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מיזוג טקסטים למטרות סקירה
:אנחנו מניחים שלמדתם

איך למזג טקסטים ✓

איך לאזכר מקורות מידע בתוך הסקירה שכתבתם✓

איך לכתוב ביבליוגרפיה בסוף הסקירה✓

?ומה לגבי הערכת סקירה➢



?מדוע חשוב לדעת להעריך מיזוג

.כך תוכלו להעריך את הסקירות שאתם כותבים✓

. כך תוכלו לזהות נקודות לשימור ונקודות לשיפור✓
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כלים להערכת איכות המיזוג



מטלה
.  התבוננו בהן, מיד יוצגו שתי דוגמאות•

.וענתה על דרישות המטלה, ציינו איזו דוגמה היטיבה למזג בין שני הטקסטים•

.הן נלקחו מבחינת הבגרות והוקלדו ככתבן וכלשונן. את שתי הדוגמאות כתבו תלמידים

:המטלה העומדת בבסיס הכתיבה
כתבו סקירה על פי שני המאמרים על המטרות של תעודות 

.בית הספר





?מהו מיזוג מיטבי
דוגמה א

המרכזיבמאמר.התעודותשלהמטרותאתמציגיםהמאמרים
ביתביןדיאלוגליצורנועדוהראשונותשהתעודותהכותבטוען

חוזקה,העבריתבשורתנפוצהשבאמצעותו,לחברההספר
התעודותמןשחלקנמצאהשניבמאמר.היהודיתהזהותתודעת

אתלהרחיבבמטרהורגשיתחברתיתמצבתמונתמציגותכיום
.להוריוהתלמידביןהדיאלוג



?מהו מיזוג מיטבי
דוגמה ב

שפירוקסטןוגם(ח"תשנ)לוי.שונותבתקופותשונותהיוהספרביתתעודותשלהמטרות
מלבד.הספרבביתהתלמידשלהישגיואתלפרטכדישימשושהתעודותמציינים(2012)

התעודותכימציין(ח"תשנ)לוי.התעודותשלשונותמטרותמציגמהםאחדכלהמטרה
לשתף,לציבורהספרבתיביןדיאלוגליצורוראשונהבראשנועדוהיישובבתקופתהראשונות

לשתףגםנועדהבעבריתשהתעודה,לוימוסיףעוד.העבריהספרביתשלבקיומוהציבוראת
(ח"תשנ)לויאצלהמופיעותנוספותמטרות.ישראל-בארץבנעשהמעונייניםשהיול"בחויהודים

קסטןלוילעומת.חינוכיומסרערכי-תרבותימסרכמעבירותהתעודותשללתפקידןמתייחסות
,התלמידשלורגשיתחברתיתמצבתמונתלהציגהיאהתעודותשלשמטרתןטוענתשפירא

.להוריוהילדביןמשמעותילדיאלוגהזדמנותלהיותיכולותהןכןכמו
:מקורותרשימת

בחינוךעיונים,"היסטורימבט–ומסרתעודה",(ח"תשנ).'א,לוי
Onlife,"כיוםהספרביתתעודות",(2012).'ש,שפיראקסטן



והמיזוג המיטבי הוא



תבחינים לקביעת מיזוג מיטבי
דוגמה  בדוגמה א  תבחינים

כותבי  , הצגת שמות המאמרים
שנת פרסום, המאמרים

ציון המטרה של התעודות  
לשני הטקסטיםמשותפתה

ציון המטרות של התעודות  
לכל אחד מן הטקסטיםייחודיותה

ייחוס הדברים למקורות המידע



והמיזוג המיטבי הוא
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תבחינים לקביעת מיזוג מיטבי
דוגמה  בדוגמה א  תבחינים

כותבי  , הצגת שמות המאמרים
שנת פרסום, המאמרים

מוצגיםלא מוצגים

ציון מטרות של התעודה  
לשני הטקסטיםמשותפתה

ישאין

ייחודיותציון מטרות של התעודות ה
לכל אחד מן הטקסטים

ישיש 

לא ניתן  –חלקי ייחוס הדברים למקורות המידע

לדעת למי הכוונה

ייחוס ברור–יש 



?מה למדנו על מיזוג מיטבי



מעריכים כתיבה ממזגת
ף"תשמבוסס על בחינת הבגרות מועד חורף 



ף"תשחורף –מטלת הכתיבה הממזגת 
.  כתוב סקירה על פי שלושת הטקסטים שקראת" הבין־לאומייום הצרכן "לקראת 

בכתיבתך תאר את השינוי שחל בהרגלי הצריכה בימינו ואת מקומם של בני הנוער  

הקפד על דרכי  . פרט את התוצאות האפשריות של השינוי בהרגלי הצריכה. בשינוי זה

כתוב  (. ביבליוגרפיה)מסירה מקובלות ועל אזכור מקורות המידע בגוף הסקירה ובסופה 

(נקודות26.  )מילים150-250בהיקף של כ־



ף"תשחורף –מטלת הכתיבה הממזגת 
.  כתוב סקירה על פי שלושת הטקסטים שקראת" הבין־לאומייום הצרכן "לקראת 

