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א ינ טר נ ט ,תק ל יט ור וכ ל השאר -
א פי ון ס וג ים שו ני ם של מק ור ות מ יד ע
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)מסלול סגור ומסלול פתוח(

יעדי ההערכה העיקריים

לבדוק את יכולתו של התלמיד:
• להעריך סוגים שונים של מקורות מידע מהיבטים נתונים.
• לכתוב חוות-דעת בצורת המלצה או ביקורת מנומקת.
• לשאוב מידע מפורום באינטרנט.

תיאור כללי

מילות מפתח:
■ עבודת-חקר/נושא חקר
■ מקורות מידע
■ אתר אינטרנט
■ כתיבת חוות-דעת
■ תקליטור
■ פורום )קבוצת דיון(
■ כלים להתמצאות
■ הפניות וקישורים
■ נגישות ,זמינות ,עדכניות

משימה זו בודקת את מודעותו של התלמיד למאפיינים של מקורות מידע דיגיטליים ומודפסים
העומדים לרשותו לשם מילוי מטלה לימודית נתונה .המשימה מתמקדת בעיקר בבחינת היכולת
להעריך את האינטרנט כמקור מידע ,בהשוואה למקורות מידע אחרים שעומדים לרשות התלמיד.
את הערכתו המנומקת התלמיד בונה לפי קטגוריות נתונות.
בחלק א של המשימה שני מסלולים :מסלול סגור ,שבו מוצגים שני נושאים" :הנגב" ו"דולפינים",
וארבעה מקורות מידע אפשריים לכל נושא ,ומסלול פתוח שבו המורה צריך להגדיר לתלמידים את
נושא העבודה ,ולספק להם מקורות מידע רלוונטיים.
חלק ב של המשימה הינו רשות .מטרתו לבדוק את יכולתו של התלמיד לשאוב את המידע הדרוש
לו מפורום באינטרנט.
המשימה מיועדת ליחידים או לזוגות.

מבנה המשימה
זמן

פעילויות
חלק א
)מסלול סגור(

קריאה וכתיבה :עיון במקורות מידע והערכתם
בנושאים "הדולפינים" או "הנגב"
כתיבה :חוות-דעת )המלצה/ביקורת( על אתר
אינטרנט מסוים

חלק א
)מסלול פתוח(

כנ"ל  -בנושא שהמורה קובע

חלק ב

השגת מידע באמצעות פורום באינטרנט
כתיבה :דיווח והערכה

1

שבוע

מקום

בית
או כיתת
מחשבים

35

‡ Ú„ ÈÓ ˙Â ¯Â˜Ó Ï ˘ ÌÈ Â ˘ ÌÈ ‚Â Ò Ô ÂÈ Ù‡ ≠ ¯‡ ˘‰ ÏÎÂ ¯Â ËÈ Ï˜˙ ¨ Ë ¯ Ë È
©® ÁÂ˙ Ù ÏÂ ÏÒÓ Â ¯ Â‚ Ò ÏÂ ÏÒ Ó

הסבר כללי
המשימה מתמקדת באפיון אתר אינטרנט כמקור מידע ,בהשוואה למקורות מידע אחרים,
מסורתיים ועדכניים ,דיגיטליים ומודפסים ,כגון :פורום )קבוצת דיון( באינטרנט ,תקליטור–
לומדה ,ערך אנציקלופדי וספר עיון.
במשימה התלמידים צריכים לעיין בשני מקורות בלבד  -באתר האינטרנט ובמקור נוסף
מהרשימה .ההנחה היא ,שעצם העמדתם זה מול זה מבליטה את אפיוניהם השונים.
התנאים המוקדמים למשימה זו הם:
 .1נגישות למקורות המידע
 .2התמצאות בסיסית בשימוש באינטרנט ובתקליטור
המשימה נעשית בהקשר של פעילות לימודית שוטפת  -אם הכנת עבודה ואם לימוד עצמאי
במסגרת מקצוע לימוד מסוים.
לבחירתכם שני מסלולי ביצוע  -מסלול סגור ומסלול פתוח.
במסלול הסגור הצענו שני נושאים לעבודה" :הנגב" ו"דולפינים" ,והצענו ארבעה מקורות
מידע לכל נושא .יש להביא בחשבון שאם התלמידים אינם כותבים ממש עבודות בנושאים
אלה ,המשימה אינה אותנטית.
במסלול הפתוח על המורה להגדיר עבור התלמידים את נושא העבודה ,ולספק להם את
מקורות המידע הרלוונטיים .חשוב שנושא העבודה יהיה אותנטי ,כלומר  -חלק מתכנית
הלימודים .מומלץ להתייעץ עם מורי המקצועות השונים המלמדים בכיתה ,לצורך קביעת
הנושא ולשם השגת מקורות מידע טובים .בשני המסלולים התלמידים צריכים להגיע בעצמם
אל מקורות המידע  -בספריית בית-הספר ,בספרייה העירונית או באמצעות מקורות פרטיים.
המקורות המוצעים כאן אמורים להתאים לנושאים הנדונים  -כל מקור וסגולותיו ,כל מקור
ותרומתו הייחודית .מטרת המשימה היא לבדוק את יכולתם של התלמידים לעמוד על
יתרונותיהם ועל חסרונותיהם של מקורות מידע אלה ,ובפרט של האינטרנט .מטרתנו להביא
את התלמיד להכיר ביתרונותיו של האינטרנט כמקור מידע ,למרות חסרונותיו הידועים )מידע
חסר ערך שעלול להימצא בו ,הצפת מידע(.

חלק א :עיון במקורות מידע
הענקת כוכבים )****(

Æ±

„¯‚ÆÆÆÌ˙¯Á·˘ Ú„ÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ˙‡ Â

מטרה

לבחון את היכולת לעיין במקור מידע ולהפעיל שיקול-דעת ביחס למידע הנמצא בו.

הערה

סעיף זה הוא לביצוע בלבד ,ללא ציינון.
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הנמקות לדירוג

≤Æ

ÆÆÆÌ˙‡ÏÈÓ˘ ‰Ï·ËÏ ÂÒÁÈÈ˙‰ ÆÆÆÌ˙˙˘ ‚Â¯È„‰ ˙‡ Â˜Ó

מטרה

לבחון את היכולת להעריך מקור מידע ולנמק את ההערכה.

