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מטלת כתיבה  )26 נקודות(  .5
לקראת "שבוע אדם וים" של "המועצה לישראל יפה" ו"רשות הטבע והגנים" התבקשת להציג לתלמידי כיתתך סקירה   

בנושא החופים בישראל. בסקירתך תאר את הבנייה בחופי הארץ כיום, את החקיקה בתחום ואת הדעות השונות הנוגעות 
לתיקון החוק.

כתוב את הסקירה על סמך שלושת הטקסטים שקראת.  
הקפד על דרכי מסירה מקובלות ועל אזכור מקורות המידע בגוף הסקירה ובסופּה )ביבליוגרפיה(.  

כתוב בהיקף של כ־250-150 מילים.  

טקסט 1 —פירוטתבחינים
רוזנבלום

טקסט 2 —
שוקן

טקסט 3 —
החברה 
להגנת 
הטבע

אחוזים

א.   תוכן המידע —
תמציתיות,    

דיוק ועודפות — 
 10 — 100%  

נקודות

המידע הרלוונטי לסקירה  .1

בסעיף זה יש לבדוק את תוכן הסקירה, ייחוס   •
המידע לכותבים ייבדק בסעיף ב 9 — "מיזוג 

המידע".
נבחן שכתב פחות מ־70 מילים — אפס.  •

במטלה זו נדרשים שלושה חלקים: תיאור הבנייה כיום, 
תיאור החקיקה בתחום, הדעות השונות בנוגע לתיקון החוק.

תיאור הבנייה כיום —
√20%

מיזמי בנייה רבים — מגדלי חוף הכרמל, ושכונת "סי אנד סאן".

20%החקיקה בתחום —
בשנת 2004 נחקק חוק החופים — בנייה במרחק של    •

100 מטר מקו החוף תיאסר ובנייה במרחק של 300 
מטר תובא לדיון בוועדה.

בשנת 2012 הועלתה הצעה לתיקון הפרצה בחוק —   •
שתוכניות בניין שאושרו לפני חקיקת החוק לא יוכלו 

להתממש.

√√
10%

√√10%

40%הדעות השונות בנוגע לתיקון החוק —
תמיכה בתיקון / אין לממש תוכניות בנייה שאושרו   •

לפני תיקון החוק משום שהחוף צריך לשמש את 
התושבים. )רוזנבלום, הארגונים הירוקים, חברי 

הכנסת, החברה להגנת הטבע — הדוגמה של חוף 
בצת.(

התנגדות לתיקון החוק — יש לאפשר בנייה נכונה   •
לרווחת התושבים. )שוקן.(

√√

√

20%

20%

רלוונטיות:
כל המידע הכתוב רלוונטי לדרישות המטלה )מהימן   .2

ומדויק(.
מידע המשויך לרכיב תוכן מסוים צריך להיות רלוונטי   .3

לאותו רכיב.
הושמט מידע לא רלוונטי, למשל: הדוגמאות להפיכת   .4

העניין "הירוק" לאופנה; תיאור חוף בצת.
הכותב נמנע מחזרות מיותרות.  .5

20%

100%סה"כ לסעיף א —
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אחוזיםהערותפירוטתבחינים

ארגון המידע  ב. 
— 100% 

10 נקודות

טקסט עצמאי  .6
פתיחה המתבססת על רכיבי המבנה והתוכן של המטלה  •

או פתיחה רלוונטית הכוללת את תיאור הבעיה. 5%  
הערה:  

תלמיד שכתב את נסיבות השיח "לקראת שבוע אדם    
וים..." — לא יינזק.

התמקדות בנושא ולא במאמרים  •

5%

5%

עיבוד המידע  .7
העתקה מושכלת ו/או פרפרזה )ולא "העתק־הדבק"(   •  

10%

לכידות, קישוריות ומודעות לנמען  .8
"זרימה" טובה בטקסט מנושא אחד לאחר.    • 	

אפשר שתהיינה כותרות משנה לכל היבט.  •  
יש הלימה בין הכותרות לתוכן, ארגון נכון שלהן.   

ִרים המתאימים למבנה הלוגי של הטקסט  ָ שימוש בַקׁשּ  •
)השוואה, עימות, ניגוד, זמן, הוספה( ולתוכנו.

מודעות לנמען  •

50%

מיזוג המידע  .9
מיזוג בין הרעיונות המשותפים בטקסטים.    •  

על הסקירה לכלול פרט ְמַאֵחד אחד לפחות עם ציון שמות   
של שני כותבים לפחות.

האפשרויות:
חוק החופים — רוזנבלום והחברה להגנת הטבע.  

תיקון הפרצה בחוק — רוזנבלום ושוקן.  
תמיכה בתיקון החוק — רוזנבלום והחברה להגנת   

הטבע.
המידע בסקירה מיוחס לכותבים המתאימים, בהלימה   •

לתוכן הרלוונטי.
הערה: נבחן שהציג את המידע כסיכום של כל מאמר      

בנפרד — יקבל 0 בסעיף זה.  

 30%
20%

10%

100%סה"כ לסעיף ב —

אזכור  ג. 
המקורות 

ודרכי 
המסירה 
 — 100%
3 נקודות  

אזכור מקורות המידע בגוף הטקסט הוא על פי נורמות כתיבה   .10
אקדמיות )שימוש בשמות משפחה ואזכור שנת ההוצאה(.

40%

כתיבת מקורות המידע בסוף הטקסט על פי נורמות כתיבה   .11
אקדמיות: סדר א"ב ועקביות ברישום פרטי הביבליוגרפיה.

30%

שימוש בדרכי מסירה מקובלות. )אם נעשה שימוש בפועלי הבעה   .12
או אמירה, יש לשים לב לדיוק מבחינת המשמעות.(

30%

100%סה"כ לסעיף ג —
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לשון, מבע  ד. 
ותקינות 
— 100%

3 נקודות  

סעיף זה ייבדק לפי ארבע רמות:
רמה גבוהה — 100%, רמה בינונית־גבוהה — 80%, רמה נמוכה — 60%,

רמה נמוכה מאוד — 40%
ניסוח: הניסוח בהיר, ענייני והולם את אופי הכתיבה.  •

תקינות תחבירית:  •
המשפטים שלמים, בנויים כהלכה ואינם ארוכים מדי.  —

הכותב מקפיד על התאמים )במין, במספר וביידוע(.  —
הכותב משתמש בה"א הזיקה באופן תקין.  —

פיסוק: שימוש נכון והולם בסימני פיסוק.  •
מורפולוגיה וכתיב: לדוגמה, שימוש תקין בצורות הנטייה,   •

באותיות אית"ן ועוד.

100%סה"כ לסעיף ד —


