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 מטלת הכתיבה - החיבור 

מבוא

חלק החשיבה המילולית בבחינה בנוי הן משאלות "פסיכומטריות" בעלות ארבע תשובות והן ממטלת כתיבה. 
מטלת הכתיבה היא החלק הראשון בבחינה המופיע בנפרד מהפרקים המילוליים. יחד עם זאת, הציון על מטלת 
הכתיבה אינו נפרד, אלא הוא מהווה 25% מהציון המילולי הכולל, בעוד ששני הפרקים המילוליים "הסגורים" 

מהווים 75% ממנו.

לצורך מטלת הכתיבה יינתנו 30 דקות. המטלה תיכתב בעיפרון, על דף בן 50 שורות המיועד לכך. אורך הקטע צריך 
להיות בן 25–50 שורות )לא יינתן דף נוסף!(. טיוטה אפשר לכתוב בחוברת הבחינה בלבד, ולא יסופקו דפי טיוטה.

אורך מומלץ: כ- 40 שורות. יש להקפיד כמובן על גודל כתב סביר – לא גדול ומרווח מדי, לא קטן וצפוף מדי.

סוג הכתיבה - כתיבה עיונית

כתיבה עיונית היא הכתיבה הנהוגה במוסדות להשכלה גבוהה ומשמשת לשם הצגת רעיונות ודיון בהם. רעיון 	 
עשוי להיות דעה, תפיסה, גישה או תיאור תופעה, והדיון כולל פירוט, הסבר וכן הבאת נימוקים משכנעים, 

הוכחות ומסקנות.
הטקסט העיוני צריך להיות ענייני, שיטתי וביקורתי. על המבנה לשקף את אופן פיתוח הרעיון – חלקי החיבור 	 

צריכים להיות מקושרים זה לזה בדרך הגיונית, והיחס בין הטיעונים השונים צריך להיות ברור. על הלשון 
להיות מדויקת, בהירה ואחידה במשלב שלה.

ניסוחים מתאימים פחות – כתיבה בנימה אישית, סיפורי חיים ושימוש בביטויי רגש. קולו האישי של הכותב 	 
בא לידי ביטוי בעמדה שהוא מציג וביכולתו להאיר אותה באופן מעמיק תוך התמודדות עם דעות אחרות.
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הערכת מטלת הכתיבה

מטלת הכתיבה בבחינה הפסיכומטרית תוערך בשני מימדים: 
לשון החיבור  )1(
תוכן החיבור   )2(

בדיקת מטלת הכתיבה

שני בודקים )מעריכים( שונים יעריכו כל חיבור, ללא תלות זה בהערכתו של זה.	   
כל מעריך ייתן לחיבור שתי הערכות: הערכה אחת עבור מימד התוכן והערכה אחת עבור מימד 	   

הלשון.
הציון הכולל יהיה סכום של ארבע ההערכות: הערכת מימד התוכן והערכת מימד הלשון של כל אחד 	   

משני המעריכים.
במקרה של פער ניכר בין ההערכות של שני המעריכים, יינתן החיבור למעריך שלישי.	   

הציונים: כאמור, הציון יינתן על פי תוכן החיבור והלשון שבה הוא כתוב. כל אחד מהציונים )תוכן ולשון של 
כל מעריך( ינוע על סקאלה של 1–6. חיבור שאין לו קשר סביר למטלה או חיבור הכתוב בשפה שאינה עברית, 
יקבל ציון 0 בשני המימדים. בהערכת החיבור נלקחת בחשבון העובדה כי הוא נכתב בזמן מוגבל והדבר עלול 

למנוע מהכותב להפגין את יכולת הכתיבה שלו במלואה. המעריכים מונחים לראות בחיבור ִגרסה ראשונה בלבד 
ולהעריכו בהתאם.

 עד כאן המבוא למטלת הכתיבה 

רצוי להדגיש כבר בשלב זה: אין דרך אחת נכונה לכתיבת המטלה באופן שיזכה את הכותב בציון המירבי. ישנן 
אין ספור דרכים וסגנונות לעשות זאת, ומטבע הדברים במהלך כל שנה ייתכנו אלפי תלמידים שונים שיזכו 

בציון המירבי על ביצועיהם במשימה, כל אחד מהם בדרך ובטקסט ייחודי משל עצמו.

בהמשך השיעור ננסה לסקור בצורה רחבה עד כמה שניתן את הנושא באופן שיספק בידכם כלים מתאימים 
להצלחה מירבית בחלק זה של הבחינה.
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מימד הלשון

שימוש במילות קישור

מילות הקישור כשמן כן הן – הן מקשרות בין משפטים ויוצרות ביניהם רצף לצורך יצירת יחידה שלמה וברורה. 
מילות הקישור משמשות אותנו גם בקריאה, כ"תמרורים" המקלים עלינו את הבנת הנקרא. ניתן לחלק את 

מילות הקישור ל"משפחות" בהתאם לסוג הקשר שהן מביעות: 

משפט לדוגמהדוגמאות למילות קישורמתי משתמשים?סוג הקשר

כאשר חלקו האחד של המשפט תוספת
מחזק את החלק האחר ומוסיף 

עליו

בנוסף, כמו כן, וכן, וגם, יתר על כן, 
יתרה מזאת, ואף, זאת ועוד, לא כל 

שכן, לא רק... אלא גם...

עומר מתנגד למחאה. זאת 
ועוד, הוא סבור שהיא רק 

פוגעת
 בפועלים במקום 

לסייע להם.

כאשר החלק האחד של המשפט ניגוד
מנוגד במשמעותו לחלק האחר

אבל, אולם, אך, ברם, מאידך גיסא, 
מנגד, לא... אלא, ואילו, בניגוד ל..., בעוד 

ש..., בו בזמן ש..., בשונה מ..., לעומת 
זאת, לא... כי אם..., גם אם..., להיפך..., 

אדרבה...
מילים אלו יופיעו כאשר חלקו 

האחד של המשפט סותר ציפיות 
שמעורר חלקו האחר:

למרות זאת, עם זאת, על אף, אף על פי 
ש..., אף ש..., אמנם... אך...

אני תומכת במחאה, אך 
מתנגדת לשימוש באלימות.

אני תומכת במחאה. עם 
זאת, אני מגנה כל שימוש 

באלימות.

כאשר חלק אחד במשפט דומה השוואה
לחלקו האחר

עומר איחר להגיע, בדומה ל..., כמו, כפי ש..., כשם ש...
בדומה ליתר חבריו.

כאשר חלקו האחד של המשפט סיבה
מסביר מדוע חלקו האחר קרה

כי, בגלל, בשל, שכן, עקב, הואיל ו..., 
היות ש..., כי, מאחר ש..., מכיוון ש..., 

מפני ש..., משום ש..., על שום ש... 
מחמת ה..., 

בגין ה..., בעטיו של

שימו לב: "האקדמיה ללשון 
העברית טרם פסקה בדבר מילת 
הקישור "בגלל ש...", אך מומלץ 

שלא לעשות בה שימוש.

מכיוון שאיחרתי, לא 
הספקתי לראות את תחילת 

הסרט.
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משפט לדוגמהדוגמאות למילות קישורמתי משתמשים?סוג הקשר

כאשר חלקו האחד של המשפט תוצאה
עוסק בתוצאה שהתרחשה בעקבות 

חלקו האחר

בעקבות זאת, עקב כך, כתוצאה מכך, 
אי לכך, כך ש..., לכן, לפיכך, מתוך כך, 

מכאן ש..., מכאן נובע ש...

מארגני המחאה הביעו 
את התנגדותם לאלימות. 
כתוצאה מכך, הם עזבו 
את המחאה כאשר היא 
התפתחה לאירוע אלים.

כאשר חלקו האחד של המשפט תכלית
מסביר את מטרת החלק האחר

כדי ש..., בשביל, לשם, במטרה ל..., 
במגמה ל..., למען, כדי ש.. 

במטרה למנוע: כדי שלא, פן, שמא

מארגני המחאה קראו להמון 
לפעול במטרה לשפר את 

תנאי העובדים במפעל.

כאשר חלקו האחד של המשפט תנאי
מותנה בקיום חלקו האחר, או 

מסביר איזה תנאי לא קרה ולכן 
לא התרחש חלקו האחר

אם, במקרה ש..., בתנאי ש..., אילו, לו 
אילולא = אילו לא, אלמלא = אם לא, 

לולא = לו לא.

לדעתי, יש לקדם את החוק 
החדש, בתנאי שתוקפו 

יוגבל רק ל-5 שנים.

לולא הוגבל תוקף החוק 
ל-5 שנים, לא הייתי תומכת 

בו.

כאשר חלק אחד במשפט מבהיר ביאור
את חלקו השני

אני מתנגד לחוק, דהיינו, כלומר, זאת אומרת, דהיינו, רוצה לומר
תומך בביטולו.

כאשר חלקו האחד של המשפט הדגמה
מדגים וממחיש את חלקו האחר

אנשים אלו עובדים בעבודות למשל, לדוגמה, כגון, כך
פיזיות קשות, כגון בנייה 

וניקיון.

כאשר חלק אחד במשפט מהווה ברירה
חלופה לחלקו האחר

על רשויות החוקאו
 במדינה לקנוס אנשים אלו 

או לפחות להזהיר אותם.

כיצד לשבץ מילות קישור בקטע?

כדי לשבץ מילת קישור מתאימה יש לבצע את השלבים הבאים:
אתרו את החלקים שאתם רוצים לקשר )בין אם מדובר בשני חלקים באותו משפט, שני משפטים או  א. 

 שתי פסקאות(.
נסחו מה הקשר בין שני החלקים – האם החלק השני מוסיף מידע? האם הוא נובע מהחלק הראשון? ב. 

בהתאם לקשר שניסחתם, שבצו מילת קישור מתאימה. ג. 

שימו לב: הקפידו לפתוח כל פסקה )פרט לפסקה הראשונה( במילת קישור או במשפט מעבר. כמו כן, השתדלו 
לשבץ מילות קישור בין משפטים לאורך הפסקה כדי ליצור רצף בתוכה.
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תרגיל – שימוש במילות קישור

בכל שאלה מופיעים שני חלקים )שני משפטים או שני חלקים בתוך משפט(. 

עליכם לקבוע מהו סוג הקשר ביניהם ולשבץ מילת קישור בהתאם:

 

החוק החדש משמר את האפלייה והבדלי המעמדות. ________, הכריזה דינה שתתנגד לו.. 1

יש לאפשר נסיעה במהירות מופרזת ________ הדבר נעשה באישור מיוחד.. 2

איני מתנגד לטענותיו של הסנגור ________ איני מצדיק את התנהגות הנאשם.. 3

יש להשקיע בהכשרת אנשי מקצוע, בשיפור התשתיות ________ בצמצום ההוצאות המיותרות.. 4

המתנגדים לחוק יטענו כי ההורים אינם יכולים לפקח על ילדיהם בכל עת, ________ הם עסוקים . 5
בעניינים שונים הדרושים למשפחה כמו עבודה.

אסנת אוכלת רק פירות וירקות כתומים ________ תפוז, גזר ומנדרינה.. 6

האוניברסיטאות מעודדות סטודנטים לבחור בלימודי יידיש ________ למנוע מצב בו שפה זו תישכח.. 7

יוסי הוא "נמר של נייר", ________ הוא נראה מאיים, אך בפועל הוא עדין ובלתי מזיק.. 8

ברחבי העיר נחסמו כבישים רבים ________ הסופה הכבדה שפקדה את האזור.. 9

רציתי שעומר ינצח בתחרות ________ הורה רוצה שבנו יצליח בבחינה.. 10

אל לנו להסס ________ יפרשו זאת מתנגדינו כחוסר אמונה בצדקת דרכנו.. 11

אין זה סביר כי המדינה תחוקק חוקים ________ תימנע מאכיפתם ________ אי נעימות.. 12

לא ניתן לצפות כי העירייה תקפיד על אכיפה בכל הנוגע לעבירות תנועה ________ לא תפעל באותה . 13
צורה בכל הנוגע לעישון במקומות ציבוריים.

רק במקרים שבהם התנהגות ההורה מעודדת את פשיעת ילדו, במקרה של הזנחה הורית ברורה . 14
________ במקרים של עבירות חמורות ________ עבירות חוזרות ונשנות, רק אז יש מקום לענישה 

פלילית של ההורים.

דאגתם של הורים רבים לילדיהם מוצדקת. ________ אני תומכת בחוק החדש שיספק להם אפשרות . 15
לדעת בכל רגע היכן ילדם נמצא.

מסירת מידע פרטי לרשויות החוק ________ כתובת, טלפון ותמונה, מהווה פגיעה בפרטיות . 16
________ מסכנת את הבטיחות האישית של כל אזרח.

________ מוסדות לימוד רבים, גם האוניברסיטה בעירנו צריכה לספק מלגות לסטודנטים מעוטי יכולת.. 17

________ היו מגבילים את כמות המוצרים שניתן לייבא באופן פרטי, אנשים רבים היו מנצלים זאת . 18
כדי לא לשלם מס.

איני מתנגד לשמירה על הסביבה, ________ אני תומך ביוזמה לניקיון החופים, ________ סבור כי . 19
יש להטיל חובה זו רק על העבריינים שמותירים זבל בסביבה ציבורית.