הערות

בסעיף זה תוערך כל אחת מן הקטיגוריות על-פי הקריטריונים תוכן ומבע .המחוון זהה עבור
שלוש הקטגוריות הראשונות ,אך בחרנו להציגו מחדש בכל סעיף ,כדי להקל על המורה.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(
קריטריונים
01

תוכן

02

מבע

רמה 4

רמה 4

רמה 3

רמה 2

רמה 1

ההנמקה לקטגוריה היא ההנמקה לקטגוריה היא ההנמקה לקטגוריה היא ההנמקה לקטגוריה
ריקה )מציינת את
לעניין וממוקדת )לעתים מעורפלת/מרומזת
לעניין וממוקדת;
ונכללים נושאים אחרים; הקטגוריה או מסבירה
מאוזכרים נושאים
אותה( או שאינה לעניין
אחרים(;
או שאינה הגיונית.
קיימת התייחסות כללית קיימת התייחסות כללית קיימת התייחסות כללית
ו/או ספציפית למקור ו/או ספציפית למקור
ו/או ספציפית למקור
הנדרש.
הנדרש.
הנדרש.
קיימת שליטה מיטבית
במוסכמות הכתיבה:
בתחביר ,בפיסוק
ובכתיב;
שימושי הלשון לציון
הנמקה ו/או העדפה
הולמים.

קיימת שליטה חלקית
במוסכמות הכתיבה:
בתחביר ,בפיסוק
ובכתיב;
קיים ליקוי כלשהו
בשימוש הלשון לציון
הנמקה ו/או העדפה.

אין שליטה במוסכמות
קיימת שליטה מעטה
הכתיבה :בתחביר,
במוסכמות הכתיבה:
קיימות שגיאות בתחביר ,בפיסוק ובכתיב;
בפיסוק ובכתיב;
בניית המשפטים
שימושי הלשון לציון
והקישוריות ביניהם
הנמקה ו/או העדפה
מרושלת ולקויה.
משובשים.

■

‡ÍÈ¯„Ó ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡‰ ˙‡ ÂÏÈ‡Â ¨˙È·‰Ó ÈÏ ÔÈÓÊ ‡Â‰ ÈÎ Ë¯ËÈ‡‰ ˙‡ ‰ÙÈ„ÚÓ È
˙ÎÏÏ ‰ÎÈ¯ˆ È˙ÈÈ‰ ¨¯ÂËÈÏ˜˙ ‰ÎÈ¯ˆ È˙ÈÈ‰ Ì‡ ÆÌÈÎ˘‰Ó ˙Á˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ È‡ Ï‡¯˘È
Æ®ÏÂ„‚ ¯Â˙ ÔÈ‡ Ì‡Â ¨Ì‰Ï ˘È Ì‡© ‰ÈÈ¯ÙÒÏ
‡˙¯ ÏÈ„·‰Ï ÆÆÆ„ÂÚÂ ÌÈ¯·Á Ïˆ‡ ¨˙È·· Â˙Â‡ ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ Æ˘È‚ ¯˙ÂÈ Ë¯ËÈ‡‰
ÌÂ˜Ó· „Â·ÚÏÂ ‰ÈÈ¯ÙÒÏ ˙ÎÏÏ ıÓ‡Ó ˘¯„ ÆÌÂ˜Ó ÏÎ· ˙‡ˆÓ ‡Ï˘ ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡‰Ó
˘ÆÂÏ˘ ·˘ÁÓ· ˙ÏÚÂÙ ‡È‰ „ÈÓ˙ ‡Ï Æ‰ÈÓÊ ˙ÂÁÙ ‰„ÓÂÏ‰ Æ˙È·‰Ó ÁÂ ˙ÂÁÙ ‡Â‰

■

‡Æ˙È·· Â˙Â‡ ÈÏ ˘È ÈÎ Ï‡¯˘È ÍÈ¯„Ó ˙‡ ÛÈ„ÚÓ È
ÆÛÒÎ ‰·¯‰ ‰ÏÂÚ Ì‚ ‡Â‰ ÌÂÈ·Â ¨·˘ÁÓ ˘È ÌÏÂÎÏ ‡ÏÂ Æ¯È‰ÓÂ ËÂ˘Ù ¯˙ÂÈ È˙Ú„Ï ¯ÙÒ‰
ÆÛÒÎ ‰ÏÂÚ ‡Ï ¯ÙÒ ÆË¯ËÈ‡· ¯·Á ˙ÂÈ‰Ï

■

·‡˙¯ Æ˙ÂÈÂÓÓÂ ˙Â¯„ÂÒÓ ˙ÂÏ‡˘‰Â ¨¯È˘ÚÂ Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓ‰ ÌÈÈÙÏÂ„‰ Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰
Æ¯˙‡· È˘‡¯‰ Û„‰Ó ¯·Î ÔÈÓÊ ‡Â‰ ¨„Â‡Ó ˘È‚ Ú„ÈÓ‰

■

הערות :בשתי הדוגמות הנ"ל התוכן והמבע ברמה גבוהה ) ;(4הנמקת הההעדפה
נתמכת נכון על-ידי ַקש ָרים ,כגון :ואילו ,ולהבדיל.
■

הערה :המבע ידורג ברמה .1

3
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רמה 3

■

ÛÂÒ‡ÏÂ ÔÎ„Ú˙‰Ï ÏÂÎÈ ˙‡Ê ÏÎ· ‰˙‡ ¨˙È·· ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ÍÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ì‚ ∫˙Â˘È‚
Æ‰·¯ ¯˙ÂÈ Ë¯ËÈ‡· ˙ÂÎ„Ú‰ ÆË¯ËÈ‡ ÍÏ ˘È Ì‡ Ú„ÈÓ
Æ‰‰Ó ¯˙ÂÈÂ ¨¯˙ÂÈ ˜ÓÂÓ Ì‚ ‡Â‰Â ¨‰ˆÂ¯ È‡˘ ‰Ú˘ ÏÎ· ÒÎÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ È‡ Ë¯ËÈ‡Ï

