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דואר עוקב

לפניכם שני עמודים מטופס של דואר ישראל המודפסים במקור על שני צדיו של דף אחד.

משימה 30
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שאלות הבנה ]איתור מידע — 4-1; פרשנות והיסק — 7-5[

הסבירו בקצרה מהו השירות שמספק "דואר עוקב".  .1

מי מן הרשומים מטה זכאי לשירות "דואר עוקב"? )סמנו כן או לא בכל אחד מחמשת  א.   .2

המקרים.(

ציינו מראה מקום שעל פיו קבעתם את התשובה בכל מקרה ומקרה. ב.   

כן / לא)1(  אדם המתגורר בבית אבות

כן / לא)2(  משפחה העוברת לגור בדירה אחרת לחודש לרגל שיפוץ דירתה

כן / לא)3(  משפחה העוברת לתקופה של שנה ליישוב אחר

כן / לא)4(  בני זוג שיצאו לשליחות של שנה בפריס

כן / לא)5(  גבר המתגורר אצל הורי אשתו )ההורים הם מגישי הבקשה(

אדם שעבר דירה מעוניין שגם חבילות יגיעו לכתובתו החדשה. מה עליו לעשות?   .3

האם דואר ישראל רשאי להשתמש במידע על הכתובת החדשה לצורך עדכון מאגרי כתובות?   .4

בססו תשובתכם על הכתוב.

דניאל אמר כי שירות "דואר עוקב" אינו כרוך בתשלום במהלך ששת החודשים הראשונים.  .5

עיינו ב"הודעת הזיכוי" שבתחתית הטופס, והביאו ממנה סיוע לדבריו.  

ובשורה  העליון  השמאלי  בחלקו  בטופס  רשומה  נקבה"  לשון  כולל  זכר  "לשון  ההערה   .6

האחרונה ב"תנאי השירות".

הסבירו מה כוונתה של הערה זו.  

בראש הטופס כתוב "עותק שני / ללקוח". לְמה או למי נועד העותק הראשון?  .7

הבעה ואוצר מילים

דואר של מעטפה ובול לעומת דואר אלקטרוני  .8

כתבו מאמר קצר ובו השוו בין שתי דרכי התכתובת האלה ועמדו על היתרונות והחסרונות   

שבכל אחת מהן.

"דואר עוקב"  .9

הפועל ָעַקב נגזר משם איבר בגוף: ָעֵקב. הסבירו את הקשר בין השם ובין הפועל. א. 

ובין  ביניהן  הקשר  את  והסבירו  עק"ב,  השורש  מן  יחס  או  קישור  מילות  שתי  הביאו  ב. 

הפועל.

הביאו שלושה פעלים שנגזרו משמות איברי גוף אחרים. ג. 

מצאו שלושה ניבים וצירופים שמופיעה בהם המילה ָעֵקב או ֲעֵקבֹות, ופרשו אותם. ד. 



"עמוד שער ימין"



“עמוד שער שמאל"

מדע ועיון: פרקים מספרים
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על ספרי מדע ועיון

המדעים  והרוח,  החברה  מדעי  הטבע,  מדעי   — שונים  בתחומים  והוגים  חוקרים  מדענים, 

המדויקים והטכנולוגיה — מקדישים לעתים מזמנם לכתיבת ספר שבו הם מגישים לציבור הרחב 

מפרי עבודתם, וחולקים עמו מן הידע שצברו ומן הרעיונות שגיבשו בתחומם.

לרוב, ניכר בכותבים שהם עושים מאמץ לקרב את הציבור הכללי אל התחום שבו הם עוסקים 

הן בלשון הכתיבה הן בתכנים: הטקסטים כתובים בלשון שווה לכל נפש, "ידידותית" ומזמינה 

לקריאה. הכותבים מקפידים להבליט את הרלוונטיות של נושא כתיבתם ולהדגיש את המסקרן 

ונעשה  ובהגדרות,  בהסברים  מלווים  להם  נזקק  שהכותב  מקצועיים  מונחים  שבו.  והמרתק 

מתובלת  היא  ייצוגית,  היא  הלשון  כאשר  אף  ובהקבלות.  בהשוואות  בדוגמאות,  רחב  שימוש 

לעתים קרובות בפניות לקורא, במטפורות ממחישות ובביטויים ציוריים. יש שנוספים איורים 

ותצלומים המושכים את העין ומקלים על הבנת התכנים.

בקריאה  להתקדם  הקוראים  על  מקל  זה  ומבנה  ארוכים,  לא  לפרקים  מחולקים  הספרים 

ולהתמצא בספר. הפרקים זוכים לא אחת בכותרות מושכות ופיקנטיות.

עם זאת הכותב אינו מוותר על אמות מידה מדעיות. בספר מן הסוג הזה צפוי שנמצא רשימת 

ביבליוגרפיים, הערות שוליים או הערות בסוף הספר, אמצעי  ואזכורים  ביבליוגרפיה  מקורות, 

עזר כמו טבלאות ולוחות ותרשימי נתונים.

המשימות הכלולות בחטיבה זו:

פרשנות והיסק; הערכה וביקורת שפת הנמלים   .31

פרשנות והיסק השפעת הדפוס   .32

פרשנות והיסק האם מצלמה יכולה לשקר   .33

פרשנות והיסק; הערכה וביקורת מנהיגים ומנהיגּות   .34

פרשנות והיסק; הערכה וביקורת דרכי החיסכון המתמטי   .35

שלושת הממדים זכויות של ילדים   .36
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פעילות מקדימה

עיינו בטקסטים שבשש המשימות שלהלן. א. 

ציינו מה התחום או התחומים המדעיים שכל אחד מן הטקסטים עוסק בו או בהם.  .1

בררו פרטים על המחבר )תוכלו להיעזר באינטרנט(, ועל הקשר שלו לתחום ולנושא של   .2

הספר.

מצאו בביתכם או בספרייה ספר מדעי־פופולרי בתחום כלשהו. ב. 

"תעודת  לספר  וערכו  ובמבוא,  בהקדמה  העניינים,  בתוכן  הגב,  ובכיתוב  בעטיפה  עיינו   

זהות":

לאיזה תחום מדעי הספר שייך, ומה הנושא המדויק שלו?  �

מיהו הכותב? מה ידוע עליו? מה המומחיות שלו בתחום?  �

מיהו קהל היעד של הספר? ציינו כיצד קבעתם זאת.  �

איזו דרך או אילו דרכים ננקטות כדי למשוך את הקוראים אל הספר? )עיצוב, כותרות,   �

מבנה, לשון וכדומה.(

האם יש בספר הערות שוליים, מפתחות, רשימה ביבליוגרפית ואזכורים ביבליוגרפיים?   �

מה אפשר ללמוד על הספר מהימצאותם או מהיעדרם?


