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יְָטנָה ּקַ הַ

למורה 	
תיאור המשימה:  .1

התמודדות עם רשימות הדומות לאלו שִאתן הלומד מתמודד בחיי היומיום.  
המשימה מתמקדת ברשומות וכוללת זיהוי הרכיבים התוכניים ברובד הגלוי, זיהוי   

הרכיבים הלשוניים והבנת דרכי הארגון והעיצוב, למשל ע"י יצירת הכללה
דגשים: השימוש בטבלה וברשומה ככלים לארגון מידע.  

תת-סוגה ומטרה חברתית: רשומות, טקסטים למטרות מידוע )רשומה וטבלה   .2
מארגנת מידע(.  

עולמות השיח: מידע עיוני ברשומה.   .3

שיקולים בבחירת הטקסט: לאפשר שימוש בטבלה וברשומות ככלים לארגון   .4
מידע להפקת עיקרים. תמצות המידע וארגונו בטבלה מאפשר עיסוק בהכללות 

ובהסקת מסקנות. במשימה נבדקת יכולתו של הלומד להתמודד עם המאפיינים 
הצורניים, הלשוניים והתוכניים הייחודים לתת-סוגה זו. 

הקשר תוכני: ניתן להשתמש במטלה לקראת החופשה הגדולה.   .5

שכבת הגיל: כיתה ג.  .6

משך המשימה: 2-1 שיעורים.  .7

ההכנות הדרושות למשימה: אין.  .8

הציוד הדרוש: דפים כמספר התלמידים, כלי כתיבה.  .9

אופי העבודה הנדרשת: עבודה פרטנית.   .10
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תיאור הפריטים במטלה:   

מספר 
הפריט

תיאור הפריט

השלמת פרטים ברשימה1

כתיבת הסבר מדוע כדאי להשתמש ברשימה כדרך להצגת מידע2

השלמת פרטים בטבלה3.א

יצירת הכללות באמצעות הענקת שמות לטורים3.ב

זיהוי דרך הארגון של המידע בטבלה4

שימוש ב-א"ב פנימי ככלי לארגון מידע בטבלה5

זיהוי דרכי הארגון ברשומות שונות6

איתור מידע בטבלה7

כתיבה המבוססת על יצירת הכללה על פי מידע המופיע בטבלה8

איתור מידע ברשומה9

שימוש בטבלה ככלי לארגון מידע10
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יְָטנָה   ּקַ הַ

תשובון 	
	

ּבַּיֹום	ָהרִאׁשֹון	ֶׁשל	ַהַּקיְָטנָה	ּגִּלּו	יַלְדֵי	ְקבּוצַת	"ּבְרֹוׁש"	ּפֶֶתק	ֶׁשִהְׁשִאיר	לֶָהם	ּדָנִי	ַהַּמְדרִיךְ	עַל	
לּוַח	ַהּמֹודָעֹות.	ּבַּפֶֶתק	נִכְַּתב:	

ּבֶֹקר	טֹוב! 	

ַהּיֹום	ּבְָׁשעָה	9:00	נְַׂשֵחק		ּכַּדּורֶגֶל	-	ַהּבָנִים	נֶגֶד	ַהּבָנֹות,	ּובְָׁשעָה	10:00	נֹאכַל	 	

ֲארּוַחת	עֶֶׂשר	ַהּכֹולֶלֶת	ׁשֹוקֹו	וְלְַחָמנִּיָה.		ּבְ-10:30	נִרְֶאה	ֶסרֶט	ַהרְּפְַתָקאֹות	

מֹוֵתַח,	ּובִ-12:00	נְַקּיֵם	ִמלְֶחֶמת	ַמיִם	סֹועֶרֶת	ּוְמרַעֲנֶנֶת.		יֹום	נָעִים	לְכֻּלָם!

