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גלויות מן הנוף הצלילי שלנו

יעדי ההערכה העיקריים
לבדוק יכולת הבחנה בתחום הלשון (הלקסיקון) והסמנטיקה.•
לבדוק יכולת ניהול עצמי, כפי שבאה לביטוי בשלבי התכנון והתיעוד•

של מטלה ארוכת טווח.
לבדוק יכולת הפקת טקסט תיאורי.•

תיאור כללי
במשימה זו נבדקת יכולתו של התלמיד לכתוב טקסט תיאורי בנושא
נגיש ומוכר, שאינו מצריך ידע מוקדם - הנוף הצלילי (האקוסטי)
הסובב אותנו. חלק א של המשימה הוא פעילות מקדימה, שנועדה
להכשיר את הקרקע לכתיבת הטקסט התיאורי. בחלק זה עוסקים
בלשון - ממילים וצירופים מן השדה הסמנטי של "קול" ועד משפטים
בודדים. בחלק ב כותבים תיאור של הנוף הזה בתהליך מונחה, ששלביו
הם: מילוי דף תכנון, תיעוד ההאזנה בשטח, הכנת טיוטה, בקרה של

התהליך וכתיבת גרסה סופית של הטקסט.
קונוטציות; בסיסי בסמנטיקה: שדה סמנטי, אונומטופיאה,ידע  נדרש

בעבודה תהליכית: תכנון, קבלת משוב ניסיון תיאור; כתיבת הבעה:
ממורה וכתיבת טיוטה ושכתוב בהתאם להנחיות בקרה.

מבנה המשימה

זמןמקוםפעילויות

45 דקותכיתה לקסיקון וסמנטיקה - זיהוי אונומטופאה, הבחנהלשון:חלק א
בקונוטציות

 תיאור קצרכתיבה:

שבועבית דף תכנוןכתיבה שימושית:חלק ב
 תיעוד האזנה בשטחכתיבה:

טקסט תיאוריכתיבה ושכתוב: 

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

מילות מפתח:

שדה סמנטי של "קול" ■
ניהול עצמי ■
הפקת טקסט תיאורי■
נקיטת עמדה ושילובה■

בטקסט
אקוסטיקה ■
אונומטופאה ■

 שליליתקונוטציה
וקונוטציה חיובית

דף תכנון ■
טופס בקרה והערכה ■
משוב עמיתים■

∞∑
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הסבר כללי
התיאור הוא חלק טבעי ומקובל של השיח. עם זאת, יכולת התיאור הבהירה - בכתב
ובעל-פה - נזנחת לעתים, ותוצאותיה של ההזנחה ניכרים הרבה בתיאורים סתמיים, דלים

ורשלניים ("משו-משו", "חבל על הזמן" וכו').
משימה זו עוסקת בתהליך של כתיבת טקסט תיאורי. התלמיד צריך לתרגם מידע מערוץ אחד
(שמיעתי-תפיסתי) לערוץ אחר (מילולי), לעבדו וליצור ממנו לבסוף טקסט תיאורי מפורט,

ממוקד ומלוטש ככל האפשר.
במשימה זו מושא התיאור הוא הנוף הצלילי שסובב אותנו. כידוע, פעמים רבות הנוף הצלילי
הוא נתון אקולוגי מוצק, שאינו בר-שינוי בקלות. נוף שכזה עשוי להיות נושא לחילוקי דעות

ענתית כלפיו מצד האנשים שבסביבתו, למשל, תיאור הרעשַמן התייחסות טַחריפים, ּולז
בהפסקה שעולה ממנו טענה נוקבת על המטרד ועל הנזק שהפסקה גורמת. להתייחסות הטענתית
יש מספר דגמים אפשריים: טענה המציגה תיאור של תופעה והשלכותיה, טענה מעריכה
וביקורתית, טענה המכוונת לפעולה רצויה וטענה המציגה פתרון לבעיה (ברוש, 1996, מכותב

לקורא ג', עמ' 110).
מקובל למיין את התיאור לשני תת-סוגים: "תיאור שימושי-מעשי" ("תיאור ענייני") ו"תיאור
אמנותי". במשימה זו אנו מתעלמים מן המיון הזה: לתלמידים ניתנת האפשרות לשלב את שני
סוגי התיאורים. ככלל, התלמיד צריך לתת תמונה בהירה וממוקדת של הנוף הצלילי המבוקש,
וגם לנקוט עמדה ולהפגין חשיבה ביקורתית ביחס לנוף. התלמיד יכול לבטא את זווית הראייה
שלו כלפי מושא התיאור באמירה ביקורתית מפורשת, אבל גם בצורה מובלעת, על-ידי אמצעים

לשוניים וסגנוניים, כגון: בחירת המילים, עיצוב המשפטים וארגון הטקסט כולו.
התיאור - בתכניו, באמצעיו ובעיצובו - נועד לשרת את הטענה העומדתניתן לומר ש

.מאחוריו

חלק א: מילים השייכות לתחום הצלילי
חלק זה נועד לעבודה בכתה ומוקצבים לו 45 דקות. בתום הזמן המוקצב, ימסרו התלמידים

את חלק א לידי המורה, ויקבלו את חלק ב לעבודה בבית.

בחלק א עוסקים במרכיבים הלשוניים הקטנים הבונים את הטקסט - ממילים וצירופים מן
השדה הסמנטי של קולות וצלילים, ועד משפטים בודדים.

המטלה הלשונית בתחום הלקסיקון והסמנטיקה מקדימה את כתיבת התיאור, על-מנת להכשיר
היטב את הקרקע לקראת התיאור. ההנחה היא, שהפעילות המקדימה הזו עוזרת לממש את

אוצר המילים המתאים, מבלי לפגום באותנטיות של התיאור.
סמנטיקה, שדה סמנטי, קונוטציות, מטעןבמשימה זו לא השתמשנו במונחים הלשוניים: 

. ההנחה היא שהתלמידים עסקו בנושאים אלה באופן כללי, מבליריגושי חיובי ושלילי
להשתמש במושגים המדויקים.

המלצות בעקבות הניסוי המקדים: מומלץ להביא לכיתה מילון עברי-עברי כדי שישמש את
התלמידים שיזדקקו לכך. כמו כן, במקרה הצורך, אפשר להרחיב בהסבר המושג "אקוסטיקה",
ולהביא דוגמות של ביטויים המוכרים לתלמידים מחיי היומיום, כגון: "גיטרה אקוסטית",

"תקרה אקוסטית" או "אקוסטיקה באולם הקונצרטים".

סימול
מחשב
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סימול
מחשב

אונומטופאה - מילים המחקות צלילים
ÎÂ ˙Â‡ÙÂËÓÂÂ‡ ÌÈÏÈÓ ˘ÂÏ˘ ‰ÓÈ˘¯· Â‡ˆÓ ÆÔ˙Â‡ Â·˙

מטרה
לבדוק יכולת הבחנה בתחום הלשון (הלקסיקון) והסמנטיקה - אונומטופאה.

