי שהוא יגיד את זה. כשרואים ושומעים את האדם  ,ניצחה או הפסידה

משאפשר להבין בהתכתבות  ,שמדברים אתו, מבינים טוב יותר למה הוא מתכוון

. לפעמים אפשר אפילו להבחין שהאדם שמדברים אתו אינו דובר אמת. אינטרנטב

) חַ יחּוִׂש  –ובעברית  ,ב"צ'ט" (צ'ט היא מילה אנגלית ופירושה שיחה קלה

המשוחחים יכולים להסתמך רק על תוכן הדברים שהם כותבים זה  אינטרנטב

כירים זה את זה פחות מחברים שנפגשים זה לזה, ולכן אולי הם מרגישים שהם מַ 

  עם זה פנים אל פנים.

  

ירטואלית יש גם יתרון. מי שמתבייש אינו צריך לחשוש ואבל אולי בחברות הו

או נשמע טוב. הוא יכול להיות בטוח שהתגובות שיקבל טוב ה ו נראֶ שהוא אינ

ושהם לא  ,יהיו רק בקשר לתוכן של הדברים שהוא כותב אינטרנטמהחברים ב

אין גבולות או מרחק, אפשר להתחבר עם  אינטרנטיושפעו מהצורה שלו. כיוון שב

שאפשר  ,ילדים שגרים בארצות רחוקות מאוד. מספר הגולשים מכל מיני ארצות

תם אפשר תם גדול בהרבה ממספר הילדים הקרובים אלינו ושִא להתיידד ִא 

  להתחבר חברות של ממש ולא רק חברות וירטואלית.

  

אפשר לדעת בוודאות מהי הדת של האדם שמדברים אתו, מהו גזעו -אי אינטרנטב

שווה בזכויותיו וביכולתו לכל גולש אחר. רבים  אינטרנטאו מינו. כל גולש ברשת ה

קיוו שבזכות ההתקשרות ברשת תגבר הסובלנות של הגולשים כלפי האחר. אמנם 

מאפשר התכתבות ואפילו חברות בין ילד מישראל לבין ילד מסוריה,  אינטרנטה

או פשוט כל אחד מהמתכתבים אינו יודע  ,אך לא ברור אם הדבר נובע מסובלנות

קים את הקשר, שהאחר הוא ממדינת אויב. ומה קורה לאחר שהדבר נודע? מנת

או אולי מגלים סובלנות ומבינים שהאחר לא נורא כל כך ושכדאי להמשיך ולהיות 

  חבר שלו?

V 

VI 
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ילדים יכולים, ממש כמו מבוגרים, לבנות אתרים ובהם  אינטרנטבזכות השוויון ב

נושאים שמעניינים אותם. אתרים אלה הופכים למקום מפגש לילדים נוספים 

דד עם ילד אחד באתר משחקים ימה, אפשר להתיבעלי תחום עניין דומה. לדוג

כלשהו או לפגוש ילדים אחדים באתר של תוכנית טלוויזיה. זה דומה למסיבת 

כיתה. לעומת זאת אם נכנסים לפורום או לשיחוח, יודעים מראש שהמספר הגדול 

של הגולשים והניסוח הקצר של ההודעות אינם מאפשרים שיחה עמוקה וארוכה. 

אפשר להגיד תמיד את כל מה שרוצים, כי מנהל האתר יכול -ם איבשיחות ובפורו

לנתק את השיחה. הדבר פוגע בפרטיות ובחופש הביטוי, אך הוא מונע התנהגות 

  ראויה כגון אלימות מילולית.-לא

  

בחופשיות ובפרטיות, אפשר לעבור איתו  אינטרנטאם רוצים לשוחח עם חבר ב

  וע פגישה פנים אל פנים.לקּבלחדר שיחוח פרטי, וכמובן, אפשר גם 

  

  מחליטים להיפגש, מה קורה לחברות שלהם? אינטרנטוכששני גולשים ב

כיוון שאין יודעים בוודאות את זהותו האמתית של החבר הווירטואלי, משלימים 

מייחסים לו תכונות  ,אינטרנטאת החסר בדמיון, ובכל פעם שמשוחחים אתו ב

הפגישה החברות נפסקת, מפני שהאדם  מסוימות ומראה כלשהו. לפעמים אחרי

  שפוגשים במציאות אינו דומה לאדם שמתכתבים אתו.

לעולם לא יחזור  אינטרנטבין שממשיכים בחברות ובין שלא, הקשר שהיה ב

 אינטרנטלהיות כפי שהיה. ונשאלת השאלה: האם כדאי להיפגש עם חברים מה

ת: מיהו באמת חבר ממשיכים לתהו ?פנים אל פנים? עד שמחליטים אם להיפגש

  וירטואלי?

  

  משימות  –" חברות נפש בלבד"
  ות וירטואלית"?"חברמהי   .1

  חברות ללא מפגש חי  א.

  המָ חברות מדּו  ב.

  חברות באמצעות האינטרנט  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  ציינו שלושה יתרונות לחברות באמצעות האינטרנט.   .2

VIII 
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  נטרנט. ציינו שלושה חסרונות לחברות באמצעות האי  .3

  מתי החסרונות הופכים לסכנות?   4

חברות דרך האינטרנט יכולה להפוך ולהיות חברות אמתית  ,האם לדעתכם  .5

  .םהידועים לכממקרים  ותנו דוגמות ,אותהומלאה? נמקו את תשובתכם, הסבירו 

- על הציגו בו את היתרונות ואת החסרונות של השימוש באינטרנטוערכו תרשים,   א. .6

  .שלכםמרעיונות בצבע אחר הוסיפו . פי המאמר

  

  הנושא:

   

    

  

  

כתבו מאמר בתבנית עימות, והתבססו על התרשים שהכנתם. במאמר הביעו   ב.     

  את דעתכם על השימוש באינטרנט.

  כדי לכתוב את המאמר שלכם היעזרו במבנה הזה:

  הצגת הבעיה –פתיח   *

  הצגת יתרונות (יתרון אחד בשלב זה)  *

  צגת חיסרון (חיסרון אחד בשלב זה)ה  *

  עמדת הכותב  *

הכינו תרשים בנושא בתי ספר קטנים לעומת בתי ספר גדולים. הציגו את   . א. 7

  היתרונות ואת החסרונות של בית ספר גדול.

  

  

  

  

  

  

כעת כתבו מאמר, ודונו ביתרונות ובחסרונות של בית ספר גדול. לצורך   ב.   

  חד וחיסרון אחד. הכתיבה תוכלו לבחור יתרון א

  

  

 ברות באינטרנטח

 חסרונות יתרונות

 בתי ספר גדולים 

 חסרונות יתרונות
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  מכתב רשמי
  תזכורת  –כתיבת מכתב ברמת פסקה 

כעת, פסקה לצורך כתיבת מכתב רשמי. מיומנות של כתיבת למדנו להשתמש ב
לאחרונה  נלמד לכתוב  מכתב ברמת קטע. ,להפוך פסקה לקטעכשאנו יודעים 

קטע. לכתוב בבחינות ההבעה גם מכתב או דף הסבר, נוסף על נדרשים התלמידים 
מבנה התוכני למכתב והשל מבנה הצורני ללשם כך יש להתייחס לשני היבטים: 

  שלו. 
  .ברמת פסקה הנה דוגמה   – מבנה צורני

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הנה דוגמה למכתב ברמת פסקה.

 

  שם השולח/מוען
  כתובת השולח 

_______________  
_______________  
_______________  

  תאריך ____________                  
  (הנמען) לכבוד

  שם וכתובת
_______________  
_______________  
_______________  

  
  אדון נכבד / גברת נכבדה

  ___הנדון: ____________
 ________________________________________________________  
 ________________________________________________________  

   ________________________________________________________  
   ________________________________________________________  

  
  רכהבתודה / בב          

  על הטיפול המהיר                       
  (שם)  _________________                              

  

  אורן כתב
  17שכונת ביצרון 

  תל אביב
  1995באוקטובר  29                  

   לכבוד
  מחלקת עבודות ציבוריות

  יפו-עיריית תל אביב
  גבירול-רח' אבן

  תל אביב
  

  אדון / גברת נכבד/ה
  

  ציבורי בשכונתנו מפגעהנדון: 
  

עבדו במקום אנשי מחלקת  25.9.95, קיים מפגע ציבורי. בתאריך     9בשכונתנו "ביצרון", ברח' הבנים ליד בית מס' 
מ', ואף הביאו לשטח חומרי בניין וכלי עבודה שונים.  3עבודות ציבוריות. לצורך עבודתם הם חפרו בור בקרקע בעומק 

תוח, ויתר החומרים נותרו מפוזרים מסביב. המקום לא גודר, ואין לידו שום סימן בסיום עבודתם השאירו את הבור פ
תאורה. כתוצאה מכך הפך המקום למסוכן, ועלול להיגרם אסון כבד. המקום נמצא על שביל המוביל למרכז מסחרי, 

  כך שרבים משתמשים בו.
המפגע (לסגור את הבור ולנקותו מחומרי אני ַמציע לגדר את המקום ולהאירו בפנסים עד גמר העבודה או לחסל את 

  פסולת, הנמצאים מסביבו).  
  

  בתודה ובציפייה לטיפולכם המהיר        
  אורן כתב                    
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  המכתב מורכב משלושה חלקים:   – מבנה תוכני

  ;תיאור התופעה או תיאור המצב  .א

 ;ות להיווצרתוצאות קיימות או תוצאות שעלול  .ב

 דרישה / בקשה לפתרון או הצעות לפתרון.  .ג

  

  מכתב הפסקה הופך למכתב קטע

  וכל הפרטים יופיעו בו.  ,ברור חשוב שיהיה קצר, ענייני, – תיאור תופעה - חלק א'

זהו החלק האמור לשכנע את הקורא לפעול. לפיכך יש  – תוצאות - חלק ב'

  להקפיד בחלק זה על כתיבת משפטי שכנוע.

חשוב שהדרישה לפתרון תיכתב בעדינות ובהתחשבות,  –דרישה לפתרון  - ק ג'חל

כדי שהקורא לא יתרגז ויחליט להשיב בשלילה. מטרת המכתב היא להפעיל את 

מוחשיות כדי שהקורא/המבצע  דוגמותמקבל המכתב באופן חיובי. יש צורך לתת 

  וחייבים לפעול! ,ירגיש שאין בררה

לפיכך בכל חלק יש לכתוב ריון פסקה  בפני עצמה.  תייכתב ברמכל חלק שימו   

  מרכזי ולפתח אותו בתימוכין. 
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  והנה המכתב ברמת קטע. 

  אורן כתב

  שכונת ביצרון
  תל אביב

  1995באוקטובר  29אביב, -תל            
  

  לכבוד
  מחלקת עבודות ציבוריות

  עיריית תל אביב
  רח' אבן גבירול

  תל  אביב
  

  אדון/גברת נכבד/ה
  

  מפגע ציבורי בשכונתנודון: הנ      
  

עבדו בשכונתנו "ביצרון", ברח' הבנים ליד בית  25.9.99בתאריך   חלק א
, עובדי מחלקת עבודות ציבוריות. בעבודתם פתחו פתח 9מס' 

הביאו חומרי בניין וכלי עבודה  ,מ', ונוסף על כך 3בקרקע בעומק 
שונים. בסיום עבודתם השאירו את הפתח ואת החומרים 

ים מסביב. המקום לא גודר, ובלילה אין לידו כל סימן מפוזר
  תאורה.

  
לפיכך הפך המקום מסוכן, והוא עלול לגרום לאסון כבד   חלק ב

בשכונתנו. המקום נמצא על שביל המוביל למרכז מסחרי, 
ובמשך היום והערב עוברים רבים מתושבי השכונה באזור 

זור המפגע ועלולים ליפול לבור. זאת ועוד, מצדו המערבי של א
ואנשים מבוגרים הולכים מדי ערב לתפילה.  ,קיים בית כנסת

גיעים ואליו מַ  ,כן בקרבת המפגע יש מגרש משחקים גדול-כמו
הצהריים. לפני יומיים רצו כמה -עשרות ילדים בשעות אחר

ואחד מהם נפל לבור. את  ,ילדים אחרי כדור במהלך משחק
אין ספק,  החרדה קשה יהיה לתאר במילים.את המהומה ו

  שהמקום מסוכן לילדים ולמבוגרים גם יחד.
  
ציע לגדר את המקום ולהציב בו פנסים עד גמר העבודה או אני מַ   לק גח

לחסל את המפגע, אם הסתיימה העבודה. חשוב שעובדי העירייה 
ישמשו דוגמה חיובית ויוכיחו אכפתיות בכל הנוגע לרווחת 

  התושבים.
  

  בתודה ובציפייה               
  לטיפולכם המהיר               

  

  אורן כתב                      

 

  (פתרון)
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  לפניכם מספר אירועים. כתבו לרשויות המתאימות מכתבים בגינם.

  בכל מכתב הקפידו על  מסגרת רשמית של מכתב. 

  

  אירוע א'

ספר "אורנית" הוא בית ספר  לטבע. בחצר בית הספר מספר לא קטן של הבית 

ית הספר מפעילים את פינות החי במהלך כל בעלי חיים ממינים שונים. תלמידי ב

שבעלי החיים קיבלו  לוודאובשבת מתקיימת תורנות תלמידים הבאים  ,השבוע

המקום נקי. בשבוע שעבר התקבל מכתב במחלקת תלונות הציבור שו ,את מזונם

ובו ביקש אחד השכנים שהעירייה תורה על סגירת פינות החי בבית  ,של העירייה

גיעים מאזור חצר בית הספר  ריחות לא נעימים המַ  –סיבה לכך הספר "אורנית". ה

וטענו שאלה האשמות  מאוד אל אפם של דיירי הרחוב. ילדי בית הספר כעסו 

שווא. פקחי העירייה באו לבדוק את אמיתות התלונה ונפגשו עם התלמידים. 

  בתום השיחה התבקשו התלמידים לכתוב מכתב לעירייה.

  

  אירוע ב'

ל בין נבחרות כיתות ו' על אליפות בבית הספר "שכניה" התפרעו במשחק כדורג

  ד החפצים פגע בשחקן שרץ על המגרש.חַ מספר תלמידים וזרקו למגרש חפצים. ַא

זריקת החפצים לקבע כי ארז היה אחראי  ,שהיה גם השופט ,המורה לספורט

דד להגיע ולעו ולמנוע ממנּו והמליץ להרחיקו מבית הספר למספר ימים ,למגרש

  את קבוצתו עד סוף השנה.

אלא היו  ,וראיתם שארז לא היה היחיד שזרק חפצים ,כחתם באירוענְ ם את

  שותפים לכך עוד מספר תלמידים. החלטתם לכתוב מכתב להנהלת בית הספר.
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  סוגי  מכתבים והמאפיינים שלהם
  מכתב תגובה  מכתב מערכת  מכתב רשמי

  3.5.00                                       גיאש חיה
  כ' באייר תשס"א                         5בצרון 
  חולון

  
  לכבוד

  מנהל מחלקת התברואה
  שרון סחייק

  
  אג.נ.,

  
  ימפגע ציבורהנדון:                        

  
נמצאות גופות של  10גוריון - ברחוב בן

  חתולים בצד הדרך. לדעתי:
  ;יש לבדוק כיצד נפגעו החתולים  .א
לסלק את הגופות הללו כדי יש   .ב

גרם זיהום נוסף באיכות יישלא 
 הסביבה.

  
  ,בברכה                                           
 חווה                                           

 23.5.00  
  כ' באייר תשס"א

  
  לכבוד

  מדור כותבים
  עיתון מעריב

  
  שלום רב,

  
חיים -עליטיפול בבלברצוני להציע דרך 

תופעה שהפכה להיות מטרד  - עזובים
  אביב.-רציני בשכונות  העיר תל

גדר אזור קטן ליד אחד יוכל שכונה ב
החיים -בעליאליו ייאספו מגני הילדים, 

העזובים. גני הילדים יאמצו את 
- האזורים הללו. כך תיפתר בעיית בעלי

החיים העזובים, וגם הילדים ייהנו 
  מגידול בעלי חיים.

  
 חיים גרנוב    

 23.5.00  
  כ' באייר תשס"א

  
  לכבוד

  מדור כותבים
  עיתון הארץ

  
  שלום רב,

  
ברצוני להתייחס לכתבה שהופיעה 

בעניין  פתרון תופעת  2.10 -אצלכם ב
צע וכתבה הבהחיים העזובים. -בעלי

פתרון לטיפול בחיות עזובות בדרך 
חינוכית. גני הילדים ייקחו על עצמם 

החיים -בעליאת הטיפול. חשוב שכל 
  יחוסנו לפני שיגיעו לגני הילדים.

  אני רואה בברכה את ההצעה.
  

 מירי 

 

  ,בעיהבמכתב רשמי מוצגת 
  יםציגלעתים מַ ו פתרון יםמבקש

  נו.פתרון משל
 חובה לשמור על המבנה. 

תמונת מצב  תצגומבמכתב מערכת  
 הדע מובאת וכן ,בעניין מסוים
  לפתרון המצב.

רך ד לעביקורת  תצגולעתים מ
  טיפול לא נכונה, לדעתו.

מכתב תגובה למכתב מערכת או ב 
  לפעילות ציבורית או לאמירה

 ת דעהאמוב ,ביקורת תבתכנ
  אישית.
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  תקינות לשונית

  קדוקיותצירופי לשון וצורות ד
  

  .טעויות נפוצות שיש להימנע מהן –צורות דקדוקיות   א.
  שמה.נסעתי  או: נסעתי לשם נכון          השמנסעתי ל  .1
  
  אם לא תיענה... נכון:    לא תיענה לבקשתי באם  .2

  נוסף על כך נכון:        נוסף על כך ב  
  
              יש לי ההזדמנות להצליח.  נכון:    להצליח ההזדמנות אתיש לי   .3

  הייתה לו ההרגשה שהוא יעבור  נכון:  ההרגשה שהוא יעבור  אתהייתה לו   
  את הבחינה.                 את הבחינה  

  (אין "את" לפני נושא)                        
  אינני יודע  נכון:        יודע לאאני   

  ("אין" בהווה הופך ל"אינני")                        
  
  שימוש תקין במילות יחס  .4

  נקט אמצעים נגד... נכון:  אמצעים נגד המתפרעים.בנקט   
  הכוס מלאה מיםנכון:       מיםבהכוס מלאה   
  השולחן עשוי עץ נכון:      עץמהשולחן עשוי   
  השולחן כוסה מפה חגיגית נכון:    מפה חגיגיתבהשולחן כוסה   
  כתבתי בעט,שתינו בכוס נכון:        עט עםכתבתי   
  אם יפתחו עלינו באש, נגיב. נכון:  יפתחו עלינו באש, נגיב.ש במידה  
  במידה  שיעלה מספר נכון:              

  המשתתפים נוסיף קורסים                         
  (במידה ש = ככל ש)                       

  חפש את הכסף במקום שהנחת נכון:  שהנחת אותו איפהחפש את הכסף   .5
  אותו.                         

הן מילות שאלה, ולכן אינן יכולות להופיע במשפטים  למה, מתי, איפההמילים 
  רגילים שאינם שאלה.

  
  ופאיו...אחיות בית החולים ור נכון:    אחיות ורופאי בית החולים לא  .6

  הסכימו לנתק את מכשיר החייאה.  
  דרכי הנגב ושביליו הוצפו במים. נכון:    דרכי ושבילי הנגב הוצפו במים  

  אין להסמיך שני נסמכים לסומך אחד.
  הכול היו רעבים והלכו  נכון:  היו רעבים והלכו למסעדה. כולם  .7

  למסעדה.                       
  התלמידים חזרו מן הטיול, ון: נכ  והכולהתלמידים חזרו מן הטיול    

  היו רעבים. וכולם         היו רעבים.  
  אם יש שם לפניו. – כולם  אם אין שם לפניו; – הכול
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  עוד על תקינות לשונית...

  

  חזרות מיותרות של מילים במשפט

  

  במשפט

  כלי התקשורת הם כלים שתפקידם לעדכן את הציבור בנעשה במדינה.

  . המשפט הנכון:ליםכועל  כליישנה חזרה על 

  ה במדינה.לעדכן את הציבור בנעׂשֶ  הואתפקידם של כלי התקשורת 

  

  תלמיד זה הוא תלמיד הלומד בכיתת הניסוי.

ים יאין צורך גם ב"הוא" וגם בפעמ( .הנכון: תלמיד זה לומד בכיתת הניסוי

   )."תלמיד"

  

  שימוש במילים חסרות משמעות

  מילים כמו "דבר", "זה", "אז".

  ספורטאי שהצליח בתחרויות, זה יביא לו מדליה. ן:לא נכו

  : ספורטאי שהצליח בתחרויות יזכה במדליה.נכון

  

  קטעים ומשפטים משובשים

  

  וַזהו בו את הביטויים השגויים. קראו את הקטע. 

באם לא יהיו תקלות מיותרות," אמרה אימא בטלפון. יותר ליכם מאוחר "אגיע אֲ 

. "לירושלימה," ענתה. "אני אוהבת אותכם," "לאן את נוסעת?" שאלתי אותה

יש לי ההזדמנות להכין עוגה שאני ואחי אוהבים, חשבתי  .וסגרה. "יש!!!" צעקתי

מא ילעצמי. בערב כשאימא תחזור, המטבח חייב להיות נקי. במידה ולא, א

תתרגז. אני לא יודעת מה להחליט, איזה בעיה! מצד אחד אני רוצה עוגה, מצד 

  אני בטוחה שאתם לא יכולים להשלים את המשפט. ,טוב לנקות. רוצהשני אני לא 
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העתיקו את הקטע בצורתו בטקסט שלפניכם מסומנים הביטויים השגויים. 

  הנכונה.

באם לא יהיו תקלות מיותרות," אמרה אימא בטלפון. יותר "אגיע אליכם מאוחר 

   " ,"אני אוהבת אותכם "לאן את נוסעת?" שאלתי אותה. "לירושלימה," ענתה.