ֶאת	ַהֵּמידָע	ֶׁשּכַָתב	ּדָנִי	ּבַּפֶֶתק	ֶאפְָׁשר	לְַהּצִיג	ּגַם	ּבִרְִׁשיָמה.		ַהְׁשלִימּו	ֶאת	ָהרְִׁשיָמה	 		.1
ַהּבָָאה:

ְּפעִילֻּיֹות ַהּיֹום ּבַּקַיְָטנָה

ּכַּדּורֶגֶל 	- 	9:00

ארוחת עשר / ארוחה 	- 	10:00

ֶסרֶט 	- 	10:30

מלחמת מים 	- 	12:00

ני   נים שקיימים בנתו העתקת צירוף שלם בלי התמודדות עם פורמט הנתו הערה: 
הטבלה, למשל "נאכל ארוחת עשר", תיחשב כתשובה חלקית לצורך   

נן    ן.  באופן דומה )תשובה חלקית( יש להתייחס להשלמות שאי נו י הצי   
ן: נאכל או אוכל. יקות, כגו מדו  
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ַמּדּועַ	ּכְדַאי	לְַהּצִיג	ֶאת	ַהֵּמידָע	ּבִרְִׁשיָמה?		צַּיְנּו	ְׁשֵתי	ִסיּבֹות.  .2

רשימה היא קצרה יותר / תמציתית יותר, מסודרת בשורות וברורה יותר /   
לות מופיעה בשורה נפרדת.  המידע מאורגן באופן ברור - כל פעי

 

ּדָנִי	ָאַסף	ֶאת	ַהּיְלָדִים	וְהֹודִיעַ	לֶָהם: 	.3
"ָׁשכְַחִּתי	לְַהּגִיד	לָכֶם	ֶׁשִּמְׂשַחק	ַהּכַּדּורֶגֶל	יְִתַקּיֵם	ּבַּדֶֶׁשא,	ִמלְֶחֶמת	ַהַּמיִם	ִּתְתַקּיֵם	לְיַד	 						

ַהִּמְׂשרָדִים,	ֶאת	ַהֶּסרֶט	נִרְֶאה	ּבַּמֹועֲדֹון	וְֶאת	ֲארּוַחת	ָהעֶֶׂשר	נֹאכַל	ּבֲַחדַר	ָהאֹכֶל".
ּדָנִי	ֶהְחלִיט	לִכְּתֹב	ֵמָחדָׁש	ֶאת	ּפְעִילֻּיֹות	ַהּיֹום,	ַאךְ	ַהּפַעַם	ּבְַטבְלָה:	 	

ַטבְלַת ְּפעִילֻּיֹות ַהּיֹום ּבַּקַיְָטנָה

מקום / איפה תתקיים / היכןְּפעִילּות    שעה / שעות 

ּדֶֶׁשאּכַּדּורֶגֶל09:00

חדר אוכלארוחת עשר / ארוחה10:00

ןֶּסרֶט10:30 מועדו

ליד המשרדיםמלחמת מים12:00

		

ַהְׁשלִימּו	ֶאת	ַהַּטבְלָה	עַל	ּפִי	ָהרְִׁשיָמה	ֶׁשֵהכַנְֶּתם	ּבְִׁשֵאלָה	1	וְהֹוִסיפּו		ֶאת		 א.		
ַהּפְרִָטים	ֶׁשָּמַסר	ּדָנִי	לַּיְלָדִים.

ַהְׁשלִימּו	ּבַַּמלְּבְנִים	ָהֲאפֹרִים	ֶאת	ְׁשמֹות	ַהּטּורִים. ב.		

ינן את אופן ן לצי לות מולאה כבר בפריט 1, אי ן שעמודת הפעי ו ו מכי הערה:   
נן רק את    י י שלה, גם לא ברמת ההתאמה לשעות.  יש לצי ו ל המי   

הפרטים שכתב התלמיד בעמודת "המקום" שהּוספה ואת הכותרות.     
ללות   לות. יש לקבל גם תשובות הכו ודא שהמקום מתאים לפעי יש לו  

ן".  מילת יחס, לדוגמה: "בחדר האוכל" או "במועדו  
נים בטבלה, כמו נן מקיימות את פורמט הנתו לא יתקבלו תשובות שאי   

