
 לדרישות הכתיבה הממזגתהתאמת מטלות הכתיבה בספר "הטקסט ניתוח וניסוח חלק ב" 

 198בעמוד והקטע  208-211עמודים  - 2אימון  .א

במסגרת יום עיון בנושא תזונה בריאה התבקשתם להכין סקירה של מקורות ולהציגה בפני 

. כתבו גם והתזונה הבלתי מומלצתעקרונות התזונה המומלצת  את תציגו ובהתלמידי בית הספר, 

ובתרשים  שלפניכם בטקסטים הכתוב על הישענו על דרכים להתמודד עם הפיתויים.

בעמ'  בטבלה להיעזר תוכלו. ובסיומה העבודה בגוף הביבליוגרפיה כללי על הקפידו. הפירמידה

211. 

 

 212-214עמודים  - 3אימון  .ב

בקייטנה. כדי להתקבל / מדריכה  תפקיד מדריך תמועמדות לקבל בני כיתתכם זכאים להגיש

כתבו ביקורת כלפי חניכים.  תאמרואת הדרך שבה בפני חבריכם להציג  םלתפקיד התבקשת

 על הישענוהביקורת הבונה. עקרונות הקושי בקבלת ביקורת ואת  את תציגו ובה סקירה

 הסקירה בגוף המקורות את לאזכר הקפידו. לדבריכם ביסוס גם מהם ושאבו הטקסטים

 .המקובלים הכללים לפי ובסיומה

 

 218 -215עמודים  - 4אימון  .ג

הגעתם לגיל שש עשרה, והנכם מתלבטים אם להנפיק תעודת זהות חכמה או תעודה במתכונת 

הישנה. כתבו סקירה ממזגת של היתרונות והחסרונות של תעודת זהות חכמה על פי הטקסטים 

 והציגו אותה בפני חברי הכיתה כדי לסייע  להם להחליט בתבונה. 

 

 224 -219עמודים  - 5אימון  .ד

אתם עומדים לצאת לחופשה, והמחנכים מבקשים מכם להכין סקירה של מקורות בנושא של 

ניצול הזמן. כתבו סקירה ובה תעמדו על החשיבות של תכנון הזמן ועל החובה לנצל אותו כראוי. 

 . ובסיומה העבודה בגוף הביבליוגרפיה כללי על הקפידו. שלפניכם בטקסטים הכתוב על הישענו

 

 229 -225עמודים  - 6אימון  .ה

חולה ואתם מחפשים דרכים לשפר את מצבו הרפואי. ביקשתם  םאחד מתלמידי כיתתכ

 מההנהלה להזמין סדנת צחוק לכיתת החולה. כדי לשכנע את ההנהלה בחשיבות הצחוק הכינו

דרכים לניצול השפעות אלה והגישו את ועל  ההשפעות החיוביות של הצחוק ממזגת על סקירה 

על דרכי מסירה מקובלות ועל אזכור מקורות המידע בגוף הסיכום  ודיהקפ .ההסקירה להנהל

 בנושא הצחוק.  על הטקסטים נוהישעכם ובסופו )ביבליוגרפיה(. בכתיבת

 

 234 -230עמודים  - 7אימון  .ו



לקראת חג השבועות רשתות השיווק מעודדות להגדיל את צריכת מוצרי החלב. בעקבות זאת 

להתפתות ולהגדיל את הצריכה. הכינו סקירה של מקורות בנושא הערך נערך דיון בביתכם האם 

 כללי על הקפידו. שלפניכם בטקסטים הכתוב על הישענו הבריאותי של החלב ומוצריו.

 .ובסיומה העבודה בגוף הביבליוגרפיה

 

 240 - 235עמודים  - 8אימון  .ז

תכננה יום עיון בנושא, ובקשה . ההנהלה קבלתם על עצמכם לשמור על הלשון לרפואת חבר

מהתלמידים להכין סקירה של מקורות הדנים בשאלות מה גורם לאדם לדבר דיבורים אסורים, 

על דרכי מסירה מקובלות ועל אזכור מקורות המידע בגוף  ודיהקפומה הם נזקי לשון הרע. 

