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 הערות:

 תשובות המוצגות כאן הן בגדר הצעה לפתרון השאלות. .1

 מהשאלות. תיתכנה תשובות נוספות, שאינן מוזכרות כאן, לחלק  .2

 חלק מהתשובות הן בנקודות בלבד, על הנבחן לפרט את הדברים.  .3

 

 הבנה והבעה – חלק ראשון 

1.   

, מתייחס לידיעות ויראליות מזויפות במלואן או בחלקן, שמופצות בא במכוון 2-ו 1המונח חדשות כזב, על פי טקסטים  .א

 במטרה להטעות את הציבור על מנת להשיג רווח כלשהו.

, השימוש של מנהיגים במושג "חדשות כזב" אינו תואם את השימוש המקובל. מנהיגים 3-ו 1על פי טקסטים  . ב

משתמשים במושג כדי לבטל כתבות בהן מוצגות עמדות שונות מעמדותיהם, בעוד שהשימוש המקובל במושג הוא 

 להתייחס לדיווחים שקריים מבחינת עובדות. 

2.   

 מציאות, אפילו ברמה העולמית. ביכולתן של חדשות כזב להוביל לשינוי משמעותי ב

3.   

ההמלצה הזו שונה משאר ההמלצות בתרשים בכך שאין דרך לבדוק אותה במקורות חיצוניים, והיא דורשת בדיקה  .א

 פנימה. 

"אנשים נוטים להאמין לדיווחים שמאששים את הדעות המקוריות שלהם, שנותנים תוקף לעמדות שלהם" )שורה  

23.) 

 כככ  . ב
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תבחין /  
כותב/ת  
 המאמר 

 ( 2017יוקד ) ( 2017לב ) ( 2018בוחבוט )

תופעת  
חדשות  

 הכזב

חדשות שקריות שמוצגות באופן 
שנועד לשוות להן מידה של אמת,  

 ומופצות במהרה.

ברשתות החברתיות מופץ מידע 
בקלות ומחלחל לכל תחום  

)פוליטיקה, כלכלה, ספורט,  
ביטחון(, ורמת הפיקוח על איכות  

 התוכן ואמינותו נמוכה. 
מידע מופץ לשם השגת רווח  

כלכלי, פוליטי, חברתי   – כלשהו 
 או תדמיתי.

הרשתות החברתיות מובילות  
להפצה מהירה של ידיעות  

 פיקטיביות ללא מערך בקרה.

קשה לדעת מה מגיע ממקור  השלכותיה 
חדשות אמין ומה המצאה 

 מוחלטת. 
ההפצה הנרחבת משפיעה על  

 ים.אירועים פוליטי
ידיעות כוזבות הובילו בעבר למקרי 

 אלימות מזעזעים. 

חדשות כזב משפיעות על  
המאורעות הגדולים המתרחשים  

 בעולם.

אנשים יהיו ספקנים בנוגע לכל  
מה שהם קוראים, האמינות של 

סיפורים עיתונאיים תהיה 
בסכנה, ויפגע המעמד של  

העיתונות והתקשורת באופן  
 כולל. 

דרכי  
 התמודדות 

 לאוריינות דיגיטלית. חינוך 
 להפגין מידה של ספקנות וביקורת. 

חשיבה ביקורתית ושיקול דעת  
 מסייעים לזהות חדשות כזב.

ניתן לזהות ארבעה סוגים של  
מקור הידיעה,  –תמרורי אזהרה 

זהות המחבר, כותרת הידיעה  
 ותוכן הידיעה.

ערנות ותרגול מסייעים בזיהוי 
 חדשות כזב. 

הרשת החברתית השיקה  
פלטפורמה מיוחדת שמאפשרת 

להתריע על חדשות כזב, גוגל  
 הקימה צוות יעודי. 

ממשלת ארה"ב מעודדת פיתוח 
 מנגנונים לזיהוי חדשות כזב. 
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 לשון –חלק שני 

 חובה –שם המספר, אותיות השימוש ומילות היחס  פרק א: 

מֹוֶנה, ַאַחד ה .5 ה, ּושְׁ לֹושָׁ שְׁ  א. בִּ

 ב. מאה עשרים ושישה אלף שמועות, בשישה, פי שישה, מספר שתיים, ארבע

 

 כלפיהם, אתכם  .6

 

 פרק ב: תחביר 

7.   

 ( מאוחה 1) .א

 ( מורכב2)

 פרסמים.הקטע נוסח באופן זה על מנת להדגיש את הפרסומים עצמם ולא את המ . ב

   .ג

המילה/המילים   תמורה
 שהתמורה ממירה

התפקיד התחבירי של המילה או  
 המילים שהתמורה ממירה

עטפלים דמויי אדם, שטח 
 מאבני בזלת ועצי ירח 

 מושא גילויים חדשים

 נושא  האסטרונום המוכר ג'ון הרשל

 ( לכאורה, כביכול1) . ד 

 להביע עמדה של ספק (2)

 

 מודגשות:הפסוקיות במשפטים  .8

 שקר שנאמר לעיתים תכופות מדי נהפך לאמת.  – Iמשפט  .א

 עונשו של השקרן הוא שהוא אינו יכול להאמין לשום אדם.  – IIמשפט 

 אוגד. –נושא; אינו  –אוגד; שהוא  – אוגד; הוא  –נהפך  . ב

 אין לשקר רגליים.  .ג

 ( החלק הכולל: כמה אנשים כל הזמן או את כל האנשים זמן מה1) . ד 

 לוגי של ברירה. ( קשר 2)

 

 הפסוקיות המצומצמות מודגשות:  .9

 פסוקית לוואי. –פסוקית תנאי; שהם יאמינו לו  –( אם הדיווח השקרי עולה בקנה אחד עם דעותיהם של הקוראים 1) .א

 עולה בקנה אחד  (2)

 ( סיבה ותוצאה1) . ב

 ( מפני ש; תגרום ל; לכן; כי 2)

 ( הקוראים מטילים ספק במידע. 3)
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 ים עיתונאיים נתונה בסכנה.       האמינות של סיפור      

 מעמד העיתונות והתקשורת כולה נפגע.      