נות עובדתית, כמו     נן נכו ן" או תשובות שאי "נראה במועדו   
"במשרדים".   
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ּבְסֹוף	ַהּיֹום	ִחּלֵק	ּדָנִי	ֶאת	ּדַף	ַהֶּקֶׁשר	ֶׁשל	יַלְדֵי	ְקבּוצַת	ּבְרֹוׁש: 		.4

ּדַף קֶֶׁשר - קְבּוצַת "ּבְרֹוׁש"

ּגִילֶטלֶפֹוןּכְתֹבֶתֵׁשם ְּפרִָטיֵׁשם ִמְׁשָּפָחה

62522229רְחֹוב	ֶהרְצְל	3יָעֵלּבָרְֵאל

½64347458רְחֹוב	ָהֲאנָפָה	15נֶַטע	ּגָבִיׁש

65137338רְחֹוב	יָפֹו	118נֹעָהיְִׂשרְֵאלִי

½97532699רְחֹוב	וַיְצְָמן	1אּורִיּכֵֹהן

639057910רְחֹוב	ּבְיָאלִיק	12צִַחיִמּזְרִָחי

לְפִי	ַמה	ְמֻסּדָרִים	ְׁשמֹות	ַהּיְלָדִים	ּבְדַף	ַהֶּקֶׁשר?	ּבֲַחרּו	ֶאת	ַהְּתׁשּובָה	ַהּנְכֹונָה: 	

לְפִי	ַהּגִיל	ֶׁשל	ַהּיְלָדִים א.	

לְפִי	ֵסדֶר	ָהָאלֶף-ּבֵית	ֶׁשל	ְׁשמֹות	ַהִּמְׁשּפָָחה ב.	

לְפִי	ַהּכְתֹובֹות	ֶׁשל	ַהּיְלָדִים ג.	

לְפִי	ֵסדֶר	ָהָאלֶף-ּבֵית	ֶׁשל	ַהֵּׁשמֹות	ַהּפְרִָטּיִים ד.	

 

ּבַּיֹום	ַהֵּׁשנִי	ֶׁשל	ַהַּקיְָטנָה	ִהצְָטרְפּו	לְַּקבּוצָה	ְׁשנֵי	יְלָדִים	ֲחדִָׁשים:	עִּדֹו זְֵאבִי וְִסיגָל	ּכֹוכָבִי.	 		.5

. י ֶאת	ַהֵּׁשם	עִּדֹו זְֵאבִי	נֹוִסיף	ּבֵין	ַהֵּׁשם	נטע גביש	לְבֵין	ַהֵּׁשם	נועה ישראל א.			

. ֶאת	ַהֵּׁשם	ִסיגָל ּכֹוכָבִי	נֹוִסיף	ּבֵין	ַהֵּׁשם	אורי כהן	לְבֵין	ַהֵּׁשם		צחי מזרחי ב.	

לְפִי	ַמה	ֶהְחלְַטֶּתם	ֵהיכָן	לְהֹוִסיף	ֶאת	ְׁשָמּה	ֶׁשל	ִסיגָל	ּכֹוכָבִי?	 ג.		

לפי סדר אלף בית של האות השניה בשם המשפחה.    
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נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	רְִׁשימֹות	ּבִדְרָכִים	ׁשֹונֹות.	 	 .6
לִפְנֵיכֶם	ּכַָּמה	סּוגֵי	רְִׁשימֹות,	ֲהִקיפּו	ּבְעִיגּול	ֶאת	ַהאֹופֶן	ֶשּבֹו	נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	ּכָל	ֲאָחת	 	

ֵמָהרְִׁשימֹות.

ֵהעַזְרּו	ּבַּדֻגְָמה:	 	

נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	זְָמנִים		/		נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	א-ב ֶאת ְׁשמֹות ַהַּתלְִמידִים ּבַּכִָתה   

נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	זְָמנִים		/		נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	א-ב 	 ֶאת	ַהִּמלִים	ּבִַּמילֹון	 א.	 	

נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	זְָמנִים		/		נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	א-ב 	 ֶאת	ַמעֲרֶכֶת	ַהָּׁשעֹות	 ב.	 	

נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	זְָמנִים		/		נֹוֲהגִים	לְַסּדֵר	לְפִי	א-ב 	 ֶאת	ֶספֶר	ַהְּטלפֹונִים	 ג.	 	

 

ּכְדֵי	לְַתכְנֵן	ֶאת	ַהּפְעִילֻּיֹות	לְִׁשָאר	יְֵמי	ַהַּקיְָטנָה	ָׁשַאל	ּדָנִי	ּכָל	ֶאָחד	ֵמַחבְרֵי	ַהְּקבּוצָה	ּכַָּמה	 	 .7
ְׁשֵאלֹות.	ּדָנִי	ֵהכִין	ֶאת	ַהַּטבְלָה	ַהּבָָאה	לְפִי	ַמה	ֶׁשִּסּפְרּו	ַהּיְלָדִים:		

ִׂשימּו לֵב: ַהּׁשּורֹות ְמֻסָּמנֹות ּבְאֹוִתּיֹות, וְַהּטּורִים ּבְִסָפרֹות. 	
	

	

1234567

עִּדֹוִסיגָל צִַחינֶַטע יָעֵלאּורִיא

ב
סּוג 

ְסרִָטים 
ָאהּוב

ִסרְֵטי	
ֶמַתח

ִסרְֵטי	
ֶטבַע

קֹוֶמדְיֹותקֹוֶמדְיֹות
ִסרְֵטי	
ֶטבַע

קֹוֶמדְיֹות

ג
עִיר ֶׁשּבָּה 

הּוא 
רֹוצֶה 
לְַטּיֵל

ֵחיפָה	ֵאילַתיְרּוָׁשלַיִםיְרּוָׁשלַיִםְטבֶרְיָהיְרּוָׁשלַיִם

רִּקּודַּתְחּבִיבד
צְפִּיָה	

ּבְִסרִָטים	
ְקרִיָאהצִּיּוררִּקּוד

צְפִּיָה
ּבֶַּטלֶוִיזְיָה

ְסּפֹורְט ה
ָאהּוב

ָקרֶָטהּכַּדּורְַסלּכַּדּורֶגֶלֶטנִיסְׂשִחּיָהֶטנִיס

ו
ִמְסַּפר 

ַהּבִּקּורִים 
ּבְמּוזֵאֹון 

יְִׂשרֵָאל

214001
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עֲנּו	עַל	ַהְּׁשֵאלֹות	ַהּבָאֹות	לְפִי	ַהַּטבְלָה: 	

. ַהּפְרִָטים	ּבְטּור ִמְסָּפר 5	ִמְתיֲַחִסים	לְיֶלֶד	ֶׁשְּׁשמֹו	צחי א.		

ַהּפְרִָטים	ּבְׁשּורָה ב	ִמְתיֲַחִסים	לְסרטים. ב.		

דני	נעזר	בטבלה	ובחר	לטייל	עם	הילדים	בירושלים. ג.		

ל בירושלים. י ַמּדּועַ?		מפני שרוב הילדים רוצים לטי 					

ּכַָּמה	יְלָדִים	לֹא	ּבְִּקרּו	ַאף	ּפַעַם	ּבַּמּוזֵאֹון?		שני ילדים  ד.		

. )יש לקבל גם את פירוט שמות שני הילדים כתשובה נכונה(  

ֵאילּו	ְׁשנֵי	יְלָדִים	אֹוֲהבִים	ֶאת	אֹותֹו	ְסּפֹורְט?		אורי ונטע ה.		

ָמה	עֹוד	ְמֻׁשָּתף	לְִׁשנֵי	ַהּיְלָדִים	ַהּלָלּו? ו.		

לשניהם יש אותו תחביב-ריקוד / שניהם אוהבים לרקוד.  -  
ל בירושלים. י שניהם רוצים לטי  -  

ן ישראל. שניהם ביקרו לפחות פעם אחת במוזאו  -  

ן: שניהם   ן לקבל תשובות שאינן משתמשות במידע שבטבלה , כגו אי הערה: 
חברים באותה קבוצה.  