 .שוןשמירת הלבנושא  על הטקסטים נוהישעכם הסיכום ובסופו )ביבליוגרפיה(. בכתיבת

 

 254 - 249עמודים  - 11אימון  .ח

סוחר בכתבי יד עתיקים הציע לכם מחיר מסוים עבור כתב יד עתיק שברשותכם, אתם 

מתלבטים אם המחיר הולם. לשם כך ערכו סקירה של מקורות העוסקים בנושא ערכם של כתבי 

על דרכי מסירה מקובלות ועל אזכור מקורות  ודיהקפ יד עתיקים והדרכים לשמירה עליהם.

 בנושא. על הטקסטים נוהישעכם המידע בגוף הסיכום ובסופו )ביבליוגרפיה(. בכתיבת

 

 255-258עמודים  - 12אימון  .ט

 ובהנולד לכם אח במזל טוב, ובבית יש התלבטות בקשר לבחירת שם לרך הנולד. כתבו סקירה 

 על הישענותציגו את האחריות בקריאת שמות, ועל הגורמים המשפיעים על בחירת שמות. 

 הסקירה בגוף המקורות את לאזכר הקפידו. לדבריכם ביסוס גם מהם ושאבו הטקסטים

 .המקובלים הכללים לפי ובסיומה

 

 264 - 256עמודים  - 13אימון  .י

סקירה של מקורות בעקבות החוק המאפשר מכירת תרופות בלא מרשם רופא, נתבקשתם להכין 

על  ודיהקפ בנושא. בסקירה  תציגו את יתרונות ההיתר וחסרונותיו. הביאו נימוקים לכל צד.

דרכי מסירה מקובלות ועל אזכור מקורות המידע בגוף הסיכום ובסופו )ביבליוגרפיה(. 

 בנושא. על הטקסטים נוהישעכם בכתיבת

 

  



 

 271 - 265עמודים  - 15, 14אימון  .יא

 של בנושא מקורות של סקירה להכין מכם מבקשים המחנכים .לחופשה לצאת עומדים אתם

השפעת החברה על היחיד והדרכים להינצל  על תעמדו ובה סקירה כתבו. השפעת החברה

 בגוף הביבליוגרפיה כללי על הקפידו. שלפניכם בטקסטים הכתוב על הישענו מהשפעה שלילית.

 .ובסיומה העבודה

 

 282 -277עמודים  - 18, 17אימון  .יב

הוקמה מערכת עיתון בבית ספריכם, ותפקידה לסקור אירועים שונים. לפני התחלת פעילות 

המערכת התבקשתם להכין סקירה בנושא תקשורת, ובה תציגו את דרכי התקשורת לסלף 

 כללי על הקפידו. שלפניכם בטקסטים הכתוב על הישענועובדות ולהטות עמדות בשיח הציבורי. 

 .ובסיומה העבודה בגוף הביבליוגרפיה

 

 293 -288עמודים  - 20אימון  .יג

הדעות  על תעמדו ובה סקירה כתבואתם מתלבטים לאיזה מוסד לימודי מומלץ לשלוח ילדים. 

 על הקפידו. שלפניכם בטקסטים הכתוב על הישענו החלוקות ביחס לשיטת השינון והלמידה.

 .ובסיומה העבודה בגוף הביבליוגרפיה כללי

 

  115- 108עמודים  -  11אימון  .יד

 םהטכנולוגיבמכשירים עומדים לפתוח חדר מחשבים בבית ספריכם. כדי לפתח מודעות לסכנות 

 הכתוב על הישענו התבקשתם להכין סקירה על פגעי המחשב ועל הדרכים להתגונן מפניהם.

 .ובסיומה העבודה בגוף הביבליוגרפיה כללי על הקפידו. שלפניכם בטקסטים

    

 150 - 145עמודים  - 56תרגיל  .טו

תלמידים בכיתתכם קוראים כל מילה כתובה, וחוששים להחמיץ מידע חשוב. בעקבות זאת 

התבקשתם להכין סקירה בנושא הצפת המידע, ובה תתארו את הסכנות שבעודף מידע ואת 

 כללי על הקפידו. שלפניכם בטקסטים הכתוב על הישענו הדרכים להתמודדות עם עודף המידע.

 .ובסיומה העבודה בגוף הביבליוגרפיה

 