 'יש לי את ההזדמנות להכין עוגה שאני ואחי אוהבים,' .וסגרה. "יש!!!" צעקתי

מא תחזור, המטבח חייב להיות נקי. במידה ולא, יחשבתי לעצמי. בערב כשא

 אימא תתרגז. אני לא יודעת מה להחליט? איזה בעיה! מצד אחד אני רוצה עוגה,

אני בטוחה  שאתם לא יכולים להחליט  ,טובמצד שני אני לא רוצה לנקות. 

  בשבילי

  

ו בעיגול את המילים/ביטויים שיש ַזהלפניכם שני קטעים. קראו כל קטע, 

  . בדקו עם עמיתים.צורתו המתוקנתבהם שגיאה. כתבו את הקטע מחדש ב

  קטע א'

שוטרי ומפקדי המחוז תכננו לנקוט באמצעים נגד המתפרעים. במידה 

יתה להם את ההרגשה יטרכו להזמין תגבורת. היצ ,והעניין יסתבך

  שצריך להיערך עם כוחות מתוגברים. כולם חששו מהאירוע.

  קטע ב'

אבל אף אחד לא הצליח לקרוא את  ,כתבתי את המכתב עם עיפרון

הכתוב. במידה ויהיה לי עט אעתיק את הכתוב. אני מעדיף לכתוב עם 

ד יש לי את השגיאות תמי .פרון כי במידה שיש שגיאות, אפשר לתקןיע

אפשר -הרגילות של א' במקום ה' או הפוך. אף פעם לא הבנתי למה אי

לכתוב עם עיפרון. מדוע זה מפריע? אני מציע שאיפה שצריך לכתוב עם 

  פשוט יהיה כתוב:" נא לכתוב עם עט!" ,עט

  

. החליפו את הקטעים עם עמיתים. כל כלשהונושא בכתבו במחברתכם קטע 
ול (בעיפרון) את המילים או את המשפטים, שלפי דעתו, הם אחד יסמן בעיג

שגויים. החזירו את העבודה לחבריכם. תקנו את השגיאות שזיהיתם. את אלה 

  , והעבירו למורה. היעזרו במורים ללשון.X -שאינכם יודעים לתקן, סמנו ב
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  משלבי לשון

  היא גנובה על השמלה שלי.
  כיסחו לו את הצורה.      
  אחלה של משחק. יש לי        
  אח שלך ממש מדליק.          

  מה אתה מתעצבן, תישאר קול.              

כל אלה משפטים שהחבר'ה אומרים. האם אפשר לכתוב אותם בתשובה לשאלה? 

  האם אפשר לדבר כך עם מנהל בית הספר?

יתרונותיו של הסלנג הם שהוא מחייה ומעשיר את השפה. צריך רק לדעת מתי 

  להשתמש בו.

  כירו את משלבי הלשון השונים. ה

  

  

  רשמו מילים או ביטויים שאתם ַמכירים, השייכים למשלבים שלפניכם.

  

  

  

  

  משלבי לשון          

          

  

  

  א. לשון ספרותית
  (שפה "גבוהה")

  ב. לשון כתובה
  (לשון תקנית)

  ג. לשון ְדבּורה
  (לשון שימושית)

  ד. לשון "סלנג"
  תקינה)-(שפה לא

בדרךכלל, 

משתמשים בה 

  סופרים.

 

בה משתמשים 

באמצעי 

התקשורת 

  הכתובים.

 

בה משתמשים 

  יומי.-בדיבור יום

 

היא מתאימה 

במצבים 

  מסוימים.  

בתחומים שונים 

מתפתחים 

  לנגים" שונים."ס

אני מרגיש 
  סבבה

מרגיש 
  בעננים

אנשים 
  נאורים

אנשים 
  משכילים

לא שם על 
  התנאים

הפר את 
  התנאים

 

 משלב
  כתוב

  סלנג

  סלנג

משלב 
  כתוב
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  משלב תקשורתי

הופעתם והשתלבותם של  –התפתחות הטכנולוגיה בשנים האחרונות בעקבות 

  נוסף המשלב התקשורתי.  –הניידים  המחשבים הביתיים ושל הטלפונים

זו צורת כתיבה המקובלת במחשב, להעברת מידע  –דואר אלקטרוני   –מיילים   

אולם היא משמשת כתיבה לכל דבר ומחייבת עמידה  .למטרות שונות

מרכאות. בבכללי הכתיבה המקובלים. אם השתמשנו בסלנג, נשתמש 

  ימני פיסוק.המשפט צריך להיות תקין, והוא מחייב שימוש בס

  

SMS    –    טלפון הנייד. כאן המצב בזו צורת כתיבה המקובלת לשימוש  –ִמְסרֹון

מטרת התקשורת היא העברת מסר קצרצר. לעתים שמאחר  ,שונה

כותבים לעתים בלחץ של זמן,  SMSתהיה זו מילה ואף מילת סלנג. 

  .ויש פחות מקום. לכן הכללים הרגילים אינם תופסים לגבי כתיבה זו

  

  

רחיב את ידיעתנו במשלב להאזן את עולם המילים והביטויים שלנו ול כדאי

המשלב הספרותי. כך יהיה לנו קל יותר להבין סיפורים ומאמרים  –פחות  כרהמו

"רציניים". נסו לומר משפט (בנוכחות מבוגרים) כמו: אני מאזין זה זמן רב 

  ברם אינני מבין מהם כוונותיך. ,למוצא ִפיך

  פליאה ובהערכה.כם בביטים בכולם מַ שותראו 

  
חשוב להבין את השוני בין המשלבים כדי להשתמש במשלב הנכון  במקום 

  הנכון.

  ערכו רשימת מילים או ביטויים השייכים למשלבים שלפניכם. 
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  מתי נשתמש בכל אחד מהמשלבים?
  משימה א'

   .3 – 1 לפניכם שלושה דיאלוגים. קראו אותם, וענו על השאלות
  כל הדיאלוגים?למה משותף   .1

  העתיקו מכל דיאלוג את המילים שאינם במשלב המתאים.  .2

  .כל דיאלוג במשלב הלשון המתאיםבמחברת כתבו   .3

  דיאלוג א'

  השיחה מתנהלת באולם הפרלמנט הצרפתי בין חברי פרלמנט.

חבר פרלמנט צועק לעבר חבר פרלמנט (בצרפתית): "אתה עובד עלינו. הכול 

  ים, נמאס לשמוע כל הזמן אותן שטויות!"קשקוש

  "ירדת מהפסים!"  -

  "אני ירדתי מהפסים? ואתה לא עלית עליהם!"  -

  "אתה אידיוט!"  -

  "אתה מטומטם!"  -

  דיאלוג ב'

  הקטע מתנהל בשוק בין קונה לבין מוכר.

הקונה: "הוֵאל בטובך לשקול לי מידה מפרי האדמה. כמה יעלה מבחר ירקות 

  לסלט?"

  תה מפה, אדוני? איזו שפה אדוני מדבר?"המוכר: "א

 30הקונה: "במטותא ממך, הבא לי מבחר מֵפרות העץ, שלא יעלה הסכום על 

  מטבעות כסף."  

  דיאלוג ג'

  השיחה מתנהלת בין מנהלת בית הספר  לבין תלמיד.

  "קצת התחרפנתי, זה קורה, לא?"  -

  "בית ספר לא יכול להסכים עם התנהגות כשלך."   -

ה דחפו לי מכות, מה רצית, שלא אכסח להם את הצורה? יא "שלוש  -

  מנייאקים". 

"זו התנהגות שמתאימה לרחוב ולא הולמת תלמיד בית ספר. אצטרך לזמן   -

  את המועצה הפדגוגית כדי לדון בתגובה."

  "זה יהיה מגניב! מה, כולם ידברו רק עליי?? עשר!!"  -
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  כתובה. קראו את הקטע, והפכו אותו לקטע במשלב לשון

  "אהלן, מכוערת, מה המצב?"  -

  "על הכיפאק, מה אתך?"  -

  "סבבה, אז מה..."  -

  "הברזת אתמול?"  -

  "אימא שלי ניפחה לי את המוח."  -

  "היינו אצל רמי, הלכו קטעים."  -

  איזה קטעים?"  -

  "ההורים שלו באו, והיה בלגן."   -

  עבודה בזוגות

יקו את המילים שאינן משלבי לשון. העתמשולבים כמה קטע שלפניכם ב

שייכות למשלב לשון כתובה, והתאימו ביטוי או מילה, כדי שלכל הקטע יהיה 

  .משלב זהה

כשִהגעתי לפגישה התקבלתי בסבר פנים יפות. כהרף עין קלטתי שהאדם המרכזי 

שהעסקה הייתה תלויה בו, שם לי ברז. בכיליון עיניים ציפיתי להתחלת הפגישה. 

  מר שד"ר מייקל הבריז, ויש לפתור את הבעיה בלעדיו.הבחור שהתחיל לדבר  א

פתאום התפרץ אחד המשתתפים וצעק: "מה, נפלת על השכל? מאין נגייס את כל 

הכסף? ירדת מהפסים? מה, אתה חושב שאנחנו פריירים?" פרץ ויכוח, ולי נשבר 

  מהכסאח הזה ביניהם. "אני מפצירה בכם, תפסיקו עם הבולשיט הזה!" ביקשתי.

חמש שעות של דיונים יצאתי משם שפוכה. לא הייתי מאמינה שנתתי להם  אחרי

  לזמבר לי את השכל כל כך הרבה זמן.
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  השפה תהעשר –מבע 

  

  לשון ה"סלנג" הולכת ומשתלטת על הלשון הדבורה ואף חודרת ללשון הכתובה.

  אין רע בלשון ה"סלנג" אם מתקיימים שני תנאים:

  הנכון; במעמדהנכון ו בזמןהנכון,  וםבמקכל עוד משתמשים בה   א. 

כל עוד ממשיכים להעשיר את השפה הספרותית והכתובה, והסלנג לא בא   ב.

  "על חשבון" השפה הספרותית.

  

  יףא ּכֵ יף / ּכֵ   שימו לב לביטוי

 

ואינה מייחדת את התיאור חוסמת את כל הביטויים הרגשיים שלנו המילה 

  ן תחושות. הרצוי. ראו כמה מילים יכולות לאפיי

  

  ֵמִביׁש     יוצא דופן    משעמם             מלהיב

  

  

  ָטעון      מאיים    מרתק      מפתיע          

  

  

  ַמרשים            משכנע        מעניין         מרגש         מרתיע

  

  מצאו מילים חלופיות למילות הסלנג שלפניכם.

  

  ִלתפוס ראש         ַמְדִליָקה            ָגנּוב           ָׁשפּוך    ַאְחָלה

  

  מסקנה

  כדי לשפר את שפתנו הכתובה והדבורה

  עלינו לאמן את עצמנו!
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  :תכנית האימון כוללת כמה שלבים

  בנק אוצר מילים וביטויים שלנו. נהבנ   א. 

  הבנק הזה נבנה בעזרת טקסטים שקראנו, נעתיק: את   

  * מילים נרדפות;  

  * מילים משדה סמנטי זהה;  

  * ביטויים לשוניים, ניבים ופתגמים.  

נכיר נטמיע בשלושה שלבים: שיימצאו בבנק, את המילים ואת הביטויים   

  הם.בנשתמש אותם ו נלמדאותם, 

פעמי, אלא כל הזמן. לשם כך אנו -יהיה חד לאהשימוש במילים ובביטויים   

  צריכים "קיר מפעיל" שיזכיר לנו את המילים ואת הביטויים.

  נה תקין של משפטים.ר מביכנ  ב.

  ד על שימוש נכון במילות יחס.יקפנ  ג.

  ד על קישוריות הולמות.יקפנ  ד.

  ד על סימני פיסוק.יקפנ  ה.

  ד על מבנה חיצוני של הדף (חלוקה לפסקות).יקפנ  ו.

  

  .ַהְׁשָּבָחהנקראת הפעילות של שיפור השפה 

  השבחה לפניטקסט 

  שה זקנה שצעקה עליו.בבוקר עמדתי בשוק וראיתי נער רזה שעמד מול אי

אבל הבנתי שהיא כועסת עליו. הוא לא הסתכל עליה ולא  ,לא שמעתי את השיחה

  ממנה את סלים והלך לכיוון השכונה.רק לקח  ,ענה

  השבחה לאחרדוגמה לטקסט 

צנום של נער  עיני צדה את דמותווקרבת השוק עמדתי ב שטוף שמשבבוקר 

  .רים קשיםהטיחה בו דבמול אישה זקנה שנכלם שעמד 

, הבנתי כי היא כועסת זעופת פניםייתה המאחר שלא שמעתי את השיחה, אבל 

, רק לקח את סליה מידיה והחל פצה פה, לא מבטאליה הישיר עליו. הוא לא 

  באיטיות לכיוון בתי השכונה. לפסוע 
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  השימוש במטבע לשון  לעומת השימוש בניב

המופיעות יחד. את מטבע הלשון,  מטבע הלשון הוא צירוף של שתי מילים או יותר

בשונה מהניב, אפשר להבין כפשוטו. את מטבעות הלשון "להושיט יד" או "משבר 

מצב לא  –) משבר 1פי הבנת המילים המרכיבות  אותו. -אמון", אפשר להבין על

אדם אחד סומך על האחר. "משבר אמון" מצב בו אדם לא סומך  –) אמון 2תקין; 

  ": להושיט יד לשלום, לעזרה וכדומה.על האחר. "להושיט יד

אפשר לפרק למילים יחידות ולהבינו כפשוטו. את פירוש -לעומת זאת את הניב אי

הוא "לא היו דברים  –הניב צריך לדעת. למשל, פירוש הניב "לא דובים ולא יער" 

  מעולם". אין קשר בין פירוש הניב לבין המילים המרכיבות את הניב.

ת "ניב השבוע", תרשמו אותו על הלוח, תשתמשו בו טוב תעשו אם תבחרו א

  בכתיבה, ותציגו אותו על "הקיר המפעיל" של מילות קישור ושל אוצר מילים.

  

  מבחר ניבים לשימוש

  דבר שיצטערו עליו גם בעתיד. –בכייה לדורות   .1

  אין עוד פחד מעונש. –הּוְתרה הרצועה   .2

  ופעל כדי לבטלה.ראה את הסכנה מראש  –הקדים תרופה למכה   .3

  מדי פעם בפעם. –חדשות לבקרים   .4

חרב שיש לה שני צדדים חדים. הכוונה היא שהדבר יכול  –חרב פיפיות   .5

  להועיל ולהזיק גם יחד. 

  הלך לאיבוד. –ירד לטמיון   .6

  התלבט כדי למצוא פתרון. –ישב על המדוכה   .7

  דבר מסובך ביותר. –מעשה מרכבה   .8

  דברים בעלי ערך קיים. – נכסי צאן ברזל  .9

  .לגביו קיםועיקר המחלוקת, שאנו חל –סלע המחלוקת   .10

  

הביטויים שלכם אחד עשו לכם מנהג קבוע: בכל קטע שתכתבו, נסו להחליף את 

  בניב. היעזרו ברשימת ניבים שתופיע ב"קיר המפעיל", או פנו למורה לעזרה.
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השלימו את הקטע  ים.שיש לשבץ בו ניב לפניכם קטע "קלוז" (קטע חסר)

(שימו לב, לעתים יש להוסיף מילות יחס או לשנות את הגוף  בניבים שלמטה.

  .)ואת זמנו של הניב

  

  תחילה, פרשו את הניבים, ורק לאחר מכן שבצו אותם בקטע.

  

  החלטנו לקחת את הטיפול בקבוצת הנוער לידינו. מיד התפתח ויכוח 

צריכים לישון  עם החניכים או בחדר האם המדריכים  –שנסוב על השאלה 

מדריכים?      , שינה עם חניכים תבטיח משמעת וסדר          , לא תאפשר לחניכים 

החלטנו לפנות ל        . הלל       להתבטא בחופשיות. מאחר שלא הצלחנו להגיע 

החלטנו  לכןראינו שאנו ממשיכים      , .       ידוע כ        אולם הפתרונות שנתן לנו 

  עם החניכים. תייעץלה

  

רשימת הניבים: בני סמכא, לעמק השווה, סלע מחלוקת, איש אשכולות, לפסוח 

  על שתי הסעיפים, מחד גיסא, מאידך גיסא, אבד עליו כלח.

  

  

  קטע שמשולבים בו ניביםהנה 

אנו שומעים על מעשי אלימות בקרב בני נוער בבתי ספר. אותם חדשות לבקרים 

. בבתי בכייה לדורותתהיה זו להם  ,מטפלים בנושא בצורה תקיפה בתי ספר שלא

כל הערכים והעקרונות שהתלמידים  ירדו לטמיון ,הותרה הרצועההספר בהם 

כדי למצוא פתרונות לתופעה  יושבת על המדרכהחונכו עליהם. מערכת החינוך 

  חדשה זו.

  

  כתבו קטע אחר, והשתמשו במרב הניבים שלמדתם. 

  

  

  



 

151 
  

  ת השוואהמיומנויו

פי שאנו מבצעים את פעולת ההשוואה מדי יום, היא נחשבת מורכבת -על-אף

כשיש לבצעה לצורכי למידה. הסיבה לכך פשוטה. כשאנו משווים בין חפצים, 

מאכלים, אנשים ועוד, אנו המחליטים בין אילו פרטים להשוות. ואולם כשניתנת 

, הפריטים להשוואה לנו משימת השוואה בין שני שירים או בין שני קטעים

  נתונים, ואנו צריכים לזהות אותם.

  עקרונות להשוואה

  כשמשווים יש לשלוט בשתי מיומנויות:  א. 

  לצורך מציאת הדומה; –) הכללה (משותף) 1  

  לצורך מציאת השונה. –) הבחנה (שוני) 2  

  השוואה מתקיימת רק אם יש מכנה משותף כלשהו בין הגורמים המושווים.  ב.

בצע את ההשוואה בטבלה, אך זו איננה מתקבלת כתשובה (אלא אם כדאי ל  ג.

  כן נדרשתם לעשות כך). לפיכך יש ללמוד לסכם את הטבלה.

יש להסיק מסקנות מההשוואה, כדי שזו תהיה משמעותית. השוואה לצורך   ד.

  השוואה בלבד איננה מספקת.

  אפשר לקצר את השלבים הנתונים במודל, לאחר שהפכתם למיומנים.

די להקל את זיהוי הפרטים המושווים, אפשר להיעזר במילות ניגוד והשוואה כ

  כמו: לעומת, בניגוד, אבל, אולם, אך, ברם, ועוד.

כיוון שבמצב זה אפשר  ,שימו קל יותר להשוות בין פריטים המצויים בטקסט אחד

לנצל את מילות ההשוואה והניגוד לזיהוי הפריטים המושווים. לעומת זאת כאשר 

ימה אתם נדרשים להשוות בין שני מקורות שונים, היא מורכבת יותר,  ולכן במש

  נדרשת מיומנות גבוהה יותר.

  ייתכנו ניסוחים שונים למשימות השוואה.

  , מהם ההבדלים בין... ל..., במה שונה... מ..., השוו בין... ל...

  ,השונה בין... ל...ערכו טבלה של הדומה ו, במה נבדל... מ..., ערכו השוואה בין... ל...

  מה ההבדל העיקרי בין... לבין...

  :בתשובתכם כדאי שתשתמשו בביטויים האלה

  במקור ב'...לכך  בניגוד / אך / ואילו /  לעומת זאתבמקור א' מצוין ש..., 

  כאשר יש דמיון בין הקטעים, יש משותף, תוכלו לכתוב כך:

  מצוין ש... 2במקור  וגם 1במקור  גם
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  יםשלּבה שמונָ בהשוואה 

קראו את הקטע/ים שיש בהם פרטים, עובדות או השוואה. (אם הקטעים   . 1

מצויים במקומות שונים, יש לצרפם ולהעמידם זה ליד זה.) הקיפו בעיגול 

את מילות ההשוואה (אם הקטע שלפניכם אחד הוא) או ביטויים המצהירים 

  על שינוי, וזהו את הנושא המרכזי להשוואה.

פיהם, וסמנו אותם -ם ואת העובדות שההשוואה תיערך עלזהו את הפרטי  .2

(רצוי להתחיל במקור מובן ושיש  .. עשו זאת במקור אחד בלבד"טוש זוהר"ב

אם חל איסור לסמן בטקסט העתיקו את  ).המקור הארוך –בו פרטים רבים 

  הפרטים הללו.  

ה ערכו טבלה המחולקת לטורים לפי מספר המקורות. ציינו את שמות מרא  .3

  המקום של כל מקור.

  ד  ג  ב  א

  תבחינים
  קריטריונים (

  )להשוואה

  1מקור 
  עפ"י ______

  2 מקור
  עפ"י ______

  דומה/שונה

        

  

   .(עמודה ב') בעמודת המקור שבטבלה 2סעיף מרשמו את הפרטים/עובדות   .4

קראו את הפרט/עובדה הראשון, ותנו לו שם מכליל. הוא ישמש קריטריון.   .5

. השמות המכלילים הם התבחינים עד הפרט/העובדה האחרוןכך תעשו 

  (עמודה א').

קראו את המקור השני, ורשמו את הפרטים/עובדות המצויים בו, בהתאם   .6

לקריטריונים ולמקור הראשון. אם חסרים פרטים, סמנו קו באותו מקום. 

  אם קיימים פרטים נוספים, שאינם קיימים במקור הראשון, רשמו בסוף.

או שהפרטים/העובדות בין שני המקורות והקריטריונים מתאימים. אם וד  .7

  יש צורך, ארגנו אותם מחדש. 

  .(עמוד ד') קבעו אם הפריטים/העובדות דומים או שונים  .8

  

  

  חשוב!!!
בתום ההשוואה יש לערוך סיכום ברמת פסקה בעזרת מילות השוואה. חשבו מהי המסקנה 

  משמעות הדמיון. העולה מההשוואה, מהן הסיבות לשוני ומהי
 

, אינכם מבצעים מיומנות בטבלהכשנתונים התבחינים (קריטריונים להשוואה) זכרו! 
  השוואה אלא ממלאים טבלה. קביעת התבחינים היא שמוכיחה שאתם יודעים לבצע השוואה.
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 קראו את הטקסט שלפניכם, וביחד נערוך את ההשוואה הנדרשת.