________ ריבוי מקרי הפשע באזור זה בעיר, החליט ראש העיר לתגבר את סיורי המשטרה.. 20
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פתרונות

תוצאה: החוק החדש משמר את האפלייה והבדלי המעמדות. לפיכך, הכריזה דינה שתתנגד לו.. 1

תנאי: יש לאפשר נסיעה במהירות מופרזת בתנאי שהדבר נעשה באישור מיוחד.. 2

ניגוד: איני מתנגד לטענותיו של הסנגור אך איני מצדיק את התנהגות הנאשם.. 3

תוספת: יש להשקיע בהכשרת אנשי מקצוע, בשיפור התשתיות וכן בצמצום ההוצאות המיותרות.. 4

סיבה: המתנגדים לחוק יטענו כי ההורים אינם יכולים לפקח על ילדיהם בכל עת, היות שהם עסוקים . 5
בעניינים שונים הדרושים למשפחה כמו עבודה.

הדגמה: אסנת אוכלת רק פירות וירקות כתומים כגון תפוז, גזר ומנדרינה.. 6

תכלית: האוניברסיטאות מעודדות סטודנטים לבחור בלימודי יידיש כדי למנוע מצב בו שפה זו תישכח.. 7

ביאור: יוסי הוא "נמר של נייר", כלומר, הוא נראה מאיים, אך בפועל הוא עדין ובלתי מזיק.. 8

סיבה: ברחבי העיר נחסמו כבישים רבים בשל הסופה הכבדה שפקדה את האזור.. 9

השוואה: רציתי שעומר ינצח בתחרות כשם שהורה רוצה שבנו יצליח בבחינה.. 10

תכלית )למנוע(: אל לנו להסס שמא יפרשו זאת מתנגדינו כחוסר אמונה בצדקת דרכנו.. 11

ניגוד וסיבה: אין זה סביר כי המדינה תחוקק חוקים אך תימנע מאכיפתם בשל אי נעימות.. 12

ניגוד/הוספה: לא ניתן לצפות כי העירייה תקפיד על אכיפה בכל הנוגע לעבירות תנועה אך/ולא תפעל . 13
באותה צורה בכל הנוגע לעישון במקומות ציבוריים.

ברירה: רק במקרים שבהם התנהגות ההורה מעודדת את פשיעת ילדו, במקרה של הזנחה הורית ברורה או . 14

 במקרים של עבירות חמורות או עבירות חוזרות ונשנות, רק אז יש מקום לענישה פלילית של ההורים.

תוצאה: דאגתם של הורים רבים לילדיהם מוצדקת. לפיכך, אני תומכת בחוק החדש שיספק להם אפשרות . 15
לדעת בכל רגע היכן ילדם נמצא.

הדגמה והוספה או תוצאה: מסירת מידע פרטי לרשויות החוק כגון כתובת, טלפון ותמונה, מהווה פגיעה. 16

 בפרטיות ואף/וכתוצאה מכך מסכנת את הבטיחות האישית של כל אזרח.

השוואה: בדומה למוסדות לימוד רבים, גם האוניברסיטה בעירנו צריכה לספק מלגות לסטודנטים מעוטי . 17
יכולת.

תנאי: אלמלא היו מגבילים את כמות המוצרים שניתן לייבא באופן פרטי, אנשים רבים היו מנצלים זאת . 18
כדי לא לשלם מס.

ניגוד: איני מתנגד לשמירה על הסביבה, אדרבה, אני תומך ביוזמה לניקיון החופים, אך סבור כי יש להטיל . 19
חובה זו רק על העבריינים שמותירים זבל בסביבה ציבורית.

תוצאה: עקב ריבוי מקרי הפשע באיזור זה בעיר, החליט ראש העיר לתגבר את סיורי המשטרה. . 20
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פיסוק

הפיסוק הוא כלי מרכזי בכתיבה. נעבור על סימני הפיסוק ואחר כך נדון בחשיבותו. 

מתי משתמשים?איך נראה?סימן פיסוק

להפסקה מוחלטת בקריאה, מופיעה בסוף משפט..נקודה

להפסקה קטנה, מפריד משפט לשני חלקים. ,פסיק
כללי שימוש בפסיק:

לאחר מילות קישור הפותחות משפט חדש יש לשים פסיק )"אם כן, ניתן לראות כי..."(. 	 
לאחר מילות קישור שמשובצות באמצע משפט ואינן פותחות משפט חדש )כלומר, 	 

החלק השני שבמשפט אינו כולל נושא ונשוא(, אין לשים פסיק שכן הוא קוטע את 
רצף המשפט. עם זאת, כאשר קיים יחס של ניגוד בין החלקים המאוחים במשפט, ניתן 

לעשות שימוש בפסיק על מנת להדגישו )"בחרתי לעשות כך לא רק משיקול כלכלי, אלא 
גם משיקולים מוסריים ובריאותיים"(. 

פסיק ו-ו' החיבור: 
כאשר מונים רשימת פריטים, הם יופרדו בפסיקים, פרט לאיבר האחרון שלא יופרד 	 

בפסיק ותיווסף לו ו' החיבור )"בקלמרי כלי כתיבה רבים: עפרונות, עטים ומחקים"(. 
אם ו' החיבור נמצאת באמצע משפט לא יהיה לפניה פסיק, אך אם היא מחברת בין 	 

שני משפטים שונים )בכל משפט נושא ונשוא( יהיה לפניה פסיק, כמו לפני מילות קישור 
אחרות המחברות בין שני 

משפטים )"אני הולכת בכל יום למכולת, ורוכשת מוצרים כאוות נפשי" לעומת: "אני 
קונה במכולת תפוזים ותפוחים"(.

בא בסוף משפט שאלה או תמיהה. אין להרבות שימוש בסימן שאלה בחיבור.?סימן שאלה

ציטוט )החייל אמר: "המדים גדולים עליי"(. 1"טקסט"מירכאות
שם פרטי של מקום, חברה, ספר... )הספר "פנג הלבן" הותיר עליי רושם רב(.. 2
שימוש בסלנג )הילדים כינו אותו בלעג "משקפופר"(. 3
שימוש במטאפורה / השאלה )הילדים "גנבו" את ההצגה(.. 4
ציון ההיפך מהכתוב, כדי להצחיק או ללגלג )הוא פשוט "גאון"(.. 5

להפריד מילה, צירוף או משפט מרצף הקטע לצורך הבהרה, הערת שוליים, ביאור וכדומה. ) (סוגריים
אין להרבות שימוש בסוגריים בכתיבה.

להבעת התרגשות, ציווי או תמיהה. מופיע בסוף משפט. אין להרבות שימוש בסימן קריאה !סימן קריאה
בכתיבה.

לפני ציטוט, לפני פירוט של מספר דב רים, לפני דיבור ישיר הנמסר כלשונו.:נקודתיים

קיצור למילה )וכו', עמ', מס'(. בא אחרי האות האחרונה.'גרש
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מתי משתמשים?איך נראה?סימן פיסוק

לראשי תיבות )בי"ס, בע"פ, כ"כ(. בא לפני האות האחרונה. מומלץ לא להרבות בשימוש "גרשיים
בראשי תיבות.

כשעולה צורך להפריד הפרדה יתרה בין חלקי המשפט. –קו מפריד

לציון תמיהה כאשר התשובה ידועה. כלומר, כשהשאלה רטורית. )מה, גם אתה מעשן?!(. !?סימן תמיהה
אין להרבות שימוש בסימן תמיהה בכתיבה העיונית.

למה זה חשוב?

בוודאי נתקלתם ברשת במשפט הבא:

אני אוהב לבשל את משפחתי ואת חית המחמד שלי

די מחריד, לא?

ומה לגבי המשפט הבא: 

אני אוהב: לבשל, את משפחתי ואת חית המחמד שלי.

המשמעות משתנה לחלוטין! 

הפיסוק הוא חלק בלתי נפרד מהטקסט. מעבר לכך שהוא עוזר לנו בקריאה, פיסוק במיקום בלתי מתאים 
בכתיבה עלול לשנות באופן מהותי את משמעות המשפט.
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תרגיל – פיסוק

לפניכם משפטים שאינם מפוסקים כהלכה.

עליכם להוסיף סימני פיסוק בהתאם לכללי הפיסוק שלעיל.

בני הדור הישן אנשים שנולדו לפני המצאת המחשב סבורים כי למרות הקושי להתנהל ללא מחשב אין בו צורך . 1
ממשי

עיוורי צבעים נוטים לא להבחין בין צבע אדום לצבע ירוק כשעיוורי צבעים מבחינים ברמזור בכביש הם   . 2
עלולים להתבלבל ולחשוב שהאור ברמזור ירוק בעוד שבמציאות הוא אדום

אמנזיה היא חוסר יכולת לזכור בין אם מדובר באמנזיה רטרוגרדית בה שוכחים את האירועים לפני האמנזיה . 3
ובין אם מדובר באמנזיה אנטרוגרדית בה שוכחים את האירועים שלאחריה מדובר במחלה שטרם יודעים כיצד 

לרפא

בריחת מוחות היא כינוי להגירה של אנשים בעלי השכלה לצורך מחקר ועבודה במדינות אחרות מצב הגורם . 4
לירידה באחוז המשכילים במדינת המקור וכך לירידה בתוצרת מדינה זו

לדידי אין לכנס ישיבות ארוכות באמצע היום היות שהדבר יוצר קטיעה של רצף העבודה אלא אם מדובר . 5
במצב חירום או בנושא שאינו סובל דיחוי רק כך תובטח סביבת עבודה יעילה

נושא זה מהווה את לב ליבה של מחלוקת רבת שנים החל מהמאה ה-14 ועד היום מדענים וחוקרים תוהים . 6
רבות בנוגע לתקפות נתונים אלה כך שלמרות הניסויים הרבים שנעשו בתחום טרם הושגה הסכמה

בנוסף בעוד שהראשון יוכל להיעזר בשירותי הבריאות הפרטיים למעקב מניעתי וגילוי מוקדם הן מאחר שסביר . 7
שהוא נתון בפיקוח רפואי טוב והן משום שמצבו הכלכלי מאפשר לו להגיב במהירות האחרון גם אם יגלה את 

הבעיה בזמן ייאלץ לפעמים להמתין כדי לגייס כסף לטיפול או שיסתפק בפתרונות זולים וטובים פחות

טענה חשובה שעולה בנושא זה היא כי אין זה תפקידו של בית הספר לשאת בהוצאות הגבוהות הכרוכות . 8
במימון מופע הסיום הראוותני של התלמידים הוצאה כספית זו באה על חשבון תקציב החינוך של בית הספר 
המשמש את כל תלמידי בית הספר ולכן אין זה מוצדק לגזול אותו מכלל התלמידים בשל רצון של חלק מהם 

במופע סיום ראוותני שאין בו צורך

אם אכן תבוטל האפשרות לגבות כסף על שהייה בחופים פרטיים מספר החופים העומדים לרשות הציבור יגדל . 9
השימוש בהם יתרחב וכך גם הצפיפות בחופים הציבוריים שכיום מעיבה על השהות בחוף הים בעונת הקיץ 

החמה תפחת אף היא

האין הנאום המתוקשר של נציגי השלטון זועק עבודה בעיניים לאור זאת ולאור כל האמור לעיל איננו יכולים . 10
לעמוד מנגד ולתת להם להמשיך בדרכם ללא תגובה
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פתרונות

בני "הדור הישן", אנשים שנולדו לפני המצאת המחשב, סבורים כי למרות הקושי להתנהל ללא מחשב, אין . 1
בו צורך ממשי.

עיוורי צבעים נוטים לא להבחין בין צבע אדום לצבע ירוק. כשעיוורי צבעים מבחינים ברמזור בכביש, הם . 2
עלולים להתבלבל ולחשוב שהאור ברמזור ירוק, בעוד שבמציאות הוא אדום.

אמנזיה היא חוסר יכולת לזכור. בין אם מדובר באמנזיה רטרוגרדית, בה שוכחים את האירועים לפני . 3
האמנזיה, ובין אם מדובר באמנזיה אנטרוגרדית, בה שוכחים את האירועים שלאחריה, מדובר במחלה 

שטרם יודעים כיצד לרפא.

"בריחת מוחות" היא כינוי להגירה של אנשים בעלי השכלה לצורך מחקר ועבודה במדינות אחרות, מצב . 4
הגורם לירידה באחוז המשכילים במדינת המקור, וכך לירידה בתוצרת מדינה זו.

לדידי, אין לכנס ישיבות ארוכות באמצע היום, היות שהדבר יוצר קטיעה של רצף העבודה, אלא אם מדובר . 5
במצב חירום או בנושא שאינו סובל דיחוי. רק כך תובטח סביבת עבודה יעילה.

נושא זה מהווה את לב ליבה של מחלוקת רבת שנים: החל מהמאה ה-14 ועד היום מדענים וחוקרים . 6
תוהים רבות בנוגע לתקפות נתונים אלה. כך שלמרות הניסויים הרבים שנעשו בתחום, טרם הושגה הסכמה.

בנוסף, בעוד שהראשון יוכל להיעזר בשירותי הבריאות הפרטיים למעקב מניעתי וגילוי מוקדם - הן מאחר . 7
שסביר שהוא נתון בפיקוח רפואי טוב והן משום שמצבו הכלכלי מאפשר לו להגיב במהירות – האחרון, גם 

אם יגלה את הבעיה בזמן, ייאלץ לפעמים להמתין כדי לגייס כסף לטיפול, או שיסתפק בפתרונות זולים 
וטובים פחות.

טענה חשובה שעולה בנושא זה היא כי אין זה תפקידו של בית הספר לשאת בהוצאות הגבוהות הכרוכות . 8
במימון מופע הסיום הראוותני של התלמידים: הוצאה כספית זו באה על חשבון תקציב החינוך של בית 

הספר, המשמש את כל תלמידי בית הספר, ולכן אין זה מוצדק לגזול אותו מכלל התלמידים בשל רצון של 
חלק מהם במופע סיום ראוותני שאין בו צורך.