מקומם של בני הנוער  ואת תאר את השינוי שחל בהרגלי הצריכה בימינו בכתיבתך 

.  פרט את התוצאות האפשריות של השינוי בהרגלי הצריכה.בשינוי זה

אזכור מקורות המידע בגוף הסקירה ובסופה ועל דרכי מסירה מקובלות הקפד על 

.  (ביבליוגרפיה)

(נקודות26.  )מילים150-250כתוב בהיקף של כ־



המאמרים העומדים בבסיס הכתיבה



המאמרים העומדים בבסיס הכתיבה



המאמרים העומדים בבסיס הכתיבה





המדדים להערכת הכתיבה הממזגת
המאמרים הרלוונטייםתבחינים

פתיח מכליל



המדדים להערכת הכתיבה הממזגת
המאמרים הרלוונטייםתבחינים

פתיח מכליל

המעבר לקניות ברשת–תיאור השינוי 



המדדים להערכת הכתיבה הממזגת
המאמרים הרלוונטייםתבחינים

פתיח מכליל

(2017)ומוקמל( 2018)קלינגבייל–מאחד המעבר לקניות ברשת–תיאור השינוי 
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מקומם של בני הנוער בשינוי  
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יוצאים להפסקה קצרה
דקות10ניפגש בעוד 
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1דוגמה 

 1סקירה 
כבר שנים מדברים על מעבר מקניות בחנויות מסורתיות לקניות מקוונות, בהקשר לכך, יש 

שינוי שחל בהרגלי הצריכה בימנו. לבני הנוער יש מקום בשינוי זה . ישנם גם תוצאות אפשריות 
לשינוי. 

( הוא שישנו מעבר מקניות חנויות המסורתיות 2018השינוי בהרגלי הצריכה לפי קלינגבייל )
לקניות מקוונות. שיעור המכירות בחנויות המסורתיות קטן בעוד ששיעור המכירות בחנויות 

( ישנה עלייה ניכרת בשנים האחרונות 2018המקוונות גדל משנה לשנה. לדברי קלינגבייל )
בשיעור הקניות באתרי הקניות הבין- לאומיים והסחר המקוון ממשיך לצמוח בכל שנה. 

( מצטרפת אליה ואומרת שיותר ויותר ישראלים עורכים קניות בלי לצאת 2017מוקמל )
מהבית. 

( סבורות כי בעיקר 2016( וקרפיק ספיר )2017לבני הנוער יש מקום בשינוי זה ולכן מוקמל )
בני הדור הצעיר מובילים את מגמת המעבר לצרכנות מקוונת." בין השאר חשף המחקר כי 

(. 2016 מבני הנוער רוכשים מוצרים באינטרנט פעמיים בחודש" )קרפיק ספיר 85%
 זה הגיל הממוצע שבו מתחילים לקנות באינטרנט 13( מוסיפה נתון כי גיל 2016קרפיק ספיר )

ובשל ההתפתחות האינטרנטית גיל זה אף יורד. 
( בני הנוער הם כח קנייה חזק וקהל אידאלי עבור חברות מסחריות. 2016לטענת קרפיק ספיר )

הם צרכנים מתוחכמים שכמעט נולדו לסביבה המקוונת ולכן טבעי עבורם לערוך בה גם את 
הקניות שלהם. 

( יש מחיר שכדור הארץ 2018לשינוי בהרגלי הצריכה יש גם תוצאות אפשריות, לפי קליינביל )
משלם בעקבות שינוי זה והוא סוגיית הפסולת. 

( מוסיפה ואומרת שעניין השינוע גם משפיע כי ההפצה של הסחורות כעת 2018קלינגבייל )
נעשית לנקודות חלוקה רבות, מה שמגביר את כמות פליטת הגזים מכלי התחבורה. "גם 

השיפור בנוחות הרכישות המקוונות מגביר את השפעתן של הקניות המקוונות על הסביבה: 
בשל מדיניות ההחזרות הנוחה ...פריטים רבים נוסעים הלוך וחזור. מדיניות זו מכפילה הן את 

( טוענת כי בעקבות 2017( מוקמל )2018כמות הפסולת והן את פליטת הגזים" )קלינגבייל 
השינוי החל בהרגלי הצריכה בעלי הקניונים משקיעים מחשבה כדי להתקיים והם יהיו חייבים 

להשקיע יותר בחווית הצרכן. 
 מילים( 280)
 

 ביבליוגרפיה
 .ynet(." סופו של הקניון? עתיד הקניונים בעולם של מסחר מקוון". 2017מוקמל,ג'. )

 The Marker( ."קונים באינטרנט כי זה זול? יש מחיר נסתר שאולי לא הכרתם".  2018קלינגבייל,ס'. )
 ". גלובוס11( .,סקר:בני הנוער הישראלים מתחילים לקנות באינטרנט בגיל 2016קרפיק ספיר,ש'. )
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תוצאותגםישנם.זהבשינוימקוםישהנוערלבני.בימנוהצריכהבהרגלישחלשינוייש
.לשינויאפשריות

חנויותמקניותמעברשישנוהוא(2018)קלינגבייללפיהצריכהבהרגליהשינוי
ששיעורבעודקטןהמסורתיותבחנויותהמכירותשיעור.מקוונותלקניותהמסורתיות

עלייהישנה(2018)קלינגבייללדברי.לשנהמשנהגדלהמקוונותבחנויותהמכירות
המקווןוהסחרלאומיים-הביןהקניותבאתריהקניותבשיעורהאחרונותבשניםניכרת