הערה
שלושהמילים המודגשות ברשימה שלהלן הן מילים אונומטופאיות (התלמידים צריכים לציין 

מהן בלבד):

ַחָנּגָהיְמֶהִריָקהֲח
ֵףְצפִצֵםּזַפְמֶרׁשֶֶרׁש - חֶח
ְגנֹּגוַרקָׁשִםַיְנזִָריׁש אֲחַמ
קֹחוְי-צֲֵמַרע                     ּבּום ָהׁשְוִא
ַדםָנַקעָצהּוםְמִה
יםִכֹל ּבוֹקוְּברַָחנֵרְצצִח
לֹת-קוַּבתֹלוֹי קוֵלֹקוְּבם)ִַיָפְנק (ּכַּׁשַמ
ָהָלְליַקָעזמּולְלִמ

גַָאׁשְדהּודִהׁשַַרח
ֵףפֹּתוְרּגּורִּגיָרהִפְצ
ִקְרֵקרָהִקיׁשְנׁשַָחל
ׁש ׁש ׁש...פּוסָיל ּתְִלצהִָרימְצ
הַָּקה ּדָמְָמל ּדֹקורּוׁשְִרׁשזּוםְִמז

מחוון
התלמיד נתן שלוש דוגמות רלוונטיות לאונומטופאה.רמה 4:
התלמיד נתן רק שתי דוגמות רלוונטיות לאונומטופאה.רמה 3:
התלמיד נתן רק דוגמה רלוונטית אחת לאונומטופאה.רמה 2:
התלמיד לא נתן אף לא דוגמה רלוונטית אחת לאונומטופאה.רמה 1:

צירופים הקשורים לתחום הצלילי - משמעות נלווית חיובית, משמעות
נלווית שלילית

ÎÏ ÂÙÈÒÂ‰Â ¨‰ÓÈ˘¯‰ ÔÓ ÌÈÏÈÓ Â¯Á·ÈÈÓ ®ÆÆÆ© ÛÂ¯ÈˆÏ ÆÆÆ˙Á‡ ÏÈ˙˘Ï Â
È·ÂÈÁ ‰˘ÂÁ˙ ÆÆÆÌÈÙÂ¯Èˆ È˘ ‡ ‰ˆÂ·˜· ∫˙ÂˆÂ·˜ÆÆÆ ≠ · ‰ˆÂ·˜·Â ¨˙

ÈÏÈÏ˘ ‰˘ÂÁ˙Æ˙

מטרה
לבחון יכולת הבחנה בתחום הלשון (הלקסיקון) והסמנטיקה - קונוטציה.

01Æ±

Æ≤ 02
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הערה
רק חלק מן המילים נושאות משמעות קונוטטיבית מובהקת שיש הסכמה לגביה, למשל:
"חריקה", "צפירה", "צרימה", "זעק", "מחריש אזניים". שאר המילים עשויות לשאת משמעות
חיובית או שלילית לפי הצירוף או לפי הניסיון האישי. למשל, המילה "רשרוש" עשויה לשאת
משמעות חיובית בצירוף "רשרוש עלים" (טבע, פסטוראליה) ומשמעות שלילית בצירוף "רשרוש
מפתחות מכיוון הדלת" (פחד, מתח). לאור זאת, לא נתייחס בהערכה לקבוצות (חיובית או
שלילית) שיצר התלמיד, אלא למידה שבה ההסבר הנלווה משקף את הבנתו של התלמיד את

המושג קונוטציה. מומלץ להדגיש נקודה זו בפני התלמידים.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
התלמיד הדגים שתי מילים הנושאות משמעות חיובית ושתי מילים הנושאות משמעותרמה 4

שלילית. מהסבריו ניכר שהוא מבין את תופעת הקונוטציה.
■ÌÈÈÁ‰Ó ‰‰˘ Â‰˘ÈÓ ÏÚ „ÈÚÓ Æ‰ÓÈÚ ‰¯ÈÂÂ‡ ¯˙ÂÈ ≠ ÌÊÙÓ

˜ÂÈ˙ Ï˘ „ÓÁ ÏÂ˜ ≠ ÏÂÓÏÓ
˙Ú„‰ ÔÓ ‡ÈˆÂÓ ¨Ô·ˆÚÓ ÏÈÏˆ ≠ ÌÂÊÓÊ

˙ÂÁ˙‰ ÏÚ Â‡ ·ˆÚ ÏÚ „ÈÚÓ ÆÈ˙ËÈÏ˘· ÂÈ‡˘ Ô·ˆÚÓ ÏÂ˜ ≠ ‰ÏÏÈ
Â‰˘Ó ¯ÈÎÊ‰Ï È„Î Â‡ ¨Ú¯ Â‰˘Ó ‰¯Â˜ ¯˘‡Î ÚÓ˘ Æ·ÈˆÚÓÂ „ÈÁÙÓ ÏÂ˜ ≠ ‰¯ÈÙˆ

התלמיד הדגים שתי מילים הנושאות משמעות חיובית ושתי מילים הנושאות משמעותרמה 3
שלילית, אבל למילה אחת מתוכן ההסבר סתמי, או שאין לה הסבר.

התלמיד הדגים ארבע מילים, אך רק מילה אחת מלווה בהסבר מתאים. ההסבריםרמה 2
הנלווים אינם מעידים על הבנת התופעה.

התלמיד הדגים שלוש מילים או פחות. לא נלווה הסבר לצירופים שניתנו, או שההסבררמה 1
אינו מתאים.

מבזק קצר של נוף צלילי
‡˙˜· Â¯ÆÆÆÌÈ·ˆÓ‰ ˙˘ÓÁÓ „Á‡· ÈÏÈÏˆ‰ ÛÂ‰ ˙‡ ‰¯ˆ

מטרה
לבדוק את היכולת לשחזר סיטואציה מוכרת במדויק ולתארה בקצרה.

הערה
התלמידים נדרשים לתאר בהיגד קצר (שאינו חייב להיות משפט דקדוקי) את אחד מחמשת

המצבים הנתונים. להלן מבחר דוגמות:
מישהו ממלמל, חושב בקול (שעת מבחן).

סימול
מחשב

Æ≥
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צקצוק מילד היושב בפינה (שעת מבחן).
לפעמים שומעים לחשוש בין המורה לתלמיד או דממה (שעת מבחן).

תזוזה שמשמיעה קול חלש. לחשוש שמישהו מביא לחברו (שעת מבחן).
צעקות שמחה, רעש של רגליים רצות בכיתה (ביטול שיעור).

חריקות של מכשירים עם השיניים (רופא שיניים).