רמה 2

■

‡˙¯ Æ˘Ó˙˘ÓÏ ‰Ï˜Â ‰˘„Á ‰È‚ÂÏÂÎË ÏÚ ÏÚÂÙ Ë¯ËÈ‡‰

רמה 1

■

‡ÆÔ·ÂÓ ¯˙ÂÈÂ Â· ˘Ó˙˘‰Ï Ï˜Â ÁÂ ÈÎ ∫Ë¯ËÈ
·‡˙¯ Æ¯ÙÒ ÁÂ˙ÙÏ ¯˘‡Ó ˙ÂÁÙ ‡È‰ ˙Â˘È‚‰ Ë¯ËÈ‡‰

■

■

הערה :תשובה זו היא גם דוגמה לליקוי בבניית המשפט )רמה .(2

≤Æ

·ÆÆÆ˙ÂÈÎ„Ú‰ ˙ÈÁ·Ó Æ

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(
קריטריונים
03

תוכן

04

מבע

רמה 4

רמה 4

רמה 3

רמה 2

רמה 1

ההנמקה לקטגוריה היא ההנמקה לקטגוריה היא ההנמקה לקטגוריה היא ההנמקה לקטגוריה
ריקה )מציינת את
לעניין וממוקדת )לעתים מעורפלת/מרומזת
לעניין וממוקדת;
ונכללים נושאים אחרים; הקטגוריה או מסבירה
מאוזכרים נושאים
אותה( או שאינה לעניין
אחרים(;
או שאינה הגיונית.
קיימת התייחסות כללית קיימת התייחסות כללית קיימת התייחסות כללית
ו/או ספציפית למקור ו/או ספציפית למקור
ו/או ספציפית למקור
הנדרש.
הנדרש.
הנדרש.
קיימת שליטה מיטבית
במוסכמות הכתיבה:
בתחביר ,בפיסוק
ובכתיב;
שימושי הלשון לציון
הנמקה ו/או העדפה
הולמים.

קיימת שליטה חלקית
במוסכמות הכתיבה:
בתחביר ,בפיסוק
ובכתיב;
קיים ליקוי כלשהו
בשימוש הלשון לציון
הנמקה ו/או העדפה.

אין שליטה במוסכמות
קיימת שליטה מעטה
הכתיבה :בתחביר,
במוסכמות הכתיבה:
קיימות שגיאות בתחביר ,בפיסוק ובכתיב;
בפיסוק ובכתיב;
בניית המשפטים
שימושי הלשון לציון
והקישוריות ביניהם
הנמקה ו/או העדפה
מרושלת ולקויה.
משובשים.

■

·‚‰ ¯˙‡˘ „ÂÚ· ¨®‰˘ ≤∞≠Ó ¯˙ÂÈ ÈÙÏ© ±π∑π ˙˘Ó ‡Â‰ ˙È·· ÈÏ ˘È˘ Ï‡¯˘È ÍÈ¯„Ó
·‡Æ‰Ê‰ ÚÂ·˘Ï ÂÏÈÙ‡Â ÂÊ‰ ‰˘Ï ÔÎ„ÂÚÓ Ë¯ËÈ
‡˙¯ ‡ÆÌÈË¯Ù ÂÏ ÛÈÒÂ‰ÏÂ ˘„ÁÏ ¯˘Ù‡ „ÈÓ˙˘ ÍÎ ¨ÌÈÓÈ ‰ÓÎ ÏÎ ÔÎ„Ú˙‰Ï ÏÂÎÈ Ë¯ËÈ
‡˙ Æ˘„ÁÓ ¯Â‡Ï ‡ÈˆÂ‰Ï ÍÈ¯ˆ ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ¨‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡‰

■

‡˙ ÍÈ¯ˆ ‰˙Â‡ ÔÎ„ÚÏ ÍÈ¯ˆ ¯˘‡Î˘ ‰ÎÂ˙‰ ˙ÓÂÚÏ ¨ÔÎ„ÚÏ „ÈÓ˙ ¯˘Ù‡ Ë¯ËÈ‡‰
ÆÚ„ÈÓ ¯˙ÂÈ ˘È Ë¯ËÈ‡· Ì‚Â Æ˘„ÁÓ ‰˙Â‡ ·Â˙ÎÏ
Æ¯˙‡· ¯˘‡Ó ‰˙Â‡ ÔÈ·‰ÏÂ ‡Â¯˜Ï Ï˜ ˙ÂÁÙÂ ‰˘È ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ˙È¯·Ú‰ ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡‰

■

·‡˙¯ ÆÏ‡¯˘È ÍÈ¯„Ó· ÂÓÎ ‰·¯ ˙ÂÎ„Ú ÔÈ‡ Ë¯ËÈ‡‰
Æ¯ÊÂÚ ¯˙ÂÈÂ È˙Â„È„È ¯˙ÂÈ ¯ÙÒ‰˘ ‡Â‰ ˜ÂÓÈ‰

■

הערות :התשובה הראשונה מתייחסת לעדכניות מקור המידע באופן ספציפי ,ואילו
התשובה השנייה מתייחסת לעדכניות באופן כללי ועקרוני .שתי התשובות הן ברמה
גבוהה גם מבחינת התוכן וגם מבחינת המבע שלהן.
רמה 3

■

הערה :אכן ,עדכניות יכולה להתבטא גם בשימוש בשפה ,אך לא זה הקריטריון
העיקרי להערכתה.
רמה 1

■
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≤Æ

‚ÆÆÆÌÈ¯Â˘È˜‰Â ˙ÂÈÙ‰‰ ˙ÈÁ·Ó Æ

הערות

מקורות המידע עבור הנושאים "הנגב" ו"הדולפינים" לא ידורגו גבוה בקטגוריה זו ,שכן יש
בהם מעט הפניות וקישורים למקורות מידע אחרים .תשובה ברמה גבוהה צריכה לציין עובדה
זו .תשובה המתייחסת באופן כללי להבדלים שבין מקורות המידע ,באפשרויות ההפניה שלהם
למקורות מידע אחרים ,תדורג נמוך יותר.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(
קריטריונים
05

