
 במה. בהצלחה!!כתבו  -תלמידים יקרים: מצ"ב טיוטה של תלמידה, מה דעתכם על כתיבתה? אם לדעתכם כדאי לשפר את הכתיבה

 בס"ד

 ראש העיר שלך החליט בישיבת מועצת העיר להכריז על "יום ללא שעון". 

 שעות.  24ביום הזה לא ישתמשו התושבים בשעונים במשך 

  .מכתב לראש העיר ובו הציגו את דעתכם המנומקת על החלטה זוכתבו 

 מילים לפחות 150כתבי  .על פי הטקסטנמקו את תשובתכם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 95מספר מילים : 

  

 ראש העיר היקר שלום,

 דעתי החלטתך אינה נכונה,לעניות 

 שעות ללא שעון ייצור בלבולים רבים עשרים וארבעהראשית 

 בבוקר ובאיזו שעה לצאת  ידעו מתי לקום התלמידים לא 

 וכו' ומתי מסתיים יום הלימודים להפסקה

 .אני צריכה להביא כל יום את אח שלי מהגן ולא אוכל לדוגמה

 לעשות זאת בלי שעון

 יום זה עלול לגרום לבלבול גם במקומות העבודה  זאת ועוד

 אנשים יאחרו, לעבודה, לא יצליחו לקבוע פגישות ויבזבזו את הזמן

 

 אני ממליצה אם אין אני לי מי לי כפי שנאמר לסיכום,

 לדחות את ההצעה ולאפשר לתושבי העיר לקיים את שגרת חייהם

 בנחת ובדיוק.

 בברכה, תושבת העיר.

 תוכן

 מבנהו

  האם הצגתי את נושא הכתיבה?

  האם פניתי לנמענים?

  משמעית?-האם הצגתי דעה מפורשת וחד

האם נימקתי את הטענה שלי בשני נימוקים 
 ?ואמיניםאיכותיים 

 

  האם סיימתי את המאמר בהמלצה או במסקנה?

  האם הכתיבה שלי לכידה ומקושרת?

)במידת הצורך( האם התבססתי על המאמר 
 והקפדתי על דרכי מסירה?

 

ענייני 
 לשון

-האם הקפדתי על כתיבה במשלב בינוני -משלב
 גבוה ללא שימוש בסלנג?

 

  האם הקפדתי על סימני הפיסוק במאמר? -פיסוק

  האם הקפדתי על כתיב ללא שגיאות? -כתיב

האם הקפדתי על התאם בין שם עצם   -התאם
 לתוארו?

 

  האם הצלחתי לכתוב מאמר משכנע? 

 



כלכלי

חברתי

בטחוני

הסטורימוסרי

דתית

מוסרי

ס"איכו

היבטים לכתיבת טיעון

 

 בס"ד 

 :לתלמידה  הארות

 .כמעט זהים: אין פתיחה, שני הנימוקים תוכן

 לב למקדמי הארגון שימילכידות וקישוריות: : מבנה

 ", שלישית" ", שנית"חייב להמשיך  -"ראשית"אם כותבים 
 וכיוצ"ב "רביעית"

חייב להביא תמצית של המאמר ולא המלצה  -"לסיכוםאם כותבים "
 או דברי תקווה.

 יטויים לכידים לטקסט.כתבי ב -"אם אין אני לי מי לי"

 .חוסר התאם בין שם המספר לשם העצם : עשרים וארבעה שעות לשון:ענייני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 x האם הצגתי את נושא הכתיבה? תוכן

 v האם פניתי לנמענים?

 v משמעית?-האם הצגתי דעה מפורשת וחד

האם נימקתי את הטענה שלי בשני נימוקים 
 ? ואמינים איכותיים

vx 

 v האם סיימתי את המאמר בהמלצה או במסקנה?

 x האם הכתיבה שלי לכידה ומקושרת? מבנה

)במידת הצורך( האם התבססתי על המאמר 
 והקפדתי על דרכי מסירה?

v 

ענייני 
 לשון

-בינוניהאם הקפדתי על כתיבה במשלב  -משלב

 גבוה ללא שימוש בסלנג?
v 

האם הקפדתי על סימני הפיסוק  -פיסוק

 במאמר?
x 

 v האם הקפדתי על כתיב ללא שגיאות? -כתיב

האם הקפדתי על התאם בין שם עצם   -התאם

 לתוארו?
x 

 xv האם הצלחתי לכתוב מאמר משכנע? 