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

סימול
מחשב

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

ניכרת בולטות
ביכולת התיאור:

המבע מפורט ומגוון,
ומשקף באופן אמין

וייחודי את
הסיטואציה

ניכר רצף תיאורי
מיטבי: ישנה הלימות

בין התוכן לעיצוב
התיאורי (בדחיסות,

בריתמוס, בפיסוק
ובהרכב הצירופים)

מובא תיאור של
הנוף הצלילי, אשר

משקף  באופן כללי
סיטואציה בעלת

ייחוד כלשהו

ניכר רצף תיאורי:
ישנה הלימות כלשהי

בין התוכן לעיצוב
התיאורי (בדחיסות,

בריתמוס, בפיסוק
ובהרכב הצירופים)

ישנה התייחסות
לנוף הצלילי;

התיאור מצומצם
בכמותו, כללי וצפוי;

לפעמים יש
התייחסות לפעולות

שיוצרות את
הצלילים במקום
לצלילים עצמם

ישנם ליקויים ברצף
התיאורי: ההלימות

בין העיצוב התיאורי
לתוכן (הדחיסות,

הריתמוס, הפיסוק
והרכב הצירופים),

היא מועטת, או:
המבע בנוי כרשימת
פריטים, לעתים לא

מאורגנת

התיאור מתרכז בצליל
אחד שמאפיין את

הסיטואציה, או:
התיאור עצמו עוסק

בפעולות שיוצרות את
הצלילים ולא בצלילים

עצמם

אין רצף תיאורי: ישנה
אי-הלימות בין העיצוב

התיאורי לתוכן או:
המבע הוא אוסף
מילים, ללא קשר

ביניהן

תוכן

מבע

˜ÏÂ˜ Æ‰·È˘Á‰ ˙Ú˘· ÔÂ¯ÙÈÚ· ˙Â˘˜Â ÌÈÈÈ˘‰ ÏÂ˜ ÆÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ˘˜Â ˙ÂÂ¯ÙÚ‰ ÏÂ■רמה 4

Æ‰ÈÚ·· ÚÂ˜˙‰ „ÈÓÏ˙‰ ÏÂ˜ ÆÚÈ‚¯Ó ‰ÓÓ„

■·ÚÓ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ÙÈ‡ ø‰Ê ÈÓ¢ ∫ÌÈ˘ÁÂÏ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Æ˙¯‚ÒÂ ˙Á˙Ù ˙Ï„‰ ¨ÌÈÙ„ ÌÈ¯È

¢øÏÈ‚¯˙ ‰ÊÈ‡· ø‰˙‡

■· ̈ ‰ÓÓ„ ̈ Ë˜˘·È„ ÈÏ‰·È˙Î ̈ ‡ÒÈÎ ÏÚ ‰ÊÂÊ˙ Ï˘ ÌÈ˘Ú¯ ̈ ˙ÂÁ‡ ̈ ˙Â˜ÂÓÚ ̇ ÂÓÈ˘ ÆÌÈ¯Â

Æ¯ÈÈ‰ ÏÚ ÔÂ¯ÙÈÚ Ï˘ ‰¯È‰Ó

■ÌÈÈÊ‡ ̇ Â˘È¯ÁÓ ̇ ÂÁ¯ˆ ÔÎÓ ̄ Á‡ÏÂ  ÆÆÆ¢˘¯‚ÓÏ ̈ ˘¯‚ÓÏ ̈ ˘¯‚ÓÏ¢ ∫‰ÁÓ˘ ̇ Â˜ÚÊÂ ̇ ÂÁ¯ˆ

·Î˘ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ÆÌ˘ ÌÈ‡ˆÓ ¯

¯˘¯Æ˙ÂÁ‡ ¨‰˜„ ‰ÓÓ„ ÏÂ˜ ¨‰¯ÂÓ‰ Ï˘ ˘ÁÏ ¨ÔÂ¯ÙÈÚ Ï˘ ˙Â˘È˜ ¨Û„ Ï˘ ˘Â■רמה 3

ÆÌÈÏÂÚÈ˘ ¨˙ÂÁ‡ ¨˙Â˘È˜ ¨ıÂÁ·Ó ÌÈÏÈÏˆ ¨Ë˜˘ ¨Á˙Ó■רמה 2

■·È„‰ ˙‡ ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯È˘ÎÓÂ ˙ÂÂÎÓ Ï˘ ÌÈ˘Ú¯ÌÈÓÂÊÓÊ ‰·¯‰ ¨‡ÙÂ¯‰ Ï˘ ÌÈ¯Â
Æ˙·ˆÚÓ ‰˘‚¯‰Ï ÌÈÓ¯Â‚˘

■· ÌÈ„ÏÈ˙˜ÏÂ„ ‰ÈÊÈÂÂÏË ¨ÌÈÎÂ
■·‰Ï˙ÓÂ ÌÈ˘ÚÂ¯Â ÌÈ˜ÚÂˆ ÌÏÂÎ˘ ‡Â‰ Ï‚¯Â„Î ̃ Á˘Ó· ̄ Ú˘ ̆ È ̄ ˘‡Î ÈÏÈÏˆ‰ ÛÂ‰ÌÈ

ÆÏÂ‚‰Ó

03

04
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ÆÆÆ˙ÂÂ¯ÙÚ ¨ÌÈ¯ÓÏ˜ ¨ÌÈËÂ˜ÏÈ ÆÊÊ ‡ÒÈÎ■רמה 1

■·ÈÁ ¨¯˘Â‡ ¨ÌÈ„Â˜È¯ ¨‰ÁÓ˘·Á ÌÚ ÌÈ˜Â·˜‰ È¯ÆÏ‰˜Ï ˙Â˜È˘ ¨‰ˆÂ

■·‡ ˙Ú‚Â¯ ‰ÓÓ„ Ï˘ ÏÈÏˆ‰ÚÈ‚¯ È‡Â „ÁÙ ÌÈÙ·Ó Ï

■·‡ ¨„ÁÙ Ï˘ ‰˘‚¯‰ ˘È ‰ÏÁ˙‰· ®ÌÈÈÈ˘ ‡ÙÂ¯©Ï˘ ‰˘ÂÁ˙ ˘ÈÂ ÌÈÚ‚¯ ÔÓÊ‰ ÌÚ Ï
Æ‰ÚÈ‚¯

■ÏÎÓ ‰ÁÓ˘ ˙Â˜Úˆ ¨ÌÈÈÈÚ· ˙ÂÈ‰Ï Ï˘ ˙ÈÙÈÎ ‰˘‚¯‰ ‰˘ÂÚ˘ ˘Ú¯ ¨ÔÂÁˆÈ ¨‰ÁÓ˘
·Ú·‚ ÌÂ˜Ó· ÌÈ‡ˆÓ˘ ‰˘‚¯‰ ¨¯Æ‰Â

ועד התכנון מן - תיאור בכתיבת צעדיםחלק ב:
הסופית הגרסה כתיבת

הסבר כללי
חלק זה מיועד לביצוע בבית, ומוקצב לו שבוע.

את דברי ההסבר וקטעי הקריאה שבשני העמודים הראשונים של חלק ב יש לקרוא קודם
בכיתה, עם התלמידים יחד.