.שנהבכללצמוחממשיך
לצאתבליקניותעורכיםישראליםויותריותרשואומרתאליהמצטרפת(2017)מוקמל
.מהבית



1ניתוח דוגמה 
כיסבורות(2016)ספירוקרפיק(2017)מוקמלולכןזהבשינוימקוםישהנוערלבני

חשףהשארבין".מקוונתלצרכנותהמעברמגמתאתמוביליםהצעירהדורבניעיקרב
ספירקרפיק)"בחודשפעמייםבאינטרנטמוצריםרוכשיםהנוערניבמ85%כיהמחקר

2016).
לקנותמתחיליםשבוהממוצעהגילזה13גילכינתוןמוסיפה(2016)ספירקרפיק

.יורדאףזהגילהאינטרנטיתההתפתחותובשלבאינטרנט
חברותעבוראידאליוקהלחזקקנייהכחהםהנוערבני(2016)ספירקרפיקלטענת

עבורםטבעיולכןהמקוונתלסביבהנולדושכמעטמתוחכמיםצרכניםהם.מסחריות
.שלהםהקניותאתגםבהלערוך



1ניתוח דוגמה 
שכדורמחיריש(2018)קליינביללפי,אפשריותתוצאותגםישהצריכהבהרגלילשינוי
.הפסולתסוגייתוהואזהשינויבעקבותמשלםהארץ

הסחורותשלההפצהכימשפיעגםהשינועשענייןואומרתמוסיפה(2018)קלינגבייל
מכליהגזיםפליטתכמותאתשמגבירמה,רבותחלוקהלנקודותנעשיתכעת

הקניותשלהשפעתןאתמגבירהמקוונותהרכישותבנוחותהשיפורגם".התחבורה
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1ניתוח דוגמה 
ביבליוגרפיה

.ynet". עתיד הקניונים בעולם של מסחר מקוון? סופו של הקניון(." 2017. )'ג,מוקמל•

יש מחיר נסתר שאולי לא ? קונים באינטרנט כי זה זול( ."2018. )'ס,קלינגבייל•

The Marker".  הכרתם

הנוער הישראלים מתחילים לקנות באינטרנט  בני:סקר(. "2016. )'ש,ספירקרפיק•

גלובוס". 11בגיל 



1ניתוח דוגמה 

יש , בהקשר לכך, מעבר מקניות בחנויות מסורתיות לקניות מקוונותכבר שנים מדברים על 
. לבני הנוער יש מקום בשינוי זה . ישנם גם תוצאות אפשריות שינוי שחל בהרגלי הצריכה בימנו

 לשינוי.
הוא שישנו מעבר מקניות חנויות המסורתיות  (2018קלינגבייל )לפי  השינוי בהרגלי הצריכה

לקניות מקוונות. שיעור המכירות בחנויות המסורתיות קטן בעוד ששיעור המכירות בחנויות 
ישנה עלייה ניכרת בשנים האחרונות  (2018קלינגבייל )לדברי המקוונות גדל משנה לשנה. 

 בשיעור הקניות באתרי הקניות הבין- לאומיים והסחר המקוון ממשיך לצמוח בכל שנה.
יותר ויותר ישראלים עורכים קניות בלי לצאת מצטרפת אליה ואומרת ש( 2017מוקמל )
  מהבית.

עיקר  כי בסבורות( 2016( וקרפיק ספיר )2017מוקמל ) ולכן לבני הנוער יש מקום בשינוי זה
." בין השאר חשף המחקר כי בני הדור הצעיר מובילים את מגמת המעבר לצרכנות מקוונת

 (.2016)קרפיק ספיר   מבני הנוער רוכשים מוצרים באינטרנט פעמיים בחודש"85%
 זה הגיל הממוצע שבו מתחילים לקנות באינטרנט 13מוסיפה נתון כי גיל  (2016קרפיק ספיר )

 .ובשל ההתפתחות האינטרנטית גיל זה אף יורד
בני הנוער הם כח קנייה חזק וקהל אידאלי עבור חברות  (2016קרפיק ספיר )לטענת 

מסחריות. הם צרכנים מתוחכמים שכמעט נולדו לסביבה המקוונת ולכן טבעי עבורם לערוך 
 .בה גם את הקניות שלהם

יש מחיר שכדור הארץ  (2018קליינביל )לפי , לשינוי בהרגלי הצריכה יש גם תוצאות אפשריות
 .סוגיית הפסולתמשלם בעקבות שינוי זה והוא 

 גם משפיע כי ההפצה של הסחורות כעת שעניין השינועמוסיפה ואומרת ( 2018קלינגבייל )
. "גם נעשית לנקודות חלוקה רבות, מה שמגביר את כמות פליטת הגזים מכלי התחבורה

השיפור בנוחות הרכישות המקוונות מגביר את השפעתן של הקניות המקוונות על הסביבה: 
בשל מדיניות ההחזרות הנוחה ...פריטים רבים נוסעים הלוך וחזור. מדיניות זו מכפילה הן את 

בעקבות  טוענת כי( 2017 מוקמל ).(2018)קלינגבייל כמות הפסולת והן את פליטת הגזים" 
 משקיעים מחשבה כדי להתקיים והם יהיו חייבים בעלי הקניוניםהשינוי החל בהרגלי הצריכה 
 .להשקיע יותר בחווית הצרכן

