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  בו.מה ייָאמר קראו את הכותרת של הטקסט שלפניכם ושערו   א. 
, הסבירו מוכרות- מילים לאם, סימני פיסוק, מילות קישור ומאזכריסמנו בו   ב. 

  ת.(אם חל איסור לסמן בספר, ערכו רשימה בטבלה במחברופרשו אותם. 
  ענו על השאלות שבדף המשימות.  ג. 

  

  זאב. . ." - "אדם לאדם 
  )1998ברת "שיפור אקלים חברתי בכיתה", משרד החינוך, (על פי חו

  

אצל בעלי החיים קיימת תופעה מעניינת: כאשר בעל חיים מצטרף לקבוצה 

הקבוצה דוחה אותו מיד.  –שאיננה מאותה משפחה  ,מסוימת של בעלי חיים

  לעתים היא אף מתאכזרת לשונה וליוצא דופן.

אפור, צירפו -חום םצבעשבים, ניסיון מעניין נעשה על זאבים. ללהקת זא

הם דחו  –החוקרים זאב שצבעו שחור. מיד הגיבו כל חברי הלהקה באותו אופן 

את הזאב השחור וגירשו אותו באכזריות מלהקתם. במקרה כזה, בטבע, נידון 

הזאב השחור לבדידות, למחסור ואף לסכנת מוות, כיוון שהצורך בקבוצה 

  של הזאב. ובהשתייכות ללהקה הוא הכרחי לחייו

בינים פי חוקי טבע, ולכן אך טבעי שאנו ְמ -יש להבין כי החיות מתפקדות כך על

  ומקבלים את ההתנהגות הזו.

גיע לכיתה תלמיד כאשר מַ  .ר, כי גם אצל בני האדם קיימת תופעה כזוראך מתב

להתנהגות מסוימת שמקובלת בקבוצה. אם מצפים ממנּו חדש, חברי הכיתה 

רה שונה, ולא יסכים להתאים את עצמו לנורמות המקובלות ה"חדש" יתנהג בצו

בחברה, הוא יהיה חשוף ללחצים של החברה ולדרישה "ליישר קו" עם הנורמות 

. אם ה"חדש" לא "יישר קו" עם החברה, הוא אליה המקובלות בחברה שהצטרף

  נדון לדחייה ולסילוק מהחברה.

כונה שה"שונה" נולד עמה. המצב חמור אף יותר כאשר השוני של האחר נובע מת

ה עושה מאמצים כבירים להשתלב בחברה ולהיות חלק ממנה, אך כֶ אדם נָ  ,למשל

- על ,למעשה ,המצליח להיות "כמו כולם", והוא נדחֶ  כות שלו הוא איננּובגלל הנָ 

ידי החברה. דחיית אדם כזה יכולה לפגוע בו באופן קשה ולעתים אף להיות 

  הרסנית עבורו.

 – כמו החיות –בני האדם מתנהגים לפעמים כמו החיות. גם הם , כי רברתמ

כיוון שהוא  ,להיות חלק מן החברה החריג ומונעים ממנּואת דוחים את השונה ו

שאמורה להיות חברה מתחשבת ורגישה,   – "כמו כולם". החברה האנושית איננּו

שונה, מחשיבה גם היא את האחידות ומתקשה לקבל את ה – בניגוד לבעלי החיים

  ה?!מָ הֵ ּבְ ן הַ ם ִמ ָד ָאר הָ תַ ממש כמו בעלי החיים. האמנם מוֹ 
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  : משימות זאב. . . – אדם לאדם

  

  איתור מידע

  כיצד מתייחסת קבוצת בעלי חיים לשונה?  .1

  

  ?13שורה ב "נורמות מקובלות"בביטוי למה הכוונה   .       א.2

   ויוצאת דופן התנהגות חריגהל  .1

  "מקובלים"הק את התנהגות המאפיינת רל  .2

  פי מוסכמות שקבעה החברה -התנהגות מקובלת, עלל  .3

  אף לא אחת מהתשובות   .4

  

  ?14שורה ב "ליישר קו"ביטוי למה הכוונה ב  ב.

   ולא לסטות ימינה או שמאלה ללכת רק בצורה ישרה  .1

  להתאים את ההתנהגות לנורמות המקובלות בחברה   .2

   י הצדקפ-ולנהוג על לא לסטות מדרך הישר  .3

  לא אחת מהתשובותאף   .4

  

  ?3שורה ב "היא"למה מתכוונת המילה   .       א.3

  תופעהל  .1

  קבוצהל  .2

  חיהל  .3

  לא אחת מהתשובותאף   .4

  

  ?9שורה ב "אנו"למה מתכוונת המילה   ב.

  תלמידיםל  .1

  בני האדםל  .2

  חיותל  .3

  כל התשובות נכונות.  .4
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  ?13ה בשור המרכאותמה מציינות   .       א.4

  דיבור עקיף  . 1

  ציטוט  .2

  כינוי  .3

  דיבור ישיר  .4

  

  ?בסוף המאמר "?!"הסימן  מצייןמה   ב. 

  שאלה  .1

  משפט תמיהה   .2

  עובדה   .3

  לציין דעה   .4

  

  ?בכותרת המרכאותמה מציינות   ג.

  דעה של הכותב   .1

  עובדה   .2

  ציטוט  .3

  אף לא אחת מהתשובות   .4

  

  ?3בשורה  "אף" ת הקישורלמימה משמעותה של   .       א.5

  גוד ינ  .1

  סיבה   .2

  תוספת  .3

  תכלית  .4

  

  ?11בשורה "אך"מה מציינת המילה   ב.

  תכלית  .1

  תוספת  .2

  סיבה   .3

  גוד ינ  .4
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  ארגון מידע

  הצטרף? מדוע דחתה להקת הזאבים את הזאב ש  .      א.6

  באיזה מקרה תלמיד חדש בקבוצה נדון לדחייה מן החברה?  ב.

  דומה התנהגות בני האדם לזו של בעלי החיים?במה   ג.

    ".מותר האדם מן הבהמההסבירו את המשפט "  .       א.7

  ?זאב" –"אדם לאדם בכותרת למה התכוון הכותב   .8

  התנהגות בני האדם שונה מהתנהגות בעלי החיים.  .1

  התנהגות בני האדם דומה להתנהגות בעלי החיים.  .2

  ש לחשוש מזאבים.שי שםיש לחשוש מבני אדם כ  .3

  נכונה.  תשובה אינהאף   .4

מה משמעות  ?!"האם מותר האדם מן הבהמה" :המאמר מסתיים בשאלה  .9

  על עובדות המוצגות במאמר.  הסתמכו ?השאלה

  מהטקסט.טענה זו השוואה. הוכיחו כתוב במבנה של המאמר   .10

  הסבירו מה תרומת המבנה למסקנת הכותב.   

השמות את ומיינו את הפעלים,  ,)10-4שורות (השנייה עיינו בפסקה   .    א.11

שלפניכם. בכל עמודה כמו זו טבלה ב ,התארים המופיעים בהאת ו

  .מן המאמר דוגמות חמשכתבו 

 תארים שמות עצם פעלים  שורה

 הווה עבר

  

  

    

  

 דוגמותמתוכה שתי  ואי), הב16-11שורות רביעית (הבפסקה  נועיי  ב.

  ).העישימוש של ה"א היד ןשיש בהלמילים מיודעות (

  הבעה בכתב

  פסקה אחת לגבי אחד מהנושאים א' או ב'. ו בכת  .12

כאשר תלמיד מצטרף לכיתה, תלמידי הכיתה מצפים ממנּו שיתאים   א.

 ,תה. הביעו את דעתכם על מצב זהיאת התנהגותו לזו המקובלת בכ

  ונמקו אותה. 
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ונה כחלק מהחברה. יש הטוענים כי צריך לקבל גם את האדם הש  .ב

  הביעו את דעתכם על טענה זו, ונמקו אותה. 

  

  כעת בדקו את התשובות שלכם. 

 ,פי המחוון-לבדקו את תשובותיכם ע .מצוי מחוון לבדיקת התשובותבעמוד הבא 

בו את הפרטים  רשמושתבתום הבדיקה העבירו למורה דף  .ותנו לעצמכם ציון

  שלפניכם.

  

  דף משוב

  שאלות) ה(רשמו מספר  :נהנכובצורה  ןעליה תיענישאלות שא. ה. 1

  )16 ודעזרו בעמיה( :מממדי ההבנה ןההללו השאלות  .ב    

  

  (רשמו מספר שאלות) :ןשאלות שלא הצלחתי לענות עליהא. ה  .2

  אלו:ההבנה המממדי  ןהשאלות ה .ב     

  

  ו את התשובות המתאימות לכם):קיעת(ה ותמסקנ. 3

  מסוג:עזרה בשאלות א. נחוצה לי 

  תוכן סמוי. / הבעה בכתב / לשון-מטה / ארגון מידע / איתור מידע   

  ב. נחוצה לי עזרה בכתיבת פסקה.

  

  פסקת טיעון
 צריךיש הטוענים כי  ,חברה ישנם אנשים השונים במראם ובדרך דיבורםכל ב

האדם הוא לא רק משום ש ,לקבל לחברה גם את השונה. אני מסכימה עם טענה זו

המראה שלו  ,אלא האישיות וההתנהגות. אדם שנולד נכה ,ני שלוהמראה החיצו

אבל הוא יכול להיות אדם מעניין, אוהב לעזור וחבר טוב.  ,פחות נעים לעין

 , ובכל זאת הואשיתוק יש לו .סא גלגליםיתה שלנו ישנו תלמיד בכיבכלדוגמה, 

עדיו תה יותר מכל הילדים האחרים. אין מסיבה שהוא לא מארגן. בליתורם לכ

תה שלנו היו משעממים. לפיכך חובה עלינו לנהוג עם השונה כחלק שווה יחיי הכ

  בחברה. 
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  מחוון –זאב..."  –"אדם לאדם 

  מספר
  השאלה

  קידוד  תשובה נכונה  הקריטריון  הנבדק

  נק' 3  דוחה אותו ואף מתאכזרת אליו  איתור מידע  1
  התנהגות מקובלת, רגילה,  – 3  מוכרות- מילים לא  א  2

  וסכמות שקבעה החברהמפי -על       
  נק' 0 – 3

  להתאים את ההתנהגות  – 2  מוכרות- מילים לא  ב    
  לנורמות שקבעה החברה       

  נק' 0 – 3

  נק' 0 – 3  קבוצה ל – 2  מאזכרים  א  3
  נק' 0 – 3  בני האדםל – 2  מאזכרים  ב    
  נק' 0 – 3  כינוי  – 3  סימני פיסוק  א  4
  נק' 0 – 3  תמיהה – 2  סוקסימני פי  ב    
  נק' 0 – 3  ציטוט – 3  סימני פיסוק  ג    
  נק' 0 – 3  תוספת – 3  מילות קישור  א 5
  נק' 0 – 3  ניגוד – 4  מילות קישור  ב   
  הלהקה דחתה... כי היה בצבע   ארגון  – תוכן גלוי  א 6

  שונה
  נק' 7

  אינו  אםתלמיד חדש נדון לדחייה   תוכן גלוי  ב   
  התנהגותו לנורמות מתאים את 

  המקובלות בקבוצה

  נק' 7

חיית בדהתנהגות בני האדם דומה...   תוכן גלוי  ג   
  השונה מקרבה

  נק' 7

  מוסרית התנהגות בני האדם   תוכן סמוי  7
  מהתנהגות בעלי החיים יותר

  נק' 7

  התנהגות בני האדם דומה   תוכן סמוי  8
  (הזאבים) להתנהגות בעלי החיים

  נק' 7

השאלה אירונית כלומר הכותב לא   פרשנותסק + יה  9
 .ה מבעל החייםבטוח שהאדם נעלֶ 

  שנברא דומה יותר פי - על- אף
בהתנהגותו האדם דומה  ,לאלוהים

  לבעלי החיים האכזריים

  נק' 15
  

מתבצעת השוואה לבני  11בשורה     .10
האדם. הטקסט מתחיל עם בעל 
חיים וזה בדרך כלל מאוד מעניין 

. בחלק ולא מאיים על הקורא
הראשון יסכימו כולם שזה לא תקין 
ולכן יאלץ הקורא לקבל את 

  המסקנה לגבי בני האדם.

  

    לפי בחירת התלמיד  ידע לשוני  א 11
  הנורמות המקובלות  ידע לשוני  ב       נק' 10

  נק' 10  שלמטה פי פסקה-לע  הבעה בכתב  12
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  הבעה בכתב
פרותית), כשכתבתם סיפורי חוויה או עד כה עסקתם בעיקר בכתיבה ָנָרִטיִבית (ס

  כתיבה עיונית.  :סיפורי עלילה. השנה נכיר ונכתוב סוגה חדשה

  

  זיהוי ומיון של סוגות

וקבעו מי מהם טקסט נרטיבי (ספרותי) ומי מהם  ,קראו אותם .לפניכם שני קטעים
  בעמוד הבא.שהמופיעות בטבלה  העזרו באמות המידיטקסט עיוני. ה

  

  1קטע 
פורי השיר היציבות בארצנו היא החוחית. היא בולטת בשירתה אחת מצי

בהיר, הלחיים והצוואר -ובנוצותיה הצבעוניות. מצחה וסנטרה הם בצבע אדום
אדמדם, הבטן לבנה, הזנב שחור, -לבנים, הקדקוד שחור, גבה חום, החזה צהבהב

  כנפיה שחורות, ובשולי הכנפיים קווים זהבהבים.
צים שבחורשות, בגנים, בׂשדרות ובמטעים, אולם כדי החוחית חיה בין ענפי הע

בר קוצניים, -למצוא זרעים שהם עיקר מזונה, היא יורדת לאדמה ומחפשת צמחי
  כגון הברקן והחוח (בעיקר החוח, ומכאן שמה).

  את הזרעים היא מוציאה מפרות הצמחים האלה בעזרת ַמקורה החזק.
, בהגיע עונת הכלולות והדגירה, בחורף היא נראית בלהקות גדולות, אולם באביב

זוגות. באותו זמן מרבה הזכר להשמיע - נפרדות הלהקות, והחוחיות נראות זוגות
  את שירתו ולסלסל בקולו, ואילו הנקבה עוסקת בבניית הקן בין ענפי העצים.

  
  2קטע 

  יום שני, כ"ב בתשרי                
  יומני היקר,

ני עייף מאוד. קרה לי משהו מרגש השעה כבר מאוחרת, ואני עומד לשכב לישון, א
הספר, ראיתי ציפור - במיוחד, ואני רוצה לספר לך עליו. בצהריים, כשחזרתי מבית

קטנה ומדהימה מוטלת ללא תנועה על האדמה. הצבעים שלה היו מיוחדים: 
אדום, צהוב, שחור ולבן. היא הייתה יפה מאוד. הרמתי אותה בזהירות, והבחנתי 

תי אותה הביתה, ואימא הציעה לי לטפטף טיפות מים בנשימתה החלשה. הכנס
כך -לַמקורה הקטן. החזקתי אותה קרוב לגוף, וטפטפתי טיפה אחר טיפה. אחר

גפן, והשמעתי לה מנגינה שקטה. ישבתי -הנחתי אותה בקופסה מרופדת בצמר
לידה, עיינתי במדריך הציפורים, וגיליתי ששמה חוחית. הנחתי לפניה זרעוני 

י קראתי שזה מזונה. היא לא אכלה, אבל גופה זז קצת. אני מקווה ברקנים, כ
  שהמים והמוזיקה ירפאו אותה.

68 



69 
  

 

  טקסט עיונילבין בין טקסט נרטיבי  לההבד

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

 עיוני (עובדה/עמדה)טקסט  טקסט נרטיבי (סיפורי)

  * משולבים בו תיאורים רבים.

  * משולבים בו רגשות ותחושות.

  שאלה. * משולבים בו מילות קריאה ומילות

  שיח.- * משולב בו דו

  * משולבים בו ציטוטים.

  * מוסר בעיקר פעולות ותחושות (לעתים גם מידע).

  על- * כתוב כיחידה אחת ללא פסקות. הרעיון הוא רעיון

  של כל הטקסט.   

  * מופיעות דמויות המשתלבות בחוויה או בעלילה.

  (זמן, מקום, היצגכלל הוא בנוי משלושה חלקים: -* בדרך

  (פתוח, סגור).  סיום(בעיה ופתרון) ו רצף עלילהדמויות),    

  . מסריש בו  –* מגמתי 

  * בדרך כלל, אין בו תיאורים.

  * אין בו הבעת רגשות. 

  * בדרך כלל, אין בו מילות קריאה ומילות שאלה.

  שיח. - * אין בו דו

  בו ציטוטים. * בדרך כלל, אין

  * מוסר מידע בלבד בנושא/ים מסוימ/ים.

  * אין בו דמויות. 

  בעיה , תוצאה, סיבה* רכיבי המבנה שלו הם, בדרך כלל, 

  . פְתרוןו   

  . עמדהאו  מסקנהלעתים יש בו  –* מגמתי 
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  פסקההמבנה זיהוי 
  

  1תרגיל 

  שאחריהם.דרישות הפי - ל, קראו אותם ופעלו עלפניכם שישה משפטים

אדם מפני גנבים הבאים לגזול את רכושם. הוא גם עוזר הכלב שומר על בני ה  .1

  לעיוורים למצוא את דרכם.

ראינו אפוא כי הכלב משרת את האדם בדרכים שונות, ועל כן חשוב שהאדם   .2

  יטפל בו במסירות ובנאמנות.

  לכלב תפקידים שונים העוזרים לאדם.  .3

  נוסף על כך, יש אנשים המחזיקים כלב למטרת שעשוע.  .4

ם בשירות המשטרה יש לכלבים תפקידים רבים: איתור סמים, שמירה, ג  .5

  גישוש ועוד.

  הכלב הוא בעל חיים החי בקרבת האדם.  .6

  

  פעולת קבוצה –אפשרות א' 

וסדרו אותם לפי סדר הגיוני. את הסדר הנכון רשמו על דף  ,קראו את המשפטים

  יעו להסכמה.והג ,הקבוצותתוצאות בין ם לכיתוצאותבין הקבוצה. השוו 

  

  פעולת יחיד –אפשרות ב' 

פי ההיגיון שלכם. העתיקו למחברת רק את -וסדרו אותם על ,קראו את המשפטים

  ידוריים בסדר שבחרתם.המספרים הס

  והגיעו להסכמה.  ,עמיתיכםתוצאות בין ל םכיתוצאות ביןהשוו 

  

  :אפשריות תשובותלהלן 

  2>4>5>3>1>6ג.     6>2>5>4>1>3ב.     2>4>5>1>3>6א. 

  

  ודונו בו. ,החליטו על הסדר הנכון
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  2תרגיל מס' 

 ,העתיקו את המשפטים בסדר הגיוני הנראה לכם .לפניכם מקבץ משפטים נוסף
  ם צדקתם. כך בדקו א- ואחר

  
  .השיטה משניאה את הלימוד כי היא הופכת להיות חסרת עניין  . 1

  .הפ-לקיימות שיטות לימוד שונות, ואחת מהן היא שינון בע  .2

פי - על- פרטים, אף הפ-ליתר על כן, חלק מהתלמידים מתקשים לזכור בע  .3

  ולא פעם נכשלים בשל כך. ,שהם מבינים היטב את החומר

  לשיטת השינון חסרונות, ורצוי לפתח שיטת לימוד חלופית.ראינו אפוא כי   .4

  נוסף על כך, השיטה הופכת את הלמידה לאוטומטית ללא הבנה וחשיבה.  .5

  פה חסרונות.- ת השינון בעללשיט  .6

  

  לפניכם הסדר הנכון של המשפטים וההסבר לכך. 

  .הפ-לשינון בע מהן היאואחת  ,לימוד שונות שיטותקיימות   .1

רומז הכינוי ה ה.פ-לשיטת שינון בע –צג הנושא ופתיחה מהמשפט ב   

  .מרמז על הנושא "היא"

  חסרונות. הפ- להשינון בע לשיטת  .2

את העובדה המרכזית כי הוא מציג  ,יון המרכזיזה הוא הרעמשפט   

  שלאחריה יבוא פירוט. לשיטה חסרונות. 

  .שיטה משניאה את הלימוד כי היא הופכת להיות חסרת ענייןה  .3

  .החיסרון הראשון מתחיל בה"א הידיעה  

  ללא הבנה וחשיבה. ,השיטה הופכת את הלמידה לאוטומטית ,נוסף על כך  .4

  .המציינת תוספת "נוסף על כך" במילת הקישור החיסרון השני ממשיך  

פרטים, אף על פי  הפ-לחלק מהתלמידים מתקשים לזכור בעיתר על כן,   .5

  ולא פעם נכשלים בכל כך. ,שהם מבינים היטב את החומר

המציינת תוספת. "יתר על כן" החיסרון השלישי ממשיך במילת הקישור   

  .אנו מוסיפים עוד חיסרון

  ורצוי לפתח שיטת לימוד חלופית. ,לשיטת השינון חסרונות כי ראינו אפוא  .6

  . סיכום של הנאמר, מסקנה והדעה  

)2( 

)6( 

)1( 

)5( 

)4( 

)6(
( 
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 ההפסקה בשלמותָ 

  

- ל. לשיטת השינון בעהפ-לואחת מהן היא שינון בע ,שיטות לימוד שונות קיימות

  חסרונות. השיטה משניאה את הלימוד כי היא הופכת להיות חסרת עניין. הפ

שיטה הופכת את הלמידה לאוטומטית ללא הבנה וחשיבה. יתר על נוסף על כך, ה

פי שהם מבינים -על-פרטים, אף הפ- לקשים לזכור בעתכן, חלק מהתלמידים מ

ראינו אפוא כי לשיטת השינון  בשל כך.היטב את החומר, ולא פעם נכשלים 

  לפתח שיטות למידה חלופיות. , ורצויחסרונות

  

  

  

  נושא:      

  מופיע בפתיח                   

  

  

  רעיון            

  מרכזי                  

  תומך ג'                  תומך ב'                         תומך א'            

       

  

  

  

  

     

  

  

  סיום       

מסקנה

  אין חשיבה
לא מופעלת 

 חשיבה

  קושי 
  לזכור
 פרטים

שיטות 
 לימוד

 חסרונותיש  –שיטת שינון ל

  משניאה
  את 

 הלימוד

  שיטה 
 חלופית

72 



73 
  

  (עצמאית)ה סקפבנה מ
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הופך  ההפתיחמשפט 
  לפסקת פתיחה.

 מאיתה עצהוא מובע כפסק(
לצורך הוראה או כפסקה 

  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

יון מרכזי של רע
 פסקה תוכית

  כיןתימו
ים משפט

ם ברעיון ומכיהת
  ומסבירים אותו.

  סקה תוכית:המשך פ

  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 

על הרעיון המרכזי וגם 
ה המלצה, תוצאה, מסקנ

  או סיכום. 
 יוןעעל הר זהמשפט מרמ

המרכזי, והוא איננו מוסר 
  מידע חדש. 

נמצא בפסקה עצמאית 
לצורך הוראה וכפסקה 

  סיימת מאמר.המ

 סיום

כעת יש 
מחזוריות. 

אנחנו 
כותבים 

שלוש - שתיים
פסקות 
 תוכיות.
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  מהי פסקה? 

  

באת ומ המשפטיםאחד ב .משפטים שונים םליימכ קראנוכל הקטעים ש  .א

היגד עיקרי, משפט מפתח, משפט למשפט זה שמות רבים:  .אמירה מכלילה

, ובקיצור מרכזי רעיון בספרנו נכנה אותוציר, משפט מרכזי ורעיון עיקרי. 

  .ר"מנכתוב 

  

או  ריםמסבי, משפטים מפרטיםמצטרפים משפטים  רכזיהמהרעיון משפט   .ב

(לא תמיד יופיעו משפטים מכל הסוגים  .אליו, הקשורים מתאריםמשפטים 

 .תומכים משפטים בספרנו ) נכנה אותםהללו.

  
 .מילות קישורהמשפטים מתחברים זה לזה באמצעות   .ג

  
 .פסקהלמקבץ משפטים כזה קוראים   .ד

     

  

  

 רעיון מרכזירעיון מרכזירעיון מרכזירעיון מרכזיפסקה היא מקבץ משפטים הכוללים פסקה היא מקבץ משפטים הכוללים פסקה היא מקבץ משפטים הכוללים פסקה היא מקבץ משפטים הכוללים 

 משפטים תומכיםמשפטים תומכיםמשפטים תומכיםמשפטים תומכיםוווו(המציג אמירה מכלילה) 

(המפרטים או מסבירים או מתארים את האמירה 

  המכלילה.)

  מתאימות. מילות קישורמילות קישורמילות קישורמילות קישורבין כל המשפטים יש 
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  פסקה = רעיון מרכזי + משפטים תומכים

  :הרעיון המרכזימאפייני 

  מובע במשפט שלם תקין, ולא במילה או בביטוי;   א.

  משפט קצר;  ב.

  משפט מכליל;  ג.

  מנוסח במשלב לשוני גבוה;  ד.

  בסופו תבוא נקודה.  ה.

  התומכים:משפטים ה

מטרתם לתמוך ברעיון ולהסביר אותו לקורא באמצעות נימוק, פירוט,   א. 

  ;הסבר, תיאור ודוגמה

  המשלב הלשוני שלהם נמוך יותר;  ב. 

  , הוכחות, הסברים ונימוקים. דוגמותַמציגים פרטים,    .ג

   

  רכזיהמ רעיוןל תומכיםה

  

  

  

    

  

  

  

  ברהס
יאור, תבאמצעות 
חזרה השוואה, 

על אותו רעיון 
באמצעות מילים 
  וביטויים שונים

  
  אורית
  

  הדגמה

  והוכחה

  של,למ

  דוגמה,ל
לצורך 

  מחשהה
  

  
  

  ימוקנ
  וע?מד

  
  

  

  ירוטפ

  זה?אי 

  ילו?א
  

  כיםומקיד התתפ

  וראקל גרוםוא לה

רעיון ה בין אתלה

  .המרכזי

  רעיון מרכזי

סייע בהבנת הקשר בין הרעיון הרעיון ותומכיו משולים לשולחן ולרגליו. (המשל הזה מ

 לבין התומכים.)
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 הָק ְס ּפִ תרגול בנושא הַ 

  את המשפטים שלפניכם, וסדרו אותם בסדר הגיוני.  קראוקראוקראוקראו

  במחברת את מספרי המשפטים לפי הסדר הנכון.  כתבוכתבוכתבוכתבו

  עבוד בצורה יחידנית או בזוגות כרצונכם. את תשובתכם עם עמיתים. תוכלו ל בדקובדקובדקובדקו

  

  עקור את תופעת האלימות בכלל ומבתי הספר בפרט. ל ישש פקס יןא    .1

    נות.ביטוי שובית הספר צורות ב אלימותל    .2

  . הף משתמשים בא םלעתיוימים ויכוח בשליפת סכין סילדים מי   .3

  תי הספר הפכה לתופעה שגרתית.בבלימות א    .4

  שרים חרדה.המקללים, מאיימים ומַ ש , יעל כך נוסף  .5

  

  את המשפטים שלפניכם, וסדרו אותם בסדר הגיוני.  קראוקראוקראוקראו

   ם, אלא כפסקה אחת רציפה. מספריללא המחברת את המשפטים ל העתיקוהעתיקוהעתיקוהעתיקו

  

  ופן תוכל לחולל שינוי בנושא תאונות הדרכים. ד יוצאת הלק פעור   .1

ים רת לתמרוותייחס ברצינמ ינוהג שאים לתאונות הוא הנרמחד הגוא .2

  ולרמזורים.

  .גורמים אחדים תאונותל   .3

 רםגם הוא גו ,ך הרגל שאינו מציית לכללי ההתנהגות בדרכיםול, העל כך נוסף   .4

  .ותלתאונ

רכים בארצנו נהרגו אנשים רבים יותר משנהרגו במלחמות דה תאונותב   .5

  ישראל.

  

שאתם הופכים את המשפטים  ני, לפהסדר הנכון מהועם עמיתים  בדקוהמלצה: 

  לפסקה. 
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  זיהוי חלקי הפסקה

  

  פניכם פסקת דוגמה בה מסומנים חלקיה.ל

  .12-10ושורות  1הפתיח והסיום מסומנים בשני קווים (שורה מס'   א.  

  ).2הרעיון המרכזי מסומן בקו (שורה   ב.

  .)10ועד שורה  2משורה (התומכים מסומנים בסוגריים מרובעים   ג.

  

 .אליו הונ העיר העתיקה שימשה, מאז ומעולם מקום שיהודים מכל הגלויות

. [בשטחים רבים בתוך החומות היו מוסדות הצפיפות בעיר העתיקה הלכה וגדלה

 –ציבור ודת. ברובע היהודי נבנו בתי כנסת מפוארים, ואילו ברבעים האחרים נבנו 

ה ומוסדות ציבור אחרים.  כל אלה כנסיות, מנזרים, בתי הארח –ידי נוצרים -על

באותה תקופה נוסף על כך, צמצמו את השטחים שעמדו לרשות הבנייה למגורים. 

שכר  הגדלה הצפיפות ואף עלולכן לא נבנו בניינים של שתי קומות או יותר, 

הדירה. למרות כל זאת העדיפו היהודים לגור בצפיפות בין החומות ולשלם שכר 

משלא הכותל המערבי.]  –מצאו בקרבת האתר הקדוש דירה גבוה, ובלבד שיי

הן של יהודים והן  –יכלה העיר העתיקה להכיל את כל תושביה, החלה היציאה 

  .אל מחוץ לחומות –של לא יהודים 

  

  ות שלוש פסקות.  באמוהבא  ודבעמ

  זהו את חלקי הפסקות.   א. 
ת משפט הפתיח בנפרד את הרעיון המרכזי שלה, א ווהעתיק ,פסקה כל ופרק  ב. 

כתבו את המילה הראשונה ואת המילה האחרונה של ואת משפט הסיום. 
  התומכים.

  

את  זהו ךכ- רתחמו את התומכים ואח ,הו את הרעיון המרכזיזַ תחילה המלה: 

  הסיום.את הפתיח ו
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  1סקה מס' פ

הספר -רבים בארץ ובעולם נהוגה תלבושת אחידה. גם בחלק מבתיבמוסדות 
שונות. הספר חיובית מבחינות -ת אחידה. התלבושת האחידה בביתנהוגה תלבוש

כן מלמדת התלבושת - ספרם. כמו-א יוצרת תחושת שייכות של התלמידים לביתהי
יקרה ה שת האחידה אינובלתה. ההאחידה את התלמידים מהם סדר ואסתטיק

כלל ליכולת הכלכלית הממוצעת של אוכלוסיית התלמידים. היא -ומותאמת בדרך
ת מראה של תלמידים בג'ינס "ליווייס" ובחולצות "בנטון" מול קבוצת מונע

תלמידים הלבושים בגדים ללא תוויות של יצרנים מפורסמים. מראה כזה עלול 
ות אלה. מסתבר גשהאחידה מונעת ר שתבותללגרום לרגשות קנאה ואף לשנאה. ה

  וראוי להנהיגה בכל בית ספר. ,שלתלבושת האחידה מעלות רבות
  )תלמיד (כתב                 

  
  2סקה מס' פ
נערכים אירועים רבים. אחד מהם הוא יום ספורט. יום ספורט הוא  רבית הספב

 ות זוהוא משמש גורם חברתי מלכד. הכיתות מתחר ,. ראשיתוב ביותריום חש
בכל כיתה מתלכדים התלמידים ומשתדלים לעזור לנציגיהם לנצח ו ,בזו

ות נחים תכותל עצמם תפקידי ארגון ומפבתחרויות. שנית, תלמידים מקבלים ע
, התלמידים לומדים מהי על כך מנהיגות כמו אחריות, עמידה בלחצים ועוד. נוסף

פן ואב לועאפשר לפ-די להצליח כקבוצה יש לעזור זה לזה. איהדדית. כ עזרה
עצמאי ולהביא את הקבוצה להצלחה. החשיבות הגדולה ביותר של יום הספורט 

בריאות. כדי לבריאות. יש קשר ישיר בין ספורט לבין  היא פיתוח המודעות
להאמין בכך יש להתנסות, ויום ספורט הוא הזדמנות לגלות את הקשר. ראינו 

  .ותיאא כי ליום ספורט חשיבות בתחום החברה, האישיות והברפוא
  )כתב תלמיד(

  
  3סקה מס' פ
של היום הוא  אדם יש עיסוקים רבים. רוב הזמן הוא עובד לפרנסתו. בחלק אחרל

חשוב שיהיה לו גם  ,ביתו. בין כל העיסוקים שיש לאדםומשפחתו  עוסק בענייני
 ,יום. כשהוא עסוק בתחביבו-היום דם מלחציתחביב. התחביב משחרר את הא

אך אינו חייב לעשות. התחביב הוא למען  ,אוהב באמת אוההוא עושה משהו ש
ו חייב דין וחשבון לאיש. ולא לצורך פרנסה. מי שעוסק בתחביב אינ ,הנשמה

התחביב מפתח את היצירתיות שבאדם. בזמן העיסוק בתחביב האדם מפעיל את 
החל לאדם,  ,הראש. תחביבים שונים ומשונים יש לות ולא רק א ,כל חלקי הגוף

פעילויות ספורט מגוונות, אולם לכולם יש ב כלהם ומשונים ונישום איסוף חפציב
 בכךחצים המלווים אותו לאורך היום, ולשחרר את האדם מל –מטרה אחת 

  )כתב תלמיד(                    חשיבותם.       
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  , אולם בדרך כלל מופיעה הפסקה כחלק ממאמר שלם. יחידהנו פסקה איעד כה ר

  כיצד נזהה פסקה?

 7–5( כל פסקה מורכבת משורות אחדותלפניכם מאמר הבנוי מפסקות. 

  רעיון אחד בלבד.בה בע וומ ,שורות)

  אין צורך לקרוא את המאמר.

שימו   הִחצים מסמנים רווח הנוצר כשנכתבת פסקה חדשה. רווח זה 

  .יחַ זִ מכונה 

  . , ובכל פסקה מובע רעיון חדשפסקות חמשבקטע זה 

  כל הרעיונות קשורים לאותו נושא. 

חורבן הבית היה מהלומה קשה לעם,     
אבל כבר למחרת ההרס החלה לפעם 

יקום ההריסות בקרבו התקווה לש
ולחידוש ההיכל. וכך החלו יהודים 

. הם הולהתקבץ בלים שלירולחזור 
הקימו בתי כנסיות אחדים ובתי 
מגורים וציפו לזמנים טובים יותר, אלא 
שתקוותם נכזבה. לאחר כמה עשרות 
שנים קם ברומא קיסר חדש, 
אדריאנוס, והוא החליט לאחד את כל 
תושבי האימפריה הרומית לעם אחד, 

הדבק המלכד אותו הוא ההלניזם. ש
הקיסר לא נתקל בקשיים בבואו להנהיג 

  חוץ מאשר ביהודה. –את תכניתו 
כדי למנוע את היהודים מלצאת     

במרד חדש, נמחקה ירושלים מעל פני 
ובמקומה נבנתה  עיר חדשה,  ,האדמה

רומאית טהורה, שנקראה "איליה 
קפיטולינה". הר הבית הוסיף לשמש 

ש, אבל לרומאים בלבד, כמקום קדו
והם הקימו בו מקדש לאל יופיטר. הם 

 םמה דבנו תאטרון וקשתות, ושרידי אח
נמצא עד היום מתחת לאחד המנזרים 
בעיר העתיקה. כדי להחיש את השלטת 
ההלניזם בקרב היהודים גזר הקיסר על 
ביטול המצוות העיקריות של היהדות, 
בהן מילה ושמירת השבת. הדבר קומם 

ודים בכל עוז והביא לפריצת את היה
 כוכבא.-מרד חדש: מרד בר

. בתחילתו 132מרד זה פרץ  בשנת     
נחלו המורדים הצלחה. הם כבשו 
חלקים נרחבים של יהודה, לרבות 
ירושלים, וזכו לתמיכת רובו של העם. 

כוכבא מטבעות, - טבע בר ,ריתבין ה
, םה שבהָר ָק כסימן לעצמאות. על היְ 

סס מבנה, ונוטים ל הכסף, התנוֶק ׁשֶ 
  לראות בו את דמות חזית בית המקדש.

אבל עד מהרה הופעלה כל העצמה     
הרומאית האדירה נגד יהודה הקטנה. 

ישראל, -לגיונות הרומאים הוחשו לארץ
אפילו מגליה שבקצווי אירופה. 
החיילים הרומאים הטילו מצור על 
יהודה כולה ולאחר מכן הידקו אותו 

בשו את לאט והתקדמו, כ-לאט
כוכבא ואנשיו - ירושלים ודחקו את בר

לביתר שבהרי יהודה, ושם הושמדו 
  אחרוני הלוחמים היהודיים.

אבל המהלומה הקשה מכול     
שהונחתה על  היהודים הייתה איסור 
חמור על כניסת יהודים לעיר. כל יהודי 
שהגיע למרחק של פחות משלושה מילין 

ור היה צפוי לעונש מוות. האיס ,מהעיר
על התיישבות היהודים בירושלים היה 
בתוקף מאות שנים,  עד כיבוש הארץ 
בידי הערבים במאה השביעית, אבל היו 
תקופות שבהן האיסור לא  נשמר 

 בקפדנות. 
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במאמר שלפניכם אין זיח, אך יש רווח של שורה בין הפסקות. גם זו 

  דרך לציין את תחילתה של פסקה חדשה.

  את המאמר.אין צורך לקרוא 

  בקטע זה?  שכמה רעיונות י

  תזונה נבונה

  )מעובד מתוך המאמר "רפואה ציבורית"(

בחברת השפע של ימינו אנו מוצפים במוצרי מזון רבים ובשלל 
אמצעי פרסום המגבירים את צריכתם. כלי התקשורת מעמיסים 
עלינו מידע רב, ולעתים גם מידע סותר, על המזונות ועל השפעתם 

. פעמים רבות אנו קונים מזונות הנראים לנו טעימים בשל על גופנו
אריזתם היפה, בשל צורתם ובשל צבעם, ולעתים אף בשל המלצות 
של חברים. לעתים  אנו רוכשים מזונות, שנאמר עליהם כי הם 

  סגולה לבריאות, גם כשהדבר לא נבדק ולא הוכח.
  

רועים למזון יש גם  תפקיד חברתי. אנו אוכלים במסיבות ובאי
לא תמיד כדי לספק את צורכי הקיום של הגוף, אלא מפני  –שונים 

שכך נהוג ומקובל בחברתנו. גם כשאנו מחליטים לאכול בתבונה 
ולהתייעץ עם רופאים ועם תזונאים, אנו שומעים גישות ודעות 

מה רצוי  ומה לא רצוי לאכול, כמה לאכול, איך לאכול  –שונות 
  שהבלבול והמבוכה רבים. ומתי לאכול. לא ייפלא אפוא

  
לדעת רבים מהמומחים לתזונת האדם, אחת הבעיות המרכזיות 
של חברת השפע היא ההשמנה. ההשמנה עלולה לגרום נזק 

הדם, סוכרת ועוד. בעיה - לבריאות, כמו מחלות לב, פגיעה בכלי
אחרת היא רזון מוגזם. יש בני נוער הגוזרים על עצמם דיאטת 

"דקים  –ון שהם רוצים להיראות אופנתיים הרזיה קיצונית, מכיו
ויפים". הימנעות מאכילה עלולה לפגוע במערכות רבות בגוף עד 
כדי סיכון חיים. לכן חשוב שכל אחד מאתנו יקבל מידע על 
המזונות שהוא אוכל, על ערכם התזונתי, על הרגלי צריכה ואכילה 
נאותים ועל אורח חיים שיפחית במידה רבה את הסיכונים 

  ובעים מרזון מופרז או מהשמנת יתר.הנ
  

כדאי שנזכור: רבים מהמבוגרים הנוטים להשמנה היו רזים בשנות 
נעוריהם, ולכן לא ראו צורך להקפיד על הרגלי תזונה מתאימים. 

תקטין את היקף הבעיה  – בגיל צעיר דווקא – הגברת המודעות
תרופה ואת חומרתה בגיל מבוגר. גם לגבי רזון יתר מוטב להקדים 

  למכה, בטרם יהיה מאוחר מדי.
  

משמעיות בדבר כללי ההתנהגות -לא נוכל לתת הנחיות ברורות וחד
מכיוון שאין כללים כאלה, אולם  ,המתאימים לכל אחד ואחד

ננסה להביא את הגישות ואת הדעות המקובלות כיום על חלק גדול 
  מאנשי המקצוע בתחום תזונת האדם. 