אם אכן תבוטל האפשרות לגבות כסף על שהייה בחופים פרטיים, מספר החופים העומדים לרשות הציבור . 9
יגדל, השימוש בהם יתרחב, וכך גם הצפיפות בחופים הציבוריים, שכיום מעיבה על השהות בחוף הים בעונת 

הקיץ החמה, תפחת אף היא.

האין הנאום המתוקשר של נציגי השלטון זועק "עבודה בעיניים"?! לאור זאת ולאור כל האמור לעיל, איננו . 10
יכולים לעמוד מנגד ולתת להם להמשיך בדרכם ללא תגובה.
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שגיאות נפוצות בעברית

שימוש תקנישימוש שגויהסברהמילה / הביטוי

ש = אשר; כש = כאשר ש / כש
)בזמן ש(.

אדבר איתך כשאגיע )אדבר אדבר איתך שאגיע.
איתך כאשר אגיע(. הילד שלובש 
את החולצה השחורה הוא אחי 

)הילד אשר לובש...(.

אם היא מילת תנאי,אם / עם
עם = ביחד עם מישהו.

עם תרצה, אבוא איתך 
־/ אלך עים אבא לע

בודה מחר / גדי הלך 
אם ימימה להצגה.

אם הולכים לסרט, אני בא / 
הלכתי עם דני לחנות.

פעלים בגוף ראשון עתיד אני בעתיד
יתחילו באות אל"ף.

מחר אני ישלח לך 
תשובה.

מחר אשלח לך תשובה.

במשפט תנאי אין לומר במידה ו / במידה ש
'במידה ו' או 'במידה ש'. 
אין צירופים אלה כשרים, 
אלא כשהם באים לציין 
מידה ממש. פשוט אמרו 

'אם'.

אעזור לך לצבוע את 
הקיר במידה שאסיים 

את שיעורי הבית. 
)המילה 'מידה' מציינת 

תנאי(.

אעזור לך לצבוע את הקיר אם 
אסיים את שיעורי הבית / הילד 
אוכל במידה שתואמת את גילו. 
)המילה 'מידה' מציינת מידה(.

דומם או "זה" לא יכולים זה מרגיש לי
להרגיש.

כל שניה מרגישה כמו 
נצח / החולצה מריחה 

נפלא.

כל שנייה נמשכת נצח / הכביסה 
מדיפה ריח נפלא.

כדי = למען משהו/ מישהו.כדי/ כדאי
כדאי = שווה לעשות.

כדי לך ללכת לטיול 
הזה.

האם כדאי לי לקנות את הספר 
הזה? / אקנה את הספר כדי 

לרצות אותו.

ַּכֵּנס הוא ציווי של בניין ִהָּכְנסּו / ַּכְּנסּו
פיעל לנוֵכח )אתה( ומשמעו: 

אסוף, חֵּבר: ַּכֵּנס ישיבה; 
ִהָּכֵנס הוא ציווי של בניין 

נפעל לנוֵכח )אתה( ומשמעו: 
ַּבַּצע כניסה.

היכנס הביתה / כנס את כנס לכיתה מיד!
העובדים באולם הגדול.

כל אלה הם בלשון זכר: זכר או נקבה?
צומת, גרביים, מכנסיים, 
עט, אוַפניים, משקפיים, 

מספריים.

אחכה לך ליד הצומת 
הגדולה.

אאחר לישיבה, הצומת פקוק 
לגמרי!

לווה/ הלווה; שאל/ השאיל; שכר/ 
השכיר

שימוש בבניין ָּפַעל )לווה/ 
שאל/ שכר( – לתיאור 

האדם המעוניין בשירות. 
שימוש בבניין ִהְפִעיל 

)הלווה/ השאיל/ השכיר( – 
לתיאור האדם המספק את 

השירות.

הלוויתי ממנו 20 ₪ 
)אם הוא נתן לי 20 
₪(/ השאלתי ממנו 
את הרכב/ השכרתי 

ממנו את הדירה.

לוויתי ממנו 20 ₪ )אם הוא 
נתן לי 20 ₪(/ שאלתי ממנו 
את הרכב/ שכרתי ממנו את 

הדירה.

בפעלים שנגמרים ב-אל"ף טאטא/ וידא/ מילא/קינא
נשמרת האל"ף גם בשם 

הפועל.

לטאטות/ לוודות/ 
למלות/ לַקנות

לטאטא/ לוודא/ למלא/ לקנא
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שימוש תקנישימוש שגויהסברהמילה / הביטוי

שימו לב לצוות את האות מאחר / ייתכן / הואיל / היות
הנכונה לכל אחת מהמילים

מאחר ו/ ייתכן ו/ 
הואיל ש...

מאחר ש/ ייתכן ש/ הואיל ו/ 
היות ש

לאחר מילת הכפל "פי" פי כמה?
יופיע מספר בלשון זכר.

פי עשרה/ פי שנייםפי עשר/ פי שתיים

אני אוהב אתכםאני אוהב אותכםאתכם!אותכם או אתכם?

זוגתי = זו שאיתי. בת זוגי/ בת זוגתי
בת זוגי = זו שאיתי. בת 
זוגתי = כפילות מיותרת.

בת זוגי/ זוגתיבת זוגתי

יאומן = יאמנו אותו.לא ייאמן/ לא יאומן
ייאמן = יאמינו לו.

לא ייאמן!לא יאומן כי יסופר

בר במשמעות של בן קיים בר/ ברת/בת
רק בצורת הזכר.

ברת )לדוגמה, 
ברת-מזל(

בת – )בת מזל(

בדומה לפעלים "ללבוש" לרכב או לרכוב?
ו"לגדול" יש לומר "לרכוב".

לרכובלרכב

יש לומר לאן ולא לאיפה, איפה / היכן
מאין ולא מאיפה.

להיכן? /לאיפה?/ 
מהיכן?/ מאיפה?

לאן? / מאין?

הסומך, ולא הנסמך, צריך ראש העיר או הראש עיר?
להיות מיודע.

הבית בובות, המנהל 
בית ספר, הראש עיר

בית הבובות, מנהל בית הספר, 
ראש העיר

המילה "יותר", תבוא תמיד יותר טוב או טוב יותר?
אחרי שם התואר.

טוב יותריותר טוב
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דגשים נוספים בנושא הלשון 

זכרו כי חיבורכם צריך להלום כתיבה עיונית – יש לעשות שימוש בעברית תקינה ולהימנע משימוש בסלנג 	 
)אחלה, סבבה, טירוף וכו'(, אלא אם הוא נועד להעביר רעיון מסוים ואז יופיע במירכאות )"אחלה"(. 

בטיעוניכם, הימנעו משימוש בביטויים המעידים על מעורבות רגשית ואינם מהווים נימוק לוגי כגון: "אני 	 
מאוד אוהב את זה" או "מפריע לי ש.." 

מנגד, מומלץ להשתמש בביטויים ענייניים כגון: "לדעתי", "להבנתי" וכו'...	 

* שימו לב – המילה "לטעמי" אינה מביעה דעה או תפיסה, אלא רק טעם אישי )"לטעמי, שוקולד עדיף על 
פסטה"(.

עשו שימוש בשפה עשירה – נסו להימנע מחזרה על אותו שורש או צירוף מילים, ולגוון בניסוחים. כדאי לשבץ 	 
מידי פעם ביטויים או מטבעות לשון – אך השתמשו בהם רק אם אתם בטוחים לגמרי בכוונתם ובכך שהם 

מתאימים ל הקשר בו השתמשתם בהם.

מומלץ לעשות שימוש במבנים תחביריים מורכבים – כלומר, לנסות לשבץ פסוקיות בתוך משפטים. למשל: 	 

במקום "לדעתי, מכירת כרטיסי קולנוע במחירים גבוהים אינה מוצדקת בימינו. זאת, בין אם מוכרים את 	 
הכרטיסים לילדים ובין אם למבוגרים" 

ניתן לכתוב במשפט אחד מורכב: "לדעתי, מכירת כרטיסי קולנוע במחירים גבוהים, בין אם לילדים ובין אם 	 
למבוגרים, אינה מוצדקת בימינו".

שימו לב – אין הפחתת ציון בגין שגיאות כתיב. 	 
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מימד התוכן 

כללים לכתיבת חיבור

פסקה: קבוצה של משפטים המאורגנים סביב רעיון משותף אחד )לכידות( ומתקשרים זה לזה בקשר	 

 הגיוני )סדר לוגי(.

מבנה: פסקה מורכבת משלושה חלקים מרכזיים: משפט פתיחה, גוף – משפטים תומכים, משפט סיום.	 

רצף וקישוריות: המשפטים צריכים להיות מקושרים זה לזה בעזרת מילות קישור מתאימות כדי ליצור 	 
זרימה טבעית בקריאה.

הרחבה: פסקה צריכה להיות מעובה, כאשר כל משפט מוסיף על קודמו. יש לפרט ולנמק את הרעיון המרכזי 	 
של הפסקה.

הימנעות מחזרות: במקום "ישבתי על הספה כי היא היתה לי נוחה וכאב לי הגב ורציתי משהו נוח, אז 	 
ישבתי על הספה, שיהיה לי נוח", ניתן היה לכתוב: "כאב לי הגב ומצאתי מקום נוח על הספה". 

סגנון/ לשון/ שפה: משפטים ברורים, שימוש בסימני פיסוק, אוצר מילים מגוון, משלב לשון התואם שפה 	 
כתובה. כדאי להשתמש במבנים תחביריים מורכבים, אך יש להימנע ממשפטים ארוכים מדי ומסורבלים. 

אז איך מתחילים?

כאשר אנו כותבים חיבור, הדבר החשוב ביותר הוא שתהיה לנו טענה מרכזית שאנו רוצים להביע. ברוב 
מטלות הכתיבה של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה תישאלו במפורש או בעקיפין מה דעתכם על סוגיה 

מסוימת. דעה זו היא הטענה המרכזית שלכם. כל חלקי החיבור מיועדים להסביר את הטענה המרכזית 
ולהוכיח אותה באמצעות נימוקים משכנעים ומפורטים. אם עליכם להביע דעה על סוגיה שלא ברור לכם 

מה דעתכם לגביה, בחרו דעה מפורשת ככל הניתן כטענה מרכזית לחיבור.
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מבנה חיבור

כל חיבור כולל 3 חלקים עיקריים )שימו לב – לא 3 פסקאות, אלא 3 חלקים(: 

פסקת הפתיחה

מעניקה הקשר לחיבור כולו, ומכינה את הקורא לקראת הקריאה בו. בה נכללים:

הנושא המרכזי של החיבור	   

מדוע נושא זה דורש דיון?	   

טיעונים: ניתן להציג את הטענה הכללית שלכם – לא חובה, אך מומלץ לכלול אותה. לחילופין ניתן להציג   	   
בצורה כללית את הטיעונים בעד ונגד מבלי לנקוט עמדה )במקרה זה יש לשים לב כי חובה לנקוט עמדה 

בגוף החיבור או לפחות בסופו(. בכל מקרה הצגת הטיעונים צריכה להיות בסיסית, כיוון שהנימוקים 
והפירוט יופיעו בגוף החיבור.

יש להקדיש כ-7-5 שורות לפסקת הפתיחה.

גוף החיבור

גוף החיבור מורכב מכמה פסקאות. החיבורים שתידרשו לכתוב בבחינה הם קצרים יחסית, וצריכים לכלול כ-2–3 
פסקאות בגוף החיבור. זכרו שכל פסקה מביעה רעיון מרכזי אחד. הפסקאות צריכות להיות מסודרות באופן 

הגיוני ולהיות מקושרות זו אל זו, כדי שתיווצר השתלשלות הגיונית וזורמת של טיעונים בחיבור. קישור הפסקאות 
נעשה באמצעות מילות הקישור שכבר הכרנו: מילות הוספה, סיבה, תוצאה, ניגוד, הדגמה וכו'. כדאי שהמשפט 
הראשון בכל פסקה גם יחבר אותה לפסקה הקודמת, וגם יהווה פתיחה לפסקה הנוכחית. משפטים כגון אלה 

נקראים משפטי מעבר.

יש להקדיש כ-10-6 שורות לכל פסקה.

פסקת הסיכום

זו "השורה התחתונה" של החיבור. בחלק זה יש "לאסוף" את כל הטיעונים השונים שהוזכרו למסקנות מסכות 
באופן ברור ומתומצת. הטענה המרכזית צריכה להיות מנוסחת באופן מפורש בסיכום.

אורכה משתנה בהתאם לתוכנה, מומלץ להקדיש לה כ-7-3 שורות.
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איך מתכננים חיבור?

למרות הזמן המועט שניתן בידינו לכתיבת החיבור בבחינה הפסיכומטרית, חשוב מאוד לתכנן לפני שמתחילים 
לכתוב את החיבור. זה יחסוך לנו זמן בכתיבת החיבור אחר כך, מאחר שלא ניאלץ לעצור לצורך תכנון תוך כדי 
הכתיבה. בנוסף לכך, ללא תכנון מקדים קשה לכתוב חיבור בעל מבנה טוב שבו הפסקאות מקושרות זו אל זו 

ומובילות למסקנה הסופית. התכנון גם מבטיח שלא נחרוג מכמות השורות המוקצית לנו לכתיבת החיבור.

שימו לב! לתכנון החיבור אין להקדיש מעבר ל-5 דקות.

שלבים בתכנון החיבור

העלאת רעיונות:. 1

העלו טיעונים ונימוקים בעד ונגד ובחנו אילו מהם אתם יכולים לבסס ולהרחיב בצורה טובה יותר גוף 
החיבור, וכן אילו טיעונים יכולים לסתור טיעונים אחרים.