תוכן

06

מבע

ההנמקה לקטגוריה היא ההנמקה לקטגוריה היא ההנמקה לקטגוריה היא ההנמקה לקטגוריה
ריקה )מציינת את
לעניין וממוקדת )לעתים מעורפלת/מרומזת
לעניין וממוקדת;
ונכללים נושאים אחרים; הקטגוריה או מסבירה
מאוזכרים נושאים
אותה( או שאינה לעניין
אחרים(;
או שאינה הגיונית.
קיימת התייחסות כללית קיימת התייחסות כללית קיימת התייחסות כללית
ו/או ספציפית למקור ו/או ספציפית למקור
ו/או ספציפית למקור
הנדרש.
הנדרש.
הנדרש.
קיימת שליטה מיטבית
במוסכמות הכתיבה:
בתחביר ,בפיסוק
ובכתיב;
שימושי הלשון לציון
הנמקה ו/או העדפה
הולמים.

רמה 4

רמה 1

■

■

ÆË¯ËÈ‡‰ ¯˙‡ ÂÓÎ ÌÈ¯„ÂÒÓ ‡Ï Ì‰ ÈÎ ÈÈÏÚ ÌÈÙÈ„Ú ‡Ï ÌÈÙÒÂ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó
ÆÌ˙Â‡ ‡ÂˆÓÏ ‰˘˜ ÌÈÓÚÙÏ ˜¯ ¨˙Â·¯ ˙ÂÈÙ‰‰ ÏÏ‚· ‚Â¯È„ Â˙Â‡ Ì‰È˘Ï È˙˙

■

07

קיימת שליטה חלקית
במוסכמות הכתיבה:
בתחביר ,בפיסוק
ובכתיב;
קיים ליקוי כלשהו
בשימוש הלשון לציון
הנמקה ו/או העדפה.

אין שליטה במוסכמות
קיימת שליטה מעטה
הכתיבה :בתחביר,
במוסכמות הכתיבה:
קיימות שגיאות בתחביר ,בפיסוק ובכתיב;
בפיסוק ובכתיב;
בניית המשפטים
שימושי הלשון לציון
והקישוריות ביניהם
הנמקה ו/או העדפה
מרושלת ולקויה.
משובשים.

‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡· ÆÌÈ¯Â˘È˜Â ˙ÂÈÙ‰ ˜ÈÙÒÓ ÔÈ‡ Ì‰È˘· ÈÎ ¨‰ÓÂ„ ‚Â¯È„ ˙Â¯Â˜Ó‰ È˘Ï È˙˙
‡ÍÂ˙· ˙ÂÈÙ‰ ËÚÓÎ ÔÈ‡ ÆÍ¯Î‰ ÛÂÒ· ˘È Ï·‡ ¨Í¯Ú‰ ÛÂÒ· Ú„ÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ˙ÓÈ˘¯ ÔÈ
˙Â¯Â˜ÓÏ ÌÈ¯Â˘È˜ ËÚÓ ˜¯ ˘È ®·‚© Ë¯ËÈ‡· Æ®Ú¢Ú© ¢Í¯Ú ÔÈÈÚ¢ ¯˘‡Ó ıÂÁ ¨ËÒ˜Ë‰
ÆÚ„ÈÓ
·‡˙¯ Ú„ÈÓ ˙Â¯Â˜ÓÏ ÌÈ¯Â˘È˜ Â‡ ˙ÂÈÙ‰ ÏÏÎ· ÔÈ‡ ¨È˙È‡¯˘ ‰Ó ÈÙÏ ¨ÌÈÈÙÏÂ„‰
ÆÍÂÓ ‚Â¯È„ ÂÏ È˙˙ ÔÎÏ ¨ÌÈÙÒÂ

■

≤Æ

רמה 4

רמה 3

רמה 2

רמה 1

„ÆÆÆ˙Â‡ˆÓ˙‰Ï ÌÈÏÎ‰Â ‰·Ó‰ ¨ÔÂ‚¯‡‰ ˙ÈÁ·Ó Æ

הערה

בקטגוריה זו התלמידים מנמקים מדוע העדיפו מקור מידע אחד על משנהו באמצעות פירוט
של הכלים להתמצאות שמצאו באתר המועדף .ההערכה ניתנת על פירוט נכון של הכלים
להתמצאות ,ולא על המקור המועדף ,שכן ייתכנו חוות-דעת שונות ,בהתאם לניסיון המצטבר
של כל משתמש.
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 נמנו נכון ובמדויק לפחות שני כלים להתמצאות שנמצאים במקור; ההנמקה לקטגוריה4 רמה
.ממוקדת מאוד
ÌÈ¯„ÂÒÓ ÌÈÎ¯Ú‰ Æ± ∫Ì‰ ‰· ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙Â‡ˆÓ˙‰Ï ÌÈÏÎ‰ ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡‰ ˙‡ È˙Ù„Ú‰
ÏÚ ‡Â¯˜Ï ¯˘Ù‡˘ ÍÎÏ ÔÓÈÒ Ì‰ Ú¢Ú ˙Â·È˙‰ È˘‡¯ Æ≥ ÆÒ˜„È‡ ˘È Æ≤ Æ·¢‡ ÈÙÏ ‰·
ÆÂ˙Â‡ ‡ÂˆÓÏ Ï˜Â ¨„¯Ù Í¯Ú· ‰·Á¯‰· ‡˘Â‰
¨ËÈ¯Ù˙ ˘È ÆÌÈ¯·Ò‰ ÌÚ ¨Á˙ÂÙ „ÂÓÚ Â· ˘È ∫¯ÂËÈÏ˜˙· ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙Â‡ˆÓ˙‰Ï ÌÈÏÎ‰
Ì‚Â ¯ÂËÈÏ˜˙‰ ÍÂ˙· ÌÈ¯Â˘È˜ ÌÈÓÚÙÏ ˘È ÆÌÂ˜Ó ÏÎÏ ÂÓÓ ˙‡ˆÏÂ ÂÈÏ‡ ¯ÂÊÁÏ ÁÂ˘
ÆßÂÎÂ ÌÈ¯·Ò‰ ¨˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¨ÔÎÂ˙ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ˘È ∫„ÈÓÏ˙Ï Ì‡˙ÂÓ ¯ÂËÈÏ˜˙‰ Æ‰ˆÂÁ‰ ÂÓÓ
¯ÙÒ‰ ÍÂ˙· ˙ÂÈÙ‰ ÂÏ ˘È Æ·¢‡ ÈÙÏ Â· ¯„ÂÒÓ ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ˙ ÆÔÂÈÚ‰ ¯ÙÒ ˙‡ È˙Ù„Ú‰
ÆÔÈÈÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘ÂÏ
‰Ï‡˘ ÏÎ ÆÌÈ‡˘Â‰ ÌˆÚ· Ì‰˘ ¨˙ÂÏ‡˘Â È˘‡¯ ËÈ¯Ù˙ Â·Â ¨È˘‡¯ Û„ ˘È ∫Ë¯ËÈ‡‰
ÌÈ¯Â˘È˜ ˘È ÆÈ˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙Ï ‰ÓÓ ¯ÂÊÁÏ ¯˘Ù‡Â ¨˙Â·Â˘˙ÏÂ Ú„ÈÓ ¯Â˜ÓÏ ˙È¯Â˘È˜ ‡È‰
˙‡ ˙Â˘Ï ˙Â¯˘Ù‡ ˘È Æ¢˙Â‰Ê ˙Â„ÂÚ˙¢Â ˙ÂÂÓ˙ ˘È Æ‰ˆÂÁ‰ ÂÓÓ Ì‚Â ¯˙‡‰ ÍÂ˙·
Æ®˙È¯·Ú Â‡ ˙ÈÏ‚‡© ‰Ù˘‰