  א

  ב

  ג

  ד

  ה
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As the sun set over the amphitheater, the Israeli flag was raised, and Hatikvah was 

played. The moment the national anthem was finished, dozens of Israelis waved 

their country’s flag and shouted, “Go Israel!”. The rushed to congratulates the 

winner and have their picture taken with him. The security guards couldn’t hold 

back the crowd. It was August 25
th
, 2004 in Athens, Greece, and Gal Fridman had 

just been awarded an Olympic gold medal in windsurfing – the first gold medal 

ever for Israel. 

This Israeli victory was a great source of pride. Although Israel first entered the 

Olympics in 1952, its athletes won their first medals in 1992. Before the Athens 

Olympics, Israel had won silver and three bronze medals. So when Fridman won 

his gold medal, there were celebrations all over Israel. Television and radio shows 

were interrupted to announce the news. Some people even cried when they heard 

what had happened. Fridman himself couldn’t quite believe that he had won. “It 

feels like a dream”, he said. 

Gal Fridman was born in Karkur, on September 16
th
, 1975. His father, a great fan of 

water sports, gave all o his children names related to water. Gal’s name is 

especially appropriate because it means “wave”. His father coached him when he 

began sailing at the age of seven. Gal entered his first competition in the youth 

category when he was 11 and, after serving n the army, competed in the adult 

category. 

In 1996, Fridman won an Olympic bronze in windsurfing and was named Israeli 

Sportsman  of the Year. However, due to illness, he could not participate in 2000 

Olympics. While he was recovering, he began biking, which helped him build up 

his endurance. In 2001, he went back to competing and soon he began winning 

once again. 

After Fridman won the gold medal, he dedicated it to the memory of the 11 Israeli  

athletes and coaches who were killed in a terrorist attack at the Munich Olympics in 

1972. He said that he hoped his victory would contribute to peace. “I want the battle 

to end in the water”, he said. “If you want to fight someone, do it in sports  and see 

who is better”. 

גם באנגלית קיים רווח בין פסקה 
  לפסקה
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בדרך גרפית ותגת פסקהצ  
  'שרות אאפ

  .חַ יזִ ח פסקה נקרא ותווח הפהר

  אנציקלופדיות. וב תתונובספרים, בעי בלוא מקוה

_______________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________  
_______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________  

  
  'שרות באפ

  שורה ריקה) בין פסקה לפסקה.רה (שורווח של 

  השימוש במחשב.  אזקובל ממ

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________  

  
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
._________________________________________________  

  
  'שרות גאפ

  ה האחרונה של הפסקה. ורסוף השב וחרו

__________________________________________________
__________________________________________________

_________________________  
__________________________________________________
__________________________________________________

____________________________  
  

  ו במחברת איזו דרך עדיפה עליכם. כתב

  חזי

  חזי

 חורו

בסוף 

  שורה

  

  חורו 

  שורה ריקה
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  מהי פסקה מודלית?

  

  

  

  

  

  ות האחריות?גבול םמה

קבע שהכותב אחראי לכך שהקוראים יבינו את מה שהוא רצה  טוֹ יְס ִר ַאהפילוסוף 

   .הכולל תמיכה ברעיון המרכזימודל רטורי לומר. לשם כך הוא בנה 

  

  

  

  

  

  

  

  

יצוי האחריות של הכותב כלפי תומכים מבטיחה את מה תל שלושהפעלת כ

  הקורא.

  

, אך חייב כל התומכיםלא חייבים להימצא  ינהקפסקה תַ ב   שימו      

ותומכים הקשורים אליו. התומכים  רעיון מרכזי אחדלהיות בה 

השתמש לכותב רשאי כלומר  .עשויים להיות מסוגים שונים

 שהקוראייתכן . אבל בלבד הסבראו  בלבד דוגמהבתומך מסוג 

לכן כדי להבטיח  .המסרבין את הרעיון המרכזי, כלומר את ילא 

: גם בכל האפשרויותשהקורא יבין את המסר, יש לתמוך ברעיון 

  ידי דוגמה.- בעזרת נימוק, גם בהסבר וגם על

  כזירעיון מר

  . נימוק1

  . הסבר2

  . דוגמה3

  תומכים

 נת הנקרא מוטלת על הכותב.להבהאחריות 

83 



84 
  

  

  דגם רטורי – דליתמו פסקה            
                

  

       

                               

  

  

  

  

  

  פירוט                    נימוק                            

  אורתי /הסבר                   רותיא/ הסבר             

   דוגמה                    דוגמה    

                              

   

 

  עובדהדגם   דגם עמדה

  כזירעיון מר  כזירעיון מר

 ידי אריסטו- נקבע על
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  תומכים

  סיום

  תומכים

  סיום
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  מה בין נושא לבין רעיון מרכזי?

נושאים לכתיבת פסקה. מתחת לכל נושא מופיעה הצעה לרעיון מרכזי.  םכינפל
  .הוסיפו רעיונות משלכם

  כלשהו או להציג עובדה כלשהי.מסר   אמור להביעהמרכזי רעיון ה כרו!ז

  .מכלילך הרעיון המרכזי חייב להיות משפט. בד"כ משפט לפיכ 

  .תחוםציג רק מַ הנושא לעומת זאת 

  לפיכך הנושא עשוי להיות מילה, שתי מילים או ביטוי.

  .ר"מ = רעיון מרכזי רעיונות. פרלנושא אחד יכולים להיות מס

  סורת יהודיתמ: אשונ  .1

  המסורת היהודית מאחדת את העם.                                                        :ר"מ  

  חשוב לשמור על המסורת היהודית.  :ר"מ  

  הודי התפוצותי: אשונ  .2

  יש לפתח את הזיקה בין יהודי התפוצות לאזרחי המדינה.  :ר"מ  

  די לשמור על קשר עם יהודי התפוצות         מדינת ישראל עושה רבות כ :ר"מ  

  עשר: אשונ  .3

  רעש עלול לפגוע בשמיעה.                                                                           :ר"מ  

   רכזי אחר. מעיון רהוסיפו   
  פרסומת: אשונ  .4

                                              לפרסומת תפקידים שונים.                            :ר"מ  

  עיון מרכזי אחר.  רהוסיפו   
  שידורי פרסומת בטלוויזיהנושא:   .5

  שידורי הפרסומת בטלוויזיה פוגעים באיכות התכניות.                            :ר"מ  

לרכוש וליצור תכניות  יםשידורי הפרסומת בטלוויזיה מאפשר :ר"מ  

  איכותיות. 

  דורגלן מצליחכ: אשונ  .6

  לכדורגלן מצליח יש תכונות מיוחדות                                                       :ר"מ  

  עיון מרכזי אחר.  רהוסיפו   
  ופי או יופי?א: אשונ  .7

  כתבו רעיון מרכזי.  

  כעת בחרו באחד הנושאים, וכתבו עליו פסקה. 
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  כיצד מנסחים משפט מכליל?

אין משתמשים בפועל  ,משפט מכליל אמור להתאים לכל אחד, ולכן בדרך כלל

צורות הה בגוף מסוים. כדי לבנות משפט מכליל, כדאי להשתמש באחת מהניטֶ 

  . שם פעולהאו  שם הפועלאו  פועל בצורת הווה רבים האלה:

  

  שם פעולה  ג.                   שם הפועל    ב.          בצורת פועלא. 
  הווה רבים     
  

  כשלא מעוניינים להזכיר      מצרפיםל  - את ה        בזמןבפועל שימוש 

  אלא ,את עושה הפעולה  הצורה נקראת לפועל.       הווה בגוף רבים 

  , משתמשיםאת הפעולה עצמה  גם שימוש זה "מקור".          ר הכללה יוצ

  ה הוא שם שם פעולבצורה זו.   להבין    מאפשר לבנות משפט אלקור ומאפשר

  כלומר אפשר לצרף לו עצם,       .מכליל       יכולה   פעולה שה

  את ה' הידיעה.                 כל  דיי-לעלהתבצע 

  יומית- יום למידה  כל יום ללמודחשוב         כשלומדים אחד.

  חשובה להצלחה.     כדי להצליח.  גדלים סיכויי   ,יום-יום

            ההצלחה.

  

  

לציין משפטים מכלילים המשמשים אותנו בכתיבת  יםצורות אלו עוזרות לכותב

  רעיונות מרכזיים.

  

  כתיבה                               לכתוב                       כותבים         

  חייבת  הכתיבה    ,לכתובלא די ללמד     וקוראים כותבים

  להשתפר!    יש לוודא שהכתוב   ומשפרים את מיומנויות

  מובן.      הכתיבה.
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  שם פעולה

  פועל

  שם פעולה בסמיכות

 שם פעולה

  מרכזיהרעיון הח וסינ
  שם פעולה.יהיה בו שורצוי  ,מרכזי הוא משפט קצר ומכלילהרעיון ה

, בזמן משתמשים בפועלתלמידים נוהגים לנסח רעיון מרכזי כשהם 
  .עבר בגופים שונים

  1דוגמה 

  הנושא: אלימות.

  הייתה שם אלימות ואנשים השתמשו בכוח פיזי. : םקיי ניסוח

  

  .שימוש  בכוח פיזי  שלמצב  : אלימות היאעדיףניסוח 

  שימוש         השתמש

  2דוגמה 

לאלימות בין ילדים היא שהם  מתווכחים  אחת הסיבות :קייםניסוח 

   .ואינם רוצים  להתפשר  ולוותר

: אחת הסיבות לאלימות בין ילדים היא ויכוח ללא רצון עדיףניסוח  

  להגיע לפשרה    או   לוויתור.        

  

  ויתור    לוותר  פשרה       להתפשר מתווכחים        ויכוח      

  3דוגמה 

במקום לכתוב: זה אינו מומלץ   כשקונים  מותגים במחירים מופרזים. 

  קניית   מותגים במחירים מופרזים אינה מומלצת.       :  כתבו

  קנייה  קונים 

  4דוגמה 

  ך אנחנו נצליח במבחנים. כי כבמקום: חשוב  להכין  שיעורי  בית  

  להצלחה  במבחנים. חשובהשיעורי בית הכנת  :    כתבו

  להכין             הכנה  
  הצלחה    צליח נ

  פועל בהווה

  שם פועל

  פועל

 שם פעולה

 שם פועל עלושם פ   

  שם פעולה
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  שם פעולה

  שם פעולה

  מטוסים. לגלות במכ"ם כדי   משתמשים   5דוגמה 

  לצורך גילוי  מטוסים במכ"ם הואהשימוש  :ניסוח נוסף

  

מצייתים   ים אינםשנהג משום תאונות דרכים קורות 6דוגמה 

  לתמרורים.

  ציות  של נהגים לתמרורים.-תאונות דרכים קורות בגלל  אי ניסוח נוסף

  אינם מצייתים          אי ציות

  

מנצלים ינם שאנשים א נובעת מכךבמקום: הצפיפות בכבישים  7דוגמה 

  הרכבות.את את האוטובוסים ו

אמצעי תחבורה של צול  ני חוסרמת ובעהצפיפות בכבישים נ עדיףניסוח 

  ציבוריים.

  חוסר ניצול    אינם מנצלים

שימו  כאן השתמשנו בצורת הכללה "אמצעי תחבורה ציבוריים" 

  במקום הפירוט "אוטובוסים" ו"רכבות".

  

כל מיני   וניקיון מסביב להם וזרקהעל  שמרו אלאנשים  8דוגמה 

  (פסולת) לכלוכים בכל מיני מקומות.

ידי  זריקת  פסולת  -שים פוגעים באיכות הסביבה  עלאנ עדיףניסוח 

  זריקת         הזריק           וזרק      באתרי  בילוי ונופש.

  ר.- צ-לפניכם שלוש צורות של שימוש בשורש י

  ).בזמן הווה בגוף רבים( לפועלהשורש הפך    -

  .לשם פועלהשורש הפך   -

  .לשם פעולהבמשפט השלישי הפך השורש   -

  ומפתחים את דמיונם. יוצריםדים היל  )1(

  כדי לפתח את הדמיון. ליצורכדאי   )2(

  מפתחת את הדמיון. יצירה  )3(

  פועל

 שם פעולה

 שם פעולה
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  דוגמות נוספות

  שם פעולה  שם הפועל  פועל בצורת הווה רבים

מדי יום,  מתאמניםאם 

  את הגוף. מחזקים

מדי יום  להתאמןחשוב 

  את הגוף. לחזקכדי 

יומי חשוב -יום אימון

  הגוף. חיזוקל

בזהירות,  כשנוהגים

את מספר  מפחיתים

  תאונות הדרכים. 

בזהירות כדי  לנהוגיש 

את מספר  להפחית

  תאונות הדרכים.

זהירה מפחיתה  נהיגה

את מספר תאונות 

  הדרכים.

מדי יום,  מתרחציםכש

  שומרים על ניקיון הגוף.

מדי יום  להתרחץיש 

על ניקיון  לשמורכדי 

  גופנו.

יום יומית  רחצה

  ניקיון הגוף.  שומרת על

  

  ניסוח רעיון מרכזי

העתיקו מאחד מספרי הלימוד שלכם חמישה משפטים שיש בהם פועל,   . 1

לאחר שהחלפתם והפכו את הפועל לשם פעולה. כתבו מחדש את המשפטים 

  את הפועל בשם פעולה. 

. הפכו אותם למשפטים שיש בהם פעלים "רגילים"לפניכם משפטים   .2

 ואמהצורות שנלמדו: פועל בהווה, שם הפועל  באחת. השתמשו מכלילים

  שם פעולה.

  דוגמה

  קראנו ספרים רבים וכתוצאה מכך העשרנו את שפתנו.

  את שפתם כתוצאה מכך. מעשיריםספרים רבים  הקוראים  א. 

  ספרים רבים. לקרואכדי להעשיר את השפה רצוי   ב.

  השפה. להעשרתספרים רבים תורמת  קריאת  ג.

  

  ושימחנו אותם מאוד. ,לטובת קשישי הקהילה תרמנו מזמננו  )1(

  והצלחתי לקבל ציון מעולה. ,למדתי שעות רבות לבחינה  )2(

  נבחרת הכדורגל שלנו לא התאמנה מספיק ולכן הפסידה במשחק.  )3(

  איכות החיים שלנו תשתפר. ,יהיאם נשמור על סביבה נק  )4(

  ר אחראי.הפך אותו לילד יות ואקנו לאחי הצעיר כלב וה יהורי  )5(
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  שלחנו את הכרטיסים לאות מחווה.  )6(

  חשבתי רבות מה אקנה מתנה לאחותי.  )7(

  על נושאים רבים.שוחחנו תוך כדי כך בו ,דחנו את הכליםהֵ   )8(

ופתאום עלה במוחנו רעיון כיצד לפתור את הבעיה  ,צפינו בסרט  )9(

  בועות האחרונים.שהעסיקה אותנו במהלך הׁשָ 

  סכום קטן. ושילמנו ,ונותנו את המכתיַק   )10(

  

זהו  ."גלילאו"מהירחון מאמר "צמחים קטנים ומטריפים" הלפניכם קטע מ  . 3

  והפכו אותם לשם פעולה. ,ל המופיעים בועהפו םשאת את הפעלים ו

סוגים שונים  600 -מ יותרכדאי לדעת שבין הצמחים הרגילים קיימים בטבע גם 

ם ויצורים זעירים! אותם צמחים של צמחים טורפים, שתופסים ואוכלים חרקי

מכינים מזון גם בתהליך הרגיל (של שימוש בקרני האור ואגירת מים ומלחים 

ליהם את ם מערכת חכמה, שבעזרתה הם מושכים אֲ גמהאדמה), אך יש להם 

טורפים אותם. אבל אין לכם סיבה להיבהל. הצמחים הטורפים  –החרקים, ואז 

ן להם שיניים, יהמחמד. הם לא רעילים, א אינם מסוכנים לבני האדם או לחיות

הם לא אוכלים אצבעות של ילדים ולא רודפים אחרי בני אדם. אפשר לגעת בהם 

  ואפילו לגדל אותם בבית. 

  

  לפי הדוגמה.העתיקו את הטבלה, השלימו אותה   . 4

  שם הפועל     זמן הווהפועל ב        שם פעולה           
  בגוף רבים          

  סתמי) נושא (
  

        ללמודללמודללמודללמוד                לומדיםלומדיםלומדיםלומדים                למידה למידה למידה למידה         דוגמה:דוגמה:דוגמה:דוגמה:

      שומרים            

      קריאה    

  לבדוק                  

        נסיעה    

  לנהוג                 

90 



91 
  

 

  ?תבים הסברוכ דצכי

  

  הוא החלק המורכב יותר בכתיבת הפסקה. רבסהה

  גמה.דווי בין הנימוק לבין הצמ אוה

כמו הרעיון  שגם הוא, –להסביר את הנימוק  ודיקפתמחד גיסא 

מאידך גיסא אין הוא מנוסח בדרך  .המרכזי, לעתים מנוסח בקצרה

  מוחשית כמו הדוגמה.

באחת ההסבר יש להיעזר  חוסינבכמו בניסוח הרעיון המרכזי, גם 

  משלוש הצורות הלשוניות שלהלן.

  

  

  

ת הדוגמה אבכתיבה בשל קשיים בניסוח. רק  "חסימה"לעתים נוצרת 

יש  ר חלקי הפסקהיתכל את , ו)יחיד או רבים(שון ב בגוף ראולכתאפשר 

  . ת באחת משלוש הצורות הללוכללילנסח בצורה 

    

  שם פעולה      שם הפועל      פועל בזמן הווה

  ובגוף רבים

  השגחה      להשגיח        משגיחים

  

  טיפול        לטפל        מטפלים

  

  גידול        לגדל        מגדלים

  

  הבנה        להבין        מבינים

  

  הגדרה      ירלהגד        מגדירים

שם 
  פעולה

פועל בזמן הווה 
  ובגוף רבים
  (נושא סתמי)

שם 
  הפועל
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  הסברפיתוח פסקה באמצעות 

  

  

                    

  ח נעשה באמצעותוסינה                 

  

  לעופה םש                          הלועהפ םש                         מי)תס אשונהווה רבים (

  רקשלת                            תקשרותה ,רתשותק                    םירשקתמ

  לועפל                            ה לועפ                    םילעופ

  עצבל                             עוצבי                    םיעצבמ

  

  

  הדוברים שפות זרות

  עם אנשים מארצות מתקשרים

  עבודות שאנשים מבצעיםזרות ו

  הדוברים רק עברית אינם יכולים לבצע.

  

  

  עם אנשים תקשורתשפה זרה מאפשרת 

  מארצות שונות. באמצעות השפה הזרה 

עסקיות בין ישראל  פעולותאפשר לנהל 

  לבין מדינות העולם.

  

  

 שפה זרה מאפשרת לאנשים מישראל

  עם אנשים מכל העולם.לתקשר 

עסקאות לבצע באמצעות שפה זרה אפשר 

  ודיונים בנושאים שונים. 

  

  אמצעי עזר

  דוגמותלהכללה של ה שמשמ
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  (יש צורך בנימוק.)      ת חשובים ותורמים ללומד.א. שיעורי בי  רעיונות מרכזיים:       

  (יש צורך בנימוק.)  ב. שיעורי בית מיותרים ואינם תורמים ללומד.                    
  (אין צורך בנימוק.)    ג.  ציינו והסבירו שלוש סיבות למתן שיעורי בית.                   

  3נימוק   2נימוק   1נימוק 

מר בעזרת השיעורים חוזרים על החו

  ובודקים מה מובן ומה עדיין לא.

  הסבר

את  לקרואצריך  ,שיעורי בית מכיניםכש

את המשימות. אם לא  לבצעוהחומר 

 ינוהחומר א ,כנראה ,אותן לבצע מצליחים

  , ויש לקבל הסבר נוסף.מובן

  דוגמה

בהכנת השיעורים אני מיישם את הסבר 

זו הוכחה  –המורה. כשאני מצליח 

  שהבנתי.  

י, אני חוזר לכיתה ומבקש אם לא הצלחת

 מהמורה הסבר נוסף.

  שיעורי בית משמשים להרחבת הידע. 

  

  הסבר

חומר נוסף  לקרוא עלינובשיעורי בית 

 אפשרכך ו ,מעבר לכתוב בספרי הלימוד

  לאדם משכיל. להפוךוהידע את  להרחיב

  

  דוגמה

י גאוגרפיה למדנו על מדינה רועישב

 באירופה. המורה נתנה לקרוא על המדינה

כך בספרי עזר ולהכין עבודה מקיפה. 

 הרחבנו את ידיעותינו בנושא.

שיעורי בית מאפשרים להשלים חומר שלא  

  נלמד.

  

  הסבר

בכיתה, הריכוז אינו  נמצאיםלפעמים גם כש

את המורה, אבל לא  שומעיםגבוה במיוחד. 

 לבדוק. שיעורי בית עוזרים מקשיביםתמיד 

ילדים  נוסף על כך,באיזו מידה החומר הובן. 

הם חולים יכולים להשלים את החסר אם 

  את שיעורי הבית. יםכינמ

  

  דוגמה

ולא הגעתי לבית  ,הייתי חולה זמן רבלמשל, 

הספר, אבל יכולתי ללמוד בבית: הכנתי את 

כך   הבדיקמורה לנתתי אותם לוהשיעורים,  

 השלמתי את החסר.  

 

  וסיפו הסבר ודוגמה.הנימוק נוסף: שיעורי בית עוזרים להתכונן למבחן. 

  שיעורי בית!
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  חשבהמ: אשונ

  שב יתרונות רביםחמל: מ"ר

/  קומינ             ן/ יתרו קומינ                 / יתרון  קומינ      

  יתרון

  

  

 / רבסה                 תיאור/  רבסה                 תיאור/  רבסה       

  תיאור 

  תיאור

  

            ה  חכהו / המגוד                הוכחה / המגוד          

   /הוכחההמגוד

  

  

ביצוע פעולות רבות  רשפאמהוא 
  ומסובכות

צירת קשר עם י רשפאמהוא   דכון בזמן אמת.ע רשמאפהוא 
  .אנשים מכל העולם

תכנת המחשב מסוגלת לבצע 
חישובים של סיטואציות 

  מסובכות. 

    

למשל, חישוב משכורת יכול להיות 
פעולה מורכבת מאוד ולכן גם 

ים שלוקחים ימי ממושכת. יש אנש
חופשה או יוצאים לפני הזמן או 

נשארים שעות נוספות, והפעולות 
הללו אמורות לבוא לידי ביטוי 

  בחישוב השכר. 
כל זה יכול להימשך זמן רב 

כשהחישוב הוא ידני. אבל בעזרת 
  מחשב זה נמשך דקות. 

לקבל מידע על  למשל, אפשר
חשבון הבנק בכל שלב או מידע על 

עומס התנועה  בכבישים בזמן 
תי כדאי לצאת מ אמת, וכך לדעת

  לטיול. 

שוחחים עם מ םישנאלמשל, 
שאותם אין אנשים מכל העולם, 

הם מכירים.  המחשב מספק דרך 
  ליצור היכרויות וחברויות חדשות.
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  3פסקה   2פסקה 

  

  1פסקה 

  הנושא: שפה זרה
  .חשוב ללמוד שפה זרה    :רעיון מרכזי             

  
  מדוע?                      

  
  

 : שפה זרה עוזרת להסתדר בחו"ל.1נימוק 
    

: שפה זרה מאפשרת 2נימוק 
להשתמש באינטרנט לצורך 

 למידה. 

   
: שפה זרה עוזרת  להבין  3נימוק 

יות, סרטים ושירים, תכנ
 המשודרים ללא תרגום.

 

  הסבר
כשנוסעים לחו"ל ורוצים להסתדר שם בחיי 

יום, חייבים לדעת שפה זרה. השפה - היום
העברית איננה שפה מוכרת (לאלה שאינם 

  יהודים) בארצות העולם.
ללא שפה זרה נתקשה לתקשר עם הזולת 
ולהיעזר בסביבה כדי להשיג צרכים בסיסיים 

 לקיום.

  הסבר 
האינטרנט משמש אמצעי 
תקשורת בתחומים שונים. כדי 
לנצל אותו ללמידה יש צורך 
לדעת שפה זרה. רוב המידע, 
בייחוד החידושים, מגיע 
מהעולם הגדול, ושם מדברים 

 אנגלית. 

  הסבר 
אנשים רגילים לצפות בסרטים 
מתורגמים, מצב שיוצר תלות 
בתרגום. אבל מי שיודע שפה זרה 

בתרגום ויכול ליהנות  אינו תלוי
מכל סרט או להיט שמושמע. יש 
סרטים מיוחדים שאינם 

 ,מתורגמים. גם לשירים אין תרגום
ואפשר ליהנות מהם רק אם יודעים 

 את שפתם. 

 

  דוגמה 
למשל, כשנסעתי עם משפחתי לצרפת בקיץ 

ורצינו להזמין אוכל.  ,שעבר, נכנסנו למסעדה
דרנו הסת ,צרפתית לא ידענו, אבל למזלנו

  בעזרת אנגלית.
  או

  לדוגמה, כשנסעתי עם...
  או

כשאנשים נוסעים לחו"ל ורוצים לאכול, הם 
להשתמש בשפת המקום או בשפה זרה  נאלצים

  .כדי להשיג עזרה המוכרת במקום

  דוגמה 
הטילו עלינו להכין  ,למשל

עבודה בגאוגרפיה. רוב 
המאמרים ש"הורדתי" 
מהאינטרנט לא היו בעברית. 

לומד אנגלית, וכך  אני ,למזלי
יכולתי לתרגם את המידע 
ולהשתמש בו לשם כתיבת 

  העבודה שלי.

  דוגמה 
לפעמים משדרים תכניות וסרטים  
טובים מאוד בערוץ שאין בו תרגום, 

שאני יודע  מאחר. CNNכמו 
לי ליהנות מתכניות קל  ,אנגלית

אלו. גם מי שרוצה  ליהנות מלהיטי 
העולם חייב לדעת את השפה 

  ת. האנגלי
  

 

  . חיבור שלוש הפסקות יוצר מאמר.נקבל פסקה ,+ נימוק + הסבר + דוגמהרעיון אם נחבר 

95 

 מחברת פסקה שלמה. . היעזרו בתרשים, וכתבו בשפה זרהלפניכם תרשים לכתיבת פסקה בנושא 



96 
  

  

  תומך

  תומך  תומך

  תיקון פסקות

  יבי המבנה כפי ר-על

  

  הנה פסקה שכתב תלמיד.

דרכים נגרמות במידה רבה בגלל עצבנותם של הנהגים או משום אונות הת  

מה שגורם  ,םקים לחושהם ממהרים ונוסעים כמו מטורפים ואינם מצייתי

מזג האוויר יש השפעה רבה כשהם נוהגים לא בות. גם ללתאונות דרכים ר

תנאי מרוכזים בנהיגה וכשקר והכביש רטוב יש סכנת החלקה על הכביש. גם 

יש גורמים לתאונות כי לפעמים בכביש יש בורות או הכביש צר מדי. הכב

 זגממה  הא משנאבל אם נוסעים בזהירות אין סיבה שנגרום תאונה ול

  אוויר או תנאי הכביש.ה

  

  ון המרכזי?מהו הרעי

  .ט מכליל, ונחפש משפל משפט ומשפטכק במה עוסק ודבנ

  

) מוסר 3(בגלל). גם המשפט השני (שורה  סיבות/סיבההמשפט הראשון מוסר 

) הוא 5. המשפט הרביעי (שורה סיבהציג ) מַ 4המשפט השלישי (שורה גם  .סיבה

  משפט סיום.

  

  רעיון מרכזי:                 

  משפט מכליל                     

  

  

  

  .מרכזיהרעיון ה חסר חסר משפט מכליל, כלומר המסקנה:

  .לתאונות הדרכים כמה גורמים/סיבותאת הרעיון המרכזי אפשר לכתוב כך: 

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

  :קשר בין משפטים
כל המשפטים התומכים מציינים סיבות, לכן יש לקשר ביניהם באמצעות מילות 

  .נוסף על כך, כן- כמוקישור המציינות הוספה, למשל: 

7  
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  הוספת הרעיון המרכזי ומילות קישור :1 ןוקית

נגרמות במידה רבה בגלל עצבנותם של  ]. התאונותתהדרכים סיבות רבו[לתאונות 

ציות לחוקים ותאונות - נסיעה מטורפת, איא הנהגים. התוצאה של עצבנות זו הי

וויר יש השפעה רבה על התאונות. כשחם מאוד או קר למזג הא גםדרכים רבות. 

ביש גם הוא גורם הכ מצב, ךכ לענוסף יש נהגים שאינם מרוכזים בנהיגה.  ,מאוד

לה אוכל , ולפעמים הכביש צר מדי תורונות דרכים. לפעמים יש בכביש בולתא

  ה...מסכנים את הנהיג

  

  . סיוםו פתיחכעת יש להוסיף לפסקה 

  

  

  

  

  

  

  כולל פתיח וסיום  ,יןק: מבנה ת2 ןוקית

והתברר  ,התפרסם דוח על מספר נפגעי תאונות הדרכים בארץלאחרונה 

רב ממספר ההרוגים במלחמות ישראל.  דרכיםהשמספר נפגעי תאונות 

תם של נות הדרכים סיבות רבות. התאונות נגרמות בגלל עצבלתאונו

ציות לחוקים -הנהגים. התוצאה של עצבנות זו היא נסיעה מטורפת, אי

וויר יש השפעה רבה על התאונות. יש גם למזג האותאונות דרכים רבות. 

קה. חלה נתיש סכ ,רטובנהגים שאינם מרוכזים בנהיגה, וכשקר והכביש 

ביש הוא גורם לתאונות דרכים. לפעמים יש בורות הכ מצב, ךכ לענוסף 

  ולעתים הכביש צר מדי, וכל אלה מסכנים את הנהיגה.  ,בכביש

לא תיגרם תאונה, ויהיו אשר  ,על כללי נהיגה וקפידינהגים שאם  ,אין ספק

  יהיו תנאי מזג האוויר ומצב הכביש. 

  

א כדאי לחזור על אותן מילות קישור כמה פעמים. למשל, ל  שימו       

  . נוסף על כךכתבנו  ,"גם"המילה במקום לחזור על 

לאחרונה התפרסם דּוַח על מספר נפגעי תאונות הדרכים בארץ, 
והתברר שמספר  נפגעי תאונות הדרכים רב ממספר ההרוגים 

  במלחמות ישראל. 

  ר"מ

הנה 
דוגמה 

  פתיחל

אין ספק, שאם נהגים יקפידו על כללי הנהיגה, לא תיגרם תאונה (או 
ר ומצב סיכוייה להתרחש יפחתו), ויהיו אשר יהיו תנאי מזג האווי

  הכביש. 

הנה 
  דוגמה 

  יוםסל

  פתיח

  ר"מ

  סיום

  תומכים
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  מהי פסקה ַתקינה?

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  קינה?מהי פסקה לא תַ  לפיכך
  

  

  יש בה רעיון מרכזי אחד.  א.

  ,משפטי התמיכה בה קשורים לרעיון המרכזי.   ב.

המשפטים קשורים באמצעות מילות קישור   ג.

  מתאימות. 
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  הפסקה כבסיס לכתיבת תשובה
  

  ם:פי ארבעה תבחיני-בה צריכה להיבדק עלשות כל

  .(שפה) קינות לשונית, מבעתַ  בנה,, מכןתו

לשונית התקינות ה ה,נבמה  –מן ה"איך"  –" ה"מה –פריד את התוכן להן אי

  מבע.הו

  .בובין את הכתלהלא עלול  הקורא, אם נפריד בין הרכיבים

  להלן רכיבי ההערכה במתן תשובה. 

  5%–3%ד.                   5%–3%ג.                   5%–3%ב.                 90%–85%. א

  

                         +                     +                    +  
  

  . אין חזרות 1      תקין . מבנה משפט1     -על חלקי השאלה  רהחז. 1    ת נכונותדווב. ע1

  מילים או על  י פיסוק                מנסי. 2            ן מרכזייוער                    הגיוני ברהס. 2

  נות יועל רע            תקין . עימוד הדף3עובדות                 / יםקומינ. 2  השייכות  דוגמות. 3

  לשון  בשלמ. 2        . שימוש בזמנים4             ברהס. 3      לעניין    

  לנג)      (לא ס                                        / ציטוט          / הוכחה הגמדו. 4      

  

ה בנמ מבנה, תקינות ומבע. לדעתם,בין תוכן להתלמידים הנוטים להפריד בין  שי

אינם חלק הם ובלבד, המשפט ומשלב הלשון קשורים לשיעורי אוריינות 

כתב מר כתוב ראוי שייוח לכ .יסה זותפיש לשנות  .בכל תחומי הדעת בהתיכהמ

  .פהפי רכיבי התוכן, המבנה, התקינות והש- עלבחן יוי

  

  

  

  נהמב  כןתו
  

 ותינתק
  לשונית

  עמב

אם תיישמו את אשר למדתם לגבי כתיבת פסקה, בכל 
  אלו לגביו, תזכו להערכה גבוהה יותר.ום שתיָש תח
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     כיצד עונים על שאלה?

  מילות שאלה או הוראה בקו תחתון. מסמנים   א.

  שם מספר (אם יש). מקיפים בעיגול   ב.

מילים מרמזות, שבאמצעותן מסמנים בסוגריים מרובעים   ג.

  .למצוא את התשובה אפשר

  

     

  שתי אפשרויות בפנינו

  אתסט בטקלא מצאנו       את המילים  בטקסט מצאנו   

      ג'.1בסעיף  המילים שסימנו        ג'.1בסעיף  שסימנו  

  

  

  

  

  .קוראים שוב את השאלה

  

  

  . הםנשתמש במילה  מהםהשאלה  תשובה עלל  .5

  ש': מהם חמשת השמות של בני המלך?               
  ...הםת': השמות של בני המלך                

   . כך שתמש במילהנ כיצדהשאלה תשובה על ל  

  ש': כיצד מתפתח השיטפון?              
  ... :כךת': השיטפון מתפתח                 

   . כי שתמש במילהנ מדועהשאלה תשובה על ל  

  ש': מדוע לא הצליח התלמיד?               
    : ...כית. התלמיד לא הצליח                 
  א. ___________               
  ב. ___________                      

מסמנים את כל המקומות הרלוונטיים  ,בטקסט "זרתמפו"כשהתשובה   

  (השייכים לעניין). 

באחת מהדרכים  ןומארגנים אות ,אוספים את פיסות המידע המסומנות  .6

  ב. בחלוקה לסעיפים: א', ב', ג'.  ;א. באמצעות מילות קישור   האלה: 

חוזרים לטקסט ומחפשים את 
  ג'. 1המילים המרמזות שסימנו בסעיף 

2.  

נסמן את השורות או את 
המילים או את 

רים הביטויים, הקשו
  לשאלה.

נזהה מילים נרדפות או   .3
קרובות למילים שסימנו, 

ונסמן את השורות 
  הקשורות לשאלה.

  החלק הראשון של התשובה
  הוא חזרה על חלקי השאלה, אך בסדר שונה: קודם כול שם ואחריו פועל.

"פיצוח 
  שאלה"

4.  

5.  

100 
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  וענו על השאלה שאחריו.קראו את המאמר שלפניכם 

  ם בחורף?לאן נעלמים החרקי
כל אלה נעלמים בסתיו, ופרט  –צרצרים, פרפרים, פרות משה רבנו, נמלים 

למקרים מעטים, אין  הם נראים כל החורף. אולם בבוא האביב, כשמתחילים שוב 

  הימים החמים, הם שבים ומופיעים. היכן היו כל אלה בחורף?

הוא  הקור מבריח את הצרצר אל הקן הקטן שחפר לו מתחת לפני האדמה. שם

  חורף. ישן כל ימי החורף. לשינה ארוכה זו קוראים תרדמת

  כמוהו עושים גם מיני חרקים אחרים, השוקעים אף הם בתרדמת חורף.

רבים מן הפרפרים מתים בסוף הקיץ, אולם יש הנודדים לארצות חמות יותר. 

והם נמנים עם הפרפרים הנודדים. גם פרות  ,הללו יוצאים לדרכם במחנות גדולים

  ה רבנו יוצאות לחרוף בארצות חמות יותר.מש

האדם. בימים הקרים הן יושבות בבתיהן שבתוך -אולם הנמלים נוהגות כבני

ת השמש, הן יוצאות מבתיהן כדי ליהנות מן חמחילות באדמה, וכאשר בחוץ זור

  החום.

רוב החרקים הבוגרים מתים בסוף הקיץ, אולם הם משאירים אחריהם מספר רב 

 ,א האביב, כאשר הטבע מתעורר לחיים חדשים, נדגרות הביציםשל ביצים. בבו

  ומתפתחים חרקים צעירים.

  

  שאלהה

  שלוש דרכים המשמשות לחרקים אמצעי הגנה למשך החורף הקר.  ציינו

  חרק המשתמש בה.כל דרך לפי  הדגימו

  :מהלך התשובה

  . ציינו, הדגימו :ההוראההשאלה ואת מילות נזהה   .א

  שלוש.  :רשם המספנזהה את   ב.

נזהה את היגד האלה שיוביל אותנו לחיפוש בטקסט: דרכים המשמשים   ג.

  לחרקים אמצעי הגנה למשך החורף. 

 ג'.  1נקרא שוב את הטקסט, ונחפש את המילים המרמזות מסעיף   .2

  . עשו זאת בעצמכםנעתיק את המשפטים שיעזרו לנו בכתיבת התשובה.   .3

ים   . המשיכו את העבודה בשלּבִ
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  להלן הצעות לניסוח התשובה

  את התשובה בשתי צורות.  חפי העיקרון של כתיבת פסקה. אפשר לנס-יש לכתוב את התשובה על

 שימוש במילות קישור )1(
 א, ב, ג ובתבנית מִנייה שימוש בהכללה ובפירוט )2( 

 

מזג האוויר הקר גורם לחרקים למצוא מקלט  ]פתיח[

ים משתמשים בהן שהחרק אחת הדרכיםלתקופת החורף. 

חורף. תרדמה זו מתרחשת  היא שינה ארוכה הנקראת תרדמת

לחרק השוקע בתרדמת החורף היא  דוגמהבתוך האדמה. 

, חלק מהחרקים נודדים לארצות החמות, נוסף על כךהצרצר. 

, נכנסות למשל, הנמלים יתר על כןלמשל פרות משה רבנו. 

ת יותר, למחילות באדמה ושוהות שם בזמן הקור. כשחם קצ

  הן יוצאות מהמחילות.

שלוש הדרכים שבאמצעותן מתמודדים החרקים  ]סיום[

בחורף הן תרדמת חורף, מעבר לאזורים החמים והסתתרות 

  במחילות.

  

 בסוף,  כסיום. מופיעהבדגם זה ההכללה 

מצוא מקלט למזג האוויר הקר גורם לחרקים  ]פתיח[ 

 לתקופת החורף. שלוש דרכים משמשות את החרקים

בהתמודדותם עם החורף: תרדמת חורף, נדידה למקומות 

  חמים והסתתרות במחילות.

הצרצר הוא אחד החרקים  –א. שקיעה בתרדמת חורף 

  השוקעים בתרדמת חורף.

פרות משה רבנו יוצאות  –ב. נדידה למקומות חמים 

  לארצות חמות כדי לשהות שם בחורף.

ת הנמלים מסתתרו –ג. כניסה אל המחילות שבאדמה 

מפני הקור במחילות שבאדמה, ובתקופות החמות הן 

  יוצאות מהן. 

  

 בפתיח. מופיעהבדגם זה ההכללה 

  בדגם זה אין סיום.   
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  הפסקה כבסיס לתשובה

  פניכם שאלה מתחום המדעים.ל

  ציינו שלושה תפקידים שממלאים המים בגופם של היצורים החיים.: שאלהה

  

  ת פסקה.פי המודל לכתיב- התשובה תורחב על

  

בגופם של רוב המים הם המרכיב העיקרי בגוף החי. משקלם של המים 

משקל הגוף, ואצל יצורים שונים מהוא יותר ממחצית היצורים החיים 

  כמעט כל הגוף מורכב ממים.

  

היצורים החיים זקוקים למים לשם התרחשותם התקינה של תהליכים 

  הפרשה.שונים בגופם, כגון תהליך הנשימה, העיכול וה

  

חילוף הגזים באיברי הנשימה  –הנשימה אינה יכולה להתבצע ללא מים 

נעשה דרך קרום לח. נוסף על כך, בתהליכי עיכול המזון מופרשים מיצי 

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

  מים.

  

  אין ספק שהמים הם תנאי לקיומם של כל היצורים החיים.

  

  איסוף הרכיבים –שובה כפסקה הת

בגופם של רוב היצורים משקלם של המים  המים הם המרכיב העיקרי בגוף החי.