 
 ביבליוגרפיה
 .ynet(." סופו של הקניון? עתיד הקניונים בעולם של מסחר מקוון". 2017מוקמל,ג'. )

 The( ."קונים באינטרנט כי זה זול? יש מחיר נסתר שאולי לא הכרתם".  2018קלינגבייל,ס'. )
Marker 

". 11( .,סקר:בני הנוער הישראלים מתחילים לקנות באינטרנט בגיל 2016קרפיק ספיר,ש'. )
גלובוס 
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2דוגמה 

 2דוגמה 
כיום כמעט כל האנשים מעדיפים לרכוש מקניות באינטרנט מהרבה היבטים שונים, פעם 

המחירים היו גם יותר זולים באתרי קניות אך היום כבר לא אבל הנוחות בקניות מהאינטרנט 

 משמשת הבט חזק ברחבי העולם.

( המסחר הדגיטלי העולמי צומח 2019עם השנים הצריכה המקוונת גדלה לטענת קליינגביל )

בהדרגה. 

 טריליון 208 הוא כבר צפוי להסתכם ב 2019 טריליון דולר. ב 1.5 הוא הסתכם ב 2015ב 

 טריליון דולר. קלייגביל )שם( מראה כי המגמה ברורה: שיעור המכירות 4.8 ב 2021דולר וב 

בחנויות המסורתיות בקניונים וברחובות מצטמצם, ואילו שיעור המכירות בחנויות המקוונות 

( שאומר שיותר ויותר ישראלים עורכים 2017גדל בכל שנה, מה שמוביל לדבריו של מוקמל )

קניות בלי לצאת מהבית והאם יש סכנה לענף הקניונים 

( 2017בשינוי הזה שחל  בהרגלי הצריכה בני הנוער מעורבים יחסית הרבה לטענת מוקמל )

מגמת המעבר לצרכנות מקוונת מובילים בעיקר בני הדור הצעיר שרגילים להסתובב ברשתות 

( מוסיפה על זה 2016ולהשיג את מבוקשתם במהירות ובמחיר נמוך יותר, קרפיק ספיר )

שכיום בני הנוער הם כוח הקנייה החזק ולכן הם הקהל האידיאלי  בעבור משווקים, מפרסמים 

וחברות בני הנוער כמעט נולדו לסביבה המקוונת ולכן טבעי מאוד עבורם לערוך בה גם את 

הקניות שלהם. בני הנוער לא רק קונים  אלא גם מעבירים הלאה. קרפיק ספיר )שם( טוענת ש 

 מבני הנוער העידו כי המליצו להוריהם לקנות באינטרנט. 81%

אולם לכולם יותר נוח, אולי גם יותר זול אך התוצאות הנגרמות מהרכישות המקוונות עצומות 

( המזכירה את ד"ר יעל פרג המתמחה בכלכלת הסביבה 2018למשל לטענת קליינגביל )

אומרת שהשינוע ממקום למקום בהפצת סחורה מגביר את כמויות פליטת הגזים. ד"ר ורד 

בלאס מוסיפה על כך שהפער בין שילוח יבשתי לשילוח אווירי מבחינת פליטת גזי חממה הוא 

עצום. תוצאה נוספת היא הפגיעה בעסקים מקומיים ואיך הם ימשכו אליהם קהל שיקנו במקום 

( קניון המבקש לשרוד במציאות החדשה יהיה חייב למשל 2017באתרים. לדברי מוקמל )

להשקיע יותר בחווית הצרכן כגון בעיצוב מעניין ובפעילות מושכת וכן להציע מוצרים ושירותים 

שאי אפשר לרכוש ברשת, כמו מסעדות ומתחמי בילוי.     

  מילים(303    )

 

 ביבליוגרפיה:

(. עושים קניות באינטרנט כי זה זול? יש מחיר אחד נסתר שאולי לא הכרתם. 2018 אוקטובר 19(מעובד על פי קליינגביל, ס' )1

(. סופו של הקניון? עתיד הקניונים בעולם של מסחר מקוון של מסחר מקוון. 2017 בדצמבר 18( מעובד על פי מוקמל, ג' )2

. 11(. סקר: בני הנוער הישראלים מתחילים לקנות באינטרנט בגיל 2016 בספטמבר 13(מעובד על פי קרפיק ספיר ש' ) 3



2ניתוח דוגמה 
,שוניםהיבטיםמהרבהבאינטרנטמקניותלרכושמעדיפיםהאנשיםכלכמעטכיום
בקניותהנוחותאבללאכברהיוםאךקניותבאתריזוליםיותרגםהיוהמחיריםפעם

.העולםברחביחזקהבטמשמשתמהאינטרנט
העולמיהדגיטליהמסחר(2019)קליינגביללטענתגדלההמקוונתהצריכההשניםעם

.בהדרגהצומח
208בלהסתכםצפויכברהוא2019ב.דולרטריליון1.5בהסתכםהוא2015ב

:ברורההמגמהכימראה(שם)קלייגביל.דולרטריליון4.8ב2021ובדולרטריליון
המכירותשיעורואילו,מצטמצםוברחובותבקניוניםהמסורתיותבחנויותהמכירותשיעור