■

■

■

■

( עדכניות, לעתים תוך ציון קטגוריות אחרות )נגישות, נמנה כלי להתמצאות אחד בלבד3 רמה
.או תכנים אחרים
 אבל התשובה, נמנו נכון ובמדויק לפחות שני כלים להתמצאות שנמצאים במקור2 רמה
 או עוסקת בתכנים שאינם נוגעים, כגון עדכניות ונגישות,מציינת קטגוריות אחרות
.ישירות לעניין
ÆÌÈ¯ÈÁÓ ÏÚ ËÂ¯ÈÙ Â· ˘È ÆÌÈ¯„ÂÒÓ Í‡ ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˘ÂÏ ‰„¯Ù‰ Â· ˘È ∫ÌÈÏÎ‰ ÆË¯ËÈ‡
Æ˙Â·Â˘˙ Ï·˜ÏÂ ˙ÂÏ‡˘ ÏÂ‡˘Ï ˙Â¯˘Ù‡ ˘È

■

. תשובה שאינה לעניין1 רמה
Æ˙ÂÂÓ˙ ÂÏ ˘ÈÂ ¨‰Ï˜ ‰Ù˘ ÂÏ ˘È ¨¯˙ÂÈ ˘È‚ ‡Â‰ ∫ÌÈÏÎ‰ ÆË¯ËÈ‡
˙‡ ˘ÙÁÏ ‰Ú˘ ÍÈ¯ˆ ‡ÏÂ ¨‰ÂÂÎ‰ ÔÓÊ‰ ÏÎ Â· ˘È ÆÈ˙Â„È„ÈÂ Ô‚¯Â‡Ó ¯˙ÂÈ Ë¯ËÈ‡‰
Æ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡· ÂÓÎ ‡˘Â‰

■
■

דעת מנומקת על אתר האינטרנט-כתיבת חוות
ÆÆÆË¯ËÈ‡‰ ¯˙‡ ÏÚ ˙˜ÓÂÓ ˙Ú„≠˙ÂÂÁ ÆÆÆÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯Â·Ú ¨Â·˙Î

Æ≥

מטרה

.ביקורת מנומקת/לבחון את היכולת לכתוב המלצה

6
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מחוון )כולל הסברים ודוגמות(
קריטריונים

רמה 4

רמה 3

רמה 2

08

תוכן

חוות-הדעת מבוססת על חוות-הדעת מנומקת
נימוקים טובים ומפורטים; באופן חלקי או חסר;
קיימת אמירה אישית :קיימת אמירה אישית:
המלצה או ביקורת.
המלצה או ביקורת.

09

מבנה

ישנם ליקויים במבנה
לא כל רכיבי המבנה
קיימים רכיבי המבנה
הלוגי-רטורי;
הנדרשים :מטרת הכתיבה ,נמצאים ,או :סדר
לא ניכרים רכיבי מבנה;
אזכור האתר ,חוות הדעת הרכיבים לא תמיד לוגי ,מעט רכיבי מבנה;
סדר הרכיבים אינו לוגי; אין סדר ברכיבים;
או לא תמיד מובחן;
)המלצה/ביקורת(,
נימוקים;
אין מקדמי ארגון
הנימוקים אינם
קיים ליקוי כלשהו
הנימוקים מאורגנים
ואמצעי קישור הולמים;
מאורגנים היטב;
בארגון הנימוקים;
היטב;
אין כמעט מקדמי
ישנם מעט מקדמי
ישנם מקדמי ארגון
ארגון ואמצעי קישור
ארגון ואמצעי קישור
ואמצעים הולמים;
הולמים;
הולמים;
הפתיחה והסיום בולטים קיימים פתיחה וסיום .הפתיחה והסיום אינם הפתיחה והסיום אינם
מובחנים.
מובחנים.
ברמתם.

10

מבע

ישנה התאמה מיטבית ישנה התאמה למטרת ישנה התאמה חלקית
הכתיבה שביטוייה הם :למטרת הכתיבה;
למטרת הכתיבה
המלצה עניינית ,המשלב המשלב והלשון אינם
שביטוייה הם:
והלשון לרוב הולמים; הולמים; ליקויים
 המלצה עניינית,בניסוח ולשון דלה;
 משלב ולשון הולמים; שימוש מושכל במושגים שימוש חלקי במושגים שימוש מינימליבמושגים נגישות,
נגישות ,עדכניות וכו'.
נגישות ,עדכניות וכו'.
עדכניות וכו'.