כמו כן, בחלק זה ניתן לחשוב על פתרונות אלטרנטיביים או על הסתייגויות.

קביעת הטענה המרכזית:. 2

בהתאם לטיעונים שהעלתם, בחרו את הטענה המרכזית לחיבור שלכם.
לעיתים תדעו כבר מראש איזו עמדה ברצונכם לנקוט, אך עליכם לוודא שיש לכם מספיק טיעונים 

שמחזקים עמדה זו. אם תיווכחו כי יש לכם יותר טיעונים שמחזקים את העמדה המנוגדת – בחרו בה 
)ושימו את האגו בצד(.

כתיבת ראשי פרקים:. 3

קבעו את מבנה החיבור שלכם: מה יהיה הנושא של כל פסקה ובאיזה סדר הן יופיעו. 
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דוגמה לתכנון חיבור

נניח שעלינו לענות על המטלה הבאה:

תלמידים ומורים רבים חשים כי הלימודים בבתי הספר התיכוניים כיום מוכוונים לקראת בחינות הבגרות. במקום 
ללמד באופן שיגרום לתלמידים להבין ולהפנים את החומר, המורים מלמדים את התלמידים איך לעבור את בחינת 

הבגרות, כך שבית הספר הופך ל"בית חרושת לציונים". כדי להתגבר על תופעה זו, הציעו לאחרונה כמה אישי 
ציבור לצמצם את מספר הבגרויות ל-3 בחינות בלבד – במתמטיקה, באנגלית ובהבנת הנקרא – ויתר המקצועות 

יילמדו מבלי שייבחנו עליהם בבחינות בגרות. 

הביעו את דעתכם על ההצעה.

העלאת רעיונות:. 1

בעד הצמצום:

לימוד שלא יבוא מכפייה אלא מתוך בחירה יהיה אפקטיבי יותר.	 

ייתכן שכיום תלמידים רבים לא מביעים עניין בלימודיהם משום שהלימודים נכפים עליהם או שאינם 	 
מתאימים להם )לכל אחד "נקודות חוזק" אחרות(.

תלמידים משננים בעל פה חומר לבחינות הבגרות ואחר כך לא זוכרים דבר.	 

התלמידים עסוקים בבחינות הקוטעות את רצף הלמידה שלהם.	 

נגד הצמצום:

רוב התלמידים לא ילמדו את החומר ברמה טובה מספיק אם לא יידרשו להיבחן עליו – בני נוער מעדיפים 	 
לעסוק בפעילויות אחרות כמו ללכת לים ולא ללמוד בבית הספר.

בגיל התיכון ילדים עדיין לא יודעים מה יעניין אותם בעתיד, והם עלולים לזלזל במקצועות רבים שאחר כך 	 
אולי יצטרכו.

כיום התלמידים נחשפים למגוון רחב של מקצועות )בין היתר הם צריכים לבחור מקצוע שבו ייבחנו ברמה 	 
מורחבת, מעבר למקצועות החובה( ומרחיבים את האופקים שלהם, בניגוד למצב בו יש רק שלושה מקצועות 

שחייבים ללמוד.

פתרון אלטרנטיבי: 

שינוי מתכונת הבחינות והחלפת חלקן בעבודות, כך שהתלמידים יידרשו להבנה ולא רק לשינון. 

קביעת הטענה המרכזית: . 2

אנו רואים כי הטיעונים נגד ההצעה לצמצום מספר בחינות הבגרות יותר מבוססים וכן יש לנו פתרון אלטרנטיבי, 
ולכן נחליט שהטענה שלנו בחיבור היא שלא כדאי לקבל הצעה זו, ונציע את הפתרון עליו חשבנו.
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תכנון ראשי פרקים:. 3

פתיחה: הבעיה אמיתית, אך הפתרון אינו צמצום מספר בחינות הבגרות.  	

אם התלמידים לא ילמדו מתוך כפייה, רצונם ללמוד יגבר והלימוד יהיה אפקטיבי יותר;   	
הם לא זוכרים הרבה משינון החומר. 

סתירת טענות הנגד - המטרה לא תושג: תלמידים לא ירכשו יותר ידע, אלא יעסקו   	
בפעילויות אחרות כמו ללכת לים במקום ללמוד. 

יתרונות המגוון – מגוון הבחינות מוביל להרחבה של האופקים ולפתיחת דלתות גם   	
למקצועות שבגיל התיכון התלמיד לא יודע שמעניינים אותו.

סיכום – ההצעה אינה מועילה. פתרון אלטרנטיבי: שינוי מתכונת הבחינות והחלפת חלקן   	
בעבודות כך שהתלמידים יידרשו להבנה ולא רק לשינון. 

בעד ההצעה

נגד ההצעה

איך מפתחים רעיונות בפסקה?

בחירת טיעון. 1

בחרו את הטיעון שאותו אתם רוצים להציג, בהתאם לתכנון החיבור שביצעתם כבר.

ניסוח הטיעון. 2

נסחו את הטיעון שלכם בצורה בהירה, כך שלקורא יהיה ברור שטיעון זה מייצג את דעתכם האישית. 

אם אתם מתקשים לנסח את הטיעון, נסו לענות לעצמכם על השאלות הבאות:

על מה מדובר?   .1

מי נפגע מדבר זה ומי מרוויח ממנו?   .2

מה ההשלכות העתידיות של דבר זה?   .3

מדוע דבר זה קיים/מתרחש?   .4

אין חובה לשבץ את הטיעון בתחילת הפסקה, אפשר גם להציגו כמסקנה מתבקשת העולה מן הדברים

שנכתבו בפסקה.

עיבוי הטיעון. 3

חשבו על דרכים להרחיב את הטיעון - כדי לשכנע את הקורא בצדקת טענותיכם, לא מספיק להציג טיעון, אלא 
עליכם להסביר למה הוא מוצדק:

הציגו דוגמאות נקודתיות או כלליות שיכולות לתמוך בטיעון.  .1

הסבירו מונחים בהם אתם משתמשים.  .2

תארו השתלשלות של אירועים שמובילה למצב מסוים שהוא רצוי/לא רצוי.  .3
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דוגמה לחיבור שנכתב בהתאם לתכנון:

בהגיעם לבית הספר התיכון, התלמידים נחשפים לשיטת לימוד שונה מזו שהכירו 

בשנות הלימודים הקודמות: "לימוד מוכוון מטרה", כלומר, לימוד שמטרתו היא 

להצליח בבחינות הבגרות. רבים טוענים כי שיטת לימוד זו מתמקדת רק בשינון 

מידע ש"נכפה" על התלמידים ללא אפשרות בחירה, ועל כן מציעים לצמצם את 

3 בחינות בלבד: מתמטיקה, אנגלית והבנת הנקרא,  מספר בגרויות החובה ל-

כאשר על יתר המקצועות לא ייבחנו התלמידים כלל בבחינת הבגרות.

, בו יש בגרויות רבות  התומכים בצמצום הבגרויות טוענים כי במצב הנוכחי

שמוגדרות כחובה לכל תלמיד, התלמידים לומדים מקצועות רבים שאינם

 מעניינים אותם כלל. במצב זה תלמידים רבים חשים שעמום בשיעורים מסוימים, 

נו  דבר שגורם להם להשקיע פחות בלימוד, להצליח פחות, ולכן לימוד זה אי

. בנוסף, יש לזכור כי לכל אחד תכונות אופי שונות ותחומים אחרים  אפקטיבי

בהם הוא יותר "חזק" או "חלש", וכאשר נכפה על תלמיד ללמוד נושא שהוא 

שלו  והמוטיבציה  תסכול,  אצלו  נוצר  בו,  מצליח  לא  ובנוסף  בו  ן  י י מתענ לא 

להשקיע בלימודים יורדת אף יותר. כמו כן, הלימוד לבחינת הבגרות כולל שינון 

נו מהווה למידה "אמיתית", שכן לראיה,  נון אשר אי של חומר רב בזמן קצר, שי

ניתן לראות כי התלמידים שוכחים במהרה את רוב החומר שלמדו בדרך זו.

עם זאת, אני סבורה כי לבחינות הבגרות יתרונות רבים שמצדיקים את קיומן. 

ראשית, אם אכן יבוטלו רוב בחינות הבגרות, ומקצועות רבים לא יהוו חלק 

משמעותי מתעודת הבגרות, הדבר יביא דווקא למצב בו המוטיבציה שלהם ללמוד 

תרד, ולא להיפך. בתקופת התיכון רוב התלמידים משוועים לזמן פנוי אותו הם 

מנצלים לבילויים חברתיים ופעילויות מהנות אחרות. אם לא ייכפו עליהם לנצל את 

זמנם ללימודים, מעטים התלמידים שינקטו יוזמה, ישבו ללמוד ולא יתפתו לדברים 

אחרים. כך שהמטרה המבוקשת – העלאת המוטיבציה של התלמידים ללמוד – לא 
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תושג על ידי צמצום הבגרויות. 

זאת ועוד, ישנה חשיבות גדולה לעובדה שהתלמידים נבחנים במספר מקצועות 

רחב: מגוון המקצועות מאפשר לתלמיד להרחיב את האופקים ולהיחשף לתחומים 

בהקשר  אך  זה,  בשלב  תלמיד  כל  ינו  יעני לא  מהמקצועות  שחלק  ייתכן  רבים. 

מקצועות  אילו  לדעת  יכול  לא  תלמיד  כי  הראשון,   – דברים  שני  לזכור  יש  זה 

ינים אותו כל עוד לא התנסה בלימוד מעמיק שלהם, כפי שנעשה במהלך  מעני

התיכון. הלימוד המגוון דווקא מאפשר לתלמידים להחליט בצורה טובה יותר 

כי  הוא  הנוסף  הדבר  בעתיד.  יתמקדו  מקצועות  ובאילו  אותם  מעניין  מה 

ללמוד מקצוע שבתיכון  ולהחליט שברצונו  לשנות את דעתו בעתיד  תלמיד עלול 

נחשב בעיניו כמשעמם. אם התלמיד נבחן במקצוע זה בבגרות, הוא יוכל לגשת 

"דלת  לתלמידים  משאירה  הבגרות  בחינת  כך  זה.  בתחום  גבוהים  ללימודים 

פתוחה" ללימודים גבוהים בתחומים רבים. 

לפיכך, אני רואה חשיבות גדולה בקיום בחינות הבגרות במקצועות רבים. עם 

זאת, אני מסכימה כי שיטת הלימוד הנוכחית, הכוללת, בחלק מהמקצועות, שינון 

של חומר רב, אינה מהווה "למידה אמיתית". על כן, הייתי ממליצה שבמקצועות 

של  מעמיק  ולימוד  חקר  שתכלול  מסכמת  עבודה  להגיש  התלמידים  יידרשו  אלו 

יוותרו  לא  כך, התלמידים  בגרות.  בבחינת  עליו  שייבחנו  במקום  מסוים,  נושא 

על מקצועות חשובים, ובד בבד יזכו ללמידה משמעותית יותר.
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הצעות למבנה החיבור

כאמור, אין מבנה אחד נכון לכתיבת חיבור, אך אנו מציגים בפניכם שני מבנים מומלצים לכתיבת החיבור, בהם 
תוכלו להשתמש: 

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

מבנה א

פתיחה

)ראו הצעות(

נימוק 1 התומך בדעתי

)"לדעתי", "מטרתו של XXX היא...", 
"בראש ובראשונה יש לזכור כי..."(

נימוק 2 התומך בדעתי

)"כמו כן," , "יתר על כן...", "בנוסף 
לכך...", "יתרה מזאת..."(

נימוק מנוגד לדעתי והפרכתו

)"מנגד, יש הטוענים כי...", "בניגוד 

לעמדות המוצגות מעלה, יש שיאמרו..."(

סיכום

)ראו הצעות(

מבנה ב

פתיחה

)ראו הצעות(

נימוק מנוגד לדעתי והפרכתו

)"יש הסבורים כי...", "המתנגדים ל... 
טוענים כי..."(

נימוק 1 התומך בדעתי

)"עם זאת, אני סבור כי...", על אף 
מורכבות הטיעונים הנ"ל אני 

חושבת כי..."(;

נימוק 2 התומך בדעתי

)"כמו כן," , "יתר על כן...", "בנוסף 
לכך...", "יתרה מזאת..."(

סיכום

)ראו הצעות(

הצעות לפתיחת החיבור:

"חדשות לבקרים אנו שומעים על..."

"בעת האחרונה הועלתה הצעה...."

"שוו בנפשכם סיטואציה בה..."

"לאחרונה הועלה לסדר היום חוק חדש 
הקובע כי..."

"בשנים האחרונות אנו עדים למקרים 
רבים בהם..." 

הצעות לפתיחת הסיכום:

"לסיכום"

"לפיכך"

"בהסתמך על כל האמור לעיל"

"לאור דברים אלו"

"אם כן, ניתן לראות כי..."
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הערכת החיבור 

הקריטריונים הנבדקים על-ידי בודקי החיבורים

רעיון מרכזי/ ציר רעיוני ברור
ציון נמוך יקבל חיבור שבו אין רעיון מרכזי או ציר רעיוני ברור, או שהקשר בין 

תוכן החיבור לבין המטלה הוא קלוש. ציון גבוה יקבל חיבור שבו הרעיון המרכזי 
מפותח ומבוסס היטב.

עושר תוכני
ציון נמוך יקבל חיבור שמכיל תוכן דל – רעיונות מועטים, טיעונים בלתי משכנעים, 

דוגמאות לא מתאימות, הסברים לא מספקים. ציון גבוה יינתן לחיבור עשיר בתוכן – 
רעיונות מפותחים, הסברים מלאים, טיעונים מגוונים ומשכנעים, דוגמאות מתאימות.