משקל הגוף, ואצל יצורים שונים כמעט כל הגוף מהוא יותר ממחצית החיים 

מורכב ממים. היצורים החיים זקוקים למים לשם התרחשותם התקינה של 

שימה, העיכול וההפרשה. הנשימה אינה תהליכים שונים בגופם, כגון תהליך הנ

חילוף הגזים באיברי הנשימה נעשה דרך קרום לח.  –יכולה להתבצע ללא מים 

 - נוסף על כך, בתהליכי עיכול המזון מופרשים מיצי עיכול שהם ברובם מים. כמו

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

  החיים.לקיומם של כל היצורים 

  פתיח

  רעיון
  מרכזי

  תימוכין

  סיכום
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כזכור, האיכות של פסקה ושל תשובה נבחנת לפי תוכן, מבנה, תקינות לשונית 
ומבע. את התוכן אנו יוצקים לתוך המבנה. עד כה דיברנו על התוכן ועל המבנה. 

  כעת נעשיר את הפסקה. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הפכים
 

ניבים 
  ופתגמים

 

  טבע לשוןמ
  סמנטיקה 

 

יחסי 
  מילים

 

  מילים נרדפות
 

  הכללות
 

העלאת משלב 
הלשון בשיח 

  הכיתתי
 

העלאת משלב 
הלשון בו 
המורים 
  מדברים

העשרה לשונית 
  באמצעות
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  שדות סמנטיים העשרת אוצר המילים באמצעות

העשרת אוצר המילים יכולה להיעשות גם שדה סמנטי הוא תחום של משמעויות. 

היא פעולה של איסוף מילים "שדה סמנטי" באמצעות "שדות סמנטים". בניית 

שדה הסמנטי מאותו תחום משמעות. לחלק מהמילים מובן ייחודי. למשל, ב

"לשמוע" "להסכית" "שמיעה" שייכות מילים כמו: "להאזין", "להקשיב", 

וכדומה. ההבדלים בין המילים הם השימוש (למשל, מאזינים לרדיו) או המשלב 

  (למשל, "להסכית" היא מילה במשלב גבוה יותר) וכדומה. 

מילים מאותו שדה סמנטי. בראש הטבלה עומדת  ותצגומשלפניכם טבלה ב

  ."המילה המובילה"

 מרגש מצחיק גדול מיוחד מעניין נהדר

  

  נפלא

  עולהמ

  מצוין

  יוצא מן

  הכלל

  פנטסטי

  משובח

  מפואר

  מהולל

 ראוי לשבח

  

  מרתק

  מושך

  כובש

  מקסים

  מרשים

 לףעמ

  

  לא רגיל

  ייחודי

  יוצא דופן

  חריג

  יחיד במינו

שאין שני 

  לו

  נדיר

 מיעֲ ּפַ -חד

  

  ענק

  אדיר

 כביר

  

  מבדר

  משעשע

  מבדח

  מהנה

  עליז

 משובב נפש

  

  מסעיר 

  נוגע ללב

  מפעים

  משלהב

  מלבב

 מרטיט

  מהפנט  צעיר  עוקצני  מקצועי  מבריק  פתיעמ

  מדהים

  מהמם

  רעָ ר ׂשֵ מֵ סַ ְמ 

  חכם

  גאוני

  מתוחכם

  מזהיר

  עשוי היטב

  מהוקצע

  מפולפל

  שנון

  חריף

  תוסס

  מלא חיים

  רענן

  שובב

  פרוע

  קליל

  נמרץ

  משכר

  משגע

  מטריף

  מסחרר
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  ניבים ופתגמים

המסומנים  בין הניבים המוצגים באותיות לבין הפירוש שלהםהתאימו   . 1
  במספרים.

  
  אלא ,. מראה חיוני אינו קובע1      א. אם אין אני לי מי לי.

  הפנימיות.                 

  .. צריך לחשוב לפני שפועלים2  אלא במה שיש  ,ב. אל תסתכל בקנקן

  ,. דבר שבהתחלה חשבנו שהוא רע3          בתוכו.     

  משהו טוב.  בסוף יצא ממנּו            ג. שתי טיפות מים.

  . אף אחד לא יעזור לי, אם אני לא4    הכובש את יצרו. ?איזהו גיבורד. 

  אעזור לעצמי.        ה. סוף מעשה במחשבה תחילה.

  . תמיד נחשוב, שמה שיש לאחר 5        ו. מעז יצא מתוק.

  הוא יותר טוב.        ז. הדשא של השכן ירוק יותר.

  . בדיוק אותו דבר. 6            

  האמתי. . מי שמתאפק הוא הגיבור7            

  

התאימו בין האותיות  .לפניכם משפטים, לכל משפט מתאים ניב ממקבץ הניבים  . 2
  למספרים.

  
  מצליחים להשיג אותו. ,כשרוצים משהו מאוד  א.

  חבר צוחק על מישהו ומשפיל אותו מול רבים.  ב.

  אומרים משהו בצביעות (משהו שלא באמת מתכוונים אליו).  ג.

  את דעתו.וקשה לשנות  ,מישהו עקשן  ד.

  מקבץ ניבים

   .. אחד בפה אחד בלב3 .ן פני חברו ברביםי. מלב2 .. אגוז קשה לפיצוח1

  .. קשה עורף6 .. אין דבר העומד בפני הרצון5 .אין זו אגדה ,. אם תרצו4

  . אין פיו ולבו שווים.7
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  התאימו בין הניבים לאיורים (בין המספרים לאותיות). לפניכם רשימת ניבים.   . 3

כקליפת ) 3(אבד עליו כלח; ) 2( אותיות של קידוש הלבנה;) 1(   

פיו וליבו ) 6( הגיעו מים עד נפש;) 5( ר;בֵ לים גָ כל דַא) 4(השום; 

שם כספו ) 9( טלית שכולה תכלת;) 8( איש אשכולות;) 7( שווים;

  אחד בפה ואחד בלב.) 10( על קרן הצבי;

   

  

   
  

  

  

  

               

  

  

                         

  

 ג ב א

 ה ד

 ו
 ז
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  י

  

  

  

  

  

 יםניבבין התאימו לפניכם רשימת ניבים (במספרים) ופירושים (אותיות),   . 4

  ים.לפירוש

  הניבים:

ה דורש . נא4י הסעיפים, ת. פוסח על ש3עמק השווה, . באו לְ 2. בכייה לדורות, 1

  . ברכה לבטלה.5נאה מקיים, 

  

  הגיעו להסכם ביניהם.   .א

  יגרום צער ובעיות לדורות.  .ב

  לא הצליח להשיג דבר.  .ג

  מי שדורש, חשוב שגם יקיים.  ד.

  לא יכול להחליט ומתלבט כל הזמן.  .ה

  

ח
 ו

ט
 ו
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  סוף

לפניכם שני טורים. בטור הימני מופיעים ניבים, ובטור השמאלי פירושים.   . 5

  ירוש לניב. כתבו במחברת מס' ניב ולידו את האות המציינת את הפירוש.התאימו פ

  
  יחס שונה לאנשים / אפליה   .א      אבן בוחן   . 1

  שאין לו  אסון –צרה שתוצאותיה מורגשות ימים רבים    .ב    להאיר עיניים  .2

  בקוצר רוח   .ג    אין כוחו אלא בפיו  .3

  אהתנשֵ    .ד      היפָ ה ואֵ יפָ אֵ   .4

  הכול כרגיל –אין חידוש   .ה    ר עליו את ההללגמ  .5

  הסיבה לריב   .ו    שירת הברבור   .6

  נתבטלה השותפות או הידידות   .ז    קרדום לחפור בו  .7

  מידה / קריטריון-קנה   .ח    איש אשכולות  .   8

  הכול נעשה ברור   .ט    הגיעו מים עד נפש  .9

  מקור לפרנסה   .י      סגי נהור  .10

  כוחו של האדם בדיבורים, ולא במעשים .יא    ריוקפא על שמ  .11

  שיבח אותו מאוד .יב    בכייה לדורות  .12

  יצירה אחרונה של מחבר לפני מותו .יג    בכליון עיניים  .13

  קריאה שלא עונים עליה .יד      גבה לבו  . 14

  קפדן .טו      קוצו של יוד  .15

  איש היודע הרבה .טז    קול קורא במדבר  .16

  ההפך  .יז    נוהגכמנהגו  םולע  .17

  לא התקדם .יח    סלע מחלוקת  . 18

  אפשר לשאת את הסבל-אי .יט    נפרדה החבילה  .19

  אבדה כל תקווה   .כ  הפך את הקערה על פיה  .20

  התכונן לצרה שעתידה לבוא .כא    נכנס בעובי הקורה  .21

  חזר ודש בעניין שוב ושוב .כב    מידה כנגד מידה  .22

  נכנס לעניין בכל עומקו .כג  ני מה עניין שמיטה להר סי  .23

  העונש יהיה לפי המעשה .כד    לפנים משורת הדין  .24

  אין כל קשר בין העניינים .כה    טחן קמח טחון  .25

  לנהוג לטובת החייב בדין .כו  ה למכה פרותהקדים   .26

  הכריח אדם לפעול נגד רצונו .כז    כפה עליו הר כגיגית  .27

  הדבר מעיקרו שינה את .כח    כלו כל הקיצין  .28

  שארית הרכוש של העני שרוצים לגזול ממנו .כט  כאבן שאין לה הופכין   .29

  ולא מטפלים בובו דבר שלא מתעניינים  .ל      כבשת הרש  .30
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  שלמדתם עד כה.  ניביםה מרבתבו קטע שיכלול . כ6

  לפניכם דוגמות.

  א דוגמה

תאים את התכנית וצריך לה ,עידן חדש. זה אבד עליה כלח -ההצעה שנתת לי 

שחרתנו את כל הרעיונות  ותוציא לפועל רבגוניתתהא  חשוב שהתכנית לתקופה.

  .על דגלנו

  

  בדוגמה 

. הם ניסו נפרדה החבילהאבל בקיץ האחרון  ,הם היו חמישה חברים טובים

ולא הסכימו  קפאו על שמריהםאך שניים מהם  ,סלע המחלוקתלהתגבר על 

  ביחסיהם.  שירת הברבוריתה ייעה זו האך נס ,להתפשר. בקיץ נסעו יחד

  

   ג דוגמה

ראה ילראות כיצד ייהיה ועכשיו אפשר , לקרום עור וגידיםיה החלה יתכנית הבנ

ועכשיו נשאר  ,היםיד -ה לעבור ולגור עליתשל אמי הי משאת נפשהביתנו החדש. 

  לגמר הבניה.  בכליון עינייםרק לצפות 

  

  ד דוגמה

אחר וחלק  ,לחלק הוא נותן לשחק כדורגל: יפהאיפה וא פועל בדרךשל המדריך

והחלק , הגיעו מים עד נפשצריך לעשות פעולות ניקיון במבנה. באחת הפעולות 

   המנקה חטף את הכדור והלך לשחק כדורגל. 

  

  ה דוגמה

יהיה  .ה לדורותיבכיוזו תהיה  ,הקשיים יתרבו ,אם לא נטפל בעניין ביסודיות

  .קול קורא במדברכמו  םה יל הזהרותימאוד קשה לתקן זאת בעתיד. אב

  

  ו דוגמה

בנושאי התקשורת. ההתקדמות בתחום  עידן חדש הפתח טלפון הניידהמצאת ה

  . אין קופאים על השמריםזה מוכיחה ש
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  . למדו את הפירושים של הביטויים שלפניכם. 7

  .משלכם דוגמותכתבו . לביטויים האחרים דוגמותגם  מוצעותלחלק מהם   א. 
כתבו לחברכם בכיתה מכתב, והשתמשו בכשבעה ביטויים מתוך הרשימה   ב.

הזו. המשפטים חייבים להיות כתובים תקין, ברצף, ועליהם להיות בעלי 
  משמעות הגיונית.

קראו את המכתב שאתם קבלתם, פענחו אותו, וענו עליו בצורה רצינית.   ג.
   השתמשו בשבעה ביטויים חדשים. 

מקללים ומשליכים  ,כולם צועקיםאין תגובה  –ומצפצף ה ֹוֶצה ּפֶ ֵאין ּפ   )1(

  ואין פוצה פה ומצפצף. ,חפצים

נדמה לי שאתם מתייחסים לראות בבירור את המציאות  –ִלְראֹות ְנכֹוָחה    )2(

  לעניין בשטחיות ומעדיפים לא לראות נכוחה את הדברים.

ולעזור לחברנו  התכנסנו כאן כדי לטכס עצהרון למצוא פְת  –ס ֵעָצה ְלַטּכֵ    )3(

  הנמצא בצרה.

התכנית עדיין בחיתוליה ולא קרמה עור  התפתח –ָקַרם עֹור ְוִגיִדים    )4(

  וגידים.

משאת נפשנו היא להקים מרכז לנוער בעל רצון עז  –ַאת ַנְפֵשנּו ַמְׂש    )5(

  צרכים מיוחדים.

  נים.תוכל לדעת באילו נושאים אנו ד ,אם תטה אוזןהקשיב  –ן ה ֹאזֶ ּטָ ִה    )6(

ההתנהגות הפרועה של לשחרר את המגבלות  –ֶרֶסן יר את הָ ִּת ְלהַ   )7(

  התלמידים נובעת מכך שהתרתם את הרסן.

  הוא לא קיבל את הביקורת ממנהלו ויצא בפחי נפש. האכזב –ַפֵחי ֶנֶפש   )8(

  רוע במיטב בגדיהם.יהם הגיעו לאבגדים נאים  –ֵמיטב בגדיו   )9(

הזעפתי פנים כששמעתי את חוות הדעת של המדריך עס כ –ִנים ִהְזִעיף ּפָ   )10(

  .ועל ההתנהגות הפרועה של חניכ

האם הפילה תחינתה בפני המנהל כדי שיקבל את התחנן  –תֹו ִחּנָ יל ְּת ִהּפִ   )11(

  בנה לבית הספר.

הם גידפו אותה והעליבו אותה אבל היא הלכה גבוה  –ִמיָרה ה ְּת קֹומָ    )12(

  בקומה תמירה ולא ענתה.

הילד בכה מרה כששמע שאביו לא יחזור מבית בכה מאוד  –ה בכה ָמָר   )13(

  החולים במהרה. 
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לא  הוא אולי .מר שלוםובלי ל יהוא חלף על פניעבר  –י נֵ ף ַעל ּפְ ָחלַ   )14(

  ראה אותי. 

  רועי המשפחה.ינטלתי חלק משמעותי באלהשתתף  –ל חלק ִלּטֹ   )15(

  ע בתנומה.ושקשהוא קשה להעיר אותו מאחר ון הלך ליש –ְתנּוָמה ָשַקע ּבִ   )16(

את זמני הפנוי בימי בחרותי השקעתי בצעירותו  –רּותֹו חֲ יֵמי ּבַ ּבִ   )17(

במשחקים עם החברים מהשכונה, ואילו היום את רוב זמני אני מבלה 

  מול המחשב כשאני לבד.

  ניו.הוא קיבל את הביקורת והשפיל את עייש יהתב –יו ֵעינָ את ִהְשִפיל   )18(

  אני בא להתנצל כי העניין מעיק על לבי.הציק לו  –ֹו ֵהִעיק ַעל ִלּב  )19(

והוא  ,סבתא שלו גערה בו על שלא עזר להש יהתבי –א ְּכִליָמה ִהְתַמּלֵ   )20(

  התמלא כלימה.

ולכן הגעתי  ,היה לי דין ודברים עם המנהלויכוח  –ִרים ְדבָ ין ּוִּד   )21(

  באיחור.

ה ומאז לא יהוא פגש אותה ונשבה בקסמהתלהב ממנו  –ו ימָ סָ ְק ה ּבִ ִנְשּבָ   )22(

  לשכוח אותה. היה יכול 

  תחלההַ  – ֶרִריַצת ּדֶ ּפְ   )23(

  ברית אמת  –ִמים ִרית ּדָ ּבְ   )24(

  השתתקו  –ם ֶנֶאְלמּו ּדֹ   )25(

  הבטחות לא מקוימות  –ְוא חֹות ׁשָ ַהְבטָ   )26(

  התחיל לבכות  –ָרה ְמָעה ִנּגָ ִּד   )27(

  פרסם ל –ְלהֹוִציא ָלאֹור   )28(

  ארוחה טובה –ֵשָנה ה ְּד רּוחָ אֲ   )29(

  הבריא  –ֵאיָתנו זר לְ חָ   )30(

עלה בדעתי לבקר אותך במחנה ולהפתיע רעיון לו עלה  –ֹו ּתַדעְ ה ּבְ לָ עָ   )31(

  אותך.

השנה שעברה הייתה רבת תהפוכות. אני  מלאת שינויים –כֹות פּוְה ת ַּת ַרּבַ    )32(

  נה הזו תהיה רגועה יותר.מקווה שהש

מאז שהתוודעתי אליו, איני יכולה לשכוח את ירו ּכִ ִה  –ֶזה עּו ֶזה לָ ִהְתַוְּד   )33(

  מבטו.
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  ה"א הידיעה

  

  : ליידע את השם שהיא מצטרפת אליו.התפקיד

  הידוע לדובר ולשומע, לכותב ולקורא. בית  –ת יִ ּבַ הַ כל בית,  –: בית דוגמה

  

ם עצם ואחריו שם תואר, ה"א הידיעה מצטרפת לשם העצם שימו   כאשר יש ש

  לשם התואר. גם ו

  .סומךכאשר יש שני שמות עצם במבנה של סמיכות, ה"א הידיעה מצטרפת ל

  חכם.התלמיד ה> - : תלמיד חכם שם ותואר: צירוף של דוגמות

  כיתה. ה> תלמיד -: תלמיד כיתה מבנה סמיכות                                 

  :יקוד ה"א הידיעהנ

  ַהַּבִית. דגש חזקאחריה יהיה ו ,מנוקדת בפתחבדרך כלל, היא ) 1

  ֶהָעִרים .מנוקדת בסגולהיא  קמוצות ע -ח וה, ) לפני 2

  ָהֶאבן, ָהֶרֶגל, ָהִעָּקר .בקמץיא מנוקדת ע'  ה - ור'  ,) לפני א'3

  ון.ַהחל , ולא יהיה דגש אחריה.בפתחהיא קמוצות - ה' לא -) לפני ח' ו4

  

ה"א הידיעה, מוחקים  בכ"ל באה לפניהשימוש  כאשר אחת מאותיותשימו    

ולא את הניקוד  ,את הניקוד של ה"א הידיעה אותיות בכ"ל מקבלותאותה, ו

  הרגיל. 

  :דוגמות

  ַּכַּבית. – במקום ְּכַהַּבית

  .הטעים לכֶ ָלאֹ   – מקום ְלָהֹאכל הטעיםב
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  הגר שנהב/  סוף הוא גם התחלה

  

  

  גלגל הזמן ממשיך לסוב

  במחזור של חגים ועונות

  -הוא לוחש בלי סוף  -זו רק התחלה 

  של ריחות, צבעים ותמונות.

  

  בשלהי הקיץ הלוהט הקמל

  מתחדש לו ניגון של סתיו

  עת איכר בשדהו חורש ועמל

  היורה יחיש פעמיו.

  

  ולי מסתיים החופש הגדול

  ושנה חדשה מתחילה

  לנסות מחדש ולא לחדול

  י אשא תפילה!...ובלב

  

את כל המילים שיש בהן ה' הידיעה, ונקדו את ה' הידיעה בטוש העתיקו מהשיר 

  צבעוני.
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ואין ( .ה' -ה ונקדו את ,ה' הידיעההמילים שיש בהן העתיקו את  .לפניכם שיר נוסף

  )צורך לחזור על מילים.

  

  מה עושות האיילות

  אריק איינשטייןשר: 

  מילים: לאה גולדברג

  ן: יוני רכטרלח

  

  מה עושות האיילות בלילות?

  הן עוצמות את עיניהן הגדולות.

  הן שולבות את רגליהן הקלות,

  ישנות האיילות בלילות.

  

  מי שומר על חלומן המתוק?

  הירח הלבן מרחוק.

  ביט על תוך הגן בבת צחוקהוא מַ 

  ן: נום ושתוק!ואומר לכוס ותַ 

  

  מה חולמות האיילות בלילות?

  הפילות הגדולות הן חולמות כי

  תן בג'ולים וגולות,שיחקו ִא 

  ל זכו האיילות.ּכֹ ל, ּבַ ּכֹ ובַ 

  

  מי מעיר אותן עם שחר משנתן?

  לא הפיל, ולא הקוף, ולא התן,

  י ולא שפן,וִ כְ לא ארנבת, לא ׂשֶ 

  כי איילת השחר חברתן

  מעירה אותן בבוקר משנתן.
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  פרותיהטקסט הִס 
  (סיפור עלילה)

 

  העיוניים במספר אופנים:מהטקסטים  הטקסט הספרותי שונה

ואילו  ,הטקסט הספרותי כתוב לפי מהלך התרחשות – מבנה חיצוני  א.

יון משלה. בין פסקה לפסקה עכשלכל פסקה ר ,הטקסט העיוני לפי פסקות

  רווח. יש 

הטקסט הספרותי הוא יחידה אחת במובן שיש לו שלושה  – מבנה פנימי  ב.

החלק השני  .ותח ומשמש רקע לסיפורהראשון פהחלק חלקים עיקריים. 

וסביבה מתפתחת עלילת הסיפור. הסיום יכול להיות פתוח  ,מכיל את הבעיה

  שפותר את הבעיה.  –וסגור   –שאינו פותר את הבעיה  –

כשלכל פסקה רעיון שונה.  ,פסקות-הטקסט העיוני בנוי פסקות זאת לעומת  

  אולם כולם קשורים לאותו נושא מרכזי.

ולא  גבוה מאודהמשלב הלשוני של הטקסט הספרותי הוא  – שוןמשלב ל  ג.

נמנעים לא אחת הקוראים הצעירים לפיכך  .הבנת הכתוב אתפעם מקשה 

  מלקרוא ספרות יפה.

ם את אוצר כלקריאת ספרות ולחבב עלי כםציגים דרך לקרב אתאנו מַ   

  המילים הספרותי.

זוהי  – ים הגבוהתיָחשפו לאוצר המיל, את הסיפורתקראו טרם  ,בתחילה  

  פעילות מטרימה. 

את הסיפור. תקראו  ,עם המילים מהמשלב הספרותי "תיידדות"לאחר ש  

  אין ספק שמהלך זה יגרום לחוויה מיוחדת במינה.

הטקסט הספרותי משופע באמצעים אמנותיים כמו  – אמצעים אמנותיים  ד.

ט באמצעים לעומתו הטקסט העיוני ממעילות, חזרות ועוד. ָאְׁש דימויים, הַ 

  אלה. 

  

את השפה  הכיראלא ל ,לחפש דרכים מקלות ולשכתב סיפורים כדאילא 

  ועלינו לשמר אותה למען הדורות הבאים. ,זו שפתנו .האמתית
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  העשרת השפה: משימות

(ללא המילים המסומנות בקו  לפניכם. מצאו את פירושקראו את הקטע ש  . 1

  עזרת מילון). 

  

"בעלי בעיקר חלשים מהם או  ,בילדים אחרים קלסלהתישנם ילדים הנהנים 

והגיב  עשתונותיואת  שאיבדלבוא בטענה לילד "בעל מום"  אפשר-י. אמום"

  בקיצוניות כלפי מי שפגע בו.

שאין לה  הלבנת פנים ברביםלפעמים זו  ,לא רק פגיעה פיזית מכאיבה לילד החלש

  לפוגע.  למחולרק הנפגע יכול  .אפילו לא ביום הכיפורים ,סליחה

, כדי פעולות אלימות ולהגיב בחומרה כלפי ילדים אלימים להוקיעהחברה חייבת 

  את התופעה.  לשרש

  תגובות של ילדים חלשים כלפי תוקפיהם.  בעין בוחנתיש לבדוק נוסף על כך 

  

כתבו במחברתם (. קבוצה ב'לפירושים ב קבוצה א'התאימו בין המילים ב  . 2
   )ת מתאימה.מספר ולצדו או

  

  קבוצה א'

  . איבד עשתונות4       להתקלס  .3        קמעה .2         קסת דיו  . 1

  משנה זעף  .8   מעשה שאין לו כפרה  .7           פנים ף. זעו6       מחוצף  .5

    שא בעונשי. לא י12    "בעל מום"  .11     . ֵהִׁשיט מבטו10       עין בוחנת  .9

  וקיעלה  .15  מעשה שפל  .14להלבין פנים    .13

  

  קבוצה ב'

  התעללד. ל  ג. פנים כעוסות   ב. להעלים   א. מעשה שאין לו סליחה

  יתר כעס ח.  . אובדן שליטהז  יענשיו. לא       ה. מבט בודק

  יב. נכה  פנה את מבטויא. ה   מתקן לדיוי.               . קצתט

  טו. להעליב  יד. חוצפן     מאוד יג. מעשה שלילי
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  ספר השורה . (כתבו במחברת את ממקבוצה א'את המילים בטקסט שבצו . 3
  )בקטעים. ___ -בולצידו את המילה החסרה המסומנת   
  

ופיזרו אותו פתחו  ,את התיק ּוממנהם לקחו  .__הנערים בשכונה נהגו בנער שהיה 

שכולם  פי-על- אףאת חפציו האישיים. הם טלטלו אותו קדימה ואחורה עד שנפל. 

  את המעשה. כולם פחדו מהנערים הללו.  __אף אחד לא  ,__הסכימו שזה מעשה 

 :גשה אליהם ובקול שקט אמרה להםינ 2תה ה' ירק ילדה אחת קטנה ורזה מכ

אל כל אחד מהנערים והוסיפה:  __". היא __"המעשה שאתם עושים הוא מעשה 

 .יש אח נכה" ,פנתה לאחד הנערים ,"ד לא ילד נכה, הרי גם לךוחייבו __"אסור 

  ביטה בהם שוב. ִה  __היית רוצה שמשהו יפגע בו?" היא הרימה את ראשה וב

כדי להפסיק ולהתנהג כך, די שתחשבו על מה  __"אני לא חושבת שצריך לשאת ב

הנערים נשארו  .ללא חשש ,לאט-הסתובבה והלכה לאט ," כשסיימה.שעשיתם

  עד שהילדה נעלמה מעיניהם. ,המומים ולא משו ממקומם

  

  בו משפט לכל מילה מקבוצה א'. כת. 4

  

   המרכיבות חלק מהמילים החדשות בה אותיות ו ,לפניכם טבלת תפזורת .5
  שלמדתכם מקבוצה א', מצאו אותן ורשמו במחברתכם. 

  
  נ  ב  י  ב  ת
  ק  י  ו  ו  ס
  ה ר  ע  ח  ק
  ל ע  ב  נ  ע
  מ  ו  מ  ת  י
  פ  ע  ז  ק  ק
  פ  ל  פ  ש  ו
  נ  ו  ב  ל  ה
  י  נ  ד  ת  ש
  מ  י  ק  פ  י
  ו  ל  ל  ר  ט
  ס  ה  ר פ  כ

  
  פעמים. מספר להשתמש באות  אפשר* 

1 2 
3 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 
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  וענו על השאלות שבהמשך.  ,ראו את הסיפור שלפניכםק

  מעשה נדיב

  תרגם שלמה סקולסקי) ,אדמונדו ד'אמיצ'יסמתוך "הלב", (

  , יום רביעי26

מקרוב. בבואי לבית  גרונהגרונהגרונהגרונהדווקא הבוקר ניתנה לי הזדמנות טובה להכיר את 

בדרך עכבתני , כי מורתי מן המחלקה הראשונה קמעהואני איחרתי  –הספר 

והנה החלו  ,עדיין המורה לא היה –תוכל לבקרני בבית  אימתיושאלה אותי, 

וידו  ,המסכן, הוא אשר שיער אדמוני לו קרוסיקרוסיקרוסיקרוסילארבעה נערים להציק -שלושה

כוהו בסרגלים, זרקו בפניו ואשר אמו מוכרת ירקות בעיר. הם ִה  ,משותקת

קליפות ערמונים, אף כינוהו בשם "בעל מום" ובחקותם אותו עשו את זרועם 

כזרועו הנתונה בעניבה. והוא, המסכן, עמד בקצה הספסל ללא מגן, חיוור ומחריש 

, פעם בזה ופעם בזה, מעניוואינו עונה להם דבר, כי אם מסתכל בתחנונים ב

התקלס, התחיל רועד בו הלוך ולהתקלס כמבקש שיניחו לו. אולם כשאלה הוסיפו 

, פנים- ףזעוופניו אדמו מכעס. ופתאום קפץ כנגדו אחד הנערים מחוצף  ,בכל גופו

החל לחקות את אמו של  ,ובעשותו עצמו נושא שני סלים בידיו ,קפץ על הספסל

פי - על- י, מוכרת הירקות, כיצד היא באה ומחכה לבנה בשער בית הספר, אףקרוס

לה היא. למראה הזה פרצו רבים מקרב הנערים שעכשיו אין היא באה עוד, כי חו

הדיו והטיל בכוח רב - קסתאת עשתונותיו, תפס את  קרוסיבצחוק רם. אז איבד 

והקסת פגעה  ,טה את ראשו הצדה בעוד מועדאך פרנטי ִה  .פרנטיפרנטיפרנטיפרנטיישר בפניו של 

  בחזה המורה, שנכנס אותו רגע לחדר.

   אימה.ממפחד ו דמומיםכולם ברחו למקומותיהם וישבו 

  ניגש המורה אל השולחן ושאל בקול זעף:

  "מי עשה זאת?"

  אך אין עונה.

  :זעף-במשנההרים המורה קולו וקרא 

  "מי?"

  המסכן, קם מהר ממקומו וקרא בעוז: קרוסיקרוסיקרוסיקרוסיעל  ְגרֹוֶנהְגרֹוֶנהְגרֹוֶנהְגרֹוֶנה ִנְכְמרּו ַרֲחֵמי

5  

10  

15  

20  
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  "אני!"

רגוע פני התלמידים הנדהמים ובקול - מבטו על השיט, בוחנתנתן בו המורה עין 

  אמר:

  ".האשם לא יישא בעונש. יקום" :ואחרי רגע הוסיף ,"לא, לא אתה עשית זאת"

  ממקומו ובקול בכי אמר: קרוסיקרוסיקרוסיקרוסיאז קם 

  ".וזרקתי.. ,ִני, לעגו לי, לא ידעתי את נפשי עוד"ִהּכּו

  " ."שב!" קרא המורה. "יקומו אלה שהְתָגרו בו והביאוהו לידי כעס

  קמו הארבעה והשפילו ראשם.

" אמר המורה, "שלא עשה לכם כל רע. התקלסתם בנער ,ֶתם פני חברִהְלַּבנְ "הנה 

, מעשה ְנַבָלה עשיתם, מעשה שפלמום חסר מגן. מעשה -כיתם בעלהאומלל, ִה 

  שאין לו כפרה. שפלים שכמותכם!"

, שעמד בראש גרונהגרונהגרונהגרונהובאומרו זאת ניגש אל הספסלים, שם ידו תחת סנטרו של 

  בעיניו ואמר לו: מושפל, ובהרימו קמעה את פניו, הסתכל

  "נפש אצילה לך!"

והלה פנה אל ארבעת  ,מה על אוזן המורה- שתק רגע ואחר לחש דבר גרונהגרונהגרונהגרונה

  העבריינים וקרא לפתע:

  "סלחתי לכם!"

  : משימותמעשה נדיב

  חר קרוסי לכיתה? ימדוע א  .1

  ?סוג הטקסטמהו   .2

  מפעילד. סיפורי ג. מדעי  ב.אינפורמטיבי  –מידעי א.   

  ?חום החיים עוסק הטקסטתבאיזה   .3

  לימודים ד.    חברות ג.    תקשורת ב.  הוראה  א.   

ב הלשוני גבוה, ויש בו כינויים חבורים רבים. ציינו לָ ְׁש בטקסט סיפורי הִמ   .4

  לבקר אותי –) 3דוגמה: לבקרני ( את רכיבי הכינויים.

  )5בפניו (    )5הכוהו (    ) 2כבתני (יע   )2מורתי (  

  )8( ומעני    )6זרועם (    )6ובחקותם (  )5כינוהו (  

  )16למקומותיהם (  
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  ?7" בשורה אותוהכוונה במילה "למי       .5

  מורה ל ד.     קרוסי ל ג.    פרנטי ל ב.  גרונה   ל א.

  ?9" בשורה מעניןבמילה "למי הכוונה   .6

  ילדים בכיתה של קרוסיל  א.

  נערים שעינו את קרוסי ל  ב.

  נערים שִהיכו את קרוסי ל  ג.

   'ג -ו 'ת בתשובו  ד.

  ?16" בשורה אךבמקום המילה "איזו מילה אפשר לכתוב   .7

  כאשר ד.    אולם ג.    גם ב.    כדי  א.

  ?26" בשורה בוהמילה "למי מתכוונת   .8

  פרנטי  ד.    קרוסי ג.  גרֹוֶנה ב.  המורה  א.

  ? 33בשורה " הלבנתם פני חברפירוש הביטוי "מה   .9

  הכיתם חבר ב.        העלבת חבר א.

  נכונה ינהאף תשובה א ד.      תם חברהאשמ ג.

איזו פעולה עשו הנערים, שגרמה לקרוסי לאבד את עשתונותיו ולזרוק את   .10

  מכל הדיו לעבר פרנטי, ַאַחד הנערים?

  מדוע קם גרונה והודה במעשה שלא עשה? הוכיחו מהכתוב את תשובתכם.  .11

  רוסי. ציינו שתי פגיעות פיזיות ושתיים שאינן פיזיות שפגעו בק  .12

ללמוד על אישיותו של גרֹוֶנה, הוכיחו כל תכונה שאפשר ציינו שלוש תכונות   .13

  .מהכתוב

  שגרם למורה לסלוח לנערים? ,לדעתכם, לחש גרוֶנה על אוזנו של המורהמה,   .14

ולהענישם  ,יש הטוענים שיש להחמיר עם תלמידים הנוהגים אלימות  .15

 ,תייחסו לטענהת בו פסקה שבה. כתבחומרה עד כדי הרחקתם מבית הספר

  . עליה דעתכם את ביעותו
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  תוכן סמוי בטקסט ספרותי

, אמנם ישנם סיפורים שמטרתם לתאר. לרוב הסיפורים שאנו לומדים ישנה מטרה

ברוב אבל  ,מלאי דמיון או מאפשרים לנו לחוות הרפתקאהחלקם אפילו 

המטרה  יך ולשפר.להדר ,נועד ללמד ואוה ,הסיפורים שאנו קוראים יש מסר

איננה רק לספר על מקרה מסוים, אלא להשליך ממנּו על חיינו, כלומר להסיק 

  ממנּו וללמוד ממנּו על ההתנהגות שלנו ושל הסובבים אותנו.

(בטקסט עיוני  רסֶ מֶ ו רעיון, נושא :אנו מבחינים בשלושה מושגים המלווים סיפור

  מסקנה).המסר הוא ה

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

מהו הנושא, מהו   בכתבהמלצה: בכל פעם שאתם קוראים סיפור, הגדירו   מו    שי

 ומהו מסר.  ,הרעיון

  לּכֵ ְׂש ר הַ סַ מּו אוח ַק לֶ 

מקובל בכל התרבויות. בדרך כלל הוא כלומר  ,על-ר ברמתסֶ למעשה מֶ  אהוַהֶלַקח 

שסיפורים מסוימים שיש להם מוסר מתברר  .פתגם מהמקורותבגם הוא ילווה 

וגם שם הם  ,עמים אחריםסיפורי מופיעים בגרסה כזו או אחרת גם ב ,השכל

  מושפעים מהמקורות המסורתיים שלהם.

אין צורך לדון במסר. נדון במסר  ,מוסר ההשכל שלואת בסיפור כאשר אנו מזהים 

  עוסק בערכים מוחלטים ונשגבים.  ינוהסיפור אכאשר רק 

 ֶמֶסר ַרְעיֹון אׂשֵ נוֹ 

  ) מוצג במילה/בביטוי, 1
  לא כמשפט.    

  ) מציג במי או במה 2
  מדובר.    

  ) מגדירים אותו מתוך3
  הנתונים עד הצגת     
  הבעיה.    

  ) ההתייחסות היא 4
  אובייקטיבית, כלומר    
  ללא מעורבות הקורא.    
     

  ) מוצג כמשפט.1
  ) נוגע בבעיה ובפְתרון. 2
  ) לעתים מופיע באופן 3

  ישיר.    
  לפרטי הסיפור רק) נוגע 4

  המדובר.     
  ) ההתייחסות 5

  אובייקטיבית.    
     

  ) מוצג כמשפט מכליל.1
  ) עוסק בעולמנו.2
  ישנה) לכל ְּפריט ברעיון 3

  מקבילה בחיים מחוץ    
  לסיפור.    
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נושא הך בו נקבע את ההבחנות בין ועקבו אחר התהלי שלפניכם, סיפורקראו את ה
  .רמסהיון וערה

  / אליהו אגסי מהו רווח יקר

מעשה בילד יחיד להוריו אשר אביו אהבו, אולם התאמץ לטעת בו מילות של 

גבורה, תבונה ואומץ לב, ואילו אמו הייתה מפנקת אותו בצנעה ומרגילה אותו 

  לנוחות ולחוסר מעש.

ראה שחבריו תרים אחרי פרנסות שונות ועוסקים לבחור. והיה לימים גדל הנער 

  בהן, פנה אף הוא אל אביו וביקש שייתן לו כסף למען ישקיעֹו במסחר.

- אמר לו אביו: "בקשתך רצויה ויקרה בעיניי, אולם לך ותׂשתכר לירת זהב, ואחר

  כך אתן לך את מבוקשך." 

עליו אמו התחיל הבחור מחשב מחשבות ומחפש דרכים להשתכר לירת זהב. חסה 

רקה דרך החלון סרה לאביו. נטל אביו את הלירה וזְ ְמ ונתנה לו לירה. הלך וִ 

  החוצה, ואמר לבנו: "לך ותשתכר עוד לירה."

ביקש הבן דרכים להשתכר לירה. חסה עליו אמו ונתנה לו. הביא אותה לאביו, 

  שוב זרק אותה דרך החלון ואמר: "לך והשתכר עוד לירה."

עמים רבות, עד שאזלו הלירות אצל האם ואמרה לבנה: כך חזר ונשנה הדבר פ

בני, אולם אין בידי עוד כסף לתת לך, וכוונותיו של אביך נעלמו  ,"צר לי עליך

ממני. מי יודע כמה לירות עוד ייָזרקו דרך החלון, עד אשר יסכים למלא את 

  בקשתך."

סלים,  סחורות, העביר *יצא הבחור לשוק ועסק בסבלות: הרים משאות, כיתף

הטעין חמורים והשתכר פרוטה אחר פרוטה עד שנצטברו ללירה. אז פנה שוב אל 

... חפן האב את המעות ורצה לזרוק *אביו ושם לפניו חופן של מטבעות שחוקים

אותם דרך החלון. קפץ הבחור ותפסו בידו וצעק: "חלילה לך לזרוק! עמל רב 

  השקעתי במעות אלו עד שהרווחתין!"

האב מרוב שמחה ואמר: "עתה ידעתי, כי אמנם עמלת כדי להרוויח  קרנו פניו של

את הלירה הזאת, על כן יקרה היא בעיניך. וכיוון שכבר ִהכרת ערכו של עמל ושל 

רווח הבא מעמל, הריני נותן לך את הכסף הדרוש למען תעסוק במסחר, ולבי 

הלירה סמוך ובטוח כי לא תבזבז אותו לריק, אלא תחוס עליו כאשר חסת על 

  הזאת, ותעשה בו שימוש נכון ומועיל."

  

5 
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  נשא משא על הכתף, טען על הכתף. –* כיתף 
 ך.ֶר ת עֵ חּומטבע ּפְ  ;וצורתו נמחקה ,מטבע שנשחק מרוב שימוש –* מטבע שחוק 
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  מה ההבדל בין נושא, רעיון, מסר?

  

  עד הופעת הבעיה. המופיעים את הנושא קובעים בעזרת פרטים  – הנושא

  ולכן הנושא הוא ,הילד הופך לבחור ומנסה להשתכר למחייתובסיפור שקראנו 

  

  

  

 ,לנושא הקשור הננאי ,העובדה שהוא עושה זאת בתחילה לא ביושר  שימו  

  ולפיכך לרעיון.  ,אלא לבעיה

  

  . הרעיון כולל גם את הבעיה וגם את הפתרון, אך נשאר בסיפור – הרעיון

ונות לא מצליחים כי הדרך שבחר הבחור איננה אמתית ולא יכל הניסבסיפור שלנו 

סיון יהוא פועל ביושר ועובד לפרנסתו. הנאלא כאשר מקנה לו את ערך הכסף, 

  ריון של הסיפור הוא יכלומר ה הוא איננו נותן לאביו להשליך את הכסף.מצליח ו

  

  

  

מה למדנו אנחנו הקוראים  , כלומריוצא מהסיפור לעולמו של הקורא המסר

לעומת זאת  ,יודעים להעריך כסף ,כשעובדים עבודה קשהכאן למדנו, ש. מהסיפור

  אין לו ערך.   ,שיגים כסף בקלותאם מַ 

  ל להיות כל אדם.הבחור בסיפור יכו

  ושג בקלות.מכל מצב בו הכסף  ייצגנה יכולה לבְ האם שנתנה כסף לִ 

  לפיכך מסר הסיפור שלנו הוא  ניסיון חיים ייצגהאב שבודק את בנו יכול ל

  

  

  

  

 ניסיונות הבחור להשתכר לירת זהב.