קטעי הקריאה נועדו לספק לתלמידים חומר למחשבה ורעיונות לנופים צליליים, ואף נועדו
להתייחסות המפורשת, לפי שיקול המורה. אין נבחנים על קטעים אלה. ניתן להוסיף - או
להפנות את התלמידים - לקטעים מן המקורות, כגון: שמות רבא כ"ט, שמות כ, פס' כ  (מעמד

הר סיני); תהילים צ"ג, פס' א - ה, מסכת ביכורים, ג, פס' ב - ה.
כתיבת טקסט התיאור נעשית בשלבים, כפי שמפורט להלן.

 יוצרת את ההבדלדף תכנון, יש להיערך ולתכנן את כתיבת התיאור.  כתיבת (סעיף 1)ראשית 
בין תיאור מן הזיכרון לבין  תיאור אותנטי מן השטח, ונותנת לתלמיד נקודות אחיזה מעשיות:
לבחור (מה יתאר?), להתמקד (כרגע  על-פי הזיכרון), לנקוט עמדה (איך הוא מגדיר לעצמו את

יחסו  לנוף הזה?), ולהחליט על אמצעי (איך יתעד?).
. בשלב זה נאספים נתונים על-ידי תיעודםתיעוד ההאזנה בשטח הוא (סעיף 2)השלב הבא 

בשטח או על-ידי רישומם מתוך הקלטה שנעשתה בשטח. אין מדובר בטיוטה, אלא ברישום
חופשי שנועד לשימושו של הכותב. התיעוד חשוב משום שהוא הבסיס האותנטי לכתיבת

התיאור.
 שלב זה כולל:- כתיבת טקסט התיאור. (סעיף 3)השלב האחרון 

, המתבססת על דך התיעודטיוטהכתיבת 1.

 (סעיף ב3)טופס הבקרהעריכת בקרה, באמצעות 2.

, של התיאורגרסה סופית, משוכתבתכתיבת 3.

בחלק ב ההערכה ניתנת על דף התכנון, על דף התיעוד ועל הגרסה הסופית של התיאור גם יחד
(ראו מחוון בהמשך). על-מנת שהתלמידים יפיקו טקסט תיאורי מיטבי, עליהם לעשות שימוש
מושכל גם בטיוטה וגם בטופס הבקרה. לפיכך, רצוי שהמורה יעודד את התלמידים לכתוב

טיוטה/ות, ולהשתמש בטופס הבקרה על אף שלא ניתן עליהם ציון.
טופס הבקרה נועד גם להערכה עצמית וגם להערכת עמיתים. אין הנחיות מפורשות לאיזו מהן
הוא ישמש. הדבר תלוי בהכוונה של המורה, ביוזמה של התלמידים ובהרגלי הכתיבה שלהם.
יש להפנות את תשומת לבם של התלמידים לכך שהנקודות המצוינות בטופס הבקרה הן גם

הנקודות שלפיהן יעריך המורה  את הגרסה הסופית של התיאור.

סימול
מחשב
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סימול
מחשב

היערכות ותכנון
Î˙‰ Û„ ˙‡ Â‡ÏÓ‰¯ÂÓÏ Â˘È‚‰Â ¨ÌÎÈÙÏ˘ ÔÂ

תיעוד ההאזנה בשטח
Â¯ÒÓ ÆÆÆ„ÂÚÈ˙‰ Û„ ˙‡ ÆÌ„Ú˙ÏÂ ÆÆÆÌÈÏÈÏˆÏ ÔÈÊ‡‰Ï ÆÆÆ˙˘‚Ï ÌÎÈÏÚ

Æ‰¯ÂÓÏ

מטרה
לבדוק ניהול עצמי בתהליך - לפי דף התכנון ודף התיעוד.

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)
דף התכנון ממולא בצורה יעילה ותכליתית, משופע בפרטים אקוסטיים ומשכנערמה 4

באמינותו ובאותנטיות שלו; התכנון והתיעוד מספקים חומר רב לכתיבת התיאור;
שהכותב מבין את חשיבותם של התכנון והתיעוד לעבודתו בהמשך.ניכר

דף התכנון ממולא לפי ההנחיות, מפורט למדי ולרוב משכנע באמינותו ובאותנטיותרמה 3
התכנון והתיעוד מספקים די חומר לכתיבת התיאור.שלו;

דף התכנון ממולא בחלקו, אינו מפורט דיו ואינו תמיד משכנע באמינותו ובאותנטיותרמה 2
שלו; חלק מן הפרטים שמתוארים כלליים וצפויים או שהם חוזרים על עצמם, או
מתועדות בעיקר התרחשויות ולא צלילים וקולות; התכנון והתיעוד מספקים חומר

מועט בלבד לכתיבת התיאור.

דף התכנון ממולא בצורה מינימלית או ניסוחיו מעורפלים; הוא דל בפרטיו ולא מןרמה 1
הנמנע שהכתוב בו מתבסס על הזיכרון, ולא על נוכחות בשטח; רוב הפרטים אינם
לעניין (מתארים התרחשויות ולא צלילים), או כלליים וצפויים, או חוזרים על

התכנון והתיעוד אינם מספקים די חומר לכתיבת התיאור.עצמם;

גלויה מן הנוף הצלילי שלי: כתיבת טקסט תיאורי
ÎÈÙÂÒ‰ ‰Ò¯‚‰ ̇ ‡ Â˘È‚‰ ÆÆÆÂ˙ÂÓÏ˘· ̄ Â‡È˙‰ ̇ ‡ ÂÈ˘ÎÚ Â·˙ÆÆÆ‰¯ÂÓÏ ̇

Î· ËÒ˜ËÆÒÙ„ÂÓ ËÒ˜Ë Â‡ „È ·˙

מחוון (כולל הסברים ודוגמות)

Æ±

Æ≤

Æ≥

          רמה 1    רמה 2 רמה 3     רמה 4הקריטריונים

התיאור ממוקד
ורלוונטי; מוצגת
תמונה מפורטת

ואמינה;

עמדת הכותב כלפי
הנוף הצלילי

משולבת בטקסט
בצורה מושכלת

התיאור בדרך כלל
ממוקד ורלוונטי;

ישנם ליקויים
כלשהם בפירוט

ובאמינות של
התיאור;

עמדת הכותב כלפי
הנוף הצלילי

משולבת בטקסט

רוב התיאור אינו ממוקד בנוף
צלילי ואינו רלוונטי. הוא נוגע
בנושא בצורה רופפת, ולעתים
גולש לעניינים אחרים, שאינם

קשורים לעניין;

עמדת הכותב כלפי הנוף
הצלילי סתמית או שאינה

ברורה, או שיש ליקויים
בשילוב שלה בטקסט

(בפרופורציה בינה לבין
התיאור או במיקומה בטקסט)