מיקוד ולכידות
חיבור שלא שומר על רצף רעיוני, המכיל קפיצות מעניין לעניין ויש בו חזרות 

מיותרות יקבל ציון נמוך. חיבור השומר על רצף רעיוני ומציג בצורה מדויקת וממצה 
את הקשרים בין הרעיונות המופיעים בו, יזכה את כותבו בציון גבוה.

חשיבה ביקורתית

חשיבה ביקורתית באה לידי ביטוי בהגדרה מדויקת של הסוגיה, הבחנה בין דעה 
לעובדה, בחינה של סוגיות מכמה נקודות מבט והתמודדות עם עמדות מנוגדות. 

ביטוי חסר או מועט לחשיבה כזו יגרור ציון נמוך. ביטוי מרשים לחשיבה כזו יזכה 
את הכותב בציון גבוה.

בהירות
לשון דלה או עילגת תזכה בציון נמוך. לשון בהירה, קולחת ועשירה תזכה את 

הכותב בציון גבוה.

ניסוח שהולם כתיבה עיונית
כפי שהזכרנו בתחילת השיעור, בכתיבה עיונית הטקסט צריך להיות ענייני, שיטתי 
וביקורתי. ככל שהניסוחים בחיבור יהלמו יותר כתיבה עיונית, כך הציון יהיה גבוה 

יותר.

שימוש סמנטי

שימוש סמנטי לקוי במילים יגרור ציון נמוך. שימוש סמנטי מדויק במילים יזכה 
בציון גבוה. במילים אחרות – מילים וביטויים צריכים להופיע בהקשר הנכון

והמדויק שלהם. אם אינכם בטוחים במשמעות ביטוי או מילה, הימנעו משימוש 
בהם.

דקדוק ותחביר
שגיאות בדקדוק ובתחביר יביאו להפחתת ציון.

מבנים תחביריים
שימוש במבנים תחביריים בסיסיים בלבד יגרור ציון נמוך. כדי לקבל ציון גבוה, יש 

להשתמש במבנים תחביריים מורכבים ומגוונים התורמים לעושר הלשוני.

אמצעים לשוניים לארגון הכתוב
שימוש במילות קישור, משפטי מעבר, חלוקה לפסקאות. היעדר אמצעים לשוניים 

כאלה או שימוש לקוי בהם יולידו ציון נמוך. שימוש נרחב באמצעים לשוניים 
המארגנים את הכתוב יזכה את הכותב בציון גבוה.

תוכן:

לשון:
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הערות נפוצות העולות מתוך בדיקת חיבורים 

תוכן

לעיתים ניסוח המטלה הוא כללי מאוד, אך זכרו – בסופו של דבר, בכל חיבור אתם נדרשים להביע את דעתכם . 1
ולא להציג את הנושא בצורה ניטרלית.

פיתוח הטיעונים: בבואכם לנמק את טענותיכם, צאו מנקודת הנחה כי לקורא אין ידע מוקדם בנושא, ועל כן, . 2
עליכם להסביר בצורה מקיפה את טיעוניכם ולא להניח הנחות מוקדמות.

שימוש בידע כללי: אם אתם רוצים לשלב ידע כללי בחיבור זה מבורך – אך אל תמציאו מחקרים או אירועים . 3
שלא קרו, ואם אינכם זוכרים את הפרטים במדויק, עדיף לכתוב בצורה כללית ולא להכניס פרטים שאינם 

מדויקים בוודאות.

בלבול בין דעה לעובדה: לעתים בעת הכתיבה יכול להיווצר בלבול בין דעה לעובדה. שימו לב כי כאשר אתם . 4
מציינים דעה שלכם או של אחרים, אתם מקפידים להסתייג ולהבהיר כי אין מדובר בעובדה. למשל, אין לכתוב 

משפטים כדוגמת: "כיום, אין חולק על כך שהחינוך הביתי טוב מחינוך בכיתות לימוד רגילות".

תכנון הכתיבה הוא חלק חשוב מאוד! אין צורך להקדיש לו יותר מ-5 דקות, אך חשוב שתבנו לעצמכם מבנה . 5
מסודר לחיבור כדי שתדעו מה הנושא המרכזי בכל פסקה שתכתבו. תכנון זה מונע חוסר לכידות, ושומר על 

רצף וקשר לנושא המרכזי בחיבור )ראו עמוד 24(

 לשון 

פיסוק שאינו בהתאם לכללים ושימוש לא נכון ב-ו' החיבור )ראו כללים בעמוד 16( .. 1

שימוש במילות קישור ומשפטי מעבר: וודאו מה בדיוק הקשר בין שני החלקים שאתם מקשרים ורק אז . 2
בחרו את מילת הקישור או המשפט המתאים )ראו עמוד 12(.

שימוש סמנטי לא נכון במילים וביטויים, למשל: "ילודה מוקדמת" במקום "לידה בגיל צעיר".. 3

חזרות: הקפידו להימנע מחזרה על תוכן במילים אחרות או לחזור על אותן מילים באותו משפט או במשפטים . 4
רצופים. הדבר עלול לפגום בציון המתייחס למידת עושרכם הלשוני, כמו גם ברמת התוכן - הוא מעיד על חוסר 

יכולת להציג רעיון בצורה תמציתית וברורה.

עושר לשוני: בחיבור מומלץ לעשות שימוש בשפה עשירה ובניסוחים מורכבים אך זכרו – עשו בהם שימוש . 5
רק אם אתם יודעים איך! אל תנסו להתחכם, תמיד עדיף לכתוב בשפה פשוטה וברורה מאשר בשפה מורכבת 

שלעתים מלווה בשגיאות דקדוקיות ותחביריות.

התאם דקדוקי: חשוב להקפיד על התאמה בין הפועל לשם העצם אליו הוא מתייחס )הילדים "הולכים" ולא . 6
"הולכות"(. טעויות בנושא זה קורות בעיקר במשפטים בהם הפועל ושם העצם רחוקים זה מזה במשפט, ואז 
אנו נוטים לשכוח למי מתייחס הפועל. כמו כן, חשוב להקפיד על התאם דקדוקי בין שם עצם למספר )"שתי 

דעות" ולא "שני דעות"( ובין שם עצם לשם תואר )"יתרונות בולטים" ולא "בולטות"(. 
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תרגיל ניתוח פסקאות 

פסקה מספר 1: 

מצאו כמה שיותר בעיות בפסקה שלהלן:

לדעתי, הילדים בימינו הרבה יותר מפותחים מהילדים של העבר, ולכן צריך לתת 

שלהם  שהילדים  מפחדים  היום  הורים  הרבה  ניידים.  בטלפונים  להשתמש  להם 

ישתמשו בטלפון נייד בימינו אבל אנו רואים שהיום ילדים כבר בגיל בית ספר 

יסודי כבר יכולים להשתמש במחשב ובכל מיני סוגים של טכנולוגיות ועושים את 

זה בצורה טובה מאוד. לכן, לדעתי הם מספיק בשלים, ולא צריך למנוע מהם 

לא  אני  נזק, אבל  לילדים  יצור  שזה  שחושבים  אנשים  יש  הנייד.  בטלפון  שימוש 

מבינים  ילדים  טוב  מבינים כמה  לא  שאנשים אלה  כנראה  כלל.  מסכימה איתם 

היום טכנולוגיות וברגע שיתנו לילדים טלפונים ניידים גם האנשים האלו יבינו 

שימוש  בהם  לעשות  יכולים  הללו  הטלפונים  עם  מאוד  טוב  מסתדרים  שהילדים 

מושכל ובטח שלא צריך למנוע מהם להשתמש בטלפון נייד אם הם רוצים.

בעיות אפשריות:

ניסוחים לא תקינים – "הילדים של העבר", "יצור לילדים נזק".	 

המשפט השני מסורבל מאוד, יש חזרה על המילים "היום"/ "בימינו" וחזרה על המילה "כבר", חסרים 	 
סימני פיסוק. 

חזרה על רעיונות – הרעיון שיש אנשים שמפחדים שילדים ישתמשו בטלפון הנייד; הרעיון שילדים כיום 	 
מבינים טכנולוגיות ולכן הם יכולים להשתמש בטלפון הנייד; הרעיון שצריך לתת לילדים להשתמש בטלפון 

נייד ) = לא למנוע מהם להשתמש בו(.

רעיונות שאינם מפותחים – בשום מקום לא מוסבר למה ההורים מפחדים לתת לילדים להשתמש בטלפון 	 
נייד, למה אנשים מפחדים שהטלפון הנייד יגרום לילדים נזק, או מדוע העובדה שילדים יודעים להשתמש 

בטכנולוגיות צריכה להרגיע את מי שמפחד מכך. במקום זה נאמר "אני לא מסכימה איתם כלל". ברור לנו 
כבר שהכותבת אינה מסכימה, אך אין היא טורחת להפריך את טיעוני המתנגדים לעמדתה.

פיסוק – חסרים פסיקים במקומות רבים. למשל, "כנראה שאנשים אלה לא מבינים כמה טוב ילדים מבינים 	 
היום טכנולוגיות, וברגע שיתנו לילדים טלפונים ניידים, גם האנשים האלו יבינו שהילדים מסתדרים טוב 

מאוד עם הטלפונים הללו, יכולים לעשות בהם שימוש מושכל, ובטח שלא צריך למנוע מהם להשתמש 
בטלפון נייד אם הם רוצים."
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פסקה מספר 2: 

מצאו כמה שיותר בעיות בפסקה שלהלן:

כל מי שפוגש בשמעון ישר מתרשם. יש לו עיניים טובות וחכמות, חיוך נעים ואחלה 

כולם  לא  זאת,  למרות  מיוחדת.  אישיות  לו  שיש  מבינים  אנשים  ולכן  יד,  לחיצת 

בגלל  זה  צעיר.  כשהיה  איש מחתרת  היה  ששמעון הזקן המרשים הזה  יודעים 

משרה  שהוא  והמזמינה  הטובה  והאווירה  שלו,  היד  ולחיצת  החיוך  שהעיניים, 

על סובביו, הם בדיוק התכונות

מולדתו  גבולות  את  חוצה  היה  הוא  צעיר.  כשהיה  מרגל  להיות  לו  שעזרו 

ידיעות  למחתרת האפגאנית  ומעביר  למישהו אחר,  שם  לשטחי האויב, מתחפש 

הידיעות  את  להעביר  יכול  היה  לא  ממנו  חוץ  אחד  אף  וסודיות.  מדויקות 

הבתים  מתוך  ממש  האלו  הידיעות  את  העביר  אפילו  הוא  לפעמים  האלה. 

של המנהיגים במדינות שהוא היה בהן. בגלל זה רציתי לכתוב ביוגרפיה על 

החיים של סבא שלי, שמעון.

בעיות אפשריות:

ניסוחים בלתי תקינים/ אינם תואמים את הכתיבה העיונית – "ישר מתרשם", "אחלה לחיצת יד", "שמעון הזקן 
המרשים הזה".

"שפה רזה" – "מתחפש שם למישהו אחר", "ממש מתוך הבתים", "בגלל זה רציתי לכתוב".

חוסר עקביות – "הידיעות האלה"/ "הידיעות האלו".

פתרון – פסקה "משופרת" בעלת משלב לשוני גבוה יותר ומבנים תחביריים מורכבים:

כל מי שפוגש בשמעון מבין מיד כי מדובר באיש מרשים. עיניו הטובות והחכמות, חיוכו הנעים, לחיצת ידו המזמינה 
– כל אלה מעידים על אישיותו המיוחדת. אולם, לא רבים יצליחו לזהות בשמעון הקשיש את איש המחתרת הנועז 
שהיה בימי צעירותו, שהרי עיניו הטובות, חיוכו, לחיצת ידו והאווירה המזמינה והאוהדת שהוא משרה על סובביו, 

הם בדיוק התכונות הייחודיות שאפשרו לו אז לשמש כמרגל. הוא חצה את קווי הגבול של מולדתו, אימץ לעצמו 
זהות זרה והעביר למחתרת האפגאנית ידיעות מדויקות וסודיות משטח האויב לעתים אף מתוך בתיהם של מנהיגי 

המדינות השכנות, ידיעות שאיש מלבדו לא יכול היה להשיג. זו הסיבה שבחרתי לתעד את קורות חייו של סבא שלי, 
שמעון, בביוגרפיה. 