 הו כסףרק כשהבחור עבד והתפרנס הוא למד להעריך מ

  כל אדם שיעבוד קשה, ידע להעריך טוב את ערך הכסף
 מאדם שיקבל את הכסף ללא מאמץ.
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  אלת נושאכיצד נענה על ש

  היא שאלה המורכבת מכמה שאלות או סעיפים או הנחיות. שאלת נושא 

        . 119ל הסיפור "מעשה נדיב" שקראתם בעמוד הנה דוגמה לשאלה כזו ע

 והוכיחווהוכיחווהוכיחווהוכיחו ,את תשובתכם    נמקונמקונמקונמקו ?על התנהגותו של המורה בסיפור מה דעתכםמה דעתכםמה דעתכםמה דעתכם

  מהכתוב.

  את מילות השאלה וההוראה. זההונ ,נקרא את השאלה  א. 

  שאלה זו מורכבת ממילת שאלה אחת ומשתי מילות הוראה (מודגשות).  שימו 

   .לדעתיילה את התשובה יש להתחיל במ  .ב

אל תכתבו "טוב או כשעליכם להגדיר את ההתנהגות (או כל דבר אחר),   

אלה ביטויים כוללניים שמאחר  ,רעהמהתנהגות או  ,התנהגות טובה"רע", 

  יקים. וולא מד

  יחליפו את המילה "טוב" שאפשריים ביטויים    

בת מסורה, אחראית, ישירה, תומכת, יש שיקול דעת, רגישה, חברותית, רח  

  לב, בוגרת, אמיצה, כנה, ישרה. 

  שיחליפו את המילה "רע"אפשריים ביטויים   

לא אחראית, לא מתחשבת, לא חברותית, לא אמינה, ללא שיקול דעת, לא   

  צדדית, חמדנית. -בוגרת, לא רגישה, קיצונית, אכזרית, פוגענית, חד

עליכם נימוק עונה על השאלה מדוע. אם קבעתם שההתנהגות לא חברותית   ג.

  להסביר מדוע. ההסבר איננו דוגמה. 

ואז יש (מרכאות  תוךציטוט ב דיי-לע .1הוכחה מהכתוב יכולה להיות   .ד

   ),את המשפט המשמש כהוכחה לעמדת הכותבורק להעתיק במדויק 

  . (מילים שלכם) הכתוב המשמש הוכחה שכתוב דיי-לע .2   

דוק את סימני הפיסוק בתום כתיבת התשובה יש לקרוא אותה שנית כדי לב  ה.

  ובעיקר אם ענינו על כל הדרישות.
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  להלן שאלות נושא נוספות על סיפורים שקראתם או תקראו. נסו לענות עליהן. 

אותה תשובתכם והוכיחו נמקו את  ?מה דעתכם על התנהגותו של גרונה  . 1

  "המעשה הנדיב" מהסיפור 

  

נמקו את  ?הו רווח יקר"של האם בסיפור "ממה דעתכם על התנהגות   . 2

  .123 ודתשובתכם והוכיחו מהסיפור עמ

  

נמקו את תשובתכם  ?מה דעתכם על התנהגותם של "חסידי אומות העולם"  .3

  . 42והוכיחו מהכתוב, היעזרו במאמר בעמוד 

  

מה דעתכם על התנהגותו של משה'לה בסיפור "גלגולו של שופר"? נמקו את   .4

  . 131סיפור בעמוד והוכיחו מהסיפוק. ה ,תשובתכם

  

נמקו את  ?נער הרועיםלבין מה דעתכם על מערכת היחסים בין המספר   .5

  . 129 ודוהוכיחו מהסיפור. הסיפור בעמ ,תשובתכם

  

  ניסוח התשובה  

לדעתי, המורה בסיפור "המעשה הנדיב" נהג בחוכמה והוכיחו שהוא איש    

פגעו בקרסי, ואף חינוך אמתי. הוא מצא דרך חינוכית להעניש את הילדים ש

גרם להם להודות בפני כל הכיתה ולהתבייש, לא לפני שגער בהם על 

התנהגותם. תגובה כזו לפעמים עדיפה על עונש קבוצתי. כשקבוצת ילדים 

מקבלת עונש, היא מרגישה לעתים מחוזקת, אבל במקרה שלנו החליט 

  המורה לא להרחיק אותם ולגרום להם להתבייש בפני הכיתה. 
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  פעילות טרום קריאה: יםעִ רוֹ ר הָ עַ נַ  –ד ּבֶ עַ 

  

  .ןמה תוכתבו משפט לכל אח ות,הסבירו את המילים (ביטויים) המודגש  .1

הייתי ' נת הערבבצִ והרגשתי  ,היו אלה ימי הסתיו, יצאתי מביתי  א.

  חשבתי בלבי. ,'צריכה ללבוש משהו חם יותר

ילת השנה חברים שהיו בתח פי-על-אף איבהבין שני הילדים קיימת   ב.

  טובים מאוד.

על ֵהִעיב יתה מאופקת. מותו הפתאומי של סבא יהשמחה במשפחה ה  ג.

  המסיבה שנערכה לכבוד הנכד הראשון שנולד.

  לא כדאי להיכנס לפרדס.ובשעה זו  ,לערובטה והיום נ  ד.

  לא השקו אותם מזמן. ,כנראה .שדופיםהצמחים נראים   ה.

  לספר אותו לאיש! טח לי לא. הבלספר לך כמוסיש לי סוד   ו.

ממתיקים  ,כנראה ,הם פינת החדר?שני הילדים ב מתלחשיםמה על   ז.

  .סוד

 ימי דמיםלאורך כל ההיסטוריה מרגע הקמתה עברו על מדינת ישראל   ח.

  ובהם נפלו בחורים רבים. ,קשים

  זו תפילתי. .ולא יהיו עוד מלחמות ,בין העמיםאחווה הלוואי ותשרור   ט.

יר וקשה לחיות ללא מים ובמזג או .בישימוןים קשים שוררים תנאי חי  י.

  עם טמפרטורות קיצוניות.

  

  מקבוצה ב'. מתאים כתבו לכל מילה מקבוצה א' פירוש   .2

    א'   

    . נוטה לערוב4    . צינה3    . ֵהִעיב2     . ֵאיבה1

  . ישימון8    . ממתיק סוד7    . כמוס6    . שדוף5

        . ימי דמים10  . אחווה9

  ב'

  ד. שנאה    ג. מדבר    ב. שלום      סתרא. נ

  ז. ירד הערב  ו. משוחחים כחברים קרובים  ה. תקופת מלחמה

  י. קור    ט. צנום/רזה ח. הפריע/פגע/הפחית

127 



128 

 

  .נסו להבין את פירוש המילים המסומנותוכ ,קטע שלפניכםקראו את ה  . 3

  שתי משפחות קשורות היו בעסקי עורות ולימים בנו עסק משותף.

חקו יחדיו, הנשים בילו יפחות שררו יחסי ידידות: הילדים שבין שתי המש

  ושתי המשפחות אף יצאו לחופשות יחד. ,שעות בקניות

יום אחד התברר כי חסר כסף בחשבון העסקי המשותף. אשמות הדדיות 

חסים בין שתי המשפחות. היחסים כבר על היְ  העיבוהעניין  ,החלו להישמע

והן כבר לא  ,איבהשים החלה להתפתח לא היו כבימים ימימה. בין שתי הנ

  נראו יחדיו.

רק הילדים של שתי המשפחות לא הסכימו לקבל את הגזרה ולהפסיק את 

היו הילדים מתגנבים מדי יום  ,נטה לערובהחברות ביניהם. וכשהיום 

כאילו דבר לא קרה. בזכות הילדים שלא  ,וממתיקים סודלפרדס הסמוך 

לשרור בין  האחווהחזרה  ,יפרידו ביניהםנכנעו ולא הסכימו שענייני כסף 

  שתי המשפחות.

  

בקבוצה שעזרו במילים יהכדי להשלימו בו מילים.  ותלפניכם סיפור שחסר  .4
  התאימו את המילים לטקסט בגוף, במין ובמספר.א' בעמוד הקודם. 

  

מדי יום נודע על עוד בחורים שנפלו בקרבות.     הקיימת   .    היו אלה    

אנו רוצים  כך הרבה שנות מלחמה-על החיים כאן. אחרי כל  עמים    בין 

מבין בינינו לבין שכננו. מי שגר ב        הרחוק משאון העיר       מגיע שתשרור 

  עוד פחות מדוע קיימת שנאה בעולם. 
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  וענו על המשימות שלאחריו.  ,קראו את הסיפור

  נתן יונתן/  ַנַער ָהרוִעים -ַעבד 

תה נושבת רוח עזה, שהביאה יהייתי משוטט בגבעות האפורות. שם הי בשבתות

  בר, קרקע ְּבתּוָלה ורכסים שטופי שמש.- ריחות פרחי

תה לנו שפה אחת, אך גם יפעם אחת פגשתי בעבד, נער רועים בדואי. לא הי

לים. יהשנאה של המבוגרים ֶטֶרם ָּדְבָקה בנו. שעשועי ילדות אינם צריכים מ

ד הערוצים, שמי הגשמים הֹוִתירּו בהם סחף וחול טֹוְבעִני, חַ ו בַאמסתתרים היינ

לינו שעות רבות. עדר הבקר היה מכרסם את גבעולי ַהֲחרּוִלים ַהְׁשדּוִפים, יושם ב

  ֶהָערוץ.- ואנו ממתיקים סודות בִצַנת

פני על וצל קודר ֵהִעיב  ,עד שבאו ימים של ֵאיַבת עמים. יריות קרעו את דמי הלילה

ְוַעֶּבד  ,שים. הבדואים עקרו אוהליהם אל מרחקי המישור לרגלי הרי יהודההאנ

  לא נראה עם עדרו ימים רבים.

מישהו גער בו שעד  ,שבת אחת הופיע כמתגנב, עבר בחופזה את הדרך, פנה כה וכה

מּוס דבק בי, אך רשהו אל עבר הגבעות האפורות. מיהרתי בעקבותיו. פחד ּכָ יוג

  נות ֵהִניעּוִני ללכת אחריו.הידידות הישנה והסקר

. עמד ישגתיו באחד הערוצים. תחילה נבהל, אך פחדו סר מעליו בראותו את פניִה 

כך ירדה עלינו שתיקה כמו צל. מסביב היה ְיִׁשימון של - רכני לשלום. אחריוב

שני ילדים שותקים  –ועמדנו זה מול זה  ,גבעות וקוצים, וכבר נטה היום לערוב

  ועצובים.

ט. ּוּבגיש לי את השי היחיד, שי של עוני שהיה בידיו: מקל הרועים שלו, הנַ ואז ִה 

- זה היה מקל ישן, קשוח, שפיתוחי הסכין העתיקים נחרתו בו בסבלנות של רועי

- בקר נודדים. הושיט לי את הנבוט ביד שחורה, רזה ורועדת. ולפתע חשתי בצנת

- י. נפרדנו אישיונת אלּוונדמה היה לי שהיא מכ ,הערב. ממרחקים שמעתי קריאה

 יועיני ,בטתי לאחור עד שהתרחקתי מעט, ואז נפניתי לאחורלעברו. לא ִה  איש

  תו של עבד, החומקת על קו הרכס.ליהבחינו בצל

סיתו אחר הדברים האלה באו ימי הדמים. אולי נתנו לעבד סכין או רובה. אולי הֵ 

ידו נעלם ברבות הימים בלתי מילרצוח. עקבותיו נעלמו. גם הנבוט שקאף אותו 

דה ההיא חי אתי מעבר לשכחה, מעבר ה והפֵר וי; אך זכר האחויבדרכי נדוד

5 

10 

15 

20 
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כרון הוא על אֲחַות בני אדם במדרוני גבעות אפורות, בערוצי ילאיבת עמים. ז

  ם ועל חופי ימים רבים.יידי-נחלים, על פני מישורים רחבי

  : משימותעבד נער הרועים

  כתבו לאיזה ממד הבנה שייכת השאלה.  ,ם תשובהלפני שאתם כותבישימו    

  היכן היו מבלים המספר ועבד בשבתות?   .1

  ".הופיע כמתגנבכתוב " 11בשורה    .2

  למי הכוונה?   א. 

  באיזה אמצעי אמנותי השתמש המספר?  ב.

  העתיקו חמישה ביטויים המציינים חשש, פחד או שנאה.  . 3

פעמים. מצאו שלושה מקומות  פר" מסאךהמספר משתמש במילת הקישור "  .  4

ומדוע משתמש  ,בהם מופיע המילה "אך", הסבירו מה תפקידה של המילה

  .בה המספר באותם מקומות שציינתם

המספר מאמין שמלחמות מתפתחות רק בגלל מבוגרים. ציינו שתי הוכחות     .5

  לכך.

 ובכל זאת מתפתחת ביניהם מערכת ,משוחחים ביניהם ינםהמספר ועבד א  . 6

  למערכת יחסים זו. דוגמותיחסים מופלאה. ציינו שתי 

  ".שני ילדים שותקים ועצובים –עמדנו זה מול זה כתוב " 16בשורה   . 7

  מדוע היו הילדים עצובים לדעתכם?  

 ,ר. מדועּבָ ְד אורי טבע של הִמ ימסופר על רקע ת" נער הרועים –עבד הסיפור "  . 8

  את תשובתכם. בחר המספר ברקע זה דווקא? נמקו ,לדעתכם

דה אך זכר האחווה והפֵר " :25שורה  ,הסבירו את המשפט האחרון בסיפור  . 9

כרון הוא על אחוות בני יההיא חי ִאִתי מעבר לשכחה, מעבר לאיבת עמים. ז

  כרון מתכוון המספר? ילאיזה ז "...אדם במדרוני גבעות אפורות

  ?של הסיפור רסֶ מֶ המהו   . 10

  ובים.בין ילדים ישנם קשרים ט  א.

  בין אנשים מעמים שונים יכולים לשרור יחסי ידידות.  ב.

  הסתה.בשנאה ומלחמה מקורן בחינוך ו  ג.

  ג' נכונות. -ותשובות ב'   ד.

  העתיקו ארבעה משפטים שיעזרו לכם להגיע למסר.
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  זו?  מתנהומה משמעות  ,מה נתן עבד למספר במתנה  .  11

  רתכם.ונמקו את בחי ,תנו כותרת אחרת לסיפור  .  12

  

  / רחל באב"דגלגולו של שופר 

  פי כתבה מאת מנחם רועי, "ידיעות אחרונות", כ"ז בניסן תשל"ז)-(על

  

כל הקהל עמד על רגליו, ושקט היה בבית הכנסת; רק קול השופר נשמע. הבטתי 

דב ֵמליט את פניו בטליתו, ונדמה היה שכתפיו - סביבי, וראיתי את ידידנו משה בן

  רועדות.

" אמרתי לו בלכתנו הביתה, "דומה שהתרגשת מאוד בזמן תקיעת "משה'לה!

  השופר. האמנם?"

  מבטו של משה'לה נדד כאילו למרחקים. נראה היה, שחזר אל מציאות אחרת.

  הוא שתק קמעה והחל לספר את סיפורו.

  

עם אלפי יהודים אחרים גירשו הגרמנים גם אותי למחנה, ומצאתי את עצמי "

  ."שאותו ִהכרתי עוד קודם לכן כאיש מופלא, קדוש וטהור בצריף עם ר' יצחק'ל,

העיקרית ), הייתה דאגתו 1943בהתקרב ראש השנה של אותה שנת אימים, תש"ד (

של ר' יצחק'ל מאין לוקחים שופר כשר, כדי לתקוע ביום הדין. הוא לא יוותר על 

יש ' תקיעת שופר; הוא נכון לעשות הכול כדי להשיג שופר ולתקוע כדת וכדין.

  כך אמר. 'לעורר את מידת החסד והרחמים על עם ישראל, הנתון בצרה ובשבייה,

אמר הקב"ה: תקעו לפניי בשופר 'מתהלך היה ר' יצחק'ל במחנה וממלמל לעצמו: 

של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו 

  'עקדתם עצמכם לפניי.

- לב אחרים לעשות ככל האפשר ואף את הבלתיממלמל היה אל עצמו ומדבר על 

  אפשרי, ובלבד להשיג שופר לראש השנה.

הצלחנו לשחד גוי אחד,  - דב - מוסיף ומספר לי משה'לה בן -סמוך לראש השנה 

פולני מעובדי המחנה; שילמנו לו סכום כסף ניכר שאספנו במאמצים רבים, כדי 

  שיקנה לנו קרן ויבריחה לתוך המחנה.
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ים בא הגוי והביא לנו קרן של פרה. שוב שיחדנו אותו, נתנו לו סכום כעבור יומי

כסף גדול, והסברנו לו שדרושה לנו קרן של איל. כעבור ימים ספורים הביא הגוי 

  קרן של איל, ולא היה גבול לשמחתנו, ובייחוד לשמחתו של ר' יצחק'ל.

  באותו יום קרא לי ר' יצחק'ל ואמר:

ם, קרן של איל. אתה עובד בבית החרושת, ועליך משה'לה, ִהשגנו, ברוך הש"

     "להתקין בבית החרושת שופר כשר לתקיעות ביום הדין.

  "אבל רבי, זוהי סכנת נפשות ממש."

   "פי כן עליך לקחת על עצמך סיכון זה.- על- יודע אני, ואף"

  הייתי נבוך.

י אותך "משה'לה," חזר ואמר לי הרב, כשעיניו זולגות דמעות חמות, "ַמכיר אנ

כשם שִהכרתי את אביך, ואני מטיל עליך את המצווה של הכנת השופר. בזכות 

  מצווה זו תישאר בחיים ועוד תראה בטובה."

כיצד אוכל לבצע את אשר הטיל עליי ר' יצחק'ל? איך אצליח להעביר את הקרן אל 

  בית החרושת?

בשביל "רבי," אמרתי לו, "המחנה רחוק כשלושה קילומטרים מבית החרושת. 

אס ועורכים חיפושים מדוקדקים -המוביל אל בית החרושת מסיירים אנשי אס

  אצל כל עובר ושב. איך אוכל להגניב עמי את הקרן?"

  "תוכל, משה'לה, תוכל, אתה תצליח!"

"רבי," הזכרתי לו, "הן רק לפני יומיים ירו הגרמנים ביהודי בשער המחנה משום 

במו עיניי ראיתי אותו מפרפר בין החיים  שנמצאה אצלו חתיכת עור של נעליים.

  והמוות. אני ירא, אני ירא, רבי."

ואכן, פחד נורא תקף אותי. פרצתי בבכי. גם ר' יצחק'ל בכה; הוא בכה והמשיך 

  להתחנן. לא יכולתי לעמוד בפני דמעותיו, והסכמתי.

כיצד הצלחתי לעבור בשלום את השביל, כשהקרן באמתחתי? איני יודע. הגעתי 

בית החרושת, אולם עדיין לא ידעתי איך מכינים שופר. במה מתחילים? הידיעה ל

על קרן האיל שבידי עשתה לה בחשאי כנפיים בין כל היהודים והעובדים שם, 

  ..ונותני עצות לא חסרו.

  "את הקרן יש להשרות תחילה במים רותחים."

  "לא, קודם כול משרים את הקרן במים צוננים."

  "בצוננים. את הקרן יש להרתיח בתוך חלב רותח. לא ברותחים ולא"
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אינני זוכר בדיוק מה עשיתי; נדמה לי, שריככתי את הקרן בדמעות שנשרו מעיניי. 

  העיקר שהתקנתי שופר והבאתי אותו למחנה.

את התפילה שקיימנו למחרת היום, בתנאי מחתרת, בצריפו של ר' יצחק'ל, לא 

בבות, ואין לי ספק, שעד כיסא הכבוד אשכח לעולם. הבכיות והיללות קרעו ל

ִהגיעו. כאשר ִהגענו לתפילת "מן הֵמַצר קראתי יה", הייתה לנו תחושה, שנבקע 

  הרקיע, וכל הפמליה של מעלה ירדה אלינו כדי לקבל את תפילותינו.

  השברים והתרועה, שיצאו מהשופר שלי, הֵמסו כל לב.והתקיעה 

  ל השופר שעשית?""והשופר, משה'לה," שאלתי, "מה היה ע

  דב. -"השופר נשאר אצלי," הוסיף וסיפר משה'לה בן

אולם זמן קצר לאחר מכן חיסלו הגרמנים את המחנה שלנו, והעבירו את 

הנותרים למקומות אחרים, וגם אני הועברתי, ועמי השופר. במשך השנים העבירו 

את  אותי הגרמנים ממחנה למחנה, ובעת אחת ההעברות לא הצלחתי לקחת עמי

  גם את השופר לא הצלחתי לקחת. מיטלטליי.

אחרי השחרור עליתי לארץ ישראל. השתקעתי בבני ברק ואימצתי לי ֵׁשם ִעברי, 

דב. כאן נודע לי, שהשופר ניצל, והוא נמצא בפולין. התגעגעתי מאוד לשופר - בן

כך, והכינותיו במסירות נפש כה גדולה. רציתי -שלי; הן הסתכנתי בעבורו כל

יא את השופר לארץ ישראל. חברים יעצו לי לפנות ל"יד ושם" בירושלים. להב

עליתי לירושלים, ונפגשתי עם מנהל הארכיון של "יד ושם", ד"ר יוסף קרמיש. 

  סיפרתי לו על השופר, ושאלתיו, אם היא יוכל לעזור לי.

  מנהל הארכיון נענה לי בהתלהבות.

  

ייה ביקר בפולין סופר ועסקן הוא נזכר, שזמן קצר אחרי מלחמת העולם השנ

יהודי, ושמו יעקב פט, איש זה קיבל מידי ראש הקהילה שבאחת הערים שופר, 

שיהודים עשו במחנה כפייה. "קח את השופר הזה למשמרת באמריקה," אמרו לו, 

  "ושמור עליו, אולי תצליח בעזרתו לעורר את יהודי אמריקה למען ארץ ישראל."

יעקב פט הלך לעולמו,  –דב את סיפורו - יים משה בןס  –מאז עברו שלושים שנה 

והשופר נשאר בידי אלמנתו. מנהל הארכיון פנה לידידה של משפחת פט, ואחרי 

שידולים רבים ִהסכימה האלמנה להעביר את השופר ל"יד ושם" בירושלים. לפני 

חודשים אחדים זכיתי אני, ואתי גם שרידי משפחת ר' יצחק'ל הצדיק, לראות את 

  פר הפלאי כאן בירושלים.השו
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  : משימותגלגולו של שופר

  איתור פרטים

  מדוע היה מוכן ר' יצחק'ל לעשות הכול כדי לקיים מצוות תקיעת שופר?  .1

  

  על מי הטיל ר' יצחק'ל להכין שופר, ומה הבטיח לו?  .2

  

  חסמים

  ?2את פניו" בשורה  "מליטמה פירוש המילה   .3

  את פניומכסה   ב.      מזיז את פניו   א.

  ג' -תשובות ב' ו  ד.      עוטף את פניו  ג.

  ?17בשורה  "מדבר על לב אחרים"מה פירוש הביטוי   .4

  כועס על אחרים בלב  ב.      משדל אנשים  א.

  ג' -תשובות א' ו  ד.      משכנע אנשים  ג.

בחשאי) עשתה לה (על קרן האיל שבידי  הידיעהכתוב: " 46-45בשורות   .5

  דגש?". מה פירוש הניב המוכנפיים

  הידיעה נשארה סוד.  ב.  הידיעה התפשטה במהירות רבה.  א.

  אף תשובה אינה נכונה.  ד.        הידיעה נעלמה.  ג.

  ?16-14בשורות  המרכאותמה תפקיד   .6

  ד. פירוט    ג. דיבור עקיף    ב. דיבור ישיר  ציטוט  א.

  היא מילת... 45" בשורה אולםמילת הקישור "  .7

  וצאהד.ת    ג. הוספה    ב. ניגוד  סיבה  א.

." למי מתכוון אלינוכתוב: "וכל הפמליה של מעלה ירדה  56-55בשורות   .8

  "?אלינוהמספר במילה "

    ב. למשה בן דוב      לר' יצחק'ל  א.

  ד. כל התשובות נכונות.    למתפללים בצריף  ג. 

  ?13-12 ות" בשורכדת וכדיןמה פירוש הביטוי "  .9

  ת נכונות.ד. כל התשובו  ג. כנדרש  ב. כראוי  כדת וכהלכה  א.

  ארגון הידע
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ציין שתי פעולות שנעשו כדי להתקין שופר כשר. צטטו משפטים מהסיפור,   .10

  המוכיחים את תשובתכם.

שלוש פעמים מנסה משה להתחמק מבקשת הרב להעביר את השופר לבית   .11

  החרושת. ציין אותן!

י השופר עבר במספר מקומות עד שהגיע לירושלים. סדרו את המשפטים לפ  .12

סדר האירועים בסיפור. כתבו במחברת את המספרים בסדר הנכון לפי 

  הסיפור. 

  .  השופר הועבר ל"יד ושם".1   

  .  השופר הועבר עם משה ממחנה למחנה.2  

  .  השופר נמצא בפולין.3  

  סופר ועסקן יהודי. –.  השופר ניתן ליעקב פט 4  

  

  מסר סמוי

  מה מטרת הסיפור?  .13

  פילה כמעוררת רחמי שמים בעת צרה.להציג את כוחה של ת  א.

  להציג מסירות נפש למען קיום מצוות תקיעת שופר.  ב.

  פוסק לשמור על מצוות היהדות.-להציג ניסיון בלתי  ג.

  כל התשובות נכונות.  ד.

מוטיב הבכי חוזר בסיפור לכל אורכו. השלימו את הטבלה שלפניכם   .14

  במחברתכם.

כי (פחד, סוג הב  מי בוכה?  האירוע שיש בו בכי
התרגשות, תפילה, בכי 

  יחיד, ציבור)
. בזמן תקיעת שופר 1

  בבית הכנסת בארץ. 

  בכי יחיד. –התרגשות   משה בן דוב

  

  לשון

  ציינו את שורשו של כל פועל, את הגוף ואת הזמן.  .לפניכם חמישה פעלים  .15

  יִּת ְר מַ . ָא5יח, לִ צְ . ַּת 4ר, ַאְש . נִ 3ר, ּכֹ זְ . אֶ 2, נּוְמ ּלַ . ִש 1

  

  פרשנות והערכה
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יש הטוענים כי  ובסכנות. במאמצים רבים כהה כרויתהכנת השופר הי  .16

  והביעו דעתכם.  ,למרות הכול לא היו הסיכונים לשווא. התייחסו לטענה זו
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  מספרהשם 

  נקבה  זכר

  נסמך  נפרד  נסמך  נפרד

  ַאַחת הבנות  ַאַחת  ַאַחד הבנים  ֶאָחד

  ְׁשֵּתי הרקדניות  ִיםְׁשַּת   ְשֵני הרקדנים  ְׁשַנִים

  ׁש הכוכבותוֹ לׁשָ   שוֹ ְׁשל  ֶׁשת השחקניםוֹ ְׁשל  ָׁשהוֹ ְׁשל

  ַאְרַּבע השפות  ַאְרַּבע  ַאְרַּבַעת השולחנות  ַאְרָּבָעה

  ֲחֵמׁש הברכות  ָחֶמׁש  ֲחֵמֶׁשת הפועלים  ֲחִמָׁשה

  ֵׁשׁש השמלות  ֵׁשש  ֵׁשֶׁשת המכשירים  ִׁשָּׁשה

  הגבעות ֶׁשַבע  ַבעׁשֶ   ִׁשְבַעת הספרים  ִׁשְבָעה

  ְׁשמֹוֶנה התכניות  ׁשמֹוֶנה  ְׁשמֹוַנת הכסאות  ְׁשמֹוָנה

  ֵּתַשע המורות  ֵּתַׁשע  ְׁשַעת הבנייניםִּת   ִּתְׁשָעה

  האצבעות ֶעֵׂשר  ֶעֶׂשר  הימים ֲעֶׂשֶרת  ֲעָׂשָרה
  

קמץ (א   ָ   ה   יהזכר נפרד הצורת בזכר באופן חריג ביותר הסיומת של   שימו 

הנקבה (ת'). לעומת זאת בצורת ה  סיומת  ָנסמך יש ובצורת ה ),'ה -ו

  . 'וללא ת 'המספרים קצרים ללא ה

  נקבה  זכר  

  ֶעְׂשֵרה ַאַחת  ָעָׂשר ַאַחד  .11

  ֶעְׂשֵרה ׁשֵּתים  ָעָׂשר ְׁשֵנים  .12

  ֶעְׂשֵרה ׁשוֹ ְׁשל  ָעָׂשר ָׁשהוֹ ְׁשל  .13

  ֶעְׂשֵרה ַאְרַּבע  ָעָׂשר ַאְרָּבָעה  .14

  ֶעְׂשֵרה ֲחֵמׁש  ָעָׂשר ִמָּׁשהחֲ   .15

  ֶעְׂשֵרה ֵׁשׁש  ָעָׂשר ִׁשָּׁשה  .16

  ֶעְׂשֵרה ְׁשַבע  ָעָׂשר ִׁשְבָעה  .17

  ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה  ָעָׂשר ְׁשמֹוָנה  .18

  ֶעְׂשֵרה ְּתַׁשע  ָעָׂשר ִּתְׁשָעה  .19

  ֶעְׂשִרים  ֶעְׂשִרים  .20

על  "פיצוי"ו הנקבה ֶעְׂשֵרה (ואיל ,הזכר מקבל ַעַׂשר 19 -ל 11בין   שימו   
  ). 10 – 3 יםהקצר יםהמספר
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 אותמ ׁשלוֹ ְׁש 

 ְׁשַבע מאות

 ְּתַׁשע מאות
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  במספריםשימוש נכון 

     

  

  

  זכר פי

 תאריכים

  ניפגש בְׁשלֹוָׁשה בחודש, החתונה בַאַחד עשר במאי. 

 מספרים סתמיים

     מס' טלפון, מס' בית, מס' אוטובוס,                     
 גם אם העצם הנלווה הוא בצורת זכר. 

 מאה

  שבע מאות בנים הגיעו לכנס.             
   

 אלף

  חמשה עשר אלף בנות התגייסו. 
   

 האוכל כאן יקר פי חמישה.

  נקבה     

  זכר     

  נקבה      

  זכר     

143 

  ידי הוספת המילה "ִמְסָּפר" לפני המספר. -הות מספר סתמי עלאפשר לז
 אני נוסע בקו מספר ַאַחת, השיעורים הם בעמוד (מספר) שלוש עשרה.

  זכר      יום הולדת

  הוא חגג את יום הולדתו העשירי. 
   

  נקבה    גיל (סופרים שנים)

  הוא בן עשר. 
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  כתבו את המשפטים במילים.

  תמרים 12 - תאנים ו 9  . 1

  14נסעתי באוטובוס מס'   .2

  ארגזים לא ארוזים 22  .3

  אפריל יש לי יום הולדתב 5 - ב  .4

  3פי מחיר הכרטיס עלה   .5

  16 - זהו יום הולדתה ה  .6

  רקדנים 35 -השתתפנו במופע כ  .7

  הבנים הצליחו במבחן 9  .8

  אוגוסט אסע לחו"לב 2 - ב  .9

  23בית מס' את צריך לחפש   .10

  אנשים התעניינו במוצר החדש 15  .11

  כיתות נפתחו השנה 543  .12

  דגלים חולקו בין המשתתפים 1,242  .13

  

  השיטה

  ם שם העצם הוא בצורת זכר או בצורת נקבה. תחילה צריך לבדוק א

 " (נקבה) יָפה"או  " (זכר) יֶפה"יחיד ומוסיפים צורת הופכים את השם ללשם כך 

  בהתאמה. 

   1דוגמה 

   , ולכן חמישה עשר השולחנות. > זכר-או יָפה  יֶפה שולחן  :שולחנות 15

  

  2דוגמה 

  .שרה מסגרותחמש ענקבה, ולכן  –מסגרת יָפה  יֶפה  : מסגרות 15
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  טקסט ספרותי

  אמצעים לאפיון דמות
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  דמות                         
        

  

        

         

             

               

  

          

            

    

אמצעים 
  אמנותיים

מראה 
  חיצוני

  התנהגות

אופן דיבור 
  ותוכן

  מחשבות

יחס המספר 
  אליה

יחס דמות 
  אליהאחרת 

האפיון 
בניגוד 

לדמויות 
  אחרות

  חלומות

  קונפליקטים

  אנלוגיות
(היקשים, 
  הְקבלות)
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  אפיון דמות נושאב התשוב תכתיבואפיון דמות 

  סיעור מוחין: – שלב א'

שתם לאפיין חבר או אילו נתבק

  חברה, על מה הייתם מסתכלים?

  מה הייתם בוחנים? 

  

  

  

  

 

  לקטגוריות: התבחינים מיון  – שלב ב' 

קטגוריות:  יתשאפשר למיין את התבחינים ל

   ;חיצוני + התנהגות

  טגוריות:שלוש קאו ל

  ;חיצוני + התנהגות + דברים שאומר או חושב

  קטגוריות:חמש -ארבעהל או

חיצוני + התנהגות + דברים שאומר או חושב + 

  כיצד אחרים רואים אותו + מה המספר אומר עליו

  

  

  

  

 

האפיונים זיהוי  – שלב ג' 

  בסיפור בתוך כדי קריאה:

עורכים טבלה של תבחינים 

ומעתיקים אליה את הביטויים 

  המתאימים. 

(אם מותר לכתוב בספר, אפשר 

ל לסמן במדגשים צבעוניים כ

תבחין בצבע משלו או לכתוב את 

) לצד 5-1מספרי התבחינים (

  הביטויים המתאימים).  

  

  

  

  

 

  

  . תיאור חיצוני1

  . התנהגות2

וא . דברים שה3
  אומר / חושב

  . מה אומרות4
  עליו  

  דמויות אחרות 

  איך הם
  נראים חיצונית?

איך הם 
  מתנהגים?

מה הם 
  חושבים

מה אומרים או 
  חושבים עליהם

  אחרים? 

  מה הם
  אומרים? 

. דברים שהמספר 5
  אומר עליו
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 את מספר העמודאלא את העיקר, ויש לציין הכול, בטבלה  כתובאין צורך ל

  או השורה.

  

 

  'השלב  
  שלב הכתיבה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
כן תבואנה  כל פסקה תחל בציון המסקנות, ואחרי

ההוכחות למסקנה. בפסקת הפתיחה ובפסקת 
הסיום יש לציין מושגים ספרותיים שנלמדו, כמו: 

אפיון חיצוני, אפיון פנימי, דמות עגולה ודמות 
 שטוחה. 

  

  פתיח

תיאור 
  חיצוני

  התנהגות

דברים שנאמרו 
דמות ידי ה-על

או שהדמות 
  חשבה עליהם

______________  
______________
______________  

  

______________  
______________  

  

______________  
______________
______________  

  

______________  
______________  

דברים שהדמות 
  חשבה עליהם

______________  
______________  

  
______________  
______________  

  סיכום

. דברים שאומר 3  . התנהגות2  . חיצוני1
  או חושב

. דעה של 4
  דמויות אחרות

  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'

  

  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'

  

  מ'_______ ע
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'

  

  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'
  _______ עמ'

  

  מסקנה
__________  
__________  

  

  מסקנה
__________  
__________  

  

  מסקנה
__________  
__________  

  

  סקנהמ
__________  
__________  

  

  הסקת מסקנות מכל עמודה. –שלב ד' 
קוראים את המשפטים בעמודה ומחפשים "מכנה משותף". 

  לפעמים יש שינוי, ולכן תמצאו שתי מסקנות שונות 
  על אותה דמות.
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        כך נבצע בשלבים את הפעולות לאפיון דמות. -קראו את הספור שלפניכם. אחר
  /אסתר קלאיך להפוך אויב לאוהב

ערן הדברים מחולקים לתאים, למשל: יש גבוהים ויש קטנים; בראשו של   
יש שחורים ויש לבנים; יש אויבים ויש ידידים. זהו, וככה זה. בראשו של 
  ערן הכול ברור ומסודר, ואין עוררין. ואלה דברים שאינם משתנים עם הזמן.

אז רז, למשל, הוא ידיד. ממתי? מי  יכול לזכור? מתמיד. אולי מהגן.  אולי מ   
 –שאמותיהם של השניים הלכו, ממש באותו יום, לבית היולדות. בכל אופן 

הצהריים, ידיד של שיעורים, של שותפויות - זה התחיל מזמן. ידיד של אחר
  ידיד של כל החיים. –והחלפות וספרים ובנות וסודות 

הוא אויב! ממתי? מי יכול לזכור? אולי מאז אותה  תחרות שהייתה  –שחר    
ים,  כשהיו עוד תינוקות?  אולי בל"ג בעומר, עם המדורה על שפת ה

אדמה, ומי משניהם יודע -יותר תפוחיטוב והתחרות מי משניהם צולה 
להעלות לגובה את להבת המדורה? בכל אופן, שחר הוא אויב! כשערן נתקל 

 –הוא פשוט חולף ומסתכל בעדו  –בו בחצר בית הספר או במרכז או ברחוב 
  , כאילו הוא שקוף, מביט דרכו כמו איננו קיים, למרחקים. כאילו הוא אוויר

" אומרים לערן חברים, "באמת, עניין של שטות שנמשך כבר שנים, ,"תפסיק   
" .זה היה  כבר לפני המון זמנים... תגידו 'שלום', ותשובו להיות ידידים

"למי להגיד שלום?" מסתכל ערן  סביב בפניהם. "מי בכלל עבר כאן? אני לא 
  "איתי אף אחד?...ר

והחבריה פשוט לא יודעים אם לצחוק או לכעוס. "ערן, אתה יודע היטב      
ששחר היה רוצה להפסיק מזמן, הוא דיבר על זה עם המדריך גולן, וזה 
כואב לו, והוא רוצה להתפייס, הוא מוכן... אבל אתה כזה... הוא ממש לא 

  ".יודע איך לעשות את זה
ם ולא חברים, ולכן הם אינם קיימים!" סינן ערן אד-"אויבים הם לא בני   

מבין שפתיו הקמוצות ולא היה מוכן להוסיף לכך שום מילה נוספת. "אז 
מה,  זה לכל החיים?" שאלו החברים. "אלא מה?" תמה ערן.  "דברים כאלה 

" ויום .אלה דברים קבועים... –אינם משתנים, כמו שמנים ורזים ושחורים 
יום  –ת שהיה הדבר בהתייעצות עם המדריך גולן?) אחד (האם יכול להיו

אחרי משחק "מחניים" מעייף עם  –רגיל של קיץ, בלי שום אות וסימן 
הכיתה המקבילה בשעה האחרונה, כשכבר כולם נטלו את ילקוטיהם והלכו 

רק שחר וערן נשארו בכיתה, וכמו במקרה  –הביתה, ובמפתיע (במפתיע?) 
" .ר ואמר: "ערן, רציתי  לבקש ממך עזרהנתקלו בדלת היציאה, פתח שח

אפשר לומר, נדהם ממש, לא רק   ,כך- בתחילה ערן כמו לא שמע. ואחר
  הופתע... האויב מדבר.... איך זה קרה?

" דיבר שחר. "אני זוכר את הימים ,"אני רוצה להקים לי שובך יונים על הגג   
צלי אין חצר היפים שביליתי אתך בחצר ביתך, עם  השובך הנהדר שלך... א

מתאימה. אני אקים את השובך על הגג שלנו. אבא שאל את ועד הבית, וזה 
אפשרי. ערן, רציתי להתייעץ אתך, כמה יונים כדאי בתחילה?  מהן המידות 

  הנכונות לבניית שובך? לך הרי יש ניסיון. מה אתה מייעץ לי לעשות?"
באדמה. איך, בכלל,  ערן לא השיב. הוא פשוט עמד ולא זע, כמו רגליו ניטעו   

עונים לאויב? על זאת לא חשב... לא ידע... ובכלל, אויב שמבקש עצה... זה 
כבר לא מה שהיה... זה כבר לא אויב איום ונורא. ו... שרק לא יעשה שטויות 

לאט, זוג או - יותר משני זוגות בהתחלה... צריך לאט חקיעם היונים, ולא י
ובוקעים גוזלים, וקול ציוץ וקול המיה שניים. הן מתרגלות ומטילות ביצים, 

ושמחה... ו... "תשמע, לאבי יש חבר במושב הדרים, מרחק של חצי שעה 
הצהריים. הוא מומחה ליונים. הוא ימכור -נסיעה, אפשר לקפוץ אליו אחר

כך, הוא גם יוכל - לך בחצי מחיר, אם מבטיחים טיפול נאמן ומסור. אחר
  ונים...".להכניס את שנינו לאגודת מגדלי הי

  "אז מתי נפגשים?" שאל שחר.    
"מחר. אפשר אחרי הלימודים," אמר ערן, "אבי ידבר, בינתיים, עם מגדל    

  "היונים.
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  שימו לנוחותכם מסומנים בטקסט הביטויים המתייחסים לאפיון דמותו של ערן. 

