
 

תומר בוזמן : כתב

שאלות . שאלות הערכה וביקורת דורשות את הבעת עמדה מנומקת כלפי טענה או תופעה כלשהי

 : טיעוניתהובשל כך עליה לכלול את מרכיבי הכתיבה , אלו דורשות כתיבת טיעון קצרת היקף

 

 

 

 

 

 

 

 

: שלבי עבודה במענה על שאלות הערכה וביקורת

 

  המוצג למעלההכן מבנה תשובה בהתאם לדרישות המטלה והמבנה 

 כתוב תשובה מלאה ומנומקת 

 ערוך הגהה , בדוק את קיומם של כל הרכיבים: קרא שוב את תשובתך

 .ותיקונים



 

 למטלה דוגמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: לתשובה Iדוגמה 

אני מסכים עם . "מחויבות אישית"בבתי הספר לחייב תלמידים להשתתף בתכנית היום נהוג 

 אני מניח. היב את השתתפות התלמידים בהחובה להשתתף בתכנית וסבור שיש להוסיף ולחי

ם לטובת אוכלוסיות נזקקות להקדיש שנה מחייהשמרבית בני הנוער לא יתנדבו מרצונם 

 גם אם יבינו את חשיבות העניין. ודאי לא בשנה כל כך עמוסה ולחוצה כמו כיתה י. בחברה

יגרמו להם להעדיף את מבית הספר עומס הלימודים והלחץ המופעל עליהם , ברה ולקהילהלח

מי אני יכול להעיד על עצ .לקבלת תעודת בגרות מתנאיוראוי שההתנדבות תהיה חלק , הלימודים

הייתה מהשנים המשמעותיות שלי " המחויבות האישית"דבות שעברתי במסגרת כי שנת ההתנ

הייתי מעדיף להתמסר ללימודים , כי לו הייתה בידי הבחירהספק לי אין . בבית הספר

. החוויה שבנתינה ומחמיץ אתולעיסוקים שונים 

 

: לתשובה IIדוגמה 

במסגרת  ".מחויבות אישית"שבתי ספר מחייבים תלמידים להשתתף בתכנית  אני מתנגד לכך

 .שעות 80 -60צריכים בני נוער להתנדב בקהילה במשך השנה בהיקף של " מחויבות האישי"ה

 ן לחייב להתנדבות כיוון שהתנדבותלא נית ."התנדבות"ל "מחויבות"יש סתירה ברורה בין 

רשת בגרות ואחריות דו היאו, לתכנית מטרות נעלות. תלויה ברצונו הטוב של המתנדב מטבעה

ואין ספק שעקב החובה רבים ,  16ה לכלל בני הנוער בגיל שהיא מתאימ בטוח אינני. מבני הנוער

אי לכך ראוי לקיים אותה . הם בני הנוער שרק מעבירים את הזמן ולא עושים שום דבר משמעותי

אתי בכיתה למדו  .לראויים ולמתנדבים באמת ,ותי למתאימיםכתכנית על בסיס התנדב

הם באו רק כדי לרשום שעות ואין ספק . ראו בשעות המחויבות שלהם נטלתלמידים רבים אשר 

 .שלהם" מחויבות"כי אף אחד מן הצדדים לא הפיק תועלת מה

במסגרות " מחויבות אישית"היום נהוג בבתי הספר לחייב תלמידים להשתתף בתכנית 

 .שונות בקהילה

דוגמאות מניסיונך נמק את דבריך בעזרת . האם אתה מסכים עם החובה להשתתף בתכנית

 .האישי