בשני הדפים הבאים מובאים לפניכם דפי ההערכה בהם משתמשים בודקי החיבורים לצורך הערכת החיבור. 
מומלץ לקרוא ולהתרשם. לאחר כתיבת חיבור, תוכלו לנסות להעריך את חיבורכם בהסתמך על דפים אלו.
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אין רעיון מרכזי או ציר רעיוני 
ברור, או יש זיקה מועטה של 

תוכן החיבור אל המטלה

רעיון מרכזי או ציר רעיוני לא 
מבוסס ולא מפותח, או זיקה 
לא מספקת של תוכן החיבור 

אל המטלה

רעיון מרכזי או ציר רעיוני 
שהביסוס והפיתוח שלו

מוגבלים, או זיקה לא מלאה 
של תוכן החיבור אל המטלה

רעיון מרכזי או ציר רעיוני 
מבוסס ומפותח בצורה 

טובה למדי

רעיון מרכזי או ציר רעיוני 
מבוסס ומפותח כהלכה

רעיון מרכזי או ציר רעיוני 
מפותח ומבוסס באופן יוצא 

דופן

פיתוח דל של הרעיון, או קשר התוכן דל
מועט בין הרעיון לפיתוחו

קשר לא חזק דיו בין הרעיון 
לפיתוחו )הסברים לא 
מספקים, טיעונים לא 

משכנעים או דוגמאות לא 
מתאימות(

פיתוח רלוונטי לרעיון
)הסברים מספקים ברובם, 

טיעונים משכנעים למדי, 
דוגמאות מתאימות(

פיתוח רלוונטי ועשיר של 
הרעיון )הסברים מלאים, 

טיעונים משכנעים, דוגמאות 
מתאימות(

פיתוח רלוונטי, מעמיק 
ועשיר של הרעיון )הסברים 
מלאים, טיעונים משכנעים

ומגוונים, דוגמאות 
מתאימות(

היעדר מיקוד ולכידות
)קפיצות מעניין לעניין ללא כל 
שמירה על רצף רעיוני, חזרות 

מיותרות(

בעיות קשות במיקוד
ובלכידות )שמירה מועטה על 
רצף רעיוני, חזרות מיותרות(

המיקוד והלכידות מוגבלים 
למדי )שמירה מועטה על רצף 

רעיוני(

התוכן ממוקד ולכיד למדי 
)שמירה על רצף רעיוני 

לאורך רוב החיבור, הצגה 
מדויקת בדרך כלל של 

הקשרים בין 
הרעיונות שבחיבור(

התוכן ממוקד ולכיד )שמירה 
על רצף רעיוני לאורך כל 
החיבור, הצגה מדויקת 

של הקשרים בין הרעיונות 
שבחיבור(

התוכן ממוקד ולכיד ביותר 
)שמירה על רצף רעיוני 

לאורך כל החיבור, הצגה 
מדויקת וממצה של הקשרים 

בין הרעיונות שבחיבור(

ביטוי מועט ביותר לחשיבה אין ביטוי לחשיבה ביקורית*
ביקורתית*

ביטוי מועט למדי לחשיבה
 ביקורתית*

ביטוי מרשים לחשיבה ביטוי לחשיבה ביקורתית*
ביקורתית*

ביטוי מרשים מאוד לחשיבה 
ביקורתית*

* הגדרה מדויקת של הסוגיה, הבחנה בין דעה לעובדה, בחינה של סוגיות מכמה נקודות מבט, התמודדות עם עמדות מנוגדות.

הנחיות של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה למעריכי החיבורים:



© כל הזכויות שמורות לניב רווח פסיכומטרי בע"מ.

לשון
6 - מעולה5 - טוב4 – בינוני גבוה3 – בינוני נמוך2 - חלש1 – חלש מאוד

הלשון בהירה, קולחת הלשון בהירה וקולחתהלשון בהירה למדיהלשון אינה בהירה דיההלשון דלה ואינה בהירההלשון עילגת ודלה במיוחד
ועשירה

ניסוח שאינו הולם כלל כתיבה 
עיונית

ניסוח שברובו אינו הולם
 כתיבה עיונית

ניסוח שבמקומות לא מעטים 
אינו הולם כתיבה עיונית

ניסוח ההולם ברובו כתיבה 
עיונית

ניסוח ענייני ההולם כתיבה 
עיונית

ניסוח ענייני ההולם כתיבה 
עיונית

דוגמאות רבות לשימוש סמנטי 
לקוי במילים

דוגמאות לא מעטות לשימוש 
סמנטי לקוי במילים

דוגמאות מעטות לשימוש 
סמנטי לא מדויק במילים

שימוש סמנטי מדויק ברובו 
במילים

שימוש סמנטי מדויק 
במילים

שימוש סמנטי מדויק 
במילים

שגיאות רבות בדקדוק 
ובתחביר

דוגמאות לא מעטות 
לשגיאות דקדוק או תחביר

דוגמאות מעטות לשגיאות 
דקדוק או תחביר

דוגמאות בודדות בלבד 
לשגיאות דקדוק או תחביר

דקדוק ותחביר תקיניםדקדוק ותחביר תקינים

שימוש במבנים תחביריים 
בסיסיים ביותר

שימוש במבנים תחביריים לא 
מורכבים ולא מגוונים

שימוש במבנים תחביריים 
לא מורכבים ולא מגוונים 

בדרך כלל

דוגמאות ספורות לשימוש 
הולם במבנים תחביריים 

מורכבים למדי

דוגמאות רבות לשימוש 
הולם במבנים תחביריים 

מורכבים

שימוש נרחב במבנים 
תחביריים מורכבים 
ומגוונים, התורמים 

למשמעות הכתוב

היעדר אמצעים לשוניים 
המארגנים את הכתוב, או 

שימוש לקוי באמצעים כאלה*

דוגמאות מעטות ביותר 
לשימוש באמצעים לשוניים 

המארגנים את הכתוב, או 
שימוש לקוי ברובו באמצעים 

כאלה*

דוגמאות מעטות לשימוש 
באמצעים לשוניים 

המארגנים את הכתוב, או 
דוגמאות מעטות לשימוש 

לקוי באמצעים כאלה*

דוגמאות לא מעטות 
לאמצעים לשוניים 

המארגנים את הכתוב*

דוגמאות רבות לשימוש 
באמצעים לשוניים 

המארגנים את הכתוב*

שימוש נרחב באמצעים 
לשוניים המארגנים 

את הכתוב*

* מילות קישור, משפטי מעבר, חלוקה לפסקאות.
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תרגילי כתיבה

כעת, נדגים וננתח חיבורים שנכתבו במציאות על ידי תלמידים.

לפניכם שתי מטלות כתיבה, כשלאחר כל אחת מהן מופיעים 3 חיבורים לדוגמה – שני חיבורים של תלמידים

ברמות שונות בתוספת הערכה, וחיבור אחד שאנו מציעים, שנכתב ברמה גבוהה. הניתוח שמופיע בסוף החיבורים

זהה באופיו לניתוחים אותם כותבים מעריכי המטלות של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

מטלת כתיבה ראשונה – 3 דוגמאות

בפרק זה מטלת כתיבה.

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

קראו בעיון את המטלה וכתבו את החיבור על גיליון הכתיבה.

אורך החיבור הנדרש – 25 שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. 

אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד לכך בחוברת הבחינה )הטיוטה לא תיבדק(. 

לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידיכם.

ִּכתבו בעברית בלבד, בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה.

ִּכתבו את החיבור בעיפרון בלבד, והקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

לאסלו פולגאר חינך את שלוש בנותיו להיות ילדות פלא. סוזן פולגאר, בתו הבכורה, היתה בת 4 
כשזכתה באליפות בודפשט בשחמט לילדות עד גיל 11, ובת 12 כשזכתה באליפות העולם לבנות עד גיל 
16. גם בני הזוג דרמון משקיעים את כל מרצם ומשאביהם בחמישה מיזמים – חמשת ילדיהם. ההורים 
איתרו אצל כל אחד מהילדים נטייה בולטת, כישרון או תשוקה לתחום מסויים, ואת התחום הזה הם 
מטפחים ללא גבולות: קונים את כל הציוד, משקיעים במורים הטובים ביותר ומספקים את התנאים 
המושלמים להצלחתם. כך הם "מייצרים" אדריכלית )בת 21(, אלוף טריאתלון )בן 18(, שדרנית רדיו 

)בת 15(, אנימטור )בן 13( וסוחר בבורסה )בן 12(.

האם לדעתכם על הורים לדרבן את ילדיהם לגבש קריירה בגיל צעיר? 
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הצעה ראשונה למטלת חיבור – נכתבה על ידי תלמיד

בעידן הנוכחי, הורים יכולים להשקיע את כל מרצם ומשאביהם 

בילדיהם וכל זאת על מנת לגרום להם לפתח קריירה מצליחה כבר מגיל צעיר.

ן, עולה דיון סוער בנוגע להאם נכון או לא נכון להורים לדחוף  י בעקבות העני

צעיר  בגיל  קריירה  בגיבוש  התומכים  צעיר?  בגיל  קריירה  לגבש  ילדיהם  את 

טוענים כי הדבר יכול לעזור מאוד לילדם הצעיר בעת התמודדות עם לחצים, 

וסביר  עולה  שלו  כושר השיפוט  ישנה קריירה מצליחה,  לילד  ועוד, כאשר  זאת 

להניח שיהיה נער אשר לא יגרר למעשים ילדותיים כחבריו.

וכך  שהילד מגשים את עצמו דרך התחביב  נוסף מצד התומכים הוא  היבט 

ממש את הפוטנציאל שבו. ולסיכום ממליצים להורים לתת לילדיהם לחוות הישגים 

טובים והצלחות.

המתנגדים לקריירה בגיל צעיר טוענים שגם אם הילד טוב בדבר מסוים ומתעניין 

בו, אין מה למהר ולדחוף אותו לגיבוש קריירה, 

נהפוכו, יש להראות לילד דברי עניין נוספים ולתת לו להתנסות בתחומים שונים. 

בצורה זו, הילד בבגרותו, יהיה בשל יותר וידע באיזה כיוון הוא רוצה לצעוד, 

מלבד זאת, יש לילד חיים שלמים לבניית הקריירה ונטילת אחריות גבוהה, בגיל 

כה צעיר יש לאפשר לילד לחוות חוויות חיוביות ושליליות כשל חבריו מאחר וזו 

תקופה בחיים שלא תחזור.

להורים  כי  צעיר  בגיל  קריירה  לגיבוש  בנוגע  שונות  גישות  יש  כי  לראות  ניתן 

חשוב שהילד יצליח. כל הורה בגישתו, סולל לילד את המסלול להצלחה שלטענתו 

היא הטובה ביותר.
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שהאם  או  בגילו,  הקריירה  את  ורוצה  מוכן  באמת  הילד  האם  לבחון  חשוב 

מדובר בהשלכות של חלום הילדות שלא הוגשם על ידי ההורים.
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הערכת מימד התוכן

בפתיחת החיבור הכותבת מציגה את הרעיון המרכזי באופן כללי )הורים יכולים להשקיע רבות בפיתוח הקריירה 
נכון לעודד את הילד לגבש קריירה בגיל צעיר(. החיבור  ומיד אחר כך את השאלה המרכזית )האם  ילדיהם(  של 
רצוף חזרות מיותרות על הצגת השאלה והחזרות פוגעות במיקוד ובלכידות שלו. נוסף על כך, ישנם טיעונים שנראים 
שרירותיים ואינם זוכים לביסוס ראוי או לפיתוח כלשהו )"כאשר לילד ישנה קריירה מצליחה, כושר זהשיפוט שלו 
עולה וסביר להניח שיהיה נער אשר לא יגרר למעשים ילדותיים כחבריו" – שורות 6–7(. החיבור מסתיים ברעיון שאינו 
זוכה להתייחסות לאורך החיבור כולו ולכן נראה גם הוא שרירותי )"חשוב לבחון האם הילד באמת מוכן ורוצה את 

הקריירה בגילו, או שהאם מדובר בהשלכות של חלום הילדות שלא הוגשם על ידי ההורים" – שורות 22-21(.

ציון תוכן – 3 )בינוני-נמוך(

הערכת מימד הלשון

לשון החיבור אינה בהירה דייה )למשל, "בעקבות העניין, עולה דיון סוער בנוגע להאם נכון או לא נכון להורים לדחוף 
את ילדיהם לגבש קריירה בגיל צעיר?", שורות 4-3(. יש בחיבור דוגמאות לשגיאות דקדוקיות ותחביריות )למשל, 
"מלבד זאת, יש לילד חיים שלמים לבניית הקריירה ונטילת אחריות גבוהה", שורות 15-14(. המבנים התחביריים 
בחיבור אינם מורכבים וגם אינם מגוונים ברובם, כמעט לא נעשה שימוש באמצעים לשוניים המארגנים את הכתוב, 
ונעשה שימוש שגוי באמצעי הפיסוק )למשל, "בצורה זו, הילד בבגרותו, יהיה בשל יותר וידע באיזה כיוון הוא רוצה 
לצעוד, מלבד זאת, יש לילד חיים שלמים לבניית הקריירה ונטילת אחריות גבוהה, בגיל כה צעיר יש לאפשר לילד 
לחוות חוויות חיוביות ושליליות כשל חבריו מאחר וזו תקופה בחיים שלא תחזור", שורות 17-13(. נוסף על כך, החיבור 

קצר מאורך החיבור המינימלי הנדרש )25 שורות(, ולכן הורדה נקודה נוספת במימד הלשון.

ציון לשון – 2 )חלש(
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הצעה שניה למטלת חיבור – נכתבה על ידי תלמיד

רבים  במקרים  ו.  בילדי הגלום  הפוטנציאל  להגשמת  שואף  וודאי  הורה  כל 

המשמעות המעשית היא פיתוח כשרונות הילד כבר מגיל צעיר. העובדה שהגבול 

בין טיפוח–בריא לטיפוח יתר הוא כה מטושטש – מעמידה את בחירת הגישה 

"הנכונה ביותר" לקשה במיוחד. האם נוכל למנוע מילד את רכישת מירב הכלים 

מחיר  הוא  רגילה"  "ילדות  אובדן  כלום  מנגד,  לפריחתו?  הנחוצים  ון  והנסי

סביר לשלם תמורת הצלחה? בכדי לענות על שאלות אלו, יש לעמוד על ההיבטים 

השונים שבגיבוש קריירה בתחום כלשהו מגיל צעיר.

ראשית, נבחן מספר תחומים שפיתוחם בשלב מוקדם – יש לו חשיבות לא מבוטלת. 