 

לְפִי	ַהַּטבְלָה	ֶאפְָׁשר	לָדַעַת	עַל	אּורִי	ֶאת	ַהּדְבָרִים	ַהּבִָאים:	אּורִי	ֲהכִי	אֹוֵהב	לִצְּפֹות	 	 .8

ּבְִסרְֵטי	ֶמַתח	וְהּוא	רֹוצֶה	לְַטּיֵל	ּבִירּוָׁשלַיִם.		ּבְִׁשעֹות	ַהּפְנַאי	ֶׁשּלֹו	אּורִי	אֹוֵהב	לִרְקֹד.	

ַהְּסּפֹורְט	ָהָאהּוב	עַל	אּורִי	הּוא	ֶטנִיס	וְהּוא	ּבִֵּקר	ּפַעֲַמיִם	ּבְמּוזֵאֹון	יְִׂשרֵָאל.

ַמה	ֶאפְָׁשר	לָדַעַת	לְפִי	ַהַּטבְלָה	עַל	ִסיגָל?		 	

יל באילת.  בשעות הפנאי שלה,  סיגל הכי אוהבת סרטי טבע והיא רוצה לטי  
סיגל אוהבת לקרוא.  הספורט האהוב על סיגל הוא כדורסל והיא לא ביקרה 

ן ישראל.  אף פעם במוזאו

ן: אפשר לדעת מה התחביב שלה, מה סוג    ן לקבל פירוט כגו אי הערה: 
.. . ' וכו הסרטים האהוב עליה   

 



הקייטנה- 8 -

ּדָנִי	ֶהְחלִיט	לָלֶכֶת	עִם	ַהּיְלָדִים	לְֶסרֶט.		הּוא	ּבָדַק	ּבְַמדְרִיךְ	ַהְּסרִָטים	ֶׁשּבָעִּתֹון	וְִהּצִיעַ	 	 .9
לָלֶכֶת	לְֶּסרֶט	ֶׁשֻּמְקרָן	ּבְאֹור עֲקִיבָא	ּבְָׁשעָה	11:00.	

ִהְתּבֹונְנּו	ּבְַמדְרִיךְ	ַהְּסרִָטים	ֶׁשּלִפְנֵיכֶם	וְַהּצִיעּו	ְׁשנֵי	ְסרִָטים	ַמְתִאיִמים	לַָּמקֹום	וְלַָּׁשעָה	 	
ֶׁשּבַָחר	ּדָנִי:

ות, מעבר ליער ני גרפילד, מכו  

	

 

ּבֵָּתי קֹולְנֹועַ ּבְרֲַחבֵי ָהָארֶץ

ַאְׁשקְלֹוןַאְׁשּדֹודֶאבֶן יְהּוָדה
ּגְלֹוּבּוס חּוצֹות ַאְׁשקְלֹוןּגְלֹוּבּוס קַנְיֹון ִסי מֹוללֵב ֶאבֶן יְהּודָה

ֶאֶפקְט ָהרַעַם	22:00ֲאבִיבָה ֲאהּובִָתי	22:00,	19:40
ּגִּבֹור עַל נְָמלִים )עִבְרִית( ּבְכֹורָה ַארְצִית 

17:30	,15:30	,13:30	,11:30

ַאֲהבָה ּבַּכְָפר	)ַאנְּגְלִית(	19:30
ּגִּבֹור עַל נְָמלִים )עִבְרִית(, ּבְכֹורָה ַארְצִית	

19:30	,17:30	,13:30	,11:30
ַהּצַד ֶׁשּלֹו וְַהּצַד ֶׁשּלָּה	19:30,	22:00

ּגִּבֹורִים קְַטּנִים	11:30,	13:30,	15:30ּגִּבֹורִים קְַטּנִים	13:00,	11:30
ּכִָּפה ֲאדָֻּמה ַהִּסּפּור ָהֲאִמִּתי )עִבְרִית(