שיותרשאומר(2017)מוקמלשללדבריושמובילמה,שנהבכלגדלהמקוונותבחנויות
.הקניוניםלענףסכנהישוהאםמהביתלצאתבליקניותעורכיםישראליםויותר



2ניתוח דוגמה 
מוקמללטענתהרבהיחסיתמעורביםהנוערבניהצריכהבהרגלישחלהזהבשינוי

שרגיליםהצעירהדורבניבעיקרמוביליםמקוונתלצרכנותהמעברמגמת(2017)
ספירקרפיק,יותרנמוךובמחירבמהירותמבוקשתםאתולהשיגברשתותלהסתובב

האידיאליהקהלהםולכןהחזקהקנייהכוחהםהנוערבניכיוםשזהעלמוסיפה(2016)
טבעיולכןהמקוונתלסביבהנולדוכמעטהנוערבניוחברותמפרסמים,משווקיםבעבור
מעביריםגםאלאקוניםרקלאהנוערבני.שלהםהקניותאתגםבהלערוךעבורםמאוד

לקנותלהוריהםהמליצוכיהעידוהנוערמבני81%שטוענת(שם)ספירקרפיק.הלאה
.באינטרנט



2ניתוח דוגמה 
המקוונותמהרכישותהנגרמותהתוצאותאךזוליותרגםאולי,נוחיותרלכולםאולם

בכלכלתהמתמחהפרגיעלר"דאתהמזכירה(2018)קליינגביללטענתלמשלעצומות
פליטתכמויותאתמגבירסחורהבהפצתלמקוםממקוםשהשינועאומרתהסביבה

מבחינתאווירילשילוחיבשתישילוחביןשהפערכךעלמוסיפהבלאסורדר"ד.הגזים
הםואיךמקומייםבעסקיםהפגיעההיאנוספתתוצאה.עצוםהואחממהגזיפליטת
לשרודהמבקשקניון(2017)מוקמללדברי.באתריםבמקוםשיקנוקהלאליהםימשכו

מענייןבעיצובכגוןהצרכןבחוויתיותרלהשקיעלמשלחייביהיההחדשהבמציאות
מסעדותכמו,ברשתלרכושאפשרשאיושירותיםמוצריםלהציעוכןמושכתובפעילות

.בילויומתחמי



2ניתוח דוגמה 
:ביבליוגרפיה

?  עושים קניות באינטרנט כי זה זול(. 2018אוקטובר 19)' ס, קליינגבילמעובד על פי  (1

.יש מחיר אחד נסתר שאולי לא הכרתם

עתיד הקניונים בעולם  ? סופו של הקניון(. 2017בדצמבר 18)' ג, מוקמלמעובד על פי ( 2

.של מסחר מקוון של מסחר מקוון

בני הנוער הישראלים  : סקר(. 2016בספטמבר 13) ' ספיר שקרפיקמעובד על פי (3

.11מתחילים לקנות באינטרנט בגיל 



2ניתוח דוגמה 

כיום כמעט כל האנשים מעדיפים לרכוש מקניות באינטרנט מהרבה היבטים שונים, פעם 
המחירים היו גם יותר זולים באתרי קניות אך היום כבר לא אבל הנוחות בקניות מהאינטרנט 

 משמשת הבט חזק ברחבי העולם.
המסחר הדגיטלי העולמי צומח  (2019קליינגביל )לטענת  עם השנים הצריכה המקוונת גדלה

בהדרגה. 
 טריליון 208 הוא כבר צפוי להסתכם ב 2019 טריליון דולר. ב 1.5 הוא הסתכם ב 2015ב 

: שיעור המכירות מראה כי המגמה ברורה קלייגביל )שם( טריליון דולר. 4.8 ב 2021דולר וב 
בחנויות המסורתיות בקניונים וברחובות מצטמצם, ואילו שיעור המכירות בחנויות המקוונות 

שיותר ויותר ישראלים עורכים שאומר ( 2017מוקמל ) מה שמוביל לדבריו של גדל בכל שנה,
 והאם יש סכנה לענף הקניונים קניות בלי לצאת מהבית

 (2017מוקמל )לטענת  בשינוי הזה שחל  בהרגלי הצריכה בני הנוער מעורבים יחסית הרבה
שרגילים להסתובב ברשתות  מגמת המעבר לצרכנות מקוונת מובילים בעיקר בני הדור הצעיר

  מוסיפה על זה(2016קרפיק ספיר )ולהשיג את מבוקשתם במהירות ובמחיר נמוך יותר, 
כיום בני הנוער הם כוח הקנייה החזק ולכן הם הקהל האידיאלי  בעבור משווקים, מפרסמים ש

 כמעט נולדו לסביבה המקוונת ולכן טבעי מאוד עבורם לערוך בה גם את וחברות בני הנוער
טוענת ש  קרפיק ספיר )שם(הקניות שלהם. בני הנוער לא רק קונים  אלא גם מעבירים הלאה. 