  /אסתר קלאיך להפוך אויב לאוהב
משל: יש גבוהים ויש קטנים; , לבראשו של ערן הדברים מחולקים לתאים  

. זהו, וככה זה. בראשו של יש אויבים ויש ידידיםיש שחורים ויש לבנים; 
ואלה דברים שאינם משתנים עם ערן הכול ברור ומסודר, ואין עוררין. 

  .הזמן
רז, למשל, הוא ידיד. ממתי? מי  יכול לזכור? מתמיד. אולי מהגן.  אולי מאז    

 –ממש באותו יום, לבית היולדות. בכל אופן  שאמותיהם של השניים הלכו,
הצהריים, ידיד של שיעורים, של שותפויות - זה התחיל מזמן. ידיד של אחר
  ידיד של כל החיים. –והחלפות וספרים ובנות וסודות 

הוא אויב! ממתי? מי יכול לזכור? אולי מאז אותה  תחרות שהייתה  –שחר    
אולי בל"ג בעומר, עם המדורה על שפת הים,  כשהיו עוד תינוקות?  

אדמה, ומי משניהם יודע -יותר תפוחיטוב והתחרות מי משניהם צולה 
כשערן נתקל להעלות לגובה את להבת המדורה? בכל אופן, שחר הוא אויב! 

 –הוא פשוט חולף ומסתכל בעדו  –בו בחצר בית הספר או במרכז או ברחוב 
  . כו כמו איננו קיים, למרחקיםכאילו הוא אוויר, כאילו הוא שקוף, מביט דר

" אומרים לערן חברים, "באמת, עניין של שטות שנמשך כבר ,"תפסיק   
, זה היה  כבר לפני המון זמנים... תגידו 'שלום', ותשובו להיות שנים

"מי בכלל עבר מסתכל ערן  סביב בפניהם.  "למי להגיד שלום?"" .ידידים
  "כאן? אני לא ראיתי אף אחד?...

היטב חבריה פשוט לא יודעים אם לצחוק או לכעוס. "ערן, אתה יודע וה     
הוא דיבר על זה עם המדריך גולן, וזה מזמן,  ששחר היה רוצה להפסיק

הוא ממש לא  כואב לו, והוא רוצה להתפייס, הוא מוכן... אבל אתה כזה...
  ".יודע איך לעשות את זה

סינן ערן  אינם קיימים!"אדם ולא חברים, ולכן הם -"אויבים הם לא בני   
מבין שפתיו הקמוצות ולא היה מוכן להוסיף לכך שום מילה נוספת. "אז 

"דברים תמה ערן.   "אלא מה?"מה,  זה לכל החיים?" שאלו החברים. 
אלה דברים  –כמו שמנים ורזים ושחורים  .כאלה אינם משתנים

עם  . ויום אחד (האם יכול להיות שהיה הדבר בהתייעצותקבועים..."
אחרי משחק  –יום רגיל של קיץ, בלי שום אות וסימן  –המדריך גולן?) 

"מחניים" מעייף עם הכיתה המקבילה בשעה האחרונה, כשכבר כולם נטלו 
רק שחר וערן נשארו  –את ילקוטיהם והלכו הביתה, ובמפתיע (במפתיע?) 

בכיתה, וכמו במקרה נתקלו בדלת היציאה, פתח שחר ואמר: "ערן, רציתי  
, אפשר לומרכך,  - " בתחילה ערן כמו לא שמע. ואחר.לבקש ממך עזרה

  נדהם ממש, לא רק הופתע... האויב מדבר.... איך זה קרה?
" דיבר שחר. "אני זוכר את הימים ,"אני רוצה להקים לי שובך יונים על הגג   

היפים שביליתי אתך בחצר ביתך, עם  השובך הנהדר שלך... אצלי אין חצר 
אני אקים את השובך על הגג שלנו. אבא שאל את ועד הבית, וזה מתאימה. 

אפשרי. ערן, רציתי להתייעץ אתך, כמה יונים כדאי בתחילה?  מהן המידות 
  הנכונות לבניית שובך? לך הרי יש ניסיון. מה אתה מייעץ לי לעשות?"

, ערן לא השיב. הוא פשוט עמד ולא זע, כמו רגליו ניטעו באדמה. איך, בכלל   
עונים לאויב? על זאת לא חשב... לא ידע... ובכלל, אויב שמבקש עצה... זה 
כבר לא מה שהיה... זה כבר לא אויב איום ונורא. ו... שרק לא יעשה 

לאט, -יותר משני זוגות בהתחלה... צריך לאט חיקי, ולא שטויות עם היונים
קול ציוץ וקול זוג או שניים. הן מתרגלות ומטילות ביצים, ובוקעים גוזלים, ו

במושב הדרים, מרחק של חצי  תשמע, לאבי יש חברהמיה ושמחה... ו... "
הוא מומחה ליונים. הוא  הצהריים.- אפשר לקפוץ אליו אחרשעה נסיעה, 

הוא גם כך - ימכור לך בחצי מחיר, אם מבטיחים טיפול נאמן ומסור. אחר
  .להכניס את שנינו לאגודת מגדלי היונים..." יוכל

  מתי נפגשים?" שאל שחר."אז     
, "אבי ידבר, בינתיים, עם מגדל "מחר. אפשר אחרי הלימודים," אמר ערן   

  "היונים.
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  ערן –אפיון דמות 
  / אסתר קל עפ"י הסיפור "מאויב לאוהב"

 6מס'  5מס'  4מס'  3מס'  2מס'  1מס'  צבע או ַמְסֵּפר

 פרהמס דמויות אחרות מחשבה דיבור התנהגות חיצוני 

             

. הוא פשוט 1   
חולף ומסתכל 

בעדו כאילו הוא 
אוויר,  כאילו 

הוא שקוף 
  ).11-10(שורות  

. הוא פשוט 2
עמד ולא זע. 
רגליו ניטעו 

  באדמה.
  

. "למי להגיד 1
שלום? מי בכלל 

עבר כאן? אני לא 
ראיתי אף אחד". 

  (שורות 
13-12.(  

. "תשמע, לאבי 2
… יש חבר

להכניס את שנינו 
מגדלי  לאגודת

  היונים". (שורות
36-35.(  

. "איך בכלל 1
עונים לאויב?" 

  )30(שורה 
. "אויב 2

מבקש עצה, 
זה כבר לא מה 

שהיה". 
  (שורות
31-30 (  

  

. "תפסיק", 1
אומרים 
  החברים.

. "הוא רוצה 2
להתפייס, אבל 
אתה כזה..." 

  (שורות
17-16(  

. "בראשו של 1
ערן הדברים 

מחולקים 
לתאים... יש 
 אויבים ויש
  ידידים". 

  )3-1(שורות 

אין התייחסות.  מסקנה
כנראה, לא 
  משמעותי.

בתחילה 
, מתנשא

  מתעלם,  
אח"כ נאלץ 

לשתף פעולה 
כך רוצה - ואחר

לחדש את 
  הקשר.

 אינובתחילה הוא 
לערן.  מתייחס

ציע אח"כ הוא מַ 
עזרה, ואף מקדם 

את הנושא 
לשילוב ולקשר 

  ביניהם.  

בתחילה ערן 
, אח"כ מתעלם

חס הוא מתיי
  לבקשתו. 

 "תקוע"טיפוס 
שומר טינה. 

אפילו החברים 
חושבים שכדאי 

להפסיק את 
  הברוגז. 

המספר מציג 
לא את ערן כילד 

   ָּבע., ְמקֻ גמיש

  

  שלב איסוף המידע:
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 לשם דוגמה נאפיין את דמותו של ערן.

תוכלו להשתמש 
במדגשים או 

  בסימנים אחרים



 

  .הנה דוגמה לתכנון תשובה

  

בחרתי לאפיין את ערן מהסיפור "איך להפוך אויב לאוהב" מאת אסתר    פתיח

  קל.

  

דמות מקובעת. כבר בתחילת הסיפור היא המספרת מאפיינת את ערן כ  המספר 

אומרת: "בראשו של ערן הדברים מחולקים לתאים... יש אויבים ויש 

  ידידים...". 

   

ההתנהגות של ערן מדגישה את התנשאותו. אפשר לראות זאת כשהוא   התנהגות

  אינו מתייחס לשחר חברו ועובר לידו "כאילו הוא אוויר".  

  

  חר חברו מוכיח שאינו מתייחס אליו. גם הדיבור של ערן על ש  דיבור

הוא "לא רואה" את שחר. לקראת סוף הסיפור הוא משנה את התייחסותו    

  לשחר, ומחליט לעזור לו בגידול היונים. 

  

מחשבותיו בתחילה מראות שהוא דמות מתעלמת. הוא ראה את שחר   מחשבה 

ואף כמו אויב, ורק לקראת סוף הסיפור הוא משנה את מחשבותיו לגביו 

  מוכן לעזור לו. 

  

  גם חבריו של ערן חושבים שהוא "תקוע"  בברוגז שלו, ולא רוצה   דמויות 

להתקדם ולעבור הלאה. הם מנסים לשכנע אותו שיסלח ויחזור לתקשר     אחרות

  עם שחר, אבל ללא הצלחה.  

  
ערן הוא דמות עגולה המשתנה במהלך הסיפור. בתחילה הוא "תקוע"   סיום

לזוז מעמדותיו. בסוף הוא עושה שינוי  ומוכיח בגרות, כשהוא ואינו מוכן 

  מוכן לעזור לשחר לבנות שובך יונים ולייעץ לו כיצד לגדלם. 

  

        יותר יותר יותר יותר כשהסיפור ארוך יותר, הפסקות מעובות כשהסיפור ארוך יותר, הפסקות מעובות כשהסיפור ארוך יותר, הפסקות מעובות כשהסיפור ארוך יותר, הפסקות מעובות 
        כי ישנן יותר דוגמות.כי ישנן יותר דוגמות.כי ישנן יותר דוגמות.כי ישנן יותר דוגמות.
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  הנה תשובה מלאה.

בחרתי לאפיין את ערן מהסיפור "איך להפוך אויב לאוהב" מאת אסתר קל. 

   .דמות מקובעתדמות מקובעתדמות מקובעתדמות מקובעתהמספרת מאפיינת את ערן כ

ש יאומרת: "בראשו של ערן הדברים מחולקים לתאים...  כבר בתחילת הסיפור היא

, ואפשר לראות התנשאותוהתנשאותוהתנשאותוהתנשאותואויבים ויש ידידים...". ההתנהגות של ערן מדגישה את 

זאת כשהוא אינו מתייחס לשחר חברו ועובר לידו "כאילו הוא אוויר". גם הדיבור 

... אך אליו. הוא "לא רואה" את שחר שאינו מתייחסשאינו מתייחסשאינו מתייחסשאינו מתייחסשל ערן על שחר חברו מוכיח 

לקראת סוף הסיפור הוא משנה את התייחסותו לשחר, ומחליט לעזור לו בגידול 

. הוא ראה את שחר כמו מתעלמתמתעלמתמתעלמתמתעלמתהיונים. מחשבותיו בתחילה מראות שהוא דמות 

אויב, ורק לקראת סוף הסיפור הוא משנה את מחשבותיו לגביו ואף מוכן לעזור 

ז שלו ואינו רוצה להתקדם בברוג "תקוע" "תקוע" "תקוע" "תקוע" לו. גם חבריו של ערן חושבים שהוא 

ולעבור הלאה. הם מנסים לשכנע אותו שיסלח ויחזור לתקשר עם שחר, אבל ללא 

  הצלחה. 

ערן הוא דמות עגולה המשתנה במהלך הסיפור. בתחילה הוא "תקוע" ואינו מוכן 

לזוז מעמדותיו. בסוף הוא עושה שינוי  ומוכיח בגרות, כשהוא מוכן לעזור לשחר 

  ם ולייעץ לו כיצד לגדלם. לבנות שובך יוני

  
  

  אפיון דמות  –דגם לכתיבת תשובה בספרות 
  

  ציגים את שם הדמות, את שם הסיפור ואת שם היוצר. מַ  – פתיח  א.

טבלת האיסוף, שעלתה מ, שהוא המסקנה רעיון מרכזיבכל פסקה מתחילה   ב.

  . דוגמותכך באות ה- ואחר

  מחברים בין הרעיון לבין הדוגמה:  ג.

  את כש..., ראינו ז   

  אפשר לראות זאת כש...,    

  דוגמה לכך היא...,    

    ההוכחה לכך היא...,    

  עגולה בתוספת נימוק: כמתייחסים לדמות כשטוחה או  – סיום  ד.

  דמות מתפתחת, משתנה;  – דמות עגולה  

  דמות שאינה מתפתחת.  – דמות שטוחה  
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   קראו את הסיפור שלפניכם וענו על המשימות שלאחריו.
  / עמוס לוין ברוגז

ובבית הספר אנו יושבים על ספסל  ,הוא חברי הטוב. ביתי ניצב ליד ביתואמנון 

יום אנחנו הולכים יחד לבית הספר וחוזרים יחד הביתה. גם סודותינו -אחד. יום

משותפים הם, שעות ארוכות נוהגים אנו לשבת במחסן שבירכתי חצרו של אמנון; 

ך קבע נעימה לנו מאוד. בקול חרישי מגלים אנו זה לזה האפלולית העומדת בו בדר

  את כל הסודות, התכניות והחלומות של כל אחד מאתנו.

  כך היה הדבר, עד ליום שנפסקה החברות הטובה.

  כדור. אביו של אמנון קנה לבנו כדור חדש.בל התחיל והכ

ן אמנו .לא סתם כדור היה זה, אלא כדור גדול, שמשחקים בו שחקנים גדולים

דבק  ,החזיק בכדור כמי שמחזיק אוצר יקר. מבריק היה ומצוחצח וגרגר אבק לא

יפול ויתלכלך יבו. לפעמים היה אמנון זורקו למעלה וממהר לתפסו, מחשש ש

חלילה... בסוד סיפר לי אמנון, כי לפני לכתו לישון, הוא מסתיר את הכדור במקום 

  סתר. איש בעולם אינו יודע עליו מלבדו...

החדש הזה הרגיז אותי. הרי כדורים נועדו למשחק, ואילו הכדור הזה  הכדור

ואין לגעת בו. כמה וכמה פעמים ניסיתי לדבר על לבו של  ,מיוחד ומיוחס הוא

  אמנון...

 ,יום אחד יצא אמנון לרחוב, והכדור תקוע תחת בית שחיו. שעת צהריים הייתה

  גדולה. וו לו מראה של גולת זהביוקרני השמש פגעו בכדור וש

  .של אמנון ולחשתי אל אוזנ –"שמעת?" 

  "מה שמעתי?" תמה אמנון.

  "."מארגנים נבחרת כדורגל בבית הספר

  "אז מה?"

  " השבתי "חשבתי שאתה רוצה...","אין דבר

  " טען אמנון, "אבל אני לא יודע...","בטח שאני רוצה

  "כמו כלום יקבלו. רק..." ," אמרתי בהתלהבות,"יקבלו אותנו

  מה?" שאל אמנון. "רק

  "."צריך להתאמן

  " הסכים אמנון והגניב מבט חרד אל הכדור.,"טוב, נתאמן

  אפשר כך, בלי כדור..."- "אי

  "אבל..."
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" אמרתי, כשאני משתדל לא להביט בכדור. "אנחנו לא מוכרחים להיות ,"טוב

  ".בנבחרת

ות רבות אמנון שתק רגע. עיניו היו נעוצות בכדור. ניכר היה בו, כי מחשב

  מתרוצצות במוחו.

  ".טו, "אבל לא נשחק הרבה" אמר לִא ,"אני מסכים

הוא הניח את הכדור על הקרקע, כמי שמניח כלי בדולח. אחר נגע בו בקצה נעלו. 

רגלי ובעטתי בו בכל כוחי. את י, הנפתי יהכדור התגלגל לאטו. כאשר הגיע אל

ו של הכדור והביט בו הכדור התעופף באוויר ונחת אצל אמנון. עצר בעד מהלכ

י הכדור, ושוב בעטתי יגיע אלרע לו דבר מה. שוב ִה יבעין בוחנת לראות אם לא א

תנה לו סוף סוף יבו בכל כוחי. הכדור הסתחרר באוויר, כאילו שמח גם הוא, על שנ

  ההזדמנות להוכיח את כוחו. 

 כך שקועים היינו במשחקנו, עד שלא ראינו-כך נמשך המשחק שעה ארוכה. כל

  הכדור ראינו מתעופף לקראתנו, ואנחנו מתאמצים להשיגו.את דבר. רק 

  גם את רעשה של המשאית המתקרבת לא שמענו.

רע דבר נורא. הכדור סטה ממסלולו ונחת על הכביש. עתה ראינו את ילפתע א

  המשאית, "הי!" נזדעק אמנון במלוא גרונו.

ן. גם את הכדור לא נהג המשאית לא ראה אותנו ולא שמע את זעקתו של אמנו

  טו על פני הכביש.ראה. עמדנו קפואים במקומנו, והכדור התגלגל לִא 

לאחר שפגעו בו גלגלי המשאית, היא המשיכה דרכה כאילו לא אירע דבר, ועל 

הכביש היה מוטל גוש חסר צורה, מה שהיה עד לפני שלוש שניות כדור חדש 

  ומבריק.

געתי לכיתה, מצאתיו ספר. כאשר ִה למחרת לא פגשתי את אמנון בלכתי לבית ה

  יושב במקומו.

אמרתי לו "בוקר טוב", אך הוא לא השיב לברכתי. פניו היו עצובים ועיניו אדומות 

ביט בי. היינו כשני זרים, שנפגשו במקרה. למחרת עבר אמנון כל אותו יום לא ִה 

לשבת במקום אחר. התברר לי כי פנה אל המורה בבקשה להחליף מקום, וזו 

  ענתה לו.נ

תי. תחילה לא האמנתי בכך. האמנם? הרי היינו אמנון "ברוגז" ִא  :עתה הבנתי

בי אפילו בלִ  .חברים טובים כל כך! רציתי לפנות אליו בדברים. לשאול אותו

חשבתי לטול את הכסף שבקופתי ולקנות בו כדור חדש לאמנון. אך כל המחשבות 

  שיהיה. –וא רוצה להיות "ברוגז" דה. לא, לא אתחנן אליו! אם ההללו נדחו הצִ 
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  אמצא לי חברים אחרים במקומו.

וה"ברוגז" נמשך. לפעמים הייתי נזכר בימים שבהם ישבנו יחד  ,הימים עברו

במחסן והחלפנו סודו. כה רחוקים היו הימים האלה, כאילו... כאילו לא היו 

לא מצא  רים אחרים, טובים ונאמנים כאמנון, לא מצאתי. גם אמנוןבמעולם. ח

לו, כנראה, חברים אחרים. לפעמים, כאשר היינו פוגשים זה את זה במקרה, נראה 

כח, אך השתיקה יׁשָ יוכל ה"ברוגז"  ,היה כאילו אנו עומדים לפתוח בדברים

  נמשכה...

יום אחד, בהפסקה הגדולה, כאשר שיחקו בחצר בית הספר במשחק המחניים, 

  סור לי..."שמעתי פתאום את קולו של אמנון: "שימ

  .יבכל זאת דיבר אליולא, הוא לא קרה בשמי; 

מאז אותו יום נהגנו לדבר זה עם זה. לא, ה"ברוגז" לא נפסק, אך כשרצינו לבקש 

  דבר מה זה מזה, מדברים היינו בגוף שלישי, כאילו עמד משהו בינינו...

רציתי . רציתי להפסיקו, אך לא ידעתי כיצד. לא יבעיני יה"ברוגז" הזה היה טיפש

  שיחשבו...

נדמה לי שגם אמנון חשב מחשבות דומות, וחוץ מזה, כבר התרגלנו לא לדבר זה 

  עם זה ולא להיות חברים...

, יצאתי לרחוב. קיוויתי למצוא יערב אחד, לאחר שסיימתי להכין את שיעורי

שהו מילדי השכונה כדי לשחק עמו מעט... פתאום ראיתי את אמנון צועד ימ

שהו לשחק עמו יסיים גם הוא זה עתה את שיעוריו ויצא לרחוב, מ לקראתי. ודאי

ביטים איש ברעהו ומשפילים עינינו במבוכה. עוד ועמדנו, מַ  ,רבנו זה לזהמעט... ָק 

  רגע ונפנה זה מעל זה, וכל אחד ימשיך בדרכו.

מרחקים. -גיע ממרחקי"אתה..." נשמע קולו של אמנון. רפה היה הקול, כאילו ִה 

  ל התרגילים?""פתרת את כ

  "כן..." השבתי בקול מהסס.

תוצאות שנתקבלו בפתרון התרגילים. ואט אט נתקשרה השיחה. ה ביןנו יהשוו

  דומים היינו לשני חברים, שלא ראו זה את פניו של זה ימים רבים.

ל ספסל אחד. את עלמחרת שוב הלכנו לבית הספר, ועוד באותו יום ישבנו 

  זכרנו עוד.ן הכדור לא ִה ה"ברוגז" שכחנו, וגם את עניי

  

פי תבחינים אלה: התנהגות (לפני ואחרי) ודיבור. - לאפיינו את דמותו של אמנון ע
  סיפור "איך להפוך אויב לאוהב". בעזרו בתהליך שעברתם יה
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  משימות: ברוגז
  

  האלה:כתבו במילים שלכם את הפירוש של כל אחת מהמילים   . 1

  ).32(שורה  רּכָ נִ ), 27(שורה ב ֵר חָ   

  

" (שורה "אמנון החזיק בכדור כמי במחזיק אוצר יקרלמה הכוונה במשפט:   .2

9?(  

  

  )?13" (שורה הכדור החדש הזה הרגיז אותילמה הכוונה במשפט: "  .3

  

  ."ניכר היה בו, כי מחשבות רבות מתרוצצות במוחוכתוב: " 32בשורה   .4

      כתבו אילו מחשבות, לדעתכם, עברו במוחו של אמנון.    

  

מה תפקידו של התיאור? ולמה הוא  .מופיע תיאור של הכדור 17בשורה   .5

  מרמז? 

  

  מהי? ולאיזו מטרה היא משמשת?  .האנשהמופיעה  39בשורה   .6

  

מה דעתכם על התנהגותו של אמנון לאחר שהכדור התפוצץ? נמקו את   .7

  מהסיפור.אותה הוכיחו ותשובתכם, 

  

  של הפעלים שלפניכם.ואת הגוף  זמןכתבו את השורש, את ה  .8

), 7(שורה  ילִח ְת ִה ), 6(שורה  הָק ְס ְפ נִ ), 3(שורה  יםפִ ָּת ׁשֻ ְמ ), 2(שורה ים ִר זְ חוֹ   

(שורה  ירִּת ְס מַ ), 10(שורה   ְךלֵ כְ לַ ְת יִ ), 9(שורה  יקזִ חֲ מַ ), 8(שורה ים ִק חֲ ַׂש ְמ 

  ).24(שורה  לּוּבְ ַק יְ ), 20רה (שוים נִ ּגְ ְר ַאְמ ), 11
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  המכתב

  צעי להעברת מסר בכתב בין אנשים או מוסדות.מכתב הוא אמ

  אנו מבחינים בין שני סוגי מכתבים עיקריים:

מכתב שנשלח לגורם פרטי, כגון: חבר, אח, אב, אם או כל קרוב    – המכתב האישי

משפחה. הכתיבה במכתב האישי היא חופשית, וכוללת הבעת 

  רגשות, מחשבות, בדיקות, הלצות, תיאורים וכדומה.

  כתובה במכתב היא קלילה.השפה ה  

  למכתב אישי אין מבנה קבוע.  

מכתב שנשלח לגורם רשמי, כגון: ראש העיר, מנהל מחלקה  – המכתב הרשמי

במקום מסויים, מנהל בית ספר, משטרה, עירייה, מורה, הורה, 

  ארגון או מוסד כלשהו.

  סגנון הכתיבה ענייני, ברור ומדוייק.   

  למכתב רשמי יש מבנה קבוע.   

  

  יימים סוגים שונים של מכתבים רשמייםק

  

  מכתב            
  בקשה          

  מכתב
  תודה

  
  מכתב       
  תגובה      

  
  מכתב               

  ערעור               
  

  מכתב 
  המלצה

  מכתב          
  מחאה          
    
  מכתב     

  תלונה     
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  ?מה בין מכתב רשמי לבין מכתב אישי

  

  

  

  

  ש צורך במבנה מיוחד.) י1      ,) יש צורך רק בתאריך1

  (מקובל לכתוב תאריך לועזי               חתימהב    

  וגם תאריך עברי.)              .כתובתבו    

  

  ) יש להקפיד על משלב לשון2    להשתמש בשפה הדבורה. אפשר) 2

  רשמי (ללא סלנג).                

  

  של של פסקה או הוא מבנה ה) 3      אבל ,מבנה של פסקות ין) א3

  פסקות.           בקטע.ייכתב כל עניין     

  

  

  

  התוכן במכתב הרשמי

  

  

  סיום        גוף          רקע   

  

  בקשה                          תיאור תוצאות    / המצב/  תיאור המקרה 

  אפשריות בעקבות    הסיבה לכתיבת המכתב

  הנתונים ברקע           

  

  רשמי  אישי
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  מכתב רשמי
  

  צורני ומבנה תוכני. במכתב רשמי יש לשים לב לשני היבטים: מבנה

  

  רמת פסקה –מבנה של מכתב ה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כתובת השולח (מוען)
_______________  
_______________  
_______________  

  
  תאריך ____________                  

  
  (הנמען)לכבוד 

_______________  
_______________  

_______________  
  

  אדון נכבד / גברת נכבדה
  

  _______________ :הנדון
  

___________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  

_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  
_____________________________________________  

  
  בתודהבברכה /           
  המהירעל הטיפול                     

  
  ___________ (שם הכותב)                 
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כירים את הכותב אינם מַ  ללכ-רךובד ,המכתב הרשמי נשלח לנמעניםשמאחר 

  באופן אישי, נקבע מבנה קבוע למכתב הרשמי.

  אלה:יימצאו הפרטים ה בחלקו העליון של המכתב הרשמי

שם פרטי, שם משפחה  :פרטים מזהים של כותב המכתב   – שם המוען

  וכתובת מדויקת.

תאריך לועזי.  יוהמועד בו נכתב המכתב, תאריך עברי ומתחת  –תאריך המכתב 

  לעיתים מסתפקים בתאריך אחד בלבד (עברי או לועזי).

שם פרטי, שם משפחה, תפקיד, כתובת  :אל מי מופנה המכתב   – שם הנמען

  כך:כתב ושת הפרטים הנ"ל מופיעים בראש המלמלאה. ש

  

  

  

  

  

  

מנהל מחלקת  ,תל אביב כתב מכתב למשה כהן 17דוגמה: רונן לוי מרחוב הדסים 

בתאריך ג' בשבט תשע"א. נציג את הנתונים במקום  ,המים בעיריית בני ברק

  המתאים:

  

  

  

  

    

  

מנהלת בית  ,ירושלים כתבה לגב' רוחמה גבריאלי 8יפה ישראלי מרחוב הנציב 

במחברת את  כתבו .בתאריך כ"ד באדר ב' תשע"א ,ירושליםספר "שורשים" בה

  הפרטים בצורה הנכונה:

 המוען 

 תאריך

 הנמען

  רונן לוי 
  17רחוב ההדסים 

 תל אביב
 ג' בשבט תשע"א

  לכבוד
  משה כהן

  מנהל מחלקת המים
  עיריית בני ברק
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אל הנמען יה רשמית יפנלאחר הצגת פרטי הזיהוי של המוען והנמען יש לכתוב 

  כך:

נ, כבוד הרב, כבוד השר, כבוד ראש העיר "נ (גברת נכבדה), אג"נ (אדון נכבד), ג"א

  .מהודוכ

הבעיה בקצרה את שורה זו יש להציג את הנושא או ב .הנדוןאחר כך כותבים את 

למכתב, הוא פורס לפני הנמען על מה  "כרטיס כניסה" אבקו. הנדון הוולהדגישו 

  ייכתב במכתב.

  נכתוב: .במכתב תלונה על מוצר פגום

  הנדון: מכירת מוצר פגום לדוגמה,

  במכתב המלצה נכתוב:

  המלצה או השם שעליו ממליציםהנדון: 

שיאפשר סיור בנקבת  ,תה ה' למנהל בית הספריבו פונים תלמידי כבקשה  במכתב

  יכתב:י ,חזקיהו בירושלים

  סיור בנקבת חזקיהוהנדון: 

משפט הגוף יהיה במבנה של פסקה. כלומר הוא יפתח ב .גוף המכתבבהמשך יופיע 

  הבעיה. את הנושא או פותח מכליל אשר מציג באופן כללי את 

  ם בבקשה...ברצוני לפנות אליכ  : לדוגמה

  ברצוני להודיע על מחדל חמור שקיים ב...    

  ברצוני להביא לידיעתכם כי...    

  בתשובה לפנייתכם מיום...    

יש . רלוונטיים תאריך וכתובת וכןמקרה או ה תיאור הבעיהכותבים את בהמשך 

  נבעו. כבר וע או ּבנהתוצאות העלולות ללציין את 

  .הבקשה, המלצה או מסקנ מציגמשפט הסיום 

  אבקשכם לטפל בפנייתי בהקדם האפשרי.  :דוגמה

  אודה לתשובתכם בעניין.    

  לטיפולכם אודה.    

  מקווה שתמצאו עניין בהצעתי.    

  . החתימההחלק האחרון של המכתב הוא 

  ברכת סיום (בכבוד רב, בברכה) שם המוען וחתימה.     

  להוסיף מספר טלפון לבירורים נוספים. אפשר    

  ת זהות.או אף מספר תעוד    
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  המכתב הרשמי –משימה 

  .במכתב הרשמיכמקובל ו את הנתונים כתבושלפניכם, קראו את הפרטים 

בבנימינה פונה לחברת חשמל ברחוב החשמל  12אליהו עברוני מרחוב מורד הגיא 

  ערער על התראה לפני ניתוק חשמל. הוא רוצה ל .בחדרה ביום א' בניסן תשע"א 23

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אג"נ
  

  שלום רב,
  

  _______הנדון: ___________________    
  

בתגובה למכתב התראה לפני ניתוק החשמל לביתי מיום..... ברצוני להביא 
  לידיעתכם כי טעות בידכם.

בתאריך .... קיבלתי את חשבונית המס לתשלום תמורת השימוש בחשמל 
בחודשים..., ומיד למחרת שילמתי את החוב באמצעות כרטיס אשראי. הנני 

  דה בטלפון.מצרף בזה אישור תשלום שקיבלתי מהפקי
  אבקשם לתקן טעות זאת ולשלוח אליי מכתב המאשר כי פרעתי את חובי. 

  
 

 בכבוד רב,

156 



 

 

- לתב רשמי בעניין מפגע ציבורי. תלמיד כיתה ה' כתב לעיריית תהנה דוגמה למכ

  ציבורי בשכונה שלו.  יפו על מפגע- ביבא

  2010באוקטובר  29                  

              א"עבחשוון תש אכ"                           

  לכבוד

  יפו- עיריית תל אביב

  מחלקת עבודות ציבוריות

  רח' אבן גבירול

  תל אביב

  

  !כבד/האדון / גברת נ

  

  מפגע ציבורי בשכונתנו הנדון:       

  

, קיים מפגע ציבורי. בתאריך 9בשכונתנו "ביצרון", ברח' הבנים ליד בית מס' 

, עבדו במקום אנשי מחלקת עבודות ציבוריות. לצורך עבודתם הם חפרו 25.9.95

ואף הביאו לשטח חומרי בניין וכלי עבודה  טריםמ שלושהבור בקרקע בעומק 

והחומרים נותרו מפוזרים מסביב.  ,הבור פתוח נותרום עבודתם שונים. בסי

המקום לא גודר, ובלילה אין לידו שום  תאורה. כתוצאה מכך הפך המקום 

עלול להיגרם אסון כבד. המקום נמצא על שביל המוביל למרכז לכן ו ,למסוכן

  מסחרי, כך שרבים משתמשים בו. 

גמר העבודה או לחסל את המפגע  ציע לגדר את המקום, להוסיף תאורה עדאני מַ 

  (לסגור את הבור ולנקות את חומרי הפסולת הנמצאים מסביבו).

  

  בתודה ובציפייה לטיפולכם המהיר,              

  אורן כתב                                                  

ציעו לו דרכים להתמודד עם השלכם, ו ייהכתבו מכתב לראש המועצה/העיר  . 1
   .באזור שלכם מכת היתושים

את יתרונות בפניו דגישו ה .שלכם ייהכתבו מכתב לראש המועצה/העיר  .2
  ציעו לו דרכים ליישום המחזור ביישובכם. הוחזור, המִ 
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  פסקת טיעון
 או דעה, עובדה יםציגמַ ברעיון המרכזי  – פסקה בסיסידגם כרנו ותרגלנו עד כה ִה 

  מתאימים.משפטי תמיכה  כותביםולאחריו 

   .של הכותב התייחסות אישית דרשתנ ומה לכתיבת פסקה כזמשיב

בפסקה כזו נשמר העיקרון של רעיון מרכזי +  .פסקת טיעון לנכיר דגם שכעת 

  . נוספת דעהנימוק + הסבר + דוגמה, אך 

  פסקת טיעון (דוגמה)
  ברוב בתי הספר בארץ ובעולם נותנים שיעורי בית.

  ת.יש הטוענים שיש לבטל את שיעורי הבי

  משום ש...עם הטענה י מסכים נאינ/אני מסכים

  בית מפריעים לפעילות הפנאי של התלמידים.השיעורי 

הזמן מרגע ההגעה הביתה לאחר יום לימודים ועד שהולכים לישון 

גם להכין שיעורי בית וגם לעסוק אפשר - איזמן זה בהוא מוגבל. 

  בפעילויות העשרה.

שבוע שלם. אם אני לו אני מצפה ה, וטֶ ָר למשל, אני משתתף בחוג ָק 

האם להכין שיעורים ולא ללכת  :יש לי בעיה ,מקבל שיעורי בית רבים

כל החלטה שאקבל תפגע  או  ללכת לחוג ולא להכין שיעורי בית? ,לחוג

  בי.

ולכן  ,של התלמידיםהפנאי ת פעילוששיעורי בית פוגעים ב ,אין ספק

  יש לבטלם.

  הפסקה בשלמותה

בארץ ובעולם נותנים שיעורי בית. יש הטוענים שיש לבטל את ברוב בתי הספר 
שיעורי בית מפריעים לפעילות ש , משוםשיעורי הבית. אני מסכים עם הטענה

הפנאי של התלמידים. הזמן מרגע ההגעה הביתה לאחר יום לימודים ועד שלב 
ות גם להכין שיעורי בית וגם לעסוק בפעילויאפשר -איהשינה הוא מוגבל. בזמן זה 

שבוע שלם. אם אני מקבל לו ואני מצפה  ,הטֶ ָר העשרה. למשל, אני משתתף בחוג ָק 
או  ללכת  ,האם להכין שיעורים ולא ללכת לחוג  :יש לי בעיה ,שיעורי בית רבים

בפעילות הפנאי של לחוג ולא להכין שיעורי בית? אין ספק  ששיעורי בית פוגעים 
  התלמידים, ולכן יש לבטלם.

  

ואילו ההסבר מחייב בניית משפט  ,יח מחייב ידע עולם וניסוח עובדהשימו  הפת
ברמת חשיבה גבוהה. לפיכך בפסקות הראשונות שתכתבו תוכלו  –מכליל.  שניהם 

  לוותר על כתיבת פתיח והסבר.

  פתיח

  הטענה 

  הבעת דעה

  נימוק

  הסבר

  דוגמה

  סיום
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  משימות כתיבה בדגם טיעוןמגוון ניסוחים של 
  ממצאי מחקר   רעיון    הצעה    טענה   החלטה                                      

  משימה ב'           משימה א'

  לוותר הצעהממשלת ישראל העלתה              שעל ממשלת ישראל יש הטוענים

  ובכסףלמדינה  60 -מחגיגות ה חלקעל                לדאוג למיגון כל בתי התושבים

  בתי את דים ושייחסך למגן את גני היל             גם אם ההוצאה היא ,בעיר שדרות

   ,זולהצעה בעיר שדרות. התייחסו הספר            זו, לטענהגבוהה מאוד. התייחסו 

  את דעתכם.והביעו         והביעו את דעתכם.

  משימה ד'          משימה ג'

  ציעה ִה מועצת התלמידים הארצית     החליטהההתאחדות לכדורגל 

  ת הנלמדיםשהציונים במקצועו                להחמיר בעונשן של קבוצות 

  ולא ,סמך עבודה- יינתנו בעיקר על              שאוהדיהן מתפרעים במגרשים.

  זו, להצעהסמך מבחנים. התייחסו -על     והביעו את זו,  להחלטההתייחסו 

  והביעו את דעתכם.          דעתכם.

  משימה ו'           משימה ה'

  משרד החינוך מעלה מחדש את      כי אין  לאפשר הטועניםיש 

  ילמדו רק בתי הספרשב הרעיון    השתמטו משירותםלצעירים ש

  בשבוע. םחמישה ימי      להשתתף בתכניות ,בצה"ל

  והביעו את זה,  לרעיוןהתייחסו       ציבוריות (טלוויזיה, רדיו,

  דעתכם.    זו, לטענה'). התייחסו דמופעים וכ

  והביעו את דעתכם.

  משימה ח'           משימה ז'

  כי ישנה חשיבות לכך  ניםהטועיש       כי המחשב גרם הטועניםיש 

  דלו בביתם חיות גַ שילדים צעירים יְ     לנזק רב לבני הנוער שהפכו להיות

  והביעו זו,  לטענהמחמד. התייחסו   והביעוזו,  לטענהמכורים לו. התייחסו 

  את דעתכם.           דעתכם.את 

  משימה י'            משימה ט'

     -רת קשרים לאכי יצי הטועניםיש     כי המחשב תורם לחייהטוענים יש 

     ת.מבוקרים דרך האינטרנט  מסוכנ    לטענההאדם במידה רבה. התייחסו 

  והביעו אתזו,  לטענההתייחסו       דעתכם.את והביעו זו, 

  דעתכם.             
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  .ע את מבנה הפסקהקּבנניסוח המשימה פי - על
  

  א' משימה                   

ם בעידן הטכנולוגי, בו חיינו סובבי

סביב המחשב, הולכת ומתרחבת 

בציבור המודעות לחשיבות הפעילות 

הספורטיבית. כתבו פסקה בה 

תדגישו את חשיבות הספורט בעידן 

  הטכנולוגי. 

  דגם פסקה בסיסי

  פתיח

  רעיון

  נימוק

  הסבר

  דוגמה                    

  סיום                    

  

  את  מקלנשימו      הדרישה במשימה זו היא      

  הקשר בין חשיבות הספורט לעידן                    

  המחשב.                    

 אין כאן מקום לעמדה אישית בנושא.                     

  משימה ב'                   

יש הטוענים כי החיים לצד המחשב בתקופתנו 

מחייבים את האנשים להוסיף לחייהם פעילות 

תייחסו לטענה זו, והביעו את ספורטיבית. ה

  דעתכם.

  דגם פסקת טיעון

    

  הנושא הצגת –פתיח    

  חזרה על הטענה –רעיון    

  תומך/לא תומך .מסכים / לא מסכים – הדע

  נימוק    

  הסבר

  דוגמה

  סיום

  : עמדהלהביע במשימה זו  הדרישה    שימו      

 לקשר בין ספורט ומחשב. הסכמה ביחס-הסכמה או אי                  

  מבנה  מבנה
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  הנושא: תלבושת אחידה                                                                              
  פסקת עובדה/דעה    פסקת טיעון

ולהנהיג    לשוב   יש   כי   הטוענים  : יש משימהה
  תלבושת 

  אחידה בבית הספר.               
  והביעו את דעתכם. ,דונו בטענה זו              

             ________________________  
היא נושא העולה לדיון אחת  תלבושת אחידה           

לאחרונה נשמעים קולות הדורשים לכמה שנים. 
עם אני מסכימה . בבתי הספר לשוב ולהנהיגה

תלבושת אחידה יתרונות למשום ש קולות אלו,
נות הוא הנוחות הרבה. בבוקר רבים. אחד היתרו

לא צריך להתלבט בשאלה מה ללבוש. בני הנוער 
אינם עסוקים יתר על המידה בשאלה כיצד 

אלא בנושאי הלימוד ובנושאים  ,להיראות
חברתיים. התלבושת כוללת בדרך כלל מכנסי 
ג'ינס וחולצה צבעונית שעליה סמל בית הספר. 