התיאור אינו
רלוונטי ומפורט
כנדרש, או: דף

התיעוד הועתק
כלשונו, או בשינויים

קלים בלבד; עמדת
הכותב תופסת את

המקום העיקרי
בטקסט, או: אין

ביטוי לעמדת הכותב
כלפי הנוף הצלילי

תוכן 05

7



‰¯
ÂÓÏ

ÍÈ¯„Ó

‚ÏÂÈÂ˙ ÓÔ ‰ÂÛ ‰ˆÏÈÏÈ ˘ÏÂ

120

דוגמות לטקסטים תיאוריים בגרסתם הסופית:
פעילות רועשת באילנועררמה 4

■±π∫∞∞ ∫‰Ú˘ ≥∞Æ±Æ∞± ÍÈ¯‡˙‰ Æ¯ÚÂÏÈ‡· ‰ÏÂÚÙ ‡Â‰ ¯‡˙Ï È˙¯Á·˘ ÈËÒÂ˜‡‰ ÛÂ‰
ÛÂ‰ ˙‡ ¯‡˙Ï ‰ˆÂ¯ È‡Â ≤±∫∞± ‰Ú˘‰ ÂÈ˘ÎÚ ÆÔ·Ï‰ ¯„Á· ¨¯ÚÂÏÈ‡ ÔÂ„ÚÂÓ ∫ÌÂ˜Ó·

Æ‰Ú˘ ÈˆÁ Í¯Ú· ÈÙÏ ‰· È˙ÈÈ‰˘ ¨‰ÏÂÚÙ· ÈËÒÂ˜‡‰
È‡Â ˙˜ÚÂˆ È‡ Ì‚ ¨ÔÎ ¨ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ ˙Â˜ÚˆÂ ˘Ú¯ ˘È „ÈÓ˙ ¯ÚÂÏÈ‡· ‰ÏÂÚÙ· ¨‰ÎÎ Ê‡
‡Ï‡ ®ÚÈ¯ÙÓ ‰Ê ¨ÔÎÂ© ÌÈÎÈ¯„ÓÏ ÚÈ¯Ù‰Ï ˙·‰Â‡ È‡˘ ÏÏ‚· ‡Ï °°°°‰Ê ˙‡ ˙·‰Â‡ ˘ÓÓ
‰ÏÂÚÙ· °°°°°ÛÈÎ ‡¯Â ‰Ê ̇ Â˜Úˆ‰Â ̆ Ú¯‰ Ï˘ ‰¯ÈÂÂ‡‰ ̇ ‡ ̇ ·‰Â‡ ‡¯Â È‡˘ ÏÏ‚· ËÂ˘Ù
ÌÈÎÈ¯„Ó‰ Æ¯ÚÂ ÌÚ ˜¯ Ï‚ÈËÒÙ ÂÓÎ ‰Ê˘ ¨¯ÚÂÈËÒÙÏ ¯È˘‰ ÏÚ ÌÈÓ‡˙Ó ÂÁ‡ ˙‡Ê‰

·‡ Â˙Â‡ ̃ È˙˘‰Ï ÌÈÒÓÂ ÂÈÏÚ ÌÈÁ¯Âˆ·È˘˜Ó ‡Ï ÂÁ‡ Ï· ÌÈËÂÙËÙ‰ ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ ÌÈÔÈ
·„Ï ‰ÏÈÁ˙ÓÂ ˙ÒÎ ˙¢ÈÎ˘¯‰ ÌÂ‡˙Ù ÆÌÈ„ÏÈ‰ÌÏÂÎ˘ „Ú „ÈÁÙÓÂ „‡Ó ˜ÊÁ ÏÂ˜· ¯

·„Ó ̇ ¢ÈÎ˘¯‰ ̃ ¯ Æ¯„Á· Ë˜˘ ÆÌÈ˜˙˙˘Ó·˘ÂÈ ÌÏÂÎÂ ̇ ¯ÚÈÓ˘Ó „ÏÈ ÌÂ‡˙Ù ÆÆÆÆÆÆË˜˘· ÌÈ
·„Ó È‡˘ ‰‡Â¯ ‡Ï ‰˙‡ °°°°°Ë˜˘¢ ÔË˜ ıÂÈˆÈ‡ ‰ÏÈ‰·ÓÂ ‰˜ÊÁ ‰Á¯ˆ ‰ÚÓ˘ ¢øøø˙¯

ÌÈÎÈ¯„Ó‰˘ ÚË˜‰ ÏÎ ˙‡ ˙·‰Â‡ ˘ÓÓ È‡Â ˜ÈÁˆÓ ˘ÓÓ ˘ÓÓ ‰Ê ¨˜ÂÁˆÏ ‰ÏÈÁ˙Ó
· ‰˜ÈÊÂÓ‰ ˙ÚÓ˘ Æ¯È˘Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó ÂÁ‡ ÂÈ˘ÎÚ ¨·ÂË Æ˙‡ÊÎ ‰¯ÈÂÂ‡ ˘ÈÂ ÌÈ˜ÚÂˆÌÂÈÏÂÂ

·‚Ï ÌÈÒÓ ÂÁ‡ ̄ ˙ÂÈ ̆ ÏÁ ÏÂ˜·Â ̃ ÊÁÈ‡ ÆÂÏ˘ ̄ È˘‰ ̇ ‡ ̄ È˘ÏÂ ̄ È˘·˘ ÌÈÏÈÓ‰ ÏÚ ̄ Â
·‡ ¨ÔÂ¯‚‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ¯È˘Ï ˙·‰Â‡ ‡Ï· ÌÏÂÎ˘ ÛÈÎ ‰Ê Ï¯˙ÂÈ ÂÏ‡ ÌˆÚ·Â ¨ÌÈ¯˘ „ÁÈ

·Î ˘ÏÁÈ‰Ï ÏÈÁ˙Ó ÂÏÂ˜ Æ‰¯È˘ ¯˘‡Ó ˙Â˜ÚˆÌÈÎÈ¯„Ó‰ °°°¯˙ÂÈ ¯È˘Ï ÁÂÎ ÂÏ ÔÈ‡ ¯
· ÌÏÂÎ ÌÈÏÈÁ˙ÓÂ ̃ ÊÁ ̄ È˘Ï Â˙Â‡ „„ÂÚÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó˙·‰Â‡ „‡Ó È‡ ÆÌÈÈÙÎ ‡ÂÁÓÏ „ÁÈ
· ÌÏÂÎ Ï˘ ÌÈÈÙÎ‰ ˙Â‡ÈÁÓ Ï˘ ÏÈÏˆ‰ ˙‡ ÚÂÓ˘ÏÂÈ˘ÎÚ ¯„Á· Ë˜˘ Æ¯È˘‰ ¯Ó‚ Æ„ÁÈ

·È˘˜Ó ˜¯ ÌÈ„ÏÈ ¯˙ÂÈ ÏÈÁ˙Ó ¯È˘‰ Æ¯˙ÂÈ ‰ÙÈ‰ ˜ÏÁ‰ ¨¯È˘‰ Ï˘ È˘‰ ˜ÏÁÏ ÌÈÎÁÓÌÈ
ËÚÓÎ ¨‰˙ÈÎ· ÂÈ˘ÎÚ ‰ÓÈÚ ‰¯ÈÂÂ‡ ˘È °≠°≠°≠‰≠Ù≠È  Í≠Î  Ï≠Î ¯È˘ ‰Ê ÈÎ ÌÈ¯˘ ¯˘‡Ó
ÏÂ˜ ÚÓ˘ ¢°°°ÌÚÙ‰ „ÂÚ ‰ÏÏ‡È ‰ÏÏ‡È ·ÂË¢ Æ‰Ë˜˘ ‰¯ÈÂÂ‡‰Â ¯È˘‰ ˙‡ ÌÈÓÊÓÊÓ ÌÏÂÎ