 . מבני הנוער העידו כי המליצו להוריהם לקנות באינטרנט81%
 

 עצומות התוצאות הנגרמות מהרכישות המקוונותאולם לכולם יותר נוח, אולי גם יותר זול אך 
המזכירה את ד"ר יעל פרג המתמחה בכלכלת הסביבה  (2018קליינגביל )לטענת למשל 
 ד"ר ורד .שהשינוע ממקום למקום בהפצת סחורה מגביר את כמויות פליטת הגזים אומרת

בלאס מוסיפה על כך שהפער בין שילוח יבשתי לשילוח אווירי מבחינת פליטת גזי חממה הוא 
ואיך הם ימשכו אליהם קהל שיקנו במקום  הפגיעה בעסקים מקומייםעצום. תוצאה נוספת היא 

יהיה חייב למשל  קניון המבקש לשרוד במציאות החדשה (2017מוקמל )לדברי באתרים. 
להשקיע יותר בחווית הצרכן כגון בעיצוב מעניין ובפעילות מושכת וכן להציע מוצרים ושירותים 

 שאי אפשר לרכוש ברשת, כמו מסעדות ומתחמי בילוי.
 

 ביבליוגרפיה:
(. עושים קניות באינטרנט כי זה 2018 אוקטובר 19(מעובד על פי  קליינגביל, ס' )1

 זול? יש מחיר אחד נסתר שאולי לא הכרתם.
(. סופו של הקניון? עתיד הקניונים 2017 בדצמבר 18( מעובד על פי מוקמל, ג' )2

 בעולם של מסחר מקוון של מסחר מקוון.
(. סקר: בני הנוער הישראלים 2016 בספטמבר 13(מעובד על פי קרפיק ספיר ש' ) 3

 .11מתחילים לקנות באינטרנט בגיל 



המדדים להערכת הכתיבה הממזגת
2ניתוח דוגמה המאמרים הרלוונטייםתבחינים

קייםפתיח מכליל

–תיאור השינוי 
המעבר לקניות  

ברשת

אך לא כמאחדקיים (2017)ומוקמל( 2018)קלינגבייל–מאחד 

מקומם של בני  
הנוער בשינוי 

-קרפיקהן הכללה והן פירוט חלקי של –קיים (2016)ספיר -וקרפיק( 2017)מוקמל–מאחד 
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תוצאות  

אפשריות של  
השינוי בהרגלי  

הצריכה

(  2018)קלינגבייל-מייחד 

(2017)ומוקמל( 2018)קלינגבייל–מאחד

קיים

אך לא כמאחדקיים 

ייחוס הדברים  
למקורות  

המידע

קיים

רשימת  
מקורות

אך לא לפי כללי הכתיבה האקדמייםקיים 

זוג מידע  מי

בינוני



3ניתוח דוגמה 

לקראת יום הצרכן הבינלאומי - סקר השנוי הקניות באינטרנט והשפעת בני הנוער בימינו. אופן 

הקניות שלנו השתנה במשך השנים. אודי שחי בלוס אנג'לס עם משפחתו מספר כי גם הם 

קונים באתרי קניות כי זה יותר נח. אודי מוסיף ואומר כי פעם אתרי הקניות היו זולים יותר וכיום 

לא אבל עדיין נוח יותר. אבל בשנתיים האחרונות השינוי מהיר יותר ומותיר מאחור את החנויות 

 הקמעוניות הוותיקות ואת הקניונים.

נתונים שהתפרסמו בשנים האחרונות ובעיקר מחקרים מכל העולם עולה כי המסחר הדיגיטלי 

העולמי צומח בהדרגה לעומת זאת העדיפו צרכנים לרכוש מוצרים בחנויות מקוונות מכיוון 

שהמחירים בחניות אלה היו נמוכים בהשוואה למחירים בחנויות ברחובות ובקניונים. אבל 

 עולה כי האפשרות 2017בשנים האחרונות הנוחות היא המניע העיקרי. מחקר שנערך בשנת 

לרכוש בחנויות האינטרנט בכל שעה וכן קיימת האפשרות לעשות השוואת מחירים חשובות 

יותר מן מחיר הצרכן הטוב ביותר. במשך השנים אתרי הקניות הפיגו חששות שמנעו 

מהצרכנים לרכוש מהם מוצרים. לדוגמא: השליחויות המהירות של הצרכנים יחסכו המתנה 

ארוכה למוצר, והמדיניות המקלה של החזרות המוצרים ביטלה את החשש של בצרכנים 

מרכישות שגויות והנוחות הזו עודדה את רמת הצריכה לרכישה באינטרנט. 

 מיליון חבילות מחו"ל 18 הוזמנו בישראל כ -  2012נתוני חברת דואר ישראל עולה כי ב - 

לרוב אנו רואים שאנשים מזמינים הכל ביגוד, הנעלה, טלפונים חכמים וגאדג'טים ואפילו 

מוצרים כבדים יותר. לדוגמה שמיכות, כריות, כלי נגינה, ריהוט, סירים ועוד. הקניות באינטרנט 

 ויותר שקונים ברשת. גילינו שיותר 55כבר ממזמן כבר לא רק לצעירים והחלה קפיצה וגם בני 

ויותר ישראלים עורכים קניות מבלי צאת מהבית ועוד גילה הסקר כי את מגמת המעבר 

לצרכנות מקוונת מובילים בעיקר בני הדור הצעיר הרגילים לרכוש דרך אתרי הקניות ולהשיג 

את מה שהם רוצים במהירות ובמחיר זול יותר. נתון מפתיע הוא הגיל בו מתחילים בני הנוער 