  הגידול בהיקף המסחר
  , ת"ל, תשמ"ט)24' (מתוך "שיעורים בהיסטוריה", כרך ג' עמ

  
בימי הביניים היו למסחר האירופאי שתי פנים: המסחר בתוך יבשת אירופה 

, בערך, היה המסחר 11 -עצמה והמסחר עם ארצות המזרח. עד למאה ה

היבשתי משותק כמעט. תנאי הביטחון בתוך אירופה היו כאלה, שסוחר הנע 

ת, הדרכים עצמן, בדרכים היה צפוי לשוד מצד ליסטים שארבו להזדמנו

שלא זכו לשיפוץ, השתבשו והלכו, והגשרים נהרסו בהדרגה. הסוחרים 

המעטים, ששמו נפשם בכפם ויצאו לדרך, נאלצו לשאת את סחורתם 

המעטה על גבי סוסים או חמורים, משום שעגלות התקשו לנוע בדרכים 

 ההרוסות. גם הביקוש לסחורה היה מועט ביותר, כי תושבי המחוזות סיפקו

יום, ומיעטו לייצר -לעצמם את מרבית המוצרים הדרושים לחיי היום

  לצורכי מסחר וייצוא.

לאומי, משום שבהיעדר סחורות -בתנאים אלה גווע לִאטו המסחר הבין

לייצוא התקשו הסוחרים האירופאים לרכוש בתמורה את מוצרי המזרח. 

את  אפריקה הכביד-התיכון וצפון-גם הכיבוש המוסלמי של ארצות הים

התיכון הפך לשטח הפקר ולשטח מריבה בין עולם - קשרי המסחר. הים

האיסלאם לבין עולם הנצרות, והוא התמֵלא ספינות פיראטים, שחסמו את 

  אניות המסחר, שהעזו לנוע בו.

מסעי הצלב שינו מצב זה. כתוצאה מהמסעות ומהקמת ממלכות הצלבנים 

המסחר לאירופה  על חוף הים התיכון, גדל היקף המסחר בין ארצות

בממדים עצומים. הערים האיטלקיות הזדרזו לייסד תחנות מסחר בנמלי 

ישראל ולאורך כל החופים, שעברו בהם בדרכם לארץ. כך נפתחו דרכי -ארץ

מסחר חדשות בין אירופה לארצות המזרח הרחוק. באניות שהפליגו 

ונים הביניים, הובילו הסוחרים עצים ומוצרי צמר ש-מאירופה בשלהי ימי

(בגדים מוכנים ואריגים) וכן הובילו עולי רגל, שמגמת פניהם הייתה 

ישראל. מן המזרח יובאו תבלינים, בשמים, בדי -המקומות הקדושים בארץ

כותנה ומשי ומוצרי מותרות אחרים, שהיו חסרים באירופה. גם בתוך 

אירופה עצמה השתפר בהדרגה מצב הביטחון, והתנועה בדרכים נעשתה 

  ותר ויותר.בטוחה י

5 

10 
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  השוו בין מצב המסחר בימי הביניים לבין זה שהיה בתקופת מסעי הצלב. 

  

  פי מודל)-ל(ע דוגמה

  מאתרים מילה המרמזת על מקור ההשוואה.  .1

נתון זה מראה כי כל מה שהיה לפני  .את המצב שינומסעי הצלב : 15שורה    

ני מסעי כן, ישתנה. לכן אפשר להבין שנושא ההשוואה הוא המסחר לפ

  הצלב ולאחריו!

  

   .14עובדות עד שורה  )מסמנים במדגשמעתיקים (או   .2

  המסחר היבשתי משותק כמעט      

  תנאי הביטחון ... צפוי לשוד      

  הדרכים עצמן... השתבשו והלכו      

  הגשרים נהרסו      

  הסוחרים... נאלצו לשאת... על גבי סוסים      

  הביקוש לסחורה היה מועט      

  לאומי-הבין גווע המסחר      

  הכיבוש המוסלמי... הכביד      

  הים התיכון הפך לשטח הפקר... והתמלא ספינות פיראטים      

  .2ואילך במקום משורה  15אפשר לסמן את הביטויים משורה  הערה:

  

  בונים טבלה.   .3

  קריטריונים  מס'

  להשוואה

  עד מסעי הצלב

  ימי הביניים

בעקבות מסעי 

  הצלב

  דומה/שונה

1.          

2.          

3.          

4.          
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    .2שהעתקנו (או סיַמנו) בסעיף בטבלה את העובדות  2מעתיקים לעמודה   .4

  1עמודה   מס'
  )5(שלב 

  קריטריונים
  להשוואה

  2עמודה 
  )4שלב (

  עד מסעי הצלב
  ימי הביניים

  3עמודה 
  )6שלב (

בעקבות מסעי 
  הצלב

  4עמודה 
  דומה/שונה

היקף המסחר   .1
  היבשתי

 המסחר היבשתי
  משותק כמעט

גדל היקף המסחר 
ויסדו תחנות 

  מסחר

  שונה

  מצב הביטחון   .2
  ביבשה

בתוך אירופה   תנאי הביטחון
השתפר מצב 

  הביטחון

  שונה

הדרכים עצמן...   מצב הדרכים  .3
  הגשרים נהרסו

  שונה  ------- 

עבודת   .4
  הסוחרים

הסוחרים... נאלצו 
לשאת... על גבי 

  סוסים

  שונה  הפליגו באניות

הביקוש   .5
  לסחורות

הביקוש לסחורה 
  היה מועט

העבירו תבלינים, 
בשמים, משי 

ומותרות מהמזרח 
לאירופה, 

ומאירופה למזרח 
העבירו עצים 

  וצמר...

  שונה

היקף המסחר   .6
  לאומי-הבין

- ןגווע המסחר הבי
  לאומי

התפתח, נפתחו 
דרכי מסחר 

  חדשות

  שונה

הכיבוש   סיבות למצב  .7
  המוסלמי... הכביד

  שונה  עי הצלבמס

מצב הביטחון   .8
  בים

הים התיכון הפך 
לשטח הפקר... 

  פיראטים

  שונה  הים בטוח

כותבים את פי המשותף בין הנזכר בכל שלב. -קובעים את הקריטריונים על  .5

  . 1הקריטריונים בעמודה 

את המשפטים  )סמןעתיק (או נכעת נ, אבל יש תקופה אחרת. אין מקור נוסף  .6

   יטריונים, השייכים לתקופה השנייה.המתאימים לקר

) לבין המאפיינים 1מוודאים שיש התאמה בין הקריטריונים  (עמודה   .7

  ).3-ו 2(עמודות 

  בכל שורה. 4בעמודה כל הפריטים שונים, ולכן נרשום "שונה"   .8

לא הוזכר בחלק שהתייחס למסעי הצלב. אולם כפועל יוצא,  3פריט מס' 

  דרכים חל שיפור. אנחנו מניחים שגם במצב ה
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   קראו את הקטע, ומלאו את הטבלה.
ידי חרקים, ומלאו חלק זה -: קראו את הקטע המתייחס להאבקה עלהדרכה

י הרוח (טור יד-לבטבלה. לאחר מכן השלימו את טור הקריטריונים של האבקה ע

  ציינו אם יש דמיון או שוני (טור ד'). ג'), ולבסוף 

  דרכים בהאבקה זרה

גיעים גרגרי אבקה מפרח אחד אל מת האבקה זרה בצמחים? כיצד מַ כיצד מתקיי

  ?צלקת של פרח מרוחק ממנּו

להאבקה הזרה מסייעים גורמי טבע, כגון רוח ומים, או בעלי חיים הנמצאים 

בסביבת הצמחים. אלה נושאים את גרגרי האבקה מן האבקנים של פרח אחד אל 

ידי רוח -ותר הן האבקה עלצלקות של פרח אחר. צורות ההאבקה הנפוצות בי

  ידי חרקים.-והאבקה על

פי -בצמחים שונים מותאמים הפרחים לדרכי ההאבקה השונות, ואפשר לשער על

  מראה הפרח ומבנהו, מהי דרך ההאבקה שלו.

  ידי חרקים-פרחים המואבקים על

רוב הפרחים בולטים בצבעם, בריחם, בגודלם ובצורתם, והחרקים נמשכים 

- פי-גרגרי אבקה, ולעתים גם צוף. על –וצאים בפרחים מזון ֲאליהם. החרקים מ

רוב, גרגרי האבקה מחוספסים, והצלקות לעתים דביקות, וכאשר החרקים 

  מבקרים את הפרחים, גרגרי האבקה נאחזים בגופן ומועברים מפרח לפרח.

  ידי הרוח-פרחים המואבקים על

מתוכם במידה רוב הפרחים קטנים וירקרקים, והאבקנים והצלקות בולטים 

ניכרת. יש כמות עצומה של גרגרי אבקה חלקים וקלים, והצלקות גדולות 

ומסועפות. כאשר הרוח נושבת, גרגרי האבקה מתפזרים לכל עבר, נישאים ברוח 

  וַמגיעים אל פרחים אחרים, ושם הם "נלכדים" בצלקות.

  ד  ג  ב  א  .
  קריטריונים  מס'

  להשוואה
האבקה ע"י   האבקה ע"י חרקים

  הרוח
  דומה/שונה

רוב הפרחים בולטים בצבעם,     .1
 בריחם, בגודלם ובצורתם.

    

גרגרי האבקה מחוספסים,     .2
 והצלקות דביקות.

    

גרגרי האבקה נאחזים בגופם של     .3
 החרקים ומועברים מפרח לפרח.
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  כעת ענו על השאלות.

  

  מה אפשר להסיק מההשוואה?  .1

  

  סכמו את ממצאי הטבלה.  .2

  

  הטקסט שלפניכם, ובצעו את המשימה שאחריו. קראו את

  

האזור  –במשך שנים רבות נחשב הדרום לאזור העני של איטליה, ואילו הצפון 

  אך הדברים הולכים ומשתנים בשנים האחרונות. .העשיר והמפותח

היו כמה סיבות להבדלים. האדמה בדרום דלה, כמות הגשמים בו מעטה, ואין שם 

לם להשקיית השדות. לכן היבול אינו רב, והכנסות נהרות גדולים שאפשר לנצ

  האיכרים נמוכות. גם השיטות לעיבוד האדמה במשך שנים רבות היו מיושנות.

בגלל המרחק הרב מהאזורים בדרום איטליה אל מדינות אחרות באירופה 

התעכבה התפתחותה של תעשייה משגשגת, כמו זו שהתפתחה בצפון איטליה. זו 

ם מדרום איטליה מהגרים למקומות אחרים לחפש עבודה. הסיבה שצעירים רבי

חלקם מחפשים את מזלם בערי התעשייה בצפון המדינה, ואחרים מהגרים 

  לארצות שמחוץ לאיטליה.

בשנים האחרונות יש תנופת בנייה ופיתוח בדרום איטליה: בתי חרושת חדשים 

כל  –חקלאי  נבנים, כבישים חדשים נסללים, ומוכנסות שיטות חדישות של עיבוד

זאת כדי לשפר את המצב הכלכלי בדרום איטליה ולהקטין את הפער הקיים בין 

  הצפון לדרום.

  

  

פי שבעה קריטריונים. בנו טבלה, סמנו -השוו בין דרום איטליה לבין צפונה על

  מילות השוואה, כתבו סיכום, וכתבו את המסקנה.
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  הטקסט הִספרותי

  

  עיוניים במספר אופנים:הספרותי שונה מהטקסטים ההטקסט 

הטקסט הספרותי כתוב לפי מהלך התרחשות, ואילו  – מבנה חיצוני  א. 

הטקסט העיוני לפי פסקות, כשלכל פסקה רעיון משלה. בין פסקה לפסקה 

  יש רווח.

הטקסט הספרותי הוא יחידה אחת במובן שיש לו שלושה  – מבנה פנימי  ב.

קע לסיפור. החלק השני חלקים עיקריים. החלק הראשון פותח ומשמש ר

מכיל את הבעיה, וסביבה מתפתחת עלילת הסיפור. הסיום יכול להיות פתוח 

  שפותר את הבעיה. –וסגור  –שאינו פותר את הבעיה  –

פסקות, כשלכל פסקה רעיון שונה. -לעומת זאת הטקסט העיוני בנוי פסקות  

  אולם כולם קשורים לאותו נושא מרכזי.

ולא  גבוה מאודלשוני של הטקסט הספרותי הוא המשלב ה – משלב לשון  ג.

פעם מקשה את הבנת הכתוב. לפיכך לא אחת הקוראים הצעירים נמנעים 

  מלקרוא ספרות יפה.

אנו ַמציגים דרך לקרב אתכם לקריאת ספרות ולחבב עליכם את אוצר   

המילים הספרותי. בתחילה תיָחשפו לאוצר המילים הגבוה טרם תקראו את 

לאחר ש"תתידדו" עם המילים מהמשלב  פעילות מטרימה.זוהי  –הסיפור 

  הספרותי תקראו את הסיפור.

  אין ספק שמהלך זה יגרום לחוויה מיוחדת במינה.  

הטקסט הספרותי משופע באמצעים אמנותיים כמו  – אמצעים אמנותיים  ד.

דימויים, הְשָאלות, חזרות ועוד. לעומתו הטקסט העיוני ממעיט באמצעים 

  "להחיות" את הטקסט. שאלה מופיעים, הם באים אולם כאלה. 

  

לא כדאי לחפש דרכים מקלות ולשכתב סיפורים, אלא להכיר את השפה 

  האמתית. זו שפתנו, ועלינו לשמר אותה למען הדורות הבאים. 
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  ה"ּלָ גֻ עֲ ה הָ ּלָ חַ ד הַ לסיפור "סוֹ  פעילות מטרימה

  

קסט שאתם המופיעה בט מוכרת-לפניכם מופיעה מילה לאש במשפטים
לאחר  , וכתבו לה משפט מתאים.. נסו לזהות את פירושהעומדים לקרוא

  קריאת הטקסט העתיקו את המשפט בו מופיעה המילה. 
  , אין לה אף אחד בעולם.אישה זו ערירית היא – יתיִר ִר עֲ   . 1

  

  יה מאוד וחיה רק על פת חרבה.יענ –ה בָ ֵר ת חֲ ּפַ   .2

  

ם אוהבים רקיקים ולפעמים טובלים אותם ילדים כמו המבוגרי – יםיִק ִק ְר   .3

  בתוך התה.

  

  ל בלהט ולכן כולם רוצים שיעבוד אצלם.והוא עושה הכ – טהַ לַ   .4

  

  יה.יהוא ישב ליד מיטת אביו החולה ולא מש ממנו אפילו לא לשנ – ׁשמָ   .5

  

  לפני החגים אנו אוספים חבילות מזון לנצרכים. –ת כֶ ֶר צְ נִ   .6

  

  י לפוש מהדרך הקשה.נעצרתי כד – ׁשפּולָ   .7

  

  הוא עמד שם דומם ולא אמר דבר. – םמֵ וֹ ּד  .8

  

לא מתאים לה להתנהג  .תמהתי על התגובה הגסה שהגיבה חברתי – יִּת ְה מַ ָּת   .9

  כך.

  

סבי ביקש שאנגן לו מעט, ולא יכולתי להשיב  – יונָ ת ּפָ יב אֶ ִׁש הַ לְ    .10

  את פניו.
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רשמו מספר ולצידו  בטור השמאלי.התאימו בין המילה בטור הימני לפירושה 
  את האות המתאימה.

  בקביעות ,א. כל הזמן          . ְיִשיָשה 1

  יה קטנהיב. עוג          . ִנְצֶרֶכת2

  ג. פרוסה יבשה          . ְּכִסְדָרּה3

  ד. ִנְפַטר          . ּת ַּמהִתי4

  היִניה. עֲ           הּוט . לָ 5

  ו. רוצה מאוד           ׁשפּו. לָ 6

  מאודז. זקנה           םמֵ וֹ . ּד7

  ח. בודדה          . ַּפת ֲחֵרָבה8

  ט. לנוח            נֹוחַ . מָ 9

  י. בשקט          ִריִרית. עֲ 10

  יא. עוזב          . ְרִקיק11

  יב. התפלאתי            . ָמׁש12

  

  .יםמשפטלהן ו כתבו ,בתפזורתהמפוזרות  ,1זהו את המילים מטור מס' 

  ל  צ  א  ח  ו  נ  מ  כ  ב  פ

  ה  ד  ד  ו  ע  י  ת  ה  מ  ת

  מ  ח  ל  ט  ר  ג  כ  י  פ  ח

  נ  ד  ה  ש  י  ש  י  ח  ו  ר

  צ  ל  ו  צ  ר  ע  ט  ש  ק  ב

  ק  ג  ט  ה  י  ש  מ  י  ס  ה

  כ  י  ב  ד  ת  מ  ק  ה  ש  נ

  ת  ס  ו  ש  ו  פ  ל  ח  ז  א

  כ  מ  ח  ג  ל  ז  י  ש  ב  ק

  מ  ו  נ  ה  ר  ד  ס  כ  מ  ב
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  . שאחריווענו על השאלות  ,קראו את הסיפור

  / לוין קיפניס הּלָ גֻ עֲ ה הָ ּלָ חַ ד הַ סוֹ 

ת ובערבי חגים הייתה דופקת על דלתנו אישה ישישה טובי מספר: בערבי שבתו

אחת, כשהיא שעונה על מקלה ושק גדול על שכמה. אמי הייתה פונה אליי 

  ואומרת: "לך טובי, ותן לה את החלה שלה, העגולה."

חלה אחת עגולה, שהייתה  –ובקצה  ,שורה של חלות שבת הייתה מסודרת במזנון

  שמורה בשביל הישישה.

יתי ובאה, לא חיּכִ  תתי מסתכל בחלון ובראותי את הישישה המתקרבפעמים היי

ק, והייתי יוצא לקראתה עם החלה ביד. הישישה הייתה נוטלת את וֹ דּפעד שִת 

החלה, שמה בשקה ואומרת: "תודה, ילד טוב!" מפשילה את השק על שכמה 

  ומסתלקת.

  ראיתי שהיא דופקת על דלת שכננו.

לשבת. אפשר יש לה בבית בעל זקן, או בן חולה,  ה,' חשבתי, 'אין לה חלהי'עני

  אולי נכדים יתומים...'

  שחתי פעם לאמי:

"ישישה זו כסדרה בכל ערב שבת וחג, לא יעצור אותה הגשם בסתיו והקור 

  בחורף, ולא השרב הגדול בקיץ..."

  ענתה לי אמי:

  נה!"ּכֵ ְס ת היא, הִמ כֶ ֶר צְ "בוודאי נִ 

והושטתי לה את החלה העגולה. נטלה  ופעם בערב שבת אחד, רצתי לקראתה

ולא יכלה, כי השק מלא חלות עד  –ל שקה אהישישה את החלה ואמרה להכניסה 

  אפס מקום. 

  היא הציצה אליי, חיוך רחב התפשט על פניה, ועיניה הקטנות הזהירו מאוד.

"תאריך ימים, ילד טוב!" אמרה, החזירה את השק על שכמה ואת החלה שלי 

  ייה, ונחפזה ללכת.שמה תחת בית שח

היא לא דפקה עוד על דלת שכננו ולא על שום דלת אחרת. היא פנתה והלכה ישר 

 ,בכיוון הרחוב הארוך. לאחר שהתרחקה עמדתי על מקומי ותמהתי: 'למה לה

שש חלות בשביל יום -כך הרבה חלות? שק מלא... הן דיין חמש-כל ,לישישה זו

סולת לבנות כל ימי השבוע... ואולי  השבת: אין זאת שלהוטים הם לאכול חלות

  ת...'וֹ ּלת את החַ ֶר כֶ היא מוֹ 
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החלטתי מתוך סקרנות, ללכת אחריה ולראות, מה תעשה בשק גדול זה, המלא 

גתיה, אך נעצרתי במרחק מה אחריה למען לא תרגיש בי ַׂש חלות... רצתי, כמעט ִה 

  שאני עוקב אחריה.

ם, והיא מתכופפת מאוד ממשא השק הישישה עברה מרחוב לרחוב, רחובות אחדי

המלא. מפעם לפעם עמדה לפוש מעט. ואז הייתי ממהר להסתתר בפינת בית או 

מאחורי גדר. באותה שעה הרהרתי: 'האם לא טוב יותר לעזור לה לשאת את 

  השק?...'

גיעה לפרבר שמחוץ לעיר, אל השכונה הבנויה והישישה הלכה והלכה, עד שִה 

בה לצריף אחד, פתחה לאט את דלתו, והטילה פנימה חלה צריפי עץ ופח. היא קר

אחת; קרבה לצריף אחר, והטילה לתוכו שתי חלות; כך הלכה מצריף לצריף. יש 

ושמה את החלה על  ,שדלגה על צריפים אחדים. היה צריף שדלתו הייתה נעולה

  אדן החלון בחוץ...

רה זקופת פלה את השק הריק, שמה על כתפה וחזיגמרה לחלק את החלות, ק

  קומה.

ני על אשר חשדתי בה. נעמדתי ּכמעשה טוב זה של הישישה נגע עד לבי והוא ִה 

  בקרן הרחוב והרהרתי בדבר. 

והנה יד נגעה בי, ונחרדתי. לפניי עמדה הישישה והיא כאילו זועפת, אך  –פתאום 

מחייכת. "עייפתי, בני!" אמרה, "עזור נא לי לשאת את השק לביתי, לא הרחק 

  . אמנם השק ריק, אך יש ששק ריק כבד משק מלא..."מכאן

והיא הורידה את השק מעל כתפה ונתנה לידי. אני התאדמתי, אך נטלתי את השק 

  והלכתי דומם לצדה. והישישה מוסיפה לדבר אליי, בלי להציץ בפניי.