·ÈÈÁ ‰ÓÏ ̈ ÌÈÎÈ¯„Ó‰·˘Ï ÌÈ· ÛÈÎ ÍÎ ÏÎ ‰È‰ ‰Ê °°°øøøË˜˘‰ ̇ ‡ ̄ Â°°°°Ô·ˆÚÓÂ ̃ ÊÁ ÏÂ˜ ÈÏ
¯È˘Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó ÂÁ‡Â ˙È˘Ú¯‰ ‰˜ÈÊÂÓ‰ ˙ÚÓ˘ ÌÚÙ‰ „ÂÚ ¨ÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÊÂÁ ÍÈÏ‰˙‰
Ì‰Ï ·‡ÂÎ˘© ÌÈ„ÏÈ‰Ó ˜ÏÁÂ ˙ÂÏÂ˜ ÈÏÂ˜· ÌÈÁ¯Âˆ ÌÈ„ÏÈ‰Ó ˜ÏÁ ÆÈÚ„¯Ùˆ‰ ÂÏÂ˜·

סימול
מחשב

        רמה 1         רמה 2         רמה 3         רמה 4הקריטריונים

ניכרת בולטות
בעיצוב המבע

התיאורי;
ניכרת בולטות

במבנה (על-פי ציר
של זמן, מקום
במרחב וכו');

ניכר ייחוד בלשון
ובסגנון: בבחירה
קולעת של מילים

וביטויים לציון
הצלילים ובשימוש
באמצעים רטוריים

הולמים לסוגה;

ניכר שימוש מכוון
באמצעים רטוריים,
כגון: לשון ציורית,

חזרות, משפטים
קצרים וארוכים לשם

יצירת ריתמוס, וכו'

המבע התיאורי
מעוצב כראוי;

ישנו ליקוי כלשהו
במבנה של התיאור;

ניכר גיוון כלשהו
בלשון ובסגנון:

בבחירה קולעת של
מילים וביטויים
לציון הצלילים

ובשימוש באמצעים
רטוריים הולמים

לסוגה

ישנם ליקויים
בעיצוב המבע

התיאורי או בקשר
שלו לנוף הצלילי;

אין ארגון מבני ברור
(על-פי ציר של זמן,
מקום במרחב וכו');

השימוש באמצעים
לשוניים וסגנוניים
המתאימים לסוגה

(בחירת מילים
וביטויים לציון
הצלילים, לשון

ציורית וכו') הוא
מועט

המבע אינו מתאים
לסוגה;

אין ארגון מבני.
הדברים מוצגים

כרשימה אקראית,
בלתי מאורגנת;

אין כמעט שימוש
באמצעים לשוניים

וסגנוניים המתאימים
לסוגה (בחירת מילים

וביטויים לציון
הצלילים, לשון ציורית

וכו')

מבע 06
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ÌÚÙ ‰‡· ̇ ¢ÈÎ˘¯‰ Æ‰ÏÂÚÙ‰ ̇ ¯Ó‚ ËÚÓ „ÂÚ ̈ ·ÂË ÆË˜˘· ̄ È˘‰ ̇ ‡ ÌÈÓÊÓÊÓ ̃ ¯ ®ÔÂ¯‚‰
ÈÎ ˙È˘Ú¯ ¯˙ÂÈ „ÂÚ ÂÏÈÙ‡ ‰˜ÈÒÂÓ‰ ÆÌÈ¯˘Â ÌÈ¯˘ ÂÁ‡Â ¯È˘‰ ˙‡ ÚÂÓ˘Ï ‰Â¯Á‡

·‚˘ Âˆ¯ ÌÈÎÈ¯„Ó‰˙ÂÁ¯ˆÂ ÌÈÈÙÎ ˙Â‡ÈÁÓ ˙ÂÚÓ˘ ¯È˘‰ ÛÂÒ· °°°‰˜ÈÊÂÓ‰ ÏÂ˜ ÏÚ ¯Â
·Î‰ ÏÎ ÂÏ ÌÈ¯ÓÂ‡ „Â„ÈÚ Ï˘·‰ ÌÈÎÏÂ‰ ÂÁ‡Â „Â°°ÌÈÈÊÂ‡· Ë˜˘ ÛÂÒ ÛÂÒ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ‡ Æ‰˙È

°°°ÛÈÎ ‰ÊÈ‡
· ÂÈ˘ÎÚ ·ÂË‰Ú˘‰ ÂÈ˘ÎÚ ¯ÚÂÏÈ‡‰ ˙ÏÂÚÙ· ÈËÒÂ˜‡‰ ÛÂ‰ ˙‡ ¯‡˙Ï È˙¯Ó‚ ‰Ê Ú‚¯

Â ˙Â‡¯Ï ˙ÎÏÏ ‰ˆÂ¯ È‡Â ≤±∫≤¥ÚÂÓ˘Ï· Ê‡ ¢˙ÙÒÎ¢‰ ˙‡ ÈÈÈÈÈÈÈÈÈ

 הכותבת ממקדת את התיאור שלה בזמן ובמקום מוגדרים, ומארגנתהערות:
פי רצף של זמן, עם פתיחה וסיום מובחנים. הנוף הצלילי לאורך כל–אותו על

הטקסט מפורט ודינאמי: רעש, צעקות, פטפוטים, שקט, שירה, זמזום, מחיאות
כפיים, קריאות עידוד - הכול מתואר בשפה חיה ותוססת, תוך שילוב דעתה של
הכותבת. הפירוט, הססגוניות, הגודש והציטוטים משכנעים בכך שהטקסט אותנטי.
המשלב הלשוני מעורב - שפה דבורה בצד שפה פורמאלית. יש לציין את היכולת
של הכותבת לגייס לעזרתה את סימני הפיסוק להבלטת הקולות והאווירה ולהדגשת
עמדתה האישית. לסיכום, הטקסט מעיד היטב על היכולת התיאורית של הכותבת.