 ומעלה ובמחקר 11לרכוש ברשת, מתברר שבני הנוער מתחילים לרכוש באינטרנט בגילי 

 ברחבי הארץ. שערכו בשנה האחרונה קניה 12-17 נערים ונערות בני 500שעשו השתתפו 

מקוונת אחת לפחות. בני הנוער רוכשים בעיקר גאדג'טים )חפיצים(, מוצרי חשמל 

ואלקטרוניקה ומשחקי מחשב. נערות קונות יותר מוצרי אופנה, אביזרי אופנה, תכשיטים 

ומוצרי קוסמטיקה. כיום בני הנוער הם כח קניה החזק ולכן הם קהל אידיאלי בעבור המשווקים, 

 מבני הנוער ממליצים 81%מפרסמים, חברות מסחריות. בני הנוער הם צרכנים מתוחכמים 

 מילים( 350להוריהם לרכוש באינטרנט.      )

 
 .The Marker( מתוך אתר 2018 באוקטובר 19 - מאת סיוון קלינגבייל )1טקסט 
 .ynet( מתוך 2017 בדצמבר 18 - מאת ג'קי מוקמל )2טקסט 
 ( מתוך אתר גלובס.2016 בספטמבר 13 - שירה קרפיק ספיר )3טקסט 



3ניתוח דוגמה 
אופן.בימינוהנוערבניוהשפעתבאינטרנטהקניותהשנויסקר-הבינלאומיהצרכןיוםלקראת
קוניםהםגםכימספרמשפחתועםלס'אנגבלוסשחיאודי.השניםבמשךהשתנהשלנוהקניות
לאוכיוםיותרזוליםהיוהקניותאתריפעםכיואומרמוסיףאודי.נחיותרזהכיקניותבאתרי

החנויותאתמאחורומותיריותרמהירהשינויהאחרונותבשנתייםאבל.יותרנוחעדייןאבל
.הקניוניםואתהוותיקותהקמעוניות

הדיגיטליהמסחרכיעולההעולםמכלמחקריםובעיקרהאחרונותבשניםשהתפרסמונתונים
מכיווןמקוונותבחנויותמוצריםלרכושצרכניםהעדיפוזאתלעומתבהדרגהצומחהעולמי

בשניםאבל.ובקניוניםברחובותבחנויותלמחיריםבהשוואהנמוכיםהיואלהבחניותשהמחירים
לרכושהאפשרותכיעולה2017בשנתשנערךמחקר.העיקריהמניעהיאהנוחותהאחרונות

מןיותרחשובותמחיריםהשוואתלעשותהאפשרותקיימתוכןשעהבכלהאינטרנטבחנויות
לרכושמהצרכניםשמנעוחששותהפיגוהקניותאתריהשניםבמשך.ביותרהטובהצרכןמחיר
,למוצרארוכההמתנהיחסכוהצרכניםשלהמהירותהשליחויות:לדוגמא.מוצריםמהם

שגויותמרכישותבצרכניםשלהחששאתביטלההמוצריםהחזרותשלהמקלהוהמדיניות
.באינטרנטלרכישההצריכהרמתאתעודדההזווהנוחות



3ניתוח דוגמה 
לרובל"מחוחבילותמיליון18-כבישראלהוזמנו2012-בכיעולהישראלדוארחברתנתוני

מוצריםואפילוטים'וגאדגחכמיםטלפונים,הנעלה,ביגודהכלמזמיניםשאנשיםרואיםאנו
כברבאינטרנטהקניות.ועודסירים,ריהוט,נגינהכלי,כריות,שמיכותלדוגמה.יותרכבדים
ויותרשיותרגילינו.ברשתשקוניםויותר55בניוגםקפיצהוהחלהלצעיריםרקלאכברממזמן

לצרכנותהמעברמגמתאתכיהסקרגילהועודמהביתצאתמבליקניותעורכיםישראלים
שהםמהאתולהשיגהקניותאתרידרךלרכושהרגיליםהצעירהדורבניבעיקרמוביליםמקוונת

,ברשתלרכושהנוערבנימתחיליםבוהגילהואמפתיענתון.יותרזולובמחירבמהירותרוצים
500השתתפושעשוובמחקרומעלה11בגיליבאינטרנטלרכושמתחיליםהנוערשבנימתברר

בני.לפחותאחתמקוונתקניההאחרונהבשנהשערכו.הארץברחבי12-17בניונערותנערים
נערות.מחשבומשחקיואלקטרוניקהחשמלמוצרי,(חפיצים)טים'גאדגבעיקררוכשיםהנוער
כחהםהנוערבניכיום.קוסמטיקהומוצריתכשיטים,אופנהאביזרי,אופנהמוצרייותרקונות
הםהנוערבני.מסחריותחברות,מפרסמים,המשווקיםבעבוראידיאליקהלהםולכןהחזקקניה

