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 1' מחוון לכתיבת טיעון לכרטיס משימה מס 

 2' מקורות מידע על הדמויות לכרטיס משימה מס 
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נימוקים ומידע  , עמדותכותבים טקסט טיעוני כדי להציג 
 .מזוויות ראייה אחדות

 

 :כלל את הרכיבים שלהלןבדרך טיעוני כולל טקסט 

 

 הצהרת הנושא והצגה מקדימה של הטיעונים
 העיקריים

 בטיעוניםגיוס הוכחות לתמיכה 

 הוכחותטיעוני נגד בתוספת הצגת 

 הכותבהמלצות ומסקנות המשקפות את עמדת 

  

 :בדרך כלל טקסט טיעוני

 הווהנכתב בלשון. 

 בקשרים לוגיים ובמילות קישורמשתמשים בו. 

 מסוימיםולא במשתתפים בכלל ממוקד. 

 מחוון לכתיבת פסקת טיעון ושכנוע

 נספחים התשובה











 (  מתוך ויקיפדיה)הרב לאו 

שימש כרב הראשי לישראל בשנים  1937הרב ישראל מאיר לאו נולד ב 
מכהן . 2005ומשנת  1993עד  1988-יפו מ-וכרבה של תל אביב, 2003–1993

 .ה"תשס'חתן פרס ישראל למפעל חיים לשנת ה. ר מועצת יד ושם"כיו
 שנות ילדותו של הרב

 טריבונלסקי בפיוטרקוב 1937 ביונישנת,  ז"תרצ'ב בסיוון ה"נולד בכ
.  נצר לשושלת רבנים, משה חיים לאווהרב כבן הזקונים של חיה , שבפולין

אשר ברח לישראל מהונגריה באפריל  הגר -לאויהושע : אחיו הגדולים הם
עליו שהשגיח לביא -נפתלי לאו, אחרי פלישת הנאצים להונגריה 1944

 .בשואהשנספה ושמואל יצחק , בשואה
הגטו  , טריבונלסקי פיוטרקובאת שנות המלחמה הראשונות עבר בגטו 

גורשו אביו ואחיו יחד עם רוב   1942באוקטובר . הראשון בפולין הכבושה
א במרחשוון  "שם נספו בי)יהודי העיר למחנה ההשמדה טרבלינקה 

.  אולם הוא הצליח לחמוק עם אמו מהגירוש וכך ניצלו חייו( ג"תש'ה
הצליחה אמו להצמיד אותו לאחיו הגדול , במהלך אקציה, 1944בנובמבר 

.  אולם היא עצמה לא ניצלה, שהיה מיועד להישלח למחנה עבודה, נפתלי
משם הגיעו למחנה , נסטוחובה'ציחד עם נפתלי נשלח למחנה עבודה בעיר 

  נקו'מיכאיליצ פיודורבמחנה זה סייע לו חייל רוסי בשם . הריכוז בוכנוולד
 .ושמר על חייו

בכינויו  )כאשר שוחרר המחנה על ידי חיילי ארצות הברית נודע ישראל לאו 
כמה חודשים  . 8בהיותו בן , כאסיר הצעיר ביותר ששוחרר מהמחנה, "(לולק"

 מטרואהלארץ ישראל באנייה " בוכנוואלדילדי "לאחר מכן עלו השניים עם 
 .והובלו למחנה המעצר בעתלית

שם אומץ על  , שעזב את מחנה עתלית הוא עבר לגור בקריית מוצקיןלאחר  
רבה הראשון של , פוגלמןאשת הרב מרדכי , ידי משפחתה של אחות אביו

שבקריית שמואל  , ה"הרואדתי אהרון -בבית הספר הממלכתי. קריית מוצקין
למד . השלים לאו את הלימודים שהחסיר בשנות המלחמה, הסמוכה

בית  -היה לבן 15מאז היותו כבן . 'ופוניבזכנסת חזקיהו , בישיבות קול תורה
בביתו  " האחראי על קיום המניין"בביתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ו