לראות את מעונות העניים... כן, כן. מצווה  ויתָ וֵ ַאְת "דרך ארוכה עשית, בני... ִה 

ולה לתמוך בעניים. כל ימי השבוע הם מסתפקים בפת חרבה ושחורה. יטעמו גד

  ויהיה להם לעונג שבת!" –לפחות בשבת פרוסת חלה לבנה 

גענו על עוניים ועל מכאוביהם, עד שִה , וכל הדרך סיפרה לי על גרי הצריפים

  ה המרוחק המוקף גינה קטנה. הושטתי לה את השק ופניתי ללכת.יפָ ִר צְ לִ 

ע," אמרה לי, "הלא תיכנס. תראה את היכלי, תנוח..." לא יכולתי להשיב "חכה רג

  ונכנסתי. ,םיָק את פניה ֵר 

הצריף היה נקי ומסודר. וילון צבעוני פרוש על החלון, מפה לבנה מכסה את 

  השולחן, על הקירות תצלומים רבים של מבוגרים וילדים.
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אחת ומסבירה: "איש  "זהו בעלי המנוח," היא מראה באצבעה על תמונה גדולה

כולם במרחקים... ואני ערירית, ערירית..."  –יקר היה... ואלה בניי ובנותיי ונכדיי 

  היא הגישה לי רקיק.

  "אכול בני, ויערב לך, ממאפה תנורי הוא." נגסתי ואמרתי:

  "ערב מאוד!"

  קו של אושר נמרח על פניה, הניפה אצבעה למולי ואיימה 'כאילו':

פר לאיש, מכל אשר ראית. חשובה המצווה אם היא נעשית "אבל בני, אל תס

  בסתר... ועתה אוץ רוץ הביתה, אמך תדאג לך!"

הושטתי לה יד לפרידה. היא ליוותני עד שער הגינה. נשאתי את רגליי ורצתי. את 

  הסוד שמרתי ימים רבים.

  

  משימות  – "החלה העגולהסוד  "

את הישישה בערב שבת באה ציינו שלוש מחשבות של הילד טובי כשראה   . 1

  לקבל את החלה.

  עשתה הישישה מדי ערב שבת. ש ,ציינו שתי פעולות (הקשורות בחלות)  .2

  מדוע עקב טובי אחרי הישישה?   .3

  ."והוא הכני על אשר חשדתי בהכתוב " 41בשורה   .4

  "? הואלמי הכוונה במילה "  

  ? ִהָּכִנימה פירוש המילה   

  ? בהלמי הכוונה במילה   

  קשה הישישה מטובי שלא יספר את מה שראה?ימדוע ב  .5

  ? 48בשורה  יתָ ּוֵ אַ ְת ִה פירוש המילה מה   .6

  רצית מאוד ג.   אהבת. ב   מספיק  א.

  ).50-48שורות ( כיצד מסבירה הישישה את העובדה שטובי עקב אחריה?  .7

  מה הסבר זה מעיד על הישישה?   

אך יש ששק ריק כבד  ,אמנם השק ריק" :45מה פירוש המשפט בשורה   .8

  ?"משק מלא...

60  
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  ? 54-53בשורות  "לא להשיב את פניה ריקםפירוש הביטוי "מה   .9

  "לא"מר לה ולא ל  א.

  לא לסרב לה  ב.

  לא להתנגד להצעתה  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  

  שאלות לדיון כיתתי

מימין לשמאל ומשמאל  :" אפשר לקרוא משני הכיווניםןתַ נָ את המילה "  .10

  מה משמעות הדבר?  לימין.

  

  )? נמקו את תשובתכם.62הייתה הישישה מאושרת (שורה  ,לדעתכם,מדוע   .11

  

  ןלשו

  כמו בדוגמה.פועל כל פרקו .   12

  פירוק הפועל  שורה  פועל

  ליוותה אותי  65שורה   . ליוותני1

    52שורה   . מכאוביהם2

    41שורה   ִניִהּכָ . 3

    36שורה   . דלתו4

    8שורה   . שקה5

  

  הבעה בכתב

: האלהאפיינו את דמותה של הישישה כשאתם מתייחסים לתבחינים   .13

  דיבור. וחיצוניות, התנהגות 

  בתשובתכם השתמשו בחמש מילים חדשות שלמדתם.  

  

  יילמד בהרחבה בעמודים הבאים.  אפיון דמותשימו    הנושא  
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  איפיון דמות

  מבחינים בין שני סוגים של דמויות. אנו 

  דמות          

  

  

  

  

  

  

  באפיון דמות אנו משתמשים בשתי צורות: צורה ישירה וצורה עקיפה. 

  

    

  

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  

 אפיון דמות

 עקיף ישיר

דברים הנאמרים על 
הדמות באופן ישיר 
ומפורש בדרך כלל 

ספר. ידי המ-על
פרטים כמו: מראה, 

 תכונותיה ועוד.
  הדמות 
 עצמה

דמויות 
 אחרות

אמירות או מחשבות 
על הדמות המאופיינת  

ידי דמויות אחרות -על
 בסיפור. 

 התנהגות מחשבות דיבור

 דמות עגולה דמות שטוחה

דמות שאינה מתפתחת 
ונשארת מאופיינת 

באותה מידה מתחילת 
 הסיפור ועד הסוף

בדרך דמות המוצגת 
אחת בתחילת הסיפור 

ובהמשך חל שינוי 
באפיונה. בסוף הסיפור 

הדמות שונה מזו 
 שהוצגה בהתחלה. 
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  שלבים באפיון דמות

  איסוף מידע 

המאפיינים את הדמות במדגש.  ,את כל המשפטים בטקסט במדגש יש לסמן  א. 

גם לסמן מספרים . אפשר בצבע אחריסומן במדגש  מאפיין כדאי שכל 

  שונים לכל מאפיין.

  יש לאסוף את המשפטים לטבלה כדוגמת זו שלפניכם.   ב.

1  2  3  4  5  

  אפיון עקיף  אפיון ישיר

דמויות   מחשבה  דיבור  התנהגות  מראה

  אחרות

  . שורה, עמ'1

  . שורה, עמ'2

  שורה, עמ'

  שורה, עמ'

      

  

  מסקנה              מסקנה            מסקנה          מסקנה       מסקנה               

  _________  _________       _________   _________  _________  

  הסיק מסקנה מכל עמודה בטבלה. יש ל  ג.

  כל מסקנה יש לנסח כמשפט מכליל.   

  תשובה כתיבת  

  בדרך כלל, השאלה מנוסחת כך?   ד. 

 פי-על________" _________ בסיפור "__ ו/ה שלאפיינו את דמות  

  שלושה תבחינים (מאפיינים).

את שם  שאתם מאפיינים, להציג את הדמותעליכם בתחילת התשובה לפיכך   

  הנה כך: שם הכותב.את הסיפור ו

- בחרתי לאפיין את דמותו של ______ בסיפור ________ מאת _____ על  

  פי שלושת התבחינים האלה: _______, _______ ו ______.

  הלן אאפיין את דמותו של ...אורך: ל  

לתת דוגמות והמאפיינים מאחד  כלמשפט מכליל ל נסחבהמשך יש ל  ה.

  (אותה עמודה המתאימה למאפיין). לכל משפט מכליל. מהטבלה
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  מודל לתשובת אפיון דמות

  
     

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  פי התנהגות וסיום.-ה. דוגמה לכתיבת תשובה הכוללת פתיחה אפיון על

  תשובה

ידי התנהגותו. המספר מתנהג כעבדו של דוד -דמותו של המספר מאופיינת על

כיוון שהוא מקווה לקבל ממנּו הגנה. הוא ֵמביא כדורים שנזרקו רחוק בעת 

משחק, עוקר למענו גזרים ואף עושה דברים שבתוך לבו אינו חושב שנכון 

. התנהגות המספר לעשותם, כמו "סחיבת" גולות מילקוטו של חזי, חברם לכיתה

נעשית מתוך דחף וצורך לביטחון. כשמתגלה עניין גנבת הגולות, וחברי הכיתה 

להבנה  –המספר  –מכים את המספר, ודוד "המלך" אינו מגן עליו, ַמגיע "העבד" 

שלא כדאי להיות תלותי וחסר אישיות, כי ממילא לא זוכים להגנה. וכך לקראת 

  עבד יותר לעולם.  סוף הסיפור מחליט המספר שלא יהיה

  פי אילו תבחינים -ולציין על יש להציג את הדמות המאופיינת,   פסקת 
 . אפיון ישיר ואפיון עקיףכמו:  ם מושגיםוגתאופיין    פתיחה

  ידי  דוגמות מהסיפור.-מסקנה הנתמך על משפט   מראה
  י   חיצונ

 (אם יש)

  ידי דוגמות מהסיפור-משפט מסקנה הנתמך על   התנהגות
 

  ידי  דוגמות מהסיפור-משפט מסקנה הנתמך על       מהלך
 מחשבות

  ידי  דוגמות מהסיפור-מך עלמשפט מסקנה הנת       דרך   
 דיבור

  .דמות עגולה, דמות שטוחהמתייחס למושגים כמו   פסקת     
 סיום

1 
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  דוגמה לאפיון דמות

, נעזר לאחר מכן נאפיין ביחד את אחת הדמויותו שלפניכם, סיפורקראו את ה
  .166בעמוד 

  / יוסי מרגלית דוד המלך 

  ")ניומן""כזה גיבור" בהוצאת  :מתוך(

ציע לי דוד, שהוא יהיה דוד המלך, ואני אהיה עבד שלו, שמחתי דווקא. דוד כשִה 

אפשר להיות חזק. -אם אי –ילדי הכיתה, וטוב להיות עבד של החזק  חזק מכל

סתם מכות, בלי שום  –לפעמים יש ילדים בכיתה, הרוצים לתת מכות לחלשים 

סיבה, ולפעמים רוצים הילדים הגדולים להראות גבורה, והם שמחים כאשר ילד 

ו אותי. קטן מסכן הולך מהם בוכה. אם אני עבד של ילד חזק, הוא לא ייתן שיכ

  לכן שמחתי להיות עבד של דוד.

יתר הילדים אפילו אינם מחויבים לדעת על בדרך כלל לא נורא כל כך להיות עבד. 

זה בהתחלה. העבד משתדל לעזור לאדוניו בכל דבר, והוא שותף אתו במשחקים 

צחון יהיה על צדו. למשל, כשמשחקים במחניים, עובר העבד תכף יומשתדל שהנ

עם שבא לידו הכדור, הוא מוסר אותו לאדוניו, ואם האדון והעבד להגנה, וכל פ

הוא המוסר מסירות והמשתדל "להוריד", והעבד  –כבר שבויים, ברור שהאדון 

הוא שרץ ומביא את הכדור בכל פעם שהכדור מתגלגל רחוק. וככה בכל דבר ודבר. 

שאינני  לי לא היה אכפת כלל לעזור לדוד ולשרת אותו במחניים: בין כך כמעט

זה אמת.  –מצליח "להוריד", ובמסירות מהירות אני מאבד כדורים. מה שאמת 

  העיקר שידעתי, שבכל פעם שיעשו לי רעה, יבוא דוד המלך ויעשה צדק.

כשלא היה מה לעשות במגרש המשחקים, היה דוד המלך בא לחצר שלנו, והיינו 

ר והבאתי לבנים משחקים ממש כמלך ועבד. הוא הוציא פקודה, ואני רצתי מה

ובניתי לו ארמון. הארמון לא מצא חן בעיניו, ואז הרסתי אותו  ,שנשארו מהבניין

ובניתי חדש. הוא נתן לי עצות (כי מלך צריך להיות חכם), וגם עזר לי קצת לבנות 

אף כי לא נאה למלך לבנות בעצמו. כשהארמון היה גמור, היה מוטל עלי לכלכל  –

 ,במים, והמלך אכל אותם ושטפתי ,קרתי גזרים אחדיםאת המלך. הלכנו לגינה, ע

  וגם אני אכלתי על שולחן המלך. 
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ככה הייתי עבד של דוד ימים אחדים, ואולי הייתי מסכים להיות עבד שלו עוד 

, ואף אחד אינו רוצה להיות עבד של הרבה זמן, אבל פתאום הוא נעשה מלך רע

  מלך רע.

ך הזה. לעתים רחוקות מאוד היה מצליח דווקא בגולות הוא לא הצליח, המל

לפגוע, וכמעט תמיד היו מרוויחים ממנו את כל הגולות שלו. אולי בגלל זה הוא 

רצה שאהיה עבד שלו: אני הרווחתי כמעט תמיד, ואת הגולות שהרווחתי נתתי לו. 

שתיים, ואינני יודע מאין היו לו עוד גולות להפסיד. יכול -הוא היה מפסיד אחת

וזו בושה גדולה לילד לקנות גולות. לי קנו פעם חמש  –הוא קנה בכספו להיות ש

  גולות, ויותר לא קנו לי אף פעם, וגם את החמש ההן איבדתי.

דוד המלך וציווה להחרים בשבילו מן  יוהנה יום אחד, בהפסקה הגדולה, בא אלי

  הגולות של חזי. 

לבית הספר עם שתי  חזי הוא המצליח בגולות יותר מכל הילדים. הוא בא תמיד

אחת מלאה גולות ואחת ריקה. הוא אומר, שהקופסה המלאה עושה  –קופסאות 

יה. כמה גולות יש לו ילו מזלות, ובגללה הוא מרוויח וממלא את הקופסה השנ

אף אחד אינו יודע. המורה כבר לקחה לו ארבע פעמים קופסה מלאה  –בבית 

חזי רק חייך קצת ואמר שחבל על גולות, כי שמעה את הרעש שלהן בשיעור, אבל 

  הקופסה.

  אסור! –אמרתי לדוד  –גולות אצל חזי? להחליף איך זה 

 –ואני המלך שלך, ואתה צריך לשמוע לפקודותי!  ,לחזי לא חשוב, יש לו יותר מדי

דוד אמר לי, שזה יהיה פשוט לגמרי: בהפסקה הגדולה כל הילדים בחוץ, 

ט שלו. אני פשוט צריך לפתוח את והקופסה המלאה של חזי נמצאת בילקו

הקופסה, להריק גולות רבות ככל האפשר לתוך הכיסים ולהסתלק תכף החוצה, 

  אליו.

דוד המלך משום שזה לא רציתי את הצרה הזאת. למה לי גולות של חזי? האם 

אני צריך כבר לסחוב בשבילו מאחרים? ואולי... אם לחזי לא אכפת כמה  ,שלי

  קש ממנו. אך איך אפשר לבקש נדבה בשביל מלך?גולות יש לו, אפשר לב

דוד לא נתן לי לחשוב הרבה. הוא אמר שאני מוכרח להביא לו תכף ומיד, כי 

ההפסקה הגדולה תיגמר, והוא לא יספיק לשחק אף משחק אחד. אם לא אמלא 

  אהיה עבד מורד, והוא יעשה בי שפטים. ,את פקודתו
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ם למלך צריך להיות שכל, והוא לא צריך באמת לא רציתי לסחוב גולות בשבילו. ג

לגרום צרות לעבד שלו. אבל בכל זאת הוא נתן פקודה, ואני לא רציתי להיות עבד 

אני יכול לחזור תכף  –מורד. חשבתי, אלך לכיתה ואראה. אם יש שם ילדים 

  אפשר להחרים בשבילו גולות, ואם אין אף ילד... נראה.-ולהגיד לדוד שאי

ישבה שם נועה. נועה מביאה כל יום לבית הספר שני קילו  ,ובןבאתי לכיתה, וכמ

ותמיד היא נשארת אחרונה. לפעמים אינה מספיקה לגמור עד סוף  ,אוכל

ההפסקה, ואז היא אוכלת בהפסקה הבאה או אפילו בשיעור. ראיתי את נועה 

ושמחתי: עכשיו אני יכול להגיד לדוד שיש ילדים בכיתה, אבל בדיוק באותו רגע 

  ה נועה ופנתה ללכת. מזל כזה היה לי, שדווקא באותו יום היה לה פחות אוכל.קמ

אם כבר נשארתי לבדי בכיתה, למה לא אבדוק ואראה אם באמת יש לחזי קופסה 

רק  –מלאה גולות? ואם באמת יש לו ואם באמת לא אכפת לו אם חסרות לו קצת 

יד -ר עמדתי עלחשבתי מחשבות, אבל בינתיים התהלכו הרגליים שלי, וכב

ופתחתי אותו, ותכף ראיתי  ,הילקוט של חזי. סתם ככה לקחתי את הילקוט

מלאה גולות לגמרי, ועוד קופסה עם גולות אחדות. לקחתי את  קופסה אחת

הקופסה המלאה והתחלתי להריק ממנה ליד, ומן היד לכיס. אבל היד רעדה, וכבר 

את הקופסה על השולחן, התגלגלו גולות אחדות על פני כל הכיתה. העמדתי 

התחלתי לרדוף אחרי הגולות המתגלגלות, וקיללתי את דוד ואת כל המלכים 

  לעבדים המסכנים, ופתאום...המציקים 

פתאום פרץ לכיתה עזרא. דווקא עזרא, שיושב עם חזי ליד שולחן אחד והוא חבר 

הוא  ה, אבליטוב שלו. לולא נבהלתי כל כך, אולי הייתי מספר לעזרא איזו מעשי

ראה שנבהלתי, וראה את הגולות המפוזרות, ואת הקופסה העומדת על השולחן, 

  ותכף רץ החוצה.

עכשיו ידעתי בדיוק מה יהיה. ואכן, כל הילדים פרצו פנימה "מחוממים", ותכף 

התחלתי לקבל מכות. אפילו לא ניסיתי להחזיר: "מה, אני נגד כל הכיתה?" אבל 

: הלא אני יתי בטוח שהוא יבוא להפריד ולהגן עליהתחלתי לצעוק "דוד, דוד!" היי

  בייחוד כשאני ממלא את פקודתו! – יעבד שלו, ותמיד הוא צריך לשמור עלי

ודוד באמת בא. כל הילדים הביטו עליו קצת לראות מה יעשה, אבל הוא לא עשה 

  כלום. כשהם ראו כי אין סכנה, התחילו להכות אותי שוב.

  י".י"אני העבד שלך, ואתה צריך לשמור על –קתי צע –"דוד, אני לא מסכים" 
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" וכל אחד ," ענה דוד. כל הילדים אמרו אחריו "גנב, גנב,"אתה גנב ולא יותר

  גנבים.שונא השתדל להראות, שהוא 

  ואז לא יכולתי להתאפק עוד וצעקתי בקול רם, שכל הילדים ישמעו:

הגולות, והוא ציווה "תדעו לכם שהוא שלח אותי. הוא! הוא מפסיד תמיד את כל 

  שאסחב בשבילו."

" ומי יודע מה היה ."אני רק עשיתי צחוק, ואתה הולך וגונב ," צחק דוד,"טיפש

וההפסקה נגמרה. לפני שנכנסה המורה כבר היינו  ,הסוף, לולא צלצל הפעמון

תי כולנו במקומותינו, כאילו לא קרה כלום. אחרי השיעור כבר לא התעסקו ִא 

עוד אף  ּוממנונשבעתי, שלא אקח  ,לחזי את כל הגולות שלו הילדים. החזרתי

גולה, לעולם. כמובן, מאז לא היה עוד דוד המלך שלי. בכלל לא הסכמתי עוד 

להיות עבד למי שהוא. כשאחד נעשה מלך, או אפילו סתם אדון, הוא חושב כבר 

וא כך אם הוא מכניס אותך לצרה, ה- שהוא יכול לעשות בך מה שהוא רוצה, ואחר

  צוחק לך ולא איכפת לו.

וכשאני חושב על מה שקרה לי עם דוד ועם הגולות של חזי, אני עוד שמח שכל 

העניין נגמר רק במכות. מה היה, אילו נודע הדבר למורים. המורה שלנו הייתה 

  מא ולאבא?יכותבת מכתב לא
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סמנו את המשפטים המתאימים לתבחינים. אם חל איסור לסמן   א.
  תיקו את המשפטים המתאימים. בטקסט, הע

 שלושה תבחינים: פי-לע ו של "העבד" המספרדמותאפיינו את    
  התנהגות, מחשבות ודיבור.

  בטבלה.המידע  פו אתאס  .ב
1  2  3  

  דיבור  מחשבות  התנהגות

  . העבד רץ ומביא את 1

  הכדור בכל פעם שהוא     

  מתגלגל רחוק (שורה     

    9.(  

  . ואני רצתי והבאתי 2

  לבנים שנשארו ובניתי    

  , 12לו ארמון (שורות     

   13.(  

  . הלכנו לגינה ועקרתי3

  גזרים ושטפתי במים    

  והמלך אכל...    

  ).16(שורה     

  . בהפסקה רצה לקחת4

  מהילקוט של חזי    

  גולות והן התגלגלו    

  התגלהעל הרצפה והדבר     

  . אם אני עבד שלו הוא1

  אותי  לא יתן שיכו    

  ).4(שורה     

  . העבד מנסה לעזור2

  לאדוניו.... משתדל    

  שהנצחון יהיה על צדו    

  ).6(שורה     

  . אני שמח שכל העניין3

  נגמר רק במכות.     

  

  אסור! –. אמרתי לדוד 1

  ). 29(שורה     

  . "אני לא מסכים אני2

  העבד שלך אתה צריך    

  לשמור עלי (שורה     

    61.(  

  "תדעו שהוא שלח  .3

  )65אותי" (שורה     

  

  

  מכל אחת מהעמודות.מסקנה  יקכעת נס  ג. 
 

  מסקנה  מסקנה  מסקנה

המספר התנהג כעבד ללא 

  שיקול דעת.

החשש מלקבל מכות גרם 

  למספר להפוך לעבד.

לא קיבל את ההגנה 

שקיווה לקבל מ"דוד 

המלך". עשה פעולה שלא 

  חשב שנכון לעשותה
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  פסקה –אפיון דמות 

  דמותו של המספר מאופיינת ע"י התנהגות, מחשבות ודיבור. 