קונרד לורנץ, חתן פרס נובל, גילה את תופעת "התקופות הקריטיות", תקופות 

מוגבלות במשך החיים שרק במהלכן ניתן לרכוש יכולת מסוימת. הדוגמא הידועה 

ביותר ליכולת כזו היא למידת שפה. כיום ידוע שהאפשרות לפתח זריזות ידיים 

כשרון  הזנחת  כלומר,  העשרה.  גיל  בשלהי  מסתיימת   – נגינה  לטובת  מקסימלית 

המורשת  ואמנם  הגשמתו.  לשיא  להגיע  היכולת  לאובדן  להוביל  עלולה  מוזיקלי 

המוזיקלית היתה וודאי שונה ללא היכר, לו היה נמנע הפסנתר מ"ילדי הפלא", 

באך, מוצארט או בטהובן. הוא הדין לגבי ענפי ספורט למיניהם, אשר אלמלא 

אימון וטיפוח כבר מילדות – כמעט בלתי אפשרי להגיע לפסגה שלהם. מאידך, 

קיימים תחומים שבהם הזמן לא בהכרח דוחק. כך, למשל, גאונותו של איינשטיין 

לא אובחנה בצעירותו. חוקרים, רופאים ומנהיגים דגולים רבים גדלו כילדים 

נורמטיבייים. הווי אומר, כדאי להכיר לעומק את נושא תשוקת הילד טרם אימוץ 

גישה קיצונית.

ן, נבדוק מה  י לאחר שבחנו את התלות של הצורך בטיפוח מוקדם בתחום העני

הילד  בטחון  חיזוק  כי  להניח  יש  שלו.  הפסיכולוגיות  ההשלכות  להיות  עשויות 

יו.  חי לשארית  לעזר  לו  להיות  ועשוי  מאד,  עד  חשוב  הוא  הייחודיים  בכישוריו 

יחד עם זאת, ישנם תחומים בעלי אופי תחרותי ומלחיץ שכדאי לשים עליו את 
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סביבה  ומשקל.  יופי  בנושאי  וקשוח  תובעני  הוא  למשל,  הזוהר,  עולם  הדעת. 

אכזרית זו עשויה להשפיע לרעה על דימוי הגוף של ילד. יתרה מכך, הפיתויים 

וההצלחה עלולים להסתיים במהרה במפח נפש קשה. הוליווד גדושה בסיפורי 

הדרדרות טרגיים של ילדים כוכבים, דוגמת מקולי קלקין ולינדזי לוהן. בנוסף, 

או  חברתיים  כישורים  בלמידת  לעלות  לפעמים  יכולה  "מיוחד"  כילד  התבגרות 

אף בבדידות.

לסיכום, נגענו "על קצה המזלג" בחלק מהשיקולים וההתלבטויות בנושא פיתוח 

וטיפוח כשרון החל מגיל צעיר. ישנן פנים נוספות לנושא, כמו משמעויות כלכליות, 

שקצרה היריעה מלהכיל כאן. ראינו שבתחומים מסויימים חובה להתחיל בילדות 

כדי להצליח, בעוד באחרים – אפשר להמתין. בכל מקרה, לגיבוש קריירה בגיל 

צעיר עלולות להיות השלכות נפשיות וחברתיות שליליות חמורות – ועל כן, ברב 

המקרים, נראה כי עדיף לתת לילד – פשוט להיות ילד.
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הערכת מימד התוכן

החיבור נפתח בהצבת נושא המטלה בהקשר רחב )הגבול בין טיפוח בריא לטיפוח יתר(. הכותבת ממשיכה בבחינת 
היבט אחד של השאלה הכללית )תחומים שבהם יש חשיבות ל'התחלה מוקדמת' לעומת תחומים שבהם אין לכך 
יתרון מיוחד(. היא מבססת את טענותיה על עובדות חיצוניות )קונרד לורנץ( ומפתחת את הרעיון, תוך הבאת 
)השלכות פסיכולוגיות  נוסף של הסוגיה הכללית  נגינה(. מכאן עוברת הכותבת לבחון היבט  )ספורט,  דוגמאות 
של קריירה מוקדמת על הילד(. גם כאן הרעיון מפותח וכולל דוגמאות. בסיכום, הכותבת מוסיפה הערה שאינה 
מפותחת וגם לא נזכרה קודם לכן – השלכות כלכליות של פיתוח קריירה בגיל צעיר. הכותבת חותמת את דבריה 
בהבעת עמדה אישית – בתחומים מסוימים כדאי לעודד גיבוש קריירה בגיל צעיר, אך ברובם לא. החיבור טוב 
מאוד: הוא מציג מהלך רעיוני מפותח ומבוסס ברובו, שמרכיביו משרתים את הרעיון המרכזי ותורמים לביסוסו. 

בכתיבה התייחסות של מספר נקודות מבט, היבט חשוב של חשיבה ביקורתית.

ציון תוכן – 5 )טוב(

הערכת מימד הלשון

לשון החיבור בהירה וקולחת לכל אורכו וניסוחו ענייני והולם כתיבה עיונית. הדקדוק והתחביר תקינים וישנו 
שימוש סמנטי מדויק במילים גבוהות )"כלום אובדן "ילדות רגילה" הוא מחיר סביר לשלם תמורת הצלחה?" – 
שורות 6-5(. ישנה דוגמה אחת לשימוש שגוי בסימני פיסוק )"העובדה שהגבול בין טיפוח–בריא לטיפוח יתר הוא 
כה מטושטש ..." – שורות 3-2(. כמו כן, חסרות דוגמאות לשימוש במבנים תחביריים מורכבים ומגוונים. עם זאת, 
מכיוון שבהערכת החיבור מובאת בחשבון העובדה שהחיבור נכתב בזמן מוגבל, ומכיוון שהחיבור כתוב בלשון 

בהירה וקריאה, משקלם של גורמים אלה בקביעת הציון אינו גדול.

ציון לשון – 5 )טוב(
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ההצעה שלנו למטלת כתיבה זו

להם  ומספקת  למצוינות  ילדיה  את  שמדרבנת  במשפחה  נתקלים  יום  בכל  לא 

)עבודה,  חייהן  בשגרת  רוב המשפחות עסוקות  להצלחה.  תנאים אופטימליים 

לימודים, מנוחה( – שגרה אשר בדרך כלל אינה מאפשרת את קיומם של תנאים 

תנאים  ליצור  ההזדמנות  ניתנת  זאת  בכל  אם  קורה  מה  היא  השאלה  אלה. 

כאלה – האם נוהגים בתבונה ההורים המדרבנים את ילדיהם לפתח קריירה 

בגיל צעיר?

 

מצד אחד, נראה כי אין כל רע בהורים שמקשיבים לילד שלהם ונותנים לו את 

הבמה והכלים הדרושים לפיתוח נטייתו הטבעית. ניתן להניח שסוזן פולגאר לא 

לולא המשאבים שסיפק לה אביה.  להיות אלופת העולם בשחמט,  היתה זוכה 

החלום  עם  יותר  רחוק  יגיעו  דרמון  משפחת  שבני  להניח  ניתן  דומה,  באופן 

שלהם משהיו מגיעים בלא התמיכה הנרחבת של הוריהם. תמיכה מעין זו עשויה 

לגרום לילד להאמין בעצמו, מה שעשוי להוביל לפיתוח כישרונו של הילד בתחום 

ואמונה  ביטחון  בתחום.  ינות  להצטי דבר  של  ובסופו  הישגיו  לשיפור  מסוים, 

חשובים לילדים צעירים שלומדים להכיר במקביל את העולם, את סביבתם ואת 

ין בכל תחום אחר,  יכול להיות גאון אתלטי או להצטי ילד  עצמם. מעבר לכך, 

אבל אם לא יתאמן באופן מסודר, סביר שלא יוכל לממש את מלוא הפוטנציאל 

נקודת  את  לילד  לספק  לא  מדוע  זאת,  מאפשרים  המשאבים  אם  בו.  הגלום 

הזינוק הטובה ביותר?

מצד שני, אם הילד נמצא בשלב שבו אישיותו רק מתחילה להתפתח והוא רק 

ינות כלפי תחום זה או אחר, כיצד נדע שהתחום שכרגע  מתחיל לפתח התעני

הוא מתעניין בו הוא אכן התחום שבו ירצה לממש את עצמו בהמשך חייו? למשל, 

דחיפת הילד אל זרועות הפסנתר רק משום שלחץ על כמה קלידים כשהיה בן 

הוא אוהב הרבה  הבישול  תחום  שדווקא את  מלגלות  אותו  לחסום  עלולה   ,3

ומשאבים,  מאמצים  הרבה  כך  כל  בו  משקיעים  שהוריו  ילד  כן,  על  יתר  יותר. 
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שנבחר  או  שבחר,  שהתחום  יגלה  אם  גם  כזה,  במקרה  אותם.  לאכזב  יחשוש 

עבורו, אינו התחום הנכון לו, הוא עלול לדבוק בו בכל זאת, רק משום החשש 

להגיע  לו  לגרום  במקום  הילד  את  לעכב  רק  עלול  זה  מצב  ממנו.  שיתאכזבו 

ליעד. ומהו בעצם אותו יעד? לא פעם הורים מנסים להגשים את חלומם שלהם 

לא,  ובין אם  זה המצב  בין אם  משלו.  חלומות  לילד  כי  ושוכחים  הילדים  דרך 

עצם התמסרותם הטוטאלית של ההורים לקידום ילדיהם היא גם חיסרון. הורים 

שמבטלים עצמם ומקדישים את חייהם לפיתוח הילד – איזו דוגמה אישית הם 

בעצמו  שיהפוך  ברגע  אם  בחלום,  כך  כל  להשקיע  לילד  למה  עבורו?  מהווים 

להורה, הוא עלול ללכת בדרכם של הוריו, לבטל את עצמו ולהשקיע רק בהגשמת 

חלומותיהם של אחרים – ילדיו?

לו, ככל שהאמצעיםמאפשרים,  לעזור  נכון  לילד.  נכון להקשיב  לדעתי,  לסיכום, 

להגשים את חלומותיו. יחד עם זאת, יש לשמור על פרופורציות. חשוב שההורים 

יעודדו את הילד לפתח כישרון מסוים בהתאם לרצונו ולא לפי רצונם: יעזרו 

ולגבש  להתקדם  אותו  יעודדו  חלומותיהם;  את  ולא  חלומותיו  את  להגשים  לו 

זהות, אך יאפשרו לו גם לשנות את דעתו, להתחרט ולהתלבט.

25

30

35



© כל הזכויות שמורות לניב רווח פסיכומטרי בע"מ.

מטלת כתיבה שניה – 3 דוגמאות

בפרק זה מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

קראו בעיון את המטלה וכתבו את החיבור על גיליון הכתיבה.

אורך החיבור הנדרש – 25 שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. 

אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד לכך בחוברת הבחינה )הטיוטה לא תיבדק(. 

לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידיכם.

ִּכתבו בעברית בלבד, בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה.

ִּכתבו את החיבור בעיפרון בלבד, והקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

אימוץ פתוח הוא אימוץ שבמהלכו מתאפשר קשר ברמה כזו או אחרת בין הילד המאומץ לבין הוריו 

הביולוגיים. אימוץ סגור הוא אימוץ שבמהלכו לא מתקיים קשר כזה, אך בהגיעו של הילד המאומץ לגיל 18, 

הוא רשאי לפתוח את תיק האימוץ ולברר פרטים על אודות הוריו הביולוגיים. על-פי הנחיות השירות למען 

הילד, הוריו הביולוגיים של ילד מאומץ יהיו רשאים לסרב לספק לו פרטים על אודותיהם גם אם ביקש זאת 

בהגיעו לגיל 18.

האם לדעתכם הנחיות אלו נכונות, או שמא זכותו של ילד מאומץ להתחקות אחר שורשיו ולהכיר 

את האנשים שהביאו אותו לעולם גוברת על הזכות לפרטיות של ההורים הביולוגיים? נמקו 

תשובתכם.
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הצעה ראשונה למטלת כתיבה – נכתבה על ידי תלמיד

אחת המחלוקות העיקריות העולות בשירות למען הילד היא – האם זכותו של 

לעולם,  שהביאו אותו  ולהכיר את האנשים  שורשיו  להתחקות אחר  ילד מאומץ 

בעת שהוריו מסרבים לספק לו פרטים אודותיהם, גם אם ביקש זאת בהגיעו 

18 שמא הדבר יגבר על הזכות לפרטיותם של ההורים הביולוגיים. לגיל 

יכול לפגוע  כי בהחלט הדבר  טוענים  שרשיו,  המתנגדים להתחקות הילד אחר 

בפרטיותם של ההורים המאמצים, מאחר ולא תמיד הרקע שלהם טוב כפי שהיו 

עבורם  עליהם מהווה  הילד  של  שהגילוי  כזו או אחרת  – משפחת פשע  רוצים 

בושה גדולה.

מנת  על  הכל  עושה  שהאם  בסיפורים  נתקלים  אנו  פעמים  הרבה  ועוד  זאת 

ין שאין לה כל אמצעי  להגן על תינוקה ועל כן שולחת אותו לאימוץ מפאת העני

לגדלו, הגילוי של הילד על שורשיו יכול להוביל לסכנה עבור האם או הילד עצמו.

לדעת  בזכות  לזכות  הילד  על  כי  הגורסים  התומכים,  יש את  זאת,  כל  מנגד 

בדיוק מהיכן הגיע וזאת על מנת לפתור קשיים פסיכולוגיים כאלו או אחרים 

ומעבר לכך יכול להיות מספיק עבורו לדעת פרטים כלליים על הוריו ללא הצורך 

במפגש פרונטאלי עימם.