 .של הרב הרצוג
בתו של הרב יצחק ידידיה  , (יוטאחיה )נשא לאישה את חייטה  22בגיל 

עם נישואיו עזב את קריית מוצקין  . לימים רבה הראשי של תל אביב, פרנקל
רב בנתניה וחבר מועצת  , בניו הם הרב משה חיים לאו. הארץועבר למרכז 

רב , הרב צבי יהודה לאו; הראשי לישראל הרב,לאוהרב דוד ; העיתונות
בתל אביב ורב קהילת קהל  " נתיבות יצחק"מראשי ישיבת , היישוב סביון

 .חסידים בפתח תקווה

 נספחים התשובה



 (  מתוך ויקיפדיה)רמי לוי 

רמי  "בעל השליטה ברשת המרכולים , הוא איש עסקים ישראלי( 1955בדצמבר  16-נולד ב)רמי לוי 
מכהן כחבר במועצת עיריית  . וברשת הסלולרית הווירטואלית רמי לוי תקשורת" לוי שיווק השקמה

 .בראשות ראש העיר ניר ברקת" ירושלים תצליח"ירושלים מטעם סיעת 
 החנות הראשונה של רמי לוי בשוק מחנה יהודה

אבי סבו נמנה עם  . ועלתה לירושלים מאורפהלוי נולד למשפחה שמוצאה -עבוד( רמי)רחמים 
הייתה עקרת בית וגידלה את  , יפה, אמו. י"היה לוחם בלח, מרדכי, אביו. מייסדי שכונת נחלת ציון

שנה נוספת ומשכשל  ' הושאר לוי בכיתה ד, שממנה סבל הדיסלקסיהעקב . ששת ילדי המשפחה
עבר לבית ספר מקצועי  , ובמבחני הקבלה לפנימיית מכמורת' במבחן הסקר בסוף כיתה ח

את  . בתפעול מריצות בעיר העתיקה של ירושלים עבור העירייה 14שבמסגרתו החל לעבוד בגיל 
בחנות קטנה ברחוב השקמה שבשוק  , 1976-ל ב"דרכו העסקית החל לאחר שהשתחרר מצה

מתוך התבוננות בקהל הלקוחות  . שבעבר הפעיל סבו, מטר רבוע 40מחסן בגודל , מחנה יהודה
אך נדחו כיוון  , זיהה לקוחות פרטיים רבים שחיפשו לרכוש מוצרים אצל סיטונאי המזון, המקומי

לוי בחר לנקוט באסטרטגיה של  . שלעסקים לא הייתה יכולת להתמודד עם מכירה קמעונאית
עם הזמן יצר קשרים ישירות עם  . ללא רווחיות, מכירה ברמת מחירים נמוכה במיוחד ללקוחות אלו

ר למעל  "מ 40-הוא הגדיל את שטח החנות מ, לו להרוויח את פערי התיווךשאפשר מה , הספקים
 .בתי מלון ולקוחות עסקיים אחרים, ר ולאחר שנתיים החל לשווק גם למסעדות"מ 100

את חנות הענק הראשונה  , ר"מ 200-פתח חנות נוספת בשכונת רמות אלון בשטח של כ 1981-ב
בשכונת תלפיות ובהמשך הרחיב את הפעילות במתכונת זו של חנויות   1992-שלו פתח לוי ב

הרשת . מנתח השוק 9% -מרכולים בישראל שהיוו כ 30כללה הרשת  2016-ב. גדולות דיסקאונט
 [.3]מנתח השוק 20%-בירושלים תפסה הרשת כ. הייתה השלישית בגודלה במדינה

בבורסה לניירות  " מ"בע 2006רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה ", הנפיק לוי את  2007בשנת 
צמחו   2008-ב, ח"מיליון ש 689-הכנסות החברה באותה שנה הסתכמו במעל ל. ערך בתל אביב