11:30	,13:00

ּכִָּפה ֲאדָֻּמה ַהִּסּפּור ָהֲאִמִּתי )עִבְרִית(
11:30	,13:00

לָאִסי )עִבְרִית(	11:30,	15:00ַהּצַד ֶׁשּלֹו וְַהּצַד ֶׁשּלָּה 19:30,	22:30

לְַחזֹר )ַאנְּגְלִית(	21:50,	19:30
ּכִָּפה ֲאדָֻּמה ַהִּסּפּור ָהֲאִמִּתי )עִבְרִית(

17:00	,14:00	,11:30
ָמִהיר וְעַצְּבָנִי-טֹוקְיֹו ּדְרִיְפט	19:15,	

22:00

ָמיָאִמי וַיְס	22:00,	19:40לָאִסי )עִבְרִית(	11:30,	14:00,	17:00ִמיֶׁשהּו לָרּוץ ִאּתֹו	22:00

אֹור עֲקִיבָא
רַב ֵחן

ִמיֶׁשהּו לָרּוץ ִאּתֹו	19:40,	22:00	לְַחזֹר )ַאנְּגְלִית(	19:15,	22:00

ֶמלַח ָהָארֶץ 	19:40,	22:00ָמִהיר וְעַצְּבָנִי-טֹוקְיֹו ּדְרִיְפט 19:15,	22:00

ָמיָאִמי וַיְס 19:15,	22:00
ִמָּסבִיב לָעֹולָם עִם ֶפלִיקְס )עִבְרִית( 

22:00	,19:15

ֵמעֵבֶר לַּיַעַר 19:15,	22:00ֶמלַח ָהָארֶץ 19:15,	22:00ֲאבִיבָה ֲאהּובִָתי	19:30,	21:50

ּגַארְִפילְד )עִבְרִית( 11:00,	13:00,	15:00,	
17:00

ִמָּסבִיב לָעֹולָם עִם ֶפלִיקְס )עִבְרִית(	
22:00	,19:15

ֵמעֵבֶר לַּיַעַר )עִבְרִית(	19:15,	22:00

סּוֶּפרְֶמן חֹוזֵר	19:15,	22:00ֵמעֵבֶר לַּיַעַר 	19:15,	22:00ָמיָאִמי וַיְס	18:30,	21:50

ֵמעֵבֶר לַּיַעַר )עִבְרִית(	19:15,	22:00ְמכֹונִּיֹות )עִבְרִית( 11:00,	14:30,	17:00
רַב ֵחן

ֲאבִיבָה ֲאהּובִָתי	19:40,	22:00

ֶאֶפקְט ַהַּפרְַּפר 2	19:40,	22:00סּוֶּפרְֶמן חֹוזֵר	19:15,	22:00ֵמעֵבֶר לַּיַעַר )עִבְרִית(	11:00,	13:00	

ׁשֹודְדֵי ַהּקָרִיּבִּיִים-ֵּתבָה ֶׁשל ִאיׁש ֵמת	
רַב ֵחן15:30,	18:50,	21:50

ּגַארְִפילְד )עִבְרִית(	11:00,	13:00

ַהּבּועָה	19:15,	22:00

לִרְקֹד	19:15,	22:00ֲאבִיבָה ֲאהּובִָתי	22:00ֵאילַת

ְמכֹונִּיֹות	19:15,	22:00ֶאֶפקְט ָהרַעַם	19:15,	22:00

קְלִיק	11:00,	13:00,	17:00ּגַארְִפילְד )עִבְרִית(	19:15,	22:00ֵאילַת

ַהּבּועָה	19:15,	22:00ּגַארְִפילְד )עִבְרִית(	11:00,	13:30
ׁשֹודְדֵי ַהּקָרִיּבִּיִים-ֵּתבָה ֶׁשל ִאיׁש ֵמת	

