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 :"טיפי�"

  . בחיבור� העזר בטקסטי� לש� אבחנות ולנקיטת עמדה או כדי לגבש לעצמ� נקודות חשיבה. 1

  על הנייר ותתחיל " להתנפל"ואל תמהר , שב  רגע ארו�, לאחר שקראת את הקטע:     כלומר

  רשו� לפני�, ת� לגבי הנושאוקבע עמד) יש ל� מספיק זמ!(חשוב קוד� במתינות .     לכתוב

  החומר ממנו . של חיבור�" הבשר"זה . נתוני� ועובדות וכ! הלאה, רעיונות,     נקודות חשיבה

  .    תרחיב בנושא

  או , א� אתה מסכי� לדעתו של כותב המאמר(בצורה זו או אחרת , בחיבור� התייחס לטקסט. 2

  כדי שתוכל להתייחס לדברי הכותב ולתוכ!  מהמאמר צטט:  כלומר)ולמהַ'ֶ%ה , חולק עליו    

  , אל תעתיק פסקות ממנו –במודגש . בציטוט הקפד לשי� מילות הציטוט במרכאות.     הדברי�

  .    אלא התייחס לנושא ולדברי הכותב

  ת לכתוב במסגרת מאמר /בקשתה מ/א� את: כלומר, הקפד לכתוב במסגרת דרישות הנושא. 3

  מלא אחר ההוראה וכתוב , או כל מסגרת שתתבקש,  כדיו! בכיתהאו, או כמכתב,     בעיתו!

  .בהתא�    

  ,ואל תסטה ממנו למחוזות עלומי� וחסרי קשר לנושא, בצמוד לנושא! אבל תמיד, כתוב תמיד . 4

  !כדי למלא דפי� ופסקות" אל תמרח: "     בקיצור

  נקודות בסו. כל . (! ומוקפדנכופיסוק תו� , הקפד על ניסוח נכו! מבחינה תחבירית ולשונית . 5

  )סמני שאלה וקריאה וכדומה, פסיקי� בתו� המשפט,      משפט

  וכ! . כתיב ופיסוק, קרא שנית את חיבור� לוודא ולתק! שגיאות לשו!, לפני הגשת המבח!.  6

  ...     לוודא שאתה עצמ� מבי! את מה שאתה כותב

  

  וה� האמצעי הטוב ביותר , הא� עבר זמנ� או שה� עדיי� תקפות; בחינות הבגרות :הנושא

  )מ! העיתונות היומית(    ?תלמיד באר�ה                לבדיקת יכולותיו והישגיו של 

  

. ב על מיקוד חדש בתכני ובהיק� חומר הלימודי� לבחינות הבגרות"השנה נודע לבוגרי כיתות י    "

רלות בי� המקצועות מי מה� יבוטל והתלמידי� ייהנו מציו� שנית� לה� לפני שני� היו הג

בעוד שנה יהיה שוב ערעור על קיומ� של בחינות הבגרות בכלל והנושא שב ועולה . ס"במסגרת ביה

שנה לאחר מכ� הוחלט במשרד החינו" על ביטול ההגרלות לבחינות , על סדר היו� הציבורי

שהתלמידי� ייבחנו ,  בצמצו� חומר הלימוד בכל מקצוע,כאשר השיטה החדשה תהיה, הבגרות

עד . למורי� ולתלמידי�, איזו שיטה ימציאו לנו?  ומי יודע מה יהיה בשנה הבאה. עליו בבגרות

כאשר , ואולי כדאי לאמ� שיטה הנהוגה בארצות אירופיות מסוימות, מתי ישגעו את המערכת

או כל שיטה שלא ,  פרופסורי� מ� האקדמיהזמנית בפני שלושה#התלמיד נבח� בכל המקצועות בו

  ". יאמצו ובלבד שתהיה קבועה ולא ניתבת לשינויי� כה תכופי�

  

מועצת התלמידי� , כ� את אנשי משרד החינו�� שעניי! זה מעסיק כל, לדעת�, מה ה! הסיבות   

שנושא זה עולה מחדש כל פע� בסדר היו� הצבורי , הורי� ומחנכי� ופוליטיקאי�, הארצית

    ה ו ל �תחלי.  , לדעת�, או הא� יכול להיות, היש ל� רעיו! אחר לפתרו! התופעה?לנוש

 .  נמק דברי�� ?  לבחינות הבגרות ולתעודת הבגרות