המספר מתנהג כעבדו של דוד מכיוון שהוא מקווה לקבל ממנו הגנה. במהלך 

המשחק בכדור רץ להביא את הכדורים שנזרקו רחוק, בנוסף כשהם לבדם בונה 

ך בשביל חברו מלכו ארמון מלבנים, עוקר למענו גזרים ואף עושה דברים שבתו

 –תוכו אינו חושב שנכון לעשותם כמו "סחיבת" גולות מילקוטו של חברם לכיתה 

  חזי.

כשהדבר מתגלה ע"י חברי הכיתה והם מכים את המספר "דוד המלך שאמור היה 

לעזור לו לא עשה זאת. המספר לומד על בשרו שלהיות חסר אישיות ותלותי זה 

ו"לקנות" הגנה אלא  לא משתלם. נראה שהפחד מפני מכות גרם לו להשתעבד

שהגנה זו לא הגיעה. המספר כנראה לא כל כך טיפש ומבין שלהיות עבד זה לא 

ממש חכם. זאת אנו רואים כשהוא מנסה להצטדק בעצם הבחירה להיות עבד כמו 

  "לעזור לאדוניו" או "שיתף אותו במשחקים...".

להיות עבד חזרה הרבה על עניין הבטחון שהמספר היה זקוק לו גרם לו להפוך ה

  ולהוכיח לעצמו שזה לא כל כך נורא גם ילדים אחרים לא חייבים לדעת על כך.

  

  

  

פי התבחינים: -אפיינו את דמותו של "דוד המלך" דרך עיני המספר על

  ות, ודיבור. גהתנה
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  זיגל /הרמ"א חוכמתו של 

  טרום קריאה

  1תרגיל מס' 

אלה לבין  I -ה בעמודה הביטויים אתהמלווים  בין המספריםהתאימו 
  המסומנים באותיות.  IIה עמוד המ

  IIעמודה           Iעמודה 

  א. להודות באשמה        הּלָ כִ ת ּבְ כֶ כֶ סוֹ . ְמ 1

  ב. לא חכמים          הָר וֹ ין ּת. ּד2

  יין שאסור ליהודים לשתותג.           תרוֹ וּקל הַ . ּכָ 3

   לזרזד.           חַ זֵ ְר י מַ ֵּת . ּבָ 4

  בבד רשת. מכוסה ה          יׁשִח הָ . לְ 5

  ו. לא הצליח להשתלט על עצמו          הָאדָ . הוֹ 6

  . מקום לשתיית משקאות חריפיםז          יםִה . ֵק 7

  . כל האירועים שהתרחשוח        . ָּתַקף ָעָליו ִיְצרוֹ 8

9לפי חוקי התורהט          . ֵיין ֶנֶס .  

  .תיּוִד ּוּגת, נִ לּולְ כָ ת, ִה פּוָּד ְר כתבו ליד כל צמד מילים את סוג הקשר ביניהם: נִ 
  אביון –עני 

  חשף –הסתיר 

  כלי תחבורה –רכבת 

  חריץ –סדק 

  אפלה –חושך 

  חדים –קהים 

  אך –אולם 

  הונגריה –קא אקר

  .Iלפניכם קטע שבצו בו את המילים מעמודה 
הנאשם ביקש _______ את תהליך המשפט מאחר ורצה להתחיל בדרך חדשה 

אותו  _______כל באשמה. אחרי שהושמעו בבית המשפט  _______לאחר 

  ביקש לסיים מהר את העניין.

  הקורות, להחיש, הודאה.  –מחסן מילים 
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  זיגל /* חוכמתו של הרמ"א

רוב חכמתו ורצה להכירו ל שו **של קראקא שמע על גדולתו של הרמ"א *ןמוֹ גְ ההֶ 

  ולשמוע את משפטו. לא ארכו הימים, וההזדמנות ניתנה לו.

הגמון להאזין ל"דין תורה" קשה ומסובך, ומעשה הרב את הבאחד הימים הזמין 

  שהיה כך היה:

סוחר אחד גדול נסע להונגריה בעגלה (רכבת לא הייתה עדיין בארץ) להביא יין. 

העגלה הייתה מסוככת בכילה, ועגלון פולני נהג בסוסים. הנסיעה ארכה שבועיים. 

טעונה חביות  כך הביתה בעגלה-בועות מספר וחזר אחרבהונגריה בילה הסוחר ָׁש 

יין. בחזרו הביתה עבר דרך עיירה קטנה. שם פגש יהודי בן עירו, שביקש ממנו 

זה היה איש עני ואביון, שעבד כמלמד תינוקות  רוֹ ּכְ לקחתו בעגלתו לקראקא. מַ 

באותה עיירה, ובקראקא השאיר אישה וילדים שישה. הוא חסך מעבודתו קצת 

סוחר הזמינו לעלות על העגלה, כסף ועכשיו הוא חוזר למשפחתו הביתה. ה

ובשיחתו עמו נודעו לו כל הקורות את המלמד בהונגריה וסכום הכסף שהוא מביא 

  הביתה.

-המלמד חשש להחזיק את הכסף בכיסו, הואיל ובמשך הנסיעה הארוכה יחנו על

יד בתי מרזח שונים ואף ילונו באחדים מהם, ואין הוא בטוח אם לא יתנפלו עליו 

ויגזלו את "כבשת הרש". הוא אף פחד להפקיד את הכסף אצל  גנבים ושודדים

הסוחר. והנה ראה סדק באחת החביות והסתיר בו את אוצרו. היה זה ליל חושך 

ואפלה, והסוחר היה שרוע מלוא ארכו, כשהוא מעוטף בפרווה, ונחר. המלמד בטח 

  אפוא, כי עין לא ראתה את מעשהו.

המלמד אסף את צרורותיו הדלים, גיעה לקראקא. תמה הנסיעה, והעגלה ִה 

   ממחבואו, השמיע זעקה גדולה ומרה:כספו וכשניגש להוציא את 

  הכסף איננו! –

 –זה היה שכר עמלו במשך שנים. כל אותו הזמן היה מאכלו פת במלח, משקהו 

ועבודה קשה עבד להכניס למוחות הקהים של תלמידיו מעט  ,מים, על הארץ ישן

  תה בעירום ובחוסר כל.ועכשיו יבוא הבי –תורה 

  

  מראשי הכנסייה הנוצרית. –הגמון   *

ראשי תיבות של רבי משה איסרליש, חכם גדול בתורה ובמדע,  – הרמ"א  **

  שנה. 400 -שחי בפולין לפני כ
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  :הסוחר התרגז וקרא

לא די שהסעתי אותך חינם הביתה, אלא שאתה עוד מעז לחשוד בי שגנבתי את  –

  כספך?!

רה אלא להשליך את עצמו אל ני לא הניח את ידו ממנו. אוי לו! אין לו בֵר אולם הע

  נהר הויסלה. איך יבוא הביתה וידיו ריקות?

העשיר הקשיח את לבו, וכל תחינותיו של המלמד היו לשווא. קרא המלמד את 

כיר מיד שלפניו עניין הסוחר ל"דין תורה" אל הרב. כששמע הרב את טענותיהם, ִה 

  קרוא את ההגמון. ההגמון בה מיד, והמשפט החל.ושלח ל ,קשה

  והסוחר מתחצף: ,המלמד מתייפח בבכי מר ומספר את דבר אסונו

קבצן מנוול שכזה! ריחמתי עליו, ועכשיו הוא משלם לי רעה תחת טובה ומוציא  –

  עליי שם רע?!

הוא מבקש מהרב להחיש את פסק הדין, כי עסקיו מרובים, והוא נעדר זמן רב 

  מביתו.

בשכלו החד והבהיר הכיר הרמ"א, שהסוחר שלח ידו בגנבה, וריכז את מחשבותיו 

כיצד להביאו לידי הודאה. הוא שואל את המלמד אם הוא מוכן להישבע, שטמן 

הרב פונה לסוחר באותה כך -אחראת כספו בסדק החבית. המלמד מוכן להישבע. 

  ואף הוא עונה: ,השאלה

  ודאי, אני מוכן להישבע. –

  .אמר הרב

סימן ששניכם צודקים. הלא אין אני יכול  –אתם מוכנים שניכם להישבע  –

לחשוד ביהודי שיישבע לשקר. אני מניח אפוא, ששניכם אומרים אמת: העני טמן 

  את כספו בסדק החבית, והסוחר לא לקח את הכסף.

יש כאן אפוא אך אפשרות אחת ויחידה: העגלון הגוי טיפל בחביות, והוא שהוציא 

אין להביאו למשפט. אולם דבר  ,ף. הואיל ואין עדים שראו את הדבראת הכס

  ...סֶ ין נֶ אחד ברור לפי הדין. הנכרי טיפל ביין, ועל כן הוא יֵ 

  שמע הסוחר את דברי הרב וקפץ כנשוך נחש:

רבי! מה הוא אומר? היין שלי הוא יין נסך? את כל רכושי השקעתי בסחורה זו.  –

  אולם הרב באחת:

כם הוא בועל כן יין נסך הוא. אין אני יכול לעזור לך.  ,יפל בחביות הייןהנכרי ט –

  הדין על פי התורה.
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ראה הסוחר שאין מוצא, נפל לרגלי הרב והודה וביקש סליחה. הוא הגנב... הוא 

ראה כשהמלמד טמן את כספו, ותקף עליו יצרו לשלוח ידו בגנבה. אמנם, התחרט 

, אלא שהתבייש להודות... הוא יחזיר אחר כך, כששמע את בכיו של המלמד

  למלמד את כספו תכף ומיד.

  קרא הרב:

  ובכן, אתה מודה? טוב! החזר למלמד את כספו! –

  הסוחר מונה את הסכום ומניחו על השולחן לפני הרב, והרב מוסרו למלמד.

היין הוא בוודאי יין נסך. יהודי, שלבו נתנו להוציא מידי  –אומר הרב  –עכשיו  –

מוכן הוא גם להישבע שבועת שקר, אינו  ,כך לעונוסף  ,את פרוטתו האחרונהעני 

  נאמן על כשרות יינו...

  הסוחר פרץ ביללה נוראה:

  "אומלל אני!"

  הרב חזר קצרות על דבריו.

  היין יין נסך! –

ההגמון בירך את הרב ושיבחו על חכמתו: "רק איש, אשר רוח אלוקים בו, יכול 

  להוציא משפט כזה!"

  

  משימות  –" כמתו של הרמ"אחו"

  איתור פרטים

  מהי הסיבה לכך שהמלמד חשש להחזיק בכיסו את הכסף שהרוויח?  .  1

  

  מדוע רצה ההגמון של קראקא לשמוע את משפטו של הרמ"א?  .2

  

  מטה לשון

" מה פירוש המילה מכרו זה היה איש עני ואביון...כתוב: " 9בשורה   .3

  "?מכרו"

  המכירה שלו  א.

  שלו הסחורה  ב.

  אדם המוכר לו  ג.

  המחיר שלו  ד.
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  במשך שנים". שכר עמלוכתוב: "זה היה  22בשורה   .4

  שכרו של מי? 

  של הרמ"א  א.

  של המלמד  ב.

  של הסוחר  ג.

  של העגלון הפולני  ד.

  

אומר הסוחר: "לא די שהסעתי אותך חינם הביתה, אלא  27-26בשורות   .5

  ? ?!תפקיד הסימן  מה שאתה עוד מעז לחשוד בי שגנבתי את כספך?!"

  תמיהה  א.

  שאלה  ב.

  פקודה  ג.

  דעה  ד.

  

כתוב: "קבצן מנוול שכזה! ריחמתי עליו, ועכשיו הוא משלם  35-34בשורות   .6

  שם רע?!" יומוציא עלי רעה תחת טובהלי 

  ?פירוש הביטוי המודגשמה    

  כפיות טובה  א.

  דבר רע שקשה להתגבר עליו  ב.

  חוצפה לאדם חכם ממנו  ג.

  כסף בסכום פחות מההלוואה החזרת  ד.

  כתוב: "... וריכז את מחשבותיו כיצד להביאו לידי הודאה". 39-38בשורות   .7

  ריכז את מחשבותיו?  מי  א.

  רצה להביא לידי הודאה? את מי  ב.

". מה משמעות ביטוי זה וקפץ כנשוך נחשמופיע הביטוי: " 50בשורה   .8

  בסיפור? 

  נמנע מלתת  א.

  ב לדברהתרגז ומיהר להגי  ב.

  ידי נחש-הוכש על  ג.

  קפץ קפיצה גדולה כי ראה נחש  ד.
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  ארגון מידע –תוכן גלוי 

  סדר בסיפור.הפי -על המשפטיםסדרו את   .9

  ההגמון התרשם מאוד מ"דין התורה" של הרב.  .1

  הסוחר הציע למכרו, המלמד, להצטרף אליו לנסיעה.  .2

  בחביות היין. הרב פסק כי היין הוא יין נסך כיוון שהנוכרי טיפל  .3

  המלמד החביא את אוצרו באחת החביות.  .4

  הסוחר הודה באשמתו.  .5

  

  כל פעם?ב פעמיים פסק הרב כי היין הוא יין נסך. מה היו נימוקיו?  .10

  

ֵׂשֶכל וִהִּכיר היטב את -מתוך הסיפור אפשר ללמוד כי הרמ"א היה אדם חד  .11

  נפש האדם. כתבו שלוש דוגמות להוכחת הטענה הזו. 

  

  מדוע לא הסתפק הרב בהודאה ובהחזרת הגניבה?  .12

  

  ןלשו

  .פי הדוגמההעתיקו את הטבלה, והשלימו אותה ל .   13

  גוף  בניין  זמן  שורש  הפועל  

  נסתר  התפעל  עבר  ז-ג-ר  התרגז  דוגמה:

          הקשיח  א.

          מתייפח  ב.

          טיפל  ג.

          צודקים  ד.

          שיבחו  ה.

  

  הבעה בכתב

גזר הדין שפסק על על המשפט ו –בה על הרמ"א לעיתון, וספרו כתבו כתבה   .14

על את דעתכם האישית על המשפט ו הביעובין הסוחר למלמד. בכתבתכם 

  ונמקו אותה. ,פסק הדין של הרמ"א
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  או הנרי  /מקץ עשרים שנה 

  )מאנגלית: מירון אוריאל ואיריס בורוכוב(

רושם. עשיית הרושם באה לו -דרה בהילוך רבלה הׂשפסע במע מיהמקושוטר ה

יתה כמעט יולא לשם התפארות, כיוון שהצופים מעטים היו. השעה ה ,מתוך ֶהרגל

עשר בלילה, אך רוח תזזית קרה, שטעם של גשם בחובה, כמעט רוקנה את 

  הרחובות מאדם.

יא, פונה בעברו, בודק היה דלתות, מנופף בַאָלתו בתנועות מורכבות ומהירות להפל

ת על הרחוב השוקט. בדמותו התקיפה חַ גַ ׁשֲ מדי פעם להטיל את מבט עינו המַ 

ובהילוכו הגאוותני כלשהו, היווה השוטר תמונה נאה של שומר שלום. הסביבה 

היה לראות את אורותיה של חנות אפשר תה מן המקדימות להתרוקן. פה ושם יהי

הדלתות שייכות היו לבתי סיגרים או של מסעדה הפתוחה כל הלילה; אך רוב 

  עסק, אשר נסגרו זה מכבר.

בהגיעו לכמחציתו של גוש בתים, ֵהֵאט השוטר לפתע את מצעדו. בפתח של חנות 

מודלק בפיו. בקרוב אליו השוטר, נשא -חשוכה לכלי מתכת ניצב גבר, סיגר בלתי

  האיש את קולו. 

עה ו פגישה שנקּבל בסדר, שוטר," אמר בביטחון. "אני פשוט ממתין לחבר. זו"הכ

חך, לא? ובכן, אסביר לך, אם רוצה אתה להיות לפני עשרים שנה. נשמע קצת מגּו

'מסעדת ג'ו  –תה מסעדה במקומה של חנות זו יבטוח שהכול כשורה. לפני זמן הי

  בריידי הגדול' היה שמה."

  "אז היא נהרסה.", "עד לפני חמש שנים," אמר השוטר

והדליק את הסיגר. האור גילה פנים חיוורים, לסת צית גפרור ח ִה תַ ּפֶ האיש שּבַ 

דות וצלקת זעירה לבנה ליד הגבה הימנית. בסודרו היה נעוץ חמרובעת, עיניים 

יהלום גדול, בזווית מוזרה. "הלילה, לפני עשרים שנה," אמר האישר, "סעדתי 

והבחור המעולה  יכאן, אצל ג'ו בריידי הגדול, בחברת ג'ימי וולס, הטוב בידידי

ביותר בעולם. שנינו גדלנו יחד כאן. בניו יורק, ממש כשני אחים. אני הייתי בן 

ור וג'ימי בן עשרים. למחרת בבוקר עמדתי לצאת מערבה, לצּב ,שרהעֶ  השמונֶ 

ממון. לא יכולתי לגרור את ג'ימי מניו יורק; הוא חשב שזה המקום היחיד עלי 

בדיוק מקץ עשרים שנה  אדמות. ובכן, אותו לילה הסכמנו להיפגש כאן שוב,

נהיה מוכרחים או במרחק שמאותו תאריך ומאותה שעה, בלי להתחשב בנסיבות 
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גשים אחד מאיתנו את ייעודו ויצבור את . סברנו כי תום עשרים שנה יַ ממנּולהגיע 

  הונו, באשר הוא."

"סיפור מעניין," אמר השוטר. "נראה כי עבר זמן די ארוך בין פגישה לפגישה. 

  יבלת כל ידיעה מרעך מאז שעזבת?"האם לא ק

"כן, במשך זמן מה עמדנו בקשר מכתבים," אמר איש שיחו. "אך לאחר שנה או 

שנתיים איבדנו איש את עקבות רעהו. אתה הרי יודע, המערב הוא מרחב עצום, 

כאן, אם  יואני נדדתי במרחביו בשקיקה מרובה. אבל בטוחני כי ג'ימי יבוא לפגשנ

וא היה, מאז ומתמיד, הבחור הכן והנאמן ביותר בעולם. הוא עודנו בחיים, כי ה

לא ישכח לעולם. עברתי מרחק של אלף מילין כדי לעמוד הערב בדלת זו. והטרחה 

  תהיה כדאית, אם רעי הנושן יופיע." 

  האיש הממתין הוציא שעון נאה, אשר מכסהו היה משובץ יהלומים קטנים.

ה עשר בדיוק כאשר נפרדנו כאן בפתח תי"שלוש דקות לעשר," הכריז. "השעה הי

  המסעדה."

  "עסקיך עלו יפה במערב, לא כך?" שאל השוטר.

"ועוד איך! אני מקווה שגורלו של ג'ימי שפר לפחות כדי מחצית מזה. הוא לא 

להתחרות  יהצטיין בחריפות יתרה, אם כי היה בחור טוב מאין כמוהו. היה עלי

וקשי. בניו יורק מתחפר האדם כעכבר במוחות חריפים ביותר כדי להשיג את מב

  בפינתו. המערב הוא המוציא אותו לאוויר העולם."

באלתו ופסע פסיעה או שתיים. "אמשיך בדרכי. מקווה אני שידידך נופף השוטר 

  ע. האם תחכה זמן רב?"יגיע במועד שנקּב

 "כמובן," אמר השני. "אתן לו חצי שעה לפחות. אם ג'ימי חי עדיין, יהיה כאן עד

  אז. היה שלום, שוטר."

וך כדי הילוכו בת"לילה טוב, אדוני," אמר השוטר כשהוא ממשיך בהקפתו, ובודק 

  את מנעולי הדלתות.

ף צונן נטף, והרוח התגברה מנשיפות הססניות למשב קבוע ויציב. עוברי האורח לֶ דֶ 

המעטים שברובע זה מיהרו לדרכם, זעופים ודוממים, צווארוני מעיליהם מורמים 

ידיהם תחובות בכיסים. בפתח החנות לממכר כלי מתבת עמד האיש, אשר עבר ו

מרחק של אלף מילין כדי לקיים פגישה מפוקפקת עד כדי גיחוך, עם ידיד נעורים; 

  הוא עישן את הסיגר והמתין.
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הוא המתין כעשרים דקות, לפתע נחפז מעבר לרחוב אדם גבוה, במעיל ארוך 

  לה פסע היישר אל האיש הממתין.שצווארונו מורם עד לאוזניו. ה

  "אתה הוא זה, בוב?" שאל בהיסוס.

  "אתה הוא זה, ג'ימי וולס?" קרא האיש שבפתח.

"חי ראשי!" קרא הבא, בתפסו את ידי רעו בידיו שלו, "זה בוב, ברור כשמש 

בצהריים. הייתי בטוח שאמצא אותך כאן, אם עודך בין החיים. כפתור ופרח, 

ה הן זמן ארוך. המסעדה הישנה נהרסה, בוב; הלוואי כפתור ופרח! עשרים שנ

יתה קיימת עדיין, כדי שנוכל לסעוד בה פעם נוספת. כיצד נהג בך המערב, בוב ישה

  קשישי?"

"ביד רחבה: נתן לי כל מה שביקשתי. השתנית להפליא, ג'ימי. מעולם לא תיארתי 

  או שלושה אינצ'ים." ייםלעצמי שאתה עשוי לגבוה בשנ

  י מעט אחרי הגיעי לגיל עשרים.""הו, גבהת

  "המזל משחק לך בניו יורק, ג'ימי?"

כות העירוניות. בוא, בוב. נלך למקום ׁשָ "פחות או יותר. יש לי משרה באחת הלְ 

  המוכר לי היטב, ונגלגל שיחה ארוכה על הימים ההם."

שני הגברים פסעו במעלה הרחוב, שלובי זרוע. איש המערב, שהערכתו העצמית 

אין שיעור עקב הצלחתו, החל מתאר את תולדות עלייתו לגדולה. השני, גדלה ל

  מכורבל במעילו, האמין בהתעניינות גלויה.

בקרן הרחוב נמצא מזנון כיבוד, זוהר באורות חשמל. כשנכנסו לתחום המואר, פנו 

  שניהם יחדיו להתבונן איש בפני רעהו.

  איש המערב נעצר בפתאומיות ושחרר את זרועו.