ח  "מיליארד ש 1.35-הסתכמו בכ 2009-וב. ח"מיליון ש 50-ח עם רווח נקי של כ"מיליון ש 945-לכ
אחוזים מהחברה לבית ההשקעות   10באותה שנה נמכרו . ח"מיליון ש 73-עם רווח נקי של כ

 .ח"מיליארד ש 1.7-נרשם גידול נוסף בהכנסות לכ 2010-ב". פסגות"
הביאה את לוי לעימותים מול  , הפעילות של הרשת הדוגלת בסל מוצרים זול במיוחד סטרטגיית

שסירבה למכור  , החברה המרכזית לייצור משקאות קלים, קולה בישראל-ספקים כמו זכיינית קוקה
.  עד שנאלצה לחזור בה עם התערבותו של הממונה על ההגבלים העסקיים, לרשת את מוצריה

תחרות שהתבטאה במלחמת מחירים  , עימותים מתוקשרים היו מול רשתות המזון הגדולות
 (.אסטרטגית לוס לידר)אגרסיבית ובמבצעים כמו קילוגרם בשר עוף בפחות משקל אחד 

הקימה   2010בספטמבר . שעמד לפני סגירה, רכש לוי את מפעל עוף העמק 2009באוגוסט 
לאחר שקיבלה רישיון ממשרד התקשורת להיות  , החברה שבשליטתו את חברת רמי לוי תקשורת

 .MVNO)מפעיל רשת סלולרית וירטואלית 
תחום אליו  , ן בישראל ובבולגריה ובתחום הביטוח"ללוי פעילויות עסקיות נוספות בתחום הנדל

 .2011נכנס בסוף 
מכהן לוי כחבר מועצת עיריית ירושלים מטעם רשימת ירושלים תצליח בראשות   2003מאז שנת 
 .ניר ברקת

 .נבחר להדליק משואה בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות 2015-ב
 .ואב לארבעה, נשוי לעדינה המשמשת כגזברית הקבוצה, משפחתו  מתגוררת בירושלים

חברת בת של  , אופנה יפיזהבעלים של רשת , עסקיםאטיאס אשת -לויבתו הגדולה היא יפית 
 .שיווק השקמה

 נספחים התשובה



 נספחים התשובה
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 בכתיבת פסקה מתמקדים בתוכן מבנה ולשון

 

 משפט מפתח –כתיבת רעיון מרכזי : תוכן
  ותקיןברור ניסוח 
  בפסקההגיוני וכרונולוגי בין המשפטים רצף 
  ולמטלהמותאם לנושא תוכן 

 
 פותחמשפט  –פתיח :  מבנה
  המרכזיהרעיון הצגת 
  ודוגמאותהרעיון המרכזי בעזרת נימוקים ביסוס 
  מסכםמשפט  -סיום 

 
מילות  ,אוצר מילים )ותקין משלב לשוני מותאם : לשון

 (קישור תואמות לנושא ולשפה כתובה
 כתיב תקין 
  (ללא חזרות על מילים)גיוון במילים , לשוניעושר 
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 נספחים התשובה



 יושרה/יושר

 סקרנות

 נאמנות

 לויליות

 יצירתיות

 אסרטיביות

 נמרצות

 עמידות -כושר ספיגה

 חברותי

 תרבותי

 מקובלות

 גישה מקדמת

 אחריות חברתית

 רוח התנדבות

 סיוע לזולת

 סובלנות/סבלנות

 יחסי אנוש מעולים

   

 

 כושר מנהיגות

 רבה תושיה

 כושר הדרכה והקנייה

 כושר חשיבה

 רציני

 סדר וניקיון

 יוזמה

 שקט

 משמעת עצמית

 אחריות

 חריצות

 יסודיות/דייקנות

 שקדנות

 רמה אישית

 הגינות

 מסירות

 מהימנות

  

 אופימאגר תכונות 
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