11

תקינות

קיימת שליטה טובה
קיימת שליטה במוסכמות קיימת שליטה חלקית /אין שליטה במוסכמות
הכתיבה :בתחביר,
מעטה במוסכמות
הכתיבה :בתחביר,
במוסכמות הכתיבה:
בפיסוק ובכתיב;
הכתיבה :יש שגיאות
בתחביר ,בפיסוק ובכתיב; בפיסוק ובכתיב;
עיצוב הפורמט מיטבי  -עיצוב הפורמט סביר:
בתחביר ,בפיסוק ובכתיב;
עיצוב הפורמט  -הטקסט
החלוקה לפסקות נכונה; החלוקה לפסקות נכונה; עיצוב הפורמט -
כתוב כחטיבה אחת בלי
החלוקה לפסקות לא
פסקות ,או שהפסקות
תמיד הולמת למבנה
חולקו בצורה שרירותית;
ולתוכן;
אין שליטה בצירופי
ישנה שליטה בצירופי ישנה שליטה מוגבלת
ישנה שליטה טובה
בצירופי לשון ובצורות לשון ובצורות דקדוקיות .בצירופי לשון ובצורות לשון ובצורות דקדוקיות.
דקדוקיות.
דקדוקיות.

רמה 4

חוות-הדעת ,מתבססת
על נימוק אחד בלבד;
האמירה האישית
מעורפלת.

רמה 1
חוות-הדעת כללית;
האמירה האישית
מעורפלת או חסרה.
אין מבנה לוגי-רטורי;

■

אין התאמה למטרת
הכתיבה :אין המלצה;
המשלב והלשון אינם
הולמים; אין שימוש
במושגים נגישות,
עדכניות וכו'.

‡˙¯ ÌÏ˘ÂÓ Ú„ÈÓ ¯Â˜Ó ‡Â‰ www.dolphinreef.co.il ˙·Â˙ÎÏ ‰ÂÚ‰ Ë¯ËÈ‡‰
Æ‰„Â·ÚÏ
·˙∫‰Ê ¯˙‡· ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÈ¯Â‚Ë˜‰ ÏÚ Ë¯Ù ‰ÏÈÁ
‡ÆÌÈÈÙÏÂ„‰ ÏÚ ÈÏÏÎ Ú„ÈÓ Æ
·ÌÈÈÙÏÂ„‰ Ï˘ Ì˙„ÈÏÂ ÌÂÈ¯‰ Æ
‚ÌÈÈÙÏÂ„‰ Ï˘ ÔÈÓ‰ ÈÈÁ Æ
„„ÏÂ‰ Æ
‰Èˆ‚ÏËÈ‡ ¨˙¯Â˘˜˙ ¨ÌÈ˘ÂÁ Æ‰
ÌÈÈÙÏÂ„‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÁÓ ÆÂ
Ì„‡‰ È· ÌÚÂ È˘‰ ÌÚ „Á‡ ÌÈÈÙÏÂ„‰ ÈÒÁÈ ÆÊ
ÌÏÂÚ· ÌÈÈÙÏÂ„ È‚ÂÒ ÆÁ

7

41

‰¯Â

„Ó

Ó Ï ÍÈ ¯

סימול
מחשב
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∫ÌÂÎÈÒÏÂ
ÒÙÒÙÏ ¯˘Ù‡ È‡Â Ë¯ÂÙÓ ‡˘Â ÏÎ Æ˘ÂÓÈ˘Ï ÁÂÂ Ô‚¯Â‡Ó ¯˙‡ ‡Â‰ ÌÈÈÙÏÂ„‰ ÏÚ ¯˙‡‰
‡Â‰ „ÈÓ˙ ¨¯˙ÂÈ· ˙˜ÈÂ„Ó‰Â ‰ÂÎ‰ ‰¯Âˆ· ÌÂ˘¯ ÂÏˆ‡ ˜ÏÁ ÏÎÂ ¯˙ÂÈ· È¯„Ò ‡Â‰ Æ¯·„
ÆÂÈÏ‡ ¯˘˜˙‰Ï ÁÂ „ÈÓ˙ ‰È‰˘ ÍÎ ÔÈÓÊ ‰È‰
ÂÏÎÂÈ ÈÈ¯Á‡ ÌÈ‡·‰ ÌÈ˘ÏÂ‚‰˘ ‰ÁÂË· È‡ Æ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÚ ‰È‰Â ÈÈÎ¯ˆ ˙‡ ÌÈ‡˙‰ ‡Â‰
°°°˙ÂÈ‰Ï ÛÒÂ·Â ˙ÏÚÂ˙‰ ·¯ÈÓ ˙‡ ÂÓÓ ˜ÈÙ‰Ï
È˙Ú„Ï ‡Â‰ ¨˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ‡˘ Ï˘ ˜ÏÁ ˘È ÈÎ ¨˙ÏÈ‡ ÌÈÈÙÏÂ„‰ ÛÈ¯ Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡
Ú„ÈÓ‰ ¯Â˜Ó ÆÌÈ‡˘Â Ï˘ ÔÂÂ‚Ó· ˙ÂÏ‡˘ Ï˘ ·Á¯ ÔÂÂ‚Ó ˘È˘ ÈÙÓ ·ÂË Ú„ÈÓ ¯Â˜Ó
·ÂË ‡Ï˘ ˜ÏÁ‰ Í‡ ¨®ÌÈ·ÎÂÎ ¥© Â· ‡ˆÓ˙‰Ï „Â‡Ó Ï˜Â ¨®ÌÈ·ÎÂÎ ≥© ˘Ó˙˘ÓÏ È˙Â„È„È
Æ®„Á‡ ·ÎÂÎ© ÌÈ¯Á‡ Ú„ÈÓ ˙Â¯Â˜ÓÂ ÌÈ¯˙‡Ï ˙ÂÈÙ‰Â ÌÈ¯Â˘È˜ ÔÈ‡Â ËÚÓÎ˘ ‰Ê ¨Â·
¥© Â˙Â‡ ‚È˘‰Ï „Â‡Ó Ï˜ ¨®ÌÈ·ÎÂÎ ≥© ÌÈÎ„ÂÚÓ ˙ÈÒÁÈ Ì‰ ÈÎ ‰ÈÙ¯‚ÂÈÏ·È·‰Â ¯˙‡‰
„Â‡Ó ÁÂ ¨˙È˘È‡ ÈÏ Æ®ÌÈ·ÎÂÎ ¥© ÔÈÓÊ „ÈÓ˙ Ì‚ ‡Â‰Â ¨„Â‡Ó ÂÈÏ‡ ÚÈ‚‰Ï Ï˜ ¨®ÌÈ·ÎÂÎ
Æ®ÌÈ·ÎÂÎ ¥© ˙ÏÚÂ˙‰ ·Â¯ ˙‡ ÂÓÓ ˜ÈÙ‰ÏÂ ¨Ú„ÈÓ ¯Â˜ÓÎ ˘ÂÓÈ˘ Â· ˙Â˘ÚÏ