האם אפשר להרחיב 

 את תוכן המאמר?

תוכלו להיעזר 

בהיבטים המופיעים 

 בגלגל הצלה



   בס"ד

  מה דעתכם? מה עוד כדאי לשפר? -תוצר סופי לאחר עריכה

 ראש העיר שלך החליט בישיבת מועצת העיר להכריז על "יום ללא שעון". 

 שעות.  24ביום הזה לא ישתמשו התושבים בשעונים במשך 

 החלטה זוכתבו מכתב לראש העיר ובו הציגו את דעתכם המנומקת על 

 מילים לפחות 150כתבי  .על פי הטקסטנמקו את תשובתכם 

 ראש העיר היקר שלום,

 הבנתי שבישיבת מועצת העיר הכרזת על "יום ללא שעון" בעיר ולפיכך ביום

 שעות. עשרים וארבעזה לא נשתמש בשעונים במשך 

 מכמה סיבות: כתושבת העיר איני מסכימה כלל עם הצעתך

 איך אפשר,  שעון" ייצור בלבולים רביםראשית "יום ללא 

 כל סדר היום מתנהל סביב השעון,  הרי להתנהל בעולם המודרני ללא שעון? 

 גרום לצער רב לתושבים: הם לא ידעו מתי לקום בבוקר, עלול לזה ויום 

 אסור לנו להקל ראש  .מתי האוטובוסים יוצאיםו מתי לאסוף את הילדים מהגן

 לבולים כאלה יכולים לגרום לאסון, בבלבולים קטנים, ברק ולחשוב שמדובר 

 מה קורה כאשר שתי רכבות יוצאות ממקומות שונים אחת לקראת השנייה  תחשבו

 תיאום זמן. ללא

 

 כבר,  לתושביםמבינה איזה מסר אתה רוצה להעביר  שנית, בהיבט החינוכי אינני

 , אין ספק כי ניצול אמר שלמה בחכמתו "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים"

 ,ובים ביותר, הם מרגילים את האדם לסדרזמן ועמידה בזמנים הם ערכים חש

 מוסר עבודה גבוה.ללמניעת גזל זמן ו למשמעת עצמית,

 

 לסיום, אני מקווה שתצליח לדחות את ההצעה ותאפשר לתושבי העיר לקיים את 

 שגרת חייהם בנחת ובזמן המדויק.

 בברכה, תושבת העיר.

 2010, גליליאו צעיר "יש לנו זמן"יפרח כנרת, 

 162מספר מילים: 

  האם הצגתי את נושא הכתיבה? תוכן

  האם פניתי לנמענים?

  משמעית?-האם הצגתי דעה מפורשת וחד

האם נימקתי את הטענה שלי בשני נימוקים 
 ?ואמיניםאיכותיים 

 

  האם סיימתי את המאמר בהמלצה או במסקנה?

  האם הכתיבה שלי לכידה ומקושרת? מבנה

)במידת הצורך( האם התבססתי על המאמר 
 והקפדתי על דרכי מסירה?

 

ענייני 
 לשון

-האם הקפדתי על כתיבה במשלב בינוני -משלב
 גבוה ללא שימוש בסלנג?

 

האם הקפדתי על סימני הפיסוק  -פיסוק
 במאמר?

 

  האם הקפדתי על כתיב ללא שגיאות? -כתיב

האם הקפדתי על התאם בין שם עצם   -התאם
 לתוארו?

 

  האם הצלחתי לכתוב מאמר משכנע? 

 lashon.coעברית במחשבה תחילה 

 