22:00	,19:15

ּגִּבֹור עַל נְָמלִים )עִבְרִית( 	
16:30	,13:30	,11:00

ּבַת יָםְמכֹונִּיֹות )ַאנְּגְלִית(	19:15,	22:00
רַב ֵחןְמכֹונִּיֹות )עִבְרִית(	19:15,	22:00ַהּבּועָה	19:15,	22:00

ֲאבִיבָה ֲאהּובִָתי	19:40,	22:00ִמְפלֶצֶת ֶׁשל ּבַיִת )ַאנְּגְלִית(	19:15,	22:00ָמיָאִמי וַיְס	19:15,	22:00

ָאלֶּכְס רַיְּדֵר 	11:00,	19:40ִמְפלֶצֶת ֶׁשל ּבַיִת )עִבְרִית( 19:15,	22:00ֵמעֵבֶר לַּיַעַר )עִבְרִית(	11:00,	13:30

ֶאֶפקְט ַהַּפרְַּפר 2	22:00,	19:40נְִסיכֹות	19:15,	22:00סּוֶּפרְֶמן חֹוזֵר	16:30,	19:15

ׁשֹודְדֵי ַהּקָרִיּבִּיִים-ֵּתבָה ֶׁשל ִאיׁש ֵמת	
22:00	,16:30

ּגַארְִפילְד )עִבְרִית(	11:00,	17:00קְלִיק	19:15,	22:00
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לְִקרַאת סֹוף ַהַּקיְָטנָה ַהּיְלָדִים ְמכִינִים ְמִסּבָה.  ּכָל יֶלֶד צָרִיךְ לְָהבִיא ּכִּבּוד לְַּמִסּבָה    .10
ּולְַארְּגֵן ִמְׂשָחק ֶחבְרָה ֶאָחד. 

ָהכִינּו ַטבְלָה ֶׁשְּתפָרֵט ֵאיזֶה ּכִּבּוד ּכָל יֶלֶד צָרִיךְ לְָהבִיא וְֵאיזֶה ִמְׂשָחק ֶחבְרָה ּכָל יֶלֶד   
צָרִיךְ לְַארְּגֵן.  יַלְדֵי ְקבּוצַת ּבְרֹוׁש ֵהם: אּורִי, יָעֵל, נֶַטע, צִַחי, ִסיגָל וְעִּדֹו.  סּוגֵי ַהּכִּבּוד 

וְִַהִּמְׂשָחק ֵהם לִבְִחירְַתכֶם.

כל טבלה בפורמט מקובל, שתפרט את המידע המבוקש המלא )איזה כיבוד   
כל אחד מהילדים צריך להביא ואיזה משחק הוא מארגן( - תתקבל.

לדוגמה:  

סיגלעידוצחינטעיעלאורישם הילד

פירותעוגהפיצוחיםשתייהחטיפיםגלידהכיבודים

מחבואיםתופסתמשחק
שמות 
יר או

קלאסמחנייםחידון
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יְָטנָה ּקַ הַ

