
 בס"ד 

 בעקבות דוד  - משימה מסכמת

 אפשרות ראשונה 

 מזל טוב, נולד לך אח חדש!  

 שם דוד המלך וביקשו ממך לברך אותו בברית המילה ולדרוש את שמו..... -ההורים שלך החליטו לקרוא לו דוד על

 תכונות של דוד )המלך(, בססי כל תכונה על אירוע אחד )משמואל א או ב( לפחות.  לשלוש  בברכה התייחסי 

 פסוקים מתאימים לפחות.  שלושה הקפידי לכלול בברכה ציטוטים של 

 מילים )בערך עמוד( 300  -ככתבי 

 אפשרות שניה 

המלך כדי להנציח את שמו ולהציב אותו כדמות  שם דוד -התורם ביקש שהמקום יקרא על.קיבלתם תרומה גדולה לשיפוץ הסניף/ בית הספר

 . משמעותית עבור כל החניכים/המתפללים/התלמידות

 . נבחרת להיות נציגת הדוברים ולהסביר לשומעים את משמעות השם 'משכן דוד המלך'

ות או שני מאפיינים  י תכונ לושכתבי את דבריך בטקס הפתיחה, חשבי אילו תכונות של דוד המלך חשוב להדגיש בדברים אלה התייחסי לש

   .פסוקיםשלושה  לפחות, הקפידי להדגים כל אחד מהם באמצעות אירוע מתאים, ולשלב לפחות 

 )בערך עמוד( .מילים 300  -ככתבי 

   לישיתאפשרות ש

  צאת לטיול.ציה לווגם לעשות לו מוטיו  ר את ספר שמואל, שימי לב להסביר היטבהמטייל לא מכי  -. זכריכתבי מדריך למטייל "בעקבות דוד" 

לשלב    יאו מהם הערכים שקשורים בו. הקפיד   להבנת דמותו של דוד,  התייחסי לשלושה אתרים, כתבי מה קרה במקום ומה חשיבותו של המקום

 במדריך לפחות שלושה פסוקים מתאימים.  

 )בערך עמוד(מילים.  300  -ככתבי 

 

 :  2-ו  1מחוון למשימות 

ניקוד   התחלתי ביצוע  ביצוע חלקי ביצוע מיטבי 
 בפועל 

 בחירת תכונות 
30 

תכונות חשובות  שלוש נבחרו 
ומשמעותיות, מתוך הכתיבה עולה מהי 

 20-30 החשיבות/המשמעות שלהן

נבחרו תכונות, החשיבות/המשמעות 
 10-19 שלהן הובהרה באופן חלקי

נבחרו תכונות, אולם חשיבותם 
 0-9לא הוסברה. 

 

התבססות על  
 אירועים 

30 

הכתיבה מבוססת על אירועים  
מתאימים. האירועים תוארו בצורה 

מעמיקה, והוסבר מהו המאפיין/מהי  
 20-30 התכונה של דוד העולה מהם

על אירועים, אולם ות התכונות מבוסס
הקשר בין האירוע לבין התכונה לא  

 10-19הוסבר  במידה מספקת. 

התכונות לא מבוססות על 
 אירועים 

0-9 

 

 ציטוט פסוקים 
10 
 

הכתיבה כוללת פסוקים, הפסוקים  
 7-10מתאימים. 

 

הכתיבה כוללת פסוקים, אולם לא 
במידה המתאימה. או: הפסוקים לא  

 3-6מתאימים. 

  0-2 לא שולבו פסוקים

 סגנון 
20 

הכתיבה נוגעת, מרגשת ומתאימה 
 15-20 למשימה )ברכה או הספד(

הכתיבה מתאימה למשימה )ברכה או  
 7-14 מועטההספד( במידה 

לא שולבו בכתיבה ביטויים 
 0-6 נוגעים ומרגשים

 

 הגהה
5 

 אין שגיאות לשוניות ושגיאות כתיב 
5 

יש מעט שגיאות לשוניות ושגיאות  
 3-4 כתיב

יש שגיאות לשוניות ושגיאות  
 0-2 כתיב במידה רבה

 

 עמידה בזמנים 
5 

 המשימה הוגשה באיחור של עד יומיים 5 המשימה הוגשה בזמן
3 

ימה הוגשה באיחור של המש
 0-1 מעל יומיים

 

 

 3מחוון למשימה 

ניקוד   ביצוע התחלתי  ביצוע חלקי ביצוע מיטבי 
 בפועל 

 אתרים בחירת 
60 

שלושה אתרים, לגבי כל אחד נבחרו 
 מהם תואר מה קרה בו ומה חשיבותו. 

לא תואר מה קרה באתרים או לא  
הוסברה חשיבותם. או: נבחרו שני  

 אתרים בלבד

  נבחר אתר אחד בלבד

 ציטוט פסוקים 
10 
 

הכתיבה כוללת פסוקים, הפסוקים  
 מתאימים. 

הכתיבה כוללת פסוקים, אולם לא 
במידה המתאימה. או: הפסוקים לא  

 מתאימים. 

  לא שולבו פסוקים 

 סגנון 
20 

במידה  בה מתאימה למשימה הכתי מתאימה למדריך טיול הכתיבה 
 מועטה 

  למשימה הכתיבה לא מתאימה 

 הגהה
5 

יש מעט שגיאות לשוניות ושגיאות   אין שגיאות לשוניות ושגיאות כתיב 
 כתיב

יש שגיאות לשוניות ושגיאות  
 כתיב במידה רבה

 

 עמידה בזמנים 
5 

המשימה הוגשה באיחור של  המשימה הוגשה באיחור של עד יומיים המשימה הוגשה בזמן
 מעל יומיים 

 



 