20 דקות במשחק כדורגלרמה 3
■·‰ Ï‰˜‰ ÔÓ ˙ÚÓ˘ ‰Ï˜ ‰ÚÂ¯˙Â ˘¯‚ÓÏ ÌÈÏÂÚ ÌÈ˜Á˘‰·Î ÆÌˆÓÂˆÓ‰ È˙ÈÌÈÚÓÂ˘ ¯

·· ̇ ÂÚ˜Â˘ ÌÈ˜Á˘‰ ÈÏÚ ̇ ‡· Ë‡≠Ë‡ ıÂ˙‡¯˜Ï ̆ ¯‚Ó‰ ÏÚ ÌÈÓ˜Ó˙Ó ÌÈ˜Á˘‰˘ ÔÓÊ
˘È‚¯‰Ï ¯˘Ù‡ ÆÌÈ·ÂÓ ‡Ï ÌÈ˘Á¯ ¨˘¯‚Ó· ÌÈÂ˘ ÌÈ˘Á¯ ÌÈÚÓÂ˘ Æ˜Á˘Ó‰ ˙ÏÈÁ˙
‰˘È Æ˙Â‡¯Â‰ ÌÈ˘˘ÁÏÓÂ Ì‰ÈÈÚ· Ì‰Ï ÌÈÏÓÏÓÓ ˘¯‚Ó‰ ÏÚ ÌÈ˜Á˘‰ ¨˙Â˘‚¯˙‰·
ÏÈÏˆ ÌÈÚÓÂ˘ Æ˜Á˘Ó‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ Â˙È˜Â¯˘Ó· ‰˜ÊÂÁ· ˜¯Â˘ ËÙÂ˘‰Â ¯ˆ˜ ÔÓÊÏ ‰ÓÓ„
ÌÈ˜Á˘‰ ÂÁ¯ˆ ÌÒ˜ ‰ËÓ· ÂÓÎ ‰Ê ÈÈ¯Á‡ „ÈÓÂ ¯Á‡· ˘‚˙‰ „Á‡ Ô˜Á˘ ¯˘‡Î ‰Ë·Á

·˜‰ ÆËÙÂ˘‰ ÏÚ˘È¯ÁÓ ˘Ú¯ ‰ÚÈ‚‰Â ‰¯È‰Ó ‰Ù˜˙‰Ï ‰‡ˆÈ ˙Á¯Â‡‰ ‰ˆÂ–ÌÈÈÊÂ‡
·‰ ÏÒÙÒ‰ „ˆÓ ‰Ï˜ ‰Á‡ ÚÂÓ˘Ï ̄ ˘Ù‡ ‰È‰ ÆÏÂ‚ ÂÚÈ˜Ù‰ ÔÎ Ì‚ Ì‰Â ‰È„‰Â‡Ó·‡ È˙ÈÏ

· ˙Â˘ÈÁÏ Ì‚ ÂÈ‰ÌÈÓ‡Ó‰Ó ‰ÚÈ‚‰Ï ˘ÓÓ Ï˘ ˙Â˜ÚÊ ÂÏÈÁ˙‰ Í˘Ó‰· Æ‰ÂÂ˜˙ ˘È˘ Â
·ÚÏ·˜‰ È˜Á˘Ó ˜ÏÁ Ì‚ ÆÌ‰È˜Á˘ ¯ÆÈ˘‰ ÈÙÏÎ „Á‡ ˙ÂÓ¯ ˙Â˜Úˆ ÂˆÈÙ‰ ˙ÂˆÂ

 הטקסט מתמקד בתיאור של התרחשות בת 20 דקות. הכותב מפגין יכולתהערות:
ידי הפירוט, הגיוון, ותשומת הלב לפרטים. הטקסט משכנע באמינותו,–תיאורית על

ויש בו ביטויים מגוונים לתיאור הנוף האקוסטי: "קול נעלי השחקנים השוקעות
בבוץ", "אנחה קלה מצד הספסל הביתי", "השחקנים ממלמלים להם ביניהם

ומלחששים הוראות".
על אף שאין ביטוי לעמדת הכותב, ועל אף שהסיום קטוע, דורגה התשובה ברמה 3.

הנוף הצלילי בשיעור ערביתרמה 2
■·¯Ú ̄ ÂÚÈ˘ ÏÁ‰ ̇ È˘ÈÏ˘‰ ‰Ú˘·¯ÂÚÈ˘· Æ‰ÒÎÂ ‰˙ÈÎ‰ Ï˘ ̇ Ï„‰ ̇ ‡ ‰Á˙Ù ‰¯ÂÓ‰ Æ˙È

·„ ÈÈÓ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÈÙÂ ÌÈ˜Â˜Áˆ È˙ÚÓ˘˙ÂÏÏ˜ Ô‚ÊÓ‰ ˙Ï„‰ Ï˘ ‰¯È‚ÒÂ ‰ÁÈ˙Ù ÌÈ¯
·Á Ï˘ ˘Ú¯· ÛÂ¯Ù¯ ˙ÂÁÏÂ˘ ˙¯È¯‚ ˙Â‡ÒÎ ˙¯È¯‚ ÌÈ˜ÈËÒÓ ˙ÂÏÈ¯ÙÒÓ ‰‡È¯˜ ÌÈÙ„

·¯ÚÏ˘ ‰¯È‚ÒÂ ‰ÁÈ˙Ù ÌÈËÚ ‰ÒÎÓ Ï˘ ‰¯È‚ÒÂ ‰ÁÈ˙Ù ÌÈÏÂÚÈ˘ ÁÂÏ‰ ÏÚ ‰·È˙Î ˙È
˙Â˜Úˆ ÁÂÏ ˙˜ÈÁÓ ÌÈ˜ÈÏ˜ ÔÓÂÈ ˙ÁÈ˙Ù ˙ÂÁ˙ÙÓ ÚÂÚ ¯ÓÏ˜‰ Ï˘ ßıÂ˜Ò‰Â ßı¯ßˆÈ¯‰
‰¯È‚ÒÂ ‰ÁÈ˙Ù ÌÈ¯˜ÂÏ‰ Ï˘ ‰¯È‚ÒÂ ‰ÁÈ˙Ù ÌÂ˜ÓÏ ÌÂ˜ÓÓ ÌÈÎÏÂ‰˘ ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ÌÈ„Úˆ
‰˘È‚¯‰ ‰¯ÂÓ‰ È˙Ú„Ï ˜ÁÓ ˙˜ÈÁÓ ÌÈ˜È˙ ˙ÁÈ˙ÙÂ ‰¯È‚Ò ÌÈ¯˜ÂÏ‰ Ï˘ ÌÈÏÂÚÓ‰ Ï˘

Æ¯ÂÚÈ˘· ‰ÎÈ˘Ó‰ ‡È‰Â ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ‰Ï ÔÈ‡˘

הטקסט מורכב משלושה משפטים בלבד: המשפט הפותח והמשפט המסכם הערות:
הם משפטים בני שורה אחת, המסתיימים בנקודה. המשפט השני, המתחיל
ב"בשיעור שמעתי …" והמסתיים ב"מחק", מכיל רשימה ארוכה ובלתי מאורגנת,
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אבל אותנטית ומפורטת, של מרכיבי הנוף האקוסטי. בגלל היעדר סימני הפיסוק,
רשימה זו נקראת בנשימה אחת, מה שיוצר אפקט רטורי: יש קצב ויש אווירה.
לכאורה, קשה להחליט: האם לפנינו תיעוד בלתי מעובד או תיאור פוסטמודרני
מתוחכם? האם יש כאן יכולת מוכחת לכתיבה תיאורית, כפי שנדרשה בהנחיות, או

כתיבה רשלנית?
עם זאת, העיצוב הבלתי מתוחכם של הטקסט מחזק את הרושם שהתיעוד לא עבר
עיבוד, אלא הועתק כלשונו, והוספו לו משפט פתיחה ומשפט סיום לשם יצירת

מסגרת. לפיכך, התיאור דורג ברמה 2.