        

10.      

 ( פייסבוק תפיק מהדורות חדשות משלה כדי להילחם בפייק ניוז. 1) .א

 כך כשלה "טוויטר" במלחמתה בהן.  –( חדשות כזב 2)

 ( האיחוד האירופי הגיש הצעה למאבק בחדשות כזב לקראת הבחירות.3)

 מי פוטר? / מי הפיץ שקרים ברשת? ( 1) . ב

 ( האם העיתונאי השתתף בחקירה כחוקר או נחקר? 2)

 

 

11.      

 פייסבוק מחקה חשבונות מזויפים, שמפעיליהם ניסו לשנות את השיח הציבורי ולהשפיע עליו.  – IIIמשפט  .א

 אם יוכח שהמועמד ניצח בבחירות בגלל חדשות הכזב שהפיץ בנוגע למתנגדיו, יתקיימו בחירות חוזרות.  – IIמשפט 

 השיבוש: החדשות כזב ההסבר: בצירוף סמיכות, ה' הידיעה תוצמד לשם העצם הסומך . ב
מייסד  ( בעקבות הביקורת הנוקבת שספגה פייסבוק בנוגע למתן במה חופשית לחדשות כזב, אמר מארק צוקרברג,1) .ג

הרשת החברתית: "יש לנו אחריות גדולה יותר מאשר רק לבנות טכנולוגיה שדרכה זורם מידע". לדברי צוקרברג,  
יינקטו צעדי ייעול כדי להגביל את פרסום הכוזבות בפייסבוק. הוא ציין גם כי פייסבוק החלה לשתף פעולה עם סוכנות 

 עד כמה שאפשר את תפוצתן ברשת. הידיעות המתמחה באיתור ידיעות מזויפות כדי לצמצם 
 תוחם את הפסוקית בסיומה.  –( פסיק אחרי "כזב"  2)

 לפני תמורה במשפט.  –פסיקים לפני "מייסד הרשת החברתית"       
 פתיחה של פסוקית ציטוט.  –נקודתיים ומירכאות אחרי התמורה       

 
 פרק ג: מערכת הצורות

 
12.         

 במשקל  .א
 ע; בניין קל-ד -י/ושורש  –ידועות  . ב

 ד; בניין נפעל -ע-שורש י/ו –נועד 
 בניין פיעל; השווינו; השתוותה .ג
 חסר ד'   –חסר י'; מידה   –הוצגו  . ד 
 עשוי ורצוי .ה
 מדעי; שם תואר .ו

 

13.  
 הופעל –פועל; מוטות   –( מנוגדים 1) .א

 הטיה –נטייה, שם פעולה בבניין הפעיל  –( שם פעולה בבניין קל 2)
 והנשיר( הנגדה והגדה; השיר 3)

 נ;-נ -ג  – נ; הגנה -ג-נ  – הנגנה       
 ל-כ -א  –ל; אֹוֵכל -ו -ל/כ-כ -י – אּוַכל        
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 ( מנהיג4)
 כל ארבע המילים המודגשות נגזרו מאותו השורש. . ב

 
14.   

 ( הופצה; להתכונן; תגובה 1) .א
 ( תושבי 2)
 ( נצפתה 3)
 י/ה -ז-ז; מחזה; ח -ח- ( המחזה; מ4)

 ַמּציע; ֵמגןַמכיר; ֵמעיק; ֵמשיב; ֵמסיר;  . ב
 

 ( גזרת ע' הפועל ו/י2)

ין ( 3) וִּ כְׁ ּוּון, הִּ  כִּ

 ( התכונן, התכוון 4)

יֶרה ( 1) .ג  תִּ

ַית לעברית,  ּמֹוֶרה( ה2) רִּ  הפתיחהיְׁ

 
15.      

 ֵבֵרר  – I .א
II – מ; בניין: קל; שם הפועל: לשים-י-שורש: ש 

 פיעל  – הופעל; מעצבנת  –מוגזמת 
 הלועזיתת ושאילה מהשפה  –סיומת נקבה 

III –  מופרכת 
 הנמכת תנועה בעברית מתבצעת כשהאותיות גרוניות בלבד. 

 ( ציווי1) . ב
 ( מבררים מיהו המחבר.2)

 
16.      

 ב-ב-( ד 1) .א
 ( פיעל 2)
 ( הכפולים; השלמים3)

   . ב

 מ -מ-ז מ -ז-י

 אזום 
 מיזם

 זממו
 מזימה

 
 ( תכסיסן1) .ג

 ( שורש ומשקל2)
 ( רמאי; קטאי3)
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