מחוון 	
מספר 

השאלה

ציון

543210

השלים	נכון					1
2	תאים

השלים	נכון	תא	
אחד	ובאופן	

חלקי	את	התא	
השני

השלים	נכון	תא	
אחד

השלים	שני	
תאים	באופן	

חלקי

השלים	תא	
אחד	באופן	

חלקי

לא	ענה,	או	
שגה	בכול

2
ציין	שני	יתרונות	

של	כתיבת	
רשימה

ציין	יתרון	אחד	
של	כתיבת	

רשימה	

ציין	שני	יתרונות	
שאינם	ייחודיים	

לרשימה

לא	ענה,	או	
שגה

השלים	נכון	3א+ב
5	תאים

השלים	נכון	
4	תאים

השלים	נכון
3	תאים

השלים	נכון
2	תאים

השלים	נכון
תא	אחד

לא	ענה,	או	
שגה	בכול

4
בחר	את	
התשובה	
הנכונה

לא	ענה,	או	
שגה	בכול

5א+ב
מיקם	נכון	את	
שני	השמות	

ברשימה

מיקם	נכון	את	
שני	השמות	אך	
נקב	רק	בשמות	

הפרטיים

מיקם	שם	אחד	
נכון	ברשימה

לא	ענה,	או	
שגה	בכול

5ג

הסביר	הסבר	
מלא	הכולל	
אזכור	סדר	
אלף	בית	

ואסטרטגיית	
המעבר	לאות	
הבאה	במילה	
במקרה	של	
אותיות	זהות	

הסביר	הסבר	
המפרט	את	
אסטרטגיית	

המעבר	לאות	
הבאה	במילה	
במקרה	של	

אותיות	זהות,	
ללא	אזכור	

מפורש	של	סדר	
אלף	בית

הסביר	הסבר	
חלקי	הכולל	

רק	אזכור	סדר	
אלף	בית	ללא	

התייחסות	
לאסטרטגיית	
המעבר	לאות	
הבאה	במילה	
במקרה	של	
אותיות	זהות	

לא	ענה,	או	
שגה	בכול

סימן	שלוש	 6
תשובות	נכונות

סימן	שתי	
תשובות	נכונות

סימן	תשובה	
נכונה	אחרת

לא	ענה,	או	
שגה	בכול

ענה	נכון	על	5	7א-ה
השאלות

ענה	נכון	על	4	
מהשאלות	

ענה	נכון	על	3	
מהשאלות

ענה	נכון	על	2	
מהשאלות

ענה	נכון	על		
שאלה	אחת

לא	ענה,	או	
שגה	בכול

7ו
זיהה	את	

שני	הדברים	
המשותפים	

זיהה	דבר	
משותף	אחד

לא	ענה,	או	
שגה	בכול
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מספר 
השאלה

ציון

543210

8

פירט	
פירוט	מלא		
)במשפטים	
שלמים	או	
בתבנית	
הדוגמה	

שהוצגה	לו(	5	
פרטים	נכונים	

שניתן	לדעת	על	
פי	הטבלה

פירט	פירוט	
מלא

4	פרטים	נכונים	
שניתן	לדעת	על	

פי	הטבלה,
או	

פירט	באופן	
רשימתי	ולא	

השתמש	
במשפטים	

מלאים	)שעות	
פנאי	-	קריאה,	

ספורט	-	
כדורסל...(5	

פרטים	נכונים

פירט	פירוט	
מלא

3	פרטים	נכונים	
שניתן	לדעת	על	

פי	הטבלה,	
או	

פירט	באופן	
רשימתי	)שעות	
פנאי	-	קריאה,	

ספורט	-	
כדורסל...(4	

פרטים	נכונים

פירט	פירוט	
מלא

2	פרטים	נכונים	
שניתן	לדעת	על	

פי	הטבלה,
או	

פירט	באופן	
רשימתי		)שעות	
פנאי	-	קריאה,	

ספורט	-	
כדורסל...(3	

פרטים	נכונים,
או	

פירט	קטגוריות	
במקום	מידע	

ספציפי

פירט	פירוט	
מלא

פרט	אחד	נכון	
שניתן	לדעת	על	

פי	הטבלה,	
או	

פירט	באופן	
רשימתי		)שעות	
פנאי	-	קריאה,	

ספורט	-	
כדורסל...(2	

פרטים	נכונים

לא	ענה,	או	
שגה	בכול

9

הציע	שני	
סרטים	

המתאימים	
לדרישות

הציע	סרט	
אחד	המתאים	

לדרישות

לא	ענה,	או	
שגה	בכול

10
יצר	טבלה	

המציגה	את	
המידע	הנדרש

יצר	טבלה	
המציגה	את	
המידע	אך	
בפורמט	

מסורבל	ולא	
מיטבי,	למשל,	
לא	ציין	כותרות	
או	פירט	מידע	
שאינו	מתאים	

לקטגוריית	
הכיבוד	או	
לקטגוריית	

המשחק

יצר	טבלה	
המציגה	את	
המידע	רק	
בקטגוריית	

הכיבוד	או	רק	
בקטגוריית	

המשחק

יצר	רשימה	
המציגה	את	

המידע	הנדרש

לא	ענה,	או	
שגה	בכול