ידה הרעיון לאמץ שוב את התלבושת האח, לדעתי
  הוא חיובי. 

  
  : פתיח + המבנה

  חזרה על הטענה   ר"מ         
  מסכים / לא מסכים – עמדה                   

  נימוק                   
  הסבר      תומכים
      / הוכחה דוגמה                   

 סיום                   

  
 

לה חדש העו- : תלבושת אחידה היא נושא ישןמשימהה  
את  והסבירו מדי פעם בפעם לכותרות. הציגו

להעלאת הנושא לאחרונה ואת  ה העיקריתהסיב
התלבושת האחידה לבתי בהחזרת המטרות 

  הספר.
            _____________________  
תלבושת אחידה היא נושא העולה לדיון אחת             

לכמה שנים. לאחרונה הציע משרד החינוך 
  שת האחידה לבתי הספר. להחזיר את התלבו

התחושה כי ניכרת התרופפות הסיבה לכך היא            
וכתוצאה מכך ניכרות גם עלייה  ,במשמעת

באלימות וירידה בהישגי התלמידים. לתלבושת 
השפעה על יצירת מסגרת ומחויבות: התלמיד 

ויותר  ,עסוק פחות בשאלה איך הוא נראה
י בשאלה מה עליו להשיג בבית הספר. אנש

תמקד את האחידה חינוך מאמינים שהתלבושת 
תשפר את התלמידים בענייני הלימודים ו

  .המשמעת
  

  מבנה
  + חזרה על הטענה פתיח                 
  רעיון מרכזי: סיבה                  
  הסבר                 

  תומכים    דוגמה
 סיום                 
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  פתיח

  חזרה על הטענה

  דעה

  נימוק

  דוגמה

  פתיח

  הטענה/חזרה על 
  החלטה

  נימוק 

  הסבר

  דעה

  דוגמה

  סיום

  סיום

  בכמה רמות פסקות טיעון

יש הטוענים כי יש להחמיר עם אוהדיהן של קבוצות, המתפרעים : 1ימה מש

  .עליה במגרשים.  התייחסו לטענה זו, והביעו את דעתכם

שימו  אין חובה להשתמש בביטוי "יש הטוענים" במתן המשימה. אפשר 

ההתאחדות   להשתמש בביטויים כמו: החליטו ש..., קבעו ש..., הוחלט ש...

  מיר עם...לכדורגל החליטה להח

  )כל הרכיבים( א' רמה

לאחרונה הפכה תופעת  האלימות  במגרשי הכדורגל  למעשה יום יומי. 

ההתאחדות לכדורגל  החליטה להתייחס לזה ברצינות רבה יותר ולהחמיר 

אלימות במגרשים יכולה  כיעם ההחלטה,  אני מסכיםעם המתפרעים.  

ק. לעומת זאת חמומי מוח לפגוע בצופים תמימים שבאו ליהנות ממשח

שאינם מרוצים מהתוצאה או מדרך  השיפוט, מגיבים באלימות כדי להביע 

שביעות רצונם. פעולות כמו זריקת בקבוקים או חזיזים לעבר - את אי

משחק כך קרה בהמגרש מסוכנות ויכולות לגרום לפציעה קשה ואף למוות. 

הדים זרק חזיז שפגע בין "הפועל ירושלים" לבין "הפועל חולון". אחד האו

במאבטח, וכתוצאה מכך נקטעו  שתי אצבעותיו. רק החמרה בתגובה כלפי 

  מתפרעים תביא למצב שאפשר יהיה ללכת בבטחה למשחקים. 

  

  (ללא הסבר) ב' רמה

יומי. -לאחרונה הפכה תופעת האלימות  במגרשי הכדורגל  למעשה יום

ברצינות רבה יותר ולהחמיר ההתאחדות לכדורגל  החליטה להתייחס לזה 

גם השחקנים וגם הקהל  כיעם ההחלטה,  אני מסכיםעם המתפרעים. 

פוחד ללכת למשחק של אני יכולים להיפגע מההתנהגות האלימה. עכשיו 

"הפועל ירושלים" מול  "הפועל חולון" בגלל האלימות שהייתה  באחד 

אצבעות  המשחקים  האחרונים שלהם. התוצאה של האלימות הייתה ששתי

 לפיכך אנוידי אוהד של אחת הקבוצות. -מחזיז שנזרק עלמאבטח נקטעו  של

שאין ברירה אלא להגביר  את העונשים על הקבוצות שאוהדיהן  רואים

              מתפרעים במגרש. 

  תפקידו לפרש את הנימוק. ההסבר מתייחס לסיבת האלימות. –ההסבר   שימו 
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  פתיח

  טענה

  דעה
  

  נימוק
  

  הסבר
  דוגמה

  
  
  
  
  

  סיום

  חזרה על הטענה

  דעה ונימוק

  סיום

  טענה דעה

  1נימוק 
  הסבר
  דוגמה

  2נימוק 
  הסבר
  דוגמה

  
  

  סיום

  )ללא פתיח וללא הסבר(  ג' רמה

ההתאחדות לכדורגל החליטה להחמיר עם אוהדיהן של  קבוצות, המתפרעים 

אנשים מהקהל עלולים להיפגע מכיוון שעם החלטה זו  אני מסכיםבמגרשים. 

נכון יעשו אם יענישו את  לכןוכתוצאה מכך יפחדו לבוא למגרשי הכדורגל. 

  קים.המתפרעים. היתר יבינו שלא כדאי להתפרע, והקהל לא יפחד להגיע למשח

  

יש הטוענים שהמחשב תרם לחיי האדם במידה הרבה ביותר מאז : 2משימה 

  המהפכה התעשייתית. דונו בטענה זו, והביעו את דעתכם. 

  )כל הרכיבים( רמה א'

בחלק גדול מהבתים בישראל ובעולם כולו קיים מחשב. יש אנשים שירכשו מחשב 

כשיר שתרם לחיי שהמחשב הוא המ יש הטועניםלפני שירכשו סלון אירוח. 

עם הטענה.  אני מסכימההאדם במידה הרבה ביותר מאז המהפכה התעשייתית. 

המחשב מקדם את השכלת האנשים. אנשים מבוגרים יכולים להיכנס לאתרים 

וללמוד על נושאים שלא למדו מעולם. תלמידים בבית ספר נדרשים לכתוב עבודות 

נעזרת רבות  אני. כתלמידה בנושאים שונים ונעזרים במחשב לצורך הפקת מידע

במחשב. אם אני חסרה בבית ספר, אני נעזרת בפורום בית ספרי ומקבלת מידע על 

הנעשה בכיתה ובבית הספר. גם לכתיבת עבודות אני נעזרת במנועי חיפוש 

למחשב יתרונות רבים. החיים נעשו קלים  ראינו אפוא כיהקיימים במחשב. 

    את המכשיר נכון, ולא להתמכר לו. ומעניינים יותר. עם זאת חשוב לנצל

  

  .(ללא פתיח)רמה ב' 

 אני מסכימהיש הטוענים כי המחשב תורם לחיינו במידה רבה בתחומים שונים. 
, המחשב נותן לנו מידע בזמן אמת. בעזרת המחשב אפשר ראשיתעם טענה זו. 

עה כאשר אני מתכננת נסי ,לדוגמה .למצוא את זמני הנסיעות בתחבורה הציבורית
לים המלח, כדי לדעת מה מועדי נסיעת הרכבות, אני נכנסת לאתר "רכבת 

, המחשב תורם לחיינו בתחום נוסף על כךישראל" ומחפשת את המידע הנחוץ לי. 
הלימודי. בעזרת המחשב אפשר לכתוב עבודות, להיעזר בהכנת שיעורי בית 

על נושא  כאשר המורה הודיעה ,לדוגמה .ולהתכונן למבחנים בתחומים שונים
מבחן בגאוגרפיה, התלמידים נעזרו באתרי אינטרנט שסיפקו להם מידע רב על 

  שהמחשב תורם לחיינו בתחומים שונים. ראינו אפואהחומר הדרוש לבחינה. 
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טענה, 
  דעה

נימוק 
  דוגמה

  
  סיום

  פתיח

  

חזרה על 
  הטענה

דעה + 
  הסבר

  

  

  

  

  סיום

  פתיח
  
חזרה על 

  נההטע
  

  דעה
 1נימוק 

  דוגמה
  
  

  2נימוק 
  

  סיום

  ).(ללא פתיח וללא הסבר רמה ג'

, עם הטענה אני מסכימהכי המחשב תורם לחיינו בתחומים שונים.  יש הטוענים

המורה לגאוגרפיה ביקשה  ,לדוגמההמחשב תורם לנו בתחום הלימודי. ם שמשו

שנכתב עבודה בנושא הנלמד. כאשר התחלתי להכין את עבודתי, הייתי זקוקה 

למדנו לחומר בנושא. נכנסתי לאינטרנט, ובאמצעות מנוע חיפוש מצאתי חומר רב. 

      המחשב תורם לנו בתחום הלימודי. ש אפוא

למדינה, והכסף  60 -הוחלט לוותר על חלק מחגיגות הלאחרונה : 3משימה 

שייָחסך ישמש למיגון גני ילדים, בתי ספר ומרכזי נוער בעיר שדרות. הביעו את 

  דעתכם על החלטה זו. 

   רמה א'

בחודשים האחרונים אנו עדים לסבלם הרב של תושבי העיר שדרות. מדי יום 

- סמים. החיים שם הם בלתיניתכים על שדרות ועל יתר יישובי עוטף עזה קא

נסבלים. ממשלת ישראל העלתה הצעה לוותר על חלק מחגיגות השישים למדינה 

אני ן גני ילדים, בתי ספר ומרכזי נוער בעיר שדרות. וגילמישמש  כסף שייחסךהו

בהצעה זו. אין הצדקה לכך שתושבי המדינה ייהנו ויבלו בחגיגות  תומכת

שחלק מצב ם בסכנה. נוצר במדינה ראוותניות בזמן שתושבי שדרות חיי

מהתושבים מנהלים חיים נורמליים, והחלק האחר חי בפחד ואינו יכול לקיים 

חיים שגרתיים מחשש לקריאת "צבע אדום". אם בתי הספר והגנים יהיו מוגנים, 

לפחות חלק מהיום יחיו הילדים בביטחון. היה עצוב מאוד לצפות בשידור 

עשרה משדרות התחנן שאנשים יבואו לחגוג עמו טלוויזיה שבו ילד בין שלוש 

  נראית לי מאוד הצעת הממשלה. היא נכונה וצודקת.   לפיכךמצווה. - במסיבת הבר

  

  ). 2ללא הסברים, ללא דוגמה בנימוק ( רמה ב'

בחודשים האחרונים אנו עדים לסבלם הרב של תושבי העיר שדרות. מדי יום 

- עזה קאסמים. החיים שם הם בלתי ניתכים על שדרות ועל יתר יישובי עוטף

נסבלים. ממשלת ישראל העלתה הצעה לוותר על חלק מחגיגות השישים למדינה 

ן גני הילדים, בתי הספר ומרכזי הנוער בעיר שדרות. וגילמישמש כסף שייחסך הו

, אין הצדקה לכך שתושבי המדינה ייהנו ויבלו ראשיתבהצעה זו.  אני תומכת

שתושבי שדרות חיים בסכנה. עצוב היה לראות  בחגיגות ראוותניות בזמן

מצווה שלו. מיגון האולם יכול - בטלוויזיה את הילד שהתחנן שיבואו לחגיגת הבר

, סדר העדיפויות של הממשלה מעוות. לא ייתכן שלא נוסף על כךהיה לעזור לו. 

הצעת הממשלה  לפיכךיימצא כסף לביטחון התושבים וכן יעלה כסף לחגיגות. 

  וד.  כך ירגישו כולם טוב יותר בחגיגות השישים למדינה.נכונה מא
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  פתיח

חזרה על 
  הטענה

  דעה
  נימוק 

  
  סיום

  (ללא משפט פתיחה, ללא הסבר)רמה ג' 

כסף הו ,ממשלת ישראל העלתה הצעה לוותר על חלק מחגיגות השישים למדינה

אני ן גני ילדים, את בתי ספר ומרכזי הנוער בעיר שדרות. וגילמישמש שייחסך 

ונערים בשדרות לחיות בביטחון רב יותר בלי  יוכלו ילדים כךבהצעה זו. תומכת 

לדאוג שייפלו עליהם קאסמים. ילדים ונוער יוכלו להיפגש במועדוני נוער מוגנים 

ולבלות קצת ולא יצטרכו לשבת בבתיהם כל הזמן ולפחד שקאסם יפגע בביתם. 

  אני חושבת שההצעה של הממשלה טובה. לכן

  

  נושאים לכתיבה (דגם טיעון)
  וכתבו עליהם פסקת טיעון.  ,בחרו כמה מהם .נושאים לפניכם תשעה

הספר, ויש לשתף את ההורים -התלמיד אינו אחראי בלעדי למעשיו בבית  .1
  באחריות למעשים אלו. התייחסו לטענה זו, והביעו את דעתכם.

הספר שמות תלמידים -מקובל לכנות תלמידים המוסרים להנהלת בית  .2
מנודים מהחברה.  ,כלל- בדרך ,ם אלה"מלשינים". תלמידי –מפירי חוק 

  התייחסו לתופעה זו, והביעו את דעתכם.
ההורים אחראים לנעשה בבית התלמיד, ואילו המורים אחראים למעשה   .3

הספר ואת המורים -הספר. אין לערב את ההורים בענייני בית-התלמיד בבית
  בענייני הבית. התייחסו לטענה זו, והביעו את דעתכם.

ילדים -שמעות טענות של מתבגרים, כי מערכת יחסים הוריםלאחרונה נ  .4
צריכה להיות מערכת יחסים חברית. התייחסו לטענה זו, והביעו את 

  דעתכם.
הספר צריך לבטל את המבחנים כאמצעי הערכה לתלמידים. התייחסו -בית  .5

  לטענה זו, והביעו את דעתכם.
כים לה מהוריהם, מורים ומחנכים טוענים כי הגנת יתר שהתלמידים זו  .6

הספר. התייחסו לטענה זו, והביעו את -מקשה את התהליך החינוכי בבית
  דעתכם.

הספר. כתבו פסקה שתבטא -ההורים שותפים באחריות למעשי בניהם בבית  .7
  רעיון מרכזי זה. 

הספר, ואין לשתף את -יש הטוענים כי התלמיד אחראי בלעדי למעשיו בבית  .8
הציגו טענות בעד הטענה או נגדה, והביעו את הוריו באחריות למעשיו. 

  דעתכם.
יש הטוענים כי מבחנים אינם יכולים לשמש אמצעי הערכה בלעדי   .9

  לתלמידים. הציגו טענות בעד טענה זו או נגדה, והביעו את דעתכם.
  זכרו!

אין  .האו להתנגד לבטענה לתמוך  :משמעית-חדהביעה דעה בדגם טיעון יש ל
  דים. את שני הצדלהציג 

  דגם שנלמד בכיתה ו'.  – תמּויעִ פסקת דיון בשני הצדדים אנו מבצעים ב
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  מכתב רשמי בדגם פסקת טיעון
עד כה למדתם מבנה של מכתב רשמי, ולמדתם לכתוב פסקת טיעון. לעתים  אנו 

  נדרשים לשלב בין שני הסגנונות יחד.
  דוגמה

משת מקום "מפלט" בפינת החי שבבית ספרכם מגוון בעלי חיים. פינה זו מש

. הדיירים המתגוררים בבתים הסמוכים לבית הספר *למספר תלמידים לא מבוטל

פנו לראש העירייה וביקשו להעביר את פינת החי מבית הספר. לטענתם, פינת החי 

  גורמת לרעש, ללכלוך ולריחות רעים, וכך המקום הופך למפגע סביבתי.

 לא מעט.  –* לא מבוטל 

  משימה

  להעביר את פינת החי למרות בקשת הדיירים. לאאת ראש העירייה עליכם לשכנע 

עליכם לכתוב מכתב לראש העירייה, לציין שאתם מּוָדעים למכתב הדיירים, 

ולהעלות טענה נגדית הכוללת נימוק, הסבר ודוגמה שיש בה כדי לשכנע את ראש 

  העירייה לעמוד לצדכם.

ונה הם אלה שמצביעים !! המשימה אינה פשוטה, מכיוון שדיירי השכזכרו

בבחירות לראשות ראש העירייה, וראש העירייה צריך להיענות לבקשותיהם כדי 

  לזכות שוב באמונם. 

  כדי להגיב אתם צריכים לגייס את הידע שלכם בנושאים אלו:

  מבנה מכתב רשמי;  א. 

  כתיבת פסקת טיעון.  ב.

  
  תזכורת לתבנית מכתב      תזכורת למבנה פסקת טיעון

  

                טענה

  דעה: מסכים / לא מסכים

  נימוק

  הסבר

  דוגמה

  סיום

  פרטי
  תאריך                              המוען

                                        _____  
  

  פרטי
  הנמען

  
  ____________הנדון:            

  
_________________________  

  _________________בגוף המכת
_________________________  

  
  ___חתימה___                                 
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  תחילה נעבוד בשלבים.

פינת החי של בית הספר גורמת למפגע סביבתי, ויש (של הדיירים):  הטענה

  להרחיקו.

  : אינני מסכים לדרישת הדיירים.הדעה

  : פינת החי בבית ספרנו תורמת רבות לעולם התלמידים.הנימוק

הילדים לעולם בעלי החיים, והקרבה מפתחת אצלם : היא מקרבת את הסבר

תכונות חשובות. בעיר הגדולה המפגשים בין ילדים לבין בעלי חיים הם מעטים 

(מלבד כלבים וחתולים), ופינת החי בבית הספר מאפשרת מפגש כזה. הטיפול 

בבעלי חיים עוזר לפתח אחריות ורגישות, ויש תלמידים הנרגעים ממתח כתוצאה 

  זה.מהטיפול ה

: אני ַמכירה תלמידים עצבניים המגיבים לפעמים באלימות, אך דוגמה

  כששולחים אותם לפינת החי, הם מתנהגים בעדינות ונרגעים.

: אנו, תלמידי בית ספר "__________", יודעים שהתקבל אצלך מכתב פתיח

מדיירי שכונת "_________" הגרים בסמוך לבית ספרנו, ובו הם מבקשים לסגור 

  רחיק את פינת החי שלנו. או לה

: לפיכך אנו מבקשים שלא תיישם את בקשתם, ותשאיר את פינת החי בבית סיום

  ספרנו. אנו נפנה לדיירים, ונגיע אתם לפשרה. 

  

  בעמוד הבא תמצאו את המכתב בשלמותו. 
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  תלמידי בית ספר "הגבעה"

  הרצליה

   ל י"ז שבט תש"                

  2001 באפריל 26                

  

  ודבלכ

  מר רובינסקי

  ראש עיריית הרצליה

  הרצליה

  

  פינת החי של בית ספרנוהנדון: 

  

אנו, תלמידי בית הספר "הגבעה" בהרצליה, יודעים שהתקבל אצלך מכתב מדיירי 

שכונת "אלונים" הגרים בסמוך לבית ספרנו, ובו הם מבקשים לסגור את פינת 

  החי שלנו.

ן שפינת החי בבית הספר חשובה לנו איננו מסכימים לדרישה של הדיירים, מכיוו

מאוד. היא מקרבת את הילדים לעולם בעלי החיים. בעיר הגדולה המפגשים בין 

ילדים לבין בעלי חיים הם מעטים (מלבד כלבים וחתולים), ופינת החי בבית הספר 

מאפשרת מפגש כזה. נוסף על כך, הטיפול בבעלי חיים עוזר לפתח אחריות 

מלחץ לימודים. בבית ספרנו שולחים לפעמים ילדים  ורגישות ומשחרר ילדים

הנוהגים אלימות, לפינת החי, ושם הם נרגעים ומתנהגים בעדינות וברגישות עם 

  בעלי החיים. 

לפיכך אנו מבקשים שלא תסגור את פינת החי שלנו. אנו נפנה לדיירים, ונגיע עמם 

  לפשרה.

  

  בתודה ובכבוד רב,            

  "הגבעה"תלמידי בית הספר             
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  דוגמה נוספת

תלמידי בתי ספר ברחבי הארץ התבקשו לוותר על יום טיול מתוך שני ימי טיול 

מתוכננים, לטובת תלמידים בבתי ספר באזורי מצוקה, שיש להם קשיים כספיים, 

ולכן תלמידיהם לא יוצאים לטיולים בכלל. כתבו מכתב תשובה למחלקת החינוך 

  ן. ביישובכם, שהיא המטפלת בעניי

  

  שימו   אפשר להסכים, ואפשר גם לא להסכים.

  

  תלמידי בית הספר "הגבעה"

  נהריה 

  א' באייר תשס"ט                

  2007במאי  26                

  

  לכב'

  מחלקת החינוך

  נהריה

  

  ויתור על יום טיולהנדון: 

  

אנו, תלמידי בית ספר "הגבעה", מסכימים לוותר על יום טיול אחד לטובת 

שלא יכולים להוציא את תלמידיהם לטיולים כתוצאה  תלמידים מבתי ספר

מקשיים כלכליים. אנחנו חושבים שטיול כיתתי הוא אירוע חשוב, וכל תלמיד 

צריך לחוות אותו. אנחנו יוצאים להרבה טיולים במהלך השנה, ולפיכך לא יקרה 

  לנו כלום אם נוותר על אחד הימים לטובת תלמידים אחרים.

  

  בכבוד רב,                

  

  תלמידי כיתות ה'                

  בית הספר "הגבעה"                

  נהריה                
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  טיעון שנדרש בהםנושאים לכתיבת מכתבים 

כתבו מכתב לשר החינוך בו אתם מגיבים על החלטתו לחייב את כל תלמידי   .1

  בתי הספר להגיע ללימודים בתלבושת אחידה משנת הלימודים תשע"א.

המשמש מקום פעילות המשותף לילדי עולים במקום מגוריכם מצוי מקלט   .2

ולילדי ותיקים. דיירים הגרים בסמוך למקלט התלוננו בעיריה וביקשו 

לסגור את המקלט. התייחסו לדרישה זו, והביעו את דעתכם עליה במכתב 

  שתשלחו לראש העירייה.

בבניין מגורים מצוי מרתף שאינו בשימוש. אתם, ילדים הגרים בבניין,   .3

פוך אותו למעין מועדונית שתוכלו לשחק בה. פנייתכם לדיירים רוצים לה

נענתה בשלילה. כתבו מכתב נוסף לדיירי הבניין, ושכנעו אותם לאשר לכם 

  לממש את תכניותיכם.

  

  שימו    חשוב להתייחס לשעות פעילות, לרעש, לניקיון ועוד. 

תבך במהלך הקיץ מסתובבים ילדים רבים ללא מעש, והם עלולים "להס  .4

בשטויות". כתבו מכתב לראש העירייה כדי שיציע לכם פעילות שתתרום 

  לעיר ותקנה לכם דמי כיס לתקופת הקיץ.

רת ילדים, יודעים על התנהגות לא הולמת של מספר ילדים כלפי ואתם, חב  .5

את הבעיה ואת בו ילד מכיתתכם. כתבו מכתב להנהלת בית הספר, והציגו 

  בהם חלק.  הפתרונות שאתם מוכנים לקחת

  

  

  עכשיו, כשאתם יודעים לכתוב פסקת טיעון,

  אתם צריכים להקפיד שכל תשובה לשאלה תכלול

  ,סיוםו דוגמה, הסבר, נימוק/פירוט

  גם אם לא ציינו זאת בשאלה.
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  . שאחריו וענו על השאלות ,קראו את המאמר שלפניכם

  / עידו פריזיהום הים התיכון 
  ת הסביבה)פי חוברת המשרד לאיכו-(על

מרחוק לא רואים את זה. מרחוק רואים משטח תכלת ואופק יפה ושמים ששמש 

נהדרת משובצת בהם. זה הים שאנו אוהבים. אבל כשמתקרבים, רואים תמונה 

שונה לגמרי. צבע המים אינו ממש כחול, חוף הים מכוסה בשקיות ניילון ובחלקי 

וגם בחלקי פסולת  –זפת  –מתכת, בשברי עצים ובחומר שחור הנדבק לרגליים 

מזוהה שהים פלט. בתוך המים צפים להם חתיכות פלסטיק, בקבוקי זכוכית -לא

  נסבלת.- מזוהים שהופכים את הרחצה לבלתי- ומיני גושים לא

אבל המסוכנים ביותר הם דווקא החומרים שלא תמיד רואים אותם בעיניים. 

רי התעשייה וממקורות הכוונה לאותם חומרים רעילים נוזליים הנפלטים מאזו

ביוב. חומרים אלה כוללים פסולת דלק ופסולת נפט ומתכות שונות כמו כספית 

שהיא רעילה ביותר לאדם ולחי. מי הביוב של הערים זורמים ללא הפסק מכל 

כך. התוצאות ההרסניות של החומרים האלה - הבתים אל הים שאנחנו אוהבים כל

הנפלטים מתים  –ן דגים וצבי ים למיניהם כגו –ִנָּכרות תחילה ביצורים הימיים 

  אל החוף מהמים המזוהמים.

אך מותם של החיים בים הוא רק ראשיתו של תהליך הרס סביבתי חמור הפוגע 

גם בבני האדם. לא פעם אנחנו שומעים באמצעי התקשורת הודעה על איסור 

ריאות הרחצה בים בשל זיהום שהתגלה במימיו. כדי להגן על הציבור, משרד הב

והמשרד לאיכות הסביבה לוקחים דגימות של מי ים ובודקים שוב ושוב אם רמת 

הזיהום בו אינה עוברת את גבולות המותר. מה אפשר וצריך לעשות כדי להציל 

  את הים ואותנו מזיהום?

לזיהום הים שלנו, הים התיכון, אין גבולות. כל הארצות השוכנות סביבו חייבות 

הים, כי הוא משפיע על איכות החיים של כולנו. ואכן, להשתתף במבצע להצלת 

עשרים ושבע מדינות  1995מתוך דאגה משותפת לעתיד הים התיכון חתמו בשנת 

השוכנות לחופיו, על אמנה משותפת, "אמנת ברצלונה", שבה הן מתחייבות לנקוט 

את כל האמצעים הדרושים למניעת זיהום מי הים התיכון ולהגנה על הסביבה 

ת. צריך לעשות זאת בתוך כדי איזון בין הצורך להתפתח ולגדול לבין הצורך הימי

  לשמור על הסביבה לדורות הבאים.

ע שיש להגן על מי הים מפסולת המוטלת מאניות וממטוסים, בעיקר באמנה נקּב

פסולת מסוכנת הנפלטת במהלך התובלה שלה. עלינו למנוע הזרמת שפכים מ

אל הים, וחובה להגן על אוכלוסיית הדגים וזריקת פסולת מוצקה מהיבשה 

  הימיים מפני הכחדה בשל זיהום מי הים.

אה הים שלנו יפה וכחול גם מקרוב, אם אכן נקיים את הדברים האלה, ייָר 

  נקי! –והחשוב מכול 
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  זיהום הים התיכון: משימות
  

  ארגון מידע

  ציינו שני תיאורים של הים מרחוק ושני תיאורים שלו מקרוב.   .1

   

  לשון-מטה

  ?1בשורה  "זה"למה הכוונה במילה   .2

  לצבע המים  א.

  לזיהום הים  ב.

  לאופק  ג.

  לחוף הים  ד.

  

  ?7בשורה  "הם"למה הכוונה במילה   .3

  ליצורים ימיים  א.

  לחומרים רעילים  ב.

  למים מזוהמים  ג.

  

  ?12) בשורה –( הקו המפריד מצייןמה   .4

  הדגשה   א.

  פירוט והרחבה   ב.

  סוף משפט  ג.

  ציטוט  ד.

  

  ?23בשורה  "אמנת ברצלונה"במילה  המרכאותמה מציינות   .5

  ציטוט  א.

  שם, כינוי  ב.

  דיבור ישיר   ג.

  ?25בשורה  "איזון"מה פירוש המילה   .6

  השוואה   א.

  הקשבה  ב.

  שקילה   ג.
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  ?28בשורה  "שלה"למה מתייחסת המילה   .7

  לאמנה   א.

  לסביבה   ב.

  לפסולת מסוכנת   ג.

  קורות עיקריים המזהמים את מי הים התיכון. ציינו שני מ  .8

  ידי החומרים הרעילים. -ציינו שתי תוצאות הרסניות הנגרמות על  .9

  מי חייב להשתתף בשמירה על הים התיכון מפני זיהום? מדוע?  .10

ציינו שתי קביעות של "אמנת ברצלונה", שמטרתן שמירה מפני זיהום מי   .11

  הים. 

  ברצלונה"? מהו תפקידה של "אמנת  .12

איזו אפשרות מבין האפשרויות שלפניכם תקדם, לדעתכם, את האיזון בין   .13

הצורך להתפתח לבין הצורך לשמור על הסביבה לדורות הבאים? ציינו את 

  כל האפשרויות המתאימות. נמקו את תשובתכם. 

  סגירת מפעלי תעשייה לאורך החופים.   א.

  עילים ממי השפכים. הפרדת החומרים הר –טיהור מי השפכים   ב.

  גידול היצורים הימיים בבֵרכות מוגנות.  ג.

  החמרת הנהלים לגבי הובלת פסולת מסוכנת דרך הים.   ד.

  הובלת פסולת וחומרים רעילים דרך האוויר.   ה.

הציגו שלושה רעיונות שאנו, בני האדם, יכולים לשמור באמצעותם על הים   .14

  יונות אישיים. התיכון מזיהום. אתם יכולים  להציע רע

  לשון

של כל אחד  גוףאת הזמן ואת השורש, כתבו את ה .לפניכם ארבעה פעלים  .15

  ִמְתָקְרִבים, שֹוְמִעים,  ֹקֹוַבַעת, ָחְתמּומהם. 

  הבעה בכתב

כתבו במחברת שפה מכתב להנהלת אחד המפעלים המזרימים מי שפכים   .16

, והציעו רעיונות לים התיכון. הסבירו את הבעיה ואת הסכנות הכרוכות בה

  אפשריים לפתרון הבעיה. הקפידו על מבנה של מכתב ִרשמי. 

. יש הטוענים כי המפעלים הם הגורמים העיקריים לזיהום הים התיכון  .17

התייחסו לטענה והביעו את דעתכם עליה. הקפידו על מבנה תקין של פסקת 

  טיעון. 
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  ריהם.שאחוענו על השאלות  ,הקטעים שלפניכם קראו את שני

דפנה שיר  דיי-לנכתב עש, "זיהום הים והחופים"הקטעים לקוחים מתוך המאמר 

  .1999ואושרה דנה, ינואר 

  המלצות לשיפור המצב

ח שפורסמו ב"דּו ,שלהלןהום הים מובאות ההמלצות יכדי להביא לשיפור במצב ז

  .)1993ים וחופים" (הירשברג,  – 17

  ורות יבשתיים.הום הים ממקייש להעמיק את אכיפת חוקי ז

יש להפעיל לחץ משפטי על מועצות שעדיין מזרימות שפכים לים (גם במקרי 

  חירום בלבד).

יש לערוך בדיקות שגרתיות של איכות מי הים בחופי הרחצה השונים ולפרסם את 

  לידיעת הציבור. האלהבדיקות התוצאות 

  ...נפט מומלץ םכדי להתמודד עם זיהו

  הום גדולים.יעם מקרי ז ותית להתמודדלגבש תכנית חירום ממשלת  א. 

  .בסיסי לחימה נגד זיהום הים בשמןבנמלים השונים להקים   ב.

  להצטייד בציוד חדשני מתאים ללחימה בתאונות זיהום.  ג.

 .באסונות זיהום לחםיהלהכשיר צוות חירום גדול שתפקידו יהיה ל  ד.

  צוותים אלו יבצעו עבודות שוטפות בימים כתיקונם.

הום ילאומיים נגד ז- ןב את צוות המפקחים על אכיפת החוקים הבילהרחי  ה.

  הים.

כדי לאפשר ביצוע הצעות אלו מומלץ להגדיל את תקציבה של ה"קרן למניעת 

הגדלת העונשים למפרי החוק.  דיי-ליעשה עיזיהום ים". הגדלת תקציבה 

 (בישראל הסכומים הניתנים כעונש אינם גבוהים דיים כדי למנוע זיהומים.

הגדלת מסים לכלי שיט המשתמשים ידי - עלסכומים אלו הם מהנמוכים בעולם.) ו

  בנמלי הארץ. 

לאומיות לטיפול בפיצויים לנפגעי זיהום -על ישראל להצטרף לאמנות ביטוח בין

הם , גם אם ןנפט. יש לחייב רשויות מקומיות לנקות את כל החופים שברשות

וספים למחקרים העוסקים אינם חופים מוכרים. יש להקציב תקציבים נ

  השפעתם על האקולוגיה הימית.בבמזהמים ו
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פעולת ניקיון  מושבט דקר, יז ,צופי הים בהרצליה

  חופים

מצו את חוף "סידני עלי" שבתחום י, המדריכים והרכזים א'ט-'ילדי כיתות ו

  שיפוט עיריית הרצליה.

  קיון החוף. יבאחד המפגשים בחודש נובמבר יצא השבט לפעילות נ

במהלך הפעילות אספו הילדים עשרות שקיות אשפה, שמקורה בהיסחפות פסולת 

ואף  ,או פסולת שהגיעה עם הזרמים מחופים שכנים ורחוקים ,שנזרקה מכלי שיט

טיילים שטיילו באזור. בתמונות נראים שקי  דיי- לאשפה ש"נשכחה" על החוף ע

  האשפה שנאספו במהלך המבצע ובסיומו.

  ה האשפה לאתר האשפה העירוני.לבְ לאחר האיסוף הּו

ד וקרוב ללבם של צופי וחשוב מא ,ובפרט איכות החוף והים ,נושא איכות הסביבה

  הים משבט דקר.

  פעמים במהלך השנה. כמהפעמית ותתקיים עוד -חשוב לציין שפעולה זו אינה חד

  כל הכבוד!

  השאלות

מלצה מהי הה .שיפור מצב זיהום היםלהקטע הראשון עוסק בהמלצות   . 1

  לדעתכם? נמקו את תשובתכם. ,החשובה ביותר

  

  מה מטרת הקטע השני?   .2

  

ציעו הר בסביבתכם לתרום לאיכות הסביבה? עיכולים בני נו ,לדעתכם כיצד,  .3

  תוכלו לעבוד בזוגות.  את הצעתכם בצורה מפורטת.

  

  האם השתתפם אי פעם במבצע לשיפור איכות הסביבה?  .4

  זו. ו על פעולה חדוו ,אם כן  

  

  החשיבות בשיתוף ילדים ובני נוער במבצעים למען הסביבה? ,לדעתכם ,מה  .5

  



 

   

אין לה באמת השפעה  ,יש הטוענים כי פעילות של קבוצת בני נוער  .6

 דעתכםאת והביעו  ,משמעותית על זיהום הסביבה. התייחסו לטענה זו

   עליה. הקפידו על מבנה תקין של פסקת טיעון. 

  תמצות
  

  .ישיר למבנה הפסקהבאופן  ורהשל כתיבת התמצית קש פעולהה

י ומשפטים זלהזכירכם, כל מאמר בנוי מכמה פסקות, בכל פסקה יש רעיון מרכ

  תומכים. 

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  כאשר בונים תמצית, לוקחים מכל פסקה רק את הרעיון המרכזי.

  .איתור הרעיון המרכזי יכול להיעשות בשתי דרכים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ובלבד שנגיע לרעיון המרכזי ,שתי הדרכים טובות

  

  רעיון מרכזי

  סיבות נימוק,

  הסבר/תיאור

  /פירוטדוגמות

  דרך ישירה
  

חפשו משפט מכליל קצר 
המכיל את המסר של 

  הפסקה.

  דרך עקיפה
  

מחקו את המשפטים שהם משפטי 
תמיכה (הסבר או תיאור או פירוט או 

). נימוקים או סיבות ללא דוגמות
הסבר ייכנסו לתמצית. המשפטים 
הנותרים אמורים להיות משפטי 

  יון המרכזי.  הרע

  תומכים
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ולכן יש  ,לעתים אין משפט אחד הכולל את הרעיון המרכזי של הקטע  שימו 

  בנות אותו מפרטים נוספים בפסקה. ל
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  שלבים שמוָנהת מאמר בותמצ

תוכניים, -השערות בעקבות ניתוח כותרת הטקסט, רמזים חוץ יםעלמ  שלב א'

יאת פסקה ראשונה, פסקה אחרונה ומשפטים קריאת משימות, קר

  ראשונים של הפסקות (טרום קריאה וקריאה מרפרפת).

  

רעיון מרכזי או מילים וביטויי מזהים בהן כל הפסקות ו יםראוק  שלב ב'

. אם מותר לכתוב בספר, מסמנים קו מתחת לפריטים אלה, ָולא מפתח

  מעתיקים אותם למחברת. 

  

  אפשרעיון מרכזי (בעזרת מיומנות ההכללה). משפט המשמש ר םניוב   שלב ג'

  להיעזר גם במחיקת התימוכין. 

  

ו פיעמית. הוסלבין אלו של הרעיון המרכזיים שכתבתם  בין השוו  שלב ד'

  פי הצורך. -עלותקנו 

  

  .משפטים לפסקה אחתו את הקיהעת  שלב ה'

  

 . ַודאו כי איןמשפטים מיותריםשל הפסקה, ומחקו הרצף  ו אתבדק  שלב ו'

  פירוט דוגמות, הסברים ותיאורים.

  

כן, נוסף על כך, לעומת זאת -(כמו פי הצורך- מילות קישור על ופיהוס  שלב ז'

  .ואילו...)

  

  המשפטים ליחידת פסקה  אחת.  וקיהעת  שלב ח'

  תפקיד התמצות לרכז משפטים עיקריים מטקסט מידעי.

מיומנות זו תעזור לכם במשימת ֵחקר. בה אתם נדרשים לקרוא מספר 

 מקורות ולהפיק מהם את עיקרי הרעיונות.
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  תמצות הוא לא סיכום

בכל  .הסיכוםכתיבת תמצית דומה ביסודו לתהליך של כתיבת תהליך האמנם 

העיקרית היא שבשניהם לא משלבים  נקודת דמיוןמן הדומה.  שונהרב הזאת 

  , פירוט ותיאור).דוגמותמשפטים תומכים (הסבר, 

  ביניהם. ואהשוהלהביא בפניכם את האך הוחלט פעולת הסיכום נלמדת בכיתה ו', 

  

  ארגון מידע

  

  

  

  

  

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .לא משלבים תומכיםבשניהם 

  , פירוט ותיאור).דוגמות(הסבר, 

  סיכום  תותמצ

  . הטקסט הוא מידעי.1

. מארגנים את הרעיונות 2

העיקריים לפי סדר 

  הופעתם במאמר.

  . מותר להעתיק משפטים.3

. מצרפים את הרעיונות 4

המרכזיים ומוסיפים 

  מילות קישור.

. לא קיים משפט פתיחה, 5

  ולא קיים משפט סיום.

  .  הטקסט הוא מגמתי 1

(שכנוע, ביקורת, טיעון      

  וכדומה).

ין צורך לארגן את  . א2

הרעיונות לפי סדר 

  הופעתם במאמר.

  . אין להעתיק משפטים.3

  . המבנה מיוחד.4

  . יש משפט פתיחה, הכולל  5

"תעודת זהות", אחריו     

גוף הסיכום  ולבסוף 

משפט סיום, שהוא 

  המסקנה.
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  חבר מאותו כוכב – הכלב
  פי "אנציקלופדיה לנוער")-(מעובד על

. הכלב הוא ידידו הטוב ביותר של האדםכולנו שמענו בוודאי כבר את ההגדרה כי 
כדי  זהה בזאנו, בני האדם והכלבים, פיתחנו עם השנים יכולת להיעזר  ,ואכן

הכלב, הנחשב לחיה טורפת ינינו. להתקיים וליהנות ממערכת היחסים השוררת  ב
גם הזאב,  יםכללנמשפחה זו ב. שבויתה, הוא יונק המשתייך למשפחת הכלביים

  שהם חיות בר.  ישנם גזעים שונים במשפחת הכלבים. ,התן והשועל
  

מבנה גוף וצבע אחרים. האדם למד להכיר וכל גזע הוא בעל תכונות אופי שונות 
הכלבים, ובעיקר את העובדה שהכלב נאמן  ולנצל את תכונותיהם המיוחדות של

לחנכו למטרות שמירה והגנה, כמו גם לשמש  קלעובדה זו בגלל . מאוד לבעליו
חבר לכל דבר. מראה של כלבים המנחים עיוורים בדרכם הוא מרגש מאוד, 
ולעתים נרקמים בין אנשים עיוורים, בודדים או נכים לבין כלביהם יחסי חברות 

  מעוררי התפעלות.
  