■

www.dolphinreef.co.il Â˙·Â˙ÎÂ ≠ ıÏÓÂÓ ¯˙‡‰
www.dolphinreef.co.il /hebrew/ ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ‡˘Ï

.3  המבנה ידורג ברמה:הערה

˙ÈÏ‚‡Ó ÌÂ‚¯˙‰ ÍÈÏ‰˙ ÍÒÁ ÍÎ ¨˙È¯·Ú· Ô˙È Â· Ú„ÈÓ‰Â ˘ÂÓÈ˘Ï „Â‡Ó ÁÂ ¯˙‡‰
Æ˙ÈÏ‚‡· ÌÈ·Â˙Î‰ ÌÈ¯˙‡Ï ÌÈÒÎ ¯˘‡Î ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ˘
Æ‰„Â·Ú· Â·˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ¯˘Ù‡Â ‡˘Â· ·Á¯ Ú„ÈÓ ÚÈˆÓ ¯˙‡‰
Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ¨ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯˙‡· Ì‚ Ú„ÈÓ ˘ÙÁÏÂ ˜Â„·Ï ‰ˆÈÏÓÓ È‡
Æ¯˙‡‰ ÚÈˆÓ˘
ÆË¯ËÈ‡‰ ¯˙‡ ÏÚ ıÈÏÓÓ È‡ ≠
ÆÔÈÂÓÓÂ ¯„ÂÒÓÂ ˘È‚ ÆÔÈÓÊ Â· Ú„ÈÓ‰ ≠
ÆÌÈ˘ÂÙÈÁ· ¯˙ÂÈÓ ÔÓÊ ˙ÎÒÂÁ˘ ‰¯Âˆ· ÍÂ¯Ú ‡Â‰ ≠
Æ¯„Ò ÈÙÏ ˙ÂÈÂÓÓ Â· ˙ÂÏ‡˘‰ ÏÎ ≠

■

3 רמה

‡Ï ÔÈÓÊ „ÈÓ˙ ‡Ï Ú„ÈÓ‰ Ï·‡ ¨ÈÎ„Ú Ú„ÈÓ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰·ÂË Í¯„ ‡Â‰ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡
¯·Á˙‰Ï Ï·¯ÂÒÓ ‰ÊÂ ·˘ÁÓ ˘È ÌÏÂÎÏ ‡ÏÂ ÔÈÓ‡ ‡Â‰ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· Ú„ÈÓ‰ „ÈÓ˙
·ËÈ‰ Ô‚¯Â‡Ó ¯˙‡‰Â ÌÈ¯Á‡ Ú„ÈÓ ˙Â¯Â˜ÓÏ ˙ÂÈÙ‰Â Ú„ÈÓ ‰·¯‰ ˘È Ï·‡ Ë¯ËÈ‡Ï
Æ˙ÂÂÓ˙· ¯È˘ÚÂ ¯„ÂÒÓÂ ‰ÙÈ ÈÂÚ·ˆ

■

1 רמה

.1  המבנה ידורג ברמה:הערה

 ואילו,1  לכן תדורג התשובה ברמה, תוכן התשובה כללי והמבנה לקוי:הערה
.2 המבע ידורג ברמה

 הפורום באינטרנט כמקור מידע:חלק ב
כניסה לפורום
ÆÆÆ ∫ÂÁÂÂ„ ÆÆÆË¯ËÈ‡· ÌÈÓÂ¯ÂÙ‰ „Á‡Ï ÂÒÎÈ‰

Æ±

מטרה

. באמצעות דיווח מונחה,לבדוק את היכולת להשתמש בפורום באינטרנט כמקור מידע
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‰¯Â

„Ó
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‡Ú„È Ó ˙ Â¯Â ˜Ó Ï˘ ÌÈ Â˘ ÌÈ ‚Â Ò ÔÂ ÈÙ ‡ ≠ ¯‡˘ ‰ ÏÎÂ ¯ ÂË ÈÏ ˜˙ ¨ Ë ¯Ë  È
©® ÁÂ˙ Ù ÏÂ ÏÒÓ Â ¯ Â‚ Ò ÏÂ ÏÒ Ó

הערות

 חלק זה הוא רשות .המורה יחליט אם לתת אותו כחלק מן המשימה או לאו .בחלק זההתלמיד צריך לשאוב מידע שאינו מוגש לו מן המוכן .כדי להשיג את המידע הזה הוא צריך
לגלות יוזמה ומיומנות.
 השגת המידע היא תהליך שיש בו אי-ודאות רבה לגבי שלביו ותוצריו .תהליך חיפוש המידענבדק כאן באמצעות הדיווח שמפיק התלמיד לפי הנחיות.