הנוף הצלילי בביתי
■·‰ ‡Â‰ ¯‡˙Ï È˙¯Á·˘ ÈÏÈÏˆ‰ ÛÂ‰ÛÂ· Æ‡Â‰ Â˙Â˜ÒÚ˙‰Â „Á‡ ÏÎ ≠ ‰ÏÈ‚¯ ‰Ú˘· ˙È

‰ÁÓ˘ ˙Â‚‡˘ ¨ÌÈ˜ÂÁˆ ¨ÌÈ¯È˘ ¨‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ÈÏÈÏˆ ∫ÌÈÏÈÏˆ ÔÂÂ‚Ó ÂÈ˘ÎÚ ˙ÚÓÂ˘ È‡ ‰Ê‰
¨®ÌÈÓ‰ ̇ ÓÈ¯Ê© ̈ ÌÈÓ‰ ̆ Á¯ ̈ ·ÂÁ¯‰Ó ̇ Â˜È¯˘ ̈ ÌÈÙ„‰ ̆ Â¯˘¯ ̇ ‡ Ì‚ ̇ ÚÓÂ˘ È‡ Æ˙Â˜ÚˆÂ

· ˜Âˆ˜ˆ ¨˙ÂÓÈ˘ ¨ÔÂ¯‚· ÍÂÎÁÎ ¨ÏÂÚÈ˘ ¨‡ÒÎ ˙Â¯È¯‚ ¨ÌÈÈÈ˘ ÁÂˆÁÈˆ Ï˘ ÏÈÏˆ¨ÔÂ˘Ï
Ï˘ ˜ÈÏ˜ ¨·˘ÁÓ· ‰„Ï˜‰‰ Ï˘ ÏÈÏˆ ¨ÔÂÙÏË ÏÂˆÏˆ ¨¯Â‡ ˙¯È‚Ò Ï˘ ˜ÈÏ˜ ¨˙Ï„ ˙˜È¯Ë

·ÎÚ‰ÆÁÈ„Ó· ˙ÂÒÂÎ‰ ˘Â˜˘˜Â ˙ÂÈÂÎÓ‰ ˙ÚÈÒ Ï˘ ÏÈÏˆ ¨·˘ÁÓ· ¯

·· ÈÏÈÏˆ‰ ÛÂ‰ ˙‡ ˙·‰Â‡ È‡˘ ‡È‰ È˙¯Á·˘ ÛÂ‰ ÈÙÏÎ ÈÏ˘ ‰„ÓÚ‰¨ÁÓ˘ ‡Â‰ ÆÈ˙È
·ÂÈÁ‰ „ˆ‰ ÆÌÈÚÂ ÌÁ·˘ ÈÂÏ˘ ÈÏÈÏ˘‰ „ˆ‰Â Æ‰ÁÓ˘Â ‰ÓÈÚ ‰˘‚¯‰ ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ¨Â

ÆßÂÎÂ ˙Â˜Úˆ ¨ÌÈÒÚÎ ÈÈÈÚ· ÔÁ ÌÈ‡ˆÂÓ ‡Ï ÂÏ˘ ÌÈ˘Ú¯‰ ÌÈÓÚÙÏ˘

·· ÈÏ ÌÈÚ ÏÏÎ Í¯„·· ÈÏÈÏˆ‰ ÛÂ‰ ˙‡ ˙·‰Â‡ ‰¢Ò· È‡Â ¨ÂÆÈ˙È

זהו אוסף לא-ממוין של פריטים. הכותבת מגדירה את הנוף המתוארהערות: 
כ"הבית בשעה רגילה, כל אחד בהתעסקותו", ואכן, גם התיאור הוא "רגיל", כללי,
בלתי מחייב, אינו משכנע באותנטיות ואינו ייחודי לשעה ולמקום. הקולות הם
כלליים ונעדרי הקשר: צחוקים, שאגות, צעקות, שיעול, כחכוך, נשימות, צקצוק.
נוצר הרושם, שהכותבת הסתפקה בכתיבת מילים שמתאימות לתיאור צלילים
בכל בית שהוא, במקום לתת תיאור מפורט של פרט מסוים בבית, מנקודת מבט

אישית. בנוסף, עמדתה סתמית ושבלונית.

הנוף הצלילי בשוקרמה 1
■· ÂÏÈ˜ ÌÂÈ‰ ̃ ¯ ̈ ÌÈÊÂÙ˙ ̈ ÌÈÊÂÙ˙ ̈ ÌÈÊÂÙ˙–· ÍÏ ÔÈ‡ ÈÏ „È‚˙ ÆÌÈÏ˜˘ µÌ˙Ò ‰˙‡˘ Â‡ ̇ È

·ÚÏÂ ˙Â˜Ï ˜¯ È˙Èˆ¯ ¨ÈÂ„‡ ¨‡Ï øÈÏˆ‡ ¯˜·Ï ‡·· ø‰ÈÚ· ÍÏ ˘È ÆÍÏˆ‡ „Â·Ú˙ ‡Â„Â
ÆÌÈ¯ÎÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÏ‚Èß‚ ÌÈÚÓÂ˘ ‰Ê‰ ÚË˜· °¯„Ò· ÆÌÈÊÂÙ˙ ˙¯ÂÓ˙

„„ ¨ÌÈ‚„ ‰ˆÂ¯ „ÏÈ È‰ ÆÌÈ‚·Ó ‡Ï ‰Ê ¨‰„Â˙ ‡Ï øÌÈ‚·˘· Ï˘·‡ È‡ ‡Ï ÆÏ˘Â‰ÓÎ ÆÍÏÈ
ÆÏ˜˘ ±∞ ‰ÏÂÚ ÂÏÈ˜ øÂÏÈ˜ ‰ÏÂÚ

øÏ˜˘ ±∞ ø‰Ó
ÌÈÏÈÓ È˙ÚÓ˘ ‡Ï È‡ Æ¯ÂÎÓÏÂ ˙Â˜Ï ÌÈÈÈÂÚÓ ‡Ï˘ ÌÈÂ˜Â ÌÈ¯ÎÂÓ ÂÚÓ˘ Ô‡Î „Ú

ÆÂÈ‰˘ ˙ÂÒ‚

השוק הוא מקום ססגוני מכל הבחינות, גם מן הבחינה האקוסטית. הכותבהערות: 
מתמקד כאן בהיבט אחד מצומצם בלבד של הנוף הצלילי: שיח שוק (סטריאוטיפי).
הטקסט אינו משכנע באמינותו. יש לשער, שאילו באמת ביקר הכותב בשוק לצורך
המשימה, היה מבחין בצלילים רבים אחרים, וגם בשיח מגוון יותר.  מהתיאור לא

ניכרת יכולת תיאורית רבה.
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