ם טֶ 'ימי וולס," הפטיר. "עשרים שנה הן זמן ארוך, אך לא עד כדי לשנות חֹ "אינך ג

  ם."רּורומאי לאף חָ 

"לעתים יש בהן כדי לשנות אדם טוב לרע," אמר האדם הגבוה. "אתה נתון 

שיקגו חושבת, כי ייתכן שהסתננת אלינו, . במעצר זה עשר דקות, בוב 'החמקמק'

תך. אתה מוכן לבוא בשקט, לא כן? זה ומבריקה לנו כי ברצונה לחטוף שיחה אי

מעשה הגיוני. אבל לפני שנלך לתחנה, הנה פתק שביקשוני למסור לך. אתה יכול 

לקרוא אותו כאן, ליד החלון. זה מהשוטר המקופי, וולס." איש המערב פרס את 

תה כשהחל לקרוא, אך רעדה יציבה היפיסת הנייר הקטנה, שנמסרה לידו. היד יַ 

  הפתק היה קצר למדי. מעט כאשר סיים.
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  בוב,

הגעתי בזמן למקום המיועד. כשהדלקת את הגפרור להצית את הסיגר, ראיתי 

שפניך הם פני האיש המבוקש בשיקגו. משום מה, לא יכולתי לעשות זאת במו 

  , לכן הלכתי ושלחתי שוטר חרש לבצע את המלאכה. יידי

  משימות – "מקץ עשרים שנה"

  התגלו פניו תארו אותם.  ,יק סיגרבפתח החנות הדלכשהאיש   .  1

  ומדוע הגיע למקום זה? ?מיהו האיש  .2

  אומר האיש על ג'מי חברו.שציינו שלושה ביטויים   .3

אלה, שאלות שאל אותו אילו שאלות שאל השוטר את האיש? מדוע   .4

  לדעתכם? 

 .כפי שקבעו ביניהם ,עשרים שנהאחרי גיע לפגישה ִה  ,חברו של בוב ,גי'מי  .5

לבצע את לא יכול היה  ,המשטרה דיי-למבוקש ע בובכשגילה כי חברו  אולם

מה דעתכם על התנהגותו של ג'ימי  .תפקידו ושלח שוטר אחר במקומו

  ומה דעתכם עליו כשוטר? נמקו והסבירו את תשובותיכם. ?כחבר

לפניכם מספר מילים וביטויים מהסיפור נסו להסביר אותם, היעזרו במשפטים 

  את הפירוש שלהם. בידקו במילון אם צדקתם.  הנילווים וכתבו

  ). 37לפחות כדי מחצית מזה (שורה  רפַ ָׁש אני מקווה שגורלו של ג'ימי   . א.6

והיא הצליחה בלימודיה  ,עליה רפַ אני מקווה שגורלה של חברתי ׁשָ   

  עיסוקיה טוב יותר מבעבר. בו

  ).48(שורה  יםִמ ְמ דוֹ ים וְ פִ עּוזְ   ב.    

  י פנים ודוממים.פֵ עּוי ארונו של המנהיג שנרצח זְ אנשים הלכו אחר   

). המשפט מתאר אווירה 3(שורה טעם של גשם בחובה רוח תזזית קרה ש  ג.    

  "טעם של גשם". –של עוד מעט ירד גשם 

כלשהו הווה השוטר תמונה נאה של  בהילוכו הגאוותניבדמותו התקיפה ו  ד.    

  ).6-7שוטר שלום (שורה 

  דוגמה  

ביעו תקיפות אבל בעיניו ראית שהוא שוחר פניו ִה  ,הילוך מלא גאווההיה לו   

  שלום ואוהב אדם. 

  בסיפור.שיש הרמזים  עטהיעזרו במ .תארו את בוב  .7

  כיצד מתאר בוב את ג'ימי?   .8
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  ק' פורסטר /לעולם אין לדעת 

ספר לרפואה באחת הערים במערב התיכון, היה ד"ר -בעודנו סטודנט צעיר בבית

את חייו. הוא  ֵר ׂשָ מום יִ -משוכנע בהחלט, כי אין טעם שאדם חולה ובעל מארלין

מרפא. וברוח זו היה מתווכח עם -וכיהיה חסיד גדול של בחירת מיתה נאה לחׂש

  תלמידי מחלקתו. ,שאר הסטודנטים

המום, בחיגרים, בעיוורים -לטפל בבעלי –מחו חבריו  –אך הרי לשם כך נוצרנו  –

  אילמים.-ובחירשים

ואם  –ָחלק מארלין עליהם  –תפקידם של הרופאים הוא לרפא אנשים חולים  –

  אין לך דבר העשוי לרפאם, מוטב שימותו.

  

יום אחד בשנת ההתמחות שלו, והוא משרת במשמרת, שימש מיילד למהגרת 

והוא נולד  ,אחת בשכונת העוני של העיר. היה זה ילדה העשירי של האישה

רגל ָנשף הרופא הצעיר לתוך פיו מן השנייה. מתוך הֶ כשרגלו האחת קצרה בהרבה 

חיים באפיו. כעבור רגע היה מהרהר. "לכל הרוחות! -של התינוק, כדי להפיח רוח

כל ימי חייו יהיה צריך להתהלך בעולם כשהוא גורר רגל תותבת. הילדים האחרים 

  ."יכנו אותו 'פיסחון' מדוע אטרח להשאירו בחיים? העולם לא ירגיש בהיעדרו

  

לא יכול היה לחדול מן ומסיבה כלשהיא השכל, -אך הרופא שבו גבר על האדם קר

הניסיון להפעיל את הֵריאות הזעירות, ועל כן ניסה שוב. לבסוף נשמע קול 

  ובכי רֶפה בקע מפיו. ,הנשימה אשר ציפה לו. סומק עלה בפניו של התינוק

היה מוכיח את עצמו. הרופא הצעיר נטל את תרמילו ויצא מן הבית, וכל העת 

" מלמל. "כבר יש יותר מדי  ילדים ,עליי אם יודע אני מדוע עשיתי זאתקוָנם "

שלא יהיו  ,עולםלָ  ,המום? מוטב לו-צלתי את התינוק בעלבבית הדל הזה. מדוע ִה 

  מום כאלה."-בו בעלי

  השנים חלפו עברו.

 ,בריתה-הרופא העתיק את דירתו לעיר תעשייתית קטנה במזרחה של ארצות

וחולים רבים היו משכימים לפתחו. הקיצוניות של ימי נעוריו נעלמה. הוא היה 

עתה רופא ככל הרופאים העמלים קשה, העייפים תמיד, הטורחים בכל מאודם 

אם נבחר המוות בעיניהם ויפה להם יותר מן גם כדי שהחולים יישארו בחיים, 

  החיים.
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  היפוקראֶטס הזקן ניצח.

 ,סה בתלאות רבות. בנו היחיד ואשת בנו נספו בתאונת מכוניתגם הרופא עצמו נתנ

והרופא הביא לביתו את התינוקת שלהם והיה מטפל בחינוכה. הוא אהב אותה עד 

  לטירוף.

  אותו קיץ מלאו לה עשר שנים.

בוקר אחד התעוררה בארבארה (זה היה שמה) והתלוננה, כי צווארה נוקשה וכאב 

ה. תחילה חשב הרופא, כי הילדה חלתה בשיתוק מוזר מחלחל בזרועותיה וברגלי

עד שספרי  ,כך–ר בדיקות נוכח, כי זה זיהום בנגיף נדיר כלילדים. אולם לאח

הרפואה מזכירים אותו רק כבדרך אגב. במשך כל שנות עבודתו כרופא לא נפגש 

עצבים, והם -ד"ר מארלין אפילו במקרה אחד של מחלה זו. הוא התייעץ ברופאי

  כי קצרה ידם לעזור.הודיעוהו, 

לאט ומסתיימת בשיתוק -היא מתפתחת לאט –אמרו  –אין תרופה למחלה  –

  חלקי או מלא.

אך במערב יושב רופא צעיר, שפרסם זה לא כבר מאמר, ובו סיפר כיצד עלה  –

שמו ט.ז'.מילר. אילו  –אמר אחד המומחים  –בידו לרפא מקרים מסוג זה 

  במקומך אני, הייתי פונה אליו.

וד"ר מארלין יצא במטוס עם בארבארה לבית החולים הקטן, שבו עסק ד"ר מילר 

בשיטות החדשות והמהפכניות שלו בריפוי פיסיקלי של נפגעי מחלות השיתוק 

  השונות.

  מיד ראה, כי האיש פיסח.

אמר ד"ר מילר  –בזכות רגלי הפיסחת מחבבים אותי הילדים החולים יותר  –

והם  ,"פיסחוןלכנותי "אני מרשה להם  –בו מעט בראותו את מארלין נועץ 

שנראה לי  –טדיאוש  –מרוצים. באמת, חביב שם זה עליי יותר משמי האמיתי 

תמיד מסובך במקצת. אתה מבין, כהרבה תינוקות נקראתי על שמו של הסטודנט 

  לרפואה ששימש מיילדי.

היה אומר,  ד"ר טדיאוש מארלין עצר בקושי בעד התרגשותו. עכשיו זכר כיצד –

בימים שהיה סטודנט לרפואה, וחוזר ואומר לעצמו: העולם לא ירגיש בהיעדרו. 

  ר היה!וָכל ועיוכמה סָ 

  הוא הושיט את ידו לרופא, שהיה עתיד להחזיר לבארבארה את כושר ההליכה.

  " הרהר. ,"מוטב להיות פיסח מאשר עיור
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  משימות  – "לעולם אין לדעת"

  

  ן? ובמה היה חלוק על חבריו הרופאים? במה האמין ד"ר מארלי  . 1

  

אילו מחשבות עלו ברוחו של הרופא הצעיר כשיילד את ילדה העשירי של   .2

  ?האישה

  

והסבירו את המשפט בשורה  ,חפשו את הפירוש של "שבועת היפוקראטס"  .3

35.  

  

  היכן פגש הרופא הצעיר את הילד שיילד?   .4

  

ומדוע הגיע אליו ד"ר  ?לוד שיילדמה היה מעמדו של אותו יי ,לאחר שנים  .5

  מילר? 

  

  למה התכוון?  ." אמר ד"ר מילר על עצמו,"כמה סכל ועיוור הייתי  .6

  

  למה הכוונה בכותרת "לעולם אין לדעת" בהקשר לסיפור?  .7

  

מר שהאדם מקבל תובנות עמוקות יותר כשהוא עצמו והאם נכון יהיה ל  .8

התייחסו גם ואת תשובתכם,  נמקו והסבירו ?נקלע לסיטואציות מורכבות

  למקרה של ד"ר מילר.

  

  כתבו משפט לביטויים. – פירושי מילים  .9

  ללא אפשרות ריפוי –מרפא -חשוכי  

  רגל מלאכותית –רגל תותבת   

  חסר רגשות –קר שכל   

  עבר דירה –העתיק את דירתו   

  לא הצליחו לעזור –קצרה ידם לעזור   
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  ארגון הידע
  קבלים הרבה ידע.מדי יום אנו קוראים ומ

נוסף על  עלינו לזכור את הידע, ובמבחנים ובעבודות עלינו להראות את בקיאותנו.

  כך אנחנו מקבלים מטלות שונות, ובהן עלינו לענות תשובות מתוך מה שקראנו.

  כדי לבצע את מטלותינו באופן נכון ומדויק, עלינו לארגן את המידע.

  ש בו בתבונה.כעת נלמד לארגן את הידע שרכשנו ולהשתמ

  כדי לבצע את מטלותינו באופן נכון ומדויק, עלינו לארגן את הידע. 

  כעתנלמד לארגן את הידע שרכשו ולהשתמש בו בתבונה. 

  

  שיטת העבודה

  בניית תבנית    – שלב א'

- , ומתחתלכל כותרת משנית כותבים תתעורכים כותרות משניות   

  כותרות. 

  הרחבה    – שלב ב'

  כותרת. -ע המתאים לכל תתממלאים את המיד   

  קריאת שאלות    –  שלב ג'

אם מותר, כדאי לסמן את מילות השאלה וההוראה. בכל מקרה    

  התייחסו ֲאליהן בכובד ראש. 

  כותבים תשובה   – שלב ד'

  (או כתיבת סיכום)  

  

  כעת נראה כיצד נארגן מידע בתחומים שונים. 
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  ליתחברה פטריארכ

 

  מעמד גבוה פטרוקים.
  פלבאים.  –מעמד נמוך 

 

__________________  
__________________  

 

  שבט של לטינים 
  חקלאות לטינית 

  אגדת רומלוס
 

  ארגון מידע בהיסטוריה

  עבר", הוצאת מט"ח, פרקא'המקור: "מסע על ה

  בניית התבנית  –שלבא' 

   רומא מעיר לאימפריה כותרת ראשית:                                                  

  :כותרות משנה

  ד. מפגש בין תרבויות        א. מלכים שולטים ברומא     ב. הרפובליקה יוצאת לדרך      ג. רומא הופכת לאימפריה

       

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  

 

__________________  
__________________  

 

__________________  
__________________  

 

__________________  
__________________  

 

__________________  
__________________  

 

 החברה הרומית הקדומה

סדרי המשטר ברומא 
 הקדומה

בני העם הפשוט נאבקים 
 לשוויון זכויות

 יום ברומא-היום חיי

__________________  
__________________  

 

 רומא מקימה צבא

 רומא מביסה את קרתגו

 כיבושי רומא במזרח

__________________  
__________________  

 

__________________  
__________________  

 

נציבים מרומא נשלחים 
 לפרובינקיות

השפעת התרבות היוונית 
ועל  האמנותעל  הדתעל 

 ברומא הספרות

__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  

מוסדות השלטון של   ייסודה של העיר רומא
 הרפובליקה

רומא משתלטת על 
 איטליה

השפעת תרבות יוון על 
 הבניה
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 ג

  . הרחבה –שלב ב' 

  כותרת-כעת נרחיב מידע מתאים לכל תת

 מלכים שולטים ברומאא.                        כותרת משנה: 
 ב

  דה שלוייס
 העיר רומא

החברה הרומית 
 הקדומה

סדרי המשטר 
 ברומא הקדומה

 א

  . שבט של לטינים הקים עיר ליד1
  8-נהר הִטיֶבר באמצע המאה ה    
  לפני הספירה. התושבים     
   שנקראו "רומאים," התפרנסו   
  מחקלאות, דיברו לטינית.   
  . לפי אחת האגדות, ייסד רומלוס 2

  את העיר רומא על גדות נהר    
  הִטיֶּבר. הוא ואחיו ֶרמוס היו     
  נכדיו של אחד המלכים     
  הקדומים. הם הושלכו לנהר     
  בהיותם קטנים. זאבה שמצאה     
  אותם היניקה אותם עד שניצלו.    
  ל העיר רומא.הזאבה היא סמ    
  רומליס הרג את אחיו ֶרמוס.    
  

     

  . האוכלוסיה מורכבת משבטים1
  ובהם משפחות רבות.     

  . האב היה ראש המשפחה ויכול 2
  היה להפוך את משפחתו     
  לעבדים. בידיו היו זכויות     
  רבות. לחברה זו קוראים חברה    
   פטריארכאלית, חברה שהאב   
  שולט במשפחה.   
  
  
  

     

  . בנים למשפחות 1
  מכובדות ועשירות    

  . ההשתייכות עברה2
  בירושה    

  קראו ַפְטִריִקים . הם נ3
  . היו חברי מועצת 4

  ֵסָנט –הזקנים     
  . צורת השלטון 5

   –נקראה רפובליקה     
  הציבור, שולט ולא     
  מלך.   
  

     

  . רוב הרומאים 1
  השתייכו למעמד זה.    

  . הם לא השתתפו 2
  בשלטון    

  המוני  –. ְפלֵבאים 3
  העם    

אפשר לשנות את -. אי4
  המעמד.

  
     

 מעמד נמוך מעמד גבוה
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 ג

 

 ד ב

  הרפובליקה יוצאת לדרךב.           כותרת משנה: 
  
  
  
  

  מועצת הזקנים             
  לות המלךשהגבילה את פעי

  ואחר כך פעלה במקומו. עסקה
  בענייני כספים ומדיניות חוץ.

  
  
  . נבחרו לשנה מקרב הסנט.1
  . מפקדים עליונים של הצבא.2
  את ו . כינסו את הסנט3

  . אספת העם    
  . זכו למעמד מכובד. 4
  

  . אישרו חוקים ובחרו בעלי1
  תפקידים.      

  ,. באספה השתתפו אזרחי רומא2
  גם פטריקים וגם ,ריםרק גב    
  פלבאים.     
  
  

  החליף את הסנט 
  והקונסולים במצב חרום.

מוסדות השלטון של 
 הרפובליקה

בני העם הפשוט נאבקים 
 לשוויון

 רומא מקימה צבא יום ברומא-חיי היום 

 ֶסַנט

 אספת עם

  הדיקטטור

מאבק בין הפטריקים 
לבין הפלבאים על כך שרק 

הפטריקים קיבלו 
  תפקידים.
  :הישגיהם

  . אחד הקונסולים חייב1
  להיות פלבאי    

    –. נוצר תפקיד חדש 2
  היה הטריבון. תפקידו     
  לייצג את האינטרסים     
  של הפלבאים ולהגן    
  עליהם.     
 

  . התפרנסו מחקלאות.1

  . מצבם הכלכלי היה2

  קשה. נאלצו לקחת    

  הלוואות מאנשים     

  עשירים. כשלא יכלו     

  להחזיר, הפכו את עצמם    

  לעבדים כלפי בעל החוב.    

  . הפטריקים בילו את רוב3

  ם" מרכזהיום ב"פורו    

  העיר. לשם באו אנשים    

  להתייעץ בכל מיני נושאים,    

  שם נעשו עסקים, והתנהלו     

  משפטים.     

  . בשעות הערב נהגו 4

  לרחוץ בבית המרחץ    

 הציבורי.    

  . המגויסים לא קיבלו1
  ציוד מהצבא.    

  . לכן רק העשירים יכלו 2
  להיות חיילים.   
  פובליקה . בתחילת הר3

  היה הצבא "צבא     
  העם", ולא היו בו     
  שכירים.    

  . מאוחר יותר הצטרפו4
 לצבא שכירים.     

 א

 שני קונסולים
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 ב א

  רומא הופכת לאימפריהג.                                                 :כותרת משנה

      

  מא משתלטת רו  
 על איטליה

נציבים מרומא נשלחים  כיבושי רומא במזרח רומא מביסה את קרתגו
 לפרובינקיות

 ג ד

  . רומא שאפה להרחיב 1

  את השטח שהיה      

  בשליטתה.     

  לפנה"ס 5 -. במאה ה2

  נלחמה נגד איטליה.    

   קודם כול כבשה את חבל    

  כך את -לטיום ואחר    

  כולה.  איטליה    

  . רומא חתמה על חוזים 3

  בריתות עם עמי  ועל    

  איטליה שהפכו להיות     

  "בעלי ברית".      

  . כל העמים קיבלו את 4

  החוק הרומי, את     

  את השפה  האזרחות,     

  ואת הכתב.    

  . רק האזרחים בשטחים    5

  הכבושים השתתפו     

  

  מושבה מסחרית –. קרתגו 1

  בצפון אפריקה.    

  . תושבי קרתגו כונו  2

  "פונים" בפי הרומאים.    

   –. מלחמות "פוניות" 3

  שלוש מלחמות בין     

  הרומאים לתושבי קרתגו.    

  . בראש הצבא של קרתגו 4

  יא מוכשר, עמד מצב    

  חניבעל, שהביס את     

  הרומאים במס' קרבות.     

  . במלחמה השלישית 5

  קרתגו נהרסה.     

      

 

  כיבושים במזרח ובמערב. ה1

  הפכו את רומא לאימפריה.     

  . בחלק מהמקומות שכבשה2

  השאירה את השליטים    

  המקומיים. הם ניהלו רק    

  את ענייני הפנים וחוייבו    

  לשלם מיסים ולהגיש     

  עזרה צבאית.    

  . מקומות אחרים הפכו3

  לפרובינקיות בוטל בהם    

  אהשלטון המקומי, ורומ    

  שלטה בהם באמצעות     

  מושל שהסנט שלח אליהם.     

 

  ידי -בינקיה נוהלה על. פרו1

  נציב רומי.    

  . תפקידו להבטיח את 2

  השקט, ולגבות מיסים.    

  . יחס הפרובינקיות לרומא3

  היה עוין בגלל העומס הכספי    

  שהיה על תושביה.    

  . פומפיוס נשלח לכבוש את4

  אימפריה  –המזרח     

  ועשה ממנה  –סלובוקית     

  פרובינקיה רומית.     
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  מפגש בין תרבויות באימפריה הרומיתד. כותרת משנה:                                

  

  

 ה ד ג ב א

 דת ספרות פיסול כתב היבני

  . שילוב של השפעה1
  יוונית + צורת     
  יה של רומאבנ    
  העתיקה.    

  . הרומאים למדו 2
  לבנות אמות מים    
  (אקודוקטים),    
  פיתחו גשרים,      
  בנו את הקשתות.    

  . החלו לבנות בתי 3
  מגורים בסגנון     
  חצר –הלניסטי     
  מוקפת בעמודים    
  מכל צד ומסביב     
 לה חדרים רבים.    

  ים. האלים הרומא1
  היו דומים לֵאלי     
  האולימפוס     
  היווניים.    

  . השמות הוחלפו2
  בשמות רומיים    
  > יופיטר-זאוס     

  > ונוס.-אפרודיטה   
  . סיפורי האלים3

  נקראו מתולוגיה     
  יוונית והם היו     
  משותפים ליוון    
 ולרומא.     

  . השבטים הלטינים 1
  למדו מהיוונים    
  את הכתב יצרו     
  את הכתב הלטיני.    

  . רוב הציבור2
  החשוב למד    
  יוונית.     
     

  . הרומאים בכובשם1
  את יוון לקחו עמם    
  פסלים יוונים.    

  . מאוחר יותר למדו2
  לפסל והעתיקו    
  פסלים יוונים    
  מפורסמים.    