לסיכום ישנם הבטים שונים על הנושא – האם התחקות אחר שורשי הילד גוברת 

על הזכות לפרטיות של ההורים הביולוגיים.

שיי 18, לדעת כל פרט  לגיל  לעניות דעתי, זכותו של הילד המאומץ, בהגיעו 

יו ולהמשיך משם  רצה על עברו, מהיכן הגיע ומדוע. כך יוכל לסגור מעגל בחי

הלאה. הזכות של הילד למידע חשובה בין אם זה לטעמם של הוריו הביולוגיים 

ובין אם לא.
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הערכת מימד התוכן

בפתיחת החיבור הכותבת מציגה את השאלה המרכזית )האם זכותו של ילד מאומץ להתחקות אחר שורשיו(, 
אך הדיון בשאלה זו אינו מפותח כמעט כלל. החיבור רצוף חזרות מיותרות )זכות ההורים המאמצים לפרטיות 
מול זכות הילד להכיר את עברו( אשר פוגעות במיקוד ובלכידות של החיבור. נוסף על כך, ישנם טיעונים שנראים 
שרירותיים ואינם זוכים לביסוס ראוי או פיתוח כלשהו )"על הילד לזכות בזכות לדעת בדיוק מהיכן הגיע וזאת על 
מנת לפתור קשיים פסיכולוגיים כאלו או אחרים ומעבר לכך יכול להיות מספיק עבורו לדעת .פרטים כלליים על 
הוריו ללא הצורך במפגש פרונטאלי עימם", שורות 17-14(. לקראת סיום, הכותבת מסכמת את הנאמר במשפט 
כללי שמשמעותו זניחה )"לסיכום ישנם הבטים שונים על הנושא – האם התחקות אחר שורשי הילד גוברת על 
הזכות לפרטיות של ההורים הביולוגיים", שורות 19-18(. החיבור מסתיים ברעיון שאינו זוכה להתייחסות לאורך 
החיבור כולו, ולכן נראה גם הוא שרירותי )"לעניות דעתי, זכותו של הילד המאומץ, בהגיעו לגיל 18, לדעת כל פרט 
שירצה על עברו, מהיכן הגיע ומדוע. כך יוכל לסגור מעגל בחייו ולהמשיך משם הלאה. הזכות של הילד למידע 

חשובה בין אם זה לטעמם של הוריו הביולוגיים ובין אם לא", שורות 23-20(.

ציון תוכן – 2 )חלש(

הערכת מימד הלשון

לשון החיבור אינה בהירה דיה )למשל, "מאחר ולא תמיד הרקע שלהם טוב כפי שהיו רוצים", שורות 8-7 "הרבה 
פעמים אנו נתקלים בסיפורים שהאם עושה הכל על מנת להגן על תינוקה ועל כן שולחת אותו לאימוץ מפאת 
העניין שאין לה כל אמצעי לגדלו" – שורות 12-10(. בחיבור ישנן דוגמאות לשגיאות דקדוקיות ותחביריות )למשל, 
"מנגד כל זאת, יש את התומכים", שורה 14; "ומעבר לכך יכול להיות מספיק עבורו לדעת", שורה 16(. המבנים 
התחביריים בחיבור אינם מורכבים בדרך כלל וגם אינם מגוונים ברובם, כמעט לא נעשה שימוש באמצעים לשוניים 
המארגנים את הכתוב, ויש שימוש שגוי באמצעי הפיסוק )למשל, "זאת ועוד הרבה פעמים אנו נתקלים בסיפורים 
שהאם עושה הכל על מנת להגן", שורות 11-10(. נוסף על כך, החיבור קצר מאורך החיבור המינימלי הנדרש )25 

שורות(, ולכן הורדה במימד הלשון נקודה אחת.

ציון לשון – 2 )חלש(
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הצעה שניה למטלת כתיבה – נכתבה על ידי תלמיד

אימוץ במהלכו בוחרים ההורים הביולוגיים שלא לקיים כל קשר עם ילדם נקרא 

הגדרת  את  מרחיבות  הילד  למען  השירות  של  חדשות  הנחיות  סגור.  אימוץ 

שלהם  האנונימיות  על  לשמור  הביולוגיים  ההורים  של  הזכות  לכדי  ה"סגירות" 

גם  הילד  על-ידי  האימוץ  תיק  פתיחת  את  לסרב  יכולים  הם  ינו,  הי לתמיד. 

18. לדעתי, הגדרות חדשות אלו יש בהן פגיעה חמורה  בהגיעו לגיל בגרות, 

עד בלתי-נסבלת בזכות הבסיסית של אדם להכיר את שורשיו – זכות שבין כך 

נמנעה ממנו במשך שנים.

נקדים ונאמר כי ישנה קשת רחבה של סיטואציות שיכולות להביא הורים להחלטה 

למסור את ילדם לאימוץ. אין צורך להרחיב את הדיבור אודות מגוון השיקולים 

האפשריים שהובילו להחלטה כזאת על-מנת להבין את הצורך והרצון בפרטיות 

האם או האב הביולוגיים. יחד עם זאת, אני סבורה שהעוול הנגרם ממימושם 

הטוטלי כבד מכדי לאפשרו – ועולה בחומרתו מפגיעה אפשרית בזכות ההורים 

לפרטיות.

תגלתה אצלו,  מחלה  על  מידע  בוגר  למנוע מאדם  אין  כי  יסכימו  וודאי  הכל 

מידע על מצב חשבון הבנק שלו... תמוהה אם כן ההחלטה למנוע מאדם מידע 

אף יותר פונדמנטלי המתייחס לשורשיו האישיים. חוסר-האונים שבאי-הידיעה 

וודאי מתסכל וקשה נפשית – מדוע  נגישות אפשרית אליה הוא  ובהיעדר כל 

?.. לעולל זאת לאדם אם ניתן לחסוך זאת ממנו.

אסוציאציות  מעלה  לעד  "עלומים"  שהוריו  ילד  של  מצב  בראייתי,  כן,  על  יתר 

של  הדיקטטורי  שלטונו  בתקופת  למשל,  כך  חשוכה.  ניות  מדי בעלות  למדינות 

צ'אוצ'סקו נאסרו הפלות או שימוש אמצעי מניעה, והופצה תעמולת עידוד 

ילודה מסיבית. עם נפילתו התגלו עשרות-אלפי ילדים נטושים, מורעבים וחולים 

לעולם  יוכלו  לא  וודאי  אך   – מערביים  הורים  ע"י  אומצו  מהם  רבים  אשר   –
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לאין- כי הדילמה בה אנו דנים רחוקה  לאתר את הוריהם הביולוגיים. מובן 

אמור  הקיצון  מצב  מה  להבהיר  בשביל  ניתנה  היא  אך   – זו  מדוגמא  ערוך 

להיות בשביל ילד לא להיות נגיש לשורשיו )מקרים "יומיומיים" יותר הם אימוצים 

בין-מדינתיים של ילדים מהעולם השלישי(.

לסיכום, לדידי החלטת השירות למען הילד לאפשר להוריו הביולוגיים למנוע את 

חשיפת זהותם בפני בנם/ בתם שהועברו לאימוץ מעוררת תרעומת באטימותה. 

שהרי  מעיניו  חסוי  בוגר  אדם  של  האישי  האימוץ  תיק  להשארת  הצדקה  אין 

הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות ההורים אינה משתווה לזו של ילד שלא יכול 

להגיע למידע על שורשיו.
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הערכת מימד התוכן

החיבור נפתח בהגדרת נושא המטלה )מהו אימוץ סגור( ואת הרעיון המרכזי )אימוץ סגור מהווה פגיעה חמורה 
בילד(. הכותבת ממשיכה בבחינת ההקשר הרחב של נושא המטלה )הסיבות בגינן הורים מוסרים ילד לאימוץ(. 
טיעוניה מבוססים היטב והיא מציגה חשיבה ביקורתית כשהיא מבחינה בין דעות לעובדות ומתמודדת עם עמדות 
מנוגדות. יחד עם זאת, מגוון הטיעונים אינו רחב )אין למנוע מאדם מידע על עצמו, הזכות של הילד לקבל פרטים 
גוברת על זכות ההורים המאמצים לפרטיות(, והוא נתמך, בין השאר, באסוציאציות של הכותבת )"מצב של ילד 

שהוריו "עלומים" לעד מעלה אסוציאציות למדינות בעלות מדיניות חשוכה" – שורות 20-19(.

ציון תוכן – 4 )בינוני-גבוה(

הערכת מימד הלשון

לשון החיבור בהירה וקולחת לכל אורכו וניסוחו ענייני והולם כתיבה עיונית. יש דוגמאות לשימוש הולם במבנים            
תחביריים מגוונים. הדקדוק והתחביר תקינים בדרך כלל, אולם יש דוגמאות ספורות לניסוח שהוא דיבורי באופיו 
או שגוי )"הנחיות חדשות של השירות למען הילד מרחיבות את הגדרת ה"סגירות" לכדי הזכות...",שורות 2–3; 

"בראייתי", שורה 19(. בציון החיבור נלקחת בחשבון העובדה שהחיבור נכתב בזמן מוגבל.

ציון לשון – 4 )בינוני- גבוה(
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ההצעה שלנו למטלת כתיבה זו

גורמים מרכזיים: הילד, המשפחה המוסרת  שלושה  בתהליך האימוץ מעורבים 

בסיטואציה  מדובר  הצדדים  שלושת  עבור  כי  להניח  יש  המאמצת.  והמשפחה 

גישה  לילד  לאפשר  יש  האם  היא  מהן  אחת  רבות.  שאלות  המעוררת  מורכבת 

ינים בכך. לפרטי הוריו הביולוגיים, גם אם הם אינם מעוני

טובת  לפני  הילד  של  טובתו  את  לשים  היא  המוסרית  החובה  כי  יטענו  רבים 

האחרים. לכל אדם זכות בסיסית להכרת זהותו ולמענה על השאלה "מי אני?". 

עם  להישאר  עלול  הביולוגיים,  הוריו  אודות  על  מידע  להשיג  יכול  שאינו  ילד 

פער משמעותי בתמונת זהותו. לחסר זה עלולות להיות השלכות פסיכולוגיות 

דוגמת הרגשת תסכול בגלל אי ידיעת הזהות והשלכות בריאותיות ומוסריות 

ובמקרים  התנהגותיות  הפרעות  ות,  תורשתי מחלות  על  מידע  הסתרת  כמו 

על  יודעים  שאינם  לאחות  אח  בין  זוגי  קשר  היווצרות  של  בעיה  גם  קיצוניים 

הקרבה המשפחתית ביניהם. 

בנסיבות  כלל  בדרך  נעשית  לאימוץ  ילד  שמסירת  בכך  להתחשב  יש   , שני מצד 

חריגות. במקרים רבים ההורים מסרו את הילד לאימוץ בלית ברירה ובנסיבות 

בזכותם  ולפגוע  להיחשף  אותם  להכריח  לחברה  זכות  יש  האם  קשות.  חיים 

לפרטיות? האין זו זכותה של נערה שילדה תינוק בגיל 15 ומסרה אותו לאימוץ 

להתאושש מאירוע קשה זה, מבלי שדרישתו של הצאצא תאלץ אותה, אחרי עשרות 

שנים, להתעמת מחדש עם העבר? יתרה מזו, נשים רבות שמסרו את ילדן לאימוץ 

נכון  להיות  יכול  הדבר  ילדים.  להן  ויש  משפחות  הזמן  עם  הקימו  בצעירותן 

גם לגבי האבות. אם אנשים אלה ייאלצו לחשוף בפני המשפחות שהקימו את 

סוד הלידה ומסירתו של הילד לאימוץ בעבר, עלול להיגרם להם ולמשפחותיהם 

אותם  שיכריח  לחוק  ההורים  תגובת  להיות  עלולה  מה  לדעת  קשה  אישי.  נזק 

מסוגלים  שאינם  שהורים  ייתכן  בעתיד.  הביולוגיים  צאצאיהם  בפני  להיחשף 

לגדל את ילדם יעדיפו במצב זה לנטוש אותו, או אפילו להרוג אותו, ובלבד 
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שלא להסתכן בחשיפת זהותם בעתיד. 

הביולוגיים  ההורים  את  המחייב  חוק  המאמצת.  המשפחה  ישנה  שלישי,  מצד 

להיחשף מעמיד לכאורה את ההורים המאמצים מלכתחילה במקום של "הורים 

סוג ב'", שעשו את שלהם בגידול הילד ותו לא. החוק עלול להוביל לכך שמשפחות 

יימנעו מכניסה לתהליך של אימוץ, ובכך תהייה פגיעה בילדים רבים אחרים, 

הממתינים למשפחה מאמצת.

לסיכום, אין להקל ראש בעובדה שתהליך האימוץ הוא דבר שנגזר על הילד, 

מבלי שניתנה לו זכות הבחירה. אומנם הנטייה הרווחת היא להעמיד את טובת 

לזכור  יש  לו לדרוש להכיר את הוריו, אך  ולאפשר  הילד לפני טובת האחרים, 

לכך סיבה מוצדקת  יש  להזדהות,  רוצים  לא  ביולוגים  לרוב, כאשר הורים  כי 

וחשיפתם יכולה להזיק לילד יותר מלהועיל לו. כמו כן, חשיפת ההורים הביולוגיים 

המאמצים,  והההורים  המוסרים  ההורים   – באחרים  לפגיעה  לגרום  יכולה 

ואין לזלזל בכך. לכן, אני חושבת שיש להימנע מחשיפת הורים ביולוגים שאינם 

ינים בכך. מעוני

כעת, נסו את כוחכם במספר מטלות כתיבה.

בהצלחה!
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