. אם האדם חי בעולם של תמונות, חוש הריח של הכלב הוא מפותח מבין כל חושיו
את בעליו או חומר ממרחק הרי שהכלב חי בעולם של ריחות. לדוגמה, כלב יזהה 

 שוטרים נעזרים .האדם לא יוכל לעשות זאת ואילופי הריח, - מסוים רק על
גם ומרים מסוימים. בכלבים, שנקראים כלבי גישוש, כדי למצוא אנשים שאיבדו ח

רועי צאן של הכלב כדי לאתר את טרפם.  הריח ציידים עושים שימוש בחוש
, ולהשיב אליהם ועל ביטחונם את כלביהם לשמור על שלמות עדריהם מחנכים

הצלה של אנשים שנקלעו בבעלי חיים שאבדו. ישנם כלבים המתמחים באיתור ו
  למצוקה בתנאים קשים.

  
גורמים ה כאלה. יש עושה תמיד שימוש מועיל בכלבהאדם אינו למרבה הצער, 
ידי כליאתם במקומות שאינם מתאימים להם, אחרים זונחים -על לכלבים סבל רב

אותם ברחוב לאחר שגידלו אותם פרק זמן מסוים, ויש אפילו מי שמורשה לבצע 
  בהם ניסויים אכזריים שמסתיימים במותם.

  :תמצותתהליך 
  בכל פסקה. מנו את הרעיונות המרכזייםיס

  ון שהרעיון המרכזי שלהן בתחילת הפסקה.וקלות לתמצות, מכי 4 -ו 2פסקות 
ויש לבנות  ,ון שהרעיון אינו נמצא רק במשפט אחדוקשות יותר, מכי 3 -ו 1פסקות 

  אותו.
  

  :התמצית
הכלב נחשב לידידו הטוב ביותר של האדם. הוא יונק ממשפחת הכלבים, והוא נחשב 

גזעים שונים, לכל גזע יש תכונות אופי ישנם במשפחה זו  לחיה טורפת שבויתה.
שונות ומבנה גוף  וצבע אחרים. האדם למד להכיר ולנצל את תכונותיו המיוחדות 
של הכלב, ובעיקר את העובדה שהכלב נאמן מאוד לבעליו. חוש הריח של הכלב 

למרבה  נעזרים בו שוטרים, ציידים ורועי צאן. ולכןולכןולכןולכןהוא המפותח מבין כל חושיו, 
  גורם לו לעתים סבל רב. אףאףאףאףהצער, האדם אינו עושה תמיד שימוש מועיל בכלב ו

  .(מודגשות) הוספנו שתי מילות קישורזו בתמצית  שימו 
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  המסע הארוך ביותר – האדם הקדמון
  פי "אנציקלופדיה לנוער")-(מעובד על

ו קלות שולט האדם על סביבת וכשאנחנו מתבוננים בעולמנו ומגלים באיז

הקרובה, קשה לנו לתאר את תנאי מחייתם של האנשים שחיו בעולם לפני מאות 

ת דרך כה ארוכה של ַר בְ , שידוע לנו עליו, לא עבר ּכִ יםחי- שום בעלאלפי שנים. 

. למעשה, יכולת ההסתגלות שלו לתנאים מגוונים היא התפתחות כמו האדם

  מאפייניו העיקריים לאורך ההיסטוריה.ִמ 

  

: שלבי ההתפתחות של האדם הקדמון לשלוש תקופות אנו מחלקים את

שאורכה כחצי מיליון שנה,  תקופת האבןהיא  ,הראשונה, הקשה והארוכה מכולן

  .תקופת הברזל, והשלישית היא תקופת הברונזההשנייה היא 

  

, הסתתר בין העצים והיה חסר אמצעים להתגונן בתקופת האבן חי האדם ביערות

. חיים קטנים-בעלימרות ופֵ מהוא ניזון מצמחים, ת. בעזרתם מול החיות הגדולו

מראהו הזכיר חיה. הוא היה נמוך, שרירי וכפוף, גופו היה שעיר, לסתותיו רחבות, 

יתה ימצחו צר מאוד ועיניו קטנות. פריצת הדרך הראשונה בשיפור תנאיו ה

גילה את האש, כאשר  ,. בהמשךעבודהכלי השימוש באבן להכנת כלי ציד ותחילת 

יכול  וא. בשלב זה ההחיים, לחימום ולהכנת מזון- מד להשתמש בה נגד בעליל

לסגל לעצמו מגורי קבע במערות ובבקתות שבנה. הוא למד לעבד את הקרקע 

חיים לצרכיו. גם מראהו החל להשתנות בהדרגה, ותווי פניו הנוקשים -ולגדל בעלי

  החלו להתעדן ולהתעגל. הוא גם הכין לעצמו לבוש.

  

הכיר האדם את הנחושת ולמד א, שהחל לפני כחמשת אלפים שנה, בשלב הב

 לעבד, בתי אבן. בתקופה זו כבר היה לו קל יותר לבנות לעצמו לייצר את הארד

  חיות גדולות. ולצודאת האדמה 

  

בעזרתו ציוד ולמד להכין  לפני כשלושת אלפים שנה לערך גילה האדם את הברזל

 שלו ואת כלי  ר האדם את כלי העבודהיותר. בעזרת הברזל שיפ חזק ומתוחכם

  הנשק שלו.

מנו בטקסט את הרעיונות המרכזיים. אל תשכחו לעשות זאת בכל יס  שימו  

  תהליך של תמצות. 
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  תמצות:

  את הרעיונות המרכזיים. כעת נעתיק מכל פסקה 

בר כברת דרך כה ארוכה של עחיים, שידוע לנו עליו, לא -שום בעל  )1*

  ם.התפתחות כמו האד

אנו מחלקים את שלבי ההתפתחות של האדם לשלוש תקופות: תקופת   )2

  האבן, תקופת הברונזה, תקופת הברזל.

- פרות ומבעלימ ,בתקופת האבן חי האדם ביערות. הוא ניזון מצמחים  )3

חיים קטנים. הוא השתמש באבן להכנת כלי עבודה. כאשר גילה את 

  ום ולהכנת מזון.  לחימ ,החיים-למד להשתמש בה כנגד בעלי  ,האש

ד. הוא רהכיר האדם את הנחושת ולמד לייצר את הא –ברונזה התקופת   )4

  אבן, לעבד את האדמה ולצוד חיות גדולות. -למד לבנות לעצמו בתי

    בתקופת הברזל למד האדם להכין ציוד חזק ומתוחכם יותר.  )3

פש בין שלב ההעתקה לשלב כתיבת התמצית יש לערוך שינויים במשפטים ולח

  דרך  לקשור ביניהם. 

  

  .מתאימות מילות קישור , ונוסיףב את התמצית כיחידה אחתוכתנכעת 

האדם עבר כברת דרך ארוכה של התפתחות. את שלב התפתחותו של האדם 

הברזל. תקופת הברונזה ותקופת : תקופת האבן, תקופות מחלקים לשלוש

חיים -בעלימת ורופֵ משם ניזון מצמחים,  ,בתקופת האבן חי האדם ביערות

למד  ,קטנים. הוא השתמש באבן להכנת כלי עבודה. כאשר גילה את האש

להשתמש בה לחימום, להכנת מזון ולהגנה מבעלי חיים. בתקופת הברונזה 

אדם את הנחושת ולמד לייצר ולבנות בתי אבן ולעבד את האדמה. ההכיר 

צוד בעלי וזה אפשר לו ל ,בתקופת הברזל למד האדם להכין ציוד חזק יותר

  חיים גדולים יותר.   
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  כיצד מתמצתים ערכים אנציקלופדיים?

ציג עובדות על נושא. את הערך כותבים ערך אנציקלופדיה הוא טקסט עיוני המַ 

אלא  ,ציג דעה או נקודת מבט על הנושאאנשים. הטקסט אינו מַ  כמהבדרך כלל 

שובים באותה מידה, , ישנן פסקות שכל המשפטים בהם חעל כך רק עובדות. נוסף

- פסקה המתארת את גופו של בעלבלוותר על אף אחד מהם. לדוגמה,  אפשר- איו

  החיים. -הכרחי לתיאור בעל היהיכל פרט  ,החיים

לפיכך שיטת התמצות של ערך אנציקלופדי תיעשה בסדר קצת שונה מהמקובל. 

ן נציב תבחינים היכולים לשמש עבורנו מדריך לארגו ,בטרם נתחיל בקריאה

קרא נכך - אחר .שקבענו את התבחינים, נרשום אותם לרוחב העמודלאחר ידע. מה

  מיין את הפרטים בטבלה לפי התבחינים.נו ,את הטקסט

  

  ה ןיתבח  ד  ןיתבח  ג ןיתבח  ב ןיתבח  א ןיתבח

1 ________  

2 ________  

3 ________  

1 ________  

2 ________  

3 ________  

1 ________  

2 ________  

3 ________  

1 ________  

2 ________  

3 ________  

1 ________  

2 ________  

3 ________  

  

  כתוב בצורה שלמה. שהחומר הוכנס לתוך הטבלה, יש ללאחר בתום הקריאה, 

  
  הנושא: _______________

  שם התבחין
_________________________________  

_________________________________  
_________________________________  
_________________________________  

  שם התבחין
_________________________________  
_________________________________  
_________________________________  
_________________________________  

  שם התבחין
_________________________________  

_________________________________  
_________________________________  
_________________________________  
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  תמצות ערך אנציקלופדי של אישיות

  לפניכם דגם של טבלה המכילה תבחינים.

  _______________________שם האישיות                

ב. הרקע / התקופה     ז"א. ת
  בה פעלה האישיות

תפיסת  / ג. רעיונות
  עולם / אידיאולוגיה

ד. פעולותיה בארץ 
  ובעולם

  :ה. הערכת האישיות
פרטים   תרמה / הזיקה

  אישיים
פרטים 

  משפחתיים
  

  ?המתי נולד

  היכן?

  ?המתי נפטר

  ?ההיכן פעל

  

  

  

  

  

  

פרטים 

משפחתיים 

רלוונטיים 

שהשפיעו 

  העל פועל

  

סטוריה של ההי

  התקופה

  

או  הספרים שכתב

  השכתבו עלי

  התרעיונות שהג

  הדיאלוגים שניהל

  

  * תחומי פעולה

  * מפעלים ויצירות

  עם אישים,  ה* קשרי

  עם גופים חשובים   

  * אירועים עיקריים 

  בארץ  הבחיי   

  ובעולם   

  

  * מהי החשיבות של 

  ?הפועלשל ו הדעותי   

  בנושא? ה* מה חידש

   ל * ביקורת ע

  האישיות   
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  . , וביחד נתמצת אותושלפניכם ערךקראו את ה

  קורצ'אק

  (מתוך אנציקלופדיה "אביב")
 

שמו הספרותי של הנריק גולדשמיט, רופא,  הוא )1942-1879קורצ'אק יאנוש (

סופר ומחנך יהודי בפולין. היה בן למשפחה  יהודית מתבוללת ועשירה ורופא 

חולים בוורשה החל להתענין -מחלקת הילדים בביתבמקצועו. בעת עבודתו ב

בחינוך. קורצ'אק שלא נשא אשה ולא הקים משפחה, ראה את ייעודו בחיים 

ניהל בית יתומים יהודי בוורשה, שבו הנהיג  1911בהושטת עזרה לילדים. משנת 

שלטון עצמי של החניכים. הילדים ניהלו את הבית וקבעו את חוקיו. בבית 

  עד יום מותו. רתייתומים זה ש

גישתו החינוכית, שבשעתו נחשבה למהפכנית, הייתה מבוססת על יחס של כבוד 

לילד, לצרכיו ולרצונותיו. קורצ'אק האמין, כי הילדים טובים וישרים מן 

המבוגרים, וחיי הנפש שלהם עשירים יותר. את תורתו החינוכית הרצה בפני 

: "כיצד לאהוב ילדים" פרסם אותה בספרים ףקהל הרחב ואהמחנכים ובפני 

  ו"זכות הילד לכבוד", שתורגמו לעברית.

ישראל והתעניין -בין שתי מלחמות העולם ביקר קורצ'אק פעמים אחדות בארץ

בעיקר בשיטות החינוך בקיבוצים. הוא קיווה לשוב לארץ ולעבוד כמחנך באחד 

סו הקיבוצים. אולם מלחמת העולם שמה קץ לחלומותיו. ביום שיהודי ורשה כונ

ידי הנאצים כדי להישלח למחנות השמדה, הלך קורצ'אק עם חניכיו אל -על

ממנּו לא חזר עוד. הוצע לו להיפרד מן הילדים ולהינצל, אך הוא ומקום הכינוס, 

  דחה את ההצעה ובחר ללכת עמם למחנה המוות טרבלינקה.

סיפוריו המעולים לילדים תורגמו לשפות אחדות. בעברית ראו אור ספריו: 

קייטנה", "כאשר אשוב ואהיה קטן", "דג'ק הקטן", "יותם הקסם", "המלך "ב

  מתיא הראשון", "המלך מתיא באי השומם", "הנער העקשני" ואחרים.

אחרי מלחמת העולם השנייה נכתבו ספרים ומחקרים רבים על קורצ'אק ועל 

  עלו, ובתי ספר רבים בארץ קרויים על שמו. ופ
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  יאנוש קורצ'אק :ותשם האישי               

ב. הרקע / התקופה בה   ז"א. ת
  פעלה האישיות

תפיסת  / ג. רעיונות
  עולם / אידיאולוגיה

ד. פעולותיה בארץ 
  ובעולם

  ה. הערכת האישיות
פרטים    זיקהתרמה / ִה 

  אישיים
פרטים 

  משפחתיים
נולד 

 ,בפולין
מקצועו 

רופא. 
שנות חייו 
1942-1879  

 

 
  
  
  
  
  
  

  

משפחה 
   ,מתבוללת

לא נשא 
לא  ,אישה

הקים 
  משפחה

פעל לפני המלחמה 
  ובזמן השואה 

  ) האמין בילדים ונתן 1
להם להנהיג את     

  עצמם
  בבית היתומים.    

  ) התעניין בחינוך.2
  ) דגל ביחס של כבוד 3

  לצרכיו  ,לילד    
  ולרצונותיו.    

ניהל  1911) משנת 1
  בית 

  יתומים יהודי     
  רשה.ובו    

  פרבארץ מס ) ביקר2
  פעמים.    

  ) כתב ספרים לילדים.3
  ) הלך עם חניכיו אל4

  מותו ואל מותם ולא     
  הסכים להשתחרר     
  ולהינצל.    

נכתבו ספרים 
  ומחקרים

ובתי  ,רבים על פועלו
פר רבים בארץ ס

  קרויים על שמו.
התפיסה החינוכית שלו 

  פכנית.הייתה מה

  

  

  

  המקור בו השתמשתי

  אנציקלופדית "אביב"

 

  המקורות שהשתמשתי בהם:

  אנציקלופדית "אביב". 1
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  תמצות הערך: יאנוש קורצ'אק

     ז"ת

סופר ומחנך  ,מקצועו רופא ,1879יאנוש קורצ'אק נולד בפולין בשנת 

הוא לא נשא אישה ולא הקים  .בן למשפחה יהודית מתבוללתוהוא 

  משפחה. 

  

     תפיסת עולם

דגל ביחס של כבוד לילד לצרכיו התעניין בחינוך קורצ'אק 

ולרצונותיו. בבית היתומים נתן להם להנהיג את עצמם. הוא התרשם 

 מדרך החינוך הקיבוצית. 

  

     פעולותיו בארץ ובעולם

ניהל בית  1911המלחמה ובזמן השואה משנת פעל לפני קורצ'אק 

נאצים דרשו לפנות את בית היתומים הכש .יתומים יהודי בוורשה

להשתחרר ולהינצל  םולשלוח את הילדים למחנה השמדה, לא הסכי

  והלך בראש קבוצת חניכיו אל מותו. 

  .פעמים פרמסבארץ יקר רצ'אק בקו

 הוא כתב ספרים שתורגמו לשפות אחדות. 

  

     הערכת האישיות

הפך לסמל של מחנך הנותן דוגמה לחניכיו, הגישה  קורצ'אק

  החינוכית שלו הפכה מודל לחיקוי. 
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  וענו על השאלות שאחריו. ,קראו את הערך "הרצל"

  )1904 – 1860( הרצל, בנימין זאב

  )ניקה לנוערמעובד עפ"י בריט(

הוגה רעיון הציונות המדינית ומייסדה של ההסתדרות הציונית העולמית. הוא 

סלל את הדרך אל "מדינת היהודים", אך, כמשה, לא זכה לחיות בארץ 

ט. הוא חונך ברוח תנועת ההשכלה, ְׁש ּפֶ דָ ּוהמובטחת. תיאודור הרצל נולד בּב

קיבל תואר  1884פה. בשנת שאפיינה את יהודי גרמניה ואוסטריה באותה תקו

ג עד ְר ּוּבצְ לְ ר למשפטים ועבד במקצועו זה תקופה קצרה בווינה ובזַ וקטוד

שהתמסר כליל לכתיבה. הוא חיבר מאמרים ספרותיים, סיפורים פילוסופיים 

יס התעניין מאוד ִר עיתונאי בּפָ כוכמה מחזות מוצלחים. בתקופת עבודתו 

ת בצרפת עוררו מחדש את התעניינותו י האנטישמיויבמדיניות הצרפתית. גילו

בבעיית רדיפות היהודים. תחילה האמין הרצל שהתבוללות וסוציאליזם יפתרו 

בעיה זו. אך לאחר שהיה עד לתגובת ההמון הפריסי להשפלתו של אלפרד 

גיע למסקנה, שהסבל היהודי ייפסק רק כשתתאפשר הגירה המונית ִה  ,דרייפוס

  של יהודים אל מולדת יהודית.

 1895ניסיונותיו הראשונים לזכות בתמיכת עשירי יהדות צרפת נכשלו. ביוני 

טען  אוה ."מדינת היהודים" ומאמרהשלים הרצל פנייה אל ה"רוטשילדים" ב

שעושרם של הרוטשילדים, המעורר את קנאת העולם הגוי, צריך לשמש בסיס 

רצל, שקרא כספי למימון הגירה המונית והתיישבות יהודית. אחד מחבריו של ה

והציע לו לצאת לחופשה ארוכה.  ,מאמר זה, חשש שהרצל לקה בזעזוע נפשי

ייאושו של הרצל לנוכח תגובת חברו זה בא לידי ביטוי במכתב, שבו נשמעת נימת 

עצב נבואי: "גם אם יראה מישהו ליהודים את הארץ המובטחת, הם ילעגו לו 

היכן נמצאת אותה ארץ: היא מפני שהם שקועים בייאוש. אף על פי כן אני יודע 

נמצאת בתוכנו... יהיה עלינו להוסיף ולשקוע... לספוג עלבונות נוספים, להיות 

ללעג ולקלס, להיות מוכים, שדודים ונטבחים, לפני שנהיה מוכנים לרעיון מדינת 

  " .היהודים

חזר הרצל לווינה. שנה לאחר מכן פרסם את מאמרו "מדינת  1895ביולי 

כונת של ספר, כדי לרכוש קהל קוראים רחב יותר. בספרו זה מציע היהודים" במת

מקום הקמתה של מדינת היהודים. כהרצל את ארץ ישראל או את ארגנטינה 
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בעוד שרובם של יהודי מערב אירופה דחו את רעיונותיו של הרצל, התלהבו מהם 

תיד היה ציעו לו לעמוד בראש מה שערוב חברי "חיבת ציון", והם פנו אל הרצל  וִה 

ניסה הרצל להשיג את אישור ממשלת  1896. בשנת "התנועה הציונית"להיות 

למחצה בארץ ישראל - טורקיה להקמת מדינה עצמאית או מדינה אוטונומית

  (שהייתה שייכת באותה תקופה לאימפריה העותומאנית). ניסיון זה נכשל.

ינס הרצל את כובתגובה לכך  ,את רעיונותיודחה רוטשילד - הברון אדמונד דה

. שם פרסם לראשונה את 1897ל, שוויץ, באוגוסט אזֶ הקונגרס הציוני הראשון בּבָ 

השבועון הציוני "די ועלט". בקונגרס זה הוחלט לייסד את ההסתדרות הציונית 

העולמית, והרצל נבחר לנשיאה לכל ימי חייו. הבנק הציוני הראשון (שהיה לאחר 

, אך הרצל לא הצליח לזכות 1899 -ונדון ב) נוסד בל"בנק לאומי לישראל"זמן ל

  בנקאים יהודים.של בתמיכתם של בעלי הון ו

נפגש הרצל עם הקיסר וילהלם השני בירושלים, אך  1898בנובמבר  שנייםב

תמיכתה של הממשלה הגרמנית בו נמנעה בשל השפעתו העוינת של שר החוץ 

במאי  שבעה עשרי בהגרמני ברנארד פון בילוב. הרצל נפגש עם הסולטאן הטורק

צליח להתקדם בכיוון זה עד כך, אך משלא ִה -ועוד פעמיים נוספות אחר 1901

  , הפנה את תשומת לבו לבריטניה.1902

הקונגרס הציוני הרביעי נערך בלונדון. הרצל אמר לשלטונות בריטניה, שהוא מוכן 

בכך, אך  לעיין באפשרות ליישב יהודים בקפריסין ובחצי האי סיני, אם יהיה צורך

  אינו מוכן לוותר על המטרה העיקרית, שהיא הקמת מדינה בארץ ישראל.

בתקופת הפרעות ברוסיה הועמדה התנועה הציונית בסכנת פילוג בגלל חילוקי 

ישב יהדעות, שהתעוררו בקרב חבריה בעקבות הצעתה של ממשלת בריטניה ל

  ה, במזרח אפריקה.ּדָ נְ גַ יהודים באּו

בהדגישו, שהיה מוכן לקבל את הצעת אוגנדה  ,נוע פילוגהרצל הצליח לבסוף למ

רון זמני בלבד. בפגישותיו לאחר מכן עם פקידי ממשל רוסיים, עם האפיפיור פְת כ

ועם מלך איטליה לא הושג דבר. הרצל, שסבל ממחלת לב ומעייפות מרובה, לקה 

, כ' בתמוז תרס"ד. חזונו ומאמציו 1904ביולי  שלושהבדלקת ריאות ומת ב

 1917 -פוסקים הם שסללו, ללא ספק, את הדרך להצהרת בלפור ב- בלתיה

  .1948 - ולהקמתה של מדינת ישראל ב
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הועברו עצמותיו של הרצל מווינה ונקברו, לפי בקשתו בצוואתו,  1949באוגוסט 

בירושלים (בהר הרצל, הנקרא על שמו). יום השנה למותו הוא יום זיכרון לאומי 

 55  בישראל. 
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  : משימותזאב הרצל בנימין

  

  ?זאב הרצלבמה עסק בנימין   .1

  כתיבת מאמרים עיתונאיםב  א.

  תחום המשפטב  ב.

  כתיבת סיפורים ומחזותב  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  

רון מה היה האירוע ששינה את דעתו של הרצל והביא אותו למסקנה שהפְת   .2

  יתכן רק במולדת יהודית?יהיהודי 

  

  וטשילד?לשם מה פנה הרצל אל משפ' ר  .3

  

  ?2" בשורה מדינת היהודיםהמרכאות בביטוי " מציינותמה   .4

  מטפורה  א.

  שם  ב.

  היפוך  ג.

  אף לא אחת מהתשובות   ד.

  

  כדי להשיג אישור הגירה ליהודים. ןליהאֲ שהרצל פנה ציינו שלוש מדינות   .5

  

  מה הייתה הסיבה לסכנת הפילוג בתנועה הציונית?  .6

-53פי שורות - (על" הדרך אל מדינת היהודים סלל אתפירוש הביטוי "מה   .7

52?(  

  אמר שיש דרכים רבות לעלות למדינה יהודית   א.

  דאג שיסללו כבישים במדינת היהודים  ב.

  פעל רבות למען הקמת מדינה יהודית   ג.

  אף לא אחת מהתשובות נכונה  ד.

  יסדתי את מדינת היהודים".יידוע משפטו המפורסם של הרצל "בבזל   .8



 

  האירוע שקשור למשפט זה?מהו   

שיהודים  ,ציע הרצל מקום נוסף על ארץ ישראלבספרו "מדינת היהודים" מַ   .9

  מהו המקום? ומה גרמה הצעה זו בתנועה הציונית? ו. ייוכלו להגיע אל

  

. מהו יוכלו להתיישב בוהיהודים שלמקום לבריטניה הייתה הצעה נוספת   .10

  המקום?

  

  משה?בין צל להר ביןמה מטרת ההשוואה   .11

  

  .התאימו את האירועים לשנים  .12

  1949     1917     1898    1896    1904     1860  

נוסד הבנק הציוני ג. , מות הרצלב. , נפגש עם הקיסר השני וילהלםא.    

הועברו ו. , הרצל נולדה. , "מדינת היהודים"פרסם את מאמרו ד. , הראשון

  לפורהצהרת בז. , עצמותיו של הרצל לארץ

  

  האירועים המתאימים.את את התאריכים ו ושלבו ,כתבו פסקהכעת   . 13

  שיטת העבודה

  ר התאריכים לפי סדר עולה. יתאת  ווסדר ,זהו את התאריך המוקדם ביותר

  .המשיכו את הדוגמה

  פרסם את ספרו. 1966 -בונולד הרצל  1860בשנת 

  

צות הערך "יאנוש פי תהליך תמ- על"הרצל בנימין זאב" תמצתו את הערך   .14

  קורצ'אק". 

  

  רעיון במהלך קריאת טקסטבין ההבחנה בין נושא ל

  מציאת מקום התשובה. אתההבחנה מייעלת את ההתמצאות בטקסט ומקלה 

. מציינים במי או טכל פסקה נכתוב את הנושא שלה. זהו ביטוי, ולא משפ גביל

את הרעיון  אלץ לאסוף חלקי משפט כדי לבנותילעתים נבמה מדובר בפסקה. 

  המרכזי. 
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הגלגול שעבר 
  משקה

 הצ'וקולאטל

ערכו 
התזונתי של 

  השוקולד

דרכי הטיפול 
  בעץ הקקאו

  קראו את הקטע שלפניכם, וענו על השאלות שאחריו.
                  לצד כל פסקה כתוב הנושא שלה. בתוך כל פסקה מסומן בקו הרעיון המרכזי.  שימו

  קקאו ושוקולד

  ")בריטניקה"אנציקלופדיה המתוך (

, 1502בשנת עולם החדש", כשחזר כריסטופר קולומבוס ממסעו הרביעי אל "ה

, שהיה הביא עמו לספרד פולי קקאו וגם את סוד הכנתו של המשקה צ'וקולאטל

בני מאיה, תושבי אמריקה התיכונה לפני בוא האדם על מקובל על האצטקים ו

והאצטקים היו שותים  ,הלבן. הצ'וקולאטל הוכן מפולי קקאו כתושים וממים

ניל). הספרדים ף (וָ נֶ ם פלֵפל, קינמון וׁשֶ אותו קר ומתובל בתבלינים שונים, ובה

כמאה למדו להכינו, אך החליפו את הפלפל, שבו תיבלו אותו האצטקים, בסוכר. 

נודעה  17 -שנים לא גילו הספרדים את סוד הכנת המשקה לזרים. רק במאה ה

. דרך הכנתו בצרפת, ומשם הופץ לעוד ארצות, והיום שותים אותו בכל העולם

  שיפרו האנגלים את המשקה בהוסיפם לו חלב. 18 - בתחילת המאה ה

השוקולד כממתק מוצק, או כציפוי למיני מאפה ולממתקים אחרים, הופיע בשוק 

ערך, המכיל חומרים חיוניים לבניין הגוף - זהו מזון מרוכז רב. 19 -רק במאה ה

. לכן נכלל השוקולד ב"מנות הקרב" הצבאיות וברשימה המוצעת ולהפקת אנרגיה

  ון שיש לאגור לשעת חירום.של מז

ונראה שגידולו מצליח ביותר את עץ הקקאו מגדלים בארצות האזור הטרופי, 

ממחצית כמות  יותרגידולו העיקריים הם אפריקה המערבית (-. שטחיבקרבת הים

הקקאו הנצרכת בעולם כולו באה משם), איי הודו המערבית ואמריקה הדרומית. 

זרעים, והם מחייבים טיפול קפדני בהיותם רגישים ידי - את עצי הקקאו מרבים על

שמש ישירה ומרוח, ולכן מגדלים  . על העצים הצעירים יש להגן מקרינתמאוד

גיע רוח. עץ הקקאו מַ  לם של עצים אחרים, המשמשים גם כשובריאותם בצִ 

שנה. גובה העצים אינו עולה בדרך כלל על  15-12למלוא הנבתו* במלאות לו 

לעין של העץ היא שפרחיו מתפתחים על  תכונה טיפוסית בולטת .טריםה משמונָ 

רות, מצופה "שלדו"** בענבות , וכך לעת הבשלת הפֵ הבדיםעל והגזע ועל הזרועות 

ס"מ,  25 -גיע לרות הבשלים מַ חום. אורך הפֵ - הבשרניות, הגדולות, שצבען אדמדם

  זרעים, הם "הפולים". 40-20וכל אחד מהם מחזיק 

  רות.פֵ ה ֵמַרבמצב בו יש לו  –* מלוא הנבתו 
  שלד גזע. –** ִשְלדֹו 
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פסקה 
 א'

פסקה 
 ב'

פסקה 
 ג'



 

  הטיפול
  הראשוני

  בפולים

יצירת 
  חמאת 

  קקאו
  מפולים

ייצור 
  השוקולד

  . שבעמוד הבא פרי בשרני עסיסי; הביטו בציור –*** ענבה 
רות בדרך כלל אוספים את היבול פעמיים בשנה. הקוטף כורת את עוקצי הפֵ 

הבשלים בסכין חד, המורכב על מקל כדי שאפשר יהיה לקטוף גם את הענבות 

בוצעים אותם כדי לחלץ מהם כך - , ואחריחים בערימותרות מנהפֵ הגבוהות. את 

. הפולים מכוסים ציפה סמיכה, שיש לסלקה לפני הייבוש. לשם כך את הפולים

שוטחים כך - עץ. אחר- מניחים להם לתסוס ימים אחדים בגומה באדמה או בגיגית

  . את הפולים היבשים אורזים בשקים, והם מוכנים למשלוח.אותם לייבוש בשמש

. קולים אותם ומעבירים אותם במכונת פיצוח, מנקים את הפוליםהחרושת - בבית

גוף הזרע הנותר כך מרחיקים מהם את הקליפות באמצעות זרם אוויר. -אחר

השומן נסחט מן הזרעים בצורת . שומן (הנקרא "חמאת קקאו") %54 -מכיל כ

ל זה נכבש לרקיקים, כאשר מעבירים אותם בין גלילים מסתובבים. נוזנוזל חום, 

ים וכותשים קואגב כך נפלט ממנו חלק מן השומן. אחרי כן מרסקים את הרקי

  .מוכרת לנוהשמתקבלת אבקת הקקאו אותם, עד 

חמאת בסוכר ובבייצור השוקולד מערבבים את הזרעים הקלופים, הקלויים, 

קקאו וגורסים אותם לעיסה צמיגה. את העיסה מעבירים למכונה, המייבשת 

ותה. בשלב זה מוספים מעט חמאת קקאו כדי לרככה, עד שמתקבלת עיסה א

אחידה, נוזלית למחצה. את העיסה הזאת יוצקים לתוך תבניות ומקררים אותה. 

  ה השוקולד מוצק, ואפשר לחלץ אותו מן התבנית בנקישה קלה.כך נעשֶ 

לעיסה  בייצור שוקולד מסוגים שונים (שוקולד חלב, שוקולד מריר וכד') מוסיפים

חומרים מתאימים, כגון אבקת חלב, מוָקה, תמצית (שנף, פירות) ואף אגוזים, 

  שקדים, משקה כוהלי וכדומה. 

   

                        

  

  
זו ענבה      
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  : משימותקקאו ושוקולד

  

ומתי הופץ  ,מי היה זה שהפיץ את סוד הכנתו של המשקה צ'יקולאטל  .1

  ).א' התשובה בפסקה( הסוד?

  

  ).(התשובה מצויה בפסקה ג' היכן הם שטחי גידולו העיקריים של הקקאו?  .2

  

  ).ג' התשובה מצויה בפסקה( "מנת הקרב" הצבאית?במדוע נכלל השוקולד   . 3

  

  משקה הצ'יקילאטל עבר שינויים מספר. ציינו את סדר השינויים שעבר.  .4

  לדעתכם. ,כתבו במחברת את סדר המספרים הנכון  

  ולד כממתק מוצק..  שוק1  

  . פולי קקאו כתושים ומים מתובלים בפלפל.2  

  . משקה קר מתובל בסוכר.3  

  . משקה קר בתוספת חלב.4  

  

  לם של עצים אחרים?מדוע מגדלים את עצי הקקאו הצעירים בצִ   .5

  ).(התשובה מצויה בפסקה ג'  

  

  "?שעת חירוםמה משמעות הביטוי "  .6

  מזוןמצב בו יהיה חסר   א.

  חץמצב ל  ב.

  מצב לפני מלחמה  ג.

  כל התשובות נכונות  ד.

  

"פולים" כדי לקבל מהם אבקת ה באמצעותמבצעים שציינו ארבע פעולות   .7

   )...ותהתשובה מצויה בפסק(את הפעולות לפי הסדר.  כתבו קקאו.
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  :פי ההיבטים האלה-על עץ הקקאוכתבו את תעודת הזהות של   .8

  ;אזור גידול  א.

  ;גובה  ב.

   ;ונה טיפוסית של העץתכ  ג.

  ;רות הבשליםאורך הפֵ   ד.

  ;כל פריכמות הפולים ב  ה.

  ;רותשיא במתן פֵ השנת   ו.

   .איסוף היבולזמן   ז.

  ?1תפקיד המרכאות בביטוי "העולם החדש" בשורה מה   .9

  ?5תפקיד הסוגריים בשורה מה   .10

  ?26בשורה  כדיהמילה  מה מציינת  .11

  שייכות.מילת פרקו את השמות לשם ול  .12

  שם ושייכות      שם  

  גידול שלו      גידולו

  )21פרחיו (שורה   )20הנבתו (שורה 

  )23צבען (שורה     )22שלדו (שורה    

  רוח". - כתוב "המשמשים גם כשוברי 19בשורה   .13

  "שובר רוח?"מהו   א.

  מי משמש שובר רוח?   ב.

  ?12תפקיד המילה לכן בשורה מה    .14

  תמצתו את הקטע.  .15

קת טיעון, וענים כי חשוב מאוד לאכול קקאו כממתק. כתבו פסיש הט  .16

  (תוכלו להיעזר בפסקה ב'.) .והתייחסו בה לטענה זו

  משוב

האם הסימון בצד הטקסט עזר לכם למצוא את התשובות לשאלות מהר   א. 

  ומדויק יותר?

  האם סימון הרעיונות המרכזיים עזר לכם לבנות תמצית טובה יותר?  ב.

  

  הכיתה. כך עם כל תלמידי -אחרהמשוב באופן אישי ו ענו על שאלות
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  קראו את הטקסט שלפניכם, וענו על השאלות שאחריו. 

  דוד-מגן
  ")בריטניקה לנוער(מתוך: "

 ושני המשולשים החופפים, היוצרים יחד דמות של כוכב בעל שש זוויות, נתקבל

וד על מגנו, ד-המלך דוד מגןנשא  פי המסורת,-עלבעולם כסמלם של היהודים. 

והמלך שלמה חקק סמל זה על טבעתו, במקום ֵׁשם האלוהים המפורש, כדי שיוכל 

דוד, הוא - לשלוט בעזרתה בֵׁשדים. אולם למרות ההיסטוריה הארוכה של המגן

  נתקבל רק בעת האחרונה כסמל יהודי מובהק.

בידי  ע הן בידי יהודים והןבתורת קישוט או כקמֵ  דוד-מגןדורות רבים שימש ה

יהודים. יש דוגמות לכך מתקופות קדומות, ובהן תקופת הברונזה ותקופת -לא

נהריים ובריטניה. - הברזל, ומאזורים מרוחקים זה מזה, ובהם הודו, ארם

קישוט של יהודים ושאינם  דוד- מגןבתחילת ספירת הנוצרים עדיין שימש ה

  יהודים.

. דוד-ינימגת שלהם בו נוצרים כנסיות וקתדראלוטבראשית ימי הביניים קיש

קסמים טמון בו, ובמקורות ערביים הוא - סמל שכוח דוד-מגןהמוסלמים ראו ב

 דוד-מגןהיו גם יהודים בתקופה ההיא, שכינו את ה .נזכר גם בשם "חותם שלמה"

  בשם זה.

 1354יותר ויותר לצורכי קישוט חילוניים. בשנת  דוד-מגןשימש ה 14 - במאה ה

אג (בירת צ'כוסלובקיה בימינו) דגל משלה, ובחרה קיבלה הקהילה היהודית בפר

 דוד-מגןיתה הפעם הראשונה בהיסטוריה, שהילקשט את מרכזו. זו ה דוד- מגןב

סמל מסחרי  דוד-מגןשימש ה 15 - סוף המאה המשימש סמל יהודי מובהק. החל 

- מגןהוטבע ה 1655 -("דגל") של בתי דפוס יהודיים בפראג, באיטליה ובהולנד. ב

חותם הקהילה היהודית בווינה, ויהודי אמסטרדם אימצוהו זמן קצר על  דוד

  כן.- אחרי

. בעיניהם נחשב סמל סודי לגאולה, דוד- מגןאימצו המקובלים את ה 18 - במאה ה

  כיוון שראו בו את מגן בנו (זרעו) של דוד, כלומר את סמלו של המשיח.

חיפשו להם סמל כסמל יהודי, כיוון שהיהודים  דוד-מגןאומץ ה 19 - רק במאה ה

הלך והתרחב,  דוד-מגןמשלהם, שיקביל לסמל הצלב של הנוצרים. השימוש ב

מכתבים של  כנסת, והחותמות וניירות- והוא קישט תשמישי קדושה יהודיים, בתי
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כתב העת  .מוסדות צדקה יהודיים. אחר כך אימצה אותו תנועת הציונות הצעירה

- מגן) את סמל ה1897ן הראשון שלו (הציוני של הרצל, "די ֶולט", נשא על הגיליו

  .דוד

מדינת ישראל בחרה כסמלה את המנורה בעלת שבעת הקנים, סמל יהודי עתיק 

  לבן הלאומי.-, אולם זה האחרון מצויר במרכז דגל התכלתדוד- מגןהרבה יותר מה

לאומי, - ןארגון העזרה הראשונה בישראל, מקבילו של ארגון הצלב האדום הבי

  ום".נקרא "מגן דוד אד

  משימות: מגן דוד

פי תקופות. ַזהו -הטקסט שקראתם הוא טקסט כרונולוגי, כלומר מסודר על  .1

את התקופות, והעתיקו אותן למחברת. מול כל תקופה כתבו מה היה 

  דוד באותה התקופה. -הסטטוס של המגן

  תוכלו לסרטט טבלה כמו זו שכאן.    

  דוד-הסטטוס של המגן  שורה  שם התקופה  מס'

    2ש'   לכות דודמ  .1

    3ש'   מלכות שלמה  .2

    7, 6ש'     .3

4.        

5.        

  

, כדאי למפות אותו, לבנות תרשים קסט כרונולוגיכאשר הטקסט הוא טשימו     

  לפי סדר הזמנים. 

  ציינו שתי הוכחות שמגן דוד שימש אוכלוסיות לא יהודיות.   . 2

דוד שימש סמל יהודי -וריה שהמגןתה זו הפעם הראשונה בהיסטימתי הי  .3

  ?מובהק

  ובאילו מדינות השתמשו בו? ?15 - דוד בסוף המאה ה-למה שימש המגן  .4

  ?17 -דוד במאה ה-אילו מדינות אימצו את המגן  .5

  דוד?- מדוע אימצו המקובלים את המגן  .6

  .19 -דוד במאה ה-ציינו שלושה שימושים למגן  .7

  עיטור לאומי?דוד כ-היכן מופיע כיום המגן  .8
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 טקסט בלתי רציף

קראו את השאלות הקשורות ב"טרום קריאה", הנמצאות בדף המשימות בעמוד 
  כך קראו את הטקסט, והמשיכו לענות על השאלות. -. אחר199

 ערד הופכת לעיר ממחזרת
פי טקסטים באתר האינטרנט של עיריית ערד)-עלמעובד (  

ידו את זיהום אוויר, עשן ופיח מעולם לא הטר

תושבי ערד. להפך, שמה של עירם הולך לפניה 

בזכות האוויר הצח והיבש, שהיא מצטיינת בו כל 

ימות השנה. עם זאת בערד לא מסתפקים באיכות 

האוויר המצוינת. ערד החליטה להפוך לעיר 

כך מדווח אתר האינטרנט של עיריית  –ממחזרת 

ערד. ומהי עיר ממחזרת? ראשית, זאת עיר 

למחזר לבין פסולת  אפשרשין פסולת המפרידה ב

  ) שנית, .(ראו הסבר במסגרת .שנשלחת להטמנה

בצורה  ושולחת אותם ,למחזר שאפשרסוגי הפסולת זאת עיר שממיינת את 

למאמץ של המשרד להגנת הסביבה,  בכך ערד נרתמת מסודרת למחזור.