  . העשירים קישטו את3
  בתיהם בפסלים     
 בסגנון יווני.     

  . החלו לכתוב יצירות1
  מקוריות בלטינית    
  כמו קומדיות וטרגדיות.    

  . תרגמו יצירות ספרות2
  יווניות חשובות.     
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  קריאת השאלות.- 'גשלב 

  שאלות. שימו למילות השאלה ולמילות ההוראה.  פניכםל

  שאלות פתוחות – שאלות צפויות

את  וריוהסב ,שלושה ממוסדות השלטון של הרפובליקה יינוצ  . 1

  תפקידו של כל אחד מהם.

את המאבק  וריוהסב נוציי .לא כל העם הרומאי זכה לשוויון  .2

  וויון בין המעמדות.לש

  פעולה אחת שקידמה את רומא לאימפריה.  ציינו  .3

  מדרכי השלטון באזורים הכבושים.יים תש הציגו.     4

  לפרובינקיות. בין רומא  השהתפתחאת מערכת היחסים  הציגו  .5

את השפעת יוון על  והציגו שלפניכם,בשניים מהתחומים  בחרו  .6

  רומא בתחומים שבחרתם.

  ה, דת, אמנות וספרות).ים: בני(התחומי  

  

  שימו

  

  יש לענות בדגם פסקה. הללו השאלותעל   א. 

  אתם מתבקשים לציין ולהסביר בקיצור.  וגיהצבמילת ההוראה   ב. 

  לציין ולהסביר בהרחבה.עליכם  וריוהסב ציינוהוראה ב  

כן רצוי להקיף - רצוי להדגיש את מילת ההוראה או השאלה. כמו  ג. 

  ' הדוגמות שעליכם לתת. בעיגול את מס
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  תשובהמתן -שלב ד'

שניים מדרכי השלטון באזורים הכבושים היו שלטון עצמאי ושלטון   .4

  פרובינקיות. –באמצעות נציב רומי 

  – שלטון עצמאי  

הרומאים השאירו את השליטים המקומיים שתפקידם היה ענייני פנים   

  ואיסוף מיסים. 

  

      – ינקיהפרוב –שלטון באמצעות נציב רומי 

השליט ניהל את הפרובינקיה. הוא גבה מיסים ודאג שישרור שקט באזור          

  תחת שלטונו.

  

ט, קונסולים נָ בחרתי לציין הם סֵ שמוסדות השלטון של הרפובליקה  תשלוש  .1

  ודיקטטור.

   – סנט  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  – קונסולים  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  – דקטטור  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

    

 הסבר

 הסבר

 הסבר

דוגמת 
תשובה 

 היצגל
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  (תבנית קבועה למיפוי חומר לימודי) מרד המכבים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 .__________________  
    __________________  
    __________________  

2__________________ .  
    __________________  
    __________________  

3__________________ .  
    __________________  
    __________________  

4__________________ .  
    __________________  
    __________________  

5__________________ .  
    __________________  
    __________________ 

 הניצחון משמעות המרד תוצאת המרד מהלך למרד סיבות

 

1__________________ .  
    __________________  
    __________________  

2__________________ .  
    __________________  
    __________________  

3__________________ .  
    __________________  
    __________________  

4__________________ .  
    __________________  
    __________________  

5__________________ .  
    __________________  
    __________________ 

 

1__________________ .  
    __________________  
    __________________  

2__________________ .  
    __________________  
    __________________  

3__________________ .  
    __________________  
    __________________  

4__________________ .  
    __________________  
    __________________  

5__________________ .  
    __________________  
    __________________ 

 

1__________________ .  
    __________________  
    __________________  

2__________________ .  
    __________________  
    __________________  

3__________________ .  
    __________________  
    __________________  

4__________________ .  
    __________________  

    __________________  
5__________________ .  

    __________________  
    __________________ 
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  כותרת)-פי כותרות (ראשית, משנית, תת-מיפוי עלבניית תבנית:  –שלב א 

  בים הנושא: מרד המכ
  יוון, רומא וירושלים, הוצאת מט"ח). –(מתוך הפרק בספר "מסע אל העבר" 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. המורדים נלחמים למען 1
 ביטול גזרות הדת

 . יהודה נלחם למען עצמאות מדינית2

א. ההפסד הראשון 
 של יהודה המכבי

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

ב. מותו של יהודה 
 המכבי

 שמונאים מנהיגת יהודה. משפחת הח3

א. יונתן 
מתמנה לכוהן 

 

ב. אספת העם מעניקה 
לשמעון סמכויות 

 
______________

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

________________
________________
________________

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

  א. תגובות שונות על גזרות הדת.
      __________________  
      ___________________  

  ב. המרד מתחיל במודיעין.
      ___________________  
     _____ _______________  

  ג. יהודה המכבי מוביל את
  המורדים לניצחון.   

      __________________  
      ____________________  

  ד. ביטול הגזרות וחנוכת 
 המזבח.   

      ____________________  
      ____________________  

  

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

 השערות
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   הרחבה –שלב ב' 

כותרות. כתבו -. לכותרת זו יש שלוש כותרות משנה. לכותרת המשנה הראשונה יש ארבע תתמרד המכבים הכותרת הראשית היא

  אותן, והרחיבו אותן. 

  ד המכביםמר
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  א. תגובות שונות של
 גזרות הדת

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

 השערות

. המורדים נלחמים למען 1
 ביטול גזרות הדת

ב. המרד מתחיל 
 במודיעין

ג. יהודה המכבי מוביל 
 את המורדים לניצחון

ד. ביטול הגזרות 
 וחנוכת המזבח

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

 השערות

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

 השערות

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

 השערות
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   ארץ –בניית תבנית (טבלה): תבחינים לערך אנציקלופדי  –שלב א 

  

  . ת"ז1
  

. מבנה 3  . היסטוריה2
  טופוגרפי

. ערים 8  . יהודים7  . תרבות6  . אקלים5  . כלכלה4
  מרכזיות

. יחסי המדינה עם 9
  ישראל

. אתרים 10
  מיוחדים

                    שם:

                    דגל:

                    מיקום גאוגרפי:

                    יבשת:

                    גבולות:

                    מס' תושבים:

                    גודל שטח:

                    תל"ג:

                    דת:

                    מטבע:

                    סוג משטר:

                    עיר בירה:

                    שפה:

  
  דוגמה לארגון מידע בתחום גאוגרפיה

  וסכמו אותו לפי ארבעה תבחינים שתבחרו. המשימה: קראו את הערך "איטליה" באנציקלופדיה שתבחרו, 
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  פי תבחינים -על ניתוח הערך האנציקלופדי "איטליה"
  מתוך אנציקלופדיית "אביב"

  . ת"ז1
  

. מבנה 3  . היסטוריה2
  טופוגרפי

. ערים 8  . יהודים7  . תרבות6  . אקלים5  . כלכלה4
  מרכזיות

. יחסי 9
המדינה עם 

  ישראל

. אתרים 10
  מיוחדים

  שם: איטליה.

מיקום גאוגרפי: 

  דרום אירופה.

  יבשת: אירופה.

גבולות: במזרח 

הים  –

  .האדריאטי

הים  –בדרום 

  היווני.

הים  –במערב 

הטירני והים 

  הליגורי.

האלפים  –בצפון 

המפרידים בינה 

לבין צרפת, 

שוויץ, אוסטריה 

  ויוגוסלביה.

שנה לא  158עד לפני 

הייתה איטליה מדינה 

מאוחדת. בתקופה 

העתיקה הייתה רומא 

למרכז הקיסרות. 

לאחר נפילת 

הקיסרות פשטו 

ברברים על פני רומא. 

הקמת איטליה  לפני

היו מדינות עצמאיות 

כמו רפובליקת ונציה 

במאה  וממלכת נפולי.

עמד  מלכה של  19 -ה

סרדיניה בראש 

התנועה לאיחוד 

  איטליה, 

הוכרז  1861 -וב

  ויקטור

איטליה היא 

חצי אי צר 

בצורת מגף. 

היא בנויה 

מהרים 

ומגבעות. 

בצפון מגן 

הרכס הגדול 

של הרי 

האלפים על 

עמק הפו 

 הגדול.

במעמקיה של 

איטליה, 

 מדרום,
מתחיל רכס 

תלול הרים 

  פחות. 

רכס זה עובר 

  לכל אורך 

איטליה ענייה 

באוצרות 

טבע. יש מעט 

מכרות ברזל, 

אך תפוקתם 

מספקת רק 

חלק קטן 

מצורכי 

המדינה. הים 

מספק מלח 

בשפע. 

במחצבות 

קררה מופק 

שיש (מן 

היקרים 

בעולם). מים 

  מצויים בשפע

הרי האלפים 

מפני  מגנים

הקור בצפון. 

ברוב חלקי 

איטליה 

האקלים נוח. 

בעמק הפו 

הקיץ לח וחם 

והחורף קר 

ומושלג, 

ויורדים בו 

גשמים רבים. 

בדרומה של 

איטליה יבש 

יותר. בעונה 

החמה נראית 

איטליה כמו 

  גן פורח.

העם 

האיטלקי 

מחֹוָנן, ֵעָרני 

וחברתי. 

תושביו גאים 

בתרומתם 

לתרבות 

העולמית 

וינצי, -(דה

יכאלנג'לו מ

וכד'), ישנם 

הרבה 

מוזאונים, 

כנסיות, 

ארמונות 

ואנדרטאות. 

בוונציה 

  מתקיימות

אחת 

לשנתיים  

  תערוכות

היהודים 

הראשונים 

התיישבו 

באיטליה 

בתקופה 

הרומאית במאה 

השנייה לפני 

  הספירה.

בתקופה זו ישבו 

רוב היהודים 

בעיר רומא 

ובדרום הארץ 

לאורך הדרכים 

המסחריות. עם 

ות התפשט

הנצרות הורע 

מצבם של 

היהודים. בשנת 

זכו יהודי  1848

  איטליה

  לאמנציפציה

רומא, ונציה, 

מילאנו, 

  פירנצה.

לאחר קום המדינה 

יהודים  3,000 -עלו כ

לארץ. כיום גרים 

 40,000 -באיטליה כ

  יהודים.

האופרה 

האיטלקית "לה 

  סקאלה".

  מגדל פיזה.

  שער טיטוס. 

  המשך בעמוד הבא
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  . ת"ז1
  

מבנה . 3  . היסטוריה2
  טופוגרפי

. ערים 8  . יהודים7  . תרבות6  . אקלים5  . כלכלה4
  מרכזיות

. יחסי המדינה 9
  עם ישראל

. אתרים 10
  מיוחדים

 54מס' תושבים: 

  מיליון.

גודל שטח: 

  קמ"ר. 301,230

דת: רוב 

התושבים 

קתולים, פרט 

לקומץ 

פרוטסטנטים 

ולקהילה יהודית 

  זעירה.

  מטבע: אירו.

סוג משטר: 

  .רפובליקה

  עיר בירה: רומא.

  שפה: איטלקית.

עמנואל למלך 

 1915 -איטליה. ב

הצטרפה איטליה 

למלחמת העולם 

הראשונה ובהסכמי 

השלום קיבלה 

חלקים מאוסטריה. 

עלו  1922 -ב

הפשיסטים, והוקמה 

ממשלה בראשותו של 

בניטו מוסליני. 

איטליה  הצטרפה  

למלחמת העולם 

השנייה לצד גרמניה. 

ות עם כניסתן של בעל

הברית לאיטליה 

הודח מוסליני, 

והוקמה ממשלה 

דמוקרטית. ביוני 

באיטליה  נערך 1946

משאל עם בשאלת 

המלוכה, ורוב העם 

בחר במשטר 

  רפובליקני.

המגף. 

איטליה 

כוללת בתוכה 

גם איים 

רבים, 

הגדולים 

 :ביניהם

סרדיניה 

וסיציליה 

ההרריים. 

בסיציליה 

קיים הר געש 

פעיל שהוא 

הגבוה ביותר 

ירופה: בא

האטנה. הפו 

הוא הנהר 

הגדול ביותר 

  באיטליה.

ומאפשרים כוח 

חשמלי 

לתעשייה. 

למרות 

הפוטנציאל 

החקלאי רק 

מן  28%

המפרנסים כיום 

עובדים בתחום. 

הדרום  היה 

ונשאר עני. 

מוצריה של 

כגון  –איטליה 

מכוניות פיאט, 

ֶוְסָּפה, נעליים, 

בגדים, יינות, 

  –שמן זית וֵפרות 

ל נמכרים בכ

העולם, אך 

איטליה עודנה 

מייבאת יותר 

  משהיא מייצאת.

של אמנים   

מכל העולם. 

נוסף על כך, 

מתקיימים 

באיטליה 

פסטיבלים 

לאומיים. - בין

האופרה 

והתאטרון 

האיטלקיים 

מפותחים 

  .מאוד

מלאה, אך 

איבדו את 

האוטונומיה 

הפנימית שלהם. 

בשנים 

הראשונות 

לפשיזם נהנו 

יהודי איטליה 

ויות משוויון זכ

מלא, אך 

משָּכרתו היטלר 

ומוסליני ברית 

, לחצה 1938 -ב

גרמניה, 

שאיטליה תנהיג 

את חוקי 

נירנברג 

בתחומיה. העם 

האיטלקי סלד 

ברובו מן החוקה 

האנטי יהודית 

  ונמנע מלבצעה.
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  קריאת השאלה –שלב ג' 

  תבחינים.  ארבעהכזכור, נתבקשנו לאפיין את איטליה לפי 

  ת תשובה. כתיב –שלב ב' 

  טופוגרפיה

אי צר בצורת מגף. היא בנויה מהרים ומגבעות. בצפון מגן הרכס -איטליה היא חצי

מתחיל  הגדול של הרי האלפים על עמק פו הגדול. במעמקיה של איטליה, בדרום,

, העובר לכל אורך המגף. איטליה כוללת בתוכה גם איים פחותרכס הרים תלול 

יה וסיציליה ההרריים. בסיציליה קיים הר הגעש : סרדינביניהםרבים, הגדולים 

  אטנה. פו הוא הנהר הגדול ביותר באיטליה. –הפעיל הגבוה ביותר באירופה 

  כלכלה

איטליה ענייה באוצרות טבע. יש מעט מכרות ברזל, אך תפוקתם מספקת רק חלק 

קטן מצורכי המדינה. הים מספק מלח בשפע. במחצבות קררה מופק שיש (מן 

עולם). המים, המצויים בשפע, מאפשרים כוח חשמלי לתעשייה. למרות היקרים ב

מן המפרנסים כיום עובדים בתחום: הדרום היה  28%הפוטנציאל החקלאי רק 

כגון: מכוניות פיאט, ֶוְסָּפה, נעליים, בגדים,   –ונשאר עני. מוצריה של איטליה 

נה מייבאת יותר נמכרים בכל העולם, אך איטליה עוד –יינות, שמן זית וֵפרות 

  משהיא מייצאת.

  תרבות

העם האיטלקי מחֹוָנן, ֵעָרני וחברתי. האיטלקים גאים בתרומתם לתרבות 

וינצ'י, מיכאלנג'לו וכדומה), ישנם הרבה מוזאונים, כנסיות, -העולמית (דה

ארמונות ואנדרטאות. בוונציה מקיימים אחת לשנתיים תערוכה של אמנים מכל 

לאומיים, והאופרה -יימים באיטליה פסטיבלים ביןהעולם. נוסף על כך, מק

  .מאודוהתאטרון האיטלקיים מפותחים 

  יהודים

היהודים הראשונים התיישבו באיטליה בתקופה הרומאית במאה השנייה לפני 

הספירה. בתקופה זו ישבו רוב היהודים בעיר רומא ובדרום הארץ לאורך הדרכים 

זכו  1848צבם של היהודים. בשנת המסחריות. עם התפשטות הנצרות הורע מ

יהודי איטליה לאמנציפציה מלאה, אך איבדו את האוטונומיה הפנימית שלהם. 

בשנים הראשונות לפשיזם נהנו יהודי איטליה משוויון זכויות מלא, אך משָּכרתו 

, לחצה גרמניה, שאיטליה תנהיג את חוקי נירנברג 1938 -היטלר ומוסליני ברית ב

יהודית ונמנע מלבצעה. -יטלקי סלד ברובו מן החוקה האנטיבתחומיה. העם הא

 40,000 -יהודים לארץ. כיום גרים באיטליה כ 3,000 -לאחר קום המדינה עלו כ

  יהודים.

201 



 

202 

 



 

203 

 

   

  ₪. 86,400תארו לעצמכם שיש בנק המזכה אתכם בכל בוקר בסכום של 

  היתרה אינה עוברת מיום ליום.
  משך היום.בכל לילה נמחק כל סכום שלא הוצאתם ב

  . נכון?מה הייתם עושים? מבזבזים כל שקל
  לכל אחד מאתנו יש בנק שכזה. 

  .זמןשם הבנק: 

  שניות. 86,400 -בכל בוקר אנו מזוכים ב
  הולך לאיבוד. –בכל לילה, מה שלא נוצל לטובה 

  היתרה אינה עוברת ליום שלמחרת. גם אין "אוברדרפט".
  נמחק. –ה שנותר בכל יום נפתח החשבון מחדש. בכל לילה, מ

  אם לא השתמשתם במה שהיה בחשבון, ההפסד כולו שלכם.
  שניות על חשבון המחר. " למשוך"אפשר -. גם אילאחוראפשר לחזור -אי

  מוכרחים לחיות בהווה, על חשבון הזמן שניתן לנו בכל יום.

  השקיעו את זמנכם כדי להשיג את מרב הבריאות, האושר וההצלחה בעתיד.
  נצלו את הזמן היום!השעון מתקתק, 

  שאלו תלמיד שנשאר כיתה. –כדי להבין מהו ערכה של שנה אחת 
  שאלו אימא שילדה פג. –ו של חודש אחד להבין מהו ערכ כדי
  שאלו עורך עיתון שבועי. –ו של שבוע אחד להבין מהו ערכ כדי
  שאלו את האוהבים המחכים לפגישה. –ה של שעה אחת להבין מהו ערכ כדי
  שאלו את האדם שפספס רכבת. –ה של דקה אחת מהו ערכלהבין  כדי
  שאלו את האדם שניצל מתאונת דרכים. –ה של שנייה אחת להבין מהו ערכ כדי

  שאלו ספורטאי שזכה במדליית כסף. –ה של אלפית השנייה להבין מהו ערככדי 

  את ערכו של רגע תבינו ותוקירו יותר אם תחלקו אותו עם אדם מיוחד, אדם יקר.
  ו, הזמן אינו ממתין לשום אדם.זכר

  האתמול הוא היסטוריה;
  המחר אינו ידוע;

  .PRESENT והיום הוא מתנה. לכן באנגלית קוראים לזמן ההווה

  הראו לאנשים היקרים, שאכפת לכם מהם.
  העבירו את הקטע הזה למישהו יקר.

  אם לַאַחר זמן יחזור הקטע ֲאליכם, תדעו שיש לכם מעגל של חברים.

תי את הדף מאלמוני שוודאי ישמח לדעת שהייתה לי הזדמנות להעביר אני קיבל
  את המרב, והעבירו אותו לחבריכם.אתם אותו ֲאליכם. עכשיו הפיקו 
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  מה עושים לפני בחינה?

הנוַהג המקובל הוא לקרוא את החומר במחברת. השקדנים קוראים שוב ושוב. 
  מספיק. קריאת החומר היא תנאי הכרחי, אולם היא אינה תנאי

ללא הדגשת רעיונות עיקריים, הופכים רעיונות אלה להיות שווים בערכם 
  לרעיונות שוליים. הבלטת העיקר עוזרת למיין את החומר.
כן חשוב לשנן רק את -מיון החומר עוזר לראות את הנושא בראייה כוללת. כמו

ובה הרעיונות העיקריים, מאחר שהמקום במוחנו מוגבל, וכדאי לנצלו במידה הט
  ביותר.

נוסף על כך, כשמדגישים את הרעיונות העיקריים, קל יותר לנבא את השאלות 
הצפויות. תהליך זה חשוב ביותר בשלב מוקדם של הלמידה לקראת מבחן, ולא 

  בשלב האחרון בה.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 גוש חומר

  שאילת שאלות 
 לצורך קבלת כיוון למידה

 כיווץ

 מיפוי

שאילת שאלות 
 שאלות

 ארגון תשובה

 שינון ראשי פרקים

 עיבוי

 הרצאות

 מקורות עזר נוספים

 כרטיסייה או סימון בהדגשה

 סכמה או טבלה, בהתאם לצורך

, שאלות הרכבת שאלות "פיצוח"
 נתונות

ראשי פרקים ראשיים ומשניים, 
 מפתח לכל ראש פרק

 שיטות לשיפור הזיכרון

 כתיבת תשובה

 מחברת 

 ספר לימוד

 ארגון הזמן

  הרחבת ראשי פרקים לפסקות
  הכנסת מושגים מתאימים, שפה מקצועית

  מילות קישור –חיבור בין הפסקות 
  פסקת פתיחה
  פסקת סיכום

  רמה לשונית, פיסוק
 רצף, אחידות ושלמות
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  הדף היומי שלי

  

  תאריך:_____________

  

  

  בוצע /   ימותמש  

  יבוצע מחר

14:00-15:00      

15:00-16:00      

16:00-17:00      

17:00-18:00      

18:00-19:00      

19:00-20:00      

20:00-21:00      

21:00-22:00      

22:00-23:00      

23:00-24:00      

  

  

  מה הייתי רוצה להספיק היום?