מחוון )כולל הסברים ודוגמות(
קריטריונים

רמה 4

רמה 3

רמה 2

רמה 1
ההיצמדות להנחיות
הדיווח מינימלית;
אין שילוב של דעה
אישית )סעיפים  1ו;(2-

ההיצמדות להנחיות
הדיווח מפורט ואותנטי; הדיווח הוא לעניין;
הדיווח מעטה ,או
הדעה האישית משולבת יש שילוב של דעה
היטב )סעיפים  1ו ;(2-אישית )סעיפים  1ו ;(2-הדיווח אינו אותנטי;
שילוב הדעה האישית
מעורפל )סעיפים  1ו;(2-
אפיון הפורום כמקור
קיים אפיון מיטבי של קיים אפיון של הפורום אפיון הפורום כמקור
מידע אינו לעניין או
כמקור מידע )סעיף  .(3מידע שטחי/כללי
הפורום כמקור מידע
חסר )סעיף .(3
)סעיף .(3
)סעיף .(3

12

תוכן

13

ניהול עצמי ניכרת יכולת גבוהה של ניכרת יכולת מסוימת של ניכרת יכולת מוגבלת של לא ניכרת יכולת של
שימוש בפורום כמקור שימוש בפורום כמקור שימוש בפורום כמקור שימוש בפורום כמקור
בפורום
מידע לפי הפרמטרים
מידע :בהתמצאות,
מידע :בהתמצאות,
מידע :בהתמצאות,
ביוזמה ,באיכות התשאול ביוזמה ,באיכות התשאול ביוזמה ,באיכות התשאול שצוינו.
ובנחישות.
ובנחישות.
ובנחישות.

רמה 4

■

„ÌÈÈÙÏÂ„ ÏÚ ¯·„ ÌÂ˘ È˙‡ˆÓ ‡Ï Ï‡ ¨ÚÚÏ ‰ÏÁ˙‰· È˙ÒÎ ∫≤ ¨± ÌÈÙÈÚÒÏ ÁÂÂÈ
·Æ¢ÌÈÈÙÏÂ„¢ Í¯Ú‰ ˙‡ È˙˘ÙÈÁÂ ¨ÔÂÈ„‰ ˙ÂˆÂ·˜Ï È˙ÒÎ ÆIOL≠Ï È˙¯·Ú Ì˘Ó ÆÌÈÓÂ¯ÂÙ
˙È˙ÂË˘ ‰˙ÈÈ‰ È˙Ï·È˜˘ ‰·Â‚˙‰ È˙Ú„Ï Ï·‡ ¨ÌÈÈÙÏÂ„‰ ÏÚ ÌÈ‡˘Â ‰ÓÎ ÂÈ‰
Æ˙˘ÙÂËÓÂ
KIP ˙‡Ó ∫ÍÎ ÍÏ‰ ‰ÊÂ
ÌÈ¯·ÎÚ ÌÚ Â¯·È„ ˘ÓÓ ‡Ï „ÂÚ ∫‰·Â‚˙ ÆÌÈÈÙÏÂ„ ÌÚ ¯·„Ï ÂÁÏˆ‰ ‡Ï „ÂÚ ∫‡˘Â
ÌÈ¯ÊÈÈÁ ÌÚ ÁÁÂ˘Ï ÏÎÂ˘ ‰ÙˆÓ ‰˙‡Â ≠ ÂÓˆÚ ÌÚ ÌÈ¯˘˜˙Ó ˘ÓÓ ‡Ï ÂÁ‡ ¨ÌÈ·Ï
ø‰˙‰ ÔÁÏÂ˘Ï ·È·ÒÓ
ÆÌÂ¯ÂÙ‰ ˙ÂÈ˜˙ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Â„È˜Ù˙˘Â ¨BOORIE Ì˘Ï ‰Ú˘ ¨ÌÂ¯ÂÙ‰ Ï‰ÓÏ È˙ÈÙ
ÆÚ„ÈÓ ÂÓÓ ‚È˘‰Ï È˙ÈÒÈÂ
˙¯Æ¯ÂÊÚÏÂ ˙ÂÏ‡˘ ÏÚ ˙ÂÚÏ ¨Ú„ÈÓ ˙Â¯È‰Ó· ËÂÏ˜Ï ‡È‰ ÏÏÎ Í¯„· ÔÂÈ„‰ ˙ˆÂ·˜ ˙ÓÂ
®Î¢„·© ÌÈÓÎÁÂ ÌÈÁÓÂÓ ÌÈ˘‡ ÆÏÎ‰ ÏÈÎÓ ‡Â‰ ÆÈ„Ó ·Á¯ Ì˘ ‰Ê ¢Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡¢
·ÆÔÂÈÚ È¯ÙÒ·Â ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡· ‰Ê ÍÎ ÆÌÈ·ÂË‰ ÌÈ¯˙‡‰ ˙‡ ÌÈÂ
¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ Í¯„· Ì˙Ú„ ˙‡ ÌÈÚÈ·Ó˘ ¨ÈÂÓÎ ˜ÂÈ„· ÌÈ˘‡ ‰Ê ÌÂ¯ÂÙ· ¨‰Ê ˙ÓÂÚÏ
·˜·‰Ê ÆÔÈÈÚÓÂ ÔÈ˜˙ ‰È‰È˘ ¯ÂÓ˘Ï Ï„˙˘Ó˘ ÈÓ ˘ÈÂ ÆÌÏÂÚ·˘ ‡˘Â ÏÎ ÏÚ ¨ÔÂÈ„‰ ˙ˆÂ
ÆÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙Â ÌÈ¯ÙÒ ÔÈ·Ï Ú„ÈÓ ¯Â˜ÓÎ ÌÂ¯ÂÙ‰ ÔÈ· È¯˜ÈÚ‰ Ï„·‰‰

רמה 2

■

‡Ì‡ ÂÓÓ È˙˘˜È· ÒÎ˘ ÈÓ ÏÎÂ ¨·‚ Ì˘· ¯„Á È˙Á˙Ù ∫˙‡ÊÎ ‰¯Âˆ· Ú„ÈÓ È˙˘˜È· È
ÌÂ¯ÂÙ· ÆÔÂÎ ‰Ê˘ ÁÂË· È˙ÈÈ‰ ‡Ï Ï·‡ ¨Ú„ÈÓ ÈÏ Â˙ Æ·‚‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÈÏ ˙˙Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰
‡ÆÌÈÚ„ÂÈ Ì‰˘ ‰Ó· Í˙Â‡ ÌÈÙ˙˘Ó ÌÈ˘‡ Æ˙È˘Â‡ ‰¯ÊÚ Ï·˜Ï ¯˘Ù
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