.באינטרנטלרכושלהוריהםממליציםהנוערמבני81%מתוחכמיםצרכנים



3ניתוח דוגמה 
.The Markerמתוך אתר ( 2018באוקטובר 19)קלינגביילמאת סיוון -1טקסט 

.ynetמתוך ( 2017בדצמבר 18)מוקמלקי 'מאת ג-2טקסט 

.מתוך אתר גלובס( 2016בספטמבר 13)ספיר קרפיקשירה -3טקסט 



3ניתוח דוגמה 

אופן לקראת יום הצרכן הבינלאומי - סקר השנוי הקניות באינטרנט והשפעת בני הנוער בימינו. 
. אודי שחי בלוס אנג'לס עם משפחתו מספר כי גם הם הקניות שלנו השתנה במשך השנים

קונים באתרי קניות כי זה יותר נח. אודי מוסיף ואומר כי פעם אתרי הקניות היו זולים יותר וכיום 
ומותיר מאחור את החנויות  השינוי מהיר יותרלא אבל עדיין נוח יותר. אבל בשנתיים האחרונות 

 .הקמעוניות הוותיקות ואת הקניונים
 המסחר הדיגיטלינתונים שהתפרסמו בשנים האחרונות ובעיקר מחקרים מכל העולם עולה כי 

מכיוון  העדיפו צרכנים לרכוש מוצרים בחנויות מקוונותלעומת זאת  העולמי צומח בהדרגה
שהמחירים בחניות אלה היו נמוכים בהשוואה למחירים בחנויות ברחובות ובקניונים. אבל 

 עולה כי האפשרות 2017בשנים האחרונות הנוחות היא המניע העיקרי. מחקר שנערך בשנת 
לרכוש בחנויות האינטרנט בכל שעה וכן קיימת האפשרות לעשות השוואת מחירים חשובות 

יותר מן מחיר הצרכן הטוב ביותר. במשך השנים אתרי הקניות הפיגו חששות שמנעו 
מהצרכנים לרכוש מהם מוצרים. לדוגמא: השליחויות המהירות של הצרכנים יחסכו המתנה 

ארוכה למוצר, והמדיניות המקלה של החזרות המוצרים ביטלה את החשש של בצרכנים 
 מרכישות שגויות והנוחות הזו עודדה את רמת הצריכה לרכישה באינטרנט.

 מיליון חבילות מחו"ל 18 הוזמנו בישראל כ -  2012נתוני חברת דואר ישראל עולה כי ב - 
לרוב אנו רואים שאנשים מזמינים הכל ביגוד, הנעלה, טלפונים חכמים וגאדג'טים ואפילו 

מוצרים כבדים יותר. לדוגמה שמיכות, כריות, כלי נגינה, ריהוט, סירים ועוד. הקניות באינטרנט 
 ויותר שקונים ברשת. גילינו שיותר 55כבר ממזמן כבר לא רק לצעירים והחלה קפיצה וגם בני 

את מגמת המעבר ויותר ישראלים עורכים קניות מבלי צאת מהבית ועוד גילה הסקר כי 
הרגילים לרכוש דרך אתרי הקניות ולהשיג לצרכנות מקוונת מובילים בעיקר בני הדור הצעיר 

את מה שהם רוצים במהירות ובמחיר זול יותר. נתון מפתיע הוא הגיל בו מתחילים בני הנוער 
ובמחקר   ומעלה11שבני הנוער מתחילים לרכוש באינטרנט בגילי לרכוש ברשת, מתברר 

 ברחבי הארץ. שערכו בשנה האחרונה קניה 12-17 נערים ונערות בני 500שעשו השתתפו 
מקוונת אחת לפחות. בני הנוער רוכשים בעיקר גאדג'טים )חפיצים(, מוצרי חשמל 

ואלקטרוניקה ומשחקי מחשב. נערות קונות יותר מוצרי אופנה, אביזרי אופנה, תכשיטים 
כיום בני הנוער הם כח קניה החזק ולכן הם קהל אידיאלי בעבור ומוצרי קוסמטיקה. 

 מבני הנוער 81%בני הנוער הם צרכנים מתוחכמים  .המשווקים, מפרסמים, חברות מסחריות
 .ממליצים להוריהם לרכוש באינטרנט

 
 .The Marker( מתוך אתר 2018 באוקטובר 19 - מאת סיוון קלינגבייל )1טקסט 
 .ynet( מתוך 2017 בדצמבר 18 - מאת ג'קי מוקמל )2טקסט 
 ( מתוך אתר גלובס.2016 בספטמבר 13 - שירה קרפיק ספיר )3טקסט 



המדדים להערכת הכתיבה הממזגת
2ניתוח דוגמה המאמרים הרלוונטייםתבחינים

לקויפתיח מכליל

–תיאור השינוי 
המעבר לקניות  

ברשת

אך לא כמאחדקיים (2017)ומוקמל( 2018)קלינגבייל–מאחד 

מקומם של בני  
הנוער בשינוי 

אך לא כמאחדקיים (2016)ספיר -וקרפיק( 2017)מוקמל–מאחד 

תוצאות  
אפשריות של  

השינוי בהרגלי  
הצריכה

(  2018)קלינגבייל-מייחד 

(2017)ומוקמל( 2018)קלינגבייל–מאחד

חסר

אך לא כמאחדקיים 

ייחוס הדברים  
למקורות  

המידע

אין

רשימת  
מקורות

אך לא לפי כללי הכתיבה האקדמייםקיים 

זוג מידע  מי

חלש



!תודה על ההקשבה
.  מוזמנים להתנסות בכתיבה ממזגת משלכם וכמובן להעריך אותה

!בהצלחה