  

  משפחה  חברה ותרבות  אישי  לימודים
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  ניהול זמן
  תכנית עבודה לקראת  בחינה / עבודה

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מקצוע

 יום / תאריך

 תמצית

 ארגון החומר

 "פיצוח" שאלות

 שינון / חזרה

  שם: __________________
חודש פעילות: 

 

יום א', 
 תאריך: 

 

  יום ב', 
 תאריך: 

 

  יום ג', 
 תאריך: 

 

   יום ד',
 תאריך: 

 

יום ה', 
 תאריך: 

 

  יום ו', 
 תאריך: 

 

יום שבת, 
 תאריך: 

 מקצוע

 יום / תאריך

 

', יום א
 תאריך: 

 

  יום ב', 
 תאריך: 

 

  יום ג', 
  תאריך:

 

  יום ד', 
 תאריך: 

 

יום ה', 
 תאריך: 

 

  יום ו', 
 תאריך: 

 

יום ש', 
 תאריך: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תמצית

 ארגון החומר

 "פיצוח" שאלות

 שינון / חזרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הוראות מילוי:
  . כתבו את שמכם ואת חודש הפעילות.1
. יש לרשום את 1.5מודה המתאימה. לדוגמה: יום א', . ציינו את היום ואת התאריך בע2

  התאריכים בסדר רץ, כולל שישי ושבת.
  . כתבו את מקצוע הבחינה מעל התאריך המתאים, והדגישו את המקצוע במדגש.3
 . העבירו קו אלכסוני בימים שאינכם רוצים ללמוד.4

  . כתבו את המילה "חזרה" יום לפני כל בחינה.5
  . חלקו את חומר  הבחינה לימים שנותרו.6
  כיווץ החומר העיקרי. –. תמצית 7
  במיפוי, בתרשים זרימה או בשיטת קודים כדי לזכור אותו. –גון חומר . אר8
  איתור שאלות מבחינות בגרות קודמות ו"פיצוחן".  -. "פיצוח" שאלות 9

 . כתבו תשובה אחת לפחות ובקשו מהמורה לבדוק אותה.10

? השקיעו יותר למחרת. למידה בחלוקת זמן נכונה עדיפה על לחץ של היום האחרון. יש בחינות נהלו את הזמן, כך שתוכלו לעמוד במשימות. לא עמדתם במשימה היום
 אפשר ללמוד לקראתם רק יום לפני הבחינה ולהגיע לתוצאה טובה.-שאי

  שם: __________________
 חודש פעילות: ___________



 

207 

 
207 

  תכנית עבודה לקראת בחינה / עבודה / חופשה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מקצוע

 יום / תאריך

 תמצית

 אשאיר למחר

 שיעורים

 בחינה עצמית

 

 1.12יום א', 

 

  2.12יום ב', 

 

  3.12יום ג', 

 

  4.12יום ד', 

 

  5.12יום ה', 

 

  6.12יום ו', 

 

יום שבת, 
7.12  

 מקצוע

 יום / תאריך

 תנ"ךתנ"ךתנ"ךתנ"ך 

 

  ביולוגיהביולוגיהביולוגיהביולוגיה   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 פעילות      

 

 
 איסוף החומר

 בתנ"ך

 להשלים

 כיווץ החומר

(מיפוי) להדגיש 
עם מדגש או 

 לכתוב נקודות

  
  פעילות
  בתנועת

 נוער

 

 שאילת שאלות

 

 

 תמצית

 אשאיר למחר

 שיעורים

 בחינה עצמית

 בדיקה האם

 האם אני יודע

 לענות על השאלות

 

 

 
 

 

  
 פעילות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום ד',   10.12יום ג',   9.12יום ב',  8.12יום א', 
11.12  

יום ה', 
12.12  

 יום שבת  13.12יום ו', 

 תמצית

  הוראות מילוי:
  . כתבו את שמכם ואת חודש הפעילות.1
. יש לרשום את 1.5. ציינו את היום ואת התאריך בעמודה המתאימה. לדוגמה: יום א', 2

  שבת. -התאריכים בסדר רץ, כולל שישי 
  . כתבו את מקצוע הבחינה מעל התאריך המתאים, והדגישו את המקצוע במדגש.3
 . העבירו קו אלכסוני בימים שאינכם רוצים ללמוד.4

  . כתבו את המילה "חזרה" יום לפני כל בחינה.5
  . חלקו את חומר  הבחינה לימים שנותרו.6
  כיווץ החומר העיקרי. –. תמצית 7
  י, בתרשים זרימה או בשיטת קודים כדי לזכור אותו.במיפו –. ארגון חומר 8
  איתור שאלות מבחינות בגרות קודמות ו"פיצוחן".  -. "פיצוח" שאלות 9

 . כתבו תשובה אחת לפחות ובקשו מהמורה לבדוק אותה.10

מן נכונה עדיפה על לחץ של היום האחרון. יש נהלו את הזמן, כך שתוכלו לעמוד במשימות. לא עמדתם במשימה היום? השקיעו יותר למחרת. למידה בחלוקת ז
 אפשר ללמוד לקראתם רק יום לפני הבחינה ולהגיע לתוצאה טובה.-בחינות שאי

  __________שם: ______
 ___חודש פעילות: ______
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  : בקשו מהמורה למלא דף כזה לפני הבחינה. המלצה

  דף מטרים לקראת בחינה
  מקצוע: ______________  כיתה: ___________________

  ז'  ו'  ה'  ד'  ג'  ב'  א'

תכנים / 

  נושאים

מיקוד 

  מידע

מקורות 

  מידע

ליך למידה תה  מיומנויות

  למבחן

  מבנה הבחינה

  וקריטריונים להערכה

  זמן הבחינה

  זמן כל חלק
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  לתלמיד

  לקראת בחינה / תהליך מקוצר
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ניהול זמן

  ארגון החומר (בנקודות)
 מיפוי / תרשים / טבלה

  שאילת שאלות 
 "פיצוח" שאלות

  קריאת החומר בהרחבה
 )2(משולב עם שלב 

  שינון הנקודות 
 )2(מופיע בשלב 

במהלך התהליך ודאו כי אתם יודעים ְלֲעּבוֹת את 
  .2הנקודות המופיעות בשלב 

 עיבוי: הפיכת רעיון לפסקה.

 1שלב 

 2שלב 

 3שלב 

 4שלב 

 5שלב 

שאלות לצורך קבלת 
 כיוון למידה
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  כרטיסי ניווט
  דפי עזר
  מחוונים
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  נק מילות עזר לכתיבת פסקהב
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  סיום  גוף  פתיח

  בכל העולם... גם אצלנו. •

 לאחרונה אנו שומעים על ... •

 בעיית ה... •

תופעת ה... הפכה להיות  •

 שגרתית...

 נושא ה... הפך מרכזי בחיינו. •

בתקופה האחרונה אנו עסוקים  •

  בנושא...

  
  ןמילים המציגות משפט טיעו

  חשוב / לא חשוב
  מעניין / לא מעניין

  יפה / לא יפה

 כן-על-ראשית, נוסף על כך, יתר •

 כן- כך גם, כמו •

 אנשים שונים... •

 כשמתייחסים ל... •

 רבים חושבים... •

 יש... ה... •

ההתייחסות ל... יכולה להיות  •

בתחומים שונים, מהיבטים 

 שונים.

 כאשר... •

 כש... •

יש להשתמש במשפטים בהסבר 
כלליים. אפשר להשתמש בנושא 

  סתמי. "אומרים..." "חושבים...".
  

 ראינו אפוא •

 ראינו אם כן •

 אין ספק ש... •

 למדנו ש... •

 נוכחנו לדעת ש... •

 לומר ש... לסיום אפשר •

 כל מה שנאמר מוכיח ש... •

התוצאות ל... ברורות לחלוטין,  •

 ולכן רצוי...

  
  

  הסבר
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  (רכיבי מבנה להערכה) הבעה בכתב

  

  

  

     

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תוכן

  ניקוד                                    
  )5) היצמדות לנושא        (1
  )3) רעיונות מגוונים        (2
  )2) פיתוח רצף (סיפור)   (3
  ) פיתוח רעיון (עיוני)4

10%  

  מבנה

  ניקוד                                                         
  התאמה  –) מבנה רטורי 1

  )2לסוג הכתיבה                                 (    
  )2קישוריות ולכידות     ( –) מבנה לוגי 2
  שוליים רווחים,     –יצג הכתוב ) ה3

  )1צורת הדף                                       (    

5%  

  תקינות לשונית
  שפה/מבע

  ניקוד                                         
  )2. אוצר מילים מגוון            (1

  (אין חזרה על מילים)   
  )2. משלב לשון (אין סלנג)     (2
  )2. תחביר                              (3

  (מבנה משפט תקין)    
  )2(                  . סימני פיסוק  4
  )2. כתיב                                (5

10%  

  ג  ב  א
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  נק') 25( מחוון לכתיבת מכתב רשמי

 תבחינים ראוי תקין לא תקין

חסרים שניים 

או יותר 

 מהתבחינים. 

חסר בתוכן תבחין 

 יים.אחד או שנ

כל התבחינים 

 קיימים

  10/25 תוכן

  ) נתוני רקע1

  ) הרעיון/בעיה2

  +הסבר+דוגמה   

 ) דרישה/בקשה הצעה3

חסרים שלושה 

  תבחינים.

לא חסר אף   בלבד. 6חסר תבחין  

  תבחין.

  8/25 מבנה

  ) תאריך1

  ) כתובת מוען2

  ) כתובת נמען3

  ) ציון הנדון4

  חתימה  –) סיום 5

  ) מבנה פסקה/קטע 6

ה או שלוש

יותר  תבחינים 

  משובשים.

אחד מהתבחינים 

משובש, אבל       

  תקין. 4תבחין  

אין שיבוש 

  בתבחינים.

  תקינות לשונית

4/25  

  ) מבנה משפט1

  ) סימני פיסוק2

  ) שגיאות כתיב3

  ) היצג דף4

שניים או יותר 

מהתבחינים 

  משובשים.

תבחין אחד משובש, 

  תקין. 2אבל תבחין 

  

אין שיבוש 

   בתבחינים.

  3/25 מבע/שפה

  ) אין חזרה על מילים1

  ) משוב תקין2

  ) קישוריות3

  קיצורים הנהוגים במכתביםכותרות ו
  מופיע בין הכתובת לבין הנדון.  –אדון/גברת נכבדים  – אג"נ

נושא המכתב צריך להיות קצר, מופיע בצורת שם פעולה,  – הנידון אוהנדון 
  "תיקון טעות".לדוגמה, 

  מכתב.גוף ה. כשמצרפים למכתב מסמכים, יש לציין זאת במצורף בזה – מצ"ב
פירוש המילה הוא "מצורף". כאשר מצרפים מסמך, מציינים זאת בשולי  – לוט

  המכתב, מימין למטה. 
  מימין למטה, כשרוצים להוסיף הערה. ,תוספת בשולי המכתב – נ"ב

כזה מתאים  ביטוי ארמי שכוונתו: לכל מי שמעוניין. מכתב –י ָבעֵ ְלכל ָמאן ְד 
  להמלצות או לאישורים.
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  רמת קטע –מחווני עמדה 

  עימות מחוון לכתיבת
  שם: ___________
  כיתה: _________
  תאריך: ________

  .   פתיח: הצגת הבעיה            _____1
  .   הצעת דעות בעד                  _____2
  .   הצעת דעות נגד                   _____3
  _____ ת הכותב                      .   עמד4
  .   מילים בשפה כתובה            _____5

  (אין סלנג)      
  אוצר מילים.   6

  _____         (אין חזרה על מילים)       
  _____     .   שגיאות כתיב                 7
  .   סימני פיסוק (נקודה,              8

  רכאות,פסיק, נקוָדתיים, מ      
  _____                       סימן שאלה)       

  _____         .   מבנה משפט                9
  . התוכן קשור לנושא              _____10
  . רווח בין הפסקות                 _____11
 פי תבנית _____-. כל פסקה בנויה על12

  תופעה מחוון לכתיבת      
  שם: ___________
  כיתה: _________
  תאריך: ________

  .   פתיח: הצגת התופעה         _____1
  פסקה                   _____ –.   סיבות 2
  פסקה                _____ –.   תוצאות 3
  פסקה               _____ –.   פתרונות 4
  .   מילים בשפה כתובה          _____5

  (אין סלנג)      
   מיליםאוצר  .  6

  _____        )(אין חזרה על מילים       
  _____       .   שגיאות כתיב              7
  .   סימני פיסוק (נקודה,           8

  פסיק, נקוָדתיים, מרכאות,      
  _____                     סימן שאלה)       

  _____         .   מבנה משפט             9
  ר לנושא           _____. התוכן קשו10
  פי תבנית פסקה-. כתוב על11

  (מבנה פנימי)                     _____      
  פי פסקות -. כתוב על12

 (מבנה חיצוני)                    _____      

  טיעון מחוון לכתיבת
  שם: ___________
  כיתה: _________
  תאריך: ________

  _____        .   פתיח:  הצגת הטענה    1
  דעת הכותב   _____ –.   רעיון מרכזי 2
  _____  .   נימוק                                 3

  _____  הסבר                                       
  _____  הוכחה / דוגמה                        

  _____  .   סיום                                  4
  _____  לים בשפה כתובה          .   מי5

  (אין סלנג)      
  _____             מילים אוצר מילים.   6

  )אין חזרה על מילים(       
  _____  .   אין שגיאות כתיב              7
  .   סימני פיסוק (נקודה,          _____8

  פסיק, נקוָדתיים, מרכאות,      
  סימן שאלה)       

  _____            משפט              .  מבנה9
  _____   . התוכן קשור לנושא          10
  פי תבנית פסקה-. כתוב על11

  (מבנה פנימי)                        _____      
  פי פסקות -. כתוב על12

  )                   ____(מבנה חיצוני      

  עובדה מחוון לכתיבת 
  שם: ___________

  _________כיתה: 
  תאריך: ________   

  _____  .   פתיח: הצגת הנושא         1
  עובדה         _____ –.   רעיון מרכזי 2
  .   נימוק/פירוט                      _____3
  _____ .   הסבר ותיאור                    4
  _____ .   דוגמה / הוכחה                 5
  _____                .   מילות קישור     6
  .   סיום                                  _____7
  .   משלב כתוב                       _____8
  _____           מילים אוצר מילים.   9

  )אין חזרה על מילים(       
  .  סימני פיסוק (נקודה,       _____10

  פסיק, נקוָדתיים, מרכאות)      
  _____         משפט             . מבנה 11
  . שגיאות כתיב                    _____12
  . תוכן קשור לנושא             _____13
  . מבנה חיצוני תקין             _____14
  )פסקות(הרווח בין ה     

* פסקת עובדה מתאימה לכתיבת תשובות על שאלות בתחומי דעת שונים, כשנדרשים לפתח 
  כמו סיבה, תוצאה, מאפיין דמות ועוד. הכתיבה דומה לטיעון, אך ללא דעת הכותב. עובדה 
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  דף עזר לכתיבת קטע 

  
  הנושא      

  
  _______________________________________        פתיח 

  + רעיון מרכזי _______________________________________
  _______________________________________        בסופו
        _______________________________________  
          

  ______________________________________ )קישוריות(          
  ______________________________________   נימוק/פירוט      1

  ______________________________________    הסבר/תיאור       
  ______________________________________   ה/הוכחהדוגמ       

  
  )קישוריות(         

  _____________________________________          רעיון              
  ______________________________________        נימוק            2

  ______________________________________         הסבר              
  ______________________________________        דוגמה              

        
     )קישוריות(          

  ______________________________________         רעיון            
  ______________________________________        נימוק            3

  ______________________________________         רהסב              
  ______________________________________        דוגמה              

  ______________________________________         סיום:   
  _______________________________________      המלצה   

  _______________________________________      או סיכום 
  _______________________________________      או תוצאה 
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ב. הרקע /   ז"א. ת
התקופה בה 

  פעלה האישיות

ג. רעיונות 
תפיסת עולם / /

  אידיאולוגיה

ד. פעולותיה 
  בארץ

ה. הערכת 
האישיות 

  יקהתרמה/הזִ 
פרטים 
  אישיים

פרטים 
  משפחתיים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

  

 דגם מיפוי להערכת אישיות

  המקורות שהשתמשתי בהם:
_____________________  
_____________________  

 



 

  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"© 
 הדף אסור לצילום עפ"י חוק

 

  (מותר לצלם) תבניות למחזיק מפתחות בנושא הפסקה

   
  

  

  

  

  

 

  

  כ כ

  

מילות עזר  -פתיח    
 לפיתוח פסקה

  מילים לסיום   
 פסקה     

  מילות עזר לגוף     
 של פסקה     

  * בכל העולם ... גם אצלנו.
  * לאחרונה אנו שומעים על 

    ...  
  ה... * בעיית    

  * תופעת ה... הפכה להיות       
  שגרתית...         
  * נושא ה... הפך להיות מרכזי           

  בחיינו.              
  * בתקופה האחרונה אנו    

  …עסוקים בנושא       

  * ראינו אפוא
  * אם כן, ראינו ש...

  * אין ספק ש...
  * למדנו ש...  

  * נוכחנו לדעת ש...    
  * לסיום אפשר לומר ש...       

  * כל מה שנאמר מוכיח ש...         
  * התוצאות ל... ברורות            

  לחלוטין, ולכן רצוי...               
  

  , יתר על כןעל כך * ראשית, נוסף
  * כך גם, כמו כן   

  * אנשים שונים...    
  * כשמתייחסים ל...     

  * רבים חושבים...        
  * יש... ה...           

  * ההתייחסות ל... עשויה              
  להיות בתחומים שונים,                 

  מהיבטים שונים.                  
  * כאשר...                   
  * כש...                   

  בהסבר יש להשתמש בנושא                    
  ים.סתמי: אומרים, חושב                

 
    מחוון לבדיקת פסקה  
  תלמיד                           תבחין        

  
  . פתיח1
  . רעיון מרכזי2
  . נימוק3
  . הסבר4
  . דוגמה5
  . מילות קישור6
  . חזרה על מילים7  

  . אין סלנג8    
  משפטים  מבנה . 9     
  . סימני פיסוק10   
  . כתיב תקין11    
  . סיום12    

  

תבנית פסקת תופעה / 
  מבנה קטע

  פתיח

הצגת  –רעיון מרכזי 
  תופעה / בעיה  

  סיבות

  תוצאות

מצוי / רצוי  –פתרונות 
  (יכול להיות סיום)

  סיום

תבנית פסקת 
  עימות /  קטע

  פתיח

  –רעיון מרכזי 
  הצגת בעיה

   –תימוכין 
  דעה בעד / נגד

  דעה נגד

   –סיום 
דעת הכותב 

עשויה להיות 
  סיום

תבנית פסקת טיעון 
  קטע  /

  פתיח
  חזרה על הטענה

  –רעיון מרכזי 
  לא מסכים /מסכים 

  בעד /    נגד        

   –תימוכין 
נימוק ופירוט 
  הסבר ותיאור 
  דוגמה / הוכחה

   –סיום 
  סיכום, תוצאה,

  מסקנה
  חזרה לרעיון

  = תקין √
  = לא תקין •
  = תקין חלקית √
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  כל הזכויות שמורות לחברת "לומדים להצליח"© 
 הדף אסור לצילום עפ"י חוק

קשר של 
  השוואה

  
יחסית 

  ל...
  כך גם...

בניגוד 
  ל...

כשם 
  ש...

  אף...
  כמו...

  לעומת...
  כפי ש...

בדומה 
  ל...

בהשוואה 
  ל...

קשר של 
  הוספה

  
  בנוסף..
יתר על 

  כן...
דבר 

  נוסף...
  גם...

  כמו כן...
נוסף על 

  כך...
למעלה 
  מזה...
יתרה 
  מכך...

וגם 
  זאת...
לא די 

  ש...

קשר של 
  ניגוד
  

  אולם...
  אבל...
  חרף...
  אך...

  ברם...
לעומת 
  זאת...

  אלא ש...
בניגוד 

  ל...
  אמנם...
  אבל...
עם 

  זאת...
  לכאורה

...  
 מזה  

  
  

  קשר של סיבה          
  

  מפני ש...                   
  משום ש...                   
  בגלל...                   
  כי...                   
  כיוון ש...                   
  מאחר ש...                   
  הודות ל...                   
  בעקבות ה...                   

  כתוצאה מ...                   
  גרם ל...                   
  משפיע על...                   
  הואילו                      

 

   
  מאזכרים            

  
  הוא, היא
  הם, הן;

  אותי,
  אותה,
  אותם;

  בו, בה, בם;
  לו, לה

  להם, להן;
  זה, זו;

  שלו, שלה,
  שלהם,
 שלהן

   
  קסימני פיסו      

  
  נקודה
  פסיק

  סימן שאלה
  סימן קריאה

  נקודתיים
  מקף

  קו מפריד
  סוגריים
  מרכאות:
  * היפוך
  * דיאלוג
  * ציטוט

 * מטפורה

   
  קשר של ויתור    

  
  אף על פי
  למרות...
  אף ש...
  אף כי...

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ;       

       
 
 
 
 
 
 
 

  
  קשר של דוגמה            

  
  למשל...                   

  לדוגמה...                    
  כגון...                      
  דוגמה ל...                     

  כמו...                         
  כאילו...                        

  
  
 

   
  קשר של תכלית  

  
  בשביל...            

  כדי...               
  למען...              
  במטרה ל...         

  לשם...               
  עבור...              

  כדי ש
  לבַ לְ 

  ןּפֵ 
 אמָ ֶׁש 

   
  קשר של תוצאה

  
  לכן...

  כך ש...
  לפיכך...

  כתוצאה מכך...          
  נובע מכך ש...       
 ראינו אפוא...        

   
  קשר של אופן

  
  

  בצורה ש...
  בדרך ש...

  .כך ש..
  באופן ש...
  ככל ש...

  
  
  
  
  

 

  

  קשר של זמן 

  מאז...
  בעוד ש...

  לאחר זאת...
  כאשר...

  לאחר מכן...
  כש...

  עד ש...
  תחילה...
  אחר כך...
  ראשית...
  שנית...
  לבסוף...

  בינתיים...
  קודם לכן...

  אמש...
  אתמול...

  בשעה זו...
  

 כפי ש

 

  
  יחסית ל...

  כך גם...
  בניגוד ל...
  כשם ש...

  אף...
  כמו...

  לעומת...
  כפי ש...

  נוסף על...
  יתר על כן...
  דבר נוסף...

  גם...
  כמו כן...

  נוסף על כך...
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