אפשר את כמות הפסולת הנשלחת להטמנה ה ככלשמטרתו להפחית, 

  בישראל.

, בזמן שרוב תושביה 2009ממש לפני פסח 

הבוגרים של ערד היו עסוקים בניקיון הבית 

ובהכנות לחג, התכנסה בבית של אחד התושבים 

חבורה אכפתית במיוחד. בקבוצה היו נציגים של 

תושבי העיר ויועצים לאיכות הסביבה, המתכננים  

עם עיריית ערד את המיזם שמטרתו להרחיב את 

  ר בעיר.חזּוהִמ 

היועצים דיווחו לנציגי התושבים על מצב המחזור 

  ד הנושאים חַ בערד ובמדינת ישראל. לדבריהם, ַא

המחזור  קריעהדורש שיפור מידי, הוא מחזור הנייר והקרטון בישראל, וב

של נייר עיתון. נייר עיתון מכיל חומרים רעילים, לכן הוא ממשיך להזיק 

תושבים הופתעו לשמוע כי בכל . נציגי העלסביבה גם לאחר הטמנתו בקרק

הכנסת  –ת פסולת נטמ* ה
פסולת לקרקע בפיקוח המשרד 

להגנת הסביבה. מטרת ההטמנה 
לצמצם את הנזק הנגרם 

לסביבה, אך היא אינה מונעת 
אותו. בישראל יש מטמנות, 

, שמובילים אליהן את הפסולת
ההטמנה. תמורת ומשלמים 

עירייה שמצליחה למחזר חלק 
מצמצמת את  ,מהפסולת

הפגיעה בסביבה וחוסכת 
 בהוצאות ההטמנה.

שנת   המדינה
1990  

שנת 
2008  

  80%  43%  פינלנד
  80%  44$  גרמניה

  55%  27%  איטליה
  55%  30%  בלגיה
  48%  40%  ספרד

מחזור נייר וקרטון  20%בישראל: 
  .2008נת בש
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של פסולת נייר וקרטון, וכי  נותשנה תושבי ישראל מייצרים מיליון טו

ברור כי המחזור  לפיכך,פסולת זאת היא כרבע מכמות הפסולת בישראל! 

  של פסולת זאת יקטין את כמות הפסולת המוטמנת.

ראל במהלך הפגישה השווה אחד היועצים בין מחזור הנייר והקרטון ביש

לבין המחזור שלהם בעולם. היועץ ציין כי בישראל, כמו בכל העולם, 

פה של פסולת, ולמרות זאת במדינות המחזור יקר יותר מהטמנה או משֵר 

רבות חוקקו חוקים המחייבים מחזור, כדי להגן על הסביבה. לדבריו, בשנת 

מכמות הפסולת של הנייר ושל הקרטון שהיא  20%מחזרה ישראל רק  2008

ציג טבלה שמראה את אחוז המחזור של נייר ושל קרטון ייצרת. הוא ִה מ

מתוך כמות הפסולת שמייצרות כמה מדינות באירופה. "יש לישראל לאן 

  לשאוף!" אמר אחד מנציגי התושבים.

שהצעד הראשון במיזם הוא הגדלת מספר  ,בהמשך שמעו המשתתפים

כן העלו נציגי התושבים הְמָכלים לאיסוף של פסולת נייר וקרטון בעיר. כמו 

רעיונות כיצד לעודד את כל תושבי ערד לקחת אחריות ולפעול למען הצלחת 

התכנית להרחבת המחזור בעיר. אתר האינטרנט של העירייה יעדכן את 

התושבים בכל שלבי המיזם "ערד עיר ממחזרת" ובאירועים שונים שלו, 

  שיתקיימו בבתי ספר וברחבי העיר.

  

   

    

  

  

  

  

  כרטיס ביקור –ערד 

מטר מעל הים התיכון,  600: העיר ערד שוכנת על רכס בגובה של מיקום

  שבע.- בגבול מדבר יהודה והנגב. היא קרובה לים המלח ולבאר

  : האקלים של ערד הוא מדברי ויבש. האוויר בה נקי במיוחד. אקלים

מתוכם הם עולים שהגיעו  12,000 –ם תושבי 27,000: בערד חיים תושבים

 .2000-1990לישראל בשנים 
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  משימות: הופכת לעיר ממחזרתערד 

  

  טרום קריאה

  ושערו מה יהיה כתוב בטקסט. ,קראו את הכותרת  . 1

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

כלומר  ,בלתי רציףטקסט הטקסט "ערד הופכת לעיר ממחזרת" הוא   .2

בו את המשפט  זהוו ,וזרים בו קטעים נלווים (ממוסגרים), קראו כל קטעמפ

  העיקרי.

  לפניכם שאלות המתייחסות לקטעים הנלווים לטקסט, ענו עליהם.   

מדוע ערד נחשבת לעיר בעלת איכות  ,לפי כרטיס הביקור של ערד  א.

  אוויר מצוינת? 

איכות  שמוכיח שערד היא עיר עם ,מה יש בקטע "כרטיס הביקור"  ב.

  אוויר טובה?

  מהי מטרת הטמנת הפסולת? והאם היא פותרת את נושא המחזור?  ג.

איזו מדינה מבין אלה המופיעות בטבלה התקדמה מאוד בנושא   ד.

  ואיזו התקדמה מעט? ?המחזור

  היכן יש למקם את ישראל בטבלה?  

  

  במהלך קריאה

  פסקה.של כל נושא הכתבו את ו ,קראו את הטקסט  .3

  

  אהלאחר קרי

  מתייחסות לטקסט המרכזי. שלהלן השאלות 

  ציינו שני מאפיינים שהופכים עיר לעיר ממחזרת.  .4

  פי דיווח היועצים? -למהו הנושא הדורש שיפור מידי ע  .5
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  מדוע נייר עיתון ממשיך להזיק גם לאחר הטמנתו בקרקע?  .6

 יותריקר מדוע מדינות בעולם חוקקו חוקים המחייבים מחזור שהוא   .7

  פת פסולת?מהטמנה ומשֵר 

ציינו שתי פעולות שעל המשתתפים לקדם כדי להצליח בתכנית המיזם   .8

  "ערד עיר ממחזרת".  –החדשה 

  ).40-39למה הכוונה במשפט "לישראל יש לאן לשאוף" (שורות   .9

  )?9שורה ( "כך מדווח" בצרוף הכוונה הלמא.    .10

  )?31שורה ( מכאן ברור ש...בצרוף למה הכוונה ב.         

  ?"טמן ידו בצלחתפירוש הביטוי "א.    .11

  כיצד תמצאו את הביטוי במילון?ב.   

  ?"טמן בחובופירוש הביטוי "א. מה   .12

  כתבו לביטוי זה משפט.ב.   

  וכתבו להם משפטים מתאימים. נ,-מ-ערך טבמצאו במילון ביטויים נוספים   .13

רו לכל מילת קישור משפט חבומצאו בטקסט שלוש מילות קישור שונות,   .14

  מתאים.

  

  הבעה בכתב

חלק מקהילה הוא הפרט שיש הטוענים שתופעת המחזור קשורה לתפיסה   .15

עליה, דעתכם את והביעו זו, התייחסו לטענה  יחיד.ולא פרט  ,שלמה

  .כך- נמוך כל המחזור בישראלוהסבירו מדוע שיעור 
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  טקסט מפעיל
ל חוקים הן בעיה כללית ולאו דווקא של  קריאת הוראות ושמירה על כללים וע

  הצעירים שאינם מבינים את הנקרא. 

אלה ביטויים המחליפים את ההקפדה על זמנים ועל  –"נסתדר", "יהיה בסדר" 

  דרכי פעולה.

למשל, לא פעם ַמגיעים מטיילים לאתר מסוים, האתר סגור, ועל הכניסה שלט 

), 17:05שעה חמש וחמש דקות (. כאשר ה17.00 – 8.00ברור: שעות הביקור הן 

בכל זאת יהיה מי שיצעק: "יש כאן מישהו?" תמיד ינסו לפתוח את השער, שֵּכן 

אולי הוא סגור "בטעות", אולי יגיע מישהו שיכניס אותם, שֵּכן הם בטח 

  "ַמכירים" אותו ממקום כלשהו...

הטקסט המפעיל עוסק כולו בהקפדה על כללים ועל זמנים. תלמידים רבים 

  נופלים" בגלל חוסר תשומת לב בנושאים אלו."

  טוב יעשו התלמידים אם יקפידו על כמה כללים:

  השעות, הימים והמספרים המופיעים בטקסט;  כלידגישו בצבע את   א.

ידגישו בצבע אחר את הביטויים שנכתבים לפני המספרים, כמו: אין, עד,   ב.

  החשובות);  לפחות, יותר, יש (ביטויים אלה מצביעים על הדקויות

  יקראו יותר מפעם אחת את השורות המתייחסות לשאלה.   ג.

רציפים, כלומר לא כל המידע כתוב -הטקסטים המפעילים הם טקסטים בלתי

  בצורה קווית (לינארית), אלא לעתים המידע מופיע בטבלה או בתרשים או במפה.

  

  המלצה.כסוף גם אצלנו זמן יהיה זמן, ולא רק - ואולי סוף
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  כם קטע מתוך עלון למבקרים בשמורת עין גדי.לפני
  קראו אותו, והשיבו על השאלות שאחריו.

  שמורת "עין גדי"
  

  

  מטיילים יקרים!

  

שמורת עין גדי היא שמורה קטנה, 

ומטיילים רבים מבקרים בה מדי יום. 

כדי להבטיח שעולם החי והצומח שבה 

לא ייפגע, וכדי להבטיח את הנאתכם ואת 

י שלומכם, אנא, הסתייעו בפקח

  השמורה, ושמרו על כללי ההתנהגות.

  

*  ההליכה מותרת בשבילים המסומנים 

בלבד. אין לרדת במצוקים או "לקצר" 

  שבילים.

  אסורים בהחלט.  –*  העישון והבערת אש 

  אסורה.  –*  הפגיעה בחי, בצומח ובדומם 

*  הקפידו להצטייד בנעלי הליכה נוחות, 

  בכובע ובמי שתייה בכמות מספקת. 

חורף קיימת סכנת שיטפונות. אנא *  ב

  תאמו את הביקור עם צוות השמורה. 

* אין להכניס חיות בית לתחומי השמורה. 

  לנוחותכם, כלובי אחסון. 

*  שמרו    על    השקט     למען    חיות    

  הבר והמטיילים. 

* האכילה מותרת בחניון המיועד לכך. אין 

  להכניס מזון לשמורה. 

  נחשים ועקרבים. *  הישמרו מהכשת 

*  שמרו על הניקיון. קחו את האשפה 

  עמכם. 

  

אנו מקווים כי נהניתם מהביקור בשמורה. 

  נשמח לראותכם שוב. 

  

  זמני הביקור

  בש;מורה

  שמורת עין גדי פתוחה

  לביקור במשך כל ימות

  השנה, חוץ מיום כיפור.

  להלן שעות הביקור

  (בקיץ יתאחרו בחורף.

  הזמנים בשעה.)

  

  

  דנחל דו

-08:00* כניסה משער השמורה        

15:00  

  * טיפוס למעיין עין גדי

   13:30ולמערת דודים            עד      

  * כניסה מבי"ס שדה

  13:30תל גורן                        עד     

  16:00* יציאה מהשמורה        עד   

  

  נחל ערוגות

  08:00-14:00*כניסה משער השמורה      

  13:00ברכות העליונות    עד  * כניסה ל

  14:00* יציאה מהברכות העליונות עד  

  15:00*יציאה מהמפל הנסתר         עד  

  16:00* יציאה משער השמורה        עד  

  

נא הקפידו על זמני הביקור בשמורה, כדי 

שבעלי החיים ייָהנו משעות פעילות בלא 

  הפרעה מצד בני אדם.

  

  כל הזכויות שמורות© 

  לאור ע"י רשות שמורות הטבע.הוצא 
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  : משימותשמורת עין גדי

, המופיעה בכלל הראשון של עלון "לקצר"מה תפקיד המרכאות במילה   .1

  השמורה?

  להציג ניגוד   א.

  לצטט  ב.

  להשתמש בביטוי מתחום אחר  ג.

  מהתשובות אף לא אחת  ד.

ציינו שלוש פעולות מותרות ושלוש פעולות אסורות המופיעות בעלון   .2

  המבקרים בשמורת עין גדי.

  . לאן יכלה להיכנס?15:00קבוצת מטיילים הגיעה לשמורה בשעה   .3

שני נערים ירדו במצוקים, כשכלבם מגזע זאב מלווה אותם. על אילו כללים   .4

  אסורים עברו?

גיעו בשעה צאה ביום קיץ לטיול בנחל דוד. המטיילים ִה קבוצת מטיילים י  .5

  . האם יכלו להיכנס לשמורה?8.00

  כן.  א. 

  לא.  ב.

  היה עליהם להמתין שעה.  ג.

  ג' נכונות. -תשובות ב' ו  ד.

  מה מטרת הטקסט?  .6

  להביא לידיעת המבקרים את זמני הביקור בשמורה.   א.

  לעזור למטיילים לבחור מסלול טיול בשמורה.   ב.

  להביא לידיעת המבקרים את כללי ההתנהגות בשמורה.   ג.

  ג' נכונות.  -תשובות א' ו  ד.

  איזה מידע אינו מופיע בעלון?  .7

  אנשי צוות רפואי יימצאו במקום לצורך מתן עזרה ראשונה.   א.

  קיימים במקום שירותים וקיוסק.   ב.

  בעלי חיים ביתיים אינם רשאים להיכנס לשמורה.   ג.

  ב נכונות.  -ת א' ותשובו  ד.
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  / יוסי עבודי שיזוף נכון שומר על בריאותך

  

אופנת השיזוף מקובלת בכל ימי השנה, אך בימי הקיץ היא מקבלת תאוצה רבה 

פי -יותר. בעונה זו רבים האנשים החושפים את רוב חלקי גופם כדי להשתזף על

  "צו האופנה", הקובע שהשיזוף הוא מראה נאה ומושך.

מבוקרת - זהירה ולא-מחירו של "צו" זה. הרי היחשפות בלתי השאלה היא מה

  סגוליות עלולה לגרום נזק חמור לבריאות וגם למראה. -לקרני השמש האולטרא

  הנזקים שעלולים להיגרם כתוצאה משיזוף כזה:

כוויות בעור, שסימניהן צריבה, אודם עז, תפיחות העור עד כדי  – נזק מידי    * 

כן אפשר לקבל חום, להרגיש רע ואף להרגיש -כמו יצירת שלפוחיות ופצעים,

  בחילה ולהקיא;

השפעה שלילית על העור, שסימניה ריבוי קמטים  – נזק מאוחר יותר    *

והזדקנות מתקדמות של העור; ריבוי נמשים וכתמים על העור; סרטן העור 

(כמעט כל המקרים של מחלה זו המתגלים בארץ מדי שנה, קשורים 

  מבוקרת).- י השמש בצורה מופרזת ולאלחשיפת הגוף לקרנ

  

  כיצד נשתזף בלי להיפגע?

ידוע שקרני השמש חזקות במיוחד, והשפעתן הרסנית בשעות מסוימות של היום 

. מספר כללים של השתזפות וחשיפה לשמש מבלי להינזק, 15עד  11בין השעות  –

  ואלה הם: 

זמן קצרים  בשבוע הראשון לשיזוף רצוי שההיחשפות לשמש תהיה לפרקי    *

  דקות בלבד. 45עד  30של 

לאחר מכן אפשר להשתזף במשך שעה ליום. אם מחליטים להיות יותר זמן     *

  מול קרני השמש, יש צורך להשתמש באמצעי הגנה מתאימים.

קריטיות של קרינת השמש, דהיינו: בשעות - עדיף להשתזף בשעות הלא    *

  . הבוקר המוקדמות או בשעות אחר הצהריים המאוחרות
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  במקרה של חשיפה ממושכת לשמש יש להשתמש באמצעים אלה:

  כובע רחב שוליים;

  משקפי שמש.

  יש לכסות את הגוף (כולל ידיים ורגליים);    -

  יש להשתמש בתכשירי מגן מסנני שמש;    -

  יש לשהות תחת אוהל, סככה או גגון;    -

  יש להקפיד לשתות הרבה (גם אם לא מרגישים צימאון).    -

  

בתכשירים קוסמטיים להגנה על העור. על אריזת התכשיר מסומן השתמשו 

מספר, שהוא מקדם הגנה לסוג העור ולמידת רגישותו (ראו טבלה להלן). צריך, 

כמובן, להשתמש בתכשיר בעל מקדם ההגנה המתאים ביותר לעור. צריכים לזכור 

שרוב התכשירים מסנני השמש נשטפים מהעור או מאבדים מיעילותם לאחר 

כדי  –דקות  60-30עה או רחצה. לכן רצוי לשוב ולמרוח את הגוף כעבור הז

כן יש לשים לב לכך שהתכשירים הללו אינם -להבטיח הגנה נאותה על העור. כמו

  ל. צֵ תחליף לכובע, ללבוש מגן, למשקפי שמש או לאוהל מֵ 

  

  אנשים בסיכון גבוה לפגיעה משיזוף יתר

ומלצו ושיש לנקוט אותם כדי שלא למרות העצות שנרשמו לעיל והכללים שה

להיפגע משיזוף יתר, קיימת אוכלוסייה רגישה במיוחד, שעלולה להיפגע יותר 

  מאחרים משיזוף, ועליה צריך לשמור במיוחד:

  תינוקות וילדים קטנים;    *

  קשישים;    *

  בהירי עור (בלונדינים או ג'ינג'ים);    *

  אנשים בעלי נמשים;    *

  רבות (שומות). אנשים בעלי נקודות חן    *

לאנשים הללו יש עור רגיש יותר, ועל כן יכולות להתפתח אצלם, ביתר קלות, 

כוויות, איבוד נוזלים, צריבה, התייבשות העור, מחלות  –מחלות לסוגיהן 

  ממאירות ועוד.

כן אנשים חולים במחלות כמו: יתר לחץ דם, מחלות לב, כליות, וכאלה -כמו

אלה צריכים  – דומהמיגרנות), מחלות עור וכשסובלים מכאבי ראש תכופים (

  להישמר במיוחד מחשיפת יתר לקרני השמש. 
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  לסיכום

אפשר להשתזף ולהיראות נאה, בתנאי שעושים זאת בצורה נכונה ומבוקרת כדי 

  לשמור על הבריאות.
  מקדם הגנה מומלץ

דרגת רגישות   רגישות העור

  העור

מקדם ההגנה 

  המומלץ

  זמן הגנה יעיל

  עות)משוער (בש

תמיד נצרב ולא 

  משתזף בכלל

  2 – 5  ומעלה 15  1

נצרב מעט 

  ומשתזף מעט

  3 – 5  ומעלה 15  2

נוטה להיצרב, 

  משתזף בהדרגה

3  14 – 8  4 – 3  

נצרב לעתים, 

  משתזף באופן קל

4  8 – 6   3 – 2  

  1 – 2  4 – 6  5  לא נצרב ומשתזף

   1 – 2  4 – 6  6  עור כהה מלידה

  

  ותך: משימותשיזוף נכון שומר על בריא

  מהו "צו האופנה" המתייחס לשיזוף?    .1

    מדוע מופיע הביטוח במרכאות?     

  מבוקרת.-ציינו שני נזקים לטווח קצר ולטווח ארוך, הנגרמים מחשיפה לא    .2

  את אלה המאפשרים שיזוף ללא נזק. עתיקולפניכם רשימת כללים. ה    .3

  יש להגיע בשעות הצהריים.  א.

  יש לחבוש כובע.  ב.

  אם לא חובשים כובע, רצוי למרוח קרם הגנה.  ג.

  אין צורך בקרם הגנה אם אתם כהי עור.  ד.

  יש לשתות הרבה כשצמאים.  ה.

  יש למרוח תכשירי הגנה כלשהם בתחילת החשיפה לשמש.  ו.



 

יש לשכב לכיוון השמש בצהרי היום כדי להשתזף בבת אחת, לאחר   ז.

  שמרחתם קרם הגנה.

  ות לבריאות ולמראה?ילו קרניים מסוכנאֵ     .4

  הקרניים של אחר הצהריים  א.

  קרניים אולטרא סגוליות  ב.

  קרניים של חודשי הקיץ  ג.

  קרני השמש בשעות הבוקר  ד.

  

ילו מקבוצות האנשים שכאן הן קבוצת הסיכון (אלה שיכולים להיפגע אֵ     .5

  משיזוף יותר מאחרים)?

  בהירי עור  א.

  כהה עור  ב.

  אנשים האוהבים להשתזף  ג.

  אנשים שיש להם נמשים  .ד

  תינוקות  ה.

  אנשים שהולכים לים לעתים קרובות  ו.

  אנשים קשישים  ז.

  אנשים הנמצאים במים זמן רב  ח.

  אנשים בעלי נקודות חן רבות  ט.

  אנשים החולים במחלות כרוניות (לאורך זמן)  י.

  

הכינו לעצמכם רשימה של חמישה כללים, שתעזור לכם לא להיפגע מנזקי     .6

  ף. נמקו מדוע בחרתם דווקא בכללים אלה.השיזו

  

  באיזה מקדם ההגנה תשתמשו? .העור שלהם נוטה להיצרב  א.  .7

  לאחר כמה שעות תצטרכו למרוח את מקדם ההגנה שנית?  ב.
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  העיר העתיקה -  עכו

העיר העתיקה של עכו טומנת בחובה הפתעות רבות: טיול אל מעמקי האדמה 

לף שנה, עלייה לחומות ותצפית מהנה מעליהן, ומסע בנתיבי הזמן אל לפני כא

וביקור בנמל הדייגים, הפעיל בכל שעות היממה. את המקום אופפת אווירה 

  מיוחדת, שלא נמצא כמוה בשום מקום אחר בארץ.

  

  על האזור

שנה. עד לתקופה הצלבנית  4,000 -עכו היא אחת מהערים העתיקות בארץ: גילה כ

ובתקופת הצלבנים הפכה לעיר בירה משגשגת  הייתה עכו עיירת דייגים קטנה,

ופורחת. הצלבנים שִהגיעו מאירופה ידעו לנצלה כעיר נֵמל שיש בה מסחר מפותח, 

ודרכה שמרו על קשרים עם ארצות המוצא שלהם. עם קריסת ממלכת הצלבנים 

), ורק בתקופה העותומנית חזרה ונבנתה ואף ידעה 1291נחרבה עכו מידי כובשיה (

), בדווי מהגליל, 1750עמר (- . בעת ההיא בלטו בעיקר שיח' דאהר אלימי פריחה

שהשתלט על העיר וביצר אותה במגדלים ובחומות, ואחמד פחה, שהיה ידוע 

ג'זאר) בשל אכזריותו הרבה כלפי נתיניו: לא פעם כרת אפים -בכינויו "הקצב" (אל

  "למען יראו וייראו". –ואוזניים 

אך  –) ניסה נפוליון בונפרטה לכבוש את העיר 1799ג'זאר (- בימי שלטונו של אל

ללא הצלחה. לקראת סוף ימי השלטון העותומני ירדה עכו מגדולתה ושבה להיות 

  עיירת דייגים קטנה. שרידים מתקופות אלה נראה בביקורנו בעיר.

  

  גישה למסלול

. נשאיר את 2וחניון המגדלור  1בעיר העתיקה יש שני חניונים: חניון האבירים 

  רכב באחד מהם, ובהתאם לכך נתכנן את סדר הביקור באתרים.ה

עמי עד לים, שם נפנה שמאלה לרחוב -ניסע בעכו ברחוב בן :1חניון האבירים 

  ההגנה וניסע עד החניון.

  המסלול

גבי חומת העיר. חומות -: נעלה בגרם מדרגות רחב ומשופע על2 החומה המזרחית

ליטיה השונים של העיר. שרידי החומות ידי ׁשַ -עכו נבנו ונהרסו כמה פעמים על
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- עמר ומתקופת אחמד אל-שאנו רואים כיום, הם מימי הצלבנים, מימי דאהר אל

  ג'זאר. 

ג'זאר, ועל שמו - : המסגד המרכזי של העיר, שבנה אחמד אל3 ג'זאר- מסגד אל

- ג'זאר ושל סוליימאן-הוא נקרא. בחצר המסגד מצויים קבריהם של אחמד אל

קרקעיים גדולים מהתקופה הצלבנית, - ר פעורים חללים תתפחה. מתחת לחצ

  ששימשו עד לאחרונה לאגירת מים.

: אחד האתרים המרשימים ביותר ששרדו בארץ מימי 4אולמות האבירים 

הצלבנים. אלו אולמות ענקיים ששימשו לשינה, לטקסים ולאכילה. בכניסה 

תיה. בדרכנו לאולמות האבירים נראה סרט המתאר את הקמת עכו ואת תולדו

ה, ומעליה מתנשא קיר ָר לאולם, שבו מוקרן הסרט, נעבור בחצר קטנה שאינה מקוֹ 

עצום של מצודת עכו. בתקופת השלטון הבריטי שימשה המצודה כבית הסוהר 

המרכזי, כאן נכלאו חלק מלוחמי המחתרת שנתפסו בידי הבריטים, וחלקם אף 

"קריפטה" (מומלץ לשאול את הוצאו להורג בתלייה. מהאולמות העליונים נרד ל

השומר במקום איך להגיע לשם). ה"קריפטה" הוא אולם ענק ששימש כחדר אוכל 

אזור ששימש  –קרקעית עד ל"פוסטה" - וחדר טקסים. ממנו נצא בתעלת קשר תת

כנראה, כבית החולים של העיר. חשוב ואף ראוי לציין, כי כדי לייצב את יסודות 

ים. כמויות אדירות של מאולמות הצלבנים בשפך  פחה את-מצודתו, מיֵלא ג'זאר

  עפר ורפש הוצאו מתוכם, והחפירות הארכיאולוגיות עדיין בעיצומן.

: ימה של עכו שימש מאז ומעולם גם כאמצעי פרנסה, ואף בתקופות 5המרינה 

השפל של העיר היה בה תמיד כפר דייגים קטן. גם כיום נוכל ללכת על המזח, על 

, ולראות את רשתות הדיג העומדות "הכן" לקראת פרישתן עם יד סירות הדייגים

  ליל.

האכסניות, ששימשו את העולים  –: זהו אחד ממבני הח'אנים 6עומדאן -ח'אן אל

הרבים שהגיעו לעכו. שימושם העיקרי היה ללינה, אך גם כמקום מסחר, 

הקרוי כך משום  –עומדאן -ועסקאות רבות היו נרקמות בחצרותיהם. ח'אן אל

ג'זאר. מעל לחאן מתנוסס מגדל השעון, -נבנה בידי אחמד אל –מודיו הרבים ע

  חמיד השני.-שנבנה לכבוד הסולטאן עבד אל

שנה. בשנת  800 -: שרידי הנמל הצלבני, ששימש את העיר לפני כ7הנמל הפיזאני 

, כשכבשו הצלבנים את עכו, סייעו בידם לוחמים מערי נמל שונות באיטליה, 1099
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, גנואה וונציה. בתמורה קיבלו בני הערים הללו שטחים בעכו ובנו בהם כמו פיזה

  שכונות עצמאיות ומבוצרות.

: העלייה לחומה היא מהנמל הפיזאני או 8החומה הדרומית והמגדלור 

  מהמגדלור. נלך לאורך החומה, והגלים יתנפצו למרגלותינו.

  :מידע כללי

  משך המסלול: כשלוש שעות.

  ק"מ. 1.5 – 1 -אורך המסלול: כ

; בקיץ עד 16:00 – 08:30בכל יום, בחורף  – אולמות האביריםשעות פתיחה: 

  .14:00, בימי ו' עד 18:00

  . 17:30בכל יום עד  – ג'זאר-מסעד אל

  ג'זאר בתשלום.-הכניסה לאולמות האבירים ולמסגד אל הערה:
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  העיר העתיקה: משימות    ––––    עכו

  הר אל עמר", היכן כדאי לנו לחנות? אם אנחנו רוצים לטייל על חומת "דא    .1

  בחניון מגדלים  א.

  בחניון האבירים  ב.

  לצד חומת "דאהר אל עמר"  ג.

  חפור צרע  ד.

  

   ...שרידי החומות הנראים כיום הם מתקופת    .2

  ורקיםטה  א.

  הצלבנים  ב.

  הנוצרים  ג.

  המוסלמים  ד.

  

ת . האם תוכלו לסיים א14:30ִהגעתם למקום בתקופת החורף בשעה     .3

  המסלול? נמקו את תשובתכם. 

  

עצרתם את רכבכם, והתחלתם לטייל בלי שלקחתם את ארנקכם. באילו     .4

  מהמבנים לא תוכלו לבקר? 

  בחומה המזרחית  א. 

  בחומה הדרומית  ב.

  באולמות האבירים  ג.

  בנמל הפזאני  ד.

  

  כדי לצפות בסרט על עכו העתיקה לאיזה מבנה עליכם להגיע?     .5

  'זארלמסגד אלג  א.

  עומדאן- לחאן אל  ב.

  לאולמות האבירים  ג.

  למגדלור  ד.
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  אחד האתרים קשור גם להיסטוריה היהודית.    .6

 תקופה?  וב. מאיז  מהו האתר?   א.

  

  בני כמה האתרים הנראים כיום בעכו העתיקה?    .7

  שנה 2000  א.

  שנה 4000  ב.

  שנה 500  ג.

  שנה 1000  ד.

  

  גשגת? באילו תקופות הייתה עכו עיר מש    .8

  בתקופה הנוצרית  א.

  בתקופת הצלבנים  ב.

  בתקופה המוסלמית  ג.

  בתקופה העותומנית  ד.

  

  תקופה. בכלכתבו שם של אתר שנבנה     .9

  תקופה צלבנית  א.

  תקופה עותומאנית   ב.

  תקופה בריטית  ג.

  כל התקופות.  ד.

  

הארגון למדע ולתרבות מטעם  –מדוע, לדעתכם, הכריז ארגון "אונסקו"   .10

  על עכו העתיקה כעיר מורשת עולם?  –ו"ם הא

  בתשובתכם הסתמכו על המאמר שקראתם.     
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  / יעקב שקולניק טיפים לחיסכון במים

  )"גלילאו"(מתוך 

משה רבנו היה צריך להכות בסלע כדי שייצאו ממנו מים. אנחנו רק פותחים את 

. כמובן, מים זורמים. מאין באים המים האלה? מן הטבע –הברז, וראו זה פלא 

  הבעיה שגם לטבע יש לפעמים מגבלות.

המים שאנחנו שותים באים מהגשם. הגשם ממלא לנו את הכנרת, האגם הגדול 

שלנו, אבל לא כל הגשם ַמגיע לכנרת. חלק מהמים מחלחל לעומק האדמה 

(לתהום) ונשאר שם. למים כאלה קוראים "מי תהום". יש מקומות שבהם מי 

. לנביעה כזו קוראים ַמֲעָין. המעינות הגדולים התהום נובעים מתוך האדמה

  בישראל נמצאים במקורות הירקון (ליד ראש העין) ובמקורות הירדן.

איך ַמגיעים מי תהום אלה אל הברזים שלנו? שואבים אותם מן הכנרת וממי 

תהום, ומעבירים אותם לבתים שלנו במערכת הנדסית המורכבת מצינורות, 

לא ירדו די  –אבל בשנים האחרונות יש בעיה: מצד אחד מבֵרכות מים וממאגרים. 

רמת החיים עלתה, ומספר התושבים בישראל גדל כל  –גשמים, ומהצד האחר 

  הזמן. לפיכך חסרים מים.

  מספיק. צריך גם לעשות!לא כולם מדברים על זה, אבל הדיבור 

, 45% –באופן כללי, השימושים הביתיים המרכזיים במים נחלקים כך: שירותים 

. כשיודעים באילו פעולות אנו 5% –ובישול ושתייה  25% –, כביסה 30% –רחצה 

משתמשים ביותר מים, קל יותר גם לחסוך. הנה כמה עצות לחיסכון במים. אם 

פי העצות הרשומות כאן, נעזור לשמור על המים במדינה (וגם - נחסוך במים על

  י, לא? נחסוך כסף כשנוזיל את חשבון המים של ההורים). כדא

: כשאנחנו פותחים ברז, יוצאים ממנו הרבה יותר מים חסכמים וקוצבי מים  . 1

ממה שאנחנו צריכים באמת. מה עושים? מתקינים "חסכמים" וקוצבי מים. 

חסכמים הם מכשירים פשוטים, שאותם מרכיבים בברזים במטבח 

ובמקלחת. את קוצבי המים מתקינים במערכת ההשקיה בגינה, כדי 

את כמות המים היוצאים מן הברזים. הדחת מים באסלות מצריכה  להפחית

כמותי יכול לחסוך -שימוש במים רבים, ולכן שימוש יעיל במכל הדחה דו

  במידה ניכרת בצריכת המים בבית.
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: במקומות רבים יש ברזים מטפטפים. זה אולי לא נרֶאה בזבוז תיקון הברז  .2

, תראו שהיא מתמלאת גדול, אבל אם תשימו כוס מתחת לברז מטפטף

במים די מהר. בקיצור, ברז מטפטף מבזבז הרבה יותר מים ממה שנדמה 

  לנו. הפתרון פשוט: יש לתקן את הברז.

: כשאנחנו מצחצחים שיניים, צריך לסגור את הברז. פשוט סגירת הברז  .3

  מאוד ויעיל.

: השתמשו בפחות מים כשאתם מתרחצים, ופתחו את הברז רק במקלחת  .4

בכך צורך. חוץ מזה, נכון, שכשאנחנו פותחים את הברז במקלחת, כשיש 

זורמים מים רבים עד שַמגיעים המים החמים? אפשר לאסוף את המים 

  הקרים בדלי, ולהשקות בהם את העציצים. יפה, לא?

  : מכונית רוחצים בדלי ובסמרטוט, ולא בצינור.רחיצת המכונית  .5

   בזה לא חוסכים! – הרבה מים-ולסיום, אל תשכחו לשתות הרבה

  

  טיפים לחיסכון במים: משימות

  ציינו שתי סיבות למחסור במים בארץ.  .1

  ציינו שלושה מקורות מים המופיעים במאמר.  .2

  מה תפקיד החסכמים וקוצבי המים?  .3

  לכוון את המים היוצאים מן הברזים.  א.

  לסנן את המים היוצאים מן הברזים.  ב.

  צאים מן הברזים.להפחית את כמות המים היו  ג.

  למדוד את כמות המים היוצאים מן הברזים.   ד.

מה אפשר לעשות במים המטפטפים מצינור המזגן הנמצא מחוץ לביתנו?   .4

  היעזרו ברעיונות מהמאמר, אם תרצו.

  לעשות כשרוחצים את המכונית? אסורמה   .5

  .ציינו שתי פעולות שתשנו בעקבות קריאת המאמר, לטובת חיסכון במים  .6
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  נספחים
  

  רכיבי הערכה –הבעה בכתב       

  עזר לכתיבת פסקהבנק מילות        

  אישיותגם לתמצית ד      

  תבניות למחזיק מפתחות בנושא הפסקה      
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  בנק מילות עזר לכתיבת פסקה
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סיום  גוף  פתיח

  עולם... גם אצלנו.בכל ה •

לאחרונה אנו שומעים על  •
 ריבוי...

 בעיית ה... •

ת ה... הפכה להיות עתופ •
 שגרתית...

נושא ה... הפך מרכזי  •
 בחיינו.

בתקופה האחרונה אנו  •
  עסוקים בנושא...

  
  מילים המציגות משפט טיעון

  חשוב / לא חשוב
  מעניין / לא מעניין

  יפה / לא יפה

 כן-על-, יתרעל ראשית, נוסף •

 כך גם, כמו כן •

 אנשים שונים... •

 כשמתייחסים ל... •

 רבים חושבים... •

 יש... ה... •

ההתייחסות ל... יכולה  •
להיות בתחומים שונים, 

 מהיבטים שונים.

 כאשר... •

 כש... •
  

בהסבר יש להשתמש בנושא 
סתמי: "אומרים..." 

  "חושבים...".
  

 ראינו אפוא •

 ראינו אם כן •

 אין ספק ש... •

 למדנו ש... •

 נוכחנו לדעת ש... •

 לומר לסיום ש... אפשר •

 כל מה שנאמר מוכיח ש... •

ת התוצאות ל... ברורו •
 לחלוטין, ולכן רצוי...

  
  

  הסבר
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  (מותר לצלם) תבניות למחזיק מפתחות בנושא הפסקה
   

  

  
  
  
  
 

  

 כ כ
 

  
  
  
  
  
  
  

מילות עזר  -פתיח    
 לפתוח של פסקה

  מילות לסיום   
 של פסקה     

  מילות עזר לגוף     
 של פסקה     

  * בכל העולם ... גם אצלנו.
  * לאחרונה אנו שומעים על 

  ריבוי...   
  * בעיית ה...    

  * תופסת ה... הפכה להיות       
  שגרתית...         

  * נושא ה... הפך להיות מרכזי           
  בחיינו.              

  * בתקופה האחרונה אנו    
  …עסוקים בנושא       

  * ראינו אפוא
  * אם כן ראינו

  * אין ספק ש...
  * למדנו ש...  

  * נוכחנו לדעת ש...    
  לומר לסיום ש... אפשר*        

  ש... * כל מה שנאמר מוכיח         
  * התוצאות ל... ברורות            

  ולכן רצוי... ,לחלוטין               
  

  * ראשית, בנוסף, יתר על כן
  * 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                  
  סתמי: אומרים, חושבים.              

  
  
 

    מחוון לבדיקת פסקה  
  תלמיד                           תבחין        

  
  . פתיח1
  . רעיון מרכזי2
  . נימוק3
  . הסבר4
  . דוגמה5
  . מילות קישור6
  . חזרה על מילים7  

  . סלנג8    
  ות משפטים. תקינ9     
  . סימני פיסוק10     
  . כתיב 11    
  . 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 / 

  נגדדעה 

   –סיום 
דעת הכותב 

עשויה להיות 
  סיום

קת טיעון תבנית פס
  /  קטע

  פתיח
  חזרה על הטענה

  –רעיון מרכזי 
  מסכים/לא מסכים

  בעד /    נגד        

   –תימוכין 
נימוק ופיוט 

  הסבר ותיאור 
  דוגמה / הוכחה

   –סיום 
  סיכום, תוצאה,

  מסקנה
  חזרה לרעיון

  = תקין √
  = לא תקין •
  = תקין חלקית √
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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...
  אורהלכ

...  
  

  
  קשר של סיבה          

  
  מפני ש...               
  משום ש...               
  בגלל...                
  כי...               
  כיוון ש...               
  מאחר ש...              
  הודות ל...              
  בעקבות ה...              

  כתוצאה מ...                
  גרם ל...                
  משפיע על...                

  
 

   
  זכריםמא            

  
  הוא, היא
  הם, הן;

  אותי,
  אותה,
  אותם;

  בו, בה, בם;
  לו, לה

  להם, להן;
  זה, זו;

  שלו, שלה,
  שלהם,
 שלהן

    
  סימני פיסוק

   
  נקודה        
  פסיק       
  סימן שאלה       
  סימן קריאה       
  נקודתיים       
  מקף       
  קו מפריד       
  סוגריים       
  מירכאות:       

  * היפוך        
  * דיאלוג        
  * ציטוט        
 * מטאפורה       

   
  קשר של ויתור    

  
  אף על פי        
  למרות...        
  אף ש...        
  אף כי...        

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

      

       
 
 
 
 
 
 
 

  
  קשר של דוגמה            

  
  של...למ                   
  לדוגמה...                    

  כגון...                      
  דוגמה ל...                     

  כמו...                         
  כאילו...                        

  
  
 

   
  קשר של תכלית  

  
  בשביל...            

  כדי...               
  למען...              

  במטרה ל...         
  לשם...               
 עבור...              

   
  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...

  
  
  
  
  

 

  

 

  קשר של זמן 

  מאז...
  בעוד ש...

  זאת... לאחר
  כאשר...

  לאחר מכן...
  כש...

  עד ש...
  תחילה...
  אחר כך...
  ראשית...
  שנית...
  לבסוף...

  בינתיים...
  קודם לכן...

  אמש...
  אתמול...

  בשעה זו...
  

 כפי ש

 אמנם
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